
 باسمه تعالی

 مجلس شورای اسالمی باها اندیشکده همکارینامه شیوه

 اندیشکده اقتصاد مقاومتی )شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق(

و  هکه دارای سابقه فعالیت تحلیلی بود و سایر مراکز مطالعاتی یاتهای تحقیقهای تفکر، گروهها، کانونپژوهشکده -1ماده 

 در صورت تایید صالحیت داشته باشند، ،های آنها باشدگزارش دهنده فعالیتکه  «دات آی آر»یک سایت اینترنتی فعال با دامنه 

 .توانند وارد فرآیند همکاری با مجلس شورای اسالمی شوندو می شوندبه عنوان اندیشکده محسوب می

مسئولیت بررسی شود، نامه به اختصار کمیته نامیده میکه در این شیوه« هااحراز صالحیت اندیشکدهکمیته » -2ماده 

 های متقاضی همکاری با مجلس و احراز صالحیت آنها به عنوان اندیشکده را بر عهده دارد. مجموعه

 شوند.ئت رئیسه مجلس تعیین میکمیته متشکل از هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی است که توسط هی -3ماده 

ارائه فراخوان، مدارک مدنظر جهت احراز از طریق کمیته موظف است با ایجاد سازوکارهای الزم در بستر اینترنت و  -4ماده 

 های متقاضی همکاری با مجلس را از ایشان دریافت نماید.صالحیت مجموعه

باید شرایط زیر را داشته باشند. د صالحیت در قالب اندیشکده مجموعه های متقاضی همکاری با مجلس، جهت تایی -5ماده 

 شود:می مدارک ارسالی توسط مجموعه ها، احراز بررسی با این شرایط توسط کمیته

 د.س فعالیت و حضور مستمر داشته باشسال اخیر در مجل 5طی یک( 

 .کرده باشد ارائهس پیشنهاد سیاستی مبتنی بر اقدامات تقنینی مجل 5حداقل سال اخیر  5دو( طی 

 باشد.نمایندگان مکاتبه داشته  مورد مرتبط با اقدامات تقنینی مجلس با 10حداقل در سال اخیر  5طی سه( 

 را تایید کنند. مجموعهصالحیت ، تخصصی مجلس یا کمیسیون های نفر از اعضای کمیسیون 5حداقل چهار( 

 تولید محتوا کرده باشد. تخصصی مربوطه در مجلس، در موضوعات مرتبط با کمیسیونسال اخیر  5پنج( طی 

 .باشداین مرکز ختم شده که به تهیه گزارش داشته  های مجلسورد همکاری پژوهشی با مرکز پژوهشم 2حداقل شش( 

کمیسیون تخصصی مدنظر حداکثر سه هنگام ارائه مدارک به کمیته باید  ،های متقاضی همکاری با مجلسمجموعه -تبصره

معرفی نمایند و مدارک مرتبط با بند چهار این ماده را در هر مورد تحویل جهت همکاری  را مجلس شورای اسالمیخود در 

 دهند.



به عنوان گزینه پیشنهادی برای قبول مسئولیت در صورت تایید صالحیت اندیشکده توسط کمیته، مدیر اندیشکده  -6ماده 

 معرفی خواهد شد. تخصصی مجلس سیونیکم به هیئت رئیسهبه مدت دو سال، « مشاور کمیسیون»

 اعتبار دارد. )حداکثر تا پایان دوره مجلس بررسی کننده( سال 4تایید صالحیت اندیشکده توسط کمیته تا  -تبصره

شود، از در فرصتی که تعیین میای در کمیسیون حضور یافته و ، در جلسهتخصصی کمیسیون بهافراد معرفی شده  -7ماده 

که حدنصاب  افرادی ،با رای گیری اعضای کمیسیون تخصصی نمایند. در نهایتدفاع می خود اندیشکده اقداماتها و فعالیت

ها، نتایج نهایی کنند. کمیته موظف است پس از دریافت نتایج آرای همه کمیسیوناند، به کمیته معرفی میالزم را کسب نموده

 نماید.ها معرفی را بر اساس اولویت پیشنهادی اندیشکده

ها( های تخصصی مجلس باید از میان افراد پیشنهادی کمیته )مدیران اندیشکدهنفر از مشاوران کمیسیون 3حداقل  -8ماده 

 انتخاب شوند.

ها، سپاری فعالیتهای مجلس موظفند در بروندر مرکز پژوهش تخصصی های مرتبط با هر کمیسیونمعاونت -9ماده 

 های تایید صالحیت شده را در اولویت قرار دهند. اندیشکده

های تایید صالحیت هر یک از اندیشکدهیک پروژه فعال با حداقل ساالنه  های مجلس موظف استمرکز پژوهش -10ماده 

 شده داشته باشد.


