ارش

ﯽ

ﺖ

ﻦ ﻮاره

ا ﻤ ﯽ و ﯽ ﺦ ﻮ ﯽ)ره( ﺑﺎ ﻮان

»ﻫﻤﮕـﺮاﯾﯽ و واﮔـﺮاﯾﯽ در ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم«
ﻣﻮﺿﻮع :ﮔﺰارش ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﮑﺎن :ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس
زﻣﺎن :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  11ﻣﻬﺮﻣﺎه  1396ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن :اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ

)ره(

در ﺗﺎرﯾﺦ  11ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﻃﻼب ﺧﻮاﻫﺮ از ﻣﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ اﻟﯽ
11:30در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺟﺸﻨﻮاره و ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،دﺑﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒزاده ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺸﻨﻮاره در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺴﺎل ﺟﺸﻨﻮاره از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي
در ﺟﻤﻊ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪاﻟﻤﺼﻄﻔﯽ
آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﯽ

»زﯾﺪﻋﺰه«

)ص(

و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ

)ص(

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ

رﺋﯿﺲ اداره ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﮋﺑﺮي

»زﯾﺪﻋﺰﻫﺎ«

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺗﻌﺪادي از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎن
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان و ﻣﺴﺄﻟﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ رﻗﻮي

»زﯾﺪﻋﺰه«

ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .دﮐﺘﺮ رﻗﻮي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻼب در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ :دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره

