


قم( ره)مدرسه علمیه آیت الله بهجت 

پژوهشگزارش فعالیت معاونت 
99خرداد تا 98مهراز 



:  الزم به ذکر است، معاونت پژوهش مدرسه، با نگاه تولید محور به مسئله پژوهش در دو ساحت

. بوه الو م محتورمساماندهی آثار گذشته و تولید محصوالت متنوع پژوهشی از آنها، جهت انگیزه بخشی قوو : که در دو بخش الف)تولیدات پژوهشی 

و اراموه آنهوا در جهت دهی فعالیتها  پژوهشی کنونی به مسئله محور  در موضوعات علمی و کتب مورد مطالعوه آنواب بوا نگواه بوه مسواما اجتمواعی: م

(قالبها  متنوع پژوهشی

خودمات رسوانی ( یبا نگاه آموزش در حین کار پژوهشی در کنار استفاده بیشتر از اساتید محتورم و برگوزار  جلسوات موضووعی علمو)و آموزِش پژوهش 

.کرده است

قات، برناموه هوا  فعالیتها  مقدماتی، واحدها  پژوهش، برگزار  ک س، کارگواه و نشسوت، مسواب»: در گزارش زیر، فعالیت این معاونت در بخشها 

.را به صورت اجمالی مشاهده خواهید نمود« هفته پژوهش و تولیدات معاونت پژوهش

{معاونت ژپوهش   }   
جهت ساماندهی و ارتقا  سطح پژوهشی ال م مدرسه، اقودام 99و 98قم از ابتدا  سال تحصیلی ( ره)معاونت پژوهش مدرسه علمیه آیت الله بهجت 

ت محتورم مدرسوه این فعالیت ها با کمک معاونت ها  تهذیب و آموزش و تحت حمایت مودیری. به برنامه ریز  و اجرا  فعالیتها  پژوهشی جدید  نمود

.انجام گرفته است، تا بتواب در یک منظومه علمی تربیتی، موجبات رشد و بالندگی ال م را فراهم آورد

ت ا بوه سوماین معاونت درصدد است، آموزش، تهذیب و مطالعات علمی روزانه و موضوع محور ال م را هدفمند کند و بوا توجوه بوه برناموه هایش، آنهوا ر 

در جهوت رشدشواب، تولید محور  پیش َبَرد و در جهت اولویت ها  علمی تربیتی تعیین شده توسط معواونین محتورم بورا  هور پایوه، بوه الو م مدرسوه

.بی شک هم افزایی اولیاء مدرسه در تنظیم برنامه و اجرا  آنها به این معاونت کمک شایانی کرده است. خدماتی ارامه نماید



گزارش آماری

رشته علمی مورد تحقیق

تعداد اساتید راهنما

کاری روز 
(نفر روز مفید)

195یادداشتهای دریافت شده

یادداشت هاعناوین تأیید شده 
2و 1جمع هر دو ترم در پایه 

عناوین تایید شده مقاالت

مجالت منتشر شده

12

25

208

56

2

396

مقاالت دریافت شده 42 1301 ساعت کاری
(نفر ساعت مفید)

37، کارگاه و نشستکالس



فعالیتهای مقدماتی



ا  نظرات، نیازها و استعداده»تهیه فرم . 1
و انجام نظرسنجی از تمامی طالب « 

.مدرسه

این نظر سننجی در راطهنه طنا وتنعیت     
پژوهش مدرسه، انتظارات، نیازها و توان
پژوهشی طالب مدرسه انجنام پنریرفت  
وثر که در طرنامه ریزی های آینده طسیار م

.طود



تهیه و تنظیم. 2
سننااتار جدینند معاونننت »

طر اساس چاطکی« پژوهش
.و ارتقای طهره وری

سااتار جدید طر چهار محور، اندمات  
پژوهش، کانونهنای علمنی، شنورای    
پژوهش و تولیندات علمنی طننا شنده     
است که هر کدام دارای زیر مجموعه 

.مرطوط می طاشند



اصالح سخت افزاری پرونده پژوهشی و تهیه و . 3
هتولید نرم افزاری طانک اطالعات پژوهش طالب مدرس

ا پرونده همه طالب مدرسه تجمیع شد و در قالب یک پرونده پژوهشی ط
انک گزاره های جدید از ارزیاطی های متنوع پژوهشی در قالب یک نرم افزار ط

.اطالعات، داده پردازی و ارائه شده است

.اصالح سخت افزاری و ترمیم اتاق پژوهش. 4

ات  تغییر چینش اتاق پژوهش و حرف و اتافه اموال و امکان
.  در راستای اهداف پژوهشی معاونت انجام گرفت



در سال  « جدول طرنامه زمان طندی پژوهش»تهیه و اعالم . 5
.تحصیلی جاری

این سیاستگراری طر اساس دروس و محتوای علمی آموزشی 
.حوزه و نیاز و استعداد طالب مدرسه، تنظیم شده است

«  یجدول اولویتهای علمی پژوهش»سیاستگراری و تدوین .6
.در هر پایه تحصیلی

یک هر  طه تفک« لیست اساتید راهنمای طالب»تهیه و اعالم .7
.پایه و موتوع علمی

استاد راهنما طر اساس تخصص و 25در این لیست، نام 
موتوع علمی، ارائه شده 12تدریسشان در موتوع مرطوطه در 

.است



.تهانفر از اساتید مدرسه درطاره طرنامه ها و سیر فعالی9نظراواهی، توجیه و مشورت طا .8

.  تدوین آیین نامه ها و شیوه نامههای الزم.9

.تتفصیل این موارد، در همین گزارش و در قسمت تولیدات آمده اس

.اصالح و ارائه فرم های انتخاب عنوان پژوهشی طه همه طالب مدرسه طر اساس زمانبندی پژوهشی.10

.جمع آوری فرم ها، طررسی عناوین و تأیید و یا ارجاع طه طالب جهت تصحیح.11

در  . )عنوان مقاله پژوهشی از طالب پایه اول و دوم3عنوان یادداشت پژوهشی و 208پریرش  و تایید .12
(ترم اول و دوم

م طر اساس منظومه جدید پژوهشی مدرسه، طالب پایه های اول و دو
عنوان یادداشت ن طراساس شیوه نامه مرطوطنه ن در  5ملزم طه ارائه 
.هر ترم هستند



.کرتحویل گرفتن و ارزیاطی همه عناوین فوق الر.13

.عنوان مقاله پژوهشی از طالب پایه سوم تا ششم53پریرش و تایید .14

ب پایه حجم مقاالت و کیفیت آن در طالب پایه های سوم تا پنجم، واحد است ولی طرای طال
.ه استششم طه عنوان پژوهش پایانی و طا حجم طیشتر و موتوعات مهمتری انجام گرفت

.فرااوان مقاله طرای نشریه رویش اندیشه.15

.فرااوان مقاله طرای جشنواره عالمه حلی.16

.دعوشرکت فعال در همه جلسات شورای مدرسه طه عنوان عضو و طرای از جلسات هیات اندیشه ورز طه عنوان م.17

ود را طنر  طرای این فرااوان، شیوه نامه ای مستقل تنظیم گردید تا طالب محترم مقاالت ان 
.اساس آن طه نشریه ارسال نمایند



شفعالیتهای زیر مجموعه های معاونت پژوه



معرفی مدیر اجرایی جدید طرای اتاق  .18

.رایانه

.اصالح و تنظیم قوانین اتاق رایانه.19

ه از  تجهیز سه سیستم طه ورودی استفاد.20

.اینترنت

اصالح سخت افزاری اتاق رایانه و ارتقای.21

.نرم افزاری سیستمها

اتاق رایانه
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.یتجهیز نرم افزاری سیستم ها به نرم افزارهای علوم اسالم.22

مهای فراهم کردن دسترسی رایگان از طریق سیستمهای اتناق رایاننه و سیسنت   .23
.سایت مرجع علمی8شخصی طالب طه 

رود طنه  طالب مدرسه می توانند، از طریق اتاق رایانه و یا سیستمهای شخصی، طندون و 
فاده کنندصفحه شخصی اود و طا استفاده از حجم اینترنت مدرسه، از سایتهای زیر است

پرتال جامع علوم انسانی  
ensani.ir

سایت کتاطخانه، موزه و مرکز اسناد 
: مجلس شورای اسالمی ical.ir

سایت سازمان اسناد و کتاطخانه ملی 
: جمهوری اسالمی ایران nlai.ir

سایت پژوهشگاه علوم و فن آوری  
(: ایران داک)اطالعات ایران 

irandoc.ac.ir

(:  نورمگز)پایگاه مجالت تخصصی نور 
noormags.ir

سایت طانک اطالعات نشریات کشور 
(: مگ ایران) magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
(: سایت آی اس سی) isc.gov.ir

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
(: سایت اس آی دی)  sid.ir
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مهای فراهم کردن دسترسی رایگان از طریق سیستمهای اتناق رایاننه و سیسنت   .24
.سایت ادماتی و اطالعاتی4شخصی طالب طه 

سایت مرکز ادمات حوزه های علمیه 
csis.ir

سایت معاونت آموزش حوزه 
howzeh-qom.ir

سایت جهت ثبت نام تغریه حوزه 
thqom.com

(  صفحه اول روزنامه های کشور)سایت جار 
jaaar.com
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.زدر ااتیار گراشتن حجم رایگان طرای دریافت مقاالت از سایت نورمگ.25

طالب و اساتید مدرسه، می توانند طر اساس آیین نامه مشخص، هر 
مقاله را از سایت مرکور و طا حجم اینترنت مدرسه و طه 6کدام 

.صورت رایگان دانلود نمایند



کتابخانه

.همعرفی مدیر و هیات اجرایی جدید طرای کتاطخان. 26

.اصالح و تنظیم قوانین کتاطخانه. 27

طرگزاری جلسه آموزش کتاطداری طرای هیات . 28

.اجرایی کتاطخانه

در . )وجودفهرست طندی و تنظیم الکترونیکی کتب م. 29

(حال انجام

در حال. )شماره طندی و چیدمان جدید کتب موجود. 30

(انجام



کتابخانه
.هاحرف کتب غیر مرتبط و اتافه و تبدیل طه احسن کردن آن. 31

در . )جلد50عنوان کتاب جدید مورد نیاز طالب در 30ارید . 32

(حال انجام

تجهیز کتاطخانه طه رایانه ااتصاصی جهت ثبت کتب و  . 33

.فعالیتهای پژوهشی طالب

.تجهیز نرم افزاری رایانه طه نرم افزارهای علوم اسالمی. 34

اتصال رایانه مرطوطه طه اینترنت و ااتصاص حجم جهت . 35

.فعالیتهای پژوهشی

شماره از نشریات علمی پژوهشی حوزه و راه اندازی  35تهیه . 36

(در حال انجام)میز نشریات 



فعال کردن تاطلو اعالنات . 37
.معاونت پژوهش E D I T  T I T L E  

H E R E

 /http://hawzahbahjat.irسایت مدرسنه، طنه آدرس   

ش طعد از طروز مشکالتی، مجددا فعال شد و توانسنت طخن  
قاطل توجهی از اطالع رسنانی و طایگنانی امنور مدرسنه را    

منورد  فرمها و شیوه نامه ها و همه محتوای. پشتیبانی نماید
ه نیاز معاونت پژوهش و راه ارتباظی این معاونت و مدرسن 

.طا طالب از طریق سایت در حال انجام است
طنه  همچنین اولین آزمون علمی در میان مدارس علمیه قم
سنه و  صورت اینترنتی و آنالین در سنایت ااتصاصنی مدر  

طنه  طدون مشکل فنی و سااتاری در ایام تعهیلنی مرطنوط  
.  کرونا طرگزار شد

بهه بهیش ا    https://eitaa.com/pajoheshbahjatکانال پژوهش به آدرس 
لمیهه  عضو رسیده است که اخبار، برنامه ها و فعالیتهای پژوهشی مدرسهه ع 100

قم را اطهال  رسهانی مهی کوهد و ا  طریهک لیوهت خهدما         ( ره)آیت اهلل بهجت 
.پژوهش می توان با آن ارتباط گرفت فعال نمودن دور جدید . 38

.فعالیتهای کانال پژوهش

ب قال)احیاء و ارتقای سایت مدرسه . 39
اونت و تغییر نقشه مع( و مسائل فنی آن

پژوهش

رسانه



شها، کارگاه ها و نشست های معاونت پژوهکالس



بهها 99-98در سههال تیلههیلی 
تمام مشکالتی کهه پهیش روی  
معاونت پژوهش قرار داشهت ا   
تعطیلی ههای  یهاد تها بیمهاری     
مویوس کرونا اما بها ایهح لهال    
ایح معاونت موفک بهه برگهزاری  
کالسههها و کارگاههههای متوههو   

