السالم علیک یا علی بن موسی الرضاعلیه السالم

فراخوان
پنجمین همایش بین المللي گفتگو و مناظرات رضوی
از سری برنامه های هفدهمین جشنواره بین المللي امام رضا علیه السالم
اردبیل – آبان ماه 98
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گسترش فعالیت های پژوهشي مرتبط با
سیره ائمه معصومین بویژه حضرت امام رضا علیه السالم،گرامیداشت تولید كنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار پژوهشي در زمینه
سیره و معارف امام رضا علیه السالم و كمک به انتشار گسترده تر این آثارو ترویج فرهنگ گفتگو و مناظره با الهام از مناظرات
حضرت امام رضاعلیه السالم؛ پنج مین دوره همایش بین المللي گفتگو و مناظرات رضوی را در بخش های مقاالت پژوهشي ،كتاب و
پایان نامه و بخش ویژه برگزار مي كند.

محورهای مقاالت پژوهشي:
گفتمان دینی و ضرورت های آن در اندیشه رضوی
گفتگو و مناظرات رضوی و مذاکرات دیپلماتیک ،بایسته ها و راهکارها
تاریخ علم در گفتگو ومناظرات رضوی
شاخص های فرهنگ عمومی در گفتمان رضوی
عِلمانیت در اندیشه و گفتمان رضوی
مناظره در سیره و فرهنگ رضوی
جایگاه گفتمان دینی در کتب فقهی و علوم اسالمی
بررسی جنبههای مختلف گفتگو و مناظرات حضرت علی ابن موسی الرضا علیهالسالم به عنوان الگوی گفتگو و
مناظره درتاریخ اسالم
جریان شناسی گفتگو و مناظره در عصر حاضر
بررسی دالیل اجتناب علمای وهابیت ازگفتگو و مناظره با علمای شیعه
نقش گفتگو و مناظره در رشد جامعه و حق جویی و حق یابی و احیای اسالم ناب محمدی (ص) در عصر حاضر
گفتگو و مناظرات علمای اسالم با اندیشمندان مسیحی و یهودی
نشانه شناسی گفتگو و مناظرات اسالمی
گفتگو و مناظره جایگزین مناقشه
نقش گفتگو و مناظره در صلح جهانی
جایگاه گفتگو و مناظره در روابط بین الملل
جایگاه گفتگو و مناظره در علوم اجتماعی
مقررات شرکت در جشنواره:

 -1اطالالالر رسالالاني و فرآینالالد ثبالالت نالالام و ارسالالاق اثالالر از طریالالس تارنمالالای شالالم

تالالو

بالاله نشالالاني

 ardebil.shamstoos.irو  portal.shamstoos.irانجام مي شود.
 -2عموم محققان و پژوهشگران عزیز در سراسر ایران اسالمی می توانند مقاالت خود را بصورت تایپ شده حداقل
در  15صفحه و حداکثر در  25صفحه  A4به صورت تک رو و با فونت  Lotus 12به سامانه ثبت نام الکترونیکی
ارسال کنند.

 -3مقاالت ارایه شده نباید در دوره های گذشته برنامه های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم،
دوره های قبلی همایش گفتگو و مناظرات رضوی و نیز جشنواره های دیگر شرکت کرده باشند.
 -4دبیرخانه همایش در انتخاب ،اصالح و گزینش آثار برای چاپ مجموعه مقاالت آزاد است .
 -5دبیرخانه حق استفاده از مقاالت ارسالی را برای چاپ با ذکر نام پدیدآورنده اثر برای خود محفوظ می دارد.
 -6مقاالت برگزیده در همایش توسط صاحبان اثر ارایه خواهد شد.
 -7مقاالت با روش تحقیق علمی نگاشته شده و فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاالت ذکر شود.
 -8مقاالت برگزیده همایش درصورتی که در جایی دیگر منتشر نشده باشند و ضوابط الزم را به لحاظ علمی دارا
باشند و در مرحله داوری فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضوی امتیازات الزم را کسب نمایند ،در این فصلنامه
منتشر می شوند.
جوایز :

برگزیده اول  :تندیس جشنواره  +دیپلم افتخار  40 +میلیون ریال
برگزیده دوم  :تندیس جشنواره  +دیپلم افتخار30 +میلیون ریال
برگزیده سوم  :تندیس جشنواره  +دیپلم افتخار 20+میلیون ریال
برگزیده چهارم :تندیس جشنواره  +دیپلم افتخار 10+میلیون ریال
تبصره :1این جوایز بر اساس معیارهای ارزیابی مقاالت پژوهشی و در صورت کسب امتیازالزم به برگزیدگان اعطاء
خواهد شد و هیئت داوران مجاز است این جوایز را به شرط عدم کسب امتیازات الزم توسط برگزیدگان ،بین حائزین
باالترین امتیاز توزیع کند.
تبصره :2برگزیدگان همایش با هزینه دبیرخانه همایش از سوی استان دعوت و در مراسم اختتامیه شرکت خواهند
داشت.
تبصره :3اهداء جوایز منوط به حضور برگزیدگان در مراسم اختتامیه خواهد بود.
بخش ویژه :

در بخش ویژه به تولید آثاری پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور حضرت امام جواد(ع) باشد.
جایزه بخش ویژه به یک نفر:

لوح سپاس  ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ  10/000/000ریال
نکات مهم :

-

از نفرات منتخب برگزیده به عنوان میهمان دبیرخانه در مراسم اختتامیه دعوت بعمل می آید.
نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی به عنوان برنامه های جنبی با حضور میهمانان و اساتید صاحبنظر
برگزار خواهد شد.
آثار برگزیده به صورتی کتابی چاپ و برای شرکت کنند گان ارسال خواهد گردید.
هزینه های ایاب و ذهاب ،اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به
برگزیدگان در مرحله پایانی جشنواره ( کمک هزینه سفر -ریلی و جاده ای ) پرداخت خواهد شد .

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

-

آخرین مهلت ارسال آثار  5 :مهرماه 98
اعالم آثار برگزیده 5 :آبان ماه 98
تاریخ برگزاری همایش  21:و  22آبان ماه  98همزمان با هفته باشکوه وحدت و میالد باسعادت حضرت محمد
مصطفی(ص) و والدت مسعودحضرت امام صادق(ع)

نشاني پستي :

اردبیل – خیابان شهید مطهری-جنب بیمه ایران  -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل – نمایندگی بنیاد
بین المللی امام رضا علیه السالم در استان اردبیل  -دبیرخانه همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی
شماره تماس 045-33230874 :و  045-33231453-33231443داخلی 136
نشانی سایت و پست الکترونیکی :
monazeraterazavi@gmail.com -

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل
استانداری اردبیل
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
جامعه المصطفی العالمیه

حوزه علمیه استان اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل
موسسه فرهنگی و هنری

