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سپاس از الطاف   صيلي       ایزد یکتابا  سال تح ستانه آغاز  ضور ،  97-98و در آ شجویان  شما   ح را مغتنم  محترمدان

ساحت    شروع  شمرده و  شما عزیزان را تبریك گفته و مقدمتان را به  شگاه گ  بالندگي و پویایي  مي  رامقدس دان

 داریم.مي

و  تر شده خود نزدیک اهداف علميگامي دیگر به عزم راسخ تان به ثمر نشست و با تالش بي وقفه،     خرسندیم كه 

با در پرتو تجارب ارزشوومند سووالما ممارسووت ،  ،حال دیگر .ایدرا كسووک كردهخدمت به كشووور اسووالمي توفيق 

هماهنگ با پيشووگامان و نام آوران  ،به سوووا افق هاا نوید دان  بشوورا ،ترهایي اسووتوارتر و ايمينان ب  گام

 حركت خواهيد كرد. ،جمان امروز

يد كه انگذارید، بدهاا م تلف به حوزه دانشوووگاه قدم ميخاير كسوووک ممارته اینك كه با باورهاا متفاوت ب

در زمينه هاا بسيارا از جمله  همگي داراا ایده آلي واحدید. همه در جستجوا يرق اعتال و بالندگي كشورید.

المللي اا بيدهنيازمند دستيابي به استاندارد  سایر موضوعات علمي،   تکنولوژا، اقتصاد، علوم انساني و مدیریت و   

ن، درك مسئوليت در قبال جامعه از اولویت برخوردار است.   اعتبار جماني هستيم لذا در اید برهه از زما  كسک  و

 يلبد.بادا و سرافرازا آن را از شما ميجامعه ایران به یارا شما دانشجویان اید مرز و بوم دلبسته و آ

يد اگر از پس آن به خوبي برآی راهي كه در آغاز آنيد به پویندگاني سوورشووار از اميد و آرزو نياز دارد.  بي تردید

 و جامعه به ارمغان خواهيد آورد. ورد هاا گران سنگي را براا خود، دانشگاهادست

شگاه نيز با افت ار ورودتان به اید    روز افزون و  تالشضمد  و  سنگر مقدس را تبریك گفته  معاونت آموزشي دان

موفقيت و سربلندا شما آیندگان كشور را از درگاه  ویاورتان خواهد بود  و یار، در اید راه حمایت هاا بي وقفه

 ایزد منان مسئلت مي نماید.
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