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بزرگداشت سالروز حكيم فرزانه خواجه نصيرالدين طوسي و »روز مهندسي« طي 
مراسمي  با حضور اساتيد، دانشجويان و جمعي از مسووالن دانشگاه در محل 

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومي به نقل از ايسنا، دكتر علي خاكي صديق، رئيس دانشگاه 
صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي طي سخناني با  اشاره به جهت گيري هاي توسعه 
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با ارائه يك نماي كلي از توسعه دانشگاه 
گفت: دانشگاه داراي يك نماي چهار بعدي شامل آموزش، توليد علم، توليد ثروت 
و اخالق است.  وي با بيان اين كه در بخش آموزش به تربيت مهندسان كارآمد و 
حرفه يي و همچنين دوره هاي تحصيالت تكميلي پرداخته مي شود، تصريح كرد: 
در موضوع آموزش ضروري است به مواردي همچون بازبيني سرفصل گروه، 
دوره هاي جديد آموزشي و بين رشته يي، توجه جدي به پايان نامه هاي كارشناسي، 
ارتقاي كيفيت روش هاي آموزش و بهسازي آزمايشگاه هاي آموزشي توجه شود. 
خاكي صديق با بيان اين كه در بخش توليد علم نيز مي توان به مواردي همچون 
مقاله هاي علمي، كتابهاي تخصصي، گزارش هاي فني و تخصصي و ساير 
محصوالت علمي همچون نرم افزارها و غيره اشاره داشت، تاكيد كرد: در بخش 
توليد ثروت نيز كه مواردي همچون پژوهش، مشاوره و آموزش را در برمي گيرد 
بايد به مباحثي همچون تجاري سازي، كارآفريني، ارتباط با صنعت، پژوهش هاي 

مشترك بين المللي و غيره توجه داشت. 
ادامه سخنانش تاكيد كرد: بعد اخالق نيز مواردي همچون اخالق  وي در 
فردي، سازماني و حرفه اي را در برمي گيرد و تمام دستاوردهاي دانشگاهي در 
صورت پايبندي و رعايت دقيق اصول و مباني اخالقي ارزش پيدا مي كنند.  وي، 
محدوديت فيزيكي و پراكندگي ساختمان ها، فرسودگي در سيستم سخت افزار 
دانشگاه را از ديگر چالش ها و موانع موجود در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 
عنوان كرد. خاكي صديق در ادامه سخنانش به بيان برخي راهكارها و تدبيرها در 
جهت رفع مشكالت موجود در دانشگاه پرداخت و گفت: از جمله اين موارد مي توان 

فرا رسيدن بهار طبيعت و آغاز سال نو، نويدی اميد بخش برای تحول و 
بيداری دوباره است كه می تواند الگويی برای حركت پويا و هدفمند انسان 
ها باشد. جمله معروف رسول گرامی اسالم )ص( كه چون بهار را ديديد به 
ياد قيامت باشيد همواره آويزه گوش و چشم ايرانيان مسلمان بوده و هست 
و بهار را يادواره رستاخيز طبيعت دانسته اند. عبارت های بهار علم و دانش، 
بهار قرآن و بهار ايمان همه واژه هايی تعبيريافته از بهار طبيعت در انديشه 
ايرانيان بوده است. امسال كه پايان سال قديمی و آغاز سال جديد رنگ و 
بويی فاطمی يافته است بهار ايمان و معنويت پربار تری را در انتظار تشنگان 
خاندان كريم اهل بيت )ع( ترسيم می نمايد. روابط عمومی دانشگاه در آستانه 
سال جديد با استعانت از پروردگار متعال و آرزوی سالی سرشار از موفقيت 
و پيروزی در سايه عنايات آن يگانه هستی بخش، الزم می داند از همه ی 
زحمات و تالش های اعضای بزرگ خانواده دانشگاه در طول سال گذشته 

مراتب تشكر و قدردانی را بجا آورد. 
بی ترديد تالش های يكپارچه، هدفمند و خستگی ناپذير واحدهای مختلف 
دانشگاه در طول سال گذشته می تواند سالی پرخير و بركت و ارزشمند را 

برای دانشگاهيان در افق بلند مدت آينده رقم بزند.
 در اين ميان اخالق مداری، نگرش حرفه ای، نظم و حركت در چهارچوب 
قانون و اسناد ارزشمند كشور اسالمی و بهره گيری از سياست های اقتصاد 
مقاومتی، محورهای مهمی است كه در سال آينده می بايست به طور قابل 

توجهی در منظر توجه اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه قرار گيرد. 
بارديگر، فرصت را غنيمت شمرده، فرارسيدن بهار فرخنده طبيعت را به تمامی 
ياران و ياوران دانشگاه در كران تا كران ايران اسالمی و خصوصا خانواده 
بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی تبريك عرض نموده و سالی 

پربركت را برای كشور اسالميمان آرزومندم.

