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ابوالصلت هروی گوید؛
از امام رضا )علیه السالم( شنیدم که می فرمود: 

رحمت خدای بر آن کس که مکتب ما را زنده بدارد. عرض کردم؛ مکتب شام را چگونه زنده بدارد! 

فرمود: علوم و معارف ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد که اگر مردم زیبایی های سخنان ما را دریابند بی گامن از ما 

پیروی خواهند کرد.
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امام خمینی )ره(:
من امیدوارم که ان شاء اللهَّ تعالى، به برکت آن آستان مقدس)رضوی(، 
جمهوری اس��امى همان طوری که تاکن��ون پیروزمندانه پیش رفته 

اس��ت، از این به بعد هم پیش برود. 

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(:
از خداون��د خواس��تارم که ما را همواره در س��ایه والی��ت و رهبری و محبت 

حضرت رضا )علیه السام( قرار بدهد.

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
یقیناً این اقدام چشمگیر )جشنواره بین المللى امام رضا )علیه السام(( که به 
اهتمام عاشقان گسترش و ترویج فرهنگ رضوی برگزار شده، گامى بزرگ در 

راه اعتای سرمایه های معنوی و فرهنگى ملت بزرگ ایران است.



  به منظور ایجاد جریان مستمر و پویا درحوزه بسط و گسترش معارف رضوی در داخل و خارج از کشور و نیز گسترش 
فعالیت ها و خدمات علمى و فرهنگى و مش��ارکت بیش از پیش اصحاب فرهنگ و هنر در طول س��ال و به ویژه در ایام دهه 
کرامت، سالروز میاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت على ابن موسى الرضا )علیه السام( و 
یى  کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )سام ا... علیها( با ایجاد همدلى و هماهنگى در بین دستگاه های اجرا
ز ظرفیت ه��ای فرهنگى موجود کش��ور،  و نهاده��ای دولت��ى و تش��کل های مردمى و به��ره مندی ا
بنی��اد بین المللى فرهنگى و هنری امام رضا )علیه الس��ام( بر اس��اس مصوبه ش��ماره 58005/ 48130 هیئت 

محترم وزیران زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى تشکیل گردیده است.
منظور از تش��کیل این بنیاد انجام امور پژوهش��ى، فرهنگى و هنری، س��ینمایى، مطبوعاتى، دیجیتالى، تبیلغاتى و 

انتشاراتى در زمینه فرهنگ رضوی مى باشد.

  اهداف بنیاد عبارتند از :
  ترویج فرهنگ، سیره و معارف رضوی

  انتشار گسترده ی آثار فرهنگى و هنری مرتبط با فرهنگ رضوی
  تجلیل از پدیدآورندگان و تولیدکنندگان آثار مرتبط با فرهنگ رضوی

معرفی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(



  وظایف بنیاد عبارتند از :

  تهیه ، تدوین، ترجمه و انتشار کتابهای مرتبط و مرجع بویژه دانشنامه های رضوی

  تهیه، تولید و توزیع آثار هنری، سینمایى، مطبوعاتى، تبلیغاتى، دیجیتالى و رادیو تلویزیونى در حوزه معارف رضوی

  تهیه، تولید و توزیع آثار فرهنگى و ادبى مرتبط با فرهنگ رضوی

  تولید آثار علمى پژوهشى مرتبط با فرهنگ رضوی

  پیگیری تاسیس رشته های دانشگاهى در مقطع کارشناسى ارشد و دکتری در زمینه معارف رضوی

  تاس��یس گنجینه فرهنگ رضوی از طریق گردآوری آثار در داخل و خارج از کش��ور و تمهید شرایط امکان برای 

بهره برداری عمومى

  تاسیس کتابخانه تخصصى فرهنگ رضوی

  برگزاری جش��نواره بین المللى امام رضا)علیه الس��ام( با موضوعات قرآنى، فرهنگى و ادبى، هنری، س��ینمایى، 

