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 دکتر هوشدارانجناب آقاي 

  دبیر محترم انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز

 مدير مسئول محترم گاهنامه دانش آموختهو 
 

 -از اين که خبر بیست سالگی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پايه  .تان را خواندمگاهنامه 1391شماره بهار 

گزارم.  از روزهاي شیرين و سالگی من ياد کرده بوديد، سپاس 80بزرگداشت زنجان را پوشش داده بوديد و از 

انداخت و در ، در روزهايی که دانشگاه قديم شیراز پوست می1343ها دارم.  من در سال ام در شیراز خاطرهتلخ

هاي درسی هگرفت.  برنامانجام می تبايسرفت به شیراز رسیدم.  خیلی کارها میقالب نو دانشگاه پهلوي می

وهش قابل ژشد، پشد.  نظام درسی واحدي و ترمی برقرار میشد.  منابع درسیِ به روز تهیه میجديد تدوين می

اد و دانشجو بر آمد، رابطه استگرفت، تحصیالت تکمیلی به وجود میالمللی انجام میعرضه در سطح بین

که  جوياي نام بودم جوان من هم يکی از ده دوازده شد و بسیاري چیزهاي ديگر. می ي بناترمعیارهاي صمیمانه

جديد  و آنچه را که در چنته دارند در ساختن دانشگاه پذيرندهبودند چالش جديد را به جان ب شده حاضر

 وقی داشتیم.  شديم و چه ش ربیازمايند.  دست به کا

 

ارشد و م و سهم دارم، کارشناسیاهايین دانشگاه نقش داشتپدر شیراز ماندم.  در باال  1378من تا سال 

گام پیش ميانوجدر به روز کردن دانش خودم و دانشام، ام، رصدخانه بیرونی ساختهانداختهراه دکتري فیزيک 

من و همسرم جوانی و تمام عمر مفیدمان را در طبق  توانم ادعا کنممیهاي ديگر.  ام، و خیلی نوآوريبوده

ايم، دوستان مان را در شیراز به برومندي رساندهنايم.  فرزنداشیرازيان کردهاخالص تقديم دانشگاه شیراز و 

 و خداوند را شاکريم.  داريم شان میگرامیشیرازي زيادي داريم، 

 

خانم  خانم هلن آيوازيان، و سرکار ،، آقايان دکتر ارمی، مهندس آيوازيان1391در بزرگداشت ارديبهشت 

آموختگان دانشگاه شیراز را به ما انجمن دانش حمر زنجان مفتخر کردند و مرادشهال محالتی من و همسرم را 

هايش به يادش دارند و قدردانش بیند و بداند که دوستان و پروردگان گذشتههابالغ فرمودند.  چه زيباست آدم ب

 هستند.

 

 عالی و همه دوستان شیرازمبا آرزوي توفیق براي جناب
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