فراخوان اول
همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل
با تاکید بر مدل های توسعه و پیشرفت هند
دهلی نو
اسفندماه 5931

با گذشت حدود شش سال از ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبریمدظله العالی ،تفاسیر و تحقیقات مفصلی
در این حوزه در سطوح مختلف در همایش ها و دانشگاهها توسط صاحب نظران کشور ارائه شده است .هم اکنون هر چند کمی دیر،
می بایست پا را فراتر نهاد و بر اقدام و عمل تاکید کرد .در این راستا استفاده از الگوهای موفق در کشورهای در حال توسعه در برون
رفت اقتصاد مقاومتی از حوزه نظری و افزایش عملگرایی کمک خواهد کرد.
رایزن علمی جمهوری اسالمی ایران در شبه قاره هند ،در نظر دارد با مشارکت اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان شبه قاره هند
و دانشگاه جامعه ملیا اسالمیه دهلی نو ،همایش بین المللی تحت عنوان " اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ،با تاکید بر مدل های توسعه
و پیشرفت هند" را در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات ،انرژی های تجدید پذیر و کشاورزی برگزار نماید.
از کلیه دانشجویان ،محققین ،متخصصین و اساتید محترم دعوت می شود تا با تاکید بر مصداق ها ،تجربیات عملی و فناورانه
کشور هندوستان در کاهش وابستگی اقتصادی ،و پیشرفت و توسعه مبتنی بر فناوری در هر یک از سه حوزه اصلی همایش را در
قالب خالصه مقاله به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

حوزه های اصلی همایش:
 -1فناوری اطالعات و ارتباطات
 -2کشاورزی
 -3انرژی های تجدید پذیر
محورهای همایش:
-

سیاست ها و دستورالعملهای دولتی کشور هندوستان جهت کاهش وابستگی اقتصادی به خارج.

-

پیشرفت های هندوستان در حوزه فناوری در هر یک از حوزه های اصلی همایش.

-

کارآفرینی دانش بنیان در هندوستان با تاکید بر حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات ،کشاورزی و انرژی های تجدید
پذیر.

-

کارآفرینی حاصل از ارتباط دانشگاه و صنعت.

-

اقدامات شرکت های کارآفرین و توسعه یافته در هندوستان.

-

ارائه الگوهای تحقیقی توسعه هندوستان در جهت دهی سیاستهای اقتصادی.

-

ارائه مدلهای موفق در توسعه پایدار روستایی.

شرایط ارسال خالصه مقاله:


خالصه مقاالت می بایست به زبان انگلیسی ارسال شوند و حداقل در  044کلمه باشد.



مقاالت پذیرفته شده میبایست به زبان انگلیسی ارائه شوند.



در نگارش خالصه مقاله ارسالی می بایست تمام قوانین معمول مقاله نویسی رعایت شود.



فرد ارائه دهنده مقاله را با آندرالین در زیر اسم و فرد مسئول مقاله را با * در انتهای اسم مشخص نمایند .کلیه تعهدات
مربوط به محتوی مقاله به عهده فرد مسئول مقاله می باشد.



دانشجویان کارهای تحقیقاتی خود را در زمینه های همایش میتوانند ارسال دارند .تمامی این مقاالت باید با نام استاد
راهنما و تایید ایشان باشد.

تاریخ های مهم:


مهلت ارسال خالصه مقاله 7 :ژانویه  2417مصادف با  11دیماه 1331



اعالم نتایج داوری خالصه مقاله 11 :ژانویه  2417مصادف با  22دیماه .1331



مهلت ثبت نام در همایش 21 :ژانویه  2417مصادف با  2بهمن ماه .1331



مهلت ارسال مقاله کامل 1 :فوریه  2417مصادف با  24بهمن ماه .1331



برگزاری همایش 23 :و  20فوریه  2417مصادف با  1و  2اسفند ماه .1331



انتشار نتایج همایش 21 :آپریل  2417مصادف با  2اردیبهشت ماه 1331

محل برگزاری همایش :دانشگاه جامیا اسالمیا  -دهلی نو  -هند
حامیان همایش:
سفارت جمهوری اسالمی ایران در هند ،دفتر مقام معظم رهبری در هند ،دفتر نهاد رهبری در امور دانشجویان خارج ،سازمان امور
دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشگاه
نیرو.
آدرس دبیرخانه :هند -رایزن علمی جمهوری اسالمی ایران در شبه قاره هند ،سفارت ج.ا .ایران ،دهلی نو ،هندوستان.
ایران -پژوهشگاه نیرو ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران
سایت :برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس  http://iesec.irمراجعه شود.
تلفن11600031111900 :

