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 مرير سریع 
 ۱۰/۱2/۰۱۵۹  آمًزان داوص اسالمی َبی اوجمه اعضبی دیدار در ثیبوبت

 جمالت طالیی مًضًعبت اصلی
پیطىُبد ثرای 

 مطبلعٍ ثیطتر

 فرصت معىًیِ

 مبٌ رجت

 ُوشد خَاّذ ّذایت سا هب اثعبد ی ثمیِ خَدهبى دس وٌین تمَیت ثطش آحبد هب ثتَاًین اگش سا [هعٌبگشا] عذث  . 

 ایٌْاب  ٍخَد ثش هبدّی اثعبد وِ پشستٌذ ضىن یب پشستٌذ، ضَْت یب پشستٌذ، پَل یب سفّبوٌذ، یب ـبلوٌذ، یب: هیىٌیذ هطبّذُ دًیب دس وِ خجیثی آدهْبی  ِ  غلجا

 .سفتِ ثیي اص ٍ ضذُ ظعیف ثْتذسیح ، ًذادًذ سضذ خَدضبى دس سا هعٌَیتگشا سا، هعٌبگشا ثعذ آى وِ ّستٌذ وسبًی ایٌْب وشدُ،

 ٍلات،  اٍّل ًوابص  لشآى، تالٍت دعبّب، ایي هعبهیي ثِ تَخِّ ضذُ، ٍاسد وِ دعبّبیی خذا، روش خذا، یبد. وٌیذ استفبدُ هیتَاًیذ ّشچِ هعٌَیت ْبسث ایي اص 

 .وٌیذ ستفبدُا هیتَاًیذ ثْتش فشصتْب ایي اص خَاًْب ضوب اهّب ّست، ّوِ هب اختیبس دس وِ است ثضسگی فشصتْبی هبُ ایي دس ًیه اخالق گٌبُ، اص پشّیض

 دیذار در بیبًبت

 فزهبًذّبى

 اًتظبهی ًیزٍی

 جوَْری

اسالهی 

60/60/4931 

َبی درگیری  عرصٍ

 مب ثب ججٍُ استکجبر 

 اسات،  صْیًَیسان  ٍ آهشیىاب  هحاَسش  .دسگیشین ّست، اش حَاضی ٍ ّب دًجبلِ ٍ استىجبس ی خجِْ وِ دضوي ی خجِْ یه ثب هب  ِ  ٍ ّاب  آٍیاضُ  ٍ ّاب  دًجبلا

 .هیىٌیذ هطبّذُ وِ ّستٌذ هَخَدی لذستْبی ًیوِ ٍ لذستْب ایي اص ثععی ّن ّبیص حبضیِ

 ستا استىجبس ثب هب دسگیشی ّبی عشصِ اص یىی ایي فشٌّگی، استمالل سیبسی، استمالل التصبدی، استمالل است؛ وطَس استمالل هسئلْی هسئلِ هی. 

 ثاب  وطاَسی  اگش آًْب ثِ ًىشدُ تىیِ ًطذُ؛ ٍاثستِ آًْب ثِ ًىشدُ، اعتٌب ایٌْب ثِ ٍ دادُ ًطبى خَدش اص خْبًی لذستْبی اص وِ ًیبصی ثی ثب ایشاى وطَس اگش 

 .سبص الگَ پیطشفت هیطَد ایي. ثشسذ پیطشفت ثِ خصَصیبت ایي

 ُدیگاش  علوای  گًَبگَى هسبئل سش ًبًَ، هسئلْی سش آٍسی، في صیست هسبئل ی لعیِ سش فشدا ایٌْب ، [هستىجشیي]ایٌْب ثِ ثذّین سٍ اگش هب هؽوئٌن ثٌذ 

 .هیىٌٌذ دسست اضىبل هیآٍسًذ؛ دس ثبصی ّن

 دس ساهای  ّابی  ثشُّ ثِ هیطًَذ تجذیل خبهعِ آى ًخجگبى ثىٌذ، پیذا سٍاج آهشیىبییْب یب غشثیْب تشٍیح هَسد ٍ لجَل هَسد صًذگی سجه وطَسی یه دس اگش 

 .ثیفتذ اتّفبق ایي ًگزاسد هیخَاّذ اسالهی خوَْسی .ثیفتذ اتّفبق ایي وِ داسًذ اصشاس همبثل؛ لذست ّوبى ٍ غشة ٍ آهشیىب سیبستْبی لهمبث

 در بیبًبت

 ّبی خطبِ

ًوبسجوعِ 

41/69/4930 

یکی مسئلٍ جًاوبن؛ 

جىگ  یَب عرصٍاز 

ورم ثیه جمًُری 

 اسالمی ي استکجبر

 است ثشلشاس صْیًَیستْب ٍ آهشیىب ّوذستبى ٍ آهشیىب ثیي ٍ اسالهی خوَْسی ثیي اهشٍص فشاگیشی ثسیبس صیشپَستی ًشمِ خٌگ یه خَاًْب ی لعیِ سش. 

