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دانشگاه محقق اردبیلی مسئول ساماندهی 
ارتباطات علمی و فناوری ایران و گرجستان شد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

امام خمینی)ه(:
دانشگاه مبدا همه تحوالت 

است.

قرار گرفتن نام
 دانشگاه محقق اردبیلی 
در لیست  دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی دنیا
 با بیشترین مقاالت 
یک درصد برتر 

کسب رتبه ممتاز توسط 
دانشگاه محقق اردبیلی 

در برگزاری 
آزمون های سراسری 

سال 1395 
 

معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی:

کسب 10 افتخار ملی 
حوزه فرهنگی دانشگاه 

طی سال گذشته

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های 
امنا و هیات های ممیزه  وزارت  علوم، 

تحقیقات و فناوری:
90 هیات ممیزه

 در سراسر کشور به پرونده 
ارتقای اعضای هیات علمی 

رسیدگی می کنند

معاون پژوهش و برنامه ریزی 
بنیاد ملی نخبگان:

ساالنه 3 هزار اختراع
 در کشور ثبت می شود

انعقاد تفاهم نامه
همکاری های علمی

 و تحقیقاتی
 دانشگاه محقق اردبیلی

 و شرکت آب منطقه ای 
اردبیل

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی از پیگیری تحقق 
اهداف فرهنگی و دغدغه های مقام معظم 

رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیف اله 
مدبر از اجرای برنامه های مختلف در ایام 
ماه مبارک رمضان و دیگر مناسبت ها در 
دانشگاه خبر داد و افزود: دفتر نهاد نمایندگی 

رهبری  معظم  مقام 
نهایت  با  دانشگاه  در 
خود،  تالش  و  سعی 
اهداف و وظایفی را در 
راستای تحقق اهداف 
فرهنگی و دغدغه های 
مقام معظم رهبری در 
دانشگاه، دنبال می کند. 
وی به اهداف این 
دفتر در دانشگاه اشاره 
تاکید  افزود:  و  کرد 
بر  جدی  تالش  و 
حرکت های زیربنایی 
فرهنگی،  عمیق  و 

ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  فعال 
ارزش  داشتن  نگه  زنده  و  دانشگاه  سطح 
های اسالمی و انقالبی در سطوح مختلف 
فرهنگی و علمی از اولویت های دفتر نهاد 

رهبری در این دانشگاه هستند.
مختلف  واحدهای  برشمردن  با  وی 
فعال در دفتر نهاد رهبری دانشگاه، گفت: 

مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه نیز در 
نوین  تمدن  به  بخشیدن  تحقق  راستای 
اسالمی- ایرانی به این واحد ها اضافه شده 
که در دو بخش اساتید و دانشجویی فعالیت 

می کند.
برنامه های مختلف  به  ادامه  مدبر در 
اجرا شده در دانشگاه اشاره کرد و برگزاری 
نماز مغرب و عشاء همراه با سفره افطاری 
ماه  طول  در  اساتید  و  دانشجویان  برای 

مبارک رمضان، برگزاری طرح ضیافت نور 
دانشگاه  در مسجد  به مدت هشت شب 
همراه با دعوت سخنران از شهر مقدس قم 
و برپایی مراسم احیای شب های قدر همراه 
با سحری برای بالغ بر یک هزار نفر شرکت 
کننده اعم از شهروندان و دانشگاهیان عزیز 
در هر شب از شب های قدر را به عنوان 
دیگر برنامه های اجرا شده در ایام ماه مبارک 

رمضان برشمرد.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
اضافه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
حضور  برای  رهبری  نهاد  طرف  از  کرد: 
دانشجویان در نماز جمعه به صورت هفتگی 
سرویس ایاب و ذهاب نیز ارائه می شود که 
این امر توسط دانشجویان مورد استقبال قرار 

می گیرد.
مدبر به فعالیت کانون های دفتر نهاد 
اشاره  دانشگاه  رهبری 
های  کانون  گفت:  و  کرد 
و  قرآن  از  اعم  مختلف 
بینش  مهدویت،  عترت، 
مطهر، ستاره« ویژه شهدا«، 
در  غیره  و  مهر  پیوند 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
معظم رهبری این دانشگاه 
فعالیت می کنند که امسال 
برای  را  بزرگی  افتخارات 
دانشگاه کسب نموده اند و 

ما از فعالین آنها متشکریم.
نشست  است  گفتنی 
حجت  هفتگی  صمیمی 
االسالم والمسلمین دکتر مدبر از دانشجویان 
برگزاری  دانشجویی،  های  خوابگاه  در 
این  کارکنان  با  ایشان  ای  دوره  جلسات 
دفتر، تشکل ها و کانون های دانشجویی و 
همچنین برگزاری جلسات مختلف با ائمه 
جماعت خوابگاه ها، از دیگر فعالیت های 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

پیگیری تحقق اهداف فرهنگی و دغدغه های مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی 

جلسه هیات امنای
 دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد 

ششمین نشست عادی از چهارمین دوره هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی با حضور 
دکتر عبدالرضا باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر جواد فرهودی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه 

و سایر اعضای هیات امنا در محل اتاق شورای این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های دانشگاه، گفت: دانشگاه 
محقق اردبیلی دارای 368 عضو هیات علمی است و طی سال های اخیر در تولید مقاالت 

علمی، پژوهشی و ISI رشد چشمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه دانشجویان این دانشگاه در عرصه فرهنگی و دانشجویی در المپیادها و 
جشنواره های مختلفی صاحب مقام شده اند، افزود: همچنین این دانشگاه در نحوه و کیفیت 
اجرای اردوهای راهیان نور موفق به کسب رتبه اول در سال 1394 و رتبه دوم در سال 1395 

شده است.
صادقی با بیان اینکه امسال رتبه اول یکی از رشته های کارشناسی ارشد از دانشگاه 
محقق اردبیلی بود، تصریح کرد: همچنین معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

رتبه ممتاز کشور را در برگزاری آزمون سراسری سال 1395 کسب کرده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه کلیه پروژه های با پیشرفت باالی 50 درصد به 
بهره برداری رسیده و یا در آستانه بهره برداری است، گفت: پروژه های با پیشرفت کمتر از 20 

درصد نیز در حال طی مراحل عملیاتی هستند.
وی با بیان اینکه حصارکشی محوطه بزرگ دانشکده فناوری های نمین به اتمام رسیده 
است، گفت: این دانشکده هم اکنون دارای 13 آزمایشگاه بسیار مطلوب در مقایسه با 
دانشگاه های بزرگ کشور است و طی روزهای اخیر 40 نفر از دانشجویان این دانشکده 
فارغ التحصیل شده اند که 11 نفر از آنان رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد را کسب 

کرده اند.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بحث و بررسی در خصوص دستورات 

جلسه پرداختند.
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مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های 
علوم،  وزارت  ممیزه  های  هیات  و  امنا 
تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر 
90 هیات ممیزه در سراسر کشور به پرونده 
رسیدگی               علمی  هیات  اعضای  ارتقای 

می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عبدالرضا باقری در نشست مشترک با اعضای 
هیات ممیزه و شورای دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه در حال حاضر 90 هیات ممیزه 
در سراسر کشور به پرونده ارتقای اعضای 
هیات علمی رسیدگی می کنند، گفت: در 
دوره جدید در عین حالی که به عملکرد 
نامه  آئین  داریم،  اعتماد  هیات های ممیزه 
نظارت بر هیات های ممیزه نیز تهیه و تدوین 

شده است.
استان  یک  اردبیل  استان  افزود:  وی 
باید به  کشاورزی است و اساتید دانشگاه 
بخشی از مسائل کشاورزی استان پاسخگو 

باشند.
های  فعالیت  به  اشاره  با  باقری 
تصریح  ها،  دانشگاه  امنای  های  هیات 
مجوزهای  توانند  می  ها  دانشگاه  کرد: 
امنای  هیات  از  را  خود  درخواستی 
به شرطی  البته  بگیرند؛  مربوطه  دانشگاه 
در  و  شده  پخته  ها  درخواست  این  که 

کمیسیون های مربوطه بررسی شوند.
مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های 
علوم،  وزارت  ممیزه  های  هیات  و  امنا 
تحقیقات و فناوری تاکید کرد: هر عضو 
هیات علمی که کرسی استادی را جدی 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
اخالقی،  علمی،  ابعاد  در  متوازن  رشد 
فرهنگی و آموزشی را در دانشگاه محقق 

اردبیلی دنبال می کنیم.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ششمین  در  صادقی  گودرز  پروفسور 
همایش مدیران و اعضای هیات علمی 
مشکالت  و  مسائل  بیان  کرد:  تصریح 
دانشگاه در جمع نشان از بلوغ دانشگاه 

است.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی هم به مانند دولت تدبیر و امید 
را  شده  انجام  اقدامات  است  نتوانسته 
عدم  دلیل  افزود:  کند،  رسانی  اطالع 
دلیل  این  به  دانشگاه  عملکرد  گزارش 
است که فکر می کردیم اعضای هیات 
نقاط ضعف و قوت را  علمی دانشگاه 

می دانند.
صادقی با بیان اینکه اکثر اساتیدی که 
در دانشگاه ارتقا یافته اند، امتیازات الزم را 
برای ارتقا کسب کرده اند، تصریح کرد: 
در سال های اخیر دانشگاه محقق اردبیلی 

در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: در سه سال اخیر 100 نفر به عنوان 
محقق  دانشگاه  در  علمی  هیات  عضو 

اردبیلی استخدام شده اند.
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
از  جلوگیری  برای  باید  اساتید  گفت: 
بدی ها اقدام کنند چون این کارها هم 
در دنیا و هم در آخرت تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه در مسئولیت ها باید 

اتفاقات مثبت زیادی در آن  بگیرد، قطعاً 
دانشگاه رخ می دهد.

رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه هیات 
انتخابی است،  ممیزه دانشگاه به صورت 
گفت: در طول سه سال گذشته تعداد استاد 
تمام های دانشگاه محقق اردبیلی از 4 نفر 
به 29 نفر افزایش یافته است و این دانشگاه 

دارای بیش از 100 نفر دانشیار است.
وی با بیان اینکه در سالتحصیلی گذشته 
گروه معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی 
رتبه برتر کشور را کسب کرده است، افزود: 
تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  همچنین 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل کیفیت 
برگزاری آزمون سراسری در سال 1395 به 
است.  شده  شناخته  ممتاز  دانشگاه  عنوان 
محقق  دانشگاه  آزمون  حفاظت  همچنین 
اردبیلی نیز در سال 1394 رتبه برتر کشوری 

را به خود اختصاص داده بود.

پاسدار مسائل بود، ادامه داد: باید در جایی 
که نگهبانیم، مراقب باشیم.

مدبر با بیان اینکه بیشترین تعامل را با 
اساتید داریم، اضافه کرد: از اساتید انتظار 
داریم که در زمینه فعالیت برای پردازش 

نظرات حضور پررنگی داشته باشند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
بیان اینکه حضور در ستادهای انتخاباتی 
کاندیداهای ریاست جمهوری نباید مالک 
عمل در عزل و نصب های دانشگاه باشد، 
افزود: در چنین شرایطی امنیت عمومی 

اساتید خدشه دار خواهد شد.
پروفسور یوسف عباسپور مدیر امور 
پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
تولید مقاالت بین المللی در سال 2016 
نسبت به سال 2015 افزایش 52 درصدی 

نشان می دهد.
وی افزود: مقاالت داخلی در سال 94 

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیف اله 
مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه هر 
دانشگاهی دارای سبقه آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی است، افزود: پیشنهاد می شود در 
هیات های ممیزه دانشگاه ها، نماینده فرهنگی 

نیز حضور داشته باشد.
وی افزود: برای جوابگویی دانشگاه به 
بحث اشتغالزایی در جامعه، بهتر است تمامی 
دانشکده های دانشگاه ها سوله های تولید 

متناسب با تخصص دانشکده داشته باشند.
رئیس کمیسیون  فرهودی  دکتر جواد 
دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه اعضای هیات ممیزه امین 
اعضای هیات علمی دانشگاه هستند، گفت: 
افراد منتخب دارای وظیفه سنگینی در این 

هیات هستند.
وی با بیان اینکه از اعضای هیات های 
ممیزه دانشگاه ها انتظار می رود که عدالت 

حدود 400 مقاله داخلی منتشر شده بود 
که این تعداد در سال 95 به تعداد 480 

مقاله افزایش یافته است.
مدیر  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
برنامه های  میزان  اردبیلی تصریح کرد: 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در سال 
95 نسبت به سال 94 افزایش 4 برابری 

داشته است.
های  مدال  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
در  دانشجویان  توسط  شده  کسب 
 25 به  مدال   9 از  ورزشی  مسابقات 
کرد:  تصریح  است،  یافته  افزایش  مدال 
تعداد دانشجویان راه یافته به المپیاد های 
ورزشی از 9 نفر به 51 نفر افزایش یافته 

است.
دکتر امید سفالیان مدیر امور آموزشی 
دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: نسبت 
استاد به دانشجو در دانشگاه از یک به 34 

را در جای خود رعایت کنند، گفت: انتظار 
داریم این هیات ها با کرامت انسانی با مردم 

برخورد کنند.
فرهودی تاکید کرد: ما اساتید باید به 
عنوان عرضه کننده علم در جامعه، هنری 

داشته باشیم که دانشجو ما را بپذیرد.
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام رئیس 
و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه حدود 100 نفر از 
همکاران هیات علمی دانشگاه در حوزه علوم 
انسانی فعالیت دارند، گفت: این همکاران 
برای ارتقا دارای دغدغه خاطر هستند؛ چراکه 
اگر با بقیه گروه ها و کمیسیون ها یکسان نگاه 
شوند، ممکن است در ارتقا دچار مشکل 

شوند.
وی افزود: امید می رود وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری نسبت به گروه علوم 
یا در  باشد و  انسانی دید متفاوتی داشته 
گروه  این  در خصوص  نامه جدید  آئین 

بازنگری داشته باشد.
معاون  زاده  محرم  مهرداد  پروفسور 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز در مورد آخرین تصمیمات و 
مباحث مطروحه در جلسه معاونین اداری، 
مراکز  ها،  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی 
آموزش عالی و پارک های علم و فناوری 
در دانشگاه امیرکبیر تهران اطالعاتی پیرامون 
امور رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنان 

ارائه کرد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در 

نشست به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

به یک به 23 کاهش یافته است.
در  رشته  اکنون 80  هم  افزود:  وی 
مقطع  در  رشته   78 کارشناسی،  مقطع 
کارشناسی  مقطع  در  رشته  دکتری، 11 
ناپیوسته و 357 نفر عضو هیات علمی 

دانشگاه هستند.
فنی  دفتر  مدیر  گسیلی  بهرام  دکتر 
کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
با  مرکزی  کتابخانه  ساختمان  پیگیری 
مساحد حدود 6 هزار متر مربع و پیگیری 
ساختمان دارالقرآن با مساحت 400 متر 
دست  در  عمرانی  های  طرح  از  مربع 

اجرای دانشگاه است.
و  علم  پارک  ساختمان  افزود:  وی 
مغان و  دانشکده  نمای  اجرای  فناوری، 
اتمام مراحل مکانیابی دارالقرآن از جمله 

طرح های خاتمه یافته دانشگاه است.
محسن عبدی مدیر برنامه، بودجه و 
تشکیالت دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  تعداد  به 
گفت: اعتبارات هزینه ای دانشگاه در سال 
جاری نسبت به سال 91، سه برابر شده 

است.
وی با بیان اینکه درآمد اختصاصی 
دانشگاه طی 5 سال گذشته 4 برابر شده 
هزینه  مدت  این  در  داد:  ادامه  است، 

پرسنلی سه برابر شده است.
یادآور می شود در پایان این همایش 
اعضای هیات علمی به اظهار نظر پرداخته 
و از دکتر حبیب شهبازی شیران رئیس 
کتابخانه مرکزی و اطالع رسانی و دکتر 
نیا مدیر پیشین نظارت،  محمد ضارب 
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به دلیل 

فعالیت هایشان تجلیل شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

دانشگاه محقق اردبیلی 
مسئول ساماندهی ارتباطات 

علمی و فناوری ایران و 
گرجستان شد 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان مسئول ساماندهی ارتباطات 

علمی و فناوری ایران و گرجستان خبر داد.
پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد  دکتر  دیدار  نتایج  تشریح  در  گودرز صادقی 
فناوری جمهوری  فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و 
اسالمی ایران و الکساندر جه جه الوا معاون نخست 
وزیر و وزیر آموزش علوم گرجستان که برای حضور 
در مراسم تحلیف رئیس  جمهور به تهران سفر کرده 
است، گفت: این سفر در پی سفر اخیر وزیر علوم 
و هیات ایرانی به گرجستان و به منظور شرکت در 
مراسم تحلیف رئیس  جمهور از طرف نخست  وزیر 

این کشور صورت گرفته است .

وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی از طرف وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول ساماندهی 
و  ایران  کشور  دو  بین  فناوری  و  علمی  ارتباطات 

گرجستان انتخاب شد .
صادقی ادامه داد: همچنین دانشگاه ارومیه به دلیل 
حضور اقلیت  های ارمنی در این شهر، به عنوان مسئول 

ارتباطات علمی بین ایران و ارمنستان انتخاب شد .
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از تشکیل کنسرسیوم 
دانشگاه  های ایران و گرجستان خبر داد و خاطرنشان 
از  منتخب  های  دانشگاه   کنسرسیوم  این  در  کرد: 
کشور  شمال  از  عمدتا  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
خواهند بود و همچنین دانشگاه  هایی از گرجستان 
حضور خواهند یافت و اولین جلسه مشترک آن در 

سالجاری در تهران یا اردبیل برگزار خواهد شد .
صادقی گفت: در این نشست بنده پیشنهاد دادم 
با توجه به اینکه در اکثر کشورها کرسی ایرانشناسی 
وجود دارد ولی ایران در این زمینه به صورت فعال 
درس  واحد  دو  اول  گام  در  است،  نکرده  عمل 
گرجستان  شناسی تعریف شود و این درس در برخی 
رشته  های دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اختیاری 
اولیه  تا اطالعات و آشنایی  ارائه شود  یا اجباری  و 

گرجی برای دانشجویان حاصل شود.
این  از  کشور  دو  علوم  وزرای  داد:  ادامه  وی 
پیشنهاد استقبال کردند و مقرر شد سفارت گرجستان 
این خصوص  در  را  تهران همکاری  های الزم  در 

انجام دهد .
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با توجه به 
اینکه بیش از 20 نفر ایرانشناس در گرجستان وجود 
دارد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ما خواست 
برای آشنایی بیشتر آنان با جمهوری اسالمی ایران و 
استان اردبیل، تور ویژه گردشگری برای آنان برگزار 

کنیم .
گفتنی است 6 درصد جمعیت گرجستان مسلمان 
و آذری هستند و قومیت  های مختلف با صلح و صفا 

در این کشور زندگی می  کنند .

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه  وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری:

90 هیات ممیزه در سراسر کشور به پرونده ارتقای اعضای هیات علمی رسیدگی می کنند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رشد متوازن در دانشگاه را دنبال می کنیم
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معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان از 
ثبت ساالنه سه هزار اختراع در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمعلی 
منتظر در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات و 
ابتکارات رویش البرز در دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم 
این خبر افزود: از این تعداد حدود دو هزار اختراع در 
جشنواره ها شرکت می کنند و از آنها برای حدود 200 

اختراع برای توسعه فکر می شود.
به  فرد مخترع  تبدیل  ما  اینکه هدف  بیان  با  وی 
شرکت است، تصریح کرد: اختراع اولین گام در خالقیت 

فردی است و باید آن را رشد و به مرحله تولید رساند.
منتظر با اشاره به اینکه در دنیا بیشترین اختراعات 
در زمینه برق، الکترونیک و کامپیوتر است، ادامه داد: 
بیشترین اختراعات ثبت شده در ایران هم مربوط به 

حوزه پزشکی و دارویی است.
معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان 
و  است  فردی  ما  کشور  اختراعات  نظام  کرد:  اضافه 
امیدوارم این روند را ساماندهی کنیم و فرآیند مناسبی 

برای این خروج از این وضعیت تدوین کنیم.
نوآوری  فناوری و  امیرحسین دوایی معاون  دکتر 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه بین 
نظم و خالقیت ارتباطی وجود دارد، گفت: در سیستم 
منظم، مساله از یک نقطه ای شروع شده و در نقطه 

دیگری به پایان می رسد.
وی ادامه داد: در دنیا افراد خالق و منظم، مدیران 

نادری هستند که می توانند تاثیرگذار باشند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اضافه کرد: در وزارتخانه به عنوان ایجاد جاذبه 
برای افراد خالق هستیم که برای این جاذبه دو روش 

وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد جاذبه به دو طریق انجام 
می شود، افزود: جاذبه از طریق پرداخت تسهیالت و در 
اختیار گذاشتن امکانات و برگزاری کارگاه های خالقیت 

ایجاد می شود.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  عباسی  اقبال 
توسعه منابع استانداری اردبیل با اشاره به اینکه علمای 
علم مدیریت را به چند دسته تقسیم می کنند، اظهار کرد: 
عده ای به دنبال مدیریت فکری هستند که در این نوع 
مدیریت تنها از نظر فکری به مساله ورود می کنند که 

تعداد این نوع مدیران در دنیا کمتر از سه درصد است.
وی نوع دوم مدیریت را مدیریت توسعه ای برشمرد 

دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
شورای  کاربردی  پیشنهادات  گفت:  اردبیلی  محقق 
مناطق می تواند در قالب یک طرح بزرگ در سطح 

کشور اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پروفسور مهرداد 
و  انسانی  منابع  مدیران  شورای  در جلسه  زاده  محرم 
پشتیبانی منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه زحمات هسته اصلی 
دانشگاه ها به عنوان اعضای هیات علمی و کارکنان بر 
عهده حوزه منابع انسانی و پشتیبانی است، گفت: در جلسه 
اخیر معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها، مراکز 
آموزش عالی و پارک های علم و فناوری نظر بر ارتقای 
حقوق اعضای هیات علمی بود که طبق نظر مثبت وزیر 
و معاون وزیر، مقرر شد افزایش حقوق کارکنان نیز مدنظر 
قرار گیرد و بعد از بررسی های الزم به صورت همزمان 

این افزایش محقق شود.
وی از نتایج و پیشنهادات کاربردی این نشست ها 
استقبال کرد و افزود: همکاران می توانند پیشنهادات 
کاربردی خود را در این نشست ها مصوب و به ما اعالم 
نمایند تا ما نیز بتوانیم این مصوبات را به شورای معاونان 
انتقال دهیم تا در قالب یک طرح بزرگ در سطح کشور 

اجرا شود.

و افزود: سومین نوع مدیران، مدیر روندی هستند که در 
مسیر روند حرکت می کنند و تغییر خاصی ندارند.

با چهارمین نوع مدیران، مدیران تخریبی  عباسی 
مدیریت  مدیریت،  نوع  بدترین  هستند، تصریح کرد: 
تخریب  دنبال  به  سهوا  یا  عمدا  که  هستند  تخریبی 

مدیریت مجموعه هستند.
منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استانداری اردبیل با اشاره به اینکه در دولت روحانی 
خدمات بانکی با محوریت دانش بنیان ارائه می شود، 
ادامه داد: اقتصاد مقاومتی باید بر پایه دانش بنیان باشد.

پروفسور مهرداد محرم زاده معاون اداری، مالی و 
مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی گفت: حرکات 
برای شناسایی نخبگان، مخترعان و مبتکران به صورت 
به فال نیک  باید  این را  عمومی آغاز شده است که 

گرفت.
وی با بیان اینکه در جوامع پیشرفته از این نیروها 
به صورت مطلوب استفاده می شود، اظهار کرد: دنیا در 
گذر از سرمایه های فردی به سرمایه های اجتماعی 
است و باید از این سرمایه های ارزشمند نهایت استفاده 

را برد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق 
اردبیلی ادامه داد: باید رفتارهای هدفدار را ترویج دهیم تا 

دانشگاه  اداری  امور  بهنام سروری مدیر  مهندس 
میزبانی  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نیز  اردبیلی  محقق 
دانشگاه محقق اردبیلی برای این نشست، اظهارامیدواری 
کرد: موضوعات مطروحه در این نشست توسط دبیر 
منطقه به جلسه دبیران مناطق منعکس شود تا مثمر ثمر 
واقع شود و همکاران دانشگاه ها در اجرای آئین نامه ها 

بتوانیم با برنامه ریزی بهتر کارها را پیش بریم.
پروفسور حسین شایقی رئیس جشنواره منطقه ای 
اختراعات و ابتکارات رویش البرز گفت: 121 اختراع 
به این جشنواره ارسال شده بود که از این تعداد 71 

اختراع پس از داوری اولیه به داوری نهایی راه یافتند.
وی با اشاره به تحصیالت مخترعان شرکت کننده 
در این جشنواره تصریح کرد: 27 درصد مخترعان در 
مقطع دکتری، 25 درصد در مقطع کارشناسی ارشد، 38 
درصد در مقطع کارشناسی و یک اختراع دانش آموزی 

شرکت کرده بود.
شایقی اضافه کرد: جشنواره منطقه ای اختراعات 
و ابتکارات رویش بنیاد ملی نخبگان پهنه البرز )اردبیل، 
و  قزوین  زنجان،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی، 
گیالن( دومین جشنواره رویش در سال 1396 است که 

به میزبانی بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار می شود.
رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل افزود: برای پشتیبانی 
و توانمندسازی اختراع های برگزیده سطح 3، تسهیالتی 
مانند جایزه نقدی، تسهیالت مالی و لحاظ امتیاز اختراع 

در نظر گرفته شده است.
یادآور می شود که بعد از مراسم افتتاحیه، نمایشگاه 
جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش البرز در 

سالن ورزشی دانشگاه افتتاح شد.

