ما با مســلمین اهل تسنن یکی
هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان
و برادر هستیم .اگر کسی کالمی
بگوید کــه باعث تفرقــه بین ما
مسلمانها بشود ،بدانید که یا جاهل
هســتند یا از کسانی هستند که
میخواهند بین مسلمانان اختالف
بیندازند .قضیه شیعه و سنی اص ً
ال در کار نیست ،ما همه
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
با هم برادریم.

ما با مســلمین اهل تســنن یکی
هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان
و برادر هستیم .اگر کسی کالمی
بگوید کــه باعث تفرقــه بین ما
مسلمانها بشود ،بدانید که یا جاهل
هستند یا از کســانی هستند که
میخواهند بین مسلمانان اختالف
بیندازند .قضیه شیعه و سنی اص ً
ال در کار نیست ،ما همه
حضرت امام خمینی(ره)
با هم برادریم.
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یادداشت اول

قرآن؛ پیروان خود را به لطیفترین
مهر و دوستى و زیباترین مساوات
رهنمایى کرده است

دکتر محمدحسین مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

در یک قرن اخیر ،جهان اسالم شرایط بسیار ویژه ای
را تجربه می کند ،با توجه به شــرایط حاکم بر جهان و
دنیای اسالم ،وحدت اسالمی در این برهه به یک ضرورت
اجتناب ناپذیر تبدیل شــده و با سرنوشت مسلمانان در
عرصه اجتماعی-سیاسی گره خورده است .لزوم وحدت
در میان مسلمانان و نیز اجتناب از اختالف و تفرقه برای
دســت یابی به رشــد و تعالی امت اسالمی بر هیچ کس
پوشیده نیست ،زیرا سعادت ملتهای آزاده و مسلمان ،در
گرو وحدت میان آنها اســت ،همچنين تفرقه و اختالف
منشأ شقاوت ملت هاي اسالمي است.
در قــرآن برای اتحاد امت اســامی ،آیین برادری به
عنــوان گزاره مهم وحدتآفرین ،مطرح گردیده اســت.
مراد از وحدت و اخوت اســامی کــه در منابع و متون
دینی بیان شده ،آن وحدتی است که بشریت را به سوی
خدای واحد و هدف واحد سوق دهد .قرآن با جمله کوتاه
ون إِخْ َوةٌ)[ ،]1پیروان خود را به لطیفترین
(إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
مهر و دوستى و زیباترین مساوات رهنمایى کرده است.
مقوله استکبارستیزی و گفتمان حمایت از مظلومان،
برگرفتــه از آیات وحدت بخش اخوت و برادری در قرآن
متعرض امت اسالمی
اســت ،پس اگر دشمنان اســام
ّ
گردند ،ضرورت مواجهه و مقابله امت اسالمی با دشمنان
اســام ،بیش از پیش آشــکار میگردد ،پیامبر اســام
(ص) فرمود« :هم ید على من ســواهم؛[ ]2مســلمانان
مشت واحدى هســتند بر مغز بیگانه» .همچنین ایشان
میفرماید« :مســلمانان مانند یک پیکرند ،اگر عضوى را
دردى به هم رســد ،اعضاى دیگر کمــک کنند ،تا درد
از عضو دردمند برطرف شــود» ]3[.بنابراین اتحاد امت
اســامی ،برگرفتــه از آموزههای قرآن کریم و ســیره
نبوی است و مســلمانان همچون دستهای یک پیکر،
تجلیبخش اســام و نیز فرزندان یک پدر؛ یعنی پیامبر
(ص) میباشند.
این آموزه قرآنی و روایی که اصل و اساس منویات امام
خمینی(ره) و هم چنین مطالبات و سیاستهای راهبردی
مقام معظم رهبری است ،در صورتی محقق می گردد که
رابطه همدالنه میان پیروان مذاهب اسالمی وجود داشته
باشــد .در حقیقت اقتدار جامعه اسالمی زمانی به نمایش
در میآید که پیروان مذاهب اســامی یکپارچه و با اتحاد
از مکتب حیاتبخش اسالم حمایت کنند و در سایه این
یکپارچگی و اتحاد ،ســلطه بیگانگان و دشمنان اسالم و
مسلمین را از سرزمینهای اسالمی برچینند.
 ...ادامه دارد

رییس مجلس شورای
اسالمی :رویکرد
تقریبیدانشگاه
مذاهب اسالمی در یک
فضای آکادمیک فرصت
ارزشمندی است

در دیدار ریاست
دانشگاه مذاهب
اسالمی با مراجع عراق
تاکید شد :کار شما در
این دانشگاه بسیار مهم
و نوعی جهاد است

صفحه2

صفحه3

سفر علمی مسئوالن
و اعضای هیات علمی
دانشگاه مذاهب
اسالمی به اندونزی

صفحه 5

دکتر غالمعلی حداد
عادل :مذهب درمان
دردهای بشر در
دنیایی است که از بی
خدایی و بی اخالقی
رنج می برد
صفحه 6

با حضور آیت اهلل
اراکی و اعضای هیئت
امناء؛ “ دبیرخانه کمیته
دستگاهیکرسیهای
نظریه پردازی ،نقد
و مناظره” دانشگاه
مذاهب اسالمی
افتتاح شد

صفحه 8

در سفر ریاست
دانشگاه مذاهب
اسالمی به ترکیه
بررسی شد؛ آغاز
فصل جدیدی از
همکاریهای علمی،
دینی و فرهنگی ایران
و ترکیه

صفحه 4

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى:

راه نجات منطقه ،تقویت بیداری اسالمی است

در عیــد بــزرگ میالد باســعادت پیامبر اعظــم(ص) و امام
صادق(ع) ،سران قوا ،جمعی از مسئوالن نظام ،سفرای کشورهای
اســامی و میهمانان شــرکتکننده در ســی و دومین اجالس
بینالمللی وحدت اسالمی ،صبح امروز با حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ،تنها راه ســعادت و
رستگاری بشریت را تبعیت از دین اسالم و نور قرآن دانستند و با
اشاره به گسترش روزافزون بیداری اسالمی و روحیه مقاومت در
میان ملتهای مسلمان و دستپاچگی آمریکا و متحدانش از این
پدیده مبارک ،گفتند :انقالب اسالمی به عنوان یک الگو ،به برکت
چهل سال مقاومت و ایستادگی ملت ایران اکنون به شجره طیبه
و تناوری تبدیل شــده است که تهدیدها و حرکات خباثت آمیز
امریکا و رژیم صهیونیستی همچون گذشته تأثیری نخواهد داشت
و قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
گزیده ای از بیانات ایشان در این دیدار به شرح ذیل می باشد:
حساسیت آمریکا به منطقه ما ،بهخاطر گرایش ملتها به اسالم
است .هرجا اسالم حاکم شده ،استکبار سیلی خورده است.
جریان مقاومت مقابل ظلم در دنیا وجود دارد و این مقاومت

متکی به نام خدا و اسالم است.
در منطقه ما امروز روحیه بیداری اسالمی بر بسیاری از کشورها
و ملتها حاکم است.
اینکــه قدرتمندان دنیا و در رأس آنها آمریکا نســبت به این
منطقه حساسند به خاطر این است که اقبال و گرایش به اسالم
و بیداری اسالمی در این منطقه به چشم میخورد .اینها از بیداری
ملتهای مسلمان میترسند.
در هر جایی که اسالم توانسته بر دل و جان مردم حاکم شود
اســتکبار سیلی خورده و ما جدا معتقدیم اســتکبار بار دیگر از
بیداری اسالمی در این منطقه سیلی خواهد خورد
عرض ما به ملتهای مســلمان این اســت که حرکت بیداری
اسالمی را هرچه میتوانید تقویت کنید که راه نجات منطقه تقویت
بیداری اسالمی است.
نصیحت ما به حکام کشورهای اسالمی این است که به والیت
اسالم برگردند؛ والیت آمریکا و طاغوت به کار آنها نخواهد آمد.
امروز برخی کشورهای منطقه به جای والیت «اهلل» از آمریکا
تبعیت میکنند .آمریکا هم بنا به طبع استکباری خود ،آنها را
تحقیر میکند.

