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 کرونااپس1جهانِزیست
 

 مقدمه .1

 مدخل .1-1

ن پیش بینی ناپذیر کرده است. در اینیز بسیاری از امور را که غیر قابل پیش بینی بود، همانطور  کروناویروس ظهور 
همه حوزهای زندگی فردی و ، پدیده ای که گریبان بحران ناشی از کرونا است جهان و جامعه ایرانی دست به ،روزها

 حغییرات به اندازه ای گساترده و عمی  است که ااحبنرران ححوتت اجتمای انساان را ححت حثییر قرار داده اسات.   
 .یم می کنندحقس به قبل و پس از ظهور کرونا جاری را

 

 :اجتماعی گام اول مسئولیت .1-2

شبکۀ  ی، واحد استانانشاااه ایمم در راساتای اییای مسایو یت اجتماعی خود در پیشایری و مقابله با بحران کرونا   د

بهترین شاهد ناارش  ،مم فراخوان کوحاه، با اع یدان نمود و در فراتارد میون همیشه وملی جامعه و دانشاااه را   

ی دانشااهی استان ایمم گشت. هر کدام از از ساوی جامعه  پیشاایری و مقابله پیشانهادهای کاربردی در خواو    

راقبتی م حاییر بزرگی در هدفمندی دوران قرنطینه خانای و نیز حو ید محووتت بهداشتی واد شاده  پیشانهادهای ی 

 حو ید ا کل طبی در آزمایشااه دانشااه ایمم بود. ،را داشتند که نمونۀ بارز آنپیشایری از ویروس کرونا

 

 گام دوم مسئولیت اجتماعی .1-3

ا کرونا اقدام نساابت به ارزیابی دوران پسااانشااااه ایمم افتخار آن را دارد که در گام دوم مساایو یت اجتماعی خود، د
ر کلی مناسبات اقتوادی، ووران یاد شاده بسایاری از هنرارها، ارزش ها، عادات، رسوم و به ط  نماید. بی شا  در د 

آگاهی از  نین حغییراحی می حواند سیاستاذاران را در  ، سایاسای و بهداشاتی حغییر خواهد کرد.    اجتماعی، فرهنای
 های آحی و آینده پژوهانه یاری نماید.  یریزبرنامه

  

 اقتصاد کالم: .1-4

د. در انتقال معنا و میهوم در کوحاه حرین زمان ممکن می گرد در کمم سااب غیر مخل از آنرا که ایراز و اختوااار  
 ی آنان از شنیدن متون بلند نیز بهکاهش یافته و حواله ماشینی  انسان ها به سب  زندگی  حاب آوری روزگاری که

سار می آید، ضارورت حوجه به مختوار نویسای خوواا  در بین دانشااهیان دو  ندان می نماید. این ویژگی سب      
 و افراد را به سازده گشاتن به ااورت وااگانی طی   ا پیکرینرا از حا ت ذهنی حمسایر کوحاهی   ،شاود که اندیشاه  می

                                                           
 یدیکل عناار از یکی ابهدان نمودو مث . از زاویه دید هابرماس، فیلسوف و جامعه شناس شهیر آ مانی بهختی استو جامعه شنا یفلسای اااطمحی   جهان زیسات  9

 ای فردی بین اجتماعی ارحباط سطح در جهان زیست. یابد می ححق  «خود و جامعه طبیعت،» جهانِ ساه  در ارحباطی کنش آن طری  از که اسات  «ارحباطی کنش»

 گاهی. است رفته کار به دانش زمینۀ پس عنوان به جهان زیست مواردی در. گیرد می قرار بحث مورد ارحباطی کنش روند در کنشاها -گیتار کارگیری با فردی  ند

بتوان ی معنایبا حوسّع در اینرا به نرر می رسد  .شود می استیاده شناختی هساتی  مباحث مقابل در باشاد،  باید که آنچه ۀدربار دیدگاهی مثابه به اااطم   این هم

 در بر راذهن و زندگی در نرر گرفت که اندیشه و عمل انسانی در آن شکل می گیرد و حوزه های مختلف و متعدد و  ند وجهی زیسات جهان را فااای مشترکی   

   ایرد.ب
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دهد  ون یکی از موانع ناارش، در ااحبان ایده افزایش میجسارت ناارش را  ،نماید. مختورنویسینوشتن حرغی  
 د دست و پاگیر مقاتت علمی و حد نواب وااگانی آن می باشد. عام به قواا تزا

 بخش ها: .2

 کلمه( 055کوحاه )حا فنی  یادداشت  . 2-9

 کلمه( 9055حا مقا ه کوحاه ) . 2-2

 

 :شرکت کنندگان .9

 عموم مردم  . 9-9

 انرویدانش . 9-2

 و موسسات آموزش عا ی  کادر اداری دانشااه ها . 9-9

 اعاای هییت علمی دانشااهها و موسسات آموزش عا ی . 9-4

 

  محورهای همایش .4

 

 آب ، محیط زیست و کشاورزی : بخش . 4-1

 ؛آب -

 ؛خاک -

 ؛هوا -

 ؛حنوع زیستی -

 ؛انرای های نو -

 ؛سمن های محیط زیستی -

 ؛حوسعۀ پایدار -

 .سایر موضوعات مرحبط -

 

 اقتصاد، صنعت و گردشگری: . 4-2

 ؛سیاست اقتواد کمن -
 ؛انرای، انعت و معدن -
 ؛کشاورزی -
 ؛حمل و نقل -
 ؛مخابرات، گردشاری -
 ؛بازار ما ی -
 ؛خدمات -
 .سایر موضوعات مرحبط -
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 ( بهداشت و سالمت: 4-3

 ؛کمرانی سممتح -

 ؛پشتیبانی -

 ؛درمان، دارو و حرهیزات پزشکی -

 ؛پیشایری، آموزش -

 سایر موضوعات مرحبط. -

 

 اوری و نوآوری:( علم، فن4-4

 آموزش؛ -

 ؛پژوهش -

 ؛فناوری -

 ؛نوآوری -

 ؛موضوعات روز -

 سایر موضوعات مرحبط. -

 

 اجتماعی و فرهنگی:  . 4-5

 ؛مشارکت اجتماعی -
 ؛خانواده و جمعیت -
 ؛عدا ت اجتماعی و کیییت زندگی -
 ؛گروههای اجتماعی خا  -
 ؛اخمق، مسیو یت اجتماعی -
 ؛ورزش -
 ؛آسی  های اجتماعی -
 ؛نرام ارزش ها و هنرارها -
 ؛عادات و رسوم -
 سایر موضوعات مرحبط -

 

 دین: . 4-6
 باورها؛ -

 ؛اعتقادات -

 ؛اخمقیات -

 مناس  -

 سایر موضوعات مرحبط. -
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 خارجی: سیاست. 4-7

 ؛روابط خارجی و دیپلماسی عمومی -

 ؛مسایل منطقه ای و بین ا مللی -

 ؛اینهادهای بین ا مللی و منطقه  -

 ؛حقوق شهروندی و کرامت انسانی -

 سایر موضوعات مرحبط. -

 

 سیاست داخلی: . 4-8

 ؛انسان و جامعه و امنیت پایدار -

 ؛انسرام ملی -

 ؛دو ت ا کترونی  -

 ؛دینی ساتری حکمرانی و مردم -

 ؛احزاب سیاسی  -

 سایر موضوعات مرحبط. -

 

 کمیته ها. 5

 اریذکمیته سیاستگ .5-1

 ریاست دانشااه و رییس واحد استان شبکه ملی جامعه و دانشااه -

 و منابع انسانیمعاون پشتیبانی  -

 معاون پژوهش و فناوری -

  استانی شبکه ملی جامعه معاون فرهنای و اجتماعی و نای  رییس واحد -

 ست دانشااهحوزۀ ریا مدیر -

 ر واحد استانی شبکه ملی جامعه و دانشااهدبی -

 مسیول واحد آنیورماحی   -

 روابط عمومی مدیر -

 اح  نرر به انتخاب ریاست دانشااهسه نیر از افراد ا -
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 علمی کمیته. 5-2

  یکی از ااح  نرران حوزه دینۀ به اضاف هیتاانه شبکه ملی جامعه و دانشااهدبیران کارگروه های 

 داوران بخش علمی 

 ظایف:و

  و انرام غربال گری او یه آیاردریافت 

  به داوران آیارارائه 

 اعمم اسامی برگزیدگان 

 مدیریت پنل های مرازی 

 

 

 فنی میته ک. 5-3

  خواهند شد. پیشنهاد معاون محترم پزوهش و فناوری دانشااهحوسط کمیته اعاا 

 ظایف:و

  اطمع رسانی و دریافت مطا  ایراد بستر مرازی مناس  برای 

 ایراد بستر مرازی برای برگزاری همایش 

  شبکهمدیریت و پشتیبانی 

 

 

 اجرایی کمیته .0-4

 شد. پیشنهاد خواهندکمیته حوسط معاونت محترم پشتیبانی و منابع انسانی عاا ا 

 :وظایف

  علمی کمیته اعاای بین مقاتت حوزیع ودریافت 

 همایش برگزاری  

 مقاتت انتشار  

 

 

 اطالع رسانی میتهک .5-5

 عااء کمیته اطمع رسانی حوسط مدیر محترم روابط عمومی پیشنهاد خواهند شد.ا 

 وظایف

 همایش مرازی پوستر  حهیه  

 یدر فاای مراز همایش فراخوان حوزیع 
 ها رسانه با حماس 

 انعکاس اخبار همایش 
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  و پشتیبانی مالی کمیته .5-6

  اهند شدکمیته ما ی حوسط معاونت ما ی و پشتیبانی پیشنهاد خواعااء 

 وظایف

 منابع ما ی  حثمین 

  و کادر مدیریتی و اجرایی، سخنرانان  برگزیدگان،  زینههپرداخت 

 


