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فرصت بسیار ارزشمندي » جهش تولید«عنوان از سوي رهبر حکیم انقالب اسالمی به 1399گذاري سال نام
ها گذاري سالانقالبی را فراهم ساخته است. در دهه اخیر نام -براي پرداختن به تحکیم هویت و اقتدار ملی 

هاي انداز مطلوب کشور مبنی بر ضرورت تحکیم بنیانچشمبه عناوین اقتصادي نوعی هشدار و تأکید بر 
باشد اگرچه هنوز عزم ملی و اهتمام منظور مأیوس کردن دشمنان از رخنه در صفوف ملت میاقتصادي به

توجه هستند. هاي زیادي صورت گرفته که در نوع خود قابلهمگانی در این زمینه شکل نگرفته اما تالش
المللی قرار اي و بینالشعاع مسائل و رخدادهاي متعدد داخلی، منطقهتحت» درونق تولی«شعار  98سال 

هاي تأثیرگذار را به خود گرفت و درنهایت تکاپوي انتخابات مجلس شوراي اسالمی ذهن مسئوالن و جریان
مشغول ساخت و با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب نتیجه مطلوب و قابل قبولی از عملکردهاي معطوف 

ها نباید گریبان جهش تولید را نیز بگیرد. با این توصیف الزم است به رونق تولید به دست نیامد. این کاستی
تدابیري عالمانه در سطوح گوناگون اتخاذ گردد. در همین راستا جنبش استادي براي بسط این گفتمان و 

بسیج اساتید را به شرح زیر  در سازمان» جهش تولید«تحقق عینی این فرمان راهبردي؛ قرارگاه تخصصی 
  نماید.تأسیس می

 اهداف -1

 الف) هدف اصلی
تحقق شعار سال (جهش تولید) و انتظارات و تدابیر رهبر حکیم انقالب اسالمی در این زمینه و کمک به 

 گفتمان سازي و جریان سازي حمایت از جهش تولید.

 ب) اهداف فرعی
 هاي موجود براي جهش تولیداز ظرفیتفزایی و استفاده حداکثري سازي، هم ظرفیت -
 کمک به حل مسایل و مشکالت نظام اسالمی و مردم در فرایند تولید، توزیع و مصرف -
 مشارکت در تکمیل چرخه تولید در کشور -
 هاي دشمنان انقالب اسالمی در مقوله اقتصاد و تولیدمشارکت در خنثی نمودن تهدیدها و توطئه -
 پردازي در حوزه اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولیدفکر و نظریه کمک به فرایند تولید -
  گري در فرایند تولیدبسترسازي خدمات مولد و کاهش داللی، سوداگري و واسطه -



  
 منظورها -2
 کمک به تقویت واحدهاي تولیدي -
 کمک به مدیریت تبعات اقتصادي کرونا در مقطع پسا کرونا -
 کمک به حل مسائل و مشکالت کشور -
 اشراف محیطی بر مسائل و موضوعات اقتصادي معطوف به جهش تولید -
 ویژه نخبگانپذیري و احساس مسئولیت در جامعه بهتقویت مسئولیت -
 هاکمک به جلوگیري از هدر رفت فرصت -
 کمک به تقویت و تحکیم اقتصاد مقاومتی -
 یدتسهیل گري فکري به اقشار مختلف بسیج در مقوله اقتصاد مقاومتی و جهش تول -
 الگوسازي مدل مردمی در حل مسائل و مشکالت و تأمین نیازهاي اساسی نظام اسالمی -
 هاي مردمیتقویت مشارکت -

 راهبردها -3
 ها و موضوعات راهبردي براي تحقق جهش تولید (ایجابی)تعیین اولویت  -

 ها (سلبی)هاي جهش تولید و کمک به رفع موانع و چالششناسایی موانع و چالش -

 و مبارزه با فساداجراي عدالت  -

 کمک به امنیت اقتصادي -

 هاي موجودها و صاحبان ظرفیتافزایی در سطح دستگاهایجاد هماهنگی، وحدت رویه و هم -

 پژوهینگري و آیندهآینده -

 سازي پیرامون رونق و جهش تولید کشورتولید فکر، گفتمان سازي و فرهنگ -

 
 مستندات و تدابیر -4
شاءاهللا اندرکار هستند جوري عمل کنند که تولید انکه دست امسال سال جهش تولید است، کسانی -

