تاسوِ زؼالی
السالم ػلیک یا ػلی تي هَسی الشضاػلیِ السالم
خذا سحور کٌذ کسی کِ اهش ها سا احیا کٌذ ( .اهام سضاػلیِ السالم)

فراخَاى
چْارهیي ّوایش بیي الوللي گفتگَ ٍ هٌاظرات رضَی
از سری برًاهِ ّای شاًسدّویي جشٌَارُ بیي الوللي اهام رضا علیِ السالم
اردبیل – آذر هاُ 97
ادارٌ كل فرَىگ ي ارضاد اسالمي استان اردبیل با َذف اضاعٍ ي تريیج فرَىگ مىًر رضًی ،گسترش فعالیت َای پژيَطي مرتبط
با سیرٌ ائمٍ معصًمیه بًیژٌ حضرت امام رضا علیٍ السالم،گرامیذاضت تًلیذ كىىذگان ي پذیذآيروذگان برتر آثار پژيَطي در زمیىٍ
سیرٌ ي معارف امام رضا علیٍ السالم ي كمک بٍ اوتطار گستردٌ تر ایه آثارو تريیج فرَىگ گفتگً ي مىاظرٌ با الُام از مىاظرات
حضرت امام رضاعلیٍ السالم؛ چُارمیه ديرٌ َمایص بیه المللي گفتگً ي مىاظرات رضًی را در بخص َای مقاالت پژيَطي ،كتاب ي
پایان وامٍ ي بخص يیژٌ برگسار مي كىذ.

 -1بخش هقاالت پژٍّشي
هحَرّای فراخَاى :

الف  -هٌاظرُ در اسالم
هػالحِ ٍ ساصش دس اًذیطِ سضَی
گفسواى دیٌی ٍ ضشٍسذ ّای آى دس اًذیطِ سضَی
زاسیخ ،فلسفِ ٍ حمَق دس اًذیطِ سضَی
هٌاظشاذ سضَی ٍ هزاکشاذ دیدلوازیک ،تایسسِ ٍ ساّکاسّا
زاسیخ ػلن دس هٌاظشاذ سضَی
جایگاُ ػمالًیر دس هٌاظشاذ سضَی
ضاخع ّای فشٌّگ ػوَهی دس اًذیطِ سضَی
ػِلواًیر دس اًذیطِ سضَی
حمَق ضْشًٍذی دس اًذیطِ سضَی
ب  -هٌاظرُ در عصر حاضر
-

جشیاى ضٌاسی هٌاظشُ دس ػػش حاضش

 تشسسی دالیل اجسٌاب ػلوای ٍّاتیر اص هٌاظشُ تا ػلوای ضیؼِ-

ًمص هٌاظشُ دس سضذ جاهؼِ ٍ حك جَیی ٍ حك یاتی ٍ احیای اسالم ًاب هحوذی (ظ) دس ػػش حاضش

-

هٌاظشاذ ػلوای اسالم تا اًذیطوٌذاى هسیحی ٍ یَْدی

-

ًطاًِ ضٌاسی هٌاظشاذ اسالهی

 هٌاظشُ جایگضیي هٌالطِجً -قش گفتگَ ٍ هٌاظرُ در صلح جْاًي

هقررات شرکت در جشٌَارُ:

 -1اطالال رسانالالو فسآسند ثبالالنسم الالاس الالواسآساانالالو سامالالدسا سطدسثالالتسروا یالالوسستالالیبسرالال

س الال سس شالالو فس

ardebil.shamstoos.irسآس portal.shamstoos.irا جواسمفست دس.س س
 -2ػوَم هحمماى ٍ خژٍّطگشاى ػضیض دس سشاسش ایشاى اسالهی هی زَاًٌذ هماالذ خَد سا تػَسذ زایح ضذُ حذالل
دس  15غفحِ ٍ حذاکثش دس  25غفحِ  A4تِ غَسذ زک سٍ ٍ تا فًَر  Lotus 12تِ ساهاًِ ثثر ًام الکسشًٍیکی
اسسال کٌٌذ.
 -3هماالذ اسایِ ضذُ ًثایذ دس دٍسُ ّای گزضسِ تشًاهِ ّای هَضَػی جطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضا ػلیِ السالم ٍ
ًیض ّوایص ّا ٍ جطٌَاسُ ّای دیگش ضشکر کشدُ تاضٌذ.
 -4دتیشخاًِ ّوایص دس اًسخاب ،اغالح ٍ گضیٌص آثاس تشای چاج هجوَػِ هماالذ آصاد اسر .
 -5دتیشخاًِ حك اسسفادُ اص هماالذ اسسالی سا تشای چاج تا رکش ًام خذیذآٍسًذُ اثش تشای خَد هحفَػ هی داسد
 -6هماالذ تشگضیذُ دس ّوایص زَسظ غاحثاى اثش اسایِ خَاّذ ضذ.
 -7هماالذ تا سٍش زحمیك ػلوی ًگاضسِ ضذُ ٍ فْشسر هٌاتغ ٍ هأخز دس خایاى هماالذ رکش ضَد.
 -8هماالذ تشگضیذُ ّوایص دسغَسزی کِ دس جایی دیگش هٌسطش ًطذُ تاضٌذ ٍ ضَاتظ الصم سا تِ لحاػ ػلوی داسا
تاضٌذ ،چٌاًچِ دس هشحلِ داٍسی فصلٌاهِ علوي پژٍّشي فرٌّگ رضَی اهسیاصاذ الصم سا کسة ًوایٌذ ،دس ایي
فػلٌاهِ هٌسطش هی ضًَذ
جَایس :

