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ترین جلسات رهربییکی از شیرینارزیابی

ی متعهد به عنوان بزرگرتین ثروتهدف های کشورتکریم دانشمندان و عل

ام نظراتآسیب شناسی محدود بودن جلسه برای شنیدن 

مطالب مطرح شده
دلیل

فضای علمی جلسه 

غالبا مفید

ویژگی

الزمه
بیان شدن افکار اساتید به شکل مناسب در مجامع علمی و در مبادالت دانشگاهی 

و استفاده مسئولین از این نظرات

اساتیدویژگی نظرات 
های اندیشمندان و ژرف اندیشان دانشگاهی نسبت به مسائل کشور؛اندیشه

یک ثروت بزرگ برای مسئوالن کشور
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معنویت
ویژگی

صدق

اخالص

ی از فضای ماه رمضاناستفادهالزمه ی حداک
تقویت رابطه معنوی، قلبی و شخصی با خدا

هاعرصه

ارتباط صحیح و معنوی میان خودمان و دیگران

ترین فایده و نفع برای هر انسانبرترین و بزرگ اهمیت

ره
اثربخش بودن برای زندگی جاویدان و حیات اخروی

مفید بودن برای زندگی نقد حارض

مصداق
های درستاتخاذ تصمیم

نسبت به یکدیگر در ارتباطات خودماندخالت دادن خوشبینی، اعتقاد، ایجاد محبت و خیرخواهی 

هدف
عی و انسانی تلطیف روابط اجت

تر کردن فضای زندگی و کشورنورانی

عامل
یکایک آحاد جامعه

اساتید دانشگاهی دارای جایگاه علمی برتر و تأثیرگذار بر دانشجویان
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ت 
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موضوع اساسی برای حیات آینده ملت ما و دنیای اسالماهمیت

تکیه بر روی مسئله علم از حدود ده، دوازده سال پیشپیشینه
رشوع شدن و پیش رف حرکت علمی کشور

نتیجه
ونهانجام گرف کارهای بزرگ علمی  هایی توسط اساتید حارض در جلسهعنوان شدن  شاهد

شناخته شدن حرکت علمی کشور در دنیاویژگی

آسیب شناسی

متوقف شدن حرکت علمی کشور

به نقطه ثبات نرسیدن
حرکت فردی در رساشیبی و قرار گرف وی در میانه راهتشبیه

نیرو رساندن به حرکت علمی کشور با همه توانالزمه

گیرینتیجه
همراه بودن توقف با عقب گرد

دشوار بودن بازگرداندن شتاب علمی در صورت دور افتادن حرکت علمی کشور

هایی در جبهه دشمنان برای متوقف کردن حرکت علمی کشوروجود انگیزهمنشأ

ادامه یاف و مضاعف شدن حرکت علمی کشورنقطه مقابل

حساسیت و اعرتاض برخی افراد برای تأکید رهربی بر روی دشمن آسیب شناسی

شناخت دشمن الزمه

مدیریت جهادی راه مقابله

مسئول

مسئولین دولتی

مسئولین دانشگاه

اساتید دانشگاه

هابی اثر شدن تحریمره

هاهدف تحریم
تحقیر ملت ایران و فشار آوردن روی آبروی ملی

فشارهای عملی مربوط به زندگی

هاتکیه نکردن بر مسئله تحریم راه مقابله

توجه به علمرشط

پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی

نگاه علمی به کشور

های دانش بنیانرشکت راهکار

تردید کردن صاحبان تریبون در اصل مسئله پیرشفت علمی کشورچالش

خالف مصلحتارزیابی

بی اطالعیعلت

مطالعهراه حل

اس گرف با افراد مطلع

برگزاری تور نظامی برای مسئولین کشوربرگزاری تور علمی برای مسئولین کشور با هدف باال بردن معلوماتشان نسبت به موجودی کشور  مصداق مشابه

دنبال شدن نانوفناوری توسط فعاالن این عرصهی نیمه کاره ماندن نانوفناوری سخن یکی از حارضان دربارهمصداق نقطه مقابل

جدی گرف مسئله پیرشفت علمی و ارتباط علم با فناوریالزمه

مخاطب
های مربوطمسئوالن وزارتخانه

صورت نگرف هیچ گونه کوتاهی در مسئله پیرشفت علمی و ارتباط علم با فناوریمعنا

ربط مرتبط با مسائل علم، دانشگاه و صنعتمسئوالن دولتی ذی

دارای ژرفنگری

دارای پشتوانه فکری و علمی
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تصویب شدن نقشه جامع علمی

مورد استقبال قرار گرف نقشه جامع علمی 
تهیه و ابالغ چندین سند علمی بر اساس نقشه جامع علمی و در حال زمینه مناسب

تدوین بودن چندین سند دیگر
از مجموعه مجری نقشه جامع   های علمیمسئولین بخشدرخواست 

تدوین سند علمیعلمی برای 

اتفاقی مهم و کارساز برای کشوراهمیت

ها نسبت به مجموعه ی نقشه جامع علمی بر اساس تعیین سهم دانشگاهمکمل
ی سهم هر دانشگاه در نقشه جامع علمیبه وجود آمدن جدول مشخص کنندهنتیجهها و استعدادهامزیت
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تامین نشدن در حال حارضارزیابی

