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. ست ا ر  محو یل  و



پیشینه
ــارور اســام نــاب محمــدی و حاصــل دســترنج  انقــاب اســامی، درخــت ب
ــدۀ شــاخص و متحــول  ــن پدی ــه باطــل اســت. ای تاریخــی جبهــۀ حــق علی
کننده نه تنها مســیر حرکت ســرزمینی ایران را به ســمت تحقق آرمان های 
اســامی ســوق داد، بلکــه مرزهــای اعتبــاری و جغرافیایــی ملــل مختلــف را 
درنوردیــد و زمینــۀ ایجــاد حرکــت امــت بــزرگ اســامی را در جهــت تشــکیل 
تمــدن اســامی نویــن و تحقــق جامعــۀ آرمانــی مهــدوی فراهــم نمــود. در ایــن 
جریــان عظیــم آنچــه جوهــره ی اصلــی گــردش و مدیریــت امــور را تشــکیل 
عــارف و مجاهــدان  مــی داد، عبــارت بــود از قیــام و مجاهــدت عالمــانِ 



خودســاخته ای کــه همــه در یــک کان عمــل جمعــی گــرد هــم آمــده و 
موجــد یــک تحــول بنیادیــن گشــتند. 

عالــی  اســامی شــخصیت  بــزرگ  انقــاب  تســبیح  نــخ  بــی شــک 
ــه  ــاک زمان ــود کــه طینــت هــای پ حضــرت امــام خمینــی رحمــه هللا ب
گــرد او جمــع شــدند و ذیــل آن شــخصیت تاریخــی ســالک شــدند و 
تبدیــل بــه گوهرهایــی شــدنرد کــه هــر کــدام نوری در دل و عزمی در ســر 
داشــتند؛ تــا آنجــا کــه شایســته شــدند تــا آنکــه درباره شــان گفتــه شــود: 

ــْم َمْ  ُ ْحَبــُه َوِمْ ــى �نَ َ �ن َ ــْم َمْ �ق ْنُ ِ
َ

ْيــِه ف َ َعَ وا اللَّ ــَن ِرَجٌل َصــَدُقا َمــا َعَهُ �ي ْؤِمِ ُ ْ
ِمَ ال

ِديــًا ْ ُلا �قَ�ب ــُر َوَمــا َبــدَّ ِ �ن �قَ َي�نْ



آری بســیاری از آنهــا در ایســتادگی در ایــن راه بــه جایــگاه اصلــی شــان پــر کشــیدند و بســیاری از آنهــا 
در انتظــار بازگشتشــان هســتند امــا آنچــه آنــان را متمایــز و ممتــاز می گردانــد یــک عنصــر تعیین کننده 
اســت؛ پایــداری بــر راه حــق کــه مبتنــی ســت بــر رشــد عمیــق انســانی و بــارور شــدن فطــرت خالــص الهی 
در بینــش هــا و کنــش هایشــان. آری آنــان امــام خــود را شــناختند و در راهــش پــاک بــازی کردنــد و بــه 

ســعادت رسیدند.
اینــک پــس از گذشــت ســه دهــه از انقــاب، علــم آزادگــی و آرمــان خواهــی بــه دســت عبــد صالــح، مبــارز 
نســتوه و عالــم بــی بدیــل عالــم باالســت. یــاران راســتین امــام و هــم ســنگران راســتین ره بــر انقــاب، 
قــوت جوانــی شــان را در راه پیمــان شــان گذاشــتند و گذشــتند؛ تــا آنکــه ســپیدی نهانشــان بــر عیانشــان 

متجلــی گشــت؛ ســر ســپیدی نیــز بــه روســپیدی شــان اضافــه شــد. 
حــال مــا مانده ایــم و میراثــی از جنــس مجاهــدت هــای خالصانــه و عبــادت هــای جان انــه. مــا مانــده ایــم 
و میراثــی از جنــس زندگــی، بــه رنــگ خــون. در ایــن مســیر در پــی طینــت هــای پــاک زمانــه می گردیــم؛ 
گــرد ولی مــان مجتمع شــان، و مزرعــۀ بینــش و گرایش شــان را باغبانــی می کنیــم تــا بــه فصــل ثمــر کــه 
رســیدند از آن هــا جنبــش هاییــر بــه جــوش آیــد کــه هــر کــدام رودی شــوند، ســرزمین انقــاب را آب یــاری 
کننــد، بــه هــم بپیوندنــد، ســیل شــوند و کاشــانۀ دشــمن قســم خوردۀمــان را ویــران کننــد. انشــاءهللا ...



بــه طــور کلــی فرآیندهــای متنوعــی در راســتای 
تقویــت فکــری و علمــی دانشــجویان، طــاب و 
فــارغ التحصیــان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
مجموعــاً می تــوان آن هــا را در ســه قالــب دســته 
بنــدی نمــود. کــه ذیــاً بــه توضیــح اجمالــی در مورد 
هــر کــدام از ایــن فعالیــت ها پرداخته خواهد شــد. 

نگاه کیل به فعالیت های محتوایی مجموعه منویات



ها ره  و د  .1

 : تخصیص ی  ها ره  و د   ) لف ا

هشگر پژو رش  پرو

علیها هلل  ا م  سال یجه  خد

فرآیندهــای  مجموعــه  محتوایــی  هــای  دوره 
کوتــاه مــدت، جــذاب و پربــازده فکــری هســتند 
کــه مخاطــب را در زمــان کوتاهــی بــا اندیشــۀ 
رهبــری آشــنا می ســازند. ایــن دوره هــا در دو 

نــوع کلــی تقســیم بنــدی می شــوند؛

ایــن دوره هــا بــا نــگاه بــه اهــداف خــاص تربیــت 
بــا موضوعیــت مختصــات مطلــوب  و  فکــری 
خروجــی انســانی تدویــن می گردنــد. بنابرایــن 
ویژگــی  بــا  متناســب  هــا  دوره  ایــن  مخاطــب 
هــای خــاص دوره تعییــن می گــردد. برخــی از 
دوره هــای تخصصــی برگــزار شــده و در حــال 

برگــزاری مؤسســه منویــات عبارت انــد از:



ید جها ن  میا ا

قلم ی  عتال ا
ین آ قر رهرب 



 : مع جا ره  و د     ) ب
مقــام  اندیشــه های  بــا  آشــنایی  جامــع  دورۀ 
انقــاب«  »امیــن  عنــوان  بــا  رهبــری  معظــم 
مدرســۀ تابســتانۀ محتــوا در مجموعــه منویــات 
هــای  دوره  برخــاف  کــه  دوره  ایــن  اســت. 
تخصصــی، بــه صــورت جامــع در نظامــات و 
الیــه هــای مختلــف تفکــر رهبــری ســیر می کند، 
اندیشــه پژوهان  بــه مثابــۀ راهبــری محتوایــی 
تفکــر والیــی در راســتای ســوق دادن ایشــان 
هــای  دوره  در  تخصصــی  هــای  عرصــه  بــه 
می باشــد. دانشــگاهی  حلقــات  و  تخصصــی 
 1396 ســال  در  انقــاب  امیــن  جامــع  دورۀ 
طراحــی شــد و در تابســتان 1397 بــرای اولیــن 
بــار در تاریــخ جمهــوری اســامی برگــزار خواهــد 
ســرفصل   30 حــدود  شــامل  دوره  ایــن  شــد. 
بــوده و از اســاتید خبــره کشــوری بــرای تدریــس 
در ایــن دوره بهره گیــری خواهــد شــد. انشــاهللا.

۱ ۳ ۹ ۷ ن  بستا تا

سرفصل  ۲ ۹

ره و د ز  رو  ۱ ۵

ر کشو تید  سا ا ین  برتر

س کال عت  سا  ۱ ۱ ۰

ن سکا ا ن  مکا ا

نیب جا ت  یحا تفر





ها حلقه   .2
ا محتو   ) لف ا

در راهبــرد حلقــات طــی یــک ســیر معرفتــی 
تمامــی  در  کــه  می نماییــم  تربیــت  را  افــرادی 
ابعــاد عقیدتــی کــه بــرای یــک مســلمان مؤمــن 
بینشــی  غنــای  بــه  ضروری ســت  انقابــی 
رســیده انــد؛ بدیهی ســت بینــش منشــأ عمــل 
و عمــل _از هــر ســنخ و در هــر ســطحی باشــد_ 
مهمتریــن رکــن تعییــن کننــده بــرای حرکت های 
فــردی و اجتماعی ســت. لــذا تفکــر بــه مثابــۀ 
مجموعــۀ  اصلــی  اولویــت  کنش هــا،  مدیــر 

می باشــد. منویــات 
از  بعــدی  فرآیندهــای  و  مراحــل  در  گرچــه 
متوقــع  مطالعاتــی  کارگروه هــای  اعضــای 
بازخــورد عملیاتــی هســتیم، امــا آنچــه ابتدائــاً 
بــرای اعضــای کارگروه هــا ضــرورت دارد، ارائــۀ 
محتوایی ســت کــه آن هــا را بــرای مراحــل بعــدی 

می ســازد.  آمــاده 
بنــا بــه پژوهــش هــای معرفــت شــناختی ای کــه 
انجــام شده اســت، نیازهــای اصلــی یــک انســان 
بــرای رســیدن بــه شــناخت های کافــی بــرای یــک 
نیــروی محــوری و جریان ســاز شناســایی شــده 

و در دســته بنــدی زیــر گنجانــده شــده اســت؛



فــاز عمومــی )حلقــات رویــش( : فــاز عمومــی، بــا هــدف پــرورش متخصصــان متعهــد در انــواع رشــته های 
دانشــگاهی و توســعه تخصصــی منویــات رهبــر معظــم انقــاب در علــوم مختلــف، طراحــی گردیــده. ایــن دوره 

کــه در بلندمــدت و بــه صــورت حلقــات دانشــجویی برگــزار می شــود، شــامل ســه ســطح اســت:
ســطح 1: اصــول اعتقــادات و کام نویــن اســامی شــامل: هللا شناســی، نبــی شناســی، امــام شناســی   
و انســان شناســی کــه تــاش می شــود بــه صــورت ضمنــی در طــی تمــام ایــن مباحــث بــه آن پرداختــه شــود. 
ســطح 1 ، یــک ســال زمــان را بــه خــود اختصــاص می دهــد؛ ایــن ســطح در دو بــازه عضــو می پذیــرد؛ بــازۀ عیــد 

نــوروز و بــازۀ شــهریور مــاه.
ســطح2: زمانــه شناســی و بصیــرت تاریخــی شــامل: مهدویــت و جامعــه مهــدوی، تمــدن نویــن   
اســامی، مبانــی انقــاب اســامی، تاریــخ انقــاب، جریــان شناســی فرهنگــی، سیاســی، دشمن شناســی، و 

والیــت و والیــت فقیــه. ســطح 2 ، یــک ســال زمــان را بــه خــود اختصــاص می دهــد؛ 
ســطح3: بیانــات پژوهشــی در بســتر نظــام مســائل  شــامل: حــدود 50 ســخنرانی از بیانــات مقــام   
معظــم رهبــری کــه بــه صــورت منتخــب جمــع آوری شــده اند؛ ایــن بیانــات از ســخنرانی هــای محــوری و 
مهــم گزیده شــده اند کــه نحــوۀ عملکــرد و موضع گیــری مقــام معظــم رهبــری مدظلــه را در برهه هــای زمانــی 
شــاخص و متفــاوت، بــه مخاطبیــن ارائــه می دهــد. ســطح 3 ، یــک ســال زمــان را بــه خــود اختصــاص 

می دهــد.

ــه ایــن توانمنــدی رســیده اند کــه  پــس از فراگیــری ایــن ســه ســطح از محتــوا، هرکــدام از اعضــای کارگــروه ب
مســائل زمانــه ی خــود را تحلیــل نماینــد. بنابرایــن آنــان را کــه خروجــی انســانی دوره محســوب می شــوند بــه 
عنــوان »تحلیلگــر انقــاب اســامی« می شناســیم؛ هم چنیــن از خروجی هــای مکتــوب ایــن دوره کــه شــامل 
نمودارهــای درختــی و خاصــه مباحــث، مقــاالت، کتــب،  تحلیل هــا و ... در حوزه هــای مختلــف اســتفاده 

می شــود.

