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مجموعـــه 17 جلدى ياران امام 
خمينى(س) در آيينه اسناد ساواك به 
همت مؤسســـه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينى(س) ظهر ديروز يكشـــنبه 20

ارديبهشت در سراى اهل قلم نمايشگاه 
بين المللى كتاب رونمايى شد.

به گزارش جماران، حميد انصارى 
قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينى(س) در ابتداى اين مراسم اظهار 
كرد: اسناد تاريخى انقالب اسالمى از 
جهات مختلفى ارزش فراوانى دارد و ما 
براى تبيين حقيقت، اصالت و حقانيت 
انقالب اسالمى نيازمند اين اسناد هستيم، 
چرا كه مدعيان انقالبىگرى همواره در 
انقالبها بودهاند، هســـتند و خواهند 

بود.
وى افزود: اين مدعيان كســـانى 
هســـتند كه در پيروزى انقالب نقش 
بارزى نداشتند يا حتى نقش بازدارنده 
داشتند، اما پس از آنكه دوران شكنجه 
اســـتكبار تمام شده و نوبت به تقسيم 
غنائم و پست ها و مقامها رسيده مدعى 
شده اند. اين در حالى است كه اسناد 
منتشر شده در اين مجموعه به ما نشان 
مىدهند ياران واقعى انقالب و السابقون 

چه كسانى هستند.
حميد انصارى ادامه داد: ارزش 
ديگر اين مجموعههاى اسنادى آن است 
كـــه آنها را نه مـــا و طرفداران امام 
و انقالب، بلكه مخالفان و دشـــمنان 
سرسخت امام و انقالب و مردم يعنى 
مأموران امنيتى ساواك تنظيم كردهاند، 
بنابراين در درســـتى آنها جاى ترديد 
نيست. آنها اين اسناد را تنظيم كردند 
تا بر پايه آن مبارزان را به بند بكشند، 
امـــا به مدد پروردگار و راهنمايىهاى 
پيامبرگونه حضرت امام و فداكارىهاى 
ملـــت ايران اين اتفـــاق نيفتاد و اين 
اسناد به عنوان برگهاى زرينى امروز 

پيشروى ماست.
 انصارى گفت: بايســـتى خدا را 
سپاسگزار باشيم كه شجره طيبه مؤسسه 
تنظيم و نشر آثار امام كه با نگاه بلند امام 
راحل و بر اساس حكم مكتوب ايشان 

به يادگارشان شكل گرفت، نه تنها در 
عرصه فعاليتهاى علمى و پژوهشى 
منشأ اثر است، در تدوين تاريخ انقالب 
و انتشار مجموعههاى ارزشمند اسنادى 
پيشـــگام بوده و همـــدوش با ديگر 
مراكز اسنادى خدمات ارزندهاى را به 

پژوهشگران ارزانى داشته است.
قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام ضمن اشاره به آثار تاريخىاى 
كه تاكنون از سوى اين مؤسسه منتشر 
شده اظهار كرد: پيش از اين به همت 
دوســـتان، برگ برگ اسناد ساواك كه 
در اختيار مجموعههاى گوناگون بوده 
جمع آورى شده و در همين راستا اسناد 
قيام 15 خرداد در پنج جلد و اســـناد 
مبارزاتى امام در 22 جلد منتشر شده و 
امروز نيز 17 جلد از اسناد ياران ايشان 

منتشر شده و رونمايى مىشود.
حميد انصارى با بيان اين نكته 
كه انتشار اين اسناد نمايانگر سراسرى 
بودِن نهضت امام خمينى است، اظهار 
كرد: تورق اجمالى در اين اسناد نشان 
مىدهد انقالب اسالمى، انقالبى بىبديل، 
منحصر به فرد و مؤيد به تأييدات الهى 
بود و تنها روحانيون، گروههاى سياسى 

