صلی اهلل علیک یا علی بن موسی الرضاعلیه السالم
صلی اهلل علیک یا علی بن موسی الرضا(علیه السالم)
فراخوان
ششمین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی
از سری برنامه های هجدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم
اردبیل – بهمن ماه 99
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل با همراهي پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات و معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالالمي و
باهماهنگي بنیاد بین المللي فرهنگي هنری امام رضا علیه السالم با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منالرر رضالری ،گسالتر فعالیالت هالای پژوهشالي
مرتبط با سیره ائمه معصرمین و به ویژه حضرت امام رضا علیه السالم،گرامیداشت ترلید كنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار پژوهشي در زمینه سالیره و
معارف امام رضا علیه السالم و كمک به انتشار گسترده تر این آثار و ترویج فرهنگ گفتگر و مناظره با الهالام از منالاظرات حضالرت امالام رضالا علیاله
السالم ،ششمین دوره همایش بین المللي گفتگر و مناظرات رضری را همزمان با ایام والدت باسعادت بانری آب و آئینه ،حضرت فاطمه زهالراس) و
دهه فرخنده فجر در بخش های اصلي وآزاد ،دانشجریي و بخش ویژه گفتگری ادیان و مذاهب برگزار مي كند.
الف) بخش اصلی و آزاد :
همه محققان و پژوهشگران داخلي و خارجي ،اساتید ،طالب و دانشجریان مراكز علمي ،دانشگاهي ،حرزوی و نیز اعضای هیئت های علمي دانشالگاه
ها و مراكز آمرز عالي و مرسسات تحقیقاتي و پژوهشي ،مي ترانند در این بخش شركت كننالد و دبیرخاناله هیوگرناله محالدودیتي از لحالا سالن،
مدرک تحصیلي و نیز تعداد مقاالت ارسالي ندارد.
محررهای مقاالت پژوهشي بخش اصلي:
تاریخ علم در گفتگر و مناظرات رضری
مناظره در سیره و فرهنگ اهل بیت علیهم السالم
بررسي جنبههای مختلف گفتگر و مناظرات حضرت امام رضاسع به عنران الگری گفتگر و مناظره درتاریخ اسالم
گفتگر و نقش آن در جرامع دیني و ضرورت های آن در اندیشه رضری
شاخص های فرهنگ عمرمي در گفتمان رضری
مظاهر و نشانه های انصاف در مناظرات تاریخي
نشانه شناسي گفتگر و مناظرات اسالمي
جایگاه گفتمان دیني در كتب فقهي و علرم اسالمي
گفتگر و مناظرات علمای اسالم با اندیشه مندان ادیان دیگر
بررسي دالیل اجتناب علمای وهابیت ازگفتگر و مناظره با اندیشه مندان و علمای شیعه
ارتباطات و نقش آن در گفتگری تمدن ها و ادیان و مذاهب
نقش رسانه ها در گفتگری ادیان و مذاهب
فرهنگ گفتگر و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعي
گفتگر در اندیشه حضرت امام خمینيسره و رهبر معظم انقالب اسالمي
گفتگر و گام دوم انقالب اسالمي
گفتگر و نقش آن در خانراده
جریان شناسي گفتگر و مناظره در عصر حاضر
نقش گفتگر و مناظره در اعتالی جامعه در عصر حاضر
گفتگر و مناظره؛ جایگزین مناقشه
جایگاه گفتگر و مناظره در روابط بین الملل
جایگاه گفتگر و مناظره در علرم اجتماعي

مقررات شرکت در بخش اصلی و آزاد همایش:
 -1اطالالالع رسالالاني و فرآینالالد ثبالالت نالالام و ارسالالاق اثالالر از طریالالس تارنمالالای شالالم تالالر) بالاله نشالالاني  ardebil.shamstoos.irو
 portal.shamstoos.irانجام مي شرد.
 -2عمرم محققان و پژوهشگران عزیز مي ترانند مقاالت خرد را به صررت تایپ شده حداقل در  15صفحه و حداكثر در  25صالفحه  A4باله
صررت تک رو و با فرنت  Lotus 12به سامانه ثبت نام الکترونیکي ارساق كنند.
 -3مقاالت ارائه شده نباید در دوره های گذشته برنامه های مرضرعي جشنراره بین المللي امام رضا علیه السالالم ،دوره هالای قبلالي همالایش
گفتگر و مناظرات رضری و نیز جشنراره های دیگر شركت كرده باشند.
 -4دبیرخانه همایش در انتخاب ،تصحیح و گزینش آثار برای چاپ مجمرعه مقاالت آزاد است .
 -5دبیرخانه حس استفاده از مقاالت ارسالي را برای چاپ با ذكر نام پدیدآورنده اثر برای خرد محفر مي دارد.
 -6مقاالت برگزیده در همایش ترسط صاحبان اثر ارائه خراهد شد -7.مقاالت با رو تحقیس علمي نگاشته شده و فهرست منابع و مآخالذ در
پایان مقاالت ذكر شرد-8 .مقاالت برگزیده همایش درصررتي كه در جایي دیگر منتشر نشده باشند و ضرابط الزم را به لحالا علمالي دارا
باشند و در مرحله داوری فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضری امتیازات الزم را كسب نمایند ،با رعایت اولریت در این فصاللنامه منتشالر
مي شرند.
جوایزبخش اصلی:
برگزیده اوق  :یادمان همایش  +دیپلم افتخار  40 +میلیرن ریاق
برگزیده دوم  :یادمان همایش  +دیپلم افتخار30 +میلیرن ریاق
برگزیده سرم  :یادمان همایش  +دیپلم افتخار 20+میلیرن ریاق
برگزیده چهارم :یادمان همایش  +دیپلم افتخار 10+میلیرن ریاق
تبصره :1این جرایز بر اسا) معیارهای ارزیابي مقاالت پژوهشي و در صررت كسب امتیاز الزم به برگزیدگان اعطاء خراهد شد و در صالررت
عدم كسب امتیازات الزم ترسط برگزیدگان ،بر اسا) مصربه كمیته علمي همایش و نظر هیئت داوران از حائزین باالترین امتیاز تقدیر شالده و
هدایایي به ایشان تعلس خراهد گرفت.
تبصره :2در صررت اعالم ستاد ملي كرونا مبني بر مساعد شدن شرایط كشالرر و تصالمیم دبیرخاناله باله جهالت برگالزاری مراسالم اختتامیاله،
برگزیدگان همایش با هزینه دبیرخانه همایش از سری استان دعرت و در مراسم اختتامیه شركت خراهند داشت.
تبصره :3در صررت برگزاری مراسم اختتامیه اهدای جرایز منرط به حضرر برگزیدگان در مراسم اختتامیه خراهد بالرد و دبیرخاناله همالایش از
پذیر جانشین و یا فرد دیگر به عنران نماینده متقاضي معذور خراهد برد.
تبصره  :4در صررت عدم وجرد شرایط مناسب جهت برگزاری اختتامیه ،مراسم به صررت مجازی برگزار شده كه شرایط آن متعاقبا اعالم مي
گردد.
ب)بخش دانشجویی و طالب :
دانشجریان مقاطع تحصیلي دكتری ،ارشد و كارشناسي و طالب سطرح  2،3و  4كه در حاق تحصیل در مراكز دانشگاهي و حرزوی هستند ،بالا
ارائه گراهي تحصیل از دانشگاه و حرزه علمیه محل تحصیل و یا هر مدركي كه نشانگر دانشجر و طلبه بردن فرد شركت كننده در همالایش
باشد ،مي ترانند در این بخش شركت كنند.
محورهای بخش دانشجویی و طالب:
حضرت امام رضاسع  ،الگریي مناسب برای گفتگر و مناظره
نقش گفتگر و مناظره در نهضت ترلید علم در كشرر
ترویج گفتگر و مساله محرری در مراكز علمي و پژوهشي
نقش گفتگر در ارتقای فرهنگ پژوهشگری در كشرر
گفتگر و جایگاه آن در حل بحران های اجتماعي
جریان شناسي گفتگر و مناظره در عصر حاضر
نقش گفتگر در آینده انقالب اسالمي
نقش رسانه ها در گفتگری ادیان و مذاهب فرهنگ
گفتگر و نقش آن در ارتقای سرمایه اجتماعي

مقررات شرکت در بخش دانشجویی و طالب:
 -1اطالالالع رسالالاني و فرآینالالد ثبالالت نالالام و ارسالالاق اثالالر از طریالالس تارنمالالای شالالم تالالر) بالاله نشالالاني  ardebil.shamstoos.irو
 portal.shamstoos.irانجام مي شرد.
 -2عمرم محققان و پژوهشگران عزیز دانشجر و طلبه مي ترانند مقاالت خرد را به صررت تایپ شده حداقل در  15صالفحه و حالداكثر در 25
صفحه  A4به صررت تک رو و با فرنت  Lotus 12به سامانه ثبت نام الکترونیکي ارساق كنند.
 -3مقاالت ارائه شده نباید در دوره های گذشته برنامه های مرضرعي جشنراره بین المللي امام رضا علیه السالالم ،دوره هالای قبلالي همالایش
گفتگر و مناظرات رضری و نیز جشنراره های دیگر شركت كرده باشند.
 -4دبیرخانه همایش در انتخاب ،تصحیح و گزینش آثار برای چاپ مجمرعه مقاالت آزاد است .
 -5دبیرخانه حس استفاده از مقاالت ارسالي را برای چاپ با ذكر نام پدیدآورنده اثر برای خرد محفر مي دارد.
 -6مقاالت برگزیده در همایش ترسط صاحبان اثر ارائه خراهد شد.
 -7مقاالت با رو تحقیس علمي نگاشته شده و فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاالت ذكر شرد.
 -8مقاالت برگزیده همایش درصررتي كه در جایي دیگر منتشر نشده باشند و ضرابط الزم را به لحا علمالي دارا باشالند و در مرحلاله داوری
فصلنامه علمي پژوهشي فرهنگ رضری امتیازات الزم را كسب نمایند ،با رعایت اولریت در این فصلنامه منتشر مي شرند.
جوایزبخش دانشجویی و طالب:
برگزیده اوق  :یادمان همایش  +دیپلم افتخار  25 +میلیرن ریاق
برگزیده دوم  :یادمان همایش  +دیپلم افتخار20 +میلیرن ریاق
برگزیده سرم  :یادمان همایش  +دیپلم افتخار 15+میلیرن ریاق
برگزیده چهارم :یادمان همایش  +دیپلم افتخار 10+میلیرن ریاق
تبصره :1این جرایز بر اسا) معیارهای ارزیابي مقاالت پژوهشي و در صررت كسب امتیاز الزم به برگزیدگان اعطاء خراهد شد و در صالررت
عدم كسب امتیازات الزم ترسط برگزیدگان ،بر اسا) مصربه كمیته علمي همایش و نظر هیئت داوران از حائزین باالترین امتیاز تقدیر شالده و
هدایایي به ایشان تعلس خراهد گرفت.
تبصره :2در صررت اعالم ستاد ملي كرونا مبني بر مساعد شدن شرایط كشالرر و تصالمیم دبیرخاناله باله جهالت برگالزاری مراسالم اختتامیاله،
برگزیدگان همایش با هزینه دبیرخانه همایش از سری استان دعرت و در مراسم اختتامیه شركت خراهند داشت.
تبصره :3در صررت برگزاری مراسم اختتامیه اهدای جرایز منرط به حضرر برگزیدگان در مراسم اختتامیه خراهد بالرد و دبیرخاناله همالایش از
پذیر جانشین و یا فرد دیگر به عنران نماینده متقاضي معذور خراهد برد.
تبصره  :4در صررت عدم وجرد شرایط مناسب جهت برگزاری اختتامیه ،مراسم به صررت مجازی برگزار شده كه شرایط آن متعاقبا اعالم مي
گردد.
ج)بخش گفتگوی ادیان و مذاهب:
این بخش مختص اندیشه مندان ،صاحب نظران  ،محققان و پژوهشگران ادیان و مذاهب و روسا و اعضای انجمن های اقلیت های دیني است كه در
قالب نشستي در یکي از مراكز دانشگاهي اردبیل برگزار خراهد شد .عالقه مندان به حضرر در این بخش مي ترانند به صررت كتبي برای شالركت در
گفتگری ادیان و مذاهب اعالم آمادگي كنند.
محورهای بخش گفتگوی ادیان و مذاهب:
نقش راهبردی گفتگر در تقریب مذاهب و ادیان
ارتباطات و نقش آن در گفتگری تمدن ها ،ادیان و مذاهب
گفتگر و مناظرات رضری و نقش آن در نگاه اندیشه مندان ادیان و مذاهب
جریان شناسي گفتگر و مناظره در عصر حاضر
نقش گفتگر و مناظره در صلح جهاني
شرایط شرکت در بخش گفتگوی ادیان و مذاهب:
-1ارساق درخراست كتبي به همراه رزومه و سرابس علمي و پژوهشي سارساق درخراسالت  ،رزوماله و چیکالده مطالالب بصالررت الکترونیکالي و از
پررتاق  portal.shamstoos.irمي باشد.
 -2ارساق سرفصل و چکیده مطالب قابل ارائه در نشست بر اسا) مرضرعات اعالم شده
 -3دبیرخانه همایش در انتخاب و دعرت از میهمانان برای حضرر در این بخش آزاد است .
 -4دبیرخانه حس استفاده از مطالب و سخنراني های میهمانان مدعر این بخش را برای چاپ با ذكر نام میهمان برای خرد محفر مي دارد.

 -5دبیرخانه همایش از پذیر جانشین و یا فرد دیگر به عنران نماینده متقاضي معذور خراهد برد.
 -6به شركت كنندگان در این بخش ،هدایای نقدی به همراه یادمان همایش و دیپلم افتخار اهدا خراهد شد.
 -7كمک هزینه ایاب و ذهاب مدعرین و میهمانان این بخش ترسط دبیرخانه پرداخت خراهد شد.
نکات مهم :
 داوری تمامي بخش ها ترسط اساتیدی از اعضای هیئت علمي مرتبط با مرضالرع در دانشالگاههای اسالتان و پژوهشالگاه فرهنالگ ،هنالر وارتباطات انجام خراهد شد.
 به شركت كنندگان گراهي معتبر حضرر در همایش ،اعطا خراهد شد. آثار برگزیده به صررتي كتابي چاپ و برای شركت كنند گان ارساق خراهد گردید.در صورت برگزاری مراسم اختتامیه :
 از نفرات منتخب و برگزیده به عنران میهمان دبیرخانه در مراسم اختتامیه دعرت بعمل مي آید نشست های تخصصي و كارگاه های آمرزشي به عنران برنامه های جنبي با حضرر میهمانان و اساتید صاحب نظر برگزار خراهد شد. هزینه های ایاب و ذهاب  ،اسکان و پذیرایي در طرق برگزاری همایش به عهده دبیرخانه برده و به برگزیدگان در مرحله پایاني همایشس كمک هزینه سفر -ریلي و جاده ای پرداخت خراهد شد .
 هرگرنه نظر و پیشنهاد را از طریس سامانه نظام پیشنهادات برروی سایت  www.shamstoos.irارساق فرمایید.تقریم برگزاری :
 آخرین مهلت ارساق آثار  15 :دی ماه 99 اعالم آثار برگزیده  :اوق بهمن ماه 99 تاریخ برگزاری همایش14 :و  15بهمن ماه  99همزمان با سالگشت میالد باسعادت و فرخنده حضرت فاطماله زهالراس) و دهاله فرخنالدهفجر
نشاني پستي :
اردبیل – خیابان شهید مطهری-جنب بیمه ایران  -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل  -دبیرخانه همایش بین المللي گفتگالر و
مناظرات رضری -شماره تما) 045-33230874 :و  045-33231453-33231443داخلي 136
نشاني سایت و پست الکترونیکي :
 monazeraterazavi@gmail.com www.shamstoos.irمعاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاداسالمي ،بنیاد بین المللي فرهنگي هنری امام رضا علیه السالالم ،اداره كالل فرهنالگ و ارشالاد اسالالمي
استان اردبیل ،معاونت فرهنگي وزارت علرم ،تحقیقات و فناوری ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،شررای فرهنگ عمالرمي اسالتان اردبیالل،
استانداری اردب یل ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،جامعه المصطفي العالمیه ،سپاه حضرت عبا)سع اسالتان اردبیالل ،حالرزه علمیاله اسالتان
اردبیل ،دانشگاه محقس اردبیلي دانشگاه آزاد اسالمي اردبیل ،صداوسیمای مركز استان اردبیل ،دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل ،شررای اسالمي
و شهرداری اردبیل و ستاد هماهنگي كانرن های فرهنگي و هنری مساجد استان اردبیل

