
گزارش اجمالی از فعّالیت های 
پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه
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1385/03/05:    بیانات مقام معظم رهبری

 بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن

چه میدانی؟میدان چالش های حیاتی و اساسی.

 ب نسل برگزیده ی یک ملت احساس می کنند از قافله ی دانش عقکه آن وقتی

.مانده اند و باید عالجی بکنند جای به میدان آمدن است

ابزارهایباملتهاتسخیربرایدنیافرهنگیوفکریهایجبههکههموقتآن

بهوکنندجداخودیریشهوفرهنگسابقهازراملتیتاآیندمیمدرنفوق

.استآمدنمیدانبهجایبگیرندخودشاندامنزیرراآنراحتی



بسیج ادارات 

زشیارنیروهایتابودهمناسبیفرصتاداراتبسیجتشکیل
مودهنخدمتایثار،روحیهبادارندقرارکشوراجراییتنهدرکه

برای.شوندواقعمؤثرکشوراجراییبخشکارآمدیبهنسبتو
وستهپیهایآموزشبابایست،میتواناینازحداکثریاستفاده
بسیجنقشمیانایندر.نمودحفظوایجادراالزمآمادگی
اندانشگاهیآگاهیسطحوعلمیماهیتبهتوجهباهادانشگاه

دانشگاهیمراکزبسیجازانتظاریقیناً.بودخواهدمتمایز
خصوصدربایستمیپسباشد،نمیادارتسایرباهمسان
اهتمامهامجموعهایندرگروهیوفردیهایتوانمندیافزایش
.داشتبیشتر



:پایگاه شهید یعقوبی 

باراخودکار1396سالدوّمنیمهازارومیهدانشگاهکارکنانبسیج
.نمودآغازجدیدرویکردیک

،دانشگاه،اهدافباهمراهیانفعال،ازخروجنیرو،جذباثرگذاری
قراربسیجمجموعهکارسرلوحه......وفردیهایتوانمندیافزایش

.گرفت

ندهدفمجلساتتشکیلقالبدرپیوستههایآموزشمنظور،بدین
لحاظبههمکهجلساتی.گردیدشروعکارگاهی-آموزشیبصورت
.باشدمیمرسومجلساتبامتفاوتمحتواییلحاظبههموشکلی



هموارهاعضاءکهاست،جلساتیهدفمندجلسات
منضونمودهشرکتجلساتایندرفعّالبصورت
مونپیرامحیطبهنسبتاطاّلعاتودانشافزایش

.نمایندمیتصمیماتخاذخود،

ومطالعهباهموارهاعضاءهدفمند،جلساتدر
ناینمایند؛میشرکتمطلبیکارائهبرایآماده

عتسابهصرفاًجلساتمحتوایگرددمیسببامر
.نگرددمحدودبرگزاری

:آموزش یکی از ارکان هر تشکّل 
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زیرمحور7درراخودهدفمند،جلساتخروجیشدهتعریفزمانیبازهیکدر
:دادخواهدنشان

اعضاءزمان مطالعه افزایش -1

موضوعاتتوان تحلیل افزایش -2

قدرت بیان و انتقال بیشتر مطالب با مدیریّت زمان افزایش -3

مسئولیت جهت اداره جلسه یا بخشی از آنقبول -4

مطالب از حالت محاوره  به حالت انتقال از نگارشانتقال -5

اولویتنظم در حضور و ارائه مطالب بر حسب رعایت -6

گرددنمیهمکاران گفت موجب تضییع اوقات میتوان در جلساتی که به جرعت حضور -7

: نتایج جلسات هدفمند 
7



حترمماساتیدوهازیرساختامکانات،پیشرفته،هایدستگاهکههمانگونه
ارقرتوجهموردونمودهفراهمرادانشگاهپیشرفتوبالندگیموجبات

