طرح نامه برگزاری همایش ملی
"مدیریت بحران کرونا (فرصتها و تهدیدها)مصونیت افزایی گام دوم انقالب"

عنوان کامل (همايش ملی):
"مدیریت بحران کرونا (فرصتها و تهدیدها)مصونیت افزایی گام دوم انقالب"

دامنه برگزاری همایش:

ملی

استان  :تهران
نام واحد دانشگاهی :تهران شمال
درجه واحد دانشگاهی :جامع بزرگ
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:

با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد شرایط این روزهای کشور عزیزمان ایران اسالمی و
گسترش ویروس کرونا در کشور و کل دنیا پیچیدگیهای خاصی به وجود آورده است و علی رغم تمام
تمهیدات ،مشکالت و تلفاتی که این ویروس منحوس موجب شده است .فرصتهایی هم طبعاً فراهم شده
است که با بکارگیری درست ظرفیت کشور می توان این تهدیدات را به فرصت تبدیل نمود و بهره جست.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به عنوان مجری با پشتیبانی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران در
نظر دارد در شرایط کنونی که کشور و جهان درگیر شیوع و پاندمی کرونا است ،با ایفای نقش ذاتی
دانشگاه و بهرهگیری از تمام ظرفیت متخصصین و صاحبنظران ذیربط در حوزههای مختلف  ،همایش
ملی مجازی با عنوان "مدیریت بحران کرونا (فرصتها و تهدیدها)مصونیت افزایی گام دوم انقالب" در
نیمه اول شهریور 1911برگزار نماید .شایان ذکر است این همایش با توجه به اهمیت موضوعی در تولید
دانش و کسب تجربیات و مدیریت دانش ،بسیار ضروری و تاثیرگذار خواهد بود و محوریت علمی این
همایش ذیل الیه سوم است.

-2
بهرهگیری از تمام ظرفیت متخصصین و صاحبنظران ذیربط در حوزههای مختلف ،با مشارکت گسترده در
سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و سازمانها و نهادها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای کل کشور و
همچنین سازمان پدافند غیر عامل کشور با رویکرد مدیریت دانش از اهداف عالیه برگزاری این همایش
است .در این همایش در نظر داریم از صاحبنظران و متخصصان دعوت ویژه به عمل آوریم تا در یک
حوزه از دستاوردهای علمی و تجربیات خود ذیل محورهای همایش سخنرانی علمی داشته باشند و در
بخش دیگر از مقاالت منتخب داوری شده در دبیرخانه علمی همایش برای ایراد سخنرانی دعوت به عمل
آید.
شایان ذکر است هر محور همایش ذیل الیه سوم با مسئولیت یکی از واحدهای دانشگاهی یا مراکز
تحقیقاتی اداره و در پنل تخصصی مربوطه داوری خواهد شد .خروجی همایش به صورت یک مجموعه
علمی به چاپ خواهد رسید .همچنین مقاالت منتخب در مجله علمی پژوهشی مدیریت بحران به چاپ
خواهد رسید.

9
عنوان و محورهای همایش در الیه سوم طراحی شده است و به طور کلی در الیه سوم شامل  7محور کلی
است :مدیریت ،اقتصاد ،حقوق-روابط بین الملل ،سالمت ،رسانه ،سبک زندگی و آموزش-پژوهش
مسئولیت هر محور در یک کمیته علمی به شرح ذیل است:
-1مديريت (با محوريت قرارگاه پدافند زيستی سازمان پدافند غیر عامل کشور ،دکتر کريمی نیا از قرارگاه پدافند
زيستی 3494141210و دکتر دخیلی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی واحد قم مديريت جهادی حوزه سالمت
)32491109111
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 -9اقتصاد (با محوريت قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیر عامل کشور ،دکتر نصر آبادی)32491109111،
-0حقوق و روابط بین الملل (با محوريت دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال ،دکتر رحیمی )32494322113
 -1سالمت (با محوريت دانشکده علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد قم ،دکتر دخیلی  32491109111و دکتر جمال الدينی
 3249141941و دکتر هاشمی ) 32491302014
 -1رسانه (با محوريت دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران مرکز ،دکتر نصر اللهی
)32493924011
 -1سبک زندگی(با محوريت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی و مؤسسه فرهنگی و هنری سبک زندگی آل ياسین ،دکتر
هاشمی  32492441143و دکتر آزاد )32429211034
-2آموزش ،پژوهش و فناوری(با محوريت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب و واحد يادگار امام)