با مشکل مواجه نشوند.
و  انسانی  منابع  شورای  دبیر  اسدپور  رضا  دکتر 
نیز در خصوص دستورات جلسه  منطقه 3  پشتیانی 

توضیحاتی ارائه کرد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در نشست به 

ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

رئیس هیات عالی جذب تاکید کرد:

باید اقتدار نظام را در بحث 
علمی پیش ببریم 

رئیس هیات عالی جذب گفت: باید دست به 
دست هم دهیم و اقتدار نظام را در بحث علمی 

پیش ببریم.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعضای هیات  با  در نشست  نژاد  محمدعلی کی 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر اینکه باید 
دست به دست هم دهیم و اقتدار نظام را در بحث 
علمی پیش ببریم، افزود: در همین راستا در یک 
شهر باید بین دانشگاه های موجود هماهنگی وجود 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه در رابطه با ارزیابی دانشگاه های 
بزرگ و کوچک کشور، ارتقای علمی خیلی خوب 
بوده است، افزود: اساتید دانشگاه ها باید برای رفع 

نیازهای کشور به فکر ارتقای عمومی باشند.
اینکه نقش تربیتی استاد  با تاکید بر  نژاد  کی 
در کنار تخصص باید جدی گرفته شود، تصریح 
به  اساتید  مهم  وظایف  از  پروری  شاگرد  کرد: 
شمار می آید و در همین راستا انتظار داریم اساتید 
شاگردپروری و نقش تربیتی خود را جدی بگیرند؛ 

چراکه این نقش مهمتر از نقش تخصص است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبات 
این شورا را در حکم قانون دانست و خاطرنشان 
کرد: ظرفیت استان اردبیل خیلی بیشتر از وضعیت 
فعلی بوده و دانشگاه محقق اردبیلی نیز دانشگاهی 
است که طی سالیان اخیر دارای تحوالت بوده و 

توسعه یافته است.
کی نژاد با بیان اینکه در آستانه جهش علمی 
سر  رود  می  انتظار  اساتید  از  گفت:  داریم،  قرار 

کالس درس تحقیقات خود را نیز تدریس کنند.
و  آموزشی  معاون  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه در حال حاضر این دانشگاه دارای بیش 
از  است، گفت:  دانشجو  نفر  هزار و 500  از 11 
این تعداد حدود 600 نفر در مقطع دکتری، حدود 
سه هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی در 

مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل هستند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
سه  و  اصلی  سایت  در  دانشکده  پنج  دارای 
دانشکده اقماری مشگین شهر و مغان با محوریت 
کشاورزی و فناوری های نوین نمین است، افزود: 
طی سنوات اخیر نیز ده ها رشته در دانشگاه ایجاد 

شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه طی سه سال اخیر حدود 
80 نفر عضو هیات علمی جذب دانشگاه محقق 
اردبیلی شده اند، تصریح کرد: به نسبت مالحظه 
دانشگاه های دیگر، بیشترین قبولی در مقاطع بعدی 
در دانشگاه های برتر کشور نیز از دانشگاه محقق 

اردبیلی بوده است.
علمی  هیات  اعضای  ادامه  در  است  گفتنی 
حاضر در نشست نسبت به ارائه نقطه نظرات خود 

پرداختند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان:

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی:

پیشنهادات کاربردی شورای مناطق می تواند در قالب یک طرح بزرگ در سطح کشور اجرا شود

ساالنه 3 هزار اختراع در کشور ثبت می شود
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میزبانی  گفت:  اردبیل  استاندار 
موجب  ورزشی  المللی  بین  مسابقات 

توسعه گردشگری استان می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
یازدهمین  در  خدابخش  مجید  دکتر 
نشست با اساتید دانشگاه های استان با 
موضوع »توسعه گردشگری اردبیل« در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در 
حال حاضر تعدادی واحد تولیدی راکد 
صنعتی  های  شهرک  در  راکد  نیمه  و 
استان وجود دارد که برای حل مشکالت 
خود مستلزم مراجعه به کلینیک مدیریت 
هستند، افزود: در حال حاضر اداره کل 
جذب سرمایه گذاری نیز در استانداری 

اردبیل فعال است.
برای  یابی  مکان  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه 
گردشگری یک کار علمی است، گفت: 
مهندسی ارزش نیز یک علم بوده و در 
همین راستا اساتید و سرمایه گذاران باید 

هنر تبدیل ایده به اجرا داشته باشند.
خدابخش ضمن تقدیر از دانشگاه 
تیم ملی  اردبیلی بخاطر اسکان  محقق 
قایقرانی، افزود: در حال حاضر اردوی 
تیم ملی دختران زیر 16 سال در دریاچه 
برگزاری  حال  در  گرمی  گیالرلوی 
است که می تواند در معرفی و توسعه 
استان  و  گرمی  شهرستان  گردشگری 

موثر باشد.
استاندار اردبیل اضافه کرد: همچنین 
تالش می کنیم میزبان مسابقات قایقرانی 
در سال 2019 در دریاچه شورابیل اردبیل 

باشیم.
برگزاری  دنبال  به  داد:  ادامه  وی 
امیدهای  والیبال  آمیز مسابقات  موفقیت 

نماینده تام االختیار آزمون در استان 
اردبیل و معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
شرکت  بیشترین  ها  تجربی  علوم 

کنندگان در کنکور هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مرتضی ابراهیمی گفت: کار مهم 
همیشه برای ما مهم است و باید برای 
ریزی  برنامه  مهم  کارهای  این  انجام 

کرد.
و  اینکه روزهای 15  بیان  با  وی 
برگزار  سراسری  کنکور  تیرماه   16
می شود، تصریح کرد: باید به بهترین 

شکل این آزمون مهم را برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی مسئوالن 
شش  ساعت  باید  آزمون  برگزاری 
در محل آزمون حضور داشته باشند، 
تصریح کرد: تاخیر مسئوالن برگزاری 
انظباطی و اخالل  بی  آزمون موجب 
در برگزاری کنکور می شود به همین 
دلیل تصمیم گرفته ایم از افرادی که 
سابقه تاخیر در ورود به محل برگزاری 

آزمون را دارند، استفاده نکنیم.
در  آزمون  االختیار  تام  نماینده 
استان با اشاره به اینکه داوطلبان باید 
در  آزمون  شروع  از  قبل  ساعت  نیم 

آسیا در اردیبهشت ماه سالجاری در اردبیل، 
مرداد ماه نیز میزبان مسابقات والیبال انتخابی 

قهرمانی جهان خواهیم بود.
استاندار اردبیل با اشاره به دیدار اخیر 
خود با رئیس فدراسیون کشتی، افزود: در 
برگزاری مسابقات  توانایی  حال حاضر 
منطقه ای و جهانی کشتی را نیز در اردبیل 
داریم که تالش می کنیم این مهم در استان 

اتفاق بیفتد.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
اینکه   بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
توسعه گردشگری تابعی از شرایط کلی 
کشور است، افزود: همچنین این توسعه 
تابع سیمایی است که از کشور به دنیا ارائه 

می کنیم.
از  برخی  دنیا  در  کرد:  اضافه  وی 
مناطق گردشگری وجود دارند که به طور 

ویژه توسعه یافته اند.
معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه گردشگری می تواند از موارد 

یابند،  حضور  آزمون  برگزاری  محل 
ادامه داد: سرپرست سالن ها از همین 
امروز فضای برگزاری آزمون را مورد 
رفع  به  نسبت  و  دهند  قرار  بررسی 

نواقص موجود اقدام کنند.
اکثریت  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
آزمون  در  اول  بار  برای  داوطلبان 
اند،  کرده  شرکت  سراسری  کنکور 
که  است  این  ما  تالش  تمام  افزود: 
داوطلبان با آرامش خاطر به سواالت 

جواب بدهند.
مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
حراست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
داوطلبان متقلب، دیگر مثل سال های 

مهم در توسعه استان باشد، گفت: تدوین 
برنامه  استان،  گردشگری  جامع  سند 
ریزی برای حضور گردشگری اردبیل در 
فضای مجازی و توجه به پتانسیل اردبیل 
در بخش گیاهان دارویی از جمله موارد 
مهمی است که در جلسات اخیر مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در نتیجه برگزاری 
مستندات  جشنواره  جلسات  این 
گردشگری اردبیل توسط دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان در حال برگزاری 
این  پیشنهادی  موارد  افزود:  است، 
جلسات می تواند در قالب راهبرد عملی 

به کار گرفته شود.
دکتر کریم حاجی زاده مدیرکل میراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
استان اردبیل نیز با اشاره به ظرفیت های 
را وظیفه  بازارسازی  استان،  گردشگری 
گفت:  و  کرد  عنوان  ها  دولت  اصلی 
بازارسازی دارای هزینه های سنگین و 

نیازمند فعالیت های حرفه ای است.

قبل به صورت سنتی تقلب نمی کنند 
از  استفاده  با  هم  ها  تقلب  این  بلکه 
انجام  الکترونیکی  ارتباطات  وسائل 

می شود.
جدید  ابزارهای  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  تقلب  و  تخلف  برای 
ناخن  چشمی،  تماس  لنزهای 
سمعک،  هوشمند،  ناخن  مصنوعی، 
انگشتر  مصنوعی،  موی  آویز،  گردن 
و  پوستی  سنسورهای  هوشمند، 
آالت  ابزار  از  دست  این  از  مواردی 

جدید هستند.
به گفته دستور، ساعت شش صبح 
درب ورودی محل آزمون باز می شود 

را  گردشگری  صنعت  توسعه  وی 
از  یکی  افزود:  و  دانست  دولت  برنامه 
استان ورزش  پتانسیل های  ترین  عالی 

های هیجانی و ماجراجویانه است.
جریان  اینکه  بیان  با  زاده  حاجی 
رویدادسازی ورزش با میزبانی مسابقات 
شد،  نهادینه  استان  در  والیبال  آسیایی 
ترین  عالی  اردبیل  استان  کرد:  تصریح 
قابلیت را از نظر جغرافیای طبیعی برای 
بازی گلف دارد که می توان از این قابلیت 

به نحو احسن استفاده کرد.
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اردبیلی با بیان اینکه گردشگری دامنه  های 
که           افرادی  گفت:  دارد،  متنوعی  بسیار 
می توانند در شرایط کشور ما به ایران 
فرهنگی  زمینه  در  اکثرا  کنند،  سفر 
سال                                                      40 باالی  سنی  رنج  در  و  بوده 

هستند.
حاجی زاده با بیان اینکه تمامی سطح 
استان توسط تیم های حرفه ای عکاسی و 
تصویربردای شده است، افزود: در همین 
راستا تولید محتوا به چندین زبان خارجی 

نیز انجام شده است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
با  اردبیل  استان  گردشگری  و  دستی 
بیان اینکه نقشه های جغرافیایی استان با 
همکاری دانشگاه محقق اردبیلی تهیه شده 
است، تصریح کرد: پایگاه فعالیت های 
پژوهشی ما نیز در گروه های گردشگری 
و باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی 

است.
از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنی 
اساتید به ارائه دیدگاه ها و راهکارهای 
بخش  در  استان  توسعه  پیرامون  خود 

توسعه گردشگری استان پرداختند.

و انتظار داریم همکاران در موعد مقرر 
در محل حاضر شده و مقدمات کار را 

فراهم کنند.
امور  مدیر  سفالیان  امید  دکتر 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آموزشی 
اشاره به اهمیت کنکور برای داوطلبان 
داوطلبان  گفت:  آنها  های  خانواده  و 
خود  فرزندان  را  سراسری  کنکور 
بدانیم بنابراین باید طوری در برگزاری 
آزمون دقت کنیم که تمرکز داوطلبان 

به هم نریزد.
سنگین  کار  به  اشاره  با  وی 
سراسری  کنکور  آزمون  برگزاری 
تصریح کرد: بار اصلی آزمون کنکور 
دقیقه  و 20  اول  دقیقه  سراسری 20 
آخر است و باید در این دو بازه زمانی 

بیشتر دقت کرد.
تمامی  کرد:  تاکید  سفالیان 
مقدمات برگزاری آزمون فراهم شده 
است و انتظار داریم با کمترین نقصی 
این آزمون سرنوشت ساز را برگزار 

کنیم.
وی گفت: در روزهای 15 و 16 
و  هزار   8 نوبت  چهار  در  و  تیرماه 
444 نفر در دانشگاه محقق اردبیلی در 

آزمون کنکور شرکت می کنند.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

لزوم توجه و اهمیت
 کرسی های نقد، مناظره 
و نظریه پردازی در زمینه 
پویایی علوم و نوآوری 

به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
و  مناظره  نقد،  های  کرسی  اهمیت  و  توجه  لزوم 
نوآوری  و  علوم  پویایی  زمینه  در  پردازی  نظریه 

تاکید کرد.
پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد نریمانی در اولین نشست تخصصی کرسی های 
با موضوع هماهنگی  پردازی  نظریه  و  مناظره  نقد، 
تشریح                     به  سالجاری،  در  کمیته  این  های  برنامه 
برنامه های آتی و همچنین هماهنگی در زمینه برگزاری 
نشست های تخصصی در سایر دانشگاه های استان 

پرداخت.
نظریه  های  کرسی  از  حمایت  کمیته  دبیر 
پردازی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان لزوم توجه 
و اهمیت کرسی های نقد، مناظره و نظریه پردازی 
زمینه،  این  در  نوآوری  و  علوم  پویایی  زمینه  در 
تصریح کرد: به دنبال برگزاری سلسله نشست های 

تخصصی و پویا در این زمینه هستیم.
تکمیل  همچنین  و  ها  برنامه  به  نریمانی 
سایت کمیته کرسی های نظریه پردازی در بخش 
معاونت پژوهش و فناوری در سایت دانشگاه و 
این بخش اشاره  نامه ها و فرم ها در  آئین  ارائه 

کرد.
اله  سیف  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز به لزوم توجه به نقد و 
نظریه پردازی در حوزه مسائل و مشکالت موجود 
در  کاربردی  محتوای  تولید  و  نوآوری  اهمیت  و 

این زمینه پرداخت.
پردازی  نظریه  های  کرسی  کمیته  عضو 
با مرکز  افزود: هماهنگی  اردبیلی  دانشگاه محقق 
از  استفاده  و  زمینه  این  در  دانشگاه  دین  و  علم 
های  طرح  و  مرکز  این  های  کارگروه  تجارب 
راهگشا  بسیار  تواند  می  زمینه  این  در  موجود 

باشد.
و  آموزشی  معاون  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 
های  کرسی  کمیته  عضو  و  تکمیلی  تحصیالت 
نظریه پردازی دانشگاه محقق اردبیلی نیز در زمینه 
و  ها  برنامه  به خصوص  و  کلی  های  حوزه  نقد 

اسناد موجود مواردی مطرح کرد.
احمد  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
شجاعی مدیر گروه معارف اسالمی و عضو کمیته                   
کرسی های نظریه پردازی دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز گفت: در زمینه کرسی های نظریه پردازی و به 
خصوص بخش نقد موارد و نظریات نیازمند توجه 

جدی هستیم.

نماینده تام االختیار آزمون در استان اردبیل:

علوم تجربی ها بیشترین شرکت کنندگان در کنکور هستند

استاندار اردبیل:

میزبانی مسابقات بین المللی ورزشی موجب توسعه گردشگری استان اردبیل می شود
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دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی از کسب 10  دانشگاه محقق 
افتخار ملی حوزه فرهنگی دانشگاه طی 

سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل با اعالم این خبر 
گفت: در چهار ماه گذشته 70 مورد 
راهیابی دانشجویان به مرحله کشوری 
مسابقات قرآن و جشنواره ملی حرکت 
ویژه انجمن های علمی دانشگاه کسب 

شده است.
وی با اشاره به رشد کمی و ارتقای 
کیفی در حوزه های فرهنگی و تربیت 
بدنی اضافه کرد: اقدامات زیرساختی 
مرکز  و  دانشجویی  حوزه  در  موثر 
بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 

انجام شده است.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه با 
اعالم اینکه در سال 95 بیش از 930 
برنامه فرهنگی با رویکردهای علمی، 
آزاد  ادبی،  هنری،  مناسبتی،  مذهبی 
اجرا  برنامه  اندیشی، سیاسی و فوق 
شده است، افزود: از کارهای شاخصی 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  که 
توان  می  است،  شده  انجام  دانشگاه 
به  کیفی  و  کمی  سازی  به شاخص 
های  فعالیت  مستمر  ارزیابی  منظور 
برقراری  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 
سیستم گزارش دهی صحیح و انضباط 

ساختاری و مالی اشاره کرد.
فنی اصل با اشاره به اینکه سیستم 
های  الزمه  از  مستمر  دهی  گزارش 
است،  ای  حوزه  هر  در  پیشرفت 
بدنی  تربیت  در حوزه  کرد:  تصریح 
نیز فعالیت های ورزشی از روند رشد 

کمی و ارتقای کیفی برخوردار بوده اند.
نسبی  توسعه  به  اشاره  با  وی 
زیرساخت های ورزشی دانشگاه بیان 
کرد: سال 94 در مسابقات منطقه ای 30 
مدال رنگارنگ در قالب فعالیت های 

ورزشی کسب شد.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کسب 51 مورد سهمیه المپیاد کشوری 
در سال 94 توسط دانشجویان دانشگاه 
عنوان کرد: این سهمیه در دو سال قبل 

9 نفر بوده است.
 فنی اصل با اشاره به کسب 9 مورد 
افتخار ملی توسط دانشجویان دانشگاه 
در المپیاد ورزشی سراسری در سال 95 
و کسب مقام بی سابقه نهم در بین 121 
دانشگاه شرکت کننده در آخرین المپیاد 
کشور  سراسر  دانشجویان  ورزشی 
اضافه کرد: خوشبختانه در این المپیاد 
دانشجویان دانشگاه موفق به کسب دو 

مدال طال، دو نقره و چهار برنز شدند.
اقدامات  شک  بدون  افزود:  وی 
زیرساختی در حوزه های دانشجویی 

مشاوره  و  درمان  بهداشت،  مرکز  و 
دانشجویی در کسب موفقیت های فوق 

موثر بوده است.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
شاخص  اقدامات  داد:  ادامه  دانشگاه 
حوزه دانشجویی در قالب سه برنامه 
نوسازی،  شامل  حوزه  این  محوری 
های  خوابگاه  زیباسازی  و  تعمیرات 
خدمات  هوشمندسازی  دانشجویی، 
دانشجویی و پیگیری جذب منابع مالی 
و درآمدزایی با اسکان مهمانان تابستانی 

در حال انجام است.
وضعیت  بهبود  افزود:  وی 
های  خوابگاه  تسهیالتی  تاسیساتی 
تعمیر  و  نوسازی  شامل  دانشجویی 
مشارکت  با  ها  خوابگاه  اساسی 
معاونت اداری و مالی، زیباسازی دو 
باب خوابگاه دانشجویی خودگردان، 
موکت بندی و رنگ آمیزی بعضی از 
خوابگاه ها، برنامه ریزی برای نصب 
گیت تردد دانشجویان، هوشمندسازی 
جذب  پیگیری  دانشجویی،  خدمات 
منابع مالی و درآمدزایی با اسکان مهمانان 

تابستانی، تقویت صندوق قرض الحسنه 
دانشجویی، افزایش درآمد خوابگاه های 
خودگردان، بهبود کیفیت برنج سلف 
سرویس دانشگاه و ایجاد شرایط مساعد 
جهت اسکان دانشجویان کم توان مالی 

از دیگر اقدامات این معاونت است.
به گفته فنی اصل، ثبت و اعطای 
19 نوع وام دانشجویی به دانشجویان 
خوابگاه  مجوز  صدور  متقاضی، 
غیرانتفاعی دخترانه نور و الکترونیکی 
نمودن درهای ورودی خوابگاه ها از 
اقدامات معاونت فرهنگی و دانشجویی 

است.
 وی با اشاره به پیگیری ساخت 
افزود:  دانشگاه  خصوصی  رستوران 
های  خوابگاه  استانداردسازی 
ایمنی  ضریب  افزایش  دانشجویی، 
مسئولیت  بیمه  ها،  خوابگاه  محوطه 
حوادث  بیمه  دانشجویان،  مدنی 
تحصیلی تمامی دانشجویان و محوطه 
سازی خوابگاه ها از برنامه آتی حوزه 

دانشجویی است.  
فنی اصل با اشاره به اقدامات مهم 
مشاوره  و  درمان  بهداشت،  مرکز  در 
دانشجویی برای تشکیل کارنامه سالمت 
بررسی  جدید،  های  ورودی  جهت 
دانشگاه،  کارکنان  سالمت  ای  دوره 
همیاران  دانشجویی  کانون  تشکیل 
روانشناسی  مشاور  حضور  سالمت، 
نمایشگاه  برگزاری  در خوابگاه ها و 
سالمت ادامه داد: در آینده ای نزدیک 
شاهد پیشرفت های مشهود دیگری در 
حوزه های فرهنگی، دانشجویی، تربیت 
بدنی و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

دانشجویی خواهیم بود.    

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه محقق اردبیلی:

 شورای امر به معروف 
و نهی از منکر ستاد 

مقدسی است 

اهلل  سیف  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر دانشگاه یکی از ستاد های مقدس 
دانشگاه است و برکات زیادی را برای دانشگاه به 

ثمر گذاشته است.
ماه  اجرا شده در  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
مبارک  ماه  ایام  در  کرد:  اضافه  رمضان  مبارک 
رمضان نماز جماعت مغرب و عشا به همراه سفره 
های  شب  و  نور  ضیافت  طرح  برنامه  افطاری، 
اساتید  مالی  با مشارکت  پرفیض قدر در دانشگاه 
و کارکنان دانشگاه برگزار شد که این کار اساتید 

قابل تحسین است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: برنامه های فرهنگی دانشگاه 
رشد چشمگیری نسبت به دوره های قبل داشته است 
طوریکه در حال حاضر شاهد کسب افتخارات بزرگ 

فرهنگی برای دانشگاه هستیم.
وی ادامه داد: راهیابی 11 نفر از دانشجویان به 
مرحله کشوری در مسابقات قرآنی و کسب 59 افتخار 
در هشت ماه گذشته گوشه ای از این افتخارات است.
رئیس حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان با اشاره به 
برگزاری جلسات اخالق حرفه ای اظهار کرد: طبق 
مصوبه شورای امر به معروف و نهی از منکر، ریاست 
دانشکده ها در شکل گیری جلسات اخالق حرفه ای 
برای اساتید زحماتی را متحمل شدند که از آنها تقدیر 

و تشکر می کنیم.
اداری،  معاون  زاده  محرم  مهرداد  پروفسور 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی 
دقت  باید  دینی  و  مذهبی  مراسم  در  گفت: 
بیشتری داشت تا بتوانیم از این برنامه ها نهایت 

استفاده را داشت.
وی ادامه داد: در برنامه های دینی و مذهبی با 
از چهره های معروف کشوری دعوت کرد تا بتواند 

مخاطب را جذب و نظر آنها را جلب کند.
محرم زاده اظهار کرد: در این برنامه ها باید به 
زبان جوانان صحبت کرد و مبانی دینی و اعتقادی را 

با زبان روز بیان کرد.
فرهنگی  امور  مدیر  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در هشت ماه گذشته 
و  فرهنگی  حوزه  در  ای  منطقه  و  ملی  افتخار   59
اجتماعی توسط دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 

کسب شده است.
با بیان اینکه در سال 93 به ازای هر 100  وی 
برنامه یک افتخار کسب شده بود، تصریح کرد: در دو 
سال اخیر به ازای هر 20 برنامه یک افتخار در حوزه 

فرهنگی و اجتماعی کسب شده است.
بهجو ادامه داد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
نیز به نسبت به دو سال گذشته 9 برابر شده است.

و  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: پایگاه مقاومت دانشگاه 
متعدد  های  برنامه  اردبیلی  محقق 

فرهنگی و دینی برگزار کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل در نشست »نقش 
اداره طراز  عفاف و حجاب در تحقق 
مطلب  این  بیان  با  اسالمی«  انقالب 
قشر  به  متعلق  بسیج  پایگاه  افزود: 
خاصی نیست بلکه متعلق به همه اقشار 

است.
و  نظرات  از  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  کنیم،  می  استقبال  پیشنهادات 
دانشگاه  کارکنان  نظرات  بکارگیری  با 
و اعمال آنها در برنامه ها قطعا سطح 

برنامه ها ارتقا خواهد یافت.
جایگاه  به  اشاره  با  اصل  فنی 
حجاب و عفاف در اسالم تصریح کرد: 
سفارشات  مورد  این  در  دینی  بزرگان 
متعددی دارند و حجاب تنها متعلق به 

زنان نیست.

دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
علمی  هیات  عضو  شجاعی  احمد 
از  نهی  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
منکر باید به زبان مناسب باشد تا بتواند 

تاثیرات الزم را داشته باشد.
با  دانشجویان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حجاب نامناسب را نباید به حراست احضار 
کنند، تصریح کرد: پیشنهاد می کنم که اتاقی 
برای این کار در نظر گرفته شود چرا که 

ذهنیت  این  حراست  اتاق  به  نسبت 
وجود دارد که حتما فرد خطای خاصی 
انجام داده است اما وقتی مساله در اتاق 
دیگری مطرح شود، این برداشت وجود 

نخواهد داشت.
شجاعی با اشاره به اینکه در غرب 
به دو گفته فروید عمل می کنند، اضافه 
کرد: یکی از این نظرات در مورد آزادی 
غریزه جنسی و دیگری کشتی کج است 

که در برخی مواقع حتی نمی دانند که 
این دو از نظرات فروید است.

وی با اشاره به »ال اکراه فی الدین« 
آزادی  افزود: در اسالم  در قرآن کریم 
وجود دارد اما این آزادی مطلق نیست 
بلکه آزادی مشروط است و در اسالم 

آزادی به معنای بی بند و باری نیست.
شجاعی با بیان اینکه حجاب یک 
مساله فردی نیست، ادامه داد: حجاب 
یک مساله اجتماعی است زیرا اعصاب 
و روان دیگران را درگیر می کند و هر 
را  دیگران  روان  و  اعصاب  که  چیزی 

درگیر کند، مساله فردی نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اکراه  »ال  در  دین  کرد:  اظهار  اردبیلی 
باور  و  عقیده  معنای  به  الدین«  فی 
است و در عقاید افراد اجباری وجود 

ندارد.
یادآور می شود برگزاری نمایشگاه 
فعاالن  از  تجلیل  و  عفاف  و  حجاب 
دیگر  از  دانشگاه  عفاف  و  حجاب 

برنامه های این نشست بود.

فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی توسط پایگاه بسیج

کسب 10 افتخار ملی حوزه فرهنگی دانشگاه طی سال گذشته 
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صنعت  گفت:  اردبیل  استاندار 
گردشگری نیازمند پژوهش های کاربردی 
است و انتظار می رود دانشگاهیان در این 

زمینه اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر مجید خدابخش در دوازدهمین 
نشست استاندار با اساتید دانشگاه های 
استان اردبیل با بیان این مطلب تصریح 
وارد  باید  گردشگری  صنعت  در  کرد: 
فاز اجرایی و عملیاتی شویم که این کار، 

نیازمند پژوهش است.
کلمه  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگر، گردشگر خارجی است، ادامه 
دنبال  گردشگری،  صنعت  در  باید  داد: 

گردشگر خارجی باشیم.
اردبیل  استان  اداری  شورای  رئیس 
همه  و  بازاریان  اصناف،  با  باید  افزود: 
اقشاری که با گردشگران سر و کار دارند، 
جلسه بگذاریم تا موارد مورد نیاز را به آنها 

انتقال دهیم.
خدابخش با اشاره به اینکه روزانه 
هزار نفر از گمرک بیله سوار وارد استان 
می شوند، اظهار کرد: تقریبا نصف این 
استان  وارد  درمانی  مسائل  برای  تعداد 

می شوند.
وی با بیان اینکه در مدیریت ها باید 

به تیپ شخصیتی افراد دقت کرد، افزود: 
کسانی که با مردم سر و کار دارند باید افراد 
برونگرا باشند و این موارد را باید رعایت 

کرد.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه امروز 
و  رنگ  ترکیب  هتل،  دکوراسیون  حتی 
چیدمان سفره هم علم است، تصریح کرد: 

باید نگاهمان به گردشگری علمی باشد.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه نگاه 
سنتی به گردشگری دیگر پاسخگوی نیازها 
نیست، اظهار کرد: گردشگری به یک علم 

در دنیا تبدیل شده است بنابراین باید نگاه 
علمی و کاربردی به این صنعت داشت.

وی با بیان اینکه استان اردبیل دارای 
ظرفیت های طبیعی و تاریخی گردشگری 
است، تصریح کرد: بهره برداری مناسب از 
این ظرفیت ها نیازمند برنامه ریزی علمی 

است.
صادقی با بیان اینکه اقتصاد گردشگری 
یکی از پرکاربردترین علوم در این بخش 
است، اضافه کرد: امروز بیشترین سودآوری 
در بخش های اقتصادی مربوط به حوزه 
خدمات است و گردشگری هم در این 

حوزه تعریف می شود بنابراین باید نگاه 
جدی و اقتصادی به صنعت گردشگری 

داشته باشیم.
معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
زمینه  در  آموزشی  نیازهای  به  اشاره  با 
گردشگری گفت: پرسنل هتل ها نیازمند 

آموزش های مختلف هستند.
وی ادامه داد: باید به پرسنل هتل ها 
زبان، روابط انسانی و مواردی از این دست 
زمینه  در  و همچنین  داده شود  آموزش 

بهداشت هتل ها هم بازسازی شود.
جعفر بذری مدیر عامل جامعه صنفی 
گفت:  اردبیل  استان  اقامتی  تاسیسات 
سرعین در بین هفت قطب گردشگری 

کشور قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه 217 واحد اقامتی 
در سطح استان اردبیل وجود دارد، اضافه 
کرد: از این تعداد، 67 واحد نیازمند نوسازی 
هستند اما صاحبان این واحدها به دلیل عدم 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت اقدام به 

نوسازی نمی کنند.
از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنی 
ارائه دیدگاه ها و راهکارهای  به  اساتید 
خود پیرامون توسعه گردشگری سرعین 

پرداختند.