ایه شده کشور آسیب شناسی کافی نبودن مشرتی داش مقاالت علمی 
ارزیابی

مشرتی داش کار علمی کشور در دنیاخوب بودن 

تناسبت نداش با نیازهای کشوردلیل

نشانه پیرشفت علمی کشورهای اساتید ایرانی مایه افتخار بودن مرجع قرار گرف مقاله نتیجه گیری

تهیه تحقیق، پژوهش و مقاله علمی برای رفع نیاز در زمینه صنعت، مصداق
های کشور به اداره کشورمهمرتین کمک دانشگاهاهمیتکشاورزی و مدیریت بحران و مسائل گوناگون کشور و کمبود های موجود

مقاالت علمی

های دانشجویینامهپایان

مناظرات علمی

هاعرصه
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منشأ
تعلیم استاد به دانشجو

تفوق علمی استاد بر دانشجو

تربیت دانشجوالزمه

نیاز کشور به جوانان خوش روحیه، امیدوار، رضورت
د به نفس، مومن، آینده نگر و خدوم شجاع، دارای اعت

د کردن دانشجو نسبت به آینده و الابالی کردن او به واسطه متلک گف به بینقطه مقابل اعت
بنیادها و اصول پذیرفته شده کشور توسط استاد

توقع تقویت روحیه و شخصیت معنوی دانشجوعلت اهمیت
ی علمی دانشجوتوسط استاد در کنار تغذیه 

شاخصه
پایبندی به تعلقات خانوادگی

پایبندی به تعلقات میهنی

پایبندی به تعلقات معنوی

ن به فرهنگ اسالمی تربیت دانشجو با شاخصه ارعاب نسبت به فرهنگ غربیاعتقاد و ای
توسط برخی اساتید قبل و بعد از انقالب  نقطه مقابل
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الزمه

حضور داش استاد در دانشگاه

برخورد دلسوزانه با دانشجو

هدف
برطرف کردن نیازهای علمی دانشجو

لیآسیب شناسی ادای تکلیف به نحو اج

ارتباط با دانشجو

وادار شدن دانشجو به تالش علمی
ره

الگو قرار دادن پیگیری کار علمی استاد توسط دانشجو

رف
معا

س 
عت میلیونی دانشجو اهمیتدرو قرار گرف ج

فرصتی بسیار با ارزشارزیابیدر ساعات فراوان در اختیار استاد معارف

الزمه
ن دانشجو و تقویت عمل و ساخ شخصیت برنامه ریزی برای تقویت ای

دینی و معنوی او توسط استاد معارف

با تکیه به معلومات عمیق و برخورد هوشمندانه  استاد معارف با دانشجو 
بدست آمدن بیشرتین سود از حضور اساتید معارف در دانشگاهنتیجهبه روز شده در مسائل گوناگون فکری و اسالمی

ایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاهمسئول نهاد 

های مسئولینتأثیر گذاری در تصمیم گیری مصداق
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معنا کردن تحول در علوم انسانی بهآسیب شناسیت
هااستفاده از مطالعات، فکر و کار در برخی علوم انسانی ساخته و پرداخته غربیپاسخبی نیاز بودن از کار فکری، علمی و تحقیقی دیگران 

سازگار نبودن مبنای مادی و غیر الهی رضورت
علوم انسانی غربی با مبنای اسالمی و دینی

بینی الهیعلوم انسانی بر اساس تفکر الهی و جهانهدف
ره

ی صحیح انسانتربیت کننده

موجود نبودن در حال حارضارزیابی

نفع رساندن به فرد و جامعه

الزمه
هم افزایی کارهای خوب انجام شده در زمینه تحول علوم انسانی توسط 

هاشورای عالی انقالب فرهنگی و اساتید متعدد دانشگاه

داش رسعت متناسب و پرهیز از عقب ماندگی
با وجود بلند مدت بودن تحول در علوم انسانی 
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مخاطب
مسئوالن گوناگون مدیریتی

هامدیران دانشگاه

های سیاسی تبدیل دانشگاه به باشگاهسم مهلک حرکت علمی بودن دلیل

های سیاسی به معنا کردن قرار نگرف دانشگاه به عنوان جوالنگاه جناحآسیب شناسی
پاسخنفی حرکت سیاسی در بین دانشجویان 

مدافع و منادی کار سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان بودن رهربی
تفاوت داش نگاه، مرشب، فهم و فعالیت سیاسی

با تبدیل کردن محیط علمی به جوالنگاه کار سیاسی 

انجام وظیفه دانشگاه در زمینه مسائل علمیرهآرامش دانشگاهنتیجه

متوقف و کند شدن حرکت علمی در دانشگاه و کشورنتیجههای سیاسیقرار گرف دانشگاه به عنوان جوالنگاه جناحنقطه مقابل


