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  یتعالبسمه
  راهیان علم، فناوري و پیشرفت ایران اسالمی روش جاري برنامه اردوهاي

  معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید
  1399 تیرماه

  مقدمه

و جایگاه علم و فناوري  رود. در شرایط کنونی نقش وعلم و فناوري از عوامل اصلی قدرت به شمار می 
، بسیار مهم و بنیادي و تحول ساز است؛ این اهمیت کشورها جانبهپیشرفت و توسعه همهفرایند در کاربرد آن 

بنابراین؛ مطابق ؛ گرددیم کشورهاو وابستگی  یندگماعقبمنجر به  یعدم پیشرفت علمي است که اگونهبه
توان ادعا نمود عامل پیشران و نیروي پیش برنده چرخ توسعه و پیشرفت کشورها یم» العلمُ سلطان«روایت 

ي انقالب هاآرماني علم و فناوري بستگی دارد. ایران اسالمی، در راستاي تحقق هاحوزهبه میزان پیشرفت در 
اسالمی و منافع ملی و امنیت ملی پایدار و پایداري امنیت ملی در مسیر ایفاي نقش جهانی و الگوسازي براي 

ي بزرگی برداشته است. هاگامضعف و وابستگی،  هرگونهمسلمانان و مستضعفان جهان و نیز رهایی از 
منطقه و  جمهوري اسالمی در سطحي علم و فناوري و درخشش هاحوزهپیشرفت در  هاگامین این ترمهم

با  یژهواین پیشرفت به قفاست که در جهت تو دشمنان اقدامات ،گواه این ادعا ینترساده باشد.یمجهان 
مانند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی  و فرماندهان ارشد نظامی جمهوري اسالمی ياترور دانشمندان هسته

  صورت گرفته است.

و نیز نخبگان علمی کشور و  هادانشگاهاساتید در جهت آشنایی  يمؤثر اتاقدامضروري است  بدین خاطر؛ 
دستاوردهاي علمی و ها و یشرفتبا آخرین پمسئوالن و مدیران در سطوح مختلف حاکمیتی نظام اسالمی 

و تجارب ارزشمند زمینه همکاري و تبادل علمی و پژوهشی  د. الزم استریصورت گ نظام اسالمی فناوري
تحقق تمدن ساز ینهزمی انجام شود درستبه. این روند اگر صورت پذیرد داخل و خارج میان اساتیدفرین یدآام

خواهد شد. اینک در راستاي ارتقاي سطح علمی، مهارتی و فرهنگی اجتماعی اساتید، کارگزاران نوین اسالمی 
کشور به مخاطبان در چارچوب  کنندهیرهخهاي یشرفتپیزي براي انتقال مصادیق ربرنامهو نخبگان و جهت 

یک فناوري نرم به شرح زیر اعالم و  مثابهبه »اردوهاي راهیان علم، فناوري و پیشرفت ایران اسالمی«
گردد. بازدید مستقیم اساتید و نخبگان از دستاوردهاي علمی کشور موجب افزایش امیدواري آنان یمابالغ 

هاي پیشرفت همراه با استقالل را افزایش ت حمایت از طرحیدرنهاها گشته و باور آنان نسبت به پیشرفت
  دهند.یج به دانشجویان و مخاطبان انتقال میتدربهخواهد داد. در ضمن همین یافته را 

  فصل یکم) کلیات

  اهداف -1



را در محورهاي زیر » راهیان علم، فناوري و پیشرفت ایران اسالمی«اهداف اصلی و فرعی اردوهاي  
  و تأکید قرار داد. مورداشارهتوان می

 هاي علم و فناوريبردن آگاهی و باور نخبگان نسبت به پیشرفت و باالی انقالب اسالمی بخشعمق -

 هاي علمی جمهوري اسالمیتبیین دستاوردها و توانمندي -

 بهمثابهو خودباوري ملی در اساتید، کارگزاران و نخبگان کشور  نفساعتمادبه ازپیش روحیهیشب تقویت -
 یک فناوري نرم.

  ی کشورهاي منطقهماندگعقبیر ملت ایران و تحقبهخنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان نسبت  -

  منظور -2

  اسالمی ایران علمی ها و دستاوردهايیشرفتپمصادیق عینی  اساتید، کارگزاران و نخبگان با يسازآگاه -

  علمی مراکز و اساتید در سطح دیگر پژوهشی و علمی موفق تجارب اشاعه و انتقال -

  ها و علوم روزيفناورافزایش آشنایی با  -

مبنی  گراغربي بیگانه و عناصر هارسانهو خنثی کردن تبلیغات سوء » توانیمیمما «اثبات عینی ایده  -
  بر ناتوانی ملت ایران

  ارائه خدمات سازنده و مفید به اساتید بسیجی در اوقات فراغت -

  تعاریف و اختصارات -ج

اردوي راهیان علم، فناوري و پیشرفت «منظور از راهیان؛ در این دستورالعمل عبارت است از راهیان:  -
هاي ها و دفاتر هماهنگی و کانوندر بسیج اساتید کشور و مراکز بسیج اساتید استان» ایران اسالمی

  دانشگاهی در سراسر کشور.
 کشور و دستاوردهاي مراکز علمی و فناوري های اساتید بسیجی از پیشرفتجمعدستهبازدید بازدید:  -

 ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و مسئوالن ملی و استانی و محلیاساتید دانشگاه اساتید: -

مدیریتی در جمهوري اسالمی  مراتبسلسلهمنظور از مسئوالن تمامی کسانی است که در مسئوالن:   -
  کنند.انجام وظیفه می

  تدابیر و مستندات -د

ی) در خصوص ضرورت تبیین دستاوردهاي العالمدظلهو تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري (بیانات  -1
  هایژه اساتید و رؤساي دانشگاهوبهآحاد دانشگاهیان  نفساعتمادبهعلمی کشور و افزایش روحیه 



  ي ابالغی سازمان بسیج مستضعفین و معاونت علمی این سازمانهابرنامه -2

  تید مبنی بر اولویت راهیان علم و فناوري و پیشرفتتدبیر ریاست سازمان بسیج اسا -3

  

  فصل دوم) دستورهاي اجرایی

  شناسایی مراکز علم و فناوري و پیشرفت حساس و حیاتی کشور در موضوعات مختلف -1

  هاشهرستانو  هادر استانشناسایی مراکز علم و فناوري و پیشرفت  -2

 ي بازدیدهاي علمی اساتیدبندزمانیزي و ربرنامهبندي مراکز علمی براي یتاولو -3

ی به اساتید براي اعالم آمادگی حضور در اردوهاي علم و فناوري و پیشرفت در رساناطالع -4
 هاهاي سراسر کشور از طریق فضاي مجازي و نیز از طریق مراکز، دفاتر و کانوندانشگاه

 شده براي بازدید اساتیدییشناساهماهنگی با مسئوالن و متولیان مراکز علمی  -5

 از اساتید داوطلب براي بازدیدها قبل از انجام بازدید نامثبت - 6

 برگزاري دو جلسه توجیهی در حین بازدید: -7

ی نسبت به مراعات مالحظات رساناطالعید بسیجی در هنگام ورود به بازدید براي اساتالف) جلسه با  
  اساسی و انتقال ضوابط و مقررات مرکز مورد بازدید.

مدیران و کارشناسان مراکز مورد بازدید براي تبیین هرچه بیشتر ابعاد و زوایاي ب) جلسه با مسئوالن، 
 ها و گفتگوي مستقیم اساتید با مسئوالن و مدیرانمرکز مورد بازدید و طرح پرسش

ي و محدودیت خاصی است و بندزمانفاقد » راهیان علم، فناوري و پیشرفت ایران اسالمی«اردوهاي  -8
 خواهد بود. اجرابلقادر هر زمان و مکانی 

 20 هرسالي که در اگونهبهبراي اساتید بسیجی؛  سالهپنجي بندزماندر صورت امکان تنظیم جدول  -9
سال  5یت در طول درنهادرصد از آمار کل اساتید به بازدید علمی از هر یک از مراکز علمی اعزام شوند و 

 مایند.کلیه اساتید از کلیه مراکز علمی استان یا کشور بازدید ن

 هاي انجام شدهتهیه گزارش کمی و کیفی از فرایند بازدید به همراه تصاویر و مصاحبه -10



ی به معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان در دو مرحله قبل از اعزام اساتید و ارائه گزارش رساناطالع -11
  تفصیلی پس از بازدیدها.

