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باسمه تعالی
شهدایی که به علم آبرو بخشیدند...

اول مردادماه مصادف با سالروز شهادت شهید داریوش رضایی نژاد دانشجوی 
شهید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و از شهدای علم و فناوری 
کشور است. عنوان شهدای علمی کلید واژه ای است که سابقه ای طوالنی 
ندارد و محصول چند سال گذشته است. کلید واژه ای که به شـــهدایی 
برمی گردد که در راه علم و دانش کشور جان خویش را فدا نمودند. در 
تاریخچه شهدای کشور ما شاید بتوان سه دسته از شهدا را از دیدگاه تاریخ 
پیشرو انقالب معرفی نمود. شهدای انقالب و شهدای جنگ تحمیلی 8 
ساله که مدافعان حریم انقالب و خاک پاک کشور در مقابل بیگانگان و 
دشمنان ملت بودند و دسته دوم شهدای ترورهای سیاسی که در واقع هادی 
جریانهای مردمی انقالب اسالمی بودند. به عبارتی می توان گفت دشمنان 
ملت در نخستین گام از توقف حرکت عظیم ملت ایران ترور و حذف فیزیکی 
عناصر سیاسی و نظامی را در دستور کار داشتند. اما دسته سومی از شهدا 
که آنها را شهدای علمی کشور می نامیم اندکی در رویکردها و اهداف مورد 
نظر دشمنان از ترور انها با دو دسته دیگر تمایز دارند. تغییر رویکرد دشمنان 
ملت ایران از حذف فیزیکی و ترور افراد نظامی و سیاسی در ابتدای انقالب 
نشان از این داشت که در آن برحه زمانی این عناصر هستند که گام های 
پیشرو  انقالبند و حرکت های روبه جلوی انـقالب ملت به دســـــت آنان 
تحقق می یابد. لذا با حذف آنها این حرکت کند یا متوقف می شود. اما در 
رویکرد جدید که ترور دانشمندان و برجستگان علم و فناوری در دستور کار 
قرار می گیرد به خوبی موید این مطلب است که جمهوری اسالمی ایران در 
این مقطع تاریخی در حالی در حرکت روبه جلو است که دانشمندان علمی 
این نقش آفرینی را انجام می دهند. به عبارت دیگر شاید بتوان به تحقیق 
گفت که تغییر استراتژی دشمنان ملت ایران به سمت ترور دانشمندان علمی 
خود تایید حرکت بی بدیل علمی کشور و تاثیرگذاری آن بر پیشرفت عمومی 
ایران است. همین موضوع تصدیق این  کشور و اهداف انقالب اسالمی 

حقیقت است که شهدای علمی بر حرکت علمی کشور برو بخشیدند.

دفتر همکاریهاي علمي بین المللي 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي برگزار مي  کند :

کارگاه آموزشي تخصصي اجزاي محدود غیرخطي 
Nonlinear Finite Elements

Professor J. N. REDDY   توسط: پروفسور ردي
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید

kntu.ac.ir

به این حرکت علمی باید با همه ی توان نیرو رساند، مدد رساند، 
باید کار کرد؛ نبادا وضعیّتی پیش بیاوریم که این حرکت متوّقف 

بشود؛ مطلب اّول ما و مطلب اصلی ما این است.
روز 4شنبه 11 تیرماه ، دیدار اساتید دانشگاه ها با رهبر معظم انقالب در ماه 
مبارک رمضان که چندین سال است به یک سنت تبدیل شده انجام شد و 
رهبر انقالب ضمن تجلیل از مقام و جایگاه اساتید نکاتی را عرض کردند که 

بخشی از آن به علت محدودیت فضا در ذیل آمده است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

اّواًل فضای رمضان، فضای صفا و معنوّیت و صدق و اخالص است. از این 
فضا سعی کنیم حّداکثر استفاده را بکنیم؛ هم در آنچه ارتباط قلبی ما با خدا 
است، این رابطه ی معنوی را، رابطه ی شخصی را با خدای متعال در این اّیام 
تقویت کنیم که برترین و بزرگ ترین فایده و نفع برای هر انسانی، تقویت 

این رابطه است.
نکته ی اّول مربوط به همین نهضت علمی کشور است. این موضوع به نظر 
بنده خیلی مهم است. مسئله ی حرکت علمی کشور، به نظر من یک چیز 
اساسی است برای حیات آینده ی ملّت ما و جامعه ی ما، بلکه به یک اعتبار 

