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مقدمه
هواللطيف

پنجم دی ماه 1382 
خبری کوتاه بالفاصله دهان به دهان پیچید و چرخید و در زمانی کوتاه به تیتر اول خبری تمامی رسانه ها و مطبوعات 

جهان تبدیل شد.
 آری. خبر کوتاه بود ولی دردناک و اندوه ساز:

"بم، شهر تاریخی آرمیده در بستر کویر، لرزید.«
خبرها از شدت زلزله حکایت داشت: 6/1 ریشتر، 6/3 ریشتر، 6/5 ریشتر و ...

اما هیچکس از عمق فاجعه خبر نداشت. هیچکس غیر از کودکانی که معصومانه خواب یک روز تعطیل شاد خوب را 
می دیدند- خوابی که هیچگاه برایشان تعبیر نشد-، هیچکس غیر از مردمان آفتاب سوخته ای که ...

روزها از پی هم گذشتند و ... گذشتند. دیگر تیتر اول خبرها هیچ ربطی به بم نداشت. همه دنبال کار خود رفته 
بودند، و خیال همه راحت شده بود تا »سالگرد« کاری ندارند که انجام دهند... اما یک نفر بود که دلش با مردم بم 
بود و یادش با یاد آنها... وقتی هیچکس انتظار نداشت، بی تکلف و ساده - آنچنان که می شناسیمش- آهنگ سفر 

ساز کرد و از »به یاد داشتن فوق العادگی مسأله« سخن گفت.
و همین کافی بود تا جرقه برگزاری برنامه ای با این موضوع در ذهن دانشجویان دانشگاه تهران ایجاد شود. در ابتدا 
هدف کوچک بود و مختصر و برنامه ریزی برای شروع سال تحصیلی، برنامه ای در حد یک نمایشگاه عکس کوچک 
و در زمانی محدود فقط برای یادآوری... اما قدم به قدم عظمت حادثه، مسئولیت را سنگین و سنگین تر نمود و 

برنامه ها را بیشتر و بیشتر...
تا اینکه جشنواره ای آفریده شد که از مهرماه آغاز شد و اسفند ماه پایان یافت:

جشنواره فرهنگی، دانشجویی بم »نخل های امید« 
...اما حادثه گسترده بود و لطف و بزرگی مردم همیشه سبز ایران گسترده تر، انصاف نبود از بم می گفتی و از بزرگی 
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کاری که مردم و دانشجویان این مرز و بوم انجام داده بودند، نگفت. کاری کرده بودند کارستان و قابل تقدیر.
کم کم شکل  که  گرفت  برنامه شکل  برگزاری  ذهن دست اندرکاران  در  دیگر  همزمان، طرحی  که  بود  اینچنین  و 
کامل تری به خود گرفت و به حرکتی سالیانه تبدیل شد. حرکتی که اولین دوره آن به دانشجویان امدادرسان در 

زلزله بم اختصاص یافت و دوره های بعد به دانشجویان دیگر... طرحی با عنوان:
"اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران"

در طول تاریخ، همواره انسان هایی بوده اند که در بزنگاه های تعیین کننده ی سرنوشت بشر، با گذشتن از جان و مال 
خویش، گام در راه احیای اخالق، ایثار و انسانیت برداشته اند. آنان در صلح و جنگ، و امن و خطر برای خویش نقش 
و رسالتی الهی برای نجات آفریدگان آفریدگار؛ قائل بوده اند. گاه برای نجات جان انسان و انسان ها کوشیده اند؛ گاه 
به دستگیرِی در ره مانده ای یا بی خانمانی شتافته اند؛ گاه دستی از مهر بر سر کودکی کشیده اند که خود را بی پناه 
می یابد؛ و گاه از خوراک خویش که بدان نیاز داشتند، گذشته اند و انسانی دیگر را از گرسنگی رهانیده اند؛ و همه ی 
این ها، چنان بوده که بسیاری شان را هرگز کسی نه دیده و نه شنیده؛ گمنام و بی نام ... که پروردگار در قرآن فرمود: 

ِ النُِریُد ِمنکْم َجَزاًء َو ال شُکوراً«. »اِنَما نُطِعُمکْم لَِوْجِه اللَّ
بی تردید، آنان  که به سپاس گزاری از بندگان برنخیزند، مراتب سپاس گزاری از خداوند را نیز بر جای نیاورده اند. بر 
همگان الزم است دست کسانی را که با ازخودگذشتگی و فداکاری، جامعه ی انسانی را زیبا و شایان زیست می سازند 
و در وانفسای بی اخالقي ها و معناستیزی ها، رنگی الهی بر جامه ی جامعه می بخشند، به گرمی بفشارند و به نشانه ی 
از  ایثار  و  فداکاری  است.  زنده  مراتب خویش  باالترین  انسانیت همچنان در  بدانند که  تا همه  ببرند  باال  قهرمانی 
زیباترین جلوه های رشد روح انسان است و این زیبایی هنگامی که با شکوفایی جوانی قرین می شود و درخشش 
می یابد، چشم نظاره گران را به خود خیره کرده و پرتو آن تا عمق وجود انسان ها نفوذ می کند و ناخواسته آنان را 
به تحسین و تقدیس وامی دارد و این مهم، در جوان دانشجو که در فضای علم و معرفت تنفس می کند؛ جلوه هایی 
پایدار و جاودان می آفریند. جوان دانشجو و فداکاری که آینده ساز کشور است، با آراستگی به این فضیلت، الگویی 

برای جامعه است و در برابر، جامعه نیز باید در پیشگاه این روح جال یافته، سر تعظیم و تحسین فرود آورد.
 "آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران" بر آن است تا با لطف و عنایت پروردگار، چراغ هایی را در دانشگاه 
و جامعه برافروزد که مسیر فداکاری، ایثار و اعتالی فرهنگ جامعه را نمایان تر  سازد. تندیس ملی فداکاری، بر آن است 
دانشجویانی را که با جان و مال و اندیشه ی خویش به جنگ خطر رفته اند تا زندگی را برای هم نوعان خویش، زیبا بسازند، 

بشناسد، بشناساند و بر سبیل قدردانی و خدمت، از فداکاری شان نشانی بسازد که راه رستگاری به دیگران می نمایاند.
آنچه در پی می آید گزارشی است از روند برگزاری یازده دوره از این آیین ملی، با این امید که هرساله تعالی بیشتری 

پیدا کند.
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اهداف طرح
 پاسداشت ارزش های الهی، انسانی، اخالقی در جامعه، به ویژه در میان دانشجویان

 ترویج فرهنگ فداکاری، شجاعت و نوع دوستی در میان دانشجویان
 برانگیختن دانشجویان به مشارکت در کنش های امدادی، خیرخواهانه و نیکوکارانه

 قدردانی از دانشجویان فداکار، نیکوکار و نوع دوست

مصادیق فداکاری 
  حضور داوطلبانه در دفاع از کشور، انقالب اسالمی و حریم اهل البیت )علیهم السالم(

  ارائه خدمات پیشگیرانه و امداد رسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیر مترقبه
  انجام فعالیت های داوطلبانه در امور خیریه

  تامین ارگان های حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدای خون و عضو
  مشارکت داوطلبانه در سازندگی، آبادانی و محرومیت زدایی کشور

  انجام فعالیت های داوطلبانه در حوزه  های سالمت و توانبخشی
  انجام فعالیت های داوطلبانه در زمینه حفاظت از محیط زیست

روش اجرای طرح
در این طرح، هر سال، از دانشجویانی که در امور خیر و نیکوکارانه، امداد و نجات انسان ها و محیط زیست آنها، و 
پاسداری از میهن و هم میهنان خویش مشارکتی فعال، مؤثر و داوطلبانه داشته اند، قدردانی می شود. این دانشجویان 

یا از سوی سازمان ها و نهادهای رسمی معرفی یا از سوی جمعی از دانشجویان به دبیرخانه شناسانده می شوند.
برای اجرای طرح، شورای عالی سیاست گذاری متشکل از معاونان و مدیران کل سازمان ها و نهادهای همکار تشکیل 

می شود که نحوه برگزاری برنامه، هدایا و از همه مهم تر مصادیق فداکاری را مشخص می سازند.
کارگروه بررسی اسناد و اعطای تندیس فداکاری )کمیته انتخاب(، پس از بررسی موارد رسیده، درباره دانشجویان و 

7گروه های دانشجویی واجد شرایط دریافت تندیس، تصمیم می گیرد.



خالصه طرح در 11 دوره گذشته
آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران تا کنون 11 دوره ) از سال 1383 تا سال 1401 ( برگزار شده 
است. تعداد کل برگزیدگان 465 مورد بوده است که شامل 74 گروه دانشجویی و 361 دانشجو )284 آقا، 77 خانم( 
و 30 برگزیده غیر دانشجو  )24 آقا، 5 خانم و 1 گروه( می باشند. همچنین 252 فرد و گروه برگزیده از دانشگاه های 
دولتی و  تعداد 114 فرد و گروه برگزیده از دانشگاه آزاد اسالمی بوده اند، همچنین 69 برگزیده نیز بدلیل نقص 

اطالعاتی ادوار اول تا پنجم اطالعات مشخصی از نوع دانشگاه آن ها در دسترس نیست.
در یازده دوره گذشته؛ 91 فرد و گروه برگزیده از رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی و 323 فرد و گروه برگزیده 
نیز از رشته های غیرپزشکی بوده اند، همچنین 21 برگزیده نیز بدلیل نقص اطالعاتی ادوار اول تا پنجم اطالعات 

مشخصی از نوع رشته ی آن ها در دسترس نیست.
از این بین 95 فرد و گروه برگزیده از دانشگاه های استان تهران، 270 فرد و گروه برگزیده از شهرستان ها و 67 

برگزیده نیز بدلیل نقص اطالعاتی ادوار اول تا پنجم، محل تحصیل شان نامشخص می باشد.
همچنین در ادوار مختلف برگزاری این آیین، به تدریج ایفای نقش بخش مردمی، پررنگ تر شده و از برگزیدگان غیر 
دانشجو شامل پزشک فداکار، معلم فداکار، خبرنگار فداکار، دانش آموز فداکار، ساربان فداکار، قاضی فداکار، جانباز 

فداکار و ..... نیز تقدیر به عمل آمده است.
اولین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران در سال 83 و به منظور تقدیر از دانشجویانی که در 
امدادرسانی های فاجعه ی زلزله بم حضور داشتند، برگزار شد؛ آیین دوم تا پنجم نیز هرساله به ترتیب تا سال 87 
برگزار شدند. با وقفه ای 8 ساله، دبیرخانه آیین مجددا در سال 95 در سازمان جهاد دانشگاهی تهران فعالیت خود 
را از سر گرفت و ششمین تا دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران با حمایت سازمان های 

همکار به ترتیب از سال 95 تا سال 99 و یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران نیز در
25 اردیبهشت ماه سال 1401 برگزار شد.
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زمان: دی ماه 1383
مکان: دانشگاه تهران - تاالر عالمه امینی



دبير آيين: جمال رحيميان

سازمان های همکار در اولین آیین:
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

 سازمان ملی جوانان

 معاونت دانشجویی -  فرهنگی دانشگاه تهران

 اداره کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تهران

 باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

 شورای فرهنگ عمومی کشور

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سازمان بهزیستي کشور

* متاسفانه به دلیل از بین رفتن بایگانی اطالعات، مستندات و عکس های محدودی با کیفیت بسیار پایین از 
این دوره موجود می باشد.

10



رويا دامغانی
دانشجوی گیاهان دارویی

اصغر اصالنی
دانشجوی علوم اجتماعی

دانشجویان دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

سازمان بهزيستی کشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

مريم گشتاسب
دانشجوی علوم اجتماعی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسن عباسی زاده
دانشجوی علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور کرمان

روح اله بهرامی
دانشجوی حسابداری

دانشگاه پیام نور کرمان

بنياد شهيد و امور ايثارگران

محمد سجادی
دانشجوی پزشکی

سازمان جهاد کشاورزی کرمان

مريم افسری 
دانشجوی فرش

محمدرضا افشارخيز
11دانشجوی علوم دامی



کميته امداد امام خمينی )ره(

علی برون آبادی
دانشجوی علوم اجتماعی

روح اله آزاده منش
دانشجوی علوم تربیتی

اميرساعد خواجوزاده
دانشجوی مهندسی عمران

مصطفی تاج الدينی
دانشجوی حسابداری

جمعيت جوانان هالل احمر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مهسا صفی زاده
دانشجوی مدیریت بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اميرحسين سعادتی
دانشجوی داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرهاد سرابندی
دانشجوی پزشکی

هادی کاظمی پور
دانشجوی پزشکی

فائزه نجفی
دانشجوی داروسازی

غالمرضا شاه رضايی
دانشجوی پزشکی

سيد مصطفی موسوی
دانشجوی پزشکی

دانشجویان دریافت کننده لوح تقدیر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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ميثم کيائی
دانشجوی عمران

محمد مقدر
دانشجوی صنایع

محمدرضا مقدم
دانشجوی نساجی

حسام چهره آزاد
دانشجوی عمران

صمد غفاری
دانشجوی صنایع

روح اله عابدينيان
دانشجوی روانشناسی

معين دالوری

مصطفی نصرالهی

بنت الهدی قاسميان

جمال نظری

ميثم نيك

کميته  امداد امام خمينی )ره(

جمعيت هالل  احمر جمهوری اسالمی ايران

حسين خواجه 
دانشجوی فقه و مبانی حقوق

مسلم اسلمی
دانشجوی حسابداری

ايوب زارع نژاد
دانشجوی صنایع غذایی

عليرضا جاويدان
دانشجوی علوم سیاسی

بنياد شهيد و امور ايثارگران
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سمانه برادرزاده 
دانشجوی کتابداری

سيد مهدی هاشمی سهی
دانشجوی عمران

اميرمحمود پاليزبان 
دانشجوی عمران

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آفرين معروفی
دانشجوی مدد کاری اجتماعی

بهلول محمدی
دانشجوی مدد کاری اجتماعی

زهرا صابری
دانشجوی مدد کاری اجتماعی

نرگس قرابی
دانشجوی مدد کاری اجتماعی

سازمان بهزيستی کشور

سازمان ملی جوانان

مقداد رستم خانی
دانشجوی مکانیک

مهدی خلجی
دانشجوی مواد

محمد امين هاشم زهی

مهدی تجلی

محمد صابر فالح

باقر مرسل

سيد حسن حسينی

محمد جانی
دانشجوی مدیریت دولتی

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

ايمان رشيدی نژاد
دانشجوی علوم زراعی

محمد حسن آزاد روشن

ايمان موسی زاده
دانشجوی زراعت

کامران مهدی زاده

محسن غفاری

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
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زمان: دی ماه 1384
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تاالر شیخ مرتضی انصاری



دبير آيين: جمال رحيميان

سازمان های همکار در دومین آیین:
 اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران

 دفتر امور فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

 سازمان جوانان جمعیت هالل  احمرجمهوری اسالمی 
ایران

جهاد  وزارت  تشکل های  توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر   
کشاورزی

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
 اداره کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تهران

 شورای فرهنگ عمومی کشور
 معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

 کمیته  امداد امام خمینی)ره(
 جهاد دانشگاهی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

 جمعیت دفاع از ملت فلسطین
 سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

* متاسفانه به دلیل از بین رفتن بایگانی اطالعات، مستندات و عکس های محدودی با کیفیت بسیار پایین از 
این دوره موجود می باشد.
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پیام جناب آقای دکتر غالمعلی حداد عادل
رئیس وقت مجلس شورای اسالمی 

به دومین همایش اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

بسم الل الرحمن الرحیم
فداکاری از همه کس زیباست و از دانشجویان زیباتر، زیرا دانشجویان مظهر نشاط و آگاهی 
انسان دوستانه در  این گونه رفتارهای معنوی و  پویایی نسل جوان هر کشورند و مشاهده  و 
محیط های دانشگاهی، مایه افزایش احترام جامعه نسبت به دانشجو و دانشگاه می شود و مردم 

را به آینده کشور، که می باید به دست دانشجویان کشور اداره شود، امیدوارتر می سازد.
را  دانشجویان  به  فداکاری  تندیس  اعطای  جشنواره  دوره  دومین  برگزاری  فرصت  اینجانب 
غنیمت می شمرم و از همه دانشجویان عزیزی که در سال های اخیر با احساس مسئولیت در 
حوادث و گرفتاری ها به یاری هموطنان خود شتافته اند، سپاسگزاری می کنم و به همه آنان این 
پیروزی معنوی را تبریک می گویم. همچنین به دانشجویانی از دیگر کشورها که در مشکالتی 

که دامن گیر ملت های آنان بوده، فداکاری کرده اند، این موفقیت را تبریک عرض می کنم.
گسترش روحیه همکاری با مردم و فداکاری در راه رفع مشکالت حادثه دیدگان، در محیط های 
دانشجویی سبب تقویت احساس یگانگی میان مردم و دانشگاهیان می شود و این احساس، خود 

یکی از عناصر وحدت ملی به شمار می رود.
وظیفه خود می دانم از جهاد دانشگاهی که در کنار فعالیت های فرهنگی و علمی خود، تقدیر از 
دانشجویان فداکار را فراموش نکرده است، سپاسگزاری کنم و از خداوند متعال برای همگان در 

خدمت به مردم آرزوی توفیق نمایم.

                                                                                                        
غالمعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسالمی
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دانشجویان دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

محمد انوری
دانشجوی مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

مصطفی کامران زاده
دانشجوی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

محمدعلی پرغو
دانشجوی دکتری تاریخ 

دانشگاه تبریز

طيبه مومنی
دانشجوی علوم قرآنی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

فريده قدرتی آرال لو
دانشجوی علوم تربیتی
 دانشگاه آزاد اسالمی

زهرا ناظری
دانشجوی علوم قرآنی

دانشکده علوم قرآنی تهران

سازمان جوانان جمعيت هالل  احمر

بنياد شهيد و امور ايثارگران

مهدی خسروی 
دانشجوی علوم دامی

دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر

زهرا رضويان
دانشجوی حقوق

دانشگاه پیام نور گنبد

وزارت جهاد کشاورزی
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علی نيری
دانشجوی مهندسی متالوژی

دانشگاه صنعتی شیراز

شهيده راشل کوری
دانشجوی آمریکایی

شهيد نبيل العرعير
دانشجوی علوم اسالمی

دانشگاه علوم اسالمی غزه

مضر محمود يوسف
دانشجوی پزشکی

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

دانشجویان غیر ایرانی دریافت کننده تندیس فداکاری

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

جمعيت دفاع از ملت فلسطين
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مهدی اشراقی
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

علی جمشيدی
دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی 

دانشگاه پیام نور کرمان

محمد به نشان
دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

ابراهيم نگارش
دانشجوی شیمی کاربردی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

رضا ساليانی
دانشجوی متالوژی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

وحيد محمدخانی
دانشجوی کشاورزی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

امين غفوری
دانشجوی حقوق

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان

ابراهيم مولوی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد خمینی شهر

رقيه حيدرزاده
دانشجوی ادبیات

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

محبوبه نوبختی
دانشجوی دانشگاه اراک

جمعيت هالل  احمر
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عليرضا حسنی
دانشجوی دانشگاه علوم قرآن و حدیث

حسن فضيلت
دانشجوی دکتری مدیریت

دانشگاه سوئد

عليرضا صادق زاده
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام نور

شهال صالحی
دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

محسن وفامهر
دانشجوی دکتری معماری

دانشگاه علم و صنعت

بنياد شهيد و امور ايثارگران

سودابه خجسته نژاد
دانشجوی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محمد حيدری زاده
دانشجوی دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سيد ابوالفضل شاکر
دانشجوی کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آرش مطهری
دانشجوی پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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بيژن حيدری
دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فاطمه مهدی دوست
دانشجوی پرستاری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

سمر سيدياحسين
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسين عابدينی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

 ابوالفضل عزيزی
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران 

دانشگاه امام  صادق)ع(

نازنين دلنواز
دانشجوی علوم اجتماعی

 دانشگاه تهران

نازيال بهشتيان
دانشجوی کارشناسی صنایع

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

روح اله محمدزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد دامپروری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

عبدالرضا طاهری
دانشجوی دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

عبدالرضا چامتکی
دانشجوی رشته حقوق

دانشگاه پیام نور اردکان

ليال فرهادپور
دانشجوی کشاورزی

 دانشگاه شیراز

کميته امداد امام خمينی )ره(

وزارت جهاد کشاورزی
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وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

مريم پاکدامن
دانشجوی کتابداری و اطالع رسانی

دانشگاه الزهرا

صادق پرويزی
دانشجوی زبان انگلیسی

دانشگاه تربیت معلم

زهرا ميش مست
دانشجوی دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

وجيهه سلطانی نژاد
دانشجوی دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

امير ساالری
دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی 

دانشگاه فردوسی مشهد

يونس علی جو
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد بهشتی زاده
دانشجوی علوم تربیتی

دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی محامی
دانشجوی شیمی گاز

دانشگاه فردوسی مشهد

پريسا فرقانی
دانشجوی الهیات

 دانشگاه فردوسی مشهد

عقيله سادات موسوی
دانشجوی علوم تربیتی

 دانشگاه فردوسی مشهد
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کانون جهاد علمی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

گروه دانشجويی جهاد علمی 
دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان 

کانون دانشجويی اسراء
 دانشگاه تهران

برگزیدگان بخش ویژه دریافت کننده لوح تقدیر 

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

بخش ويژه

شهيد محمدحسن قريب
دانشجو- خبرنگار ایسنا

شهيد اسماعيل عمرانی
دانشجو- خبرنگار ایسنا

گروه های دانشجویی دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
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زمان: دی ماه 1385
مکان: دانشگاه تهران- تاالر عالمه امینی



دبير آيين: جمال رحيميان

سازمان های همکار در سومین آیین:
 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
 اداره کل فرهنگی و فوق برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معاونت فرهنگی - دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سازمان جوانان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 کمیته  امداد امام خمینی)ره(
 سازمان انتقال خون

* متاسفانه به دلیل از بین رفتن بایگانی اطالعات، مستندات و عکس های محدودی با کیفیت بسیار پایین از 
این دوره موجود می باشد.
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رضوان کمالی
دانشجوی کارشناسی ارشد عرفان اسالمی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

ناديا مفتونی
دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی 

دانشگاه تهران

عليرضا حسنی
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث 

دانشگاه تربیت مدرس

کريم خان محمدی
دانشجوی دکتری ارتباطات

دانشگاه امام صادق )ع(

محمدسعيد مردوخی
دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

مصطفی برهانی
دانشجوی دکتری الکترونیک

دانشگاه صنعتی شریف

فتاح محمدی
دانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی

عباس راد
دانشجوی دکتری صنایع

دانشگاه امیرکبیر

بنياد شهيد و امور ايثارگران

دانشجویان دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

مهدی زيانی
دانشجوی الکترونیک

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

سازمان انتقال خون ايران
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خدايار بهادری
دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی

 دانشگاه آزاد اسالمی

محمد حيدری زاده
دانشجوی دکتری حرفه ای دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محمد قاسم زاده
دانشجوی علوم تربیتی 
دانشگاه پیام نور بهشهر

