فراخوان جذب داوطلب
بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در راستای تقویت ارتباط دانشجویان و دانشمندان جوان کشور با دانشمندان
برجسته جهان اسلام ،در نظر دارد تا طرح " "STEPmateرا با هدف جذب داوطلبین همکاری در "ششمین
برنامه تبادل علم و فناوری ( ")STEPکه در تاریخ  1۸لغایت  11آبان ماه سال جاری در تهران برگزار میشود،
اجرا نماید .لذا از علاقهمندان واجد شرایط دعوت میگردد از طریق تکمیل و ارسال فرم تقاضانامه در سایت
 https://step.mstfdn.org/volunteersتا تاریخ  1۱مهر ماه آمادگی خود را اعلام نمایند.
شایان ذکر است پس از بررسی رزومه علمی و اجرایی داوطلبین ،افراد منتخب در سایت فوق معرفی شده و
برای انجام هماهنگیهای لازم از ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
 .1استپ چیست؟
بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) ،با هدف شکلگیری همکاریهای علمی و فناوری در جهان اسلام و در
راستای مواجهه با مسألهها و فرصتهای پیش روی در عرصه علم و فناوری ،اقدام به برگزاری برنامه تبادل
علم و فناوری در جهان اسلام ( )STEPنموده است .در این برنامه که به صورت سالانه و به میزبانی
کشورهای مختلف اسلامی برگزار میگردد ،در هر دوره حدود صد نفر از شاخصترین دانشمندان جهان
اسلام ،روسای دانشگاههای برتر کشورهای اسلامی ،سازمانهای تسهیلگر توسعه علم و فناوری،
سیاستگذاران و فعالان حوزه علم و فناوری گرد هم میآیند و پیرامون چالشهای جهان اسلام و
راهکارهای علمی مقابله با آن تبادل نظر میکنند( .سالهای  111۱و  1112در تهران ،سال  1112در
دانشگاه  UPMمالزی ،سال  111۸در دانشگاه سلطان قابوس عمان و سال  1112در مرکز ICCBS
دانشگاه کراچی پاکستان)
 .2استپ تهران
نشست تهران با محوریت شش حوزه «همکاریهای علمی»« ،سلامت»« ،همبست آب و انرژی»،
«ارتباطات علم»« ،تامین مالی علم و فناوری» و « بانوان و علم و فناوری» برگزار خواهد شد .اهم برنامههای
این رویداد چهار روزه به شرح زیر خواهد بود:
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 oروز اول
برگزاری پانلها ،سخنرانیها ،کارگاههای آموزشی با مشارکت سازمانهای بینالمللی فعال در عرصه علم
و فناوری و همچنین دانشمندان برجسته ،روسا و نمایندگان دانشگاهها و مراکز آموزشی برتر ،مراکز
تحقیقاتی برجسته جهان اسلام باهدف تبیین راهکارهای عملیاتی برای شکلگیری شبکه همکاریهای
علمی جهان اسلام.
 oروز دوم
برگزاری پانلها ،سخنرانیها و میزدگردهایی با هدف دستیابی به راهحلهای علمی و فناورانه در مواجهه
با چالشها و فرصتهای پیش روی جهان اسلام در بخشهای «سلامت ،آب و انرژی ،ارتباطات علم ،تامین
مالی علم و فناوری و بانوان و علم و فناوری» و همچنین برگزاری سمینارهای تخصصی و ارائه مقالات
علمی ،پوستر و کارگاههای آموزشی تخصصی
 oروز سوم -مقارن با مراسم اعطای جایزه مصطفی

(ص)

سخنرانیهای علمی ،ارائه مقالات تخصصی و پوستر با هدف ارائه دستاوردها و نتایج پژوهشهای
دانشمندان جوان جهان اسلام در حوزههای منتخب استپ و همچنین برگزاری میزگردی با عنوان
پیشبینی روندهای آینده تحقیقات در این حوزهها با مشارکت دانشمندان الهامبخش جهان اسلام
 oروز چهارم
اجرای برنامههای علمی غیرمتمرکز نظیر سمینارهای تخصصی یکروزه ،سخنرانیهای علمی و بازدید از
ظرفیتها و امکانات دانشگاههای مختلف کشور متناسب با حوزههای فعالیت دانشگاهها و با حضور
دانشمندان برجسته جهان اسلام
 .3مزایای همکاری در رویداد
 همراهی و همنشینی با دانشمندان برجسته و زمینهسازی شکلگیری همکاریهای علمی آتی با ایشان
 امکان شرکت در مراسم جایزه برای منتخبین
 حضور در یکی از ورکشاپها به صورت رایگان و تخفیف در سایر برنامهها متناسب با میزان مشارکت
داوطلب
 عضویت داوطلبین منتخب در فرومهای تخصصی بنیاد با حضور دانشمندان برجسته جهان اسلام
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 عضویت در باشگاه همیاران جایزه مصطفی

(ص)

 امکان حضور در استپهای بعدی مرتبط با حوزه تخصصی داوطلبین منتخب (هندوستان ،ترکیه و
لبنان) با تخفیف ویژه
 دریافت لوح تقدیر بینالمللی بنیاد علم و فناوری مصطفی

(ص)

 .4جایگاههای پذیرش داوطلب
حوزه

شرایط احراز

توضیحات


همراهی با



مهمانان

همراهی دائم مهمانان خارجی در طول

دکتری و بالاتر از دانشگاههای برتر کشور


برگزاری مراسم

خارجی

فعالیتهای
رسانهای و
خبری

حداقل سن 1۱ ،سال

خبرنگار جهت تولید خبر ،یادداشت،


گزارش ،مصاحبه ،نشریه و ...


تسلط به یکی از زبانهای انگلیسی ،عربی و یا
فرانسوی




فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد ،دانشجویان

طراح گرافیک جهت طراحی پوستر،

تسلط به یکی از زبانهای انگلیسی ،عربی و یا
فرانسوی

اینفوگرافیک و...



حداقل سن 11 ،سال



عکاسی رویدادها



حداقل  1سال سابقه فعالیت در تحریریه خبر



تدوینگر جهت تولید کلیپ ،مستند و...

رسانههای جمعی ،فضای مجازی ،گرافیک،



وبلاگر و اینفلوئنسر جهت تهیه و

فیلم ،عکس

انتشار گزارش رویدادها
فعالیتهای
اجرایی



ایفای نقش در فعالیتهای اجرایی در



مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر



تسلط نسبی به یکی از زبانهای انگلیسی،

بخشهای ثبتنام ،اسکان ،اجرای برنامه
و غیره

عربی و یا فرانسوی
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حداقل سن 11 ،سال