 -1مدیریت مقابله با کرونا حاکمیت یا دولت
-2نقش رهبری نظام در مدیریت مقابله با کرونا
 -9نظام مدیریتی ملی در مقابله با کرونا ،نقش نیروهای مسلح ،نقش و جایگاه سازمان پدافند غیرعامل
-4نظام مدیریتی استانی ،محلی و نقش نظام مدیریتی پیشگیرانه در مقابله با کرونا
-5مدیریت ساختارمند یا مدیریت خلق الساعه در مقابله با کرونا
 - 6نقش تجارب دفاع مقدس ،نقش گروههای جهادی و مردم نهاد و بسیج در مدیریت مقابله با کرونا

*الف :تبعات اقتصادی کرونا در
 .1اثرات و تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان :تولید ناخالص داخلی و تجارت بین الملل
 .2اثرات و تبعات شیوع ویروس کرونا بر جایگاه و نقش نهادها و سازمانهای اقتصادی بین المللی و نیز
نظریه های اقتصادی
.9

بررسی اثرات و اقدامات کشورهای منتخب در کاهش تبعات منفی کرونا بر اقتصاد

.4

تبیین فرصتها و تهدیدهای شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد جهان

.5

شناسایی و تبیین پیشران اقتصاد در کاهش تبعات منفی کرونا بر اقتصاد

*ب :تبیین فرصتها و تهدیدهای کرونا برای
اثرات و تبعات کرونا در الگوی مصرف و سبک زندگی اقتصادی مردم
تبیین نقش و جایگاه مردم ،بخش خصوصی و دولت در کاهش اثرات کرونا
الگوی کارآمد حکمرانی اقتصاد در شرایط تحریم و کرونا
 .6تبیین ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان و نیز اقتصاد دیجیتال در مدیریت تبعات منفی کرونا بر اقتصاد

 -1ایران و سیاست بین الملل در پسا کرونا
 -2ایران و حقوق بین الملل در پسا کرونا
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 -9مدیریت بحران کرونا ،سازمانهای ملی و بین المللی
 -4ارزیابی نظام حقوقی و سیاستگذاری داخلی در مواجهه با تهدیدات
 -1مدیریت رسانهای بحران کرونا (صدا و سیما  ،خبرگزاری ها و مطبوعات)-تعارض و تصاویر
 -2فضای مجازی و مدیریت شایعات در بحران کرونا
 -9رسانه ها ،سالمت روحی و روانی مردم (امیدزایی و امیدزدایی)در بحران کرونا
 -4شبکه های برون مرزی جمهوری اسالمی و شبکه های ماهواره ای در بحران کرونا
-1ظرفیت شناسی سبک زندگی ایرانی اسالمی در پیشگیری و مقابله با بیماری های ویروسی نظیر کرونا
 -2رصد تحوالت سبک زندگی(روابط خانوادگی ،بایسته های سبک تغذیه و سالمت) در عصر کرونا و پسا
کرونا
-9تحلیل رفتارهای اجتماعی در دوران کرونا (همدلی ،بسیج نیروهای انسانی در ایران برای مقابله)
-4بازتاب های روان شناختی دوران کرونا در سبک زندگی و مهارت های فردی در زندگی(آرامش و
استرس ).... ،و آینده پژوهی سبک زندگی متاثر از تحوالت کرونا
 -5سبک زندگی و فاصله اجتماعی و پیوند مجازی ،اخالق فردی ،اجتماعی در دوران کرونا
-6تاثیر کرونا بر بازخوانی هویت انسانی در عصر مدرن
 -7کرونا و احیاء عصر معنویت  ،بازخوانی بینش های دینی و پاسخ به شبهات عصر کرونا و پسا کرونا

