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 گزارپيام بنيان -دانشگاه یسالگ 20در  یسخن ثبوت

 1391 بهار

 

  از   نگرممي  كه گذشته  به  .گرفت  خواهيم  جشن  را  ماندانشگاه سالگي  بيست  سال،  اين سراسر  در  .هستيم  1391  سال   آغاز  در

  پايه   علوم  تكميلي  تحصيالت  دانشگاه   .هستم  راضي  ايمداده  انجام  هم،  دست  در  دست  كاركنان،  و  استاد  و  دانشجو  كه  آنچه

  دانش  هايناشناخته  مقدم   خط  در  توانند مي  دانشجويش   و  استاد  .است  شده  نام   صاحب   كشور،  خارج  و  داخل   در  زنجان،  –

 عرضه  الملليبين مجامع و مجالت معتبرترين در را هايشانيافته و كنندمي  پژوهش روز مسائل در. بردارند گام تكنولوژي و

  كجا   هر  در  مانالتحصيالنفارغ  . است  باالترين  كشور  هاي پژوهشگاه  و  هادانشگاه  بين  در  شانعلمي  انتشارات   سرانه.  كنندمي

 .   اندشده  نام صاحب  و انددرخشيده اند،بوده 

 . ايمبوده  گامپيش  كشور  دانشگاهي  پژوهش  و  آموزش  نظام  به علمي  جديد  هايرشته  و  مباحث  كردن  وارد  در.  ايمبوده   نوآور

  گرمايش   و  اقليم  تغيير  مباحث  به  پرداختن  بيمه،  و  مالي  رياضيات  تأسيس   دكتري،  به  ديپلم  از  پيوسته   هايدوره  اجراي  و  ايجاد

  طوري   را  دانشگاه  تقويم  .هاستگاميپيش  اين  هاينمونه  هاآن  به  بخشيدن  تداوم   و   ساالنه  كنفرانس  چندين  ايجاد   زمين،

  كار   كه  ايمكرده  تنظيم  طوري  را  ايحرفه  و  كاري  انضباط  .باشد  آموزاندن  و  آموختن  براي  بيشتري  فرصت  كه  ايمداده  ترتيب

  تعامل   و  هستيم  كشور  باندروازه  بي  و  دروازه  بي  و   ديوار  بي  دانشگاه   تنها.  يابد  تحقق  استاد  و  دانشجو  براي  وقتي تمام

 و   استاد  از  اعم  ديگر،  هم  نظرات  به  احترام  سايه  در  هااين  همه.  ايمآورده   فعل  به  قوه  از  را  هاشهري  هم  و  شهر  با  واسطهبي

  اعتماد   و  ايمگذاشته  احترام  ديگر  هم  به  كالم  يك  در  .است  بوده  افراد  ابتكارات  به  ظهور  فرصت  دادن  با  و  كاركنان،  و  دانشجو

 .برآييم عهده از بوده مانعهده به را آنچه ايمتوانسته. ايمگرفته قرار اعتماد مورد و ايمديده احترام  پاسخ در و ايمكرده

  كه   صورتي   به  بيش   و  كم  من  مديريت   بدون  دانشگاه   كه  حالمخوش  ولي  .ندارم  را  دانشگاه  اداره  مسئوليت   1389  تابستان  از

  كنم مي  احساس  .باشد  «مدير  خود »  گذارممي  جا  به  كه ميراثي بودم  كرده  قصد  هم  اول   روز  از.  گيردمي  پي  را  اشاهداف  بوده

  كارمند   و  دانشجو  و  استاد  نظر  به  است  بوده  اين  امسياست  هدف  اين  به  رسيدن  در.  امبوده  موفق  مهم  انجام  در  زيادي  اندازه  تا

  در   كسي  كمتر   كه  اين  ادعايم  گواه   .كنم  تضمين  را  دانشگاه  به  ها آن  خاطر  تعلق  شاندرست  هاي حرف  قبول   با   و  كنم  توجه

 . است شنيده «نه» جواب من  از سال   بيست اين مدت 

  مايه   آن  براي  دل   و  جان  از  و  روزي   شبانه  كارمند  و  دانشجو  و  استاد.  است  بوده  تيمي  كار  يك  زنجان  پايه  علوم  تاسيس

  پرست، حدايق  خليل  و  حياتي  ابراهيم  آقايان  از  پور،  خواجه  رضا   محمد   دكتر  از  نخست   درجه  ودر  هاآن  همه   از  .اندگذاشته

  شهر .كنممي تشكر  صميمانه   گذاشتند،   ميدان  به  پا  و  بستند  ميان  به   همت  كمر   سيس،أ ت   اول  روز  از   كه   مغانلو، رعنا  خانم  از  و
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  مان گوناگون  نيازهاي   و  اند داده  جايمان  شهر   نقطه  بهترين  در  .اندنداشته  دريغ  دانشگاه  از   را  خود  حمايت  آن  ارشد  مديران  و

 مان نگاهبان  و  اندداشته  را   مان احترام  هميشه  مان استان  و  شهر  خرد  صاحب   و  خوب  شهروندان  همه   از  باالتر  .اندكرده  برآورده  را

 .هستم  و باشم گزارسپاس  انديش  نيك و خوب مردم اين همه از  دانممي الزم خود بر .اندبوده 
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