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  �م ر�ویـ� ��ی �ـاز ���م ��م

  جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شرکت کنندگان در سیزدهمین راهنماي

)ازحریم فاطمی تا حریم رضوي ) 

  

  . مقاله1

  باشند.  نکات ذیلمقاالت ارسالی باید ضمن رعایت اصول اخالقی در نگارش و تدوین ، داراي  -

  مقاالت باید حاصل مطالعات و پژوهش نویسندگان باشد. -1

  در جایی چاپ و منتشر نگردیده باشد. مقاالت قبالً -2

  مقاالت تکراري و برگرفته نتایج کار تحقیقی سایرین نباشد. -3

  رفرنس هاي مقاالت کامل باشد. -4

  رعایت نکات اخالقی فوق بر عهده خود نویسندگان است. -5

اعی، علوم پزشکی، جامع علمی غیر انتفموسسات آموزشی دانشگاه هاي دولتی، ، کارکنان ،  دانشجویاناساتید ،تمامی  -6

و کارمندي . ( ارسال تصویر کارت دانشجویی شرکت نماینددرجشنواره کاربردي، پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی می توانند 

  به همراه اثر الزامیست)

Email: (Times 10 pt)  

  . گردد یم افتیهمزمان در مقاله و اصل دهیدر وقت چک ییبمنظور صرفه جو - 7

  :دیبا دقت توجه فرمائ ریقبل از انجام ثبت و ارسال هر مقاله به نکات ز لطفاً

+آدرس  سندهیاصل مقاله: شامل عنوان مقاله + مشخصات نو لی(فا  zip با فرمت pdf و  word خود را بصورت الهمق - 8 

  .دیینما ارسال  farhangi@qut.ac.ir به ایمیل+ منابع)  را يریگ جهی+ نت ی+ مقدمه + متن اصل دهی+  چک لیمیا

 يمتریلمی 30 حواشی داراي گردیده، تهیه پاراگراف یک در که باشد اي کلمه 100تا  70مقاله باید داراي یک خالصه  هر - 9

اهداف، روش تحقیق و از لبه چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع،  يمتریلمی 20 و راستاز لبه 

   .گردددستاوردهاي مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمی

  )B Zar 9pt Boldاما از یکدیگر جدا شده باشند. (گکلمه که با  5حداکثر  کلیدي: کلمات

  

  موقعیت استفاده  نام قلم  اندازه قلم

18   B titr  عنوان مقاله  پررنگ  

14  B zar  نام نویسندگان  

11    B zarمتن چکیده و کلمات کلیدي  پررنگ  

10  B zar  زیرنویس و آخرنویس  

10  B zar  مراجع  

12  B zar  متن مقاله  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 2

  

  �م ر�ویـ� ��ی �ـاز ���م ��م

  توضیحات:

  سانتی متر باشد. 1.5صفحه با فاصله سطر  8هر مقاله حداکثر در  -1

  شرح ذیل می باشد: مقاالتمحور   -2

  س)(والیت مداري حضرت معصومهالف) 

  م رضا(ع)مقام علمی و معنوي زینب اما. 1

  بررسی هجرت حضرت معصومه(س) به قم. 2

  بررسی شباهت حصرت معصومه (س) به حضرت زهرا (س) با محوریت والیت پذیري. 3

  تاثیر حضور امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در گسترش تشیع در ایران. 4

  :نحوه مواجهه امام رضا (ع) با فرق انحرافی  ب)

  امام رضا(ع)مناظره و نخبه پروري در منظر . 1

  نحوه مناظره امام رضا(ع) با فرق انحرافی . 2

  راه کار هاي امام رضا(ع) براي برون رفت از پدیده تکفیر. 3

  دستاورد هاي مناظرات امام رضا(ع) با فرق انحرافی براي تشیع درگذشته و امروز. 4

  اخالق رضوي و فاطمی:ج) 

  در ترویج اخالق نبوي(ع)نقش امام رضا . 1

  تاثیر پذیري اخالق حرفه اي از اخالق رضوي. 2

  اخالق رضوي و معصومی در زندگی دانشجویی. 3

  نقش اخالق معصومی در فعالیت هاي اجتماعی زنان. 4

  موانع  رواج اخالق رضوي و معصومی در جامعه. 5

   دلنوشته )2

  از مدینه تا مرو (ع)دلنوشته با موضوع هجرت امام رضا. 1

  ) از مدینه تا قمسهجرت حضرت معصومه( دلنوشته با موضوع. 2

  نوشته راهنماي نگارش دل

  باشد.  "حریم فاطمی تا حریم رضوي "نوشته با محوریت  متن دل -1

   با شد.  14و در اندازه   " IranNastaliq " ونتصفحه با ف 3نوشته حداکثر در  متن دل -2

  کلیپ ) 3

  موضوعات پیشنهادي 

  نه تا مرواز مدی(ع)هجرت امام رضا  . 1

  ) از مدینه تا قمسهجرت حضرت معصومه( . 2

  زیارت حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)  . 3

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 3

  

  �م ر�ویـ� ��ی �ـاز ���م ��م

 راهنماي تهیه کلیپ

  

  دقیقه باشد. 8و حداکثر  4مدت زمان کلیپ باید حداقل  -1

  باشد. MP4 یا  AVI در فرمت  کلیپ -2

  جشنواره ارسال گردد.خانه  به دبیر  DVDکلیپ آماده شده به صورت جداگانه در قالب  -3

  نکات اصلی -4

  برتر بخش ها به مشهد مقدس اعزام خواهند شد اتنفر - 1 

  می باشد. 31/6/94مهلت ارسال مقاالت حداکثر تا  -2

  ) 178داخلی 025-36641601(  025- 36642072 مستقیم تلفن تماس -3

  .اعالم میگرددیت هاي زیر از طریق سا سال جاري مهراسامی برگزیدگان در  ونتایج داوري  -4

 www. Qut.ac.ir    
 www.quranqut.ir 

www. Quranmsrt.ir  

  جوایز

  بخش مقاالت

  به همراه تندیس جشنواره  ریال   5.000.000اول مبلغنفر    -1

  به همراه تندیس جشنواره  ریال 4.000.000مبلغ  دوم  نفر  -2

  س جشنوارهبه همراه تندی  ریال 3.000.000سوم مبلغ  نفر  -3

  به همراه تندیس جشنواره  نفر چهارم شایسته تقدیر -4

  به همراه تندیس جشنواره نفر پنجم شایسته تقدیر   -5

  

  کلیپبخش 

  به همراه تندیس جشنواره  ریال 4.000.000نفر اول  -1

  به همراه تندیس جشنواره  ریال 3.000.000نفر دوم  -2

  تندیس جشنوارهبه همراه   ریال 2.000.000نفر سوم  -3

  نفر چهارم شایسته تقدیر    به همراه تندیس جشنواره -4

  نفر پنجم شایسته تقدیر     به همراه تندیس جشنواره -5

 نوشته بخش دل

  

  به همراه تندیس جشنواره    ریال 2.500.000نفر اول  -1

  به همراه تندیس جشنواره    ریال 2.000.000نفر دوم  -2

  به همراه تندیس جشنواره   ریال 1.500.000نفر سوم  -3

  نفر چهارم شایسته تقدیر      به همراه تندیس جشنواره -4

  شایسته تقدیر    به همراه تندیس جشنواره پنجمنفر  -5


