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 :جهادگران سالمت قرارگاه یریگشکلروند 

 1فرهنگی-و جمع شدن چند مجموعه جهادی یریگارتباط .1

 جهادی واحد قرارگاه برای یگذارنام .2

سطح همکاری در هریک  نیز تعیین و مددرسانی،های تعیین اولیه زمینه جهت بررسی واولیه جلسه  .3

 ، جهت نگارش در نامه اعالم آمادگیهانهیزماز 

 ، و(یا مسئول شهرستان) کرونا ویروس مقابله با بیماریاستانی مسئول  برای ارسال نامهنگارش و  .4

 ای کردن نامهرسانه تحویل و

 راه انداختن جلسات در آنجا تعیین دفتر و پایگاه مرکزی قرارگاه، و .5

 (شانمخاطب نامه، یا نماینده) مسئولین استانی )یا شهرستان(جلسه با  .6

  ،پیشنهادی  یهاسرفصل بر اساس، هاتوافق اولیه و تعیین همکاریو ارتباط، اعتمادسازی

 نامه اعالم آمادگیدر  نهادشدهشیپ یهانهیزمو  نیمسئول

 ،های هریک از عرصه رابطینی برای استانی)یا شهرستان( نیمسئولاز طرف  در همان جلسه

 2و پیشبرد کار هاجهت هماهنگی شوند، معرفی همکاری،

 3برای همکاری شدهمشخص یهاهعرص، بر اساس هاتیولئمسو تعیین  کاری یهاتهیکمتشکیل  .7

 استانی نیمسئولتوسط  شدهمعرفی یهارابطهای کاری با ارتباط و جلسه کمیته .8

 جذب نیرو جهت یرساناطالعفراخوان و  .9

 هر کمیته یهااستیستعیین مالحظات و  .11

 توجیه شوند. ناظر به آن نکات باید ،افراد فعال و مرتبط با قرارگاهکه  تعیین نکات و محتوایی .11

 افراد ستادیبرای توجیه  نکات الزم 

 د هر کمیتهبرای توجیه افرا نکات و محتوای الزم 

 مختلف جذب و یهااتیعملی که با فراخوان، در هریک از افرادبرای توجیه  محتوای الزم 

 .شوندیماعزام 

 هماهنگی مالی برای پشتیبانی .12

                                                           
مشترک، اعالم آمادگی شود؛ تا قرارگاه و حرکت  صورتبه، نیمسئولبهتر است که ابتدا چند مجموعه جمع شوند و سپس به وزارت بهداشت و 1 

یک جمع از چند مجموعه،  یریگشکلهرچند شاید اگر  کن است حرکت محدود به یک مجموعه بماند.ای شکل بگیرد وگرنه ممصورت جبههبه

 شوید.  ییتنهابهای جامعه با ارسال نامه توسط یک مجموعه مجبور به شکستن خط جو رسانه ناچاربهببرد، و  زمان ازحدشیب

زم است النفر اول و مسئول اصلی پیگیری مبارزه با کروناست،  هدف قرارگاه،و شهر و استان  بسیار فردی که در منطقه یسر شلوغبه  با توجه2 

ها هر یک از عرصهکار تعیین شود که  ییهارابط اولیه ، در همان جلسههامارستانیببخصوص  ،برای همکاری شدهنییتعهای برای هر یک از عرصه

 از طریق رابطش پیگیری شود و معطل نماند.

؛ بلکه در بدترین حالت، ممکن است یکی دو کمیته هم موقتاً نیمه تعطیل هاتهیکمتوقف بماند بر تعیین افراد خبره برای همه لزومی ندارد کار م3 

 نیز به شکل درستی راه بیفتد. هاتهیکمباشد؛ اما باید در اسرع وقت، این 
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************* 

 ستادی: یهاخشب

o  ،و اعزام یدهسازمانهماهنگی جذب 
 :جذب 

، از تادی و عملیاتیمختلف س یهابخشتعداد نیروهای مورد نیاز در گرفتن  .1

  مسئول و رابطین هر بخش

 منظم یهادورهفراخوان جذب نیرو بر اساس نیاز، در  .2

که تمایل به همکاری  ییهانهیزممهارت و  ،شامل تخصص رشیفرم پذ یسازآماده .3

 دارند

 زمینه همکاریتخصص و  بر اساسافراد  ستیل ، و ایجادهاداده یبنددسته .4

 یرساناطالع: 

