
 باسمه تعالی

 علیه السالمالسالم علیک یا علی ابه موسی ارلضا
 فراخًان

 «َمایش ملی وماز در فرَىگ رضًی»
 َای چُاردَمیه جشىًارٌ ی بیه المللی امام رضا)ع( از سری بروامٍ

 59مردادماٌ  -بىیان -پژيَشکدٌ مجازی تربیت اسالمی
 

 رضا)ع(امام خدا رحمت کند کسی را هک ارم ما را احیا کند. 
 

ي ضررت احمردبه مًسر   ح بٍ مىاسبت ميالد با سعادت حضرت علي به مًسي الرضا )ع( ي حضرت فاطمٍ معصًمٍ)س( ي بسرگداشت

 زیروظرر سرازمان بجريال طرالر ي ريحراويًن       -انير بى ياسرالم  تيترب ی)شاَچراغ()ع( ي َمسمان با دٍَ کرامت، پژيَشکدٌ مجاز

 مي وماید. برگسار

 فلجفٍ َمایش :

 هغبلجبر سّجش هؼظن اًمالة  ثب سوشوض ٍ دشداخشي خذی ثِ اهشًوبص ٍ سَػؼِ ٍ سشٍیح فشٌّگ ًوبص ثِ لحبػ ووی ٍ ویفی دس ػغح خبهؼِسحمك 

 اَداف َمایش : 

 یفشٌّگ هٌَس سضَ حیاؿبػِ ٍ سشٍ -1

 (اهبم سضب )ع شُیهشسجظ ثب ػ ی ٍ دظٍّـیٌّش ی،فشٌّگ یشْبیگؼششؽ فؼبل -2

ّبی سضَی ٍ اّل ثیز ػلیْن الؼالم  ًوبص ثب الْبم اص آهَصُ ٌِیدس صه یثشسش آثبس دظٍّـ  ذآٍسًذگبىیوٌٌذگبى ٍ دذ ذیسَل ذاؿزیگشاه -3

 آثبس يیووه ثِ اًشـبس گؼششدُ سش اٍ 

 محًرَای کلي َمایش :

 الضاهبر ٍ الشضبئبر فشاگیشی فشٌّگ ًوبص دس ػغح خبهؼِ ثش دبیِ فشٌّگ سضَی -1

 خبهؼِ  ًوبص هجشٌی ثش فشٌّگ سضَی دس ٌّگچگًَگی ًْبدیٌِ ػبصی فش -2

 سَػؼِ ٍ سشٍیح ووی ٍ ویفی فشٌّگ ًوبص ثب سبویذ ثش آػیت ؿٌبػی فشٌّگ ًوبص دس ثبصاس -3

 ًوبص هجشٌی ثش فشٌّگ سضَی صهیٌِ ػبص ایدبد سوذى اػالهیگفشوبى ػبصی  -4

 

 



 

 محًرَای اصلي َمایش

 
 پایٍ فرَىگ رضًی السامات ي اقتضائات فراگيری فرَىگ وماز در سطح جامعٍ بر -1

 ؿٌبػبیی هَاًغ ٍ هحذٍدیز ّبی اػبػی دس ثشدبیی ًوبص ثبؿىَُ 1/1

 همبیؼِ فشٌّگ سضَی ٍ فشٌّگ خبهؼِ اهشٍصی دس اثؼبد اخاللی، هؼٌَی، سشثیشی ثِ ٍیظُ البهِ ًوبص 2/1

 ثشسػی ًمؾ الگَّبی فشٌّگ سضَی دس سَػؼِ ووی ٍ ویفی فشٌّگ ًوبص 3/1

 «یه حشوز ػظین خْبًی »ذگبى ًوبص دس ػغح ؿبخق ّبی البهِ وٌٌ 4/1

 هشَلیبى فشٌّگی دس ثؼشش ػبصی ٍ سفغ هَاًغ ٍ البهِ ًوبص ثبؿىَُ دس خبهؼِ چگًَگی ثشاًگیخشگی ٍالذیي، هشثیبى، هؼئَلیي، 5/1

 ثشسػی ٍ سبثیش ًوبص ثش ثْذاؿز سٍاًی الـبس خبهؼِ 6/1

 

 اسالمي وماز مبتىي بر فرَىگ رضًی زميىٍ ساز ایجاد تمدن  -2

 

 ًوبص ٍ ایثبس دس فشٌّگ سضَی، صهیٌِ ػبص ایدبد سوذى اػالهی 1/2

 ًوبص ٍ ؿْبدر دس فشٌّگ سضَی، صهیٌِ ػبص ایدبد سوذى اػالهی 2/2

 ًوبص ٍ سؼلین ٍ سشثیز دس فشٌّگ سضَی، صهیٌِ ػبص ایدبد سوذى اػالهی 3/2

 ٍ ویفی فشٌّگ ًوبص ٍخَُ هـششن فشٌّگ سضَی ٍ خَاهغ اػالهی ثب هحَسیز سَػؼِ ووی4/2

 ؿٌبػبیی ؿبخلْبی اػبػی دس فشٌّگ سضَی وِ هٌدش ثِ صهیٌِ ػبصی سوذى اػالهی اػز 5/2

 ًمؾ ًوبص دس افضایؾ هؼشفز ٍ ثلیشر دیٌی خبهؼِ 6/2

 

 وُادیىٍ سازی فرَىگ وماز مبتىي بر آمًزٌ َای رضًی در ابعاد کمي ي کيفي  -3

 

 ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ ًوبص دس الـبس هخشلف  ًحَُ 1/3

 چگًَگی ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ ًوبص دس خبًَادُ ٍ اخشوبع 2/3

 هؼشفی الگَ ٍ سدبسة هَفك دس ًْبدیٌِ ػبصی فشٌّگ ًوبص دس داًـگبّْب، هذاسع، ثبصاس 3/3

 

 آن تًسعٍ ي تريیال کمي ي کيفي فرَىگ وماز در بازار با تاکيد بر آسيب شىاسي -4

 

 ثشسػی چگًَگی ثشدبیی البهِ ًوبص دس ػلش دیبهجش)ف( دس ثبصاس هذیٌِ 1/4

 ًگبّی ثِ البهِ ًوبص دس ثبصاس دس ػلش ائوِ اعْبس ػلیِ الؼالم ثب سبویذ ثشدٍساى صهبهذاسی اهبم ػلی ػلیِ الؼالم 2/4

 ُ ػلوی ٍ ػولی آى حضشر(ثشسػی ٍضؼیز البهِ ًوبص دس ثبصاس دس ػلش اهبم سضب ػلیِ الؼالم ) ثب سبویذ ثش ػیش 3/4

 ثشسػی ٍضؼیز البهِ ًوبص دس ثبصاسّبی خْبى اػالم 4/4

 ثشسػی البهِ ًوبص دس ثبصاسّبی ایشاى لجل ٍ ثؼذ اص اًمالة 5/4

 ثشسػی ًوبص دس ػجه صًذگی ایشاًی، اػالهی 6/4

 

 

  



 راَىمای تىظيم مقاالت :
 شيًٌ وگارش :

ولوِ ای سبیخ ؿذُ ّوشاُ  300كفحِ  15-25دس  lotusیب  zarثب للن   Word 2010یب  Word2003، هحیظ A4همبالر دس وبغز  -1

 اسؿبل ؿًَذ. CD لَح فـشدُ

 (ولوِ ثبؿذ.5-7ٍاطُ ٍ ٍاطُ ولیذی) حذاوثش150-200چىیذُ فبسػی همبالر حذاوثش دس  -2

 ؿیَُ اسخبع ثش اػبع )ًبم خبًَادگی، ػبل اًشـبس، كفحِ( ثبؿذ. -3

 چبح، ػبل اًشـبس ف، ًبم اثش، هحل ًـش، ًبؿش، ًَثزالگَی ًبم خبًَادگی، ًبم هَلالگَی هٌبثغ ٍ هبخز هغبثك  -4

 شيًٌ ارسال :

 pmbonyan@yahoo.comاسػبل ثِ ایویل دظٍّـىذُ  -1

 شدُ اسػبل ًوبیٌذ.دظٍّـگشاى هی سَاًٌذ همبالر خَد سا ثِ آدسع دؼشی دثیشخبًِ ّوبیؾ اػشبى ثِ ّوشاُ لَح فـ -2

هـخلبر وبهل كبحت همبلِ ؿبهل ًبم ٍ ًبم خبًَادگی، هذسن ٍ سؿشِ سحلیلی، ؿوبسُ سلفي)سشخیحب ّوشاُ(، ًـبًی هىبسجبسی ٍدؼز   -3

 الىششًٍیىی كبحت همبلِ الضاهی اػز.

 وکات :

 ذ.دسیبفز خَایض ٍ لَح سمذیش هٌَط ثِ حضَس فشد ثشگضیذُ دس آییي اخششبهیِ ّوبیؾ هی ثبؿ -1

الصم اػز همبلِ دس ثشداسًذُ هَضَػبر ّوبیؾ ٍ ثب سىیِ ثش اًذیـِ ٍ ػیشُ سضَی ثبؿذ.) همبالر خبسج اص هَضَػبر ّوبیؾ داٍسی  -2

 ًخَاّذ ؿذ.(

 همبلِ اسػبلی ًجبیذ دس ّوبیؾ ّبی لجلی هشسجظ اسائِ ؿذُ ثبؿذ. -3

 همبلِ اسػبلی هؼششد ًوی گشدد. -4

 اسػبل چٌذ همبلِ اص یه ًفش ثالهبًغ اػز. -5

 همبالر ثشگضیذُ دس ٍیظُ ًبهِ ّوبیؾ چبح ٍ دس ػبیز دظٍّـىذُ ثٌیبى هٌؼىغ هی گشدد. -6

لیذ ػٌَاى دلیك هَضَع ّش یه اص همبالر اسػبلی دس فشم سمبضبی ؿشوز دس ّوبیؾ ٍ اللبق سلَیش آى ثش سٍی ّش یه اص همبالر ثِ  -7

 كَسر خذاگبًِ الضاهی اػز.

 یظ الصم دس فللٌبهِ ػلوی دظٍّـی فشٌّگ سضَی ثِ چبح خَاّذ سػیذ.ّوچٌیي همبالر ثشگضیذُ دغ اص احشاص ؿشا -8

 تقًیم :

   1395/  07/   20*هْلز اسػبل آثبس:    

   1395/   08/    01*صهبى اػالم آثبس ثشگضیذُ:  

 1395آرسهبُ دٍم  :ًوبص دس فشٌّگ سضَی *سبسیخ ثشگضاسی ّوبیؾ ػلوی دظٍّـی 

 

 جًایس:

 سیبل 000/000/20ًفش اٍل : لَح ػذبع + هجلغ  

 سیبل 000/000/16ًفش دٍم : لَح ػذبع + هجلغ  

 سیبل 000/000/14ًفش ػَم : لَح ػذبع + هجلغ 

 سیبل 000/000/12ًفش چْبسم : لَح ػذبع + هجلغ 

 سیبل 000/000/11ًفش دٌدن : لَح ػذبع + هجلغ 

 سیبل 000/000/10ًفش ؿـن : لَح ػذبع + هجلغ 

 سیبل 000/000/9ًفش ّفشن : لَح ػذبع + هجلغ 

 سیبل 000/000/8ًفشّـشن : لَح ػذبع + هجلغ 

 

 

 

  

mailto:pmbonyan@yahoo.com


 

 وشاوي پجتي :

ػبصهبى ثؼیح عالة ٍ سٍحبًیَى – 25ٍ  23ثیي فبعویِ –) فبعویِ(  73ػجبدی  -خیبثبى آیز ا... ػجبدی -هـْذ -اػشبى خشاػبى سضَی

 ّوبیؾ ًوبص دس فشٌّگ سضَیدثیشخبًِ -دظٍّـىذُ ثٌیبى -خشاػبى سضَی

 احوذآثبدی 09153109145*  051-35074436ؿوبسُ سوبع ٍسلفىغ:

 WWW.Ebonyan.Irًـبًی ػبیز ایٌششًشی :

 Pmbonyan@yahoo.comًـبًی دؼز الىششًٍیىی :

 

 ، دشدیغ ؿْیذ ثْـشیهـْذ :داًـگبُ فشٌّگیبىمکان برگساری َمایش
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 خراسان رضًی                                                                    خراسان رضًی                                       

کاری  با هم
   علمیه استان رخاسان رضوی تعدادی از دمارس  *

 *انجمه اسالمی مهندسیه رخاسان رضوی

 


