آیین نامه جشنواره بین المللی شیخ طوسی (ره)
مقدمه
جشنواره بينالمللي شيخ طوسي از فعاليتهاي ویژه پژوهشيالمصطفي العالمية است كه در راستاي تحقق
اهداف و سياستهاي پژوهشي مندرج در اساسنامه و منشور جامعة المصطفي در جهت تربيت محققان ،تبيين و
توليد دانش دیني ،قرآني و توسععععه نهریه هاي اسععع مي در زمينه هاي اونااون و یمایت از فرایند توليد ل
دیني براساس نيازها و انتهارات جهاني ،همه ساله برازار مياردد .این جشنواره خاستگاه و بستر مناسبي براي
شنا سایي ،معرفي و تقدیر از پژوه شگران و نوآوران پژوه شي برتر در جامعة الم صطفي  ،ميبا شد كه از سال
 1377درمركز جهاني لوم اس مي سابق آغاز اردیده و تاكنون پانزده دوره آن برازار شده است.
ماده  :1تعریف
جشنواره بينالمللي پژوهشي شيخ طوسي جشنواره اي پژوهشي در یوزه لوم اس مي و انساني با رویکرد
اس مي است ،كه در استره جهاني برازار مياردد.
ماده  :2اهداف
 )1بسترسازي جهت توليد دانش وتعميق نگاه به نقش لوم اس مي و انساني  -اس مي در توليد ل ؛
 )2بسترسازي جهت انجام تحقيقات لمي با رویکرد مسائل و نيازهاي جهان اس م؛
 )3ارائه و معرفي ظرفيتها و توانمنديهاي پژوهشي جامعه المصطفي در سطح داخلي و بينالمللي؛
 )4شععناسععایي و معرفي اسععتعدادهاي برتر پژوهشععي در جامعه المصععطفي از طریق معرفي آيار برازیده
پژوهشي؛
 )5ایجاد انگيزه ،تشویق و یمایت از فعاليتهاي لمي – پژوهشي ط ب ،فض ء و پژوهشگران المصطفي
؛
 )6تقویت و توسعه ظرفيتهاي لمي – پژوهشي ط ب ،فض ء و پژوهشگران المصطفي ؛
 )7ارتقاء كمي و كيفي توليدات و آيار پژوهشي در المصطفي .

 )8زمينه سازي جهت توسعه تعام ت لمي -پژوهشي بينالمصطفي و سایرمراكز و شخصيتهاي لمي
بينالمللي؛

ماده  :3سياستها
 )1اولویت طرح و تبيين مسائل مبنایي اس م و معارف اهل بيت ع)؛
 )2هدایت پژوهشها به سوي موضو ات مورد نياز جهاني با اولویت مسائل جهان اس م؛
 )3توجه به مبایث نو و جدید لمي؛
 )4توجه ویژه به مبایث تقریبي بين مذاهب اس مي؛
 )5توجه به موضو ات مشترک بين ادیان؛
 )6جهتدهي به استعدادها و ظرفيتهاي پژوهشي ط ب و فض ي پژوهشگر غيرایراني.
ماده  :4اركان:
 )1رئيس جشنواره؛
 )2شوراي سياستاذاري؛
 )3دبير جشنواره.
ماده  :5رئيس جشنواره :ریاست الي جشنواره بر هده رئيس جامعة المصطفي است كه باالترین مقام جشنواره
به شمار مي رود .تأیيد و اب غ مصوبات شوراي سياستاذاري جشنواره بر هده رئيس جشنواره است.
ماده  :6شوراي سيا ستاذاري :این شورا به منهور سيا ستاذاري و ت صمي ايري در امور ك ن ج شنواره با
تركيب ذیل تشکيل ميشود:
 )1معاون پژوهشي رئيس شورا)؛
 )2دبير جشنواره نائب رئيس شورا)؛
 )3معاون آموزشي؛
 )4معاون فرهنگي و تربيتي؛
 )5معاون ارتباطات و امور بينالملل؛

