
شیوهنامه کارگروه دانشگاهی

نخستین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سالمت



مقدمه

   در راستای اشاعه فرهنگ خیر در جامعه، بهرهگیری صحیح از کمکها و مشارکتهای مردمی، هدایت آنها به سوی 
اولویتهای ملی حوزهی سالمت، استفاده از ظرفیتهای داوطلبان و مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در بهبود جایگاه 
نظام سالمت کشور، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف، تبیین ضرورتها و اولویتها در حوزه خیریه به 
خصوص در زمان وقوع بحرانهایی مانند پاندمی کرونا و با عنایت به مسئولیت اجتماعی دانشگاه های نسل چهارم و لزوم 
تربیت و پرورش جامعه علوم پزشکی متخصص، حکیم، حساس به مسائل اجتماعی، خیر، مسئولیتپذیر و توانمند که با تولید 
علم و ترویج دانش، زمینة رشد و بالندگی جامعه را فراهم آورده، در حل مسائل و مشکالت اجتماع به خصوص مسائل حوزه 
سالمت مشارکت فعّال داشته، اخالق حرفهای را سرمشق خود قرار داده و مسئولیتهای اجتماعی و داوطلبانه خود را به 
خوبی ایفا کنند، اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بهرهمندی از 
ابزار هنر و به منظور شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و هنری کشور، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ملی مشارکت 

اجتماعی سالمت نموده است.

ماده ۱: جهت ترویج، اطالعرسانی و پیشبرد "نخستین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سالمت" در دانشگاه/ دانشکدههای 
علوم پزشکی سراسر کشور، هر دانشگاه علوم پزشکی موظف به تشکیل کارگروه دانشگاهی میباشد.

اعضای اصلی کارگروه دانشگاهی که از این پس به اختصار کارگروه نامیده میشود، عبارتند از:
۱. یک نفر نماینده از حوزه متناظر اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت به عنوان دبیر کارگروه

۲. یک نفر نماینده از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه/ دانشکده
۳. یک نفر دانشجو فعال در حوزه فرهنگی و خیریه (توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه معرفی میشود)

۴. اعضای میهمان به صالحدید کارگروه

ماده ۲: نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی و عضو دانشجو از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تعیین شده و 
به اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت معرفی میگردند. نماینده حوزه متناظر اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین 

سالمت از طرف رئیس دانشگاه به اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت معرفی میگردد.

ماده ۳: جلسات داخلی کارگروه هر دو هفته تشکیل شده و با حضور تمامی اعضا اصلی رسمیت می یابد. گزارش تشکیل 
جلسات شامل دستور جلسه، مصوبات، اسامی حاضرین و یک قطعه عکس از جلسه میباشد که میبایست پس از پایان هر 

جلسه برای مسئول دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.



ماده ۴: وظایف کارگروه به شرح زیر میباشد:
۱. تبلیغ و ترویج جشنواره میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه از طریق:

نصب پوستر در دانشگاه، دانشکده ها، خوابگاهها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه 

درج اخبار جشنواره در سایتها و مفدای دانشگاه به صورت متوالی 

اطالعرسانی به معاونتها و مراکز زیرمجموعه دانشگاه از طریق ارسال نامه داخلی در اتوماسیون اداری 

انتشار اخبار و محتواهای تولیدی جشنواره در فضای مجازی 

ارسال پیام کوتاه در صورت امکان  

نصب بنر تبلیغاتی ۴*۳ در سطح شهر ، زیر نویس صدا و سیمای استانی  

۲. اطالعرسانی به نهادها، ادارات و سازمانهای دولتی، خصوصی، عمومی و... استانی/ شهرستانی حوزه تحت پوشش آن 
دانشگاه مانند:

۱- سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت و اطالع رسانی عمومی ، 
۲- خیرین سالمت جهت مشارکت 

۳- استانداری جهت مشارکت و هماهنگی به ادارات 
۴- بانکها جهت مشارکت و اطالع رسانی عمومی به عموم و مشتریان خاص 

اداره کل آموزش و پرورش جهت مشارکت دانش آموزان و فرهنگیان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت مشارکت هنرمندان و هنرجویان 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسالمی، غیرانتفاعی و علمی کاربردی جهت  

مشارکت دانشگاهیان

شهرداری، شورای شهر ، خانههای فرهنگ، مجموعههای فرهنگی و ورزشی و... جهت اجرای تبلیغات در سطح  

شهر و جلب مشارکت مردم

اطالعرسانی به سایر سازمانها و نهادها به صالح دید اعضای کارگروه 

تبصره ۱: کارگروه می تواند لوگو ادارات و سازمانهایی که در ترویج جشنواره با دانشگاه همکاری مینمایند را با حفظ 
شئونات اداری و قانونی به پوستر اضافه نماید.

تبصره ۲: پیشنویس تمامی مکاتبات با نهادها و سازمانهای خارج از دانشگاه، توسط نماینده متناظر اداره کل سازمانهای 
مردم نهاد و خیرین سالمت آماده و با امضای رئیس دانشگاه ارسال میگردد.

۳. مشارکت در برگزاری پیش رویدادها و اختتامیه جشنواره در حوزه تحت پوشش دانشگاه



ماده ۵: از میان کارگروههای دانشگاهی، از سه دانشگاهی که بهترین عملکرد را داشته باشند، تقدیر به عمل خواهد آمد. 
معیارهای ارزیابی عملکرد کارگروهها به شرح زیر میباشد:

کمیت و کیفیت آثار ارسال شده به جشنواره توسط مشارکتکنندگان حوزه تحت پوشش دانشگاه به عنوان  .۱
مهمترین معیار (تمام افرادی که از آن استان/ شهرستان شرکت کنند)
تعداد آثار برگزیده در اختتامیه جشنواره از حوزه تحت پوشش دانشگاه .۲

تعداد جلسات تشکیل شده کارگروه به استناد صورت جلسات و گزارشهای ارسالی به مسئول دبیرخانه جشنواره .۳
جلب مشارکت نهادها و سازمانهای دیگر استان/ شهرستان به استناد ارسال گزارش فعالیتهای آن نهاد/ سازمان  .۴

به مسئول دبیرخانه جشنواره
هر گونه پیش رویداد یا تبلیغ نوآورانه با هماهنگی قبلی با اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت .۵

مشارکت خیرین و سازمان های مردم نهاد در جشنواره  .۶

ماده ۶: تفسیر و رفع ابهام از این شیوه نامه و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده اداره کل 
سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت میباشد. چنانچه مواردی در این شیوه نامه درج نشده باشد، در صورت درخواست 
کارگروههای دانشگاهی، توسط اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سالمت تبیین شده و پس از نهاییسازی، اعالم و 

اجرا خواهد شد.


