برگساری نشست همانذیشی نخبگان و استعذادهای برتر بنیاد نخبگان استان گیالن
با پروفسور حسن ابراهیمزاده معبود
تٌیاد ًخثگاى اعتاى گیالى ًؾغتی را در رٍس عِ ؽٌثِ  21هزداد عال  2931تا حضَر پزٍفغَر اتزاّینسادُ ٍ ّوغز ایؾاى در هحل تٌیاد
ًخثگاى اعتاى گیالى ٍ تا حضَر اعاتیذ گزٍُ سیغتؽٌاعی داًؾگاُ گیالى ،اعضای ّیات هذیزُ اًجوي سیغتؽٌاعی ایزاى ،اعضای
اًجوي علوی داًؾجَیی سیغتؽٌاعی داًؾگاُ گیالى ٍ اعضای اًجوي سیغتؽٌاعی ادارُ کل آهَسػ ٍ پزٍرػ اعتاى گیالى ٍ جوعی
اس داًؾجَیاى تحصیالت تکویلی داًؾگاُ گیالى تزگشار ًوَد .در اتتذای هزاعن آلای دکتز اصفْاًی رئیظ تٌیاد ًخثگاى اعتاى گیالى
ضوي اتزاس خزعٌذی اس حضَر پزٍفغَر اتزاّینسادُ در اعتاى گیالى ٍ خَؽاهذگَیی تِ ایؾاى اظْار داؽتٌذ کِ تٌیاد هلی ًخثگاى تز
اعاط هفاد عٌذ راّثزدی کؾَر در اهَر ًخثگاى ،هَظف تِ اجزای هزاحل ؽٌاعایی ًخثگاى ٍ اجتواعات ًخثگاًی ،تَاًوٌذعاسی ٍ
ّذایت ًخثگاى ٍ اجتواعات ًخثگاًی ،سهیٌِعاسی تزای اثزگذاری ًخثگاى اس طزیك تذتیز اهَر ٍ تَجِ تِ حفظ ٍ تذٍام اثزگذاری
ًخثگاى اس طزیك تکزین ٍ الگَعاسی آًاى در جاهعِ اعت .جٌاب آلای پزٍفغَر اتزاّین سادُ اس یک عَ اس هصادیك تارس ٍ ؽایغتگاى اهز
تکزین ٍ تجلیل اس خذهات علوی ٍ اس عَی دیگز الگَی ؽایغتِای تزای جَاًاى صاحة اعتعذاد تزتز اهزٍس جاهعِ علوی کؾَر ّغتٌذ
کِ تٌیاد ً خثگاى اعتاى تِ اجزای ایي هاهَریت ّوت گواردُ ٍ اهیذ اعت کِ در اجزای آى ٍ دعتیاتی تِ اّذاف هْن آى هَفك گزدد.
عپظ ّز یک اس اعضای حاضز در جلغِ ضوي خَؽاهذگَیی تِ پزٍفغَر اتزاّینسادُ ٍ خزعٌذی اس حضَر ایؾاى در اعتاى گیالى اس
ایؾاى خَاعتٌذ کِ اس چگًَگی رعیذى تِ چٌیي جایگاُ ٍاالیی ٍ تیاى خاطزات خَد در عیز علوی تپزداسًذ.
آلای دکتز اتزاّین سادُ تِ تیاى خاطزاتی ؽیزیي اس دٍراى تحصیلی در کَدکی تا ًَؽتي کتابّا ٍ ٍاصُ ًاهِّای سیغت ؽٌاعی ٍ تزٍیج
ٍ اعتفادُ ٍاصُ ًاهِّا در کتة سیغتؽٌاعی پزداختٌذ .ایؾاى در عخٌاى خَد اّویت آهَسػ اتتذایی ٍ ًمؼ هْن هعلواى هماطع اتتذایی
در ؽکلگیزی ؽخصیت علوی ٍ عاهل اصلی تزاًگیشاًٌذُ عِزق هلی در داًؼآهَساى را تغیار هْن داًغتٌذ .ایؾاى تا تأکیذ تز ًمؼ عاللِ
تِ ٍطي ٍ عِزق هلی در پیؾزفت کؾَر ،خطاب تِ حاضزیي (تَیضُ تا هخاطة لزار دادى جَاًاى) ،اس آًاى خَاعتٌذ کِ جای جای هزس ٍ
تَم خَد را همذط تذاًیذ ٍ تا ایي ؽزط خَاّیذ تَاًغت پیؾزفت علوی را ًیش تذعت آٍریذ.

تصَیز -2تزگشاری ًؾغت ّن اًذیؾی ًخثگاى ٍ اعتعذادّای تزتز تٌیاد ًخثگاى اعتاى گیالى تا حضَر پزٍفغَر حغي اتزاّینسادُ هعثَد

