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فهم، تبیین، تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی

بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

های عظیم ایران های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیتپایش پیرشفت
اسالمی و انقالبی

وظایف

های حوزه فرهنگیمدیریت راهربدی چالش

هاها و ظرفیتاستفاده کامل و کارآمد و هم افزا از همه فرصت

نه و معقولمهار تهدیدها و آسیبراهکار ها با نگاه حکی

التزام شورای عالی انقالب فرهنگی به نام و عنوان خود رشط
موفقیت

بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقالبی برخورد فعال و مبتکرانه با جبهه
و اسالمی و معارضان عنود

پیگیری جدی پیرشفت و شتاب حرکت علمی و فناوری کشور به عنوان 
یکی از اساسی ترین اولویت های کشور

های نرم افزاری و سخت افزاری و منابع بازآرایی و هم افزایی همه ظرفیت
انسانی حوزه فرهنگ

به رسانجام رساندن مهندسی فرهنگی، تحول و نوسازی نظام آموزشی و  
علمی کشور و تحول در علوم انسانی

های خوب شورا در پیگیریتالش
های گذشتههای ابالغی در سالاولویت  رضورت

ودن دلبستگان فرهنگ دینی و انقالبی دلگرم و مطمنئ 
در داخل و خارج کشور 

الزام

های فرهنگی در سطح مردم های فراوان فعالیتهای معتنابه و جوششرویش
خصوصا جوانان مؤمن و انقالبی رضورت

ارتقاء کمی و کیفی مرصف و تولید محصوالت فرهنگی الزمهرضورت

های درست و اقدام پیگیر و مستمرسیاست گذاری

های ملی عرصه فرهنگبه صحنه آوردن همه ظرفیت

های فرهنگی ها و مدیریتمهندسی ساختار فعالیت

تصویب و ابالغ نقشه جامع علمی کشور زمینه مناسب

کاسته نشدن شتاب رشد علمی به هیچ
ای و افزون شدن هر روزه آنبهانه  شاخص

نظارت

پایشراهکار

ره

معین شدن نقشه راه حوزه علم و فناوری

تشکیل ستاد راهربدی نقشه جامع علمی

آغاز حرکت در مسیر علم و فناوری

های گذشتهمورد تأکید بودن در دوره پیشینه

نرسیدن به رسانجام مطلوب آسیب شناسی

علت اهمیت

اولویت کاری

جدیت، بازنگری و برنامه ریزی زمان مند راهکار


