ببسوِ تعبلی
«از جولِ ى ًيبزّبى شوب ،يك هجوَعِ ى اًديشِ ٍرز است ..يك هجوَعِ ى فكرى درست كٌيد ّ -وبى اتبق فكر در هراكس -
ايٌْب بٌشيٌٌد فكر كٌٌد ،فكرّبى عبلى بكٌٌد .از افراد هطوئي ،خبطرجوع ٍ خَش فكر استفبدُ كٌيد .. .ايي جسٍ ًيبزّبى شوبست»
هقبم هعظن رّبری(هد ظلِ العبلی)

شیوه نامه تشکیل اتاق فکر
برنامه های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم در استانها

زر اجرای مصًثبت گرزَمبیی مًرخ 23ي  24مُرٌ مبٌ 1333کمیتٍ ثروبمهٍ ریهسی زهیسزَمیه زيرٌ جطهىًارٌ ثهیه المییهی
امبم رضب (ع) مجتىی ثر رَىمًزَبی يزیر محترم فرَىه

ي ارضهبز ازه می مجىهی ثهر زاضهته اقهبک فاهر از افهراز م هرة

ي صبحتوظر ضیًٌ وبمٍ قطایل اقبک فار ثروبمٍ َبی مًضًعی جطىًارٌ زر ازتبوُب ثٍ ضرح شیل ذًاَس ثًز.
هبدُّ :1دف
 فراَم کرزن زمیىٍ مىبزت ثرای قحییل ي ثررزی عمیارزَب يارائٍ راَابرَبی ک ن ثٍ کبرگیری ذرزجمعی زر ثررزی ي عراحی ثروبمٍ َبی مًضًعی جطىًارٌ اعتمبززبزی يمطبرکت جًیی فرصت یبثی ي فرصت زبزیهبدُ :2اركبى
 رئیس اعضبء زثیرذبوٍهبدُ :3اعضبء
اعضبی اقبک فار متطال از مسیران مرقجظ ثب مسبئل فرَىگیَ،ىری ي قعسازی از ازبقیس زاوطهگبَی ي حهًزيی ازهت کهٍ
زاوص ي ق برة مرقجظ ثب مسبئل َمبیص َب يجطىًارٌ َب زاروس .ي ثٍ قرار زیروس:
الف  :مسیر کل فرَى

ي ارضبز از می ازتبن :رئیس

ة  :مسیرکل کبوًن پريرش فاری کًزکبن ي وًجًاوبن
ج  :مسئًل زثیرذبوٍ ومبیىسگی ثىیبز ثیه المییی فرَىگی ي َىری امبم رضب (ع) زر ازتبن  :زثیر
د  :مسئًل قطال ي او مه عیمی ،فرَىگیَ ،ىری ي زیىمبیی ،مغجًعبقی شیرثظ متىبزت ثب ثروبمٍ مًضًعی جطهىًارٌ
زر ازتبن

ُ  :زثیر قرصصی ثروبمٍ مًضًعی جطىًارٌ
ٍ  :مسئًل زثیرذبوٍ کبوًن َبی فرَىگیَ ،ىری مسبجس ازتبن
ز :زٍ وفر از ضرصیت َبی صبحجىظر حًزيی ي زاوطگبَی ي َىری ثر حست مًضًع ثروبمهٍ ،ثهٍ اوترهبة مهسیر کهل
فرَى

ي ارضبز از می ازتبن

تبصرُ :1
رئیس اقبک فار میتًاوس ثٍ حست ویبز ي متىبزت ثب محتًای مجبحث از میبن مسیران،کبرضىبزهبن ي صهبحجىظران حهًزٌ َهبی
قرصصی اعضب ء مسعً ثٍ جیسٍ زعًت ومبیس.
هبدُ ٍ :4ظبيف اتبق فكر
الف:فراَم آيرزن زمیىٍ مىبزت ثرای قجبزل اع عبت يوظرات میبن متفاران ،صبحت وظران يمسیران شیرثظ
ة  :وًآيری ي ذ قیت زرثروبمٍ َبی مًضًعی ثب آزیت ضىبزی مستمر ثمىظًر پرَیس از کبرَبی زغحی
ج :کمک ثٍ ارققبء کیفی ثروبمٍ َب ،آثبر ي مرازم
د :قجبزل وظرَ ،مفاری ي قعبمل ثب َیئت عیمی ثىیبز ي عىس الیسيم وطست َبی مطترک
هبدُ  :5دبيرخبًِ
مسئًلیت زثیرذبوٍ اقبک فار ثرعُسٌ مسئًل زثیرذبوٍ زائمی ومبیىسگی ثىیهبز ثهیه المییهی امهبم رضهب (ع)مهی ثبضهس کهٍ زر
ازارات کل فرَى

ي ارضبز از می ازتبنَب مستقر ي عُسٌ زار امً ر مرثًط ثهٍ اقهبک فاهر از قجیهل قُیهٍ ززهتًر جیسهبت

ي پیگیری مصًثبت می ثبضس.
تبصرَُ :2مبَىگی ي ثرقراری ارقجبط قعریه ضهسٌ اقهبک فاهر ثهب َیئهت عیمهی ثىیهبز ثهیه المییهی فرَىگهی ي َىهری
امبم رضب عییٍ الس م
تبصرُ :3ارزبل صًرق یسبت اقبک فار ثٍ ثىیبز ثیه المییی فرَىگی ي َىری امبم رضبعییٍ الس م
هبدًُ :6حَُ تشكيل جلسبت
جیسبت اقبک فار حساقل مبَی یک ثبر ثرگسار می گرزز ي زر صًرت لسيم ثب قًجٍ ثٍ قًافه اعضهبء ،زهق قعهساز جیسهبت
قبثل افسایص ازت.
ایه ضیًٌ وبمٍ در  6هبدُ ي  3تبصرُ زرجیسٍ مًرخ  1333/10/24کمیسیًن زائمی َیئت مسیرٌ ،ثررزهی ي مهًرز قبییهس
قرار گرفت ي از قبرید اث غ قبثل اجرا می ثبضس.

بٌيبد بيي الوللی فرٌّگی ٍ ٌّری اهبم رضب عليِ السالم

