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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مبانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوری اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نﺨبگان دانشگاهی و حوﺯوی
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورت گیرد .به گواه تاریﺦ و تجارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانبه و
پایدار خواهد بود كه مبانی اسالمی و اﻗتضائات ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهای علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑری درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاری نشســتهای علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههای مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوﺯه
الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت ،آثاری را به ﺻورت تﻚ نگاشتهای علمی فاخر منتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاری تﺨﺼﺼی و نیمه مبسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پﮋوهشگر خبره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حجﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسنده با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعات تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههای پﮋوهشی
جدید خود و تحلیﻞ جامﻊ و منسجﻢ آنها افقهای تاﺯهای را در ﺯمینه مورد بررسی میگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مجلدات مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوی است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاری ،تدوین و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدتها و تالﺵهای ارﺯنده نویسندگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاری رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتوای علمی بتواند افق های نو و
روشنی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوی بگشاید و هر روﺯ در طی مسیر تدوین و
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تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت گام های بلندتر و استوارتری برداشته شود.
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