مطبوعاتى، فضای مجازی و رسانه های دیجیتال

  همکاری و تعامل با مراکز و موسسات مرتبط با فرهنگ منور رضوی اعم از داخلى و خارجى

  ارائه مشاوره و انجام مشارکت یا مباشرت در ارائه خدمات علمى پژوهشى و فرهنگى

  کمک به توسعه فرهنگ زیارت

  کمک به گسترش و تعمیق برنامه های مردمى مرتبط با فرهنگ رضوی 

  ایجاد بانک اطاعاتى مورد نیاز در زمینه های علمى، فرهنگى، هنری، سینمایى، مطبوعاتى تبلیغاتى، انتشاراتى 

و رسانه های دیجیتال با موضوع فرهنگ رضوی

  ایجاد و تأسیس پایگاه اطاع رسانى و خبرگزاری و انتشار نشریه در زمینه فرهنگ رضوی

  برگزاری جشنواره ها همایش ها، بزرگداشت ها، نمایشگاه ها، مسابقات، کارگاهها و دوره های آموزشى و برنامه های 

تبلیغى مرتبط با فرهنگ رضوی

  ایج��اد فضاه��ای کالبدی و تاسیس��ات زیر بنای��ى به منظور ارائه خدم��ات علمى ،فرهنگى، هنری، س��ینمایى، 

مطبوعاتى و رسانه های دیجیتال مرتبط با فرهنگ رضوی



ارکان بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(

با توجه به قوانین  انتفاعى که  امام رضا )علیه السام( موسسه ای است غیر دولتى و غیر  المللى    بنیاد بین 
موسسات غیر تجاری و مفاد اساسنامه بر اساس سیاستگذاری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى به صورت هیات 
امناء ای و هیات مدیره ای  فعالیت دارد که نقشه راه تعیین راهبردها، سیاستها و حدود فعالیت های  بنیاد و 
همچنین تصویب برنامه های کان اعم از کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بنیاد، بر اساس ضوابط و مقررات 
مربوط و  نظارت عالى بر فعالیتهای بنیاد و چگونگى دستیابى به آن در زمره وظایف هیات امناء و هیات مدیره مى 
باشد. ریاست هیأت امناء این بنیاد به عهده وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامى است و معاونت محترم توسعه، 

مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى نیز عهده دار ریاست هیأت مدیره مى باشد.

  بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( از واحدهایی به شرح ذیل تشکیل گردیده است:



جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

  برگزاری جشنواره بین المللي امام رضا علیه السام که از سال 1382 با دستورالعمل شورای برنامه ریزی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسامى و متعاقب آن با مصوبه شماره 34871/18596 مورخ 1385/2/26 هیئت محترم وزیران 
به صورت س��االنه از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامى در داخل و خارج از کشور به مناسبت میاد با سعادت و 
سراس��ر نورعالم آل محمد )صل الل علیه و آله وس��لم( حضرت امام علي بن موس��ي الرضاعلیه السام و کریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه س��ام الل علیها و بزرگداش��ت حضرت ش��اهچراغ علیه الس��ام در دهه کرامت ) از یکم تا 
یازدهم ذیقعذه( از این جهت اهمیت مضاعف مي یابد که همه س��اله اندیش��مندان، پژوهش��گران، هنرمندان و در 
یک کام پدیدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمینه ي ترویج بیش از پیش فرهنگ، سیره و 
معارف رضوي را  با همکاری دس��تگاه ها و نهادهای عضو جش��نواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانى 
دولت محترم و عنایت مجلس محترم ش��وراي اس��امي، خصوصاً اعضاء محترم کمیسیون فرهنگي مجلس و بویژه 

رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعام در یک فضاي معنوي فراهم مي نمایند.
برگزاری این جشنواره هم اکنون از جمله وظایف بنیاد بین المللى فرهنگى هنری امام رضا )علیه السام( مى باشد 
که به صورت س��االنه از س��وی این بنیاد و طى فرآیند نه مرحله ای برنامه ریزی و به اجرا در مى آید و دارای 10 

محور مى باشد؛

  الف: برنامه هاي موضوعي و تخصصی مّلی
  برنامه هاي موضوعي تعریف ش��ده در جش��نواره بین المللي امام رضاعلیه السام شامل آن دسته از برنامه هایي  
مي ش��ود که توس��ط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامى استان ها، دانشگاه ها، کانون ها،  نهادها و سازمانهاي عضو، به 
صورت انتشار فراخوان و دریافت آثار و انتخاب برگزیدگان پرداخته مي شود و در حال حاضر 89  شاخه از جشنواره 
به موضوعات علمى، پژوهشى، فرهنگى، هنری، سینمایى، مطبوعاتى، دیجیتالى و کودک ونوجوان اختصاص دارد.

