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امام خمینی )ره(:
باید دانشگاه ها خودکفا بشوند

 که احتیاج به دانش غرب
 نداشته باشند.

صفحه2

»یا مقلب  القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، حّول حالنا الی احسن 
الحال«

دانشگاهیان عزیز دانشگاه محقق اردبیلی
با اهدای سالم و درود؛

نوروز نمادی از فرهنگ غنی سرزمین عزیزمان ایران است که از نیاکان پاک سرشت به یادگار مانده و 
نماد نو شدن و نو اندیشیدن و تفکر در قدرت بیکران پروردگار یکتاست. در فصل رستاخیز طبیعت، نو 

شدگی، سرزندگی و تحول به عالم هستی برمی گردد و زمستان با تمام سختی هایش می گذرد.
در سالی که گذشت علیرغم فشارهای اقتصادی ظالمانه تحمیلی از سوی دشمنان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران، با همت جمعی همکاران گران قدر شاهد فعالیت های گسترده ای در ابعاد 
مختلف بودیم. یقین دارم که با یاری خداوند متعال در سال جدید نیز با تالش شما همکاران ارجمند، 

این حرکت تداوم خواهد یافت.
 امیدوارم سال جدید برای همه ما، سال برنامه ریزی توام با همت و تالش مضاعف باشد تا 
بتوانیم به قدر وسع خود به مسئولیت های خطیر اجتماعی، علمی و پژوهشی خود عمل  نموده و در 

راستای رفع مشکالت جامعه موثر واقع شویم.
ضمن تبریک آغاز سال نو به  تمامی همکاران ارجمند و خانواده محترمشان، از خداوند متعال 

سالی همراه با موفقیت و شادکامی برای تک تک عزیزان مسئلت می نمایم.
دکتر عزیز حبیبی ینگجه

رئیس دانشگاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْلَبَْصارِ یَا ُمَدبَِّر اللَّیِْل َو النََّهارِ یَا 
ْل َحالَنَا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ ُمَحوِّ

هیات رئیسه محترم، اساتید، کارکنان، دانشجویان 
ایثارگران  و  شهدا  معظم  های  خانواده  و  عزیز 
نوروز  عید  فرارسیدن  اردبیل،  استان  دانشگاههای 
سال 1398 را خدمت شما و خانواده محترم صمیمانه 
ساده  با  امیدوارم  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک 
برگزار کردن این عید بزرگ، نوروزی شاد و سالی 

پرخیر و برکت داشته باشیم.
دانشگاهیان عزیز! هم اکنون در برهه ای از تاریخ اسالم قرار داریم که خداوند باری تعالی نعمت 
پیشرو بودن آنرا بردوش نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم والیت مدارش نهاده است. بی تردید 
دشمنان داخلی، خارجی، منافقین و بخصوص استکبار جهانی در طول تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی 
از تمام توطئه ها، حیله ها و شیطنت هایشان برای نابودی آن، بهره جسته اند اما در این میان به طور مکرر 

از مردمان غیور و والیتمدار این مرزوبوم سیلی محکمی خورده اند.
امروز وظیفۀ دانشگاهیان خیلی بزرگتر از گام اول انقالب است، همانطوریکه حضرت امام خمینی)ره( 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی فرمودند: »دانشگاه مبدأ همۀ تحوالت است«؛ در بیانیۀ گام دوم انقالب 
اسالمی نیز که از سوی مقام معظم رهبری )مدظّله العالی( صادر گردید، باتاکید بر علم و پژوهش، معنویّت 
و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی اسالمی؛ وظیفۀ 
دانشگاهیان بویژه اساتید و دانشجویان خطیر بوده و تحقق آن نیازمند حرکتی جهادی، تالشی خستگی 
ناپذیر، بصیرتی عمارگونه، استقامتی زینبی وار و صبر و شجاعت انقالبی است تا همانند گام اول منشاء 

اثر و تحول باشد.
اینجانب از همۀ دانشگاهیان بخصوص اساتید و دانشجویان محترم درخواست می کنم گام دوم 
انقالب اسالمی و توصیه های حکیمانۀ مقام معظم رهبری )مدظّله العالی( را سرلوحۀ فعالیت خود در 

سال98 قرار دهند.
از خداوند منان مسئلت دارم در لحظه تحویل سال دعای خیر همۀ ما را در جهت اعتالی آرمانهای 
نظام اسالمی و ظهور حضرت ولیعصر)عج( بپذیرد و احواالت قلب مارا به حالی نیکو مبدل گرداند.ان 

شا اهلل
عبداله حسنی

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت عید نوروز؛

نوروز نماد فرهنگ غنی ایران است 
پیام تبریک مسئول نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی

 به مناسبت آغاز سال 1398

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت عید نوروز؛

نوروز نماد فرهنگ غنی ایران است 
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عضو هیات علمی دانشگاه و رتبه برتر چهارمین 
جشنواره علمی سلمان فارسی:

عصر جدیدی از جنگ
 با پیدایش مفهوم اینترنت 

و پیاده سازی آن آغاز 
شده است

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رتبه 
برتر چهارمین جشنواره علمی سلمان فارسی گفت: عصر 
جدیدی از جنگ با پیدایش مفهوم اینترنت و پیاده سازی 

آن آغاز شده است.
دکتر محمد حسن یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه 
و مترجم کتاب »چریک سایبری« که رتبه برتر چهارمین 
جشنواره علمی سلمان فارسی  139۷ را کسب کرده 
است، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با بیان این 
مطلب افزود: »فضای سایبری« کاربردی نظامی  پیدا کرده 
است و زمینه نسل جدیدی از اقدامات نظامی  را در بخش 
های جنگ سایبری، حمالت سایبری، و عملیات سایبری 

فراهم کرده است.
وی ادامه داد: اگرچه دولت ها خود را صاحب اصلی 
این حوزه می دانند، ولی نباید فراموش کنیم که اشخاص 
حقیقی می توانند قدرتمندتر از دولت ها باشند که این 
اشخاص چریک سایبری هستند و »چریک سایبری« 
هشداری است برای دولت ها که تصور می کنند در 

فضای سایبری و اینترنت قدرتمند ترین نهاد هستند.
فناوری  از  استفاده  بدون  امروزه  داد:  ادامه  یزدانی 
اطالعاتی و فضای سایبری زندگی اجتماعی با مشکل 
مواجه می شود و برای استفاده از فناوری اطالعاتی و 
فضای سایبری با رویکرد انتقادی نیاز به مقدماتی داریم 
که در این کتاب کوشش شده است راهنمایی کلی برای 

افراد اپراتور در فضای سایبری فراهم شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رتبه 
برتر چهارمین جشنواره علمی سلمان فارسی با بیان اینکه 
جشنواره علمی سلمان فارسی با موضوع پدافند غیر 
عامل هر ساله به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر 
عامل برگزار می شود، افزود: چهارمین جشنواره سلمان 
فارسی با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی مقاالت برتر 
دانشمندان و دانش آموختگان و مخترعان برتر در حوزه 

پدافند غیرعامل برگزار شد.
 به گفته یزدانی، از دیگر اهداف این جشنواره می
توان به ایجاد بانک اطالعات از اساتید و پژوهشگران، 
نهادهای لشکری و کشوری  و  مخترعان و سازمان ها 
در حوزه پدافند غیرعامل، حمایت و هدایت معنوی 
از برگزیدگان جشنواره، مدیریت توسعه دانش پژوه و 
فعالیت ها با بهره گیری از تمام ظرفیت های علمی و آموزشی 

کشور و بومی سازی در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد.
مترجم کتاب »چریک سایبری« گفت: این کتاب 
شرح جامعی از مفهوم چریک سایبری را از نظر تئوریکی، 
سازمانی و فنی ارائه می دهد که فصل یک کتاب مبانی 
نظری و اعتقادی چریک سایبری را توصیف می کند و 
فصل دوم مهم ترین موضوع در چریک سایبری را که 
گروه  های هکر و اعضای آنها هستند را اشاره می کند 
و فصل سوم تاکتیک ها، ابزار و رویه  های مبارزه با چریک 
سایبری را توضیح می دهد و در پایان، با نگاهی به فعالیت 
 های گروه های هکر دولتی و غیردولتی، درس هایی که 
می توان از آنها گرفت، در فصل چهار ارائه شده است و 
بخش آخر فصل چهارم پیامدهای تحوالت آینده را بر 
روی چریک سایبری، گروه های هکر، تاکتیک ها، ابزار و 

روش های عملیاتی مورد استفاده آنها  را بررسی می کند. 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: در مراسمی با حضور معاون اول 
رئیس جمهور از ۴3 دانشجوی نمونه 
دانشجوی  آنها  از  نفر  دو  که  کشور 
دانشگاه محقق اردبیلی هستند، با اهدای 

لوح و تندیسی تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
با  حبیبی  عزیز  دکتر  اردبیلی،  محقق 
و  بیست  در  افزود:  خبر  این  اعالم 
هفتمین جشنواره تجلیل از دانشجویان 
دانشجوی  نفر   ۲۷ از  کشور،  نمونه 
دانشگاه  های وزارت علوم، تحقیقات 

و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
دانشجوی  انتخاب  از  طبیعی  منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان نخبه 

برتر علمی خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
اعالم  با  قویدل  اکبر  دکتر  دانشگاه، 
خواه  جنت  جواد  گفت:  خبر  این 
تخصصی  دکتری  مقطع  دانشجوی 
رشته انرژی های تجدیدپذیر در پنجاه 
از  تجلیل  مراسم  سال  ششمین  و 
برگزیدگان جایزه بنیاد البرز به عنوان 

نخبه برتر علمی تقدیر شد.
پنجم  مراسم  این  افزود:  قویدل 
اسفندماه سالجاری با حضور معاون 
و  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی 
رئیس  و  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
سازمان اوقاف و امور خیریه در سالن 
سوره حوزه هنری تهران برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این مراسم از 
۵9 نخبه علمی کشور متشکل از ۵ 
دانشمند، ۴ مخترع، ۴۰ دانشجو و 1۰ 

طلبه علوم دینی تجلیل شد.
فرهنگی  بنیاد  است  ذکر  شایان 
البرز در سال 13۴۲ با هدف کمک 

و فناوری و  1۶ نفر دانشجوی دانشگاه 
 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به عنوان برگزیدگان این دوره 

تقدیر شد.
پرزور  پرویز  اینکه  بیان  با  وی 
تخصصی  دکتری  مقطع  دانشجوی 
میالد  و  روانشناسی  رشته  ناپیوسته 
مقطع  دانشجوی  آبادی  حمل  پیران 
کارشناسی پیوسته رشته تربیت بدنی 
و علوم ورزشی دو دانشجوی نمونه 
از دانشگاه محقق اردبیلی در بیست و 
هفتمین جشنواره تجلیل از دانشجویان 

طریق  از  کشور  فرهنگ  اشاعه  به 
بنیاد  به  نام »جایزه  اعطای جوایزی 
پژوهندگان  دانشمندان،  به  البرز« 
ایرانی،  برتر  دانش آموختگان  و 

بودند، تصریح کرد: در  نمونه کشور 
دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  دو  حالی 
محقق اردبیلی در این همایش به عنوان 
دانشجوی نمونه کشور انتخاب شدند 
که از برخی دانشگاه های سطح باال در 
این لیست، دانشجویی وجود نداشت 
و این نشان از کیفیت باالی علمی و 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  آموزشی 

است.
یادآور می شود که این مراسم با 
حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، دکتر منصور غالمی، 

به همت بزرگمرد خیراندیش مرحوم 
حسینعلی البرز تاسیس شد و از آن 
به  را  ارزشی  با  تاکنون جوایز  سال 
افراد برگزیده اهدا کرده که این مهم 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  سعید 

آموزش پزشکی برگزار شد.
شایان ذکر است طی دو سال اخیر نیز 
سجاد رشید دانشجوی مقطع کارشناسی 
و  بیست  در  بالینی  روانشناسی  رشته 
ششمین و یاشار هاشمی دانشجوی مقطع 
دانشگاه  از  برق  مهندسی  رشته  دکتری 
پنجمین  و  بیست  در  اردبیلی  محقق 
عنوان  به  نمونه  دانشجوی  جشنواره 
دانشجویان نمونه کشوری برگزیده شده 

بودند.

