
 1 
 

  1396رهم 19 یشهوژپ ناوخارف همان هویش

  :يربهر مظعم ماقم

 است بد. بسیج همکارى با البته نکنید؛ فراموش را مساجد هنرى -  فرهنگى کانونهاى که کنممی سفارش من"
 کانونهاى این بسیج، همکارى با نه،. بیاید وجود به اختالف مسجد، بسیج و مسجد روحانى بین که

 که سخنى و کنید مطالعه کنید، فکر بنشینید. کنید کار برایش کنید، مؤثر را مساجد هنرى -  فرهنگى
 وجود ىیاهکتاب .کنید مطالعه. کنید فراهم کند،می پیدا حضور آنجا که است جوانى آن نیاز با متناسب

 که کسانى از کنید تحقیق بپرسید، بروید هست؛ ىیکتابها. کرد استفاده کتابها این از شودمی که دارد
 کانونهاى این به بعد کنید، استدالل و معرفت سالح به مسلح ،کنید مجهز را خودتان. هستند اهلش

  ".باشید جوانها پذیراى و بروید هنرى -  فرهنگى

  :ریز موضوعات

  تجهیز فکري، تجهیز علمی و تجهیز رفتاري  اخالقی، خود سازي

  :در سطوح

  ...و اصول  و بایدها  و  ارزش ها ، روشها و راهکارها  و موانع ومبانی 

  

  شیوه اجرا

، صورت گروهیبه  در چارچوب وظایف پژوهشی فراخوان،ضوابط آیین نامه ند طبق نتوامحققین می -
در دبیرخانه هاي  اولیهارزیابی تا مورد  ارسال نمایندرا به دبیرخانه هاي استانی گروه آثار پژوهشی 

 .گردد یمبه ستاد عالی ارسال جهت ارزیابی نهایی گروه  آثار منتخبیرد؛ سپس قرار گ استانی
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 : پژوهشی طرح ساختار

   )جلد روي( عنوان صفحۀ )1
 الرحمن الرحیم  ...بسم ا )2

 ) 3پیوست شماره (مشخصات صاحب طرح  )3

 نمودارها و جداول مطالب، فهرست )4

 پژوهش چکیده )5

 ) بیان مسئله، اهداف و ضرورت ها(  پیشگفتار یا مقدمه )6

بخش یک، فصل اول، فصل دوم : مثال.ترتیب ها ابتدا به صورت بخش و فصل ها ذیل بخش قرار می گیرند )7
 ... .فصل دوم ول، فصل او: وبخش دوم... .و

 پیوست ها )8

 فهرست منابع )9

  : شیوه نامه

  12: قلم شماره ،Times New Roman التین قلم ، Bzar فارسی قلم: ( قلم

 : باشند می مایکروسافت افزار نرم در استاندارد هاي فاصله زیر هاي حاشیه: (حاشیه

 :صفحه ظاهري شکل

 .شود بندي صفحه justified شکل به باید متن -

  .شود استفاده  Word 2007 افزار نرم از متن تایپ براي -

 .شود تایپ) indent( تورفتگی با پاراگراف هر سطر اولین -

 . است) double( خط دو برابر سطور بین فاصله -

 .است سطر دو بین معمولی فاصله برابر پاراگراف دو بین فاصله -

  .دمی باش به انتخاب محقق اثر جلد مشخصات -
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  جوایز

همین دوره اندیشه هاي یازددر  مقدس به کلیه آثاري که به مرحله کشوري راه یابند جایزه سفر مشهد
  .آسمانی تعلق می گیرد

  اول گروه3به  کامل حمایت چاپ+ ریال 000/000/30 پژوهشی به مبلغ کمک هزینه +لوح تقدیر 
  . اهدا خواهد شد) 85امتیاز باالي(

     دوم گروه3به  چکیده حمایت چاپ+ ریال 000/000/20پژوهشی به مبلغ  کمک هزینه +لوح تقدیر 
  .اهدا خواهد شد) 75امتیاز باالي(

    سوم گروه3به  حمایت چاپ+ ریال 000/000/10پژوهشی به مبلغ  کمک هزینه +لوح تقدیر 
  .اهدا خواهد شد  )65امتیاز باالي(

  مهر 19زمانبندي اجراي فراخوان پژوهش 

اجراییزمان   ردیف عنوان برنامه 

1396بهمن  12  1 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هاي استانی 

1396اسفند 18  2 ارسال آثار برتر به ستاد عالی 

1397اردیبهشت 12  3 ارزیابی آثار و اعالم نتایج 
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 3یوست شماره پ

     .………………………………………………………………………………………………………:عنوان پژوهش 

  مسئول هسته  اطالعات شخصی

  :نام پدر  :نام خانوادگی   :نام

  :نام کانون  :کدملی  :سال تولد

  :نام مسجد  :شغل  مجرد               متاهل

  :شهر                 :                شهرستان:                                  استان  آدرس دقیق محل سکونت؛ 
  

  :پست الکترونیک  :تلفن همراه  :               تلفن ثابت

  تحصیالت

  :                                            رشته/ تخصص  :مقطع/ سطح تحصیلی 

  :دانشگاه/ نام حوزه

  ژوهشی مرتبط با نیاز هاي فکري و فرهنگی هاي پفعالیت

  ؟مسئولیت در محل فعالیتعنوان   :محل فعالیت
  )مدارك به ضمیمه ارسال شوددر صورت نیاز .(چنانچه سابقه پژوهشی دارید عناوین آن ها را بنویسید

  
  
 

  خود را بنویسید اعضا گروه پژوهشی مشخصات سایر 

  :شغل  :تلفن همراه  :نام و نام خانوادگی

  :شغل  :تلفن همراه  :نام و نام خانوادگی

  :شغل  :تلفن همراه  :خانوادگینام و نام 

  :شغل  :تلفن همراه  :نام و نام خانوادگی

    

  مسئول دبیرخانه استان:                                                               تاریخ تحویل:                                 تاریخ تکمیل            


