تکرین ٍ ًکَداضت زًذُ یاد علیرضا سایِباى (داًطجَی برجستِ ریاضی کطَر ٍ کاًذیذای دریافت دکترای
افتخاری) ()59/22/12
ثِ گشارش رٍاثظ عوَهی ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى هزاسن تىزین ٍ ًىَداضت سًذُ یبد علیزضب سبیِ ثبى ثب ّوت ثٌیبد ًخجگبى استبى
گیالى رٍس پٌج ضٌجِ  12ثْوي در سبلي اجتوبعبت هجتوع فزٌّگیبى دّىذُ سبحلی ثٌذر اًشلی ثب حضَر ً 044فز هذعَ ثزگشار گزدیذ.
در ایي هزاسن ثب ضىَُ وِ اعضبی ضَرای علوی ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى ،آلبی دوتز ثْوي هْزی (چْزُ هبًذگبر ریبضی وطَر ٍ
ثزگشیذُ جبیشُ عالهِ عجبعجبیی) ،اسبتیذ ٍ داًطجَیبى داًطىذُ علَم ریبضی داًطگبُ گیالى ،اهبم جوعِ ٍ هسئَلیي ضْزستبى ثٌذر اًشلی،
داًص آهَساى ،هسئَلیي ادارُ ول آهَسش ٍ پزٍرش استبى گیالى ٍ خبًَادُ سًذُ یبد سبیِ ثبى حضَر داضتٌذ ،پس اس تالٍت آیبتی اس
والم اهلل هجیذ ٍ پخص سزٍد هلی جوَْری اسالهی ایزاى ،آلبی دریبثىی رئیس ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ثٌذر اًشلی ضوي خَضبهذ
گَیی ثِ هْوبًبى ضزوت وٌٌذُ عی سخٌبى وَتبّی ثِ ٍجَد استعذادّبی ثزتز در ضْزستبى اًشلی اضبرُ ًوَد ٍ افشٍد 2ضْزستبى اًشلی
در عَل تبریخ ّوَارُ هْذ ًخجِ پزٍری ثَدُ است ،ایطبى اس داًطجَیبى ٍ داًص آهَساى خَاست اداهِ دٌّذُ راُ سًذُ یبد سبیِ ثبى
ثبضٌذ.
آقای سیذ حسیي دریابکی رئیس ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى بٌذر اًسلی
ثب درٍد ٍ سالم ثِ ارٍاح عیجِ ٍ تبثٌبن ضْذای گزاًمذر اًمالة اسالهی ،اهبم ضْذا ٍ ضْذای هذافع حزم ٍ  63داًص آهَس ضْیذ
ضْزستبى ثٌذر اًشلی ٍ فزٌّگیبى ضْیذ ٍ آرسٍی عَل عوز ثزای رّجز هعظن اًمالة ٍ ّوِ دلسَساى ًظبم همذس جوَْری اسالهی ایزاى
ثِ ٍیژُ دٍلت تذثیز ٍ اهیذ ،عزؼ سال م ٍ احتزام دارم ٍ ثِ جٌبة آلبی پزٍفسَر ثْوي هْزی چْزُ هبًذگبر ریبضی وطَر ٍ خبًَادُ
هحتزم سبیِ ثبى وِ اس چْزُ ّبی ثِ ًبم ٍ خَش ًبم ایي ضْزستبى ّستٌذ ٍ رئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى ٍ خذهت توبهی هیْوبًبى
گزاًمذری وِ در ایي هزاسن ثشرگذاضت حضَر دارًذ خَضبهذ هیگَین .ایبم اهلل دِّ هجبرن فجز را تجزیه ٍ تٌْیت عزؼ هیوٌن.
اًمالثی وِ عشت ٍ التذار را ثِ وطَر هب ثبسگزداًذ ٍ رٍح خَدثبٍری را ثِ جَاًبى هب داد وِ پیطزفتّبی وطَر هب حبغل تالش ّویي
جَاًبى عشیش است وِ ثِ ثزوت اهبم ضْذا ٍ رّجزی هعظن تَاًستٌذ تحَالت ضگزفی در عزغِ علوی وطَر ایجبد وٌٌذ .یه جولِ
وَتبّی اس ائوِ هعػَهیي علیْن السالم عزؼ هیوٌن ٍ ایٌىِ ضوب اگزّز خیزی اس خذاًٍذ هیخَاّیذ آى را ثب ثزوت ثخَاّیذ ،اگز هبل
است ،اگز فزسًذ است ،اگز عوز است آى را ثب ثزوت ثخَاّیذ .اهزٍس هب ثِ ثْبًِ تجلیل ٍ یبد یىی اس ًخجگبى وطَر عشیشهبى سًذُ یبد
علیزضب سبیِ ثبى وِ عوز وَتبّی داضتٌذ ،هٌتْی در ایي عوز وَتبُ تَاًستٌذ اثزی ًیه ثز جبی ثگذارًذ ،خَاستین وِ الگَیی ثزای
جَاًبى عشیش ٍ ثبًطبط وطَر هب ثبضٌذ .یبد آى عشیش را گزاهی هیدارین.
آقای دکتر هسعَد اصفْاًی رئیس بٌیاد ًخبگاى استاى گیالى
آلبی دوتز اغفْبًی ضوي تطىز اس هْوبًبًی وِ ثِ دعَت ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى ٍ ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ثٌذر اًشلی در ایي هزاسن
ضزوت ًوَدًذ ،ثِ تطزیح فعبلیت ّبی ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى پزداخت ٍ افشٍدًذ 2یىی اس فعبلیتّبی ثٌیبد ًخجگبى ثزگشاری هزاسن
تىزین ٍ ً ىَداضت ًخجگبى ٍ سزآهذاى جبهعِ است تب ارتجبط ثیي ًسل جذیذ ًخجگبى ثب ًسل لجل حفظ ضَد ٍ ثِ ًخجگبى ٍ سزآهذاى یبد
آٍری ضَد وِ ٍجَد آًبى ثزای جبهعِ ٍ ًظبم جوَْری اسالهی ایزاى هْن است.

تػَیز  -2هزاسن تىزین ٍ ًىَداضت سًذُ یبد علیزضب سبیِ ثبى
ایطبى ارتجبط ثٌیبد ًخجگبى ثب ادارُ ول آهَسش ٍ پزٍرش استبى را خیلی ًشدیه ضوزدُ ٍ اظْبر داضتٌذ 2هب وبرّبی هطتزن سیبدی ثب
آهَسش ٍ پزٍرش دارین وِ یىی اس آى عزح ضْبة (ضٌبسبییّ ،ذایت استعذادّبی ثزتز) هیثبضذ وِ در پٌج ضْزستبى استبى گیالى،
هٌبعك  1 ٍ2ضْزستبى رضت ،آستبرا ،غَهعِ سزا ،الّیجبى ٍ ضْزستبى ثٌذر اًشلی ثِ هذت  6سبل در حبل اجزا هیثبضذ .رئیس ثٌیبد
ًخجگبى استبى گیالى سبثمِ آضٌبیی خَد ثب سًذُ یبد سبیِ ثبى را هزثَط ثِ یىی اس ثبسدیذّبی عزح ضْبة در اًشلی عٌَاى وزد ٍ افشٍد ثب
رئیس ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى هذاوزاتی ثعول آهذ ٍ ضوي آضٌبیی ثب خبًَادُ هزحَم سبیِثبى ،ثب سًذگی وَتبُ اهب پز ثبر آى
هزحَم آضٌبیی حبغل ضذ .پس اس آى ثب ّوبٌّگی ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى ٍ هسبعذت دفتز تىزین ٍ الگَسبسی ًخجگبى ثٌیبد