 )1/1/99شاءاهللا به وجود بیاورد. (جهش پیدا کند و یک تغییر محسوس در زندگی مردم ان
اگر ما بخواهیم اشتغال در کشور به وجود بیاید به تولید ملی، تولید به معناي عام کلمه، تولید صنعتی،  -

ها ریزي شود. اینها بایستی موردتوجه قرار بگیرد و جزئی از برنامهات، همه اینتولید کشاورزي، تولید خدم



ربط به این ها را تأخیر بیندازیم، باید در اولین فرصت متولیان ذيچیزهایی نیست که جایز باشد ما این
 )1/2/96مسئله بپردازند. (

ش بخش صنعت و معدن است، باید ماندگی اقتصادي بر دوبار اصلی بیرون رفتن کشور از رکود و عقب -
هاي زیادي در کشور هست، ها را شناسایی کنند، ظرفیتتالش کنند، تالش را باید مضاعف کنند، ظرفیت

 )26/4/93ها را فعال کنند. (این ظرفیت
ها خیلی واحدهاي کوچک و متوسط را فعال کنید... باید به فکر واحدهاي متوسط و کوچک باشید، این -

 )2/6/91ها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد. (نمهم است، ای
به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. اآلن چندین هزار کارگاه و کارخانه متوسط و کوچک در  -

ها دچار اند و به بنده گفتند که شصت درصد از اینکشور هست، اگر چنانچه این آماري که به من داده
کند، اشد، خسارت است. آن چیزي که در متن جامعه اشتغال ایجاد میبیکاري و تعطیل هستند درست ب

ها را کند، همین صنایع کوچک و متوسط است، اینمیمند کند و طبقات پائین را بهرهتحرك ایجاد می
 )1/1/95تقویت کنند و پیش ببرند. (

سراسري جهش دستورالعمل ابالغی ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین مبنی بر تشکیل نهضت  -
 24/3/99م مورخ /1283/1تولید به شماره 

 شناسی جهش تولید مفهوم -5

  الف) جهش
و در فرانسه  JUMP انگلیسیجهش در است. جستن، جهیدن، پرش به معناي نامه دهخدا جهش در لغت
Mutation) دیگر رفتن است. هم بعد کمی و هم کیفی نقطهبهنقطهجهش از یک باشد. می ) موتاسیون  

مهم  کمیت (مقدار و فاصله یا اندازه) رفتن مهم است و هم کیفیت (توان و قدرت؛ چگونگی) رفتنهم 
  »به وضعیت جدید بندي شده هدفمند کمی و کیفی جهت انتقالجهش؛ حرکت زمان«است. 

  ب) تولید
  »فاصله، سرعت اندازه،، کمیت«، »توان و جهت، کیفیت«، »جهش تولید«

است. معانی استخراج، فراورده، محصول، کار، عمل، نتیجه، ارائه و تولید آمده در لغت به  Productionواژه
باشد. فعالیت تولیدي سلسله اقداماتی تولید یا ساخت در لغت به معنی تبدیل مواد اولیه به کاال یا خدمت می

  گیرد.هاي موردنیاز صورت میاست که براي تبدیل منابع به کاال
تهیه کاال و خدمات موردنیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است؛ و بر دو  تولید یا فرآوري، به معنی

شود. نوع تولید مداوم و تولید متناوب است. تولید؛ فرآیند هر نوع از تولید کل، متوسط و یا نهایی را شامل می
 بالقوه و بالفعل امکانات و هاظرفیت از استفاده با ستاده به داده تبدیل فرایند درمجموع تولید عبارت است از:

  .است
  جهش تولیدج) 



