دستور العمل ثبت نام در هفتمین فراخوان جشنواره پژوهش گروهی رشد
(خواهشمند است تمامی شرکت کنندگان مفاد این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایند)

رشد علمی و گسترش دانش بشری با انجام تحقیقات و پژوهشهای نظاممند علمی میسر است .انجام تحقیق و پژوهش
به صورت فردی ،مستلزم صرف انرژی و هزینه بیشتری است و بازدهی و رسیدن به نتیجه نیز در زمان کوتاه میسر
نخواهد بود .با گسترش و تخصصی شدن دامنهی علم ،ضرورت به فرجام رساندن سریع طرحها و پژوهشهای علمی،
گرایش به کار گروهی را نیز آشکارتر کرده است.
در این راستا حوزه های علمیه خواهران با توجه به سابقة طوالنی انجام پژوهشهای جمعی در بین علما و بزرگان حوزه
و نیز به منظور ترویج فرهنگ پژوهش گروهی و پرداختن به موضوعات کاربردی با عنایت ویژه به پژوهشهای پیمایشی،
هفتمین فراخوان مسابقات علمی پژوهشی رشد را اعالم فراخوان مینماید.
شرایط شرکت در جشنواره
 حوزوی و خانم بودن اعضای گروه
صرفاً خواهران طلبه میتوانند در جشنواره شرکت نمایند .از ثبت و تأیید آثاری که در بین اعضایش آقا حضور دارد
جداً پرهیز شود.
تبصره :بهرهگیری از آقایان به عنوان استاد راهنما بالمانع است.

 گروهی بودن :برای شرکت در فراخوان ،تشکیل گروه پژوهشی الزامی است و پژوهشهای فردی امکان حضور در
جشنواره رشد را ندارند .حتماً بایستی تعداد اعضای گروه بین  3تا  5نفر باشند.

 حجم آثار طبق شیوه نامه بین  40تا  150صفحه باشد.

 از ارسال تحقیق پایانی و پایان نامه به جشنواره رشد اجتناب شود.
 ساختار آثار مانند شیوه نامه ارسالی باشد.

در صورت رعایت نکردن شرایط فوق ،اثار ارسالی ارزیابی نخواهند شد.
تشکیل گروه پژوهشی
 .1تشکیل گروه پژوهشی  3تا  5نفر
 .2انتخاب یک نفر به عنوان دبیر گروه که توان مدیریتی و پژوهشی داشته باشد.
 .3نامگذاری گروه پژوهشی
 .4انتخاب استاد راهنما از بین اساتید یا دانش آموختگان سطح 3

 اساتید و کارگزاران میتوانند (بدون حضور طالب) اقدام به تشکیل گروه پژوهشی نمایند.
 تمامی مراحل با هماهنگی معاون پژوهش مدرسه انجام پذیرد.
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قالب آثار
 تحقیقات جشنواره رشد با دو شیوهی «کتابخانهای» و «پیمایشی» (میدانی) قابل تحقیق و نگارش است.
بخش ویژه جشنواره (هر دو قالب)
دعا و مناجات؛ بررسی آثار اعتقادی و فرهنگی آن در گروه های سنی ،جنسیتی ،اجتماعی و صنفی
موضوعات آزاد مرتبط با آداب و سنن اسالمی ،علوم اسالمی و انسانی قابل پذیرش است.
فرایند انتخاب موضوع و انجام تحقیق (ضمیمه )1

 .1گروه پژوهشی با راهنمایی استاد راهنما 3 ،موضوع را انتخاب و برای هر موضوع طرح اجمالی تحقیق را به
نگارش در میآورد( .ضمیمه )2

 .2هر  3طرح پس از تأیید مدرسه به شورای علمی پژوهشی استان ارسال میشود.
 .3پس از تأیید یک موضوع در شورای علمی پژوهشی استان ،موضوع مصوب به مدرسه ابالغ گردد.
 .4موضوع مصوب از طریق مدرسه به دبیر گروه اعالم میگردد.
 .5دبیر گروه میبایست موضوع مصوب را در سامانه ثبت نماید.
 .6طرح نامه تفصیلی با راهنمایی استاد راهنما و تأیید معاون پژوهش به نگارش در آید( .ضمیمه )3