اینیانساننیرویمنابععنوانبهنیزدانشگاههمکارانسایرگیرند؛می
ارغفمجرب،همکاراننیستندکم.گرددتوجهبایستمیوبودهمجموعه

ستمسیبهعملگراوکاربردیبصورتتوانندمیکهدانشگاهیعناویناز
اصلاساسبرومساویشراطایجادصورتدر.نمایندخدمتدانشگاهی

درناحسنحوبههمکاراناینازتوانمیبرابرنگاهیباوساالریشایسته
راوممحکوحاکمنگاهسالهچندینسنتوبردهبهرهمختلفهایمدیریت

.دادخاتمه

: استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه 
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:شهید یعقوبی سطوح تعریف شده در پایگاه 

تعریفمجموعهبرایفرماندهیشورایوهاکارگروهها،حلقهسطحسه
.استگردیده

یمتبصورتشدهتعریفحلقهششازیکیدرفّعالاعضاءتمامی:هاحلقه
لتشکیبهنسبتهدفمندجلساتساختارباوداشتهحضورنفری20های

.نمایندمیاقدامماهانهبصورتجلسات

تعداددرمحدودیتبدونعالقمندفّعالاعضاءازمتشکل:هاکارگروه
.ندباشمیشدهتعریفهایبرنامهاجرایومدیریتریزی،برنامهبراینفرات،

وهاکارگروهمسئولینها،حلقهمسئولینازمتشکل:فرماندهیشورای
اینردهافّعالیتتمامیتصویبوهماهنگیوبودهپایگاهجانشینوفرمانده

.پذیردمیانجامشورا



:  حلقه زیر 6فعّال در تقسیم بندی اعضاء 

حلقه ها

شهید تهرانی مقدم 

(سیاسی)
شهید احمدی روشن 

(عقیدتی)

شهید قاسم سلیمانی 
سبک زندگی اسالمی (گفتمان انقالب و مقاومت)

(ویژه خواهران)

سبک زندگی اسالمی 
(ویژه شهر)

شهید مرتضی آوینی 

(اجتماعی–فرهنگی )



:  کارگروه زیر 9فعّال در تقسیم بندی اعضاء 

کارگروه ها

قرآن یتربیت بدن

فرهنگی 
اردویی

ارتقای 
سالمت اداری

رسانه و 
فضای مجازی

اجتماعی و 
نقش آفرینی

پدافند 
غیرعامل

نیروی 
انسانی

عترت



:تعیین افق آتی برای مجموعه بسیج

اساتیدسیجبباتنگاتنگیهمکاریپیوستهارومیهدانشگاهکارکنانبسیج
.داشتخواهداهللشاءانوداشتهارومیهدانشگاهدانشجویانبسیجو

کارکنانید،اساتبسیجتجمیعودانشگاهبسیجتشکیلپیشنهادراستاایندر
.نمایدمیارائهدقیقکارشناسیکاریکبارادانشجویانو

دانشگاه،صنعتیدانشگاهبسیجازدعوتباارومیهدانشگاهکارکنانبسیج
رایاجوریزیبرنامهصدددرکاربردیعلمیدانشگاهونورپیامدانشگاهآزاد،

.استبودهمشترکهایبرنامه

کارکیبارااستاندانشگاهیانبسیجشورایتشکیلپیشنهادراستاایندر
.نمایدمیارائهدقیقکارشناسی



:طی سالهای گذشته های پیشنهادی محورهای برنامه 

منکرازنهیوامربمعروفبدنیتربیتتربیتوتعلیماجتماعیوفرهنگیرفتاریاهدافهاقالب

هایکالستشکیلگذاری،سیاستشورایاعضاءبرایجلسه5طیساعت10مدتبهتخصصیارتباطآموزشآموزش
،(...واحکامالبالغه،نهجقرآن،)آموزشی