2
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار رییس و معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی:

رویکرد تقریبی دانشگاه مذاهب اسالمی در یک فضای آکادمیک فرصت ارزشمندی است
دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی در
دیدار دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی؛ با
ارزشــمند توصیف کردن رویکرد تقریبی دانشــگاه مذاهب
اسالمی در یک فضای آکادمیک بر لزوم حمایت از نهادهای
تقریبی از جمله دانشگاه مذاهب اسالمی تاکید کرد.
دیدار ریاســت و معاونین دانشــگاه مذاهب اســامی با
ریاســت مجلس شورای اســامی در محل مجلس شورای
اســامی برگزار گردید و در این جلسه ابتدا دکتر مختاری
گزارشــی از دانشگاه مذاهب اســامی و فعالیت های انجام
گرفته ارائه داد.
باید حمایت های الزم از دانشگاه مذاهب اسالمی
صورت گیرد
در ادامه این دیدار دکتر علی الریجانی؛ ریاســت محترم
مجلس شــورای اســامی پس از شــنیدن گزارش رئیس
دانشــگاه مذاهب اسالمی از انجام این دیدار و آشنایی بیش
از پیش با این دانشــگاه و اهــداف و ماموریت های آن ،ابراز
خرسندی نمود.
دکتر الریجانی گفت :با توجه به این که دانشــگاه مذاهب
اسالمی با پایبندی بر اصول دین و رویکرد تقریب و وحدت
جهان اســام ،تداوم بخش آموزه هــای پیامبر اکرم (ص) و
کار حوزه های علمیه اســامی در صدر اسالم است و امکان
تحصیالت تکمیلی را برای دانشجویان و طالب فراهم کرده
اســت خصوصا که دانشــجویان و طالب اهل ســنت با فقه
خودشان در این دانشگاه تحصیالت آکادمیک دارند ،فرصت
ارزشمندی است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :باید حمایت های
الزم از این دانشگاه صورت گیرد و وزیر محترم علوم نیز باید
حمایت الزم را داشته باشند.
دکتــر الریجانــی همچنین گفت :در خصــوص آموزش
مجــازی نیز با وزیر علوم صحبت می کنم همکاری داشــته
باشــند تا دانشــگاه مذاهب اســامی نیز بتواند از فرصت
ارزشمند آموزش مجازی استفاده کند.
گسترش تقریبگرایی ،رفع تخاصمهای میان
مسلمانان و ایجاد زمینه خوشبینی و تعامل پیروان
مذاهب اسالمی ماموریت های اصلی دانشگاه
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی بیان داشت :این دانشگاه
بــا رهنمون مقام معظم رهبری و در راســتای تحقق اصول
11و  12قانون اساســی در ســال  1371با هیــات امنایی
وزین از جمله آیتا ...شــهید سیدمحمدباقر حکیم ،آیتا...
واعظزادهخراســانی و آیتا ...محمدعلی تسخیری تاسیس
شــد .طی دیدار معظــم له با اعضای هیــات امنا ،ماموریت
این دانشــگاه «گســترش تقریبگرایی و رفع تخاصمهای
میان مســلمانان و ایجاد زمینه خوشبینی و تعامل پیروان
مذاهب اســامی» اعالم شده است؛ بهطوری که معظمله در
این دیدارها تاکید کردند که «از ابتدای انقالب نیاز به چنین
دانشگاهی وجود داشته است».
وی خاطرنشــان کرد :دانشــگاه مذاهب اسالمی توانسته
اســت در این مدت با تاسیس شعب دانشــگاه در سنندج،
بندرعباس و زاهدان ،قم ،بوشــهر و گلســتان در سه مقطع
کارشناســی ،کارشناسیارشــد و دکتری تخصصی از میان
برادران و خواهران چند نســل از دانشآموختگان با روحیه
تقریبی را به جهان اســام تحویل دهد که بســیاری از آنها
هماکنون کرسیهای استادی بهترین دانشگاهها را در اختیار
دارند .بســیاری نیز از مدیران ارشــد و متخصصان علمی -

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران محسوب میشوند و برخی
نیز سمتهای مهم دانشگاه را برعهده دارند.
فارغ التحصیالن دانشگاه مذاهب اسالمی مروجان
خوبی در تقریب بینمذاهب هستند
دکتر مختاری همچنین به شــیوه پذیرش دانشــجو در
دانشگاه مذاهب اســامی ،مانند سایر دانشگاههای دولتی و
روزانه از طریق شرکت در کنکور اشاره کرد و گفت :البته غیر
از شیوه معمول پذیرش در دانشگاهها ،برگزاری آزمون جذب
اختصاصی طالب شــیعه و اهل سنت اســت که در هر سه
مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری برگزار میشود
تا نیروهای برجسته ،صاحب خالقیت و ابتکار و عالقهمند به
کار تقریب در همه مذاهب اسالمی ،در آن شرکت کنند و در
صورت قبولی ،دانشجوی دانشگاه مذاهب شوند.
وی تاکیــد کرد :هدف اصلی و تمام تالش این دانشــگاه
آن است که دانشجویانی که فارغالتحصیل میشوند ،بتوانند
در تقریب بینمذاهب ،مبلغ و مروج خوبی باشند و بهعنوان
کارشناس در حوزههای علمیه یا مراکز دانشگاهی ،مشغول
فعالیت شوند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی همچنین به ویژگی دیگر
دانشــگاه مذاهب اسالمی اشاره کرد و گفت :این دانشگاه دو
حیث دارد .یک حیث دانشــگاهی و آکادمیک و یک حیث
حوزوی .بنابراین دانشگاه و یک موسسه علمی -آموزشی که
تامینکننده این دو هدف باشد ،تا پیش از این وجود نداشته
اســت .دانشــگاههای فراوانی در کشــور وجود دارند که در
زمینه علوم انسانی قدمهای مثبت و ارزندهای را برداشتهاند
اما دانشگاه مذاهب اسالمی این ویژگی را دارد که در مباحث
علوم انسانی -اسالمی ،به نظریهپردازی مشغول میشود.
دکتر مختاری یادآور شــد :دانشــجویان این دانشگاه ،در
رشتههای مختلف که مربوط به همه مذاهب اسالمی از اهل
سنت و تشیع هستند ،مشغول به تحصیل میشوند و پس از
فارغالتحصیلی ،به متخصصان و کارشناســان در حوزه علوم
انسانی -اسالمی تبدیل میشوند که میتوانند برای جامعه،
آن اسالم ناب را که امام(ره) فرموده بودند به خوبی تبیین و
تشریح کنند؛ آن اسالمی که منادی الفت و رافت و مهربانی
است که انسانها را به نور دعوت کرده و از ظلمت میرهاند.
دانشگاه مذاهب اسالمی مصداق بارز و نمونه عینی

و نماد حقیقی وحدت و تقریب؛
در یک فضای علمی و عملی
وی افزود :کســی که دانشآموخته دانشگاه مذاهب است
و سالها در این دانشگاه زندگی مسالمتآمیز اسالمی را در
کنار برادران دینی خــود و در فضایی علمی تجربه میکند
و از آنجا که در این حوزهها متخصص اســت در تنویر افکار
جامعه بهویژه نســل جوان میتواند نقش بهســزایی داشته
باشد.
دکتر مختاری تاکید کرد :به اعتقاد بنده دانشگاه مذاهب
اســامی مصداق بارز و نمونه عینــی و نماد حقیقی وحدت
و تقریــب؛ آن هم در یک فضای علمی و عملی اســت و در
دنیا مشــابه آن وجود ندارد؛ چراکه وقتی در نشســتها و
همایشهــای بینالمللی این مــدل و روش را کــه ابتکار
جمهوری اســامی ایران و رهبر معظم انقالب است ،معرفی
میکنیم بسیار مورد استقبال واقع میشود.
دانشگاه مذاهب اسالمی ابتکار جمهوری اسالمی
ایران و رهبر معظم انقالب است
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ابراز امیدواری کرد بتوانیم
این دانشــگاه را که آبروی نظام است ،به خوبی و با حمایت
همه نهادها و مســئوالن بــه دنیا معرفی کنیــم و در این
خصوص انتظار حمایت ویژه داریم.
دکتر مختــاری همچنین بیان داشــت :یکــی از اهداف
راهبردی دانشگاه مذاهب اسالمی تحقق رهنمود رهبر معظم
انقــاب در “ مواجهه فعال و مبتکرانه بــا فضای مجازی در
سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام
(از نظر فنی و محتوایی) برای اســتفاده از فرصتها و مقابله با
تهدیدات آن “ ،لذا بر اســاس مصوبه هیات امنای دانشــگاه
برنامه ریزی و هدف گذاری شده است .پس از اخذ موافقت از
وزارت علــوم تحقیقات  ،تحقیقات و فناوری ارائه الکترونیکی
در دو رشته فقه و حقوق حنفی و شافعی داشته باشد.
رئیس دانشــگاه مذاهب اسالمی در پایان ضمن قدردانی
و تشــکر از وقتی که ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
برای انجام این دیدار اختصاص دادند ،از ایشــان خواست تا
درخصوص تخصیص اعتبارات  97و بودجه  98دانشــگاه و
حمایت بیش از پیش همه دســتگاه ها از جمله وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مساعدت نمایند.
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گزارش سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به عراق
در دیدار دکتر مختاری با مراجع عراق تاکید شد:

کار شما در این دانشگاه بسیار مهم و نوعی جهاد است

رییس دانشگاه مذاهب اسالمی که به دعوت دانشگاههای عراق
به این کشور ســفر کرده بود ،دیدارها و رایزنی هایی با مراجع،
علما ،روسای دانشگاهها و شخصیتهای دینی و علمی عراق به
عمل آورد.
دکتر مختاری در این دیدارها ضمن معرفی دانشگاه مذاهب
اســامی به تشریح فعالیت ها ،وظایف رســالتهای دانشگاه با
رویکرد تقریبی پرداخته و زمینه همکاریهای دانشگاهی و علمی
را با مراکز علمی و دانشگاهی این کشور بررسی نمود..
آیت اهلل سید محمد سعید حکیم :گفت وگوی دینی
باید بدون توهین و تندروی باشد
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در روز اول سفر خود به کشور
عراق با آیت اهلل سید محمد سعید حکیم از مراجع عظام دینی
عراق دیدار و گفت وگو کرد.
آیــت اهلل حکیم در ایــن دیدار ابتدا ضمن اســتماع گزارش
ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در ایران با اهداف و فعالیتهای
این دانشگاه آشنا شدند.
سپس ایشان در سخنانی بیان داشت :گفت وگوی دینی باید
بدون توهین و تندروی باشــد .آیــت اهلل حکیم همچنین برای
موفقیت دانشگاه مذاهب اسالمی دعا کرد.
آیت اهلل العظمی بشیر نجفی :کار شما در این دانشگاه
بسیار مهم و نوعی جهاد است
در این دیــدار ابتدا دکتر مختاری گزارشــی از فعالیتهای
دانشگاه مذاهب اسالمی در حوزههای مختلف ارائه نمود.
ریاست دانشــگاه مذاهب اسالمی همچنین به تشریح اهداف
تاسیس این دانشــگاه در ایران به دستور رهبر معظم انقالب با
هدف تقریب میان مذاهب اسالمی در فضای علمی و آکادمیک
با حضور پیروان مذاهب مختلف اســامی از ملیتهای مختلف
پرداخت.
آیت اهلل العظمی بشیر نجفی از مراجع عظام تقلید در عراق نیز
پس از استماع گزارش ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی با آرزوی
موفقیت برای تیم مدیریتی دانشــگاه ،توصیهها و رهنمودهایی
ارائه فرمودند.
ایشــان تاکید کردند ”:کار شما در (دانشگاه مذاهب اسالمی)
بسیار مهم و سخت است .برای تان دعا میکنم”.
ایشان فرمودند :باید تعالیم و معارف حقه اسالم را که سرشار از

رحمت و رأفت است به نحو صحیح به دنیا معرفی و منتقل کنیم و
در این راستا وظیفه شما در این دانشگاه بسیار مهم و خطیر است.
آیت اهلل مدرسی :تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب
اسالمی در شهر مقدس قم اقدام مبارکی است
آیت اهلل محمدتقی مدرســی نیز ضمن ابراز خرسندی از این
دیدار ،بیان داشت :در تاریخ ،مدارس شیعه و سنی مشترک بوده.
و حتی در بعداد شــیعه و ســنی با هم درس می خواندند و این
همزیستی مســالمت آمیز و برادری وجود داشته است و حتی
هدف از تاسیس االزهر در مصر نیز گفتمان بین مذاهب بود.
وی یاد آور شــد :باید از فرصتها خوب استفاده کرد .مثال از
فرصت جدید پساوهابیت یا پســا داعش بعد از این که ضربه و
شکست خورده باید برای ایجاد گفتگو بین مذاهبی استفاده کرد.
آیت اهلل مدرســی تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسالمی در
شــهر مقدس قم را اقدام مبارکی توصیف کــرد و گفت :ما در
دانشــگاهها به اســتاد اخالق نیاز داریم و درسهای اخالق باید
جدی گرفته شود.

وی در پایان برای ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی و مسووالن
دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.
آیت اهلل العظمی فیاض :روش مکتب ما مواجهه اخالقی
و عدم تندروی است
دکتر مختاری؛ ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج
دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد
بــا حضور دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه ،دکتر باقــری معاون محترم
فرهنگی و دانشجویی ،آقای هادی قاســمی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی
تهران بزرگ و جمعی از دانشــجویان ضمن تقدیر از زحمات "آقای مقبل"،
"آقای علیرضا یاراحمدی" به عنوان مسؤول جدید بسيج دانشجویی دانشگاه
مذاهب اسالمی معرفی گردید.

به کشور عراق با حضرت آیت اهلل العظمی فیاض از مراجع عظام
تقلید در نجف اشرف دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار ابتدا ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به معرفی
دانشــگاه و رســالتهای آن پرداخت و گزارشی از فعالیتهای
دانشگاه در عرصه مختلف ارائه نمود.
آیت اهلل فیاض هم در ســخنانی ضمن ابراز خرسندی از نگاه
و رویکرد دانشگاه مذاهب اسالمی،گفت :روش مکتب ما مواجهه
اخالقی و عدم تندروی است.
دیدار با مسووالن دانشگاه اسالمی عراق و اهدای
جایزه ساالنه “نوآوری نظریه جهانی” عراق به رئیس
دانشگاه مذاهب اسالمی
در این دیدار زمینههای همکاری مشترک در حوزه آموزشی
و پژوهشــی و ،...تبادل دانشجو و فرصتهای مطالعاتی بررسی
گردید .گفتنی است دانشگاه اسالمی عراق دارای دانشکدههای
فنی ،علوم انسانی و ...بوده و دو شعبه در شهرهای مختلف عراق
دارد .در جریان دیدار دکترمختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب
اسالمی با مسئوالن دانشگاه اسالمی جایزه ساالنه “نوآوری نظریه
جهانی” عراق توسط دکتر تمیمی دبیر علمی این جایزه به ایشان
اهدا گردید.
توافق بر برگزاری دورههای مشترک آموزش زبان
عربی و فارسی در ایران و عراق در دیدار با قائم مقام و
معاونین دانشگاه کوفه
دکتر مختاری رییس دانشــگاه مذاهب اســامی در دیدار با
دکتر محســن العبادی قائم مقام دانشگاه و رئیس دانشکده فقه
و شریعت و معاون دانشگاه کوفه ظرفیتها و زمینههای مختلف
همکاریهای مشترک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله برگزاری همایشهای
مشــترک ،برگزاری دورههای کوتاه مدت مشترک آموزش زبان
عربی و فارسی در ایران و عراق ،تبادل استاد و دانشجو ،همکاری
و مشــاوره اساتید دو دانشــگاه در رســالهها و پایان نامههای
دانشجویان و  ...بررسی شد.
دیدار با مسئوالن گروه مردمی مقاومت ضد تکفیر و
مصاحبه با شبکه تلویزیونی “النجباء” عراق
انجام گفت وگوهای رسانه ای و تلویزیونی در خصوص تشریح
اهداف و برنامههای سفر به عراق و دیدارها و رایزنیهای صورت
گرفته با شــخصیتهای مختلف این کشــور و معرفی دانشگاه
مذاهب اسالمی از دیگر برنامههای این سفر بود.
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در سفر ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی به ترکیه بررسی شد؛

آغاز فصل جدیدی از همکاریهای علمی ،دینی و فرهنگی ایران و ترکیه

ریاســت دانشگاه مذاهب اســامی به منظور بررسی زمینه
همکاریهای علمی و دانشگاهی و به دعوت دانشگاه های ترکیه
به این کشور سفر کرد.
دکترمختاری در این ســفر ضمن ابالغ پیام حضرت آیت اهلل
اراکی دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به
ریاســت سازمان دیانت ترکیه و دیدار با معاونین این سازمان از
دانشگاه استانبول و دانشگاه مرمره بازدید کرده و با روسای این
دانشگاهها درخصوص همکاریهای مشترک به گفت وگو نشست.
تقدیر ریاست و معاونین سازمان دیانت ترکیه از
تالش های تقریبی دکتر مختاری
رییس دانشگاه مذاهب اسالمی در جریان سفر به کشور ترکیه
با حضور در دفتر ســازمان دیانت ترکیه با «پرفسور دکتر علی
ارباش» ریاست و معاونین این سازمان دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس سازمان دیانت ترکیه در این دیدار از خدمات و تالشهای
تقریبی دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی تقدیر به
عمل آورد و هدیه ای از آثار علمی به دکتر مختاری اهدا کرد.
دیدار با مسووالن و رئیس دانشکده الهیات
دانشگاه آنکارا
در ایــن دیدار رییس دانشــگاه مذاهب اســامی و رئیس

دانشکده الهیات دانشــگاه آنکارا زمینه های همکاری مشترک
دو دانشگاه در حوزه های مختلف را بررسی کردند.
دیدار با رئیس شبکه تلویزیونی  KUDUS TVو
اعضای شورای عالی موسسه کوثر ترکیه
دکتــر مختاری در ادامه دیدارها و رایزنی های خود با دکتر
عالالدیــن رئیس شــبکه تلویزیونــی  KUDUS TVترکیه و
همچنین اعضای شورای عالی موسسه کوثر در ترکیه دیدار و
گفت وگو کردند.
دیدار با رهبر معنوی پیروان اهل بیت(ع) و ریاست

موسسه ایسام در ترکیه
وی در ادامه دیدارهای خود در ترکیه با استاد صالح الدین
رهبر معنوی پیروان اهل بیت(ع) و از شــخصیت های با نفوذ
سیاسی و اجتماعی و دینی و نقش آفرین در تقریب و وحدت
اسالمی در ترکیه دیدار کرد.
همچنین دیدار با پرفســور رشــید کجیک ریاست “موسسه
ایســام” از دیگر برنامههای ریاســت دانشگاه مذاهب اسالمی به
ترکیه بود که اعطای فرصت مطالعاتی برای دانشــجویان ارشد
دانشگاه مذاهب اسالمی از موارد مهم تفاهم میان دو طرف بود.

گزارش مبسوط و جامع از فعالیتهای دانشگاه مذاهب اسالمی در جلسه شورایعالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی
دکتر مختاری ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی با حضودر
دویست و یکمین جلسه شورایعالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی
گزارش مبسوط و جامعی از فعالیتها و اقدامات این دانشگاه در
دوره مدیریت جدید در یکسال گذشته ارائه داد که این گزارش
و دســتاوردها مورد توجه و استقبال و تحسین ریاست و اعضای
محترم شورایعالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی قرار گرفت.
ریاســت دانشــگاه مذاهب اسالمی ابتدا با تشــکر از دعوت
شورایعالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی جهت ارائه این
گــزارش از حمایتهای دبیرکل محترم مجمع تقریب حضرت
آیت اهلل اراکی و ریاست شورا حضرت آیت اهلل تسخیری و تمامی
اعضای شورا ،قدردانی نمود.
وی در ادامه ضمن اشــاره به اهداف ،ماموریت ها ،راهبردها
و انتظارات از دانشــگاه مذاهب اســامی بــا توجه به مطالبات
و منویــات رهبر معظم انقالب اســامی به اهــم فعالیتها و
موفقیتهای دانشگاه در حوزههای مختلف ،آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی ،بین الملل ،اداری ،امور شعب و واحدهای دانشگاه و ..به
شرح ذیل پرداخت وگفت :این گزارش بیان کنندۀ خطوط اصلی
فعالیتهای انجام شــده دانشگاه در یک سال اخیر است که در
بخشهای مختلف دانشگاه با رعایت سیاست اقتصاد مقاومتی و
با همکاری گسترده و همدالنه اعضای هیئت علمی و کارکنان
دانشگاه انجام شده اســت .و افزود :دانشگاه مذاهب اسالمی به
عنوان دانشگاه مادر و نهاد آموزش عالی در علوم مذاهب اسالمی
ضمن تجزیه و تحلیل اطالعات و دســتاوردهای خود و شرایط
موجود ،گزارش عملکرد یک ساله خود و نقشه راه آینده پنج ساله

دانشگاه با محوریت تبدیل شدن به یکی از دانشگاههای جامع و
برتر کشور و جهان اسالم تدوین نموده است .این گزارش با هدف
تبیین چشم انداز ،ارزشهای محوری ،اهداف ،مأموریتها و ارائه
راهبردهای تحول ساز در راستای اسناد راهبردی فرادستی که
بیشترین ارتباط را با حوزه آموزش عالی دارند تدوین شده است.
دکتر مختاری گفت:عضویت بخشــی رسمی به دانشگاه در
 IAUPاتحادیه روسای دانشگاههای جهان،احیای عضویت لغو
شــده دانشگاه در  FIUWاتحادیه دانشــگاههای جهان اسالم،
عضویت بخشــی به دانشــگاه در اتحادیه دانشگاهای مجازی
جهان اســام ،UFIUWعضویت بخشی دانشــگاه در اتحادیه
دانشــگاههای ایران و عرب ،عضویت در شورای عالی راهبردی-
دانشــگاهی شبکه دانشــگاههای مجازی جهان اسالم» اصالح
ســاختار کالن و تفصیلی دانشگاه ،استقرار ساختار و تشکیالت
جدید ،تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مســتمر
متون و برنامههای آموزشی و درسی ،انجام مطالعات و تهیه طرح
تأسیس دانشکده مجازی ،طراحی و تدوین نظام جامع نظارت و
ارزیابی مستمر فرهنگی -تربیتی دانشگاه بر اساس شاخصهای
اســامی ،بازنگری و اصالح نظام بودجه ریزی دانشگاه ،تالش
در جهت جذب طرح ســربازی برای دانش آموختگان دانشگاه،
تشکیل کارگروه جذب درآمد و اقتصاد مقاومتی از دیگر اقدامات
و فعالیتهای انجام شده می باشد.
وی ادامه داد :ایجاد کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی
پیرامون امت اسالمی ،دیپلماسی وحدت امت ،آینده مطلوب امت،
انجام مطالعه برای ایجاد رشــتههای جدید در مقاطع مختلف،

توسعه رشتهها در مقاطع تحصیالت تکمیلی ،تکمیل کادر هیأت
علمی ،تدوین نظــام همکاریهای متقابل بین حوزههای علوم
دینی و دانشگاه ،تدوین برنامه ای جامع برای شناسایی و جذب
دانشــجویان توانمند غیر ایرانی ،بازنگری و اصالح سرفصلها و
منابع درسی با همکاری گروههای آموزشی با توجه به نیاز جامعه
و تحوالت روز افزون علوم ،برگزاری کارگاههای آموزشی و دانش
افزایی بــرای اعضای هیأت علمی ،مکانیزه کردن خدمات مالی
و اداری ،برگزاری کارگاههای آموزشــی پیرامون مفاهیم دین و
اخالق با رویکرد تقریبی ،برگزاری مراسم دانش آموختگی برای
دانشجویان فارغ التحصیل در ادوار گذشته از دیگر اقدامات انجام
شده در دوره جدید دانشگاه می باشد.
ریاســت دانشــگاه مذاهب اســامی همچنین خاطرنشان
کرد :انجام مطالعات برای تأســیس شــعب در خارج از کشور و
تأســیس پردیس دانشگاه در داخل ،تأسیس پژوهشگاه وابسته
به دانشگاه ،افزایش مجالت علمی و نشریات دانشگاه ،برگزاری
آزمون اختصاصی و پذیرش طالب شیعه و اهل سنت ،اخذ مجوز
کارشناسی ارشد در آزمون طالب شیعه ،ایجاد زمینههای تقریب
عملی با اجرای بازدیدهای علمی -تحقیقاتی برای اســتادان در
داخل و خارج از کشور به منظور تعمیق فرهنگ تقریب ،برگزاری
همایش بین المللی با رویکرد تقریبی ،مطالعه و ایجاد کرسیهای
علوم اسالمی مقارن فقه مقارن در برخی از دانشگاههای داخلی
و خارجی ،انجام مطالعات پیرامون توسعه فضای فیزیکی دانشگاه
با گسترش فضاهای آموزشــی و خوابگاهی ،برگزاری دورههای
آموزشی مشترک با مراکز علمی معتبر بین المللی ،برقراری رابطه
با دانشگاههای معتبر بین المللی به ِویژه جهان اسالم ،حمایت از
حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
کنفرانس ها ،در سطح ملی و بین المللی ،تسهیل ارتباطات بین
المللی در زمینه انتشار مجالت مشترک ،ایجاد دپارتمان زبان،
راه اندازی دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه ،انجام بیش از
 100دیدار با هیئتهای خارجی در دانشگاه و برگزاری سمینار
و نشســت با حضور هیئتهای مختلف  ،ســاماندهی و تجهیز
کتابخانه تخصصی ،توســعه واحد خواهــران با نگاه به کیفیت
مداری و ...دیگر دســتاوردهای دانشگاه در زمینههای گوناگون
ادامه دارد....
می باشد.
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از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته

است .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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گزارشی از سفر علمی مسئوالن و اعضای هیات علمی دانشگاه مذاهب اسالمی به اندونزی

برگزاری  5سمینار بین المللی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی در اندونزی
جمعــی از مســئوالن و اعضــای هیات علمی دانشــگاه
مذاهب اســامی برای اولین بار در راستای اجرای تفاهم نامه
همکاریهای علمی و دانشگاهی دو کشور که در جریان سفر
ریاســت دانشــگاه به اندونزی منعقد گردیده جهت دیدار با
شخصیتهای علمی و دانشگاهی این کشور به اندونزی سفر
کردند.
این هیئت عــاوه بربازدید از دانشــگاهها و مراکز علمی
اندونزی و دیدار با روسا و اساتید برخی دانشگاه ها ،نشستهای
علمی در دانشــکدههای مختلف دانشگاه جامع اسالمی رادن
فتح داشتند.
برگزاری  5نشست علمی و تخصصی ،دیدار با علمای اهل
ســنت و مدارس علوم دینی اهل ســنت ،دیدار با مسئوالن
سازمانهای محمدیه ،نهضت العلما و مجلس العلمای اندونزی،
امضای تفاهم نامههای اجرایی با دانشکدههای مختلف دانشگاه
رادن فتح ،دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و ســفیر محترم
ایران از دیگر برنامههای این هیئت در جریان ســفر به کشور
اندونزی بود.
دیدار با پرفسور دکتر سیروزی رییس ،هیئت رئیسه و
معاونین دانشگاه جامع اسالمی رادن فتح
در این دیدار ابتدا ریاســت دانشگاه رادن فتح درباره تفاهم نامه
همکاری دو دانشــگاه که چندماه پیش به امضای جناب آقای دکتر
مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اســامی رسیده بود اشاره کرد و
گفت :امروز وقت آن است که به فکر اجرایی کردن و تحقق این تفاهم
نامه باشیم و باید طرحهای عملیاتی برای این موضوع داشته باشیم.
وی افزود :ما جلسه ای را با حضور روسای  9دانشکده این دانشگاه
و هیئت اساتید و معاونین دانشگاه مذاهب اسالمی ترتیب خواهیم
داد و بندهــای تفاهم نامه را به صورت کامل بررســی و طرحهای
عملیاتی را پیشنهاد خواهیم داد.
دکتر صابری معاون آموزشــی دانشــگاه نیز در این خصوص به
ظرفیتهای دانشــگاه مذاهب به خصوص اساتید و دانشجویان و
برگزاری دورههای کوتاه مدت و تبادل اســتاد و دانشجو مطالبی
ارائه کرد.
در ادامه دکتر ابراهیمیان معاون پژوهشــی نیز ضمن ابالغ سالم
ریاست محترم دانشگاه و آمادگی دانشگاه را برای هرگونه فعالیت و
اقدام اجرایی درخصوص تفاهم نامه اعالم کرد.این سفر نیز در همین
راســتا و رفت و آمدهای مســووالن و اساتید دو دانشگاه در یکسال
گذشته و یکی از بندهای تفاهم نامه همکاری است.
معاون اول دانشگاه دکتر اسماعیل نیز برنامههای هئیت دانشگاه
مذاهب اســامی را در طول این سفر تشــریح کرد و از برنامهها و
دیدارهایی که در ایران برای هیئت اساتید اندونزیایی از سوی دانشگاه
مذاهب اسالمی در چندماه پیش تدارک دیده شده بود قدر دانی کرد.
جلسه با روســای دانشکدههای دانشــگاه رادن فتح اندونزی در
خصوص اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه
در این جلسه روســای دانشــکدههای اقتصاد اسالمی ،الهیات،
حقوق ،تبلیغ و ارتباطات ،روانشناسی ،ادبیات و معاونین دانشکدههای
دانشــگاه رادن فتح و اعضای هئیت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی
حضور داشتند ،درباره برنامههای اجرایی تفاهم نامه همکاری بحث
و گفت وگو شد.
دو طرف در این نشست درباره عملیاتی کردن برنامهها در نهایت
به یک جدول همکاری رسیدند.
رییس مجلس العلمای استان سوماترای جنوبی اندونزی:
ایران افتخار جهان اسالم است
هیئت اعزامی دانشــگاه مذاهب اسالمی متشــکل از مسووالن
و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشــگاه در جریان سفر به کشور
انذونزی با پرفســور افالطون مختار؛ رییس مجلس العلمای استان
سوماترای جنوبی واعضای این مجلس دیدار کردند.
وی با بیان این که ما بشدت به این تفکر تقریبی که در ایران وجود
دارد نیازمندیم ،افزود :در اندونزی هم یکی از اصول قانون اساســی

تاکید بر حفظ وحدت است و ماهم بر آن توجه داریم.مجلس العلما
نیز وظیفه حفظ دین مردم را برعهده دارد و در مواقع الزم به صدور
فتوا می پردازد و به عرصههای دیگر فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی
توجه داریم.
دکتر ویسی استاد اهل سنت وعضو هئیت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی نیز به ضرورت فصل الخطاب بودن نگاه رهبر معظم انقالب
نسبت به بحث وحدت اشاره کرد و گفت :ما همه تابع فرامین رهبری
هستیم و در این خصوص هیچ مشکلی در جمهوری اسالمی ایران
نداریــم نمونه اش حضور بنده عنوان یک شــافعی مذهب در میان
اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه است .اعضای مجلس العلما نیز
نسبت به موضوع توجه به پیروان مذاهب در ایران وهمدلی آنها اظهار
خرسندی کرده وخواستار انتقال گفتمان اخوت اسالمی به اندونزی و
استفاده از تجربیات ایران در این زمینه شدند.
پیشنهاد تاسیس “مرکز تقریب مذاهب اسالمی” در دانشگاه رادن
فتح اندونزی با همکاری دانشگاه مذاهب اسالمی
در دیدار هیات اعزامی دانشگاه مذاهب اسالمی با رییس دانشکده
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه رادن فتح اندونزی ،پیشنهاد تاسیس
“مرکز تقریب مذاهب اســامی” در دانشگاه رادن فتح با همکاری
دانشگاه مذاهب اسالمی ایران از سوی طرف اندونزیایی مطرح گردید.
سمینار بین المللی “تبلور احکام اسالمی در قانون
اساسی ایران و اندونزی” و سمینار بین المللی “فهم معنای
حقیقی انسان با رویکردی بر روانشناسی سالمت”
با حضور هئیتی از اســاتید دانشگاه مذاهب اسالمی سمینار بین
المللی “تبلور احکام اســامی در قانون اساسی ایران و اندونزی” در
دانشگاه رادن فتح برگزار شد .در این سمینار دکتر ابراهیمیان؛ معاون
پژوهشــی دانشگاه مذاهب اســامی ،دکتر روملی رئیس دانشکده
حقوق دانشــگاه رادن فتح و پرفســور دکتر زین العابدین از اساتید
برجســته حقوقی این دانشگاه و دکتر باقری مشاور ریاست دانشگاه
حضور داشتند و سخنرانی کردند.
دکتر ابراهیمیان نیز ساختار شورای نگهبان و جایگاه والیت فقیه
در جمهوری اســامی ایران را با عنایت به قانون اساســی تبیین و
تشریح کرد .همچنین سمینار بین المللی “فهم معنای حقیقی انسان
با رویکردی بر روانشناسی سالمت” با سخنرانی خانم دکتر دانشپور

عضو هیئت علمی دانشــگاه مذاهب اســامی در دانشــکده
روانشناسی دانشگاه سوماترای جنوبی اندونزی برگزار شد.
برگزاری سمینارهای بین المللی با عنوان “فرهنگ
و تمدن” و “مفاهیم اقتصاد اسالمی” در اندونزی
در ســمینار بین المللی با عنوان “فرهنگ و تمدن” دکتر
رضا صابری معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسالمی مقاله ای
با عنوان “ وســایل ارتباط جمعی و تمدن نوین اســامی” و
حجت االسالم دکتر دوالبی عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب
اسالمی نیز مقاله خود را تحت عنوان “ارزشهای انسانی حتی
درجنگ” ارائه کردند .همچنین سمینار بین المللی “مفاهیم
اقتصاد اسالمی” با حضور و سخنرانی دکتر ویسی عضو هیئت
علمی دانشگاه مذاهب اسالمی با موضوع “اقتصاد اسالمی از
منظر و نگاه قرآن” در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
رادن فتح اندونزی برگزار شد.
برگزاری سمینار بین المللی “توسعه علوم برای
تمدن نوین اسالمی”در اندونزی با سخنرانی اعضای
هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسالمی
حجت االسالم دکتر شاکری و خانم دکتر زرسازان از اعضای هیئت
علمی دانشگاه مذاهب اسالمی در سمینار بین المللی “توسعه علوم
برای تمدن نوین اسالمی”در دانشگاه اسالمی سوماترای اندونزی که
با استقبال اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه رادان فتح
روبرو شد به ارائه مقاالت خود پرداختند.
سفیر اندونزی در ایران با تقدیر از مسئوالن دانشگاه؛
دانشگاه مذاهب اسالمی پیشگام و پیشرو در
همکاریهای دانشگاهی بین ایران و اندونزی
هیئت اعزامی مسووالن و اســتادان دانشگاه مذاهب اسالمی به
اندونــزی با جناب آقای ولی اهلل محمدی ســفیر محترم جمهوری
اسالمی ایران در اندونزی دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیدار ابتدا دکتر صابری معاون آموزشــی دانشگاه ضمن
ابالغ سالم دکتر مختاری ریاست محترم دانشگاه گزارش مفصلی
از برنامهها و دیدارهای هیئت اســاتید دانشگاه مذاهب اسالمی در
مدت حضور حضورشــان در اندونزی ارائه داد و اهداف دانشگاه را
برشمرد.
در ادامه سفیر کشورمان در اندونزی ضمن خیر مقدم به هیئت
استادان دانشگاه مذاهب اسالمی ،گفت :بهترین ارتباط دانشگاهی
ایران با اندونزی توسط دانشگاه مذاهب اسالمی در سال اخیر انجام
گرفته است و به صورت منظم و هدفمند این ارتباطات وجود دارد.
وی با اشــاره به این که در بحث علمی و ارتباطات دانشگاهی نیز
تعامالت خوبی بین دو کشــور برقرار است ،اظهار داشت :اما بهترین
ارتباط دانشــگاهی ایران با اندونزی توسط دانشگاه مذاهب اسالمی
در ســال اخیر انجام گرفته و این ارتباط به صورت منظم ،مستمر و
هدفمند برقرار است.
محمدی به ســفر هیئت اندونزیایی به ایران به دعوت دانشــگاه
مذاهب اسالمی در سال گذشــته اشاره کرد و گفت :این هیئت در
ایران به استانهای مختلف سفر کردند و دیدارهایی با علما و استادان
اهل سنت داشتند و این بسیار موثر و مفید بود.
سفیر کشورمان در اندونزی در پایان اعالم آمادگی کرد :هرگونه
کمک و حمایتی از طرف ما در راستای تقویت فعالیتهای علمی و
دینی نیاز باشد آماده همکاری هستیم.