امسال با شکفتن یک گل بهار شد
از بوی یاس دیده و دل محو یار شد

هرچند غنچه ای به هیاهو پرش شکست
 بلبل به نغمه خوانی گل هم قطار شد
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همه ديدند تابِش جسم تو را در فراغ پدر و اشك هايت را كه تاب از توان ربوده  
بود، چه غمگين می چكيد بر گونه هايت! علی چه غمگينانه خاتون خانه اش را 
می نگرد و می داند، زهرا ـ بهانه لبخندش ـ در تدارك سفری است به سوی 

پدر.
علی انديشناك لحظه های بی فاطمه، ناله هايش را سوار باد می كند و باد می رود 
تا دردهای بی شمار علی را به گوش چاه برساند و چاه را چه چاره از گريستن. 

اكنون من حافظه كوچه های كهنه مدينه را به شهادت می طلبم.
آی كوچه های مدينه! شهادت دهيد، صورت سيلی خورده را، شهادت دهيد 
اشك های بر زمين ريخته كودكان علی را. و شهادت دهيد فرياد را؛ فريادی كه 

از شنيدن آن، مدينه هنوز اشك می ريزد. فريادی با پايانی پر از سكوت.
آی زمين! امشب از گردش بمان. آی فدك! امشب ديگر سخن مگو كه من 
فاطمه را می خواهم. و آی چاه بنی نّجار! امشب پژواك فريادهای علی را در خود 

فرو بر.  و ای علی، حسن، حسين ودختر كوچكم زينب! 
شمارا به جان مادرتان دست در دست سكوت، بدن مرا به بقيع بسپاريد...

 و اما من چشم در چشم تاريخ، هنوز در انتظار اعتراف بقيع مانده ام تا روزی 
بگويد: مادرم را در خود پنهان داشته و نمی نماياند.

تا آن زمان هم چنان زمزمه می كنم: نامت بلند مادر پهلو گرفته ام...

به گزارش روابط عمومی به نقل از پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،  
حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار رئيس و نمايندگان 
مجلس خبرگان رهبری، در سخنان مهمی ضمن برشمردن برخی از واقعيات 
جهانی به تبيين »وظايف اصلی مسئوالن نظام اسالمی« در شرايط حساس و 
پيچيده كنونی پرداختند و تأكيد كردند: »واقع بينی و ديدن نقاط مثبت فراوان 
در كنار برخی نقاط ضعف«، »افتخار به نسل جوان مؤمن و انقالبی«، »استفاده 
از ظرفيت های بی شمار داخلی و ملی«، »غفلت نكردن از دشمنی دشمنان«، 
»مرزبندی صريح و شفاف با جبهه استكبار«، »نترسيدن از دشمن«، »تكيه به 
مردم و تقويت حركت جهادی«، »حفظ و تقويت وحدت ملی«، »توجه به فرهنگ 
دينی و انقالبی«، و »گفتمان سازی«، از وظايف خطير مسئوالن نظام در سطوح 

مختلف است.

دیدار وزیر علوم با مراجع قم
 به گزارش روابط عمومی، دکتر رضا فرجی دانا در سفر به زادگاه 
خود  به همراه برخی از مسئوالن وزارت علوم ، با مراجع تقلید و 
حضرات آیات شهرستانی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، موسوی 
اردبیلی، وحید خراسانی، علوی گرگانی و هاشمی شاهرودی دیدار 

و گفت وگو کرد. 
آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی در اين ديدار خطاب به وزير علوم با بيان اينكه 
شغل شما اهميت بسيار زيادی نسبت به ساير مشاغل دارد، گفت: در اين شغل 
هم علم و هم اخالق وجود دارد كه اگر در اين حوزه موفقيت داشته باشيم تمامی 

موفقيت های ديگر فراهم می شود. 
اين مرجع تقليد با بيان اينكه در اسالم مسئله علم و اخالق از اهم مطالب مورد توجه 
و تاكيد است اظهار كرد: ما در هيچ رشته ای نبايد از دنيا عقب مانده باشيم، بلكه بايد 

جلوتر از ديگران حركت كنيم و ديگران از دستاوردهای ما استفاده كنند. 
وی با بيان اينكه ممكن است در دانشگاه ها كمبودهايی باشد تصريح كرد: افراد 
متدينی كه می دانند در اين حوزه بايد زحمت بكشند و كار كنند بايد تالش كنند تا 

نواقص در هر دو جنبه علمی و اخالقی برطرف شود. 
پیشرفت علمی عامل عزت و اقتدار ملی است

آيت ا.. جوادی آملی از مراجع عظام تقليد، در ديدار وزير علوم با وی از رشد و پيشرفت 
علمی به عنوان عامل عزت و اقتدار ملی ياد كرد و با بيان اينكه در حوزه دين، 
استقالل و امنيت ملی شعار ما نه شرقی و نه غربی است، گفت: دين مبين اسالم بر 

لزوم فراگيری علم حتی در دورترين نقاط جهان تاكيد كرده است. 
 جوادی آملی تقليد كوركورانه و تبعيت محض را ريشه عقب ماندگی های علمی 
كشور در دوران طاغوت دانست و افزود: امروز پيشرفت های شگرف كشور در 
عرصه های مختلف علمی و داشتن منطق اسالمی باعث شده تا غرب راه حل 

ديگری جز حضور در پای ميز مذاكرات نداشته باشد. 
اين مرجع تقليد با اشاره به تالش غرب برای جدا كردن علم و دين، همه علوم را 
زيرمجموعه علوم دينی دانست و افزود: درباره هرچه صحبت كنيم فعل خداست و 

از اين رو در فلسفه الهی علم غير دينی نداريم. 
استاد برجسته حوزه های علميه با بيان اينكه اگر دين نباشد دچار مشكالتی همچون 
فرار مغزها می شويم، خاطرنشان كرد: بايد مجدانه در جهت تدين دانشگاهيان گام 

برداريم تا زمينه های رشد و اعتالی بيش از پيش ايران اسالمی فراهم شود. 
دكتر رضا فرجی دانا نيز در اين ديدار با بيان اينكه ما در آغاز راه وزارت علوم هستيم، 
گفت: در دوره جديد ما به واسطه رشد كمی دانشگاه های كشور و افزايش تعداد 
موسسات آموزش عالی به 2500 موسسه و رسيدن به حدود 4.5 ميليون دانشجو 
بحث افزايش كيفيت را دنبال می كنيم. وی افزود: هدف ما توليد علم و پس از آن 

تبديل علم به ثروت است.

به فراهم كردن زمينه مشاركت همگاني در اداره دانشگاه، حفظ حرمت ها و كرامت 
انساني، اصالح رفتارها و كاهش تنش ها، پايبندي مديران به اصول توسعه دانشگاه، 
پايبندي به ملزومات مشاركت و توسعه در تمام بدنه دانشگاه، توسعه فيزيكي در 
چارچوب تجميع منطقه يي، ايجاد مركز آموزش هاي الكترونيكي و احياي روابط 
بين الملل، تجديد نظر در ساختار دانشگاه و ايجاد طرح راهبردي و چشم انداز درست 

و واقع بينانه دانشگاه اشاره كرد. 
در اين مراسم از سوي رييس دانشگاه لوحي به همسر شهيد داريوش رضايي نژاد 

اعطا شد و همچنين از مهندسان برتر دانشگاه تقدير به عمل آمد. 

خبرنامه نامه نصیر : 15
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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بیست و چهارمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره 
دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد

به گزارش رو ابط عمومی، بيست و چهارمين گردهمايی روسای مراكز مشاوره 
دانشگاه های سراسر كشور صبح سه شنبه 6اسفند با حضور مسئوالن وزارت 
علوم و روسای مراكز مشاوره سراسر كشور در دانشگاه صنعتی خواجه  نصير 

برگزار شد.

