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 یجهاد یاهت حرکتی مرکز مطالعات و هدا 
 

 

 یاسالم یبرگرفته از فرهنگ غن یهاواژهدیکل عنوانبه یجهاد یهاو حرکت یرسانخدمت

و  «جهاد» تیاهم .اندبزرگان داشته یعملۀ ریس و ینیدر متون د عیرف یگاهیهمواره جا

و مقام معظم  )ره(تا آنجاست که حضرت امام یدر نظام اسالم «یجهاد یهاحرکت»

موضوع پرداخته و انتقال، اشاعه و  نیگهربار خود به ا شاتیفرماهمواره در  یالعالمدظلهیرهبر

 یمرانیز  یجهاد یهاحرکت یبانیو پشت تیهدا ت،یحما .انددانسته هاتیآن را از اولو قیتعم

 اناتیب رشده دمیبه سرمنزل مقصود ترس یو نگاه راهبرد حیصح یزیراست که جز با برنامه

 جیرا به سازمان بس یجهاد یهاحرکت یله، راهبرازآنجاکه معظم   .رسدیمرهبر انقالب ن

 یهایشیاندهم برگزاری به ن مهم،یاانجام  ی، برایسازندگ جیسازمان بس ،سپردند یسازندگ

مرکز مطالعات و » پرداخته و درنهایت جهادگر شکسوتانیمختلف با حضور نخبگان و پ

  .نمود جادیابرای این منظور را  «یجهاد یهاحرکت تیهدا

 یبانیو پشت تیهدااست که  یامجموعه یجهاد یهاحرکت تیمطالعات و هدا مرکز

و  یرشد کممجموعه معتقد است که  نیا .دارد را به عهدهسراسر کشور  یجهاد یهاگروه

 ازمندین گرید یو از سو ییو محتوا یفکر یبانیپشت ازمندین ییاز سو یجهاد یهاحرکت یفیک

کشور است، تا به  ییزداتیمحروم یهابه منابع و طرح زشمندار انیجر نیو اتصال ا جیترو

در رفع  یجهاد یهاروز مهارت و تخصص جهادگران، نقش گروهروزبه شیموازات افزا

 .گردد تیمناطق محروم تقو یمشکالت اساس
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 یت و توانمندسازیهدا
 یهاگروه تیشاهد رشد گسترده و چشمگیر فعال ریاخ یهابه لطف خداوند و همت جهادگران، در سال

رشد  .میاکشور بوده یو شهر ییبه مناطق روستا یرسانو خدمت ییزداتیمحروم ۀدر عرص یجهاد

کشور از جمله عواملی  یروستاها یو ظاهر یماد تیو همچنین کاهش محروم یجهاد یهاگروه یکم

سوق داده  دیجد یهاتیو آنها را به سمت مأمور را بر دوش جهادگران نهاده یکه رسالت بزرگ است

بر حضور فعال و مستمر در مناطق محروم و انجام های جهادی عالوهکه امروزه گروه یااست، به گونه

 یرثرتؤنقش م یآورده و سعی در ایفا یرو دیجد یهاتیگذشته، به طراحی و اجرای مامور یهاتیفعال

 یهاروهگ یو توانمندساز تیامر بدون هدا نیکه ا داستیناگفته پ .جهت حل مشکالت این مناطق دارند

و  وتانشکسینظران، پمتشکل از صاحب یتخصص یهامنظور کارگروه نیبد .نخواهد بود سریم یجهاد

و  یآموزش یهادوره یمحتوا، برگزار دیتول قیشده است که از طر لیهر عرصه تشک یجهاد نیفعال

 .را به عهده دارند ینقش راهبرد نیورز اشهیو اند یتخصص یهانشست

 جیبس یمعاونت جهادسازندگ یسنوات گذشته با همکار ییمحتوا داتیتولۀ در ادام یسال جار در

 و ارائه شد: نیتدو لیذ یامحصوالت مکتوب و چندرسانه ییدانشجو

 دات مکتوبیتول

 جهاد یهاکوچهکتاب در کوچه پس

 یهادر کوچه پس کوچه"از کتاب  ییرونما

همزمان با هفته وحدت و  آذرماه در "جهاد

اعظم )ص( و امام  امبریپ الدیمقارن با شب م

 .دیجعفر صادق )ع( برگزار گرد

جهاد با نقل خاطرات  یهاکوچهکوچه پسدر 

 یبرا تواندیم یجهاد یاردوها نیریتلخ و ش

 یخاطره، و برا دیعامل تجد یجمع جهاد

  .را فراهم کند یشناخت فرهنگ جهاد ۀنیعموم مردم، زم

 ،«یعاشق لیدل» یهافصل و با نام 11شامل خاطرات منتخب جهادگران، در  ،ن کتابیابه ذکر است  الزم

 «ایدن یمهمان»، «مردمان نیو ا»، «بر زانو ییهادست»، «با ما خواندند»، «قرار»، «قدم در راه» ،«ییفصل آشنا»
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 یجهادگران، خاطرات اتیروح فی، تعریجهاد یمعرف یادب یهامتن یشده است که دربردارنده  میتنظ …و 

دانش آموزان  یهااردو، ارتباط با مردم، انعکاس مشکالت مردم روستا، نامه یداخل یو فضا هااز کالس

 .باشدیم …و  انیمرب یبرا

 «ییمناطق روستا یل اقتصادیتحل»و  «ییشناسا» اتجزو

 .شدبایمل منطقه هدف یو تحل یی، شناسایبه حوزه اقتصاد یجهاد یهاگروه یورود تخصصۀ ن مرحلیاول 

در حوزه  یتخصص صورتبه خواهندین شده است که میتدو ییهامخصوص گروه اتن جزویالذا 

 .اشندکرده ب یگذارمدت را هدفیت مستمر و طوالنیمشخص ورود کنند و فعالۀ ک منطقی یبرا ییزااشتغال

ه شود و در جزویشود پرداخته م یآورد جمعیکه با ییند و پارامترهایبه فرآ یاقتصاد ییدر جزوه شناسا

 یزیرو به دنبال آن برنامه ییآمده از شناسادستهل اطالعات بیح تحلیصح یها، روشیل اقتصادیتحل

 .ان شده استیمنطقه ب یاقتصاد

 

 «ییروستا وکارکسبل یتحل»ۀ جزو

 ییتامناطق روس یاقتصاد لیدر تحل وکارکسب تیباتوجه به اهم

 عنوانهب ن جزوهیامناطق،  نیا شرفتیبه نقشه راه پ یابیو دست

 ،ییمناطق روستا لیو تحل ییجزوات شناسااز مجموعه یبخش

 .است دهیگرد نیتدو یتوسط کارگروه اقتصاد
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 «انی، سازوکار جلب مشارکت روستائیلگریتسه»ۀ جزو

چک کو یهامیت یبرا یریگمیحل جلب مشارکت در تصمعنوان راهبه یلگریکرد تسهیگذشته، روۀ در ده

از یار و فعاالنه افراد نیعکه به مشارکت تمام یند در تمام سطوح هنگامین فرآیاما امروزه ا .شده است یمعرف

درست  یتواند مورد استفاده واقع شده و با راهبریهست م

مسائل و مشکالت منجر  یمجموعه به شناخت درست و واقع

ن یتواند با جلب باالتریآن م ییل سازوکار اجرایشود و به دل

دار در یتوسعه پا یهات طرحیدر موفق یریر چشمگیتأث ،مشارکت

 .روستاها داشته باشد

؛ سازوکار یلگریتسه»، جزوه ین منظور کارگروه اقتصادیبه ا

که در بل یکه نه تنها در حوزه اقتصاد« انیروستائجلب مشارکت 

 ازیرفع ن یاست را برا یکاربرد یت جهادیفعال یهاتمام حوزه

 .ن کرده استیجهادگران تدو

 
  
 کودک یبسته جامع و کاربرد 

 یش عروسکیجزوه نما .1

ش یازشان ارائه داستان در قالب نمایم مورد نیبا کودکان روستا و آموزش مفاه یارتباط یهان راهیاز بهتر یکی

وه کودکان روستا توسط گر یبرا یش عروسکیک نماین جزوه صفر تا صد برپاکردن یدر ا .است یعروسک

 .آمده است یجهاد

به دانش و مهارت  یازیشده که ن یطراح یان جزوه به گونهیا

ل یست و جهادگران با تشکین یش عروسکیارائه نما یبرا یقبل

 ۀک خاطریتوانند ین جزوه میو مراجعه به ا یگردانگروه عروسک

  .جاد کنندین در ذهن کودکان ایریخوب وش
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 جزوه بانک داستان .2

مفرح است که کودک  یو سرگرم یک بازیکودکان  یدن داستان برایشن

ن آ یهاتیل کند، با شخصیتواند خود را در خالل داستان تصور و تخیم

  .کند یرد و زندگیارتباط بگ

ر یز م به کودکانیر مستقیغ یآموزش یهاروشاز  یکی ییگوعالوه داستانبه

اقات ناخودآگاه اتف یکودک و اثرگذار یریبه اثرپذ هفت سال بوده و باتوجه

 .برخوردار است ییت باالیذهن کودک از حساس ها برتیو روا

ان، ، انتخاب داستییداستان گو یرو به دنبال جزوه داستان که چگونگنیازا

 ییبا محتواها «بانک داستان»کند، جزوه یان میره را بیان و غیب یهاروش

 .دیه گردیمتناسب با آنچه گفته شد ته

 

 یجزوه بانک باز .3

از  .است یزندگ ت کودکان در هفت سال اولین فعالیترمهم یباز

وزش وه آمیدر هفت سال اول، ش ،کودک یتیکه طبق اصول ترب ییآنجا

آموزش و  یهااز روش یکی عنوانبه یندارد، باز یم کاربردیمستق

ا در ن بسته بیا .دارد ییت بسزایکسب مهارت و تجربه در کودکان اهم

 .کندیمان را مرتفع یاز مربین یباز یار قراردادن تعدادیاخت

 
  

در مناطق  یجهاد یهات گروهیفعال یدهاید و نبایروشنا؛ با

 نینشهیحاش

الت مشک یدگیچیل پین به دلینشهیت در مناطق حاشیفعال 

د در صورت یاست که شا یت نکاتیازمند رعایموجود در آن، ن

ل یبه ضد خود تبد یرسانخدمت یهاتی، فعالهاعدم توجه به آن

 یهان منظور بسته روشنا جهت استفاده گروهیبه هم .گردند

 .د و ارائه گشتی، تولشهرهیحاشۀ فعال در حوز یجهاد
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 یادات چندرسانهیتول

 «شودیبهشت م ،ایدن» یشگاهیمجموعه نما

ما  .میجلو برو یاسیو س یو اجتماع یعدل اقتصاد یسود بهیما با
قرار  یایر فشار قویدر ز یفیم که در جامعه، ضعینرس ییتا به جا

 ر فشارینکرده قرار گرفت به سرعت از ز ییرد و اگر خداینگ
ه ت همیمسئول .نشده است یمان جامعه اسالمده نشود، جامعهیرهان

ن و یار سنگیبس یو اقتصاد یجاد عدل؛ عدل اجتماعیما در ا

 است و اگر یار دشوار است اما شدنیدن به آن بسیخشتحققب
ا یاز متن جزوه دن ی)بخش .دا خواهد کردیم تحقق پیتالش کن

 شود(یبهشت م

از سخنان  ینیکه شامل گلچ« شودیا بهشت میدن» یشگاهیمجموعه نما ید بهشتیهمزمان با سالگرد شهادت شه

 .و اجرا شد یباشد، طراحیآن در جامعه م یت عدالت و لزوم اجرایبا محور ید بهشتیشه
  

 «ندانان منشأ برکتینشکوخ» یشگاهیمجموعه نما

دهند یم یا ثروتمندان را در خود جایها، فقرا از انسان یاستند که دستهیکوخ و کاخ تنها دو نقطه متضاد ن

دا یت پیها اهمنینشکاخها و نینشکوخکه  رو استنیازا .وخو هستندکننده دو فرهنگ و خلقُیتداعبلکه 

در انقالب  ن تقابلیا .شودیمآنها در نبرد حق و باطل مشاهده  یسته شود رد پایخ نگریبه تار یکنند و وقتیم

گز نقش ک گفتند و امام راحل هریر لبیکب ینیخم یعصر ما به ندا یهانینشکوخوست، یز به وقوع پین یاسالم

 یاسالم انقالب یها صاحبان اصلنینشکوخن، یر خمیدر نگاه پ .اد نبردندیاز  ینهضت اسالم یروزیآنها را در پ

ن یا .اندتالش کرده یشبرد انقالب اسالمیپ ینشان داده و برا یها ازخودگذشتگهستند که در همه صحنه

 .ن مفهومیرامون ایر انقالب پیانات رهبر کبیاست از ب ینیگلچ یشگاهیمجموعه نما
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 یجهاد اقتصاد ینفوگراف و موشن آموزشیا

گذاشته  شیرا به نما یجهاد یهاتوسط گروه ییروستا ینیکارآفرۀ ند توسعیفرآ ینفوگراف جهاد اقتصادیا

 یان طراحبیهمراه بسته پشتد بداند را به یبا یفعال در حوزه اقصاد یک گروه جهادیاست و صفرتاصد آنچه 

 .نموده است

 
 

 یاز جهادیر تا پیسۀ زباننفوگراف سهیا

ر یصووسته به تیپهمند بهیک فرآیصورت هب یسازندگ یو اردو یرسانت خدمتینفوگراف فعالین ایدر ا 

ن یا .کندیان میب یصورت مصداقهرا ب یسازندگ یک اردویان یمرحله از آغاز تا پا 02درآمده است که شامل 

 .است یسازندگ یاردو یبرگزارۀ نحو اثر شرح مختصرِ
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 یو فارس یبه زبان عرب یجهاد ینوشت اردوهامجموعه عکس

 نیآثار ا یشناسبیو آس یسازندگ یاردوها ینوشت از مراحل مختلف برگزارعکس 11ن مجموعه شامل یا

ز آماده شده است تا جوانان و ین یعرب ن مجموعه به زبانیا .باشدین حرکت میت بر منطقه و خود ایفعال

 یازسشگاه، فرهنگیدر قالب نمان اردوها را یارا دارند بتوانند  یسازندگ یاردو یکه قصد برگزار یمؤسسات

هم ترجمه و در دسترس قرار  یسیاردو و انگل یهان مجموعه به زبانیک اینزد یاندهیاهلل در آاءشان .ندینما

 .خواهد گرفت

 
 ت جهادگران یتوان به ساید شده، میمحصوالت تول و کاملیمشاهده آرش یبرا

 .دیمراجعه کن com.Jahadgaran.www یبه نشان

  

http://www.jahadgaran.com/
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 یتخصص یهانشستها و دوره

ها برگزار که در سطح استان یعموم یهابر ارائۀ آموزشجهادگران، عالوه یازهاین مجموعه با رصد نیا

عه ن مجموین ایهمچن .دینمایمد مجرب یبا حضور اسات« یتخصص یهادوره» یشود، اقدام به برگزاریم

آموزش، ۀ نیزم ،یمختلف جهاد یهان عرصهیفعال یبا سرگروه« یتخصص یهانشست» یبا برگزار

 .دینمایفراهم م زین و انتقال تجربه را ییافزاهم

 «ایمح» یتخصص ۀدور

در مناطق  یجهاد یهاگروهۀ ژیو ،یاجتماع یهابیدر رفع آس ینیآفرنقش ا با هدفیمح یکاربردۀ دور

 .دیبرگزار گرد 1931فعال در مهرماه  یهان و سازمانیبا حضور مسئول نینشهیحاش

ها ازمانبر سح و بهنگام نسبت به آن، عالوهیو واکنش صح یاجتماع یهابیرفع آس یرهبر انقالب در راستا

 وانعنبه یجهاد یهاان گروهین میدر ا .انددهیت طلبیو فعال یاری، اقشار مختلف مردم را به ییاجرا یو نهادها

ت و یولواند، از اگران عدالت بودهن و مطالبهین و مستضعفیمحروم یایگو از ابتداا و فعال جامعه که یقشر پو

 یو کاربرد یدوره تخصص .دارندربرخو یها و معضالت اجتماعبیآسۀ جهت ورود به عرص ییت باالیمز

 ینیآفرشان جهت نقشیا یو توانمندساز یاجتماع یهابیبا آس یجهاد یهاکرد آشنانمودن گروهیبا رو ایمح

 .دیو اجرا گرد یطراح یاجتماع یهابیرفع آسۀ در عرص

 ل برگزار گشت: ین دوره با اهداف ذیا

 یاجتماع یهابیکشور در حوزه آس یت کنونیبا وضع ییآشنا .1
 ینینشهیحاشو  یاجتماع یهابیجاد و گسترش آسیل این دالییتب .0
  نینشهیحاشت در مناطق یفعال یو طراح ییشناسا یهات و روشین اصول فعالیتبب .9
در معرض  یهابا تمرکز بر مخاطب یاجتماع یهابیاز گسترش آس یریجلوگ ین راهکارهاییتب .4

