
ر مگ یالتی،تشک یچه یباست که رق ینا یجبس یعتطب

 یبالها یرر زرا د یگرد یالتبلکه تشک یست؛ضدّ انقالب ن یالتتشک

 یورهدر د کهینکماا یگر؛است د گونهینا یج،. بسیگیردخودش م

بود که  یاآن مجموعه یجدفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره بس

خود  یبالها یررا ز ختلفم یافراد و جناحها و گروهها یهمه

 .یگرفتم

تان خود یبالها یرهمه را ز یدکه بتوان یدحرکت کن یطور شما

ما که اصول شبار شما خواهد آمد؟ آن یرز ی. البته چه کسیریدبگ

.یدکن یاز اصولتان تخطّ  یدرا قبول کند. شما نبا

 نقشه عملیاتی

 و ساختارت چار

تشکیالتیسائل م

 1 ینسخه

 1931آبان 





 مقدمه 1

 چارت و ساختار اهمیت 2

 یرون یصکار و تخص یمتقس مبنای 

 تر ینهتر و کم هزآسان پیگیری 



 به کارها دهیوزن 

 تجربه انتقال 

 نگرش به ساختار انواع 3

 

 

 

 

 

 پروژه محور 

 کم یروهایتعداد ن یبرا ینهبه حالت 



 کار یفیترفتن ک باال 

 باال یآسان و همکار مدیریت 

 یذات ینظم بی 

 بودن مقطعی 

 نبودن جامع 

 یکانون 

 کند یموجود رشد م یها یتبر اساس ظرف ساختار 

 یروهان یجذب و مشارکت حداکثر  

 یالتیانسجام تشک نبود 



 بار آمدن اعضا یبعد یک 

   سخت یریتتخت، مد ساختار 

   یفیتماندگار و با ک یمخل انجام کارها   

 جامعه یارتباط به فضا یو بعضا ب یتپرداختن به موضوعات کم اولو  

 موضوع محور 

 بر موضوعات موجود یشترتمرکز ب امکان 

 خودش یدر موضوع کار یرون یتخصص رشد 



 سازمان یکنون یختار معاونت هابا سا هماهنگی 

 جانبه افراد یکرشد  امکان 

 چه در ابزار و چه مخاطب یاربس یکار یمواز احتمال 

 یناز تنوع مخاطب غفلت 

 محور یتمامور 

 به موضوعات یپرداخت تخصص امکان 

 شانینخصص یهادر حوزه یروهان تریفیک رشد 

 گونههرم مدیریت 

 هایتمأمور یلغفلت از تنوع موضوعات ذ امکان 



 یعو عدم عکس العمل سر لختی 

 مخاطب محور 

 :قوت نقاط 

  ینمخاطب یمناسب و کامل همه دسته ها پوشش 3،5،1،1

  مختلف ینالزم در برخورد با مخاطب یبر ظرافت ها تمرکز 3،5،1،2

  دارد مانند رصد و ارتباطات ییبا بدنه دانشجو یادبه تعامل ز یازکه ن ییکارها یکارآمد برا بسیار 3،5،1،3

  در هر واحد و رشد چند جانبه یموضوع وسعت 3،5،1،4

  مختلف ینمخاطب یبرا یکسان یاستفاده از ابزارها عدم 3،5،1،5

  ینمخاطب ینب یمرز بند وجود 3،5،1،6



 ساختار و اصالح آن مالحظات 4

 به اقتضائات هر ساختار دقت 

 هاتیبودن و تناسب ساختار با واقع یبوم یتاهم 

 یمعاونت یاشورا  



 ساختار و مجموعه یو توجه به کارامد یضرورت بازنگر 

 خوابگاه و دانشکده یگاهپا 

 خوابگاه و دانشکده یگاهوجود پا اهمیت 



 خوابگاه پایگاه 

 دانشکده یگاهپا یها مدل 

 در رابطه حوزه با دانشکده ها نکاتی 



 ساختار بود ییربه فکر تغ یدموقع با چه 5

  کنار اصالح ساختار یکردها،دربه اصالح رو یجد توجه 

  کل ساختار ییرچند ساختار بهتر از تغ ترکیب 

  یگرد یهادر بخش یرشبخش و تأث یکاصالح  اثرات 

  گام به گام اصالحات ساختار اجرای 


