
باسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد

معاونين محترم پژوهشي و فرهنگي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
معاونين محترم پژوهشي و فرهنگي حوزه هاي علميه

مديران محترم انجمن هاي علمي، موسسات و مراكز علمي- تحقيقاتي
مديران محترم پژوهشي و فرهنگي وزارتخانه ها و سازمان ها
مديران محترم گروه هاي الهيات و معارف اسالمي دانشگاه ها

مديران محترم رسانه ها و خبرگزاري ها

زمينه هاي تعامالت علمي و فرهنگي با دبيرخانه بين المللي امام رضا عليه السالم و علوم روز
امام خميني(ره):

«همه نيروها، همه قدرتها در هر جا هستند، محتاج به توجه خاص حضرترضاسالم اللهعليههستند.ان شا اللَّه تعالي، به بركت آن آستان
مقدس، جمهوري اسالمي همان طوري كه تا كنون پيروزمندانه پيش رفته است، از اين به بعد هم پيش برود».(صحيفه امام، ج16، ص: 388)

با سالم و اهداي تحيات
احتراماً ضمن عرض تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم الله عليها،به استحضار مي رساند دانشگاه بين المللي امام رضا عليه السالم
وابسته به سازمان علمي و فرهنگي آستان مقدس رضوي، مطابق با رسالت هايعلمي و فرهنگي خود نسبت بهترويجمعارف اهل بيت عصمت و
طهارت به ويژه معارف عالم آل محمد(صلوات الله عليهم اجمعين) و با هدفارائه راهبردهايديني مرتبط بامسائل علمي و اجرايي جامعه، اقدام
به تاسيس «دبيرخانه بين الملليامام رضا عليه السالم و علوم روز» و همچنين راه اندازي فصلنامه علمي آن با مديريت علمي فرهيخته ارجمند

جناب حجت االسالم و المسلمين دكتر سيد رضا مودب(استاد علوم قرآن و حديث و رئيس محترم دانشكده الهيات دانشگاه قم)نموده است.
از سوي ديگر، يكي ازموضوعات بنيادينفعاليت هاي اين دبيرخانه در سال1۴۰۰،«اقتصاد، اشتغال و توليد از منظر قرآن كريم و اهل بيت عليهم
السالم به ويژهبا محوريت علوم و معارف حضرت علي بن موسي الرضا المرتضي عليه السالم»است كه كنگره بين المللي مرتبط با آن نيز با مجوز
isc وبا دبيري علمي فرهيخته ارجمند آقاي دكتر عادل پيغامي(دانشيار اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السالم و عضو محترم شوراي عالي

انقالب فرهنگي)در حال برگزاري است.
در همين زمينه عالوه بر فراخوان مقاالت و آثارو نيز برگزاري نشست هاي علمي چند ضلعي(با حضور نخبگان دانشگاهي،حوزوي،اجرايي و
حرفه اي)،در يك اقدام هدفمند و مبتني بر نقش آفريني بيش از پيش جوانان گرانقدر در تحقق گام دوم انقالب، بخش كرسي هاي ملي آزاد
انديشي دانشجويان نيزطراحي وايجاد شده است كه بدين وسيلهجزييات و اطالعات مهمپايگاه اينترنتي دبيرخانه و كنگره بين المللي،نشست

هاو همچنين كرسي هاي مليبه پيوست خدمتتان تقديم مي شود.
از پيش اهداف واقداماتعلمي،پژوهشي وتربيتي دبيرخانهو بهارائهپيشنهاداتارزشمند خوددر مسير تقويت بيش  مستدعي است نسبت 

همچنيناطالع رساني مناسببه بخش هاي علمي و فرهنگي آن مجموعه محترم، مساعدت مقتضيرا مبذولفرماييد.
مجموعه دانشگاه بين المللي امام رضا عليه السالم به ويژه كارشناسان محترمدبيرخانه باتلفن راهنماي ۰5138۰۴1 داخلي312۰ و يا تلفن

همراه ۰9۰5۴3132۰۰آماده دريافت نظرات ونكاتسروران ارجمند جهت افزايش تعامالت في مابينهستند.
از خداوند متعال سالمت و توفيقات روزافزون جنابعالي و همه همكاران محترم را در خدمت به آستان ملكوتي اهل بيت عليهم السالم مسئلت
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مي نماييم.

دكتر مرتضي رجوعي
رييس دانشگاه بين المللي امام رضا (عليه السالم)

رونوشت :
رياست محترم سازمان علمي و فرهنگي آستان قدس رضوي- جهت استحضار و دستور مقتضي

معاونت هاي محترم آموزشي، پژوهشي و فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها جهت استحضار و مساعدت مقتضي
معاونت هاي محترم پژوهشي و فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- جهت استحضار و مساعدت مقتضي

جناب آقاي خصلتي مدير محترم دبيرخانه مركزي آستان قدس رضوي- جهت دستور مقتضي و ارسال از طريق شبكه دولت
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