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 مرور سریع 
 11/04/1۱۳۱  هادانشگاه اساتید دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 حرکت ىمسئله

 کشور علمى

 اسالم دنیاى حیات براى اعتبار یک به بلکه ما، ىجامعه و ما ملّت ىآینده حیات براى است اساسى چیزیک من نظر به کشور، علمى حرکت ىمسئله. 

   ردیم، ما مثل کسانى هستیم که در یک سراشیبى تند، داریم به طرف باال حرکت میکنیم. در این سرباالیى تند که داریم حرکت میکنیم، اگر توقّف  کف

 گرد همراه خواهد بود؛ توقّ  دیگر نیست.این توقّ  با عقب

  متوقّ  کردن حرکت علمى کشور.ى دشمنان ما براى هایى وجود دارد در جبههمطمئنّاً انگیزه 

 شناخت. را دشمن باید. کرد خواهد خسارت دچار را ما که است عظیمى راهبردى خطاى بیرونى، دشمن از غفلت 

  مواجفه اسفت بفا     پیشرفت علمى کشوراین است که توجّه بکنید که حرکت علمى کشور و نهضت علمى کشور و  هادانشگاهمعناى مدیریّت جهادى در

 .یک چالش خصمانه، که در مقابل این چالش خصمانه شما باید بایستید

 گیفرد  در اختیار کسانى قرار ب باید به آن اهمّیّت نمیدهند؛ دانشگاه و  انگارندگیرد که پیشرفت علمى را به هیچ مىبدر اختیار کسانى قرار  نباید دانشگاه

 .که عاشق پیشرفت علمى کشورند

 شد خواهد اثربى تحریمها کشاورزى و صنعت و علم دادن پیوند و علم، به توجّه و کشور، مسائل به علمى نگاه با. 

 است مقاومتى اقتصاد ىمقوله در کارها تریناساسى از یکى بنیاندانش شرکتهاى. 

 بگیرند جدّى را کشور در فنّاورى با علم ارتباط و مىعل پیشرفت ىمسئله که مسئوالن از میکنم خواهش من. 

 ى این سند بفزر  بداننفد و   هاى مختل  کشور، سهم خودشان را در مجموعهدانشگاه  است این بشود، میتواند علمى کشور جامع ىنقشه  مکمّل آنچه

 .ى مربوط به خودشان کار کننددر آن بخشهاى ویژه

 ست.اشده ن طور کامل امروز تأمینباشد که این به باید ازهاى کشورفعّالیّت علمى کشور، ناظر به نی 

  جایگاه تأثیرگذارى در ذهن شاگردان خودش دارد؛ از این جایگاه براى تربیت دانشجویتان استفاده کنید.  ،استاد 

 است. متوقّع استاد از هم او معنوى شخصیّت و او معنوى ىروحیّه تقویت بلکه نیست، دانشجو علمى ىتغذیه فقط میرود انتظار استاد از آنچه 

 ،تبعى و فرعى کار نه دوّم؛ کار نه بداند؛ خود اصلى دلبستگى و خود اصلى کار را دانشگاه محیط استاد. 

 از جمعی دیدار

 و نخبگان

 برگزیدگان

 علمی
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  بکنفد،  رقفرار ب ارتبفاط  دانشفجو  بفا  کنفد،  برطرف را دانشجو علمى نیازهاى باشد، داشته حضور باشد، داشته توقّ  باشد، داشته مکث دانشگاه در استاد 

 نباشد. آمدن و دادن انجام اجمالى نحوبه تکلیفى اداى یک و رفتن صِرف

 در ىروزشفده بفه  و عمیفق  معلومفات  به ىتکیه با هوشمندى، با معارف استاد اگر دانشگاه؛ در دارند را ارزشمندى بسیار فرصت معارف، دروس استادان 

 .برد خواهیم دانشگاه در معارف اساتید حضور از را سود بیشترین ما شود،ب مواجه دانشجو با اسالمى، و فکرى گوناگون مسائل

 ًو علمفى  و فکفرى  کفار  از مفا  که نیست این معناى به این. بیاید وجودبه کشور در انسانى علوم در بنیادین تحوّل یک که هستیم آن نیازمند ما حقیقتا 

 نیست. سازگار اسالمى مبانى با این ؛است غیرالهى مبناى غربى، انسانى علوم مبناى که است این حرف بدانیم نیازبى را خودمان دیگران تحقیقىِ

 بینفى جهان و الهى تفکّر براساس که رساند خواهد نفع جامعه و فرد به و بود خواهد انسان صحیح ىکنندهتربیت و مفید و صحیح وقتىآن انسانى علوم 

 باشد. الهى

 ندهید قرار سیاسى جناحهاى فعّالیّتهاى و تالشها و سیاسى جوَالن مرکز را دانشگاه الن کهمسئو  و  مدیران از میکنم خواهش من. 

 ّگرفت انجام اىدوره یک در که کارى سیاسى؛ هاىباشگاه به بشوند تبدیل هادانشگاه که است این علمى حرکت مهلک سم. 
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 یجزئیات تکمیل

 های دانشجوی طراز انقالب اسالمیویژگی

 روحیّهخوش -3

 امیدوار -2

 شجاع -1

 نفساعتمادبه داراى -4

 ایمان داراى -5

 نگرآینده ىروحیّه داراى -6

 خدمت ىروحیّه داراى -0

 معنوى تعلّقات به پایبند -8

 خانوادگى لّقاتتع به پایبند -3

  میهنى تعلّقات به پایبند -37

 اسالمى فرهنگ به مؤمن و معتقد -33

 مصادیق دشمن درونی ما

 طلبراحت نفْسِ -3

 آسایىتنو  تنبلى -2

 تدبیر عدم -1


