
 همدان استان  -   طالب جوان  ( ی) آثار پژوهش حلی عالمه جشنواره هشتمین استانی مرحله اختتامیه گزارش

) سومین جشنواره استانی  )ره(اختتامیه مرحله استانی  هشتمین جشنواره عالمه حلی ، به حول و قوه الهی 

 در باشگاه معلمان این شهر برگزار گردید .  72/7/59( روز دوشنبه مورخ  )ره( عالمه حلی

در این مراسم که با حضور رئیس شورای ملی سیاستگذاری جشنواره ، دبیر جشنواره ملی ، رئیس شورای 

وهش معاونین پژ ،اساتید  ، دبیر جشنواره استانی ، استانی سیاستگذاری جشنواره ، نماینده ولی فقیه در استان 

صاحبان آثار ارسالی به جشنواره و پژوهشی ، –اعضاء شورای علمی  ،و مدیران مدارس علمیه استان  

 پژوهشگران برتر استان  ، برگزار شد ؛ 

ابتدا آیت اهلل موسوی اصفهانی رئیس شورای استانی سیاستگذاری جشنواره ، ضمن خیر مقدم گویی به 

تولید را زیر بنای  و تحقیق  کنندگان جشنواره استانی ، پژوهش رحاضرین و تشکر از صاحبان آثار و برگزا

: بسی مایه خوشحالی است که استان  ، دانست و افزود علم که دغدغه مقام معظم رهبری نیز می باشد

همدان سه سال است جزء برگزار کنندگان استانی جشنواره است و ما عالوه بر این انتظار داریم که کیفیت 

 مانطور که در این سه سال نمود داشته ، رشد قابل مشاهده داشته باشد . جشنواره نیز ه

ضمن ارائه گزارش آماری از  ، در ادامه حجت االسالم و المسلمین کاظمی ، دبیر جشنواره استانی عالمه حلی

آثار ، عالوه بر آثاری مانند تحقیقات پایانی که جنبه تکلیفی دارد  امسال : روند برگزاری جشنواره ابراز داشت

در این مرحله طالب ؛ همچنین افزود  چشمگیری داشته است  رشد، تولیدی مانند مقاله در این جشنواره 

خود نفر ( را به  72نفر از کل برگزیدگان )  8تعداد مدرسه  72در بین  )سالم اهلل علیها (مدرسه علمیه الزهراء 

 اختصاص داده است که جا دارد از مدیر و معاون پژوهش مدرسه قدردانی شود . 

تشکر از  با ، در سخنانی کوتاه ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان ، سپس آیت اهلل محمدی

  ای فرجه الشریف ()عج اهلل تعبرگزاری این جشنواره به برخی از کرامات عالمه حلی و مالقات ایشان با امام عصر 

 .اشاره نمود 



پس از سخنان مسئولین استان ، حجت االسالم و المسلمین دکتر عماد به ایراد سخنرانی پرداخت  و ضمن 

تولید علم در حوزه مهمترین ای کوتاه به آمار جشنواره عالمه حلی در هشت سال گذشته تاکید کرد ،  اشاره

 بوده است ، امیدواریم به این هدف دست پیدا کنیم .عامل پایه گذاری جشنواره عالمه حلی 

 .در ادامه از آثار برگزیده با اهداء  تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر شد 

 سایر برنامه ها : 

  پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید 

  پخش سرود جمهوری اسالمی 

  پخش کلیپ از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ارزش و وظایف طلبگی ؛ 

 خش کلیپ با موضوع مدافعان حرم پ 

  پذیرایی 

  اقامه نماز جماعت 

  صرف ناهار 

  

   


