موضوعات اصلی حکم رهبر انقالب اسالمی برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقالب فرهنگی
موضوع
فلسفهی وجودی شورای
عالی انقالب فرهنگی
تکلیف اصلی شورا،

موارد
1

فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی

2

بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

3

پایش پیشرفتهای فرهنگی کشور متناسب با ظرفیتهای عظیم ایران اسالمی و انقالبی

1

«استفاده کامل ،کارآمد و همافزا از همه فرصتها و ظرفیتها»

مدیریت راهبردی
چالشهای حوزهی

2

«مهار تهدیدها و آسیبهای حوزه فرهنگ با نگاه حکیمانه و معقول»
«مواجههی هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه گران»

1

تولید علم

2

سبک زندگی

3

آموزش و پژوهش

4

فرهنگ عمومی

5

مهندسی فرهنگی

فرهنگ با

 5عرصهی کلیدی
که ساماندهی آن به شورا
سپرده شده است

التزام شورای عالی انقالب فرهنگی به نام و عنوان خود

شرط موفقیت

اعضای حقوقی جدید

 7اولویت کاری شورا

1

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

2

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

3

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی

1

تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آنها تا حصول نتیجه کامل

2

امیدوار و دلگرم ساختن «جبههی دلبستگان فرهنگ انقالبی و اسالمی»
و ناامید کردن «معارضان عنود باانگیزه» با «برخورد فعال و مبتکرانه با این جبههبندی آشکار فرهنگی»

3

ایفای نقش به عنوان مکمل ،تسهیلگر و الهامبخش فعالیتهای خودجوش جوانان مؤمن انقالبی در
عرصهی فرهنگ و کنار زدن موانع از سر راه انها

4

بازآرایی و همافزایی همهی ظرفیتهای حوزهی فرهنگ و باز مهندسی ساختار فعالیتها و مدیریتهای
فرهنگی برای ارتقاء کمی و کیفی تولید و مصرف کاالهای فرهنگی

5

پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و جلوگیری از هرگونه کاهش رشد علمی کشور

در سه سال آینده

مهندسی فرهنگی
بازنگری و برنامهریزی جدیتر برای حوزههای:
6

تحول نظام آموزشی
تحول علوم انسانی

تذکر  :به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقالب اسالمی خواهد کرد
 این امور باید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد
7

تشکیل منظم و بهموقع جلسات شورای عالی
حضور فعال و با مطالعه و سازنده اعضاء بهویژه رؤسای قوا
صرف وقت و همت کافی توسط همه اعضاء بهویژه اعضاء حقیقی

