
تحقیق و پژوهش در کالم مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

بـه گـزارش خبرگـزاری شبسـتان بـه نقـل از پایـگاه اطـاع رسـانی حج، بـه مناسـبت هفته 
پژوهـش و 25 آذر ، روز پژوهـش بـه بررسـی اهمیـت تحقیـق و پژوهـش در کام مقـام معظم 
رهبـری )مدظللـه العالـی( پرداختـه اسـت. در همیـن راسـتا بـه جایـگاه و اهمیـت پژوهش از 
دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری مـی پردازیـم کـه مشـروح آن به شـرح زیر اسـت: مـا حرکتمان 
شـروع شـده، لکـن هنـوز در اول کاریـم؛ هـم باید بـه مراکـز علمـی و تحقیقی کمک بشـود؛ 
هـم بـه پـروژه هـای علمی، پـروژه هـای تحقیقـی و فنـاوری بایـد کمک بشـود؛ هم بایسـتی 
ایـن میـل بـه علـم و تحقیـق و پژوهـش همه جـا گسـترش پیدا کنـد. بایـد مخصوص اسـتاد 
و محقـق هـم نمانـد؛ در محیـط دانشـجوئی و فضـای دانشـجوئی گسـترش پیـدا کنـد؛ یعنـی 
دانشـجو میـل بـه علـم آمـوزی و تولید علم پیـدا کند کـه این کاری اسـت که احتیـاج دارد به 
تدبیـر و بـا توصیـه و خواهـش و تمنـا و سـفارش و دسـتور و این ها، نخواهد شـد. مسـئوالن 
بخشـهای آموزشـی کشـور ما؛ چـه وزارت آمـوزش و پـرورش، چـه وزارت علـوم و وزارت 
بهداشـت و درمـان، چـه بخشـهائی کـه مربـوط به مسـائل برنامـه ریـزی فرهنگی انـد، در این 
زمینـه مسـئولیت دارنـد. آن هـا کاری بکننـد کـه محیـط دانشـگاهی، محیـط علم طلبی باشـد.
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به گزارش خبرگزاری شبســتان، دبیر 
شورای نگهبان به مناسبت روز پژوهش، 
در پیامی خطاب به پژوهشــگران جوان 
تقوا  گفت:  نگهبان،  پژوهشکده شورای 
و تهذیب اخالق ســرمایه  موفقیت های 
شــما و موجب حفظ قداست ما و شما 
اســت. متن پیام آیت الله جنتی به شرح 

زیر است:
"باسمه تعالی

با سالم
آرمان های  پیشــبرد  در  جوانان  نقش 
آینده روشن  انقالب اســالمی و تحقق 
امیدبخش است.  نظام بسیار برجسته و 
این نسل اســت که می تواند بسیاری از 
خالءهای موجود در مدیریت کشــور را 
تأمین نماید و رسالت پاسداری از قانون 
اساســی و صیانت از میثــاق ملی را بر 

عهده دارد.

پژوهــش در انجام وظایف شــورای 
و  دارد  بدیلــی  بــی  نقــش  نگهبــان 
فعالیت های علمی از ضرورت های الزم 

در ایفای وظایف شورا است.
ضمن تقدیر و تشکر فراوان از عزیزان 
فعال ما در پژوهشــکده شورای نگهبان 
که در انجام وظیفه محوله و کارشناسی 

به شــورای  امور پژوهشــی مربوط  در 
نگهبان، مایه اعتمــاد ما و کمک به این 
شورا هســتند و بار سنگینی از رسیدگی 
به امور پژوهشــی را بر عهده دارند و تا 
کنون بحمدالله حســن ســابقه از خود 

نشان داده اند؛

تقوا و تهذیب اخالق سرمایه  موفقیت های پژوهشگران جوان است

تقدیر می کنم.
وی با بیان اینکه ۴۷ پارک علم و فناوری در کشــور داریم 
بیان کرد: ما دستاوردهای پژوهشــی خوبی را در دنیا داریم 
و بایــد افتخار کنیم که با وجود تحریــم ها و محدودیت ها 

توانسته ایم کارمان را پیش بریم.
وی با اشــاره به ضرورت  پرورش ایــده در جوانان گفت: 
این نشان می دهد شرکت های دانش بنیان توانستند ایده های 
خــود را برای رفع نیازهای جامعه  عملی کنند و مشــکالت 

جامعه را در این شرایط کرونا حل کنند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبســتان، مراسم 
تجلیل از دانش آموزان پژوهشگرو فناوران برگزیده با حضور 
»محسن حاجی میرزایی« وزیرآموزش و پرورش و »منصور 
غالمی« وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری در فضای مجازی 

برگزارشد.
در این مراسم »منصور غالمی« گفت:هسته اولیه پژوهش 
در مدارس شــکل می گیــرد که  این بذر توســط فرهنگیان 
کاشــت می شود. باید قدر معلمان را دانست که به این نهال 

رسیدگی می کنند تا بارور شود.
وی با بیان اینکه در  حوزه های مختلف علمی وپژوهشی 
کشــور حرف برای گفتــن در داخل و خــارج داریم افزود: 

تربیت نسل متفکر، عالم و امیدوار از اهداف ماست.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به  افزود: امیدوارم 
در آینده ای نه چندان دور آنچه مورد انتظار از جامعه اسالمی 

در همه عرصه ها وجود دارد، نصیبمان شود.
غالمی بیان کرد: فرهنگیان که تربیت نسل دانش آموزی را 
بر عهده دارند و به دســت گرفتن آینده کشور تالش می کنند 

با وجود تحریم ها دستاورد های پژوهشی 
خوبی داشته ایم
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به گــزارش خبرنــگار اجتماعی خبرگزاری شبســتان، 
»محســن حاجی میرزایی« در مراســم تجلیل از معلمان 
پژوهنده که به صورت مجازی  گفت: همه کماالت انسان 
گاهانه  در صورتی ارزشــمند است که محصو ل انتخاب آ

باشد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: به انسان فرصت داده شده 
است، مسیر خود را انتخاب کند که این  اعتماد به قابلیت 

انسانی است.
وی ادامه داد: معلمین بر این قابلیت کار می کنند، معلم 
تراز جمهوری اســالمی در پیوستگی با دانش آموزان روح 
آنان را جال می دهد و قــدرت تصمیم گیری به آن ها می 

دهد.
وی ادامه داد:او راه را به آنها نشــان می دهد، با انتخاب 
هوشمندانه مسیر درست را نشــان می دهد. معلمی غنی 

ترین و با عظمت ترین مشاغل هستی است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: وقتی انســان مورد توجه 
قرار می گیرد همه دانش بشــری پشــتوانه چنین رســالتی 
اســت. محصول این معلم دانش آموز پرسشگر، خالق و 

پژوهشگر است.
وی بیان کرد: معلم هایی که چنین ظرفیت را دارند باید 
مورد تکریم قرار گیرند و مدرســه ای که در کانون این اثر 

قرار می گیرند با نشاط می شود.
وزیر آموزش و پــرورش گفت: ما برای چنین آموزش و 
پرورشی خود را آماده می کنیم برنامه ریزی درسی ما برای 
خلق موقعیت یادگیری باید ابزاری های الزم را برای چنین 

پیوند ها یی تامین کند.

به نگرش پژوهش مدار 
نیازمند هستیم

به گزارش خبرگزاری شبســتان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور 
امروز چهارشــنبه در پیام به هفتمین جشــنواره پژوهش و آموزش مدیریت 
شهری و روستایی، ســرمایه گذاری در پژوهش و نوآوری را امری راهبردی 
و مهمترین ابزار تولید قدرت و ثروت در مسیر توسعه بر شمرد و اختصاص 
محور ویژه این جشنواره به موضوع تاب آوری شهری را از نقاط قوت این دوره 
جشــنواره توصیف کرد. متن پیام رحمانی فضلی وزیر کشور که همزمان با 
هفته پژوهش خطاب به هفتمین جشنواره پژوهش و آموزش مدیریت شهری 
و روســتایی صادر و عصر امروز در محل این جشنواره قرائت شد، به شرح 
ذیل است: ســرمایه گذاری در پژوهش و نوآوری امری راهبردی در جهان 
معاصر تلقی شده و دولت ها به عنوان مهمترین ابزار تولید قدرت و ثروت در 
نظام توسعه ای خود به آن توجه می کنند. پژوهش به عنوان یکی از الزامات با 
اهمیت در فرایند تصمیم سازی و سیاستگذاری، از نمود های عینی حرکت 
کیدات مقام  در مسیر پیشــرفت و تحول در جهان کنونی به شمار می آید. تأ
معظم رهبری بر جایگاه پژوهش و نوآوری و ابالغ سیاســت های کلی علم 
و فناوری از طرف ایشان، مســیری روشن و هموار برای پیشرفت کشور در 
این زمینه ترســیم نموده و نامگذاری یک هفته در تقویم رسمی کشور به نام 
»هفته پژوهش و فناوری« و برگزاری جشــنواره های ملی، نشان از اهمیت 
این موضوع در نگاه سیاســت گذاران و تصمیم سازان در سطوح حاکمیتی 
و ملی دارد و فرصت مناســبی اســت تا با بهره گیری از پژوهش در مســیر 
آسیب شناسی سیاست های موجود و تالش برای ارتقای آن ها حرکت نموده 
و زمینه گسترش، نهادینه سازی و فرهنگ سازی در حوزه پژوهش و نوآوری 
فراهم گردد. خوشبختانه دو سال است که دو رویداد مهم حوزه پژوهش های 
شــهری و روستایی ایران به صورت مشــترک برگزار می شود؛ یکی جشنواره 
پژوهش و آموزش در مدیریت شــهری و روستایی که هفتمین دوره خود را 
پشت سر می گذارد و پنج دوره آن توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور برگزار شــده بود و دیگری جشــنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت 

2شهری شهرداری تهران که دوازدهمین دوره آن در حال برگزاری است.

پژوهش، یکی از الزامات سیاست گذاری 
برای پیشرفت
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به گــزارش خبرنگار گروه غدیــر و مهدویت خبرگزاری شبســتان، کتاب »چهار 
فانوس« به تازگی به قلم »ســعید تشــکری« و به همت انتشــارات مســجد مقدس 
جمکران روانه بازار نشر شده است. این کتاب مروری است بر زندگینامه چهار نایب 
خاص امام زمان)عج( در عصر غیبت صغری. به مناســبت ورود این اثر به بازار نشر 
و در آســتانه روز پژوهش با »سعید تشــکری«، خالق این اثر گفتگویی داشته ایم که 

مشروح آن در ادامه می آید:
چه هدف و افقی باعث شد سراغ نگارش »چهار فانوس« با محوز رندگینامه نائبان 

خاص امام مهدی)عج( بروید؟
من همیشه دغدغه کارهایی از این جنس یعنی ادبیات دینی را داشته ام. اما »چهار 
فانوس« را به پیشنهاد انتشــارات کتاب مسجد مقدس جمکران و با محوریت نائبان 

خاص حضرت صاحب الزمان)عج( نوشته ام.

به گزارش خبرنگار گروه مســجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان،مسئله 
تحقیق و پژوهش به عنوان الزمه فعالیت های فرهنگی موضوعی است که همواره مورد 
توجه مدیران نهادهای فرهنگی بوده اســت.این مهم به  ویژه در حوزه نهادهایی که با 
امور دینی در بســترهای اجتماعی مواجهند از اهمیتی دوچندان برخوردار اســت و 
پرداخت صحیح و با دقت نظر به این مقوله موجب تعمیق میزان اثربخشــی عملکرد 
این نهادها خواهد شــد. به مناســبت فرا رســیدن ۲۵ آذرماه، روز پژوهش گفت و 
گویی با »محمدعلی موظف رســتمی«، محقق و پژوهشگر در حوزه مسجد پیرامون 
محورهای پژوهش در این عرصه ترتیب دادیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

پژوهش هایی که در عرصه مســجد انجام می شود، باید در چه محورهایی باشد، 
که به نیازها روز پاسخ دهد؟

به گزارش خبرگزاری شبســتان از قم به نقل از دفتر آیــت الله مبلغی، آیت الله احمد 
مبلغی در مراسم هفته پژوهش در مدرســه عالی فقه وعلوم اسالمی خاطرنشان کرد: به 
دلیل اینکه پژوهش بویژه در حوزه های علمیه از نظر آسیب های روشی و اولویت بندی، 
با کاســتی ها، خالء ها و آسیب هایی مواجه هست،  باید در یک مرحله پیشینی از نظر 
رتبه ای، "پژوهش پژوهی" دینی داشــته باشیم، به این معنا که خود پژوهش دینی را مورد 

پژوهش قرار دهیم.
عضو مجلــس خبرگان رهبری "تعریف دقیق" ، " حوزه شناســی"، "اولویت بخشــی 
"، " آینده پژوهشــی"، "ســنخ شناسی"، "مدیریت شناســی" و " ارائه پژوهی محصوالت 
پژوهشی" را هفت محور اساسی، مهم و جدی برای "پژوهش پژوهی"  درحوزه دین ذکر 
کرد و گفت: اگر این مراحل به صورت دقیق و صحیح صورت بگیرد، همه شــئون متلعق 

به پژوهش دینی شناخته خواهد شد.
وي یادآورشــد: اگر این پژوهش صورت گیرد، ریل گذاری، اولویت بندی پژوهشی و 

همه شئون متلعق به پژوهش دینی در این پژوهش دینی شناخته می شود.

پژوهش های مهدوی به تکامل نرسیده اند

مسجد باید اولویت پژوهشی دانشگاه ها باشد

پژوهش در حوزه دین به »پژوهش پژوهی« نیازمند است
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پژوهش های مهدوی در گام دوم انقالب ناظر به ظهور باشند

بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان از قم، حجت االســالم 
والمســلمین »عیسی عیســی زاده« در نشســت علمی مجازی 
»شاخص های پژوهش در منابع مرجع« از سلسله نشست های 
همایش مجازی »علوم انسانی- اسالمی، پژوهش و فناوری« که 
پیش از ظهر امروز)چهارشنبه ۲6 آذر( از سوی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای 
توســعه پژوهش های قرآن و جبران ضعــف مرجعیت قرآن تهیه 
آثار قرآنی است که زمینه دسترسی اقشار گوناگون را به این کتاب 

مقدس فراهم کند.
عضو هیأت علمی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی با بیان 
این که اتقان و جامعیت هر فرهنگنامه متقوف بر رعایت شاخص 
های پژوهشــی اســت، گفت: امروز گروه معاجم پژوهشــکده 
فرهنگ و معارف قــرآن در تولید آثار خود از جمله فرهنگ قرآن 

در 33 جلد.

شاخصه های پژوهشی رعایت شده در 
فرهنگنامه قرآنی

»کاربردی بودن پژوهش« از دغدغه های 
سازمان اوقاف است

خبرگــزاری شبســتان،»محمد موالیی« مدیــرکل برنامه ریزی، 
نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره نگاه و 
رویکرد این سازمان نسبت به مسئله »پژوهش« اظهار کرد: حدودا 
از هفت سال پیش به مســئله »پژوهش« در سازمان اوقاف و امور 
خیریه به  صورت جدی نگاه کرده ایم، به طوریکه در ساختار سازمان 
هم گروهی تحت عنوان »گروه پژوهش« در اداره کل برنامه ریزی، 
نظارت و تحول ســازمانی جانمایی شــد و ماموریت های مختلف 

پژوهشی به این گروه محول شده است.
وی با بیان اینکه مرکزی نیز تحت عنوان مرکز پژوهشــی وقف از 
چهار ســال گذشته ایجاد و تحت نظارت مســتقیم سازمان اوقاف 
فعالیــت می کند، افزود: پژوهش های مورد نیاز ســازمان در زمینه 
ابعاد مختلف فقهی و حقوقی وقف به این مرکز ارجاع داده می شود.
مدیرکل برنامه ریزی، نظارت و تحول ســازمانی ســازمان اوقاف 
با اشــاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( 

به عنوان  پژوهش در حوزه مهدویت 
آموزه ای که با آینده بشریت و افق روشن 
تاریخ، در ارتباط اســت چه الزامات و 

بایدهایی دارد؟
پژوهش در مهدویت امری ضروری 
اســت اگر بخواهیم مهدویت از آسیب 
هــای مدعیان و جریان هــای انحرافی 
مصون بماند و آســیب نبیند، باید این 
عرصه را بــا نگاه عمیــق نقلی، عقلی 
و علمــی بررســی کنیــم و مهدویت 
و مباحــث مهــدوی و پژوهــش های 
 با نگاه شــورمحوری و 

ً
مهدوی را صرفا

ذوق محوری دنبال نکنیم.

به گــزارش خبرنــگار گــروه غدیر و 
و  بیست  مهدویت خبرگزاری شبســتان، 
پنجمین روز از آذرمــاه روز پژوهش نام 
دارد، به مناســبت فرا رســیدن این روز و 
بایدهای  الزامــات و  به منظور بررســی 
پژوهــش در عرصه مهدویــت و کیفیت 
پژوهش هــای کاربردی در جامعه منتظر 
با حجت االسالم »حســین الهی نژاد«، 
رئیــس پژوهشــکده مهدویــت و آینده 
پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
گفتگویی ترتیــب داده ایم کــه در ادامه 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

http://shabestan.ir/detail/News/1003891
http://shabestan.ir/detail/News/1004237
http://shabestan.ir/detail/News/1004237
http://shabestan.ir/detail/News/1003927
http://shabestan.ir/detail/News/1003927
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جدایی پژوهش از آموزش باعث ضعف بنیه پژوهشی طالب می شود

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خواهران؛

ویژه برنامه های هفته پژوهش کانون

نشریه الکترونیکی شبستان. شماره 659. پنجشنبه 27 آذر ماه 1399
.

به گــزارش خبرگــزاری شبســتان، فاطمه 
قنبــری اســتاد ســطوح عالی حــوزه علمیه 
خواهران همزمان بــا هفته پژوهش در گفت 
وگو با خبرنگاران با اشــاره به رابطه تنگاتنگ 
و عجین شــده آموزش و پژوهش با یکدیگر 
اظهارداشــت: ایــن دو موضــوع )آموزش و 

پژوهــش( آنقدر به یکدیگــر نزدیک و مرتبط 
هستند که دروس تخصصی طالب می تواند به 
نحو پژوهش محور تدریس شود و این توانایی 
را در طلبه به وجود آورد که در پایان دوره بتواند 

به  نگارش مقاله علمی بپردازد.
این اســتاد باســابقه حوزه و دانشگاه افزود: 
در باب توســعه پژوهش در بدنه حوزه عوامل 
متعددی دخیل اســت به طــوری که می توان 
قــوی«، »وجود گروه  به؛ »اســاتید راهنمای 
های علمی در مدارس علمیــه جهت ارتقای 
بنیه علمــی مدارس و امــکان مراجعه طالب 
به آنان«، »ایجــاد کتابخانه های تخصصی در 
مراکز اســتان و تقویت کتابخانه های مدارس 
با منابــع تخصصی مکتوب و نــرم افزاری«، 
» ایجــاد کتابخانــه مجازی مرکــزی در مرکز 
مدیریت و ایجاد دسترســی به کل طالب برای 

استفاده از منابع« اشاره کرد.

نویسنده کتاب » تاریخ تفسیر و مفسران« 
در بخــش دیگری از گفت وگــوی خود به 
چالش های پیــش روی پژوهــش و پایان 
نامه نویســی طالب اشــاره کرد و گفت:» 
عدم تســلط طالب بر فرایند روشی تدوین 
رســاله«، »مشــکل در کشــف و انتخاب 
موضوع پایان نامه«، »آشنایی اندک طالب 
با روش طرح نامه نگاری«، »کمبود اساتید 
راهنمای در دسترس و مسلط به امور روشی 
و محتوایــی«، »زمــان بر بــودن تصویب 
موضوعــات و طرح ها در کارگــروه ها« و 
»محدودیــت منابــع علمی بــرای نگارش 
رساله در استان ها« از جمله این چالش ها 

است.

ویژه برنامه هــای دوازدهمین هفته پژوهش 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
حالی اعالم شــد که برگزیدگان این رویداد 

روز ۲۵ آذر معرفی خواهند شد.
به گــزارش خبرگزاری شبســتان به نقل از 
اداره کل روابــط عمومی و امــور بین الملل 
کانــون، در مجموع 3۰۰ اثــر در قالب های 
»کتاب«، »رســاله و پایان نامــه«، »مقاله«، 
در  اعضــا«  »پژوهــش  و  »اقدام پژوهــی« 
بخش هــای نظری و کاربردی، بــه دبیرخانه 

مرکزی این ویژه برنامه ارسال شد. 
بر همین اســاس، بــا توجه بــه فراگیری 
ویروس کرونا و لزوم رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، برگزیدگان هفته پژوهش روز ۲۵ 

آذر ۱3۹۹ به صورت مجازی معرفی و جوایز 
آن ها به زودی ارسال خواهد شد.

برگزاری پنج نشســت  تخصصــی و برپایی 
دوره های آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان 
آمــوزش و پژوهــش کانون پــرورش فکری 
در حوزه هــای »آینده پژوهــی« و »راه کارها و 
چالش های بهبود اثربخشی آموزشی« از جمله 

برنامه های هفته پژوهش کانون است.
همچنین برپایی نمایشگاه مجازی در پایگاه 
 »kpf.ir/کانــون مجازی به نشــانی »پژوهش
و برگزاری وبینار آموزشــی زنده )Live( ویژه 
عالقه مندان و پژوهش گران از دیگر برنامه های 

این هفته به شمار می رود.

دوازدهمین ویژه برنامــه هفته پژوهش  با 
پژوهی  آینده  تا  شــعار »از مساله شناســی 
)آینده ساختنی  است(« پیرو ارسال فراخوان 
و شــیوه نامه در مهــر ۱3۹۹ آغاز شــد که 
مــورد اســتقبال پژوهش گــران در کانون و 

عالقه مندان آزاد نیز قرار گرفت.
ایــن رویداد بــا هدف توســعه و ترویج 
فرهنــگ پژوهــش، بهبــود کمــی و کیفی 

فعالیت های کانون.

http://shabestan.ir/detail/News/1003573
http://shabestan.ir/mobile/detail/news/1003133
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