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 باا اتابالاگ گرابرجه نوا اان ن جا شا ويان جا شاگاههای
تراتر کشور موانه گرجيد ،با اتبعا ت از خدان د تلحان ن با همت ن حضور پر شور نوا اان جا شا و ن عمنمنادان باه پیشارفت
میهن اتممي ،جنازجهمین جنره اين کنگره با اهداف ،توضیحات ن شرايط زير برگزار خواهد شد.
اهداف کنگره
 تمش برای مشارکت حداکثری جا ش ويان ن نوا ان فعاگ جر ا ديشهنرزی پیرامون الگاوی پیشارفت کشاور ن فرنيناد تادنين نتحاق نن
 ظرفیتتازی برای مطالله ن انرای الگوی اتممي ايرا ي پیشرفت توتط رل نيندهتاز نامعه کمك به همگا ي کرجن ن ترنيج گفبمان پیشرفت جر بین نوا ان ن جا ش ويان فعاگتازی ظرفیتهای بالاوه نوا ان ن جا ش ويان کشور ن جعوت از ن ان برای تولید نثار علمي ن هنری با موضوع پیشرفت نهتجهي به تولیدات ن نثار علمي ن هنری جا ش ويان ن نوا ان کشور جر زمینه پیشرفت ن ارزيابي ن ارتااء مدانم ن ها فرهنگتازی ن تاويت رنحیه خوجبانری جر بین جا ش ويان ن رل نوان کشورزمان و محل برگزاری کنگره
به ياری خدان د مبعاگ ،يازجهمین کنگره پیشگامان پیشرفت جر  22آذرماه سال  1397جر تهران برگزار خواهد شد.
مخاطبان و مدعوان کنگره
مخاطلان اين کنگره ،نوا ان ،جا ش ويان ن طام حاوزههاای علمیاه عمنهمناد ،اهال نلا ن بیاان ،اهال ذنق ن هنار ،اااح
جيدگاههای راهلرجی ن جارای ايدههای و ميباشند .عمنهمندان ميتوا ند با ارتاگ نثار ذکر شده جر بخشهای کنگاره ن جر نالا
محورهای اعمم شده ،به اورت ا فراجی ن يا جر نال گرنهها ن مراکز زير جر کنگره شرکت مايند.
 خلگان تحت پوشش بنیاج ملي خلگان ا منهای علمي کا و های فرهنگي ،هنری ن اجبي تشکلهای جا ش ويان ن طم علوم جيني کا ونهای انفي جا ش ويي شريات جا ش وييبخشهای کنگره
 -1مااالت علمي کوتاه
 -2اجبیات پیشرفت (شعر ،جاتبان کوتاه ،جلنوشبه)
 -3نثار تصويری (عکس ،فیل کوتاه ن پويا مايي)

 -4ن ويري ن شلکههای انبماعي
 -5فعالیتهای مربمر جا ش ويي جر راتبای پیشرفت
* ماررات مربوط به هر بخش ن یز نال های ارائه نثار جر نبگاه کنگره جرج شده اتت.

محور های کنگره
الف -محورهای موضوعی الگوی پایه پیشرفت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ترمايهها ن ظرفیتهای ا را ي ن انبماعي ،طلیعي ،انلیمي ،نغرافیايي ن ذخاير راهلرجی کشور
فراتها ن موا ع فرهنگي ،انبماعي ،تیاتي ،انبصاجی ن تاخباری ا هاجی پیشرفت
تعلی ن تربیت ،خا واجة پايدار ن تممت معنوی با تاکید بر تلك ز دگي اتممي ايرا ي
مرجم تاالری جيني ن تاويت بنیانهای ظام حکومبي ن تاويت ثلات تیاتي
اامح ظام اجاری کشور با تاکید بر شايربه تاالری ،افزايش بهرهنری ن جنلت الکبرن یك
الگوی رنابط بینالملل ن تعامل حکیما ه ن عزتمندا ه با جنلتها ن ملتهای ج یا
شاخصها ن بنیان های امنیت پايدار ن اش نن جر پیشرفت ملي
نمايش ترزمین ن پیشرفت؛ با تاکید بر ظرفیتهای منطاهای
بهرهبرجاری ن مصرف بهینه ن ن ا رژی

