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 مقدمه:

دارد. برخی از این نمونه های جامعه آماری پژوهشگران در حوزه های علیمه خوهران ویژه گی ها و نمونه های متعددی 

 از: دآماری عبارتن

  ؛که  در حال تدوین پایان نامه هستند  3طالب سطح. 

  که در حال تدوین تحقیقات پایانی هستند؛ 2طالب سطح 

  مسابقه رشدطالب شرکت کننده در 

 کننده در فراخوان بانوی کرامت  طالب شرکت 

 طالب شرکت کننده در عالمه حلی 

  تالیفاتطالب صاحب 

 و ...

در اداره توسعه و تامین منابع پژوهشی در دوبخش ذیل در حال پیگری تامین منابع پژوهشی  نمونه های آماری  مورد اشاره 

 : است

 ؛مکتوب پژوهشی امور منابعالف: 

 .دیجیتال پژوهشی  امور منابع  ب: 

 

نده  این گزارش به برخی از فعالیت های جاری و آیه و تامین منابع پژوهشی، در عناظر بر تقسیم بندی وظایف در اداره توس

 ،  اشاره می گردد.دیجیتالپژوهشی بخش توسعه و تامین منابع 

 :دیجیتالپژوهشی منابع مربوط به توسعه و تامین  امور 

معاونت  شرح وظایف ساختار سازمانی"ناظربرمصوبات  شورای سیاستگذاری مبنی بر  و وظایف ابالغی بر اساس این اداره 

فعالیت هایی را در پرونده خود داشته و   33مصوبه  "اسناد راهبری حوزه های علمیه خواهران "و  84مصوبه  "پژوهش

 به ترتیب ذیل اشاره می گردد.ها فعالیت هریک از نیز برنامه هایی را  مد نظر دارد که به مشروح آینده برای 
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 :دیجیتالدر بخش منابع  پژوهشی منابع  جاری و آینده اداره توسعه و تامین  اهم فعالیت های 

 

 

 

 

 

 جاریی طرح ها و برنامه ها ر

 به روز رسانی  و نگهداری  پایگاه پویشتوسعه،   .1

 مدیریت های استانیتوسعه به روز رسانی و نگهداری پایگاه های پژوهشی   .2

 کوثرنتراهبری گروه های علمی پژوهشی معاونت پژوهش در   .3

 "پاسخگویی و مشاوره های پژوهشی تخصصی پژوهشگران "طرح  پیشنهادی:ایجاد ستاد  .4

 پیگیری طرح بهره گیری طالب از نرم افزارهای علوم اسالمی در هر زمان و هر مکان )آپتار(:  .5

 
 محتوایی و ابزاری برای معاونین پژوهش مدیریت های استانیآموزش نرم افزار های   .6

 "عطر قلم"تولید نرم افزار های ای بوک مبتنی بر آثار طالب حوزه های علمیه خوهران با نام   .7

 راهبری آموزش های مجازی با استفاده از سامانه سیما ) سامانه یکپارچه آموزش مجازی(  .8

 5صفحه اول و  5پایان نامه ها در فضای مجازی و انتشار  صفحه آخر 11صفحه اول و  11انتشار   .9

 صفحه آخر در کوثرنت. 11صفحه اول و  11صفحه آخر مقاالت در کوثرنت، متادیتا به جای 

 آیندهی طرح ها و برنامه ها ر

 درصدی اطالعات پایگاه پویش 11برنامه ریزی برای افزایش   .1

 
 "از نرم افزارهای علوم اسالمی در هر زمان و در هر مکانبهره گیری طالب  "عملیاتی نمودن طرح   .2

 همکاری مشترک با مرکز فناوری اطالعات
 "ایجاد کتابخانه منابع پژوهشی دیجیتال فارسی و عربی"مشترک  طرحپیگیری   .3

 همکاری مشترک با مرکز فناوری اطالعات
 اثر. 2111به  "عطر قلم"آثار منتشر شده در نرم افزار تلفن همراه     .4

 توسعه به روز رسانی و نگهداری پایگاه های پژوهشی مدیریت های استانی  .5

فرهنگ سازی استفاده از کتابخانه های  دیجیتال)حامل و برخط( همچون تهیه اقالم تبلیغاتی و   .6

 آموزشی.