مصطفی نصرالهی
دانشجوی ریاضی

دانشگاه پیام نور نجف آباد

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

کميته امداد امام خمينی )ره(

مرضيه ميرزا آقا
دانشجوی حسابداری
 دانشگاه الزهرا )س(

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

زنده ياد عاطفه غريبی
دانشجوی حسابداری

 دانشگاه پیام نور

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

28



دانشجویان دریافت کننده لوح تقدیر

حسين نورس فرد
دانشجوی اقتصاد صنعتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمد آبادی
دانشجوی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم

رضوان حسنی
دانشجوی آمار

 دانشگاه پیام نور کرمانشاه

حسين قلندری
دانشجوی ادبیات

دانشگاه تربیت معلم باهنر هرمزگان

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حديث شهرامی
دانشجوی پزشکی رشت

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

محمدمهدی باقريان
دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

صادق فنايی
دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

علی زارعی پريزاد
دانشجوی تکنسین اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکی ایران

فهيمه گندمی
دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کميته امداد امام خمينی )ره(

سعيد مالزاده
دانشجوی دکترای حرفه ای پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی

مجيد نيکدل
دانشجوی فقه و مبانی حقوق

دانشگاه آزاد اسالمی

ی.ف )ایشان مایل بودند ناشناس بمانند(
دانشجوی دکترای حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سيد حسين نقيبيان
دانشجوی مدیریت فرهنگی 

دانشگاه امام حسین )ع(
29



مهناز صادقی راد
دانشجوی روانشناسی کودکان استثنایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

سيد وحيد طباطبايی
دانشجوی نقشه برداری

دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب

محمد بيکی
دانشجوی مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

سازمان انتقال خون ايران

گروه  دانشجویی دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

گروه  های دانشجویی دریافت کننده لوح تقدیر

رضا عالی زاده
دانشجوی زیست شناسی

دانشگاه گیالن

سيده سوده حسينی
دانشجوی روانشناسی بالینی

دانشگاه فردوسی مشهد

گلناز سياح قربانی
دانشجوی روانشناسی بالینی

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد خداويردی پور
دانشجوی علوم تربیتی

دانشگاه تبریز

کانون جهاد علمی
دانشگاه اصفهان

کانون حس هفتم
دانشگاه فردوسی مشهد

کانون دانشجويی هالل احمر
دانشگاه شاهد

کانون دانشجويی هالل احمر
دانشگاه صنعتی شاهرود
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زمان: دی ماه 1386
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده علوم- تاالر شهید دهشور



دبير آيين: جمال رحيميان

سازمان های همکار در چهارمین آیین:
 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
 اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معاونت فرهنگی - دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سازمان جوانان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 کمیته  امداد حضرت امام خمینی)ره(
 سازمان انتقال خون

 سازمان ملی جوانان استان تهران

* متاسفانه به دلیل از بین رفتن بایگانی اطالعات، مستندات و عکس های محدودی با کیفیت بسیار پایین از 
این دوره موجود می باشد. 32



مهدی روشن
دانشجوی دانشگاه خراسان رضوی 

سيد مرتضی کريميان
دانشجوی دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

اسماعيل بهرامی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی

واحد علی آباد کتول

سيد ميثم بوستانيان
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

احمد آقا بيرانوند
دانشجوی دانشگاه تهران

ميالد يزدانی
دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

ابراهيم مولوی
دانشجوی دانشگاه اصفهان

علی اکبر پناهی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر

دانشجویان دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری 

سازمان انتقال خون ايران

بنياد شهيد و امور ايثارگران
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مرتضی قربانی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ری

مهدی بينا
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی

محمدرضا سوری 
دانشجوی دانشگاه پیام نور نهاوند

بهداد برزويی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

هادی سرافراز
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

فريد رشيدی
دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی

زينب پناهی
دانشجوی دانشگاه پیام نور بندر امام 

خمینی )ره(

علی جاويد نمين
دانشجوی دانشگاه زنجان

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

کميته امداد امام خمينی )ره(

پيمان ميرزاخانی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

علی ضميری
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی

عفت طاهری 
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

نجمه خانعلی نژاد
دانشجوی دانشگاه گیالن

دانشجویان دریافت کننده لوح تقدیر
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سازمان انتقال خون ايران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

زيد خيتال
دانشجوی دانشگاه ایالم

حسينعلی شهباز زاده
دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان

امير هوشنگ رشوند
دانشجوی دانشگاه قزوین

محدثه اکبرزاده
دانشجوی دانشگاه کرمان

امير بزرگی
دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان

محمدرضا خوش منظر
دانشجوی دانشگاه شیراز

سميه عينی
دانشجوی دانشگاه تربیت معلم

محمد حسن عرب زاده
دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان

محسن يزدی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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گروه تدبيرگروه محاق 
)دبیرخانه تشکل های دانشجویی مبارزه با فقر 

دانشگاه های مشهد(

کانون فرهنگی شهيد چمرانگروه ولی نعمتان 
موسسه خواجه نصیرالدین طوسی )ره(

گروه های دانشجویی دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

گروه های دانشجویی دریافت کننده  لوح تقدیر
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زمان: دی ماه 1387
مکان: سازمان جوانان جمعیت هالل احمر



دبير آيين: محسن فتاحی

سازمان های همکار در پنجمین آیین:
 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
 اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معاونت فرهنگی - دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سازمان جوانان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(
 سازمان انتقال خون ایران

 سازمان ملی جوانان استان تهران

* متاسفانه به دلیل از بین رفتن بایگانی، اطالعات، مستندات و عکس های محدودی با کیفیت بسیار پایین از 
این دوره موجود می باشد. 38



توران بهرامی
دانشجوی رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوزستان

يحيی بابايی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

دانشگاه زنجان

آرمان گلرخ قربانی
دانشجوی دانشگاه قزوین

دانشجویان دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران

سازمان انتقال خون ايران

بنياد شهيد و امور ايثارگران

اکبر صفرزاده گنديشمين
دانشجوی دکتری مهندسی عمران 

دانشگاه تربیت مدرس 

سيد ناصر حسين پور
دانشجوی حقوق

دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویر احمد

مجيد رضايی
دانشجوی حقوق

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

کميته امداد امام خمينی )ره(

عبداله محمدی
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل
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 هادی غروی
استاد دانشکده علوم اجتماعی

دانشگاه همدان

دکتر محمد حسن شيخ االسالمی
استاد دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 اسماعيل حقی
دانشجوی روانشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

مهدی قربانخانی
دانشجوی مکانیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی

فرشته اسالمی مقدم
دانشجوی ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور استان گلستان

کاووس افضلی گروه
دانشجوی مکانیک سیاالت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

محمد سرگزی
دانشجوی فیزیک

دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

مهدی ندافيان
دانشجوی میکروبیولوژی قم

سيد محسن موسوی نصب
دانشجوی حقوق

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

دانشجویان دریافت کننده لوح تقدیر

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

برگزیدگان بخش ویژه دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

بخش ويژه
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ياسمن عباسی
دانشجوی ادبیات فارسی

اکرم سيف زاده
دانشجوی علوم اجتماعی

مسعود منصوری
دانشجوی کامپیوتر

سيد علی زمانی
دانشجوی مهندسی نفت

کميته امداد امام خمينی )ره(

سازمان انتقال خون ايران

عباس کوچکی
دانشجوی مترجمی زبان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
 

حسام الدين نراقی
استان تهران

حامد امينی مصطفی آبادی
چهارمحال و بختیاری - شهر کرد

هاشم نقوی مقدم
خراسان رضوی - گناباد

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

محمدعلی صمدی

سيد ابوالقاسم امينی
کارشناس علوم اجتماعی مازندران

اسرافيل آذربان
کارشناس الهیات آذربایجان غربی

 ابوذر اعاليی
کاردان علوم تجربی کرمان

بخش ويژه

برگزیدگان بخش ویژه دریافت کننده لوح تقدیر
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هيات دانشجويی آل ياسين
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

گروه دانشجویی دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

گروه های دانشجویی دریافت کننده لوح تقدیر

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

کانون جهاد علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان 

موسسه خيريه دانشجويی جواد االئمه)ع( 
دانشگاه اراک

کانون دانشجويی مهرورزان
 دانشگاه پیام نور
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زمان: آذرماه 1395
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تاالر فردوسی



 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
 سازمان بهزیستی کشور

 سازمان انتقال خون ایران
 سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بنیاد شهید و امور ایثارگران
 سازمان حفاظت محیط زیست
 سازمان بسیج سازندگی کشور

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

44

دبير آيين: مهدی عباسی

سازمان های همکار در ششمین آیین:



عليرضا قلی پور )شهید مدافع حرم (
دانشجوی کارشناسی الهیات و معارف اسالمی

 دانشگاه پیام نور ُخنج

مسلم نصر )شهید مدافع حرم (
دانشجوی دانشگاه پیام نور جهرم

سيد رضا خالقی
دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی بوم شناسی آبزیان شیالتی

دانشجویان دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

سازمان حفاظت محيط زيست

بنياد شهيد و امور ايثارگران

محسن رجايی پناه )فرزند شهید(
دانشجوی دکترای جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

سيد رضی نبوی
دانشجوی دکترای مدیریت

 دانشگاه سمنان

عبدالمجيد رحمانيان کوشککی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی

 دانشگاه تهران
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رقيه وظيفه شناس
دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشجویان دریافت کننده لوح تقدیر 

مجيد پيرعليلو
دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته سیستم آموزشی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

محمد وحيد عمانی
دانشجوی کارشناسی مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

)خوراسگان(

الهه اسالم خواه
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی 

بالینی دانشگاه آزاد اسالمی پردیس علوم 
تحقیقات سیستان و بلوچستان

سروگل ندری
دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی

دانشگاه پیام نور الشتر

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

سازمان انتقال خون ايران

سازمان بهزيستی کشور
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پوريا قليچ خانی
دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی

دانشگاه شهید  بهشتی

غزاله دليری
دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

دانشگاه تهران

رضا ابراهيم
دانشجوی محیط زیست

دانشگاه پیام نور خرم آباد

عليرضا محمدی
دانشجوی دکتری معارف اسالمی

دانشگاه عالمه طباطبایی

عباس شنکائی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

اسماعيل خيرآبادی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

قاسم گيالنی فر
دانشجوی دکتری الهیات

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام

فواد هاشمی صوفی آباد
دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

مهدی منصوری
دانشجوی دکتری کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

سازمان حفاظت محيط زيست

بنياد شهيد و امور ايثارگران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

بابك مرادی شقاقی
دانشجوی مهندسی عمران

دانشگاه تبریز
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فرهاد پاکدين
دانشجوی کارشناسی مدیریت امداد و 

سوانح
مرکز علمی کاربردی هالل احمر ارومیه

يوسف چاووش ثانی
دانشجوی کاردانی حرفه ای امداد و سوانح

مرکز علمی کاربردی هالل احمر

سجاد شهبازی
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور واحد قصر شیرین

شروان شعاعی
دانشجوی دکتری تخصصی و پژوهشی 

سالمت سالمندان دانشگاه تهران

ميثم اخالق دوست
دانشجوی رشته پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

سعيد شکری اطاقسرا
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

احسان خاک پرور نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 

کشاورزی و منابع آب دانشگاه بوعلی 
سینای همدان

محمد مقداديان
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی 

عمران
دانشگاه فردوسی مشهد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

سازمان انتقال خون ايران
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انجمن حمايت از کودکان کار و خيابان 
سفير نور

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه جهادی رويش های انقالب
دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه های دانشجویی دریافت کننده تندیس ملی فداکاری 

گروه التيام
دانشگاه علوم پزشکی تهران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان بهزيستی کشور

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

گروه های دانشجویی دریافت کننده لوح تقدیر

خيريه مهرورزان
دانشگاه علوم پزشکی حکیم سبزواری

خيريه طلوع مهر
49دانشگاه دامغان



کانون دانشجويی مرهم
دانشگاه تهران

گروه جهادی شهيد محسن باقری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

گروه جهادی صالحين جهادگر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

گروه جهادی شهيد هاشمی
دانشگاه شیراز

گروه جهادی سفيران هدايت
دانشگاه فرهنگیان واحد کهگیلویه و 

بویراحمد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان بسيج دانشجويی کشور

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(
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زمان: آذرماه 1396
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تاالر فردوسی



 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 سازمان جوانان جمعیت هالل احمر
 سازمان بهزیستی کشور
 وزارت ورزش و جوانان

 سازمان انتقال خون ایران
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 سازمان حفاظت محیط زیست
 سازمان بسیج دانشجویی کشور

دبير آيين: مهدی عباسی 

سازمان های همکار در هفتمین آیین:
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حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

پیام حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی،
 رئیس جمهور وقت 

به هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

باسمه تعالی

فداکاری و ایثار، فضیلت اخالقی متعالی و واالترین صفت انسانی و ارزشی دینی است که رشد معرفت انسانی را نمایان 
می سازد. قرآن کریم ایثار و فداکاری را چه خوش تعریف می کند آن زمان که می فرماید: »َواَل یَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة 
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَی أَنُفِسِهْم َولَْو َکاَن بِِهْم خصاصه«. ایران اسالمی مفتخر به پیروی از پیشوایانی است که قرآن کریم  َمّ ِمّ
در حقشان فرمود: »و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا« ایثار و فداکاری خصلت ابرار و برگزیدگان الهی 

است و نیکوترین احسان و اعلی مرتبه ایمان شمرده شده است.
امروزه در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه از ناامنی ناشی از افراطی گری و دخالت های بیگانگان رنج می برند، ملت 
سربلند ایران در امنیتی مثال زدنی، در مسیر رشد اقتصادی پایدار، هر روز گامی نو برمی دارد. این امر بی تردید مرهون 

رشادت، ایثار و فداکاری های مثال زدنی فرزندان این مرز و بوم، به ویژه دانشجویان و جوانان عزیز است.
جوانان ایران اسالمی همواره جلوه های ماندگاری از ایثار و فداکاری را به تصویر کشیده اند. حضور جوانان دانشجو در 
جبهه های دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس، صحنه هایی بی بدیل از هنر ایثار و فداکاری مردمان این مرز و بوم را  
در برابر هجوم همه جانبه دشمن رقم زد و امروز نیز جوانان و دانشجویان با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه در عرصه های 
گوناگون اجتماعی، از جمله مشارکت داوطلبــانه در دفاع از حریم والیت، فعالیت داوطلبانه در زمیــنه ارائه خدمات 
پیشگیرانه؛ امدادرسانی داوطلبانه در سوانح، حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی؛ فعالیت داوطلبانه در زمینه امور 
خیریه؛  فعالیت داوطلبانه در زمینه سالمت و توانبخشی؛  فعالیت داوطلبانه در زمینه سازندگی، محرومیت زدایی و آبادانی 
کشور؛ فعالیت  داوطلبانه در زمینه حفاظت از محیط زیست؛ فعالیت داوطلبانه در زمینه تأمین ارگان های حیاتی بیماران 

نیازمند از طریق اهدای خون و عضو،  جلوه  هایی ماندگار از ایثار و فداکاری را به نمایش می گذارند.
بسط ارزش ها و معرفی الگوهای عملی و برجسته نمودن شاخصه های ایثار و فداکاری بی تردید از مهم ترین راه های ترویج 
این ارزش واالی اخالقی در سطح جامعه است و دانشجویان و جوانان در این زمینه نقشی ویژه ایفا می کنند و هر اقدامی 

جهت حفظ، اشاعه و ترویج فرهنگ واالی ایثار و فداکاری، بس ارزنده و شایسته است. 
در همین مسیر، برپایی آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران برای ترویج مفهوم، ارزش و فضیلت واالی 
فداکاری و ایثار، به مثابه ارزشی جهانی که موجب همدلی و همگرایی در جهان پرآشوب و سراسر تفرقه امروز می شود، 

تالشی شایسته تقدیر است. و گامی تاثیرگذار در راه اعتالی سرمایه های معنوی و فرهنگی ملت بزرگ ایران است.
اینجانب از برگزارکنندگان، برگزیدگان و تمامی شرکت کنندگان این رویداد فرهنگی ـ دانشجویی صمیمانه سپاسگزاری 
کرده، امیدوارم با بهره گیری بیشتر از آموزه های هدایت گر قرآن کریم و انوار معنوی ائمه اطهار و تداوم و ارتقاء سطح 

کیفی این گونه اقدامات ارزشمند فرهنگی، بیش از پیش شاهد رشد و بالندگی همه جانبه ایران اسالمی باشیم. 
عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را از درگاه ایزد منان مسألت می دارم.
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شهيد مدافع حرم مصطفی صدرزاده
دانشجوی رشته ادیان و عرفان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

شهيد مدافع حرم محمدرضا دهقان 
دانشجوی فقه و حقوق

 مدرسه عالی شهید مطهری

بهمن پرورش
دانشجوی کارشناسی مدیریت عملیات امداد 

مرکز علمی کاربردی هالل احمر کرمانشاه

شهيد جهادگر سيد محمد حسينی
دانشجوی کاردانی حقوق

مرکز علمي کاربردي جهاددانشگاهی تهران

زهره قزلسفلی
دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

دانشگاه تربیت مدرس

دانشجویان دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
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محمدحسين بی بی کبادی 
دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

وزارت ورزش و جوانان 

ميالد سجادی مقدم
دانشجوی کاردانی امداد سوانح 

مرکز علمي کاربردي هالل احمر

محمد ياوری
دانشجوی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه بوشهر

پژمان سهرابی
دانشجوی کارشناسی ارشد تترولوژی

دانشگاه بوعلی سینای همدان

سازمان جوانان جمعيت هالل  احمر 
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صياد شيخی ييالنلو
دانشجوی دکتری تخصصی محیط زیست

دانشگاه تهران 

سهيل خسرنژاد
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

سازمان حفاظت محيط زيست

رامين اسدبگی
دانشجوی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد واحد تویسرکان

شادی عرفانيان اصل
دانشجوی دکتری علوم پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

دانشگاه آزاد اسالمی
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محمد صبوری مطلق 
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد

حسين سليمانی فارسانی 
دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سازمان انتقال خون ايران

سازمان بهزيستی کشور

کرم جعفری پرويزخانلو
دکتری تخصصی علوم اقتصاد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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گروه جهادی شهيد هدايت
دانشکده دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کانون همدلی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

گروه جهادی منتظران ظهور
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران

گروه جهادی رضويون
دانشگاه های استان خراسان رضوی

سازمان بسيج دانشجويی کشور

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سحر
تیم های حمایت روانی - اجتماعی - فرهنگی

گروه های دانشجویی دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

سازمان بهزيستی کشور

کانون خيريه دانشجويی بهار
دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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زمان: آذرماه 1397
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تاالر فردوسی



دبير آيين: حسن فارسی

سازمان های همکار در هشتمین آیین:
 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

 سازمان بهزیستی کشور

 دانشگاه آزاد اسالمی
 سازمان انتقال خون ایران

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 سازمان بسیج سازندگی کشور
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پیام جناب آقای دکتر علی الریجانی،
 رئیس وقت مجلس شورای اسالمی

 به هشتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

باسمه تعالی

ایثار از مفاهیم بلند و فضیلت های واالی فطرت انسانی و نشأت گرفته از فرهنگ توحیدی است. در 
کردن،  پوشی  منفعت خود چشم  از  و  دانستن  مقدم  بر خود  خدا،  برای  را  دیگری  اسالمی،  فرهنگ 
محصول اعتماد به این حقیقت متعالی است که: »اعتماد به خدا بهای هر کاالی گرانبها و نردبان صعود 

به هر درجه ای است« امام جواد) علیه السالم(.
و سیره ساالر شهیدان  آن که در مشی  اعظم  و مصداق  ایثار  مراتب  عالی ترین  و  واالترین  اینکه  چه 
حضرت اباعبدالل الحسین)ع( و یاران باوفایش به جهانیان معرفی شد، تبلور عینی این اخالق و سنت 

نیکو و دیرین است.
ارزش معنوی ایثار همانگونه که تاکنون بقای دین را تضمین نموده، ضامن همبستگی، پیروزی و سعادت 
جامعه است؛ خواه در شرایط جنگ سخت و رویارویی متقابل با دشمن و خواه در میدان تعارضات نرم 

که در دنیای کنونی فراوان مشاهده می شود.
ایثار به عنوان فرهنگی ریشه دار، خود یک راه حل اجتماعی است. برکات نهادینه کردن این فرهنگ و 
منش اسالمی ایرانی در طول تاریخ حیات جمهوری اسالمی ایران بر کسی پوشیده نیست. حال این در 
ساحت دانشگاه به عنوان مبدا تحوالت بزرگ علمی، نهال امیدبخش ایثار و فداکاری غرس شود، ثمره 

آن پیوند مبارک علم با ارزش ها خواهد بود که آینده ای روشن را نوید می دهد.
غنیمت  را  ایران  دانشجویان  فداکاری  ملی  تندیس  اعطای  آیین  هشتمین  برگزاری  فرصت  اینجانب 
یاری  به  اجتماعی،  مسئولیت  احساس  و  متعال  بر خدای  توکل  با  که  دانشجویانی  همه  از  و  شمرده 
همنوعان خود شتافتند و مهربانی و فداکای را اشاعه دادند، حق شناسی کنم. همچنین الزم می دانم از 
جهاددانشگاهی به عنوان متولی برنامه ریزی این رویداد فرهنگی- دانشجویی سپاسگزاری کرده و بسط 

و توسعه این اقدام ارزشمند را خواهانم.
عزت، سربلندی و موفقیت بیش از پیش همگان را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.

علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی
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 شهيد جهادگر اميرمحمد اژدری
دانشجوی رشته مکانیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

شهيد مدافع حرم سيد محمدجواد 
حسن زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد اصالح ژنتیک 
دانشگاه تربیت مدرس 

 شهيد مدافع حرم بابك نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

دانشگاه تهران

شهيد مدافع حرم عليرضا مرادی
دانشجوی الکترونیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام

هاجر مرادی
 دانشجوی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کسری زارعی
 دانشجوی مهندسی مکانیک سیاالت

 دانشگاه زابل 

فاطمه تاجيك
 دانشجوی پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران 

دانشجویان دریافت کننده  تندیس ملی فداکاری

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(
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نديم خشيش 
دانشجوی مهندسی برق

مجتمع آموزش عالي سراوان

ميالد آقايی
دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

دانشگاه پیام نور کردستان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصطفی مجاب 
دانشجوی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

سازمان بهزيستی کشور

علی قائدنيای جهرمی
دانشجوی دکتری روان ناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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سجاد دهقانی
دانشجوی مهندسی فناوری اطالعات 

دانشگاه پیام نور زرین شهر 

علی محمدی احمد محمودی 
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چهارمحال و بختیاری

فاطمه گودرزی
 دانشجوی کارشناسی معماری داخلی
مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر

سازمان انتقال خون ايران

فرشاد ناصری
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق
دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

پيمان کردکی
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
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  کانون دانشجويی جمعيت هالل  احمر 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه های دانشجویی دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

کانون دانشجويی جمعيت هالل احمر
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر
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کانون خيريه دانشجويی دستان مهر امام علی)ع(
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گروه جهادی فاطمه الزهرا
دانشگاه یزد

گروه جهادی علويون قم 

گروه جهادی مجاهدان خاکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سازمان بسيج دانشجويی کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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انجمن خيرين جوان 
دانشگاه هنر اصفهان

جمعيت دانشجويی طلوع مهر
دانشگاه دامغان 

کانون سالمت مرهم
دانشگاه تهران

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

سازمان بهزيستی کشور
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بسم الل الرحمن الرحیم
ا أُوتُوا و یُْؤثُِروَن َعلَی  َمّ »َواَل یَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمّ

أَنُفِسِهْم َو لَْو َکاَن بِِهْم َخصاَصًة« )سوره حشر ، آیه 9(
فداکاری و ایثار از مفاهیم متعالی و بلند و فضیلتی انسانی 
خلیفه  عنوان  به  انسان  پاک  فطرت  در  ریشه  که  است 
خداوند در زمین دارد که در ضمیر او به ودیعه گذارده 
شده است. به همین دلیل است که ایثار و فداکاری در 
همه جوامع بشری و در همه ادیان و مذاهب و در میان 
جاری  ارزشمند  و  واال  مفهومی  عنوان  به  انسان ها  همه 
می باشد و همگان به انسان های فداکار و ایثارگر به دیده 

احترام و تکریم می نگرند. 
و  مردم  کار  از  گره گشایی  هم  اسالمی  آموزه های  در 
اهتمام به امور آنها، از برترین حسنات و نیکی ها شمرده 
شده است. سفارش مکرر اولیای دین )علیهم السالم( به 
در  نیکو  این خلق  اهمیت  گواه  ازخودگذشتگی،  و  ایثار 
رشدیافتگی جامعه اسالمی و تعالی مادی و معنوی آن 
است؛ چنان که صادق آل محمد )علیه السالم( می فرماید: 
»مؤمنان، کسانی اند که در آسایش و سختی به یکدیگر 
نیکی می کنند، و در هنگام تنگدستی، ایثار می نمایند«.

