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 جناب آقای دکتر حسن روحانی 

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران

 

کسب رای اعتماد حداکثری کابينه پيشنهادی جنابعالی از سوی نمايندگان مردم پی  با سالم، احتراماً اينک و در 

ت کابينه دول وزير علوم تحقيقات و فناوری برای در آستانه انتخاب و معرفیدر مجلس شورای اسالمی از آن جهت که 

ی از اعضاء فرهيخته خود به نمايندگ علم و صنعت ايران صنفی اعضاء هيئت علمی دانشگاه دوازدهم قرارداريد، کانون

قات وزير علوم، تحقيهای اعالم شده دولت تدبير و اميد، ها و برنامهدر راستای سياستکه  می نماينداز جنابعالی تقاضا 

ها و موسسات پژوهشی تابعه وزارت مذکور که دارای مشخصات و فناوری را از ميان استادان برجسته و ممتاز دانشگاه

 باشد انتخاب و به مجلس محترم شورای اسالمی معرفی فرمائيد:های ذيل و ويژگی

 ؛و اقتدار علمی در توسعه کشوربينش و بصيرت الزم  نسبت به جايگاه و اهميت دارا بودن  -1

ها در اعتالی ايران اسالمی و انگيزه کارهای توليد علم و فناوری و به کار بستن آنشناخت کافی از راهداشتن  -2

 ؛رتقاء جايگاه علمی ايران در جهانالزم برای رشد و ا

 ؛رات وزارت علوم تحقيقات و فناوریها و اختياالزم در بازگرداندن مسئوليت جديتاز برخورداری  -3

 امور آنان به خودشان. به دانشمندان و نخبگان و سپردن داشتن باور الزم  -4

 .هابرای به اجرا درآوردن ساز و کارهای مديريتی متناسب و درخور در دانشگاه کافیتدبير برخورداری از  -5

های آموزشی و پژوهشی و توليد و توان مديريتی الزم برای تنظيم، تدوين و به اجرا درآوردن برنامهدارا بودن  -6

 .کشور ها و موسسات پژوهشی و توانمندسازی نسل جوان و آينده سازتوسعه فناوری در دانشگاه

و ايجاد  غير علمیها از فضای در اجرای منويات حضرتعالی در خارج کردن دانشگاهداشتن شهامت الزم  -7

 های امن برای دانشجويان و دانشگاهيان.دانشگاه

با آراء اکثريت ملت شهيد پرور در اداره جامعه در راستای نتايج انتخابات رياست برای همراهی الزم قدرت  -8

 جمهوری سال جاری.

 ها و اهتمام الزم در حفظ و ارتقاء آن.مهمتر از همه اعتقاد کافی به استقالل عملی دانشگاهو  -9
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انتخاب فردی شايسته برای تصدی مقام وزارت علوم تحقيقات و فناوری ضمن تقويت ثبات و حفظ جايگاه بديهی است 

ها و  ش را مجدداً به ساحت دانشگاهمديريت وزارت عتف در حوزه علم و پژوهش و توسعه فناوری، نشاط کاری و تال

موسسات پژوهشی کشور تزريق خواهد نمود و انتظار فرهيختگان دانشگاهی را برای برنامه ريزی و مديريت توسعه و 

 شکوفايی اين حوزه مهم درامور کشور و اعتالی اقتدار علمی را تحقق عملی خواهد بخشيد.

رسانی به مردم ايران اسالمی و اعتالی جايگاه را در راستای خدمت موفقيت روز افزون جنابعالی و دولت دوازدهم 

 جهانی کشور از خداوند متعال خواستاريم.

 

 

 با احترام           

 حسینی سید محمد رضا میالنی

 
 

 رئیس هیئت مدیره

 کانون صنفی اعضای هیئت علمی

 دانشگاه علم و صنعت ایران                       

 

 
 
 

 


