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در جلسـه کارمنـدان نمونـه     مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسرويسخنرانی 

  دانشگاه کاشان

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

با عرض سالم و ادب و احترام خدمت همکاران محترم تقارن امروز که منسوب اسـت بـه شـهادت حضـرت رقیـه      
هللا علیها را با گرامیداشت و تکریم کارمندان نمونه دانشگاه به فـال نیـک میگیـریم، و انشـااهللا همانگونـه کـه       سالم ا

وجود حضرت رقیه سالم اهللا علیها با وجود گذشت هزار و چهار صد سـال هنوزمنشـاء اثـر هسـت درجـان و روح      
  .ت کشورانسان ها انشااهللا وجود شما هم تاثیر داشته باشد در توسعه و پیشرف

از آنجا که کارمندان سرمایه هاي اصلی هر سازمانی هستند، کارمندان و مدیران نمونه به طریق اولـی جـزء سـرمایه    
هاي اصلی حساب میشوند، و توقع این است که مدیران و کارمندان نمونه ویژگی هاي خود را سـرایت بدهنـد بـه    

  .بقیه کارمندان و مدیران

در اینکه یک کارمند و یا یک مـدیر بـه عنـوان کارمنـد نمونـه شـناخته شـود و ایـن         چندین آیتم تاثیر گذار است 
  .تفاوت ها باعث میشود هر سازمان نسبت به سایرین داراي برتري باشد

پیش قدم بودن در کار ها؛ معموال نهادینه شده در سازمان ها یا شرکت ها که کارهـا را بـه هـم پـاس میدهنـد و      -1
  .معموال آنها که نمونه و برجسته هستد آن کار را انجام میدهند

 سخت کوشی و ایجاد ارزش؛ در کل کشور باید اینها نهادینه شود در ژاپن راندمان کاري افـراد سـه الـی چهـار    -2
  .برابر ایران است و این براي ما که یک کشور اسالمی هستیم مایه تاسف است

انسان بـا توجـه بـه اسـتعداد هـا و      . و مدیر نمونه به جاي اعتراض نسبت به مشکالت راه حل ارائه میدهد دکارمن-3
  .امکاناتی که دارد اگر اهل تامل باشد بن بستی برایش وجود ندارد

پیشرف شخصی؛ کارمند نمونه صرفا کسی نیست که در حوزه کاري خـودش موفـق    داشتن برنامه براي رشد و-4
  .باشد بلکه باید استعداد هاي خودش را در هر حوزه به فعلیت برساند



همکاري تیمی؛ در بحث اختراعات و پیشرفت و توسعه معروف است که هیچکس به دنبال این نیست که یـک  -5
  .عموال کارها تیمی و با همکاري انجام میگیردنفره گامی براي پیشرف عالم بردارد و م

انشااهللا کارمکندان و مدیران نمونه مجموعـه بتواننـد سـرایت بدهنـد ویژگـی هـاي خودشـان را بـه سـایر افـراد در           
  .مجموعه و بتوانند منشاء اثر باشند

 