برای حیات دنیای اسالم.
مطمئّناً انگیزه هایی وجود دارد در جبهه ی دشمنان ما برای متوّقف کردن 
حرکت علمی کشور. حاال بعضی ها روی کلمه ی دشمن حّساسّیت دارند؛ 
به ما اعتراض میکنند که چرا مدام میگویید دشمن، دشمن؛ درحالی که شما 
قرآن ]را[ مالحظه کنید، می بینید اّول تا آخِر قرآن چقدر تکرار شده عنوان 
»شیطان«، عنوان »ابلیس«؛ مکّرر گفته شده، مکّرر تکرار شده. از دشمن که 
نباید غفلت کرد. دشمن دانستِن دشمن که عیب نیست؛ اینکه ما روی دشمن 
مدام تکیه میکنیم، معنایش این نیست که از عیوب خودمان و مشکالت 

July 2014 24پنج شنبه 2 مرداد 1393، 26 رمضان 1435،

درونی خودمان غافلیم؛ نه، اَعدی  َعُدوَِّک نَفُسَک الَّتی بَیَن َجنَبیک؛ از همه ی 
دشمنها بدتر، دشمن درونی ما است، دشمن خود ما است، نْفِس راحت طلب 
ما است، تنبلی ما است،  تن آسایی ما است، عدم تدبیر ما در پیشبرد امورمان 
]است [ - اینکه معلوم است - اینها به جای خود محفوظ؛ اّما غفلت از دشمن 
بیرونی، خطای راهبردی عظیمی است که ما را دچار خسارت خواهد کرد. 
خب، باید دشمن را شناخت، دید - حاال ]اینکه[ شما میگویید برخوردمان با 
دشمن این جور باشد، آن جور نباشد، بحث دیگری است - دشمنِی او را باید 
فهمید، نقشه ی او را باید تشخیص داد. یکی از نقشه های مهّم دشمن، متوّقف 
کردن حرکت علمی در کشور است. خب، وقتی این را فهمیدیم، برمیگردیم 
به دانشگاه؛ اینجا آن مدیرّیت جهادی که ما عرض کردیم، معنا پیدا میکند. 
چون جهاد عبارت است از تالشی که در مقابل یک دشمنی ای انجام میگیرد؛ 
هر جور تالشی جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تالشی که در برابر 
یک چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت میگیرد؛ این جهاد است. 
آن وقت معنای مدیرّیت جهادی در اینجا این است که توّجه بکنید که حرکت 
علمی کشور و نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور مواجه است با 
یک چالش خصمانه، که در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، شما 
که استادید، شما که دانشجو هستید، باید بایستید؛ این شد حرکت جهادی 
و مدیرّیت دستگاه؛ چه مدیرّیت دانشگاه، چه مدیرّیت وزارت، چه مدّیریت 
هر بخشی از بخشهای گوناگون این عرصه ی عظیم، خواهد شد مدیرّیت 
جهادی. ما البّته در گذشته، در یک دورانی، نمونه های نامطلوبی در دانشگاه 
داشتیم. کسانی را در یک دانشگاه معتبر کشور داشتیم که جوانهای نخبه را 
تشویق میکردند به ترک کشور! اینکه مکّرر میگویند فرار مغزها، فرار مغزها؛ 
آدمهایی داشتیم که دانشجوی نخبه را جستجو میکردند، پیدا میکردند، تشویق 
میکردند به اینکه کشور را ترک کنند و بروند؛ در یک دورانی این را داشتیم؛ 
و در یک دورانی دیدیم این را و گذراندیم این دوران را که در داخل وزارت 
کسانی بودند که در مقابل حرکت علمی و پیشرفت علمی مانع تراشی میکردند؛ 
]البّته [ ممکن است با دالیلی از نظر خودشان موّجه، اّما واقعّیت همین بود که 
مانع تراشی بود. اینها نباید تکرار بشود؛ دانشگاه در اختیار کسانی قرار نگیرد 
که پیشرفت علمی را به هیچ می انگارند؛ به آن اهّمّیت نمی دهند؛ دانشگاه 
در اختیار کسانی قرار بگیرد که عاشق پیشرفت علمی کشورند؛ اهّمّیت این 
مسئله را برای سرنوشت این ملّت و برای سرنوشت این کشور درک میکنند. 
این عرض اصلی ما است؛ مخاطب این مسئله، هم مسئولین دولتی هستند، 
هم مسئولین دانشگاه ها هستند، هم خود شما اساتید هستید؛ دانشگاه حرکتی 
را شروع کرده، نگذارید این حرکت متوّقف بشود؛ این حرکت بایست ادامه پیدا 

کند و باید مضاعف بشود. 
یک نکته ی دیگری که مناسب است به شما اساتید عرض بکنیم و اینجا من 
یادداشت کرده ام، این است که استاد جایگاه تأثیرگذاری در ذهن شاگردان 

خودش دارد؛ خاصّیت استادی این است؛ یعنی تفّوق علمی شما بر دانشجو 
و تعلیمی که به او میدهید، یک جایگاه اثرگذاری برای شما در ذهن او و در 
شخصّیت او به وجود می آورد؛ از این جایگاه برای تربیت دانشجویتان استفاده 
کنید. ما امروز نیازمندیم که جوانان ما خوش روحّیه، امیدوار، شجاع، دارای 
اعتمادبه نفس، دارای ایمان، دارای روحّیه ی آینده نگر، دارای روحّیه ی خدمت 
]باشند[؛ احتیاج داریم دانشجوی ما این جور بار بیاید. خب، این را شما میتوانید 
در محیط علمی، در کالس درس تأمین کنید. عکس آن هم ممکن است: 
میشود با تعبیراتی، با متلک گفتن به بنیانها و اصول پذیرفته شده ی کشور، 
دانشجو را نسبت به آینده ی کشور بی اعتماد کرد، بی اعتقاد کرد، الاُبالی کرد؛ 
این هم میشود. آنچه از استاد انتظار میرود فقط تغذیه ی علمی دانشجو نیست، 
بلکه تقویت روحّیه ی معنوی او و شخصّیت معنوی او هم از استاد متوّقع 
است. آخرین مطلب هم - که ظاهراً وقت تمام شده - این است که من 
خواهش می کنم از مدیران دانشگاه ها و مسئوالن گوناگون مدیرّیتی که 
دانشگاه را مرکز جَوالن سیاسی و تالشها و فّعالّیتهای جناحهای سیاسی 
قرار ندهید. سّم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشوند 
به باشگاه های سیاسی؛ کاری که در یک دوره ای انجام گرفت. این به معنای 
نفی حرکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه ها نیست؛ بنده همیشه مدافع 
و منادی کار سیاسی دانشجوها و دانشگاهیان بوده ام و هستم - االن هم 
معتقدم - منتها نگاه سیاسی، َمشرب سیاسی، فهم سیاسی و فّعالّیت سیاسی 
داشتن، یک حرف است و دانشگاه را و کالس درس را و محیط علمی را 
جوالنگاه کار سیاسی قرار دادن، یک حرف دیگری است؛ اینها با همدیگر 
تفاوت دارد. آرامش دانشگاه کمک کننده ی به این است که دانشگاه بتواند در 
زمینه ی مسائل علم - که این همه اهّمّیت دارد - کار خودش را انجام بدهد، 
وظیفه ی خودش را انجام بدهد، و اگر خدای نکرده عکس این بشود، اّولین 
ضربه ای که خواهیم خورد، این است که حرکت علمی در دانشگاه و به تبع 
آن در کشور متوّقف خواهد شد، یا کند خواهد شد؛ و عرض کردیم توّقف، 

به معنای عقب گرد است.

تهران- ایرنا- کپی کردن، فروش و برداشت بدون مجوز از هر اثر علمی،ادبی، 
تحقیقی مانند کتاب،پایان نامه،مقاله پژوهشی و اختراع نه تنها با روح حاکم بر 

پ ژوهش سازگاری ندارد، بلکه غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است.    
به گزارش روابط عمومی به نقل از ایرنا براساس قانون کپی رایت فروش این 

آثار از جمله تخلفات حقوقی علمی است که شاکیان بسیاری نیز دارد. 
به گفته محققان اصلی ترین وظایف آن ها به عنوان کارگزاران علمی این 
است که فعالیت های خود را چنان طراحی کنند که به درستی مرزهای دانش 
و تجربیات را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر تولیدکنندگان دانش عالوه بر 
افزودن انبوه دانش های بشری باید دستاوردهای مهندسی را بیافزایند. اما 

ادامه مطلب پایین صفحه

ادامه مطلب بیانات رهبر معظم انقالب در دیداراساتید دانشگاه ها
دراین حوزه در بسیاری از موارد تخلفات فاحش و عجیبی در بخش تولید علم 
مانند تهیه پایان نامه ها و پژوهش های مختلف صورت می گیرد که در برخی 

مواردثمره عمر یک دانشمند یا محقق بر باد می رود. 
***ارایه اثر علمی همزمان به چند کارفرما؛ شهرت زدگی یا کسب درآمد 

بیشتر 
گاه اتفاق می افتد که نتایج مکتوبات علمی )مانند مقاله، کتاب و حتی نتایج 
پژوهش های مختلف(به کارفرمایان متفاوت و یا کنفرانس های متفاوت ارایه 
می شود که این مقاالت معموال کپی یکدیگرند که اصالت تولیدات علمی را زیرپا 
می گذارد. این نوع تخلف اغلب به منظور کسب درآمد و یا شهرت زدگی رخ می 
دهد.این درحالی است که تولید محصوالت علمی باید براساس نتایج پژوهش 

