
 

 
 

 پروفسور سید هاشم گلستانی:
ای بهتر برای رسالت مسئولین، آموزش و تجهیز نیروهای خود جهت آینده ترینبزرگ

 سازمان و کشور است
 

 
، باشدمی هاانسانهمه  موردنیازترین اصل در عصری که ارتباط یکی از اصولی امروزه

تواند نقش که می هاستترین دانشداشتن دانش علوم ارتباطات یکی از بنیادی
های مهره ترینمهمسازی و ساختار یک سازمان توسط یکی از کلیدی را در هدف

ایفا کند. چرا که حیات یک سازمان برقراری ارتباط  روابط عمومیسازمان تیمی مدیران 
های سازمانی و کسب اطالعات به روز و کشف ارزشدوسویه درون سازمانی و برون

مندی و حذف شکاف ایجاد رضایت هت تقویت فرهنگ توسعه،سازمانی جنهفته درون
 میان سازمان و یک جامعه است.

سال  50پروفسور سید هاشم گلستانی یکی از اساتید برجسته کشورمان با بیش از 
 تهران، از دانشگاهفلسفه و حکمت اسالمی دریس در دانشگاه و دارای دکترای سابقه ت

تاریخ و علوم  منطق، اب ارزنده در حوزه فلسفه،جلد کت 8که با تألیف  مردی است
روابط های مقاله تحقیقی پژوهشی در کنفرانس ملی رویکرد 50تربیتی و بیش از 

امیرکبیر موضوعیت تحوالت ایران در دوران  ان، به عنوان یکی از سخنرانان باایر عمومی
در حاشیه برگزاری  ویخوانید ماحصل گفتگوی ما با در این کنفرانس است. آنچه می

 باشد.این کنفرانس می
 

چنین خود را ایناب موضوع سخنرانی پروفسور سید هاشم گلستانی هدف از انتخ
در  امیرکبیر سمت صدراعظمی ایران را داشته ود میدانیکه  طورهمان تشریح نمود:
زمان حال این شخص را به  و دررسد وزیری میروطیت نیز به مقام نخستدوران مش



 گیرد،و قوه اجرایی کشور قرار می قدرت رأسکنیم که در کشور تعبیر می جمهورئیسر
 رد با مسائل گوناگونی چون اقتصادی،یگمی سمت قرار در اینکسی که  طبیعتا  

در نتیجه ما برآن شدیم که نقش . بود روبرو خواهد و سیاسیفرهنگی  ،اجتماعی
وده است و با استعمار زمان آن زمان بمدیری الیق و مدبر  از افراد پاک وکه امیرکبیر را 

 ،سازدهای کشور را برطرف ه و کاستیجلو تعرض دشمنان را گرفتتا خود در ستیز 
و همین  هدادمیساماندهی همه مسائل کشور را به درستی انجام . وی تشریح کنیم

سانی که هدایت تواند به عنوان راهکاری قدرتمند برای کموضوع در عصر حاضر می
 کشور را بر عهده دارند یک الگو باشد.

 
و برای  گرتحلیل ن یک روابط عمومی مدرن وبرای داشت وی در خصوص راهبرد خود

 یکی از مشکالت اساسی و بنیادی کشورافزود: سطح کیفیت کار در این رابطه  باال بردن
ها مورد رسانه ایندر  در عامه مردم کهچه  ،ما نقص آگاهی در سطوح مختلف است

حوزه روابط عمومی که ریشه دولتی  چه درو  یندایفا نما بایستمیتری رنگنقش پر
بینش  باید سطح آگاهی و دانش وگر مدرن و تحلیل روابط عمومیلیک یک  دارد،

از  در یک جامعه آگاهی راکه نقص نا واجب است بر همگانکل  و در دباال ببر کارکنان را
 .بین ببرند

در پیشرفت علمی  به سزاییز همکاران دانشگاهی ما که نقش بسیاری ا رای مثالب
و همین امر ضررهای زیادی  داشتهسطح مطالعه بسیار پایینی  متأسفانه جامعه دارند،
 .کندوارد میما  کشور و آگاهیرا به بدنه علم 

این کنفرانس افزود:  اندرکاران برگزاریپروفسور گلستانی در پایان ضمن تشکر از دست
های ترین رسالتیکی از بزرگ بود، کارساز خواهدهایی برگزاری چنین کنفرانس قطعا  

علوم روز وجدید تجهیز کنند و بدانند که با  را بههای خود که نیرو این استمسئولین 
 رقم خواهند زد. و کشورشانآینده بهتری برای سازمان  هاآنآموزش به 

همه عزیزان هستم تا تمامی  سؤاالتبنده در این کنفرانس آماده پاسخگویی به  
فعالیت من است را پاسخگو  که در ذهن جوانان کشورم در حوزه مجهولی سؤاالت
یکدیگر را به سمت  بایستو میایم به این دلیل که ما همگی عضو یک خانواده باشم

 سوق بدهیم. و آگاهیدانش 
 

 گلستانی در یک نگاه: پروفسور سید هاشم



  دکتری فلسفه و حکمت اسالمی از دانشگاه تهران 
 علمی و استاد تمام دانشگاه اصفهانعضو هیئت 
 علمی و استاد تمام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهانعضو هیئت 
  کتاب ارزنده در حوزه فلسفه، منطق، تاريخ و علوم تربيتی 8مؤلف 
  پژوهشیمقاله تحقيقی و  50مؤلف بيش از 
  نامه کارشناسی ارشدرساله دکترا و پایان ۱۲0هدايت بيش از 
 های دکتری در حوزه علوم انسانیهای ارشد و رسالهنامهداوری پایان 
  سال سابقه تدريس دانشگاهی 50بيش از 

 
 