تشگضیذُ اٍل  :زٌذیس جطٌَاسُ  +دیدلن افسخاس  30 +هیلیَى سیال
تشگضیذُ دٍم  :زٌذیس جطٌَاسُ  +دیدلن افسخاس20 +هیلیَى سیال
تشگضیذُ سَم  :زٌذیس جطٌَاسُ  +دیدلن افسخاس 10+هیلیَى سیال
زثػشُ :1تشگضیذگاى ّوایص تا ّضیٌِ دتیشخاًِ ّوایص اص سَی اسساى دػَذ ٍ دس هشاسن اخسساهیِ ضشکر خَاٌّذ
داضر.
زثػشُ :2اّذاء جَایض هٌَط تِ حضَس تشگضیذُ دس هشاسن اخسساهیِ خَاّذ تَد.
 -2بخش کتاب ٍ پایاى ًاهِ داًشگاّي:
 -1زواهی کسة زالیفی یا زشجوِ ضذُ ٍ خایاى ًاهِ ّای هماعغ هخسلف داًطجَیی کِ تا هَضَػاذ ّوایص هغاتمر
داضسِ تاضٌذ ،دس ایي تخص لاتل خزیشش خَاٌّذ تَد.
ب  -هسماضیاى جْر اسسال آثاس خَد ،هحذٍدیسی اص ًظش زؼذاد ًخَاٌّذ داضر.
ج ّ -ش هسماضی تایذ دٍ ًسخِ اص کساب زالیفی یا زشجوِ ضذُ ٍ خایاى ًاهِ خَد سا کِ دس سال ّای  96 ٍ95زالیف ٍ
تِ چاج سسیذُ اسر  ،تِ ّوشاُ دسخَاسر کسثی ضشکر دس ّوایص ،تِ آدسس دتیشخاًِ اسسال ًوایذ.
جَایس :

تشگضیذُ ّای اٍل کساب ٍ خایاى ًاهِ  :زٌذیس جطٌَاسُ  +دیدلن افسخاس  15 +هیلیَى سیال
تشگضیذُ ّای دٍم ّش تخص  :زٌذیس جطٌَاسُ  +دیدلن افسخاس10 +هیلیَى سیال
تشگضیذُ ّای سَم کساب ٍ خایاى ًاهِ :زٌذیس جطٌَاسُ  +دیدلن افسخاس 5 +هیلیَى سیال
 -3بخش ٍیژُ :

دس تخص ٍیژُ تِ زَلیذ آثاسی خشداخسِ هی ضَد کِ هحسَا ٍ هضوَى آثاس حَل هحَس حضشذ اهام هَسی کاظن(ع)
تاضذ .
جایسُ بخش ٍیژُ بِ یک ًفر:

لَح سداس  ،زٌذیس جطٌَاسُ ٍ جایضُ ًمذی تِ هثلغ  10/000/000سیال
ًکات هْن :

اص ًفشاذ هٌسخة تشگضیذُ تِ ػٌَاى هیْواى دتیشخاًِ ّوایص ػلوی خژٍّطی هٌاظشاذ سضَی دس هشاسن اخسساهیِ
دػَذ تؼول هی آیذ.
ًطسر ّای زخػػی ٍ کاسگاُ ّای آهَصضی تِ ػٌَاى تشًاهِ ّای جٌثی تا حضَس هیْواًاى ٍ اسازیذ غاحثٌظش
تشگضاس خَاّذ ضذ.
آثاس تشگضیذُ تػَسذ کساب چاج ضذُ ٍ تشای ضشکر کٌٌذگاى اسسال خَاّذ گشدیذ.
ّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب  ،اسکاى ٍ خزیشایی دس عَل تشگضاسی جطٌَاسُ تِ ػْذُ دتیشخاًِ جطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ
تشگضیذگاى دس هشحلِ خایاًی جطٌَاسُ ( کوک ّضیٌِ سفش -سیلی ٍ جادُ ای ) خشداخر خَاّذ ضذ .

هرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات برروی سایت  www.shamstoos.irارسال فرمایید.
تقَین برگساری :

آخشیي هْلر اسسال آثاس 15 :هْشهاُ 97
اػالم آثاس تشگضیذُ 10 :آتاى هاُ 97
زاسیخ تشگضاسی ّوایص  5-3:آرس هاُ ّ 97وضهاى تا ّفسِ تاضکَُ ٍحذذ ،هیالد تاسؼادذ حضشذ هحوذ
هػغفی(ظ) ٍ ٍالدذ هسؼَدحضشذ اهام غادق(ع)
ًشاًي پستي :

اسدتیل – خیاتاى ضْیذ هغْشی-جٌة تیوِ ایشاى  -اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی اسساى اسدتیل – ًوایٌذگی تٌیاد
تیي الوللی اهام سضا ػلیِ السالم دس اسساى اسدتیل  -دتیشخاًِ ّوایص تیي الوللی گفسگَ ٍ هٌاظشاذ سضَی
ضواسُ زواس 045-33231453-33231443 ٍ 045-33230874 :
ضواسُ ًواتش 33230874 :
ًطاًی سایر ٍ خسر الکسشًٍیکی :
monazeraterazavi@gmail.com
ساهاًِ خیاهک 20003767:
اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی اسساى اسدتیل
تٌیاد تیي الوللی فشٌّگی ٌّشی اهام سضا ػلیِ السالم
ضَسای فشٌّگ ػوَهی اسساى اسدتیل
اسساًذاسی اسدتیل
داًطگاُ ادیاى ٍ هزاّة
ساصهاى فشٌّگ ٍ اسزثاعاذ اسالهی
جاهؼِ الوػغفی الؼالویِ

حَصُ ػلویِ اسساى اسدتیل
داًطگاُ هحمك اسدتیلی
داًطگاُ آصاد اسالهی اسدتیل
هَسسِ فشٌّگی ٍ ٌّشی

