جلسة معارفة دانشجويان سال تحصيلي 1396 -97رشتة ايرانشناسي برگزار شد

جلسة معارفة دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشتة ایرانشناسی ،روز شنبه اول مهرماه سال  1396برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی بنیاد ایرانشناسی ،این جلسه با حضور مسئوالن واحد تحصیالت تكمیلی ،معاون اطالعرسانی و امور بینالملل بنیاد و
دانشجویان ورودی سال  ،1396-97در دو مقطع کارشناسیارشد و دکتری ،همراه بود.
در ابتدای جلسه ،آقای دکتر علیزاده ،معاون اطالعرسانی و امور بینالملل بنیاد ،ضمن خیر مقدم به دانشجویان ،سالم و پیام ریاست
محترم بنیاد ایرانشناسی ،حضرت آیتا ...سیدمحمد خامنهای را به دانشجویان ابالغ کرد .متن پیام ریاست بنیاد بدین شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
الحمدا ...و الصلوات علی رسولا ...و اهل بیته
ورود شما فرزندان عزیز به دورة تحصیالت تكمیلی بنیاد ایرانشناسی و قبولی در این مرحله را تبریک میگویم و از خداوند متعال
برای شما ضمن موفقیت در همة مراحل تحصیل ،خوشبختی این جهانی و آن جهانی را خواستارم .در این فرصت گرانبها و در
آستانة این آغازِ مبارک الزم میدانم چند نكتة مهم را به شما عزیزان یادآور شوم:
نخست اینكه؛ هر اندیشمند و جویای دانش باید دارای هدفی عالی -و نه مادی و کودکانه -از کسب دانش باشد ،تا در زندگی آیندة
خود سرگردان نماند ،یا از پژوهش و دانشافزایی خسته نشود.
دوم؛ برای شما که رشتة ایرانشناسی را انتخاب کردهاید ،ضروری است که اهمیت شناخت ایران ،ایران فرهنگی و ایران تاریخی را
بدانید .ایران و ایرانی حق بزرگی بر دیگر ملل جهان دارد؛ زیرا این سرزمین شاید پایگاه و زادگاه دانش ،اخالق ،تمدن و فرهنگ
انسانی بوده باشد .غربیها چند قرن است که تالش نمودهاند این سابقة درخشان فرهنگی را پنهان نگهدارند و حتی به خودِ ما نیز

چنین تلقین کنند که دیرینه و ریشهای نداریم .تاریخ هر ملت هویتِ افراد آن ملت است ،بنابراین باید دانشجوی این رشته بداند از
امروز در راه کسب سرمایة مهم و بزرگی قدم گذاشته و برای جبران زیانها ،ضررها و حتی تهمتهایی که غربِ غرق در جاهلیت بر
این ملت وارد ساخته ،باید گامهای استواری بردارد.
سوم؛ باید مقصود دانشجوی این مدرسه صرفاً کسب مقداری معلومات و گرفتن مدرک نباشد .بلكه برای آنكه وظیفة ملی خود را
بهتر انجام دهد و در عرصة بینالملل قدرت معرفی بهترِ ایران فرهنگی ،سیاسی و تاریخی را داشته باشد ،باید در این رشته سرآمد
شده و به تعبیری مانند پهلوانانِ عرصه هماوردی ،در مقابله با دیگر ایرانشناسان و مورخان بیگانه یا بیگانهپرست ،مانند یک قهرمانِ
پیروز ظاهر شود و در رشتة خود بر آنان مزیت یابد؛ تا در برابر مخالفان ملتِ ایران فرو نماند و این موقعیت فقط با روح پژوهشگری
و عشقِ به کار و مطالعه و تحصیل بدست میآید .همچنین فراموش نشود که ایران منحصر به دوران باستان نیست و افتخارات این
ملت پس از اسالم نیز بسیار زیاد میباشد و جهان امروز مدیونِ علم دانشمندان ایرانی در تمامی رشتهها است ،که این صدور علم از
راه اسپانیا به اروپا انجام شده است .ایرانِ سرافراز امروز هم مایة مباهات است و توانسته است علیرغم دشمنی چند کشور
صهیونیسمزدة غربی ،قلوبِ ملتهای آنها و دیگر ملل را بسان کعبهای بسوی خود بكشاند و راهبری آزادیخواهی و انسانی زندگی
کردن را به آنها بیاموزد.
در پایان این تذکر را باید اضافه کنم که ،برای یک انسان دانش باال و قوی کافی نیست ،بلكه باید دارای روحِ بزرگ و اخال ِ
ق
انسانی و اندیشة متعالی باشد و در همة امور به خداوند قوی متعال توکل نموده و از او نیرو ،عزت و سعادت بطلبد .توفیق همة شما
عزیزان و استادان محترم را از خداوند خواهانم.
والسالم علیكم و رحمها ...و برکاته
سیدمحمد خامنهای
رئیس بنیاد ایرانشناسی
در ادامه ،خانم دکتر طاحونی ،مدیر تحصیالت تكمیلی بنیاد ایرانشناسی ،با اشاره به ثبتنام  50دانشجو ( 41دانشجو در مقطع
کارشناسیارشد و  8دانشجو در مقطع دکتری) ،در چهار گرایش ،شامل« :تاریخ»« ،ایرانشناسی عمومی»« ،فرهنگ مردم ،آداب و
رسوم و میراث فرهنگی» و «اصول نسخهشناسی و مرمت نسخههای خطی و نسخهآرایی» ،از افزایش پذیرش دانشجو در سال
تحصیلی جدید ،بدلیل کسب مجوز پذیرش دانشجو برای نخستینبار در دورههای شبانه و پردیس دانشگاهی ،در بنیاد ایرانشناسی
خبر داد.
وی با بیان اینكه تمام ضوابط و مقرراتی که در واحد تحصیالت تكمیلی بنیاد اجرا میشود ،بر اساس آییننامههای وزارت علوم و با
نظارت دانشگاه شهید بهشتی است ،چنین بیان داشت :اهم مفاد آییننامة دورة کارشناسی ارشد و دورة دکتری و همینطور برنامة
زمانبندیشده براساس چهار نیمسال تحصیلی دورة کارشناسیارشد و شش نیمسال تحصیلی دورة دکتری تنظیم و در اختیار
دانشجویان قرار گرفته است .از شما انتظار میرود که با رعایت قوانین و مقررات آموزشی به بهتر سپری شدن دورة تحصیلی خودتان
با واحد تحصیالت تكمیلی بنیاد ایرانشناسی همكاری داشته باشید.
همچنین در راستای سهولت در امور دانشجویان و با توجه به اینكه در آییننامة سال جاری ،طول دورههای آموزشی ارشد و دکتری
یک نیمسال کاهش یافته است ،شورای تحصیالت تكمیلی با توجه به تغییرات پیش آمده و در راستای اینكه زیان مالی متوجه

