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مقام معظم رهبری:
دانشگاه كه قوام اصلى آن به استاد و 

دانشجوست، حقيقتاً پايه اي براى آينده ى 
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دکتر عزیز حبیبی ینگجه به عنوان سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

با حضور معاون حقوقى و امور مجلس 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى، دكتر عزيز 
دانشگاه  عنوان سرپرست  به  ينگجه  حبيبى 

محقق اردبيلى معارفه شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
حسين سيمائى صراف معاون حقوقى و امور 
با  مجلس وزير علوم، تحقيقات و فناورى 
بيان اينکه مشاهده همگرايى در استان اردبيل 
خوشحال كننده است، گفت: بخشى از تاريخ 
و حکومت تشيع در اردبيل اتفاق افتاده است 
كه به همين دليل اردبيل به گردن همه ما حق 

دارد.
وى با بيان اينکه اين خطه تاريخى و كهن، 
عالمان بزرگى را پرورش داده اند، افزود: يکى 
از اين عالمان، مقدس اردبيلى يا محقق اردبيلى 
است كه در قرن 10 نظراتى داشته است كه 

امروز روشنفکران دينى به آن رسيده اند.
سيمائى صراف با اشاره به اينکه استقالل 
نعمتى است كه خداوند به هر كسى نداده 
است، تصريح كرد: برخى از نهادها بايد مستقل 
باشند كه دانشگاه جزو همين دستگاه ها است.

معاون حقوقى و امور مجلس وزير علوم، 
تحقيقات و فناورى با بيان اينکه دانشگاه بايد به 
دو دليل مستقل باشد، ادامه داد: دليل اول اين 
است كه دانشگاه از چالش هاى بيرونى دور 
باشد و دليل دوم هم آن است كه نيروهاى موثر 

و كارآمد را براى توسعه دانشگاه به كار گيرد.
وى با بيان اينکه هر چقدر دانشگاه مستقل 
باشد به همان اندازه كاراتر خواهد بود، اظهار 
كرد: دانشگاه بايد يافته هاى علمى را بدون 

مالحظه به جامعه ارائه دهد.
سيمائى صراف با بيان اينکه دانشگاه براى 
رفع نيازمندى ها تاسيس شده است، اضافه 
كرد: قرار نيست كه دانشگاه يک محيط ايزوله 
بدون توجه به مسائل بيرونى باشد بنابراين 

انتظار مى رود كه دانشگاه و دانشگاهيان براى 
حل مسائل راهکار ارائه دهند.

وزير  مجلس  امور  و  حقوقى  معاون 
علوم، تحقيقات و فناورى ابراز اميدوارى كرد: 
حضور بهنامجو به عنوان استاندار اردبيل با 
نگاه كاربردى به مسائل علمى سبب شود كه 
دانشگاه كاربردى تر شود و استاندار مجبور 
نباشد براى رفع مشکالت استان به بيرون از 

استان اردبيل مراجعه كند.
وى با اشاره به اينکه دغدغه هاى فرهنگى 
از  كمتر  دانشگاه  رئيس سابق  دكتر صادقى 
دغدغه هاى مديريتيش نبود، اظهار كرد: براى 

يک استاد تمام، كار مديريتى و اجرايى كار 
سختى است.

اميدواريم  سيمائى صراف تصريح كرد: 
جمعى  عقالنيت  حبيبى  دكتر  براى  معيار 
گذاشتن                                 كنار  براى  قانون  و  باشد  قانون  و 
سليقه ها تدوين شده است و براى دورى از 
تشتت ها بايد قانون را محور و معيار قرار داد.

مهندس اكبر بهنام جو استاندار اردبيل 
با بيان اينکه سرپرست جديد دانشگاه بايد 
بتواند خانواده بزرگ دانشگاه را در راستاى 
از  و  برده  جلو  خودش  هاى  ماموريت 
پتانسيل هاى تمام اساتيد استفاده كند، گفت: 

دانشگاه بايد براى استان فرهنگ ساز باشد 
و عالوه بر آن بايد در زمينه رفع مشکالت 

بيرون از دانشگاه هم تاثيرگذار باشند.
تمام  به  استان  در  اينکه  بيان  با  وى 
دانشگاه ها نيازمند هستيم، ادامه داد: دانشگاه 
خوب بايد هر روز نوآورى داشته باشد و 
داراى                      كه  اردبيل  استان  مانند  استانى  در 
زياد در حوزه هاى مختلف  پتانسيل هاى 

است بايد اين نوآورى ها بيشتر هم باشد.
بهنام جو با اشاره به اينکه دانشگاه را جزيره 
جدا از استان و جامعه نمى دانيم، اضافه كرد: 
مقاالت و توليدات علمى دانشگاه ها بايد به 

سمت بازار كاربردى و برندسازى سوق داده 
شوند.

دكتر عزيز حبيبى سرپرست دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: امروز رشد علم و فناورى شتاب 
روز افزونى دارد و اين شتاب سبب چالش 

دانشگاه ها شده است.
وى با بيان اينکه نمى توانيم برنامه ها را 
راكد نگه داريم، تصريح كرد: بايد شتاب رشد 
دانشگاه بيشتر از شتاب فناورى ها باشد و حتى 

از اين رشد جلوتر باشد.
را  نيازها  بايد  اينکه  به  اشاره  با  حبيبى 
شناسايى و پاسخگوى آن نيازها باشيم، اضافه 
كرد: دومين چالش پيش روى آموزش عالى، 
تغيير جمعيتى است زيرا زمانى دانشجويان 
دنبال دانشگاه ها بودند اما االن بايد با ارتقاى 
جذب  دنبال  ها  دانشگاه  خدمات،  كيفيت 

دانشجويان برتر باشند.
سرپرست دانشگاه محقق اردبيلى اظهار 
كرد: چالش ديگر پيش روى آموزش عالى، 
انگيزه دانشجويان است زيرا انگيزه دانشجويان 
با توجه به شرايط فعلى نسبت به قبل كمتر شده 

است.
وى با اشاره به اينکه در حوزه آموزشى 
بايد توسعه رشته هاى جديد در دستور كار قرار 
گيرد، گفت: تقويت و نوسازى آزمايشگاه ها 
و كارگاه ها؛ افزايش نسبت استاد به دانشجو، 
سوق دادن پايان نامه ها به سمت حل معضالت 
جامعه، تقويت مركز رشد فناورى، همکارى با 
استاندارى و تقويت ارتباط با صنعت و جامعه 
از جمله برنامه هاى ارائه شده من به وزارت 

علوم، تحقيقات و فناورى بوده است.
حبيبى اضافه كرد: ارتقاى فرهنگ ايرانى- 
اسالمى در دانشگاه و قانونگرايى را در دستور 

كار قرار داده ايم.
بقيه در صفحه 2

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی معارفه شد
با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

توضیح: به دلیل تغییر رئیس دانشگاه، اخبار مرتبط با رئیس سابق بدون تغییر منتشر شد
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علوم،  وزير  غالمى،  منصور  دكتر 
تحقيقات و فناورى با صدور حکمى، دكتر 
عزيز حبيبى ينگجه را به سمت »سرپرست 

دانشگاه محقق اردبيلى« منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در اين 

حکم انتصاب آمده است:
جناب آقاى دكتر عزيز حبيبى ينگجه

تعهد،  مراتب  به  عنايت  با  سالم،  با 
تخصص و تجارب جناب عالى به موجب 
اين حکم به سمت سرپرست دانشگاه محقق 

اردبيلى منصوب مى شويد.
انتظار مى  رود با بهره  مندى از تجارب 
همه اعضاى هيات علمى دانشگاه و استفاده از 
تمامى ظرفيت ها و همچنين جامعه نيکوكاران 
سرپرستى  وظايف  عالى،  آموزش  حامى 
و                                                                        سياست  ها  قوانين،  پايه  بر  را  دانشگاه 
برنامه  هاى تقديم شده به مجلس شوراى 
اسالمى و مأموريت  هاى تعيين شده براى آن 

دانشگاه به انجام رسانيد.
اخالقى  منشور  رعايت  با  است  اميد 
بيت المال و  اميد در حفظ  تدبير و  دولت 
اعمال سياست  هاى مؤثر صرفه  جويى در 
هزينه  ها، پرهيز از تجمل گرايى، تقويت نظم 
و انضباط ادارى و رعايت دقيق مقررات مالى 
آن  اجتماعى  و  فرهنگى  ارتقاى علمى،  و 
دانشگاه، نهايت كوشش و اهتمام خويش را 

به كار بريد.

همزمان با سيزدهم ماه رجب و شروع 
ايام البيض ماه رجب، مراسم معنوى اعتکاف 
ويژه دانشجويان خواهر دانشگاه هاى استان 
اردبيل در مسجد دانشگاه محقق اردبيلى از 

13 ماه رجب برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه هاى 
استان اردبيل با اشاره به اينکه دعا و مناجات 
با خداوند متعال يکى از راه هاى رسيدن به 
خداوند است، افزود: اعتکاف فرصتى براى 

تقرب به ذات اقدس الهى است.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى 
عنوان كرد: 60 نفر دانشجوى خواهر در مسجد 

دانشگاه محقق اردبيلى معتکف شدند.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به آيه 77 
سوره فرقان تأكيد كرد: ارزش انسان به دعا و 
مناجات است و ماه مبارک رجب براى راز و 

گفتنى است دكتر عزيز حبيبى ينگجه 
متولد شهرستان اردبيل، استاد تمام پايه 2۸ 
رشته شيمى فيزيک در دانشگاه محقق اردبيلى 

ادامه از صفحه اول
سابق  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه دانشگاه                   
در  عالى  آموزش  نگين  اردبيلى  محقق 
استان اردبيل است، اظهار كرد: 4 سالى كه 
در خدمت اين دانشگاه بودم با همراهى و 
همکارى تمامى كاركنان گام هايى موثرى 

براى دانشگاه برداشتيم.
وى با بيان اينکه امروز دانشگاه محقق 
اردبيلى يک برند است، تصريح كرد: براى 
ما خدمت در اين دانشگاه مايه افتخار است.

نياز با خالق بى همتاست.
وى ضمن تبريک سالروز ميالد نورانى 
حضرت على عليه السالم افزود: محل تولد 
اميرالمومنين كعبه است كه اين تولد نشان از 

ارتباط عميق واليت با خالق است.
حسنى با اشاره به سالروز وفات حضرت 
زينب سالم اهلل عليها اظهار داشت: امروز 
از  اطاعت  فقيه در طول  از واليت  پيروى 
واليت ائمه معصومين عليهم السالم با درس 
گيرى از حضرت زينب سالم اهلل عليها است، 
پذيرش  گرو  در  عبادت  قبولى  همچنين 
واليت است و اين درس را بايد از حضرت 

زينب سالم اهلل عليها بياموزيم.
قرائت  مراسم  برگزارى  است  گفتنى 
دعاى عهد، دعاى توسل، زيارت عاشورا، 
حلقه  برگزارى  قرآن،  داوود،ختم  ام  دعاى 
هاى معرفتى و پاسخ به پرسش هاى اعتقادى 
و مذهبى دانشجويان از ديگر بخش هاى 
مراسم معنوى اعتکاف در مسجد دانشگاه 

محقق اردبيلى بوده است.

است.
راهنمايى و مشاوره بيش از 3۵ رساله 
دكترى تخصصى و پايان  نامه كارشناسى 

صادقى با اشاره به اينکه قبول مسئوليت 
براى اساتيد سود مادى ندارد، ادامه داد: انسان 
جز با ارزش هاى معنوى زنده نيست بنابراين 
اساتيد در قبول مسئوليت به مسائل معنوى 

بيشتر توجه مى كنند.
سال  اين 4  در  اينکه  به  اشاره  با  وى 
همکاران نسبت به بنده لطف داشتند، تصريح 
كرد: طبعا مخالفت هايى هم بوده است كه 
برخى از اين مخالفت ها به حق بوده و برخى 

ديگر به دليل اطالعات نادرست بوده است.
رئيس سابق دانشگاه محقق اردبيلى ادامه 

مجالت  در  مقاله   140 چاپ  ارشد، 
از  بيش  ،ارائه   )JCR( بين المللى  معتبر 
هفتاد مقاله در كنفرانس  هاى معتبر ملى 

شيمى  عنوان  به  انتخاب  المللى،  بين   و 
 13۹6 سال  در  كشور  برتر  فيزيکدان 
جمله  از  ايران،  شيمى  انجمن  توسط 

سوابق وى مى باشد.
چندين بار انتخاب به عنوان پژوهشگر 
برتر دانشگاه و استان، چاپ هفت مقاله پر 
 Highiy( استناد و همچنين يک مقاله داغ
هيات  عضو   ،  )cited hot parers
تحريريه يک مجله ISI كه توسط انجمن 
عنوان  با  مى  شود  چاپ  ايران  شيمى 
 ،physical Chemistry Reaserch
رئيس شعبه استانى انجمن نانو فناورى ايران 
و عضو كميته شيمى فيزيک انجمن شيمى 
ايران از جمله فعاليت هاى علمى و پژوهشى 

وى است.
اجرايى   – علمى  سوابق  جمله  از 
دانشگاهى دكتر عزيز حبيبى ينگجه مى  توان 
به معاون دانشکده، رئيس دانشکده، معاون 
پژوهشى و فناورى دانشگاه و رئيس دانشگاه 

محقق اردبيلى اشاره كرد.
همچنين وى عضو هيات مميزه، عضو 
كميسيون دائمى هيات امنا و نيز عضو شوراى 

دانشگاه محقق اردبيلى بوده است.
عضويت در هيات تعدادى از مؤسسات 
رئيس  علمى  مشاور  نيز  و  عالى  آموزش 
دانشگاه محقق اردبيلى از ديگر فعاليت هاى 

دكتر عزيز حبيبى ينگجه است.

داد: در دانشگاه، كار فرهنگى اساس است 
و بقيه مسائل وسيله اى براى آرامش انسان 

است.
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
مقام معظم  نمايندگى  نهاد  حسنى مسئول 
گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبرى 
مسئوليت رياست دانشگاه، مسئوليت سنگينى 
است و از طرف ديگر جامعه توقعات زيادى 

از دانشگاه دارد.
الگوى  بايد  دانشگاه  اينکه  بيان  با  وى 
جامعه باشد، افزود: دانشگاه جوانان را تربيت 

مى كند و بايد اين جوانان را سالم پرورش 
داد.

رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه هاى استان اردبيل تصريح 
كرد: فرداى كشور از آن دانشجويان امروز 
است و دانشجويان بايد با ارزش هاى دينى 

و انقالب آشنايى پيدا كنند.
حسنى با اشاره به اينکه آرامش و آسايش 
امروز كشور را مديون نظام و انقالب اسالمى 
هستيم، اظهار كرد: امروز وظيفه ما سنگين 
است و اگر قدرشناس زمان خويش نباشيم 

فردا همه مسئول خواهيم بود.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: خدمت 
در جمهورى اسالمى در واقع خدمت در 
مکتب ائمه اطهار است و بايد زمينه ظهور 

حضرت وليعصر)عج( را فراهم كنيم.
علوم،  وزير  حکم  با  مراسم  پايان  در 
تحقيقات و فناورى، دكتر عزيز حبيبى ينگجه 
به عنوان سرپرست دانشگاه منصوب و از 
زحمات دكتر گودرز صادقى رئيس سابق 

دانشگاه تقدير شد.

با صدور حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر عزیز حبیبی ینگجه به عنوان سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان خواهر در دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی معارفه شد
با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
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معاون حقوقى و امور مجلس وزير 
علوم، تحقيقات و فناورى گفت: انتظار 
مى رود آمايش آموزش عالى به مطالبه 

عمومى تبديل شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر حسين سيمائى صراف در جلسه 
با اعضاى شورا و هيات مميزه دانشگاه 
محقق اردبيلى با بيان اين مطلب افزود: 
دانشگاهيان بايد آمايش آموزش عالى را 

به مطالبه عمومى تبديل كنند.
آموزش  آمايش  اينکه  بيان  با  وى 
انقالب  عالى  شوراى  مصوبه  عالى 
فرهنگى است، ادامه داد: آموزش عالى 
بايد ساماندهى شود و اين ساماندهى به 

نفع همه است.
مجلس  امور  و  حقوقى  معاون 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى اضافه 
كرد: ماموريت دانشگاه تربيت نيروهاى 
امروز                 اما  است  ماهر  و  متخصص 

مدرک گرايى به يک اپيدمى تبديل شده 
است.

اردبيلى  محقق  دانشگاه  سرپرست 
گفت: دانشگاه محقق اردبيلى در همه 
فاصله  قبول  قابل  نُرم  از  ها  شاخص 

زيادى دارد.

بيان  با  ينگجه  حبيبى  عزيز  دكتر 
اينکه سرانه استاندارد خوابگاه براى هر 
دانشجو ۸ متر مربع است اما اين سرانه 
در دانشگاه محقق اردبيلى 2.۸ متر مربع 
غذاخورى  سرانه  كرد:  تصريح  است، 
بايد به ازاى هر دانشجو 1.۵ متر مربع 

باشد اما اين شاخصه فعال در دانشگاه 
محقق اردبيلى 6 دهم متر مربع است.

وى با اشاره به اينکه سرانه كتابخانه 
مركزى به ازاى هر دانشجو در دانشگاه 
محقق اردبيلى 2 دهم متر مربع مى باشد 
در حالى كه سرانه استاندارد 2 متر مربع 
است، اضافه كرد: حداقل بايد 10 سال 
بين شاخص هاى  فاصله  تا  كنيم  كار 
دانشگاه محقق اردبيلى با نُرم استاندارد 

را پر كنيم.
حبيبى با بيان اينکه وضعيت فعلى 
برآيند 40 سال فعاليت دانشگاه است، 
ادامه داد: استان اردبيل به نوعى استان 
تازه اى بوده و دانشگاه محقق اردبيلى 
هم به نسبت دانشگاه هاى ديگر، نوپا 
است بنابراين اين فواصل به نوعى عادى 

است.
در اين جلسه اعضاى شورا و هيات 
مميزه دانشگاه نظرات خود را بيان كردند.

