
 

 

 
 بانوی کرامتجشنواره فراخوان  انزدهمینشدر ثبت نام دستور العمل 

 )خواهشمند است تمامی شرکت کنندگان مفاد این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایند(

 

 هش وفرهنگ پژو ارتقایترويج و شانزدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت را با هدف معاونت پژوهش مرکز، 
 د.نمايهای علمیه خواهران برگزار میحوزهمنتخب تقدير از پژوهشگران  پژوهشگری و شناسايی و

ا از خود رهای یتو فعالتوانند آثار های علمیه میحوزه خواهر دانش آموختگاناساتید، کادر، طالب و مدارس علمیه، 
 در اين جشنواره ثبت نمايند. «یهای پژوهشسامانه فراخوان»طريق 

 
 شرایط شرکت در جشنواره

  بودن پدیدآورندگان آثارو خانم حوزوی 

ران طلبه با خواه صورت انفرادی يا مشارکتیاست. از ثبت و تأيید آثار آقايان به  مختص خواهران طلبهاين جشنواره 

 جداً پرهیز شود.

 
 جشنواره موضوعات و قالب

 ه شرکت داده جشنوار دوره قبل درو باشد برگزار شده  1396در سال  علمی: و همایش آزاد اندیشی، نشست کرسی
 نشده باشد.

 ريتصو ،ی: خبرنامه، کاربرگ اطالعات، فرم نظرسنجیمستندات کرس
 یظرسنجمقاالت برتر، فرم ن ريتصو ش،ي، پوستر هماشيهما رازيتصو ش،ي: کاربرگ اطالعات هماشيمستندات هما

 ريتصو کاربرگ اطالعات، ،یمستندات نشست: خبرنامه، فرم نظرسنج
 بارگزاری شوند( -زيپ- شده فشردهها به صورت  )فايل

 موجود است. 1ضمیمهدر  سنجشجهت آشنايی با محورهای قالب  3هر ارزيابی  هایکاربرگ

   به دبیرخانهافزار منسخه از نر 2 ،افزار بارگزاری شود و پس از ثبتنامه نرممعرفی ،در سامانه پژوهشی: افزارنرم 
 (راهنمای نرم افزار بارگزاری گردد.  word , pdfفايل ) .شودپست جشنواره 

 ه بر ثبت ای است. عالوکه حاصل کار گروهی يا مدرسه 1396منتشر شده در سال  شامل مجالت علمی علمی: مجله
های چاپ مارهش)تمامی . شود ارسالبه دبیرخانه جشنواره مکتوب نسخه از نشريه  2بايستی  ،مشخصات و ارسال فايل

 2ضمیمه  (96شده در سال 

  گاه يک در ، مديريتچنانچه طالب به صورت فردی يا گروهی و يا مدارس و مراکز علمی وبالگ پژوهشی:و پایگاه
 /پايگاهخصات مشتوانند دهند میپژوهشی را پوشش می –ای علمی هکه در آن فعالیت را بر عهده دارنداينترنتی 

 3ضمیمه لی پايگاه/وبالگ بارگزاری شود.صفحه اص تصويری ازدر سامانه ثبت نمايند. وبالگ را 
 ره شرکت در اين دو توانندمی در صورت داشتن شرايطپايانی نامه، تحقیقمقاله، پاياندر قالب کتاب،  :آثار پژوهشی

 کنند.

 .بايد به معاونت پژوهش پست شود اصل کتاب منتشر شده همراه با کدرهگیری         1396آثار منتشر شده در سال  کتاب:
  اند.ها ارائه نشدهای که تا کنون به جشنوارهآثار دفاع شده پایان نامه و تحقیق پایانی:

  موضوعات علوم اسالمی و علوم انسانی مرتبط با حوزه دينمقاله: 
 
 



 

 

  و قالب آثار( محورها )تمامجشنواره  بخش ویژهموضوعات:  

 طالب خواهر در فضای مجازی پژوهشی های فعالیت علمیعرصه -
 در انتقال معارف اسالمی پژوهشگر نقش بانوان -
 بانوان عالمه و نقش آنان در توسعه پژوهشگری و جنبش علمی -

 در زمان ثبت نام، باید گزینه بخش ویژه انتخاب شود.
 

 نکات و شرایط
 ،ره()حلیمه عال هایرهجشنوا ادوار گذشتةدوره دهم و  بهقبالً  قابلیت ارائه به اين جشنواره را دارند که یآثارفقط  .1

  .دننشده باشارائه ، و رشد بانوی کرامت

 2یله حداکثر وسبه گروهی و میدانی )پیمايشی( بايستی در جشنواره رشد شرکت داده شوند. )آثاری که ثارآمقاالت و  .2

 نفر از خواهران طلبه نگاشته شود قابل قبول است(

برگزار  علمیهمدرسه مديريت استانی يا  فعالیتی گروهی است و بر همین اساس به نام همايشکرسی، نشست و  .3

 کننده ثبت شود.

از طريق  پايگاه و وبالگ( نشريه، نرم افزار، )کرسی، همايش، نشست،های پژوهشی مدارس علمیه برای ثبت فعالیت .4

ت شخصی بالگ به صورافزار، پايگاه و وچنانچه نرمنمايند. اقدام  گذشته ايجاد کرده بودند دورههايی که کارتابل

 طلبه مانند آثار پژوهشی ثبت شوند.ل تهیه شده بايد از طريق کارتاب

ان ديگر کر همکارذاست؛ پس معرفی يک نفر به عنوان دبیر يا مسئول و گروهی  فعالیتیپايگاه و نشريه  ،افزارنرم .5

 مجموعه در هنگام ثبت نام الزامی است.

 قالب اثر( يت دراثر برای جشنواره ارسال نمايد )بدون محدو 3د حداکثر تا نتوامی ه علمیهمدرس/هر داوطلب .6

مره ينکه برای آن اثر نشود، عالوه بر او اثبات ای مشخص وسیله ارزيابان در هر مرحلهبرداری يک اثر بهچنانچه کپی .7

م محروژوهش پمعاونت های بعدی جشنواره ینیز از شرکت در دورهبه اثر منتسب  ةنويسند ،صفر منظور خواهد شد

 .خواهد شدمنعکس جهت ثبت در پرونده طلبه  مربوطه يت استانی؛ همچنین مراتب به مديرخواهد گرديد

امل کنظارت  ،به خصوص مراحل تأيید آثارنام بايست بر فرآيند ثبتمعاونین محترم پژوهش مدارس و استانی می .8

 داشته باشند. 

 ارسال آثار روش
 ورود به سامانه فراخوان های پژوهشی .1

 تکمیل اطالعات درخواستی در سامانه .2

و  www.kowsarnet.whc.ir نشانیبه کوثر نت از طريق  برای طالب تحت پوشش مرکز ام و ارسال آثارنثبت

 از طريق سامانهو خراسان  (لی اهلل علیه وآله)صجامعه المصطفی، (الم اهلل علیها)س آزاد، جامعه الزهرا نظام قديم،طالب  یبرا

 گیرد.انجام می www.research.whc.ir نشانیبه های پژهشی فراخوان

   PDFو wordبا فرمت  ،اثرالکترونیکی فايل  ارسال  .3

  نيست. آثار دیگر پستی نياز به ارسالبه جز مجله علمی، نرم افزار و کتاب 

http://www.research.whc.ir/


 

 

 هارسال آثار و فعالیتمهلت ا

  1397پایان اردیبهشت ماه 

-برنامه س علمیه به نحویاستانی و مدار مسئولینگردد آغاز میماه خرداد 28سال دوم از امتحانات نیماينکه با توجه به 

 .دنتهیه و در سامانه ثبت شوها و فعالیتارديبهشت آثار  31ريزی نمايند که تا 

 

 امتیازات
  ؛حمايت از چاپ و نشر آثار منتخب -

 ؛منتخبین حقیقی و حقوقیتقدير و اهدای جوايز ارزنده به  -

 تر هستند؛جوايز بخش ويژه ارزنده -

 ژوهشگری پسهیالت ت از از برای ورود به سطوح باالتر و استفادهامتی اعطایمندی از تسهیالت حوزه از جمله بهره -

 وند.شرفی مینیز مع جشنواره مرکزهای پژوهشی منتخب عالوه بر دريافت جايزه در پايگاه ها و وبالگپايگاه -

 

 دبیرخانه جشنوارهنحوه ارتباط با 

مجامع و اره های علمیه خواهران، معاونت پژوهش، اد، مرکز مديريت حوزه51نشانی: قم، بلوار امین، نبش کوچه 

 3713954736کدپستی:  .های پژوهشیيشهما

 

 

 این دستورالعمل و ضمائم حتما در اختیار داوطلبین شرکت در جشنواره قرار گیرد.

www.pooyesh.whc.ir 
 

http://www.pooyesh.whc.ir/