دیدار رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی با زوج دانشجوی موفق

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با زوج جوان دانشجوی 
موفق این دانشگاه دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، پروفسور 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این دیدار با 
بیان اینکه ازدواج در آئین اسالم، امری آسان است، گفت: شیوه 
زندگی پیامبر اسالم)ص( و امامان معصوم)ع( و گفتار آنها نشان 

دهنده این امر است که مسلمانان باید ازدواج را آسان بگیرند.
وی ضمن ابراز خرسندی از ازدواج دو دانشجوی موفق و 
کارآفرین دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: ترویج ازدواج آگاهانه، 
پایدار و آسان در جامعه ضروری است و این سه مهم در این 

دو دانشجو مشهود است.
صادقی ضمن آرزوی موفقیت و خوشبختی برای این دو 
دانشجو، گفت: ازدواج، سنتی حسنه و نیکو است و این دو 
دانشجوی عزیز نیز تعهد، احترام، ارتباط، توانایی حل مشکالت 
و سالمت روح که از ویژگی های خانواده مستحکم است را 

سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
گفتنی است فرشید وحدتی نیا و فرشته شیخی دانشجویان 
موفق رشته باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی هستند که با تالش 
و کوشش و پشتکار اقدام به تشکیل زندگی مشترک نموده اند. 
همچنین فرشته شیخی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان 

در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه نیز پذیرفته شده است.

کسب رتبه ممتاز توسط دانشگاه 
محقق اردبیلی در برگزاری 

آزمون های سراسری سال 1395 
طبق اعالم معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
کسب رتبه ممتاز، به عنوان یکی از مجموعه های برتر در 

برگزاری آزمون های سراسری سال 1395 انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، طبق اعالم 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش 
آموزش کشور، دانشگاه محقق اردبیلی ضمن کسب رتبه ممتاز، 
به عنوان یکی از مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های 

سراسری سال 1395 انتخاب شد.

گفتنی است در لوح تقدیر دکتر مرتضی ابراهیمی که از 
سوی ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور امضا شده، آمده است:
از  را  خود  قدرشناسی  و  سپاس  مراتب  بدینوسیله 
تالش، سختکوشی و تدبیری که در تمشیت امور برگزاری 
حساس ترین آزمون های سراسری دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور در مقاطع مختلف تحصیلی داشته اید، 

ابراز می دارم.
بدون تردید درایت و دلسوزی جنابعالی به همراه تالش 
شایسته دیگر همکاران خدوم و ساعی شما در احراز رتبه 
ممتاز و انتخاب دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان یکی از 
مجموعه های برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال 
1395، منشا بالندگی و ایجاد اطمینان، آرامش و باور در نزد 
قاطبه داوطلبان و جامعه نسبت به جایگاه سازمان سنجش 

آموزش کشور بوده است.

حوزه گردشگری استان اردبیل نیازمند پژوهش های کاربردی است 
استاندار اردبیل:

علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی 
اندازی گالری دائمی هنر در این  راه 

دانشکده خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اولین  در  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
انجمن  تابستانی  تخصصی  نشست 
علمی هنر دانشکده با موضوع »تحلیل 
ارتباطی هنر و روانشناسی« با بیان این 
مطلب افزود: مقدمات کار فراهم شده 

است و بزودی راه اندازی می شود.
های  رشته  به  اینکه  بیان  با  وی 
هنر، کارگاهی تخصیص داده ایم تا در 
ساختمان مستقل فعالیت کنند، تصریح 
کرد: به دنبال این هستیم که دانشکده هنر 
را مستقل کنیم و برای استقالل دانشکده 

هنر، نیاز به چند رشته دیگر داریم.
در  اینکه  به  اشاره  با  پور  ابراهیم 
طول سال 5 نمایشگاه استانی از آثار 
تولیدی دانشجویان هنر دانشگاه برگزار 

اگر  دانشجویان  کرد:  اظهار  ایم،  کرده 
نتوانند آثارشان را در دانشگاه به نمایش 
بگذارند، قطعا نمی توانند آثارشان را در 
قرار  استان در معرض عموم  یا  شهر 

دهند.
علمی  هیات  عضو  محبی  بهزاد 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: اقدامات و 
حمایت های رئیس دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی از رشته های هنری و کارگاه 

و نمایشگاه ها قابل تقدیر است.
وی افزود: به دنبال برگزاری جشنواره 
الدین  المللی شیخ صفی  بین  یا  ملی 

هستیم.
یادآور می شود که در این نشست 
دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضای 
رشته های هنر به اظهار نظر پرداخته و 
به 5 نفر از افرادی که آثار هنرمندان و 
اساتید دانشکده را مورد نقد و بررسی 
جوایزی  اهدای  با  بودند،  داده  قرار 

تجلیل شد.

مدیر حراست دانشگاه محقق اردبیلی 
محل  بهترین  تواند  می  دانشگاه  گفت: 
برای اجرای نقشه های دشمنان نظام و 

انقالب باشد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، مهندس علیرضا دستور در جلسه 
با مسئوالن خوابگاه ها با بیان این مطلب 
افزود: اهمیت دانشگاه برای دشمنان به 
این دلیل است که آینده سازان کشور و 
همچنین تحصیلکرده ها در دانشگاه ها 

حضور دارند.
تجربه  فرصت  اینکه  بیان  با  وی 
همه مسائل را نداریم، اظهار کرد: باید از 
تجارب دیگر به نحو مطلوب استفاده کنیم 

چرا که زمان و فرصت تجربه همه چیز 
را نداریم.

مدیر حراست دانشگاه محقق اردبیلی 
ادامه داد: باید بر اساس نقشه راه حرکت 
کنیم تا دچار مشکل نشویم و این نقشه راه 
توسط مقام معظم رهبری تدوین و ابالغ 

می شود.
دستور با اشاره به اینکه مردم کشور 
از نظام و انقالب به بهترین وجه پاسداری 
می کنند، افزود: همه مردم کشور حفاظت 
از خاک و میهن را وظیفه خود می دانند و 
هیچوقت اجازه نمی دهند وجبی از خاک 

کشور به دست دشمن بیفتد.
در  صد  امنیت  اینکه  بیان  با  وی 

تشریح  است،  حاکم  کشور  در  صدی 
کرد: دشمنان نظام و انقالب نقشه های 
زیادی برای ضربه زدن به کشور دارند اما 
کشور با هدایت ها و راهنمایی های مقام 
معظم رهبری بدون کوچکترین مشکلی 
در مسیر اهداف انقالبی و اسالمی خود 

حرکت می کند.
امور  مدیر  گلی  اسماعیل  دکتر 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
12 تیرماه امتحانات تمام می شود و 13 

و 14 تیرماه خوابگاه ها تخلیه می شود.
یک  تابستان  در  اینکه  بیان  با  وی 
خوابگاه برای برادران و یک خوابگاه هم 
برای خواهران در نظر گرفته شده است، 

یادآور شد: اسکان در این خوابگاه ها با 
دریافت نامه ممکن است و خوابگاه شهید 
رحیمی برای آقایان و خوابگاه کوثر2 برای 
اسکان خانم ها در نظر گرفته شده است.

مدیر حراست دانشگاه محقق اردبیلی:
دانشگاه می تواند بهترین محل برای نقشه های دشمن باشد

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی:

 گالری دائمی هنر در دانشکده راه اندازی می شود 
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با  استاندار  نشست  سیزدهمین 
با  اردبیل  استان  های  دانشگاه  اساتید 
موضوع »توسعه گردشگری سرعین 2« 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  
مقام  قائم  نریمانی  محمد  پروفسور 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از آمادگی 
دانشگاه های استان اردبیل برای برداشتن 
توسعه  راستای  در  اساسی  های  گام 
سرعین خبر داد و گفت: برای توسعه 
گردشگری این شهر، می توان با استفاده 
از پژوهش های علمی و کاربردی گام 

های موثری برداشت.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر مثبت 
افزود:  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  در 
محقق  دانشگاه  آموزشی  معاونت 
اردبیلی در برگزاری کنکور سراسری 
ممتاز  دانشگاه  عنوان  به  سال 1395 

معرفی شده است.
نریمانی ادامه داد: همچنین رتبه اول 
رشته ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی 
تیموری  خانم  توسط  نیز  ارشد 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی کسب 

شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: با توجه 
سالمت،  توریسم  مبحث  اهمیت  به 
پیشنهاد می شود جلسه آتی این نشست 

به این موضوع اختصاص یابد.
پروفسور مهرداد محرم زاده معاون 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: در شرایط فعلی 
مطرح  مقصد  بازار  عنوان  به  اردبیل 

است.
وی با بیان اینکه این بازار مقصد 
را در آینده در رقابت با رقبا از دست 

خواهیم داد، تصریح کرد: برای حفظ 
این بازار باید به تدریج در عین ارائه 
هم  دیگر  های  آیتم  روی  خدمات، 

سرمایه گذاری عمیق بکنیم.
محرم زاده با بیان اینکه باید برای 
استان  به  گردشگران  دوباره  برگشت 
اردبیل برنامه ریزی شود، اظهار کرد: 
یکی از تکنیک های جالب بازاریابی، 
استفاده از تجارب مشتریان است که 

نباید از این تکنیک غافل بود.
منابع  مدیریت  و  اداری  معاون   
کرد:  اضافه  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
باید کمیته ارزیابی تشکیل شده و از 
طریق این کمیته نیازداری مشتری و 
گردشگران را شناسایی و مورد استفاده 

قرار داد.
از  نباید  اینکه  بیان  با  زاده  محرم 
آموزش غافل شویم، ادامه داد: آموزش 
بازدارند  عوامل  رفع  در  تواند  می 

مثمرثمر واقع شود.
عاطف ناصری فرماندار سرعین نیز 

با بیان اینکه از ظرفیت های علمی و 
آکادمیک استان برای توسعه گردشگری 
این  و  است  نشده  استفاده  سرعین 
یکی از معضالت این شهر توریستی 
است، گفت: همچنین فاصله گرفتن 
از پژوهش های علمی و روی آوردن 
به سلیقه ها از دیگر معضالت شهر 

سرعین بوده است.
وی با بیان اینکه امسال حدود 860 
هزار دستگاه خودرو وارد شهر سرعین 
شده اند، افزود: اگر حدود 60 درصد 
این خودروها را گردشگر حساب کنیم، 
حدود 500 هزار دستگاه خودرو وارد 

شهر سرعین شده اند.
آمار  این  طبق  داد:  ادامه  ناصری 
باید هزار میلیارد تومان گردش مالی 
در شهر سرعین اتفاق می افتاد، ولی 
است  نشده  امر محقق  این  متاسفانه 
و این نشان می دهد که نتوانسته ایم 
از ظرفیت های سرعین برای توسعه 

اقتصادی استفاده کنیم.

در  کرد:  تاکید  سرعین  فرماندار 
و  داری  هتل  وضعیت  حاضر  حال 
توسعه شهری سرعین گویای آنست که 
نتوانسته ایم از دانشگاه و دستاوردهای 

علمی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه همه تاسیسات 
از یک  کمتر  در  گردشگری سرعین 
کیلومتر متمرکز شده است، خاطرنشان 
کرد: این وضعیت نیازمند ساماندهی 
است و این ساماندهی نیز نیازمند عزم 
جدی دانشگاه ها و مجامع علمی است.
ناصری با بیان اینکه از دانشگاه ها 
اندازی  راه  چگونگی  داریم  انتظار 
توریسم سالمت، درمانی و ورزشی و 
همچنین چگونگی استفاده از طبیعت 
سرعین را برای ما تبیین کنند، گفت: 
بایستی پیوندی بین دانشگاه و جامعه 
و  شود  ایجاد  سرعین  گردشگری 
برنامه ها بر مبنای علمی پایه ریزی 

شود.
باید  تاکید کرد:  فرماندار سرعین 
در همه حوزه های طبیعت، عشایر، 
سالمت و گردشگری سرعین مطالعه 

داشته و بین آنها پیوند ایجاد کنیم.
سرعین  شهردار  دل  زنده  رضا 
سرعین  فرادستی  های  طرح  گفت: 
مغفول مانده است و باید در راستای 

احیای این طرح ها اقدام کرد.
سرعین  معضالت  از  یکی  وی 
را ترافیک سنگین مرکز شهر در زمان 
پیک مسافران برشمرد و ادامه داد: باید 
به دنبال ایجاد شبکه تاکسی و دوچرخه 

در شهر باشیم.
نشست  این  در  شود  می  یادآور 
اساتید دانشگاه های اردبیل به ارائه نقطه 

نظرات خود پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

ورزشکاران دانشگاه 
افتخار آفرین هستند 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشجویان ورزشکار 
این دانشگاه افتخارات متعددی برای دانشگاه کسب کرده اند.

گودرز  پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادقی در دیدار با برخی از پیشکسوتان کشتی استان با بیان 
این مطلب اظهار کرد: در دانشگاه محقق اردبیلی توجه ویژه ای 

به رشته های ورزشی و دانشجویان ورزشکار داریم.
وی با بیان اینکه افتخار آفرینی دانشجویان ورزشکار 
دانشگاه محقق اردبیلی جای خوشحالی است، افزود: این نشان 
می دهد که دانشگاه توجه کافی برای رشد و توسعه رشته های 

ورزشی را دارد.
صادقی افزود: کسب مقام سوم تیم شنای دانشجویان پسر 
دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات شنای منطقه 3 وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، کسب مقام اول مسابقات کشتی آزاد 
و فرهنگی دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات 
کشتی دانشجویان منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
کسب مقام دوم منطقه و سهمیه کامل المپیاد سال 1397 توسط 
دو و میدانی کاران و مواردی از این دست از افتخارآفرینی 

دانشجویان ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی است.
یادآور می شود در این نشست، پیشکسوتان کشتی استان 
با اهدای هدایایی از پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه و 
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام رئیس دانشگاه تجلیل کردند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی:

 کارگاه های آموزشی به 
صورت سریالی در دانشگاه 

برگزار می شود 

محقق  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
اردبیلی گفت: کارگاه های آموزشی به صورت سریالی در 

دانشگاه برگزار می شود.
مهرداد  پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محرم زاده در کارگاه آموزشی فوریت های پزشکی با بیان 
این مطلب افزود: برگزاری این کارگاه ها در راستای دانش 
افزایی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی در زمینه موضوعات 

مختلف است.
وی با بیان اینکه کمیته HSE دانشگاه در سال 94 راه اندازی 
شده است، ادامه داد: این کمیته عمال به یکی از بخش های فعال 
در برگزاری کارگاه هایی برای ارتقای دانش مربوط به حضور 

فعال در محل کار تبدیل شده است.
محرم زاده ادامه داد: کمیته های ایمنی و برنامه و بودجه 
دانشگاه در کنار هم توجه ویژه ای به موضوعاتی مانند 
کمک های اولیه، فوریت های پزشکی، پسماندها و مواردی 
از این دست داشته و کارگاه های مختلفی تدارک دیده اند.
محقق  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
اردبیلی اظهار کرد: توجه اساسی به عوامل تنش زا در محیط 
کار که ناشی از عوامل شخصی، محیطی و اجتماعی است 

باید در دستور کار قرار گیرد.
این مسئول تشریح کرد: در کنار این آموزش ها، کارکنان 
باید در زمینه روانشناسی محیط و کار مطالعاتی داشته باشند.

واحد  مسئول  فاطمه حیدرپور  دکتر  می شود  یادآور 
علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  پژوهش  و  آموزش 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، مدرس این 

کارگاه بود.

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
به  اردبیل  استانداری  منابع  توسعه  و 
اعتبار  درصد  یک  اختصاص  ضرورت 
پژوهش  امر  به  اجرایی  های  دستگاه 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جلسه  چهارمین  در  عباسی  اقبال 
پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
به  اردبیل  استان  نوآوری  و  فناوری 
ضرورت اختصاص یک درصد اعتبار 
پژوهش  امر  به  اجرایی  های  دستگاه 

تاکید کرد.
وی با بیان اینکه جابجایی اعتبارات 
پژوهشی میان دستگاه های اجرایی مجاز 
نیست، افزود: هر دستگاهی باید یک درصد 
اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص 

دهد.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
اهمیت  اولویت  با  پژوهشی  طرح های 
دار بودن انتخاب شوند، افزود: با این کار 
برحسب میزان بودجه موجود می توان 

طرح ها را اجرایی کرد.
صادقی همچنین با اشاره به پیشنهاد 
ساواالن  بازار  فن  و  جشنواره  برگزاری 

توسط پارک علم و فناوری استان، گفت: 
برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند 
برای معرفی قابلیت های پژوهشگران استان 

موثر واقع شود.
دبیر  نریمانی  محمد  پروفسور 
پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
فناوری و نوآوری استان اردبیل ضمن 
این کارگروه در سال  تشریح عملکرد 
گذشته  سال  تیرماه  گفت:   ،1395
در  استان  اجرایی  های  دستگاه  با 
خصوص اعالم اولویت های پژوهشی 
کارگروه  دبیرخانه  به  مربوطه  دستگاه 

مکاتبه شد.

وی افزود: همچنین مکاتبه با سازمان 
اجرایی  بودجه و دستگاه های  و  برنامه 
در خصوص تعیین و اعالم یک درصد 
اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی 

مکاتبه شد.
نریمانی با بیان اینکه بهمن ماه سال 
ای  هزینه  اعتبارات  درصد  1395 یک 
سازمان  توسط  اجرایی  های  دستگاه 
شد،  اعالم  استان  بودجه  و  برنامه 
نیز  سال 1395  در طول  کرد:  تصریح 
474 فقره اولویت پژوهشی از دستگاه های 
دریافت  کارگروه  دبیرخانه  در  اجرایی 

شده است.

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی همچنین از پیگیری ثبت 
اولویت های مصوب در سامانه سمات 
و عقدقرارداد خبر داد و گفت: با دبیرکل 
شورای عالی عتف نیز در خصوص ارائه 
عملکرد کارگروه استانی در سال گذشته 
و  تسهیل  درخواست  و  شده  مکاتبه 
تسریع فرایند سامانه سمات انجام شده 

است.
آموزش،  تخصصی  کارگروه  دبیر 
پژوهش، فناوری و نوآوری استان اردبیل 
کارگروه  های  فعالیت  خصوص  در 
در سالجاری نیز گفت: با دانشگاه ها و                                                               
و  کنیم  مکاتبه  اجرایی  های  دستگاه 
پایان  تا  را  آنها  پژوهشی  های  اولویت 
تا 15 شهریور  کنیم.  ماه دریافت  مرداد 
نیز کمیته اولویت ها را بررسی کرده و 
فراخوان زده شود و تا پایان شهریور ماه 
پروپوزال ها تهیه و تدوین و تا 15 مهرماه 
این پروپوزال ها ارزیابی شوند. همچنین تا 
پایان مهر ماه در سامانه سمات ثبت شده و 

به مرحله عقدقرارداد برود.
در ادامه اعضای حاضر در کارگروه به 
ارائه نقطه نظرات خود پیرامون دستورات 

جلسه پرداختند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل تاکید کرد:

ضرورت اختصاص یک درصد اعتبار دستگاه های اجرایی به امر پژوهش

برگزاری سیزدهمین نشست استاندار با اساتید دانشگاه های اردبیل
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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
مهمترین وظیفه ستاد عفاف و حجاب 
دانشگاه آن است که منافذ را در جهت 
معرفت افزایی دانشجویان و دانشگاهیان 
جامعه  در  را  عفت  و  دهد  پوشش 

دانشگاهی نهادینه کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به 
نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر سیف اله مدبر در جلسه 
ستاد عفاف و حجاب دانشگاه با بیان اینکه 
هر عملی دارای بعد ایمانی و روحانی 
است، گفت: زمینه و بستر فراهم شدن 
حجاب در جامعه حل مشکل عفت است 
و عفیف بودن مقدم بر مرحله حجاب 

است.
وی افزود: مهمترین وظیفه این ستاد 
آن است که منافذ را در جهت معرفت 
افزایی دانشجویان و دانشگاهیان پوشش 
دهد و عفت را در جامعه دانشگاهی 

نهادینه کند.
مشکل  حل  خصوص  در  مدبر 
جامعه،  سطح  در  عفاف  و  حجاب 
تصریح کرد: حل مشکل بدحجابی در 
سطح جامعه ریشه ای است که ما برای 
مطالعات علم  مرکز  این مشکل،  حل 
و دین را در سطح دانشگاه راه اندازی 
کردیم و آن نیازمند همت و اراده اساتید 
و نخبگان دانشگاهی در جهت قلم زدن 

برای حل این مشکالت است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
اینکه باید دانشگاه مبدا همه  اشاره به 
تحوالت جامعه باشد، خاطرنشان کرد: 
تمام بیماری های جامعه و روش بهبود 
آن، باید از دانشگاه ها حاصل شود که در 
این راستا از اساتید و نخبگان دانشگاهی 
این  در جهت حل  تا  رود  می  انتظار 

مشکل بیشتر تالش کنند.
دانشگاه  در  بحمداهلل  افزود:  مدبر 
محقق اردبیلی در جهت حل این مشکل 

اقدامات عظیمی صورت گرفته است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
با اشاره به فعالیت های فرهنگی دانشگاه 

آینده  روزهای  در  کرد:  خاطرنشان 
دانشگاه محقق اردبیلی میزبان یک هزار 
مسابقات  در  قرآنی  نخبه  نفر  و 200 
قرآن  به عطر  دانشگاه  که  بود  خواهد 

معطر خواهد شد.
عملکرد  از  تقدیر  ضمن  وی 
این مسئولیت این ستاد، افزود: ما در 
خصوص حل مشکل عفاف در سطح 
به شبهات« و   »پاسخ  دانشگاه سایت 
اندازی  راه  را  مقدس«  دفاع  »سایت 

کرده ایم.
فنی اصل اظهار تصریح کرد: برخورد 
مقطعی در جلوگیری از رواج بدحجابی 
این  حل  برای  و  دارد  منفی  بازخورد 

مشکل باید ریشه ای کار کرد.
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 

محمد تجالیی معاون نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
بحث  کردن  عملیاتی  برای  گفت:  نیز 
عفاف و حجاب به عنوان یک بحث کلی، 
دانشگاه کارهای موثری در سیاست های 

کلی کشور می تواند ایجاد کند.
مشکل  حل  برای  افزود:  وی 
روشی  دانشگاه  سطح  در  بدحجابی 
که مورد نظر ما است استفاده از روش 

ایجابی به جای روش سلبی است.
تجالیی با بیان اینکه نصب جمالت 
قصار و کوتاه در نقاط مختلف دانشگاه 
ضروری است، تصریح کرد: ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر دانشگاه به 
همراه ستاد عفاف و حجاب، باید فعالیت 
خود را گسترش دهند تا در زمینه حل 
مشکالت موجود در دانشگاه اقدامات 

اساسی صورت گیرد.
مدیر  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اردبیلی نیز با بیان اینکه تصدی گری در 
امور فرهنگی دانشگاه مشکل ایجاد می 
کند، خاطرنشان کرد: برای بهره برداری 
بهتر از برنامه های فرهنگی دانشگاه از 
نظر کیفی، باید امورات فرهنگی دانشگاه 
به بخش های مختلف تقسیم شوند که 
یکی از آن بخش ها دانشکده ها هستند.

جلسه  ادامه  در  است  گفتنی 
اعضای ستاد به بیان نقطه نظرات خود 

پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشگاهیان در دفاع از 
ارزش ها، اصول و مبانی 
انقالب پیشگام باشند 

عنوان  به  ما  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
دانشگاهیان باید در دفاع از ارزش ها، اصول و مبانی انقالب 

اسالمی پیشگام باشیم.
گودرز  پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادقی در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم علی سیفی علی 
بالغی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار، 
گفت: مدافعان حرم با اعتقاد و ایمان خالص در سوریه حضور 
یافته اند و ما امنیت و آرامش امروز خود را مدیون آنان هستیم.
وی تاکید کرد: وظیفه ما است که از شهدا و آرمان های 
آنان دفاع کنیم؛ چراکه شهدا با ایمان و اراده قلبی در جبهه ها 

حاضر شده و از میهن اسالمی ایران دفاع کردند.
صادقی  با بیان اینکه شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان 
برای ما الگو و نشانه هستند، خاطرنشان کرد: کاروان های 
راهیان نور دانشگاه های استان اردبیل در سال 1394 رتبه اول و 

در سال 1395 رتبه دوم کشور را کسب کردند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ما به عنوان 
دانشگاهیان باید در دفاع از ارزش ها، اصول و مبانی انقالب 
اسالمی پیشگام باشیم، تصریح کرد: رابطه سپاه با دانشگاه نیز 
خوب بوده و مثل برادر هستند و امیدواریم این راه بدون ادعا 

ادامه یابد.
گفتنی است شهید علی سیفی علی  بالغی از پاسداران 
سبزپوش والیت در دفاع از حرم اهل بیت)ع( که در ماموریت 
مستشاری و در مصاف با تکفیری  های داعش در سوریه به 
مقام شهادت نائل آمده است، هشتمین شهید مدافع حرم اردبیل 
است. وی متولد سال 1370 و از کارکنان سپاه حفاظت فرودگاه 
اردبیل بود که در ماه رمضان و مصادف با 16 خرداد و با زبان 

روزه در شهر »حماء« سوریه به شهادت رسید.
خاطرنشان می شود در این دیدار جمعی از مسئوالن 
دانشگاه محقق اردبیلی و ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل 

نیز حضور داشتند.

انتخاب گروه معارف اسالمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 

گروه برتر در میان گروه های 
معارف اسالمی کشور

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی از انتخاب گروه معارف اسالمی این دانشگاه به عنوان 

گروه برتر در میان گروه های معارف اسالمی کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مرتضی ابراهیمی 
از انتخاب گروه معارف اسالمی این دانشگاه به عنوان گروه 
برتر در میان گروه های معارف اسالمی کشور خبر داد و گفت: 
کسب عناوین برتر توسط همکاران دانشگاهی از جمله اساتید 
گروه معارف اسالمی، نشانه تالش و احساس مسئولیت آنها در 

سنگر تعلیم و تربیت می باشد.
وی ضمن تقدیر از حسن تدبیر و همت حجت االسالم 
مدیر  عنوان  دریافت  در  شجاعی  احمد  دکتر  والمسلمین 
کشور،  های  دانشگاه  موفق  و  برتر  اسالمی  معارف  گروه 
اظهارامیدواری کرد: سایر گروه های آموزشی دانشگاه نیز در 

راستای تحقق اهداف آموزشی دانشگاه موفق عمل کنند.

نهادینه کردن عفت در جامعه دانشگاهی مهمترین وظیفه ستاد عفاف و حجاب دانشگاه است
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: همت و همدلی در میان پرسنل 
دانشگاه محقق اردبیلی باعث برداشته 

شدن گام های بزرگ شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نشست  در  صادقی  گودرز  پروفسور 
منطقه  های  دانشگاه  حقوقی  مدیران 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   3
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
مشورت با معاونان و مدیران دانشگاه 
جزو اولویت های ما در دانشگاه محقق 
ساماندهی  گفت:  است،  بوده  اردبیلی 
حوزه های تخصصی در مناطق وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری قدم بزرگی 
است که در این راستا حوزه های مختلف 
باید عالوه بر حفظ هویت اداری خود، 

در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه همت و همدلی 
در میان پرسنل دانشگاه محقق اردبیلی 
بزرگ  های  گام  شدن  برداشته  باعث 
شده است، افزود: در سال 1395 نسبت 
 SCOPUS مقاالت   1394 سال  به 
 ISI مقاالت  و  درصد   54 دانشگاه 

دانشگاه 42 درصد افزایش یافته است.
صادقی با بیان اینکه سال گذشته در 
ایثارگر  دانشجویان  ورزشی  مسابقات 
موفق به کسب چهار رتبه اول در هفت 
رشته شدیم، ادامه داد: در مسابقات اخیر 

کشتی آزاد و فرنگی منطقه 3 نیز موفق به 
کسب رتبه اول در هر دو رشته شدیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
کاروان های راهیان نور دانشگاه های استان 
اردبیل که با فرماندهی قرارگاه مرکزی 
راهیان نور دانشجویی استان در دانشگاه 
محقق اردبیلی فعالیت می کردند، در سال 
1394 رتبه اول و در سال 1395 رتبه دوم 

کشور را کسب کردند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه دو نفر از اعضای هیات علمی این 
دانشگاه طی دو سال متوالی در زمره یک 
درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی 
کرد:  خاطرنشان  گرفتند،  قرار  جهان 
اردبیلی در برخی رده  دانشگاه محقق 

بندی ها نیز از دانشگاه های بزرگ و 
مطرح کشور پیشی گرفته است.