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه محقق اردبيلى:

تمدن مهدوی، تمدن 
جهانی است

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
تمدن  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در 

مهدوى، تمدن جهانى است.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حسنى  عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
مطلب  اين  بيان  با  شعبان  نيمه  جشن  در 
صالحى  فرد  بايد  زمين  كره  حاكم  افزود: 
جايى  زمين  در  صالح  غير  فرد  و  باشد 

ندارد.
امام عصر  داد: در زمان ظهور  ادامه  وى 
خداوند امر مى كند آسمان رحمتش را جارى 
و  بريزد  بيرون  را  خود  ذخاير  زمين  و  كند 
شد  خواهد  فراوان  زمين  در  نعمت  آنچنان 

كه هيچ نيازمندى در زمين پيدا نمى شود.
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
با  اردبيل  استان  هاى  دانشگاه  در  رهبرى 
بيان اينکه  فقر ميوه بى عدالتى است؛ اظهار 
امام زمان  بشريت در سفره  امروز همه  كرد: 
از  خورشيد  نباشد  امام  اگر  و  است  نشسته 
كند،  نمى  غروب  غرب،  در  و  طلوع  شرق 
موجود  هيچ  و  دهد  نمى  ثمر  درختى  هيچ 

زنده اى زنده نمى ماند.
حسنى با بيان اينکه امام زمان)عج( درب 
هر  داد:  ادامه  است،  زمين  روى  بر  خداوند 
كس در روى كره زمين بخواهد به خدا برسد 

بايد از مسير در وارد شود.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
خداوند  افزود:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در 
را  خاتم  پيامبر  تا  فرستاد  پيامبر  هزار   124
معرفى كند، پيامبر خاتم وصى خود را معرفى 
كرد و سپس 11 امام براى معرفى امام زمان 

تالش كردند.
علمى  هيات  عضو  محسنى  حسين  دكتر 
امام  به  اگر  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
امامان  به  آوردن  ايمان  نياوريم،  ايمان  عصر 

قبل از ايشان به هيچ دردى نمى خورد.
پيامبرى فوت نکرد  وى اضافه كرد: هيچ 
كرده  مشخص  را  خود  جانشين  آنکه  مگر 
سر  باالى  امامى  قطعا  زمانى  هر  در  و  باشد 

امت وجود داشته و دارد.
تورات،  قرآن،  كرد:  تصريح  محسنى 
امام زمان  معتقدند كه  تمام مذاهب  انجيل و 

ظهور خواهد كرد.
و  خوانى  مولودى  شود  مى  يادآور 
ديگر  از  مشهد  به  هزينه سفر  اهداى كمک 

بود. جشن  اين  هاى  برنامه 

معاون وزير علوم، تحقيقات و فناورى:

آمایش آموزش عالی به مطالبه عمومی تبدیل شود

سرپرست دانشگاه محقق اردبيلى 
توسط  شده  ارائه  خدمات  گفت: 
دانشجويى  علمى،  به جامعه  دانشگاه 
و دستگاه هاى ديگر ويترين تبليغاتى 

ما است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى در جلسه 
مميزه  هيات  و  شورا  العاده  فوق 
دانشگاه محقق اردبيلى تصريح كرد: 
ديگر  شده  ارائه  خدمات  وجود  با 
دانشگاه  تبليغ  براى  هزينه  به  نيازى 

محقق اردبيلى نيست.
وى با اشاره به اينکه اعتماد اساتيد 
فناورى  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  و 
سرمايه معنوى براى من است، ادامه داد: 
تمام تالش خود را به كار مى گيرم تا 
بتوانم از اين اعتماد صيانت و حفاظت 

كنم.
كارى  نبايد  اينکه  بيان  با  حبيبى 
كنيم كه به دانشگاه ضربه بزنيم، اظهار 
افکار و  از همه  كرد: تالش مى كنم 
انديشه ها در مديريت دانشگاه استفاده 
خسران  باعث  ناكرده  خدايى  تا  كنم 

دانشگاه نشود.
اردبيلى  سرپرست دانشگاه محقق 
با اشاره به اينکه مسئوليت فرصتى براى 
خدمت به خانواده دانشگاه است، ادامه 
داد: بايد از اين فرصت استفاده كرده و 
همه اعضاى خانواده دانشگاه به صورت 
يکدل و يک زبان براى رشد دانشگاه 

تالش كنيم.
دكتر  اينکه  به  اشاره  با  حبيبى 
دادند  انجام  خوبى  كارهاى  صادقى 
آنها كارهاى  از  به نظر من برخى  كه 
اين  از  يکى  افزود:  است،  ماندگارى 
مركزى  آزمايشگاه  اندازى  راه  كارها، 
است كه خدمات متعددى به جامعه و 

دانشگاه ارائه مى دهد.
از  حمايت  اينکه  بيان  با  وى 

از  تکميلى  تحصيالت  دانشجويان 
صادقى  دكتر  خوب  كارهاى  ديگر 
دانشگاه  زمانى  كرد:  اضافه  بود، 
خاصى  امکانات  اردبيلى  محقق 
تکميلى  تحصيالت  دانشجويان  به 
خوبى  امکانات  امروز  اما  داد  نمى 

به آنها داده مى شود.
اردبيلى  سرپرست دانشگاه محقق 
اعتبارات  تخصيص  كرد:  تشريح 
پژوهشى و ساماندهى آن سبب ايجاد 
رقابت و انجام كارهاى علمى- پژوهشى 

مى شود.
به گفته حبيبى، نهاد نمايندگى مقام 

معظم رهبرى در دانشگاه، حکم پدرانه 
دارد و قطعا تعامل خوبى با نهاد خواهيم 

داشت.
دكتر گودرز صادقى رئيس پيشين 
اردبيل  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
مهد مهربانى و آگاهى است و از اينکه 
4 سال در دانشگاه اين استان خدمت 

كردم، خوشحال هستم.
وى با بيان اينکه اگر نتوانيم جناح 
مقابل را تحمل كنيم، نمى توانيم اداى 
آزادى را در بياوريم، افزود: اولين قدم 
و  مقابل  جناح  درک  طلبى؛  اصالح 

صلح طلبى است.

صادقى ادامه داد: خوشحال هستم 
كه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
از اعضاى شورا و هيات مميزه دانشگاه 
نظرخواهى  سرپرست  انتصاب  براى 
كرده و از اعضاى هيات علمى دانشگاه 
فردى را به سرپرستى دانشگاه انتخاب و 

منصوب كرد.
محقق  دانشگاه  پيشين  رئيس 
اردبيلى با بيان اينکه 4 سال تالش كردم 
تا استقالل دانشگاه را حفظ كنم، اظهار 
كرد: اگر قرار باشد از بيرون دانشگاه 
تکليف  تعيين  دانشگاه  مسائل  براى 
مديريت  را  دانشگاه  توان  نمى  كنند، 

كرده و در مسير رشد و توسعه قرار 
گرفت.

اساتيد  اينکه  به  اشاره  با  صادقى 
سرمايه هاى دانشگاه هستند، ادامه داد: 
نبايد اين سرمايه ها را به اما و اگر كشاند 
دانشگاه  رشد  براى  آنها  از  بايد  بلکه 

استفاده كرد.
نهاد  با  اينکه  به  اشاره  با  وى 
نمايندگى مقام معظم رهبرى مشکلى 
از  كرد:  تشريح  نداريم،  و  نداشته 
ظرفيت هاى نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در زمينه هاى فرهنگى، مذهبى 

و اجتماعى نهايت استفاده را كرديم.

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبرى 
ارزنده  خدمات  صادقى  دكتر  گفت: 
اى در دانشگاه داشته و گرايش سياسى 
دخيل  دانشگاه  مديريت  در  را  خود 

نکرد.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى افزود: دكتر صادقى با تمام توان 
به برنامه هاى فرهنگى، مذهبى و ارزشى 
زمينه  اين  در  كه  داشتند  ويژه  عنايت 
برگزارى 3 كنگره شهداى دانشجو در 
4 سال از كارهاى ماندگار دكتر صادقى 

است.
استقالل  حفظ  اينکه  بيان  با  وى 
دانشگاه يکى از هنرهاى دكتر صادقى 
بود، اضافه كرد: اگر دانشگاه استقالل 
خود را حفظ نکند، زمين گير مى شود 
بنابراين بايد با مسئوالن تعامل داشت 
اما اين تعامل نبايد منجر به مديريت 

دانشگاه توسط بيرونى ها باشد.
جايگاه  اينکه  به  اشاره  با  حسنى 
مسئوالن  مديون  دانشگاه  فعلى 
كرد:  تصريح  است،  مختلف  ادوار 
بايد  دانشگاه،  سرپرست  انتصاب  با 
تمامى اختالف نظرها و رقابت ها را 
كنار گذاشته و از سرپرست فعلى در 
جهت پيشرفت دانشگاه حمايت كرد 
پيشرفت  دانشگاه،  پيشرفت  كه  چرا 

همه ما است.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
معظم رهبرى در دانشگاه هاى استان 
خواهيم  مى  اگر  كرد:  اضافه  اردبيل 
ارتقا  و  رشد  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
كنار  و  وحدت  حفظ  با  بايد  يابد 
متحدانه  نظرات،  اختالف  گذاشتن 

تالش كرد.
گفتنى است در ادامه حاضرين در 
جلسه به ارائه نظرات و پيشنهادات خود 

پرداختند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:
خدمات دانشگاه، ویترین تبلیغاتی ما است
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی:

ضرورت جابجایی رشته های 
اشباع شده دانشگاه ها 
بر اساس نیاز روز منطقه

دانشگاه  تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
محقق اردبيلى گفت: پيشنهاد مى شود وزارت علوم، 
تا                   كند  كمک  ها  دانشگاه  به  فناورى  و  تحقيقات 
رشته هاى اشباع شده را بر اساس نياز روز منطقه جابجا 
كنند و وزارت علوم تحقيقات و فناورى صرفا براى 

رشته هاى اضافى جديد سختگيرى كند.
ترحم  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
داده  پايگاه  با  »آشنايى  آموزشى  نشست  در  مصرى 
آموزش عالى)hes(« در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اينکه در سطح كشور حدود چهار ميليون دانشجو در 
حال تحصيل هستند، افزود: اين در حالى است كه رشد 
جمعيت دانشجويى در كشور پنج برابر استاندارد جهانى 
است و لزوم برنامه ريزى دقيق براى اين منظور به عهده 

وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است.

مصرى با بيان اينکه انتظار مجموعه آموزش عالى 
استان از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اين است كه 
برنامه ريزى ها به سمت مطلق تمركز پيش نرود، ادامه 
داد: همچنين انتظار مى رود اختيارات و آزادى عمل هاى 
منطقه اى براى استان ها منظور شود تا دانشگاه هاى مادر 
استان ها و دانشگاه هاى داراى دانشجوى بيشتر بتوانند 

در اين برنامه ريزى ها مشاركت داشته باشند.
دانشگاه  تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
محقق اردبيلى با بيان اينکه وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى در چند سال اخير به شکل تمركز مطلق پيش 
رفته و اختيارات دانشگاه ها را در حوزه پذيرش دانشجو 
كم كرده است، تصريح كرد: پيشنهاد مى شود وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى به دانشگاه ها كمک كند تا 
رشته هاى اشباع شده را بر اساس نياز روز منطقه جابجا 
كنند و وزارت علوم صرفا براى رشته هاى اضافى جديد 

سختگيرى كند.
وى خاطرنشان كرد: دغدغه هاى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى را ارج مى نهيم؛ چراكه مى دانيم 
كنترل و مديريت بيش از سه هزار دانشگاه و موسسه 
آموزش عالى كار بسيار سختى است ولى انتظار داريم 

براى بهبود كيفيت مجموعه ها به ما كمک شود.
ارزيابى  و  نظارت  مجموعه  داد:  ادامه  مصرى 
استان اردبيل نيز با تمام تالش خود در حال ارزيابى 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى استان است تا 
دانشگاه ها و موسسات آموزشى استانداردهاى الزم 
را در خصوص تامين اعضاى هيات علمى، امکانات، 

تجهيزات و غيره باال ببرند.
دكتر حسين رحيمى كلور سرپرست دبيرخانه و دبير 
هيات نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت آموزش عالى 
استان اردبيل گفت: اين كارگاه يک فرصت طاليى براى 
حاضران و يک رابطه دو طرفه ميان كارشناسان نظارت و 
ارزيابى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و مسئوالن و 

كارشناسان آموزشى دانشگاه هاى استان است.
گفتنى است در ادامه كارشناسان معاونت آموزشى 
تحقيقات  علوم،  وزارت  ارزيابى  و  نظارت  هيات  و 
و                                                                                    مشکالت  ها،  چالش  خصوص  در  فناورى  و 
 )hes(عالى آموزش  داده  پايگاه  هاى  سياست 

توضيحاتى ارائه كردند.

و  دانشگاهى  مسئوالن  با حضور 
يازدهمين  دانشگاهى  مرحله  استانى، 
دانشگاه  در  حركت  ملى  جشنواره 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
جشنواره  اين  آغازين  مراسم  در 
سرپرست دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
از انجمن هاى علمى و برنامه هاى آنها 
حمايت مى كنيم تا بتوانند برنامه هاى 

علمى خود را پيش برند.
اينکه  بيان  با  حبيبى  عزيز  دكتر 
گفتمان دانشگاه محقق اردبيلى، گفتمان 
است،  دينى  هاى  نگرش  با  علمى 
دينى  تمدن  مديون  ما  كرد:  تصريح 
هستيم و اين ادعا را بايد در عرصه هاى 

عملى به منصه ظهور برسانيم.
وى با اشاره به اينکه بايد دانش را 
به مهارت و مهارت را به ثروت تبديل 
كنيم، اضافه كرد: بايد در حوزه هاى 
عملى، دستاوردهاى خود را به جهانيان 

نشان دهيم.
به  دانشجويان  كرد:  اظهار  حبيبى 
عنوان سربازان مبارزه با سلطه دانش و 
فناورى بايد تالش كنند تا آموخته هاى 
علمى خود را به مهارت و كاربرد تبديل 

كنند.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه هاى استان اردبيل 
گفت: خدمت براى دانشجويان افتخار 
اين  قدردان  بايد  كه  است  بزرگى 

فرصت باشيم.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
بهترين  خداوند  كرد:  اضافه  حسنى 
به  رشد  و  تحصيل  براى  را  فرصت 

دانشجويان عنايت كرده است.
وى با بيان اينکه خداوند بهترين 
انديشه و تفکر را به ايرانيان داده است، 
افزود: بهترين علوم از آن كسانى است 
كه از مکتب ائمه اطهار پيروى كرده و 

در اين مسير حركت مى كنند.
حسنى با بيان اينکه در طول تاريخ 
جلوى رشد و پيشرفت جوانان ما را 

گرفته اند، تصريح كرد: امروز به بركت 
انقالب اسالمى و حکومت جمهورى 
اسالمى، بستر براى رشد و پيشرفت 

جوانان كشور فراهم شده است.
محقق  دانشگاه  پيشين  رئيس 
اردبيلى با بيان اينکه فرصت خدمت به 
جوانان در دوره هاى جوانى، ميانسالى 
است،  من شده  نصيب  پيرى  آغاز  و 
اظهار كرد: فرصتى ايجاد شد كه 4 سال 
در دانشگاه محقق اردبيلى خدمت كنم، 
و  اميد  نور،  از  كه سرشار  دانشگاهى 

كارهاى نيک است.
افزود:  صادقى  گودرز  دكتر 
خوشحالم كه جاى خود را به يکى از 
اساتيد برجسته دانشگاه محقق اردبيلى 
مى دهم كه در 4 سال گذشته يار و 
ياور ما بوده و از كيان دانشگاه صيانت و 

حفاظت مى كرد.
وى اضافه كرد: دكتر حبيبى براى 
دانشگاه  رياست  سمت  به  دوم  بار 
و  مى شوند  منصوب  اردبيلى  محقق 
قطعا با استفاده از اندوخته هاى دوره 
قبل، گام هاى مثبتى در زمينه علمى و 

پژوهشى بردارند.
صادقى ادامه داد: ما معلمان طلبکار 
بدهکار  بلکه  نيستيم  مردم  و  نظام 
هاى  خانواده  و  شهدا  هاى  ايثارگرى 

آنها هستيم.
علمى  هاى  انجمن  اداره  رئيس 
كرد:  تصريح  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
مرحله دانشگاهى يازدهمين جشنواره 
ملى حركت امروز آغاز به كار مى كند 
و اميدواريم بتوانيم در مرحله منطقه اى 

و كشورى مقام كسب كنيم.
ميترا اجودى مقدم با بيان اينکه هم 
دانشگاه  در  علمى  انجمن   ۵7 اكنون 
محقق اردبيلى فعاليت مى كنند، ادامه 
دانشکده   ۸ در  ها  انجمن  اين  داد: 
كنند و در طول  فعاليت مى  دانشگاه 
يکسال گذشته 300 برنامه مختلف اجرا 

كرده اند.
گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وى 

6۹ نشريه توسط انجمن هاى علمى 
افتخار  منتشر مى شد و 33  دانشگاه 

منطقه اى كسب كرده ايم.
اصل  فنى  عباس  دكتر  همچنين 
در مراسم اختتاميه مرحله دانشگاهى 
در  حركت  ملى  جشنواره  يازدهمين 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن تاكيد 
بر تاثير مثبت برگزارى اين جشنواره 
در دانشگاه، اثربخشى اين جشنواره را 
در سطح دانشگاه بسيار خوب ارزيابى 

كرد.
وى با اشاره به اين كه در طى سه 
سال اخير و به خصوص از ابتداى سال 
۹4 عالوه بر كسب 4۵ مقام در سطوح 
منطقه اى توسط  المللى، ملى و  بين 
انجمن هاى علمى دانشگاه، هفت مقام 
ملى نيز در دوره هاى مختلف جشنواره 
ملى حركت توسط انجمن هاى علمى 
شده  كسب  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

است.
نگاه  با  كرد:  اضافه  اصل  فنى 
علمى ارزشى كه در معاونت فرهنگى 
بر  عالوه  دارد  وجود  دانشجويى  و 
تنوع رويکرد برنامه اى انجمن هاى 
به  اى  ويژه  توجه  دانشگاه،  علمى 
برنامه هاى اين انجمن ها كه در واقع 
فرهنگى  هاى  فعاليت  بخش  اعتبار 
دانشگاه مى باشند؛ صورت مى گيرد.

در  كرد:  اميدوارى  اظهار  وى 
حركت،  ملى  جشنواره  ملى  مرحله 
محقق  دانشگاه  علمى  هاى  انجمن 
اردبيلى مثل سال هاى قبل درخشش 

خوبى داشته باشند. 
مدير  بهجو  كيوان  فرشاد  دكتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
اردبيلى نيز با اشاره به اين كه بيش از 
پنج هزار نفر در طى سه روز برگزارى 
جشنواره از غرفه ها بازديد نموده اند، 
كيفى  هاى  شاخص  از  كرد:  اضافه 
استخراج شده در اين جشنواره مى توان 
بازديد و نرخ  به نرخ مشاركت، نرخ 

رضايتمندى اشاره نمود.

اجتماعى  و  فرهنگى  مدير 
دانشگاه محقق اردبيلى تصريح كرد: 
درصد،   ۹0 باالى  مشاركت  نرخ 
و  درصد   ۸۵ باال  رضايتمندى  نرخ 
هر ساعت  در  نفر  بازديد 20۸  نرخ 
به دست آمده است كه در نوع خود 
اين  بودن  موثر  و  موفق  از  نشان 

جشنواره دارد.
اينکه  به  اشاره  با  بهجو  كيوان 
شاخص هاى كمى و كيفى استخراج 
شده از فعاليت هاى انجمن هاى علمى 
دانشگاه، طى سه سال اخير به روشنى و 
به وضوح گوياى توسعه كيفى و رشد 
كمى اين انجمن ها مى باشد، اظهار 
پيشرو  نيمسال  دو  در  اميدوارى كرد: 
دستاوردها و خالقيت هاى انجمن هاى 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى به طور 
محسوس و معنى دارى افزايش يابد.

كيوان بهجو اضافه كرد: در رويکرد 
جديد موجود در دانشگاه ها، رويکرد 
دانشگاه اجتماع محور مطرح مى باشد 
انجمن هاى علمى  راستا  اين  در  كه 
بتوانند در حل مسائلى  بايد  دانشگاه 
مثل مسائل محيط زيستى، اقتصادى، 
استان  در سطح  غيره  و  ادبى  هنرى، 

نقشى موثر ايفا نمايند. 
همچنين ميترا اجودى مقدم رئيس 
اداره انجمن هاى علمى دانشگاه محقق 
به  افتتاحيه گفت:  مراسم  در  اردبيلى 
منظور حفظ عدالت در داورى غرفه 
هر  از  جشنواره  در  موجود  هاى 
هيات  اعضاى  از  نفر  يک  دانشکده 
علمى به عنوان داور انتخاب شد؛ كه 
پس از بررسى غرفه ها و نمره دهى 
با توجه به شاخص هاى معرفى شده 
براى ارزيابى غرفه ها، غرفه دانشکده 
ادبيات و علوم انسانى به عنوان غرفه 
عنوان  به  علوم  دانشکده  غرفه  برتر، 
غرفه شايسته تقدير و غرفه دانشکده 
فناورى هاى نوين نمين نيز به عنوان 
از نظر دستاورد  تقدير  غرفه شايسته 

معرفى شد.

یازدهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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و  حوزه  پيشکسوت  مدرس 
تربيت  گفت:  اردبيل  هاى  دانشگاه 
چيزى نيست كه در بين مردم به بوته 

فراموشى سپرده شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، حجت االسالم و المسلمين 
مراسم  در  سعادتى  العابدين  زين 
دانشگاه  در  معلم  روز  گراميداشت 
در همه  كرد:  تصريح  اردبيلى  محقق 
جوامع اعم از جوامع پيشرفته، در حال 
جايگاه  تربيت  مانده  عقب  و  توسعه 

خود را دارد.
وى با بيان اينکه در تربيت، شناخت 
و  معلم  يک  داد:  ادامه  است،  مهم 
و  آموز  دانش  بايد  اول  گام  در  استاد 
دانشجويانش را بشناسد تا بتواند تربيت 

بهترى داشته باشد.
سعادتى با اشاره به زمينه هاى مورد 
نياز براى تربيت اضافه كرد: استعداد، 
تمايالت و اراده سه الزمه تربيت است 
را  فردى  توان  نمى  سه  اين  بدون  و 

تربيت كرد.
و  حوزه  پيشکسوت  مدرس 

گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
تاسيس  سال  چهلمين  بزرگداشت  مراسم 
اين دانشگاه اواخر خرداد سالجارى برگزار 

مى شود.
دكتر گودرز صادقى در گفتگو با روابط 
عمومى با بيان اين خبر افزود: اين مراسم 
اواخر خرداد ماه سالجارى برگزار شده و 
اين مناسبت اجرا  به  برنامه هاى مختلفى 

مى شود. 
وى با بيان اينکه براى اجراى اين مراسم 
۹ كميته تشکيل شده است، اظهار كرد: كميته 
هاى تشريفات، امور مالى، تداركات و حمل 
و نقل، روابط عمومى، فوق برنامه، فرهنگى، 
علمى، حفاظت و امنيت، آمار و اطالعات و 
كميته ارزيابى و سنجش كميته هاى ۹گانه را 

تشکيل مى دهند.
ادامه  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
سال  چهلمين  لوگوى  طراحى  داد: 

به  اشاره  با  اردبيل  هاى  دانشگاه 
اينکه انسان به طور محدود نفوذپذير 
حيطه  در  انسان  كرد:  اظهار  است، 
تمايالت، استعداد و اراده اش تغيير 

مى يابد.
براى  انسان  اينکه  به  با اشاره  وى 
را  ابتدا خودش  بايد  فرزندش  تربيت 
تربيت كند، افزود: در ايران هنوز معلم 
است  نرسيده  خود  واقعى  جايگاه  به 
به  را  معلم  كنيم  تالش  بايد  بنابراين 
جايگاه واقعيش رسانده و بر كار معلم 

ارزش قايل شويم.
ايران  كشور  كرد:  اضافه  سعادتى 
واقعا خوب است و بايد تالش كنيم 
كشور را به مدينه فاضله در دنيا تبديل 

كنيم البته اگر نفسيات بگذارد.
و  حوزه  پيشکسوت  مدرس 
دانشگاه هاى اردبيل با اشاره به اينکه 
متعال  خداوند  دنيا  دار  مکتب  اولين 
بوده است، ادامه داد: اولين معلم زمين 
خداوند بوده و پيامبر هم براى معلمى 
مبعوث شده بود و امامان نيز همين راه 

را رفته اند.

سرود  توليد  و  تهيه  دانشگاه،  تاسيس 
دستاوردهاى  كليپ  تهيه  دانشگاه، 
و  طراحى  و  محيطى  تبليغات  دانشگاه، 
چاپ پوستر، تمبر و ضرب سکه يادبود 

دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه 
معلمين  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
بزرگترين انقالبيون ما بوده اند، تصريح 
كرد: در زمان ما بزرگترين نويسندگان 
و شعرا معلم بودند به همين دليل ما 
دانش آموزان آن زمان آرزو داشتيم كه 

معلم شويم.
وى با بيان اينکه در شرايط فعلى 
معلمان جزو اقشار مستضعف جامعه 
وضعيت  اين  اگر  داد:  ادامه  اند،  شده 
ادامه يابد جامعه به افول مى رود بنابراين 
بايد تالش شود معلمان دوباره به قشر 

متوسط جامعه تبديل شوند.
كرد:  اميدوارى  ابراز  صادقى 
معلمان دوباره به عرصه توليد انديشه 
برگردند تا بتوانند بيش از پيش ايفاى 

نقش كنند.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
اضافه كرد: امسال چهلمين سال تاسيس 
دانشگاه محقق اردبيلى است به همين 
دليل برنامه هاى متعددى در دانشگاه 

اجرا مى شود.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 

از جمله اقدامات دانشگاه براى برگزارى 
دانشگاه  تاسيس  سال  چهلمين  مراسم 

محقق اردبيلى است.
صادقى ادامه داد:ساخت المان دانشگاه، 

حسنى مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
انسان  براى  توفيق  بزرگترين  از  يکى 
معلم بودن است كه نصيب معلمان و 

اساتيد شده است.
مقام  از  باالتر  اينکه  بيان  با  وى 
معلمى، مقامى وجود ندارد، اضافه كرد: 
خداوند متعال خود را معلم معرفى كرده 
است در حالى كه خداوند، قادر متعال 

است.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
معظم رهبرى در دانشگاه هاى استان 
اردبيل اظهار كرد: قرآن كريم باالترين 
برشمرده  واليت  نعمت  را  نعمت 

است.
اينکه خداوند  به  با اشاره  حسنى 
در قرآن كريم تزكيه را قبل از تعليم 
آورده است، ادامه داد: در آخرت معلم 
محشور  امت  يک  عنوان  به  استاد  و 

خواهند شد.
يادآور مى شود در پايان اين مراسم 
از تعدادى از اساتيد دانشگاه با اهداى 

لوح و هدايايى تجليل شد.

ساخت تنديس ويژه چهلمين سال تاسيس، 
تهيه و چاپ كتاب تاريخچه دانشگاه، تهيه 
و انتشار كتاب آموزش عالى استان اردبيل، 
دانشگاه،  آموختگان  دانش  كانون  تأسيس 
انتشار  دانشگاه،  و  استان  نخبگان  معرفى 
تقويم مناسبت هاى تاريخى و مهم دانشگاه 
از بدو تاسيس تا امروز، برگزارى مسابقات 
ورزشى مابين دانشگاه هاى استان و منطقه 
اردبيلى  تنديس محقق  3 كشور و نصب 
مناسبت  به  دانشگاه  هاى  برنامه  از جمله 
چهلمين سال تاسيس دانشگاه محقق اردبيلى 

است.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه 
تالش ما معرفى بيشتر دانشگاه است، افزود: 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان دانشگاه مادر 
استان در زمينه هاى مختلف علمى، پژوهشى، 
فرهنگى و حتى ورزشى افتخارات متعددى را 

براى استان به دست آورده است.

مدرس پیشکسوت حوزه و دانشگاه:

تربیت در بین مردم فراموش نمی شود

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در جشن بزرگ 
نيمه شعبان:

 دانشگاهیان حامی نظام
و انقالب هستند

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: دانشگاهيان 
و دانشجويان حامى نظام و انقالب اسالمى هستند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر گودرز 
صادقى در جشن بزرگ نيمه شعبان در سالن تربيت 
بدنى دانشگاه محقق اردبيلى تصريح كرد: همه براى 
سربلندى نظام و انقالب تالش مى كنيم تا بتوانيم 

اداى دين كنيم.
محقق  دانشگاه  در  خدمت  اينکه  بيان  با  وى 
اردبيلى افتخار بزرگى است، ادامه داد: امروز در سطح 
استان اردبيل وقتى حرف از دانشگاه مى شود منظور 

دانشگاه محقق اردبيلى است.
صادقى با اشاره به اينکه دانشگاه محقق اردبيلى 
در استان اردبيل قرار دارد كه هنوز هم در برخى 
شاخصه ها جزو استان هاى محروم كشور است، 
اظهار كرد: با اين وضعيت دانشگاه محقق اردبيلى 
جزو دانشگاه هاى متوسط به باالى كشور بوده و 
دانشمندانش در زمره يک درصد برتر دانشمندان 

جهان قرار گرفته است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: در زمانى 
كه همه از بى پولى مى نالند، اين دانشگاه ريالى بدهى 
ندارد و حق و حقوق، اضافه كار و حق التدريس ها 

را به موقع پرداخت كرده است.
دانشگاهى  در  كرد:  اميدوارى  ابراز  صادقى 
خدمت مى كنيم كه در مسير پيشرفت قرار دارد 
و همه همدل و همزبان براى رشد دانشگاه محل 

خدمت خود تالش مى كنيم.
افزود: در 4 سال اخير 120 عضو هيات  وى 
علمى به دانشگاه جذب كرده ايم كه حقوق آنها در 
بخش هاى مختلف هزينه شده و به وضع معيشتى 

اقشار كمک مى كند.
نيمه  داد:  ادامه  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
شعبان بهانه اى شده است كه دور هم جمع شويم 
و اميدوارم امام زمان)عج( كمک كند تا كشورمان در 

جهان سربلند شود.
حسنى  عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
امام  ركاب  در  كه  آنهايى  گفت:  اردبيلى  محقق 
زمان)عج( هستند بهترين شخصيت ها هستند و در 

عالم همتا ندارند.
وى با اشاره به اينکه بهترين دوران براى زندگى 
عصر ظهور است، اضافه كرد: بيشترين رفاه آدميان در 

تمدن مهدوى خواهد بود.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه هاى استان اردبيل افزود: در عصر ظهور 
در عالم آنقدر نعمت فراوان خواهد بود كه هيچ 
نيازمندى وجود نخواهد داشت و عقل ها به كمال 

خواهد رسيد.
قرعه  مسابقه،  برگزارى  شود،  مى  يادآور 
سنتى  موسيقى  اجراى  خوانى،  مولودى  كشى، 
جشن  اين  هاى  بخش  ديگر  از  طنز  نمايش  و 

بزرگ بود.

مراسم بزرگداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه برگزار می شود
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مشاور اجرايى رئيس و مدير حوزه 
رياست و روابط عمومى دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: در حال حاضر روابط 
عمومى به عنوان بازوى توانمند دانشگاه 
در راستاى ماموريت هاى محوله انجام 

وظيفه مى كند.
دكتر على اشرف سلطانى طوالرود 
در گفتگو با روابط عمومى دانشگاه با 
اينکه در دانشگاه محقق اردبيلى  بيان 
به دليل فضاى آكادميک موجود، نگاه 
حرفه اى به روابط عمومى وجود دارد، 
گفت: به همين منظور روابط عمومى در 
اين دانشگاه توانسته است جايگاه خود 

را پيدا كرده و تثبيت كند.
اينکه در حال حاضر  بيان  با  وى 
روابط عمومى به عنوان بازوى توانمند 
هاى  ماموريت  راستاى  در  دانشگاه 
افزود:  كند،  مى  وظيفه  انجام  محوله 
همچنين اداره روابط عمومى دانشگاه 
ارتقاى  و  انسانى  نيروى  تقويت  با 
تجهيزات و امکانات وظايف مشخص 

شده را انجام مى دهد.
به  اشاره  با  طوالرود  سلطانى 
اقدامات انجام گرفته توسط اداره روابط 
عمومى دانشگاه طى يک سال گذشته، 
گفت: تهيه و انتشار بيش از يک هزار 
و ۵00 خبر، مصاحبه، گزارش خبرى 
برگزارى  در  مشاركت  تصويرى،  و 
آسياى  دانشگاه  هاى  اتحاديه  نشست 
ميانه، همايش  هاى ملى و بين  المللى 
تجليل  آئين  هاى  اجرايى،  و  علمى 
استان، نشست هم  انديشى  از مفاخر 
هفتگى استاندار اردبيل با اعضاى هيات 
علمى دانشگاه هاى استان و كارگاه هاى 
علمى و عمومى، برگزارى دوره هاى 
الکترونيک،  تخصصى روابط عمومى 
اصول خبرنويسى و عکاسى خبرى و 
رئيس  براى  خبرى  نشست  برگزارى 
هاى  مناسبت  در  دانشگاه  معاونان  و 
مختلف از جمله مهمترين اقدامات اين 

اداره مى باشد.
اينکه روابط عمومى  بيان  با  وى 
اصلى  عضو  عنوان  به  دانشگاه 
كميته برگزارى همايش  هاى ملى و                                                    
بين المللى دانشگاه مى باشد، افزود: 
داخلى  )نشريه  محقق  پيام  ماهنامه 
دانشگاه( نيز به منظور انعکاس اخبار 
سطح  در  دانشگاه  هاى  فعاليت   و 
مرتب  و  منظم  صورت  به  كشور 

منتشر مى شود.
به  اشاره  با  طوالرود  سلطانى 
ميزبانى دانشگاه محقق اردبيلى براى 
سراسرى  هاى  اجالس  برگزارى 
مديران  عمومى،  روابط  مديران 
و  پژوهش  معاونان  و  حراست 
فناورى دانشگاه ها، پارک هاى علم 
و فناورى و مراكز پژوهشى وزارت 
دو  طى  فناورى  و  تحقيقات  علوم، 
سال اخير، ادامه داد: با انجام تمهيدات 
به نحو احسن  اين نشست ها  الزم، 
در سالن بصيرت دانشگاه برگزار شده 

است.
مشاور اجرايى رئيس و مدير حوزه 
رياست و روابط عمومى دانشگاه محقق 
نشست  برگزارى  به  اشاره  با  اردبيلى 
هاى  دستگاه  عمومى  روابط  مديران 

اجرايى استان و مسابقات قرآن مديران 
و كارشناسان روابط عمومى هاى استان 
در دانشگاه محقق اردبيلى، خاطرنشان 
كرد: همچنين روابط عمومى دانشگاه 
مختلف  هاى  مراسم  برگزارى  در 
ها،  دانشکده  ها،  معاونت  با  دانشگاه 
مراكز، تشکل هاى دانشجويى و پايگاه 

مقاومت همکارى تنگاتنگ دارد.
روابط  همکارى  به  اشاره  با  وى 
عمومى دانشگاه با ساير دستگاه هاى 
برگزارى  در خصوص  استان  اجرايى 
مشترک،  هاى  نشست  و  ها  همايش 
گفت: با تمهيدات انجام يافته در هفته 
مشاغل بيش از ۸00 دانش آموز اردبيلى 
از بخش هاى مختلف دانشگاه از جمله 
آزمايشگاه مركزى، موزه تاريخ علوم، 
دانشکده ها و غيره بازديد كرده و در 
جريان فعاليت هاى حوزه هاى مختلف 

قرار گرفتند.
به  اشاره  با  طوالرود  سلطانى 
طراحى اختصاصى، يکسان سازى و 
نصب تابلوهاى اعضاى هيات علمى 
دانشگاه، افزود: تابلوهاى دانشکده  ها 
و ساختمان  ها نيز با استفاده از عناصر 
سازى  مناسب  براى  شناختى  زيبايى 

بصرى يکسان سازى شده اند.

مدير  و  رئيس  اجرايى  مشاور 
عمومى  روابط  و  رياست  حوزه 
اندازى                                                                       راه  از  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
تلويزيون هاى دانشکده ها و مديريت 
متمركز آنها جهت اطالع رسانى محيطى 
از برنامه هاى دانشگاه خبر داد و ادامه 
به  بصيرت  سالن  داد: سيستم صوتى 
منظور استفاده مطلوب از اين سالن نيز 

به روز رسانى شده است.
وى با بيان اينکه به منظور سهولت 
براى  دانشگاه  به  مراجعان  تردد  در 
سردرهاى ورودى تابلوهايى طراحى 
و نصب شده است، خاطرنشان كرد: 
آسان  دسترسى  منظور  به  همچنين 
قالب  دانشگاه،  سايت  به  كاربران 
مديريت  همکارى  با  سايت  جديد 
فناورى اطالعات و ارتباطات دانشگاه 
قرار  كاربران  اختيار  در  و  طراحى 

گرفته است.
انجام  از  طوالرود  سلطانى 
برگزارى  براى  الزم  هاى  برنامه ريزى 
سال  چهلمين  بزرگداشت  مراسم 
خبر  اردبيلى  محقق  دانشگاه  تاسيس 
داد و گفت: در همين راستا كميته هاى 
روابط  و  تشکيل  دانشگاه  در  گانه   ۹
عمومى به عنوان دبيرخانه مراسم تعيين 

شده است.
مشاور اجرايى رئيس و مدير حوزه 
رياست و روابط عمومى دانشگاه محقق 
اردبيلى از برنامه ريزى براى برگزارى 
روابط  ورزشى  و  فرهنگى  مسابقات 
استان  اجرايى  هاى  دستگاه  عمومى 
به ميزبانى دانشگاه محقق اردبيلى در 
افزود: همچنين  و  داد  سالجارى خبر 
برگزارى كارگاه هاى مرتبط با روابط 
براى  تشريفات  و  رسانه  عمومى، 
عمومى  روابط  كارشناسان  و  مديران 
دانشگاه هاى منطقه 3 وزارت علوم، 
سالجارى  براى  فناورى  و  تحقيقات 

برنامه ريزى شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

حمایت از کاالی ایرانی 
سیاست دانشگاه محقق 
اردبیلی در سال ۹۷ است

سال  در  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
13۹7، سياست اين دانشگاه حمايت از كاالى ايرانى 

است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر گودرز 
ديدار  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس  صادقى 
نوروزى با كاركنان با بيان اين مطلب افزود: تصميم ما 
بر اين است كه كاالهاى مصرفى دانشگاه را از توليدات 
داخلى خريدارى كنيم هر چند قبال هم اين چنين بود.
وى با بيان اينکه سال گذشته براى دانشگاه محقق 
اردبيلى سال خوبى بود، تصريح كرد: البته در اين مورد 
كاركنان بهتر مى توانند قضاوت كنند ولى تصميم ما بر 
اين است كه برنامه هاى علمى، آموزشى، فرهنگى و 

دانشجويى را تقويت و تشديد كنيم.
وى با اشاره به اينکه دانشگاه محقق اردبيلى به هيچ 
شخص حقيقى و حقوقى بدهى ندارد، تصريح كرد: 
معموال رسم بر اين است كه ميزان رضايت كاركنان 
از مسئوالن مورد سنجش قرار مى گيرد اما بايد ميزان 
رضايت مسئوالن از كاركنان هم مورد بررسى قرار 

گيرد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به اينکه 
شخصا از كاركنان دانشگاه اعم از كارمندان و اعضاى 
هيات علمى راضى هستم، اضافه كرد: فضايى در 
دانشگاه ايجاد شده است كه بدون هيچ استرس و 
اضطرابى كار مى كنيم و اين سبب مى شود كه راندمان 

كارى باال رود.
صادقى افزود: شهدا الگويى براى ماها هستند و 
ما در مسئوليت خود بايد به گونه اى عمل كنيم كه 

شرمنده شهدا و ايثارگرى هاى آنها نباشيم.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى مسئول 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: همه ما مديون شهدا هستيم و همين 

شهدا به ما عزت، شرف، آزادى و استقالل دادند.
وى با اشاره به اينکه امروز به بركت خون شهدا، 
كشورمان در دنيا حرف اول را مى زند، ادامه داد: شهدا 
جان خويش را در راه اسالم و انقالب اسالمى فدا 
كردند و اين مسئوليت ما را سنگين كرد چرا كه بايد 
در راستاى تقويت نظام و انقالب ادامه دهنده راه شهدا 

باشيم.
حسنى با اشاره به سنگينى وظايف و مسئوليت 
و  متعهدترين  بهترين،  بايد  افزود:  ها  دانشگاه  در 
متخصص ترين نسل را در دانشگاه ها تربيت كنيم تا 

بتوانند به جامعه اسالمى خدمت كنند.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه هاى استان اردبيل تشريح كرد: طبق فرمايش 
زيرا  است  مسجد  سنگر  بهترين  خمينى)ره(  امام 

موجب رشد انسان در ابعاد مختلف مى شود.
وى با بيان اينکه بايد به جهت خدمت در مركز 
ائمه  داد:  ادامه  باشيم،  شاكر  را  خدا  دانش  و  علم 
اطهار)ع( براى تربيت مردم رسالت داشتند و دانشگاه 

هم محل تعليم و تربيت است.

