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 بسمه تعالی
 

 "یرفع ا... الذین آمنوا منهم و الذین اوتوا العلم درجات"
 

شود در اين روز که با شهادت دکتر خانعلی در ارديبهشت هر سال ياد آور روز تکريم و نکو داشت مقام معلم و استاد گرامی داشته می 21

های مقام ارجمند معلم و استاد در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی موضوعيت يافت از زحمات و تالش 85و شهيد مطهری در سال  0231سال 

 گردد.جامعه تقدير و سپاسگذاری می

گردد. معلم و استاد حامل علم و فرآيند آموزش و پژوهش خلق میهای انسانی است که در ها و کرامتتکريم مقام معلم، تکريم ارزش

 جودبا اين ومتکفل تربيت و ارتقاء اجتماعی و فرهنگی است. موضوعی که در فرآيند دانش افزايی و علم آموزی بخودی خود مستتر است. 

خردی حادث شده است؛ کرامت اين مجموعه اثر  ها و تنگناهای بوجود آمده که گاه از سر بی تدبيری و کماين، امروزه بدليل محدوديت

های اقصادی جايگاه و کرامت شده است. مهمترين موضوع که در اين ايام بويژه با بحران خدشه داربخش اجتماعی بيش از هر زمان ديگر 

لم ق( امام جعفر صادق )عنجا که های دينی را هم مبنا بگيريم آمعلمين و اساتيد را نشانه رفته است، موضوع معيشت آنان است. اگر آموزه

اعات ن آنان را مريشتی به اين قشر تالشگر و خدوم شأبايد بپذيريم که با تحيل انواع تنگناهای مع عالمان بر خون شهيدان برتری دارد.

های غم پيگيریعليرنان است، ترين مشوق و تشکر از اساتيد و معلمين، اصالح حقوق و تسهيالت دريافتی آترين و بديهیايم. لذا ابتدايینکرده

های داده شده توسط مسئولين قانونگذار و مجريان موضوع، امری که اگر چه به بوته غفلت و بی توجهی سپرده شده صورت گرفته و وعده

آنان باعث  و خسارات وارد آمده بر زندگی جاری و آينده های کشوربر هموطنانمان در بسياری از استان است ليکن با توجه شرايط حادث

توانند در همياری با دولت و مسئولين شده است اساتيد و معلمين در صف پيشگامان برای کمک و امدادرسانی قرار گيرند و هر آنچه می

کشور بذل و اهداء نمايند و از سوی ديگر آنچه از سوی دشمنان اين مرز و بوم بر مردم شريف و نجيب ايران عزيز تحميل گرديده است نيز 

اساتيد و معلمين را همراه با تحمل ناماليمات و مشکالت خود در صف اول مدافعان حفظ همبستگی ملی، تماميت ارضی، جمهوری اسالمی 

 های انقالب اسالمی قرار داده است.و ارزش

 علمان و جمله دستکانون صنفی استادان دانشگاه علم و صنعت ايران، ضمن تبريک و تهنيت اين روز ارزشمند به تمامی اساتيد و م

مسئولين کشور بويژه رياست محترم جمهوری و دولت و  يژه اساتيد دانشگاه متبوع، از همهاندرکاران بخش آموزش و پژوهش در کشور و بو

های محوری و اساسی رشد و شکوفايی کشور و مجلس محترم انتظار دارد؛ ضمن توجه به وضعيت معيشت اساتيد و معلمان بعنوان کانون

حل مشکالت مردم  گيری درسازی و تصميمهای کارشناسی و تخصصی ايشان در فرآيندهای تصميمگاه و شأن واالی آنان، از ظرفيتجاي

 های مختلف اقتصادی اجتماعی و فنی در کشور بهره برگيرد.بخش ميهن اسالمی در

اين  ها را درهای تخصصی مشورتی از ساير دانشگاهکميتهاين کانون آمادگی اساتيد و دانشگاه متبوع خود و در صورت ضرورت در قالب 

 نمايد.راستا بدينوسيله اعالم می

 با تشکر                                 

 کانون صنفی استادان دانشگاه                             

 علم و صنعت ایران                               

 