سیاست  شورای  دبیر  افتخارزاده 
گذاری ادارات حقوقی مناطق 10 گانه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با 
بیان اینکه در چهار سال اخیر با مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر 
منطقه بندی دانشگاه ها، امید می رود 
و  شده   خارج  ای  جزیره  حالت  از 
هم  اختیار  در  را  دستاوردهای خوبی 
اموال  مستندسازی  افزود:  دهیم،  قرار 
منقول و غیرمنقول بسیار مهم است؛ 
چراکه این مستندسازی در جهت حفظ 
و صیانت از اموال دانشگاه ها صورت 

می گیرد.

وی اظهارامیدواری کرد: ار خروجی 
چنین جلساتی بتوانیم در جهت ارتقای 

دانشگاه و دانشگاهیان بهره ببریم.
محمود عادلی شهیر دبیر شورای 
حقوقی منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری نیز با بیان اینکه مایه خرسندی 
است که رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
ارزش و منزلت خاصی به امور حقوقی 
دارند، افزود: قطعا این ارزش گذاری در 
دانشگاه  موفقیت  و  امورات  پیشرفت 
و پرهیز از قانون گریزی نقش بسیار 

خوبی خواهد داشت.
غالمرضا یوسفی مدیر امور حقوقی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
ارتباط میان مدیران حقوقی دانشگاه ها 
و مناطق بسیار مهم و اثربخش است، 
از  تبیین جایگاه دفاتر حقوقی  گفت: 

فعالیت های ارزشمند اخیر بوده است.
وی تاکید کرد: دفاتر حقوقی جایگاه 

خود را در دانشگاه ها پیدا کرده اند.
گودرزی  ادامه  در  است  گفتنی 
اوراق  و  دولتی  اموال  مدیرکل  معاون 
دارایی  و  اقتصاد  وزارت  بهادار 
خصوص  در  تخصصی  توضیحات 

مستندسازی اموال ارائه کرد.
همچنین مدیران حقوقی حاضر در 
نشست به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون 

مسائل مطرح شده پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
گام های بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی در سایه همت و همدلی میان پرسنل دانشگاه است
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نهاد نمایندگی مقام معظم  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
نگرش صحیح و درست استاد ارزش او 

را تعیین می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیف اله 
مدبّر در سومین کارگاه اخالق حرفه ای در 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر ضمن 
گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و اشاره 
به ضرورت نهادینه کردن و گسترش عفاف 
و حجاب در دانشگاه ها، عفت را دوری 
از محرمات دانست و تاکید کرد: هر کس 
بخواهد عفیف باشد بایستی سطح معرفت 

خود را ارتقا دهد.
معرفت  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
باشد،  داشته  وجود  اشخاص  در  دینی 
متوجه خواهند شد که در محضر خداوند 
متعال هستند و تبعاً مرتکب گناه نخواهند 

شد.
مدبر حجاب را جلوگاه عفاف بانوان 
دانست و یادآور شد: حجاب برای هر 
انسان، اعم از زن و مرد است و هر انسانی 
موظف به رعایت و حفظ حجاب است.

نهاد نمایندگی مقام معظم  مسئول 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
اشاره بر اینکه اگر اساتید دانشگاه بتوانند 
قوه عفت را در دانشجویان احیای نمایند، 
حجاب نیز در ادامه به وجود خواهد آمد 
به سمت حفظ حجاب  دانشجویان  و 
کرد:  تاکید  نمود،  خواهند  پیدا  سوق 
اساتید بایستی برای دانشجویان همانند 

پدر باشند.
وی تاکید کرد: دین اسالم به محترم 

شمردن معلم و استاد تاکید فراوان دارد.
مدبر علم دین و علم دینی را دو مقوله 
جدا دانست و ضمن تبیین دینی بودن 
علوم، به طرح برخی دیدگاه های متفاوت 

در میان اندیشمندان و صاحبنظران دینی 
علم  بودن  دینی  مبحث  خصوص  در 

پرداخت.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید 
بر اینکه تمام علوم دینی هستند، یکی از 
به  دانشجویان  دادن  سوق  راهکارهای 
سوی معنویت را، سخن به میان آوردن 
از قدرت پروردگار و آیات الهی در حین 
علوم  در  به خصوص  درسی  مباحث 

طبیعی برشمرد.
شناسی  نگاه  مقوله  اهمیت  مدبر 
را یادآور شد و افزود: اینکه استاد چه 
نگاهی به علم، محیط کار، دانشجو و 

مسئولین دارد بسیار حائز اهمیت است.
وی تعریف و تبیین در خصوص 
زیبایی های هر علم و رشته دانشگاهی 
ایجاد  و  ساختن  برای  راهکاری  را 
و  دانست  مثبت  نظر  و  نگاه  نمودن 
و  صحیح  نگرش  کرد:  نشان  خاطر 
درست استاد ارزش او را تعیین می کند.

مدبر اهمیت چگونگی نگاه به خود 
تاکید  و  شد  یادآور  را  اساتید  توسط 
کرد: استاد نباید همانند فرمانده و یا یک 
نماید،  با دانشجویان برخورد  حکمران 
بلکه بایستی همانند پدری دلسوز برای 

دانشجویان باشد.
وی با اشاره به موضوع چگونگی 
نگاه به مسئوالن، تصریح کرد: اگر نگاه 
به مسئوالن چاپلوسانه و متملقانه باشد 
جامعه دچار از هم فروپاشی خواهد شد، 
به خصوص اگر این نگاه در اساتید که 
سازنده فکر و اندیشه جامعه اند، وجود 

داشته باشد.
تواند  می  هر شخص  افزود:  مدبر 
ضمن حفظ جایگاه مسئوالن، نظر و نگاه 

انتقادانه نیز نسبت به آنان داشته باشد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
همچنین ویژگی هایی که بایستی هر 
یک از استادان در خود ایجاد نمایند را 

ذکر نمود و به توضیح آنها پرداختند.

صالحیت  احراز  به  اشاره  با  وی 
حفظ  همچنین  و  تدریس  امر  برای 
حیثیات و شئون علم، تاکید کرد: اگر 
اساتید علم و دانش خود را در عرصه 
عمل به کار نگیرند، موعظه و سخنانشان 

بی تاثیر می شود.
مدبر به کار گرفتن علم را توسط 
اساتید از دیگر مواردی دانست که باید 
در جامعه علمی و در میان اساتید وجود 

داشته باشد.
نهاد نمایندگی مقام معظم  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی سعی 
در دوری از مواضع تهمت را از دیگر 
دانست و تصریح  اساتید  ویژگی های 
شئونات  تمام  در  بایستی  اساتید  کرد: 
را  اخالق  شخصی  و  علمی  زندگی 
رعایت نمایند، چراکه از آنجا که در نگاه 
دانشجو و جامعه بزرگند، عیوبشان هم 

بزرگ دیده می شود.
گفتنی است در پایان جلسه حاضران 
به طرح نظرات و سواالت خود پرداختند.

راهیابی انجمن های علمی 
دانشگاه در 9 حوزه رقابتی 
به مرحله کشوری دهمین 

جشنواره ملی حرکت 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی از 
راهیابی انجمن های علمی دانشگاه در 9 حوزه رقابتی به مرحله 

کشوری دهمین جشنواره ملی حرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل با بیان 
اینکه انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی در 9 حوزه 
رقابتی موفق به راهیابی در دهمین جشنواره ملی حرکت 
شده اند، گفت: حوزه های رقابتی شامل انجمن علمی، 
فعالیت خالقانه، نشریه، مسابقه، پژوهش، فضای مجازی، 

کتاب، اختراع و کارآفرینی بوده است.
وی افزود: در بخش رقابتی انجمن های علمی انجمن های 
علمی)تاریخ، روانشناسی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، 
زمین شناسی، مرتع و آبخیزداری و مهندسی معماری(، در 
علمی)تاریخ،  های  انجمن  خالقانه  علمی  فعالیت  بخش 
مهندسی عمران، رباتیک، زمین شناسی و صنایع چوب و 
کاغذ(، در بخش نشریات علمی انجمن های علمی)باستان 
مرتع  و  شناسی  زمین  ریزی،  برنامه  و  جغرافیا  شناسی، 
های  انجمن  علمی  مسابقات  بخش  در  آبخیزداری(،  و 
علمی)مهندسی مکانیک و ریاضی(، در بخش پژوهش انجمن 
مجازی  فضای  بخش  در  کشاورزی(،  علمی)مکانیزاسیون 
انجمن های علمی)جغرافیا و برنامه ریزی و باغبانی(، در بخش 
کتاب دو مورد به ترتیب به صورت گروهی و انفرادی، در 
بخش اختراع انجمن های)رباتیک و مکانیزاسیون کشاورزی( 
و در بخش کارافرینی  انجمن علمی)باغبانی( حائز کسب رتبه 
برتر جهت حضور در مرحله کشوری دهمین جشنواره ملی 

حرکت شده اند.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

راهیابی 11 نفر دانشجوی 
دانشگاه به مرحله کشوری 

جشنواره سراسری قرآن و عترت 
دانشجویان سراسر کشور 

از  اردبیلی  دانشگاه محقق  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر 
راهیابی 11 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله 
قرآن و عترت  دومین جشنواره سراسری  کشوری سی و 

دانشجویان سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر فرشاد 
کیوان بهجو ادامه داد: در بخش شفاهی ناصر پورعباسی و 
عبداله فرد و در بخش کتبی فاطمه وطن پرست، رقیه کریمی، 
زهرا بدیع، زهرا زایر، شفیقه برزه گر زاده و شمس الدین قوره 
جیلی، یونس هاشمی، احمد کرمی و محمد مافی به مرحله 

کشوری این جشنواره راه یافته اند.
وی ادامه داد: نتایج بخش های پژوهشی، فناوری، ادبی و 

هنری متعاقبا اعالم خواهد شد.
گفتنی است مرحله کشوری در شهریور ماه سال جاری در 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار خواهد 

شد.   

محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اردبیلی گفت: ظهور بزرگترین حادثه تاریخ 
بشریت است و حدود هشت هزار روایت در 

این خصوص وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر حسین محسنی در نشست 
»در مسیر ظهور« با موضوع ایران با اشاره 
به جغرافیای طبیعی و سیاسی قبل از ظهور 
و چرایی ضرورت پرداختن به این بحث، 
گفت: ظهور بزرگترین حادثه تاریخ بشریت 
است و حدود هشت هزار روایت در این 

خصوص وجود دارد.
وی با بیان اینکه آیات و نشانه های ظهور 
تطابق بیشتری با زمان فعلی دارند، افزود: 

ایران یکی از بازوها و ستون های اصلی در 
جغرافیای طبیعی و سیاسی ظهور است.

محسنی با بیان اینکه یکی از وظایف 
اصلی نخبگان سمت دهی و راهبری جامعه 
است، تصریح کرد: برای همین منظور نخبگان 
باید قدرت و توانمندی داشته و از خطرات 

پیش روی جامعه آگاه باشند.
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اردبیلی با بیان اینکه تنها جریان مقدمه ساز 
فرج ایران است، خاطرنشان کرد: ایران در کنار 
یمن یکی از دو جریان قدرتمند و فعال در 

جریان قیام است.
وی اظهارامیدواری کرد: حوادث عصر 
حاضر نویدبخش آینده روشن برای ما باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی:

ظهور بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است

نگرش صحیح و درست استاد ارزش او را تعیین می کند
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 
در راهپیمایی روز قدس

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی همگام با سایر دانشگاه های استان و 
مردم والیی اردبیل در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، هیات رئیسه، اساتید، 
دانشجویان و کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی همگام با سایر دانشگاه های 

استان و مردم والیی اردبیل در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.
گفتنی است در این مراسم دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی مسیر 
چهارراه باهنر تا مصلی اردبیل را با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، 
مرگ بر آل سعود، مرگ بر منافق، مرگ بر استکبار، مرگ بر صهیونیسم، قدس 
آزاد باید گردد، فلسطین فلسطین حمایتت می کنیم و غیره خشم و انزجار 

خود را نسبت به استکبار جهانی اعالم کردند.
رئیس شورای  نظرپور  ولی  والمسلمین  االسالم  است حجت  گفتنی 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اردبیل سخنران پایانی مراسم راهپیمایی روز 

قدس در اردبیل بود.
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معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
استاندار اردبیل گفت: انتظار از اساتید 
برای ارائه راهکارهای علمی و عملی 

برای مسائل و مشکالت باال است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  نصیری  ناصر  دکتر  دانشگاه، 
نشست با اساتید دانشگاه های استان 
مطالب  کرد:  امیدواری  ابراز  اردبیل 
ارائه شده توسط اساتید گره گشا بوده 
و در توسعه استان اردبیل نقش آفرین 

باشد.
وی با اشاره به اینکه جلسات با اساتید 
باید سطح باال باشد، ادامه داد: انتظار داریم 
اساتید ایده های خالقانه، بدیع و مبتکرانه 
ارائه بدهند تا دستگاه های اداری از آنها 

استفاده کنند.
نصیری با بیان اینکه ظرفیت های 
است،  تامل  قابل  اردبیل  گردشگری 
گردشگران  جذب  برای  باید  افزود: 
خارجی  های  توریست  و  داخلی 

صادقانه رفتار و تبلیغ کرد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
استاندار اردبیل اظهار کرد: در زمینه 
از بخش خصوصی  باید  گردشگری 
و سرمایه گذاران حمایت شود و ما 
افراد  چنین  این  از  اردبیل  استان  در 

حمایت های الزم را داریم.
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
این  به موفقیت های کسب شده در 
دانشگاه گفت: گروه معارف اسالمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در سطح کشور 

مقام اول را کسب کرده است.
دانشجویان  اینکه  بیان  با  وی 
کشتی گیر این دانشگاه مقام اول را در 
دانشگاه های منطقه 3 کسب کرده اند، 
افزود: دانشجویان با کسب این مقام در 
رشته های کشتی آزاد و فرنگی سهمیه 
را کسب  دانشجویی سال 97  المپیاد 

کردند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
دانشجویان  داد:  ادامه  اردبیلی  محقق 
های  فعالیت  کنار  در  دانشگاه  این 
های  فعالیت  علمی،  و  تحصیلی 
فرهنگی و ورزشی هم انجام می دهند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: باید با حساسیت ویژه 
مسائل زیست محیطی را دنبال کرده و 

محیط زیست را سالم نگه داریم.
وی با اشاره به اینکه باید برنامه ریزی 
درستی برای گردشگران انجام شود، ادامه 
ممنوع  داد: باید چادر زنی در سرعین 

وضعیت  این  که  چرا  شود  اعالم 
گردشگری  صنعت  بهبود  موجب 

نخواهد شد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
اضافه کرد: سالمت روحی و محیط 

زیست باید در همه حال تامین شود.
پروفسور مهرداد محرم زاده معاون 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
حدود  کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق 
دو سال پیش طرح جامع گردشگری 
سالمت را ارائه کردیم اما در این مورد 
نشده  انجام  متولیان  از طرف  اقدامی 

است.
شکل  پیشنهاد  کرد:  اضافه  وی 
به  سالمت  گردشگری  مرکز  گیری 
ارائه  را  دانشگاهی  شرکت  صورت 
کردیم که این برنامه هم سالمت محور 
سالم  تفریحات  حوزه  در  هم  و  بود 

قرار داشت.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
اظهار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  منابع 
کرد: آبگرم ها یک شکل و یکنواخت 
شده اند و صرفا به مرکز بلیط فروشی 
تبدیل شده اند که باید این وضعیت 

بهبود یابد.

رونمایی از کتب
 ترجمه تاریخ صفویه

 در دانشگاه محقق اردبیلی 

به همت مرکز پژوهش  های فرهنگی آذربایجان و با 
مشارکت کتابخانه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی، 
ترجمه دو کتاب تاریخ صفویه با عناوین»تاریخ قزلباشان« و 
»شاه اسماعیل دوم زندانی 20 ساله قلعه قهقهه« به زبان ترکی 

استانبولی در دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم با بیان اینکه این ترجمه 
کار بسیار نادر و ارزشمندی است، گفت: در راستای همین 
فعالیت ها، ارتباط با مجموعه علویان اتریشی برای تبادل 

اطالعات و دانش در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه قضاوت تاثیر اساسی در نوشتار تاریخ 
دارد، افزود: کتاب میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور 
است و انتقال دانش از یک کشور به کشور دیگر از باب 

آشنایی با فرهنگ کشورها ارزشمند است.
ابراهیم پور به گسترش کتابخانه تخصصی شیخ صفی 
الدین اردبیلی در دانشگاه محقق اردبیلی تاکید و تصریح 
کرد: هدف ما از این گسترش، راه اندازی مرکز مطالعات 

صفویه در سطح استان در دانشگاه محقق اردبیلی است.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه مطالعات صفویه کار بسیار بزرگ و 
ارزشمندی است، خاطرنشان کرد: این کار موجب تعامل 
و ارائه اطالعات بیشتر از فرهنگ ایران به سایر کشورها 
شده و باعث نزدیک شدن دولت ها و ملت ها به همدیگر 

می شود.
دکتر سجاد حسینی سرپرست مرکز پژوهش های 
فرهنگی آذربایجان دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
یکی از مزایای مورخان بزرگ دنیا چند زبان دانی است، 
گفت: در حال حاضر این دو کتاب ترجمه متون تاریخی 
دولت صفویه به زبان دولت عثمانی است که این یک 

موفقیت ارزشمند برای ما است.
وی افزود: با این کار متنی خلق شده و در کشور 
همسایه ترکیه مورد بهره برداری قرار می گیرد که این قابلیت 

در هیچ نقطه از ایران به جز منطقه آذربایجان وجود ندارد.
حسینی تصریح کرد: امیدواریم این جریان در طرح و 
قراردادهای مشترک دانشگاه با کشورهای منطقه ساماندهی 
شده و کتاب های دیگری توسط دانشگاه در قالب طرح 
موالنا ترجمه و در اختیار مخاطبان قرار گیرد؛ چراکه این امر 

می تواند موفقیت بزرگی برای دانشگاه باشد.
آذربایجان  فرهنگی  های  پژوهش  مرکز  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی اظهارامیدواری کرد: این کار پیش 
زمینه ای برای ایجاد رشته مطالعات عثمانی در دانشگاه 

محقق اردبیلی باشد.
وی همچنین پیشنهاد داد: در تفسیر مقاالت التین که در 
ارتقای اساتید دارای امتیاز است، مقاالت ترکی استانبولی نیز 

برای اساتید تاریخ لحاظ شود.
گفتنی است در ادامه دکتر حسن اسدی عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و مترجم این دو کتاب به 
معرفی کتب مربوطه پرداخت. همچنین دکتر جعفر آقازاده 
مدیر گروه تاریخ دانشکده نیز خواستار همکاری دانشگاه 
با گروه تاریخ و رفع برخی محدودیت ها شد تا همکاران 
بتوانند راه خود را قوت و سرعت بیشتری ادامه داده تا شاهد 

آثار غنی باشیم.

انتظار از اساتید دانشگاه ها باال است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل:

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب مقام اول 
مسابقات کشتی آزاد و فرهنگی دانشجویان 
پسر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات 
کشتی دانشجویان منطقه 3 وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  احمدزاده  غالمرضا  دکتر 
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان 
منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 
شد، گفت: در این مسابقات 42 نفر در 
بخش کشتی آزاد و 20 نفر در بخش کشتی 
فرنگی و همچنین هشت تیم در بخش 
کشتی آزاد و چهار تیم در بخش کشتی 

فرنگی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه مسابقات کشتی آزاد 
در هشت وزن انجام شد، گفت: در وزن 
57 کیلوگرم حسین براتی از دانشگاه محقق 

اردبیلی رتبه دوم را کسب کرد.
وزن 65  در  اینکه  بیان  با  احمدزاده 
دانشگاه  از  زاده  الماس  آرش  کیلوگرم 
را کسب کرد،  مقام دوم  اردبیلی  محقق 
بهنام  نیز  کیلوگرم   86 وزن  در  افزود: 
خوشنودی از دانشگاه محقق اردبیلی مقام 

دوم را کسب کرد.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
اینکه در  بیان  با  دانشگاه محقق اردبیلی 
وزن 97 کیلوگرم امیر فتحی از دانشگاه 
محقق اردبیلی و محمدرضا گندم فروش 
از دانشگاه بناب به طور مشترک مقام سوم 

را کسب کردند، اضافه کرد: در وزن 125 
کیلوگرم نیز سعید زمانیان از دانشگاه محقق 

اردبیلی مقام اول را کسب کرد.
وی با بیان اینکه ابراهیم پوستی مربی 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان 
بخش کشتی آزاد در این دوره از مسابقات 
بود، افزود: در بخش تیمی کشتی آزاد نیز 
تیم های دانشگاه محقق اردبیلی با 63 امتیاز، 
دانشگاه تبریز با 62 امتیاز و دانشگاه ارومیه 
با 47 امتیاز به ترتیب مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه مسابقات کشتی 
فرنگی نیز در هشت وزن انجام شد، گفت: 
در وزن 59 کیلوگرم امیر یعقوبی از دانشگاه 

محقق اردبیلی مقام دوم را کسب کرد.
احمدزاده با بیان اینکه در وزن 66 
دانشگاه  از  مالج  ابوالفضل  کیلوگرم 
محقق اردبیلی مقام دوم را کسب کرد، 

افزود: در وزن 71 کیلوگرم نیز آرش آزاد 
را  اول  مقام  اردبیلی  دانشگاه محقق  از 

کسب کردند.
وی با بیان اینکه در وزن 75 کیلوگرم 
هادی حمدی از دانشگاه محقق اردبیلی 
مقام سوم را کسب کرد، ادامه داد: در وزن 
80 کیلوگرم نیز وحید جباری از دانشگاه 

محقق اردبیلی مقام دوم را کسب کرد.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در وزن 
85 کیلوگرم رضا محمدعلیپور از دانشگاه 
کرد،  را کسب  اول  مقام  اردبیلی  محقق 
اضافه کرد: در وزن 98 کیلوگرم نیز علی 
صداقتی از دانشگاه محقق اردبیلی مقام اول 

را کسب کرد.
احمدزاده گفت: در وزن 130 کیلوگرم 
نیز امیر معتاب از دانشگاه محقق اردبیلی 

مقام اول را کسب کرد.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 

دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دکتر 
رضا فرضی زاده مربی دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی در بخش کشتی فرنگی در 
این دوره از مسابقات بود، افزود: در بخش 
تیمی کشتی فرنگی نیز تیم های دانشگاه 
محقق اردبیلی با 75 امتیاز، دانشگاه تبریز 
با 55 امتیاز و دانشگاه بناب با 49 امتیاز 
به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب 

کردند.
گفتنی است پروفسور گودرز صادقی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز کسب 
مقام اول تیم های کشتی آزاد و فرنگی 
دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات کشتی 
منطقه 3 کشور را به عموم دانشگاهیان 
مسئوالن  ورزشکاران،  منتخبان،  ویژه  به 
مسابقات  برگزاری  اندرکاران  دست  و 
و همچنین آقایان دکتر رضا فرضی زاده 
و ابراهیم پوستی مربیان تیم های کشتی 

فرنگی و آزاد تبریک گفت.
دکتر سعید اهری زاد دبیر تربیت بدنی 
منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
نیز ضمن تقدیر از میزبانی شایسته دانشگاه 
مسابقات  برگزاری  در  اردبیلی  محقق 
و  فرنگی  و  آزاد  کشتی  منطقه  ای 
گفت:  مسابقات،  این  ایده  آل  برگزاری 
المیپاد کشوری مسابقات نیز در شهرهای 
اصفهان برای دختران و شیراز برای پسران 
در تابستان سال 1397 برگزار خواهد شد.

مسابقات  منتخبان  افزود:  وی 
منطقه ای در المپیاد سال آتی حضور 

خواهند یافت.

کسب مقام اول مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان منطقه 3 
توسط تیم دانشگاه محقق اردبیلی
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دانشکده فناوری های نوین نمین در 
وقت  رئیس  پیگیری های  با   1392 سال 
کرده  دریافت  قطعی  موافقت  دانشگاه، 
است و هم اکنون حدود 250 نفر دانشجو 
در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. 
به لحاظ قدمت، بافت دانشگاهی و کادر 
علمی می توان گفت جوان ترین دانشکده 
نحوی  به  است،  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رشته  در  التحصیلی  فارغ  دوره  اولین  که 
علوم مهندسی این دانشکده در تیر ماه سال 
جاری رخ داد. در حال حاضر رشته علوم 
مهندسی تنها رشته موجود در این دانشکده 
است اما تالش های مستمر و پیگیری های 
جدی مسئولین دانشگاه به منظور راه اندازی 
دفتر  از  مجوز  اخذ  و  دیگر  رشته های 
گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
همچنان ادامه دارد. این دانشکده شرایط و 
پتانسیل کافی هم به لحاظ زیرساختی و هم 
به لحاظ کیفی برای راه اندازی رشته های 
همین                                             به  است.  دارا  را  شده  درخواست 
دلیل با دکتر یاشار عزیزیان رئیس دانشکده 
فناوری های نوین نمین به گفتگو پرداخته ایم 

که در زیر می خوانید:
به لحاظ سخت افزاری و آزمایشگاهی، 
وضعیت دانشکده به چه صورت است؟ 
آیا آزمایشگاه های این دانشکده پاسخگوی 
این  همکاران  و  دانشجویان  نیازهای 
لوازم  مهمترین  از  یکی  است؟  دانشکده 
پذیرش دانشجو در دانشگاه های سطح باال، 
وجود خوابگاه دانشجویی استاندارد است 
سه  دارای  حاضر  حال  در  دانشکده  که 
خوابگاه دانشجویی با ظرفیت های 50، 70 
و 100 نفر دانشجو به طور استاندارد است.
به لحاظ سخت افزاری این دانشکده 
مجهز به سایت آزمایشگاه  های پژوهشی 
البراتوار  و  کامپیوتر  مرکز  آموزشی،  و 
زبان است که اخیراً تجهیز شده اند. سایت 
کامپیوتری و سیستم های رایانه  ای قدیمی 
بازسازی  جدیدا  دانشکده  در  موجود 
گردیده و تمامی رایانه  های دانشکده ارتقا 
داده شده  اند و کم و کاستی های موجود 
برطرف گردیده است به طوری که حدود 
نرم افزارهای  به  مجهز  رایانه  دستگاه   70
شده  اند  مهندسی  و  فنی  علوم  کاربردی 
تجهیزات  رسیده  اند.  بهره  برداری  به  و 
آزمایشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشی 
نیز جدیداً خریداری و راه  اندازی شده اند. 
آزمایشگاه  های  پیشین،  سال های  در 
زیست شناسی،  شیمی،  فیزیک،  آموزشی 
و  برق  مهندسی  مبانی  منطقی،  مدارهای 
غیره تجهیز گردیده بودند و در سال جاری 
نیز آزمایشگاه  های آموزشی جدید از قبیل 
آزمایشگاه مکانیک سیاالت، ترمودینامیک، 
ارتعاشات  و  دینامیک  و  حرارت  انتقال 
مکانیکی به جمع آزمایشگاه  های آموزشی 
گردیده اند.  اضافه  مهندسی  علوم  گروه 
می توان گفت تقریباً تمامی آزمایشگاه  های 
آموزشی رشته علوم مهندسی در این دانشکده 

تکمیل گردیده است.
عالوه بر آزمایشگاه  های آموزشی، سه 
آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری، اپتیک 
پیشرفته و آزمایشگاه تحقیقاتی نانوفیزیک 

و نانو مواد نیز در دانشکده راه اندازی شده 
است که در حال حاضر همکاران هیأت 
علمی دانشکده مشغول به تحقیق در این 

آزمایشگاه ها می باشند.
مواردی همچون تغییر کاربری برخی 
تبدیل  هزینه،  کمترین  با  ساختمان ها  از 
آنها به آزمایشگاه  ها، ایجاد سالن سمینار، 
تکمیل پروژه خوابگاه مرحوم محمدیان، 
خوابگاه  سازی  محوطه  و  کشی  دیوار 
خواهران، تفکیک تمامی اموال اسقاطی و 
موجود در دانشکده، تعمیر ابزار و وسایل 
شکسته شده اعم از میز و صندلی، تعمیر 
وسایل برقی مانند یخچال و جارو برقی، 
تخلیه کلیه اموال دپو شده بدون استفاده در 
دانشکده و استفاده از آنها در آزمایشگاه  ها، 
خوابگاه  ها، کالس های درسی و اتاق  ها، تعمیر 
اساسی سیستم فاضالب سلف سرویس و 
خوابگاه داخل دانشکده، تعمیر و تجهیز و رنگ-
آمیزی خوابگاه داخل دانشکده و غیره نیز از 
پروژه های تمام شده است. در حال حاضر 

