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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻃراحی الگوی بومی پيشــرفت كشور و تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت بايد با
مشــاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشــمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوي و
جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تجارﺏ گﺬشته ،پيشرفتي همه جانﺒه و پايدار
خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀائاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
با توجه به ﺿرورﺕ توليد دانﺶ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعی در اين حوزه ،مركز الگوي اسالمي ايراني
پيشــرفت در نﻈر دارد آثاري را در ﻗالﺐ تکنگاشــتهاي علمی فاخر منتشر نمايد .تکنگاشت
نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توسط يک پﮋوهشگر خﺒره در يک موﺿوﻉ خاﺹ
مرتﺒط با الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت نگاشته ميشود .تکنگاشت از نﻈر حجﻢ و محتوا حد
فاﺻل مقاله و كتاﺏ است و نويسنده با پردازﺵ و تحليل يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و
افزودن يافتههاي پﮋوهشي جديد خود و تحليل جامﻊ و منسجﻢ آنها افقهاي تازهاي را در زمينه
مورد بررسي ميگشايد.
سلسه تکنگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مجلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر ميشوند،
حاﺻل تالﺵ جمعي از اســتادان ،انديشمندان و محققان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحل
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهل فن گﺬرانده
اســت و در اختيار ﺻاحﺐنﻈــران ﻗرار میگيــرد .در پايان از مســاعدﺕها و تالﺵهاي ارزنده
نويسندگان تکنگاشتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و
انتشار اين سلسه ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق
هاي نو و روشــني را در پيﺶ ﭼشــﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃي
مسير تدوين و تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گامهاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
معاون علمی و تقسیم كار ملی
مركز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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