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 آئین انهم ربگزاری جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی

)رض(جازیه وژیه عالهم جعفری 
 

 

 وري،فنا و مـه علـعرص ناـفرهيختگو  ناـعالماز  حمايت ان،يرا سالميا ريجمهو ساسيا نقانو در

و ارج  نيرداقد طريق از الميـسو ا يـفرهنگ ،يـعلم يمينههاز متمادر  ربتكاو ا سيربرروح  تقويت

بر اين اساس و همچنين در . ستا گرفته ارقر صخا توجه ردمو انهشگروپژ يالوا ممقا بر دننها

و عمل به فرمايشات ايشان در خصوص لزوم تحقيق  )مدظله العالي(راستاي منويات مقام معظم رهبري 

و بمنظور بزرگداشت شخصيت  و نوآوري در علوم انساني و همچنين اسالمي سازي اين بخش

نخستين جشنواره تاليفات  1)رض(ري فعالم برجسته، عالمه محمدتقي جع دينيواالي علمي و 

پژوهش هاي علوم  انجمن همت به )رض(علمي برتر علوم انساني اسالمي، جايزه ويژه عالمه جعفري 

و حمايت علمي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز  ، انجمن هاي علمي حوزه، دانشگاه قماجتماعي

 ايهسنجيد هيافتر ارهجشنو يناديني و حوزوي در شهر مقدس قم برگزار مي گردد. اِن شاء اَهلل 

در  ملي سطحدر  برتر محققينو  انهشگروپژ ان،نشمنددا از نيرداقدو  معرفي ،شناسايي ايبر

                                                           
مقام معظم رهبری، حضرت آیت ّللاه خامنه ای، دامت برکاته، در پیامی به مناسبت رحلت 1 

عالمه محمدتقی جعفری و در تسلیت برای جامعه علمی و فرهنگی کشور و به ویژه خانواده 

سال ـ از هنگامی که  54آن عالم بزرگ و متعهد در طول بیش از "آن مرحوم می فرمایند: 

عالی و ممتاز خود قدم در وادی تألیف و تحقیق و تعلیم نهاد ـ  پس از تکمیل تحصیالت

آثار علمی با ارزشی پدید آورد و تفکر فلسفی را در دایره ای وسیع از مستفیدان و 

تحسین کنندگان جهانی خود، ارتقا بخشید. پس از پیروزی انقالب نیز همواره افکار 

مسائل اسالمی، با استقبال سازنده او در زمینه معارف دینی و نگاه فلسفی به 

فرزانگان و تشنگان علم و معرفت روبه رو می گشت. سخنرانی های پرمغز این دانشمند 

عالی قدر که سرشار از نکته های عمیق و درس های به یادماندنی برای نسل جوان و 

 "د.و فکری دوران حاضر محسوب می گرد دانش پژوه کشور بود، در شمار حسنات علمی
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 يينآ ينا بچورچادر  )رض( عالمه جعفري ارهشنوـج. حوزه تاليفات علوم انساني اسالمي خواهد بود

 .دميشو اربرگز نامه

  يفرتعا: 1 دهما

  )رض(تاليفات علمي برتر علوم انساني اسالمي، جايزه ويژه عالمه جعفري  ارهجشنو: ارهجشنو

تاليفات علمي برتر علوم انساني اسالمي، جايزه ويژه عالمه جعفري  ارهجشنو بيرخانه: دبيرخانهد
 واقع در شهر مقدس قم )رض(

 

 يتهارمأموو  افهد: ا2 دهما

در  برتر و محققين  انهشگروپژ ان،نشمنددا يالوا ممقا به دننهاو ارج  معرفي ،شناساييـ  لفا

 حوزه تاليفات علمي علوم انساني اسالمي

 گـفرهنو  هـحيرو شسترـگو و محققين  انهشگروپژاز  يمعنوو  ديما يحمايتها ـ ب

 هجامعدر  هشوپژو  وريبادخو

 معرفي آثار و تاليفات علوم انساني اسالمي ايبر مناسب يبسترآوردن  همافر ـ ج

 متناسب به تحقيقات و پژوهش ها در حوزه علوم انسانيبه جهت دهي اسالمي و  کمك ـ د

 

 ارهجشنودر  آثار ارائه يهارمحو :3 دهما

جشنواره در بخش هاي مختلف تاليفات از جمله کتب، مقاالت، طرح هاي پژوهشي، پايان نامه ها، 

 رساله ها و تحقيقات و پژوهش هاي علمي اقدام به دريافت چكيده مبسوط آثار مي نمايد.
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نحوه ارسال آثار و نحوه نگارش چكيده مبسوط آثار در تارنماي جشنواره قرار گرفته  -تبصره يك

 است.

 در صورت عدم رعايت آيين نگارش، دبيرخانه از ارسال جهت داوري آثار معذور است. -تبصره دو

 

 : محورهاي موضوعی جشنواره4ماده 

 پژوهشگران مي نمايد:جشنواره در موضوعات زير اقدام به دريافت آثار 

 يرانيا ياسالم يالگوي، تحول علوم انسان تيريمدي، اسالم يعلوم انسان يفلسفه و روش شناس

و رسانه  ارتباطاتي، اسالم يشناس جامعهي، اسالم تيو ترب ميتعلي، اسالم اقتصاد، شرفتيپ

 حقوقي، اسالم تيريمدي، و حقوق اسالم فقهي، اسالم ياسيس علومي، اسالم يروانشناسي، اسالم

و  ياجتماع علوم، فلسفهي، اسيس علومي، اسالم علومي، اسالم اتيو اله فقه، ها( شيگرا هي)کل

 موضوعات مرتبط ريسا وي فرهنگ

 

 ارهجشنو يهبررا رايشو: 4 دهما

  راشو ظايفو: 1ـ 4

 ارهجشنو افهدو ا سياستها تصويبو  سيربرـ  لفا

 ارهجشنو يياجرا نامه يينآ تصويبو  سيربر ـ ب

 ارهجشنو اريبرگز ايبر زنيا ردمو راتعتباا تأييدو  سيربر ـ ج

 ارهجشنو نبرگزيدگا به يياهدا يزاجو عنوو  انميز تصويبو  سيربر ـ د
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 ارهجشنو يفعاليتها يابيو ارز يياجرا رموا منجاا حسن بر رتنظاـ  ـه

 

 راشو يعضاا 2 ـ 4

  (راشو ييسر) انجمن پژوهش هاي علوم اجتماعيرياست ـ  لفا

  (ارهجشنوعلمي  بيرد)دکتر مهدي اسماعيلي  ـ ج 

 (ارهجشنواجرايي  بيرد)جواد حسين زاده دکتر  ـ د

 دکتر رضا ايماني )معاونت مالي اداري جشنواره( ـ ـه

 مهندس حسين زرندي )معاونت چاپ و نشر(و ـ 

 دکتر اسماعيل اسحقي )عضو شورا( ـ ز

 

  علمی نكا: ار5 دهما

 داوران تهيأ: 1 ـ 5

  .ستا ارهجشنو تخصصيو  علمي يتصميمگير مرجع عاليترينداوران  تهيأ

 داوران تهيأ ظايفو: 1 ـ1 ـ 5

گانه  9 تخصصي يهاوهگر در هر يك از هشد يهارا آثار فنيو  علميارزش  نهايي سيربرـ  لفا

)شامل علوم اسالمي، فقه و الهيات، حقوق، علوم اجتماعي و روانشناسي، علوم مديريت، فلسفه و 

 بخش ويژه اقتصاد مقاومتي( منطق، علوم سياسي، علوم اقتصادي،
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  ارهجشنو نهايي نبرگزيدگا تعيين ـ ب

جشنواره )کتاب، مقاله، پايان )در هر گروه و در هر يك از بخش هاي  هبرگزيد آثاري تبهبندر ـ ج

نامه، رساله، طرح پژوهشي، تحقيق علمي( نفرات اول به لحاظ امتياز کسب شده در مرحله داوري 

 معرفي خواهند شد(

اثر دريافت شود، سه نفر برتر معرفي خواهند شد و به  03در صورتي که تعداد آثار تا  -تبصره يك

 .معرفي ميشود )و تا حداکثر ده نفر( ، يك اثر برترهمين ترتيب به ازاي هر ده اثر دريافتي

 امتياز دهي بر اساس ميانگين امتيازات داده شده توسط داوران هر اثر خواهد بود. -دوتبصره 

براي ورود به بخش داوري نهايي ابتدا آثار توسط يك داور بررسي و در صورت کسب  -سهتبصره 

 رحله نهايي داوري ارجاع ميگردد.به مآن اثر  (هفتاد از صد)حد نصاب امتياز 

شرکت کنندگان، آثار نفرات برتر و به همان تعداد  براي جلوگيري از تضييع حق  -چهارتبصره 

نفرات بعدي )بطور مثال اگر پنج نفر در يك گروه بعنوان نفرات برتر شناخته شوند، پنج نفر اول و 

پنج نفر دوم و جمعا ده نفر اول( مجدد آثارشان براي داوري به داوران ديگري ارجاع شده و نهايتا 

 شد. نفرات برتر نهايي معرفي خواهند

با توجه به برگزاري نخستين دوره جشنواره، در اين دوره محدوديتي در سال انتشار  -تبصره پنج

 اثر تعيين نشده است.

 ارسال و داوري آثار در جشنواره رايگان و بدون هزينه خواهد بود. -تبصره شش

ض: براي اين موضوع، شرکت کنندگان پس از اعالم نتايج اعترا ردمو يهاحطر دمجد سيربر ـ د

داوري در پنل کاربري خود و از طريق وبگاه جشنواره حداکثر سه روز فرصت دارند تا بصورت 

مكتوب اعتراض خود را بع دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند. دبيرخانه جشنواره پس از بررسي 
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جهت داوري به سه داور که الزاما با داوران قبلي اثر اعتراضات، هر يك از آثار اعتراضي را مجددا 

 متفاوت مي باشند ارسال و نتيجه را به اطالع مي رساند.

 داوران تهيأ يعضاا: 2 ـ 1 ـ 5

  (داوران تهيأ ييسر)دکتر مهدي اسماعيلي ـ  لفا

 (ييسر نايب)دکتر حسن نامدار  ـ ب

  علمي يشخصيتهااز  نفر دهپانز قلاحد ـ ج

 

 ياـهحرـط صيـتخصو  يـعلم يمينههاز ادتعد به تخصصي يهاوهگر تخصصي يهاوهگر 2 ـ 5

 ظيفهو تخصصي يهاوهگر. ميشوند تعيين ارهجشنو بيرد توسط ارهجشنو در هدـکنن رکتـش

. دـندار هدـعه هـبرا  هدـش يهارا يهاحطر تخصصي شناسيرکاو  هيد زاـمتيا ،ابيـيارز ،يـسربر

 ن،مازسا علمي تهيأ يعضااز ا نفر هفت قلاحد تخصصي يهاوهگر از كـي رـه يضاـعا اددـتع

 ايرـب صيـتخص يهاوهگر يعضاو ا سارؤ محكا. اميباشند وريفنا و هشيوپژ کزامرو  هاهنشگادا

 بالمانع نيشاا عضويت تمديدو  دميشو درصا ارهجشنو بيرد توسط ارهشنوـج اريزـبرگدوره  كـي

 .ستا

 

 يياجرا نکا: ار6دهما

 ارهجشنو بيرد: 1 ـ 6

 ممقا باالترين که ميباشد نمازسا لمللابين تتباطاو ار علمي يهاريهمكا ونمعا اره،جشنو بيرد

 .دميشو بمحسو ارهجشنو يياجرا



     )رض(جازیه وژیه عالهم جعفری  آئین انهم ربگزاری جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی

 

 

 ارهجشنو بيرخانهد 2ـ 6 

 طـتوس ارهشنوـج يـياجرو ا يـعلم روـما متماو  دهبو مستقر نمازسادر  ارهجشنو بيرخانهد

 .دميشو پيگيري ،ستا ارهجشنو بيرد نظر يرز که بيرخانهد

 

 وددـحو  ارهجشنو بيرد ظايفو حشر به طمربو يياجرا نامه يينآ يياجرا نامه يين: آ7 دهما

و  هـتهي بيرد توسط ،بيرخانهد يياجرا يفعاليتهاو  تخصصي يهاوهگر داوران، تأـهي راتاـختيا

 .سدرمي ارهجشنو يرـهبرا رايوـش دـتأيي هـب

 

 : زمان و مكان برگزاري8 دهما

 مي باشد. 1097آبان ماه  25لغايت  24: تاريخ برگزاري جشنواره در نخستين دوره ي آن 8-1

 : برگزاري جشنواره بصورت حضوري و غيرحضوري )وبينار و برخط( مي باشد.8-2

 جشنواره شهر مقدس قم مي باشد.: محل برگزاري 8-0

 

 : امور اداري و مالي جشنواره9ماده

: امور مالي و اداري جشنواره بر عهده پاعا مي باشد لكن از آنجا که برگزاري جشنواره بصورت 9-1

کيفي هزينه هاي بااليي در پي خواهد داشت، پس از ارسال و داوري آثار )بصورت رايگان( طبق 

 ي راهبري جشنواره هزينه هايي از کاربران اخذ خواهد شد.صالحديد و تصويب شورا
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: بخش اسپانسرينگ و جذب کمك هاي مالي جشنواره بمنظور کاهش هزينه هاي وارده بر 9-2

پژوهشگران به طور جدي تالش خواهد نمود و نتيجه اين تالش ها بطور مستمر از طريق راه هاي 

 ارتباطي جشنواره به اطالع عموم خواهد رسيد.

 صوصيـخ شـبخو  يـلتدو وقيـحق اـي حقيقي صشخاا مالي ييااهدو  کمكهااز  دهستفاا: 9-0

 .ستا بالمانع اسپانسرينگ ايبر جيرخاو  خليدا

 

جلسه دوم شوراي راهبري جشنواره جايزه در  هتبصر ششو  دهما نه ،مقدمه يكدر  نامه يينآ ينا

در  تغيير هـگون رـه. ستا اجرا قابل تصويب يخرتاو از  سيدر تصويب به )ره(ويژه عالمه جعفري 

 .دبو هداخو راهبري جشنواره رايوـش تصويبو  دپيشنها به طمنوآن  دمفا

 

 

 

 