.پژوهشی در ایح سال شد

جلسه توجیهی طرنامه های پژوهشی مدرسه .40
8/11/98م توسط معاون پژوهش مدرسه طا طالب پایه اول و دو

جلسه توجیهی طرنامه های پژوهشی مدرسه توسط  .41
ممسئول ادمات پژوهش مدرسه طا طالب پایه سوم و چهار

ط  جلسه توجیهی طرنامه های پژوهشی مدرسه توس.42
معاون پژوهش مدرسه طا طالب پایه پنجم و ششم 

کالس آموزش فن ترجمه ویژه طالب پایه چهارم.43
(یک جلسه )

کارگاه مهارت های ترجمه ویژه طالب پایه چهارم  .44
(  دو جلسه)

کارگاه روش مهالعه ویژه طالب پایه اول. 54
(شش جلسه)

جلسه آشنایی طا طرح پژوهش یادداشت، ویژه.46
طالب پایه اول و دوم  

8/12/98

98/8/13

98/8/28

98/9/1

98/9/5

98/9/15



بهها 99-98در سههال تیلههیلی 
تمام مشکالتی کهه پهیش روی  
معاونت پژوهش قرار داشهت ا   
تعطیلی ههای  یهاد تها بیمهاری     
مویوس کرونا اما بها ایهح لهال    
ایح معاونت موفک بهه برگهزاری  
کالسههها و کارگاههههای متوههو   

.پژوهشی در ایح سال شد

نجم  کارگاه تنظیم طرح تحقیق ویژه طالب پایه پ.47
98/10/5(دو جلسه)

کارگاه روش یادداشت طرداری ویژه طالب پایه اول  . 84
(دو جلسه)

کارگاه فیش نویسی ویژه طالب پایه دوم  . 94
(دو جلسه)

کارگاه درست نویسی ویژه طالب پایه سوم. 05
(سه جلسه)

ه ویژه کارگاه آشنایی طا مقدمات سااتار پایان نام.51
(دو جلسه جلسه)طالب پایه ششم 

ژه کارگاه آموزش شیوه نامه یادداشت نویسی وی.52
طالب پایه اول و دوم  

کارگاه تلخیص نویسی ویژه طالب پایه دوم. 35
(دو جلسه )

98/10/7

98/10/7

98/10/10

98/10/7

98/10/26

98/11/3



بهها 99-98در سههال تیلههیلی 
تمام مشکالتی کهه پهیش روی  
معاونت پژوهش قرار داشهت ا   
تعطیلی ههای  یهاد تها بیمهاری     
مویوس کرونا اما بها ایهح لهال    
ایح معاونت موفک بهه برگهزاری  
کالسههها و کارگاههههای متوههو   

.پژوهشی در ایح سال شد

کارگاه آشنایی طا نرم افزارهای نور ویژه طالب. 45
پایه چهارم

(دو جلسه)

98/11/3

کارگاه نمودارسازی ویژه طالب پایه اول  . 55
(دو جلسه )

کارگاه تقریر نویسی ویژه طالب پایه سوم  . 65
(دو جلسه )

98/11/5

98/11/5



ز آئین رونمایی ا. 57
هنشریه رویش اندیش

رده این آیین، طه صورت فش
و در حاشننیه جلسننه اردوی 
جهادی و طا حضنور مندیر و   
معاونننان و طننالب مدرسننه 

.طرگزار گردید



برگزاری مسابقات

ب این مساطقه شامل مشاهدات و تجرطیات طنال 
12طنود کنه   98مدرسه در سفر معنوی ارطعین 

دند نفر از طالب آثار اود را طه معاونت ارسال کر
.صفحه مهلب طود70که شامل حدود 

.برگزاری مسابقه خاطره نگاری اربعیح.58

ب این مساطقه شامل مشاهدات و تجرطیات طنال 
در 98مدرسننه در اردوی جهننادی طهمننن منناه  

