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 ببسوِ تعبلی

 

 -ّوبى اتبق فكر در هراكس  -از جولِ ى ًيبزّبى شوب، يك هجوَعِ ى اًديشِ ٍرز است.. يك هجوَعِ ى فكرى درست كٌيد »

              «ايي جسٍ ًيبزّبى شوبست ..فكر استفبدُ كٌيد.  ايٌْب بٌشيٌٌد فكر كٌٌد، فكرّبى عبلى بكٌٌد. از افراد هطوئي، خبطرجوع ٍ خَش

 هقبم هعظن رّبری)هد ظلِ العبلی(                         

 

 فکر نامه تشکیل اتاق شیوه

 برنامه های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم در استانها

  
 

 جطٌَارُ ثیي الوللی وویتِ ثرًبهِ ریسی سیسزّویي زٍرُ 1333هْرُ هبُ  24ٍ 23گرزّوبیی هَرخ  ثبتر اجرای هصَز

ٍ  ثر زاضتي اتبق فىر از افراز هجرة هجتٌی ثر رٌّوَزّبی ٍزیر هحترم فرٌّگ ٍ ارضبز اسالهی هجٌی )ضب )عاهبم ر

 ضیَُ ًبهِ تطىیل اتبق فىر ثرًبهِ ّبی هَضَعی  جطٌَارُ زراستبًْب ثِ ضرح شیل ذَاّس ثَز.ًظر  صبحت

 :  ّدف1هبدُ

 ائِ راّىبرّبی والى ثررسی عولىرزّب ٍار تحلیل ٍفراّن ورزى زهیٌِ هٌبست ثرای  -

 ثررسی ٍ عراحی ثرًبهِ ّبی هَضَعی جطٌَارُ  ثِ وبرگیری ذرزجوعی زر -

 اعتوبزسبزی ٍهطبروت جَیی  -

 فرصت سبزی  فرصت یبثی ٍ -

 : اركبى2هبدُ  

 رئیس -

 اعضبء -

 زثیرذبًِ  -

 اعضبء  : 3هبدُ

وِ است  حَزٍی ٍ تیس زاًطگبّیٍ تعسازی از اسب فرٌّگی،ٌّریاز هسیراى هرتجظ ثب هسبئل  اعضبی اتبق فىر هتطىل 

 ثِ لرار زیرًس: ٍ زارًس. ّوبیص ّب ٍجطٌَارُ ّبزاًص ٍ تجبرة هرتجظ ثب هسبئل 

 ارضبز اسالهی استبى: رئیس : هسیر ول فرٌّگ ٍ الف

 :  هسیرول وبًَى پرٍرش فىری وَزوبى ٍ ًَجَاًبى ة

 هبم رضب )ع( زر استبى : زثیر : هسئَل زثیرذبًِ ًوبیٌسگی ثٌیبز ثیي الوللی فرٌّگی ٍ ٌّری اج 

ثب ثرًبهِ هَضَعی جطٌَارُ هتٌبست شیرثظ  علوی، فرٌّگی، ٌّری ٍ سیٌوبیی، هغجَعبتی اًجوي : هسئَل تطىل ٍ د

 استبى  زر
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 : زثیر ترصصی ثرًبهِ هَضَعی جطٌَارُ ُ

 : هسئَل زثیرذبًِ وبًَى ّبی فرٌّگی، ٌّری هسبجس استبى ٍ

ثهِ اًترهبة ههسیر وهل      ٌّری ثر حست هَضَع ثرًبههِ، ٍ  زاًطگبّی ی صبحجٌظر حَزٍی ٍضرصیت ّبسِ ًفر از  :ز

 فرٌّگ ٍ ارضبز اسالهی استبى

 :1تبصرُ 

 صبحجٌظراى حَزُ ّبیثِ حست ًیبز ٍ هتٌبست ثب هحتَای هجبحث از هیبى هسیراى،وبرضٌبسبى ٍ رئیس اتبق فىر هیتَاًس 

 اعضب ء هسعَ ثِ جلسِ زعَت ًوبیس.  ترصصی

 : ٍظبيف اتبق فكر 4ُ هبد

 ، صبحت ًظراى ٍهسیراى شیرثظ بزل اعالعبت ًٍظرات هیبى هتفىراىفراّن آٍرزى زهیٌِ هٌبست ثرای تج:الف

 ذاللیت زرثرًبهِ ّبی هَضَعی ثب آسیت ضٌبسی هستور ثوٌظَر پرّیس از وبرّبی سغحی  : ًَآٍری ٍ ة

 هراسن  ٍ : ووه ثِ ارتمبء ویفی ثرًبهِ ّب، آثبرج

 بزل ًظر، ّوفىری ٍ تعبهل ثب ّیئت علوی ثٌیبز ٍ عٌس اللسٍم ًطست ّبی هطترن تجد: 

 : دبيرخب5ًِ هبدُ

ثرعْسُ هسئَل زثیرذبًِ زائوی ًوبیٌسگی ثٌیبز ثیي الوللی اهبم رضب )ع(هی ثبضس وِ زر ازارات  هسئَلیت زثیرذبًِ اتبق فىر

پیگیری  هرثَط ثِ اتبق فىر از لجیل تْیِ زستَر جلسبت ٍ اهَر عْسُ زار ّب هستمر ٍ ارضبز اسالهی استبى ول فرٌّگ ٍ

 هصَثبت هی ثبضس.

 ّوبٌّگی ٍ ثرلراری ارتجبط تعریه  ضهسُ اتهبق فىهر ثهب ّیئهت علوهی ثٌیهبز ثهیي الوللهی فرٌّگهی ٍ ٌّهری              :2تبصرُ

 اهبم رضب علیِ السالم 

 هبم رضبعلیِ السالم ارسبل صَرتجلسبت اتبق فىر ثِ ثٌیبز ثیي الوللی فرٌّگی ٍ ٌّری ا :3تبصرُ

 ًحَُ تشكيل جلسبت: 6هبدُ

لسٍم ثب تَجِ ثِ تَافك اعضبء،سم  تعساز جلسبت لبثل  جلسبت اتبق فىر حسالل هبّی یه ثبر ثرگسار هی گرزز ٍ زر صَرت

 افسایص است.

رز تبییس هَ ثررسی ٍ ،وویسیَى زائوی ّیئت هسیرُ 24/10/1333زرجلسِ هَرخ  تبصرُ 3ٍ  هبدُ 6در ایي ضیَُ ًبهِ 

 لبثل اجرا هی ثبضس. اثالغ از تبرید ٍ لرار گرفت 

 

 بٌيبد بيي الوللی فرٌّگی ٍ ٌّری اهبم رضب عليِ السالم