در ابتدای اين مراسم دكتر بازارگان رئيس دانشكده مكانيك دانشگاه گفت: 
دانشجويان با استعداد كشور قشر مظلومی هستند كه در نبرد سنت و مدرنيته 

مظلوم واقع شدند.
بازارگان ادامه داد: در حال حاضر در اساسی ترين مسائل جامعه پاسخی برای 
جوانان نداريم و تعريفی در رابطه با نشاط دانشگاهی و اوقات فراغت دانشجويان 
ارائه نداديم. رئيس دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 
اظهار داشت: در حال حاضر نگاه انتقادی دانشجويان به اساتيد افزايش يافته و 
الگومداری در بين اساتيد كم شده است كه اين مسائل بايد از طريق مراكز 

مشاوره دانشجويی حل شود.
همچنين ميرزايی مديركل فرهنگی وزارت علوم نيز با اشاره به آسيب هايی 
كه دانشجويان با آن روبرو هستند گفت: ميزان آسيب ها در دانشگاه ها كمتر 
از آسيب های جامعه است ولی با اين حال بايد مراكز مشاوره دانشجويی برای 

كاهش آسيب های دانشگاه ها تقويت شوند.
وی افزود: همچنين سعی داريم روحيه كار جمعی را نيز در بين دانشجويان 

تقويت كنيم كه در اين مسئله نيز مراكز مشاوره نقش به سزايی دارند.

به مناسبت هفته درختكاری  در اقدامی فرهنگی به همت مسئولين و دانشجويان 
دانشكده مهندسی هوافضا با حضور اساتيد، دانشجويان و كاركنان حدود100 

اصله نهال در دانشكده كاشته شد . 
گفتنی است اين برنامه در روز يكـشنبه مورخ 11/ 12/ 92 برگزار شد.

درختکاری در دانشکده مهندسی هوافضا
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افزایش 100 درصد ظرفیت دانشجوی دکتری در دانشگاه ها

راه اندازی مرکز جمع آوری مستندات علمی در دانشگاه

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت نیست ...

اردوی زیارتی مشهد مقدس

مناظره جذاب عبدالحسین خسروپناه و صادق زیبا کالم در دانشگاه

نجات تخم مرغ ها

اردوی تفریحی دانشجویان در کویر مرنجاب

سومین دوره مسابقه صندلی روزنامه ای با گرایش صندلی سبز



علی بن  خنیس به نقل از امام صادق 

)ع( درباره نوروز می  گوید : 

هنگام نوروز غسل  کن ، پاکیزه  ترین 

لباس  هایت را بپوش به خوشبوترین 

چیزها خود را خوشبو نما و 

در آن روز ، روزه باش 

حضرت زهرا )سالم ا... علیها( :

از دنیای شما 3 چیز 

محبوب من است :

1- تالوت قرآن

2- نگاه به چهره رسول خدا )ص(

3- انفاق در راه خدا

راه اندازي مرکز جمع آوري مستندات علمي در 
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت نیست 
بلکه موجب رفاه خواهد شد

تجلیل از مهندسین برتر و پیشکسوت دانشگاه 
در روز مهندسی و تقدیر از فعالین فرهنگی

افزایش 100 درصد ظرفیت دانشجوی دکتری 
در دانشگاه ها 

) حذف امکان پذیرش دو برابری در نوبت دوم (

به گزارش روابط عمومي، مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه صنعتي خواجه 
نصيرالدين طوسي از طرف سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري به عنوان مركز مشاوره فعال كشوري در سال 1۳92 برگزيده شد.
در متن اين حكم كه به امضاي دكتر مجيد صديقي معاون وزير و رييس 
سازمان امور دانشجويان و دكتر يعقوبي سرپرست دفتر مـشاوره و سالمت 

رسيده، آمده است :
ضمن سپاس از تالش چشمگير و ارزنده رييس و همكاران محترم آن مركز در 
ارائه خدمات روانشناختي به دانشجويان عزيز كشور، بدينوسيله آن مركز را به 

عنوان مركز مشاوره فعال كشوري در سال 92 برمي گزيند.

