
 تقالی تاػوِ

 (السالم علیه)الرضا موسی بن علی یا علیک السالم

 (الؼالم فلیِ) سضا اهام حضشت.  کٌذ احیاء سا ها اهش کِ کؼی کٌذ سحوت خذا

 فراخوان

 حضرت شاهچراغ علیه السالم پژوهشی علمیملی  همایش

 (السالم علیه) رضا اهام الوللی بین جشنواره پانسدهوین هاي برناهه سري از

 6931 هاه هرداد – شیراز

( ؿاّچشاك)هَػی تي احوذ حضشت تضسگذاؿت ،(ع) هقصَهِ فاعوِ حضشت الؼالم، فلیِ الشّضا هَػی تي فلی حضشت ػقادت تا هیالد هٌاػثت تِ

 .ًوایذ هی تشگضاس همذع احوذی ٍ هحوذی فلیْواالؼالمآػتاى  کشاهت، دِّ تا ّوضهاى ٍ الؼالم فلیِ

 : اهداف

 سضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیح ٍ اؿافِ* 

 .الؼالم فلیِ سضا اهام حضشت تَیظُ هقصَهیي ائوِ ػیشُ تا هشتثظ پظٍّـی ّای فقالیت گؼتشؽ* 

 آثاس ایي تش گؼتشدُ اًتـاس تِ کوک ٍ سضَی هقاسف ٍ ػیشُ صهیٌِ دس پظٍّـی آثاس تشتش پذیذآٍسًذگاى ٍ کٌٌذگاى تَلیذ گشاهیذاؿت* 

در باب معرفی و شناخت شخصیت حضرت احمذبه موسی  تشتش پذیذآٍسًذگاى ٍ کٌٌذگاى تَلیذ گشاهیذاؿتو پژوهشی  ّای فقالیت گؼتشؽ *

 شاهچراغ)ع( و موضوعات مرتبط با ایشان

 : فراخوان هاي محور

  (ع) هوسی هیرهحوذبن و( ع)هوسی بن احوذ شناخت شخصیت حضرت الف: حوزه

 (ؿ) هَػی هیشهحوذتي حضشت ٍ( ؿ)هَػی تي احوذ حضشت صًذگی تاثیشگزاس ٍ هْن . ٍلایـ1

 (ؿ) هَػی هیشهحوذتي ٍ( ؿ)هَػی تي احوذ حضشت ؿخصیتی ّای . ٍیظگی2

 (ؿ) هَػی هیشهحوذتي ٍ( ؿ)هَػی تي احوذ حضشت . اصحاب3

 اػالم تاسیخ دس( ؿ) هَػی هیشهحوذتي ٍ( ؿ)هَػی تي احوذ حضشت خایگاُ ٍ . ًمؾ4

 اػالهی ایشاى ػشاػش دس اهاهضادگاى هتثشکِ تماؿ ٍخَد ٍ الؼالم فلیِ هَػی احوذتي حضشت لیام استثاط . تشسػی5

 هذیریت و فرهنگی، اجتواعی ب: حوزه

 آى تِ دّی ؿکل دس( ؿ) هَػی تي احوذ حضشت هغْش حشم ّای ؽشفیت ٍ ای هحلِ . َّیت1

 هشدم صًذگی ػثک تش تاثیش صهیٌِ دس همذع آػتاى ّای . ؽشفیت2

 ؿیشاص ؿْش اختوافی ًاٌّداسّای ٍ ّا آػیة کاّؾ صهیٌِ دس همذع آػتاى ّای . ؽشفیت3

 الؼالم فلیْن تیت اّل حشم ػَهیي دس هزّثی گشدؿگشی خایگاُ ٍ ًمؾ( ؽشفیت). تشسػی4

 الؼالم فلیْن تیت اّل حشم ػَهیي گشدؿگشی ٍ صیاست تْثَد فشٌّگی -اختوافی ّای . هَلف5ِ

 ؿیشاص گشدؿگشی تَػقِ دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت حشم خایگاُ ٍ . ًمؾ6

 (ؿ) هَػی تي احوذ حضشت هذح دس ؿذُ ػشٍدُ اؿقاس . تشسػی7

 خاسخی ٍ داخلی ًَیؼٌذگاى ًوایـی ٍ داػتاًی ادتیات دس( ؿ) هَػی هیشهحوذتي ٍ( ؿ) هَػی تي احوذ حضشت ؿخصیت تاصًوایی . تشسػی8

 تاکٌَى دیشتاص اص داخلی ٍ خاسخی هختلف ٌّشهٌذاى آثاس دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت تاسگاُ تصَیشی تاصًوایی . تشسػی9

 خَاًاى ٍ ًَخَاًاى کَدکاى، تش تاکیذ تا( ؿ) هَػی هیشهحوذتي ٍ( ؿ)هَػی تي احوذ حضشت تش ؿایؼتِ ٍ تْتش هقشفی کاسّای ساُ . تشسػی10

  تاکٌَى دیشتاص اص ؿیشاص هزّثی ّای فقالیت هشکض ٍ کاًَى فٌَاى تِ الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم . ًمؾ11

 اػیشی فال اهلل آیت سّثشی تِ تٌثاکَ ًْضت دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم . ًمؾ12



 ایشاى هـشٍعِ اًمالب ٍلایـ دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم . ًمؾ13

 ایشاى ًفت صٌقت ؿذى هلی ًْضت دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم . ًمؾ14

 1342 خشداد 15 دس خویٌی سُ اهام ًْضت دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم ًمؾ .15

 1357 ػال ایشاى هشدم اػالهی اًمالب دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم . ًمؾ16

  همذع دفاؿ ػال ّـت دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت حشم خایگاُ ٍ . ًمؾ17

 کـَس خٌَب هقٌَی پایگاُ فٌَاى تِ ؿاّچشاك حشم خایگاُ تثثیت . چگًَگی18

 ؿیشاص هشدم تیي دس الؼالم فلیِ هَػی احوذاتي حضشت حشم صیاست خایگاُ هَسدی . تشسػی19

 هختلف عشق اص همذع آػتاى تا صائشیي فوَم هقٌَی هؼتوش استثاط ًحَُ . تشسػی20

 صائشاى تِ خذهات فشصِ ػاصی هذسى ّای چالؾ ٍ کاسّا ساُ . تشسػی21

  صائشاى تِ خذهات کیفیت افضایؾ کاسّای ساُ . تشسػی22

 ایـاى تِ خذهات اسائِ تشای الگَیی عشاحی ٍ خذام حفؼ ٍ خزب تش هَثش فَاهل . ؿٌاػایی23

 هوقوفات حرم هطهر و اسناد تاریخ، حوزهج: 

 ٍ صًذگی آًاى (ؿ) ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم دس هذفَى هـاّیش تشسػی. 1

 (ؿ) ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم ٍالفیي صًذگی تشسػی. 2

 تاسیخی هختلف ادٍاس دس( ؿ)هَػی تي احوذ حضشت هتثشکِ تمقِ تاسیخی اختوافی، ًمؾ. 3

 تاکٌَى دیشتاص اص الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هتثشکِ تمقِ هَلَفات تاسیخی اػٌاد تشسػی. 4

 تاکٌَى دیشتاص اص الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هتثشکِ تمقِ هَلَفات اختوافی تشسػی. 5

 ٍلف تا هشتثظ فشٌّگی هـَلات ٍ هَاًـ تشسػی. 6

 

 شهرسازي و هعواري حوزهد: 

 ؿْشی تَػقِ دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم ًمؾ ٍ خایگاُ. 1

 ؿْشی کالثذ تش الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت حشم هقواسی ٍ فیضیکی فضای تاثیش. 2

 الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم تٌای هقواسی دس سفتِ کاس تِ ٌّشّای تشسػی. 3

 (ؿ) ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم تٌای دس ؿیشاص اػالهی هقواسی ّای ّای ًـاًِ ؿٌاػایی. 4

 تاکٌَى دیشتاص اص فلیْواالؼالم هحوذی ٍ احوذی همذع آػتاى فیضیکی فضای تکاهل ٍ تَػقِ سًٍذ تشسػی. 5