 -1آموزش همگانی ،عمومی و مسائل شرعی در شناسایی و نحوه برخورد با بیماری
 -2آموزش های تخصصی برای افراد درگیر بیماری مانند پرسنل بیمارستان و دانشجویان پزشکی و ...
 -9مطالعات تطبیقی در حوزه برنامههای آموزش(محتوای برنامه های درسی ،فعالیتهای پرورشی و فرهنگی دوره-
های آموزش و پرورش عمومی از حیث شکلگیری رفتار بهداشت روانی و جسمانی)
 -4پژوهش در حوزه فرآیندهای دانشگاهی(ارزیابی و مدیریت حوزه آموزش و پژوهش دانشجویان) در
زمان کرونا و موارد مشابه

با توجه به شیوع کرونا ،همایش به طور کلی ترکیبی از حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و ذیل آن
هم اندیشی و بحث و جمع بندی برگزار میشود(با احتمال پیک سوم شیوع بیماری در پاییز ،اساس
برگزاری این همایش مجازی تدارک دیده شده است.).
با توجه به محورهای تخصصی تعریف شده در این همایش ،هر محور در یک کمیته تخصصی به برگزاری
نشستهای حضوری در راستای ارائه سخنرانیهای تخصصی در راستای زیر محورها به صورت
حضوری(وبینار-سخنرانی مجازی و برخط) خواهد پرداخت .برای بهره گیری از صاحب نظران در سراسر
کشور از بستر مجازی و ویدئو کنفرانس نیز در این خصوص بهره خواهیم جست .اساس اصلی برگزاری

4

همایش با تدوین برنامه اجرایی نشستها به صورت نیمه حضوری در سالنهای مناسب با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی و یا کامال مجازی و وبیناری خواهد بود.
-5
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال با پشتیبانی سازمان پدافند غیرعامل کشور و دانشگاه آزاد اسالمی
استان تهران و دبیرخانه پایش آزاد سازمان مرکزی از برگزار کنندگان اصلی همایش خواهد بود و در این
راستا از ظرفیت علمی واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی استفاده خواهد شد.
-6
-

سازمان پدافند غیر عامل کشور:
حمایت مالی و محتوایی و همچنین برای برگزاری همایش در بخش حضوری از سالنهای همایش
سازمان پدافند غیر عامل کشور بهرهگیری خواهد شد.

-

مرکز مطالعات فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور
حمایت اجرایی و محتوایی

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
حمایت علمی و محتوایی

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
حمایت علمی و محتوایی

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی
حمایت علمی و محتوایی

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحدهی تهران جنوب و شهرری
حمایت علمی و محتوایی

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
طراحی سامانه و سایت اطالع رسانی همایش و حمایت اجرایی

-7
دی ماه 1911
-8
-

در صورت وضعیت زرد در تهران ،بخش حضوری :سالنهای همایش و کنفرانس سازمان پدافند غیر
عامل کشور(سلمان فارسی ،آبشناسان و )...با رعایت فاصله گذاری اجتماعی  -در صورت وضعیت قرمز،
همایش مجازی خواهد بود.

-

بخش مجازی :در سامانه  daanaan.daan.irو یا سایر سامانه های برخط و به صورت وبیناری
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اهمیت موضوعی کرونا از بعد فرصتها و تهدیدها در سطح ملی و جهانی در شرایط کنونی کشور و هم
افزایی علمی ملی ضروری است و نقش دانشگاه به عنوان مرجع علمی و مدیریت دانش در این عرصه
حیاتی و ضروری است.

-11
مراسم افتتاحیه و اختتامیه :ریاست عالی دانشگاه آزاد اسالمی ،ریاست سازمان پدافند غیر عامل کشور،
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران ،مسئولین و مقامات در وزارتخانهها و مراکز تحقیقاتی و
دانشگاهی

دویست وپنجاه میلیون تومان(در صورت وضعیت سفید يا زرد در

-11

تهران از نظر شیوع بیماری کرونا) ،در صورت برگزاری مجازی همايش در وضعیت قرمز شیوع بیماری در
تهران ،هزينههای همايش حدود پنجاه میلیون تومان پیش بینی میشود.
پنجاه میلیون تومان از اعتبار مالی واحد تهران شمال تامیین خواهد شد و مابقی طی تفاهم نامه با سازمان
پدافند غیرعامل کشور و نهادهای داوطلب تامیین میگردد .شایان ذکر است طی مصوبه ای در استان
تهران نیز آمادگی تخصیص بودجه به این همایش مصوب شده است.
-12
هزینههای احتمالی پیش بینی نشده در برگزاری همایش  11میلیون تومان ارزیابی شده است.
-19
منابع جذب اعتبار :واحد تهران شمال ،سازمان پدافند غیر عامل کشور ،دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران،
دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان مرکزی

جدول پیش بینی ریز هزینه ها
ردیف

شرح

تبلیغات و روابط عمومی

1

مبلغ به ریال

هزينه آگهی روزنامه ها

-

هزينه نامه ها و ارسال آنها

-

هزينه طراحی وب سايت

رایگان توسط اساتید داوطلب جهادی

هزينه تبلیغات محیطی اعم از پالکارد نويسی  ،بنر  ،استند و......

رایگان توسط تیم های داوطلب طراحی

هزيینه فیلمبرداری و عکسبرداری و چاپ عکس و...

 05میلیون تومان
6

هزينه ساخت کلیپ  ،پخش از صدا و سیما

طراحی و چاپ مکاتبات

2

-

طراحی و چاپ سربرگ ،پاکت  ،دعوتنامه و کارت شناسائی
طراحی و چاپ پوستر و فراخوان

دعوت نامه الکترونیک طراحی و توزیع
0میلیون تومان
طراحی داوطلبانه و رایگان

طراحی ،چاپ  ،ويراستاری

 05میلیون تومان

هزينه تهیه لوح فشرده /کتابچه مقاالت

 05میلیون تومان

هزينه اسکان میهمانان ويژه

-

هزينه اسکان شرکت کنندگان

-

هزينه اياب و ذهاب میهمانان

 0میلیون تومان
بخش همایش مجازی هزینه ندارد.

هزينه پذيرائی ( صبحانه ،ناهار و شام ومیان وعده )

بخش حضوری به مدت  7روز برای هر محور
در کل 05میلیون تومان

0

امور اجرائی

1

کمیته علمی

حق الزحمه عوامل اجرايی(شامل مجری،اعضای کمیته اجرايی و ...

 05میلیون تومان

هزينه مربوط به سالن برگزاری ،گل و تزئینات و....

-

هزينه ملزومات پذيرش ( کیف  ،کارت ،بسته فرهنگی و )....

-

هزينه های تنديس و لوح يادبود و کارت هديه

 05میلیون تومان

هزينه مربوط به تقدير نامه ،گواهی چاپ ....،

 0میلیون تومان

هزينه هدايا و بسته فرهنگی میهمانان ويژه

 05میلیون تومان

هزينه بسته فرهنگی میهمانان

 0میلیون تومان

هزينه برنامه های جانبی ( غرفه های نمايشگاهی ،بازديد و )...

 05میلیون تومان

حق الجلسه کمیته های علمی ،شورای برگزاری و سیاستگذاری

 05میلیون تومان

هزينه داوری مقاالت

 05میلیون تومان

هزينه های پیش بینی نشده

 05میلیون تومان

جمع کل :

 005میلیون تومان

-14
با توجه به برگزاری همایش ملی به صورت حضوری  -مجازی و دعوت از تیمهای جهادی برای طراحی
سایت و پوستر و  ...و صرفه جویی مالی ،منابع خارجی و طبق نامه ای کل  41میلیوت تومان از استان
تهران ،درخواست مجوز شده است .حدود  211میلیون تومان نیز پیش بینی میزان مشارکت سایر سازمانها
در برگزاری همایش است.

7

نام موسسه/سازمان

پیش بینی مبلغ/میزان مشارکت

سازمان پدافند غیرعامل کشور

 211میلیون تومان

دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی
-

مشارکت ها به صورت حضور تیم های
جهادی و انجام کار به صورت رایگان
در بخشهای مذکور است.
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آقای دکتر طهرانچی(ریاست عالی دانشگاه آزاد اسالمی)
آقای دکتر آقامیری(ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران)
آقای دکتر خالدی(رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال)
 :سازمان پدافند غیر عامل کشور
خانم دکتر الله فرهنگ متین(

مدیرکل پژوهش و مجری برنامه علمی پدافند غیرعامل واحد تهران شمال)

آقای دکتر آقامیری

آقای دکتر علی اکبری

آقای دکتر خالدی

آقای دکتر محبی

آقای دکتر نصراللهی

آقای دکتر نصر آبادی

آقای دکتر خواجوی

آقای دکتر کریمی نیا

آقای دکتر راد

آقای دکتر قاضی مغربی

آقای دکتر سید محمود هاشمی

خانم دکتر الله فرهنگ متین

آقای دکتر فتح اهلل رحیمی

آقای دکتر فعالی(دکتر آزاد)

آقای دکتر دخیلی

آقای دکتر جمال الدینی

-16
این همایش شامل  7پنل تخصصی در راستای  7محور اصلی همایش ذیل یک کمیته واحد
علمی است و هر پنل دارای یک رئیس علمی و داوران تخصصی است .لیست ذیل شامل
رؤسای داوری پنلهای علمی است:
8

نام و نام خانوادگی رئیس پنل علمی

عنوان پنل تخصصی

واحد دانشگاهی/سازمان

دکتر نصراللهی

مدیریت پنل رسانه

واحد تهران مرکز

دکتر نصر آبادی

مدیریت پنل اقتصادی

قرارگاه اقتصادیسازمان پ غ ع

دکتر فعالی/دکتر آزاد

مدیریت پنل سبک

محقق آل یاسین/قم

زندگی
دکتر مظفری/دکتر جمال الدینی

پزشک و سالمت

رئیس دانشکده علوم پزشکی قم

دکتر کریمی نیا

مدیریت

قرارگاه زیستی سازمان پ غ ع کشور

دکتر فتح اهلل رحیمی

حقوق و روابط بین الملل

واحد تهران شمال

دکتر خواجوی/دکتر قاضی مغربی

آموزش ،پژوهش و فناوری

واحدهای تهران جنوب/یادگار امام (ره)

- 17
کارشناسان حوزه برنامه علمی و پژوهش واحد تهران شمال و تیم اساتید و دانشجویان جهادی برای
طراحی سایت و ....

-18
- 11

)

با توجه به حضوری مجازی بودن و سطح گسترده همایش و اهمیت موضوعی آن ،دست آورد علمی کم
نظیری را از نظر مدیریت دانش در سطح ملی به همراه خواهد داشت و ساختار اجرای همایش ملی از
صرفه جویی اقتصادی و هم افزایی علمی بسیار باالیی برخوردار است .از مالحظات مهم وضعیت تهران از
نظر شیوع همه گیری بیماری کرونا خواهد بود .در صورت وضعیت قرمز ،برگزاری همایش به صورت
مجازی و با بودجه ای در حدود  51میلیون تومان برگزار خواهد شد .در صورت وضعیت سفید یا زرد به
صورت نیمه حضوری و با بودجه تقریبی  251میلیون تومان برگزار می گردد.
 -21امضاء و تائید ریاست واحد تهران شمال :دکتر حمید رضا خالدی

 - 21امضاء و تائید شورای پژوهش و فناوری استان و ریاست استان
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