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امام خمینی )ره(:
باید دانشگاه ها خودکفا بشوند

 که احتیاج به دانش غرب
 نداشته باشند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

انتخاب
 دو دانشجوی

 دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان دانشجوی 

نمونه کشوری

پژوهشگران برتر 
دانشگاه محقق اردبیلی 

تجلیل شدند

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه خبر داد:

 انتخاب غرفه دانشگاه 
به عنوان »غرفه منتخب 

بخش محتوایی« 
در نمایشگاه 

دستاوردهای ۴۰ ساله 
انقالب اسالمی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

 قرار گرفتن
عضو هیات علمی  

دانشگاه محقق اردبیلی 
برای سومین بار در 

زمره یک درصد برتر 
دانشمندان و نخبگان 

علمی جهان

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

دروس مهارت افزایی 
در برنامه درسی 

دانشجویان
 دانشگاه محقق اردبیلی 

قرار می گیرد

همین صفحه

صفحه3

صفحه7

همین صفحه

صفحه4

صفحه8

 افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان 
اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی 

 آغاز عملیات اجرایی فاز سوم دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاه دانشجویی

هم زمان با دهه فجر انقالب اسالمی 
فرهنگی-سیاسی  معاون  حضور  با  و 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
و جمعی  استاندار  دانشگاه های کشور، 
عمرانی  پروژه های  اردبیل،  مسئوالن  از 
شهرستان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی 
سوم  فاز  اجرایی  عملیات  و  افتتاح 
خوابگاه  و  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
رسمی  به صورت  دانشگاه  دانشجویی 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی 
بهنام  اکبر  مهندس  دانشگاه، 
این  در  اردبیل  استاندار  جو 
تاکنون  اینکه  بابیان  مراسم 
انقالب،  برهه های  همه  در 
توانسته اند  مسئوالن  و  ملت 
تمام  همکاری  و  وحدت  با 
مشکالت را حل کنند، گفت: 
در حال حاضر نیز اقداماتی که 
سایه  در  انجام شده  استان  در 

وحدت بوده است.
حال  در  کرد:  تأکید  وی 
و  وحدت  سایه  در  حاضر 
مسئوالن،  و  مردم  همدلی 
افتتاح  راه آهن،  پروژه  اجرای 

پیگیری  )ع(،  رضا  امام  بیمارستان 
اتصال راه آهن آذربایجان به پارس آباد 
استان  در  متعدد  راه های  اجرای  و 

انجام شده است.
پیشرفت ها  به  اشاره  با  جو  بهنام 
و  استان  دانشگاه های  اخیر  اقدامات  و 
به ویژه دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح 
این  انقالب  از  پیش  درحالی که  کرد: 

استان فاقد مرکز آموزش عالی معتبر بود، 
اما هم زمان با انقالب اسالمی با تا سیس 
در  و  دانشگاه  این  کشاورزی  دانشکده 
ادامه راه اندازی دانشگاه های مختلف در 
استان، تعداد دانشجویان مشغول تحصیل 
استان از حدود ۳۰ نفر  به حدود ۴۰ هزار 

نفر رسیده است.
استاندار اردبیل تأکید کرد: علی رغم 
تحریم ها و فشارها با مدیریت توانمند 

در  قابل توجهی  اقدامات  توانسته ایم 
بدون  دهیم،  انجام  مختلف  بخش های 

این که تحریم ها مانع روند کار ما شوند.
لمسلمین  ا م و سال ال حجت ا
فرهنگی- معاون  محمدمهدی صالحی 
سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
این  نیز  گفت:  دانشگاه های کشور  در 
دانشگاه که مزین به نام مقدس و محقق 

اردبیلی است از افتخارات منطقه بوده و 
احیای مکتب  در  اردبیل  ماندگار  نقش 

اهل بیت و سیره شیعی بسیار مهم است.
وی افزود: یکی از بزرگ ترین آثار 
انقالب اسالمی نوع نگاه راهبردی است 
که در عرصه علم و دانش به برکت امام 
خمینی و اندیشه های نابی که مقام معظم 
رهبری بعد از امام خمینی ایجاد کردند 

رقم خورد.

صالحی تصریح کرد: دانشگاه ها باید 
به جنبه تعلیم و تربیت توجه ویژه داشته 

باشند.
نهاد  فرهنگی-سیاسی  معاون 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
و  آثار  به  اشاره  با  کشور  دانشگاه های 
برکات انقالب اسالمی، گفت: برای مثال 
در حوزه زنان، ماقبل از انقالب ناشر زن 

نداشتیم ولی امروز بیش از ۷۰۰ ناشر زن 
سابقه نشر کتاب دارند، در حوزه موسیقی 
قبل از انقالب جشنواره ثبت شده موسیقی 
نداشتیم ولی امروز ۱۱ جشنواره رسمی 
در این حوزه به صورت ساالنه در کشور 

برگزار می شود.
وی بابیان اینکه انقالب قله ای ترسیم 
فرسنگ ها  قله  آن  تا  که  است  کرده 
انقالب  دستاوردهای  ولی  فاصله داریم، 
اظهار  است،  گونه  معجزه  امروز 
امیدواری کرد: در آستانه دهه پنجم 
سریع تر  رشد  با  اسالمی  انقالب 
بتوانیم  جامع تر  برنامه ریزی های  و 
خألهای موجود را برطرف کنیم و 
قدرت فزاینده رو به رشد جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه بین الملل را 
به الگویی برای ملت ها و دولت ها 

تبدیل کنیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز بابیان اینکه ما در 
دانشگاه  تأسیس  سال  چهلمین 
محقق اردبیلی قرارگرفته ایم، گفت: 
سال  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
دانشجو  نفر  پذیرش ۳۰  با   ۱۳۵۷
کرده  آغاز  را  خود  علمی  فعالیت 

است. 
نظام  برکت  به  امروز  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی ایران یکی از دستاوردهای 
بسیار بزرگ انقالب اسالمی در استان اردبیل 
تأسیس دانشگاه محقق اردبیلی است که به 
یک درخت تنومند و آبروی علمی منطقه 

تبدیل شده است.
بقیه در صفحه2

 افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی 
 آغاز عملیات اجرایی فاز سوم دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاه دانشجویی

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی؛ رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
انتخاب دو دانشجوی

 دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
دانشجوی نمونه کشوری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب دو دانشجوی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری 

خبر داد.
عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیبی با اعالم این خبر گفت: طبق اعالم سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرویز 
پرزور دانشجوی مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته رشته 
روانشناسی و میالد پیران حمل آبادی دانشجوی مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در 
بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری 

انتخاب شدند.
دانشگاه  دانشجویان  انتخاب  کرد:  اضافه  وی 
محقق اردبیلی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برای 

سومین بار در دانشگاه محقق اردبیلی اتفاق می افتد.
حبیبی افزود: مراسم اختتامیه بیست و هفتمین دوره 
سالجاری  اسفندماه  نمونه ششم  دانشجوی  جشنواره 
علوم،  وزرای  و  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور  با 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در تاالر شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار 

خواهد شد.
 شایان ذکر است طی دو سال اخیر نیز سجاد رشید 
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی بالینی در 
یاشار هاشمی دانشجوی مقطع  بیست و ششمین و 
دکتری رشته مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی در 
بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه به عنوان 

دانشجویان نمونه کشوری برگزیده شده بودند.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی؛
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ادامه از صفحه اول
تعداد  امروز  داد:  ادامه  حبیبی 
به  محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجویان 
و  است  رسیده  نفر  هزار   ۱۱ حدود 
پرسنل دانشگاه نیز از کمتر از ۱۰ نفر در 
بدو تأسیس به حدود یک هزار نفر در 
سالجاری رسیده است که ۳۸۵ نفر از آنان 
اساتید معزز هستند که در کنار کارشناسان 
و کارمندان پرتالش دانشگاه بیش از پیش 
در ارتقای رتبه دانشگاه در نظام های ملی 

و بین المللی قدم برمی دارند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
بابیان اینکه خوشبختانه امسال کارهای 
اردبیل  استاندار  حمایت های  با  خوبی 
دانشگاه  در  مجلس  نمایندگان  و 
گفت:  است،  انجام شده  محقق اردبیلی 
امسال در کنار اجرای طرح های عمرانی 
متعدد در دانشگاه، ۱۰۰ میلیارد ریال نیز 
تجهیز، نوسازی و بازسازی خوابگاه ها، 
دیگر  مجموعه های  و  آمفی تئاترها 
دانشگاه اختصاص یافته است تا دانشگاه 
بتواند زیرساخت های خود را بیش ازپیش 

گسترش دهد.
وی تصریح کرد: در کنار پروژه های 
پروژه  است،  اجرا  حال  در  که  متعدد 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده 
مجموعه  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده فنی 
و مهندسی، شروع پروژه های جدید فاز 

سوم دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاه 
دانشجویی نیز از امروز به صورت رسمی 
امسال  تابستان  که  می شود  عملیاتی 
مطالعات آن ها توسط همکاران دانشکده 

فنی و مهندسی انجام شده است.
شهرستان  فرماندار  زنجانی  جواد 
اردبیل نیز گفت: بهره برداری از این طرح ها 
و پروژه های اقتصادی در شهرستان اردبیل 

موجب تحول خواهد شد. 
و  تحرک  امسال  اینکه  بابیان  وی 
افزایش یافته  اردبیل  در  پروژه ها  شتاب 
پروژه  چهار  نیز  هم اکنون  افزود:  است، 
اقتصادی با اشتغال زایی یک هزار و 2۰۰ 
نفر در دست اجرا است که اوایل اسفندماه 

به بهره برداری می رسد.

زنجانی اضافه کرد: این پروژه ها ۹۵ 
برای  و  دارند  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
اجرای آن ها شش هزار میلیارد ریال هزینه 

شده است.
فرماندار اردبیل با اشاره به پروژه های 
بهداشتی و درمانی در حال اجرا در اردبیل 
 ۹۵ اردبیل  ترومای  بیمارستان  گفت: 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی 
افتتاح می شود. همچنین اورژانس مرکزی 
اردبیل نیز در حال اتمام بوده و اواخر سال 

به بهره برداری خواهد رسید.
الزم به ذکر است پروژه های شهرستان 
سرمایه گذاری،  طرح   ۴۳ شامل  اردبیل 
اقتصادی و خدماتی با یک هزار و ۳۴۰ 
میلیارد ریال اعتبار ، ۶۸ پروژه دستگاه های 

اجرایی بااعتبار یک هزار و ۵۷۰ میلیارد 
ریال اعتبار ،۱2۰ پروژه عمران شهری و 
روستایی بااعتبار ۸۴۰ میلیارد ریال و ۱۹ 
بااعتبار 2۵۰  پروژه فرهنگی و آموزشی 
میلیارد ریال می باشد که مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
دانشگاه  پروژه های  همچنین 
تجهیزات  خرید  نیز  محقق اردبیلی 
آزمایشگاهی و کارگاهی، تعمیر و بازسازی 
سالن آمفی تئاتر دانشگاه، تعمیرات اساسی 
خوابگاه پسران یک، شهید رحیمی و اداره 
غذاخوری  راه اندازی  و  نوسازی  اموال، 
تجهیز  و  سکوبندی  دانشگاهیان،  آزاد 
هشت آزمایشگاه دانشکده علوم و تجهیز 
آمفی تئاتر ساختمان شیخ صفی، اجرای 
روکش آسفالت بخشی از محوطه غربی، 
نصب سایبان پارکینگ محوطه غربی و 
واحد حمل ونقل، تعمیرات ایستگاه پمپاژ 
آب مصرفی، ارتقای سیستم های روشنایی 
اساسی  تعمیرات  دانشگاه،  محوطه 
مهمانسرای دانشکده کشاورزی مغان و 
رنگ آمیزی نرده ها و دیوارهای مشرف به 

خیابان دانشگاه می باشند.
گفتنی در ادامه با حضور استاندار و 
جمعی از مسئوالن در محل پروژه های 
و  فنی  دانشکده  سوم  فاز  عمرانی 
مهندسی و خوابگاه دانشجویی، عملیات 
رسمی  به صورت  پروژه ها  این  اجرایی 

آغاز شد.

پیام تسلیتهمزمان با دهه فجر انقالب اسالمی؛
 رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

 در پی شهادت جمعی
 از پاسداران انقالب اسالمی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پی شهادت جمعی 
از پاسداران انقالب اسالمی پیامی صادر کرد.

عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پی شهادت 

جمعی از پاسداران انقالب اسالمی پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
 بسم رب الشهدا و الصدیقین

شکوهمند  انقالب  پیروزی  سال  چهلمین  در   
اسالمی، بار دیگر بدخواهان نظام و انقالب با سینه ای 
به  را  اسالمی  ایران  فرزندان عزیز  از کدورت،  مملو 
قربانگاه بردند تا ثابت کنند هنوز زخم هایشان از پیروزی 
انقالب اسالمی مرهم نیافته است،  غافل از اینکه مردم 
ایران فرزندانی پرورش داده اند که در صیانت و  حفاظت 
اجازه  و  می نوشند  شهادت  شربت  اسالمی  ایران  از 

تعدی به نظام و انقالب نمی دهند.
انقالب  پاسداران  از  جمعی  مظلومانه  شهادت 
اسالمی و فرزندان این مرزوبوم به ویژه شهید داوود 
دانشکده  دانشجویی  بسیج  اسبق  مسئول  میرزایی 
این  دانش آموخته  مغان و  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
دانشگاه را خدمت مردم شریف ایران تسلیت و تعزیت 

عرض می نمایم.
عزیز حبیبی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

تشکیل کمیته رصد
 مسائل دانشجویی

 در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  در  دانشجویی  مسائل  رصد  کمیته 
محقق اردبیلی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کمیته رصد 
مسائل دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل 

شد.
با  این کمیته که  اولین جلسه  گفتنی است در 
حضور معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی، اداری 
و مالی و  فرهنگی و دانشجویی و مدیران زیرمجموعه 
این معاونت ها تشکیل شد، مقرر گردید این کمیته در 
قالب پنج کارگروه متشکل از کارگروه های دانشجویی، 
فرهنگی، آموزشی، فنی و ایمنی فعالیت نماید و هر 
کارگروه گزارش عملکرد خود را ماهانه در کمیته رصد 

ارائه نماید.

 افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی 
 آغاز عملیات اجرایی فاز سوم دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاه دانشجویی

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
به  باید  فناوری  و  علم  پارک  مدیریت 

دنبال توسعه باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مهدی کشمیری در مراسم معارفه 
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل 

افزود: پارک  بابیان این مطلب 
علم و فناوری برای استان است 
پارک  توسعه  از  استان  باید  و 
علم و فناوری حمایت کرده و 

ما هم پشتیبانی می کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدیریت پارک علم و فناوری 
کار سختی است، تصریح کرد: 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
باید وقت و انرژی بگذارد و از 
طرف دیگر، جدیت و تعامل با 
تمامی ذینفعان را در دستور کار 

قرار دهد.
پژوهش  معاون  قائم مقام 
دفتر  مدیرکل  و  فناوری  و 

سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
به اینکه پارک علم و فناوری مجموعه 
مهمی است و باید منشأ خیر و تأثیرگذاری 
باشد، ادامه داد: دانشگاه باید از نگاه آموزش 
محور به سمت حل دغدغه های جامعه 

حرکت کند.
پارک  ادبیات  کرد:  اظهار  کشمیری 
علم و فناوری توسعه، علم و ثروت است 
و باید با اقشار مختلف در ارتباط بوده و 

اثربخشی خود را نشان دهد.
مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل 
داریم  قرار  اقتصادی  جنگ  در  گفت: 
و تالش  این جنگ حضور  در  باید  و 

مضاعفی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در جنگ، شب 
و روز وجود ندارد، ادامه داد: پارک علم 

و فناوری باید با هماهنگی بین دستگاهی، 
از پتانسیل های جمعی آن ها در توسعه 

استفاده کند.
بهنامجو ادامه داد: باید از تجاری سازی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان کامال 
این  تجاری سازی،  با  و  کرد  حمایت 

محصوالت را وارد بازار کرد.
باید جوانان  افزود:  اردبیل  استاندار 
و ایده های آن ها کامال حمایت شوند تا 
به  و  ثروت کرده  تولید  آن ها  برآیند  از 

افزایش ثروت استان کمک کرد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اینکه  علی رغم  گفت:  محقق اردبیلی 
سابقه تأسیس پارک ها به اوایل دهه ۸۰ 
برمی گردد اما در استان اردبیل این پارک 
در سال ۸۶ مجوز فعالیت گرفته است اما 
با حدود ۵ سال تأخیر تشکیل شده است.

 وی با اشاره به اینکه پارک علم و 
فناوری اردبیل، آخرین پارکی بود که در 
بین استان ها شکل گرفته است، تصریح 
کرد: در سال های گذشته پارک علم و 
که  ارزنده ای  و  کارهای خوب  فناوری 
نقش  به  توجه  با  که  است  داده  انجام 
پارک ها در ایجاد ثروت و توسعه اشتغال 
دانش بنیان، باید بیش ازپیش از پارک علم 

و فناوری حمایت کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه پارک علم 

و فناوری می تواند با همکاری مراکز رشد 
در  موثری  گام های  استان  دانشگاه های 
ادامه  بردارد،  فناورانه  اشتغال های  توسعه 
دانشگاه  تجهیزات  و  امکانات  همه  داد: 
محقق اردبیلی با رعایت ضوابط موجود در 

اختیار پارک علم و فناوری قرار دارد.
دکتر عبدالقیوم قلیپوری رئیس پیشین 
اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک 
بابیان اینکه این پارک را در شرایط 
گفت:  کرده ایم،  راه اندازی  سختی 
فناوری  و  علم  پارک  در  هم اکنون 
۶۰ واحد فناور مستقرشده و در این 
مدت بیش از ۴۰ استارت آپ ویکند 

برگزار کرده ایم.
موفقیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیشتر هر نهادی رابطه مستقیمی با 
امکانات آن نهاد دارد، افزود: در مدتی 
که پارک فعالیت هایش را شروع کرده 
گام های  همکاران،  تالش  با  است، 
نهاد  این  توسعه  برای  را  موثری 

برداشته ایم.
ابراهیم پور رئیس  دکتر حبیب 
استان  فناوری  و  علم  پارک  جدید 
اردبیل گفت: برای توسعه بیشتر باید اقتصاد 
دانش بنیان و دانشگاه اقتصاد بنیان در دستور 

و برنامه قرار گیرد.
و  علم  پارک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فناوری از طریق ارتباط دادن علم و ثروت 
می تواند در توسعه منطقه نقش آفرینی کند، 
ادامه داد: به زودی ساخت زمین ۵ هکتاری 
شروع  را  استان  فناوری  و  علم  پارک 

می کنیم.

 مدیریت پارک علم و فناوری باید به دنبال توسعه باشد
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
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نهاد  فرهنگی-سیاسی  معاون 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
فضای  در  گفت:  کشور  دانشگاه های 
دانشگاهی حرکت های امیدآفرین داشته 

باشیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی 
صالحی در نشست با روسا، معاونان و 
مدیران فرهنگی دانشگاه ها و مسئوالن 
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل بابیان اینکه نگاه 
جامع فرهنگی باید در برنامه ریزی های 
دانشگاه ها دخیل باشد، گفت: ما نباید 
فرهنگ را فوق برنامه بدانیم و باید این 
اصل را بدانیم که هزینه برای فرهنگ 

خرج نیست؛ بلکه سرمایه گذاری است.
اذهان  امروز  اینکه  بابیان  وی 
دانشجویان و مخاطبان به شدت مدیریت 
به عنوان مسئول  نیز  ما  افزود:  می شود، 
تولید خبرهای  بر  داریم عالوه  وظیفه 
بازگو  زیاد  را  خوب  خبرهای  خوب، 

کنیم.
صالحی بابیان اینکه امسال ۳۶ هزار 
دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در 

مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند، 
در  نیز  نفر  گفت: همچنین ۱2۰ هزار 

پیاده روی اربعین حضور یافتند.
نهاد  فرهنگی-سیاسی  معاون 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های کشور بابیان اینکه ۳۴۰ هزار 
امسال در جشنواره  دانشجویان  از  نفر 
قرآنی و چهار هزار نفر نیز در گردهمایی 
دانشجویان مهدی یاور حضور داشتند، 
افزود: ۵2 هزار دانشجوی ما نیز برای 
ثبت نام  سالجاری  در  عالیات  عتبات 

کرده اند.

صالحی همچنین به توجه الزم بر 
مؤلفه های واقعی و ماندگارتر فرهنگی و 
به خصوص فعالیت های اثرگذار معنوی 
با رویکرد دینی تأکید کرد و گفت: در 
فضای دانشگاهی نباید غفلت کنیم و 
بایستی همیشه حرکت های امیدآفرین 

داشته باشیم.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با اشاره به آثار و برکات 
جنگ  امروز  گفت:  اسالمی،  انقالب 
پیچیده ای  عرصه های  وارد  اقتصادی 
و  ارتباط  با  امیدواریم  که  است  شده 

همدلی میان دانشگاه و نهاد بتوانیم در 
مدیریت چالش های حوزه دانشجویی 
مؤثر واقع شده و چالش ها را در فضای 
دانشگاهی به فرصت و خدمت به جامعه 

تبدیل کنیم.
حضور  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
در  فرهنگی  برنامه های  در  دانشجویان 
کنار مباحث آموزشی و پژوهشی تقویت 

شود.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل نیز بابیان اینکه وحدت و همدلی 
مجموعه  و  دانشگاه ها  میان  زیبایی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه ها حاکم است، افزود: این همدلی 
و وحدت را می توان در برنامه های متحد 
ازجمله دسته عزاداری دانشگاهیان در ایام 
محرم، مراسم ازدواج دانشجویی، حضور 
در راهپیمایی، نشست صمیمی مسئوالن 
پیاده روی  دانشگاه ها،  روسای  با  نهاد 
اربعین، راهیان نور، نشست مشترک ائمه 
جمعه دانشگاه ها و اساتید دروس معارف 

به عینه مشاهده کرد.

