باسمه تعالی
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا(علیه السالم)
خذا رحوت ونذ وغی وه اهز ها را احیاء ونذ  .حضزت اهام رضا (ػلیه الغالم)

فراخواى
هوایش ػلوی پژوهشی آرهانشهر رضوی
از سری برًاهِ ّای شاًسدّویي جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا (علیِ السالم)
اراک – تیرهاُ 9317
هقذهه:
دٗي هث٘ي اسالم ٍ فشٌّگ ٍ س٘شٓ پ٘اهثش ػظ٘ن الطأى آى ٍ ائؤ ّذٕ (ػلْ٘ن السالم) فػل ًٌَٖٗ سا دس تاسٗخ تطشٗت دس خػَظ استثاط ه٘ا ى حاوواى
ٍ هشدم گطَد ٍ ساٗحٔ دل اًگ٘ض هحثّت  ،خشدٍسصٕ ،فغشت تطشٕ ٍ ػذالت سا دس اٗي فضا گستشاًذ.
اغشاق ًخَاّذ تَد اگش هذػ ٖ ضَٗن ًَع استثاط ٍ هفاّؤ ه٘اى حاوواى اسالهٖ ٍ هشدم ٍ پشّ٘ض اص سسَم صًذگٖ ٍ حىَهت اضشافٖ دس دٍسُ ّإ عالٖٗ
ح٘ات آى تضسگَاساى ًمص تٖ تذٗلٖ دس گستشش فشٌّگ ًثَٕ (ظ) ٍ ػلَٕ (ع) ٍ اهاهاى هؼػَم (ع) پس اص آى اٗفا ًوَدُ است ّ.ش چٌذ هتاسفاًِ
هسلواًاى ٍ اًذٗطوٌذاى ٍ ًظشِٗ پشداصاى آى ًتَاًستٌذ آًچٌاى وِ تاٗذ اص اٗي دادُ ّإ تٖ ًظ٘ش دس اٗجاد ٗه هتذ ٍ سٍش هذٍى دس اسائِ تِ فشٌّگ
س٘اسٖ ،اجتواػٖ ٍ التػادٕ جْاًٖ تْشُ تشدُ ٍ آى سا تِ تطشٗت ػشضِ داسًذ اًمالب اسالهٖ اٗشاى ً٘ض وِ تشاساس هثاًٖ اسصضٖ فَق ضىل گشفتِ است
هَجة دگشگًَٖ دس فشٌّگ استثاط ه٘اى حاوواى ٍ هاهَساى حىَهتٖ تا هشدم ٍ اح٘إ آى فشٌّگ دسخطاى تَٗژُ دس دٍسُ آغاصٗي اًمالب گشدٗذ.
س٘شُ ٍ سخٌاى اهام سضا (ػلِ٘ السالم) وِ دُسدأً ّستٖ ٍ ػالن آل هحوذ(ظ) تَد هٖ تَاًذ آٌٗ٘ٔ توام ًوإ اٗي سثه اص حىَهت تاضذ.
تالش دس جْت تث٘٘ي ٍ احػاء ضاخع ّإ اساسٖ ٍ ً٘ض آثاس ٍ پ٘اهذّإ تحمك هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوواى ٍ هشدم ،هحَس ّواٗص
ػلوٖ پژٍّطٖ آسهاًطْش سضَٕ سال  1331اص سشٕ تشًاهِ ّإ ضاًضدّو٘ي جطٌَاسُ ت٘ي الوللٖ اهام سضا (ػلِ٘ السالم) گشدٗذُ است.
دس اٗي ساستا اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهٖ تا ّوىاسٕ تٌ٘اد ت٘ي الوللٖ اهام سضا (ػلِ٘ السالم) ٍ ساٗش دستگاّْإ ّوىاس الذام تِ تشگضاسٕ ّواٗص
ػلوٖ پژٍّطٖ فَق ًوَدُ اًذ ٍ دس اٗي دٍسُ تِ لحاػ تَسؼٔ هَضَع جطٌَاسُ تِ ساٗش حضشات هؼػَه٘ي (ػلْ٘ن السالم) ؛ س٘شٓ اهام هَسٖ تي جؼفش
(ػلِ٘ السالم) ً٘ض دس اٗي ساتغِ هَسد تشسسٖ لشاس خَاّذ گشفت.

اهذاف :
* اضاػِ ٍ تشٍٗج فشٌّگ هٌَس سضَٕ
* تَل٘ذ آثاس ػلوٖ ٍ پژٍّطٖ تا هَضَع جطٌَاسُ
* گستشش فؼال٘ت ّإ پژٍّطٖ هشتثظ تا س٘شُ ائوِ هؼػَه٘ي تَٗژُ حضشت اهام سضا ػلِ٘ السالم ٍ اهام هَسٖ تي
جؼفش ػلِ٘ السالم
* گشاه٘ذاضت تَل٘ذ وٌٌذگاى ٍ پذٗذآٍسًذگاى تشتش آثاس پژٍّطٖ دس صهٌِ٘ س٘شُ ٍ هؼاسف اهام سضا ػلِ٘ السالم ٍ اهام هَسٖ
تي جؼفش ػلِ٘ السالم ٍ ووه تِ اًتطاس گستشدُ تش اٗي آثاس

هحور اصلی:

چگًَگی ًْادیٌِ شدى ٍ گسترش هفاّوِ ٍ درک هتقابل ٍ هشترک هیاى حاکویت ٍ هردم با توسک بِ سیرٓ اخالقی ٍ عولی
اهام رضا ٍ اهام هَسی بي جعفر (علیْن السالم)
الف) ول٘ات (هثاًٖ)
ب) آس٘ة ضٌاسٖ (آس٘ة ّإ ػذم تحمك ٍ ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم)
ج) تشس٘ن ساّىاسّإ تشٍٗج ٍ ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم
د) هَاًغ تحمك ٍ ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم
هبانی:

 -1هفَْم ضٌاسٖ هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم تشاساس س٘شُ اخاللٖ ٍ ػولٖ اهام سضا (ع) ٍ اهام هَسٖ تي جؼفش(ع)
 -2گًَِ ضٌاسٖ هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم تشاساس س٘شُ اخاللٖ ٍ ػولیٖ اهیام سضیا (ع) ٍ اهیام هَسیٖ تیي جؼفیش(ع)
آسیب شناسی:

 -1آس٘ة ضٌاسٖ التػادٕ ػذم تحمك هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم تشاساس س٘شُ اخاللٖ ٍ ػولیٖ اهیام سضیا (ع)
ٍ اهام هَسٖ تي جؼفش (ع)
 -2آس٘ة ضٌاسٖ فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ ػذم تحمك هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هیشدم تشاسیاس سی٘شُ اخاللیٖ ٍ ػولیٖ
اهام سضا (ع) ٍ اهام هَسٖ تي جؼفش (ع)
 -3آس٘ة ضٌاسٖ س٘اسٖ ػذم تحمك هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم تشاساس س٘شُ اخاللٖ ٍ ػولٖ اهام سضا (ع)
ٍ اهام هَسٖ تي جؼفش (ع)
ترسین راهکارهای ترویج و نهادینه شذى هفاهوه و درک هتقابل و هشترک هیاى حاکویت و هردم:
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-2
-3
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ًمص ٍ ٍظاٗف حاوو٘ت دس تشٍٗج ٍ ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم
ًمص ٍ ٍظاٗف هشدم دس تشٍٗج ٍ ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم
ًمص ٍ ٍظاٗف سساًِ ّا دس تشٍٗج ٍ ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى حاوو٘ت ٍ هشدم
ًمص ٍ ٍظاٗف گشٍّْا ٍ ًْادّإ اجتواػٖ ،فشٌّگٖ ،هزّثٖ ٍ س٘اسٖ دس ًْادٌِٗ ضذى هفاّوِ ٍ دسن هتماتل ٍ هطتشن ه٘اى
حاوو٘ت ٍ هشدم

هوانغ تحقق و نهادینه شذى هفاهوه و درک هتقابل و هشترک هیاى حاکویت و هردم:

فردی :سٍاًٖ ،س٘اسٖ ،التػادٕ ،فشٌّگٖ ٍ ...
اجتواػی :س٘اسٖ ،التػادٕ ،فشٌّگٖ ٍ ...
هوضوع:
بخش ویژه:



سبک زنذگی شهری در آرهانشهر رضوی (با تکیه بر وضؼیت هبلواى و هؼواری شهری اهروز در کشور ها و نسبت آى باا
آرهانشهر رضوی)

تقوین:

هْلت اسسال آثاس 1331/4/05 :
صهاى اػالم آثاس تشگضٗذُ1331/4/20 :
تاسٗخ تشگضاسٕ ّواٗص ػلوٖ پژٍّطٖ اخالق ٍ آداب سضَٕ :چْاسضٌثِ 1331/4/21
جوایس :

ًفش اٍل :لَح تمذٗش ،تٌذٗس جطٌَاسُ ٍ ووه ّضٌِٗ سفش تِ هطْذ تِ هثلغ  25/000/000سٗال
ًفش دٍم :لَح تمذٗش ،تٌذٗس جطٌَاسُ ٍ ووه ّضٌِٗ سفش تِ هطْذ تِ هثلغ  20/000/000سٗال
ًفش سَم :لَح تمذٗش ،تٌذٗس جطٌَاسُ ٍ ووه ّضٌِٗ سفش تِ هطْذ تِ هثلغ  11/000/000سٗال
ًفش چْاسم :لَح تمذٗش ،تٌذٗس جطٌَاسُ ٍ ووه ّضٌِٗ سفش تِ هطْذ تِ هثلغ  15/000/000سٗال
ًفش پٌجن :لَح تمذٗش ،تٌذٗس جطٌَاسُ ٍ ووه ّضٌِٗ سفش تِ هطْذ تِ هثلغ  13/000/000سٗال
توضیحات:

