
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم و سالگرد شهادت استاد مطهری

 ، تاالر شهید مفتح1401ماه اردیبهشت 17شنبه، 

 

، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آقای دکتر اسماعیلی، رئیس دانشکده الهیات رئیس دانشگاه تهران آقای دکتر مقیمیاین مراسم با حضور 

منش، معاونت آموزشی خانم دکتر نفیسی و سایر معاونین به همراه آقای دکتر واعظی، معاونت دانشجویی و فرهنگی آقای دکتر خوش

 تاالر شهید مفتح برگزار شد. صبح در  11تعدادی از کارمندان این دانشکده و دانشجویان مقاطع مختلف در ساعت 

آمدگویی به حضار و مهمانان جلسه به سخنرانی درباره جایگاه و شأن پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم،  ابتدا معاونت فرهنگی با خوش

 برگزاری این مراسم برای نسل جدید پرداخت. معلم و لزوم 



   

 

وی در پایان گفت: جامعه امروز به شدت سپس دکتر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به ایراد سخن پرداخت 

 .نیازمند تفکر و آثار شهید مطهری است

 

 این روز،  کنیم کهبا تبریک روز استاد و معلم، گفت: افتخار میپس از ایشان، آقای دکتر سید محمد مقیمی سخنان خود را آغاز کرد و 

روز شهادت عضو هیات علمی دانشگاه تهران است؛ کسی که باعث افتخار جامعه اسالمی و متعلق به خانواده بزرگ دانشگاه تهران 



ده : در دانشگاه تهران برای تحقق دانشکدکتر مقیمی در پایان تاکید کرد جایگاه ویژه دانست.. ایشان دانشکده الهیات را دارای است

 .کارآفرین به استادانی در حد استاد مطهری نیازمندیم

 

و فرزند استاد شهید مرتضی مطهری به ذکر خاطراتی از شهید  عضو هیئت علمی و استاد فلسفه و کالم اسالمیدکتر علی مطهری، 

 .مطهری در دوران تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران پرداخت

 

های مختلف دانشکده الهیات، لوح تقدیر اعطا شد در ابتدا نماینده دانشجویان، در پایان مراسم به تعدادی از استادان پیشکسوت از رشته

شته علوم قرآن و حدیث و نابغه قرآنی؛ خانم حنانه خلفی، متن تقدیرنامه را با صدای بلند قرائت کرد و مراتب تشکر و دانشجوی ارشد ر

س رئیس دانشکده الهیات، رئیس دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ و قدردانی هیئت رئیسه و دانشجویان را از همه استادان ابراز داشت سپ

 ا به اساتید تقدیم کردند.های تقدیر رارشاد اسالمی، لوح

 



  

    

    

 


