
 

 تسوِ تعالٖ

 ضا)ع(السالم علیک یا علی بي هَسی الرّ

 در ادبیات پایذاریسیوای اهام رضا )ع(  پژٍّشی -فراخَاى ّوایش علوی

 الوللی اهام رضا)ع( بیي دّویي جشٌَارّٓای چْار از سری برًاهِ

 5931هاُ هرداد -كل فرٌّگ ٍارشاداسالهی استاى كرهاًشاُ ادارٓ

 

 کسی که امر ما را احیاء کند. خدا رحمت کند

 امام رضا)ع(

 

تسرگذاضتحضرت احوذتي  ،)س(حضرت فاعوِ هعصَهِ ،ضا )ع(تِ هٌاسثت ه٘الد تا سعادت حضرت علٖ تي هَسٖ الرّ

 کٌذ. ترگسار هٖ کرهاًطاُ ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ استاى)ضاّچراغ()ع( ٍ ّوسهاى تا دِّ کراهت، ٖهَس

 

 :اّذاف ّوایش 

 ٕفرٌّگ هٌَر رضَ حٗالف( اضاعِ ٍ ترٍ

 اهام رضا )ع( ٓر٘هرتثظ تا س ٍٕ ٌّر ٖفرٌّگ ّٕا ت٘(گسترش فعالب

 ٍ هعارف اهام رضا )ع(  رُ٘س ،ت٘ضخص گسترٓدر ترتر ٖفرٌّگآثار  ذآٍرًذگاىٗپذ تکرٗن از( ج

 ترتر اٗي ّواٗص آثار اًتطار د( حواٗت از

 :هحَرّای پژٍّشی ّوایش 

با رٍیکرد پایذاری هطالعات ًظری: 

 در ادت٘ات پاٗذارٕاهام رضا )ع( (ٗت، عذالت ٍ هعادّإ اصَلٖ )تَح٘ذ، ًثَت، اهاهت، ٍال اًذٗطِ ًقذ. 

 در ادت٘ات پاٗذارٕرٍزُ، حح، خْاد ٍ ...( از ًگاُ اهام رضا)ع(تازتاب اّو٘ت فرٍعات ضرٗعت )ًواز،  تث٘٘ي. 

 ٕدر ادت٘ات پاٗذارٕ)فرٌّگٖ، اختواعٖ، س٘اسٖ، اقتصادٕ ٍ ...( اهام رضا )ع( ًقذ تازتاب فلسفٔ فکر. 

 َّدر ادت٘ات پاٗذارٕر خاٗگاُ ٍ ًقص اهام رضا )ع(تررسى تغ. 

 )پاٗذارٕادت٘ات تغَّردر تررسى خاٗگاُ ٍ ًقص اهام رضا )ع. 

 ٖدر ادت٘ات پاٗذارٕخاٗگاُ عرفاى ًظرٕ ٍ عولى اهام رضا )ع( تررس. 

  ٍ در ادت٘ات پاٗذارٕ)ع(ّإ ترت٘تٖ ٍ اخالقٖ اهام رضا تررسٖ فرٌّگ ٍ آهَزُتحل٘ل، ًقذ. 

 ٘در ادت٘ات پاٗذارٕثازتاتس٘وإ اًساى ترتر از دٗذگاُ اهام رضا )ع(تررس. 

 ذر ادت٘ات پاٗذارّٕإ رضَٕ ٍ تأث٘ر فرٌّگٖ، اختواعى، س٘اسى، اقتصادٕ ٍ... آً اقَال ٍ حکوت تررسى. 

 ًذر ادت٘ات پاٗذارٕتررسٖ خاٗگاُ زائراى اهام رضا )ع( ٍ تَخِ حضرت تِ اٗطا. 

 ذر ادت٘ات پاٗذارٕتحل٘ل تازتاب س٘وإ حرم رضَٕ ٍ هطْذ هقذس. 

  ٖرٕ.پًَ٘ذ فرٌّگ رضَى ٍ ادت٘ات پاٗذاتررس 

 ُپاٗذارٕادت٘ات ٍ اًقالب اسالهٖ  ادت٘اتّإ رضَى تر  تررسى تأث٘ر آهَز. 

  تا س٘وإ اهام رضا )ع( ٍ فرٌّگ رضَٕ در ادت٘ات پاٗذارٕ.ٍ ساٗر هَضَعات هرتثظ 

در گسترٓ ادبیات پایذاری هطالعات ادبی: 



 ٖدر ادت٘ات پاٗذارّٕإ فرٌّگٖ، اختواعٖ، س٘اسٖ، اقتصادٕ ٍ ... اهام رضا )ع( اًذٗطِ ًقذ تالؼ. 

 ٘پاٗذارٕ تاتررسٖ تازتاب ضخص٘ت اهام رضا )ع( ٍ فرٌّگ رضَٕ در اًَاع ادت. 

 ذر ادت٘ات پاٗذارٕضٌاختٖ، ًقذ ٍ اًَاع ادت٘ ّإ سثک رضَٕ در تَتٔ تحل٘ل اضعار. 

