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

(رض)

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

(رض)

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻋﺎﻟﻤـﺎن و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕـﺎن ﻋﺮﺻـﻪ ﻋﻠـﻢ و ﻓﻨﺎوري،
ﺗﻘﻮﻳﺖ روح ﺑﺮرﺳﻲ و اﺑﺘﻜﺎر در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﺳـﻼﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪرداﻧﻲ و ارج
ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﻣﻘﺎم واﻻي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳن اﺳﺎس و ﻫﻤچﻨﻴن در
راﺳﺘﺎي ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣعظﻢ رﻫبﺮي (ﻣﺪظﻠﻪ اﻟعﺎﻟﻲ) و ﻋﻤل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﺸﺎن در ﺧصﻮص ﻟزوم ﺗحﻘﻴﻖ
و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ و ﻫﻤچﻨﻴن اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎزي اﻳن ﺑﺨش و ﺑﻤﻨظﻮر ﺑزرﮔﺪاشﺖ شﺨصﻴﺖ
واﻻي ﻋﻠﻤﻲ و دﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟسﺘﻪ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣحﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟعفﺮي

(رض)1

ﻧﺨسﺘﻴن ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﻟﻴفﺎت

ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﻋﻼﻣﻪ ﺟعفﺮي (رض) ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﻧجﻤن ﭘﮋوﻫش ﻫﺎي ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻧجﻤن ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮزه ،داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاکز
دﻳﻨﻲ و ﺣﻮزوي در شﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﺑﺮﮔزار ﻣﻲ ﮔﺮدد .اِن شﺎء اَهلل اﻳن ﺟﺸﻨﻮاره رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺳﻨجﻴﺪهاي
ﺑﺮاي شﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣعﺮﻓﻲ و ﻗﺪرداﻧﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣحﻘﻘﻴن ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ در

 1مقام معظم رهبری ،حضرت آیت هّللا خامنه ای ،دامت برکاته ،در پیامی به مناسبت رحلت
عالمه محمدتقی جعفری و در تسلیت برای جامعه علمی و فرهنگی کشور و به ویژه خانواده
آن مرحوم می فرمایند" :آن عالم بزرگ و متعهد در طول بیش از  54سال ـ از هنگامی که
پس از تکمیل تحصیالت عالی و ممتاز خود قدم در وادی تألیف و تحقیق و تعلیم نهاد ـ
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
سازنده او در زمینه معارف دینی و نگاه فلسفی به مسائل اسالمی ،با استقبال
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
دانش پژوه کشور بود ،در شمار حسنات علمی و فکری دوران حاضر محسوب می گردد".
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(رض)

ﺣﻮزه ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟـﺸﻨﻮاره ﻋﻼﻣﻪ ﺟعفﺮي (رض) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳن آﻳﻴن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔزار ﻣﻲشﻮد.
ﻣﺎده  :1ﺗعﺎرﻳﻒ
ﺟﺸﻨﻮاره :ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﻋﻼﻣﻪ ﺟعفﺮي

(رض)

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ :دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻳزه وﻳﮋه ﻋﻼﻣﻪ ﺟعفﺮي
(رض) واﻗع در شﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ

ﻣﺎده  :2اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ
اﻟﻒ ـ شﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣعﺮﻓﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻي داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣحﻘﻘﻴن ﺑﺮﺗﺮ در
ﺣﻮزه ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ
ب ـ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣعﻨﻮي از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣحﻘﻘﻴن و ﮔـسﺘﺮش روﺣﻴـﻪ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺧﻮدﺑﺎوري و ﭘﮋوﻫش در ﺟﺎﻣعه
ج ـ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑسﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣعﺮﻓﻲ آثﺎر و ﺗﺎﻟﻴفﺎت ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ
د ـ کﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﻫﻲ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗحﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫش ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ

ﻣﺎده  :3ﻣﺤﻮرﻫﺎي ارائه آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﺸﻨﻮاره در ﺑﺨش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻟﻴفﺎت از ﺟﻤﻠﻪ کﺘﺐ ،ﻣﻘﺎﻻت ،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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(رض)

ﺗبصﺮه ﻳﻚ -ﻧحﻮه ارﺳﺎل آثﺎر و ﻧحﻮه ﻧﮕﺎرش ﭼﻜﻴﺪه ﻣبسﻮط آثﺎر در ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﺟﺸﻨﻮاره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه دو -در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴن ﻧﮕﺎرش ،دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ از ارﺳﺎل ﺟﻬﺖ داوري آثﺎر ﻣعذور اﺳﺖ.

