ثبسوِ تؼبلٖ

پرسشهای فراخوان

فراخَاى یادداضت علوی

.1

تلّقی ضوا از الگَی اسالهی– ایراًی پیطرفت چیست؟

.2

چِ هقذهات ٍ ضرایطی را برای تْیِّ ٍ-یا تحقّق چٌیي الگَیی
الزم هی داًیذ؟

فرّ٘ختِ گشاهٖ

.3

ثذٌَٗس٘لِ دػَت ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى استبى ارفْبى سا دس ًگبسش ٗبدداضتٖ ػلوٖ ثب هَضَع
الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت پزٗشا ثبض٘ذ .هْوتشٗي ّذف اٗي کتبس اٗجتبد فاتبٕ
گفتوبًٖ داًص هحَس پ٘شاهَى دغذغِ ساّجشدٕ هٌْذسٖ ًظبم ٍ هذٗشٗت آٌٗذُ کطَس است.
طشح اٗذُ ّبٕ اسصضوٌذ ضوب گبهٖ دس ساستبٕ تذٍٗي طشح ّبٕ دق٘ت ٍ تحقت پ٘طتشفت
ثشًبهِ سٗضٕ ضذُٕ کطَس خَاّذ ثَد.
خَاّطوٌذ است هطبلت ٍ اٗتذُ ّتبٕ هتَسد ًظشختَد سا دس خصتَظ ٗکتٖ اص
هَضَػبت صٗش ٍ ٗب سبٗش هسبئل هشتجط ،دس قبلت ٗک " یادداضت علوی"– ثتب سػبٗتت
چبسچَة اساِٗ ضذُ -تٌظ٘ن ٍ اسسبل فشهبٗ٘ذ.
هجوَػِ ٗبدداضت ّبٕ ربحجٌظشاى ٍ فشّ٘ختگبى دس سبٗت ًوبٗص دادُ ضذُ ٍ
هطبلت ثشگضٗذُ دس هجوَػِ إ ٍصٗي ٍ هستقل ثْوشاُ دٗگش ٗبدداضت ّب هٌتطش ٍ ً٘ض ثتِ
هشاجغ رٗشثط هٌؼکس خَاّذ ضذ تب اًطباهلل هجٌبٕ ًظش قشاس گ٘شد.

پیطاپیص از لطف ٍ ّوکاری ضوا سپاسگسارین.
تَجِّ :چٌاًچِ هوکي است دٍ ًفر از فرّیختگاى هرتبط با هَضَع فراخَاى را تَسط ایویل هعرفی فرهاییذ

ًطاًی :ه٘ذاى قذس -خ٘بثبى ػالهِ هجلسٖ -کَٕ هط٘شفبطوٖ -دث٘شخبًِ هشکض ّن اًذٗطٖ
ًخجگبى ٍ الگَٕ اسالهٖ اٗشاًٖ پ٘طشفت-ثٌ٘بد هلٖ ًخجگبى استبى ارفْبى

تلفي 6144 - 8848844 :

ًوبثش6144-8848846 :

نشانی ایمیل  info@irpishraft.irآدرس سایت www.irpishraft.ir

ًسبت چٌیي الگَیی را با دیگر طرح ّای تَسعِ در دیگر
کطَرّای جْاى چگًَِ هی بیٌیذ؟

ایذُ ٍ ًَضتِ ضوا هی تَاًذ دربارُ ّوِ یا بخطی از ّر یک از ایي پرسص ّا باضذ

هالحظاتی در ًگارش یادداضت علوی






ٗبدداضت ػلوٖ هسئلِ هحَس است.
ٗبدداضت ػلوٖ ثِ جبٕ اًؼکبس هستق٘ن افکبس ٍ ًظشات دٗگشاىً ،وَد ثٌ٘ص ٍ
تفکشآصاد ًَٗسٌذٓ آى است.
ٗبدداضت ػلوٖ هٖ تَاًذ هٌتقذاًِ ٗب پشسصگشاًِ ٍ ٗب تج٘٘ي گشاًِ ثبضذ.
ٗبداضت ػلوٖ دسثشداسًذُ ًگبُ ٍ ًکبت جذٗذٕ است.
دس ًگبسش ٗبدداضت ػلوٖ ًگبسًذُ هلضم ثِ استٌبد دّٖ ثِ هٌبثغ ً٘ست.

یادداضت علوی از لحاظ ضکلی
الف .حذاکثش لغبت  066تب  066کلوِ ٍ ثِ صثبى فبسسٖ ثبضذ.
ة :داسإ ػٌَاى ٍ کل٘ذ ٍاطُ (حذاکثش ٍ 5اطُ) ٍ چک٘ذُ ثبضذ.
ج :هسئلِ ٗبدداضت ػلوٖ (دس جبٗگبُ تؼ٘٘ي ضذُ ًؤًَ الگَٕ پَ٘ستت) ثتِ رتَست
ٗک سَال طشح ضَد.
دً :بم ،ستجِ ػلوٖ ،هحل اضتغبل ،اٗو٘ل ٍ ًطبًٖ کبهل ٍ تلفي ًَٗسٌذُ رکش ضَد.
ًؤًَ فشم ٍ الگَٕ ٗبدداضت ػلوٖ دس رفحِ ثؼذٕ آهذُ است.

الگَی یادداضت علوی
ػٌَاى ٗبدداضت ػلوٖ.........................:
سضتِ......................................:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگٖ ......................:
اٗو٘ل...................................:
ستجِ ػلوٖ...............................:
ّوشاُ.................................................:

هسألٔ ٗبدداضت ػلوٖ (ثِ رَست ٗک پشسص) ................................................:
 کل٘ذ ٍاطُ ّب.....................................................................................................: چک٘ذُ............................................................................................................ : هْوتشٗي هٌبثغ.............................................................................................. :هتي یادداضت علوی
(حذاکثر  077کلوِ)

فراخوان

یادداشت علمی
با موضوع :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

