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 ِبْسِم اَلِ الَرْحمِن الَرحیم

»الحمدل الذی عّلم بالقلم، عّلم اانسان مالم یعلم 
و صّلی ال علی سّیدنا محّمد الّنبی الخاتم و علی آله 

ُخّزاِن العلم و اصوِل الَکَرم«

که  سپاسگزاریم  را  علیم  سبحاِن  خداوند 
جشنوارۀ عّلمه حّلی»قدس سّره الّشریف« برای 
اصفهان  چهارمین دورۀ متوالی در حوزۀ علمّیۀ 
و به منظور تجلیل از طّلِب جواِن قلم به دست، 
برگزارمی گردد. این حادثۀ خجسته و امیدبخش، 
نشان از وجود استعدادهای برتر و آینده ساز در 
این حوزۀ کهِن هزار ساله است که با نشاط علمی 
آینده ای  به  امیدواری  چراغ  خود،  پژوهشی  و 
روشن  را  اصفهان  علمّیۀ  حوزۀ  برای  درخشان 
نگاه داشته اند.تقدیر و تکریم این امیدهای جوان، 
حرکتی سازنده و نشأت گرفته از فعِل الهی است: 
»َیْرَفِع اَلُ الَذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو الَذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم 

َدَرجاٍت«.
با تشّکر صمیمانه از همۀ متصّدیان و مسئوان 
برگزاری این جشنواره خصوصاً مرکز مدیرّیت 
حوزۀ علمّیۀ اصفهان و اداء احترام به پدیدآورندگان 

آثار برگزیده، نکاتی را یادآور می شوم:

و  پژوهش  و  تحقیقات  ضرورت  و  اهمّیت   )1
به  علمّیه،  حوزه های  در  آن  بی بدیل  جایگاه 

قدری روشن و واضح است که نیازی به تفصیل 
حوزوی  کار  مغِز  »پژوهش«  ندارد.  توضیح  و 
باید  و بدین سبب  است  آبروی حوزۀ علمّیه  و 
علمّیه،  حوزه های  سازمان  و  نظام  مجموعۀ  در 
برخورداِر از جایگاه برتر و مشمول عطِف توّجه 

ویژۀ مسئوان امر باشد.

هم شناسایی نخبگان و پژوهشگران و هم گشودن 
چتِر حمایتِی خاص از آنان در همۀ زمینه  ها و هم 
زمینه سازی برای تربیِت محّققاِن جدید از وظایف 
سنگین و بسیار ضروری مراکز و دستگاه های 
تنها  و  است  علمّیه  حوزۀ  پژوهشی  و  آموزشی 
بدین وسیله می توان، سطح مشارکت طّلب عزیز 
جوان را در عرصه های علمی و تحقیقی و نگارش 
آثار علمی، افزایش داد.البّته روشن است که رشد 
وابستگِی  تحقیقات،  و  پژوهش  سطح  ارتقاء  و 
تمام عیار به تقویت بنیۀ علمی و دانایی طّلب 
آموزش  بنیاِن پژوهش،  و  بنا  دارد و زیر  گرامی 
دقیق،  جهت گیرِی  یک  در  تا  است  ازم  و  است 
به  متناسب،  به طور  آموزشی حوزه  برنامه های 
صورِت »پژوهش محور« تدوین و ترسیم گردد 
و به جای تکیه بر کمّیت و غفلت از عمق و دّقت، 
آموزش طّلب از سطوح مقّدمات تا زمان حضور 
ـ که میداِن وسیع تحقیقات  در عرصۀ دروس خارج 
ـ به گونه ای تنظیم  و پژوهش های دامنه دار است 
کوتاهی  مّدت  از  پس  جوان  طلبۀ  یک  که  شود 

پیام آیت الـّله العظمی مظاهری)دام ظله( 
به اختتامیه جشنوارۀ عامه حلی)ره( استان اصفهان

پ��ی��ام ج��ش��ن��واره

روز  اصفهان  استان  در  حلی)ره(  عامه  استانی  جشنواره  چهارمین 
پنج شنبه 15 اسفند 1392 با حضو مسؤولین و طاب جوان خواهر و برادر 
این استان برگزار شد. از مهم ترین ویژگی های این مراسم، قرائت پیام 
آیت اللـه العظمی مظاهری دام ظله به اختتامیه این جشنواره بود. متن پیام 

ایشان به شرح ذیل است:
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تعّلم و تحصیل، به طور طبیعی در صِف محّققان 
و پژوهشگران وارد شود و بتواند در زمینه های 
مورد علقه و تعّلِق خود به خلق اثر قابل قبول 

علمی بپردازد.

الهی در  اگرچه عالمان علوم دینی و معارف   )2
طول تاریخ حوزه های علمّیه، تألیفات و تحقیقات 
گوناگون،  زمینه های  و  ابعاد  در  را  عدیده اِی 
سر  بر  امروز  ما  و  گذارده اند  جای  به  خود  از 
و  علمی  متنّوِع  و  نعمت  پر  گستردۀ  سفرۀ  یک 
قلِم  و  تحقیق  فیِض  از  و  نشسته ایم  پژوهشی 
غواّصان دریای بی پایان علوم الهی، بهره مندیم، 
اّما بی تردید، رشد فزایندۀ مسائل و موضوعات 
و  تلش  به  مختلف  عرصه های  نیاز  و  علمی 
مجموع  در  محّققانه،  و  عالمانه  بررسی های 
شرایطی را پیش روی ما قرار داده است که باید 
فعالّیت های پژوهشِی حوزه ها را بیش از پیش، 
گسترش دهیم و برای دفاع علمی و عقلنی از 
معارف واای اسلمی و تببین متین و عالمانۀ این 
معارف، اهتمام نماییم. از این رو قلم اندازی کردن و 
پدیدآوردن آثار کم مایه و بی مایه و یا رونویسی آثار 
گذشتگان و بازنویسی های مکّرر و غیر ضروری 
از تألیفات پیشینیان، نه تنها خدمت به معارف 
اسلمی نیست بلکه مایۀ زحمت برای خوانندگان 
امیرمؤمنان-  بلند  بیاِن  به   - مؤلّفان  است.قلم 
انعکاس  روشن ترین  و  آنان  نماد  گویاترین 

شخصّیتی و نشان دهندۀ وزن و طراز علمی آنان: 
»قلُمک ابلُغ ما ینطُق عنَک« است و از این جهت 
بر همۀ خالقان آثارمکتوب در حوزه های علمّیه 
خصوصاً طّلب جوان عزیز که آیندۀ حوزه های 
دارد،  قرار  تفّکرآنان  و  اندیشه  دست  در  علمّیه 
و  تلش  حال  در  همواره  که  است  عینی  فرِض 
مجاهدِت بی وقفه علمی و درِک حضور اساتیِد فّن 
باشند، تا ان شاءال، اثرات آنان، آبرو و چشم روشنی 
حوزه های علمّیه و طبعاً مایۀ رضایت و خشنودی 
باشد.  بقیۀال اأعظم»ارواحنافداه«  حضرت 
فرزندان عزیز جوان بدانید که رسیدن به رتبۀ 
شخصیت های بزرگی همانند عّلمه علی ااطلق، 
»اعلی ال مقامه الّشریف«  حّلی  عّلمۀ  حضرت 
نام درخشان  امروز شما مزّین به  که جشنوارۀ  ـ 
ـ ُجز از مسیر جهاد علمی پایان  و پرتألو اوست 
ناپذیر و فدا کردن بسیاری از خواست ها و امیال و 
آرزوهای معقول و مشروع در پیش پای تحصیل و 

تعّلم علم، امکان پذیر نیست.

3( البّته بی شک این فضل و توفیق الهی است که 
باید تلش های گستردۀ شما را به ثمر برساند: 
ِمَن  لَُکْنُتْم  َرْحَمُتُه  َو  َعَلْیُکْم  اَلِ  َفْضُل  ا  »َفَلْو 
و توفیق  مایۀ جلب فضائل  آنچه  و  اْلخاِسریَن« 
خداوند تعالی است، اخلِص در عمل و انضماِم 
ایمان و عمل صالح است: »َو َیْسَتجیُب الَذیَن آَمُنوا 

َو َعِمُلوا الَصالِحاِت َو َیزیُدُهْم ِمْن َفْضِلِه«.

p
»پژوهش« مغِز کار حوزوی 

و آبروی حوزۀ علمّیه 
است و بدین سبب باید در 

مجموعۀ نظام و سازمان 
حوزه های علمّیه، برخورداِر 

از جایگاه برتر و مشمول 
عطِف توّجه ویژۀ مسئوان 

امر باشد

عزیزان من! خلوص، رنگ خداست: »ِصْبَغَۀ اَلِ 
َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اَلِ ِصْبَغًۀ«. این رنِگ روح افزا و 
چشم نواز را در جهاِد علمی خود، هیچ گاه فراموش 
پس  باید  تحقیق،  و  تفّکر  که  بدانید  و  نکنید 
ازقیام برای خدا باشد: »ُقْل إَِنما أَِعُظُکْم ِبواِحَدٍۀ 
ِ َمْثنی  َو ُفرادی  ُثَم َتَتَفَکُروا« چنان که  أَْن َتُقوُموا ِلَ
تعلیم الهی، پس از تقوای الهی و متفّرع بر آنست: 

»َو اَتُقوا اَلَ َو ُیَعِلُمُکُم اَلُ َو اَلُ ِبُکِل َشْی ٍء َعلیٌم«.

از خداوند تعالی با ابتهال و نیاز، مسألت می کنم 
تا شما طّلب جوان گرامی را در رسیدن به قّله های 
برای  درخشان  آینده ای  ساختن  و  عمل  و  علم 
حوزه های علمّیه، توفیِق روزافزون، کرامت فرماید 
وقلب مقّدس حضرت ولی ال اأعظم»ارواحنافداه 
سربازاِن  شما  از  را  فرجه الّشریف«  عجل ال  و 
سرنوشت ساز و تلشگر، مسرور و مبتَهج سازد 
و همۀ شما و ما را مشمول ادعّیۀ زاکیۀ آن بزرگوار 

فرماید.»إَِن َرِبی لََسمیُع الُدعاِء«.

والّسلم علیکم و رحمۀال و برکاته
حسین المظاهری

3 / جمادی ااول / 1435
14 / اسفند / 1392
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ویژگی های جشنواره ششم
در گزارش دبیر جشنواره عامه حلی)ره( 

حجت ااسام والمسلمین جواد اسماعیل نیا 

گ����������زارش

طلب  حلی)ره(  علمه  جشنواره  ششمین  در 
خواهر و برادر سراسر کشور با ارائه 8450  اثر 
پایان نامه های  و  کتاب  مقاله،  قالب  در  پژوهشی 
حوزوی مشارکت داشتند. از این تعداد 4791 اثر 
مربوط به برادران شرکت کننده و 3659 اثر مربوط 
به طلب خواهر شرکت کننده در جشنواره بوده 
است که این امر نشان دهنده استقبال بسیار خوب 
دوره های  طی  در  جشنواره  این  از  جوان  طلب 
اخیر می باشد. با توجه به تجربه بسیار با ارزش 
همکاران دبیرخانه و ارزیابان محترم، ارزیابی ها 
در این دوره دقیق تر و بهتر از سال های قبل انجام 
بسیار  واقعیت  به  نتایج  که  طوری  به  گردید؛ 
نزدیک تر بود. قطعا این دقت در ارزیابی به رشد 
کمک  جشنواره  در  شرکت کننده  جوان  طلب 

شایانی خواهد کرد.
توسعه جشنواره های استانی از دیگر ویژگی های 
ششمین دوره جشنواره بود. در این دوره، علوه 
بر استان های تهران، اصفهان و خراسان، در چهار 
استان کرمان، فارس، همدان و قم جشنواره استانی 
برگزار شد. از جمله مهمترین تأثیرات برگزاری 
جشنواره های استانی، افزایش بسیار چشمگیر 
که  است  بوده  استان ها  این  در  استقبال کنندگان 
علمه  جشنواره  اصلی  هدف  به  را  ما  مهم  این 
برای  مناسب  بستر  فراهم نمودن  که  حلی)ره( 
انگیزه مندی طلب جوان و آغاز به نویسندگی 
استعدادهای  تشویق  و  هدایت   و  پژوهش  و 

پژوهشی طلب جوان است، نزدیک می کند.
در این دوره، همچنین با سعی فراوان گروه های 
علمی، نظارت بیشتری بر ارزیابی ارزیابان گروه  
زمینه،  این  در  و  گرفت  صورت  مربوطه  علمی 
جلسات متعدد  گروه های ارزیابی در دبیرخانه 
جشنواره برگزار شد که حاصل آن، نظام مندی و 

اتقان بیشتر ارزیابی ها در این دوره می باشد.
علمه  جشنواره  دیگر  مهم  ویژگی های  از 
طلب  پژوهشی  کارنامه  ارسال  حلی)ره( 
شرکت کننده برای آنها می باشد که این امر باعث 
و  خود  آثار  ضعف  و  قوت  نقاط  با  آنان  آشنایی 
آثار  بهبودبخشی  در  ارزیابان  با نظرات  آشنایی 

پژوهشی خود می شود.
در این دوره سعی خواهد شد در این زمینه نیز 
دقت مضاعفی صورت گیرد تا نقش جشنواره در 

آموزش پژوهشگران نیز پررنگ گردد.
دبیرخانه جشنواره علمه حلی)ره( سعی دارد 
جشنواره های  توسعه  ضمن  آینده  سال های  در 
استانی، مرحله مدرسه ای جشنواره را نیز با هدف 
ترویج فرهنگ پژوهش در همه مدارس و تشویق 
همه طلب به مشارکت بیشتر تدوین و عملیاتی 

نماید.
در  خود  همکاران  کلیه  از  پایان  در  است  ازم 
استانی  دبیرخانه های  و  مرکزی  دبیرخانه 
جشنواره تشکر نموده و سعادت همگانی را از 

خداوند منان مسألت نمایم.

p
حاصل نظارت بیشتر بر 

ارزیابی گروه های  علمی و 
همچنین برگزاری جلسات 

متعدد  این گروه ها در 
دبیرخانه جشنواره،  

نظام مندی و اتقان بیشتر 
ارزیابی ها در این دوره 

می باشد
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گفت و گوها



به عنوان معاون پژوهش حوزه های 
علمیه، در زمینه نهادینه سازی 
فرایند مناسب تولید دانش در 

حوزه  های علمیه چه تمهیداتی 
اندیشیده اید؟

»تولید دانش« ، »نشر دانش« و »کاربست دانش« 
سه حلقه اصلی چرخه به هم پیوسته در ساحت کلن 
علم و فناوری بشمار می آید. هرگاه این سه حلقه 
از استاندارد ازم برخوردار باشد و کف مطلوبیت 
را به چنگ آورد، نیازهای انسان و جامعه  هم عصر 

خویش را به درستی پاسخ داده است.
تحقیق  و  پژوهش  معبر  از  تنها  دانش«  »تولید 
دست یابی  برای  جمعی  تحقیق  یک  در  می گذرد. 
بخش  سوی  از  که  پژوهش  دقیق  معنای  به 
استانداردسازی معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
صورت گرفت نتیجه آن بود که »پژوهش عبارت 
است از فرایند تولید دانش« البته در ذیل آن تعریف 
مصادیق و اهم فعالیت های پژوهشی و پیراپژوهشی 

نیز ذکر شده است.
این فرایند به پیش نیازهایی محتاج است که خود نیز 
شکلی فرایندی دارد، آموزش دقیق و منضبط، آگاهی 
تسلط  و  آشنایی  علمی،  دستاوردهای  آخرین  از 
روشگانی(،  )مهارت های  پژوهش  روش های  بر 
زندگی در فضای معاصر و دادوستد با نیازهای آن 
و برخورداری از نصاب ازم در عرصه شاخص های 
اخلقی پژوهش که اصل ااصول آن خداباوری و 
اخلص است در زمره پیش نیازهای پژوهش است.
طی روشمند مراحل تحقیق از شناخت مشکل و 
مناسب  روش  به  دست یابی  مسئله،  به  آن  تبدیل 
برای حل مسئله، جهد و کوشش جدی در مراجعه 
به منابع )فحص تام(، خلقیت در تحصیل و توان 
جمع-بندی و نتیجه گیری در مرکز کار دانش یعنی 

پژوهش قرار دارد.
فهم  با  منطبق  و  مناسب  ادبیات  با  دقیق،  ارائه 
انسان معاصر و ارتباط با بازار دانش از مهمترین 

بایسته های عرصه نشر آن است.
در حلقه کاربست دانش مهمترین ضرورت، ایجاد 
فرهنگ عالمانه زیستن جوامع انسانی و نهادهای 
اجتماعی است. اگر بتوانیم ضرورت اقدام بر اساس 
ابهام و  اقدام در فضای  آگاهی و ممنوعیت  علم و 

مهم ترین شاخصه های 
پژوهشگر موفق

در گفت وگو با حجت ااسام والمسلمین سید علی عماد 
معاون پژوهش حوزه های علمیه  

و  رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی)ره(

گ��و و  گ���ف���ت 

جهالت که از کلیدی ترین آموزه های دینی است را در 
جامعه نهادینه کنیم بازار دانش به یکی از گرم ترین 
بازارهای جهان بدل می گردد. مهم است که بدانیم: 
»العامل علی غیر بصره کالسائر علی غیر الطریق 
ایزیده سرعته السیر اا بعدا« آنکه بدون بصیرت 
و آگاهی عمل کند مانند رهرویی است که در بیراهه 
می تازد، هرقدر سریع تر حرکت کند از مقصد دورتر 

است. 
مهمتر آن است که بدانیم: »اتقف ما لیس لک به 

علم«  آنجا که علم نیست نباید اقدام نمود.
اگر جامعه، سازمان ها و نهادهای ما بدانند که شرط 
از  جز  علم  و  است  علم  و  آگاهی  اقدام،  نخست 
مسیر و معبر پژوهش به دست نمی آید و آموزش 
استاندارد به مثابه اصلی ترین پیش نیاز و بایسته 
عرصه پژوهش است، به اصول زیر پناه خواهند 

آورد:
استاندارد  – پژوهش  استاندارد  تعلیم  و  آموزش 
– انتشار حکیمانه و استاندارد دانش و کاربست و 

بهره گیری از دانش تولید شده در عرصه عمل.
نتیجه این کار حل مشکلت، رشد و توسعه هدفمند 
و علمی جامعه است و این مطالبه، به غایت اسلمی 

و دینی است.

شما  نظر  از  موفق  جوان  پژوهشگر 
کیست؟

نخست  پرسش  پاسخ  در  که  نکاتی  به  توجه  با 
عرض شد، مهمترین شاخصه های پژوهشگر موفق 

عبارت است از:
1. حضور در زمانه خویش ارتباط با مردمان عصر 
و آشنایی با فرهنگ، خلق و خو، مطالبات و نیازهای 

آن.
2. آموزش مستمر، روشمند و هدفگرا.

3. ارتباط علمی مستمر با آخرین وضعیت تحوات 
علمی عرصه تخصصی

4. آشنایی دقیق با اصول و شیوه های پژوهش
5. تمرین و تجربه کافی

6. خودباوری و اعتماد به نفس در عین پرهیز از 
خودبزرگ بینی و عجب در عرصه علم و تحقیق

7. رعایت اصول اخلقی حاکم بر عرصه پژوهش 
از اصول اخلقی که عقل بشری بدان حکم  اعم 

می کند و شریعت آن را امضاء نموده است. مانند 
یا  تواضع  و  خیرخواهی  عالمانه،  حرکت  صدق، 
را تأسیس کرده و  آنها  اصول اخلقی که شریعت 
بنا نهاده است مانند خداباوری، اخلص، سعادت 

اخروی و...
در مورد پژوهشگران جوان نیز نکات خاصی وجود 

دارد:
توجه دائم به تمرینی بودن پژوهش طلب جوان، 
از یاد نبردن اینکه در ابتدا یا در نیمه راه هستیم، 
بهره گیری از دانش و تجربه استادان و مشاوران و 
کار خویش را به بوته نقد گذاردن از جمله مهمترین 

بایسته هاست.

با توجه به برگزاری شش دوره از 
جشنواره عامه حلی)ره(، ارزیابی 

شما از نفس برگزاری این جشنواره 
چیست و تحلیلتان از آمار و ارقام 

شرکت طاب در جشنواره چه 
می باشد؟

متوالی  دوره های  به  مربوط  اطلعات  و  آمار  اگر 
مقایسه  باهمدیگر  را  حلی)ره(  علمه  جشنواره 
نتایج  این  می آید.  دست  به  جالبی  نتایج  کنیم 
امیدوارکننده و در مواردی نیز هشداردهنده است؛ 
رشد کمی و کیفی آثار، ارتقای سطح مهارتی طلب، 
مدیریت  عرصه های  در  انسانی  نیروی  تربیت 
پژوهش و استقرار نهادهای پژوهشی در حال رشد 
دیگر  سوی  از  است.  امیدوارکننده  نکته های  از 
نهادینه نشدگی پژوهش در حوزه های علمیه، فاصله 
چشمگیر آموزش سطح حوزه های علمیه با آموزش 
پژوهش گرا، مقاومت در قبال نفوذ و نهادینه شدن 

شاخص های پژوهشی نیز مایه دل نگرانیست.
نمودند  تأکید  اصل  این  بر  انقلب  معظم  رهبر 
و  برتر  علمی  نهادهای  شاخصه  مهمترین  که 
دانشگاه های طراز جهان، میزان پژوهش و تولید 
در  شاخص  این  آیا  است.  نهادها  آن  در  دانش 
در  علمیه  حوزه های  سطح  آموزشی  واحدهای 
حد و اندازه ظرفیت ها و مسئولیت ها محقق شده 
از  علمیه  حوزه های  خارج  دوره های  البته  است؟ 
و  پژوهشی  علمی  نهادواره های  ارزشمندترین 

آموزشی به شمار می رود.
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لزوم حرکت جشنواره به سمت ایجاد رقابت 
در سه سطح مدرسه، استان و کشور

در گفت وگو با جناب آقای محمود خالقی  
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران  

و نائب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی)ره(

با توجه به برگزاری شش دوره از 
جشنواره عامه حلی)ره( ارزیابی 

شما از این دوره جشنواره چیست؟
باید  حلی)ره(  علمه  جشنواره  اصل  درباره 
این  برگزاری  حاضر  حال  در  کنم،  عرض 
فرهنگ  ترویج  در  را  نقش  بیشترین  جشنواره 
تحقیق  امر  در  جوان  طلب  تشویق  و  پژوهش 
جشنواره  این  امتیازات  جمله  از  دارد.  عهده  به 
آثار  ارزیابی  و  شرکت کنندگان  سطوح  تعیین 
و  ارزیابی  در  دقت  است.  سطوح  آن  با  متناسب 
اعلم نقاط ضعف آثار به صاحبان اثر از مزایای 
دیگر جشنواره علمه حلی)ره( است. اما آنچه 
ششم  جشنواره  ویژه  امتیاز  عنوان  به  می توان 
ذکر کرد، افزایش جشنواره های استانی است که 
به گواهی آمار و ارقام، انگیزه بسیار زیادی برای 
شرکت طلب جوان در شهرستان ها ایجاد کرد. به 
نظر می رسد توسعه جشنواره های استانی و نیز 
برگزاری جشنواره های مدرسه ای و ایجاد رقابت 
سیاست های  از  باید  مدرسه  یک  طلب  بین  در 
جدی دوره های بعدی جشنواره باشد. بدین معنا 
سطح  سه  در  جشنواره  در  شرکت کنندگان  که 
مدرسه ای، استانی و ملی با یکدیگر رقابت کنند 
تا زمینه شرکت تعداد بیشتری از طلب جوان در 
این جشنواره فراهم آید. طبیعی است متناسب  با 
هر سطح و هر مرحله ای باید برای برگزیدگان و 

شایستگان تقدیر برنامه ریزی شود.
باید مورد  که در جشنواره  امور مهمی  از جمله 
حداقل  ـ  پژوهشگران  آثار  انتشار  باشد،  توجه 
و  ـ  مجازی  فضای  در  و  دیجیتالی  صورت  به 
معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر و ایجاد 
است.  آنان  بین  تشکیلتی  و  جمعی  ارتباط 
حوزه های  مدیریت  مرکز  پژوهش  معاونت 
عنوان  با  کتاب  دو  چاپ  با  خواهران  علمیه 
»نگاره اندیشه« و انتشار آنها در فضای مجازی، 
اقداماتی در این راستا انجام داده است و تشکیل 
شایستگان  و  برگزیدگان  پژوهشی  هسته های 
تقدیر جشنواره های پژوهشی را در مدیریت های 
استانی حوزه های علمیه خواهران پیشنهاد داده 
است. معاونت امیدوار است با انجام این اقدامات، 
بخشی از وظایف خود را در خصوص امور بعد از 

برگزاری جشنواره، انجام داده باشد.

با توجه به برآیند آثار و نتایج 
جشنواره عامه حلی)ره( حوزه 

علمیه خواهران در هدایت و کمک 
به بالندگی تحقیقات پایانی و 

مقاات طاب خواهر چه تمهیداتی 
اندیشیده است؟

توجه دارید که سطح چهار در حوزه های علمیه 
خواهران هنوز راه اندازی نشده است و با عنایت به 
اینکه از راه اندازی سطح سه حوزه های خواهران 
هم مدت زیادی نگذشته، آمار فارغ التحصیلن ـ 
ـ در سطح سه چندان  و حتی شاغلن به تحصیل 
باا نیست، بنابراین عمده رقابت طلب خواهر 
در جشنواره علمه حلی)ره( در سطوح یک و دو 
می باشد. در عین حال، از آنجا که بحمدل تعالی 
مسؤوان حوزه های علمیه خواهران از بدو امر 
همواره به پژوهش به عنوان یک مسأله اصلی و 
راهبردی نگاه کرده اند، گذراندن واحدهای روش 
تحقیق را جزء برنامه های الزامی طلب سطح یک 

و دو قرار داده اند.
تحقیقی  کارگاه های  دروس،  این  ارائه  کنار  در 
پژوهشگری  و  نویسندگی  امر  در  برای طلب 
نیز برگزار می شود و طلب در پایان سطح دو، 
ادامه  در  پایانی هستند.  ارائه تحقیق  به  موظف 
این فعالیت ها، فراخوان های پژوهشی مانند طرح 
رشد و بانوی کرامت نیز زمینه حضور بانشاط 
و فعال خواهران را در عرصه تحقیق و پژوهش 
فراهم کرده است. این معاونت در سال های اخیر 
و  کتاب  عرصه  در  طلبه  خواهران  ورود  برای 
است  داشته  خوبی  برنامه ریزی های  نیز  مقاله 
ثمر  به  شاهد  آینده  سال های  در  ان شاءال  که 
نشستن این برنامه ها خواهیم بود. بدیهی است 
حمایت های جدی تر مسئولین محترم حوزوی 
از فعالیت های پژوهشی و طلب پژوهشگر نقش 
فراوانی در رسیدن حوزه های علمیه به جایگاه 

واقعی خود در عرصه پژوهش خواهد داشت.

گ��و و  گ���ف���ت 

در زمینه تحقق شعار »هر طلبه؛ 
یک پژوهشگر« چه اقداماتی 

تاکنون در حوزه های علمیه 
خواهران صورت گرفته است؟

ما معتقدیم کارآمدترین، مناسب ترین و امن ترین 
عرصه ظهور و بروز آموخته های دینی خواهران 
طلبه، عرصه تحقیق وپژوهش است. از این جهت، 
برای رونق و تعمیق هرچه بیشتر امر پژوهش و 
نهادینه سازی آن در حوزه های علمیه خواهران و 
برای کشف استعدادهای برتر پژوهشی خواهران 
طلبه، از سال1390 معاونت پژوهش مبادرت به 
اتخاذ شعار راهبردی »هر طلبه، یک پژوهشگر« 
زاویه ای  و  ابعاد  از  بعدی  به  سال،  هر  و  نمود 
شعار  عنوان  به  و  پرداخته  آن  تحقق  زوایای  از 

محوری سال انتخاب نموده است.
محوری  شعار  پژوهش«  »فرهنگ   1391 سال 
سال بوده و سعی شده است که جنبه های مختلف 
نهادینه سازی  راستای  در  پژوهش  فرهنگ 
و  تبیین  طلب  برای  پژوهشی  فعالیت های 
تشریح شود و در همین سال  برگزاری کرسی های 
آزاد اندیشی در حوزه های علمیه خواهران آغاز 

گردید و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
عنوان  به  نوین«  »پژوهش گری   1392 سال  در 
شعار محوری سال انتخاب شد و ضمن برگزاری 
در شناخت فضای مجازی،  گوناگون  کارگاه های 
قابلیت های  و  امکانات  و  کتابخانه های مجازی 
تأمین  برای  پژوهشگری،  برای  دیجیتالی 
مدارس  نرم افزاری  و  سخت افزاری  امکانات 

تلش صورت گرفته است.
این سیاست راهبردی تا تحقق تمامی اهداف آن و 
نهادینه شدن پژوهشگری در بین طلب خواهر 
و ایجاد نهادها و مراکز رسمی و استاندارد شده 
پژوهشی ویژه خواهران پژوهشگر و دستیابی 
به ایده آرمانی »تربیت هزاران پژوهشگر« که 
در فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

مطرح گردیده است ادامه خواهد داشت.
از دست اندرکاران برگزاری جشنواره  در خاتمه 
سیاستگذاری،  شورای  در  حلی)ره(  علمه 
دبیرخانه، گروه های علمی، مدیریت های استانی 
و همه عزیزانی که با شرکت خود به جشنواره 

رونق داده اند تشکر می نمایم.
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مهم ترین گامی که برای 
فرهنگ سازی پژوهش باید 

برداشته شود چیست؟ در استان 
قم در این زمینه چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
توسعه فرهنگ پژوهش همچون دیگر مؤلفه های 
فرهنگ، امری تدریجی و زمان بر است. نمی توان 
انتظار داشت که در زمانی کوتاه و با اجرای چند 
برنامه، فرهنگ پژوهش در یک مجموعه نهادینه 
شود. برای گسترش فرهنگ پژوهش، مهمترین 
گام، برنامه ریزی دقیق و پیش بینی سهم مناسب 
که  است  پژوهش  امر  برای  آموزش  نظام  در 
آمده  بعمل  تمام تلش های  با  تاکنون  متأسفانه 

توفیقی در این زمینه بدست نیامده است.
از پژوهش و فرهنگ پژوهش به میان  تا بحث 
که  می نمایند  تصور  بزرگان  از  برخی  می آید، 
منظور این است که طلبه در سطح یک به پژوهش 
بپردازد، در حالیکه منظور، آشنایی طلب سطح 
یک به صورت تدریجی با مقدمات، پیش نیازها 
تا در  و مهارت هایی است که به طلبه کمک کند 
سطوح عالی تحصیلی بتواند به پژوهش روشمند 

و مبتنی بر استانداردهای ازم بپردازد.
اشراب کارورزی و آموزش مهارت های پژوهشی 
این  درج  طلب،  آموزشی  رسمی  برنامه  در 
فعالیت ها در کارنامه آموزشی طلب، اختصاص 
نمره خاص برای این فعالیت ها در نظام آموزش 
و اهتمام به این موضوع از سوی اساتید محترم 
فرهنگ  گسترش  جهت  در  اساسی  گام های  از 
پژوهش در واحدهای آموزشی به حساب می آید 
که متأسفانه هیچ کدام از اینها امروزه در مدارس 
علمیه به صورت نهادینه شده پیش بینی نشده 
مجموعه  یک  پژوهش،  معاونت های  و  است 
و  و بدون پشتوانه  کامل جانبی  فعالیت های  از 
جایگاه رسمی را در مدارس پی می گیرند مانند 

نشریه  تأسیس  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری 
کانون های علمی  راه اندازی  و  علمی مدرسه ای 
که اگرچه مفیدند و ازم، ولی به هیچ وجه کافی 

نیستند .

به نظر شما مهم ترین موضوعات 
پژوهشی در شرایط کنونی کدامند؟
اگر منظور شما مسائل پژوهشی است، مسائل 
که  است  پژوهش  نیازشناسی  تابع  پژوهش 
تا  انجام می رسد  به  فرایند منظم  اساس یک  بر 
و  علمی  مراکز  و  دستگاه ها  و  حوزه  نیازهای 
اجرایی استخراج شود. بدون این فرایند نمی توان 

اظهارنظر  اولویت  دارای  و  مهم  مسائل  درباره 
علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت  مثل  نمود. 
موضوعات  نظام  منظم،  مطالعه  یک  براساس 
فعالیت در حوزه  این  و  تهیه کرده  را  فقه  دانش 
برخی دانش های دیگر نیز در دست انجام است. 
البته برای سال جاری شاید بتوان گفت با توجه 
فرهنگ  زمینه  در  پژوهش  انجام  سال،  شعار  به 
و مسائل فرهنگی جامعه به نوعی در اولویت 
البته عناوین مسائل باید بر اساس  قرار دارند. 

نیازسنجی دقیق مشخص شوند.

در مجموع حوزه های علمیه به عنوان پشتیبان 
از  دفاع  و مهم ترین مرجع علمی  نظام اسلمی 
کیان مکتب جعفری باید پژوهش های ناظر به 
نیازهای اصلی را به خوبی شناسایی کرده و در 

اولویت نظام پژوهش خود قرار دهد.
وضعیت شرکت طاب استان قم 

در جشنواره را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

علمه  جشنواره  متعال  خداوند  عنایت  با 
حلی)ره( در سال جاری برای اولین بار در سطح 
طلب استان برگزار می گردد. با برنامه ریزی های 
نسبتا  ارتباطات  با  و  زمینه  این  در  آمده  بعمل 
مناسبی که دبیرخانه جشنواره استانی بعمل آورد، 
امسال شاهد رشد 300 درصدی مقاات طلب 
حلی)ره(  علمه  جشنواره  در  قم  علمیه  حوزه 
هستیم. البته دبیرخانه جشنواره استانی در کنار 
کیفی  رشد  به  را  خود  جدی  اهتمام  کمی،  رشد 
مقاات نیز داشته است اگرچه در سال گذشته نیز 
مقاات ارائه شده از سوی طلب حوزه علمیه قم 
به لحاظ کیفیت حائز رتبه نخست در جشنواره 
سراسری علمه حلی)ره( بود در این دوره نیز 
بوده  مقاات  کیفی  وضعیت  ارتقای  بر  تلش 

است.
در سال جاری طلب حوزه علمیه قم حدود 1000 
اثر را به جشنواره ارسال نموده اند البته این حجم، 
آثار تولید شده از سوی طلب حوزه  بخشی از 
از  زیادی  تعداد  می دهد.  تشکیل  را  قم  علمیه 
مقاات تولید شده نیز در قالب نشریات علمی 
مدرسه ای، جشنواره های مدرسه ای و مسابقات 
نگارش مقاله در سطح مدارس تولید شده است 
که در مجموع حجم وسیعی از تولیدات علمی 
این  طلب  تحصیلت  میزان  و  سن  با  متناسب 

حوزه را تشکیل می دهد.

اهمیت اختصاص سهم مناسب در 
نظام آموزش برای امر پژوهش
در گفت وگو با حجت ااسام والمسلمین جواد رفیعی
معاون پژوهش حوزه  علمیه استان قم

گ��و و  گ���ف���ت 

p
منظور از پژوهش، آشنایی 
طاب به صورت تدریجی 

با مقدمات، پیش نیازها 
و مهارت هایی است که 

به طلبه کمک کند تا در 
سطوح عالی تحصیلی 

بتواند به پژوهش روشمند 
و مبتنی بر استانداردهای 

ازم بپردازد
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به نظر شما شاخص های یک 
پژوهش استاندارد و ویژگی های 
یک پژوهشگر موفق چیست؟

پژوهشی که معیارها و موازین ظاهری و 
محتوایی را رعایت نموده باشد و پاسخ به 
مسأله ای از مسائل مورد نیاز جامعه باشد. 
همچنین پژوهشگری موفق است که ضمن 
از اطلعات وسیع و پیشینه  برخورداری 
تحقیق که از اندیشه ای ظریف و نگاه دقیق 
باشد و به عبارت دیگر خوب ببیند. خوب 

بشنود و خوب تحلیل کند.

شاخص های یک پژوهش استاندارد آن است 
که: اوًا( به نیازی از نیازهای علمی یا عملی 
جامعه پاسخگو باشد و ثانیاً( از متد صحیح و 
روش معتبر بهره برده باشد و ثالثاً( از منابع 
و  باشد  کرده  استفاده  اعتماد  مورد  و  معتبر 
رابعاً( اخلق پژوهش در آن رعایت شده باشد 
ـ انصاف علمی  ـ عجله و شتاب در آن نباشد 
داشته باشد و نظام ارجاعات آن جامع باشد. 

البته نوآوری و ایده پردازی هم داشته باشد.

یک پژوهش استاندارد باید از نظر 
محتوایی چهارچوب اصل مطلب 
باشد.  داشته  را  پژوهش  مورد 
فقه است  اگر در مورد اصول  مثًل 
واجد شرایط علم اصول باشد و از 
و  نشود.  خارج  فقه  اصول  قواعد 
ثانیاً با استدال کامل مطلب مورد 
پژوهش را اثبات کند. و ثالثاً نتایج 
آن قاعده اصولی و مورد کاربردی 
آن را کامًل روشن کند. و همچنین 
از نظر شکلی طبق موازین شکلی 
باشد. و در مرحله بعد،  پژوهش 
موضوعی  در  پژوهش  است  ازم 
انجام شود که فایده ای بر آن مترتب 
بوده و نفع علمی یا عملی داشته 

باشد.
که  است  آن  موفق  پژوهشگر 
علوه بر رعایت شاخص های یک 
وافر  علقه  و  عشق  از  پژوهش، 
برخوردار  پژوهش  و  تحقیق  به 
پژوهش  مقدس  امر  در  و  باشد 

خستگی ناپذیر باشد.

اقت����������راح

یک پژوهش موفق در حوزه علوم اسلمی پژوهشی است 
که در یکی از ابعاد ذیل به پیشبرد دانش دینی کمک نماید:

1(نظریه ای در موضوعات دینی سامان دهد.
2(چشم انداز دینی را به سایر چشم اندازهای علمی اضافه 

کند.
3(با ورود به حوزه علوم انسانی در موارد مقتضی چالشی 
بینارشته ای ایجاد کرده و سؤاات جدیدی فراروی علم 

قرار دهد.
4(ابعاد مسأله بودگی موضوعی را بدرستی تبیین کند تا 

معلوم گردد چرا محقق پیرامون آن به تألیف نشسته است.
گونه ای  به  را  دیدگاه ها  و  محموات  5(موضوعات، 
بازخوانی کند که حوزه شناخت افراد از دین را توسعه داده 

و یا تصحیح نماید.
طبعا پژوهشگر موفق کسی است که بکوشد در موارد 
فوق دست به تحقیق بزند. پژوهش، نیاز علمی و زاییده 
دغدغه های پژوهشگری است که یر اساس تماس علمی 
مکرر و هدفمند با جامعه علمی یا شناخت ضرورت های 
نوپدید اجتماعی و فرهنگی یا بر پایه آینده نگری ها و 
حدس خلء های پیش رو شکل می گیرند. پژوهشگر 
موفق کسی است که در فضای پژوهشی تنفس می کند، در 
میان جامعه حرکت  می کند و با روند تولید علم آشناست 
حوزه  با  همخون  دانش های  پیشرفت های  از  حداقل 

پژوهشش کامل آشنایی دارد.
افزون بر این، نقدپذیری و بهره مندی از مهارت های متعدد 
نوشتاری و گفتاری و داشتن قدرت تفاهم و همزبانی با 
مخاطب و قدرت نیازشناسی از جمله ویژگی هایی است که 

می توان برای یک پژوهشگر موفق برشمرد.

تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش آثار علمی از مهم ترین رسالت های جشنواره عامه 
حلی)ره( می باشد. در همین راستا، دبیرخانه جشنواره نظرات چند تن از صاحبنظران و 
کارشناسان حوزوی در این زمینه را دریافت و به شیوه اقتراح تنظیم نموده است. آنچه 

در پی می آید چکیده ای از این اقتراح است:
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 نهادینه کردن فرهنگ پژوهش 
در میان طاب جوان با چه 
راهکارهایی امکانپذیر است؟

تعلم،  مراحل  به  ارزش گذاری  و  احیاء 
پیش مطالعه، حضور در درس استاد. مطالعه، 
حوزه های  در  خلصه نویسی  و  مباحثه 
علمیه و دوم، نگاه مساوی به نتایج تعلم که 
تعلیم و تحقیق است در تدوین آئین نامه ها 

و تشویق ها

کردن  پژوهشی  آموزشی،  متون  کردن  پژوهشی 
اساتید  کردن  پژوهشی  اساتید،  تدریس  روش 
ارتقاء  و دخیل کردن مقاله نویسی و پژوهش در 
جشنواره  تقویت  و  تداوم  حوزه،  اساتید  رتبه 
علمه حلی)ره( و امثال آن و حمایت های جّدی 
از پژوهشگران از جمله راهکارهای نهادینه کردن 

پژوهش در میان طلب است.

