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 تقدیم به

 ی که سالح قلم و فضیلت قدم را شهیدعالمان  روح
 .درین گذشتنیاز جان ش، عزیز و برای اسالمآراستند سرخ خود  توأمان با خون  

 

 

 کمیته نظارت بر نشریات علمی 9/99/9515مورخه  1539/9بر اساس مصوبه شمار
 معاونت پژوهش حوزه علمیه استان قم، 

 )ره(، مجاز است نشریه علمی ـ اطالع رسانی رویش اندیشهواحد آموزشی آیت الله بهجت 
 را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط منتشر نماید.

 

معاونت پژوهش مدرسه در نظر دارد، تحقیقات و مقاالت علمی طالب مدرسه را در نشریه علمی 
ت پژوهش ه به معاونرسانی رویش اندیشه منتشر نماید. این مقاالت باید بر اساس شیوه نامه مجلاطالع

 ارسال شود.

به دلیل محدودیت در صفحات و منابع تولید نشریه، اولویت انتشار با مقاالت و تحقیقاتی است که در یکی 
از سالهای تحصیلی گذشته، حائز رتبه برتر یا شایسته تقدیر شده باشند و این مقاالت در جایی دیگر منتشر 

 نشده باشد.

 الت و همچنین ویرایش آنها آزاد است.مجله در رد و یا قبول مقا

 پذیرش و چاپ مقاله در نشریه مدرسه دارای نمره مزیت پژوهشی است.
 eitaa.com/pajoheshbahjatکانال معاونت پژوهش: 

     www.hawzahbahjat.irسایت مدرسه: 
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 سخن سردبیر

نشریات مدارس علمیه، فرصت خوبی برای ارائه 
تولیدات علمی طالب هر مدرسه و نشانی از سطح 

 خواهد بود.آن علمی و عملی طالب و اساتید 

مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( معاونت پژوهش 
قم، همچون گذشته درصدد است، تحقیقات و 
تولیدات علمی طالب مدرسه را که واجد رتبه 

های نشریه ساالنه در مدرسه هستند را در شماره
رویش اندیشه منتشر نماید تا موجبات ارتقای 
فضای علمی مدرسه، طالب و گسترده کردن 
تولیدات علمی و استفاده عمومی از آن را فراهم 
کند. همچنین زمینه نقد عمومی آثار تولید شده و 

برای تولیدات بهتر های پژوهشی مدرسه فعالیت
 را فراهم آورد. علمی

 البته محدودیتهای ایجاد شده در زمان گسترش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویروس منحوس کرونا، راه را برای انتشار  
ر کرده تالکترونیکی و نامحدود این تولیدات فراهم

است و به همین دلیل، پنجمین شماره از نشریه 
رویش اندیشه در بستر سایت مدرسه علمیه آیت الله 
بهجت )ره( قم به آدرس: 

https://hawzahbahjat.ir   شود.منتشر می 

نتشره، مورد استفاده طالب امید است که مقاالت م
 و اساتید محترم قرار گیرد.

باشد که اقدامات همکاران معاونت پژوهش مدرسه 
که با حمایت مدیریت و معاونین محترم مدرسه 
همراه است، مورد توجه و عنایت امام زمان علیه 

 السالم قرار گیرد.

منتظر مقاالت طالب محترم هستیم و از آن 
 کنیم.استقبال می
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 آیت الله بهجت )ره( قم شناختنامه مدرسه علمیهمعرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابی است که بر اساس الگوهای مطالعاتی موسسین« شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم»
مدرسه قبل از تاسیس آن و تلفیق آن با تجربیات به دست آمده در خالل عملیات چند ساله اجرای آنها در 

ساختارهای موجود که بیشترین زمینه تربیت، تهذیب و آموزش طالب در حوزه مقدسه قم و در چارچوب 
 .وری را برای رسیدن به اهداف و آرمانها دارد به نگارش در آمده استبهره

از اهداف تالیف این کتاب، عالوه بر تجربه نگاری، تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی، سنجش و پایش 
تواند همچنین این کتاب می .آوردرس علمیه است که زمینه نقد عالمانه برای رشد و تعالی آن را فراهم میامد

الگودهی خوبی برای توان افزایی بیشتر نیروهای جبهه انقالب اسالمی در تاسیس و اداره مدارس علمیه 
 .را موجب شود

ر د که مورد استقبال مدیران حوزه علمیه قرار گرفته است  شناختنامه مدرسه علمیه آیت الله بهجت )ره( قم
به چاپ رسیده است. مقدمه آیت الله ضرابی )یکی  9511اولین بار در سال برای صفحه و در قطع رقعی  81

از اعضای هیات امنای مدرسه( و حجت االسالم و المسلمین عباسی )مدیریت مدرسه( در ابتدای کتاب 
 .پردازدهای مدرسه میهای معاونتفصل به معرفی اهداف، ساختار، و برنامه 4درج شده و کتاب در 