برگزاری مراسم 
گرامیداشت شهدای 

حادثه تروریستی زاهدان 
با محوریت شهید داوود 

میرزایی در دانشگاه

مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی 
در  میرزایی  داوود  شهید  محوریت  با  زاهدان 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
حجت  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
گفت:  اردبیل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
هر  و  است  انسان  برای  مقام  واالترین  شهادت 
شهید بیش از ۷۰ هزار نفر را می تواند شفاعت 

کند.
تاریخ  طول  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  اسالم  چراغ  که  کردند  تالش  ها  خیلی 
شهدا  و  دین  بزرگان  افزود:  کنند،  خاموش 
اسالم  نور  نگذاشتند  خود،  جان  نثار  با 

شود. خاموش 
امروز  دشمنان  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
هستند،  دیروز  نمرودیان  و  فرعونیان  همان 
اسالمی  انقالب  و  نظام  دشمنان  کرد:  اظهار 
از  را  اسالمی  انقالب  کنند  می  تالش  همیشه 
نیت  این  به  نگذاشت  خداوند  اما  ببرند  بین 

شیطانی خود برسند.
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
جان  شهدا  افزود:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
زنده  را  انقالب  این  تا  کردند  تقدیم  را  خود 

نگه دارند.
مقدمه  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
مقدمه  اسالمی  حکومت  و  اسالمی  حکومت 
تمدن اسالمی و تمدن اسالمی مقدمه حکومت 
داد:  ادامه  است،  ولیعصر)عج(  حضرت  جهانی 
امروز جنگ، جنگ عقاید است و اگر کشوری 
دست از عقایدش بردارد، استکبار جهانی کاری 

به آنها نخواهد داشت.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
اضافه  اردبیل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
کرد: گام دوم انقالب اسالمی را محکم برداشته 
قطعا  شود،  آغاز  شهدا  با  که  انقالبی  هر  و  ایم 

پیروز است.
میرزایی  داوود  شهید  که  شود  می  یادآور 
ورودی  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آموخته  دانش 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده   ۸۹ سال 
مغان است و این مراسم با حضور دانشجویان، 
بسیجیان، اساتید، مسئوالن دستگاه های اجرایی 
محقق  دانشگاه  مسجد  در  شهیدپرور  مردم  و 

اردبیلی برگزار شد.

معاون فرهنگی-سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور:

در فضای دانشگاهی حرکت های امیدآفرین داشته باشیم

پایگاه  شورای  و  رئیسه  هیات 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی با خانواده 

شهید داود ندرتی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی در این دیدار ضمن تکریم 
جایگاه شهدا و خانواده آنان، گفت: ما 
دانشگاهیان نیز در کسوت معلمی باید در 
غیاب شهدا، پاسدار ارزش های اسالمی 

باشیم.
نیز  برادر شهید ندرتی  افزود:  وی 
که همکار ما در دانشگاه محقق اردبیلی 
است، راه برادر شهید خود را ادامه داده 
و از همکاران ساعی و پرتالش ما است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 

دانشکده های  برتر  پژوهشگران 
دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند.

دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  تجلیل  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
پژوهشگران برتر دانشگاه محقق اردبیلی 
بابیان اینکه عالوه بر انتخاب پژوهشگران 
دانشگاه به عنوان پژوهشگران برتر استانی، 
پژوهشگران برتر دانشکده ها نیز به صورت 
پژوهشگران برتر دانشگاهی انتخاب شدند، 
و  باهمت  همکاران  می رود  امید  گفت: 
تالش بیشتر در کارهای علمی و پژوهشی 
موفقیت های بیشتری را نصیب دانشگاه 
کرده و در راستای حل مشکالت جامعه 

مؤثر واقع شوند.
ارتقای  برای  باید  اینکه  بابیان  وی 
و جامعه تالش  دانشگاه  علمی  جایگاه 
کنیم، افزود: امید می رود پژوهشگران برتر 

معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز بابیان اینکه وظیفه ما است که یادی 
از خانواده شهدای گران قدر کنیم، افزود: 
قدردان  حال  همه  در  و  همیشه  باید 

دانشگاهی سال آتی به عنوان پژوهشگران 
برتر استانی و کشوری انتخاب شوند.

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 

رشادت های شهدا باشیم؛ چراکه شهدا با 
خدا معامله بزرگی انجام داده اند.

وی بابیان اینکه ما پست و مقام خود 
را مدیون شهدا هستیم، تصریح کرد: 

پیشرفت امروز انقالب را به برکت خون 
شهدا دانست و گفت: در طول تاریخ چنین 

فرصتی برای ما به وجود نیامده است.
ناصری،  بهرام  دکتر  مراسم  این  در 
دکتر فرشاد کیوان بهجو و دکتر محمدتقی 

خانواده شهدا نیز در مقابل اهل بیت)ع( 
سربلند هستند.

فرمانده  اصل  فنی  عباس  دکتر 
پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز دیدار با خانواده و به خصوص مادر 
شهید داود ندرتی را افتخار بزرگی برای 
شورای  اعضای  و  دانشگاهی  جامعه 
پایگاه مقاومت دانشگاه دانست و گفت: 
ما همیشه به این موضوع معتقدیم که  
آرامش و امنیت امروز کشور در سایه 
خون شهدای گران قدر و رشادت های 

رزمندگان بوده است.
در پایان این دیدار با اهدای هدیه از 

خانواده شهید ندرتی تجلیل شد. 
این برنامه با هماهنگی پایگاه مقاومت 

دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.

آل ابراهیم به ترتیب نفرات اول تا سوم 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 
دکتر عسگر عباداللهی نفر برتر دانشکده 
دکتر  مغان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
سیف  داود  دکتر  نجفی،  نطاق  مرتضی 
زاده و دکتر محمد ضارب نیا به ترتیب 
نفرات برتر اول تا سوم دانشکده علوم، 
دکتر هادی غایبی، دکتر شهرام جمالی و 
دکتر علی نعمت اله زاده نفرات برتر اول تا 
سوم دانشکده فنی و مهندسی، دکتر آیدین 
کشاورزی  دانشکده  برتر  نفر  عزیزپور 
مشگین شهر و دکتر سجاد بشرپور، دکتر 
عادل زاهد بابالن و دکتر امیرعلی جعفرنژاد 
گرو نفرات برتر اول تا سوم دانشکده های 
ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی و 
قرار  تجلیل  مورد  و  معرفی  روانشناسی 

گرفتند.

دیدار هیات رئیسه و شورای پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی با خانواده شهید ندرتی

پژوهشگران برتر دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 قرار گرفتن عضو 
هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی برای 

سومین بار در زمره یک 
درصد برتر دانشمندان 
و نخبگان علمی جهان

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
علمی  هیات  عضو  گفت:  محقق اردبیلی 
در  بار  سومین  برای  محقق اردبیلی  دانشگاه 
زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان 

علمی جهان قرار گرفت.
 ، دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پژوهش  معاون  بضاعت پور  ابوالفضل  دکتر 
بر  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری  و 
اطالع رسانی  منطقه ای  مرکز  اعالم  اساس 
علوم  استنادی  پایگاه  و  فناوری  و  علوم 
استاد  نجاتی،  عباس  دکتر  اسالم،  جهان 
گروه ریاضیات و کاربردهای دانشگاه محقق 
پایگاه  نتایج  آخرین  اساس  بر  اردبیلی،  
رویترز   تامسون  علم  طالیه داران  استنادی 
یک  زمره  در   2۰۱۸ سال  )ISI-ESI(در 
درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی قرار 

گرفت.
از  نفر  دو  هم اکنون  اینکه  بابیان  وی 
اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
و  دانشمندان  برتر  درصد  یک  لیست  در 
افزود:  دارند،  قرار  جهان  علمی  نخبگان 
برتر  دانشمندان  برتر  درصد  یک  انتخاب 
علوم  موضوعی  حوزه   22 در  جهان 
و  می گیرد  صورت  اجتماعی  علوم  و 
انتخاب  و  تحلیل  در  مورداستفاده  داده های 
پژوهشگران یک درصد برتر در سال 2۰۱۸ 
 )ESI ( از سامانه شاخص های اساسی علم
زمانی  بازه  در  و   )WOS( علوم  وب  و 

2۰۰۸ تا 2۰۱۷ استخراج شده است.
به گفته وی، تعداد ارجاعات و استنادهای 
این محققان  صورت گرفته به پژوهش های 
این  معیارهای  ازجمله  اخیر  سال   ۱۰ در 

انتخاب بوده است.

نمایندگی  نهاد  مسئول  رئیس، 
و  اداری  معاون  رهبری،  معظم  مقام 
مالی و مدیر برنامه و بودجه دانشگاه 
کشاورزی  دانشکده  از  محقق اردبیلی 

مشگین شهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
بازدید  جریان  در  حبیبی  عزیز  دکتر 

در  زیست  محیط  سیاست  دبیر 
نهاد  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
ریاست جمهوری گفت: مردم ایران به 
عصر بیداری محیط زیست رسیده اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
محمد درویش در همایش چالش های 
محیط زیستی پیش روی استان اردبیل 
به  اشاره  با  در دانشگاه محقق اردبیلی 
مواهب طبیعی و معنوی استان اردبیل، 
گفت: باید تالش کنیم تا اندیشه های 
که  را  اردبیلی  صفی الدین  شیخ  ناب 
بیش از ۷۰۰ سال پیش به حفاظت از 
داشته، گسترش  تأکید  زیست  محیط 

دهیم.
چهار  از  بیش  اینکه  بابیان  وی 
استان  در  کشور  آبی  اراضی  درصد 
وظیفه  افزود:  است،  واقع شده  اردبیل 
درایت مندان استان اردبیل این است 
که الطاف خداوند به استان اردبیل را 

تبدیل به پول پایدار نمایند.
درویش بابیان اینکه محیط زیست 
و  اقتصاد  حوزه  با  رقابت  در  نباید 
کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  سیاست 
خوب  زیست  محیط  حفظ  شاخص 

بودن حال مردم است.
در  زیست  محیط  سیاست  دبیر 
نهاد  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
ریاست جمهوری با تأکید بر افزایش 
کیفیت زندگی مردم، خاطرنشان کرد: 
باید ادبیات محیط زیست زدایی را از 

جامعه خود دور کنیم.
کمک  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بهبود کیفیت  به  حفظ محیط زیست 
کنیم، گفت: هنر  زندگی مردم کمک 
محیط  متخصصان  به عنوان  باید  ما 
زیست این باشد که بتوانیم دغدغه های 
خودمان را به زبان اقتصاد رایج کشور 

بیان کنیم.
محیط  اینکه  بر  تأکید  با  درویش 

شهر  مشگین  کشاورزی  دانشکده  از 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه  و 
در  شهر  مشگین  کشاورزی  دانشکده 
فرمانداری مشگین شهر ضمن تقدیر 
از پیگیری نماینده مردم مشگین شهر 
در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
این شهرستان در مورد مشکالت این 

نیست،  توسعه  محور  یک  زیست 
بیداری  عصر  به  ایران  مردم  افزود: 
همین  در  و  رسیده اند  زیست  محیط 
راستا باید نسلی را پرورش دهیم که 
نگاه آن نسل به مواهب طبیعی همانند 
نگاهشان به دین، وطن و فضیلت های 

اخالقی باشد.
در  زیست  محیط  سیاست  دبیر 
نهاد  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
ریاست جمهوری با بیان اینکه دانشگاه 
باید بتواند به زبان اقتصاد رایج صحبت 

کند، تأکید کرد: همچنین دانشگاه باید 
محیطی ایجاد کند تا لوازم پالستیکی 

یک بار مصرف در آن استفاده نشود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه حفظ محیط 
زیست و پاسداشت این نعمت بزرگ 
الهی جزو وظایف همگانی محسوب 
استفاده  متأسفانه  گفت:  می شود، 
نامناسب از طبیعت و دست کاری آن 
باعث آلودگی و نابودی محیط زیست 

شده است.
وی افزود: علی رغم اینکه ایام سرد 
سال در استان اردبیل زیاد است، ولی 
می دهد  نشان  ما  همکاران  مطالعات 
پتانسیل استان برای استفاده از ظرفیت 

این  کرد:  امیدواری  اظهار  دانشکده، 
آینده  سال های  در  دانشگاهی  واحد 

توسعه بیشتری یابد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۱ 
هزار دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی 
و سایت اصلی اردبیل و سه دانشکده 
اقماری پارس آباد، مشگین شهر و نمین 

