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پیام تبریک حجت االسالم والمسلمین کرمی بمناسبت روز دانشجو

ــکی آزاد  ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــوول نه مس
ــت. ــک گف ــجو را تبری ــیدن روز دانش ــرا رس ــی ف ــران در پیام ــامی ته اس

حجــت االســام والمســلمین ســعید کرمــی، مســوول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه  همزمــان بــا روز دانشــجو پیــام تبریکــی منتشــر کــرد.

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

ــر  ــادآور وبیانگ ــز ی ــش از هرچی ــی دانشــجویان بیداروغیورایران،بی ــالروز حماســه آفرین ۱۶ آذر س
عمــق و اعتــای هویــت ملــی و دینــی ملــت ایــران اســت.

ملتــی کــه دانــش آموختــه مکتــب سیدالشــهدا علیــه الســام اســت و یگانه راه ســعادت وپیشــرفت 
را اتــکال بــه ذات الیــزال الهــی ،ایســتادگی ،تــاش و عــزم جمعــی مــی داند.

ــم  ــداردالن عال ــت و آزادگان وبی ــت اس ــرت و صاب ــن غی ــرت زده از ای ــا حی ــه دنی ــت ک سالهاس
ــردی  ــی وپایم ــش،درس آزادگ ــب آزادیبخ ــدن دیرپاومکت ــن تم ــه ای ــان فرهیخت ــام  از جوان بااله

ــد. ــق میکنن ــتیزی را مش واسکتبارس
گرامــی مــی داریــم یادونــام آفریننــدگان ایــن حماســه بــزرگ و ایــن هویــت برازنــده را ودرود مــی 
ــه روان پــاک پرچمداربیــداری ایــران حضــرت امــام خمینــی)ره(و شــهدای  گرانقــدر  فرســتیم ب

انقــاب اســامی وبویــژه شــهدای ســرافراز ۱۶ آذرمــاه ســال ۱۳۳۲.

ــوم پزشــکی آزاد  ــز و فرهیختــه دانشــگاه عل ــه عمــوم دانشــجویان عزی ــب روز دانشــجو راب اینجان
تهــران تبریــک میگویــم و آرزو میکنــم باهمــت و عزم جامعــه دانشــگاهی ایران عزیز،شــاهدبالندگی 

و اعتــای روزافــزون و همــه جانبــه کشــورمان باشــیم.

امــروز در آغــاز گام دوم انقــاب ،چشــم امیــد ملــت ورهبــری عزیــز بــه شــما وفکروذهــن و قلــم 
ــی در  ــش آفرین ــری ونق ــه گ ــم آموزی،مطالب ــالت عل ــری، رس ــان دیگ ــش از هرزم ــت وبی شماس
عرصــه هــای مختلــف اجتماعی،سیاســی و اقتصــادی متوجــه شــما والبتــه گــره گشــای مشــکات 

جامعــه اســت.
سعید کرمی 

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

پیام تبریک دکتر خوشدل به مناسبت روز دانشجو

ــی روز  ــدور پیام ــا ص ــران ب ــامی ته ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  رئی
ــت. ــک گف ــجو را تبری دانش

دکتــر علیرضــا خوشــدل، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران همزمــان بــا فــرا 
رســیدن روز دانشــجو طــی پیامــی ایــن روز را بــه همــه دانشــجویان بویــژه دانشــجویان دانشــگاه 

علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران تبریــک گفــت.

 متن پیام به شرح ذیل می باشد:
۱۶آذر بعنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ مبــارزات سیاســی ملــت ایــران اســت و یــادآور رســالت و 
نقــش دانشــجویان عزیــز در نهضــت اصیــل دانشــجویی و طایــه داری ایــن قشــر فهیــم جامعــه در 

مبــارزه بــا جهــل و نادانــی و ترویــج عدالــت خواهــی، آزادی و آزادگــی اســت.

اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره دانشــجویان شــهید مهــدی شــریعت رضــوی، احمــد 
ــی و اســتکبار ســتیزی  ــاد آزادگ ــوان نم ــه عن ــاه را ب ــا، ۱۶ آذر م ــزرگ نی ــی ب قندچــی و مصطف
ــژه  ــز بوی ــجویان عزی ــی دانش ــه تمام ــجو را ب ــته و روز دانش ــی داش ــلمان گرام ــجوی مس دانش
دانشــجویان محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران تبریــک گفتــه و موفقیــت همــه 
دانشــجویان تاشــگر و مومــن ایرانــی را در جهــت تولیــد علــم و تــاش روزافــزون در جهــت نیــل 
بــه اهــداف بلنــد نظــام مقــدس جمهــوری اســامی تحــت توجهــات حضــرت بقیــه اهلل االعظــم 
)عــج( و نائــب برحقــش حضــرت امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( از خداونــد منــان خواهــان و 

خواســتارم.
با آرزوی سامتی و توفیق روز افزون

 دکتر علیرضا خوشدل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

تبریک دکتر حبیبی به دانشجویان بمناسبت روز دانشجو

معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران در 
پیامــی ســالگرد حماســه ۱۶ آذر، روز دانشــجو را تبریــک گفــت.

دکتــر علــی حبیبــی، معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی در 
پیامــی ســالروز ۱۶ آذر را بــه دانشــجویان تبریــک گفــت.

  متن این پیام به شرح زیر است:

 دانشجو و دانشگاهی قشر برگزیده جامعه  اند. »مقام معظم رهبری«

ــر تیرهــای اســتعماری  ــاد آور رشــادت دانشــجویانی اســت کــه ســینه خــود را در براب  ۱۶ آذر ی
دشــمن ســپر کردنــد و در گــذر زمــان فریــاد ضــد اســتکباری ملــت ایــران را بــه گــوش جهانیــان 

رســانده انــد.
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــری در نظ ــال و موث ــش فع ــواره نق ــجویان هم دانش
پیشــرفت های آن داشــته اند و در شــرایط حســاس کنونــی کــه کشــور عزیزمــان نیازمنــد وحــدت 
و همدلــی اســت، از آنهــا انتظــار مــی رود کــه جهــاد علمــی را ســرلوحه اندیشــه و عمــل خــود 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــروی از منوی ــا پی ــه ب ــد ک ــزم نماین ــش را ج ــزم خوی ــرار داده و ع ق
)مدظلــه العالــی( و بــا توجــه بــه تأکیــد معظــم لــه مبنــی بــر تولیــد علــم و جنبــش نــرم افــزاری، 

ــه جایــگاه شایســته برســانند. ایــن کشــور را ب

اینجانــب ضمــن تکریــم و بزرگداشــت روز دانشــجو و گرامیداشــت یــاد و خاطــره امــام شــهیدان و 
شــهدای دانشــجو، موفقیــت همــه دانشــجویان تاشــگر و مومــن ایرانــی بــه خصــوص دانشــجویان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران واحــد را از خداونــد متعــال خواهانــم.

دکتر علی حبیبی
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

پیام تبریک دکتر حسن زاده به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو

ــامی  ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش مع
ــرد. ــادر ک ــی ص ــام تبریک ــجو پی ــیدن روز دانش ــا فرارس ــان ب ــران همزم ته

دکتــر غامرضــا حســن زاده، معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد 
اســامی تهــران همزمــان بــا فــرا رســیدن روز دانشــجو پیــام تبریکــی صــادر کــرد.

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

ــردار  ــه س ــازی س ــه س ــدار حماس ــتادگی و وام ــادآور ایس ــردی، ی ــاد پایم ــاه نم ــانزدهم آذرم ش
شــهید دانشــجویی اســت کــه جاویــد و مانــدگار شــدند و ســاحت دانشــگاه را از اســتکبار مصــون 

داشــتند.

ــرای واکاوی هویتــی تاریخــی و  فــرا رســیدن هــر ســاله چنیــن روزی فرصــت مغتنمــی اســت ب
رســالتی ملی-دینــی کــه فــرا روی مــا قــرار میگیــرد.