واقعی و با کیفیت باال باشد. 
***ارایه نتایج علمی مخدوش شده؛ فریب ذینفعان 

از دیگر انواع تخلفات در امور پژوهشی، ارایه داده های مخدوش و یا نتایجی است 
که در نهایت با داده های یک پژوهش همخوانی ندارد. این نوع تخلف به طور 
کامل فریب ذینفعان یک پژوهش علمی محسوب می شود که با اصل حقیقت 
طلبی در پژوهش غیرمرتبط است. برخی محققان می گویند: باید بر اساس 
اصول اخالق پژوهشی آن گونه رفتار کرد که در تمامی مراحل مشاوره، انجام 
پژوهش و داوری امانت دار بود. دکتر علی خاکی صدیق، رییس دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی و استاد رشته مهندسی برق کنترل این دانشگاه در این زمینه 
گفت: سرقت ایده علمی، کپی برداری علمی و سرقت نوشتاری از جمله موارد 

تخلفی است که اصل امانت داری را زیر پا می گذارد. 
***مسووالن صیانت از تحقیقات علمی را در دستور کار قرار دهند 

رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشگران را مهمترین 
مسووالن برای اجرای درست تحقیقات علمی دانست و گفت: در مرحله بعدی 
مدیران اجرایی در حوزه های علمی، سیاست گذاران علم، مبلغان علمی و رسانه 
های عمومی به ترتیب مسووالن اجرای درست تحقیقات علمی محسوب می 
شوند. خاکی صدیق با انتقاد از رسانه ها و مبلغان علمی گفت: گاه اتفاق می افتد 
که یک تحقیق تنها در مرحله آزمایشگاهی انجام شده است اما طوری اطالع 
رسانی می شود که انگار این فعالیت به صورت کامل نهایی شده و به اثبات 

رسیده است. 
***بی اعتمادی به جامعه علمی مهمترین آسیبی که تقلبات علمی به جامعه 

علمی می زند 
شاید بی اعتمادی به جامعه علمی را مهمترین آسیب تقلبات و تخلفات علمی وارد 
می کنند. از سوی دیگر شاهد صدمات جانی و مالی فراوان به جامعه خواهیم بود 
چرا که اگر یک پژوهش به درستی انجام نشود شاهد انجام صحیح یک فرآیند 
علمی و اجرایی نخواهیم بود. برای مثال ساختمان هایی که بدون دلیل می ریزد، 
داروهایی که اثر گذار نیست همگی به دلیل انجام ناقص پژوهش های انجام 

ادامه مطلب صفحه 2

سرآغاز سخن

ماه شوال نخستین ماه از ماه های نامـه نـصیر
حج است; زیرا»عمره حّج تمتّع« 
را می توان در سه ماه، شّوال، ذی 

القعده و ذی الحّجه انجام داد و قبل 
از آن جایز نیست و این خود دلیل بر 

اهّمیّت و فضیلت این ماه است. 

خاکی صدیق : بی اعتمادی به جامعه علمی
مهمترین آسیبی که تقلبات علمی به جامعه می زند

بیانات رهبر معظم انقالب در دیداراساتید دانشگاه ها

سالگرد شهادت دکتر داریوش رضایی نژاد
را گرامی می داریم

روز قدس روز وحدت اسالمی است

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد

صفحه 1

بیانات رهبر معظم انقالب در دیداراساتید دانشگاه ها

 بی اعتمادی به جامعه علمی مهمترین آسیبی که تقلبات علمی به جامعه می زند

صفحه 2

گردهمایی فارغ التحصیالن دانشگاه

بومی سازی واگن مولد برق از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه

جمعی از اساتید دانشگاه های کشور در ضیافت افطاری دکتر روحانی

گـــزارش   ویــــژه 

دانشگاه میزبان کارشناسان هیات امنای دانشگاههای کشور

جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه

 هدایای جشن فرزانگان اهدا شد



گـــزارش   ویــــژه
غزه

فقط قطعه ای خاک نیست ...

ادامه مطلب بی اعتمادی به جامعه علمی مهمترین آسیبی که تقلبات علمی به جامعه می زند

ادامه مطلب پایین صفحه

بومی سازی واگن مولد برق
 از سوی جهاد دانشگاهی 

دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی

مراسم تودیع و معارفه 
مسئول بسیج اساتید دانشگاه 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میزبان 
کارشناسان هیات امنای دانشگاههای کشور

جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

جمعی از اساتید دانشگاه های کشور در 
ضیافت افطاری دکتر روحانی

هدایای جشن فرزانگان اهدا شد

محققان جهاد دانشگاهی خواجه نصیر الدین طوسی موفق شدند واگن مولد برق 
متشکل از دو دیزل ژنراتور موازی را بومی سازی کنند. 

