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 مقدمه:

ت ارال را تجربه کرده است و گاه مخاطهمواره شاهد فراز و فرودهای بسیار بوده است؛ گاه نشاط و شادی و اعت تاریخ      

و بالیا و فرود و انحطاط را در اوراق خود مرقوم ساخته است. در این میان درخشش انسان های فاخری که با فداکاری و 

ان های دیگر را تضمین کرده اند، دل انگیز وجهی است که همواره نثار جان و مال و توان خویش بقا، حیات و اعتالی انس

، با 19در اذهان نسل های متمادی زنده و جاودان نمانده و خواهد ماند ظهور پدیده ای بس شوم و منحوس به نام کوید 

های معنوی و  خود که بر جامعه ما تحمیل کرده است، باعث ظهور توانمندی ها و قابلیتتمامی خسارات مادی و معنوی 

اخالقی و اجتماعی جوانان این مرز و بوم شده است که بسیار ارزشمند و قابل تحسین است. جوانان غیرتمند ایران 

اسالمی بر اساس آموزه های اصیل خود، چون ققنوسان فراخ دل، از میان خاکستر کرونای خانمان سوز، با صبر و صالبتی 

توان خود را در طبق اخالص نهاده، و سراسر کشور را مظهر عشق و محبت به بی همتا، سربرآورده و بی دریغ جان و 

خلق الهی کردند. تاللوی فرهنگ ایثار و فداکاری و تبلور آن در قالب سرمایه عظیم اجتماعی، تشکل یافته از عامه مردم 

می تواند منشا تحوالت ه بویژه در قالب جوانان دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دستاورد بی بدیلی است ک

بزرگی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اخالقی باشد که می بایست به ارزش واالی آن واقف بود و در جهت استمرار و 

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و حفظ و تقویت آن بیش از هر زمان دیگر کوشید. در این راستا 

در خط  فعال تکریم این گروه از دانشجویان به منظورگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری دانشپزشکی آموزش 

فرشته "تندیس  اهداءملی آیین تدوین اقدام به  ،خودگذشتگیمقدم مبارزه با ویروس کرونا و ترویج فرهنگ ایثار و از

 به اجرا درخواهد آمد. 1399نموده است که به حول و قوه الهی برای اولین بار در سال  "سالمت

 

 :ریفتع

که طبق این شیوه  به دانشجویان فعال در خط مقدم مبارزه با ویروس کروناتندیسی است که  تندیس فرشته سالمت :

 نامه برگزیده و معرفی می شوند اعطا می شود.

 

  



  :اهداء تندیسشورای عالی سیاست گذاری 

 شورایی است متشکل از:

  اهداء تندیس فرشته سالمت شورایمعاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان رئیس 

  مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت بعنوان دبیر 

 به عنوان عضو شورا رییس صندوق رفاه وزارت بهداشت 

  به عنوان عضو شورا وزارت بهداشتمدیر کل دانشجویی 

  به عنوان عضو شورادبیر ستاد فعالیت های جهادی وزارت بهداشت 

 عنوان رییس دبیرخانه آیین ملی اهداء ه ب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تندیس فرشته سالمت

 عنوان دبیر اجرایی آیین ملی اهداء ه ب تیمدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش

 تندیس فرشته سالمت

  :ملی اهداء تندیس فرشته سالمت در دانشگاه ها آیین اجراییشورای 

 شورایی است متشکل از:

  اهداء تندیس فرشته سالمت دانشگاهی آیینرئیس دانشگاه بعنوان رئیس 

 دانشگاهی اهداء تندیس فرشته سالمتآیین بعنوان دبیر  دانشگاهو دانشجویی  فرهنگی معاون 

 آیین دانشگاهی اهداء تندیس فرشته سالمتبعنوان مسئول دبیرخانه  دانشگاه مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه 

 دانشگاه به عنوان عضو شورا مدیر امور دانشجویی 

 دانشگاه به عنوان اعضای شورا، بهداشتی و درمان نمایندگان معاونت های آموزشی 

 به عنوان عضو شورا وابط عمومی دانشگاهمسئول ر 

  دانشگاه به عنوان عضو شورا فعالیت های جهادی ستاددبیر 

 دانشگاه به عنوان عضو شورا مسئول بسیج دانشجویی 

 به عنوان عضو شورا در دانشگاه نماینده بزرگترین تشکل اسالمی دانشجویان 

 دانشگاه به عنوان عضو  یا عنوان مشابه و یا دبیر کانون فعالیت های جهادی دبیر هماهنگی کانون های فرهنگی

 شورا

  به انتخاب مسئول دبیرخانه دانشگاه فرهنگیکارشناس  

نفر را به این ترکیب  3می تواند تا  رییس دانشگاه،تایید  فرهنگی و دانشجوییپیشنهاد معاون تبصره: هر دانشگاه به 

 اضافه کند.



 

 هداف:ا

به شرح ذیل تقسیم  اهداف اختصاصیو  اهداف کلیتندیس فرشته سالمت به دو بخش  ءاهداآیین ملی برگزاری هدف از 

 می شود:

 اهداف کلی:

  که اشعار می دارد: 1404بخشی از سند چشم انداز اجرایی نمودن  -

کارى، انضباط ، روحیه تعاون و سازگارى  از وجدان ی، برخورداریمند ، رضایتایمان، یایثارگر، یپذیر ، مسوولیتیتفعال"

، بخشی از ویژگی جامعه ایرانی در اجتماعى، متعهد به انقالب و نظام اسالمى و شکوفایى ایران و مفتخر به ایرانى بودن

 "می باشد.1404افق چشم انداز 

 اسالمی که اشعار می دارد: گام دوم انقالبمقام معظم رهبری )مدظله( در اجرایی نمودن بخش دوم توصیه های  -

الص، ایثار، توکّل، ایمان در خود و در ل: اخوی از قبیبرجسته کردن ارزشهای معنمعنویّت و اخالق: معنویّت به معنی " 

هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت،  جامعه است، و اخالق به معنی رعایت فضیلت

فردی و  ی حرکتها و فعّالیّتهای ی همه دهنده دیگر خلقیّات نیکو است. معنویّت و اخالق، جهتنفس و  تواضع، اعتمادبه

 ".اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است

 

 اهداف اختصاصی:

 حاضر در خط مقدم مبارزه با ویروس کروناتکریم دانشجویان شناسایی، معرفی و  -

 ارج نهادن به روحیه کار داوطلبی و مسئولیت پذیری اجتماعی در حیطه های تخصصی  -

همه  پایانتا روز برگزاری جشن  ایجاد انگیزه و نشاط در بین دانشجویان فعال در خط مقدم مبارزه با کرونا -

 گیری ویروس کرونا

 کاربردی کردن مطالعات و تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی در راستای سایر دانشجویانالگو سازی برای  -

 شهدای مدافع سالمتزنده نگه داشتن نام و یاد  -

 دانشجویانترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در میان  -

 



 مراحل برگزاری آیین ملی اهداء تندیس فرشته سالمت:

 مرحله دانشگاهی .1

 مرحله ملی .2

دانشگاه مورد رقابت و سنجش قرار گرفته و بر اساس ضوابط دانشجویان در مرحله دانشگاهی با سایر دانشجویان همان 

 منطبق با این آیین نامه، به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

 :شرکت در جشنواره شرایط عمومی

 می توانند در این رقابت شرکت کنند. سراسر کشوردانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی تمامی  -

 .می پردازنددر بخش دانشگاهی دانشجویان به رقابت با سایر دانشجویان در دانشگاه خود  -

 وجود ندارد. تحصیلی محدودیتی برای دانشجویان شرکت کننده در مقاطع مختلف -

فارغ التحصیالن بعد از سال تحصیلی  از یادانشجو و  تمام شرکت کنندگان در زمان شرکت در این رقابت باید -

 .باشند 99-1398

مصداق  به تشخیص شورای سیاستگذاری دانشگاهی چنانچه مواردی در این شیوه نامه درج نشده باشد ولیکن -

باشد در صورت درخواست دانشجویان و یا مسئولین دبیرخانه های  مبارزه با ویروس کرونابارز ایثارگری در خط 

 تبیین و پس از تصمیم نهایی اعالم خواهد شد. یدانشگاه

 شورای عالی سیاست گذاری جشنواره است.بر عهده رفع ابهام از این شیوه نامه  تفسیر و -

در هر زمان عدم صحت مدارک ارائه شده از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود، دانشجوی مربوطه از دور  -

 خواهد بود. ی مذکوررقابت حذف شده و مسئولیت کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو

 تقویم جشنواره:

  :)15/9/1399لغایت  1/9/1399از آغاز جشنواره )مرحله اطالع رسانی  

  15/9/1399تشکیل شورای سیاست گذاری دانشگاهی: حداکثر تا 

  30/9/1399تا دانشجویان:  ثبت ناممهلت 

  10/10/1399تایید صحت مدارک دانشجویان و داوری بخش دانشگاهی و اعالم اسامی: حداکثر تا 

  30/10/1399برگزاری آیین اهدای تندیس دانشگاهی فرشته سالمت: حداکثر تا 

  30/11/1399تا : جشنواره دبیرخانه ملیبه  کشوری اعالم نتایج برگزیدگانتایید صحت مدارک دانشجویان و 

  :20/11/1399برگزاری آیین اهدای تندیس ملی فرشته سالمت 

 



 

 خاطبین جشنواره:م

 .باشند تمام مقاطع دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می دانشجویانمخاطبین این جشنواره 

 

 

 :سطوح انتخاب و تقدیر از برگزیدگان

 نفرات اول، دوم و سوم خواهد بود. کسب امتیازات شاخصبر اساس برگزیدگان اعطای تندیس به 

 .مرحله برگزار می شود 2در  "فرشته سالمت  "تندیس انتخاب افراد برای دریافت

 

 نفر( 3) + هدیه( لوح تقدیر) در سطح دانشگاه .1

 نفر(14) + تندیس فرشته سالمت + هدیه( دیپلم افتخارسطح ملی ) .2

نسبت به  و با تشکیل کمیته داوریهریک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور با توجه به آیین نامه ر مرحله نخست د

 ، اقدام خواهند کرد.مرحله دانشگاهیانتخاب افراد برتر 

قطب نسبت به انتخاب نفرات برتر در سطح امی منتخبان دانشگاهی، تیم داوری و بعد از دریافت اسمرحله ی دوم  در

تشکیل و نفرات برتر این مرحله را  سیاستگذاریشورای عالی کمیته داوری در سطح ملی با نظردانشگاهی  در نهایت 

 انتخاب و معرفی خواهند کرد.

 جشنواره:شاخص های انتخاب برترین های 

   )شاخص های عمومی و تخصصی( که به شرح ذیل می باشند، صورت دسته شاخص  2انتخاب دانشجویان بر مبنای 

تکمیلی و ارائه آن به دبیرخانه بخش دانشگاهی مستندات  2-1و  1-1که متقاضی همزمان با تکمیل فرم  می پذیرد؛

 رسید دریافت می کند. ،دانشگاهی کارشناس دبیرخانه تاییدرا ارائه و پس از  عمومی و تخصصیشاخص های 

 

 

 

 

 



 

 

 شاخص های انتخاب:

 شاخص های انتخاب شامل دو دسته شاخص های عمومی و شاخص های تخصصی به شرح ذیل می باشد:

 :شاخص های عمومی -الف 

 است:امتیاز و به شرح ذیل  10مجموع امتیازی که در این بخش به دانشجو تعلق می گیرد حداکثر 

 (امتیاز 2گروهی  ،امتیاز 1فردی )نوع فعالیت:  -1

 امتیاز( 2امتیاز،  متاهل  1وضعیت تاهل: )مجرد  -2

 امتیاز( 2فرزند  2امتیاز، بیشتر از  1فرزند  2تعداد فرزندان: )تا  -3

 مقطع تحصیلی: -4

 ضریب  مقطع تحصیلی ردیف
 1 کارشناسی 1

 1 کارشناسی ارشد 2

 1.5 داروسازی،دندانپزشکی(دکتری عمومی )پزشکی،  3

 2 دکتری تخصصی بالینی 4

 Ph.D 2دکتری تخصصی  5

 

 امتیاز( 2حوزه  3امتیاز،  بیش از  1حوزه  3)تا : شاخص های تخصصی فعالیت در حوزه های مختلف -5

 

 

  



 شاخص های تخصصی: -ب

 امتیاز و به شرح ذیل است: 90 حداکثر مجموع امتیازی که در این بخش به دانشجو تعلق می گیرد

 حداقل امتیاز حداکثر امتیاز مدارک مورد نیاز معیار امتیازدهی عنوان فعالیت ردیف

1 
 حضور در طرح غربالگری

 مراکز بهداشتی و درمانی
 روز فعالیت

 روز( 32تا 1)از 

تاییدیه مرکز بهداشت 
 4030و 

4 
به ازای هر روز 

 امتیاز 125/0

2 

برگزاری یا مشارکت در برنامه 
حمایت  امید بخش وهای 
کاهش تنش  راستایدر  روانی

ناشی از کرونا در زمینه های 
  مذهبیفرهنگی ، اجتماعی و 

 تعداد برنامه

 برنامه( 8تا  1)از 

تاییدیه معاون 
 دانشجویی و فرهنگی

4 
به ازای هر برنامه 

 امتیاز 5/0

3 

 راه اندازی وبینار آموزشی
 تعداد وبینار

 برنامه( 8 تا 1)از 

 مراجع ذیصالحتایید 
عاونت های ماعم از 

آموزشی و فرهنگی و 
... 

4 
به ازای هر وبینار 

 امتیاز 5/0

4 

 

 وتولید محتوای آموزشی 
 پژوهشی

بروشور و انتشار طراحی  -الف 
 ، تراکت ، پمفلت و..........

