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پیشگفتار*
کبر پور حجت االسالم و المسلمین عباس ا

دبیر جشنواره مجالت واحدهای آموزشی

سرآغاز
جبین سپاس بی کران خویش را بر آستان حضرت حق می نهیم و موهبت برگزاری 
پنجمین جشنواره مجالت واحدهای آموزشی را در حضور اندیشه وران فرهیخته پاس 

می داریم.

مروری بر چهار دوره جشنواره مجالت واحدهای آموزشی
آیین پایانی  اولین  از  ولی عصر »عج«  توجهات حضرت  در سایه  و  الهی  به فضل 
جشنواره مجالت در سال 1391 تا امروز، شاهد برگزاری چهار دوره مراسم اختتامیه 
برای  علمی  بستر  این  کیفی  و  کّمی  رشد  یمن  به  امروزه  و  بوده ایم.  جشنواره  این 

واحدهای آموزشی، پنجمین جشنواره را برگزار می نماییم.
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کی از گسترش  ارتقاء کّمی و کیفی مجالت این دوره، در بین واحدهای آموزشی، حا
دغدغه ی واحدهای آموزشی، نسبت به این بستر نشاط آفرین علمی در بین طالب 

است. 
هزینه های  به  می توان  گذشته،  دوره های  در  مجالت،  ضعف های  مهمترین  از 
نداشتن  منطقی،  حمایت  و  سازماندهی  عدم  آموزشی،  واحدهای  ظرفیت  از  بیش 
سایت معتبر، عدم انتشار منظم و ضعف در تبیین جایگاه نشریات واحدهای آموزشی 

کرد. یاد 
کالم بوده است. همواره  بیشترین اقبال محتوایی در میان مقاالت طالب در رشته 
گسترش روحیه تحقیق و  که تقویت نشاط علمی و  کید می ورزیم  گفته ایم و بر آن تأ
که  گامی است  پژوهش در بین طالب جوان و افزایش سطح مشارکت و رقابت آنان، 
بدون مشارکت و همکاری همگان در واحدهای آموزشی حوزه های علمیه ناممکن و 
با دشواری های بسیاری همراه خواهد بود. با برنامه ریزی و ایجاد بسترهای الزم در 

کنون این جشنواره دایر شده است.  مدیریت  حوزه های علمیه، هم ا
مجالت  راه اندازی  فرآیند  در  تسهیل  سیاست  با  مجالت  جدید  دستورالعمل 
واحدهای آموزشی تدوین شد و با سیاست گذاری شورای معاونت پژوهش و هماهنگی 
کشور  شورای نشر به تصویب رسید و پس از تصویب برای واحدهای آموزشی سراسر 

ابالغ شد.
گرایش های مختلف علوم  این سند ضمن تشویق طالب جوان به تدوین اثر در 
علمی  کانون های  مصوب  موضوعات  )همانند  اسالمی  انسانی  علوم  و  حوزوی 
طالب(، آنان را به سمت تدوین تقریرنویسی و پژوهش های کالسی )به صورت مقاله( 
و نگارش نیازهای طلبگی واحد آموزشی حوزه و نظام هدایت می کند؛ امید است این 
طالب  توسط  مختلف،  سطوح  در  مجالت  تولید  فزاینده  رشد  موجب  جدید  رویکرد 

واحدهای آموزشی شود.
بر اساس تجربه به دست آمده در جهت توسعۀ مجالت و با توجه به سیاست های 
طالب  تقویت  و  مدرسه محوری  مجالت،  در  اصل  علمیه،  حوزه های  مدیریت  مرکز 
واحدهای آموزشی است. از این رو آیین نامه راه اندازی، با سیاست توسعه ی مجالت 
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و  انقباظی  بر سیاست های  اما در جشنواره سعی  تدوین و به تصویب رسیده است؛ 
)سطح  سطوح  با  متناسب  پژوهشی  و  نگارشی  استانداردهای  تا  بوده  سخت گیرانه 

یک، دو و سه( در جشنواره مجالت به اجرا درآید.
گرفت و   سیاست های ارزیابی و داوری در جشنواره بیشتر بر ارزیابی محتوایی قرار 

کمتری از امتیازات را به خود اختصاص داد. ارزیابی شکلی و ساختاری سهم 
که اولین دوره مشارکت مجالت در سطوح مختلف  در پنجمین جشنواره مجالت 
است، مجالت به تفکیک در سه سطح 1، 2 و 3 واحدهای آموزشی عمومی و تخصصی 

کردند و هر سطح مطابق شاخص های تعیین شده، ارزیابی شدند. شرکت 

ثار و فرایند دستیابی به نتایج نهایی گزارش روند بررسی آ
کارگروه  جشنواره،  اسناد  طبق  مجالت،  جمع آوری  و  فراخوان  از  پس  اول،  گام 
علمی جشنواره تشکیل و پس از بررسی های اولیه، مطابق سطوح واحدهای آموزشی، 

مجالت تفکیک شدند. 
و شاخص های  را معین  ارزیابی  کارگروه علمی خط مشی  گام دوم جشنواره،  در 

انتخاب ارزیابان را جهت داوری، به تصویب رسانید.
گام سوم، ارزیابی ها آغاز و مجالت طبق شاخص ها وارد مرحله ارزیابی شدند.  در 

ارزیابی ها در دو مرحله انجام شد.
کارگروه علمی و  گروه های منتخب  مرحله اول: ارزیابی ساختاری و شکلی، توسط 

بر اساس شاخص های مصوب مصوبانجام شد.
با مالحظه تعداد مقاالت طالب  ارزیابی محتوایی، هر عنوان مجله  مرحله دوم: 
از  و در صورت فاصله داشتن بیش  گرفت  قرار  ارزیابی  توسط دو داور متفاوت مورد 
20 امتیاز، در نتیجه دو ارزیابی، مجله مجددا توسط داور سوم ارزیابی شد و معدل 

گرفت. امتیازات مورد پذیرش قرار 
کارگروه  در پایان، انتخاب و تأیید برگزیدگان، پس از جمع بندی امتیازات، توسط 
رتبه  کسب  رتبه ظرفیت  و سه  در سه سطح  برگزیدگان  انجام شد.  علمی جشنواره 
داشتند که متاسفانه رتبه نخست را هیچ کدام از سطوح مجالت نتوانست کسب کند. 
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ثار رسیده به پنجمین جشنواره مجالت گزارش مجموع آ
گرفت. در مجموع 280 مقاله مورد ارزیابی قرار 

مجالت ارائه شده در پنجمین جشنواره، در همه سطوح )سطح یک، سطح دو، 
کز تخصصی و موسسات آموزش عالی( وجود داشتند. سطح سه و مرا

ثار در موضوعات علمی: کندگی آ درصد پرا
کالم: 30 درصد؛ گروه 

گروه فقه و حقوق اسالمی: 17 درصد؛
گروه اصول فقه: 15 درصد؛

گروه اخالق و تربیت: 13 درصد؛ 
گروه ادبیات: 8 درصد؛

گروه علوم اجتماعی: 6 درصد؛
گروه تفسیر و علوم قرآنی: 4 درصد؛

گروه علوم حدیث و درایه: 3 درصد.
گروه تاریخ اسالم: 2 درصد؛

گروه فلسفه و منطق: 2 درصد؛

افق آینده برای مجالت واحدهای آموزشی
که بتوانیم شعار هر واحد آموزشی یک مجله را در سراسر کشور به منصه  امیدواریم 
که ظرفیت ها و بسترهای الزم جهت شکل گیری مجالت در  ظهور برسانیم. ما قائلیم 

واحدهای آموزشی وجود دارد.
واحدهای  در  کالسی  و  پژوهشی  فعالیت های  و  حّلی  عالمه  جشنواره  آمارهای 
آموزشی و فعالیت های کالسی در سطوح عالی و تقریرات درسی، همه این ها می تواند 
بستر خوبی برای شکل گیری و رونق مجالت ما در واحدهای آموزشی باشد. مجالت 
نیاز به محتوای علمی دارند و محتوای فراوانی در واحدهای آموزشی تولید می شود 

کند. کله اصلی و بستر مناسب شکل گیری مجالت را ایجاد  که می توند شا
در باب هزینه های نشر و انتشار مجالت، با توجه به رویکرد جدیدی که در مجالت 
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ایجاد شده و به حول و قوه الهی در حال اجراست، سایت و پایگاهی برای مجالت 
است.  شده  کم  چشم گیری  صورت  به  هزینه ها  و  شد  مشخص  آموزش  واحدهای 
واحد  در  مجله ای  گذشته  در  نیست.  مجالت  فیزیکی  انتشار  و  نشر  به  نیازی  دیگر 
که واحد آموزشی هم جوار به آن دسترسی نداشت، اما  آموزشی تولید می شد، در حالی  
خوشبختانه در رویکرد جدید، مجالت در سایت معاونت پژوهش ثبت و از دورترین 
کشور قابل مشاهده و استفاده اند. امیدواریم با توجه به عرصه ها و بسترهای  نقاط 

موجود هر واحد آموزشی یک مجله داشته باشد. 

تشکر و سپاس
همکاری  و  همراهی  بدون  آموزشی،  واحدهای  مجالت  جشنواره  پنجمین 
رو،  این  از  نبود.  امکان پذیر  کردند،  یاری  خالصانه  راه  این  در  را  ما  که  عزیزانی 
کنیم؛ به ویژه: مدیر محترم  گرامی تشکر و تقدیر فراوان  می سزد از همه این سروران 
که با هدایت های راهگشا و  حوز ه های علمیه، معاون پژوهش و مدیر ترویج پژوهش 
کارگروه  حمایت های بی دریغ شان مایه دلگرمی ما بودند. همچنین، اعضای محترم 
علمی جشنواره؛ و همفکری همکاران در تعیین شاخص های ارزیابی، حجج االسالم 
استان ها(، علیزاده، محمدی یدک و همراهی در  امور  المسلمین اسحاقی)قائم مقام  و 
فرآیند جشنواره آقایان مظاهری، آیت اللهی، نعماوی، عباسپور به ویژه از کارشناسان 
ترویج پژوهش سطوح عالی حجج اسالم آقایان جدی و گرمابی تقدیر و تشکر می شود.

برای همه این عزیزان همدل، از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت، سالمت و 
سربلندی داریم.

والسالم علیکم

28 آذر 1399



مصاحبه و گفت و گو

بخش اول



ویژه نامه پنجمین جشنواره مجالت واحدهای آموزشی12

مجالت، ابزار توسعه پژوهش*
حجت االسالم و المسلمین سید حسین میرمعزی

معاون پژوهش حوزه های علمیه

ظرفیت مجالت، ابزار توسعه و ترویج پژوهش
هدف از ایجاد و راه اندازی مجالت واحدهای آموزشی، ایجاد زمینه ای برای ورود 
طالب به مقوله پژوهش است، پژوهش بستر خوبی است تا طالب به خودباوری و اعتماد 
به خودشان نسبت به پژوهش برسند و در ضمن آن، استعدادها شناخته شوند؛ افرادی 
که نخبگی ویژه ای دارند دیده شوند و زمینه رقابت بین طالب فراهم شود. هدف از 
برگزاری جشنواره، ضمن ترویج پژوهش، ایجاد رقابت سالم بین واحدهای آموزشی 
است و مدارسی که در این زمینه فعال تر باشند، و بتوانند مجالت خوبی را از جهت کّمی 

و کیفی ارائه دهند و استانداردهای الزم را داشته باشند، تشویق و دیده می شوند.
بیشتر  ما  توقع  یک  سطح  در  هست.  توقعاتی  مجالت  از  هرسطحی  در  قاعدتا 
جنبه ی تمرینی دارد و ناظر به موضوعات درسی و تمرین مهارت های پژوهش است. 
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گر طلبه ای نسبت به موضوعات مورد نیاز جامعه و نظام یا در عرصه های دیگر  البته ا
توقعی  چنین  علمی  سطح  لحاظ  به  مجالت  این  از  ولی  ندارد،  منافاتی  بزند،  قلم 
که از نیازهای حوزه، جامعه و نظام را بنویسند، اّما مجالت در سطح دو و سه  نیست 
و حوزه بشوند.  نظام  نیاز جامعه،  وارد موضوعات مورد  بیشتر  که  این است  انتظار 
وقتی سطح مجالت از سطح یک فاصله می گیرد، توقع نیز از تمرین پژوهش فاصله 
می گیرد و طبیعتَا باید پژوهش بالفعلی انجام شود؛ خصوصا در سطح سه، انتظار این 

کنند. که مشکالتی از نظام و جامعه را در آن حل  کنند  که مقاالتی تولید  است 
کار شود: به طور مثال در بیانیه مقام  که بیشتر نیاز است در مورد آن  موضوعاتی 
که مسیر چهل سال دوم انقالب اسالمی را تعیین فرمودند،  معظم رهبری»مّدظله« 
ح است و الزم  چهار محور خودسازی، جامعه پردازی، نظام سازی و تمدن سازی مطر

است پژوهش هایمان را به سمت و سوی این چهار محور بیانیه ببریم.
معاونت پژوهش با تجزیه و تحلیل این بیانیه، از درون آن بیش از 120 عنوان 
کرده است، توقع  کرده و آن را برای همه استان ها و مدارس ارسال  پژوهشی را اصتیاد 
که طالب عزیز با محوریت بیانات مقام معظم رهبری این موضوعات را  این است 
از  این سمت،  به  و مقاالت مجالت در مدارس  کنند  رابطه تحقیق  این  بکاوند، در 