به گزارش روابط عمومی، فرزان جعفریان محقق ایرانی در گفت وگو با فارس، 
با بیان اینکه واگن مولد برق یکی از دستاوردهای محققان جهاد دانشگاهی 
خواجه نصیر الدین طوسی است، گفت: واگن مولد برق می تواند برق 10 تا 30 

واگن را تامین کند.
وی با اشاره به نحوه عملکرد واگن مولد برق، اظهار داشت: نیروی این واگن از 
2 دیزل ژنراتور موازی و کنترل هوشمند تامین می شود که ژنراتورها از طریق 

چرخش دیزل ها به حرکت در می آیند و برق تولید می شود.
جعفریان افزود: پیش از این واگن های مولد برق وارد می شد ولی در حال حاضر 

با بومی سازی این دانش از واردات این محصول بی نیاز شده ایم.
مجری این طرح گفت: البته این واگن به صورت اتوماتیک کنترل می شود ولی 
نمونه مشابه خارجی به این صورت نبوده است، همچنین قسمت های بسیاری 
از این واگن مانند مخازن و منابع بهینه سازی شده و سیستم اطفای حریق آن 

نیز به خوبی کار می کند.

به گزارش روابط عمومي، در سالروز والدت امام حسن مجتبي)ع(، مراسم 
معارفه دکتر امیر رضاشاهاني به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه با 

حضور مسئوالن بسیج اساتید و مسئوالن دانشگاه برگزار شد.
سخنان  در  دانشگاه(  )ریاست  صدیق  خاکي  علي  دکتر  مراسم،  این  در 
کوتاهي با آرزوي قبولي طاعات در ماه مبارک رمضان گفت: بسیج اساتید 
دانشگاه همواره به مصداق مومن آینه مومن است با مسئوولین دانشگاه 
ارتباط خوب و تنگاتنگي داشته اند. ایشان از زحمات دکتر صدرنژاد در طي 

دوره مسئولیت با اهداي لوح تشکر نمود.
در ادامه مراسم دکتر یزدان پناه )مسئول بسیج اساتید استان تهران( طي 
سخناني گفت: امیدواریم بسیج دانشگاه صنعتي خواجه نصیر همانند سایر 
بخش هاي این دانشگاه فعالیت هاي خود را به خوبي پیش ببرد. وي تاکید 
کرد: در بسیج تودیع و معارفه مفهومي ندارد و معتقدیم همه اعضا در بسیج 

مسئول هستند.
سپس دکتر صدرنژاد مسئول سابق بسیج اساتید دانشگاه ضمن توضیحاتي 
در خصوص فعالیت هاي بسیج اساتید گفت : از مجموع اعضاي هیات 
علمي بیش از یک سوم اساتید، عضو بسیج اساتید دانشگاه هستند .وي 
توجه  علمي  هیات  اعضاي  حوزه  در  آموزش  بعد  به  بایست  مي  گفت: 
بیشتري شود. ایشان افزود بنیان حلقه هاي علمي بسیج از دانشگاه خواجه 

نصیر ایجاد شد.
در پایان مراسم دکتر امیر رضا شاهاني در سخناني ضمن اشاره به میالد 
امام حسن مجتبي )ع( افزود تعیین مسئول بسیج اساتید براي هر دانشکده 
در دستور کار قرار خواهد گرفت. وي یکي از اهداف قابل تحقق در بسیج 
را، دانشگاه اسالمي برشمرد و از معیارهاي اصلي دانشگاه اسالمي، توسعه 
علمي دانست. شاهاني گفت:  بسیج را محدود و منحصر نمیدانم و از حضور 

همه طیف ها و سلیقه ها استقبال مي کنیم.

اکنون که این متن را می خوانید حتما چند کودک دیگر زیر بمب های صهیونیستی 
جان خود را از دست دادند یا مشغول ناله باالی سر جنازه های تکه تکه شده 

پدرومادر خود هستند

غزه، قطعه ای خاک نیست، صحنه ی مکرری از غربت انسانیت نسل های 
ستمدیده در طول تاریخ است.در خون غلطیدن این قطعه در خاک دیگر 
گوش نواز! شده است صدای بر زمین افتادن کودکان و زنان بی گناه غزه و 
شکستن استخوان هایشان به گوش می رسد. هزاران مرد و زن بی پناهی که 
در وضعیتی بغرنج به سر می برند و نمی دانند داد مظلومیت خود را زیر چنگ 
های پر قصاوت آدم کش های صهونیست به گوش که برسانند جایی که 
امریکا مدعی حقوق بشر ترجیح می دهد حق را به سگ هار منطقه بدهد و 

