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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  »يالمللي فاراب بينجشنواره  ينسيزدهمبيانيه «

شناسايي استعدادهاي برتر داخلي و خارجي، آثار  :با اهدافي همچون اسالمي، و انساني علوم ويژه المللي فارابي جشنواره بين
علوم انساني و اسالمي؛ تشويق و معرفي موارد  مختلف هاي  رشته هاي جديد در پژوهشِ ها و طرح هاي برتر، روش و نظريه

سازي براي ارتقا، توسعه و تعميق علوم انساني بومي؛ انگيزش استعدادهاي جوان كه  برتر به جامعه علمي و نخبگاني؛ زمينه
عاالنه علوم هاي علمي نوآورانه؛ ورود ف آينده علمي كشور ما رقم خواهند زد و ايجاد شهامت علمي الزم در آنان براي فعاليت

نحوي كه توان حل مسائل  شدن علوم انساني موجود به هاي كشور؛ كاربردي ريزي و سياستگذاري انساني در فرآيند برنامه
هاي محققان عرصه علوم انساني و  جامعه را پيدا كند؛ آشناسازي جامعه ايران خاصه جوانان، جهان اسالم و كل دنيا با يافته

سيزدهمين دوره خود را پشت سر اينك حضور فعال علوم انساني و اسالمي ايران در تراز جهاني، اسالمي؛ و بسترسازي براي 
  .ردگذا مي

 فايل فيزيكي/ (نسخه »پژوهشي كتاب« :قالب چهار در واصله تحقيقات و آثار مجموع ،جشنواره از دوره اين داخليِ بخش در
 گروه پانزده در و ،»ارشد  كارشناسي نامه پايان« و   »دكتري رساله« ،)پژوهش يافته اختتام گزارش( »پژوهشي طرح « ،الكترونيك)

 علوم« ،»شناسي زبان و ادبيات زبان،« ،»حقوق« ،»شناسي  باستان و جغرافيا تاريخ،« ،»عرفان و اديان اخالق،« :عناوين با علمي
 علوم« ،»ورزشي علوم و شناسي روان تربيتي، علوم« ،»مالي علوم و مديريت اقتصادي، علوم« ،»ارتباطات علوم و اجتماعي
 ،»كالم و منطق فلسفه،« ،»اصول و فقه« ،»حديث و تفسير قرآني، علوم« ،»اي منطقه مطالعات و الملل بين روابط سياسي،

 و هنر مطالعات« ،»خميني(ره) امام و اسالمي انقالب مطالعات« ،»كتابداري و رساني اطالع اطالعات، فناوري مطالعات«
 داوري شايسته كه تحقيقاتي و آثار و گرفتند قرار اجمالي و اوليه بررسي مورد ،»اي رشته ميان مطالعات« و »شناسي يباييز

 و علمي خصوصيت به علمي هاي گروه اذعان وجود با نهايتاً و شدند ارسال بيروني داوران براي بودند، تفصيلي و جانبه همه
 به ،باالتر امتياز داراي تحقيقِ و ثرا 16 پاياني، يها گيري تصميم در دشواري طبعاً و تحقيقات و آثار از دسته اين پژوهشي

  شدند. تعيين »تقدير شايسته« و سه) و (دو »برگزيده« رتبه دو در و »جوان« و »بزرگسال« عرصه دو در ،برتر آثار عنوان

 و اهميت و تحقيق محوربودن مسئله به: توان مي برتر تحقيقات و آثار انتخاب براي جشنواره از دوره اين معيارهاي اهم از
 اهداف به دستيابي در موفقيت تحقيق؛ بودن اي بينارشته و تركيبي هاي روش از گيري بهره و پژوهش روش باستن آن؛ ضرورت

 و ها ديدگاه نقد و تحليل بررسي، قوت كافي؛ شواهد يا استدالل قوت و محتوايي و دروني انسجام تحقيق؛ فرضيه اثبات و
 هاي يافته تبديل تحقيق؛ نوآوري و ابداع ميزان ايراني)؛ - المي(اس بومي هاي ضرورت و مسائل بر تحقيق تمركز فكري؛ مكاتب
  كرد. اشاره كاربردي) آثار (در اجرايي و عملي راهكار و بنيادي) آثار (در نظام يا نظريه الگو، به پژوهش

 شوراي تأييد متعاقباً و علمي شواري تصويب طبق جشنواره، برتر تحقيقات و آثار نهايي فهرست فوق، نكات نظرداشت با
  :دش اعالم زير شرح به جشنواره، سياستگذاري

