به نام خدای حکیم

فراخوان

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
« ظرفیتها ،چالش ها و تدابیر پیشرفت ایران »
مقدمه
با عنايت به برگزاری موفق کنگرههای پیشگامان پیشرفت که بحمداهلل با استقباا گتتقرده اوانتان و دانشتنويان دانشتگاههتای
سراسر کشور موااه گرديد ،با اسقعانت از خداوند ساحان و با همت و حضور پر شور اوانان دانشتنو و عقممنتدان بته پیشترفت
میهن اسقمي ،دوازدهمین دوره اين کنگره با اهداف ،توضیحات و شرايط زير برگزار خواهد شد.
اهداف کنگره
 تقش برای مشارکت حداکثری دانشنويان و اوانان فعا در انديشهورزی پیرامون الگوی پیشترفت کشتور و فریينتد تتدوين وتحبق ین
 ظرفیتسازی برای مطالاه و اارای الگوی اسقمي ايراني پیشرفت توسط نتل یيندهساز اامعه کمك به همگاني کردن و ترويج گفقمان پیشرفت در بین اوانان و دانشنويان فعا سازی ظرفیتهای بالبوه اوانان و دانشنويان کشور و دعوت از ینان برای تولید یثار علمي و هنری با موضوع پیشرفت اهتدهي به تولیدات و یثار علمي و هنری دانشنويان و اوانان کشور در زمینه پیشرفت و ارزيابي و ارتباء مداوم ینها فرهنگسازی و تبويت روحیه خودباوری در بین دانشنويان و نتل اوان کشورزمان و محل برگزاری کنگره
به ياری خداوند مقعا  ،دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در  22آذرماه سال  1937در تهران برگزار خواهد شد.
مخاطبان و مدعوان کنگره
مخاطاان اين کنگره ،اوانان ،دانشنويان و طقب حتوزههتای علمیته عقمته منتد ،اهتل ملت و بیتان ،اهتل ون و هنتر ،تاح
ديدگاههای راهاردی و دارای ايدههای نو ميباشند .عقمهمندان ميتوانند با ارسا یثار کر شده در بخشهای کنگتره و در مالت
محورهای اعقم شده ،به ورت انفرادی و يا در مال گروهها و مراکز زير در کنگره شرکت نمايند.
 نخاگان تحت پوشش بنیاد ملي نخاگان اننمنهای علمي کانونهای فرهنگي ،هنری و ادبي تشکلهای دانشنويان و طقب علوم ديني کانونهای نفي دانشنويي نشريات دانشنوييبخشهای کنگره
 -1مباالت علمي کوتاه
 -2ادبیات پیشرفت (شعر ،داسقان کوتاه ،دلنوشقه)
 -3یثار تصويری (عکس ،فیل کوتاه و پويانمايي)
 -4وبنويتي و شاکههای ااقماعي

 -5فعالیتهای متقمر دانشنويي در راسقای پیشرفت
* مبررات مربوط به هر بخش و نیز مال های ارائه یثار در وبگاه کنگره درج شده است.

محور های کنگره
الف -محورهای موضوعی الگوی پایه پیشرفت
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سرمايهها و ظرفیتهای انتاني و ااقماعي ،طایعي ،املیمي ،اغرافیايي و خاير راهاردی کشور
فر تها و موانع فرهنگي ،ااقماعي ،سیاسي ،امقصادی و ساخقاری ت نهادی پیشرفت
تعلی و تربیت ،خانوادة پايدار و سقمت معنوی با تاکید بر ساك زندگي اسقمي ايراني
مردم ساالری ديني و تبويت بنیانهای نظام حکومقي و تبويت ثاات سیاسي
ا قح نظام اداری کشور با تاکید بر شايتقه ساالری ،افزايش بهرهوری و دولت الکقرونیك
الگوی روابط بینالملل و تعامل حکیمانه و عزتمندانه با دولتها و ملتهای دنیا
شاخصها و بنیان های امنیت پايدار و نبش ین در پیشرفت ملي
یمايش سرزمین و پیشرفت؛ با تاکید بر ظرفیتهای منطبهای
بهرهبرداری و مصرف بهینه یب و انرژی