هلی ،ثزای ثزگشاری هزاسن تىزین آى سًذُ یبد در ایبم تَلذ ٍ یب درگذضت ٍی ثزًبهِریشی ضذ .آلبی دوتز اغفْبًی ضوي تمذیز اس
ّوىبری آهَسش ٍ آهَسش ٍ پزٍرش ٍپزٍرش ضْزستبى ثٌذر اًشلی ثبثت ثزگشاری ایي هزاسن ٍ ًیش ثِ حضَر چْزُّبی علوی حبضز
در هزاسن اضبرُ وزدًذ ٍ افشٍدًذ 2سهبًی وِ اس جٌبة آلبی دوتز هْزی جْت ضزوت در ایي هزاسن دعَت ضذ ،ایطبى ثب ووبل هیل
لجَل دعَت وزدًذ ٍ علیزغن هطغلِ سیبد وبری ٍ دٍری راُ ٍ ًبهسبعذ ثَدى َّا ،هطتبلبًِ در ایي هزاسن ضزوت ًوَدًذ .ایي ًطبى
دٌّذُ ایي است وِ اسبتیذ ٍ چْزُّبی علوی ثزای داًطجَی خَد سًذُیبد سبیِثبى اّویت ٍ احتزام لبئل ّستٌذ .ایطبى خغبة ثِ
داً طجَیبى ٍ داًص آهَساى ضزوت وٌٌذُ در هزاسن اظْبر داضتٌذ 2با رفتي سایِ باى راُ ایطاى ًبایذ بستِ ضَد ،بلکِ ضوا جَاًاى
بایذ اداهِ دٌّذُ راُ زًذُ یاد سایِ باى باضیذ تا پرچن علن ٍ داًص در ایي هولکت ّیچگاُ بر زهیي ًواًذ ٍ ّر جَاًی کِ از
ایي هراسن خارج هیضَد رٍح بلٌذ زًذُ یاد سایِباى را در کالبذ خَد حس کٌذ ٍ ّر پذر ٍ هادری ًیس کِ از ایي هراسن

خارج هیضَد خَد را هَظف بِ تربیت فرزًذاًی جَى زًذُ یاد سایِباى هَظف بذاًذ .رئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى اظْبر
اهیذٍاری ًوَدًذ وِ ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى در سبلْبی آیٌذُ ایي هزاسن را ثب ضىَُ ّزچِ ثیطتز ثزگشار ًوبیذ ،ایطبى در پبیبى اس
هسبعذتّبی دفتز تىزین ٍ الگَسبسی ثٌیبد هلی ًخجگبى در ثزگشاری ایي هزاسن تمذیز ًوَدًذ.
آقای دکتر ضاّرضایی هذیر کل دفتر تکرین ٍ الگَسازی بٌیاد هلی ًخبگاى
در ایي هزاسن ّوچٌیي آلبی دوتز ضبّزضبیی هذیز ول دفتز تىزین ٍ الگَسبسی ثٌیبد هلی ًخجگبى عی سخٌبًی اظْبر داضت 2ضوي
عزؼ سالم ٍ غجح ثخیز خذهت عشیشاى ثِ خػَظ پزٍفسَر ثْوي هْزی چْزُ هبًذگبر ریبضی وطَر ٍ افتخبر گیالى ٍ ایزاى،
حضَر ایي ّوِ هیْوبى در ایي هزاسن هزا غبفلگیز وزد ٍ هي اًتظبر ایي ّوِ جوعیت حبضز را ًذاضتن .ایطبى در خػَظ ٍظبیف ٍ

فعبلیتّبی دفتز تىزین ٍ الگَسبسی سخٌبًی ایزاد ًوَد ٍ اس تالشّبی آلبی دوتز اغفْبًی ٍ وبرضٌبسبى ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى
ثزای ثزپبیی ایي هزاسن ثبضىَُ تجلیل ًوَد ٍ اظْبر داضت 2لجل اس ّز چیش اس ّوت آلبی دوتز اغفْبًی داًطوٌذ فبضل ایي استبى وِ
ریبست ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى را ثز عْذُ دارًذ تطىز هیوٌن وِ تَجِ ثِ ایي هسئلِ ٍ ًبثغِ جَاى اس دست رفتِ داضتٌذ .ایي حبدثِ
غوجبر در اسفٌذ سبل  2633اتفبق افتبد .در ایي ثزًبهِ جوعی اس عشیشاى را اس دست دادین ٍ هزحَم دوتز هجتجی لغف آثبدی وِ
ّوىالسی ثٌذُ ثَد ًیش در آى سبًحِ اس ثیي هب رفت .در ایي حبدثِ خبًن هزین هیزساخبًی ثزگشیذُ جبیشُ فیلذس ًیش در آى حبدثِ حضَر
داضتٌذ وِ خذاًٍذ ایطبى را ثزای وطَر ثلىِ ثزای دًیبی ریبضیبت جْبى حفظ وزدًذّ .وچٌیي اس جولِ افزادی وِ داغطبى تب اثذ خَاّذ
هبًذ هزحَم عل یزضب سبیِ ثبى ٍ رضب غبدلی ثَد .خبًن هزین هیزساخبًی ٌّگبهی وِ در ایي حبدثِ پبیطبى ضىست ،خذهت خبًَادُ
غبدلی در هطْذ حبضز ضذًذ ٍ اٍرالی را ثِ آًْب داد ٍ گفتٌذ هي ٍ آلبی غبدلی هسئلِ ریبضی را حل هیوزدین وِ ثعذ اس ایطبى هي ثب
ّیچ وس دیگز ًوی تَاًن آى هسئلِ را حل وٌن ٍ اس ایي ثعذ آى را ثِ ضوب خبًَادُ هحتزم غبدلی تمذین هیوٌن .در ثٌیبد هلی ًخجگبى
اهزٍسُ اثشارّبی اهٌیتی ٍ حفبظتی ثِ خػَغی ثزای ًخجگبى وطَر تذثیز ضذُ استّ ،ز چٌذ وِ تمذیز ثِ دست خذاًٍذ هتعبل است.
ایٌگًَِ ثشرگذاضت ّب اگز ّذفوٌذ ثبضذ ثسیبر هتعبلی است .ایٌىِ سبلیبًِ ثزًبهِ رٍس ریبضی را سبلزٍس تَلذ یب فَت هزحَم سبیِ ثبى را در
استبى لزار دّیذ تب ّن یبد آى هزحَم را سًذُ ًگِ دارین ٍ ّن یه آهَسش علوی ٍ عولی ثبضذ ،ثٌیبد هلی ًخجگبى ّوىبری ٍیژُای در
ایي خػَظ خَاّذ داضت .ایطبى افشٍدًذ ضخع آلبی دوتز ستبری ٍ ّوىبراى عشیش سالم ٍیژُ خذهت خبًَادُ آى هزحَم ٍ
ّوىبراى هب در ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى داضتٌذ.

تػَیز  -1هزاسن تىزین ٍ ًىَداضت سًذُ یبد علیزضب سبیِ ثبى
چِ خَة است وِ ایي اهز ثزای سبیز عشیشاى اس دست آى حبدثِ در استبىّبی خَدضبى ًیش در ًظز گزفتِ ضَد ٍ یبد آى عشیشاى ٍ جَاًبى
ًبثغِ گزاهی داضتِ ضَد .دًیبی ریبضیبت عجیت استّ .وبًغَر وِ ریبضیبت عجیت است ریبضیذاًبى ّن عجیت ّستٌذ .در دًیبی
ریبضیبت افزادی ثَدًذ هبًٌذ ًیَتي وِ ثیص اس  04سبل عوز وزدًذ .سلغبى ریبضیبت گبٍس حذٍد  04سبل عوز وزد ،اهب ریبضیذاًی
چَى گبلَا در  14سبلگی هزحَم ضذًذ ،اهب آًمذر اس خَد اثز ثزجبی گذاضت وِ ٌَّس در راثغِ ثب ًظزیِّبی آى در ریبضیبت وبر
هیضَد ،ثِ گًَِای وِ ٌّگبم هزي اس ثزادر خَد خَاست ثزای ضجبعت داضتي هزي در ایي سي وٌبرش ثبضذ .هزحَم سبیِ ثبى ًوًَِ
ثبرسی ثَدًذ وِ در پبیبى ادای احتزام هیوٌن ثِ رٍح ثلٌذ ایي عشیشاى ٍ دٍستبى اس دست رفتِ در سهستبى  ٍ 33ثزای علَ درجِ رٍحی
آًْب تمبضبی یه غلَات دارم.