 بیآس
 یمردم یهاو جلب مشارکت یارسانه یسازانیجر یهان اصول و روشییتب .1
 یاجتماع یهابیفعال در حوزه آس ییدانشجو یهاات گروهیتبادل تجرب .6
 یب اجتماعیآسۀ فعال در حوز یها و نهادهاسازمان یهاتیو ظرف هاتیبا مأمور ییآشنا .1

و  یتیربن تین رسانه و مسئولیها، مسئولن گروهیبا توجه به حضور سه مخاطب متفاوت؛ مسئول ن دورهیا در

 .دیمتناسب با مخاطب برگزار گرد یتخصص یهاکارگاه یان مباحث عمومی، در کنار بیآموزش
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 یعموم یهاکارگاه 

ن محترم سازمان یسردار سپهر جانش یتوان به سخنرانین دوره میدر اشده ارائه یعموم یهااز جمله کارگاه

تر گراوند، کشور توسط دک یاجتماع یهابیت آسیح وضعین برنامه، تشریا ۀین در افتتاحیج مستضعفیبس

ت امام یر جمعیتوسط دب یاجتماع یهابیدر عرصه آس ییدانشجو یهات گروهیفعالۀ نیکرد بهیرو

 .پور اشاره نمودمیابراهتوسط استاد  یتوسعه محل یهامدلۀ ن ارائیو همچن السالمهیعلحسن

 هان گروهیژه مسئولیو یهاکارگاه 

 یآموزشـ  ین فرهنگیژه مسئولیو یهاکارگاه 

 یسازانیجررسانه و  یهاکارگاه 

 برتر یهاات گروهیان تجربیب یهاکارگاه 

عال در ن دو تشکل فیاز مسئول ،برتر یهاهات گرویتجربش و استفاده از یش از بیارتباط ب یجهت برقرار

ات یبان تجریحاضر به ب یهاد تا در جمع گروهیرا داشتند دعوت گرد یاژهیکه عملکرد و نینشهیحاشمناطق 

 .خود بپردازند

 یهاگروهان و ریر از دبیو تقد ییج دانشجویروش؛ مسئول سازمان بسکیندکتر  یا در انتها با سخنرانیدوره مح

 .ان دادیبرتر به کار خود پا
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 شرفت یپ یرانیایاسالم یبا موضوع الگو یجهاد یهاگروه یشیاندهمدوره و نشست 

 یانقالب اسالم یروزیپ یاست که از ابتدا یادغدغهو پوشش مناطق محروم کشور،  ییزداتیمحرومۀ مقول

ن عرصه صورت گرفته یدر ا یفراوان یهابوده و تالش یمختلف نظام اسالم یهاهمواره مورد اهتمام بخش

دارد،  یشتریت در آن تبلور بیکه محروم یبستر عنوانبه یین وجود، توجه به روستا و مناطق روستایبا ا .است

 ن مناطق و ازطرفیت موجود در ایبه عمق محروم یت ازطرفین اهمیا .کندیمدا یپ یشتریت بیروز اهمروزبه

مناطق  نیت ایو رفع محروم یآبادساز یمطلوب برا یو اسالم یبوم یر مطلوب و الگویتصوگر به نبود ید

از  یکی ید انقالب اسالمیاز اصول مورد تأک یکی عنوانبه و خودجوش یمردم یت کارهایظرف .گرددیمبر

با  یجد ینیآفرنقشدار که همواره پرچم یجهاد یهات گروهیظرفان ین میدر ا .نکات قابل توجه است

 یادسازآب یخود انتظارات را به منظور پوشش خأل الگوخودبه اند،ن عرصه بودهیکرد علم توأم با عمل در ایرو

 .دنکنیمبه خود جلب 

 یالگوهاۀ شاخص سراسر کشور با موضوع ارائ یجهاد یهاگروهۀ ن راستا، نشست دوروزیهمدر 

ت و شرفین مجموعه و قرارگاه پیا یو محروم، با همکار ییمناطق روستا یشرفت و آبادانیپ یرانیایاسالم

 یراب موجود یالگوها یگذاشتن و نقد علممباحثهبهافت، یبا هدف در ن نشستیا .دیبرگزار گرد یآبادان

  .دیبرتر برگزار گرد ینش الگوهایشرفت مناطق محروم و گزیو پ یآبادانۀ نیدر زم یجهاد یهاگروه
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 یهابه ارائه الگو یعلم یهام شده و در قالب پنلیچندگانه تقس یهاکارگروه به نخست دورهن در روز یمخاطب

تمل بر چند مش یاا بستهیو  ی، بهداشتی، اقتصادیتی، تربیاجتماع یمختلف از جمله فرهنگ یهانهیخود در زم

در  ینه الگوپردازینظر و مجرب در زمصاحب ید دانشگاهیمتشکل از اسات ،یته داوریموضوع پرداختند و کم

ن یهمچن .و قضاوت قرار دادند یابین الگوها را مورد ارزی، ایجهاد یهاگروه یز آشنا به فضایحوزه روستا و ن

محروم  یاهدهستان یان آبادسازیاز متول یکی عنوانبه زین یشرفت و آبادانیروز نخست، قرارگاه پۀ در برنام

  .خود پرداخت یالگوۀ کشور، به ارائ

روز دوم نشست  یعموم یارائه در فضا ید محترم، برایاسات یابیبرتر پس از ارز یهاان روز گروهیدر پا

محروم  یهادهستان ینه آبادسازیآنان در زم یجد ینیآفرنقش یو تعامل برا یهمکارۀ نیشده و زم یمعرف

 .دیکشور مشخص و برقرار گرد

 

 «نیجهادگران کارآفر»ۀ دور

ته امداد امام یکم ین با همکاریجهادگران کارآفر یدوره تخصص

جهادگران  ینی)ره( به منظور جذب و ارتقاء مهارت کارآفر ینیخم

 یهادر استان ییزادر عرصه اشتغال یجهاد یهاتیمند به فعالعالقه

 .روز برگزار شد 9به مدت  یالبرز، مازندران و خراسان جنوب

، نا مهرنوشی، دکتر میریاصغر جهانگیعلهمچون دکتر  یدیاسات

ن اح و دکتر محسیر سید امی، دکتر سیاهلل عبدالملکدکتر حجت

ن دوره شرکت داشته و به آموزش جهادگران یدر ا یمقصود

 .پرداختند

عه و توس ینیکارآفر یهاکیبا انواع مشاغل و تکن یعمل ییآشنا

زمون پس از آ ینیشرفته کارآفریپ یهاوکار، شرکت در دورهکسب

ته یبا مراکز کم یجهاد یهمکار گان؛یصورت راو به مرحله اول،

ز ا یمندو بهره؛داوران دوره یید نهاییدر صورت تأ یتگر شغلیاب و هدایعنوان ارزامداد سراسر کشور به

 .ن دوره بودیا یایاز مزا ید درجه اول کشوریاسات
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 یعمران یدوره تخصص

 .مناسب است یهارساختیشود، نبود زیم ینینشکوچروستاها که عمدتاً باعث  یاز مشکالت اساس یکی

ت و اجرا شده اس یطراح یمتفاوت یهابرنامه هارساختین زیات یتقو یگذشته از انقالب برا یهاطول سالدر

شاهد هنوز هم و  .انقالب دانست یهارا مناسب و منطبق بر آرمان توان آنیمن یکل یابیک ارزیدر  یلو

از جمله نبود جاده مناسب، آب شرب، مسجد و مدرسه و منازل مستحکم  یم که با مشکالتیهست ییروستاها

 .برندیمن رنج میو ا

 یاجتماع و یانسان یهاتیه بر ظرفی، تکانیروستائکردن مشکالت برطرفمهم در  یاز جمله محورهاز ینبار نیا

 ۀاز شبک یبا برخوردار یجهاد یهاان گروهین میدر ا .باشدیم یخودجوش و مردم یهااز تشکل یریگو بهره

د در تواننیها من و دستگاهیریت خیکار آوردن ظرف ین استفاده از رویهمچندر سطح کشور و  یع مردمیوس

 .موثر باشند ییشرفت مناطق روستایپ

 لذا ،باشدیم یعمران یهاتیفعال ،در مناطق محروم یجهاد یهات گروهیاز فعال یاکه بخش عمده ییاز آنجا

 .است یکردن آن ضروریاتیعمل یالزم برا یهاآموزش و انتقال دانش

 یهاگروه یساز، شبکهیآموزش و توانمندساز 

ل سند یبرتر، تشک یهاگروه ی، معرفیجهاد

ات و یو انتقال تجرب ییافزاهم، یات عمرانیتجرب

از  مرتبط یهابا دستگاه یجهت همکار یبسترساز

ه ک .بوده است ین دوره تخصصیا یاهداف برگزار

برگزار  یتوسط کارگروه عمران 1931در مرداد ماه 

 .دیگرد

 یهاسازه ییاجرا یها، متره، برآورد و کالس روشیخواننقشه، کالس یعیت مخاطرات طبیریکالس مد 