هاي تولید را با حداکثر سرعت ممکن در حداقل هاي حوزهماندگیجهش در تولید به معنی عقب جهش:
با سرعت  ها براي خلق ثروت و درآمدزمان ممکن جبران کردن است. جهش تولید به خیزش منابع و ظرفیت

کار  هاي موجود در داخل کشور بهدیگر باید تمام امکانات و ظرفیتبیانبه .شده استغیرمعمول تعریف 
قبول دست یابد. در این زمینه گرفته شوند تا در یک بازه زمانی کوتاه تولید از هر نظر به یک استاندارد قابل

هاي ) تالش براي کاهش فاصله علمی، فناوري و صنعتی با کشور1چند اقدام اساسی باید صورت پذیرد: 
) تالش براي کسب جایگاه پیشتاز در علم و صنعت 3ر بُ) نوآوري در صنعت و یافتن مسیرهاي میان2پیشرو 

  .المللیبیناي و منطقه درصحنه
صنعتی، نوآوري، مدیریتی، فرهنگی، قانونی مفهوم جهش به معناي افزایش توان علمی، فنی،  :جهش تولید

 درصد است. 8و حقوقی براي رسیدن به افزایش تولید و کاهش فاصله با کشورهاي پیشرو و با رشد حداقل 
  هاي موجود است.جهش در تولید به معناي استفاده بیشتر از ظرفیت

هاي الزم براي شناخت د نوعی حرکت براي شناسایی نقاط ضعف و قوت و بررسیرونق تولی رونق تولید:
گرفته براي رونق اقتصادي هاي انجامافزایی و مشارکت بر مبناي تالشبهتر مسیر است، اما جهش تولید هم

  است.
 توضعی به ثروت و درامد خلق کیفی و کمی هدفمند انتقال فرایند تولید؛ توان گفت جهشدرنتیجه می

  ارزیابی. و اجرا سازي،زمینه: مراحل شامل بالقوه و بالفعل منابع و هاظرفیت کارگیريبه طریق از جدید
 نفعانذي -6
 مجلس شوراي اسالمی -
 هاي اجرایی (دولت)ها و دستگاهوزارتخانه -
 دستگاه قضایی -
 هاي سراسر کشورهاي بسیج اساتید در دانشگاهکانون -
 (سپاه، ارتش، وزارت دفاع، ناجا، اقشار مختلف بسیج)نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی  -
 ها و یا نهضت روشنگري جنبش استادي بسیجافکار عمومی از طریق رسانه -

  ارکان قرارگاه جهش تولید - 7
 این قرارگاه داراي پنج رکن اصلی به شرح زیر است:

  مالحظات  عنوان  نام و نام خانوادگی  ارکان قرارگاه  ردیف

  مجتبی زارعی دکتر  رئیس قرارگاه  1
٠٩١٢٣٨٦٣٣٥٢  

    رئیس سازمان بسیج اساتید کشور

  دکتر علی مرادزاده  جانشین قرارگاه  2
٠٩١٢٢١٧٤٨٢٢  

معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج 
  اساتید

  

  دکتر مصطفی سمیعی نسب  دبیر قرارگاه  3
٠٩١٢٧٥٤٣٢٢٦  

    هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

  دکتر وحید صالحی  دبیرخانه قرارگاه  4
٠٩١٢٥٨٠٩٩٨٤  

    از سازمان بسیج اساتید



    داراي رئیس و دبیر  کمیته تخصصی 7  هاي تخصصیکمیته  5
 
  
 

 
  هاي تخصصی قرارگاهکمیته -8

  مالحظات  دبیر کمیته  رئیس کمیته  کمیته تخصصی  ردیف

1  
  کمیته

راهبردي و  
  گذاريسیاست

  چهرهدکتر محمد خوش
٠٩١٢٣٨٦٣٣٥٢  

  دکتر همایون روحیان
اساتید دانشگاه علمی رئیس بسیج 

  کاربردي
٠٩١٢٨٦٠٢١٦٢  

  

  کمیته  2
  علم و فناوري

  ویسیدکتر ساسان شاه
  هیأت علمی دانشگاه تهران
٠٩١٢٢٠٨٧٠٠٦  

  دکتر علی قاسمی
  جانشین معاونت سیاسی سپاه
٠٩١٢٦٨١٠٣٤٦  

  

  ايکمیته رسانه  3
  دکتر بصیري

  رئیس سازمان بسیج رسانه
٠٩١٢١٥٩٥٤٢١  

  کارآموزیاندکتر مرتضی 
٠٩١٢٨٤٠٦٩١١  

  

4  

  کمیته
وضعیت سنجی و 

  شناسیآسیب
  جهش تولید 

  دکتر احمد توکلی
  بان شفافیترئیس مرکز دیده

٠٩١٢١٠٧٤٨٩٢  

  اشرف نوريدکتر علی
٠٩١٢١٠٩٧٢٩٩  

  

  کمیته  5
  هاامور استان 

  مفتاحی دکتر
  رئیس اندیشگاه بسیج اساتید
٠٩١٠٢٨٢٤٤٨٤ 

  

  مهردکتر حمید سلیمانی
علمی دانشگاه علوم و هیأت 

  تحقیقات
٠٩٢١٣٢٣٠٠٢١ 

  

  

  کمیته  6
  فرهنگی و اجتماعی

  دکتر رشید جعفرپور
09126226468    

  

  کمیته  7
  المللیحقوقی و بین 

  زادهدکتر مصطفی مصلح
  دکتر عیوضی  09121161182

دکتر 
  ساداتی

   
  
  

  ترکیب اعضاي قرارگاه -9
  هاي تخصصیکمیتهالف) اعضاي ثابت و متمرکز: رؤسا و دبیران 



 ب) اعضاي مرتبط غیرمتمرکز شامل:

  »و شرق کشور شمال، جنوب، غرب«بزرگ و چهار منطقه  ) مسئولین مراکز بسیج اساتید تهران1ب 

  موبایل  مسئول بسیج اساتید استان  نام خانوادگی نام و  ردیف
  ٠٩١١٢٣٠٤٠٦٨  گیالن  دکتر کیوان میرزایی  1
  ٠٩١٨٨٤٢٨٦٤٩  کرمانشاه  دکتر نامدار یوسفوند  2
  ٠٩١٥١١٥٢٠٢١  خراسان رضوي  دکتر مجتبی بذرافشان  3
  ٠٩١٥٣٤١٠٧٢٥  سیستان و بلوچستان  دکتر محبعلی رهدار  3

  هاي فعال به انتخاب اندیشگاه سیاست پژوهی سازمان) مسئوالن اندیشکده2ب 

  موبایل  مسئولیت  نام و نام خانوادگی  ردیف
  ٠٩١١٢٣٠٤٠٦٨  اندیشکده انرژي پاك (گیالن)  دکتر کیوان میرزایی  1
  اندیشکده مدیریت بحران صنعتی و امنیت صنعتی  دکتر حمیدي  2

  ٠٩١٢١٨٢٦١٣٢  قزوین)(ها  SMEدر  

  ٠٩٣٠٩٤١٣٩٦٤  اندیشکده توسعه سواحل مکران (چابهار)  دکتر مهدي رضاپور  3
  ٠٩١٢١٩٤٨٢٩٣  اندیشکده مطالعات راهبردي اشتغال (کرج)  دکتر مجید شعبانی  4
  ٠٩١٥٥٦١٧٥٠٦  اندیشکده گیاهان دارویی زرشک و زعفران (بیرجند)  دکتر محمد رخشانی  5
  ٠٩١٥٥١٢٦٢٤٣  وري منابع کشاورزي (مشهد)اندیشکده مدیریت بهره  زادهدکتر مجید رحیمی  6
  ٠٩١٢٣٢١٧١٢٨  اندیشکده علوم شناختی الهیجان (گیالن)  دکتر مراد خوشحال  7

  هاي استانی جنبش استادي بسیج شاملقرارگاه) 3ب 
 مراکز بسیج اساتید و دفاتر هماهنگی -
 هاي بسیج اساتیداندیشکده -
 هاي حل مسئلهگروه -
 شبکه ملی قدرت نرم -

  
 گانه قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج مستضعفینهاي ششکمک فکري به کارگروه -10

هاي مختلف وارد تشکیل و در عرصه 99سال  قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج مستضعفین از ابتداي
هاي این قرارگاه ایفاي نقش ها و اقشار بسیج در راستاي مصوبات و ابالغیهاقدام شده است. همه معاونت

  خواهند کرد. شش کارگروه تخصصی در این قرارگاه تشکیل شده است:
 کارگروه صنعت و معدن به ریاست سازمان بسیج مهندسین صنعت -
 شاورزي به ریاست سازمان بسیج مهندسین کشاورزيکارگروه ک -
 کارگروه علمی به ریاست سازمان علمی و پژوهشی بسیج -
 زداییکارگروه عملیات ویژه جهادي و محرومیت -



 کارگروه گفتمان سازي -
 ها و خدمات قشريکارگروه طرح -

 
 شرح وظایف  - 11

  شرح وظایف رئیس قرارگاه جهش تولید -1/11
 قرارگاههدایت و راهبري مجموعه  -
 هاي اصلی و کالن قرارگاهگیريها و جهتتعیین سیاست -
 هاي موردنیاز قرارگاهتأمین اعتبارات و هزینه -
 هاصدور حکم مسئولیت براي جانشین، دبیر قرارگاه و رؤسا و دبیران کمیته -

 
  شرح وظایف جانشین قرارگاه -2/11
 هاي تعیین شدهپیگیري اجراي راهبردها و سیاست -
 هاي موردنیازاخت اعتبارات و هزینهپیگیري پرد -
 پیگیري صدور حکم مسئولیت براي ارکان قرارگاه -
 هاپیگیري روند برگزاري جلسات و فعالیت کمیته -
 ها و اعضاي قرارگاهالزحمه مسئوالن کمیتهتنظیم میزان کارکرد و حق -
 پیگیري مصوبات قرارگاه -
 صورت فصلیکار قرارگاه به تنظیم گزارش -
 منظور صدور دستور حکم مسئولیتقرارگاه به ریاست قرارگاه به پیشنهاد دبیر -

 
  شرح وظایف دبیر قرارگاه -3/11
 بندي جلسات قرارگاهتعیین و اعالم جدول زمان -
 تعیین موضوعات و دستور کار جلسات -
 صورت حضوري و یا مجازيبرگزاري جلسات قرارگاه در موعد مقرر به -
 جلسه و گزارش جلساتتنظیم صورت -
 هاها و دریافت گزارش فعالیت آنکار بین کمیتهیمتقس -
 پاسخگویی در قبال رئیس و جانشین قرارگاه -
 هاافزایی بین مسئوالن کمیتهانجام هماهنگی و هم -
 ها و جلساتارائه خروجی مجموعه فعالیت -
 ها به ریاست قرارگاهپیشنهاد صدور حکم براي رؤساي کمیته -



  هاي تخصصیکمیتهشرح وظایف رؤسا و دبیران  -4/11
 شناسایی و دعوت به کار کارشناسان خبره با هماهنگی رئیس و یا جانشین قرارگاه -
 تعیین موضوعات جلسات کمیته -
 صورت حضوري و یا مجازيبرگزاري جلسات کمیته به -
 شده و ارائه نظرات کارشناسیبررسی عمیق پیرامون موضوعات تعیین -
 شده در کمیتهانجامهاي ارائه خروجی جلسات و بررسی -
 تنظیم و ارائه گزارش میزان فعالیت و همکاري اعضاي کمیته -
 هاي ملیاستفاده از ظرفیت -
 ها و ضوابط قرارگاه و پاسخگویی در قبال آنفعالیت در چارچوب سیاست -

  هاي تخصصیشرح وظایف اعضاي کمیته -5/11
 موقع در تمامی جلسات قرارگاهشرکت مستمر و به -
 و فعالیت مؤثر در کمیته مربوطه موقعحضور به -
 هاي موردنیاز پیرامون موضوع جلسات و ارائه نظرانجام مطالعات و بررسی -
 فعالیت در چارچوب ضوابط و مالحظات قرارگاه و پاسخگویی در قبال آن -

 هاي اساسیرویکردها و روش -12
 پردازيپردازي و ایدهتولید فکر، اندیشه ورزي، نظریه -
 روشنگري، تبلیغ، ترویج و تهییجگفتمان سازي،  -
ها و نهادهاي گانه، دستگاهاي اعم از قواي سهافزایی و تعامل نهادي و رسانهایجاد هماهنگی، هم -
 »هاي اجتماعیصدا، سیما، مطبوعات، فضاي مجازي، شبکه«ها شامل ربط و رسانهذي
 تولیدپیوست نگاري فرهنگی و اجتماعی براي بسط و تعمیق فرهنگ کار و  -
 عملیات روانی در مواجهه با جنگ شناختی و ادراکی دشمنان علیه برنامه ملی جهش تولید. -
 هاي مرتبطانجام پویش -
 هاي استانی در سراسر کشورافزایی با قرارگاهبرقراري ارتباط و هم -
 

 اصول -13
 پایه بودندانش -
 مردم محوري -
 تولید محوري -
 صادرات محوري -
 جانبهعزت و اقتدار همه -
 جانبه نظامل همهاستقال -



 افزاییتعامل، هماهنگی و هم -
 مدیریت جهادي -
 انقالبی گري -
 استمرار -
 شناسی و استکبارستیزيدشمن -
 محورپیشرفت و توسعه عدالت -
 »زاي برون نگردرون«اقتصاد مقاومتی  -
 نفس و عزم ملیاعتمادبه -

 دستورات اجرایی -14
 هاي موردنیاز قرارگاهتعیین و تصویب عناوین کمیته -
 تناسب نیازها و رویکردهاي قرارگاهشناسایی و دعوت به کار اساتید به -
 کار جلسات تعیین موضوعات و دستور -
 برگزاري منظم و مستمر جلسات قرارگاه -
 جلسات و پیگیري مصوباتتنظیم به هنگام صورت -
 ها و دفاتر هماهنگیارسال دستورالعمل اجرایی به مراکز بسیج اساتید استان -
 هاي تخصصی آنهاي استانی مشابه قرارگاه مرکزي و کمیتههتشکیل قرارگا -
 ها براي رونق و جهش تولیدهاي جهادي و استفاده از ظرفیت آنتقویت گروه -
 هاي استادي بسیجهاي حل مسئله و کانونها و گروهفعال ساختن اندیشکده -
 هاي در اختیاراستفاده حداکثري از ظرفیت -
ها و الزامات و رفع موانع جهش ترویج فرهنگ کار و تالش و ضرورتسازي و گفتمان سازي، فرهنگ -

 ها و بیانات رهبر معظم انقالب اسالمیتولید در کشور بر اساس دیدگاه
ویژه افزایی و همکاري با کلیه نهادها و عوامل و عناصر دخیل و توانمند بهایجاد هماهنگی، هم -

 گانه بسیج مستضعفین 22همکاري با قشرهاي 
 روشنگري براي ایجاد فهم مشترك از جهش تولید و موانع آن و راه حل جهش تولید نهضت -
 ربط و انعکاس و پیگیري مباحث مطرح شده در جلساتهاي ذيمطالبه گري از دستگاه -
اي و حاکم ساختن فضاي روانی و فرهنگی جامعه در حمایت از تولید و مصرف کاالي پوشش رسانه -

 مصرف کاالي خارجیداخلی و پرهیز از خرید و 
بنیان و فناوري با توان هاي دانشهاي پژوهشی، دستاوردهاي شرکتمندي و حمایت از طرحبهره -

 پایه)منظور رونق و جهش تولید (دانشداخلی به
 انعکاس گزارش اقدامات به قرارگاه مرکزي سازمان بسیج اساتید -
 در امر رونق و جهش تولیدهاي استانی و محلی تمرکز بر حل مسائل و نیازها و ظرفیت -



 تسهیل گري تولید در حدود مقدورات -
 ها و ابتکارات با رویکرد بسیج کنندگیفراخوان و پیگیري ایده -
 جریان سازي و تقویت جبهه علمی فرهنگی انقالب اسالمی در مقوله تولید -
نقاط قوت، انجام وضعیت شناسی تولید در سطوح ملی و استانی و محلی شامل بررسی و ارائه گزارش  -

 حل و راهکار مناسب.و ارائه راه هاها، تهدیدها و چالشها، فرصتنقاط ضعف و آسیب
ویژه در جامعه تقویت اتصال و چسبندگی مردم با حاکمیت و ایجاد فضاي امید و نشاط در جامعه به -

 مخاطبان قشري
 نهادینه ساختن قرارگاه تولید محور براي استمرار در چند سال آینده -
 اي و اجتماعیت برنامه پیوست نگاري فرهنگی، رسانهتقوی -
 فراخوان مقاالت و انتخاب مقاالت برتر در صورت امکان حتی به شکل مجازي -
 پژوهی آن.روندشناسی و روند پژوهی تولید و آینده -

 شیوه همکاري اساتید - 15
هاي میان یگر بخششناسایی اساتید، نخبگان و کارگزاران متعهد و صاحب دغدغه در حوزه اقتصادي و د -

  سازي استادان براي نیل به اهداف قرارگاه.هاي تخصصی و متعاقب آن شبکهاي و ایجاد خوشهرشته
  هاي حضوريشرکت جلسات و نشست -
  صورت آنالینبرگزاري جلسات مجازي به -
  هاي راهبردي و کاربردي خاصها و تنظیم سوژهتهیه مقاالت، یادداشت -
  ا تصویري مجازيتهیه مطالب صوتی ی -
  تحقیق و پژوهش در موارد خاص -
  ربط. ارائه گزارش راهبردي راجع به مسائل زي -

 اعتبارات و امکانات موردنیاز -16
الزحمه جلسات اعم از جلسات حضوري و جلسات مجازي بر اساس گزارش دبیر قرارگاه و پرداخت حق -

  تأیید جانشین قرارگاه
  ارائه مطالب در جلساتالزحمه تهیه محتوا و پرداخت حق -
  التحقیق در موضوعات مرتبط و موردنیاز قرارگاه با اعالم دبیرخانه قرارگاهحق -
  امکانات ضبط (صوتی و تصویري) و انتشار و انعکاس از طریق روابط عمومی سازمان یا صداوسیما. -

  باشد.بل پرداخت میتبصره: بندهاي فوق بر اساس پیشنهاد دبیر قرارگاه و تأیید جانشین قرارگاه قا
 دستورات هماهنگی -17

 انجام هماهنگی با ریاست سازمان بسیج اساتید -

 انجام هماهنگی با فرماندهی سپاه استانی -

 ها و جلب همکاري آنانهماهنگی با رؤساي دانشگاه -



 ربطهاي ذيهماهنگی با دستگاه -

  هاهماهنگی با رسانه -
 سؤاالت بازرسی -18

  هاي قرارگاه داراي حکم مسئولیت هستند؟آیا جانشین، دبیر و رؤساي کمیته -
  طور منظم و مستمر به حضور ارکان قرارگاه برگزار شده است؟آیا جلسات قرارگاه به -
  اند؟طور منظم و مستمر در جلسات حضور داشتههاي تخصصی بهآیا رؤسا و دبیران کمیته -
  شده است؟موقع تنظیم و پیگیري جلسات و مصوبات قرارگاه بهآیا صورت -
هاي عملیاتی هاي قرارگاه طرحهاي تخصصی نسبت به مسائل اساسی مرتبط به اهداف و سیاستآیا کمیته -

  در دستور کار دارند؟
  شود؟طور مستمر تنظیم و ارائه میها بهآیا خروجی جلسات قرارگاه و کمیته -
  ها و دفاتر هماهنگی ارسال شده است؟آیا دستورالعمل به استان -
 موقع احصا و پرداخت شده داست؟ها بههاي کمیتهالزحمه مباحث و فعالیتآیا حق -
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 


