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 مقدمه
موسسه ای به نام مکتب امیرالمومنین )ع( با هدف تربیت افراد تحصیلکرده و متدین به ابتکار شهدای بزرگوار بهشتی و  1353در سال 

 تهران در دل این مکتب به وجود آمد.   دارس مفید از جمله دبیرستان مفیدسال بعد مجموعه مباهنر شکل گرفت که چند 

 
  مفیددبیرستان پسرانه غیردولتی 

با هدف کمک به مناطق محروم و انجام فعالیت های خیریه هر سال عید نوروز در یکی از مناطق محروم  فارغ التحصیالن دبیرستان مفید

این گروه لغو و صرفا فعالیت های اجرایی آن شامل  35به دلیل شیوع ویروس کرونا سفر  1399اقدام به برگزاری اردوی جهادی می نمایند. نوروز 

 سه کالسه در شهرستان ریگان انجام گردید. کمک های آموزشی و احداث یک باب مدرسه 

نفر از دانشجویان  70می باشد و حدود  1401سال  نوروزمسافرت خود در ایام  ششمینسی و هم اکنون این مجموعه در آستانه برگزاری 

در رشته های مختلف دانشگاه های تهران قصد دارند با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف عمرانی، فرهنگی، آموزشی، تخصصی و ... امسال 

 میهن عزیزمان بردارند. حضور یابند و در حد توان خود قدم هایی استوار در راستای محرومیت زدایی از روستاهای کرمانیکی از مناطق محروم استان 

، کرمانست که پس از سفر نمایندگان اردو به استان ا مطالبی که در ادامه تقدیم می گردد طرح برنامه های پیش بینی شده برای این اردو

 بازدید مناطق محروم از نزدیک و صحبت با مسئولین منطقه تدوین شده است.
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 مجتمع آموزشی مفید 
ت مسئولی یت افرادیو ترب یاسیس یت هایندار، انجام فعالید یروهایع نین تهران با هدف تجمینیاز متد یاز انقالب جمعش یپ یدر سال ها

 مرجع عالیقدر ین ابتکار که از سویه السالم( کردند. این )علیرالمومنیبه نام  مکتب ام یس مکتبیاقدام به تأس یالت عالیتحص ین و دارایر، متدیپذ

به کار خود  یلیاردب یت اهلل موسویآ مرحوم صورت گرفته بود تحت نظر یبهشتدکتر د یباهنر، و شهدکتر د ی، شهیلیاردب یاهلل موسوت یآ حضرت

 ادامه داد.

د و یس کانون توحیه تاسبنسل جوان آن روز اقدام  یبرا ین آحاد جامعه و فرهنگ سازیدر ب ین مکتب با هدف اشاعه فرهنگ اسالمیا 

د در محل یرستان مفیبا عنوان دب 1357در سال  یدان انقالب تهران نمود که بعد از مدتیم یدر حوال 1353د در سال یمف ییمدرسه راهنمان یهمچن

د یمف ییراهنما 1361کرده است ادامه داد. در سال  دایپ یشتریکه اکنون وسعت ب یمه تمامیابان زنجان( کار خود را در ساختمان نیخود )خ یفعل

)در  1376در سال  2د یمف ییه(، راهنمایطری)در منطقه ق 1370درسال  2د یرستان مفیس دبیس شد. تاسیرستان تأسیدب ینار محل فعلز کین

 باشد. ین میرالمومنیت مکتب امیبارز فعال یدان ونک( نمونه هایم ی)حوال 1383در سال  3د یرستان مفی( و دب2رستان یمجاورت دب

التحصیالن نامیده شدند و از آن پس هر سال یک دوره به این فارغ 1ی فارغ التحصیل شدند دوره 1دبیرستان مفیداولین دوره ای که از  

سال از تاسیس مجتمع و دبیرستان مفید، نام مفید نامی آشنا در عرصه ی تالش و فعالیت است. از   40اضافه شدند. هم اکنون با گذشت حدود 

شهدا، بزرگداشت ی التحصیلی، برگزاری هفتهی و فارغی دانش آموزان خود، برگزاری جلسات هفتگی دانش آموزاصلی دبیرستان براهای برنامه

 اردوهای متنوع تشویقی و تفریحی و درسی است که این مجموعه را از همتایان خود متمایز نموده است.

آموزان ه و کارهای پایدار فارغ التحصیلی بعد از جدایی دانشفارغ التحصیل شده اند. مفهوم دور 1 دوره از دبیرستان مفید 41هم اکنون  

از این دست این جمع هایی های جهادی، موسسات خیریه، و فعالیتسفرفارغ التحصیلی از جمله همین  چشمگیرهای از محیط دبیرستان، و فعالیت

 دارد.ن را تا سالها در کنار هم نگه میتواساده ولی پر

فرهنگی و اجتماعی و مهارت در های بنیان گزاران این مجموعه پرورش نیروهایی با تخصص علمی، پرورش دینی، دارای زمینهاهداف کلی  

 مقابله با مشکالت اجرایی بوده است.

د یمف رستانیالن دبیت فارغ التحصیبه وضع یباشد و با نگاه یم ین مجتمع آموزشیران ایمد یت هاین اهداف هنوز هم سرلوحه فعالیا 

ن یرگردانان ات موسسان و کایمان به موفقیجز ا یجه ایکشور مشغول به کار هستند، نت یتیریو مد یعلم یشتر آنان در سطوح باالیکه اکنون ب

 شود. ینم حاصل یمجتمع آموزش
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 التحصیالنادی فارغجه مسافرت گیریشکل
الن که دوران جنگ را در کنار دوستان هم مدرسه یاز فارغ التحص یدر کشور، عده ا یو آغاز مرحله سازندگ یلیان جنگ تحمیبعد از پا

ل یالن افتادند تا با استفاده از پتانسیان فارغ التحصیدر م یاریو هم  یهم کار یمناسب برا یجاد بستریگذرانده بودند به فکر اها خود در جبهه یا

الن ین فارغ التحصیز بین یگریان تفکر دین مین در ایبپردازند . همچن یهن اسالمیم یابند و به سازندگیق خدمت یر توفگید یآن بتوانند در سنگر

آن حال و احوال را  یگشتند تا بتوانند کم یم یدر شهرها پس از جنگ بود و به دنبال محفل و مأمن یوجود داشت و آن مواجه شدن با خالء معنو

مسافرت  یتوان اهداف مذکور را با برگزار یدند که میجه رسین نتیبه ا ین دوستان پس از مدتین خسران را جبران کنند. ایا یتکرار کنند و به قول

ز یپس از جنگ بود ن ین برنامه هایکه جزء اول یران اسالمیا یتوان به سازندگیکنار آن م ن کرد و دریدر مناطق محروم همزمان تأم یجهاد یها

خواهد شد در مناطق  آن به طور مختصر ذکر یخچه یکه تار زینها ن مسافرتیاول ،رستانیدب یجهاد ین جهت و در ادامه مسافرتهایپرداخت. به هم

 کشور برگزار شد. یجنگ

از تهران با  ین است که جوانانیا ،شود یام نوروز و بعضاً در فصل تابستان انجام میکه در اها ن نوع مسافرتید این فوایاز عمده تر یکی 

ک سراغ مردم محروم بروند و با مشکالت، یتوانند از نزد یروند که م یم ید به مناطقیشد یت هایو محرومها ینسبتاً مرفه و به دور از سخت ییفضا

ت و یام محرومی، پیین آشنایا یرد و بتوانند در طیآنها در ذهنشان شکل گ یدغدغه  یشان ارتباط برقرارکنند و تا حدیها ییو نارساها کمبود

 هرچند اندك فراهم کنند. ید بتوانند کمکیکنند، برسانند شا یم یتخت زندگیآسوده در پا یالیکه با خ یگر کسانین مردمان را به دیاستضعاف ا

به امور مناطق محروم  یدگیز رسین یکنند، افراد اندک یشرکت مها ن مسافرتیتن که هر ساله دراها ن  دهیان اید است از مین امیهمچن

که  ین جمعیتوان گفت حضور در چن یت میدر نها خود قرار دهند. یآن در کنار امور مهم زندگ یها یمشکالت و سخت یکشور را با توجه به تمام

پر زرق و برق ما  یجامعه را در ها توان همه آن یباشد که امروزه کمتر م یاز صفات بارز آن م ییکتایو  یگانگی، صداقت، ییبای، زی، درستیراست

ان سال با یسالها ن مسافرتید است ایافراد خواهد داشت. لذا ام یبررو یار خوبیبس یو معنو ی، روانیک زمان جمع کرد، اثرات روحیک جا و در ی

 ان گذشته برگزار شود.ینسبت به سال یتریقو یومعنو یماد یپشوانه 

اردو در مناطق مختلف کشور  از ارسباران در شمال غرب تا زابل در جنوب شرق و از سرخس در شمال شرق تا  سی و یککنون  تا 1368از سال 

هر چند  ین مناطق از کشور و کمکیا یت هایزان با استعدادها و محرومین عزیا ییده است که حاصل آن آشنایآبادان در جنوب غرب برگزار گرد

 است.ن مناطق بوده یا یکوچک در راه آبادان
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 جهادی مسافرتمجمع 