دانشجویان نشود( ،سنوات اضافی با شرط پرداخت شهریه است) ،تغییراتی در برنامة آموزشی ایجاد کرده که از مهرماه سال 1396
در بنیاد اجرا خواهد شد.
خانم دکتر زرشناس ،مدیر گروههای آموزشی بنیاد ایرانشناسی ،نیز ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ،بنیاد ایرانشناسی را اولین
مرکز تخصصی -پژوهشی در حوزة ایرانشناسی معرفی کرد و با توجه به اینكه ایرانشناسی اصوالً علم غربی بوده و غربیها به آن
پرداختهاند ،تربیت کارشناسان و متخصصان ایرانی که دلسوزانه به علم ایرانشناسی بپردازند را نیاز اساسی در این حوزه عنوان کرد و
تأسیس بنیاد ایرانشناسی را پاسخ به این نیاز دانست .همچنین ایشان در راستای تحقق اهداف بنیاد از دانشجویان خواستند تا ،با
تالش و انگیزة خود مسئوالن بنیاد ایرانشناسی را در این امر یاری رسانند.
در ادامة این جلسه خانم دکتر افكاری ،مدیر گروه نسخ خطی بنیاد ،دانشجویان را به استفاده از امكانات و بهرهمندی از منابع غنی
موجود در کتابخانه بنیاد دعوت کرد .ایشان همچنین کارگاهها و نمایشگاهها و بخش مرمت نسخ خطی دایر در بنیاد را یكی از
بینظیرترین منابع در حوزة ایرانشناسی معرفی کرد.
وی با تأکید بر اینكه گرایش نسخهشناسی یكی از جدیترین گرایشها در تمامی دانشگاههای ایران است و بنیاد ایرانشناسی یكی از
بهترین مجریان برگزاری این گرایش میباشد ،در خصوص آموزش نسخ خطی در دانشگاههای اروپا چنین بیان داشت :تحصیالت
دانشگاهی بصورت خاص و جداگانه در مورد این گرایش وجود ندارد .بر این اساس ایشان از دانشجویان این گرایش خواست ،تا
پژوهشها و دستاوردهای خوبی را در این زمینه به ارمغان آورند.
همچنین در پایان این جلسه ،پارهای از توضیحات درخصوص امكانات سایت دانشجویی ،کتابخانة تخصصی بنیاد ،قوانین و مقررات
مصوب امور اداری در مجموعة بنیاد ایرانشناسی و واحد تحصیالت تكمیلی و برخی از مسائل صنفی دانشجویان ،در راستای پیشبرد
هرچه بهتر امور دانشجویان ،توسط مدیر آموزش و مسئول سایت رایانه ،به دانشجویان ارائه شد.
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