جوانان این مرز و بوم در طول تاریخ، همواره جلوه های ناب 
و بی بدیلی از ایثار و فداکاری را در مرئی و منظر جهانیان 
نوع  گذارده اند. این بروز و ظهور حس ایثار و فداکاری و 
دوستی به ویژه در دوران انقالب اسالمی و سال های دفاع 
مقدس و پس از آن، جلوه های ماندگاری از ایثار و رشادت 
را خلق کرده است که تا همیشه در اذهان و یادها از آن به 

نیکی یاد خواهد شد.
از این رو برگزاری آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به 
دانشجویان ایران، فرصت مغتنمی در ترویج فرهنگ ایثار 
می تواند  که  است  انسانی  ارزشی  عنوان  به  فداکاری  و 
باشد  قلبی  طمأنینه ی  موجب  پرآشوب،  جهان  این  در 
این  ترویج  و  اشاعه  ارزشمند در جهت حفظ،  و تالشی 

فرهنگ ناب به ویژه در میان دانشجویان می باشد.

بحمـدالل، ذوق و همـت دسـت انـدرکاران ایـن آییـن 
بـه درسـتی مصـروف رویـدادی شـده اسـت  مبـارک، 
کـه رهـاورد آن، خشـنودی پـروردگار، التیـام دردهـا و 
آسـیب های فردی و اجتماعی، تعالی و شـکوفایی روحی 
جوانـان فـداکار، الگوسـازی از دانشـجویان ایثارگر، و در 

نهایـت افزایـش سـرمایه اجتماعـی و انسـجام اسـت.
»نهمین  برگزیده  دانشجویان  به  تبریک  اینجانب ضمن 
آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران« 
امر یاری به دیگران در آسمان مجاهدت  که در احیای 
درخشیده اند، از جهاددانشگاهی به عنوان متولی طراحی 
و برگزاری این رویداد »فرهنگی-دانشجویی« و همچنین 
سپاس گزاری  آن  شرکت کنندگان  تمامی  و  حامیان 
کرده، توفیق روزافزون همگان را در تداوم و ارتقاء کیفی 
اینگونه اقدامات ارزشمند فرهنگی که در جهت رشد و 
تعالی همه جانبه ایران اسالمی است، از خداوند متعال 

مسئلت می نمایم.

 والسالم علیکم و رحمه الل و برکاته
سیدابراهیم رئیسی
  رئیس قوه قضائیه
20 آذرماه 1398

پیام حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه به 

»نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران«
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نهمین آیین تقدیر و اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، بیستم آذرماه سال 1398 در تاالر فردوسی 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. 

وزارتخانه ها و سازمان های مشارکت کننده در این آیین شامل سازمان جهاددانشگاهی تهران؛ وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان جوانان جمعیت هالل احمر؛ سازمان بهزیستی کشور؛ 
امام خمینی )ره(؛ حوزه هنری سازمان  امداد  ایران؛ سازمان بسیج دانشجویی کشور؛ کمیته  انتقال خون  سازمان 

تبلیغات اسالمی بودند.
مراسم با تالوت آیاتی از کالم الل مجید، آغاز شد. در ادامه مراسم، پیام حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی، رئیس 

وقت قوه قضائیه به این آیین، توسط دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی قرائت شد. 
دکتر نیلی؛ رئیس دانشگاه تهران در این مراسم گفت: آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان از دو نظر 
برای ما مهم است؛ ابتدا اینکه ماهیت دانشجویی دارد و اتفاقا دانشگاه تهران که بیشترین تعداد دانشجو را دارد، 
توانسته در زمینه های امدادرسانی و خدمت به مردم پررنگ عمل کند. در عین حال و دوماً یکی از برنامه های محوری 

دانشگاه تهران، اخالق محوری و مسئولیت اجتماعی است.
فداکاری به معنی گذشتن از یک دارایی و امتیاز به نفع دیگران و جامعه است و وقتی انسان ها در فکر خودشان 
حاضر هستند؛ از یک خواسته خود بگذرند که به نفع دیگران یا جامعه باشد یعنی انسان فداکاری هستند. در ذات 
فداکاری یک عنصر آگاهی وجود دارد و عنصر دیگر فداکاری، ارجح دانستن جامعه و دیگران بر منافع خود است و 

جامعه ای که منافع ملی را بیش از منافع خود در نظر بگیرند، آن جامعه و ملت پایدارتر و موفق تر هستند. 
دانشجویان، گروه آگاه  جامعه هستند و به لحاظ آگاهی، جایگاه ویژ ه ای در جامعه دارند. قطعا با توجه به توانایی 
و تخصص، کیفیت کار دانشجویان فداکار باهم متفاوت است. دانشجویان، مدیران آینده کشور هستند و اگر این 

ویژگی ها را حفظ کنند، می توان به آینده کشور اطمینان داشت و از چنددستگی و منفعت طلبی فاصله گرفت.
در ادامه، دکتر جمال رحیمیان؛ دبیر آیین نهم در سخنانی بیان کرد: دقیقا 15 سال از آغاز این رویداد می گذرد 
و سنگ بنای آیین اعطای تندیس ملی فداکاری در سال 83 گذاشته شد و هر سال یک مصداق فداکاری به این 
آیین اضافه شده و امروز این آیین بعد از سه دوره متوالی جایگاه خودش را پیدا کرده است. البته در این بین با 
کم سلیقگی برخی دوستان مواجه شدیم، اما با دغدغه جهاددانشگاهی این آیین همچنان ادامه دارد؛ و امسال با 

گزارش مراسم نهمین آیین
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افزایش20 درصدی ثبت نام دانشجویان فداکار روبرو بودیم و  قرار است از این به بعد بخش اساتید را هم به این 
آیین اضافه کنیم.

دکتر حمید رضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی دیگر سخنران آیین نهم گفت: یکی از مشکالت جامعه ما که با آن 
دست به گریبان هستیم، بحث اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن است. ما در آبان ماه گذشته شاهد تلخی های زیادی 
در کشور بودیم که این تلخی به خاطر این بود که جوانان چند سال منتظر کار و اشتغال بودند و در عین حال یک 

ضد انقالبی سوار بر این فرصت ها می شود، این یعنی ما وظایف خود را به خوبی انجام نداده ایم.
اگر بخواهیم مشکالت کشور حل و یک رفاه عمومی ایجاد شود، باید همبستگی ملی داشته باشیم و از دعواهای 
سیاسی پرهیز کنیم، کسی هم در دنیا دنبال این نیست که به ما کمک کند. البته که جهاددانشگاهی توانایی های 
به  با توجه  ما  اکنون کشور  اما مشکل کمبود منابع داریم.  ایجاد کنیم؛  زیادی دارد و می توانیم شغل های زیادی 
شرایطی که دارد، نیازمند فعالیت های فداکارانه است؛ البته نه به آن شکل که مسئوالن ما به وظایف خود عمل نکنند. 
ما هنگامی که کارمان را با کشورهای خارجی آغاز کردیم آنها حاضر نبودند ایده و علمشان را در اختیار ما قرار دهند؛ 

اما ما توانستیم خودمان علم کار را بیاموزیم.
سال گذشته بخاطر اختالل در سیستم های بانکی رقمی حدود 33 هزار میلیارد تومان از دست رفت. اگر این مبالغ 
به شکل یارانه در اختیار نهادهایی مانند جهاددانشگاهی قرار می گرفت، در شرایط بهتری قرار داشتیم و می توانستیم 

با آن هزینه ها اشتغال ایجاد کنیم.
در ادامه این مراسم، از 32 برگزیده شامل 12 گروه دانشجویی، 18 دانشجوی فداکار، خانواده یک شهید مدافع 
حرم، یک استاد فداکار، همچنین سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و خبرگزاری ایرنا به عنوان سازمان های برتر 
همکار تقدیر شد. همچنین از برنامه های جنبی این مراسم می توان به هنرنمایی نقاشی با شن توسط خانم فاطمه 

عبادی با موضوع فداکاری و اجرای گروه موسیقی به سرپرستی آقای حجت اشرف زاده اشاره کرد.
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ديگر برنامه های جنبی آيين

  اجرای تئاتر خیابانی در محوطه دانشگاه تهران با موضوعات مرتبط با فداکاری با عنوان "این کجا و آن کجا!"
  نصب لمپست های برگزیدگان ادوار گذشته در محوطه دانشگاه تهران

  برگزاری نشست تخصصی "بالیای طبیعی و شرور از منظر عدل و حکمت الهی" در دانشکده الهیات دانشگاه تهران
  برگزاری کمپین اهدای خون و دریافت خون از دانشجویان و مردم در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

  برگزاری نمایشگاه عکس از فعالیت های داوطلبانه و امدادی سیل جنوب کشور
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دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

 دانشجوی فداکار: شهيد مدافع حرم مصطفی کريمی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه تهران

- محل شهادت: سوریه- اثریا
داليل معرفی:

- دفاع از حریم حرم مطهر حضرت زینب »سالم الل علیها«
- ورزشکار و قهرمان بین المللی

- طراح و ایده پرداز موزه جنگ کابل

دانشجویان وگروه  های دانشجویی دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

دانشجوی فداکار: جهادگر فقيد حسين عليمرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

- محل حادثه: سیستان و بلوچستان - دشتیاری
داليل معرفی:

- تاسیس سمن »دست یاری به دشت یاری« با هدف ساخت مدرسه برای 30 هزار دانش آموز 
دشت یاری

- پیگیری ساخت 3 مدرسه در منطقه دشت یاری
- عقد قرارداد ساخت 23 مدرسه با مشارکت خیرین
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دانشجوی فداکار: زنده ياد عارفه عرب احمدی

دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود
داليل معرفی:

- اهدای بیش از 4 عضو بعد از مرگ مغزی
- نجات جان 54 بیمار با پیوند مغز استخوان 

 

دانشجو - طلبه فداکار: حجت االسالم والمسلمين مهدی انتصاری
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

داليل معرفی:
- پنج سال فعالیت در حوزه اردوهای جهادی به خصوص مناطق اهواز، سرپل ذهاب، حاشیه شهر 

مشهد در حوادث سیل فروردین 98، استقرار کامل در منطقه سیل زده آق قال 
-تالش و پیگیری احداث 1000 واحد دامداری برای خانواده های سیل زده آق قال با حمایت آستان 

قدس رضوی 
- دبیر قرارگاه جهادی امام رضا)ع( استان گلستان

- دبیر کانون فرهنگی جهادی "یسرا" استان گلستان
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دانشجوی فداکار: محمد عرفان فتاحی
دانشجوی دکتری عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

داليل معرفی:
-  سرپرست تیم دانشجویی داوطلب اعزام به مناطق زلزله زده کرمانشاه

-  مراجعه و ویزیت مستمر چادر به چادر در حاشیه مسکن مهر
-  جمع آوری کمک های دارویی مردمی به مناطق زلزله زده کرمانشاه و تأسیس دو داروخانه صحرایی

- دبیر اردوی جهادی آموزش و بهداشت دهان و دندان با جمعیت هدف 200 نفر
- عضو هسته مدیران اردوی جهادی معاینات اولیه سالمت کودکان کم بضاعت با جمعیت هدف 

170 کودک
- جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی و دانشجویی به مناطق سیل زده لرستان 

- مدیر تیم اجرایی شش کمپین با موضوع اطالع رسانی، غربال سالمت و غربالگری و پیشگیری از 
سرطان با جمعیت هدف 12100 نفر 

- همکاری در تأسیس مرکز مراجعه اولیه زلزله زدگان 

گروه دانشجويی فداکار: کانون خيريه "نهال"، دانشگاه علوم پزشکی ساری
داليل معرفی:

- کمک رسانی در سیل گلستان و زلزله کرمانشاه 
- 8 دوره برگزاری بازارچه خیریه نهال

- برگزاری جشن گلریزان و آزاد کردن دو مورد از زنان سرپرست خانوار مرتکب جرایم مالی غیر عمد
- اجرای طرح های "بازی درمانی" کودکان بیمار و رنگ آمیزی مدارس محروم

- جمع آوری بستة تحصیلی و توزیع کتاب داستان های اهدایی بین کودکان نیازمند
- توزیع بیش از220 غذای بسته بندی شده بین خانواده های نیازمند تحت پوشش نهال

- پرداخت هزینه های مربوط به دارو و درمان بیماران نیازمند 
-  برگزاری اردوی جهادی و پایش سالمت در آهنگر محله سورک

- تهیه و توزیع 90 بسته غذایی- بهداشتی
 - ورودی صندوق مبلغ 107 میلیون تومان )طی دوسال اخیر(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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دانشجوی فداکار: رضا کافی فر
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

داليل معرفی:
- ایده پرداز و مجری یگان پهپاد امداد و نجات

- بازرسی سریع هوایی جهت نجات جان افراد گرفتار در سیالب 
- انجام ارزیابی هوایی جهت صدور دستور تخلیه روستاهای در معرض خطر سیل

- تهیه نقشه و گزارش روزانه مصور و دقیق  برای عملیات های امداد و نجات و مدیریت بحران 
)افزایش سرعت و دقت تصمیمات مدیریتی(

- کاهش هزینه ها و یاری رساندن به هلیکوپترها از طریق عدم انجام ماموریت نظارت هوایی آن ها و 
خرید زمان برای انجام عملیات های نجات و امدادرسانی 

- شناسایی فرد حادثه دیده و مفقود شده در منطقه گردشگری چال کندی دزفول
بررسی هوایی سیل بند ها به صورت ساعتی - اجرای عملیات نظارت مستقیم و

- اطالع رسانی سریع و دقیق به مردم و مقابله با انتشار شایعات )با انتشار فیلم  و تصاویر دقیق و واضح(
 

دانشجوی فداکار: جالل عيوضی
دانشجوی کارشناسی بازیگری دانشگاه جامع علمی-کاربردی

داليل معرفی:
- حضور در عملیات جستجو و نجات در زلزله کرمانشاه

- حضور در عملیات پشتیبانی سیل های لرستان، آق قال، خوزستان
- حضور در عملیات جستجوی ساختمان پالسکو

- حضور در عملیات نجات  سقوط بهمن  در "مبارک آباد"
- پشتیبانی در زلزله هریس
-  حضور در سیل پاکستان

- حضور در عملیات های کوهستانی 
- حضور در پایگاه های امداد و نجات جاده ای 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
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گروه دانشجويی فداکار: کانون دانشجويی "حس هفتم"، دانشگاه فردوسی مشهد
داليل معرفی:

- اهدای لباس گرم و کفش نو به خانواده های محروم حاشیه نشین
- اهدای بستة تحصیلی به دانش آموزان نیازمند

- اجرای طرح تدریس رایگان تابستانه برای دانش آموزان حاشیه شهر مشهد
- برگزاری جشن برای دانش آموزان محروم به مناسبت های مختلف

- برگزاری جشن تولد برای کودکان بی سرپرست
- اعزام جمعی از سالمندان به زیارت امام رضا )ع(

- برگزاری بازارچه های خیریه
- برگزاری جشن تولد برای کودکان بی سرپرست

- برگزاری مستمر ضیافت افطاری
- برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف برای کودکان نیازمند

- بازدید از مراکز نگهداری سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست

گروه دانشجويی فداکار: کانون دانشجويی هالل احمر دانشگاه دامغان
داليل معرفی:

 - اعزام گروه داوطلب کانون به روستای سیل زده آق قال و شهرستان پل دختر 
- جمع آوری و اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی به سیل زدگان از جمله 50 قطعه پتو، نان و آب معدنی

- اهدای عواید حاصل از صندوق کمک به سیل زدگان از طریق کسر مبلغ ثابت از حقوق اساتید 
دانشگاه به مدت 6 ماه

- خرید ویلچر از عواید حاصل از طرح بازیافت امید و اهدای آن به معلوالن نیازمند )ساخت 
سطل های مخصوص در دانشگاه و جمع آوری درب بطری(

-  اختصاص عواید حاصل از بازارچه برای خرید و جمع آوری بسته های کمک آموزشی برای کودکان کار
- برگزاری جشن یلدانه در مدرسه کودکان کار شهید عالمی شهرستان دامغان

- اختصاص عواید حاصل از برنامه های فرهنگی دانشگاه )جشن، گلریزان و...( به سیل زدگان و مردم 
نیازمند

- انجام فعالیت های زیست محیطی نظیر کاشت نهال و جمع آوری زباله
- اطالع رسانی و ثبت نام دانشجویان در سامانه اهدای عضو

- ساخت فیلم کوتاه با موضوع اعتیاد
- اختصاص عواید حاصل از فروش لوازم چوبی کارگاه شخصی یکی از خیرین برای سیل زدگان
- اعالم وضعیت هواشناسی به صورت تحلیلی توسط تیم مدیریت بحران کانون )با استفاده از 

ظرفیت اساتید ژئو فیزیک دانشگاه( 
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گروه دانشجويی فداکار: کانون هالل احمر، دانشگاه رازی کرمانشاه
داليل معرفی:

- اسکان اضطراری زلزله زدگان کرمانشاه در ورزشگاه امام خمینی)ره(  با برپایی 25 چادر با ظرفیت 100 نفر
- جمع آوری کمک های دانشجویان برای مناطق سیل زده از طریق گلریزان

- ارسال کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه و برپایی چادر در روستای "چاله گه" و اهدای 
غذا و وسایل بهداشتی به زلزله زدگان

- برگزاری برنامه شاد و مفرح برای کودکان استثنایی مناطق محروم شهرستان مرزی قصرشیرین
- سه مرحله اهدای خون پیوسته توسط اعضای کانون هر ماه حدود 20 نفر

- برپایی اردوگاه اضطراری جهت مقابله با سیل در ایام نوروز
- اهدای لوازم التحریر، اسباب بازی و کتاب قصه به دانش آموزان و کودکان آسیب دیده 

- برپایی ایستگاه سالمت سنجش فشار خون و قند خون و تحویل بسته های فرهنگی و راهنمایی 
زائرین کربال در سه نقطه استان کرمانشاه و مرز خسروی
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سازمان انتقال خون ايران

دانشجوی فداکار: يوسف پاک نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان

داليل معرفی:
- ثبت نام برای اهدای سلول های بنیادی

- 29  مرتبه اهدای خون
- 9 مرتبه اهدای پالسما

- 15 مرتبه اهدای پالکت
- 8 مرتبه مشارکت ترویجی در امر اهدای ارگان های حیاتی

دانشجوی فداکار: مجيد سحرخيز
دانشجوی کارشناسی ارشد شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

داليل معرفی:
- ثبت نام برای اهدای سلول های بنیادی

- 24 مرتبه اهدای خون
- 7 مرتبه اهدای پالسما

- 10 مرتبه مشارکت ترویجی در امر اهدای ارگان های حیاتی

دانشجوی فداکار: آرش قرنجيگ
دانشجوی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

داليل معرفی:
- ثبت نام برای اهدای سلول های بنیادی

- 25 مرتبه اهدای خون
- 10 مرتبه اهدای پالکت

- 9 مرتبه مشارکت ترویجی در امر اهدای ارگان های حیاتی
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گروه دانشجويی فداکار: کانون خيريه "رنگين مهر"، دانشگاه صنعتی بيرجند
داليل معرفی:

- فعالیت مستمر در مدرسه محروم "تکتم" خراسان جنوبی و برگزاری کالس های آموزشی رایگان
- تهیه و توزیع لوازم التحریر و جمع آوری لباس گرم برای نیازمندان

- فروش صنایع دستی معلوالن جسمی - ذهنی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
- اهدای عواید فروش بلیط برنامه های فرهنگی و کمک های نقدی دانشجویان به نیازمندان تحت 

پوشش نهادهای خیریه
 - تهیه و توزیع بسته های ویژه غذایی در مناسبت های مختلف و توزیع 3 هزار پرس غذای گرم
- جمع آوری و توزیع غذای دانشجویان در بین نیازمندان در قالب طرح "پنجشنبه های همدلی"

- زیباسازی مدرسه از طریق تزئین محیط آموزشی، خط کشی زمین مدرسه و نقاشی دیوار ها 
- تقویت روحیه همکاری و ایجاد شادی و نشاط بین دانش آموزان از طریق اجرای جشن ها و 

برنامه های متنوع

دانشجوی فداکار: ياسين افروخته
دانشجوی کارشناسی علوم اقتصادی مجتمع آموزش عالی سراوان

داليل معرفی:
- مشارکت در شناسایی و بازتوانی 24 فرد مبتال به اعتیاد منطقه سراوان در مراکز ترک اعتیاد

- حضور مکرر در عملیات های امداد رسانی به سیل زدگان روستاهای آسیب دیده شهرستان سراوان
- برپایی متعدد پایگاه های اهدای  خون و اخذ خون از بیش از 120 دانشجو در هر سال

- جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای سیل زدگان کشور
- حضور دواطلبانه در اورژانس اجتماعی و توزیع مواد غذایی بهداشتی

- سرپرست مجتمع دانش آموزی شبانه روزی امدادگر اندیشه هالل احمر)دانش آموزان کم بضاعت و 
منطقه محروم(

- برپایی نمایشگاه صنایع دستی  و اهدای درآمد حاصله جهت تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان 
کم بضاعت

- برپایی ایستگاه سالمت و عضو گیری بیش از 200 نفر از دانشجویان مجتمع
- برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه و صدور بیش از 200 گواهینامه کمک های اولیه

سازمان بهزيستی کشور
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دانشجوی فداکار:  مهتاب نيکی رشيدی
دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری، دانشگاه فنی و حرفه ای )دانشکده فنی دکتر شریعتی(

داليل معرفی:
- انجام وظایف و عشق مادرانه برای کودکان مرکز "فیاض بخش" و شیرخوارگاه "مادر" کرمان به 

مدت 4 سال 
- پرستار افتخاری کودکان بستری شده شیرخوارگاه "مادر" و مرکز توانبخشی "فیاض بخش" کرمان 

به مدت 4 سال
- اطالع رسانی و معرفی نیازمندی های مراکز کرمان به خیرین و داوطلبان استان کرمان از طریق 

فضای مجازی 
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گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی قائم آل محمد)عج(،  بسيج جامعه پزشکی بيرجند
داليل معرفی:

- برگزاری 13 اردوی جهادی تخصصی پزشکی به ویژه اردوهای دندانپزشکی در مناطق محروم 
استان خراسان جنوبی و خدمت رسانی رایگان به 3920 نفر به ارزش 700 میلیون تومان

- انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و بهداشت دهان و دندان و توزیع 
مسواک و لوازم بهداشتی در روستاها

دانشجوی فداکار: محمدحامد خادمی زاده
دانشجوی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

داليل معرفی:
- برگزاری اردوی جهادی و خدمات درمانی در روستاهای محروم استان فارس

- توزیع 3000 پرس غذا در بین نیازمندان در طرح "طعم مهربانی"
- تهیه بسته های غذایی شب عید برای خانواده های نیازمند

- برگزاری 630 ساعت کالس آمادگی کنکور و 105 ساعت مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد 

- اختصاص عواید بازارچه خیریه برای آزاد سازی زندانی جرائم غیر عمد و کشاورز بدهکار در اثر 
خشکسالی

کميته امداد امام خمينی )ره(
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سازمان بسيج  دانشجويی کشور

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی الزهرا)سالم اهلل عليها(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
داليل معرفی:

- اعزام 200 نفر در سال به مناطق محروم در قالب اردوهای جهادی
- بالغ بر یک میلیارد تومان خدمات دندانپزشکی، 900 میلیون تومان خدمات پزشکی و 300 

میلیون تومان خدمات عمرانی
- حضور در مناطق سیل زده

- 15 مورد مرمت منزل و مدرسه
- به طور منظم 4 روز در ماه حضور در استان محروم کهگیلویه و بویراحمد 

- ارائه خدمات درمانی به 500 نفر در سال

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی خادمين ام ابيها)سالم اهلل عليها(، دانشگاه پيام نور 
کبودرآهنگ همدان

داليل معرفی:
- ساخت و تکمیل 15 واحد مسکونی طی 3 سال

- پوشش 70 درصد از روستاهای منطقه کبودر آهنگ
- جذب بالغ بر یک میلیارد تومان کمک مردمی در یک سال

- توزیع 1000 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان مناطق محروم
- تمرکز بر خدمت رسانی به  مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( طی 15 سال

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی "شهيد لك زايی"، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل
داليل معرفی:

- هزینه کرد 15 میلیون تومان برای 400 دانش آموز محروم روستایی
- هزینه کرد 6 میلیون تومان برای مرمت مدرسه

- احیای  شغل "عروسک سازی" به عنوان شغل بانوان روستایی شهرستان زابل
- تشکیل گروه جهادی از اهالی روستاها

- برگزاری کالس های آموزشی مختلف برای کودکان محروم
- حضور منظم هفتگی در روستاهای هدف 
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گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی عمار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
داليل معرفی:

- 3 سال فعالیت جهادی مداوم در حوزه آسیب های اجتماعی در حاشیه کرمان
- احداث مدرسه، خانه و پروژه های آبرسانی با هزینه کرد بیش از 200 میلیون تومان در حوزه 

عمرانی
- ارائه خدمات درمان و غربالگری برای 500 نفر و هزینه کرد 200 میلیون تومان در حوزه پزشکی

- معرفی دانش آموزان بی بضاعت به مدارس 
- برگزاری کالس های هنری، آموزشی و مشاوره خانواده برای دانش آموزان بی بضاعت و خانواده های 

آنان
- توزیع نوشت افزار و بسته های آموزشی برای دانش آموزان و هزینه کرد بیش از 140 میلیون تومان

- توزیع بیش از 20 هزار پرس غذا و حدود 500 دست لباس بین نیازمندان در مناطق محروم

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی رهپويان شهيد ابراهيم هادی
داليل معرفی:

- 5 ماه حضور مستقیم و مستمر در مناطق سیل زده لرستان 
- توزیع 14 هزار بسته غذایی و بهداشتی، 9800 پرس غذای گرم و 80 هزار قرص نان در بین 

سیل زدگان
- توزیع 100 سرویس آشپزخانه و اهدای 42 سری جهیزیه برای سیل زدگان

- تعمیر و بازسازی 100 منزل مسکونی در مناطق سیل زده
- مشارکت در پاکسازی 100 باغ انجیر در انجیرستان های مناطق سیل زده لرستان

- اهدای 2300 کانکس و ساخت 100 چشمه سرویس بهداشتی و حمام برای زلزله زدگان 
- اهدای 17 سری جهیزیه و 17 عدد چرخ خیاطی برای سرپرستان خانوار مناطق زلزله زده

- ارسال 50 تریلی و کامیون پوشاک و مواد غذایی و لوازم ضروری برای زلزله زدگان کرمانشاه
- اهدای 4300 هیتر و کولر آبی برای زلزله زدگان کرمانشاه

- ذبح و قربانی 35 راس گوسفند و توزیع گوشت گرم در بین مردم 
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دانشجوی فداکار: اردشير بذرافشان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت حسابداری موسسه آموزش عالی شرق گلستان

داليل معرفی:
- دارای 9 سال سابقه عضویت داوطلبانه

- پیمایش 5 کیلومتر پیاده در برف محدوده گردنه "خوش ییالق" و نجات زن باردار گرفتار در 
شرایط کوالک 

- حضور در محل و نجات بیش از 100 خانواده گرفتار در برف و کوالک از سال 90 تاکنون
- نجات جان خانواده هشت نفره گرفتار در سیالب روستای "وطن" و نجات افراد گرفتار در 

خودروی سانحه دیده )حداقل 15 نفر( 
- نجات حداقل 10 نفر از حادثه معدن "یورت"

- فرمانده و مسئول تیم های امداد و نجات کوهستان و نجات جان 14 نفر
- فرمانده تیم ارزیاب سیل آق قال ؛ فرمانده و نجاتگر ارشد تیم های امداد هوایی جهت انتقال اقالم و 

تجهیزات به آسیب دیدگان ) بیش از 30 روز حضور(

دانشجوی فداکار: محمد ذهابی
دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه علمی – کاربردی لرستان 

داليل معرفی:
- دارای درجه ایثار و 15 سال سابقه داوطلبی

- نجات شب هنگام شش نفر از تنگه "هلت" رودخانه در شرایط برودت هوا
- نجات یک خانواده در معرض سرمازدگی از "قله کوکال"

- اعزام و انتقال پیاده کوه به کوه زن باردار به دلیل تخریب جاده "تنگه تیر" و قطع ارتباط مخابراتی
- نجات سه نفر در کوهستان  و یک نفر از آبشار "بیشه"

- نجات یک نفر از زیر آوار در شرایط وقوع پس لرزه های مکرر در محله "فوالدی" سرپل ذهاب
- جستجو و اکتشاف بیش از 20 جنازه غرق شده

- مشارکت درکاشت نهال 
- داوطلب اهدای عضو

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر
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دانشجوی فداکار: رضا ميرزاوند
دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

داليل معرفی:
-  ده روز حضور در اردوگاه اسکان اضطراری اندیمشک )اسکان، توزیع غذا و حمایت های روانی و 

برنامه های فرهنگی(
- 4 سال مشارکت داوطلبانه در برنامه های زیست محیطی، مهار آتش سوزی و کاشت نهال

- امداد و حمایت روانی کودکان زلزله زده کرمانشاه و مجری طرح امداد روانی "ماجرای کتک های 
شیرین" و کمک در بازگشت کودکان به خانه 

- امدادگری درمناطق سیل زده خوزستان و تهیه 400 بسته غذایی نان خرمایی جهت امدادگران 
شهرستان پل دختر

- تالش در جهت کاهش منازعات قومی و قبیله ای در اندیمشک و دزفول، و ایجاد روابط حسنه از 
طریق ترویج فرهنگ صلح و دوستی

- تهیه و توزیع بیش از 100 بسته لوازم التحریر در روستاهای آسیب پذیر
- مشارکت فعال در طرح کاروان نیکوکاری)10 دوره( و همکاری مستمر در طرح "همای رحمت"

- برگزاری مانور "ایمنی در زلزله" در 20 روستا
- برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد در مناطق آسیب پذیر و مربی طرح "دادرس" و آموزش 

امداد در مناطق روستایی
- داوطلب اهدای عضو، ترویج فرهنگ اهدای عضو )تحقق یک مورد اهدای عضو(

دانشجوی فداکار: ثنا نارويی
دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای زاهدان

داليل معرفی:
- نجات خانم محاصره شده در حریق و اطالع رسانی به موقع به آتش نشانی و اورژانس

- شناسایی، ساماندهی و حمایت روانی 40 نفر از کودکان کار حاشیه زاهدان
- حضور فعال در طرح "سحر" سامانه حمایت های روانی- اجتماعی درحوادث زلزله کرمانشاه

- برپایی کالس مهارت های زندگی و دادرسی به کودکان کار
- آموزش 80 نفر و 3 سال مربیگری در طرح "دادرس"

- 5 سال مشارکت در برنامه های زیست محیطی
- داوطلب اهدای عضو
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گروه دانشجويی فداکار: کانون دانشجويی هالل احمر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم
داليل معرفی:

- امدادرسانی به سیل زدگان ایالم و کرمانشاه
- مشارکت فعال در عملیات  مهار آتش سوزی جنگل ها

- پاکسازی محیط زیست و کاشت نهال
- امدادرسانی به زائرین اربعین

- آموزش مهارت های امدادی به مردم
- احداث حمام در مناطق و روستاهای محروم

- تالش برای آموزش خانه به خانه جهت آگاهی بخشی خانواده های مناطق آسیب پذیر در زمینه 
اعتیاد 

- زمینه سازی جهت رفع بیکاری 9 جوان حاشیه نشین با هماهنگی موسسات کارآفرینی
- موفقیت در ترک اعتیاد یک نفر

-آموزش مهارت های زندگی "کنترل خشم"

دانشجوی فداکار: ايوب اسکندری خودالن
دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق - قدرت دانشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج

داليل معرفی:
- 25 روز تالش مستمر در جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق سیل زده

- 12 روز فعالیت مستمر در چادر های جمع آوری کمک های نقدی برای مناطق سیل زده
- برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه امداد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

- برگزاری مانور زلزله
- همکاری و فعالیت در غربالگری فشار و قند خون

- طراحی و ساخت اپ اندروید در زمینه آموزش اقدامات قبل، حین و بعد از زلزله، جلوگیری از 
هدررفت کاغذ، بهره گیری از فناوری برای کاهش حوادث رانندگی

- ایده پردازی و اجرای کمپین نه به »چهارشنبه سوزی«
- رابط خبری برتر در اطالع رسانی های بشردوستانه جمعیت هالل احمر کردستان
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دانشجوی فداکار: محمدرضا اسماعيل نيا
دانشجوی کاردانی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل

داليل معرفی:
- نجات خانم 35 ساله در سواحل بابلسر

- نجات جان جوان 24 ساله
- انجام 80 مورد از خدمات پیشگیرانه

- کمک رسانی در سیل استان های مازندران، لرستان، گلستان
- داوطلب اهدای عضو

- 11 سال سابقه عضویت و داوطلبی

 

  استاد فداکار: دکتر عبدالجليل کالنتر هرمزی
استاد تمام و فوق تخصص جراحی پالستیک و ترمیمی دانشگاه شهید بهشتی

داليل معرفی:
- سرپرستی و انجام  4929 عمل جراحی پالستیک صد درصد رایگان

- سرپرستی و انجام 20627 ویزیت حضوری و الکترونیکی فوق تخصصی جراحی پالستیک و 
ترمیمی

- سرپرستی 26 سفر پزشکی خیرخواهانه به مناطق محروم کشور
- بنیانگذار سفرهای پزشکان داوطلب خدمت در مناطق محروم

- استاد برجسته جراحی پالستیک و ترمیمی

برگزیده بخش غیر دانشجویی
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روایت تصویری
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زمان: 20 اسفندماه 1399
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تاالر فردوسی



دبير آيين: جمال رحيميان

سازمان های همکار در دهمین آیین:

  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  سازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران
  دانشگاه آزاد اسالمی

  بنیاد شهید و امور ایثارگران

  سازمان بهزیستی کشور
  سازمان انتقال خون ایران

  سازمان بسیج دانشجویی کشور
  کمیته امداد امام خمینی )ره(

  سازمان نظام پزشکی کشور
  سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران
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بسم الل الرحمن الرحیم
َویُْؤثُِروَن َعلَی أَنُْفِسِهْم َولَْو َکاَن بِِهْم َخَصاَصٌة )حشر: 9(

قبل از هر چیز تشکیل این همایش با شکوه را به همه 
شرکت کنندگان و دست اندرکاران تبریک می گویم.

انسان  که  است  انسانی  برجسته  صفات  از  یکی  »ایثار« 
کاری را بدون »چشم داشت« و انتظار پاداش از فرد یا 
جامعه انجام دهد. این صفتی است که تنها اولیاء اللَّ و 

مؤمنان خالص و مخلص به آن آراسته می شوند.
انسان خداباور با فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی نسبت 
به مردم، در پی کسب رضای خدای سبحان است و خود را 
نمی بیند و نمی شناسد، تا چه رسد به این که کامجویی ها 
او را به خود مشغول سازد؛ و این همان چیزی است که 
گاهی از آن به »مرحله فنا« تعبیر می شود، همانگونه که 

نمونه آن را در سیرۀ پیشوایان بزرگ مشاهده می کنیم.
و  ایثار و گذشت  مفاهیمی همچون  نیست که  بی جهت 
مورد  بسیار  روایات،  و  قرآن  در  تهیدستان،  کردن  یاری 
توجه قرار گرفته است به گونه ای که بسیاری از آموزه ها و 
چشم انداز های اجتماعی و اقتصادی اسالم، بر تعالیمی هم 
چون ایثار، انصاف، دگردوستی و مواسات... در جهت تحقق 
طبقاتی،  فاصله  کاهش  و  اجتماعی  و  اقتصادی  عدالت 

طراحی شده است.
اینجانب صمیمانه از همه دست اندرکاران این همایش که با 
زحمت و دلسوزی فراوان سبب تبلور و شکل گیری محفل 
ارزشمند و باشکوه »آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به 
دانشجویان ایران« شدند، تشکر و قدردانی می نمایم و از 
خداوند متعال برای همه آنان توفیق روز افزون را مسالت 

می کنم.

والسالم علیکم و رحمه الل و برکاته
قم ـ  ناصر مکارم شیرازی

پیام حضرت آیت  اهلل العظمی مکارم شیرازی )مد ظله العالی(

مرجع عالیقدر جهان تشیع 

به دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

95



تاالر فردوسی  ایران 20 اسفندماه 1399 در  به دانشجویان  دهمین آیین تقدیر و اعطای تندیس ملی فداکاری 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم که به خاطر شرایط بهداشتی کشور و مطابق دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، با حداقل جمعیت 
دانشجویی  گروه های  و  دانشجویان  همچنین  و  همکار  وزارتخانه های  و  نهادها  سازمان ها،  نمایندگان  شد؛  برگزار 

برگزیده حضور داشتند.
در این مراسم که با پیام آیت الل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( آغاز شد، از 72 دانشجو و گروه  دانشجویی 
فعال در حوزه کرونا و دیگر مصادیق فداکاری)56 دانشجو و 16 گروه دانشجویی( منتخب دانشگاه های سراسر کشور 

با اهدای لوح تقدیر و تندیس فداکاری تقدیر به عمل آمد.
هم چنین در بخش ویژه این آیین از خانواده شهید مدافع حرم »محمد آژند«، جهادگر آسمانی »کسری اسمعیلی« 
و خانواده زنده یاد »عارف جعفرپور« دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی کهگیلویه و بویر احمد )جان 

باخته بر اثر کرونا(، تقدیر شد.  
در برگزاری این مراسم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد 
امور  و  شهید  بنیاد  کشور،  بهزیستی  سازمان  ایران،  خون  انتقال  سازمان  امام خمینی)ره(،  امداد  کمیته  اسالمی، 
ایثارگران، سازمان نظام پزشکی کشور، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران، سازمان بسیج دانشجویی 

کشور، سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( همکاری و مشارکت داشتند.
در این مراسم دکتر سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر طیبی، رئیس 
جهاددانشگاهی، حجت االسالم و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دکتر 

رحیمیان، معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران و دبیر آیین دهم به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

گزارش مراسم دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به 
دانشجویان ایران
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دکتر سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حضور در این مراسم برای 
اینجانب موهبت عظیمی است؛ عنوان برخی مناسبات آنقدر قوی و غنی است که می توان به راحتی با آن ارتباط 

برقرار کرد و از جمله مناسبت هایی که می توان با آن ارتباط دلی برقرار کرد، همین آیین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در فرمایشات پیامبر و احادیث نورانی هم بر موضوع خدمت تأکید 
بسیار شده است و خدمت، فلسفه رسالت پیامبر عظیم الشأن ما بوده است؛ البته خدمت نباید تک بعدی و بلکه باید 
مبتنی بر اخالق باشد، آیات و روایات بسیاری درباره نوع رفتار پیامبر گرامی اسالم وجود دارد که نشان می دهد 
ایشان دغدغه بسیاری نسبت به جامعه و مردم داشتند. خداوند در آخرین آیه سوره مبارکه ی توبه خطاب به انسان ها 
درباره روحیات و ویژگی ذاتی حضرت محمد)ص( فرموده اند که برای حضرت محمد )ص( غم عظیمی بود، وقتی 
می دید دیگران به گرفتاری دچار شده اند. خدمت مبتنی بر اخالق خدمتی شایسته است؛ همانطور که در فرازهایی 
از دعای صحیفه سجادیه آمده است که: "خداوندا وفور نیت خدمت را به من عطا کن"، چون شاخص ارزشگذاری 

به نیت انسان است.
دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم گفت: تعصب خاصی در همکاران جهاد تهران 
برای برگزاری و استمرار این آیین، وجود دارد که شایسته تقدیر است و نباید چراغ راه این مسیر خاموش شود. این 
رویداد فرهنگی به همت جهاددانشگاهی و حمایت دیگر سازمان ها و ارگان ها به پله دهم رسید. مردم ایران همواره 
در مصایب و سختی ها ملی و غیر ملی، جنگ، تحریم، مشکالت و حوادث کرونا نشان داده اند، حاضرند از جان و مال 
خود ایثار و از خودگذشتگی داشته باشند. همانطور که امام علی)ع( می فرمایند: "بهترین مومنان کسانی هستند که 
جان، مال و خاندان خود را در راه خدا تقدیم کنند" و چه خریداری بهتر از خداوند است. هدف برگزاری این آیین 
نیز ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در میان دانشجویان و جوانان است. این رویداد فرهنگی با برگزاری 9 دوره توانسته 

فرهنگ سازی خوبی را در جامعه اعم از جوانان و عموم ایجاد کند.
حجت االسالم و المسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نیز با اشاره به 
اینکه حرکت و توجه به فداکاری از بایسته های مسیر دینداری است، اضافه کرد: ما آفریده شده ایم برای فداکاری و 
در این باره روایات فراوانی داریم از جمله اینکه به حضرت جبرئیل گفته شد اگر به شما در زمین مأموریت داده شود، 
چه می کنید؟ گفت خدمت به مردم. خدمت به دیگران در عین نیاز، خود دین داری است، در جامعه ای که کسانی 
جانشان در معرض خطر است، اما در عین حال جانفشانی می کنند و یا کسانی در عین، تنگدستی انفاق می کنند؛ 

آن ها برندگان واقعی هستند و قیمت انسان کمتر از بهشت نیست.
دانشجویان،  با همت  اینکه  بیان  با  نیز  ایران  دانشجویان  به  فداکاری  تندیس  آیین  دبیر  رحیمیان،  97دکتر جمال 



برگزاری آیین تندیس ملی فداکاری به پله دهم رسیده است، آمار مختصری از تعداد برگزیدگان این رویداد مهم 
فرهنگی- دانشجویی ارائه کرد و گفت: در دوره دهم هم پرونده های ارسالی بیش از 40 ساعت در کمیته انتخاب 
دانشجویان فداکار متشکل از نمایندگان محترم سازمان های ذیربط برگزار شد که  نتیجه آن انتخاب 72 برگزیده 
)15 گروه و 50 دانشجو و 7 غیردانشجو( بود، از امروز تا پایان فروردین ماه هم با محوریت جهاد دانشگاهی در 
سراسر کشور با حضور در منزل خانواده معظم شهدای سالمت با اهدای لوح تقدیر و تندیس نمادین فداکاری از 

آن ها تقدیر می شود.
و  دانشجویان  فعالیت  آیین،  این  برگزاری  در  از سخنان خود گفت: محوری ترین شاخص  دیگری  بخش  در  وی 
گروه های دانشجویی در دوران کرونا بوده است. آیین دهم اعطای تندیس فداکاری امروز به کار خود خاتمه می دهد، 

اما قطعاً آیین ایثار و فداکاری تمام نخواهد شد.
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برگزاری جلسه شورای عالی آیین دهم

تغییر ساختار برگزاری آیین اعطای تندیس ملی فداکاری
به دانشجویان ایران

یکی از ویژگی های آیین دهم، تشکیل جلسه شورای عالی آیین با حضور مدیران ارشد نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های 
 همکار در برگزاری آیین بود که در تاریخ سه شنبه30 دی ماه سال 1399 با حضور مدیران ارشد 10 سازمان همکار برگزار شد.

در این جلسه دکتر »حمید رضا طیبی« رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس شورای عالی، دکتر »عیسی علیزاده« معاون 
فرهنگی جهاد دانشگاهی و دبیر شورای عالی، دکتر »جمال رحیمیان« معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی 
تهران و دبیر دهمین آیین، دکتر »علی طباطبایی قمی« رئیس جهاد دانشگاهی تهران، دکتر »سیما سادات الری« 
فرهنگی  معاون  سرسنگی«  »مجید  دکتر  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
سعید  دکتر  جوانان جمعیت هالل احمر،  سازمان  محترم  رئیس  فشان  گل  محمد  دکتر  تهران،  دانشگاه  اجتماعی 
محمدی معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران، دکتر محمدجواد نیک روش رئیس سازمان بسیج 
یعقوب سلیمانی  بهزیستی کشور، دکتر  معاون مشارکت های مردمی سازمان  یزدانمهر  ذوالفقار  دانشجویی کشور، 
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، دکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، دکتر 
سید کاظم یکانی به نمایندگی از معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر ژیال آقایی معاون آموزش و 

مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در محل تاالر امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار شد.
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از ویژگی های دیگر این دوره از آیین، تقدیر از خانواده های معظم نزدیک به سیصد شهید مدافع سالمت در بخش 
ویژه مراسم بود که با مشارکت و همکاری جهادهای دانشگاهی سراسر کشور برگزار شد.

 نظر به همه گیری ویروس کرونا و با عنایت به اینکه تعداد زیادی از کادر درمانی کشور، جان خود را در مواجهه 
با این ویروس منحوس از دست داده بودند، بخش ویژه آیین دهم به گرامیداشت، تقدیر و سپاسگزاری از مدافعان 

سالمت و فداکاران این عرصه در سراسر کشور اختصاص یافت. 
در این بخش پس از شناسایی شهدا و فداکاران عرصه سالمت در سراسر کشور، توسط سازمان های ذیربط و ارسال 
با محوریت جهاددانشگاهی  استانی  استان ها، مسئوالن  به  آیین  از دبیرخانه دائمی  فداکاری  تندیس  و  تقدیر  لوح 

استان ها در منازل این عزیزان حضور یافته و تندیس نمادین فداکاری دانشجویان ایران را به آنان اهداء کردند.

تجلیل از خانواده شهدای مدافع سالمت در سراسر کشور
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دبيرخانه )سازمان جهاد دانشگاهی تهران(

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 دانشجوی فداکار: شهيد مدافع حرم محمد آژند
دانشجوی کارشناسی مدیریت دانشگاه علمی کاربردی تهران

داليل معرفی:
- حضور داوطلبانه در دفاع از حریم اهل البیت علیهم السالم

- محل شهادت: سوریه 

دانشجویان وگروه های دانشجویی دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

دانشجوی فداکار: علی اصغر ناصری قرا
دانشجوی کارشناسی حقوق موسسه آموزش عالی فروردین قائم شهر

داليل معرفی:
- حضور در بخش کرونایی بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( و کمک به کادر درمان

- پیگیری وتاسیس بانک امانات تجهیزات پزشکی برای نیازمندان در روستای قراخیل
- مشارکت فعال در طرح ناظران سالمت جهت کنترل همه گیری بیماری کرونا

103



دانشجوی فداکار: حميد سوسنی 
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج

داليل معرفی:
- تهیه و توزیع لباس ایزوله استاندارد برای کادر درمان بخش کرونای بیمارستان های سنندج

- تشکیل گروه جهادی شهید بابایی در جهت هماهنگی و هدایت جهادگران و کمک به آبادانی و 
محرومیت زدایی

- تهیه و توزیع بسته های معیشتی در بین اقشار محروم
- عمران و آبادانی در روستاهای کم برخوردار

گروه دانشجويی فداکار: مجمع کانون های دانشجويی هالل احمر دانشگاه فنی و حرفه ای
داليل معرفی:

- تولید محتوا و آموزش های مجازی با بیش از 1000 مخاطب به منظور کاهش شدید همه گیری کرونا 
ویروس

- برگزاری پویش بزرگ نوروز را مهمان خودتان باشید با تهیه ربات پوسترساز
- برگزاری طرح مهرماندگار )جمع آوری کمک برای مناطق سیل زده(

 - برگزاری سلسله کارگاه آموزشی آنالین کشوری
- برگزاری جشنواره فرهنگی و ادبی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشجوی فداکار: جاسم صالحی 
دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

داليل معرفی:
- 4 ماه حضور در بخش اورژانس، 30 روز حضور در آزمایشگاه تخصصی مولکولی کرونا و 35 روز 

حضور در پایگاه بهداشتی
- 19 روز آموزش پروتکل های بهداشتی به عزاداران حسینی، اقدام به تولیدات رسانه ای و آموزشی 

- فعالیت جهادی اهدای خون
- برگزاری برنامه های امید بخش و مسابقات و جشنواره ها

- راه اندازی 8 وبینار آموزشی، تولید 4 محتوای آموزشی و پژوهشی

104



دانشجوی فداکار: محمدعلی براتی 
دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه شهید صدوقی یزد

داليل معرفی:
- یک ماه حضور داوطلبانه در بیمارستان )بخش و آزمایشگاه(

- 15 روز ضدعفونی معابر و اماکن عمومی
- 2 ماه مشاوره تلفنی در سامانه 4030

- 3 ماه مشارکت فعال در طرح شهیدسلیمانی
- 20 روز مشارکت در فعالیت های آموزشی میدانی و مشارکت در امور خیریه

- همکاری در برگزاری 10 وبینار و تولید 2 رسانه آموزشی

  

دانشجوی فداکار: محمداحسان حشمتيان 
دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

داليل معرفی:
- مشارکت فعال در ارسال تجهیزات به بیمارستان ها

- 70 روز مشارکت در طرح شهید سلیمانی
- تهیه ماسک و شیلد، تامین تجهیزات حفاظت فردی برای بیماران سندروم داون

- بیش از 60 روز مشارکت فعال در طرح کمک معیشتی و محرومیت زدایی
-  تولید محتوا، تالیف کتاب و همکاری در طرح های پژوهشی مرتبط با کووید  19

- عضویت و اجرای 2 پویش امام حسنی ها و مهر مهدوی
- خدمات رسانی و همکاری با صندوق قرض الحسنه موسسه خیریه قرآنی رضوان سینا

    

دانشجوی فداکار: محمدرسول ظهورسليمانی 
دانشجوی دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داليل معرفی:
-6 ماه برابر 55 شیفت، کارورز داوطلب در کشیک های اورژانس

- تدوین 2 پروتکل و کلیپ آموزشی در بحث اطالع رسانی و پیشگیری از بیماری کرونا
- مشارکت در آموزش های میدانی 8 مورد

- برگزاری 5 وبینار کمک به سیل زدگان و زلزله زدگان
- نوآوری در زمینه عرضه مناسب تجهیزات پیشگیری و ضد عفونی از طریق راه اندازی اولین فروشگاه 

آنالین عرضه تجهیزات با قیمت مصوب و با ارسال رایگان
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دانشجوی فداکار: مصطفی مير رمضانی 
دانشجوی دکتری تخصصی روانپزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داليل معرفی:
- مشارکت در ضدعفونی معابرشهری اصفهان به مدت 15 روز

- طرح مشارکت دهی فعاالنه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به منظور طراحی بسته ی حمایتی
-  ارائه مجموعه ایده های پسا کرونایی )بیش از20 ایده( شورای مشورتی جوانان

-  برگزاری وبینارهای خودآگاهی، آموزشی، حل مساله، مدیریت خشم
    

گروه دانشجويی فداکار: کانون دانشجويی سالمت دانشگاه علوم پزشکی اردبيل 
داليل معرفی:

- مشارکت فعال در طرح غربالگری بیماری کرونا
- راه اندازی کارگاه تولید شیلد، ماسک و مواد ضدعفونی کننده

- برگزاری 15 مورد مسابقه و جشنواره با موضوع کرونا
- مشارکت فعال در مشاوره تلفنی از طریق سامانه های4030 و 190

- تولید پادکست، پمفلت، نشریه و اینفوگرافی و برگزاری وبینار ها و کارگاه های آموزشی

دانشجوی  فداکار: سيد سجاد مهدوی 
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

داليل معرفی:
- ایجاد و راه اندازی کارگاه تولید ماسک با ظرفیت بیش از 1000 عدد

- حضور در بخش های بیماران کرونایی به مدت 20 روز
- جلب مشارکت مردمی، خیرین و نهادهای دولتی در حوزه کرونا

- عضویت در گروه های جهادی کمک مومنانه برای ضدعفونی معابر شهری توزیع اقالم بهداشتی و 
موادغذایی در میان نیازمندان

- فعالیت در حوزه ضد عفونی معابر شهری و آموزش مسائل بهداشتی در حاشیه شهر کرمان
- مشارکت در گروه های جهادی در حوزه مهار و کنترل حوادث و بالیای طبیعی و غیر طبیعی 

   

دانشگاه آزاد اسالمی
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دانشجوی  فداکار: اميرمحمد مرادی 
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکزی

داليل معرفی:
- مدیریت و راه اندازی کارگاه تولید ماسک مکانیزه و استریل با تایید دانشگاه علوم پزشکی استان 

مرکزی با ظرفیت تولید روزانه 12 هزار ماسک
- راه اندازی کارگاه تولید شیلد پزشکی کادر درمان بیمارستان های شهرستان اراک با ظرفیت تولید 

روزانه 800 عدد
- راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده مخصوص خانواده های کم بضاعت در شهرستان اراک 

با ظرفیت تولید روزانه 2000 لیتر
- مدیریت و برگزاری 3 رزمایش کمک مومنانه در سطح دانشگاهیان استان مرکزی

- مدیریت و آموزش خانواده ها و خود مراقبتی کرونایی و حضور در گروه های جهادی دانشجویی در 
سطح شهرستان اراک و تب سنجی و اهداء دستکش و ماسک رایگان در زمان اوج و شیوع کرونا به 

صورت رایگان 
  

 
دانشجوی فداکار: محمدرضا رستميان

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمزگان
داليل معرفی:

- حضور در بیمارستان و تهیه اقالم مورد نیاز بیماران کرونایی و مسئولیت تهیه مستمر ماسک به 
مدت 7 ماه

- سرتیم ضدعفونی کننده محالت شهر بندرعباس به مدت 2 ماه
گروه های جهادی سیل خوزستان،  در  سابقه حضور  و  باقری  گروه جهادی شهید حسن  - مسئول 

جاسک و بشاگرد
فرمان  اجرایی  نهادهای حمایتی)آستان قدس رضوی، ستاد  و  با خیرین  موثر  ارتباط  و  - همکاری 
امام)ره(،  بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، خیرین مردمی، خیرین مدرسه ساز، قرار گاه محرومیت زدایی 

سپاه )مدینه منوره ((
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دانشجوی فداکار: فرزام قنبری 
دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن

داليل معرفی:
- حضور در مراکز درمانی به عنوان نیروی جهادی از اوایل اسفند 98 تا اواخر فروردین 99

- عضویت در مجمع خیرین و کارگروه مواسات و جمع آوری چندین دوره کمک های مومنانه بصورت 
برپایی چادر و...

- تولید ماسک به صورت شبانه در کارگاهی خانگی و توزیع آن در بین افراد نیازمند و مراکز درمانی 
فروردین 99

- بسته بندی مواد ضدعفونی و تقسیم آن در مناطق محروم و مراکز درمانی خانه سالمندان
- کمک به افراد محروم و نیازمند درگیر کرونا و بستری در منزل و انجام خدمات بهداشتی و پزشکی 

برای آن ها
- برگزاری چندین دوره ی آموزش مجازی به صورت وبیناری و الیو اینستاگرامی در زمینه رعایت 

پرتکل های بهداشتی 

  
دانشجوی فداکار: سيدعلی ارزنده 

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران)مرکز تحقیقات(
داليل معرفی:

- تشکیل و تجهیز 10 تیم ضدعفونی معابر عمومی شهر تهران و منازل بیماران کرونایی و راه اندازی 
خط تولید محلول و ژل ضدعفونی با ظرفیت تولید روزانه 300 بسته و توزیع بین گروه های جهادی 

و مساجد و خیریه ها
- انتقال تجربیات خط تولید محلول ضدعفونی به 5 استان ایران و به کشمیر و عراق

- حضور در بیمارستان بقیه الل)عج( و بعثت جهت خدمت رسانی و تقدیر از کادر درمان
- برگزاری ایستگاه صلواتی شامل ضدعفونی خودروها، پذیرایی با بسته های خوراکی و توزیع ماسک، 

دستکش و الکل در اعیاد ماه شعبان، رجب و ذی الحجه
- طبخ و توزیع غذای گرم درب منزل خانواده های آسیب دیده از کرونا
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دانشجوی فداکار: کوثر قاسميان 
دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

داليل معرفی:
- حضور در بخش های کرونایی بیمارستان های سمنان

- راه اندازی کارگاه تولیدی ماسک با همکاری سازندگی سپاه استان و تولید و توزیع موادضدعفونی 
کننده

- حضور در سیل پل دختر و مناطق زلزله زده کرمانشاه
- فعالیت در جلب مشارکت مردمی، خیرین و نهادهای دولتی

- عضویت در گروه های جهادی دانشگاه پیام نور، حبیب مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، گروه جهادی  
الزهرا )س( و حوزه علمیه برای کمک های مومنانه

  دانشجوی فداکار: محمدمهدی پژاوند 
دانشجوی کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

داليل معرفی:
- حضور در بخش مرکزی کووید 19 بیمارستان ها به عنوان پرستار جهادی

- حضور مستمر هفتگی در منطقه محروم حاشیه شهر یزد تحت عنوان آخر هفته های جهادی و انجام 
فعالیت های عمرانی بهداشتی و تهیه بسته های کمک معیشتی و اهدا به ایتام نیازمند و محرومین

- برقراری ایستگاه سالمت و پایش سالمتی و ایجاد تونل ضدعفونی کننده و اعطای ماسک تولید شده 
توسط گروه جهادی دانشگاه

- حضور در منطقه سیل زده پل دختر تحت عنوان تیم جهادی عمرانی بهداشتی و انجام فعالیت های 
غیرشغلی نظیر حمایت روانی، تغذیه حمایتی بیماران و...

- ایجاد طرح پویش اهدای عاشقی)اهدای خون داوطلبانه، کمک به بیماران کرونایی، زلزله زدگان و 
سیل زدگان(

   
دانشجوی فداکار: علی راسخی نژاد   

دانشجوی کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
داليل معرفی:

- سازماندهی و اعزام همیاران سالمت به بیمارستان های سطح شهر تهران با همکاری قرارگاه نرجس 
خاتون

ارائه  برای  ولیعصر)عج(  حضرت  منتظران  جهادی  گروه  دانشجویی  بسیج  جهادی  گروه  مسئول   -
کمک های مومنانه

- تولید ماسک 3 هزار عدد، تهیه گان، شیلد، بسته های بهداشتی و توزیع در مناطق محروم استان 
تهران

- مشارکت در راه اندازی سامانه پاسخگویی 4030 از اوایل شیوع کرونا تاکنون و سازماندهی حدود 
450 جهادی از کل کشور برای همکاری در سامانه 4030 به صورت حضوری و غیرحضوری

- جلب مشارکت های مردمی جهت انجام کارهای خیریه و بسته های ارزاق و کمک های مؤمنانه
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 دانشجوی فداکار: زنده ياد عارف جعفرپور 
دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد واحد کهگیلویه و بویراحمد

داليل معرفی:
- حضور در بخش های ویژه و داخلی کرونا در بیمارستان

برای کمک های  امام حسن)ع( و بسیج دانشجویی  پایگاه های بسیج مسجد  - عضویت و حضور در 
مومنانه و تولید ماسک و محلول ضدعفونی کننده

- مشارکت در گروه های جهادی در حوزه مهار و کنترل حوادث و بالیای طبیعی و غیر طبیعی
- حضور در پایگاه های بسیج دانشجویی و جمع آوری کمک های مردمی در بحث کرونا و افراد بی بضاعت
- شرکت در اردوهای سازندگی و کمک به مناطق محروم و کمک رسانی به سیل زدگان و زلزله زدگان

   
دانشجوی فداکار: ياسين سارلی 

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آذربایجان غربی
داليل معرفی:

- حضور در بخش های کرونایی بیمارستان و ارائه خدمات به بیماران
- تأسیس گروه جهادی حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( و توزیع ماهانه بسته های معیشتی بین 

نیازمندان
- حضور و همکاری در ضدعفونی معابر در فروردین ماه، تولید ماسک در کارگاه تولیدی دانشگاه

- خریداری و توزیع مواد ضدعفونی توسط انجمن اسالمی دانشجویان متعهد
- برگزاری پویش مجازی من ماسک میزنم با مشارکت باالی 300 نفر از دانشجویان و اساتید

   
دانشجوی فداکار: مرضيه پور سرتيپ 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد لرستان
داليل معرفی:

- حضور در ورودی شهرها جهت تب سنجی و غربالگری مسافرین و اقدام به تب سنجی و غربالگری 
در ادارات مختلف

- انجام فعالیت سالمت محور و تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده و ...
- عضو کارگروه کمک های جهادی و مومنانه دانشگاه و چندین خیریه بیرون از دانشگاه

از ماسک و بسته های بهداشتی و رعایت  - حضور در مناطق روستایی و آموزش چگونگی استفاده 
اصول نظافت

- جمع آوری کمک های مردمی و برگزاری دوره های مختلف امدادی 
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دانشجوی فداکار: رحيم الری
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه امام جواد )علیه السالم( یزد

داليل معرفی:
- 2 بار اهدای پالسمای کوید 19

- ثبت نام برای اهدای سلول بنیادی
- 20 بار اهدای خون
- 5 بار اهدای پالسما

- بیش از 8 بار همکاری در برنامه های ترویجی سازمان انتقال خون ایران
 

دانشجوی فداکار: سپيده باستانی سير
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

داليل معرفی:
- ا بار اهدای سلول بنیادی

- 24 بار اهدای خون
- 5 بار اهدای پالسما

- 8 بار همکاری در برنامه های ترویجی سازمان انتقال خون ایران

 
دانشجوی فداکار: ادريس طالبی مقدم 

دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه پیام نور گیالن 
داليل معرفی:

- 1 بار اهدای پالسمای کوید 19
- ثبت نام برای اهدای سلول بنیادی

- 11 بار اهدای خون
- 8 بار همکاری در برنامه های ترویجی سازمان انتقال خون ایران

 

سازمان انتقال خون ايران
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دانشجوی فداکار: اميرحسن نجفی
دانشجوی دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

داليل معرفی:
- 1 بار اهدای سلول بنیادی

- 7 بار اهدای خون
- 2 بار اهدای پالسما
- 2 بار اهدای پالکت

- 8 بار همکاری در برنامه های ترویجی سازمان انتقال خون ایران

 
دانشجوی فداکار: سجاد سنجری 

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و توانبخشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین
داليل معرفی:

- رئیس دفتر نمایندگی انجمن نابینایان و کم بینایان ایران در استان کرمانشاه
- انجمن خیریه نابینایان و کم بینایان نو اندیش و پیشگامان افق سبز

- انجام خدمات مشاور در امور معلولین
- حضور در زمان زلزله سر پل ذهاب

- حضور در مناطق حاشیه نشین مثل نوکان، جعفرآباد وکرناچی
- همکاری در مناسب سازی اماکن عمومی )خدمات نابینایان در شعب بانک(

- تهیه تبلت وگوشی برای فرزندان افراد نابینا

 
دانشجوی فداکار: ايرج راوندی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
داليل معرفی:

- اعطای 15 تبلت به بیماران ام اس در زمان کرونا
- ایجاد مرکز ام اس مراغه 

- توزیع لوازم بهداشتی کرونا بین بیماران ام اس
- کمک به مددجویان نیازمند

سازمان بهزيستی کشور
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دانشجوی فداکار: رحمن بخش بهرام زهی  
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار

داليل معرفی:
- احداث مدرسه  برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل و بی شناسنامه

- کمک جهت راه اندازی کارگاه تولید ماسک در مقابله با کرونا و توزیع رایگان اقالم معیشتی بین 
اقشار مختلف )استفاده از خانوارهای کم درآمد به عنوان نیروی کار در ساخت ماسک و اشتغال بیش 

از 30 نفر( با تولید بیش از 26 هزار ماسک
بیماری،  لباس، غربالگری  و  )توزیع غذا  - مسئولیت داوطلبانه مرکز سیار کاهش آسیب شهرستان 

ارجاع به مراکز بهداشتی، ارجاع به شلتر، مشاوره ترک( با بیش از 50 هزار خدمت
- جمع آوری میلیاردها ریال کمک های نقدی و غیر نقدی برای سیل زدگان و حضور در مناطق سیل زده 

جهت امدادرسانی و توزیع اقالم
پرداخت  و  تهیه  و  اعتیاد  کمپ های  به  ارجاع  اعتیاد  بیماران  ترک  انگیزه جهت  ایجاد  و  تشویق   -

هزینه های ترک و کارآفرینی بعد از ترک )بیش از 60 نفر(
- مسئول  ساخت مجتمع  بزرگ کاهش آسیب و حرفه آموزی بیماران اعتیاد در زمینی  به مساحت 

سه هکتار

دانشجوی فداکار: سميه يارمطاقلو 
دانشجوی کارشناسی ادبیات دانشگاه بوعلی سینا همدان

داليل معرفی:
- شرکت داوطلبانه در طرح شهید سلیمانی در مقابله با کرونا

- بیش از 100 مورد شناسایی و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش
- بیش از 70 مورد تدریس دانش آموزان تحت پوشش

- بیش از 120 مورد ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت
- 99 مورد جذب خیرین و مشارکت های مردمی 

کميته امداد امام خمينی )ره(
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دانشجوی فداکار: علی سرچاهی
دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

داليل معرفی:
- 400 مورد شناسایی و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت

- 120 مورد تدریس دانش آموزان تحت پوشش
- 110 مورد ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت

-50 مورد جذب خیرین و مشارکت های مردمی
- ارائه خدمات پرستاری در منزل برای مددجویان به صورت رایگان

 

دانشجوی فداکار: کژال حاصلی نيا 
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر

داليل معرفی:
- 400 مورد شناسایی و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت

- 68 مورد تدریس دانش آموزان تحت پوشش
- 700 مورد ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت

- 393 مورد جذب خیرین و مشارکت های مردمی
- 900 مورد کمک به تامین لوازم التحریر، پوشاک و ... دانش آموزان مورد حمایت

 

دانشجوی فداکار: ابراهيم نيکخواه 
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

داليل معرفی:
- 120 مورد شناسایی و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت

- 110 مورد تدریس دانش آموزان تحت پوشش
- 90 مورد ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و دانشجویان موردحمایت

- 870 مورد جذب خیرین و مشارکت های مردمی
بسته معیشتی و 200 مورد  احداث 20  مسکن، 600  مورد  و  افسران والیت  با گروه  - همکاری 

ملزومات آموزشی
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دانشجوی فداکار: هادی ديگرانی
دانشجوی دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

داليل معرفی:
- فعالیت در مقابله با بیماری کرونا

- بیش از200 مورد شناسایی و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مورد حمایت
- بیش از 200 مورد تدریس دانش آموزان تحت پوشش

- بیش از  200 مورد ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و دانشجویان موردحمایت
- 70 مورد جذب خیرین و مشارکت های مردمی

- 95 مورد کمک به تامین لوازم التحریر، پوشاک و ... دانش آموزان مورد حمایت

  
دانشجوی فداکار: حسين غالمی 

دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
داليل معرفی: 

-  مشارکت در غربالگری مبتالیان به کرونا از طریق تب سنجی، کنترل اکسیژن خون و ضدعفونی 
- مشارکت در کاروان های نیکوکاری و انجام فعالیت های محیط زیستی و احیای منابع طبیعی

- نجات یک خانواده روستایی محاصره شده در برف 
- حداقل 10 مرحله اهدای خون طی 8 سال

- مشارکت در برنامه حمایت روانی در طرح نذر آب

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر
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دانشجوی فداکار: شقايق يعقوبی 
دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان

داليل معرفی: 
- خدمت در نقاهتگاه جمعیت هالل احمر آبیک به علت شیوع کرونا

- تولید 15 هزار عدد ماسک و 4000 جفت دستکش و پخش آن در بیمارستان 
- مشارکت در پویش شکرانه سالمت و تشویق افراد بهبودیافته کرونایی به اهدای پالسما 

- برگزاری برنامه های زنده اینستاگرامی با موضوعات سالمت روان برای مقابله با ویروس کرونا
- جمع آوری کتاب های آموزشی و کمک آموزشی ویژه کنکور برای دانش آموزان سیل زده سیستان و 