و آموزش نکات  یش توانمندیبا هدف افزا ییبنا

فعال در حوزه  یجهاد یهاگروه یبرا یتخصص

  .برگزار شد یعمران

 یار، کارگاه جوشکی، برقیکیمکانسات یسأتکارگاه 

 یسه کارگاه عملز، ین یوارکشیو د ییو کارگاه بنا

از  یجهاد یهان دوره بود تا گروهیبرگزارشده در ا

 .ندیکسب نما یت و تجربه عملیک فعالینزد
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)معاون یفید لطیقات(، مهندس محمدفریاز دانشگاه علوم و تحق زلزلهـعمران ی)دکترا یرعباس فاطمیدکتر ام

شگاه زلزله از دانـعمران ی)دکترا زادهعبداهللت بحران کشور( و دکتر داوود یریسازمان مد یو بازتوان یبازساز

  .بودند یآموزشۀ ن دورید ایسمنان( از اسات

 یجهاد یهابا موضوع طرح اعتالء حرکت یت مربیدوره ترب

ان ی، دوره آموزش مربیمعاونت جهادسازندگ یکشور با همکار یجهاد یهات حرکتیمرکز مطالعات و هدا

در  یده استانیندگان برگزیرا با حضور نما یجهاد یهاگروه یرسانو خدمات یجهاد یطرح اعتال

 .ماه برگزار کردبهشتیارد

 یهاگروه یرسانو خدمات یجهاد یطرح اعتال

 بر یجاد انسجام و تمرکز زمانی، با هدف ایجهاد

ت و یتقو یهدف مشخص، برا یایک جغرافی

 نیدر ا .شده است یطراح یرسانخدمات یاعتال

طور به یجهاد یهاشود تا گروهیطرح تالش م

مستمر، متمرکز و هدفمند در نقاط محروم کشور 

 .ت کنندین فعالیسال در همان نقطه مع 1تا  9ها به مدت شهرهیحاشا یمانند روستاها 

 ن طرح:یاز جمله اهداف ا

 ؛یجهاد یهاگروه یبا سامانده یرسانو خدمات یسازندگ یاعتال 

 ؛یجهاد یهاتیهدفمند و اثربخش فعال یبا اجرا یانقالب اسالم یهات ارزشیتقو 

 مستقر با جامعه هدف؛ یجهاد یهان گروهیب یو عاطف یفکر یوندهایت پیتقو 

 ن؛یدادن مردم و جوانان به دو سوق یدهجهت 

 ت؛یانقالب و معنو 

 ؛ییزداتیو محروم یمسجدمحورشدن خدمات اجتماع 

 یاجتماع یهابیت و آسیاز محروم یجاد مناطق الگو عاریا. 

، یجهاد یهات حرکتیر مرکز مطالعات و هدای، مفرد؛ مدیج سازندگیس سازمان بسی؛ رئیسردار غالم

از  ین دوره بوده و مباحثیا یید محتوای، از اساتیرچیو م ییج دانشجویبس یسازندگ ن جهادیزاده؛ جانشغالم

 ت دریو فعال یزیرهدف، نحوه برنامه یایجغراف یزیربرنامهۀ مطالعه منطقه، نحوۀ ل: ضرورت و نحویقب

 .ان کردندیرا ب یگریان و مربی، کالس فن بیاقتصاد یزیر، برنامهشهرهیحاش

 .ر قرار گرفتندیو مورد تقد یموفق معرف یهان دوره دوروزه، نمونهیاان ین در پایهمچن
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 یعموم یهاآموزش

ن یشود. در ایبرگزار م هار متمرکز و به دعوت استانیورت غصبه زین مجموعه نیا یمعمو یهادوره

 .شدبایم مرکز مطالعاتۀ به عهد یآموزش ین محتوایاستاد و تام یمعرف هادوره

 

 باشد:یمل یبه شرح ذ یبرگزار شده در سال جار یعموم یدورها یبرخ 

 1931بهار  ـ ت اردویریمد ؛زنجان 

 1931بهار  ـ یجهاد یهاحرکت ی؛ طرح اعتالیجان شرقیآذربا 

 1931بهار  ـ یاجتماع یهابی، آسیمازندران؛ اقتصاد مقاومت 

 1931بهار  ـ یاجتماع یهابیاصفهان؛ آس 

 1931بهار  ـ یاجتماع یهابیالبرز؛ آس 

 1931بهار ـ  یاجتماع یهابی، آسی، اقتصاد مقاومتیکرمان؛ فرهنگ 

 1931بهار ـ  ی، اقتصاد مقاومتی، فرهنگیاجتماع یهابین؛ آسیقزو 

 1931بهار ـ  یاجتماع یهابی، آسیجهاد یت اردوهایریخوزستان؛ مد 
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 1931بهار ـ  یب اجتماعی، آسیجهاد یت اردوهایریه؛ مدیاروم 

 1931تابستان شهر ـ هیحاشت در ی، مدل فعالیت عرصه فرهنگیریاردو، مد تیریزد؛ مدی 

 1931تابستان  ـ شهرهیحاشت در ی، مدل فعالیت اردو، عرصه اقتصادیریزنجان؛ مد 

 تابستان ـ  روز 3جهادگر به مدت  922با حضور  یمید رحیشه یاتیعمل یتی؛ دوره تربیخراسان رضو

31 

 یجهاد یهارامون حرکتیپ ییدانشجو 022با حضور  یت استانیوالستان و بلوچستان؛ دوره طرح یس 

 31تابستان  ـ

 یبا موضوع کارکرد اجتماع ییدانشجو 922با حضور  یت استانی؛ دوره طرح والیجان غربیآذربا 

 31تابستان  ـ جیبس

 31ز یپائ ؛همدان  

 31ز یپائ ؛لرستان 

 31ز یپائ ـ در قم یالبرز یهاگروه یالتینشست تشک ؛البرز 

 31ز یپائ ـ شکوه هجرت ؛ستان و بلوچستانیس 
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 ورزشهیاند یهائتیو ه یتخصص یهانشست

ها و بیدچار آس ،خود یواال یهادن به اهداف و آرمانیرس ریدر مس یخودجوش و مردم ۀمجموعهر 

د که یپایمن یریدان نگذارند، دیشود و اگر نخبگان و فعاالن دلسوز همان مجموعه پا به میم ییهاچالش

 .ش دچار نخواهد شدیب ییبه آرزو یآن اهداف بلند و متعال

ق و افکار متنوع در یاقشار مختلف جامعه، با سال یجهاد یهام گروهیعظ یبا بدنه یجهاد یهاحرکت

 یهار و طرحیانداز، تداباز به چشمیاهداف انقالب ن یعال یهادن به قلهیران پهناور جهت رسیا یجایجا

 .دشوار دارد یهامودن گردنهیق و پیطر یط ژه جهتیو

 شرفت ویدر جهت پ رنده و موتور مُحرکبَشیپ یبازو عنوانبه یورز جهادشهیاند یهائتیهن رو یاز ا

 .دینمایمفا یرا ا یلیبدیب، نقش مهم و یجهاد یهاحرکت یتعال

متشکل از  یجهاد یهاحرکت یو انسجام یتی، هدایمرجع فکر عنوانبه یجهاد ورزشهیاند یهائتیه

رات، افکار نظ یکننده حضور حداکثرنیتواند تضمیمشکسوت سراسر کشور؛ یجهادگران نخبه، فعال، پ

 .ردیقرار گ یجهاد یهاحرکت یفیو ک یکم ۀتوسعخالقانه جهادگران در  یهادهیو ا
  

 ده است:ین مجموعه برگزار گردیل توسط ایذ ورزشهیاندتاکنون جلسات  یدر سال جار

 یجهاد یهاوضع موجود حرکت یبررس

 31روش در رمضان کینو دکتر  یسردار سپهر و سردار غالم ینفر از ادوار جهادگران و سخنران 62باحضور 
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 اندازچشمسند  ینقد و بررس

 اندازچشمسند  یبه منظور بررس 31در تابستان  ین جهادیشکسوتان و فعالیحضور پ ن نشست بایا

 .ن سند برگزار شدیتدو لیتکم یچگونگ یبررسو  یجهاد یهاحرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شت یبه نام مع یو مشکل یبا موضوع جنگ اقتصاد ورزشهیاند

 .انجام شد 31روشن در تابستان  یاحمد نفر از جهادگران و ارائه قرارگاه 42ن نشست با حضور یا
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 رسانخدمت یو خارج یداخل ینهادها یبا موضوع بررس ورزشهیاند

