


دولتا  و ؿراش دولتا ، نبسنیابه  ر ابن  سا اثاضاس  نج رـابن  و        اسگابن ااب    مشاکض و نه چنذان دوس،  ةدس گزؿت
اهن كضب  مزبص  سا ثه ػناوان اثاضاس  ثؼاربس م ا  دس اماش      كوم، امب اکنون اکخش مشاکض . م  پنذاؿتنذنـشهلبن  
 .گشكته انذثه خذمت نج رـبت، پظواؾ و آموصؽ، 

ػشاػش کـوس سا ثش آن داؿته اػت اسگبن اب  و ػبصمبن اب اص طشك  نوره دولتیشدان ثه اهزبد دولت  الکتشونرک، 
سا که دس دنرب  حوروا  ثاه آن   كؼبلرت ابه  نب ربهگبا  ثشا  خود دس اهن دنرب  مزبص  دس نظش گشكته و نیبم 

اضهناه  )مبد  چه ثخؾ اب؛ چشا که ثب اػتلبده اص اهن اثضاس دس ثؼربس  اص . کننذسا ثه  اهنتشنت منتول م  پشداصنذ 
 .كشكه روه  م  ؿود( منبثغ انؼبن )مؼنو  و چه ( و انشط 

حوصه ااب  ػ یراة خاوااشان، ثاه و او       مشکض مذهشهت ( ICT)اسنجبطبت كنبوس  اطالػبت و پشونذة  ثب نگبا  ثه 
 .اػتخذمت گشكتن كضب  مزبص  دس ثه که اهن مشکض نرض اص پرـگبمبن م  ؿود مـباذه 

ثخاؾ اػظیا  اص   امکبنابت،  مؼبونت پظواؾ نرض ثش آن ؿذه اػات ناب ثاب اػاتلبده اص اهان      كوم، ثه نجغ مو وع 
 .کنذچه ثؼب ثخـ  اص اموس سا اص اهن طشهن پرگرش  داذ و خود سا دس اهن كضب انؼکبع كؼبلرت اب  

مـاخق،  خاود سا دس كالتبن    كؼبلرات ااب    ثخـ  اص مشکض، ثش ایرن اػبع اهن مؼبونت ثب اػتلبده اص ػبهت 
 .ػنوان ثنذ  کشده اػت که دس ادامه، نو رتبت مختلش  دس اهن خلوف اسائه م  ؿود



 



کـوس  انؼکابع  ربمؼة دهن پظواؾ پظواـ  مؼبونت، مذاسع و نربصمنذ  اب  و سوهذاد اب دس اهن ثخؾ •
 .م  ؿودداده 

 

نربصااب   هشاس دادن اا  اػت دسدػتشع ربهگبه اك   و ااذاك  که ثشا  اهن كلته دس نظش گشكته ؿذه •
اص کبسااب  ماواص    اػات ناب ثاذهن وػار ه     ر ت آؿنبه  ثب هکذهگش مؼبونت، اػتبن اب، مذاسع، طالة و 

منجؼا  موحان دس   دهگاشان،  ثبؿذ نب مذاسع ثشا  اػتلبده اص نزشثرابت  كلته ا   ؿود و خود ر وگرش  
 .اختربس داؿته ثبؿنذ

  



ایه سوصه دس ػبهت اب و وثالگ ااب  پظواـا  متؼاذد، خجشااب  مشثاور ثاه سوؽ ااب و        

دس اهن ثخؾ، ػؼ  داسه  ثب سكذ ػابهت ااب    . مِتُذاب  رذهذ پظواـ  منؼکغ م  ؿود

كوم، نؼجت ثه ریغ آوس  اخجبس پظواـ  دس حوصة ػ وم اػالم  و ػ اوم انؼابن  و اخجابس    

اص طشك  انؼکبع اخجبس پظواـ  مشکاض و ماذاسع   . اداسات و ن بداب  ایؼو، اهذام نیبهر 

 .  نرض کیک ؿبهبن  ثه ر وگرش  اص كؼبلرت اب  مواص  خوااذ کشد

 بازگشت 



ایواسه اخجبس مشثور ثه ثشگضاس  ر ؼبت دكبع اص نتوروبت پبهبن  و پبهبن نبمه ااب، رازاثرت   

دس اهان ر ؼابت، طاالة ثاب دهاذگبه ااب        . وهظه ا  ثشا  طالة و پظواـگشان داؿته اػت

نوهؼنذه، سوؽ اب  دكبع اص طش  نتورن و نتاوة طاش  ػاتاات اص ػاو  اػابنرذ، آؿانب       

اص طشك ، دسد خجش مشثور ثه دكبع پبهبن نبمه و نتورن پبهبن  هک ط جه، مورات  . م  ؿونذ

