




اهم اقدامات و فعالیت های بسیج کارکنان
( 97لغایت آذر 96آذر)



مرکز ارتباط موثر با بسیج مرکز در راستای هم افزایی و اجرای سیاست های مت

تشکیل جلسات دوره ای و مناسبتی و ویژه در پایگاه مقاومت دانشگاه

شرکت در دوره ها و جلسات ماهیانه معاونین و ارایه نظرات ، ایده ها و پیشنهادات



ومربوطهگزارشاتارایهوبسیجفرماندهانشورایماهیانهجلساتدرشرکت

نظرتبادل

اهسپباهمکاریراستایدرمجازیفضایوروانیعملیاتتیممعرفیوتشکیل

مجازیفضایدرفعالحضورواهللرسولمحمد



 تاد در قالب س"برگزاری مراسم آئینی ، ملی و مذهبی با مشارکت واحد های دانشگاه

"برگزاری مراسم

وص در برگزاری مستمر زیارت عاشورا و شرکت فعال اعضای بسیج در این مراسم بخص

و یاران با وفای ایشان ( ع)ایام محرم ، صفر و اربعین امام حسین 



زیارت عاشورا



هایی از برنامه ریزی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس و هفته بسیج با اجرای برنامه

ی  در اجتماعی و بصیرتی ، مسابقات و بازیهای ورزش–مسابقات فرهنگی : جمله 

زی سطح کلیه دانشکده ها همراه با توزیع جوایز بصورت متمرکز در سازمان مرک



مراسم روایت دفاع مقدس 



(هفته دفاع مقدس)ورزشی مسابقات 



(هفته بسیج)ورزشیمسابقات 



(هفته بسیج)ورزشیمسابقات 



97روز شمار هفته بسیج سال 
(سازمان مرکزی)جشن میالد پیامبر مهربانی برگزاری آذر5شنبه2

اجتماعی –مسابقات فرهنگی اجرای آذر6و7شنبه4و3

جمعهو شهدا ، شرکت در نماز پرشکوه ( ره)و تجدید میثاق با امام ( س)حضور در بهشت زهراآذر8و9شنبه و جمعه5

شنبه
آذر10

اجرای مسابقات در پردیس ها/ انتشار ویژه نامه 

شنبه1
آذر11

اجرای مسابقات ورزشی در سازمان مرکزی 

شنبه2
آذر12

با ریاست دانشگاه ، ارایه گزارش سالیانه و تقدیر و تجلیل از معاونت ها و همکاران منتخبدیدار 

شنبه2
آذر5

(سازمان مرکزی)برگزاری جشن میالد پیامبر مهربانی 

شنبه4و3
آذر6و7

اجتماعی –اجرای مسابقات فرهنگی 

شنبه و جمعه5
آذر8و9

و شهدا ، شرکت در نماز پرشکوه جمعه( ره)و تجدید میثاق با امام ( س)حضور در بهشت زهرا

شنبه
آذر10

اجرای مسابقات در پردیس ها/ انتشار ویژه نامه 

شنبه1
آذر11

اجرای مسابقات ورزشی در سازمان مرکزی 

دیدار با ریاست دانشگاه ، ارایه گزارش سالیانه و تقدیر و تجلیل از معاونت ها و همکاران منتخبآذر12شنبه2



برگزاری دوره آموزش و باز آموزی تجوید ، روخوانی و روان خوانی قرآن مجید

وز ، در انتشار مستمر نشریه داخلی بسیج کارکنان با محتوای غنی و مسایل ر

سیستم سیدا دانشگاه

جذب اعضای جدید ، تبدیل وضعیت از عادی به فعال و فعال به کادر



امر به برنامه ریزی دوره های آموزشی و بصیرتی از جمله پدافند غیر عامل ، میدان تیر ،

کارکنانمعروف و نهی از منکر ، اخالق حرفه ای 

 در شرق تهران و اجرایی نمودن آن( ع)تفاهم نامه با درمانگاه امام رضا امضاء

از همکاری با واحد های بخش خصوصی و بستر سازی برای حضور آنان در دانشگاه

واحد عکاسی ، عینک و لنز ، استقرار پزشک و معاینه دندان: قبیل 



کثری بودجه نویسی با نگاه ویژه به آموزش و فرهنگ سازی ، آمادگی و مشارکت حدا
.  و کیفیت بخشی به محتوای فعالیت ها ، صرفه جویی و کاهش هزینه ها

 پیشنهاد تجمیع صندوق های قرض الحسنه موجود در دانشگاه  ارایه

 طح در راستای ارتقاء س( ع)برنامه ریزی مالی ویژه صندوق قرض الحسنه امام حسین
.وام پرداختی و کوتاه نمودن زمان انتظار اختصاص وام به اعضای صندوق

 (ت به دیگر این صندوق با توجه به سابقه کوتاه تشکیل ، باالترین مبلغ وام را نسب
(صندوق های موجود اعطا می نماید




