* شرايط شركت در جشنواره عالمه حلي(ره):
 .1حداكثر سن عمومی شركتكنندگان در یازدهمین جشنواره عالمه حلی(ره)  31 ،سال میباشد( .متولدین  1366 /01/01و بعد از آن)؛
* بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره ،سه تبصره در خصوص سن شركت در جشنواره عالمه حلی(ره) به
شرح زیر به تصویب اعضاء رسیده است:
 .1شرط سنی در خصوص صاحبان كتابها حداكثر  31سال است.
 .2شرط سنی در خصوص صاحبان پایاننامههای سطح  3حوزه علمیه خواهران به  35سال افزایش یافت.
 .3سنوات حضور در جبهه (مدافعان حرم) یا خدمت سربازی برادران طلبه و همچنین سنوات تحصیل خواهران و
برادران طلبه در دانشگاه ،به شرط سنی صاحبان مقاالت و پایاننامهها افزوده میشود.
(برای دریافت اطالعات و توضیحات بیشتر در این باره به خبر فراخوان جشنواره یازدهم در همین سایت مراجعه نمایید).

 .2هر پژوهشگر میتواند در هر دوره ،حداكثر  3اثر ارسال كند؛
 .3آثار مشترك و گروهی پذیرفته میشود؛
 .4آثار ،حتماً به صورت تایپ شده باشد (بارگزاری فایل الكترونیكی اثر در هنگام ثبتنام الزامی است)؛
 .5برگزیده نشدن در دوره قبلی (دوره دهم) جشنواره ؛ (از آنجا كه یكی از فلسفههای شكلگیری جشنواره عالمه حلی(ره) تشویق طالب نوقلم
حوزههای علمیه است ،آثار كسانی كه در دوره قبلی جشنواره برگزیده شده باشند ،فقط در دوره بعدی آن پذیرفته نخواهد شد ولی در دورههای
دیگر بالمانع است)؛
 .6پایاننامههای كارشناسی یا كارشناسی ارشد دانشگاهی طالب ،مشروط به نوشتن آن در زمان طلبگی پذیرفته میشود ؛ اما با توجه به امكان
(ره)
شركت رسالههای سطح  4حوزه یا پایاننامههای دكتری در همایش كتاب سال حوزه ،از این پس این پایاننامهها در جشنواره عالمه حلی
پذیرفته نخواهند شد.
 .7حجم مقاالت باید حداقل  2500كلمه (ده صفحه  250كلمهای) باشد.

* مراحل شركت در جشنواره عالمه حلي(ره):
برادران:
الف) ثبت نام در سامانه اینترنتی جشنواره (تكمیل فرم مشخصات فردی و تحصیلی و تكمیل فرم مشخصات اثر) ؛
ب) بارگذاری فایل  PDFیا  WORDاثر در سامانه؛
ج) گرفتن پرینت از فرم ثبت نام ؛
د) ارسال اصل اثر به همراه پرینت فرم ثبت نام به دبیرخانههای استانی جشنواره .دقت فرمایید كه بارگزاری فایل اثر در سامانه ،به تنهایی كافی
نیست و ارسال اصل اثر بصورت پرینت شده نیز مورد نیاز است.

* توضيحات ضروري:
 .1پس از ثبتنام در سامانه ،سیستم بصورت پیشفرض كد ملی شما را به عنوان نام كاربریتان انتخاب مینماید و كلمه عبور میبایست توسط
خود شما انتخاب شود( .از آنجا كه كلیه ارتباطات جشنواره با شما از طریق سامانه اینترنتی میباشد ،حتیالمقدور كلمه عبور خود را به گونهای
انتخاب نمایید كه فراموشتان نشود)؛
 .2از آنجا كه در صورت لزوم ،نام كاربری و كلمه عبور و یا نتیجه ارزیابی آثار ،به ایمیل ثبت شده در سامانه ارسال خواهد شد ،در صحیح نوشتن
آدرس ایمیل خود دقت نمایید؛
 .3طالب محترم میبایست پس از ثبتنام ،آثار خود را به همراه پرینت فرم ثبتنام به دبیرخانههای استانی جشنواره در استان متبوع خود ارسال
كنند .دبیرخانههای استانی جشنواره عالمه حلی(ره) در معاونت پژوهش مركز مدیریت حوزه استان مستقر هستند.
*آثار منتخب استانی جهت رقابت در مرحله كشوری ،توسط دبیرخانههای استانی به دبیرخانه مركزی جشنواره ارسال میشوند.

خواهران:
الف) ثبت نام در شبكه كوثر نت (تكمیل فرم مشخصات فردی و تحصیلی و تكمیل فرم مشخصات اثر)؛
ب) بارگذاری فایل  WORDیا  PDFدر سامانه ثبت نام؛

* نحوه ثبتنام آثار خواهران طلبه
 .1جهت ثبتنام طالب تحت پوشش مركز خواهران از طریق شبكه كوثر نت به نشانی  https://kowsarnet.whc.irو از بخش ورود به
سامانهها با انتخاب فراخوانهای پژوهشی اقدام به ثبتنام نمایند.
طالب آزاد ،نظام قدیم ،جامعة الزهرا ،خراسان و جامعة المصطفی نیز میتوانند از طریق سامانه فراخوانهای پژوهشی به نشانی
 https://research.whc.irآثار پژوهشی خود را ثبت نمایند .در ضمن اطالعات درخواستی سامانه به صورت دقیق تكمیل گردد.
 .2بارگزاری نسخه الكترونیكی اثر پژوهشی به صورت فایل  WORDیا  PDFدر سامانه ثبتنام ضروری است.

تذكر :در ثبتنامهای متعدد ،هنگام بارگزاری فایل یک اثر ،حتما نسبت به مطابقت اثر بارگزاری شده با اثر ثبتنام شده دقت مضاعف به عمل آید.