6
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در همایش همکاریهای علمی و فرهنگی ایران و روسیه عنوان شد؛
دکتر غالمعلی حداد عادل:

مذهب درمان دردهای بشر در دنیایی است که از بی خدایی و بی اخالقی رنج می برد
دانشگاه مذاهب اسالمی توانسته است یک پل ارتباطی بین دانشگاههای کشور و سایر دانشگاههای جهان برقرار کند

همایــش همکاریهای علمــی و فرهنگی ایران و روســیه با
سخنرانی دکترغالمعلی حداد عادل -رییس فرهنگستان زبان و
ادب فارسی،دکتر لوون جاگاریان -سفیر روسیه در ایران ،دکتر
محمد حسین مختاری -رییس دانشگاه مذاهب اسالمی و خانم
دکتر الریســا یفرمووا -معاون بینالملل دانشگاه رودن مسکو و
با حضور حجت االسالم والمسلمین لطفیان دبیر شورای برنامه
ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت ،حجت االسالم و المسلمین
کیایی نژاد رئیس دفتر دبیــرکل محترم مجمع جهانی تقریب
مذاهب اســامی ،اساتید و دانشــجویان در سالن همایشهای
دانشگاه برگزار شد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در همایش همکاریهای
علمی و فرهنگی ایران و روسیه که در دانشگاه مذاهب اسالمی
برگزار شد ،با بیان این که دانشگاه مذاهب اسالمی توانسته است
یک ارتباطی را در بین دانشــگاههای کشور و سایر دانشگاههای
جهان برقرار کند که از جمله آنها دانشــگاههای کشور روسیه
است و امیدواریم این برقراری ارتباط آثار و ثمرات بیشتری را در
آینده داشته باشد اظهار کرد :ما باید اختالف بین ادیان و حتی
مذاهب در جهان اســام را بپذیریم و بدانیم که این اختالفات
یک واقعیت و امری طبیعی اســت و بــا پذیرش این اختالفات
به عنوان یک واقعیت میتوانیم راههای بیشــتری را در کسب
معرفت دینی و مذهبی داشته باشیم.
وی ادامه داد:ما معتقدیم که هر کسی باید باور و اعتقاد دینی
خود را داشته باشد و داشتن عقاید یک فرد به معنی این نیست
که اختالفات را نمیپذیرد .پذیرش اختالف یک واقعیت اســت
و در میان تمام مکاتب فکری این اختالفات وجود داشته است.
حتی در مکتب فکری مارکسیسم و کمونیسم نیز که شاخههای
مختلفی در آن وجود داشته و بیش از  ۳۰سال پیش در روسیه
حاکم بود ،اختالفاتی در آن وجود داشــت و برداشــتهایی به
نام کشــورها و اشــخاص مختلف در آن رخ داد .در فلسفه نیز
همین طور است؛ وقتی فلسفه کانت را که تدریس میکنیم در
فهم آن نحلهها و گرایشهــای مختلفی وجود دارد و یک عده
برداشــتهایی میکنند و برخی دیگر به شــکل دیگری از آن
برداشت میکنند.
یکی از شگردهای اســتعمار در دنیای امروز سوء استفاده از
احساس منفی پیروان مذاهب برای مقاصد سیاسی است
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با تشکر از دانشگاه
مذاهب اســامی بخاطر ورود و فعالیت در ایــن عرصه ،بیان
داشــت :تعدد مذاهب به معنی این نیســت که انسانها نسبت
به یکدیگر احســاس منفی پیدا کنند بلکه باید این احساس را
کنترل کرده و اجازه ندهیم این احســاس منفی باعث دشمنی
و شــکلگیری جنگ مذهبی در جوامع شوند .خیلیها در دنیا
با همین احساس منفی از پیروان مذاهب برای مقاصد سیاسی
ن که اعتقادی به خدا و
خود اســتفاده میکنند؛ یعنی بدون ای 
دین داشته باشند پیروان مذاهب را به جان هم میاندازند و بهره
خودشــان را میبرند .این یکی از شگردهای استعمار در دنیای
امروز اســت و ما هم شاهد این بهرهگیری سیاسی از اختالفات
مذهبی هستیم.
دکتر حداد عادل آنچه در ســالهای اخیر در سوریه ،عراق و...
به وجود آمد تحت عنوان حرکت تکفیری را دســتمای ه همین
اختالفات عنوان کرد و افزود :آنها با بهرهگیری از احساسات منفی
جنگ و کشــتار را علیه مسلمانان به راه انداختند و آن که بهره
میبرد کسی است که هیچ اعتقادی به این گونه مذاهب نداشت.
استعمار انگلیسی بهره گرفته از همین گونه تفکرات است.
باید با نگاه به مشترکات درصدد تقویت جامعه دینی

باشیم/در ادیان باید نگاه وحدت جو و وحدت یاب
داشته باشیم
وی اظهار داشت :نوع دیگری که ما میتوانیم به تعدد مذاهب
نگاه کنیم این است که در کنار اختالفات ببینیم چه اشتراکاتی
داریم .وقتی حرف از مذهب پیش میآید کمتر کســی به سراغ
ت کردهایم تا در اسالم از شیعه و سنی
مشترکات میرود .ما عاد 
سخن میگوییم ،سریع به سمت اختالفات میرویم .باید با نگاه
به مشــترکات درصدد تقویت جامعه دینی باشیم .حتی نسبت
به سایر ادیان نیز باید بدانیم که مشترکات مطمئنا وجود دارد.
وقتی چیزی اشــتراک داشته باشــد در آن اختالف معنا پیدا
میکند این یک اصل منطقی و فلســفی مهم اســت .پس باید
بپذیریم که تمام ادیان با یکدیگر مشترکاتی دارند.
عضو مجمع تشــخصی مصلحت نظــام ادامه داد :اختالفات
در وحــدت معنا پیدا میکنــد .در ادیان باید نگاه وحدت جو و
وحدت یاب داشته باشیم .در بین تمام ادیان مشترکات مهمی
وجــود دارد و آن اعتقاد به امر متعالی و مقدس اســت .اعتقاد
مشترک باعث میشود که اختالفات از بین برود .تمام ادیان به
ارزشهای اخالقی همچون اعتقاد به خدا ،راستگویی ،صداقت،
وفاداری و امانتداری و ...معتقد هستند.
دکتر حداد عادل اخالق دینی بیشــترین پشــتوانه را از نظر
هستیشناسی دارد .در یک فضای استداللی و دوستانه باید افراد
نســبت به عقاید خود صحبت کرده و اختالفات را مطرح کنند.
در فضای گفتوگو اســت که میتوانیم به دیدگاههای مشترک
برسیم .با نگاه مشترک به ادیان میتوانیم تهدیدها را به فرصت
تبدیل کنیم.
وجود دانشگاه مذاهب اسالمی یک معنا و پیامی از
توجه به مشترکات در یک فضای استداللی
و دوستانه است
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان این که در انقالب اسالمی در داخل و خارج
از کشــور همواره سعی کردهایم که به این واقعیت توجه کنیم،
تاکید کرد :وجود دانشگاه مذاهب اسالمی و حضور دانشجویان
شــیعه و ســنی در کنار هم خودش یک معنــا و پیامی از این
تفکر دارد .الزم نیست به نام شیعه و سنی به جان هم بیفتیم.
بلکه باید بدانیم که همه یــک مبنا داریم و هرگز نباید در این
دام گرفتار شویم .ما همواره درصدد بودیم که این مشترکات را
بیشتر کنیم.
وی بیان داشت :ما باید بدانیم که با شکلگیری این اتفاقات
میتوانیــم در دگرگونی فعالیتهای فرهنگی ایران و روســیه
فعالیت داشته باشیم .در تمام ابعاد سیاسی ،امنیتی و حتی در
عرص ه اقتصاد نیز میتوانیم در حال رشــد و شکوفایی با کشور
روسیه باشیم.
ی در مباحث فکری ،فلسفی و علمی از جمله
همکار 

بحثهای دینی جزء سرمایههای بزرگ ایران و روسیه
ی در مباحث فکری،
دکتر حداد عادل یادآور شــد :همــکار 
فلســفی و علمــی از جمله بحثهــای دینی اســت که جزء
ســرمایههای بزرگ ایران و روسیه محسوب میشود .ما باید از
فضای دوســتی و تفاهم آمیز به وجود آمده اســتفاده کنیم و
امکانات را از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل کنیم.
مذهب درمان دردهای بشر در دنیایی است که از بی
خدایی و بی اخالقی رنج می برد
رئیــس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در بخش پایانی
ســخنان خود ،گفت :مذهب درمان دردهای بشــر است و باید
تالش کنیم که مشکل دنیا که در بیدینی و بی خدایی به وجود
آمده اســت از بین برود .این اصل را نباید فراموش کنیم که در
برخی از کشــورها هر جا پای سیاســت و منافع آنها به وجود
میآید و اقتضا میکند که آنها میلیونها نفر را بکشند این کار
را انجام میدهند و بــرای اهداف خود ادیان و مذاهب را زیر پا
میگذارند .دین انسان را از این گونه مشکالت نجات میدهد.

تقدیر سفیرتام االختیار روسیه در ایران از
پیشگامی دانشگاه مذاهب اسالمی در توسعه
همکاریهای علمی و فرهنگی دوکشور

در این مراســم دکتر لوون جاگاریان -ســفیر تام االختیار
روسیه در ایران از زحمات و فعالیتهای دکتر مختاری ریاست
دانشــگاه مذاهب اســامی برای تعامالت علمی و دانشگاهی
و تــاش در برقراری و توســعه روابــط و همکاریهای علمی و
آکادمیک دو کشور دوست و برادر روسیه و ایران و پیشرو بودن
در این زمینه قدردانی کرد.
وی با بیان این که افتخار بزرگی است که در دانشگاه مذاهب
اسالمی حضور یافته ام گفت :آموزش زبانهای خارجی از جمله
زبان فارسی در کشور روسیه ،مورد توجه ما است .این که ما در
سفارت از کارمندانی استفاده میکنیم که زبان فارسی را بدانند
بیانگر این موضوع است.
دکتر مختاری :حضور دانشگاه مذاهب اسالمی در
روسیه و سایر کشورها مانع بروز و ظهور افراط گرایی و
تکفیر است
رئیس دانشــگاه مذاهب اســامی با بیان این که بدون شک
حضور این دانشگاه در روســیه و سایر کشورها از بروز و ظهور
افراط گرایی و تکفیر جلوگیری می کند ،گفت :یکی از وظایفی
که عالمان دینی در جهان دارند این است که منبع هدایتگری از
دین برای جامعه و بخصوص نسل جوان ارائه بدهند.
دکتر محمد حســین مختاری در ابتدای این همایش ضمن
خیــر مقدم به میهمانان اظهار کرد :دو دانشــگاه ایران و رودن
روســیه از ظرفیت بســیار باالیی برخوردار هستند .ماموریت و
رسالت و فلسفه پیدایش دانشگاه مذاهب اسالمی پیشگیری از
افراط و مقابله با نگاه خشــن و قرائــت نابخردان ِه افراطی و فهم
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اخبار دانشگاه

ناقص از دین است.
رییس دانشــگاه مذاهب اســامی ادامه داد:ما وظیفه
داریم آموزههای وحیانی اسالم را آن گونه که پیامبر (ص)
دریافت کرده از طریق این دانشــگاه در جامعه گسترش و
ابالغ کنیم و بر همین اســاس پیامهای نبوی را به شکل
نظری به طوری که برای جوانان تاثیر گذار باشــد در این
دانشگاه تدریس میکنیم.
امروز جهان بشریت با منطق خشن و غیرمنطقی
روبرو است
وی با اشــاره به این که امروز جهان بشــریت با منطق
خشــن و غیرمنطقی روبرو اســت که هیچ نظریهای را به
رسمیت نمیشناسند،اظهار داشت :دلیل این همه آشوب،
منازعات و بینظمیهای امنیتی در جوامع بشــری که به
نام دین مشــاهده میکنید نشات گرفته از همین اندیشه
اســت و گروههایی که مدعی پیروی از مکتب خاص دینی
هستند و پیروان اندکی دارند جهان و بشریت را به گمراهی
کشاندهاند .عالمان و دانشــمندان باید در مقابل این گونه
تفکرات بایســتند و این جزء رسالتهای آنها است که در
هدایت جامع ه دینی پیشــرو باشند و از شکل گیری نگاه
افراطی در جامعه جلوگیری کنند.
دکتر مختاری گفت:دانشگاه مذاهب با راهاندازی شعب
در اســتانها به دنبال آن است که بر اساس رهنمودهای
مقام معظم رهبری و بر اســاس سیاســتهای کلیای که
ایشان مطرح کرده اســت مسیری را طی کند که وحدت
و انســجام و تقریب بینالمذاهب در دانشــگاهها به وجود
بیاید .دانشگاه ما افتخار دارد که از پیروان مذاهب مختلف
با متون درســی خود و اســاتید صاحب نام خود و در سه
مقطع ارشــد ،کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل
هستند  .این دانشــگاه در هرمزگان،کردستان و سیستان
و بلوچســتان،قم ،بوشهر ،گلستان تاسیس شده است و به
زودی در سایر استانها نیز تاسیس میشود.

ماموریت دانشگاه مذاهب انتقال اسالم رحمه
للعالمین به دنیاست
وی بــا تاکید براین که دانشــگاه مذاهب اســامی در
مقاطع مختلف به دنبال تربیت نیروهایی اســت که اسالم
ناب که "رحمه للعالمین" اســت را به معنای واقعی کلمه
تفســیر و به جامعه منتقل کنند ،افود :در بخش بینالملل
ما به دنبال آن هستیم که دانشگاه مذاهب با تعامل بیشتر
و ایچاد ارتباط با سایر دانشگاههای معتبر جهان از ظرفیت
آنها بهره ببرد و با برقراری این ارتباط و تعامل ،اعزام اساتید
و دانشــجویان و اعضای هیات علمی به صورت متقابل در
دانشگاههای ایران و روسیه شکل بگیرد چرا که  ۵۰درصد
فعالیت دانشگاه مذاهب اسالمی در حوزه بینالملل است.
رییس دانشــگاه مذاهب اســامی در ادامه با اشاره به
این مطلب که مقام معظــم رهبری در جمع هیات امنای
دانشگاه مذاهب رهنمودهایی را داشته و انتظاراتی را از این
دانشگاه مطرح کردهاند که امیدواریم بتوانیم با بهرهگیری از
این ظرفیتها بیانات ایشان را اجرا کنیم و پشتوانه فکری،
علمی و نظری پروژه تقریب در جهان اسالم باشیم.
در ادامه خانم دکتر الریســا یفرمووا -معاون بینالملل
دانشگاه رودن مسکو ضمن تشکر از دانشگاه مذاهب اسالمی
در برگزاری این همایش به همکاریهای ایران و رروسیه که
از سال  ۱۹۶۰آغاز شــده و این همکاری بین دانشگاههای
ایران و روسیه شــکل گرفته است اشاره کرد که به امضای
تفاهم نامه همکاری بین ایران و روسیه منجر شد.
وی افــزود :یکی از نــکات مهمی که باید در مســاله
اشتراکات بین دو کشور در نظر بگیریم مسال ه زبان است ما
هر چقدر بتوانیم در دانشگاههای ایرانی و روسی فضایی را
آماده کنیم که دانشجویان با زبان و قانونهای هر دو کشور
بیشتر آشنا شوند راحتتر میتوانیم مراحل همکاری بین
دو کشور را تقویت کنیم .اینگونه حتی راحتتر میتوانیم
در عرص ه مسائل اقتصادی نیز تاثیر گذار باشیم.

دیدار مدیرکل حوزه ریاست و معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با رئیس
دانشگاه ادیان و مذاهب و مسووالن مدیریت حوزه های علمیه
دکتر باقری معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه در
دیدار با حجت االسالم والمسلمین نواب ریاست دانشگاه
ادیان و مذاهب ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی بر تعامل و همکاری
بین این دو دانشگاه تاکید کرد.
ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب نیز ضمن تبریک و ابراز
خرسندی از انتصاب دکتر باقری به سمت مدیر کل حوزه
ریاست و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مذاهب
اسالمی ،بر تعمیق روابط بین دو دانشگاه تاکید نمود.
همچنین دکتر باقری با حجت االســام والمسلمین
طیب حسینی مســئول روابط عمومی و حجت االسالم
والمسلمین غیبی مسئول بازرســی مدیریت حوزههای

علمیه دیدار و گفت وگو کرد.
در ایــن دیدار در خصوص نحــوه تعامل بین معاونت
فرهنگی دانشگاه با حوزه علمیه و ارائه راهکارهای مناسب
جهت تقویت همکاریهای مشترک تاکید شد.
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دیــدار مهندس کوچکی نــژاد؛ نایب رییس اول کمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی
هیئتی عالیرتبه از اساتید دانشگاههای کشور لبنان با حضور در دانشگاه
مذاهب اسالمی با دکتر مختاری دیدار و گفت وگو کردند.
حضور هیئتی از شــخصیتهای علمی ،هنری ،اســاتید دانشــگاهها،
شخصیتهای رسانه ای و مدیران اجرایی سوریه در دانشگاه مذاهب اسالمی
و دیدار با مسئوالن دانشگاه
حضور پرفســور سانو و دکتر هیساماتسو از اساتید برجسته دانشگاههای
کیوتو ژاپن در دانشگاه مذاهب اسالمی جهت بررسی زمینههای همکاریهای
مشترک
در دیدار مدیرکل همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه مذاهب اسالمی با
دکتر یاسر الحجاج رایزن علمی و فرهنگی سفارت عراق در کشورمان موضوع
مدارک تحصیلی دانشگاه مذاهب اسالمی در عراق ،از جانب وزارت علوم این
کشور مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسات هماهنگی «همایش آسیبشناسی پایاننامهها و رسالهها
در حوزه علوم انسانی-اسالمی»
سی و پنجمین جلسه شورای معاونت پژوهشی و فناوری روز سه شنبه
سوم مهر ماه در دفتر معاونت برگزار و ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته
شــورای معاونت مقرر گردید برنامههای معاونت در سال تحصیلی جدید با
قوت بیشــتری پیگیری شــود.همچنین برگزاری کارگاههای دانش افزایی
ویژه اعضای هیات علمی،کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و نیز تالش
مضاعف اداره کل انتشارات و کتابخانه جهت چاپ و انتشار کتب ،مورد تاکید
قراد گرفت.
برگزاری پیشنشســت همکاریهای علمی و پژوهشــی مابین دانشگاه
مذاهب اسالمی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی
توافق دانشگاه مذاهب اسالمی و انتشارات “اندیشه ناب ماندگار” در زمینه
انتشارات و پژوهشهای مشترک
با همکاری امور نمایشــگاههای کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی؛
برگزاری “نمایشگاه کتب تقریبی” توسط دانشگاه مذاهب اسالمی در استانها
بررسی شد.
فراخوان انتخاب دانشجویان پژوهشگر برگزیده داخلی و خارجی دانشگاه
مذاهب اسالمی منتشر شد
برگزاری کارگاه آموزشی “روشهای تحقیق در تحلیل گفتمان”
بین المللی سازی و معرفی نمایه بین المللی دانشگاه مذاهب اسالمی در
سازمان  isicو صدور کارت دانشجویی بین المللی
تجلیل از رتبههای برتر دانشگاه در آزمون سراسری همزمان با مراسم آغاز
سال تحصیلی جدید 97-98
جلسه معاون فرهنگی و دانشجویی با حجت االسالم والمسلمین خاکسار
برای انجام مشاوره دانشجویان دانشگاه و فعال نمودن این بخش بررسی گردید.
همچنین فعال شدن بخش مشاوره دانشجویی خواهران با هماهنگی مسوول
امور خواهران؛ خانم دکتر دانشپور نیز مورد بررسی قرار گرفت.
راه اندازی مرکز همکاریهای بین دانشگاهی ایران و روسیه ،مرکز آموزش
زبان روسی و امضای تفاهم نامه اجرایی”
با محوریت قیام سیدالشهدا(ع) و هفته دفاع مقدس؛ نشست «نقش زنان
در نهضت عاشورا» در واحد خواهران با حضور و سخنرانی «سرکار خانم دکتر
محمد زاده» و با همکاری معاونت پژوهشی و امور خواهران دانشگاه برگزار شد.
برگزاری دورههای مهارتی و مشاوره برای دانشجویان خواهر مورد بررسی
قرار گرفت.
برگزاری همایش منطقه ای طریق جاوید با محوریت وحدت اسالمی از
دیدگاه امام خمینی(ره) با مشارکت دانشگاه مذاهب اسالمی واحد سنندج
حضور تیم مناظره دانشجویی دانشگاه مذاهب اسالمی واحد سنندج در
مسابقات ملی مناظره دانشجویی به میزبانی دانشگاه شهرکرد
برگــزاری همایش بزرگ اهل بیت (ع) محور وحدت اســامی توســط
دفترنمایندگــی ولی فقیه درامور اهل ســنت هرمزگان بــا همکاری واحد
بندرعباس دانشگاه
اعزام دانشجویان واحدبندرعباس به اردوی جهادی (روستای سرزه شمیل
،یکی ازروستاهای محروم استان هرمزگان )
دیدار مولوی نذیر احمد ســامی و سرپرســت واحد زاهدان دانشگاه با
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاههای زاهدان
دیدار دکتر زرین پور سرپرست واحد زاهدان دانشگاه با جمعی از نخبگان
و فعاالن فرهنگی زاهدان
در این دیدار سرپرست واحد ضمن برشمردن اهداف دانشگاه مذاهب اسالمی،
برنامه های پیش روی این واحد را تبیین کرد.

از ابتدای انقالب نیاز به چنین دانشگاهی وجود داشته است.

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
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صاحب امتیاز :دانشگاه مذاهب اسالمی
سردبیر :دکتر حجت اهلل ابراهیمیان
مدیر اجرایی :غفار مهردوست
همکاراناینشماره:هادیفرهنگزاد،افشینضیائیان،لیلیاسکندرپور
زیر نظر :روابط عمومی

آدرس درگاه اینترنتی دانشگاهwww.mazaheb.ac.ir :
آدرس :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،
خیابان شهید روانمهر ،دانشگاه مذاهب اسالمی

کد پستی۱۳۱۵۸ - ۹۵۹۱۱ :
تلفن+98 21 - ۶۶۴۶۵۲۵۲ :
نمابر+98 21 - 66461838 :
پست الکترونیکinfo@mazaheb.ac.ir :
کانال رسمی دانشگاه در فضای مجازی@mazahebnews :

با حضور آیت اهلل اراکی و اعضای هیئت امناء؛

“ دبیرخانه کمیته دستگاهی کرسیهای نظریه پردازی،
نقد و مناظره” دانشگاه مذاهب اسالمی افتتاح شد
دبیرخانه کمیته دســتگاهی کرســیهای نظریه پردازی ،نقد
و مناظره دانشگاه مذاهب ،توســط حضرت آیت اهلل اراکی رئیس
محترم هیئت امنای دانشــگاه و با حضور رئیس محترم دبیرخانه
کمیته دستگاهی دانشــگاه جناب آقای دکتر مختاری و اعضای
فعالیت نمود.
محترم هیئت امناء رسماً افتتاح و شروع به ّ
در این جلسه آیت اهلل اراکی برای برگزاری کرسی نظریه پردازی
توســط خود ایشان ،با عنوان «علم منطق داللت» در سال  97در
دانشــگاه مذاهب اســامی موافقت نمودند .ریاست هیئت امنای
دانشگاه همچنین بیان داشت :یکی از فعالیتهای ضروری دانشگاه
مذاهب تأســیس این دبیرخانه بوده اســت که تا به حال در این

مراسم معارفه سرپرست جدید واحد
زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد

دانشگاه وجود نداشــته و ان شااهلل امیدواریم که به نحوه شایسته
فعالیت هایش را آغاز کند .گفتنی اســت در حاشــیه این جلسه،
حجت االسالم والمسلمین دکتر خسروپناه ،قائم مقام و دبیر محترم
هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره شورای
عالی انقالب فرهنگی از ایجاد کمیته دستگاهی و افتتاح دبیرخانه
کمیته در دانشگاه مذاهب اسالمی و عناوین کرسیهای ترویجی
دانشگاه ابراز خرسندی نمود و اظهار امیدواری کرد :دانشگاه مذاهب
اســامی بتواند در خصوص کرســیهای نظریه پردازی در حوزه
مباحث تقریبی نقش مهم خود را در کشور انجام دهد.
در این مراسم ریاست محترم دانشگاه مذاهب اسالمی و رئیس

فراخوان مقاله “اولین همایش ملی آسیبشناسی پایاننامهها و
رسالهها در حوز ه علوم انسانی-اسالمی”
«اولین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها در
حوزه علوم انسانی-اســامی» از سوی دانشگاه مذاهب
اسالمی و با همکاری بیش از  27دانشگاه و مرکز علمی
برگزار می گردد .از کلیه صاحبنظران ،محققان،استادان،
دانشجویان و عالقمندان به مباحث مرتبط با محورهای
کنفرانس به منظور ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی

آئیــن تودیع و معارفه سرپرســت واحد زاهدان دانشــگاه
مذاهب اســامی با حضور؛ شخصیت های کشــور و استانی،
علمای شــیعه و اهل سنت استان ،اســتادان و دانشجویان در
این واحد برگزار شد.
در این مراســم آیت اهلل سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان
سیســتان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان ،مولوی عبدالحمید؛
امام جمعه اهل ســنت زاهدان ،دکتر مختاری؛ ریاست دانشگاه
مذاهب اســامی ،مولوی نذیر احمد ســامی ،حجت االســام
والمســلمین علم الهدی معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب
مذاهب اســامی ،دکتر گلرو و دکتر باقری معاونین دانشــگاه،
مسئولین اجرایی ،دانشگاهیان ،علما و بزرگان استان مراسم معارفه
سرپرست واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی حضور داشتند.
در این مراســم «دکتر داود زرین پور» به عنوان سرپرســت
واحد زاهدان دانشگاه مذاهب اسالمی معارفه و از خدمات جناب
آقای «علیرضا اردشیرنیا» سپرست سابق واحد قدر دانی شد.

دبیرخانه کمیته دستگاهی نیز اظهار داشت :در سال تحصیلی،97
مجموعا  7کرسی ترویجی و یک کرسی نظریه پردازی ،در دستور
کار این دبیرخانه قرار دارد.

دعوت به عمل می آید.
عالقه مندان می توانند از طریق ســایت دانشگاه به
نشــانی  mazaheb.ac.irیا صفحه رسمی همایش به
نشــانی  http://mazahebconf.irضمــن اطالع از
جزئیات و فراخوان این همایش ،مقاالت و آثار پژوهشی
خود را ارسال نمایند.

