
 
 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 اساتید و معلمان دیداردر رهبر معظم انقالب اسالمی  بیانات

 02/20/1931  شمالى خراسان استان

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 ی بیشتر مطالعه

 پرهیز از تعابیر مبالغه آمیز
 دهيم گسترش جامعه در نبايد را فرهنگ اين ما. نيست خوبى چيز است، فرينشآ عالم بزرگان مخصوص كه بياوريم اسم تعبيراتى با افراد از اينكه. 

 باشد. يكطرفه محبت ندارد امكان اصالً ندارد؛ وجود يكطرفه محبتِ مردم، بين و مسئولين بين 

بیانات در دیدار نیروهای 

 مسلح منطقه شمال

82/60/1931 

 حکومت اسالمی

 و تحول درونی انسان

 است انسانى اندرون در تحول يك است؛ صيرورت يك ى مسئله اسالم، در حكومت تشكيل و اسالم ى مسئله . 

 بر كند داپي غلبه انسانى، مجاهدت با و انسان خود اختيار با الهى، ارزشهاى لحاظ از ى برجسته استعدادهاى كه است اين انسان آفرينش ى فلسفه 

 .سبعيت و حيوانيت خصلتهاى

بیانات در دیدار 

های  دانشجویان دانشگاه

 شیراز

11/68/1921 

 

دهی به هویت انسانی  شکل

 کودکان و نوجوانان

 بورزيم اهتمام نكودكانما روحى شكل پرداختن و ساختن به بايد اول ى درجه در ما. 

 است مهم خيلى اين خردورزى؛ به كند عادت كردن، فكر به كند عادت كودكى اول از كودك. 

 بياوريم بار خود هويت به باور و نفس اعتمادبه داراى آغاز از را كودك بايد ما. 

 تابخوانى در سنين پائين است. آنچه كه هميشه براى انسان ميماند، كدهيم عادت كتابخوانى به را كودكان و جوانان بايد ما 

 اگر بخواهيم اين خصلتهاى خوب در مخاطبينمان سر كالس به وجود بيايد، احتياج دارد به اين كه معلم ما بلد باشد چه كار كند. 

بیانات در دیدار 

مسئوالن کانون پرورش 

فکری کودکان و 

 نوجوانان

89/68/1911 

 علمیو فرهنگی  پیشرفت 

 کشور

 است. داشته وجود اول از ،كردند تشديد ميشود گفته حاال كه تحريمى همين. داديم انجام تنگدستى شرائط در را اين پيشرفتها ى همه ما 

  ى علمىِ ايران به رتبه 8102بينى ميكند، تا سال ى شانزدهم علمى متعلق به ايران است. يك مركزى پيشرتبه دنيا اعالن كردندمراكز آمارىِ معتبر

  .چهارم دنيا خواهد رسيد

 رفت خواهد پيش و شد خواهد اى گلوله يك مثل اين دهيد؛ پرورش جوان در را حركت به اميد درس، كالسهاى در. 

 است كننده فلج چيزهاى آن از يكى هم اين ؛ دباشي ذبكا عرفانهاى مراقب جوان، محيطهاى در. 

 نخبگان بیانات در دیدار

18/61/1931 
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 یتکمیل جزئیات

 

 

 

 

 

 

 

  و جوانان دهی به شخصیت انسانی کودکان شکل های زمینه

 تقویت حلم و بردباری

 خردورزى تفکر و به دادن کودک عادت 

 کودکان ان وخودباورى جوانو  نفساعتمادبه تقویت

 حالت استفسار و استفهامتقویت کنجکاوی و 

 ار جمعى، تعاون و همکارى با یکدیگرتقویت ک

 عادت دادن کودکان و جوانان به همت بلند و نگاه جهانی

 از بین بردن روحیه تنبلی

 عادت دادن کودکان و جوانان به کتابخوانی

 مان برای ایجاد این خصوصیات در کودکانتربیت معل

 کاذب های عرفان با مقابله های راه

پاکدامنی و تقوا  

تماماه با همراه و توجه با نماز  

قرآن با انس  


