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اًجوي علوی چیست؟
 اًجوي ّب ثِ هٌضلِ جلَُ ای اص هطبسکت هشدهی اص جولِ ًْبدّبی
اجتوبػی ّستٌذ کِ دس ساستبی تحقق ثخطیذى ثِ خَاست گشٍّی
اص افشاد کِ دس صهیٌِ ای خبظ داسای آسهبى ّبّ ،ذف ّب ،ػالئق ٍ
هٌبفغ هطتشکی هی ثبضٌذ ضکل هی گیشًذ.
 اًجوي ػلوی سبصهبًی است کِ ثشای تشٍیج یک سضتِ یب حشفِ
ػلوی ٍ یب گشٍّی اص سضتِ ّب ٍ حشفِ ّبی هشتجظ ثشپب ضذُ است.
 اًجوي ّبی ػلوی ثب ّوَاس کشدى هسیش سضذ ،اهکبى ثبلٌذگی ٍ
استقبء سا ثشای اػضبء خَد ّوَاس کشدُ ٍ حلقِ ٍاسغی ّستٌذ هیبى
تک تک افشاد ػضَ جبهؼِ ثب ثیشٍى.

تفکر اًجوٌی از هٌظرّبی هختلف

سبصهبى ّبی هشتجظ ثب اًجوي (کتبثخبًِ ّبی ػوَهی ،اداسُ
فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ،داًطگبُ ّب ٍ کتبثخبًِ ّبی
داًطگبّی ،ضْشداسی ّب ٍ کتبثخبًِ ّبی ضْشداسی،
کتبثخبًِ ّبی تخصصی ٍ )...
حشفِ هٌذاى ٍ داًطجَیبى ػلن اعالػبت ٍ داًص ضٌبسی ثِ
ػٌَاى جبهؼِ ّذف
اػضبی ّیئت هذیشُ اًجوي

سبزهبى ّب ٍ ًْبدّبی هرتبط
یکی اص صبحجٌظشاى ،کطت ٍ پشٍسش ًَػی اص کبکتَس سا ثب تأسیس ٍ
تکبهل یک اًجوي تخصصی هقبیسِ کشدُ است.
 ثشای سضذ ٍ ثقبی ایي کبکتَس ثبیذ آى سا دس سبیِ دسخت دیگشی
پشٍسش داد.
 25 سبل صهبى = یک هتش سضذ کبکتَس
 75 سبل صهبى = ًخستیي ضبخِ
100 سبل صهبى= سضذ کبهل کبکتَس ٍ استفبع  25هتش ٍ  10تي ٍصى
 ػوش ًْبیی=  250سبل
تأسیس ٍ تشکیل اًجوي کتببذاری ٍ اطالع رسبًی تب رسیذى بِ
هرحلِ رشذ ،هثل ایي کبکتَس بِ زهبًی طَالًی ،تالشی پیگیر ٍ
حوبیت سبزهبى ّب ٍ هَسسبت بسرگ ًیبزهٌذ است.

حرفِ هٌذاى ٍ داًشجَیبى علن اطالعبت
 ضشکت فؼبل دس کبسگبُ ّبّ ،وبیص ّب ٍ سبیش فؼبلیت ّبی اًجوي.
 خَد سا ثب اًجوي یکی داًستي ٍ تالش جْت اػتالی اًجوي ،چشا
کِ اػتالی اًجوي حشفِ ای ثِ هؼٌی اػتالی حشفِ ٍ حشفِ هٌذاى آى
است.
 هشجغ داًستي اًجوي دس فؼبلیت ّبی ػلوی ٍ حشفِ ای.
 تالش دس ثشقشاسی استجبط اًجوي ثب سبصهبى هغجَع خَد.
 تالش دس جْت تطَیق سبیش ّوکبساى ٍ داًطجَیبى جْت ضشکت
دس فؼبلیت ّبی اًجوي ٍ حوبیت اص ایي فؼبلیت ّب.
ً گبّی ًقبداًِ ثِ اًجوي ٍ فؼبلیت ّبی آى ٍ ًقذ آى ّب ثِ صَست
هٌصفبًِ.
 اسائِ ایذُ ّبی ًَ ثشای فؼبلیت ّب ثِ ّیئت هذیشُ اًجوي.

اعضبی ّیئت هذیرُ اًجوي ()...
 اًجوي دس سأس اٍلَیت ّبی کبسی ٍ ثبٍسّب.
 داسای ایذُ ّبی خالقبًِ جْت تَسؼِ ٍ ثْجَد صیشسبخت ّبی
الصم.
 سٍاثظ ػوَهی قَی.
 تالش جْت ایجبد ٍ حفظ ّوجستگی ٍ اًسجبم ثخطیذى ثِ جبهؼِ
حشفِ ای.
 اضشاف ثِ هجبًی ًظشی ٍ ػولی حشفِ (داًص فٌی).
 تَاًبیی ثشقشاسی استجبط ثب سبصهبى ّب جْت هؼشفی اًجوي ٍ سسبلت
ّبیص.
 تَاًبیی ثبالثشدى احسبس هطبسکت حشفِ ای دس اػضبء

اعضبی ّیئت هذیرُ اًجوي ( ...اداهِ)
 تَاًبیی ثبالثشدى احسبس هسئَلیت حشفِ ای دس کل حشفِ.
 تَاًبیی جلت هطبسکت پیطکسَتبى ٍ ضخصیت ّبی ثبًفَر حشفِ
ثشای ّوفکشی ٍ ّوکبسی.
 تَاًبیی ثشقشاسی استجبط ًضدیک ثب اػضبی جَاى (کتبثذاساى ضبغل ٍ
داًطجَیبى) ٍ تَجیِ تفکش اًجوٌی.
 تَاًبیی دسگیش کشدى ّوِ اػضبء دس ًظشسٌجی ّب ٍ هطبسکت ّب.
 اػتقبد ٍ ثبٍس ثِ خشد جوؼی ٍ تَاًبیی ثشجستِ کشدى آى دس رّي
اػضبی اًجوي.
 اجتٌبة اص هٌبفغ ضخصی ٍ تَجِ ثِ هٌبفغ جوؼی ٍ حشفِ ای.
 عشق ٍ عالقِ بِ حرفِ ٍ آببداًی هیْي اسالهی

سخي پبیبًی
 دس جبهؼِ هذًی ٍ تَسؼِ یبفتِ تٌْب ساُ تَسؼِ پبیذاس ،اػتوبد ثِ هشدم
ٍ ًْبدّبی هشدهی است.
 اًجوي ّبیی کِ ثِ ضشٍست ٍ ًِ ثِ هصلحت تَسظ ػالقوٌذاى ٍ
ػبضقبى ػشصِ ّبی فشٌّگی ،اجتوبػی ٍ ػلوی تطکیل هی ضًَذ ٍ
ثب خالقیت ٍ ثبٍس ٍ ثِ صَست داٍعلجبًِ ٍ ثذٍى ثشٍکشاسی جبًکبُ،
تؼبلی ثخص جبهؼِ هی ضًَذ؛ اًجوي ّبیی کِ ثِ صَست ػلوی ٍ
تخصصی ٍ ثب ػالقِ ٍ ػطق سبهبى هی یبثٌذ ٍ ثِ دًجبل تأثیشگزاسی
ّستذ ًِ گضاسش دّی.
 ایي اًجوي ّب در صَرتیکِ از آسیب ّبی دٍلتی شذى،
برٍکراتیک شذى ،کبرًبهِ ای شذى ،حسبدت ّبً ،بم جَیی ّب ٍ
عذم تحول دیذگبُ ّبی اًتقبدی اعضبء هصَى بوبًٌذ ،هْن تریي
رکي تَسعِ فرٌّگی ٍ اجتوبعی کشَر خَاٌّذ بَد.

دست در دست ّن دّین بِ هْر
هیْي خَیش را کٌین آببد