 1دیرستان مفیالن دبیاز فارغ التحص یاج است. هرساله تعدادیو اداره امور احت یجهت سامانده یستمی، سیمسافرت جهاد یبرگزار یبرا 

ر یاخ یاردوها در سال ها یموجب شده است که ساختار کل یداشته باشند. عوامل متعدد یزین امر برنامه ریا یند تا برایآ یگرد هم م یجلسات یط

و تالش  یشود که سع ین شرکت کنندگان اشاره کرد که هرساله باعث میت موجود بیمیتوان به رفاقت و صم ین عوامل مین ایحفظ شود. از مهمتر

 ن مسافرت انجام شود.یا یبرگزار یبرا یادیز

الن یفارغ التحص یجهاد مسافرت 

است خودجوش و  یحرکت 1 دیرستان مفیدب

 یساختار یچ گونه وابستگیمستقل، بدون ه

 یر دولتیو غ یدولت یا نهادهایها به سازمان

که نقطه  یانیکه با اتکا بر حضور دانشجو

ن یل در ایآنان تحص یمشترك همگ

ام  یرستان است، در مناطق محروم و در ایدب

تحت ات مذکور سرود.جل یش مینوروز به پ

شود  یل میتشک یجهاد یعنوان مجمع اردو

 یدر راستا یرنده اصلیم گیو در واقع تصم

باشد. شرکت  یم یجهاد یاردوها یبرگزار

باشد  یالن در مجمع آزاد میه فارغ التحصیکل

گر امور مرتبط با یو د یرسانجلسات، اداره جلسات، اطالع  یبرگزار یرد. هماهنگیگ یبه شرکت کنندگان تعلق م ین نامه داخلییطبق آ یو حق رأ

 شود. یاعضا انتخاب م یکسال از سویبه مدت  یکه و شدبا یر مجمع میمجمع بر عهده دب

در حقیقت اصلی ترین مرجع تصمیم گیری برای هر مسافرت مجمع همان مسافرت می باشد که تصمیم گیری ها در آن با هم فکری و  

 هم اندیشی اعضای آن صورت می گیرد.
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 التحصیالن دبیرستان مفیدتاریخچه مسافرت جهادی فارغ

 

 آبادان – 1368ماه  ( بهمن1 

در دو  ینفر 28 یان ترم، عده ایالت میدر فاصله تعط ن مسافرتیاول 

 ی، نقشه برداریشبانه روز یمرحله به منطقه آبادان سفر کرده و با کار طاقت فرسا

ب شده در شهر آبادان را انجام دادند یاز منازل و امالك تخر یادیک تعداد زیو تفک

که به صورت مستقل از هم در  ینفر 4تا  3 یبود که گروه ها ی. حجم کار به حد

ازشب مشغول رسم جداول و  یت داشتند تا پاسیمختلف شهر فعال یمحله ها

خانی از بودند. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای مصطفی رستم ها نقشه

 قرار داشت. 6فارغ التحصیالن دوره 

 

   

 

 

 آبادان  – 1369نوروز سال  (2

ن یباز هم در همان منطقه از کشور برگزار شد و در ا ن مسافرتیا 

محله  یکل نقشه ها یالن حضور داشتند. جمع آورینفر از فارغ التحص 49مسافرت 

د وگزارش یبه طول انجام 69ور ماه سال یشهر یمختلف و مناطق شهر تا حوال یها

جو  یو بهرام شاکر یخانرستم ی، مصطفینجف یان مهدین مسافرت توسط آقایا

ن یا یخیآن موجود است که به واقع جزء اسناد تار یه شد و نسخه اصلیته

منظم  یجلسات یم به برگزاریرا بر عهده داشتند تصمها ن مسافرتیتدارکات ا یودکه تا حد ین دو مسافرت افرادیباشد. بعد از ا یمها مسافرت

 یرستم خان یان مصطفیاز جمله آقا یند . هسته اول جلسات که شامل عده اینما یریگیپ یامور مسافرتها را به صورت جد یگرفتند تا کار هماهنگ

نکه ی( بود، به علت ا8)دوره  یار طاهری( و ماز8ا )دوره یپو یفید شری(، جمش8)دوره  یمعصوم ی(، غالمعل8م زادگان ) دوره یکر ی( ، هاد6) دوره 

ل جلسه داد. مسئولیت یر آغاز به کار کرد و در همان محل تشکیرکبیل بودند در دانشگاه امیر مشغول به تحصیرکبیزان در دانشگاه امین عزیا یتمام

 قرار داشت. 6خانی از فارغ التحصیالن دوره این مسافرت بر عهده جناب آقای مصطفی رستم 

 

 یابوموس  – 1370ماه  نیفرورد*

سفر به منطقه  یبرا یو هماهنگ یالن جهت حضور در مسافرت و بعد از چند ماه بررسینفر از فارغ التحص 66رغم ثبت نام  ن سال بهیدر ا 

 د.یرفت مسافرت لغو گردین مسافرت صورت پذیلئومنطقه با مسن مسئولیکه از طرف  یبا تماس 28/12/69ره هرمز، در تاریخ یجز

 ابوموسی  – 1370مرداد ماه  (3 

ر کل یصورت گرفته با مد یها یوسته بود در مرداد ماه با هماهنگیبه وقوع پ 1370که در انجام مسافرت نوروز سال  یمشکالت به علت

جهت انجام مسافرت  یره ابوموسی(، جز1ل دوره ی)فارغ التحص ید ابوالفضل موسویمهندس س یهرمزگان جناب آقا یر استانداریوقت عمران جزا
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از مهاجرت مردم منطقه به  یریدر جهت جلوگ یر مطلوبید که قطعاً تاثیبرگزار گرد یدرجه مرداد ماه آن منطقه، مسافرت 50 یانتخاب شد و در گرما

ران و کشور امارات یا یاسالم ین جمهوریماب یره ابوموسیت جزیل وجود اختالف بر سر مالکیدر آن برهه از زمان به دلن امر یگر داشت که ایمناطق د

شد. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای مصطفی رستم خانی از فارغ التحصیالن دوره  یکشور محسوب م یجزء مسائل راهبرد یمتحده عرب

 قرار داشت. 6
 

 ابوموسی  – 1370( شهریور ماه 4

ور یشهر 30تا  14که مسافرت مرداد ماه داشت در فاصله  یج مطلوبینتا با توجه به

ن ید. در ایبرگزار گرد یدر منطقه ابوموس ین مسافرت جهادیدوم 70ماه سال 

 یت شرکت کنندگان بر رویعمده فعال یز همچون مسافرت قبلیمسافرت ن

همراه بود.  یفن یانجام کارها یمتمرکز بود که البته با چاشن یعمران یکارها

مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای هادی کریم زادگان از فارغ التحصیالن 

 اشت.قرار د 8دوره 

 
 
 ابوموسی  – 1371فروردین ماه  (5

ن منطقه به مجموعه افراد شرکت کننده در اردو، یاعتماد مسئول به علت حسن 

ن مسافرت ید. در ایبرگزار گرد یز در منطقه ابوموسین 71ن ماه سال یمسافرت فرورد

 یطرح ها ید بر اجرایل حضور داشتند و باز هم با تاکیزان فارغ التحصینفر از عز 65

افتند. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای مصطفی یدر منطقه حضور  یعمران

 قرار داشت. 6رستم خانی از فارغ التحصیالن دوره 

 
 خوزستان  – 1372فروردین ماه  (6

ز یکامالً متما یالن مسافرتیفارغ التحص یگر مسافرت هایجمع د ن مسافرت دریا 

در آن برهه از ها مسافرت ین برگزارمسئولیسر نشده بود، یم یرغم همه تالش ها، انجام مسافرت جهادیصورت گرفته، عل یها یریگیبود. بعد از پ

الن در امر یت چندساله فارغ التحصیتواند در حفظ فعال یم یو علم یاحتیبه صورت س یک مسافرت حتی یدند که برگزاریجه رسین نتیزمان به ا

د که در مجموع یل اهواز برگزار گردیشرکت لوله و پروف یزبانیدر منطقه خوزستان و با م یاحتیکامالً س ین مسافرتیبنابرا موثر باشد. یمسافرت جهاد

قرار  6بود. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای مصطفی رستم خانی از فارغ التحصیالن دوره  یقبل یکامالً متفاوت از مسافرت ها یمسافرت

 داشت.
 

 بشاگرد  – 1372اه ( تیر م7

ب بشاگرد یعج ید در منطقه یرستان مفیالن دبیفارغ التحص یته امداد استان هرمزگان، مسافرت جهادیصورت گرفته با کم یها هماهنگیبا 

ک حوضچه یک گروه مشغول حفر یبود. دو گروه عمده وجود داشت،  ین مسافرت امور کشاورزیل در ایزان فارغ التحصیت عزید. عمده فعالیبرگزارگرد

دادند.  یالت را انجام میپرداختند و بعد هم کار کاشت نخ یالت به حفر گودال میره آب بودند و گروه دوم جهت کاشت نخیذخ یجهت جمع آور

د. مسئولیت این مسافرت بر یبرگزار گرد ینیه امداد امام خمتیکم یزبانید بود که به میرستان مفیالن دبین مسافرت فارغ التحصین مسافرت اولیا

 قرار داشت. 2عهده جناب آقای حامد شکوری از فارغ التحصیالن دوره 
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 ایالم  – 1373فروردین ماه  (8

روز  16 یشدند ط یرا شامل م یدوره ا 8 یالن که بازه اینفر از فارغ التحص 102الم، یاستان ا یصورت گرفته با جهاد سازندگ یها هماهنگیبا 

تا این زمان برگزار نمودند.  ییاجرا یرا از نظر تعداد افراد شرکت کننده و تنوع کارها یجهاد ین مسافرتهایاز بزرگتر یکیالم یحضور خود در منطقه ا

در درون استان،  یکوچک تخصص یجهت گروهها یتخصص یاردوها یدر منطقه و برگزار یالن از نظر مادیکار فارغ التحص یدر واقع از نظر بازده

به حساب آورد. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای جمشید شریفی از  یلیالتحصفارغ ین مسافرتهاین مسافرت را یکی از بهتریتوان ا یم

  قرار داشت. 8فارغ التحصیالن دوره 

 

 بوشهر  – 1374فروردین ماه  (9

در دو گروه مجزا در مناطق  یجهاد یالن شرکت کننده در اردویته امداد استان بوشهر، فارغ التحصیصورت گرفته با کم یها یبا هماهنگ 

ته امداد یان کمیجهت مددجون مناطق به ساخت خانه یروز حضور خود در ا 15ته امداد پرداختند و در طول یبا کم یلم به همکاریخورموج و بندر د

 یل عدم تمرکز امکانات رفاهین امر به دلید و ایگرد یالن بود که به طور همزمان در دو منطقه برگزار مین مسافرت فارغ التحصین اولیپرداختند. ا

 یمسافرت ها یدر امر برگزار یین مسافرت را تجربه نویتوان ا ین حال میاز همه شرکت کنندگان در هر کدام از مناطق بود. با ا ییرایجهت پذ

و در قسمت بندر دیلم برعهده جناب  11به حساب آورد. مسئولیت این مسافرت در قسمت خورموج برعهده جناب آقای علی رسولی پور دوره  یجهاد

 قرار داشت. 10آقای حسن زارع دوره 

 

 

 

 

 

 ارسباران  – 1375فروردین ماه  (10

 اولین، شرقی آذربایجاندر استان « نیآفر خداتوابع بخش » ارسباران از

الن بوده یفارغ التحص یمسافرت جهاد یشاهد برگزار بود که کشوردر  سردسیرمنطقه 

ه یو به توص یجان شرقیاستان آذربا یق جهاد سازندگیبود از طر یزداریجهت آبخ یز که شامل درختکارین مسافرت نیانجام شده در ا یاست. کارها

ده بود. مسئولیت این مسافرت بر عهده یو فراهم گرد ینیش بیمهندس امانپور پ یجناب آقا یقات وزارت جهاد سازندگیمعاونت وقت آموزش و تحق

 قرار داشت. 11جناب آقای علی رسولی پور از فارغ التحصیالن دوره 
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 پیرکوه  – 1375( مرداد ماه 11

از  ید با همت جمعیرستان مفیالن دبیفارغ التحص یمسافرت جهاد نیازدهمی 

 ین مسافرت با هماهنگید . ایگرد یرکوه برگزاریالن در منطقه دور افتاده پیالتحصفارغ

نکه از نظر تعداد یرغم اید و علیته امداد امام خمینی استان مازندران برگزارگردیکم

چون همه شرکت کنندگان با عالقه  یول الن بودیفارغ التحص ین مسافرت جهادیکوچکتر

اد و خاطره شرکت ید که در یبرگزارگرد ین مسافرت حضور داشتند مسافرت مطلوبیدر ا

کنندگان آن ماندگار شده است. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای وحید سالمت 

  قرار داشت. 12از فارغ التحصیالن دوره 

 

 دهلران  – 1376( فروردین ماه 12 

جهاد  یالن با هماهنگیفارغ التحص یمسافرت جهاد دوازدهمین 

نفر از  73ن مسافرت ید. در ایالم، در منطقه دهلران برگزار گردیاستان ا یسازندگ

ن یدر منطقه پرداختند. ا یالن حضور داشتند که به انجام درختکاریالتحصفارغ

از  یجهاد یشرکت کننده در مسافرتها یهاف دورهیز از لحاظ طیمسافرت ن

الن را پوشش یکار از فارغ التحص یدوره ا 11ک بازه یبود که ها ن مسافرتیبهتر

داد. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای هادی کریم زادگان از فارغ  یم

 قرار داشت. 8التحصیالن دوره 

 

 2 دهلران  – 1377فروردین ماه  (13

در منطقه دهلران صورت  76سال  یکه در اردو ییکارها با توجه به 

زان ی، به عزیقبل یکه در منطقه به خاطر مسافرتها یرفته بود و حسن اعتمادیپذ

ز همچون سال قبل ین مسافرت نید. در ایز در منطقه دهلران برگزار گردیالن نیفارغ التحص یجهاد ین اردویزدهمیل وجود داشت، سیفارغ التحص

 14بود. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای مهرداد عباسی از فارغ التحصیالن دوره  یزداریو آبخ یکشاورز یت هایفعال یت رویتمرکز فعال

 قرار داشت.

 

  زابل  – 1378فروردین ماه  (14

 یاز تفاوتها یکیکشور بود.  ینوبت مناطق شرق 78ده بود . سال یکشور برگزار گرد یو جنوب یالن در مناطق غربیفارغ التحص یمسافرتها همه 78تا سال  

الن یمنطقه به مجموعه فارغ التحص ین محلمسئولیاز  یکیستان و بلوچستان از طرف یاردو در مناطق س یشنهاد برگزارین بود که پیا یقبل ین اردو با اردوهایا

ستان، قرار بود ین منطقه سمسئولیشنهاد یدر منطقه بود. البته تا قبل از پ یبرگزارکننده از لحاظ فراهم بودن امکانات رفاهزان یعز یدوارین نکته باعث امید. ایرس

ن سمت معطوف شد. مسئولیت این مسافرت یستان، به ایشنهاد نظرها به خاطر بکر بودن منطقه سین پیدر منطقه بوشهر برگزار گردد که بعد از ا 78سال  یاردو

 قرار داشت. 14عهده جناب آقای مهرداد عباسی از فارغ التحصیالن دوره بر 
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 2 زابل  – 1379فروردین ماه  (15

ن منطقه بخصوص دانشگاه مسئولیکه  یبه دست آمده بود و حسن اعتماد 78قبل به خصوص سال  یکه از سال ها یتجربه ا با 79سال  

ن یستان انتخاب شد . ایمنطقه س یاپین سال پیدوم یالن به مجموعه افراد شرکت کننده در اردو داشتند برایفارغ التحص یزبان اصلیزابل به عنوان م

فارغ  یجهاد ین مسافرتهایانجام شده توسط افراد اردو از بهتر ییاجرا یبه صورت گسترده و تنوع کارها یمسافرت از جهت انجام امور فرهنگ

 قرار داشت. 15مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای محمدرضا فرهمند از فارغ التحصیالن دوره الن بوده است. یالتحص

 

 3 زابل  – 1380( فروردین ماه 16

فارغ  ین مسافرتهای، از بزرگتریمسافرت جهاد یمختلف جهت برگزار یصورت گرفته با نهادها یها یجهت حجم هماهنگ از 1380سال  

ف کرد که در نوع خود در یالن تعریفارغ التحص یرا در منطقه برا یز پروژه ایکه عالوه بر دانشگاه زابل، وزارت کشور ن ییجاالن بود . تا یالتحص

و طرح و برنامه حضور داشت.  ی، فرهنگییاجرا یدر حوزه ها یگروه مختلف کار 10ن مسافرت یسابقه بود . در ا یب یجهاد یمجموعه مسافرتها

  قرار داشت. 15بر عهده جناب آقای محمدرضا فرهمند از فارغ التحصیالن دوره  مسئولیت این مسافرت

 

 

  بوشهر  – 1381( فروردین ماه 17 

الن، در منطقه باغان از توابع یفارغ التحص یجهاد اردوی هفدهمین       

ته امداد استان بوشهر یکم یبخش خورموج در استان بوشهر با همکار

 یشتریر 2/4 ی،  زلزله ا1380ونهم بهمن ماه سال ست ید. بیبرگزار گرد

ن روستا را ی% منازل ا 90ش از یباغان را به لرزه درآورد و ب یروستا

مه دوم اسفند ماه سال یانجام شده در ن یها یب کرد . با هماهنگیتخر

 یاسفند ماه، جهت بازساز 28خ یالن در تارینفر از فارغ التحص 91، 80

افتند. مسئولیت این مسافرت بر عهده یه حضور باغان در منطق یروستا

 قرار داشت. 17جناب آقای محسن عزیزی از فارغ التحصیالن دوره 

 

فروردین  (18

  – 1382ماه 

 4 زابل

دانشگاه زابل برگزار شد  یزبانیستان و به میوقفه مسافرت دوباره در منطقه س کسالیپس از  

