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ص و موانع 

اجه نصير 
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هاي داخلي 

 تهران با 

 تهران با 

  .وام مي يابد
 فراهم و نواقص

 و سياسي خوا

 .ت
قوط قلعه هاي

اپ شوندجديد چ
فته و بايد روي

 .ي خواجه
 .هاي هريك

 .ركي
و ديگر شبكه ه

خ علم دانشگاه

خ علم دانشگاه

 طوسي

ماد به نفسي، دو
 امكانات الزم،

  .ود

فلسفي، اخالقي

رانيي كه داشت
ماميه پس از سق

 .در بغداد
اري كه بايد تج
اصالً قرار نگرف

ن شخصيت علمي
ربارة پژوهش ها
بي، فرانسه و تر
ة چهار سيما و

وهشكدة تاريخ

وهشكدة تاريخ

صيرالدين ط

و شكيبايي و اعتم
 بايد شرايط و
شو نزديكتر مي

صيت علمي،  ف
 

پرتالطم و بحر
تحكيم مباني اما
سالة عباسيان د
مفقود شده و آثا
 قرار گرفته يا ا

ه هاي گوناگون
ي و خارجي در
سي، فارسي، عر

فرهنگ و شبكة

 دانشجويان پژو
 .رخي از آنها

 دانشجويان پژو
 .ز آنهارخي ا

ش خواجه نص
  ن اهللا تعالي عليه

اد و با اشتياق و
وقوع هر امري
ه سرانجام خود

  :داشت

ياي وجود شخص
.ه مند به دانش
در طول زندگي

سماعيلي او و تح
600ط خالفت

ة و آثاري كه م
ه پژوهشگران

خارجي در زمينه
خليبا استادان دا

 پنج زبان انگليس
ع توسط راديو فر

 ).و انجام شد

ي با تحقيقات
قاضاي تصوير بر
ي با تحقيقات

قاضاي تصوير بر

دهاي همايش
رضوان

  
اي آبا  با انگيزه

د و البته براي و
ف ترسيم شده به

دف را در پي د

هتر ابعاد و زواي
ژوشگران عالقه
وفقيت هاي او د
 نگارش هاي اس
 و پس از سقوط
ده و چاپ نشدة
متر مورد توجه

 .يرد

ران داخلي و خا
مي دانشجويان ب
طول دو روز به
ش خبري وسيع

گفت و گو 12
و خارجيخلي

پايان نامه و تقا
خلي و خارجي
پايان نامه و تقا

دستاور

قه اي روشن،جر
حقق نمي پذيرد
ن گردد، اهداف

 طوسي چند هد

يي و معرفي بهت
نسل امروز و پژ
ي رمز و راز مو
ي علل و عوامل
مون دژ الموت

ي آثار چاپ شد
ي ابعادي كه كم
 تري صورت گي

 

 نظر پژوهشگر
ت و گو هاي علم
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 المعارف 

 .ي
ت، ترجمة 

و  مباحث

س قي مدر

همداني و 

شش دكتر 

شش دكتر 

به كوشش 
كتر جعفر 

ب، ترجمة 

ها و  هيدگا
نور در قم 

وي شبكه 
ه همچنان 

 .سالمي ايران
 .كتوب

ري مركز دايرة

ي كتابخانة ملي
ي نعمان فرحات
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المبه نام  انش

رحوم محمد تق

سين معصومي ه

، به كوش) چاپ

، به كوش) چاپ

ب ميزان االفكار
ه كوشش دكه ب

تر جميل رجب

 دربارة آثار، دي
ي علوم اسالمي ن

ي و خارجي رو
الدين طوسي كه

 

ملي جمهوري اس
ريخي ميراث مك
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جه نصيرالدين طو
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رسي است و البت
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يي و خريد شرك
ي نمايشگاه كتا

سالمي و بنيگ ا
شرح اشپ عكسي

پ كتاب انديشه
 جمشيد نژاد او

پ چكيدة مقاالت
پ عكسي نخستي

كه خواجوك
شش رسالهاپ

ي تصحيح و چا
استاد بش پ كتاب
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ايي و ذخيره ك
ردنت بود و قرا

 عموم قابل دستر

آشنايي .7
آشنايي .8
برپايي .9

بزرگ
چاپ .10
چاپ .11

دكتر
چاپ  .12
چاپ .13

الشكو
بازچا .14

رضوي
چاپ .15

محمد
مجمو .16

جعفر
مجمو .17

جعفر
چاپ .18

دكتر
آقاياني

چاپ  .19
مقدم

وليدن .20
زندگ
به پيش

شناسا .21
اينترنت

براي

  
  
  
  
 

 



٨٧  ١٨

 . خود
و تخصصي 

س از قريب 
ي علمي و 

  . كنند

 درسي به 

ده و نشدة 

اي به نام 
خر بزرگ 

ش علمي و 

دين طوسي 
 و مفاخر 

ر و ديدگاههاي
همايشي علمي و

 ..رد

ث مكتوب پس
ستها و همايشهاي

سي نام گذاري ك
 .د

جه را در كتب

 آثار چاپ شد

نهمايش دوساال
ديشه هاي مفاخ

،  همايش)شيدي

خواجه نصير الد
ن ايران و اسالم

علم و ارائه آثار
سال، برگزاري ه
ايشان سراغ ندا

و مديريت ميراث
و برگزاري نشس

واجه نصير طوس
شود، نصب كند

نوآوريهاي خواج
 .ايد
 

ص دهد تا تمام
 

ي برگزاري هم
سالم، آثار و اند

خورش 1390(ده

ي علمي به نام خ
رهنگ و تمدن

حث حكمت و ع
س 30كه در اين 

زار نشده و يا  ا
، اندوخته ها و
 اطالع رساني و

ن را به اسم خو
ه به نام او مي ش
شنهاد مي شود، ن
جذاب وارد نما
.خواجه بسازند

دجه اي اختصاص
.ح و چاپ شود

ت الزم را براي
مدن ايران و اس

د ماه سال آيند
 .زار شود

أسيس شبكه اي
علمي، تاريخ، فر

 . قرار دهد

قه مند به مباح
ش مبني بر اينك
 و كيفيت برگز
استعداد، اعتبار،

ر، توزيع،د آثا
 .علمي ديگر
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ميداني كهرا در

 و پرورش پيش
تان با روشهاي ج

خب از زندگاني
ضا مي كنيم، بود
 تحقيق، تصحيح

رايط و امكانات
با فرهنگ و تم

 . سازد
 داد براي اسفند
ين شيرازي برگز
ده مي شود تا تأ
ي علوم انساني، ع
ي توسعه خود ق

ن جوان  و عال
ايشبير علمي هم

م با اين وسعت
خوردن توانايي،

كوشش در توليد
رت همايشهاي ع

م كه نام يك ب
نديس خواجه ر
وزارت آموزش
وسطه و دبيرست

م سريالي جذاب
سالمي هم تقاض
ت و يك شكل،

 مي شود تا شر
وضوع مرتبط ب
در اسالم فراهم
رجب پيشنهاد
 يعني قطب الدي
المي پيشنهاد داد
ي در زمينه هاي
ستور برنامه هاي

ايي پژوهشگران
ر نظر صريح دب
وضوع تاريخ علم
هايت محك خ
هه جوشش و ك
هشي، براي مدير

پيشنهاد مي كنيم
شنهاد مي شود تن
ن كتب درسي و
 براي مقاطع متو
پيشنهاد مي دهيم
گ و ارشاد اس

اي يكدستموعه
د پيشنهاد داده
ه هر بار در مو
خ فلسفه و علم د
ط دكتر جميل ر
رجستة خواجه
ي جمهوري اسال
يشهاي تخصصي
س نمايد، در دس
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ز وزارت فرهنگ
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ه وزارت ارشا
خواجه نصير كه
عالم تشيع، تاريخ
ر همين ارتباط

سفي شاگرد برل
ه صدا و سيماي
را كه فقط هماي

زرگ را منعكس
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