ﻣﺎده  :4ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮضﻮعی ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﺸﻨﻮاره در ﻣﻮضﻮﻋﺎت زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ آثﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﻓﻠسفﻪ و روش شﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗحﻮل ﻋﻠﻮم اﻧسﺎﻧﻲ ،اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،اﻗﺘصﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗعﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣعﻪ شﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ارﺗبﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﻘﻮق
(کﻠﻴﻪ ﮔﺮاﻳش ﻫﺎ) ،ﻓﻘﻪ و اﻟﻬﻴﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻠسفﻪ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮضﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗبط

ﻣﺎده  :4شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره
 4ـ :1وظﺎﻳﻒ شﻮرا
اﻟﻒ ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره
ب ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ آﻳﻴن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ج ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻋﺘبﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره
د ـ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗصﻮﻳﺐ ﻣﻴزان و ﻧﻮع ﺟﻮاﻳز اﻫﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﮔزﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره
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(رض)

ﻫـ ـ ﻧظﺎرت ﺑﺮ ﺣسن اﻧجﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓعﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮاره

 4ـ  2اﻋﻀﺎي شﻮرا
اﻟﻒ ـ رﻳﺎﺳﺖ اﻧجﻤن ﭘﮋوﻫش ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (رﻳﻴﺲ شﻮرا)
ج ـ دکﺘﺮ ﻣﻬﺪي اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ (دﺑﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺸﻨﻮاره)
د ـ دکﺘﺮ ﺟﻮاد ﺣسﻴن زاده (دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره)
ﻫـ ـ دکﺘﺮ رضﺎ اﻳﻤﺎﻧﻲ (ﻣعﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ اداري ﺟﺸﻨﻮاره)
و ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺣسﻴن زرﻧﺪي (ﻣعﺎوﻧﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ)
ز ـ دکﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴل اﺳحﻘﻲ (ﻋﻀﻮ شﻮرا)

ﻣﺎده  :5ارﻛﺎن عﻠﻤی
 5ـ  :1ﻫﻴﺄت داوران
ﻫﻴﺄت داوران ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳن ﻣﺮﺟع ﺗصﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨصصﻲ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ.
 5ـ 1ـ  :1وظﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت داوران
اﻟﻒ ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزش ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ آثﺎر اراﻳﻪ شﺪه در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ  9ﮔﺎﻧﻪ
(شﺎﻣل ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻘﻪ و اﻟﻬﻴﺎت ،ﺣﻘﻮق ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻓﻠسفﻪ و
ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم اﻗﺘصﺎدي ،ﺑﺨش وﻳﮋه اﻗﺘصﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ)
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(رض)

ب ـ ﺗعﻴﻴن ﺑﺮﮔزﻳﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
ج ـ رﺗبﻪﺑﻨﺪي آثﺎر ﺑﺮﮔزﻳﺪه (در ﻫﺮ ﮔﺮوه و در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨش ﻫﺎي ﺟﺸﻨﻮاره (کﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ،رﺳﺎﻟﻪ ،ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺗحﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ) ﻧفﺮات اول ﺑﻪ ﻟحﺎظ اﻣﺘﻴﺎز کسﺐ شﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ داوري
ﻣعﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شﺪ)
ﺗبصﺮه ﻳﻚ -در ﺻﻮرﺗﻲ کﻪ ﺗعﺪاد آثﺎر ﺗﺎ  03اثﺮ درﻳﺎﻓﺖ شﻮد ،ﺳﻪ ﻧفﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣعﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده اثﺮ درﻳﺎﻓﺘﻲ ،ﻳﻚ اثﺮ ﺑﺮﺗﺮ (و ﺗﺎ ﺣﺪاکثﺮ ده ﻧفﺮ) ﻣعﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺗبصﺮه دو -اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴن اﻣﺘﻴﺎزات داده شﺪه ﺗﻮﺳط داوران ﻫﺮ اثﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗبصﺮه ﺳﻪ -ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺨش داوري ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا آثﺎر ﺗﻮﺳط ﻳﻚ داور ﺑﺮرﺳﻲ و در ﺻﻮرت کسﺐ
ﺣﺪ ﻧصﺎب اﻣﺘﻴﺎز (ﻫفﺘﺎد از ﺻﺪ) آن اثﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ داوري ارﺟﺎع ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺗبصﺮه ﭼﻬﺎر -ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻴﻴع ﺣﻖ شﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ،آثﺎر ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗعﺪاد
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
ﻧفﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣعﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ شﺪ.
ﺗبصﺮه ﭘﻨج -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔزاري ﻧﺨسﺘﻴن دوره ﺟﺸﻨﻮاره ،در اﻳن دوره ﻣحﺪودﻳﺘﻲ در ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر
اثﺮ ﺗعﻴﻴن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه شش -ارﺳﺎل و داوري آثﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره راﻳﮕﺎن و ﺑﺪون ﻫزﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
د ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣجﺪد ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض :ﺑﺮاي اﻳن ﻣﻮضﻮع ،شﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳج
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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(رض)

اﻋﺘﺮاضﺎت ،ﻫﺮ ﻳﻚ از آثﺎر اﻋﺘﺮاضﻲ را ﻣجﺪدا ﺟﻬﺖ داوري ﺑﻪ ﺳﻪ داور کﻪ اﻟزاﻣﺎ ﺑﺎ داوران ﻗبﻠﻲ اثﺮ
ﻣﺘفﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎشﻨﺪ ارﺳﺎل و ﻧﺘﻴجﻪ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.
 5ـ  1ـ  :2اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت داوران
اﻟﻒ ـ دکﺘﺮ ﻣﻬﺪي اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ (رﻳﻴﺲ ﻫﻴﺄت داوران)
ب ـ دکﺘﺮ ﺣسن ﻧﺎﻣﺪار (ﻧﺎﻳﺐ رﻳﻴﺲ)
ج ـ ﺣﺪاﻗل ﭘﺎﻧزده ﻧفﺮ از شﺨصﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ

 5ـ  2ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﺑﻪ ﺗعﺪاد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﺨصـصﻲ ﻃـﺮحﻫـﺎي
شـﺮکﺖ کﻨﻨـﺪه در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗعﻴﻴن ﻣﻲشﻮﻧﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ وظﻴفﻪ
ﺑﺮرﺳـﻲ ،ارزﻳـﺎﺑﻲ ،اﻣﺘﻴـﺎز دﻫﻲ و کﺎرشﻨﺎﺳﻲ ﺗﺨصصﻲ ﻃﺮحﻫﺎي اراﻳﻪ شـﺪه را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ.
ﺗعـﺪاد اﻋـﻀﺎي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ ﺣﺪاﻗل ﻫفﺖ ﻧفﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاکز ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻲﺑﺎشﻨﺪ .اﺣﻜﺎم رؤﺳﺎ و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصـصﻲ ﺑـﺮاي
ﻳـﻚ دوره ﺑﺮﮔـزاري ﺟـﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺻﺎدر ﻣﻲشﻮد و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧع
اﺳﺖ.

ﻣﺎده :6ارکﺎن اﺟﺮاﻳﻲ
 6ـ  :1دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره
دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻣعﺎون ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗبﺎﻃﺎت ﺑﻴناﻟﻤﻠل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎشﺪ کﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳن ﻣﻘﺎم
اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣحسﻮب ﻣﻲشﻮد.
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(رض)

 6ـ 2دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣسﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم اﻣـﻮر ﻋﻠﻤـﻲ و اﺟﺮاﻳـﻲ ﺟـﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳـط
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ کﻪ زﻳﺮ ﻧظﺮ دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ ،ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲشﻮد.

ﻣﺎده  :7آﻳﻴن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آﻳﻴن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ شﺮح وظﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮاره و ﺣـﺪود
اﺧﺘﻴـﺎرات ﻫﻴـﺄت داوران ،ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨصصﻲ و ﻓعﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺳط دﺑﻴﺮ ﺗﻬﻴـﻪ و
ﺑـﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ شـﻮراي راﻫبـﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻲرﺳﺪ.

ﻣﺎده  :8زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔزاري
 :1-8ﺗﺎرﻳخ ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره در ﻧﺨسﺘﻴن دوره ي آن  24ﻟغﺎﻳﺖ  25آﺑﺎن ﻣﺎه  1097ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ.
 :2-8ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت ﺣﻀﻮري و غﻴﺮﺣﻀﻮري (وﺑﻴﻨﺎر و ﺑﺮﺧط) ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ.
 :0-8ﻣحل ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره شﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ.

ﻣﺎده :9اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺸﻨﻮاره
 : 1-9اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺎﻋﺎ ﻣﻲ ﺑﺎشﺪ ﻟﻜن از آﻧجﺎ کﻪ ﺑﺮﮔزاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑصﻮرت
کﻴفﻲ ﻫزﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ ،ﭘﺲ از ارﺳﺎل و داوري آثﺎر (ﺑصﻮرت راﻳﮕﺎن) ﻃبﻖ
ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ و ﺗصﻮﻳﺐ شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﻫزﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ از کﺎرﺑﺮان اﺧذ ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ.
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 : 2-9ﺑﺨش اﺳپﺎﻧسﺮﻳﻨﮓ و ﺟذب کﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻤﻨظﻮر کﺎﻫش ﻫزﻳﻨﻪ ﻫﺎي وارده ﺑﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﻴجﻪ اﻳن ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣسﺘﻤﺮ از ﻃﺮﻳﻖ راه ﻫﺎي
ارﺗبﺎﻃﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
 :0-9اﺳﺘفﺎده از کﻤﻚﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎي ﻣﺎﻟﻲ اشﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﻲ دوﻟﺘـﻲ و ﺑﺨـش ﺧـصﻮﺻﻲ
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﺳپﺎﻧسﺮﻳﻨﮓ ﺑﻼﻣﺎﻧع اﺳﺖ.

اﻳن آﻳﻴن ﻧﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻧﻪ ﻣﺎده و شش ﺗبصﺮه در ﺟﻠسﻪ دوم شﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﺎﻳزه
وﻳﮋه ﻋﻼﻣﻪ ﺟعفﺮي

(ره)

ﺑﻪ ﺗصﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و از ﺗﺎرﻳخ ﺗصﻮﻳﺐ ﻗﺎﺑل اﺟﺮا اﺳﺖ .ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗغﻴﻴﺮ در

ﻣفﺎد آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺗصﻮﻳﺐ شـﻮراي راﻫبﺮي ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