 سا هاب  ًاشم  خٌاگ  افساش  دضوي. است هب بىدضوٌ ٍ هب ثیي اختالف سخت هَاسد اص یىی ایي. ثطَد تعشیف هیتَاًذ دٍخَس ًشم خٌگ افسشاى َّیت  ِ  وا

 .هیپسٌذد یىدَس اسالهی خوَْسی هیپسٌذد، یىدَس ّستٌذ، خَاًْب

 اًذیطای  دُگان  ٍ تعصّت ثش ًىٌٌذ حول سا ایي اسالهی خوَْسی دس هیطَد تىیِ غشائط افشاغ اص پشّیض پبسسبیی، پبوذاهٌی تذیي، سٍی ثش وِ ایٌی ٍ  ِ  ثا

 .است تشثیتی ی ضیَُ ایي ًِ، ایٌْب، ٍ تحدّش خَدضبى، لَل

 دیذار در بیبًبت

 در جَاًبى بب

 بشرگ هصلّبی

  تْزاى

64/60/4933 
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خًدسبزی ي 

 دگرسبزی؛

رَجری از  مطبلجٍ

 َبی اسالمی اوجمه

 خَدتابى  ّوسبالى ایٌىِ ثشای وٌیذ ایفب ًمص ثبیذ [ اسالهی ّبی اًدوي] ضوب. اثشگزاس ل،فعّب عٌصش یه ثِ ثطَد تجذیل خَاى هیخَاّذ اسالهی َسیخو 

 .وٌیذ دگشسبصی ّن وٌیذ، ّن خَدسبصی ...ثطًَذ ایٌدَسی آًْب وٌیذ ووه ثیبٍسیذ، ثبس دسست تعشیف ایي ؼجك سا دثیشستبى دٍساى خَاًبى سا،

 ِسٍی ثاش  اًدوٌْاب  اثشگازاسی  ٍ تجلیا   ی دائاشُ  ثذّیذ؛ گستشش ووّیت لحبؾ اص هیتَاًیذ ّشچِ اٍّالً سا خَد هخبؼت خَاى وِ ثبضذ ایي تالضص اتّحبدی 

 .هیؽلجذ اسالهی خوَْسی وِ چٌبًی آى اسالهی خَاى ضخصیت ٍ َّیت تطىیل اص ثبضذ عجبست اثش آى ٍ.. .ثذّیذ گستشش سا ّوسبل خَاًْبی

 دس سا اًمالثای  ٍ دیٌای  َّیات  آى ثبیستی داًطگبُ دس حعَس داًطگبُ، هیشٍیذ ضوب فشدا. ثوبًیذ مذمثبثت ّن ولوِ، ٍالعی هعٌبی ثِ ثسبصیذ سا خَدتبى ّن 

 .است هْن خیلی لذم ثجبت ایي. وٌیذ پیذا لذم ثجبت ... وٌذ تععیف ایٌىِ ًِ وٌذ، تمَیت ضوب

 حابال  ّان  سا هجابسن  صًدیشّی ایي. وٌیذ حفؿ سا استجبؼبت يای وٌیذ سعی. ثطَد ًجبیذ گسستِ استجبؼبت ایي داسًذ، استجبؼبتی ّن ثب اًدوٌْب ضوب االى 

 .وٌیذ حفؿ سا استجبؼبت ایي سفت، خَاّیذ وِ ّشخب یب داًطدَیی هسیش دس ٍسٍد ٍ داًطآهَصی هسیش اص عجَس اص ثعذ ّن

 دیذار در بیبًبت

 اعضبی

 ّبی اًجوي

 سالهیا

  آهَساى داًص

43/60/4930 

يظبیف مسئًلیه 

آمًزش ي پريرش 

در جىگ ورم در 

 عرصٍ جًاوبن

 ًثبیاذ  سا ّب ثچِّ ... ثطَد دادُ اًمالثی وبس ثِ پشداختي ثشای فشاغتی فشصت آهَصاى داًص ثشای - اسالهی اًدوٌْبی ثشای فمػ ًِ – آهَصاى داًص ثشای اٍّال 

 .ثذٌّذ اًمالثی تفىش فشصت ثذٌّذ، اًمالثی وبس تفشص پس ثیبٍسًذ؛ ثبس اًمالثی

 ِثسایح،  یاب  هتذیي، ٍ اهیي تطىل تطىلٌذ؛ یه ایٌْب اتّحبدیِ؛ ّویي هثل اسالهی، اًدوٌْبی ّویي هثل ثذٌّذ؛ هیذاى آهَصی داًص اهیي تطىلْبی ث 

 .ثذٌّذ اهىبًبت ٍ فشصت ذ؛وٌٌ وبس وِ ثذٌّذ هیذاى ایٌْب ثِ هتذیي؛ ٍ اهیي تطىل است، تطىل یه آهَصی؛ داًص ثسیح

 وٌٌاذ  سبصی آهبدُ ٍ وٌٌذ سیضی ثشًبهِ هثبل، ثبة هي ثْوي 22 ثشای هیخَاٌّذ ّب ثچِّ وٌیذ فشض. هیطَد هخبلفت اًمالثی وبسّبی ثب هذاسس اص ثععی ٍ 

 .ثطَد ثشخَسد ذثبی سٍیىشد ایي ثب ًِ، هیطًَذ؛ هبًع سسوًب گبّی. هیىٌٌذ تشاضی هبًع ووه، خبی ثِ هذسسِ هسئَلیي فالى؛

 73 لاذس  چِ لجٌبى دس اللَِّ حضة علیِ ...ًیست ّن ایٌدب هخصَظ ... ثىٌذ ًتَاًستِ غلؽی ّیچ ّن دضوي ...وشدُ سضذ سٍص سٍصثِ ًفبم ایي گزضتِ سبل 

 .ذهیذّ ًطبى داسد اسالم دًیبی دس سا خَد سضیذ ی پیىشُ للَِّ حضثب حبل دسعیي. ...وشدًذ عولی ٍ تجلیغی فعبلیت ایٌْب

 است ایي ضشؼص. داسد ٍخَد هطىالتی ساّص دس ثلِ. یبفت خَاّذ دست خَد اّذاف ثِ حمیمت. ضذ خَاّذ پیشٍص حمیمت  ِ  افساش  حمیمات،  ساشثبص  وا

 .سسیذ خَاّذ ًتیدِ ثِ. وشد هطىل تحوّل ایستبد، ًجبخت، ٍلتی. ًجبصد هطىالت ایي همبثل دس سا خَدش حمیمت سّشٍ حمیمت،

 دیذار در بیبًبت

 هسئَالى

 ٍ آهَسش

 سزاسز پزٍرش

کطَر 

69/60/4930 
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 یجسئیبت تکمیل

 اسالمی جمًُری ورم جىگ جًان افسران دضمىبن ثرای وظر از مطلًة ًَیت ورم جىگ جًان افسران اسالمی ثرای جمًُری مطلًة ًَیت

 اًگیشُ بی - زاًگیشُپ -

 دضوي بِ خَضبیيٍ  خَر فزیب - َّضیبر -

 اهیذ ًب - اهیذٍار -

 السم فکزی تَاى اس بْزُ بی ٍ فکز بی - ٍرس اًذیطِ ٍ فکز بب -

 پذیز تسلین - فذاکبر ٍ ضجبع -

 دیگزاى ٍ خَد سزًَضت بِ اعتٌب بی - تصوین بب ٍ هصوّن -

 شغزائ سزگزمٍ  ایوبى بی - پبکذاهي ٍ هتذیي، پبرسب ایوبى، بب -

 خَدی ی عقبِ ٍ فزهبًذُ بِ بذبیي - ًفس بِ اعتوبد دارای -

 کبهپیَتزی ببسیْبی یب ضَْتزاًی هخذّر، هَاد بِ هعتبدِ ٍ حبل بی ،تحزک بی - اثزگذار ٍ فعبل پُزکبر، -

َبی درگیری مب ثب استکجبر عرصٍ  

 کطَر استقالل ی هسئلِ -4

 پیطزفت ی هسئلِ -0

 جوَْری قذرتوٌذاًْی حضَر ی هسئلِ -9

 هقبٍهتٍ  فلسطیي یِ هسئل -1

 جَاًبى ی هسئلِ -0