 تافت هٌغمِ خصَف تِ ٍ ؿْشی فشٌّگی ٍ اختوافی ّای آػیة کاّؾ دس الؼالم فلیِ ؿاّچشاك حضشت هغْش حشم تَػقِ عشح آثاس تشسػی. 6

 ؿیشاص لذین

 

 پژوهی حذیث حوزهه : 

  الؼالم فلیِ هَػی هحوذتي حضشت ٍ الؼالم فلیِ هَػی احوذتي حضشت ػَی اص ؿذُ ًمل احادیث ٍ سٍایات تشسػی. 1

 الؼالم فلیِ هَػی هحوذتي حضشت ٍ الؼالم فلیِ هَػی احوذتي حضشت تِ هٌؼَب احادیث ٍ سٍایات تشسػی. 2

 

 هماالت هَضَؿ ٍ فٌَاى تلکِ ٍ ؿَد همالِ تشای فٌَاًی هَضَؿ، فیٌاً ًثایذ الضاهاً اًذ آهذُ کلی هَضَؿ چٌذ دس کِ ّایی ػاحت اص ّشیک : تبصره

 .تاؿذ الزکش فَق هحَسّای چاسچَب دس ایی ایذُ تَاًذ هی

 



 : هوایش در شرکت هقررات

ٍ  shahecheragh.shamstoos.ir ًـاًی تِ تَع ؿوغ تاسًوای عشیك اص اثش اسػال ٍ ًام ثثت فشآیٌذ ٍ سػاًی اعالؿ. 1

portal.shamstoos.ir ؿَد هی اًدام. 

 .ؿَد ًگاسؽ 12 اًذاصُ ٍ لَتَع للن تا ٍ word  ًَؿتاسی تشًاهِ دس هماالت  .1

 . تاؿذ ای کلوِ 300 صفحِ 30 حذاکثش ٍ صفحِ 15 همالِ یک صفحات . حذالل2

 پظٍّؾ، ّای یافتِ سٍؽ ّا، پشػؾ ضـشٍست، ٍ اّویـت ّـذف، هؼالِ، تیاى همذهِ، کلیذی، ٍاطگاى چکیذُ،: ؿاهل تایؼت هی اسػالی . هماالت3

 .تاؿذ هٌاتـ فْشػت ٍ گیشی ًتیدِ هَضَؿ، پشداصؽ

 .تاؿذ کلوِ 7-5 حذاکثش کلیذی ٍاطگاى ٍ کلوِ 200-150 حذاکثش هماالت فاسػی . چکیذ4ُ

 .تاؿذ( صفحِ اًتـاس، ػال خاًَادگی، ًام) اػاع تش اسخاؿ . ؿی5َُ

 .ؿَد تٌؾین اًتـاس ػال چاج، ًَتت، ًاؿش، ًـش، هحل اثش، ًام هؤلف، ًام خاًَادگی، ًام الگَی هغاتك هاخز ٍ هٌاتـ . الگَی6

 فصلنامه داٍسی هشحلِ دس ٍ تَدُ داسا فلوی لحاػ تِ سا الصم ضَاتظ ٍ تاؿٌذ ًـذُ هٌتـش دیگش خایی دس کِ دسصَستی ّوایؾ تشگضیذُ . هماالت7

 .ؿًَذ هی هٌتـش فصلٌاهِ ایي دس ًوایٌذ، کؼة سا الصم اهتیاصات رضوي فرهنگ پژوهشی علمی

 ( ؿذ ًخَاّذ داٍسی ّوایؾ هَضَفات اص خاسج هماالت. )تاؿذ ّوایؾ هَضَفات دستشداسًذُ همالِ اػت . الصم8

 .تاؿذ ؿذُ اسائِ دیگشی ّوایؾ دس ًثایذ اسػالی . همال9ِ

 .گشدد ًوی هؼتشد اسػالی . همال10ِ

 .اػت تالهاًـ فشد اصیک همالِ چٌذ . اسػال11

 .داسد هی هحفَػ خَد تشای اثش پذیذآٍسًذُ ًام رکش تا چاج تشای سا اسػالی هماالت اص اػتفادُ حك . دتیشخا12ًِ

 .ؿذ خَاّذ اسایِ اثش صاحثاى تَػظ ّوایؾ دس تشگضیذُ . هماالت13

 .تاؿذ هی همالـِ اسایـِ ٍ ّوایؾ اختتاهیِ هشاػن دس ؿشکت تِ هٌَط تمذیشتشگضیذگاى، لَح ٍ تٌذیغ خَایض، . دسیافت14

 

 : جوایس

 سیال 000/000/30 هثلل+  تمذیش لَح+  ّوایؾ تٌذیغ: اٍل ًفش

 سیال 000/000/20 هثلل+  تمذیش لَح+  ّوایؾ تٌذیغ: دٍم ًفش

 سیال 000/000/10 هثلل+  تمذیش لَح+  ّوایؾ تٌذیغ: ػَم ًفش

 

 تمذیش ؿایؼتِ

 سیال 000/000/5 هثلل+  تمذیش لَح: چْاسم ًفش

 سیال 000/000/5 هثلل+  تمذیش لَح: پٌدن ًفش

 سیال 000/000/5 هثلل+  تمذیش لَح: ؿـن ًفش

 سیال000/000/5هثلل+  تمذیش لَح: ّفتن ًفش

 سیال  000/000/5 هثلل+  تمذیش لَح: ّـتن ًفش

 

 

 

 



 : ههن نکات

 .آهذ خَاّذ تقول دفَت ّوایؾ دس خَد اثش گضیذُ لشائت خْت آثاسهٌتخة اصصاحثاى .1

 پایاًی هشحلِ دس کٌٌذگاى ؿشکت تِ ٍ تَدُ خـٌَاسُ دتیشخاًِ فْذُ تِ خـٌَاسُ تشگضاسی عَل دس پزیشایی ٍ اػکاى رّاب، ٍ ایاب ّای ّضیٌِ .2

 .خَاّذؿذ پشداخت (ای خادُ-سیلی) ػفش یٌِّض کوک اػتاى هَلقیت تا هتٌاػة

 فصلٌاهِ داٍسی هشحلِ دس ٍ تَدُ داسا فلوی لحاػ تِ سا الصم ضَاتظ ٍ تاؿٌذ ًـذُ هٌتـش دیگش خایی دس کِ ّوایؾ دسصَستی تشگضیذُ هماالت .3

 .ؿًَذ هی هٌتـش فصلٌاهِ ایي دس کؼة ًوایٌذ، سا الصم ت اهتیاصا سضَی فشٌّگ پظٍّـی فلوی

 .گشدیذ خَاّذ اسػال کٌٌذگاى ؿشکت تشای ٍ چاج کتاب یا ٍ فـشدُ لَح دسلالة تشگضیذُ آثاس .4

 .فرهاییذ ارسال www.shamstoos.ir سایت برروي پیشنهادات نظام ساهانه طریق از را پیشنهاد و نظر هرگونه

 : برگساري تقوین

 1396فشٍسدیي هاُ  30 : همالِ چکیذُ اسػال هْلت

 1396تیشهاُ  15 : اصل همالِ اسػال هْلت

 1396تیشهاُ  31:  ًتایح افالم صهاى

 (1396ایام دِّ کشاهت ) هشداد هاُ ػال  تشگضاسی ّوایؾ : صهاى

  :دبیرخانه هوایش نشانی

 حضشت پظٍّـی -فلویهلی  خـٌَاسُ دتیشخاًِ فشٌّگی، سٍاق ،فلیْواالؼالمآػتاى همذع احوذی ٍ هحوذی  دی، 9 خیاتاى ، ؿیشاصاػتاى فاسع، 

 (ؿ) ؿاّچشاك

 shahecheragh@shamstoos.ir: الکتشًٍیکی پؼت ًـاًی          shahecheragh.shamstoos.ir :ایٌتشًتی ػایت ًـاًی

 173- 31333123:  تواع ؿواسُ


