فراخوان آثار پژوهشی طالب جوان سراسر کشور

هفتمیه جشنواره عالمه حلی(ره) ـ 1393

•

معايوت پژيَص مرکس مذیریت حًزٌَای علمیٍ تا َمکار ی معايوت پژيَص مرکس مذیریت حًزٌَای علمیٍ خًاَران در راستای گسترش فرَىگ
(رٌ)

پژيَص ي تقذیر از پژيَطگران جًان حًزٌَای علمیٍ سراسر کطًرَ ،فتمیه جطىًارٌ عالمٍ حلی

را ترگسار میکىذ .طالب محترم میتًاوىذ آثار

خًد را در گريٌَای علمی زیر تٍ دتیرخاوٍ جطىًارٌ ارسال ومایىذ:

 .1تفسیر و علوم لرآنی

 .2فمه و حموق اسالمی

 .3کالم

 .4علوم حدیث و درایه

 .5اصول فمه

 .6فلسفه و منطك

 .7اخالق و تربیت

 .8تاریخ اسالم و تشیع

 .9ادبیات

 .10علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین)

 قابل تَجِ طالب پایِّای ّفتن ٍ باالتر :آثاری کٍ در زمیىٍ «تایستٍَا ،آسیةضىاسی ي راٌَای تُسازی فرَىگ در مًضًعات مذیریت ،اقتصاد
مقايمتی ،فرَىگ عمًمی ،جمعیت ي »...ارائٍ ضًوذ ،از امتیاز يیژٌ ترخًردار ضذٌ ي جایسٌ يیژٌ ترای ترگسیذگان ایه تخص در وظر گرفتٍ میضًد.

•

شرایط هربَط بِ آثار:

 آثاس علوی تا هحتَای پژٍّش ،تألیف ،تصحیح ٍ تشجوِ تاشذ. آثاس اسسالی ،دس لالة همالِ ،کتاب ٍ پایاىًاهِ تاشذ. تثصشُ :1تحمیمات پایاًی حَصُّای علویِ خَاّشاى تِ عٌَاى پایاىًاهِ پزیشفتِ هیشَد.
 تثصشُ :2پایاىًاهِّای داًشگاّی طالب تِ ششط ّوضهاًی تحصیل آًْا دس داًشگاُ ٍ حَصُ ،پزیشفتِ هیشًَذ.
 ّش پژٍّشگش هیتَاًذ حذاکثش  3اثش اسسال کٌذ. آثاس هشتشن (گشٍّی) پزیشفتِ هیشَد. -آثاس ،حتواً تِ صَست تایپشذُ (تا فشهت  wordدس صفحات  ٍ A4حذالل  10صفحِ  250کلوِای) تاشذ.

•

شرایط پدیدآٍرًدگاى آثار:

 حذاکثش سي ششکتکٌٌذگاى  31سال هیتاشذ (متًلذیه  1362/1/1ي مابعذ آن). تشگضیذُ ًشذى دس دٍسُ لثلی جشٌَاسُ (از آوجا کٍ یکی از فلسفٍَا ی شکلگیری جشىًارٌ عالمٍ حلی(رٌ) تشًیق طالب وًقلم حًزٌَای علمیٍاستَ ،یچ پژيَشگری ومی تًاوذ برای دي سال پیاپی برگسیذٌ شًد ،يلی اوتخاب پژيَشگر بٍ صًرت متىايب بالماوع است).

•

ًحَُ ثبتًام ٍ ارسال آثار:

 هْلت اسسال آثاس اص  20خشداد  1393تا  30آرس  1393هیتاشذ؛ ثثتًام اص طشیك ساهاًِ ایٌتشًتی ثثتًام جشٌَاسُ تِ آدسس  www.jhelli.irاًجام هیشَد. ٌّگام ثثتًام ایٌتشًتی ،فایل الکتشًٍیکی اثش ( ً )wordیض اص طشیك ساهاًِ ثثتًام ایٌتشًتی جشٌَاسُ اسسال شَد؛ اصل اثش تِ ّوشاُ پشیٌت فشم ثثتًام ایٌتشًتی اص طشیك پست تِ صٌذٍق پستی جشٌَاسُ اسسال شَد؛ طالتی کِ هحل تحصیل آًْا دس استاىّای تْشاى ،اصفْاى ،خشاساى ،لن ،کشهاىّ ،وذاى ،فاسس ،یضد ٍ آرستایجاى ششلیهیتاشذ ،آثاس خَد سا هیتایست تِ دتیشخاًِّای جشٌَاسُ دس استاى هشتَط اسائِ ًوایٌذ.

•

هزایا:

 تِ صاحثاى آثاس تشگضیذُ ،لَح تمذیش جشٌَاسُ ٍ جَایض اسصًذُ تعلك هیگیشد. -تشگضیذگاى جشٌَاسُ ،جْت استفادُ اص تسْیالت پژٍّشگشاى تِ هعاًٍتّای پژٍّش حَصُّای علویِ هعشفی هیشًَذ.

•

آدرس پستی دبیرخاًِّای جشٌَارُ:

 دتیشخاًِ استاى تْشاى :تْشاى ،خیاتاى پیشٍصی ،خیاتاى ًیشٍی َّایی  ،2/31پالن  ،25هعاًٍت پژٍّش حَصُ علویِ استاى تْشاى دتیشخاًِ استاى اصفْاى :اصفْاى ،خیاتاى حافظ ،هشکض هذیشیت حَصُ علویِ اصفْاى ،طثمِ ّوکف ،اتاق 13 دتیشخاًِ خشاساى تضسگ :هشْذ ،اتتذای خیاتاى طثشسی ،جٌة تٌیاد پژٍّشّای آستاى لذس سضَی ،هشکض هذیشیت حَصُ علویِ خشاساى،طثمِ ّوکف ،دتیشخاًِ جشٌَاسُ عالهِ حلی

(سُ)

 دتیشخاًِ استاى لن :لن ،اتتذای  45هتشی صذٍقً ،ثش هیذاى هفتح ،ساختواى جٌة سَپش تٌیحسیٌی ،طثمِ سَم ،هعاًٍت پژٍّش حَصُعلویِ استاى لن

 دتیشخاًِ استاى فاسس :شیشاص ،شاّچشاغ ،تلَاس شْیذ دستغیة ،خیاتاى  9دی ،هعاًٍت پژٍّش حَصُ علویِ استاى فاسس دتیشخاًِ استاى کشهاى :کشهاى ،خیاتاى هطْشی ،کَچِ آسیاتاد ،غشتی  ،14هذیشیت حَصُ علویِ استاى کشهاى دتیشخاًِ استاى ّوذاىّ :وذاى ،هیذاى اهام خویٌی ،خیاتاى شْذا ،کَچِ آخًَذ ،هذیشیت حَصُ علویِ ّوذاى ،کذ پستی6514654153 : -دتیشخاًِ استاى آرستایجاى ششلی :تثشیض ،تلَاس  29تْوي ،طثمِ دٍم کتاتخاًِ ٍلیعصش(عج) ،هشکض هذیشیت حَصُ علویِ آرستایجاى ششلی

 دتیشخاًِ استاى یضد :یضد ،خیاتاى اهام خویٌی ،اًتْای خیاتاى هسجذ جاهع ،هشکض هذیشیت حَصُ علویِ یضد ،کذ پستی8919938866 : -دتیشخاًِ هشکضی (طالب سایش استاىّا) :لن ،صٌذٍق پستی 185 :ـ 37165

• پایگاُ ایٌترًتیwww.jhelli.ir :

• ایویلhelli.info2@gmail.com :

• تلفي025-32904976 :

• پیاهک3000101072 :