پروژه دیوار کشی سایت اصلی دانشکده در 
حال انجام است که انشااهلل این پروژه نیز 
تا اواسط شهریور ماه سال جاری به پایان 

خواهد رسید.
و  آموزشی  وضعیت  کیفی  لحاظ  به 
فرهنگی دانشجویان و پژوهش دانشکده به 

چه صورت است؟
تحصیلی  رشته  یک  دارای  دانشکده 
در مقطع کارشناسی است و خوشبختانه 
علیرغم کاستی  ها و مشکالت موجود در 
بدو تأسیس این رشته، تعداد قابل توجهی 
از دانشجویان نخستین ورودی که مراسم 
برگزار  اخیرا  التحصیلی شان  فارغ  جشن 
گردید، در کنکور کارشناسی ارشد بسیار 
توضیح  به  الزم  درخشیده  اند.  خوش 
مقطع  در  مهندسی  علوم  رشته  که  است 
معدود  در  که  است  رشته ای  کارشناسی 
دارای  و  دارد  وجود  ایران  دانشگاه  های 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیست، 
اما به دلیل همپوشانی دروس و نزدیکی 
برق،  مهندسی  رشته  های  به  رشته  این 
مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و برخی 
رشته  های فنی مهندسی دیگر، دانشجویان 
می توانند به  راحتی برای ادامه تحصیل در 
رشته  های مختلف علوم فنی و مهندسی 

پذیرفته شوند.
یکی از عوامل مهم موفقیت دانشجویان 
دانشکده، اهتمام و جدیت همکاران هیأت 
علمی در انجام امور آموزشی بوده است، 
برگزاری منظم کالس های درسی، مطالبه 
به موقع و معقول دروس از دانشجویان، 
برگزاری کالس  های حل تمرین و رفع 
اشکال برای دروس اساسی که خوشبختانه 
همکاران دانشکده در این خصوص بسیار 
دانشجویان  و  نموده  اند  عمل  خالصانه 
با  همگام  متوسط  طور  به  نیز  دانشکده 
فعالیت  های اساتید، پیش رفته و با وجود 
کاستی  های فراوان، بحمداهلل هم به لحاظ 

آموزشی و علمی با پشتکار و تالش شان 
و هم به لحاظ اخالقی و شخصیتی رشد 

قابل قبولی را داشته اند.
خصوص  در  سوالتان  دوم  بخش 
وضعیت فرهنگی دانشجویان بود. ما امروز 
با گذار فرهنگی در جامعه مواجه هستیم 
که همه  مان نیز حس می نمائیم. پیشرفت 
و  ارتباطی  وسایل  فن آوری  و  امکانات 
واقعیتی  افراد  تعامالت  نحوه  تغییر  حتی 
از هر زمان دیگری  با آن بیش  است که 
مواجه هستیم. در این میان آگاه سازی قشر 
جوان نسبت به هدر ندادن وقت و سوق 
دادن دانشجویان به سمت مطالعه و مطالبه 
مدون دروس از دانشجویان در طول ترم، 
از سیاست هایی بوده که تأثیر بسیاری در 
دانشجویان  اصلی  وظایف  و  امور  انجام 
محول  طرفی  از  است.  داشته  دانشکده 
نمودن اداره و اجرای برخی امور فرهنگی 

به عهده دانشجویان مانند برگزاری اردوی 
و  مذهبی  مراسم  مقدس،  مشهد  زیارتی 
مسئولین  نظارت  با  غیره  و  عزاداری  ها 
دانشکده  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد  و 
نیز تأثیر مثبتی در ایجاد یک جو مناسب 
فرهنگی  اهداف  پیشبرد  برای  افزا  هم  و 
داشته است طوری  که کیفیت برنامه های 
نخستین  روزهای  با  مقایسه  قابل  فعلی 
شکل گیری دانشکده نیست. به طور مثال 
می توان از فعالیت های اخیر فرهنگی در 
و  عزاداری  مراسم  برگزاری  به  دانشکده 
شب  های قدر، ضیافت افطاری برای کلیه 
دانشجویان دانشکده توسط اعضای هیأت 
علمی دانشکده و با حضور نمایندگان نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و 

امام جمعه نمین اشاره نمود.
برنامه های فرهنگی دانشکده در آینده 

چه خواهد بود؟
 تقویم فرهنگی نیم  سال آتی دانشکده 
تدوین شده است و پس از تصویب در 

نهایی  نسخه  دانشکده  فرهنگی  شورای 
تقویم فرهنگی دانشکده برای تصویب به 
گردید.  خواهد  ارسال  فرهنگی  معاونت 
با  دانشجویان  توسط  برنامه  ها  اجرای 
همکاری دو تشکل دانشجویی فعال بسیج 
دانشجویی و انجمن علمی علوم مهندسی 
و با نظارت مسئولین تحقق خواهد یافت.

روند فعالیت های علمی دانشکده را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ پژوهش کاربردی 
دانشکده فن آوری  های  ارکان تشکیل  از 
این هدف،  به  نیل  برای  لذا  است،  نوین 
راه  اندازی  برای  گسترده  ای  تالش های 
فراهم  جهت  تحقیقاتی  های  آزمایشگاه  
اعضای  برای  مناسب  کار  محیط  آوردن 
هیأت علمی در امر تحقیق صورت گرفته 
و  مکان  ها  شکل گیری  از  پس  است. 
آزمایشگاه  ها، همکاران دانشکده که 7 نفر 
هستند موفق به چاپ 22 مقاله  JCR در 

سال های 1395 و 1396  شده اند. به ازای 
هر هیات علمی بیش از  سه مقاله به چاپ 
رسیده است. با در نظر گرفتن اینکه هنوز 
تحصیالت  های  دوره   دانشکده  این  در 
تکمیلی وجود ندارد و اینکه اعضای هیات 
دانشکده  گیری  شکل   ابتدای  از  علمی 
بخشی از وقتشان را صرف برنامه  ریزی 
و  راهبردی  سند  تنظیم  دانشکده،  برای 
همفکری در راه  اندازی مجموعه نمودند، 
این روند چاپ مقاله به نسبت تعداد هیأت 
علمی مطلوب است و پیش بینی می شود 
این روند سیر چشمگیری در سال  های 

آتی داشته باشد.
در حال حاضر تمرکز دانشکده در امر 
پژوهش، به سمت پژوهش  های بنیادی و 
کاربردی در حوزه های زیست فن آوری، 
نانو فن آوری، فن آوری اطالعات و علوم 
فنی و مهندسی متناسب با نیازهای استانی 
و محلی است. فعالیت های آتی دانشکده 
طرح  شده  یاد  حوزه  های  اساس  بر  نیز 
در  انشاءاهلل  است.  شده  برنامه ریزی  و 
اردیبهشت سال 97 دهمین کنفرانس فیزیک 
آماری، ماده چگال نرم و سیستم  های پیچیده 
با همکاری انجمن فیزیک ایران و دومین 
کنفرانس بین المللی کاربرد های فن آوری  
های نوین در مهر ماه سال 97 در دانشکده 
شد.  خواهد  برگزار  نوین  فن آوری  های 
به  اول(  )سال  دانشکده  تأسیس  بدو  در 
اعضای  همکاری  امکانات،  نبود  دلیل 
هیأت علمی بیشتر در راستای فراهم شدن 

امکانات و زمینه اولیه بود.
علمی،  ساختی،  زیر  توسعه  برای 
برنامه هایی  چه  فرهنگی  و  پژوهشی 
در  ریال  میلیارد   10 اختصاص  دارید؟ 
فاز اول برای احداث ساختمان آموزشی 
فن آوری  های  دانشکده  برای  دانشکده 
نوین از موارد مهمی است  که در هیأت 
است  به تصویب رسیده  دانشگاه  رئیسه 
پس  و  مطرح  امنا  هیأت  در  موضوع  و 
احداث  کلنگ  بالفاصله  تصویب  از 
از  یکی  شد.  خواهد  زده  ساختمان  این 
زمین  مسأله  دارد،  وجود  که  مشکالتی 
پیگیری  علیرغم  که  است  دانشگاه  برای 
دانشکده  برای  زمین  تأمین  قبلی   های 
هنوز محقق نشده است، انشاءاهلل مسئولین 
انجام خواهند  را  الزم  همکاری  مربوطه 

داد و این امر محقق خواهد شد.
سالگرد  چهلمین  با  مقارن  آتی  سال 
تأسیس دانشگاه محقق اردبیلی و بیست 
پردیس  تأسیس  سالگرد  چهارمین  و 
دانشگاهی نمین است. به حمدهلل دانشگاه 
محقق اردبیلی، هم در حوزه فرهنگی و 
هم پژوهشی پیشتاز بوده و پردیس نمین 
آفرینی  افتخار  در  افتخار  با  همواره  نیز 
دانشگاه محقق اردبیلی نقش داشته است 
و خواهد داشت. برای سال آتی همگام با 
خداوند  یاری  با  دانشگاه،  های  سیاست 
متعال و همکاری همکاران و مسئولین، 
پردیس نمین نیز در جهت اعتال و توسعه 
روزافزون دانشگاه محقق اردبیلی به سهم 
بر  موثر  و  محکم جدی  های  گام   خود 

خواهد داشت.

دانشکده فناوری های نوین نمین در مسیر توسعه و پیشرفت
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نامه همکاری های علمی  تفاهم 
و تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی و 
شرکت آب منطقه ای اردبیل در زمینه 
و  غیرعامل  پدافند  بحران،  مدیریت 

HSE منعقد شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
صادقی  گودرز  پروفسور  دانشگاه، 

محقق  دانشگاه  رئیس 
انعقاد  مراسم  در  اردبیلی 
نامه همکاری  تفاهم  این 
دانشگاه  در  اینکه  بیان  با 
سال  طی  اردبیلی  محقق 
بحث  در  اخیر  های 
جهش  صنعت  با  ارتباط 
خوبی داشته است، گفت: 
در بحث انعقاد قرارداد و                                      
بین  های  نامه  تفاهم 
سازمانی نیز جهش خوبی 
های  سال  به  نسبت  را 

گذشته داشته ایم.
اینکه  بیان  با  صادقی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه 
به طور متوسط هر هفته 
دارای یک جهش مثبت و 
افزود:  است،  به جلو  رو 
مباحث  خصوص  در 

فرهنگی و پژوهشی شاهد موفقیت های 
چشمگیر در دانشگاه بوده ایم.

این                            هدف  گفت:  وی 
تفاهم نامه بهره مندی و استفاده متقابل 
از توانمندی های علمی، تخصصی و 
تجربی دانشگاه در جهت ارتقای دانش 
نیروی  مهارت  افزایش  و  تخصصی 
بحران،  مدیریت  راستای  در  انسانی 
و  مطالعه   HSE و  غیرعامل  پدافند 
مدیریت  رویکرد  با  ها  پروژه  اجرای 
 ،HSE و   غیرعامل  پدافند  بحران، 

مدیریت یکپارچه بر منابع آب و استفاده 
از فناوری های نوین و به روز منابع آب 

در مدیریت ستادی و محلی است.
صادقی تصریح کرد: این تفاهم نامه 
چارچوب کلی همکاری های علمی 
شرکت  و  دانشگاه  بین  تخصصی  و 
مشخص  مختلف  های  زمینه  در  را 

می نماید.
به                اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
علمی                                                                     ظرفیت  و  توان  از  گیری  بهره 
جهت  دانشگاه  پژوهشی  های  گروه 
نیازسنجی، تعریف و انجام طرح های 
تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای تاکید کرد. 
این  کرد:  اظهارامیدواری  وی 
تفاهم نامه بتواند با هم افزایی توان 
دانشگاه  اساتید  بین  در  موجود 
پدافند  بحران،  مدیریت  دفتر  و 
اطمینان  میزان   ،HSE و  غیرعامل 

خدمت رسانی به مردم عزیز کشور 
افزایش  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
داده و موجب ارتقای امنیت، قدرت 

و اقتدار ملی و استانی گردد.
زاده  سلیمان  اصغر  مهندس 
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل 
اردبیل  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 

نیز با بیان اینکه در وزارت نیرو سه 
آب  مسائل  خصوص  در  شرکت 
آب  شرکت  گفت:  هستند،  مسئول 
فاضالب  و  آب  شرکت  ای،  منطقه 
فاضالب  و  آب  شرکت  و  شهری 
این سه شرکت هستند که  روستایی 
متولی اصلی آب در سطح استان ها 
وزارت نیرو بوده و آنرا به شرکت آب 

منطقه ای تفویض کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در حال هزینه کرد یک میلیارد دالر 

برای طرح های آبی مرزی از صندوق 
استان هستیم،  ملی در سطح  توسعه 
از جمله  بسیاری  های  پروژه  افزود: 
استان  سطح  در  ها  شبکه  و  سدها 
در حال انجام است که اعتقاد داریم 
در این پروژه ها باید ارتباط قوی با 

دانشگاه داشته باشیم.
ارتباط  زاده  سلیمان 
را  دانشگاه  با  صنعت 
شرکت  اساسی  اولویت 
استان  ای  منطقه  آب 
کرد:  تصریح  و  عنوان 
برای حل مشکالت حوزه 
اردبیل  استان  در  آب 
اساتید  کمک  نیازمند 

دانشگاه هستیم.
شرکت  مدیرعامل 
استان  ای  منطقه  آب 
اردبیل تاکید کرد: برخورد 
توسط  بحران  با  علمی 
ما  برای  دانشگاه  اساتید 

حائز اهمیت ویژه است.
محمد  پروفسور 
پژوهش  معاون  نریمانی 
و فناوری دانشگاه محقق 
اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی 
ارتباط با شرکت آب منطقه ای نمود 
صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  واقعی 
بیش  حاضر  حال  در  گفت:  است، 
با  همکاری  نامه  تفاهم   50 از 

داریم. اجرایی  های  دستگاه 
این  کرد:  اظهارامیدواری  وی 
تفاهم نامه با موضوع مدیریت بحران، 
باعث   HSE و  غیرعامل  پدافند 
بین  پژوهشی  های  همکاری  توسعه 
دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت آب 

منطقه ای استان باشد.

اهدای کتاب به بخش 
دفاع مقدس کتابخانه تخصصی مرکز 

پژوهش های فرهنگی آذربایجان 

ده  ها جلد کتاب در موضوع دفاع مقدس اردبیل از 
سوی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اردبیل به کتابخانه تخصصی مرکز پژوهش های 

فرهنگی آذربایجان اهدا شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سجاد حسینی 
سرپرست مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان با اعالم 
این خبر، گفت: ایجاد کتابخانه تخصصی و تقویت آن از 

جمله مهمترین اهداف این مرکز است.
وی افزود: با عنایت به اینکه دفاع مقدس از مهمترین 
برهه  های تاریخ ایران به حساب می آید، افزود: منطقه 
آذربایجان نقش بسیار مهمی را در آن ایفا نموده است و 
مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان اهتمام ویژه  ای به 

گردآوری آثار مرتبط با این حوزه دارد.
آذربایجان  تاریخی  مطالعات  وقتی  افزود:  حسینی 
مطرح می  شود، باید تمام ادوار تاریخ این منطقه در نظر 
گرفته شود. در این بین تاریخ نزدیک و از آن جمله نقش 
آفرینی منطقه آذربایجان در تاریخ دفاع مقدس از اهمیت به 
سزایی برخوردار است و پژوهش در این عرصه خصوصًا 
گردآوری اسناد و مدارک تاریخی و تحقیق در عرصه تاریخ 

شفاهی بسیار ضروری است.

کسب مقام دوم منطقه و سهمیه کامل 
المپیاد سال 1397 توسط دو و میدانی 

کاران دانشگاه محقق اردبیلی 

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: دو میدانی کاران دانشگاه محقق اردبیلی ضمن کسب 
مقام دوم منطقه، سهمیه کامل المپیاد سال 1397 را کسب 

کردند.
غالمرضا  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدزاده با اعالم این خبر، گفت: مسابقات دانشجویان دو و 
میدانی منطقه 3 با شرکت تیم کامل از دانشگاه محقق اردبیلی 

به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.
وی افزود: تیم دو و میدانی دانشگاه محقق اردبیلی با 
کسب 18 مدال رنگارنگ در مسابقات انتخابی المپیاد سال 
1397 شیراز در بین یازده دانشگاه به میزبانی تبریز خوش 

درخشید.
احمدزاده تصریح کرد: ورزشکاران دو و میدانی کار 
دانشگاه با کسب 4 مدال طال، 4 مدال نقره، و10 مدال برنز 
بعد از دانشگاه تبریز به مقام دوم منطقه رسیدند و مثل سال 

1394 سهیمه کامل المپیاد را کسب کردند.
گفتنی است بهزاد شنوا، محسن دادرس، بهزاد ذبیحی، 
سجاد عزیزخواه، علی تنگسار، محمد اقبالی، مجید عطایی، 
مسلم                 فخری،  احسان  دارابی،  مسعود  ستاری،  امیرحسین 
ملک لی، هادی بابایی اعضای تیم دو و میدانی دانشگاه محقق 
اردبیلی هستند که به سرپرستی دکتر غالمرضا احمدزاده و 

مربیگری آیدین ولی زاده در این مسابقات حضور داشتند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی
 و شرکت آب منطقه ای اردبیل

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
مقام  کسب  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
سوم تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه 
محقق اردبیلی در مسابقات شنای منطقه 
3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
سرپرست  احمدزاده  غالمرضا  دکتر 
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت 
دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر، 
گفت: تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه 
محقق اردبیلی متشکل از هشت ورزشکار 
در مسابقات شنای قهرمانی دانشجویان 
علوم،  وزارت   3 منطقه  های  دانشگاه 
تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان توانست با کسب 
14 مدال رنگارنگ در بین 11 دانشگاه 

منطقه مقام سوم تیمی را از آن خود کند.

وی با اشاره به مدال های کسب شده 
دانشجویان در این مسابقات، افزود: مجید 
علوی مهر مدال طال در ماده 200 متر 
قورباغه و مدال برنز در ماده 100×4 متر 
آزاد تیمی، مهدی پور وثوق مدال طال در 

ماده 50 متر قورباغه و مدال نقره 100×4 
متر مختلط تیمی و مدال نقره در ماده 100 
متر قورباغه و مدال برنز 100×4 متر آزاد 
تیمی، امیر حسین ستاری   مدال نقره در 
ماده 100×4 مختلط تیمی و مدال برنز 

100 متر کرال پشت، محمد جواد حاجی 
متر   4×100 ماده  در  نقره  مدال  زاده  
مختلط تیمی و مدال برنز 100 متر پروانه 
و مدال برنز 100× 4 آزاد تیمی، مختار 
مختاری مدال نقره در ماده 100×4 متر 
مختلط تیمی و مدال برنز در ماده 200 متر 
قورباغه و اکبر آبروش مدال برنز در ماده 

100×4 متر آزاد تیمی را کسب کردند.
احمدزاده با بیان اینکه اکبر آبروش، 
پوروثوق،  مهدی  مهر،  علوی  مجید 
حاجی  محمدجواد  ستاری،  امیرحسین 
و  دادپور  بهزاد  مختاری،  مختار  زاده، 
شنای  تیم  اعضای  جمشیدیان  حسین 
دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در 
این دوره از مسابقات بودند، خاطرنشان 
مربیگری دکتر محسن  با  تیم  این  کرد: 
برغمدی و سرپرستی بهزاد الوانی در این 

مسابقات شرکت کرده بود.

کسب مقام سوم تیم شنای دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی
 در مسابقات شنای منطقه 3
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فرزندان ممتاز )ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

علی اسمعلی

حنان ایمانی

مانی پیرنیا

پرهام حسینی

محمدیاشار افخمی

طاها بایرامی

اکتای حاجلو

آتیال حضرتقلی زاده

احمدرضا اقبالی عموقین

امیرحسین بلندی عموقین

صدرا حسن زاده- سمیه رمضانی

آرین خالق خواه

محمدرضا انوار

علی بهشتی

معین حسن زاده محمود آباد

امیررضا خیرجو
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فرزندان ممتاز )ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

محمدرضا خیرجو

محمد مهدی زرنگار

محمدحسین سیاه کوهیان

محمدمهدی شکری- روشنک عالیمرد

امیرمحمد دستور

سید ایلیا زکوی

امیرحسام سیدشریفی

پارسا صدقی

مهدی رحیمی عموقین

هومن سروری

مبین سیف اله زاده- سمیه هوشیار

امیررضا صالحی

سپهر رضایی

هادی سعادتی

ایلیا شاهی

حسام عباسپور گیالنده
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فرزندان ممتاز )ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

فرزان عباسقلیزاده- رویا راثی زاده

ساتیار عطادخت

علی رضا قاسمی

ایلیا مهدی زاده- زیبا حضرتقلی زاده

امیرعلی عبدایمانی- سولمازعادل

آرتان فتحی آذر

ابوالفضل کارگر

یاشار میرزایی

محمدحسین عزیزی

امیرعلی فّرخی

امیررضا گل محمدی

علی اصغر نجاتی

امیرحسین عشایری کوالنی

برهان فیضی

هادی محسن زاده

رادین نهاری
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فرزندان ممتاز )ابتدایی(

 کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

ساالر یزدانیامیر مهدی یزدانی

علیرضا شهابی فردسید امیر سید شنواسهند رضاییمحمد عرفان راسخ

سهند اباذری

محمدامین آقایی

سید امیر مسعود اسدی

پویا بایرامی

ماهان اسکندری

امیرحسین بلبلی

ائلیار اصغری

محمدحسن داسگر

فرزندان ممتاز )اول متوسطه( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی
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مهدی عبداله زاده مهدی غفاریمهدی عبدایمانی- سولماز عادلمبین صادقی هشجین

سهیل فیضی

فرزندان ممتاز )اول متوسطه( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

فرزندان ممتاز )دوم متوسطه( و  )دانشجوی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

مبین موسویمهراد محرم زادهنیما گسیلی

مهدی نقی زاده باقی هادی موالیی

علیرضا گنجی- دانشجونوید شهبازی شیران- دوم متوسطهمحمد مهدی رسولی جمادی- دوم متوسطه
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فرزندان ممتاز )ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

کوثر ابراهیم پور

آنیتا الیاسیان

شیبا ایزدی

فاطمه آقایی

پریا اسداللهی

بیتا الیاسیان

محنا ایمانی

الین آل ابراهیم

نازلی اسدی

ثنا امامی

محدثه آرامی

تبسم بابازاده

اسما اصالنی

شادی ایزدی

پینار آسمند

سان آی بستانی اصل- افسانه حیدری وند



فرزندان ممتاز )ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

یلدا بیدار حسین حاجلو

پارمیس حبیب زاده

سیده آیلین زکوی

سیده مبینا شفقی اصل

هلیا پرزاده- طاهره پیرزاده

زهرا حسن پورقونسولکندی

فاطمه ستاری شیخ احمد

حنانه شهباززاده

مریم پورسپاهی سامیان

مهرسا حسین زاده

محدثه سخایی

سانلی جمالی

ریحانه داوری

مهدیه سخایی
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هانیه جهانی- مرحمت قربانی زاده

محدثه دادگر



فرزندان ممتاز ) ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

غزل علی زاده

ثمین قاسم زاده ثمرین

الینا گسیلی

فاطمه معانی

فاطمه غضنفری ججین

آیلین قلی پوری

آنیا محمدی

هلیا مهدی زاده-زیبا حضرتقلی زاده

کوثر غفاری گیالنده

ثنا کمالی

مهسا مصروفی

نرگس فکری

آیسا کمالی

دیانا مصری
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زهرا صمدی اقدمزهرا شیرمحمدی عیسی لو
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اسما ناصری منش

فاطمه نیکوزاد

اسرا نظافت انزابی

سیده هلیا هاشمی

پریا نظمی

نوژین یوسفیان دارانی

آیلین نهاری

زهرا نادریکیمیا مهدیزاده ننه کران

فرزندان ممتاز ) ابتدایی( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی
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فرزندان ممتاز) اول متوسطه( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا آقایی

تینا دمرچی

سما عبدی

آیلین قاسمی

اسماء اعتباری

سوین رحیم زاده- منیژه آذر

زهرا عشایری کوالنی

هستی معانی

آیناز بهشتی

آیسودا رسولی شربیان

زهرا غضنفری ججین

محدثه میرموسوی

سیده سانلی داودزاده- فریده صالتی

تینا صالحی

زهرا غفاری گیالنده
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سولماز ابراهیم پور

شیوا داود زاده- فریده صالتی

مهرناز رسولی جبه دار

سودا قاسمی گرمی

آذر نجاتی

اسماء محمدپور- اشرف میکائیلی

نسترن نظافت انزابی

مریم محمدی

فرزندان ممتاز )دانشجو( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

فرزندان ممتاز )دوم متوسطه( کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی
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اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین 
کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور گودرز صادقی در مراسم افتتاحیه 
پنجمین  و  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم 
ضمن معرفی میهمانان داخلی و خارجی 
کشاورزی  موضوع  گفت:  کنفرانس،  این 
ارگانیک و مرسوم به عنوان یک تذکر و 
یادآوری برای جامعه امروز مطرح می شود.

وی با بیان اینکه در یکصد سال گذشته 
بشر توانسته است زمین و اتمسفر را دچار 
معضالت جدی کند، افزود: اگر این چنین 
پیش برویم، این کره دیگر نیازی به زلزله ها، 
رانش ها و عوامل دیگر برای نابودی زمین 
نخواهد داشت و بشر به دست خود دنیا را 

به سمت زوال خواهد برد.
صادقی افزود: بسیار خوشحال هستیم 
که بشر فعال قدرت دسترسی به الیه های 

عمیق تر زمین را پیدا نکرده است.
و  المللی  بین  کنفرانس  اولین  رئیس 
پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و 
مرسوم پرداختن به این اصل مهم را بازگشت 
به طبیعت واقعی انسان عنوان و تصریح کرد: 
متاسفانه امروز در دامپروری مدرن نیز طوری 
با حیوانات برخورد می شود که مطلوب 

انسانی و شرعی نیست.
وی با بیان اینکه رابطه معنوی موجود 
بین انسان و طبیعت و انسان و حیوانات از 
بین رفته است و انسان طبیعت را به نابودی 
کشانده است، خاطرنشان کرد: ما در برابر 
طبیعت مسئول هستیم و این مسئولیت را 
باید به نحو احسن ایفا نماییم و اال در این 
کهکشان به موجود بدنامی تبدیل خواهیم 

شد.
امور  هماهنگی  معاون  عباسی  اقبال 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل 
نیز با بیان اینکه کشور و اقتصادی که وابسته 
به دیگران باشد، نمی تواند اقتصاد بزرگ 
و درآمد سرانه بیشتری داشته باشد، افزود: 
کشورهای وابسته حتی شاید نتوانند کشور، 

اقتصاد و انسان های بزرگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه انسان های شریف 
نواز  بنده  و  خداترس  که  هستند  آنهایی 
حوزه  در  مهم  این  کرد:  تصریح  باشند، 
اقتصاد و کشاورزی نیز می تواند مورد توجه 

قرار گیرد.
عباسی با طرح این سوال که آیا در 
کشورهای صنعتی هم کشاورزی ارگانیک 
نه؟،  یا  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
خاطرنشان کرد: در جمهوری اسالمی ایران 
و باالخص استان اردبیل، سه موضوع مزایا، 
منابع و راهکارهای کشاورزی ارگانیک باید 

مورد توجه قرار گیرد.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
توسعه منابع استانداری اردبیل تاکید کرد: در 
همین راستا مطالعات بر عهده پژوهشگران 
و  بسترسازی حمایت  فرصت سازی،  و 

هدایت به عهده دولت و حاکمیت است.
مهندس عدیل سروی رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
اردبیل استانی کامال کشاورزی است، گفت: 
از یک میلیون و 800 هزار هکتار اراضی 
اراضی  هکتار  هزار   900 نزدیک  استان، 
مرتعی، 63 هزار هکتار جنگل و 778 هزار 

هکتار اراضی کشاورزی هستند.
وی با بیان اینکه تولید انواع محصوالت 
کشاورزی استان بالغ بر 4.5 میلیون تن است 

تولیدات محصوالت  تقریبا 4 درصد  که 
کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده 
است، افزود: این مهم نشان دهنده آن است 
که استان اردبیل علیرغم آنکه 1.9 مساحت 
کل کشور را دارا است، ولی از لحاظ تولید 
محصوالت کشاورزی در جایگاه باالتری 

قرار دارد.
سروی با بیان اینکه در 12 محصول 
بسیار مهم، اساسی و استراتژیک رتبه استان 
در سطح کشور اول تا هفتم است، تصریح 
کرد: در تولید سیب زمینی، گندم، دانه های 
روغنی سویا و کلزا، حبوبات و محصوالت 
و  گاومیش  پرورش  عسل،  تولید  دامی، 
برخی میوه ها دارای رتبه های باالتری در 

سطح کشور هستیم.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
اردبیل نقش استان اردبیل در تامین و امنیت 
غذایی را بارز و ارزنده عنوان کرد و افزود: 
در خصوص افزایش تولید بدون توجه به 
سالمت انسان و مسائل زیست محیطی و 
سالمت گیاه و حیوان دچار چالش های 

زیادی خواهد بود.

وی تاکید کرد: قدم هایی که در استان 
اردبیل برداشته شده است، در این کنفرانس 
فرصت است که به آن پرداخته شود تا نقاط 

ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
دکتر محمدتقی آل ابراهیم مدیر امور 
بین الملل و دبیر اجرایی کنفرانس نیز هدف 
اصلی از برگزاری این کنفرانس را جمع 
کردن دانشمندان، محققین، اساتید دانشگاه و 
دانشجویان به منظور ارائه و بحث در مورد 

تکامل کشاورزی پایدار در دنیا عنوان کرد.
وی افزود: نتایج مقاالت این کنفرانس 
می تواند به عنوان سکو و پله ای جهت 

ارتقای سالمت انسانی باشد.
ابراهیم ادامه داد: این کنفرانس با  آل 
حمایت دانشگاه های مختلف و به ویژه 
حمایت مالی و معنوی سفارت فرانسه در 
ایران برای اولین بار به صورت بین المللی 
در دانشگاه محقق اردبیلی و با نمایه شدن در 
سایت رسمی انجمن علوم علف های هرز 

و با حمایت آنها برگزار می شود.
دکتر ناصر زارع دبیر علمی کنفرانس 
کشاورزی  محصوالت  اینکه  بیان  با  نیز 
امنیت  و  در سالمت  مهمی  بسیار  نقش 
از  استفاده بی رویه  جامعه دارند، گفت: 
جبران  خسارت  کشاورزی  های  نهاده 
ناپذیری به سالمت انسان، محیط زیست 

و غیره وارد کرده است.
وی با بیان اینکه این کنفرانس با هدف 

بین  اندیشی  هم  و  تعامل  فضای  ایجاد 
محققین، اساتید، دانشجویان و اندیشمندان 
کشاورزی ارگانیک و مرسوم و شناخت 
پتانسیل ها و چالش های موجود در تولید 
محصوالت سالم و ارگانیک برنامه ریزی 
شده است، افزود: برای این کنفرانس 450 
مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده بود 
که بعد از داوری 409 مقاله برای ارائه در 
کنفرانس مورد پذیرش واقع شد و از این 
سخنرانی  صورت  به  مقاله   5 نیز  تعداد 
کلیدی، 31 مقاله به صورت سخنرانی و 

مابقی به صورت پوستر ارائه می شود.
زارع اظهارامیدواری کرد: این کنفرانس 
بتواند در شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های 
کشاورزی ارگانیک و ترویج آن مثمر ثمر 

واقع شود.
 Prof. گفتنی است در این کنفرانس
                                                                      Daniel Weck Wreihchart
فرانسه                                    استراسبورگ  دانشگاه  از 
از    Prof. Jens Carl Streibig و 
عنوان  به  دانمارک  کوپنهاگن  دانشگاه 

سخنران کلیدی حضور داشتند.

پروفسور جبرائیل رزمجو نایب رئیس 
این کنفرانس نیز در مراسم اختتامیه اولین 
کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس 
در  مرسوم  و  ارگانیک  کشاورزی  ملی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه برخی 
از عملیات های کشاورزی نظیر ترکیبات 
شیمیایی از جمله سموم و کودهای شیمیایی 
از عوامل مهم در آلودگی محیط زیست و 
مواد غذایی مطرح هستند، گفت: در چند 
سال اخیر این بحث جدی شده و گاهی 
اوقات میان کارشناسان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی 
کودهای  و  سموم  میزان  خصوص  در 
شیمیایی اختالف نظر جدی دیده می شود.

کارشناسان  از  ای  عده  افزود:  وی 
معتقدند میزان مصرف سموم و کودهای 
شیمیایی در کشور حتی 10 برابر استاندارد 
جهانی است، در مقابل برخی نیز معتقدند 
میزان مصرف اینها کمتر از استاندارد جهانی 

است.
سالم  محصوالت  عرضه  به  رزمجو 
کشاورزی در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: 
مشاهدات ما نشان می دهد میزان مصرف 
سموم و کودهای شیمیایی در کشور زیاد 

است.
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر 
اینکه بایستی مواظب سالمت مواد غذایی و 

مردم باشیم، گفت: این مهم باید به نحوی 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و جهاد کشاورزی حل و فصل 

شود.
وی ادامه داد: در دانشکده کشاورزی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  طبیعی  منابع  و 
متخصصانی وجود دارند که می توانیم به 
این دو وزارتخانه کمک کنیم تا محصول 
و  شود  تولید  سالم  غذایی  مواد  و 
موارد  این  قبل  از  کنندگان  مصرف 

نشوند. دچار مشکل 
دکتر محمدتقی آل ابراهیم دبیر اجرایی 
این کنفرانس نیز با تاکید بر حمایت مادی 
و معنوی سفارت فرانسه در ایران از این 
کنفرانس، گفت: انجمن علوم علف های 
هرز اروپا نیز این کنفرانس را در سایت خود 
نمایه کرد و گزارش کنفرانس را در مجله 

این انجمن منتشر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مقرر شده بود از میان 
مقاالت ارائه شده، 2 مقاله سخنرانی برتر و 5 
پوستر برتر انتخاب شود، افزود: با نظر کمیته 
علمی کنفرانس و مهمانان خارجی، مقاالت 

برتر به صورت دو برابر انتخاب و میان آنها 
قرعه کشی انجام شد.

این  در  اینکه  بیان  با  ابراهیم  آل 
نفر مهمان خارجی داشتیم  کنفرانس 10 
که بیشتر آنها به دلیل برخی مشکالت و 
عدم صدور ویزا نتوانستند در این کنفرانس 
حضور یابند، افزود: با این وجود، حضور 
 Prof. Daniel Weck اساتیدی همچون
استراسبورگ  دانشگاه  از   Wreihchart
  Prof. Jens Carl Streibig فرانسه   و
این  در  دانمارک  کوپنهاگن  دانشگاه  از 
کنفرانس که جزو قطب های کشاورزی 

جهان هستند، برای ما بسیار ارزشمند بود.
مهمانان  از  ادامه  در  است  گفتنی 
خارجی، مقاالت برتر و غرفه های حاضر 

در نمایشگاه تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است برگزاری کارگاه های 
آموزشی نرم افزار R، کاربرد مواد هیومیک 
در کشاورزی، مبانی و اصول کاربرد کودهای 
کشاورزی  در  بیولوژیک  های  کش  آفت 
ارگانیک و سازگار با محیط زیست و تغذیه 
سالم و ارگانیک از دیگر بخش های این 

کنفرانس سه روزه بود.
همچنین در این حاشیه این کنفرانس، 
نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای علمی 
در  و خصوصی  دولتی  بخش  پژوهشی 
زمینه کشاورزی ارگانیک و مرسوم برگزار 

شد.

قرار گرفتن نام دانشگاه
 محقق اردبیلی در لیست

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا
 با بیشترین مقاالت یک درصد برتر 

قائم مقام رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از قرار گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در 
لیست دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا با  بیشترین مقاالت 

یک درصد برتر  خبر داد.
محمد  پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نریمانی از قرار گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در لیست 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا  با بیشترین مقاالت یک 
درصد برتر خبر داد و گفت: مقاالت یک درصد برتر شامل 
تنها یک درصد از مقاالتی است که در مجالت ISI منتشر 

می شود.
وی افزود: هر چند آنها یک درصد از مقاالت دنیا را 
تشکیل می دهد، اما 18 درصد از استنادهای آن را دریافت 

می کند.
نریمانی ادامه داد: پایگاه استنادی ISI هر دو ماه یکبار 
بر حسب میزان استنادهایی که مقاالت در سطح بین المللی 
دریافت کرده اند به معرفی مقاالت یک درصد برتر می پردازد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
خاطرنشان کرد: در بین دانشگاه های جامع سه دانشگاه تهران، 
تربیت مدرس و مشهد دارای بیشترین مقاالت یک درصد برتر 
کشور بوده اند و دانشگاه محقق اردبیلی برای اولین بار با 9 
مقاله برتر در رتبه 22 دانشگاه های جامع این لیست قرار گرفته 

است.

نایب قهرمانی تیم تکواندو 
دانشجویان دختر دانشگاه 
محقق اردبیلی در مسابقات 

تکواندو منطقه 3 

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبیلی از نایب قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان دختر 
این دانشگاه  در مسابقات قهرمانی دانشگاه های منطقه 3 کشور 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا احمدزاده 
از نایب قهرمانی تیم تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه محقق 
اردبیلی در مسابقات قهرمانی دانشگاه های منطقه 3 کشور خبر 
داد و گفت: در این مسابقات تیم دانشجویان دختر دانشگاه 
محقق اردبیلی با یک مدال طال، یک نقره و یک برنز بعد از تیم 
دانشگاه تبریز به مقام دوم دست یافت و دانشگاه شهید مدنی 

تبریز نیز به مقام سوم رسید.
احمدزاده ادامه داد: مهسا حداد شکری در وزن هشتم  
مدال طال، فاطمه امینی در وزن اول مدال نقره و مهری محمدی 

در وزن پنجم مدال برنز این مسابقات را کسب نمودند.
وی افزود: تیم دانشگاه محقق اردبیلی به مربیگری رقیه 
عبدالحسینی و سرپرستی شمس غفاری در این مسابقات 

حضور داشتند.
گفتنی است این مسابقات با حضور دانشگاه های تبریز، 
ارومیه، شهیدمدنی آذربایجان، زنجان، هنر اسالمی تبریز، بناب، 
صنعتی سهند تبریز و اردبیل به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار 

شد.

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک
 و مرسوم در دانشگاه محقق اردبیلی
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استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل 
جذب  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت 

گردشگر خارجی دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پانزدهمین  در  خدابخش  مجید  دکتر 
های  دانشگاه  اساتید  با  نشست 
»گردشگری  موضوع  با  اردبیل  استان 
سالمت)2(« در دانشگاه محقق اردبیلی 
اینکه طی چهار سال نخست  بیان  با 
اروپایی  گردشگر  نفر  سالجاری 700 
وارد استان اردبیل شده اند، گفت: طی 
چهار سال گذشته این حجم از گردشگر 
خارجی را در استان اردبیل نداشته ایم.

وی با بیان اینکه بوم گردی و آثار 
تاریخی می توانند در جذب توریست 
شوند،  واقع  موثر  استان  در  خارجی 
افزود: طی سال های اخیر ایجاد خانه 
روستای  ساماندهی  صادقی،  تاریخی 
مشگین  معلق  پل  کزج،  گردشگری 
شهر، زیپ الین و چادرهای عشایری 
اقامت تورها در استان  افزایش  باعث 

شده است.
خدابخش با اشاره به میزبانی استان 
اردبیل برای مسابقات والیبال امیدهای 
آسیا و والیبال انتخابی جهان، تصریح 
کرد: باید برای معرفی استان اردبیل در 
سطح جهانی از این فرصت های رایگان 

تبلیغاتی به نحو احسن استفاده کنیم.
استاندار اردبیل با بیان اینکه اردبیل 
جذب  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت 

از آن  باید  گردشگر خارجی دارد که 
به درستی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر نیز متعهد شده ایم پیست 
پیست  و  فندقلو  چمن  روی  اسکی 
اسکی آلوارس را برای مسابقات آسیایی 

و جهانی آماده کنیم.
اندیشیده  تمهیدات  با  گفت:  وی 
شده شاهد برگزاری مسابقات قایقرانی 
در دریاچه شورابیل اردبیل، گیالرلوی 
گرمی و کشت و صنعت مغان در آینده 

خواهیم بود.
خدابخش تاکید کرد: همه آبگرم های 
استان اردبیل نیازمند مشاوره با هدف جذب 

گردشگر خارجی هستند.
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام 
فناوری  و  پژوهش  معاون  و  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با تاکید به 

تمرکز به گردشگری سالمت، گفت: 
گردشگری پزشکی، تندرستی و طبیعت 
درمانی نیز همگی بر روی گردشگری 

سالمت قرار دارند.
های  هفته  اینکه طی  بیان  با  وی 
اخیر نام دانشگاه محقق اردبیلی برای 
اولین بار در لیست دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی دنیا با بیشترین مقاالت یک 
افزود:  است،  گرفته  قرار  برتر  درصد 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  همچنین 
جمع موثرترین دانشگاه های مهندسی 
دنیا قرار گرفته است که این موفقیت ها 
حاصل تولید مقاالت علمی همکاران 
دانشگاهی و همراهی مدیریت دانشگاه 
و  علم  اهالی  برای  انگیزه  ایجاد  در 

تحقیق بوده است.
نریمانی با بیان اینکه دانشگاه محقق 

ساماندهی  مسئول  عنوان  به  اردبیلی 
و  ایران  فناوری  و  علمی  ارتباطات 
ادامه  است،  شده  انتخاب  گرجستان 
داد: طی هفته گذشته نیز اولین کنفرانس 
ملی  کنفرانس  پنجمین  المللی و  بین 
کشاورزی ارگانیک و مرسوم با حضور 
اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
این  همه  کرد:  تاکید  اردبیلی  محقق 
همدلی  و  تالش  ها حاصل  موفقیت 

همکاران دانشگاهی است.
زاده  سلیمان  اصغر  مهندس 
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز 
با بیان اینکه ایجاد محیط مناسب برای 
گردشگر بسیار الزم و ضروری است، 
پنج ستاره و  گفت: وجود هتل های 
آموزش پرسنل هتل ها و رستوران ها 

نیز در استان بسیار ضروری است.
وی قابلیت های گردشگری استان را 
بسیار باال دانست و افزود: استان اردبیل 
دارای دره های دیدنی و چشمه های آب 
گرم فراوانی است که در نظر داریم این 
چشمه ها را به نحوی در معرض دید 

گردشگران قرار دهیم.
اساتید  ادامه  در  است  گفتنی 
دانشگاه های استان اردبیل به ارائه نقطه 
نظرات خود پیرامون موضوع نشست 

پرداختند.

رئیس مرکز حراست وزارت علوم،
 تحقیقات و فناوری:

 IT به عنوان سرتیتر 
فعالیت های مرکز حراست 

قرار گرفته است 

رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: IT به عنوان سرتیتر فعالیت های مرکز 

حراست قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داریوش 
سلیمی در اولین نشست مشترک دبیران مناطق 10 گانه 
حراست و شورای انفورماتیک وزارت علوم، تحقیقات 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  دانشگاه محقق  در  فناوری  و 
سال  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  امسال 
افزود:                                 است،  شده  نامگذاری  داده«  »حاکمیت 
سامانه های مختلفی در مجموعه فناوری وزارت 
اندازی  راه  حال  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

هستند تا به یک جریان تبدیل شوند.
اینکه سامانه های مختلف طراحی  بیان  با  وی 
شده به یک بستر برای تبادل اطالعات و دسترسی 
آسان تر به اطالعات تبدیل می شود، گفت: برای یک 
برنامه ریزی دقیق شرط اول داشتن اطالعات دقیق و 

درست است.
سلیمی تاکید کرد: یکی از مراکزی که به اطالعات 
آنالین و لحظه ای نیاز دارد و باید به آن دسترسی 

داشته باشد، مراکز حراست هستند.
رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری با بیان اینکه IT به عنوان سرتیتر فعالیت های 
مرکز حراست قرار گرفته است، تصریح کرد: ظرف 
سه سال گذشته بستری برای بحث IT ایجاد شده 
است که از لحاظ امنیت و قابلیت ها بسیار مطلوب 

است.
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام رئیس دانشگاه 
فناوری  اهمیت  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق 
است،  مشهود  زندگی  در  آن  و گسترش  اطالعات 
گفت: در حال حاضر جایگاه حراست IT نسبت به 

حراست پرسنلی و اسناد پیشرو است.
وی با بیان اینکه حراست IT در سال 1391 در 
این  افزود:  اندازی شد،  راه  اردبیلی  دانشگاه محقق 
واحد به صورت مستقیم و غیرمستقیم با واحدهای 

مختلف دانشگاه ارتباط تنگاتنگ دارد.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی با بیان اینکه مرکز آپای این دانشگاه سال 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  اندازی  راه  گذشته 
این مرکز به دستگاه های اجرایی در بحث امنیت 

سایبری خدمات ارائه می کند.
مدیریت  با  را  حراست   IT بخش  تعامل  وی 
فناوری اطالعات دانشگاه بسیار عالی دانست و افزود: 
فناوری  محیط  در  امنی  فضای  حراست  کمک  به 

دانشگاه ایجاد شده است.
و  پرسنلی  معاونان  ادامه  در  است  گفتنی 
فناوری اطالعات مرکز حراست وزارت  حفاظت 
خود  نظرات  ارائه  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

پرداختند.

استاندار اردبیل:
استان اردبیل ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگر خارجی دارد 

محقق  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
اردبیلی به ضرورت گسترش مکانیسم 
صورت  به  نماز  به  دعوت  فرهنگ 
دوستانه بین عموم دانشگاهیان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به 
نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه، پروفسور محمد نریمانی در 
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: عموم کارکنان و پرسنل 
دانشگاه در موقع اذان در نماز جماعت 
شرکت می کنند و حضور بیش از پیش 

آنها نیز قابل تقدیر است.
های  برنامه  برگزاری  افزود:  وی 
مختلف فرهنگی و ایجاد جاذبه در مسجد 
دانشگاه برای حضور بیشتر دانشجویان و 

اساتید اهمیت بسیاری دارد.
فناوری                                         و  پژوهش  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: 
گسترش مکانیسم فرهنگ دعوت به نماز 
بین عموم دانشگاهیان بصورت دوستانه از 
جمله کارکنان، یکی از امور مثبت در جهت 

اهداف این ستاد است.
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز ضمن تقدیر از عملکرد اعضای این 
ستاد، خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل 

و مشکالت مربوط به نماز به صورت 
ماهانه که یکی از دغدغه های اصلی ستاد 

اقامه نماز است، ضرورت دارد.
وی افزود: ما در گذشته با مشکالت 
زیرساختی از جمله نبود امکانات کافی 
در نمازخانه خوابگاه ها و مسجد دانشگاه 
رو به رو بودیم که بخش عظیمی از این 
برکات  از  آن  و  شده  حل  مشکالت 

فعالیت این ستاد است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: 
فعالیت های انجام شده با هدف حل 
مشکالت مربوط به نماز در دانشگاه 
ستاد  مسئولین  همه   و  است  گسترده 

اذعان  امر  این  به  کشوری  نماز  اقامه 
دارند.

ستاد             اعضای  کرد:  تاکید  مدبر 
دهند و  افزایش  را  فعالیت های خود 
سلسله جلساتی را با دعوت از اساتید 
شناسی  آسیب  جهت  در  دانشگاه 
مشکالت موجود در جامعه تشکیل دهند.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با اشاره به اهمیت نماز در 
مخاطب  گفت:  اسالمی،  جامعه  امور 
شناسی در انجام کار فرهنگی اهمیت 
بسیاری دارد و الزم است قبل از انجام 
یک کار فرهنگی، مخاطب این امر به 

صورت دقیق شناسایی شود.
در  موجود  افزود: مشکالت   وی 
بحث نماز به صورت گسترده در سطح 
دانشگاه  حال  این  با  که  است  کشور 
محقق اردبیلی در این امر فعال تر از دیگر 

مراکز علمی کشور می باشد.
مدیر  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز با بیان 
اینکه یک نفر به عنوان مسئول پیگیری 
گردد،  مشخص  نماز  به  مربوط  امور 
بازده  افزایش  جهت  در  کرد:  تصریح 
کارهای فرهنگی، طرح میزبانان مسجد 
دانشگاه توسط دانشکده ها به صورت 

عملیاتی اجرا شود.
وی با ارائه گزارشی از برنامه های 
ستاد،  اهداف  جهت  در  شده  اجرا 
خاطرنشان کرد: سال 1393 حدود 34 
مورد، سال 1394 حدود 77 مورد و در 
فعالیت  مورد  سال 1395 حدود 164 
فرهنگی در دانشکده ها صورت گرفته 
است که نسبت به فعالیت های سال 
1395 وضعیت فعالیت دانشکده ها در 
عرصه فرهنگی مشخص شد و دانشکده 

علوم انسانی رتبه برتر را کسب نمود.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را 

ارائه نمودند.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

ضرورت گسترش مکانیسم فرهنگ دعوت به نماز به صورت دوستانه بین عموم دانشگاهیان
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اجتماعی               و  فرهنگی  مدیر 
مشارکت  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
ارتقای                        در  ها  دانشکده  فعاالنه 
اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر فرشاد کیوان بهجو از مشارکت 
ارتقای                                                           در  ها  دانشکده  فعاالنه 
اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت 
و  داد  خبر  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گفت: عالوه بر برنامه های اجراشده 
توسط انجمن های علمی در دانشکده 
دوم  و  اول  نیمسال  دو  طی  ها، 
 164 تعداد   1395-96 سالتحصیلی 
برنامه متنوع فرهنگی و اجتماعی نیز 
در دانشکده ها اجرا شده که تعداد این 
برنامه ها نسبت به مدت مشابه پارسال 

بیش از 2 برابر شده است.
نمودن  ارزیابی  مثبت  با  وی 
انتخاب و حضور مشاوران فرهنگی 

دبیری عضو هیات  مینو  پروفسور 
علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: امروز 

رسالت دانشگاه ها، کارآفرینی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  کارآفرینی  و  نانو  نشست  در  وی 
کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رسالت  با  امروز  های  دانشگاه  رسالت 

دانشگاه های دو قرن قبل تفاوت دارد.
سه  ها  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
دوره را پشت سر هم گذاشتند، اضافه 
کرد: دانشگاه های دانش محور، پژوهش 
محور و کارآفرین این دوره ها را تشکیل 

می دهند.
گذشته  در  اینکه  بیان  با  دبیری 
دانشگاه ها در زمینه آموزش، پژوهش 
فعالیت می کردند،  و مسائل فرهنگی 
افزود: امروز رسالت دانشگاه ها، پرورش 
نیروهای کارآفرین است و در کشور ما 
هم تالش می شود که دانشگاه ها به این 

سمت هدایت شوند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره 
دستکاری  علم  فناوری  نانو  اینکه  به 
اتم ها است، تشریح کرد: کارآفرینی 
تغییر فرصت ها جهت به وجود آوردن 

کاالها و خدمات نو آور است.
وی با اشاره به اینکه نانو فناوری از 

نشست علمی »بررسی و پاسخ به 
شبهات« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
امین فتحی مسئول دفتر هم اندیشی اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی در این نشست با 
بیان اینکه شبهاتی در فضای دانشگاهی 
برگزاری چنین  دارد، گفت:  نیز وجود 
نشست هایی در راستای پاسخگویی به 

این شبهات است.
حجت االسالم والمسلمین مودب 
عضو هیات علمی دانشگاه قم نیز با اشاره 
به اعتبارسنجی احادیث، گفت: با گسترش 

در دانشکده ها که از ابتدای سال 1394 
شروع بکار نموده اند؛ اظهار امیدواری 
کرد: هر ساله شاهد رشد چشمگیر 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

دانشکده ها باشیم. 
لزوم  بر  تاکید  با  بهجو  کیوان 
مشارکت بیشتر دانشکده ها در اجرای 

فعالیت  به  ایران شروع  در  سال 1380 
کرده است، افزود: نهاد ریاست جمهوری 
در آن سال فعالیت در زمینه نانوفناوری را 
استارت زد و دو سال بعد، فعالیت در این 

زمینه رسما آغاز شد.
پروفسور حسین شایقی رئیس بنیاد 
نخبگان استان اردبیل تجلیل از نخبگان 
علمی را حرکت ماندگار برشمرد و گفت: 
این تکریم و تجلیل ها در حقیقت تکریم 

و پاسداشت علم است.
وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان به منظور 

در  فراوانی  شبهات  اسالمی،  انقالب 
خصوص مباحث دینی منتشر شده است.

برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی 
به منظور رسیدن به هدف بلند مدت 
ایجاد دانشگاه فرهنگ ساز و کاهش 
تصدی گری در برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی، ادامه داد: به منظور رسیدن 
 1396 سال  ابتدای  از  مهم  این  به 
بودجه فرهنگی دانشکده ها به صورت 

معرفی چهره های علمی و نخبگان استان 
دبیری  پروفسور  تکریم  مراسم  اردبیل، 
را برگزار می کند، ادامه داد: این چنین                                                              
برنامه ها موجب معرفی الگوی مناسب 
و موفق برای جوانان و دانشجویان است.

اردبیل  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
داشتن  با  دبیری  پروفسور  کرد:  اظهار 
سوابق علمی از مفاخر ارزشمند کشور 
و استان است که مقاالت و ترجمه های 

متعددی در زمینه علمی دارد.
پروفسور عزیز حبیبی رئیس انجمن 

وی افزود: قرآن به عنوان اساسی ترین 
کتاب ما مسلمانان است که مورد نقد برخی 

قرار  دانشکده  هر  اختیار  در  مستقل 
گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی با تاکید بر رویکرد ارزیابی و 
نظارت مستمر بر برنامه های فعالیت 
فرهنگی دانشگاه، افزود: در این راستا 
اجتماعی  و  فرهنگی  های  فعالیت 
و  اول  نیمسال  دو  طی  ها  دانشکده 
دوم سالتحصیلی 96-1395 با استفاده 
از شاخص های کمی و کیفی مناسب 

ارزیابی شد.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
اضافه کرد: در بین 5 دانشکده سایت 
و  ادبیات  دانشکده  دانشگاه،  اصلی 
علوم انسانی موفق به کسب رتبه اول 
و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
موفق به کسب رتبه دوم شد؛ همچنین 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر در 
بین دانشکده های اقماری رتبه اول را 

کسب نمود.  

تکریم  نیز،  اردبیل  استان  فناوری  نانو 
نخبگان علمی را تکریم علم و دانش 
نتواند  که  ای  جامعه  گفت:  و  دانست 
بزرگترین  کند،  تکریم  را  نخبگانش 

خسران را خواهد دید.
وی با بیان اینکه باید تکریم نخبگان 
را در راس برنامه های اولویت دار خود 
داشته باشیم، ادامه داد: باید از علم و دانش 
این افراد نهایت بهره را برای توسعه علم 
داشته باشیم تا بتوانیم کشور را به سمت 

توسعه یافتگی سوق دهیم.
حبیبی با اشاره به سختی تحصیل 
زنان در زمان تحصیل پروفسور دبیری 
اظهار کرد: در دهه 50 زمینه تحصیل زنان 
آنچنان فراهم نشده بود و تحصیل در آن 
زمان، سختی های خاص خود را داشت.

استان  فناوری  نانو  انجمن  رئیس   
اردبیل تصریح کرد: پروفسور دبیری بیش 
معتبر علمی  مقاله در مجالت  از 130 
چاپ کرده و این مقاالت مورد استناد 
دانشمندان و پژوهشگران مختلف قرار 

گرفته است.
یادآور می شود در پایان مراسم با 
و  دبیری  پروفسور  از  هدایایی  اهدای 
مشارکت کنندگان در برنامه ها تجلیل 

شد.

