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 بسوِ تعالی

استاد هطْشی کِ  پژٍّشی شْذ علن با تَجِ بِ فشهایشات هقام هعظن سّبشی)هذظلِ( دس صهیٌِهَسسِ تحقیقاتی 

 داخل اندیشه اهی اصیل اسالمی است، خطی هک می تواند انقالب را از نظر فکریرد   استاد مطهری، خط حساسیت رد مقابل حرکات نفوذی خط فکری  "فشهَدًذ
   31/6/92  تا تاسیخًیض جْت بشگضاسی سیش هطالعاتی استاد شْیذ هطْشی ساستای ًیل بِ اّذاف هتعالی ٍ س دٍ    "  .   حفظ کند   

 عالیتْا بِ  ششح  ریل هی باشذ:ف عٌَاى طَس خالصِ  کِ بِ  فعالیتْای هستوشی اًجام پزیشفتِ
 تاهحَریتکتابّایاستادهطْریهختلفًٍطستّاکارگاُترگساری -1

کارگاُعٌَاى ًامکتاب  ردیف 

 1 (1با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  آزادی اًساى

بٌذگیآزادی   2 (2با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  

 3 (3با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  سیرُ ًبَی

 4 (4)با هحَریت کتاب استاد هطهری  پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  تبلیغ

 5  (5با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  ًفاق

 6 (6با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخ کارگاُبرگساری  سیرُ اهیرالوَهٌیي

 7 (7با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  ًهضت حسیٌی

 8 (8)با هحَریت کتاب استاد هطهری  پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  اهر بِ هعرٍف ٍ ًهی از هٌکر

 9 (9با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  سیرُ هعصَهیي)ع(

 10 (11با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  ههذٍیت

 11 (11با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  عذالت

 12 (12با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  تربیت و رشد اسالمی

 13 (13)با هحَریت کتاب استاد هطهری  پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  عقل و علم 

 14 (14با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  (15)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 15 (15با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  (16)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 16 (16با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  (17)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 17 (17)با هحَریت کتاب استاد هطهری  پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  (18)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 18 (18با هحَریت کتاب استاد هطهری ) پزسش ي پاسخبرگساری کارگاُ  (19)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 19 (1با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  آزادی اًساى

بٌذگیآزادی   20 (2با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  

 21 (3با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  سیرُ ًبَی

 22 (4)با هحَریت کتاب استاد هطهری  مباحثٍبرگساری کارگاُ  تبلیغ
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کارگاُعٌَاى ًامکتاب  ردیف 

 23 (5با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  ًفاق

 24 (6با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  سیرُ اهیرالوَهٌیي

 25 (7هطهری )با هحَریت کتاب استاد  مباحثٍ برگساری کارگاُ ًهضت حسیٌی

 26 (8)با هحَریت کتاب استاد هطهری  مباحثٍ برگساری کارگاُ اهر بِ هعرٍف ٍ ًهی از هٌکر

 27 (9با هحَریت کتاب استاد هطهری )مباحثٍ برگساری کارگاُ  سیرُ هعصَهیي)ع(

 28 (11با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  ههذٍیت

 29 (11با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  عذالت

 30 (12با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  تربیت و رشد اسالمی

 31 (13)با هحَریت کتاب استاد هطهری  مباحثٍبرگساری کارگاُ  عقل و علم 

 32 (14با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍ برگساری کارگاُ (15)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 33 (15با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  (16)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 34 (16با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  (17)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 35 (17)با هحَریت کتاب استاد هطهری  مباحثٍبرگساری کارگاُ  (18)ًگاُ اسالمکتاب حقَق زى ٍ هرد از 

 36 (18با هحَریت کتاب استاد هطهری ) مباحثٍبرگساری کارگاُ  (19)کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ اسالم

 

 ترگساریًطستّایتخصصی -2

ٍضعیتًامکتابعٌَاىًطستردیف

 _سیرُ اهیرالوَهٌیي  _ ًبَی سیرُ  سبک زًذگی از دیذگاُ استاد هطهری ًشست تخصصیبرگساری  1
(هعصَهیي)عسیرُ    

 اًجام شذُ

کتاب حقَق زى ٍ هرد از ًگاُ  از دیذگاُ استاد هطهریحقَق زى ٍ هرد  ًشست تخصصیبرگساری  2
 (19ٍ )(18(ٍ)17( ٍ )16(ٍ )15)اسالم

 در دست اقذام

 در دست اقذام آزادی بٌذگی –آزادی اًساى  دیذگاُ استاد هطهریاز آزادی  ًشست تخصصیبرگساری  3
 در دست اقذام ًهضت حسیٌی از دیذگاُ استاد هطهریحوایِ حسیٌی  ًشست تخصصیبرگساری  4
 در دست اقذام عذالت از دیذگاُ استاد هطهریعذالت  ًشست تخصصیبرگساری  5
 در دست اقذام عقل ٍ علن  هطهریاز دیذگاُ استاد عقل ٍ علن  ًشست تخصصیبرگساری  6
 در دست اقذام فلسفِ از دیذگاُ استاد هطهریفلسفِ  ًشست تخصصیبرگساری  7

  

تااستفادُازکلیِارائٍِاجراییًوَدىطرحکتاتچِهطْرتِسپاُفجرفارضجْتخاًَادُّایتسیجی -3

استادآثار
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هطْریضْیذدیذگاُاززًذگیسثکٍعقالًیت"عٌَاىتاهقالِارائِ -4

"هطْریضْیذازکتةگیریتاتْرُدیٌیهعارفتعویقراّکارّایتررسی"عٌَاىتاتحقیقاتیپرٍشُاًجام -5

 سپاُفجرفارضدرپایگاُّایهقاٍهتهساجذضیرازحلقِّایصالحیيضرکتدرترگساریطرح -6

 هطْریاستادکتةازاستفادُتاپاسخارائٍِهذارضضٌاسیضثِْآزادّایتحثدرهرتیاىضرکت -7

 هردمعوَمجْتسیرهطالعاتیاًذیطًِاباجرای29هاُهْرازاٍل -8

 ماٌ ادامٍ دارد ي َمشمان ثبت وام اوجام می پذیزد . امیذ است اس  مُز  15یغات تا تبل

 بزگشار گزدد. کالس َا جُت دي گزيٌ مختلف داوش آمًسان ي  داوشجًیان 22ماٌ  آبان                    

  ارتثاطتاهراکسهختلفاستاى -2

  جُت بزگشاری سیز مطالعاتی در شُزستان َا اس جملٍ مزيدشت ، صفاشُز ي  ... 

 

ضرکتهرتیاىدرّوایصّایاًذیطًِابدرضیراز،تْراىٍهطْذهقذض-01

ٍاتتذاییٍغیراًتفاعیهذارضدرضذُاًتخابهَضَع01درهطْریضْیذسخٌاىًوَدىکارتردیطرح-00

  اجراییًوَدىآىدرهْرهاُ

 می باشذ کٍ شامل کًلٍ پشتی کًدک  قالب در مطُزی شُیذ سخىان اس استفادٌ طزح ایه در      

 ي . . . ( می باشذ. پاکت بصیزت ایزاوی -جعبٍ قصٍ چىذ بستٍ )       


