
 

 

 

 خیر مقدم توسط دکتر اسماعیلی

 عضْ ُیئت علوی داًؼگبٍ آساد اطالهی ّاحذ خْراطگبى

 

آى کض کَ داًغ ّ تقْا هظلن اطت                ُز جب قذم »

 «ًِذ، قذهغ خیز هقذم اطت

اهز ثَ هعزّف ّ ًِی اس هٌکز را هی تْاى ثَ حق جشء آهْسٍ 

طالهی در  عَ ا ُبى جبه جَ خیزخْا هْرد تْ ؼَ  کَ ُوی ظت  ُبیی داً

ُوَ عصزُب ّ ًظل ُب ثْدٍ اطت. لیکي ایي آهْسٍ اصیل ّ ثٌیبدی 

 جبیگاااااااااااابُی ّایتااااااااااااز ّ عزصااااااااااااَ ای 

ِی اس  عزّف ّ ً ثَ ه هز  ٌذ. ا یذا ک ًذ پ هی تْا تز را  کبرثزدی 

ْسٍ یب دکتزیٌی اطت کَ هی تْاًذ ثحزاى ُبی هِن سًذگی هٌکز آه

اجتوبعی اًظبى هعبصز ّ ثظیبری اس جْاهعی کَ ثب ایي ثحزاى ُب 

ػی  گز فزاهْ چْى د ُبیی  حزاى  یذ. ث فع ًوب ظتٌذ را هزت یز ُ درگ

اًظبًی، عذم هظئْلیت پذیزی، هؼبرکت در سًذگی اجتوبعی، ثحزاى 

جتوبعی، ثحزاى ُبی فظبد آػفتگی، ّ گن ػذگی آدهی ّ ثی ًظوی ا

اخالقی ّ دٍ ُب هعضالت اجتوبعی ّ فزٌُگی در عزصَ سًذگی آدهی. 

هب ثبیذ گفتوبى اهز ثَ هعزّف ّ ًِی اس هٌکز را ثزای گذر اس 

ّضع هْجْد ثَ ّضع هغلْة تْطعَ ّ رًّق ثخؼین. ُوبیغ ػِزًّذ 

هظئْل، اهز ثَ هعزّف در داًؼگبٍ ثب ُذف تجییي هفِْهی ّ ًظز 

 آهاااااااْسٍ هِااااااان عاااااااز  اثعااااااابد ّایاااااااي 

هؤلفَ ُب ّ دطتیبثی ثَ راُکبرُب عزاحی ّ اجزا هی ػْد. ثزای 

ضْعی آى  وزّ هْ طت قل ظت یسم ا عزّف ًخ ثَ ه هز  وبى ا ظظ گفت ث

تجییي ّ رّع هتذلْژی آى هؼخص گزدد. کزطی ُبی ًظزیَ پزداسی ّ 

ِذ ّ  عالة هتع ثَ  طخ  قالة در پب ًَ اً کین فزسا کَ ح ؼی  آساد اًذی

ًذی طت. ًْ ا ٌَ راٍ گؼب یي سهی ًذ در ا غز  فزهْد حْسٍ ه غ 

اهیذّارین ثب عٌبیت جٌبة آقبی دکتز هظبُزی ایي هِن در عزصَ 

فزٌُگ لجبص عول پْػذ ّ داًؼگبٍ آساد اطالهی خْراطگبى آهبدگی 

گذاری  طزهبیَ  جذی ّ  وبم  ٌَ اُت یي سهی کَ در ا طت  آى را دارا

عزیف دقیق آهْسٍ یسم را ثَ عول آّرد. اهیذ اطت ثب تؼزیح ّ ت

یَ  صَ ًظز تْاًین در عز کز ث ِی اس هٌ عزّف ّ ً ثَ ه هز  ُبی ا

لْم  حْسٍ ع وبعی  گی ّ اجت عَ فزٌُ ثَ جبه  ًْ جی  پزداسی هغل

اًظبًی ثخؼیذٍ ّ ًؼبط ّ ثبلٌذگی جذیذی را ثَ ارهغبى آّرین. 