انرژی خورشیدی مهیا و فراهم است.
می توان  اینکه  بر  تأکید  با  حبیبی 
در  نانو  فناوری های  از  استفاده  با 
فعالیت های  زیست  محیط  حفظ 
تصریح  داد،  انجام  مطلوبی  و  خوب 
دانشگاه  اساتید  راستا  همین  در  کرد: 
چندین  نانو  زمینه  در  محقق اردبیلی 
کار علمی مشترک با اساتید کشورهای 

اروپایی انجام داده اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
امیدواری کرد: با برگزاری نشست های 

محیط  از  حفاظت  به  همگان  علمی، 
وظایف  به  و  شوند  حساس  زیست 

خود عمل کنند.
رئیس  احدپور  صدیف  دکتر 
دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه متأسفانه طبیعت روز به 
روز در حال داغون شدن است، افزود: 
باید به نحوی عمل شود که به نتیجه 

طرح های تحقیقاتی اهمیت داده شود.
به  بیشتر  توجه  به ضرورت  وی 
بحث آموزش در حوزه محیط زیست 
می خواهیم  اگر  افزود:  و  کرد  تأکید 
فرزندانمان آینده بهتری داشته باشند، 

باید به این مهم توجه کنیم.
برنامه های  ارائه  احدپور خواستار 

مشغول تحصیل هستند.
حبیبی ادامه داد: از این تعداد حدود 
رشته  در  دانشجو   ۵۰۰ و  هزار  سه 
تخصصی  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 

مشغول به تحصیل هستند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
تصریح کرد: 22۶ رشته تحصیلی در 
مقاطع مختلف در دانشگاه محقق اردبیلی 
دایر می باشد که از این تعداد ۵۹ رشته 
مربوط به رشته های دکترای تخصصی 

می باشد.
در این جلسه که با حضور فرماندار، 
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس 
شورای اسالمی و مدیران دستگاه های 
اجرایی شهرستان مشگین شهر برگزار 
الزم  مساعدت های  گردید  مقرر  شد، 
گاز  برق،  انشعاب آب،  دریافت  برای 
تلفن دانشکده توسط فرمانداری و  و 
احیای ردیف بودجه اعتباری دانشکده 
توسط دکتر ولی ملکی نماینده شهرستان 
مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی 

صورت گیرد.

بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
توسط مسئوالن در این زمینه شد.

 دکتر معراج شرری مدیر فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
است  خوشحالی  جای  اینکه  بیان  با 
که امروز در مسیر رشد و توسعه گام 
نکته  این  به  باید  گفت:  برمی داریم، 
فرهنگ سازی  که  باشیم  داشته  توجه 
صرفاً برای یک روز نیست، بلکه باید 

تداوم داشته باشد.
تشکیل  به  همچنین  وی 
کارگروه های تخصصی در زمینه محیط 
زیست و فرهنگ سازی برای حفظ آن 

تأکید کرد.
شایان ذکر است در این همایش که 
با حضور سرپرست معاونت سیاسی، 
امور  مدیرکل  و  امنیتی  و  اجتماعی 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل 
دستگاه های  کل  مدیران  از  جمعی  و 
اجرایی استان و فعاالن محیط زیستی 
اسالمی  شورای  رئیس  شد،  برگزار 
شهری  امور  مدیرکل  اردبیل،  شهر 
محیط  مدیرکل  اردبیل،  استانداری 
زیست استان اردبیل، دکتر معصومی، 
دکتر جهدی و دکتر ناصحی اعضای 
محقق  دانشگاه های  علمی  هیات 
اردبیلی و آزاد اسالمی واحد اردبیل و 
دبیر انجمن سبز دانشگاه محقق اردبیلی 
ارائه  به  تخصصی  پنل  در  حضور  با 
موضوع  پیرامون  خود  نظرات  نقطه 

همایش پرداختند.
گفتنی است این همایش به صورت 
محیط  تشکل های  توسط  مشترک 
انجمن های  طبیعی،  منابع  و  زیست 
دانشگاه  دانشجویی  و  علمی 
اجرایی  دستگاه های  و  محقق اردبیلی 
استان به میزبانی انجمن سبز دانشگاه 
انجمن  همکاری  با  و  محقق اردبیلی 

دیده بان طبیعت اردبیل برگزار شد.

بازدید رئیس دانشگاه محقق  اردبیلی از دانشکده کشاورزی مشگین شهر

دبیر سیاست محیط زیست در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری:

مردم ایران به عصر بیداری محیط زیست رسیده اند
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بازدید نمایندگان صندوق 
رفاه دانشجویان از اداره 
غذاخوری و خوابگاه های 

دانشجویی دانشگاه

نمایندگان صندوق رفاه دانشجویان از غذاخوری و 
خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر شیخ االسالمی 
مدیر دانشجویی دانشگاه گفت: پیرو مالقات معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه با مهندس یزدان مهر رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان در دی ماه ۹۷ و انعکاس مسائل و مشکالت 
دانشجویی،  خوابگاه های  و  غذاخوری  اداره  به  مربوط 
مهندس منیری رئیس اداره تسهیالت و وام های صندوق 
رفاه دانشجویان و مهندس رزمی عضو کارگروه ارزیابی 
اداره غذاخوری های صندوق رفاه دانشجویان از غذاخوری 

و خوابگاه های دانشجویی بازدید کردند.
مدیر دانشجویی دانشگاه عنوان کرد: نماینده صندوق 
در این بازدید ضمن دیدار با دانشجویان ساکن خوابگاه، از 
نزدیک در جریان روند تعمیرات و بازسازی خوابگاه های 
دانشجویی در سال های اخیر، راه اندازی رستوران آزاد تاک 

و تجهیز غذاخوری دانشگاه قرار گرفت. 
مهندس منیری رئیس اداره تسهیالت و وام های صندوق 
رفاه دانشجویان نیز ضمن تشکر از تالش و توجه مسئوالن 
ارائه شده  از خدمات  دانشگاه و رضایتمندی دانشجویان 
خاطرنشان کرد: صندوق رفاه دانشجویان مطابق سنوات قبل 
در زمینه اختصاص بودجه تعمیر و تجهیز مساعدت الزم را 

به عمل خواهد آورد.

کارگاه »در جستجوی خالقیت 
و دانایی« برگزار شد

کارگاه »در جستجوی خالقیت و دانایی« با سخنرانی 
دکتر اصغر محمدی خنامان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با معرفی اجمالی سخنران 
کارگاه تصریح کرد: دکتر اصغر محمدی خنامان متولد سال 
۱۳2۸ در روستای خنامان از توابع شهرستان رفسنجان است 
که توانسته است پله های پیشرفت علمی را به مدد تالش های 

شخصی اش طی کند.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور اظهار کرد: وی دکترای 
تکنولوژی فیزیک کاربردی از لین شوپینگ سوئد، مخترع، 
مبتکر و مشاور نهادهای علمی و صنعتی بوده و مقیم کشور 

سوئد است که برای کشور خدمات خوبی داشته است.
دکتر اصغر محمدی خنامان گفت: عالوه بر کتاب های 
علمی تألیف شده، دو کتاب با عنوان های »در جستجوی 
خالقیت« و »در جستجوی دانایی« به رشته تحریر درآورده ام 
که در آن ها به زبان عامه مردم و به شکل قصه، تجارب خود 

را مطرح کرده ام.
وی ادامه داد: در عرصه بین المللی »خنامان« را پررنگ 
می کنم تا به مخاطبان تفهیم کنم که روستایی بودن عیب 

نیست.
الزم به ذکر است این کارگاه به همت مرکز ارتباط 
علمی با جامعه و کارآفرینی برگزار و در پایان کارگاه، اساتید 
و دانشجویان سؤاالت خود را در مورد دانایی و خالقیت 

مطرح کرده و پاسخ های خود را دریافت کردند.

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
گفت: دانشگاه محقق اردبیلی با شرکت 
داروسازی امید فارمد پارسیان در اردبیل 

همکاری می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست با مسئوالن 
پارسیان  فارمد  امید  داروسازی  شرکت 
راه اندازی  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
شرکت داروسازی امید فارمد پارسیان در 
اردبیل، از آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی 
در زمینه های علمی پژوهشی و دانش بنیان 
برای راه اندازی و موفقیت این کارخانه در 

استان اردبیل خبر داد.
مرتبط،  تحصیلی  رشته های  وی 
واحدهای  آزمایشگاهی،  تجهیزات 
فناور و سایر توانمندی های دانشگاه را 
معرفی و راه اندازی این شرکت را گام 
بسیار مهمی در اشتغال استان و ارتقای 
همکاری های علمی دانشگاه با صنعت 

دانست.
حبیبی آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی 
و  پژوهشی  طرح های  اجرای  برای  را 
در  تکمیلی  تحصیالت  پایان نامه های 
معرفی  نیز  و  شرکت  نیازهای  راستای 
فناوری  واحدهای  در  مرتبط  ایده های 

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
قابل  اسالمی  انقالب  برکات  و  ثمرات 
چشم پوشی نیست و برای همگان آشکار 

است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداله حسنی 
انقالب  چهل سالگی  جشن  مراسم  در 
اسالمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی به 
دستاوردهای مهم این انقالب اشاره کرد 
و افزود: ثمرات و برکات انقالب اسالمی 
قابل چشم پوشی نیست و برای همگان 

آشکار است.
وی افزود: ما باید امروز به این سؤال 
پاسخ دهیم که ما برای انقالب اسالمی 

و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  نشست 
استان  عالی  آموزش  کیفیت  تضمین 
اردبیل به منظور بررسی وضعیت ۳ مرکز 
و ۹ واحد دانشگاه پیام نور استان اردبیل 
دانشگاه  در  هیأت  اعضای  حضور  با 

محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
نظارت،  هیأت  رئیس  و  محقق اردبیلی 
ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی 
استان اردبیل با قلمداد نمودن اهمیت و 
جایگاه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
مرتب  برگزاری  لزوم  بر  عالی،  آموزش 
ارزیابی  نظارت،  استانی  هیأت  جلسات 
استان  عالی  آموزش  کیفیت  تضمین  و 
و  دانشگاه ها  رؤسای  مستمر  حضور  و 
زیر نظام های آموزش عالی استان اردبیل 
عالی،  آموزش  کیفیت  ارتقای  به منظور 

و شرکت های دانش بنیان به این شرکت 
جهت حمایت و فرصت مطالعاتی اساتید 

در صنعت اعالم نمود.
عسگری  علی  حمیدرضا  دکتر   
سرمایه گذار این شرکت در استان اردبیل 
نیز بابیان اینکه شرکت امید پارسینا در 
و  دارویی  دماوند حدود ۳۰۰ محصول 
مکمل تولید می کند، اظهار امیدواری کرد: 

وظایفی  چه  و  دادیم  انجام  چه کاری 
داریم.

تشریح وضعیت خفگان  با  حسنی 
توسط  که  معصومین)ع(  ائمه  دوران 
حاکمان ظالم زمان ایجادشده بود، گفت: 

تبادل نظر و اشتراک تجربیات موفق، تأکید 
نمود. 

