
 ی تعال باسمه                                                                  

 تقدیر از برگزیدگان نخستین فراخوان استانی عالمه حلی )ره(گزارش                      

 آثار پژوهشی طالب جوان                                                             

 مقوله ای  و بدون ژرف یابی ، انسان در هیچ که بدون تحقیق ، بدون نو آوریبدانید  "

                                                                             "اال دست پیدا کند. تواند به هدف های ونمی       

 )مد ظله العالی (مقام معظم رهبری                                                                                                                                     

مدیریت با مشارکت  همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش ،نخستین فراخوان استانی عالمه حلی )ره( ، 

، با حضور مدیران ، معاونین  62/9/96حوزه های علمیه خواهران و برادران در روز سه شنبه مورخ 

تید داور و راهنما پایان نامه پژوهشی ، اسا –آموزش و پژوهش واحدهای آموزشی ، اعضاء شورای علمی 

 باشد :و نویسندگان آثار برگزار گردید. گزارش برگزاری این مراسم به شرح ذیل می 

 : برنامه ها*** 

 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید  -1

 پخش سرود جمهوری اسالمی ایران -6

مسلمین جناب الم وال: حجت االس حوزه های علمیه برادران استان خیر مقدم گویی مدیر محترم -3

 آقای موسوی اصفهانی 

حجت االسالم و المسلمین ایشان ضمن خیر مقدم گویی به حضار محترم از جمله جناب آقای 

اجرایی جشنواره اسماعیل نیا و دبیر  االسالم و المسلمین  حجت،  جناب آقای  سید علی عماد

به یاد آوری نکاتی در مورد پژوهش اشاره و به موضوع کم رنگ شدن پژوهش ملی عالمه حلی ، 

 ین طالب خصوصا برادران پرداختند .در ب

 

 



االسالم و المسلمین سید  حوزه های علمیه ، جناب آقای حجت سخنرانی معاون محترم پژوهش -4

 علی عماد 

، با اشاره به اینکه مهمترین بایسته پژوهش  در  االسالم و المسلمین سید علی عماد حجت

و سویه دادن آن به سمت تحقیق و عرصه  طالب جوان ، جدی گرفتن تحول نظام  آموزشی 

پژوهش در عمل است ، افزودند : تمامی علوم ختم به خداشناسی می شود و خداشناسی  میسر 

 .نمی شود مگر با امر پژوهش 

در ادامه به اهمیت پژوهش اشاره کرده و افزود :ال زمه ی پویایی حوزه در ادامه رسالت  وی

 یق و نوآوری است .عظیم خود ، اهتمام به امر پژوهش ، تحق

 

 

 االسالم و المسلمین جناب آقای کاظمی گزارش دبیر جشنواره استان ، حجت-5    

: در ایام فراخوان جشنواره حدود طبق گزارشی که دبیر جشنواره عالمه حلی استان همدان ارائه کردند     

در قالب مقاله ، پایان                                                 چهار صد اثر پژوهشی از طالب خواهر و برادر حوزه های علمیه استان همدان 

 انه جشنواره ارسال شده است. نامه و کتاب به دبیر خ

 اهداء جوایز   :  -2    

به جشنواره ملی  07با امتیاز باالی طلبه برادر  2طلبه خواهر و  14شایان ذکر است از بین منتخبین   

یافتند و در پایان از منتخبین با اهداء لوح و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمده ودر عالمه حلی )ره( راه 

 نهایت با اقامه نماز و صرف ناهار برنامه خاتمه یافت.

 

 

 

 

 