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی:

اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
فرمانداران                                        و  نماينده  با  ديدار  در 
شهرستان هاى خلخال و كوثر، وضعيت 
راه اندازى دانشکده اقمارى اين دانشگاه 
در دو شهرستان جنوب استان اردبيل را 

مورد بحث و بررسى قرار داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  اين نشست  دكتر گودرز صادقى در 
براى  نياز  مورد  استانداردهاى  به  اشاره 
ضوابط  اساس  بر  دانشکده  تاسيس 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: 
در صورتى كه 10هکتار زمين و 20هزار 
مترمربع فضاى مسقف در خلخال فراهم 
شود، اين دانشگاه نه تنها مانعى در برابر اين 
اقدام ايجاد نمى كند، بلکه ۵0ميليارد ريال 
اعتبار نيز براى ساخت و سازهاى اوليه به 

دانشکده اختصاص مى دهد. 
وى با اشاره به اينکه در چهار سال 

اخير هيچ دانشکده اقمارى جديدى در 
دانشگاه محقق اردبيلى راه اندازى نشده 
دانشکده  تاسيس  مجوز  افزود:  است، 
خلخال در سال ۹0 صادر شده اما مجوز 
شهرستان كوثر مدتى پس از آن و براى 
اكنون  كه  شده  گرفته  كشاورزى  رشته 

صورت  در  اما  ندارد،  چندانى  جاذبه 
حداقلى،  دانشگاهى  فضاى  اختصاص 
دانشگاه محقق اردبيلى مى تواند به اين 
شهرستان نيز مبلغ 20ميليارد ريال اعتبار 

اختصاص دهد.
نماينده مردم شهرستان هاى خلخال 

اسالمى  شوراى  مجلس  در  كوثر  و 
گفت: با توجه به استعدادهاى نيروهاى 
انسانى منطقه بايد راه اندازى دانشکده 
در اين منطقه با جديت پيگيرى شده 
و رشته هاى متناسب با نياز و در نظر 
هاى  توانمندى   و  ظرفيت ها  گرفتن 

منطقه راه اندازى شود.
اينکه  بيان  با  خالقى  بشير  دكتر 
يکى  عالى  آموزش  فضاى  گسترش 
محسوب  توسعه  عوامل  مهمترين  از 
مى شود، افزود: انتظار اين است با توجه 
و  انسانى  نيروى  باالى  به ظرفيت هاى 
وجود چهره  هاى ماندگار كشورى در 
منطقه، مديران بومى گام  هاى موثرترى 

در اين مسير بردارند. 
نشست  اين  در  شود  مى  يادآور 
مسئوالن شهرستان هاى خلخال و كوثر به 

بيان نقطه نظرات خود پرداختند.

امکان سنجی برای تاسیس دانشکده در خلخال و کوثر با حضور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

روابط عمومی بازوی توانمند دانشگاه است
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رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه هاى استان اردبيل و 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: دانشگاه 

محل معرفت، خرد و عقل گرايى است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه؛ 
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى 
در جلسه شوراى هماهنگى فعاليت هاى 
فرهنگى و اجتماعى دانشگاه هاى استان 
اردبيل با بيان اين مطلب افزود: رويکرد 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى، تقويت 
باورهاى دينى اساتيد و هم انديشى با آنها 

در برنامه هاى مختلف است.
وى اضافه كرد: نهاد نمايندگى مقام 
استان  هاى  دانشگاه  در  رهبرى  معظم 
اردبيل آمادگى دارد كه هر دانشگاهى كه 
نياز به مبلغ دينى داشته باشد، مبلغان دينى 

از قم تامين كند.
اعتکاف  اينکه  به  اشاره  با  حسنى 
دانشجويى ماه رجب عليرغم تعطيلى 
دانشگاه ها برگزار شد، افزود:  آمادگى 
برگزارى اعتکاف دانشجويى ماه رمضان 

در روزهاى 21 تا 23 رمضان را داريم.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه هاى استان اردبيل و 

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: بايد 
از هم اكنون استقبال از ماه رمضان در 

دانشگاه هاى استان شروع شود.
دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى  و 
گفت: جايگاه فعاالن فرهنگى، جايگاه 
مقدسى است و بايد از زحمات فعاالن 
فرهنگى دفاع كنيم چرا كه كار فرهنگى، 

سخت و دشوار است.
ما،  وظيفه  اينکه  بيان  با  وى 
كرد:  اضافه  است،  فرهنگى  هدايت 
امنيتى  نگاه  فرهنگى  هاى  برنامه  به 
نداشته باشيم و دانشجويان را همانند 

فرزندان خود ببينيم و بدانيم.
فنى اصل با اشاره به اينکه تعداد 
فرهنگى  هاى  حوزه  انسانى  نيروى 
نيروى  وجود  با  افزود:  است،  كمتر 

شده  انجام  فرهنگى  كارهاى  كمتر، 
است  قبول  قابل  ها  دانشگاه  در 
حوزه  اين  در  فعاليت  وضعيت  و 

مناسب است.
دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: بايد از 
هم اكنون براى ماه رمضان، سوم خرداد، 
امام و مناسبت  هفته خوابگاه، رحلت 

هاى ديگر برنامه ريزى كنيم.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

برنامه های دانشگاه
 محقق اردبیلی در جهت 

دفاع از ارزش های انقالب 
اسالمی است

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: برنامه هاى 
دانشگاه محقق اردبيلى در جهت دفاع از ارزش هاى 

انقالب اسالمى است.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
جانبازان  از  تجليل  مراسم  در  صادقى  گودرز 
دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به ارزش و جايگاه 
دانشگاه  هاى  برنامه  گفت:  گرانقدر،  جانبازان 
هاى  ارزش  از  دفاع  جهت  در  اردبيلى  محقق 
انقالب اسالمى، دفاع مقدس، احترام به شهدا و 

جانبازان بوده است.
وى با بيان اينکه طى سال هاى اخير چندين 
برگزار  دانشگاه  در  دانشجو  شهداى  كنگره  دوره 
شده است، افزود: همچنين اين دانشگاه در زمينه 
بطوريکه  داشته است؛  فعاليت خوبى  نور  راهيان 
برتر كشورى را كسب  مقام  پياپى  براى دو سال 

كرده ايم.
فرهنگى  هاى  فعاليت  اينکه  بيان  با  صادقى 
و                                                                              مسئوالن  تقدير  مورد  دانشگاه  مذهبى  و 
است،  شده  واقع  شهدا  معظم  هاى  خانواده 
اظهاراميدوارى كرد: در صراط مستقيم پايدار باشيم 
و با قدرت و توان فعاليت هاى خود را انجام دهيم.

حسنى  عبداهلل  والمسلمين  االسالم  حجت 
در  رهبرى  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
و  جانبازان  گفت:  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
و  استقامت  ايثار،  استقالل،  يادآور  ايثارگران 

ارزش هاى دينى هستند.
نظامى  امروز جنگ، جنگ  اينکه  بيان  با  وى 
نيست، بلکه جنگ، جنگ نرم است، افزود: انقالب 
اسالمى نهالى است كه هجمه هاى بسيارى براى 
تمدن  تشکيل  براى  و  دارد  آن وجود  خشکاندن 
اسالمى راه بسيارى وجود دارد تا انقالب اسالمى 

به ثمر برسد.
حسنى به ضرورت ارزش گذارى به جانبازان 
در دانشگاه تاكيد كرد و افزود: توقع داريم يادمان 
شهداى دانشگاه به مركز ترويج فرهنگ شهدا در 

استان تبديل شود.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه ما بايد فرهنگ 
شهدا را زنده نگه داريم، خاطرنشان كرد: رئيس و 
مسئوالن دانشگاه از برنامه هاى فرهنگى، مذهبى، 
راهيان نور و برنامه هاى مرتبط با بزرگداشت شهدا 

حمايت ويژه دارند.
ايثاگر  و  شاهد  گروه  رئيس  يحيوى  طاهر 
رئيسه  هيات  فعاليت  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
دانشگاه در راستاى احقاق حق ايثارگران را مثبت 

عنوان كرد.
گفتنى است در ادامه از كاركنان جانباز دانشگاه 

محقق اردبيلى تجليل شد.

دانشگاه محل معرفت و عقل گرایی است
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه محقق اردبيلى:

التين  تخصصى  كتب  نمايشگاه 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  فارسى  و 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
رئيس  شيران  شهبازى  حبيب  دكتر 
كتابخانه مركزى و مركز اطالع رسانى 
اين  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
هاى  نمايشگاه  امتداد  در  نمايشگاه 
تخصصى است كه قبال در زمان هاى 

مختلف برگزار شده است.
وى با بيان اينکه اين نمايشگاه با 
حضور ۸ ناشر از ايران و مناطق مختلف 

و  ارزيابى  نظارت،  مركز  معاون 
تضمين كيفيت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى گفت: برنامه ريزى ها بايد 

براى بهبود كيفيت آموزشى باشد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
كارگاه  در  نيستانى  محمدرضا  دكتر 
هاى  برنامه  تدوين  و  درونى  ارزيابى 
آموزشى  هاى  گروه  كيفيت  بهبود 
كرد:  تصريح  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
كيفيت،                                  بهبود  براى  ريزى  برنامه 
برنامه ريزى خرد و اجرايى، برنامه ريزى 
و  مشاركتى  ريزى  برنامه  اى،  توسعه 
برنامه ريزى براى تغيير شيوه هاى اجرا 
از ويژگى هاى ارزيابى و برنامه ريزى 

بهبود كيفيت در سطح گروه است.
وى با بيان اينکه در برنامه ريزى 
توسعه اى بايد گام به گام جلو رفت، 
ها  گروه  كيفيت  بهبود  در  داد:  ادامه 

جهان برگزار  مى شود، ادامه داد: بيش 
از 4 هزار كتاب در شاخه هاى علوم 

بايد همه مولفه هاى گروه را در نظر 
گرفت.

نيستانى اضافه كرد: دروندادهاى گروه 
آموزشى،  گروه  فرآيندهاى  آموزشى، 
بروندادهاى گروه آموزشى و پيامدهاى 

روانشناسى،  انسانى،  علوم  رياضى، 
فنى و مهندسى، كشاورزى و غيره در 

گروه آموزشى مولفه هاى تشکيل دهنده 
كيفيت گروه آموزشى است.

دكتر ترحم مصرى معاون آموزشى 
دانشگاه                       تکميلى  تحصيالت  و 
محقق اردبيلى گفت: سياست دانشگاه 

معرض ديد و خريد قرار دارد.
اينکه                        بيان  با  شيران  شهبازى 
كتاب هاى اين نمايشگاه با تخفيف 1۵ 
تا 60 درصد به فروش مى رسد، افزود: 
ارديبهشت  نهم  تا  يکم  از  نمايشگاه 
ماه در محل كتابخانه مركزى دانشگاه 

محقق اردبيلى برپا است.
مركز  و  مركزى  كتابخانه  رئيس 
اردبيلى  دانشگاه محقق  اطالع رسانى 
محقق  دانشگاه  كتابخانه  داد:  ادامه 
اردبيلى از نظر منابع يکى از مجهزترين 

كتابخانه هاى دانشگاهى است.

فربه كردن گروه ها است.
ضرورت                       به  اشاره  با  وى 
هاى  مزيت  اساس  بر  ريزى  برنامه 
هيات  جذب  كرد:  تصريح  نسبى 
علمى در دانشگاه محقق اردبيلى هم 
بر اساس نيازهاى گروه هاى آموزشى 

انجام مى شود.
دكتر فرزاد ميرزايى مدير نظارت، 
دانشگاه  كيفيت  تضمين  و  ارزيابى 
درونى  ارزيابى  گفت:  اردبيلى  محقق 
هيات  مصوبه  آموزشى  هاى  گروه 

رئيسه اين دانشگاه است.
ارزيابى  اهداف  به  اشاره  با  وى 
درونى گروه ها تصريح كرد: هدف 
از اين ارزيابى شناسايى نقاط ضعف 
است  آموزشى  هاى  گروه  قوت  و 
برگزار  عملى  صورت  به  كارگاه  و 

مى شود.

نمایشگاه کتب تخصصی التین و فارسی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

برنامه ریزی ها باید برای بهبود کیفیت آموزشی باشد
معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
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دومين كنگره بين المللى عرفان در 
كالم موالنا با حضور مهمانان داخلى و 
خارجى در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
آيت اهلل دكتر سيد حسن عاملى نماينده 
ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل 
در مراسم افتتاحيه اين كنگره گفت: سر 
موفقيت مولوى در وهله اول تسلط كامل 
و  قرآن، حديث، سيره  معارف،  بر  وى 

تاريخ است.
وى با بيان اينکه معارف اسالمى در 
نوشته هاى اين عارف موج مى زند، اظهار 
كرد: بدون اسالم پرورش چنين انسانى 

ممکن نيست.
عاملى با اشاره به اينکه مولوى استاد 
خوبى داشته است، ادامه داد: مولوى وامدار 
شخصيت استثنايى شمس تبريزى است 
و خودش در چند جاى مثنوى با نهايت 
ظرافت، ضرورت استاد را بيان كرده است.

اردبيل  استان  در  فقيه  ولى  نماينده 
اضافه كرد: يکى ديگر از رموز موفقيت 
و  است  ميزان شريعت  رعايت  مولوى 
طهارت قلب جز اطاعت از حضرت حق 

ميسور  نيست.
امام جمعه اردبيل اظهار كرد: سبک 
مولوى، سبک مکتب بغداد نيست بلکه 
سبک مکتب خراسان است و مولوى را 

رياضت و عملش مولوى كرد.
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه 
زبانى  به  مولوى  گفت:  اردبيلى  محقق 
سخن گفته است كه بعد از ۸00 سال هنوز 

هم براى اقشار مختلف قابل درک است.
وى با بيان اينکه مولوى جلوتر از زمان 
و فراتر از چارچوب جغرافيايى و فضاى 
سياسى و اجتماعى بوده است، اظهار كرد: 
اشعار مولوى در سطح مدارس راهنمايى 
و دبيرستان قابل درک است و اين نشان 
مى دهد وى روشنفکرى بوده كه با زبان 
توده مردم صحبت كرده است همانطور 
كه پيامبر اسالم)ص( به زبان عامه سخن 

مى گفت.
صادقى ابراز اميدوارى كرد: اساتيد 
و روشنفکران اين هنر را از مولوى درک 
كرده و با زبان عامه مردم سخن گفته و 

با توده مردم حشر و نشر داشته باشند.
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
اشاره به اينکه خيلى ها تالش مى كنند 
كه مولوى را به نام خود ثبت كنند، اضافه 
كرد: مولوى متعلق به همه است، چون 
نمى توان خورشيد، ماه يا ستاره را به نام 
كسى ثبت كرد بنابراين وظيفه همه است 

كه از مولوى صيانت كنند.
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
استاندار اردبيل گفت: در سال هاى اخير 
نقش فرهنگ در حوزه هاى بين المللى در 
دولت مورد توجه قرار گرفته است طورى 
كه به دليل اين توجه اصطالح ديپلماسى 

فرهنگى رايج شده است.
كرد:  تصريح  نواداد  على  مهندس 
به  كشورها  بين  فرهنگى  مبادالت 
اشتراكات  داراى  كشورهاى  خصوص 
امکان  كه  است  شده  سبب  فرهنگى 
مشاركت كشورهاى مختلف در پيشبرد و 

حفظ ميراث فرهنگى فراهم شود.
وى با اشاره به اينکه نقش آفرينى 

ديپلماسى  در  دانشگاهى  نهادهاى 
فرهنگى بر كسى پوشيده نيست، ادامه داد:                                            
برگزارى                                             با  توانند  مى  ها   دانشگاه 
هاى  برنامه  و  ها  كنگره  ها،  همايش 
مشترک در اين زمينه نقش تاثيرگذارترى 

داشته باشند.
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
استاندار اردبيل افزود: افزايش دستيابى به 
اطالعات و سرعت انتقال آن به مخاطبان 
سبب شده است كه حضور در عرصه هاى 

بين المللى به ضرورت تبديل شود.
و  اوراسيا  تحقيقات  مركز  رئيس 
عضو هيات علمى دانشگاه خاور نزديک 
قبرس گفت: با توجه به اهميت گسترش 
و  فرهنگى  روابط  توسعه  و  مناسبات 
علمى بين دانشگاهى و لزوم بسترسازى 
ديپلماسى فرهنگى كه در راستاى شناخت 
هاى  زمينه  و  ها  تمدن  بيشتر  چه  هر 
مشتركات فرهنگى انجام مى گيرد، از سال 
201۵ تفاهمنامه مشترک همکارى هاى 
محقق  دانشگاه  ميان  فرهنگى  علمى- 

اردبيلى و خاور نزديک قبرس منعقد شد  
تا همايش ها، كنگره ها و جشنواره هاى 

مشترک برگزار شود.
دكتر قدير گلکاريان افزود: در نخستين 
همکارى بين المللى، كنگره بين المللى 
عرفان از ديدگاه حافظ و يونس امره به 
ميزبانى دانشگاه خاور نزديک قبرس در 
سال 2016 برگزار شد و كنگره عرفان در 
كالم موالنا هم دومين كنگره مشترک در 

اين زمينه است.
وى ادامه داد: استمرار فعاليت هاى 
مناسبات  و  تفاهمات  نيازمند  مشترک 
گام  سومين  در  دليل  همين  به  است 
مشترک، سومين كنگره بين المللى تاثير و 
تاثر زبان و ادبيات فارسى- تركى از قرن 
11 ميالدى تا به امروز در سال 2020 در 
دانشگاه خاور نزديک برگزار خواهد شد.

دكتر على بابايى مسئول كميته علمى  
دومين كنگره بين المللى عرفان در كالم 
موالنا گفت: در كمتر از ۵0 روز حدود 100 

مقاله علمى به اين كنگره ارسال شده بود.
وى افزود: بيشترين مقاالت در بحث 
كه  بود  شده  ارسال  فلسفى  و  عرفانى 
مقاالت توسط 12 نفر از اعضاى هيات 

علمى دانشگاه ها داورى شد.

بابايى ادامه داد: از اين تعداد مقاله، ۸ 
مقاله به عنوان مقاله منتخب انتخاب شد 
كه هر مقاله حداقل توسط 4 نفر داورى 

شده بود.
همچنين دكتر گودرز صادقى رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس كنگره 
در مراسم اختتاميه اين كنگره گفت: براى 
علوم انسانى اولويت خاصى قائليم زيرا 
اگر اين علوم نباشند، ساير علوم مثمر ثمر 

نخواهند بود.
وى ابراز اميدوارى كرد: راهى كه براى 
همکارى هاى بين المللى آغاز شده است، 
بايد هميشه ادامه داشته باشد و قائم به 

شخص نباشد.
صادقى با اشاره به اينکه نبايد چراغ 
همکارى هاى بين المللى خاموش شود، 
اضافه كرد: بايد چراغ هاى ديگرى در اين 
زمينه برافروخته شود و همچنان برنامه ها 
و كنگره هاى بين المللى توسط دانشگاه 

محقق اردبيلى اجرا شود.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 

به  ها  دانشگاه  روساى  كرد:  اظهار 
كنند  مى  عمل  سياستگذار  عنوان 
بايد  مختلف  هاى  رشته  اساتيد  و 
تداركات الزم براى اجراى برنامه هاى 

بين المللى را انجام دهند.
هاى  همکارى  داد:  ادامه  صادقى 
بين المللى بخشى از حيات دانشگاه ها 
است و دانشگاه محقق اردبيلى هم در 
اين زمينه برنامه ريزى كرده است كه 
عضويت در اتحاديه دانشگاه هاى قفقاز 
هاى              فعاليت  جمله  از  ميانه  آسياى  و 

بين المللى دانشگاه ما است.
رئيس  زاده  حسن  محمد  دكتر 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى و نائب رئيس دومين كنگره 
بين المللى عرفان در كالم موالنا گفت: 
اين كنگره فرصتى فراهم آورد تا بتوانيم 
از ظرفيت هاى علمى كشور در خصوص 
افکار و انديشه هاى موالنا بهره مند شويم.
كنگره  اين  در  كرد:  اضافه  وى 
تضارب آرا انجام شده و نقدهاى خوبى 
براى مقاالت ارائه شد و از اين طريق از 
دانش انباشته در دانشگاه هاى كشور و 
جمهورى  و  تركيه  قبرس،  كشورهاى 

آذربايجان استفاده كرديم.

