
  )رونمایی از کتاب زندگینامه ایشان( واکبر صالحی دکتر علی مقام علمی و فرهنگینکوداشت  :عنوان مراسم
          قزوین :نام استان

        17/12/1395 :تاریخ 
  ماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوینسالن اجت :مکان
        نفر 280 :مدعوین تعداد

      نفر  20 :تعداد استعدادهاي برتر
   :اسامی مدعوین ویژه

الستی، دکتر  جواد صالحی، دکتر  مهرام، دکتر   زاهدي، دکتر دکترسهراب پور، حجت االسالم و المسلمین ابوترابی، دکتر اکبر صالحی، دکتر  علی
   .نصرتیتر  همتی، دکتر  خانی، دکتر  داود محمدي، دکموسی

   :خالصه اي از برگزاري مراسم
در دانشگاه علوم پزشکی استان  1395اسفندماه  17اکبر صالحی، مراسم نکوداشت ایشان در تاریخ به پاس از خدمات ارزنده استاد فرزانه آقاي دکتر علی

ر این مراسم حضور داشتند که پس از قرائت قرآن کریم و د دانشجویان و فرهیختگان استان ،استادانجمعی از مسئولین ملی، استانی، . قزوین برگزار شد
دانشگاه  سرود ملی آقایان جناب حجت االسالم و المسلمین ابوترابی، استاندار قزوین، شهردار قزوین، نماینده استان در مجلس شوراي اسالمی، رؤساي

تی شریف و جناب آقاي دکتر جواد صالحی استاد  رشته برق دانشگاه علوم پزشکی و آزاد قزوین، جناب آقاي دکتر سهراب پور رئیس اسبق دانشگاه صنع
  . صنعتی شریف در خصوص شخصیت آقاي دکتر صالحی به ایراد سخنرانی پرداختند

پزشکی دانشگاه علوم  در ابتدا جناب آقاي دکتر مهرام به عنوان نماینده دانشگاه هاي استان ضمن خوشامدگویی به مدعوین، خرسندي خود را از اینکه
در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ ایشان . ابراز داشتند دانشمندان و فرزانگان این مرز و بوم است قزوین براي دومین بار میزبان آیین نکوداشت

مادي سنجیده نشود و این افراد را در داخل کشور  يباید سعی کنیم ارزش کار محققین و فرهیختگان با ترازو بیان کردند که فرهیختگان و دانشمندان
  .حفظ کنیم

علمی، از بین دیگر سخنرانان نیز جناب آقاي دکتر سهراب پور با بیان خاطراتی از آقاي دکتر صالحی به تالشها و خدمات ارزنده ایشان در ابعاد 
شاگردانی همچون شهید دکتر شهریاري به عنوان یکی از عوامل اصلی در دانشگاهی، سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی پرداختند و به تربیت 

ایشان همچنین نقش بی بدیل آقاي دکتر صالحی در بخش تخصصی مذاکرات . انجام محاسبات پیچیده و نهایتا تولید سوخت راکتور امیرآباد اشاره کردند
  .اي را خاطرنشان نمودندهسته

نوعی  تکریم از علما، دانشمندان و نخبگان بهیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی ضمن بیان اینکه در ادامه آقاي دکتر زاهدي، رئیس کم
آقاي دکتر صالحی اسرار مختلفی در ارتباط با " :نداطرنشان کردخ ی را به کشور عطا کرده استانستارگچنین سپاسگزاري از خداوند است، به جهت آنکه 

تحریري   اند آشکار سازد اما باید تالش شود تا بتوان خدماتی را که این عالم بزرگ براي کشور تاکنون انجام داده به رشتهتو وجود دارد که تاریخ نمی
در  ".براي کشورمان آقاي دکتر صالحی با راهنمایی عاشقانه، دلسوزانه و کارشناسانه خود نقش مهمی را ایفا نمودند ISCاز جمله در روند تصویب  .درآورد

هاي اجرایی که ایشان در تمام موقعیت ": ه آقاي دکتر زاهدي به مکارم اخالقی آقاي دکتر صالحی همچون تواضع و خشوع اشاره کردند و افزودندادام
  ".قرار گرفتند تمام تالش خود را کردند تا گامهاي بلندي براي کشور بردارند

قدرت امروز کشور ناشی از اقتدار علمی است که همواره توسط مقام معظم رهبري  ": ندجناب حجت االسالم و المسلمین ابوترابی نیز در سخنانی فرمود
اگر امروز ایران در  .اي ایران را به کشوري قدرتمند تبدیل کند ها ازجمله نانو و هسته تأکید شده و همین اقتدار علمی توانسته در بسیاري از زمینه

باالیی را به دست آورده ناشی از اقتدار علمی کشور است و اگر رهبري امام و مقام معظم رهبري نبود، از   بهاي رت هاي تولید علم، نانو و قدرت هسته رتبه
مدار  خورده باشد چراکه معموالً دانشمندان از افراد دین زمانی ارزشمند است که با خالقیت و اخالق گره ،دانش .شد هاي علمی استفاده نمی چنین ظرفیت

  ".اند در این حوزه ورود پیدا کنند آن توانسته  واسطه ند و بهو اخالقی جامعه هست
که   "صالح فرزانه"و هم چنین از کتاب  دکتر صالحی تجلیلآقاي در پایان مراسم با تقدیم هدایایی از مقام علمی و سالها فعالیت پژوهشی و دانشگاهی 

  .زندگینامه این انسان برجسته است رونمایی شد
  

   

 


