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 مزير سزیع 
 فىبيری ي علم َبی پبرک ي رشذ مزاکش َب، پژيَشگبٌ َب، داوشگبٌ رؤسبی دیذار در  اسالمی اوقالة معظّم رَبز بيبوبت

 02/20/9314 

 جمالت طالیی مًضًعبت اصلی
پيشىُبد بزای 

 مطبلعٍ بيشتز

 سًابق بٍوگبَی 

علم ي  تبریخی

 در ایزان داوشگبٌ

 گزفت هسلّن ثبیذ را ایي است؛ هلّی التذار ٍ پیطزفت اثشار تزیي هْن علن. 

 ُهتب  کطتَر  در ًیستت؛  غزثی ٍجِ ّیچ ثِ ّب، ًخجِ ٍ ًَاثغ ی کٌٌذُ تزثیت هعٌبی ثِ داًطگبُ لکي است غزثی ی پذیذُ یک کًٌَی ضکل ثب داًطگب  ِ  ی ریطت

 .دارد سبلِ ّشار

 [هیتَاًستین] ُلبجبرّب ٍ ّب پْلَی حکَهت ثِ هزثَط خبظّ دالیل ثِ .ًکزدین ثکٌین، را کبر ایي نهیتَاًستی کٌین؛ سبسی ثَهی ثسبسین؛ ایزاًی را داًطگب. 

 [ّب غزثی] ًطذ اهّب ثَد ایي آًْب ًظز ثیفتذ؛ اتّفبق ایزاى در هبیلٌذ ّب غزثی ّزآًچِ ضذى سزاسیز سوت ثِ ثبضذ پلی هب داًطگبُ هیخَاستٌذ. 

 سثبًطتبى، : ضتذًذ  حتل  هتذّتی  اس ثعتذ  ایتزاى  در ًحتَی،  یتک  ثِ کزدًذ تْبجن ایزاى ثِ کِ ًیکسب ی ّوِ تبریخ؛ در است عجیجی چیش یک ایزاًی َّیّت 

 .است اسالم است،  هستثٌی کِ چیشی تٌْب فزٌّگطبى؛ آداثطبى،

 ِایٌجب ؛41 سبل اسالهی ًْضت ثِ رسیذ تب ضذ تمَیت داًطگبُ داخل در ایوبًی ٍ دیٌی ی رٍحیِّ ایي گذضت، ّزچ  ُ  در عظیوتی  حزکتت  یتک  داًطتگب

 .داد اًجبم ضذى ایوبًی ضذى، دیٌی جْت

 ُهبًٌتذ  ٍ ّتب  هبرکسیستت  ٍ چپْتب  ثب[ اهّب] هیکزد؛ هعبرضِ آى ثب ٍ ثَد اسالهی حزکت ثِ تَجّْص توبم ٍالع در اسالهی، ًْضت دٍراى در پْلَی دستگب 

 !دستگبُ ّوکبراى ضذًذ 40 ی دِّ در ،30 ی دِّ تٌذ چپْبی ّوبى... دادًذ جَاة هذارا آى ثِ ّن ایٌْب خت، هیکزدًذ هذارا ایٌْب

 است هب داًطگبُ تبریخی سَاثك جشٍ ایي ثَدًذ، اًمالة یبراى فذاکبرتزیي ٍ تزیي غبدق جشٍ ...داًطگبُ داخل ًیزٍّبی اس ثسیبری. 

 ِچٌتبى  آى ٍ استالهی  ًتَیي  توتذّى  بدایجت  ثتزای  کٌتذ  ایفتب  هیتَاًتذ  ًمطی چِ... ضذ گفتِ کِ سَاثمی ایي ثب داًطگبُ کِ ثزیشیذ اسبس ایي ثز را ّب ثزًبه 

 .ثذّیذ لزار ثبیذ اسبس ایي ثز را کبرّب ی ّوِ یعٌی کٌیذ؛ فکز ثبیذ ایي رٍی ایزاًی؟ چٌبى آى ٍ ای جبهعِ

 در ثیبًبت

 جوعی دیذار

 هٌْذسبى اس

05/12/1333 
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 رَبزی تذکّزات

 سميىٍ در

 مسبئل علمیِ

 َب داوشگبٌ

 کٌین ًگبُ هیذاًی ثزٍین ثبیستی ثفْوین، درست را ٍالعیّتْب ثخَاّین هب اگز. 