 تعداد

 مورد( 8تا  1)از 

، اصل بروشور، تراکت
 و ... پمفلت

2 
به ازای هر نشر 

 امتیاز 25/0

 وتولید محتوای آموزشی 
 پژوهشی

 تالیف، گرد آوری، ترجمه -ب

 تعداد

 عنوان( 4تا  1)از 

 

 4 اصل محتوای آموزشی
به ازای هر کتاب 

 امتیاز 1

 وتولید محتوای آموزشی 
 پژوهشی

وه، طرح مصوب جز -ج
 پژوهشی، فیلم کوتاه

 تعداد

 عنوان( 4تا  1)از 

 اصل محتوای آموزشی
به همراه نامه تایید 
معاونت دانشجویی و 

 فرهنگی

2 
به ازای هر مورد 

 امتیاز 5/0

5 
 حضور داوطلبانه در بیمارستان

  در بخش ویژه کرونا
 روز

 روز( 22تا  1)از 

تاییدیه رییس 
 بیمارستان

11 
 5/0به ازای هر روز

 امتیاز

6 
ها  حضور داوطلبانه در نقاهتگاه

 115و یا اورژانس 
 روز

 روز( 20تا  1)از 
 10 تاییدیه مدیر نقاهتگاه

 5/0به ازای هر روز
 امتیاز



7 

حضور داوطلبانه در فعالیت 
های هالل احمر و جهادی 
)ورودی شهر ها، تب سنجی، 
آموزش به مناطق محروم، 
 غربالگری مناطق محروم و ...(

 روز

 روز( 40تا  1)از 

 

تاییدیه معاونت 
 دانشجویی و فرهنگی
و یا سازمان هالل 

 احمر

10 
به ازای هر روز 

 امتیاز 25/0

8 

مشارکت در ضد عفونی مکان 
های عمومی و اختصاصی 
دانشگاه ها) کالس ها، خوابگاه 

 ها و ...(

 روز

 روز( 10تا  1)از 

تاییدیه معاونت 
 دانشجویی و فرهنگی

3 
به ازای هر روز 

 امتیاز 3/0

9 

ای خیریه حضور در فعالیت ه
، )تهیه بسته های معیشتی

، دوخت گروه های مردمی
 و ...( ماسک و گان

 روز

 روز( 10تا  1)از 

تاییدیه مسجد محل و 
یا کانون های خیریه و 

، معاونت یا جهادی
دانشجویی و فرهنگی  

و نهادها و تشکل 
 های مربوطه

3 
به ازای هر روز 

 امتیاز 3/0

10 
ارائه مشاوره تلفنی در 

 )داوطلبانه( 4030سامانه
 روز

 روز( 20تا  1)از 
 7 4030تاییدیه 

به ازای هر روز 
 امتیاز 35/0

11 

در حوزه  ابداع، نوآوریاختراع، 
پیشگیری و یا درمان بیماری 

 کرونا
 تعداد

 اختراع( 2تا  1)از 

تاییدیه معاونت 
 دانشجویی و فرهنگی

و یا سازمان مخترعین 
همراه با ارائه  جوان

 نمونه و مستندات

10 
به ازای هر مورد 

 امتیاز5

12 
عضویت در پویش های 

 دانشجویی مقابله با کرونا
 تعداد پویش

 پویش( 8تا  1)از 

 تایید سامانه
 

2 
به ازای هر پویش 

 امتیاز 25/0

13 
میدانی آموزشی جامع فعالیت 
 در جامعه

تعداد سر فصل 

 های فعالیت

 روز( 8تا  1)از 

تایید مراجع ذیصالح: 
رییس مرکز بهداشت، 
 رییس بیمارستان و ...

4 
به ازای هر فعالیت 

 امتیاز 5/0

14 
 تعداد جذب حمایت خیرین

 مورد( 3تا  1)از 

تاییدیه معاونت 
 دانشجویی و فرهنگی

6 
 2به ازای هر خیر 

 امتیاز

15 

تولیدات رسانه ای )نشریه، 
 تعداد پادکست، کلیپ، فیلم و ...(

 مورد( 8تا  1از 

تاییدیه معاونت 
 دانشجویی و فرهنگی

همراه با ارائه 
 مستندات

4 
به ازای هر مورد 

 امتیاز 5/0

 90 جمع

 



 

 

کرونا در تاریخ ویروس در مبارزه با  فعالدانشجویان  برای "فرشته سالمت"تندیس  ءاهدا آیین ملی نامه اجراییشیوه 

جهت مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید و  جناب دکتر زائری لطف، ایید........................ به ت

 ابالغ می شود. اجرا به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

 

 

 

 