حسن زاده با اشاره به اينکه دومين 
كنگره بين المللى عرفان در كالم موالنا از 
نظر تعداد مقاالت و كيفيت آنها در سطح 
مناسبى بود، تصريح كرد: بايد كنگره هاى 
بين المللى برگزار شده آسيب شناسى شده 
و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود 
تا با رفع آن سطح كنگره هاى بعدى ارتقا 

يابد.
دبير  پورالخاص  اهلل  شکر  دكتر 
اجرايى دومين كنگره بين المللى عرفان 
در كالم موالنا گفت: برگزارى اين چنين                       
كنگره هايى باعث تقويت فرهنگى ملل 

مى شود.
وى با اشاره به اينکه مولوى اقيانوس  
بى كران انسانيت است، افزود: هر كس 
به اندازه درک و علم خود از مولوى بهره 

مى برد.
برگزارى  اينکه  بيان  با  پورالخاص 
در  انديشمندان  حضور  سبب  كنگره 
شهر اردبيل شد، گفت: از چند ماه پيش 
كميته هاى تخصصى كنگره راه اندازى 

شد و اميدواريم دانشگاه محقق اردبيلى 
در عرصه هاى ملى و بين المللى بيش 

از پيش ارتقا يابد.
و  اوراسيا  تحقيقات  مركز  رئيس 
عضو هيات علمى دانشگاه خاور نزديک 
قبرس اظهار كرد: دومين كنگره بين المللى 
عرفان در كالم موالنا ما را اميدوار كرد كه                                             
گام هاى ديگرى براى همکارى با دانشگاه 
هاى  برنامه  و   برداشته  اردبيلى  محقق 

مشترک بيشترى اجرا كنيم.
دكتر قدير گلکاريان افزود: برگزارى 
كنگره بين المللى به اين معنا است كه 
مرزهاى جغرافيايى از ميان برداشته شده 
است و همين ديپلماسى علمى- فرهنگى 
پيام رسان مردم به كشورهاى ديگر است.

وى با اشاره به اينکه دانشگاه محقق 
اردبيلى حرف را به عمل تبديل كرد؛ ادامه 
داد: در طول سه سال گذشته سه كنگره 
بين المللى برگزار كرده ايم و اميدواريم 

هداياى خوبى به آيندگان بدهيم. 
يادآور مى شود در پايان اين كنگره، 
تفاهمنامه همکارى بين دانشگاه محقق 
اردبيلى و دانشگاه خاور نزديک قبرس به 
منظور برگزارى سومين كنگره بين المللى 

امضا شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه محقق اردبیلی:

مخاطبان باید نگاه بسیجی 
بودن را در عمل ما ببینند

در  رهبرى  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
نگاه  بايد  مخاطبان  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

بسيجى بودن را در عمل ما ببينند.
دانشگاه،                                عمومى  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى در جلسه 
شوراى پايگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اينکه اولين توقع ما از اعضاى شوراى پايگاه مقاومت 
ايثارگرى،  واقعى،  بسيجى  يک  عنوان  به  دانشگاه 
مهربانى و داشتن اخالق و منش حسنه است، گفت: 
مخاطبان بايد نگاه بسيجى بودن را در عمل ما ببينند.
وى به ضرورت اجراى امر به معروف و نهى 
از منکر در دانشگاه و جامعه تاكيد كرد و افزود: اگر 
گفتار و عمل ما يکسان باشد، به خودى خود يک 

تبليغ است.
حسنى ادامه داد: اگر مى بينيم در جامعه غرب 
انسانيت حاكم نيست، نشان از عدم اجراى امر به 

معروف و نهى از منکر در آنجاست.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه هاى استان اردبيل دانشگاه را محيطى براى 
تعليم و تربيت معرفى و تصريح كرد: پايگاه مقاومت 
مى تواند بهترين الگو و تاثيرگذار در دانشگاه باشد.

وى با بيان اينکه اعضاى شوراى پايگاه بايد به 
كرد:  خاطرنشان  باشند،  سايرين  براى  الگو  عنوان 
اخالق حسنه موثرترين ابزارى است كه مى تواند 

در زندگى تاثيرگذار باشد.
دكتر عباس فنى اصل فرمانده پايگاه مقاومت 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه در اجراى 
نوعى  به  بايد  جاذبه  از  جداى  پايگاه  هاى  برنامه 
موجب بدبينى نشويم، افزود: با توجه به اينکه رهبر 
نياز ضرورى  به  با توجه  انقالب همه ساله  معظم 
اين  نبايد  كنند،  مى  انتخاب  سال  شعار  كشور، 
موضوع را يک موضوع عادى تلقى كنيم؛ چراكه راه 
نجات كشور در تحقق همين شعارهاست و ما نيز 

بايد در راستاى تحقيق اين شعارها گام برداريم.
را  رهبرى  معظم  مقام  فرامين  اجراى  وى 
مقاومت  پايگاه  وظيفه  مهمترين  و  ترين  اصلى 
شوراى  اعضاى  كرد:  خاطرنشان  و  كرد  عنوان 
پايگاه در جذب جوانان اهتمام ويژه داشته باشند 
تا  باشند  دقيق  و  هاى خود جدى  فعاليت  در  و 

رضايت مندى حداكثرى حاصل شود.
فنى اصل با بيان اينکه حركت هاى پايگاه بايد 
نيازمحور بوده و با توجه به نيازهاى دانشگاه حركت 
كند، ادامه داد: در اجراى برنامه ها بايد به تنوع و 
عمق برنامه ها توجه شود؛ در همين راستا در حال 
برنامه ريزى براى اجراى برنامه جامع و بزرگى براى 

نيمه شعبان هستيم.
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق 
اردبيلى تاكيد كرد: در خصوص اجراى برنامه ها، 
جاى  و  است  فراهم  دانشگاه  در  امکانات  همه 

هيچگونه بهانه اى نيست.
پايگاه  شوراى  اعضاى  ادامه  در  است  گفتنى 
مقاومت دانشگاه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

برگزاری دومین کنگره بین المللی عرفان در کالم موالنا
  در دانشگاه محقق اردبیلی
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طى حکمى از سوى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى مشاور رئيس دانشگاه در 
امور بانوان و سرپرست دفتر امور بانوان 

اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
محقق اردبيلى با بيان اينکه در جوامع در 
حال توسعه زنان نسبت به مردان اقشار 
آسيب پذيرتر هستند، تصريح كرد: دفتر 
امور بانوان دانشگاه را به منظور رسيدگى 
دانشگاه  دختران  و  زنان  مشکالت  به 
ايجاد كرديم تا محلى براى حمايت از 

حقوق زنان در اين دانشگاه باشد.
وى با بيان اينکه قبل از مديريت ما، 
دفتر امور بانوان در دانشگاه محقق اردبيلى 
حال  به  تا  كرد:  اظهار  نداشت،  وجود 
زنان  مورد  در  و حادى  مشکل خاص 
وجود نداشته است اما بايد دانشگاه محلى 

آموزش،  تخصصى  كارگروه  دبير 
پژوهش، فناورى و نوآورى استان اردبيل 
از پيگيرى عملياتى شدن فرصت مطالعاتى 
صنعتى اعضاى هيات علمى در واحدهاى 

توليدى و صنعتى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  نشست  در  نريمانى  محمد  دكتر 
صنعت،  سازمان  استاندارى،  نمايندگان 
معدن و تجارت و شركت شهرک هاى 
صنعتى استان اردبيل در دانشگاه محقق 
اردبيلى بر لزوم گسترش ارتباط دانشگاه 

با صنعت تاكيد كرد.
وى با اشاره به تفاهم نامه فيمابين 
و  فناورى  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
نامه  شيوه  تجارت،  و  معدن  صنعت، 

براى پيگيرى حقوق و مطالبات زنان داشته 
باشد.

بايد  دانشگاه  كرد:  اضافه  صادقى 
روابط  چون  مختلفى  هاى  حوزه  در 
بين المللى، ارتباط با صنعت، آموزش، 
فعاليت  غيره  و  بانوان  امور  پژوهش، 

موجود، تسهيالت و بسته هاى تشويقى 
براى تحقق اين امر را تشريح كرد.

دانشگاه  فناورى  و  پژوهش  معاون 

اينها  از  يک  هر  اگر  و  باشد  داشته 
الخلقه  ناقص  دانشگاه  انگار  نباشد، 

است.
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  اينکه  بيان 
ريسک مى كنيم، افزود: در اين دانشگاه 

اين  در  كرد:  تصريح  اردبيلى  محقق 
فرصت شش ماهه تا يک ساله، عضو 
هيات علمى از طرف دانشگاه در واحد 

و  كنيم  مى  دورى  روتين  مديريت  از 
به دنبال عدالت خواهى و خيرخواهى 

هستيم.
صادقى ادامه داد: ميترا اجودى مقدم 
بانوان  امور  در  دانشگاه  رئيس  مشاور 
زمان  در  بانوان  امور  دفتر  و سرپرست 
مسئوليت خود كارهاى مثبتى انجام دادند 
كه قابل تقدير بود و وى به دور از روحيه 
فمنيستى انحرافى دنبال مطالبات بانوان بود 
و اميدوارم دكتر سلطانى هم اين مسير 
را ادامه داده و در راستاى تقويت سطح 

دانشگاه فعاليت كنند.
يادآور مى شود در پايان اين مراسم 
از زحمات ميترا اجودى مقدم تجليل و 
دكتر مريم سلطانى عضو هيات علمى 
دانشگاه به عنوان مشاور رئيس دانشگاه در 
امور بانوان و سرپرست دفتر امور بانوان 

دانشگاه منصوب شد.

توليدى مربوطه، مشغول پژوهش و حل 
مشکل واحد صنعتى خواهد بود.

گفتنى است نحوه اجراى پسادكترى 
صنعتى موضوع تفاهم فيمابين دو وزارت 
و نيز پسادكترى دانشگاه محقق اردبيلى از 
روش هاى ديگر تقويت ارتباط با صنعت 
و ايفاى نقش دانشگاه در حل مشکالت 
استان نيز در اين جلسه مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت.
همچنين در اين جلسه، پس از ارائه 
نظرات شركت كنندگان، مقرر شد طى 
بازديدهايى از واحدهاى توليدى بزرگ 
در  متخصص  اساتيد  حضور  با  استان 
حوزه هاى مورد نياز، عملياتى نمودن دو 

موضوع فوق پيگيرى شود.

برگزاری جلسه توجیهی 
آزمون ورودی کارشناسی ارشد

جلسه توجيهى آزمون ورودى كارشناسى 
دانشگاه  بصيرت  سالن  در   ۹7 سال  ارشد 

محقق اردبيلى برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حفاظت  رئيس  دستور  عليرضا  مهندس 
آزمون استان اردبيل و مدير حراست دانشگاه 
آزمون  حساسيت  به  اشاره  با  اردبيلى  محقق 
كارشناسى ارشد گفت: اين آزمون مى تواند 
سرنوشت داوطلبان را تعيين كند براى همين 
بايد در چارچوب قانون و مقررات در كمال 

آرامش برگزار شود.
خوب  برگزارى  براى  اينکه  بيان  با  وى 
دستورالعمل  جوانب  تمامى  بايد  آزمون 
اجرايى آزمون را در نظر گرفته و به آن عمل 
نگاه  در  آزمون  برگزارى  كرد:  تصريح  كنيم، 
اول ساده به نظر مى رسد ولى اگر در برگزارى 

آزمون سهل بگيريم، دچار مشکل مى شويم.
روند  در  بايد  اينکه  به  اشاره  با  دستور 
برگزارى آزمون تک تک عوامل اجرايى نظم 
هيچ  كرد:  اظهار  كنند،  رعايت  را  سکوت  و 
فردى از عوامل اجرايى حق ندارد با داوطلبان 
صحبت كند و از طرف ديگر بايد در فرآيند 
رفتارى  خوش  داوطلبان  با  آزمون  برگزارى 

كنيم زيرا آنها استرس زيادى دارند.
رئيس حفاظت آزمون استان اردبيل و مدير 
حراست دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: هيچ 
يک از عوامل اجرايى حق ورود ديرهنگام و 

خروج زودهنگام از آزمون را ندارد.
آموزشى  امور  مدير  سفاليان  اميد  دكتر 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: برگزارى آزمون 
بايد  و  است  ملى  وظيفه  ارشد  كارشناسى 
تالش كنيم از اين وظيفه ملى روسفيد بيرون 

بياييم.
ارشد  آزمون كارشناسى  اينکه  بيان  با  وى 
داد:  ادامه  است،  ها  آزمون  ترين  شلوغ  جزو 
خيابان  در  ترافيک  كه  شود  مى  بينى  پيش 
باشد  داشته  وجود  آزمون  محل  به  منتهى 
بنابراين انتظار مى رود كه عوامل اجرايى اين 
وقت  بتوانند  تا  بگيرند  نظر  در  هم  را  مساله 

خود را مديريت كنند.
سنجش  سازمان  كرد:  اضافه  سفاليان 
كرده  ارسال  را  آزمون  اجرايى  دستورالعمل 
اين دستورالعمل  بايد  اجرايى  است و عوامل 
را  مندرج  موارد  تمامى  و  كرده  مطالعه  را 

رعايت كنند.
مدير امور آموزشى دانشگاه محقق اردبيلى 
به  ارتباطى  وسايل  هرگونه  ورود  كرد:  اظهار 
جلسه آزمون ممنوع بوده و داشتن كارت ملى 
يا شناسنامه عکس دار براى داوطلبان ضرورى 

است.

دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان اردبیل:

پیگیری عملیاتی شدن فرصت مطالعاتی صنعتی اعضای هیات علمی
 در واحدهای تولیدی و صنعتی

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و سرپرست دفتر امور بانوان منصوب شد

نانو  برپايه  »حسگرها  كارگاه 
ساختارها و مواد زيستى« در دانشکده 
برگزار  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علوم 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ماندانا اميرى عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى در اين كارگاه 
تحقيقاتى خود  تيم  كارهاى  تبيين  به 
در  كربنى  ساختارهاى  از  استفاده  در 
تركيبات  كننده  شناسايى  سنسورهاى 
زيستى  محيط  و  دارويى  بيولوژيکى، 

پرداخت.
نانوذرات  از  استفاده  گفت:  وى 
پايين،  قيمت  به  توجه  با  كربنى 
دار  عامل  قابليت  و  سطح  مساحت 
براى  خوبى  كانديداهاى  باال  شدن 
خواهند  آينده  در  حسگرها  ساخت 

بود.
از  زونريتز  سابين  پروفسور 
نيز سخنان خود  فرانسه  ليل  دانشگاه 
از ساختار هاى كربنى  با توصيفى  را 

گرافن  كاربرد  بر  تمركز  با  و  شروع 
دارورسانى  براى  شده  احيا  اكسيد 
كار  نتايج  نهايتا  و  داد  ادامه  درمان  و 
تحقيقاتى جهت بارگزارى داروها در 
نانو  با  دارو  ساختن  همراه  و  گرافن 
ليزر  نور  از  استفاده  و  فلزى  ذرات 
جهت توليد گرما و آزادسازى آن در 

پوست را نشان داد.
مهرجردى  اللهى  آيت  دكتر 

سخنرانى  به  اصفهان  دانشگاه  از 
روشن  افق  يک  آپتامرها  عنوان  با 
و  پرداخت  اى  رشته  بين  علوم  در 
با  اوليگونوكلئوتيدهايى  را  آپتامرها 
ظرفيت شناسايى آنتى ژن ها همچون                  
به                                   و  كرد  توصيف  ها  بادى  آنتى 
مثال هايى از نانوحسگرهاى شناسايى 
كننده سرطان با منشا كبدى، درمان با 
طال  ذرات  نانو  محتوى  هاى  حامل 

شناساگر  جزء  عنوان  به  آپتامرها  و 
در  استفاده  در  فوالت  هاى  گيرنده 
از  استفاده  همچنين   و  راديوتراپى 
درمان  براى  بى هوازى  باكترى هاى 

تومورها اشاره كرد.
از  بوخروب  رابح  پروفسور 
مورد  در  نيز  فرانسه  ليل  دانشگاه 
كربنى  هاى  آلوتروپ  هاى  ويژگى 
پتانسيلشان  و  آنها  سنتز  و  ساختار  و 
و  الکترونيک  اپتيکى،  كاربردهاى  در 

دارورسانى اشاره كرد.
محققان  ادامه  در  است  گفتنى 
دانشگاه  از  اسديان  الهام  دكتر  جوان 
از  نکوئيان  خديجه  شريف،  صنعتى 
فنالند،  الپينرانتاى  صنعتى  دانشگاه 
و  علوم  دانشگاه  از  صباحى  عباس 
دانشگاه  از  رضوى  مهرى  و  صنعت 
مورد  در  زنجان  تکميلى  تحصيالت 
ساخت  در  خود  تحقيقاتى  كارهاى 
سخنرانى  به  حسگرها  كاربرد  و 

پرداختند.

برگزاری کارگاه »حسگرها برپایه نانوساختارها و مواد زیستی« 
در دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی منصوب شد

محقق  دانشگاه  رئيس  طرف  از  حکمى  طى 
رئيس  عنوان  به  قربانى  اردوان  دكتر  اردبيلى، 
دانشگاه  اين  طبيعى  منابع  و  كشاورزى  دانشکده 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در حکم 

دكتر گودرز صادقى آمده است:
و  شايستگى  و  دانش  مراتب  به  عنايت  با 
تجارب ارزنده ى جناب عالى، به موجب اين حکم 
به عنوان رئيس دانشکده  كشاورزى و منابع طبيعى 

منصوب مى شويد.
استفاده از تجارب و نظرات ساير اعضاى هيات 
علمى، رعايت انصاف و حسن معاشرت با كاركنان 
افزايش  براى  ريزى  برنامه  عزيز،  دانشجويان  و 
كيفيت آموزشى و پژوهشى دانشگاه و تناسب رفتار 
ما با مديريت جهادى مقام معظم رهبرى از جمله 
انتظارات نظام مقدس و مردم آگاه ايران عزيز از ما 

مديران دانشگاهى باشد.
اميد است با استعانت از خداوند متعال در ايفاى 

مسووليت محول موفق و مويد باشيد.
جبرائيل  دكتر  اين  از  پيش  كه  است  گفتنى 
رزمجو رئيس دانشکده كشاورزى و منابع طبيعى 

دانشگاه محقق اردبيلى بود.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه
 محقق اردبیلی خبر داد:

درخشش دانشجویان دختر 
دانشگاه محقق اردبیلی

 در مسابقات ساواته انتخابی 
تیم ملی

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق 
اردبيلى از درخشش دانشجويان دختر دانشگاه محقق 
اردبيلى در مسابقات ساواته انتخابى تيم ملى خبر داد.

دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
غالمرضا احمدزاده از درخشش دانشجويان دختر 
دانشگاه محقق اردبيلى در مسابقات ساواته انتخابى 
تيم ملى خبر داد گفت: در اين مسابقات كه با حضور 
ورزشکارانى از تمامى استان ها در تهران برگزار شد، 
الهام عبدى در وزن 7۵+كيلوگرم توانست به مقام 
قهرمانى و مدال طال دست يابد و مهرى محمدى 
در وزن 6۵-كيلوگرم به مقام سوم و مدال برنز دست 

يافت.
دانشگاه  دانشجوى  دو  اين  اينکه  بيان  با  وى 
بانوان  ساواته  ملى  تيم  اردوى  به  اردبيلى  محقق 
راه يافتند، افزود: راه يافتگان به اردوى تيم ملى، 
جهت حضور در مسابقات جهانى ساواته كه در 
سال 201۸ در كشور بلغارستان برگزار خواهد شد، 

آماده مى شوند.

دبير شوراى كارمندان دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: هدف از تشکيل اين شورا 
دخالت دادن كارمندان در تصميم گيرى هاى 

دانشگاه است.
خاقان آزاد در گفتگو با روابط عمومى 
دانشگاه با بيان اين مطلب اضافه كرد: اين 
شورا براى اولين بار به پيشنهاد دكتر صادقى و 
تصويب هيات رئيسه دانشگاه تشکيل شده و 
در بدو شروع رياست دكتر صادقى در سال 

۹3 فعاليت خود را آغاز كرد. 
وى با بيان اينکه مبناى فعاليت شوراى 
كارمندان دانشگاه مطابق اساسنامه اى است 
كه مصوب هيات رئيسه دانشگاه است، ادامه 
داد: اعضاى شوراى كارمندان براى بار اول به 
صورت آزمايشى و به مدت 2سال از طريق 
دانشگاه  مختلف  واحدهاى  در  انتخابات 
انتخاب و براى بار دوم نيز به شيوه انتخابات 

اعضا مشخص شدند.
آزاد با اشاره به اينکه اين شورا در طول 
3 سال اخير با تشکيل جلسات متعدد مسائل 
و مشکالت كارمندان را رصد كرده و در 
راستاى حل و فصل آن اقدامات موثرى به 

با سالروز والدت حضرت  همزمان 
ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز، رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى با شهيد زنده جانباز 
سرافراز اسالم سردار حاج ناصر دستارى 

ديدار و تجليل كرد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر گودرز صادقى در اين ديدار با ارج 
نهادن به مقام واالى جانبازان، با بيان اينکه 
از  پاسدارى  فرهنگ  جانبازى،  فرهنگ 
انقالب اسالمى ايران است، گفت: جانبازان 
ناصر  حاج  سردار  همچون  بزرگوارى 
دستارى جان خود را بر كف دست گرفتند 
تالش  نظام  و  انقالب  پيروزى  براى  و 
امنيت  و  آرامش  در  امروزه  ما  تا  كردند 

زندگى كنيم.
شهدا،  رفيع  جايگاه  به  اشاره  با  وى 
جامعه  در  ايثارگران  و  آزادگان  جانبازان، 
اسالمى، افزود: امروز ما وظيفه داريم قدردان 

صورت ارائه پيشنهاد انجام داده است، اضافه 
كرد: رسالت اين شورا صرفا به مشکالت 
صدد  در  بلکه  نيست  محصور  كارمندان 
اصالح ساختار نظام ادارى و بهبود وضعيت 
موجود بوده است كه تا حدودى به اين هدف 

نيز نائل آمده است.
دبير شوراى كارمندان دانشگاه محقق 

راستاى  در  و  بوده  عزيزان  اين  زحمات 
تقويت ارزش هاى نظام تالش كنيم.

اردبيلى با بيان اينکه اين شورا روز به روز 
در جهت مرتفع نمودن موانع سد راه نيل 
به اهداف عالى آموزشى دانشگاه قدم هاى 
موثرى برمى دارد، ادامه داد: عضويت شوراى 
كارمندان دانشگاه در كميته هاى متفاوت در 
اداره دانشگاه اعم از كميته هاى ساماندهى 
كارمند  انتخاب  انسانى،كميته  نيروهاى 

گفتنى است در اين ديدار رئيس نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 

كميته  ادارى،  و  مالى  نظارت  نمونه،كميته 
تغيير تحول ادارى، نظام بررسى پيشنهادات، 
كميته انتخاب طرح هاى همچون 20در20، 
10در10، شوراى فرهنگى دانشگاه، شوراى 
ادارى دانشگاه و ديگر كارگروه ها مصاديقى 
از عملکرد اين شورا در ادوار مختلف بوده 

است.
آزاد تصريح كرد: پيگيرى و حمايت 
از حقوق كاركنان دانشگاه از ديگر وظايف 
محوله در اساسنامه اين شورا است كه در 
اين راستا نيز شوراى كارمندان دانشگاه به 
كراّت در موارد متعدد با ورود هاى به موقع 
و موثر در راستاى حل و فصل مشکالت 
داده  انجام  مطلوبى  اقدامات  آنان  ادارى 

است.
دبير شوراى كارمندان دانشگاه محقق 
اردبيلى اظهار كرد: اين شورا در تعامل كامل 
با مديريت هاى مختلف مخصوصاً رياست 
دانشگاه با توان و همت مضاعف پيشنهادات 
خوبى براى كمک به دستيابى به اهداف عالى 
آموزشى، پژوهشى و فرهنگى دانشگاه ارائه 

داده است.

و  مالى  ادارى،  معاون  و  اردبيلى  محقق 
مديريت منابع دانشگاه حضور داشتند.

دبیر شورای کارمندان دانشگاه:

يک شهروند نمينى دوره ۵0 جلدى 
لغت نامه زبان و ادبيات فارسى مرحوم على 
اكبر دهخدا را به دانشکده ادبيات و علوم 

انسانى دانشگاه محقق اردبيلى وقف كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلى در مراسم وقف اين اثر فرهنگى با 
اشاره به آثار و بركات وقف، گفت: وقف 
جايگاه مهمى در آموزه  هاى دينى ما دارد.
در  به ضرورت وقف  اشاره  با  وى 
افزود:  پژوهشى،  و  علمى  هاى  زمينه 
ترويج سنت حسنه وقف در دانشگاه نيز 

كارى ارزشمند است.
رئيس  زاده  حسن  محمد  دكتر 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز ضمن تقدير از حركت 
در  نمين  قادرى  مسعود  دكتر  ارزشمند 
به  فرهنگى  اثر  اين  وقف  خصوص 
تخصصى  كتابخانه  داد:  ادامه  دانشکده، 
اندازى  راه  دانشکده  نيز در  شيخ صفى 
شده و در حال حاضر بيش از 10 هزار 
دانشکده  هاى  كتابخانه  در  كتاب  جلد 

براى استفاده دانشگاهيان موجود است.

دكتر مسعود قادرى نمين واقف دوره 
۵0 جلدى لغت نامه زبان و ادبيات فارسى 
مرحوم على اكبر دهخدا نيز با بيان اينکه 
والدين  از  نيابت  به  را  فرهنگى  اثر  اين 

و  نمين  قادرى  قدير  مرحومين  خودم 
صونا گلمحدى و برادر شهيد مفقوداالثرم 
به دانشگاه وقف  نمين  قادرى  محبوب 
مى كنم، گفت: عين موقوفه براى استفاده 

اساتيد، دانشجويان و كارمندان مى باشد و 
بايد طورى در كتابخانه دانشکده نگهدارى 
شود كه هميشه در دسترس دانشجويان 

عزيز باشد تا از آن بهره مند شوند.

وقف دوره ۵۰ جلدی لغت نامه دهخدا به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

هدف از تشکیل شورا، دخالت دادن کارمندان در تصمیم گیری ها است

همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز صورت گرفت:
دیدار رئیس دانشگاه با شهید زنده جانباز سرافراز اسالم سردار ناصر دستاری
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

استقالل دانشگاه 
محقق اردبیلی به معنای 
واقعی حفظ شده است

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: استقالل 
حفظ  واقعى  معناى  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

شده است.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
گودرز صادقى در جلسه هماهنگى طرح واليت 
دانشگاه  استقالل  گفت:   13۹7 سال  دانشجويى 
محقق اردبيلى به معناى واقعى حفظ شده است.
باكرى ها  ما مديون شهيد  اينکه  بيان  با  وى 
هستيم، افزود: بايد به نحوى عمل كنيم تا شرمنده 
معظم  مقام  منويات  راستاى  در  و  نشده  شهدا 

رهبرى و آرمان هاى شهدا حركت كنيم.
واليت  طرح  اجراى  بر  تاكيد  با  صادقى 
تالش  بايد  گفت:  احسن،  نحو  به  دانشجويى 

كنيم اين دوره به صورت عملياتى اجرا شود.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه 
اين  در  شده  ارائه  دروس  شود  مى  پيشنهاد 
ها  دانشگاه  اختيارى  دروس  عنوان  به  دوره 
شده  پيشنهاد  همچنين  افزود:  شود،  لحاظ 
مقدس  مشهد  در  امسال  دوره  اين  تا  است 
بسيج  همکارى  با  اميدواريم  كه  شود  برگزار 
پيشنهاد  اين  ها  دانشگاه  ساير  و  دانشجويى 

شود. عملياتى 
ناحيه  مسئول  اسدى  الدين  معين  سرهنگ 
ارائه  ضمن  نيز  اردبيل  استان  دانشجويى  بسيج 
گزارشى از  فعاليت هاى بسيج دانشجويى استان 
در خصوص طرح واليت و راهيان نور، گفت: 
به  دانشجو  نفر   44۸ و  هزار  يک  گذشته  سال 

راهيان نور اعزام شدند.
براى  گذشته  سال  از  اينکه  بيان  با  وى 
اردوهاى راهيان نور رنگ و بوى علمى بخشيده 
اين  اثربخشى  كار  اين  با  افزود:  است،  شده 
اردوها بيشتر شده و رضايتمندى بيشترى را از 

سوى دانشجويان شاهد بوديم.
بيست وسومين  امسال  اينکه  بيان  با  اسدى 
خواهد  برگزار  دانشجويى  واليت  طرح  دوره 
انديشه  مبانى  طرح  اين  در  كرد:  تصريح  شد، 
دانشجويان  به  مختلف  موضوعات  در  اسالمى 

ارائه مى شود.
مسئول ناحيه بسيج دانشجويى استان اردبيل 
ادامه داد: پيش بينى مى شود امسال 240 نفر در 
مدت ۹ روز دوره و 3 روز راهيان نور در طرح 

واليت شركت كنند.
براى  گرفته  انجام  ارزيابى  طبق  گفت:  وى 
طرح واليت سال 13۹6، استان اردبيل مقام سوم 
واليت  طرح  برگزارى  خصوص  در  را  كشور 

كسب كرده است.
دانشگاه هاى  ادامه روساى  در  گفتنى است 

استان نيز به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

تفاهم نامه همکارى آموزشى ميان 
كل  اداره  و  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
آموزش فنى و حرفه اى استان اردبيل 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
اين  انعقاد  مراسم  در  اردبيلى  محقق 
اين                   گفت:  همکارى  نامه  تفاهم 
تفاهم نامه در سال حمايت از كاالى 
توان  ارتقاى  راستاى  در  و  ايرانى 
مهارتى و تخصصى دانشجويان و ايجاد                      
زمينه هاى اشتغال و مشاركت آنان در 
فعاليت هاى اقتصادى و تربيت نيروى 

ماهر مورد نياز بازار كار منعقد مى شود.
اين  موضوعات  به  اشاره  با  وى 
هاى  دوره  اجراى  افزود:  نامه،  تفاهم 
دانش  و  دانشجويان  براى  مهارتى 
اساس  بر  دانشگاهى  آموختگان 
استانداردهاى شغل و شايستگى فنى 
هاى  همکارى  توسعه  و  اى  حرفه  و 
فى مابين در راستاى استفاده از امکانات 
تمامى                                                         در  طرفين  هاى  ظرفيت  و 
زمينه هاى آموزشى و پژوهشى موضوع 

اين تفاهم نامه مى باشد.
صادقى به ضرورت جدى گرفتن 
و  كرد  تاكيد  مهارتى  هاى  آموزش 
كنيم  مى  تالش  كرد:  خاطرنشان 
بخش مستقلى براى راه اندازى مركز 
هاى  شايستگى  توسعه  SCD)مركز 
دانشگاه  در  دانشجويان(  اى  حرفه 

اختصاص دهيم.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  حسنى 
معظم رهبرى در دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز با بيان اينکه دانشگاه از بعد علمى 
و فنى و حرفه اى از بعد عملى داراى 
دانشگاه  گفت:  هستند،  بااليى  سطح 
برجسته  اساتيد  داراى  اردبيلى  محقق 
بسيارى است كه مى توانند در استان 

رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و 
كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
20 كارگاه آموزشى در زمينه كارآفرينى 
در  كار  و  كسب  ايجاد  هاى  روش  و 

دانشگاه برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر مهدى داورى در كارگاه آموزشى 
هاى  شركت  موفقيت  »مونوگرافى 
بازار  تاكيد بر فرصت هاى  با  كوچک 
هاى  دانشگاه  دانشجويان  ويژه  ايران« 
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  استان 
اشاره به ضرورت نقش آفرينى دانشگاه 
گذشته  سال  در  افزود:  جامعه  در 
دانشگاه                   علمى  هيأت  اعضاى  توسط 
محقق اردبيلى، طرح  هاى بين سازمانى 
تقاضامحور با اعتبار بالغ بر 20 ميليارد 

ريال اجرا شده است.
وى با اشاره به برخى رويکردهاى 
جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 

مفيد واقع شوند.
متاسفانه                                                   اينکه  بيان  با  وى 
كار  در  دانشگاهى  التحصيالن  فارغ 
عملى ضعيف هستند، افزود: پيشنهاد                   
مى شود دانشگاه براى برخى دروس 
نمره عملى تعيين كند و اين نمره با 
طى دوره هاى آموزش مهارتى لحاظ 

شود.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
معظم رهبرى در دانشگاه هاى استان 
اردبيل عدم وجود آموزش هاى فرهنگى 
در جامعه را يک ضعف دانست و تاكيد 
كرد: بايد اخالق و مهارت هاى زندگى 
نيز آموزش داده شود كه در اين راستا از 
فنى و حرفه اى انتظار مى رود در بعد 
فرهنگى نيز نسبت به ارائه آموزش اقدام 
كند و به نوعى به آموزش هاى مهارتى 
ابعاد دينى و معنوى ببخشد كه در همين 
خصوص نهاد رهبرى در دانشگاه ها 

آماده همکارى است.
مديركل  پورقلى  محمد  مهندس 

سرفصل  در  بازنگرى  خصوص  در 
ادامه  تحصيلى  مختلف  مقاطع  دروس 
داد: در راستاى اين رويکردها به دنبال 
دروس،  محتويات  كردن  كاربردى  تر 
فرهنگ  ارتقاى  و  آموزى  مهارت 
كارآفرينى در بين دانشجويان و فارغ-

آموزش فنى و حرفه اى استان اردبيل 
ما  اصلى  رويکرد  اينکه  بيان  با  نيز 
است  تقاضامحور  هاى  آموزش  ارائه 
گفت:  باشند،  هدفمند  ها  آموزش  تا 
در همين راستا تاكنون 6۵ تفاهم نامه 
همکارى آموزشى با سازمان ها و صنايع 

امضا كرده ايم.
وى با بيان اينکه 30 الى 40 درصد 
كارآموزان و مهارت آموزان مجموعه 
ما در رشته هاى مختلف دانشجويان 
هستند، افزود: همه دوره ها در راستاى 
مهارت آموزى براى دانشجويان است تا 
بعد از فارغ التحصيلى در حوزه اشتغال 

و كسب و كار موفق باشند.
ريزى  برنامه  به  اشاره  با  پورقلى 
مورد  آموزشى  هاى  دوره  اجراى  و 
آموختگان  دانش  و  دانشجويان  نياز 
نيازسنجى  اساس  بر  دانشگاهى 
داد:  ادامه  دانشگاه،  توسط  انجام شده 
خدمات مشاوره و هدايت آموزشى به 
دانشجويان و دانش آموختگان در مراكز 

التحصيالن هستيم.
رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  كارآفرينى  و 
كالس   34 اخير  نيمسال   7 در  افزود: 
در  كارآفرينى  مبانى  عنوان  با  درسى 
 20 حدود  و  شده  ارائه  ها  دانشکده   

آموزش و فنى حرفه اى تابعه ما ارائه 
خواهد شد.

دكتر ترحم مصرى معاون آموزشى 
دانشگاه                                                            تکميلى  تحصيالت  و 
اينکه                   بيان  با  نيز  اردبيلى  محقق 
همکارى هاى مشترک آموزشى ميان 
قبل  از  اى  حرفه  و  فنى  و  دانشگاه 
وجود داشته و با انعقاد اين تفاهم نامه 
افزايش  تالش مى كنيم همکارى ها 
ميان  اصلى  نامه  تفاهم  گفت:  يابد، 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى كل 
تا  شده  مقرر  و  شده   منعقد  كشور 
دانشگاه هاى استان ها نيز به تبع شرايط 

اين تفاهم نامه را در استان امضا كنند.
وى با بيان اينکه طبق اين تفاهم نامه 
دوره هاى آموزشى كوتاه مدت مهارتى 
زمينه  در  افزود:  شد،  خواهد  برگزار 
كارآموزى و كارورزى نيز مركز ارتباط 
با صنعت و جامعه دانشگاه نيز همکارى 

خواهد داشت.

كارآفرينى  زمينه  در  آموزشى  كارگاه 
كار  و  كسب  ايجاد  هاى  روش  و 
توسط مركز ارتباط علمى با جامعه و 

كارآفرينى برگزار شده است.
هيأت  عضو  نوبخت  فرزاد  دكتر 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى و مدرس 
ورود  نحوه  يادآورى  ضمن  كارگاه 
جوانان تحصيل كرده به بازار كسب و 
ابعاد  كار در حوزه صنعت و خدمات، 
موفقيت يکى از شركت  هاى استان در 
چهار بعد فردى، امکان سنجى و انتخاب 
و  كار  و  كسب  مديريت  وكار،  كسب 

رويکرد كارآفرينانه را تبيين نمود.
احسان  ادامه  در  شود  مى  يادآور 
كارآفرينى  توسعه  اداره  رئيس  كاتب 
اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  كل 
كارآفرينان  از  اشجع  مهدى  و  استان 
خود  نظرات  نقطه  ارائه  به  استان 

پرداختند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی میان دانشگاه محقق اردبیلی
و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی:

برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی در زمینه کارآفرینی و روش های ایجاد کسب و کار
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دانشگاه             علوم  دانشکده  رئيس 
محقق اردبيلى از برگزارى پنجمين دوره 
 MCPC5 مسابقه برنامه نويسى استانى
 Brain Heatmap با قهرمانى تيم

از دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر صديف احدپور گفت: به همت 
انجمن علمى علوم كامپيوتر دانشکده 
علوم دانشگاه محقق اردبيلى، پنجمين 
استانى  نويسى  برنامه  مسابقه  دوره 
دانشگاه محقق MCPC5 با شركت 
1۸ تيم 3 نفره از دانشگاه هاى استان 

برگزار شد.
بزرگترين  مسابقه  اين  افزود:  وى 
مسابقه برنامه نويسى دانشجويى در سطح 
استان اردبيل مى باشد كه از سال 13۹4 
همه ساله توسط دانشکده علوم دانشگاه 
محقق اردبيلى برگزار مى شود و تيم هاى 
دانشجويى از رشته هاى مختلف در آن به 

رقابت با يکديگر مى پردازند.
از  اين دوره  احدپور تصريح كرد: 
مسابقات با شركت ۵4 دانشجو در قالب 

1۸ تيم از دانشگاه هاى علوم پزشکى 
اى  حرفه  و  فنى  آموزشکده  اردبيل، 
رازى، دانشکده فناورى هاى نوين نمين، 
دانشکده فنى و مهندسى و دانشکده علوم 
دانشگاه محقق اردبيلى در محل سايت 

كامپيوتر دانشکده علوم برگزار شد.
دانشگاه  علوم  دانشکده  رئيس 
كرد:             خاطرنشان  اردبيلى  محقق 
شركت كنندگان در اين مسابقه بايستى 
در مدت زمان 4 ساعت براى ۸ سوال 

برنامه نويسى راه حل پيدا كنند.
وى ادامه داد: در اين مسابقه سه تيم 
از دانشگاه محقق اردبيلى موفق به كسب 

مقام هاى اول تا سوم شدند. 
معاون  اباذرى  نعمت  دكتر 
دانشکده  دانشجويى  و  آموزشى 
سابقه  به  اشاره  ضمن  نيز  علوم 
مسابقه  اين  برگزارى  دوره  چهار 
چشمگير  پيشرفت  بر  آن  تاثير  و 
نويسى،  برنامه  دانشجويان در حوزه 

به بيان موفقيت هاى دانشجويان اين 
و                          كشورى  مسابقات  در  دانشکده 
بين المللى در دو سال اخير پرداخت.
وى افزود: استقبال گسترده از اين 
براى  آن  برگزارى  تداوم  و  مسابقات 
پنجمين دوره، نشان دهنده مسير درستى 
است كه دانشکده علوم در جهت توسعه 

علم كامپيوتر انتخاب نموده است.
اباذرى همچنين به تمرين كار تيمى 
و استفاده از مهارت برنامه نويسى براى 

حل مسائل علوم مختلف توصيه كرد.
گفتنى است پس از 4 ساعت چالش 
 Brain Heatmap برنامه نويسى، تيم
اميررضا  عبادپور،  محسن  از  متشکل 
آزادپور و سولماز نصيرى مقام اول را 
كسب نمود. تيم No Matter متشکل 
از بهنام يوسفى مهر، امين فرجى و فرشاد 
باقرى به مقام دوم دست يافت و تيم 
Cool Name Pending متشکل از 
هادى برزگر، مهران جمالى و اميرحسين 
اسمعيل زاده حائز مقام سوم اين مسابقه 

گرديد.

کسب افتخار توسط دانشجویان 
دانشگاه در مسابقات قرآنی 

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى از 
راهيابى دانشجويان اين دانشگاه به مرحله كشورى سى و 
سومين جشنواره سراسرى قرآن و عترت دانشجويان خبر داد.

عباس  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
فنى اصل از راهيابى دانشجويان اين دانشگاه به مرحله 
كشورى سى و سومين جشنواره سراسرى قرآن و عترت 
دانشجويان خبر داد و گفت: سجاد بديرخانى، حميدرضا 
اسمعيل زاده و مرتضى يوسفى به ترتيب در بخش هاى 
حفظ 20 جزء، حفظ ۵ جزء و قرائت و ترتيل در بين 
موفق  كشور   ۵ و   3 مناطق  هاى  دانشگاه  دانشجويان 
به راهيابى به مرحله كشورى سى و سومين جشنواره 

سراسرى قرآن و عترت دانشجويان كشور شدند.
وى با بيان اينکه نتايج ساير بخش هاى شفاهى و 
همچنين نتايج بخش كتبى اين جشنواره در روزهاى آتى 
اعالم خواهد شد، ادامه داد: جشنواره مذكور در ارديبهشت 

ماه سالجارى به ميزبانى دانشگاه مراغه برگزار شد.
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
از راهيابى ۵6 نفر از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى 
به مرحله منطقه اى جشنواره سراسرى قرآن و عترت 

دانشجويان كشور خبر داد.
دكتر عباس فنى اصل گفت: ۵6 نفر از دانشجويان 
مرحله  به  راهيابى  به  موفق  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
عترت  و  قرآن  جشنواره  سومين  و  سى  اى  منطقه 

دانشجويان سراسر كشور شدند. 
وى افزود: 44 نفر از دانشجويان به بخش كتبى و 12 

نفر به بخش شفاهى اين جشنواره راه يافته اند.  

کتاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزیده دومین جشنواره 
ملی کتاب سال فرهنگی 

دانشجویان شد

كتاب عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى مقام 
سوم حوزه كتاب هاى هنرى- ادبى دومين جشنواره ملى 

كتاب سال فرهنگى دانشجويان را كسب كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، حسام حسن  زاده 
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى و دانشجوى 
»مبانى طراحى  با ترجمه كتاب  تهران  دانشگاه  دكترى 
گرافيک« از ايمى  اى. آرنتسون كه توسط انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است، به اين مقام دست پيدا كرد.
اين جشنواره توسط معاونت فرهنگى دانشگاه تهران 
و با همکارى معاونت فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، 
توليدات  از  حمايت  راستاى  در  فناورى  و  تحقيقات 
فرهنگى دانشجويان و ترغيب آنها به مطالعه كتاب، نه 
فقط به عنوان امرى تکليفى و در حوزه كتاب هاى درسى 
بلکه در گستره وسيع آثار ادبى، فرهنگى، هنرى، اجتماعى 

و سياسى برگزار شده است.
دومين جشنواره ملى كتاب سال فرهنگى دانشجويان 
در سه محور حوزه دينى، اخالقى و تربيتى؛ حوزه هنرى 

و ادبى و حوزه اجتماعى و سياسى برگزار شد.

رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری پنجمین دوره مسابقه برنامه نویسی استانی MCPC5 در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
در محکوميت سخنان رييس جمهور 

آمريکا بيانيه اى صادر كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى، متن اين بيانيه به شرح 

ذيل است:
بسمه تعالى 

هاى  تهمت  و  ها  دروغ پردازى 
آمريکا  جمهور  رييس  اخير  نارواى 
عليه ملت بزرگ ايران و اعالم خروج 
نقض  دنبال  به  كه  برجام  از  آمريکا 
بار  گرفت،  صورت  مکرر  عهدهاى 
فريبکارانه  و  چدنى  دست  ديگر 
سياستمداران آمريکا را از زير دستکش 
مخملى نمايان و بر كالم دورانديشانه 
آمريکا  كه  ما  پيرجماران  حکميانه  و 
را شيطان بزرگ و دشمن درجه يک 

گذاشت.  صحه  ناميدند،  ايران  ملت 
با هدف  كه  برجام  از  آمريکا  خروج 
مهم ايجاد جنگ روانى در بين مردم، 
و شکاف  مسووالن  مرعوب ساختن 
گرفت،  انجام  حاكميت  و  مردم  بين 
توافق                                                             هيچ  بر  آنها  كه  داد  نشان 
چنين  نيستند.  پايبند  المللى  بين 
اقداماتى برخالف هدف گويندگان و 
طراحان آن، موجبات بيشتر وحدت 
نظام  مسووالن  و  ايران  بزرگ  ملت 
از  بيش  جهان  در  را  آمريکا  و  شده 
يک  در  و  كرده  اعتبار  بى  گذشته 

انزواى سياسى قرار داد. 
روز  نه  امروز  ايران،  بزرگ  ملت 
همديگر،  مذمت  و  تفرقه  و  تشتت 
تاريخى،                         تجربه  عبرت،  روز  بلکه 
و  همدلى  و  اتحاد  شناسى،  دشمن 

درون  باالى  هاى  ظرفيت  بر  تکيه 
مي گويد  كه  تجربه  اى  است.  كشور 
آن  اروپايى  پيمانان  هم  و  آمريکا 
دهه  دور  نه چندان  سال هاى  همچون 
۸0 متخصص نقض عهد بوده و غير 
قابل اعتماد هستند. تجربه  اى كه مى-

با  نه  ما  ملى  استقالل  و  گويد عزت 
نگاه به بيرون از مرزها، بلکه در سايه 
توانمندي هاى داخلى و  بر مردم،  تکيه 
عمل به رهنمودهاى واليت مطلقه فقيه 

بدست مى  آيد. 
ما دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
رييس  سخنان  كردن  محکوم  ضمن 
به  همگان  دعوت  و  آمريکا  جمهور 
دولتمردان  از  يکپارچگى،  و  وحدت 
و تصميم  گيران مى  خواهيم كه براى 
حفظ عزت و استقالل ملى با اتکال 

به خداوند يکتا و تکيه بر استعدادهاى 
رهبرى  تدابير  تحت  كشور  درون 
معظم انقالب مبنى بر بى  اعتمادى به 
سه كشور اروپايى هوشمندانه تصميم 
امروز  بدعهدى  تجربه  از  و  گرفته 
دهه  در  ها  اروپايى   و  ها  آمريکايى  
۸0 عبرت گرفته و بدون اخذ تضمين 
مطمئن از سه كشور اروپايى برجام را 

ادامه ندهند. 
بى ترديد ملت بزرگ ايران از اين 
برهه نيز با هوشمندى عبور كرده و 
دشمنان خود را مايوس خواهد كرد. 
اسالمى  امت  بيدارى  با  است  اميد 
شاهد رهايى جوامع انسانى و اسالمى 
و  نوكران  و  سلطه  نظام  دست  از 

سرسپردگان آن باشيم. ان شاءاهلل. 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
آمريکا از اول هم برجام را نپذيرفته بود 

كه بخواهد از آن خارج شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
آميز  اعتراض  تجمع  در  حسنى 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در 
محکوميت بدعهدى آمريکا تصريح كرد: 
يکبار به آمريکا اعتماد كرده و مذاكره 
كرديم اما باز هم عهدشکنى كردند و 

ترامپ به مردم ايران اهانت كرد.
وى با اشاره به اينکه هيچوقت نبايد 
به اين كفار اعتماد كرد، افزود: آمريکا 

گذشته  سال  در 40  پيمانانشان  هم  و 
هيچوقت با ما مهربان نبوده اند، ادامه داد: 
آمريکا با ما به صورت غيرمستقيم جنگيد 

و امروز، روز اول نيست بلکه هميشه 
چنين بوده اند.

اينکه پيشرفت  به  با اشاره  حسنى 

كشور به خاطر استقالل خودمان است، 
اضافه كرد: امروز به همت مردم، رهبرى 
مقام معظم رهبرى و ايثارگرى شهدا پرچم 

كشور در دنيا به اهتزاز در آمده است.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
استان  دانشگاه هاى  معظم رهبرى در 
اردبيل با اشاره به اينکه كافران و منافقان 
هميشه حيله مى كنند، ادامه داد: آنها در 
مقابل اسالم مى ايستند و به دنبال نابودى 

اسالم هستند.
وى ادامه داد: امروز اسالم در دنيا 
در حال رونق گرفتن است و پرچمدار 
اسالم در دنيا، جمهورى اسالمى ايران 

است.

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه محقق اردبیلی:

آمریکا از اول هم برجام را نپذیرفته بود که بخواهد از آن خارج شود

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در محکومیت
 سخنان رییس جمهور آمریکا
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مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی: 

فضای مجازی دارای فرصت 
و تهدید است

مدير فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: فضاى مجازى داراى نقاط قوت و ضعف و 

همچنين داراى فرصت و تهديد است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر فرشاد 
در  مجازى  فضاى  سواد  كارگاه  در  بهجو  كيوان 
دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه  فضاى مجازى 
داراى  همچنين  و  ضعف  و  قوت  نقاط  داراى 
فضاى  در  قوت  گفت:  است،  تهديد  و  فرصت 
مجازى عوامل مثبت درونى و فرصت نيز عوامل 
مثبت بيرونى است و ضعف و تهديد نيز برعکس.

با                      آموزشى  هاى  كارگاه  اينکه  بيان  با  وى 
افزود:                                                                     است،  متفاوت  آموزشى  هاى  كالس 
كارگاه ها بايد به صورت پرسش و پاسخ برگزار 

شود تا بتوان بهره الزم را از آنها برد.
استقبال  صورت  در  گفت:  بهجو  كيوان 
با  كارگاه  برگزارى  ها،  كارگاه  اين  از  دانشجويان 
موضوعات مختلف در خصوص فضاى مجازى با 

همکارى سازمان سراج ادامه خواهد داشت.
گفتنى است در ادامه دكتر احمدرضا متين فر 
مسئول مركز سواد فضاى مجازى سازمان فضاى 
ذهن  سالمت  كلينيک  مدير  و  سراج  مجازى 
در  سراج  سازمان  استانى  دفتر  مدير  رضايى  و 
فضاى  سواد  به  پرداختن  ضرورت  خصوص 
مجازى، حريم خصوصى در فضاى مجازى، اقتصاد 
در فضاى مجازى و چرايى كوچ از پيام رسان هاى 

خارجى به ارائه ديدگاه هاى خود پرداختند.

دفاع اولین دانشجوی
 دکتری رشته آمار دانشگاه 

محقق اردبیلی

دانشگاه  آمار  رشته  دكترى  دانشجوى  اولين 
محقق اردبيلى از رساله خود دفاع كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، اكبر آبروش 
دانشجوى دكترى آمار از رساله تحصيلى خود با 
عنوان »استنباط بيزى بر روى قابليت اعتماد مدل 

تنش-مقاومت« با موفقيت دفاع نمود.
گفتنى است دكتر مسعود گنجى عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان استاد راهنما، 
دكتر بهداد مصطفايى عضو هيات علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى به عنوان استاد مشاور، دكتر پرويز 
مهدى  دكتر  و  خارجى  داور  عنوان  به  نصيرى 
هيات  اعضاى  زاردشت  ولى  دكتر  و  اسماعيليان 
داوران  به  عنوان  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى 

داخلى اين رساله بودند.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: 20 درصد از برنج 
مورد استفاده در غذاخورى دانشگاه، برنج 

ايرانى خواهدشد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
تشريح                     در  اصل  فنى  عباس  دكتر 
برنامه هاى هفته خوابگاه هاى دانشجويى  
تصريح كرد: از ارديبهشت ماه امسال استفاده 
از برنج ايرانى در برنامه غذايى دانشجويان 
گنجانده شده و در فاز اول 20 درصد از 
برنج مورد استفاده در غذاخورى دانشگاه، 
اين  آينده  در  و  ايرانى خواهد شد  برنج 

نسبت افزايش مى يابد.   
ستاد  تشکيل  به  اشاره  با  وى 
گراميداشت هفته خوابگاه  هاى دانشجويى 
ادامه داد: ايجاد نشاط بيشتر در دانشجويان، 
دانشجويى،  خوابگاه  هاى  كيفى  ارتقاى 
و  دانشجويى  اى  تغذيه  وضعيت  بهبود 
توجه به سالمت دانشجويان از اهداف مهم 

اين ستاد است.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
محقق اردبيلى از درخشش دانشجوى 
نهمين  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

جشنواره بين المللى سيمرغ خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
فيلمنامه  دكتر عباس فنى اصل گفت: 
»تنهاترين سالمند« اثر شروين فخارى سالم 

عضو  ابراهيمى  مرتضى  دكتر 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى  هيات 
پژوهشى  و  آموزشى  معاون  عنوان  به 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در                                     نهاد 
دانشگاه هاى استان اردبيل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  سرپرست  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى در مراسم معارفه معاون 
آموزشى و پژوهشى نهاد نمايندگى مقام 
استان  دانشگاه هاى  معظم رهبرى در 
اردبيل گفت: دكتر ابراهيمى كسى است 
كه در دانشگاه امام صادق)ع( تحصيل 
نموده و تمام دانش حوزه مديريت را 

فراگرفته است.
وى با بيان اينکه با اخالص بودن، 
پشتکار و قانون مدارى از ويژگى هاى 
دكتر ابراهيمى است، ادامه داد: انتخاب 
اين شخص مسبب كسب افتخارات در 

سطح استانى خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  دانشگاه هاى  معظم رهبرى در 
اردبيل نيز ضمن تبريک فرارسيدن ماه 
مبارک رمضان، اين ماه را فرصتى براى 
تقرب به خداوند متعال يادآور شد و 
به تشريح اهميت تاثيرگذارى اساتيد در 
ابعاد مختلف فرهنگى، اجتماعى و علمى 

در دانشگاه ها پرداخت.
دكتر  انتصاب  به  اشاره  با  وى 

 معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
افزود: هفته خوابگاه  هاى دانشجويى از 1۹ 
لغايت 2۵ ارديبهشت ماه ۹7 و با اجراى 
حدود ۵0 برنامه در بخش  هاى مختلف 
ورزشى، بهداشت و سالمت و تفريحى 

برگزار خواهد شد. 
به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  وى 
بهداشت و وضعيت كيفى خوابگاه  ها اضافه 

دانشجوى دانشگاه محقق اردبيلى و عضو 
كانون فيلم كانون هاى فرهنگى و هنرى 
دانشگاه در بخش فرهنگ سالمت ويژه 
دانشجويان دانشگاه هاى سراسر كشور به 
عنوان فيلمنامه برگزيده نهمين جشنواره 

بين المللى سيمرغ انتخاب شد. 
از  سيمرغ  جشنواره  افزود:  وى 

معاون  عنوان  به  ابراهيمى  مرتضى 
نمايندگى  نهاد  پژوهشى  و  آموزشى 
هاى  دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام 
استان اردبيل، تصريح كرد: واليى بودن 
و انقالبى بودن از ويژگى هاى بارز دكتر 

ابراهيمى است.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبرى 
بيان اينکه اساتيد گروه معارف اسالمى 
در دانشگاه مايه افتخار هستند، گفت: 16 
واحد درسى دانشجويان در گروه معارف 
اسالمى دانشجويان شکل مى گيرد و اين 

اهميت اين مسئله را نشان مى دهد.

كرد: توزيع ۵00 تخته تشک طبى، تعدادى 
تخت و كمد در خوابگاه  هاى دانشجويى 
با صرف هزينه  هاى نزديک به يک و نيم 
ميليارد ريال در اين راستا انجام شده است.

فنى اصل بيان كرد: با اين اقدام حدود 
40 درصد از تشک  هاى مورد استفاده در 
خوابگاه  ها تا آخر ارديبهشت ماه ۹7  از نوع 

تشک طبى خواهد شد.

جشنواره  هاى فرهنگى وزارت بهداشت 
است كه فراخوان آن از آبان ماه سال قبل 
آغاز شد و در پنج بخش موسيقى، فيلم، 
ادبى، هنرهاى تجسمى و تئاتر پذيراى 

آثار شركت كنندگان بوده است. 
فنى اصل خاطرنشان كرد: در اين 
جشنواره 37 هزار اثر توسط دانشجويان 

معاون  ابراهيمى  مرتضى  دكتر 
نمايندگى  نهاد  پژوهشى  و  آموزشى 
هاى  دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام 
استان اردبيل نيز با بيان اينکه نهاد جايگاه 
حاكميتى در دانشگاه دارد، گفت: هدايت 
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  راهبرى  و 
رهبرى در دانشگاه ها در راستاى گفتمان 
انقالب است كه در بخش اول مربوط 
به اساتيد گروه معارف و بخش ديگر                   

هم افزايى اساتيد دانشگاهى است.
وى با اشاره به فرمايش مقام معظم 
رهبرى مبنى بر اينکه انقالب اسالمى 
نياز به تبليغ و تبيين دارد؛ اظهار داشت: 

و  اقتصادى  به  اشاره  ضمن  وى 
بهداشتى بودن اين تشک  ها ادامه داد: در فاز 
بعدى ان شا ء اهلل همه خوابگاه  ها به تشک 

طبى مجهز خواهند شد.  
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
افزود: برگزارى مسابقات  بازى هاى محلى 
به مناسبت هفته خوابگاه  ها در 10 رشته 
مختلف  هاى  كارگاه   برگزارى  ورزشى، 
براى  ها  در خوابگاه   دانشجويى  مشاوره 
دانشجويان، برگزارى كارگاه شيوه تعامل 
امور                                                                         اداره  كاركنان  براى  دانشجويان  با 
دانشجويان،  رايگان  ويزيت  ها،  خوابگاه  
برپايى غرفه سالمت، انتخاب اتاق نمونه 
غذاى  طبخ  مسابقه  برگزارى  بهداشتى، 
محلى، بازديد از بقعه شيخ صفى الدين 
بازديد از  اردبيلى و موزه مردم شناسى، 
خوابگاه  هاى دانشجويى و برگزارى جشن 
بزرگ هفته خوابگاه  هاى دانشجويى از 
هاى  خوابگاه  هفته   هاى  برنامه  جمله 

دانشجويى در اين دانشگاه است.