کند. جهت موضوعی و محتوایی، حرکت 
و  بگیرند  یاد  بیشتر  طالب  که  است  این  مجالت،  این  در  غرض  اینکه  به  توجه 
کمتری قرار داده  کنند، برای چارچوب های شکلی و صوری نمره  پژوهش را تمرین 
کاغذی  گر  شده و در ارزیابی، نمره بیشتر به محتوا داده شده است. از جهت انتشار ا
سیاست  ندارد.  ضرورتی  که  می کند  ایجاد  مدارس  برای  باالیی  هزینه  شود،  منتشر 
الکترونیکی،  مجالت  مدارس،  که  است  سمت وسو  این  به  هم  پژوهش  معاونت 
که مجالت بهتر دیده شوند،  دیجیتالی و مجازی داشته باشند و این سبب می شود 
که در  و مدارس دیگر هم می توانند مجله ای  ج  شوند  از چارچوب خود مدرسه خار
مدرسه  ای، در یک گوشه ای از کشور، چاپ می شود، به آن دسترسی داشته باشند. با 
این کار گستره انتشار از چند مجله کاغذی به گستره بسیار وسیع زبانی تبدیل می شود 
و همه می توانند از آن بهره ببرند، حتی از چارچوب ایران هم فراتر می رود. در چاپ 
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کمتری برای واحدهای آموزشی دارد و رقابت را  دیجیتالی مرز معنا ندارد، هزینه های 
کرد .  کشوری دنبال  می شود به نوعی خیلی نزدیک تر در سطح 

کنند و در شکل  کنند محتوای فاخر تولید  که سعی  توصیه ما به مدارس این است 
کمترین هزینه، مجالت تولید شود.  ساده، در قالب دیجیتال، با 

کانون های  با توجه به اینکه بیش از 600 واحد آموزشی و مرکز تخصصی داریم، و 
کید ما  کم است. سفارش ا علمی در حال توسعه است، تولید 60 عنوان مجله خیلی 
که تمام مدارس به این سمت وسو بروند و با شعار هر مدرسه حداقل یک  این است 

مجله، در آینده، جشنواره با تعداد زیادی از مجالت واحدهای آموزشی برگزار شود.
است  موظف  ساالنه  طلبه  مدرسه   هر  در  که  چرا  است،  پر  محتوا  از  دستمان  ما 
مقاله ای تولید کند. در سطح دو و سه برنامه جامع پژوهش ارائه شده که در آن طلبه ها 

در ضمن فعالیت آموزشی، فعالیت پژوهشی دارند و این منجر به تولید مقاله می شود.
که به صورت طبیعی در  گر در سطح استان ها این برنامه ها اجرا شود، مجالتی  ا
کز آموزشی تولید می شود، بیشتر خواهند شد. در جشنواره عالمه حّلی  مدارس و مرا
در  و طالب  توسط مدارس  مقاالت  این  از  بزرگی  که سهم  داریم  مقاله  زیادی  تعداد 
حال تحصیل در مدرسه تولید می شود و این نشانه جهش در تولید مقاالت است. این 

کدام دارای یک مجله باشند. که مدارس هر  ظرفیت وجود دارد 
گر از  18 هزار اثر  رسیده به جشنواره عالمه حلی ده هزار اثر را از مقاالت مربوط  ا
گر قرار باشد، هشت مقاله داشته  به طالب واحد آموزشی درنظر بگیرید و هر مجله ا
باشد و در سال دو شماره، باید بیش از 1200 مجله داشته باشیم و این ظرفیت وجود 
کید می کنم برای رشد خودشان خوب است و ایجاد انگیزه می کند، به ویژه  دارد. تأ
که مجالت در آن ایجاد شود و محتوا  کانون های علمی در مدارس بستر خوبی است 
از مقاالت علمی، ظرفیت های دیگری هم دارد،  کنند. محتوای مجالت غیر  تولید 
که می توان آن را در قالب مقاله آورد، تقریرنویسی به این هدف بوده  تقریر درس ها، 
کند. لذا در این بخش هم تقریرنویسی  که یک سنت حوزوی توسعه و ترویج پیدا 
طالب می تواند در تولید و تکثیر مجالت مشارکت کند. امیدوارم در آینده ای نه چندان 

کیفی مجالت در واحدهای آموزشی باشیم، ان شاءاهلل. کّمی و  گیر  دورشاهد رشد فرا
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مجالت علمی واحدهای آموزشی در مسیر توسعه*
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدصالح مازنی

مدیر ترویج پژوهش

گرایش های علمی مجالت علمی واحدهای آموزشی در مسیر تقویت علم و تحکیم رشته ها و 

 مجالت جوالنگاه قلم نویسندگان و محققان است و ابزاری است برای عرضۀ فکر. 
گر این ظرفیت در اختیار قرار نگیرد، یکی از مهمترین فرصت های ارائۀ اندیشه از دست  ا
می رود و در واقع اندیشه وران از بستر مهم تعاطی اندیشه محروم می شوند. امروزه آخرین 
یافته های علم، از بستر نشریات به بازار علم عرضه می شود و مجالت واحدهای آموزشی 
برنامه های  سایر  کنار  در  که  است  پژوهش  عرصۀ  در  ترویجی  قالب های  از  یکی  نیز 
مدیریت ترویج پژوهش معنا می یابد. مجالت دارای رتبه علمی، علی القاعده مرزهای 
گسترش می دهند و موجب تقویت رشته ها می شوند، اما مجالت واحدهای  دانش را 
گرایش های  آموزشی که رتبه ندارند در مسیر تقویت علم و در نتیجه تحکیم رشته ها و 

علمی اند. به عبارت روشن تر زمینه ساز تقویت رشته های علمی هستند.
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توسعه مجالت با توجه به اصل واقع گرایی و سنجش وضعیت موجود به اعتبار واقعیت ها 

معنای  از  درستی  تلقی  به  باید  ابتدا  شود:  انجام  باید  کار  چند  توسعه  ح  طر در 
توسعه رسید؛ یعنی به لحاظ معرفتی تکلیف توسعه روشن شود. توسعه به مفهوم 
الرشد  تبین  به بیان مرحوم عالمه طباطبایی: »قد  تعبیر رشد معنا می یابد،  با  دینی 
معظم  مقام  است.«  نظریه ای  هر  واقع  به  رسیدن  معناى  به  رشد  کلمه  الغی،  من 
استفاده  پیشرفت  تعبیر  از  توسعه  کلمه  بجای  به درستی  رهبری)مدظله العالی( 

که همان معنای رشد را می رساند.  می کنند. 
وضعیت  به  نسبت  مجالت  می خواهیم  چرا  چیست؟  مجالت  توسعۀ  از  هدف 

کنند و به رشد برسند؟  موجود پیشرفتی را تجربه 
انعکاس حضور طلبه در مباحث علمی است. یعنی در  از زمینه های  مجله یکی 
قالب و چارچوب روشمندی تهیه و عرضه می شود. حضور علم طلبه در این قالب به 
روحیه تحقیق و جستجوگری اش دامن می زند و موجب افزایش اعتماد به نفس طلبه 
می شود. انتظار داریم با تقویت این نشریات قدم ها در مسیر تربیت طلبۀ مولِد علم 
محکم تر برداشته شود و وقتی این گونه شد یعنی هدف روشن است و هدِف روشن 
گر مسیر را بشناسیم؛ آن وقت می توان به  یعنی رشد، با راه روشن به دست می آید. ا

رشد مورد انتظار رسید.
البته این بحث مبنایی است و دوستان ما در مدیریت ترویج پژوهش نگاه شان به 
کلمۀ توسعه مبتنی بر پارادایم های دینی است؛ با این حال این اشاره برای یادآوری و 

ح های توسعه ای دقیق شویم.  تذکر بود تا در نگارش طر
باید توجه  که در توسعه  و واقع گرایی نکته دیگری است  به اصل عینیت  توجه 
را  خودمان  توانمندی های  نیز  و  طلبه  علمی  زندگی  واقعیت های  یعنی  شود. 
کنیم و بر اساس آن بیاندیشیم و در عین حال بر  بشناسیم. یعنی آرمان ها را تعریف 
لوازم و امکانات مورد  را بشناسیم و  کنیم. امکانات موجود  اساس واقعیت ها عمل 
ح توسعه در نظر بگیریم )یعنی برای توسعه به چه امکانات نرم افزاری  نیاز را در طر
و  ح ها  طر اجرای  در  طلبه  توانمندی  به  اینکه  ضمن  نیازمندیم(.  سخت افزاری  و 
کنیم. به عبارت دیگر دربارۀ شناسایی  برنامه ها، از جمله همین توسعه مجله توجه 
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کنیم  بررسی  اینکه  یکی  باشد:  داشته  وجود  است  ممکن  تلقی  دو  موجود  وضعیت 
کشوری، استانی، شهری یا  کیفیًا در چه وضعیتی قرار دارند. مثاًل آمار  کمًا و  مجالت 
که در چه  کنیم  کیفی مقاالت را روشن  وضعیت ظاهری یک مجله و... و نیز وضع 
کشور داریم،  وضعیتی است، بعد بیاییم و بگوییم مثاًل باالی 600 واحد آموزشی در 
بدون در نظر گرفتن مؤلفه هایی نظیر ظرفیت و توانایی آنها، آیندۀ پذیرش حوزه های 
موفقیت  برای  اینکه  به  عنایت  بدون  و  دیگر  برنامه های  و  امکانات  نقش  علمیه، 
برنامه ها الزم است به لحاظ نظری خود مدیران توجیه شوند؛ و غافل از اینکه نقش و 
جایگاه سایر معاونت ها نیز مؤثر است، بگوییم طی پنج سال آتی نشریات واحدهای 

کیفی نیز بهمان می شود.  آموزشی فالن تعداد افزایش می یابد و از بعد 
به  را  اینکه: وضعیت موجود  است  نزدیک تر  به صواب  گمانم  به  که  تلقی دیگر 
اعتبار واقعیت ها بسنجیم و واقعیت ها را هم درست تعریف کنیم یعنی شناسایی وضع 
کیفی مصطلح )که در آن محتوای نشریات  کمی و  موجود صرفًا به لحاظ سنجه های 
کیفیت  تا سال فالن چگونه می شود؟( نباشد؛ برای توضیح بیشتر دربارۀ باال رفتن 
ح می کنم: آیا می خواهیم رتبۀ مجالت واحدهای آموزشی  مجالت این سؤال را مطر
را نیز در یک بازۀ زمانی معین ارتقا دهیم؟ مثاًل مجلۀ مدرسه امام خمینی)ره( ارومیه 
که در این سطح اند، آیا بنا  که اینک در سطح علمی اطالع رسانی است و همه مجالتی 
است طی پنج سال تبدیل به مجلۀ دارای رتبۀ علمی شوند؟ این یک چیزی است که 
به نظرم نیاز به بررسی بیشتر دارد. به گمان من چنین قصدی نداریم. زیرا اشخاصی 
که در این مجالت می نویسند رشد می کنند؛ ولی لزومًا خود مجله رشد نمی کند. زیرا 
ج می شود، تقویت می شوند؛ و هدف ما  طلبه هایی که در این مجالت مقاله  هایشان در
که برای آن سطوح تعیین  که در سطوح باالتر متناسب با هدفی  رشد علمی آنها است 
کردیم توانایی شان باالتر برود. اما بستر مجله می ماند برای طلبۀ مبتدی ای که مقالۀ 
تمرینی می نویسد. مگر اینکه برنامه های ما از آموزش  مهارت ها تا پژوهش درسی و 
که بتوانیم صورت محتوایی مقاالت  تحقیق پایانی و مانند آنها چنان بی نقص باشد 
گر هدف گذاری  طالب جوان را در سطوح پایین تا حد استاندارد باال ببریم. )یعنی ا
با رعایت چارچوب های  پایان مقطع سطح یک، نگارش مقاله  توانایی طلبه در  ما 
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که در افق  کنیم  ظاهری و در حد یک تتبع است، برنامه هایمان را به گونه ای طراحی 
بیست سال آینده طلبه با سه سال تحصیل بتواند به این افق برسد و در پایان سال 
ششم بتواند یک مقاله علمی تخصصی بنویسد و نیز در پایان سطح دو مقاله علمی 
البته  کند.  تولید  پایان نامه سطح سه مقاله علمی پژوهشی  با  نیز همراه  و  ترویجی 
که طلبۀ پایه ششم عصر انقالب در  کرد  این دور نیست می توان برنامه هایی طراحی 
بیست سال دیگر توانایی نگارش یک مقاله علمی پژوهشی را داشته باشد.- البته 
یادآور می شوم که من این را بعید نمی دانم؛ اما اینکه آیا فعال چنین هدفی داریم یا نه، 
باید درباره اش با تأمل بیشتری بحث کنیم.- اتفاقًا فکر می کنم حوزه- اعم از آموزش 
گر بخواهد می تواند در این باره مطالعۀ جدی تری بکند. چون فکر  و پژوهش و...- ا
گر سبک زندگی انسان  انسان متأثر از تربیت و تا حدودی متأثر از فیزیولوژی است و ا
ک و بهداشت مطالعه و آموزش اصالح شود. به لحاظ زمانی  در اندیشه ورزی تا خورا
کند. اینجا بحث  کیفی نیز موفق تر عمل  نیز می تواند زودتر به هدف برسد. به حیث 
کنیم. مثاًل آنچه  مفصل است و فکر می کنم می توانیم در جای خودش بیشتر بحث 
که اهمیت باالیی دارد مباحث روشی است. یعنی اینکه اواًل برنامه های ما روشمند 

کردن را به طلبه ها بیاموزیم. تهیه شود و ثانیًا روشمند عمل 
ارتباط  کردیم  طراحی  طلبه  برای  که  مختلفی  برنامه های  بین  باید  ضمن  در 
کم باشد؛ یعنی ما برنامه های پژوهشی برای طلبه طراحی کردیم )یا برنامه  منطقی حا
که در جمع شورای  جامع پژوهش(، ربط این ها با هم باید روشن شود. همان چیزی 
که  مدیریت ترویج پژوهش از آن به سیر فعالیت های پژوهشی طلبه تعریف می شود 
فعالیت های  بر  عالوه  البته  و  است  طلبه  پژوهشی  فعالیت های  راه  نقشه  نوعی  به 
ج از معاونت پژوهش برای طلبه تدارک  که در خار پژوهشی، ربط سایر برنامه هایی 

شده نیز باید با این برنامه ها مشخص شود.
همچنین با فرض اینکه بخواهیم همۀ ابزارهای الزم و یا حداقل در دسترس را 
به کار بگیریم، آنگاه وارد عملیات طراحی توسعه می شویم. توسعه در ذاتش تدریج 
نهفته است و بر مبنای پاردایم های دینی با تعالی دینی همراه است. البته اینجا قصد 
است؛  کافی  شد  گفته  ابتدا  در  که  مقدار  همان  نداریم.  را  معرفتی  مباحث  به  ورود 
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کید دارم. یعنی به این اصل در توسعه باید توجه  بلکه بیشتر بر اصل تدریجی بودن تأ
کنیم. نکته دیگر اینکه توسعه مبتنی بر اسناد باالدستی، از جمله چشم انداز است. 
هدف گذاری اصلی در مجالت رشد کمی و کیفی آن در افق زمانی معین است. یعنی با 

توجه به اسناد باالدستی در بازه زمانی معین به اهداف مشخصی برسیم.
گیرد )یعنی ما  باید مورد توجه قرار  نیز  تاریخی مدارس  اینکه شرایط  نکته دیگر 
حساب فله ای نداشته باشیم بگوییم مثاًل ششصد مدرسه در کشور داریم و آمار مجالت 
ششصد  مدرسه، باید طی سه سال به ششصد برسد؛ بلکه زمان تأسیس مدارس باید 
گیرد. اینکه فالن مدرسه آیا چه زمانی راه اندازی شد و پژوهش طلبه و  مد نظر قرار 
گیرد(،  راه اندازی مجله در اولویت برنامۀ آن مدرسه قرار دارد یا خیر؟ باید مدنظر قرار 
استان  از  را  انتظاری  همان  کّمی  لحاظ  به  می توانیم  آیا  )اینکه  جغرافیایی  شرایط 
کنید من اینجا وارد  که از استان قم داریم؟ دقت  سیستان و بلوچستان داشته باشیم 
کّمی است. ممکن است واقعًا  محتوا هم نشدم؛ بلکه عطف توجهم حتی به حیث 
کند. البته من آنجا رفتم و تلقی شخصی ام از  مدرسه ایرانشهر نتواند یک مجله دایر 
مدیریت آنجا غیر از این است و صرفًا از باب مثال نام این مدرسه را آوردم.(، بحث 
دیگر شرایط فرهنگی و شرایط اقلیمی است. آیا با توجه به اینکه این مجالت صورت 
تمرینی دارند و ای بسا خطاهای فاحش علمی در آن مشاهده شود. صالح است در 
استان هایی که به لحاظ فرهنگی و اقلیمی با تنوع فرهنگی و مذهبی مواجه هستیم، 
این نشریات منتشر شود؟ اینجا من به طور دقیق نمی توانم پاسخ دهم. شاید بتوان با 
گروه های علمی تربیتی، این نگرانی را برطرف  اعمال نظارت محتوایی بیشتر توسط 

گیرد. ح توسعه مد نظر قرار  کرد. اما پاسخ دقیق آن باید در طر
حرکت مجالت به سمت تخصصی شدن و اولویت های دانشی 

به نظرم مجالت به صورت تدریجی باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند. 
کانون ها بتوانند  کانون های علمی به بلوغ الزم برسند، امکان اینکه بسیاری از  گر  ا
و  رشته ای  صورت  به  علمی  کانون های  که  آنجا  از  و  نیست  دور  کنند  تولید  نشریه 
دانشی  اولویت های  سمت  به  مجله ای  و  کانون  هر  می رود  انتظار  است،  گرایشی 

کند.  مرتبط حرکت 
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آثار مجالت علمی در نظام آموزشی*
قای مجتبی فرهنگیان جناب آ

سرپرست مراکز و امور پژوهشی و عضو شورای علمی

تاثیر مستقیم مجالت واحدهای آموزشی در تقویت نظام آموزشی- دانشی 
مجالت به عنوان یک قالب برای عرضه فرآورده و تولید یک محصول مکتوب 
در ساحت های دانشی مختلف هستند؛ نقش مجالت یعنی محصولی برای عرضه 
توجه  مورد  اساسی  پایه  یک  به عنوان  طالب،  ذهنی  روشمند  ارتکازات  و  تراوشات 

باشد.
زمینه سازی  و  انگیزش  ایجاد  قابل توجهی در  آموزشی نقش  مجالت واحدهای 
که  آنان  ذهن  از  بیرون  عرصه  -به  جوان  طالب  دانش ورزی  و  دیدگاه ها  انتقال 
امکان تعاطی با دیگران وجود دارد -ایفا می کنند؛ لذا تاثیر مستقیمی در تقویت نظام 
آموزشی- دانشی به عنوان سازه ای مبنایی برای تولید آثار پژوهشی خواهند داشت.
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کالن در توسعه مجالت واحدهای آموزشی  سیاست گذاری 
از  علمی  مدارس  رصد  و  وضعیت سنجی  به  باید  ابتدا  مجالت  توسعه  برای 
این ظرفیت ها  با احصاء  و  منظر ظرفیت ها و استعدادهای مکتوب نگاری پرداخت 
کرد. پس باید یک  چشم اندازی از تبدیل استعدادها به موقعیت های علمی طراحی 
سرانه  و  نسبت  و  آنها  تولید  میزان  مجالت،  فلسفه  حوزه  در  کالن  سیاست گذاری 
نشریات به مدارس و طالب را به دست آورد و پس از آن ریل گذاری های الزم را برای 

رسیدن به این اهداف انجام داد.
آموزش و  الزم به ذکر است رسالت اصلی طالب در مدارس)به ویژه سطح یک( 
است، لذا پژوهش، بیشتر ناظر به توانایی و خالقیت های فرا آموزی آنان است. پس 
کم توجه  یا  آموزش منصرف  از  آنان  کردن نشریات ذهن  با فربه  باید توجه داشت 

نشود.

نقش اساسی و ذاتی مجالت در تروبج پژوهش 
با توجه به نظم ارتباطی- علمی حوزه های علمیه که بر دو سنت شفاهی و مکتوب 
استوار است و برونداد پژوهش بیشتر در سنت مکتوب خود نمایی می کند، لذا نقش 

کار ویژه اساسی و ذاتی است.  مجالت در تروبج پژوهش یک 

معطوف بودن قلمرو مجالت مدارس به فهم یک مسئله یا دشواره 
این تلقی ناشی از فقدان چشم انداز روشن و فلسفه غایی مشخص برای مجالت 
رهیافت  نوعی  می رود  توقع  مدرسه ای  مجله  یک  از  که  چیزی  آن  است؛  مدارس 
که بیشتر با مشق پژوهش قرابت دارد. لذا توقع های فراتر از انتظار، از  تمرینی است 
رده گرانی است که نه در توان 

ُ
این نشریات برای حل مسائل نظام و جامعه، تحمیل گ

آن ها وجود دارد و نه فلسفه ذاتی آنها مبتنی بر این امر است. به نظر می رسد قلمرو 
توان مجالت مدارس نهایتا معطوف به فهم یک مسئله یا دشواره باشد از این رو نباید 

توقعات بیش از حد از آنها داشت.
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طراحی موضوعات و عناوین توسط هیأت تحریریه مجالت استان
و  مدارس  به  فراخوانی  دوبار  سالی  استانی  هر  پژوهش  کمیته  می کنم  پیشنهاد 
گروه های پژوهشی و کانون های علمی بدهد و مهم ترین مسائل مورد توجه پژوهش، 
مرتبط با معضالت بوم منطقه را از آنها بگیرد. سپس با اولویت بندی و سطح بندی 
آنها، ابتدا پژوهش های آموزشی یا مربوط به متون آموزشی را احصاء و سپس با درصد 
و به طالب  ح  را مطر پایین تری )حدود سی درصد( مسائل مورد توجه بوم منطقه 
برای انجام پژوهش ارائه نمایند؛ لذا موضوعات و عناوین باید در خود استان   ها در 

گیرد. کندوکاو قرار  هیأت تحریریه همان مجالت طراحی و مورد 
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ظرفیت و کارکردهای مجالت علمی*
حجت االسالم و المسلمین حسین محققیان

کارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی و عضو شورای علمی

کارکردهای مجالت واحدهای آموزشی 
وقتی طلبه ای تحقیقی را در واحدهای آموزشی به سر انجام می رساند، قدم بعدی 
را  اینجا نقش راهنما  را نمی داند چگونه باید بردارد؛ مجالت واحدهای آموزشی در 

برای این طالب دارند.
تقویت  به  کمک  نخست.  دارند:  اصلی  کارکرد  دو  مجالت  این  حقیقت  در 
این  سازی  آماده  و  می دهند  انجام  آموزشی  واحدهای  در  طالب  که  تحقیق هایی 
آسان  نشر  مشاهده  با  طالب  دیگر  در  انگیزه  ایجاد  دوم.  نشر؛  برای  تحقیق ها 

نگاشته های دوستان و همکالسی های آنها.
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کتفا  گیر در فرآیند مجوزدهی و ا توسعه مجالت با حذف قوانین دست و پا 

نکردن به قالب مقاله 
کمک به نشر دیجیتال و یا فراهم کردن بستر نشر آسان می تواند به توسعه مجالت 
این واحدها کمک کند. همچنین حمایت های موردی، غیر مستقیم و معنوی نیز به 

توسعه این مجالت کمک می کند.
گیر  یکی دیگر از راه های توسعه مجالت واحدهای آموزشی حذف قوانین دست و پا

کوتاه آمدن از برخی شروط اخذ مجوز است. در فرایند مجوزگیری و یا 
کافی  که نمی توان مقاله به اندازه  یک ترس نیز در مسئوالن مجالت وجود دارد 
کرد و مجله تاخیر در انتشار پیدا می کند؛ در نتیجه  از طالب واحدهای آموزشی تهیه 
می تواند  راهکار  یک  شود.  راه اندازی  نشریه  که  نمی کنند  قبول  را  خطرپذیری  این 
که مجالت، تمرکز خودشان را از روی مقاله های استناندارد به سمت دیگر  این باشد 
نشر  به  فقط  و  ببرند  است،  شده  طی  آن  در  پژوهش  مسیر  که  علمی  نگاشته های 
گزارش علمی و ... از انواع  کوتاه،  کتفا نکنند. یادداشت علمی، مقاله  مقاله رسمی ا
نگاشته های علمی هستند که در مجالت مرجوح و مطرود شده اند. مجالت می توانند 
کنند و از نظر قانون نیز سی  کمک  که آسان تر است،  در عمل، به نشر این محتواها 

درصد محتوا می تواند قالبی غیر از مقاله استناندارد داشته باشد.

ظرفیت نشر و ایجاد انگیزه برای اساتید و طالب 
کند. اساتید واحدهای  انگیزه  ایجاد  ظرفیت نشر می تواند برای اساتید و طالب 
آموزشی وقتی بدانند که با پیگیری آنها تحقیقات طالب تبدیل به یک اثر قابل انتشار 
می شود، با انگیزه بیشتر پیگیر می شوند. همچنین وقتی نگاشته ای از طلبه ای منتشر 
کارهای بعدی بیشتر می شود و دوستان او نیز با دیدن  می شود، انگیزه خود او برای 
کنند. نام او در مجله ای عالقه مند می شوند، وارد این عرصه شوند و این راه را دنبال 

تمرین پژوهش، هدف اولیه مجالت واحدهای آموزشی 
جامعه  و  نظام  مسائل  حل  آموزشی  واحدهای  مجالت  از  اولیه  هدف  نظر  به 
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که این مسیر را در آینده طی  نیست، بلکه بیشتر تمرینی است برای پرورش افرادی 
که سطح سه دارند  کز تخصصی یا واحدهای آموزشی  کرد؛ البته مجالت مرا خواهند 
کند، ولی اینکه این نگاشته ها مستقیم به  بیشتر و زودتر می تواند این مسیر را طی 
این مباحث بپردازند و یا ثمره ای این گونه داشته باشند، فاصله این مجالت با این 

مباحث زیاد است و اصال هدف از انتشار معمول این مجالت این نیست.

 تأمین محتوای مجالت با استفاده از نیازسنجی های دانشی 
به صورت عام نمی شود موضوعی را برای تامین محتوای مجالت پیشنهاد داد، 
دامنه  که  می شود  باعث  طالب  عالقه مندی  تنوع  هم  و  مجالت  دانشی  تنوع  هم 
وسیعی از موضوعات برای هر پیشنهاد دهنده یا پیشنهاد گیرنده ای باز باشد، ولی در 

اینجا دو راهکار را برای طالب به خصوص پیشنهاد دارم. 
نخست. در کالس ها آنچه اساتید می گویند، عموما قابلیت تحقیق و پژوهش دارد 
ح می کنند، می توانند طلبه را در همان موضوع آموزشی  و اساتید زمانی که بحثی را طر

به سمت تحقیق و پژوهش ببرند، این یک راه است. 
دوم. استفاده از نیازسنجی های دانشی است. الحمد اهلل در ده سال گذشته، یازده 
کتاب های آن و  دانش از دانش های حوزوی در معاونت پژوهش نیازسنجی شده و 
فایل های آن به آسانی در دسترس همه قرار دارد. در این کتاب ها نیازهای دانشی در 
گون دسته بندی   شده اند و اولویت های مختلفی برای آنها در نظر  قالب های نشر گونا
گرفته شده است. طالب می توانند از میان این موضوعات، مسئله مورد نظر خودشان 
کنند. خبر خوش در این زمینه هم اینکه در  کنند و در مورد آن تحقیق  را انتخاب 
که  کار قرار دارد  کنار این یازده اثر حداقل پنج نیازسنجی دانشی دیگر نیز در دستور 
امید است تا دو سال آینده آنها نیز به طالب عرضه شود. همچنین نیازهای پژوهشی 
که طالب و فضالی این  کردستان شناسایی شده  گلستان و  سه استان خوزستان، 
پژوهش  و  استان خودشان تحقیق  و مشکالت  مورد مسائل  در  استان ها می توانند 

داشته باشند.
که منتشر شده، عبارتند از:  کتاب های اولویت های پژوهشی دانش های حوزوی 
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دانش فقه، دانش تفسیر و علوم قرآن، دانش مناسبات دین و روان شناسی، دانش 
اقتصاد اسالمی، دانش ادبیات داستانی، دانش نظام تعلیم و تربیت حوزه، دانش 

کالم شیعه، مهدویت. فقه سیاسی، دانش اصول فقه، دانش علوم حدیث، دانش 
تحقیق اند  دست  در  که  حوزوی  دانش های  پژوهشی  اولویت های  کتاب های 
عبارتند از: دانش مشاوره اسالمی، دانش رجال و اعتبارسنجی، دانش اخالق اسالمی، 

علوم اجتماعی اسالمی، دانش مدیریت اسالمی. 
مدیریت  علمیه/  حوزه های  پژوهش  معاونت  سایت  در  کتاب ها  این  فایل 
مطالعات و برنامه ریزی پژوهشی/ محصوالت، برای دانلود قرار دارد. همچنین این 
در  دانلود  و  جستجو  برای   http://pazhuhesh.ismc.ir تارنمای  در  نیازسنجی ها 

دسترس است.



سخنی با برگزیدگان
 پنجمین جشنواره

بخش دوم
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ظرفیت مناسب مجالت واحدهای آموزشی برای فعالیت طالب در 

گرایش ها و رشته های مختلف 
گرایی قدم بردارند.  حوزه های علمیه باید به اقتضای زمان در راستای تخصص 
اقتضای  به  و  شود  شناسانده  طالب  برای  علمی  رشته های  است  الزم  میان  دراین 

استعداد هر طلبه موضوعات و مساله های پژوهشی ارائه شود. 
فضالی  و  طالب  که  است  مناسبی  ظرفیت  حوزوی  آموزشی  واحدهای  مجالت 
گرایش ها و رشته های مختلف به ویژه در مقام پاسخگویی به شبهات  مدارس در 
کنند. روز جهان اسالم، خودی نشان داده و مقاالت خودشان را در این مجالت چاپ 

آموزش روشمند پژوهش و حمایت مادی و معنوی از مجالت واحدهای آموزشی
کنار سایر برنامه های پژوهشی و با  کیفی الزم است انتشار مجله در  برای توسعه 
گیرد. به عبارت دیگر مجله علمی  توجه به اهداف علمی و پژوهشی مورد عنایت قرار 
باید بتواند به سهم خود، اهداف علمی و پژوهش را تحقق بخشد و در ارتباط دقیق 
با دیگر برنامه ها، آنها را نیز تقویت نماید. به عنوان مثال در مدرسه امام خمینی )ره( 

فرهنگ سازی پژوهش در میان طالب*
کبر رضوی حجت االسالم و المسلمین ا

سردبیر مجله دوفصلنامه علمی اطالع رسانی فاطر
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ارومیه سعی شده است برای تعدادی از مقاالت منتشر شده، نشست هایی نیز برگزار 
گزارش تحقیقات خود بپردازند و طالب  گردد تا در این نشست ها مؤلفان مقاالت به 
نیز به نقد و ارزیابی ساختاری، نگارشی و محتوایی و علمی اثر پرداخته و در نهایت 
مباحث توسط چند تن از داوران جمع بندی شود. ایجاد فضای بانشاط نقد و بررسی 
علمی یکی از ثمرات ارزشمندی است که به نوبه خود می تواند به کیفی شدن مقاالت 
کند و طالب با انگیزه و دقت بیشتر به مطالعه آثار بپردازند. در این میان  کمک  نیز 
برنامه منظم برای آموزش روشمند پژوهش، برگزاری دوره های مجازی و حضوری 
برای معاونت های برتر پژوهشی، تقدیر از مدارس برتر پژوهشی در عرصه تولید مجالت 
به صورت ویژه، فراهم سازی ارتقا رتبه برای مجالت از علمی اطالع رسانی به علمی 
ترویجی و علمی پژوهشی، تشویق مقاالت برتر طالب با چاپ مقاالت در مجالت علمی 
پژوهشی، تشویق و اعطای برخی امتیازات به طالب فعال و نویسندگان مقاالت نیز 
کند. همچنین حمایت مادی و معنوی  کمک  کیفی آثار  کمی و  می تواند به افزایش 
کانون های علمی و حتی انجمن های  برای چاپ مجالت، مرتبط ساختن نشریه با 
علمی و ارتباط طالب جوان با اساتید و متخصصان و زمینه سازی برای استفاده از 

گردد.  تجربیات آنان می تواند در توسعه مجالت واحد های آموزشی موثر واقع 

ایجاد انگیزه علمی و پژوهشی و فراهم سازی بستر آموزش پژوهش محور
کز تولید علم پروراندن  رسالت مهم حوزه های علمیه به عنوان یکی از مهمترین مرا
محققان و پژوهشگران علوم دینی است. برای رسیدن به این رسالت چاره ای جز 
بینش و  ارتقای  از دانش پژوهان در جهت  و روحیه علمی و حمایت  ترویج اخالق 
منش علمی در بین طالب نیست. در این میان مجالت علمی واحدهای آموزشی بستر 
کنند و با شیوه های  کنار آموزش، پژوهش  مناسبی برای طالب جوان هستند تا در 
گفت  نگارش و اصول نگارش متون علمی نیز آشنا شوند. به عبارت دیگر می توان 
پژوهش  آموزش  برای  است  تالشی  آموزشی  واحدهای  در  علمی  مجالت  راه اندازی 
گر به عالقمندی ها و استعدادهای طالب نیز در یافتن موضوعات و نگارش  محور و ا
مقاالت توجه شود، می توان به هدایت تحصیلی و بارور شدن توانایی های آنان نیز 
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کرد. کمک شایانی 
گر مجالت علمی در مدرسه به درستی مدیریت شوند، می توان انگیزه علمی و  ا
که چاپ مقاله در مجله مراحل  پژوهشی را در طالب ایجاد و تقویت نمود و از آنجا 
مشخصی دارد، همین امر می تواند زمینه خوبی برای آشنایی طالب با مهارت های 
الزم باشد. ارائه مقاله در نشست های علمی توان ارائه طالب را باال برده و می توانند 

کنند. اصول و اخالق نقد و پاسخ به منتقد را نیز تمرین 
برای  انگیزه  ایجاد  در  موثری  نقش  علمی  فصلنامه های  و  مجالت  بنابراین، 
کز آموزشی و پژوهشی الزم است  که در مرا ترویج مسائل پژوهشی دارد. طبیعی است 
که می توان در جهت  فعالیت های پژوهشی مدارس انعکاس یابد. از جمله مواردی 
نقش مجالت در ترویج پژوهش بیان کرد عبارتست از انعکاس آسیب ها و چالش های 
پژوهشی، فراهم سازی بستری برای آموزش روش پژوهش و زیر بناهای پژوهشی، 
کز علمی،  گاهی از پیشرفت های علمی مرا بیان مسائل پژوهشی مورد ابتال در جامعه، آ

کردن شکاف علمی با جوامع پیشرفته و رفع نیازها و شبهات روز جامعه است. کم 

جایگاه مجالت در فرهنگ سازی پژوهش در میان طالب 
مجالت علمی به سهم خود می توانند بستری برای آموزش پژوهش فراهم  آورند و 

روحیه و نشاط علمی را در بین طالب تقویت نمایند. 
مجالت واحدهای آموزشی انگیزه خوبی برای طالب جوان و پژوهشگران علوم 
دینی ایجاد می کنند؛ تا آنها مهمترین چالش ها و موضوعات تحقیقی را در مجالت و 
کنند. همچنین جایگاه مجالت در تربیت طالب پژوهشگر  فصلنامه های علمی بیان 
که در مجالت برای فرهنگ سازی پژوهش در میان طالب و  زمانی فهمیده می شود 
کانون های  ایجاد روحیه تحقیق، تعاون، همکاری و فعالیت های تیمی طالب مثل 
علمی قدمی برداریم. لذا با استفاده از مجالت آموزشی می توان این روحیه را در طالب 

کرد. جهت پیشرفت پژوهش تقویت 

کردن طالب با برخی موضوعات، مسائل و شبهات آشنا 
در نگاه اول نباید انتظار داشت طالب جوان به مسائل و چالش های علوم بپردازند 
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 ... و  اجتماعی  فرهنگ،  اساسی  مشکالت  یا  کنند  ارائه  نظریه ای  بتوانند  احیانًا  و 
که طالب جوان در حال آموختن هستند مجالت علمی در  کنند. چرا  مسائلی را حل 

مدارس نیز وسیله ای است برای بهتر یادگرفتن و تمرین پژوهش.
با این حال می توان طالب را با برخی از موضوعات، مسائل و شبهات آشنا کرد. مثاًل 
با هماهنگی های الزم، می توان پاسخ به برخی از سواالت دانش آموزان را به طالب 
کار می توان  کنند و مقاله علمی بنویسند. با این  کرد تا در مورد آنها تحقیق  گذار  وا
کمک  نیز  آثار  کیفی شدن  به  و  آموخت  را به طالب  روحیه مسئولیت پذیری علمی 
کرد. البته تمام این مراحل باید تحت نظارت معاون پژوهش و اساتید باشد. در این 
صورت مجالت واحدهای آموزشی می توانند ضمن نوآوری درارائه مطالب بسیاری از 

کند. کالمی، اخالقی و غیره جامعه را حل  مشکالت علمی را در قالب های 

کشور  توجه به نیازهای پژوهشی نهادها و سازمان های مختلف 
توجه به عالیق و روحیات علمی طالب بسیار مهم است و پژوهش باید با انگیزه 
گیرد و در تامین محتوا و موضوعات به اهداف علمی و  درونی و دغدغه محقق انجام 
مورد انتظار مواد درسی در هر پایه و مقطع تحصیلی توجه شود. چرا که پژوهش نباید 
در عرض آموزش و بی تفاوت به آن باشد. بلکه پژوهش باید بتواند آموزش را تعمیق 

کند. کاربردی  کرده و 
نهادهای  و  جامعه  نیازهای  و  حوزوی  دانش های  و  علوم  مسائل  و  موضوعات 
محتوای  تامین  در  می تواند  طالب  توان  و  علمی  سطح  به  عنایت  با  نیز  مختلف 
مجالت مورد توجه قرا گیرد. لذا باید نیازهای پژوهشی نهادها و سازمان های مختلف 
که متولیان امور جامعه هستند را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال نیازهای  کشور 
ح و ارائه راهکارهای مناسب  اقتصاد اسالمی، روان شناختی، شناخت شبهات مطر
گذاشت تا با  جهت پاسخگویی، مدیریت اسالمی جامعه را با طالب و فضال در میان 

افکار و ایده های نو به حل مشکالت علمی بپردازند.
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پرداختن به رشته های علمی برای پژوهش هدفمند و تربیت طالب 

صاحب نظر و محقق
هدف و انگیزه مجالت در واحدهای آموزشی بکارگیری اساتید و طالب در جهت 
تحقیق و پژوهش و خلق آثار مفید علمی است که می توان طالب را به دسته های چند 
نفری تقسیم نمود و هر دسته ای را تحت مدیریت یکی از اساتید در جهت پژوهش 
کرد. برای اینکه پژوهش هدفمند و دارای نتیجه علمی باشد هر دسته ای  بکارگیری 
را در یک موضوع خاص علمی به عنوان مثال فقهی، اصولی، کالمی مشغول نمود که 
کار تحقیقی طالب  گذشت زمان و در نتیجه  کند تا با  این مجالت پیوسته ادامه پیدا 

در یک رشته خاص، محقق و صاحب نظر پرورش دهد.