تشکیلی،دانشجویواساتیدبسیجبامشترکجلسهتشکیلحلقه،سهدرگذاریسیاستشورایجلساتتشکیلکارورزی-تمرین
استانکارکنانبسیجبامشترکجلسه

تیراندازی،پیمایی،کوهروزهیکاردوهایفرهنگی،واعتقادیمحوریتباروزهیکاردوهایبرگزاریاردو

سایتدرارکنانکبسیجلینکایجادشده،ایجادلینکدربارگذاریوتبلیغیوتربیتیفرهنگی،متونومقاالتتهیهنشریه
بسیج،عملکردوهاسیاستانتشارمنظوربهدانشگاه

یهامناسبتویژهمراسمبرگزاریجانبازان،وشهیدانمعظمهایخانوادهبادیدارتجدیدوشهداءیادگرامیداشتمراسم
انقالبی،ودینی

اهللیتآباشورااعضاءنشستامور،درانسجاموافزائیهممشارکت،جهتدانشگاهمدیرانباتعاملومستمرنشستورزیاندیشه
استاندرفقیهولینمایندهبااعضاءنشستدیرباز،اهللآیتباشورااعضاءنشستمومنی،

دینی،نظرانصاحبازدعوتباموضوعیهایبحثومطالعاتیسیربهورودمطالعات



:برنامه های اجراء شده 
شورای سیاست گذاری در قالب جلسات هدفمندجلسه 65حداقل برگزاری -1

دانشگاه و معاونت محترم نهادبا مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جلسات متعدد برگزاری -2

«اط با مسجدبررسی علل و عوامل غفلت و کمرنگ شدن ارتب»دانشگاه و تحلیل و بررسی معظالت دانشگاه با ریاست محترم جلسه برگزاری -3

مومنی، حاج سید احمد قره باغیآقا حاج جلیل القدر عالمای با حضور جلسه برگزاری -4

تحلیل بیانیه گام دوم انقالب-« مهارت ارائه مطلب و سخنرانی»آموزشی با عنوان کارگاه برگزاری -5

برگزاری جلسه با حضور فرمانده محترم پایگاه شهید باباساعی-6

تشکیل جلسات شورای امر به معرف و نهی از منکر-7

برگزاری جلسات متعدد و پیوسته پیرامون انتخابات یازدهم مجلس شورای اسالمی و انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری-8

برگزاری برنامه های مشترک ورزشی با همکاری پایگاه شهید کارگر دانشگاه صنعتی ارومیه-9

سخنرانی آقای دکتر بیگ دلی مسئول محترم هادیان سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی-10



:برنامه های اجراء شده 
دیدار ساالنه با خانواده معظم شهید یعقوبی-11

بزرگداشت سالروز والدت صدیقه طاهره حضرت زهرا سالم اهلل علیه  و حضرت امیر المومنین علی علیه السالم -12

خانوادهبزرگداشت عید سعید غدیر با برگزاری دیدار با نماینده محترم ولی فقیه، مسابقه کتاب خوانی، دوچرخه سواری، کوه پیمایی-13

برگزاری دوره های آموزشی مهدویت، نماز و احکام در قالب دوره های آموزشی کارکنان با همکاری دفتر نهاد رهبری-14

خود ارزیابی عملکرد دیدگاه ها و اهداف تعیین شده بازبینی در جلسات شورای سیاست گذاری-15

هماهنگی برای استفاده همکاران و دانشجویان برای دیدن فیلم منطقه پرواز ممنوع و دیدن این فیلم جرم است-16

اعالم آمادگی برای  تشکیل اتاق فکر با گروه های تخصصی جهت بررسی مسایل استان-17

ارائه تحیل از وضعیت موجود دانشگاه و راهکارهای برون رفت از این وضعیت -18

صوصو اعالم آمادگی جهت تقبل مسئولیت در این خ« انتخاب اصلح شاخص های مشارکت حداکثری و » آزاد با موضوع برگزاری تریبون -19