طی سنوات اخیر در قالب همایش های 
مسئوالن  حضور  با  استانی  و  ملی 
و  وزارتخانه ها  مقامات  و  کشوری 

دانشگاه ها برگزار شده است.

دو دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان:

  دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان نخبه برتر علمی تجلیل شد

با حضور معاون اول رئیس جمهور:
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
و  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در 
فعاالن فضای مجازی: ۴1 درصد فارغ 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  التحصیالن 
از  ارشد  کارشناسی  مقطع  کنکور  در 

دانشگاه های مطرح پذیرش شده اند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست خبری با 
با  مجازی  فضای  فعاالن  و  خبرنگاران 
اعالم این خبر افزود: تعداد قبولی دانشگاه 
عالی  آموزش  نماد  نوعی  به  که  تهران 
کشور است، در این آزمون که هیچگونه 
درصد   ۴3 ندارد  وجود  بندی  سهمیه 
است که نشان می دهد سطح آموزش 
دانشگاه محقق اردبیلی با دانشگاه های 

مطرح کشور تقریبا هم سطح است.
 ۴۰ حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  درصد 
محقق اردبیلی دارای مرتبه علمی دانشیار 
از  نفر  دو  کرد:  اضافه  هستند،  استاد  و 
زمره  در  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار 
به  علمی  هیات  عضو  یک  و  گرفته 
و یک  برجسته کشور  عنوان شیمیدان 
نفر از اعضای هیات علمی هم به عنوان 
پراستنادترین استاد علوم انسانی کشور 

شناخته شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: ۲۷ نفر از دانشجویان دانشگاه های 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
شده  انتخاب  نمونه  دانشجویان  عنوان 
اند که دو نفر از آنها دانشجوی دانشگاه 
محقق اردبیلی هستند که این در تاریخ 
در  زیرا  است  بوده  سابقه  بی  دانشگاه 
۴۰ سال گذشته ۲ دانشجوی دانشگاه به 
عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب 
شده بودند و امسال هم دو نفر به عنوان 

دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شدند.
تعداد  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
واحدهای  رشد  مرکز  فناور  هسته های 
فناوری دانشگاه در سالجاری رشد ۵۴ 
داشته  گذشته  سال  به  نسبت  درصدی 
است، افزود: تا پارسال 33 هسته فناور 
در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
فعالیت می کردند که امسال به ۵1 هسته 

فناور افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه امسال 1۵ نفر عضو 

وقت جذب  تمام  جدید  علمی  هیات 
تعداد  افراد  این  با  داد:  ادامه  ایم،  کرده 
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
اردبیلی به 38۵ نفر افزایش یافت و در 
رشته  در ۲۲  را  نفر  هم ۲۲  آتی  سال 

جذب خواهیم کرد.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
و  کشور  وضعیت  دلیل  به  اینکه  بیان 
جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور شروع 
پروژه های جدید سخت است اما ما با 

حمایت های استاندار اردبیل پروژه های 
جدیدی را شروع کرده ایم.

حبیبی افزود: فاز سوم دانشکده فنی 
و مهندسی را با ۴ هزار و 8۰۰ متر مربع 
شروع کردیم و فونداسیون در حال آماده 
سازی است و یک بلوک خوابگاهی با ۴ 
هزار و ۲۵۰ متر مربع در دهه فجر کلنگ 
زنی کرده و مطالعه استخر ورزشی را هم 

شروع کرده ایم.
سه   98 سال  در  کرد:  اضافه  وی 
پروژه ساختمان جدید دانشکده ادبیات 
آزمایشگاه  مجموعه  انسانی،  علوم  و 
های دانشکده فنی و مهندسی و کتابخانه 

مرکزی افتتاح خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
علمی کشور 8  تولیدات  افزایش  میزان 
درصد است و این در حالی است که میزان 
تولید علمی این دانشگاه ۵۰ درصد است.

دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
و  استان  دولتی  تنها  اردبیلی  محقق 
آبروی استان است، اظهار کرد: بودجه 
با  که  است  ملی  دانشگاه،  اعتبار  و 
حمایت استاندار اردبیل برای اولین بار 
از اعتبارات استانی هم برای پروژه های 
شده  داده  تخصیص  بودجه  دانشگاه 
است که این نگاه استاندار به دانشگاه 

جای تقدیر دارد.

حبیبی در نشست خبری با خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی:

۴1 درصد فارغ التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی در کنکور مقطع کارشناسی ارشد
 از دانشگاه های مطرح پذیرش شده اند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
باید قدردان رشادت های شهدا باشیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در مراسم گرامیداشت 
روز شهدا و تجلیل از فرزندان شهدا در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه شش 
نفر از همکاران هیات علمی و کارمند 
فرزندان  جزو  محقق اردبیلی  دانشگاه 
با  عزیزان  این  گفت:  هستند،  شهدا 
پشتکار خود، راه و روش پدران خود را 

ادامه داده اند.
قدردان  باید  ما  اینکه  بیان  با  وی 
رشادت های شهدا باشیم؛ چراکه امنیت 
هستیم،  شهدا  خون  مدیون  را  امروز 
افزود: ما نیز باید در فعالیت های خود 
جدی باشیم و پایبندی خود را به نظام و 

انقالب نشان دهیم.
عنوان  به  ما  کرد:  تاکید  حبیبی 
دانشگاهیان نباید کارمان را سست گیریم؛ 
چراکه سستی و عدم تالش مضاعت، 
توهین به راه، روش و افکار شهدا است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
همچنین با اشاره به وضعیت آموزشی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به 
محقق اردبیلی،  دانشگاه  در  تحصیل 

اخیر  بررسی های  تصریح کرد: طبق 
علمی  وضعیت  که  شدیم  متوجه 
دانشگاه  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 
بسیار  دانشجویان  سایر  به  نسبت 
مطلوب است که این مهم باعث افتخار 

ما است.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه مرگ برای شهدا معنا ندارد؛ 
چراکه شهدا همیشه زنده هستند، گفت: 

امروز انقالبی بودن و انقالبی ماندن با 
تالش و احساس مسئولیت محقق می 

شود.
را  کارشان  شهدا  کرد:  اضافه  وی 

صرفا برای رضایت الهی انجام داده اند.
گروه  رئیس  یحیوی  طاهر 
دانشگاه  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 
فلسفه  به  اشاره  با  نیز  محقق اردبیلی 
شهدا،  روز  بنام  اسفند   ۲۲ نامگذاری 
گفت: این نامگذاری به این دلیل صورت 
گرفته است که حدود یک سوم شهدای 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

باید قدردان رشادت های شهدا باشیم

رئیس دانشگاه در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل :

تأکید مقام معظم رهبری به نقش جوانان در گام دوم 
انقالب نقشه راه است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تاکید مقام معظم رهبری به نقش جوانان در گام دوم انقالب 
اسالمی نقشه راهی برای همه مسئوالن است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور دانشجویان 
دانشگاه های استان اردبیل با بیان این مطلب افزود: جوانان باید در حوزه علمی، پژوهشی و آموزشی بیش 

از پیش نقش آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید در توسعه و پیشرفت کشور نقش اساسی داشته باشند، اضافه کرد: 
اقتصاد دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته نقش مهم و موثری دارند و در کشور ما هم باید تالش کنیم 

اقتصاد دانش بنیان در حوزه اقتصادی به جایگاه واقعی خود برسد.
حبیبی با بیان اینکه همه ما مدیون ایثارگری ها و فداکاری های شهدا و ایثارگران هستیم، اظهار کرد: 

باید راه شهدا را ادامه دهیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: امروز دشمنان نظام و انقالب اسالمی جنگ تمام عیار 
اقتصادی را به کشور تحمیل کرده اند بنابراین هر یک از ما باید با الگو گرفتن از شهدا در این جنگ به 

نقش خود عمل کنیم.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیل و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل گفت: باید در 

تمام امور از شهدا الگوگیری کنیم و این الگوها را در زندگی پیاده کنیم.
وی با بیان اینکه اسالم به کشور و دنیا عزت داده است، افزود: باید با تمام توان از نظام و انقالب 

اسالمی دفاع کرده و برای صدور این انقالب بیشتر از قبل تالش کنیم.
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مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیل گفت: ترویج ازدواج آسان یک 

هنر است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
دانشگاه  دانشجویی  ازدواج  جشن  در 
ما  هدف  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
ترویج ازدواج آسان در میان دانشجویان 
است، گفت: توقع ما از خانواده ها نیز 
این است که به سراغ ازدواج های آسان 

بروند.
وی افزود: در سالجاری 1۴۰ زوج 
دانشگاه  دانشجویی  ازدواج  طرح  در 
محقق اردبیلی حضور یافتند و ثبت نام 
کنندگان با انتخاب زمان دلخواه عازم سفر 

زیارتی مشهد مقدس می شوند.
سفر  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
زیارتی کارگاه های مختلف آموزشی 
حضور  با  خانواده  تحکیم  زمینه  در 
اساتید برجسته کشوری تدارک دیده 
دانشجویان  کرد:  تصریح  است،  شده 
در طول زندگی خود نماز را فراموش 
کلید  وقت  اول  نماز  چراکه  نکنند؛ 

گشایش زندگی است.
حسنی ازدواج را یک امر توحیدی و 
در عین حال اجتماعی دانست و افزود: ما 
باید ارتباط خودمان را با خدا حفظ کنیم 
تا آرامش واقعی در زندگیمان ایجاد شود.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه اساس دین ما صداقت، امانت داری 
خاطرنشان  است،  تعهدات  و  عمل  و 
کرد: اظهار محبت، خوشرویی و خوش 
رفتاری، رعایت حقوق، همکاری، احترام 
چشم  و  تعامل  مدارا،  و  رفق  متقابل، 
در  و  زیستی  ساده  و  قناعت  پوشی، 
نظر گرفتن رضایت خداوند از وظایف 

مشترک مرد و زن نسبت بهم هستند.
معاون  کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
ازدواج  جشن  این  گفت:  اردبیلی 
پیروزی  سال  چهلمین  با  دانشجویی 
انقالب اسالمی و چهلمین سال تاسیس 
شده  مصادف  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

است.
وی با بیان اینکه دانشجویان در بعد 
فردی و اخالقی احترام به پدر و مادر 
و قدردانی از آنها و طلب استعانت از 
پروردگار و ائمه معصومین را سرلوحه 
کار خود قرار دهند، افزود: دانشجویان 
مزدوج عشق و محبت را در زندگی خود 

به کار برند.
سیاه کوهیان با بیان اینکه در حال 
حاضر دشمن با تمام وجود وارد صحنه 
کشور  علیه  اقتصادی  جنگ  و  شده 
تحمیل کرده است، تصریح کرد: در چنین 
وضعیتی امید ما به جوانان است تا با تمام 
وجود در عرصه های علمی، فرهنگی، 

اجتماعی و خالقیتی وارد عرصه شوند.
و  صدا  مدیرکل  مالاحمدی  علی 

سیمای مرکز اردبیل نیز آینده نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران را امیدوارکننده 
دانست و افزود: علی رغم وجود برخی 
مشکالت معیشتی، با همت، اراده و برنامه 
ریزی خوب می توان بر مشکالت فائق 
آمد و ساده زیستی و قناعت نیز بسیاری 

از مشکالت را حل می کند.
نیز  تاریخ  به  اگر  کرد:  تاکید  وی 
بنگریم مشاهده می کنیم که بسیاری از 
زندگی های ساده، دستاوردها و موفقیت 

های چشمگیری داشته است.
و  درست  استفاده  به  مالاحمدی 
مناسب از فضای مجازی تاکید کرد و 
گفت: در حال حاضر ۲۶9 شبکه فارسی 
زبان ماهواره ای برای از بین بردن هویت، 
ایدئولوژی و نگرش های ما فعالیت می 
کنند که در این راستا باید هوشیار باشیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل 
با بیان اینکه فشار روانی و عملیات رسانه 
ویژه  به  ایران  ملت  علیه  دشمنان  ای 
جوانان بسیار زیاد است، تصریح کرد: در 
همین راستا ترویج ازدواج آسان و تحکیم 
مبانی خانواده از برنامه های مهم ما در 

صدا و سیما است.
گفتنی است اجرای نمادین مراسم 
تجلیل  و  سنتی  موسیقی  عقدخوانی، 
محقق  دانشگاه  مزدوج  دانشجویان  از 
اردبیلی از بخش های دیگر این جشن 

بود.