ایمیلhamy.eghtesad.7152@gmail.com :

First Call for papers
International Symposium on Resistive Economy: Action and Implementation
With Emphasis on Development and Progress Models in India

Feb, 7102-New Delhi
The Supreme Leader of I.R. of Iran, Ayatollah Khamenei, for the first time, on August 7107,
declared the concept of “Resistive Economy” and later, on Feb 7102, he set the 72-point General
Policies of Iran’s Resistive Economy. These policies have set based on flexible, opportunistic,
productive, endogenous, leading and extroverted approaches in order to improve economic
strength, to finally achieve goals of Iran Vision 7172. The Resistive Economy has projected to
make Iran’s economy resistant to external economic shocks such as global financial crises by
boosting self-sufficiency through promotion of knowledge-based economy, enhancing absorption
of foreign investment, maximal utilization of the country’s resources, increased efficiency in
economic activity, improvement of economic competitiveness, promotion of domestic production,
provision of food and medicine security, consumption management, regional and international
economic collaboration, reduce dependency on oil and gas export revenue and etc.
In this regard, similar models of economic development and progress in other developing countries
like India could be inspiring.

Scientific, Research and Technology representative of Iran in India and subcontinent with the
cooperation of Union of Iranian Students Islamic Associations and the Jamia Mellia Islamia
University, conducting the "International Symposium on Resistive Economy: Action and
Implementation with Emphasis on Development and Progress Models in India" on three main
aspects of IT and ICT, Sustainable Energy and Agriculture on Feb 7102.
The organizing committee of the symposium invites all researches, eminent scientists, students,
and experts in the fields of IT and ICT, Sustainable Energy and Agriculture from public and
private sectors to send their short papers to the secretariat office of the symposium.
Main Topics:
-

Information and communication Technology (IT and ICT).
Agriculture.
Renewable Energies.

Themes:
-

Reduction of Economic Dependency Policies in India.
India’s Advancement Technologies in IT, Agriculture and Renewable Energies.
Knowledge-based Entrepreneurship (Technologically-driven Entrepreneurial) in India.
Academy-Industry Interaction-driven Entrepreneurship.
Case Report of Successful High-Tech Entrepreneurship in Small and Medium Enterprises.
Models based on research development in India to help and orient the economic policies.
Sustainable development model of rural area in India.

Important Dates:
Last date for submission of abstract: 2 january 7102.
Notification of Acceptance: 02 January 7102.
Last date for Registration: 72 January 7102.
Last date for submission of full length paper: 8 February 7102.
Inauguration date of symposium: 72 February 7102.
Publishing the symposium papers: 70 April 7102.
Notes: ABSTRACT SUBMISSION GUIDELINES:
-

Abstract should not be less than 211 words.
Specify presenter with underline and corresponding author with star mark.
Adopt all standard instruction for writing the short paper.
Students can write and send their research activities on the main fields of symposium. All
these papers should be given including the name of authorized supervisors and their
approval.

Organizer: 1- Scientific, Research and Technological Representative of Islamic Republic of Iran,
in India and Subcontinent, 2- Union of Iranian Student Islamic associations in India, and 2- Jamia
Millia Islamia University.

Sponsors:
Embassy of I.R. Iran, Office of Supreme Leader Representative in India, Student Affair
Organization, Ministry of Science, Research and Technology, Research Centre for Cultural and
Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology, Office of Supreme Leader for
Abroad Iranian Students, Niroo Research Institute, Ministry of Electricity
Venue: Jamia Millia Islamia University, New Delhi.
Secretariat Address: Scientific, Research and Technological Representative of Islamic Republic
of Iran, in India and Subcontinent, Embassy of Iran.
Website: For more information, please see http://iesec.ir
Email: hamy.eghtesad.7102@gmail.com
Tel: 11600031111900