اعالم آمادگی برای حضور در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و مبارزه با شیوع ویروس کرونا-20



:پژوهشی -های تخصصی علمیتشکیل هسته

جهت« شهریاری مجید دکتر » بزرگوار این هسته ها با نام شهید 
.راه اندازی اردوهای جهادی تشکیل گردید



ارومیه مالقات با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم 
در مناسبت های مختلف



استان در محترم برگزاری جلسات و انعکاس دیدگاه ها ومطالبات دانشگاهیان از نماینده 
مجلس شورای اسالمی



فعالیت های گستره جلب مشارکت حداکثری در انتخابات
و پخش در فضای مجازی( کلیپ–پوستر )تولید محتوی 



:  شده دیدگاه ها و مواضع بیان 

دانشگاهیمکاتبه با رهبر معظم انقالب در خصوص حیطه جامعه -1

هانهاد نمایندگی در دانشگاه و انتقال دیدگاه دفتر مکاتبه به -2

مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه و اعالم مواضع و برنامه های مجموعه-3

مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه و اعالم آمادگی جهت همکاری-4

موانع رشد آنمکاتبه با مراجع ذی صالح در خصوص جایگاه مساجد و -5

همکاریمکاتبه با معاونت محترم دانشجویی دانشگاه و اعالم آمادگی جهت -6

یداعالم مواضع و صدور بیانیه در مناسبت های مختلف بصورت مستقل یا با همکاری بسیج اسات-7

تهیه طرح اولیه، رویش فرهنگی استان آذربایجان غربی در یک نگاه-8

با برداری از تجهیزات راهبردی دانشگاه و ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی اعالم آمادگی جهت بهره -9
ادیجهخارج از وقت اداری و دعوت به همکاری از جوانان متخصص تحت قالب نیروهای فنی، تکیه بر توان 



:  فعّالیت در فضای مجازی



:  میدانی های فعّالیت 



:  نیرو برنامه برای جذب 



:بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه از مالی انجام شده حمایت 

:

نهخواهید،نپولاینکهنه.کنیمکارفقیرانهبایدکنیم،کارطلبگیباید
؛نشداگرامّابروید،چرا.نرویددنبالشاینکهنهنخواهید،امکاناتاینکه

*.چنان رو که رهروان رفتند؛ یعنی با همان کمبود و فقرره 



ونهساالارزشیابی،خدمتضمنآموزشغالبدرهدفمندجلساتفرایندتعریفباتوانمی
کادرمحترم،همکارانارتقاءجهتمطلوبشرایطایجادضمندانشگاهی،همکارانارتقاء

.نمودتقویتنیزرادانشگاهکارشناسی

یشوراجلساتدرمطلوبنحوبهکارکنانهایتشکلازیکیحضورجهتتصمیماتخاذ
موضوعاهمیتبهتوجهبادانشگاهفرهنگی

کارکنانبسیجبهمربوطاموربهدانشگاهمحترمریاستنظارتورسیدگی

ساالنهریزیبرنامهجهتمجموعهبودجهتعیین

(...هاافزارنرم–خارجهزبان)کارکنانبسیجکادرآموزشیمسایلبهویژهتوجهجهتحمایت

:درخواست مجموعه بسیج کارکنان 
25



حتتصرفاًوجناحیتمایالتازفارغزمانی،درکباارومیهدانشگاهکارکنانبسیج
کارقبولجهتراخودآمادگیسابقکمافیانقالبفرزانهرهبرفرامینازاطاعت

محترممدیریتباتصمیمحال.داردمیاعالماداریوظائفشرحازخارجمضاعف،
یناازگیریبهرهبرایتمایلیهیچگذشتهسالهشتهمچونکهبودخواهددانشگاه
یشبردپبرایراهمگانوشمردهغنیمتراهافرصتیاباشندنداشتهبلقوهپتانسیل

.نمایندبسیجدانشگاهاهداف


