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 فراخوان

 کنگره پیشگامان پیشرفت مینهدیاز
 «ایران پیشرفت های افق و موانع ها، ظرفیت جوانان؛ »

 
 مقدمه

هتای   های پیشگامان پیشرفت که بحمداهلل با استقباا  گتتقر ه اوانتان ا  انشتنويان  انشتگاه      با عنايت به برگزاری موفق کنگره

عانت از خدااند ساحان ا با همت ا حضور پر شور اوانتان  انشتنو ا عمنمنتدان بته پیشترفت      سراسر کشور موااه گر يد، با اسق

 زير برگزار خواهد شد. ، توضیحات ا شرايطمین  اره اين کنگره با اهدافه يازمیهن اسممي، 

 کنگره اهداف

پیشترفت کشتور ا فرنينتد تتداين ا     ارزی پیرامون الگتوی    انشنويان ا اوانان فعا   ر انديشه تمش برای مشارکت حداکثری -

 تحبق نن

 اامعه ساز نينده نتل توسط پیشرفت ايراني اسممي الگوی اارای ا مطالاه برای سازی ظرفیت -

 اوانان ا  انشنويان بین  ر پیشرفت گفقمان ترايج ا کر ن همگاني به کمك -

 علمي ا هنری با موضوع پیشرفت نثار تولید برای ان عوت از نن ا کشور  انشنويان ا اوانان بالبوه های ظرفیت سازی فعا  -

 علمي ا هنری  انشنويان ا اوانان کشور  ر زمینه پیشرفت ا ارزيابي ا ارتباء مداام ننها نثار  هي به تولیدات ا اهت -

 کشور اوان نتل ا  انشنويان بین  ر خو بااری راحیه تبويت ا سازی فرهنگ -

 زمان و محل برگزاری کنگره

بین المللتي  انشتگاه   های  مرکز همايش ر  1396ماه سا   نذر 23مین کنگره پیشگامان پیشرفت  ر ه يازری خدااند مقعا ، به يا

 برگزار خواهد شد.شهید بهشقي تهران 

 مخاطبان و مدعوان کنگره

اق ا هنتر، اتاح    منتد، اهتل نلت  ا بیتان، اهتل ذ      هتای علمیته عمنته    مخاطاان اين کنگره، اوانان،  انشنويان ا طمب حتوزه 

های کنگتره ا  ر نالت     توانند با ارسا  نثار ذکر شده  ر بخش مندان مي باشند. عمنه های نو مي های راهار ی ا  ارای ايده  يدگاه

 ها ا مراکز زير  ر کنگره شرکت نمايند. محورهای اعمم شده، به اورت انفرا ی ا يا  ر نال  گراه

 ننخاگان تحت پوشش بنیا  ملي نخاگا -

 های علمي اننمن -

 کانونهای فرهنگي، هنری ا ا بي -
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    ينيهای  انشنويان ا طمب علوم  تشکل -