  ٍ ٕدر ادت٘ات پاٗذارٕ)ع( تصاٍٗر تالؼٖ هعرفٖ اهام رضاًقذ ٍ تررسٖ زتاى ٌّر. 

 َُ٘ثا رٍٗکرد پاٗذارّٕا ٍ ضگردّإ ادت٘ات داستاًٖ رضَٗ ًقذ ٍ تررسٖ ض. 

 ،ٕذر گسترٓادت٘ات پاٗذارّٕإ رضَٗ ضٌاسأً داستاى ضٌاختٖ ٍ رٗخت ًطاًِ ًقذ ساختار. 

 گسترٓادت٘ات پاٗذارٕذر تَهى، فَلکلَر ٍادت٘ات عاهِفرٌّگاضعار رضَى در تحل٘ل. 

  ذر زهٌ٘ٔ ضخص٘ت ٍ افکار اهام رضا )ع(.ادت٘ات پاٗذارٗتررسى تحَالت هحتَاٗى 

  ٖذر ادت٘ات پاٗذارّٕاى رضَى ّا ٍ تصَٗرآفرٌٗى ّاى تالؼى تَسل تِ اهام رضا )ع(ٍ تصَٗرسازى ضَُ٘تررس. 

 ٖدر فرٌّگ رضَٗثا رٍٗکرد پاٗذارٕ ضگردّإ پردازش هفَْم ٍ ارتثاط تا هخاعة تررس. 

  ُدر گسترٓ تأث٘ر ضخص٘ت اهام رضا )ع( ٍ فرٌّگ رضَٕ  تا تکِ٘ ترًقذ تالؼٖ، سثکٖ ٍ هحتَاٖٗ ادت٘ات هحلٖ کرهاًطا

 .ادت٘ات پاٗذارٕ

  تا س٘وإ اهام رضا )ع( ٍ فرٌّگ رضَٕ در ادت٘ات پاٗذارٕ.ٍ ساٗر هَضَعات هرتثظ 

در گسترٓ ادبیات پایذاری: ٍیژُ بخش هطالعات 

  در ادت٘ات پاٗذارٍٕ پ٘طَاٗاى دٌٖٗ )ع( ٍ فرٌّگ رضَٕ تا دٗگر هعصَه٘ياهام رضا )ع( س٘وإتررسى پًَ٘ذ. 

 رٍٗکرد اقتصاد هقاٍهتٖ ٍسثک زًذگٖ اسالهٖ  رضَٕ، هعرفتٖ ( هثتٌٖ تر س٘رٓع) از اهام رضا ٗا احادٗثٖ حذٗث گسٌٗص 

 هقاالت: ، گسیٌش ٍ چاپتٌظین کردیرٍ

 داًطگاُ ضْ٘ذ تاٌّر کرهاى تِْ٘ ٍ تٌظ٘ن گردد. ادبیات پایذاریًاهٔ دٍفصلٌاهٔ  هغاتق ضَُ٘ ٖتاٗستهقالٔ ارسالٖ . 1

ّا  آىچاج ٍ در زهاى ترگسارٕ تِ صاحثاى  هقاالت ٍٗژٓ ّواٗص  هدوَعِ رتثِ ٍ ترگسٗذُ در قالة . هقاالت صاحة2

 .گردد هٖتقذٗن 

ٔ فصلٌاهدٍدر إ دٗگر تررسٖ ٍ تا احراز ضراٗظ  در پرٍسِپژٍّطٖ داضتِ تاضٌذ،  -. هقاالت ترتر کِ ضراٗظ علو3ٖ

تِ عٌَاى فرٌّگ رضَیپژٍّطٖ -ٍ فصلٌاهٔعلوٖداًطگاُ ضْ٘ذ تاٌّر کرهاى  ادبیات پایذاریپژٍّطٖ -علوٖ

 گردًذ. چاج هٖپشتیباى ّوایش پژٍّشی -علوی هجالت

 

 جَایس ّوایش:

 رٗال 000/000/20لَح سپاس + هثلػ  ًفر اٍل:

 رٗال 000/000/18ًفر دٍم: لَح سپاس + هثلػ 

 رٗال 000/000/16ًفر سَم: لَح سپاس + هثلػ 

 رٗال 000/000/14ًفر چْارم: لَح سپاس + هثلػ 

 رٗال 000/000/13ًفر پٌدن: لَح سپاس + هثلػ 

 رٗال 000/000/12ًفر ضطن: لَح سپاس + هثلػ 

 رٗال000/000/11ن: لَح سپاس + هثلػًفر ّفت

 رٗال 000/000/10ًفر ّطتن: لَح سپاس + هثلػ 

 بخش ٍیژُ: جایسٓ

 تٌذٗس خطٌَارُ + لَح تقذٗر + کوک ّسٌِٗ هطْذ هقذس

 



 

 :ّای هْنّ یادآٍری

 .استُ ذًواِٗ ض پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالماٗي ّواٗص در . 1

استاداى ٍ اعضإ ّ٘أت علوٖ داًطگاّْإ رازٕ کرهاًطاُ ٍ ضْ٘ذ تاٌّر  . اعضإ کو٘تٔ علوٖ ّواٗص ترک٘ثٖ از2

 کرهاى ّستٌذ.

. هحَر اصلٖ فراخَاى تررسٖ س٘وإ اهام رضا )ع( ٍ فرٌّگ رضَٕ در ادت٘ات پاٗذارٕ است کِ از پژٍّطگراى 3

 تِ ّإ ًظرٕ از چارچَبّاٖٗ هرتثظ، ارزًذُ، رٍضوٌذ ٍ ترخَردار  رٍد، پژٍّص ارخوٌذ حَزُ ٍ داًطگاُ اًتظار هٖ

 فرهاٌٗذ. ارسال دت٘رخأً ّواٗص

الوللٖ اهام رضا)ع( حائس رتثِ ٗا  فرٌّگٖ ٍ ٌّرٕ تٌ٘اد ت٘ي  ّإ پ٘ط٘ي خطٌَارٓ . هقاالت ارسالٖ ًثاٗذ در ّواٗص4

 ترگسٗذُ ٍ چاج ضذُ تاضٌذ.

تأٗ٘ذ کو٘تٔ علوٖ ٍ داٍرٕ . کسة رتثِ ٍ گسٌٗص هقاالت، هٌَط تِ احراز درصذٕ هطخص از ًورٓ استحقاقٖ ٍ 5

 تاضذ. ّواٗص هٖ

إ، تحص٘الت ٍ رضتِ  .صاحثاى هقاالت الزم است کِ فرم ضٌاسٌاهٔ ضرکت در ّواٗص را ضاهل: هطخصات ضٌاسٌاه6ِ

 پرسٌلٖ، ًطاًٖ کاهل پستٖ، ضوارُ تواس ثاتت، ّوراُ ٍ ًطاًٖ الکترًٍ٘کٖ ارسال فرهاٌٗذ. 3*4تحص٘لٖ، ٗک قغعِ عکس 

هاي  کارگاه و هاي تخصصي منتخب به عنوان ميهمان دبيزخانة همايص، پذيزش خواهنذ ضذ و نطستنفزات  .7

 هاي جنبي با حضور ميهمانان و اساتيذ صاحب نظز بزگشار خواهذ گزديذ. آموسضي به عنوان بزنامه

ا را تأييذ کزده ه . تسهيالت رفت و بزگطت و پذيزايي اس نويسنذگان ارجمنذي که کميته علمي همايص مقاالت آن8

 باضذ، بز عهذه ستاد بزگشاري همايص خواهذ بود.

 باضذ. ضور بزگشيذگان در مزاسم اختتاميه مي. دريافت جوايش و تنذيس و لوح تقذيز، منوط به ح9

 

 

 

 

 یشوس تَس بِ ًشاً یتارًوا ٓبخش جشٌَار قیاز طر صرفاً ثبت ًام ٌذیٍ فرآ یرساً اطالع
kermanshah.shamstoos.ir 

 گردد. ای هسترد ًوی ٍ ّیچ هقالِ شَد  یاًجام ه
 

 

 زهاًی ّوایش: تقَین

 

 

 

 

 

 

 

 

 25/12/1394 هْلت ارسال هقاالت:

 31/3/1395 زهاى اعالم آثار ترگسٗذُ:

 20/5/1395 تارٗخ ترگسارٕ ّواٗص:



 ًشاًی دبیرخاًِ ّوایش:

 ٍ ارضاد اسالهٖ استاى کرهاًطاُ،کرهاًطاُ، تلَار ضْ٘ذ تْطتٖ،خٌة سٌ٘وا استقالل، ادارٓ کل فرٌّگ 

 پژٍّطٖ  -دت٘رخأً ّواٗص علوٖ

 در ادبیات پایذاریسیوای اهام رضا )ع( 

 

 83993093938ٍ 83993093938 -1ٍ9ٍ83993093380تواس:  شوارٓ

 588898395ساهاًِ پیام كَتاُ:   83993093983ًوابر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Razavi.ksh@chmail.ir ًشاًی الکترًٍیکی برای دریافت هقاالت

 kermanshah.farhang.gov.ir سایت اطالع رساًی ّوایش
kermanshah.shamstoos.ir 

 شٌاسٌاهِ شركت در ّوایش

 عٌَاى دق٘ق هقالِ:

 هقالِ ضوا هغاتق کذام هحَر ّواٗص است؟

 ًام ٍ ًام خاًَادگٖ پژٍّطگر:                          ؛ ًام پذر:             ؛ تحص٘الت:           ؛ رضتِ تحص٘لٖ:             

 ًطاًٖ پستٖ:                                                                                                           

                                            کذپستٖ:     

 ًطاًٖ الکترًٍ٘کٖ:                                                     

 تلفي ثاتت )ضرٍرٕ(:                                ؛ تلفي ّوراُ:                    تارٗخ ٍ اهضاء:               

 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه اداره کل


