
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    
  

    
  
  

    

  
  نوآوري : قالب وبالگ 

  درقالب ، طراحی مناسب منوها ، 
  بهره گیري از شیوه هاي زیبا سازي و جلوه هاي 

  ...هنري متناسب با موضوع و
طبقه بندي و موضوع بندي مناسب : بارگذاري و دسترسی 

استفاده از لینک هاي مناسب، مطالب، بارگذاري سریع و آسان ، 
ارائه لینک مراجع مرتبط ، رعایت فرمت هاي مناسب براي 

  ...دسترسی آسان عموم کاربران و
وضوح و شفافیت تصاویر و : جلوه هاي هنري و نگارشی 

ها، بهره گیري از شیوه هاي ابتکاري و خالقانه جهت ارائه  فونت
در بخش هاي بهتر مطالب ، بکارگیري جلوه هاي هنري ویژه 

  ..مختلف، استفاده از اسکریپت هاي مناسب و
 :تذکرات مهم

کسانی که از قوانین مسابقه تخلف کنند از دور مسابقه حذف 
  .شوند می

پس . در این جشنواره معیار اصلی داوري محتواي مطالب است 
  نهایت سعی خود را در تولید محتواي جدید بکار بندید

او وبالگ ها دیگر بپرهیزید و در از کپی کردن مطالب از سایت ه
  صورت استفاده منبع اصلی را مشخص نمایید

  می باشد1391تیر ماه 30آخرین مهلت ثبت وبالگ 
  

 : آدرس دبیرخانه
د پژوهش واح -48امام خمینی -خیابان امام خمینی  - مشهد-ایران

    ٣ ی حضرت زهرامدرسه علمیه اسالم شناس
    
 
 

 دیگر بخشهاي هنري -
    طراحی) د گرافیک) ج  پوستر) ب نقاشی) الف
  عکس) و تصویرسازي) هـ

 :ضوابط و مقررات
اثر ارسال 10تواند حداکثر  ها، هر شرکت کننده می در این بخش  

آوري شده و به  آثار برگزیده در قالب یک مجموعه جمع  .نماید
  برگزیدگان یک نسخه اهدا خواهد شد

هاي خود  دبیرخانه جشنواره، حق استفاده از آثار را در نمایشگاه    
  .دارد

برداري از آثار استادان  هاي تقلیدي صرف و کپی بندي ترکیب    
  شود پذیرفته نمی

  بایست الزاماً با ذکر منابع ارسال گردد آثار مکتوب اقتباسی می  
یا از طرق    به دبیرخانه1391تیرماه سال 30کلیه آثار باید تا تاریخ   

  سایت جشنواره ارسال شود
 وبالگ نویسی بخش

  :معیارهاي داوري در محتوا
  تولید محتواي ارزنده و جذاب با استفاده از خالقیت هاي بالگر ها

کمک به نشر محتوا در زمینه طلبه آرمانی بر اساس محورهاي 
  جشنواره به بهترین نحو ممکن

  بهره گیري از منابع مستند و ذکر آنها 
  بکارگیري شیوه هاي نوین اطالع رسانی 

  بروز رسانی مستمر و مرتبط
  عدم برداشت نادرست از مفاهیم و یا انحراف از موضوعات

  جلوگیري از شبهه انگیزي و پاسخ گویی مناسب
 :معیار هاي داوري فنی

میزان و کیفیت ارائه خدمات به مخاطبان ، نحوه : تعامل با مخاطب 
به روز رسانی ،نظر سنجی ، پاسخ به نظرات ي ارتباط با اعضاء ، 

  ...و
  

 "طلبه آسمانی"جوایزجشنواره بین المللی 
دبیرخانه جشنواره جهت تشویق شرکت کنندگان 
جشنواره در تمام سطوح جوایزي را به شرح ذیل در 

  نظر گرفته است
تجلیل به عمل    در بخش علمی از سه مقاله برگزیده

خواهد آمد وتعداد شش مقاله نیز به عنوان مقاالت 
  .قابل تقدیر معرفی خواهند شد

و  نفر برگزیده خواهد3در بخش هنري هر بخش 
نفر از برگزیدگان  5در بخش وبالگ نویسی به 
  .جایزه تعلق خواهد گرفت

۵ ۴ 



  

  
  
  

  اثر 3تواند حداکثرتا  هر نویسنده می
  .ارسال نماید

  به آثار برگزیده که بیش از یک نویسنده داشته باشد،   
  فقط یک جایزه داده خواهد شد

تواند از آثار ارسالی با ذکر نام نویسنده در نشریات  دبیرخانه می    
  . خود استفاده نماید

   .آماده گردد12اندازه متن اصلی مقاله با فونت نازنین و   تمامی 
کلیه شرکت کنندگان در این بخش باید آثار خود را به همراه 

  ارسال نمایند رعایت اصول نگارشی فایل الکترونیکی با
ارسال   به دبیرخانه1391شهریورماه سال 25کلیه آثار باید تا تاریخ  

  .شود
 بخش هنري

 بندي هاي زیر و بر اساس زمان بخش هنري جشنواره در بخش
  مقرر انجام خواهد شد

  نامه نویسی داستان و فیلم -
  شعر -  

 :ضوابط و مقررات
مسابقه در بخش داستان در دو بخش داستان کوتاه و داستان بلند  
به آثار برگزیده که بیش از یک هنرمند یا نویسنده داشته   .باشد می

  باشد فقط یک جایزه اهداء خواهد شد
  آثار ارسالی عودت نخواهد شد    
  اثر ارسال نماید3تواند حداکثر تا  هر نویسنده می  
بایست آثار خود را از طریق  بخش می 2شرکت کنندگان در این  

  .سایت جشنواره ارسال کنند
  
  

  
  اهداف

  بررسی و تبیین بایسته هاي اخالقی، معنوي- 
  طلبه آرمانی   شخصیتی و 

  ایجاد انس و ارتباط قلبی با مباحثـ بررسی راهکارهاي 
  علمی در حوزه هاي علمیه 

ـ تبیین فرمایشات مقام معظم رهبري در رابطه با وظایف و 
  اجتماعی طالب هاي بایسته

ـ شناسایی، جذب و شکوفایی استعدادهاي طالب به منظور تقویت 
  ارتقاء سطح اندیشه سیاسی فرهنگی فکري طالب- 

ي ارائه مبانی نظري پیرامون شخصیت ـ ایجاد زمینه مناسب برا
  آرمانی طلبه در قالب ادب و فرهنگ و هنر

  محورهاي جشنواره
  :محورهاي جشنواره شامل موضوعاتی از قبیل
  بایسته هاي اخالقی ، معنوي وشخصیتی طالب

  بایسته هاي علمی طالب
  بایسته هاي اجتماعی طالب

  .می باشد....و
  هاي جشنواره بخش
  بخش هنري. الف
  علمی .ب
  وبالگ نویسی. ج

 بخش علمی
با عنایت به محورهاي  "طلبه آسمانی "این بخش از جشنواره 

  .معرفی شده برگزار خواهد شد
باید کتب تالیفی،پایان نامه هاو مقاالت  مندان این بخش می عالقه

  .خود را تا زمان مقرر به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند

 
 

  
  
  
  
  

  مقدمه
رسالت تاریخی خود باید در نخستین گام، علمیه براي ایفاي   حوزه

ها بپردازد و نمونه اعالي طلبه را در  آل ها و ایده به ترسیم مطلوب
الزم است نقش طلبه در . ابعاد آموزشی و پرورشی تصویر کند

سازي، بازتعریف شده،  سازي و تاریخ اجتماع و سهم او در جامعه
طلبه امروز نیز . الگوي ناکارآمد گذشته ترمیم یا تکمیل گردد 

بایستی متناسب با نیازهاي متغیر این زمان و تحوالت شتابندة 
  .تاریخی تربیت گردد

معاونت پژوهش مدرسه علمیه اسالم شناسی حضرت  از این رو
را برگزار  "طلبه آسمانی"در نظر دارد جشنواره بین المللی ٣ زهرا
  .نماید

ی برگزار نویس این جشنواره در سه بخش هنري، علمی و وبالگ
  .خواهد شد

در این جشنواره تمامی آثار پژوهشی و هنري مربوط به شرکت 
شود و پس از  کنندگان کشوري ابتدا به دبیرخانه تحویل داده می

تر، با معرفی برگزیدگان به کار  داوري آثار و برگزیدن آثار بر
  .خود پایان خواهد داد

خبین بین در مرحله بعد رقابت بین آثار براي مشخص شدن منت
المللی آغاز شده و با ارسال آثار برگزیده به دبیرخانه مرکزي و 
برگزیدن آثار منتخب و تقدیر و اهداي جوائز، جشنواره بین 

  .پایان خواهد یافت "طلبه آسمانی "المللی
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