 4 )6نفر از مدیران وایدهاي آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد رئيس شورا و تأیيد رئيس جشنواره)؛
 )7دو نفر از ا ضاي هيأت لمي به پيشنهاد رئيس شورا و تأیيد رئيس جشنواره)؛
 )8مدیر كل همکاريها و همایشهاي لمي -پژوهشي دبير شورا)؛
 )9مسئول دبيرخانه جشنواره.
تب صره :جل سات با ی ضور دو سوم ا ضاء ت شکيل و م صوبات آن با رأي اكثریت ن سبي ا ضاي یا ضر
رسميت یافته و با امضاي ریاست الي جشنواره اب غ مياردد.
ماده  :7وظایف شوراي سياستاذاري:
 )1بررسي و نهایيسازي سياستها و خط مشيهاي ك ن جشنواره؛
 )2بررسي و تصویب آیيننامهها و دستورالعملهاي اجرایي جشنواره؛
 )3بررسي نهایي موضوع بخش ویژه جشنواره؛
 )4بررسي و تأیيد نوع و ميزان جوایز اهدایي در جشنواره؛
 )5بررسي و تصمي ايري در خصوص مشاركت سایر نهادها در جشنواره؛
 )6نهارت بر یسن انجام امور لمي و اجرایي جشنواره؛
 )7بررسي و ارزیابي ازارش ساالنه جشنواره.
تب صره  :1م سئوليت پيايري و نهارت بر اجراي م صوبات شوراي سيا ستاذاري بر هده رئيس شوراي
سياستاذاري ميباشد.
تبصره  :2سياستاذاري و نهارت ك ن بر جشنواره به هده معاونت پژوهش سازمان مركزي است.
ماده  :8دبير جشنواره :رئيس پژوهشگاه بينالمللي المصطفي به نوان دبير جشنواره ،مسئول كليه امور لمي و
اجرایي جشنواره بوده و داراي وظایف ذیل ميباشد:
 )1اداره جلسات شوراي سياستاذاري در غياب رئيس شورا؛
 )2اداره جلسات شوراي لمي جشنواره؛
 )3تأیيد مصوبات شوراي لمي جشنواره؛
 )4تعيين و صدور ایکام دبيران لمي و اجرایي؛

 )5صدور ایکام ا ضاي شوراي لمي؛
 )6صدور ایکام مدیران اروههاي لمي جشنواره؛
 )7بررسي و پيشنهاد سخنرانان ویژه جشنواره به رئيس شوراي سياستگذاري؛
 )8تأیيد اسامي نهایي برازیداان جشنواره و ارسال به رئيس شوراي سياست¬اذاري؛
 )9تأیيد و ارسال ازارش نهایي برازاري هر دوره جشنواره به رئيس شوراي سياستاذاري؛
 )10پيشنهاد بودجه ساالنه جشنواره به معاونت پژوهش سازمان مركزي.
ماده  : 9دبيرخانه :دبيرخانه هدهدار كليه امور لمي و اجرایي جشععنواره ميباشععد و زیر نهر دبير جشععنواره در
معاونت پژوهشي پژوهشگاه تشکيل و مسئول آن توسط دبير جشنواره تعيين مياردد.
دبيرخانه داراي اركان ذیل ميباشد:
 )1اركان لمي؛ شامل :دبير لمي،شوراي لمي و اروههاي لمي؛
 )2اركان اجرایي؛ شامل :دبير اجرایي وكميته اجرایي.
ماده  :10وظایف دبيرخانه:
 )1اجراي مصوبات شوراي سياستاذاري؛
 )2برازاري جلسات شوراي لمي و پيايري اجراي مصوبات آن؛
 )3انجام و پيايري امور مربوط به دریافت و ارزیابي آيار جشنواره؛
 )4برازاري جلسات كميته اجرایي وپيايري انجام كليه امور اجرایي مربوط به جشنواره؛
 )5پيشنهاد سخنران و مهمانان ویژه به دبير جشنواره؛
 )6تهيه و تدوین آیيننامهها و دستورالعملهاي اجرایي جشنواره جهت تصویب در شوراي سياستاذاري؛
 )7تهيه ازارش نهایي برازاري هر دوره از جشنواره جهت ارائه به دبير جشنواره؛
 )8مدیریت پایگاه اینترنتي جشنواره؛
 )9برآورد و پيشنهاد بودجه ساالنه جشنواره به دبير جشنواره.
ماده  :11شوراي لمي :باالترین مرجع لمي جشنواره ميباشد كه با تركيب ذیل تشکيل ميشود:
 )1دبير لمي جشنواره؛

 )2مدیران اروههاي لمي بخش اصلي؛
 )3مدیر اروه لمي بخش ویژه؛
 3 )4نفر از متخصصين موضوع ویژه هرسال به پيشنهاد دبير لمي و یک دبير جشنواره؛
 )5رئيس دبيرخانه جشنواره.
ماده  :12وظایف شوراي لمي:
 )1بررسي و انتخاب آيار برتردر دو بخش اصلي و ویژه و ارائه به دبير جشنواره؛
 )2بررسي و انتخاب آيار برتر شایسته انتشار؛
 )3پيشنهاد موضوع بخش ویژه جشنواره سال آینده به دبير جشنواره؛
 )4نهایيسازي و تصویب موضو ات و محورهاي بخش ویژه؛
 )5بررسي و نهایيسازي آیيننامه و فرایند ارزیابي و رتبهبندي آيار جشنواره؛
 )6تصویب شيوهنامه و فرمهاي ارزیابي آيار جشنواره در دو بخش اصلي و ویژه.
ماده  :13دبير لمي :دبير لمي جشنواره مسئول كليه امور لمي جشنواره ميباشد كه با شرایط ذیل توسط دبير
جشنواره منصوب مياردد:
 )1یداقل داراي رتبه استادیاري باشد؛
 )2یداقل  2سال سابقه مدیریت در یک بخش لمي اروه ،پژوه شکده ،دانشکده،مدر سه و  ) ...را داشته
باشد؛
 )3سه سال سابقه ضویت هيأت لمي جامعةالمصطفي را داشته باشد؛
 )4داراي یداقل  4اير لمي ا

از كتاب و مقاله لمي منتشر شده باشد.

ماده  :14وظایف دبير لمي:
 )1برنامهریزي و پيايري دریافت و ارزیابي و رتبه بندي آيار در هر دو بخش اصلي و ویژه؛
 )2تشکيل جلسات شوراي لمي و اداره آن؛
 )3پيشنهاد مدیران اروههاي لمي به دبير جشنواره؛
 )4نهارت بر ملکرد اروههاي لمي؛

 )5تهيه موضو ات و محورهاي بخش ویژه جهت تصویب در شوراي لمي؛
 )6بررسي و تأیيد كليه قراردادهاي لمي جشنواره و نهارت بر آنها؛
 )7تهيه برنامه پيشنشستهاي مربوط به بخش ویژه در داخل و خارج كشور؛
 )8تهيه پيشنویس برنامه روز برازاري جشنواره شامل سخنرانها ،ارائه مقاالت برتر و كميسيونهاي
جشنواره و ارائه به دبير جشنواره؛
 )9نهارت بر محتواي پایگاه اینترنتي جشنواره؛
 )10ارائه ازارش ملکرد فعاليتهاي صورت ارفته به دبير جشنواره.
ماده  :15اروههاي لمي :ا صليترین جایگاه لمي در فرایند داوري و انتخاب آيار برتر ج شنواره به شرح ذیل
بوده كه ا ضاي آن به پيشنهاد دبير لمي و توسط دبير جشنواره منصوب ميشوند:
 )1قرآن ویدیث؛
 )2فقه و اصول؛
 )3تاریخ ،ادیان و مذاهب ؛
 )4فلسفه ،ك م و رفان؛
 )5اخ ق ،تربيت و روانشناسي؛
 )6لوم انساني؛
 )7بخش ویژه.
تبصره :1با توجه به اینکه جشنواره در هر سال داراي بخش ویژه فراخوان مقاله است ،یک اروه لمي ویژه براي
آن تشکيل مي اردد.
تبصره :2در اروه لوم انساني به تناسب تعداد آيار ارسال شده در هر زمينه تخصصي ،الزم است افرادي متخصص
در آن رشته یضور داشته باشند .درصورتي كه تعداد آيار در یک زمينه تخصصي بيش از 20اير باشد مي تواند
اروه مستقلي در آن یوزه تشکيل اردد.
تبصره :3اروههاي فوق ،در هر دوره ،به تناسب تعداد و موضو ات آيار ارسال شده بر اساس معيار 20اير) به
دبيرخانه جشنواره ،به پيشنهاد دبير لمي و تأیيد دبير جشنواره قابل افزایش یا كاهش خواهد بود.

ماده  :16شرایط ا ضاي اروههاي لمي:
 )1هر اروه لمي باید داراي  5نفر ضو باشد؛
 )2یداقل  3نفر از ا ضاي هر اروه ،ضو هيأت لمي تمام وقت یا پاره وقت) المصطفي باشند؛
 )3هر ضو داراي یداقل  3اير لمي ا

از كتاب و مقاله در نشریات و همایشهاي لمي معتبر باشد؛

 )4در اروههایي كه از چند ر شته ت شکيل شده ا ست ،الزم ا ست از هر كدام از ر شتههاي ذیل اروه ،یداقل
یک نفر متخصص یضور داشته باشد.
ماده  :17وظایف اروههاي لمي:
 )1ارزیابي آيار رسيده به جشنواره بر اساس شيوهنامه و فرمهاي مصوب؛
 )2رتبهبندي آيار برتر و ارائه فهرست آن به شوراي لمي جهت بررسي وتأیيد؛
 )3شناسایي محققان مرتبط با اروه در داخل و خارج كشور جهت دریافت آيار آنها.
ماده  :18بخش اصلي فراخوان آيار لمي):
این بخش شامل آيار لمي توليد شده در جامعه الم صطفي ا

از دانش پژوهان ،فارغ التح صي ن وخانواده

هاي آنان  ،دانش پژوهان ایراني ،ا ضععاي هيئت لمي ،اسععاتيد همکار و كاركنان المصععطفي) وهمونين یوزیان
غير ایراني در خارج از كشور است.
الف) قلمرو آيار:

-

تأليف؛

-

ترجمه؛

-

تصحيح ،تحقيق و تقریر؛

-

دائرۀالمعارف و كتب مرجع؛

-

مقاالت منتشر شده در نشریات لمي و ارائه شده در همایشها و جشنوارهها؛

-

رسالههاي لمي ،پایاننامهها و تحقيقات پایاني دفاع شده.

تب صره :ت صمي ايري در خ صوص ك و كيف پذیرش آيار خارج از جامعه الم صطفي و غير یوزویان بر هده
شوراي سياست¬اذاري مي باشد.
ب) شرایط آيار:

-

در یوزه لوم اس مي و انساني با رویکرد اس مي باشد؛

-

در سال برازاري یا سال قبل از برازاري جشنواره منتشر شده باشد؛

-

در جشنواره یا همایش دیگري ارائه نشده باشد.

تبصره :1در مورد رسالهها ،پایاننامهها وتحقيقات پایاني ،شرط انتشار الزم نيست.
تب صره :2چنانوه آيار ار سالي قبل از ارائه به ج شنواره در ج شنواره یا همایش دیگري ارائه شده با شد ،صرفاً با
ارائه تقدیرنامه در جشنواره مورد تشویق قرار خواهد ارفت.
ماده  : 19سطحبندي آيار بخش اصلي:
سطح  :1ا ضاي هيأت لمي ،اساتيد و دانشپژوهان و فارغالتحصي ن سطح  4و  5و دورههاي دكتري؛
سطح  :2اساتيد  ،دانشپژوهان و فارغالتحصي ن سطح  3و كارشناسي ارشد؛
سطح  :3دانشپژوهان و فارغالتحصي ن سطح  1و  ، 2كارشناسي و كارداني.
ماده  :20بخش ویژه فراخوان مقاله) :بخ شي از ج شنواره ا ست كه هر سال با مو ضو ي ویژه و فراخوان مقاله
به صععورت مومي برازار مياردد .مقاالت دریافتي در این بخش براسععاس شععاخصها و معيارهاي مربوطه
ارزیابي و آيار برتر طبق اروهبندي ذیل ،انتخاب و معرفي خواهند شد:
الف) ط ب و فض ي جامعه المصطفي؛
ب)پژوهشگران یوزوي غيرایراني غيروابسته به جامعه المصطفي؛
ج) ط ب و پژوهشگران ایراني؛
د)غير یوزویان.
تبصررره :1سععه سععه اروه اخيردر آيار برتر این بخش یداكثرتا 30درصععد ميباشععد و اولویت نيز با یوزویان
غيرایراني خواهد بود .سياستاذاري و تصمي ايري در این خصوص بر هده شوراي سياستاذاري ميباشد.

تبصررره  :2آيار دانشپژوهان دوره هاي تمهيدي ،كوتاه مدت و فرصعععت مطالعاتي در این بخش ،به نوان
دانشپژوهان جامعه المصطفي پذیرفته و در نهر ارفته خواهد شد.
ماده  :21كميته اجرایي :كميته اجرایي ج شنواره هدهدار كليه امور اجرایي ج شنواره بوده و داراي ا ضاي ذیل
ميباشد:
 )1دبير اجرایي رئيس كميته)؛
 )2نماینده معاونت پژوهش؛
 )3نماینده معاونت ارتباطات و امور بينالملل؛
 )4نماینده معاونت اداري مالي؛
 )5نماینداان وایدهاي آموزشي و پژوهشي به پيشنهاد دبير اجرایي و موافقت دبير جشنواره؛
 )6نماینده اداره نهارت؛

 )7كارشناس جشنواره.
ماده  :22وظایف كميته اجرایي:
 )1پيايري مصوبات اجرایي شوراي سياستاذاري و شوراي لمي؛
 )2برنامهریزي و پيايري امور مربوط به تبليغات و اط عرساني جشنواره ؛
 )3برنامهریزي و پيايري امور مربوط به ارتباطات و تشریفات جشنواره؛
 )4انجام سایر امور اجرایي مربوطه.
ماده  :23دبير اجرایي :رئيس كميته اجرایي جشنواره است كه با شرایط ذیل توسط دبير جشنواره منصوب ميشود:
 )1داشتن سابقه مدیریت اجرایي در برازاري یداقل  2همایش؛
 )2كارمند تمام وقت المصطفي ؛
 )3داشتن سابقه مدیریت اجرایي در المصطفي .
ماده  :24وظایف دبير اجرایي:
 )1مسئوليت امور مالي جشنواره؛

 )2تشکيل كميته اجرایي و برازاري و پيايري مصوبات آن؛
 )3ارتباط مستمر با دبير لمي و انجام امور اجرایي مربوطه؛
 )4پيايري امور اجرایي یضور شخصيتهاي مد و داخل و خارج كشور در جشنواره؛
 )5پيايري و اجراي برنامههاي مراس اصلي جشنواره؛
 )6ارائه ازارش مستمر از فعاليتهاي صورت ارفته به دبير جشنواره.
ماده  :25مکان و زمان برازاري جشنواره :جشنواره اصلي هر ساله در بهمن یا اسفند ماه ،به صورت متمركز در
داخل ایران شهر ق ) برازار خواهد اردید.
تبصره :1تغيير مکان و زمان برازاري جشنواره با پيشنهاد دبيرجشنواره و تأیيد رئيس شوراي سياستاذاري و
رئيس جشنواره امکانپذیر ميباشد.

تب صره :2برازاري ج شنواره به صورت منطقهاي در خارج از ك شور به پي شنهاد دبير ج شنواره و با ت صویب در
شوراي سياستاذاري و تأیيد رئيس جشنواره امکانپذیر ميباشد.
ماده  :26لوح تقدیر برازیداان جشنواره با امضاي ریاست الي جشنواره ا طا خواهد شد.
ماده  :27آیين نامه هاي اجرایي مورد نياز ،توسعععط دبيرخانه جشعععنواره تهيه و پس از تصعععویب در شعععوراي
سياستاذاري ،قابل اجرا خواهد بود.
ماده  :28هراونه تغيير و اص ح در این آیيننامه به پيشنهاد دبير جشنواره و تصویب در شوراي سياستاذاري
و با تأیيد رئيس جشنواره امکانپذیر خواهد بود.
ماده  : 29نهارت بر یسن اجراي این آیيننامه بر هده معاونت پژوهش سازمان مركزي خواهد بود.

