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 29 ........................................................................................................................................................ یان یپا سخن

 

)مقدمه لزوم انجام فعالیت(  معرفی و اهداف  
 العلم سلطان! من وجده صال و من لم یجده صیل علیه 

ها به این نصیحت اولیایمان کمی بهتر عمل کرده بودیم امروز در جهان شاهد وضع شاید اگر ما مسلمان

 بودیم.میبهتری برای همه دنیا 

عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم و در هبا تصویب کلیات جایزه مصطفی)ص( ب 1391 در سال

ز اول جهانی قدری از فاصله ما با این آرمان با اهدای اولین دوره این جایزه به دو دانشمند مسلمان ترا 1394ل سا

ای کاسته شد. اما هنوز بین آنچه که هدف نهایی اعطای این جایزه بود و آنچه تاکنون در حال رخ دادن بود، فاصله

بعید وجود داشت. صرف مقادیر زیادی از اموال وقف شده توسط بزرگان علمی ایران و جهان اسالم و هزینه های 

گرایی ایجاد طور که باید میان دانشمندان جهان اسالم همهای این جایزه هنوز نتوانسته بود آناالنهسدوبرگزاری  

های علمی که ای کمتر شناخته شده بود و بسیاری از ظرفیتکند. جایزه مصطفی هنوز در دانشگاهیان ایرانی جایزه

شد. ای به تاریخ سپرده میاستفاده در گوشهنخورده و بیها به ارمغان آورد دست توانست برای دانشگاهاین جایزه می

های جایزه برداری درست از ظرفیتها قبل برای بهرهکه از مدت )ص(در چنین شرایطی، دبیرخانه جایزه مصطفی

اندیشی های متعدد با اساتید هیئت علمی و فعالین دانشجویی کرد تا با هماقدام به برگزاری نشست  )ص(مصطفی

 عضا به روشی بهینه برای نیل به این هدف اقدام کنند.این ا

برای ما به عنوان دانشجوی بسیجی خیلی اهمیت دارد که هم دانشگاهی هایمان چه تفکری در رابطه با کار 

ای برای خود متصورند. متاسفانه تفکر بسیاری از دانشجویان از کار علمی و پژوهش دارند و اینکه حقیقتا چه آینده

ای چون قله افتخارات علمی هم دریافت جایزه تدوین یک مقاله معتبر و فرستادن به یک ژورنال خارجیست،  علمی،

های مقام معظم رهبری سازگاری ندارند، ایشان در شود. در صورتی که چنین نگاهی اصال با دیدگاهنوبل تلقی می

دن علم برای کشور و خودباوری و عزت نفس رفت روزافزون علمی کشور، به سودمند بوعین تاکید فراوان به پیش

تواند در سطح دانشگاه گفتمان سازی علمی بسیار تاکید دارند و برداشت ما از جایزه مصطفی )ص( این بود که می

شود و اقتدار کشورهای زیرا این جشنواره مختص مسلمانان و تابعین کشورهای مسمان برگزار می انجام بدهد،

رسیم که در حیطه علمی بسیار هد. با نگاهی به برگزیدگان این جشنواره به مسلمانانی میدمسلمان را نشان می

اند )عنصری که در اند بلکه علم را تا حد ممکن کاربردی کردهموفق بوده و نه تنها مرزهای علم را جابه جا کرده

های کتابخانه و د و برود داخل قفسهپنداریم که کار علمی فقط باید مقاله شوکشور ما حقیقتا مغفول عنه است و می

توانست تاثیر به حضور این دانشمندان در دانشگاه و شنیدن تجربیات و عناصر موفقیت ایشان می خاک بخورد(

 سزایی در نگرش دانشجویان ما داشته باشد.
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افزایش عزت نفس  رگزاری این برنامه ترویج گفتمان احیای عصر طالیی  تمدن مسلمانان واهدف دیگر ب

ایجاد راهی برای ارتباط گیری دانشمندان جهان اسالم با یکدیگر در دانشگاه ها و آشنایی بیشتر دانشجویان  علمی، 

 با اهداف این جایزه بود.  

در حقیقت سازی کافی را داشته باشد لذا تواند گفتمانالبته ناگفته نماند که بدون شک یک همایش نمی

 شود.سازی کار علمی صحیح در دانشگاهمان محسوب میبرای گفتماناین همایش شروعی 

های پیش از همایش ها و فعالیتبرنامه ریزی   
و با دعوت پارک  96ماه سال آوری ایده برای این همایش از اردیبهشتها و جمعریزیبرنامه شیوه اجرا:

اساتید نیز مشورت شد. در مورد برگزاری همایش با پس از آن نیز ارتباط متقابل برقرار بود.  علم و فناوری شروع شد.

گرفته بود اما کار جدی هایی در رابطه با همایش بین دو واحد صورت از پیش از شروع سال تحصیلی اندک هماهنگی

 جلسه با مسئولین حوزه و اساتید همکار برگزار شد. 6حدود آبان ماه شروع شد. در طی این مدت  22از حدود 

نشست  -2دانشگاه گردی مهمانان  -1کلی این همایش از صبح تا عصر بوده و شامل سه بخش: به طور 

نشست عمومی )پنل  -3تخصصی )ارائه کارهای علمی مدعوین برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید( 

 شد.موفقیت در علم( می

سه بودیم و در این رابطه با  صی نشست تخصریزی و روند اجرای آبان حدودا یک هفته درگیر برنامه22از 

تا اساتید و  اسیون از مسئولین هر گروه خواسته شداز طریق اتومچنین حبت کردیم، همص تن از اساتید با تجربه

تعدادی دعوتنامه نیز از معرفی کنند.  دانشجویان تحصیالت تکمیلی که تمایل به شرکت در این نشست را دارند

ای از دعوتنامه اساتید که چاپ شده و نمونهطرف معاونت علمی و نظام سالمت حوزه تهیه و به دست اساتید رسید. 

 تقدیم حضورشان شد:
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ها بین واحد خواهران و برادران و دیگر ها به صورت کامل در همه حیطهآبان ماه تقسیم فعالیت30حدود از 

های پوستر افراد دخیل انجام شد و به مدت یک هفته تمرکز عمده روی تهیه محتوای کانال و برد، مسابقه، هماهنگی

 های مدعوین قرار گرفت.و سالن و اهدایی

 ها بین دو واحد خواهران و برادران: بندی فعالیتو تقسیم ای از لیست کاملنمونه 
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استاد ن قرار گرفت و جلساتی با آذر ماه عمده تمرکز روی روز همایش و اجرای هرچه بهتر آ7از حدود 

برگزار شده و در رابطه با تمامی مواردی که  مسئول میزگرد نشست تخصصی و استاد مسئول میزگرد نشست عمومی

رسید هماهنگی صورت گرفت. در آخر نیز یک جلسه با حضور معاونین علمی و نظام سالمت و به ذهنمان می

 ابعاد آن انجام شد.های روز همایش و بررسی تمامی مسئولین حوزه برای نهایی کردن ریزفعالیت

 نقاط قوت و ضعف: 
که در حال تعمیر همایش سامی مدعوین مشخص نبودن تکلیف سالن به دلیل تغییر مکرر ا ➢

 بود پوسترها بسیار دیر آماده شدند.