حجتالسالم ٍالوسلویي هیرضوسالذیي اهام جوعِ ضْرستاى بٌذر اًسلی
ثب عزؼ سالم .ایبم هجبرن دِّ خجستِ فجز خذهت ّوِ ضوب خَاّزاى ٍ ثزادراى ارجوٌذ ٍ اسبتیذ ثشرگَار عزؼ تجزیه دارم .گزاهی
هی دارین یبد ٍ خبعزُ ّوِ ضْیذاى ًخجِ ٍ عشیشاًی وِ در حبدثِ سبًحِ تػبدف اتَثَس در اَّاس اس جبهعِ هب گزفتِ ضذ ثِ ٍیژُ ثزادر
عشیشهبى علیزضب سبیِ ثبى وِ ایي هزاسن ثزای تجلیل اس ایي ًخجِ گیالًی ثزگشار ضذُ است.

تػَیز  -6هزاسن تىزین ٍ ًىَداضت سًذُ یبد علیزضب سبیِ ثبى
ایطبى افشٍدًذ 2ضوي تطىز اس ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى در ثزگشاری چٌیي ثشرگذاضتی ،عزؼ هیوٌن وِ خذاًٍذ هتعبل سهیي ٍ
آسوبى ّب ٍ ّزآًچِ وِ در ثیي آى است را ثیَْدُ خلك ًىزدُ استّ .وِ هَجَدات عبلن دریبیی اس وبرآهذی ٍ حىوت در ٍجَد
آًْبست ٍ ثزاسبس حىوت هتعبلی ٍ الْی خلك ضذُاًذ ٍ لذا اًسبى ثِ عٌَاى اضزف هخلَلبت ٍیژگیّبی خبغی در ٍجَدش ًْبدیٌِ
ضذُ است ٍ دارای استعذا د خبغی است وِ ثزای وطف ایي استعذاد ثبیذ الذاهبتی اًجبم داد تب ایي استعذاد ظَْر ٍ ثزٍس یبثذ .علیزضب
سبیِ ثبى گَّزی ثَدًذ وِ چٌیي ٍیژگی داضتٌذ ٍ در سهبى خَدضبى ٍ هب اثزگذار ثَدًذ .رٍحطبى ضبد ٍ یبدضبى گزاهی.
جٌاب آقای پرٍفسَر بْوي هْری چْرُ هاًذگار ریاضی کطَر ٍ استاد زًذُیاد علیرضا سایِباى
در ایي هزاسن آلبی دوتز ثْوي هْزی (چْزُ هبًذگبر ریبضی وطَر) عی سخٌبى وَتبّی وِ ثب اثزاس احسبسبت ضذیذ حبضزیي ّوزاُ
ثَد ،سًذُ یبد سبیِ ثبى ٍ خبًن هزین هیزساخبًی را دٍ تي اس داًطجَیبى ثزتز ٍ ًخجِ خَد هعزفی ًوَد ٍ ثب چطوبًی اضهثبر اظْبر داضت2
«سًذُیبد سبیِ ثبى هبًٌذ فزسًذم ثَد ٍ هي ثِ ایطبى خیلی عاللِ داضتن ،ایطبى اس داًطجَیبى عاللوٌذ ٍ پزتالش ثَد» .آلبی دوتز هْزی علن
را ثسیبر ثیزحن داًست ٍ در ّویي سهیٌِ اظْبر داضت« 2علن ثیرحن است ،ثزای رسیذى ثِ آى ثبیذ خیلی تالش ًوَد» .ایطبى ثب تَجِ ثِ
سبثمِ  34سبل هغبلعِ ٍ تذریس خَد افشٍد« 2هي در عَل ایي سبلّب ّوَارُ دًجبل علن ٍ هغبلعِ ثَدم ٍ اوٌَى ثِ ایي هزحلِ رسیذم ٍ اس
ضوب جَاًبى هیخَاّن ثزای رسیذى ثِ للِّبی علن ٍ داًص تالش وٌیذ»" .دٍستبى عشیش اس ایٌىِ ایي ّوِ ثِ هي افتخبر هیدّیذ ضزهٌذُ
ّستن .هي لیبلت ایي ّوِ ثشرگَاری اس ضوب را ًذارم.
