
  باسمه تعالی

)علیه السالمالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا(

  ) لیه السالمامام رضا (عحضرت .خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء کند 

  فراخوان 

همایش علمی پژوهشی اخالق و آداب رضوي

  جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) پانزدهمیناز سري برنامه هاي 

  1396ماهمرداد–اراك 

  

موسیبناحمدحضرتبزرگداشت،)س(معصومهفاطمهحضرت،علیه السالمالرّضاموسیبنعلیحضرتسعادتبامیالدمناسبتبه

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزي برگزار می نماید.کرامت، دههباهمزمانوعلیه السالم) شاهچراغ(

  اهداف :

  فرهنگ منور رضوي* اشاعه و ترویج 

  .علیه السالممرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه حضرت امام رضا  پژوهشی* گسترش فعالیت هاي 

کمک به انتشار گسترده تر این و علیه السالمبرتر آثار پژوهشی در زمینه سیره و معارف امام رضا    گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان* 

  آثار

  دست یابی به دستورالعمل هاي موردنیاز براي مقابله با آسیب هاي اجتماعی و فرهنگی با الهام از کالم و سیره عالم آل محمد(ص) *
  

  موضوع همایش : 

  علیه السالممقابله با آسیب هاي اجتماعی با تمسک به سیره اخالقی و عملی امام رضا

  : هاي فراخوانمحور 
  

  الف: مطالعات نظري

مفهوم شناسی آسیب هاي اجتماعی  -1

گونه شناسی آسیب هاي اجتماعی  -2

  کاربردي: مطالعات ب

  آسیب شناسی- 

  اسی خیانت ، بدعهدي و پیمان شکنیآسیب شن -1

آسیب شناسی اسراف و تبذیر-2

آسیب شناسی ربا -3

آسیب شناسی طالق -4

آسیب شناسی بیکاري -5



  

عدم رعایت مسأله محرم و نامحرمی در تحکیم نظام خانواده -6

بی اعتمادي و یأس و ناامیدي و تأثیر آن بر نظام اجتماعی -7

مواد مخدر ، اعتیاد اینترنتی و ... )  –عدم استفاده صحیح از فرصت ها و اوقات زندگی ( با تکیه بر مسأله اعتیاد -8

آسیب شناسی رشوه -9

آسیب شناسی قطع صله رحم و روابط خویشاوندي -10

  آسیب شناسی تبعیض و بی عدالتی -11

ترسیم راهکارهاي مقابله با آسیب هاي اجتماعی :- 

  

  نقش الگوهاي رفتاري در کاهش آسیب هاي اجتماعی  -1

  امید به آینده و نقش آن در کاهش آسیب هاي اجتماعی  -2

  نقش حکومت در رفع آسیب هاي اجتماعی  -3

خانواده در رفع آسیب هاي اجتماعینقش -4

مربیان در رفع آسیب هاي اجتماعی نقش-5

  م نهاد در کاهش آسیب هاي اجتماعینقش سازمان هاي مرد-6

نقش اعتماد و سرمایه اجتماعی در رفع آسیب هاي اجتماعی -7

کاربردي بایستی مبتنی بر سـیره اخالقـی و عملـی    مطالعاتهاي مطالعات نظري و تمامی مصادیق مرتبط با محور  :1تبصره 

  امام رضاعلیه السالم باشد.
  

عنوانی براي مقاله شـود و بلکـه    ،ند موضوع کلی آمده اند الزاماً نباید عیناً موضوعهریک از ساحت هایی که در چ:2تبصره

  عنوان و موضوع مقاالت می تواند ایده ایی در چارچوب محورهاي فوق الذکر باشد.
  

  :همایش مقررات شرکت در 

و  markazi.shamstoos.irنشانیبهتوسشمستارنمايطریقازاثرارسالونامثبتفرآیندورسانیاطالع- 1

portal.shamstoos.irشودمیانجام.

کلمه اي  300صفحه  25-15با قلم زر یا لوتوس در  Word 2010و یا  Word 2007یا  Word 2003، محیط 4Aمقاالت درکاغذ- 2

ارسال شوند.1و از طریق سامانه ذکر شده در بند تایپ شده 

.کلمه باشد) 7-5حداکثر(و واژگان کلیدي کلمه200-150چکیده فارسی مقاالت حداکثر - 3

.باشد) نام خانوادگی،سال انتشار،صفحه(شیوه ارجاع بر اساس- 4

تنظیم شود. تشارماخذمطابق الگوي نام خانوادگی،نام  مؤلف،نام اثر،محل نشر، ناشر، نوبت،چاپ،سال انالگوي منابع و - 5

داوريمرحلهدروبودهداراعلمیلحاظبهراالزمضوابطوباشندنشدهمنتشردیگرجاییدرکهدرصورتیهمایشبرگزیدهمقاالت- 6

شوندمیمنتشرفصلنامهایندرنمایند،کسبراالزمامتیازاترضويفرهنگعلمی پژوهشی فصلنامه

ز موضوعات همایش داوري مقاالت خارج ا. (الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش و با تکیه براندیشه وسیره رضوي باشد- 7

  نخواهد شد.)



