ء
آئيننامه تشکيل
حلقهها و کانونهاي تفكر
ء
ويژة صاحبنظران در خصوص
الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت
مقدمه

در راس�تاي اس�تفادة همه جانبه از ظرفيت ملي در جهت
تحقق اهداف مندرج در اساس�نامة مركز الگوي اسلامي
ايران�ي پيش�رفت بويژه كمك ب�ه ترويج گفتمانس�ازي،
توس�عة تفكر و توليد علم در حوزههاي مرتبط با پيشرفت
اسالمي ايراني و تقس�یم کار ملی و با عنايت به بندهاي  2و
 12اساسنامة مركز ،حلقهها و كانونهاي تفكر طبق ضوابط
اين آئيننامه تشكيل خواهد شد.
تعریف

حلقهها و کانونهاي تفكر مجموعههای غير دولتي هستند
ك�ه به منظور تحق�ق اهداف من�درج در اي�ن آئيننامه در
دانش�گاهها ،مراكز پژوهش�ي ،حوزههاي علميه ،نهادها و
س�ازمانها تش�كيل ميش�وند .هر حلقه يا كانون با هدف
پشتيباني از يك يا چند انديشكده تشكيل ميشود و تعامل
فعال با انديشكدههاي مربوطه از وظايف اصلي حلقه است.
اين مجموعهها فاقد نقش اجرايي و كاركرد سياسي هستند.
اهداف

س�اماندهي و همراستايي فعاليتهاي مرتبط با الگو در
سطح كشور با هدف همافزايي و كمك به ايجاد شبكه فراگير
همفكري و اجتناب از پراكندهكاري.
طراح�ي ابتكارات انگيزش�ي با ه�دف تبديل موضوع
«الگوي اسلامي ايراني پيش�رفت» به مطالب�ة عمومي و
چشمانداز مشترك جامعة نخبگاني.
بسترس�ازي براي گس�ترش فضاي بح�ث ،تبادلنظر
و گفتمان عالمانه در جمع انديش�مندان ،پژوهش�گران و
صاحبنظران در زمينههاي مرتبط با پيش�رفت اسلامي
ايراني با هدف اقناع جامعة نخبگاني.
بسترسازي براي پشتيباني فكري و علمي انديشكدهها.
وظایف

همفكري جهت تعيين مس�ايل اساسي و كالن كشور و
ارائه راهكارهاي مناس�ب براي حل آنها در حوزة تخصصي
حلقه (كانون) و انعكاس نتايج به انديشكدههاي مربوطه.
تجزيه و تحليل سياس�تهاي كالن و راهبردي كش�ور
و تعيين نقاط ق�وت و ضعف آنها در ح�وزة تخصصي حلقه
(كانون) و انعكاس نتايج به انديشكده.
شناسايي شخصيتهاي برجستة علمي ،نظريهپردازان
ش�اخص و جوان�ان پرانگي�زه و مس�تعد و معرف�ي آنها به
انديشكدههاي مربوطه.
كمك به مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در برگزاري
نشستها و كارگاههاي تخصصي
تهيه و ارس�ال مطالب س�ودمند جه�ت درج در وبگاه و
خبرنامة مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.
ساختار

دسترس�ي به ظرفيتهاي فكري و علمي سراسر كشور
در حوزههاي مرتبط با پيش�رفت اسالمي ايراني و تسهيل
نقش آفريني آنها در اين عرصه.

هر حلقه از حداقل پنج صاحبنظر در رشتههای متناسب
علمی که دس�تکم یکی از آنان عض�و هیئت علمی با رتبة
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استادیاری و باالتر (و يا معادل آن در نظام حوزوي) و یا دارای
سوابق مفید مدیریت راهبردی باشد تشکیل میگردد.
یک نف�ر از بین اعضای حلقه به عن�وان دبیر به معاونت
علمي پيش�نهاد ميش�ود و معاونت در صورت تائيد ،براي
يك دورة سه ساله وي را به اين سمت منصوب خواهد كرد.
تمديد حكم دبير حلقه براي دورههاي بعدي بالمانع است.
هر كانون متشکل از دستکم سه حلقه است.
امکان عضویت محققانی از رش�تههای متفاوت علمی و
یا کاربردی در هرحلقه وجود دارد.
عضویت و مدیریت حلقهها و كانونها افتخاری است.
سازوکارهای اجرایی

الف -چگونگی شکلگیری
اعضای مؤسس حلقه ،اسامی و مشخصات و سوابق علمی و
کاربردی خود و عنوان و حیطة موضوعی حلقه را به معاونت
علم�ی مرکز اعلام مینمایند .این معاون�ت در هماهنگی
با اندیش�کدههای مرب�وط و دیگر واحده�ای مرکز پس از
بررس�ی ،مجوز الزم برای تش�کیل حلقه را براي يك دورة
س�ه س�اله صادر خواهد کرد .تمديد مجوز پس از ارزيابي
گزارش عملكرد حلقه بالمانع اس�ت .در عین حال ،معاونت
علمی میتواند از صاحب نظران شاخص برای تأسیس حلقه
یا عضویت در آن دعوت به عمل آورد.
ب -ضوابط فعالیت
حلقهه�ا و کانونها موظفن�د وفق ش�یوهنامهای که به
تصویب معاونت علمی مرکز میرسد به برگزاری جلسات با
حضور اعضای خود اقدام نمایند .عدم فعالیت متناسب ،به
انحالل حلقه (کانون) منجر خواهد شد.
حلقهها و کانونها موظفن�د در فواصل زمانی متناوب و
دست کم هر ش�ش ماه يكبار ،نتایج کار خود را به معاونت
علمی و از آن طریق به اندیشکده یا اندیشکدههای ذیربط
منعکس نماین�د .دبیر هر حلقه يا كان�ون ،وظيفة پیگیری
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با سمه تعا لی
تش�کیل جلس�ات ونیز انعکاس دس�تاوردها ب�ه مرکز را
برعهده دارد.
استفاده از امکانات دس�تگاههای غیردولتی یا دولتی،
منوط به موافقت دس�تگاه ،برای پیش�برد اهداف حلقه يا
كانون بالمانع است.
دانش�جویان ثبت نام ش�ده در وبگاه کنگر ه پیشگامان
پیش�رفت با تایید دبیر کنگره و نیز دانشجویان دورههای
دکتری و کارشناسیارشد میتوانند حسب تأیید حلقه یا
کانون به عضویت دانشجویی حلقه یا کانون درآیند.
معاونت علمی میتواند ضمن هماهنگی با دبیران حلقهها
و كانونها ،به برگزاری جلسات و برنامههای مشترک اقدام
نماید.
موضوعات پیش�نهادی قابل طرح در جلسات حلقهها
و کانونه�ا و نیز نتایج مذاکرات و دس�تاوردهای مربوط از
طریق معاونت علمی در وبگاه مرکز منعکس خواهد ش�د.
حلقه ه�ا و کانون ها نیز میتوانند موضوعات پیش�نهادی
خود را به معاونت علمی مرکز جهت درج در وبگاه ارس�ال
نمایند.
معاونت علمی ضمن پایش پیوستهی فعالیت هر حلق ه و
کانون میتواند آنها را به س�طح حلقه و كانون برتر ارتقاء و
مورد تشویق قرار دهد.

حلقه ها و کا نو ن ها ي تفكر
ب نظر ا ن
و يژ ة صا ح 
در خصوص

حمایت مرکز

مرکز با توجه به امکانات و بودجة خود ،ساالنه به حلقهها
و کانونهاي فعال مساعدت محدود مینماید تا صرف کمک
به برگزاری نشس�ت ها ،کارگاه ها ،جلسات تخصصی و نیز
انتش�ار جزوات ،کت�ب و مقاالت و تأس�یس و ادارة وبگاه و
خبرنامه گردد.
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طرح تش�كيل حلقهها و كانونهاي تفكر (ويژ ة صاحبنظران)
از ابتكاراتي اس�ت كه در مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
م�ورد توجه قرار گرفته اس�ت .هدف از اين طرح آن اس�ت كه
انديش�مندان و صاحبنظ�ران عالقمند به مباح�ث مربوط به
الگوي اسالمي ايراني پيش�رفت بتوانند با تشكيل هستههاي
فكري –علميبصورتنظاممندبهبحث،تبادلنظر،هم انديشي
و توليد محتوا بپردازند .تش�كيل اي�ن حلقهها موجب خواهد
ش�د كه گفتمانس�ازي و نظريهپردازي در زمينههاي مرتبط با
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در يك بس�تر طبيعي رشد و
تعميق يابد و به مرور ظرفيتهاي علمي ،تخصصي و نخبگاني
جامعه شناسايي و زمينه نقشآفريني بيشتر آنها فراهم گردد.