 یداخل رسانخدمت یهاعملکرد و مدل مجموعه ینفر از جهادگران به منظور بررس 12ن نشست با حضور یا

ت یکشور و مشخص شدن نوع فعال یان جهادیجر یاس به منظور وضع شناسین قیا .برگزار شد یو خارج

 .کشور برگزار شد یط کنونیجهادگران با توجه به شرا

 
 

 یات خواهران جهادیو انتقال تجرب یشیاندهمنشست 

، البرز، استان تهران یهااستان یجهاد یاردوها ین خواهر سازندگیبا حضور مسئول یشیاندهمن نشست یاول

 .دیطه خواهران برگزار گردیها در حاز استانیت و نیتهران بزرگ و قم، با هدف شناخت ظرف

 ن جلسه:یمطرح شده در ا یهاسرفصل

 جهادگران یجشنواره مل یمعرف 

 د شدهیو محصوالت تول یتخصص یهاکارگروه یمعرف 

 ین جهادین جزوه خادمیخاطرات جهادگران و تدو یآورحضار در جمع یهمکار 

 مجموعه و محصوالت یتخصص یهاد شده توسط کارگروهین نشست، محصوالت تولیه این در حاشیهم چن

 .ش گذاشته شدیروستاکاال به نما
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 ین مراکز مطالعات جهادیمسئولنشست 

وه یبه منظور آموزش ش یجهاد یهات حرکتین مراکز مطالعات و هداینشست مسئول 1931در آذرماه 

رگزار ب یت با سامانه اطلس جهادین آموزش نحوه فعالیو همچن یشهرستان و مجامع استان یشوراها یبرگزار

 .برگزار شد یات به طور منطقه ایال تجربو انتق ین نشست دو روزه نشست همفکرین در ایهمچن .شد

بنا به ضرورت حضور  یو اجتماع یهمچون عرصه اقتصاد ینفر حضور داشته و موضوعات 14ن نشست یدر ا

سپاه  یاز راهبرد یو برادر محمد ییه نشست با حضور دکتر زهرایجهادگران آموزش داده شد و در اختتام

 .مطرح شد یج سازندگیبس یمشکالت ساختار
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 یسازشبکهو  یسازمانده
 است که منجر به یجهاد یهاان گروهیم ییافزاارتباط و هم یبرقرار یمعنابه یسازشبکهو  یسازمانده

  .دشویم یمهم و اساس یهادر عرصه ینیآفرنقش یبرا یها و کسب آمادگو رشد گروه یتوانمندساز

ل شرط م حداقیمشترک بدان یهازهیانگ یعناصر مستقل در راستا ۀداوطلبان یرا همکار یسازاگر شبکه 

 یوعموض یهارخانهیل دبیبا تشک ن مهمیکه ا «ن اجزا استیب یارتباط یوجود بسترها»آن  یالزم برا

 .ردیپذیمصورت 

 

 جیبس ییش اقتدار عاشورایرزما یجهاد ۀرخانیدب
ر یط خطیکمک به دولت در عبور از شرا یکشور برا یج و تشکل جهادیتفکر بس یش کارآمدیبه منظور نما

 یت جهادیریبا استفاده از مد یو روان یجنگ اقتصاد ۀدشمن در عرص یهاو به شکست کشاندن توطئه یکنون

بر الوهر عینظیو ب یابتکار یج در اقدامیبس ییش اقتدار عاشورایرزما ،موجود یمردم یهاتیو منابع و ظرف

 .انجام شد یگروه جهاد 3699 یرسانش خدمت با خدماتیالمقدس، رزماتیگردان ب 1222ش اقتدار ینما

 شیدر رزما یجهاد یهاگروه عملکرد

 گروه 3933 در قالب خواهر % 31برادر و  % 96ب ینفر جهادگر با ترک هزار 142ش از یش بیدرطول رزما

روستا  3033از مختلف  یهادر حوزه ، انقالب ینعمتان و صاحبان اصلیبه ولمنت یخدمت ب ۀارائ هب یجهاد

 ۀفیظاز و یبخش انجام بود تا جهادگران با یخوب ش فرصتین رزمایپرداختند. درواقع ا شهرهیحاشو محله 

 یبرا ،معظم کل قوا یو فرمانده یات و مطالبات مقام معظم رهبریتحقق منو یدر راستا یگام ،خود

 بردارند. یو روان یزمان جنگ اقتصادل همیدر تحم یدشمنان انقالب اسالم یهاتوطئه یسازیخنث

 
 گروه  3631 21/26/31خ یتا تار یج سازندگیدار سازمان بسشناسنامه یجهاد یهاتعداد کل گروه

 گروه   1214 شیشرکت در رزما یبرا یاستان یهان سپاهیشده بعیتوز یجهاد یهاه گروهیسهم

 گروه   3933 ش یشده به رزمااعزام یجهاد یهاتعداد گروه

 نفر 142133 شیکننده در رزماتعداد جهادگران شرکت

 نفر  16 شیشده به رزمااعزام ین اعضاء هر گروه جهادیانگیم

 روز  4 یهر گروه جهاد ین زمان اردویانگیم

 نفر روز 614011 شده به نفر روزخدمت ارائه
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 شدهخدمات ارائه

 ییربنایو ز یالف: عرصه عمران
 

 11ل و یدرصد تکم 11 ،درصد مرمت 12 بیمختلف با ترک ۀعرص 00در  یعمران ۀپروژ 1319 درمجموع

درصد توسط  62ها ن پروژهیاعتبار ا .ده استیش اجرا گردیدرصد احداث توسط جهادگران در طول رزما

 .شده استنیدرصد توسط دولت تأم 11ج و سپاه و یدرصد بس 09ن و مردم، یریخ
 

 حجم خدمت هامجموع پروژه تیعرصه فعال

 مترمربع 163344 1500 هیابن

 متر  5991 43 راه

 متر  32433 06 یمعابر و فاضالب محالت شهر یبهساز

 متر  15313  65 قنات یروبیال

 متر  003 3 یکشاورز یرسانآب

 بر اساس متراژ یجهاد یهاگروه یخدمات عمران

 
 گرفته انجام یهاپروژهسه نوع ینمودار مقا

 ( یپروژه عمران 1653 )

 
  یعمران یهاپروژه یاجرا یمنابع اعتبار عینمودار توز

 (الیر ونیلیم 334631 )درمجموع

 

 بهداشت و درمان ۀب: عرص

نفر در عرصه  161613درمجموع  ییصحرا یهامارستانیب یین برپایو همچن یپزشک یجهاد یهابا اعزام گروه

 یهاع دارو و بستهیتوز ،یت عمومیزیخدمات مرتبط به و ۀعمد .افت نمودندیبهداشت و درمان خدمات در

  .باشدیم یاخدمات مشاوره ۀو ارائ یبهداشت
 

 

 

 

احداث

15%

تکمیل

15%

مرمت

70%

دستگاه های 

دولتی

17%

پاهبسیج و س

23%

مشارکت های خیرین و 

مردمی

60%

73565

15366107۴6165۸۴

3۸72۸

6۹6۴

۴۴۴5۴

توزیع اقالم دندان پزشکیزنان و زایمانویزیت تخصصیویزیت عمومی
بهداشت و سالمت

ی بینایی و شنوای
سنجی

یمشاوره و روانشناس
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 یو آموزش یفرهنگ ۀج: عرص
 

ل یبه شرح ذ یجهاد یهاتوسط گروه یو آموزش یفرهنگ ۀبرنام 01331ش خدمت تعداد یدر طول رزما

 اجراشده است:
 

 
 یاقتصاد ۀد: عرص 

ت یجاد و تقویو ا یو آموزش یجیترو یهاکالس یاقدام به برگزار یجهاد یهاگروه یاقتصاد ۀدر عرص

  .نمودند یکوچک اقتصاد یهابنگاه
 

 
 

 

 ع اقالم یه: توز

، یشتیمع یهاع بستهین و توزیاقدام به تأم یانقالب ین و نهادهایریها با کمک خاستان ۀیکل ،شیدر طول رزما

 .نمودند یو آموزش یفرهنگ
 ازمندان ین نیر بیالتحربسته لوازم 134654ع یتوز .1

 آموز(ک دانشیک کاسب یبسته در قالب طرح  19219و  یجهاد یهابسته توسط گروه 31301) 

 گرم یپرس غذا 146463ع یتوز .0

 و دارو ی، درمانیبسته اقالم بهداشت 33523ع یتوز .9

 شهرهیحاشازمندان یبه ن یشتیبسته مع 33030ع یتوز .4

 جوان  یهاه به زوجیزیجه 331ل یه و تحویته .1

 