اوًا: یک آیین نامه جامع و کامل 
تدوین  طلب  پژوهش  برای 
برنامه های  در  ثانیاً:  و  شود. 
پایه های  همه  در  طلب  درسی 
سطوح مقدمات و عالی بخشی 
داده  اختصاص  پژوهش  به 
شود. مثل سفیران و ثالثاً: اساتید 
پژوهش  تعلم  برای  مجربی 
مدارس  در  و  شده  تربیت 

بکارگیری شوند.

برای رشد تحقیقات طلب در وهله اول باید روند 
آموزشی تغییر کند یعنی آموز ش،  پژوهش محور شود 
یعنی طلب ضرورت تحقیق در هر درسی را حس 
و آن را تجربه کنند با این کار اصوا طلب روحیه 
محققانه پیدا می کنند. به نظر بنده با یک آسیب شناسی 
جدی، باید تحولی در آموزش های مربوطه ایجاد کرد 
هم به لحاظ محتوای کتب هم به لحاظ اساتید و هم به 
لحاظ روش کار. در این باره، نقش اساتید مهم است و 
استادی که خود حظی از این امر نبرده باشد نمی تواند 

شاگرد محققی بپروراند. 
دوم اینکه در مدارس و در سطوح تحصیلی به طور 
مداوم باید نشست ها ی علمی و سمینارهای روز آمد 
و بین رشته ای برپا شود. اگر این روند فراهم نشود 
آموزش ها به اسلوب کسالت آور خود ادامه داده و هیچ 

جریان پژوهشی مؤثری شکل نمی گیرد.
زیاد  را  طلب  انگیزه  بین رشته ای  مطالعات 
مطالعاتی  کانون های  برپایی  همین،  برای  می کند 
طلب  برای  بویژه  مسأله محور  یا  موضوع محور 
سطح 3 بسیار مفید است. در آخر ذکر این نکته ازم 
است زمانی که مشاهده می کنیم با وجود کلس های 
قبولی  قابل  متعدد روشی طلب قدرت پژوهشی 
پیدا نمی کنند باید باور کنیم آسیب جدی وجود دارد. 

 نقش جشنواره عامه حلی)ره( در 
توسعه فرهنگ پژوهش را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

از آنجا که جشنواره علمه حلی)ره( 
امام  فرمایش  مصادیق  از  یکی 
علی)ع( است که فرمود: »ان هبنَت 
و  هراس  چه  هر  از  فیه«  فقع  شیئاٌ 
بیم داشتی در آن ورود کن. چنانچه 
اشراف  و  مهارتی  آموزش های  با 
افراد با تجریه و مستمر و همراه با 
باعث  باشد،  مناسب  تشویق های 

توسعه فرهنگ پژوهش خواهد شد.

 چنانچه ذکر شد جشنواره علمه حلی)ره( 
پژوهش  فرهنگ  توسعه  در  زیادی  نقش 
در حوزه های علمیه دارد و ساانه شور و 
نشاط خاصی در میان طلب جوان ایجاد  

می کند. 

در  حلی)ره(  علمه  جشنواره 
توسعه فرهنگ پژوهش بسیار مؤثر 
بوده و لذا می بینیم هر سال استقبال 
صورت  جشنواره  از  بیشتری 
می رسد  نظر  به  لکن  می گیرد. 
قبل  سؤال  در  که  راهکارهایی  اگر 
مطرح شود در حوزه ها عملی شود 
جشنواره نیز بسیار مفیدتر خواهد 

بود.

به طور کلی جشنواره های علمی اگر استاندارهای 
پیشبرد  اصلی شان  و هدف  کنند  را رعایت  خود 
دانش باشد آثار انکارناپذیری دارند. ایجاد انگیزه 
در محققان، ایجاد انگیزه در کسانی که در مسیر 
پژوهش محور،  آموزش های  ارتقاء  پژوهشند، 
پرورش تیزبینی تحقیقاتی در طلب و دانشجویان، 
آشنایی محققان با یکدیگر و با روند تولید دانش و 
و  می آورد  تواضع  هم  که  علمی  مختلف  سطوح 
هم نشاط از جمله این آثار است. جشنواره علمه 
حلی)ره( به طور مشخص پاسخ به یک نیاز جدی 
بود زیرا علوم اسلمی هم به لحاظ موضوع و هم 
به لحاظ غایت و هم از نظر روش تحقیق با علوم 
تفاوت  انسانی  با علوم  و  بسیار  تفاوت  تجربی 
بسیار  کوشش،  این  نظر  این  از  دارند  زیادی 
پژوهش های  دیگر  سوی  از  است.  تقدیر  قابل 
باید  جشنواره ای  شناخته شده  سطح  در  طلب 
علمه  جشنواره  که  بشوند  استانداردسازی 

حلی)ره(  یکی از این عرصه هاست.
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جشنواره ششم 
از نگاه آمار
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قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ا یعلمون 
إنما یتذکر  أولوا  األباب 

ـ سوره زمر آیه 9ـ 



 برگزیدگان و
 شایستگان

تقدیر



معیارهای ارزیابی آثار 
در جشنواره عامه حلی)ره(

بر اساس ماده 4 آیین  نامه ارزیابی جشنواره عامه حلی)ره(، آثار شرکت داده شده 
در این جشنواره در چهار سطح علمی ارزیابی می شوند:

ﾚﾊﾀیابی جشنوﾋﾊﾀ مختلف ﾆسطوﾙﾀﾊﾈﾀها= علمیه بر ﾚﾋحوﾙﾀهرﾀها= علمیه خو ﾚﾋحو
پایه ها= ﾗﾛﾀ تا سوﾚﾊﾛﾈ ﾘ عمومیپایه ها= ﾗﾛﾀ تا سوﾘسطح 1
پایه  ها= چهاﾛ ﾘﾊ پنجم ﾚﾊﾛﾈ عمومی ﾛ پایه ﾗﾛﾀ سطح 3پایه ها= چهاﾘﾊ تا ششمسطح 2
پایه ﾘﾛﾈ تا پایاﾙ سطح 3پایه ها= هفم تا نهمسطح 3
سطح 4پایه ﾈهم ﾌﾊﾈ ﾛ خاﾅﾊسطح 4

معیارهای ارزیابی مقاات بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره
مقااﾃ معیاﾊها

سطح ┆
 ﾃمقاا
سطح ┇

 ﾃمقاا
سطح ┈

 ﾃمقاا
Z سطح

)ﾔشفا ﾛ ضحﾀﾛ هیﾈ ﾒجاﾊﾀ ـ مقدمه ـ منابع ـ نتیجه ـ ﾚشن چکیدﾀﾈ( ثرﾀ =ظاهر ﾊعایت ساختاﾊ┆[┆[┆[┆[
]]]]شیوﾀیی ﾊ ﾛسائی

ﾍﾊیین نگاｻ عایتﾊ[[[[
¥¥┊┊تبیین ﾈقیق مسأله

┉┅┆┇┆┇┆ساﾋماندهی ﾛ ترتیب منطقی مباحث
┇┈Z]پرهیز ﾋﾀ مطالب حاشیه ﾀﾋ ﾛ =ﾀئد
ﾈمتعد ﾛ منابع معتبر ﾋﾀ ﾚﾈستفاﾀ¥¥┉┊

ﾗستداﾀ صحت ﾛ حلیل مطالب ﾛ کیفیت جزیه┆┊┇┅┇┆┇┆
ﾙｻ ﾙﾈبو ﾋمبتنی بر نیا ﾛ )ﾒهمیت مسأله )یا موضوﾀ┇┈┈Z

ﾀئه محتوﾀﾊﾀ ﾛ تنظیم مطالب ﾊﾈ =ﾊﾛｻنو┈┈Z¥
)...ﾛ ثر )توصیفی، تطبیقی، حلیلیﾀ =شمندﾛﾊ¥¥[[

ﾚﾈتوسط نویسن =ﾋﾀﾈپر ﾃﾊعبا┆┅┊¥Z
]]]]کیفیت نتیجه گیر= ﾛ جمع بند=

┉]]+]+نقد ﾛ تولید علم
ﾚیژﾛ بخش ﾃموضوعا+┆+┆+┆+┆

)...ﾛ مؤلفین ﾛ به محققین ﾘﾀحترﾀ ،ضع علمیﾀنقد، تو ﾊﾈ ﾁﾈﾀ( هشیﾛپژ ﾕخاﾀ عایتﾊ ﾘـ┅┆ـ┅┆ـ┅┆ـعد┆┅

معیارهای ارزیابی کتاب ها  بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره
کتاﾁ ها= معیاﾊها

┇ﾛ┆ سطح
کتاﾁ ها= 

سطح ┈
کتاﾁ ها= 

Z سطح
)ﾔشفا ﾛ ضحﾀﾛ هیﾈ ﾒجاﾊﾀ ﾛ شن فهرست مطالب، مقدمه، نتیجه گیر=، فهرست منابعﾀﾈ( =ظاهر ﾊعایت ساختاﾊ┆[┆[┆[

]]]شیوﾀیی ﾊ ﾛسایی
ﾍﾊیین نگاｻ عایتﾊ[[[

ﾒقیق مسأله یا موضوﾈ تبیین¥[[
┉┅┆┇┆ساﾋماندهی ﾛ ترتیب منطقی مباحث

┇┈]پرهیز ﾋﾀ مطالب حاشیه ﾀﾋ ﾛ =ﾀئد
ﾈمتعد ﾛ منابع معتبر ﾋﾀ ﾚﾈستفاﾀ¥┉┊

ﾗستداﾀ صحت ﾛ حلیل مطالب ﾛ کیفیت جزیه┇┅┇┆┇┆
ﾙｻ ﾙﾈبو ﾋمبتنی بر نیا ﾛ )ﾒهمیت مسأله )یا موضوﾀ┈┈Z

ﾀئه محتوﾀﾊﾀ ﾛ تنظیم مطالب ﾊﾈ =ﾊﾛｻنو┈Z¥
)...ﾛ ثر )توصیفی، تطبیقی، حلیلیﾀ =شمندﾛﾊ[ZZ

ﾚتوسط نویسند =ﾋﾀﾈپر ﾃﾊعبا┊¥Z
ZZZکیفیت نتیجه گیر= ﾛ جمع بند=

)...ﾛ شن فیپا، فونتﾀﾈ ،=بیت ظاهرﾀجذ ﾛ ییﾀﾊｻ جلد، صفحه ﾆطر ،Sژ، نوبت چاﾀتیر( ﾚیژﾛ ﾃﾀﾋمتیاﾀ┈┈┈
┉]]+نقد ﾛ تولید علم

ﾚیژﾛ بخش ﾃموضوعا+┆+┆+┆
)...ﾛ مؤلفین ﾛ به محققین ﾘﾀحترﾀ ،ضع علمیﾀنقد، تو ﾊﾈ ﾁﾈﾀ( هشیﾛپژ ﾕخاﾀ عایتﾊ ﾘـ┅┆ـ┅┆ـعد┆┅

شاخ����������ص
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معیارهای ارزیابی تحقیقات پایانی و پایان نامه ها بر اساس سطوح ارزیابی جشنواره
حقیقاﾃ پایانی معیاﾊها

سطح ┇
پایاﾙ نامه ها= 

سطح ┈
پایاﾙ نامه ها= 

Z سطح
]┆]┆]┆ﾊعایت ساختاﾊ ظاهر= )ﾀﾈشن چکیدﾚ، مقدمه، نتیجه گیر=، فهرست منابع ﾊﾀ ﾛجاﾈ ﾒهی ﾀﾛضح، فهرست مطالب ﾊ ﾛعایت ضوﾀبط پایاﾙ نامه نویسی(

]]]شیوﾀیی ﾊ ﾛسایی
ﾍﾊیین نگاｻ عایتﾊ[[[

┉┉¥تبیین ﾈقیق مسأله ﾛ سؤﾀاﾀ ﾃصلی ﾛ فرعی
┉┅┆┇┆ساﾋماندهی ﾛ ترتیب منطقی مباحث

┇┈]پرهیز ﾋﾀ مطالب حاشیه ﾀﾋ ﾛ =ﾀئد
ﾈمتعد ﾛ منابع معتبر ﾋﾀ ﾚﾈستفاﾀ┉┉┊

ﾗستداﾀ صحت ﾛ حلیل مطالب ﾛ کیفیت جزیه┇┅┇┆┇┆
ﾙｻ ﾙﾈبو ﾋمبتنی بر نیا ﾛ )ﾒهمیت مسأله )یا موضوﾀZZ[

ﾀئه محتوﾀﾊﾀ ﾛ تنظیم مطالب ﾊﾈ =ﾊﾛｻنوZZ¥
)...ﾛ ثر )توصیفی، تطبیقی، حلیلیﾀ =شمندﾛﾊ[ZZ