امــا ســیر مطالعاتــی بــه ایــن ســه ســطح مذکــور ختــم نمی شــود؛ هــر کــدام از کارگروه هــا بایــد در رشــتۀ 
تخصصــی خــود مشــغول بــه تولیــد علــم شــوند. ایــن ســطح جدیــد هــدف اصلــی مجموعــۀ منویــات و بــه 

عنــوان پایــان فعالیــت عمومــی کارگروه هــای مباحثاتــی در مجموعــه می باشــد؛



فــاز تخصصــی )حلقه رشــد( : ســطح۴: بیانات 
پژوهشــی در بســتر نظــام مســائل: در ایــن فــاز، 
ــا کســب زمینــه مناســب  حلقــات مباحثاتــی کــه ب
جهان بینــی  شــکل گیری  همچنیــن  و  فکــری 
مشــترک، دورۀ عمومــی را گذرانده انــد در رشــتۀ 
ــا رویکــرد دغدغــه محــور  علمی-تخصصــی خــود ب
در  غــور  از  پــس  اینکــه  توضیــح  می کننــد؛  ورود 
مبانــی اندیشــه ای و همچنیــن تســلط بــر بیانــات 
و منویــات مقــام معظــم رهبــری، مطالبــات ایشــان 
در رشــتۀ تخصصی شــان را کــه ممــاس بــا خألهــای 
زمینــه  آن  در  و  درمی یابنــد  اسامی ســت  نظــام 
تــا  می شــوند  فعالیــت  و  پژوهــش  بــه  مشــغول 
مســائل نظــام اســامی را بــه احســن وجــه حــل 

نماینــد.
بدیهی ســت ایــن زمینــه هــای پژوهشــی و عملیاتــی 
همــان راه هــای بی رهگذری ســت کــه مــا را بــه تمــدن 
و  پژوهش گــران  ایــن  و  اســامی می رســاند  نویــن 
فعــاالن تربیــت شــده همــان رهروانــی هســتند کــه 
بــا گام هاشــان غبــار غربــت از ایــن راه هــا می گیرنــد.



براســاس برنامه ریــزی تعلیمــی مشــخص شــده 
در  مطالعاتــی،  هــای  کارگــروه  اعضــای  بــرای 
ابتــدا حجــم اصلــی ســیرمطالعاتی را مباحــث 
ــه پیــش  آموزشــی تشــکیل می دهــد و هرچــه ب
می رویــم، حجــم پژوهشــی فعالیــت کارگــروه هــا 
افزایــش می یایــد. بدیــن ترتیــب، عضــو کارگــروه 
مباحــث  فراگیــری  بــه  ابتــدا  در  مطالعاتــی 
می پــردازد و رفتــه رفتــه بــه تــوان تولیــد محتــوا و 

می رســد.  پژوهشــی  بــرون داد 
مشــخصاً هــر عضــوی کــه وارد کارگروه می شــود، 
در بــدو امــر قــادر بــه فعالیــت پژوهشــی جــدی 
نیســت؛  اســتناد  قابــل  خروجــی  بــه  نیــل  و 
همچنیــن اگــر اعضــا تــا مدتــی بــه بــرون داد قابل 
انتشــار نرســند، و در مرحلــۀ آمــوزش متوقــف 
و متناســب  کافــی  بــه رشــد  از طرفــی  گردنــد 
نرســیده اند و از طــرف دیگــر انگیــزه و تــوان ادامۀ 
مســیر مطالعاتــی را از دســت می دهنــد. لــذا 
کاهــش تدریجــی حجــم آموزش هــا و افزایــش 
تریــن  متناســب  پژوهــش  حجــم  مرحلــه ای 
ســیرهای  مخاطبیــن  بــرای  کــه  شیوه ای ســت 
درنظــر  دانشــجویان  مخصوصــاً  مطالعاتــی 

گرفتــه شــده اســت.

معرفیت ی  تژ ا سرت ا   ) ب



یت عملیا بسرت  و  ها  ه  رگرو کا ر  ختا ســا    ) ج

تشــکیل حلقــه هــای مباحثاتــی در همــه جــا و بیــن همــۀ اقشــار جامعــه امکان پذیــر 
اســت. ســیر مطالعاتــی ارائــه شــده بــه دلیــل محتــوای ســهل ممتنــع، امــکان ایــن را 
دارد کــه ازطرفــی در هــر جمعــی کــه اندکــی بــا علــوم دینــی آشناســت فهــم شــود، از 
طــرف دیگــر جمــع هــای نخبگانــی می تواننــد حــظ کافــی از مباحــث مطــرح شــده 
ببرنــد و ســطح اندیشــه ای خــود را بــاال ببرنــد. بنابرایــن، ایــن حلقــه هــا می تواننــد 
در دانشــگاه ها، حوزه هــای علمیــه، مســاجد جمــع هــای خویشــاوندی و ... شــکل 