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دٍستبى ،ای دٍستبى آرسٍ هی وٌن ضوب ثشرگَاراى وِ للت هي ّستیذ هَفك ٍ پیزٍس ثبضیذ .ایي عشیش علیزضب سبیِ ثبى گزاهی داًطجَی
هي ثَد ثِ آى خذای ثشري لسن هی خَرم وِ ایي پسز اس اٍالد هي ثزای هي عشیشتز ثَد .در آى حبدثِ هزین هیزساخبًی ّن ثَدًذ وِ
ایطبى اٍلیي خبًوی ثَدًذ وِ در جْبى جبیشُ فیلذس (ًَثل ریبضی) را گزفت ٍ افتخبر ثشرگی ثَد ثزای هب ایزاًیبىٍ .لتی عشیشاى هب ٍ
ًخجِّبی هب در سبل  33در آى سبًحِ اس پیص هب رفتٌذ ثز سزهبى سدین ٍ ًبلِ ٍ ساری هیوزدین وِ چِ وٌین ٍ ثی تبة ثَدین تب ایٌىِ اس
خبًن هزین هیزساخبًی خَاستین ثزای هب در داًطگبُ غٌعتی ضزیف سخٌزاًی وٌذ .دٍستبى ،علن خیلی ثیرحن است .خَاًذى همبلِ علوی
ثب خَاًذى رٍسًبهِ ویْبى خیلی هتفبٍت است ٍ تحلیل فزاٍاًی هیخَاّذ .ثبیستی سحوت وطیذ ،تالش وزد .هي توبم اٍلبتی وِ سز
والس هیرٍم فمظ آرسٍ هی وٌن تب جَاًبى هب هَفك ثبضٌذ .عشیشاىِ هي ،علیزضب سٍد اس پیص هب رفت اهب اثزش ّویطِ ّست .جَاًبى هي،
ضوب هی تَاًیذ ایي وطَر را ثبالتز اس ایي ثجزیذ ثب علوتبى .غحجت خیلی سیبد است فمظ ثزایتبى اس خذاًٍذ هیخَاّن وِ اس ثیي ضوبّب
هزین هیزساخبًی ّبیی ظَْر پیذا وٌذ وِ ثطٌَم جَایش ٍ افتخبرات علوی جْبًی وست وزدیذ وِ للت هي خطٌَد هی ضَد .ضوب عشیشاى
را ثِ خذای ثشري هیسپبرم".
خاًن پرٍیي غوخَار ًژاد هعلن قرآى زًذُیاد علیرضا سایِباى
سالم علیىن ،ثب تطىز اس ّوِ عشیشاى .هي پزٍیي غوخَارًژاد هعلن علیزضب سبیِ ثبى عشیش ّستن .ضعزی ثزای آى هزحَم لزائت هیوٌن.
"علی جبى داغ تَ درد پزیطبًی هي ،ضعلِ ٍ آتص پٌْبًی هي
داغ تَ هیضىٌذ جبًن را ،جبى اس درد پزیطبًن را
داغ تَ داغ دل خستِ هي ،داغ تَ غػِ پیَستِ هي
علی جبى پسز وَچه والس هي ،آهَسگبر هىتت عغَفت ٍ راستی
تَ رفتی ٍ آسوبى دلن ثی ستبرُ هبًذ ،تَ رفتی ٍ دفتز عطمت ًبًَضتِ هبًذ
فمذاى تَ لْزهبى هلی علن ٍ ادة ایي هزس ٍ ثَم ،تب لیبهت ثز پیىز ّستی داغ جگزسَس دارد
یبد تَ ستبرُ درخطبى فزدای هیٌْن ،ثز للت هي تب اثذیت پزفزٍغ ٍ جبٍداًِ است
ای هعلن ثشري هي ،ثب داغ فزالت عظوت ضىیجبیی را ثِ هي آهَختی
تَ ثب ّجزاًت ثِ هي در سىَت فزیبد ٍ در خٌذُ گزیستي ٍ در ثی لزاری لزار را آهَختی

چِ وٌن خبًِ سهبًِ خزاة ،خشاى ثی هزٍت فزغت آخز ًذاد وِ ثلجل گَیذ اس ّجزاى گل ،یه داستبًص را".
رٍحص ضبد ٍ یبدش گزاهی.
آقای دکتر احوذی دستجردی عضَ ضَرای علوی بٌیاد ًخبگاى استاى گیالى ٍ رئیس اسبق داًطگاُ گیالى
ضوي اثزاس خَضحبلی اس حضَر در ایي هزاسن ثبضىَُ ،علَ درجبت ثزای رٍح هزحَم علیزضب سبیِ ثبى ،ایٌجبًت در اداهِ غحجتّبی
پزٍفسَر هْزی وِ علن را سخت ٍ ثیرحن ثیبى وزدًذ عزؼ هیوٌن وِ 2علن ریبضی ثسیبر سخت ٍ در عیي حبل ثسیبر ضیزیي ٍ
سیزثٌبی ثسیبری اس علَم هغزح در دًیبستّ .وچٌبى وِ ثزای رسیذى ثِ للِ ثبیذ تالش وزد ٍ سحوبت سیبدی را هتمجل ضذٍ ،لی پس اس
فتح للِ ضَر ٍ ضعف خبغی ثِ اًسبى دست هیدّذ وِ ایي تعجیزی اس هزین هیزساخبًی در حل هسبئل سخت ریبضی ّن ّست ،علن
ریبضی ایٌچٌیي است .ایطبى اس جَاًبى حبضز در جلسِ خَاستٌذ وِ اداهِ دٌّذُ راُ هزحَم علیزضب سبیِ ثبى ثبضٌذ.
در ثخص دیگزی اس ایي هزاسن هسبثمِ علوی ثیي داًصآهَساى ثزگشار گزدیذ ٍ ثِ ًفزات ثزتز جَایشی اّذاء گزدیذ .در پبیبى ایي هزاسن
اس توجز یبدثَد سًذُیبد سبیِ ثبى رًٍوبیی ضذ ٍ ّوچٌیي اس عزف ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى تبثلَ فزش تػَیز سًذُیبد سبیِثبى ثِ خبًَادُ
ایطبى اّذاء گزدیذ.
اضبفِ هیًوبیذ وِ سًذُ یبد علیزضب سبیِثبى داًطجَی گیالًی سبل سَم رضتِ ریبضی داًطگبُ غٌعتی ضزیف ثَد وِ در اسفٌذ سبل
ّ 2633وزاُ ثب جوعی اس داًطجَیبى ثزتز آى داًطگبُ در هسیز عشیوت ثِ اَّاس جْت ضزوت در سویٌبر ریبضیبت ،دچبر سبًحِ تػبدف
اتَثَس ضذُ ٍ در سي  21سبلگی دعَت حك را لجیه گفت .یبدش گزاهی ٍ راّص پز رّزٍ ثبد.
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