اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ و داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ

ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ و داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﺷﺮف ﺑﺮوﺟﺮدی و دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺳﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮوﺟﺮدی رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ اﯾﺮان در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :ﯾ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳ و اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺪﯾﺸﺎه ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎ روﯾﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺸﺎور رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤ ،رﺗﺒﻪ  ۲ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮوﺟﺮدی اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ در  ۲ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑ ﺧﻄ و ﺳﻨﺪ ﺣﺮف اول را در ﮐﺸﻮر ﻣ زﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار ﺟﻠﺪ
ﮐﺘﺎب ﺧﻄ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻫﺰار ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻤ ﺧﻮﺑ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠ اﯾﺮان ﯾﺎدآورد ﺷﺪ :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﺮای اﺟﺮاﯾ ﮐﺮدن
ﻣﻮارد آن ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﯾ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎﯾ

اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷ و داﻧﺸﺎه ﺣﺲ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻠﻤ و آﮐﺎدﻣﯿ ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از اﻫﺪاف اﯾﻦ داﻧﺸﺎه اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزار
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻓﺰود :اﯾﻦ داﻧﺸﺎه در  ۳ﻣﻘﻄ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی و ﺣﺪود  ۲۵رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ داﻧﺸﺠﻮ ﻤ ﭘﺬﯾﺮد.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ داﻧﺸﺎه در  ۵اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﺎﺗ دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻧﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۲۰ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺎ در ﻣﺬاﻫﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻏﺪﻏﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﺪار رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ داﻧﺸﺎه از ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ
ﺷﻨﺎﺳ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ اﺳﻼﻣ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ دﯾﺪار را از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

