ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ

ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی:
»وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ( ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﯾ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،ﯾ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ«
»ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﻣﺮوز ﻓﻀﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاواﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﯾﻤﺎناﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان و اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺎرزی ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮﮐﺎﺗ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺴﯿ ﯾﻌﻨ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻧﺸﺎط ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﺖ در ﻣﯿﺪانﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ،ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﺎﻻ،
ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿ در
ﯾ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن زﻣﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺮ دوش ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﯾ ﻣﺎده ﭼﻬﺎر آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺼﻮب  27/09/1380ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ در ﺳﺎل
 98ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ رﺳﺘﻤ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ ﮔﺮوه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق در ﺗﺎرﯾ 14/08/1398 ﻃ ﺣﻤ از
ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒ زارﻋ ‐ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﺸﻮر ‐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ.

اﻫﺪاف
ﺗﺤﻘﻖ دﺳﺘﻮرات و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ره( و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟ (در داﻧﺸﺎه؛
ﺑﺴﻂ ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﻔﺮ ﺑﺴﯿﺠ و ﺟﻬﺎدی در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﺎه؛
دﻓﺎع از ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ؛
ﮐﻤ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻼش ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه؛
ارﺗﻘﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و روﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر در داﻧﺸﺎه؛
ﮐﻤ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ و آﮔﺎﻫ دﯾﻨ و ﺑﺼﯿﺮﺗ.
وﻇﺎﯾﻒ
ﻫﻤﺎری ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﺎه ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه ،ﮐﻤ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺎری و اﯾﺜﺎر و ﺟﻬﺎد در ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه؛
ﮐﻤ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﺎرﻫﺎی ﻻزم؛
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﻨ؛
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨ داﻧﺸﺎه؛
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ،
ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﺎﻫ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ؛
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ و ﻓﺮﻫﻨ؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و اردوﻫﺎی ﻋﻠﻤ ‐ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن؛

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در زﻣﯿﻨﻪ »ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر؛
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾ در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ؛
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﮋوﻫﺸﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﺸﻮر و اداره ﮐﺎرﮔﺮوه ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ؛
ﺷﻞﮔﯿﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻧﺪﯾﺸﺪه ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ؛
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮوه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ »دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ وﺣﺪت اﺳﻼﻣ«
ﺟﺰ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﺎل  1399در ﺳﻄ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ؛
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ؛
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ؛
ﻫﻤﺎری در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ؛
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺘﺎن؛
ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤ و ﻓﺮﻫﻨ؛
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ‐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨ – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮرﺳ و ﺗﺤﻠﯿﻞ –
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ – ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده
راﺑﻄﯿﻦ ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺷﻌﺐ
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﻋﺲ رﻧ ﺗﻤﺎمرخ ،زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻦ 2 :ﻗﻄﻌﻪ؛
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت 2 :ﺳﺮی؛
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣ 2 :ﺳﺮی؛
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ 2 :ﺳﺮی؛
ﺗﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎی ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﮐﭙ آن.
ﺗﻮﺟﻪ :ﯾ ﺳﺮی از ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﺎﻧ ﺷﺪه و ﻣﺪارک دﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ارﺳﺎل ﻣﺷﻮد.
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺗﺮم ﺟﺎری در داﻧﺸﺎه ﺗﺪرﯾﺲ دارﻧﺪ ،ﮔﻮاﻫ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره آﻣﻮزش رﺳﯿﺪه،
ﺑﻪﺟﺎی ﺣﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﻟﯿﻨ زﯾﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺗﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﻓﻮق ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ واﻗ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪhamedrostami@mazaheb.ac.ir :
ﮐﺎﻧﺎل اﯾﺘﺎeitaa.com/basijasatidmazaheb :
ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤ ﺑﺴﯿ اﺳﺎﺗﯿﺪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامasatidmazaheb :

داﻧﻠﻮد ﻓﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ

