هتي پیام ًْرّزی ریاست داًشگاٍ علن ّ فرٌُگ:
جٌاب آقای دکتر هحوذ حسیي ایواًی خْشخْ طی پیاهی فرا رسیذى سال ًْ ّ عیذ ًْرّز را تَ خاًْادٍ
پر هِر علن ّ فرٌُگ تَّیژٍ ُوکاراى تالشگر ،استاداى ّ داًشجْیاى داًشگاٍ تثریک گفتٌذ.
هتي پیام دکتر ایواًی تَ شرح زیر است:
ه َ
ّ اال َتصار
قل ّة القُلْب َ
یا ُ
ّ اال َحْال
حْل َ
حْل ال َ
ه َ
یا ُ

ذتّر الیل َّ ال ٌَِار
ه َ
یا ُ
ّْل حالٌَا اِلی اَ
حسي الحال
َ
َ
ح ِ

دال کَ طثیعت خفتَ تا دطتاى پز هِز تِار تیذار هی گزدد ،دگز تار قلن آفزیٌغ تا رًگ تاسی تز پیکزٍ لْح پاک طثیعت
ً ،گاری دیگز اس هظاُز سیثای خلقت را تیاى هی ًوایذ ّ سهیي ّ درخت راسُای رًگارًگ ّ عطزآئیي خْیغ را ًثار ًگاٍ ّ
ًگار ها هی کٌٌذ ،تا در تذْلی ػگزف ًظین هؼک افؼاى ّ تزًن تلثالى ػیزیي تیاى را تَ ًظارٍ تٌؼیٌین ّ “یا
هقلة القلْب ” گْیاى تَ طتایغ آى جویل تی ًظیز تَ پا خیشین.
فرارسیذى سال ًْ ّ تِار طثیعت را تَ خاًْادٍ پر هِر علن ّ فرٌُگ تَّیژٍ ُوکاراى تالشگر ّ
استاداى ،داًشجْیاى داًشگاٍ صویواًَ تثریک ّ تٌِیت هیگْین.
در طالی کَ گذػت ،جای تظی طعادت اطت کَ تا تالع ػوا هجاُذاى علن ّ فزٌُگ تْاًظتَ این تا تقْیت
ُزچَ تیؼتز ططخ علوی داًؼگاٍ ،پذیزع داًؼجْ در رػتَ ُای جذیذ هْرد ًیاس کؼْر ،تزگشاری تزًاهَ ُای
هتعذد فزٌُگی ،آهْسػی ّ پژُّؼی ،اطتفادٍ اس ظزفیت ارتثاطات تیي الوللی ّ تیي داًؼگاُی ّ تزگشاری
کٌفزاًض ُای هتعذد تیي الوللی تا هْضْعات رّس دًیا ،طِوی ّاال در تذقق اُذاف هقذص ًظام جوِْری اطالهی
ایزاى در دْسٍ آهْسع عالی داػتَ تاػین.
اهیذ اطت در طال جذیذ تا ُوت ّ تالع هضاعف ّ تِزٍگیزی اس تواهی ظزفیتُای هْجْد تخصْؽ ّ فزاُن ًوْدى
ػزایظ دضْر ػاداب ّ هؼارکت فعال اطتاداى هذتزم ّ داًؼجْیاى عشیش در فعالیتُای علوی ّ پژُّؼی  ،گام
دیگزی در ًیل تَ اُذاف هتعالی ًظام هقذص جوِْری اطالهی ایزاى در دْسٍ آهْسع عالی داًؼگاٍ تزدارین.
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