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به گزارش روابط عمومی به نقل از واحد مرکزی خبر؛ قشقاوی در نشست فرهنگی 
بسیج اساتید دانشگاه های تهران که در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
برگزارشد به موضوع هسته ای و مذاکرات کشورمان با 5+1 اشاره کرد و افزود: این 

مسئله مربع شکل است که باید برای تحلیل آن هر چهار ضلع را در نظر گرفت. 
وی اصل مذاکره و استمرار آن ،خطوط قرمزهسته ای،گشایش اقتصادی و 
دیپلماسی عمومی را چهار ضلع اساسی تحلیل مسئله هسته ای کشورمان دانست و 

افزود:  اگر این چهارضلع با یکدیگر در نظر گرفته نشود به نتیجه نمی رسیم. 
قشقاوی افزود:  مذاکره یعنی مسئله هسته ای را با گفتگو و کار دیپلماتیک پیشبرد و 

شاید نقطه مقابل آن جنگ یا مقاومت منهای مذاکره باشد. 
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده است ایران در همه مقاطع تاریخی اهل مذاکره 
بوده است به حضور موثر ایران در مذاکرات مربوط به افغانستان و عراق اشاره کرد 
و گفت:  امروز نیز سیاست نظام اصل مذاکره و تداوم آن است و اگر این سیاست 

مدیریت کالن علم وفناوری زیر سایه سنگین سیاست
علم و فناوری در کشور ما یکی از موضوعاتی است که با توجه به تاکیدات 
مسوولین ارشد کشور حیاتی ترین شاهراه ادامه حرکت و بقای کشور چه از 
جهت مادی و چه از نظر معنوی است. به همین دلیل در سال های گذشته و 
پس از تدوین چشم انداز 20 ساله کشور چند سند باالدستی دیگر تدوین شد تا 
بتوان اهداف چشم انداز را محقق نمود. از جمله این اسناد میتوان به نقشه جامع 
علمی کشور و نیز سند راهبردی علم و فناوری اشاره نمود که اخیرا از سوی رهبر 
انقالب ابالغ گردید. عالوه بر این اسناد، در هر یک از حوزه های تخصصی نیز 
اسناد باالدستی دیگری در راستای نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است.

همه این نقشه های راهبردی گویای راهی طوالنی و سخت جهت تحقق 
اهداف چشم انداز کشور است به طوری که مطابق اشارات مسئولین ارشد 
کشور توقف به معنای سقوط خواهد بود. این وضعیت حساس و مهم از یک 
سو و چالش های اخیر مدیریت کالن علم و فناوری در کشور در حوزه های 
غیر پزشکی یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نگرانیهای مهمی را در 
راستای تحقق اهداف راهبردی علمی کشور ایجاد میکند. جایگاه رفیع چنین 
مدیریتی که می بایست بدور از هر گونه سوءاستفاده و برداشت های شخصی 
و سیاسی در محیطی کامال مستقل به اهداف عالیه کشور بیندیشد متاسفانه 
امروز به تنها وزارت خانه ای بدل شده است که با گذشت بیش از یک سال از 
آغاز به کار دولت جدید هنوز نتوانسته است به ثبات کامل برسد. اگر چه در این 
مجال بدنبال اینکه در این موضوع مهم دولت یا مجلس مقصرند نمی خواهیم 
بپردازیم، آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که چنین وضعیتی در نهایت به 
چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد که همه را در بر خواهد گرفت. عدم حرکت 
فعالیت های عمومی کشور در چهارچوی های اسناد باالدستی علمی و بدون 
پشتیبانی تخصصی مدیریت کالن علمی کشور از یک طرف منجر به غیر 
علمی اداره شدن کشور خواهد شد و از سویی دیگر دست نیاز مباحث علمی 
کشور را به سمت خارج از کشور دراز خواهد نمود. اکنون جای این سوال است 
که با ایراد مقدمات ارائه شده و بیان اهیمت جایگاه علم و فناوری آیا نمی بایست 
مسئولین دست اندر کار این موضوع نگاهی ویژه و اساسی به آن می داشتند 
و در فضایی با نگاه به راه پر پیچ و خم رو برو به این مساله فکر کنند؟ آیا واقعا 
سطح اختالفات سیاسی به قدری باالست که می توان حیات علم و فناوری 
کشور را فدای این اختالفات نمود؟ گاهی اوقات این تردید ایجاد می شود که 
مسئولین امر در نهادهای مختلف هنوز اهمیت نقش علم و فناوری را در حیات 
مادی و معنوی کشور به درستی دریافت ننموده اند که این شاهراه حیاتی را 

قربانی اختالفات اگر چه به حق سیاسی نموده اند.

سرآغاز سخن

 نشست اساتید بسیجی دانشگاه های تهران با حضورمعاون وزیر امور خارجه 
برگزار شد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرگفت: یک مشکل عمده در صحنه آموزش 
عالی به اسم کیفیت داریم اگر مراقب نبوده و گذر از کمیت به کیفیت را به 
درستی انجام ندهیم شکاف عمیقی در دسترسی ما به دانشگاه اسالمی مورد 

نظر رهبر معظم انقالب بوجود خواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی ؛ دکترخاکی صدیق روزجمعه 23 آبان در نشست 
اساتید بسیجی دانشگاه های تهران که در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

طوسی برگزار شد، اظهار داشت:
 اگر بخواهیم اخالق کیفیت کاری و به طور کل اخالق را معنا کنیم به معنای 
ساده رعایت اصول اخالقی که همان یک رنگی و پرهیز از ریا و تظاهر 
است،معنی می شود و در صورتی که مناسبات کاری ما متناسب با شریعت 
الهی باشد و از طرفی دیگردر تولید علم نافع شده باشیم و همچنین ارتقای 
کیفیت زندگی شهروندان را در دانشگاه اسالمی در نظر داشته باشیم، آن 

اخالق کیفیت کاری را به درستی انجام داده ایم.  
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاهیان ما چه مقدار با این دانشگاه ها فاصله 
دارند و این شکاف را چگونه باید پر کنیم و در یک برنامه کوتاه یا میان مدت 
چگونه باید این کار را انجام دهیم، بنده اگر بخواهم در مورد این موضوع 
صحبت کنم کلید واژه های بسیاری را می توان پیدا کرد، اما دو کلید واژه 
به نظرم می آید که از همه پررنگ تر است یکی »اخالق« و دیگری بحث 

»کیفیت« کار است.  
وی تصریح کرد: همین معنای ساده ای که می دانید در واقع همان رعایت 
اصول اولیه »اخالق« که در  درستی ، پرهیز از ریا و تظاهر و رعایت اصول 
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اخالق حرفه ای و مهندسی ادامه پیدا می کند که در واقع مسئولیت و صیانت 
از این نوع اخالق به عهده ماست. 

 وی افزود: ما که دست اندرکار دانشگاه هستیم ،توقع بیشتری از ما می رود که 
به ما برچسب دینی هم خورده باشد و توقعی که از ما می رود خیلی بیشتر از 

همکارانی است که از این قضیه دورتر هستند. 
رئیس دانشگاه اظهار داشت: در خصوص کلید واژه دوم یا همان »کیفیت« کار 
باید عرض کنم که ما علی رغم تمامی دستاوردهایی که داریم متاسفانه برخی 
دستاوردهای علمی ما را زیر سوال می برند اما ما در دانشگاه هستیم و فارغ 
التحصیالن را در صنعت می بینیم که این دستاوردهای بزرگ را چه کسانی 
ایجاد می کنند؛ به طور مثال پهپادی که شناسایی شد ،بحث انرژی هسته ای 
که مذاکره کنندگان ما به پشتوانه همین دانشگاه ها پیش می روند، در سیستم 
دفاعی نیز که چند روز پیش سالگرد شهید تهرانی مقدم بود ما دانشجویانی 

داشتیم که با این شهید کار می کردند و جای تحسین دارد.  
وی ادامه داد: علی رغم همه این موضوع ها ما چالش های جدی و کیفی 
هم در آموزش عالی داریم در کنار کمیتی که در سال های اخیر ایجاد شده در 
صحنه آموزش عالی ما یک مشکل عمده به اسم کیفیت داریم که اگر مراقب 
این نباشیم و گذر از کمیت به کیفیت را به درستی انجام ندهیم این موضوع 
یک شکاف عمیق می شود و دسترسی ما را به یک دانشگاه مورد نظر رهبر را 

در آینده با مشکل مواجه کنند

تغییرکند نه وزیر و نه هیچ کس دیگری اجازه مذاکره نخواهد داشت. 
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه گفت:  زیر سوال بردن مذاکره خالف 

