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ثسوِ تؼبلی
ًبم اًدوي  :اًدوي اصَل فمِ حَصُ
ًبم ػشثی :هؼْذ اصَل الفمِ االسالهی
ًبم التیيthe Society of Qom Seminary Warcraft :
هطخصبت:
رئیس اوجمه :حجت االسالم و المسلمین علی اکبر رشبد(سیذ هحوذ صبدق هحوذی)
تأسیس90/12/18 :
تلفه32910504 :
ديروگبر32910504 :
سبیت/ http://osolefeghh.com:
پست الکتريویکaosool92@gmail.com :
ضشٍست تأسیس:
-1خبیگبُ ٍ اّویت داًص ( سضتِ ػلوی یب گشایص تخصصی) دس ٌّذسِ ٍ ًظبم ػلَم حَصٍی ،ضبثغِ هٌذ ًوَدى
هٌغك ٍ سٍش اختْبد ٍ استٌجبط گضاسُ ّبی دیي ثِ هؼٌبی ػبم ثب گشایص ٍ سٍیکشد تخصصی اص عشیك ایدبد ًظبم
هٌْذسی ػلَم حَصٍی ثِ لحبػ دیذگبّْبی ضشػی (ػشفی ٍ ػمالئی ٍ ػملی ثب لحبػ ضش یؼت) ثب سٍیکشد سٌتی
ثِ ّوشاُ سٍضْبی ًَیي دس آهَصش ٍ پژٍّص یک اهش ضشٍسی است ٍ داًص اصَل فمِ ثِ لحبػ گستشُ
هَضَػی ٍ لبثلیت فشا فمْی دس ٌّذسِ ًظبم ػلَم حَصٍی اّویت ٍیژُ ای داسد.
تؼییي هَضَع ٍ للوشٍ فؼبلیت:
-1پژٍّصً ،مذ ٍ ًظشیِ پشداصی ػلوی ٍ هغبلؼبت تغجیمی ٍ ثیٌب سضتِ ای؛
-2عشاحی سضتِ ّبی ػلوی ٍ ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصضی تخصصی ٍ کبسگبُ ّبی داًص افضایی ٍ هْبست آهَصی؛

-3ثشپبیی ّن اًذیطیّب ٍ ّوبیص ّبی ػلوی ٍ فشاهلی؛
-4تَلیذ ٍ ػشضِ ی هتَى ػلوی ،کتت دسسی ،هدالت تخصصیً ،شم افضاس ٍ سبیش فشاٍسدُ ّبی فشٌّگی
-5ثشلشاسی ا ستجبط ٍ ّوکبسی فؼبل ثب هَسسبتًْ ،بدّب ٍ ضخصیتْبی ػلوی ایشاًی ،اسالهی ٍ ثیي الوللی ثشای
دست یبثی ثِ اّذاف صیش:
-1صیبًت دس اصَل فمِ ٍ هؼشفی اسخوٌذّبی آى ثِ ًخجگبى ػلوی دس داخل ٍ خبسج کطَس ثِ ػٌَاى یکی اص
صفبیبی هیشاث هؼشفتی ثبصهبًذُ اص سلف صبلح؛
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-2تَسؼِ ٍ تغهیك داًص ٍاالی اصَل فمِ؛
-3ایدبد صهیٌِ ای هٌبست خْت تَلیذ ٍ تَسؼِ ٍ تؼویك دس اصَل ٍ سٍش استٌجبط احکبم حکَهتی؛
-4تٌمیح ٍ تٌسیك ػلن اصَل ثب سٍیکشد استمبی کبسکشدّبی آى؛
-5ثسظ کبسثشد اصَل دس حَصُ ّبی هختلف دیٌی
 -6تَلیذ داًص ّوگي اصَل فمِ هبًٌذ فلسفِ ی اصَل؛
 -7تشثیت ًیشٍی ػلوی هتجحش ٍ هتؼْذ دس حَصُ اصَل فمِ ٍ داًص ّبی هشتجظ
سبختبس
هیئت مًسس:

اسبتیذ هؼظن-1:سیذ ّبضن حسیٌی ثَضْشی -2احوذی فمیِ یضدی  -3هحسي اساکی
 -4ػلی سحوبًی سجضٍاسی  -5ػلی اکجش سضبد  -6اثَالمبسن ػلی دٍست  -7هحسي فمیْی  -8هحوذ لبئیٌی -9
سیذ صبدق هحوذی ّ -10بضن ًیبصی
مجبمع عمًمی :
ايلیه مجمع عمًمی :
ثب سخٌشاًی حضشت آیت اهلل الؼظوی سجحبًی

(دام ظلِ)

دس تبسیخ  1390/12/18ثشگضاس ضذ ایطبى دس سخٌشاًی خَد ثِ اٍلَیت ّبیی

ًظیش تفکیک اػتجبسیبت اص حمبئك  ،رکش فشٍع هجتٌی ثش اصَل  ،گشد آٍسی کتبة ّبی ػلن اصَل ٍ ....اضبسُ ًوَدًذ.
ديمیه مجمع عمًمی:
ثب سخٌشاًی حضشت آیت اهلل هکبسم ضیشاصی (دام ظلِ ) دس تبسیخ  1391/12/10ثشگضاس ضذ هؼظن لِ دس سخٌشاًی خَد ثِ اٍلَیت
ّبیی ًظیش ثبصًگشی دس سبختبس ٍ ًظن هٌغمی هسبئل ػلن اصَل ،تْزیت ٍ تَسؼِ ی الصم دس ػلن اصَل ،ثشسسی ٍ ًمذ الصم

دس

هجبحثی هثل هسبئل هشسلِ ،لیبس ٍ هبًٌذ آى اضبسُ ًوَدًذ دس ایي خلسِ ًیض آیت اهلل هحسي اساکی ثِ اثؼبد ضخصیت ػلوی ضْیذ
صذس(سُ) پشداختٌذ.
سًمیه مجمع عمًمی:
سبخت ػلن اصَل
اس
ثب سخٌشاًی حضشت آیت اهلل السیدبًی (دام ظلِ) دس تبسیخ 1392/12/15ثشگضاس ضذ ایطبى دس سخٌشاًی پیشاهَى
فشهَدًذ
.
ٍ ًیبص هٌذی ثِ هسئلِ فلسفِ ػلن اصَل اضبسُ ًوَدُ ٍ دس استجبط ثب اٍلَیت ّبی اصَلی هغبلت اسصضوٌذی سا ایشاد

مجبمع عمومی:
1390/12/18

-

اولين مجمع عمومي:

-

دومين مجمع عمومي92/12/15 :
هیئت مديره:

ديرٌ ايل-1 :ػلی اکجش سضبد  -2سیذ ػلی ػوبد -3سیذ صبدق هحوذی  -4ػلی سحوبًی سجضٍاسی  -5حسیي
ثٌیبدی  -6هحوذ خَاد هظفشی  -7سیذ احوذ فبعوی
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ببزرسبن-1 :ثْشام دلیشی  -2هحوذ خَاد خشهی
ديرٌ ديم -1 :سیذ صبدق هحوذی  -2هحوذ ػلی خضائلی -3حسیي ثٌیبدی  -4ػلی سحوبًی سجضٍاسی-5استبد
ّبضن ًیبصی -6سیذ هحوذ صبدق ػلن الْذی -7احوذی فمیِ یضدی
ببزرسبن -1 :هحوذ خَاد خشهی  -2ػلی دالٍسی
بخش هبی اوجمه:
-1ثخص پژٍّص -2ثخص هطبٍسُ ّ-3وبیص ٍ ًطست ّبی ػلوی -4استجبعبت  -5اعالع سسبًی
نمودار تشکیالتی:

ّیئت هؤسس

هدوغ ػوَهی

ّیئت هذیشُ

ثبصسسبى

سئیس ّیئت هذیشُ

پژٍّص

هطبٍسُ

اعالع سسبًی

استجبعبت

ّوبیص ٍ
ًطست ّبی
ػلوی

حلمبت
ًمذ ٍثشسسی

هطبٍسُ

هسبئل ػلن

ثبثت

داخلی

هطبٍسُ سیبس

اصَل

تغجیمبت
اصَل فمِ
فلسفِ ػلن
اصَل
اصَل همبسى
تبسیخ ػلن
اصَل

ًطست ّبی

ًطست ّبی

اسبتیذ

داًص پژٍّبى
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ثیي الوللی

رخی از فعالیتهای انجمن:
معرفی ب
 -1تطکیل پٌح حلمِی ػلوی تخصصی دس ػشصِ ّبی هتؼذد اصَل فمِ حَصُی ػلویِ لن؛
 -2ثشگضاسی ًطست ّبی ػلوی تخصصی دس سغح ػبلی؛
 -3ثشگضاسی کبسگبّْبی آهَصضی پژٍّطی ثشای داًص پژٍّبى حَصٍی ؛
 -4ساُ اًذاصی سبیت اعالع سسبًی؛
 -5تأسیس اتبق هطبٍسُ دس کتبثخبًِی فیضیِ؛
 -6ساُ اًذاصی هطبٍسُ دس سغح هذاسس لن کِ ثضٍدی فؼبل هی گشدد؛
 -7ثشگضاسی اسدٍی یک سٍصُ ثِ استبى اصفْبى ٍ دیذاس ثب آیت اهلل الؼظوی هظبّشی؛
 -8فشاّن ًوَدى همذهبت ساُ اًذاصی کتبثخبًِی تخصصی اًدوي کِ ثضٍدی اًدبم هی گیشد؛
-9دیذاسّبی هتؼذد ثب هشاخغ ٍ ثضسگبى حَصٍی ٍ هسئَلیي حَصُ ػلویِ لن؛
-10ایدبد تفبّن ًبهِ ثب هذیشیت هحتشم استبى لن – سئیس هحتشم خبهؼة الوصغفی الؼبلویِ -هذسسِ اهیش الوَهٌیي
(ػلیِ السالم) تْشاى -کتبثخبًِ فیضیِ لن ؛
 -11ثشگضاسی هصبحجِّبیی دس صهیٌِ ّبی هختلف اصَل ثب اسبتیذ هؼظن؛
 -12حضَس دٍ تي اص هشاخغ ػظبم تملیذ دس هدوغ ػوَهی اًدوي؛
 -13پی گیشی تؼییي سٍص ػلن اصَل ٍ سایضًی ّبی هتؼذد ثب هشاخغ ػظبم ٍ ثضسگبى حَصٍی ٍ هسئَلیي هحتشم
برخی از فعبلیت هبی آیىذٌ اوجمه:
 -1ضشکت دس الوپیبد ػلوی حَصُ
ّ -2وکبسی ثب هذاسج ػلوی حَصٍی دس استجبط اةپبیبى ًبهِ ّبی حَصٍی
 -3ثشگضاسی کشسی ّبی ًظشیِ پشداصی ٍ هٌبظشُ
ّ -4وکبسی ثب هشکض سضتِ ّبی تخصصی
 -5فؼبلیت ّبی گزضتِ ًیض اًدبم خَاّذ گشفت
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