
ای به مناسبت فرارسیدن ماه بازگشایی پیام تبریک رئیس دانشگاه فنی و حرفه

 ها و تقارن آن با هفتة دفاع مقدسمدارس و دانشگاه

 اللَّه الرّحمن الرّحیمبسم

 (9األلْبابِ. )زمر/ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الّذینَ یَعْلَمُونَ وَ الّذینَ الیَعْلَمُونَ إنّما یَتَذَکَّرُ اُولُوا 

دانند یکسانند؟ تنها خردمندان دانند با کسانی که نمیبگو: »آیا کسانی که می

 آگاهند«

آموزان مشتاق ی سال تحصیلی جدیدی به روی خیل عظیم دانشجویان و مهارتباری دیگر دروازه

جدّ و جهد خود را نوردان مسیر خرم و آباد دانش و تحقیق، با توفیق الهی، شود و رهگشوده می

های رفیع کمال برسند گیرند تا به قلهکار مییابی بهآموزی و مهارتهای علمبرای عبور از گردنه

ترین مسئولیت جوان با استعداد نسل و در کار ساختن دنیا و آخرت خویش توفیق یابند. این مهم

 .کنونی ایران است

 تخصص و فن و دانش طلبة جانِ شمیم و پراکندمی را تالش و تعقل مهرماه رایحة خوش عشق و 

 خجسته آغازی. شودمی دمیده تأمل و تفکر و خردورزی پیکر در دوباره جانی گویی. نوازدمی را

 .است تماشایی رستاخیزی خود که

اهتمام در فراگیری دانش جهادی ارزشمند است، زیرا اسالم همواره مشوّق کسب علم و معرفت 

برکت انقالب  ایران اسالمی عزیز نیز برای رسیدن به اهداف متعالی و بزرگی که بهبوده است. 

اسالمی در برابر آن ترسیم شده است، چشم به تالش جوانان در عرصة علم و معرفت دارد و اجر 

آموزان و دانشجویان در سنگر علم و دانش از مجاهدت رزمندگان اسالم در کوشی دانشسخت

 کمتر نیست.دوران دفاع مقدس 

های ها و جانفشانیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به رشادتاینجانب، ضمن گرامی

سرشت ایران اسالمی، خصوصاً ساحت واالی شهدای جامعه دانشگاهی و شهدای شهدای پاک

مدافع حرم، آغاز سال تحصیلی مراکز علمی و دانشگاهی را به همة ارادتمندان ساحت علم و 

اندوزی نگربانان تحصیل تبریک عرض نموده و توانایی و توفیق تهذیب، خودسازی، علمدانش و س

نظیر علم و فن و حرفه و مهارت ها و گوهرهای کممندی از گنجینهآموزی و فرصت بهرهو مهارت

ای ویژه استادان و دانشجویان عزیز دانشگاه فنی و حرفهاندرکاران تعلیم و تربیت، بهرا برای دست

 ئلت دارم.مس
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