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ًؼن خاظ خَیص  اص سا همذاس تی ٍ است وِ ایي تٌذُ ًاچیض سضاٍاس سپاع رات همذع حضشت حك تؼالی سا ٍ حوذ
 .داًص ًػیة فشهَد ػلن ٍ هٌذی اص تَفیك تْشُ ٍ تشخَسداس

اسالم هؼظن  اصلساى غذق ًثی لشآى ٍ ّذایتگش یي ٍوتاب هة دس دیي همذع اسالم وِ اوول ادیاى الْی است ٍ دس
 ،داًص هٌضلت سفیؼی تشای ػلن ٍ ، جایگاُ ٍ(ع)ٍ ائوِ هؼػَهیي ( ظ)هػغفی  حضشت ختوی هشتثت هحوذ

تضویِ ٍ داًص هتشادف ٍ هىول ّن تَدُ ٍ  ،تذاًجاست وِ تؼلین ٍ تشتیت هؼشفی ٍ اسصش ػلن تا ،خاغِ وسة ػلن
اّویت ایي  دسآیات هثیي هٌضلت ػلن ٍاستفادُ لشآى ضشیف اص ولواتی چَى ٍیضویْن ٍیؼلوْن الىتاب ٍالحىوِ 

هِ ئا ٍ( ظ)ًثی هؼظن اسالم  ، سسالت ّوِ ها پیشٍاىهتؼالی سیش ایي عشیمت ًَساًی ٍ دس لزا. ضشٍست است
ى حمیش ًیض ای است ٍگشفتِ  هؼاسف فشا ًطشػلَم اوتساتی ٍادای صوات آى یؼٌی  پشداخت ٍ وسة ػلن ٍ( ع)ّذی

 ساصًذگی وطَس ػضیضهاى ایشاى ٍجَد حَصُ ػوشاى ٍ تَجِ تِ ضشٍستْایی وِ دس ام تا دس ایي هجوَػِ تالش وشدُ
 داًص فشاگشفتِ ٍ استفادُ اص ساصًذگی ٍ صهیٌِ ػوشاى ٍ سَی دیگش تجشتِ سالْا فؼالیت ػولی دس اص داسد ٍ

ای ُ گشایص ٍ ّا ًیاص ّوِ دست اًذسواساى حَصُ ای ّوت گواسم وِ هَسدُ هجوَع تالیفتخػع وسة ضذُ تِ 
 ، ًیاصهتؼذد تجْیضات هختلف ٍ تِ ادٍات ٍ ًیاص وٌاس ّای هختلف دس ساصًذگی تَدُ ٍ اًجام پشٍطُ هختلف ػوشاى ٍ

ایي هجوَػِ  ، دستثظ تاحَصُ ػوشاى ٍ ساصًذگی داضتًَِع واستشد سیستوْای هش تِ فشاگیشی داًص تخػػی ٍ
ًمطِ تشای خلك  عشح ٍ ّش وٌاس دس الثتِ تالش ًاظشاى پشسًگ دیذُ ضذُ ٍ تالش ضذُ است تا ًمص ًظاست ٍ

ضشٍسیتْای خاظ  ٍ ّا  ًاظشاى اصاٍلَیت ًظاست ًٍمص  ٍ ضی تشای ساصًذگی، ٍجَد، حضَسفؼالیتی ػوشاًی ٍ تال
 هسیش ػوشاًی دس اًذسواساى اجشای ّشًَع ػولیات ساختواًی ٍ ٍ دست تاضذ وِ هٌْذسیي ًاظش پشٍطُ هی ّش

ای احذاثی تِ توام ُ تذٍى ضه پشٍطُ تِ هٌضلت خَیص تَجِ ًوایٌذ خَیص آگاُ ٍتذسستی تِ ًمص  ساصًذگی اگش
هجوَػِ حاضشوِ ًام  ایٌشٍ تشایي تاٍسین دس داضت اص تذًثال خَاّذ هٌْذسی تَدُ ٍ سضایت لاعثِ هشتثغیي سا هؼٌا

فؼالیتْای  آضٌایی تیطتش ًاظشیي گشاهی ٍ ّوِ ػَاهل هشتثظ تا تشآى ًْادُ ضذُ است ضاّذتخػػی ًظاست 
ٍ  ّا سػایت لاتلیت ّن ویفی ضذى تا هی ضذى ٍن هسیش گشایص تَدُ ٍ ّن دس ّشضاخِ ٍ تَسؼِ دس ػوشاًی ٍ

 .               ٍالغ گشدد هَثش استاًذاسدّای الصم همثَل ٍ
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