راهبردي اساتید نسبت به ی آگاهی، شناخت و تحلیل بخشعمقیزي براي افزایش و ربرنامه -12
دستاوردهاي علمی نظام جمهوري اسالمی از طریق توضیحاتی که مسئوالن و کارشناسان مراکز علمی ارائه 

و فایل اطالعات مربوط به مراکز علمی بازدید  هاگزارشدهند و همچنین توزیع کتاب، بروشور، جزوات، یم
 شده و حتی دیگر مراکز علمی کشور.

 توان اقدام نمود.یموها در حد مقدورات و امکانات سازمانی و محلی در برگزاري ارد -13

 در ایام کرونا باید همه مالحظات بهداشتی و فاصله فیزیکی مراعات گردد -14

ي علمی برگزار شود ضروري است الزامات انجام سفر نظیر هامسافرتکه اردوها در قالب یدرصورت -15
 انجام گیرد. هاآنبیمه مسافران و امثال 

که امکان بازدید خانوادگی اساتید فراهم گردد بازدیدها در قالب یدرصورتي خاص هامحلاي بر -16
 شده) صورت پذیرد. یمتنظخانواده اساتید (مطابق ضوابط 

 بینی و هماهنگی براي مسائل امنیتی ضروري است.یشپ -17

 به مخاطبان الزامی است هاآنو تصاویر در انتقال  هاگزارشي مباحث و بندطبقه -18

ین بودجه اردوهاي راهیان علم و فناوري و پیشرفت از سه محل خواهد بود: بخشی از محل تأم -19
ین تأمبخش دیگري از بودجه را  نامهتفاهمین خواهد شد. نهادهاي همکار در تأماعتبارات سازمان مرکزي 

که سفرهاي علمی، بازدید خاص و یا بازدیدها خارجی باشند بخش دیگر بودجه را یدرصورتخواهند نمود. 
  متقبل خواهند شد، از اعتبارات محلی نیز استفاده شود. کنندگان شرکت

  شرایط متقاضیان شرکت در بازدیدها

 اولویت یکم) دارا بودن عضویت اساتید در بسیج مراکز دانشگاهی یا پژوهشی
  یزي کرد.ربرنامهتوان براي بازدید همه اساتید نیز یماولویت دوم) در صورت وجود ظرفیت 

 ظرفیت و هماهنگی تناسببهاولویت سوم) مسئوالن و مدیران ملی و استانی در تمامی سطوح مدیریتی 
  مالحظه اساسی

 صورتبهتوان یمنظم یزي جامع و مربرنامهکه در صورت فقدان محدودیت و ظرفیت ینامالحظه اساسی  
صورت که افرادي از هر سه اولویت یادشده در یک برنامه به بازدید بروند. ترکیبی ینبدترکیبی اقدام نمود 

بودن اردوها برکات زیادي دارد. باال بردن وحدت و صمیمیت اساتید و مسئوالن، برقرار ارتباطات پس از اتمام 
ضع و رفتار مسئوالن و همچنین تأثیرات مثبت و سازنده مسئوالن بر اردو، تأثیرگذاري اساتید بر افکار و موا



هاي حاکمیتی که ها و مالحظات مدیریتی دستگاهیتمحدودازپیش آنان نسبت به یشباساتید و آگاهی 
  ممکن است در شرایط عادي مشهود نباشد.

  فصل سوم) دستورات هماهنگی

 الف) هماهنگی در سطح ملی

 فناوري وزارت علوم، تحقیقات و -

 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري -

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران -

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران -

 سازمان بسیج مستضعفین -

 وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران -

 گردشگريدستی و یعصناسازمان میراث فرهنگی،  -

 وزارت صنایع و معادن و تجارت جمهوري اسالمی ایران -

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی -

 ي جمهوري اسالمی ایرانشهرسازوزارت راه و  -

 دانشگاه آزاد اسالمی -

 مجمع جهانی اساتید مسلمان -

  جهاد دانشگاهی -
این امر صورت پذیرد  نامهتفاهمبازدید صورت پذیرد در غالب امضاي  هاآنمراکزي که قرار است از  تبصره:

  وسیله ضمانت اجراي توافقات مستحکم خواهد شد.ینبدو 

  ب) هماهنگی در سطح استانی

 مراکز دانشگاهی؛ آموزشی و پژوهشی -

 سپاه استان و نواحی تابعه -

 هاشهرستاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و  -

 استانداري، فرمانداري و بخشداري -

 هايشهردار -

 هاشهرستاناستان و  جمعهامامفقیه در استان و یولینده نما -

 نیروهاي مسلح مستقر در استان -



  یسازماندرونهاي یهماهنگج) 
  هماهنگی با رئیس سازمان -
  هماهنگی با معاونت بررسی و پیگیري سازمان -
  هماهنگی با معاونت بازرسی سازمان - 
  هماهنگی با معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان -
 

  فصل چهارم) ارزیابی؛ اثر سنجی و بازخورد گیري

یدهاي علم و بازدباشد. در اردوها و یم هابرنامهازپیش یشبارزیابی و بازخورد گیري از عوامل موفقیت  
ها صورت پذیرد. ارزیابی یابیارزفناوري و پیشرفت ایران اسالمی الزم است در مراحل مختلف انجام برنامه این 

  پذیرد.یمبازدیدها در سه مرحله صورت 

 قبل از بازدید –الف 

  کننده شرکتجامع مرکز علمی بازدید شده در قالب نسخه الکترونیکی یا بروشور و ارسال به اساتید  معرفی

 بازدید حین -ب

یدکننده، یا انجام مصاحبه و یا دریافت بازدي تخصصی بین بخشی از اساتید هانامهپرسشبا تهیه و توزیع 
  ؛ ارزیابی صورت پذیرد.هاآنها و انتقادات مکتوب و امثال یشنهادپنظرات و 

  پس از بازدید -ج

یدکننده اخذ بازداوالً پس از انجام بازدید ارزیابی جامع صورت پذیرد و نظرات انتقادي و پیشنهادي اساتید 
  گردد.

  ناسان مراکز بازدید شده نیز دریافت شودثانیاً نظرات مسئوالن و کارش

وتحلیل کمی و کیفی هر یک از یهتجزثالثاً تهیه گزارش جامع و ارسال با سازمان به همراه مستندات و 
 بازدیدها

  یست بازرسیلچکخاتمه) 

 و در حد الزم انجام شده است؟ تا چه میزان؟ موقعبهآیا ظرفیت شناسی و هماهنگی با مراکز علمی  -1

 هاي الزم سازمانی و استانی انجام شده است؟ تا چه حد؟یماهنگهآیا  -2

 ی الزم به اساتید و مسئوالن شرکت کننده در بازدید انجام شده است؟ تا چه میزان؟رساناطالعآیا  -3

 انجام شده است؟ موقعبهاز اساتید  نامثبتآیا  -4



 مه انجام شده است؟بینی تأمین امنیت اردوها و بییشپآیا الزامات اجراي برنامه مانند  -5

 ارسال شده است؟ هادانشگاهآیا این دستورالعمل به بسیج اساتید  - 6

 آیا ارزیابی برنامه مطابق دستورالعمل انجام شده است؟ -7

 وتحلیل برنامه تهیه و منعکس شده است؟یهتجزآیا گزارش نهایی و  -8

 یاز تأمین شده است؟موردنآیا اعتبارات و بودجه  -9

  

  

  

  

  

  

 