 .نـوهن و اهزبد انگرضه ثشا  طالة، مذسػه و اػتبن خوااذ ؿذ

 بازگشت 



 

دسخـؾ طالة دس مزبمغ، ایبهؾ اب و كشاخاوان ااب  پظواـا ، ماوسد نوراه مشاکاض و       

لزا دس اهن ثخؾ اص ػبهت، پظواـگشان ثشناش و ثشگضهاذة   . ن بداب  ایؼو هشاس گشكته اػت

رـنواسة ػالمه ح   و ػبهش كشاخوان اب، ثب دسد مـخلبت نتلار   و ػاواثن پظواـا ،    

مؼشك  م  ؿونذ نب نـوهن و اكضاهؾ انگراضه ا  ثاشا  اهان طاالة ثبؿاذ و مؼارش  ثاشا         

اص طشك ، ماذاسع متال   . مؼشك  اهـبن ثه ر ت كؼبلرت دس ن بداب  پظواـ  اهزبد ؿود

نتلرل اهن طالة، نؼجت ثه نشثرت اشچه ثرـتش اهنگونه پظواـاگشان، نـاوهن خوااناذ    

 .ؿذ

 بازگشت 



نزشثربت و سوؽ اب  پظواـ  پظواـگشان مطش  و نخجگبن حوصه اب  ػ یراه، ما  نواناذ    

ؿنبػابنذن پظواـاگشان نخجاه ثاه     . چشاؽ ساا  ثشا  پظواـگشان حوصه اب  ػ یراه ثبؿاذ  

ربمؼة دهن پظواـ ، مخلوكبً حوصة ػ یرة خوااشان، نه نن ب ثبػج نوذهش اص اهـبن خواااذ  

ؿذ، ث که مورجبت اكضاهؾ انگرضه و نالؽ دس طاش  ااب و ثشنبماه ااب  پظواـا  سا كاشاا        

لزا دس اهن ثخؾ، ثب دسد ملبحجه اب و گلتگواب  پظواـ ، نؼجت ثه نشهرات  . خوااذ کشد

پظواـگشان ثشا  حضوس و مـبسکت كؼبل دس طش  اب  پظواـا  و كضاب  مزابص  اهاذام     

 .م  ؿود

 بازگشت 



كشاخااوان اااب، رـاانواسه اااب و ایاابهؾ اااب  پظواـاا ، ث تااشهن آوسدگاابه ر اات اسصهاابث   

پظواـگش ثه دنجبل نوذ ػبلیبنه و ػبدانة پظواؾ خود ثوده . پظواؾ اب  پظواـگشان اػت

اص . و ث تشهن مرذان ثشا  اسصهبث  پظواؾ، ایرن ایبهؾ اب و كشاخوان اب  پظواـ  اػات 

طشكاا ، نـااوهن طااالة ثااشا  اسائااة پااظواؾ اااب  خااود ثااه كشاخااوان اااب، ایاابهؾ اااب و 

رـنواصه اب  خبسد اص مشکض، ثشکبت ثؼربس صهابد  ایواون ن بدهناه ػابص  پاظواؾ ااب        

طااالة، ث ااشه گرااش  اص نوانینااذ  پظواـااگشان دس ػاابهش ن بداااب  پظواـاا  و نشهراات  

 .پظواـگشان ثشا  حضوس و مـبسکت كؼبل دس ػشكه پظواؾ، خوااذ داؿت

 بازگشت 



 

 

اهن ثخؾ ثه مؼشك  کتبة م  پشداصد و ؿیب مرتوانرذ اطالػبت کتبة ؿنبخت  و ایونرن خالكه کتبة سا نراض  : مؼشك  کتبة

 .مـبده ثلشمبهرذ

 .دس اهن ثخؾ ثب ػبهت انتـبسات ابرش واثؼته ثه حوصه اب  ػ یره خوااشان آؿنب مرگشدهذ: نـش ابرش

 بازگشت 

مرشاث داس ربوهذ مؼبسف و ػ وم آل اهلل، پبػذاسان حشه  و کربن ؿشهؼت و ػوبهذ اػالم ، حلن حوصه اب  ػ یره ؿرؼ    
ثوده و « ك   اهلل ػ ره و آله»حلرن اسصؽ اب  واا  انؼبن  و مشود مؼبسف انؼبن ػبص و سو  ثخؾ اػالم نبة متیذ  

 .اؼتنذ
مبنذگبس  و حلظ و حشاػت اص دػتشنذ نشثرت هبكتگبن حوصه موذػه ػ یره، هؼن  ػبلیبن دهن ثبوس و كور بن دانـینذ     

