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 مرور سریع 
 ۲۲/۷۰/۴۹۳۱ «فردا نخبگان» ملی همایش نهمین در کنندگانشرکت دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

پدرانه  هایسفارش

 به نخبگان

 بیاورید زبان به خدا، و خودتان بین را تشکّر این و کنید، زیاد خدا با را ارتباطتان را، خدا کنید شکر ...بدانید خدا از را، نخبگى این. 

 بدانید کشور امنیّت کنندگانتأمین از نیز و انقالب از را «بکنید میتوانید کارى هر[ »این] را، هاتوانایى این. 

 است خوب خیلى جهادى اردوهاى در حضورتان ،[تقویت آن] براى... بدهید ترجیح بودن جدابافته ىتافته ىروحیّه بر را جهادى ىروحیّه. 

 بشوید خودتان ىجامعه سازنده خودتان کشور در...کنند جذب میخواهند ...دنیا مختلف کشورهاى در ما ىنخبه جوانهاى. 

 نشوید بودن جلوتر این مرعوب شما امّا جلوترند خیلى ما از فنّاورى و علم لحاظ از هاغربى امروز که است درست. نشوید هم غرب مرعوب. 

 دیدار در بیانات

 کنندگانشرکت

 هشتمین در

 ملی همایش

 جوان نخبگان

03/30/3030 

 هایسفارش

 به کارى و مدیریّتى

 نمسئوال

 گرفت جدّى کامالً باید را این است؛ راهبردى و ملّى بنیاد یک نخبگان بنیاد گرفت؛ جدّى باید را نخبگان بنیاد. 

 است مفید وجودش که کند احساس جوان ىنخبه که باشد جورى باید نخبگان بنیاد هاىبرنامه. 

 ،است مفید بنیان،دانش شرکتهاى در وجودشان دارند، علمى محصول که کسانى آن جوانها. 

 است، مفید که میکند احساس دانشجو و میدهد حرکت را دانشجو ... برجسته اساتید محوریّت با هادانشگاه در علمى هاىهسته ایجاد 

  ]میکنند حساب او وجود روى قائلند، ارج او براى است، آمده «نظر» به او وجود که کند احساس باید جوان ىنخبه.. .؛انجمنهای علمی]حضور نخبه در. 

 کنند ایفا نقش است، مقاومتى اقتصاد اصلى ستون درواقع که بنیاندانش اقتصاد در میتوانند جوان هاىنخبه. 

 [.است] وپرورشآموزش در برتر استعدادهاى پرورش و شناسایى ىمسئله دیگر ىنکته 

 است مهم بسیار متوسّطه تحصیالت و ابتدائى تحصیالت دوران در برتر استعدادهاى شناسایى. 

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 علمی نخبگان

30/30/3030 

درباره ها هشدار

 نخبگانمسأله 

 باشند مراقب مسئولین داریم؛ دلسردکننده عناصر کشور داخل در ما. 

 است خیانت اینها «چه؟ براى که؟ براى دارد؟ فایده چه آقا[ »بگویند] آینده؛ از دلسردى هم حال، از دلسردى هم کنند؛ دلسرد را ما جوانهاى کسانى. 

 مغزها فرار» رایج تعبیر به و نخبگان مهاجرت براى بشوند واسطى ىحلقه ... بیرونى عوامل براى هانخبه کردن شناسایى: خطرها از[ دیگر] یکى». 

 است هادانشگاه در انقالبى و متدیّن عناصر با ىمقابله کنند، توجّه آن به محترم وزراى باید واقعاً که هشدارهایى از یکى . 

 نیست قبول ابلق این کند، مقابله... مسئولین از اینها با کسانى دینى، ظواهر و دینى مسائل به ندپایب انقالب، پایبند انقالب، به متعهّد هستند عناصرى. 

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 علمی نخبگان
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واژگان کلیدی

بیانات در دیدار 
ین شرکت کنندگان در نهم

نخبگان »همایش ملی 
«فردا

۴۹۳۱/۷۰/۲۲

نعمت 
نخبگی

شعارهای 
انقالب

حرکت 
علمی

اقتصاد 
مقاومتی

امنیت

شناسایی 
استعدادها

شرکت های 
دانش بنیان

روحیه 
جهادی
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 یجزئیات تکمیل

 بنیاد نخبگان درباره مسئوالن به کاری و مدیریتی هایتوصیه

 نخبگان بنیاد گرفتن جدی -3

 از طریق: ریزیبا برنامه در کشور نخبهمفید بودن احساس ایجاد  -2

  در کشور فرآیند تحصیلی نخبگانتکمیل 

  حضور جوانان نخبه در آنانبنیان و های دانشرکتشتشکیل افزایش 

 اساتید برجستهها با محوریت های علمی در دانشگاههستهجاد ای 

  های علمیپیدا کردن نخبه علمی در انجمن ظهورفرصت 

 مقاومتى اقتصاد اصلى ستون عنوانبه بنیاندانش اقتصاد در نخبگان از استفاده -0

 وپرورشآموزش در برتر استعدادهاى پرورش و شناسایى -4

  دانشگاه: درهای استاد نامطلوب ویژگی

 ندارد دوست را کشورش -3

 نیست مهم شبرای ایران ىآینده و ایران آبادى -2

 حرفى درس کالس سرو  ندارد دوست را کشورش اتّحاد -0

 است کشور در قومى اختالفات اشنتیجه که میزند

 ستیز سر او با بکند احساس مذهبى تعهّد دانشجو در اگر -4

 میکند پیدا

 در دانشگاهمطلوب د اتاسهای ویژگی

 دباش دلسوز -3

 دباش متعهّد -2

 دبدار دوست را و کشورانقالب  -0

 دباش علمى ىبرجسته -4