تجلیل از دو عضو هیات 
علمی دانشگاه در زمره یک 
درصد دانشمندان برتر جهان

طی مراسمی از دو عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی که در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار 

گرفته بودند، با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم با بیان اینکه 
حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در زمره یک درصد 
دانشمندان برتر جهان افتخاری برای دانشگاه و استان است، 
از اعضای هیات علمی  نفر  اکنون دو  تصریح کرد: هم 
دانشگاه در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند 

که امیدوارم این تعداد در سال های آتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه باید گام های علمی را محکم برداریم، 
اساتید و  با حضور  تقویت جایگاه دانشگاه  اضافه کرد: 

دانشجویان فعال در حوزه علمی و پژوهشی ارتقا می یابد.
اینکه دانشگاه از پژوهش های علمی  بیان  با  حبیبی 
دانشجویان و اعضای هیات علمی حمایت می کند، اظهار 
کرد: این حمایت ها در قالب بسته های تشویقی انجام می 
شود تا دانشجویان و اساتید برای انجام امور علمی تشویق 

و ترغیب شوند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه تالش ما 
سوق دادن اعضای هیات علمی به سمت پژوهش های سطح 
باال است، ادامه داد: هویت دانشگاه، هویت علمی است و 

باید در مسیر علمی بیش از پیش تالش کنیم.
یادآور می شود دکتر حسین شایقی در رشته برق برای 
چهارمین بار و دکتر عباس نجاتی در رشته ریاضی برای 
سومین بار در زمره یک درصد دانشمندان برتر قرار گرفته اند 

که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

برگزاری آزمون دکتری
 در دانشگاه محقق اردبیلی

گروه های  دکتری  آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
مختلف آزمایشی در روز جمعه سوم اسفندماه سالجاری در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم مصری 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه آزمون دکتری گروه های مختلف آزمایشی در 
دانشگاه محقق  در  اسفندماه سالجاری  روز جمعه سوم 
اردبیلی برگزار شد، گفت: در این آزمون یک هزار و 1۶۴ 
نفر داوطلب زن و یک هزار و 8۷3 نفر داوطلب مرد در 
گروه های آزمایشی علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، 
کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان حضور 

داشتند.
وی با بیان اینکه محل برگزاری آزمون در دانشگاه محقق 
اردبیلی در شش حوزه دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان 
شیخ صفی، دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی در نظر گرفته شده بود، افزود: در این 
آزمون حدود 3۰۰ نفر نیز به عنوان عوامل برگزاری آزمون 

مشارکت  داشتند.
مصری با بیان اینکه به منظور رفاه حال داوطلبان دو 
پارکینگ مجزا در سایت های شرقی و غربی دانشگاه برای 
اتومبیل های داوطلبان در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: 
همچنین در این آزمون عوامل اورژانس، آتش نشانی، نیروی 

انتظامی و راهنمایی و رانندگی همکاری الزم را داشتند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل:

ترویج ازدواج آسان یک هنر است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
تاریخ  موزه  ثبت  از  اردبیلی  محقق 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی در کمیته 
مجموعه  های  و  موزه ها  بین المللی 
دانشگاهی)UMAC( شورای  بین المللی 

موزه ها )ایکوم( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور گفت: طی 
تاریخ  موزه  ماهه  چندین  تالش های 
علوم دانشگاه و ارائه پرونده و مستندات، 
این موزه در کمیته بین المللی موزه ها و 
 )UMAC( دانشگاهی  های  مجموعه 

شورای بین المللی موزه ها)ایکوم( به 
ثبت رسیده است.

راستا  همین  در  داد:  ادامه  وی 
پایگاه  در  دانشگاه  علوم  تاریخ  موزه 
به  المللی  بین  نهاد  این  اطالع رسانی 
http://university اینترنتی  آدرس 
museumsandcollections.
net/ardebil/ardabilscience

historymuseum  ثبت و معرفی 
شده و در معرض دید جهانی قرار گرفته 

است.
بضاعت پور با بیان اینکه این موزه 

به عنوان هشتمین موزه دانشگاهی از 
جمهوری اسالمی ایران و پنجمین موزه 
علوم،  وزارت  مجموعه  از  دانشگاهی 
تحقیقات و فناوری به ثبت رسیده و 
پیشتاز امر در شمال و شمالغرب کشور 
می باشد، تصریح کرد: پیش از این از 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  مجموعه 
فناوری موزه های مقدم و نگارستان از 
دانشگاه تهران، موزه برق دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوسی و موزه تکنولوژی و 
تاریخ طبیعی دانشگاه شیراز ثبت جهانی 
ملی  موزه  نیز  ها  موزه  سایر  و  شده 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  موزه 
دانشگاه  تاریخ طبیعی  موزه  و  بوشهر 

فرهنگیان مشهد می باشند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
از  قدردانی  ضمن  اردبیلی  محقق 
همکاری نماینده یومک در ایران و ایکوم 
خاطرنشان  امر،  این  تحقق  در  ایران، 
کرد: افزایش تعامالت بین المللی موزه 
تاریخ علوم دانشگاه و استفاده از تجارب 
و حمایت های نهادهای بین المللی از 

نتایج این ثبت و عضویت خواهد بود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ثبت موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی در کمیته بین المللی موزه ها و مجموعه های 
)UMAC(دانشگاهی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

نامگذاری خوابگاه 
دانشجویی در حال احداث 
دانشگاه محقق اردبیلی بنام 

شهید داوود میرزایی

نامگذاری  از  رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشگاه  احداث  حال  در  دانشجویی  خوابگاه 
بنام شهید داوود میرزایی دانش  اردبیلی  محقق 

آموخته این دانشگاه خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
عزیز حبیبی گفت: در جلسه اخیر هیات رئیسه 
شامخ  مقام  به  نهادن  ارج  منظور  به  دانشگاه 
شهدای دانشگاه، مقرر شد خوابگاه دانشجویی 
واالمقام  شهید  بنام  دانشگاه  احداث  حال  در 

داوود میرزایی مزین شود.
و  ایثار  فرهنگ  به  توجه  اینکه  بیان  با  وی 
محقق  دانشگاه  در  ما  برنامه های  جزو  شهادت 
در  راستا  همین  در  افزود:  است،  اردبیلی 
نیز  دانشگاه  سالن های  و  ها  خیابان  نامگذاری 

از نام شهدا استفاده شده است.
میرزایی  داوود  شهید  اینکه  بیان  با  حبیبی 
دانشکده  دامی  علوم  رشته  آموخته  دانش 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان و مسئول اسبق 
بسیج دانشجویی این دانشکده بود، خاطرنشان 
کرد: این دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی 
تروریستی  عملیات  در  اخیر  روزهای  طی 
انقالب  پاسداران  علیه  انقالب  و  نظام  دشمنان 
اسالمی در استان سیستان و بلوچستان به فیض 

عظیم شهادت نائل آمد.

انتخاب پایان نامه کارشناسی 
ارشد دانش آموخته دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان پایان 

نامه برتر
آموخته  دانش  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پایان نامه برتر در 
پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت 
انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پایان نامه 
دانش  پریخانی  توحید  مهندس  ارشد  کارشناسی 
تبدیل  گرایش  مکانیک  مهندسی  رشته  آموخته 
انرژی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پایان نامه 
برتر در در پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری 
و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و 

محیط زیست انتخاب شد.
گفتنی است موضوع پایان نامه مهندس توحید 
پریخانی»ارائه یک سیکل کالینای اصالح شده« بوده 
غائبی و مشاوره  دکتر هادی  راهنمایی  که تحت 
علمی  هیات  اعضای  مقدم  عبدی  ابراهیم  دکتر 

دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است.

معاون اداری و مالی دانشگاه:

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق 
مسیر  در  دانشگاه  این  گفت:  اردبیلی 

مدیریت سبز حرکت می کند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر اردوان قربانی در نشست تخصصی 
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست که 
به همت انجمن علمی مرتع و آبخیزداری 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، با 
بیان این مطلب افزود: شورای مدیریت سبز 
دانشگاه هر ماه جلسه برگزار می کند و هر 
شش ماه هم یکبار گزارش مدیریت سبز را 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه 

دهیم.
بهسازی  و  بازسازی  افزود:  وی 
سیستم ها، تالش برای ایجاد باغ بوتانیک، 
بهینه سازی سیستم روشنایی و سیستم های 
حرارتی و برودتی از جمله کارهای انجام 
شده یا در حال انجام دانشگاه محقق اردبیلی 

در مسیر مدیریت سبز است.
قربانی با اشاره به اینکه 1۵ دانشگاه 
کشور وارد سیستم ارزیابی مدیریت سبز 
دنیا شده اند، تصریح کرد: مدیریت مصرف 
تجهیزات  کنترل  پسماند،  مدیریت  آب، 
اداری، کنترل سیستم های حرارتی، برودتی 

طی مراسمی از رساله ها و  پایان نامه 
های برتر مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل 

شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در این مراسم با اشاره به تصویب 
آئین نامه انتخاب رساله و پایان نامه برتر 
دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
به منظور تشویق دانشجویان تحصیالت 
ارتقای سطح علمی  دانشگاه و  تکمیلی 
و کاربردی پایان نامه ها، هر سال رساله ها 
و پایان نامه های برتر دانشجویی انتخاب 

خواهند شد.
به شرایط احراز رساله  اشاره  با  وی 
و پایان نامه برتر دانشجویی، افزود: حل 
یکی از مشکالت کشور در قالب رساله 
و پایان نامه با تائید بی قید و شرط دستگاه 
پذیرش  یا  کننده، چاپ  استفاده  اجرایی 
پژوهشی   – علمی  مقاله  سه  حداقل 

همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره 
بسیج  فرهنگی  علمی،  برتر  های  فعالیت 
از  اردبیل،  استان  های  دانشگاه  دانشجویی 
دانشگاه  در  میرزایی  داوود  شهید  خانواده 

محقق اردبیلی تجلیل شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره فعالیت 
های برتر علمی، فرهنگی بسیج دانشجویی 
دانشگاه های استان اردبیل، از خانواده شهید 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  میرزایی  داوود 

تجلیل شد.
سیاه  معرفت  دکتر  جشنواره،  این  در 
کوهیان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی به نمایندگی از رئیس دانشگاه، 
لوح یادبود و هدیه دانشگاه محقق اردبیلی را 

به خانواده شهید اهدا کرد.
گفتنی است شهید داوود میرزایی دانش 
آموخته رشته علوم دامی دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی مغان دانشگاه محقق اردبیلی بود 

و تهویه مطبوع و کنترل سیستم روشنایی 
از جمله شاخص های مدیریت سبز است.

دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
از سال 139۶  کرد:  اضافه  محقق اردبیلی 
مدیریت سبز مورد تاکید و پیگیری قرار 
گرفته است و دانشگاه ها باید حداقل یک 
درصد بودجه را به مدیریت سبز اختصاص 

دهند.
وی اظهار کرد: مخاطرات و چالش های 
زیست محیطی، استفاده بهینه از منابع و مهیا 

مستخرج از رساله دکتری، چاپ یا پذیرش 
حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج 
از پایان نامه کارشناسی ارشد، ابداع، اختراع 
یا ثبت اثر هنری مستخرج از پایان نامه یا 
ارسال با تائید مراجع ذیصالح و ارائه کرسی 
های نظریه پردازی، نقد و مناظره مصوب 
مراجع ذیصالح و مستخرج از پایان نامه 

که طی روزهای اخیر در عملیات تروریستی 
دشمنان نظام و انقالب علیه پاسداران انقالب 
اسالمی در استان سیستان و بلوچستان به 

کردن زیرساخت ها برای توسعه مدیریت 
سبز را ضروری کرده است.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
استان اردبیل گفت: برگزاری برنامه قبل از 
آغاز هفته منابع طبیعی در دانشگاه محقق 
اردبیلی نشان دهنده حساسیت این دانشگاه 
به مسائل مهم منابع طبیعی و محیط زیست 

است.
مهندس شهامت هدایت افزود: خطر 
کم آبی و خطر فرسایش خاک ما را تهدید 

یا رساله پنج شرطی هستند که پایان نامه یا 
رساله دانشجویان داوطلب با داشتن یکی از 

این شرایط می تواند منتخب شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
کرد: رساله ها و پایان نامه هایی که در طول 
دو سال تحصیلی منتهی به مهر ماه انتخاب 
رساله یا پایان نامه دفاع شده باشند، مشمول 

فیض عظیم شهادت نائل آمد.
در متن لوح یادبود رئیس دانشگاه محقق 
واالمقام  شهید  خانواده  به  خطاب  اردبیلی 

می کند و باید مردم را در جریان این خطر 
قرار دهیم.

آبخیز  حوزه  سه  کرد:  اضافه  وی 
استان شامل ارس، بالهارود و قزل اوزن در 
مجموع بیش از یک میلیون و ۷9۵ هزار 

هکتار در استان وجود دارد.
محیط  از  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
زیست استان اردبیل گفت: تنوع اقلیمی، 
وجود  اکوتوریسم،  توسعه  امکان 
زیستگاه های متنوع، وجود مناطق شکار 
ممنوع و وجود رودخانه های دائمی ارس 
و قزل اوزن از ویژگی های زیست محیطی 

استان اردبیل است.
مهندس خداپرست ادامه داد: منطقه 
حفاظت شده مغان، منطقه حفاظت شده 
آق داغ، منطقه حفاظت شده نئور، اثر طبیعی 
سبالن و اثر طبیعی ملی غار یخگان از جمله 

اماکن زیست محیطی استان است.
یادآور می شود این مراسم در سالن 
بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی و با حضور 
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
دانشجویان  و  اساتید  اردبیل،  استانداری 
برگزار و اساتید در پنل هایی به ارائه سخنان 

تخصصی پرداختند.

آئین نامه انتخاب رساله و پایان نامه برتر 
دانشجویی هستند.

وی ادامه داد: سه پایان نامه در دوره 
از  دکتری  رساله  دو  و  ارشد  کارشناسی 
های  گروه  از  کدام  علمی)هر  گروه  هر 
چهارگانه علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم 
انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی( انتخاب 

می شود.
یادآور می شود در این مراسم از پایان 
نامه های حامد نریمانی، سیده مریم مظفری، 
امین  پریخانی،  توحید  عمری،  مصطفی 
شکاری، سحر قاسمی، شعله امانی، رضا 
هاشمی، رامین غریب زاده، جعفرچراغعلی 
زاده، سولماز فیض پور و فاطمه پیامی به 
عنوان پایان نامه های برتر دوره کارشناسی 
ارشد و از رساله های مریم شکفته گوهری، 
علی  راد،  فروغی  پیام  پیرهاشمی،  مهسا 
عشقی، علی قاسمی، یاشار هاشمی، سجاد 
سبزی و ریحانه لونی به عنوان رساله های 

برتر مقطع دکتری تجلیل شدند.

داوود میرزایی آمده است:
شهیدان، پرچم  های همیشه در اهتزاز بر 
فراز قله  های رفیع عزت و استقالل و ریشه 
 های مستحکم درخت تنومند این سرزمین 
افتخار  و  فضیلت  مایه  بسی  هستند.  الهی 
است که یاد شهدا را زنده نگه داریم تا فانوس 
روشن و چراغ راه تبار عاشقان و نوید بخش 

بشارتی نو باشد.
صبر، صالبت و بصیرت شما خانواده 
بزرگوار شهید »داوود میرزایی« دانش  آموخته 
دانشگاه محقق  اردبیلی بهترین الگوی عملی 
اخالق و معنویت اسالمی برای اقشار مختلف 
جامعه می  باشد که شایسته تقدیر و سپاس 
است. از خداوند بزرگ مسئلت می  نمایم 
که ما را قدردان نعمت جمهوری اسالمی و 
رهرو راستین شهیدان واالمقام گرداند و لیاقت 
آن  به خانواده  های عزیز  خدمت صادقانه 
پرچم  های سرخ شرف و آزادگی را نصیب 

ما فرماید.

دانشگاه محقق اردبیلی در مسیر مدیریت سبز حرکت می کند

تجلیل از پایان نامه ها و رساله های برتر دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

تجلیل از خانواده شهید داوود میرزایی در دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

ظرفیت های باستان شناسی 
اردبیل قابل تأمل است

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: ظرفیت های پیدا و پنهان باستان شناسی 

اردبیل قابل تامل است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد حسن 
زاده در همایش باستان شناسی با بیان این مطلب افزود: 
این ظرفیت ها باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا تاریخ استان 

بیش از پیش معرفی شود.
های  فعالیت  از  دانشکده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انجمن های علمی دانشجویان در رشته های مختلف 
حمایت می کند، تصریح کرد: برگزاری دوره ها، کارگاه ها 
و همایش های مختلف توسط انجمن های علمی موجب 

تقویت بنیه های علمی دانشجویان می شود.
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی ابراز امیدواری کرد: انجمن های علمی بتوانند 
با برگزاری برنامه های مختلف دانشجویان بیشتری را 

جذب و در نتیجه جایگاه خودشان را مستحکم تر کنند.
دکتر اردشیر جوانمردزاده مشاور انجمن علمی باستان 
شناسی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشجویان در 
همایش ها با مباحث تخصصی بیشتر آشنا می شوند، 
گفت: دانشجویان در انجمن های علمی، کارهای علمی 

گروهی را تمرین می کنند.
وی با اشاره به اینکه انجمن علمی باستان شناسی 
فعال هستند، تصریح کرد:  پیش  از سال های  بیشتر 
بزرگداشت عید نوروز هم توسط انجمن باستان شناسی 

در اواسط ماه جاری برگزار می شود.
الزم به ذکر است در این همایش که توسط انجمن 
علمی باستان شناسی برگزار شد، سخنرانان تخصصی در 

موضوعات مختلف سخنرانی کردند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
 خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی ۲ نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از ارتقای مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیات علمی 

این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اعالم این خبر، افزود: این اساتید از 
اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی هستند.

وی ادامه داد: دکتر امیر حیدری عضو هیات علمی 
گروه مهندسی شیمی و دکتر هوشیار ایمانی عضو 
هیات علمی گروه مهندسی عمران از مرتبه استادیاری 

به دانشیاری ارتقا یافتند.

حضور  با  مهندس  روز  جشن 
سالن  در  دانشگاه  و  استانی  مسئوالن 
شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی در این مراسم 
گفت: توسعه بی رویه دانشگاه ها یک 
مشکل اساسی است که نتوانسته ایم آن 

را حل کنیم.
بیان  با  بدری  صدیف  مهندس 
مجهز  فنی  های  دانشکده  باید  اینکه 
تا  باشد  نیاز  مورد  های  آزمایشگاه  به 
دانشجویان آموخته های تئوریک خود 
را به صورت عملی در آن یاد بگیرند، 
تصریح کرد: متاسفانه به دانشگاه نگاه 
اقتصادی و بنگاه داری وجود دارد که 
این نگاه آسیب است و باید این نگاه 

تغییر یابد.
وی با اشاره به اینکه ما نتوانسته ایم از 
ظرفیت های علمی دانشگاه ها در جامعه 
استفاده کنیم، اظهار کرد: در دانشگاه ها 
واحدی به اسم واحد ارتباط با صنعت 
و جامعه وجود دارد که این واحد به 
صورت اسمی فعالیت می کند و باید این 

واحدها تقویت شوند.
بدری افزود: در تبدیل علم به عمل 
موفق ظاهر نشده ایم و همه به نوعی 
باید  و  ایم  دچار سیاست زدگی شده 

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
برگزاری  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
چهارمین  و  سی  مقدماتی  مرحله 
دانشجویان  عترت  و  قرآن  جشنواره 
بخش های  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 

آوایی و معارفی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر معرفت سیاه کوهیان گفت: مرحله 
جشنواره  چهارمین  و  سی  مقدماتی 
دانشگاه  دانشجویان  عترت  و  قرآن 
آوایی  های  بخش  در  محقق اردبیلی 
شامل رشته های قرائت تحقیق، قرائت 
مناجات خوانی و  و  دعا  اذان،  ترتیل، 
تواشیح در دو رده خواهران و برادران 

این آفت را رفع کنیم و از طرف دیگر 
از علوم انسانی و علوم اجتماعی غافل 

شده ایم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
متخصص  افراد  از  استفاده  گفت: 
در جای خود کمرنگ شده است و 
این در حالی است که در کشورهای 
توسعه یافته افراد در جایگاه تخصصی 

خود قرار دارند.
اینکه  بیان  با  حبیبی  عزیز  دکتر 
باید روز به روز نقش دانشگاهیان در 
تحوالت جامعه بیشتر شود، اظهار کرد: 
اگر دانشگاهیان از تحوالت اجتماعی 
افراد دیگری سرنوشت  کنار بکشند، 

مسائل اجتماعی را رقم می زنند.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت ها 

و بخش معارفی شامل 9 رشته و حفظ 
اجزای قرآن کریم به صورت کتبی در 
و  شد  برگزار  محقق اردبیلی  دانشگاه 

و پتانسیل های دانشکده فنی و مهندسی 
در توسعه استان بیشتر استفاده شود، ادامه 
داد: ما در پروژه های عمرانی دانشگاه از 
ظرفیت اساتید دانشکده فنی و مهندسی 
استفاده کردیم و آنها کار مطالعاتی پروژه 
هایی که مهندسان خارج از دانشگاه برای 
آن 8 ماه فرصت خواسته بودند را در ۴۵ 

روز تمام کردند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
حضور  با  جمهوری  ریاست  نهاد  در 
نفر  از ۲۷  جمهور  رئیس  اول  معاون 
های  دانشگاه  نمونه  دانشجویان  از 
وزارت علوم تجلیل شد که دو نفر از 
آنها دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی 
بودند بنابراین دانشجویان نباید خود را 

دست کم بگیرند.

منتخبین رشته های برگزار شده پس 
از داوری در دبیرخانه مناطق به مرحله 
منطقه ای و پس از آن به مرحله کشوری 

مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس 
به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
بخش  از  یکی  انسانی  نیروی  اینکه 
است،  کشور  هر  توسعه  مهم  های 
انسانی  نیروی  به  اگر  کرد:  تصریح 
و  اشتغالزایی  شاهد  شود،  توجه 

صنعت خواهیم بود.
دکتر محتشم محبی با بیان اینکه 
عدم تناسب عرضه و تقاضا بین رشته 
های مهندسی دانشگاه ها موجب بروز 
کرد:  تصریح  است،  شده  مشکالتی 
دولتی  های  دانشگاه  کار  این  مقصر 
با  دولتی  های  دانشگاه  زیرا  نیست 
حساسیت ویژه ای در مورد رشته ها 
تصمیم گیری می کنند بلکه مشکل و 
مقصر جاهای دیگر است که تصمیم 

سازی می کنند.
وی با اشاره به اینکه باید رشته های 
در صنعت،  به جایگاه خود  مهندسی 
تولید و اشتغال برسند، افزود: دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
جامع ترین دانشکده فنی و مهندسی 

استان اردبیل است.
مهندس فرید صالحی عالی رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
آینده  دانشجویان  اینکه  بیان  با  اردبیل 
سازان کشور هستند، گفت: باید برای 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  اشتغال 

برنامه ریزی شود.

اعزام خواهند شد.
وی افزود: در مرحله نهایی و اختتامیه 
سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و 
عترت دانشجویان که شهریور ماه سالجاری 
در دانشگاه زنجان برگزار شد، دانشگاه 
محقق اردبیلی برای اولین بار در طول ادوار 
گذشته با کسب هشت رتبه برتر کشوری و 
راه یابی به مرحله ملی در بین دانشگاه های 

سراسر کشور خوش درخشید. 
سیاه کوهیان اضافه کرد: همچنین از 
دانشگاه محقق اردبیلی به علت کسب 
دانشگاه های  بین  در  سهمیه  بیشترین 
مرحله  به  یابی  راه  در  کشور  سراسر 

کشوری تقدیر به عمل آمد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری مرحله مقدماتی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت
 دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری جشن روز مهندس در دانشگاه

پیروزی  سال  چهلمین  مناسبت  به 
انقالب اسالمی و والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، جشن خانواده کارکنان دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.

برگزاری جشن 
میالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( در دانشگاه
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رئیس دانشکده علوم خبر داد:

برنامه »کلیک بر روی جدول 
تناوبی عناصر« برگزار شد

اردبیلی  محقق  دانشگاه  علوم  دانشکده  رئیس 
گفت: در استقبال از سال بین المللی جدول تناوبی، 
دانشجویان انجمن علمی شیمی این دانشگاه، اولین 
را    click on periodic table عنوان با  برنامه 

برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر صدیف 
احدپور با بیان اینکه این برنامه نهم اسفند ماه برگزار شد، 
تصریح کرد: برنامه با حضور و مشارکت دانشجویان 
رشته شیمی جدول تناوبی عناصر در جلوی دانشکده 

علوم ایجاد شد. 
ابوالفضل  دکتر  سخنرانی  با  برنامه  افزود:  وی 
بضاعت پور دکترای شیمی معدنی و عضو هیات 
علمی گروه شیمی دانشکده پیرامون تاریخچه و اصول 

حاکم بر جدول تناوبی عناصر ادامه یافت.
احدپور اضافه کرد: دانشجویان انجمن علمی، به 
معرفی برنامه های متنوعی که به مناسبت این سال 
 The“ در حال انجام هستند از جمله ترجمه کتاب
مسابقه  دو  و   ”periodic table of elements
کشوری »جدول تناوبی خودت را بساز« و »فیلم عنصر 

مورد عالقه ات را بساز« پرداختند.
رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: برنامه با اجرای مسابقه و آزمایش های جالب 

شیمی با محوریت عناصر جدول تناوبی پایان یافت.
 شایان ذکر است که انجمن علمی شیمی دانشگاه 
محقق اردبیلی در حال حاضر تنها نماینده ایرانی در 
انجام برنامه های سال بین المللی جدول تناوبی است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب رتبه برتر جشنواره 
علمی سلمان فارسی ۱۳۹۷ 

توسط عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی از 
کسب رتبه برتر چهارمین جشنواره علمی سلمان 
فارسی 139۷ توسط عضو هیات علمی دانشگاه محقق 

اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر یوسف 
عباسپور گفت: دکتر محمدحسن یزدانی عضو هیات 
اردبیلی رتبه برتر چهارمین  علمی دانشگاه محقق 
جشنواره علمی سلمان فارسی  139۷ را به عنوان 

مترجم کتاب چریک سایبری کسب کرد.
در بخشی از لوح دکتر محمدحسن یزدانی که 
توسط سرتیپ پاسدار دکتر غالمرضا جاللی رئیس 
اعطا شده،  به وی  غیرعامل کشور  پدافند  سازمان 
آمده است: امید است با تکیه بر دانش بومی و حس 
خودکفایی و با همت و تالش مضاعف، استقالل 
علمی و فرهنگی را برای کشور به ارمغان آورده و این 

حرکت شایسته استمرار یابد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
این دانشگاه و پارک علم و فناوری اردبیل 
باید از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در جلسه عقد تفاهم نامه 
همکاری با پارک علم و فناوری اردبیل 
از  استفاده  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
تا  تواند  می  نهاد  دو  این  ظرفیت های 
حدودی در زمینه ایجاد اشتغال برای فارغ 
التحصیالن آموزش عالی مثمر ثمر واقع 

شود.
وی با اشاره به اینکه پارک علم و 
فناوری و مراکز رشد دانشگاه ها باید 
داد:  ادامه  باشند،  همگرا  پیش  از  بیش 
تعامل و همکاری این دو مرکز موجب 
ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش معضل 
بیکاری می شود، معضلی که گریبانگیر 
همه است و ما هم باید در کاهش این 
معضل به مسئولیت اجتماعی خود عمل 

کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه در دنیا هم 
تبدیل علم به ثروت توسط مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری انجام می شود، 
تصریح کرد: تعامل دوجانبه این دو مرکز 

دبیر شورای توسعه پژوهش و فناوری 
علوم،  وزارت  هنر  و  انسانی  علوم  در 
تحقیقات و فناوری گفت: میزان اثرگذاری 
علوم انسانی باید ملموس تر باشد و علوم 

انسانی ذاتا مهم و با ارزش است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد در 
نشست با رئیس و اعضای هیات علمی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق  دانشگاه  گفت:  اردبیلی  محقق 
اردبیلی یکی از دانشگاه های تاثیرگذار 
در حوزه تخصصی علوم انسانی است.

وضعیت  به  اشاره  با  فرد  میرباقری 
علمی،  هیات  اعضای  دانشجویان، 
های  قطب  و  نشریات  کتب،  مقاالت، 
علمی حوزه علوم انسانی و هنر، تصریح 
کرد: بیش از ۵۰ درصد نشریات علمی 

می تواند در زمینه ایده پروری و تجاری 
سازی آنها نتایج مثبتی داشته باشد.

با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
برای  بستری  دانشگاه  اینکه  به  اشاره 
پارک علم و فناوری است، اظهار کرد: 
کارشناسان  باید  فناوری  و  علم  پارک 
خود را به کالس های دانشگاه بفرستد تا 
آنها دانشجویان را با روند ایده پردازی و 
تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی 

آن راهنمایی کنند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 

انسانی  پژوهشی کشور در حوزه علوم 
هستند.

و  پژوهش  توسعه  شورای  دبیر 
وزارت  هنر  و  انسانی  علوم  در  فناوری 
علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه 
میزان اثرگذاری علوم انسانی باید ملموس 
اینکه  برای  کرد:  خاطرنشان  باشد،  تر 
علوم انسانی و هنر از برخی بحران های 
موجود خارج شود، شورای تحول زیرنظر 
شورای عالی انقالب فرهنگی شکل گرفت. 
توسعه  شورای   138۷ سال  از  همچنین 
پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر در 
حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و 
های  رساله  هدفمندسازی  دستورالعمل 
دکتری تدوین شد که ویراست جدید این 
دستورالعمل طی ماه های آتی به دانشگاه ها 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
گفت: پارک علم و فناوری باید به سراغ 
دانشجویان در رشته های مختلف رفته و 
آنها را در راستای ماموریت های پارک 

علم و فناوری توجیه کنند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی اضافه کرد: باید برای رفع بیکاری 
در بین فارغ التحصیالن دانشگاه ها اهتمام 
ویژه ای داشت و در این مورد می توان 
از علم و تجربه اعضای هیات علمی 

دانشگاه ها هم استفاده کرد.

ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه ساالنه هفت الی هشت 
هزار رساله در حوزه علوم انسانی در کشور 
دفاع می شود، گفت: طالیی ترین فرصت 
پژوهش رساله های دکتری است که باید 

از این فرصت به نحو احسن استفاده کرد.
علم  تولید  به  توجه  فرد  میرباقری 
هدفمند و با کیفیت و همچنین کاربردی 
علوم  های  فعالیت  ساختن  فناورانه  و 
انسانی را ضروری دانست و گفت: اگر 
علوم  حوزه  در  طرحی  دانشگاهی  هر 
انسانی ارائه کند، وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری از آن استقبال کرده و فضا را 

برای فعالیت باز خواهد کرد.
و  پژوهش  توسعه  شورای  دبیر 
انسانی و هنر وزارت  فناوری در علوم 
کرد:  تاکید  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل هم 
گفت: وزارت علوم در سه بخش علمی، 
تحقیقاتی و فناوری فعالیت می کند که در 
بخش های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها 
باید  اما  دارند  مختلفی  فعالیت های 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
دانشگاه ها در حوزه فناوری بیش از پیش 

فعال شوند.
دکتر حبیب ابراهیم پور ادامه داد: 
برای  اردبیل  فناوری  و  علم  پارک 
استان  عمومی  و  دولتی  سازمان های 
بحث  ما  و  است  مانده  ناشناخته 
ترویجی تبلیغی پارک به سازمان ها را 

شروع کرده ایم.
علم  پارک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اساتید  پذیرش  آماده  اردبیل  فناوری  و 
در زمینه فرصت های مطالعاتی است، 
افزود: پارک ها و مراکز رشد دانشگاه ها از 
»هیچ« ایده ساخته و آن را تجاری سازی 

می کنند.
جلسه  این  در  شود  می  یادآور 
دانشگاه  بین  همکاری  تفاهم نامه 
محقق اردبیلی و پارک علم و فناوری 

استان امضا شد.

بحث علوم انسانی ذاتا مهم و با ارزش 
انسان  آن  اصلی  موضوع  چراکه  است؛ 

بوده و انسان نیز هدف آفرینش است.
رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز خواستار توجه آئین 
نامه ارتقای اعضای هیات علمی حوزه 
بودن  کاربردی  بحث  به  انسانی  علوم 
حاضر  حال  در  گفت:  و  شد  مباحث 
زمانی که عضو هیات علمی وارد حوزه 
کاربردی می شود به نوعی ایثار می کند؛ 
چراکه در این حالت استاد از بحث مقاله 
دور شده و ارتقای خود را از دست می 

دهد.
ادامه اعضای هیات  گفتنی است در 
علمی حاضر در نشست به ارائه نظرات 

خود پرداختند.

دانشگاه و پارک علم و فناوری از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند

دبیر شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

میزان اثرگذاری علوم انسانی باید ملموس تر باشد 
علوم انسانی ذاتاً مهم و با ارزش است
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رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل در 
جلسه پرسش و پاسخ به شبهات مهدوی 
گفت: دشمنان اسالم از ترس خود عصر 
ظهور را به تمسخر گرفته و شبهه افکنی 

می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه و 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی و ارتباطات 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حسنی با بیان اینکه تنها 
امید بشریت ظهور امام زمان)عج( است، 
ِّهِ«؛  یِن ُکل افزود: طبق آیۀ »لِیُْظهَِرهُ َعَلی الِدّ
با ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( 
اسالم ناب محمدی)ص( بر همۀ فرق، 
ادیان و مذاهب غلبه کرده و خیمه ای 
نخواهد بود که در آن اسالم نفوذ نکرده 

باشد.

ملی  نشست  برگزاری  با  همزمان 
پژوهش های ادب عرفانی؛ فرصت ها، 
چالش ها و راهکارها، انجمن ترویج زبان 
و ادب فارسی شعبه اردبیل نیز در دانشگاه 

محقق اردبیلی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد رئیس 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 
ادب  های  پژوهش  ملی  نشست  در 
عرفانی؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها 
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
گستره عرفان اسالمی بسیار وسیع است، 
گفت: عرفان اسالمی همه انسان ها را در 
بر می گیرد و موضوع عرفان اسالمی در 

زوایای همه جوامع بررسی می شود.
وی عرفان را همزاد با انسان دانست 
و افزود: جوهره اصلی عرفان این است 
که انسان به دنبال گمشده خود می گردد.

میرباقری فرد گفت: یکی از راه های 
مبارزه با تفکر سلفی و افراطی توجه به 
مسلمانانی است که در جای جای عالم 
اهل  مسلمانان  این  اند؛ چراکه  پراکنده 

و  ارزیابی  نظارت،  هیأت  نشست 
تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل 
به منظور بررسی عملکرد پنج واحد، دو 
مرکز، چهار پردیس و دو آموزشکده فنی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  سمای  ای  حرفه  و 
استان با حضور اعضای هیأت در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اردبیلی و رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل 
در این نشست با اشاره به جایگاه دانشگاه 
آزاد اسالمی در آموزش عالی استان، افزود: 
بخشی از بار آموزش عالی استان بر عهده 

دانشگاه آزاد اسالمی است.

وی به تشریح دلیل اصلی تحریم های 
ظالمانۀ غرب علیه نظام اسالمی پرداخت 
اسالم  پرچمدار  تنها  کرد:  تصریح  و 
مهدوی در عالم بشریت، انقالب اسالمی 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
است که استکبار جهانی قصد نابودی آن 

اعتدال بوده و به اهل بیت)ع( ارادت ویژه 
دارند و به راحتی جذب این تفکرها ها 

نمی شوند.
مدیر قطب علمی تحقیق در متون 
حکمی و عرفانی تاکید کرد: عرفان ناب 
هیچ تعارضی با اسالم نداشته و بدعت 

نیست.
موجود  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
های  محیط  در  عرفانی  های  پژوهش 
دانشگاهی و نظام آموزش عالی، گفت: 

وی با اشاره به تدوین نقشه راه آموزش 
عالی در استان، به لزوم همراهی و مساعی 
همه دانشگاه  های دولتی و غیردولتی در 

و مردمانش را دارد.
نمایندگی مقام معظم  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به خصوصیات سربازان امام زمان)عج( 
عنوان کرد: سرباز حضرت ولیعصر)عج( 
نباید نسبت به رذایل اخالقی اطراف خود 

با توجه به اینکه گستره پژوهش های 
عرفانی در کشور بسیار وسیع است، در 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی عده زیادی 
در رشته های مرتبط فعالیت های علمی 

انجام می دهند.
 سیدناصر اسحاقی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اردبیل نیز عرفان را 
توجه به هسته و باطن هر چیزی معرفی 
کرد و گفت: مکتب عرفانی اردبیل دارای 
دو مشخصه شیعی و اجتماعی بودن است 

تدوین و اجرای نقشه راه آموزش عالی تأکید 
نمود. 

حبیبی تصریح کرد: در شرایط کنونی با 

بی تفاوت باشد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی با اشاره به شبهه افکنی دشمنان 
اسالم در ذهن جوانان از عصر ظهور، 
تأکید کرد: در زمان ظهور ارادۀ الهی در 
دست قدرت امام زمان)عج( خواهد بود 
که دشمن از ترس خود آن دوران را به 

تمسخر برده و شبهه افکنی می کند.
گفتنی است سخنرانی دکتر محسنی 
محقق  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
گروه  اجرای  و  کلیپ  پخش  اردبیلی، 
تواشیح فرقان استان اردبیل از دیگر بخش 

های این برنامه بود.
یادآور می شود این جلسه به همت 
کانون مهدویت دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در سالن شهید خودسیانی 
دانشگاه محقق اردبیلی و با حضور جمعی 

از دانشجویان برگزار گردید.

که آنرا با سایر مکاتب عرفانی متمایز کرده 
است.

وی با تاکید بر اینکه باید شیخ صفی 
منطقه  عرفانی  قطب  را  اردبیلی  الدین 
بدانیم، افزود: شیخ صفی الدین اردبیلی 
برای ترویج عرفان خودش در کوچه و 
بازار به میان مردم رفت و این اجتماعی 
بودن عرفان شیخ صفی باعث شد که 
امروز بعد از 3۰۰۴۰۰ سال فرزندانش 
با جهاد برای نهادینه کردن آن عرفان اقدام 
کنند و تمدن نوین عصر جدید ایران را 

شکل دهند.
رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر   
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز ایجاد قطب علمی در 
حوزه علوم انسانی را مایه مسرت دانست 
و گفت: امیدواریم از این ظرفیت به نحو 

احسن استفاده شود.
 گفتنی است در ادامه انجمن ترویج 
در  اردبیل  شعبه  فارسی  ادب  و  زبان 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

محقق اردبیلی افتتاح شد.

توجه به اعمال تحریم  های اقتصادی علیه 
کشور، افزایش بهره  وری مؤسسات آموزش 
عالی استان نیازمند تعامل بیش از پیش همه 
و  دولتی  از  اعم  عالی  آموزش  مؤسسات 

غیردولتی می  باشد.
نظارت،  مدیر  میرزایی  فرزاد  دکتر 
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه محقق 
اردبیلی و سرپرست دبیرخانه هیأت نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان 
اردبیل نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
تکمیل سامانه آموزش عالی )HES( در 
زیر نظام  های آموزش عالی استان، به بیان 
خالصه نظرات کارگروه  های بازدید کننده از 
واحدها، مراکز و پردیس های دانشگاه آزاد 

اسالمی استان اردبیل پرداخت.

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون استخدامی متمرکز 
دستگاه های اجرایی در 
دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

همزمان با سراسر کشور، ششمین آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه های اجرایی در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
ترحم  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مصری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: همزمان با سراسر کشور، ششمین 
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
وی با بیان اینکه دو هزار و 9۶۰ داوطلب در دانشگاه 
محقق اردبیلی در این آزمون شرکت کرده اند، افزود: از 
این تعداد یک هزار و 8۰۰ نفر برادر و یک هزار و 1۶۰ 

نفر خواهر هستند.
معاون آموزشی و تحصیلی تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه این آزمون در یک نوبت صبح جمعه 
1۷ اسفندماه سال 139۷ با مشارکت عوامل اجرایی اعم 
از عوامل برگزاری آزمون، حفاظت، راهنمایی و رانندگی، 
آتشنشانی، اورژانس و غیره برگزار شده است، تصریح 
کرد: در راستای تکریم ارباب رجوع و رفاه حال داوطلبان، 
دانشگاه محقق اردبیلی طبق آزمون های قبلی، ایجاد دو 
پارکینگ در ضلع های شرقی و غربی دانشگاه را در 

دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان 

نماینده انجمن شیمی ایران 
در گروه شیمی دانشگاه 
محقق اردبیلی تعیین شد

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
نماینده انجمن شیمی ایران در گروه شیمی دانشگاه محقق 

اردبیلی تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ماندانا امیری 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان نماینده 
انجمن شیمی ایران در گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی 

تعیین شد.
در متن حکم دکتر ماندانا امیری که از سوی دکتر 
مجتبی شمسی پور رئیس انجمن شیمی ایران صادر شده، 
آمده است: در راستای گسترش هر چه بیشتر فعالیت های 
علمی، فرهنگی و خدماتی انجمن شیمی ایران و اعتالی 
همکاری ها و همیاری های انجمن با دانشکده ها و 
بخش های شیمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی 
ایران و بر اساس مصوبه مورخ ۲3/۴/1389 هیات مدیره 
انجمن، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان نماینده انجمن 
شیمی ایران در گروه شیمی آن دانشگاه تعیین می نماید.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل:

برگزاری نشست ملی پژوهش های ادب عرفانی؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارها
 افتتاح انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه اردبیل

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل 
با محوریت دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل

دشمنان اسالم از ترس خود عصر ظهور را به تمسخر گرفته و شبهه افکنی می کنند
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دکتر حبیبی در مراسم درختکاری دانشگاه:

 ۲ میلیارد تومان برای 
توسعه فضای سبز و محوطه 

سازی دانشگاه در نظر 
گرفته ایم

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: برای سال آتی ۲ 
میلیارد تومان جهت توسعه فضای سبز و محوطه سازی این 

دانشگاه در نظر گرفته ایم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در مراسم درختکاری دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این 
خبر افزود: توسعه فضای سبز دانشگاه برای زیست پذیری 

مطلوب را در برنامه های کاری خود قرار داده ایم.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در مسیر 
دانشگاه سبز حرکت می کند، ادامه داد: تالش برای ایجاد 
باغ بوتانیک، بهینه سازی سیستم روشنایی و سیستم های 
حرارتی و برودتی، مدیریت مصرف آب، مدیریت پسماند، 
کنترل تجهیزات اداری، و کنترل سیستم روشنایی از جمله 
کارهای انجام شده یا در حال انجام دانشگاه محقق اردبیلی 

در مسیر مدیریت سبز است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه امروز به 
صورت نمادین 1۲۰ اصله نهال در محوطه دانشگاه کاشته 
می شود، اضافه کرد: درختکاری در محوطه دانشگاه تنها 
محدود به برنامه های امروز نیست بلکه با در نظر گرفتن 
اقلیم، نوع خاک و آب و هوای شهر درختکاری در دانشگاه 

را ادامه می دهیم.
با  اینکه برنامه امروز درختکاری  با اشاره به  حبیبی 
همکاری انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد برگزار 
می شود، ادامه داد: باید هم به دنبال توسعه فضای سبز باشیم 
و هم از حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست 

را در برنامه زندگی خود قرار دهیم.
یادآور می شود مراسم درختکاری در دانشگاه محقق 
اردبیلی با حضور هیات رئیسه دانشگاه، مدیر کل دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، اعضای هیات علمی، 

کارمندان و اعضای انجمن های علمی برگزار شد.

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های 
نظریه پردازی دانشگاه:

جلسه دفاع از ۲ نظریه پردازی 
برگزار شد

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های 
از  اردبیلی  دانشگاه محقق  مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه 
برگزاری جلسه دفاع از ۲ نظریه پردازی سطح علمی 

ترویجی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی خالق خواه 
با بیان این مطلب افزود: در یکی از کرسی ها، »بعثت برای 
مکارم اخالقی، مکارم اخالق منوط به بعثت« مورد بررسی 
قرار گرفت که در آن دکتر عباس فنی اصل پژوهشگر بوده 
و دکتر سیف اهلل مدبر و امین فتحی به عنوان ناقد حضور 

داشتند.
وی اضافه کرد: در کرسی دوم »نقش ارتز پا بر مکانیک 
بدن طی حرکات انتقالی« توسط دکتر امیرعلی جعفرنژادگرو 
ارائه شد و دکتر لطفعلی بلبلی و دکتر محسن برغمدی هم به 

عنوان ناقد حضور داشتند.

کارآفرین موفق استان اردبیل گفت: 
کارآفرینان اهل مطالعه و منظم بوده و 

به قانون احترام می گذارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هاشم اروج زاده در کارگاه آموزشی 
»الماس ریزه های کارآفرینی« دانشگاه 
مطلب  این  بیان  با  اردبیلی  محقق 
افزود: تفاوت ایران با اروپاییان در این 
است که اروپاییان اهل مطالعه و منظم 

بوده و به قانون احترام می 
گذارند.

برای  افزود:  وی 
سه  این  باید  کارآفرینی 
ویژگی را در خود تقویت 
منفی  های  انسان  و  کنیم 
اندیش، بخیل و آنهایی که 
نمی  دارند،  ضعیفی  ایمان 

توانند کارآفرین باشند.
مربی  پیری  هوشنگ 
خالقیت  حوزه  مدرس  و 
گفت:  کارآفرینی  و 
است  فرآیندی  کارآفرینی 
کارآفرین  فرد  آن،  در  که 
پیرامون  محیط  بررسی  با 

طریق  از  و  موجود  های  فرصت  و 
با  مادی  و  انسانی  منابع  بکارگیری 
کاال،  نوآوری،  و  از خالقیت  استفاده 
خدمات و محصول جدید وارد بازار 

می کنند.
به  اقدام  که  افرادی  افزود:  وی 
بهره  و  ارزیابی  شناسایی،  کشف، 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اردبیل گفت: افزایش همکاری دانشگاه 
محقق اردبیلی و جهاد کشاورزی موجب 
افزایش نمود عملی در کشاورزی استان 

شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  نشست  در  نیکشاد  خلیل  مهندس 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  شورای 

برداری از فرصت می کنند، کارآفرین 
نامیده می شود که در این مورد، توجه 
به تغییرات اجتماعی فرهنگی، توجه 
اقتصادی،  محیط  تغییرات  به  نگاه  و 
توجه به فرصت های پنهان و گذشته 
بازار و مواردی از این دست باید مورد 

دقت قرار بگیرد.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 

رود  می  انتظار  دانشگاهیان  از  گفت: 
سه  پژوهش،  و  آموزش  کنار  در  که 
فرهنگ  ترویج  آموزی،  مهارت  زمینه 
امید  و  دانشجویان  بین  در  کارآفرینی 
اشتغال   برای  سازی  بستر  و  آفرینی 
به  ایده  تبدیل  و  بنیان  دانش  تولید  و 

محصول فعالیت کنند.

طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اهداف سازمان جهاد کشاورزی و نیل 
به کشاورزی پایدار، اظهارامیدواری کرد: 
کشاورزی  در  بتواند  همکاری  افزایش 

استان نمود عملی داشته باشد.
همه  پیشرفت  اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزی  بخش  در  ابتدا  در  کشورها 
انجام شده است، گفت: امید می رود در 

دکتر مهدی داوری با اشاره به اینکه 
بخش عمده فعالیت ها و توانی های 
قابل  و  اکتسابی  کارآفرینی،  با  مرتبط 
آموزش است، تصریح کرد: دانشجویان 
کارآفرین  و  موفق  افراد  با  چقدر  هر 
بیشتر سر و کار داشته باشند به همان 
اندازه ویژگی های کارآفرینی در آنها 

تقویت می شود.
وی اضافه کرد: مرکز ارتباط علمی 

با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق 
با  ارتباط  تقویت  کنار  در  اردبیلی 
با ارایه درس مبانی  صنعت و جامعه 
های  کارگاه  برگزاری  و  کارآفرینی 
در  وکار  کسب  و  خالقیت  آموزشی 
کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  راستای 

فعالیت می نماید.  

