ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﺎه :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ در ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮﮔﺮاﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ /دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎزوی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻣﺤﻤ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ اﺳﺖ

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ
اﺳﻼﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ دارد و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﺎﻫ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮﮔﺮاﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ،ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری ،دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ
ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎری؛ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺮﺳﻨﺪی از ﺣﻀﻮر در
داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ از زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﺸﺮ و ﻗﺪرداﻧ
ﮐﺮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ دارد و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﺎﻫ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن
دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻘﺮﯾﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﺮوژه ﻓﺎﺧﺮ ﺷﻞ ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻓﺎﺧﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﯿﺰی ﯾ از اﻫﺪاف اﺻﻠ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﯿﺐ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﯿﺰی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺷﻤﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﺎﻫ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎزی داﺧﻠ در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از  ۴۰ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮزﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮز دﺷﻤﻦ ﺑﺮده اﯾﻢ ﺑﻄﻮرﯾﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﯾﻤﻦ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟ و ...ﻣﺮز دارﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤ
و ﻓﺮﻫﻨ ﻗﻮی در ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﺎه داﻧﺸﺎه و ﻧﺨﺒﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻏﺮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﻧﺨﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﻪ اول ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺨﺒﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ و آﻣﻮزش
دادﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺮﻣﮔﺮدﻧﺪ اﻓﺎرﺷﺎن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﻣﺎن را از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺪ
ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﻨ و ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺐ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﺎن داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺮان ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺮ ﺟﺬاب اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی را در
ﺗﺸﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ و اﻣﺖ واﺣﺪه ﺗﺒﻠﯿ و ﺗﺮوﯾ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺗﺮاز ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ان
ﺷﺎاﻟﻠﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﻓﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺖ واﺣﺪ اﺳﻼﻣ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﻼﻣ و اﻣﺖ واﺣﺪه اﺳﻼﻣ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﯾ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠ داﻧﺸﺎه
ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ان ﺷﺎﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﻘﺮﯾﺐ و اﻣﺖ واﺣﺪ اﺳﻼﻣ ﮔﺎم ﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺑﺮدارﯾﻢ و داﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸ از آن را ﺑﺮ دوش ﺑﺸﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ را ﻣﺎ از داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ دارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾ دارد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﺎﻫ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺎه در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻘﺮﯾﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣ
ﯾ اﻣﺮ ﮐﻠﯿﺪی و راﻫﺒﺮدی در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮﮔﺮاﯾ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﮐﻠ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل
ﺷﺮﻓ در ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﺎه ﮔﺰارﺷ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﻧﺸﺎه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ داد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و ﻣﺠﻤ ﺗﻘﺮﯾﺐ را ﯾ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ

اﯾﻦ ﺟﺪاﯾ و ﺗﻔﯿ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﻢ ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﻣﺠﻤ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻤ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺣﺪت اﺳﻼﻣ دادﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ داﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤ و ﻧﻈﺮی و
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺎه ﭘﺎرهای از ﻣﺠﻤ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺣﺪت را ﭘﻮﺷﺶ دادﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺎه از ﻣﻬﺠﻮرﯾﺖ اﻧﻔﺎک از ﻣﺠﻤ درﺑﯿﺎﯾﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺎه و ﻣﺠﻤ ﯾ اﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﺮی و ﺗﺌﻮرﯾ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮﮔﺮاﯾ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤ ﺗﻘﺮﯾﺐ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﺎن داﻧﺸﺎه از ﻣﺬاﻫﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻋﻠﻤ و اﺟﺮای ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﺠﻤ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻌﺐ داﻧﺸﺎه از ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ  ۷اﺳﺘﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :راه
اﻧﺪازی ﺷﻌﺐ داﻧﺸﺎه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪل داﻧﺸﺎﻫ را
اﺣﺴﺎس و از ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اﻣﻮال و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷ و اداری داﻧﺸﺎه ،اﺣﯿﺎی واﺣﺪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن و اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎﺗ
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮی داﺧﻠ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻠﯿﺘ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟ ،اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ  ،IAUPاﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ
داﻧﺸﺎﻫﻬﺎی اﯾﺮان و ﻋﺮب ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اﯾﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎری ﻋﻠﻤ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ را از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی و اﻗﺪاﻣﺎت داﻧﺸﺎه در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ دﻋﻮت از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﺎﺿﻞ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزوی ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎه و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر آﻧﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮاﺟ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ و ....را

از دﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎً داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮﮔﺮاﯾ ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺐ دارد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﻘﺮﯾﺐ و اﻣﺖ واﺣﺪه اﺳﻼﻣ را ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ اﺳﺖ ﻣﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ ﭘﯿﯿﺮی ﮐﺮد و داﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺪوم و ﻣﺨﻠﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی ﮐﻪ
دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزوی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻣﺤﻤ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﺎه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ،ﭘﮋوﻫﺸ ،اداری و ﻣﺎﻟ ،ﻓﺮﻫﻨ و داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