و  نــو  هــای  اندیشــه   روزطلــوع  اســت،  حقیقت پرســتی  و  علم  دوســتی  روز  روزدانشــجو، 
ــا نــور ایمــان  روزگسســتگی جهــل  هــا و نابخــردی هاســت ؛ روز اندیشــه های نابــی اســت کــه ب
ــد. ــی ایجــاد می کنن ــه دشــمنان و اســتکبار جهان ــر توطئ آغشــته می شــوند و ســد محکمــی در براب

ــر ایــن باوریــم کــه دانشــجو تنهــا جوینــده دانــش نیســت بلکــه جوینــده تمــام خوبی هاســت  ب
ــای  ــی و قدم ه ــنگری و آگاه ــا روش ــی، ب ــای اجتماع ــام عرصه ه ــمگیرش در تم ــور چش و حض
ــاء  ــا ارتق ــد اســت دانشــجویان ب ــی در همــه زمینه هاســت. امی ــران و ایران ــر ای ــاری گ اســتوار، ی

آگاهــی و دانــش خــود، فــردای کشــور رابیــش از پیــش درخشــان ســازند. 
بدینوســیله بــر خــود الزم مــی دانــم کــه ایــن روز تاریخــی را کــه در حقیقــت روز اعــام اعتقــاد 
و اعتمــاد بــه نســلی اســت کــه نقشــی اساســی و پایــه ای در پیشــرفت و آبادانــی ایــران اســامی 
دارنــد را بــه تمامــی دانشــجویانی کــه مســیر دانشــجویی و پویایــی و کمــال را طــی مــی کننــد تــا 
بــه قلــه هــای رفیــع بالندگــی و رشــد فــردی و اجتماعــی دســت یابنــد، تبریــک گفتــه و توفیــق 

و ســامتی روز افزونشــان را از درگاه احدیــت مســئلت مــی نمایــم.

دکتر غامرضا حسن زاده
معاون آموزشی و تحصیات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

دکتر فاطمی در پیامی روز دانشجو را تبریک گفت

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــجویی وفرهنگ ــت دانش ــت معاون ــت و سرپرس ــاور ریاس مش
ــت. ــک گف ــجو را تبری ــی روز دانش ــار پیام ــا انتش ــران ب ــامی ته ــکی آزاد اس پزش

دکتــر میرمســعود فاطمــی، مشــاور ریاســت و سرپرســت معاونــت دانشــجویی وفرهنگــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران در پیامــی روز دانشــجو را تبریــک گفــت.

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

شــانزدهم آذر مــاه کــه در راســتای جــاودان ســازی حماســه تجلــی آگاهــی، حــق طلبــی و زمــان 
ــادآور شــور و  ــوم ،روز دانشــجو نامیــده شــده اســت ی ــرز وب ــن م ــه ای ــان فرهیخت شناســی جوان
شــعور واحســاس وظیفــه ای اســت کــه میتوانــد ایــران اســامی را در قلــه هــای اقتــدار علمــی 

ومعنــوی قــرار دهــد.

ایــن روز گرامــی را خدمــت دانشــجویان عزیــز تبریــک عــرض میکنــم و از درگاه خداونــد متعــال 
ســامتی و ســربلندی ایشــان راخواســتارم.

دکتر میرمسعود فاطمی
مشاور ریاست و سرپرست معاونت دانشجویی وفرهنگی

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

پیام دکتر هاشمیان به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران در پیامــی 
فــرا رســیدن روز دانشــجو را تبریــک گفــت.

ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــمیان، مع ــاد هاش ــر فرش ــجو، دکت ــیدن روز دانش ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
ــت. ــک گف ــجو را تبری ــی روز دانش ــار پیام ــا انتش ــران ب ــامی ته ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل دانش

متن پیام به شرح ذیل می باشد:
روز گرامیداشت تلفیق علم و دانش و اخاق

بر شما دانشجویان گرامی مبارک.
مفتخریــم کــه دانشــگاه مــا بحضــور شــما مزیــن شــده اســت. ایــن روز بــدون وجــود تــک تــک 

شــما عزیــزان و بــدون حــس آرمــان خواهــی و حقیقــت طلبــی شــما، وجــودی بــی معناســت.
شــما امیدهــای فــردای تــک تــک اســاتید، مجمــوع دانشــگاه و جامعــه هســتید تــا بــا تــاش و 

بصیــرت و بینــش، جامعــه ای امــن تــر، شــادتر و در رفــاه بســازید.
امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری، کشــور عزیزمــان محتــاج علــم و هنــر آمیختــه بــا ادب شــما 

اســت. 
باورداشــته باشــید کــه آینــده ایــن ســرزمین در دســتان شــما اســت و قــدم هــای اســتوار امــروز 

شــما، ســتونهای فــردای فرهنــگ، اقتصــاد، تکنولــوژی، فنــاوری و رونــق صنعــت اســت.
 امیــدوارم باتکــه بــر نیــروی جوانــی و پشــتکار، بــا حقیقــت جویــی و علــم انــدوزی، مســیر تعالــی 

علــم و معنویــت را بخوبــی ســپری کنیــد.