ﾚتوسط نویسند =ﾋﾀﾈپر ﾃﾊعبا┊¥Z
ZZZکیفیت نتیجه گیر= ﾛ جمع بند=

┉]]+نقد ﾛ تولید علم
ﾚیژﾛ بخش ﾃموضوعا+┆+┆+┆

)...ﾛ مؤلفین ﾛ به محققین ﾘﾀحترﾀ ،ضع علمیﾀنقد، تو ﾊﾈ ﾁﾈﾀ( هشیﾛپژ ﾕخاﾀ عایتﾊ ﾘعد-┆┅-┆┅-┆┅

معیارهای ارزیابی مقاات ترجمه
ﾀمتیاﾋمعیاﾊها

]┆ﾀتقاﾀ ﾛ ﾙعتباﾊ علمی ﾀثر ترجمه شدﾀ( ﾚصل ﾀثر(
ﾙｻ ﾙﾈبو ﾋمبتنی بر نیا ﾛ ثرﾀ همیتﾀ┆┅
┅┇میزｫﾊﾈ ﾙﾀ صحیح مترجم ﾋﾀ من

...ﾛ ﾃتعابیر، کنایه ها، مثیا ،ﾃصطاحاﾀ ،ﾙژگاﾀﾛ یابی ﾗﾈمعا┇┅
=ﾋﾛمرﾀ عایت نثرﾊ ﾛ ساییﾊ ،ییﾀشیو┆[

ﾍﾊیین نگاｻ عایتﾊ ﾛ یشﾀیرﾛ┆┅
┅┆توضیحاﾛ ﾃ تعلیقاﾃ مناسب

ﾚیژﾛ بخش ﾃموضوعا+┆

معیارهای ارزیابی کتاب های ترجمه
ﾀمتیاﾋمعیاﾊها

┅┆ﾀتقاﾀ ﾛ ﾙعتباﾊ علمی ﾀثر ترجمه شدﾀ( ﾚصل ﾀثر(
ﾙｻ ﾙﾈبو ﾋمبتنی بر نیا ﾛ ثرﾀ همیتﾀ┆┅
┅┇میزｫﾊﾈ ﾙﾀ صحیح مترجم ﾋﾀ من

...ﾛ ﾃتعابیر، کنایه ها، مثیا ،ﾃصطاحاﾀ ،ﾙژگاﾀﾛ یابی ﾗﾈمعا┇┅
 =ﾋﾛمرﾀ عایت نثرﾊ ﾛ ساییﾊ ،ییﾀشیو┆[

ﾍﾊیین نگاｻ عایتﾊ ﾛ یشﾀیرﾛ┆┅
┅┆توضیحاﾛ ﾃ تعلیقاﾃ مناسب 

)...ﾛ شن فیپا، فونتﾀﾈ ،=بیت ظاهرﾀجذ ﾛ ییﾀﾊｻ جلد، صفحه ﾆطر ،Sژ، نوبت چاﾀتیر( ﾚیژﾛ ﾃﾀﾋمتیاﾀ[
ﾚیژﾛ بخش ﾃموضوعا+┆

معیارهای ارزیابی کتاب های تصحیح
ﾀمتیاﾋمعیاﾊها

┅┆قابلیت علمی 
ﾒتسلط مصحح بر موضو ﾙﾀمیز┆┅

ﾀZهمیت ﾛ مبتنی بر نیاﾋ بوﾀ ﾙﾈثر )من مصّحح(
  ﾙｻ تصحیح =ﾊﾀشوﾈ ﾛ قدمت من مصِحح┊

┇┆ﾀنتخاﾁ مناسب نسخه ﾀصلی ﾛ بدﾗ ها= معتبر
┅┆فهم صحیح نسخه ﾀصلی ﾛ ضبط ﾈقیق نسخه بدﾗ ها

┅┆ﾀستخرﾅﾀ تعلیقاﾛ ﾃ پانوشت ها= فنی ﾛ علمی ﾀفزﾙﾛ بر تصحیح
)ﾈعماﾀ ﾈﾊنسخه مو ﾛ معرفی نسخه ها= خطی ،ﾁکتا ﾚمؤلف، جایگا ﾗحا ﾆمقدمه جامع مصِحح )شر┆┅

┅┆فهرست نویسی ﾛ عنوﾙﾀ بند= مناسب
ﾍﾊیین نگاｻ عایتﾊ ﾛ یشﾀیرﾛ┆┇

ﾀZمتیاﾛ ﾃﾀﾋیژﾚ )صفحه ﾀﾊｻیی، چاS مطلوﾁ، ندﾀشن غلط چاپی(
)...ﾛ مؤلفین ﾛ به محققین ﾘﾀحترﾀ ،ضع علمیﾀنقد، تو ﾊﾈ ﾁﾈﾀ( هشیﾛپژ ﾕخاﾀ عایتﾊ ﾘعد-┆┅
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مقالهسطح1علمی

مقالهسطح2علمی

مقالهسطح3علمی

مقالهسطح4علمی

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

برگزیدﾊ ﾚتبه Z3┊تفسیر ﾛ علوﾘ قرｻنیﾀندیشه پژﾛهی ﾀبن عتائقی ﾊﾈ مختصر تفسیر قمیجوﾈﾀ غامرضایی┆

┇ﾚمخفیمحمدباقر پرند ﾋﾀﾊ ﾙｻ =ﾀچهل شاهد برﾘتبه 3].┇┊کاﾊ ﾚبرگزید

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆=ﾋﾀشیر ﾌعباﾘیگر علوﾈ ﾛ منطق ﾃمنطقمناسبا ﾛ تبه 803فلسفهﾊ ﾚبرگزید

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆=ﾈﾀحسین بغد ﾁتا باغت مطلو ،ﾈباغت موجو ﾋﾀﾃبیاﾈﾀ83.253 تبهﾊ ﾚبرگزید

┇ﾒم شعاｷﾀ علیﾗﾀاقوﾀ خاصه ﾊﾈ جالی عامه حلیﾊ سی مبانیﾊیهبرﾀﾊﾈ ﾛ حدیث ﾘتبه 3].┅┊علوﾊ ﾚبرگزید

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

محمدعلی ┆
برگزیدﾊ ﾚتبه ﾀ852صوﾗ فقهقاعدﾀ ﾚماﾋمه بین حکمی ﾀلعقل ﾀ ﾛلشرﾒ علی ضوﾀ ｺلعقل ﾀ ﾛلنقلｶﾀاعیلی

برگزیدﾊ ﾚتبه ﾈﾀ852بیاﾃبرﾊسی ﾀجتهاﾈ= مبحث حاﾗ حو=علی ﾀصغر ﾊضایی┇

برگزیدﾊ ﾚتبه 852علوﾘ حدیث ﾀﾊﾈ ﾛیهﾀسناﾈ پرتکرﾊﾀ نشانه ﾋﾀ =ﾀ منابع مکتوﾀ ﾁلکافیمحمد قربانی┈

Z ﾙهقاﾈ حیمﾊ
برگزیدﾊ ﾚتبه ﾀ833خاﾛ ﾕ تربیتنگاهی ﾀنتقاﾈ= به مبانی تفکر ﾀخاقی ساﾊترسیمکانی

[=ﾈباｻ سطّیحسن نعیمﾊأﾀ تر مدلولهﾀلتوﾀمنطق ﾛ تبه 81.53فلسفهﾊ ﾚبرگزید

¥ｲصدیقینمحمدحسن صا ﾙبرها ﾊﾈ »┦با ┦ﾀ ﾀعرفوﾀ« به حدیث ﾈستشهاﾀ =ﾛکاﾀﾛﾘتبه 80.53کاﾊ ﾚبرگزید

┉ﾙﾀﾊﾈﾀضا برﾊبوهاشمﾀ ﾃفاﾛ محمد بن حنفیه تا ﾃفاﾛ ﾋﾀ کیسانیه ﾊﾈ =ﾊﾛمهد= باﾘساﾀ یخﾊتبه 803تاﾊ ﾚبرگزید

┊ﾈﾀﾊ ضا کاظمیﾊﾛ ﾘساﾀ ﾊﾈ شیخیه ﾛ ها ﾙموﾊفرقه مو ﾛﾈ ﾈیجاﾀ ملﾀسی تطبیقی عوﾊبر 
برگزیدﾊ ﾚتبه 803کاﾘمسیحیت

برگزیدگان
ششمین  جشنواره عامه حلی)ره(

منتخبی���������ن

برادران
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کتابسطح3علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆ﾊسامی نقندﾀ لکوفی 477-559محمدجعفرﾀ حمد بن یحیی بن ناقهﾀ یهﾀﾛلباغه برﾀ یهملحق نهجﾀﾊﾈ ﾛ حدیث ﾘتبه 80.53علوﾊ ﾚبرگزید

برگزیدﾊ ﾚتبه ﾈﾀ80.53بیاﾀﾃلکلمه ﾀلطیبه فی شرﾀ ﾆعرﾀ ﾁﾀلفاحهمحمدصاﾕﾈ شیخ حسن┇

کتابسطح4علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

برگزیدﾊ ﾚتبه 843فلسفه ﾛ منطققبساﾀ ﾃلیقین )نگرشی حلیلی بر باﾁ برهاﾙ(محمدﾀمین ﾀبوﾀحسنی ┆

┇ﾊفشاﾀ ﾊﾉباﾀسانه ملیﾊ با تأکید بر نقش ﾙﾀیرﾀ ﾊﾈ ﾁحجا ﾛ ﾔفرهنگ عفا =ﾋینه ساﾈتربیتنها ﾛ ﾕخاﾀ80.253 تبهﾊ ﾚبرگزید

پایاننامهسطح3علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆=ﾋخمسمحمد نیا ﾋﾀ نهﾛسامیمعافیت مؤﾀ ﾕحقو ﾛ تبه 3].┆┊فقهﾊ ﾚبرگزید

برگزیدﾊ ﾚتبه 3┆┊فقه ﾛ حقوﾀ ﾕسامیبرﾊسی فقهی ﾛ حقوقی تدﾀخل ﾀسباﾊﾈ ﾁ جنایاﾃعلیرضا فجر=┇

برگزیدﾊ ﾚتبه 3┅┊فقه ﾛ حقوﾀ ﾕسامیبرﾊسی فقهی مسح پامصطفی طباطبایی┈

خواهران
مقالهسطح3علمی

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

برگزیدﾊ ﾚتبه 81.53کاﾘباﾋخوﾀنی هستی شناسی ﾋﾀ منظر عرفاﾙ حلقهفاطمه مغیثی┆

برگزیدﾊ ﾚتبه ﾀ80.53خاﾛ ﾕ تربیتسیر تطوﾊ مسئله معنا= ﾋندگیﾛجیهه عاﾈلی┇

برگزیدﾊ ﾚتبه 803علوﾀ ﾘنسانیﾛیژگی ها= قدﾃﾊ نرﾈ ﾋﾀ ﾘیدگاｻ ﾚیاﾀﾛﾊﾛ ﾃیاﾃصاحه ملبوبی┈
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شایستگان تقدیر
ششمین  جشنواره عامه حلی)ره(

تحقیقپایانیسطح2علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

برگزیدﾊ ﾚتبه ﾀ┊¥2خاﾛ ﾕ تربیتکماﾗ نهایی جامعه ﾈ ﾋﾀیدگاﾀ ﾚساﾘطاهرﾚ طباطبائی جعفر=┆

┇ﾛفاطمه خوشرﾁبه حجا ﾙﾀخترﾈ ها= تشویق ﾚﾀﾊتربیت ﾛ ﾕخاﾀ┊┆.┉[3 تبهﾊ ﾚبرگزید

برگزیدﾊ ﾚتبه ﾀ┊┆.[3خاﾛ ﾕ تربیتﾀﾊبطه ﾈین ﾀ ﾛخاﾀﾕکرﾘ میرعرﾊ ﾁضی┈

Zﾘیی مقدﾀﾋمیر ﾀهرﾋئهﾀﾊﾀ ﾛ شی مشهدﾋموｻ 3 هر منطقهﾀخو ﾁطا ﾊﾈ ﾚﾋبه حو ﾈﾛﾊﾛ =ها ﾚنگیزﾀ سیﾊبر 
ﾁها= مطلو ﾚنگیزﾀ ﾊﾀسمرﾀ یا ﾈیجاﾀ ﾊﾈ ﾊهکاﾀﾊتربیت ﾛ ﾕخاﾀ┊┅.┉[3 تبهﾊ ﾚبرگزید

[ﾚﾈﾀﾋ مؤمنی ﾚمقطع سنیسعید ﾙکاﾈشد کوﾊ بر =ﾋبا ﾃﾀثرﾀ ﾋﾀ تفت ﾙشهرستا ﾙﾀﾊﾈگاهی ماｻ ﾙﾀمیز 
ﾗتربیت6 تا 12 سا ﾛ ﾕخاﾀ┊┅.┉[3 تبهﾊ ﾚبرگزید

برگزیدﾊ ﾚتبه ﾀ┊┅.[3خاﾛ ﾕ تربیتپرﾍﾊﾛ توحید ﾊﾈ کوﾈکاﾙ 2 تا 7 ساﾋﾗهرﾀ صفائی¥

برگزیدﾊ ﾚتبه 3┅┊فقه ﾛ حقوﾀ ﾕسامیبرﾊسی مبانی فقهی ﾛ حقوقی ماﾚﾈ 30 قانوﾙ مجاﾀ ﾃﾀﾋسامیمریم پرﾀﾛنه┉

پایاننامهسطح3علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

برگزیدﾊ ﾚتبه 3].┈┊تفسیر ﾛ علوﾘ قرｻنیمعناشناسی محبت ﾊﾈ قرﾙｻبنت ﾀلهد= محمد= فاح┆

برگزیدﾊ ﾚتبه 3]┉.┅┊تفسیر ﾛ علوﾘ قرｻنیﾍﾛﾊ ها ﾀ ﾛصوﾗ تفسیر قرﾙｻ به قرﾊﾈ ﾙｻ میرﾄﾀ معصومین)ｶ)ﾒانه صنعتگر┇

برادران
مقالهسطح1علمی

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیر].┉┉ﾈﾀبیاｶﾀﾃاﾀ ｺعدﾀﾈﾀکبر مهر= تونایی┆

شایسته تقدیر¥┉ﾈﾀبیاﾃتضمین ﾛ کاﾊبرﾈها= قرｻنی ﾙｻمحمدعرفاﾋﾀﾊ ﾙقی┇

شایسته تقدیر].┈┉کاﾛﾘایت ﾛ مرجعیت ﾀئمه معصومین)ﾒ( ﾋﾀ نظر ﾀماﾘ خمینی)ﾚﾊ(محمد معینی┈

Zئیﾀست؟علی فدﾀ =ﾊفی جاﾛبا چه حر ﾛ فعالیﾀ چه ﾊﾈ تعدیه به معنا= خاصلﾃبیاﾈﾀ┉┈.┇[شایسته تقدیر

مقالهسطح2علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆ﾚﾈﾀﾋ مین کرباسیﾀینیﾈ ﾃﾀضو= با تأکید بر مناظرﾊ =سبک شناسی گفتگوهاﾘشایسته تقدیر].┊┉کا

┇ﾚﾈﾀﾋﾋئدجعفر سرباﾀﾛﾋ تعریف ﾛ ｫماﾃبیاﾈﾀ┉¥.[شایسته تقدیر

┈ﾚﾈﾀﾋ =مجید قندｺﾀستهزﾀ ﾙموﾀپیر =ﾊتربیتگفتا ﾛ ﾕخاﾀ┉[.[شایسته تقدیر

Zﾙﾀﾊﾛﾈ ین هاعلیرضاﾊیونیتاﾘشایسته تقدیر].]┉کا

شایسته تقدیر].]┉ﾀصوﾗ فقهتفاﾃﾛ قوﾀعد فقهی ﾀ ﾛصولیمهد= منتظرین]
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پایاننامهسطح3علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆ﾈهانی فرﾀییمحمدعلی فرﾀﾊمنظر فلسفه صد ﾋﾀ ﾈقتصاﾀ نقد معرفت شناختی علمﾛ سیﾊمنطقبر ﾛ شایسته تقدیر]┉.┋┉فلسفه

┇ﾚمهد= جعفر= پناﾘساﾀ ﾚیدگاﾈ ﾋﾀ ﾘنر ﾃﾊیابی نظریه قدﾋﾊﾀ ﾛ نسانینقدﾀ ﾘشایسته تقدیر]┇.┋┉علو

┈ﾙیاﾊﾉｻ ضاﾊ»حکمت متعالیه ﾊﾈ جسمانی ﾈمعا« ﾁمنطقنقد= بر کتا ﾛ شایسته تقدیر].┊┉فلسفه

Zلیرﾈ مهد= فرهنگﾕکاا= قاچا ﾍﾛفر ﾛ فقهی خرید ﾘحکاﾀ سیﾊسامیبرﾀ ﾕحقو ﾛ شایسته تقدیر]┉.┉┉فقه

 حلیل مدﾀ ﾗنساﾙ کامل ﾋﾀ منظر معنویت ها= نوپدید )ﾛﾀشو ﾛ پائولو کوئیلو( ﾛمحمدｶﾀاعیل عبدﾀلهی]
)ﾃیاﾀﾛﾊ ﾛ ﾙｻسامی )قرﾀ ندیشهﾀ با ﾙｻ منطقمقایسه ﾛ شایسته تقدیر].┉┉فلسفه

¥ﾒﾊﾀﾋ معصومی =ﾈملهاﾀعو ﾛ یشه هاﾊ سیﾊیی، برﾀیی تا همگرﾀگرﾀﾛ ﾋﾀ ملﾀ ﾛ ┦ﾀ ﾁنسانیحزﾀ ﾘشایسته تقدیر].┉┉علو

شایسته تقدیر]┇.┉┉فقه ﾛ حقوﾀ ﾕسامیｻثاﾊ فقهی توﾘﾊصاﾈ ﾕﾈهقانی┉

کتابسطح4علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیرﾀ78.5خاﾛ ﾕ تربیتﾁﾈﾀ بندگی یا ﾁﾀﾈｻ ماﾊﾈ ﾋ بیاﾙ پیامبر ﾀعظم)ﾀ)ﾎحمد مرتاضی┆

┇ﾙمیرمحسن عرفاﾀسامیﾀ ﾙمد ﾛ حیا= فرهنگﾀ ﾊﾈ یتﾛمهد ﾚﾋموｻ شتﾀﾈﾊﾛنقش باﾘشایسته تقدیر78.5کا

┈ﾔﾊقاسم عاﾔﾀحرﾀ ﾁسیا ﾛ ﾁنا ﾘساﾀﾘساﾀ یخﾊشایسته تقدیر76.25تا

Z=ﾊمین کشوﾀیباییﾋ =ﾀبر =ﾈﾊﾀستاندﾀتربیت ﾛ ﾕخاﾀ76شایسته تقدیر

شایسته تقدیر76کاﾘبرﾊسی فضیلت کامی عصمت ﾀمیرﾀمؤمنین)ﾒ( با تأکید بر شبهاﾀ ﾃبن تیمیهعلی ﾈﾀﾊمهر]

¥ﾙمیرمحسن عرفاﾀیتﾛعرصه مهد ﾊﾈ سانهﾊ ﾁلگو= مطلوﾀ ماییﾋیت، باﾛمهد ﾚﾋموｻ ﾛ سانهﾊﾘشایسته تقدیر75.5کا

شایسته تقدیر75.5فلسفه ﾛ منطقنسبت ﾀنساﾙ با خدﾈ ﾋﾀ ﾀیدگاﾀ ﾚماﾘ خمینی ﾊﾈ مقایسه با قیصر=محموﾈ قاｶی قلعه بهمن┉

شایسته تقدیر75کاﾘنقد ﾛ برﾊسی عقاید صوفیه گناباﾈیهمحمدباقر حیدﾊ= نسب┊

مقالهسطح4علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیر78.5علوﾀ ﾘنسانیبرﾊسی ﾀنتقاﾈ= نظریه مقاﾛمت مصرﾔ کنندﾚ جاﾙ فیسکمجید مبینی┆

شایسته تقدیر78.5فقه ﾛ حقوﾕبرﾊسی فقهی ماﾚﾈ 262 قانوﾙ مجاﾀ ﾃﾀﾋسامی ﾀیرﾙﾀ مصوﾊ1392 ﾁحمت توایی┇

┈ﾊعبر=سید مرتضی میرتبا ﾌمقد ﾁکتا ﾊﾈ ﾚمفهومی گنا ﾗسیر حوﾘشایسته تقدیر78.25کا

Zﾒﾊﾀﾋ معصومی =ﾈاییهاﾛ ﾘنظا ﾊﾈ ییﾀمنیتی فرقه گرﾀ نسانیچالشﾀ ﾘشایسته تقدیر77.75علو

شایسته تقدیر77.5کاﾈﾘیدگاﾚ شهید ثانی ﾊﾈ باﾁ چیستی ﾀیماﾙ مجتبی قربانی]

شایسته تقدیرﾀ77خاﾛ ﾕ تربیتبرﾊسی ﾀﾊبطه تئوﾊیک ﾀخاﾊ ﾛ ﾕفتاﾊ فرﾀنقشمحمد ﾀمینی¥

شایسته تقدیر76کاﾘتضاﾈ عقاید ﾀحناﾔ با ﾛهابیت ﾊﾈ موضوﾒ توسلمحمدباقرحیدﾊ= نسب┉

┊=ﾈضا محموﾊکریممحمد ﾙｻئت قرﾀقر ﾊﾈ نیتغنیｻقر ﾘعلو ﾛ شایسته تقدیر76تفسیر

┋ﾘهیم توکلی مقدﾀبرﾀایت سیاسیﾛ ﾛ ایت باطنیﾛ ایت شیعی نقد= برﾛﾘشایسته تقدیر76کا

┆┅ﾊسید مرتضی میرتباﾙｻقر ﾛ =عبر ﾌمقد ﾁکتا ﾊﾈ ﾃاｷ سی تطبیقیﾊبرﾘشایسته تقدیر75.5کا

┆┆ﾚﾈﾀﾋ اعیلｶﾀ ┦ﾀﾊعصر نبو=صد ﾄﾈﾀحو ﾊﾈ مطلبﾀبن عبد ﾌعبا ﾊحضو ﾛ نقشﾘساﾀ یخﾊشایسته تقدیر75.25تا

مقالهسطح3علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆=ﾈیزﾀ حسینﾙｻ حقق ﾊﾈ ﾚﾋنقش حو ﾛ ندیشیﾀ ﾈﾀﾋｻ شناسی ﾘمد= بر مفهوｻﾊﾈنسانیﾀ ﾘشایسته تقدیر]┉.┋┉علو

شایسته تقدیر].]┉ﾀخاﾛ ﾕ تربیتسبک ﾋندگی ｻ ﾊﾈئینه سیرﾚ نبو=عباسعلی مشکانی┇

شایسته تقدیر].]┉تفسیر ﾛ علوﾘ قرｻنیموﾀنع تفکر صحیح ﾈ ﾋﾀیدگاﾚ قرﾙｻسجاﾈ لطفی┈

شایسته تقدیر].┈┉تفسیر ﾛ علوﾘ قرｻنیمصاﾈیق جرﾊﾈ ﾘ عرﾔ قرﾙｻجوﾈﾀ طمرﾀثی ¥

شایسته تقدیر].┈┉علوﾀ ﾘنسانیﾛﾊیکرﾈ کاﾊبرﾈ= ساخماﾙ ساﾀ ﾊﾈ =ﾋساﾘحمید ساقی┉

شایسته تقدیر┈┉فلسفه ﾛ منطقمفهوﾛ ﾘ مصدﾀﾈ ﾛﾈ ﾊﾈ ﾕﾀنش منطق ﾛ فلسفهمحمدمهد= ﾀیوبی┊
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کتابسطح4علمی

تحقیقپایانیسطح2علمی

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیرﾀ76خاﾛ ﾕ تربیتﾀصوﾀﾊ ﾛ ﾗهکاﾊها= حصیل ﾋناｶﾙیه موسو=┆

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیرﾀ75/5خاﾛ ﾕ تربیتسبگ ﾋندگی ｻ ﾊﾈیینه سیرﾚ نبو=)ﾎ(عباسعلی مشکانی┆

شایسته تقدیر73/5کاﾘنقش باﾊﾛ توحید عباﾊﾈ =ﾈ سبک ﾋندگی ﾀسامیحسین صدیقی┇

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

برگزیدﾀ80/5ﾚخاﾛ ﾕ تربیتسیر تطوﾊ مسئله معنا= ﾋندگیﾛجیهه عاﾈلی┆

نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیر].┋┉کاﾘفرقه گناباﾈیه ؛ شکل گیر=، تشکیاﾀ ﾛ ﾃعتقاﾋﾃﾀﾈهرﾈ ﾀهقانی نیستانی┆

شایسته تقدیر].┋┉ﾀخاﾛ ﾕ تربیتمصاﾈیق ﾛ پیامدها= تفریح ﾀ ﾊﾈساﾘطیبه جعفر= جلگه┇

┈=ﾊﾈینب ناﾋﾘساﾀ ﾚیدگاﾈ ﾋﾀ =پسندﾈخو ﾛ تربیتعلل منع عجب ﾛ ﾕخاﾀ┉┋شایسته تقدیر

Zیاحیﾊ ﾀهرﾋﾘساﾀ منظر ﾋﾀ ﾚﾈﾀخانو ﾙمل حکیم بنیاﾀتربیتعو ﾛ ﾕخاﾀ┉┋شایسته تقدیر

شایسته تقدیر].┊┉کاﾘبرﾊسی مسأله بدعت ﾋﾀ منظر قرﾀﾛﾊ ﾛ ﾙｻیاﾀﾃلناﾋ حسینعلی]

شایسته تقدیر].┊┉فلسفه ﾛ منطقتأثیر جنسیت بر تکامل نفس بر ﾀساﾌ حکمت متعالیهﾋهرﾀ کریمی¥

┉ﾙاｷمعصومه جاﾘساﾀ منظر ﾋﾀ ﾙｻ =ﾈخاقی، عباﾀ ملﾀعو ﾛ =ﾈقتصاﾀ نسانیتوسعهﾀ ﾘشایسته تقدیر┊┉علو

شایسته تقدیر┊┉کاﾘشیوﾚ مدیریتی حضرﾃ مهد=)عج( ﾊﾈ عصر ظهوﾊطاهرﾊ ﾚضویاﾀﾊ ﾙکد┊

┋ﾚﾈﾀﾋ قائم مقامی ﾃﾀﾈمرضیه ساﾙنساﾀ مل شکل گیر= شخصیتﾀتربیتعو ﾛ ﾕخاﾀ┉┊شایسته تقدیر

شایسته تقدیر].┉┉ﾀخاﾛ ﾕ تربیتحساﾃﾈ کوﾋﾀ ｫﾈ منظر ﾀﾛﾊیاﾃفرشته حسینی┅┆

┆┆ﾈباｻ ﾘﾀحمد= قوﾀ لیاﾃﾀمنکر ﾋﾀ =جلوگیر ﾊﾈ ﾋتربیتنقش ما ﾛ ﾕخاﾀ┉┉.[شایسته تقدیر

مقالهسطح3علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

شایسته تقدیرﾀ77.5خاﾛ ﾕ تربیتتصویرساﾋ= مفاهیم ﾀخاقی ﾊﾈ قرﾙｻندﾀ نصیر= مباﾊکه┆

┇ﾍکوﾊﾋ ﾊﾉｻیگرﾈ ﾙیاﾈﾀ =ها ﾍﾋﾊﾀ با ﾘساﾀ تعامل ﾛ سامیفقهﾀ ﾕحقو ﾛ شایسته تقدیر77.5فقه

