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 یتعالبسمه

 یرف علو ابه مع یجد   کردیسال رو د،یجد سال
س کشور سخن گفته شد تا مسئوالن پ ییبه بستر ججرج یشممار  سال بل  رجج  به ورود ررنگ  علو  نیآخر  در

 ه بدجن عم  کگگد.لشاءجل مشخص آن رج در دستور کار خود برجر دجد  و جن ینانا و برنامهطرح ارتیجز در 
 میستا تگظرج نیمقاالت خود رج در ج سگدگانیمطرح شد  و محققان و نو ینا به شمک  کاربردطرح دیبا نیبگابرج

ت و جسممم یجسمممالم ۀمردم و جامع یدر رجبطه با زندگ ما  یرد جبتالء و مسمممتقکه مو یکگگد و موضممموعات و مسممما ل
نا رج بستمشکالت و بن توجندینم عمال  جست و  گرید یناو ررنگ  نیجز آنها برگررته جز بوجن یمتأسمفانه بع م

ه نظر و روش ک سگدیبگو دیجرشد و مسئوالن با رجنی، مطرح سازند. مثال  در رجبطه با جنتخاب مدنمایدح  و رص  
و  ر یو جز سمم کردیخود چگونه عم  م یو آن ح ممرت در دورجن خالرت هانر  سممتیموجرد چ گونهنیجمام در ج

که به شممک  بانون جعالم گردد و ما در زمان خود به  شممودیجسممتفاد  م یجچه طرح و برنامه شممانیسممخگان ج
 ...میدستور عم  کگ کیعگوجن 

 :کردجشار   ذی که به ،گریدمتمم مسا   مورد در  توجنمی و
 کارگزجرجن. نییجدجر  حکومت و تع -1
 .رجنیعزل و نصب مد -2
 نا.نا و توطئهرتگه -3
 .جلمالتیب میو تقس یجمور مال -4
 کارمگدجن و کارگزجرجن. -5
 .ارتیدر  تیفیک نا،نامهنیآ  ات،یمال -6
 مردم. اتیبه شکا یدگینا و رس، دجدگا هاب ات، ب اوت -7
 کارنا، موجن .جبتصاد، تجارت و صگعت، رج  -8
 حقوق مردم.    ییملارز  با رساد و ت  -9

 .یو جنتظام ینظام یروناین -11
 .یو پژونش یآموزش ،یکز علمج مر  -11
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 .تیو جمگ یآبادجن ،یشهر جسالم یدنااو  نم طیشرج ،یشهرساز  -12
 کسب معارف. ب،یتهذ ،یخودساز  -13
 .جرشاد، جمر به معروف غ،یتلل -14
 .تیجز وبوع جرم و جگا یر یشگیپ -15
 .رقر یکگشهیو ر  ییبه رقرج، رقرزدج یدگیرس -16
 .یخوجر و رجنت یجندوز ملارز  با ثروت -17
 .نانامهمانیبرجردجدنا، پ ،یخارج استیس -18
 .دیگی یناتیجمور جبل -19
 انا  یحجسمممت و ج لانیگر به جمروز با آن دسمممت  ۀکه جامع یجمور  گریمحترم با توجه به موجرد روق و د سمممگدگانینو

آن ح ممرت،  یدر دورجن خالرت هانر  ژ یبه و جمام  ر یزجسممت با توجه به سممخن و سممنابسممامان و مشممک 
 .سگدیبگو کرد،که به عگوجن بانون بتوجن جرج ه  ییکارنا و دستورناو رج  میمقاالت خود رج تگظ

 بیلبن محمد بن ح یجبوجلحسمممن عل فیتأل «هیجالحکام جلسممملطان»چون  ییناجز کتماب توجنیرجبطمه م نیج در
 محمد بن فیتأل« جحکام جلحسلة یمعالم جلقربة ر»و  ترجمه حسین صابری« یحکمرجن نییآ»با عگوجن  یماورد

الغه جللنهج یناشممرح ایجعفر شممعار و  ترجمه «یشممهردجر  نییآ» با عگوجن)جبن جخو (  یبرشمم دیز  یجب جحمد بن
 فیتأل ،و دالالت نیم ممام ؛عهد جالشممتر و نم چگین کتاب جشممترح عهدنامه مالکوشممر  ژ ینا به وبخش نامه

 جستفاد  کرد. عاملی یمرت  دجعفریعالمه سمرحوم 
 .  ردیگیو چاپ مقاالت برجساس موضوعات روق جنجام م گشیکه گز  شودیخاطر نشان م انیپا در
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