 .7مراحل تحقیق و نگارش اثر بر اساس طرح نامه تفصیلی و تحت اشراف استاد راهنما آغاز میشود.
 .8پس از تدوین نتایج تحقیق ،اثر در مهلت زمانی مقرر در سامانه ثبت و ارسال گردد.
 .9یکی از محورهای نگارش یک تحقیق ،نظم و برنامهریزی در انجام فرایند پژوهش است .توصیه میشود حتماً
برنامهریزی الزم بر اساس کاربرگ زمان بندی تدوین تحقیق صورت گرفته و مالک عمل قرار گیرد( .ضمیمه )4

 در هنگام ثبت نام توجه شود که قالب اثر متناسب با نوع مقاله تحقیق انتخاب شود .به طور مثال چنانچه اثری به شیوهپیمایشی (میدانی) به نگارش در آمده ولی در هنگام ثبتنام گزینه کتابخانهای انتخاب شود امکان تغییر قالب وجود
ندارد و چون معیارهای ارزیابی این دو قالب کامالً متفاوت است اثر ثبت نام شده به ناچار حذف خواهد شد.
 -مستندات انتخاب و تصویب مو ضوع در معاونت پژوهش مدرسه بایگانی شود تا در صورت لزوم قابل ارائه باشد.

نکات و شرایط
 ارائه آثار با موضوعات بخش ویژه جشنواره دارای امتیاز خاص هستند.
 شیوهنامه نگارش آثار و ویژگی های موضوع تحقیق پیمایشی حتماً مورد توجه قرار گیرد( .ضمائم  5و  )6تأکید می شود





ساختار آثار کتابخانه ای رشد مانند کتاب باشد نه تحقیق پایانی و پایان نامه!

پژوهشهای میدانی در اولویت و دارای امتیازات ویژه تشویقی هستند.
آثار ارسالی نباید به جشنواره های ادوار گذشته رشد ارائه شده باشد.
نتایج تحقیق میبایست با توجه به شیوه نامهی نگارش در قالب فایل  pdfو wordبا حداقل  40و حداکثر 150
صفحه و از طریق سامانه فراخوانهای پژوهشی بارگزاری گردد .مقتضی است از پرداختن به مباحث نظری غیر
ضروری که کاربردهای ناچیزی دارند پرهیز شود.
مراکز استانی میتوانند در تعامل با مراکزی همچون صدا وسیما ،استانداری ،اوقاف و امور خیریه ،سازمان
تبلیغات ،بنیاد حفظ و ترویج آثار دفاع مقدس و  ...موضوعات پیشنهادی را در دستور کار قرار دهند .با این
سیاستگذاری و اجرای موفق آن ،افزون بر پاسخگویی به نیازها ،زمینهای برای معرفی و مقبولیت بیش از پیش
پژوهشگران خواهر در عرصه پژوهشهای پیمایشی فراهم خواهد شد.
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روش ثبت نام و ارسال آثار (دو مرحله)
 .1ثبت نام اولیه و ثبت اعضای گروه و موضوع مصوب
 .2تکمیل اطالعات درخواستی در سامانه
 .3ارسال فایل الکترونیکی اثر ،با فرمت  wordو PDFپس از پایان تحقیق و نگارش
 طالب تحت پوشش مرکز از طریق کوثر نت به نشانی  www.kowsarnet.whc.irو مراجعه به بخش سامانهفراخوانهای پژوهشی
 طالب نظام قدیم ،آزاد ،جامعه الزهرا (سالم اهلل علیها) ،جامعه المصطفی(صلی اهلل علیه وآله) و خراسان از طریق سامانه فراخوانهایپژهشی به نشانی www.research.whc.ir
مهلت ارسال آثار و فعالیتها
مهلت ثبت نام اولیه به وسیلهی دبیر گروه تا تاریخ 97/5/15
آخرین مهلت انجام تحقیقات و ارسال آثار 97/9/15
این زمان با توجه به نظرات شرکتکنندگان مسئولین مدارس و تجارب گذشته برنامهریزی شده است.
امتیازات
 تقدیر و اهدای جوایز به گروههای منتخب و اساتید راهنما؛ حمایت از چاپ و نشر آثار منتخب؛ استفاده از تسهیالت پژوهشگری.نحوه ارتباط با دبیرخانه جشنواره
نشانی :قم ،بلوار امین ،نبش کوچه  ،51مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران ،معاونت پژوهش ،اداره مجامع و
همایشهای پژوهشی .کدپستی3713954736 :
تلفن02532144317 :
این دستورالعمل و ضمائم حتما در اختیار داوطلبین شرکت در جشنواره قرار گیرد.
www.pooyesh.whc.ir
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