تهیه سرفصل پژوهشی برای انگیزه بخشی و رغبت بیشتر طالب به پژوهش
پژوهش  معاونت  در  سرفصلی  می توان  آموزشی  واحدهای  مجالت  توسعه  برای 
کار پژوهشی طالب جایگاهی قائل بود و رغبت طالب  که برای  گرفت  مدارس در نظر 

پژوهش عامل شکوفایی مدارس حوزوی*
حجت االسالم و المسلمین حسینعلی  دهقانی

مدیر مسئول مجله اندیشه رضوی
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که بزرگان  کار پژوهشی تشویق و دارای انگیزه نماید، همان انگیزه ای  را در انجام 
کار تحقیق و نوشتن بر نمی داشتند. حوزه حتی در بستر بیماری دست از 

کارگیری فکر و خالقیت طالب با تشویق های جذاب و نشر مطالب مفید  به 

در مجالت 
که طالب  کار پژوهشی را در مدارس علمیه سروسامان داد  اصوال زمانی می توان 
گرفتن چند نمره در امور پژوهشی نمی توان  دارای انگیزه باشند و به صرف در نظر 
طالب را دارای انگیزه نمود، بلکه با جمع آوری مطالب مفید و نشر آنها در مجالت 
کارگیری فکر و خالقیت طالب می توان به  و تشویق های جذاب زمینه ای برای به 

پژوهش مطلوب دست یافت.
با تعیین شاخص های علمی برای مجالت می توان از نوآوری و خالقیت طالب در 

تربیت طالب پژوهشگر موفق بود.

موضوع سبک زندگی و مسائل مبتال به جامعه باب شکوفایی پویا در 

مدارس
با ورود طالب به عرصه پژوهشگری و نویسندگی موضوعات مختلف را برای طالب 
در زمینه سبک زندگی اسالمی و مسائل مبتلی به جامعه می توان باب شکوفایی پویا 
که هم  درمدارس را باز نمود و طالب را در عرصه های مختلف زندگی مردم وارد نمود 
اثر تربیتی آن برای خود طالب و خانواده ها و هم نقشی در زندگی مردم داسته باشند.

گام دوم در مجالت واحدهای آموزشی  انتشار مفاد بیانیه 
از  گام دوم  بیانیه  انقالبی و  با توجه به شروع چهل سالگی دوم  به نظر می رسد 
سوی مقام معظم رهبری»مّدظله« که خطاب آن به نسل جوان است می توان طالب 
گام دوم نمود و برای هر بندی از آن بیانیه فصلی برای پژوهش  را وارد بحث مفاد 
که طالب تهیه می کنند در مجالت مدارس انتشار  طالب باز نمود و در نتیجه از اثراتی 

کتاب به جامعه عرضه نمود.  و نتیجه چند نشریه را به صورت 
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کردن نیازهای حکومت اسالمی با تولید علم در قالب مجالت  برطرف 
کند و محصول علمی به ویژه مجله نداشته باشد، آن  گر مدرسه سالی را سپری  ا

ح است: سالش خسارت بار خواهد بود. تولید مقاله و آثار علمی از دو جهت قابل طر
ٍد علیه  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ ِبی َعْبِد اهلِل الّصَ

َ
الف( بعد اعتقادی: طبق حدیث: َعْن أ

اَس ِفی َصِعیٍد َواِحٍد َو ُوِضَعِت   الّنَ
َ

َکاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة َجَمَع اهلُل َعّزَ َو َجّل السالم َقاَل ِإَذا 
َهَداِء؛  

ُ
ُح ِمَداُد اْلُعَلَماِء َعَلی ِدَماِء الّش َهَداِء َمَع ِمَداِد اْلُعَلَماِء َفُیَرّجَ

ُ
اْلَمَواِزیُن َفُتوَزُن ِدَماُء الّش

گر عالم بروز علمی نداشته باشد حاصل مصدر علم را  مداد علماء موضوعیت دارد لذا ا
ایجاد نکرده، در حالی که این حاصل مصدر علم )مداد العلماء( بر خون شهید ترجیح 

دارد و حافظ دین و خون شهید است.
گر عالم انقالبی، مسلح به صالح علمی و ذو اثر علمی نباشد به  ب( بعد انقالبی: ا
کردن نیازهای حکومت اسالمی نیاز  بی سوادی متهم خواهد شد و از طرفی برطرف 

که یکی از قالب های آن مجالت خواهد بود. به تولید علم دارد 
 

مجالت علمی انگیزه توسعه پژوهش*
حجت االسالم و المسلمین محمدجواد بوربور

سردبیر مجله رواق فقاهت
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مجالت باعث ایجاد انگیزه در پژوهش 
یا استاد می بیند  ایجاد شود و طلبه  گانه ای  اساتید مجله  جدا برای طالب و  گر  ا
مقاله اش در مجله مدرسه چاپ شده، انگیزه او برای ادامه پژوهش مضاعف می شود 

و اعتماد به نفس الزم برای پژوهش را خواهد داشت.
اثر  این  امکان  حد  تا  می کند  سعی  او  و  است  فرد  یک  تولیدی  اثر  واقع  در  مقاله 
کرده و مقاالت  ابرومند باشد، لذا به بحث نشانه های و استاندارهای پژوهش توجه 
بیشتری ارائه می کند و موضوعات جدیدتر مورد کاوش قرار خواهد گرفت و ابعاد جدید 

از مسائل مورد نیاز جامعه بررسی خواهد شد.
در زمینه تامین محتوای مجالت، طالب نخست باید موضوعات دروس متداول 
کسب توانمندی علمی بیشتر، به موضوعاتی  کنند و با  کار  فقهی و اصولی و رجالی را 

درباره امنیت و اقتصاد و ... بپردازند.
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مجالت پژوهشی زمینه نشر تحقیق های جدید و نقد و بررسی مقاالت در 

یک رشته  علمی 
علمی  رشته های  تقویت  برای  مناسب  بستری  آموزشی،  واحد  علمی  مجالت 
واحدهای آموزشی هستند و وجود چنین مجالتی، شرط کافی برای این مهم نیست، 
کنار آن، طالب به درستی با شیوه و چگونگی پژوهش در رشته مربوط  بلکه باید در 

به خود نیز آشنا شوند.
 تقویت یک رشتۀ علمی مانند فقه و اصول، در سه محور قابل تصور است: 

که تاثیر مستقیمی در فهم مساله دارد؛ 1. تاریخچه مسالۀ فقهی و اصولی 
2. تقریر مناسب از مساله و ادلۀ آن؛

3. توسعۀ حدود بحث و نوآوری در آن. 
یک پژوهش مناسب، باید حداقل مشتمل بر دو محور اول از این محورها باشد. 
لذا یک مقاله پژوهشی، حداقل در دو محور باعث تقویت یک رشتۀ علمی می شود. 
مجالت پژوهشی افزون بر نشر تحقیق های جدید در یک رشته خاص، زمینه را برای 

مجالت علمی عامل شروع پژوهش های نوین*
حجت االسالم و المسلمین مهدی خیاط زاده

سردبیر دوفصلنامه علمی اطالع رسانی نگاه
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که یک مزیت دیگر برای آنها به شمار می رود. نقد و بررسی این مقاالت فراهم می کند 

کیفی مجالت با برگزاری جشنواره  و آموزش شیوه های  کمی و   توسعۀ 

پژوهشی 
کیفیت یک مقاله  کیفیت مقاالت آن است.  کیفیت یک مجلۀ پژوهشی مرهون 
یک  کیفی  توسعۀ  برای  بنابراین،  است.  پژوهشگر  مهارت  به  وابستۀ  نیز  پژوهشی 
البته،  مجله علمی در واحد آموزشی، باید شیوه های پژوهش، آموزش داده شوند. 
کاهش خروجی آن می شود، لذا بهترین  کالسی این شیوه ها، باعث  تدریس خشک 
که چند طلبه زیر نظر یک استاد  شیوه، آموزش ضمن پژوهش است، به این معنا 

پژوهشگر در ضمن انجام یک پروژۀ تحقیقاتی با مراحل پژوهش نیز آشنا شوند. 
تعریف  پژوهشی،  جشنواره های  برگزاری  طریق  از  مجله،  یک  کمی  توسعه  اما 

کارگروه های پژوهش جمعی و مانند آن، قابل حصول است. 

مجالت پژوهشی باعث پدید آمدن پژوهش  های جدید 
باید  ابتدا  لذا  می پذیرد.  صورت  مجهول  یک  کردن  معلوم  هدف  به  پژوهش 
مساله ای در ذهن پژوهشگر شکل بگیرد و این مساله باعث دغدغۀ فکری او شود، تا 
کارهای  پژوهش آغاز شود. یکی از راه های تشکیل یک مجهول در ذهن پژوهشگر، 
پژوهشی قبلی است. در هر اثر پژوهشی از زاویه ای خاص به یک موضوع نگاه می شود 
ح این مساله و پاسخ به آن  و حکمی از احکام موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. طر
را برای موضوع پژوهشی به همراه  ح سواالت و مسائل جدیدی  می تواند زمینۀ طر
داشته باشد. این مسائل جدید می توانند توسط پژوهشگران دیگر تعقیب شوند. بر 
این اساس، مجالت پژوهشی افزون بر نشر پژوهش های صورت گرفته، مسائل جدید 
پیرامون موضوعات آن پژوهش ها را نیز در اختیار خوانندگان قرار می دهند و از این 

رهگذر باعث پدید آمدن پژوهش های جدید می شوند.

آموزش عملی پژوهشگران مبتدی و ایجاد انگیزۀ برای انجام پژوهشی نو 
مجالت علمی در دو محور برای تربیت پژوهشگر نقش آفرینی دارند: 
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یک  پیرامون  نشده  انجام  و  شده  انجام  فعالیت های  گزارش  ارائه  اول:  محور 
موضوع؛ 

محور دوم: ارزشیابی و داوری مقاالت ارسالی برای مجله.
توضیح این دو محور: یکی از موانع مهم در پژوهش، نداشتن مساله است. این 
که یک طلبه و دانشجو، در تعیین موضوع خود حیران شده و در  امر باعث می شود 
نهایت، از اصل پژوهش منصرف شود و یا به کارهای کلیشه ای رو آورد. مجالت عملی 
ح مسائل جدید برای پژوهش می توانند، پژوهشگران مبتدی را از این حیرت  با طر
کنند. از طرفی، ارزشیابی  کاری نو، دو چندان  بیرون آورده و انگیزۀ او را برای انجام 
برای پژوهشگران  آموزشی عملی  کارکشته هستند،  از پژوهشگران  که خود  داورانی 
از نکات  با بسیاری  انتقادات داور مقاله، می توانند  از رهگذر  مبتدی است و ایشان 

مهم شکلی و محتوایی آشنا شوند.
احاطه علمی پژوهشگر به موضوع پژوهش سهم بسزایی در رشد جامعه و حل 

مسائل جامعه و نظام دارد.
کارکرد  مجالت واحدهای آموزشی دارای سطوح مختلفی هستند و هر سطحی نیز 
دانشجویان  و  طالب  به  مربوط  مجالت  مثال،  طور  به  دارد.  را  خود  به  مخصوص 
کارکرد آنها نیز بیش از آنکه حل مساله  مبتدی، از سطح محتوایی نازلی برخوردارند و 
باشد، آموزش پژوهش است. لذا توقع حل مسائل جامعه و نظام از این سطح، توقعی 
سطح  تخصصی،  مرکز  یک  آموختگان  دانش  به  مربوط  مجالت  اما  است.  نابجا 
کارکرد آنها نیز ارائه نوآوری های مربوط به آن علم  باالتری دارند و بر همین اساس نیز 
است. یک بخش از این نوآوری ها می تواند ناظر به حل مسائل جامعه و نظام باشد. 
که به موضوع پژوهش خود، احاطۀ علمی دارد و با شیوه های پژوهش  پژوهشگری 
نیز آشناست، قطعا می تواند مسائل جامعه و نظام را که مرتبط به رشتۀ علمی اوست، 

کار پژوهشی خود قرار دهد و سهمی بسزا در رشد جامعه داشته باشد. محور 

کار های پژوهشی مسائل جدید علوم، محور 
کارکردهای اختصاصی هر سطح، محتوای  با توجه به سطوح مختلف مجالت و 
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این مجالت نیز باید متفاوت از یکدیگر باشد. برای مجالت مربوط به طالب مبتدی، 
در  مثال  طور  به  باشد.  درسی  کتاب های  در  موجود  مطالب  پیرامون  باید  پژوهش 
ح در علم صرف، نحو،  سه سال اول حوزه، پژوهش ها باید ناظر به موضوعات مطر
بالغت و در سطح علمی کتاب درسی باشند. در سه سال دوم نیز پژوهش ها باید ناظر 
ح در کتاب لمعه و اصول فقه و در سطح همان کتاب باشند. اما برای  به عناوین مطر
مجالت مربوط به دانش آموختگان یک رشته، پژوهش ها باید صبغۀ نوآوری به خود 
که  کتاب های درسی فراتر روند. در این مرحله باید مسائل جدیدی  گرفته و از حدود 
گیرند. به طور مثال،  کار پژوهشی قرار  ح می شوند، محور  ذیل عناوین یک علم مطر
مسائل مربوط به فقه تربیت، فقه پول، فقه بورس و مانند آن، در رشتۀ فقه قابل 
و  فقه شیعه  بین اصول  تطبیقی  نیز موضوعات  فقه  رشتۀ اصول  در  ح هستند.  طر