ــد. بگیرن
بــا ایــن حــال جامعــۀ مخاطــب اصلــی طــرح گــروه هــای دانشــجویی و طلبــه ای هســتند. 
ــی کــه در دانشــگاه هــا تشــکیل می شــوند از میــان دانشــجویان ســال اول  حلقه های
تشــکیل می شــوند تــا بتواننــد پــس از گذرانــدن 3 ســطح، زمینــۀ مطالعاتــی و تفکــری 
مناســب بــرای تدویــن پایان نامــه هــای خــود داشــته باشــند و پژوهش هــای مرتبــط 
ــی انجــام دهنــد. همچنیــن طابــی کــه وارد حــوزۀ علمیــه می شــوند  ــا اهــداف تمدن ب

مخاطبــان مناســبی بــرای طــرح کادرســازی هســتند.
ســاختار هــر حلقــه متشــکل اســت از چهــار یــا پنــج عضــو و یــک ســرگروه. ایــن 
ســرگروه از طــرف مجموعــه بــه حلقــه اعــزام می شــود و مدیریــت محتوایــی آن را بــر 
عهــده دارد. عــاوه بــر ســرگروه، یکــی از اعضــای حلقــه بــه عنــوان عضــو رابــط برگزیــده 

ــوده و امــور شــکلی حلقــه را تنظیــم کنــد.  ــا دبیــر جلســات ب می شــود ت
هــر هفتــه یــک بــازۀ مطالعاتــی )مقــرری( بــرای حلقــه هــا مشــخص می شــود، اعضــای 
ایــن حلقــه هــا در طــول هفتــه بــه مطالعــۀ مقــرری مشــخص شــده می پردازنــد و 
ــه مباحثــۀ هفتگــی در زمــان تعییــن شــده  ــه ب ــا تعییــن یــک روز مشــخص در هفت ب

می پردازنــد. 



عــاوه بــر عملکــرد هفتگــی حلقــه هــا، هــر مــاه یــک جلســۀ همایــش جهــت جمع بنــدی مباحــث مطــرح شــده و 
همچنیــن پاســخ بــه ســؤاالت و رفــع شــبهات برگــزار می گــردد. ایــن همایــش هــا بــه صــورت سراســری بیــن تمــام 
حلقــه هــای اســتان برگــزار می گــردد و تمــام اعضــای حلقــه هــا، تمــام ســرگروه هــا و همچنیــن تمــام کادر اجرایــی 
مجموعــه در اســتان در ایــن همایــش حضــور دارنــد. در ایــن همایــش، اســتادی کــه از پیــش بــرای جلســه دعــوت 

شده اســت، ارائــۀ مباحــث را انجــام می دهــد.
مرحلــۀ آخــر جهــت تکمیــل فرآینــد عملکــرد حلقــات اردوهــای ساالنه ای ســت کــه در آن تمــام حلقــات فعــال در 
کشــور حضــور می یابنــد و مراســم ارتقــا بــه ســطوح باالتــر،  برگــزار می گــردد. در ایــن اردوهــا اســاتید مجموعــه 
ضمــن جمــع بنــدی ســطوح مذکــور، زمینــه تعامــل اعضــای مجموعــه در راســتای تشــکیل حلقــه هــای ناظــر بــه 

عملیــات را فراهــم می آورنــد. 
لذا با عنایت به مراحل یاد شده چنین فرآیندی به مرحلۀ اجرا می رسد؛



: تثبیت ی  ها یند آ فر   ) د
چنانچــه می دانیــم یــک فعالیــت بینشــی اوال مخاطبیــن خــاص خــود را دارد لــذا فرآینــد جــذب بــه حلقــه 
هــا فرآینــد ســاده ای نیســت. ثانیــاً تــداوم یــک عملیــات بینشــی امــری بســیار دشــوار بــوده و مســتلزم برنامــه 
ریــزی دقیــق و اضافــه نمــودن چاشــنی هــای بســیار بــرای تثبیــت همراهــان اســت. بــرای حــل ایــن مســأله الجــرم 
برنامه هایــی را تــدارک دیدیــم کــه بــا ایجــاد ســه عنصــر هویــت تشــکیاتی، نشــاط تشــکیاتی و بــرون داد 
تشــکیاتی نیروهــای جــذب شــده را تثبیــت نماییــم. در ایــن راســتا، راه حل هــای زیــر در برنامــۀ منویــات گنجانــده 

شــده اســت؛
فعالیــت هــای تشــکیاتی دانشــگاهی:  وجــود یــک گــروه هماهنــگ و هم فکــر بهتریــن زیرســاخت بــرای   .1
شــکل گیــری فعالیــت هــای عملیاتــی دانشــجویی اســت؛ بنابرایــن  حلقــات تشــکیل شــده می تواننــد متناســب 
ــا پژوهشــی  شــکل  ــه نیازســنجی نمــوده فعالیــت فرهنگــی، آموزشــی، رســانه ای ی ــا فضــای دانشــگاه خــود ب ب

دهنــد.
۲. برنامه هــای تفریحــی جنبــی: ایــن برنامه هــا کــه در قالــب مراســم هــای جمعــی ادعیــه، هیــات، مهمانی هــای 



جمعــی و امثالهــم هســتند، باعــث شــکل گیــری روابــط فراتشــکیاتی و دوســتانه می گــردد؛ ایــن روابــط 
موجــب اســتحکام شــبکۀ اعضــا می گــردد. 

2. برون دادهای مکتــوب: خروجی هــای مکتــوب، همچــون نمــودار هــای درختــی، خاصــه هــا و نشــریات 
ــر  بیــن دانشــگاهی برآینــد فعالیــت حلقــه هاســت موجــب اثربخشــی ایــن جمــع هــای دانشــجویی ب
فضــای جامعــه هســتند. هــم اکنــون نشــریۀ »میــم« بــه صــورت اســتانی در حــال تهیــه، تنظیــم و 

انتشــار اســت. 
اردوهــای میــان دوره و پایــان دوره: بــه منظــور اجــرای فازهــای مختلــف ســطح هــای 1،2و3 الجــرم   .3
نیازمنــد اردوهایــی هســتیم کــه ایــن اردوهــا مباحــث مطروحــه در مباحثــات را جمع بنــدی کننــد. 
همینطــور در برخــی برهــه هــا نیازمنــد ایــن هســتیم کــه بــا فشــردگی بیشــتری مفاهیــم را بــه مخاطبــان 
برســانیم. از ســوی دیگــر اردوهــا موجــب ایجــاد شــوق اعضــای حلقــه هــا و ایجــاد معنویــت در میــان 

آنــان می گــردد.



یه نشگا ا د رشتۀ    .۳
عدم وجود رشتۀ دانشگاهی با محوریت اندیشۀ امامین انقاب اسامی و مشتمل 
بــر آراء و اندیشــه های ســایر متفکــران انقــاب اســامی حلقــۀ مفقوده ای ســت کــه 
خــاء آن در فرآینــد تربیــت تئوریســین و نظریــه پــردازی انقابــی و همچنیــن تدویــن 
مــدل هــای بهینــۀ دولتــی، اجتماعــی و تمدنــی  متناســب بــا آراء امامیــن انقــاب  

حــس می گــردد.
ــژه  ــه صــورت وی ــا تدویــن علمــی رشــته دانشــگاهی »انقــاب اســامی« ب ــا ب برآنیــم ت
ســیر و فرآینــد تربیــت نخبــگان و منابــع انســانی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی را 

تدویــن نماییــم.
ایــن ســیر هــم اکنــون در حــال تدویــن اســت و انشــاهللا بــه زودی بــا تکمیــل فرآیندهای 

علمــی، از آن رونمایــی خواهد شــد.



آنچــه در ایــن چنــد ســطر در رابطــه بــا فعالیــت هــای مجموعــۀ 
منویــات ذکــر شــد تنهــا مختصــری از برنامــه هــا و اهــداف ایــن 
بــه  هــای جدیــدی  دریچــه  بعــدی  مراحــل  در  بــود؛  مجموعــه 
هــای  و دانش آموختــگان دوره  پژوهــش گشــوده خواهــد شــد 
محتوایــی و حلقــات اندیشــه پژوهــی در بســتر تولیــد محتــوای 
تخصصــی بــه پژوهش هــای تخصصــی دولــت ســاز، جامعــه ســاز 
ــن فعالیــت هــای  ــر ای ــد پرداخــت. عــاوه ب و تمــدن ســاز خواهن
رســانه ای و گفتمانــی مجموعــه، اهــرم اتصــال تولیــدات پژوهشــی 
بــا فضــای اثرگــذار و کنــش زای اجتماعــی خواهــد بــود ان شــاءهللا. 

به امید توفیق در خدمتگزاری خالصانه در راستای اهداف واالی انقاب اسامی



. ست ا ر  محو یل  و




