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ایران کنفرانس

  

تحصیل 25 هزار دانشجو از 120 ملیت در دانشگاه جامعةالمصطفی

  

  

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حجتالاسلام عرافی صبح  امروز در چهل و چهارمین همایش معاونان
آموزش دانشگاهها در دانشگاه گیلان  افزود: دانشگاه جامعةالمصطفی در بیش از 50 کشور مراکز آموزشی دارد که این 

دانشگاه برنامه دارد طی 5 آینده مراکز خود را در تمام نقاط دنیا گسترش دهد.

  

وی با بیان اینکه در دانشگاه جامعةالمصطفی بیش از 100 رشته گرایش  راهاندازی شده است تصریح کرد: در حال حاضر 2
هزار محقق و نویسنده به 20  زبان مختلف دنیا در دانشگاه جامعةالمصطفی ساماندهی شدند که این محققان به  انتشار کتب

علمی میپردازند.

  

عرافی با بیان اینکه دانشگاه جامعةالمصطفی در 10 کشور شبکه پژوهشی  راهاندازی کرده است افزود: این دانشگاه در 10
کشور مختلف شبکه نشر تاسیس و  راهاندازی کرده است و در مجموع دانشگاه جامعةالمصطفی 350 انجمن علمی،  فرهنگی

و تربیتی دارد.

  

رئیس دانشگاه بینالمللی جامعةالمصطفی خاطرنشان کرد: مراکز آموزشی این  دانشگاه به سه دسته تقسیم میشوند که در
برخی از مراکز این دانشگاه تنها  فعالیتهای مربوط به شیعیان انجام میشود و در برخی مراکز نیز آموزشها به  دیگر

مذاهب نیز توجه میکنند و در برخی مراکز این دانشگاه مانند مرکز  افغانستان شیعیان و سنیها در کنار یکدیگر تحصیل
میکنند.

  

وی با اشاره به وجود دانشگاه مجازی در دانشگاه جامعةالمصطفی گفت: در حال  حاضر 5 رشته این دانشگاه با 3 زبان
مختلف به صورت مجازی ارائه میشود.

  

عرافی تصریح کرد: برنامه داریم که علاوه بر ارائه دروس مجازی به زبانهای  فارس، عربی و انگلیسی این دروس را به
زبانهایی مانند فرانسه و اردو نیز به  دانشجویان علاقهمند ارائه دهیم.

  

 1 / 2



تحصیل 25 هزار دانشجو از 120 ملیت در دانشگاه جامعةالمصطفی (18-8-91)

نوشته شده توسط مدير كل
پنجشنبه ، 18 آبان 1391 ، 08:59 - 

وی بیان داشت: دانشگاه جامعةالمصطفی حدود 3 هزار دانشجوی مجازی دارد که این دانشجویان در مقطع کارشناسی
ارشد تحصیل میکنند.

  

رئیس دانشگاه بینالمللی جامعةالمصطفی با بیان اینکه بدون ورود حوزه و  دانشگاه تولید علمی قوی نمیتواند شکل گیرد
گفت: کار مهم دانشگاه این است  که موج تمدنی اسلامی را در علوم و فناوریهای مختلف و در تمامی قلمروها  منعکس

کند.

  

وی اضافه کرد: یکی از حوزههای رقابتی، رقابت دینی با اندیشههای خارج از  ادیان توحیدی است که باید اندیشههای
خود را به این جمعیت وارد کنیم.

  

وی با بیان اینکه حوزه مسیحیت بسیار فعال است و از طریق ابزارهای گوناگون  علمی ودانشگاهی فعالیت میکند
گفت:دانشگاهی مانند دانشگاه جامعةالمصطفی  وظیفه به این حوزه رقابتی وارد شده و گفتمان ناب اسلام را به این افراد 

ارائه کند.

  

رئیس دانشگاه بینالمللی جامعةالمصطفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دشمنان  سعی میکنند اسلامی خشن، لیبرالیسم و
وابسته در دنیا ترویج کنند که دانشگاه  جامعةالمصطفی به عنوان نهاد بزرگ علمی و حوزی نقش موثری در ارائه اسلام به 

جهان خواهد داشت.
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