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  اهللا رب العالمینبسم اله الرحمن الرحیم الحمد

 .را گرامی میدارم و به روح پرفتوه آنها یک صلوات ختم بفرمائید من هم خاطره درگذشتگان منا 

جناب آقاي  و میکنم بخصوص جناب آقاي دکترمهرادهم از برگزارکنندگان این جلسه تشکر من 

دیگر دوستان گفتند من  زد دومیشمی کردم من صحبتهایی را که یک مقدار فکر مهندس محمدي. 

  . کنمعرض میمت شما قع خدوا براي آینده درفقط چند نکته را 

از طرف همه  رفتاري که اینجا ارائه میشودالگوي  برداشت خودم از این جلسه این است که درواقع

این  نهاد جاودانه بماند و واقعا اعتقادم براین است که این  این امید را میدهد که این سیستم و

این نوید را میدهد که این سیستم  ند همگان از خودشان ارائه کرد رفتاري که ما امشب دیدیمي الگو

  .اگر چه بایستی یک مقدار برنامه ریزي براي آینده داشت اما .جاودانه بماند اندتوب

نجا که آخانواده است و نهاد  ،و موثر در تعلیم و تربیت سهیممن تصور میکنم که یکی از ارکان  

هم براي  و بیشتر خاص خودش را داردبحث میکنیم  واقعا جایگاه خانواده واقع درنقش مادر را در 

ما  .ببریم را باید به طرف نقش مادر در تعلیم و تربیتخود آینده من فکر میکنم ما جهت گیري 

از حیات  قابل قبولی  اعتقاد داریم که نقش مادر در تربیت زمینه ساز دست یابی فرزندان به مراتب

پیشنهاد من براي انکار کند.  اند آن رانظر من هیچکس  نمیتو به و استطیبه است که باالترین رکن 

یک مبحثی را به  آینده این است که ما در مجامع بین المللی وقتی میتوانیم حضور پیدا کنیم که

من در این حوزه من اوال در حد  وسع خودم،  .داشته باشیمشکل علمی  ارائه کنیم و یک برنامه 

همینجا تعلیم و تربیت بودم من نظام راهبردي تدوین سند تحول  درواقع مسئول کمیته تلفیق و

اگر در این حوزه تدوین من را قاي دکتر آذري هم تشریف دارند خدمت شما عرض میکنم حاال آ

اما  .قابل بدونید کنار خودتان من میتوانم کمک کنم که یک چهارچوب هایی را بتوانید تهیه کنید

 به لحاظ موقعیت استراتژیکی شما و احتماال چالش هاي فرا کها کند اي اینکه این کار تداوم پیدبر

  مباحثی را االن پیش بینی کنید. نظر بگیرم شما باید یک  درروي شما من بخواهم 



حتی که ابعاد ااحت تربیت  هنوز هم روي شش سنقش مادر بعنوان س احت تربیت ومن در حوزه س

احت هنري س  درمثال فرض کنید در واقع بحث دارم. وجودي انسان هست و برگرفته از مادر هست 

هیم تشریح احت اعتقادي ما نقش مادر را بخواد، در سنقش مادر را تبیین کردن ،و زیبا شناختی

با توجه به این که یک تجربه وارم کنیم حتی نقش مادر در ساحت علمی و تکنولوژیکی . من امید

یم براي هر سال یکی از  این موارد را خواهش می م من فکر میکنم که می توانها دارNGOاي در 

کنم در دستور کار قرار دهید و اساتید و صاحب نظران که در اینجا حضور دارند کمک کنند تا 

سال بعد با یک چهارچوبهاي معینی افراد دور هم جمع را بپرورانیم و  انشااله بتوانیم اینها

کنفرانس در حوزه  4از دل اینجا بعنوان مثال  شوند،کنفرانسها و سمینارهایی داشته باشیم که

  ساحت هنري و زیبا شناختی ناظر و معطوف به رفتار مادري داشته باشیم. 

آذري هستیم و آقاي دکتر آذري  در خدمت جناب آقاي دکتر ند ماددر حوزه فعالیتی هم که فرمو

 ،گیري کنم از بعد دیگرتوانند رابطی باشند بین اینجا  و کمیسیون ملی یونسکو و من هم پیمی

بهترین فردي را که من می شناسم که می تواند زمینه ساز تحول باشد در مجامع بین الملل خود 

  دکتر مهراد هستند. آقاي 

که جناب آقاي خدمتتان عرض می کنم من یک بعدي را در آسیب شناسی که از خانواده داشتیم 

 واگذاري نقش مدیریت رسانه در خانواده  و آن سریعا باید به آن رسیدگی کنیممهندس محمدي ما 

مادر و من فکر میکنم این یک کار اساسی است که در تعلیم و تربیت امروز می تواند خیلی به 

  اثرگذار باشد.

   .بینهایت ممنونم

  

  

  

 


