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 مرير سریع 
 03/30/3030جًان  وخبگان ملی َمایش َشتمیه در کىىذگان شرکت دیذار  در بیاوات

 
 جمالت طالیی مًضًعات اصلی

پیشىُاد برای 

 مطالعٍ بیشتر

وگاٌ حکیماوٍ بٍ 

 مقًلٍ وخبگی

 است ًخبگى هفَْم ٍ ىًخبگ ى همَلِ اصلِ کٌٌذ، فکر ٍ کٌٌذ تعوّك آى رٍى بر کطَر ًخبگاى دارد خا کِ چیسّایى از یکى. 

 ًکردیذ کِ اى پیگیرى ٍ دادیذ خرج بِ کِ اى حَصلِ ٍ کردى، تالش ٍ کردى کار براى ضوا ّوّت ٍ ضوا، استعذاد از ترکیبى یعٌى خبگى. 

 الرِّزق فِى بَعضٍ عَلى کُنبَعضَ فَضَّلَ اهللُ ٍَ: است الْى رزق ایي ضوا؛ بِ است هتعال خذاًٍذ ّاى دادُ - حَصلِ آى ّن ّوّت، آى ّن استعذاد، آى ّن. 

 بذّیذ لرار هلّتتاى خذهت در تاى، آیٌذُ خذهت در تاریختاى، خذهت در بذّیذ؛ لرار خاهعِ خذهت در را آى کِ است ایي داًص رزقِ اًفاق  . 

 است آى دًبال ّن الْى کوک ٍ الْى ّذایت ٍلت آى گرفت، اًدام اًفاق ایي چٌاًچِ اگر . 

 ًویکٌذ فرق هیذاى کرد؛ خَاّیذ پیذا حضَر آًدا کٌیذ، پر را خأل آى هیتَاًیذ ضوا کِ دارد ٍخَد خألیى کِ خایىّر در هیطَد هَخب ّذایت. 

 اهّدا  هیکردًدذ؛  تحصیل آًدا کِ بَد داًطدَیاًى درخات باالتریي خسٍ هیکرد، تحصیل آهریکا در کِ هراکسى در؛ بَد علوى ى ًخبِ یک چوراى ضْیذ 

 .ضذ هیذاى ٍارد ،کرد استفادُ ّوّت ّواى از تَاًایى، ّواى از استعذاد، ّواى از کٌذ؛ کار هیذاى ایي در یایذب کِ است ًیاز کرد احساس

 کدار  هطغَل آًدا رفت ًخبِ ایي بَد، خالى خایى یک ًبَد؛ خٌگ بحث بحث دیگر ضْریارى، کار هَرد در. است ًخبِ یک ّن ضْریارى هدیذ ضْیذ 

 ..کردًذ کار حمیمتاً کِ ها ى ًخبِ ضْذاى دیگر طَر ّویي ٍ ضذ؛

دیذار 

کىىذگان  شرکت

در َفتمیه 

َمایش ملی 

 وخبگان جًان

71/71/7931 

 حرکت علمی کشًر

 بایدذ  خدب  هٌتْدا  بحوذاهلل؛ طَرکاهل بِ این افتادُ راُ ها دادُ؛ اًدام حمیمى ٍ دار خْت ٍ دار خاى علوىِ حرکت یک اخیر سال دٍازدُ دُ ایي در کطَر 

 .بذّین اداهِ را راُ ایي

 است ّوراُ گرد عمب با اى ٍلفِ ّر چَى بطَد؛ ٍلفِ دچار ًبایذ علوى حرکت. 

 است افتادُ راُ بتذریح بحوذاهلل کِ است علوى حرکت ایي لَازم از بٌیاى داًص التصاد بِ آٍردى رٍى ٍ بٌیاى داًص ضرکتْاى طکیلت. 

 حالدت  بِ کٌین، فرٍضى خام هذام بیرٍى، بکطین زهیي زیرِ از را خَدهاى تاریخى ى رخیرُ ثرٍت ها کِ ضذ لرار ٍلتى « ِ  هثدل  - «هلّدى  دارىِ پدَل  بچّد

ِ  هیطدَد،  احتیداج  احسداس  ًخبِ بِ ًِ هیطَد، ضٌاسایى ًخبِ ًِ آًدا کٌین، ادارُ بخَاّین را کطَر -ًویذاًٌذ را پَل لذر کِ دارّا پَل بچِّ ِ  ًد  ًخبد

 .کٌذ ایفا ًمص هیتَاًذ

بیاوات در دیذار 

اساتیذ 

ٌ َا  داوشگا

7939/70/77 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859
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  ادارُ بطَد؛ با رخایر رٍى زهیي یعٌى استعذادّاى درًٍى ها، ًیرٍى اًساًى ها، َّش خَاًاى ها، با ایٌْا بایدذ ادارُ بطدَد؛    ًیرٍى درًٍىکطَر بایذ با

 .ضذ، ّیچ لذرتى در دًیا لادر ًخَاّذ بَد کِ سرًَضت التصادى کطَر را در دست بگیرداگر ایي 

 علدَم،  ٍزارت ٍپدرٍرش،  آهدَزش  - کطدَر  گًَداگَى  ّاى دستگاُ ى ّوِ بلکِ کطَر ّاى داًطگاُ ى ّوِ است؛ ّوِ کار علوى، پیطرفت  ُ  ّداى  دسدتگا

 .ٌذکٌ ایفا ًمص هیتَاًٌذ ّرکذام - ّستٌذ کطَر در کِ گًَاگًَى

 کٌذ هعیّي را هختلف ّاى دستگاُ تکلیف هیتَاًذ - ضذ هٌتطر ٍ ضذ تذٍیي بحوذاهلل کِ - علوى خاهع ى ًمطِ ایي. 

 یک ٍالعى، هعٌاى بِ باضین؛ ضاّذ را علوى کاهل ى زًدیرُ یک کطَر ّاى داًطگاُ ى هدوَعِ در بایستى ها  ِ ِ  در علدن  تَلیدذ  عظدین  ى ضدبک  ى ّود

 .  یکذیگر هکوّل ٍ افسا ّن ّوِ ٍ ًیاز، هَرد بخطْاى ى ّوِ در ٍ ابعاد

 ِکٌیذ تمَیت هتعال خذاى با را ارتباطتاى ایٌکِ بِ هیکٌن تَصیِ را عسیس خَاًاى ضوا ى ّو. 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3634
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 یکمیلجزئیات ت

 کشًر در علم تًلیذ الزامات

 شذن مرجع قابلیت دارای ي باارزش علمیِ َای مقالٍ ًلیذت -7

 َا مقالٍ وجامیذنا ذاعبا ثبت بٍ -1

 َا مقالٍ بًدن کشًر دريوی ویازَای بٍ واظر -9