 .11حفاظت و نگاهداشت محیط زيتت
 .11الگوی پیشرفت در فناوریهای نوين ( اطقعات و ارتااطتات ،هتتقهای ،نفتت و گتاز ،نتانو ،هوافضتا ،معمتاری،
انرژیهای نو و تنديدپذير ،زيتقي و زيتتمحیطي)
 .12فضای منازی و پیشرفت
 .13نبش و اايگاه زبان ،ادبیات و هنر در پیشرفت
ب -محورهای ویژه
 -1تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی
.1
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ضرورت و اهمیت حمايت از کاالها ،خدمات تخصصي و تولیدات داخلي (امقصاد درونزا ،اشقغا و )...
تحلیل و تایین رابطۀ بین تولید ملي و پیشرفت کشور
بايتقهها ،شرايط و رابطه امور فرهنگي ،ااقماعي ،امقصادی ،سیاسي ،بین المللي و  ...و تولید ملي
ارزيابي وضعیت ،فر تها و چالشها و راهاردها ،راهکارها و تدابیر حمايت از تولید ملي ،کار ،کاال و سرمايۀ
ايراني
بررسي تنربههای اهاني در حمايت از تولید ملي
ادرات کاالها ،خدمات تخصصي و تولیدات داخلي
امقصاد مباومقي و تولید ملي و حمايت از کار ،کاال ،خدمات تخصصي و سرمايۀ ايراني

 -2عدالت و پیشرفت
.1
.2
.3
.4
.5

الزامات «پیشرفت و عدالت»
یسی شناسي موانع تحبق عدالت در ايران
یينده پژوهي عدالت با رويکرد مهدويت و تمدني
عدالت و یزادی در عر ه های فرهنگي ،حبومي ،سیاسي ،ااقماعي و امقصادی و ...
نبد ،ارزيابي ،بررسي و روش های بهرهوری ،توزيع و تخصیص عادالنه منابع
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 .6تنارب کشورهای اسقمي و غیر اسقمي در برمراری و دسقیابي به عدالت
 .7معیارها ،سننه ها و شاخص های عدالت در عر ههای ؛ فرهنگ ،سیاست ،امقصتاد ،اختقن ،متديريت ،محتیط
زيتت ،بین نتلي ،یموزش ،سقمت ،رسانه -هنر ،حبون و مضا ،خانواده ،فضای منازی ،یمايش سرزمین و ...
* شايان کر است با تواه به هماهنگي دبیرخانه کنگره ،مرکز الگوی استقمي ايرانتي پیشترفت از برگتزاری پتیشنشتتتهتای
تخصصي و حلبههای فکری اوانان که با عناوين مرتاط با محورهای کنگره دوازده تشکیل شوند ،حمايت خواهد کرد.

شرکت در کنگره و ارسال آثار
 ثات نام در کنگره و ارائه یثار از طريق وبگاه کنگره به یدرس  www.kpip.irو يا  12th.kpip.irاننام ميشود. هر يك از عقمه مندان الزم است در مهلت تعیین شده ،با مرااعه به وبگاه کنگره ،فرم ثات نام مربوط را تکمیتل کترده و فايتلیثار خود را در وبگاه ،بارگذاری نمايند.
 احاان یثار تصويری و هنری نیز الزم است عقوه بر تکمیل فرم ثات نام در وبگاه کنگره ،یثار خود را بر روی يك لوح فشتردهثات و به یدرس دبیرخانه کنگره ارسا نمايند.
 احاان ادبیات پیشرفت الزم است مقن ادبي خود را تايپ و فايل ین را در وبگاه بارگذاری نمايند. احاان وب و شاکههای ااقماعي الزم است یدرس مربوط را در فحهای تايپ و فايل ین را در وبگاه بارگذاری نمايند.*توجه :یثار تخصصي در بخش های مخقلف بدون ارتااط با موضوعات و محورهای کنگره مدنظر نیتت و متورد ارزيتابي و داوری
مرار نميگیرد.
انتخاب و داوری آثار
انقخاب و داوری یثار در هر يك از بخشهای مخقلف کنگره توسط گروههای تخصصي مقشکل از اعضای هیئت علمي دانشگاههتا،
دانشنويان تحصیقت تکمیلي و مقخصصان يربط اننام خواهد شد.
برنامههای اصلی کنگره
دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت شامل برنامههای زير مي باشد:
 سخنراني اسقادان براتقه دانشگاه و حوزه گفقگوی یزاد ،بحث و تااد نظر با اساتید فرهیخقه ارائه مباالت پذيرفقه شده به ورت شفاهي و پوسقر نمايش فیل ها و ارائه اشعار برتر با موضوع پیشرفت تبدير از برگزيدگانتاریخهای مهم
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مهلت ثاتنام و ارسا یثار

 93مهرماه 1937
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اعقم نقايج داوری در هر بخش (از طريق وبگاه کنگره)

 22آبانماه 1937

3

زمان برگزاری کنگره

 22آذرماه 1937

3

جوایز فعالیتهای مستمر
ردیف

نوع فعالیت

معیارهای ارزیابی

نحوه پشتیبانی و جوایز برگزیدگان

1

برگزاری نشتتهای ه انديشي

 -1تهیه و توزيع خارنامه مال از برگزاری
 -2تهیه و توزيع خارنامه بعداز برگزاری
 -3تهیه و توزيع پوسقر مال از برگزاری
 -4تتتدوين و انقشتتار منموعتته متتذاکرات در
محیط منازی و يا سند فیزيکي
 -5تعداد شرکت کنندگان
 -6ارزيابي کیفي

 -1اعطای کمك هزينه پذيرايي و تالیغتات اهتت
برگزاری مراس
 -2تامین هزينه تردد ،امامت و تبدير از سخنرانان
 -3اعطای اعقاار به حداکثر  11اننمن برگزيده در
دوره های شش ماهه

2

راهاندازی وبگاه

 -1تعداد بازديدکنندگان
 -2تعداد پیوندها
 -3ارزيابي کیفي

9

راهاندازی وبق

 -1تعداد بازديدکنندگان
 -2ارزيابي کیفي
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 -1تعداد مرااعات
راهانتتدازی گتتروههتتای تخصصتتي
 -2تعداد لینكها
گفقمان در شاکههای اينقرنقي
 -3ارزيابي کیفي

5

راهاندازی نشريه اديد و يتا انقشتار  -1ارزيابي کیفي
ويژه نامه و يا انقشار مباله در زمینه  -2تیراژ چاپ
انقخاب تا  21شماره برگزيتده در دوره هتای شتش
پیشرفت بصورت متقمر در نشتريه  -3نظرسنني از خواننتدگان در روی وبگتاه ماهه و تبدي اعقاار اهدائي
نشريه
مواود

6

چاپ مباله:
 -1ارزيابي کیفي
 -1در منقت علمي ترويني
 -2تیراژ چاپ
-2در منقت علمي پژوهشي
 -3در روزنامتتتههتتتا و منتتتقت  -3نظرسنني از خوانندگان
کثیراالنقشار معقار کشور

 -1تامین  HOSTبرای ستايت کنگتره در تورت
نیاز
 -2انقخاب تا  21وبگتاه وبتق برگزيتده در دوره
های شش ماهه و پرداخت:
برای شخص :اهدای اايزه
برای انجمن :تخصیص اعقاار اهدائي
مشابه رديف  2ادو حاضر

مشابه رديف 2ادو حاضر

تا سبف  41مباله در دورههای شش ماهه و اهتدای
اايزه

7

تدوين رساله يا پاياننامه

 -1ارزيابي کیفي هیئت داوران دبیرخانه

تا سبف  11رساله و پاياننامته در دورههتای شتش
ماهه و اهدای لوح تبدير و اايزه

8

راهاندازی کنفرانسهای دانشنويي

 -1تعداد مخاطاین شرکت کنندگان
 -2منموعه مباالت
 -3ارزيابي کیفي
 -4نظرسنني از شرکت کنندگان

پشقیااني حداکثر  12کنفرانس در دوره های شش
ماهه و تخصتیص اعقاتار اهتدايي بترای کمتك بته
برگزاری هر کنفرانس

3

انقخاب اوانان محبق برگزيده برای
تائید کیفي از سوابق علمي و کارکرد محبتق با تواه به رشقه به انديشکدههای مخقلتف معرفتي
همکاری با انديشکدههای مرکز الگو
معرفي شده توسط شورای پذيرش انديشکده ميشوند.
توسط سقاد برگزاری کنگره

13

 -1تامین هزينههای رفت و برگشت و امامت
 -2تبدير بابت سخنراني و تعامل با شرکتکنندگان

دعوت محببان اوان اهت اعزام به  -1سطح علمي
التتتتات علمتتتي استتتقانهتتتا و  -2تأيید اساتید
دانشتتگاههتتای کشتتور بتته عنتتوان  -3ارزيابي کیفیت
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سخنران اوان همراه با اساتید

11

 -1ارتااط موضوعي با مفاهی پیشرفت
طراحي و تهیه نترمافزارهتای چنتد
 -2ارزيابي کیفي نرم افزار
رسانه ای
 -3کاربردی بودن نرم افزار

انقخاب  5نرم افزار برگزيتده در هتر دوره برگتزاری
کنگره و اهدای اايزه ه هر نرم افزار
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 -1ارتااط موضوعي و محقتوائي بتا مفتاهی
ساخت عکتس ،فتیل کوتتاه و پويتا
پیشرفت در کشور
نمائي
 -2ارزيابي کیفي و فني

انقخاب  5اثر برگزيده در هر دوره کنگتره و اهتدای
اايزه به هر اثر

-1
-2
-3
-4

ارتااط موضوعي با مفاهی پیشرفت
ارزيابي کیفي یثار
تعداد مخاطاان
متقند سازی اشنواره

پشتتقیااني از حتتداکثر  5اثتتر متترتاط بتتا پیشتترفت،
برگزيده شده در اشنوارهها و اهدای اايزه بته هتر
اثر

19

اشنوارههای فرهنگي و هنری
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 -1تعداد افتراد شترکتکننتده در کنگتره از
طرف گروه
انقخاب اننمن های برگزيده ،اعطتای لتوح تبتدير و
انقختتتاب گتتتروههتتتای برگزيتتتده
 -2تعداد یثار رسیده از طرف گروه
تخصتتیص اعقاتتار اهتتدايي بتته هتتر اننمتتن اهتتت
(اننمن ها ،تشتکل هتا ،کتانون هتا و
 -3تعداد و کیفیت التات برگزار شده
هزينهکرد فعالیتهای یتي
دفاتر اسقاني بنیاد ملي نخاگان)
 -4مرار دادن پیونتد وبگتاه کنگتره بتر روی
سايت گروه

15

انقختتاب اوانتتان فعتتا در اهتتت متتديريت فعالیتتتهتتا و برگتتزاری التتتات
ارتبتتتای مشتتتارکت دانشتتتنويان و راهنماييِ اوانان در اهت تنظتی و ارستا اعطای لوح تبدير و اايزه
یثار و نیز حضور ايشان در کنگره
اوانان در کنگره

 منظور از فعالیتهای متقمر در تمام بندها ،فعالیتهای با موضوع الگوی اسقمي ايراني پیشرفت و يا زمینههای مرتاط با ین است.

امکانات تردد و اقامت
 از دانشگاه های سراسر کشور تباضا شده است که در حد مبدور ،وسايل تردد معرفي شدگان تشکلها ،اننمنهای دانشتنويي واعضای خود را تامین نمايند.
 -امکانات مورد نیاز اهت امامت مقباضیان اسکان توسط دبیرخانه کنگره تامین ميشود.

مزیتهای شرکت در کنگره
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اعطای لوح افقخار و اايزه به یثار و افراد برگزيده
مباالت برگزيده در پايگاه های علمي  ISCو  Civilicaنمايه خواهد شد.
امکان عضويت اوانان در انديشکدههای مرکز الگوی اسقمي ايراني پیشرفت
امکان شرکت احاان یثار برگزيده در کنفرانسهای ساالنه مرکز الگوی اسقمي ايراني پیشرفت
مدرداني و اعطای اعقاار به اننمنهای علمي ،تشکلهای دانشنويي ،کتانونهتای فرهنگتي ،دفتاتر استقاني بنیتاد ملتي
نخاگان و نشريات دانشنويي فعا در برگزاری کنگره
انعکاس نظرات برگزيده اهت درج در برنامههای مرکز الگوی اسقمي ايراني پیشرفت و ارسا برای متئوالن يربط
اعطای اوايز پیشبیني شده در یيیننامه فعالیتهای متقمر دانشنويي (برای مشاهده مقن یيیننامه به وبگاه کنگره به
نشاني  www.kpip.irمرااعه شود).
معرفي برگزيدگان کنگره به دانشگاههای يربط اهت تشويقهای مقناس با قحديد دانشگاه
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نشانی ستاد برگزاری کنگره
وبگاه کنگرهwww.kpip.ir :
وبگاه ثاتنام و ارسا یثار12th.kpip.ir :
ايمیلkpip@olgou.ir :

تلفن 121-88634118 :و  121-88114648دورنگار121-88634118 :
نشاني :تهران ،خیابان اق ی احمد ،روبروی بیمارسقان شريعقي ،شماره  ،3سقاد برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت
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