وی با اشاره به دگردیسی آموزش 
عالی، بیان کرد: اخذ تصمیمات راهبردی 

با عنایت به پتانسیل های اردبیل  در زمینه 
گیاهان دارویی، شرکت جدید امید فامد 
پارسیان با مساعدت مسئوالن استانی و 
دانشگاهی موفقیت های خوبی را در زمینه 
تولید داروهای گیاهی و شیمیایی کسب 

نماید.
و  پژوهش  معاون  جلسه،  این  در   
فناوری، روسای دانشکده های مرتبط و 

اسالم  تاریخ  طول  در  اسالمی  انقالب 
سابقه ای نداشته است و این انقالب، اسالم 
ناب محمدی)ص( را بر ما به ارمغان آورده 

است.
رئیس  حسن زاده  محمد  دکتر 

با کمک و  ارائه راهکارهای مناسب  و 
همفکری رؤسای محترم زیر نظام های 
کارگروه های  و  استان  عالی  آموزش 
ارتقای  و  اصالح  زمینه  بازدیدکننده 

سایر شرکت کنندگان نقطه نظرات خود 
را در خصوص راه های افزایش همکاری 

ارائه نمودند.
که شرکت  است  یادآوری  به  الزم 
امید فارمد پارسیان در اردبیل در حال 
این کارخانه  راه اندازی بوده و فاز اول 
در نیمه اول ۹۸ به بهره برداری خواهد 

رسید.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی از 
فعالیت ها و برنامه های این دانشکده در 
ایام دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی 
شاهد  امروز  گفت:  اسالمی،  انقالب 
انقالب اسالمی هستیم  برگزاری جشن 
که در آینده شاهد ورکشاب دانشجویان 
گروه هنر، نمایشگاه اسناد انقالب اسالمی، 
مراسم بازدید از نقش آفرینان عرصه انقالب 

خواهیم بود.
وی در ادامه به تغییرات و تحوالت 
علوم انسانی در طول چهار دهه انقالب 
به  کرد:  تأکید  و  نمود  اشاره  اسالمی 
انسانی  علوم  اسالمی  انقالب  برکت 
روزبه روز رشد و پیشرفت کرده و شاهد 
خواهیم  نیز  چشمگیری  پیشرفت های 

بود.

فراهم خواهد  را  کیفیت آموزش عالی 
کرد. 

ارتقای اشتغال  حبیبی تصریح کرد: 
پذیری دانشجویان از رویکردهای جدی 
حاضر  حال  در  و  بوده  عالی  آموزش 
بررسی  حال  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
وضعیت اشتغال پذیری دانش آموختگان 

دانشگاه می باشد.
فرزاد  دکتر  نشست  این  ادامۀ  در 
میرزائی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه محقق اردبیلی و سرپرست 
دبیرخانه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
ضمن  نیز  اردبیل  استان  عالی  آموزش 
بیان نشانگرهای ارزیابی کیفی مؤسسات 
نظرات  خالصه  بیان  به  عالی،  آموزش 
و  مراکز  از  بازدیدکننده  کارگروه های 
واحدهای دانشگاه پیام نور استان اردبیل 

پرداخت. 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

 ثمرات و برکات انقالب اسالمی برای همگان آشکار است

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل

همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با شرکت داروسازی امید فارمد پارسیان در اردبیل
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فضای  تهدیدات  با  مواجهه  کارگاه 
سایبری با رویکرد دفاع در عمق با حضور 
اطالعات  فناوری  کارشناسان  و  مدیران 
دانشگاه  در  استان  اجرائی  دستگاه های 

محقق اردبیلی برگزار شد.
هیات  عضو  جمالی  شهرام  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی و مدرس  علمی 
امنیت  اهمیت  به  اشاره  با  کارگاه  این 
انواع تهدیدات موجود  فضای سایبری، 
به ضرورت  و  معرفی  را  زمینه   این  در 
برنامه ریزی برای مواجهه با این تهدیدات 

تأکید کرد.
را  عمق  در  دفاع  رویکرد  وی 

سازی  امن  برای  موفق  راه حل  یک 
زیرساخت های فناوری اطالعات سازمان ها 

برشمرد و با تشریح جزئیات این رویکرد، 
آموزش و استفاده درست از فناوری های 

موجود را از الزامات موفقیت آن دانست.
دانشگاه  آپای  آزمایشگاه  رئیس 
این  اینکه  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
آزمایشگاه یکی از مراکز پیشرو در سطح 
کشور و تنها مرکز تخصصی حوزه امنیت 
سایبری در سطح استان است،  از مدیران 
فناوری اطالعات دستگاه ها دعوت کرد که 
از خدمات و محصوالت این مرکز برای 
امن سازی زیرساخت های خود بهره مند 

شوند.
یادآور می شود که کارگاه امنیت فضای 
سایبری به همت آزمایشگاه آپای دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه:

 تدوین برنامه عملیاتی 
دانشکده ها برای افزایش 
تعامل با جامعه و صنعت

در راستای ارتقای کمی و کیفی تعامالت دانشگاه با 
صنعت و جامعه و نیل به اهداف دانشگاه جامعه  محور و به  
منظور بهره گیری از ظرفیت های علمی، پژوهشی و فناورانه 
اعضای هیأت علمی دانشگاه در رفع معضالت مبتال به 
استان، مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه اقدام 
به برگزاری جلسات هم اندیشی با رؤسا، معاونین و مدیران 
گروه دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، علوم، فنی و مهندسی و ادبیات و علوم انسانی 

کرده است.
دکتر مهدی داوری رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
و کارآفرینی دانشگاه به اثربخشی مثبت این جلسات در 
خصوص بررسی و پیشنهاد راهکارهای تعامل بیش ازپیش 
دانشگاه با صنعت و جامعه اشاره کرد و افزود: استفاده از 
ظرفیت های به  وجود آمده از قبیل طرح فرصت مطالعاتی 
داخل و دستورالعمل اجرایی بند )ح( تبصره )۹( قانون 

بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور فرصتی مغتنم است.
 وی با اشاره به مصوبه شورای ارتباط با صنعت و 
دانشگاه، مبنی بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی دانشکده ها 
با محوریت احصای پتانسیل ها و توانمندی های علمی 
دانشکده، تعیین دستگاه های اجرایی و واحد های تولیدی 
هدف، پیشنهاد هسته های پژوهشی تقاضا محور و مراکز 
پژوهشی نوع دوم، تعیین چند موضوع تخصصی موردنیاز 
استان برای سوق دادن پایان  نامه ها، رساله ها و طرح های 
پژوهشی و سایر روش  های مؤثر در افزایش ارتباط علمی با 
جامعه تأکید و آن را به عنوان یک الگو و نقشه راه در ارتقای 

تعامالت دانشگاه با صنعت و جامعه معرفی کرد.
داوری از استقبال دانشکده ها از مباحث مطرح شده 
در مورد تشکیل هسته های پژوهشی تقاضا محور و مرکز 
پژوهشی نوع دوم اشاره و خبر از بررسی و تصویب برنامه 
عملیاتی دانشکده ها و هسته های پژوهشی تقاضا محور در 
جلسات آتی شورای ارتباط با صنعت و جامعه و شورای 

دانشگاه داد.

بازدید فرماندار اردبیل از 
پروژه های عمرانی در دست 
اجرای دانشگاه محقق اردبیلی

فرماندار اردبیل از پروژه های عمرانی در دست اجرای 
دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرد.

زنجانی  جواد  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرماندار اردبیل با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی، از 
پروژه های عمرانی در دست اجرای این دانشگاه بازدید کرد.

در این بازدید فرماندار اردبیل از مرحله نهایی بازسازی 
سالن آیت اهلل مشگینی، رستوران آزاد و سکوبندی و تجهیز 
آزمایشگاه های دانشکده علوم و همچنین عملیات اجرایی 
پروژه های عمرانی فاز سوم دانشکده فنی و مهندسی و 
خوابگاه دانشجویی بازدید کرد و در جریان روند فعالیت ها 

قرار گرفت.

برگزاری کارگاه مواجهه با تهدیدات فضای سایبری با رویکرد دفاع در عمق در دانشگاه

و  استانی  مسئوالن  حضور  با 
دانشگاه، کتابخانه تخصصی »هنجارها و 
ناهنجاری های اجتماعی، جامعه شناسی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روان شناسی«  و 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در 
مراسم افتتاحیه این کتابخانه دکتر یوسف 
خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل 
بابیان اینکه آسیب های اجتماعی بحث 
مهمی است که باید به آن توجه کرد، 
افزود: جامعه ای رو به توسعه خواهد بود 
که در آن آسیب های اجتماعی کاهش 

یابد.
وی بابیان اینکه در سال های گذشته 
غفلت  مورد  اجتماعی  آسیب های 
استان  کرد:  تصریح  است،  قرارگرفته 
اجتماعی  آسیب های  مقوله  در  اردبیل 
وضعیت  دیگر  استان های  به  نسبت 
مناسبی دارد اما باید بیش ازپیش در این 

مورد تالش کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
با  اردبیل  استان  کل  دادگستری  جرم 
اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی نشانه 
بیماری جامعه است، ادامه داد: آسیب های 

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
کشور گفت: امسال ۱2 هزار دانشگاهی 
کشور به عتبات عالیات عازم شده یا در 

طول دو ماه آینده اعزام می شوند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین سید محمدرضا 
فقیهی در همایش بیستمین دوره عتبات 
عالیات دانشگاهیان استان اردبیل بابیان این 
مطلب افزود: سفر به عتبات عالیات یک 
سفر استثنایی است و باید از این سفر نهایت 

بهره را برد.
وی بابیان اینکه باید در گام اول، امام 
حسین)ع( را بشناسیم، تصریح کرد: اگر 
شناخت درستی از امام حسین)ع( پیدا کنیم، 

قطعا مسیر زندگی مان تغییر می یابد.
فقیهی با اشاره به اینکه باید از اآلن خود 
را برای سفر به عتبات عالیات آماده کنیم، 
ادامه داد: شفاعت یکی از ویژگی های امام 
حسین)ع( است و تربت آن امام امنیت و 

آرامش می آورد.

و  می شود  ایجاد  به تدریج  اجتماعی 
هرکدام خود موجب آسیب های دیگر 

می شود.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه دانشگاه 
اجرایی  دستگاه های  همه  خدمت  در 
آسیب های  کاهش  برای  دادگستری  و 
اجتماعی است، تصریح کرد: استان اردبیل 
در مقایسه با استان های دیگر وضعیت 
بهتر دارد اما آسیب های اجتماعی باید 
جدی گرفته شده و هرچقدر این آسیب ها 
تمام  نفع  به  باشد،  داشته  نزولی  روند 

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
کشور اظهار کرد: زیارت امام حسین)ع( 
اندوه را برطرف کرده و گناه انسان بخشیده 

شده و روزی انسان را افزایش می دهد.
بابیان  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
اینکه سفر به عتبات عالیات یک فرصت 
مغتنم است، گفت: این سفر معنوی باید 

عناصر جامعه است.
راه اندازی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کتابخانه های تخصصی می تواند موجب 
علمی  منابع  روی  بر  آسان  دسترسی 
سازی  تصمیم  و  تصمیم گیری  جهت 
مطلوب می شود، ادامه داد: با راه اندازی 
ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق 
اردبیلی، فضای بیشتری برای راه اندازی 
خواهد  وجود  تخصصی  کتابخانه های 

داشت.
منویات  طبق  اینکه  بابیان  حبیبی 
مقام معظم رهبری مبارزه برای کاهش 

بیشترین دستاورد را برای زوار داشته باشد.
سفر  کرد:  اظهار  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشجویی تفاوت هایی با سفر عادی دارد 
و باید دانشجویان و دانشگاهیان از تمام 

لحظات این سفر معنوی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه قطعا این سفر 
نقطه عطفی برای دانشجویان و دانشگاهیان 

تک تک  وظائف  اجتماعی  آسیب های 
این  کرد:  اظهار  است،  امور  متولیان 
آسیب ها ما و خانواده و اطرافیان ما را 
هم مورد تهدید قرار می دهد بنابراین هر 
فرد باید به قدر وسع خود در زمینه کاهش 
حساس  و  فعال  اجتماعی  آسیب های 

باشد.
دکتر حبیب شهبازی شیران رئیس 
اطالع رسانی  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این کتابخانه 
تخصصی باهدف مطالعه و بررسی علل، 
زمینه ها و راه حل ها در زمینه کج روی ها 
پیدایی  انگیزه های  و  علل  آسیب ها،  و 
آن ها و نیز شیوه های پیشگیری و درمان 
این پدیده ها، به انضمام مطالعه شرایط 

بیمارگونه اجتماعی تأسیس شده است. 
کتابخانه  در  اینکه  بابیان  وی 
ناهنجاری های  و  »هنجارها  تخصصی 
اجتماعی، جامعه شناسی و روان شناسی« 
با  کتاب  نسخه   ۶۵۳ و  هزار  دانشگاه 
بیش از 2۳ میلیون تومان هزینه جمع 
نسخه   2۳۵ افزود:  است،  شده  آوری 
پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های 
دکتری و طرح های تحقیقاتی اساتید در 

این کتابخانه وجود دارد.