آینده بتوانیم کشاورزی را به جایگاه اصلی 
آن که موتور اصلی و پایه اقتصاد است 

برسانیم.
دانشکده  رئیس  قویدل  اکبر  دکتر 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با اشاره به مشکالت نشست 
با  بین آموزش و تحقیقات کشاورزی 
این  کرد:  امیدواری  اظهار  اجرا،  بخش 

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 
ادامه داد: در این خصوص ۲۵ کارگاه 
مبانی  درس  و  شده  برگزار  آموزشی 
کارآفرینی در این 9 ترم با 39 کالس 

درس ارائه شده است.
واحدهای  رشد  مرکز  رئیس 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
ایده  پرورش  برای  محلی  رشد  مرکز 
محصول  به  آن  تبدیل  و 

است.
شرکت  از  رشد  مرکز 
مرکز  این  در  مستقر  های 
حمایت های مختلف مالی 

و معنوی انجام می دهد.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
۵1 شرکت در مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه 
مستقر  اردبیلی  محقق 
کرد:  تصریح  هستند، 
میلیون   8۰ تا  رشد  مرکز 
به  مالی  تسهیالت  تومان 
شرکت های فعال پرداخت 

می کند.
دولت  اینکه  بیان  با  صالحی 
ظرفیت جذب همه فارغ التحصیالن 
ما  کرد:  اضافه  ندارد،  را  دانشگاهی 
باید بتوانیم جوانان را به سمت ایده 
محصول  به  ایده  تبدیل  و  پردازی 
به  حال  این  با  و  کنیم  تشویق 

اشتغالزایی جوانان کمک کنیم.

نشست بتواند در راستای افزایش تعامل 
بین این دو بخش ایفای نقش کند.

از  برخی  ادامه  در  است  گفتنی 
مدیران گروه های آموزشی با ذکر برخی 
محدودیت ها در همکاری های مشترک، 
تعامل  افزایش  برای  را  راهکارهایی 
دانشگاه و جهاد کشاورزی استان پیشنهاد 

دادند.

کارآفرینان اهل مطالعه و منظم بوده و به قانون احترام می گذارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل:

کارآفرین موفق استان اردبیل:

افزایش همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و جهاد کشاورزی موجب افزایش
 نمود عملی در کشاورزی استان شود
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
دارای  بودن  جوان  علیرغم  اردبیلی 

دستاوردهای گسترده ای بوده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
سومین  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
علوم  تاریخ  موزه  تاسیس  سالروز 
رونمایی  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
عکس  کتاب،  افتخارات،  اسناد،  از 
 139۷ سال  در  اهدایی  تجهیزات  و 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با 
است،  منطقه  علمی  آبروی  عنوان  به 
گفت: موزه تاریخ علوم این دانشگاه 
بودن،  کوچک  و  جوان  علیرغم  نیز 
بوده  ای  دارای دستاوردهای گسترده 

است.
روزانه  بازدید  به  اشاره  با  وی 
دانش آموزان، دانشجویان، مسئوالن و 
عالقمندان از موزه تاریخ علوم، افزود: 
با  تا  کنیم  مردم دعوت می  از عموم 
تاریخی  سیر  با  موزه،  این  از  بازدید 

فناوری دانشگاه  معاون پژوهش و 
علمی  مرتبه  ارتقای  از  اردبیلی  محقق 
هشت نفر از اعضای هیات علمی این 

دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر ابوالفضل بضاعت پور 
اساتید  این  افزود:  خبر،  این  اعالم  با 
از اعضای هیات علمی دانشکده های 
ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و 
روانشناسی، کشاورزی و منابع طبیعی، 
علوم و کشاورزی و منابع طبیعی مغان 

هستند.
وی ادامه داد: دکتر بهروز سبحانی 
عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی، 
دکتر عادل زاهد بابالن عضو هیات علمی 
گروه علوم تربیتی از مرتبه دانشیاری به 
مرتبه استادی و دکتر سیامک قضائی عضو 
هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع 

آشنا  استان  عالی  آموزش  و  علوم 
شوند.

حبیبی موزه را بهترین محل برای 
زنده نگه داشتن آثار مفاخر دانست و 
افزود: از خانواده های بزرگان و مفاخر 
استان نیز انتظار می رود با اهدای آثار 
ارزشمند خود به این موزه، در افزایش 

غنای موزه دانشگاه را یاری کنند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حسنی 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با تاکید بر اینکه مفاخر استان ذخایر 
ما هستند که باید در حفظ آنها تالش 
تاریخ  موزه  امیدواریم  گفت:  کنیم، 
علوم در کنار نگهداری و نمایش ابزار 
و وسایل موزه ای، به این موضوع نیز 

توجه داشته باشد.
فضای  اختصاص  خواستار  وی 
فیزیکی بیشتر به این موزه شد و افزود: 
موزه محلی ماندگار است؛ چراکه بعد 
از سال ها، وسایل و اسناد موجود در 

طبیعی مغان، دکتر کیومرث سفیدی عضو 
هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب 
و کاغذ، دکتر ناصر سیف الهی و دکتر 

آن به عنوان یادگار از اردبیل نشان داده 
خواهد شد.

موزه  رئیس  انوار  محمد  مهندس 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
های  فعالیت  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
موزه تاریخ علوم در سالجاری، گفت: 
از بدو تاسیس موزه تا به امروز ۲۲ هزار 
و ۴۲۵ قطعه موزه ای از جمله عکس، 
سند، نسخه خطی، کتاب، تندیس، لوح، 
سکه و افتخارات و تجهیزات به موزه 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی اهدا 

شده است.
بخش های  اینکه  بیان  با  وی 
 ۲۲ اردبیلی،  محقق  دانشگاه  مختلف 
دانشگاه   ۲1 دولتی،  اجرایی  دستگاه 
خارجی، پنج موسسه و بنیاد غیردولتی 
و 18۰ شخص و خانواده حقیقی در 
داشته  مشارکت  دانشگاه  موزه  تجهیز 
اند، افزود: این موزه سه سال پشت سر 
هم به عنوان موزه برتر انتخاب شده و 
یک سال نیز برنده جایزه ترویج علم 

قاسم زارعی اعضای هیات علمی گروه 
مدیریت بازرگانی، دکتر مسروره مختاری 
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات 

است.  شده  ایران  اسالمی  جمهوری 
روزهای  طی  موزه  این  همچنین 
اخیر در کمیته بین المللی موزه ها و 
 )UMAC(دانشگاهی مجموعه های 

ثبت شده است.
گفتنی است در این مراسم از آثار، 
اسناد، کتب و تجهیزات پزشکی اهدایی 
حبیب  دکتر  معماری،  یوسف  دکتر 
پشتاره، دکتر قدیر نوری، دکتر جمشید 
شیخ زاده، دکتر اسداهلل زاده کبیر، دکتر 
پور،  یوسف  داور  حلبی،  اصغر  علی 
محمود هدایتی، سید مرتضی عقیلی، 
عزیز قبادی، اداره کل استاندارد، اداره 
دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  و  اموال 
مرحومین  خانواده  و  اردبیلی  محقق 
دکتر عبدالرحیم جالیی و منصور انوار 
رونمایی شد. همچنین با اهدای لوح 
سپاس از اهداکنندگان آثار در سالجاری 
اهداکنندگان  و  آمد  عمل  به  تجلیل 
توضیحاتی در خصوص موارد اهدایی 

خود ارائه نمودند.

فارسی و دکتر مرجان عابدی عضو هیات 
علمی گروه شیمی از مرتبه استادیاری به 

مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

مدیرکل دفتر کسب و کارهای نوین معاونت علمی 
ریاست جمهوری:

فضای فیزیکی و تجهیزات 
الزم برای راه  اندازی 

مرکز نوآوری در دانشگاه 
محقق اردبیلی وجود دارد

مدیرکل دفتر کسب و کارهای نوین معاونت علمی 
ریاست جمهوری گفت: فضای فیزیکی و تجهیزات الزم 
برای راه  اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه محقق اردبیلی 

وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسام زند 
حسامی در بازدید از ساختمان کتابخانه  مرکزی)قدیم(، 
پتانسیل  ها و امکانات دانشگاه محقق اردبیلی برای راه 
 اندازی مرکز نوآوری گفت: فضای فیزیکی و تجهیزات 
مرکز  راه  اندازی  برای  اردبیلی  دانشگاه محقق  در  الزم 

نوآوری وجود دارد.
وی افزود: با راه اندازی این مرکز، گام مهمی در ایجاد 
شور و نشاط در حوزه  فناوری در بین دانشجویان ایجاد 

خواهد شد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
ضمن برشمردن امکانات و توانمندی  های دانشگاه محقق 
اردبیلی، افزود: این دانشگاه با دارا بودن حدود 11 هزار 
دانشجوی فعال که از این تعداد حدود سه هزار و ۵۰۰ 
نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند و نیز دارا بودن 
حدود ۴۰۰ نفر عضو هیات علمی تمام وقت، پتانسیل 
بسیار خوبی برای تأثیرگذاری در حوزه فناوری در استان 

اردبیل را دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی ثابت کرده 
است که همواره از ایده  های فناورانه و تبدیل ایده به 
محصول حمایت می کند، تصریح کرد: با عنایت به موقعیت 
مرکز  اردبیل،  استان  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  خاص 
نوآوری دانشگاه می  تواند در راهبرد فناوری در استان و 
انتخاب هدفمند و مؤثر ایده  ها و تبدیل آنها به محصول و به 
تبع آن، افزایش و رونق فضای کسب و کار مفید واقع گردد.

تقدیر سرپرست معاونت 
کاهش تقاضا و توسعه 

مشارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور از 

رئیس دانشگاه
توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاونت  سرپرست 
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
با ارسال لوح سپاسی از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در رابطه با برنامه ریزی و ارائه دو واحد درسی آموزش 

مهارت های زندگی)اختیاری( تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در لوح سپاس 
ارسالی حمیدرضا صرامی خطاب به دکتر عزیز حبیبی 

آمده است:
مداخالت  و  ضرورت  به  عنایت  با  احترام،  با 
پیشگیرانه برای مصون سازی و ارتقا افزایی دانشجویان 
به عنوان سرمایه های علمی و آینده سازان میهن عزیزمان، 
در برابر اعتیاد و با توجه به وضعیت نگران کننده آسیب 
از حسن  بدینوسیله  اجتماعی در سطح کشور،  های 
عنایت جنابعالی و همکاران حوزه آموزشی و فرهنگی 
دانشجویی دانشگاه در خصوص برنامه ریزی و ارائه دو 
واحد درس آموزش مهارت های زندگی)اختیاری( در 
واحدهای درسی دانشجویان آن دانشگاه، سپاسگزاری و 
قدردانی می نمایم. توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه 

خداوند منان مسئلت دارم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی 8 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی علیرغم جوان بودن 
دارای دستاوردهای گسترده ای بوده است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

آرامش و امنیت امروز را 
مدیون رشادت های شهدا و 

ایثارگران هستیم

آرامش  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
و  شهدا  های  رشادت  مدیون  را  امروز  امنیت  و 

ایثارگران هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در دیدار با خانواده شهید سید فراهم اسدی با 
بیان اینکه آرامش و امنیت امروز را مدیون رشادت 
های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران هستیم، 
گفت: باید قدردان خانواده شهدا نیز باشیم؛ چراکه 
پدران و مادران شهدا فرزندانی را تربیت کرده اند 

که جان خود را تقدیم نظام و انقالب نموده اند.
وی با بیان اینکه محمدرضا اسدی برادر شهید 
فراهم اسدی نیز جزو همکاران ساعی و برجسته ما 
در دانشگاه محقق اردبیلی است، افزود: همانطوریکه 
شهید سید فراهم اسدی در دوران دفاع مقدس در 
سنگر دفاع از کشور حاضر شد، برادر شهید نیز هم 
اکنون در سنگر علم و دانش در حال خدمت به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم است.
حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
اینکه خانواده  بیان  با  نیز  اردبیلی  دانشگاه محقق 
شهدا به نظام، انقالب و دین قربانی داده اند، گفت: 
بزرگترین توفیق نصیب خانواده شهید اسدی شده 
مبین  دین  راه  در  را  فرزند جوان خود  که  است 

اسالم تقدیم نموده اند.
وی با بیان اینکه خانواده شهدا با تقدیم عزیزان 
خود به نظام و انقالب، یک سرمایه گذاری معنوی 
امام  نهضت  همانطوریکه  افزود:  اند،  داده  انجام 
مقدس  نظام  است،  ماندنی  قیامت  تا  حسین)ع( 
جمهوری اسالمی ایران نیز علیرغم وجود دشمنی 
امام زمان)عج( ماندگار  تا زمان ظهور  های زیاد، 

خواهد بود.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه هر گونه 
حرکت و پیشرفت موجود در کشور در سایه خیر و 
برکت و خون شهدا است، افزود: ما همواره نیاز به 
دعای خانواده شهدا داریم تا در روز قیامت روسیاه 

نباشیم.
وی گفت: ما عطر شهید سید فراهم اسدی را 
از برادرش سید محمدرضا اسدی که همکار ما در 

دانشگاه محقق اردبیلی است،  می گیریم.
گفتنی است در این دیدار که به همت پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفته بود، 
با اهدای لوح و هدیه از خانواده شهید فراهم اسدی 
تجلیل شد. همچنین پدر، مادر و برادر شهید اسدی 
به بیان خاطراتی در مورد شهید و همچنین ارزش و 

مقام شهادت پرداختند.
بزرگداشت  روز  مناسبت  به  می شود  یادآور 
شهدا اعضای شورای پایگاه مقاومت و جمعی از 
بسیجیان دانشگاه محقق اردبیلی با حضور در مزار 
شهدای گمنام با شهیدان واالمقام و امام شهیدان 

تجدید میثاق کردند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
باید قدردان رشادت های شهدا باشیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در مراسم گرامیداشت 
از فرزندان شهدا  روز شهدا و تجلیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
از همکاران هیات علمی و  نفر  شش 
جزو  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارمند 
فرزندان شهدا هستند، گفت: این عزیزان 
با پشتکار خود، راه و روش پدران خود 

را ادامه داده اند.
قدردان  باید  ما  اینکه  بیان  با  وی 
رشادت های شهدا باشیم؛ چراکه امنیت 
هستیم،  شهدا  خون  مدیون  را  امروز 
افزود: ما نیز باید در فعالیت های خود 
جدی باشیم و پایبندی خود را به نظام و 

انقالب نشان دهیم.
عنوان  به  ما  کرد:  تاکید  حبیبی 
سست  را  کارمان  نباید  دانشگاهیان 
تالش  عدم  و  سستی  چراکه  گیریم؛ 
مضاعت، توهین به راه، روش و افکار 

علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی مقام شهید 

و شهادت را بسیار متعالی دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  زاده  حسن  محمد  دکتر 
گرامیداشت روز شهدا با محوریت شهید 
بضاعت پور در دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، مقام شهید 
و شهادت را بسیار متعالی دانست و گفت: 
همه ما در هر جایگاهی که هستیم مدیون 
خون شهدا هستیم و در برابر عظمت ایثار 
و ازجان گذشتگی این انسان های وارسته 

احساس شرمندگی می کنیم.
بزرگداشت  روز  اسفند   ۲۲ وی 
تجدید  برای  مغتنم  فرصتی  را  شهدا 
میثاق با شهدا دانست و ادامه داد: امسال 
به نمایندگی از خانواده شهدا، از خانواده 

 معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دو نفر از دانشجویان 
این دانشگاه موفق به کسب مدال طال و 
قهرمانی  ووشوی  مسابقات  برنز  مدال 

شهدا است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
همچنین با اشاره به وضعیت آموزشی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به 
محقق اردبیلی،  دانشگاه  در  تحصیل 
اخیر  های  بررسی  طبق  کرد:  تصریح 
علمی  وضعیت  که  شدیم  متوجه 
دانشگاه  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 
بسیار  دانشجویان  سایر  به  نسبت 

شهید اکبر بضاعت پور در این دانشکده 
تجلیل می شود.

دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی نیز ارزش 

دانشجویان دانشگاه های کشور شدند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  سیاهکوهیان  معرفت  دکتر 
ووشوی  قهرمانی  مسابقات  افزود:  خبر 

مطلوب است که این مهم باعث افتخار 
ما است.

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه مرگ برای شهدا معنا ندارد؛ 
چراکه شهدا همیشه زنده هستند، گفت: 
امروز انقالبی بودن و انقالبی ماندن با 
محقق  مسئولیت  احساس  و  تالش 

گذاری به خانواده شهدا را امری بسیار 
مهم دانست و گفت: تجلیل از مقام شهید 

رسالت مهم دانشگاهیان است.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان 

سراسر  های  دانشگاه  پسر  دانشجویان 
کشور به میزبانی دانشگاه قم برگزار شده 

است.
مسابقات  این  در  کرد:  اضافه  وی   

می شود.
کارشان  شهدا  کرد:  اضافه  وی 
انجام  الهی  رضایت  برای  صرفا  را 

داده اند.
گروه  رئیس  یحیوی  طاهر 
دانشگاه  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 
با اشاره به فلسفه  محقق اردبیلی نیز 
بنام روز شهدا،  اسفند  نامگذاری ۲۲ 
دلیل  این  به  نامگذاری  این  گفت: 
یک  حدود  که  است  گرفته  صورت 
سوم شهدای دفاع مقدس در اسفندماه 
به فیض عظیم شهادت نائل آمده اند.

حال حاضر  در  اینکه  بیان  با  وی 
در  ایثارگر  و  شاهد  دانشجوی   ۲8۴
می  تحصیل  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کنند، افزود: همچنین ۶3 نفر از همکاران 

دانشگاهی نیز ایثارگر هستند.
گفتنی است در ادامه کارکنان شاهد 
و ایثارگر دانشگاه به ارائه نظرات خود 
پرداختند و با اهدای لوح و هدیه از آنان 

تجلیل شد.

ضمن  نیز  اردبیل  استان  اساتید  بسیج 
پرداختن به جایگاه معنوی و مقام شامخ 
شهادت  مقام  در  مرگ  شهدا،  اخروی 
را برترین و واالترین مرگ برشمرد و 
بارزترین ویژگی شهدا را در خلوص و 

بندگی خالصانه شهدا دانست.
گفتنی است در این مراسم که جمعی 
از همرزمان شهید بضاعت پور و خانواده 
وی حضور داشتند، حضار به بیان ویژگی 
های اخالقی، علمی و مذهبی شهید اکبر 
دکتر  پرداختند. همچنین  پور  بضاعت 
مسروره مختاری عضو هیات علمی و 
محمد بضاعت پور کارمند دانشگاه محقق 
اردبیلی به بیان اهمیت مقام واالی شهادت 
و قرائت شعر در این زمینه پرداختند. 
همچنین پرتره پدر شهید بضاعت پور به 

خانواده آن شهید واالمقام اهدا شد.  

مجتبی باقرزاده موفق به کسب مدال طال 
در وزن منهای 8۵ و نیما عبدالهیان موفق 
منهای ۶۵  در وزن  برنز  مدال  به کسب 

شدند.

باید قدردان رشادت های شهدا باشیم

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

مقام شهید و شهادت بسیار متعالی است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد:

کسب مدال طال و برنز مسابقات ووشوی قهرمانی دانشجویان دانشگاه های کشور
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر حسین نوین  ،غالمعلی اصالنی و سرکار خانم دکتر پری امیری  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

مقطع  آموخته  دانش  نامه  پایان 
دکتری دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
پایان نامه برتر در جشنواره پایان نامه های 
برتر ایران –جایزه ویژه پروفسور حسابی 

برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عضو  ابراهیم  آل  محمدتقی  دکتر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  هیات 
از برگزیده شدن پایان نامه دکتر بهروز 
خلیل طهماسبی دانش آموخته مقطع 
هرز  های  علف  علوم  رشته  دکتری 
پایان  عنوان  به  محقق اردبیلی  دانشگاه 
در  کشاورزی  رشته  در  برتر  نامه 
جشنواره پایان نامه های برتر ایران –
حسابی)دوره  پروفسور  ویژه  جایزه 
این  موضوع  گفت:  و  داد  خبر  دوم( 
های  مکانیسم  جویی  نامه»پی  پایان 
مقاومت به سه علف کش گالیفوسیت، 
پاراکوات و دیکوات  در علف هرز بید 
علفی)Epilobium ciliatum( و سه 
 Conyza bonariensis ،( گونه کونیزا
 )C. sumatrensis و C. canadensis

جمع آوری شده از مزارع« می باشد.
وی با بیان اینکه این پایان نامه با 
با مشاوره دکتر  اینجانب و  راهنمایی 
رافائل دپرادو و دکتر اسکندر زند به 
داخلی  و  خارجی  مشاوران  عنوان 
انجام شده است، افزود: پایان نامه دکتر 
بهروز خلیل طهماسبی با همکاری تیم 
بین المللی از کشور اسپانیا و برزیل انجام 
پذیرفته که حاصل این کار چاپ سه 

مقاله  JCR در ژورنال های بین المللی 
و یک مقاله فارسی در مجالت علمی 

پژوهشی داخل کشور شده است.
جزئیات  به  اشاره  با  آل ابراهیم 
از  یکی  کرد:  تصریح  نامه،  پایان  این 
معضالت کشاورزی در کشور استفاده 
مداوم از مواد شیمیایی در قالب سموم 
علف کش جهت کنترل علف های هرز 
است که متاسفانه بعد از چند سال کاربرد 

سموم  این  به  نسبت  هرز  علف های 
مقاوم شده و از سوی دیگر معضالت 
محیط زیستی این سموم برای موجودات 
غیرهدف و به ویژه انسان جبران ناپذیر 

است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی خاطرنشان کرد: با بررسی سموم 
مقاومتی  های  مکانیزم  کردن  پیدا  و 
موجود در گیاهان نسبت به سموم در 
دنیا به کشاورزان پیش آگاهی داده می 
شود که سموم خاص بعد از چند سال 
کاربرد این مشکل را ایجاد خواهند کرد 
و گزینه های جایگزین مدیریتی جهت 
کاهش دفعات کاربرد سموم و حفظ 

سالمت محیط زیست ارائه می شود.
خلیل  بهروز  دکتر  گفت:  وی 
طهماسبی بعد از دفاع از پایان نامه دکتری 
خود در دانشگاه محقق اردبیلی توسط 
کشاورزی  جهاد  وزارت  به  اینجانب 
از  را  معرفی و دوره پسا دکتری خود 
طریق بنیاد نخبگان در سازمان تحقیقات 

کشاورزی آغاز کرده است.
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انتخاب طرح بین 
سازمانی عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان طرح 

برگزیده دانشگاهی
 در کشور

اکبری  عادل  دکتر  سازمانی  بین  طرح 
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  مجد 
دانشگاهی  برگزیده  عنوان طرح  به  اردبیلی 

در کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طرح 
اکبری مجد عضو  عادل  دکتر  بین سازمانی 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
طرح برگزیده دانشگاهی در کشور انتخاب 

شد.
مجد  اکبری  عادل  دکتر  تقدیرنامه  در 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
معاون  برومند  مسعود  دکتر  سوی  از  که 
پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری به وی اعطا شده، آمده است: 
در  مستمر جنابعالی  به تالش های  نظر 
ساختن  فعال  و  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
از  مطلوب  استفاده  و  بالقوه  های  ظرفیت 
عرضه  جهت  در  عرصه  این  های  فرصت 
بدینوسیله  عمل،  به  علم  تبدیل  و  فناوری 
مراتب تقدیر و تشکر این وزارت از طرح 

فوق به عمل می آید. 
دکتر  سازمانی  بین  طرح  است  گفتنی 
عادل اکبری مجد دانشیار گروه برق با عنوان 
فنی  مشخصات  تدوین  و  مطالعات  »انجام 
سردسیر«  مناطق  خاص  عملیاتی  تجهیزات 
اردبیل  استان  نیروی  برق  توزیع  شرکت  با 
قالب  در  پروژه  نتایج  و  بود  شده  منعقد 
دستورالعمل اجرایی برای تمام شرکت های 
قابل  کشور  سردسیر  مناطق  برق  توزیع 

استفاده است.
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