تٍ وام خدا
السالم علیک یا علی ته مًسی الرضاعلیٍ السالم
خذا سحمت کىذ کؼی کٍ امش ماسا احیا کىذ .امام سضا(ػلیٍ الؼالم)
فراخًان
َمایش کرامت اوساوی در آمًزٌ َای رضًی
از سری تروامٍَای پاوسدَمیه جشىًارٌ ی تیه المللی امام رضاعلیٍ السالم
ادارٌ ی کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی استان زوجان -مرداد ماٌ 96
تٍ مىاػثت میالد تا ػؼادت حضشت ػلی ته مًػی الشضاػلیٍ الؼالم ي حضشت فاطمٍ مؼصًمٍ (ع) يتضسگذاشت حضشت احمذ ته مًػی
(شاَچشاؽ)ػلیٍ الؼالم ي َمضمان تا دٍَ کشامت ،اداسٌ ی کل فشَىگ ي اسشاد اػالمی اػتان صودان  ،تشگضاس می ومایذ.
اهداف:
الف :اشاعِ ٍ ترٍیج فرٌّگ هٌَر رضَی.
ب :گسترش فعالیتْای پژٍّشی هرتبط با سیرُ اّل بیت(علیْن السالم) بِ ٍیژُ حضرت اهام رضاعلیِ السالم
ج :گراهیداشت تَلیدکٌٌدگاى ٍ پدیدآٍرًدگاى آثار حَزُ فرٌّگ رضَی ٍ کوک بِ اًتشار گستردُ تر ایي عرصِ هعٌَی

محورهای فراخوان:
الف :مطالعات وظری
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مفًُم شىاسی کرامت اوساوی در فرَىگ رضًی
(حذیثی،فقُی،کالمی،ػشفاوی)
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تررسی تطثیقی کرامت اوساوی در فرَىگ رضًی ي مکاتة تشری
(اخالقی ،فلؼفی ،حقًقی ،سيان شىاختی ،خامؼٍ شىاختی ،اوؼان شىاختی ي)...

ب :مطالعات کارتردی

 -1آثار کرامت اوساوی در فرَىگ رضًی
صوذگی فشدی ي صوذگی اختماػی(سياتط َمؼایگی ،خاوًادٌ ،مًاخٍُ تا ادیان دیگش ي)...
 -2آسیة َا ي چالش َای فراريی تحقق کرامت اوساوی در جُان معاصر ي راَکارَای رفع آن تا الُام از آمًزٌ َای
رضًی
مقررات شرکت در همایش :

 مقالٍ تایذ حاصل پظيَش َای ػلمی محقق( دس ػطح مدالت ػلمی – پظيَشی) ي دس تشداسوذٌ ی خىثٍ َایی اص وًآيسی تاشذ.
 اخضای ػاختاسی مقالٍ ی ػلمی( چکیذٌ ،دسآمذ ،مته ،وتیدٍ گیشی ي فُشػت مىاتغ) دس آن لحاظ گشدد.
 اسخاػات تٍ صًست دسين متىی( وام خاوًادگی مًلف ،ػال وشش:شماسٌ صفحٍ) تاشذ ي تشای تًضیحات الصم اص پی وًشت اػتفادٌ گشدد.
 فُشػت مىاتغ مًلف محًس تاشذ ( .تا وام مًلف آغاص گشدد)

