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را مغتـنم   محتـرم دانشـجویان  شـما   حضـور ،  96-97و در آستانه آغاز سـال تحصـیلی    ایزد یکتابا سپاس از الطاف 

مـی   مقـدس دانشـگاه گرا   بالندگی و پویایی شما عزیزان را تبریک گفته و مقـدمتان را بـه سـاحت    شروع شمرده و
 داریم.می

و  خود نزدیکتـر شـده   اهداف علمیگامی دیگر به عزم راسخ تان به ثمر نشست و با تالش بی وقفه،  خرسندیم که
بـا  در پرتـو تجـارب ارزشـمند سـالها ممارسـت ،       ،حـال دیگـر   .ایدرا کسب کردهخدمت به کشور اسالمی توفیق 

هماهنـگ بـا پیشـگامان و نـام آوران      ،به سوي افق هاي نـوین دانـش بشـري    ،ترهایی استوارتر و اطمینان بخشگام
  حرکت خواهید کرد. ،جهان امروز

انیـد کـه   گذاریـد، بد هاي مختلف به حوزه دانشـگاه قـدم مـی   خاطر کسب مهارته اینک که با باورهاي متفاوت ب
در زمینـه هـاي بسـیاري از     همگی داراي ایده آلی واحدید. همه در جسـتجوي طـرق اعـتال و بالنـدگی کشـورید.     

هاي نیازمنـد دسـتیابی بـه اسـتاندارد    سـایر موضـوعات علمـی،    جمله تکنولوژي، اقتصاد، علوم انسانی و مدیریت و 
ن، درك مسـئولیت در قبـال جامعـه از اولویـت     اعتبار جهـانی هسـتیم لـذا در ایـن برهـه از زمـا       کسب المللی وبین

بـادي و سـرافرازي آن را از شـما    برخوردار است. جامعه ایران به یاري شما دانشجویان این مـرز و بـوم دلبسـته و آ   
  طلبد.می

اگـر از پـس آن بـه خـوبی برآییـد       راهی که در آغاز آنید به پویندگانی سرشار از امید و آرزو نیاز دارد. بی تردید
  و جامعه به ارمغان خواهید آورد. ورد هاي گران سنگی را براي خود، دانشگاهادست

تـالش روز افـزون و   ضـمن  و  سنگر مقدس را تبریک گفته معاونت آموزشی دانشگاه نیز با افتخار ورودتان به این
موفقیـت و سـربلندي شـما آینـدگان کشـور را از       ویاورتـان خواهـد بـود     و یـار ، در این راه حمایت هاي بی وقفه

  درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.
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