بلوچستان

   
دانشجوی فداکار: محمدعلی مجتبی زاده 

دانشجوی کاردانی نقشه کشی و معماری و دبیر کانون دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام)ره( 
داليل معرفی: 

- غربالگری زندان های جنوب شرق تهران شامل تب سنجی، مشاوره پزشکی سنجش فشار خون و 
آموزش

- تهیه پوسترهای آموزشی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به 4 زبان و انتشار در فضای مجازی 
- تهیه و توزیع بسته شادی ویژه کودکان در مناطق محروم جنوب شرق استان تهران

- تهیه کلیپ های آموزشی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، استعمال دخانیات و مواد مخدر 
و تشویق برای اهدای عضو و اهدای خون

- شرکت در اجرای طرح غربالگری کارکنان شرکت واگن سازی تهران و راه آهن جمهوری اسالمی 

   
دانشجوی فداکار: نويد رحمتيان 

دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه جهرم
داليل معرفی: 

- راه اندازی وب سایت "هالل دانش همیار سالمت" در زمینه کرونا و تب سنجی در هرمزگان
-  7 مرتبه اهدای خون و 10 مورد هماهنگی برای اهدای خون داوطلبان و پرسنل
- برگزاری کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جوانان حاشیه نشین

- فعال محیط زیست و منابع طبیعی
- ارائه خدمات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی
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   دانشجوی فداکار: ابوذر اشرفی عباد
دانشجوی کارشناسی امداد و سوانح دانشگاه علمی کاربردی هالل احمر

داليل معرفی: 
- حضور مستمر در طرح غربالگری کرونا

- نجات مسافران گرفتار در برف و کوالک و امدادرسانی به زائران اربعین حسینی در شرایط برف و 
کوالک

- امدادرسانی در سیل لرستان و مشارکت در امداد هوایی
- اجرای عملیات موفق احیای قلبی - تنفسی )CPR( در  کشور عراق

- نجات مصدوم گرفتار در چاه و گاز گرفتگی حین انجام عملیات

 
دانشجوی فداکار: مصطفی رحيمی ساروکاليی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد مازندران
داليل معرفی:

- حضور داوطلبانه در بخش کرونایی و کمک به کادر پرستاری
- حضور داوطلبانه در بخش تریاژ بیمارستان و عیادت و مراقبت از بیماران کرونایی و تأمین دارو و 

مایحتاج ضروری آنان
- تهیه بسته لوازم التحریر ویژه دانش آموزان نیازمند و مشارکت در تهیه و توزیع مواد ضدعفونی کننده 

- مشارکت در تهیه و توزیع ماسک و بسته های معیشتی بین بیماران کرونایی
- حضور داوطلبانه در تطهیر فوت شدگان در اثر کرونا 

  

دانشجوی فداکار: آرش اکبری
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

داليل معرفی:
- حضور در طرح غربالگری کوید 19 

- آموزش عمومی در مساجد و سایر اماکن عمومی در خصوص ویروس کرونا
- آموزش تلفنی کوید 19 در سانتر غربالگری کرونا

- مشارکت درتولید مواد ضدعفونی کننده
-تهیه بسته های معیشتی، دوخت و توزیع ماسک

- مشارکت فعال در امدادرسانی سیل لرستان و زلزله کرمانشاه
- مشارکت فعال در طرح های آمران سالمت و ناظران سالمت

- جذب حمایت مالی خیرین در ایام کرونا
117- تهیه بسته های معیشتی برای کودکان شیرخوارگاه شبیر



  دانشجوی فداکار: بنيامين رئيسی 
دانشجوی کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات دانشگاه علمی کاربردی هالل احمر اصفهان

داليل معرفی:
- انجام خدمات پرستاری در منزل به خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت در روستاهای کم برخوردار 

و محروم درگیر بیماری کرونا
- انجام خدمات داوطلبانه آموزش و پیشگیری از بیماری کرونا )سفیرسالمت(

- کمک داوطلبانه به خانواده بیماران کرونایی کم بضاعت و اتصال زنجیر توانمند به خیر داوطلب
- کمک به خانواده های درگیر جهت تهیه اقالم ضروری بهداشتی، دارویی و مواد غذایی

- مسئول پست های غربالگری و جلوگیری از نشر ویروس کرونا در شهرستان
  

دانشجوی فداکار: زهرا ثيقلی
دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور بندر ترکمن 

داليل معرفی:
- دوخت ماسک با هزینه شخصی اعضا و توزیع در مراسم عزاداری ماه محرم

- حضور شبانه روزی به مدت30 روز در اسکان اضطراری سیل زدگان در قالب تیم سحر
- مشارکت داوطلبانه به مدت 4 ماه با یونیسف در مناطق سیل زده گمیشان و آق قال 

- 3 مرحله اهدای خون و داوطلب اهدای عضو
- مشارکت در کاشت نهال به مدت 3 سال متوالی 

 
گروه دانشجويی فداکار: کانون هالل احمر دانشکاه علوم پزشکی شهرکرد

داليل معرفی:
- اقدامات حمایتی و مراقبتی از فرزندان خانواده  های مبتال به کرونا در ایام قرنطینه

- برگزاری کارگاه های آنالین در ارتباط با کمک های اولیه و کووید-19
- شرکت در طرح غربالگری و  تهیه اقالم بهداشتی و توزیع ماسک در میان دانشجویان علوم پزشکی 

شهرکرد
- حضور در طرح کمک های مراقبتی و داوطلبانه در بیمارستان و بخش ویژه کرونا

- انجام چندین اقدام بشردوستانه در پیشگیری از بیماری کرونا و نجات مبتالیان و حضور داوطلبانه 
در بخش مراقبتی مبتالیان به کرونا
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گروه دانشجويی فداکار: کانون هالل احمر دانشگاه پيام نور پارس آباد
داليل معرفی:

- تهیه چندین دستگاه کپسول اکسیژن و تحویل به بیماران کرونایی نیازمند
- مشارکت در اجرای طرح مجیر برای رفع نیازهای اساسی مبتالیان به بیماری های خاص در معرض 

ابتالء به کرونا
- ارایه خدمات انسان دوستانه و برطرف کردن نیاز خانواده های نیازمند در ایام کرونا

- مشارکت و راه اندازی کمپین جمع آوری کمک های نقدی و اهدا به معلول حرکتی13 ساله
- تأسیس مرکز تجهیزات پزشکی در جمعیت هالل احمر شهرستان پارس آباد ویژه بیماران نیازمند

   

گروه دانشجويی فداکار: کانون هالل احمر آموزشکده فنی پسران ايالم
داليل معرفی:

- تولید 2000عدد ماسک و توزیع آن در روستاهای حاشیه نشین و مراکز پر تردد و منازل
- گندزدایی و ضدعفونی معابر، بسته بندی و توزیع الکل، ساخت حوضچه حاوی محلول ضدعفونی کننده 

برای کادر اداری دانشگاه
- غربالگری و تب سنجی در ورودی شهر و ترمینال مسافربری و برگزاری 8 وبینار با موضوعات مرتبط 

با کرونا
- مشارکت در خاموش کردن آتش سوزی درختان در منطقه ارغوان
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دانشجوی فداکار: مهدی رسولی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و حدیث دارالحدیث زنجان

داليل معرفی:
- فرزند شهید 

- تاسیس موسسه خیریه پناه و ساخت 5 باب منزل مسکونی، تامین ودیعه و اجاره مسکن نیازمندان، 
تامین اقالم و لوازم خانگی و....

 - انجام اقدامات بهداشتی عمومی از قبیل ضد عفونی کردن اماکن، تامین البسه محافظ )گان(، تب 
سنج

- تهیه آبمیوه برای کادر درمان و افراد بستری در بیمارستان ها 
-  اعزام نیروی امدادی به مناطق سیل زده خوزستان و آق قال گلستان و اهدای اقالم مورد نیاز به 

ساکنان آن مناطق  

 دانشجوی فداکار: اسماعيل عارفی واال
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل

داليل معرفی:
- فرزند شهید  

- شرکت در اردوهای جهادی و تعمیر منازل خانواده شهدا و ایثارگران کم درآمد
بین  در  پخش  و  گرم  غذای  طبخ  قبیل  از  کرونا  شیوع  زمان  از  مومنانه  کمک های  راه اندازی   -  

خانواده های شهدا و ایثارگران در روستاهای دور افتاده
- تعمیر و رنگ آمیزی قبور مطهر شهدا 

- دیدار ازخانواده شهدا و ایثارگران شهرستان 
 

بنياد شهيد و امور ايثارگران
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دانشجوی فداکار: محمد عرب نجفي
دانشجوی دکتري روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

داليل معرفی:
- فرزند شهید

- انجام فعالیت جهادي دانشجویي و تشکیل گروه جهادي شهید علم الهدي و گروه جهادي مردمي 
ازهیات تا خدمت 

-  حضور در ستاد مردمي مقابله با کرونا در قالب گروه جهادي از هیات تا خدمت )به مدت دوماه(
-  تولید80 هزار ماسک در قالب گروه جهادي از هیات تا خدمت 

-  تهیه بسته هاي معیشتي ماهانه برای نیازمندان 
-  حضور در سیل روستاهاي شاهرود، قلعه میرزا سلیمان و کمک به دامداران سیل  زده در بهار 99 

- حضور در حادثه سیل آق قال و ساخت حدود 14 عدد حمام و دستشویي و آشپزخانه به مدت 3 ماه

 
دانشجوی فداکار: محمد سرايی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
داليل معرفی:
- فرزند شهید 

- راه اندازی کارگاه تولید ماسک و مواد ضد عفونی و توزیع آن برای نیازمندان
- انجام کمک های مومنانه و پخت و توزیع غذای گرم در مناطق محروم کرمانشاه

 - جمع آوری اقالم ضروری امدادی در زمان زلزله شهرستان سرپل ذهاب
- لوله گذاری آب شرب برای روستاهای زلزله زده ای که هنوز بازسازی نشده اند 

   

 
دانشجوی فداکار: مرتضی فالح کرکان 

دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داليل معرفی:
- فرزند شهید 

- پزشک بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت )بیمارستان ویژه کرونا در گیالن( و رئیس بیمارستان 
شهید بهشتی بندر انزلی 

- مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بندرانزلی
- تولید محتوی آموزشی از ابتدای شروع ویروس کرونا و اطالع رسانی در خصوص راه های پیشگیری

- حضور مستمر در مراکز درمانی ویژه کرونا به عنوان متخصص ارولوژی
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 دانشجوی فداکار: رضا حدادی دالور
دانشجوی دکتری پیوسته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

داليل معرفی:
- فرزند جانباز 

- مشارکت در تولید و تهیه مواد ضدغفونی و شستشو برای شهروندان بصورت رایگان
- خدمت داوطلبانه در بیمارستان عشایر در بخش نورولوژی

-نمونه گیری تست PCR، تجویز دارو و حضور بصورت شبانه روز در بیمارستان

 
دانشجوی فداکار: مهدی احترامی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
داليل معرفی:
- فرزند شهید 

- انجام خدمات خیر خواهانه و پیشگیرانه، و امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخدادهای طبیعی و 
غیر مترقبه 

- همکاری جهت تامین خون برای بیماران 
- انجام فعالیت های داوطلبانه در حوزه سالمت و حفاظت از محیط زیست 

 
دانشجوی فداکار: محمدرضا اسالمی مهرجردی 

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران - مرکز
داليل معرفی:

- آزاده و جانباز %35
- تهیه و توزیع کمک های مردمی و مومنانه در حمایت از افراد آسیب دیده از کرونا

-  مشارکت در فعالیت های عام المنفعه درحمایت از زلزله زدگان منطقه سرپل ذهاب 
- پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی در حادثه زلزله کرمانشاه

 
دانشجوی فداکار: مرضيه بيدختی 

دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی 
داليل معرفی:

- مسئول تشکل سفیران عشق، تأمین هزینه های مالی و توزیع پکیج های سالمت در بین خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران و افراد نیازمند

- اهداکننده خون، عضو دفتر دانش پژوهان و نخبگان شاهد و ایثارگر
- عضو شورای مشورتی استاندار و رایزنی با نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی )سپاه، اوقاف و امور 
خیریه، مؤسسات مردمی و...( جهت جلب کمک های بهداشتی  جهت اهداء به ایثارگران به ویژه قشر 

پرخطر
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دانشجوی فداکار: بهنام بابادی
دستیار ارشد طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

داليل معرفی:
- حضور در ICU و درمانگاه های کرونای بیمارستان های شهدا، لقمان و امام حسین با وجود شرایط 

پر ریسک جسمی
- دو بار ابتال به بیماری کرونا و 40 روز بستری در ICU )دو باراحیای قلبی( منتهی به از دست دادن 

بینایی یک چشم 
- همکاری و جذب کمک از خیرین برای تجهیز اورژانس بیمارستان

 

گروه دانشجويی فداکار: کميته دانشجويی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی تهران
 داليل معرفی:

- شناسایی نیازهای بخش های مختلف بیمارستان ها
- معرفی 150 پزشک داوطلب برای فعالیت در بخش های کرونا در بیمارستان های علوم پزشکی تهران
- انجام فعالیت های آموزشی برای گروه های پزشکی با جمع آوری و ارائه پژوهش ها، ترجمه مقاالت 

روز و ...
و  تلگرامی  پیام های  موشن گرافی،  کلیپ،  با ساخت  مردم  عموم  برای  آموزشی  فعالیت های  انجام   -

اینستاگرام
- جذب کمک از خیرین و تهیه بسته بندی و توزیع اقالم بهداشتی از قبیل ماسک در بین بخش های 

بیمارستانی با همکاری - معاونت و انجمن دانشجویان دانشگاه تهران
 

سازمان نظام پزشکی کشور
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گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی شهيد حججی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تکاب
داليل معرفی:

-  برگزاری اردوهای جهادی اقتصادی و عمرانی در دهستان هدف روستای اغولبیک
اقالم  قیمت های  و کنترل  بیمارستانی در کشور  لباس محافظ  تولید  کارگاه جهادی  اولین  ایجاد   -

بهداشتی
- تهیه اقالم ضروری و بهداشتی برای منطقه حاشیه نشین و دهستان هدف

- پخش بن نان و مرغ منجمد در بین محالت حاشیه نشین
- شرکت در طرح شهید سلیمانی و پویش ملی همسفره با همسایه

- توزیع بسته های معیشتی و غذای گرم
- تهیه لوازم خانگی برای محرومین

- تخصیص وام های قرض الحسنه به نیازمندان
- کشت هزاران بوته گل محمدی برای افراد بی بضاعت 

 

دانشجويی  گروه جهادی پزشکی شهيد کاظمی آشتيانی بسيج  فداکار:  دانشجويی  گروه 
دانشکده پزشکی شاهد

داليل معرفی:
- برگزاری 40 دوره اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم با شرکت بیش از 417 جهادگر
- برگزاری 10 اردوی جهادی در دوره کرونا با تدوین پروتکل های بهداشتی اردوهای جهادی

- بیش از 2674 ساعت همکاری در سامانه 4030
- همکاری و امدادرسانی در سیل بوشهر در دیماه 99

- ارائه خدمات در زمینه های آموزش عمومی و تخصصی، غربالگری فشارخون، دیابت، چاقی و...
- مشاوره روانشناسی، برگزاری کارگاه های روا نشناسی

- اهداء داروی رایگان به مددجویان، خدمات پاراکلینیک اعم از نوارقلب، تزریقات و سرم تراپی
به  فوق تخصصی  و  تخصصی  خدمات  نیازمند  بیماران  ارجاع  و  بیماران  درمانی  سیر  پیگیری   -

بیمارستان ها 
 

سازمان بسيج دانشجويی کشور
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جهادگر آسمانی: کسری اسمعيلی  
دانشجوی پزشکی دانشگاه بقیه الل )عج(

نحوه عروج: تصادف در مسیر شناسایی و ارزیابی اولیه منطقه الیگودرز جهت شروع  فعالیت گروه 
جهادی

داليل معرفی:
- انجام خدمات پرستاری در منزل به خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت در روستاهای کم برخوردار 

و محروم درگیر ویروس کرونا
- انجام خدمات داوطلبانه آموزش و پیشگیری با ویروس کرونا )سفیرسالمت(

- کمک داوطلبانه به خانواده بیماران کرونایی کم بضاعت و اتصال زنجیر توانمند به خیرداوطلب
- کمک به خانواده های درگیر جهت تهیه اقالم ضروری بهداشتی، دارویی و مواد غذایی

- مسئول پست های غربالگری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در الیگودرز
 

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی فاطمه الزهرا دانشگاه علوم پزشکی اردبيل 
داليل معرفی:

- برگزاری چندین اردوی جهادی درمانی در روستاهای محروم
- پایش سالمت، غربالگری، اهدای ماسک و محلول، ویزیت و تحویل دارو به طور رایگان

- تولید و توزیع آبمیوه در نقاهتگاه ها و ضد عفونی معابر
- برگزاری چندین اردوی جهادی دندانپزشکی برای زندانیان و خانواده های آنان

- اعزام تیم هایی از دانشجویان پرستاری داوطلب برای نقاهتگاه ها
- توزیع ده ها بسته معیشتی در حاشیه شهر

- مشارکت در طرح حاج قاسم سلیمانی
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گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی شهيد اصغری خواه استان گيالن 
داليل معرفی:

- اعزام 11 عضو تخصصی به مراکز درمانی و مراکز دفن متوفیان
- ایجاد دو کارگاه تولید ماسک و یک کارگاه ابداعی تولید دستکش پالستیکی
- اعزام دو تیم ضدعفونی شهری و اهداء بیش از هزار بسته بهداشتی و غذایی

- آزادسازی دو زندانی با هزینه ی 150 میلیون تومان
- تبدیل یک زندانی آزاد شده دارای حکم حبس ابد و اعدام به یک کاسب، به وسیله کمک ها و همراه 
کردن در امورات جهادی و حمایت مالی برای راه اندازی مغازه میوه فروشی، خرید ماشین و ازدواج فرد

- ساخت سه مسکن محرومین و مرمت چهار منزل مسکونی
- رفع مشکل اگو های شهری یک محله حاشیه شهر

- برگزاری اردوهای جهادی پزشکی متعدد در مناطق محروم و عقد قرارداد با بیش از 10 پزشک، 
وکیل، تعمیرکار ماشین، داروخانه و .... و توافق برای قبول تعداد معینی به صورت ماهیانه و رایگان

- پیگیری مشکالت مردم منطقه از طریق ارتباط مستقیم مسئولین با مردم تا حصول نتیجه
- پیدا کردن ریشه مشکل کبد روستا شلقون تالش با انجام اردوی پزشکی و آزمایشات مختلف وارائه 

راهکار

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی شهيد امينی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مياندوآب
داليل معرفی:

 - برگزاری اردوهای جهادی بهداشتی و درمان روستاهای محروم 
- انجام تست های سریع توسط بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری از روستاهای محروم

- ایجاد کارگاه تولید ماسک و گان بیمارستانی و تهیه بسته های بهداشتی و فرهنگی
- احداث دو باب مسکن محروم و ساخت پل بر روی رودخانه به منظور اتصال دو روستا در بخش باروق

- شرکت در طرح سراسری اهدای خون "زندگی دوباره" در قالب اردوی جهادی دو بار در سال
- برگزاری اردوی جهادی توزیع ماسک و آموزش خانه به خانه در مناطق محروم

- برگزاری کارگاه های اقتصاد مقاومتی )پرورش قارچ- قالی بافی و....(
- شرکت در طرح شهید سلیمانی و غربالگری، آموزش و بیماریابی
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گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی امام رضا )عليه السالم( دانشگاه بوشهر 
داليل معرفی:

- 5 مورد ساخت و 27 مورد مرمت مسکن نیازمندان، ساخت 29 چشمه سرویس بهداشتی و حمام
- احداث یک مسجد و مشارکت در ساخت مدرسه و راه 

- شناسایی و اعزام 120 نفر از خانواده های بی بضاعت به مشهد مقدس 
-  برگزاری مراسم های حفظ و قرائت قرآن کریم "شجره طوبی"

- تهیه و توزیع بسته های علمی آموزشی نوشت افزار برای 930 دانش آموز بی بضاعت
- ایجاد شغل برای 18 خانم سرپرست خانوار

- اشتغال زایی از طریق ایجاد شغل های جدید )ایجاد طرح جلبک دریایی و زهر عقرب و استخر های 
پرورش ماهی واقع در منازل(

- مشارکت در طرح کمک های مومنانه و 14 مرحله ضد عفونی اماکن، تهیه و توزیع 2 هزار بسته 
غذایی و 5 هزار پرس غذا

- انجام بیش از 400 ویزیت رایگان پزشکی، 400 مورد تهیه و توزیع بسته های بهداشتی 
بیماران  به  درمانی  و  دارویی  کمک های  پرداخت  و  خیریه  مراکز  به  بی بضاعت  بیماران  معرفی   -

بی بضاعت
 

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی راه سرخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب  
داليل معرفی:

 - اهدای 20 سری جهیزیه به زوج هایی که بیشتر از 2 سال در عقد بودند 
- برگشت 3 خانواده بعد از جدایی به زندگی

- مرمت، بازسازی و ساخت بیش از 50 منزل مسکونی، حمام و سرویس بهداشتی، مدرسه، مسجد 
وحسینیه

- حضور در سیل خوزستان، سیستان و بلوچستان و زلزله کرمانشاه
- اهدای بیش از 1200 بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند
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گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی سفيران سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم 
داليل معرفی:

- تولید و توزیع 30 هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده به سایر استان ها
- تولید و توزیع بیش از 2 میلیون ماسک

- اجرای طرح رزمایش همدلی و توزیع بیش از ده هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان
- ارائه انواع خدمات دندانپزشکی به بیش از دو هزار نفر در قالب اردوهای جهادی

- ایجاد صندوق قرض الحسنه دانشجویی
- توزیع هزار بسته گوشت گرم در بین خانواده های نیازمند

- تامین جهیزیه برای زوج های دانشجو نیازمند
- برگزاری اردوهای جهادی بنیادی و بازسازی خانه های قدیمی

گروه دانشجويی فداکار: گروه جهادی جهادگران رضوی دانشگاه فردوسی مشهد
داليل معرفی:

- سازماندهی بیش از 280 گروه مردمی در سطح استان با استفاده از ظرفیت اتاق وضعیت در مقابله 
با شیوع بیماری کرونا

- تشکیل قرارگاه کمک مومنانه در سطح استان و توزیع بیش از ده هزار بسته معیشتی، صدهزار 
ماسک، سی هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده دست، پنجاه هزار پرس غذا و... 