در سالروز بزرگداشت حكيم خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندسي رئيس 
دانشگاه خواجه نصير به همراه مسئول نهاد رهبری دانشگاه در برنامه زنده 
تلويزوني ارديبهشت شركت كردند و ضمن معرفي كوتاه از شخصيت  و مقام 
علمي خواجه نصيرالدين در خصوص برنامه های دانشگاه نيز نكاتی ارائه كردند.به 
گزارش روابط عمومي به نقل از  فارس، علي خاكي صديق رئيس دانشگاه  صنعتي 

همزمان با سالروز بزرگداشت حكيم فرزانه خواجه نصيرالدين طوسی و روز 
مهندسی از مهندسين برتر دانشگاه و فعالين فرهنگی دانشگاه در سال 1۳92 

تجليل شد.
به گزارش روابط عمومی، در اين مراسم كه با حضور جمع كثيری از دانشجويان، 
اساتيد و كاركنان همراه بود از زحمات مهندسين پيشكسوت و نمونه دانشگاه و 

همچنين خانواده مهندس شهيد، داريوش رضايی نژاد تقدير شد.
از  فرهنگی  هفته  برگزاری  دوره  دومين  افتتاح  با  مراسم  اين  در  همچنين 

برترينهای فرهنگی در سال 92 تقدير بعمل آمد.
مهندسین پیشکسوت و برتر دانشگاه:

1 مهندس محسن ابوتراب از د انشكده  مهندسی برق
2- مهندس رزاق بلوری افشار از دانشكده مهندسی مكانيك

۳- مهندس مجيد بديعی از دانشكده مهندسی عمران
4- مهندس محمد كريم از دانشكده مهندسی نقشه برداری

مدير كل دفتر گسترش آموزش عالی از افزايش پذيرش دانشجوی دكتری به 
ميزان 100 درصد در دانشگاههای كشور خبر داد و گفت: دانشگاه هايی كه پيش 
از اين در دوره روزانه ۳ دانشجوی دكتری و برای دوره نوبت دوم 6 دانشجوی 

دكتری پذيرش می كردند از سال آينده اين امكان را ندارند. 
حسين حسينی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در گذشته برخی دانشگاهها 
بيشتر از ظرفيت روزانه در نوبتهای دوم و پرديسهای دانشگاهی اقدام به پذيرش 
دانشجو می كردند، اظهار داشت: با توجه به اينكه وزارت علوم اعالم كرد 
دانشگاهها در هر رشته ای می توانند حداكثر تا 100 درصد ظرفيت در دوره 

روزانه دانشجو پذيرد، كنترل شورای گسترش در اين باره بيشتر می شود.
وی در اين باره با ذكر توضيحاتی، گفت: اگر دانشگاهی در دوره روزانه ۳ 
دانشجوی دكتری و برای دوره نوبت دوم، شبانه و خودگردان ها 6 دانشجوی 

دكتری پذيرش می كرد اين امكان از سال آينده حذف شده است.
به گفته مدير كل دفتر گسترش آموزش عالی، با اين حال ظرفيت را دانشگاهها 
معين می كنند و شورای گسترش صرفاً اين ميزان ظرفيت را برای تطابق ميان 
رشته های روزانه و نوبت دوم همچنين پرديسهای خودگردان كنترل و بررسی 

می كند.

مرکز مشاوره دانشجویي دانشگاه صنعتي خواجه 
نصیر الدین طوسي برگزیده کشوري در سال 92

اردوی تفریحی دانشجویان به کویر مرنجاب نجات تخم مرغ ها 
در دانشگاه خواجه  نصیرالدین طوسی

سومین دوره مسابقه صندلی روزنامه ای با 
گرایش صندلی سبز در دانشکده مهندسی عمران

به گزارش خبرنگار روابط عمومی؛ حجت االسالم و المسلمين »عبدالحسين 
خسروپناه« در مناظره ای با عنوان »از ليبراليسم تا مردمساالری دينی« كه در 
دانشكده مكانيك و صنايع با حضور صادق زيبا كالم برگزار شد افزود: امروز 
مشخص شده كه شعار اكثر كشورهايی كه عليه ظلم به پا خاسته اند نشانه مردم 

ساالری دينی است و الگويی از ليبرال دمكراسی نيست.
صادق زيباكالم استاد علوم سياسی در اين مناظره گفت: ليبرال دمكراسی در 
كشورهايی نظير آمريكا برقرار است و طی ۳5 سال گذشته نيز بسياری از كشورها 
درصدد رويكرد ليبرال دمكراسی برآمدند كه از جمله آنها برزيل و تركيه بوده 

است.
وی ادامه داد: نظام مردم ساالری دينی يا جمهوری اسالمی ايران نيز وجود دارد 
اما هيچ كشور ديگری تا كنون نگفته كه ما خواهان به اجرا درآمدن اين مدل و يا 

