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مدرسه امداد مانور بزرگ امدادونجات اعضای کانون های دانشجویی با حضور ۲۹ تیم دانشجویی در استان قم برگزار 
شــد. در این مانور، بخش های متنوعی همچون مانور پناهگیری و تخلیه اضطراری با مشــارکت تمام 
دانشجویان این دانشگاه اجرایی شد و در ادامه بیش از ۱۱۴ نفر از دانشجویان در قالب ۲۹ تیم به اجرای 
مانور اسکان اضطراری و امداد و کمک های اولیه، حمل مصدوم، اطفای حریق، راپل و نجات مصدوم اقدام 
کردند. همچنین تیم های آواربرداری به نجات مصدومان فرضی در آوار اقدام کردند و تیم حمایت های 

روانی در قالب تیم سحر، احیای روحی حادثه دیدگان فرضی در این مانور را به عهده داشت.

 در دانشگاه شهاب دانش قم
در آستانه روز دانشجو برگزار شد

 مانور بزرگ 
امدادونجات با حضور 

۲۹ تیم دانشجویی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصـد از رانندگانی 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  می شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر ۳۰سـال سـن 

رند. دا

شــهروند|بلَدند، چطورجوانی کننــد، یک  لباس 
سرخ وســفید بر تن می کنند و با یک دنیا امید به سمت 
ایثار  و مشــارکت اجتماعــی گام برمی دارنــد. وقتی از 
آنها هم می پرســی که چرا؟ با صدای بلنــد می گویند: 
  »می خواهیم تاثیرگذار باشیم.« درباره دانشجویان عضو 
جمعیت  هالل احمر حرف می زنم؛ جوانانی که با   حضور 
در کانون دانشجویی این جمعیت در راستای مشارکت  و 
ایثاراجتماعی قدم برمی دارند. »آمده ایم تا  درست جوانی  
کنیم.« پاسخی که اعضای کانون  دانشجویی هالل احمر 
درباره علت حضور در این  جمعیت می گویند. »شهروند« 
در ادامه به بهانه روز دانشــجو گفت و گویــی با تعدادی از 
اعضای فعال سازمان  جوانان داشته؛ اعضایی که هر کدام 
ســتون محکمی برای جمعیت در مواقع بحران به شمار 

می آیند. آنها  آمده اند برای داوطلبی، تنها با انگیزه خدمت . 
مطالبهداوطلبی؛وظیفهدانشجویداوطلب

علیرضا نوری صفت، دانشــجوی دامپزشــکی یکی از 
همین جوان ها اســت. او مهمترین وظیفــه اجتماعی 
 دانشجو را مطالبه گری می داند و می گوید:»من دانشجو را 
مطالبه گر ترین قشر جامعه می دانم و بر این  باور هستم که 
خدمت به جامعه در گرو افزایش معلومات است و دانشجو 
هم تضمینی بر این  باور است؛ چون هم جویای علم است و 
هم جویای جایگاه و اینها با تالش های مستمرش محقق 
می  شــود.« او ادامه می دهد: »دانشــجو به دنبال تالش 
برای حل مشــکالت پیش رویش اســت که نیمی از آن 
مطالبه گری از مسئوالن  برای هموارسازی مسیر پیشرفت 
خودش و جامعه است.   دانشجویان فعال ترین داوطلبان، 
بیدار ترین، آگاه ترین و پرسشــگرترین قشر هستند که 
می توانند با نیروی جوانی و علم و پشتکار خود راهی  برای 
سعادت مندی جامعه پیدا کنند. کانون های دانشجویی 
هالل احمر هم راهی به بشــر دوســتی با دستان  پرتوان 

دانشجو است.« 
هاللاحمرتشکلیغیرسیاسی،غیردولتی

صبا رحیمی فــر در عرصه فعالیت داوطلبانه ســابقه  
طوالنی دارد. او كه از دوران نوجوانی و  از زمان دانش آموزی 
عالقه بســیاری به فعالیت های داوطلبانه داشته است، 
فعالیت خــود را در جمعیت  هالل احمر آغــاز کرده بود. 
رحیمی فر در این  خصوص می گویــد: »عالقه زیادی به 
آموزش اطرافیان داشتم، در  دوران دانشجویی با برنامه های 
آموزشی هالل احمر آشنا شدم. به همین دلیل در دانشگاه 
مشارکت خود را   افزایش دادم و سعی کردم رابطي میان 