دکتر فرشاد هاشمیان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران

گرامیداشت 1۶ آذر در دانشکده دندان پزشکی

همزمــان بــا فــرا رســیدن ۱۶ آذر، دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
آزاد اســامی تهــران بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی مراســم گرامیداشــتی 

برگــزار و از دانشــجویان ممتــاز تقدیــر شــد.

همزمــان بــا فــرا رســیدن روز دانشــجو و بمناســبت  گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای دانشــجو 
ســال ۱۳۳۲ ،  مراســمی بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و بــا حضــور دکتــر افشــین حراجــی، 
رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی، حجــت االســام و المســلمین کاشــی، نماینــده دفتــر نهــاد مقــام 
معظــم رهبــری، معاونــان، اســتادان و دانشــجویان منتخــب  در ســالن اجتماعــات ایــن دانشــکده 

برگــزار شــد .
در ایــن مراســم، جنــاب دکتــر حراجــی، ضمــن تبریــک ایــن روز  بــرای کلیــه دانشــجویان بویــژه 

دانشــجویان ایــن دانشــکده، آرزوی ســامتی و موفقیــت روز افــزون کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن مراســم از دانشــجویان ممتــاز ترمهــای دوازده گانــه کــه بعضــا 

بــا والدیــن خــود حضــور داشــتند بــا اهــدای لــوح ســپاس، کتــاب و شــاخه گل قدردانــی شــد.

ــالمی  ــکی آزاد اس ــوم پزش ــگاه عل ــجو در دانش ــت روز دانش ــن گرامیداش آیی
ــد ــزار ش ــران برگ ته

ــا  ــجو ب ــام دانش ــت مق ــن گرامیداش ــجو آیی ــیدن روز دانش ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران بــه صــورت زنــده و 

ــد.  ــزار ش ــازی برگ مج

ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــدل، رئی ــا خوش ــر علیرض ــور دکت ــا حض ــجو ب ــت روز دانش ــن گرامیداش آیی
ــاد  ــول نه ــی، مس ــعید کرم ــلمین س ــام و المس ــت االس ــران و حج ــامی ته ــکی آزاد اس پزش
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و برخــی مســوالن از ســاعت ۱7:۳0 روز یکشــنبه 

ــزار شــد. ــه صــورت مجــازی برگ ــاه ب ۱۶ آذرم
در ابتــدای ایــن مراســم کــه بــه همــت دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری و معاونــت 
دانشــجویی فرهنگــی برگــزار شــد نماینــده دانشــجویان در گفتگویــی صمیمانــه بــا دکتر خوشــدل 

جویــای خاطــرات دوران دانشــجویی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران شــد.
ــت و  ــی درخصــوص اهمی ــه مطالب ــر خوشــدل ضمــن گرامیداشــت روز دانشــجو، ب ســپس دکت
جایــگاه دانشــجو بویــژه دانشــجویان حــوزه هــای علــوم پزشــکی کــه بــا ســامت مــردم و جامعــه 

در ارتبــاط هســتند پرداخــت.
در ایــن مراســم رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران در دو بخــش بــه ســواالت، 
ــود  ــده ب ــده پخــش ش ــط ش ــش ضب ــه صــورت از پی ــه ب ــب و پیشــنهادات دانشــجویان ک مطال

پاســخ دادنــد.
ــه  ــدازی شــبکه هــای داروخان دکتــر خوشــدل همچنیــن از اقدامــات اساســی در خصــوص راه ان
ــرای اجــرای طــرح هــا  وایــده هــای دانشــجویان،  هــا، آزمایشــگاه هــا، ایجــاد بســتر مناســب ب
کارآفرینــی و راهکارهــای مناســب جهــت افزایــش کیــس هــای بیمارســتانی دانشــگاه مطالبــی را 

عنــوان و افــق روشــنی بــرای ایــن دانشــگاه متصــور شــد.
در پایــان ایــن مراســم دانشــجویان بــا اهــدای لوحــی مزیــن بــه نــام دخــت پیامبــر اکــرم )ص( در 

آســتانه ایــام فاطمیــه از زحمــات و حمایتهــای دکتــر خوشــدل تقدیــر و تشــکر کردنــد.


