هراسن اّذای کوک ّسیٌِ پژٍّشی پرٍفسَر ابراّینزادُ هعبَد در سال 7931
ثِ ّوت ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى ٍ ّوشهبى ثب ّفتِ ثشرگذاضت همبم هؼلن ،هزاسن اّذای کوک ّشیٌِ پژٍّطی پزٍفسَر
حسي اثزاّینسادُ هؼجَد ،چْزُ هبًذگبر گیالًی رضتِ سیستضٌبسی ٍ ثزگشیذُ جبیشُ ػالهِ طجبطجبیی (رُ) ثٌیبد هلی ًخجگبى ثب
ّوکبری ٍ هطبرکت داًطگبُ گیالى ٍ ثب حضَر رئیس ،هؼبًٍبى ٍ اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ گیالى ،داًطجَیبى استؼذاد
ثزتز ًٍخجگبى داًطگبّی ٍ تؼذای اس اػضبی ضَرای ػلوی ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى رٍس سِضٌجِ یبسدّن اردیجْطت سبل
 7931در تبالر حکوت داًطگبُ گیالى ثزگشار ضذ.

تصَیز -7هزاسن اّذای کوک ّشیٌِ پژٍّطی پزٍفسَر اثزاّین سادُ هؼجَد در سبل 7931

آقای دکتر رضی رئیس داًشگاُ گیالى
حضَر جٌبة پزٍفسَر اثزاّینسادُ در هزاسن را هغتٌن داضتِ ٍ ثب اػالى رًٍوبیی اس کوک ّشیٌِ پژٍّطی پزٍفسَر
اثزاّین سادُ در اداهِ هزاسن ،اس ایطبى ثِ صَرت ٍیژُ تمذیز ًوَدًذ ٍ افشٍدًذ آًچِ داًطگبُ را اس سبیز هزاکش آهَسضی هتوبیش
هی کٌذ ایي است کِ آهَسش در داًطگبُ ثب پژٍّص گزُ خَردُ است ٍ ثَدجِّبی پژٍّطی دٍلتی ّوزاُ ثب کوکّبی
خیزخَاّبًِ هزدهی هیتَاًٌذ ثٌیبى پژٍّص ،ثَیژُ پژٍّصّبی ّذفذار را تمَیت کٌٌذ.

حجتاالسالمٍالوسلویي رسَل فالحتیً ،وایٌذٓ ٍلیفقیِ در استاى گیالى ٍ اهامجوعِ رشت
ضوي تجزیک رٍس هؼلنّ ،ذف اس ثؼثت اًجیب را ّذایت ثطز داًست ٍ اس پزٍفسَر اثزاّینسادُ ثِ دلیل الذام در اػطبی
کوکّشیٌِ ثِ داًطجَیبىثزتز تمذیز کزد ٍ ثیبى کزدًذ رضذ ضتبثبى ػلوی کطَر ًیبسهٌذ حوبیت اس هستؼذاى جَاى است کِ
ػوذتبً اس سَی دٍلتّب اًجبم هیگیزد اهب ًبکبفی است ،ثِ ّویي دلیل ٍلف ػلوی ثبیذ در جبهؼِ ثِ ػٌَاى یک ضزٍرت

هطزح ضَدً .وبیٌذٓ ٍلیفمیِ در استبى گیالى اداهِ داد ثزگشاری ایٌگًَِ هزاسنّب هیتَاًذ الگَیی ثزای گستزش ٍلف ػلوی
در کطَر ثبضذ.

آقای دکتر اصفْاًی رئیس بٌیاد ًخبگاى استاى گیالى
ضوي ػزض خیز همذم ثِ هیْوبًبى ٍیژُ ٍ ضزکتکٌٌذگبى ٍ تجزیک رٍس هؼلن ٍ گزاهیذاضت یبد ٍ ًبم استبد ضْیذ هطْزی،
ثِ هؼزفی جٌبة پزٍفسَر اثزاّین سادُ ٍ افتخبرات ایطبى پزداختٌذ .ایطبى افشٍدًذ جٌبة پزٍفسَر اثزاّینسادُ داًطوٌذ ثزجستِ
گیالًی ،چْزُ هبًذگبر سیست ضٌبسی کطَر ،ثزگشیذُ جبیشُ ػالهِ طجبطجبیی (رُ) ثٌیبد هلی ًخجگبى ،رئیس ضبخِ سیست-
ضٌبسی گزٍُ ػلَم پبیِ فزٌّگستبى ػلَم ٍ رئیس اًجوي سیستضٌبسی ایزاى هیثبضٌذ .ایطبى ّوزاُ ثب کست افتخبرات در طَل
دٍراى خذهبت ػلوی ضبىّ ،وَارُ کلیِ جَایش دریبفت ضذُ خَدضبى را صزف اهَر پژٍّطی ٍ کوک ثِ خزیذ تجْیشات ٍ
لَاسم هَرد ًیبس گزٍُ ٍ داًطجَیبى خَد کزدُاًذ ٍ اس ایي جْت ضبیستِ تکزین ّستٌذ.
ر ئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى در ثخص دیگزی اس سخٌبى خَد ثب اضبرُ ثِ هَضَع ٍلف ػلوی ٍ اثزگذاری آى در پیطزفت
ػلن ٍ داًص افشٍدًذ :اس گذضتِّبی دٍر ثسیبری اس هزاکش آهَسضی ّوبًٌذ ًظبهیِّب ،دارالؼلنّب ٍ رثغ رضیذی در داخل کطَر
ٍ داًطگبُّبی هْن ٍ هؼتجز در سبیز ک طَرّب ثب کوک خیزیي ٍ ٍالفیي ضکل گزفتِ ٍ تَسؼِ پیذا کزدًذ .حوبیت اس داًص-
پژٍّبى در کطَر اس گذضتِّب هبّیت هزدهی داضتِ ٍ ّویي هَضَع ًیش ثبػث پبیذاری آى ثَدُ است.
رضذ ضتبثبى ػلوی کطَر ًیبسهٌذ حوبیت اس هستؼذاى جَاى است کِ ػوذتبً اس سَی دٍلتّب اًجبم هیگیزد کِ الجتِ ًبکبفی
است ٍ ًیبس ثِ اضبػِ فزٌّگ ٍلف ػلوی در جبهؼِ دارد .ثزگشاری ایٌگًَِ هزاسنّب هیتَاًذ الگَیی ثزای گستزش ٍلف
ػلوی در کطَر ثبضذ.
هتي لَح تقذیر از سَی پرٍفسَر دکتر حسي ابراّینزادُ هعبَد بِ هشوَالى کوک ّسیٌِ پژٍّشی
ثبسوِ تؼبلی
سزکبر خبًن/آلبی...
ثب سالم،
حوبیت اس فؼبلیت ّبی ػلوی استؼذادّبی ثزتز ٍ پطتیجبًی هستمین ٍ غیزهستمین اس آًبى در لبلت پژٍّبًِ ٍ جبیشُّبی تحصیلی،
فزصتی ثزای جذ ٍ جْذ ثیطتز داًطجَیبى ٍ اثزگذاری فؼبلیتّبی ػلوی آًبى ثزای تَسؼِ کطَر است .ثب اػتمبد ثِ ایٌکِ
داًطجَی هستؼذ ًجبیذ دغذغِ ای غیز اس تحصیل ػلن داضتِ ثبضذ ،ثِ پبس فؼبلیت ػلوی ارسضوٌذتبى در حَسُ ػلَم طجیؼی،
کوک ّشیٌِ پژٍّطی در لبلت پژٍّبًِ ثِ سزکبر ػبلی اػطبء هیضَد .ضوي هسئلت تَفیك اس خذاًٍذ هتؼبل ثزای تَفیك
رٍسافشٍى ،رجبء ٍاثك دارم کِ اّتوبم ثِ هَضَع "حوبیت اس سزهبیِّبی اًسبًی" در کطَر ػشیشهبى استَار ضَد.
دکتز حسي اثزاّینسادُ هؼجَد

هتي لَح تقذیر از سَی آقای دکتر هسعَد اصفْاًی رئیس بٌیاد ًخبگاى استاى گیالى بِ پرٍفسَر دکتر
حسي ابراّینزادُ هعبَد
ثبسوِ تؼبلی
یٓزْفَغِ اللَِّٔ الَّذِیيَ آهٌَُٓا هٌِکُنٕ ٍٓالَّذِیيَ أٍُتَُا الْؼِلْنٓ دٓرٓجٓبتٍ ٍٓاللَِّٔ ثِوٓب تَؼٕوٓلَُىَ خَجِیزٌ
استبد ٍااللذر جٌبة آلبی پزٍفسَر حسي اثزاّین سادُ هؼجَد
اس پیبهجز گزاهى اسالم (ظ) ًمل ضذُ است کِ:
"پیبهجز یک درجِ ثز داًطوٌذ ثزتزى دارد ٍ ثزتزى داًطوٌذ ثز هزدم ثسبى ثزتزى ٍ فضیلت پیبهجز ثز سبیز اًسبىّبست".
اػطبی گَّز داًص ثِ اًسبى ّبی ضبیستِ ،رسق ٍ هَّجتی الْی است کِ خَد حك تؼبلی در هصحف ضزیف ثِ تحویذ آى
پزداختِ ٍ ایطبى را سشاٍار ثزتزی هؼزفی کزدُ است .تجلیل اس ػبلوبى ٍ تکزین ایطبى ،تأسی هخلَق ثِ خبلك ،اضبػِ سٌّت
ضبیستِ لذرضٌبسی ٍ الگَسبسی ٍ هبًذگبرسبسی ضبیستگبى ثزای اهزٍسیبى فزداسبس است .تکزین ضبیستگیّبی فزدی ٍ
اجتوبػی جٌبثؼبلی ثزای اضبػِ آثبر خیز ٍجَد حضزتؼبلی در سهبى ٍ هکبى است کِ ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى ثِ آى ّوّت
ًوَدُ است .ثِ پبس سبلیبى هتوبدی اّتوبم ثِ ًطز ػلن ٍ تزثیت جَاًبى آیٌذُسبس ثزای هیْي ػشیش اسالهی ایزاى ،ایي لَح تمذیز
ثب ادة ٍ احتزام ثِ حضَرتبى تمذین هیضَد .ػشتتّبى هستذام ٍ ٍ جَدتبى ضبدکبم ثبد.
دکتز هسؼَد اصفْبًی
رئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى گیالى