شایسته تقدیر77.5علوﾀ ﾘنسانیبرﾊسی ﾛ مقایسه نیاﾋها= ﾀنسانی ﾊﾈ سوﾚﾊ یوسف ﾛ مکتب ﾀنساﾙ گرﾀیانه ｻبرﾀهاﾘ ماﾋلوﾋهرﾀ کلهر┈

Zﾙکاﾈ ﾊحسن پو ﾀهرﾋﾙｻ فعﾈ ینیﾈ =هاﾊهکاﾀﾊ ﾛ خمﾋ چشم ﾃثباﾀتربیت ﾛ ﾕخاﾀ77شایسته تقدیر

شایسته تقدیرﾀ76.5خاﾛ ﾕ تربیتکنترﾗ جمعیت ﾋﾀ منظر قرﾀﾛﾊ ﾛ ﾙｻیاﾋﾃهرﾀ حیدﾊ= گاﾛنانی]

شایسته تقدیر75.5تفسیر ﾛ علوﾘ قرｻنیبرﾊسی ترجمه جمعی قرﾙｻ کریمحمیدﾚ حیدﾊ= نسب¥

مقالهسطح2علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆=ﾛگر ﾊکریمسکینه قنبرپو ﾙｻمنظر قر ﾋﾀ علمی ﾃنسانیمهاجرﾀ ﾘشایسته تقدیر77.5علو

شایسته تقدیرﾀ76خاﾛ ﾕ تربیتﾛیژگی ها= شیطاｶﾙیه ﾊﾀﾋعی ﾀیلخچی┇

شایسته تقدیرﾀ74خاﾛ ﾕ تربیتﾚﾀﾊ ها= موفقیت ﾀ ﾊﾈمتحاناﾀ ﾃلهیفاطمه میرباقر=┈

Zصفائی ﾀﾊصفو)ﾒ(ﾈسجا ﾘماﾀ ﾚنگا ﾋﾀ گیﾈﾀندگی خانوﾋ تربیتسبک ﾛ ﾕخاﾀ72.25شایسته تقدیر

مقالهسطح1علمی
نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

┆=ﾈباｻ شتﾈ سامیحکیمهﾀ =هاﾊکشو ﾊﾈ هابیتﾛ پیشرفت ﾉمل نفوﾀعوﾘشایسته تقدیر71کا

خواهران

برگزیدگان و شایستگان تقدیر بخش ویژه )با موضوع سبک زندگی از منظر اسام(
برادران

خواهران
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نوﾀ ﾒنتخاﾀﾁمتیاﾋ نهاییگرﾚﾛ علمیناﾀ ﾘثرناﾛ ﾘ ناﾘ خانوﾈﾀگیﾈﾊیف

ﾀ80خاﾛ ﾕ تربیتسیر تطوﾊ مسئله معنا= ﾋندگیﾛجیهه عاﾈلی┆ 5ﾚبرگزید

 دبیرخانه های
استانی



دستورالعمل  برگزاری 
جشنواره های استانی

ماﾚﾈ ┆  جشنواره استانی در چارچوب آیین نامه 
اصول،  رعایت  با  و  حلی)ره(  علمه  جشنواره 

ضوابط و مقررات این آیین نامه برگزار می شود.

ماﾚﾈ ┇  جشنواره استانی با لوگوی »جشنواره 
مربوط  استان  زیرنویس  و  حلی)ره(«  علمه 
برگزار خواهد شد و فعالیت های صورت گرفته 
استانی  فعالیت  منزله  به  دیگر،  عناوین  تحت 

جشنواره علمه حلی)ره( محسوب نمی شود.

ماﾚﾈ ┈  جشنواره استانی با شرایط زیر برگزار 
می شود:

الف( داشتن حداقل یکصد اثر از مجموع آثار ارائه 
شده در آخرین دوره جشنواره؛

آثار  ارزیابی  برای  ازم  علمی  توان  داشتن  ب( 
مطابق با آیین نامه ارزیابی آثار؛

برگزاری  برای  ازم  اجرایی  توان  داشتن  ج( 
جشنواره استانی؛

د( انعقاد تفاهم نامه همکاری بین معاونت های 
پژوهش حوزه های خواهران و برادران استان.

تبصره 1: مرجع احراز شرایط مذکور، دبیرخانه 
مرکزی جشنواره علمه حلی)ره( است.

تبصره 2: در صورت عدم انعقاد تفاهم نامه مذکور 
جشنواره  سیاستگذاری  شورای  »د«،  بند  در 
علمه حلی)ره( در مورد برگزاری جشنواره در آن 

استان تصمیم گیری خواهد کرد.

برگزاری  شرایط  که  استان هایی   Z ﾚﾈما
جشنواره استانی را دارند می باید تقاضای خود را 
حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مراسم آخرین 
دوره جشنواره، از طریق مدیریت های استانی و 
بصورت مکتوب به معاونت پژوهش حوزه های 

علمیه ارسال نمایند.

ماﾚﾈ ]  دبیر جشنواره علمه حلی)ره( موظف 
دریافت  از  پس  روز   20 مدت  تا  حداکثر  است 
تقاضاهای واصله و بررسی و احراز اولیه شرایط، 
ارائه و  آن را به شورای سیاستگذاری جشنواره 

نتیجه را به استان های متقاضی اعلم نماید.

ماﾚﾈ ¥  دبیرخانه استانی جشنواره در معاونت 
متقاضی  استان  برادران  علمیه  حوزه  پژوهش 

تشکیل می شود.

ماﾚﾈ ┉   ارکان جشنواره استانی عبارت اند از:
1- شورای جشنواره؛

2- دبیر جشنواره؛
3- شورای علمی.

استانی  جشنواره  شورای  اعضای     ┊ ﾚﾈما
عبارت اند از:

1- مدیر حوزه علمیه استان )رئیس شورا(؛
2- مدیر حوزه علمیه خواهران استان )نایب رئیس 

شورا(؛
3- معاون پژوهش حوزه علمیه استان؛

4- معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان؛
5- دبیر جشنواره استانی )دبیر شورا(.

استانی  جشنواره  شورای  وظایف     ┋ ﾚﾈما
عبارت است از:

1- تصمیم گیری و برنامه ریزی کلن جشنواره 
استانی در چارچوب اسناد باادستی؛

2- تعیین رؤسای گروه های ارزیابی پیشنهاد شده 
توسط دبیر جشنواره استانی؛

استانی  جشنواره  اجرای  حسن  بر  نظارت   -3
مطابق با آیین نامه ها و ضوابط ابلغی؛

4- زمینه سازی جهت مشارکت بیشتر حوزه های 

آی���ی���ن  ن��ام��ه

علمیه استان در جشنواره؛
و  مکان  زمان،  خصوص  در  تصمیم گیری   -5

کیفیت برگزاری مراسم؛
6- جذب و تأمین منابع مالی جشنواره استانی.

ماﾚﾈ ┅┆  دبیر جشنواره استانی از میان فضل و 
اساتید حوزوی دارای سابقه پژوهشی و اجرایی 
پژوهش  معاونان  مشترک  پیشنهاد  با  موفق، 
حوزه های علمیه برادران و خواهران استان، تأیید 
مدیر حوزه علمیه استان، موافقت رئیس شورای 
سیاستگذاری جشنواره علمه حلی)ره( و حکم 

مدیر حوزه استان منصوب می شود.

ماﾚﾈ ┆┆  وظایف دبیر جشنواره استانی عبارت 
است از:

1- تشکیل و اداره دبیرخانه جشنواره استانی؛
2- حسن همکاری با دبیر و مسئوان دبیرخانه 

مرکزی جشنواره علمه حلی)ره(؛
3- تعیین مسئول اجرایی جشنواره استانی؛

4- پیشنهاد رؤسای گروه های ارزیابی به شورای 
جشنواره استانی؛

5- دبیری شورای جشنواره استانی و پیگیری 
مصوبات آن؛

6- ریاست شورای علمی جشنواره استانی؛
جشنواره  شورای  به  عملکرد  گزارش  ارائه   -7
علمه  جشنواره  مرکزی  دبیرخانه  و  استانی 

حلی)ره(.

استانی  جشنواره  علمی  شورای    ┆┇ ﾚﾈما
رؤسای  و  استانی  جشنواره  دبیر  از  متشکل 
گروه های ارزیابی است که از میان فضل و اساتید 
شناخته شده استان توسط شورای جشنواره برای 

یک دوره تعیین می شوند.

مقدمه: با استناد به مصوبه شماره 323/3476 شورای سیاستگذاری جشنواره عامه حلی)ره( مورخ 
1391/2/17، دستورالعمل اجرایی برگزاری جشنواره عامه حلی)ره( در استان ها به منظور افزایش 
انگیزه طاب استان های سراسر کشور جهت شرکت در جشنواره و افزایش مشارکت مدیریت های 

استانی در برگزاری آن، تدوین می شود.
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تبصره: انتخاب مجدد رؤسای گروه های ارزیابی 
بلمانع است.

ماﾚﾈ ┈┆  وظایف شورای علمی جشنواره استانی 
عبارت است از:

1- تأیید صلحیت ارزیابان پیشنهاد شده توسط 
رؤسای گروه های ارزیابی؛

استانی  جشنواره  برگزیدگان  نهایی  تعیین   -2
مطابق با ضوابط جشنواره علمه حلی)ره(.

مرکزی  دبیرخانه  نماینده  حضور  تبصره: 
جشنواره علمه حلی)ره( در تعیین برگزیدگان 

نهایی جشنواره استانی الزامی است.

استانی  جشنواره  برگزاری  فرایند    ┆Z ﾚﾈما
عبارت است از:

برگزاری  برای  استان  مدیریت  تقاضای   -1
جشنواره استانی در قالب نمون برگ؛

دبیرخانه  توسط  شرایط  احراز  و  بررسی   -2
مرکزی جشنواره؛

3- تأیید شورای سیاستگذاری جشنواره؛
4- ابلغ رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره 

به مدیریت استان؛
5- تشکیل شورای جشنواره استانی؛

6- تعیین دبیر جشنواره استانی؛
7- تشکیل دبیرخانه جشنواره استانی؛

8- فراخوان جشنواره استانی؛
9- دریافت آثار؛

10- ارزیابی آثار؛
11- تأیید ارزیابی آثار توسط دبیرخانه مرکزی 

جشنواره؛
12- تعیین آثار برگزیده؛

مرکزی  دبیرخانه  به  برگزیده  آثار  ارسال   -13
جشنواره علمه حلی)ره(؛

آثار  صاحبان  عمومی  صلحیت  احراز   -14
برگزیده؛

15- برگزاری مراسم؛
16- ارائه گزارش عملکرد در قالب نمون برگ؛

17- اعلم نتایج ارزیابی به صاحبان آثار.

ماﾚﾈ ]┆  کلیه مراحل برگزاری جشنواره استانی 
باید با اطلع و هماهنگی دبیرخانه مرکزی انجام 

شود.

جشنواره  برگزاری  هزینه های  کلیه    ┆¥ ﾚﾈما
استانی مانند فراخوان، تبلیغات، ارزیابی و جوائز 

به عهده استان مربوط است.

است  موظف  استانی  جشنواره  دبیر    ┆┉ ﾚﾈما
کاری  تقویم  انتصاب،  از  پس  روز   10 حداکثر 
دبیرخانه جشنواره استانی را هماهنگ با تقویم 
کاری دبیرخانه مرکزی جشنواره به این دبیرخانه 

اعلم نماید.

موظف  استانی  جشنواره  دبیرخانه    ┆┊ ﾚﾈما
است حداکثر 20 روز پس از پایان مهلت دریافت 
که  آثاری  و  برگزیده  آثار  پرونده  استان،  در  آثار 
حداقل 70 امتیاز کسب کرده اند را به دبیرخانه 

مرکزی جشنواره علمه حلی)ره( ارسال کند.

تبصره 1: پرونده اثر شامل اصل اثر، فرم ثبت نام، 
و  عمومی  صلحیت  احراز  فرم  ارزیابی،  فرم 

گزارش نهایی برگزیدگی است.

تبصره 2: تأخیر در ارسال پرونده آثار برگزیده به 
دبیرخانه مرکزی به منزله انصراف از شرکت در 

رقابت کشوری است.

استانی  آثار جشنواره  ارزیابی  نتایج    ┆┋ ﾚﾈما

باید به تأیید دبیرخانه مرکزی جشنواره علمه 
حلی)ره( برسد.

ماﾚﾈ ┅┇  معیار انتخاب آثار برگزیده جشنواره 
دبیرخانه  ارزیابی  حلی)ره(،  علمه  سراسری 

مرکزی جشنواره علمه حلی)ره( است.

موجب  استانی،  جشنواره  برگزاری    ┇┆ ﾚﾈما
سهمیه خاص برای استان در جشنواره سراسری 

علمه حلی)ره( نیست.

موظف  جشنواره  استانی  دبیرخانه    ┇┇ ﾚﾈما
تحت  را  استانی  ارزیابان  توجیهی  کارگاه  است 
علمه  جشنواره  مرکزی  دبیرخانه  نظارت 

حلی)ره( برگزار نماید.

جشنواره  برگزیدگان  تقدیر  لوح    ┇┈ ﾚﾈما
شورای  نایب رئیس  و  رئیس  توسط  استانی 

جشنواره استانی امضاء می شود.