 

 

 

۴۸6۸۴2۸2

۴۴7
2۴2۴

66۴57321

یادواره شهدا و مراسمات 

مذهبی

مسابقات فرهنگی و 

ورزشی

کالس قرآن، اخالق و اکران فیلم و مستندتجهیز کتابخانه

عقیدتی

لیکالس آموزشی و تحصی

6721
11۸7

کمک به راه اندازی و تقویت بنگاه های کوچک اقتصادیکالس ترویجی، آموزشی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی
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 جیژه اقشار بسیخدمات و

د خو یتخصص یهادر حوزه یخدمات مختلف یجهاد یهاش با اعزام گروهیج در طول رزمایاقشار مختلف بس

  .ارائه نمودند

 

 شیاقشار در رزما یرسانشاخص خدمت یهاتیر فعالیسا

 یکارگرج یالف: بس

 یام اقداماتکشور با انج یدیع تولیثار در سطح کارخانجات و صنایفت ایطرح ش یبا اجرا یج کارگریبس

ملت  ینشان دادن عزم جد یها براآن یبه دشمنان انقالب و عوامل نفوذ یام روشنیر پیبه شرح ز

  .ش گذاشتیبه نما یدر جنگ اقتصاد یروزیرقم زدن پ یران برایا
 کارخانه 092 ثار:یفت ایتعداد کارخانه برگزارکننده ش

 جهادگر 03333 ثار:یفت ایکننده در شان کارگر شرکتیجیتعداد بس

 ساعت نفر 236335 شده:ساعت کار انجام تعداد نفر

 

 انکارمندج یب: بس

 نیو مسئول رانیحضور مدنه یفراهم کردن زمضمن خدمت  زیمطرح  یج کارمندان با اجرایسازمان بس

ها، روستاها و مناطق محروم شهرهیحاشدر مساجد  با مردممالقات چهره به چهره  یبرا یدولت یهادستگاه

ا به ط حساس ریها در شرااز مشکالت آن یمطالبات مردم و حل برخ یریگیکمک و پ یج برایتوان اقشار بس

 ..اثبات رساند

 خدمت زیم 1335 برگزارشده در کل کشور:خدمت  زیتعداد م

 ر و مسئولیمد 4126     :نیران و مسئولیتعداد حضور مد

 نفر 42433  و مالقات چهره به چهره با: ییپاسخگو
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 اصنافج یج: بس

آوردن مردم صحنهبه یج برایاز توان بس یبارز و درخشان ۀجلو «آموزک دانشی ـ ک کاسبی»طرح  یاجرا

از  دفاع ینوران ۀسابق با ،جیبس ۀکه تحقق آن فقط از عهد یریامر خط .ازمندان استین جهت حل مشکالت

 .ر استیپذق مردم امکانیو جلب اعتماد عم یتمداریاز وال یانقالب و داشتن کارنامه درخشان

 بسته 03303  شده در سرتاسر کشورعیتوز یهاتعداد بسته

 الیر 630656       هر بسته یالین ارزش ریانگیم

 الیر 01301953333   شدهعیتوز یهابسته یالیمجموع ارزش ر

 

 یکشاورزج ید: بس

خدمات  ۀنسبت به ارائ ،ییبه مناطق محروم روستا یم تخصصیت 901با اعزام  ین کشاورزیج مهندسیبس

 یبهبود و ارتقا یدر راستا یو دام ی، باغبانیزراع یهاتیفعال ۀنیدر زم یتخصص یهاو آموزش یامشاوره

 ش اقدام نموده است:یدر طول رزما انیروستائمشاغل  یفیک

 م یت 144     یزراع یم تخصصیتعداد ت

 میت 63     یباغبان یم تخصصیتعداد ت

 میت 33      یدام یم تخصصیتعداد ت

 میت 5        یبیترک یهامیتعداد ت

 شهرستان  230    طرح یمحل اجرا یهاشهرستان
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 یجهاد یهارخانه طرح اعتال حرکتیدب
به  یدگیرس یتحت عنوان جهادسازندگ ییهادر گروه یجوانان انقالب یانقالب شکوهمند اسالم یروزیبا پ

بودند  یدشمنان انقالب که مزدوران استکبار جهان .همت خود قرار دادند یمحرومان و نقاط محروم را وجه

آنها  ات را نسبت بهین جنایشرفت انقالب، سبوعانه تریواقع پت جهادگران و در یاز فعال یریجلوگ یبرا

 ن راهیز در ایرا ن یادیز یدر کشور ادامه دادند و شهدا یآنها مصمم و با اراده به سازندگ یمرتکب شدند ول

به  یاستکبار جهان یهاتیفعال یساز یانقالب و خنث ین اقدامات در عمق بخشیا .م انقالب نمودندیتقد

 یهاوطئهار موثر افتاد و تیگر بسید یو بلوک شرق از سو یک سو و شورویکا و بلوک غرب از یامر یسرکردگ

تا آن یها سوق داد و نهاجبهه یشتر توان جهادگران را به سویب یلیگر چه جنگ تحم .آنها را نقش بر آب کرد

شدند، اما راه آنها توسط  ادغام یل شده بودند با وزارت کشاورزیتبد یها که به وزارت جهادسازندگگروه

 .افتیان ادامه یجیبس

مات ، خدیسازندگ یهاج در عرصهیتوسط بس یجهاد یهات گروهیک به دو دهه از فعالیاکنون با گذشت نزد

هضت ن یری( شاهد شکل گی)مدظله العالیت مقام معظم رهبریو حما یبانیبا پشت زداییمحرومیتو  یرسان

تداوم  شک یم، بین در سطح کشور هستیریو خ یها و منابع مردمتیبه ظرف یمتک یهمه جانبه خدمات رسان

نه یکه عالوه بر حل مشکالت توسط خود مردم زم یبه اهداف انقالب اسالم یابیدست یمردم برا ینینقش آفر

 ن امر از رموزید و اینمایکشور را فراهم م یجوانان جهاد یالتیو تشک یو معنو یو ارتقاء فکر یکادر ساز

 یریو غفلت از آن خسارات جبران ناپذ یاتیبه آن ح یباشد که توجه و اهتمام جدیم ینظام اسالم یماندگار

 .را به دنبال دارد

کردن  یپرچمداران مردم عنوانبه یجهاد یهات گروهیانجام شده در مورد فعال یهایب شناسیمطالعات و آس

 و مردم مناطق محروم یجهاد یهان گروهیمستمر بعدم ارتباط ل یدهد که به دلینشان م یرسانخدمت

 .ده استیفراهم نگرد یرسانخدمتو  زداییمحرومیتهمراه با  یانقالب اسالم یهات ارزشیامکان تقو

 یردکیاتخاذ روده تا با یزمان آن رس یجهاد یهاصادقانه توسط گروه یخدمات رسان هاسال یاکنون پس از ط

 یو خدمات رسان یسازندگ یاعتال یرا در راستا یو خدمات رسان یسازندگ یهاتیفعال یاجرا یتحول

 یبرا یریارگیدر جامعه هدف و  یاسیو س ی، اجتماعیفرهنگ یرگذاریبا هدف تاث یاله یهابر ارزش یمبتن

  .میالزم در دستور کار قرار ده یجاد ساز و کارهایبا ا ینظام و انقالب اسالم

اه به ن قرارگیرخانه اید و دبیابالغ گرد یهاه ردهیبه کل یجهاد یهااعتال حرکت ت به موارد فوق طرحیبا عنا

  .گشت اندازیراه یجهاد یهات حرکتیکردن اهداف طرح اعتال در مرکز مطالعات و هدا ییمنظور اجرا
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 جهادگرانعالی مجمع دبیرخانه 
ه در زمین محولهسرعت بخشیدن به روند تحقق جامعه اسالمی و پیشبرد اهداف و مأموریت های به منظور 

نظران و وفاداران به انقالب اسالمی خدمت رسانی و کمک به رفع محرومیت با همفکری نظام مند صاحب

و  یکشور، مجمع جهادگران به صورت برنامه ای فراگیر در سطوح مختلف تصمیم گیردر بین جهادگران 

فعالیت به اجرا درآمده است. مجمع جهادگران عالوه بر ایجاد بستر مشارکت اقشار مختلف جهادگران در 

 تصمیم سازی و سیاستگذاری گسترش و تعمیق حرکتهای جهادی اهداف ذیل را دنبال می کند:

شکل تنظران و اندیشمندان در اداره، تقویت و پیشبرد همه جانبه تفکر و مشارکت حداکثری صاحب •

 جهادی؛

پایش شرایط موجود در مناطق محروم کشور و استخراج نیازمندی های این مناطق، با استفاده از  •

 تحلیل تهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای برون رفت از موانع و مشکالت؛

 ایجاد وحدت، همدلی و هماهنگی بین گروهای جهادی و مسئولین؛  •

اقدامات گروه های جهادی از طریق شناسایی قابلیت های اقشار مختلف جامعه ایجاد هماهنگی بین  •

 و به هم پیوستن تالشها در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی؛

زمینه سازی جهت پرورش کادر تراز انقالب اسالمی و ارتقاء کیفی جهادگران از طریق گسترش  •

 فرهنگ کار تشکیالتی؛

ی وفاداران انقالب اسالمی اندهی و هماهنگ سازی همهظرفیت سازی جهت جذب حداکثری و سازم •

 برای حضور در مناطق محروم و خدمت رسانی به ولی نعمتان خود.

 

 سطوح مجمع جهادگران

مجمع جهادگران با هدف گسترش دامنه مشارکت جهادگران و استفاده حداکثری از ظرفیت های ایشان، در 

رد انتخابات تشکیل می گردد و نهایت منتخبین مجامع استانی سطح شهرستان و استان و با استفاده از رویک

 در مجمع مرکزی جهادگران شرکت می نمایند. 

 

مجمع مرکزی جهادگران

مجمع جهادگران استان

شورای گروه های جهادی شهرستان
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 تشکیل مجمع جهادگران در کشور

رایند ف، دی و همچنین توجیه مسئولین مرتبطپس از ابالغ دستورالعمل مجمع جهادگران و تهیه و ارسال پیوست های کاربر

برگزاری و تشکیل مجمع جهادگران در کشور آغاز گردید. در ادامه توضیحات الزم در خصوص میزان پیشرفت مجمع جهادگران 

 در سطح شهرستان و استان ارائه گردیده است.

 شورای جهادی شهرستان

دگران شهرستان برگزار شورای جها درصد از شهرستانهای کشور 35ازبا پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر دربیش 

استان دیگر شورای  3شوراهای شهرستان به صورت کامل برگزار گردیده و در سطح استان  24شده است. از نگاهی دیگر در 

 باشد.شهرستان در حال برگزاری می

  

 برگزاری مجمع جهادگران استان

الزم، مجمع جهادگران استان برگزار می گردد. در پس برگزاری شورای جهادی در تمامی شهرستانهای استان و انجام مقدمات 

 16مجمع جهادگران استان با دعوت از نمایندگان شورای جهادی شهرستانها برگزار گردیده و در  استان 23 حال حاضر در

 تشکیل شده است. کارگروه تخصصی 53استان ارکان مجمع استان تعیین گردیده و 
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 ش(ی)رو یاقتصادمقاومت ۀرخانیدب
 یهاگروه نیدر ب ینیو کارآفر یت اقتصادینمودن فعالیاج و رسانهیبا هدف ترو یاقتصاد مقاومت ۀرخانیدب

 .پردازدیمت یل شده و به فعالیتشک یاقتصاد ۀفعال در عرص یهاگروه یت و توانمندسازی، حمایجهاد

 یعددمت یهانشست ید محصوالت و برگزاریبه تول یتوانمندساز ۀنیسال گذشته در زم کین مجموعه در یا

 باشد:یمر یاقدام نموده است که عنوان آن به شرح ز

 
 

 یاقتصاد ۀحوزفعال  یهاگروهاز  یبانیپشت -1

ر یز یق ارتباط با نهادهایآنها انجام و از طر یبندو رتبهل یاز سراسر کشور تکم هابانک اطالعات گروه

 شد: یالزم معرف یهاتیحما

 اد برکتیاز بن یمال یهاتیو اخذ حما هادفاع از طرح 

 شرفتیاز قرارگاه پ یمال یهاتیو اخذ حما هادفاع از طرح 

 ته امدادیکم ییارتباط با معاونت خودکفا 

 اد تعاون سپاهیارتباط با بن 

 .ا شدیمحف کار مشترک یات و تعریانتقال تجرب ۀنیزم هان گروهیا یسازشبکهن با یهمچن

 

 ژهیو یهاگروهاز  یبانیپشت -2

ن عرصه و اقتباس از علوم یفعال در ا یهاروهگ ۀناظر به تجرب ییروستا ینیکارآفر ۀمدل توسع یطراح

نقطه از کشور  1در  یفعال جهاد یهاگروه یو همکار یشرفت و آبادانیقرارگاه پ یکه با همکار ینیارآفرک

 :باشدیمدر حال اجرا 
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فارس

گروه پیامبر 
اعظم

زاخرویه

خراسان جنوبی

رضوان

بندان

مازندران

علمدار

شهدا

سیستان و 
بلوچستان

احمدی روشن

تیمورآباد

آذربایجان غربی

جودی نعمتی

صومای شمالی صومای جنوبی

  یاتیت عملیو هداارائه مشاوره 

 یکیو لجست یفن یانیمستمر جهت پشت یارتباط تلفن 

 ندیفرآ یجهت نظارت بر اجرا یدانیم حضور 

 هاگروه یسازابهامات وآماده رادات ویم مدل و رفع ایمختلف جهت تفه یهانشست یبرگزار 

 مدل در هر دهستان یقابل انتظار از اجرا یهایدستاوردها و خروج 

 دهستان هدف یطیمح یهاتیظرف ییشناسا 

 آنها یسازشبکهنان برتر منطقه و یکارآفر ییشناسا 

 در سطح دهستان یلگریجلسات تسه یبرگزار 

 نفر 1222به حداقل  یزشیو انگ یموزش عمومآ 

  نفر 32به  وکارکسب اندازیراهآموزش 

 نوپا وکارکسب 02 ۀیاول اندازیراه 

 نیآفرارزش ییوکار روستاکسب 3از حداقل  ییت نهایحما 
  

 

 

 

 

 

 یعیطب یایبال ۀرخانیدب

صورت داوطلبانه همواره به یمردم یروهاین نین و کارآمدتریاز موثرتر یکیعنوان به یجهاد یهاگروه

فا نموده و خدمات یرا ا یره نقش مهمیل، زلزله، طوفان و غیهمچون س یعیطب یایدر حوادث و بال

 .انددادهدگان ارائه یدبیرا به آس یمتنوع

ر را د یجهاد یهاالعمل گروهدارد تا عکس نظر در« یعیطب یایرخانۀ بالیدب»ل ین مجموعه با تشکیا

را  ن حوزهینۀ آموزش و انتقال تجربه در ایده و تا حد امکان زمیهنگام وقوع حادثه، سرعت و نظم بخش

فعال  یهامختلف، از گروه یهادستگاهن و یریخ ،یمردم یهاکمک یآورن با جمعید؛ همچنیفراهم نما

 .کند یبانیپشت یدر امر امدادرسان
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 «ک خوزستانی ،رانیک ای»ش یپو

 یهوا و گرما یش از حد دمایزمان با باالرفتن بهم 31رماه یدر ت

آبادان و خرمشهر استان خوزستان با بحران  ید، مردم شهرهایشد

 ن مناطق دریشرب در اتنها آب که نهیرو شدند، بطورهروب یآبکم

 ین براآلود بودل شور و گلیدله ز بیدسترس نبود بلکه آب موجود ن

جهادگران  ،ن بحرانیدنبال ابه .استحمام و شستشو قابل مصرف نبود

 یهاکمک یآور؛ به جمع«ک خوزستانی ،رانیک ای»ش یتحت پو

 شیپون یا یط .مردم پرداختند یدنین آب آشامیتأم یبرا یمردم

در  یهزار باکس آب معدن53ک به یو نزد دستگاه تانکر آب 125

 محله 6غرب کارون،  ی، روستاهامحله خرمشهر 3در  جهادگر 333ش از یبع شد و روزانه ین مردم توزیب

 .مردم شتافتند یاریکرده و به  یرسانره خدمتیاروندکنار و غ ی، روستاهاآبادان

  

 رانشهریل پیها در سگروه یمدادرسانا

 یگرفتگرانشهر رخ داد که سبب مسدودشدن محورها و آبیدر شهرستان پ یدیشد یل خردادماه بارندگیاوا

 بار ب زد ویآس انیروستائ یمسکون ی، باغات و واحدهایکشاورز ین حادثه به اراضیا .شد ییمنازل روستا

 .ل تکرار شدیس ۀرغصپُ ۀگر قصید

سوه چ، پیکول یدر روستاها یل موجب بروز خسارتیس .دندیل خسارت دین سیخانوار در اثر ا 112در حدود 

 .پسوه گزارش شده بود یب را داشت در روستایزان آسین میشتریهدف که ب یروستا یان شده ولیو جلد