 تبلیغات 

o :تبلیغات مجازی  
روز مانده به نشست، هرشب  9ای فضای مجازی برای تبلیغات از به منظور استفاده از ظرفیت ه

های مربوطه از جمله پردیس بین سایر گروهها و در حدود ساعات غروب در کانال بسیج دانشگاه، دانشکده

الملل، یک پیام در ارتباط با معرفی جایزه مصطفی، برندگان دوره قبلی جایزه، مهمانان برنامه و همچنین 
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گرفت. تا ضمن معرفی اهداف جایزه و ترویج پوستر جایزه به همراه استیکر روزشمار معکوس قرار می

های فارسی و انگلیسی برای دانشجویان انان به تبلیغ برنامه به زبانگفتمان احیای عصر طالیی تمدن مسلم

 بین المللی بپردازد. 

o بنرها و پوسترها   
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سینا نصب شد که دید بسیار مناسبی برای تمامی افرادی که از یک بنر بزرگ در جلوی تاالر ابن

برای این بخش  ها نصب شد.نشکدهشوند دارند. پوستر نیز به تعداد باال در جای جای دادرب اصلی وارد می

 از تبلیغات از استند استفاده نکردیم و اکثر استندها مربوط به روز همایش بودند.

 

 

o هاخبرگزاری  

ها نیز تبلیغات داشته باشیم اما به دلیل حجم قصد بر این بود که پیش از همایش در خبرگزاری

 باالی کار موفق به این هماهنگی نشدیم.

o  هادانشکدهبرد 

ترین مخاطب ای با بیشها یکی از بهترین ابزارهای رسانهبردهای دانشکدهبا توجه به اینکه  اهداف:  

سازی جایزه مصطفی )ص( از این ظرفیت نیز )نسبت به نشریه، فضای مجازی،و...( هستند برای تبلیغات و گفتمان

 استفاده شد.

ها نیز در های خواهران انجام شد )تا مشارکت پایگاههای پایگاهتهیه برد با همکاری معاونت شیوه اجرا:

های یک جلسه با حضور معاونت 1/9/96تر شود( به این صورت که روز چهارشنبه مورخ روند برگزاری همایش بیش

ها  مطالب را تا شد. دو نفر از معاونت ها تقسیمهای تهیه مطالب کانال و برد بین آنها برگزار شد و مسئولیتپایگاه

تهیه کردند و برای ما ارسال کردند. برای تهیه مطالب نیز عمدتا از سایت اصلی جایزه  3/9/96روز جمعه مورخ 

www.mustafaprize.org نشان جایزه قرار گرفتند  های تهیه شده بااستفاده شد. پس از تهیه، مطالب در قالب

علمی و نظام سالمت برادران ارسال  پیشنهادی نصب مطالب به معاونت چنین شیوهها و متون و همو تمامی عکس

 ها ارسال کردند.شد. ایشان نیز مطالب را برای مسئول امور پایگاه

http://www.mustafaprize.org/
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 توضیحات نصب ارسال شد:مراه فایل ها به ههای نصب برد که برای پایگاهدو مدل از شیوه

 

 نقاط قوت و ضعف: 
 ها در این زمینه بسیار خوب بود.همکاری معاونت ➢

ها برای نصب مطالب برد بسیار ضعیف بود به طوری که با وجود متاسفانه همکاری تعدادی از دانشکده  ➢

ا شد در ههای متعددی که توسط معاونین علمی خواهران و برادران از مسئولین امور پایگاهپیگیری
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در کل  روز بعد( نیز مطالب نصب نشدند. 8ها حتی تا روز همایش )یعنی حدودا تعدادی از دانشکده

 های رسیده از هفت پایگاه دانشگاه، پنج پایگاه بردها را نصب کردند.توان گفت بنا به گزارشمی

 پیشنهادات آینده:  
آوری و طراحی مطالب برد رای جمعروز برای تهیه و نصب برد اصال کافی نیست. بهتر است ب 10 ➢

روز روی بردها  10روز زمان در نظر گرفته شود و خود مطالب هم حدودا  3روز و نصب  5حداقل 

 باقی بمانند.

ای نیست ی استفاده شود. البته منظور طراح حرفهصبهتر است برای تهیه مطالب از طراح اختصا ➢

 طراح مطالب برد باشد. بلکه این است که حداقل یک نفر به صورت اختصاصی

تر افراد را برای تهیه برد درگیر کرد و لزومی ندارد که حتما اینکار در سطح توان خیلی بیشمی ➢

ها توان گروهی چند نفره متشکل از اعضای فعال پایگاهها انجام شود. بلکه میهای پایگاهمعاونت

در این صورت مشغله مدیریت ها باشند. تشکیل داد و سرپرست این گروه دو نفر از معاونت

 شود.کارهای برد از دوش معاونین حوزه برداشته می

شناسی تری تهیه کنیم )هرچند که روی محتوا فکر شده بود( مخاطبتوانستیم مطالب جالبمی ➢

تواند توسط گروهی که در باال ذکر شد تر بود میافراد برد و اینکه چه مطالبی برایشان جذاب

 انجام شود.

توانیم عالوه بر پیگیری نصب برد نیز باید به روش کارآمدتری انجام شود. مثال در آینده می ➢

ها بخواهیم ها هم بفرستیم و از آنها، مطالب را به معاونتارسال مطالب به مسئول امور پایگاه

 که حتما موضوع را پیگیری کرده و حتی خودشان مطالب را نصب کنند.