در  است  موظف  استانی  دبیرخانه    ┇Z ﾚﾈما
دبیرخانه  درخواستی  گزارش های  مقرر  مهلت 
و  تنظیم  را  حلی)ره(  علمه  جشنواره  مرکزی 

ارسال نماید.

حلی)ره(  علمه  مرکزی  دبیرخانه    ┇[ ﾚﾈما
در  شرکت کننده  طلب  مستقیم  مراجعات  به 
جشنواره استانی پاسخگو نیست و امور مربوط 
دبیرخانه  طریق  از  فقط  استانی،  جشنواره  به 

جشنواره استانی قابل پیگیری است.

ماﾚﾈ ¥┇  این دستورالعمل در 26 ماده و 6 تبصره 
شورای  تصویب  به   1391/2/30 تاریخ  در 

سیاستگذاری جشنواره علمه حلی)ره( رسید.
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با هدف  که  است  برنامه هائی  از  جشنواره علمه حلی)ره( یکی 
ترویج فرهنگ پژوهش و تربیت پژوهشگر در معاونت پژوهش 
حوزه مبارکه علمیه شکل گرفت و هر سال بهتر و بالنده تر از سال قبل 
برگزار می شود. در راستای سیاست تشویق طلب جوان به شرکت در 
آن و تشکیل جشنواره های مقدماتی استانی به منظور رونق بیشتر 
جشنواره، نخستین جشنواره استانی علمه حلی)ره( قم در سال 93 
با مشارکت حوزه علمیه برادران و خواهران استان تشکیل شد. پس 
از تشکیل دبیرخانه و تعیین دبیر از سوی شورای سیاست گذاری 
استان، اولین اقدام دبیرخانه سرکشی به تمام مدارس علمیه تابعه 
برادران و خواهران و تبیین اهداف جشنواره علمه حلی)ره( برای 
طلب بود که حاصل این اقدامات دریافت حدود 600 اثر از طلب 

برادر و 350 اثر از طلب خواهر توسط دبیرخانه جشواره می باشد.
این آمار نشانگر رشد بسیار خوب دریافت آثار طلب قمی نسبت به 

سال گذشته است.
از مجموع آثار دریافتی، تعداد 298 اثر از آثار برادران و 133 اثر از آثار 
خواهران، به مرحله ارزیابی تفصیلی راه یافت و از این تعداد، در مورد 
153 اثر از آثار برادران و 59 اثر از آثار خواهران ارزیابی تفصیلی دوم 

نیز صورت گرفت.

در موضوع سیر تحوات پژوهش در استان فارس باید 
فاقد  فارس  استان  علمیه  حوزه   1388 سال  تا  که  گفت 
معاونت پژوهش بوده و میزان تراز تولید پژوهش در استان 
بسیار ناچیز بوده و لکن با تأسیس این معاونت بحمدال 
اثر پژوهشی را  در سال 1389 موفق شدیم بالغ بر 750 
جهت جشنواره علمه حلی)ره( ارسال نماییم و این سیر 
تحولی در سال 1390 نیز ترقی داشت و به بیش از 1250 
اثر رسید که دو سال متوالی مقام اول کشوری در کمیت آثار 
ارسالی را کسب نمودیم و هم اکنون نیز با مشارکت حوزه 
جشنواره  اولین  توانستیم  فارس  استان  خواهران  علمیه 
استانی علمه حلی)ره( را با 1524 اثر برگزار نماییم؛ فلذا 
باید خداوند متعال را شاکر باشیم در ظل عبادات حضرت 
بقیۀ ال ااعظم)عج( توفیق فرهنگ سازی پژوهش را در 

این استان پهناور بدست آوریم.

گزارش دبیران 
استانی جشنواره

گ�����������زارش

حجت ااسام والمسلمین  قاسمی
مسؤول دبیرخانه  استان فارس حجت ااسام والمسلمین حّجامی

مسؤول دبیرخانه  استان قـــم
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از  پس  تهران  استان  حلی)ره(  علمه  جشنواره  چهارمین  دبیرخانه 
الطاف  و  پروردگار  عنایت  با  پیشین،  دوره  اختتامیه  مراسم  برگزاری 
حضرت ولی عصر)عج( فعالیت خود را با تکثیر و توزیع پوسترهای 
تبلیغاتی و اعلن عمومی آغاز کرد  و تلش هایی را در جهت نیل به 
اهدافی چون تقویت نشاط علمی و گسترش روحیه پژوهش در حوزه های 
به  و کمک  از طلب پژوهشگر جوان  و معنوی  مادی  علمیه، حمایت 
کاربردی کردن علوم اسلمی سامان داد که از جمله می توان به آسیب شناسی 
اجرای  گذشته،  سال های  به  نسبت  نگرش  تغییر  و  پیشین  دوره های 
برنامه های آموزشی متنوع در مدارس و صدور کارنامه های تخصصی و 

علمی و انعکاس آن به صاحبان اثر اشاره کرد.
همچنین در فرصت اعلم شده، تعداد 860 اثر به دبیرخانه ارسال گردید 
که تعداد 299 اثر آن متعلق به حوزه علمیه خواهران و 561 اثر، متعلق به 

حوزه برادران است. 
در مرحله ارزیابی اجمالی، آثار طی دو مرحله )مرحله اول توسط ارزیابان 

و مرحله دوم توسط دبیر جشنواره( مورد ارزیابی قرار گرفت که از این 
تعداد، 61 اثر به مرحله تفصیلی راه یافتند. تعداد 61  اثِر باقی مانده نیز به 
صورت تفصیلی، ارزیابی شدند که در نهایت، 10 اثر به عنوان برگزیده و 

شایسته تقدیر انتخاب گردیدند.
ازم به ذکر است که دبیرخانه چهارم، بانک اطلعاتی جامعی از آثار رسیده 
ایجاد کرده که در آن محورهایی چون تفکیک و رتبه بندی آثار و مدارس 
خواهر و برادر بر اساس امتیازهای دریافتی و مراحل ارزیابی در نظر 

گرفته شده است. 
در پایان بر خود فرض می دانم که همکاری مجدانه همه مسئوان حوزه 
به ویژه دبیرخانه مرکزی، مدیران مرکز برادران و خواهران استان تهران و 
معاونت های تابعه را سپاس گویم و سلمتی و موفقیت بیشتر را برای همه 

این عزیزان از خداوند منان مسئلت کنم.

با  اسلمی  انقلب  تثبیت  و  ظهور  از  بعد  علمیه  حوزه های 
ظرفیت های وسیعی مواجه گردید. تغییر سازمان نظام حوزه ها 
و  مسائل  دامنه  گسترش  حکومت،  در  فقها  و  علماء  حضور  و 
موضوعات نو پیدا، تغییر عمومی فضای جهانی و... حوزه ها را با 

مسئولیت های جدی و اساسی  روبه رو ساخت.
چنین بستری همواره، ضرورت روزآمدی نرم و سخت حوزه ها 
و  ترویج  حوزه،  در  تحول  روشن  منهاج  است.  داشته  تأکید  را 
نهادینه سازی پژوهش گرایی و تحقیق ورزی است. چنانچه از دیرباز 

سرشت حوزه های علمیه این گونه بوده است.
این میان، برگزاری همایش های علمی پژوهشی گامی رو به  در 
پویش  و  علمی  کوشش  نظری،  کاوش  در  موثر  اقدامی  و  جلو 
فکری است که دامنه نگارش و پژوهش را در تمامی سطوح حوزه 

گسترانیده است.
جشنواره علمه حلی)ره( در این راستا با تجربه برگزاری شش 
جوان  طلب  میان  پژوهشی  و  علمی  رقابت  تمهیدگر  دوره، 
حوزه های سراسر کشور بوده است. و حوزه علمیه خراسان نیز با 

حضور همیشگی خویش، سهمی بسزا در این عرصه داشته است.
در این دوره تعداد 1087 اثر پژوهشی از طلب جوان )خواهران 
و برادران( حوزه علمیه خراسان جهت رقابت به دبیرخانه مرکزی 

جشنواره ارسال شده است. 
در پایان از عموم همکاران گرامی به ویژه عوامل برپایی جشنواره 

علمه حلی تقدیر می نمایم.

شهریور ماه 1392 دبیرخانه چهارمین جشنواره علمه حلی)ره( در 
استان اصفهان آغاز بکار کرد و در تاریخ 1392/07/04 مراسم افتتاحیه 
این جشنواره با حضور حجت ااسلم والمسلمین اسماعیل نیا، دبیر 
جشنواره سراسری در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

استان برگزار شد.
متعدد  کارگاه های  برگزاری  مدارس،  سطح  در  گسترده  تبلیغات 
جهت آگاهی طلب از روند جشنواره، راه اندازی سایت مستقل ویژه 
جشنواره، برگزاری جلسات متعدد شورای سیاست گذاری و برگزاری 
نشست مسئولین پژوهش حوزه های علمیه برادران و خواهران از 
جمله اقدامات دبیرخانه در برگزاری این جشنواره در سطح استان بوده 

است.
دیدار مسئولین جشنواره استانی با حضرت آیت ال العظمی مظاهری 
مد ظله العالی و اخذ پیام ویژه ایشان جهت اختتامیه جشنواره از دیگر 

اقدامات صورت گرفته می باشد.
در چهارمین جشنواره استانی علمه حلی اصفهان، 2150 اثر از طلب 
استان دریافت و در چرخه بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 866 

متعلق به برادران طلبه و 1284 اثر متعلق به خواهران طلبه بود.
مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره نیز با تجلیل از 32 اثر برگزیده و 

شایسته تقدیر در تاریخ 15 اسفند 1392 در این شهر برگزار شد.

حجت ااسام والمسلمین عایی
مسؤول دبیرخانه  استان خراسان

حجت ااسام والمسلمین رضایی
مسؤول دبیرخانه  استان تهران

حجت ااسام والمسلمین دهقانی
مسؤول دبیرخانه  استان اصفهان
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با عنایت به نقش بی بدیل پژوهش و تحقیق در بنیان مبانی فرهنگ و تمدن اسلمی، دبیرخانه استانی 
جشنواره علمه حلی)ره( در همدان، برای نخستین بار با مشارکت حوزه های علمیه برادران و خواهران 
استان در تاریخ 1392/7/1 به منظور تشویق و ترغیب طلب همدانی به تحقیق و پژوهش تشکیل شد.

از همان تاریخ، فراخوان آثار از طریق پیامک، چاپ بنر و اطلع رسانی در مدارس خواهران و برادران و بین 
طلب همدانی مقیم قم انجام پذیرفت و 432 اثر طلب در طول مدت فراخوان )پایان آبان ماه( جمع آوری و 

توسط 24 استاد خواهر و برادر ارزیابی و داوری شد.
پس از انجام یک کار فشرده، مراسم اختتامیه جشنواره استانی در روز 26 آذر ماه 92 و همزمان با هفته 

پژوهش برگزار و از 21 اثر برگزیده رتبه دوم، سوم و شایسته تقدیر در سطح استان تقدیر به عمل آمد.

امسال در ششمین جشنواره علمه حلی)ره( که برای اولین بار 
در استان کرمان به شکل استانی برگزار شد شاهد رشد و استقبال 
چشمگیری از حضور طلب و همکاری و همفکری اساتید و 
مدیران بوده ایم. از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه این استان 
پهناور همگی درگیر این رویداد علمی مهم بوده اند. آمار حضور 
گذشته  دوره های  به  نسبت  دوره  این  در  کرمان  استان  طلب 
شگفت انگیز بوده است. جشنواره دوم 46 نفر، جشنواره سوم 
102 نفر، جشنواره چهارم 40 نفر و جشنواره پنجم 108 نفر، اما 
در جشنواره امسال 762 نفر از طلب خواهر و برادر استان کرمان 
با ارائه 721 اثر پژوهشی در قالب مقاله، و پایانامه های حوزوی 
برادران  به  مربوط  اثر   562 تعداد  این  از  داشته اند.  مشارکت 
در  شرکت کننده  خواهران  به  مربوط  اثر   159 و  شرکت کننده 
جشنواره بوده است که با توجه به این حجم از آثار در مقایسه با 
سال های گذشته، شاهد رشد کمی و کیفی درخور توجهی بوده ایم.
از این تعداد 173 اثر از آثار برادران و 52 اثر از آثار خواهر به مرحله 

یافتند. مجموعا 30 نفر برگزیدگان و شایستگان  راه  تفصیلی 
تقدیر این دوره بودند. کار ارزیابی آثار با حدود 19 نفر از اساتید 
برجسته حوزه های علمیه خواهران و برادران که عموما از اساتید 

شناخته شده حوزه و دانشگاه می باشند، سپرده شد.
از اهم علل این رشد شرکت می توان به همکاری مؤثر معاونت ها 
و رابطین پژوهش مدارس، اطلع رسانی دقیق توسط دبیرخانه 
برخی  از  جشواره  مرکزی  دبیرخانه  مسئولین  بازدید  استان، 
بازدید  طلب،  با  متعدد  جلسات  برگزاری  و  استان  مدارس 
معاونت پژوهش استان از مدارس و برگزاری جلسات متعدد با 
طلب. مدیران و اساتید، برگزاری منظم جلسات شورای استان 
همفکری  کرمان،  استان  علمیه  حوزه  محترم  مدیریت  توسط 
برگزاری  جشواره،  مرکزی  دبیرخانه  با  مستمر  همکاری  و 
جلسات و کارگاه های روش پژوهش و نهایتا، تأکید بر سیاست 
فرهنگ سازی پژوهش از سوی معاونت پژوهش مدیریت استان 

اشاره کرد.

حجت ااسام والمسلمین کاظمی
مسؤول دبیرخانه  استان همدان

حجت ااسام والمسلمین انجم شعاع
مسؤول دبیرخانه  استان کرمان
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