 امکیو پ در شبکه اجتماعی ،شدهجذبافراد  به یرساناطالعجهت  کانال لیتشک .1

 (ندارند یمجاز یکه فضا یکسان یبرا)

 صورتبه، مختلف عملیاتی و ستادی یهابخشمسئولین  از اعالم نیازدریافت  .2

 پیاپی.

، بر اساس نیاز شروع کار ، جهتمسئول جذب اب یجهاد یرویرتبط کردن نم .3

 هابخش

 :مالحظات 

  موقعبه همآن، یرساناطالعاعزام شوند،  افرادی که قرار استبه  حتماًمطمئن شوید ،

 شده باشد.

 

o داخلی قرارگاه: یت امورمدیر 
 تدارکات 

 یمال: 

 ستاد ازیاقالم مورد ن دیرخ .1

 ثبت فاکتور و اکسل .2

 ، عنداللزومیمردم یهاکمکجذب  .3

 به صورت پیاپیپذیرایی و رسیدگی به خود افراد فعال ، 

  قرارگاه محیط یضدعفوننظافت و 
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o یاتثبت تجرب: 
  تشکیالتی قرارگاه-ستادیتجربه: 

 تصوربهتوجیه شوند و هم ازشان پیگیری شود که  یخوببههم  قرارگاه نیمسئول 

، یاقهیدقروزانه، تجربه و نکات خود را ثبت کنند؛ ولو با ضبط فایل صوتی چند 

 یا نوشتن چند خط.

 تجربیات میدانی جهت ثبت و نیز انتقال به دیگر افراد حاضر در میدان 

 توجیه شوند که هم روایت نگاری کنند و هم  ،بل از اعزام برای عملیاتافراد ق

 ، یا نوشتن چند خط.یاقهیدقولو شده با ضبط فایل صوتی چند  ،تجربه نگاری

  پس از عملیات، از طریق فراخوان و ... در کانال و نیز پیام شخصی، و حتی تماس

از صحنه( را  خودای رسانهتلفنی، پیگیری شود که افراد تجربات )و نیز روایت 

، یا نوشتن چند خط، در اختیار قرارگاه یاقهیدقولو شده با ضبط فایل صوتی چند 

 قرار دهند.

 

************* 
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 رسانه:میته ک -
o  رسانه یگذاراستیسبخش: 

  قرارگاه، با کمک همه ارکان قرارگاه یارسانهتعیین سیاست کلی. 

 ه ارکان قرارگاه مجدد هماهنگ شود، با همسیاست کلی در صورت نیاز به اصالح. 

 ًط توس ،ترس عب وفضای رُ شکستن ی این است:یک سیاست کلی پیشنهاد مثال

 لوداری طالب و بسیجیانبا ج ،دمخود مر

  یارسانهتعیین مخاطب یا مخاطبین اصلی در کار: 

o عموم مردم 

o  یاللهحزبجوانان 

o نخبگان 

o طالب 

o  انددشمن یهارسانه ریتأثمردمی که تحت 

o ...و 

 از قبیل: یایجزئ یهااستیسات و مالحظ 

o که در انعکاس و  ییهاچهرهنداشتن تابلو خاص سیاسی  نبودن و سیاسی

رد سیاسی شناخته نشود، )کار بعنوان کار فالن ف .شوندیمای نشر، رسانه

 جنبه عمومی و مردمی و غیر جناحی کار حفظ شود(که 

o  و در خط مقدم است، و  داردانیمشبکه بهداشت و درمان توجه شود که

 .ما مددرسانیم

o  و قرار نیست با  را به حاشیه ببرد. و کارشان افراد خط مقدم نبایدکار ما

و باید تعامل  کار آنها شویم. قرار نیست مخلّ آنها موازی کاری شود.

 داشته باشیم.حداکثری با آنها هماهنگی 

o  ازحدشیب مانیارسانهاس در انعک ،یاللهحزبطلبه و بچه لزومی ندارد 

 .هاستآن در کنارو  ،او هم مثل باقی مردم .و برجسته شود نماانگشت

باشد که اقشار مختلف مردم را  یاگونهبه خواهدیمبخصوص که کار 

 خواهدیمایست که  به گونهدرگیر کند. اگر مخاطب عام حس کند کار 

 ت نتیجه عکس دهد.خاص را مدام نشان دهد، ممکن اس ییهاپیت

o ی که از طرف مربوط به هر عملیات، باید با رابط یارسانه یهاتیفعال

هماهنگ باشد، ، اندشدهعرفی مهمان عملیات  درباره حکومتی نیمسئول

اگر  مثالً) گرفته شود. در نظرمربوطه  نیمسئول یارسانهمالحظات و 
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و  لمسئوشود، مالحظات  یارسانه خواهدیمچیزی از درون بیمارستان 

سلب نشدن این کار جهت  گرفته شود( در نظررابط بیمارستان باید 

 الزم است.حفظ و استمرار همکاری اعتماد، و 

o ...و 

  آنها کردن یارسانهکردن رویدادها، و زمان  یارسانهتعیین ترتیب. 

o ًو انعکاس روی عملیات شماره  یارسانهدر روز اول و دوم تمرکز کار  مثال

روی عملیات شماره دو، و...  یارسانهکار  از روز سوم باشد؛ و یک

چند عملیات،  زمانهم صورتبهممکن است از همان روز اول،  کهیدرحال)

 با اهمیت یکسان، شروع شده باشند.(

 از هر رویداد و تعدادشان الزم یین نوع تولیداتتع 

 لیاتچه بر اثر تک و پاتک عم) کندیمتغییر  یارسانهیط عملیات شرا ازآنجاکه 

است که  نیازلذا  بر اثر اتفاقات و رویدادهای جدید(؛ای دشمن، و چه رسانه

نوع و زمینه تولیدات، روزرسانی شود، و ، بههرروز یارسانهجزئی  یهااستیس

-با یک سیاست صرفاًای نیست که گونهکار به شان هر روز مشخص شود.تعداد

 گذاری اولیه تمام شود.

 

o  رسانه تولیدبخش: 

  کندیم یاندازراهیدی را تول یهاگروه، شدهنییتعای رسانه یهااستیسبر اساس. 

 کلیپ 

 پادکست 

 مستند 

 گزارش خبری 

 عکس نوشت 

 انیمیشن 

 روایت 

 تبلیغات 

 ...و 

 :تولید دو مرحله دارد 

 هاداده یآورجمع 

o .اعم از عکس، صوت، فیلم، و... هرچه که قابلیت تبدیل به اثر دارند 
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o ًشود. یبردارلمیفعکس و  ، از همان ابتدا،از همه مراحل کار مثال 

o االمکانیحت ، و از همه مراحل اعزام،شوندیمافرادی که اعزام  از 

گرفته شود )چه قبل اعزام، چه  ییهامصاحبهشود، و نیز  یبردارعکس

 (در حین عملیات، چه بعد از عملیات.

o .از همه افراد اعزامی، ثبت تجربه، روایت نگاری، عکس و... خواسته شود 

o ...و 

  و تولید آثارفرآوری. 

 

o  رسانه شارانتبخش: 

 با: یریگارتباط 

 هایخبرگزار 

 مایصداوس 

 سایتهای خبری 

 اجتماعی رایج در منطقه مخاطب عملیات یهاشبکه 

o :مالحظات 

  ًهنوز  مثالً جلوتر از انتشار باشد. به این معنا که اگر انتشار،   قدمکیتولید باید طبیعتا

این  یهاتیفعالم بعدی، نشده و قرار است در گا هااتیعملوارد انعکاس دادن یکی از 

 از این عملیات شروع شده باشد. یارسانهعملیات را نشر دهد، تولید محصوالت 

  ین تعی یمسئولتولید و نیز انتشار،  ،یگذاراستیسمختلف رسانه، اعم از  یهابخشبرای

 شود که تجربه داشته باشد.

 یهاستایسرسی شود که با آثار قبل از تولید و نیز قبل از انتشار باید توسط یک ناظر بر 

اشتباهی داشته باشد که اثر عکس  ناکردهیخداای همخوانی داشته باشد، نه اینکه رسانه

 بشود برای تخریب کار. یاسوژهدهد یا 
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************* 

 

 :انبیمارجهادی همراه عملیات  -
o  در جلسه اولیه با  شدهیمعرفرابطین درگیر، از طریق  یهامارستانیبهماهنگی و ارتباط با

 (هر بیمارستان نیمسئولتعیین رابط از طرف و ( )بیمارستان نیمسئولیا و ) نیسئولم

o نیازسنجی بیمارستان 

 اخذ شود.( ،روزبه ،ازیموردن)از طریق رابط بیمارستان، تعداد و نوع نیروهای 

o  جلسه توجیهی حضور داوطلبین در برای و اعزام، جذبتوسط بخش  یرساناطالعفراخوان و 

ه ب خواهندیماینکه داوطلبینی که  مثالًوان باید شرایط الزم هم بیان شود. در این فراخ

 نداشته باشند، یا... یانهیزمبیمارستان بروند خودشان بیماری 

o قبل از جلسه توجیهی: یهایآمادگ 

 هماهنگی بیمه افراد اعزامی 

 هماهنگی و تعیین مفاد و مالحظات توجیهی 

که واحد جذب تکمیل  ییهافرم بر اساسشوند، به داوطلبینی که قرار است اعزام 

 .شودیم یرساناطالعاکسل کرده است، وارد و  کرده

توجیه شوند.  هاییعزام شوند، باید در زمینهااز سوی دیگر، افرادی که قرار است 

بخشی از این توجیهات، مسائل پزشکی هستند که مربوط به بیمارستان و رابط 

ائل مربوط به اهداف کار توسط قرارگاه است که بیمارستان است. بخش دیگر مس

و مفادش مشخص شود تا مالحظات الزم، در جلسه  شدهنییتعباید از قبل 

 توجیهی به داوطلبین منتقل شود.

o در ابعاد: هماهنگی جلسه توجیهی و انجام توجیه 

 پزشکی 

 جهادی:قرارگاه  یهااستیسو  ناظر به اهداف مالحظات 

 اعزامی شرایط سالمتی خود فرد 

o  نداشتن یانهیزمبیماری 

o  نبیمارستان نرفت به یاپیپآمادگی جسمی قبلی، و نیز استراحت کافی و 

o شرایط سالمتی و وضع خانواده افراد اعزامی 

o باشد که قرارگاه طوری  اشخانواده و شرایط طوری نشود که فرد اعزامی

 درگیر دغدغه مسائل خانواده و بیماری خود این افراد شود.
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 و روانی ت معنوینکا 

o  اعم از روایات و ... درمورد بال و بیماری، آمادگی مرگ)از آنجا که مواجهه

قرنطینه امری انکارناپذیر است، افراد اعزامی  یهابخشبا موارد فوتی در 

خودشان به هم  تنهانهباید آمادگی مواجهه داشته باشند، طوری که 

 هم روحیه بدهند.(  کنانکاربریزد، بلکه بتوانند به دیگر بیماران و 

o  راهی بیماران )از الزم برای خدمت و هم هر کارانجام آمادگی برای

 دستشویی بردن تا نظافت و...(

o همدلی کردن با بیماران و نه اینکه هم دردی کنند 

  ؛ اما نه اینکه میفهمیمباید به بیمار برسانیم که حال او را

اید او را تسلی و بنشینیم کنارش و با او غصه بخوریم، بلکه ب

 آرامش بدهیم.