 .و اكتبة اال ه   و نظش دس هبلت کتبة، سػبله، مز ه، كر   و ػبهش اثضاساب  نوثت مؼرش اػت



ثه منظوس آگبا   KHAMENEI.IRػشهغ ثربنبت دس دهذاس اهـبس مخت ق مشدمپبهگبه اطالع سػبن  رذول مشوس 

مطش  ؿذه دس ثربنبت و پربم اب  ساجش مؼظ  انواالة اػاالم    « مو وػبت اك  »ػشهغ و كترح کبسثشان خود اص 

 .اهن ثربنبت و پربم اب سا دس اختربس کبسثشان خود هشاس م  داذ« مشوس ػشهغ»

 .ثربنبت دس دهذاس اهـبس مخت ق مشدم اػت« مشوس ػشهغ»آنوه دس ادامه م  آهذ 

 :مشوس ػشهغ اهن ثربنبت م  خوانرذدس 

 مو وػبت اك   مطش  ؿذه دس ثربنبت* 

 ریالت طاله  ثربنبت*      

 پرـن بد ثربنبت هب پربم اب  مشنجط ثب مو وػبت اك   ثشا  مطبلؼه ثرـتش*      

 واطگبن ک رذ  مطش  ؿذه دس ثربنبت*      

 ثربنبترضئربت نکیر   هبثل نوره دس متن *      

 بازگشت 



 السالمعلیه اهام حسیي 
 «هي دالئل العالن إًتقادة لحدیثه ٍ علوه بحقائق فٌَى الٌظر» 

 .اص نـبنه اب  ػبل  ، نوذ ػخن و انذهـه خود و آگبا  اص نظشات مخت ق اػت

 « 119،ف78ثتبساانواس،د» 
 

دس اهن ثخؾ ثب هطؼبت مخت ق پظواـ  ؿبمل احبدهج پظواـ ،ػخنبن ثضسگبن،ریالت صهجب  پظواـ ،ثربنبت  و 
 .آؿنب م  ؿوهذ....  موبات  كبحت نظشان و 

 
 
 
 
 
. 

 بازگشت 



دس اهن ثخؾ ک ره نلبوهش مشثور ثه دهذاس مؼولرن پظواـ  مشکض اص ػب هش مشاکض،نلابوهش  

 .و وهذهو اب  پظواـ  متنبػت و هب مشثور ثه امش پظواؾ ثبسگضاس  گشدهذه اػت

 بازگشت 



 آموزش پژوهش
ثه ػو  پرـشكت و نکنولوط  گبم ثشما  داسد و  وكق  نبؿذن  اص آنزب که ر بن ثب ػشػت  

چنذػوهه، ا  ثه ػو  پرورذگ  و ا  ثه ػو  گؼتشدگ  ػ   پرؾ م  سود،  دس حشکت 

اص ػاو  دهگاش، نن اب ساه    . لضوم ورود پظواؾ و پظواـگش ثرؾ اص پرؾ احؼبع م  ؿاود 

نشثرت هک پظواؾ منبػت و هک پظواـگش موكن، اهزبد صمرنه اب  دسػت نلکش دس اكاشاد  

دس نترزه، اگش ؿروة منبػت پظواـگش  ثه دسػت  ثاه طاالة آماوصؽ داده ؿاود،     . اػت

صمرنة نولرذ و اهزبد پظواؾ اب  منبػت و سااگـب و ایونرن صمرنة نشثرت پظواـگشان  

 .کبسآمذ كشاا  خوااذ ؿذ



آنوه دس نوهؼنذگ  م   اػت، اهن اػت کاه نوهؼانذه ثتواناذ هاب ثاه كاوسن  خاالم و مول ذاناه،         

مو وػ  سا پشوسؽ داذ و ثربكشهنذ و هب اهنکه ثب انکب ثه مؼ ومبت و متلوظابت خاود، هبكتاه ااب      

ثبهاذ  . ران  اؽ سا ثب چرنـ  مشنت، ه ی  سوان و ثب سػبهات اكاول و هواػاذ نگابسؽ، خ ان کناذ      

ثاشا  وسود ثاه ػشكاه    . دانؼت پغ اص ؿباشاه آماوصؽ، دو ساااة نتوران و نا لرق س ما  نیبهاذ      

دس نترزه، دس اهن ثخؾ اص ػبهت، ػؼ  ثاش آن  . نوهؼنذگ  اثتذا ثبهذ ثب اػشاس نوهؼنذگ  آؿنب ؿذ

 .اػت که ثه نذسهذ، اػشاس و سموص نوهؼنذگ  ثه طالة متتشم آموصؽ داده ؿود

لزا دس اهن ثخؾ، متن اب، ؿروه نبمه اب، آموصؽ اب، م بست اكضاه  اب، منبثغ، راضوات، آئارن نبماه ااب و     

ک ره مو وػبت مشنجط، ثه ػنوان هک مو وع ؿرشمؼتول دس منو  ثبا  كالته، دس صهشمزیوػاه   

 .دسد خوااذ ؿذ« آموصؽ پظواؾ»ثخؾ 
 بازگشت 



. نتورن، موبله هب پبهبن نبمه و مبننذ آن، هک  اص مشاحال ثؼاربس مـاکل ثاشا  پظواـاگشان اػات        انتخبة مو وع

انتخبة مو وع، ػالوه ثش داؿتن مطبلؼبت نخلّلا  دس ساػاتب  سؿاتة ػ یا  ماشنجط ثاب آن، مؼات ضم داؿاتن         

ثه ػالوه، م یتشهن مـکل متون، نوؿتن هک طش  نبمة دهرن و ثا  ػرات و   . م بست اب  سوؽ نتورن نرض اؼت

دس نترزه، پظواـگش واهؼ  ارچ گبه نجبهذ ػبده انگبسانه، ؿتبة صده و ثذون مطبلؼة اکتـابك  دػات ثاه    . نوق اػت

ثشخ  اص اػبنرذ سوؽ پظواؾ، ثش اهن ثبوسنذ که . ن رة طش  ثضنذ؛ صهشا اهن امش ثه ؿذت اص اػتجبس ػ ی  او م  کباذ

 اگش ؿیب طشحنبمه سا كترح نوؿترذ، حتیاًب نتوران سا نیابم کشدهاذ؛ ولا  كواط ناذوهن و گاضاسؽ مـاشو  آن         

دس نترزه، دس اهن ثخؾ اص ػبهت، ػؼ  ثش آن اػت که ثه كوست مشح اه ثاه مشح اه، ساه و سوؽ    . ثبه  مبنذه اػت

 .طش  نبمه نوهؼ  آموصؽ داده ؿود

لزا دس اهن ثخؾ، متن اب، ؿروه نبمه اب، آموصؽ اب، م بست اكضاه  اب، منبثغ، رضوات، آئرن نبماه ااب و ک راه مو اوػبت     

دسد « آماوصؽ پاظواؾ  »مشنجط، ثه ػنوان هک مو وع ؿرشمؼتول دس منو  ثبا  كلته، دس صهشمزیوػه ثخاؾ  

 .خوااذ ؿذ

 بازگشت 



ا  اکنون مر ربسداب ػبهت ثش سو  اهان ؿاجکه   . اهنتشنت كنبوس  مشصنبؿنبػ  اػت که اش لتظه ثش وػؼت آن اكضوده م  ؿود

اهن دنرب  مزبص  آن هذس ثاضسگ ؿاذه   (. دس اهن موطغ صمبن )حبنره نرض هک ػبهت ثه آن اكضوده م  ؿود  5ورود داسد و دس اش

اػت که دهگش کبسثشان ثذون اػتلبده اص مونوساب  رؼتزو هبدس ثه ث شه منذ  اص آن نرؼتنذ و ثذهن نشنرت، سوص ثه سوص اایرات  

امب ایبن انذاصه که اهن مونوساب ملرذ اؼتنذ دس كوست نبآؿنب ثاودن ثاب ؿاروه    . اػتلبده اص مونوساب  رؼتزو ثرـتش م  ؿود

 .ثبؿنذدسػتِ کبس ثب آن ب م  نواننذ خؼته کننذه ا  

مونوساب  رؼتزو  صهبد  ثشسو  ؿجکه وة كؼبل اؼتنذ که اش هک ؿروه رؼتزو  خبف خود سا داسنذ و ثشاػابع  امشوصه 

آموصؽ ساه و سػ  رؼاتزو و پاظواؾ ثاب اػاتلبده اص اهنتشنات ثاشا        . آن ثه رؼتزو  ػبهت اب  موسد نظش ؿیب م  پشداصنذ

لزا دس اهن ثخؾ اص ػبهت، ػؼ  ثش آن اػت که سوؽ اب و كنون پاظواؾ اهنتشنتا    . پظواـگشان ثؼربس ملرذ و اصم خوااذ ثود

 .ثه نذسهذ آموصؽ داده ؿود

لزا دس اهن ثخؾ، متن اب، ؿروه نبمه اب، آموصؽ اب، م بست اكضاه  اب، منبثغ، رضوات، آئرن نبمه ااب و ک راه مو اوػبت ماشنجط، ثاه      

 .دسد خوااذ ؿذ« آموصؽ پظواؾ»ػنوان هک مو وع ؿرشمؼتول دس منو  ثبا  كلته، دس صهشمزیوػه ثخؾ 

 بازگشت 



ثشا  وسود ثه اش سؿته ا ، نربصمنذ آؿنبه  ثب مجبحج نظش  آن اص ری ه مل وم ؿنبػ  مؼبئل، ااذاف و سوؽ اب  

ك   چرؼت ، چشاه  و چگونگ  انزبم پاظواؾ اص  . آن اؼتر  و اهن امش دس پظواـگش  نرض نیود ثرـتش  م  هبثذ

نظ  و سػبهت صمبن ثنذ  دس مشاحل پظواؾ و انزبم ثه انگابم  . اولربت و پرؾ نربصاب  وسود ثه ػشكة پظواؾ اػت

متون ثبهذ ػوامل ث  نظی  سا ؿنبػبه  کنذ و دس سكغ آن ثکوؿاذ  . آن، ن مرن کننذة آسامؾ سوان  پظواـگش اػت

او ثبهذ منبثغ پظواـ  و کبسکشداب  آن سا ثـنبػذ و مؼئ ه ؿنبع ثوده . و ثب سموص و م بست اب  نتورن آؿنب ثبؿذ

لزا دس ساػتب  نتون اػشاس و ساه و سوؽ اب  پظواـگش ، ػؼ  ثش آن اػت کاه دس  . و ثب كشآهنذ نتورن آؿنب ثبؿذ

 .اهن ثخؾ اص ػبهت، ثه طالة متتشم آموصؽ ابه  داده ؿود

لزا دس اهن ثخؾ، متن اب، ؿروه نبمه اب، آموصؽ اب، م بست اكضاه  اب، منبثغ، رضوات، آئرن نبماه ااب و ک راه مو اوػبت     

دسد « آماوصؽ پاظواؾ  »مشنجط، ثه ػنوان هک مو وع ؿرشمؼتول دس منو  ثبا  كلته، دس صهشمزیوػه ثخاؾ  

 .خوااذ ؿذ

 بازگشت 



 .دس اهن ثخؾ ثب اػشاس نوهؼنذگ  آؿنب م  ؿوهذ

نوهؼنذگ  هک انش اػت که ثشا  سؿذ آن ثبهذ ثب ػجک ااب  مخت اق نوهؼانذگ ،انواع    

دس اهن ثخؾ ؿیب ثه نیبم مطبلت ماشنجط ثاب هاک نـاته خاوة      .آؿنب ثود... نوهؼنذگ  و 

 .مواره اؼترذ

 بازگشت 



 بازگشت 

 ساری بخش اه



 :ژپوهشازبار 

منبثغ مکتوة  ودهزرتبل پظواـ ،پبهگب اب  پظواـ ،نـشهبت پظواـا ،اطالػبت کتابة   

 .ؿنبخت  و پظواـگش  نوهن اص ری ه مو وػبت اهن ثخؾ ثه حؼبة م  آهنذ



آؿنبه  ثب منبثغ مکتوة  ودهزرتبل پظواـ  ؿبمل منبثغ نخللا  و منابثغ ػیاوم  ثاه     

ایشاه ك شػت کبمل آن ب که مرتوان آن ب سا ثه كوست دهزرتبل نتت نشم اكضاس اب  ساهبناه  

 .ا  و هب نشم اكضاس اب  مورود ثش سو  ن لن ایشاه مطبلؼه نیود

 بازگشت 



طجن آمبس منتـشؿذه، ا  اکنون ثبلؾ ثش چنذهن مر ربسد ػبهت دس كضب  مزبص ، دس حابل  

. انؼکبع اطالػبت اػت و هطؼبً ثخـ  اص ػبهت اب  كوم، ثه اموس پظواـ  اختلابف داسد 

ؿنبػبه  ػبهت اب  پظواـ ، خود مؼضل  اػت ثشا  پظواـگشان  که كشكت رؼتزو دس 

لزا مؼشك  اهن ػبهت اب، ثبػج خوااذ ؿذ نب طالة ثب اػتلبده اص ػابهت  . اهنتشنت سا نذاسنذ

مؼبونت پظواؾ، ثه پبهگبه اب  پظواـ  موسد ن هرذ مؼبونت پظواؾ دػت هبثنذ و نتورن 

 .و پظواؾ اب  خود سا اػتجبس ثخـنذ

 بازگشت 



پظواـگشان حوصه اب  ػ یرة خوااشان، ثاشا  ناذوهن پبهابن نبماه ااب، نتوروابت پبهابن  و        

ثاب نوراه ثاه اهنکاه     . پظواؾ اب  دسػ  خود، نربصمنذ منابثغ متؼاذد پظواـا  اؼاتنذ    

دػتشػ  ثه اهن منبثغ، ثب مـکالت و موانغ كشاوان  ایوون مؼبكشت ااب  دسون ؿا ش  و   

ثرن ؿ ش  مواره اػت، لزا مؼشك  اهن منابثغ اص طشهان اهنتشنات، مواناغ كاوم سا مشنلاغ       

ثنبثشاهن دس اهن ثخؾ اص ػبهت، ػؼ  ثش آن اػت که پظواـگشان سا ثه منبثغ .  خوااذ کشد

دس كوست ورود نذاؿتن منبثغ دس اهن ثخؾ، ػبهت ااب  ؿنا  و   . موسد نظش متلل کنر 

مشرغ ثه پظواـگشان متتشم، مؼشك  م  ؿود نب ػبهت مؼبونات پاظواؾ، دسگابا  ثبؿاذ     

 .ر ت وسوسد پظواـگشان ثه ػبهش کتبثخبنه اب  دهزرتبل

 بازگشت 



 

نـشهبت پظواـ  دسثشگرشنذة آخشهن نتبهذ پظواؾ اب  پظواـگشان و ن بداب  پظواـا   

ثنبثشاهن، مؼشك  ػبهت اب و وثالگ ابه  که اهن گونه نـشهبت سا ثاه كاوست متیشکاض    . اػت

مؼشك  م  کننذ، کیک ثؼربس  ثه طالة و پظواـگشان حوصه اب  ػ یرة خوااشان خواااذ  

نشوهز  ا  که دس مشکض كؼبلرات ما  کنناذ، ثبػاج      -اص طشك ، مؼشك  نـشهبت ػ ی . کشد

اص ػو  دهگش، مؼشك  اهن نـاشهبت  . آگبا  دهگش مذاسع اص ورود اهن نـشهبت خوااذ ؿذ

 .اص طشهن ػبهت، ثبػج اكضاهؾ انگرضه دس ادامة کبس خوااذ ثود

 بازگشت 



آؿنبه  ثب اثضاس اب  پظواـاگش  ناوهن دس دو ػشكاه ساهبناه و ن لان ایاشاه ؿابمل ناشم         

اكضاساب  کبسثشد  اش هک اص اهن ثخؾ اب ثه ایشاه مؼشك  نشم اكضاس و لرنک اب  دسهبكت 

 ...آن اص اهنتشنت و 

 بازگشت 



ثب نوره ثه ورود انجوا  اص اطالػابت ایواون ماتن و چکراذه و مو اوع پبهابن نبماه ااب،         

نتوروبت پبهبن  و پظواؾ اب  دسػ ، مـخلبت ثشگضهاذگبن پظواـا ، منابثغ مکتاوة،     

ثبنک ػبهت اب و وثالگ اب  پظواـ ، ثبنک نـشهبت ملرذ پظواـ ، ثبنک نبصه اب  نـاش و  

کتبثخبنه دهزرتبل، ثه نظش م  سػذ اهزبد هک مونوس رؼاتزو و دػاته ثناذ  هبثال هجاول      

 .ارتنبة نبپزهش ثبؿذ

مو اوػبت نکاشاس    »ا  اکناون ثخاؾ ثبناک ااب  اطالػابن ، ؿابمل صهشمزیوػاه ااب          

 .م  ثبؿذ« چکرذه و متن نتوروبت پبهبن »و « مو وػبت سؿذ»، «پبهبن نبمه اب



ثه رشئت م  نوان گلت اهن ػبمبنه دس نوع خود ، اولرن ػبمبنه نتت وة کـوس  اػت که دس آن، 

ک ره مشاحل مشثور ثه انتخبة مو وع، انتخبة هب مؼشك  اػبنرذ ساانیاب و مـابوس و اسػابل طاش      

 .نبمه، اسػبل پبهبن نبمه، ر ؼه دكبع و گشكتن انواع گضاسؽ اب ثه كوست الکتشونرک  پرگرش  م  ؿود

اهن ػبمبنه ثب ث شه گرش  اص صهشػبخت اب  ثؼربس مط وث  که دس مشکض مذهشهت حاوصه ااب  ػ یراه    

خوااشان اهزبد ؿذه، ثؼذ اص مبه اب نالؽ ایکبسان مؼبونت پظواؾ و دكتش متتشم كنبوس  اطالػبت 

 .م  گرشد، ا  اکنون ثه ثبس نـؼته و دس اختربس مذاسع ػ یره خوااشان هشاس 

 بازگشت 



 

مؼبونت پظواؾ م  نوانذ ثب ث شه منذ  اص ػبمبنه ربمغ كشاخوان اب  پظواـ ، ک ره كشآهنذ ااب  مشثاور ثاه    

پظواـ  سا ثب اػاتلبده اص اهنتشنات و اهنتشانات انزابم      -كشاخوان اب  موبات، مؼبثوبت و ایبهؾ اب  ػ ی 

پظواـگشان و داوط جبن ؿشکت دس آوسدگبه اب  پظواـ  که مؼبونت پظواؾ اػالن م  کنذ، ک ره آحبس   .داذ

خود مبننذ کتبة، موبله، نتورن دسػ ، سػبله، پبهبن نبمه، نتوروبت پبهبن  و نـشهه اب سا اص طشهن اهن ػبمبنه 

ثب ثه کبس گرش  اهن نشم اكاضاس، نیابم  مشاحال انتخابة كشاخاوان، ایابهؾ و مؼابثوه،          .ثه سهبثت م  گزاسنذ

نابم نوهؼاا ، كشػاتبدن احااش، ن هراذ پظواـااگش، اسصهابث  اااب  مواذمبن  و پرـااشكه، داوس  و اػاالم نتاابهذ و       

 .گضاسؽ گرش  اب  پرـشكته و نخلل ، اص طشهن اهنتشنت و اهنتشانت انزبم م  ؿود

 بازگشت 



 

 بازگشت 

  اب  ػ یره، دػت امرذ ثه دامن هشآن هشآن پظوابن خوااش حوصهثبصنیبه  مؼرش نوسان
انذ نب آنبن کوؿرذه. انذ نب ساه  اللت و نرشگ  سا ثب چشاؽ اذاهت هشآن كشوصان ػبصنذصده

آنبن ثش نالؽ .دانذاب  وحربن  سا كشا ساه هشآن روهبن هشاس ثرکشان آموصه نَی  اص هَ  
اهن ثوده اػت که مو وػبت کبسثشد  و نوپذهذ سا دس ػشكة هشآن  واکبو  و ثبصخوان  
نیبهنذ و حبكل پظوابنة خود سا ثه منظوس ػطق نوره ثه هشآن ثشا  دسمبن دسداب، 

اب  نبگـوده ثـشهت ثشا  نرل ثه ثشه ، گشهامرذ م . پوهبن هشآن نیبهنذنوذه  سه
ػالمت دنرب و ػؼبدت ػوج  دس آػتبن هشآن کشه  گـوده ؿذه و دس رب  رب  گرت  

مزیوػه آحبس ثب حیبهت كکش  و مبد  مؼئوان مشکض مذهشهت حوصه اهن . ػبس  ؿود
ثه حیش نـؼته « ؿوسا  نوػؼه كشانگ هشآن »اب  ػ یره خوااشان و مـبسکت مبل  

 .  اػت



 
 ثب ورود اهنکه ثؼربس  اص كبحت نظشان مؼتوذنذ کتبة اب  چبپ  ایواسه ربهگبه خود

سا دس مربن خواننذگبن و کتبثخبنه اب حلظ م  کننذ و نبؿشان ایونبن كؼبلرت ب  خود 
سا ثه نـش کتبة اب  چبپ  مؼطوف خواانذ کشد، ؿوااذ  نرض مجتن  ثش نیبهل  

سوصاكضون نبؿشان ثشا  ػش ه کتبة اب  خود دس هبلت الکتشونرک  اص طشهن مترط وة  
اص هک ػو اضهنه کیتش انتـبس کتبة اب  الکتشونرک  نؼجت ثه ؿکل . دهذه م  ؿود

اب  رذهذ، چبپ ، انؼطبف پزهش  و ػشػت ثرـتش ثشا  سوصآمذػبص  و انتـبس وهشاهؾ
ػ ولت كشوؽ، نوصهغ و خشهذ کتبة اب  الکتشونرک  اص طشهن اهنتشنت، و اص ػو  

دهگش اكضاهؾ سوصاكضون نؼذاداػتلبده کننذگبن اص اهنتشنت و خواننذگبن  که نیبهل داسنذ 
اص طشهن کبمپرونش، کتبة موسد نظش خود سا پرذا و آن سا مطبلؼه کننذ، اص م   نشهن  

دس .م  آهنذػوامل انتخبة ػربػت نـش اهنتشنت  اص ػو  ثشخ  نبؿشان ثه ؿیبس 
ثؼربس  مواسد، دػتشػ  ثه کتبة اب  مورود الکتشونرک  اص طشهن وة، مؼت ضم 

 .پشداخت اضهنه نؼررن ؿذه اص ػو  نبؿشان اػت

 بازگشت 



 

طیالب .بانک آثار طالب تنها در اختیار طالب حوزه های علمیه خواهران می  بادید

 10محترم با استفاده از سامانه کوثرنت م  توانند از این بانک که محتیوی بییا از 

بیه زودی ایین بانیک در .هزار اثر دیام  ااییان نامهقملا یه و تحلییی ااییان  می  بادید

 .اختیار سایر اژوهدگران قرار خواهد گرفت

 بازگشت 



 

اسیت  3بانک حا  حاضر در بر گیرنده موضوعات تکراری اایان نامه هیای سیط  

طییالب .و صییرفا تهییت اطییالی رسییان  و مدییاهده عمییوم مییراتاین ایتییاد دییده اسییت

 یسیت کامی  موضیوی ااییان نامیه هیا را مدیاهده  کیه در نریر دارنید  3محترم سط  

نمایند به سامانه اایان نامه ها مراتاه نموده و  یست نهای  موضیوعات تکیراری را 

 .مداهده نمایند

 بازگشت 



 
 بازگشت 

 

 

 

 

 

 

 ساری بخش اه



اؼاته ااب  ػ یا     »ؿابمل صهشمزیوػاه ااب     نـکل ااب و نؼبمال ااب،    ثخؾ ا  اکنون 

کشػ  ااب  آصاد  » ،« اػتؼذاداب  ثشنش» ،«نخجگبن»، «ابانزین »، « کبنون ب»، «پظواـ 

 .م  ثبؿذ« مشکض ػ ی  پظواـ  م  ثب ؿذ»و « نـؼت اب» ،«انذهـ 



اب  آصادانذهـ  و ا  انذهـ ، ثب ن کرذ موبم مؼظا  ساجاش  و دس ساػاتب      شوست ثشپبه   کشػ 

ػربػت اب  کالن کـوس، ثه ػنوان رضئ  اص ناالؽ ااب  انزابم ؿاذه ثاشا  صناذه نگاه داؿاتن و         

نوػبص  نیذن اػالم  اهشان و ثه ػنوان كشكت و امکبن  ثه حؼبة م  آهذ کاه دس پشناو  كضاب     

منبػت، طش  مجبحج ثنربدهن ػ ی  ثرؾ اص اش چرض، ثه نتون رنجؾ نشم اكضاس ، نوػؼه  ػ یا   

لزا امرذ اػت که دس اهن ثخؾ اص ػبهت . و ر وگرش  اص نل ت و نؼلت ػ ی  و كکش  منزش ؿود

 .  ثتوانر  طالة متتشم سا ثب مجبحخ  اص آصادانذهـ  نب نولرذ ػ  ، آؿنب کنر 

ثنبثشاهن دس اهن ثخؾ، متن اب، ؿروه نبمه اب، آموصؽ اب، م بست اكضاه  اب، منبثغ، رضوات، آئرن نبمه ااب  

و ک ره مو وػبت مشنجط، ثه ػنوان هک مو وع ؿرشمؼتول دس منو  ثبا  كلته، دس صهشمزیوػه 

 .دسد خوااذ ؿذ« آموصؽ پظواؾ»ثخؾ 
 بازگشت 

 



اب  پظواـ  ثب ااذاف ؿنبػبه  اػتؼذاداب، اسنوب  منضلت ػ ی  و مؼنو  اؼته 
پشداص  و آصادانذهـ ، نوػؼه مجبحج نخلل ، پظواـگشان، نولرذ ػ  ،گؼتشؽ نظشهه

پبػخگوه  ثه ػتاات، ؿج بت و نربصاب  ػ ی  ثشا  كبسؽ التتلرالن پظواـگش ػطح دو  
اؼته  235نبکنون .اػتو ثبانش دسحوصه اب  ػ یره خوااشان ػشاػش کـوس نـکرل ؿذه 

 .موسد آمبده اكتتب  م  ثبؿذ 35و   موسد اكتتب  208پظواـ  نلوهت،
 اب اػضب  اؼته اب دسهبلت ػه طش  نوان اكضاه ، م بست اكضاه  وحیبهت اص اؼته 

 82طش  دسهبكت ؿذه؛ 130مو وع واگزاس ؿذه؛ 145كؼبلرت م  کننذ، که نبکنون 
 57احش دسهبكت و اسصهبث  ؿذابػت،  69طش  نبمه اكال  وملوة ؿذه که اص ثرن آن ب 

نب نبسهخ  . احش ر ت اكال  ػبختبس  اسػبل گشدهذ 12احش ر ت اكال  متتواه  و 
کتبة ثؼذ اص اكال  ػبختبس  و متتواه  دس   8موبله و  7احش دس هبلت  15، 16/9/92

اهن اداسه ثشسػ  و پزهشكته ؿذه و آمبده اسػبل ثه ؿوسا  نـش ر ت اخز مزوص چبح  
.ثبؿنذم   

 بازگشت 

 



 بازگشت 

 

 

 
 

 

 

 ساری بخش اه


