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 حضرت علی بن موسيی الرضيا )ع( و حضيرت فا ميه مع يومه )ه( و همزميان بيا        باسعادت   سالروز میالدبه مناسبت 

 .كندبرگزار می  اردبیل اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمی استاندهه كرامت 

 اهداف : 

  الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی

 بویژهعلیهم السالم ائمه مع ومین  هفرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیرعلمی  پژوهشی ،ب : گسترش فعالیتهای 

 (امام رضا )ع حضرت 

فرهنگی هنری در زمینه سیره ، شخ یت و علمی پژوهشی ،آورندگان آثار برتر گرامیداشت تولیدكنندگان و پدید : ج

  امام رضا )ع( و كمک به انتشار گسترده تر این آثار حضرت معارف

 

 موضوع  مقاالت :

 مناظره یكی از روشهای تبلیغ در اسالم

 مناظرات مع ومین علیهم السالم

 جایگاه مناظره كنندگان شیعه در نگاه مع ومین

 ب مناظره از نگاه قرآن و سنتآدا

 نقش مناظره در رشد و حق جویی و حق یابی

 بررسی مناظرات علمای اسالم

 بررسی مناظرات علمی شیعه در دوران غیبت

 بررسی  تالیفات و مكتوبات مناظرات

 تحفظ بر آداب مناظرات در المراجعات

 المراجعات الگوی برتر مناظرات

 مراء آفت مناظرات

 حتااجبررسی كتاب اال

 مناظره علی ابن موسی الرضا )ع( ، بزرگ منظره تاریخ اسالم

 جریان مناظره در زمان معاصر

 دالیل اجتناب علمای بزرگ وهابیت از مناظره با علمای شیعه 

 زندگی نامه اصحاب مناظرات در زمان مع ومین

 مناظرات علمی اسالم با مسیحیت

 بررسی كتاب شب های پیشاور

 هتع ب ، آفت مناظر

 نحوه ارسال مقاالت:



 قلب ورت تایپ شده حدارا خود  مقاالتعموم محققان و پژوهشگران عزیز در سراسر ایران اسالمی می توانند  -1

به دبیرخانه همایش ارسال  Lotus 15به صورت تک رو و با فونت A4 صفحه  51و حداكثر در  صفحه 11در 

  كنند.

 .الزامی است 5002او ی word5002 ارسال سی دی مقاالت در محیط-5

مقاالت ارایه شده نباید در دوره های قبلی جشنواره و نیز همایش ها و جشنواره های دیگر شركت كرده -2

 .دنباش

  . در انتخاب ، اصالح و گزینش آثار برای چاپ ماموعه مقاالت آزاد است همایشدبیرخانه -4

 د شد.ارایه خواهتوسط صاحبان اثر همایش مقاالت برگزیده در   -1

 مقاالت با روش تحقیق علمی نگاشته شده و فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاالت ذكر شود.  - 6

 معیارهای ارزیابی مقاالت پژوهشی : 

مقدمه ،چكیده، واژگان كلیدی، ذكرمنابع و ماخذ، نتیاه گیری ،پرداخت ادبی ، نو و تناسب عنوان مقاله  با فراخوان ، 

  ،ابتكار و نوآوری در پرداختن به موضوعتازگی موضوع 

 

 تقویم :

 

 94پنام مردادماه مهلت ارسال آثار :آخرین 

 94بیستم مردادماه آثار برگزیده :  اعالم

 94مردادماه  59و  52تاریخ برگزاری همایش  :

 

 جوایز :

ده و سطح علمی و پژوهشی پس از ارزیابی كلیه آثار رسیده و به شرط رعایت موارد اعالم شهیئت داوران جشنواره 

 آثار رسیده می تواند هشت برگزیده همایش را به شرح ذیل انتخاب و تالیل نماید:

 میلیون ریال 50برگزیده  اول : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 

 میلیون ریال12برگزیده دوم : لوح سپاه+ 

 میلیون ریال16برگزیده سوم : لوح سپاه + 

 میلیون ریال14پاه+ برگزیده چهارم : لوح س

 میلیون ریال15برگزیده پنام  : لوح سپاه+ 

 میلیون ریال10برگزیده ششم  : لوح سپاه + 

 میلیون ریال2برگزیده هفتم  : لوح سپاه+ 

 میلیون ریال 6برگزیده هشتم  : لوح سپاه + 

رضوی پيذیرش خواهنيد    كلیه نفرات منتخب فوق الذكر به عنوان میهمان دبیرخانه همایش علمی پژوهشی مناظرات

شدو نشست های تخ  ی و كارگاه های آموزشی به عنوان برنامه های جنبی با حضور میهمانان و اساتید صياحبنظر  

 . شدبرگزار خواهد 

 

 

 



 توضیحات :

در صورت امكان نشانی الكترونیكی و  ودر ذیل آثار ارسالی مشخ ات كامل شناسنامه ای ، نشانی كامل پستی  

 ردد.گیدشماره تماه ق

 چاپ و برای شركت كنند گان ارسال خواهد گردید. یآثار برگزیده در قالب كتاب 

 درصورتی كه در جایی دیگر منتشر نشده باشند و ضوابط الزم را به لحاظ علمی دارا بوده مقاالت برگزیده  

  .نتشر می شوندو در مرحله داوری ف لنامه فرهنگ رضوی امتیازات الزم را كسب نمایند، در این ف لنامه م

هزینه های ایاب و ذهاب ، اسكان و پذیرایی در  ول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به   

 ریلی و جاده ای (  پرداخت خواهد شد . -برگزیدگان  در مرحله پایانی جشنواره ورودیه  ) كمک هزینه سفر

 نشانی پستی :

نمایندگی بنیاد  –اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل  -مه ایران جنب بی-خیابان شهید مطهری –اردبیل 

 دبیرخانه  همایش ملی مناظرات رضوی -بین المللی امام رضا )ع( در استان اردبیل 

 041-22521412-22521442و  041-22520224 شماره تماه :

 22520224شماره نمابر : 

 نشانی سایت و پست الكترونیكی  :
 monazeraterazavi@gmail.com 
 www.ardebil.farhang.gov.ir 

 50002262سامانه پیامک : 

 

 

 

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل

 بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع(

 هنر و ارتبا ات ، پژوهشگاه فرهنگ

 شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل

 استانداری اردبیل

 ریموسسه فرهنگی و هن

 