 

فزایش نقش اتدبیر برنامه های پشتیبانی و انگیزشی جهت افزایش بهره گیری از منابع دیجیتال و   .7

رایزنی با کتابخانه مگ ایران ، مرکزنور و سایر مراکز معتبر جهت اخذ آبونه رایگان و تسهیالت   .8 این منابع در پژوهش های طالب

 ویژه.

 

 حضور فعال و موثر در کوثرنت بر اساس سیاست های ابالغی از سوی معاون محترم.  .9
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 .فتمورد اشاره قرار خواهد گرذیل  ال به ترتیب تهای بخش منابع پژوهشی دیجیدر ادامه شرح هر یک از فعالیت 

 

 پایگاه پویش:توسعه،  به روز رسانی  و نگهداری   .1

با اهداف زیر طراحی   ( www.pooyesh.whc.ir) سایت معاونت پژوهش با عنوان  پایگاه پویش به آدرس 

 شده است.

 های پژوهشی؛آوری های نوین در جهت ترویج و توسعه فعالیتالف: بهره گیری از فن

 ب: نهادینه سازی سایت پژوهشی مرکز به عنوان مرجع مراجعات پژوهش های دینی؛ 

 ج: ترغیب پژوهشگران برای حضور و مشارکت فعال در فضای مجازی.

 پایگاه پویش: بانک های اطالعاتی ایآماره مهترین  برخی از 

 توضیحات تعداد عنوان محتوی ر

 پایان نامه های دفاع شده 1
976 

 با قابلیت )، استان، مدرسهاساتیداطالعاتی همچون عنوان، چکیده، 

 ارتباط بین اطالعات با ارزش افزوده(

 مقاالت فراخوان عالمه حلی 2
5562 

خوان، استان، مدرسه) اوژه، فراطالعاتی همچون عنوان، چکیده، کلید 

 با قابلیت ارتباط بین اطالعات با ارزش افزوده(

http://www.pooyesh.whc.ir/
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 مقاالت جشنواره بانوی کرامت 3
3575 

خوان، استان، مدرسه) ااطالعاتی همچون عنوان، چکیده، کلید وژه، فر

 با قابلیت ارتباط بین اطالعات با ارزش افزوده(

 آثار مسابقه رشد 4
894 

خوان، استان، مدرسه) اعنوان، چکیده، کلید وژه، فراطالعاتی همچون 

 با قابلیت ارتباط بین اطالعات با ارزش افزوده(

 .مختلفپایگاه به عنوان منابع دانش در گرایش های  511معرفی  511 معرفی پایگاه های پژوهشی 5

 انتشار اخبار پژوهشی 6

1511 

ا بر موضوع بندی آنهبا توجه به انتشار اخبار فعالیت های پژوهشی و 

اساس استان، در حال حاضر  این پایگاه، بانکی  برای مطالعه و قابل 

 استناد برای فعالیت های پژوهشی مدارس  و استان ها شده است.

 

  محتوای پژوهشی به شرح زیر را در  95پایان سال این پایگاه در راستای نیل به اهداف خود تا به طوی کلی

 .گران قرار داده استاختیار طالب و پژوهش

 تعداد تعدادمحتویبراساسدسته بندی فنی ردیف

 11000 عناوین مقاالت تخصصی 1

 1000 عناوین اخبار پژوهشی 2

 2300 عناوین متون پژوهشی)نوشتن متن و محتوی( 3

 10111 انتقال اطالعات از سامانه های پایان نامه ها و فراخوان ها 4

 30411 مجموع

 .صفحه استیک میلیون نکته:آمار صفحات مربوط به محتوای جدول فوق  بالغ بر  
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 توسعه به روز رسانی و نگهداری پایگاه های پژوهشی مدیریت های استانی  .2

 موضوع بندی  فعالیت های پژوهشی بر اساس استان:

پایگاه ها با کمترین هزینه بوده است لذا با توجه به  اولین گام در ایجاد پایگاه های استانی اتخاذ تمهیداتی برای  تامین محتوای 

رداری را از بیشترین بهره ب یمنقش محوری و کانونی پایگاه پویش انتشار محتوی در این پایگاه  به گونه ای طراحی شد تا بتوان

در معاونت پژوهش موضوع  محتوای داشته باشیم. لذا بعد از مشورت با  کارشناسان فنی و  کارشناسان علوم انسانی و همکاران

بندی پایگاه در دستور کار قرار گرفت. موضوع بندی های متعددی در پایگاه پویش صورت گرفته است که در حال حاضر موضوع 

 بندی استانی در ایجاد پایگاه های پژوهشی استانی به بهره برداری رسیده است.

های پژوهشی استانی در محور های ذیل هم اکنون به صورت خودکار  با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای متمادی فعالیت

 و دستی در حال انتشار است. 

 اخبار پژوهشی آثار رشد آثار عالمه حلی آثار بانوی کرامت موضوعات دفاع شده پایان نامه ها

 در برنامه های آتی و هماهنگی های استانی محور های ذیل به تدریج منتشر خواهد شد. 

 کتابچه های قرآنی آثار هسته ها تالیفات خواهران چکیده آثار ای آزاد اندیشیکرسی ه

    برگزیدگان آثار هسته ها

 کانون ها اطالعات هسته ها شورای علمی پزوهشی انجمن ها تفکیک استانی هسته ها

 به صورت کامال خودکار:برای یک استان  -مرحله اول-نمونه ای از محتوای منتشر شده از طریق سینک بین سامانه ای

 چکیده  آثار حلی، رشد و بانوی کرامت و پایان نامه ها .6 موضوع آثار عالمه حلی، رشد و بانوی کرامت و پایان نامه ها  .1

 انتشار نام استاد راهنما .7 کلید وازه های آثار حلی، رشد و بانوی کرامت و پایان نامه ها  .2

 ارتباط زنجیره ای بین آثاری که یک استاد راهنمایی کرده است .8 آورنده در فراخوان هاارتباط زنجیره ای بین آثار یک پدید   .3

 انتشار قالب اثر ، نوع فراخوان و نام جشنواره .9 نام واحد آموزشی و حوزوی مرتبط با اثر  .4

   انتشار سطح ، رشته و شهر  مربوط به پایان نامه  .5

 برای استان های منتخب:طراحی و تنظیمات ساختاری صفحات استانی  .1

 طراحی محل استقرار آرایش بلکوی؛ 

 همراه سازی برخی از استان ها جهت ارایه نظرات و قبول همکاری ها؛ 

 تکمیل برخی از اطالعات استانی ؛ 

 طراحی گرافیکی صفحات؛ 

 . تعریف اسالیدر های مرکزی 
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ستند که آمار فعالیت چهار ماهه آنها به شرح ذیل اعالم استان در حال مدیریت پایگاه های پژوهشی استانی ه 12در حال حاضر 

 میکردد:

 

 تعداد اخبار منتشر شده نام استان ر

 12 یزد استان  .1

 34 مازندران استان  .2

 11 گلستان استان  .3

 12 سمنان استان  .4

 10 کردستان استان  .0

 1 تهران استان  .1

 0 کرمانشاه استان  .7

 4 گیالن استان  .1

 3 لرستان استان  .9

 2 اصفهان استان  .10

 1 قم استان  .11

 0 استان ایالم   .12

 

 خبر در عرصه مختلف منتشر شده است 211مجموع اخبار منتشر شده نزدیک به 

بزودی با ارایه اسناد و کالس های  آموزشیِ مدیریت پایگاه نسبت به افزایش بهره گیری از این پایگاه اقدام الزم 

 مجازی برای معاونین پژوهش استان برگزار  میگردد. انجام خواهد شد.و طی آن کالس های آموزش
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 راهبری گروه های علمی پژوهشی معاونت پژوهش در کوثرنت .3

حضور معاونت پژوهش در کوثرنت الزاما باید دارای ویژه گی هایی همچون  حضوری سازمان یافته، 

دف برای دست یابی به نقاط هچشمگیر، فاخر، کارآمد و مفید، جذاب و انگیزشی، یکپارچه و فناورانه باشد 

 و تحقق برنامه های مورد نظر اقدامات ذیل در دستور کار قرار دارد.

 تهیه طرح اولیه حضور در کوثر نت -1

 مصاحبه با کلیه مسئولین ادارات معاونت جهت نحوه انعکاس فعالیت ها  -2

 برخی از همکاران  تعریف نام کاربری برای -3

 نام کاربری در کوثر نتانعکاس درخواست های همکاران دارای  -4

 تشویق و ترغیب طالب به استفاده از کوثرنت در کارگاه و سخنرانی ها.   -5

بین مخاطدر کوثرنت هستیم. طالب برای دست یابی به نتایج مطلوب در کوثرنت نیازمند ابالغ رسمی حضور 

د. اورانه کامال قابل تمییز هستنمعاونت پژوهش ناظر بر شرح وظایف ادارات، با استفاده از امکانات فن _پژوهشگران_

هریک از ادارات ما می توانند طالبی را که برای آنها برنامه ریزی می کنند را در کوثرنت در گروه های عمومی و یا 

حضور در کوثرنت را به عنوان یک اولویت مهم در نظر  مدیران  محترم خصوصی تقسیم بندی نمایند. در صورتی که 

 آمد و مفیدی را می توان عملیاتی نمود.بگیرند ایده های کار

بر اساس آنچه گفته شد گروه هایی که با هدایت معاونت پژوهش در کوثرنت درحال فعالیت هستند به شرح ذیل می 

 باشند:

 نام گروه ردیف 

 بانک مقاالت  .1

 بانک پایان نامه نویسان  .2

 بانک پایان نامه ها  .3

 انجمن پژوهشی تفسیر علوم قرآن   .4

 کانون ها و انجمن های پژوهشی   .5

 ساماندهی پژوهشگران   .6

 نشریه آیت  .7



1 

 

در 

گروه در عرصه های مختلف پژوهش در حال خدمات رسانی به پژوهشگران حوزه های علمیه  21مجموع بیش از 

خواهران هستند که به زودی سه گروه در عرصه پاسخگویی به سواالت شکلی و محتویی امور پایان نامه ها به همت 

 عملیاتی خواهد شد.اداره پژوهش های پایانی 

صفحه  11صفحه اول و  11از جمله  اقداماتی که با همکاری مرکز فناروی اطالعات در حال پیگیری است  انتشار 

 صفحه آخر 11صفحه اول و  11آخر پایان نامه ها در فضای مجازی و برنامه های آینده برای انتشار متا دیتا به جای 

 است.صفحه آخر مقاالت در کوثرنت  5صفحه اول و  5انتشار و 

 

 

 

 آوری اطالعات در تحقیق و پژوهشنکارگاه کاربرد ف  .8

 ستاد معاونت پژوهش  .9

 تبین خواهد شدبخشنامه ها و آیین نامه   .11

 فقه اصول آزمایشی  .11

 پژوهشی -شورای علمی  .12

 پژوهش و سخنان بزرگان  .13

 سالم اهلل پژوهش در کالم معصومین  .14

 پایگاه پویش  .15

 آموزش های آنالین معاونت پژوهش  .16

 فقه او اصول  .17

 تاریخ اسالم  .18

 تفسیر و علوم قرآن  .19

 ها و طالب ساعات پژوهشیاداره راهبری پژوهش  .21

 نخبگان و استعداد های برتر  .21

 )هسته های پژوهشی(خانم سوری  ساماندهی پژوهشگران  .22

http://kowsarnet.whc.ir/groups/profile/1375420
http://kowsarnet.whc.ir/groups/profile/131472
http://kowsarnet.whc.ir/groups/profile/126390
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 "پاسخگویی و مشاوره های پژوهشی تخصصی پژوهشگران "طرح  پیشنهادی:ایجاد ستاد .4

  "آموزشِ پژوهش"ی با تکیه بر برنامه های جامع و گسترده خواهرانعلمیه   های حوزه در "محوری پژوهش" رویکرد

پژوهشی در عرصه های مختلف ظهور ی پژوهشگر شده است. نتایج آموزش های ها هزار بانوی طلبهباعث فعالیت ده

جلد کتاب با  151هزار مقاله و بیش از  11پایان نامه،  1211هزار تحقیق پایانی، 31و بروز داشته است. از جمله، 

این نتایج آغازی برای دست یابی به اهداف بلند مدت پژوهشی و سند چشم انداز مرکز مدیریت  موضوعات قرآنی.

 ست .حوزه های علمیه خواهران ا

 ، روشی و افزایی مهارت اموردر این طرح کارشناسان معاونت پژوهش با دعوت از اساتید راهنمای خبره و توانمند در 

به صورت حضوری و غیر  مآخذشناسی و محتوایی امورآگاه از آخرین  روش ها، روز آمد ترین شیوه های پژوهشی، 

 اهند بود.پژوهشگران خو تخصصی -پژوهشیسواالت   پاسخگویحضوری 

 اسالمی و حوزه های علمیه؛  یتربیت نیروی انسانی برای رفع نیازهای دینی جامعه .1

 ؛در عرصه پژوهشی پژوهشگران و محققینتامین و تربیت جامع و متوازن  .2

 کاهش موانع دست یابی به منابع؛ .3

 هدایت  طرح های پژوهشی. .4

 اهدف:

 اسالمی و حوزه های علمیه؛  یتربیت نیروی انسانی برای رفع نیازهای دینی جامعه .1

 ؛در عرصه پژوهشی پژوهشگران و محققینتامین و تربیت جامع و متوازن  .2

 کاهش موانع دست یابی به منابع؛ .3

 هدایت  طرح های پژوهشی. .4

و دستورالعمل های مربوط به این طرح تهیه و تنظیم شده است و در حال حاضر اقدامات  پیشنهادی طرح نامه

 ضای مناسب استقرار اساتید در دستور کار قرار دارد.نهایی برای ایجاد ف
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 )آپتار(: پیگیری طرح بهره گیری طالب از نرم افزارهای علوم اسالمی در هر زمان و هر مکان .5

دسته بندی ها، تقسیم بندی ها و تعاریف متعددی در خصوص پژوهش و منابع پژوهشی در محافل علمی ارایه شده 

است و البته هریک، حاصل ساعت ها  مطالعه و بررسی محققان و اندیشمندان است. در میان تقسیمات منابع پژوهشی، 

هشگران و متولیان امور پژوهشی است. حوزه های یکی از مهم ترین منابع پژوهشی مورد توجه تمام پژو منبع علمی

کتابخانه در اختیار طالب قرار داده و تا حد قابل قبولی   374نسخه کتاب را در    2.611.112علمیه خواهران بیش از 

 211نسبت به تامین منابع پژوهشی مکتوب اقدام نموده است در همین راستا با هماهنگی های به عمل آمده بیش از 

به بانک اطالعاتی دیجیتال مرکز نور مجهز شده اند. با وجود تمام برنامه ها و اقدامات صورت گرفته معضالت  مدرسه

  ذیل بر سر راه تحقیق و پژوهش خواهران طلبه قرار دارد.

 

 عدم وجود منابع پژوهشی دیجیتال در اکثر شهر ها و روستا های کشور؛ .1

 ن جهت تهیه نرم افزار ها؛عدم وجود توان منابع مالی در میان مخاطبی .2

 عدم پشتیبانی فنی الزم از نرم افزار های پژوهشی نصب شده در ادارات و منازل مخاطبین؛ .3

 عدم آَشنایی با عناوین و امکانات و نحوه به روز رسانی نرم افزارهای پژوهشی خصوصا در مناطق محروم؛ .4

 و سایر موارد ... .5

 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران به خدمت گرفتن کلیه منابع در راستای  از طرفی یکی از مهم ترین وظایف مرکز 

توسعه وتامین منابع پژوهشی با توجه به مولفه هایی همچون سرعت، سهولت و دقت  در  دسترسی طالب به منابع 

نیاز  جهیعلمی دیجیتال است. که با استفاده از بستر اینترنت و نرم افزار های مربوطه می توان تا حد قابل تو

پژوهشگران را مرتفع نمود تا  جایی که طالب بدون خروج از منزل و با استفاده از اینترنت، منابع پژوهشی را با بهره 

با همکاری موثر مرکز فناوری  تنها گیری از امکانات روزآمد  به خدمت خود در آورند. با تحقق اهداف این طرح که

ده ها هزار عنوان منبع با کمترین هزینه ، کوتاه ترین زمان و حد اکثر  بیش از ،اطالعات دست یافتنی خواهد بود

 سهولت، در اختیار مخاطبین طرح  قرار خواهد گرفت.

 

 اهدف: 

 افزایش سطح کمی و کیفی محتوای پژوهشی؛ .1

 تامین و توسعه منابع پژوهشی؛ .2

 نهادینه سازی فرهنگ رویکرد به پژوهش های نوین؛ .3

 ؛"ه سراسری پژوهششبک"ی جهت تحقق زمینه ساز .4
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 تسریع و تسهیل دسترسی به منابع پژوهشی؛ .5

 برقراری ارتباط علمی پژوهشی. .6

 

 انتظارات:

 افزایش سرعت رشد علمی پژوهش های طالب ؛ .1

 مهارت افزایی طالب و اساتید در نحوه بهره گیری از فضاهای مجازی؛ .2

 برخط(؛تامین ده ها هزار جلد کتاب در قالب منابع علمی دیجیتال )حامل و  .3

 به منابع دیجیتال؛ 2حوزه سطح 451مدیریت های استانی،  28مراکز آموزش عالی،  51دسترسی .4

هزار نفر از  طالب  صاحب اثر، عضو هسته ها، انجمن ها، کانون ها به منابع  11ایجاد دسترسی برای  بیش از  .5

 دیجیتال در مرحله اول طرح؛

 تولید محتوای؛کاهش قابل توجه هزینه فعالیت های پژوهشی و  .6

 افزایش کمی و کیفی حضور موثر در فضای مجازی؛ .7

 طالب در عرصه های فضای مجازی؛ها و استعدادهای تواناییشناسایی  .8

 فراهم سازی  گفتمان های علمی پژوهشی با در نوردیدن زمان و مکان. .9

 
زمان فراهم نمود.با توجه به این  در این طرح میتوان منابع پژوهشی دیجیتال مورد نیاز طلبه را در هر مکان و در هر

که این طرح با همکاری مرکز فناوری اطالعات در حال پیگیری است بزودی  بانک قابل توجهی از منابع دیجیتال با 

  رایزنی با صاحبان منابع دانش دیجیتال در اختیار طالب پژوهشگر قرار خواهد گرفت.
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 :برای معاونین پژوهشی استانی طرح آموزش نرم افزار های محتوایی و ابزاری  .6

 

 _یانهقبل از اینترنت و را_تحقیق و پژوهش های سنتی و قدیمی که به صورت دستی انجام میگرفت در گذشته

تنها روش تحقیقات علمی عالمان و پژوهشگران بوده و هم اکنون که  فناوری های نوین به کمک پژوهش آمده 

رقم زده است به طوری که با  و روش های جدیدی در عرصه تحقیق و پژوهش به نام پژوهش های فناورانه را 

 و مهارت افزایی های روز آمد می توان شاهد پژوهش های مطلوب باشیم.تشکیل کارگاه های  آموزشی 

جستجوی "و  "آوری اطالعات در تحقیق و پژوهش کاربرد فن "در این کارگاه محور هایی همچون  

 با اهداف ذیل ارایه شد:  "3.5االحادیث نرم افزار جامع "و برنامه آموزش   "حرفه ای در گوگل

 آشنایی اساتید با مباحث مهم اینترنت و فضای مجازی. -1

 اطالع از جایگاه پژوهش های فناورانه در پژوهش های اساتید طالب. -2

 های نوین.گیری از فناوریافزایش انگیزه میان اساتید جهت فراهم سازی امکانات بهره -3

 آَشنایی با پایگاه پویش. -4

 اهداف: 

 افزایش سطح کمی و کیفی پژوهش های اساتید و طالب؛ .7

 تامین و توسعه منابع پژوهشی؛ .8

 نهادینه سازی فرهنگ رویکرد به پژوهش های نوین؛ .9

 ؛"شبکه سراسری پژوهش"زمینه سازی جهت تحقق  .11

 تسریع و تسهیل دسترسی به منابع پژوهشی؛ .11

 ژوهشگران.معرفی منابع محتوایی و ابزاری پژوهشیِ دیجیتال به پ .12

 اقدامات انجام شده:

 بروز رسانی محتوای آموزشی؛ .1

 استان داوطلب جهت اجرای کارگاه 19ساماندهی اولیه  .2

 هماهنگی های اولیه با مدیریت استانی؛ .3

 تهیه پاورپوینت های کاربردی برای شرکت کنندگان؛ .4

 جمع بندی توان سنجی طالب شرکت کننده؛ .5

 تهیه گزارش کارگاه ها. .6
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 مزایا و نحوه اجرای کارگاه به معاونین پژوهشی از طریق  پایگاه پویش.اطالع رسانی  .7

 
ابزاری پاسخ  و محتوایی افزارهای نرم آموزشی کارگاه برگزاری 94/الف6533بخشنامه  استانی که بــه   18لیست 

 داده و در حال برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه هستیم.

 کرده اند. درخواست ابزاری را  و محتوایی افزارهای نرم آموزشی که کارگاه هایی  لیست  استانی

 

 ( و ش نامه 94تاریخ) استان ر

 916/694شماره  5/11 بوشهر  .1

 1763/1894شماره  6/11 کهکیلویه و بویراحمد  .2

 1291/394شماره  7/11 اصفهان  .3

 1168/2994شماره  7/11 البرز  .4

 992/1994شماره  7/11 گلستان  .5

 1274/1594شماره  7/11 کردستان  .6

 1193/1194شماره  13/11 سمنان  .7

 1179/994شماره 14/11 خوزستان  .8

 2322/2394شماره  14/11 مرکزی  .9

 1311/394شماره  14/11 ایالم  .11

 2822/2894شماره  14/11 قم  .11

 2579/2494شماره  14/11 هرمزگان  .12

 1711/2294شماره  14/11 مازندران  .13

 1452/2594شماره  14/11 همدان  .14

 2157/1494شماره  14/11 قزوین  .15

 1527/1694شماره 14/11 کرمان  .16

 2481/794شماره  19/11 تهران  .17

 1219/2194شماره  24/11 گیالن  .18
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 ابزاری را برگزار کرده اند. و محتوایی افزارهای نرم آموزشی استانی که کارگاه پنجلیست  

 ش نامه  استان ر

 1711/2294شماره  مازندران  .1

 1763/1894شماره  کهکیلویه و بویراحمد  .2

 992/1994شماره  گلستان  .3

 1311/394شماره  ایالم  .4

 2518/542شماره  لرستان  .5

 

درصدی  81با رضایت  ها این کارگاهبر اساس نظر سنجی های صورت گرفته در پایان هریک از کارگاه های برگزار شده، 

مواجه بوده است و معاونت پژوهش درصدد است برای استانی هایی که درخواست برگزاری کارگاه ها را دارند. اقدامات 

 الزم را به انجام برساند.
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 تولید نرم افزار های ای بوک مبتنی بر آثار طالب حوزه های علمیه خوهران .7

های پژوهشی طالب حوزهآثار  (ebookدر برگیرندی متن الکترونیکی ) "رهاورد پژوهش"نرم افزار تلفن همراه  

های پژوهشی)عالمه حلی، بانوی کرامت و پژوهش های گروهی رشد( علمیه خوهران است که در جشنواره

د. از انشرکت داده شده اند. این مقاالت پس از ارزیابی های اولیه، قابلیت نشر در فضای مجازی را کسب کرده

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ین اهداف معاونت پژوهش در انتشار این مقاالت  میمهم تر

 

 مبتنی بر آثار طالب؛ (ebookتولید ای بوک ) .1

 معرفی آثار و اعتبار بخشی به وزان علمی پژوهشی خواهران حوزوی؛ .2

 شناساندن توانمندی علمی پژوهشی خواهران به مجامع؛ .3

 پژوهشگر اثر برای انجام پروژه های مشارکتی یا پیشنهادی؛ارتقای منزلت علمی خواهران  .4

 ب طالب به انتشار مکتوب آثار پژوهشی؛تشویق و ترغی .5

 بهره گیری از منابع دیجیتال؛ براینویسندگان و خوانندگان  یافزایش انگیزفرهنگ سازی و  .6

تامین و توسعه منابع ستای با کمترین هزینه و زمان در را هزاران اثر پژوهشی در سطوح مختلفانتشار  .7

 پژوهشی.

اثر مجوز های الزم برای انتشار  1111از بیش  ،مجوز از صاحبان آثار برای انتشار دیجیتال آثار مربوطه اخذبعد از 

اثر مجوز انتشار در نرم افزار ایبوک را دریافت  111بر اساس استاندارهای تعریف شده تنها  را اخذ نمودند.

 نمودند.

جام اقدامات ان مبانیای انجام شد. بر  اولیه انتخاب آثار نسبت به فرآوری متن اقدامات گستردهبعد از مراحل 

شده متن آثار منتخب بعد از بررسی شکلی اولیه و بررسی های محتوایی که در دستور کار قرار دارد بزودی در 

 .فتانتشار عمومی خواهد یا "عطر قلم"نرم افزار درج شده و به عنوان نرم افزار 

  



11 

 

 راهبری آموزش های مجازی با استفاده از سامانه سیما ) سامانه یکپارچه آموزش مجازی( .8

وزش های آم با توجه به این که راهبری سامانه سمیا در اختیار توسعه و تامین منابع پژوهشی قرار گرفته است

 می گردد. مجازی که  در معاونت پژوهش برگزار میگردد با پشتیبانی فنی این اداره برگزار

 کالس آموزشی 15نفر ساعت برای   781استانی به میزان  هاییریتمدبرگزاری آموزش مجازی برای معاونین پژوهش 

با پشتیانی فنی این اداره به انجام رسیده است و مدیریت های استانی میتوانند کالس های آموزش مجازی خود 

 را از امکاناتی که در اختیار معاونت پژوهش در سامانه سیما قرار گرفته است برگزار نمایند.

 

 