- مشارکت در آموزش و اعزام دانشجویان و طالب به بیمارستان ها
مشارکت در ساخت و مرمت خانه های محرومین استان

راه اندازی پویش کیک همدلی با مشارکت هزار و پانصد خانواده در ماه مبارک رمضان
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برگزیدگان بخش غیر دانشجویی

پزشك فداکار: آذر حدادی
 متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

داليل معرفی:
- درمان 3400 بیمار بستری در بیمارستان سینا به همراه تیم درمان

- حضور و کمک به همکاران شاغل در بیمارستان خاتم االنبیاء از پیک سوم اپیدمی کرونا به در خواست 
آن بیمارستان

- سخنرانی، مشاوره و راهنمایی بیماران و شرکت کنندگان در فضای مجازی
- ارائه آموزش و درمان و خدمات به روز به دانشجویان رزیدنت در رابطه با کویید 19

گروه فداکار: انجمن بيهوشی و مراقبت های ويژه ايران
داليل معرفی:

- بیش از 40 سال سابقه فعالیت و بیش از 6 هزار عضو 
- حضور مداوم در اوج طوفان کرونا و عضو ثابت کمیته های کرونای تمام بیمارستان ها با 18 شهید و 

 ICU تعداد بی شماری بستری در
- CPR بیماران مبتال به کووید 19 در نزدیک ترین فاصله با ترشحات تنفسی بیمار

از  عواید حاصل  از  نیازمند  دانش آموزان  برای  تبلت  تهیه  و  رایگان  لوازم حفاظتی  و  ماسک  تهیه   -
برگزاری وبینار

سازمان نظام پزشکی کشور
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سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ايران

پرستار فداکار: سمانه ميرزايی
کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد

داليل معرفی:
- مشارکت داوطلبانه در امور خیریه و شرکت در اردوهای جهادی

- جذب حمایت خیرین )معادل 210 میلیون تومان( جهت تامین دارو و اکسیژن
- تهیه 5 بروشور آموزشی در راستای آموزش و اطالع رسانی در پیشگیری از کرونا

-  11 ماه حضور در بخش )ICU( بیمارستان علوم پزشکی یزد و 20 روز حضور در نقاهتگاه بیماران 
کرونا

 
پرستار فداکار: علی عظيمی

کارشناس پرستاری بیمارستان شهید بهشتی قم
داليل معرفی:  

- اهدای سرم جهت بیماران کرونایی
- ارائه مراقبت های پرستاری درسایر مراکز کرونا عالوه بر مرکز شاغل خود بصورت جهادی 

- همکاری با نیروهای جهادی شاغل در مراکز کرونا و آموزش بیماران و نیروهای جهادی

 
پرستار فداکار: نداسلطانی شاه آبادی

کارشناس پرستاری و مدیر ارشد اجرایی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
داليل معرفی:

- پرستار نمونه و یکی از دو  پرفیوژنیست شبانه روزی استان شیفت و آنکال در بیمارستان 
- اهدای کارت هدیه و ماسک و مواد غذایی از طریق خیرین به همکاران

- سرپرستی ایتام و اهدای مواد غذایی به ایتام
- اعزام به کربال و مکه جهت شیفت در درمانگاه های زائرین ایرانی

- ویزیت رایگان در جزیره هرمز و شهرستان بشاگرد
 

پرستار فداکار: سارا گودرزی 
کارشناس پرستاری بیمارستان امام خمینی)ره( 

داليل معرفی:
این واکسن  از عوارض جانبی  تزریق واکسن کرونای روسی در شرایطی که ترس  اولین داوطلب   -

حاکم بود
- پرستار نمونه دوران کرونا و فعالیت از ابتدای کرونا به مدت یک سال درآی سی یو جنرال )کرونا(

- همکاری داوطلبانه در امدادرسانی سیل لرستان
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زمان: 25 اردیبهشت ماه 1401
مکان: دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تاالر فردوسی



دبير آيين: جمال رحيميان

سازمان های همکار در یازدهمین آیین:

 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
 سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت آموزش و پرورش
 سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

 سازمان بهزیستی کشور
 سازمان انتقال خون ایران

 کمیته امداد امام خمینی )ره(
 دانشگاه آزاد اسالمی

 سازمان نظام پزشکی کشور
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فردوسی  تاالر  در   1401 اردیبهشت ماه   25 ایران  دانشجویان  به  فداکاری  ملی  تندیس  اعطای  آیین  یازدهمین 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم نمایندگان سازمان ها، نهادها و وزارتخانه های همکار و دانشجویان و گروه های دانشجویی برگزیده 
حضور داشتند که از 43 دانشجو و گروه دانشجویی فعال )36دانشجو و 7 گروه دانشجویی( و 9 برگزیده ی غیر دانشجو 
با اهدای لوح و تندیس  شامل پزشک فداکار، قاضی فداکار، معلم فداکار، دانش آموز فداکار و جانباز مدافع حرم، 

فداکاری، تقدیر به عمل آمد.
در برگزاری این آیین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ وزارت آموزش 
و پرورش؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ کمیته امداد امام خمینی )ره(؛ سازمان انتقال خون ایران؛ سازمان بهزیستی کشور؛ 

سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، همکاری و مشارکت داشتند.
در این مراسم »علی محمد قادری«، رئیس سازمان بهزیستی کشور؛ حجت االسالم »فاطمی پور«، معاون فرهنگی و 
سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ دکتر »علیرضا زارع« مدیرکل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
آزاد اسالمی، دکتر »محمد گل فشان«، رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و دکتر »جمال رحیمیان«، معاون 

فرهنگی جهاددانشگاهی و دبیر آیین یازدهم، به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
 

دبیر یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران از معرفی و تجلیل از 465 مصداق فداکاری 

گزارش اختتامیه یازدهمین
 آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
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طی 11 دوره برگزاری آیین تندیس فداکاری خبر داد و گفت: مصادیق 7 گانه فداکاری طیف وسیعی از فعالیت های 
دانشجویان را شامل می شود.

در  است،  شده  تعریف  فداکاری  برای  مصداق   7 فرهنگی،  ملی  رویداد  این  آیین نامه  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه تصریح کرد: حضور داوطلبانه در دفاع از کشور، انقالب اسالمی و حریم اهل بیت)ع(، ارائه خدمات پیشگیرانه 
و امدادرسانی داوطلبانه در حوادث و رخ دادهای طبیعی یا غیرمترقبه، انجام فعالیت های داوطلبانه در امور خیریه، 
تأمین ارگان های حیاتی بیماران نیازمند از طریق اهدای خون و عضو، مشارکت داوطلبانه در سازندگی، آبادانی و 
محرومیت زدایی کشور، انجام فعالیت های داوطلبانه در حوزه های سالمت و توانبخشی و انجام فعالیت های داوطلبانه 

در زمینه حفاظت از محیط زیست از مصادیق هفت گانه فداکاری است.
رحیمیان فداکاری را از باالترین فضایل و صفات انسانی اسالمی دانست و خاطرنشان کرد: فداکاری زیباترین صفت 
به معروفی  تبدیل  و  برابر می کند  را چندین  زیبایی  بزند  یعنی جوان، سرباز  زیباترین موجود  از  انسان که  عملی 

می شود که ترویج آن سرلوحه کاری ما خواهد شد.
  

امام حسین علیه السالم گفت: در ذات  از  با اشاره به حدیثی  نیز  »علی محمد قادری« رئیس سازمان بهزیستی 
فرهنگ اسالمی، زندگی انسان در 2 کلمه به تصویر کشیده شده است، و آن عقیده و اعتقاد و باور ماست. وی افزود: 
در کشور و اقلیمی زندگی می کنیم که تکالیف شرعی، دینی و اخالقی فراتر از تکالیف شخصی است و آن تکالیف 

با تعامل ما در اجتماع تعریف می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ایران در فرازی از تاریخ است که باید پرچمدار حکومت دینی اسالمی شایسته 
و همگرا باشد تا تعالیم قرآنی خود را به امت جهانی واحده بشناساند. این ضرورت ما را بر آن می دارد تا در هر 
کسوت و شغلی بدانیم حضور ارواح طیبه شهداء و نظارت ائمه و حضرت رسول گرامی اسالم با تمام وجود حس  134



می شود و در هر قدم به قصد قربت از ذات اقدس الهی استعانت می جوییم. وی خدمت به خلق را به ویژه آن قشری 
که نیازمند به سرپرستی هستند؛ از افضل عبادت ها دانست و گفت: با درک درستی از جایگاه خود، در می یابیم آنچه 
انجام می دهیم سیر در طریق الی الل و اجازه کمک به مستضعفین، توفیقی الهی است که براثر دمیده شدن دم الهی 

در روح بشر میسر شده است.

در این مراسم دکتر محمد گل فشان، رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر نیز با بیان اینکه ایثار و فداکاری 
در داوطلبان و جوانان هالل احمر بارز است، افزود: شالوده اصلی کار این جمعیت فداکاری و ایثار است. اگر ایثار و 

فداکاری نباشد از پس کارهای سخت بر نخواهند آمد.
یا  و  زیر صفر  سانتیگراد  دمای 20 درجه  در  مناطق کوهستانی  در  کار  روز  فعالیت های دشواری چون 15  وی 
امدادرسانی در موارد بحرانی سیل و زلزله را از نمونه های خدمات امدادگران در شرایط سخت دانست و خاطرنشان 
کرد: با شیوع همه گیری کرونا در اواخر سال 98 ، جوانان در همه میادین از جمله مبارزه با کرونا، شرکت در طرح 

غربالگری شهید سلیمانی و... حضوری فعال داشتند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر واکسیناسیون را از دیگر زمینه های فعالیت این جوانان برشمرد و افزود: 
دانش آموز فداکار ایذه ای شهید علی لندی از دانش آموزان هالل احمر بود و می توان گفت به نوعی ایثار و فداکاری 

جوانان هالل احمری در سطح جامعه رو به گسترش است.
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حجت االسالم »فاطمی پور«، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به 
برگزاری جشنواره تندیس فداکاری دانشجویان گفت: این جشنواره فرصت مغتنمی است که روحیه ایثارگری در بین 

دانشجویان ترویج پیدا کند.
وی افزود: بهترین سن برای ترویج ایثارگری سن نوجوانی و جوانی است؛ چرا که نهادینه کردن این فرهنگ در 
دوران میانسالی کار بسیار سختی است. اگر می خواهیم به دنبال جامعه ای باشیم که انسان ها برای خودشان ارزش 
قائل باشند و برای آسایش و امنیت دیگران، حاضر باشند از خودشان بگذرند باید فرهنگ ایثارگری نهادینه شود. اگر 

مردم اینگونه تربیت شوند منافعش نصیب همه خواهد شد.
فاطمی پور تصریح کرد: موقعیت ایثار  کردن برای هر کسی پیش نمی آید. اسالم به عنوان یک روش متعالی برای 
زندگی تالش کرده ما را این چنین انسان هایی پرورش دهد. جشنواره تندیس فداکاری دانشجویان فرصت مغتنمی 
است که روحیه ایثار در بین دانشجویان ترویج پیدا کند و همانگونه که می بینیم این روحیه در بین دانشجویان 

وجود دارد.
وی یادآور شد: جامعه امروز نیاز دارد به جوانانی که حاضرند از خودشان بگذرند و قدم در مسیری بگذارند که در 

درگاه الهی عزت پیدا کنند.
با  بیان حدیثی از حضرت  در ادامه مراسم دکتر زارع، مدیرکل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی هم 
علی)ع( که باالترین درجه ایمان ایثار و از خودگذشتگی است، گفت: در مفاهیم ایثار به معانی گذشت از هستی و 

سرمایه خود برای هدفی واالتر.
وی ایثار را نقطه مقابل تمدن غرب دانست و گفت: در دنیای غرب افراد به دنبال منافع مادی و شخصی هستند که 
در نقطه مقابل فرهنگ اسالمی ایرانی قرار دارد. برگزاری چنین مراسمی به زنده نگه داشتن روحیه فداکاری کمک 

می کند.
مدیرکل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ایثار را نوعی معامله با خدا دانست و خاطرنشان کرد: نتیجه 

این معامله جاودانه شدن است؛ خریدی که نمی توان برای آن قدر و قیمتی در نظر گرفت.
دکتر زارع با بیان اینکه الگوی فضای نخبگانی و فرهنگ ایثار ریشه در فرهنگ اسالمی ایرانی دارد، افزود: زندگی 
بزرگان دینی ما چون حضرت علی)ع( از نوجوانی تا شهادت سرتاسر ایثار و دفاع از جان، مال و ناموس در راه دین و 
کیان بوده است. وی، فضای کربال را سرمایه به ارث رسیده از پیشینیان برشمرد و افزود: بحث ایثار نهفته در گذشته 

و تاریخ ماست که همین موضوع معادالت جهانی را برهم می زند.
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از مولفه های کلیدی قدرت  اینکه از خود گذشتگی  با بیان  مدیرکل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
ماست، و تا زمانی که جوانان و آحاد جامعه در برابر خطری که احساس می کنند از جان و مال و هستی خود ایثار 

می کنند، خطری ما را تهدید نخواهد کرد.

  

از جمله سایر برنامه های جنبی در این مراسم، تقدیر از دبیر آیین و عضویت افتخاری ایشان در جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران و تقدیر از سازمان انتقال خون ایران به عنوان سازمان نمونه در برگزاری آیین یازدهم بود. 

مراسم اختتامیه یازدهمین آیین با اجرای موسیقی توسط استاد »محمد معتمدی« پایان یافت.
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دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

دانشجویان و گروه های دانشجویی 
دریافت کننده تندیس ملی فداکاری

دانشجوی فداکار: صالح الدين ميرانی
دانشجوی کارشناسی جغرافیا دانشگاه پیام نور پاوه

داليل معرفی:
- سوختگی )50%( در اثر امداد رسانی داوطلبانه در کنترل و مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع

حفاظت شده بوزین و مرخیل

دانشجوی فداکار: آرمين لطفی اقليم
دانشجوی دکترای مهندسی الکترونیک

داليل معرفی:
- ثبت نام برای اهدای سلول های بنیادی

- 24 مرتبه اهدای خون
- 10 مرتبه اهدای پالکت

- 8 مرتبه همکاری ترویجی با سازمان انتقال خون ایران

دانشجوی فداکار: مهدی عبدالهی
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

داليل معرفی:
- ثبت نام برای اهدای سلول های بنیادی

- 12 مرتبه اهدای خون
- 18 مرتبه اهدای پالکت
- دارای کارت اهدای عضو

سازمان انتقال خون ايران
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دانشجوی فداکار: علی اکبر حيدری
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه همدان

داليل معرفی:
- ثبت نام برای اهدای سلول های بنیادی

- 19 مرتبه اهدای خون
- 26 مرتبه اهدای پالکت

- 4 مرتبه همکاری ترویجی با سازمان انتقال خون ایران

دانشجوی شهيد مدافع حرم: احسان فتحی چم خانی
دانشجوی کاردانی پیوسته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان

تاريخ  و محل شهادت: 16 آذر ماه سال 1394 - سوریه )حلب( 

دانشجوی فداکار: مجيد قنواتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز

داليل معرفی:
- تشکیل گروه جهادی عاشورای دانشگاه آزاد اسالمی و قرارگاه محرومیت زدایی مبارزه با کرونا 

- توزیع 5 هزار بسته معیشتی و 70 هزار پرس غذا بین نیازمندان
- مشارکت در ساخت و بازسازی 9 منزل مسکونی، 2 مدرسه و یک سالن ورزشی

- 13 مورد حمایت و بازگشت به زندگی )جلوگیری از خودکشی( با مشاوره و رفع نیازهای معیشتی 
- اهدای کمک هزینه نقدی و خرید تجهیزات تخصصی به مرکز توانبخشی معلولین

بیماران  برای  درمانی  تجهیزات  و  دارو  تامین  و  تهیه  درمان،  کادر  به  بهداشتی  ملزومات  اهدای   -
صعب العالج

دانشگاه آزاد اسالمی
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دانشجوی فداکار: سيد اميد علی داستان
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت

داليل معرفی:
- چهل روز حضور داوطلبانه در منطقه عملیاتی شمال غرب کشور 

- مؤسس و مسئول گروه جهادی شهید عماد مغنیه و برگزاری بیش از 20 اردوی سازندگی و عمرانی 
- تهیه و توزیع 500 بسته معیشتی به نیازمندان در مناطق محروم دهدشت و روستای ده مالعبدالل

- حضور داوطلبانه در طرح های غربالگری و ضدعفونی معابر، منازل و مراکز درمانی در ایام کرونا
- امداد رسانی و مهارآتش سوزی  جنگل های زاگرس در کوه خیز و نور

دانشجوی فداکار: محمد حسن مظاهری بودانی  
دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  

داليل معرفی:
اصفهان و حضور در حوادث جاده ای، کوهستانی و حادثه سیل  استان  - عضو گروه واکنش سریع 

پلدختر و ...
- مشارکت فعال در طرح های پیشگیرانه از شیوع کرونا، طرح  شهید سلیمانی و طرح آمران و ناظران 

سالمت با عنوان سرگروه
- مشارکت در طرح شهدای سالمت شبکه بهداشت و درمان به منظور واکسیناسیون کرونا

- حضور در کاروان های جهادی هالل احمر در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

دانشجوی فداکار: محمدامين غالمی فرد
دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر      

داليل معرفی:
- تاسیس گروه جهادی »یاس نبی«

- احداث 2 منزل مسکونی و تامین 6 سری جهیزیه و وسایل منزل برای نیازمندان 
- حضور داوطلبانه به عنوان غریق نجات آب های ساحلی خلیج فارس و ضدعفونی و پاک سازی سواحل

- تهیه و توزیع ارزاق و بسته های معیشتی، هزینه های دارویی و درمانی برای بیماران نیازمند
- تامین 5 دستگاه تلفن همراه و تبلت برای دانش آموزان نیازمند
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دانشجوی فداکار: محمدرضا فالحی
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

داليل معرفی:
- مطالبه گری برای راه اندازی مجدد بیمارستان امام علی )علیه السالم( کرج

- مطالبه گری حول مسئله مبارزه با زمین خواری و دفاع از حقوق عامه در بحث محیط زیست
-  توزیع بیش از 400 بسته کمک معیشتی در استان البرز

- مشارکت در راه اندازی مرکز واکسیناسیون به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
- حضور فعال در اردوهای جهادی مناطق محروم

دانشجوی فداکار: هاتف مردانی کرانی  
دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

داليل معرفی:
- دفاع ازحرم حضرت زینب )س( و حضور مستمر در مأموریت های نظامی منطقه سیستان و بلوچستان

- امداد رسانی داوطلبانه در حوادث زلزله  سرپل ذهاب و سی سخت، سیل   آق قال و پلدختر
- حضور در تمامی مأموریت ها و فوریت های استان چهارمحال و بختیاری

- تاسیس گروه جهادی »فانوس« و همکاری با خیریه ها و سایر مؤسسات مردم نهاد
- مشارکت در ساخت چند منزل مسکونی و مدرسه توسط گروه جهادی »فانوس«

دانشجوی فداکار: حديثه شرری  
دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

داليل معرفی:
- مشارکت مالی در تهیه بسته معیشتی برای سیل زدگان کرمانشاه و اهدای  لوازم التحریر برای مناطق 

محروم
- ارائه خدمات حمایت روانی به کودکان در قالب »گروه سحر« و آموزش کمک های اولیه در مناطق 

محروم 
- مشارکت با شبکه بهداشت در ارائه خدمات بازرسی و آموزش به اصناف برای تاکید بر رعایت اصول 

بهداشتی
- حضور به عنوان واکسیناتور، انجام تست های غربالگری و توزیع ملزومات بهداشتی در ایستگاه های 

سالمت
و  زیست محیطی  اجتماعی،  چالش های  با  مقابله  رویکرد  با  مختلف  آموزشی  کارگاه های  برگزاری   -
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دانشجوی فداکار: معين جعفرنيا  
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

داليل معرفی:
و  محروم  مسکن  جاده،  مدرسه،  ساخت  طرح های  در  فعال  مشارکت  و  جهادی  اردوی  برگزاری   -

بازسازی مخزن آب
- پیگیری رفع تصرف و کوه خواری منابع ملی و پیگیری رانش کوه در الهیجان

- تهیه و توزیع بیش از 800 بسته غذایی و پخت بیش از 3 هزار وعده غذای گرم 
- تامین هزینه ودیعه مسکن و تامین لوازم منزل نیازمندان 

- ایجاد کارگاه دوخت ماسک، 16 مرحله ضد عفونی معابر، برپایی ایستگاه های سالمت و مشارکت 
در واکسیناسیون

دانشجوی فداکار: فاطمه ملك محمودی 
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز

داليل معرفی:
مواد  و  ماسک  هزار   5 از  بیش  اهدای  درمان،  کادر  به  کمک  و  بیمارستان  در  داوطلبانه  حضور   -

ضدعفونی کننده و غربالگری بیماری کرونا در تجمعات 
- اشتغال زایی برای زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست 

- حمایت مالی برای آزادی زندانی جرائم مالی و اهدای بسته های معیشتی به خانواده های نیازمند 
- حمایت مالی مستمر از نیازمندان و اهدای لوازم التحریر، لباس و عروسک به کودکان 

- جمـع آوری کمـک هزینـه تحصیلـی دانش آمـوزان و دانشـجویان نیازمنـد و کمک هـای مالـی برای 
سـیل زدگان پلدختر  

دانشجوی فداکار: آالء معيری
دانشجوی کارشناسی عکاسی تبلیغات دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرشتگان

داليل معرفی:
- اهدای مستمر بسته غذای هفتگی و بن ویژه ماه مبارک رمضان بصورت ساالنه برای نیازمندان 

- پشتیبانی اجرایی و مالی از کانون ناشنوایان و خانواده هاي نیازمند ناشنوایان تحت حمایت  
- حمایت مادي و معنوی از »انجمن ام اس ایران« و خرید ویلچر، ملزومات و لوازم مربوط به معلوالن 

جسمی - حرکتی
- حمایت مالی برای خرید وسایل مربوط به دوره های امدادگري هالل احمر و اهدای کمک مادي در 

حوادث غیر مترقبه
- مشارکت مادی و معنوی در خیریه سازمان خبرگزاری جمهوري اسالمي و حمایت از نیازمندان 

مناطق محروم
- همکاری و حمایت از برنامه هاي حوزه سالمت و توانبخشي، شیرخوارگاه ها و  بچه هاي کار 
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کميته امداد  امام خمينی )ره(

دانشجوی فداکار: سعيد حسين بر
دانشجوی دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

داليل معرفی:
- تهیه لوازم التحریر و پوشاک برای دانش آموزان کپر نشین با فعالیت در گروه جهادی دانشجویی و 

جذب حدود 750 خیر 
- برگزاری مشاوره تحصیلی برای 500 نفر از دانش آموزان پشت کنکوری تحت پوشش

- عضو سمن جهادی »حامیان علم« و برگزاری کالس های کمک آموزشی برای دانش آموزان نیازمند

دانشجوی فداکار: مهدی بخشی
دانشجوی دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

داليل معرفی:
- شناسایی و پشتیبانی امور تحصیلی دانش آموزان کنکوری با ارائه مشاوره تحصیلی و تدریس و ارتقاء 

توان فکری و علمی 740 دانش آموز
- شناسایی و رفع نیازهای فرهنگی خانواده های مورد حمایت و برآورد نیازهای تحصیلی و ملزومات 

آموزشی 400 دانش آموز تحت حمایت 
- ارائه خدمات به مددجویان با جذب خیرین و شناسایی استعداد های 840 دانش آموز مورد حمایت

دانشجوی فداکار: ساناز شهبازی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ارومیه

داليل معرفی:
- راه اندازی بنیاد نخبگان ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و برگزاری دوره های متنوع 

برای نخبگان 
- شناسایی و استعداد یابی دانش آموزان کنکوری مددجو

- مشارکت در فعالیت های کمک آموزشی برای دانش آموزان مددجو
- همکاری در جشنواره قرآنی »باران وحی« و حمایت و همراهی مددجویان
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دانشجوی فداکار: محدثه عزيزان
دانشجوی کارشناسی روانشناسی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی استان خراسان رضوی

داليل معرفی:
- ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره( 

-  شناسایی و حمایت از استعدادهای دانش آموزان کنکوری مددجو و پیگیری امورتحصیلی آنان
- برآورد نیازهای فرهنگی و تحصیلی دانش آموزان و کمک به تامین لوازم التحریر

دانشجوی فداکار: فاطمه ديانتی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور گلپایگان

داليل معرفی:
و جذب  آموزشی   - فرهنگی  ارائه خدمات  با  امام خمینی)ره(  مددجویان کمیته امداد  از  - حمایت 

خیرین
- نیازسنجی و پشتیبانی در امورتحصیلی مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره(

- شناسایی و رفع نیازهای فرهنگی مددجویان و فعالیت تحت عنوان امدادیار
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دانشجوی فداکار: اميرحسين زارعی
دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

داليل معرفی:
- حضور داوطلبانه در بخش اورژانس کرونا بیمارستان امام علی )علیه السالم( شهرستان اندیمشک 

-  مراقبت از  بیماران کرونایی و آماده سازی داروهای آنان، همچنین تولید و اهدای 400 بطری آبمیوه
- طراح نرم افزار کاربردی کووید 19 با اهداف پیشگیرانه و ارائه آموزش های تصویری و ... جهت مقابله 

با بیماری کرونا
- غربالگری بیش از 300 نفر از مسافرین نوروزی در راه آهن اندیمشک به مدت 15 روز 

دانشجوی فداکار: مجتبی سرفراز
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور بروجن

داليل معرفی:
- مشارکت فعال در بیمارستان های صحرایی و بخش های کرونایی به منظور کمک به کادر درمان در 

خدمات بهداشتی، درمانی و...
- توزیع بسته های غذایی، بهداشتی، البسه و اقالم دارویی در مناطق محروم

- مشارکت در طرح غربالگری مقابله با کرونا در مبادی ورودی شهر و توزیع ماسک به 5000 مسافر  
- ایجاد اشتغال برای دختران و زنان بدسرپرست و بی سرپرست در نقنه )از توابع شهرستان بروجن(

در  نیازمند  دانش آموزان  به  بهداشتی  بسته های  و  لوازم التحریر  همراه  به  کوله پشتی   300 توزیع   -
مناطق محروم 

- حضور فعال در 34 عملیات امدادی نظیر زلزله کرمانشاه، سیل لردگان، آتش سوزی مراتع کشاورزی 
گندمان و عملیات های جاده ای

سازمان جوانان جمعيت هالل احمر
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دانشجوی فداکار: ميترا کرمی
دانشجوی کارشناسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور طبس 

داليل معرفی:
- راه اندازی گروه های جهادی در مناطق محروم استان با موضوع ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی 

- درمان و واکسینه کردن دام و احشام مردم روستا توسط شبکه دامپزشکی به صورت رایگان
- راه اندازی کارگاه تولید ماسک رایگان و توزیع 20 هزار ماسک 

- مشارکت در ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرستان با کاشت 200 نهال
- مشارکت موثر در کاروان سالمت روستاهای »تپه طاق« با همکاری خیرین و پزشکان متخصص و...