  .شدند یگرفتگخانه هم دچار آب 122ران کرد و یو یکلن روستا را بهیا یمسکون ۀخان 62ش از یالب بیس

رانشهر رخ یپسوه از توابع بخش الجان پ یخردادماه در روستا 4شب جمعه مهین 10ساعت  یحوال ،ن حادثهیا

 .داد
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جان یمسئول، جهادگران نقاط مختلف استان آذربا ییاجرا یهان حادثه در کنار دستگاهیا ییابتدا ۀاز همان لحظ

ل در یوع سوقن ساعات یجهادگران در اول .زدگان شتافتندلیبه کمک س یعیطب یایبال ۀرخانیز دبیو ن یغرب

 ین روستاهایتوانستند مرهم درد ساکن تخته چادر 50و  ییبسته غذا 933ع یتوزمحل حاضر شدند و با 

را از  روستا 10ش از یبتوانستند  یدولت یهاگر دستگاهیجهادگران با کمک د .ان شوندیچ، پسوه و جلدیکول

 .خارج سازند یوالگل

 
 ید جعفریقرارگاه شه یجهاد ۀتیکم

 مختلف یهااز استان یجهاد یهاگروه ید جعفریقرارگاه شه یجهاد ۀتیل کمیوقوع زلزله با تشکپس از 

  .زدگان اعزام شدندبه زلزله یجهت امدادرسان

، جهت یجهاد گروه 163در قالب  جهادگر 2133روز اول پس از زلزله( بالغ بر  41در گام نخست )

ره در مناطق و یو غ ی، فرهنگی، عمرانیخدمات پزشک ۀارائ، یی، شناسایآواربردار ۀنیدر زم یامدادرسان

  .افتندیزده حضور زلزله یروستاها

 ۀرا در حوز یخدمات مختلف یگروه جهاد 203در قالب  جهادگر 3533( بالغ بر 31در گام دوم )نوروز 

اسفند  02از گام دوم حضور جهادگران  .و سالمت ارائه دادند ین خدمات فرهنگیو همچن یو سازندگ یعمران

ن یو همچن یسازندگ ۀرا در حوز یخدمات گسترده ا ینوروز یجهاد ین ماه در قالب اردوهایفرود 02ت یلغا

مختلف  یهااز اقشار و استان یجهاد یهان مرحله گروهیدر ا .زده رقم زدره در مناطق زلزلهیخدمات و غ ۀارائ
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 ، خدماتینیو کارآفر یی، اشتغالزایو سازندگ یت شده و خدمات عمرانین محور مشغول به فعالیدر چند

 .را ارائه دادند یو خدمات فرهنگ یو درمان یبهداشت

 

 .دییمراجعه نما یلیبه گزارش تفص ،رخانهیهر دب یهاتیفعال و کاملیمشاهده آرش یبرا یبرا
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 یسازانیج و جریترو
به منظور  یخودجوش و مردم یهاجاد جنبشینوعان خود و احل مشکالت هم یرکردن مردم، برایدرگ

ن هدف یا .باشدیم یجهاد یهابرخوردار کشور، از اهداف حرکتمناطق کم تیکردن محرومبرطرف

 .باشدیان مین جریکردن اقشار مختلف مردم در او همراه یجهاد یهاتیفعال یمعرفمستلزم 

 یهاجستن از قالبمختلف کشور و با بهره یهادر بخشجهادگران  یهاتیپوشش فعالن مجموعه با یلذا ا

 یعس ،هاجشنواره ییبرپان یو همچن یارسانه یهاد مجموعهیتولو  یمجاز یجاد بسترهایامتنوع، اعم از: 

 .رترشدن آن در سراسر کشور داردیو فراگ یجهاد یهاتیبر حفظ و نشر فعال

 یاو رسانه یخدمات مجاز ۀارائ

 جهادگران یرسانگاه اطالعیپا

 یهاتیفعال ۀژیز بازتاب ویو ن یجهاد ۀیج فرهنگ و روحیجهادگران با هدف ترو یرساناطالعگاه یپا

  .شده است اندازیراه یجهاد یهاگروه

 یهایانرسخدمتاز  یابتواند گوشه ،شده در کشورانجام یجهاد یهاتیبا رصد فعالگاه برآن است تا ین پایا

 .دینما یاو رسانه یرساناطالعجهادگران در نقاط محروم را 
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ژه، یاخبار و ،متنوع یهاجهادگران در قالب یهاتیسال تاکنون موفق به پوشش فعال ین منظور از ابتدایبد

 ها شده است:ام رسانیدر پ یت و صفحات مجازیدر سا یریلم و گزارش تصوی، فیاخبار عاد

 ؛یمجاز یو انتشار در فضا یبسته خبر 34و  خبر 303 د و انتشاریتول 

 ؛یریگزارش تصو 69 دیتول 

  12ن تعداد یت جهادگران که از ااآپار ۀت و صفحیدر سا یجهاد لم کوتاهیمستند و ف 43انتشار 

 .ن شده استیجهادگران تدو یرساناطالعگاه یپا توسط مستند

 :جهادگران یهاتیانتشار فعال یکل ینما

 هزار40رنک و  نفر 403د روزانه یبازدن یانگیمت جهادگران با یسا 

  هزار مخاطب3تا و بله با یسروش، ا یرانیا یهارسانامیپکانال جهادگران در  

 عضو فعال هزار21ش از یبا ب نستاگرامیاقاب جهادگران در ۀ صفح 
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 تاکنون دیهزار بازد263 ش ازیبا ب آپاراتدر  یویتیج لمیف ۀصفح 
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 یجهاد یاردوها ۀژیو ۀصفح یاندازراه

 یبرا .شد ین صفحه طراحیا یجهاد یام اوج اردوهایدر ا یجهاد یهابرخط از گروه یبانیبه منظور پشت

 ،ردیگیمصورت  یجهاد یاردوها ۀرخانیکه توسط دب ییهایبانیپشت ۀیکل ی،جهاد یهاآسان گروه یدسترس

 .ش گذاشته شدیبه نمان صفحه یدر ا
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 یجیترو یهابرنامه

 جهادگران یمل ۀن جشنواریدوم فراخوان

 معاونت جهاد یریو دب یجهاد یهات حرکتیجهادگران، به همت مرکز مطالعات و هدا یمل رۀجشنوا

از  یشناخت و قدردان، در راستای مختلف یهاو دستگاه هات مجموعهیو با حما ییج دانشجویبس یسازندگ

ها دهیو انتشار ا یآورجمع با هدفاین جشنواره  .گرددیبرگزار م یجهاد ۀبرتر در حوز یهادهیو ا هاگروه

 .ده استیگرد یزیرطرح یجهاد یهاتیو فعال زداییمحرومیتدر خصوص  ژهیات موفق و ویو تجرب

 ۀت در حوزیاولو یدارا یهامناطق محروم و عرصه ین جشنواره هرساله موضوعات و مشکالت اصلیدر ا

عنوان موضوعات فراخوان در نظر هب یجهاد

، صاحبنظران و یجهاد یهاگروه .شودیمگرفته 

، با ارسال آثار زداییمحرومیت ۀن حوزیمتخصص

 یده، تجربه، گزارش، طرح و حتیاخود در قالب 

ن جشنواره یتوانند در ایم، نامهانیمقاله و پا

 .ندیشرکت نما

ه کد برجسته و مجرب یز توسط اساتیآثار ن یداور

 یهادج یهان گروهیفعال شکسوتان ویپاز  غالباً

 یصو تخص یکارشناس صورت کامالًهباشند، بیم

 .ردیگیمصورت 

ف فوق اهداف اهداجشنواره در کنار  یبرگزار 

 کند:یمز دنبال ین را یگرید

برتر و  یهار از گروهیو تقد ییشناسا .1

د و یجد یهاکه در عرصه یجهادگران

 کردند؛دا یورود پ یضرور

 ؛زداییمحرومیت ۀدر حوز یو تخصص یو انتشار آثار علم یآورجمع .0

 ؛ییزداتیو محروم یجهاد یهان حرکتین فعالیموفق در ب یر از الگوهایو تقد یابیاستعداد .9

 ؛یجهاد یهان گروهیب ییزداتیمحروم یهاتیفعال یو علم یات تخصصیو تجرب هادهیج ایترو .4

 ن مشکالت؛یا یحل علمداکردن راهیها و پشهرهیحاشمشکالت روستاها و  یبندتیاحصاء و اولو .1

 شاخص؛ یجهاد یهان گروهیو انتقال تجربه ب ی، آموزش تخصصیسازشبکه .6

 .ین عمومین مخاطبیب یرسانخدمتو  یجهاد یهاتیه و فعالیروح یسازج و فرهنگیترو .1
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