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را مغتوم    محتوم  دانشووریا   شواا   حضورر ،  96-97و در آستانه آغاز سال تحصيلي  ایزد یکتابا سپاس از الطاف 

موي   مقودس دانشوهاه گما   بالمدگي و پریایي شاا عزیزا  را تبمیك گفته و مقدمتا  را به سواح   شموع شامده و

 داری .مي

و  خرد نزدیکتم شده اهداف علايگامي دیهم به عز  راسخ تا  به ثام نشس  و با تالش بي وقفه،  خمسمدی  كه

بوا  در پمتور تووارا ارزشوامد سوالما ماارسو  ،       ،حال دیهم .ایدرا كسب كمدهخدم  به كشرر اسالمي ترفيق 

هااهمو  بوا پيشوهاما  و نوا  آورا       ،به سري افق هاي نرین دانش بشمي ،تمهایي استرارتم و اطايما  بخشگا 

 حمك  خراهيد كمد. ،جما  امموز

انيود كوه   گذاریود، بد هاي مختلف به حرزه دانشهاه قد  موي خاطم كسب ممارته ایمك كه با باورهاي متفاوت ب

در زميموه هواي بسوياري از     هاهي داراي ایده آلي واحدید. هاه در جستوري طمق اعوتال و بالمودگي كشوررید.   

هاي نيازممود دسوتيابي بوه اسوتاندارد    سایم مرضرعات علاوي،  جاله تکمرلرژي، اقتصاد، علر  انساني و مدیمی  و 

 ، درك مسوورلي  در قبوال جام وه از اولریو      اعتبار جماني هستي  لوذا در ایون بمهوه از زموا     كسب الاللي وبين

بوادي و سومافمازي آ  را از شواا    بمخرردار اس . جام ه ایما  به یاري شاا دانشوریا  این ممز و بر  دلبسوته و آ 

 طلبد.مي

اگم از پس آ  به خوربي بمآیيود    راهي كه در آغاز آنيد به پریمدگاني سمشار از اميد و آرزو نياز دارد. بي تمدید

 و جام ه به ارمغا  خراهيد آورد. ورد هاي گما  سمهي را بماي خرد، دانشهاهادست

تالش روز افوزو  و  ضان و  سمهم مقدس را تبمیك گفته م اون  آمرزشي دانشهاه نيز با افتخار ورودتا  به این

مرفقيو  و سومبلمدي شواا آیمودگا  كشورر را از       ویاورتا  خراهود بورد    و یار، در این راه حاای  هاي بي وقفه

 درگاه ایزد مما  مسول  مي نااید.

 

 با آرزوي ترفيق روز افزو                                                                                                                  

 دكتم نادر ن ا  المي                                                                                                                     

 آمرزشي دانشهاه م او                                                                                                                    

 1396شممیرر                                                                                                                            
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و شموع پریایي و بالمدگي دانشوریا  گمامي را صاياانه  95-96تحصيلي ، آغاز سال با سپاس از خداوند سبحا 

مدارج عالي علاي ترا  با مرفقي  و سمبلمدي و س ادت را از درگاه ایزد  هتبمیك گفته و بماي هاها  دستيابي ب

با تکيه بم هاي گذشته، ، یك بار دیهم هاچر  سالرودانتظار مي دانشوریا  عزیز از شاا ناای .مما  مسول  مي

هاي علاي و پژوهشي دانشهاه، هاماه و هاها  با اساتيد، و با استفاده از ظمفي ، ها و است دادهاي خردترانامدي

هاي علاي مدیما ، كارشماسا  و كاركما  گمانقدر دانشهاه، در فضایي آكمده از شرر و نشاط و اميد، به ف الي 

 هاي علاي و فمهمهي به اثبات بمسانمد .در عمصه پمداخته و حضرر حقيقي و تاثيم گذار خرد را

شده،  حرزه م اون  آمرزشي تميه و تدوین ایمك بمنامه زماني آمرزش دانشهاه كه با تالش هاکارا  محتم 

هاچر  سالماي قبل، در اختيار شاا عزیزا  قمار گمفته اس . ضموري اس  به ممظرر بمنامه ریزي دقيق، در 

در تحقق م اون  آمرزشي دانشهاه را واحدهاي درسي خرد اقدا  و سب  به انتخاا اي ت يين شده نهتاریخ

 ، یاري ناایمد.سال تحصيلي جدیدهاي آمرزشي بمنامه

د مت ال، بماي كليه دانشوریا ، اساتيد محتم  و هاه كاركما  پم تالش و دلسرز ندر خاتاه، با است ان  از خداو

 نااید.و ميبلمدي آرزدانشهاه سالي ترا  با سمافمازي و سم
 

 

 با آرزوي ترفيق روز افزو                                                                                                                  

 دكتم نادر ن ا  المي                                                                                                                      

 م او  آمرزشي دانشهاه                                                                                                                     

 1395شممیرر                                                                                                                             

 
 