  دانشگاه/ مؤسسه  قالب اثر  عنوان اثر نام محقق رتبه بخش  علمي گروه رديف

گروه اخالق،   1
  اديان و عرفان

  بزرگسال
  شايسته تقدير

خانم دكتر 
صديقه رمضاني 

  تميجاني

معنويت بي سامان: تاملي 
جامعه شناختي بر معنويت 

چرايي گرايش گرايي جديد و 
  پژوهشي كتاب

سازمان تبليغات اسالمي 
شركت چاپ و نشر (

  )الملل بين
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  به آن در ايران

آقاي محمدعلي  برگزيده سوم جوان  2
  عباسي

تبيين نبوت در عرفان نظري با 
 كيد بر آثار آيت اهللا نجابتأت

نامه  پايان
  دانشگاه ياسوج  كارشناسي ارشد

3  
گروه تاريخ، 
جغرافيا و 

  شناسي باستان

  بزرگسال

  شايسته تقدير
آقاي دكتر 
سيدمنصور 
  سيدسجادي

 و هنر: سوخته شهر
 دلتاي حوزه شناسي باستان
 دوره تا آغاز از هيرمند رودخانه

 تيمور

  هنرفرهنگستان   پژوهشي كتاب

4  

  جوان

آقاي دكتر رضا   برگزيده سوم
  فرد طالبي

 روستايي پايدار توسعه نگاري آينده
 و اطالعات فناوري بر مبتني

: موردي مطالعه( ارتباطات
  جيرفت)  شهرستان

  دانشگاه تبريز  رساله دكتري

  هيچ اثر برگزيده يا شايسته تقدير نداشت.    گروه حقوق   5

6  
زبان،  گروه

ادبيات و 
  شناسي زبان

  بزرگسال

فاطمه خانم دكتر   شايسته تقدير
  شفيعي

پژوهشي در بررسي نقش 
مفهومي در ه گر استعار تسهيل

بازشناسي و يادآوري: با فرض 
استعاره به عنوان عامل مؤثر در 

  واره گيري طرحشكل

 موسسه آموزش عالي  رساله دكتري
  علوم شناختي

7  
گروه علوم 

اجتماعي و علوم 
  ارتباطات

  جوان
 آقاي سيد  برگزيده سوم

  برقعي اميررضا

 فقه دانش هاي داللت تبيين
در  مرز پردازي مفهوم براي

 مجازي فضاي حكمراني
  ايران اسالميجمهوري

نامه  پايان
  دانشگاه امام صادق(ع)  كارشناسي ارشد

علوم گروه   8
اقتصادي، 

مديريت و علوم 
  مالي

  بزرگسال

  شايسته تقدير

جناب آقايان 
سيداحسان 

خاندوزي، علي 
مصطفوي ثاني، 
  حسين سرآباداني

  دانشگاه امام صادق (ع)  پژوهشي كتاب  شاخصي براي عدالت

9  
 جوان

  برگزيده سوم
جناب آقاي دكتر

سعيد 
  پور مسعودي

  دانشگاه امام صادق(ع)  پژوهشيكتاب   تبليغات تجاري اسالمي

10  
علوم گروه 

تربيتي، 
شناسي و  روان

  علوم ورزشي

  جوان
 آقاي دكتر ميثم  شايسته تقدير

  خانيوردي نوري

 فرآيندي الگوي طراحي
 هاي يافته سازي تجاري
 حوزه در دانشگاهي تحقيقات

  ورزش

  دانشگاه مازندران  رساله دكتري

11  

علوم گروه 
سياسي، روابط 

الملل و  بين
مطالعات 

  اي منطقه

  

  هيچ اثر برگزيده يا شايسته تقدير نداشت.

 علومگروه   12
قرآني، تفسير و 

  حديث

 بزرگسال
  شايسته تقدير

آقاي دكتر
حميدرضا مقيمي 

  اردكاني

نمايي گفتار معصومان بر واقع
اساس مراعات سطح فهم 
  مخاطب در روايات اعتقادي

  رساله دكتري
موسسه آموزشي و 

پژوهشي امام 
  خميني(ره)

13  
  جوان

  برگزيده دوم
آقاي دكتر 

محمدحسين 
  شيرزاد

شناسي  الگوهاي انسانكاربرد 
  دانشگاه امام صادق(ع)  رساله دكتري  امنيت در تفسير قرآن كريم

