
یایب امور خیر  ز مطالعه و ار

با مترکز  بر چالش های 

نیݡکوݡکاری در 

وز ایران امر



فراخوان دومین همایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ملی خیرماندݡگار

1. درباره همایش
دومین همایش ملی »خیِر ماندگار« با عنوان »مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر 
چالش های نیکوکاری در ایران امروز« و با رویکرد میان رشته ای و با تسلسل زمانی 

دوساالنه طی روزهای 10و11 دی ماه 1397 در شهر تهران برگزار می شود. 
کنــون در ایران رواج داشــته و در  فعالیت هــای خیــر و نیکوکارانــه از دیربــاز تا
گون اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی بســیار تأثیرگذار بوده،  گونا حوزه هــای 

ع پژوهش هــای علمــی انتخاب  امــا به نــدرت ایــن فعالیت هــا به عنــوان موضــو
ع بــرای شــناخت، آسیب شناســی، ارزیابــی،  شــده اســت. پژوهــش در ایــن موضــو

اولویت بندی و بهبود امور عملی نیکوکاری ضروری است. 
بر این اســاس و به منظــور ایجــاد فرصتــی بــرای اجتمــاع عالمــان و دســت اندرکاران امــر خیــر، 

زمینه ســازی بــرای پژوهــش و تولیــد دانــش، آشــنایی با نوآوری هــا و الگوهــای خیریــه در ایران و 
گفتمان سازی در حوزۀ امر خیر این همایش به یاری پروردگار و به کوشش بنیاد خیریۀ راهبری آالء 
و با مشارکت برخی نهادهای خیریه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن های علمی و وزارتخانه ها 

و دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد.
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 مطالعه و ارزیابی امور خیر

با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز

فراخوان دومین همایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ملی خیرماندݡگار

2. اهداف همایش
1.2. اهداف درازمدت

وهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزۀ امور خیر    تقویت و ارتقای جایگاه پژ
و وقف؛

وهشگران و    گفت وگوی دست اندرکاران، عالمان، پژ ایجاد فرصت تجمع و 
اندیشمندان حوزۀ امور خیر و وقف؛

وهش و نوآوری در حوزۀ امور خیر و وقف و    زمینه سازی استقرار نظام جامع پژ
توسعۀ مطالعات تطبیقی؛

گسترش امور خیر و وقف و نیکوکاری    شناسایی زمینه های نوین )بر زمین مانده( برای 
یۀ دانش بنیان. و فعالیت های خیر

2.2. پیامدهای زودهنگام
وهش در حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛   ویج پژ تر
تولید علم بومی در حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛  
وهشگران حوزۀ امور خیر، وقف و نیکوکاری؛   شناسایی پژ
وهش های علمی به برنامه های اجرایی؛   تبدیل پژ
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زمینه سازی برای مشارکت و تشکیل اجتماعات علمی؛  
وهشی؛   انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژ
وهشگران به منابع علمی این حوزه.   تسهیل دسترسی پژ

3. ساختار همایش و مدیران آن
رئیس همایش: دکتر محمدصالح طیب نیا

دبیر علمی همایش: دکتر نعمت ا... موسی پور
دبیر اجرایی همایش: حجت االسالم علی مالنوری

کمیته هــای علمی: حجت  االســالم دکتر ســیدمحمدرضا امــام، دکتر مجتبــی امیری، دکتر  دبیــران 
کریم زاده، دکتر علی محبی، حجت  االسالم علی  مهری بهار، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر منصوره 

مالنوری، دکتر الهام ملک زاده، دکتر میرطاهر موسوی، حجت االسالم دکتر منصور میراحمدی.

4. آثار علمی مورد پذیرش
که پذیرش می شود: انواع تولیدات علمی ای 

مقالۀ علمی  
یتی   تجربۀ موفق اجرایی در حوزۀ مدیر
نوآوری و ایده های جدید برای اجرا در عرصۀ امور خیر  

5. راهنمای نگارش و ارائۀ آثار
تاریخ های مهم:

یافت اصل آثار: 30 آبان ماه   در
یافت شده: 15 آذر ماه   یابی آثار در ز اعالم نتیجۀ ار
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نحوۀ نگارش آثار:
کلمه باشد.   وش و بیان نتایج و در حد 300 تا 600  »چکیدۀ مقاله« باید شامل طرح مسئله، ارائۀ ر
وش، بیان نتایج، ارائۀ راهکارهای    ورت، ارائۀ ر »اصل مقاله« باید شامل طرح مسئله، بیان ضر

بر آن ها و در حد 3000 تا  اجرایی، بیان مشکالت احتمالی در اجرای راهکارها و شیوه های غلبه 
کلمه باشد.  4500

کنونی ایران، شرح دقیق    »ایده های نو« می تواند شامل زمینۀ بحث، تجربه های بشری، وضعیت 
کلمه باشد. کاربست آن در ایران در حد 1200 تا 2400  ایده و الزامات 

یک از محورهای همایش می تواند شامل زمینۀ تجربه،    »تجربه های موفق« در امور خیر، ذیل هر
تعمیم  قابلیت  تجربه،  پیامدهای  دیگر  تجربه،  مثبت  آثار  تجربه،  مفاد  پایه،  شرایط  و  وضعیت 

کلمه باشد.  تجربه و الزامات به کارگیری تجربه در موقعیت های دیگر در حد 1200 تا 2400 
سایر نکات مهم:

یق سایت همایش به نشانی conf.ala.org.ir  امکان پذیر است.    پذیرش آثار فقط از طر
وری است.   وهش و ویرایش زبان فارسی ضر در نگارش آثار، رعایت اصول اخالق پژ

ارتباط با دبیرخانۀ دومین همایش 
ک 139، بنیــاد خیریۀ  نشــانی: تهــران، بزرگــراه جالل آل احمد به ســمت غــرب، بعد از پل نصــر، پال

راهبری آالء
تلفن: 02186015336

@ khairemandegar :تلگرام / info@alaconf.ir :رایانامه
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6. محورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای همایش
اقتصاد و مدیریت

1. مدل سازی فعالیت های خیرین برجسته در حوزه امور خیر و وقف
مدیریت  و  مالی  مشارکت های  جذب  نوین  و  خالقانه  مدل های   .2

نیروهای داوطلب
3. بررسی چالش ها و آسیب های خیریه ها و سازمان های مردم نهاد

4. مدیریت عملکرد سازمان های مردم نهاد و موسسه های خیریه
ــور خیر  ــور خــیــر و شــنــاســایــی امـ 5. شــاخــص هــای اولــویــت بــنــدی امـ

اولویت دار برزمین مانده
کارآفرینی،  خیریه ها:  اقتصادی  فعالیت های  نوین  قلمروهای   .6

برندسازی، بورس
7. امور خیر و نظام مالیاتی، شفافیت و نظارت

8. وضــعــیــت و آســیــب هــای نــظــام مــدیــریــت )خــط مــشــی گــزاری و 
کنترل( امور خیر و وقف برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا، نظارت و 

9. مطالعات نظری و تطبیقی نظام مدیریت امور خیر و وقف
10. الگوها و تجربیات موفق سازمان های مردم نهاد، خیریه و وقف
کار و یکپارچه سازی مدیریت امور خیر و نیکوکاری 11. نظام تقسیم 

و  دولتی  سازمان های  همکاری  مصادیق  و  راهکارها  مدل ها،   .12
سازمان های مردم نهاد

13. ارزیابی فعالیت های سازمان های مردم نهاد، خیریه و وقف
14. برندسازی در حوزه امور خیر و نیکوکاری
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6. محورهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای همایش
تاریخ

گسترة دهش در ایران باستان 1. تاریخ تحوالت و 
دوران  ایـــران  در  نیکوکاری  و  وقــف  گسترة  و  تــحــوالت  تــاریــخ   .2

اسالمی
جهان  در  خیریه  و  عام المنفعه  امــور  گسترة  و  تحوالت  تاریخ   .3

اسالمی و غربی در دوران پیشامدرن
گسترة امور خیر و نیکوکاری ادیان در ایران 4. تاریخ تحوالت و 

5. تاریخ افراد و خاندان های واقف و نیکوکار و عملکرد آنان
گسترة نیکوکاری و امور عام المنفعه و خیریه  6. تجدد، تحوالت و 

در ایران معاصر
گسترة مسئولیت اجتماعی و مشارکت  7. بررسی تاریخی مفهوم و 

در امور عام المنفعه و خیریه در ایران
و  دولتی  نیمه  دولتی،  خیریة  و  عام المنفعه  مؤسسات  تاریخ   .8

مردم نهاد در ایران
9. بررسی تاریخی جایگاه و نقش فعالیت های عام المنفعه و خیریه 

در بهبود و رفع معضالت و آسیب های اجتماعی در دوران معاصر
10. بررسی تاریخی حضور زنان در مدیریت امور خیر در ایران معاصر

11. فعالیت های نیکوکارانه تاریخ نگاران
ح احوال خیرین و واقفین بزرگ و نوآور در ایران 12. بررسی شر

13. تبارشناسی وقف نامه ها
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 آموزش
1. مفهوم سازی و آموزش امور خیریه 

غیررسمی  آمــوزش هــای  در  خیر  امــور  و  نیکوکاری  جایگاه   .2
)خانواده و نهادهای اجتماعی(

رسمی  ــای  آمـــوزش هـ در  خــیــر  امـــور  و  نــیــکــوکــاری  جــایــگــاه   .3
)مدرسه ای و دانشگاهی(

4. نقش آموزش عمومی در نوآوری حوزه امور خیر و نیکوکاری
ترویج، توسعه و نهادینه سازی  آموزش و پرورش در  5.  نقش 

امور خیر و نیکوکاری
کارکنان حوزه امور خیر و نیکوکاری 6.  آموزش و تعالی حرفه ای 

7. امور خیر و نیکوکاری در برنامه درسی آموزش عالی ایران
در  خیر  امــور  و  نیکوکاری  آمــوزش  الگوهای  آسیب شناسی   .8

ایران
از  ایـــران  آمــوزشــی  نهادهای  بهره گیری  الگوهای  کــارایــی   .9

خیریه ها و موقوفات
)امـــور خیر  آمـــوزش  و  ــور خیر  امـ ــوزه  نــویــن حـ قــلــمــروهــای   .10

اولویت دار برزمین مانده(
11. مدیران و معلمان نیکوکار

12. مدارس نیکوکار
13. برنامه درسی نیکوکاری

14. آینده شناسی آموزش نیکوکاری در ایران
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روان شناسی و مددکاری اجتماعی
1. روان شناسی، سالمت روان و نیکوکاری

در  نیکوکاری  و  خیریه  فعالیت های  روان شناختی  تحلیل   .2
دوره های مختلف حیات فردی

در  نیکوکاری  و  خیریه  فعالیت های  روان شناختی  تحلیل   .3
گروه های مختلف اجتماعی

4. تیپ شناسی شخصیتی خیرین در نحوه ورود به فعالیت های 
خیرخواهانه مختلف

حوزه  در  فردی  نگرش های  و  باورها  در  تحول  راهکارهای   .5
امور خیر

و  نقد  و  ایــران  در  اجتماعی  مددکاری  الگوهای  و  تحوالت   .6
بررسی آن ها

7. مطالعه تطبیقی مددکاری اجتماعی در ایران و جهان
8. نهادهای مددکاری اجتماعی و بررسی عملکرد آن ها

9. روان شناسان نیکوکار
10. هوش و سالمت معنوی و فعالیت های خیرخواهانه

اجــتــمــاع مــحــور،  ــالت  ــ ــداخ ــ م اجـــتـــمـــاعـــی،  ــای  ــیـــب هـ آسـ  .11
حمایت یابی، توانبخشی و امور خیریه

12. نقش و جایگاه مددکاری اجتماعی در سازماندهی و ارتقاء 
فعالیت های خیریه

13. رفتارهای مطلوب اجتماعی، سالمت اجتماعی )رفتارهای 
فرا اجتماعی( و امور خیریه
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فلسفه و مبانی
خیر،  ــور  امـ گستره  و  مفهمومی  تــحــوالت  و  ــا  ــ واژه ه تــعــاریــف،   .1

نیکوکاری و وقف
2. گونه شناسی و تبیین مصادیق و الویت های امور خیر، نیکوکاری 

و وقف
3. مبانی، روش ها و مدل های احسان و نیکوکاری در قرآن، روایات 

گرامی اسالم )ص( و اهل بیت )ع( و سیره پیامبر 
4. مبانی نظری نیکوکاری و مشارکت مسئولیت اجتماعی، تعاون، 

دگریاری و یاری گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
5. مفهوم شناسی امور خیر در قرآن و روایات )مدخل شناسی احسان 

و نیکوکاری(
6. انسان شناسی و امر خیر

7. بررسی تاثیر رویکردهای معرفتی در انتخاب مصادیق امور خیر 
و وقف )رویکرد اخباری و اصولی(

8. بررسی تطبیقی اندیشه و آراء فالسفه درباره امر خیر و نیکوکاری
9. بررسی وقف و امور خیر در نگاه فالسفه اسالمی

10. نقش مباحث فلسفی در توسعه امور خیر و نیکوکاری
11. امور خیر و نیکوکاری در سایر ادیان

کریم مرتبط با نیکوکاری و امور خیر 12. تفسیر موضوعی آیات قرآن 
13. آینده پژوهی امور خیر و نیکوکاری در ایران

14. فلسفه امر خیر
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هنر و ادبیات
در حوزه  اعتقادات عامه  و  رسوم  آیین ها،  تحلیل  و  1.  بررسی 

امور خیر و نیکوکاری
و  هنر  طریق  از  وقــف  و  خیر  امــور  ترویج  و  بسط  چگونگی   .2

ادبیات
3. نیکی، نیکوکاری، خیر و احسان در متون ادب فارسی

4. بررسی جنبه  های هنری در معماری بناهای تاریخی ساخته 
شده توسط خیران

5. جایگاه خیر و نیکوکاری در هنر و ادبیات معاصر ایران
6. نسبت بین هنر و نیکوکاری در ایران

فعالیت های  و  فرهنگ  توسعه  در  ــیــات  ادب و  هنر  نقش   .7
خیرخواهانه و نیکوکاری

کودک و نوجوانان  8. نیکی و نیکوکاری در ادبیات 
9. بازتاب خیر و نیکوکاری در سینمای مستند

10. بازتاب خیر و نیکوکاری در فرهنگ و ادب عامه
گونه شناسی وقف نامه ها 11. بررسی جنبه های زبانی و 

12. خیریه و ترویج فرهنگ و زبان فارسی
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جامعه و فرهنگ
1. وضعیت و تحوالت امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

2. آسیب شناسی امور خیر و فعالیت های داوطلبانه
3. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری
4. امور خیر به مثابه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

5. امور خیر و سالمت اجتماعی
گروه های قومی، مذهبی و فعالیت های امور خیر و داوطلبانه  .6

7. زنان و امور خیر و فعالیت های داوطلبانه
8. سالمندان و جوانان، امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

9. نهادهای اجتماعی )خانواده و آموزش( و فعالیت های داوطلبانه
فعالیت های  و  خیر  امـــور  و  فرهنگی  و  اجتماعی  نظریه های   .10

داوطلبانه
گسترش فرهنگ امور خیر 11. نقش سازمان های مردم نهاد در 

12. آینده پژوهی اجتماعی امور خیر و فعالیت های داوطلبانه
13. دین و امور خیر و فعالیت های داوطلبانه

14. آسیب شناسی اجتماعی فعالیت های خیریه
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 حقوق و سیاست
)از  نیکوکاری  و  امور خیر  در عرصه  ابعاد حقوقی مسائل جدید   .1

کودکان، اهداء عضو، اهدای خون و...( قبیل: سرپرستی 
2. جایگاه قوانین و نقش نهادهای قانونی و حقوقی و موسسات 

گسترش امور خیر و نیکوکاری عمومی در 
کارآمدی موسسات خیریه 3. نقش نهادهای نظارتی در 

ــران و  ــ 4. آســیــب شــنــاســی حــقــوقــی امـــور خــیــر و نــیــکــوکــاری در ای
راهکارهای آن

در  نیکوکاری  و  خیر  گسترش  عرصه  در  قوانین  آسیب شناسی   .5
ایران و راهکارهای آن

6. خألهای قانونی و چگونگی اصالح آن در عرصه های امور خیر 
و نیکوکاری

7. مطالعات تطبیقی حقوقی در عرصه خیر و نیکوکاری
کارکردهای سیاسی نهادهای خیریه: نسبت دولت با خیریه  .8

9. حقوقدانان و سیاستمداران نیکوکار
و  خیر  ــور  ام گسترش  در  مدنی  و  سیاسی  نهادهای  جایگاه   .10

نیکوکاری
گسترش امور خیر و نیکوکاری در جامعه 11. جایگاه دولت در 

و  ایـــران  در  نــیــکــوکــاری  و  خیر  امـــور  سیاسی  آسیب شناسی   .12
راهکارهای آن

13. موانع سیاسی و حقوقی گسترش امور خیر و نیکوکاری در ایران 
و راهکارهای آن

14. دیپلماسی نیکوکارانه
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فقه و اخالق
1. مبانی فقهی امور خیر و نیکوکاری

2. امور خیر و نیکوکاری در فقه شیعه و فقه مذاهب اسالمی
3. جنبه های فقهی امور خیر و نیکوکاری

4. اخالق امور خیر و نیکوکاری در دیدگاه های اسالمی
5. اخالق امور خیر و نیکوکاری در ادیان مختلف

6. فقهای نیکوکار
7. فقه اسالمی و تأمین منابع مالی انجام امور خیر

8. فقه اسالمی و چالش های موجود در انجام امور خیر
9. الزامات و چالش های اخالقی در انجام امور خیر

کار خیر و خیران و راه حل های فقهی آن 10. آسیب شناسی 
گسترش امور خیر 11. ظرفیت فقه برای 

12. رابطه تعاملی تربیت اقتصادی )فقهی و اخالقی( و ترویج 
فرهنگ خیر
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ارتباطات، رسانه و فضای مجازی
1. سنخ شناسی امور خیر در فضای مجازی )کارکردها، ویژگی ها، 

تاثیرها، مخاطبان، نهادها(
امور خیر در رسانه های جمعی و  بازنمایی  2. مقایسه تطبیقی 

فضای مجازی
3. نقش رسانه در بازتولید امور خیر

4. نیازسنجی امور خیر در رسانه
5. آسیب شناسی امور خیر در فضای مجازی

6. سیر تاریخی عملکرد رسانه در امور خیر
7. عملکرد رسانه در امور خیر بر حسب موقعیت جغرافیایی

8. رسانه های نیکوکاری و امور خیر
9. خدمات متقابل رسانه و نیکوکاری

10. خبرنگار نیکوکار و خیر
11. انعکاس امور خیر و نیکوکاری در رسانه های جمعی ایران

12. فضای مجازی و نیکوکاری
15
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