دانشجویان و این سازمان مردم نهاد باشم.« 
او ادامه داد:»كانون دانشجویي هالل احمر نهادي اسـت 
غیرسیاسـي و غیردولتـي كـه در جهـت اصـول      هفتگانه 
و اهداف چهارگانه شامل تالش براي تسكین آالم بشري، 
تأمین احترام انســان ها، كوشــش براي  برقراري صلح و 
دوستي و همچنین حمایـت از     سالمت و زندگي انسان ها 

و آمادگي و توانمندي براي امداد  و نجات و كمك هاي اولیه 
در حوادث به مردم آســیب دیده، به منظور تحقق اهداف 
ســـازمان     جوانان هالل  احمر در دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي كشور تشكیل مي شود.«  
بلوغداوطلبی

رویـــا ذوالفقاری، عضو شــورای  مرکــزی مجمع 
کانون های جوانان یکی دیگر از جوان هایی  اســت که 
»شــهروند« با او گفت وگویی کوتاه داشــته است؛ او 
می گوید:»این جا مرحله بلوغ  ســازمان جوانان است. 
بچه هایی کــه در کودکی غنچه هــالل بوده اند و در 
دوران مدرســــه برای کمک رسانی  و شرایط سخت 
آماده شــده اند، حال فعالیت بشردوستانه  را در بخش 
دانشجویی و جوانان ســازمان ادامه  می دهند. جوانان 
17 تــا 29 ســاله داوطلبانه در ایــن معاونت فعالیت 
می کنند و بعد از آن هم می توانند  فعالیتشــان را در 
ســازمان امدادونجات یا داوطلبان ادامــه دهند.« او 

ادامه می دهد: »کانون هایی از عشــق و  دوســتی در 
گوشه ای از دانشگاه ها به اشــاعه مهرورزی مشغولند 
که تعدادشــان از هزار کانون در  دانشگاه های سراسر 
کشــور عبور کرده اســت. کانون هایی که بدون هیچ 
مرز و ســقفی فقط به مهرورزی  می پردازند و در کنار 
جویندگی دانش؛ مهربانی را سرمشــق و ســرلوحه 
امورات اصلی شــان قرار داده انــد .  «  او ادامه می دهد: 
»کانون هــای دانشــجویی نهادهایــی هســتند که 
ســالمت و زندگی انســان ها، آمادگــی و توانمندی 
 برای امداد و نجات و کمک هــای اولیه در حوادث به 
مردم آســیب دیده، به منظور تحقق اهداف سازمان 
 جوانان هالل احمر در دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی کشــور تشــکیل می شــود. در این کانون ها با 
 برنامه ریــزی جهت عضوپذیــری و بهره مندی بهینه 
از توان و ظرفیت دانشــجویان، بســتر مناسبی برای 
 انجام فعالیت های فرهنگی، امدادی، بشردوســتانه و 
تحقیقات علمی همسو با اهداف جمعیت هالل احمر 
که  در اساسنامه آن تصریح شده است، ایجاد می شود 
و با زنجیره هایی به بدنه ســازمان جوانان و دانشگاه ها 
 متصل می شود تا ارزش های واالی انسانیت را دیکته 
کند، چرا که تنها پروژه  قابل دفاع در جهاِن هستی  را 

دفاع از موجودیت های حقوق بشری می دانند .  « 
حرفآخر؛دمتتانگرم

آگاه هســتند، می داننــد ِکی، کجا باشــند، برای چه 
زمان صرف می کننــد و چه به دســت می آورند. هم در 
 دورافتاده ترین پایگاه های بین شهری حاضر هستند و هم 
در حفظ محیط زیست پیشقدم؛ عادت کرده اند به  خدمت؛ 
تنها انتظارشان هم فضای مهیا برای مشارکت اجتماعی 
است. »شهروند« در این گزارش  با این داوطلب ها وجوانان 

ایثارگر اجتماعی هم صحبت شده است. 

وقتی از کانو ن  های داشجویی هالل احمر حرف می زنیم؛ 
دقیقا از چه چیزی حرف می زنیم

۲0 اصل راهبردی
دانشــجویان به دالیل متعددی ممکن اســت در 
فعالیت های داوطلبانه مشــارکت کنند. فرصت برای 
ابراز وجود و هویت یابی، یادگیری، کســب تجربه و به 
دست آوردن سابقه کاری، فرصت برای تصمیم گیری، 
برنامه ریزی و حل مسائل اجتماعی و ارضای نیازهای 
 شــخصی تعدادی از دالیل این مشــارکت هستند.

خانواده بــزرگ جمعیت هالل احمر هــم به  عنوان 
بزرگتریــن و قدیمی تریــن ســازمان مردم نهاد و 
بشردوستانه در نیل به آرمان های صلح طلبانه بشری 
جریانات تازه ای راتجربه می کند. کانون های دانشجویی 
نهادهایی هستند که سعی دارد با بهره گیری از ظرفیت 
مشارکت اجتماعی دانشجویان در دانشگاه در تحقق 
اهــداف داوطلبانه جمعیت  هالل احمر قــدم بردارد. 
انجــام تحقیقات علمی، طرح های مشــترک علمی 
و پژوهشــی و پروژه های مرتبط با اهــداف و وظایف 
جمعیــت هالل احمر از مهمتریــن کارکردهای این 
کانون هاست. آموزش ها و فعالیت های فوق برنامه، ارایه 
خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان، آماده کردن 
اعضا برای شرکت در فعالیت های اجتماعی- فرهنگی، 
خدمات عام المنفعه و ســایر برنامه های ســازمان، 
انتخاب و آموزش مربیان از بین دانشجویان عالقه مند 
هم وظایف دیگری اســت که کانون های دانشجویی 
برعهده دارند. اکنون بیش از  هزار کانون دانشجویی در 
موسسات آموزش عالی کشور فعالیت می کنند. ازجمله 
مهمترین طرح ها و برنامه هــای این معاونت می توان 
به »طرح ملی ایمنی و ســالمت مسافرین نوروزی«، 
»مسابقات سراسری قرآن«، »رفاقت مهر«، »المپیاد 
فرهنگی- ورزشی«، »اردوهای تابستانی نشاط و امید«، 
»سامانه حرکت های امدادی و بشردوستانه)سحاب(«، 
»حیات دوباره«، »حمایت های اجتماعی و روانی پس از 
بالیا«، »کاروان های نیکوکاری« و »کنگره های علمی- 

امدادی« اشاره کرد.
اهدافکانون

1- جذب، ســازماندهی و تربیت دانشــجویان به 
منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و 

اجتماعی.
2- توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی ها، 
تصمیم گیری ها و فعالیت های مربوط به ســازمان و 

دانشگاه.
3- کمک به امر ســالمت اخالقی جامعه و دفاع از 

ارزش های الهی و انسانی.
4- بسترسازی مناســب در جهت تداوم و استمرار 
همکاری دانشــجویان داوطلب با هالل احمر پس از 

فراغت از تحصیل.
5- کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و 
اهداف  انسانی جمعیت هالل احمر از طریق برنامه های 

آموزشی و پژوهشی. 
6- همکاری داوطلبانــه در فعالیت های فوق برنامه 
برای دانشجویان و نیز برنامه های خدمات بهداشتی و 

درمانی.
7- تالش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و 

نوعدوستی در بین دانشجویان.
8- تقویت تفکر دینی و هدایــت گرایش فطری و 

تبیین جایگاه رفیع انسان.
9- تالش و کوشش در جهت پرورش روحیه تعبد 

آگاهانه و تقویت ایمان .
10- اغتنام فرصت جوانی در مسیر کوتاه زندگی و 

مجاهده در کسب کمال و رفع مالل .
11- تقویــت و پرورش روحیه جوانــان، صداقت و 

صمیمت، همدلی و همنوایی.
12- تقویت ارادی اعضا در مسیر تحقق حیات طیب 

و معقول.
13- اهتمام به پرورش اســتعداد ها و تقویت بنیه 

علمی و تسهیل امر رشد و معرفت اعضا.
۱۴- توسعه دامنه شناخت و معرفت اعضا نسبت به 

الگوی خانواده سالم و مطلوب در معارف اسالمی.
15- تــالش برای گرایش اعضا بــه صالح و اصالح 

اجتماعی و برقراری صلح.
16- تالش در جهــت فراگیری آیین دوســتی و 

مصاحبت، رحمت و شفقت.
17- تقویت روحیه شور و نشاط و امید و حرکت در 

بین اعضا براساس تبلیغ و تعمیم فرهنگ کار و ابتکار.
18- اتحاد جمعی در عمران و آبادی میهن اسالمی با 

دست های توانا و اندیشه پویای جوانان.
19- تقویت روحیه خدمت و همکاری، احســان و 

فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی نسبت به همنوعان.
20- پرورش جسمی و توانمندی و چاالکی همراه با 
تقویت روحیه جوانمردی و فتوت، شهامت و شجاعت و 

پرورش حس حق طلبی.

 »شهروند« به مناسبت روز دانشجو از فعالیت  های 
 دانشجویی جمعیت هالل احمر گزارش می دهد:   

 فعالیت داوطلبانه
در تشکلی غیرسیاسی 

-  غیر دولتی
 دانشجویان عضو جمعیت هال ل احمر

 در گفت وگو با »شهروند« از انگیزه های حضور
در فعالیت داوطلبانه می گویند

پژمان جمشیدی، پویا امینی و سردار آزمون هم هالل  احمری هستند

چهره های داوطلب

پژمانجمشیدی

منواقعــابرایهاللاحمــراحترامقائلم؛چوناساســشبر
انساندوستیاســت.اینجاآدمهایفداکاریداردکهبدونهیچ

چشمداشتیبراینجاتانسانهاتالشمیکنند.

پویاامینی

هاللیعنیکمک؛مندرفیلم«شــهربیدار«نقشفردیرابازی
میکردمکهعضوجمعیتهاللاحمرویکیازمهندسانآنهابودواز

آنجاباهاللاحمرآشناشدم.

سردارآزمون

ازمدتهاقبلبهفکرعضویتدرجمعیتهاللاحمربودمتاروزی
کهدریکاجتماعمهمباموضوعآگاهســازیاثراتمخرباعتیاد

حضوریافتهوعضوسازمانجوانانجمعیتهاللاحمرشدم.

کانون های هالل احمر پاتوق بشر دوستی در دانشگاه

اعضای داوطلب  یکی از مهمترین ارکان هالل احمر هســتند و به همین دلیل ســازمان جوانان سعی کرده 
 هر چه بیشــتر از توانایی ها و ایده های آنها کمک بگیرد. در کانون هــای هالل احمر که می توان گفت مرحله  نو 
برای تجربه بشر دوســتی است، دانشجویان می توانند ایده هایشــان را به اجرا درآورند و کارگروهی،  ارتباطات 
اجتماعی، همکاری و مدیریت را تجربه کنند، خودشان را محک بزنند، نقاط قوت و ضعفشان  را بشناســــند و 
توانایی های اجتماعی شان را ارتقا بدهند.  دانشــجویانی که به انجام داوطلبانه خدمات  امــدادي و عام المنفعه 
عالقه مند هســتند، می تواننــد در کانون هالل احمر دانشگاهشــان عضو شوند یا در  صورت داشتن شــرایط 
الزم یک کانون دانشجویی هالل احمر تأسیس کنند. این کانون ها براساس  توافقنامه سازمان با وزارتخانه هاي 
علوم، بهداشت و دانشگاه آزاداسالمی در دانشگاه ها و موسسات  آموزشي تحت پوشش سازمان تشكیل مي شود. 
کانون های دانشجویی برای عضوگیری از دانشــــجویان و  اســتفاده بهینه از توان و ظرفیت آنها برنامه ریزی 

می کنند و دانشجویان عالقه مند  پس از ثبت نام و  گذراندن دوره هاي آموزشــي بر حسب عالقه به 
تیم هاي امدادي و بشردوستانه وارد می شوند  . 