فقه و   گروه  14
  اصول

  بزرگسال
آقاي دكتر احمد   شايسته تقدير

  مرواريد

بررسي احكام تعامل ميان 
تحليلگر و درمانجو از  روان

  منظر فقه اماميه
  دانشگاه فردوسي مشهد  رساله دكتري

فلسفه، گروه   15
  منطق و كالم

  بزرگسال

آقاي دكتر زهير   برگزيده سوم
  آراني دهقاني

 مستشرقان آراي نقد و بررسي
 مهدويت: زمينه در معاصر

 ژان ديويدكوك، آندرونيومن،
 و فرنيش تيموتي فيليو، پير

  ريچاردسون جوئل

پژوهشگاه علوم و   پژوهشيكتاب 
  فرهنگ اسالمي

فناوري  گروه  16
اطالعات، 

خانم دكتر الهه   برگزيده سوم  بزرگسال
  حسيني

چهارچوب معنايي براي 
  دانشگاه الزهرا(س)  رساله دكتريسازي و بازيابي معنايي  يكپارچه
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رساني و  اطالع
  كتابداري

اشياي محتوايي وبي: رويكرد 
هاي پيوندي در بافت  داده

  سرطان

17  
مطالعات گروه 

انقالب اسالمي 
و امام خميني 

  )(ره

  بزرگسال
 آقاي دكتر يحيي  شايسته تقدير

  فوزي
  با در مواجهه خميني امام

 منتقدان: مطالعه و مخالفان
  عملي نظري و سيره هاي بنيان

ثاآ  نشر  و  تنظيم  موسسه  پژوهشي طرح
  (ره)يخمين  امام  ر

18  
مطالعات گروه 

هنر و 
  شناسي زيبايي

  بزرگسال

آقاي دكتر محمد   برگزيده سوم
  پژوهشيكتاب   اسالميهنر طراحي ايراني   خزايي

 تدوين و مطالعه سازمان
 انساني علوم كتب

و  )سمت(ها دانشگاه
شوراي عالي انقالب 

  فرهنگي

مطالعات گروه   19
  ايرشته ميان

  هيچ اثر برگزيده يا شايسته تقدير نداشت. 

  

 و »اسالمي و انساني علوم پيشگام شخصيت« عنوان به كشور بنام استادان از تن 10 جشنواره، دوره سيزدهمين ويژه بخش در
 سوابق دارابودن به: توان مي ها شخصيت اين انتخاب معيارهاي جمله از شدند. تعيين »اسالمي و انساني علوم تازيشپ شخصيت«

 يا دانشگاهي فضاي در پژوهشي و آموزشي علمي، تأثيرگذاري پردازي؛ نظريه و درخور نوآوري العاده؛ فوق و قوي علمي
 هاي شخصيت نهايي فهرست كرد. اشاره ... و شاگردپروري نخبوي؛ مجامع و اجتماع در عملي تأثيرگذاري كشور؛ حوزوي
  شد: اعالم زير شرح به جشنواره، سياستگذاري شوراي تصويب به بنا تاز،يشپ و پيشگام

  مطالعاتيرشته  نام شخصيت عنوان  رديف
1 

  هاي پيشگامشخصيت
  علوم انساني و اسالمي

  علوم سياسيفقه و  اهللا عباسعلي عميد زنجانيآيتمرحوم
  ايران تاريخ معاصرفرهنگ و  مرحوم استاد علي ابوالحسني (منذر) 2
  فقه و اصول مومنمحمداهللاآيتمرحوم 3
  رساني كتابداري و اطالع اسداهللا آزاددكترمرحوم 4
  هنر و پژوهش تاريخ مرحوم دكتر غالمعلي حاتم 5
6 

  پيشتازهاي  شخصيت
  علوم انساني و اسالمي

  علوم سياسي و انقالب اسالمي دكتر منوچهر محمدي
  فلسفه اسالمي و فلسفه تطبيقي استاد علي عابدي شاهرودي 7
  شناسي جامعه دكتر عماد افروغ 8
  تاريخ ولويمحمدعليدكتر 9
  معماري و شهرسازي دكتر محمدمنصور فالمكي  10

  

  

 تصويب با ،فارسي به انگليسي از ترجمه و فارسي با عربي از ترجمه عرصه در »برتر مترجم« دو جشنواره، از دوره اين در
  شدند: اعالم زير شرح به جشنواره، سياستگذاري شوراي

  فارسي) به عربي از ترجمه (بخش بيدج موسي دكتر - 1

   فارسي) به انگليسي از ترجمه (بخش صفوي كورش دكتر - 2

 و نقد ،پردازي نظريه هاي كرسي از حمايت هيأت پيشنهاد بر بنا »هبرجست پرداز نظريه« جشنواره، دوره سيزدهمين در همچنين
  شد: اعالم زير شرح به جشنواره، سياستگذاري شوراي تأييد با و مناظره،
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 شناسي زبان رشته /برجسته) پرداز (نظريه دبيرمقدم محمد دكتر - 1

 علوم، وزارت فناوري و پژوهش معاونت پيشنهاد بر بنا »برتر علمي نشريه« و »برتر علمي انجمن« جشنواره، از دوره همين در نيز
  شدند: اعالم زير شرح به جشنواره، سياستگذاري شوراي تأييد با و كشور، علميه هاي حوزه پژوهشي معاونت و فناوري و تحقيقات

  )عتف وزارت برتر علمي (انجمن ايران اسالمي مالي انجمن - 1

 )عتف وزارت برتر علمي (نشريه تهران دانشگاه -  جهان معاصر ادبيات پژوهش - 2

 علميه) حوزه برتر علمي (انجمن اسالمي كالم علمي منجان - 3

  علميه) حوزه برتر علمي (نشريه ذهن پژوهشي-علمي فصلنامه - 4

 حوزه سه به مربوط خارجي محققان و استادان پژوهشي و علمي سوابق ابتدا ،جشنواره دوره سيزدهمين الملل بين بخش در اما
 كميته متعاقباً و الملل بين علمي شوراي تشكيل با سپس .شد دريافت ،»ديني علم« و »شناسي اسالم« ،»شناسي ايران« مطالعاتي

 از .شد اقدام برتر موارد تعيين به نسبت و گرفت قرار بررسي و مطالعه مورد دقيق نحو به مزبور سوابق جشنواره، الملل بين
 درخور نوآوري العاده؛ فوق و قوي علمي سوابق دارابودن به: توان مي برتر خارجي محققان و استادان انتخاب معيارهاي جمله

 و جهاني؛ مجامع در عملي تأثيرگذاري الملل؛ بين آكادميك فضاي در پژوهشي و آموزشي علمي، تأثيرگذاري پردازي؛ نظريه و
  شد: اعالم زير شرح به جشنواره، سياستگذاري شوراي تأييد به بنا ،خارجي محققان و استادان فهرست نهايتاً كرد. اشاره ...

  مطالعاتي حوزه  كشور  محقق خارجي نام  رديف
 ودريچمسعود العالم  1

Masudul Alam Choudhury شناسي و علم ديني اسالم  بنگالدش  
 طه عبدالرحمن  2

Taha Abdurrahman شناسي اسالم  مراكش  
 عثمان بكار  3

Osman Bakar شناسي اسالم  مالزي  
 سيد علي محمد نقوي  4

Syed Ali Mohammad Naqvi شناسي اسالم  هند  
 سدالل عبا  5

Dalal Abbas شناسي شناسي و ايران اسالم  لبنان  
 رامون گراسفوگل  6

Ramon Grosfoguel شناسي اسالم  پورتوريكو  
 آنتوني اف. شاكر  7

Anthony F Shaker شناسي اسالم  لبناني االصل ساكن كانادا  
 مبينا موكر  8

Mubina Moker شناسي ايران  بوسني  
 منصور ال. ليمبا  9

Mansoor L. Limba شناسي اسالم  فيليپين  
 ادريس هاني  10

Idriss Hani
  شناسي اسالم  مراكش

  

در جهت خدمت  استادان، محققان و صاحبان آثار برتر، همه اين يبرا اتقيتوف ديو مز يسالمت يضمن آرزو ان،يپا در
بتواند نقش  جوايز نياعطاء ا ميدواريام ،و جامعه جهانيجهان اسالم ايران، در  علم و پژوهش يو تعال شرفتيخالصانه به پ

 يمند پس، شاهد بهره نينموده و از ا فاياآنان  و تقدير درخور از يموفق به جامعه علم يعلم يالگوهاشناساندن را در  الزم
  .ميبزرگ باش يدر جهت تحوالت علم آنان يها ياز توانمندكشور مضاعف 
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و استادان، محققان  و انتخاب يابيكه ضمن مشاركت در مراحل گوناگون ارز ينظران محترم همه صاحب ازوسيله  بدينهمچنين 
شوراي سياستگذاري جشنواره نهايتاً و  الملل، ، شورا و كميته بينشوراي علمي گانه، هاي علمي پانزده گروه در كناربرتر،  صاحبان آثار

  .آيد عمل مي به سپاسگزاري و تقدير ،بودند

وزارت علوم،  يو اجتماع ينخبگان و مؤسسه مطالعات فرهنگ يمل اديبن ،يو فناور قاتيالزم است از وزارت علوم، تحق زين
  شود. يقدردان مانهيجشنواره، صم رخانهيبا دب يبه جهت همكار ،و فناوري قاتيتحق

  

  و السالم عليكم و رحمه اهللا

14/04/1401  

٢٠٢٢/July/٠٥ 

  1443الحجه/ /ذي05

 


