دستور العمل ثبت نام در جشنواره ششم رشد
معاونت پژوهش مرکز ،این فراخوان را به منظور ترویج و تثبيت فرهنگ پژوهش گروهی و تقدیر از پژوهشگران
حوزههاي علميه خواهران در سطح استانی و کشوري برگزار مینماید.
اساتيد ،کادر ،طالب و دانش آموختگان حوزههاي علميه خواهران میتوانند با تشکيل گروههاي پژوهشی ،نسبت به انجام
تحقيق اقدام و آثار خود را از طریق «سامانه فراخوانهاي پژوهشی» در جشنواره شرکت دهند.
تشکیل گروه پژوهشی
اعضای گروه
 3 .1تا  5نفراز طالب شاغل به تحصيل سطح  2یا سطح  3و یا دانش آموختگان حوزه ها می توانند یک گروه پژوهشی
تشکيل دهند و یک نفر را به عنوان دبير مشخص نمایند.
 .2یک نفر از اساتيد یا کارگزاران مدرسه (معاونين مدرسهاي یا استانی) و یا دانش آموختگان سطح  3به عنوان استاد
راهنما به معاون پژوهش مدرسه پيشنهاد می شود؛
* اساتيد و کارگزاران نيز میتوانند (بدون حضور طالب) اقدام به تشکيل گروه نمایند.
* براي شرکت در فراخوان ،تشکيل گروه پژوهشی الزامی است و پژوهشهاي فردي امکان حضور در جشنواره رشد را
ندارند.
نکات و شرایط
 تحقيقات رشد با دو شيوهي «کتابخانهاي» و « پيمایشی» قابل انجام است.

 ارائه آثار با موضوعات بخش ویژه(ضميمه  )9و بخش جنبی(ضميمه  )5جشنواره داراي امتياز خاص هستند.
 تمامی ضمایم(  1تا  ) 9در اختيار گروه ها قرار گيرد.

 پژوهشهاي ميدانی در اولویت و داراي امتيازات ویژه تشویقی هستند.
 آثار ارسالی نباید به جشنواره هاي ادوار گذشته رشد ارائه شده باشد.

 نتایج تحقيق میبایست با توجه به شيوه نامهي نگارش (ضمایم  6و  ) 7در قالب فایل  pdfو wordبا حداقل 40
و حداکثر  200صفحه و از طریق سامانه فراخوانهاي پژوهشی بارگزاري گردد .مقتضی است از پرداختن به
مباحث نظري غير ضروري که کاربردهاي ناچيزي دارند پرهيز شود.

 موضوعات آزاد یا مرتبط با آداب و سنن اسالمی ،علوم اسالمی و انسانی نيز قابل پذیرش است.
 مراکز استانی می توانند در تعامل با مراکزي همچون صدا وسيما ،استانداري ،اوقاف و امور خيریه ،سازمان
تبليغات ،بنياد حفظ و ترویج آثار دفاع مقدس و  ...موضوعات پيشنهادي را در دستور کار قراردهند .با این
سياستگذاري و اجراي موفق آن ،افزون بر پاسخگویی به نيازها ،زمينهاي براي معرفی و مقبوليت بيش از پيش
پژوهشگران خواهر در عرصه پژوهش هاي پيمایشی فراهم خواهد شد.
.

نحوه ثبت نام و ارسال آثار
ثبت نام و ارسال آثار در دو مرحله انجام میشود:
یک .ثبت نام گروه بر اساس کاربرگ ها (ضمیمه )8
در این مرحله ابتدا دبير گروه،اعضا و استاد راهنماي گروه و سه موضوع را جهت تایيد به شوراي پژوهش مدرسه پيشنهاد
می نماید.در صورت تایيد شوراي پژوهش مدرسه،طرح نامه (ضمایم  1و  )2موضوع مصوب تهيه و به شوراي علمی
پژوهشی استان ارسال می گردد.پس از تصویب موضوع و اعالم آن ،دبير گروه می بایست در سامانه فراخوانها به نشانی:
 www.kowsarnet.whc.irبخش سامانه فراخوان هی پژوهشی مراجعه و اقدام به ثبت نام اوليه نماید.مشخصات
گروه و عنوان تحقيق در این مرحله ثبت می گردد(.ضميمه )3
طالب نظام قدیم ،آزاد ،جامعه الزهرا (سالم اهلل عليها) ،جامعه المصطفی (صلی اهلل عليه وآله) و خراسان جهت ثبتنام گروههاي رشد
می بایست به نشانی  www.research.whc.irمراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام اولیه به وسیلهی دبیر گروه تا تاریخ  96/1/31است.
دو .بارگذاری اثر
بعد از تصویب طرح نامه و عنوان تحقيق ،جدول زمان بندي تحقيق(ضميمه  )4تکميل شده و کار پژوهش بر این اساس
آغاز می -گردد .پس از اتمام مراحل پژوهش در صورت تایيد توسط معاون پژوهش مدرسه ،دبير گروه حداکثر تا تاریخ
 96/7/30با مراجعه به سامانه ي فوق می تواند اقدام به بارگزاري اثر نماید.
امتیازات
 تقدیر و اهداي جوایز ارزنده به اساتيد راهنما و گروههاي منتخب حمایت از چاپ و نشر آثار منتخب بهرهمندي از تسهيالت حوزه از جمله اعطاي امتياز براي ورود به سطوح باالتر و استفاده از تسهيالت پژوهشگريدبیرخانه جشنواره
نشانی :قم ،بلوار امين ،نبش کوچه  ،51مرکز مدیریت حوزههاي علميه خواهران ،معاونت پژوهش ،اداره مجامع و
همایشهاي پژوهشی .کدپستی3713954736 :

شماره تماس 02532144316- 7 :
www.jashnvare.whc.ir
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