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  !آموختگان عزيز، والدين محترم و ميهمانان گرامي، سالم و درود بر شما استادان ارجمند، دانش
  
  

  معلم مي شوند ،بهترين مردم           عارفان با عشق عارف مي شوند 
  ودش معلم مي ،هر كه عاشق شد        شود عشق با عارف مكمل مي 

  

  !باد بار ديگر بر شما مبارك عزيز هفته معلم يكاستادان 
اي را مجدداً در خدمت شما عزيزان باشم، خداوند بزرگ را شاكر و  از اينكه فرصتي فراهم شد تا چند دقيقه

  .سپاسگزارم
نفر در  108و   ،در مقطع كارشناسي ارشد نفر 1050 ،آموخته در مقطع كارشناسي نفر دانش 825امسال ما نزديك به 
  . التحصيالن  دكتري در چند سال اخير بسيار ارزشمند است و رشد چشمگير فارغ ،مقطع دكتري داريم

پاس قدرداني  حتماً پس از مراسم به !بلي روز شما و والدين محترمتان !امروز روز شماست:  آموختگان عزيز دانش
با دستان گرم خود والدين محترم ابتدا م خواهش كنم هخوا در اين لحظه مي !!!سيددستان والدين خود را ببو

التحصيالني كه احتماالً والدين محترمشان در قيد  التحصيالن را مورد تشويق قرار دهيد؛ و براي آن دسته از فارغ فارغ
  .كنيم حيات نيستند، براي شادي روحشان با قرائت سه صلوات يادي از آنها 

ي انساني هان روزي است كه يكبار ديگر همگي شاهد دستاوردهاي دانشگاه صنعتي شريف در تربيت نيروهمچني
التحصيلي، شاهد متعهد  ايم تا با قرائت دعاي فارغ امروز همگي اينجا جمع شده .متخصص و مورد نياز كشور هستيم

گويي به آنها براي ورود به يك بانك و خوشامد ،التحصيالن جديد دانشگاه براي آغاز يك زندگي جديد شدن فارغ
كه به ! هاي انساني جمهوري اسالمي ايران بانك سرمايهو آن چيزي نيست جز  !!!نظير يك بانك بيبله ! نظير باشيم بي

  . شعبات اين بانك استتأييد خاص و عام، داخل و خارج، دانشگاه صنعتي شريف يكي از ارزشمندترين 
ايران عزيز هر روز و هر سال رو به هاي انساني  به شكرانه خدا و همت واالي خدمتگزاران اين مرز و بوم، سرمايه

 جهانرشد و شكوفايي هستند، و ما همواره شاهد سربلندي ايشان در كسب افتخارات علمي در سطح منطقه و 
  .هستيم



هاي انساني در يك كشور بسيار  دانيد سرمايه طور كه مي نهما. نظيرند گذاران اصلي اين بانك بي رمايهس، ايران ملت
طور مداوم در حال توليد آثار نو، فرآيندهاي  هاي انساني به سرمايه. اند يمادهاي  قدرتمندتر و ارزشمندتر از ثروت

ي وضعيت با خالقيت و تعهد، قدرتمندترين نيرو براي ارتقا توأم ها انسانو مثبت ذهن باز . اند جديد و كارآفريني
  . جامعه استكشور و 

هاي مهم اين بانك عظيم  از اعتبارات اسنادي، ذخاير ارزي و پشتوانهالتحصيالن دانشگاه، شما عزيزان  عنوان فارغ هب
هاي  بسياري از هزينه. برداري كرديد هستيد، كه براي رسيدن به اين جايگاه به شايستگي از نظام آموزشي كشور بهره

ي شما از كيفيت زندگي دوز بهگذاري،  واسطه همين سرمايه و به. لت ايران پرداخت شده استشما توسط متحصيلي 
در هر كجا كه هستيد الزم است دين خود را به  ؛نيازي نيست  به شما يادآوري كنم. بهتري برخوردار خواهيد شد

امروز اگرچه  و يا آنكه تأكيد كنم. اند، ادا كنيد اين كشور، و جامعه و يا عزيزاني كه در اين راه به شما كمك كرده
. از تحصيل نشويد و به يادگيري و ارتقاي دانش خود در طول عمر ادامه دهيد  التحصيل شديد ولي هرگز فارغ فارغ
بر لبه تيز حفظ كنيد، الزم است همواره با خودآموزي ي اينكه جايگاه رقابتي خود را در دنياي اقتصادي امروز برا

  . تخصص خود حركت كنيد
تقاضا براي نيروي ه يجدر نتالتحصيالن دانشگاهي با آن مواجهند، همواره در حال تغييرند و  هايي كه فارغ چالش

  . نياي پويا و رقابتي امروز در حال افزايش استهاي باال در د انساني با توانمندي
هاي جديد وفق دهند، و با خالقيت و نوآوري در ارائه  نيروهاي كاري امروز، بايد بتوانند سريعاً خود را با فناوري

موضوع مشتركي است كه بين كشورها ما تبادل، انتقال و يا مهاجرت نيروهاي انساني . خدمات به جامعه پيشتاز باشند
  .اي پيدا كرده است وند فزايندهر

جايي را نسبت به گذشته در اين ميان  ترين افراد بيشترين سهم تحرك و جابه ترين و متخصص ماهرترين، عالم
كافيست ! آري بسيارند. هاي شغلي براي خدمت بسيارند در يك كشور در حال توسعه مانند ايران، فرصت. اند يافته

و تمام فكر و ذكر ! هم نداريمگريزي ر كنيم كه ايران كل كره زمين است و راه براي يك لحظه تأمل كنيم و تصو
شكوفايي به ياري خداوند وقت  آن... خود را با همه كمبودها و مشكالت به آباداني اين مرز و بوم متمركز كنيم

  ...پشت شكوفايي را شاهد خواهيم بود
همانند ساير  ،روي توسعه نيروهاي انساني ماهر ايران عزيز پيشهاي  دانيد كه يكي از چالش هر حال، همه شما مي به

يم با ما نيازمند. است“ ها خروج سرمايه”و به تعبير حقير “ فرار مغزها” كشورهاي در حال توسعه موضوع به اصطالح 
ان با افتخار در مارزشمندانساني معكوس كنيم، تا نيروهاي كنترل و ، ابداعي و نوآورانه اين مسئله را هاي مدبرانه راه

هاي  هاي مادي، سرمايه برخالف سرمايه. كار گرفته شوند كشورشان و براي خدمت به جامعه ايراني و مسلمان به
  !كرد، كه دزد نبرهمحافظت ها ذخيره نمود و از آنها  توان در صندوق امانات يا گاو صندوق را نميانساني 



طلبد، و بايد براي اشتغال آنها برنامه داشت و اين مسئوليت  اي را مي هاي انساني توجه ويژه سرمايه نحوه محافظت از
  . همه اقشار جامعه است

.... ها،  هاي جاذب براي مبارزه با موضوع مهاجرت نخبگان، شامل ايجاد و توسعه پژوهشكده برخي از روش
و  باال،هاي علمي  آب و هواي كشور با مديريت  مناطق خوشو  ها دانشگاههاي علمي در  هاي ملي و قطب آزمايشگاه

التحصيالن  المللي به منظور جذب و نگهداري فارغ تزريق منابع مالي و تجهيزاتي مناسب و قابل رقابت با رقباي بين
جويان توجه و حمايت از برخي دانشآميز  توان از نتايج موفقيت كوچك مي عنوان يك مثال به. هاست برتر دانشگاه

   .، نام برده دانشگاه صنعتي شريف در حد توانايي خود در چهار سال گذشته انجام دادكدكتري 
هاي موفق  مثال. التحصيالن دكتري هستيم فارغدستاوردهاي علمي دانشگاه و كه امروز شاهد رشد چشمگير  طوري به

  . اي، صنايع دفاعي و پزشكي وجود دارد كه الزم است گسترش يابد هاي هسته ديگري هم در زمينه
عالي در تربيت  عنوان يكي از برترين مراكز آموزش شواهد بسياري وجود دارند كه دانشگاه صنعتي شريف به

دانشگاه همانند اين اما . صنايع داخلي به خود ببالد و به آن افتخار كندنيروهاي انساني متخصص و مورد نياز 
يكي از اين . كند تراز خود در حال حاضر روزهاي مهم و پر چالشي را در تاريخ كشور سپري مي هاي هم دانشگاه
تحصيالت  داوطلبان ورود به  خارجي در جذب هرچه بيشتر و بهتر برترينبرتر هاي  ها رقابت با دانشگاه چالش

هاي وزارت علوم، تحقيقات و   ضمن تشكر از حمايتدانشگاه صنعتي شريف  ،1389در سال رو  از اين. تكميلي است
مضاعف در رقابتي سالم، گرچه  يآمادگي دارد با همت و تالشفناوري و معاونت محترم علمي رياست جمهوري، 

هاي تحصيالت  التحصيالن را به دوره هداري برترين فارغهاي جذب و نگ زمينهخود المللي  ناعادالنه، با رقباي بين
ها، مراكز آموزشي و پژوهشي، و نهادهاي وابسته فراهم آورد، و در اين  تكميلي و عضويت هيأت علمي در دانشكده

ا هاي پس نهادينه كردن و گسترش دورهها  يكي از اين شيوه .كند راستا از هرگونه پيشنهاد و نقد سازنده استقبال مي
نامه دكتري مستقيم از مقطع كارشناسي است كه اميدواريم از ابتداي سال  طراحي و تصويب آييندكتري، و 

  .هاي دانشگاه اجرايي گردد در كليه دانشكده  1390-91تحصيلي 
ا و مبزرگ را مجدداً به شدستاورد التحصيالن عزيز آرزوي موفقيت دارم و اين  براي همگي فارغدر پايان 
  .والسالم. گويم ان تبريك ميتهاي محترم خانواده

  
  

  مقداري يدكتر عل
  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي


