آئیننامـه جشنـواره عالمـه حلـــی

(ره)

(مصوب شورای عالی حوزه)

بررسی آثار پژوهشی طالب جوان سراسر کشور

آییننامه جشنواره عالمه حلی

(ره)

مقدمه
به منظور تقویت انگیزۀ پژوهش ،شناسایی نخبگان و تالش علمی طالب جوان حوزههاا علمیاه و تیاوین نناان ،نیای ناماه
جینوارۀ عالمه حلی(ره) به شرح ذیل تدوی میگردد.
ماده  .1جینوارۀ عالمه حلی(ره) که در ای نیی نامه «جینواره» نامیاده مایشاود هماهسااهه توسام مواونات پاژوهش مرکاز
مدیریت حوزهها علمیه برگزار میگردد.
ماده  .2پژوهیگرانی که میتوانند در جینوارۀ عالمه حلی(ره) شرکت نمایند ،طاالب زیار  13ساا میالو باه تل ایل در
حوزهها علمیه سراسر کیور میباشند.

فصل اول :اهداف و سیاستها
ماده  .3اهداف برگزار جینواره عبارت است از:
 .3تقویت نیاط علمی و گسترش روحیۀ پژوهش در بی طالب؛
 .2شناسایی نخبگان و استودادها علمی برتر طالب و حمایت از ننان؛
 .1تقویت فرهنگ پژوهش و نگارش نثار علمی؛
 .4افزایش سطح میارکت و رقابت طالب در عرصهها علمی ا پژوهیی؛
 .5زمینهساز و هدایت طالب مستود به گرایشها تخ

ی علوم حوزو ؛

 .6جهتدهی فواهیتها پژوهیی طالب به سمت نیازها پژوهیی حوزه و نظام اسالمی؛
 .7کمک به کاربرد کردن علوم اسالمی از طرین شناسایی مسائل و نیازها حوزهها علمیه ،جاموه و نظام اسالمی.
ماده  .4سیاستها کالن جینواره عبارت است از:
 .3ارتباط فوا و اثربخش با واحدها نموزشی و پژوهیی در راستا اهداف جینواره؛
 .2جلب میارکت اساتید ،مدیران ،طالب و فضال در فرنیند برگزار جینواره؛
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 .1توجه به سطوح مختلف طالب و تواناییها ننان؛
 .4اهتمام به نیازها علمی و پرداخت به موضوعات روزنمد و تخ

ی مناسب با سطح علمی جینواره.

فصل دوم :تشکیالت و شرح وظایف
ماده  .5ارکان جینواره عبارت است از:
 .3شورا سیاستگذار ؛
 .2رئیس؛
 .1دبیر؛
 .4شورا علمی جینواره.
ماده  .6شورا سیاستگذار باالتری رک سیاستگذار و ت میمگیر در برنامهها کالن جیانواره اسات .اعضاا
ای شورا عبارت است از:
 .3مواون پژوهش مرکز مدیریت حوزهها علمیه (رئیس شورا)؛
 .2مواون پژوهش مرکز مدیریت حوزهها علمیه خواهران (نائب رئیس)؛
 .1مواون نموزش مرکز مدیریت حوزهها علمیه (یا نماینده و )؛
 .4مواون امور حوزهها علمیه (یا نماینده و )؛
 .5مدیرکل امور پژوهیی مواونت پژوهش مرکز مدیریت حوزهها علمیه؛
 .6مدیر سازماندهی و تلقیقات مواونت پژوهش مرکز مدیریت حوزهها علمیه خواهران؛
 .7دبیر جینواره (که همان دبیر شورا میباشد)؛
 .8دو نفر از پژوهیگران حوزه با پیینهاد میترک مدیرکل امور پژوهیی و مدیر سازماندهی و تلقیقاات دو مرکاز و
تأیید و حکم رئیس شورا؛
 .9مدیر دفتر امور نخبگان و استودادها برتر.
تبصره :جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء تیکیل و م وبات نن با رأ اکثریت مطلن حاضران به ت ویب میرسد.
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ماده  .7وظایف و اختیارات شورا سیاستگذار عبارت است از:
 .3ت ویب سیاستها و برنامهها اجرایی جینواره؛
 .2ت ویب نیی نامهها ،مویارها و مقررات جینواره؛
 .1بررسی فواهیتها علمی و اجرایی دبیرخانه در پایان هر دوره جینواره؛
 .4تویی نوع و میزان جوایز؛
 .5انتخاب رؤسا هیئتها داور .
ماده  .8وظایف رئیس شورا سیاستگذار که ریاست جینواره را بر عهده دارد عبارت است از:
 .3تیکیل و اداره جلسات شورا؛
 .2ن ب و عز دبیر جینواره؛
 .1نظارت بر حس انجام وظایف و مقررات در دبیرخانه جینواره.
ماده  .9شورا علمی جینواره ،باالتری مرجع علمی جینواره است که اعضا ای شورا عبارت است از:
 .3مواون پژوهش مرکز مدیریت حوزهها علمیه (رئیس شورا)؛
 .2مواون پژوهش مرکز مدیریت حوزهها علمیه خواهران
 .1دبیر جینواره؛
 .4رؤسا هیئتها داور حسب مورد؛
 .5سه تا پنج نفر از اساتید برجسته و صاحبنظر به پیینهاد مواون پژوهش و ت ویب شورا سیاستگذار .
ماده  .11وظایف و اختیارات شورا علمی عبارت است از:
 .3تدوی نیی نامه ها داور جینواره و مویارها ارزشیابی نثار و پییانهاد نن باه شاورا سیاساتگاذار جهات
ت ویب؛
 .2انتخاب و انت اب اعضا هیئت ها داور از بی اساتید و صاحبنظران مربوطه برا هریک از شاخهها علمای
جینواره؛
 .1نظارت بر عملکرد هیئتها داور و تأیید فرایند داور ؛
 .4ارائه گزارش عملکرد به شورا؛
 .5تویی برگزیدگان نهایی جینواره.
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ماده  .11دبیر جینواره ،دبیر شورا علمی نیز بوده و وظیفۀ هماهنگی جلسات شورا ،ارسا دعوتنامهها و دستور جلساات
برا اعضاء را به عهده دارد.
ماده  .12مسئوهیت برنامهریز و امور اجرایی جینواره با دبیرخانه جینواره میباشد.
تبصره :دبیرخانه جینواره در ملل مواونت پژوهیی مرکز مدیریت حوزهها علمیه مستقر خواهد بود.
ماده  .13دبیر جینواره ،یکی از ملققان حوزه علمیه می باشدکه دارا توان مادیریتی و ساابقه اجرایای ما ثر باوده و باه
پیینهاد مواون پژوهش و تأیید شورا سیاستگذار و حکم رئیس شورا ،برا یک دوره من وب میشود.
ماده  .14وظایف دبیر جینواره عبارت است از:
 .3ادارۀ دبیرخانۀ جینواره در چارچوب شرح وظایف ،م وبات و ابالغیهها؛
 .2پیینهاد نیی نامهها ،شیوهنامهها ،مقررات و اصالحیهها مورد نیاز به شورا سیاستگذار ؛
 .1ن ب و عز عوامل اجرایی جینواره با هماهنگی مدیرکل امور پژوهیی؛
 .4ارتباط و همکار با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه برگزار بهینه جینواره ،بر اساس ضوابم و مقررات ادار
ماهی و مکاتباتی حوزه؛
 .5ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه به رئیس شورا سیاستگذار ؛
 .6پیینهاد برنامه ،بودجه و تقویم اجرایی جینواره و ارائه گزارش ماهی به مواونت پژوهش؛
 .7پیینهاد مت فراخوان جینواره به مدیرکل امور پژوهیی؛
 .8ثبت و ضبم اسناد ،مکاتبات و شرح مذاکرات و م وبات شورا سیاستگذار ؛
 .9هماهنگی جلسات ،ارسا دعوتنامهها و دستورات جلسات برا اعضا شورا سیاستگذار ؛
 .31پیگیر اجرا م وبات و شورا و گزارش نن به رئیس؛
 .33انجام سایر امور ملوهه جینواره.
ماده  .15بودجه مورد نیاز دبیرخانه جهت برگزار جینواره ،در بودجاه سااهیانه مواوناتهاا پاژوهش حاوزههاا علمیاه
برادران و خواهران هلاظ میگردد.
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ماده  .16هیئتها داور جینواره در موضوعات علمی زیر تیکیل میشوند:
 .3تفسیر و علوم قرننی؛
 .2علوم حدیث و درایه؛
 .1کالم؛
 .4اخالق و تربیت؛
 .5فقه و حقوق اسالمی؛
 .6فلسفه و منطن؛
 .7اصو فقه؛
 .8تاریخ اسالم و تییع؛
 .9ادبیات؛
 .31علوم انسانی (مرتبم با حوزه دی ).
تبصره :توداد و عناوی هیئت ها داور در هر دوره جینواره ،بر اساس نیاز و در قاهب هیئتها فوق ،به پیینهاد شاورا
علمی و ت ویب شورا سیاستگذار قابل تویی میباشد.
ماده .37هیأتها داور با  1یا  5نفر عضاو تیاکیل مایشاوند کاه از میاان اسااتید و ملققاان صااحبنظار در هریاک از
شاخهها علمی مذکور در ماده  ،36به پیینهاد رئیس هیأت داور و تأیید شورا علمی انتخاب میشود.
ماده  .38وظایف هیأتها داور عبارت است از:
 .3بررسی اوهیه نثار واصله به هیأت
 .2بررسی و نهاییساز کاربرگها ویژه ارزیابی
 .1تویی ارزیابان
 .4نظارت بر فرایند ارزیابی
 .5مورفی نثار برگزیده جهت طرح در شورا علمی جینواره
تبصره :هر هیأت داور میتواند اعضا مدعو داشته باشد.
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فصل سوم :موارد متفرقه
ماده  .39جوایز و هوحها تقدیر از برگزیدگان جینواره توسم رییس شورا سیاستگذار جینواره امضا میشود.
ماده  .21هیچ پژوهیگر نمی تواند برا دو سا پیاپی برگزیده شود وهای انتخااب پژوهیاگر باه صاورت متنااوب بالماانع
است.
تب ره :میارکت مجدد نثار که در دورهها قبل شرکت کرده و پذیرفته نیدهاند ،یک باار و مناوط باه تلییارات اساسای
بالمانع است.
ماده  .23ای نیی نامه در  23ماده و  5تب ره در تاریخ  3191/3/13به ت ویب کمیته بررسی و ت ویب رشتههاا ساطح()1
شورا عاهی حوزهها علمیه رسید.
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