 های انفي  انشنويي کانون -

 نشريات  انشنويي   -
 

 های کنگره بخش

 مباالت علمي کوتاه  -1

 ( لنوشقه کوتاه،  اسقان شعر،) پیشرفت ا بیات -2

 نثار تصويری )عکس، فیل  کوتاه ا پويانمايي( -3

 های ااقماعي نويتي ا شاکه اب -4

 های متقمر  انشنويي  ر راسقای پیشرفت   فعالیت -5

 نثار  ر ابگاه کنگره  رج شده است.  های ارائه *  مبررات مربوط به هر بخش ا نیز نال 

 :محور های کنگره

 های پیشرفت ایران ظرفیت -1

 پیشرفت مولد ااقماعي ا انتاني های سرمايه -1-1

 اسممي انبمب گفقمان سازی تمدن ظرفیت -1-2

 کشور راهار ی ذخاير ا اغرافیايي انلیمي، طایعي، های ظرفیت -1-3

 ...( ا بنیان  انش انقصا  مباامقي، انقصا ) انقصا ی های ظرفیت ا ها فرات -1-4

 پیشرفت  ر موثر فرهنگي ا فکری علمي،  يني، معنوی، ماندگار های سرمايه -1-5

 ایران ها و موانع پیشرفت چالش -2

 پیشرفت فرهنگي موانع  -2-1

 پیشرفت ااقماعي موانع -2-2

 پیشرفت سیاسي موانع -2-3

 پیشرفت انقصا ی موانع -2-4

 ايران  ر پیشرفت نها ی ت ساخقاری موانع -2-5

 گوناگون های عراه  ر عدالت تحبق موانع -2-6

 ايران پیشرفت رای پیش های چالش ا شدن اهاني -2-7

 ايران پیشرفت ِرای پیش محیطي يتتز های چالش -2-8

 کشور مخقلف های بخش  ر علمي مديريت های چالش -2-9

 پیشرفت ایران های افق -3

 سال  تغذيه ا غذايي امنیت -3-1

 سممت ا ااقماعي تامین -3-2

 امعیقي توازن ا سرزمیني نمايش -3-3

 ثرات ا  رنمد عا النه توزيع ا انقصا ی رشد الگوی -3-4

 انرژی ا نب بهینه مصرف ا بر اری  بهره -3-5

  نیا های ملت ا ها  الت با عزتمندانه ا حکیمانه تعامل الگوی -3-6

 کشور مخقلف مناطق  ر هوايي ا نب تغییرات ا زمین گرمايش انداز چش  -3-7
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 زيتت محیط از ایانت ا کشاارزی طایعي، منابع انعت، خدمات،  ر پايدار پیشرفت الگوی -3-8

 ا زيتتقي  تنديدپذير، ا نو های انرژی هوافضا، نانو، گاز، ا نفت  ای، هتقه  ارتااطات، ا اطمعات)  نوين های فنااری  ر پیشرفت یالگو -3-9

 (محیطي زيتت

هتای  نشتتت برگتزاری پتیش  * شايان ذکر است با تواه به هماهنگي  بیرخانه کنگره، مرکز الگتوی استممي ايرانتي پیشترفت از     

   تشکیل شوند، حمايت خواهد کر .ه يازفکری اوانان که با عنااين مرتاط با محورهای کنگره های  حلبهتخصصي ا 

 

 شرکت در کنگره و ارسال آثار

 شو . مي اننام 11th.kpip.irا يا  www.kpip.irثات نام  ر کنگره ا ارائه نثار از طريق ابگاه کنگره به ن رس  -

تعیین شده، با مرااعه به ابگاه کنگره، فرم ثات نام مربتوط را تکمیتل کتر ه ا فايتل     مندان الزم است  ر مهلت  يك از عمنه هر -

 نثار خو  را  ر ابگاه، بارگذاری نمايند.

نیز الزم است عماه بر تکمیل فرم ثات نام  ر ابگاه کنگره، نثار خو  را بر رای يك لتو  فشتر ه    هنری ااحاان نثار تصويری ا -

 گره ارسا  نمايند.ثات ا به ن رس  بیرخانه کن

 . ر ابگاه بارگذاری نمايندخو  را تايپ ا فايل نن را ا بي مقن  است الزما بیات پیشرفت ااحاان  -

 .بارگذاری نمايند  ر ابگاهای تايپ ا فايل نن را های ااقماعي الزم است ن رس مربوط را  ر افحها شاکه ااحاان اب -

ان ارتااط با موضوعات ا محورهای کنگره مدنظر نیتتت ا متور  ارزيتابي ا  ااری    های مخقلف بد نثار تخصصي  ر بخش توجه:*

 گیر . نرار نمي

 انتخاب و داوری آثار

هتا،   های تخصصي مقشکل از اعضای هیئت علمي  انشتگاه  های مخقلف کنگره توسط گراه انقخاب ا  ااری نثار  ر هر يك از بخش

 اننام خواهد شد. انشنويان تحصیمت تکمیلي ا مقخصصان ذيربط 

 های اصلی کنگره برنامه

 های زير مي باشد: مین کنگره پیشگامان پیشرفت شامل برنامهه ياز

 سخنراني اسقا ان براتقه  انشگاه ا حوزه  -

 نظر با اساتید فرهیخقه گفقگوی نزا ، بحث ا تاا    -

 پوسقرا  شفاهي ارائه مباالت پذيرفقه شده به اورت -

 برتر با موضوع پیشرفت شعارا ارائه ا ها نمايش فیل   -

 تبدير از برگزيدگان  -

 های مهم تاریخ

 

  1396 ماهمهر 30 نام ا ارسا  نثار مهلت ثاتپايان  1

 1396ماه  بانآ 30 اعمم نقايج  ااری  ر هر بخش )از طريق ابگاه کنگره( 2

 1396ماه  آذر 23 زمان برگزاری کنگره 3

 

 

 جوایز کنگره
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 ا اهدای لو  تبدير ا اايزه به هر اثر  اارانهیئت  ثر برتر توسطا 8: انقخاب بخش مباالت -1

 به هر اثر  اثر برگزيده از نگاه هیئت  ااران ا اهدای لو  تبدير ا اايزه 3بخش عکس، فیل  کوتاه ا پويانمايي: انقخاب  -2

به هتر    و  تبدير ا اايزهاثر برگزيده از نگاه هیئت  ااران ا اهدای ل 3های ااقماعي: انقخاب  شاکه ا نويتي  بخش اب -3

 اثر

 به هر اثر  اثر برگزيده از نگاه هیئت  ااران ا اهدای لو  تبدير ا اايزه 3: انقخاب ا بیات پیشرفتبخش  -4

 :های متقمر  ر راسقای پیشرفت: اوايز اهدايي به برگزيدگان اين بخش  ر ادا  زير نمده است برگزيدگان فعالیت -5

 
 های مستمر جوایز فعالیت

 نحوه پشتیبانی و جوایز برگزیدگان معیارهای ارزیابی نوع فعالیت ردیف

 انديشي های ه  برگزاری نشتت 1

 تهیه ا توزيع خارنامه نال از برگزاری -1

 تهیه ا توزيع خارنامه بعداز برگزاری -2

 تهیه ا توزيع پوسقر نال از برگزاری -3

تتتداين ا انقشتتار منموعتته متتذاکرات  ر  -4

 سند فیزيکيمحیط منازی ا يا 

 تعدا  شرکت کنندگان -5

 ارزيابي کیفي -6

اعطای کمك هزينه پذيرايي ا تالیغتات اهتت    -1

 برگزاری مراس 

 تامین هزينه تر  ، انامت ا تبدير از سخنرانان  -2

اننمن برگزيده  ر  10اعطای اعقاار به حداکثر  -3

  اره های شش ماهه

 اندازی ابگاه راه 2

 نتعدا  باز يدکنندگا -1

 ها تعدا  پیوند -2

 ارزيابي کیفي -3

 برای سايت کنگره  ر اورت نیاز HOSTتامین  -1

ابگتاه  ابتمب برگزيتده  ر  اره     20انقخاب تا  -2

 های شش ماهه ا پر اخت:

 اهدای اايزه  برای شخص:

 تخصیص اعقاار اهدائي برای انجمن:

 اندازی ابمب راه 3
 تعدا  باز يدکنندگان -1

 یفيارزيابي ک -2
 ادا  حاضر 2مشابه ر يف 

4 
هتتای تخصصتتي   انتتدازی گتتراه  راه

 های اينقرنقي گفقمان  ر شاکه

 تعدا  مرااعات -1

 ها تعدا  لینك -2

 ارزيابي کیفي -3

 ادا  حاضر 2مشابه ر يف
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شريه اديد ا يتا انقشتار   اندازی ن راه

ا يا انقشار مباله  ر زمینه  ايژه نامه

ه پیشرفت بصورت متقمر  ر نشتري 

 مواو 

 ارزيابي کیفي -1

 تیراژ چاپ -2

نظرسنني از خواننتدگان  ر رای ابگتاه    -3

 نشريه

هتای شتش    شماره برگزيتده  ر  اره  20انقخاب تا 

 ماهه ا تبدي  اعقاار اهدائي

6 

 چاپ مباله:

 رايني ر منمت علمي ت -1

  ر منمت علمي پژاهشي-2

هتتتا ا منتتتمت   ر رازنامتتته -3

 ورکثیراالنقشار معقار کش

 ارزيابي کیفي -1

 تیراژ چاپ -2

 نظرسنني از خوانندگان -3

های شش ماهه ا اهتدای    مباله  ر  اره 40تا سبف 

 اايزه  

 

 هیئت  ااران  بیرخانه ارزيابي کیفي -1 نامه تداين رساله يا پايان 7
هتای شتش    نامته  ر  اره  رساله ا پايان 10تا سبف 

 ماهه ا اهدای لو  تبدير ا اايزه
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 های  انشنويي اندازی کنفرانس راه 8

 تعدا  مخاطاین  شرکت کنندگان -1

 منموعه مباالت -2

 ارزيابي کیفي -3

 نظرسنني از شرکت کنندگان -4

کنفرانس  ر  اره های شش  12پشقیااني حداکثر 

بترای کمتك بته     ماهه ا تخصتیص اعقاتار اهتدايي   

 برگزاری هر کنفرانس

9 
انقخاب اوانان محبق برگزيده برای 

های مرکز الگو  مکاری با انديشکدهه

 توسط سقا  برگزاری کنگره

تائید کیفي از سوابق علمي ا کارکر  محبتق  

 معرفي شده توسط شورای پذيرش انديشکده

های مخقلتف معرفتي    با تواه به رشقه به انديشکده

 شوند. مي
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 عوت محببان اوان اهت اعزام به 

هتتتا ا  التتتتات علمتتتي استتتقان  

بتته عنتتوان   هتتای کشتتور   انشتتگاه

 سخنران اوان همراه با اساتید

 سطح علمي -1

 تأيید اساتید -2

 ارزيابي کیفیت -3

 های رفت ا برگشت ا انامت تامین هزينه -1

 کنندگان تبدير بابت سخنراني ا تعامل با شرکت -2

11 
هتای چنتد   رافزا طراحي ا تهیه نترم 

 رسانه ای

 ارتااط موضوعي با مفاهی  پیشرفت -1

 کیفي نرم افزارارزيابي  -2

 کاربر ی بو ن نرم افزار -3

نرم افزار برگزيتده  ر هتر  اره برگتزاری     5انقخاب 

 کنگره ا اهدای اايزه ه هر نرم افزار

12 
ساخت عکتس، فتیل  کوتتاه ا پويتا     

 نمائي

ارتااط موضوعي ا محقتوائي بتا مفتاهی      -1

 پیشرفت  ر کشور

 ارزيابي کیفي ا فني -2

ر هر  اره کنگتره ا اهتدای   اثر برگزيده   5انقخاب 

 اايزه به هر اثر

 های فرهنگي ا هنری اشنواره 13

 ارتااط موضوعي با مفاهی  پیشرفت  -1

 ارزيابي کیفي نثار -2

 تعدا  مخاطاان -3

 متقند سازی اشنواره -4

اثتتر متترتاط بتتا پیشتترفت،  5پشتتقیااني از حتتداکثر 

بته هتر    ها ا اهدای اايزه  ر اشنوارهبرگزيده شده 

 اثر

14 
هتتتای برگزيتتتده   گتتتراهانقختتتاب 

هتا ا   هتا، کتانون   هتا، تشتکل   )اننمن

  فاتر اسقاني بنیا  ملي نخاگان(

کننتده  ر کنگتره از    تعدا  افترا  شترکت   -1

 طرف گراه

 تعدا  نثار رسیده از طرف گراه -2

 تعدا  ا کیفیت التات برگزار شده -3

نرار  ا ن پیونتد ابگتاه کنگتره بتر رای       -4

 سايت گراه

ی برگزيده، اعطتای لتو  تبتدير ا    ها انقخاب اننمن

تخصتتیص اعقاتتار اهتتدايي بتته هتتر اننمتتن اهتتت  

 های نتي کر  فعالیت هزينه

15 

انقختتاب اوانتتان فعتتا   ر اهتتت   

ارتبتتتای مشتتتارکت  انشتتتنويان ا 

 اوانان  ر کنگره

هتتا ا برگتتزاری التتتات   متتديريت فعالیتتت 

راهنماييِ اوانان  ر اهت تنظتی  ا ارستا    

 ر کنگرهنثار ا نیز حضور ايشان  

 اعطای لو  تبدير ا اايزه 

 های مرتاط با نن است. های با موضوع الگوی اسممي ايراني پیشرفت ا يا زمینه های متقمر  ر تمام بندها، فعالیت منظور از فعالیت 
 

 امکانات تردد و اقامت

هتای  انشتنويي ا    ها، اننمن تشکل های سراسر کشور تباضا شده است که  ر حد مبدار، اسايل تر   معرفي شدگان از  انشگاه -

 اعضای خو  را تامین نمايند.

 شو . امکانات مور  نیاز اهت انامت مقباضیان اسکان توسط  بیرخانه کنگره تامین مي -
 

 های شرکت در کنگره مزیت

 اعطای لو  افقخار ا اايزه به نثار ا افرا  برگزيده -1

 نمايه خواهد شد. SIDا  ISC، Civilicaمباالت برگزيده  ر پايگاه های علمي  -2

 های مرکز الگوی اسممي ايراني پیشرفت امکان عضويت اوانان  ر انديشکده -3
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 های ساالنه مرکز الگوی اسممي ايراني پیشرفت امکان شرکت ااحاان نثار برگزيده  ر کنفرانس -4

استقاني بنیتا  ملتي    هتای فرهنگتي،  فتاتر     های  انشتنويي، کتانون   های علمي، تشکل ندر اني ا اعطای اعقاار به اننمن -5

 نخاگان ا نشريات  انشنويي فعا   ر برگزاری کنگره

 های مرکز الگوی اسممي ايراني پیشرفت ا ارسا  برای متئوالن ذيربط انعکاس نظرات برگزيده اهت  رج  ر برنامه -6

به ابگاه کنگره بته   نامه های متقمر  انشنويي )برای مشاهده مقن نيین نامه فعالیت بیني شده  ر نيین اعطای اوايز پیش -7

 شو .(مرااعه  www.kpip.ir نشاني

 های مقناس  با امحديد  انشگاه های ذيربط اهت تشويق معرفي برگزيدگان کنگره به  انشگاه -8

 

 نشانی ستاد برگزاری کنگره

      www.kpip.irابگاه کنگره: 

  11th.kpip.ir  نام ا ارسا  نثار: گاه ثاتاب

 kpip@olgou.irايمیل: 

 021-88634008 ارنگار:   021-88014648  ا 021-88634008: تلفن

 ، سقا  برگزاری کنگره پیشگامان پیشرفت3نشاني: تهران، خیابان ام  ن  احمد، رابرای بیمارسقان شريعقي، شماره 
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