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خیر مقدم توسط دکتر اسماعیلی
عضو هیئت علمی دانشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن
« آى کظ کِ داًؼ ٍ تقَا هغلن اعت

ّز جب قذم ًْذ ،قذهؼ خیز هقذم اعت»

اهز ثِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز را هی تَاى ثهِ قهج جهشم آههَسُ ّهبنی داًغهت کهِ ّویؾهِ ههَرد تَجهِ
خیزخَاّبى جبهعِ اعالهی در ّوِ عصزّب ٍ ًغل ّب ثَدُ اعت .لیکي اني آهَسُ اصیل ٍ ثٌیبدی جبنگبّی ٍاالتهز ٍ
عزصِ ای کبرثزدی تز را هی تَاًذ پیذا کٌذ .اهز ثِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز آهَسُ نب دکتزنٌی اعت کِ هی تَاًذ ثحزاى
ّبی هْن سًذگی اجتوبعی اًغبى هعبصز ٍ ثغیبری اس جَاهعی کِ ثب اني ثحزاى ّب درگیهز ّغهتٌذ را هزت هم ًوبنهذ.
ثحزاى ّبنی چَى دگز فزاهَؽی اًغبًی ،عذم هغئَلیت پذنزی ،هؾبرکت در سًذگی اجتوبعی ،ثحزاى آؽ تگی ٍ ،گن
ؽذگی آدهی ٍ ثی ًظوی ا جتوبعی ،ثحزاى ّبی فغبد اخالقهی ٍ دُ ّهب هعتهالج اجتوهبعی ٍ فزٌّگهی در عزصهِ
سًذگی آدهی .هب ثبنذ گ توبى اهز ثِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز را ثزای گذر اس ٍضم هَجَد ثِ ٍضم هطلَة تَعهعِ ٍ
رًٍج ثخؾینّ .وبنؼ ؽْزًٍذ هغئَل ،اهز ثِ هعزٍف در داًؾگبُ ثب ّذف تجییي ه َْهی ٍ ًظز اني آهَسُ هْن طزح
اثعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههبد ٍ
هؤل ِ ّب ٍ دعتیبثی ثِ راّکبرّب طزاقی ٍ اجزا هی ؽَد .ثزای ثغط گ توبى اهز ثِ هعزٍف ًخغت السم اعت قلوزٍ
هَضَعی آى تجییي ٍ رٍػ هتذلَصی آى هؾخص گزدد .کزعی ّبی ًظزنِ پزداسی ٍ آساد اًذنؾی کِ قکهین فزساًهِ
اًقالة در پبعخ ثِ طالة هتعْذ ٍ ًَ اًذنؼ قَسُ هطزح فزهَدًذ در اني سهیٌِ راُ گؾبعت .اهیذٍارنن ثهب عٌبنهت
جٌبة آقبی دکتز هظبّزی اني هْن در عزصِ فزٌّگ لجبط عول پَؽذ ٍ داًؾگبُ آساد اعالهی خَراعهگبى آههبدگی
آى را داراعت کِ در اني سهیٌِ اّتوبم جذی ٍ عزهبنِ گذاری السم را ثِ عول آٍرد .اهیذ اعت ثب تؾهزن ٍ تعزنه
دقیج آهَسُ ّبی اهز ثِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز ثتَاًین در عزصِ ًظزنهِ پهزداسی هطلجهی ًهَ ثهِ جبهعهِ فزٌّگهی ٍ
اجتوبعی قَسُ علَم اًغبًی ثخؾیذُ ٍ ًؾبط ٍ ثبلٌذگی جذنذی را ثهِ ارهاهبى آٍرنهن .پیؾهبپیؼ ثهِ ًوبنٌهذگی اس
رنبعت هحتزم داًؾگبُ آساد اعالهی خَراعگبى جٌبة آقبی دکتز فزٍغی کِ عالم گزم ٍ نبد اٍ ّوچٌبى ثب هب ّوهزاُ
اعت ٍ ثِ هٌبعجت تؾزن

فزهبنی انؾبى ثِ کٌ زاًظ آهَسػ عبلی در جْبى کِ در تزکیِ ثزگشار هی ؽَد ،پیؾبپیؼ

قتَر ؽوب را در اني ّوبنؼ گزاهی داؽتِ ٍ اس کبرکٌبى ٍ ًوبنٌذگبى ٍ هعبًٍیي هحتزم داًؾگبُ ،کبرکٌبى خذٍم اني
ٍاقذ داًؾگبّی کبعتی ّبی اقتوبلی را ثز هب ثجخؾبنذ .هجذداً قتَر هْوبًبى عشنش ٍ قتبر ارجوٌذ ثهَنضُ هعوهبر
تَععِ فزٌّگی در داًؾگبُ آساد اعالهی ،ثزادر اًذنؾوٌذ ٍ ثشرگَار جٌبة آقبی دکتهز هظهبّزی را گزاههی داؽهتِ ٍ
ثزای اني ّوبنؼ آرسٍی تَفیج دارنن .ثِ هٌظَر آؽٌبنی ثیؾتز ًکتِ کَتبّی ّن ثهزای هْوبًهبى ارجوٌهذ در هعزفهی
داًؾگبُ آساد اعالهی خَراعگبى ثِ عٌَاى داًؾگبُ عتهَ اتحبدنهِ ثهیي الوللهی داًؾهگبّبی جْهبى ٍ اٍلهیي ٍاقهذ
داًؾگبّی در جبهعِ داًؾگبّی در اعتبى ثب ثیؼ اس  00111داًؾجَ 53 ،رؽهتِ تحصهیلی لیغهبًظ 53 ،رؽهتِ هقطهم
کبرؽٌبعی ارؽذ 00 ،رؽتِ دکتزی ٍ کغت  00عبل هوتذ در ثزتزی داًؾجَنبى دًذاى پشؽکی ٍ ثبالتزني آهبر پذنزػ
در هقبطم تحصیلی کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دکتزی ًغجت ثِ جوعیت داًؾجَنی ،ثزخَردار اعت  01111هتز هزثم فتبی
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آهَسؽی 511 ،عتَ ّیئت علوی داری  011هقبلِ  20ٍ ISIآسهبنؾگبُ تخصصهی ٍ ،ثهیؼ اس  003111جلهذ کتهبة ٍ
31111

فزاهتي ،دارای هزکش کبر آفزنٌی ثز پبنی کبر آفزنٌی ٍ تعهبًٍی ّهبی داًهؼ ثٌیهبى ،پهبر ّهبی تحقیقهبتی ٍ

فٌبٍری ،هزکش  ،ERDCکلیٌیک ققَقی تخصصی ٍ ثیؼ اس  01عٌَاى ًؾزنِ داًؾجَنی ٍ فعبلیت ٍ کغت هَفقیهت
در جؾٌَارُ ّبی ٍرسؽی ،علوی ٍ پضٍّؾی در عزصِ هلی ٍ ث یي الوللهی ،قتهَر نهک نهک ؽهوب اًذنؾهوٌذاى ٍ
ثشرگَاراى ثِ اني ًؾغت گزاهی داؽتِ ٍ ثزای اني ّوبنؼ آرسٍی تَفیج در تحقج ٍاالی خَد ٍ رًٍج ثخؾیذى ثهِ
کزعی ّبی ًظزنِ پزداسی در عزصِ علَم اًغبًی ٍ انجبد ًؾبط ثبلٌذگی هجذد در قَسُ علَم اًغبًی ثب ارائِ ٍ تجییي
اهز ثِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز آرسٍی تَفیج دارنن ثزای نکب نک ؽوب ثشرگَاراى( .صلَاج)

