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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم صورﺕ گيرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ایراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ایراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار صدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ایراني پيشــرفت ،آثاري را به صورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاصﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن یافتههاي پﮋوهشي
جدید خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ایراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاصﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابي ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار صاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر ميشود .اميد است این محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوین و
33
تحقق الگوي اسالمي ایراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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