ها از آنان خواسته شد تا پس از نصب بردها عکس آن را برای ما به پایگاهعالوه بر ارسال مطالب  ➢

توان در شناسی کنیم. میشد بهتر بتوانیم روند اجرا را پایش و آسیبارسال کنند که باعث می

 های بعد نیز این کار را انجام داد.دوره

گردی مدعویندانشگاه  
پردیس بین الملل دانشگاه، و گروهی از اعضای بسیج  معاونت آموزشیدر ابتدای برنامه مدعوین به همراه 

ن ساعت داشتند تا ضم یکدانشجویی در فضاهای منتخب و از پیش تعیین شده دانشگاه گردشی به مدت حدودی 

زبانان فراهم آید بیشتر با ایشان برای می گاه علوم پزشکی تهران، زمینه برای آشنایینشآشنایی با فضاها و امکانات دا

 های احتمالی در میان گفتگوهای شکل گرفته طی این گردش سنجیده شود.و ظرفیت همکاری
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هربوراتوم دانشکده داروسازی، هرباریوم دانشکده داروسازی، پردیس فضاهای بازدید شده عبارتند از:  ✓

مقابل دانشکده پزشکی و مسجد دانشگاه تهران و سپس مرکزی دانشگاه و فضای عمومی آن، گذر از 

بازدید از آزمایشگاه ژنتیک دانشکده پزشکی و حرکت به سمت تاالر شورای مرکزی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران واقع در ابتدای خیابان قدس. و در انتها و پس از برنامه نشست تخصصی نیز بازدید از 

 و مخزن کتابها.کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

 نقاط قوت و ضعف: 

ایشان مبنی بر عدم   مو اطالع دیرهنگا دانشگاه گردی میهمانانسرتیم استاد عدم حضور  ➢

حضور تاجاییکه زمان بسیار کمی برای جایگزین کردن فرد مناسب دیگر وجود داشت و اگر  

می    پیشنهادنبود برنامه تا مرحله لغو پیش می رفت.) یکی دیگر از اساتید انقالبیمساعدت 

 شود برای موارد مشابه همیشه یک گزینه جایگزین از قبل آماده باشد.(

تقبال برای توضیح کامل مسیر و ارتباط گیری شایسته با مدعوین  آمادگی تیم اس  ➢

ا برای برنامه ای با  کاره "جدی"می شود پیگیری   پیشنهاد) تر ازین باشد.توانست بیشمی 

 هفته پیش از برنامه آغاز شود.(  4ز  این وسعت ا
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در ادامه برنامه به دلیل طول  ایتاخیر چند دقیقهسنجی دقیق برای هر بازدید و عدم زمان  ➢

های مشابه با طی مسیر می شود من بعد برای برنامه پیشنهاد کشیدن بیش از حد برنامه بازدید.)

توسط تیم اجرایی و ارائه توضیحات الزم و زمان گرفتن از کل فرآیند، زمان سنجی بهینه برنامه 

 صورت گیرد(

 نشست تخصصی 
میان اعضای هیئت علمی جوان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی)کارشناسی ارشد جهت برقراری ارتباط علمی 

و دکتری تخصصی و دستیاران تخصصی( با مدعوین برنامه نشستی علمی با محوریت ارائه آخرین دستاوردهای 

اتوماسیون اداری های مرتبط با رشته این عزیزان به شکل رسمی و از طریق ژوهشی مدعوین برگزار شد. از گروهپ

)با توجه به ظرفیت سالن( از افراد گروه را برای شرکت در این نشست معرفی  دعوت به عمل آمد که تعداد مشخصی

های انجام شده با ایشان، از دسترسی اتوماسیون اداری معاون بین الملل دانشکده نمایند. برای این امر طی هماهنگی

جلسه را که از طرف ما قبول زحمت کرده بودند و مدیر نشست تخصیی بودند استادی پزشکی استفاده شد. در ابتدا 

با معرفی دانشگاه آغاز و سپس از مدعوین به ترتیب الفبا دعوت به ارائه مطالب خود کردند. پس از هر ارائه پرسش و 

 پاسخ مرتبط با آن انجام گرفت.

  برای نشست تخصصی به شرح زیر بود:برنامه پیشنهادی 

 برنامه  شخص زمان 

 شروع مراسم   ۱۰-۱۰:۰۲

 تالوت قرآن  .... ۱۰:۰۲-۱۰:۰۷

 سرود ملی  سمعی بصری  ۱۰:۰۷-۱۰:۱۰

 خیر مقدم مهمانان  مجری  ۱۰:۱۰-۱۰:۱۵

 معرفی دانشگاه،خیر مقدم و معرفی جایزه  مدیر نشست  ۱۰:۱۵-۱۰:۳۰

 ارائه مطالب  Aini Iderisخانم دکتر   ۱۰:۳۰-۱۰:۴۰

 Aini Iderisپرسش و پاسخ از خانم دکتر   مدیر نشست با مدیریت   ۱۰:۴۰-۱۰:۵۰

 ارائه مطالب  Wasim Jafriآقای دکتر   ۱۰:۵۰-۱۱:۰۰

 Wasim Jafri پرسش و پاسخ از آقای دکتر مدیر نشست با مدیریت   ۱۱:۰۰-۱۱:۱۰

 ارائه مطالب  Shahnaz Perveenخانم دکتر   ۱۱:۱۰-۱۱:۲۰
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 Shahnaz Perveenپرسش و پاسخ از خانم دکتر   مدیر نشست با مدیریت   ۱۱:۲۰-۱۱:۳۰

 ارائه مطالب  آقای دکتر بهرام  ۱۱:۳۰-۱۱:۴۰

 پرسش و پاسخ از آقای دکتر بهرام  مدیر نشست با مدیریت   ۱۱:۴۰-۱۱:۵۰

 بندی مطالب جمع  مدیر نشست  ۱۱:۵۰-۱۱:۵۴

 اذان ظهر به افق تهران   ۱۱:۵۴-۱۲:۰۰

 نماز   ۱۲:۰۰-۱۲:۳۰

 ناهار و استراحت   ۱۲:۳۰-۱۳:۴۵

 دقیقه با تاخیر شروع شد. 15برنامه فوق تا حد بسیار خوبی اجرا شد. البته برنامه حدودا 

 

 نقاط قوت و ضعف: 
عدم جذابیت یک ارائه کامال علمی برای حاضرین از رشته های مختلف)پیشنهاد می شود با سنجش دقیق   ➢

مدعوین از افراد با رشته های مرتبط دعوت به عمل آید.()درمورد این برنامه به دلیل تغییر حیطه کاری 

 پیاپی مهمانان امکان این کار وجود نداشت.(

 عدم آماده سازی سواالت پرسش و پاسخ از قبل ➢

 عقب ماندن از برنامه زمان بندی ➢
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ها قرار بندی خارج شده و در بشقابها از بستهبسته پذیرایی بسیار مناسب بود و پیش از رسیدن مهمان ➢

 تری داشته باشد.گرفته بود تا حالت رسمی

ها مشغول ورود مهمانای که تا دقایقی پیش از بنرها و کال تزیین سالن بسیار دیر انجام گرفت به گونه ➢

توان گفت که آیا این اجازه را به ما البته سالن برگزاری همایش به دانشگاه تعلق داشت و دقیقا نمی بودیم.