انتخاب آن هستيم.
اين كارشناس مسائل سياسی خاطرنشان كرد: در خود جامعه ايران نيز با انبوه 
مشكالت و مسائل علمی و فكری مواجهيم و ايران خيلی از ويژگی های 

دمكراسی را ندارد.
زيباكالم تصريح كرد: از بسياری جهات نمی توان نظام كشور را ليبرال دمكراسی 
ناميد چرا كه در نظام ليبرال دمكراسی و در غرب شما می توانيد به هر كسی 

رای بدهيد.
اين كارشناس مسائل سياسی با بيان اين كه طی سال های گذشته هيچ نماينده 
و صاحب نظر علوم سياسی به جمهوری اسالمی نيامده گفت: اين نشان می دهد 
كه نظام ما به ساير كشورها اشاعه پيدا نكرده و هيچ كس نگفته كه ما اين نظام را 

در جای ديگر و يا كشور ديگر پياده می كنيم.
زيبا كالم در ادامه با اشاره به جنبش های چند سال اخير در كشورهای عربی ، اين 
جنبش ها را اسالمی ندانست و گفت: در جنبش مصر و يا رويكرد اعراب، پرچم 
اسراييل و يا آمريكا را آتش نزدند چرا كه جنبش آنها از سر تا به پا ، دمكراسی 

خواه بوده است
در ادامه دكتر خسروپناه گفت : آمريكا و غرب ظاهر دمكراسی درست كرده اند 

وليكن داخلی پراستبداد دارند كه اين رويكرد خود را از ابتدا نيز نشان داده اند.
كارشناس مسائل سياسی ضمن ابراز تاسف از برخی صحبت های بعضی 
كارشناسان در داخل كشور، گفت: متاسفانه افرادی در كشور ما آزادانه همه چيز می 

گويند و بعد عنوان می كنند كه آزادی نيست.
خسروپناه اضافه كرد: اين افراد نه تنها آمريكا را بلكه اسراييل را هم به مشروعيت 

می شناسند و بعد می گويند كه آزادی در ايران وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی، ضمن تشريح مفاهيم مردم ساالری گفت: آيا عده ای اگر 
اقليت بودند كه طرفدار دمكراسی دينی هستند می توانند به زور حكومت كنند؟ كه 

مناظره جذاب عبدالحسین خسروپناه و 
صادق زیباکالم در دانشگاه برگزار شد

بايد گفت از نظر اسالمی اين درست نيست؛ اين حرام شرعی است.
وی اضافه كرد: آقای زيباكالم كه می گويد برزيل پيگير مدل آمريكايی و ليبرال 
دموكراسی است دچار اشتباه شده چرا كه برزيل بشدت مخالف ليبرال است و آنها 
سوسياليست هستند. اين كارشناس مسائل سياسی به الگوگيری جوانان مصری و 
انقالب های منطقه از انقالب اسالمی ايران اشاره كرد و گفت: جوانان مصری در 
ابتدا شعار نه شرقی و نه غربی را سر می دادند و اخوان نيز با موج آنان همراه شد 
كه اين رفتارها با ضدت عليه آمريكا و اسراييل و آتش زدن پرچم های آنان همراه 
بود. خسرو پناه خاطر نشان مرد: انحراف از رفتار انقالبی مردم مصر بعد از روی كار 
آمدن اخوان و برقراری دولتی سلفی شكل گرفت و در ابتدا رويكرد آنان الگوبرداری 

از انقالب اسالمی بود.
وی به صحبتهای زيباكالم كه ادعا كرده بود هيچ تاثيری از سوی انقالب اسالمی 
ايران در جهان شكل نگرفته اشاره كرد و گفت: از بركت الگو شدن انقالب اسالمی 
حزب اهلل لبنان توانست با دست خالی در مقابل رژيم صهيونيستی ايستادگی كند و 
اين مقاومت ها به مردم غزه هم نشات پيدا كرد. اين استاد حوزه و دانشگاه اضافه 
كرد: اكنون شعارهای مردم بحرين بسيار واضح است و نشان دهنده الگو پذيری 
انقالب اسالمی است. خسرو پناه درباره جدا بودن يا نبودن دين از سياست گفت: 
دين اسالم هيچگاه از سياست جدا نبود چرا كه در فرهنگ دينی ما جهاد ، امر به 