ه اهلل االعظم ) متعلق به دانشگاه زابل ( برگزار یاردوگاه بقروز در  17ن مسافرت که به مدت یدر ا

، یساتی، تاسیعمران یت هایل فعالیاز قب یین اردو کارهاینفر شرکت نمودند . در ا 113د، یگرد

رفت. مسئولیت این مسافرت بر یانجام پذ یستم و خدمات دندانپزشکیل سیو تحل یریآمار گ

 قرار داشت. 17غ التحصیالن دوره عهده جناب آقای سعید بابایی از فار
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 بم  – 1383فروردین ماه  (19

در  83ن یفرورد 11تا  82اسفند  21 یالن در فاصله زمانینفر از فارغ التحص 125ماه بعد از واقعه دلخراش زلزله بم  3با یتقر به فاصله 

اسکان موقت در سطح شهر بم و  یدربحث نظارت بر ساخت واحدها ییتهایفعال یاد مسکن انقالب اسالمیبا بن یافتند. با همکاریمنطقه حضور 

ران صورت گرفت. یاد بتن ایبن یدر ستاد مرکز یبانیپشت -یات اداریعمل یاردوگاه اسکان موقت در طراح یتهایاز سا یساخت تعداد ییات اجرایعمل

شهر بم، همکاری هایی با  یبهشت زهرا یو فضا ساز یسبز و طراح یفضاها یتهران در زمینه بهساز یهم با ستاد شهردار ییها ین همکاریهمچن

کودك  یز مهدهایدرشهر بم و با آموزش و پرورش در مورد تجه یحیتفر یآموزش یکالسها یکودکان و نوجوانان در بحث برگزار یکانون پرورش فکر

ر منطقة بم انجام گرفت. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای میثم کیایی از فارغ د یک باب واحد آموزشین بودجه جهت ساخت یو تام

 قرار داشت. 17التحصیالن دوره 

 

 دلوار  – 1384فروردین ماه  (20

 در شهرستان دلوار 01/11/84الی  24/12/83 یروز در فاصله زمان 18به مدت  یجهاد یستمین اردویفارغ التحصیالن، ب با تصمیم مجمع 

الن حضور داشتند. فعالیت اصلی صورت گرفته در این مسافرت کارهای عمرانی بود و ینفر از فارغ التحص 145اردو ن یاستان بوشهر برگزار شد. در ا

( شهرستان دلوار بود. مسئولیت )ره ینیته امداد امام خمیکم یزبانیو به م یو دندانپزشک ی، فرهنگیمعمار یتهایانجام شده دیگر شامل فعال یتهایفعال

 قرار داشت. 19این مسافرت بر عهده جناب آقای مرتضی قصاب زاده از فارغ التحصیالن دوره 

 

 سرخس  – 1385فروردین ماه  (21 

اد یو نوبن ی، سنگر، گنبدلییم، قوش خزای، قوش عظیازتپه، کندکلی یدر شهرستان سرخس و روستاها یمسافرت جهاد و یکمین بیست 

تحت پوشش  یخانواده ها یو حمام برا یس بهداشتیسرو 2و  یباب منازل مسکون 11انجام شده شامل احداث  یتهایروز برگزار شد. فعال 17به مدت 

باب  2امداد، احداث ته ینفر از افراد تحت پوشش کم 200م دندان تعداد ینه و ترمیز آن، معای) ره( ، احداث کتابخانه و تجهینیته امداد امام خمیکم

 یوتر و نقشه برداری، برق، کامپیساتی، تاسیفرهنگ یت هاینفر دانش آموزان شهرستان و انجام فعال 80 یکالس کنکور برا یکالسه و برگزار 5مدرسه 

که  یالن بود به طوریتحصفارغ ال ین مسافرت جهادیحاضر و تعداد شرکت کنندگان در آن یکی از بزرگتر ین مسافرت از نظر تنوع دوره هایبود. ا

رستان برگزار شد. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای محمد مقدر از فارغ التحصیالن یدوره مختلف دب 13الن از ینفر فارغ التحص 174با حضور 

 .قرار داشت 19دوره 
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 خوسف  – 1386فروردین ماه  (22

امکانات معیشتی در دهستان علی آباد زارعی واقع در بخش  نبود حداقل 

خوسف مجموعه فارغ التحصیالن مفید را بر آن داشت تا با همکاری کمیته امداد امام 

خمینی  استان خراسان جنوبی، بیست و سومین مسافرت جهادی خود را با حضور 

انجام شده  یت هایروز برگزار نماید. فعال 15نفر در شهرستان بیرجند به مدت  173

در این مسافرت شامل همکاری با بنیاد مسکن انقالب جهت طرح یک شهرك روستایی، 

واحد مسکونی، همکاری با اداره  5همکاری با کمیته امداد امام خمینی در احداث 

کیلومتر درخت گز( و همکاری با اداره  2منابع طبیعی در پروژه بیابان زدایی )کاشت 

ه است. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای امیر حاجی آموزش و پرورش  بود

 قرار داشت. 20از فارغ التحصیالن دوره 

 

 دیهوک طبس،  – 1387فروردین ماه  (23

فارغ التحصیالن دبیرستان مفید در بخش دیهوك از توابع شهرستان طبس برگزار شد. این اولین باری  یمسافرت جهاد ست و سومینیب              

ی طبس اردوی جهادی برگزار شده است. در این اردو عالوه بر کالسهای آموزش کنکور در سه رشته ریاضی، فیزیک تجربی و است که در منطقه

فیلم مستند، و طراحی معماری، آموزش پیمانکاران ، سیم کشی یک مدرسه یک کالسه واقدام به  علوم انسانی و فعالیتهای فرهنگی، پزشکی، ساخت

ی یک ساخت دو باب کارگاه قالی بافی، دو منزل مسکونی، یکی جهت خانواده شهید و دیگری جهت یکی از مددجویان کمیته امداد، ساخت پایه

  قرار داشت. 19سافرت بر عهده جناب آقای مهدی خلجی از فارغ التحصیالن دوره مدرسه و کار تعمیرات مدارس انجام شد. مسئولیت این م

 

 کهنوج  – 1388فروردین ماه  (24

شهرستان کهنوج در استان کرمان میزبان برگزاری  مردم خونگرم 

فارغ التحصیالن دبیرستان مفید بودند. برنامه  یست و چهارمین مسافرت جهادیب

پیش های ی اصلی شرکت کنندگان این اردو در قسمت عمرانی تکمیل خانه

ساخته طرح کپرزدایی کمیته امداد در قسمت جنوب کرمان بود. دوستان شرکت 

پیش ساخته و همچنین های اسکلت خانه 45کننده در این طرح موفق به ساخت 

واحد مسکونی پیش ساخته شدند. در  135پیش ساخته داخلی نصب دیوارهای 

بخش آموزشی نیز شرکت کنندگان اردو موفق به اجرای برنامه آموزش کنکور به 

نفر از دختران و پسران مقطع پیش دانشگاهی  80روز برای حدود  13مدت 

و آقایان شرکت ها شدند. همچنین در قسمت فرهنگی خارجی نیز جمعی از خانم

و ساکنین این روستا پرداختند. یکی ها ده در مسافرت به مدت دو هفته در روستای پلگی شهرستان کهنوج به کار فرهنگی و آموزشی برای بچهکنن

ین دیگر از کارهای فارغ التحصیالن دبیرستان مفید نیز طرح اولیه برداشت شهر کهنوج بود که به سفارش شورای شهر کهنوج تهیه شد. مسئولیت ا

 قرار داشت. 21افرت بر عهده جناب آقای علی شهرستانی از فارغ التحصیالن دوره مس
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  طبس -1389( فروردین ماه 25 

سال قبل در منطقه طبس تصمیم فارغ  2اردوی موفق  با توجه به 

التحصیالن دبیرستان مفید بر آن شد تا اردوی جهادی این سال را هم در منطقه 

واحد مسکونی و کارگاه تجمیع        قالی بافی از  6طبس برگزار کنند. ساخت 

ده جمله کارهای عمرانی این مسافرت بود. همچنین از دیگر فعالیت های انجام ش

در این مسافرت می توان به آموزش پیش دانشگاهی، پژوهشی، پزشکی، فرهنگی 

و توزیع کمک های مردمی اشاره کرد. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب 

  قرار داشت. 17آقای محمود پالیزبان از فارغ التحصیالن دوره 

 

 

 

 قائن – 1390فروردین ماه  (26

 110اردوی جهادی فارغ التحصیالن دبیرستان مفید برای اولین بار در شهرستان قائن استان خراسان جنوبی و با حضور  بیست و ششمین 

واحد  6برگزار گردید. ساخت  90/1/7لغایت  89/12/22روز از تاریخ  15دبیرستان مفید و به مدت  30تا  17نفر از فارغ التحصیالن دوره های 

و خرم آباد، استخر تجمیع آب کشاورزی و دامپروری در روستای بزن آباد و آشپزخانه حسینیه روستای مهدی آباد از  مسکونی در روستاهای کولی

رداشت کارهای عمرانی این مسافرت بود. از دیگر کارهای صورت گرفته در این مسافرت می توان به کار نقشه برداری فاضالب در روستای خرم آباد، ب

حداث باغ روستایی در روستای خرم آباد، آموزش پیش دانشگاهی در شهر قائن، آموزش رایانه برای اهالی روستاهای خرم آباد زمین و کارهای اولیه ا

انجام و بزن آباد، خدمات پزشکی برای روستاهای منطقه، آموزش قواعد پیمانکاری برای استادکارهای منطقه، توزیع اقالم خوراکی و غیر خوراکی و 

  قرار داشت. 24برای مردم منطقه اشاره کرد. مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای محمد صادقی از فارغ التحصیالن دوره کارهای فرهنگی 

 

  درح –1391( فروردین ماه 27  

فارغ التحصیالن دبیرستان مفید بنا به روال هر ساله  1391نوروز  

خود در بخش درح متعلق به استان خراسان جنوبی حضور یافته و فعالیت های 

 یکی مختلفی در حوزه های عمرانی، آموزشی، فرهنگی و پزشکی انجام دادند.

 برای علوفه ذخیره انبار ساخت مسافرت این در گرفته صورت های فعالیت از

بخش درح بود که با همکاری سازمان های مختلف از جمله جهاد  مردم

طراحی و ساخت این پروژه  کشاورزی با موفقیت به اتمام رسید. تمامی مراحل

توسط فارغ التحصیالن شرکت کننده در مسافرت صورت پذیرفت.مسئولیت این 

 رارق  28مسافرت بر عهده جناب آقای محسن اکبری از فارغ التحصیالن دوره 

 .داشت
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 زیارت – 1392فروردین ماه  (28

نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران و شهرستان ها اقدام به برگزاری بیست و هشتمین مسافرت جهادی فارغ التحصیالن  155 1392در سال 

دبیرستان مفید در روستای زیارت استان بوشهر نمودند. از 

دستاوردهای این سفر می توان به اجرای پروژه های عمرانی مانند 

اخت سرویس بهداشتی و کمک به ساخت خانه بهداشت، س

غسالخانه، کمک به ساخت مسکن برای خانواده های نیازمند و ... در 

روستاهای مختلف شهرستان دشتی استان بوشهر اشاره کرد. در کنار 

این پروژه ها فعالیت های آموزش محور، فرهنگی و تخصصی از قبیل 

برگزاری کالس های کنکوری، برگزاری جشنواره ها و کالس های 

هنگی و خدمات بهداشتی و کشاورزی نیز توسط شرکت کنندگان فر

این مسافرت صورت پذیرفت. آقای احمد کیایی فارغ التحصیل دوره 

 داشت.  عهده مسئولیت برگزاری این مسافرت را بر 25

 

 فهرج – 1393فروردین ماه  (29

نفر از  135تان فهرج با حضور دیگر در استان کرمان و اینبار در شهرسبار  اردوی جهادی فارغ التحصیالن دبیرستان مفید بیست و نهمین

التحصیالن و دانشجویان دانشگاه های کشور برگزار گردید. در راستای انجام طرح های مد نظر اردو در این سال کارهای مختلفی در  فارغ

جلدی و  5000ت یک دبیرستانه دخترانه سه کالسه،یک مجتمع مرغداری و همچنین احداث یک کتابخانه زمینه عمرانی از جمله ساخ

جوجه بومی در سال فرصت اشتغال زایی  2000راه اندازی سایت کامپیوتر انجام شد. الزم به ذکر است که پروژه مرغداری با قابلیت تولید 

  قرار داشت.  29وره از مسافرت بر عهده آقای نوید خنوه از فارغ التحصیالن دوره جدیدی را در منطقه به وجود آورد .سرپرستی این د

 بشاگرد – 1394فروردین ماه  (30

محرومیت منطقه بشاگرد در استان هرمزگان فارغ 

تا بار دیگر اردو جهادی  التحصیالن مفید را بر آن داشت

احـداث یـک مدرسـه خود ر در این منطقه برگذار کنند

یـک کالسـه، یک دبسـتان دو کالسه و تکمیـل بنـد آبـی 

از جملـه پـروژه هـای عمرانـی تعریـف شـده در منطقـه 

 در اسـت. در بـازه دوازده روزه حضـور فـارغ التحصیالن

 کالس برگـزاری همچـون متنوعـی هـای فعالیـت منطقـه

 برگـزاری نوجوانـان، و کـودکان بـرای فرهنگـی هـای

 فعالیـت و کتابخانـه انـدازی راه دانشـگاهی، پیـش و دبیرسـتان سـوم تحصیلـی مقاطـع آمـوزان دانـش بـرای تقویتـی هـای کالس

 التحصیـالن فـارغ از حمیدیـان ماجـد آقـای عهـده بـر افرتمسـ ایـن برگـزاری مسئولیت .هـای پزشـکی و پژوهشـی صـورت گرفـت

  .داشـت قـرار مفیـد دبیرسـتان 26 دوره
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 اندیکا – 1395فروردین ماه  (31

با بررسی های انجام شده منطقه اندیکا در شمال استان خوزستان به عنوان مقصد سی و یکمین اردو جهادی فارغ التحصیلی  95نوروز 

کالسه  2مدرسه  2ت گردید. از جمله فعالیت های انجام گرفته در کنار بخش های آموزشی، فرهنگی و تخصصی میتوان به ساخانتخاب 

آموزشی انجام رد. از مجموعه فعالیت های اشاره کو ساخت یک خانه مددجویی در روستای بهمن آباد آرام  های عوض آباد و روستا  در

برای دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی با هماهنگی مجموعه آموزشی قلم چی اشاره کرد. همچنین  نیز میتوان به برگزاری کالسه شد

مسئولیت  29آقای محمد قاسمی فارغ التحصیل دوره  صورت گرفت. آبیاری قطره ایدر بحث تخصصی نیز فعالیت های جدیدی در بخش 

 برگزاری این مسافرت را بر عهده داشت.

 

 ریگان و فهرج – 1396فروردین ماه  (32

های فهرج و ریگان متعلق های نگین کویر و گنبکی شهرستانفارغ التحصیالن دبیرستان مفید بنا به روال هر ساله خود در بخش 1396نوروز 

 صورت های فعالیت از یکی به استان کرمان حضور یافته و فعالیت های مختلفی در حوزه های عمرانی، آموزشی، فرهنگی و پزشکی انجام دادند.

های مذکور بود که با همکاری خیرین و مسئولین عزیز با موفقیت به اتمام رسید. رت ساخت دو دبستان سه کالسه در بخشمساف این در گرفته

جلدی با مدیریت داوطلبی و بومی در منطقه بود. تمامی مراحل طراحی  5000از دیگر کارهای انجام گرفته در این مسافرت راه اندازی کتابخانه 

ها توسط فارغ التحصیالن شرکت کننده در مسافرت صورت پذیرفت.مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای مجید و انجام این پروژه

 .قرار داشت  28مالمحمدا از فارغ التحصیالن دوره 

 

 ریگان – 1397فروردین ماه  (33

استان کرمان حضور یافته و فعالیت های مختلفی در حوزه ریگان متعلق به  شهرستان در بخشفارغ التحصیالن دبیرستان مفید  1397نوروز 

 صورت های فعالیت از یکی های عمرانی، آموزشی، فرهنگی انجام دادند.

 و بهشتیه روستاهای در کالسه سه دبستان دو ساخت مسافرت این در گرفته

موفقیت به اتمام  با عزیز مسئولین و خیرین و مردم همکاری با که بود صدوقی

کارگاه کسب و کار اینترنتی با هدف آشنایی افراد با فروشگاه های اینترنتی و شبکه های رسید. از دیگر کارهای انجام گرفته در این مسافرت 

از فارغ محمدرضا کالهیان .مسئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای در منطقه بود نفر از مشاغل گوناگون 18تى حدود یجمع مجازی با

 قرار داشت.  31التحصیالن دوره 
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 دلگان – 1398فروردین ماه  (34

 جلگه چاه هاشم شهرستان فارغ التحصیالن دبیرستان مفید در بخش 1397نوروز 

فعالیت های مختلفی در دلگان متعلق به استان سیستان و بلوچستان حضور یافته و 

یکی از فعالیت های صورت گرفته  حوزه های عمرانی، آموزشی، فرهنگی انجام دادند.

در این مسافرت ساخت دو دبستان سه کالسه در روستاهای چاه تقی و نوك آباد بود 

که با همکاری مردم و خیرین و مسئولین عزیز با موفقیت به اتمام رسید. مسئولیت 

  31عهده جناب آقای سید حسین زرگر از فارغ التحصیالن دوره این مسافرت بر 

 قرار داشت.

 

 

 

 ریگان و فهرج  – 1399فروردین ماه  (35

در ایران  1398گیری ویروس کرونا در اسفندماه انجام گردیده بود که متاسفانه همه 1399در نوروز  35ریزی ها جهت برگزاری سفر تمام برنامه

توجه به تشخیص مراجع ذیربط و همچنین مجمع جهادی، برنامه حضور جهادگران در منطقه هدف لغو گردید و لذا در این شروع گردید و با 

سال سفر جهادی برگزار نشد، لکن عملیات اجرایی مدرسه سه کالسه روستای 

بمبویان با همکاری خیرین محترم و دیگر اعضای تیم اجرایی به صورت دورکاری به 

سئولیت این مسافرت بر عهده جناب آقای محمدناصر رئوف سرشت از اتمام رسید. م

 قرار داشت.  32فارغ التحصیالن دوره 
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 ریگان -1401(فروردین ماه 36

پس از دوسال برگزار نشدن سفر  1401نوروز سال 

به شیوه مرسوم، گروه جهادی فارغ التحصیالن 

را در منطقه ریگان استان کرمان برگزار نمایند. با توجه به تمام نشدن کامل ویروس کرونا این سفر ام  36دبیرستان مفید برآن شدند که سفر 

روزه و بدون داشتن روز نیمه برگزار گردید. در حوزه عمرانی یک مدرسه سه کالسه در  10با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و در بازه 

 .روستای سلطان آباد احداث گردید

 تعامالت فرهنگی و آموزشی صورت گرفت. یت های گسترده دیگری در حوزه تخصصی نظیر خدمات دندانپزشکی،همچنین فعال
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 معرفی منطقه اردوی پیش رو

 قرار ایران شرقی جنوب در )ایران استان ترین پهناور( کرمان استان
 .است کرمان کالنشهر آن مرکز و است بوده نفر 988 2٫938 با برابر ایران آمار مرکز آمار براساس و 1390 سال در استان این جمعیت گرفته
 سیستان از پس آبی مرز گرفتن نظر در با و ایران استان بزرگترین خاکی وسعت لحاظ از ایران وسعت از درصد 11 از بیش گرفتن بر در با کرمان

 شرق جنوب مرکز کرمان استان .آید می حساب به کشور تاریخی و مهم استانهای از کرمان .باشد می ایران پهناور استان دومین بلوچستان و
 جنوب منطقه نهای استا در میان شاخصها سایر و مذهبی علمی،-کشاورزی دانشگاهی سیاسی، فرهنگی، صنعتی، نوعی مرجع به و است کشور
 سیرجان، رفسنجان، بم، کرمان، های نام به شهرستان 23 بر مشتمل کرمان استان کشور سیاسی تقسیمات آخرین اساس بر .است کشور شرق

 راور ارزوئیه، بابک، شهر کوهبنان، انار، بردسیر، رابر، بافت، فهرج، ریگان، نرماشیر، فاریاب، جنوب، رودبار عنبرآباد، منوجان، کهنوج، جیرفت، زرند،
 .باشد می دهستان 151 و بخش 58 شهر، 64 گنج، قلعه و

 بزودی و بم جدید ارگ سیرجان، اقتصادی ویژه منطقه ایجاد خصوص به و اقتصادی و عمرانی یهایگذار سرمایه و جانبه همه توسعه با امروزه
 دیگر، پروژه هها د و رفسنجان جدید فرودگاه تأسیس و فارس خلیج آبهای تا آن امتداد و کشور سراسری آهن راه خط پیوستن و بافت آهن راه

 دیگر و مس سنگ، ذغال آهن، سرشار معادن .است شده تبدیل کشور تاثیرگذار و مهم نهای استا از یکی به و شده دگرگون کامال استان سیمای
 .آورد می در گردش به را کشور صنعت خهای چر استان این فلزات

 از همه رابر، و گوغر بافت، گردوی باغهای ،''بم'' نهای نخلست رفسنجان، پسته باغهای و ''جیرفت'' فرنگی توت های هانگلخ و مرکبات و آناناسها
 سیرجان آزاد مناطق بافت، کروم فرو بابک، شهر آباد خاتون و میدوك مس جیرفت، اسفندقه کرومیت سرچشمه، مس .ایرانند بزرگ ههای کشتگا

 تاریخی های استان از و دارد شده ثبت ملی اثر 660 از بیش همچنین کرمان استان .هستند استان این صنعتی مناطق از هم کرمان شهر و بم و
  .است ایران

 و ها نیازمندی محرومیت، میزان به توجه با کرمان استان به گذشته های سال جهادی های مسافرت از پس مفید جهادی اردوی نمایندگان
  .اند گرفته نظر در مدرسه باب یک ساخت جهت را فهرج شهرستان بار این و استان این مجددا مختلف، مناطق در تعریف قابل های پروژه
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 فعالیت های قابل تعریف در منطقه
مفید با توجه به نیازمندی های منطقه و همچنین قابلیت ها و توانایی های فارغ التحصیالن دبیرستان  التحصیالناردوی جهادی فارغ 

 است:ای اردوی امسال خود در نظر گرفتهبا درنظر گرفتن سود مادی و معنوی ای که به منطقه می رسد، طرح کلی زیر را بر مفید و

 

 

 

 

 

 

 

طرح کلی فعالیت ها

آموزشیحوزه

اردوهای مطالعاتی و 
همایش های آمادگی 
کنکور و امتحانات نهایی

فرهنگیحوزه

اکران فیلم-1

رنگ آمیزی -2
دیوار مدارس

تخصصیحوزه

توریسم و گردشگری-1

استعداد یابی ورزشی-2

خدمات دامپزشکی-3

(  دندانپزشکی/پزشکی)خدمات درمانی-4

حوزه عمرانی

کالسه در 3ساخت مدرسه -1
ویرروستای امام علی منطقه نگین ک

هترمیم پروژه های پیشین مجموع-2
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 فعالیت های عمرانی

 سه کالسه ساخت مدرسه -1

  شهرک امام علی )ع( ابتدایی الف( مدرسه

شهرك امام علی )ع(، شهرکی تازه تاسیس بوده که مردم آن اکثرا از روستاهایی که در مسیر رودخانه بودند به این مکان منتقل       

شهرك نفری می باشد و شهرك هنوز درحال گسترش و افزایش جمعیت است. این  776 ی بالغ برخانوار و جمعیت 195شدند. این شهرك بالغ بر 

درس می خوانند. واقع در شهرك  نفر از آنان در مدرسه ی دو کالسه )به همراه یک دفتر دبیران( 30دانش آموز ابتدایی دارد که حدود  60حدود 

درس می خوانند.  اطرافروستا های  مدارس موجود در در پایه مختلف، 3کالسی با حضور  در کیفیت کم آموزشمابقی دانش آموزان بخاطر 

 مدرسه موجود توسط یک خیر ساخته شده ولی متاسفانه مورد تایید اداره نوسازی نمی باشد واستاندارد های الزم را ندارد.

 سه کالسه به مدرسه ی موجود اضافه گردد. ، برآورد شده است که یک مدرسهشهركبا توجه به جمعیت دانش آموزان حال حاضر و رو به افزایش 
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 (96)ساخته شده در نوروز  آّباد یآباد حاج هللامدرسه روستای  ب(

آب  مدرسه به دلیل کنده شدن آهن بخشی از سقفدانش آموز می باشد.  57و مدرسه دارای این روستا در شهرستان ریگان واقع است 

به کالس ها نفوذ می کند که نیاز به تعمیر دارد، تعدادی از شیشه های پنجره ها شکسته است و نیاز به تعویض دارد، درب ورودی و 

 .سرویس بهداشتی دارد چشمه پنجره ها نیاز به رگالژ دارد، سرویس های بهداشتی خراب هستند و نیاز به احداث دو

 

  

 (97)ساخته شده در نوروز  مدرسه روستای بهشتیه ج(

دانش آموز می باشد. مورزاییک و جدول مدرسه تهیه شده ولی هنوز سکوی  25این مدرسه در شهرستان ریگان واقع شده است و دارای 
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آن کار نشده است، مدرسه سرویس بهداشتی ندارد و به دلیل اینکه در نزدیکی مدرسه یک مسجد نیز وجود دارد که سرویس بهداشتی 

 ارد، سرویس بهداشتی ساخته شده می تواند هم برای مسجد و هم مدرسه استفاده گردد. ند

   

 

(93آباد چاهدگال )ساخته شده در نوروز  یعل یدخترانه روستا رستانیدب می( ترمد  

که  یاصل یدانش آموز دارد. به سازه  120کالس و  6آباد چاهدگال در شهرستان فهرج واقع شده است که  یمدرسه در روستا عل نیا

حل کمبود مشکل کمبود فضا و کالس از  یباشد دو کانکس به عنوان کالس اضافه شده است. برا یم رانیدفتر دب کیکالس و  4 یدار

باز شدن درز در اطراف  لیموجود به دل یدر کنار مدرسه موجود درحال ساخت است. مدرسه یا رسهمدارس مد ینوساز یطرف اداره 

جابجا  یدوجداره، حرارت را به مقدار قابل توجه یبه رگالژ پنجره ها ازین نیشن و همچن یو طوفان ها دیشد یپنجره ها بخاطر باد ها

است که چون مدرسه  نیمدرسه ا نیا گریکند. مشکل د یم جادیا کالسمطلوب داخل  یدما نیدر بحث تام یادیکند که مشکل ز یم

آنها به پنجره  رییتغ اینباشد که با برداشتن پنجره ها و  یدیکرده اند که به داخل کالس د اهیس زیدخترانه است پنجره ها را ن رستانیدب

  .کرد یریجلوگ یتوان از انتقال حرارت به مقدار قابل توجه یکوچک تر م ی

سالم است که با توجه به تعداد دانش آموزان مدرسه  یکیاز آنها خراب است و  یکیاست که  یبهداشت سیدو چشمه سرو یدار مدرسه

برق  نیتام یبرا یا یاصول ریغ یکش میبوده که س یناکاف یبرق یبخار ازیمورد ن انیجر نیتام یمدرسه برا هیاول یکش میاست. س یناکاف

 باشد. نیتواند خطر آفر یدانش آموزان م یامدرسه انجام شده که بر
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 فعالیت های تخصصی

های مسافرت جهادی فارغ التحصیالن  در طی سال های اخیر نحوه تعامل گروه جهادی با مردم و چگونگی ورود به منطقه همواره از دغدغه

این دغدغه و چگونگی پاسخ به آن، در طی این سالها همواره جلساتی قبل از برگزاری مفید و برگزارکنندگان آن بوده است. در راستا 

با توجه به جمع جوانان پرشور و متخصصی که همگی از فارغ التحصیالن  مسافرت و با شرکت تعدادی از افراد حاضر در اردو برگزار میگردد.

هایی خاص و پربازده تعریف می شوند تا با به کارگیری تخصص این افراد  و دانشجویان دانشگاه های برتر ایران هستند، همه ساله پروژه

 و نیاز سنجی ابتدایی شرایط منطقه، گوشه ای از نیازهای مناطق کمتر برخوردار که گروه جهادی مفید قابلیت انجام آنها را دارد، برآورده

( که به صورت NGOسال قرار است با مجموعه های مردم نهاد )شود. همچنین در راستای تعامل هرچه مفید تر و کم ضرر تر با منطقه ام

تخصصی و علمی، فعالیت هایی در راستای توسعه روستایی و توان افزایی فعالیت میکنند، ارتباط گرفته شود و از دانش آنها در جهت 

دی فارغ التحصیالن دبیرستان مفید پیشبرد فعالیت های تخصصی استفاده شود. نحوه ارتباط با سازمان و چگونگی تعامل مجموعه جها

 با این سازمان های مردم نهاد نیز بخش از پروسه ای است که در راستای کاربست درست فعالیت تخصصی نیز به تعریف و تبیین دارد.

مهمی از  گردد. بخشدر بخش تخصصی امکان سنجی الزم جهت تعریف پروژه هایی که مطابق با نیاز مردم و اولویت آنهاست، انجام می

این امکان سنجی ها در قبل از اردو و از طریق سفرهای پیش قراولی و صحبت هایی که با ساکنین منطقه و افراد مسئول در حوزه های 

رسان های یاری مختلف صورت گرفته و همچنین اطالعاتی استخراج شده در طی اردو نیز یاری رسان گروه تخصصی برای تعریف پروژه

 یتخصص یها تیبر فعال شتریو تمرکز ب یتخصص یها تیبا تمرکز بر فعال میقصد دار روشیدر سفر پ باشد.یط منطقه میبا توجه به شرا

 :میداشته باش یتخصص ینیگذشته در سفر انجام شده، در پنج حوزه مختلف نقش آفر یکه در سال ها

 (دندانپزشکی1

دندان را  دنیو کش یو عصب کش میاعم از ترم یتا انواع خدمات دندانپزشک میقصد دار زیموفق گذشته امسال ن یبا توجه به تجربه ها

و آماده کردن  ریفعال در ابتدا با تعم ریغ یدندانپزشک تیونیبر وجود سه  یمنطقه مبن تی. باتوجه به ظرفمیدر منطقه مورد نظر ارائه ده

به مردم محروم منطقه  یمشغول خدمت رسان اریدندانپزشک به همراه دست 12 فتیبه صورت دو ش اتیانجام عمل سها و سپ تیونی

 باشند.
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 (دامپزشکی:2

 یبه عنوان دامپزشک و داروخانه دامپزشک یمنطقه و نبود دامپزشک در شهرستان فهرج و عدم مشارکت بخش خصوص طیباتوجه به شرا

مشخص و  یپلن اقتصاد کی هیو ته یتا با امکان سنج میقصد دار  ،یمبرم دامداران به دامپزشک و داروخانه دامپزشک ازیسو و ن کیاز 

 .میشهرستان داشته باش یدر صنعت دامپزشک یدر مشارکت بخش خصوص لیاقدام به تسه ه،یقابل توج

کارشناس خبره به  کیسفر  دیتمه نیو همچن یامکان سنج نیبا فراهم کردن بستر ا رستانیدب لیامر دامپزشکان فارغ التحص نیا یبرا

بخش  اریتا در گام بعد آن را در اخت پردازندیحضور دامپزشک در منطقه م یاقتصاد هیطرح کسب و کار و توج نیا هیمنطقه، به ته

 گذارند. یخصوص

 

 

 

 

 

 (پزشکی:3

در سال گذشته داخل شهرستان فهرج،  مارستانیب سیباتوجه به تأس

در  یپزشک یو دستگاه ها زاتیتجه نیمبرم به کارشناس و تکنس ازین

 میبلند مدت، قصد دار یگذار ریمنطقه وجود دارد، باتوجه به نگاه تاث

دو طرفه،  یسنج ازیصورت گرفته و ن یها ییبا توجه به شناسا

را در غالب مدرس دوره به منطقه آورده و اقدام به توانمند  یمتخصصان

 .مییمذکور نما مارستانیکادر ب یساز
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 :(کارآفرینی4

مردم  لیشکل گرفته است که به دل یتوسط مردم بوم ییقشر روستا یتوانمند ساز یدر شهرستان فهرج به صورت مردم نهاد تشکل ها

 است. تیخود، حائز اهم یبقا یبرا ینهاد بودن و داشتن مدل اقتصاد

داشته است که با توجه به ارتباط  یمجموعه اقدامات ییبانوان روستا یتوانمند ساز نهیتشکل ها در زم نیبه عنوان سرآمد ا کنیش گروه

 ییبانوان روستا شتریهرچه ب یمختلف به بالندگ یاه هاکارگ یتا برگزار میبرآن 02فهرج  یتشکل، در سفر جهاد نیا یبا اعضا کینزد

 .میباششهرستان کمک کرده 

 (استعدادیابی ورزشی:5

وجود دارد که به محض  یورزش یدر هر منطقه از کشور استعداد ها

 کی یوقت یاز طرف کند،یم رهیرا به منطقه خ یمختلف ینگاه ها ییشکوفا

 یمثبت ریتاث گرد،ینوجوان منطقه محروم قرار م کی یپا شیمتفاوت پ ریمس

 در نحوه عملکرد و تالش فرد دارد.

 یها ونیفدراس یرسم انیبا استفاده از مرب روشیاساس در سفر پ نیهم بر

کوتاه مدت در  یورزش یدوره ها یو بسکتبال قصد برگزار بالیهندبال، وال

همراه  یمل یکارشناسان حرفه ا یابیکه در انتها با استعداد  میمنطقه دار

در استان کرمان در رشته  یبرتر گیل یها میخواهد بود. با توجه وجود ت

ادعا شهرستان فهرج  یستارگان پر نور و ب یمعرف یبزرگ در راستا یحرکت گام نیا ،یبوم کنیمذکور و الزام آنان به داشتن باز یها

 خواهد بود.

 یسم:(تور6

و شرکت  یدور به عنوان مسئوالن برگزار یسال ها یاریاست، افراد بس یخیو تار یحرکت جمع کی دیمف النیالتحصفارغ یجهاد

 است. دهیرا شن یجهاد نیهمواره نام ا شانیکنندگان اردو با آن ارتباط داشته و خوانده ا

خدمات و چه  ایمصرف کننده محصول  کیچه به عنوان  دیو ورود افراد جد سمیمنطقه، ارتباطات، تور کیاز ملزومات توسعه  یطرف از

 داشته باشد ارزشمند است. یو چشم انداز مردم بوم نشیدر ب رییتغ ییفکر نو که توانا کی جادیبه عنوان ا

 .میبه منطقه داشته باش دیاز خانواده بزرگ مف یتور سفر کیمذکور  خیکه در تار میدو امر در تالش نیا بیترک با
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 فعالیت های آموزشی

مهم ترین عامل پیشرفت یک جامعه ارتقا سطح علمی و فرهنگی آن است. بخشی از این پیشرفت در تحصیالت علمی و دانشگاهی تحقق 

های آمادگی کنکور برای دانش آموزان اردوهای مطالعاتی و کالسیابد. هرساله این گروه جهادی در مناطق محروم اقدام به برگزاری می

پیش ، با توجه به تغییر نظام آموزشی کشور، تیم جهادی امسال نموده است. پیش دانشگاهی و کالس های آمادگی برای امتحانات نهایی

مایش های مشاوره تحصیلی و هد برگزاری در اردو نیز قص مباحث دارد وپرداختن به تبیین روش درست  جهتویژه ای  برنامهاز اردو 

سه رشته ریاضی، تجربی و علوم انسانی و برای دانش آموزان دختر و پسر تدوین را دارد. این برنامه، مطابق با  های آمادگیو آزمون کالس 

 در طول اردوی جهادی اجرا خواهد شد. به یاری خداو  خواهد شد
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 ها برآورد هزینه

 برآورد هزینه پروژه های عمرانی

پس از تعریف پروژه های عمرانی به کمک مسئولین منطقه، با در نظر گرفتن قیمت فعلی مصالح، هزینه پیمانکار، اجرت استادکار، هزینه 

آورد شده برای پروژه در جدول زیر هزینه بر یک تخمین اولیه از اعتبار الزم برای هر یک از پروژه ها در نظر گرفته شد.و... حمل و نقل 

و نهادهای مربوطه ها از طرف مسئولین هایی که تامین مالی آن بر عهده گروه جهادی مفید است آورده شده است. بودجه سایر پروژه

  .تامین خواهد شد

 ساخت مدرسه جدید:

 
 

 ترمیم پروژه های سابق:
 

 

 

 

 

 

 هزینه )تومان( شرح فعالیت  پروژه 
 میلیارد 2100  کالسه 3ساخت مدرسه    روستای امام علی 
 تومانمیلیارد  2100  مجموع 

 هزینه )تومان( شرح فعالیت  پروژه 
 2تعمیر سقف و احداث  روستای اهلل آباد حاجی آباد 1

 چشمه سرویس بهداشتی 
 میلیون 82

 3تکمیل سکو و احداث  روستای بهشتیه 2
 چشمه سرویس بهداشتی

 میلیون 128

تعویض پنجره،برق کشی و  علی آباد چاهدگالروستای  3
سیم کشی و احداث 

 چشمه سرویس بهداشتی3

 میلیون 128

 تومانمیلیون  338  مجموع 
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 آموزشیو  برآورد هزینه پروژه های تخصصی

  میشود.با توجه به نحوه فعالیت تخصصی که بستگی به مردم منطقه و پتانسیل های لجستیکی دارد، حداقل هزینه ذکر 

 

 های جاری مسافرتبرآورد هزینه

نفری شرکت کنندگان در بازه  120مسئولیت برنامه ریزی و اجرای پروژه های فوق الذکر و همچنین مدیریت امور جاری مربوط به جمع 

دو هفته ای مسافرت، بر عهده کابینه مسافرت هر سال می باشد که اعضای آن با معرفی مسئول مسافرت و رای مجمع اردوی جهادی 

مسال این وظایف در قالب معاونت های اجرایی، هماهنگی و حمل و نقل، شهرداری، آموزشی، تخصصی، ا مسافرتتعیین می گردد. در 

فوق برنامه، فرهنگی، مستندسازی و مالی تعریف گردیده است. هزینه های جاری مربوط به فعالیت این معاونت ها در جدول زیر ارائه 

 چند سال اخیر تخمین زده شده است.گردیده است. این هزینه ها بر اساس هزینه های اردوهای 

 

 

 

 

 

 هزینه برآوردشده )تومان( پروژه 
 میلیون 72 دندانپزشکیفعالیت های  1
 میلیون 15 پزشکیفعالیت های  2
 میلیون 4 امپزشکیدفعالیت های  3
 میلیون 12 کارآفرینیفعالیت های  4
 میلیون 10 استعدادیابیفعالیت های  5
 میلیون 10 آموزشیفعالیت های  6
 میلیون تومان 123 مجموع 

 هزینه برآوردشده )تومان( عنوان 
 میلیون   200 هزینه های داخلی )شهرداری، فرهنگی، پزشکی، بیمه( 1
 میلیون    60 هزینه های حمل و نقل 2
 میلیون      5 )پیش بینی نشده(  هزینه های معاونت ها 3
 میلیون      10 مسافرت مستند سازی  4
 میلیون     25 شناسایی و ارزیابی سفرهای  5
 میلیون   300  مجموع 

 تومان میلیارد 863/2 مجموع هزینه های عمرانی، تخصصی و جاری
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 شرحی مختصر از سازه مدارس 

 
سرعت و سهولت اجرایی و در عین سبک بودن مقاومت باالیی در برابر سازه های پیش ساخته با توجه    

 زلزله خواهند داشت و یکی از بهترین گزینه ها برای اجرای فضاهایی از قبیل مدرسه می باشند. 
 

که غالبا در مناطق زلزله اشاره کرد.  LSFاز مشهور ترین نوع سازه های پیش ساخته میتوان به سازه های    
 خیز و برای فضاهای موقت کارگاهی استفاده میشوند. 

 
و  LSFسازه های مدارس گروه جهادی فارغ التحصیالن دبیرستان مفید به صورت ترکیبی از تکنولوژی   

یکند که در عین سرعت اجرایی برای گروه جهادی امکان ادامه فعالیت توسط پیمانکار سازه سنتی استفاده م
 بومی و در ادامه مرمت سازه در صورت نیاز را مقدور می سازد. 

 
 در ادامه نمونه طرح های اجرا شده و نقشه های معماری و سازه این مدارس شرح داده می شود.   
 

 کالسه  3نقشه معماری مدارس 
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 نمونه کار شده در شهرستان ریگان با دیواره های یونولیت 
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 با دیواره های دکوراتیو و کناف در شهرستان دلگان نمونه کار شده 
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 شرح کلی از سازه و متریال آن 
 
 : به صورت نواری و متداول در مناطق مختلف کشور که به صورت بتنی اجرا میگردد. فونداسیون -1
 

 
 

 
 
 
 
 
 
می باشد که به صورت پیچ و مهره ای  60*40و شناژ  80*80: اسکلت سازه شامل قوطی فلزی اسکلت -2

 اجرا می گردد. 
 
 
 
 

 



 

 

38 
 

 فهرجشهرستان  -استان کرمان  1402طرح مسافرت جهادی مفید 

 
 
متر و طول دلخواه مطابق  1سقف ساختمان ها از نو ساندویچ پنل سقفی می باشد که در عرض : سقف -3

 نقشه نصب می شود. 
 
 
: با توجه اهمیت این موضوع در بحث بهره برداری هر ساله تالش شده تا بهترین گزینه برای دیواره ها -4

این موضوع در نظر گرفته شود، در ابتدا دیواره های یونولیت به همراه استاد و رانر های مخصوص گالوانیزه 
د بومی را ندارند، در اجرا میگردید که در عین سبک بودن و سرعت اجرایی متاسفانه امکان مرمت برای افرا

این راستا در بعضی از مدارس سازه دیواره از بلوک سفالی و یا سیمانی استفاده شد که با توجه به گیرداری 
کم و سنگین شدن ساختمان قدرت ساختمان در مقابل زلزله را نسبت به سازه های یونولیتی کاهش میداد. 

 ه به هزینه تمام شده باال بیش از یک بار تجربه نشده اند. استفاده از پنل های دکوراتیو و کناف نیز با توج
هر ساله به دنبال بهترین گزینه با توجه تیم فنی و تحقیق و توسعه گروه با توجه به اهمیت این موضوع    

به منطقه مورد هدف بوده است و در این راستا قصد دارد امسال از نوعی سازه دیواره "یونوبتن" تحت نام 
لکریت استفاده کند که طی دو سال گذشته ثبت و تاییدات مرکز تحقیقات مسکن را کسب کرده تجاری وا

است. و در عین سبک بودن مقاومت باال در برابر باد و ضربات جسم سخت را نیز دارا بوده و امکان پیچ 
 پذیری و مرمت سنتی در آن مقدور می باشد. 
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 نمونه دیواره از پنل دکوراتیو 
 
 
 

 نمونه تایل پنل های والکریت: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

در خصوص مابقی اجزای سازه از قبیل کفسازی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و محوطه سازی از    
 مصالح مرسوم در سطح کشور و آن منطقه استفاده خواهد. 
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که در دبیرستان مفید مسئولیت داشتم ، طرحی ریختیم و بچه های دبیرستان را جهت کمک  1359در سال 
کردستان به قروه بردم. در سفری که اقای رجایی به کردستان و سنندج آمده بود، با این به مردم محروم 

که قروه از سنندج فاصله داشت و در مسیر کار های ایشان نبود ولی آقای صابری می گفت:"آقای رجایی 
 اصرار داشت که باید به فالنی و بچه های مفید سری بزنم."

د که ما کارمان در همان روز تمام شده و از آن جا حرکت کرده بودیم. با اتفاقا وقتی به آن جا  آمده بودن
این حال، از کار هایی که بچه ها کرده بودند بازدید کرده و خیلی خوشحال شده بودند که یک عده از دانش 
 آموزان از تهران به چنین جایی بیایند و برای رضای خدا کار بکنند، ایشان تصمیم داشت این طرح را پس
از بازگشایی مدارس کشور عملی کند که قضیه جنگ پیش آمد. آقای رجایی می گفت:"این، طرح خوبی 
است و باید در همه ی مدارس راه بیفتد که جوانان کشور به گوشه و کنار روستا های مملکت بروند و 

 شرایط مملکت را ببینند و برای مردم و مملکتشان کار کنند."
 

 ز کتاب سیره شهبد رجاییمحمد حسین رفیعی طاری ا
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