طالهی  ؼگبٍ آساد ا تزم داً طت هح ٌذگی اس ریب ثَ ًوبی ؼبپیغ  پی

فزّغی کَ طالم گزم ّ یبد اّ ُوچٌبى  خْراطگبى جٌبة آقبی دکتز

ثب هب ُوزاٍ اطت ّ ثَ هٌبطجت تؼزیف فزهبیی ایؼبى ثَ کٌفزاًض 

ؼبپیغ  ػْد، پی هی  گشار  یَ ثز کَ در تزک ِبى  عبلی در ج هْسع  آ

ٌبى ّ  ػتَ ّ اس کبرک هی دا وبیغ گزا یي ُ ػوب را در ا ضْر  ح

ًوبیٌذگبى ّ هعبًّیي هحتزم داًؼگبٍ، کبرکٌبى خذّم ایي ّاحذ 

ضْر  جذدًا ح ؼبیذ. ه هب ثجخ ثز  وبلی را  ُبی احت طتی  ؼگبُی کب داً

گی در  طعَ فزٌُ وبر تْ ثْیژٍ هع ٌذ  ضبر ارجو یش ّ ح ًبى عش هِوب

قبی  ٌبة آ گْار ج ؼوٌذ ّ ثشر ثزادر اًذی طالهی،  ؼگبٍ آساد ا داً

یق  وبیغ آرسّی تْف یي ُ ثزای ا ػتَ ّ  هی دا ظبُزی را گزا تز ه دک

َ کْتبُی ُن ثزای هِوبًبى دارین. ثَ هٌظْر آػٌبیی ثیؼتز ًکت

ٌْاى  ثَ ع طگبى  طالهی خْرا ؼگبٍ آساد ا فی داً ٌذ در هعز ارجو

لیي  ِبى ّ اّ ؼگبُبی ج لی داً ثیي الول یَ  ضْ اتحبد ؼگبٍ ع داً

ثیغ اس  ثب  طتبى  ؼگبُی در ا عَ داً ؼگبُی در جبه حذ داً  00111ّا



 

 

رػتَ هقغع کبرػٌبطی ارػذ،  53رػتَ تحصیلی لیظبًض،  53داًؼجْ، 

ػتَ 00 ظت  ر تزی ّ ک ًذاى  00دک ؼجْیبى د تزی داً تذ در ثز طبل هو

پشػکی ّ ثبیتزیي آهبر پذیزع در هقبعع تحصیلی کبرػٌبطی ارػذ 

هتز هزثع  01111ّ دکتزی ًظجت ثَ جوعیت داًؼجْیی، ثزخْردار اطت 

 ISI ّ20هقبلااَ  011عضااْ ُیئاات علواای داری  511فضاابی آهْسػاای، 

ثیغ اس  صی، ّ  ؼگبٍ تخص تبة ّ  003111آسهبی لذ ک فزاهتي،  31111ج

ُبی  عبًّی  ٌی ّ ت کبر آفزی پبیی  ثز  ٌی  کبر آفزی کش  دارای هز

کلیٌیا  ، ERDCداًغ ثٌیبى، پبرک ُبی تحقیقبتی ّ فٌبّری، هزکش 

ثیغ اس  صی ّ  قْقی تخص یت ّ  01ح ؼجْیی ّ فعبل ؼزیَ داً ٌْاى ً ع

صَ  ؼی در عز وی ّ پژُّ ػی، عل ُبی ّرس ؼٌْارٍ  یت در ج ظت هْفق ک

ث لی ّ  گْاراى ه ؼوٌذاى ّ ثشر ػوب اًذی ی   ی   ضْر  لی، ح یي الول

یق در  وبیغ آرسّی تْف یي ُ ثزای ا ػتَ ّ  هی دا ظت گزا یي ًؼ ثَ ا

پزداسی در  یَ  ُبی ًظز طی  ثَ کز ؼیذى  ًق ثخ خْد ّ رّ قق ّایی  تح

لْم  حْسٍ ع جذد در  ٌذگی ه ؼبط ثبل جبد ً ظبًی ّ ای لْم اً صَ ع عز

ًِی اس هٌکز آرسّی  اًظبًی ثب ارائَ ّ تجییي اهز ثَ هعزّف ّ

 تْفیق دارین ثزای یکب ی  ػوب ثشرگْاراى. )صلْات( 

 