و نخبگان پيشگامان اين راه نبودهاند، 
بلكه يكايك آحاد ملت در اين افتخار 

بزرگ نقش داشتهاند.
وى افزود: اين اســـناد وقايع و 
حقايق انقالب را امانتدارانه به نســـل 
بعدى منتقل مىكنند. نســـل جوان ما 
حـــق دارد بداند موقعيتى كه امروز در 
آن قـــرار دارد چگونه صورت گرفته 
و چه كســـانى مدعيان بودهاند و چه 
كسانى پيشـــگامان واقعى. امروزه در 
برخى تحليلها پيشگام بودن برخى 
افراد در مبارزات ناديده گرفته مىشود 
و برخى با مالك قرار دادن حال فعلى 
افراد، سعى مىكنند بر سوابق ارزندهاى 
كه تعيين كننده اصالت و حقانيت ادامه 

راه است، خط قرمز بكشند.
حميد انصارى در بخش ديگرى 
از اين مراسم با تأكيد بر نقش رسانهها 
در آگاهى بخشى به نسل جوان اظهار 
كرد: اى كاش رسانه ملى فرصتى فراهم 
مىكرد كه پيشكسوتان عرصه انقالب، 
واقعههاى تلخ امام عبرت آموز دوران 
مبارزه را براى نسل جوان بازگو كنند.

وى ادامـــه داد: مطالعـــه اين 
اســـناد باعث مىشود كه قدر آزادى 

امروزمان را بدانيم، اينكه امروز شاهد 
آنيم كه مقام معظم رهبرى با صالبت 
تمام در برابر بزرگترين قدرتهاى جهانى 
اين طور پاســـخ مىدهند كه «دوران 
بزن و در رو تمام شـــده اســـت و 
ملت ايران كســـى را كه بخواهد به او 
تعرض كند، رها نخواهد كرد» به پشتوانه 
آزادىاى است كه انقالب اسالمى فراهم 
كردهاست و اين راه ادامه دارد اگر قدر 

پيشكسوتان انقالب را بدانيم.
 هروى: تك تك ياران امام الگو 

و نمودارى از مقاومت هستند
همچنيـــن در ايـــن مراســـم 
حجتاالسالم والمسلمين هروى كه 
سرپرستى تدوين مجموعه ياران امام 
خمينـــى در آيينه اســـناد را بر عهده 
داشته اظهار كرد: آن زمان تمام تالش 
ساواك اين بود كه حتى اگر كسى در 
يك روســـتاى دورافتاده نامى از امام 
مىبرد يا رسالهاى از ايشان داشت و يا 
حتى يك عكس، به زنجير ميكشيد. 
ساواك در مورد مبارزين از شكنجههايى 
اســـتفاده مىكرد كه از سيا و موساد 

آموخته بود.
وى در ادامه از همراه بودن جهاد 

و دعا در مبارزات انقالب اســـالمى با 
رهبرى امام خمينى (س) سخن گفت 
و افـــزود: در آن دوران برخى به جاى 
حركت، دعا مىكردند و برخى بدون 
دعا، حركت مى كردند. اما امام حركت 
جهادى و ستيز با دشمن را به همراه باور 
و اعتقاد مذهبى مىپسنديد. ما اسنادى 
داريم كه نشان مىدهد ساواك بارها و 
بارهـــا به دنبال گرفتن نقطه ضعفى از 
امام خمينى(س) بوده است و شكنجه 
بسيارى بر ياران ايشان وارد كرده تا از 
ايشان اعترافى بگيرد، اما هيچگاه موفق 

به چنين كارى نشد.
هروى اضافه كرد: در مقابل، امام 
بارها مىفرمود از اين ســـر نيزههاى 
زنگزده نترسيد، آنها به زودى خواهند 
شكست و با اين سر نيزهها نمىتوان 
مقابل ملت ايران ايستاد؛ امام در جريان 
مدرسه فيضيه فرمودند من قلب خود 
را براى سرنيزههاى مأمورين شما حاضر 
كردهام، ولى براى قبول زورگويىها و 
خضوع در برابر ستمگرى شما حاضر 

نخواهم بود.
وى با بيان اين مسئله كه در اسناد 
ساواك چيزى از شكنجهها نيامده به 

اشـــاره يكى از اين اسناد درباره شهيد 
محمد منتظرى پرداخت و گفت: همه 
ساله به مناسبت فرارسيدن 15 خرداد، 
اعالميهها به شـــكل ظريفى در حوزه 
علميه پخش مىشد و ساواك هم همه 
تالش خود را مىكرد تا از هويت توزيع 

كنندگان اطالعاتى به دست آورد.
 يك سال شهيد محمد منتظرى 
را شناسايى و دستگير كردند. او ماهها 
تحت شكنجه سنگين، سخنى نگفت و 
در نهايت يكى از اسناد ساواك نشان 
مىدهد كه شكنجه گر گفته امشب ديگر 
تكليف او را روشن خواهم كرد. پاسى 
از شب گذشته بود كه شهيد منتظرى 
را براى بازجويى آوردند و مجبورش 
كردند لباسهايش را در آورد. بعد او 
را مجبور كردند تن خود را به بخارى 
بچسباند. بوى سوختگى از تن او بلند 

شد اما باز هم سخن نگفت.
هـــروى تأكيد كرد: ياران امام به 
باور من، حواريون جديدى بودند كه 
هر كدامشان مىتوانند الگو و نمودارى 
از مقاومت هستند. وى درباره مجموعه 
ياران امام خمينى در آيينه اسناد ساواك 
گفت: ما تالش كرديم اســـناد مربوط 
بـــه همه عزيزانى را كه در راه انقالب 

جانبازى كردند جمع آورى كنيم. 
آنچه كه در اين مجموعه جمع 
آورى شده عين اسناد ساواك است و 
در صحتشان ترديدى نيست، چرا كه 
دشمن خود اين اسناد را جمع آورى 
كرده و تصور نمىكرده كه روزگارى 
به دست ما بيفتد. ساواك اگرچه ظالم 
بـــوده اما چون داعيه جمع آورى اين 
اســـناد را داشته، هر چه ثبت و ضبط 

كرده عين واقعيت است.
در پايان اين مراسم، از مجموعه 17
جلدى ياران امام در آيينه اسناد ساواك 
با حضور حميد انصارى، حجج اسالم 
و المسلمين ، هادى غفارى، كمسارى، 
قبادى، ســـردار قربانى، ســـيد كاظم 
اكرمى، سيد محمود دعايى و جمعى از 
پژوهشگران تاريخ و دوستداران امام و 

انقالب اسالمى رونمايى شد.

پنجاه و هشتمين شماره 
ماهنامه سياسي، فرهنگي نسيم 
بيداري به صاحب امتيازي و 
مديرمسئولي سيدمحمد مهدي 

طباطبايي منتشر شد.
در اين شماره ميخوانيم: 
آيين گراميداشت سيدمحمود 
دعايـــي، مقام معظم رهبري: 
مشـــكالت با حـــرف زدن 
حل نميشـــود؛ اقدام الزم 
است، نگاهي به كتاب عطاي 
پهلوان، مجموعه مطالبي درباره 
مذاكـــرات ايران و آمريكا در 
جريان مذاكرات هستهاي با 
عنوان جسارت آشتي، نظم 
منطقهاي جديد و آينده روابط 
ايران و آمريكا، ســـناريوهاي 
پيشروي مناسبات آينده ايران 

و آمريكا، آينده روابط ايران و آمريكا در پرتو توافق هســـتهاي، تعامل به جاي
تقابل بيانيه لوزان و خوانش اشتباه اوباما، بايدها و نبايدهاي يك رابطه در ميزگرد
نسيم بيداري، سعوديها بايد از توافق ايران با 1+5 استقبال كند، پيروز مجتهدزاده:
اسرائيل سر آمريكا كاله گذاشت، صلح قوامالسلطنه، قصههاي قوام، مذاكره قوام
با استالين؟ زياد جدي نگيريد، جزئيات مذاكرات مسكو از زبان يكي از اعضاي
هيأت ايراني، چرايي اقبال شـــريعتي به اقبال الهوري، گفتگو با احسان شريعتي

درباره اقبال الهوري ... و...
در بخشي از يادداشت مدير مسئول اين شماره نسيم بيداري با عنوان «جسارت
آشتي» آمده است: «... صرف مذاكره و گفتگو با آمريكا و يا هر دولت و كشور
ديگر و تالش براي برقراري رابطه فيذاته نه افتخار و امتيازي محسوب ميشود
و نه قهر دائمي و اصرار بر پرخاش و مقابله، نشانه استقالل و شجاعت است. آن
چه مهم و شايان تقدير است، تالش براي نماياندن چهره واقعي نظام سياسي است
كه برانگيخته از انقالب اسالمي و مردمي ايرانيان و منبعث از فضيلتهاي اخالقي

و انساني چون آزادي، عدالت و كرامت بشريت بوده است...»
نسيم بيداري در 129 صفحه و با بهاي 7000 تومان منتشر شده است.

پيكر دكتر صادق آيينهوند پس از تشييع از مقابل 
پژوهشگاه علوم انسانى و دانشگاه تربيت مدرس در 

بهشت زهرا (س) به خاك سپرده شد.
به گزارش ايســـنا، در مراسم تشييع پيكر دكتر 
صادق آيينهوند كه از مقابل دانشـــگاه تربيت مدرس 
صورت گرفت جمع كثيرى از دانشگاهيان و عالقمندان 
اســـتاد و چهره هاى دانشگاهى و فرهنگى حضور 
داشتند. دكتر معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در حاشيه اين 
مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه طوالنى 
آشـــنايى خود با زنده ياد دكتر آيينه وند گفت: دكتر 
آيينهوند نگاهى بسيار رحمانى و دقيق به تاريخ داشتند 
كه با حفظ امانتدارى نوآورى خاصى در اين حوزه 
ارائه كرد. ابتكار با بيان اين كه مرحوم دكتر آيينهوند 
مهارت ويژهاى در تاثيرگذارى در موضوعات تاريخ 
داشت، خاطرنشان كرد: وى همچنين نگاه ويژهاى به 
حوزه زنان داشت و از اين رو موسس و عضو هيات 

امنا مركز مطالعات زنان بود.
عضو هيات علمى دانشـــگاه تربيت مدرس با 
اشـــاره به تالشهاى دكتر آيينهوند براى راهاندازى 
رشته مطالعات زنان در كشور گفت: علىرغم وجود 
مخالفتهـــا و ديدگاههاى منفى در حوزه زنان دكتر 
آيينهوند موفق به تصويب و راهاندازى رشته مطالعات 
زنان شد و امروزه در مقاطع تحصيالت تكميلى اين 
رشـــته تدريس مىشود. وى با اشاره به تالشهاى 
مرحوم آيينه وند براى نشر اسالم رحمانى خاطرنشان 
كرد: البته بعدها ايشان احساس كردند كه شايد نتوان 

همه مسائل را گفت و بعضا سكوت مىكرد.
فانى، وزير آمـــوزش و پرورش هم در جمع 
خبرنگاران با اشاره به صداقت، خلوص و تواضع دكتر 
آيينهوند گفت: مرحوم آيينهوند فردى با اخالق و اسوه 

براى همه معلمان و اساتيد بوده است. 

دكتر محقق داماد، عضو هيات امنا كتابخانه ملى 
هم در اين مراســـم با تاكيد بر اين كه اسالم خشن 
چهرههاى زيادى دارد، خاطرنشان كرد: اسالم رحمانى 
چهرههاى نادرى دارد كه يكى از نمونههاى آن دكتر 
آيينهوند است.  دكتر محمدتقى احمدى، سرپرست 
دانشگاه تربيت مدرس هم با بيان اين كه دكتر آيينهوند 
تالشهاى بسيارى براى ايجاد رشته مطالعات زنان در 
كشور كرد، گفت: مرحوم آيينهوند الگويى از سيره نبوى 
و علوى از تاريخ اسالم به تاريخ معاصر منتقل كرد.