معروف و نهی از منكرو موضوعات اجتماعی و سياسی لحاظ شده است.
وی در جواب زيبا كالم كه گفته ائمه و علما به دنبال حكومت داری نبوده اند نيز 
گفت: تمامی علما و اهل بيت برای ارتقای جامعه اسالمی و حكومت داری درست 

در جامعه اسالمی تالش داشته اند.
گفتنی است اين مناظره 7 اسفند با حضور تعداد كثيری از دانشجويان برگزار شد و 
تعدادی از دانشجويان  نيز به علت كمبود فضا دربيرون سالن  پيگير مناظره بودند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، به همت واحد خواهران دفتر نهاد و معاونت 
فرهنگی اردوی تفريحی به كوير مرنجاب ويژه دانشجويان دختر  در روزهای 

15 و 16 اسفند برگزار شد.
در اين اردوی 2روزه دانشجويان به رصد شگفتی های آسمان در شب ، كوير 

نوردی تپه های شنی مرنجاب و بازديد از درياچه نمك پرداختند.
گفتنی است حدود ۳00 نفر از دانشجويان برای اين اردو ثبت نام كردند كه به 

علت محدوديت 50 نفر از دانشجويان  امكان حضور پيدا كردند.

دومين دوره مسابقات دانشجويی »نجات تخم مرغ ها« در دانشكده مهندسی 
مكانيك و صنايع دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در اين مسابقه كه به همت انجمن علمی دانشكده 
مهندسی مكانيك برگزار شد، ۳5 تيم از دانشجويان از دانشكده های صنايع، 
مكانيك، عمران، هوافضا، علوم، برق با بكارگيری خالقيت و استفاده از آموخته 
 های خود سازه  هايی را طراحی كردند تا تخم مرغ های خود را كه داخل اين 
سازه قرار می گيرد به هنگام پرتاب از ارتفاع 11 متری از شكستن نجات دهند.

هيات داوران متشكل از استادان دانشكده مكانيك ، معيارارزيابی را نمره خالقيت، 
كمترين وزن، زمان فرود و همچنين دقت فرود سازه در محل قرار دادند.

در پايان، برندگان اين مسابقه از ميان گروه هايی كه تخم مرغشان را سالم به 
زمين رسانده و نمره باالتری را كسب كردند، مشخص شده وتيم اول مبلغ 
۳00000 و تيم دوم 250000 و تيم خالق 200000 تومان هدايای خود را 

دريافت كردند.
گفتنی است هدف از برگزاری اين مسابقات مهيج علمی كه در كشورهای 
مختلف برگزار می شود، كمك به پرورش ايده های دانشجويی در زمينه طراحی 
و ساخت سازه هايی است كه بتواند انسان را در ارسال و پرتاب كاوشگرها به 
سياره های ديگر ياری كند. در واقع اين مسابقات با هدف شبيه سازی فرود 
كاوشگر ها و سفينه های فضايی كه از خارج جو در سطح زمين يا سيارات ديگر 

فرود می آيند، برگزار می شود.

سومين دوره مسابقه صندلی روزنامه ای با گرايش صندلی سبز در تاريخ 
92/12/17 به همت انجمن علمی دانشكده مهندسی عمران برگزار گرديد.

افزايش روحيه ی كار گروهی، انگيزش علمی و ايجاد ديد مناسب نسبت به 
مسائل سازه ای و محيط زيست از جمله اهداف كليدی اين مسابقه بود.

دومين دوره اردوی زيارتی مشهد مقدس به همت نهاد رهبری در دانشگاه 
ويژه همكاران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، صالحی مدير اجرايی نهاد 
رهبری گفت: پس از موافقت مسئولين محترم دانشگاه اقدامات الزم برای ثبت 

نام و تعيين هتل مناسب و وسيله اياب و ذهاب پيگيری شد.
صالحی گفت : بيش از دويست نفر از همكاران در مهلت تعيين شده ثبت نام 
كردند كه به علت محدوديت در حضور جمعی از همكاران قرعه كشی صورت 
گرفت. صالحی افزود اين اردو در تاريخ 21 لغايت24 اسفند با ظرفيت 100 نفر 

به صورت هوايی برگزار گرديد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در جمع مسئوالن و فعاالن اقتصادی تاكيد كردند: 
امسال حماسه سياسی بوجود آمد ولی متاسفانه حماسه اقتصادی به تاخير افتاد و 

اردوی زیارتی مشهد مقدس 
ویژه همکاران برگزار شد

March 2014 15شنبه 24 اسفند1392، 13 جمادی االولی 1435،

خواجه نصيرالدين طوسي در برنامه ارديبهشت  از شبكه 4 سيما حضور يافته و گفت: 
دانشگاه صنعتي خواجه نصير در نظر دارد مركز مستندات علمي توليدات دانشگاه را 

به زودي راه اندازي كند.
وي افزود: اين مركز الكترونيكي شامل پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي، كارشناسي 
ارشد و دكتري و همچنين گزارش هاي پژوهشي، مقاالت و مطالب درسي 

دانشجويان است كه در معرض استفاده عموم قرار مي گيرد.
خاكي صديق در ادامه با اشاره به وضعيت علمي كشور در حال حاضر گفت: جايگاه 
كشور را مي توانيم از طرفي با گذشته خودمان مقايسه كنيم و از طرفي بايد مقايسه 
با وضعيت كنوني دنيا را در نظر بگيريم، اگر با گذشته خودمان مقايسه كنيم بسيار 
پيشرفت كرده ايم و قابل قياس با گذشته نيستيم ولي در مقايسه با وضعيت كنوني 

كشورهاي دنيا شرايط مطلوبي كه ايده آل دنياي مهندسي باشد نداريم.
رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي اظهار داشت: اگر بخواهيم مدلي 
براي پيشرفت دانشگاه هاي صنعتي داشته باشيم اين مدل بر اساس آموزش، توليد 
علم و توليد ثروت پياده سازي مي شود كه توليد علم همان توليد مقاالت است ولي 
توليد ثروت تربيت مهندسان كارآفرين به شمار مي رود. وي اضافه كرد: شاخصه هاي 
توليد علم و توليد ثروت با يكديگر در ارتباط هستند ولي اگر بخواهيم موفق باشيم 
بايد در هر دو شاخصه  به يك ميزان پيشرفت كنيم زيرا پيشرفت تنها در يك بخش 
زيان آور است. خاكي صديق عنوان كرد: فارغ التحصيالن دانشگاه هاي صنعتي بايد 
در نيروگاه ها، پااليشگاه ها بخش حمل و نقل ارتباطات و غيره به كار گرفته شوند 
كه البته در حال حاضر اينگونه است ولي به اين ميزان كفايت نمي كند زيرا ما در 
فضاي رقابتي بين المللي هستيم. بنابراين نگاهداشت وضع موجود الزم است ولي 
كافي نيست. به گفته رئيس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ما بايد به 

فكر ارتقا و توليد قابل رقابت با محصوالت خارجي باشيم.

ابالغ سياستهای مقاومتی بايد سرآغازی برای حماسه اقتصادی درسال 9۳ باشد. 
به گزارش مهر جمعی از مسئوالن و فعاالن اقتصادی با رهبر معظم انقالب ديدار 
كردند. رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن و فعاالن اقتصادی تصريح كردند: 
سياستهای اقتصاد مقاومتی يك تدبير پويا و بلندمدت برای اقتصاد كشور است 
و اهداف نظام جمهوری اسالمی را در زمينه اقتصادی برآورده ميكند.ايشان در 
اين جلسه تاكيد كردند: امسال حماسه سياسی بوجود آمد ولی متاسفانه حماسه 
اقتصادی به تاخير افتاد. ابالغ سياستهای مقاومتی بايد سرآغازی برای حماسه 

اقتصادی درسال 9۳ باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه ای همچنين خاطر نشان كردند: ورود به ميدان عمل 
اقتصاد مقاومتی، يك عمل صالح است، هر كه در اين راه عمل و اقدام كند، قطعا 
مصداق “و عملوا الصالحات« است.رهبری همچنين با اشاره به اينكه در اقتصاد 
مقاومتی بايد مردم محوری مورد توجه قرار گيرد، خاطر نشان كردند: سياستهای 
اصل 44 برای همين بود، كارهايی هم انجام شد ولی حقش ادا نشد. به مردم در 
زمينه اقتصاد كمتر بها داديم.ايشان ادامه دادند: در اقتصاد مقاومتی، مسئوالن بايد 
به مسئله اصالح الگوی مصرف و پرهيز از اسراف و ريخت و پاشهای زائد توجه 
كنند. اقتصاد مقاومتی،رياضت نيست بلكه اگر اين سياستها اعمال شود موجب 

آسايش و رفاه خواهد شد.
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