آييننامةءتشکيل
حلقه ها و کانونهاي تفكر
ء
ويژة جوانان در خصوص
الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت
مقدمه
بهمنظورايجادوگسترشزمينههايموثرجهتحضورپرنشاط
و س�ازندة جوانان و تش�كلهاي گوناگون سياسي ،اجتماعي،
علم�ي و فرهنگي دانش�جويان و طالب در عرصة پيش�رفت و
بهرهگيريازروحيةآرمانخواهيوتحولگراييآناندرتوسعة
تفكر و ايجاد و ترويج فضاي گفتماني و توليد علم در حوزههاي
مرتبط با پيشرفت اسالمي ايراني و با عنايت به بندهاي  2و 3و8
و  9از ماده س�ه اساسنامة مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
حلقههاوكانونهايتفكرويژةجوانانطبقضوابطاينآئيننامه
تشكيل خواهد شد.
تعریف
حلقهها و کانونهاي تفكر مجموعههای غير دولتي هستند كه
به منظور تحقق اهداف مندرج در اين آئيننامه در دانشگاهها و
حوزههاي علميه تشكيل ميشوند .هر حلقه يا كانون برحسب
موض�وع فعالي�ت ،در ارتباط با ي�ك يا چند انديش�كده قرار
م�ي گيرد وتعامل فعال ب�ا انديش�كدههاي مربوطه از وظايف
اصلي حلقه يا كانون اس�ت .اين مجموعهها فاقد نقش اجرايي
و كاركرد سياسي هستند.
اهداف
طراحي ابتكارات انگيزشي با هدف تبديل موضوع «الگوي
اسلامي ايراني پيش�رفت» به مطالب�ة عمومي و چش�مانداز
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مشترك جامعة نخبگاني جوان.
شناس�ايي و تقويت ظرفيتهاي فكري و علمي متخصصان
و انديش�مندان آيندة كش�ور در حوزههاي مرتبط با پيشرفت
اسالمي ايراني و تسهيل نقش آفريني آنها در اين عرصه.
بسترسازي براي گسترش فضاي بحث ،تبادلنظر و گفتمان
علمي در س�طح دانش�گاه ها و حوزه هاي علميه در زمينههاي
مرتبط با پيشرفت اسالمي ايراني.
بسترسازي براي انتشار و تبيين نظرات و ديدگاه هاي فكري
و علمي انديشكدهها.
ايج�اد همگرايي و هم افزايي فعاليته�اي مرتبط با الگو در
س�طح جوانان دانش�گاهی و حوزوی و كمك به ايجاد ش�بكة
فراگيرهمفكري.
وظایف
همفكري جهت شناسايي مسايل اساسي و كالن در توسعه
و پيشرفت كشور و ارائة راهكارهاي مناسب براي تبيين آنها در
حوزةتخصصيحلقه(كانون)وانعكاسنتايجبهانديشكدههاي
مربوطه.
تجزي�ه و تحليل سياس�تهاي كالن و راهبردي كش�ور و
تعيين نقاط قوت و ضعف آنها در حوزة تخصصي حلقه (كانون)
و انعكاس نتايج به انديشكده.
ش�ناخت ،تحليل و نق�د نظريات توس�عه در جهان معاصر،
دستاوردها و تجربيات جهاني.
شناختوبررسيابعادومشخصههايتمدناسالميوعوامل
موثر در شكوفايي و يا افول آن.
شناسايي ش�خصيتهاي برجس�تة علمي ،نظريهپردازان
ش�اخص و جوان�ان پرانگي�زه و مس�تعد و معرف�ي آنه�ا ب�ه
انديشكدههاي مربوطه.
كمك به مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در برگزاري
نشستها و كارگاههاي تخصصي.
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تهيه و ارسال مطالب سودمند جهت درج در وبگاه و خبرنامة
مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.
ساختار
هر حلقه از حداقل پنج دانشجو يا طلبة با انگيزه و متعهد در
رشتههای متناسب علمی که دست کم یکی از آنان دانشجوي
تحصيالت تكميلي و يا طلبة س�طح س�ه حوزه و دارای سوابق
فعاليتي مفيد و موثر باشد ،تشکیل می گردد.
ی�ک نفر از بین اعضای حلقه به عنوان دبیر به معاونت علمي
پيشنهاد ميشود و معاونت در صورت تائيد براي يك دورة يك
ساله وي را به اين سمت منصوب خواهد كرد .تمديد حكم دبير
حلقه براي دورههاي بعدي بالمانع است.
هر كانون متش�کل از دس�ت کم س�ه حلقه است .روساي
حلقهها يكنفر از بين خود (يا يكي از اعضاي حلقههاي مرتبط)
را بهعنوان دبير كانون به معاونت علمي پيش�نهاد ميكنند و
معاونت در صورت تائيد براي يك دورة يك س�اله وي را به اين
س�مت منصوب خواهد ك�رد .تمديد حكم دبي�ر كانون براي
دورههاي بعدي بالمانع است.
امکان عضوی�ت فعاالن ،نخبگان و محققانی از رش�تههای
متفاوت علمی و یا کاربردی در هرحلقه وجود دارد.
عضویت و مدیریت حلقهها و كانونها افتخاری است.
سازوکار های اجرایی
الف -چگونگی شکلگیری
اعضای مؤس�س حلقه اس�امی و مشخصات و س�وابق علمی و
فعاليتيخودوعنوانوحیطةموضوعیحلقهرابهمعاونتعلمی
مرکزاعالممینمایند.اینمعاونتدرهماهنگیبا اندیشکدههای
مربوط و دیگر واحدهای مرکز پس از بررس�ی ،مجوز الزم برای
تشکیلحلقهرابراييكدورةسهسالهصادرخواهدکرد.تمديد
مجوزپسازارزيابيگزارشعملكردحلقهبالمانعاست.درعین
ح�ال ،معاونت علم�ی میتواند از صاحبنظران ش�اخص برای
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با سمه تعا لی
تأسیس حلقه یا عضویت در آن دعوت به عمل آورد.
ب -ضوابط فعالیت
حلقهها و کانونها موظفند وفق شیوهنامهای که به تصویب
معاونت علمی مرکز میرس�د ب�ه برگزاری جلس�ات با حضور
اعضای خود اق�دام نمایند .عدم فعالیت متناس�ب ،به انحالل
حلقه (کانون) منجر خواهد شد.
حلقهها و کانون ها موظفند در فواصل زمانی متناوب و دست
کم هر س�ه ماه يكبار ،نتایج کار خود را به معاونت علمی و از آن
طریق به اندیش�کده یا اندیشکدههای ذیربط منعکس نمایند.
دبیر هر حلقه يا كانون ،وظيفة پیگیری تش�کیل جلسات و نیز
انعکاس دستاوردها به مرکز را بر عهده دارد.
استفادهازامکاناتدستگاههایغیردولتییادولتی،منوطبه
موافقتدستگاه،برایپیشبرداهدافحلقهياكانونبالمانعاست.
دانش�جویان و طالب فعال در کنگرة پیش�گامان پیشرفت
ميتوانند با تایید دبیر كنگره به عضویت حلقه یا کانون درآیند.
معاونت علمی میتواند ضمن هماهنگی با دبیران حلقهها و
كانونها،بهبرگزاریجلسات و برنامههایمشترکاقدامنماید.
موضوعات پیش�نهادی قاب�ل طرح در جلس�ات حلقهها و
کانونها و نیز نتایج مذاکرات و دس�تاوردهای مربوط از طریق
معاون�ت علمی در وبگاه مرکز منعکس خواهد ش�د .حلقه ها و
کانونها نیز میتوانند موضوعات پیشنهادی خود را به معاونت
علمی مرکز جهت درج در وبگاه ارسال نمایند.
معاونت علمی ضمن پایش پیوستة فعالیت هر حلق ه و کانون
میتوان�د آن ها را به س�طح حلق�ه و كانون برتر ارتق�اء و مورد
تشویق قرار دهد.
حمایتمرکز
• مرکز با توج�ه به امکانات و بودجة خود ،س�االنه به حلقه ها و
کانون هاي فعال مس�اعدت محدود می نماید تا صرف کمک به
برگزاری نشس�ت ها ،کارگاه ها ،جلسات تخصصی و نیز انتشار
جزوات ،کتب و مقاالت و تأسیس و ادارة وبگاه و خبرنامه گردد.
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حلقه ها و کا نون هاي تفكر
و يژ ة جو ا نا ن
در خصوص

حلقه هاي فكري راهاندازی شدة جوانان
 « -1مسئله شناسي پيشرفت» ،استاد همكار كنگره:
حجت االسالم سيد عباس نبوي
 « -2دستيابي به علم و فناوري درون زا» ،استاد همكار كنگره:
دكتر حسين رحيمي
 « -3نوآوري ،كارآفريني و اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي» ،استاد
همكار كنگره :دكتر حسين ساالر آملي
 « -4پايگاه اجتماعي و منزلت جوانان» ،اس�تادان همكار كنگره :دكتر
ضياء هاشمي و دكتر حسين ميرزايي
 « -5ايران شناس�ي و نق�ش آن در هويت جوان ايراني» ،اس�تاد همكار
كنگره :دكتر شهريار نيازي
 « -6نشاط جوانان» ،استاد همكار كنگره :دكتر موسي عنبري
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طرح تش�كيل حلقهها و كانونهاي تفك�ر (ويژ ة جوانان) از
ابتكاراتي است كه در مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
م�ورد توجه قرار گرفته اس�ت .هدف از اين طرح آن اس�ت
كه جوان�ان عالقمند ب�ه مباحث مربوط به الگوي اسلامي
ايراني پيش�رفت و تش�كلهاي وابس�ته به آنان بتوانند با
تش�كيل هس�تههاي فكري – علمي بص�ورت نظاممند به
بح�ث ،تبادلنظ�ر ،همانديش�ي و توليد محت�وا بپردازند.
تش�كيل اين حلقهه�ا موجب مش�اركت موثر و پرنش�اط
جوان�ان و تعميق دلبس�تگي ايش�ان به مباح�ث مربوط به
پيش�رفت كش�ور خواه�د ش�د و روحي�ة آرمانخواهي و
تحولگراييايشاندرراستايايناهدافمتعاليقرارميگيرد.