اثر  پزشکى،7۵0  علوم  دانشگاه  هاى 
توسط دانشجويان دانشگاه هاى وزارت 
اثر  علوم، تحقيقات و فناورى و 400 
توسط دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسالمى 
و بيش از يک هزار اثر از ۹3 كشور دنيا از 
جمله فرانسه و هند به دبيرخانه جشنواره 

ارسال شده بود.

بخشى از متولى اين امر در دانشگاه ها 
آموزش و پژوهش نهاد است.

زحمات  از  ادامه  در  است  گفتنى 
حجت االسالم والمسلمين رجب نژاد 
در حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان مركز 
اردبيل تجليل و حکم معاونت آموزشى 
و پژوهشى نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه هاى استان اردبيل 
از سوى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  دانشگاه هاى  معظم رهبرى در 
اردبيل به دكتر مرتضى ابراهيمى عضو 
هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى اعطا 

شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل

 ۲۰ درصد از برنج مورد استفاده در غذاخوری دانشگاه، برنج ایرانی خواهد شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

درخشش دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی در نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ
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رئيس دانشکده كشاورزى و منابع 
طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
منابع  و  كشاورزى  دانشکده  جايگاه 
در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  طبيعى 
خصوص ارتباط با بخش هاى مرتبط 

ارتقا مى يابد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر اردوان قربانى در مراسم تکريم 
و  كشاورزى  دانشکده  سابق  رئيس 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  طبيعى  منابع 
انديشى و  اينکه جلسات هم  بيان  با 
تعامل با همکاران دانشکده به صورت 
شد،  خواهد  برگزار  ماهانه  يا  فصلى 
گفت: بايد با اتخاذ تصميمات كاربردى 
جايگاه دانشکده و دانشگاه را به جهت 
ارتباط با بخش هاى مختلف مرتبط با 
كشاورزى و منابع طبيعى ارتقا بخشيم.

وى اضافه كرد: در همين راستا از 
ايده ها، نظرات و پيشنهادات همکاران 

استقبال مى كنيم.
با بيان اينکه فعاليت هاى  قربانى 
دانشکده با برنامه ريزى مشخص ادامه 
خواهد داشت، افزود: همچنين برنامه 
ريزى الزم جهت جذب اعتبارات در 
علمى  هاى  انجمن  ارتقاى  راستاى 

انجام خواهد شد.
و  كشاورزى  دانشکده  رئيس 
اردبيلى  منابع طبيعى دانشگاه محقق 
ارائه  براى  دانشکده  اين  آمادگى  از 
خصوص  در  الزم  هاى  راهنمايى 
بنيان  دانش  اندازى شركت هاى  راه 

توسط انجمن هاى علمى خبر داد.
وى به برگزارى كارگاه هاى متعدد 
با موضوعات دانش بنيان، كارآفرينى 

كشاورزى  با  آنها  ارتباط  و  نانو  و 
هاى  انجمن  توسط  طبيعى  منابع  و 
خاطرنشان  و  تاكيد  دانشکده  علمى 
اندازى  راه  دنبال  به  همچنين  كرد: 
زمينه  در  كارآفرينى  و  مشاوره  دفتر 
كشاورزى و منابع طبيعى در دانشکده 

هستيم.
و  دانشگاه  تعامل  به  قربانى 
تاكيد  استان  اجرايى  هاى  بخش 
تعامل  با  همکاران  گفت:  و  كرد 
حركت  خصوص  در  همکارى  و 
سازمانى  بين  هاى  طرح  سمت  به 

فعاليت داشته باشند.
رئيس دانشکده كشاورزى و منابع 
طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
فضاى  كمبود  شاهد  حاضر  حال  در 
دانشکده  در  پژوهشى  و  آموزشى 

به  مشکل  اين  رفع  براى  كه  هستيم 
براى  اختصاص يک ساختمان  دنبال 

دانشکده هستيم.
دكتر جبرائيل رزمجو رئيس سابق 
طبيعى  منابع  و  كشاورزى  دانشکده 
ضمن  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
ارائه گزارشى از فعاليت هاى خود در 
دانشکده،  اين  رياست  تصدى  زمان 
گفت: بنده زمانى دانشکده را تحويل 
ادغام  باهم  دانشکده  دو  كه  گرفتم 

شده بودند.
وى با بيان اينکه مسئوليت امانتى 
است در دست ما و هدف تنها خدمت 
است، افزود: همواره بايد پاسخگوى 
عملکرد خود بوده و در جهت رضايت 

همکاران قدم برداريم.
طى  اينکه  به  اشاره  با  رزمجو 
سال هاى گذشته مباحث آموزشى و 
بازديدهاى علمى دانشکده ساماندهى 
شد، گفت: همچنين در مدت فعاليت 
بنده تسهيل امور پژوهشى دانشکده در 

دستور كار قرار گرفت.
رئيس سابق دانشکده كشاورزى و 
منابع طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى با 
بيان اينکه در توزيع اعتبارات دانشکده 
عدالت رعايت شده است، افزود: در 
امور مربوط به پايان نامه ها و رساله ها 
نيز هيچ مشکلى وجود نداشته و كليه 
پرداخت  موقع  به  همکاران  مطالبات 

شده است.
اهداى  با  ادامه  در  است  گفتنى 
جبرائيل  دكتر  زحمات  از  هدايايى 
دانشکده  سابق  رئيس  رزمجو 
دانشگاه  طبيعى  منابع  و  كشاورزى 

محقق اردبيلى تجليل شد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
 محقق اردبیلی خبر داد:

درخشش تیم رباتیک
 انجمن های علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی در ششمین 

دوره مسابقات رباتیک 
کشوری جام نور مشهد

مدير فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
از درخشش تيم رباتيک انجمن هاى علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى در ششمين دوره مسابقات رباتيک 

كشورى جام نور مشهد خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
فرشاد كيوان بهجو با اعالم اين خبر، گفت: تيم 
رباتيک دانشگاه محقق اردبيلى با نام ARITA و 
به سرپرستى فاطمه دولت دانشجوى اين دانشگاه 

موفق به كسب مقام دوم كشورى شد.
وى با بيان اينکه در اين دوره از مسابقات، 16۸ 
تيم از 16 استان شركت كرده بودند، افزود: فاطمه 
احمدى  اميررضا  جعفرى،  حسين  سيد  دولت، 
حصار و سيد على موسوى اعضاى تيم دانشگاه 

محقق اردبيلى در اين دوره از مسابقات بودند.

اهدای 
دایرة المعارف اردبیلی ها 

 »ERDEBILLILER«
به مرکز پژوهش های 

فرهنگی آذربایجان دانشگاه 
محقق اردبیلی

 »ERDEBILLILER« اردبيلى ها المعارف  دايرة 
مركز  به  اردبيل  استان  فرهنگيان  دانشگاه  رئيس  توسط 
پژوهش هاى فرهنگى آذربايجان دانشگاه محقق اردبيلى 

اهدا شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر رضا عبدى 
رئيس دانشگاه فرهنگيان استان اردبيل با بيان اينکه اين                   
دايرة المعارف در كنگره ساالنه علويان با حضور نماينده ولى 
فقيه در استان و امام جمعه اردبيل در آنکارا رونمايى شد، 
گفت: سخنرانى آيت اهلل سيدحسن عاملى نماينده ولى فقيه 
در استان و امام جمعه اردبيل و رونمايى از دايرة المعارف 
اردبيلى ها »ERDEBILLILER« از بخش هاى مهم 

اين كنگره بود.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه 
اين دايرة المعارف حکايت كننده ارتباط درگاه اردبيل در 
دوره صفويه با تركيه و آناطولى است، افزود: همچنين در اين                         
دايرة المعارف به آداب و رسوم، اسناد و مدارک مرتبط با اين 

زمينه درج شده است.
عبدى با بيان اينکه در مراسم رونمايى در آنکارا، يک 
نسخه از اين دايرة المعارف به نماينده ولى فقيه در استان 
و امام جمعه اردبيل و يک جلد به بنده اهدا شده بود، 
افزود: بنده نيز به منظور استفاده دانشگاهيان و پژوهشگران 
از اين دايرة المعارف براى پژوهش در تاريخ صفويه، اين 
دايرة المعارف ۵ جلدى را به مركز پژوهش هاى فرهنگى 

آذربايجان دانشگاه محقق اردبيلى اهدا مى كنم.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی:

جایگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
در خصوص ارتباط با بخش های مرتبط ارتقا می یابد

هاى  همکارى  گروه  رئيس 
دانشگاه  المللى  بين  و  علمى 
محقق اردبيلى گفت: ارز كنفرانس 
اعضاى هيات علمى براى اولين بار 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  تاريخ  در 
تامين                                افراد  محدوديت  بدون 

مى شود.
دكتر محمد تقى آل ابراهيم در 
دانشگاه  عمومى  روابط  با  گفتگو 
گفت: ارز كنفرانس اعضاى هيات 
تاريخ  در  بار  اولين  براى  علمى 
بدون  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

محدوديت افراد تامين مى شود.
هاى  رايزنى  به  اشاره  با  وى 
وزير  مقام  قائم  با  گرفته  انجام 
علوم، تحقيقات و فناورى در امور                                                         

هيات  اعضاى  افزود:  الملل،  بين 
علمى كه براى شركت در كنفرانس 
هاى بين المللى اقدام مى كنند، پس 
معاونت  توسط  كنفرانس  تائيد  از 

از  دانشگاه،  فناورى  و  پژوهش 
هاى  همکارى  گروه  دفتر  طريق 
به  دانشگاه  المللى  بين  و  علمى 

بانک معرفى خواهند شد.

با معرفى  ادامه داد:  ابراهيم  آل 
اعضاى هيات علمى به بانک، ارز 
دولتى به ميزان 170 يورو در روز 
به تعداد روزهاى كنفرانس بعالوه 
2 روز تا سقف هفت روز پرداخت 

خواهد شد.
هاى  همکارى  گروه  رئيس 
دانشگاه  المللى  بين  و  علمى 
كرد:  خاطرنشان  اردبيلى  محقق 
افراد  تعداد  در  محدوديتى  هيچ 
ها  كنفرانس  در  كننده  شركت 
وجود ندارد و كليه افرادى كه از 
طرف معاونت پژوهش و فناورى 
دانشگاه به اين دفتر معرفى شوند، 
جهت دريافت ارز دولتى به بانک 

معرفى خواهند شد.

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارز کنفرانس اعضای هیات علمی برای اولین بار در تاریخ دانشگاه 
محقق اردبیلی تامین می شود
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برگزاری مسابقات 
موشک های آبی در دانشگاه 

محقق اردبیلی

رئيس دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه 
دوره  پنجمين  برگزارى  از  اردبيلى  محقق 
انجمن  توسط  آبى  هاى  موشک   مسابقات 
و  فنى  دانشکده  مکانيک  مهندسى  علمى 

مهندسى در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
دوره  پنجمين  برگزارى  از  محبى  محتشم 
انجمن  توسط  آبى  هاى  موشک  مسابقات 
و  فنى  دانشکده  مکانيک  مهندسى  علمى 
مهندسى در اين دانشگاه خبر داد و گفت: 
اين مسابقات با شركت 32 تيم از استان در 

محوطه ورزشى دانشگاه برگزار شد.
از  دوره  اين  داورى  اينکه  بيان  با  وى 
گروه  علمى  هيات  اعضاى  را  مسابقات 
افزود:  داشتند،  عهده  بر  مکانيک  مهندسى 
راكت  گلدن  هاى  تيم  مسابقات  اين  در 
به  اى  ام  جى  پارسا،  على  سرپرستى  به 
به  آپولو  و  زاده  حسين  ميالد  سرپرستى 
سرپرستى على حميدوند از دانشگاه محقق 
سوم  و  دوم  اول،  هاى  رتبه  حائز  اردبيلى 

شدند.
فونيکس  تيم  همچنين  داد:  ادامه  محبى 
دانشگاه  از  دشتى  محمد  سرپرستى  به 
به  خالق  تيم  عنوان  به  نيز  اردبيلى  محقق 

لحاظ زيبايى ساخت انتخاب شد.

خوابگاه هاى  هفته  جشن 
شوراى  همت  به  دانشجويى 
در  دانشجويان  صنفى-رفاهى 
دانشگاه  بدنى  تربيت  سالن 

برگزار شد. اردبيلى  محقق 
عمومى  روابط  گزارش  به 
صادقى  گودرز  دكتر  دانشگاه، 
محقق  دانشگاه  سابق  رئيس 
اردبيلى در اين مراسم گفت: در 
تعداد  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
يافته،  افزايش  دانشگاه  اساتيد 
پژوهش رشد چشمگيرى داشته 
سطح  در  كه  افرادى  تعداد  و 
اند،  نموده  افتخارآفرينى  كشور 

يافته است. افزايش 
سال  طى  داد:  ادامه  وى 
در  كه  دانشگاهيانى  اخير،  هاى 
قرآنى  و  ورزشى  هاى  عرصه 
يافته  افزايش  آفريدند،  حماسه 

است.
مقام  كسب  افزود:  صادقى 
راه  دانشگاه   121 بين  در  دوم 
المپياد  كشورى  مرحله  به  يافته 
ورزشى دانشجويان در مشهد و 
رشته  در چهار  اول  مقام  كسب 
بين  در  ورزشى  رشته  هفت  از 
دانشگاه  در  ايثارگر  دانشجويان 
افتخارات  جمله  از  اروميه 

دانشگاه بوده است.
دكتر عباس فنى اصل معاون 
دانشگاه               دانشجويى  و   فرهنگى 
با  گفت:  اردبيلى  محقق 
دانشگاه  سابق  رئيس  مديريت 
طورى  را  زمينه  اردبيلى  محقق 

به  قوانين  كه  ايم  كرده  فراهم 
تفسير شود. دانشجويان  نفع 

تقدير  به  اشاره  با  وى 
از  دانشجويان  رفاه  صندوق 
مديريت  مجموعه  كاركنان 
دانشجويى دانشگاه، به اقدامات 
مديريت  حوزه  مطلوب 
ارتقاى  راستاى  در  دانشجويى 
غذاخورى  و  ها  خوابگاه  كيفى 
ادامه داد:  دانشگاه اشاره كرد و 
از سال گذشته برنج مصرفى در 
هندى  از  دانشگاه  غذاخورى 
از  و  يافت  تغيير  پاكستانى  به 
ارديبهشت امسال نيز 20 درصد 
غذاخورى  در  مصرفى  برنج 

ايرانى است. برنج 
معاون فرهنگى و دانشجويى 

با اشاره  اردبيلى  دانشگاه محقق 
شده  اجرا  متنوع  هاى  برنامه  به 
جمله  از  ها  خوابگاه  هفته  در 
برگزارى مسابقات ورزش هاى 
همگانى در 10 رشته، جشنواره 
مشاور  حضور  محلى،  غذاهاى 
در خوابگاه ها و برپايى ايستگاه 
سالمت و غيره، گفت: در هفته 
خوابگاه  از  بخشى  ها  خوابگاه 
طبى،  تشک  به  دانشجويى  هاى 

تخت و كمد تجهيز شد.
مورد                        در  افزود:  اصل  فنى 
سال   چهار  طى  در  ها  خوابگاه 
را  خودگردان  هاى  خوابگاه 
اعظم  بخش  و  كرده  تعديل 
انتقال  دانشگاه  داخل  به  را  آن 

داديم.

سال  كرد:  تصريح  وى 
گذشته بخشى از ساختمان هاى 
به  را  دانشگاه  مسکونى  كوى 
تبديل  خواهران  هاى  خوابگاه 
با  نزديک  آينده  در  و  ايم  كرده 
تبديل بخش ديگر اين مجموعه 
خوابگاهى  شهرک  ايجاد  شاهد 
شرقى  ضلع  در  خواهران 

بود. دانشگاه خواهيم 
برنامه  اين  در  است  گفتنى 
صنفى-  شوراى  دبير  اسماعيلى 
دانشگاه  دانشجويان  رفاهى 
ارائه  به  نيز  اردبيلى  محقق 
همچنين  پرداخت.  خود  بيانات 
از  تعدادى  به  برنامه  اين  در 
دانشجويى  مديريت  كاركنان 

دانشگاه لوح تقدير اهدا شد.

برگزاری جشن هفته خوابگاه های دانشجویی 
در دانشگاه محقق اردبیلی

استاد حوزه علميه قم با بيان اينکه 
دهد،  مى  آرامش   انسان  به  مذهب 
گفت: يک عارف، سالک و فردى كه 
داراى شخصيت دقيقى است، تجلى 
خدا را نشان مى دهد؛ چراكه انسان 

آئينه الهى است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
آيت اهلل صفايى بوشهرى در كارگاه 
اخالق اسالمى ويژه مديران و كاركنان 
استان  اجرايى  حراست دستگاه هاى 
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  اردبيل 
اشاره به نقش شاخصه هاى اخالقى 
مديران حراست در موفقيت شغلى، 
گفت: ما دو نوع حراست داريم، نوع 
اول حراست و مواظبت و اقدام ادارى 
و شغلى و نوع دوم حراست و مواظبت 

و اقدام اخالقى و باطنى.
سالک  عارف،  يک  گفت:  وى 
و فردى كه داراى شخصيت دقيقى 

است، تجلى خدا را نشان مى دهد؛ 
چراكه انسان آئينه الهى است.

اينکه  بيان  با  بوشهرى  صفايى 
دهد،  مى  آرامش  انسان  به  مذهب 
افزود: علم دانشگاهى هيچ موقع در 
بلکه  است،  نگرفته  قرار  دين  مقابل 

رفيق دين نيز بوده است.
استاد حوزه علميه قم به ضرورت 
يقين به معاد تاكيد و تصريح كرد: روز 
معاد روز عکس العمل است و در دنيا 
باشيم،  عکس  انجام داده  هر كارى 

العمل آنرا خواهيم ديد.
وى ضمن تاكيد به تعقل و تفکر 
قبل از هرگونه انديشه، گفتار و كردار، 
عاقل  انسان  با  جاهل  انسان  گفت: 
تفاوت دارد؛ به اين ترتيب كه انسان 
عاقل اول فکر مى كند و سپس حرف 
مى زند، ولى انسان جاهل برعکس 

اين موضوع عمل مى كند.

استاد حوزه علمیه قم:
مذهب به انسان آرامش می دهد 

 انسان آئینه الهی است



مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی اشرف سلطانی طوالرود

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری  
شماره تلفن:۰4۵31۵۰۵۰۰۵

 www.uma.ac.ir :آدرس وب سایت
نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - فروردین و اردیبهشت ماه 1397- سال شانزدهم- شماره 102 16

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

سرکار خانم رباب بخشایش و جناب آقای مهندس فروع الدین زرگرزاده

برای  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما  به  را  وارده  مصیبت 
مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب جناب آقایان دکتر عزیز حبیبی به سمت سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر اردوان 
قربانی به سمت ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر داود سیف زاده به سمت سرپرست 
مدیریت امور آموزشی که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگیهای برجسته است را تبریک عرض نموده، 

موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان  مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقایان دکتر گودرز صادقی رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی، 
دکتر جبرائیل رزمجو رئیس سابق دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر امید سفالیان مدیر سابق 

امور آموزشی نهایت تقدیر و تشکر را داشته و آرزوی توفیقات الهی را برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

زگارش تصوریی

تجديد ميثاق كاركنان دانشگاه با شهداى گمنام در اولين روز كارى

بازديد معاون حقوقى و امور مجلس وزير علوم از پروژه هاى عمرانى دانشگاه محقق اردبيلى

برگزارى مراسم تجليل از دانشجويان برتر و فارغ التحصيالن دانشکده كشاورزى و منابع طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى


