
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ارومیه دانشگاه کارکنان بسیج گذاریسیاست شورای تشکیل از رمتصوّ اهداف

 

گزار انقالب اسالمی )ره( و های اساسی کشور با الهام از فرامین بنیانای است که در بحرانطیبه بسیج شجرة

است. بر همین اصل دشمنان  نمودهم رهبری عرصه را برای بدخواهان دین و انقالب و کشور تنگ مقام معظّ

 -نمودن این تشکل دینی  تخریب و منزویهمواره درصدد  از بدفهمان داخلی و بدخواهان خارجی مّعا کشور

ست تنها به اند. بجااقداماتی انجام داده تدبیر معمار انقالبعلیه این  ،فرصتی که ایجاد شده هرو در  بودهمردمی 

و به فضل الهی  است  شده 3109 کشورهای سوریه و عراق در دهةمنجی  ،راز این تفکّاین نکته اکتفا کنیم، الهام 

 .هللاَ شاءَ نْخیزش مردم یمن و بحرین بر همین اساس نوید فتح قریب را به همراه خواهد داشت. اِ

 بسیج ادارات

دارند، با روحیه ایثار در تنه اجرایی کشور قرار که تشکیل بسیج ادارات فرصت مناسبی بوده تا نیروهای ارزشی 

استفاده حداکثری از این های  یکی از راهد. ننسبت به کارآمدی بخش اجرایی کشور مؤثر واقع شو خدمت نموده و

در بدیهی است . شود در این زمینه میالزم های  آمادگیاست که باعث ایجاد و حفظ های پیوسته آموزش ،توان

ت علمی و سطح آگاهی دانشگاهیان متمایز خواهد بود. یقیناً ماهیّ ها با توجه بهنقش بسیج دانشگاه بیناین 

های فردی و درخصوص افزایش توانمندیبنابراین ، نیستانتظار از بسیج مراکز دانشگاهی همسان با سایر ادارت 

 . الزم استها اهتمام بیشتر گروهی در این مجموعه

 های یک فرد بسیجیشاخص

 –با کالم اهلل مأنوس و در آیات تفکر نماید  –حکام دین آگاه و عامل باشد نسبت به ابسیجی فردی است که 

اهل مطالعه و تفکّر  - باشد  داشتهاخالق تشکیالتی  -گیر و سرمشق خود قرار دهد بیانات ولی امر مسلمین را پی

قدرت تحلیل به زمان آگاه و نسبت  –وقت شناس و منظم باشد  –قدرت بیان و استدالل داشته باشد  –باشد 

 -باشد  داشته همکاریروحیه تعاون و  -بموقع و مناسب نسبت به امور مربوطه واکنش نشان دهد –داشته باشد 

 امین، صادق، شجاع و دارای روحیه ایثار و شهادت باشد. 

 



 رسالت نیروهای مذهبی

 برای شرایط که زمانی حتیها و دستاوردهای انقالب اسالمی،  برای صیانت از ارزش مذهبی نیروهای رسالت

: است ( ه السالمعلی). این رسالت آموزة حضرت علی ، رسالتی سنگین استنیست فراهم رهبری و یتمدیرّ پذیرش

 تعبیر شد، نشینخانه سال پنج و بیست  (السالم علیه) علی شود،می گفته که این گفتم، بارها را این»

 پنج و بیست دوران در نشد، نشینخانه سال پنج و بیست وجه هیچ به (السالم علیه) علی است؛ غلطی

 مورد بود، صحنه وسط همیشه (السالم علیه) علی امیرالمومنین، خالفت و پیغمبر ترحل بین ما ،ساله

 خلفا ملجأ بود، ممرد ملجأ. آمدمی شمار به حکومتی بزرگ مسؤوالن از و مشاوران از بود، مشورت

 درست. دادمی آموزش مردم به گفت،می قرآن تفسیر شد،می استفاده او از شد،می مراجعه او به بود،

 را این. نکرد گیریکناره تالیّفعّ از و جامعه از زندگی، از سیاست، از وقت هیچ زندگی عرصۀ وسط در

امّا برای انجام این  «.ندارند را هاصحنه در ورود حال که کسانی ،بدهند قرار نباید گیریکناره بهانۀ

فراهم گردند. در این جاست که کار تشکیالتی معنا   ها و بسترهایی زمینهبایستی رسالت مهم، 

 یابد. می

 کار تشکیالتی

 که ایحربه برترین و راه بهترین که است این اعتقادمان ما»: استهدفمند  تشکیالت، اساس یک حرکت

 میوه به و بنشاند هاجان و هاذهن در را انقالبی هدایت و را الهی هدایت و کند باز را هاراه این تواندمی

 انقالب برای بخواهند کسانی چهچنان اگر که داریم عقیده ما. است تشکیالت یک بکند؛ مثمر بیاورد،

 کمیّت لحاظ از و کیفیت لحاظ از توانست نخواهند نباشند، متجمع نباشند، متشکّل ها این و کنند کار

 مردمی گروه هر فرائض از یکی تشکیالت. داد خواهند انجام متشکّل گروه یک که بکنند را کاری آن

 و ارتباط یعنی وظائف، تقسیم یعنی نظم، یعنی تشکیالت. کنندمی دنبال را هدفی یک که است

 بلکه نیست، بد فقط نه که است چیزی این. است تشکیالت معنای این کارکردن، ایزنجیره و اتصال

 اسالمی انقالب رود، نمی پیش تشکیالت بدون دنیا در کاری هیچ. است ضروری بلکه و خوب چیز یک

 «.نشد پیروز و نرفت پیش تشکیالت بدون هم ایران



خود، رعایت سه اصل برای اعضاء تشکیالت را بر  بار گهر کالمنیز با  (السالم علیه) صادق امامگونه که  همان

 و سستی و وهن دچار نباشد خصوصیت سه این اگر هم، به نزدیک جمع یک میان در»: اند شمرده

 دسته را ها آن حسد یراز .نورزند حسد یکدیگر به که این اوّل. شد خواهند دشمنان مالمت و شماتت

 داشته دیدار و آمد رفت و ارتباط یکدیگر با که این دوّم. شودمی پراکنده ها آن کار و کندمی دسته

 با که این سوّم. کندمی برقرار الفت آنان میان و کندمی ترنزدیک همدیگر به را ها آن این، زیرا باشند،

 کار یک .بگیرد بر در را ها آن همۀ ،تعزّ که شودمی موجب این زیرا بدهند، انجام همکاری یکدیگر

 که .کند گم کند، حل جمع در را خودش باید فرد که است این تشخصوصیّ جمعی کار یک تشکیالتی،

 .شودمی افزوده چیزها آدم، از شود نمی کم چیزی. است درست نحو به ،یافتن باز عین کردن گم این

 صدا و سر بدون و وسیع خیلی که تشکیالتش گسترش و ما کشور در توده حزب پایی دیر من نظر به

 دوران هایسال از ها این که، این دیگر بود، دهی سازمان موضوع همان یکی داشت؛ عامل دو بود،

 رو را نویسندگان کانون بالفاصله انقالب، از بعد دیدید شما. داشتند قوی اتادبیّ رضاخان، اختناق

 «.کردند راه به

 های انجام کار تشکیالتی  بایسته

 برای انجام کار تشکیالتی رعایت موارد زیر توسط اعضا الزم است:

   اعضاء جدی گرفتن کار توسط

 قبالً که این بدون .کنیم آماده گونه هر به و جا هر در خدمت برای را خودمان بایستی آینده، به نسبت»

 دنیا مرکز را جا همان گرفتید، قرار که جا هر. باشیم کرده مشخص و نشان را خود خدمت جایی، در

 زحمت و کرد تالش و کار روحیه این با بایستی. است متوجه شما به کارها همۀ که باشید آگاه و بدانید

 یک از استفاده بهترین وقت، یک. خواهدداد برکت کارمان به متعال خدای صورت، این در .کشید

 تا بگذارد او دوش روی را پایش نفر یک و بشود نردبان مثل که است این باشعور و عاقل و زنده انسان

 .«بدهد انجام کاری که برسد جایی به دستش

 

 



  مستمرّ آموزش

جلسات هدفمند جلساتی است که اعضاء جلسه  تشکیل جلسات هدفمند است. ،پیوستههای آموزش یکی از روش

همواره بصورت فعّال در این جلسات شرکت نموده و ضمن افزایش دانش و اطّالعات نسبت به محیط پیرامون 

 از مقصود»اعضاست.  زدگی و سستیدلاز محاسن هدفمندی این جلسات عدم  نمایند.خود، اتخاذ تصمیم می

 بنده که ستگردهمایی ،این نفس اوّل، درجه در بلکه ،نیست جدید مطلبی بیان جلسه، این تشکیل

 ترفوری و ترواجب را حقّ اصحاب عتجمّ گذرد،می زمان هرچه و دانممی الزم روزگار، این در را آن

دامنه گردد سبب می ،در جلسهبرای ارائه یک مطلب  حضور اعضا با مطالعه و آمادگی طبیعتاً «.کنممی احساس

  جلسات صرفاً به ساعت برگزاری محدود نگردد.و دایرة 

 پرهیز از آفت سایش

 انسان هر. است پذیرسایش انسان. است شده سایش آفت دچار جبهه، این کنممی احساس من»

 هایبرجستگی و شودمی کم و ساییده ها،اصطکاک و هاسایش و برخوردها در معصومین، جز دیگری

 عوامل از نکنید، پیدا سایش که این برای گویممی من. بود مراقبش باید کند؛می تغییر اشروحی

 به مربوط که هم عواملی برای البته. هست شما خود جمع در که عواملی .کنید شروع خودتان درونی

 ار کار پیشرفت اامّ بخواهید، و کنید طلب بدهید، پیشنهاد کنید، فکر. کنید فکر شماست، بیرون

 جمله از. نمایید دنبال را کار موجود، شرایط با و کنید شروع خودتان از. ندانید ها آن به فمتوقّ

 .«کنید خلق را خودتان مخاطب که است این یکی بکنید، باید که کارهایی

 ددلخوشی به تفکّر مجرّعدم 

 دیگر کاریم، مشغول ما حاال که کنیم فکر یعنی است، دمجرّ رتفکّ یک به کردن خوش دل آفت، یک»

 که این بدون باشیم، تماس در خودمان جامعۀ جاری مسائل با که این بدون. کنیم کار چه این از بیشتر

 زحمت خودمان به که  این بدون یحتّ و بشناسیم را عملی و فکری نیازهای که باشیم  کرده سعی

 دارند، نیازهایی چه و اشکاالتی چه که کنیم سؤال هایی،ذهن و هادهان و هازبان از که بدهیم

 در عجله. است عجله مقدار یک ،بعد آفت. است بزرگی آفت یک این. ببافیم خودمان برای بنشینیم

 از غیر داشت، باید سرعت و شتاب و شده دیر که این احساس. کندمی خراب را کار همیشه کارها



 موجب یقیناً هم عجله با قدم یک امّا نیست، روا تحقیقاً تأنّی لحظه یک. است پاگیر و دست عجلۀ

 .«است شدن ناکام و شدن سرنگون

 ها پرهیز از اختالف نظرها و سلیقه

 کنار را هاسلیقه اختالف. کنید پرهیز جداً هاسلیقه اختالف نظرها، اختالف از کنممی توصیه»

 لحاظ از که افرادی با حاضرند که کسانی از کنممی تعجب من. بگردید مشترک وجوه دنبال بگذارید،

 برادران با امّا کنند پیدا مشترکی وجه هستند ما مقابل نقطۀ الحادی و یمادّ ایدئولوژی بودن دارا

 وجه این. است زیاد ما بین مشترکات مشترک، وجه دنبال بگردید. نیستند حاضر مسلمانشان

 و است الزم هوشمندی یک این است، بزرگ هوشمندی یک این. کنیم تقویت کنیم، پیدا را مشترک

 .«باشد داشته را هوشمندی این باید انقالبی مبارز نامسلم امروز

 داشتن اخالق تشکیالتی

 کار تشکیالت این در که افرادی که است این معنایش ترینواضح و لیناوّ واحد، تشکیالت یک»

 و همکاری با هم  آن گردند،می واحدی گمشدۀ دنبال به واحدی، جهت یک دنبال به ها این کنند، می

 اخالق رابطه در....  اسالمی؛ اخالق یعنی تشکیالتی اخالق پس. یکدیگر با همگامی و همراهی

 را هاخودمحوری آن را، خودش هایمنیّت انسان که باشد جوری بایستی است، همین اصل تشکیالتی،

 بود عُجبی همین یکی شود،می خالصه بد خصلتِ چند در هاخودمحوری بگذارد، کنار جمع قبال در

 مقایسۀ با کنید عالج را این. هاستخصلت بدترین آن از یکی این .خودشیفتگی همین. گفتیم که

   «.کنندمی کار شما از مؤثرتر و بیشتر و بهتر که کسانی با خودتان

 گسترش دایره جلسات هدفمندشناسایی استعدادها و 

شناسائی استعدادها الزم است.  .حرکت نشدندهای این  ه بهشان برخورد که چرا ستارهیک عدّ»

مسلماً وقتی یک مرکز دارای قدرت و امکانات، به جذب استعدادها نپردازد، استعدادهای سرگردان و 

-ها به سایش و ریزش منتهی میهایی خواهند شد که آن ضعفیا حتی غیرسرگردان، دچار ضعف

  .«شود



-من اصالً نمی» ش دایره فعّالیّت جلسات هدفمند است:های انجام کار تشکیالتی گستر یکی از الزمه

گویم که شما یک مشت حزب اللهی مؤمن را پیدا گویم که مخاطبتان یک عده خودی باشند. نمی

گویم شما مشخصۀ خودتان را در پیامتان حفظ کنید و بگذارید کسانی که مخاطبتان کنید. من می

باشد. مثل همان کاری که پیامبران و مصلحین دنیا کردند. گیرند، این طعم برایشان خوشایند قرار می

  «.واال اگر قرار باشد با دست خودمان، دور خودمان دیوار بکشیم که واویالست!

 کار فرهنگی 

 همان میدان روشنفکری، و فرهنگ میدان. نیست ها این امثال و مشت میدان روشنفکری، میدان»

 در باید اند،روشنفکری مقوالت اهل که جوانانی. است فرهنگی ابزارهای ابزارهایش، است؛ فرهنگ

 ایمان لحاظ از باید کند، طی را پیشرفت و کمال و رشد راه بخواهد اگر ملت یک. شوند الفعّ میدان

 «. دباش متّکی محکمی جای به فکری

 هوشمندی در انجام امور فرهنگی

 باید فرهنگی کار. باشد هوشمند باید که است این دارد فرهنگی کار که دیگری خصوصیت»

 فرهنگی، کار انتظام بلکه نیست؛ مهّم فرهنگی کار انبوه. شودنمی انبار برف باشد؛ هوشمندانه

باید . باشد هوشمندانه باید که است داشتن قرار خود جای در کاری هر و شدنگزیده شدن، چیده

 واقعاً کار، که کنیم هتوجّ هم بعد. دهیممی انجام هدفی چه برای را فرهنگی کار اصالً که باشد روشن

 است اوّل شرط این. است درست فرهنگی کار نشانۀ این. باشد جهت آن به جهومُتّ و هدف آن به ناظر

 و هادقت و هاتتوجّ از طیفی یک .دارد عریضی عرض یک خود این .شود انتخاب هوشمندانه کار، که

 کنیم هتوجّ کردیم، انتخاب را هدف وقتی یعنی است؛ صحیح اتِجّاه رعایت دوّم. طلبدمی را هارعایت

 فرهنگی هدف. کند رعایت دقیقاً را آن. نشود منحرف هدف آن از دهیم، انجام خواهیممی که کاری

 شده  نوشته انقالب پیشانی روی اصطالح به که باشد هاییچیزی و هاارزش ها،پایه اصول، همتوجّ باید

 که است آن امثال و زیبایی و شیوایی و تنوع و عمق و تکیفیّ سوّم، نکته. اصلی شعارهای یعنی است؛ 

 «.شود می شامل را تکیفیّ انواع همۀ

 



 بی خطی در کار فرهنگی

 هر حاال. است این تشخاصیّ خط. قومی هایبتعصّ مثل و فامیلی هایبحث مثل. است این مسأله»

 مطلقاً که باشید مراقب. زد خواهد ضرر کرد، فکر گونه این که ایمجموعه هر. باشد خواهدمی خطی

 درست مشکل و زد خواهد ضربه که نکنید وارد فرهنگی مسائل به طرف هیچ از را خطی هایدیدگاه

 در زید دیدید که جا آن البته. شود مسائل گونه این از ناشی ها،گزینش که بگذارید مبادا. کرد خواهد

 «.نکنید مالحظه کند،نمی عمل هاشاخص و هاسیاست برطبق یا کندمی عمل ضعیف یا مقوله، این

 رشد و ارتقای فرهنگ کمی و کیفی

 باید مختلف، هایبخش در کشور فرهنگی امور یانمتولّ و است ایپیچیده کار هم، فرهنگی کار البته»

 کنند؛ پیشرفت بخش دو در که کنند تالش

 بفرمایید فرض. است مردم نفوس و آحاد داخل در فرهنگ کمّی گسترش بخش بخش، یک 

 که دانندنمی خودشان افراد، از بسیاری....  کتابخانه، و کتاب گسترش کشور، در خوانیکتاب گسترش

. هستند هنری هایجلوه و هنر اقسام انواع دیدن و شعر شنیدن محتاج و مطبوعات و کتاب محتاج

 باید را نقیصه این ما.....است بزرگی بسیار قصن نخوانی،کتاب این و نیستند خوانکتاب ما مردم..... 

 .کنیم برطرف

، یعنی تولید فرهنگ. ما الزم است که مردم ، گسترش و توسعه کیفی فرهنگ استبخش دوم

تر، آن است که استعداد نویسندگی را در بین مردم بیابیم و  ا از این واجبرا کتاب خوان کنیم. امّ

استعدادها به کار بیفتد، قلم ها روی کاغذ بیاید، فکرها کارکنند و تولید کتاب کنیم. وادار کنیم  که 

 . «برای مردم بسازند و تولید کنند. این مهم است

 کار بی ادّعا 

 نه نخواهید، امکانات که این نه نخواهید، پول که این نه. کنیم کار فقیرانه باید کنیم، کار طلبگی باید»

 و کمبود همان با یعنی رفتند؛ رهروان که رو چنان ره نشد؛ اگر امّا بروید، چرا. نروید دنبالش که این

 .«فقر



 رویکرد و سیاست بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه 

 ذائقه»ات مقام معظم رهبری پیروی از منویّ است با رویکرد بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه نیز سعی کرده

سه بعد . هدفمند در در قالب جلسات هدفمند بپردازد تالیّفعّ به  ،ای دیگر دایرهو با ترسیم  «.دکن خلق دیگری

 صورت گرفته است:

 خودی هعدّ یک مخاطبتان که گویمنمی اصالً من» :نیروی انسانی و اعضا جلسه جذب ل در بعداوّ      

 مشخصۀ شما گویممی من. کنید پیدا را مؤمن اللهی حزب مشت یک شما که گویمنمی. باشند

 برایشان طعم این گیرند،می قرار مخاطبتان که کسانی بگذارید و کنید حفظ پیامتان در را خودتان

 دست با باشد قرار اگر واال. کردند دنیا مصلحین و پیامبران که کاری همان مثل. باشد خوشایند

 سائی، شناکه در این راستا ضمن جذب حداکثری« ت!واویالس که بکشیم دیوار خودمان دور خودمان،

 قدرت دارای مرکز یک وقتی مسلماً. است الزم استعدادها شناسائی» :هاستحلقه تشکیل برای همکاران

-ضعف دچار غیرسرگردان، حتی یا و سرگردان استعدادهای نپردازد، استعدادها جذب به امکانات، و

 «.شودمی منتهی ریزش و سایش به هاضعف آن که شد خواهند هایی

جلسات هدفمند است تا ابتدا  بوده سعی بر این بنابراین ست.چگونگی برگزاری برنامه هام در بعد نحوه و دوّ     

چرا که کار تشکیالتی  .یابدشروع و خاتمه  ،در زمان تعیین شدهبرگزار گردد. از پیش تعیین شده  با نظم و برنامة

عدم حضور به این نکته که ه توجّاست و عضاء جلسه تواند سامان بیابد. این امر تمرینی برای ا بدون نظم نمی

با مشارکت جلسات هدفمند از آن جایی که برگزاری  .شود میهایی از جلسه  قسمت ، باعث از دست دادنبموقع

 3که قدرت مشارکت نداشته باشند از جلسات سطح  یاعضایق شود لذا تواند محقّ میتمام اعضاء ر ثّم و مؤمنظّ

  گردند.منتقل می 1و  2کنار گذاشته شده و به جلسات سطح 

 

، ی و مکتوب نگارش انتقال مطالب از حالت محاوره  به حالتایجاد امکان . م در بعد توانمند سازی اعضاسوّ     

ایجاد  ،بخشبا توجه به فرصت محدود مشخص شده برای هر یک از اعضاء در هر یجاد امکان مدیریت زمان ا

 انسان که است فرهنگی کار یک خودش این»قدرت تحلیل و بینش درست در یک بازه زمانی تعریف شده: 

 بینش کسی وقتی حاال کنند، پیدا درست بینش و تحلیل قدرت و سیاسی رشد مردم کند تالش

 حقایق دید قدرت باید. کرد خواهد تعیین بعداً خودش را نادرستش و درست کرد، پیدا سیاسی



 مردم، اگر. نباشند گیج سیاسی حوادث و هاجریان با برخورد در تا آید وجود به مردم در سیاسی

  «.کنندمی تضمین و بیمه را انقالب و مملکت این باشند، داشته تحلیل قدرت

 هدفمند جلسات بسیج کارکنان دانشگاه برای برگزاری پیاده شده برنامه

های  با در نظر گرفتن بخشبرای جلسات شورای بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه  3برگ شماره  در این راستا کار

   ه است:طراحی گردیدمختلف برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

. این امر شود میمسئول ارائه هر بخش در جلسه آتی مشخص  ،طبق برنامه تنظیم شده در انتهای هر جلسه

؛ تا در فرصت ارائه خود، بهترین های مشخص شده مطالعاتی داشته باشندبخشگردد تمام اعضاء در سبب می

 ارائه را داشته باشند. 

 قرآنقرائت  -لبخش اوّ

من برای این کار، قرآن را در مجموعۀ خودتان رایج کنید. یعنی آقایان یا خواهرانی که  به نظر»

است. افسوس که انسان با کلمات مشغول کار هستند با قرآن اُنس پیدا کنند. قرآن کتاب عجیبی 

دقایقی جهت اختصاص  ،تالوت قرآن درتمام اعضاء به منظور مشارکت  «.تواند آن احساس را بیان کندنمی

آن برای انس بیشتر با کالم خدا و در نهایت  و تأمل درارائه تفسیر یا ترجمه یک آیه ، آن انتخاب و تالوت صحیح

    . افرادتوسط مطالعات قرآنی  گیریپیاستمرار و ایجاد  ،فضل الهیبا 

صورت نپذیرد تا انتخاب آیات خارج از دستور جلسات  -3نکاتی که در این زمینه الزم است رعایت شود 

می تواند فضای قرآنی جلسه را  که  اعضاءتأخیر حضور در جلسه توسط عدم  -2 هدفمندی جلسات حفظ شود

 احترامی شود. قرآن کم بهم زده و خدا ناکرده نسبت به ساحت 

  بخش فرمایشات مقام معظم رهبری و یاد شهیدان -مم و سوّبخش دوّ

ه ئتوان چنین طرح نمود که ارامی) صادق باشد. م نیزم و سوّدر بخش دوّ تواندمیل مطالب بیان شده در بخش اوّ

ی اختیار رسدمیا به نظر . امّکنندم با توجه به دستور جلسه مطالب خود را آماده ل تا سوّکنندگان سه بخش اوّ

 ارائه مطالب بهتر خواهد بود( بودن

 



 وقایع روز -بخش چهارم

در این بخش یک نفر از اعضاء که از قبل تعیین شده، ضمن اعالم  نسبت به وقایع پیش رو تحلیل مختصری 

 .ارائه خواهد نمود

 مطالعه کتاب  -بخش پنجم

اجرای  مدت زمان. نوس گردندأاعضاء جلسه با کتاب م ، این کهنظر است مدّآنچه بیشتر ل این بخش در مرحله اوّ

در موضوعات با انتخاب کتاب م در مرحله دوّ .گردد میتعیین با توجه به بازخورد جلسات این بخش به این شکل 

 .است برسیمیک سیر مطالعاتی م که ایجاد شد تا به مرحله سوّ دبرای اعضاء ممکن خواه ،تعیین شده

 دستور جلسه -بخش ششم

بایست با تعیین طبیعی است در چندین جلسه می .شدخواهد تعیین  این بخش با توجه به دستور جلسةمحتوای 

جهت  توانسپس می. شودآماده ین قدرت تحلیل و بیان اعضاء جلسه را برای حضور مدعوّ ،عدستور جلسات متنوّ

 .دعوت بعمل آید مدعوّینارتقاء سطح جلسات از 

. در خصوص نظر م، بررسی موضوعات مدّل، دانش افزائی و هدف دوّ. هدف اوّشوند میین با دو هدف دعوت مدعوّ

شود تا اعضاء جلسه مطالعات خود را نسبت به موضوع  میعنوان موضوع از قبل مشخص  ل،جلسات با هدف اوّ

سوق داده و در زمان گفت و شنود که 
 

 
. در خواهد داشتوجود  افزائیهمتوانایی  ،درگی را در بر میجلسه   

 فرصت کافی برای ءاعضاالع به بایست دستور جلسه از قبل تعیین و ضمن اطّم، میخصوص جلسات با هدف دوّ

ی در م ضمن همگرائگردد. در جلسات با هدف دوّ ایجادآوری اطالعات، در مورد موضوع بحث  جمع مطالعه و

در صورت کارشناسی و راهکارهای برون رفت ارائه نمایند.  نظرات کامالًبایست اعضاء جلسه طرح موضوع می

احتمال پذیرش چنین جلساتی از طرف مسئولین ایجاد و جلسات  ،برخورد صحیح و کارآمدی اعضاء جلسه

 هدفمند خود را به سیستم معرفی خواهد نمود.

ارائه نظرات خود خواهند یافت، از مزایای  مزایا: در این طرح نظر به اینکه تمام اعضاء جلسه فرصت یکسان برای

قبل از جلسه بررسی و تحقیق الزم را انجام دهند افراد سعی خواهند نمود  ،مت دوّشود، و مزیّطرح محسوب می

 تا نظر کارشناسی ارائه نمایند.

  معایب: دوستانی که مطلب مفیدی برای ارائه دارند، زمان کافی نخواهند داشت.



 موضوعطرح  -بخش هفتم

  به تمام موضوعات یجاد فرصت طرح موضوع برای تمام اعضاء ، ایجاد فرصت برای نگاه همه جانبه: ا مزایا

: عدم پذیرش موضوعات طرح شده از جانب اعضاء جلسه احتمال دلشکستگی و رنجش طرح کننده را  معایب

 بهمراه خواهد داشت. 

قبول مطرح یا قابل اعضاء جلسه گردد که تمام نظرات  سازی بیناز جهاتی هم موجب ظرفیت) به نظر میرسد 

 همگان نخواهد بود(

 های جلسه، مدیریت جلسه نیز بصورت گردشی بوده و هر جلسه یک در نظر است همانند سایر برنامه

 دار شوند.نفر از اعضاء با تعیین قبلی مدیریت جلسه را عهده

  تشکیل خواهد شد.حلقه دوّم با اعضاء جدید بعداز گذشت شش ماه 

 ّل به تدریج جایگزین خواهد تعدادی از اعضاء حلقه اوّل به حلقه دوّم منتقل و نفرات جدید در حلقه او

توان طوری در نظر گرفت که برای حفظ حلقه اوّل حداقل نفرات )یک نفر بعنوان مدیر جلسه( میشد. 

 به حلقه دوّم منتقل شود.

 نهایتاً :  

این مرحله بدین دهیم.  تسرّیشوراهای بسیج ادارات به سایر  را ، ایده جلسات هدفمنددر نظر است مرحله اوّل

د نخواههای بسج ادارات دعوت در یکی از جلسات هدفمند دانشگاه از تمام فرماندهان پایگاه صورت خواهد بود،

ین خواهند نمود. مدعوّه ل نشسته و طبق برنامه جلسه خود را ادارّشد. اعضاء جلسه هدفمند دانشگاه در الیه او

در ایده جلسات هدفمند  ،مگر نحوی برگزاری جلسات خواهند بود. در مرحله دوّنظاره نشسته و مدر الیه دوّ

خواهند ین مدیران ارشد دانشگاه ل، در این مرحله مدعوّتواند ارائه گردد. طبق مرحله اوّسطح دانشگاه نیز می

هدفمند، ایجاد جایگاه برای پذیرش نظرات شورای بسیج دانشگاه هموار جلسات ق موفّبرگزاری در صورت  .بود

 خواهد شد.
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