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مقدمه
به منظور تبیین سیاستها و خط مشی های راهبردی و ایجاد نظام تصمیمسـازی در فرآیند رسیدن به اهداف اداره
کل ورزش و جوانان ،و همچنین نظر به گستردگی حوزه ورزش و امور جوانان ،حساس بودن وظایف ذاتی و
مخاطبین که عمدتاً نسل جوان می باشند و بنا بر ضرورت  ،شورای راهبـردی ورزش وجوانان ذیل شورای
راهبردی وزارت متبوع تشکیل میگردد.
و این مهم می طلبد با دعوت از صاحب نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،مدیران ،کارشناسان و نخبگان
حوزه ورزش و امور جوانان؛ از خرد جمعی آنان استفاده شود تا از ایدهها و اندیشههای نوین و انتقادهای سازنده
و راهکارهای پیشنهادیشان بهره مند گردیم.

اهداف
 دریافت دیدگاهها ،نظرات و پیشنهادات سازنده صاحب نظران حوزه ورزش و جوانان خارج از حوزهستادی و اجرایی اداره کل ورزش و جوانان
 تقویت روحیه انتقاد پذیری در مسئولین اداره کل نهادینه سازی تفکر راهبردی مبتنی بر دانش و پژوهش در مدیریت ورزش و امور جوانان ارتقاء همگرایی کارشنا سان درون و متخصصان برون سازمانی در حوزه های ورزش و جوانان توسعه زمینه تعامل و مشارکت فعال نخبگان  ،دست اندر کاران و اساتید حوزه ورزش و امور جوانان درارایه ایدهها واندیشههای نوین در راستای تعالی اهداف ورزش و جوانان

روند اجرایی شورا
 جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار به صورت منظم برگزار خواهد شد.
 هر جلسه ؛ از صاحب نظران حوزه ورزش و جوانان دعوت بعمل می آیدتا دیدگاه های خود را (نظر،
پیشنهاد ،ایده ،انتقاد ،راهکار) مطرح و بیان دارند.
 در پایان جلسه ،جمع بندی توسط مدیرکل محترم انجام می شود.
 مطالب مطروحه صورتجلسه شده و در کارگروههای تخصصی شورا جهت بررسی و اعالم نظر و بهره مندی
استفاده می گردد و نتایج به اطالع مدعوین ارزشمند خواهد رسید .
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