 .10حفاظت ن گاهداشت محیط زيرت
 .11الگوی پیشرفت جر فنانریهای وين ( اطمعات ن ارتلاطاات ،هرابهای ،فات ن گااز ،اا و ،هوافضاا ،معمااری،
ا رژیهای و ن ت ديدپذير ،زيربي ن زيرتمحیطي)
 .12فضای م ازی ن پیشرفت
 .13اش ن نايگاه زبان ،اجبیات ن هنر جر پیشرفت
ب -محورهای ویژه
 -1تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضرنرت ن اهمیت حمايت از کاالها ،خدمات تخصصي ن تولیدات جاخلي (انبصاج جرننزا ،اشبغاگ ن )...
تحلیل ن تلیین رابطۀ بین تولید ملي ن پیشرفت کشور
بايربهها ،شرايط ن رابطه امور فرهنگي ،انبماعي ،انبصاجی ،تیاتي ،بین المللي ن  ...ن تولید ملي
ارزيابي نضعیت ،فراتها ن چالشها ن راهلرجها ،راهکارها ن تدابیر حمايت از تولید ملي ،کار ،کاال ن ترمايۀ
ايرا ي
بررتي ت ربههای نها ي جر حمايت از تولید ملي
ااجرات کاالها ،خدمات تخصصي ن تولیدات جاخلي
انبصاج ماانمبي ن تولید ملي ن حمايت از کار ،کاال ،خدمات تخصصي ن ترمايۀ ايرا ي

 -2عدالت و پیشرفت
.1
.2
.3
.4

الزامات «پیشرفت ن عدالت»
نتی شناتي موا ع تحاق عدالت جر ايران
نينده پژنهي عدالت با رنيکرج مهدنيت ن تمد ي
عدالت ن نزاجی جر عراه های فرهنگي ،حاوني ،تیاتي ،انبماعي ن انبصاجی ن ...
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 .5اد ،ارزيابي ،بررتي ن رنش های بهرهنری ،توزيع ن تخصیص عاجال ه منابع
 .6ت ار کشورهای اتممي ن غیر اتممي جر برنراری ن جتبیابي به عدالت
 .7معیارها ،تن ه ها ن شاخص های عدالت جر عراههای ؛ فرهنگ ،تیاتت ،انبصااج ،اخامق ،ماديريت ،محایط
زيرت ،بین رلي ،نموزش ،تممت ،رتا ه -هنر ،حاوق ن نضا ،خا واجه ،فضای م ازی ،نمايش ترزمین ن ...
* شايان ذکر اتت با تونه به هماهنگي جبیرخا ه کنگره ،مرکز الگاوی اتاممي ايرا اي پیشارفت از برگازاری پایش شراتهاای
تخصصي ن حلاههای فکری نوا ان که با عنانين مرتلط با محورهای کنگره جنازجه تشکیل شو د ،حمايت خواهد کرج.

شرکت در کنگره و ارسال آثار
 ثلت ام جر کنگره ن ارائه نثار از طريق نبگاه کنگره به نجرس  www.kpip.irن يا  12th.kpip.irا ام ميشوج. هر يك از عمنهمندان الزم اتت جر مهلت تعیین شده ،با مرانعه به نبگاه کنگره ،فرم ثلت ام مرباوط را تکمیال کارجه ن فايالنثار خوج را جر نبگاه ،بارگذاری مايند.
 ااحلان نثار تصويری ن هنری یز الزم اتت عمنه بر تکمیل فرم ثلت ام جر نبگاه کنگره ،نثار خوج را بر رنی يك لاوح فشارجهثلت ن به نجرس جبیرخا ه کنگره ارتاگ مايند.
 ااحلان اجبیات پیشرفت الزم اتت مبن اجبي خوج را تايپ ن فايل نن را جر نبگاه بارگذاری مايند. ااحلان ن ن شلکههای انبماعي الزم اتت نجرس مربوط را جر افحهای تايپ ن فايل نن را جر نبگاه بارگذاری مايند.*توجه :نثار تخصصي جر بخشهای مخبلف بدنن ارتلاط با موضوعات ن محورهای کنگره مد ظر یرات ن ماورج ارزياابي ن جانری
نرار ميگیرج.
انتخاب و داوری آثار
ا بخا ن جانری نثار جر هر يك از بخشهای مخبلف کنگره توتط گرنههای تخصصي مبشکل از اعضای هیئت علماي جا شاگاهها،
جا ش ويان تحصیمت تکمیلي ن مبخصصان ذيربط ا ام خواهد شد.
برنامههای اصلی کنگره
جنازجهمین کنگره پیشگامان پیشرفت شامل بر امههای زير مي باشد:
 تخنرا ي اتباجان برنربه جا شگاه ن حوزه گفبگوی نزاج ،بحث ن تلاجگ ظر با اتاتید فرهیخبه ارائه مااالت پذيرفبه شده به اورت شفاهي ن پوتبر مايش فیل ها ن ارائه اشعار برتر با موضوع پیشرفت تادير از برگزيدگانتاریخهای مهم
1

مهلت ثلت ام ن ارتاگ نثار

 30مهرماه 1397

2

اعمم بايج جانری جر هر بخش (از طريق نبگاه کنگره)

 22آبانماه 1397

3

زمان برگزاری کنگره

 22آذرماه 1397
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جوایز فعالیتهای مستمر
ردیف

نوع فعالیت

معیارهای ارزیابی

نحوه پشتیبانی و جوایز برگزیدگان

1

برگزاری شرتهای ه ا ديشي

 -1تهیه ن توزيع خلر امه نلل از برگزاری
 -2تهیه ن توزيع خلر امه بعداز برگزاری
 -3تهیه ن توزيع پوتبر نلل از برگزاری
 -4تاادنين ن ا بشااار م موعااه مااذاکرات جر
محیط م ازی ن يا تند فیزيکي
 -5تعداج شرکت کنندگان
 -6ارزيابي کیفي

 -1اعطای کمك هزينه پذيرايي ن تللیغاات نهات
برگزاری مرات
 -2تامین هزينه ترجج ،انامت ن تادير از تخنرا ان
 -3اعطای اعبلار به حداکثر  10ا من برگزيده جر
جنره های شش ماهه

2

راها دازی نبگاه

 -1تعداج بازجيدکنندگان
 -2تعداج پیو دها
 -3ارزيابي کیفي

3

راها دازی نبمب

 -1تعداج بازجيدکنندگان
 -2ارزيابي کیفي
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 -1تعداج مرانعات
راها ااادازی گرنههاااای تخصصاااي
 -2تعداج لینكها
گفبمان جر شلکههای اينبر بي
 -3ارزيابي کیفي
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راها دازی شريه نديد ن ياا ا بشاار  -1ارزيابي کیفي
نيژه امه ن يا ا بشار مااله جر زمینه  -2تیراژ چاپ
ا بخا تا  20شماره برگزياده جر جنرههاای شاش
پیشرفت بصورت مربمر جر شاريه  -3ظرتن ي از خوا نادگان جر رنی نبگااه ماهه ن تادي اعبلار اهدائي
شريه
مونوج

6

چاپ مااله:
 -1ارزيابي کیفي
 -1جر م مت علمي ترني ي
 -2تیراژ چاپ
-2جر م مت علمي پژنهشي
 -3جر رنز اماااههاااا ن م ااامت  -3ظرتن ي از خوا ندگان
کثیراال بشار معبلر کشور

 -1تامین  HOSTبرای تايت کنگره جر اورت یاز
 -2ا بخا تا  20نبگااه نبامب برگزياده جر جنره
های شش ماهه ن پرجاخت:
برای شخص :اهدای نايزه
برای انجمن :تخصیص اعبلار اهدائي
مشابه رجيف  2ندنگ حاضر

مشابه رجيف 2ندنگ حاضر

تا تاف  40مااله جر جنرههای شش ماهه ن اهادای
نايزه

7

تدنين رتاله يا پايان امه

 -1ارزيابي کیفي هیئت جانران جبیرخا ه

تا تاف  10رتاله ن پايان اماه جر جنرههاای شاش
ماهه ن اهدای لوح تادير ن نايزه

8

راها دازی کنفرا سهای جا ش ويي

 -1تعداج مخاطلین شرکت کنندگان
 -2م موعه مااالت
 -3ارزيابي کیفي
 -4ظرتن ي از شرکت کنندگان

پشبیلا ي حداکثر  12کنفرا س جر جنره های شش
ماهه ن تخصایص اعبلاار اهادايي بارای کماك باه
برگزاری هر کنفرا س

9

ا بخا نوا ان محاق برگزيده برای
تائید کیفي از توابق علمي ن کارکرج محااق با تونه به رشبه به ا ديشکدههای مخبلاف معرفاي
همکاری با ا ديشکدههای مرکز الگو
معرفي شده توتط شورای پذيرش ا ديشکده ميشو د.
توتط تباج برگزاری کنگره
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 -1تامین هزينههای رفت ن برگشت ن انامت
 -2تادير بابت تخنرا ي ن تعامل با شرکتکنندگان

جعوت محااان نوان نهت اعزام به  -1تطح علمي
نلرااااات علمااااي اتاااابانها ن  -2تأيید اتاتید
جا شااگاههای کشااور بااه عنااوان  -3ارزيابي کیفیت
4

تخنران نوان همراه با اتاتید
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 -1ارتلاط موضوعي با مفاهی پیشرفت
طراحي ن تهیاه رمافزارهاای چناد
 -2ارزيابي کیفي رم افزار
رتا ه ای
 -3کاربرجی بوجن رم افزار

ا بخا  5رم افزار برگزياده جر هار جنره برگازاری
کنگره ن اهدای نايزه ه هر رم افزار

12

 -1ارتلاط موضوعي ن محباوائي باا مفااهی
تاخت عکاس ،فایل کوتااه ن پوياا
پیشرفت جر کشور
مائي
 -2ارزيابي کیفي ن فني

ا بخا  5اثر برگزيده جر هر جنره کنگاره ن اهادای
نايزه به هر اثر

-1
-2
-3
-4

ارتلاط موضوعي با مفاهی پیشرفت
ارزيابي کیفي نثار
تعداج مخاطلان
مربند تازی نشنواره

پشاابیلا ي از حااداکثر  5اثاار ماارتلط بااا پیشاارفت،
برگزيده شده جر نشنوارهها ن اهدای نايزه باه هار
اثر

13

نشنوارههای فرهنگي ن هنری
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 -1تعااداج افااراج شاارکتکننده جر کنگااره از
طرف گرنه
ا بخا ا منهای برگزيده ،اعطاای لاوح تاادير ن
ا بخااااا گرنههااااای برگزيااااده
 -2تعداج نثار رتیده از طرف گرنه
تخصاایص اعبلااار اهاادايي بااه هاار ا ماان نهاات
(ا منهااا ،تشااکلها ،کا ونهااا ن
 -3تعداج ن کیفیت نلرات برگزار شده
هزينهکرج فعالیتهای نتي
جفاتر اتبا ي بنیاج ملي خلگان)
 -4نرار جاجن پیو اد نبگااه کنگاره بار رنی
تايت گرنه
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ا بخااا نوا ااان فعاااگ جر نهاات مااديريت فعالیتهااا ن برگاازاری نلرااات
ارتااااای مشاااارکت جا شااا ويان ن راهنماييِ نوا ان جر نهت تنظای ن ارتااگ اعطای لوح تادير ن نايزه
نثار ن یز حضور ايشان جر کنگره
نوا ان جر کنگره

 منظور از فعالیتهای مربمر جر تمام بندها ،فعالیتهای با موضوع الگوی اتممي ايرا ي پیشرفت ن يا زمینههای مرتلط با نن اتت.

امکانات تردد و اقامت
 از جا شگاههای تراتر کشور تااضا شده اتت که جر حد مادنر ،نتايل ترجج معرفي شدگان تشکلها ،ا منهاای جا شا ويي ناعضای خوج را تامین مايند.
 -امکا ات مورج یاز نهت انامت مبااضیان اتکان توتط جبیرخا ه کنگره تامین ميشوج.

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

اعطای لوح افبخار ن نايزه به نثار ن افراج برگزيده
مااالت برگزيده جر پايگاه های علمي  ISCن  Civilicaمايه خواهد شد.
امکان عضويت نوا ان جر ا ديشکدههای مرکز الگوی اتممي ايرا ي پیشرفت
امکان شرکت ااحلان نثار برگزيده جر کنفرا سهای تاال ه مرکز الگوی اتممي ايرا ي پیشرفت
ندرجا ي ن اعطای اعبلار به ا منهای علمي ،تشاکلهای جا شا ويي ،کا ونهاای فرهنگاي ،جفااتر اتابا ي بنیااج ملاي
خلگان ن شريات جا ش ويي فعاگ جر برگزاری کنگره
ا عکاس ظرات برگزيده نهت جرج جر بر امههای مرکز الگوی اتممي ايرا ي پیشرفت ن ارتاگ برای مرئوالن ذيربط
اعطای نوايز پیشبیني شده جر نيین امه فعالیتهای مربمر جا ش ويي (برای مشاهده مبن نيین امه به نبگاه کنگره باه
شا ي  www.kpip.irمرانعه شوج).
معرفي برگزيدگان کنگره به جا شگاههای ذيربط نهت تشويقهای مبنات با امحديد جا شگاه
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نشانی ستاد برگزاری کنگره
نبگاه کنگرهwww.kpip.ir :
نبگاه ثلت ام ن ارتاگ نثار12th.kpip.ir :
ايمیلkpip@olgou.ir :

تلفن 021-88634008 :ن  021-88014648جنر گار021-88634008 :
شا ي :تهران ،خیابان نمگ نگ احمد ،رنبرنی بیمارتبان شريعبي ،شماره  ،3تباج برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت
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