ح شود. فلسفۀ زبان اندیشمندان غربی مطر
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مجالت حوزوی و ایجاد انگیزه مقاله نویسی در طالب 
و  مسئوالن  طالب،  همواره  که  است  بزرگی  معضالت  از  یکی  رشته  انتخاب 
نظر  اتفاق  آن  بر  که همگان  نقطه ای  تنها  است.  کشیده  به چالش  را  برنامه ریزان 
دارند این است که طلبه باید رشته های مختلف را تست کند و در هر رشته، مطالعاتی 

کند. گاهانه رشته علمی خود را برای ادامه تحصیل انتخاب  داشته باشد تا بتواند آ
به نظر می رسد یکی از بهترین راه ها برای آشنایی یک طلبه، نوشتن مقاله در آن 
که طلبه در پژوهش الزام می شود یک مسئله از آن دانش را به طور  رشته باشد، چرا 
راحت تر  رو،  از همین  آشنا شود.  آن رشته  در  با روش پژوهش  و  کند  بررسی  عمیق 
که مجالت حوزوی،  که به آن رشته عالقه دارد یا خیر. از آنجا  می تواند متوجه شود 
کند، به  یکی از بهترین راه هایی است که می تواند در طلبه انگیزه مقاله نویسی ایجاد 

که طلبه یک قدم به انتخاب رشته نزدیک تر شود.  نظر می رسد 

کیفی مجالت واحدهای آموزشی  کمی و  راهکارهای توسعه 
که از  که برای انتشار یک مجله، اواًل به تعدادی مقاله نیاز است  باید توجه داشت 

پژوهش و کمبود آن در مدارس حوزوی*
حجت االسالم و المسلمین محمدصادق فاضل

سردبیر مجله دوفصلنامه علمی گــام
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لحاظ شکلی و محتوایی در حد قابل قبولی باشند؛ ثانیًا معاون پژوهش مدرسه باید 
کند. ج دهد تا آن مقاالت را در قالب مجله منتشر  هّمتی به خر

شدن  پررنگ تر  برای  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت  پیگیری  به  توجه  با 
پژوهش درسی در مدارس علمیه، نیاز اول تا حدودی برطرف می شود و امید است 
که در پایان سال تحصیلی، مدارس تعداد مشخصی مقاله داشته باشند تا از میان آنها 

کنند و در مجله منتشر شود. گزینش  بهترین مقاالت را 
بر اساس  یا  و  ندارند  یا معاون پژوهش  آموزشی،  اما متأسفانه، غالب واحدهای 
خاطر  به  است.  آموزش  معاون  عهده  به  مدرسه  پژوهشی  فعالیت های  ضوابط، 
همین، مجله مدرسه فاقد متصدی خواهد بود، در صورتی که شروع به کار یک مجله 
و  تالش  ساعت ها  به  و  است،  پیچیده  و  طاقت فرسا  سخت،  بسیار  کاری  آموزشی 

زحمت نیاز دارد تا به مرحله انتشار برسد. 

انگیزه بخشی مجالت واحدهای آموزشی برای انجام پژوهش
کمال طلب است و همواره تالش می کند تا به جایی برسد.  انسان ذاتًا موجودی 
کمال یک  کمال یک نفر شهرت است،  کمال را در چیزی می داند؛  البته هر شخصی 

کمال یک نفر قدرت است و ... نفر ثروت است، 
می آورد،  ارمغان  به  طلبه  برای  را  شهرت  حوزوی  واحدهای  مجالت  که  آنجا  از 
انجام  برای  خوبی  انگیزه  می دانند  خود  کمال  را  شهرت  که  طالبی  برای  می تواند 
گر در مجله واحدهای حوزوی و یا غیر  البته، مقاالت طالب، ا کند.  پژوهش ایجاد 
او  برای  از جمله  دارد،  دنبال  به  برای طلبه  نیز  را  کماالت دیگری  منتشر شود،  آن 
ثروت، قدرت، معنویت، ثواب و ... می آورد؛ اما از آنجا که طلبه نسبت به این مسئله 
برای  را  این فواید  تا  آموزشی است  این وظیفه معاون پژوهش واحد  ندارد،  اشراف 

که تأثیر مثبتی داشته باشد. کند، ان شاء اهلل  طالب تشریح 

مجالت واحدهای حوزوی سنگ بنا و از قدم های نخستین برای تربیت پژوهشگر
همانطور  اما  می شود.  محسوب  کشور  توسعه  و  پیشرفت  محرک  موتور  پژوهش 
از همین  از سخت ترین فعالیت های حوزوی است.  که مستحضرید، پژوهش یکی 
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که تسلط بر پژوهش و رسیدن به درجه پژوهشگری سال ها تمرین، تکرار،  روست 
کرد  ممارست، همت عالی و ... نیاز دارد. اما باالخره این مسیر را باید از جایی شروع 
که بهترین زمان و مکان برای شروع مسیر سخت و طوالنی پژوهشگر شدن، ابتدای 

ورود به حوزه و واحدهای آموزشی و مدارس علمیه است. 
انگیزه در طالب دارند،  که در ایجاد  تأثیری  با  پس مجالت واحدهای آموزشی، 

تأثیر زیادی در تربیت پژوهشگر دارند. 
طلبه با تالش در عرصه پژوهش و آشنایی با مبانی دین اسالم، توان حل مسائل 

جامعه و نظام را به دست خواهد آورد.
که درباره مدیریت پژوهش در واحدهای آموزشی وجود دارد  نکته بسیار مهمی 
مسائل  بر  هنوز  است،  دین شناسی  و  طلبگی  راه  آغاز  در  که  طلبه ای  که  است  این 
دینی آشنا نشده است تا بتواند به وسیله پژوهش، آموزه های اصیل دینی را از منابع 
ابتدایی تحصیل خود  که طلبه در سال های  از این رو، مقاله ای  کند.  آن استنباط 
کارورزی مقاله نویسی  تولید می کند، یک مقاله تمرینی است، برای تمرین پژوهش و 
کاماًل  که طلبه برای تمرین پژوهش باید با موضوعات بسیار ساده و  و بدیهی است 
از  پس  که  است  صورت  این  در  شود.  مسلط  پژوهش  مسیر  به  تا  کند  آغاز  تکراری 
سال ها تالش در عرصه پژوهش و همچنین، آشنایی با مبانی دین اسالم، توان حل 

مسائل جامعه و نظام را به دست خواهد آورد.
در نتیجه نمی توان از طلبه مبتدی انتظار داشت تا بتواند برای حل مسائل جامعه 
کمکی داشته باشد؛ و  و نظام پیشنهاد خاصی ارائه دهد و در این عرصه به جامعه 
گونه مقاالت است،  کردن این  که مجالت واحدهای حوزوی برای منعکس  از آنجا 
پس انتظار حل مسائل جامعه و نظام از مجالت واحدهای آموزشی، دور از واقع به 

نظر می رسد. 

کم رنگ شدن مجالت مدارس آموزشی تنّوع دانشی مقاالت سبب 
انتخاب موضوع تحقیق شرایطی دارد که اولیِن آنها عالقه محقق است. در مشاوره 
که به سمت عالقه دانشی  کرد  گونه ای راهنمایی  انتخاب موضوع، باید طالب را به 
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گام بردارد و در آن زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازد.  خود 
کمتر مدرسه ای بتواند  که  همین مسئله، و تنّوع دانشی مقاالت، سبب می شود 
که  کنند. بدین معنا  کند. نهایتًا اینکه نشریه را ویژه نامه ای  مجله تخصصی منتشر 
کار، مقاالت طالب  هر شماره از مجله را به یک موضوع اختصاص دهند. و برای این 
کنند و مقاالت هر دانش را در یک شماره منتشر نمایند. البته،  را دسته بندِی دانشی 
کنند.  کم است، می توانند از مقاالت سال قبل طالب نیز استفاده  گر تعداد مقاالت  ا
در این صورت، در طول دو یا سه سال، می توانند در هر رشته حوزوی، چندین مقاله 

که قابلیت چاپ در یک ویژه نامه را داشته باشد. داشته باشند 
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مجالت باعث اشتیاق طالب به علم آموزی و رسیدن به مقامات علمی
با توجه به اینکه طالب، مجالت مدارس را مطالعه می کنند، روش مقاله نویسی 
و تازه های نظریات را می بینند و بعضًا با روش و منش اساتید و علمای خلف و سلف 
تا  یاد می گیرند، اشتیاقی در آن ها پیدا می شود  را  آنها  کرده و خدمات  آشنایی پیدا 
در علم آموزی و رسانیدن خویش به مقامات علمی جدی تر باشند و همچنین طبعًا 
شوق نوشتن مقاالت علمی در آن ها پدید می آید و روش مقاله نویسی از دیگران را یاد 
می گیرند و در راستای مطالعه و یافتن مطالب علمی تالش می کنند و این امور سبب 

می شود روز به روز اطالعات خود را افزون نموده و از نظر بنیه علمی قوی تر باشند. 

توسعه مجالت واحدهای آموزشی با حمایت های مادی و معنوی 
ح شدن در جامعه  نظر به اینکه هر انسانی، به ویژه در سنین جوانی، فطرتًا مطر
کار فرار  که از این  را می پسندد، جوان است و جویای نام و تعریف انام ـ جز اولیاء اهلل 
می کنند ـ روی این مبنا ارزش قائل شدن و مسئولیت دادن و تشویق نمودن لفظی 
برای توسعه  راهکارهای مناسب  آنها  کردن مقاالت بهتر  و مادی و معنوی و چاپ 

حمایت از پژوهش علمی در مدارس*
حجت االسالم و المسلمین احمد صالحی

مدیر مسئول مجله رحیق
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کمی خواهد بود . کیفی و  مجالت واحدهای آموزشی از نظر 
مجالت در ترویج پژوهش بین طالب و آموزش روش پژوهیدن و یافتن مطالب و 

موضوعات قطعًا مفید و موثر هستند و نقش بسزایی دارند. 

تربیت پژوهشگر طلبه با مقاله نویسی  در مجالت واحدهای آموزشی
ورود طالب به مقاله نویسی  در مجالت واحدهای حوزوی، سبب پخته تر شدن و 

تربیت یافتن آنان می گردد.
انحاء  با  بتوانند  و  آورند  وجود  به  طالب  برای  را  الزم  بصیرت  امر،  مسئولیا  گر  ا
کار بیاورند، مجالت واحدهای آموزشی  کرده و پای  مختلف طالب را توانمند تربیت 

کنند. در حّد خویش خیلی از مسائل و مشکالت جامعه و نظام را می توانند حل 

کرسی های آزاد اندیشی  تامین محتوای مجالت با برگزاری سمینار و 
کرسی های آزاد  مسئولین امور حوزوی می توانند با برگزاری سمینارها و میزگردها و 
اندیشی و تشویق های الزم، موضوعات زیادی را برای تامین محتوای مجالت فراهم 
آورند و به نظر می رسد موضوعاتی نظیر: نظام خانواده، علل افزایش طالق و گسستن 
نظام خانواده، چگونه تربیت یافتن فرزندان و مشکالت اجتماعی همانند مهاجرت 
از روستاها به شهرها، به وجود آمدن حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و عواقب سوء 
کشف حجاب، تشبه به غیر مسلمان به عنوان  آن، راهکار حل مشکل غرب گرایی، 
مدرنیته و فساد این موارد و اصالح نظام بانکی و حل مشکالت نظام حوزوی در ابعاد 

مختلف می تواند موضوعاتی به روز برای پژوهش  باشند. 
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مجالت الگوی مناسب نوشتاری برای طالب جهت ارائه مقاله
گر مقاالت و مجالت با راهکارهایی علمی و در چارچوب قوانین پژوهشی نوشته و  ا

گذار خواهد بود. ثبت شوند در چند جهت اثر 
گر این مجالت  1. الگوی مناسب نوشتاری برای طالب جهت ارائه مقاالت، به ویژه ا
متنوع بوده و در علوم پایه مثل ادبیات و منطق و سایر علوم باشند بیشتر باعث دست 
گسترده  علمی جهت  به قلم شدن طالب از همان پایه های ابتدایی حوزه می شوند و 

نوشتن هر چه بهتر مقاالت پیدا می شود.
2. مجله پژوهشی باعث آشنایی طالب عزیز با موضوعات مختلف علی الخصوص 
که خود نیرو محرکه ای برای دست به قلم  با رویکرد تحلیلی و مسئله محور  است 

شدن است.
3. احساس توانمندی جهت دست به قلم شدن. یکی از معضالت اولیه و اساسی 
طالب که تا سال ها در میان آنها باقی می ماند ترس از دست به قلم شدن است. طلبه 
که توانمندی الزم را جهت نوشتن اثر آن هم در چارچوب قوانین را ندارد،  فکر می کند 
که توسط طالب از سطوح مختلف مقاله دارد، می بیند ترس از  ولی وقتی مجالت را 

محالت علمی باعث رشد طالب جوان*
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رمضانی

سردبیر مجله خاتم
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او زدوده می شود.
4. آشنایی با منابع بسیار و لو اجمالی خود مشوقی جهت مراجعه به آن منابع است.

کیفی مجالت پژوهشی راهکارهای توسعه کمی و 
کیفیت مجالت بستگی به مقاالت طالب دارد و کیفت مقاالت چند چیز اساسی است:
کارگاهی  نویسی در حوزه ها مخصوصا به صورت  گیر مقاله  فرا و  آموزش صحیح   .1
)البته الزمه این امر پشتیبانی مرکز از بخش پژوهش مدارس با ارسال اساتید مجرب 

و صاحب اثر است(؛
2. ایجاد انگیزه پژوهش در سطوح مختلف آموزشی )پیشنهاد می شود به جای کثرت 

کالس ها با رویکرد پژوهشی برگزار شود(؛ سر فصل های آموزشی برخی از 
3. حمایتهای مادی و معنوی مناسب از صاحبان اثر؛ 

4. اعتماد سازی برای طالب با برگزاری پر رنگ جشنواره ها )همچون جشنواره عالمه 
که با افول سازکارهای جشنواره برخی دوستان طلبه آن اشتیاق اولیه خود  حّلی( چرا 

را از دست داده اند
وقتی طالب روی خوش نشان دهند خود به خود تعداد مقاالت خوب باال می رود 
و دست مسئوالن جهت انتشار مجالت بازتر خواهد بود و در راستای توسعه نشریات، 
علمی تخصصی کردن مجالت در حوزه های مختلف ادبیاتی و عقلی و فقهی و اصولی 

و غیره اثرگذار خواهد بود.

اثر مجالت آموزشی در حل مسائل نظام
ح شده در بسیاری از مجالت  نکته  مهم و  بدون تعارف اینکه موضوعات مطر
علمی ناظر به مشکالت جامعه نیست، بلکه در حّد یک تئوری و بعضا دور از دسترس 
تکرار  ولی  دارند  محتوا  ارائه  در  نوگرایی  بر  سعی  چه  گر  ا مجالت  از  برخی  و  است. 

کم رنگ می کند. مکررات بی مورد، اشتیاق افراد را 
نکته بعد اعتماد به برخی طالب توانمند ولی ناشناخته در مدارس علمیه سطح 
کله نظام و قلم فرسایی طالب  کشور است که عرصه ارائه موضوعات مهم مرتبط با شا

که الزمه آن تمرکز زدایی از قم و اعتماد بر حوزه شهرستان هاست. توانمند 
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کاربردی  مجالت عرصه تمرین عملی و 
و  بود  خواهد  آموخته ها  عملی  تمرین  منزله  به  مجالت  این  در  طالب  فعالیت 
کالمی و... از جنبه تئوری بودن به جنبه عملی و  مباحث فقهی و اصولی، ادبیاتی، 

کاربردی تغییر پیدا می کند و به تثبیت مباحث در ذهن طلبه کمک شایانی می کند.

کیفی مجالت با آموزش پژوهش محور توسعه 
قطعا  می دهم.  ترجیح  کمی  توسعه  بر  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  را  کیفی  توسعه 
آموزش روش های پژوهش و تحقیق به صورت جدی و پژوهش محور شدن دروس 

کیفی مجالت خواهد شد. خود به خود منجر به توسعه 

کارآمدی پژوهش، عدم انگیزه و آشنایی با روش های پژوهش  دالیل اصلی نا
کنار عدم  مجالت واحدهای آموزشی بیشتر جنبه انگیزه دهی دارد و نبود آن در 
کارآمدی پژوهش در حوزه های  کافی با روش های پژوهش، از دالیل اصلی نا آشنایی 

علمیه است.

مجالت علمی عرصه تمرین پژوهش*
حجت االسالم و المسلمین مصطفی حسنی

سردبیر مجله ترجمان
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افزایش خودباوری طالب پژوهشگر با ترویج مجالت 
ترویج مجالت نقش اساسی در افزایش خودباوری طالب پژوهشگر دارد و پیشنهاد 

گردد. که مجالت به عنوان رزومه علمی طالب محسوب  من این است 

مجالت واحدهای آموزشی بیشتر جنبه تمرینی دارند.
باید  نیز  ما  انتظارات  سطح  بنابراین  دارند  تمرینی  جنبه  بیشتر  مجالت  این 
متناسب با ظرفیت آنها باشد. موضوعات تربیتی، اخالقی، تفسیری و علوم حدیث از 
موضوعات معقول در این مجالت است. به دلیل اینکه غالبا به موضوعات اصولی، 

کالمی پرداخته می شود.  فقهی و ادبیات عرب و 



گزارش جشنواره پنجم
بخش سوم
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گزارش فعالیت های جشنواره مجالت واحدهای آموزشی  *
فراخوان و اطالع رسانی

در   98-97 سال  در  که  آموزشی  واحدهای  مجالت  جشنواره  پنجمین  فراخوان 
اسفند 98 به مدیران واحدهای آموزشی ابالغ شد و 59 عنوان مجله در سه سطح علمی 

کز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی در این جشنواره شرکت کردند.  از مدارس و مرا

ثار * دریافت، ثبت و طبقه بندی آ
در این دوره 59 عنوان مجله در قالب 150 شماره و به تعداد 157 نسخه به این 

جشنواره ارسال شد. 

کل آثار دریافتی جشنواره مجالت علمی واحدهای آموزشی تعداد 

تعداد عناوین مجالت دریافتی شمارگان دریافتی نسخه های دریافتی
59 150 157

* مجالت دریافتی به تفکیک استان
در این دوره 59 عنوان مجله در قالب 150 شماره و به تعداد 157 نسخه به این 

جشنواره ارسال شد.
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* تفکیک نشریات دریافتی بر اساس سال چاپ

* تعداد مجالت به تفکیک نوع انتشار
کننده در جشنواره از جهت نوع انتشار به چند  مجالت واحدهای آموزشی شرکت 

دسته تقسیم می شوند:
گاهنامه  .1

2. ماهنامه 
3. فصلنامه 

4. دو فصالنه
5. سالنامه 
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کننده در جشنواره چهارم و پنجم  * تناسب درصد مجالت شرکت 
کننده در جشنواره هجده عنوان مجله در جشنواره سابق هم  از مجالت شرکت 
به خاطر مشکالت  بیست عنوان مجله  میدانی  بررسی های  و طبق  داشتند  شرکت 

هزینه ای تولید و انتشار، از شرکت در این جشنواره محروم ماندند.

کنندگان جشنواره چهارم در پنجمین جشنواره مجالت * نسبت شرکت 
شرکت مجالت دوره های قبل و به ویژه جشنواره چهارم درجشنواره پنجم
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* شیوه دریافت مجالت و نشریات واحدهای آموزشی
مجالت واحدهای آموزشی به دو روش پستی و الکترونیک دریافت شد.

* روش پیگیری دریافت مجالت و نشریات پنجمین جشنواره واحدهای 
آموزشی

بعد از فراخوان جشنواره به روش های تلفنی، ارسال پیامک و پیام رسان ایتا از 
کز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی و شرکت  طریق معاونین پژوهش استانی، مرا

کنندگان دوره چهارم جشنواره پیگیری شد.
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* تفکیک نوع نشریات با توجه به ثبت پشت جلد

* درصد نشریات خارج شده از فرآیند ارزیابی
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کارگروه علمی * تشکیل 
کارگروه علمی جشنواره مجالت واحدهای آموزشی با حضور مدیر ترویج پژوهش، 
کارشناس مسئول محصوالت پژوهشی، نماینده مدیریت مطالعات پژوهشی، دبیر 
کارشناس مسئول سطح یک و سفیران هدایت  جشنواره مجالت واحدهای آموزشی، 

کارشناس سطوح عالی شش جلسه تشکیل دادند.  و 

       

کارگروه نسبت به رتبه ها * تصمیم سازی 
برگزیده صورت  کارگروه علمی جمع بندی نهایی درباره مجالت  در جلسه ششم 

کارگروه مجالت برتر و مجالت شایسته تقدیر معرفی شدند. گرفت و طبق نظر 

ثار  * ارزیابی آ
ارزیابی در سه سطح، اولیه، ساختاری)شکلی( و محتوایی

ارزیابی اولیه 
تفکیک نشریات براساس سطوح علمی مجالت واحدهای آموزشی 
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مجالت واحدهای آموزشی براساس سطح علمی مجله در سه سطح یک، دو و 
گرفتند.  سه قرار 

* ارزیابی مجالت به تناسب ساختاری 

* موضوعات مطرح در مجالت واحدهای آموزشی
ج در نمودار  ارزیابی بیش از 240 مقاله از طالب واحد آموزشی در موضوعات مندر
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گروه های علمی ثار در  کندگی آ * درصد پرا

* مقاالت بر اساس سطح علمی 
گرفت. مقاالت ارائه شده در سه سطح علمی 2،1 و 3 مورد ارزیابی قرار 
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* موضوع مقاالت در سطح یک

* موضوع مقاالت در سطح دو
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* موضوع مقاالت در سطح سه
ذیل  موارد  شامل  سه  سطح  در  آموزشی  واحدهای  مجالت  شده  ارائه  مقاالت 

می شود:

کارگروه * جمع بندی و ارائه امتیاز در 
انتخاب رتبه های برتر بر اساس درصد امتیاز دریافتی ذیل انجام شد: 

رتبه اول: 90 تا 100 در صد 	 
رتبه دوم: 80 الی 89 درصد	 
رتبه سوم: 70 الی 79 	 



معرفی  نشریات 
برگزیده  جشنواره

بخش چهارم
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برگزیدهموضوع اثرقالب اثرمدرسه محل تحصیلسردبیر یا مدیر مسئولعنوان اثرردیف

کبر رضویمجله فاطـــر1 رتبه 2 در سطح 2 علمی اطالع رسانیفصلنامهحوزه علمیه ی امام خمینی )ره( ارومیهحجت االسالم و المسلمین ا

رتبه 2 در سطح 3علمی تخصصیدوفصلنامهمرکز جامع علوم اسالمی ولی امر  )عج( قمحجت االسالم و المسلمین حسن جعفر زادهمجله پرتو فقاهت2

رتبه 2 در سطح 3 علمی تخصصیفصلنامه مدرسه فقهی شمس الشموس )ع( قمحجت االسالم و المسلمین محمد جواد بوربورمجله رواق فقاهت3

رتبه 3 در سطح 1علمی اطالع رسانیدوفصلنامهمدرسه امام رضا  )ع( شهر جعفریه قمحجت االسالم و المسلمین حسین علی دهقانی )مدیرمسئول(مجله اندیشه رضوی4

رتبه 3 در سطح 1 علمی تخصصیفصلنامه مدرسه علمیه ی معصومیه )س( قمحجت االسالم و المسلمین دکتر محمد ملکی نهاوندیمجله میثاق اندیشه5

رتبه 3 در سطح 1علمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه رشد استان قمحجت االسالم و المسلمین دکتر علیرضا اعتمادیمجله رشد اندیشه6

رتبه 3 در سطح 3علمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه شهیدین )ره( قمحجت االسالم و المسلمین مهدی خیاط زادهمجله نگاه7

گــام اول8 شایسته تقدیر علمیدوفصلنامهمدرسه علمیه فیضیه استان مازندرانحجت االسالم و المسلمین محمدصادق فاضلمجله 

شایسته تقدیر علمی اطالع رسانیفصلنامه مدرسه علمیه علوی )ره( هیدج استان زنجانحجت االسالم و المسلمین احمد صالحی)مدیر مسئول(مجله رحیق9

شایسته تقدیرعلمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه خاتم االنبیاء )ص( بابلحجت االسالم والمسلمین محمد تقی رمضانیمجله خاتم10

شایسته تقدیرعلمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه ولی عصر )عج( خرم دره زنجانحجت االسالم والمسلمین مصطفی حسنیمجله ترجمان11
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برگزیدهموضوع اثرقالب اثرمدرسه محل تحصیلسردبیر یا مدیر مسئولعنوان اثرردیف

کبر رضویمجله فاطـــر1 رتبه 2 در سطح 2 علمی اطالع رسانیفصلنامهحوزه علمیه ی امام خمینی )ره( ارومیهحجت االسالم و المسلمین ا

رتبه 2 در سطح 3علمی تخصصیدوفصلنامهمرکز جامع علوم اسالمی ولی امر  )عج( قمحجت االسالم و المسلمین حسن جعفر زادهمجله پرتو فقاهت2

رتبه 2 در سطح 3 علمی تخصصیفصلنامه مدرسه فقهی شمس الشموس )ع( قمحجت االسالم و المسلمین محمد جواد بوربورمجله رواق فقاهت3

رتبه 3 در سطح 1علمی اطالع رسانیدوفصلنامهمدرسه امام رضا  )ع( شهر جعفریه قمحجت االسالم و المسلمین حسین علی دهقانی )مدیرمسئول(مجله اندیشه رضوی4

رتبه 3 در سطح 1 علمی تخصصیفصلنامه مدرسه علمیه ی معصومیه )س( قمحجت االسالم و المسلمین دکتر محمد ملکی نهاوندیمجله میثاق اندیشه5

رتبه 3 در سطح 1علمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه رشد استان قمحجت االسالم و المسلمین دکتر علیرضا اعتمادیمجله رشد اندیشه6

رتبه 3 در سطح 3علمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه شهیدین )ره( قمحجت االسالم و المسلمین مهدی خیاط زادهمجله نگاه7

گــام اول8 شایسته تقدیر علمیدوفصلنامهمدرسه علمیه فیضیه استان مازندرانحجت االسالم و المسلمین محمدصادق فاضلمجله 

شایسته تقدیر علمی اطالع رسانیفصلنامه مدرسه علمیه علوی )ره( هیدج استان زنجانحجت االسالم و المسلمین احمد صالحی)مدیر مسئول(مجله رحیق9

شایسته تقدیرعلمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه خاتم االنبیاء )ص( بابلحجت االسالم والمسلمین محمد تقی رمضانیمجله خاتم10

شایسته تقدیرعلمی اطالع رسانیدوفصلنامه مدرسه علمیه ولی عصر )عج( خرم دره زنجانحجت االسالم والمسلمین مصطفی حسنیمجله ترجمان11
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فصلنامه علمی اطالع رسانی فاطـــرعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به حوزه علمیه ی امام خمینی )ره( ارومیه 

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 22 در سطح  در سطح 22 *
امام  علمیه ی  حوزه  به  وابسته  فاطر  فصلنامه  مجله 
با  آذربایجان غربی  استان  در  واقع  ارومیه  )ره(  خمینی 
مدیریت حجت االسالم و المسلمین رحیمی به عنوان 
کبر رضوی،  مدیر مسئول و حجت االسالم و المسلمین ا
به  فصل  هر  مجله،  سردبیر  و  مدرسه  پژوهش  معاون 

ارائه ی جدیدترین شماره نشریه می پردازد.
که درحال آماده سازی شماره 12 از سال  مجله یاد شده 
سطح  طالب  مقاالت  ترویج  هدف  با  است  خود  چهارم 
یک و دو منتشر می شود. مقاالت مجله از بین مقاالت برتر 
پژوهشی  فعالیت های  و  تحصیلی  نیم  سال  هر  در  طالب 
مدرسه و مقاالت برتر شرکت کننده در جشنواره عالمه حلی 

استانی انتخاب می شود. 
اندرویدی عرضه می شود و در چهارمین جشنواره مجالت  این فصلنامه به صورت چاپی و 

واحدهای آموزشی توانست رتبه نخست را کسب نماید. 
نسخه اندروید این مجله به آدرس https://eitaa.com/fater3 در پیام رسان ایتا برای استفاده 

طالب قرارداده شده است.
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دوفصلنامه علمی تخصصی پرتو فقاهتعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مرکز جامع علوم اسالمی ولی امر  )عج( قم

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 22 در سطح  در سطح 33 *
مجله دو فصلنامه علمی تخصصی پرتو فقاهت وابسته 
تعالی  اهلل  )عجل  امر  ولی  اسالمی  علوم  جامع  مرکز  به 
به  کی  ارا محسن  اهلل  آیت  مدیریت  با  الشریف(  فرجه 
عنوان مدیر مسئول و حجت االسالم و المسلمین حسن 
را  خود  فعالیت   1397 سال  از  مجله  سربیر  زاده  جعفر 
شروع کرده است. در این مدت سه شماره از مجله منتشر 
که اهم موضوع مقاالت این مجله موضوعات  شده است 

فقهی، اصولی و رجالی است.
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فصلنامه علمی تخصصی رواق فقاهتعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه فقهی شمس الشموس )ع( قم 

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 22 در سطح  در سطح 33 *
شمس  فقهی  مدرسه  به  وابسته  فقاهت  رواق  مجله 
الشموس )علیه السالم( واقع در استان قم با مدیریت 
به  رنانی  صادقیان  علی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
عنوان مدیر مسئول مجله و حجت االسالم و المسلمین 
محمد جواد بوربور سردبیر مجله توانسته اند پنج شماره از 
این مجله را در زمینه موضوعات فقهی، اصولی و رجالی 

به چاپ برسانند.
کثر طالب این واحد آموزشی سطح سه است  سطح علمی ا
فعالیت  به  مشغول  دو  سطح  در  طالب  از  کمی  تعداد  و 

هستند.
که با سالح علم در راستای اهداف  رواق فقاهت مجله ای 
انقالب اسالمی حرکت می کند و سعی دارد حرکت نو در تولید علم در عرصه های دینی و مسائل 
و  طلبه  جوانان  مساعدت  با  اهداف  این  باشد.  داشته  اسالمی  حکومت  و  جامعه  نیاز  مورد 

مشورت از بزرگان حوزه در راستای اعتالی فرهنگ غنی اسالمی محقق خواهد شد.
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دوفصلنامه علمی اطالع رسانی اندیشه رضویعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه امام رضا  )ع( شهر جعفریه قم

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 33 در سطح  در سطح 11 *
دو فصلنامه علمی  اطالع رسانی اندیشه رضوی وابسته 
به مدرسه امام رضا)علیه السالم( واقع در شهر جعفریه 
حسینعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت  مدیریت  با  قم 
دهقانی به عنوان مدیر مسئول مجله و حجت االسالم 
و المسلمین سید امین موسوی سردبیر مجله از بهار سال 
1396 منتشر می شود و در این مدت شش شماره از این 

مجله منتشر شده است.
طالب  پژوهش  به  نهادن  ج  ار منظور  به  نشریه  این 
مختلف  رشته های  در  طالب  برگزیده  مقاالت  مدرسه، 
علمی را در مجله منتشر می کند تا در اختیار اهل علم قرار 

گیرد.
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فصلنامه علمی تخصصی میثاق اندیشهعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه علمیه ی معصومیه )س( قم

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 33 در سطح  در سطح 11 *
با  اندیشه  دو فصلنامه مجله علمی تخصصی  میثاق 
المسلمین قنواتی به عنوان  و  مدیریت حجت االسالم 
مدیر مسئول مجله  و حجت االسالم و المسلمین دکتر 
کنون ده شماره  محمد ملکی نهاوندی سردبیر مجله تا 
از مجله در موضوعات علوم اسالمی و انسانی منتشر شده 

است.
در  کرده  تحصیل  طالب  را  مجله  مقاالت  علمی  سطح 
مقاطع کارشناسی و ارشد دانشگاه و طلبه سطح یک حوزه 
علمیه قم تشکیل می دهند  و با توجه به مشکالت موجود، 
آخرین شماره این نشریه در سال 1397 منتشر شده است.
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دوفصلنامه علمی اطالع رسانی رشد اندیشهعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه علمیه رشد استان قم

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 33 در سطح  در سطح 11 *
اندیشه  رشد  نشریه  رسانی  اطالع  علمی  دوفصلنامه 
قم  استان  در  رشد  علمیه  مدرسه  به  وابسته  علمی 
که با مدیریت حجت االسالم و المسلمین ابراهیم  است 
شفیعی به عنوان مدیر مسئول مجله و حجت االسالم 
و المسلمین علیرضا اعتمادی سردبیر مجله در راستای 
ارتقای علمی سربازان حضرت بقیه اهلل االعظم)عج اهلل تعالی 
کرد و سطح علمی  کار  فرجه الشریف( در سال 1395 شروع به 

طالب نویسنده در مجله سطح یک حوزه است و تا کنون 
سه شماره از این نشریه به چاپ رسیده است.

اندیشه،  رشد  مجله  در  شده  ح  مطر موضوعات  بیشتر 
اخالقی هستند و ادبیات و فقه و اصول در مراتب بعدی 

اولویت های انتشار مجله قرار دارند.
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دوفصلنامه علمی اطالع رسانی نگاهعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه علمیه شهیدین )ره( قم 

برگزیده رتبه برگزیده رتبه 33 در سطح  در سطح 33 *
دو فصلنامه علمی اطالع رسانی نگاه وابسته به مدرسه 
شهیدین )ره( در استان قم، به همت معاونت پژوهش 
سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  مدیریت  با  و  مدرسه 
محمد رضا طباطبایی به عنوان مدیر مسئول و حجت 
االسالم و المسلمین خیاط زاده سردبیر مجله از پاییز سال 
کنون، 13 شماره از این نشریه چاپ شده است و  1392 تا
شماره 14 آن نیز در دست انتشار است و شماره های اول 
تا چهارم و نیز هفتم و هشتم نشریه به موضوعات حوزی 
و سایر شماره ها به صورت ویژه نامۀ ادبیات عرب و فقه 
زبان های  مجله  مقاالت  است.  رسیده  چاپ  به  اصول  و 

فارسی، عربی و انگلیسی و اسپانیولی نگارش شده است.
کلۀ اصلی مقاالت این نشریه را مقاالت طالب پایۀ اول تا ششم تشکیل می دهد. بنای اصلی  شا
کسب نمره باالی 19 و تایید محتوای علمی مقاله توسط استاد  گزینش مقاالت برای مجله 

ارزیاب علمی است. 
نشریه نگاه در دومین جشنواره مجالت علمی طالب واحدهای آموزشی )در اسفند سال 1393( 
حائز رتبه شایسته تقدیر گشت و در سومین جشنوارۀ سراسری مجالت علمی واحدهای آموزشی 

)در بهمن ماه سال 1395( رتبۀ دوم را کسب نمود.
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گــام اولعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:   دوفصلنامه علمی 

وابسته به مدرسه علمیه فیضیه استان مازندران

شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره  *
فیضیه  علمیه  مدرسه  به  وابسته  اول  گام  نشریه 
مازندران است که با مدیریت حجت االسالم و المسلمین 
حجت  و  مجله  مسئول  مدیر  عنوان  به  قنبری  هادی 
االسالم و المسلمین به عنوان معاون پژوهش مدرسه و 
سردبیر مجله در بهار سال 1391 شروع به کار کرد و اولین 
شماره آن منتشر شد و پس از یک وقفه دو ساله و از پاییز 
گذشته،  کار نمود و در طول هفت سال  1393 شروع به 
به صورت مستمر، 12 شماره آن منتشر شده و شماره 13 
انتشار است. سه شماره  برای  پایانی  و 14 آن در مراحل 
اول مجله به صورت آزاد و با تنوع موضوعی منتشر شد. 
اما از شماره چهار، به صورت ویژه نامه  و هر شماره به یک 
گام دوم  کالمی، تفسیری، حدیثی و بیانیه  موضوعی از موضوعات فقهی، اخالقی، اصولی، 

اختصاص یافته است. 
گام پژوهش طالب جوان«  که »زمینه ساز اولین  گذاری شد به این امید  نشریه »گام اول« نام 

باشد.
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فصلنامه علمی اطالع رسانی رحیقعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه علمیه علوی )ره( هیدج استان زنجان 

شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره  *
مدرسه  به  وابسته  رحیق  اطالع رسانی  علمی  فصلنامه 
و  االسالم  حجت  مدیریت  با  رنجان  هیدج  علوی 
و  مسئول  مدیر  عنوان  به  صالحی  احمد  المسلمین 
حجت االسالم و المسلمین سید صمد یحیایی سردبیر تا 
کنون پنج شماره از این نشریه را در موضوعات مختلف 

توسط طالب سطح یک منتشر کرده است.
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دوفصلنامه علمی اطالع رسانی خاتمعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه علمیه خاتم االنبیاء )ص( بابل

شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره  *
مدرسه  به  وابسته  خاتم  رسانی  اطالع  علمی  فصلنامه 
وسلم«  وآله  علیه  اهلل  االنبیاء»صلی  خاتم  علمیه 
مدرسه  محترم  تولیت  اشراف  تحت  بابل  شهرستان 
حضرت حجت االسالم والمسلمین مجتبی روحانی، با 
المسلمین مرتضی حبیبیان،  مدیریت حجت االسالم و 
کرده است و  از زمستان سال 1396آغاز  را  فعالیت خود 
کنون سه شماره از آن به چاپ رسیده است، سردبیری  تا
مجله تا شماره 3 به عهده ی حجت االسالم و المسلمین 
کنون نیز جناب  محمد حسین شیر افکن بوده است. هم ا
حجت االسالم والمسلمین محمد تقی رمضانی سردبیری 

این مجله را برعهده دارد.
ج و در موضوعات ادبیات عرب، فقه،  مقاالت این مجله توسط طالب از پایه دوم تا درس خار

اصول، تفسیر، کالم، اخالق، تاریخ، حدیث و دیگر علوم حوزوی نگارش می شود.
شماره 4 مجله خاتم به حول قوه ی الهی و توجهات حضرت ولی عصر عج در روز 22بهمن که 
مصادف با چهل دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی، به 

چاپ خواهد رسید، ان شاءاهلل.
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ویژه نامه پنجمین جشنواره مجالت واحدهای آموزشی

دوفصلنامه علمی اطالع رسانی ترجمانعنــوان اثـــر:عنــوان اثـــر:  

وابسته به مدرسه علمیه ولی عصر )عج( خرم دره زنجان

شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره شایسته تقدیر پنجمین دوره جشنواره  *
فصلنامه علمی اطالع رسانی ترجمان وابسته به حوزه 
با  زنجان  استان  در  خرم دّره  عصر)عج(  ولی  علمیه 
به  محمدی  رضا  المسلمین  و  االسالم  حجت  مدیریت 
عنوان مدیر مسئول و مصطفی حسنی سردبیر مجله، 
گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش و ترغیب  با هدف 
معاونت  همت  به  زمینه  این  در  دینی  علوم  طالب 
به  خرمدره  ولیعصر)عج(  حضرت  علمیه  حوزه  پژوهش 

چاپ رسیده است.
ِة«  َیّ نام مجله برگرفته از حدیث شریف»الِکتاُب َترُجماُن الِنّ
دو  در  ارائه مقاالت  و  اساتید  و  با همکاری طالب  و  است 

نوبت به چاپ رسیده است.
 دو شماره از مجله در بهار و تابستان 1397 به چاپ رسیده است و مقاالت مجله غالبا در زمینه 

موضوعات کالمی و فقهی بوده است.
سطح علمی طالب نویسنده مقاالت به لحاظ ساختار، از سطح قابل قبولی برخوردار است و به 

لحاظ محتوایی در حد متوسط ارزیابی می گردد.