  .مقاله ارسالی نبایددر همایش هاي قبلی مرتبط ارائه شده باشد- 8

  .گرددمقاله ارسالی مسترد نمی- 9

.ارسال چند مقاله ازیک فرد بالمانع است-10

  می داردمحفوظخودبرايپدیدآورنده اثرذکر نامباچاپبرايراارسالیمقاالتازاستفادهحقدبیرخانه-11

  جوایز :

  ریال000/000/30مبلغ+ تقدیرلوح+ همایشتندیس: اولنفر

  ریال000/000/20مبلغ+ تقدیرلوح+ همایشتندیس: دومنفر

  ریال000/000/10مبلغ+ تقدیرلوح+ همایشتندیس: سومنفر

  :تقدیرشایسته

  ریال000/000/5مبلغ+ تقدیرلوح: چهارمنفر

  ریال000/000/5مبلغ+ تقدیرلوح: پنجمنفر

  ریال000/000/5مبلغ+ تقدیرلوح: ششمنفر

  ریال000/000/5مبلغ+ تقدیرلوح: هفتمنفر

  ریال000/000/5مبلغ+ تقدیرلوح: هشتمنفر

  بـخش ویـژه :

 کرامت انسانی .السالم با موضوع  هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیانتخاب

در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامـت انسـانی بـا    

  به عنوان مثال: .الهام از آموزه هاي رضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد 

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

» مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا َتومیرٍ ملَی کَثفضیالع«  

ــم      ــاکیزه روزى دادی ــاى خــوش و پ ــردیم و از چیزه ــا و خشــکى ســوار ک ــر دری ــت بخشــیدیم و ب ــدان آدم را کرام ــا فرزن   م

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج -»بِالْأَعماِلالْجزَاءواحدوالْأَبوواحدٌةالْأُمّوواحدتَعالَىوتَباركالرَّبّإِنَّ«

  .]و جزاي هرکس برابر اعمال اوست ، همه از یک پدر و مادریم: خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام

قرآنـی آمـوزه   براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایـی یـا   تبصره : 

  مورد نظر را ذکر نماید .

 نـمـاز و آسیب هاي اجتماعی عالسالم با موضو هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیانتخاب  

  جایزه بخش ویژه کرامت انسانی و نماز و آسیب هاي اجتماعی به یک نفردر هر بخش : 

لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي که متناسب با کیفیـت اثـر تولیـد شـده از سـوي اتـاق فکـر برنامـه ي          –الف 

  موضوعی تعیین و پرداخت خواهد شد .  

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی علیه السالمشرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا–ب 



  

  :نکات مهم

  مل خواهد آمد.خود در همایش دعوت بعاثر ازصاحبان آثارمنتخب جهت قرائت گزیده - 1

هزینه هاي ایاب و ذهاب،اسکان و پذیرایی در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان - 2

  .درمرحله ي پایانی متناسب با موقعیت استان کمک هرینه سفر پرداخت خواهدشد

مه پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت مقاالت برگزیده درمجموعه اي منتشرو مقاالت پژوهشی برتر نیزدر فصلنا-3

فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ می گردد.

  براي شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید آثار برگزیده درقالب لوح فشرده و یا کتاب چاپ و-4

  ارسال فرمایید. www.shamstoos.irیق سامانه نظام پیشنهادات برروي سایت هرگونه نظر و پیشنهاد را از طر-5

  

  :برگزاري تقویم 

  18/04/1396مهلت ارسال آثار: * 

  31/04/1396آثار برگزیده:  اعالم* زمان 

  08/05/1396اخالق و آداب رضوي:  علمی پژوهشی* تاریخ برگزاري همایش 

  

  نشانی پستی:

  .رضويوآداباخالقهمایشمرکزي،دبیرخانهاستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی1، شهرك شهید بهشتی ، فاز جهاد(هپکو)اراك، خیابان  

  0863-3133860شماره تماس :تلفکس: 

  www.RazaviMarkazi.ir       نشانی سایت اینترنتی:

Info@razavimarkazi.ir  نشانی پست الکترونیکی:


