بسمهتعالی
«زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید».
مقام معظم رهبری 98/3/1

اولین گردهمایی اندیشه ورزان دولت جوان و حزب اللهی:
به همت دبیرخانه طرح اعتالی بسیج دانشجویی ،در راستای تحقق اوامر مقام معظم رهبری پیرامون گام دوم
انقالب اسالمی و نقش کلیدی جوانان در این فرآیند ،اولین گردهمایی ملی اندیشه ورزان دولت جوان
و حزب اللهی برگزار می گردد.
مبتنی بر تأکید مقام معظم رهبری در دیدار  1خرداد  98دانشجویان بر ورود نسل جوان در عرصه مدیریت
کشور و لزوم تشکیل گروه های علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،نهضتی و  ...دبیرخانه طرح اعتالی بسیج
دانشجویی بر آن شد تا نقشه راه این مسیر را با کمک دانشجویان سراسر کشور طراحی کرده و از این بدنه
فعال و خودجودش در راستای اعتالی بسیج دانشجویی و تشکیل گروه های مسأله محور بهره ببرد.
بر این اساس از تمامی دغدغه مندان و عالقه مندان به تعریف نقش جوانان در فرآیند مدیریتی کشور ،دعوت
به عمل می آید که ایده ها و نظرات خود را تا تاریخ  15مرداد 1398در محورهای زیر از طریق آدرس
 idea.kalk.irبه دبیرخانه مرکزی اعتال ارسال نمایند.
پس از مطالعه دستورالعمل ،برای ورود به صفحه ارسال ایده بر روی لینکها یا عکس انتهای صفحه دوم کلیک کنید.

محورهای ارسال طرح ها و ایده ها:
 نسبت بسیج دانشجویی و سایر اقشار بسیج نسبت بسیج دانشجویی و دانشگاه نقش اساتید ارزشی در بسیج دانشجویی نقش دانشجویان در تحوالت جهان جایگاه بسیج دانشجویی در روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی نقش جوانان مومن متعهد در حل مسائل کشور راهکار های اعتالی نقش آفرینی بسیج دانشجویی در جامعه -بازتعریف نقش گروه های فرهنگی ،سیاسی ،علمی و ...در تحقق تمدن نوین اسالمی

شرایط و نحوه ارسال آثار:
ضروری است طرح و ایده ها تا حد ممکن مختصر ،گویا و روان بوده و مستقیما به اصل ایده در نسبت با
موضوعات فوق بپردازد.
اولویت با طرح هایی است که به صورت گروهی تدوین شده و در صورت پذیرش و اجرا ،دارای گروه معتقد به
طرح باشد.
ارسال آثار صرفا از طریق آدرس اینترنتی  idea.kalk.irو ورود در صفحه خاص گردهمایی از طریق صفحه
اصلی امکان پذیر است.
اعضای گردهمایی از میان طرح ها و ایده های ثبت شده انتخاب و جهت حضور در مراسم اصلی دعوت بعمل
می آید.
الزم به ذکر است از میان طرح های برگزیده ،از  5طرح اول تقدیر بعمل می آید.
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