 مقالٍ پیش تش دس َیچ َمایش ي کىگشٌ ای اسائٍ ي یا چاج وشذٌ تاشذ.
 چکیذٌ مقاالت اص  200کلمٍ تیش تش وثاشذ.
 کلیذ ياطٌ  ،تایذ وشان دَىذٌ ی ػیش تکًیىی مقالٍ ي تیه  3تا  7کلمٍ تاشذ.
 آثاس تشگضیذٌ  ،دس قالة کتاب چاج ي تشای صاحثان اثش ،اسػال خًاَذ گشدیذ.
 اطالع سػاوی ي فشآیىذ ثثت وام ي اسػال اثش اص طشیق تاسومای شمغ تًع تٍ وشاوی  zanjan.shamstoos.irي
 portal.shamstoos.irاودام می شًد .
 مقاالت اسػالی حذاکثش  20صفحٍ  A4تٍ صًست یک سي ،تا فًوت  Lotus -12ي دس وؼخٍ  word2007تُیٍ ي اسػال شًد.
 دتیشخاوٍ حق اػتفادٌ اص مقاالت اسػالی سا تشای چاج تا رکش وام پذیذآيسوذٌ اثش تشای خًد محفًظ می داسد
 مقاالت تشگضیذٌ َمایش دسصًستی کٍ دس خایی دیگش مىتشش وشذٌ تاشىذ ي ضًاتط الصم سا تٍ لحاظ ػلمی داسا تًدٌ ي دس مشحلٍ دايسی
فصلىامٍ علمی پژيَشی فرَىگ رضًی امتیاصات الصم سا کؼة ومایىذ ،دس ایه فصلىامٍ مىتشش می شًوذ
تثصرٌ :چىاوچٍ مىتخة ایه َمایش قثالً تا َمیه ػىًان کشامت اوؼاوی مقالٍ ای سا تٍ یکی اص تشوامٍ َای مًضًػی خشىًاسٌ
امام سضاػلیٍ الؼالم اسػال داشتٍ تاشذ ي تشگضیذٌ شًد دتیشخاوٍ ایه َمایش اص اػالم دايسی ي اوتخاب آن اثش مؼزيس خًاَذ تًد.
جوایز :
برگسيده اول  :تنديس جشنواره  +لوح سپاس  30 +هيليوى ريال
برگسيده دوم  :تنديس جشنواره  +لوح سپاس 20 +هيليوى ريال
برگسيده سوم  :تنديس جشنواره  +لوح سپاس  10 +هيليوى ريال
شایسته تقدیر:

نفر چهارم :لوح سپاس  +هبلغ  5/000/000ريال
نفر پنجن :لوح سپاس  +هبلغ  5/000/000ريال
نفر ششن :لوح سپاس  +هبلغ  5/000/000ريال
نفر هفتن :لوح سپاس  +هبلغ 5/000/000ريال
نفر هشتن :لوح سپاس  +هبلغ  5/000/000ريال
تبصره :1هشت نفر برگسيده و شايسته تقدير با هسينه دبيرخانه هوايش از سوی استاى دعوت و در هراسن اختتاهيه شرکت
خواهند داشت.
تبصره :2اهداء جوايس هنوط به حضور برگسيده در هراسن اختتاهيه خواهد بود.

نکات مهم:
-

َضیىٍ َای ایاب ي رَاب ،اػکان ي پزیشایی دس طًل تشگضاسی َمایش تٍ ػُذٌ ی دتیشخاوٍ َمایش تًدٌ ي تٍ ششکت کىىذگان دس مشحلٍ
وُایی  ،متىاػة تا مًقؼیت محل ػکًوتشان ،کمک َضیىٍ ی ػفش (سیلی – خادٌ ای )پشداخت خًاَذ شذ.

َ -شگًوٍ وظش ي پیشىُاد سا اص طشیق ػاماوٍ وظام پیشىُادات تشسيی ػایت  www.shamstoos.irاسػال فشماییذ.

تقویم:

الف: :مُلت اسػال مقالٍ96/4/1:
ج :صمان اػالم وتایح96/4/20:
د :صمان تشگضاسی96/5/4 :
نشانی پستی:
صودان ،میذان اػتقالل ،اداسٌ ی کل فشَىگ ي اسشاد اػالمی اػتان صودان
شماسٌ تلفه ي وماتش024-33548007 :
وشاوی سایتZanjan.shamstoos.ir :

پست الکتريویکیzanjan@shamstoos.ir :

اداره کل رفهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان

