مراسم اهذای کمک هسینه پژوهشی پروفسور ابراهیمزاده معبود در سال8931
بِ ّوت بٌیبد ًخبگبى استبى گیالى ٍ ّوسهبى بب ّفتِ بسرگذاشت همبم هؼلن ،هراسن اّذای ووه ّسیٌِ پژٍّشی پرٍفسَر
حسي ابراّین زادُ هؼبَد ،بب ّوىبری ٍ هشبروت داًشگبُ گیالى ٍ بب حضَر استبًذار گیالى ،رئیس ،هؼبًٍبى ٍ اػضبی ّیبت
ػلوی داًشگبُ گیالى ،داًشجَیبى استؼذاد برتر ٍ ًخبگبى داًشگبّی ٍ تؼذای از اػضبی شَرای ػلوی بٌیبد ًخبگبى استبى
گیالى رٍز سِشٌبِ دّن اردیبْشت سبل  8931در تبالر حىوت داًشگبُ گیالى برگسار شذ.

تصَیر -8هراسن اّذای ووه ّسیٌِ پژٍّشی پرٍفسَر ابراّین زادُ هؼبَد در سبل8931

دکتر مصطفی ساالری استانذار گیالن
در ایي هراسن ضوي تبریه رٍز هؼلن ٍ ابراز خرسٌذی از حضَر در جوغ داًشگبّیبى داًشگبُ گیالى ،تَسؼِ ٍ پیشرفت
وشَر را در گرٍ تَجِ بِ لشر هؼلن داًست ٍ بب اشبرُ بِ ایي هَضَع وِ آهَزش زیربٌبی تَسؼِ است ٍ سرآهذی آهَزش
چیسی است وِ جبهؼِ بِ آى ًیبز جذی دارد ،سرآهذی آهَزش را هٌجر بِ شبیستِ گسیٌی ٍ حفظ هٌسلت ًخبگبى ٍ افراد
وبرآهذ داًستٍ .ی در اداهِ افراد وبرآهذ را هحصَل ًظبم آهَزشی صحیح ٍ وبرآهذ داًست ٍ خَاستبر تَجِ ٍیژُ بِ
اصالح ًظبم آهَزشی شذ .استبًذار گیالى ضوي گالیِ از سَق دادى جبهؼِ بِ سوت هذرن گرایی ،حروت بِ سوت
هْبرتآهَزی ٍ یبدگیری في را از اٍلَیتّبیی داًست وِ ببیذ هذ ًظر تصوینگیراى لرار گیرد .دوتر سبالری در پبیبى بب
اشبرُ بِ ایٌىِ همبم هؼلن را صرفبً بب تؼبرفبت ًوی تَاى ارج ًْبد ،بر لسٍم ارج ًْبدى ٍالؼی بِ جبیگبُ ػلن ٍ هؼلن بب شبیستِ-
گسیٌی در وشَر تأویذ ورد ٍ ٍجَد اًذیشوٌذاى ٍ هؼلوبًی چَى پرٍفسَر حسي ابراّینزادُ هبیِ افتخبر ٍ سربلٌذی استبى
گیالى داًستٌذ ٍ الذام شبیستِ ایشبى در اػطبی حوبیت داًشجَیی را ارج ًْبدًذ.

دکتر احمذ رضی رئیس دانشگاه گیالن
ضوي خیر همذم بِ حبضراى ٍ گراهیذاشت یبد ٍ خبطرُ استبد شْیذ هرتضی هطْری ،حضَر جٌبة پرٍفسَر ابراّینزادُ در
هراسن را هغتٌن داشتِ ٍ بب اشبرُ بِ الذام ٍیژُ پرٍفسَر ابراّینزادُ چْرُ هبًذگبر زیستشٌبسی وشَر برای اػطبی بَرس

حوبیتی بِ تؼذادی از پبیبىًبهِ ّبی تحصیالت تىویلی بِ صَرت ٍیژُ از ایشبى لذرداًی ورد ٍ خَاستبر هْیب وردى زهیٌِ
تَسط اسبتیذ ٍ داًشجَیبى برای اًجبم اهَر خیرخَاّبًِ شذ.

آقای دکتر اصفهانی رئیس بنیاد نخبگان استان گیالن
ضوي ػرض خیر همذم بِ هیْوبًبى ٍیژُ ٍ شروت وٌٌذگبى ٍ تبریه رٍز هؼلن ٍ گراهیذاشت یبد ٍ ًبم استبد شْیذ هطْری،
بِ هؼرفی جٌبة پرٍفسَر ابراّینزادُ ٍ افتخبرات ایشبى پرداختٌذ ٍ افسٍدًذ جٌبة پرٍفسَر ابراّینزادُ از هحل هٌببغ
شخصی شبى هببدرت بِ ووه بِ داًشجَیبى داًشگبُ استبى هحل زادگبُ خَدشبى (استبى گیالى) وردُاًذ .ایي ووه ّسیٌِ
توبهب بب حوبیت هبلی پرٍفسَر ابراّینزادُ بِ پبیبىًبهِّبی وبرشٌبسی ارشذ ٍ رسبلِّبی دوتری داًشجَیبى برتر گیالًی در
رشتِّبی زیستشٌبسی ،ػلَم وشبٍرزی ٍ ػلَم زیستهحیطی وِ تَسط وویتِ ػلوی هتشىل از اػضبی برجستِ ّیئت ػلوی
داًشگبُ گیالى اًتخبة هیشًَذ ،تؼلك هیگیرد.