 دادند که از شب قبل سالن برای تزئینات در اختیار ما قرار بگیرد یا خیر.می

 ها نیز هنوز سالن به صورت کامل آماده نبود.تا حتی لحظاتی پس از ورود مهمان ➢

پذیر بودند اما حجم کار بسیار زیاد بود )چون تزیین سالن بسیار پرتالش و مسئولیت عوامل اجرایی داخل ➢

شد از یکسری مسائل مهم غافل شویم. سالن و آماده کردن پذیرایی صبح انجام شد( همین مسئله باعث می

ر ها برای پر کردن سالن از سمت جلو حضوها کسی برای راهنمایی آنبه طور مثال حین ورود مهمان

 نداشت.

 نظرسنجی برای این بخش طراحی نشده بود. ➢

همکاری با این عزیزان به اندازه کافی برای دانشگاه )و به اهمیت حضور این مهمانان و استعداد بسیار عظیم  ➢

 خصوص ریاست محترم دانشگاه( شرح داده نشد.

 پیشنهادات آینده: 
 متن مجری حداقل از دو روز قبل آماده باشد. ➢

سالن در شب  ،ها و...( برای تزیین سالن داشته باشیم و در صورت امکان)شامل مکان بنریک طرح کلی  ➢

 قبل کامال آماده شود.

 کنندگان داشته باشید.حتما یک نظرسنجی مناسب از شرکت ➢

اگر امکان اینکه متوجه شویم چند نفر از افرادی که دعوت شده بودند شرکت کردند و کال چه کسانی  ➢

توانیم حین ورود از فراد بخواهیم نام و خیلی خوب است. به طور مثال می داشته باشد وجود شرکت کردند

 ای بنویسند.مشخصاتشان را در برگه

ای ها بسیار سخت است. باید به گونههای مختلف و اجرای یک برنامه مفید برای آنجمع کردن اساتید گروه ➢

های پژوهشی مختلف بتوانند از آن استفاده کرده و در گرایشکنندگان با برنامه را اجرا کنیم که شرکت

توان در مورد موضوعی که مبتال به تعداد زیادی از پس می گو شرکت فعال داشته باشند.وبحث و گفت

 اساتید است صحبت کرد. 

گزاری و برای تحقق هدف باال الزم است حدودا دو ماه قبل از نشست تخصصی با اساتید در رابطه با روند بر ➢

دهد بلکه به احساس های بسیار خوبی به ما میموضوع نشست مشورت شود. )مشورت با اساتید نه تنها ایده

افزاید و به نوعی مطلع کردن اساتید از های ما نیز میهمکاری و مشارکت استاد مربوطه در برنامه

 دهد هم هست.(می های علمی که بسیج انجامفعالیت
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اتید یا دعوت به همکاری از آنان حتما به این نکته توجه کنید که برنامه کاری و در مورد دعوت از اس ➢

تحقیقاتی اساتید بسیار فشرده است پس الزم است برنامه را از مدت طوالنی پیش از نشست زمان و مکان 

 آن به اطالع اساتید برسد.

ای تمامی اساتید مربوطه ایمیل عالوه بر دعوت حضوری از تعدادی از اساتید بهتر است فراخوان نشست بر ➢

برایشان شده و از آنان خواسته شود در صورتی که تمایل به شرکت در نشست را دارند به ما اطالع دهند تا 

 جا رزرو شود.

هاست. )البته های ارتباطی برای مطلع کردن عموم اساتید اتوماسیون و ایمیل کاری آنیکی از بهترین راه ➢

 اساتید را نیز به صورت ویژه و با دعوتنامه چاپی دعوت کرد(توان تعدادی از می

نام دانشمندان مدعو و موضوعات کلی که قرار است در نشست توضیح بدهند در حین دعوت از شرکت  ➢

 کنندگان ذکر شود.

 نفر از خواهران نیز همکاری کنند. 2-1کنندگان خانم، بهتر است برای عوامل اجرایی سالن و هدایت شرکت ➢

های فراوانی به ما کمک  استاد انقالبی که مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه ما هستنددر برگزاری این نشست  ➢

یکی . و مدیریت نشست را نیز ایشان قبول زحمت کردند کردند و تجربیاتشان را نیز در اختیار ما قرار دادند

های فراوان چنین اساتیدی در ییدستاوردهای این همایش بهبود روابط و شناخت توانااز ارزشمندترین 

 تواند نقطه قوت بسیار مهمی محسوب شود.دانشگاه است که می

در طول نشست ممکن است که واحد خواهران و برادران مجبور باشند چندین بار نکاتی را به اطالع یک  ➢

کامال در دسترس باشند هر دو واحد دیگر برسانند یا مشورت کنند به همین منظور الزم است که معاونین 

 ماند.وگرنه کار روی زمین می

حتما در مورد استعداد عظیم همکاری مشترک بین دانشگاه ما و دانشمندان مدعو با ریاست دانشگاه  ➢

ها قبل ریاست و بقیه دانشگاه را در مورد این همایش توجیه و مشتاق صحبت کنید. کال سعی کنید از مدت

 کنید.

تبط با رشته دانشمندان مدعو در نشست تخصصی حضور یابند تا در صورت تمایل های مرمسئولین گروه ➢

 ها امضاء شود.سند همکاری بین آن

هاهمراهی مهمانان در زمان بین برنامه  
ی میان نشست تخصصی و عمومی به نماز، نهار و استراحت اختصاص یافته بود که با توجه ساعته زمان دو

. برای مهمانان سنی مذهب مکان رسید بیش از مقدار الزم استاستراحت به نظر مید فضای مناسب جهت به نبو

 مناسبی جهت وضو تعبیه نشده بود و مکان نماز نیز از قبل هماهنگ نشده بود. 
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 نشست عمومی 
 Symposium of Success in) علم در که تحت عنوان سمپوزیوم موفقیتدر نشست عمومی 

Scienceشرکت کردند و  یکی از اساتید انقالبیر شد مدعوین برنامه در یک پنل با مدیریت ( طی سه ساعت برگزا

بودند پیرامون )دانشجویان خارجی( دیس بین الملل به سواالت حضار که جمع کثیری از آنان از دانشجویان پر

 های موفقیت علمی پاسخ دادند.راه

 برنامه شخص زمان 

 شروع مراسم   ۱۴-۱۴:۰۳

 تالوت قرآن .... ۱۴:۰۳-۱۴:۰۸

 سرود ملی  سمعی بصری ۱۴:۰۸-۱۴:۱۰

 کلیپ حضرت آقا  سمعی بصری ۱۴:۱۰-۱۴:۱۲

 کلیپ معرفی جایزه سمعی بصری ۱۴:۱۲-۱۴:۲۲

 شروع مراسم و دعوت از نماینده دانشگاه  مجری  ۱۴:۲۲-۱۴:۲۴

 خیر مقدم نماینده دانشگاه  ۱۴:۲۴-۱۴:۳۴

 مسئول حوزه دعوت از  مجری  ۱۴:۳۴-۱۴:۳۶

 خیر مقدم مسئول حوزه  ۱۴:۳۶-۱۴:۴۶

 هازاده و مهمان دعوت از دکتر حسن  مجری  ۱۴:۴۶-۱۴:۴۸

 ها +صحبت دور اولمعرفی مهمان  هاو مهمان مدیر نشست ۱۴:۴۸-۱۵:۱۰

.پاسخ پرسش و  هاو مهمان مدیر نشست ۱۵:۱۰-۱۵:۵۰
∗ 

 دانشمندان کلیپ  سمعی بصری ۱۵:۵۰-۱۶:۰۰

 و مسئولین  دعوت از اساتیدیا دانشمندان مجری  ۱۶:۰۰-۱۶:۰۲

 مسابقه  برگزیدگانتقدیر از  اساتید  مسئولین دانشگاه+ ۱۶:۰۲-۱۶:۱۲

 دعوت از اساتید و مسئولین دانشگاه  مجری  ۱۶:۱۲-۱۶:۱۴

 دانشمندان تقدیر از  اساتید و مسئولین دانشگاه  ۱۶:۱۴-۱۶:۲۴
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 مسئول حوزهدعوت از مسئولین دانشگاه و  مجری  ۱۶:۲۴-۱۶:۲۶

 ها+یادآوری تکمیل نظرسنجی 

 اساتید تقدیر از  مسئولین حوزه مسئولین دانشگاه و  ۱۶:۲۶-۱۶:۳۶

 تشکر از مدعوین وخروج شرکت کنندگان  مجری  ۱۶:۳۶-۱۶:۴۰

 پخش صوت یا کلیپ  سمعی بصری ۱۶:۴۰-۱۶:۵۰

 های پروفسور جکی یینگ و پروفسور عمریاغی و تیزر پخش شوند.تواند کلیپو پاسخ می بخش پرسش در صورت کوتاه شدن *

 بینی شده به پایان رسید.دقیقه زودتر از زمان پیش 30دقیقه تاخیر شروع شد اما حدودا  10نشست با حدود 

آوری شدند و ها جمعدانشکدههای نمایش داده شده در نشست توسط معاونین علمی حوزه و فعالین کلیپ

ها که بسیار هم مورد استقبال قرار تعدادی ازین کلیپ ها انجام گرفت.تغییرات الزم توسط معاونت رسانه روی آن

 اند.گرفت پیوست شده

 

 نقاط قوت و ضعف: 

دانشجویان  ها به زبان انگلیسی بود بعضا شاهد عدم مشارکتاز آنجا که برنامه های کل نشست   ➢

 داد.بودیم که برد برنامه را کاهش می هافارسی زبان در برنامه

طراحی نظرسنجی برای این بخش خوب بود اما به این نکته توجه نشده بود که تعدادی از مخاطبین  ➢

 ما دانشجویان خارجی هستند و با زبان فارسی آشنایی ندارند.
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در اواخر نشست برای مجری مشکلی پیش آمد که مجبور شد همایش را ترک کند و ما فرد دیگری  ➢

را جایگزین ایشان کردیم. البته مجری که جایگزین شد بسیار خوب برنامه را مدیریت کرد اما بهتر 

 مطلع پیش از برنامه مالقات کرده و ایشان را توجیه کامال راافتاد. )اگر مجری بود این اتفاق نمی

 هایشان را با نشست هماهنگ کنند ممکن بود این مشکل ایجاد نشود.کرده بودیم تا برنامه

اینستاگرام حوزه قرار گرفت که حرکت بسیار خوبی  Live کل نشست عمومی فیلم برداری شده و در ➢

 بود. 

 

 پیشنهادات آینده:       

 مترجم همزمان وجود داشته باشد.در صورت امکان های آتی  شود در برنامه پیشنهاد می  ➢

مطالعاتی و نظرسنجی به  کنید حتما بسته اگر مخاطبتان را از دانشجویان خارجی تعریف می  ➢

 زبان انگلیسی هم داشته باشید.

تعدادی از عوامل اجرایی ما تا حد خوبی با زبان انگلیسی آشنا بودند اما چون به صورت   ➢

گویی مناسبی در رابطه با افرادی که به  توانستند پاسخگرفتند نمی ناگهانی در شرایط قرار می 

کارگاه زبان  کردند داشته باشند در حالی که چنین مشکلی با یک  زبان انگلیسی صحبت می 

راحتی قابل حل است فقط کافیست جمالت پرکاربرد را در   ساعته به 1-2انگلیسی 

 اختیارشان بگذاریم و اعتماد به نفسشان را نیز افزایش دهیم.

ها را از  ها را روی پرده سالن نمایش دهید و آن حتما یکی دو روز قبل از همایش تمامی کلیپ  ➢

 نظر کیفیت تصویر، صدا و مطلوبیت زیرنویس بررسی کنید.

تر از این  یین سالن حتما یک روز قبل از همایش انجام شود. روز همایش بسیار شلوغ تز ➢

 خواهد بود که بتوانیم تزیین مناسبی انجام بدهیم. 

حداقل از دو روز قبل آماده باشد و یکبار متنش را تمرین کرده باشد. هم چنین  متن مجری ➢

اگر به هر دلیلی برای مجری   امتن مجری را مطالعه کرده باشد ت  یک نفر به عنوان ذخیره

 مشکلی ایجاد شد به برنامه آسیبی وارد نشود. 

 یک نفر از فعالین بخش اجرایی مسئول سرمایش و نور سالن باشد. ➢

نفر از خواهران و برادران در کنار درب ورودی بایستند و شرکت   1- 3حتما در شروع برنامه  ➢

 ت جلو پر شود. ای هدایت کنند که سالن از سمکنندگان را به گونه 

خواهران برای راهنمایی شرکت کنندگان خانم به عوامل اجرایی احتیاج دارند و  واحد  ➢

 شود:پیشنهاد می 

 نفر 2پذیرایی: -
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های  نفر )برای هدایت شرکت کنندگان به سمت جلو سالن، گرفتن برگه  3داخل سالن:  -

 پرسش و پاسخ، تحویل میکروفون، برقراری نظم سالن و...( 

شود کارها به صورت شیفتی باشد تا افراد خسته نشوند.  خواهران حضور داشته باشند. پیشنهاد می از 

 ها استفاده کرد. ها و فعالین دانشکدههای پایگاهتوان از معاونتبرای این کار می 

افرادی که قرار است در بخش اجرایی فعالیت کنند حداقل از روز قبل کامال مشخص شده   ➢

تر از  نفر بیش  3-2زمان و ساعت حضورشان نیز به اطالعشان رسیده باشد. ترجیحا باشند و 

ها به هر دلیلی  تعداد مورد نیازتان نیروی اجرایی تعریف کنید چون ممکن است تعدادی از آن 

 نتوانند در نشست شرکت کنند.

