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-همایش بین المللی «تنوع فرهنگی و اخالق همكاری های بین المللی» در آغاز سال تحصیلی دانشگاهی برگسار می شود

دكتش هحوذ هْذی هظاّشی دس ًطستی خثشی  ،تِ ًمص ٍ اّویت ٍ جایگاُ ضَساّای فشٌّگی دس هٌاعك ٍ ٍاحذّای داًطگاّی تِ ػٌَاى
ّواٌّگ كٌٌذُ فؼالیت ّای فشٌّگی اضاسُ كشد ٍ گفت :سسالت ایي ضَساّا ساّثشی ٍحوایت ػلویّ ،ذف گزاسی ،اتخار ساّثشد ،كٌتشل
ٍ پایص ٍ ّواٌّگی فؼالیت ّای فشٌّگی است.
ٍی ساّثشدّا ٍسیاست ّای هؼاًٍت فشٌّگی سا حشكت تش هثٌای هذیشیت ساّثشدی دس حَصُ فشٌّگی ،هحَسیت لشآى ٍ ػتشت ٍ اًذیطِ
ّای اهام خویٌی (سُ) ٍ سٌّوَدّای سّثش فشصاًِ اًمالب ٍ تذاتیش ّیات اهٌاء داًطگاُ ،پشّیض اص ػَام صدگی ٍ افشاط ٍ تفشیظ ٍ ضؼاس صدگی
دس حَصُ فشٌّگی ،استفادُ اص ظشفیتْای ػلوی ٍ پژٍّطی كطَس ،هطاسكت هٌاعكٍ ،احذّا ٍ هشاكض دس تذٍیي ٍ اجشای ساّثشدّا ٍ تشًاهِ ّا،
تؼاهل ساصًذُ ٍ ّن افضا تا هشاكض ػلوی ٍ فشٌّگی تا ّذف تْشُ گیشی اص هضیت ّای سلاتتی هَجَد ،هؼغَف ًوَدى تشًاهِ ّا ٍ فؼالیتْا تِ
استماء كیفیت ٍ ًطاط دس هحیظ داًطگاُ ،حوایت ّذفوٌذ ٍ ًظام هٌذ اص خاللیت ّا دس حَصُ فشٌّگی داًطگاُ ،تش ضوشد.
هظاّشی گفت :استاًذاسد ساصی فؼالیت ّا ٍ سػایت اصَل حشفِ ای دس فؼالیت ّای فشٌّگی تِ ػٌَاى ػاهل هْن حشكت ٍ تَسؼِ ،حاكویت
فؼالیت ّای پژٍّص هحَس ،تسْیل ساص ٍ كاسّا تِ هٌظَس اصالح ،افضایص كاسایی ٍ ّن افضایی فؼالیت ّا دس هٌاعك ،اّتوام تِ تَسؼِ هٌاتغ
اًساًی حَصُ فشٌّگی تِ ػٌَاى ػاهل اصلی هحمك اّذاف فشٌّگی ،هطاسكت دادى استاداى ،داًطجَیاى ٍ كاسكٌاى دس اسایِ دیذگاُ ّا ٍ
اجشای تشًاهِ ّا اص دیگش ساّثشدّای فشٌّگی داًطگاُ آصاد اسالهی استٍ .ی افضٍد :حاكویت فشٌّگ ًمذ دس فؼالیت ّای فشٌّگـی ،آسیة
ضٌاسـی ٍ پایص هستوـش فؼالیت ّا ٍ تشًاهِ ّا دس اًغثاق تا اّذاف ،اّتوام تِ ٌّش ٍ ادب دس تشًاهِ سیضی ٍ اجشای فؼالیتْا  ،استفادُ اص فٌاٍسی
ّای ًَیي دس حَصُ فشٌّگی ،ایجاد سلاتت دس فؼالیت ّای فشٌّگی هٌاعك ٍ ٍاحذّاً ،گاُ حشفِ ای ٍ تخصصی تِ فؼالیت ّای فشٌّگی،
سػایت همتضیات هحیغی دس اًجام فؼالیت ّای فشٌّگیً ،گاُ جاهغ ،پَیا ٍ تحَل آفشیي تِ حَصُ فشٌّگ ًیض اص سیاست ّای

هؼاًٍت

فشٌّگی داًطگاُ آصاد اسالهی هی تاضذٍ .ی هَاسدی ًظیش تَسؼِ ٍ تؼویك هثاًی ػمیذتی ،هؼشفتی ٍ سیاسی دس هحیظ داًطگاُ ،استماء ٍ
تَسؼِ فشٌّگ ٍ اسصش ّای اسالهی ،تَسؼِ ٍ تؼویك اًذیطِ ّای دیٌی ٍ سیاسی حضشت اهام خویٌی (سُ) ،افضایص فؼالیت ّای داًص افضا ٍ
ایواى افضا ،افضایص ًفَر فشٌّگ ٍ اسصش ّای اسالهی دس داًطگاُ تشتیت داًص آهَختگاى ،پژٍّطگشاى ٍ استاداى هتذیي ،تمَیت َّیت
هلی جَاًاى ٍ داًطجَیاى هتٌاسة تا فشٌّگ اسالهی ایشاًی ٍ آسهاى ّای اًمالب اسالهی سا اص جولِ سیاستْای كالى هؼاًٍت فشٌّگی
داًطگاُ آصاد اسالهی تشضوشد .هظاّشی خاعش ًطاى ساخت :تمَیت اسصش ّای هؼٌَی ٍ فضایل اخاللی ،تشٍیج فشٌّگ آصاد اًذیطی،
خشدٍسصی ٍ ًمادی ٍ ًمذ پزیشی ،تَسؼِ الگَّای ایشاًی – اسالهی دس تحمك اسصش ّای اسالهی ٍ اًمالتی ،هماتلِ تا جشیاًات اًحشافی،
خشافات ٍ هََّهات دس حَصُ فشٌّگی ،ایجاد دسن هطتشن اص چطن اًذاص

 20سالِ جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ عشح هٌْذسی فشٌّگی

داًطگاُ اص هحَسّای ساّثشی فؼالیت حَصُ فشٌّگی داًطگاُ آصاد اسالهی است.
دكتش هظاّشی تِ اسائِ تشًاهِ ّای هؼاًٍت فشٌّگی داًطگاُ جْت تشگضاسی ّوایص تیي الوللی «تٌَع فشٌّگی ٍ اخالق ّوكاسی ّای تیي
الوللی» اضاسُ كشد ٍ گفت :جْت تشگضاسی ّشچِ تْتش ایي ّوایص ػلوی ٍ تیي الوللی ،جلسات ٍ ًطست ّای هتؼذدی تا هؼاًٍاى ٍ هذیشاى
هؼاًٍت پژٍّطی ٍ تیي الوللی تشگضاس ضذُ ٍ ایي ّوایص دس آغاص سال تحصیلی داًطگاّی تشگضاس هی گشدد.

