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اعالمیه فرهنگ نور و شفافیت

Crystalline Society

جامعه نور و شفافیت

 )1نور :با افكار روشن و قلبهاي منور ،اعالم میداریم
که افكار ،احساسات ،سخنان ،و اعمال ما همواره
همسو ،و شفاف هستند.
 )2صداقت :با افكار روشن و قلبهاي منور شروع کرده،
صادقانه زندگي ميکنیم .جلوههاي صداقت
در تمام جنبههاي زندگي ،راه ما را ترسیم ميکند.
 )3عشق :کار و جامعه خود را عاشقانه دوست داریم.
هر آنچه که انجام ميدهیم با عشق و به خاطر عشق است.
در زندگي ما جایي براي کینه و نفرت نیست.
 )4پویایي :اندیشههاي پویاي ما در تحصیل ،تحقیق،
و دیگر فعالیتهاي زندگي روزمره ،جامعه ما را
همواره در راستاي پیشرفت و کمال هدایت ميکند.
 )5هویت :با افتخار به آنكه و آنچه که هستیم،
عاشقانه پشتیبان و شریك صدیق شاديها و غمهاي
همدیگر هستیم .به یكپارچگي خود افتخار ميکنیم.
 )6کار :در هر مرحله از زندگي خود ،اهدافي داریم
و فرآیندهایي براي رسیدن به آنها .همه دوست داریم
که به هدفهاي خود برسیم ،ولي ما عاشقان فرآیندیم.
عاشقانه روي فرآیند کار ميکنیم که آن ،زندگي ماست.
 )7شجاعت :در فرهنگ ما جایي براي دروغ ،دورویي،
پنهانکاري ،کینه و نفرت نیست .با ا ندیشههاي پویا،
با افتخار به یكپارچگي و پشتیباني از همدیگر،
عاشقانه فرآیندهاي فعالیتهاي روزمره خود را
زندگي ميکنیم .در زندگي ما جایي براي ترس نیست.
شجاعت مشخصه ذاتي فرهنگ ماست.

In the Name of God, the Light
Declaration of CS Culture

1) Light: With open minds and enlightened
hearts, we declare that our thoughts,
emotions, words, and actions are all
aligned, and crystal clear.

2) Honesty: Starting with open minds and
enlightened hearts, we live honestly.
Honesty in all aspects is our way of life.

3) Love: Passionately in love
with our work and our society,
all we do is with love and for love.
There is no room for hatred in our lives.

4) Dynamism: Our dynamic thoughts
in study, research and all other daily
activities are continuously leading our
society towards progress and perfection.

5) Identity: Proud of what and who we are,
enthusiastically we support and share
the feelings of each other in happiness
and sorrow. We are proud of our integrity.

6) Work: In every stage of our lives, we
have goals and processes to achieve
them. We all like achieving our goals,
;but we love the process
we enjoy and live the process.

7) Courage: There is no room for lie,
duplicity, deception, perversion, and
hatred in our culture. Dynamically
thinking, proudly supporting each other,
and passionately in love with the
processes of our daily activities, we
have nothing to fear. Bravery is, indeed,
a natural characteristic of our culture.

Presented by Prof. Ayaz Isazadeh and approved, on 16 November 2011, by over 1200 enthusiastic CSers

اعالمیه فرهنگ نور و شفافیت ،در اصول هفتگانه فوق ،توسط پروفسور آیاز عیسيزاده
روز بیست و هشتم اردیبهشتماه سال یك هزار و سیصد و نود در اولین نشست جامعه کامپیوتر استان
و متعاقباً روز بیست و پنجم آبانماه سال یك هزار و سیصد و نود در او لین کنفرانس ملي دانشپژوهان کامپیوتر و فناوري اطالعات
مطرح و توسط بیش از هزار و دویست نفر از اساتید ،مدیران ،دانش آموختگان ،دانشجویان و دوستداران پرشور  CSتایید و به یادبود امضاء شد.

