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 )ع(الرضا هَسی بي علی یا علیک السالم

 فراخَاى
 پژٍّشی–ّوایش علوی 

 ّای عصر پاسخگَیی قرآى بِ پرسشاهام رضا )ع( ٍ 
 

 ع((رضا اهام الوللی بیي جشٌَارُسیسدّویي  ّای برًاهِ سری از

 ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى تْراى

 4991هاُ  هرداد
 

، اداسٌ كل   كشامت دٍَ تا َمضمان ي )س(معصًمٍ فاطمٍ حضشت ي )ع(الشضا مًسی ته علی حضشت سعادت تا میالد مىاسثت تٍ

فشَىگ ي اسشاد اسالمی استان تُشان تشگضاس می كىذ.

 

 :    اَذاف

 اشاعٍ ي تشيیج فشَىگ مىًس سضًی )ع(  (1

 )ع(تٍ يیژٌ امام سضا )ع( معشفی فعالیتُای فشَىگی ، َىشی،مزَثی سساوٍ ای مشتثط تا سیشٌ ائمٍ ی معصًمیه  (2

 )ع(گشامیذاشت تًلیذ كىىذگان ي پذیذ آيسوذگان آثاس تشتش فشَىگی َىشی دس صمیىٍ سیشٌ ،شخصیت ي معاسف امام سضا  (3

 شدٌ تش ایه آثاس .تٍ اوتشاس گست يكمک

 

 های عصر وپاسخگویی قرآن  به پرسش)ع(امام رضا   :مًضًع کلی

 خانه و خانواده زمیىٍ َمبیش :

 :َمبیش يیژٌمحًرَبی 

 جایگاُ ٍ حقَق زًاى -4

 عفت ٍ حجاب -2

 یحرین خصَص -9

 رٍابط هتقابل ٍالذیي ٍ فرزًذاى -1

 هرزّای رٍابط دختراى ٍ پسراى -5

 چالشْای تربیت فرزًذاى -6

 سبک زًذگی -7
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 مخبطبیه : 

 ٍ داًطگاّْا اساتیذ حَسُ ّای علویِ  -1

 ٍ داًطجَیاى  عالب  -2
 

 سطًح صبحببن اثر :

                                               پژٍّشی  –علوی  سطح  .4

 یترٍیج –علوی سطح    .2
 

 جًایس :

   پژوهشی  –سطح  علمی: 

 :ریال ّذیِ ًقذی   22222222 هبلغّوایش بْوراُ تٌذیس                                 ًفر اٍل 
 :ریال ّذیِ ًقذی  48222222  هبلغ تٌذیس ّوایش بْوراُ                               ًفر دٍم 
 :ریال ّذیِ ًقذی  46222222  هبلغ تٌذیس ّوایش بْوراُ                              ًفر سَم 
 :ریال ّذیِ ًقذی  41222222  هبلغ تٌذیس ّوایش بْوراُ                           ًفر چْارم 
 : ریال ّذیِ ًقذی  42222222 هبلغ تٌذیس ّوایش بْوراُ                             ًفر پٌجن 

  ترویجی   –علمی  سطح: 

 :ریال ّذیِ ًقذی  42222222 هبلغ                                                                     ًفر اٍل 

 : ریال ّذیِ ًقذی     8222222 هبلغ                                                                   ًفر دٍم 

 : ریال ّذیِ ًقذی     6222222 هبلغ                                                                  ًفر سَم 

 : ریال ّذیِ ًقذی     1222222هبلغ                                                                ًفر چْارم 

 : ریال ّذیِ ًقذی     2222222 هبلغ                                                                 ًفر پٌجن 
 

 :مقبالت تىظیم راَىمبی

تایذ ٌذٍ چاج ضذُ تاض هجالت علوی تخصصیدر ٍ یا ّای دیگزدر ّوایص ًثایذهقاالت ارائِ ضذُ  -1

 هٌحصزا تزای ایي ّوایص تالیف ضذُ تاضٌذ.

 .ارسال گزدًذ تِ ّوزاُ پزیٌتتٌظین ٍ در قالة یک لَح فطزدُ   Word  ٍpdfهقاالت در دٍ فایل  -2

 .ضًَذ ًگارش    B.Nazanin  14ٍتا قلن    wordتواهی هقاالت در هحیظ  -3

 رعایت گزدد. هقالِ ًَیسی در تالیف هقاالت تایذ استاًذارد ّای  -4

تکویل ٍ قرار دارد  Tehran.shamstoos.irکِ در صفحِ  کارتزگ درخَاست ضزکت در ّوایص -5

 ارسال گزدد. Tehran@shamstoos.ir تِ ًطاًیاسعزیق پست الکتزًٍیکی 
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 اعضبی َیئت علمی َمبیش :

  دتیز تخصصی ّوایص  : جٌاب آقای دکتز علی ًصیزی  ٍالوسلویي االسالم  تحج -1

 حجت االسالم ٍالوسلویي جٌاب آقای دکتز عثذالکزین تْجت پَر  -2

 حجت االسالم ٍالوسلویي جٌاب آقای دکتز احوذ قذسی  -3

 حجت االسالم ٍالوسلویي جٌاب آقای دکتز ًجارسادگاى  -4

 ز هحوذ تاقز سعیذی رٍضيحجت االسالم ٍالوسلویي جٌاب آقای دکت -5

 جٌاب آقای دکتز هجیذ هعارف  -6

 جٌاب آقای دکتز علی سزٍری هجذ -7

 جٌاب آقای دکتز هحوذ کاظن ضاکز -8

 جٌاب آقای دکتز اتَالفضل خَش هٌص  -9

 جٌاب آقای دکتز هزتضی کزیوی ًیا - 11

 وحًٌ ارسبل آثبر :

ٍ تز رٍی پاکت آثار ارسالی  ارسال پستی  تِ ًطاًی ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهی استاى تْزاى -1

 حتواً قیذ ضَد هزتَط تِ ّوایص اهام رضا)ع( ٍ پاسخگَیی قزآى تِ پزسص ّای عصز

 Tehran@shamstoos.ir:   تِ ًطاًی یاس عزیق پست الکتزًٍیک -2
 چاج خًاَذ شذ ي تشای ششكت كىىذگان اسسال خًاَذ شذ مقاالت تشگضیذٌ دس مجمًعٍ ای: 4ًکتِ 

 َضیىٍ ایاب ي رَاب، اسکان ي پزیشایی دس طلًل تشگلضاسی َملایه تلٍ عُلذٌ دتیشخاولٍ َملایه تلًدٌ         : 2ًکتِ 

 ي تٍ ششكت كىىذگان دس مشحلٍ پایاوی متىاسة تا مًقعیت استان كمک َضیىٍ سفش پشداخت خًاَذ شذ.

صًستی كٍ دس جایی دیگش مىتشش وشذٌ تاشىذ ي ضلًاتط الصم سا تلٍ لظلال علملی داسا     دس مقاالت تشگضیذٌ : 9ًکتِ 

 تًدٌ يدس مشحلٍ دايسی فصلىامٍ فشَىگ سضًی امتیاصات الصم سا كسة ومایىذ ، دس ایه فصلىامٍ مىتشش می شًوذ.

  :اجرایی  تقًیم

  63/35/4637  تاریخ حداکثر تا                هْلت ارسال چکیذُ هقاالت : -1

  64/36/4637    حداکثر تا تاریخ    هقالِ  :ٍپزیٌت  CD اصل هقالِ تِ صَرتهْلت ارسال  -2

  63/37/4637   تاریخ  حداکثر تا         اعالم ًتایج هقاالت پذیزفتِ ضذُ :  -3

 4637نیمه دوم مرداد ماه سال                      سهاى تزگشاری ّوایص :  -4
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  تهران

 

 

 دبیرخبوٍ :وشبوی 

 

اداسٌ ك  فشَىگ ي  –كًی مشياسیذ  –خیاتان شُیذ مطُشی شمالی  -تلًاس دسیا –سعادت آتاد  –تُشان       
 1981719988كذ پستی  – اسشاد اسالمی استان تُشان

 

 66176123ي   66435423  تواس:ُ شوار

 66942542 ًوابر:

 
 سبیت : وشبوی 

Tehran.shamstoos.ir 
 
 

 :الكتريویكی پست وشبوی 
 

Tehran@shamstoos.ir 
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