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کشور اعطا شده است. کرسی پژوهشی حافظ، از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

نشـــــریٔه  »آینـــــه دار جمـــــــال«
وابستـــــــه به مرکز حافظ شنـــــــاسی و ُکــــــــرسی پژوهشی حــــــــــافظ
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تصویب دو پژوهانه ی جدید در
مرکز حافظ شناسی

»پژوهانه ی خانواده  صحرائیان«

درجهت  حافظ،  پژوهشی  کرسی  و  حافظ شناسی  مرکز 
مستعد  دانش آموختگان  و  ممتاز  پژوهشگران  از  حمایت 
کیفی پژوهش های بنیادی  دانشگاهی و به منظور توسعه ی 
در پیوند با حافظ، به جذب و تخصیص اعتبارات تحقیقی 
گرنت پژوهشی اقدام نموده است و پس  در قالب پژوهانه یا 
در  گذشته،  سال  دو  طی  پژوهانه  سه  اجرای  و  تصویب  از 
که از  آستانه ی سال نو خبر تصویب دو پژوهانه ی جدید را 
به  مرکز حافظ شناسی  سوی خانواده ی محترم صحرائیان 

گاهی حافظ دوستان می رساند. اعطا شده است، به آ
این پژوهانه، اعطای دو اعتبار مستقل به نام شادروان آقای 

»رضی صحرائیان« و شادروان بانو »خانم آغا شکیبا« است 
حمایت  به منظور  ایشان  فرهیخته ی  فرزندان  سوی  از  که 
حافظ پژوهی  مطالعات  و  تحقیقی  ح های  طر از  مالی 
اعتبار  دو  تجمیع  از  و  شده  اهدا  حافظ شناسی  مرکز  به  
می شود.  یاد  صحرائیان«  خانواده   »پژوهانه ی  به  نامبرده 
دکتری،  و  ارشد  کارشناسی  دوره های  دانش آموختگان 
حافظ پژوهان واجد شرایط و هنرمندان صاحب اثر شاخص 
ح های  طر پژوهانه،  این  از  برخورداری  برای  می توانند 

کنند. پیشنهادی خود را به معاونت پژوهشی مرکز ارسال 
مرکز حافظ شناسی ضمن پاسداشت این اقدام شایسته ی 
و  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  به  توجه  است  امیدوار  فرهنگی، 
وجهه ی  گذشته  از  بیش  ایرانی،  هنر  و  دانش  از  حمایت 

هّمت نیک اندیشان پیش بین واقع شود. 
یادآور می شود، کرسی پژوهشی حافظ پیش از این نیز موفق 
به  تصویب و اجرای سه پژوهانه  شده است: »پژوهانه دکتر 
زهرا طاهری«، »پژوهانه مهندس بهرام بزرگ« و »پژوهانه 

دکتر زهرا رنجبری«.
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