  ب: برنامه های بین المللی
  برنامه هاي تعریف شده براي خارج از کشور در جشنواره بین المللي امام رضاعلیه السام با بهره گیري از ظرفیت علمي، 
فرهنگي اندیش��مندان و دانشمندان جهان همچنین مش��ارکت ارادتمندان هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و 
والیت در اقصي نقاط جهان با رویکرد علمي، پژوهش��ي ، فرهنگي و هنري برگزار مي گردد. این بخش با محوریت 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��امي، همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به ویژه مجمع جهاني 
اهل البیت )علیهم السام(، جامعه المصطفي العالمیه و مرکز مدارس خارج از کشور مي باشد. و در حال حاضر برنامه های 

این جشنواره سراسری ساالنه در 77 کشور جهان برگزار مى گردد.



  ج: برنامه هاي عمومي و مردمی 
  س��ازماندهي برنامه هاي عمومي جش��نواره بین المللي امام رضا علیه الس��ام با ایجاد فرصت هاي معنوي دهه 
کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن هاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پیش بینى 
17 کارگروه از نهادها و تشکل های مردمى با نظارت شوراي هماهنگي جشن هاي دهه کرامت و با محوریت ستاد 
عالي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري 30 دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري 

عهده دار این ساماندهي مي باشند قرار گرفته است.

  د: برنامه هاي پنجم ذیقعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه
  بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب هاي فرهنگي جامعه یکي از محورهاي اصلي برنامه هاي روز پنجم ذیقعده 
در تقویم فرهنگي کش��ور و در دهه کرامت مي باش��د که همه س��اله در تمامي استانها برنامه ریزي و به مورد اجرا 
گذاش��ته مي ش��ود و در طي سال هاي اخیر این بزرگداش��ت به صورت جهاني و در چارچوب همایش و کنگره در 

دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است. 

  ه: برنامه هاي ششم ذیقعده بزرگداشت حضرت احمد بن موسي )علیه السالم( )شاهچراغ(
  بر اس��اس مصوبه ش��وراي عالي انقاب فرهنگي روز ششم ذیقعده به عنوان بزرگداشت حضرت احمد بن موسي 
علیه الس��ام )ش��اهچراغ( تعیین و در تقویم فرهنگي کشور درج شده است. در این روز با محوریت آستان مقدس 
حضرت شاهچراغ در شیراز سومین حرم اهل بیت و سراسر کشور با محوریت شوراي هماهنگي دهه کرامت برنامه هاي 

متنوع فرهنگي پیش بیني و به مرحله اجرا در خواهد آورد. 

  و: برنامه هاي قدمگاه هاي حضرت امام رضا علیه السالم در مسیر جاده والیت 
  برگزاري جش��ن هاي س��الروز ورود امام رضا )علیه السام( از سوي مردم در قدمگاه هاي مسیر هجرت حضرت 
امام رضا )علیه السام( از شلمچه تا مرو با راه اندازي کاروان هاي نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامه هایي مي باشد که 

با حضور و مشارکت گسترده ي مردم در  استان هاي مسیر هجرت و  قدمگاه ها نهادینه شده است. 

  ز: برگزیدگان
  یکي از دس��تاوردهاي اصلى جش��نواره بین المللي امام رضا )علیه السام( شناس��ایي پدید آورندگان آثار فاخر 
فرهنگ��ي و هنري در زمینه فرهنگ رضوي مي باش��د که در برنامه هاي مختلف از س��وي هیأت داوران هریک از 
رشته هاي علمي، فرهنگي، هنري، سینمایي و مطبوعاتي و دیجیتالي آثار برگزیده منتخب شناسایي و نفرات اول 
تا سوم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طي مراسم اختتامیه برنامه موضوعي استان 

و دستگاه های برگزار کننده مورد تقدیر قرار مي گیرند.



  ح: خادمان فرهنگ رضوي

  یکي از برنامه هاي جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام( معرفي خادمان فرهنگ رضوي مي باشد که از 

سوي کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوي جشنواره 8 چهره برجسته علمي، فرهنگي و هنري در داخل و خارج 

از کش��ور که داراي خدمات برجس��ته اي در ساحت مقدس فرهنگ رضوي باشند انتخاب و با اهداء نشان جشنواره 

از آنان تجلیل مي گردد.

  ط: افتتاحیه و اختتامیه جشنواره بین المللي فرهنگي و  هنري امام رضا )علیه السالم(

  جش��نواره بین المللي امام رضا علیه الس��ام در دهه کرامت همزمان با س��الروز میاد باسعادت حضرت فاطمه 

معصومه )سام الل علیها( در شهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 استان کشور و سطح وسیعي از نقاط 

جهان، اختتامیه آن در ش��ب س��الروز میاد با س��عادت حضرت علي بن موس��ي الرضا علیه السام با حضور 

مسئوالن عالي رتبه، اقشار مختلف، برگزیدگان جشنواره، اصحاب فرهنگ و هنر با تجلیل از خادمان فرهنگ رضوي 

در مشهد مقدس به کار خود پایان مي دهد. 

www.shamstoos.ir )ی: سایت جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم  

  یکى از اقدامات بنیاد مبتنى بر وظایف مندرج در اساس��نامه اس��تفاده از روش های نوین و اس��تفاده از فضای 

مجازی مى باشد که بتواند آثار فاخر تولیدی در برنامه های موضوعى جشنواره بین المللى امام رضا )علیه السام( 

را ب��ه روش ه��ای جذاب در بین عاقمندان این عرصه گس��ترش دهد و ثانیا با اطاع رس��انى به موقع این رویداد 

عظی��م معن��وی در این فضای پر مخاطب  گامى در جهت نهادینه س��ازی این حرکت مقدس بردارد. از این رو این 

بنیاد توانس��ت  با طراحى و راه اندازی س��ایت جشنواره به سه زبان در جهت تسریع اطاع رسانى و تولید محتوای 

معنوی برای دوستداران اهل بیت )علیهم السام( گامى هر چند ناچیز بردارد.



گستره  جهانی و ملی جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
31 استان - 77 کشور
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گستره جهانی جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



  گستره جغرافیایي:

بانک جامع اطاعات بنیاد بین المللي فرهنگي هنري امام رضا )علیه السام( با توجه به اهداف و وظایف بنیاد در 

دو گستره ملّي و بین المللي طراحي و اجرا خواهد شد. 

  دامنه:

 بانک جامع اطاعات بنیاد بین المللي امام رضا )علیه السام( شامل:

  شرکت کنندگان در برنامه هاي موضوعي جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام( 

  برگزیدگان در برنامه هاي موضوعي جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام( 

  داوران جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام( 

  هیأت هاي علمي جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام( 

  سازمان ها و مدیران و مسئولین همکار در برگزاري جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام( 

  سایت ها و وباگ ها و فعاالن فضاي مجازي مرتبط بافرهنگ و سیره امام رضا )علیه السام( 

  قدمگاه هاي مرتبط به امام رضا )علیه السام( 

  جاده والیت 

  کتاب ها و مقاالت

  پایان نامه ها و پژوهش هاي دانشگاهي و حوزوي

  حوزه:

بانک جامع اطاعات بنیاد در حوزه هاي ذیل جمع آوري خواهد شد:

  فرهنگي          هنري          س��ینمایي         مطبوعاتي و رس��انه هاي مجازي    پژوهش��ي و دانش��گاهي     

  نهادها و سازمان ها                       مؤسسات خیریه و مردم نهاد          مکان ها و مسیرها 



مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی

  جشنواره بین المللى امام رضا )علیه السام( و ابعاد اجرایى وسیع آن و نیز با در نظر گرفتن شرایط کنونى جهان 
در زمینه انجام فعالیت های فرهنگى، ضرورت توجه به نیروهای بومى و پیگیری برنامه های جش��نواره در خارج از 
کشور با رویکرد مردمى و بومى بیش از پیش احساس گردید. با توجه به اینکه تعدادی از شخصیت های تاثیر گذار 
جهان، به عنوان خادم فرهنگ رضوی شناس��ایى و با حضور در مراسم اختتامیه جشنواره در مشهد مقدس تجلیل 
ش��ده اند، بهره گیری از ظرفیت و توانمندی فکری و عملى آن ها در زمینه طراحى و اجرای برنامه های جش��نواره 
بین المللى امام رضا )علیه الس��ام( در خارج از کش��ور در دس��تور کار قرار گرفت. در همین راستا نهادی با عنوان 
مجمع بین المللى خادمان فرهنگ رضوی تش��کیل گردید تا با  بهره مندی از ظرفیت های بومى و نهادینه س��ازی 
فعالیت ها در عرصه بین الملل و ماناس��ازی فعالیت ها و به کارگیری تش��کل های بومي و تمرکزدهي برنامه ها از فرد 
به تش��کل و جریان و با بهره گیری از ظرفیت خادمان فرهنگ رضوی ادوار جش��نواره به عنوان بازوان مشورتى در 
راس��تای ترویج و توس��عه فرهنگ رضوی در خارج از کش��ور باعث ایجاد، تداوم و توسعه ارتباط با خادمان فرهنگ 

رضوی ادوار جشنواره و پشتیبانى مادی و معنوی از برنامه های آنان گردد.



  یکی دیگر از دسـتاوردهای بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السـالم ثبت و تاسیس 
موسسه انتشارات با نام احیاء امر والیت است که به منظور بهره برداری، هدفمندی، انسجام و یگپارچگی 
فعالیت های خود در راسـتای تالیف، ترویج و تبلیغ در زمینه فرهنگ منور رضوی و با تأکید بر انتشـار 
محتوای تولیدی و آثار جشـنواره بین المللی امام رضا علیه السالم و نیز  فراهم آوردن زمینه های تولید، 
ترجمه، نشـر و توزیع آثار مکتوب صاحبنظران و فرهیختگان این عرصه می باشد. بدین منظور با توجه 
به پیش بینی تاسیس انتشارات در اساسنامه این بنیاد و لزوم وجود ساختاری منسجم و کارا در راستای 
تولید آثار فاخر رضوی، طرح اولیه آن پس از تصویب در هیئت مدیره بنیاد برای اخذ مجوز وارد چرخه 
قانونی خود گردید و به دنبال آن موسسه انتشارت احیاء امر والیت کار خود را آغاز نمود. پس از صدور 
مجوز، این انتشـارات، در ابتدا کار خود را با نشـر آثار جشـنواره بین المللی امام رضا علیه السالم آغاز 
نمود و به تدریج فعالیت های خود را گسـترش داد. در حال حاضر این انتشـارات افتخار دارد که با چاپ 
آثار برتر دانشمندان، فرهیختگان و عالمان حوزه فرهنگ رضوی، گامی هرچند کوچک در نشر فرهنگ 
غنی و منور رضوی بردارد. این فعالیت ها با توجه به نیاز روز جامعه درچند بخش عمده پیگیری می شود 
و به طور نمونه بخشـی از آثاری که تا کنون در انتشـارات احیاء امر والیت به چاپ رسیده است به شرح 
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موسسه خبرگزاری فرهنگ  رضوی

  توس��عه فض��ای مجازی و به��ره گیری از قابلیت ه��ای این فضا که 
هم��واره مورد تاکی��د مقام معظم رهبری بوده اس��ت بنیاد بین المللى 
امام رضا )علیه السام( را بر آن داشت تا به منظور  ارتقاء آگاهى عمومى 
م��ردم در زمینه معارف اهل بیت )علیهم الس��ام( به ویژه حوزه فرهنگ 
رضوی، مجوز خبرگزاری فرهنگ رضوی را در س��ال 1392دریافت کند. 
زیر س��اخت های فنى این خبرگزاری در سال 93 صورت گرفت در سال 

94 سایت طراحى و در سال 95 هم فعالیت آزمایشى آن آغاز شد.
 Razavi culture news خبرگزاری فرهنگ رضوی با عنوان انگلیسى
agency و عام��ت اختص��اری RCN با هدف اطاع رس��انى در حوزه 
فرهنگ رضوی به وجود آمد. دفتر مرکزی این خبرگزاری در تهران و دفتر 
ویژه آن در مش��هد قرار دارد . بر اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای برگزاری برنامه های جشنواره امام رضا )علیه السام( در طول سال 
و س��اری و جاری ش��دن فرهنگ رضوی در حوزه های مختلف گسترش 
فعالیت های خبرگ��زاری فرهنگ رضوی بزودی دفاتر این خبرگزاری در 

