
  

 

با هدف تبیین و بررسی نقش سلسله جلیل القدر صفویه در تقویت و گسترش مکتب   شورای عالی انقالب فرهنگی  شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با مشارکت کمیته فرهنگ و تمدن

کند. عموم عالقه مندان بویژه محققان ، پژوهشگران و صفویه شناسان عزیز می توانند مقاالت پژوهشی خود  برگزارمی  اهل بیت علیهم السالم و احیای هویت و فرهنگ ایرانی متعالی و مانای

  ایش ارسال کنند .متن این فراخوان به این شرح استرا به دبیرخانه هم

 فراخوان

 یرانیا هویت احیای و السالم علیهم بیت اهل مکتب تقویت در صفویه نقش  المللی بین  همایش

 69  اردیبهشت ماه  – اردبیل

 محورهای فراخوان :

  

 شیخ صفی الدین اردبیلی ، بنیانگذار عرفان شیعی اجتماعی        -

 دین و دولت در عصر صفویه        -

 فقه و حکومت در عصر صفویه        -

 کشورداری بر مبنای اندیشه شیعی در عصر صفویه        -

 فتوت و عرفان صفویه        -

 مراسم و آیین های مذهبی شیعی در عصر صفویه        -

 علوم و فنون عصر صفویه        -

 ادبیات و شعر عصر صفویه        -

 هنر و معماری عصر صفویه        -

 سیاست خارجی عصر صفویه        -

 صفویه عصر در نگاری  تاریخ        -

 فتوحات در عصر صفویه        -



 اتحاد و همبستگی اقوام ایرانی در عصر صفوی        -

 اجداد و اوالد شیخ صفی الدین اردبیلی        -

 مقررات شرکت در همایش:

به صورت تک رو و با A4  صفحه 51صفحه و حداکثر در  51را بصورت تایپ شده حداقل در  عموم محققان و پژوهشگران عزیز در سراسر ایران اسالمی می توانند مقاالت خود     -1

  .کنند ارسال  همایش دبیرخانه  به Lotus 11 فونت

 .باشند کرده شرکت  مقاالت ارایه شده نباید در همایش ها و جشنواره های دیگر مرتبط با این موضوع و محورها    -1

  . دبیرخانه همایش در انتخاب ، اصالح و گزینش آثار برای چاپ مجموعه مقاالت آزاد است    -3

 دبیرخانه حق استفاده از مقاالت ارسالی را برای چاپ با ذکر نام پدیدآورنده اثر برای خود محفوظ می دارد.    -4

 مقاالت برگزیده در همایش توسط صاحبان اثر ارایه خواهد شد.    -5

 االت با روش تحقیق علمی نگاشته شده و فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاالت ذکر شود.مق    -6

 : جوایز 

 میلیون ریال 03اول : نشان همایش + دیپلم افتخار +   برگزیده

 میلیون ریال53برگزیده دوم : نشان همایش + دیپلم افتخار+ 

 میلیون ریال50برگزیده سوم : نشان همایش + دیپلم افتخار +

 شایسته تقدیر:

 ریال 333/333/53نفر چهارم: لوح سپاس + مبلغ 

 ریال 333/333/53نفر پنجم: لوح سپاس + مبلغ 

 ریال 333/333/53نفر ششم: لوح سپاس + مبلغ 

 اهند داشت.خو شرکت اختتامیه مراسم در و دعوت استان سوی از همایش دبیرخانه هزینه با تقدیر شایسته و برگزیده مقاالت صاحبان  :5تبصره

 : اهداء جوایز منوط به حضور برگزیده در مراسم اختتامیه خواهد بود.5تبصره

 نکات مهم : 

 از نفرات منتخب برگزیده به عنوان میهمان دبیرخانه همایش در مراسم اختتامیه دعوت بعمل می آید.        -

 جنبی با حضور میهمانان و اساتید صاحبنظر برگزار خواهد شد. های برنامه عنوان به آموزشی های کارگاه و تخصصی های نشست         -

 آثار برگزیده در قالب کتابی چاپ و برای شرکت کنند گان ارسال خواهد گردید.        -

ریلی و جاده ای  -در مرحله پایانی همایش ) کمک هزینه سفر  برگزیدگان  هزینه های ایاب و ذهاب ، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری همایش به عهده دبیرخانه بوده و به        -

 . شد خواهد پرداخت (



 :  تقویم برگزاری

 69 ماه فروردین 05  آخرین مهلت ارسال آثار :        -

 69اردیبهشت ماه 1اعالم آثار برگزیده :         -

 69:اردیبهشت ماه   تاریخ برگزاری همایش        -

  

 نشانی پستی :

نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم السالم   بین المللی  همایش  دبیرخانه  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل -جنب بیمه ایران -خیابان شهید مطهری – اردبیل

 و هویت فرهنگ ایرانی

 331-00505310-00505330و  331-00503233شماره تماس : 

 00503233شماره نمابر : 

 53330393سامانه پیامک :

 hamayeshesafavi@gmail.com نشانی الکتونیکی :

 وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی

 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

 کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقالب فرهنگی

 شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل

 لاستانداری اردبی

 اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان اردبیل

 دانشگاه محقق اردبیلی

 


