
 

 

 

 جشنواره عالمه حلی نهمین دستورالعمل شرکت در

 شرایط شرکت در جشنواره 

است و سنین باالتر مجاز  چهل سال، 1395  حداکثر سن برای شرکت کنندگان در نهمین جشنواره عالمه حلی .1

 و بعد از آن( 1/1/1356)متولدین  ؛باشندبه شرکت نمی

 ؛اثر ارسال کند 3تواند در هر دوره، حداکثر هر پژوهشگر می .2

مقاالت توانند ها و کانون ها می، انجمنهسته های پژوهشی ،های رشد)گروه ؛آثار مشترک و گروهی پذیرفته می شود .3

 را در جشنواره شرکت دهند( شده تألیفهای و کتاب

گیری جشنواره عالمه های شکلیکی از فلسفهبا توجه به اینکه ) ؛برگزیده نشده باشد)هشتم(  جشنوارهدر دوره قبلی  .4

در این دوره پذیرفته  ،ه قبلی جشنواره برگزیده شده باشندحلی تشویق طالب نوقلم است، آثار افرادی که در دور

 بالمانع است( بعدیدر دوره های شرکت ولی  شودنمی

 شود؛های دانشگاهی طالب به شرط نوشته شدن در زمان طلبگی پذیرش مینامهپایان .5

نامـه نیستند مانند تحقیقات های چهـارگـانه مقالـه، کتـاب، تحقیق پایانی یا پایانکدام از قالبآثاری که در هیچ .6

 د؛ نشوپذیرفته نمی ...کالسی و

 تعیین گردیده است. 15/10/9513مهلت ثبت نام تا  .7

 

 قالب و گروه های علمی آثار 

، «کتاب»، ای(کلمه 250صفحه  10)حداقل  «مقاله»ترجمه و در قالب  ،آثار علمی باید با محتوای پژوهش، تألیف، تصحیح

 .باشد «نامهپایان»و « تحقیق پایانی»

 :عبارتند از موضوعات کلی جشنواره

تفسیر و علوم قرآن، اصول فقه، ادبیات، فقه و حقوق اسالمی، کالم، فلسفه و منطق، علوم حدیث و درایه، 

  )مرتبط با حوزه دین( علوم انسانیاخالق و تربیت، تاریخ اسالم و تشیع، 

 

 ویژهبخش موضوعات 

  شرکت کنندگان همه برای «هاآسیب و هافرصت مهدویت؛» 

 4 و 3 سطوح طالب ویژه «انقالبی حوزه هایبایسته»



 نحوه ثبت نام و ارسال آثار

و از بخش   https://kowsarnet.whc.irجهت ثبت نام طالب تحت پوشش مرکز از طریق شبکه کوثرنت به نشانی .1

 . ها با انتخاب فراخوان های پژوهشی اقدام به ثبت نام نمایندورود به سامانه

های توانند از طریق سامانه فراخواننیز می  ، خراسان و جامعه المصطفیطالب آزاد، نظام قدیم، جامعه الزهرا 

اطالعات درخواستی سامانه در ضمن  آثار پژوهشی خود را ثبت نمایند.  http://research.whc.ir نشانیپژوهشی به 

 به صورت دقیق تکمیل گردد.

 از طریق سامانه ضروری است.  Word, Pdf به صورت پژوهشی آثار ارسال .2

 به عمل آید.ثبت نام شده دقت مضاعف  با اثراثر ارسالی  مطابقتیادآوری: در هنگام ارسال آثار حتما نسبت به 
    

 راه های کسب اطالعات جشنواره

  پایگاه اینترنتی جشنواره http://www.jhelli.ir 

  معاونت پژوهش( پایگاه پویش(pooyesh.whc.ir 

 عضویت در کانال تلگرام جشنواره ihelljelegram.me/t 

 بخشنامه ها و پیام های اتوماسیون اداری 

 

 های استانیدبیرخانه

آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان بزرگ های استانجشنواره در 

)شمالی، رضوی، جنوبی(، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، 

 به صورت استانی برگزار می گردد. مازندران، مرکزی، همدان و یزد

 ها نیز صرفاً بایستی از طریق سامانه فوق الذکر اقدام به ثبت نام نمایند.طالب خواهر این استان

 مزایا

  به صاحبان آثار برگزیده و شایسته تقدیر تعلق لوح تقدیر و جوایز ارزنده 

 آثار برگزیده )با توجه به ضوابط نشر(  حمایت ازچاپ و نشر 

 حوزه تسهیالت بهره مندی از 

  امتیاز در مراحل شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان حوزه های خواهراناعطای 

 حوزوی  باالترسطوح  یدر پذیرش آزمون ها اولویت 

احتمالی  گوی سواالت و ابهاماتپاسخ025 7-32144316 هایتلفن باشمارهو مجامع پژوهشی  اداره همایش ها

 هستند. شمعاونین محترم پژوه
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