با  ابراز امیدواری کرد: دانشجویان  است، 
دست پر از این سفر برگردند و ما هم به 
عنوان خادمین زوار در خدمت شما هستیم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
امسال  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
حدود ۴۰۰ نفر از دانشگاهیان استان اردبیل 

به عتبات عالیات سفر می کنند.
وی بابیان اینکه در سالجاری حدود 
۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های استان 
به راهپیمایی اربعین عازم شدند، ادامه داد: 
۵۰ نفر از کارکنان و اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها هم به این پیاده روی بزرگ و 

دشمن شکن اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه امام حسین)ع( 
دانشجویان را طلبیده است، تصریح کرد: 
بدون دعوت امام حسین)ع( این سفر و 

زیارت امکان ندارد و باید قدردان باشیم.

افتتاح کتابخانه تخصصی »هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی، 
جامعه شناسی و روان شناسی« دانشگاه

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان کشور:

امسال ۱۲ هزار دانشگاهی کشور به عتبات عالیات عازم شدند
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معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور 
گفت: رویکرد اجتماعی روحانیت باید 

افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
و  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
ارتباطات دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل،  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
حجت االسالم والمسلمین محمد مهدی 
جماعات  ائمه  گردهمایی  در  صالحی 
دانشگاه  در  اردبیل  استان  دانشگاه های 
محقق اردبیلی با بیان اینکه جریان ایثار 
و فداکاری در طول تاریخ اسالم بوده و 
بسته نخواهد شد، گفت: صبوری مادران 
شهدا و خانواده های معظم شهیدان، اغلب 
به معنای واقعی بنیان گذار حکومتی بود 
مکتب  قواعد  و  ضوابط  اساس  بر  که 

اهل بیت)ع( شکل گرفت.
وی با تبیین دشمنی استکبار جهانی 
انقالب  علیه  مختلف  در بخش های 
اسالمی، گفت: انقالب اسالمی تجلی 
میراث ماندگار هزاران پیامبر بزرگواری 
است که از جانب خداوند متعال مبعوث 

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور 
دانشجویی استان اردبیل گفت: راهیان 

نور یک حرکت عظیم فرهنگی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی و فرمانده قرارگاه مرکزی 
راهیان نور دانشجویی استان اردبیل در 
جلسه هماهنگی قرارگاه مرکزی راهیان 
نور دانشجویی استان اردبیل بابیان اینکه 
راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی 
است، گفت: برنامه ریزی برای حضور 
نور  راهیان  اردوهای  در  دانشجویان 
دوم  نیمه  از  دانشجویان  و  انجام شده 
اسفندماه عازم مناطق عملیاتی جنوب 

کشور خواهند شد.
وجود  علی رغم  اینکه  بابیان  وی 
دانشگاه های  مالی،  محدودیت های 

را  تاریخی  رشادت های  تا  شده اند 
بیافرینند.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور 
و  سازی  ادراک  اصل  دو  بر  تأکید  با 
در  دانشگاه،  در محیط  دانش  مدیریت 
طول  در  گفت:  سازی،  ادراک  تشریح 
اذهان  در  تصویر  ایجاد  و  تبلیغ  تاریخ 
دشمنان  توطئه های  از  یکی  مخاطب 
اسالم بوده است که نمونه آن مظلومیت 

استان در حد توان خود از این حرکت 
عظیم فرهنگی حمایت خواهند کرد، 
افزود: تالش ما برگزاری نتیجه بخش و 

آبرومند این برنامه است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل نیز بهترین راه برای زنده 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  نگه داشتن 
نور دانست و گفت:  را بحث راهیان 
کالس  یک  به خودی خود  نور  راهیان 

بزرگ تربیتی است.
طبق  اینکه  بابیان  وی 
برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال 
فرهنگی  و  معنوی  برنامه های  بهترین 
اجرا  دانشجویان  برای  نور  راهیان  در 
این  در  امیدواریم  افزود:  خواهد شد، 

امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب)ع( 
در برهه ای از زمان است.

وی با بیان اینکه دانشجویان قبل از 
تأثیرپذیری مستقیم از ائمه جماعات و 
روحانیت، از رسانه پیام می گیرند، اظهار 
کرد: نحوه و نوع لباس پوشیدن، نحوه 
بیان، ارتباط و حضور در فضای مجازی 
بخش های مهمی از رسانه است و معنای 
مجازی  فضای  فقط  رسانه  از  اصلی 

نیست.

سفر معنوی مسئوالن نیز دانشجویان را 
همراهی کنند.

سرهنگ معین الدین اسدی معاون 
اجرایی سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبیل راهیان نور را یک سرمایه گذاری 
گفت:  و  کرد  عنوان  فرهنگی  بزرگ 
استان  دانشجویی  نور  راهیان  سوابق 
و  بوده  درخشان  گذشته  سنوات  طی 
استان های  همیشه جزو  اردبیل  استان 

برتر بوده است.
وی بابیان اینکه راهیان نور عالوه 
علمی  رویکرد  فرهنگی،  رویکرد  بر 
است،  گرفته  خود  به  نیز  تفریحی  و 
تصریح کرد: در همین راستا دانشجویان 
از سد کرخه و بیمارستان صحرایی نیز 

بازدید می کنند.
بسیج  مسئول  پرزور  پرویز 

صالحی در تشریح مدیریت دانش 
به عنوان دومین موضوع مهم در محیط 
دانشگاه، به اولویت بندی در امور تأکید 
روحانیت  امروز  داشت:  بیان  و  کرد 
باید در کنار مردم بودن را تقویت کنند 
و رویکرد اجتماعی روحانیت نسبت به 

گذشته افزایش یاید.
عبداله  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
فضای  اهمیت  به  اشاره  با  نیز  اردبیل 
از  دانشجویان  تأثیرپذیری  و  مجازی 
به  تأثیرپذیری  فضا، گفت: گاهی  این 
حدی است که جوان را ناامید از زندگی 

می کند.
وی افزود: یکی از وظایف روحانیت 
این است که انقالبی گری و آرمان های 
انقالب اسالمی را در دانشگاه ها ترویج 

دهند.
وی با تأکید بر تبلیغ چهره به چهره 
و اهمیت تأثیر آن، تصریح کرد: ما باید 
به عنوان پدر معنوی دستگیر و کمک کار 

جوانان باشیم.

بیان  با  نیز  اردبیل  استان  دانشجویی 
امسال حدود یک هزار و 2۰۰  اینکه 
نفر از دانشجویان در راهیان نور حضور 
خواهند داشت، افزود: دانشجویان در 
مدت زمان برگزاری این اردو، از مناطق 
کشور  جنوب  در  مختلف  عملیاتی 

بازدید خواهند داشت.
پروژه  یک  را  نور  راهیان  وی 
توجه  با  افزود:  و  دانست  همه جانبه 
به رابطه تعاملی موجود میان بسیج و 
دانشگاه های استان، این پروژه فرهنگی 

به نحو احسن برگزار خواهد شد.
روسای  ادامه  در  است  گفتنی 
حاضر  اعضای  و  استان  دانشگاه های 
در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات 

خود پرداختند.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

 انتخاب غرفه دانشگاه 
به عنوان »غرفه منتخب 

بخش محتوایی« 
در نمایشگاه دستاوردهای 
۴۰ ساله انقالب اسالمی

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب غرفه دانشگاه به عنوان »غرفه 
منتخب بخش محتوایی« در نمایشگاه دستاوردها و خدمات 
۴۰ ساله انقالب شکوهمند اسالمی ایران در استان اردبیل 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی اصغری با 
اعالم این خبر افزود: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز از ۱2 
تا 22 بهمن ماه با حضور ادارات و دستگاه های عمومی در 

زیرزمین مصالی امام خمینی)ره(اردبیل برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۱2۰ غرفه در ۵۴ 
پالک شرکت کرده بودند، تصریح کرد: دانشگاه محقق اردبیلی 
موشن  اینفوگرافیک،  مانند  نوین  ابزارهای  از  استفاده  با 
گرافی، کلیپ و مواردی از این دست در مورد خدمات و 

دستاوردهای انقالب اسالمی در دانشگاه اطالع رسانی کرد.
مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: اقشار مختلف مردم اردبیل 
اعم از دانشجویان، دانش آموزان، کارمندان، کارگران، فعاالن 
فرهنگی و اجتماعی و غیره برای اطالع از دستاوردهای 

انقالب اسالمی از این نمایشگاه بازدید کردند.

دیدار اعضای هیات علمی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه محقق اردبیلی با 
خانواده شهید جزایری

علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  هیات  اعضای 
انسانی، فرمانده پایگاه مقاومت و مدیر حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی با خانواده شهید حاجی آقا جزایری از شهدای 

انقالب اسالمی شهر اردبیل دیدار کردند.
محمد  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسن زاده رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی در این دیدار به لزوم آشنایی نسل امروز با 
وقایع انقالب و نیز آشنایی با شهدای انقالب اشاره کرد و 
گفت: این امر زمینه ساز پایبندی نسل امروز به ارزش های 

انقالب اسالمی خواهد بود.
دکتر عباس فنی اصل مشاور فرهنگی و دانشجویی 
رئیس دانشگاه و فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه نیز آسایش 
و رفاه امروز ملت ایران را مدیون فداکاری شهدا و نیز صبر و 

مقاومت خانواده شهدا دانست.
در این دیدار که به همت دانشکده ادبیات و علوم 
انقالب  شهدای  شاخص  مقام  از  تجلیل  جهت  انسانی 
ترتیب داده شده بود، پرتره شهید حاجی آقا جزایری که 
توسط دانشجویان انجمن علمی هنر طراحی شده بود، تقدیم 

خانواده شهید گردید.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور:

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان اردبیل:

 راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی است

 رویکرد اجتماعی روحانیت افزایش یابد
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت 
سالگرد  چهلمین  و  فجر  دهه  فرارسیدن 

پیروزی انقالب اسالمی، پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، پیامی صادر 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی
همکاران ارجمند و دانشگاهیان گرامی

توفیق  که  شاکریم  را  متعال  خدای 
و  دسیسه  ها  علی رغم  امروز  تا  داد 
ایران  بدخواهان  متعدد  سنگ اندازی های 
اسالمی  انقالب  اسالمی مان، چهل سالگی 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دروس  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
مهارت افزایی از نیمسال آینده در برنامه 
درسی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

قرار می گیرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر ترحم مصری بابیان اینکه اشتغال بعد 
از فارغ التحصیلی یکی از دغدغه های اصلی 
از شروط  دانشجویان است، گفت: یکی 
اصلی موفقیت در احراز شرایط شغلی در 
دنیای مملو از تغییرات، افزایش توانمندی ها 
و انعطاف پذیری در مهارت های فردی و 

شغلی است.
وی بابیان اینکه تجربه های موفق حوزه 
اشتغال مبین این حقیقت است که شناخت 
جانبی  مهارت های  بهبود  اندکی  و  نیاز 

بزرگ  نمایشگاه  دوره  هفدهمین 
کتب تخصصی فارسی، عربی و التین 
در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز بکار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی در آئین 
افتتاح این نمایشگاه بابیان اینکه در بحث 
کتاب و کتاب خوانی باید مباحث جدید، 
صدور انقالب اسالمی، دفاع مقدس و 
مباحث دینی و علمی را گسترش دهیم، 
گفت: مسئولیت ما دانشگاهیان این است 
که نسل جدید را با مباحث انقالب و 

انقالبی گری آشنا کنیم.
و  کتاب  حوزه  در  افزود:  وی 
کتاب خوانی باید به سمت رمان هایی با 
موضوع صدور انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس روی بیاوریم.
پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اهتمام  از  تقدیر  ضمن  محقق اردبیلی 
همکاران کتابخانه مرکزی دانشگاه مبنی 
بر برگزاری نمایشگاه ها و ارائه خدمات 

که  است  مباهات  مایه  بگیریم.  را جشن 
انقالب مردمی ایران با اتکا به توانمندی های 

سیستم های  افزود:  است،  راهگشا  بسیار 
در  که  دارند  رسمی  روندهای  آموزشی 
کار  بازار  گسترده  تغییرات  حجم  برابر 
بر  باشند،  نداشته  را  الزم  انعطاف  شاید 
ابالغی  باسیاست های  مطابق  اساس  این 
و در راستای اشتغال فراگیر ستاد اقتصاد 
مقاومتی، دانشگاه محقق اردبیلی برای کمک 
به رفع این دغدغه و پاسخگویی به تقاضای 
جامعه در به دست آوردن سهم بازار کار 
توسط دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
اجرا  و  پیش بینی  را  متعددی  برنامه های 
افزایش مهارت دانشجویان و  می کند که 
انطباق آموزش های مهارتی دانشگاهی با 
نیازهای بازار کار محور اصلی این برنامه ها 

است. 
مصری تصریح کرد: بر این باور هستیم 

مطلوب پایگاه های اطالعاتی، گفت: اگر 
پژوهش  در حوزه  دانشگاه  می خواهیم 
موفق عمل کند، یکی از زیرساخت ها 
این  در  که  است  اطالعاتی  پایگاه های 
در  خوبی  بسیار  فعالیت های  زمینه 

مشحون  و  درخشان  کارنامه ای  داخلی، 
پیشرفت های چشمگیر در عرصه های  از 

که آموزش های مهارتی و تغییر نگرش و 
از  بسیاری  پایه   دانشگاه ها،  در  شناخت 

تغییرات مثبت در آینده خواهد بود.

دانشگاه انجام شده است.
مرکزی  کتابخانه  اینکه  بابیان  وی 
دانشگاه ارتباط مستقیمی با دانشجویان 
دارد، اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری 
مرکزی  کتابخانه  جدید  ساختمان  از 

مختلف به ویژه علم و فناوری، ارائه می کند. 
عامل به ثمر رسیدن این حرکت مقدس و رمز 
بقای آن، ایمان به خدا، وحدت کلمه حول 
محور والیت و حضور برآمده از بصیرت 
و زمان شناسی مردم می باشد. ملت انقالبی 
ایران در حالی به دهه پنجم انقالب اسالمی 
پیشرفت های  کنار  در  که  می شوند  وارد 
انسانی  توسعه  بهبود شاخص  و  گسترده 
خود در چهار دهه گذشته، هنوز تا رسیدن به 
جامعه مطلوب و آرمانی و گسترش عدالت 
اجتماعی فاصله هایی دارد. ما بر این باوریم 
که به لطف الهی، انقالب اسالمی با تکیه  بر 
ظرفیت بی  نظیر خود و با کمک دانشگاهیان 
عزیز، روزبه روز این فاصله ها را کم کرده و 
با استفاده از راهکارهای عالمانه و خالقانه، 

همچنان پرنشاط و باانگیزه برای رسیدن به 
جامعه مطلوب حرکت خواهد کرد.

این جانب ضمن تسلیت ایام جان سوز 
فاطمیه، فرارسیدن فجر رهایی ملت بزرگ 
ایران و تقارن آن با چهل سالگی تأسیس 
دانشگاه محقق اردبیلی را گرامی داشته و 
خالصانه  ترین سالم و درود خود را به روح 
مطهر امام راحل )ره( و شهدای واالمقام 
است  امید  می کنم.  نثار  اسالمی  انقالب 
بی وقفه  کار و تالش  کلمه و  با وحدت 
بتوانیم به وظیفه خود در رساندن دانشگاه 
به جایگاه واقعی خود در تربیت انسان های 
واال و شایسته نظام اسالمی عمل نموده و 
انقالب اسالمی را بسترساز ظهور حضرت 

امام زمان )عج( قرار دهیم.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: در همین 
جاری  سال  تحصیلی  نیمسال  از  راستا 

فیزیکی  فضای  مشکالت  دانشگاه، 
حل شده و ارائه خدمات به دانشجویان 

بهتر از گذشته صورت گیرد.
دکتر حبیب شهبازی شیران رئیس 
اطالع رسانی  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 

درسی  برنامه  در  افزایی  مهارت  دروس 
قرار  محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجویان 
به صورت  دروس  این  که  است  گرفته 
با  واحدی  دو  و  یک  اختیاری  دروس 
توجه به تخصص موردنیاز و در گروه های 

مختلف آموزشی دانشگاه تعریف شده اند.
دانشجویان  تمام  اینکه  بابیان  وی 
این  دانشگاه در صورت تمایل می توانند 
دروس را از طریق سیستم گلستان بسته به 
نیاز و شناخت شغلی خود انتخاب کنند، 
خاطرنشان کرد: تمامی دروس تعریف شده 
برای همه دانشجویان دانشگاه قابل انتخاب 
است، لیست دروس مهارتی ارائه شده در 
تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  سایت 
تکمیلی نیز در دسترس دانشجویان عزیز 

می باشد.

اینکه  بابیان  نیز  دانشگاه محقق اردبیلی 
ناشر  سه  حضور  با  نمایشگاه  این 
 John بزرگ آوند دانش، چتر دانش و
هدف  گفت:  می شود،  برگزار   Wile
از برگزاری این نمایشگاه ایجاد زمینه 
کتب  به  دانشگاهیان  عموم  دسترسی 
ناشران و شناساندن آثار معتبر علمی و 
تازه های پژوهش در زمینه های مختلف 
علمی، دینی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی و 

تاریخی است.
نمایشگاه  این  در  اینکه  بابیان  وی 
بیش از ۴ هزار عنوان کتاب در حوزه های 
فلسفه،  و  اسالمی  معارف  دین،  علوم 
پایه، علوم  انسانی، علوم  حقوق، علوم 
تربیتی و روانشناسی، علوم ریاضی، فنی 
و مهندسی، علوم رایانه و کشاورزی و 
منابع طبیعی به بازدیدکنندگان ارائه شده 
است، افزود: این نمایشگاه تا هجدهم 
صبح   ۹ ساعت  از  سالجاری  بهمن ماه 
الی ۱۷ عصر در محل سالن نمایشگاه 
و  بوده  دایر  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 
تخفیف ۱۵  دارای  ارائه شده  کتاب های 

الی ۵۰ درصدی می باشند.

پیام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 به مناسبت آغاز دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

دروس مهارت افزایی در برنامه درسی دانشجویان  دانشگاه محقق اردبیلی قرار می گیرد

افتتاح نمایشگاه بزرگ کتب تخصصی در دانشگاه محقق اردبیلی
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هم زمان با آغاز دهه فجر و فرارسیدن 
سالگرد چهل سالگی انقالب اسالمی و 
به همت پایگاه مقاومت دانشگاه، مراسم 
عطرافشانی و تجدید میثاق با آرمان های 
امام راحل و شهدای گران قدر در گلزار 
محقق اردبیلی  دانشگاه  گمنام  شهدای 
دستاورد  نمایشگاه  ادامه  در  و  برگزار 
سازمان  در  اسالمی  انقالب  چهل ساله 

مرکزی دانشگاه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی در این مراسم بابیان اینکه 
هم اکنون در آغازین روزهای دهه پنجم 
با  امیدواریم  انقالب قرار داریم، گفت: 
همت و تالش جمعی بتوانیم دهه پنجم 
را دهه پیشرفت و اعتالی ایران اسالمی 

دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
محقق اردبیلی از مجتمع چاپ و نشر شیران 
بازدید  ابزار سبالن اصل   نگار و شرکت 

نمودند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در راستای تقویت جریان ارتباط دانشگاه 
با مجموعه های صنعتی استان و در ادامه 
هیأت  اعضای  بازدید  برنامه های  سلسله 
علمی از واحدهای صنعتی و تولیدی، با 
برنامه ریزی مرکز ارتباط علمی با جامعه 
و کارآفرینی دانشگاه و همکاری اداره  کل 
اردبیل،  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دانشگاه  از اعضای هیأت علمی  جمعی 
و  صنعتی  مجتمع  دو  از  محقق اردبیلی 
خدماتی »چاپ و نشر شیران نگار« و »ابزار 

نشست شورای نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت دانشگاه محقق اردبیلی 
عالی  آموزش  سامانۀ  خصوص  در 
عملکرد  ارزیابی  فرایند  و   )HES(
دانشکده های  آموزش  حوزه  کارکنان 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر  میرزائی  فرزاد  دکتر  دانشگاه، 
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت، 
بیان  ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
عالی  آموزش  سامانه  تکمیل  فرایند 
روزرسانی  به  اهمیت  بر   ،)HES(

اطالعات سامانه مذکور اشاره کرد.

قرار دهیم.
گذشته  سال  اینکه  بابیان  وی 
انقالب  و  نظام  قسم خورده  دشمنان 
تالش می کردند تا این انقالب به دهه 
و  تالش  همت،  افزود:  نرسد،  پنجم 
روحیه بسیجی در تک تک آحاد جامعه 
اقشار  به ویژه  مردم  مختلف  اقشار  و 
دانشگاهی با رهبری مقام معظم رهبری 
باعث از بین رفتن توطئه های دشمنان 

شده است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل نیز بابیان اینکه انقالب اسالمی 
امسال به بلوغ و کمال چهل سالگی رسیده 
است، گفت: شهدای گران قدر از خانواده، 

سبالن اصل« بازدید نمودند.
بازدید کنندگان ابتدا از مراحل مختلف 
طراحی، چاپ و نشر کتاب، مجله، بروشور، 
کاتالوگ و سایر اقالم علمی و تبلیغاتی در 
یکی از کامل ترین و مجهزترین مجتمع های 

سال  اول  نیمسال  در  افزود:  وی 
 ۹۵ از  بیش   ۱۳۹۷-۹۸ تحصیلی 
درصد دانشجویان اقدام به ارزشیابی 

انقالب  تا  گذشتند  خود  مال  و  جان 
اسالمی به پیروزی رسید.

وی اتحاد، وحدت و همدلی مردم 
انقالب اسالمی  پیروزی  از رمزهای  را 
دانست و تصریح کرد: مردم به خاطر 
احیای کلمه حق و اسالم در کنار یکدیگر 

ایستادند تا انقالب اسالمی به ثمر رسید.
حسنی همچنین حمایت و دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی و پیروی از 
والیت فقیه را یک وظیفه بزرگ و اساسی 

برای مردم دانست.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی نیز بابیان 
اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
سال  چهلمین  با  مصادف  اسالمی 
است،  محقق اردبیلی  دانشگاه  تأسیس 

چاپ و نشر کشور دیدن کردند.
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
از  بازدید  ضمن  ادامه  در  محقق اردبیلی 
سبالن  ابزار  شرکت  مختلف  واحدهای 
اصل)تولیدکننده قطعات موتورسیکلت و 

بار  اولین  برای  و  نموده  اساتید 
حوزه  کارکنان  عملکرد  ارزیابی 
آموزش دانشکده ها با مشارکت بیش 

چهل ساله  دستاورد  نمایشگاه  گفت: 
انقالب اسالمی در زمینه های متعدد جزو 

نمایشگاه های استثنایی است.
وی افزود: این نمایشگاه به صورت 
بازدید  برای  دانشکده ها  در  روزانه 
دانشگاهیان و روز جمعه در محل مصلی 
برگزار  نمازگزاران  بازدید  برای  اردبیل 

خواهد شد.
مراسم،  دو  این  در  است  گفتنی 
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
معاون  اردبیل،  استانداری  اجتماعی 
هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس)ع( 
بسیج  سازمان  مسئوالن  اردبیل،  استان 
اساتید، کارمندان و دانشجویی و جمعی از 
مسئوالن سپاه حضرت عباس)ع( استان 

اردبیل نیز حضور داشتند.

خودرو( با انواع، میزان و چگونگی تولید 
محصوالت آن شرکت آشنا شدند که این 
شرکت حدود ۹۰ نفر اشتغال مستقیم در 
کارخانه و بالغ بر۳۰۰ نفر اشتغال خانگی 
برای سرهم کردن قطعات را بر عهده دارد.

دکتر مهدی داوری مدیر مرکز ارتباط 
دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی 
ضمن  بازدید  این  در  نیز  محقق اردبیلی 
این  سهم  و  توفیقات  از  خرسندی  ابراز 
شرکت ها در رونق اشتغال و توسعه صنعتی 
و اقتصادی استان، برای همکاری متقابل 
دانشگاه و مؤسسات یادشده اعالم آمادگی 
و نقش اعضای هیأت علمی متخصص در 
رشته های متعدد را حائز اهمیت توصیف 

نمود.

انجام  دانشجویان  درصدی    ۷۹ از 
پذیرفت.

نشست  این  در  است  گفتنی 
و  ارزیابی  نظارت،  شورای  اعضای 
بررسی  به  دانشگاه  کیفیت  تضمین 
فرایند  خصوص  در  نظر  تبادل  و 
مقاطع  راهنمای  اساتید،  ارزشیابی 
تحصیالت تکمیلی و ارزیابی عملکرد 
ها  دانشکده   آموزش  حوزه  کارکنان 
توسط دانشجویان و همچنین ارزیابی 
بهبود  های  برنامه   تدوین  و  درونی 
دانشگاه  آموزشی  گروه  های  کیفیت 

پرداختند

معاون فرهنگی-سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های کشور: 

بزرگ ترین دستاورد
 انقالب اسالمی ایجاد هویت 

در دنیا است
معاون فرهنگی-سیاسی نهاد نمایندگی مقام 
گفت:  کشور  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
است  این  اسالمی  انقالب  دستاورد  بزرگ ترین 

که در دنیا هویت ایجاد کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
صالحی  محمدمهدی  حجت االسالم والمسلمین 
در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و سالروز شهادت حضرت فاطمه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  مسجد  در  زهرا)س( 
گفت: آرمان و شعار انقالب اسالمی که برگرفته 
از مکتب اهل بیت)ع( است، بسیار متعالی است.

انقالب  به دستاوردهای بزرگ  اشاره  با  وی 
سلطه  چنگال  از  شدن  خارج  افزود:  اسالمی، 
جمله  این  از  هویت  ایجاد  و  امنیت  آمریکا، 

هستند.
صالحی ضمن مقایسه برخی از دستاوردهای 
انقالب،  از  قبل  با  حاضر  عصر  در  زنان  حوزه 
افزود: قبل از انقالب شاهد حضور ۱۵ درصدی 
زنان به عنوان اساتید دانشگاه بودیم که این آمار 
در  است.  رسیده  درصد   ۳۰ از  بیش  به  امروز 
رشته  انقالب هفت  از  قبل  زنان  عرصه ورزش 
برکت  به  ولی  بود  فعال  زنان  برای  ورزشی 

انقالب امروز به ۳۸ رشته افزایش یافته است.
معاون فرهنگی-سیاسی نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های کشور بابیان اینکه 
همه  که  کرد  ایجاد  گفتمانی  اسالمی  انقالب 
تدابیر چند صدساله نظام لیبرال دموکراسی را به 
چالش کشید، تصریح کرد: در این چهل سال با 
تالش همه آحاد جامعه، نهضت اسالمی تشکیل 

شد و توانستیم آن را حفظ کنیم.
وی با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی برگرفته 
افزود:  است،  زهرا)س(  حضرت  انقالب  از 
است  این  اسالمی  انقالب  دستاورد  بزرگ ترین 

که در دنیا هویت ایجاد کرد.
حسنی  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
در دانشگاه محقق اردبیلی نیز بابیان اینکه امروز 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  در 
ایران وظیفه ما سنگین است و باید از این به بعد 
انقالب اسالمی به کمال خود رسیده است،  که 

بتوانیم خدمات بیشتری را در نظام انجام دهیم.
مقدس  نظام  در  خدمت  اینکه  بابیان  وی 
جمهوری اسالمی ایران به نوعی خدمت در عصر 
اهل بیت)ع( است، افزود: باید به این اصل توجه 
داشته باشیم که نظام والیت فقیه برگرفته از نظام 

مهدوی است.

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی از مجتمع چاپ و نشر شیران نگار
 و شرکت ابزار سبالن اصل

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام 
 افتتاح نمایشگاه دستاورد چهل ساله انقالب اسالمی
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دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 
استان  دانشگاه های  سایر  با  همگام 
راهپیمایی  در  اردبیل  مردم والیی  و 
اردبیل شرکت  در  بهمن  یوم اهلل 22 

کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشگاهیان 
استان  دانشگاه های  سایر  با  همگام 
راهپیمایی  در  اردبیل  مردم والیی  و 
اردبیل شرکت  در  بهمن  یوم اهلل 22 

کردند.
دانشگاهیان  است  گفتنی 
مسیر  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
»اهلل اکبر«،  شعارهای  با  راهپیمایی 
بر  »مرگ  آمریکا«،  بر  »مرگ 

اسرائیل«، »مرگ بر استکبار« فریاد 
خشم و انزجار خود را از دشمنان 
اعالم  جهانیان  به  اسالم  و  نظام 
کرده و تداوم انقالب اسالمی ایران 
را تا همیشه تاریخ به جهانیان نشان 

دادند.
رئیس   معاون  است  شایان ذکر 
جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه 
کشور سخنران پایانی راهپیمایی 22 

بهمن اردبیل بود.

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان عزیز نخستین فعال ، محمد عزیزی، دکتر مهدی و دکتر حسین محب الدینی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: مراسم رونمایی از کتاب های 
دانشگاه  اعضای هیات علمی  تالیفی 

برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
انعقاد  جلسه  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
و  دانشگاه  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
بیان  با  استان  عمومی  های  کتابخانه 
این مطلب افزود: تعامل بین دانشگاه 
کتابخانه های  نهاد  و  اردبیلی  محقق 
عمومی باید بیش از پیش تقویت شود.
این  همکاری  اینکه  بیان  با  وی 
و  ترویج  موجب  تواند  می  نهاد  دو 
شود،  کتابخوانی  فرهنگ  گسترش 
عمومی  های  کتابخانه  کرد:  تصریح 
برنامه ها و مسابقات مختلف دارد که 
در  شرکت  برای  را  دانشجویان  باید 
و  ترغیب  ها  برنامه  و  مسابقات  این 

تشویق کرد.
اشاعه  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
بین  در  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
زیرساخت های  تامین  و  دانشجویان 

موضوع  مورد،  این  در  نیاز  مورد 
و  دانشگاه  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
کتابخانه های عمومی است، تصریح 
و  ظرفیت های  از  گیری  بهره  کرد: 
توانایی های بالقوه طرفین در راستای 
ارتقای  فرهنگی،  خدمات  افزایش 
فرهنگ عمومی استان و کوشش برای 
سوق دادن دانشجویان به امر مطالعه 
فرهنگ  سرانه  ارتقای  غیردرسی، 
ترویج  و  استان  سطح  در  مطالعه 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تالش در 
جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در 
سند چشم انداز ۱۴۰۴ از جمله اهداف 

این تفاهم نامه همکاری است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
های  کتابخانه  دسترسی  کرد:  اضافه 
عمومی به پایگاه های علمی خریداری 
شده برای دانشگاه را فراهم می کنیم 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  تا 
خارج از دانشگاه های استان که عضو 

کتابخانه هستند، بتوانند از آن استفاده 
کنند.

کتابخانه های  نهاد  کل  مدیر 
اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  عمومی 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه 
بسیار  ثمر  و  خیر  منشا  می تواند 
باشد، تصریح کرد: نهاد کتابخانه های 
دارد  بزرگی  ظرفیت های  عمومی 
دانشجویان  و  دانشگاه  کارکنان  که 
بهره مند  ظرفیت ها  این  از  می توان 

شوند.
رباب عزیزخانی با اشاره به اینکه 
آماده همکاری و مشارکت در برنامه های 
دانشگاه محقق اردبیلی هستیم، اضافه 
کرد: آماده برگزاری مراسم رونمایی از 
کتاب های تالیفی اعضای هیات علمی 
و نشست های کتابخوانی در دانشگاه 

هستیم.
دسترسی  اگر  کرد:  اضافه  وی 
کتابخانه های عمومی به پایگاه های 
حرکت  شود،  فراهم  دانشگاه  علمی 

ماندگار خواهد بود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 مراسم رونمایی از کتاب دانشگاهیان برگزار شود
مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 

مطرح کرد: 

تالش مسئوالن دانشگاه 
ارائه غذای با کیفیت عالی 

و سالم به دانشجویان 
است

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: تالش ما به عنوان مسئوالن دانشگاه، ارائه 
دانشجویان  به  سالم  و  عالی  کیفیت  با  غذای 

است.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
هم اندیشی  جلسه  در  االسالمی  شیخ  علی 
ضمن  دانشگاه  غذاخوری  اداره  کارکنان  با 
سالگرد  چهلمین  و  فجر  دهه  ایام اهلل  تبریک 
تالش  از  تقدیر  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
غذاخوری  اداره  کارکنان  صادقانه   های 
سعی  همواره  مسئوالن  گفت:  دانشگاه، 
در  سالم  و  عالی  کیفیت  با  غذای  می کنند 

اختیار دانشجویان قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به نظارت دقیق و کامل 
غذاخوری،  بخش  در  دانشگاه  محترم  ریاست 
عملکرد غذاخوری دانشگاه بسیار خوب است 

و در آینده انتظار می رود به درجه عالی برسد.
سعه صدر،  گشاده رویی،  شیخ االسالمی 
دقت در امور، رعایت مسائل بهداشتی و جلب 
وظایف  مهم ترین  از  را  دانشجویان  رضایت 

کارکنان اداره غذاخوری برشمرد.
حراست  مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز وظیفه کارکنان اداره 
غذاخوری را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
اداره  کارکنان  میان  در  باید  حرفه ای  اخالق 

غذاخوری نهادینه شود.
وی افزود: توجه به خوش رفتاری، تکریم و 
احترام به ارباب رجوع، صداقت و پاک دستی 
غذاخوری  کارکنان  خصوصیات  مهم ترین  از 
می باشد و به لطف خدا این اخالق و خصیصه ها 

در بین همکاران قابل مشاهده است.

بازدید کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی از نمایشگاه دستاوردهای
 چهل ساله انقالب اسالمی در اردبیل