چشم خود را به روی کشتار هزاران نفر ببندد .
امیرالمومین ظلم به یک زن یهودی در جامعه اسالمی را تاب نیاوردند و حال 
روزه های فلسطینیان این روزها با موشک و خون افطار می شود هیهات اگر 

ساکت بنشینیم .
حال که شاهد اعتراضات مردمی در سرتاسر جهان هستیم اما حاکمان برخی 
کشورهای عربی همچنان در فکرتامین منافع  خود،  گسترش داعش و 
براندازی نظام سوریه و پرداختن به حرمسراها  و... هستند و گویی اصال اخبار 
و تصاویر جنایات رژیم صهیونیستی را نمی بینند. چگونه است که هر انسان 
آزاده ای با دیدن این همه ظلم و ستم  ارام نمی گیرد اما برخی از این مفتی 
های نفتی کشورهای عربی که برای حرام بودن خرید گوجه فرنگی و خیار 
فتوا صادر می کننداما برای این مسئله مهم با سکوت خود از رژیم منحوس 
اسراییل حمایت می کنند.اما این همه ظلم و ستم به مردم مظلوم و بی پناه 
پایدار نخواهد بود و وعده الهی به زودی محقق می شود و انتقام سختی از 

ظالمین گرفته خواهد شد.

دانش  التحصیالن،  فارغ  کانون  دعوت  پی  در  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
آموختگان دانشگاه روز سه شنبه 24 تیرماه گرد هم آمدند و در ضیافت افطاری 
شرکت کردند. گفتنی است،  به حجت االسالم و المسلمین صدیقی  ) امام 

جمعه موقت تهران ( قبل از افطار در جمع فارغ التحصیالن سخنرانی کردند.

و  دانشگاهها  امنای  های  هیئت  تشکیل  قانون  نقش  علوم:  وزیر  مشاور 
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هدایتی، نظارتی و حمایتی است    

نخستین جلسه کارشناسان هیآت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش 
عالی و پژوهش و فناوری کشوردر دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی، این گردهمایی با حضوربرخی از مسئوالن وزارت 

علوم برگزار وکارگاههای آموزشی کارشناسان این حوزه نیز تشکیل شد.
 درابتدای جلسه ریاست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ضمن 
خیر مقدم به میهمانان بر اهمیت برگزاری چنین جلساتی در زمینه بهبود 

فعالیت های هیآت های امنا تاکید کرد.
دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت 
های ممیزه مرکزی نقش قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و 

مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را هدایتی، نظارتی و حمایتی دانست.
دکتر سمنانیان اظهار داشت: کار کردن در دانشگاهی که ذیل هیئت امنا 

فعالیت می کند روان تر و مناسب تر است. 
وی با تأکید بر اینکه باید استمرار و انضباط مدیریتی را حفظ کنیم افزود: نظم 
و حرکت با برنامه باید استمرار یابد و قانون هیئت امنا باید به گونه ای باشد که 
رئیس بعدی دانشگاه را وادار به ادامه برنامه نماید تا سالئق، حداقل نوسانات 

را در افق درازمدت برنامه ها ایجاد کند. 
رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه مرکزی با اشاره به اینکه 
در سال 1392 تعداد 103 جلسه هیئت امنا در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش 
عالی و مراکز پژوهشی تشکیل شده است تصریح کرد: برنامه ما بر این 
است که هیئت امنای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری حداقل 2 بار در 
سال تشکیل جلسه دهند. دکتر سمنانیان با تأکید و اشاره به برنامه تقدیمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسالمی مبنی بر افزایش 
کیفیت در مراکز آموزش عالی گفت: تأکید بر افزایش کیفیت آموزش عالی 
باید در مصوبات هیئت امنای دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری  مدنظر 

قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه باید بیشتر به گسترش کیفیت در دانشگاهها، مراکز پژوهشی 
و فناوری پرداخته شود افزود: باید به افزایش کیفیت و عمق بخشی به کار 

دانشگاهها بپردازیم تا دانشگاه هایمان اعتال یابند
گفتنی است : دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم،با حضور در 
این گردهمایی،  قانون تشکیل هیئت امنا را یکی از مترقی ترین قوانین در 
انجام صحیح و با کیفیت ماموریت های دانشگاه ها و مر اکز پژوهشی و 

فناوری دانست.

به گزارش روابط عمومی، پانزدهمین مراسم جشن ازدواج دانشجویی درسالن 
اجتماعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار شد.

سیاوش صالحی دبیر ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه گفت: 90زوج در مراسم 
جشن ازدواج دانشجویی سال 92 دانشگاه ثبت نام کرده اند که تقریبا 80 درصد 

این زوجین به مشهد مقدس اعزام شده اند.
صالحی گفت: مسئولین دانشگاه نیز جهت ترویج سنت پسندیده ازدواج در 
بین دانشجویان و تقدیر از مزدوجین سال 92 مصوب کرد، به هرزوجی یک 
عدد ربع سکه بهار آزادی اهدا شود. صالحی  افزود: درمراسم جشن ازدواج 
دانشجویان 2کارگاه آموزشی نیز برگزار گردید که طی آن حجت االسالم 
والمسلمین فضلعلی مسئول نهاد رهبری دردانشگاه با طرح موضوع کلید های 
خوشبختی، 10 مورد بسیار مهم از عوامل موفقیت  یک زندگی مشترک  را بیان 
کرده و برای زوجین آرزوی خوشبختی و سعادت کردند.همچنین دکتر رزاقی 
در موضوع بهداشت خانواده و روابط زناشویی به ارائه مطالب خود پرداخته و به 

سئواالت طرح شده پاسخ دادند.
 اجرای گروههای هنری ، مسابقه و پخش کلیپ از دیگر برنامه های برگزار 
شده طی این مراسم بود.گفتنی در این مراسم به هریک از زوجین یک ربع سکه 
بهار آزادی از طرف دانشگاه اهدا شد.الزم به ذکر است این مراسم روز 5 شنبه 

5 تیرماه 93 برگزار شد. 

مطالبه اصلی از دانشگاه های کشور تالش علمی هدفمند است/ 
سنگ ملت را بر سینه بزنیم نه جناح ها را

رئیس جمهوری، مطالبه اصلی از دانشگاه، استاد و دانشجو را 
تالش علمی هدفمند دانست و گفت: اگر کالس درسی که پایان 
آن به چند مقاله و یا کتابی منتهی باشد که بر قفسه ها جا بگیرد 

آن دانشگاه هدفمند نیست.
ریاست جمهوری،  پایگاه اطالع رسانی  از  نقل  به  روابط عمومی  به گزارش 
حجت االسالم دکترحسن روحانی در دیدار و ضیافت افطار جمعی از اساتید 
دانشگاه با تسلیت شهادت امیرالمومنین علی )ع( اظهارداشت: امروز روز غمناک 
غروب خورشید علم و دانش، عدالت، تقوی، پرهیزکاری و ایثار و شجاعت است 

او که پیامبر )ص( در توصیفش فرمود »انا مدینه علم و علی بابها«.
روحانی خاطرنشان کرد: هر کس که طالب دانش و حکمت است باید از راه 
و مسیر اصلیش وارد شود و امام علی )ع( باب و مسیر صحیح علم و دانش 

نبوی است.
دانشگاه و دانشجو گروه مرجع هستند

وی با تاکید بر اعتماد به جوانان، اساتید و دانشگاه ها گفت: یادمان باشد که 
دانشگاه و دانشجو گروه مرجع هستند و نگاه جوانان و مردم به دانشگاه و اساتید 
است و ورود به دانشگاه قبل از اینکه شروع به کار و تحصیل باشد یک منزلت 

بوده و مراقب باشیم که این منزلت اجتماعی شکسته نشود.
احساس استقالل و آزادی در فضای دانشگاه

رئیس جمهوری گفت: اگر می خواهیم که فضای دانشگاه فضای علم و خالقیت 
و نوآوری باشد باید در این فضا، احساس استقالل و آزادی وجود داشته باشد و 
نباید احساس فشار و محدودیتی وجود داشته باشد البته اگر تذکری هست باید 

کرده  نام  ثبت  فرزانگان  جشن  در  را  فرزندانشان  که  کارکنانی  و  اساتید 
بودند،هدایای مربوط به فرزندان خود را دریافت کردند.

تندیس فرزانگی ، کتابچه عکس فرزانگان و همچنین یک هدیه کارت نقدی 
به هریک از دانش آموزان ممتاز اهدا شد.

روابط عمومی دانشگاه با اشاره به برگزار نشدن مراسم روزجشن اعالم کرد: 
سنت پسندیده تجلیل از فرزندان ممتاز علمی اساتید و کارکنان دانشگاه  در 

سالهای آینده حفظ خواهد شد. 

شده در فرآیند ساخت و تولید این امور است. شکل گیری فرهنگ نادرست و 
غلط فکری و رفتاری در جامعه علمی و جهت گیری نادرست سیاست گزاران 
علمی را از جمله آسیب های نادرستی دانست که تخلفات علمی وارد می کند. 

