


(سطح دو)هفته پژوهش در مدرسه فاطمه الزهرا اردکان



وتحقیق »:نشستی با موضوع 
با حضور «طالباهمیت آن برای

حجه االسالم حجت اله کوثری

:خالصه ای از مباحث ایشان•
از پر درآمدترین شغل های کاذب که در جامعه افرادییکی •

یگران به آن مشغول هستند نوشتن مقاله و پایان نامه برای د
می مقاله و پایان نامه هایی که خیلی سطحی نوشته. است

.شود و به تولید علمی نمی انجامد
تحقیق با مطالعه در این است که در هر تحقیق،تفاوت •

مطالعه صورت می گیرد و یکی از روندهای تحقیق می 
مند باشد،همان طور که عالمه امینی برای نوشتن کتاب ارزش

الغدیر ده هزار جلد کتاب را دقیق مطالعه کردند؛ اما 
ه از شما سوال و شبهه ای پرسید. مطالعات ما آموزشی است

. می شود شما مطالعه می کنید تا جواب شبهه را بدهید
پژوهش و تحقیق آن است که با نگاه دقیق و با اطالعات

. قبلی به مطلبی برسیم که در هیچ منبعی وجود ندارد
وی به طالب سفارش کرد عالوه بر مطالعه زندگی علما و•

انند بزرگان، توصیه های رهبر درباره تحقیق و پژوهش را بخو
. و آنها را آویزه گوش خود بکنند

ی اولین سوالی که در قیامت از انسان پرسیده م: وی افزود•
شود این که عمرت در چه راهی گذشت؟ پس بهترین 

.استفاده از زمان را در راه تولید علم بکار ببرید



شگر صاحبه طالب با استاد پژوهم
خانم حمیده مروتی 

:مهمترین مباحث مطرح شده در مصاحبه

ر رمز موفقیت ایشان در امر تحقیق د
مرحله اول اراده قوی ایشان در 

درس،عالقه وافر به درس خواندن، 
.هدف واال داشتن است

ایشان برای رسیدن به هدفشان  
کمک و یاری خداوند و در مرحله بعد

.دبه نظم در زندگی  تاکید داشتن



تقدیر از استاد پژوهشگر



اهداء جوائز به پژوهشگران و برندگان 
مسابقات پژوهشی هرهفته



خاطره پژوهشی درجمع طالب



فضا سازی مدرسه



گزارش دهی معاون پژوهش از فعالیتهای 
پژوهش در جمع طالب



اهداءجایزه به برنده دهمین جشنواره عالمه
(ره)حلی



یرانیاختتامیه نمایشگاه حمایت از کاالی ا




