
 :(ره)حلي عالمه جشنواره در شركت شرايط*   

 متولدين) باشند نمی جشنواره در شركت به مجاز باالتر سنین و بوده سال 11 ، (ره)عالمه حلی جشنواره دهمین در كنندگان شركت سن حداكثر. 1

 ؛(آن از بعد و 1165 /11/11

 كند؛ ارسال اثر 1 حداكثر دوره، هر در تواند می پژوهشگر هر. 2

 شود؛ می پذيرفته گروهی و مشترك آثار. 1

 ؛(است الزامی نام ثبت هنگام در اثر الكترونیكی فايل بارگزاری) باشد شده  تايپ صورت به حتماً آثار،. 4

 نوقلم طالب تشويق (ره)حلی عالمه جشنواره گیری شكل های فلسفه از يكی كه آنجا از) ؛ جشنواره (نهمی )دوره قبل دوره در نشدن برگزيده. 5

 های دوره در ولی شد نخواهد پذيرفته ی آنبعد دوره در فقط باشند، شده برگزيده جشنواره قبلی دوره در كه كسانی آثار است، علمیه های حوزه

 ؛(است بالمانع ديگر

  .شود می پذيرفته طلبگی زمان در آن نوشتن به مشروط طالب، دانشگاهی های نامه پايان. 6

 .باشد( ای كلمه 251 صفحه ده) كلمه 2511 حداقل بايد مقاالت حجم. 7

 

 :(ره)حلي عالمه جشنواره در شركت * مراحل

 برادران:

 ؛ اثر( مشخصات فرم تكمیل و تحصیلی و فردی مشخصات فرم تكمیل) شنوارهج اينترنتی سامانه در نام ثبت ( الف

 اثر در سامانه؛ WORDيا  PDFب( بارگذاری فايل 

 ؛ نام ثبت  فرم از پرينت گرفتن( ج

كافی  ، به تنهايیفايل اثر در سامانه كه بارگزاریدقت فرمايید . جشنواره استانی های دبیرخانه به نام  ثبت فرم پرينت همراه به اثر اصل ارسال( د

 مورد نیاز است. نیز اصل اثر بصورت پرينت شده ارسال نیست و 

 

 :ضروري توضيحات* 

 توسط بايست می عبور كلمه و نمايد می انتخاب تان كاربری نام عنوان به را شما ملی كد فرض پیش بصورت سیستم سامانه، در نام ثبت از پس. 1

 ای گونه به را خود عبور كلمه المقدور حتی باشد، می اينترنتی سامانه طريق از شما با جشنواره ارتباطات كلیه كه آنجا از. )شود انتخاب شما خود

 ؛(نشود فراموشتان كه نمايید انتخاب

 نوشتن صحیح در شد، خواهد ارسال سامانه در شده ثبت ايمیل به ،و يا نتیجه ارزيابی آثار عبور كلمه و كاربری نام لزوم، صورت در كه آنجا از. 2

 نمايید؛ دقت خود ايمیل آدرس



ارسال  خود متبوع استان در جشنواره استانی های دبیرخانه به نام  ثبت فرم پرينت همراه به را خود آثار نام، ثبت از پس بايست می محترم طالب. 1

 در معاونت پژوهش مركز مديريت حوزه استان مستقر هستند. )ره(استانی جشنواره عالمه حلی های دبیرخانه .كنند

 .شوند می ارسال جشنواره مركزی دبیرخانههای استانی به  توسط دبیرخانه جهت رقابت در مرحله كشوری، *آثار منتخب استانی

 

 :خواهران
 

 در شبكه كوثر نت )تكمیل فرم مشخصات فردی و تحصیلی و تكمیل فرم مشخصات اثر(؛ نام ثبتالف( 

 در سامانه ثبت نام؛ PDFيا   WORDب( بارگذاری فايل 

 

 طلبه آثار خواهراننام  *نحوه ثبت

و از بخش ورود به  https://kowsarnet.whc.ir نام طالب تحت پوشش مركز خواهران از طريق شبكه كوثر نت به نشانی . جهت ثبت1

 نام نمايند. پژوهشی اقدام به ثبتهای  نها با انتخاب فراخوا سامانه

های پژوهشی به نشانی  توانند از طريق سامانه فراخوان لزهرا، خراسان و جامعة المصطفی نیز میطالب آزاد، نظام قديم، جامعة ا

https://research.whc.ir  .آثار پژوهشی خود را ثبت نمايند. در ضمن اطالعات درخواستی سامانه به صورت دقیق تكمیل گردد 

 نام ضروری است. در سامانه ثبت PDFيا   WORDهشی به صورت فايل ر پژوثا بارگزاری نسخه الكترونیكی. 2

 

 نام شده دقت مضاعف به عمل آيد. بارگزاری شده با اثر ثبت اثر اثر، حتما نسبت به مطابقت يک هنگام بارگزاری فايلهای متعدد،  نام در ثبت تذكر:

https://kowsarnet.whc.ir/
https://research.whc.ir/
https://research.whc.ir/

