باسمه تعالی
بسم الله الرحمن الرحیم
دوره تربیت محقق تولید علم دینی
(گامی ارزشمند در جهت تمدنسازی اسالمی)
ّ
حاکمیت اسالمی است که بتواند جامعه را به جامعه مورد نظر و آرمانی اسالم تبدیل کند؛
مقام معظم رهبری :هدف ،ایجاد
ّ
جامعهای که در آن ،هم علم هست ،هم قدرت مقابله با امواج جهانی هست ،هم ثروت هست؛ ما به این میگوییم تمدن نوین
اسالمی ،میخواهیم کشورمان به اینجا برسد.
***
دستیابی به تمدن اسالمی تنها با تکیه بر مدیریت دینی تمامی ابعاد جامعه ،امکانپذیر است .این مهم متوقف بر دست یافتن
به نظرات دین ،با مراجعه به قرآن کریم و روایات میباشد .به مجموعه علومی که با نگاه دینی تولید گردد علم دینی گفته
میشود.
وظیفه الزم طالبی که در مسیر اجتهاد و شناخت فقاهتی دین قرار دارند ،تولید علم دینی است
***
با توجه به این هدف مهم ،مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم ،دوره علم دینی را برگزار مینماید .هدف این دوره
عبارت است از توانمند سازی طالب درس خارج در عرصه تحقیق و پژوهش جهت تولید علم دینی با نگرش شبکه ای و
تفکر سیستمی.
شرایط افراد
 تحصیل مقدمات و سطوح و حد اقل دو سال درس خارج با معدل باالی  71و اشتغال به ادامه درس خارج
 توانایی تدریس تمام کتب درسی ادبیات و منطق و مقدمات فقه و اصول (لمعتین و اصول فقه)
 گذراندن دوره روش تحقیق عمومی یا داشتن سابقه کار تحقیقی و موفق شدن در امتحان روش تحقیق
تعهدات حضور در دوره
 شرکت در دوره رایگان است .
 شرکتکنندگان متعهد به حضور منظم می باشند ( ضمانت حضور الزم است)
 شرکتکنندگان ،متعهد به انجام یک تحقیق به میزان 751صفحه  A4در یکی از موضوعات علم دینی می باشند که
مورد تایید اساتید واوری موسسه قرار می گیرد .
مزایا

 در صورت قبول شدن تحقیق پایانی ،افراد به عنوان محقق وابسته در پژوهشکده مطالعات راهبردی علوم و معارف
اسالم پذیرفته می گردند.

 محققینی که دارای مدرک سطح  4حوزوی باشند در صورت کسب امتیاز الزم به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشکده
انتخاب می گردند.
 در صورت پذیرش تحقیق پایانی ،با سازمانها و نهادهای مرتبط برای خریداری تحقیق ،رایزنی گردیده و هزینه تحقیق
به محقق پرداخت می گردد.

غرض از برگزاری این دوره عضویت محققین گرامی در باشگاه مخاطبین موسسه مطالعات
راهبردی علوم و معارف اسالم می باشد .
سرورانی که برای لبیک فراخوان رهبری معظم دام ظله برای استقرار تمدن نوین اسالمی
وارد عرصه پژوهشی می شوند به عضویت این باشگاه در آمده و تحقیقات مربوطه را به
انجام می رسانند .
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