


فراخوانهمایشملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیخیرماندݡگار
به نام خداوند داد و دهش

1- مقدمه
رویکرد  با  ایـــران«  در  خیر  امــور  ارزیــابــی  و  مطالعه  بر  تمرکز  با  ماندگار  خیِر  ملی  »همایش 
الء و با مشارکت  میان رشته ای و با تسلسل زمانی دوساالنه به کوشش بنیاد خیریه راهبری آ
برخی نهادهای خیریه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن های علمی و مؤسسات اجرایی 
و  خیر  فعالیت های  می شود.  برگزار  تهران  شهر  در   1395 مــاه  اسفند  1و2  روزهــای  طی 
کنون در ایران رواج داشته و محل تاثیرگذاری های بزرگی در  نیکوکاری هرچند از دیرباز تا 
حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، اما به ندرت موضوع پژوهش 
گرفته است. پژوهش در این زمینه برای  پژوهشگران در زمینه های مختلف علمی قرار 
بررسی، آسیب شناسی، ارزیابی، اولویت بندی و بهبود، ضروری است. بر این اساس و به 
منظور ایجاد فرصتی برای اجتماع عالمان و دست اندرکاران امر خیر، زمینه سازی برای 
گفتمان سازی در حوزه امر  کار خیر در ایران و  پژوهش و تولید دانش، آشنایی با الگوهای 

خیر، این همایش برنامه ریزی شده است.

2- اهداف 
2-1- اهداف درازمدت

خیر  حوزهامور تقویتوارتقاءجایگاهپژوهشونوآوریوتولیدعلمنافعدر
خیر  حوزهامور گفتگویدستاندرکاران،عالمانواندیشمنداندر ایجادفرصتتجمعو
خیروتوسعهمطالعات  حوزهامور نظامجامعپژوهشونوآوریدر زمینهسازیاستقرار

تطبیقی



فراخوانهمایشملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیخیرماندݡگار
و  نیکوکاری و خیر  امــور گسترش بــرای مانده( زمین )بر نوین قلمروهای شناسایی

یهدانشبنیان فعالیتهایخیر
2-2- پیامدهای زودهنگام

خیرونیکوکاری  حوزهامور ترویجپژوهشدر
خیرونیکوکاری  حوزهامور تولیدعلمبومیدر
خیرونیکوکاری  شناساییپژوهشگرانحوزهامور
وژههایاجرایی  تبدیلپژوهشهایعلمیبهپر
زمینهسازیبرایمشارکتوتشکیلاجتماعاتعلمی 
آثار،تولیداتعلمیومستنداتپژوهشی  انتشار
تسهیلدسترسیپژوهشگرانبهمنابععلمیاینحوزه 

کمیته علمی 3-دبیر و اعضای 
رییس همایش: دکتر محمدصالح طیب نیا

دبیر علمی: دکتر نعمت اهلل موسی پور

دبیر اجرایی: حجت االسالم علی مالنوری

قانعی راد،  امین  دکتر سید محمد  امام،  دکتر سیدمحمدرضا  کمیته های علمی:  مدیران 

دکتر سید حمید خدادادحسینی، دکتر حسن بنیانیان، دکتر مهدی طغیانی، دکتر مریم 
نادری.

مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران



4-1- مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر
خیرونیکوکاری  گسترهامور تحوالتمفهومیو
خیرونیکوکاری  گونهشناسیامور
زمینمانده  خیربر یحوتبیینامور تشر
و  سیاسی اقتصادی، وانشناختی، ر اجتماعی، فلسفی، کالمی، فقهی، مبانی

خیرونیکوکاری فرهنگیامور
وایات  قرآنور مفهومشناسیامرخیردر
وایات  قرآنور مبانی،روشهاومدلهایاحسانونیکوکاریدر
شرعیوعرفی  خیربهمثابهامور امور
خیربهمثابهامراجتماعی  امور
خیرونیکوکاری  حوزهامور مفهومتعاون،دوستی،دیگریویاریگریدر

4-2- آموزش و امور خیر 
خیرونیکوکاری  حوزهامور وضعیتآموزشدر
خیرونیکوکاری  امور آسیبشناسیالگوهایآموزشدر
برنامههایدرسیآموزشوپرورشرسمیایران  خیردر امور
خیرونیکوکاری  فعالیتهایآموزشیبرجهتگیریهاواقداماتحوزهامور آثار
یهوموقوفات  خیر کاراییالگوهایبهرهگیرینهادهایآموزشیایراناز
خیرونیکوکاری  کارکنانومدیرانحوزهامور آموزشوتوانمندسازی
زمینمانده(  قلمروهاینوینحوزهامرخیروآموزش)موضوعهایبر
یهونیکوکاری  یههایدانشبنیانودانشمددرسانخیر خیر
آموزشهایغیررسمی)خانوادهونهادهایاجتماعی(  خیردر جایگاهامور
آموزشهایرسمی)مدرسهایودانشگاهی(  خیردر جایگاهامور

4.محورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایهمایش



4-3- اقتصاد و امور خیر 
خیرونیکوکاری  آسیبشناسیاقتصادامور
ایران  خیردر حوزهامور گردشمالیدر
خیرونیکوکاری  حوزهامور الگوهایسرمایهگذاریدر
خیر  حوزهامور زمینماندهاقتصادیدر موضوعاتبر
یهها  ونددرآمدهایخیر بررسیر
خیرونیکوکاری  نهادهایاقتصادیوامور
ایران  کاراییالگوهایمالیجذبمشارکتمردمیدر
اقتصادواشتغال  یههادر زمینههایعملخیر
بورسواوراقبهادار  یهووقفوبازار خیر
ینی  کارآفر  یههادر نقشخیر
خیرونیکوکاری  الگوهاینوینامور
ورتهاوچالشها  کشور؛ضر خیرونظاممالیاتی امور
یهها  قلمروهاینوینفعالیتاقتصادیخیر

4-4- مدیریت و امور خیر 
خیرونیکوکاری  حوزهامور بررسیوضیعتسیاستگذاریوخطمشیگذاریدر
خیر  ملیونحوهیکپارچهسازیوهماهنگیامور کار آسیبشناسینظامتقسیم
یتنیروهایداوطلب  الگوهایجذبمشارکتومدیر
خیرونیکوکاری  امور الگوهایمناسببرایشبکهسازیومشارکتهمگانیدر
یه  کارآمدبرنهادهاوفعالیتهایخیر بررسیشیوههایپایشونظارت
ایران  یهووقفدر خیر آیندهنگریامور
ایران  یهواوقافدر مطالعهتطبیقیالگوهایموفقخیر

4.محورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایهمایش



خیر  وضعیتنهادسازیوارائهالگوهایبهینهامور
یهوجلبمشارکتایرانیان  بررسیشیوههایبینالمللیسازینهادهایخیر

کشور  خارجاز
زمینمانده(  یهها)موضوعهایبر یتخیر قلمروهاینوینمباحثمدیر

4-5- جامعه و امور خیر 
جامعهایرانیان  خیرونیکوکاریدر وضعیتامور
ایران  خیرونیکوکاریدر آسیبشناسیامور
ایران  خیرونیکوکاریدر اجتماعیامور آثار
یهبهمثابهسرمایهاجتماعی  خیر امور
یهونیکوکاری  اعتماداجتماعیبهخیر
ایران  یهوفعالیتهایداوطلبانگیونیکوکاریدر خیر امور
ایران  یهونیکوکاریدر وههایقومی،مذهبیوجمعیتیوفعالیتهایخیر گر
ایران  یهونیکوکاریدر زنانوفعالیتهایخیر
ایران  خیرونیکوکاریدر سالمندانوجوانانوامور
فضایمجازی  یهدر خیر امور
خیروداوطلبانگیبرفرایندهایاجتماعی  نقشامور
ایران  یهدر نهادهایاجتماعیوفعالیتهایخیر
یه  خیر یهاجتماعیامور نظر
ایران  تحوالتاجتماعینیکوکاریدر

4-6- فرهنگ و امور خیر 
ارتقاءفرهنگجامعه  خیردر نقشامور
خیر  توسعهامور نقشفرهنگدر
گذشته،حالوآینده   فرهنگامرخیردر
گسترشفرهنگامرخیر   مسئولیتدولتهادر
گسترشفرهنگامرخیر   یزیواقدامدر سیاستگذاری،برنامهر
گسترشفرهنگامرخیر   نقشنهادهایمردمیدر
گسترشفرهنگامرخیر  نظامایدهپردازیبرای
گسترشفرهنگامرخیر   نقشفطرت،دینوقوانیندر



توسعهفرهنگامرخیرونیکوکاری  اقتضائاتمحیطیوآیندهنگاریدر
ادبیاتفارسی،هنرورسانه  خیرونیکوکاریدر بازنماییامور

4-7- حقوق و فقه و امر خیر 
خیر،تعاونونیکوکاری  فقهامور
خیر،تعاونونیکوکاری  حقوقامور
خیر،تعاونونیکوکاری  یهووقفامور خیر آسیبشناسیحقوقوفقهامور
ایران  یهواوقافوموسساتمردمنهاددر مشکالتقانونیخیر
یه،وقفونیکوکاری  خیر احکامشرعیامور
راتحامیفعالیتهایخیرووقف  قوانینومقر
ایران  خیرونیکوکاریدر نهادهایقانونیحوزهامور
حوزهامرخیرونیکوکاری  زمینههاوموضوعاتنیازمندقانونگذاریدر
حقوقایران  جایگاهامرخیرووقفدر
یهونیکوکاری)موضوعهای  خیر قلمروهاینوینمباحثفقهوحقوقامور

زمینمانده( بر

راهنمای نگارش مقاله:
زمان های مهم: 

یافتچکیده:15دیماه  در
یافتاصلمقاله:30دیماه  در
اعالمنتیجهارزیابیمقاالت:15بهمنماه 
یخبرگزاریهمایش:1و2اسفندماه  تار

نحوه نگارش:
کلمه.  حد800تا1200 چکیدهمقالهمشتملبرمسأله،روشونتایجودر
اجرایی،  راهکارهای نتایج، روش، مسأله،ضرورت، بر مشتمل مقاله اصل

کلمه. حد3000تا4500 وطرقغلبهبرآنهادر مسایلاحتمالیاجرایراهکار
خیرونیکوکاریبا  عرصهامور همچنین»ایدههاینووتجربههایموفق«در

تمرکزبرمحورهایمطرحشدهباشرحوبیانصاحبایدهبههرزبانوبیاندر
کلمهپذیرفتهمیشود. حد1000تا2000



نکات مهم
یقسایتهمایشبهنشانیwww.ala-conf.irامکانپذیراست.  طر پذیرشمقاالتفقطاز

نگارشمقاالت،ضروریاست.  رعایتاصولاخالقپژوهشدر