سایر استان ها نیز راه اندازی خواهد شد.
پس از تأسیس خبرگزاری فرهنگ رضوی کانال تلگرامى این خبرگزاری 
نیز به منظور پوش��ش اخبار مربوط به جش��نواره امام رضا )علیه  السام(

ایجاد گردید.
آثار و تولیدات جش��نواره بی��ن المللى امام رضا )علیه الس��ام( در ادوار 
گذشته به عنوان محتوای کار خبرگزاری قابل بهره برداری است و با توجه 
به اینکه طى 15 س��ال گذش��ته جمعیت زیادی به بنیاد بین المللى 
امام رضا )علیه الس��ام( متصل ش��دند بنابراین ظرفیت مخاطب باالیى 
وجود داش��ته و این خبرگزاری مخاطب خاص خود را خواهد داش��ت و 
خواهد توانست جریان مناسب خبری در حوزه فرهنگ رضوی ایجاد کند.

تاکید اصلى این خبرگزاری تولید محتوای دینى به ویژه رضوی اس��ت به 
طوری که هم اکنون  80 درصد مطالب منتشر شده محتوایى و 20 درصد 
خبری مى باش��د و مطالب منتشر ش��ده در آن در رسانه های کشور نیز 

انعکاس و بازتاب بسیاری داشته است.



فصلنامه فرهنگ رضوی

  در اجرای ماده 6 وظایف بنیاد بین المللی امام رضا )علیه السالم( و درراستای ترویج علوم ومعارف 
عنوان   به  رضوی«  فرهنگ  »فصلنامه   ،92 سال  بهار  از  وسلم(  آله  و  علیه  اهلل  )صلی  محمد  آل  عالم 
نخستین فصلنامه تخصصی فرهنگ ومعارف رضوی به جریان رسانه ای کشورپیوست وفضای مطبوعات 

ومراکزعلمی فرهنگی را به عطرمعارف وآموزه های آسمانی رضوی معطرکرد.
این فصلنامه با اخذ درجه علمی –پژوهشی ازوزارت علوم، تحقیقات وفناوری ازاولین شماره، به لطف 
وعنایت حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( موفق شده است 92 مقاله منتشرشده در 14 شماره 

خود را به عنوان مقاله علمی –پژوهشی به ثبت رساند.

شماره 13 - بهار 1395شماره 14 - تابستان 1395

اخذ مجوز علمی-پژوهشی فصلنامه فرهنگ رضوی
 از وزارت علوم تحقیقات و فناوری



دانشنامه امام رضا )علیه السالم( 

    بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا )علیه السالم( در ادامه فعالیت های خود با توجه به اهمیت 
جمع آوری اسناد، مدخل ها، مقاالت و پژوهش ها در زمینه سیره و معارف رضوی قدم در راه طوالنی انجام 
تحقیقات مرجع گذارده و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات کار خود را آغاز و در ادامه با پیشنهاد 

جامعه المصطفی العالمیه و موافقت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین 
این دانشـنامه تحت نظارت جامعه المصطفی العالمیه قرار گرفت و با تشکیل 
هیأت امناء این پروژه علمی به ریاسـت وزیر محترم فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
گروه علمی و نظارت بر پروژه از سـوی جامعـه المصطفی العالمیه معرفی و به 
تصویب رسید و کار تالیف مجموعه دانشنامه امام رضا )علیه السالم( آغاز شد. 
جلد اول آن ) آب- احمد ابن موسی علیه السالم( اردیبهشت سال 1395 آماده 
و به چاپ رسید که با استقبال گسترده مراکز علمی پژوهشی، کتابخانه ها، حوزه 
های علمیه و .. روبرو شد. الزم به ذکر است تألیف جلد دوم نیز رو به اتمام بوده 

و تا جلد هشتم این مجموعه در دست اقدام می باشد.

هیأت امناء دانشنامه امام رضا )علیه السالم(
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