  رسانه و تجربه:انتقال و ثبت نکات در زمینه 

o  ایرسانه یهانهیزمتوجیه افراد اعزامی در 

  بدون هماهنگی چیزی را از بیمارستان و... وجهچیهبهافراد ،

 نکنند. یارسانه

o  ولو در قالب چند  ،یارسانهمالحظات  بر اساس، االمکانیحتاعزامی افراد

را برای  هاتیروانگاری کنند و این روایت  یقه صوت، یا چند خط متن،دق

 انتشار در اختیار قرارگاه قرار دهند.

o  تجربه خود را ولو در قالب چند دقیقه صوت، االمکانیحتافراد اعزامی ،

 یا چند خط متن، در اختیار قرارگاه قرار دهند.

o  رف ، یک نفر از طنوبت)در هر یک از سه  نوبت مبلغین هر بیمارستان و هر مسئولتعیین نماینده و

 قرارگاه برای کنترل عملکرد افراد اعزامی، در هر بیمارستان مستقر باشد(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رساتی در مقابله با ویروس کرونا )قرارگاه جهادگران سالمت استان قم( تجربیاتی از جهاد یاری 01  

o عملیات همراه جهادی بیمار مالحظات: 

  دیگر و در ستاد نباید  یهاتهیکمافراد درگیر در عرصه ارتباط با بیماران و بیمارستان، در

 4فعالیت و حضور داشته باشند.

  عدش ، و بشوندیمانی برای قرنطینه افرادی که درگیر بیمارستان مک االمکانیحتقرارگاه

 فراهم نماید. ،برایشان مقدور نیست به منزل بروند

  از  ییهابخشلزوم تناسب افراد اعزامی، با شرایط منطقه عملیاتی؛ مثالً افراد مجرد، به

 بیمارستان که زنان بستری هستند اعزام نشوند و...

  جهیزات پزشکی حداقلی الزم، برای افراد اعزامی.لباس و ت نیتأمپیگیری 

  بیمارستان، درمورد ماهیت کار و وظایف افراد اعزامی، توسط  کارکنانلزوم توجیه شدن

 رابط بیمارستان

 جهت اعزام. موقعبهجامع و البته  یرساناطالع 

  از درون ییهالمیفنکته مهم: ممکن است افراد اعزامی، بدون هماهنگی، تصاویر یا 

 قرارگاه هماهنگ نباشد، بلکه در یارسانهبیمارستان و... منتشر کنند، که با مالحظات 

دشمن شده و به کل کار ضربه بزند. هم به کاری  یهارسانه یارسانهمواردی حتی سوژه 

در فضای اجتماعی هدف بوده آسیب بزند، و هم موجب سلب اعتماد  ینیدآفریامکه برای 

افرادی که وارد  حتماًلذا جهت پیشگیری، بهتر است که  و رابطین شود. نیمسئول

یکی دو نفر مشخص  تاًینها، نوبت، گوشی خود را تحویل دهند و در هر شوندیمبیمارستان 

که مرتبط با افراد قرارگاه و نماینده قرارگاه در بیمارستان هستند، و بخصوص افرادی که 

 ن همراه داشتن گوشی را داشته باشند.تولید کنند، امکا یارسانه یهاپیکلقرار است 

  ی بیمار، نکات و تجربیاتی که از برخی همراهان و افراد اعزامی زمینه تجربه همراه جهاددر

 منتشر خواهد شد.گاه ه همراه این جزوه تجربیات قرارب، جمع شده است

 

 

 

 

 

 

                                                           
ه بیماری، قرارگاه کارایی و توان عملیاتی خود را از دست سرایت بیماری و افراد قرارگاه ب در صورتبه شدت مسری بودن بیماری،  با توجه4 

 خواهد داد.
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 :عملیات پیک مهربانی )خرید مایحتاج( -
o  خارج شوند، و کسی را  توجه به شرایط خطر بیماری از منزلبا  توانندینمکمک به افرادی که

الکترونیکی  یهافروشگاهو  هاتیساامکان خرید از  وکه خرید مایحتاجشان را انجام دهد، ندارند 

 .ندارندنیز یا تلفنی را 

، افراد مرخص شده از کروناویروس درگیر با  ، افرادتنفسی افراد سالمند یا بیماران .1

 .اندنشدههنوز کامل خوب  و اندیخانگکه قرنطینه  بیمارستان

خط  ریدرگ، که شانیهاخانوادهعرصه بهداشت، بخصوص بیمارستان، و  کارکنان .2

 .اندمقدم

 

o .. پیک مهربانی برای اقشار در معرض خطر. 

 یافتن سازوکار برای شناسایی افراد 

  از طریق ائمه جماعات مساجد، معتمدین محله،  تواندیمسازوکار شناسایی

 و ترمنظمبسیج شبکه  یهاگاهیپابسیج باشد. بخصوص که  یهاگاهیپایا 

دارند، در  گونهنیا، و اطالعاتی از افراد محل که مشکالت است یترییاجرا

 اختیار دارند.

 شود. ییهایهماهنگو  هاصحبتز طریق بسیج در ابتدا باید بخصوص ا 

  ،روند اجرایی کار را کلید  توانیمبعد از فراهم شدن سازوکار شناسایی افراد

 زد.

 

o  برای اعزام برای این عملیاتداوطلب  یروهاینفراخوان جهت جذب 

o از به اگر نیکه  این افراد، تماس و ارتباط باسپس با گرفتن لیست و  روند اجرایی شناسایی افراد؛

 رندیگیمقرار  یرسانکمکدارند، در لیست  کمک

o مشخص، ترجیحاً ده آدرس و شماره  مثالًو  ،حالت ثابت داشته باشد ،پیکاین بود که  یبندجمع 

، در همان منطقه محل سکونت پیک، به او وصل شوند. پیک در مدتی که امکان همکاری دارد

 .خواهد داشت بر عهدهنفر را کار این ده پیگیری 

 و ردیگیمهم بهتر شکل  ،بین پیک و افراد نیازمند پیکثابت  دوطرفهارتباط  گونهنیا ،

 .داندیمرا  افرادی که با آنها در ارتباط استشرایط هم پیک بهتر 
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 .پیک در ابتدا باید بتواند با مخاطبین خود ارتباط بگیرد 

 کدام برند را  و ،چقدراز هر کاال ب، که مخاطبه اینباید  ، پیکلیست خرید درمورد

 .، توجه داشته باشدو با چه شرایطی خواهدیم

 خرید... درمورد وجه 

 

o  خدمات درمانی در بیمارستان کارکنانپیک مهربانی برای خانواده 

  شودیمهم  کنندیمو ... خدمات ارائه  هامارستانیبکه دارند در  ییهاطلبهحتی برای 

  بیمارستان، که به علت  کارکنانکه هم کار  است یسازوکاراین عملیات هم محتاج

 سوءاستفادهخود را ندارند راه بیفتد، هم زمینه  یاکارهدرگیری در خط مقدم، امکان انجام 

 نیاید.  به وجودافراد دیگر 

  کارکنانداخلی از  با شمارهرا  هاسفارشپیشنهاد: رابط قرارگاه در خود بیمارستان، این 

 پیک مهربانی انتقال دهد.  نیمسئولقرارگاه و بگیرند و به 

 

************* 

 

 :توزیع اقالمعملیات کمک به  -
o شودیماقالم توسط سپاه انجام ام برای توزیع اعز. 

o  هاگاهیپادرگیر در اعزام، از طریق نواحی بسیج، یا مستقیم از طریق  یهاگاهیپاارتباط با 

o  هم برای  جهت فایده دارد؛وزیع اقالم، از سه ت نهیدر زمحضور طالب در کنار بسیجیان، بخصوص

 طالب، هم برای مردم و هم برای بسیجیان.

  رتباط وهم از جهت صحبت و اباال ببرد.  تواندیمحضور طالب، هم وجهه فرهنگی کار را 

و عنوی و تبلیغی در ارتباط با مردم، ، همچنین نکات مینیدآفریامآرامش بخشی و 

عی برای مردم. از جهت بسیجیان هم ارتباط حضور طالب در فضای اقنا ریتأثهمچنین 

 تبلیغی خود را برای بخصوص-فرهنگی راتیتأثمداوم چند طلبه با بسیجیان یک پایگاه، 

 جوان بسیج دارد. یهابچه

o  ،معنوی و ادعیه مرتبط ... هم تهیه شد  که -و نکات فرهنگی هایی شامل مفادبرگهاز طرف قرارگاه

 د.پخش ش اقالم و برگه محتوای پزشکی بوده،همراه بسته بهداشتی که شامل 

 


