ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

آﯾﻨﺪه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ :ﺣﺎﻣﺪ رﻓﯿﻌﯽ
اﺷﺎره:
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ رﺿﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر  1344در ﯾﺰد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در
ﺳﺎل  1361وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﺪ و دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ را در ﺗﻬﺮان و ﯾﺰد ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .آﻧﮕﺎه در ﺳﺎل  1369وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
ﻗﻢ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ را در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪی از درس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰی و وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .وی از
ﺳﺎل  1372ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه رﺟﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ)ره( اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد؟
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮارﻫﻬﺎی ﺗﺨﺼّﺼﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ،اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دارای اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﺴﻮﻻن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از رﻫﮕﺬر آن ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده و از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺑﺎوری و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط در ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﺮاز ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﺟﺪی
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ
ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ )ره( را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺣﻮزوی در ﺳﺎل  87ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر داﺷﺖ .ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﻮﯾﮋه اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ واداﺷﺖ و ﺳﺒﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در ﺳﺎل  1389اوّﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ )ره(
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮﮐﺰی رﻗﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻔﯽ را در ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻃﻼب ﺟﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ارﺳﺎل ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ اﺛﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮد .ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ راه
آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺛﺮ از ﺳﻮی ﻃﻼب ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ؟
ﻃﯽ ﺳﻪ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﯿﺶ از  3200اﺛﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،اﻓﺰون ﺑﺮ  90اﺛﺮ ﺑﻬﻌﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه،
اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻮاﯾﺰ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ آﻧﺎن اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺳﻮم را ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﺘﺎز
داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻳﻦ دوره ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪی آن در ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻮه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻬﺎی ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺂن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه را ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ داﻧﺴﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻼب در ﺟﺸﻨﻮاره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ )ره( ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد :اﻟﻒ :ﺟﺸﻨﻮاره
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ )ره( زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻮزه ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻠّﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﻃﻼب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و در ﺣﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺸﻨﻮاره
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻠّﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ آﺛﺎر و ﺣﻀﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﻃﻼب در ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺘﮑﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﺸﻨﻮاره
ﻫﺎی ﻣﻠّﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد و اﺧﺬ ﻋﻨﻮان ﻣﻠّﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﺪﯾﺮان،
اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻋﻨﻮان ﻣﻠّﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮای
ﺣﻮزﻫﻬﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻋﻠﻤﯽ آن را ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ب :ﻃﻼب ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎم
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را ارج ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺟﺪّﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ و درﺳﯽ ﻃﻼب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺸﺎط و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻼب دارای ﻗﺪرت ﻓﻬﻢ،
اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﯽ و درک ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﻤﯽ او را ﺑﺎرورﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب دارﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
 1ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﻃﻼب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ روﺷﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮوزه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ در زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻّﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﻓﻦ و ﻫﻨﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
 2اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﯿﺪن ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺗﺨﺼّﺼﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻠﺒﻪ از اﺑﺘﺪا در رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻗﻄﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازد و از ورود ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
 3ﺑﻨﺎی اوّﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼّﺺ ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻻزم در رﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﻌﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ورود ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد آﮔﺎﻫﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 4ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﺮی روﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﻼب ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺮح اوّﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ

