
 بِ ًام خذا

 الؼالم ػلیک یا ػلی بي هَػی الشضا)ع(

 پظٍّـی-فشاخَاى ّوایؾ ػلوی

 تؼلین ٍ تزتیت در فزٌّگ رضَی

 بشًاهِ ّای ػیضدّویي جـٌَاسُ بیي الوللی اهام سضا )ع( هجوَػِ اص

 4991هْشهاُ داًـگاُ فشٌّگیاى خشاػاى سضَی)پشدیغ ؿْیذ بْـتی هـْذ(

 

 هقذهِ:

ٍ »قشآى کشین  با اػتؼاًت اص ایِ ؿشیفِ بِ هٌظَس تغییش ٍ تحَل، سؿذ ٍ تؼالی ٍ دػتیابی بِ یک ٍحذت فکشی ٍ 

تا ّوکاری تٌیاد تیي   ضْیذ تْطتی هطْذ(،داًطگاُ فزٌّگیاى خزاساى رضَی)پزدیس « اهزّن ضَری تیٌْن

تؼلیین ٍ تزتییت در   ژٍّطی پ-ّوایص ػلوی الوللی فزٌّگی ٌّزی اهام رضا)ع( ٍ سایز داًطگاُ ّا ،

ِ را تزگشار هی ًوایذ.هحَر اصلی ایي فزاخَاى تزرسیی   فزٌّگ رضَی  ٍ سییزُ  فزٌّیگ   ،اًذیطی

اًتظار هی رٍد کِ  تٌاتزایي اس پژٍّطگزاى ارجوٌذ حَسُ ٍ داًطگاُ.در تؼلین ٍ تزتیت است)ع( رضااهام 

پژٍّطی دتیزخاًِ ّوایص را در -ّای ػلویهؼیار تا ارسال پژٍّص ّای هزتثط،ارسًذُ،رٍش هٌذ تزخَردار اس 

 ایي ّوایص یاری فزهایٌذ.تیطتز ٍ تْتزتزگشاری  ّز چِ 

 

 : مهمترین اهداف همایش  

 گستزش فزٌّگ رضَی در تؼلین ٍ تزتیت 

 یز فزٌّگ رضَی در تؼلین ٍ تزتیت أثآضٌایی تا ت 

  ُرضَی در تؼلین ٍ تزتیت ی تزغیة پژٍّطگزاى ًسثت تِ سیز 

  ِالگَّای تؼلین ٍ تزتیت هَجَد  تا ضزایط هطلَب )سیزُ رضَی( ی هقایس 

 



 محورهای اصلی همایش 

 رضىیی اصىل و روشهای تربیتی در سیره  ،مبانی -1

  الف( هاّیت ٍ قلوزٍ تزتیت رضَی 

  ُرضَی ی ب( هٌاتغ ، ضَاّذ ٍ هثاًی تزتیتی سیز 

 رضَی تا اصَل هَجَد ی ( هقایسِ اصَل تزتیتی سیزُج 

 رضَی  ی رٍش ّای تزتیتی سیزُ ( ٍیژگیْایت 

 خصَصیات هؼلن تزاس در فزٌّگ رضَی ث ) 

 رضَی ی ( هفَْم اػتذال در تزتیت ٍ جایگاُ آى در سیزُج 

 

 الگىهای تربیتی فرهنگ رضىی  -2

 ُرضَی  ی الف( توثیل در تزتیت ٍ سیز 

 ُرضَی  ی ب( استؼارات تزتیتی در سیز 

 رضَی ی ( ٍیژگیْای الگَی تزتیتی در سیزُج 

 رضَی  ی ( اتؼاد الگَی تزتیتی در سیزُت 

 تا تاکیذ تز اهام رضا)ع( ٍ تحلیل جایگاُ آى تِ هثاتِ  )ػلیِ السالم(هؼصَهیيی ( ًقص الگَی ائوِ ث

 الگَیی تزای تزتیت هؼلن 

 

 

 

 

 

 



 رضىی ی ارزیابی نظام تربیتی بر اساس سیره -3

  الف( تحلیل هزاحل تزتیت در فزٌّگ رضَی 

  ب( ًظام ارسضیاتی در تؼلین ٍ تزتیت هثتٌی تز فزٌّگ رضَی 

 رضَیی درسی تزتیت هؼلن هثتٌی تز سیزُ  ی ( ارسیاتی تز ًاهِج 

 تحلیل جایگاُ هؼلن ٍ داًطجَ در فزٌّگ رضَی ت ) 

 راّکارّای تحقق تؼلین ٍ تزتیت هثتٌی تز فزٌّگ رضَی  ث ) 

 

 تالراٌّوای تٌظین هقا

تا  022یافتِ ّای پظٍّؾ دس ِ الصخ ّذف،سٍؽ،بیاى هؼألِ، )اسػالی هی بایؼت ؿاهل: چکیذُ هقاالت-4

 اطگاى کلیذی( ، هقذهِ ، بیاى هؼألِ ، ّذف ، ضشٍست ، پیـیٌِ ، پشػؾ ّا ، کلوِ ٍ ٍ 052

 سٍؽ ٍ خالصِ، یافتِ ّای پظٍّؾ( ، پشداصؽ هَضَع ، ًتیجِ گیشی ٍ فْشػت هٌابغ باؿذ .

 ًَؿتِ ؿَد. Word 2007دس هحیط  49ًوشُ ی  B ZARل هقالِ با قلن چکیذُ ٍ اص -0

 ؿیَُ اسجاع دسٍى هتٌی ٍ بش اػاع )ًام خاًَادگی،ػال اًتـاس:ؿواسُ صفحِ( باؿذ.-9

 الگَی هٌابغ ٍ هآخز: ًام خاًَادگی ، ًام هؤلف ، )ػال اًتـاس (، ًام اثش ، هحل ًـش : ًاؿش ، ًَبت چاپ.-1

 صل ًاهِ فشٌّگ سضَی چاپ هی گشدًذ.دس فپظٍّـی داؿتِ باؿٌذ  –کِ ؿشایط ػلوی  بشتش هقاالت -5

یا حائض ستبْآثاس اسػالی ًبایذ دس دٍسُ ّای قبلی ّوایؾ ّا ی جـٌَاسُ فشٌّگی ٍ ٌّشی اهام سضا )ع( -6

 بشگضیذُ ؿذُ باؿٌذ.

 ًخَاّذ ؿذ.هقاالت صشفا اص طشیق پؼت الکتشًٍیک اسػال گشدد ٍ ّیچ هقالِ ای هؼتشد  -7

 هقاالت بشگضیذُ دس صهاى بشگضاسی ّوایؾ چاپ، هٌتـش ٍ بِ صاحباى هقاالت تقذین خَاّذ ؿذ.-8

 



 

 تزگشار هی ضَد : ایي ّوایص در دٍ سطح

 استاداى حَسُ ٍ داًطگاُ-1

 داًطجَیاى ٍ طالب سطح یک حَسُ-2

 

 جَایش تخص اساتیذ حَسُ ٍ داًطگاُ:

 ریال تزای ًفز اٍل 11111111لَح سپاس  ٍ هثلغ تٌذیس،

 ریال تزای ًفز دٍم0111111لَح سپاس  ٍ هثلغتٌذیس،

 ریال تزای ًفز سَم6111111لَح سپاس  ٍ هثلغتٌذیس،

 ریال تزای ًفز چْارم4111111تٌذیس،لَح سپاس  ٍ هثلغ

 

 جَایش سطح داًطجَیاى ٍ طالب سطح یک حَسُ:

 ریال تزای ًفز اٍل 0111111لَح سپاس  ٍ هثلغتٌذیس،

 ریال تزای ًفز دٍم6111111هثلغ لَح سپاس  ٍتٌذیس،

 ریال تزای ًفز سَم 4111111لَح سپاس  ٍ هثلغتٌذیس،

 ریال تزای ًفز چْارم3111111تٌذیس،لَح سپاس  ٍ هثلغ

 

 



 ًکات ضزٍری:

صاحثاى هقاالت السم است کِ فزم ضٌاسٌاهِ ی ضزکت در ّوایص را کِ ضاهل : هطخصات  -1

، ًطاًی کاهل پستی ،  4×3ضٌاسٌاهِ ای ، تحصیالت ٍ رضتِ تحصیلی ، یک قطؼِ ػکس پزسٌلی 

 درس الکتزًٍیکی ارسال فزهایٌذ.آضوارُ تواس ثاتت ، ضوارُ ّوزاُ ٍ 

یزخاًِ ّوایص، پذیزش خَاٌّذ ضذ ٍ ًطست ّای تخصصی ًفزات تزتز تِ ػٌَاى هیْواًاى دت -2

ضی تِ ػٌَاى تزًاهِ ّای جاًثی تا حضَر هیْواًاى ٍ اساتیذ صاحة ًظز تزگشار آهَسکارگاُ ّای 

 خَاّذ گزدیذ.

هقاالت ػلوی در صَرتی کِ در جایی دیگز هٌتطز ًطذُ تاضٌذ ٍ ضَاتط السم را تِ لحاظ ػلوی  -3

ٍ هطالؼات تزًاهِ درسی داًطگاُ فزٌّگ رضَی ّا ی ری فصل ًاهِ دارا تَدُ ٍ در هزحلِ داٍ

 هٌتطز هی ضًَذ.ّا اهتیاسات السم را کسة ًوایذ ، در ایي فصل ًاهِ فزٌّگیاى 

 تقَین سهاًی ّوایص

7>63/8/46مهلت ارسال آثار =  

7>63/9/46زمان اعالم آثار برگسیده =   

7>/:/;4تاریخ برگساری همایش =   

داوشگاه فرهىگیان پردیس شهید بهشتی مشهد-جىب هتل پردیسان-بسرگراه شهید کالوتری–آدرس دبیرخاوه = مشهد   

;999;:;3846دبیرخاوه= تلفه  

93956:;3846=ومابر دبیرخاوه  

RAZAVI.TBM@CHMAIL.IR= وشاوی الکتريویکی برای دریافت آثار 

WWW.TBM.IR سایت اطالع رساوی همایش =   

mailto:RAZAVI.TBM@CHMAIL.IR
http://www.tbm.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ؿایاى  رکش اػت کِ داًـگاُ فشٌّگیاى )پشدیغ ؿْیذ بْـتی هـْذ( دس

 ایام بشگضاسی ّوایؾ هیضباى صاحباى هقاالت بشتش خَاّذ بَد  .

 اداسُ کل اهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى سضَی

 
 
 
 

 
 پردیس شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی 

 ضٌاسٌاهِ ضزکت در ّوایص :

  ػٌَاى دقیق هقالِ :

 رضتِ تحصیلی:  تحصیالت :   ًام پذر :  ًام ٍ ًام خاًَادگی پژٍّطگز: 

 ًطاًی پستی :

 کذ پستی :

 ًطاًی الکتزًٍیکی :

 اهضاء : تاریخ ٍ   تلفي ّوزاُ :   تلفي ثاتت )ضزٍری(:


