
 تعالی بسوِ

 )ع(الرضا هَسی ابي علی یا کعلی السالم

 (4)رضَي حذیث پژٍّشی علوی ّوایش فراخَاى 

 )ع(رضا اهام الوللی بیي جشٌَارُ چْاردّویي ّاي برًاهِ سري از

 5931هرداد  – قن استاى اسالهی ارشاد ٍ فرٌّگ کل ادارُ

 

  هَػری  اتري  احورذ  حضرشت  تضسگذاؿت ٍ )ع(هؼصَهِ فاعوِ حضشت ،)ع(الشضا هَػی اتي ػلی ػؼادت تا هیالد هٌاػثت تِ

 :کٌذ هی تشگضاس قن اػتاى اػالهی اسؿاد ٍ فشٌّگ کل اداسُ کشاهت دِّ تا ّوضهاى ٍ )ع(ؿاّچشاؽ

 :ّوایش اّذاف

 سضَی هٌَس فشٌّگ اؿاػِ ٍ تثییي 

 سضا)ع( اهام ػیشُ ٍ ػثک تا هشتثظ فشٌّگی ّای فؼالیت گؼتشؽ 

 سضا)ع( اهام هؼاسف ٍ ػیشُ دس تشتش فشٌّگی آثاس پذیذآٍسًذگاى اص تکشین 

 تشتش آثاس اًتـاس اص حوایت  

 :ّوایش پژّشی هَضَعات

 طالب ٍ داًشجَیاى ٍ اساتیذ ٍیژُ تخصصی بخش :الف

 سضَی احادیث دس تؼلیوی ّای ؿیَُ تشسػی  

 سضَی احادیث دس تشتیتی ّای ؿیَُ تشسػی 

 سضَی احادیث دس خاًَادُ اقتصادی الگَی تا هشتثظ ّای هَلفِ ؿٌاػایی  

 عوَهی بخش :ب

 داػتاًک ٍ داػتاى  

 اجتواػی ٍ اقتصادی هَضَع تا داػتاى یک حذیث یک  

 شرایط هقاالت تخصصی:

 .هقالِ تایذ دس ػغح ػلوی ر پظٍّـی تا ًگاُ هحَسی تِ احادیث سضَی تألیف ؿَد 

 هقالِ تألیف کٌٌذ. تَاًٌذ دس سیض هَضَػات ػٌاٍیي ػٌاٍیي یاد ؿذُ کلی اػت ٍ هؤلفاى هی 

 .هقالۀ اسػالی ًثایذ قثال هٌتـش ؿذُ تاؿذ 



  کلوِ( تجاٍص ًکٌذ. 300صفحِ )ّش صفحِ  25هقالۀ اسػالی اص 

  کلوِ( تاؿذ. 150ٍ حذاکثش  120هقالِ تایذ داسای چکیذُ )حذاقل 

  ٍاطُ( پغ اص چکیذُ تیایذ. 5ٍ حذاکثش  3ٍاطگاى کلیذی فاسػی )حذاقل 

  هقالِ، تش حؼة حشٍف الفثایی ًام کتاب تٌظین ؿَد.فْشػت هٌاتغ دس آخش 

 ًاهِ تَدُ ٍ حشٍفچیٌی ؿذُ دس فایل  هقالِ تایذ داسای هقذهِ، فصل تٌذی هٌاػة، ًتیجِ ٍ کتابword .اسػال ؿَد 

 یشاو  تاَب باِ ًشااً     يبخش جشٌَارُ تارًواا  قیثبت ًام از طر ٌذیٍ فرآ ّا یاطالع رساً ِیکل 

ghom.shamstoos.ir   شَد  یهاًجام. 
 

 :ّذایا

 :تخصصی بخش -

 سیال000/000/25 هثلؾ تِ ػوشُ ػفش ّضیٌِ کوک :اٍل ًفش

 سیال000/000/20 هثلؾ تِ ػتثات تِ ػفش ّضیٌِ کوک :دٍم ًفش

 سیال 000/000/15 هثلؾ تِ ػتثات تِ ّضیٌِ کوک :ػَم ًفش

 :عوَهی خشب -

 سیال 000/000/15هثلؾ هقذع، هـْذ ػفش ّضیٌِ کوک :اٍل ًفش

 سیال000/000/10 هثلؾ هقذع، هـْذ ػفش ّضیٌِ کوک :دٍم ًفش

 سیال 000/000/5 هثلؾ :ػَم ًفش

 :تَجِ

ُ  ّورایؾ  تشگضاسکٌٌرذُ  ػْرذُ  تِ ّوایؾ، تشگضاسی عَل دس پزیشایی ٍ اػکاى رّاب، ٍ ایاب ّای ّضیٌِ ِ  ٍ ترَد  ؿرشکت  تر

 .ؿذ خَاّذ پشداخت ػفش ّضیٌِ کوک اػتاى هَقؼیت تا هتٌاػة پایاًی هشحلِ دس کٌٌذگاى

 .تاؿٌذ ؿذُ چاج ٍ تشگضیذُ یا ستثِ حائض )ع(سضا اهام الوللی تیي جـٌَاسُ پیـیي ّای ّوایؾ دس ًثایذ اسػالی هقاالت

 .هیثاؿذ اختتاهیِ هشاػن دس تشگضیذگاى حضَس تِ هٌَط تقذیش لَح ٍ تٌذیغ جَایض، دسیافت

 .ؿذ ًخَاّذ هؼتشد اسػالی هقاالت

  



  31/03/1395تا تاسیخ  wordفایل ّوشاُ تِ آثاس اسػال هْلت

 قن اػتاى اػالهی اسؿاد ٍ فشٌّگ کل اداسُ ، 28 کَچِ ًثؾ اػالهی، جوَْسی تلَاس قن،  :آدرب

 02532114239ٍ  02532114240: تواع ؿواسُ

   http://ghom.shamstoos.ir:  ایٌتشًتی پایگاُ آدسع

  qom@farhang.gov.ir: الکتشًٍیکی پؼت ًـاًی

 :ّوایش زهاًی تقَین

 10/06/1395:  هقاالت اسػال هْلت

 30/06/1395:  تشگضیذُ آثاس اػالم صهاى

 05/07/1395:  ّوایؾ تشگضاسی تاسیخ

استان قماداره کل رفهنگ و ارشاد اسالمی   