 استعوبر هیطَد ًذاضت جْت ٍلتی علن. علن آٍرد؟ ٍجَد ثِ چیشی چِ را استعوبر.. .ثذّین؟ جْت هیخَاّین جَری چِ را اًسبًی ًیزٍی ایي. 

 علن. کٌبر در هعٌَی ٍ اخاللی سبسًذگی اس است عجبرت آى ...کٌین درست علن ثزای جذیذی راُ یک ٍ کٌین الجتهز را خَدهبى علوی دستگبُ ثبیستی 

 اهزٍس ثزای ٍ آیٌذُ ثزای کٌیذ ًیبسسٌجی ثبیذ... است ًبفع ٍ السم کطَر ثزای کِ ثبضین علوی دًجبل. 

 کٌین فزاهَش خَدهبى ًجبیذ کِ را ایي! عمجین دارین، کِ یپیطزفت ّویي ٍجَد ثب هب تْبهٌهیزٍین...  پیص علن هیذاى در دارین هب. 

 ین.هیوبً عمت ضذ؛ خَاّذ چِ ًیست هعلَم دیگز ٍلت آى ضذ، کن سزعت ایي ٍ افتبد دٍُر اس علن پیطزفت اگز. کٌین حفع را سزعت ایي ثبیذ هب 

 را ضبخػتْبیی  خَدضتبى  ٍ ثٌطتیٌٌذ  علَم ٍسارت هسئَلیي ثبیذ ...دارد ٍجَد ًمبیػی کیفیّت لحبظ اس[  ٍلی] داضتین خَثی پیطزفتْبی کویّت لحبظ اس 

 .کٌٌذ هطخّع کیفیّت پیطزفت ثزای

 یذ.کٌ ایفب ًمص سهیٌِ ایي در داًطگبُ در ضوب ...است آى ی پبیِ ثٌیبى داًص التػبد کِ است همبٍهتی التػبد در آفزیٌی ًمص ی هسئلِ ّن هسئلِ یک 

 در ثیبًبت

 اسبتیذ دیذار

ّب  داًطگبُ

13/04/1334 

 رَبزی تذکّزات

 ر سميىٍد

 مسبئل فزَىگیِ

 َب داوشگبٌ

 اًذ گزفتِ اضتجبُ هختلظ اردٍّبی ٍ کٌسزت ثب داًطگبُ داخل در را فزٌّگی کبر ّب ثعضی. 

 دارد دیگتزی  هفْتَم  دارد، دیگتزی  هبّیّتت  فزٌّگی کبر ًِ،! کطَر اس خبرج حتّی گبّی هختلظ، اردٍی هختلظ، کٌََّردی چِ؟ یعٌی هختلظ اردٍی .

 .هیکٌٌذ کبر چِ ثفْوٌذ ّب داًطگبُ فزٌّگی هسئَلیي

 است چیشی فزٌّگی کبر اًمالثی؛ -خَة اخالق ثب- هتخلّك هؤهي، کٌذ تزثیت افزادی کِ ثبضذ جَری ایي داًطگبُ فزٌّگی کبر ثبیذ  ِ  تتمهیي  را ایٌْتب  کت

 .ثیبٍرد ثبر اًمالثی را هب جَاى کِ است چیشی آى درست فزٌّگیِ کبر. کٌذ

 در داخل، در ایٌجب آلب ایي... است همتذریعشیش ٍ  کطَر هیگَیٌذ دًیب ی ّوِ کِ حمبرت؛ احسبس است؛ خطزًبکی چیش خیلی ثیٌی خَدکن  ِ  یتب  رٍسًبهت

 .ًیستین چیشی هب ًِ، هیگَیذ داًطجَّب ثِ داًطگبُ فالى در یب سخٌزاًی در

 ضتوب  هستئَلیّتْبی  تزیي ثشرگ اس یکی. هتذیّي ٍ ًفس ثِ عشّت احسبس دارای ی ثباًگیشُ ی رٍحیِّ خَش اًمالثیِ هؤهيِ جَاىِ دست ثیفتذ فضب کٌیذ کبری 

 .ثشًٌذ را اٍّل حزف اسالم ثِ ٍ اًمالة ثِ ایوبى اس سزضبر ٍ هؤهي ّبی هجوَعِ ایي کِ کٌیذ کبری: است ایي

 ثطتَد  جَری کطَر یک در ًخجِ ٍ َّضوٌذ ٍ فعّبل عٌبغز درٍى در تفکّزات کِ است ایي ّستٌذ دًجبلص [دضوٌبى] کِ چیشی آى  ِ  را آًْتب  اّتذاف  کت

 .هیکٌٌذ گذاری سزهبیِ ایي ثزای دارًذ کٌذ؛ ثزآٍردُ

 کزد لذرداًی ثبیذ ایٌْب اس ...دارین هٌذ عاللِ اًمالثی، هؤهي، استبد ّشاراى هب خَضجختبًِ ؛[ دارین] ّن خَثی ارسضی اسبتیذ. 

 در ثیبًبت

 ٍ ٍسیز دیذار

 هسئَالى

 فزٌّگ ٍسارت

 عبلی آهَسش ٍ

 رؤسبی ٍ

 ّبی داًطگبُ

کطَر  سزاسز

24/05/1363 
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 یجشئيبت تکميل

 (اسالمی وًیه نتمذّ )اسالمی   آرمبوی   جبمعٍ َبی يیژگی

 ثرخَردار از علن -1

 پیطرفتِ -2

  عسّت دارای -3

 دار از عذالترثرخَ -4

 جْبًی اهَاج ثب ی همبثلِ لذرتدارای  -5

 ثرٍت دار از ثرخَر -6

 کشًر عبلی آمًسش دستگبٌ مسئًالن ي َب داوشگبٌ مذیزانرَبزی بٍ تذکّزات 

 در سميىٍ مسبئل علمی

 ی کطَر ثرای حبل ٍ آیٌذُ ًبفع علن پیگیری  -1

 پیطرفتِ علن ٍ جلَگیری از کن ضذى ایي سرعت سرعتحفظ  -2

 ّب ضذى داًطگبُ رهحَ پژٍّص -3

 تَسظ سرزهیٌی آهبیص هْن ثِ ّوراُ پیگیری اجسای دری جبهع علوی  کردى ًمطِاجرائی  -4

 ّب داًطگبُ کردى هحَر هأهَریّت ٍ  علَم ٍزارت

 راسبس ًیبزّب ٍ ٍالعیبتِ کطَرث کیفیّت پیطرفت ّبی تعییي ضبخص -5

 داًطگبُ ٍ صٌعت ارتجبطٍ پیگیریِ کردگبى  تحصیل ضغل ی هسئلِ تَجِ ثِ  -6

 ثٌیبى داًص التصبد ٍ همبٍهتی التصبد در ّب داًطگبُ آفریٌی ًمص -7
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 کشًر عبلی آمًسش دستگبٌ مسئًالن ي َب داوشگبٌ مذیزانرَبزی بٍ تذکّزات 

 اوسبوی ويزيی سبسوذگی ئل فزَىگی، اخالقی ي در سميىٍ مسب

 فرٌّگی کبر عٌَاى تحتِ هختلظ اردٍّبی ٍ کٌسرتپرّیس از  -1

 افرادی:ترثیت  -2

 هؤهي 

 (خَة اخالق ثب) هتخلّك 

 اًمالثی 

 آرهبًْب ثِ هعتمذ 

 کطَر ٍ ًظبم دٍستذار 

 سیبسی  ٍ دیٌی عوك ٍ ثصیرت دارای  

 ًفس اعتوبدثِ ثب 

 اًگیسُ ثب 

 اهیذ از سرضبر 

 کطَر هَلعیّت از درست فْن ثب 

 استمالل ثِ هعتمذ 

 اسالهی فرٌّگ ثِ هؤهي  

 ثیي خَش 

 رٍحیِّ خَش 

 ی ثباًگیسُ ی رٍحیِّ خَش اًمالثیِ هؤهيِ جَاىِفعبلیت در جْتِ در اختیبر گرفتي فضبیِ غبلت در داًطگبُ تَسظِ  -3

 اسالم ثِ ٍ اًمالة ثِ بىایو از سرضبر ٍ هؤهي ّبی هجوَعٍِ  هتذیّي ٍ ًفس ثِ عسّت احسبس دارای

 ارزضی اسبتیذ از  لذرداًی -4


