هزور سزیع
بيبنبت رهبز هعظّن انقالة اسالهی در دیدار اسبتيد دانشگبههب 1314/04/13

هوضوعبت اصلی

اهويت و اثزگذاری
اسبتيد

پيشنهبد بزای

جوالت طالیی

هطبلعه بيشتز



استبد فمط بِ هعٌبی هعلّن ًیست ،بلکِ بِ هعٌبی هزبّی ًیش ّست؛ ایي یک راس طبیعیِ هکشَف بزای ّوِ است.



بِطَر طبیعی تعلین بب اهکبى تزبیت ّوزاُ است؛ اس ایي فزصت ببیذ استفبدُ کزد .اگز استبد هب هتذیّي ببشدذ ،دارای غیدز هلّدی ببشدذ ،دارای اًگیدشُی
اًمالبی ببشذ ،دارای رٍحیِّی سختکَشی ببشذ ،بِطَر طبیعی ایٌْب بِ هتعلّن هٌتمل هیشَد.



ببیذ عٌبصز هؤهي ٍ اًمالبی در ّیئتْبی علوی ،لذر داًستِ شًَذ .ایي را هي خطبة بِ هذیزاى عشیشهدبى ،بدِ هسدئَییي ٍسار آهدَس
بْذاشت ٍ آهَس



بیبًبت در دیذار
اسبتیذ
داًطگبُّب

عدبیی ٍ ٍسار

8800/80/80

پششکی هیگَین :لذر بذاًیذ!

رسیذى هب بِ رتبِ ی ببالی علویً ،بشی اس شتبة فَق ایعبدُ ی کبر بَد .طبك آهبرّبی جْبًی ،شتبة پیشدزفت علودی در کشدَر ،سدیشدُ بزابدزِ هتَسّدط
جْبى بَد؛ ایي را هزاکش آهبریِ علوی دًیب اعالم کزدًذ کِ هب ّن هکزّر لبالً اعالم کزدین .ایي شتبة ،اهزٍس کن شذُ.



بٌذُ هعتمذم هحیط داًشگبُ ،هحیط فْن سیبسی ،تحلیل سیبسی ،داًش سیبسی ،آگبّی سیبسی است؛ ایي را هدي هدبً ًیسدتن؛ ًدِ[ ،بلکدِ هیگدَین]
سیبستببسی ًشَد ،سیبسیکبری ًشَد ،حبشیِسبسی ًشَد.



یکی اس غلط تزیي کبرّبیی کِ در ایي یکی دٍ سبل اخیز اتّفبق افتبد ،هسئلِ ی بَرسیِ ّب بَد .اگز راسدت ّدن بدَد راّدش ایدي ًبدَد کدِ هدب هسدئلِ را
رٍسًبهِای کٌین.

نکبتی پيزاهوى

اسبتیذ

هسئله علن



تحَّل در علَم اًسبًی کِ بِ دالیل بسیبر یک اهز السم ٍ ضزٍری استً ،یبس دارد بِ جَششی اس درٍى ٍ حوبیتی اس بیزٍى.

در کشور



در چشن اًذاس ۴ ،درصذ اس بَدجِ ی عوَهی را بزای پژٍّش در ًظز گزفتٌذ؛ هب حبال آى لذر ّوّتوبى بزای ایي در کَتبُ هذّ  ،بلٌذ ًیست؛ اهّب ّودبى ۵/۱
درصذ یب  ۲درصذی کِ هوکي است ٍ صحبت است ،ببیذ اًجبم بگیزد.



هسبئل هزبَط بِ ًمشِی جبه علوی کشَر ببیذ تبذیل بشَد بِ یک گفتوبى ٍ بِصَر جذّی اجزا بشَد.



ًگبُ کٌین ببیٌین کذام رشتِی علوی ،در کذام داًشگبُ ٍ در کذام هٌطمِی کشَر دارای اٍیَیّت است؛ آهبیش علویِ سزسهیٌی کشَر بِ ایي هعٌب است.



در دٍرُ ّبی تحصیال تکویلی ،داًشجَیبى دًببل ایي ّستٌذ کِ یک چیشی را تحمیك کٌٌذ ،یک چیدشی را بٌَیسدٌذ ،رسدبیِ ای را تْیّدِ کٌٌدذ؛ ایدي
احتیبج دارد بِ یک ًظبم ،احتیبج دارد بِ یک ًگز

بیبًبت در دیذار

کالى ،بِ یک ّذایت کلّی کِ چِ تْیِّ بشَد کِ کشَر بتَاًذ اس آى استفبدُ بکٌذ.

1

داًطگبُّب
8838/80/88

هدف دشونبىِ
هلّت ایزاى



ّذف دشوٌبى هلّت ایزاى ایي است کِ ًگذارًذ ایي کشَر ٍ ایي هلّت بِ جبیگبُ شبیستِی خَد  ،آى جبیگبُ توذًّی ،بزسذ.



ّذف تحزیوْب هسئلِی ّستِای فمط ًیست ،هسئلِی حمَق بشز ّن ًیست ،هسئلِی تزٍریسن ّن ًیست.



یک هلّتی ،یک حزکتی ،یک َّیّتی بِ ٍجَد آهذُ است هبتٌی بز هٌببعی ٍ هببدی ای درست ًمطِ ی همببل هببدی ًظبم استکببر ٍ ًظبم ظلدن ٍ اًظدالم؛
ًویخَاٌّذ ایي بِ جبیی بزسذ؛ هب در یکچٌیي هَلعیّتی ّستین؛ هب در یکچٌیي جبیگبّی ّستین.



تحزیوْب ّن ایبتِّ سحوتْبیی ایجبد هیکٌذ اهّب هیتَاًذ هبً پیشزفت ًشَد؛ [ببیذ] اس ظزفیّتْبیوبى استفبدُ کٌین.
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بیبًبت در دیذار
اسبتیذ
داًطگبُّب
8838/80/88
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جشئيبت تکويلی

هطبلببت رهبزی اس جبهعه علوی کشور و وسارت علوم

روحيّبت هطلوةِ جواىِ اهزوس کشور
 -8سزضبر اس اًگیشُی ایوبًی

 -8القب رٍحیّبت هطلَة بِ ًسل جَاىِ هطغَل تحصیل تَسط اسبتیذ

 -2بصیزت دیٌی

 -2جلَگیزی اس فزٍکص کزدى ضتبة پیطزفت علوی در کطَر

ّ -8وّت بلٌذ

 -8بزکٌبر ًگِ داضتي هحیط علوی کطَر اس حبضیِسبسیّب

 -0جزئت اقذام

 -0تبعیّت داًطگبُ ٍ ٍسارت اس هصَّببت ضَرای تحَّل ٍ اجزائی ٍ
عولیّبتی کزدى تالضْب در ایي سهیٌِ

 -5اعتوبدبًِفس

 -5تحقق سْن  8/5درصذ یب  2درصذی بَدجِی پژٍّص ٍ صَزف

 -0اعتقبد بِ «هب هیتَاًین»

درست ٍ بزًبهِریشیضذُی هٌببع هبلی پژٍّص

 -7اهیذ بِ آیٌذُ ٍ رٍضي دیذى افقْبی آیٌذُ

 -0تبذیل ًقطِی جبهع علوی کطَر بِ یک گفتوبى پذیزفتِ ضذُ ٍ

 -0استغٌبء اس تأثیزگذاری ،تحویل ٍ سَءاستفبدُی اس

عولیّبتی کزدى آى

اًتقبل داًص
 -3فْن درست اس هَقعیّت کطَر

 -7تکویل ٍ عولیّبتی کزدى سٌذ آهبیص آهَسش عبلی

 -88قبطع در بزابز دستاًذاسی ،تجبٍس ٍ خذضِدار

 -0بزًبهِریشی ٍ اًتظبمبخطیذىّبی کالى ًسبت بِ خزٍجی دٍرُّبی
تحصیالت تکویلی

کزدى استقالل هلّی

 -3تَجِ اسبتیذٍ ،سارت علَم ٍ ٍسارتْبی هزبَط بِ هسئلِی داًص بِ
ًقطْبی اسبسی ٍ هْنّ خَد در پیطزفت کطَر ٍ هقببلِ بب دضوي
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