ساختار جنبش رنسانس ایرانی
•
•
•

ساختار جنبش رنسانس ایرانی همانند شکل یا فرم هرم حزب یا سازمان نمیباشد .ساختار رنسانس
ساختاریست نوین برای نیاز پیچیده فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی امروز ایران در داخل و خارج کشور.
بی نظیرترین ساختار گیتی برای تولید خرد ،اندیشه و عمل ،ساختار مغز انسان می باشد.
رنسانس ایرانی از کارگروهها ،پایگاهها ،کارگاهها ،دبیران و همیاران تشکیل می شود که جمعا
پیشگامان نامیده می شوند.

کارگروه ها در جنبش
• کارگروه های رنسانس ایرانی ،حلقه های اصلی جنبش رنسانس
را تشکیل می دهند و اهداف رنسانس را به پیش می برند.
• کارگروه ها در جنبش ،هر کدام مانند سلول های مغز
) (neuronsمی باشند.
• هر سلولی (کارگروهی) با چندین درون داد ( )Inputآگاه می
شود (همیاران) .اما هر سلول همیشه یک برون داد
( )Outputدارد.
• جهت اطالعات بیشتر  ،به فایل کار گروهها رجوع شود.

کارگاهها
• کارگاه هر کارگروه همانند بدنه سلول می باشد.
• کارگاه ،مکان و زمان کار را مشخص مینماید.
زمان و مکان کارگاه برای هر گروه را دبیر آن گروه
مشخص مینماید.
• مکان کار :اسکایپ ،زوم ،گروه بسته در فیسبوک ،وایبر ،تلگرام،
پلتاک ،غیره...

– مسئولیت اداره ونگهداری از کارگاه با دبیران و همیاران کارگاه
می باشد.

دبیر
• دبیر کارگروه همانند هسته سلول می باشد.

• دبیر هرکارگروه مسئول پیشبرد اهداف کارگروه مورد نظرمی باشد.
– همیاران فعال کارگروه می توانند نقش دبیران دوم و سوم را ایفا نمایند.

• دبیران ،مسئول هم آهنگ نمودن کارگروه خود با سایر کارگروهها می
باشند.
• دبیران ،مسئول پذیرش در همکاری همیاران و هماندیشان با کارگروه
خود می باشند.

همیار
• همیاران کارگروه ها همانند مهره های کار درون هر سلول
مغز (نورون )neuron/می باشند.

• فعالیت همیار درون هر کارگروه برابر با میزان توانمندی آن
همیار در راستای برنامه های کار گروه در جهت پیشبرد
اهداف جنبش میباشد.
• همیاران ،مسئول درون داد های کارگروه ( ،)Inputsدرایجاد
آگاهی درون کارگاه و برون داد ( )Outputکارگروه می
باشند.

هماندیشان
• هماندیشان جنبش همانند سلول های گلیال ( )Glialدر مغز
می باشند که کارگروه ها (سلولهای مغز) را همیاری
مینمایند.

• هماندیشان شامل متخصصین ،کارشناسان ،تحلیلگران،
پژوهشگران ،هنرمندان و حامیان مالی می باشند که به
جنبش در زمینه های مختلف یاری می رسانند.

پایگاهها
• پایگاهها در شهرهای مختلف از هم اندیشان و همیاران فعالی تشکیل
می شوند که به اهداف و اندیشه جنبش نوزائی ایرانی باورمند و پایبند
می باشند.
–
–
–
–

هدف از ایجاد این پایگاهها جذب نیرو به منظور حضور فیزیکی جنبش
نوزائی ایرانی در کشورها وشهرهای ایرانی نشین در برون مرز وایرانیان
در درون مرزمی باشد.
همیاری که هدف برپایی پایگاهی در شهر خود را دارد ،با تماس با شورای
دبیران و سردبیران و تایید آنان ،اقدام به فراخواندن دیگر همیاران به پایگاه
خود و مسئولیت برگزاری گردهمایی های پایگاه را دارا میباشد.
دبیر پایگاه پاسخگوی مسائل مربوط به پایگاه خود می
از دیدگاه جنبشِ ،
باشد.
جهت اطالعات بیشتر به فایل پایگاهها رجوع شود.

شورای دبیران و سردبیران
• شورای دبیران و سردبیران همانند نقش تاالموس (مغز میانی) در مغز میباشد.

• در مغز ،نورونها (کارگروه ها) به دسته های مرکزی مغز در تاالموس در پیوند
میباشند.
• پیوند کارگروهها بهم ،همانند تارعنکبوت نیست بلکه همانند پیوند نورون های مغز به
مغز میانی و اتصال ( پیوند) آنها در جهت ایجاد پیوند و ارتباط با سایر ارگانها در
بدن می باشند.
• کارگروه ها در شورای دبیران و سردبیران به هم پیوند داده می شوند.
– شورای دبیران و سردبیران یک نهاد حقوقی نیست بلکه یک گروه کاری می باشد که از
دبیران و سردبیران تشکیل میگردد.