وى افزود: حدود دو دهه اســـت كه از محضر 
علمى استاد آيينه وند استفاده كرده ام. وى معلم اخالق 
و يكى از چهرههايى بود كه باعث تحول در دانشجويان 
مىشد . سرپرست دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين 
كه مرحوم آيينهوند توجه زيادى به زنان داشت، افزود:
وى با تاسى از احاديث و آيات قرآن معتقد بود كه 
زنان سازندگان آينده هستند از اين رو تالش بسيارى 

براى ايجاد رشته مطالعات زنان در كشور كرد.
دكتر هادى خانيكى، عضو هيات علمى دانشگاه 
عالمه طباطبايى هم با تاكيد بر اين كه حقيقتا دكتر 

آيينهوند شخصيتى كمياب و استادى برجسته و مسلم
در اين دوران است، افزود: نتيجه شاگردپرورى ايشان،
پرورش صدها استاد و محقق براى كشور است چرا
كه وى محققى بود كه با داشتن توان و بينش انتقادى
در عمق تاريخ اسالم فرو مىرفت و از آنها تفسيرى

متناسب با نيازهاى جامعه و جهان ارائه مى داد.
وى با تاكيد بر اين كه مرحوم آيينهوند عالمى
در ميانـــه ميدان بود، ادامه داد: دكتر آيينهوند خود را
در فضاى بسته آكادميك محبوس نمىكرد و دغدغه
مسائل جامعه را داشت. وى آزاده بود و آزادانه از حق
و حقيقت و مظلوم دفاع مىكرد و كمتر كســـى اين

همه خصوصيات در او جمع است.
عضو هيات علمى دانشگاه عالمه طباطبايى تسلط
استاد آيينه وند به ادبيات عرب و جهان و انديشه عرب
را يكى از ويژگىهاى ديگر وى عنوان و خاطرنشان
كرد: در كنار همه اين ويژگىها خصوصيات ديگرى
چـــون فروتنى و بىادعايى با وى درآميخته بود كه
باعث شد چهرهاى جذاب براى دانشگاهها، جامعه و

حوزه روشنفكرى و انديشهها ارائه دهد.

بيش از هفتصد نفر از استادان دانشگاههاى كشور با ارسال نامه سرگشادهاى به 
رؤساى قواى سهگانه جمهورى اسالمى ايران خواستار صيانت از حريم دانشگاهها 

شدند.
به گزارش ايسنا، در بخشهايى از متن اين نامه كه به همت انجمن اسالمى 
مدرســـين دانشگاهها تهيه شده خطاب به حجت االسالم و المسلمين دكتر حسن 
روحانى رييسجمهور، آيتاهللا صادق الريجانى رييس قوه قضائيه و على الريجانى 