سیاست نظام است . 
قشقاوی خط قرمز هسته ای را ضلع دوم تحلیل مذاکرات دانست و گفت:  پشت 
تالش ها و دستاوردهای هسته ای، اقدامات فنی و تقدیم شهیدان برای هسته 
ای شدن است و در حالیکه زیر تهدیدها و تحریم های دشمن قرار گرفته ایم ،اما 
از این دستاورد ملی حمایت می کنیم و  کسی نمی تواند این خط قرمز موجود را 

نقض کند. 
وی گشایش اقتصادی و توجه به تولید اجماع ملی برای توسعه این بخش را یکی 
دیگر از اساسی ترین موضوعات در مسئله هسته ای دانست و گفت: باید به عنوان 
فرهنگ بسیجی احترام به سرمایه گذاران جابیفتد و به آنان تسهیالت ارائه شود . 

قشقاوی گفت: دولت و نظام باید در قبال برخی مفاسد اقتصادی احساس مسئولیت 
کنند. 

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه گفت: در پیشنهاد و توافق هسته ای باید 
نحوه دسترسی به پول ملی و بیت المال به عنوان وظیفه ای شرعی در مذاکرات 

تلقی شود و به حق خود دست یابیم. 
وی بیمه شدن کشتی ها ،باز شدن ال سی ها و سوئیست بانکی را از جمله مواردی 

دانست که باید در مذاکرات محقق شوند. 
وی با اشاره به نقد منتقدان گفت:  مقاله هایی را مورد توجه قرار می دهیم که به 

طور جامع ارزشمند باشد و در کنار انتقاد ،پیشنهاد ارائه کند. 
قشقاوی تبعیین مظلومیت و حقانیت ایران در افکار عمومی جهان را به عنوان 
دیپلماسی عمومی حائز اهمیت دانست و گفت:  مردم جهان باید به این مسئله 
واقف شوند که رژیم غاصب صهیونیستی با داشتن صدها بمب اتمی عضو پیمان 
ام پی تی نیست و در فضای مجازی کمتر از صد خبر درباره نیروگاه های این رژیم 
وجود ندارد،اما در طرف مقابل کشوری که بمب اتم ندارد، براساس فتوای رهبری 
بدنبال آن نیست و به اذعان آژانس بین المللی هسته ای فعالیت هایش صلح آمیز 
بوده و عضو ام پی تی است اما بیش 20 میلیون خبر در خصوص نیروگاه های 

نطنز و فردو مخابره شده است. 
وی گفت: بسیج دانشگاهی باید نیم نگاهی به دیپلماسی عمومی در جهان داشته 
باشد چراکه این مسئله منجر به روی کار آمدن سیاستمداران و دیپلماسی سیاسی 

و رسمی کشورها خواهد شد. 
وی گفت:  باید همچون حضرت زینب کبری)س( و ام کلثوم)س( که توانستند 
دیپلماسی عمومی یزید و یزیدیان را بدست گیرند افکار عمومی کشورها بویژه 

آمریکا و نیوزلند را به سوی خود جذب کنیم. 
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه همچنین درباره نحوه مذاکرات با طرف 
آمریکایی و ادبیاتی که در جلسات به کار گرفته می شود،پافشاری بر رفع تحریم ها 
،تاریخچه ایران در پذیرش معاهدات ننگین قبل از انقالب و مسئله دریای خزر و 
ایستادگی در مواضع و رعایت خطوط قرمز در اجالس مسقط و همچنین تاریخچه 

پیدایش داعش به صورت محرمانه و غیر رسانه ای سخنان کوتاهی ارائه کرد. 

دکتر مهدی احسانیان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در گفتگو باخبرنگار 
با دانشکده ها برای معرفی پژوهشگران  روابط عمومی، گفت: رایزنی ها 

برترانجام شده و درحال جمع آوری اطالعات هستیم.
احسانیان افزود: ازهردانشکده چند نفر نامزد به عنوان پژوهشگر برتر خواهند 
بود که در نهایت توسط هیات داوران )متشکل از برخی معاونین پژوهشی 
دانشکده ها به انتخاب شورای پژوهشی و نماینده ریاست دانشگاه(، نفرات 
نمونه  دانشجویان  همچنین  شد،  خواهند  معرفی  جشن  روز  در  برگزیده 
پژوهشی در مقطع ارشد و دکتری نیز در روز جشن معرفی و هدایای خود را 

دریافت خواهند کرد.
از  تقدیر  بر  بار عالوه  اولین  برای  امسال  دانشگاه گفت:  پژوهشی  معاون 
فعالترین  سال1392و  در  یافته  اتمام  پروژه  برترین  پژوهشی،  برگزیدگان 
آزمایشگاه پژوهشی در سال1392 و همچنین در بخش انتشارات و کتاب نیز 

فعالترین عضو هیات علمی معرفی خواهد شد.
وی تصریح کرد: رویکرد امسال  ما این است که نمایشگاهی از دستاوردهای 

جدید دائر نمایم ، اگرچه محدود باشد.
گفتنی است مراسم جشن پژوهش امسال 8 دیماه در دانشکده مهندسی 

عمران برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج اساتید دانشگاه صنعتي خواجه نصیر طوسی در همایش بسیج 
اساتید گفت: یکی از موضوعات مهم از آموزه های قیام امام حسین )ع( برنامه 
ریزی استراتژیک و کالن نگر است، امام حسین )ع( از ابتدای قیام نشان 
دادند زمانی که از مدینه حرکت می کردند و وصیت نامه هایی که نوشتند نشان 
دادند که برنامه ای بسیار دقیق، بلندمدت و دوراندیشانه دارند مقام معظم 
رهبری هم همیشه تاکید می کنند هدف را در اولویت قرار دهید، چرا که 
حضرت سیدالشهداء به ما یاد دادند که از ابتدای قیام خود برای همه مراحل 
قیام برنامه ای دقیق، راهبردی و دوراندیشانه داشتند و همچنین از اهداف 
سیدالشهداء پرهیز از برنامه ریزی بر مبنای منافع و داشتن برنامه دورنگر 
و کالن برای آینده اسالم بود. شاهانی اظهار داشت: جنگ نرمی که مقام 
معظم رهبری مطرح فرمودند را باید جدی بگیریم شبکه های ماهواره ای و 
اینترنتی غرب در واقع فقط یک امپراطوری شیطان است که خبر دروغ را هم 
راست نمی گوید حواسمان باشد که اول خودمان قدرت تحلیل پیدا کنیم و 
بعد این قدرت را به قشر جوان منتقل کنیم آیه قرآنی در این زمینه بیان شد 
که؛ هرچیزی که باعث سلطه و ایجاد راهی علیه کافران برای مومنین باشد، 

خداوند این را نهی می کند و حرام است.   

امام سجاد)ع(:نامـه نـصیر

بسیار عجیب است از کسانی که 

برای این دنیای زودگذر و فانی کار 

می کنند و خون دل می خورند ولی 

 آخرت را که باقی و ابدی است رها 

و فراموش کرده اند

هفتاد ونهمین نشست اساتید بسیجي دانشگاه هاي تهران 
در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

ادامه مطلب ، دکتر علی خاکی صدیق:
 تالش ما باید دسترسی به دانشگاه اسالمی مورد 

نظر رهبر معظم انقالب باشد 

دکتر علی خاکی صدیق:
 تالش ما باید دسترسی به دانشگاه اسالمی مورد 

نظر رهبر معظم انقالب باشد 

معاون وزیر امور خارجه در 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر:

داشتن غني سازي صنعتي خط قرمز ماست

شاهانی :  جنگ نرمی که مقام معظم رهبری مطرح 
فرمودند را باید جدی بگیریم

پژوهشگران نمونه دانشگاه
 معرفی خواهند شد

صفحه 1

تالش ما باید دسترسی به دانشگاه اسالمی مورد نظر رهبر معظم انقالب باشد

داشتن غنی سازی صنعتی خط قرمز ماست

پژوهشگران نمونه دانشگاه معرفی خواهند شد

جنگ نرمی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند را باید جدی بگیریم

صفحه 2

گرامیداشت مقام شهدای کربال

حضور پر رنگ دانشگاه در اولین همایش کنترل و ابزار دقیق

هیات خیمه عشق دانشگاه

مراسم بزرگداشت دهه ریاضیات در دانشکده ریاضی

وزارت علوم همچنان بدون وزیر

پنجمین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم

کل یوم عاشورا و کل ارض کربال

همایش بسیج کارکنان دانشگاه برگزار خواهد شد

نشریات دانشجویی دانشگاه طعم حضور در نمایشگاه مطبوعات را چشیدند

ادامه مطلب در همین صفحه



گزارش ویژه
ساختمان شهرک غرب در انتظار وزیر جدید

جناب آقای دکتر اسالمی فارسانی
با نهایت تاسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت گفته ، ازدرگاه 
خداوند منان براي شما  ونزدیکان صبر جمیل  و اجر جزیل و براي آن 

عزیز سفر کرده آمرزش  و غفران  الهي مسآلت مي نماییم

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای دکتر سیروس آقا نجفی
ارتقاء شما را به مرتبه استادی تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای دکتر سعید ایرانی و
جناب آقای دکتر حمید خرسند

ارتقاء شما را به مرتبه دانشیاری تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

به گزارش روابط عمومي، دسته عزاداري دانشگاه در دانشکده هاي  برق وکامپیوتر 
،عمران و مکانیک و هوافضا برگزار گردید.

جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه از دانشکده عمران به سمت 
دانشکده مکانیک حرکت کرده و با حضور در دانشکده مکانیک وصنایع به 
عزاداري پرداختند. همچنین در دانشکده برق وکامپیوتر و همچنین دانشکده 
هوافضا نیزجمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان به مناسبت شهادت ساالر 

شهیدان دسته های عزاداري برپا کردند.
گفتني است این عزاداري ها روز شنبه 10آبان ماه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نخستین همایش کنترل و ابزار دقیق با حضور 
ریاست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،استاندار مرکزی و جمعی از 
اساتید دانشگاه و مسئوالن صنعتی با هدف تعامل و ارتباط هر چه بیشتر صنعت و 

دانشگاه در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.
دکترعلی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این 
همایش با تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین علیه السالم گفت: ارتباط هر 
چه بیشتر بین صنعت و دانشگاه سبب پیشرفت روز افزون جامعه اسالمی ایران 

می شود.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه و صنایع، بیان 
کرد: این امر سبب بهبود فعالیت ها، استفاده حداکثری از منابع، باال بدون راندمان 

کاری و کاهش آالیندهای کارخانه ای می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
صنعتی و دانشگاهی بودن استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی ظرفیت های 
خوبی را در این زمینه دارد و به دلیل اینکه در مرکز کشور و نزدیک به پایتخت قرار 
دارد می تواند تعامل گسترده ای با همه دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های بزرگ 

پایتخت داشته باشد.
خاکی صدیق در ادامه سخنانش مطالعه و پژوهش را به عنوان یک وظیفه برای 
دانشگاه ها دانست و اظهار کرد: مطالعه و پژوهش به عنوان یک وظیفه دانشگاه ها 
در زمینه تحلیل و طراحی سیستم های کنترل در دهه های آینده همانند دهه های 

گذشته در توسعه پایدار و حضور در فضای بسیار شدید رقابتی آینده موثر است.
وی همچنین به فعالیت های که دانشگاه می تواند در رابطه با همکاری با صنعت 
انجام دهد، گفت: محور اول ارتباط با حلفه های کنترل است که می توانیم بر روی 
سیستم های نترل اتوماسیون عمومی و بهینه سازی حلقه های اتوماسیون موجود 

مطالعه و کار کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: بحث دیگری مدل سازی و پیش بینی نرم افزاری و 

بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات  کشور 15 لغایت 23 آبان در مصالی 
امام خمینی )ره( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در بخش دانشگاهی این نمایشگاه، دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار حضور یافت و تعدادی از نشریات جدید 
و نشریات گذشته دانشجویی از جمله خورشید، باب همایون، عصر ما، نثر نصیر، 
سه نقطه، سالم، نسیم اعتدال، تلنگر، مختصات، دریچه، چند وجهی، نصیریوم، 
پیشرفت و عدالت، نامعادله، عصر رایانه، برآیند، پادساعتگرد، صادقانه، پالک 16، 

ضرب آهنگ، نمای نزدیک، چکامه و... به معرض نمایش درآمدند. 
گفتنی است آقای محمد مالنوری و خانم  مهرناز خانلری در طول برگزاری 
نمایشگاه به عنوان نمایندگان اصلی  نشریات دانشجویی در این نمایشگاه حضور 
داشتندو نمایندگان سایر نشریات نیز با حضور در غرفه دانشگاه نسبت به معرفی 

نشریات دانشگاه به مراجعه کنندگان همکاری نمودند.

با پایان یافتن ماه محرم ماه اندوه و عزا، دوستداران عترت پیامبر گرامی گرچه جامه 
عزا از تن به در می کنیم اما تألم این جفای بزرگ امت در حق پیامبرشان را هرگز 
نمی توانیم از دل بیرون کنیم .مگر قرآن کریم از زبان نبی اکرم )ص( شکوه و 
شکایت مهجور گذاردن قرآن را به پیشگاه عدل الهی نمی برد.قرآن مهجور همان 
قرآن بدون مبین ومفسر است چرا که محدثین شیعه و سنی نقل کرده اند که پیامبر 
اعظم فرمود »من دو یادگار گرانقدر در میان شما به جای می گذارم که اگر به آن 
دو متصل باشید پس از من گمراه نمی شوید و این دو نیز هرگز از هم جدا نخوهند 
شد .«مهجور گذاردن قرآن یعنی بی بهره ماندن از فهم عمیق حامالن علم کتاب 
الهی بسنده کردن به فهم سطحی و ظاهری از آیات محکم و راه نداشتن به درک 

معانی متشابهات قرآن . 
مهجور گذاردن قرآن یعنی کج فهمی ،عمل به دریافت های ناقص شخصی،بدعت 
گذاشتن در دین،عوض کردن جای حالل و حرام الهی و توجیه آن به نام دین 

.همان که امروزه در چهره زشت وهابیت افراطی به وضوح آشکار است.
اما حضرت حسین بن علی علیه السالم، شهید درک و فهم ناقص از دین و جدا 
کردن قرآن از عترت شد،آنچنان که گفته شده سپاه یزیدیان با مقصد قربت الهی 
و به امید پاداش بهشت به آن حضرت حمله کردند.امروز هم صحنه های جنایت 
دنباله روهای یزید را دیده اید که با بانگ تکبیر جنایت می کنند و سر انسانهای 

مظلوم را می برند یعنی عاشورا و کربال ادامه دارد.

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه رأی اعتماد دکتردانش آشتیانی، 
وزارت علوم را وزارتی حائز اهمیت بسیار برشمرد و گفت: وزارت علوم از این 
دیدگاه که میلیون ها دانشجو و ده ها هزار عضو هیأت علمی، اساتید، محققان و 
پژوهشگران در چارچوب و قوانین آن سرنوشت فعالیت علمی کشور را مشخص 
می کنند، بسیار اهمیت دارد. روحانی ادامه داد: آنچه برای ما مهم است پیشرفت 
علم،  دانش و پژوهش کشور است، ما در پی آن هستیم که ایران عزیز اسالمی 
به عنوان مرجع علمی بزرگ در منطقه و حتی در آینده در سطح جهان باشد، 
همانطور که امروز در برخی موارد علمی جدید و های تک ما در رده های باال 
هستیم که می  توانیم با کشورهای پیشرفته در صحنه رقابت قرار گیریم. وی اضافه 
کرد: فضای دانشگاه عمدتاً باید فضای علم و فرهنگ باشد نه فضای سیاسی و 

سیاسی کاری.
 رئیس جمهور نسبت به ویژگی های وزیر علوم گفت: نسبت به وزارت علوم اعتقاد 
بر این است که باید فردی مسئولیت این وزارتخانه را بپذیرد که از لحاظ علمی 
و دانشگاهی در سطح قابل قبولی باشد و در رشته خود نیز صاحب نظر و مجتهد 
باشد، گریدهای علمی الزم را طی کرده باشد و مقاالت علمی الزم را نوشته باشد 
و به عنوان یک چهره علمی باشد. روحانی ادامه داد: برای وزارتخانه مهم علوم 
شخصی می تواند مسئولیت آن را بپذیرد که از دید دانشگاهیان و جامعه صاحب نظر 
و عالم باشد. رئیس جمهورگفت: قولی که در انتخابات 24 خرداد به مردم داده شد 
این بود که ما به دنبال قانون گرایی و نشاط علمی در دانشگاه ها هستیم به همراه 

تعالی بیشتر فرهنگ اسالمی. 
البته ما باید همه به وعده های خود عمل کنیم و نسبت به آن وعده هایی که به 
مردم دادیم آماده انجام آن باشیم. وی خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها لجبازی را 
برای رئیس جمهور و مجلس به کار می برند. این واژه نه مناسب برای مجلس و 

نه برای دولت است.
فخرالدین احمدی  دانش آشتیانی چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی 
وزارت علوم درجلسه رأی اعتماد مجلس ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام 
سجاد )ع( گفت: از روحانی به خاطر توجه خاص به توسعه علمی کشور و حسن 
اعتماد به بنده در معرفی به عنوان وزیر علوم تشکر می کنم. وی افزود: فکر می کنم 
مسئله همه ما ضرورت اهتمام به توسعه علمی کشور است چون توسعه علمی 
کشور شرط الزم برای توسعه همه جانبه کشور است. وی با اشاره به چالش هایی 
که در آموزش عالی وجود دارد، گفت: ما در رابطه با ارتقای کیفیت، کارآمدی نظام 
آموزش عالی در رابطه با علم در جامعه توانمندی های خروجی دانشگاه باید فعالیت 
کنیم و برنامه داشته باشیم، در رابطه با ارتباط دانشگاه و صنعت باید برنامه داشته 

باشیم. باید این نگاه منطقه ای حاکم باشد و به فکر منافع مالی دانشگاه ها باشیم.

گرامیداشت مقام شهدای کربال

هیات دانشجویی خیمه عشق دانشگاه 

حضور پررنگ دانشگاه 
در اولین همایش کنترل و ابزار دقیق

مراسم بزرگداشت دهه ریاضیات 
در دانشکده ریاضي

به گزارش روابط عمومی، در آستانه گرامیداشت هفته بسیج،بسیج گارگنان 
دانشگاه برنامه های متنوعی از 1آذر لغایت 6آذرماه درنظر گرفته است.

علیرضا امیرحاجلو مسئول بسیج کارکنان دانشگاه گفت: برگزاری مسابقات 
فرهنگی، اهدای گل به کارکنان، دیدار کارکنان بسیجی با ریاست دانشگاه، 
تکریم کارکنان ایثارگران دانشگاه،برگزاری همایش بزرگ بسیج کارکنان در 
روز5 آذر ماه در دانشکده عمران و اهدای جوایز مسابقات برگزار شده از جمله 

فعالیتهای هفته گرامیداشت بسیج کارکنان می باشد.

به گزارش روابط عمومی،  بعد از دکتر دانش آشتیانی عضو هیات علمی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، روحانی گزینه پنجم خود را معرفی کرد. محمد 
فرهادی متولد سال 1328 از شهرستان شاهرود است. این گزینه پیشنهادی 
دولت برای وزارت علوم در سال 1347 وارد دانشگاه فرودسی مشهد شده است 
و دوره طب عمومی و تخصصی را در همان دانشگاه گذرانده است. وی در سال 
1359 به عنوان متخصص گوش و حلق و بینی فارغ التحصیل شد و در حال 
حاضر جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران است.
*چهره ماندگار سال 89 

فرهادی در سابقه خود ضمن برعهده داشتن مسئولیت وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی طی سال های 1364 تا 1368 وزیر بهداشت دولت خاتمی نیز بوده است.

از دیگر سمت های وی رئیس دانشگاه تهران، قائم مقام سازمان هالل احمر، 
مشاور وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی کشور است. او همچنین، ریاست 
»صندوق حمایت از پژوهشگران کشور« را از سال 1382 تا بهمن 1389 بر 
عهده داشته است. وی همچنین در سال 89 بعنوان چهره ماندگار معرفی شد.

باتوجه به بروز رسانی سامانه پیامکی روابط عمومی،کلیه 
کارمندان با مراجعه به وبسایت روابط عمومی شماره همراه 

   pr.kntu.ac.ir     خود را درج نمایند

اطالعیه

دانشجویان گرامی در صورت تمایل به همکاری،  به روابط عمومی 
دانشگاه مراجعه نمایید.   pr.kntu.ac.ir      تلفن : 88797463

پارامترهای مهم برای مدیریت رفتارهای آینده، کوتاه مدت و میان مدت و بلند 
مدت است که می توانیم در این زمینه عیب یابی و پیش عیب یابی برای کاهش 

صدمات ناشی از عیب و خطاها ی مهم در سیستم را بررسی وکنترل کنیم.
رئیس دانشکاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ادامه داد: دانشگاه می تواند در 
آموزش های تخصصی در تمام زمینه های کنترل اتوماسیون در خدمت صنایع 

بوده و ارتباط خوبی در این زمینه برقرار کنیم.
دکتر خاکی صدیق در بخش دیگری از سخنانش سیستم های کنترل فرآیند های 
صنعتی، کنترل فرآیند های شیمیایی، انواع نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی 
با صدها حلقه کنترل، کنترل سیستم های مخابراتی و مهندسی پزشکی را از 
مهمترین کاربردهای مهندسی کنترل عنوان کرد، و ادامه داد: برای طراحی سیستم 
های کنترل در آینده با توجه به منابع و مسائل زیست محیطی بحث فناوری های 

سبز و نقش کنترل در آن بسیار ضروری است.
گفتنی است این همایش 7آبان ماه در دانشگاه صنعتی اراک برگزار گردید.

هیات دانشجویی خیمه عشق دانشگاه به مناسب ایام محرم و صفر از تاریخ 1 
لغایت 5 اذر در دانشکده برق برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی، هیات دانشجویی خیمه عشق  یکی از قدیمیترین هیات 
های مذهبی دانشگاه می باشد هرساله  مراسمات مختلفی برگزار می کند، امسال 
نیز مراسم عزای امام حسین )ع( با حضور حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسمی  
و مداحی ذاکرین اهل بیت به مدت 5شب درمسجدالنبی)ص( دانشکده برق و 

کامپیوتر ازنماز مغرب برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومي، به مناسبت بزرگداشت دهه ریاضیات ) اول تا دهم آبان 
ماه هر سال( مراسمی  در روز دوشنبه مورخ 5آبان در محل سالن شهید چمران 

پردیس علوم با حضور اساتید و دانشجویان برگزارشد.
 دکتر ذاکري رئیس دانشکده ریاضي هدف از برگزاري این همایش را توجه ویژه به 
شان و منزلت علوم بنیادي به خصوص علوم ریاضي، ایجاد انگیزه و نشاط علمي و 
مشارکت دانشجویان رشته ریاضي در اجراي برنامه هاي فرهنگي در دانشگاه بیان 
نمود.در این مراسم آقایان دکتر رحیم زارع استاد دانشکده ریاضي دانشگاه تهران و 
دکتر حمیدرضا تقي راد استاد گروه کنترل دانشکده مهندسي برق به ارائه سخنراني 
پرداختند. همچنین در این مراسم ازدانشجویان افتخار آفرین در سي و هشتمین 

دوره مسابقه دانشجویي ریاضي ایران تقدیر بعمل آمد.

نشریات دانشجویی دانشگاه طعم حضور در 
نمایشگاه مطبوعات را چشیدند

همایش بسیج کارکنان دانشگاه برگزار خواهد شد 

کل یوم عاشورا و کل ارض کربال وی افزود:  کیفی سازی برنامه های آموزش عالی، تحقیقات و فناوری از اولویت 
برنامه های من است و همچنین حفظ فضای سالم فرهنگی در دانشگاه، مشارکت 
در توسعه اقتصادی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، توسعه ارتباط بین دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، توجه به علوم انسانی و نقش آن بر توسعه از اولویت های 

دیگری است که به آن خواهم پرداخت.
 آشتیانی با بیان اینکه دانشگاه از سه حوزه علم، دین و جامعه برخوردار است، افزود: 
در روزهای کنونی گسستگی بین علم و دین و جامعه وجود دارد. فعالیت های علمی 
تلفیقی با رفتارهای دینی باید داشته باشد نه چیز جدایی از فعالیت های آموزشی. 
وی ادامه داد: برنامه ها باید طوری تنظیم شود که منجر به کاربرد در جامعه شده و 
نیازهای جامعه را برطرف کند. آشتیانی تصریح کرد: چون من در گذشته کارهایی را 
در این راستا انجام داده ام مطمئنم می توانم با همکاری نمایندگان محترم، دانشگاه 
و مراکز پژوهشی را به نقطه ای که اقتدار علمی منجر به اقتدار نظام شود و دانشگاه 
را به نقطه ای که تولید ثروت کند برسانیم. وی ادامه داد: بایددانشگاهی داشته 
باشیم که در اقتصاد کشور کمک کنیم. من سعی دارم دانشگاه را در مسیری 
قرار دهم که به دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. دانش آشتیانی با اشاره به 5.5 
میلیون دانش آموخته دانشگاه ها که باید وارد بازار کار شوند، اظهار داشت:می توان با 

برنامه ریزی های درست فارغ التحصیالن دانشگاه ها را به کار گیریم.
 وزیر پیشنهادی با اشاره به اقداماتش در دوران جنگ گفت: نمی دانم با چه زبانی 
بگویم این کسی که این اقدامات را در دوران جنگ انجام داده، می تواند مخالف 

بسیج باشد؟ من خود یک بسیجی ام و دست همه بسیجیان را می بوسم.
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