.استان اوزستان می طاشد

.برگزاری مسابقه تجربه  ندگی جهادی.59



برنامه های هفته پژوهش

برگزاری جلسه صمیمی پرسش و. 60
.پاسخ معاونت پژوهش با طالب مدرسه

لضور در جلسه درس اخالق آیت .61
اهلل جوادی در موسسه اسراء  

موانه  و »برگزاری نشست علمهی  .62
راهکارهای تیقک لو ه انقالبهی ا  مورهر  

با لضور لجت االسهالم  « امام و رهبری 
. و المسلمیح دکتر لسیح ارجیوی



برنامه های هفته پژوهش

ته  تقدیر ا  پژوهشگران برتر و شایس. 63
:98-97تقدیر سال تیلیلی 

نفر به عووان پژوهشگر برتر و5ا  میان طالب پایه های سوم تا پوجم، ا  
.شدنفر به عووان شایسته تقدیر با اهدای لوح و کار  هدیه تقدیر10

ره  تقدیر ا  برگزیدگان مسابقه خاط. 64
.نگاری اربعیح

نفهر بهه   5در ایح مسابقه ا  یت نفر به عووان خاطره نگهار برتهر و ا    
.عووان شایسته تقدیر با اهدای لوح و کار  هدیه تقدیر شد

تقدیر ا  اسهاتید پهرتالد در لهو ه   . 65
.پژوهش

درسه ا  دو نفر ا  اساتید بزرگواری که در سال گذشته در امر پژوهش م
.فعالیت  یادی داشتود با اهدای لوح و کار  هدیه تقدیر شد



تولیدات علمی معاونت پژوهش
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شهیوه  »تهیه و تولیهد جهزوه   .69
ویههژه « نامههه نگههارد یادداشههت

.طالب پایه اول و دوم
طنوط  این شیوه نامه شامل نکات کلی و مهم مر

طه انتخناب موتنوع  نحنوه ارائنه آن، نکنات      
حه سااتاری متن، نکات نگارشی، نکنات صنف  
ع آرایی، شیوه ارجاعات و شیوه فهرسنت منناط  

.است

فرم طهرح  »اصالح و تدویح .68
ویهژه طهالب  « تفلیلی پژوهش
.پایه پوجم و ششم

لی این فرم طر اساس طرحهای تفصی
حوزه طراحی شده است و ارائنه آن  
طرای طالب پاینه پننجم ااتیناری و   
.تطرای طالب پایه ششم، الزامی اس

فهرم  »تهیه و تهدویح  .66
انتخهههههاب مو هههههو  

ویههژه طههالب « یادداشههت
.پایه اول و دوم

امه شیوه ن»تهیه و تولید جزوه .71
ویژه طهالب پایهه  « نگارد ترجمه

.چهارم
این شیوه نامنه شنامل نکنات کلنی و مهنم      
مرطوط طه انتخاب موتنوع  نحنوه ارائنه آن،    
ات نکات سااتاری متن، نکات نگارشنی، نکن  
ت صفحه آرایی، شیوه ارجاعات، شیوه فهرس

.مناطع و مالکات ارزیاطی است

تولیدات علمی معاونت
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امه شیوه ن»تهیه و تولید جزوه .70
ویهژه طهالب پایهه    « نگارد مقاله
.سوم تا ششم

ن، این شیوه نامه شامل نکات سنااتاری منت  
وه نکات نگارشی، نکات صنفحه آراینی، شنی   

ارجاعننات، شننیوه فهرسننت مننناطع، مالکننات 
خاب ارزیاطی و نکات کلی و مهم مرطوط طه انت

.موتوع  نحوه ارائه آن است

فرم»اصالح و تدویح .67
« انتخههاب مو ههو  مقالههه
ویژه طالب پایه سهوم تها  

.ششم

تولیدات علمی معاونت

بی فرم ار یا»اصالح و توریم .74
«مقاال  فارسی

ی این فرم طر اساس دو تاطهه سنااتار 
شت و محتوایی و مهاطق شیوه نامه یاددا

نمنره طراحنی شنده    100و مقاالت در 
.است

فهرم ار یهابی   »تهیه و تدویح .76
«ترجمه

این فرم طر اسناس دو تناطهه سنااتاری و    
محتوایی و مهناطق شنیوه نامنه یادداشنت و    
ن مقاالت و ترجمه و طا توجه طه سنااتار زطنا  

