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اأَب اای  اَعل ااة ایَاَولَا» ْصن اایْبن  ْصن اایطَال بٍاح  ْناَعَذاب اایَفَمْناَدَخَلاح   «یأَم َنام 

 

 دکتر سید مهدی قریشی نیحجت السالم والمسلم یجناب آقا

  ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم ارومیهنماینده محترم 

 

 باسالم و احترام 

 رساند بسیج کارکنانه استحضار میب ،عید سعید غدیرخماعیاد ماه ذی الحجه مخصوصاً تبریک ضمن 

طی چهار  ،و برگزاری جلسات هدفمند بر اساس مطالعه، تفکر و مباحث هادانشگاه ارومیه با تغییر در رویکرد

های آموزش محور تغییر داده است. تالیّهای خود را از حالت صرف گزارش محور به فعّتالیّسال گذشته فعّ

گذاری بسیج و اهداف تعیین شده نشان داده رویکرد نتایج خود را در کیفیت جلسات شورای سیاستاین تغییر 

ای از همکاران طیف گسترهو بسیج  امید است در آینده نزدیک با حمایت مسئولین محترم دانشگاه است.

گذاری بسیج شورای سیاست ،هاموجود در دانشگاه منابع انسانیدانشگاهی را تحت پوشش قرار دهد. با توجه به 

در تحصیلی کارشناسی، ارشد و دکتری و دارای مدارک متشکل از نیروهای متعهد، متخصص کارکنان 

 ءوجوه تمایز این اعضااز جمله  توان به نحو مطلوبی از این امکان بهره برد.های مختلفی بوده و میتخصص

های گوناگون و تخصص درکنار تحصیل در رشتههای مختلف تجربه چندین ساله میدانی و اداری در عرصه

های بیشتر و هرگونه همکاری در زمینهتعامل ایجاد در آمادگی خود را بسیج کارکنان از این روی است. 

  دارد.میاعالم   با نماینده محترم ولی فقیه در استان تخصصی

 امکان استفاده از تنه کارشناسی قوی الف(

های متعهد و مشروط به داشتن تنه کارشناسی قوی است. طبیعتاً اعتماد به نیروی بالندگی و پویایی هر سیستم

های جدید خواهد بود. فقط کافی است با ساماندهی و طرح مسأله، متخصص موجب خلق ایده و ایجاد فرصت

 ایجاد گردد. اتاق فکرهای الزم برای بهره مندی از آنان به عنوان فرصت

 مندی از خرد جمعیب( بهره
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تر شدن و نهایتاً الایجاد فرصت برای ابراز نظرها، ضمن کمک به انجام کارشناسی امور، باعث فعّ

های تعریف شده خواهد بود لذا بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه توانایی و آمادگی کادرسازی برای رسالت

 دارد.در این راستا های استان و بسیج دانشگاهیان را گذاری بسیج کارکنان دانشگاهتشکیل شورای سیاست

 

 ج( فرصت چهارساله پیش رو برای خدمت

بارقه های امید در عالوه بر زنده شدن  0011خرداد  82حضور کم نظیر مردم ایران در انتخابات  با

بایست توان میجامعه، فرصت خدمت چهارساله برای دلسوزان انقالب اسالمی ایجاد گردیده است. با حداکثر 

از این فرصت ایجاد شده بهره برد و فرصت های دیگری را خلق کرد. بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه ضمن 

اعالم آمادگی برای هرگونه خدمت، بر این باور است که انتخاب مدیران شایسته اولین قدم در این راستا بوده و 

اتخاذ گردد لذا ایجاد فرصت برای خود اظهاری با اعالم مناسبی برای انتخاب مدیران بایست ساز و کارهای می

یقیناً عدم دقت در انتخاب مدیران  ها، زمینه شناسایی و انتخاب افراد کارآمد را فراهم خواهدنمود.سوابق و برنامه

 ارشد و میانی موجب ادامه روحیه یأس و ناامیدی ایجاد شده طی هشت سال گذشته خواهد بود.

امید واست بر استمرار برگزاری جلسات منظم  با حضور حضرتعالی در جمع دانشگاهیان، در خاتمه ضمن درخ

فتح بابی برای گسترش تعامل و استفاده از توان و دانشگاه ارومیه است این جلسه و اعالم آمادگی بسیج کارکنان 

 هللء اظرفیت نیروی های انقالبی و بسیجی در عرصه های فکری، تحلیلی و اجرایی باشد. ان شا

 

 پایگاه شهید یعقوبی - بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه

 