- برپایی ایستگاه سالمت و توزیع جعبه های کمک های اولیه

دانشجوی فداکار: فرشاد توکلی
دانشجوی کارشناسی جغرافیا مؤسسه غیر انتفاعی باختر 

داليل معرفی:
- حضور فعال در تمامی عملیات های امداد و نجات نظیر پایانه مرزی مهران در اربعین سال های 1394 
تا 1400، امدادرسانی به سیل زدگان در نوروز 1398، حادثه زلزله کرمانشاه به عنوان گروه حمایت 

روانی، مهار آتش سوزی جنگل های ایالم
بیماران کرونایی جمعیت هالل احمر  نقاهتگاه  مرکز  تجهیز 2  و  راه اندازی  در  داوطلبانه  - همکاری 

استان ایالم
- مشارکت فعال در ارائه خدمات رایگان آموزشی- درمانی برای »کودکان کار« در سطح استان ایالم 

سایت های  و  خبرگزاری ها  در  داوطلبانه  صورت  به  هالل احمر  جمعیت  فعالیت های  اخبار  انتشار   -
مختلف 

- تولید و نشر بیش از 500 مورد محتوای تصویری، ویدئویی و مکتوب با موضوعات مختلف آموزشی 
و فرهنگی  

- توزیع و بسته بندی اقالم بهداشتی و مواد غذایی در مناطق محروم
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دانشجوی فداکار: نيما احمدی
دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

داليل معرفی:
- نجات فرد آسیب دیده در ارتفاعات کوهستانی در شرایط سخت برفی

- مشارکت فعال در عملیات های امداد و نجات حوادث زلزله کرمانشاه، سیل ایالم و آتش سوزی جنگل 
و مرتع کرمانشاه 

- تهیه و توزیع تجهیزات و اقالم معیشتی برای روستای زلزله زده »هلشی ورزقان«
- مشارکت فعال در طرح نذر آب در سیستان و بلوچستان 

- 10 مرتبه اهدای خون

دانشجوی فداکار: اميرمحمد شهبازی
دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه

داليل معرفی:
- بیش از 20 بار اعزام برای امدادرسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب و نجات جان 120 نفر

- جلوگیری از خودکشی یک سرباز و کمک به ترک اعتیاد دانشجویان مصرف کننده مواد مخدر 
- تاسیس اورژانس دانشگاه  رازی و امداد رسانی به دانشجویان آسیب دیده دانشگاه 

- تهیه و توزیع غذا برای کودکان کار، دستفروشان و افراد بی بضاعت 
- ترویج و تشویق به اهدای خون 200 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی

دانشجوی فداکار: آرزو نصيری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سوانح طبیعی دانشگاه تهران

داليل معرفی:
- طرح ایده کاربردی در استفاده از نرم افزار»GiS« به منظور افزایش سرعت و عملکرد مطلوب در 

عملیات های امداد و نجات در زمان بروز حوادث
-  مدیریت حادثه با انتخاب بهترین مسیر برای اعزام گروه های امدادی غربالگری

-  حضور در برنامه های تب سنجی و غربالگری بیماری کرونا در تجمعات، همایش ها و ...
- عضو برتر اولین جشنواره مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در بخش خدمات داوطلبانه و امدادی
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دانشجوی فداکار: سيده الهام ابراهيمی
دانشجوی کارشناسی  فیزیک دانشگاه کردستان

داليل معرفی:
- ایده پرداز و مؤسس گروه »سپهر دانش« و تدریس و آموزش دانش آموزان در روستاهای حاشیه ای 

سنندج
- همکاری داوطلبانه در مراکز واکسیناسیون کرونا به عنوان اپراتور و ترغیب مردم به تزریق واکسن 

- تهیه و توزیع اقالم بهداشتی در روستاهای اطراف سنندج و آموزش روش های پیشگیری از بیماری 
کرونا 

- جمع آوری کمک های مردمی برای مردم کشور سوریه

گروه دانشجويی فداکار: کانون هالل احمر »تپش« دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
داليل معرفی:

- ارائه خدمات پزشکی رایگان به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست و تهیه دارو و بسته های معیشتی 
برای آنان

- ایده پرداز و مجری طرح واکسیناسیون عمومی توسط دانشجویان علوم پزشکی داوطلب و همکاری 
با مراکز واکسیناسیون 

- مشارکت فعال در طرح غربالگری کووید 19 شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
- اجرای طرح غربالگری فشار خون و قندخون »چشمک« در ایستگاه های متروی تهران به صورت 

فصلی
- تولید مواد ضد عفونی با همکاری واحد HSE جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی فداکار: امير مؤمنی 
دانشجوی کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات مرکز آموزش علمی-کاربردی جمعیت 

هالل احمر استان گیالن
داليل معرفی:

- نجاتگر جمعیت هالل احمر با درجه عملیاتی »ایثار«
- 285 روز حضور داوطلبانه در امداد رسانی به زلزله زدگان و انجام عملیات تخصصی جستجو و نجات 

و در آوار و انتقال مصدومین در زلزله های بم، کرمانشاه و آذربایجان
و  رودخانه ای  دریایی،  حوادث  مفقودین  جستجوی  عملیات   492 از  بیش  در  داوطلبانه  حضور   -

آبگیرهای گردشگر پذیر 
- حضور داوطلبانه در 561 عملیات جستجو و نجات در حوادث محورهای مواصالتی استان گیالن  و 

نجات جان بیش از 1321 تن از آسیب دیدگان 
- حضور موثر و عملیاتی در 94 مورد اطفاء حریق شهری و جنگلی در اماکن مسکونی، تجاری و مراتع 

طبیعی در استان های گیالن و مازندران

148



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گروه دانشجويی فداکار: ستاد دانشجويی مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی آبادان
داليل معرفی:

از  - مشارکت فعال در غربالگری ها، کشیک های بیمارستانی و واکسیناسیون عمومی بیماری کرونا 
ابتدای شیوع بیماری 

- تامین هزینه های درمانی بیماران نیازمند نظیر هزینه های بستری و دارو، جراحی چشم کودک و 
تهیه 20 کیسه کلوستومی برای بیماران سرطانی

- اهدای ملزومات بهداشتی، لباس و دارو به مرکز اعصاب و روان آبادان
- تهیه و توزیع مستمر بسته های متنوع غذایی و بهداشتی برای نیازمندان

- جمع آوری کمک های مردمی برای تامین ودیعه مسکن یک خانواده نیازمند

دانشجوی فداکار: سيدحسين مقدسی 
دانشجوی کارشناسی رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اراک

داليل معرفی:
- مشارکت داوطلبانه موثر در بخش کووید بیمارستان امیرکبیر به مدت 4 ماه  

- حضور داوطلبانه مستمر در بخش های قلب و ریه بیمارستان امیرالمؤمنین به مدت 7 ماه به عنوان 
مسئول بخش 

- حضور داوطلبانه در بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر )عج( به مدت 2 ماه
- آسیب ریوی در اثر ابتال به کرونا و فشار کاری زیاد
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گروه دانشجويی فداکار: کانون جهادی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 
داليل معرفی:

برگزاری  و  معیشتی  بسته های  توزیع  و  تهیه  محروم،  روستاهای  در  اردوی جهادی  برگزاری 32   -
برنامه های فرهنگی در روستاهای هدف 

بیماری و پایش سالمت، و واکسیناسیون  ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی، غربالگری   -
عمومی کرونا در مناطق محروم

- کسب حدنصاب بیشترین تعداد نوبت تزریقی واکسن در مناطق محروم در یک روز و حضور فعال 
در بخش های کرونایی بیمارستان دزفول 

- آبرسانی به روستاهای بدون آب خوزستان در شرایط بحران تابستان 1400 با جمع آوری کمک های 
مردمی و خرید آب با تانکر

گروه دانشجويی فداکار: بسيج دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
داليل معرفی:

ارائه  برای  سامانه 4030  و  دانشگاه  سامانه »سالمت یار«  در  داوطلب   560 از  بیش  سازمان دهی   -
خدمات تخصصی و غیر تخصصی

- ارائه خدمات بهداشتی نظیر آماده سازی نقاهتگاه 70 تخت خوابی، تهیه و توزیع 50 هزار ماسک 
سه الیه و 2500 لیتر محلول ضد عفونی کننده و ...

- تأمین کادر درمان از میان دانشجویان پزشکی داوطلب برای کمک در بیمارستان ها، نقاهتگاه ها و 
مراکز بهداشت

- تهیه و توزیع 3600 بسته معیشتی و ذبح 35 راس گوسفند و توزیع میان خانوارهای نیازمند
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گروه دانشجويی فداکار: کانون خيريه "التيام" دانشگاه علوم پزشکی ايران
داليل معرفی:

از اصول  - تالش در جهت بهبود سطح دانش و آگاهی عمومی در زمینه بهداشت، به عنوان یکی 
کاهش هزینه های کالن جامعه 

تاسیس  )سانا(،  التیام  نیازمندان  اطالعاتی  سامانه  راه اندازی  با  نیازمند  بیماران  از  موثر  حمایت   -
فروشگاه مجازی قاصدک، اعطای وام قرض الحسنه، گلریزان مجازی و ... 

- حمایت از بیماران تنفسی و مبتال به کووید-19 با تهیه دستگاه های اکسیژن ساز و کمک تنفسی
- آموزش چگونگی تعامل صحیح با بیمار، منطبق بر اصول اخالق پزشکی به دانشجویان رشته های 

علوم پزشکی بازدیدهای ماهانه از بخش اطفال بیمارستان ها و...
- مشارکت در  بازسازی یک مرکز بهداشت در منطقه ی زلزله زده ی سرپل ذهاب و ساماندهی مصدومان 

اعزام  شده به تهران
- اجرای طرح های ارزاق، ارمغان، مرهم و... با هدف تامین نیازهای ضروری خانواده های نیازمند

سازمان بهزيستی کشور

دانشجوی فداکار: ياسر خزاعی يان  
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 

داليل معرفی:
- جذب مشارکت خیرین برای رفع نیازهای مددجویان اعم از خدمات درمانی، توانبخشی، اجتماعی 

و معیشتی 
- ارائه خدمات رایگان مشاوره و کارشناسی حقوقی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور
- برگزاری دوره های رایگان آموزش زبان انگلیسی و عربی برای فرزندان زنان سرپرست خانوار 
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دانشجوی فداکار: هما عليمراديان
دانشجوی دکترای برق - قدرت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز               

داليل معرفی:
هوشمند سازی  رایگان  آموزشی  دوره های  برگزاری  طریق  از  محرومین  اشتغال زایی  برای  تالش   -

ساختمان 
- اقدام به شناسایی افراد نیازمند برای ارائه وام بدون بهره 

- اقدام به شناسایی، آموزش و مشاوره تحصیلی به دانش آموزان نهاوندی بازمانده از تحصیل 
- جذب مشارکت های مردمی و تهیه بسته های غذایی و دارویی برای نیازمندان جامعه هدف سازمان 

بهزیستی کشور

دانشجوی فداکار: رضا آذر
 دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

داليل معرفی:
- مشارکت فعال در اهدای بیش از 30 سری جهیزیه شامل لوازم ضروری و اولیه زندگی به زوجین 

- مشارکت فعال در اهدای مستمر بسته  های معیشتی و تحصیلی در بین خانواده های نیازمند مناطق 
محروم 

- برگزاری جشن و مراسم افطاری و اهدای 800 بسته یلدایی به افراد کارتن خواب در شب یلدا
- برگزاری اولین همایش آگاه سازی در زمینه  های بیماری »ام اس«، کودک همسری و کودک آزاری در 

استان خراسان رضوی
- کمک رسانی به مردم محروم مناطق مرزی استان خراسان رضوی
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دانشجوی فداکار: جهادگر آسمانی محمد مصطفی سارنگ
دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

نحوه و محل عروج: سانحه رانندگی در حین مأموریت جهادی در استان خراسان جنوبی
تاريخ عروج: 23 شهریور 1400

دانشجوی فداکار: اميرحسين راحمی
دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه تهران

داليل معرفی:
- مؤسس »شتابدهنده  نیکی« مرکز نیکوکاری »والعصر« کمیته امداد امام خمینی )ره(

- مؤسس و مسئول کانون خیریه برتر )کانون نیکوکاری والعصر دانشگاه تهران( 
برای  کتاب کنکوری  و جمع آوری 2250  دانشگاه تهران  کتاب  تبادل  الکترونیکی  مرکز  راه اندازی   -

دانش آموزان نیازمند
- سردبیر نشریه صوتی رادیو عصر نیکی و مسئول تولید 9 پادکست با موضوعات آموزشی و جلب 

مشارکت مردمی 
- مشارکت فعال به عنوان مسئول یا سرپرست در برگزاری 15 طرح از جمله  طرح 12-12 و جذب 

400 حامی
- مشارکت فعال در اجرای 5 مرحله تهیه و توزیع بسته های معیشتی در قالب طرح رزمایش همدلی 

و عصر همدلی

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
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دانشجوی فداکار: مهدی احمدی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سوانح طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

داليل معرفی:
- مشارکت داوطلبانه در 250 عملیات مختلف از جمله انجام عملیات احیای قلبی کودک 3 ساله غرق 
شده، نجات بانوی 65 ساله دچار حمله قلبی در مرز حسینی چذابه و نجات کودک خردسال گمشده 

در منطقه کوهستانی
- راه اندازی بازارچه های مواد غذایی به نفع بیماران سرطانی نیازمند 

- حضور مستمر در بیمارستان و پایگاه های واکسیناسیون کرونا
تزریق  و  درمانی  معیشتی،  ارسال کمک های  فدالل« جهت  منطقه صعب العبور »احمد  در  - حضور 

واکسن خانه به خانه 
- مشارکت داوطلبانه در امداد رسانی به سیل زدگان استان خوزستان در سال 1395 و 1398

گروه دانشجوی فداکار: کانون خيريه دانشجويی دانشگاه عالمه طباطبايی )ره(
داليل معرفی:

- تجهیز مرکز کامپیوتر هنرستان مشاهیر، تامین تجهیزات ورزشی سیستان  و تجهیز مرکز درمانی 
عورکی در دهستان پیرسهراب

- ساخت مدرسه سه کالسه کانون دانشجویی عالمه طباطبایی )ره( و لوله کشی آب در روستاهای 
محروم سیستان

- اهدای سبد معیشتی و کارت نان به خانواده های نیازمند و تامین کمک هزینه خرید جهیزیه
- بازارچه کارآفرینی برای حمایت و بازاریابی محصوالت بانوان 

- تولید محتوای آموزشی و اجتماعی و انتشار در شبکه های مجازی و نشریه »کومه« 
- توزیع صبحانه برای کودکان کار و کارتن خواب ها
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گروه دانشجوی فداکار: کانون هالل احمر دانشگاه پيام نور زنجان
داليل معرفی:

- جمع آوری لوازم التحریر، اسباب بازی و دوخت و اهدای 110 ماسک کودکانه برای کودکان نیازمند 
- مشارکت فعال در غربالگری بیماری کرونا در مراسم ها و مناسبت های مختلف 

- حضور فعال در قالب »گروه حمایت روانی سحر« در مناطق محروم سیستان و بلوچستان 
- مشارکت فعال در جمع آوری و تفکیک کمک های مردمی برای آسیب دیدگان حوادث سیل و زلزله

- برگزاری دوره های آموزشی و برنامه های مختلف با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و امدادی
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دبيرخانه )سازمان جهاددانشگاهی تهران(

دانش آموز فداکار: شهيد علی لندی
استان: خوزستان

داليل معرفی:
- شهادت در اثر سوختگی در پی امدادرسانی داوطلبانه در حادثه آتش سوزی و نجات دو نفر خانم 

گرفتار در آتش

قاضی فداکار: مسعود توکلی زاده
استان: کرمان
داليل معرفی:

- جلوگیری موثر از خودکشی متهم در جلسه دادگاه و دچار شدن به ضایعه  نخاعی

برگزیدگان بخش غیر دانشجویی
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جانباز مدافع حرم: اميرحسين حاجی نصيری
استان: تهران 
داليل معرفی:

- داوطلب اعزام به سوریه در دوران دانشجویی 
- جانباز مدافع حرم )قطع نخاع( و مداح مقاومت 

- شرکت در چندین عملیات علیه ضد انقالب )گروهک تروریستی پژاک(

پزشك فداکار: شهريار ممی خانی 
استان: آذربايجان شرقی

داليل معرفی:
- ویزیت رایگان بیماران مناطق محروم

- اهدای کمک هزینه سفر حج برای نیازمندان
- عضو معتمد انجمن حمایت از زندانیان و کمک به آزادی زندانیان با هزینه  شخصی

- ارائه کمک های مادی و معنوی به کودکان بی سرپرست و نیازمند
- تامین جهیزیه نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(

پزشك فداکار: سارا دهمرده
استان: تهران
داليل معرفی:

- تجهیز کامل بخش اطفال بیمارستان »فیروزآبادی« شهر ری و پرداخت هزینه بیماران 
- ویزیت رایگان بیماران در دوران طرح و پزشک داوطلب کرونا در بیمارستان هاجر )س(

- همکاری در انجام امور درمانی بیماران با پرداخت هزینه های ویزیت آنان و تامین غذای همراهان 
بیمار از سال 96

- پرداخت هزینه سفر چند خانواده و اعزام آنها به مشهد مقدس 
- تهیه تبلت و اسباب بازی  برای کودکان روستاهای مرزنشین سیستان و بلوچستان

سازمان نظام پزشکی کشور
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پزشك فداکار: مهرداد ساروی
استان: مازندران 

داليل معرفی:
- تشکیل ستاد مقابله با بیماری کرونا و جمع آوری بیش از 40 میلیارد ریال هزینه تامین تجهیزات 

بهداشتی 
بیمارستان  مغز  جراحی  عمل  اتاق  و   ICU دیالیز،  شیمی درمانی،  بخش های  تجهیز  و  راه اندازی   -

روحانی بابل
- عضو فعال خیرین مدرسه ساز و نوسازی و تجهیز مراکز آموزشی 

- عضو فعال خیریه »مهدی موعود« و حمایت از کودکان بی سرپرست 
- آموزش بیماری های قلبی- عروقی به زبان ساده در صفحات فضای مجازی 

وزارت آموزش و پرورش

معلم فداکار: ثريا مطهرنيا
استان: کردستان

داليل معرفی:
- تدریس در مناطق محروم روستایی شهرستان بیجار بمدت 26 سال

- تاسیس »بنیاد مهرآفرین گروس« و حمایت از 1100 دانش آموز نیازمند
- ارائه خدمات درمانی به بیش از 300 دانش آموز در استان کردستان و سایر استان های همجوار

- کارآفرینی برای خانواده های دانش آموزان نیازمند
- تهیه و توزیع بسته های معیشتی و تبلت برای دانش آموزان نیازمند در زمان شیوع بیماری کرونا

معلم فداکار: عليرضا تقی زاده مطلق
استان: خراسان شمالی

داليل معرفی:
- مشارکت مالی در ساخت یک مدرسه سه کالسه منطقه محروم با اختصاص 1 میلیارد و صد میلیون 

تومان
- اهدای اعضای فرزند دچار مرگ مغزی به بیماران نیازمند

158



معلم فداکار: سميه نعمتی
استان: مرکزی
داليل معرفی:

- مشارکت در ساخت 2 منزل مسکونی و ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای نیازمندان 
- تهیه پروتز برای پای پدر دانش آموز تبعه افغانستان به مبلغ 28 میلیون تومان

- تهیه پروتز دست و پا به مبلغ 32 میلیون تومان برای دانش آموز نیازمند
- خرید آبگرمکن برای 10 خانواده نیازمند در نقاط روستایی ساوه 

- پیگیری درمان بیماری دانش آموزان و خانواده های آنان در روستاهای محروم ساوه و سیستان و 
بلوچستان

- خرید و اهدای 6 تلفن همراه و تبلت برای دانش آموزان نیازمند دبستان محل خدمت
- جمع آوری و اهدای اسباب بازی، بسته معیشتی، پوشاک و کفش به دانش آموزان نیازمند 

- تهیه موکت و پالستیک برای کپرها در روستای کروچ کلن و نورآباد 
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