شرایط شرکت در جشنواره عالمه حلی (ره) یازدهم
 .1حداکثر سن عمومی شرکتکنندگان  31سال است 1366/1/1 ( .و بعد از آن)؛

بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره ،تبصرههایی در خصوص دریافت آثار و سن شرکت در یازدهمین
جشنواره عالمه حلی(ره) به شرح زیر مقرر گردیده است:
مقاله 31 :سال  +سنوات تحصیل در دانشگاه
تحقیق پایانی سطح دو 31 :سال  +سنوات تحصیل در دانشگاه
کتاب :حداکثر  31سال
پایاننامه سطح سه 35 :سال  +سنوات تحصیل در دانشگاه
رساله سطح چهار :غیر قابل پذیرش
.2
.3
.4
.5
.6

.7

هر پژوهشگر می تواند در هر دوره حداکثر  3اثر ارسال نماید؛
بارگزاری فایل های  wordو  pdfآثار در هنگام ثبت نام الزامی است؛
آثار مشترک و گروهی پذیرفته می شود؛
برگزیده نشدن در دوره قبلی جشنواره (دهم)؛
حجم مقاالت حداقل  10صفحه  250کلمهای باشد؛
پایان نامههای دانشگاهی کارشناسی ارشد مشروط به نگارش در زمان طلبگی پذیرفته می شود؛ با توجه به

امکان شرکت رسالههای سطح  4حوزه یا رسالههای دکتری در همایش کتاب سال حوزه ،از این پس این رساله ها
در جشنواره عالمه حلی پذیرفته نخواهند شد.
 .8آثار علمی باید با محتوای پژوهش ،تألیف ،تصحیح و ترجمه و در قالب مقاله ،کتاب ،تحقیق پایانی و
پایاننامه باشد( .تحقیق کالسی قابل پذیرش نیست)

هیأتهای داوری جشنواره در موضوعات علمی زیر تشکیل می شود:
تفسیر و علوم قرآنی ،علوم حدیث و درایه ،کالم ،اخالق و تربیت ،فقه و حقوق اسالمی ،فلسفه و منطق ،اصول فقه ،تاریخ
اسالم و تشیع ،ادبیات ،علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین).
تذکرات مهم:
* معاونین محترم پژوهش مدارس و استانی بر فرآیند ثبتنام به خصوص مراحل تأیید آثار ،نظارت دقیق و کاملی
داشته باشند.
* افراد باالتر از سن  31سال باید هنگام ثبتنام مدرک مربوطه (مدرک دانشگاهی یا گواهی دال بر سنوات تحصیلی
در دانشگاه) را در ابتدای فایل اثر خود بارگزاری نمایند وگرنه به ثبتنام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* مسئولیت بررسی مدارک تحصیلی و تطبیق با سن قبل از انجام ارزیابی اجمالی ،با معاونت پژوهشی استان است.
* در زمان ثبت نام و هنگام بارگزاری فایل یک اثر ،حتماً نسبت به مطابقت اثر بارگزاری شده با اثر ثبت نامی دقت
مضاعف به عمل آید.
* از ارسال آثاری که در ادوار گذشته جشنواره عالمه حلی ثبت شده بودند اجتناب شود.