.نمره طراحی شده است100مقصد، در 
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فرم ار یهابی »تهیه و تدویح .75
«مقاال  عربی

این فرم طنر اسناس دو تناطهه سنااتاری و     
االت محتوایی و طا تلفیقی از فنرم ارزیناطی مقن   

نمره طراحنی شنده   100فارسی و ترجمه در 
.است

شههرح »تهیههه و تههدویح .73
وظههایا اسههاتید راهومههای   

.«پژوهش
جهت طهبنود کمنی و کیفنی تحقیقنات    
طالب، نیناز طنه طهبنود رواطنط اسنتاد و      

ر اینن  شاگرد و استفاده طیشتر اساتید د
یفنه  زمینه شد که طدین منظور، شرح وظ

ن اساتید راهنمای پژوهش مدرسه تدوی
.گردید

این فایل، شنامل تنواطط کلنی   
حنناکم طننر دوره هننای آمننوزش   

دوره هنا  . پژوهش مدرسه است
در قالب مشخص و طا موتوعات
تعیین شده طنرای هنر پاینه، در    
ح قالب نظام جامع پژوهشی سه

یک حوزه، و طا توجه طنه تنوان و   
ا استعداد طالب و در مناسنبت طن  
اولویننت هننای علمننی آموزشننی 
ه، پژوهشی تعیین شده هنر پاین  

.ترسیم شده است

ط  هواب »تهیه و تولید .72
و مو ههوعا  کالسههها و  
« کارگاههههای پژوهشههی 
.طالب پایه اول تا ششم

فهههرم مزیتههههای »تهههدویح .77
.مدرسه«پژوهشی

لنه طنا   جهت تشویق طیشتر طالب طه ارائه مقا
طنه  کیفیت طاالتر، اقندام طنه تنظنیم نکناتی    
ن ای. عنوان مزیت پژوهشی نموده شده است

ب مزیتها عالوه طر اصل پژوهش ساالنه طنال 
ننی  که در شیوه نامه های مخصوص، پیش طی

ر شده است، دارای امتیازات ویژه است کنه د 
کلیت پرونده پژوهشی هر طلبنه لحنام منی   
ه شود و طاعث ارتقای نمره پژوهشی سناالن 

ه جمع نمرات تعلق گرفتنه طن  . )آنان می گردد
(نمره است40هر پایه، نهایتا 

تولیدات علمی معاونت
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تولید و چاپ نشهریه رویهش  .79
.اندیشه، شماره چهارم

7است که طنا  98این شماره مختص زمستان 
رسه مقاله و یک مصاحبه طا معاونت تهریب مد

طنه  این نشریه طه تعداد محدود. طه چاپ رسید
صننورت فیزیکننی طننه چنناپ رسننید و طننرای  

یکنی  صرفه جویی اقتصادی طه صنورت الکترون 
.نیز منتشر گردید

نشننریه علمننی اطننالع رسننانی  
ال رویش اندیشه، پس از سه س

وقفه، طا یک مصناحبه از معناون  
مقاله علمی 5پژوهش مدرسه و 

اینن  . طه چاپ رسید98در پاییز 
نشننریه طننه تعننداد محنندود طننه 
د و صورت فیزیکی طه چاپ رسنی 
ه طرای صرفه جویی اقتصنادی طن  
شنر  صورت الکترونیکنی نینز منت  

.گردید

تولید و چهاپ نشهریه  .78
رویهش اندیشهه، شههماره   

.سوم

تهیههههه و تههههدویح کتههههاب .80
اهلل  شواختوامه مدرسه علمیه آیت»

«قم( ره)بهجت 
این کتناب، ماحصنل تاریخچنه و تجرطینات     
ه متراکم مدیریتی طخشهای مختلن  مدرسن  

اسنت کنه طنرای    ( ره)علمیه آیت اهلل طهجنه  
شناات مدرسه و اهداف و چشم انداز آن طنه  

.یاری مخاطبین می آید

تولیدات علمی معاونت

بی فرم ار یا»اصالح و توریم .74
«مقاال  فارسی

ی این فرم طر اساس دو تاطهه سنااتار 
شت و محتوایی و مهاطق شیوه نامه یاددا

نمنره طراحنی شنده    100و مقاالت در 
.است