 -1تش سٍٕ پاوت آثاس اسسالٖ ػثاست هشتَط تِ« ّواٗص آسهاًطْش سضَٕ » حتوا ل٘ذ گشدد
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اصغاحثاى آثاسهٌتخة جْت لشائت گضٗذُ اثش خَد دس ّواٗص دػَت تؼول خَاّذ آهذ.
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ّضٌِٗ ّإ اٗاب ٍ رّاب،اسىاى ٍ پزٗشاٖٗ دس عَل تشگضاسٕ جطٌَاسُ تِ ػْذُ دت٘شخاًِ جطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ضشوت وٌٌذگاى
دسهشحلِ ٕ پاٗاًٖ هتٌاسة تا هَلؼ٘ت استاى ووه ّشٌِٗ سفش صهٌٖ٘ ٗا سٗلٖ پشداخت خَاّذضذ.

 -4آثاس تشگضٗذُ دسلالة لَح فطشدُ ٍ ٗا وتاب چاج ٍ تشإ ضشوت وٌٌذگاى اسسال خَاّذ گشدٗذ
راهنوای تنظین هقاالت:

 -1هماالت درواغذ ،A 4هحیط  2003Wordیا  2007Wordو یا  2010Wordبا للن سر یا لوتوط در  25 -15صفحه  300ولوه
ای تایپ شذه هوزاه لوح فشزده  CDارعال شونذ.
 -2چىیذه فارعی هماالت حذاوثز  200-150ولوه و واصگاى ولیذی (حذاوثز  )7-5ولوه باشذ.
 -3شیوه ارجاع بز اعاط (نام خانوادگی،عال انتشار،صفحه) باشذ.
 -4الگوی هنابغ و هاخذ هطابك الگوی نام خانوادگی،نام هؤلف،نام اثز،هحل نشز ،ناشز ،نوبت،چاپ،عال انتشار تنظین شود.
شیوه ارسال:

 -1هشاجؼِ تِ ساٗت  ٍ www.portal.shamstoos.irآپلَد فاٗل همالِ اص لسوت اسسال هماالت.
 -2پژٍّطگشاى هٖ تَاًٌذ هماالت خَد سا تِ آدسس پستٖ دت٘شخاًِ ّواٗص استاى تِ ّوشاُ لَح فطشدُ تا دسج هطخػات واهل
ضٌاسٌاهِ إ ٍ ًطاًٖ پستٖ ٍ ضواسُ تواس اسسال ًواٌٗذ.
*هطخػات واهل غاحة همالِ ضاهل ًام ٍ ًام خاًَادگٖ ،هذسن ٍ سضتِ تحػ٘لٖ ،ضواسُ تلفي(،تشج٘حا ّوشاُ) ً،طاًٖ هىاتثاتٖ ٍ
پست الىتشًٍ٘ىٖ غاحة همالِ الساهی است.
نکات:
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السم اعت هماله دربزدارنذه هوضوػات هوایش و با تىیه بزانذیشه وعیزه رضوی باشذ( .هماالت خارج اس هوضوػات هوایش داوری
نخواهذ شذ).
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هماله ارعالی نبایذ در هوایش های لبلی و هزتبط ارائه شذه باشذ.

-3

هماله ارعالی هغتزد نوی گزدد.

-4

ارعال چنذ هماله اسیه فزد بالهانغ اعت.

-5

هماالت بزگشیذه در هجووػه ای هنتشز و چاپ هی گزدد.

-6

لیذ ػنواى دلیك هوضوع هز یه اس هماالت ارعالی در فزم تماضای شزوت و الصاق تصویز آى بز روی هز یه اس هماالت به صورت
جذاگانه الشاهی اعت.
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هماالت بزگشیذه وه شزایط ػلوی و پضوهشی را داشته باشنذ ،در فزآینذ دیگزی داوری و در صورت احزاس شزایط ،در فصلناهه ػلوی
پضوهشی فزهنگ رضوی چاپ خواهذ شذ.

نشانی پستی:

اران ،خیاباى جهاد(هپىو) ،شهزن شهیذ بهشتی  ،فاس  ،1اداره ول فزهنگ و ارشاد اعالهی اعتاى هزوشی،دبیزخانه هوایش آرهانشهز رضوی.
شواره تواط :تلفىظ0863-3133860 :
نشانی عایت اینتزنتی:

www.portal.shamstoos.ir

نشانی پغت الىتزونیىی:

Info@razavimarkazi.ir