رييس مجلس شوراى اسالمى پس از عرض سالم و احترام آمده است:
دانايى رمز قدرت و پيشرفت جامعة ماست و دانشگاه نيز نقش بىبديلى در 
توليد دانش نوين و آگاهى اجتماعى دارد. ايفاء نقش مؤثر در توسعه دانشبنياد كشور 
ايجاب مىكند كه دانشگاه از استقالل كافى براى تصميمگيرى؛ از امنيت الزم براى 
انديشهورزى و آزادانديشى و از فرصت مناسب براى مشاركت در عرصة سياستگذارى 
برخوردار باشد. اعمال برخى از فشارها و مداخالت به ظاهر قانونى و يا فراقانونى 
در امور داخلى دانشگاهها در تعارض آشكار با كيان دانشگاه و مسؤوليتهاى خطير 
آن قرار مىگيرد. از جمله فشارهاى به ظاهر قانونى در پايان سال 1393 دو اتفاق 
ناخوشايند بود كه هر دو به رنجش و ناخشنودى گستردة دانشگاهيان انجاميد: يكى 
مداخله بىسابقة يك دستگاه براى جلوگيرى از اجراى يك برنامه فرهنگى داراى 
مجوز قانونى در دانشگاه فردوسى مشهد و ديگرى ممانعت سؤال برانگيز دستگاهى 
ديگر از اجراى برنامه ســـخنرانى نماينده مجلس شـــوراى اسالمى كه مجوز آن از 
سوى مراجع قانونى دانشگاه شيراز صادر شده بود. مزيد براينها، فشارهاى فراقانونى 
ســـازمانيافتهاى توســـط افراد وگروههاى ذىنفوذ به طور مداوم بر دانشگاهها وارد 
مىشود كه همگى ُمخل مسؤوليتهاى دانشگاه و موجب يأس و نوميدى وعدم 

احساس امنيت دانشگاهيان است.
ما ضمن تأكيد بر مسؤوليت همگان به ويژه دانشگاهيان در صيانت از حريم 
دانشگاه، از رؤساى محترم قواى سهگانة كشور كه بيش از همه مسؤوليت قانونى دارند 
و خود از چهرههاى فرهيخته و مورد احترام دانشگاهيان هستند انتظار داريم از همة 
اختيارات خود به ويژه در شوراى محترم عالى انقالب فرهنگى كه واضِع مقررات و 
قواعد حاكم بر دانشگاه است، براى حفظ استقالل و صيانت از حريم دانشگاهها بهره 
جويند و به صورت تضمين شدهاى مانع مداخالت نابجا و فشارهاى فراقانونى ساير 
دستگاهها بر دانشگاهها شوند. ما اطمينان داريم در ساية اعتماد به دانشگاه و حفظ 
استقالل آن، قواى سهگانه كشور نيز تقويت خواهد شد و جامعه نيز از اعتماد به 

دانشگاه و حفظ حرمت دانشگاهيان، رضايت بيشترى را تجربه خواهد نمود.

رونمايى از كتاب 17 جلدى «ياران امام در آيينه اسناد ساواك »

انتشار شماره 58 «نسيم بيداري»  

پيكر مرحوم دكتر صادق آيينهوند تشييع شد

نامه سرگشاده
700 استاد دانشگاه به رؤساى قوا

برنامه وزارت علوم 
براى صندلىهاى خالى

  زمان توزيع كارت آزمون ارشد دانشگاه آزاد اسالمى

وزير علوم از پذيرش حدود 4500 نفر دانشجوى خارجى در سال گذشته 
خبر داد و گفت: صندلىهاى خالى دانشـــگاه ها ظرفيت و پتانســـيل خوبى براى 

پذيرش دانشجوى خارجى است.
دكتر محمد فرهادى در گفتگو با ايسنا افزود: درباره افزايش جذب دانشجوى 
خارجى در اجالس وزراى علوم كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد هم صحبت 
شد، براين اساس دانشگاهها مخصوصا دانشگاههاى برتر بايد در اين مورد فعال تر 

شوند و در همه مقاطع دانشجوى خارجى پذيرش كنند.
وى در ادامه با بيان اينكه در دولت يازدهم فرصتهاى مطالعاتى فعالتر شده 
است، افزود: طبق تفاهم وزارت علوم با وزرات صنعت، معدن، تجارت آيين نامه 
مشتركى تهيه شده كه طبق آن اساتيد از امسال مىتوانند فرصت مطالعاتى خود را 
در رشتههاى مرتبط و در محيط هاى صنعتى بگذرانند، در واقع محدوديت ظرفيت 
در اين مورد وجود ندارد و اين امر ارتباط بين دانشگاه و صنعت را افزايش مىدهد. 
فرهادى در ادامه بر لزوم سامان دهى جذب هيات علمى تاكيد كرد و درمورد نحوه 
جذب و حقوق اعضاى هيات علمى گفت: جذب هيات علمى و سرگردانى متقاضى 

هيات علمى بايد برطرف شود و سامان پيدا كند. 
فرهادى همچنين اظهار كرد: افزايش حقوق اعضاى هيات علمى در سال 94

مانند بقيه كاركنان دولت است و 14 درصد افزايش پيدا مى كند.

