
 تعالی بسمه

 امناءالرسلعلمی   کنگره محتوایی محورهای

 (عباسیه مقدسه عتبه علمی لجنه با توافق مورد محورهای اساس بر شده تنظیم) 

 :خرسان سیدمحمدمهدی اهللآیت(الف

 خرسان اهللآیت دوره اجتماعی سیاسی اوضاع. ۱    

 خرسان اهللآیت دوره در علمیه های حوزه اوضاع. ۲    

 اخیر؛ سده در علمیه هایحوزه شناختیجامعه بررسی و نقد. ۳    

 خرسان اهللآیت دوران علمی هایشخصیت و بزرگان. ۴    

 له؛معظم علمی آثار در آن اثرات و خویی العظمی اهللآیت با خرسان اهللآیت مصاحبت و گیریبهره    

 سیستانی العظمی اهللآیت و خرسان اهللآیت علمی تعامل و همراهی    

 خمینی امام العظمی اهللآیت با خرسان اهللآیت تعامل و همراهی    

 خمینی سیدمصطفی اهللآیت با خرسان اهللآیت علمی هایهمفکری و تعامل    

 معاصر هایشخصیت سایر با خرسان اهللآیت علمی رابطه    

 خرسان اهللآیت اهتمام مورد علمی هایشخصیت و بزرگان. ۱    

 خرسان؛ اهللآیت علمی هایویژگی. ۲    

 تتبع و تحقیق در خرسان اهللآیت ناپذیرخستگی مجاهدت و تالش            

 حوزوی هایارزش به خرسان اهللآیت احترام و تقید            

 خرسان اهللآیت آثار در رجال و حدیث علوم            

 خرسان اهللآیت ادبی هایدقت و ویژگی            

 آثار احیای در خرسان اهللآیت تحقیقی و علمی تالشهای            

 خرسان اهللآیت آثار در و اختالفی و کالمی مباحث            

 (امامیه اندیشمندان بین و اسالمی مذاهب بین)خرسان اهللآیت تقریبی نظرات            

 خرسان اهللآیت آثار در قرآنی مباحث            

 دینی معارف تعالی در خرسان اهللآیت کتب و آثار نقش            



 معاصر دوران در نجف حوزه استواری و حفظ در خرسان اهللآیت نقش            

 خرسان؛ اهللآیت علمی آثار بررسی و نقد معرفی،            

 خرسان؛ اهللآیت اخالقی هایویژگی. ۳    

 خرسان اهللآیت زیستیساده و زهد            

 خرسان اهللآیت استقامت و صبر            

 خرسان اهللآیت سیره در تهجد و تعبد دعا،            

 خرسان اهللآیت سیره در السالم علیهم بیت اهل امر احیاء و توسل             

 خرسان اهللآیت سیره در محرومین به رسیدگی            

 خرسان؛ اهللآیت شناسیروش. ۴    

 تراث احیاء و تحقیق در خرسان اهللآیت شناسی روش            

 تألیف در خرسان اهللآیت شناسی روش            

 تاریخی هاینقل و منابع نقد در خرسان اهللآیت شناسی روش            

 معتبر منابع برای مقدمات تدوین در خرسان اهللآیت شناسی روش            

 خرسان اهللآیت اساتید. ۵    

 حکیم سیدمحسن العظمی اهللآیت            

 خوئى سیدابوالقاسم العظمی اهللآیت            

 تهرانى آقابزرگ اهللآیت            

 بجنوردى سیدحسن اهللآیت            

 بحرالعلوم سیدمحمدصادق اهللآیت            

 بهبهانى سیدعلى العظمی اهللآیت            

 سبزوارى سیدعبداالعلى العظمی اهللآیت            

 خلخالى سیدمرتضى اهللآیت            

 بهشتى سیدعلى اهللآیت            

 اساتید سایر            



 خرسان؛ اهللآیت خاندان با آشنایی. ۶    

 (خرسان سیدمحمدمهدی اهللآیت پدر) خرسان سیدحسن اهللآیت سرگذشت            

 علوی عتبه در خرسان خاندان نقش            

 اسالمی معارف گسترش در خرسان خاندان نقش            

 ایشان معاصر هایشخصیت و بزرگان منظر از خرسان اهللآیت. ۷    

 علمیه هایحوزه جایگاه( ب 

 علمی؛ رجال تربیت در علمیه حوزه هایویژگی. ۱    

 علمیه؛ هایحوزه در پژوهش و تحقیق جایگاه. ۲    

 علمی آثار تولید و تراث احیاء و تحقیق در علمیه هایحوزه نقش    

 غیبت؛ دوران در اسالمی جوامع در انحرافات از جلوگیری و باورها و دین از صیانت در علمیه هایحوزه نقش. ۱    

 ها؛فتنه و حوادث از رفتبرون و شبهات رد در علمیه هایحوزه نقش. ۲   

 آن؛ انجام چگونگی و باطل مدعیان و دین ضد هایتهاجم با مقابله در علمیه هایحوزه نقش    

 علمیه؛ هایحوزه در معروف و تأثیرگذار و دارریشه علمی هایخاندان. ۱    

 علمیه؛ هایحوزه ارتباط و تعامل ضرورت. ۲    

 علمیه؛ هایحوزه پویایی و حفظ در( عج) منتظر مهدی امام نقش. ۳    

 علمیه؛ هایحوزه پویایی و اصالت. ۴    

 علمیه؛ هایحوزه همگرایی و وتکامل تطور. ۵    

 مقاالت ارسال مهلت

 :مقاالت چکیده ارسال مهلت    

    0۴11/1۷/0۵ 

 :مقاله ارسال مهلت    

    0۴11/10/0۵ 

 امتیازات

 برتر مقاالت برای عراق کنگره در شرکت و عالیات عتبات به تشرف. ۱    



 المللی بین و ملی درسطح آن انتشار و عربی زبان به برگزیده مقاالت ترجمه. ۲    

 (وفارسی عربی)زبان دو به کنگره مقاالت مجموعه کتاب در برگزیده مقاالت چاپ. ۳    

 پژوهشی و علمی مجالت در برگزیده مقاالت چاپ. ۴    

 برتر مقاالت به(isc) پذیرش گواهی اعطای. ۵    
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