ند، زمان  پرسید بخشی از نشست به صورت میزگرد برگزار شد و باید حضار سواالت خود را می  ➢

های شرکت کنندگان و حوصله جمع  اتمام این بخش تا حد زیادی وابسته به تعداد پرسش

ریزی زمان دقیقی برای آن تعیین کرد برای همین یک زمان شد در برنامه داشت پس نمی 

تقریبی برآورد کردیم و چند کلیپ اضافی هم به عنوان پیشتیبان تهیه کردیم تا در صورت  

 وعد میزگرد برنامه دچار اختالل نشود. اتمام پیش از م

 در طول نشست به صورت برخط اخباری از نشست در کانال قرار بگیرد.  ➢

توان یک  ها بر عهده معاونین حوزه باشد بلکه می آوری و تهیه کلیپ لزومی ندارد که جمع  ➢

 د. ها و فعالین دانشکده استفاده کرهای پایگاهکارگروه تشکیل داده و از ظرفیت معاونت 

در طول نشست ممکن است که واحد خواهران و برادران مجبور باشند چندین بار نکاتی را به   ➢

اطالع یک دیگر برسانند یا مشورت کنند به همین منظور الزم است که معاونین هر دو واحد  

 کامال در دسترس باشند.

های فراوانی به ما کردند و  کمک  المللمعاونت آموزشی دانشجویان بین در برگزاری این نشست  ➢

ها در اختیار ما قرار دادند، حتی بخش  پیشنهادات بسیار ارزشمندی نیز در رابطه با نشست

های شود در برنامه الملل هم بر عهده ایشان بود. پیشنهاد می ای از تبلیغات دانشکده بینعمده

 آینده نیز حتما از محضر ایشان استفاده کنید.

اتمام  کنندگان نظرسنجی انجام شد اما خیلی خوب است که پس از از شرکت در این نشست  ➢

همایش بتوانیم یک ایمیل برای دانشمندان ارسال کرده و از خودشان نیز در مورد دانشگاه  

 گردی، نشست تخصصی و عمومی نظرسنجی کنیم. 

 

o نتایج نظرسنجی نشست 
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 در صورت درخواست ارسال خواهد شد.

 

 مسابقه
 هدف:  

 سازی پیشرفت علمی جهان اسالمانگفتم ➢

 پیشنهادات ناب دانشجویان گردآوری ➢

 تشویق دانشجویان به ارائه تحلیل پیرامون مسائل کشور و جهان اسالم ➢

 شناسایی دانشجویان متفکر در سطح دانشگاه ➢

 هاها در رابطه با همایش و ایجاد تصویر و خاطره مناسب برای آنتر بچهدرگیر کردن بیش ➢

 تر در نشست عمومیایجاد هیجان بیش ➢

ان موجود در پارک بنیهای دانشیان )با مشاهده شرکتتوانیم در دانشجوتقویت روحیه ما می ➢

 علم و فناوری پردیس(

 آذرماه9شنبه پنج -آذرماه4شنبه بازه مسابقه: 

 ۱/۵/۹۳مقام معظم رهبری  دانشجو باید در زمینه مسائل گوناگون کشور تحلیل در اختیار مردم بگذارد. 

 ها خالف واقع باشد.های سیاسی دنیا فکر کنند و تحلیل بدهند حتی اگر این تحلیل دانشجویان روی ریزترین پدیده

 ۱۲/۸/۷۲مقام معظم رهبری

ها زنده شود. توانیم در آندهند تا روحیه ما میاردوهای علمی را توسعه بدهید، دانشجویان را ببرید به مراکزی که دارند خدمت ارائه می 

 مقام معظم رهبری  

، های گوناگون عقل نظری و عملیباید »تولید نظریه و فکر«، تبدیل به یک ارزش عمومی در حوزه و دانشگاه شود و در قلمرو

اجتهاد، تشویق ، جایزه داده شود و سخنانشان شنیده شود تا دیگران نیز به خالقیت و ، تقدیر بعمل آید و به نوآوران سازان ازنظریه 

، اعاده ها در چارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد اسالمی با یکدیگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسالمشوند. باید ایده

 ۱۶/۱۱/۸۱مقام معظم رهبری .ای جهانی که استحقاق آن را دارد بار دیگر دست یابدهویت و عزت کند و ملت ایران به رتبه 
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 شیوه اجرا:
های خودشان را در مورد سواالتی که در در یک فراخوان از دانشجویان خواسته شد تا تحلیل ➢

نوشته )و یا به صورت نقشه ذهنی( برای ما ارسال کنند.  4شود در حد یک کاغذآادامه ذکر می

 خب جایزه اهدا شد.های ارسالی توسط یکی از اساتید بررسی شده و به افراد منتسپس متن

 های انتخاب اثر برتر: مالک ✓

 فراگیری ➢

 خالقیت ➢

 کاربردی بودن ➢

 گراییواقع ➢

 )در مورد معیارها بسیار نیازمند پیشنهاد هستیم( ➢

نام و نام خانوادگی، دانشگاه، رشته)برای آمار گرفتن از استقبال هر ورودی و رشته( ،  اطالعات مورد نیاز: ✓

 همراهورودی، شماره تلفن 

 سواالت:  ✓

به نظر شما چرا دانشمندان مسلمان که تعدادشان کم هم نیست در دنیا آن طور که باید شناخته  ➢

 شده نیستند؟

پذیری برای جهان اسالم انجام بدهیم تا دانشمند مسئولیت چه کارهایی باید در حیطه فردی ➢

 باشیم؟

د تا به جایگاه علمی که لیاقتش را چه کارهایی باید در حیطه کالن ملی و جهان اسالم انجام بشو ➢

 دارد برسد؟

 جوایز:  ✓

 GLX نفر اول: تبلت ➢

 و سوم: ساعت هوشمند نفر دوم ➢

 نفر اول: بازدید از پارک علم و فناوری پردیس 15 ➢

 متن پوستر: ✓

  "ایده های تو، آینده همه"

 این یک مسابقه نیست، یک دعوت به چالش فکری است.....! 

به نظر شما چرا دانشمندان مسلمان که تعدادشان کم هم نیست در دنیا آن طور که باید شناخته  ❖

 شده نیستند؟
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چه کارهایی باید در حیطه فردی انجام بدهیم تا دانشمند مسئولیت پذیری برای جهان اسالم  ❖

 باشیم؟

ر حیطه کالن ملی و جهان اسالم انجام بشود تا به جایگاه علمی که لیاقتش را چه کارهایی باید د  ❖

 دارد برسد؟

 یا نقشه ذهنی به همراه:  4صفحه آ حداکثر یک شما می توانید، ایده های خود را در قالب متن

آذر به آدرس  9ه ره تلفن همراه تا تاریخ پنج شنبنام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده و رشته، ورودی، شما

 ارسال فرمایید. ..... ایمیل: 

  GLX تبلت: به ایده اول

 و ایده دوم و سوم: ساعت هوشمند اهدا خواهد شد. 

 ایده برتر: بازدید رایگان از پارک علم و فناوری پردیس  15 هدیه

 btums_ir@ کسب اطالعات بیشتر به کانال ما بپیوندیدجهت 

 : پوستر مسابقه
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 دانشجویان: مشارکت  ✓

 اثر به دست ما رسید.  20نفر در آن شرکت کردند و در مجموع  21با وجود زمان اندک مسابقه 

 

 مشارکت اساتید و داوری:  ✓

های مربوط به مسابقه هم با الهام گرفتن از در رابطه با مسابقه صحبت شد. )حتی سوال یکی از اساتیدبا 

ارسال شد. در مورد اینکه ایمیل داوری به  استادپیشنهادات ایشان طراحی شدند( ایمیل درخواست همکاری برای 

روز به دست ما برسانند با کدام اساتید ارسال شود که هم تمایل به همکاری داشته باشند و هم نتایج را ظرف یک 

نیز این اساتید  را پیشنهاد کردند. ایمیل درخواست همکاری بهدو نفر دیگر از اساتید مشورت شد. ایشان  استاد

)چون فرصت داوری بسیار اندک بود و ترس از آن داشتیم که اساتید نتوانند در زمان مورد نیاز ما داوری  ارسال شد.

 پاسخی دریافت نکردیم. اما از دیگر اساتید ار بسنده کردیم.(را انجام دهند به همین مقد
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ارسال شدند. قرار بر این  استادآذر برای 10آذر و جمعه صبح  9شنبه شبهای ارسالی دانشجویان پنجمتن 

شنبه  اثر برتر برای ایشان ارسال شوند اما پنج 15حدودا توسط ما مورد بررسی قرار بگیرند و ها در ابتدا بود که متن

نرسیده بود برای همین تمامی آثار برای ایشان ارسال شدند اما به یکباره در بازه  15شب هنوز تعداد آثار به 

های قبلی را بدون داوری چندین متن برای ما ارسال شد که چون متن 3الی جمعه ساعت  24شنبه ساعت پنج

عدالت بین تمامی را نیز برایشان ارسال کنیم تا  هابرای ایشان ارسال کرده بودیم مجبور شدیم تمامی این متن

 ها رعایت شود.متن

کردند به همراه یک کد در یک جدول مشخصات افرادی که متون را ارسال میها: شیوه ارسال متن  

ها و صرفا با کد تخصیص داده های این افراد در یک فایل جداگانه و بدون مشخصات آناکسل ثبت شد. سپس متن

ها به همراه در یک فایل اکسل جداگانه نیز مالک ها در یک فایل وارد شده  و برای ایشان ارسال شد.برای آنشده 

ها به آن 10های ذکر شده از ها را مطالعه کرده و بر اساس مالککدها قرار داده شدند و از استاد خواستیم تا متن

 نمره بدهند.

 اهدای جوایز:  ✓

نفر ها تقدیر شد. در انتهای نشست عمومی از آن اطالع داده شده وسه نفر اول  آذرماه به11روز شنبه مورخ 

شرکت کردند اما متاسفانه حضور در نشست عمومی برای نفر اول مقدور دوم و سوم در نشست عمومی

چنان اطالع رسانی خاصی صورت نگرفت و همبه بقیه افراد برای بازدید پارک علم و فناوری پردیس  نبود.

 برای بازدید اقدامی صورت نگرفته است. نیز

 : نقاط قوت و ضعف 
 جوایز مسابقه بسیار نفیس و مورد استقبال بودند. ➢

 تبلیغات چهره به چهره خوبی صورت گرفت. ➢

 ای که برای مسابقه در نظر گرفته شده بود بسیار اندک بود.بازه ➢

 تعداد داوران بسیار کم بودند. ➢

 در نظر گرفته شده بود بسیار اندک بود.ای که برای داوری اساتید بازه ➢

 در مورد بازدید تا حال حاضر )بهمن ماه( اقدامی صورت نگرفته است. ➢

پرسیدند که چرا ما مقام نتایج شفاف نبود. پس از اعالم نتایج تعدادی از شرکت کنندگان از ما می ➢

 است که مقام آورده است.هنفر اول چه بود ایم یا کنجکاو بودند بدانند متننیاورده

 سواالت برای تعدادی از افراد واضح نبود. ➢

 ها سخت است.ارسال از طریق ایمیل برای بچه ➢
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 اطالع رسانی مسابقه بسیار خوب بود )هم در داخل و هم در خارج دانشگاه( ➢

بود. اما برای سایر دغدغه ایجاد کردن در دانشجویان بسیجی برای شرکت در مسابقه بسیار خوب  ➢

 شد.تر کار میدانشجویان باید بیش

نفر بود. که در رابطه با شرکت بسیار کم آقایان باید  2تعداد آقایان شرکت کننده در مسابقه فقط  ➢

 علت را بررسی و رفع کنیم.

 داشت.تری میپوستر در مدت زمان بسیار کوتاه)دو روزه( طراحی شد اما باید جذابیت بیش ➢

 ت آینده: پیشنهادا
شد متن سه نفر اول نیز یا در نشست توسط هایشان اطالع رسانی میهنتایج افراد با نمر استبهتر  ➢

و  )نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران( شد یا در نشریه افقخودشان خوانده می

 شد.کانال حوزه قرار داده می

در نظر گرفته شود و در طول این چند روز نیز چند بار روز زمان  10برای تهیه و ارسال آثار حداقل  ➢

 یادآوری شود.

مند به کانال مراجعه کنند بسیار کانال روی پوستر قرار داده شود تا افراد عالقه QR Codeاینکه  ➢

 خوب است.

بهتر است آثار ابتدا توسط یک هیئت دانشجویی بررسی و متون منتخب به هیئت بررسی ارسال  ➢

تری خوانده متون تحلیلی نیز توسط افراد بیششوند و تری درگیر میافراد بیششود. اینگونه 

 شود.می

مادی )تبلت و...( یک جایزه فرهنگی هم برای برگزیدگان در نظر گرفت. مثال توان عالوه بر جایزه می ➢

هایی در کتابها هدیه شود. اگر چنین شد یک کتاب در رابطه با شهدای دفاع مقدس به آنمی

حالت عادی به افراد اهدا شود شاید آن را نخوانند اما چون برای برنده شدن در این مسابقه زحمت 

 کنند.تر به آن اشتیاق پیدا میکنند بیشاند و آن را به عنوان جایزه دریافت میکشیده

قرار بگیرد هم در اختیار شرکت کنندگان  در فضای مجازیبهتر است عالوه بر ایمیل یک آیدی  ➢

چنین ممکن است به چون ارسال از طریق ایمیل برای تعدادی از دانشجویان کمی سخت است و هم

 هردلیلی آدرس ایمیل اشتباه وارد شود و همه آثار به دست ما نرسد.

توانند در صورت وجود هرگونه در اختیار شرکت کنندگان قرار بگیرد می فضای مجازیاگر آیدی  ➢

 شویم.تر متوجه میهای کارمان را بیشمشکل نیز به ما اطالع بدهند و ما ایراد

 از تبلیغات چهره به چهره غافل نشوید که بسیار موثر است. ➢
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که آیا  تید و از آنان بپرسیدهای مختلف بفرسد نفر با سلیقهسواالت طرح شده برای مسابقه برای چن ➢

 این سواالت واضح هستند؟ و اینکه تا چه اندازه مفهوم هستند؟

 آدرس ایمیل و آیدی موجود در پوستر را چندین بار چک کنید. ➢

ها در تشویق کردن دانشجویان به تحلیل و نگارش بسیار خوب است و اگر بتوانیم از نظرات آن ➢

ببریم بسیار عالی خواهد شد. یعنی به طور مثال افرادی که در برد یک هدف بهره راستای پیش

هایشان به از برآیند ایدهدعوت کنیم و  )اندیشکده سدید( ماناند را به اندیشکدهمسابقه شرکت کرده

ربط سازی کرده و به گوش مسئولین ذییک راهبرد برسیم و سعی کنیم این راهبردها را گفتمان

تر رسد و هم دانشجویان تاثیرگذاری خودشان را بیشه یک نتیجه مثبت میبرسانیم. هم این تفکر ب

 کنند.احساس می

ها و تیم مربوط به مسابقه سپرده شود و تواند به معاونتکل مسئولیت مربوط به اجرای مسابقه می ➢

 لزومی به اجرای کامل آن توسط معاونین حوزه وجود ندارد.

های مسابقه با چند نفر از اساتید در مورد سواالت و مالک روز قبل از شروع 10بهتر است حدودا  ➢

ها نیز از آنان خواسته شود تا داوری مسابقه را بر عهده مسابقه مشورت شود و در طی همین مشورت

 بگیرند. 

 تر فکر شود.مان را هدفمند کنیم باید بیشتوانیم بازدید علمیدر مورد اینکه چگونه می ➢

 

 پس از همایش 

o ها و نشریه افق گزارش جایزه در نشریه دانشکده 

ها و حوزه )نشریه افق( در راستای اطالع رسانی و استفاده از ظرفیت نشریات دانشکده  هدف:

 تر همایشسازی بیشگفتمان

یک گزارش مختصر از اهداف همایش جایزه مصطفی )ص( و روند برگزاری آن توسط  روند اجرا:

نامه روز ( و ویژه5/10/96)مورخ نشریه افق  شماره سیزدهم درمعاونت علمی و نظام سالمت تهیه شده و 

 ( به چاپ رسید.16/9/96دانشجو نشریه نوشدارو )نشریه پایگاه داروسازی( )مورخ 

 نقاط قوت و ضعف: 
 بسیار خوب بود که استفاده از چنین ظرفیتی مورد توجه قرار گرفت. ➢
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درخواست تهیه چنین گزارشی بسیار دیر به اطالع جانشین سردبیر نشریه افق رسید برای همین  ➢

ایشان نتوانستند تعدادی از نویسندگان نشریه را برای تهیه گزارش به نشست بفرستند و مجبور 

 نیم.شدیم خودمان گزارش را تهیه ک

 پیشنهادات آینده: 
ها )زیرمجموعه کارگروه تهیه گزارش( را مسئول تهیه چنین توان یک نفر از فعالین دانشکدهمی ➢

 گزارشی کرد و لزومی ندارد که معاونین حوزه آن را بنویسند.

 

o   فضای مجازی 
گرفت. اما در مورد کانال ساعت در اینستاگرام حوزه قرار 24پس از اتمام همایش فیلم کامل آن به مدت 

 تلگرام اقدام خاصی انجام نشد.

 پیشنهادات آینده: 
تر روی آن تمرکز کنیم. توانستیم پس از اتمام همایش بیشمیتر جایزه سازی بیشبرای گفتمان ➢

به طور مثال فردای همایش ما، همایش اصلی جایزه برگزار شده و در آن از دانشمندان منتخب 

های آینده اخبار مربوط به خود جایزه را پوشش خیلی خوب است که در برنامهتقدیر شد. این 

های خارجی هم چنین واکنش رسانه بدهیم، مثال برندگان جایزه سال جاری را معرفی کنیم،

 نسبت به این جایزه را بازتاب بدهیم.

توانستیم ای مثال میبر توانیم نتایج مسابقه خودمان را نیز پوشش بدهیم،عالوه بر خود جایزه می ➢

نفر اول مسابقه را در کانال قرار دهیم و هر هفته یکی از آثار برتر را برای مطالعه در  15اسامی 

 کانال قرار بدهیم.

 

گزارشاین  شیوه تدوین   
تدوین  هایی باشد و..()اینکه دقیقا شامل چه قسمت رئوس مطالب الزم تعیین شده و راهبرد تهیه گزارش 

تهیه کنندگان گزارش تقسیم شده و به صورت جداگانه تدوین شد. البته اولویت بر این بود که همه   شد. سپس میان

 های نقد و بررسی و پیشنهادات تمامی سرتیترها نظر بدهند. در مورد بخش 
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 سخن پایانی
 شاءاهللکنیم. اندانیم از همکاری صمیمانه مسئولین محترم حوزه و اساتید ارجمند تشکر در پایان الزم می

چنین امیدواریم این متن مورد قبول خوانندگان قرار گرفته باشد و در آینده بتوانیم  هایشان بیفزاید. همخداوند بر توفیق

 تر در میان دانشجویان نشر دهیم.را هر چه بیش علمیبه لطف الهی و با استفاده از این تجربیات گفتمان 

 و العاقبه للمتقین                                                        

 معاونت علمی و نظام سالمت                                                     

 بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                      

 ۱۳۹۶بهمن 

 

 

 

 