***اما یک برخورد مناسب 
در این میان برخورد مناسب با یک متخلف علمی چیست؟ 

خاکی صدیق در این زمینه به یک مثال تاریخی اشاره کرد، وی گفت: یک 
برخورد مناسب درباره تخلفات علمی برخورد جامعه علمی با وزیر دفاع آلمان 
است؛ البته نمونه هایی از این تخلفات در ایران نیز دیده شده است. رییس 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: این مقام مسوول بخشی از 
پایان نامه دوره دکترای خود از نشریات این کشور و بدون ذکر نام منبع استفاده 
کرده بود که با اعتراض 20 هزار نفری از دانشگاهیان این کشور مواجه شد و در 

نهایت منجر به استعفا و در نهایت عذرخواهی دولت شد. 
وی گفت: در صورتی که با تخلفات علمی به صورت تهاجمی و با قاطعیت 
برخورد کنیم می توانیم از میزان تقلبات علمی بکاهیم و بهبود چهره نظام 

علمی را شاهد باشیم. 

مطرح شود. روحانی گفت: باید در علم و دانش اجازه دهیم که جوانان احساس 
کنند که آزادانه نقادی و سخن می گویند و اساتید ما هم در کالس های خود 

احساس آزادی بیشتری دارند.
وی خاطر نشان کرد: کشور ما اسالمی است و والیت و حکومتش هم بر مبنای 

علم و تفکر است و ولی فقیه آن بر کرسی های آزاداندیشی تاکید دارند.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: باید فضا را باز بگذاریم البته بدانیم 
و توجه داشته باشیم که دانشگاه های ما باید فارغ التحصیالنی داشته باشند که 
به غیر از علم، هویت ایرانی اسالمی را هم به خوبی لمس کرده و آموخته اند. 
دانشجوی ما باید با فرهنگ گذشته خود و با فرهنگ قرآن و اسالم هم آشنا 

شده باشد.
دانشگاه ها مشکالت کشور را تشخیص داده و برای حل آن وارد صحنه شوند

روحانی افزود: امروز باید دانشگاه های ما مشکل جامعه و کشور را تشخیص داده 
و برای حل آن وارد صحنه شوند و در این زمینه هر کدام از دانشگاه ها می تواند 

یکی از مشکالت کشور را به نام دانشگاه خود حل و فصل کند.
وی در ادامه آشتی، برادری و دوستی را فراز دیگری از وصیت نامه امیرالمومنین 
علی )ع(دانست و با تاکید بر آن گفت: نیاید فاصله ها و جدایی ها را زیاد کرد 
و نیاید اینقدر سنگ جناح را بر سینه زد، بیاییم بیشتر سنگ ملت را بر سینه 

بزنیم.
رهبری معظم انقالب هم حمایت و هدایت می کنند و هم به تیم مذاکره کننده 
اعتماد کامل دارند. روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به مذاکرات 
هسته ای اشاره کرد و گفت: الزم می دانم از فرزندان انقالب که پرورش یافته 
دانشگاه ها هستند و در مذاکرات 17 روزه با همه قامت و قدرت نه تنها در 
برابر5+1 بلکه همه قدرت های منطقه ای و غیر منطقه ای به مانند تیمی مقتدر 

عالم و آگاه از حقوق هسته ای کشورمان دفاع کرده اند تشکر کنم.
وی افزود: در مذاکرات هسته ای حقوق سیاست اقتصاد و مسئول فنی در کنار 
هم قرار دارد و تیم مذاکره کننده را گروهی اقتصادی، حقوقی و فنی پشتیبانی 
می کند. رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر گروه مذاکره کننده کشورمان بداند که 
یک ملتی پشتوانه آنها است و نظارت و حمایت می کند، مصمم تر به راه خود 
ادامه خواهد داد و خوشحالیم بار سنگین مذاکرات را بردوش گرفته ایم و رهبری 
معظم انقالب هم از آن حمایت و آن را هدایت می کنند و هم به تیم مذاکره  

کننده اعتماد کامل دارند.
رئیس جمهوری با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اظهار 
امیدواری کرد با حمایت مردم و با بهره گیری از علم و دانش و بر مبنای اقدامات 
عالمانه و عاقالنه در این مسیر موفق باشند. روحانی گفت: دانشگاه در عرصه 
عقل و علم رسالت بزرگی بر دوش دارد و بر این مبنا می توانیم بر همه مشکالت 

غلبه کنیم.

ادامه مطلب جمعی از اساتید دانشگاه های کشور درضیافت افطاری دکتر روحانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای تکمیل کارشناسان 
آزمایشگاه ها و کارگاه های خود افراد عالقمند و واجد شرایط را به 
همکاری دعوت می نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر 

مراجعه نمایید.
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