معاون ســـنجش و پذيرش 
دانشگاه آزاد اسالمى، زمان توزيع 
كارت آزمون كارشناسى ارشد اين 

دانشگاه را اعالم كرد. 
دكتر علوى فاضل گفت: كارت 
داوطلبان آزمون كارشناسى ارشد 
دانشگاه آزاد اسالمى طى روزهاى 
ســـوم تا پنجم خردادماه از طريق 
سايت مركز آزمون توزيع مىشود. 
وى با اشـــاره به رقابت 600 هزار 
داوطلب در آزمون امسال ادامه داد: 
آزمون كارشناسى ارشد در شش 
نوبت امتحانى صبح و بعدازظهر 
پنج شنبه، جمعه و شنبه هفتم الى 
نهم خردادماه به صورت همزمان در 

سراسر كشور برگزار مى شود.
علوى فاضل ظرفيت پذيرش 
اين آزمون را حدود 180هزار نفر 

اعالم كرد و درمورد تعداد رشته هاى 
آزمون امسال گفت: هنوز رشته اى 
اضافه نشده اما اگر رشته اى تصويب 
شود، تا قبل از شهريورماه در دفترچه 
اعالم مىكنيم. اين امر به مصوبات 

شوراى گسترش بستگى دارد.
*داوطلبــان دكترى بدون 

آزمون
داوطلبانـــى كـــه در دوره 
دكترى تخصصى بـــدون آزمون 
ســـال 94دانشـــگاه آزاد اسالمى 
ثبت  نـــام كردهاند بايد با مراجعه به 
سايت مركز آزمون آزمون مقاالت و 
توليدات علمى خود را ارسال كنند.

به گزارش مهر، دكتر مجتبى 
علوى فاضل معاون ســـنجش و 
پذيـــرش دانشـــگاه آزاد با اعالم 
اين خبر افـــزود: كليه داوطلبانى 

كـــه در دوره دكترى تخصصى 
بدون آزمون سال 94ثبت نام كرده 
اند، مىتوانند با مراجعه به سايت

www.azmoon.orgفـــرم 
wordمربوطـــه را در قالب فايل
دريافـــت و اطالعات مقاالت و 
توليـــدات علمى خود را در قالب 
pdfهمان فرم به صورت يك فايل

ارسال كنند.
علـــوى فاضل گفت: داوطلبان 
توجه داشته باشـــند مهلت ارسال 
مقاالت و توليدات علمى از امروز تا 
يكشنبه 27ارديبهشت ماه خواهد بود.

وى خاطرنشان كرد: جهت 
ورود به سيستم، همراه داشتن شماره 
پرونده و كد پيگيرى كه داوطلبان 
در زمان ثبت نام دريافت كرده اند، 

الزامى است.

*تخفيــف به خريــداران 
كتاب

 كتابهاى انتشـــارات دانشگاه 
آزاد اســـالمى بـــا تخفيف 35 تا 
50 درصدى در بيست و هشتمين 
نمايشگاه كتاب تهران به عالقمندان 

كتاب عرضه مىشود.
مهنـــدس قاســـمى رئيس 
سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه 
آزاد اســـالمى گفت: دانشجويان 
و اعضاى هيات علمى دانشـــگاه 
آزاد اسالمى مىتوانند كتاب  هاى 
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمى را با 
تخفيف 50 درصدى تهيه كنند؛ در 
عين حال براى ساير دانشجويان و 
همچنين عموم عالقمندان به كتاب، 
تخفيف 35 درصدى در نظر گرفته 

شده است. 


