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ثِ پبس افتخبرات ٍ خذهبت ارسًذُ داًشوٌذ فزساًِ آلبی دکتز جَاد طبلحی استبد ثزق داًشگبُ طٌعتی شزیف ٍ اس فعبلیي علوی ٍ اجتوبعی 

ٍ در سطح هلی، هزاسن تکزین ایشبى ثِ ّوت ثٌیبد ًخجگبى ٍ داًشگبُ ّبی استبى در هحل داًشگبُ آساد ( لشٍیي)در استبى سادگبُ خَیش 

ٍ ًیش خبًَادُ استبد در ایي  فزّیختگبى استبى ،داًشجَیبى سبتیذ،اجوعی اس هسئَلیي در سطح هلی، استبًی، . ثزگشار شذ اسالهی لشٍیي

پس اس لزائت لزآى کزین ٍ سزٍد هلی استبًذار، رئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى، رئیس داًشگبُ طٌعتی شزیف، رئیس . هزاسن حضَر داشتٌذ

 .علی اکجز طبلحی ٍ دکتز جَاد طبلحی ثِ سخٌزاًی پزداختٌذ داًشگبُ آساد ٍاحذ لشٍیي، دکتز

داًشگبُ هیشثبى آییي ایي  رئیس داًشگبُ آساد اسالهی لشٍیي ضوي خَشبهذگَیی ثِ هذعَیي، خزسٌذی خَد را اس ایٌکِ در اثتذا

افتخبرات ٍ جبیگبُ علوی دکتز جَاد در اداهِ ثب اشبرُ ثِ ایشبى . ًوَداظْبر داًشوٌذاى ٍ فزساًگبى ایي هزس ٍ ثَم است یکی اس  ًکَداشت

کوتز پیش هی آیذ کسی ثب آى جبیگبُ رفیع علوی در دًیب ثِ . عاللِ ٍ عشك ثِ هیْي اس جولِ ٍیژگی ّبی ثبرس ایشبى است»: افشٍدطبلحی، 

 .«کشَر خَد ثبس گزدد ٍ ثِ ٍطي خَیش خذهت کٌذ

ایٌکِ در »: گفت ٍ تظزیح کزد اکجز طبلحی ٍ دکتز  فتَحی خَشبهذًبى ثِ ٍیژُ آلبیبى دکتز علیسپس رئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى ثِ هیْوب

آلبی دکتز جَاد کِ هعتجزتزیي اًجوي علوی در حَسُ هٌْذسی ثزق در دًیبست، ًبم ایزاى ثِ ٍاسطِ  IEEEیک ٍادی ثشرگ علوی هبًٌذ 

یب عضَ ثزجستِ در ایي اًجوي  Fellowشبى دارًذُ هزتجِ ای تحت عٌَاى هطزح شذُ افتخبر ثسیبر ثشرگی است؛ ثِ خظَص کِ ایطبلحی 

 .ایي ًکَداشت تمذیز ٍ تشکز ًوَد رئیس ثٌیبد ًخجگبى استبى لشٍیي ّوچٌیي اس کلیِ دست اًذرکبراى ثزگشاری. «ّستٌذ

است کِ ثزگشاری ایي هزاسن اس آى جْت  اّویت»: اشبرُ کزددر اداهِ رئیس داًشگبُ طٌعتی شزیف ثب تشکز اس ثزگشارکٌٌذگبى ایي هزاسن  

درٍالع هب ثبیذ ثِ جَاًبًوبى ًشبى . جَاًبى هب هتَجِ شًَذ فزّیختگبًی چَى دکتز جَاد طبلحی چگًَِ تَاًستِ اًذ ثِ چٌیي رشذی ثزسٌذ

 . «دّین کِ ثبیذ چگًَِ کبر کٌٌذ ٍ چِ راّی را ثزًٍذ تب چٌیي جبیگبّی را ثزای کشَر کست کٌٌذ

هب هعتمذین هْن تزیي سزهبیِ یک هولکت، »: اًسبًی در کشَر افشٍد لشٍیي ًیش در سخٌبى خَد ثب اشبرُ ثِ اّویت سزهبیِ ّبیاستبًذار 

 . «چزا کِ در طَرت ًجَد ایي سزهبیِ ثب ٍجَد توبم هٌبثع دیگز، ثِ جبیی ًوی رسیذین. سزهبیِ اًسبًی آى است

اکجز طبلحی ضوي سپبس اس  ثزگشارکٌٌذگبى ثزًبهِ، درهَرد شخظیت علوی ٍ اخاللی دکتز جَاد طبلحی هطبلجی ّوچٌیي آلبی دکتز علی

ایشبى، ثیبى  جَاًوزدی، جَد ٍ احسبىثیبى کزدًذ ٍ ثب اشبرُ ثِ خظَطیبتی هبًٌذ هظون ثَدى، اعتوبد ثِ ًفس، خَدثبٍری، ّزاس ًبپذیزی، 

خذاًٍذ ًیش راُ را ثزای ایشبى ثبس کزدُ است تب ًْبیتبً در هسیزی لزار گزفتِ کِ ّن ثِ آرسٍی خَد ایشبى یک جستجَگز علن ثَدُ ٍ »: کزدًذ

 . «اس ثبة جستجَگزی علن ثزسذ ٍ ّن اعتجبر ٍ پزستیژ جْبًی علوی پیذا کٌذ

ى یک شخض عبدی ّستن کِ م. ، ثبالتز اس چیشی است کِ هي ّستنهزاسنایي »: آلبی دکتز جَاد طبلحی ًیش در سخٌبى خَد اشبرُ کزدًذ

ایشبى در اداهِ ثِ ارائِ هجبحثی درخظَص ثیذاری علوی در کشَر پزداختٌذ . «فمط سعی هی کٌن ٍظیفِ خَدم را ثِ ًحَ احسي اًجبم دّن

ًذُ ایي یک ًگبُ اکتشبفی در راثطِ ثب آیٌذُ سیبستگذاری حزکت علوی کشَر است کِ ّذف آى ایي است کِ ثذاًین آی»: ٍ اشبرُ کزدًذ

 .«علوی کشَر ثِ کذام سوت ثبیذ ثزٍد

 .ًبهِ رئیس ثٌیبد هلی ًخجگبى لزائت شذ ٍ سپس ثِ دکتز جَاد طبلحی تمذین گزدیذلَح ارجهزاسن ایي در پبیبى 

 