نقادان واقع شده است که اغلب این کتب 
نقد، القای شبهه هستند.

مودب تاکید کرد: اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها در مواجهه با این نقدها، باید راه 

تشخیص آنرا نیز بدانند.
وی با بیان اینکه شهر قم به عنوان 
پایگاه حرم اهل بیت شناخته می شود، 
تصریح کرد: این بدان جهت است که 
تجلی حضرت زهرا، حضرت معصومه 

در قم است.
گفتنی است در این نشست اعضای 
خود  نظرات  ارائه  به  علمی  هیات 

پرداختند.

قرار گرفتن دانشگاه 
محقق اردبیلی در جمع موثرترین 

دانشگاه های مهندسی دنیا 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از 
قرار گرفتن دانشگاه محقق اردبیلی در جمع موثرترین 

دانشگاه های مهندسی دنیا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پروفسور محمد 
نریمانی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به همکاران 
دانشگاهی، گفت: براساس اطالعات مستخرج از پایگاه 
شاخص های اساسی علم ای.اس.آی )ESI(  تعداد 31 
دانشگاه کشور در بین موثرترین دانشگاه های مهندسی 

دنیا قرار گرفتند.
وی افزود: یک درصد از دانشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی در سطح بین المللی در زمره موثرترین ها قرار 
می گیرند که این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و 
فقط دانشگاه ها و موسساتی که کیفیت تحقیقات آنها باال 
باشد و حد آستانه استنادها را دریافت کنند در این فهرست 

باقی خواهند ماند.
نریمانی ادامه داد: در بین دانشگاه های جامع دانشگاه 
تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه 
فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه  کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  سمنان،  دانشگاه 
اصفهان، دانشگاه گیالن، دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، 
یزد،  دانشگاه  سینا،  بوعلی  دانشگاه  کاشان،  دانشگاه 
خلیج  دانشگاه  )ره(،  امام خمینی  المللی  بین  دانشگاه 
و  شهرکرد  دانشگاه  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  فارس، 
دانشگاه یاسوج در بین موثرترین دانشگاه های دنیا در 

حوزه مهندسی قرار گرفته اند.

رئیس مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی: 

تهدیدات فضای سایبری 
افزایش یافته است 

گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آپای  مرکز  رئیس 
تهدیدات فضای مجازی در دنیا افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر شهرام جمالی 
در کارگاه آموزشی آشنایی با تهدیدات برنامه های تحت 
وب تصریح کرد: در حالی تهدیدات فضای مجازی 
با  مقایسه  در  ها  آسیب  این  که  است  یافته  افزایش 

آسیب های فضای واقعی کمتر است.
وی با اشاره به اینکه تهدیدات فضای مجازی دارای 
شرایط پیچیده است، اضافه کرد: بحث امنیت و تهدیدات 
این فضا جدی است و باید در این مورد چاره اندیشی 

شود تا دچار مشکل نشد.
جمالی با اشاره به اینکه امنیت سایبری یک فرآیند 
است، یادآور شد: باید این فرآیند را گام به گام و به روز 

جلو برد.
رئیس مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
اینکه بحث امنیت سایبری بحث سهلی نیست، ادامه داد: 
همه می توانند در این مورد به صورت عمومی حرف 
بزنند اما مساله به سادگی حرف زدن نیست بلکه پیچیده 
است بنابراین باید اظهار نظرها در این مورد تخصصی 

باشد.
وی ادامه داد: فیلدهای تخصصی مختلفی وجود 
دارد که از جمله آن می توان به امنیت شبکه، امنیت وب،                

جرم شناسی، امنیت دسکتاپ و غیره اشاره کرد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

مشارکت فعاالنه دانشکده ها در ارتقای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

پروفسور دبیری:

امروز رسالت دانشگاه ها، کار آفرینی است 

برگزاری نشست علمی »بررسی و پاسخ به شبهات« در دانشگاه محقق اردبیلی
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استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبایی 
تهران، علوم انسانی را مبنای توسعه 

هر کشور برشمرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پروفسور محمد زاهدی اصل در مراسم 
تجلیل از اساتید شناخته شده اردبیلی 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هنوز 
علوم انسانی در کشور به جایگاه واقعی 
این مساله  باید  خود نرسیده است و 

مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه اساس توسعه در 
هر کشوری اهمیت دادن به علوم انسانی 
است، اضافه کرد: انسان محور توسعه 
است و باید در این زمینه توجه ویژه ای 

داشته باشیم.
استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبایی 
اینکه دغدغه من، مسائل  بیان  با  تهران 
شخصی و خانوادگی ام نیست، ادامه داد: 
و  شهر  مشکالت  من،  های  دغدغه 
کشورم است و با توسعه و پیشرفت 

کشور خوشحال می شوم.
زاهدی اصل با بیان اینکه با دیدن 
توسعه نیافتگی اردبیل ناراحت می شوم، 
اظهار کرد: استان اردبیل لیاقتش بیشتر از 
وضع فعلی است چرا که منابع کم نظیری 
فندقلو،  جنگل  سبالن،  دریاچه  مانند 
آبگرم ها و غیره دارد که در دنیا کم نظیر 

هستند.

وی با انتقاد از ساخت پل های غیر 
همسطح نازیبا در اردبیل افزود: نیازی 
به ساخت این همه پل در اردبیل نبود 
اما اگر این پل ها را می ساختند الاقل 

اینها را باید زیبا می ساختند.
دکتر داور شیخاوندی عضو هیات 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی و از اساتید 
بالندگی  امیدوارم  گفت:  اردبیلی  بنام 
ایران اسالمی را شاهد باشیم چرا که 

همه امان دوستدار کشورمان هستیم.
قدردان  باید  اینکه  بیان  با  وی 
باشیم،  نخبگان  و  علمی  های  چهره 
تصریح کرد: باید راه و روش بزرگان 

خود را در اردبیل احیا کنیم.
دکتر ناصر نصیری معاون سیاسی و 

امنیتی استاندار اردبیل گفت: تجلیل از 
نخبگان نباید تشریفاتی باشد بلکه این 
تجلیل ها برای معرفی نخبگان استان 

اردبیل ضروری است.
وی با اشاره به اینکه معرفی نخبگان 
باید به بهترین شکل ممکن انجام شود، 
ادامه داد: نباید این معرفی ها در حد 

رفع تکلیف باشد.
نصیری با اشاره به اینکه در حوزه 
علوم انسانی نیاز به کار بیشتری داریم، 
اظهار کرد: در عمل شاهد رشد علوم 
انسانی نیستیم در حالی که برای توسعه 
باید علوم انسانی به جایگاه خود برسد.
استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
اردبیل با بیان اینکه مقام معظم رهبری 

پنج آسیب اجتماعی را مطرح کرده اند، 
منویات  راستای  در  دولت  داد:  ادامه 
مقام معظم رهبری خود را موظف به 

رفع این آسیب ها می داند.
در  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
این  دانشگاهی  های  رشته  گذشته 
چنین تخصصی نبود، اظهار کرد: در 
کار  به  نیاز  انسانی  علوم  های  رشته 
علم  این  از  بتوانیم  تا  داریم  بیشتری 
بهره  کشور  توسعه  و  پیشرفت  برای 

الزم را ببریم.
رئیس  شایقی  حسین  پروفسور 
بنیاد نخبگان استان اردبیل گفت: باید 
اهتمام  کشور  جوان  نسل  تربیت  به 

ویژه ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید دینمان را به 
نخبگان و اساتید ادا کنیم، اضافه کرد: 
باید با معرفی چهره ها و نخبگان به نسل 
جوان، از رهنمودها و راهنمایی های آنها 

به مانند چراغ راه استفاده کنیم.
فرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  شایقی 
و تمدن هر سرزمینی مدیون علما و 
نخبگان است، افزود: تکریم نخبگان و 

بزرگان علم و دانش رسالت ما است.
این  پایان  در  که  یادآور می شود 
مراسم از پروفسور زاهدی اصل و دکتر 
شیخاوندی و عوامل مشارکت کننده در 

برنامه با اهدای هدایایی تجلیل شد.

ایجاد کتابخانه پروفسور 
زاهدی اصل در دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی 

طی مراسمی کتابخانه پروفسور محمد زاهدی اصل در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی راه 

اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حبیب ابراهیم پور 
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی در راستای عملیاتی 
نمودن ماموریت اجتماعی خود یکی از اقدامات خود را بر احیا 

و معرفی میراث علوم انسانی استان متمرکز کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این دانشکده 
تصریح کرد: طی یکسال گذشته کارگاه عملی مجسمه 
دکتر احمدی گیوی چهره ماندگار ادبیات با دستان مجسمه 
ساز بین المللی استاد نجیبی ساخته شد تا نام این استاد در 

دانشگاه فروزان شود.
ابراهیم پور افزود: سالن آمفی تئاتر دانشکده هم طی 
مراسمی با تجلیل از استاد سید رضا حسینی به نام وی مزین 

شد.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
افزود: سوم اقدام فرهنگی این دانشکده، نام گذاری کتابخانه علوم 
انسانی به نام دکتر محمد زاهدی اصل است تا نام وی همواره 

زمزمه دانش پژوهان قرار گیرد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  عباسی  رسول  دکتر 
محقق اردبیلی گفت: در کشورهای توسعه یافته درس 
جامعه شناسی به همراه زیست شناسی به عنوان درس 

عمومی تدریس می شود.
وی با بیان اینکه جامعه شناسی، ما را با رئوس توسعه آشنا 
می کند، افزود: باید از سرمایه های علمی استان در دانشگاه 

استفاده کنیم.

صعود تیم کوهنوردی کارکنان 
خواهر دانشگاه محقق اردبیلی 

به قله سبالن 
سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبیلی از صعود تیم کوهنوردی کارکنان خواهر 

دانشگاه محقق اردبیلی به قله 4811 متری سبالن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
احمدزاده گفت: این صعود به همت مدیریت تربیت بدنی 
دانشگاه و با همکاری معاونت اداری، مالی و مدیریت 
در  بار  اولین  برای  و  دانشگاه  مقاومت  پایگاه  و  منابع 
دانشگاه با حضور شش نفر از کارکنان خواهر دانشگاه 

برگزار شد.
وی افزود: این صعود به عنوان اولین برنامه این تیم 
بوده و در آینده نیز برنامه های مختلفی خواهند داشت که 
تمامی کارکنان عالقمند اعم از کارمندان و اعضای هیات 
علمی نیز می توانند با عضویت در این تیم، در برنامه ها  

شرکت نمایند.

استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبایی:

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
نقش  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خبرنگاران در توسعه همه جانبه جامعه 

انکار ناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نشست  در  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
تخصصی »رسانه و مسئولیت اجتماعی« 
افزود: به بهانه 17 مرداد و روز خبرنگار 
این نشست را برگزار می کنیم تا در آن 
هم از زحمات چند خبرنگاربه نمایندگی 
از تمامی زحمت کشان حوزه رسانه استان 
تجلیل کرده و هم مساله را مورد بررسی 

قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران و 
فعاالن رسانه ای به صورت مستقیم با 
مردم در ارتباط هستند، ادامه داد: زمانی که 
شبکه های مجازی مثل امروز همه گیر 
نبود، رسانه ها پل بین مردم و دولت بودند 
اما با همه گیر شدن شبکه های مجازی، 

خبرنگاران مفهوم پردازی می کنند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: رسانه ها 
می توانند پدیده های کوچک را بزرگ 
و حساس کرده و برعکس پدیده های 

بزرگ را کمرنگ کنند.
اینکه  به  اشاره  با  پور  ابراهیم 
های  واقعیت  ها،  رسانه  پشت  افراد 
اجتماعی را می سازند، افزود: رسانه ها 
به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید              
به  را  خود  اجتماعی  های  مسئولیت 

نحو مطلوب انجام دهند.
دکتر محمد حسن زاده معاون پژوهشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
رسانه ها نتوانسته اند نقش خود را به خوبی 

ایفا کنند.
وی با بیان اینکه مدیران در حالت 
کلی خود را پاسخگو نمی دانند، تصریح 
کرد: رسانه ها باید مدیران را به سمت 

پاسخگویی و شفاف سازی سوق دهند.
حسن زاده با اشاره به وضعیت فضای 
نقد در رسانه ها اضافه کرد: اگر خبرنگاران 
باشند،  نقد عملکرد مسئوالن  دنبال  به 

منافع شخصیشان به خطر می افتد و 
اگر منافع شخصی را در نظر بگیرند، 
آنگاه نمی توانند به رسالت اجتماعی 

و رسانه ای خود عمل کنند.
تحصیالت  و  پژوهشی  معاون 
تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه نباید 
خبرنگاری، شغلی پاره وقت باشد، افزود: 
به عنوان یک شغل و  باید  خبرنگاری 

حرفه جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
وی با بیان اینکه باید خبرنگار آماده 
باشد،  جامعه  اصالح  برای  خود  فدای 
و  نقد  با  توانند  می  خبرنگاران  گفت: 

اختیارات  مسئوالن،  عملکرد  بررسی 
مدیران را محدود کرده و جلوی فسادهای 

احتمالی را بگیرند.
اضافه کرد: خبرنگاری  زاده  حسن 
شغل به شدت سختی است و خبرنگار 
باید آماده هزینه دادن باشد و اگر کسی 
چنین آمادگی نداشته باشد، نباید اجازه 

ورود به حوزه رسانه را پیدا کند.
اعضای  از  برخی  نشست  این  در 
به  ای  رسانه  فعاالن  و  علمی  هیات 
اظهار نظر پرداخته و از چند خبرنگار به 
نمایندگی از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 
استان با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

نقش خبرنگاران در توسعه جامعه غیرقابل انکار است

علوم انسانی مبنای توسعه است
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به همت مرکز پژوهش های فرهنگی 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  آذربابجان 
اول  عباس  شاه  تخصصی  نشست 

صفوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
استاد  میرجعفری  حسین  پروفسور 
برجسته صفویه در این نشست که به 
مناسبت چهارصدمین سال درگذشت 
شد،  برگزار  صفوی  اول  عباس  شاه 
پادشاه  بزرگترین  عباس  شاه  گفت: 
ایران در طول تاریخ است. او با درایت 
و سیاستی که داشت توانست اوضاع 
نابسامان کشور را بهبود بخشد و این 
سرزمین ویران شده را به مملکتی با 

عظمت تبدیل کند.
توانست  عباس  شاه  افزود:  وی 
مشکالت ناشی از تهاجمات خارجی 
مرتفع سازد  دیگری  از  یکی پس  را 
ازبکان،  نفوذ  از وجود و  و کشور را 
پرتغال  استعمارگر  دولت  و  عثمانی 

نجات بخشد.
میرجعفری ادامه داد: شاه عباس 

های  پژوهش  مرکز  همت  به 
همکاری  با  و  آذربایجان  فرهنگی 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  هنر  گروه 
نمایشگاه تصاویر تاریخی شاه عباس 
اول صفوی در جوار بقعه شیخ صفی 

الدین اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مرکز  سرپرست  دکتر سجاد حسینی 
آذربایجان  فرهنگی  های  پژوهش 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  دانشگاه محقق 
شاه  تاریخی  تصاویر  نمایشگاه  در 
عباس اول صفوی 14 نگاره به نمایش 
گذاشته شده است، گفت: این تصاویر 
مرکز علمی  و  موزه  ها  ده  از سایت 
جهان جمع آوری شده و برای اولین 
بار در یک جا به نمایش گذاشته شده 

تربیت  مدیریت  سرپرست 
بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق 
تیمی  سوم  مقام  کسب  از  اردبیلی 
رشته دو و میدانی دانشجویان دختر 
دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات 
منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدزاده  غالمرضا  دکتر  دانشگاه، 
دو  رشته  تیمی  مقام سوم  از کسب 
و میدانی دانشجویان دختر دانشگاه 
منطقه  مسابقات  در  اردبیلی  محقق 
3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
دانشجویان  تیم  گفت:  و  داد  خبر 
دو  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دختر 
مدال نقره و هفت مدال برنز بعد از 
تیم های دانشگاه تبریز و زنجان به 

شاه  را  او  حق  به  که  صفوی  اول 
عباس کبیر می  دانند، بحران بزرگ 
آشفتگی امور داخلی کشور را با قطع 
نیروهای  و  اطرافیان  دخالت  های 
کشور  امور  در  قزلباش  مرکزگریز 

برطرف ساخت.
وی تصریح کرد: شاه عباس اول 
صفوی تنها یک فرمانده نظامی و رهبر 
سیاسی نبود، بلکه او هنرمند، هنردوست 
و هنرپرور بود و تمام هنرها و صنایع 

است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه به 
مناسبت 400 مین سالگرد درگذشت 

مقام سوم تیمی دست یافت.
متر   800 رشته  در  افزود:  وی 
آیالر بیرار مدال نقره، در رشته 200 

مستظرفه در دوران او رشد نمود.
رئیس  متنق،  عبدالهی  دکتر غفار 
موزه دانشگاه تبریز نیز گفت: هر چند 
شاه عباس اول صفوی در زمان دستیابی 
به سلطنت بسیار جوان بود، اما از لحاظ 
فکری و سیاسی به بلوغ و پختگی کامل 
رسیده بود و  در سایه همین زبدگی 
سیاسی صلح ظاهری با عثمانی را زمینه 
تجدید قوای کشور قرار داد و چون 
کشور جان گرفت، والیات غربی و 

شاه عباس اول صفوی برگزار می شود، 
شاه  به  مربوط  های  نگاره  در  افزود: 
عباس مشاهده می شود که این تصاویر 

نقره،  مدال  خوشبخت  نرگس  متر 
در رشته یک هزار و 500 متر آیالر 
هزار   3 رشته  در  برنز،  مدال  بیرار 

شمال غربی را نیز از اشغال عثمانی آزاد 
ساخت. 

وی خاطر نشان کرد: اصالحات 
زمینه  در  صفوی  اول  عباس  شاه 
و  قزلباش  مرکزگریز  قوای  تضعیف 
جای گزینی آن با نیروهای قوللر و نیاز 
دولت صفوی به منابع مالی پرداخت 
حقوق قوللر، باعث تبدیل اراضی تیول 
تحت اختیار قزلباشان به امالک خالصه 
سلطنتی شد و بدین ترتیب نه تنها در 
زمینه نظامی بر اقتدار دولت افزوده شد، 
بلکه اختیارات دولت در عرصه مالی نیز 

افزایش یافت. 
و  مترجم  صبوری،  اکبر  دکتر 
مصصح آثار تاریخی، نیز طی سخنانی 
اظهار داشت: شاه عباس اول صفوی 
کارنامه درخشانی در عمران و آبادانی 
ایران دارد و مجموع فعالیت های او در 
زمینه احداث بناها، راه ها و کاروانسراها 
به تجارت و صنعت این سرزمین جان 
بهبود شرایط  تازه بخشید و موجب 

زندگی ایرانیان گشت.

از  جهانگردان  که  آنچه  به  قیاس  در 
اند، شباهت  داشته  چهره شاه عباس 
این  که  است  این  بر  ما  نظر  و  دارد 
نزدیک  بسیار  واقعیت  به  ها  نگاره 

است.
این 14  اینکه در  بیان  با  حسینی 
چهره  خصوصیات  و  تصاویر  نگاره 
شاه عباس شبیه به هم است، تصریح 
عباس  شاه  شخصیت  همچنین  کرد: 
و  فرازمانی  جالب،  شخصیت  یک 

فرامکانی است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
شاه  تصاویر  کرد:  خاطرنشان  اردبیلی 
انسان ها را در جغرافیای  عباس روح 
مختلف تسخیر کرده بود که این مهم 
نشان دهنده تاثیرگذار بودن وی می باشد.

ندا تاروردیزاده مدال برنز، در رشته 
خوشبخت  نرگس  آزاد  متر   60
 400 در   4 رشته  در  برنز،  مدال 
نرگس  سلیمی،  فاطمه  امدادی  متر 
آیالر  و  محرمی  اکرم  خوشبخت، 

بیرار مدال برنز کسب نمودند.
تیم  کرد:  تصریح  احمدزاده 
دانشگاه محقق اردبیلی به مربیگری 
مهناز  سرپرستی  و  فرمانی  سمیرا 

ایمانی حضور داشتند.
مسابقات  این  است  گفتنی 
تبریز،  های  دانشگاه  باحضور 
آذربایجان،  مدنی  شهید  ارومیه، 
بناب،  تبریز،  اسالمی  هنر  زنجان، 
صنعتی سهند تبریز، صنعتی ارومیه 
تبریز  دانشگاه  میزبانی  به  اردبیل  و 

برگزار شد.

کسب مقام دوم 
تیم جودو دانشجویان پسر 

دانشگاه محقق اردبیلی 
در مسابقات منطقه 3 

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب مقام دوم تیم جودو 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات منطقه 

3 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
احمدزاده از کسب مقام دوم تیم جودو دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات منطقه 3 خبر داد و 
گفت: تیم جودو دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی 
با کسب 3 مدال طال و یک نقره مقام دوم تیمی  این دوره 

از مسابقات را از آن خود کرد.
وی تصریح کرد: در این مسابقات وحید جباری در 
وزن 81-  مقام اول، حسن نوروزی در وزن 66-  مقام 
اول، امید محمد باقرزاده در وزن 100- مقام اول و 
هادی صمدی در وزن 73- مقام دوم را کسب کردند.

احمدزاده با بیان اینکه این مسابقات به میزبانی 
دانشگاه تبریز و با حضور جودوکاران دانشگاه های 
منطقه 3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، 
اضافه کرد: بهزاد الوانی سرپرستی تیم جودو دانشگاه 

محقق اردبیلی را در این مسابقات بر عهده داشت.

کسب دو مدال توسط تیم 
تکواندو دانشجویان پسر 

دانشگاه محقق اردبیلی
 در مسابقات منطقه 3 

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب دو مدال توسط تیم 
تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در 

مسابقات منطقه 3 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
تیم  این خبر، گفت: ورزشکاران  با اعالم  احمدزاده 
تکواندو دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در 
مسابقات منطقه 3 صاحب یک مدال نقره و یک مدال 

برنز شدند.
وی با بیان اینکه این مسابقات به میزبانی دانشگاه 
ارومیه و با حضور دانشگاه های منطقه 3 وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برگزار شد، افزود: در این مسابقات 
وحید اصالنی در وزن ششم صاحب مقام دوم و حامد 

نصیرزاده در وزن دوم صاحب مقام سوم شدند.
وی ادامه داد: سیروس محسن زاده مربیگری تیم 
دانشگاه محقق اردبیلی را در این مسابقات بر عهده 

داشت.

برگزاری نشست تخصصی شاه عباس اول صفوی

برگزاری نمایشگاه تصاویر تاریخی شاه عباس اول صفوی

کسب مقام سوم تیمی رشته دو و میدانی دانشجویان دختر 
دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات منطقه 3
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گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی در انجام فعالیت های 

فرهنگی و خیرخواهانه پیشگام است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور گودرز صادقی در نشست با مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اردبیل با بیان 
اینکه اسالمی بودن دانشگاه ها از اولویت های 
اساسی ما است، گفت: فعالیت های فرهنگی 
در دانشگاه باید در اوج خود باشد، در عین 
حال باید مجری سیاست های توسعه ای 

دولت تدبیر و امید نیز باشیم.
وی با بیان اینکه در دانشگاه محقق اردبیلی 
خیرخواهانه،  های  فعالیت  خصوص  در 
فرهنگی، قرآنی و راهیان نور پیشگام هستیم، 
افزود: در راستای خدمت رسانی به دانشجویان، 
امسال دوره های شبانه دانشگاه متوقف و 
ظرفیت این دوره ها به دوره های روزانه افزوده 

شد.
راستا  همین  در  کرد:  اضافه  صادقی 
شهریه را به صفر رساندیم تا دانشجویان به 

صورت رایگان تحصیل کنند.
حسین دشتی مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان اردبیل با بیان اینکه دانشگاه 
محقق اردبیلی در انجام کارهای خیر و خیرخواهانه 
پیشگام بوده و از افتخارات استان است، گفت: 
یک هزار و 200 نفر دانشجو در سطح استان 
اردبیل تحت پوشش کمیته امداد هستند که از این 
تعداد 141 نفر در دانشگاه محقق اردبیلی تحصیل 

دانشجویان بسیجی پسر دانشگاه 
صعود  سبالن  قله  به  اردبیلی  محقق 

کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در 
مراسم بدرقه دانشجویان بسیجی به قله 
سبالن، گفت: این صعود توسط بسیج 
دانشجویی استان اردبیل انجام می شود 
و جمعی از دانشجویان دانشگاه محقق 

اردبیلی نیز در آن حضور دارند.
وی جایگاه بسیج در عرصه های 
علمی،  فرهنگی،  معنوی،  مختلف 
را  اجتماعی  و  ورزشی  سیاسی، 
دانشگاه  افزود:  و  دانست  ارزشمند 
محقق اردبیلی از چنین برنامه هایی که 
توسط بسیج دانشجویی اجرا می شود، 

استقبال می کند.

می کنند.
وی با بیان اینکه تمامی کارهای خیر را 
می توان در قالب مرکز نیکوکاری در دانشگاه 
این  اندازی  راه  از  هدف  افزود:  داد،  انجام 

مرکز، هم افزایی در امورات است.
دشتی به ترویج سنت حسنه، احسان 
تاکید  دانشگاه  و  جامعه  در  نیکوکاری  و 
مرکز  حاضر 22  حال  در  کرد:  تصریح  و 
نیکوکاری در استان اردبیل وجود دارد که 
دانشگاه  نیکوکاری  مرکز  اندازی  راه  با 
محقق اردبیلی تعداد این مراکز در استان 

به 23 مرکز می رسد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 

بسیجیان  کرد:  اصل تصریح  فنی 
باید عالوه بر انجام کار تشکیالتی در 
بسیج دانشجویی، به بعد معنوی امور 
بسیج  باشند؛ چراکه  داشته  نیز توجه 

امانت خون جوانان و شهداست.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 

نیز  اردبیلی  دانشگاه محقق  دانشجویی  و 
با بیان اینکه 109 فقره وام قرض الحسنه 
و  تومان  هزار  میلیون 600  ارزش 17  به 
بیش  ارزش  به  بالعوض  وام  فقره   551
از 50 میلیون تومان به دانشجویان نیازمند 
پرداخت شده است، گفت: پرداخت این 
وام ها به دانشجویان بار مالی مستقیم برای 

دانشگاه نداشته است.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم از ترم 
آینده برای کلیه دانشجویان تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی، قهرمان ورزشی و 
دارای بیماری های خاص در هزینه خوابگاه 
در  افزود:  کنیم،  ارائه  تخفیف  درصد   50

اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
بسیجیان در جهت تحقق آرمان های 
نظام اسالمی و شهدای انقالب قدم بر 
میدارند، افزود: امید می رود دانشجویان 
با در نظر گرفتن اهداف الهی فعالیت 

کنند.

خصوص هزینه غذای دانشجویان نیازمند 
این  تا  است  شده  اندیشیده  تمهیداتی  نیز 
دانشجویان از تخفیف ویژه برخوردار شده و 

حتی غذای رایگان دریافت کنند.
فنی اصل با بیان اینکه مقرر شده تمامی 
عواید حاصل از صندوق های کمیته امداد 
مستقر در دانشگاه، در خود دانشگاه هزینه 
تعداد  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  شود، 
صندوق ها به بیش از 70 صندوق افزایش 

یافته است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی با تاکید بر اینکه امکان فعالیت در زمینه 
های مختلف در دانشگاه محقق اردبیلی فراهم 
است و هیچگونه مانعی وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: با حمایت ریاست دانشگاه، سال گذشته 
بیش از 300 میلیون تومان در خصوص هزینه 

خوابگاه به دانشجویان تخفیف داده شده است.
وی ادامه داد: در بحث ساماندهی دانشجویان 
نیازمند، فروشگاه های خوابگاه های دانشجویی 
پوشش                                                                    تحت  دانشجویان  اختیار  در 
عالوه  تا  است،  گرفته  قرار  امداد  کمیته 
بر ارائه تخفیف در فروش محصوالت به 
سود  از  دانشجویان  این  خریداران،  کلیه 

فروش نیز بهره مند شوند.
دکتر  احکام  ادامه  در  است  گفتنی 
گلی  اسماعیل  دکتر  و  اصل  فنی  عباس 
در خصوص راه اندازی مرکز نیکوکاری 

دانشگاه محقق اردبیلی به آنها اعطا شد.

محقق  دانشگاه  کرد:  تاکید  وی 
اردبیلی همانند گذشته از فعالیت های 
بسیج دانشجویی در زمینه های مختلف 

حمایت می کند.
فنی اصل به بیان ضرورت ترویج 
ورزش در بین نسل جوان پرداخت و 
گفت: دانشجویان در کنار تحصیل از 
ورزش غفلت نکنند؛ چراکه سالمتی 
بدن به ورزش و تحرک وابسته است.

های  کوه   از  سبالن  است  گفتنی 
شمالغرب  در  که  است  ایران  مرتفع 
قرار  اردبیل  استان  در  و  کشور  این 
ایران  بلند  قله  سومین  سبالن  دارد. 
پس از دماوند به ارتفاع 5671 متر و 
علم کوه به ارتفاع 4850 متر، یک کوه 
آتشفشانی غیرفعال است. ارتفاع قله 
این کوه 4811 متر است و در باالی 

قله آن دریاچه کوچکی قرار دارد.

صعود بسیجیان پایگاه مقاومت 
دانشگاه محقق اردبیلی به قلل 

پنجگانه سبالن 

به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی دو نفر از 
بسیجیان تیم کوهنوردی پایگاه، در یک صعود فنی برای اولین 
بار همزمان قلل پنجگانه سبالن) کسری، هرم 1 ، هرم2 ،هرم 3 

و قله سبالن( را فتح کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی گفت: به همت 
پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی دو نفر از بسیجیان تیم 
کوهنوردی پایگاه)دکتر صدیف احدپور و میرصادق فاضل 
دولت آباد( در یک صعود فنی برای اولین بار همزمان قلل 
پنجگانه سبالن)کسری، هرم 1 ، هرم2 ،هرم 3 و قله سبالن( 

را فتح کردند.
وی افزود: این صعود از دامنه جنوبی سبالن و با فتح قله 
کسری به ارتفاع 4577 متر از سطح دریا شروع و در ادامه گروه 
در یک صعود فنی موفق به فتح قله هرم 3 به ارتفاع 4540 و 
هرم 2 به ارتفاع 4610 متر شدند و اقدام به برپایی کمپ در 

قله هرم 2 نمود.
فنی اصل ادامه داد: در روز دوم گروه در یک صعود فنی و 
نفسگیر موفق به صعود به هرم  3 به ارتفاع 4590 شدند و نهایتا  
با صعود به قله اصلی سبالن به ارتفاع 4811 متر این برنامه با 

موفقیت کامل به اتمام رسید.
فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: 
صعود به هرم های سه گانه سبالن جزو صعود سخت و فنی 
محسوب می شود و نیاز به تجهیزات کامل کوهنوردی و راهنما 

و طی دوره های مخصوص می باشد.

 بهره  برداری از سیستم آبیاری 
بارانی ویلمو و شبکه توزیع آب 
در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی 

دانشگاه محقق اردبیلی

کشاورزی  دانشکده  رئیس  دانشگاه،  رئیس  با حضور 
و منابع طبیعی و جمعی از مدیران دانشگاه بهره برداری از 
سیستم آبیاری بارانی تحت فشار ویلمو و شبکه توزیع آب و 
سایر طرح  ها در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه محقق 

اردبیلی)بابالن( به طور رسمی آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پروفسور جبرائیل 
رزمجو رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اعالم این خبر، گفت: با توجه به اهمیت مزرعه 
آموزشی و تحقیقاتی استاندارد و مطلوب و در راستای توسعه 
و ارتقای کیفی دوره  های کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و 
اجرای طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی، چندین طرح 

در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه انجام گرفت.
وی افزود: زمین مزرعه با استفاده از لولر لیزری تسطیح 
گردیده و با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده بهینه و موثر 
از آب در حوزه کشاورزی و جلوگیری از اتالف آب در مسیر 
انتقال، طرح شبکه استاندارد انتقال آب در کلیه قسمت  های 
مزرعه و همچنین شبکه آبیاری بارانی ویلمو در مساحت 4.5 

هکتار از مزرعه اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.
رزمجو تصریح کرد: عالوه بر این  ها، آبرسانی ساختمان 
سرایداری مزرعه که به خاطر قرار گرفتن منبع آب در بیرون 
ساختمان و یخ زدگی آن در فصل زمستان دچار مشکل و 
غیرقابل استفاده شده بود، با لوله کشی مجدد و استقرار مخزن 

آب و پمپ در داخل ساختمان، ترمیم و برقرار گردید.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اضافه 
کرد: در مجموع برای اجرای طرح  های فوق بالغ بر 150میلیون 

تومان هزینه شده است.

نشست تخصصی »فلسفه و جامعه« 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمد حسن زاده معاون پژوهشي 
و تحصیالت تکمیلي دانشکده ادبیات و 
علوم انساني دانشگاه محقق اردبیلی در 
این نشست پرداختن به موضوعاتي چون 
فلسفه و جامعه را امري مهم و ضروري 
برشمرد و آنرا در راستاي انجام رسالت 
اجتماعي دانشگاه و دانشکده ادبیات و 

علوم انساني دانست.
رشته  دانشیار  پیکانی  جالل  دکتر 
فلسفه دانشگاه پیام نور تبریز نیز ضمن 
و  فلسفه  پیرامون  مباحثی  به  پرداختن 
جامعه با بیان اینکه متأسفانه امروزه مسیر 

حرکت جامعه ما در پژوهش های فلسفی 
در جهت عکس حرکت فلسفه در جهان 
بین  جوامع،  تمامی  در  افزود:  است، 
نظرورزی فیلسوفان و حرکت آن جوامع 
رابطه  تنگاتنگی برقرار است؛ یعنی وقایع 

جاری در یک جامعه، جهت نظرورزی 
اندیشمندان آن جامعه را تعیین می کند؛ 
این در حالی است که در جامعه ما وضع 

بدین منوال نیست.
ورزی  فلسفه  روال  افزود:  وی 

است  و  بوده  این  بر  جهانی  تراز  در 
برگرفته  انتزاعی  مباحث  همواره  که 
جامعه  اما  است؛  انضمامی  مباحث  از 
ایران در این زمینه دچار رکود شده و 
برخالف جهان و سابقه تاریخی خود 
رو به حرکت است و همین امر مانعی 
گردیده است برای اینکه فلسفه از حوزه 
کاربردی بودن در جامعه خارج شده و 
در سطح همان امور کالن و انتزاعی باقی 
بماند. همچنین اگر مباحث انتزاعی از دل 
مواجهه با مسائل انضمامی برنیاید، عقیم 

خواهند ماند.
نشست  این  ادامه  در  است  گفتنی 
تعدادی از اعضای هیأت علمی حاضر 
در جلسه به ارائه نظریات خود در زمینه 

فلسفه و جامعه پرداختند.

برگزاری نشست تخصصی »فلسفه و جامعه« در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
دانشگاه محقق اردبیلی در انجام فعالیت های فرهنگی و خیرخواهانه پیشگام است

صعود دانشجویان بسیجی پسر دانشگاه محقق اردبیلی به قله سبالن
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و  آموزشی  معاون  و  رئیس 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی 
با حضور در عرصه های جهادی بسیج 
دانشجویی این دانشگاه در روستاهای 
قره تپه و جابلو از نزدیک در جریان 
فعالیت های عمرانی و فرهنگی این 

گروه جهادی قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در این بازدید به تشریح 
و  پرداخت  جهادی  اردوهای  فلسفه 
گفت: اردوهای جهادی بهترین فرصت 

برای خودسازی جوانان است.
تفاوت طالی زرد و  بیان  به  وی 
سفید پرداخت و گفت: همانگونه که 
افزودن آلیاژهای متفاوت به طال باعث 
شود،  می  گرانبها  فلز  این  مرغوبیت 
خودسازی در انسان نیز موجب می شود 

انسان به تعالی برسد.

به همت مرکز پژوهش  های فرهنگی 
آذربایجان و گروه تاریخ دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی، نشست هم اندیشی اساتید 
عنوان  با  اردبیل  تاریخ  پژوهشگران  و 
توسعه دانش تاریخ در مراکز دانشگاهی 
از  با حضور جمعی  کشور  شمالغرب 

اساتید تاریخ دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی در 
ابتدای این مراسم ضمن ارائه گزارشی از 
وضعیت رشته تاریخ در دانشگاه های 
تبریز، ارومیه و محقق اردبیلی گفت: رشته 
تاریخ در دانشگاه محقق اردبیلی رشته 
جوانی است و از این رو همکاری ما با 
دانشگاه  های منطقه شمالغرب در راستای 

ارتقا و توسعه این رشته ضرورت داد.
وی ادامه داد: منطقه آذربایجان منطقه 
تاریخی است و ما در دانشگاه  های این 
منطقه نیاز مبرمی به مطالعات تاریخی 
داریم، از این رو رشد علوم تاریخی چون 
تاریخ و باستان شناسی در مراکز آکادمیک 

این منطقه حائز اهمیت است.
ابراهیم پور خاطرنشان کرد: با عنایت 
به سهم باالی منطقه شرق آذربایجان در 

از  جمعی  گذشته،  سنوات  طبق 
عازم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ایثارگران 

مشهد مقدس شدند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حراست  مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم بدرقه 
ایثاگران دانشگاه محقق اردبیلی به مشهد 
گمنام  شهدای  مزار  جوار  در  مقدس 
دانشگاه گفت: شهدای گرانقدر از ناموس 
و وطن ما دفاع کردند و ما باید قدردان 

آنان باشیم.
وی افزود: زائران بارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( با حضور در مزار شهدای گمنام، 

با  اردبیلی  دانشگاه محقق  رئیس 
اشاره به خاطرات دوران جوانی خود، 
تصریح کرد: بر اثر کمبود آموزش های 
علمی در آن زمان، مشکالت فراوانی 

گریبانگیر مردم بود.
صادقی اضافه کرد: به لطف خداوند 

تأسیس دولت صفوی و وجود مجموعه 
جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی در شهر 
در  صفویه  مطالعات  ضرورت  اردبیل، 
دانشگاه محقق اردبیلی را درک کرده  ایم و 
از این رو ضمن تأسیس کتابخانه تخصصی 
موضوع  در  اردبیلی  الدین  صفی  شیخ 
و  مطالعات  از  بسیاری  تاریخ صفوی، 
پژوهش  های اعضای هیات علمی گروه 
تاریخ، دانشجویان تحصیالت تکمیلی این 
رشته، انجمن علمی تاریخ و مرکز پژوهش 
 های فرهنگی آذربایجان در این موضوع 

تمرکز یافته است.
تاریخ  دانشیار  صدقی،  ناصر  دکتر 

با شهدا عهد و پیمان می بندند تا رهرو 
والیت و رزمنده واقعی باشند.

در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
ایران و راه اندازی نهضت هایی چون 
مشکل  این  سازندگی  و  سوادآموزی 

کمتر خود را نشان می دهد.
وی با یادآوری بیانات رهبر معظم 
انقالب در خصوص مسائل فرهنگی، 

دانشگاه تبریز نیز گفت: بعد از تأسیس 
دانشگاه تهران و راه  اندازی رشته تاریخ 
منطقه  ایران در  دانشگاه  آن، دومین  در 
آذربایجان و در شهر تبریز تأسیس گشت 
و در این بین رشته واحدی بنام تاریخ 
و جغرافیا در کنار رشته های پزشکی و 
ادبیات راه اندازی شد. از این رو دانش 
تاریخ از جمله نخستین علوم آکادمیک 
کشور و منطقه شمالغرب به شمار می  آید.
کرد: سرفصل دروس  تصریح  وی 
تاریخ بیش از 30 سال است که تغییر 
نیافته است و این سرفصل  ها صرفاً مبتنی 
بر وقایع نگاری سیاسی است و از این رو 

و  رئیس گروه شاهد  یحیوی  طاهر 
ایثاگر دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 

رهبر  که  همانگونه  کرد:  خاطرنشان 
معظم انقالب بارها فرمودند هزینه در 
راه فرهنگ اسراف نیست، بلکه خود 
سرمایه ای برای تامین سالمت جامعه 

و کشور نیز است.
در  جهادگران  فعالیت  صادقی 
زمینه های مختلف را ستود و افزود: 
اردوهای جهادی در دانشگاه عالوه بر 
جریان سازی فرهنگی و فراهم کردن 
های  ارزش  به  بازگشت  های  زمینه 
اصیل انقالب موجب عمیق تر شدن 

پیوند جامعه با دانشگاه نیز می شود.
گفتنی است رنگ آمیزی مدرسه 
قره تپه در کنار برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی چون کالس های آموزشی 
صنایع  آموزش  و  احکام  و  درسی 
دستی از جمله برنامه های گروه جهادی                  
»راه ناتمام« بسیج دانشجویی دانشگاه 

محقق اردبیلی می باشد.

بسیاری از جوانب نوین مطالعات تاریخی 
در آن مغفول مانده است و پاسخ گوی 

نیازهای امروزی نیست.
صدقی با تأکید بر ضرورت مطالعات 
تاریخی، تصریح کرد: اهمیت تاریخ  به 
برداشت امروزی ما از آن است و در این 
بین شناخت هویت نشأت گرفته از آگاهی 
تاریخی بسیار ضرورت دارد، از این رو ما 
اگر تاریخ خود را از دست دهیم، هویت 

خویش را از دست خواهیم داد.
وی با تأکید بر مطالعات محلی در 
مراکز دانشگاهی شمالغرب کشور، افزود: 
ایران مملکتی مینیاتوری است و زیبایی 
این مرز و بوم به همین تنوع رنگ  های 
آن است و تنها رشته  ای که می  تواند این 

زیبایی را بنمایاند رشته تاریخ است.  
تبریز  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تاریخ  گروه  عملکرد  تحسین  ضمن 
دانشگاه محقق اردبیلی در ایجاد ارتباط 
جامعه،  فرهنگی  نهادهای  با  دانشگاه 
نهادها  با  تاریخ  گروه  های  اگر  گفت: 
و مؤسسات فرهنگی کشور در ارتباط 
باشند، این امر موجب صیانت از هویت 
فرهنگی و داشته های تاریخی کشورمان 

خواهد شد.

اینکه امسال نیز اردوی فرهنگی و زیارتی 
و  شاهد  کارکنان  ویژه  مقدس  مشهد 
ایثارگر دانشگاه طبق سنوات گذشته در 
گفت:  شود،  می  برگزار  تابستان  فصل 
در همین راستا کارکنان شاهد و ایثارگر 
دانشگاه، قدردان زحمات روسای سابق، 
بویژه رئیس فعلی دانشگاه هستند؛ چراکه 
به  که  است  متمادی  سال  اردو سه  این 

صورت هوایی برگزار می شود.
از  استمدادطلبی  ضرورت  به  وی 
اظهارامیدواری  و  تاکید  شهدا  روح 
شهدا  مقدس  راه  واقعی  رهپوی  کرد: 

باشیم.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه:

فارغ التحصیلی به معنای
 اتمام کار نیست 

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: فارغ التحصیلی به معنای اتمام کار و تالش در محیط 

علمی و فعالیت آموزشی نیست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر بهروز میرزایی در 
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی با 
اعالم این مطلب افزود: فارغ التحصیلی شروعی دوباره جهت 

انجام فعالیت های علمی به صورت جدی و عملی است.
وی با اشاره به اینکه رسالت دانشگاه ها در شرایط فعلی 
صرف نوشتن مقاله، کتاب و تولید علم نیست، تصریح کرد: 
از رسالت های  ایجاد فضای کسب و کار  کارآفرینی و 

دانشگاه های امروزی است.
میرزایی با اشاره به اینکه برای ایجاد فضای کسب و کار 
نیاز به انرژی جوانان و فارغ التحصیالن است، ادامه داد: توسعه 

اقتصادی با حضور فارغ التحصیالن رشد بیشتری می گیرد.
یادآور می شود تجلیل از فارغ التحصیالن و برگزاری 

برنامه های متنوع از دیگر بخش های این جشن بود.

گروه جهادی »راه ناتمام« 
دانشگاه محقق اردبیلی عازم 

مناطق محروم شد 

بسیج  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مسئوالن  بدرقه  با 
دانشجویی استان اردبیل، گروه جهادی »راه ناتمام« دانشگاه 

محقق اردبیلی عازم مناطق محروم شد.
االسالم  حجت  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
والمسلمین مسعود رجب نژاد مدیر حوزه علوم اسالمی 
بدرقه گروه جهادی  مراسم  در  اردبیل  استان  دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به آیه 26 سوره یونس، گفت: 

همه باید تالش کنند تا کارهای خوب و احسن انجام دهند.
وی به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت و 
افزود: در زمان جنگ شهدا به اقتضای زمان به جبهه های نبرد 
حق علیه باطل رفتند و جنگیدند و االن شما هم مصادیق زمان 

خود را شناخته و عمل احسن انجام دهید.
کارهایتان  خواهید  می  اگر  کرد:  تصریح  نژاد  رجب 
ماندگار باشد باید اخالص داشته باشید و کار خوب همراه 

با اخالص و ایمان انجام دهید.
اردبیل  استان  دانشگاهیان  اسالمی  علوم  حوزه  مدیر 
خطاب دانشجویان جهادگر گفت: این اردوهای جهادی را 
قدر بدانید و وقت گرانبهای خودتان را به بطالت نگذرانید، 
بلکه با کار زیاد دین را به مناطق محروم کشور برده و حقانیّت 

انقالب را بین مردم منتشر کنید.
علی عینی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با اشاره به اهمیت جهاد اکبر و جهاد نفس، اردوهای جهادی 

را ادامه این مسیر دانست.
گفتنی است جهادگران بسیجی دانشگاه محقق اردبیلی 
جهت انجام کارهای فرهنگی و آموزشی به روستاهای قره تپه، 

جابلو و کنسول کندی استان اردبیل اعزام شدند.

دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با دانشجویان شرکت کننده در اردوهای جهادی

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید و پژوهشگران تاریخ اردبیل با عنوان توسعه 
دانش تاریخ در مراکز دانشگاهی شمال غرب کشور

ایثارگران دانشگاه محقق اردبیلی عازم مشهد مقدس شدند
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علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
کاربردی کشور گفت: توسعه کیفی 
اصلی  اولویت  ماموریت گرایی  و 
دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر محمدحسین امید در 
دومین گردهمایی روسای واحدهای 
استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
کشور در دانشگاه محقق اردبیلی با 
برای  استانی  واحدهای  اینکه  بیان 
ارتقا و توسعه کیفی دانشگاه دارای 
برنامه هستند، گفت: روز به روز هم 

در این راه مصمم تر هستیم.
کیفی  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
در  ماموریت گرایی  و  دانشگاه 
وظایف این دانشگاه اولویت اصلی 
ما است، افزود: توسعه فعالیت های 
مورد  دوره های جدید  و  بین المللی 
نیاز جامعه نیز در همین راستا قرار 

دارند.
تالش  با  اینکه  بیان  با  امید 
همکاران حوزه آموزش امید می رود 
پذیرش  برنامه های  بتوانیم  امسال 
انجام  ماه  شهریور  در  دانشجو 
اولیه  پاالیش  کرد:  تصریح  شود، 
در کد رشته محل ها نیز در راستای 

کیفیت بخشی انجام شده است.
علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
از  کرد:  تاکید  کشور  کاربردی 
واحدهای استانی به جد می خواهیم 
توسعه کمی در صدر فعالیت هایشان 

نداشته باشند.
وی با بیان اینکه شرایط عمومی 
آموزش عالی و متقاضیان به گونه ای 
است که در هیچ زیرنظامی توسعه 
افزود:  نیست،  امکان پذیر  کمی 

فرصتی است تا پاالیش خوبی انجام 
تا مراکز قدرتمند و ماموریت گرا را 
مراکز  و  دهیم  ارتقا  و  کرده  حفظ 

ضعیف را تجمیع کنیم.
پاالیش،  است  بهتر  گفت:  امید 
ارتقای کیفیت و کنترل درخواست ها 
در استان صورت گیرد، تصریح کرد: 
یکی از آسیب هایی که این دانشگاه 
از  استفاده  است،  دیده  گذشته  در 
مدرسین نامناسب گروه های مهارتی 
نیمسال  شروع  تا  که  است  بوده 
جدید موضوع و مشکالت مدرسین 

به پایان خواهد رسید.
علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
کاربردی کشور مدرسین را یکی از 
ارکان کیفیت در دانشگاه عنوان کرد 
و افزود: باید تالش کنیم بهترین ها 
در سری جدید  و  کنیم  انتخاب  را 
حدود 8 الی 9 هزار نفر به استان ها 

اضافه خواهند شد.
واحدهای  اینکه  بیان  با  وی 
و  شتاب دهنده ها  ایجاد  در  استانی 
جوار  در  کارآفرینی  کلینیک های 
کنند،  تالش  استانی  واحد  یا  مرکز 
افزود: مراکز را به ایجاد مراکز رشد 

نیز تشویق کنیم.
مراکز  اینکه  بر  تاکید  با  امید 
افزود:  باشند،  شناسنامه  دارای  باید 
پذیرش بهمن ماه دانشگاه نیز فقط 
که  بود  خواهد  مراکزی  مشمول 
باید  نظارتی،  احکام  نداشتن  ضمن 
کد رشته های کامال ماموریتی داشته 
اساسنامه شان  ماه  بهمن  تا  و  باشند 

تصویب شده باشد.
علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
کاربردی کشور با بیان اینکه هیات 

امنای دانشگاه در بحث تخفیف به 
است،  داده  اختیاراتی  رئیسه  هیات 
تشویق  برای  ظرفیت  این  افزود: 
دانشجویان شاخص، برجسته و بی 
مهیا  درصد   15 سقف  تا  بضائت 
است و یک تا دو درصد دانشجویان 
تخفیف  این  از  می توانند  استان ها 

استفاده کنند.
ارتقای  بحث  اینکه  بیان  با  وی 
نیز  همکاران  استخدادمی  وضعیت 
افزود:  دارد،  قرار  کار  دستور  در 
درصد  گذشته 20  ماه  دو  طول  در 

همکاران تبدیل وضعیت شده اند.
امید با تاکید بر اینکه واحدهای 
توجه  فرهنگی  مسائل  به  استانی 
عقد  گفت:  باشند،  داشته  بیشتری 
دانشگاه های  با  تفاهم نامه  قرارداد و 
مادر استان و سایر نهادهای استان که 
انجام  دارند،  قوی  مشاوره  تیم های 
شود تا تیم های مشاوره در واحدها 

فعال شود.
معاون  نصیری  ناصر  دکتر 
اردبیل  استانداری  امنیتی  سیاسی 
از  که  است  سال  دو  اینکه  بیان  با 
عنوان  به  رهبری  معظم  مقام  سوی 
اقتصاد مقاومتی نامگذاری می شود، 
افزود: توقعی که در افکار عمومی از 
این دانشگاه است توجه به تولید و 

اشتغال است.
و  گردهمایی ها  این  افزود:  وی 
نشست ها در پیدا کردن روش هایی 
که بهره وری دانشگاه در رسیدن به 

اهداف مدنظر موثر است.
نصیری با بیان اینکه استان اردبیل 
است،  مختلف  پتانسیل های  دارای 
علمی  جامع  دانشگاه  کرد:  تصریح 

برنامه های  از  بسیاری  در  کاربردی 
خودش می تواند پتانسیل های بومی 
این  چراکه  کند؛  لحاظ  را  مناطق 
موثر  دانشگاه  موفقیت  در  عمل 

خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری 
پتانسیل های  اینکه  بیان  با  اردبیل 
فراوان  بسیار  کشور  در  اقتصادی 
علم  تلفیق  با  می توان  افزود:  است، 
و فن با یکدیگر از این پتانسیل ها به 

نحو شایسته استفاده کرد.
توقع  باالترین  افزود:  وی 
اشتغال است  تولید و  جامعه بحث 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  که 
و  اساسی  نقش  باید  راستا  این  در 

چشمگیری ایفا کند.
رئیس  لطیفی  داریوش  دکتر 
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 
استان اردبیل در مراسم افتتاحیه این 
آستانه  در  اینکه  بیان  با  گردهمایی 
اردبیل  استان  در  ویژه  رویداد  سه 
افزود: یکی فرارسیدن روز  هستیم، 
مرداد  اول  هفته  که  اردبیل  هفته  و 
صفویه  سلسله  استقرار  مناسبت  به 
 25 دیگری  است،  شده  نامگذاری 
امین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع 
نزدیک  سومی  و  کاربردی  علمی 
تاسیس  سالگرد  امین   25 به  شدن 

استان اردبیل می باشد.
وی با بیان اینکه دانشگاه جامع 
کردن  پر  برای  کاربردی  علمی 
فقدان آموزش های مهارتی و تربیت 
تشکیل  صنعت  گرداننده  نیروهای 
همچنین  کرد:  تصریح  است،  شده 
دانشگاه جامع علمی کاربردی متولی 
مکمل  در  مهارتی  آموزش های 

دانشگاه های نظری است.
علمی  دانشگاه  گفت:  لطیفی 
کاربردی از این جهت دانشگاه نسل 
سوم به حساب می آید که بسترساز 
فعالیت های آموزشی برای صاحبان 

صنایع و مشاغل باشد.
علمی  جامع  دانشگاه  رئیس 
با  اردبیل  استان  واحد  کاربردی 
جمعیت  درصد   10 اینکه  بیان 
دانشجویی استان در دانشگاه علمی 
کاربردی مشغول به تحصیل هستند، 
افزود: یکی از رسالت های دیگر ما 
فارغ التحصیالن است  توانمندسازی 
دانشگاه های  با  راستا  همین  در  که 
نظری استان تفاهم کرده ایم تا مراکز 
آموزش مهارتی را در آنها راه اندازی 
دوره های  گذراندن  با  تا  کنیم 
مهارت های  با  خاص  و  پودمانی 
تا  شوند  فارغ التحصیل  خاص 
موهبات دانشگاه علمی کاربردی به 
دانشگاه های نظری نیز کشیده شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

آزادگان نماد عزت هستند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آزادگان نماد 
عزت و استقامت در برابر بدخواهان نظام و انقالب 

هستند.
پروفسور  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گودرز صادقی در مراسم تجلیل از آزادگان این دانشگاه 
با بیان این مطلب افزود: حضور در جبهه های جنگ 
تمام  الوطن  اما حب  داشت  را  خود  های  سختی 

سختی ها و تلخی های آن را شیرین کرده بود.
وی با اشاره به اینکه نیروهای بعثی بدترین رفتارها را 
با آزادگان داشته اند، تصریح کرد: آزادگان سرافراز میهن 
اسالمی در برابر تمامی بد رفتاریهای آنها سرخم فرود 
نیاوردند تا نشان دهند که به خاطر نظام، انقالب و میهن 

حاضر به فداکاری و از خود گذشتگی هستند.
محقق  دانشگاه  کارکنان  اینکه  بیان  با  صادقی 
اردبیلی جایگاه ویژه ای برای آزادگان قائل هستند، 
تصریح کرد: تالش ما بر این است که تمامی حق و 
حقوق خانواده های آزاده، شهدا و ایثارگر را به موقع 

پرداخت کنیم تا شرمنده این عزیزان نباشیم.
یادآور می شود در این مراسم از طاهر یحیوی و 
عزیز رحیمی دو ایثارگر دانشگاه محقق اردبیل با اهدای 

جوایزی تجلیل شدند.

انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

 به عنوان شیمیدان
 برجسته کشور

سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان شیمیدان برجسته کشور 

در شاخه شیمی فیزیک در سال 1396 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی اشرف 
سلطانی از انتخاب پروفسور عزیز حبیبی عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان شیمیدان برجسته 
کشور در سال 1396 خبر داد و گفت: این انتخاب به 
پیشنهاد کمیته شیمی فیزیک و تصویب هیات مدیره 

انجمن شیمی ایران انجام شده است.
تمام  استاد  پروفسور عزیز حبیبی   گفتنی است 
دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی و دارای مدرک 
تحصیلی دکتری تخصصی شیمی فیزیک از دانشگاه 
صنعتی شریف می باشد. وی دارای چندین کتاب تالیفی 
و ترجمه بوده و از سال 1384 تا 1388 ریاست دانشگاه 

محقق اردبیلی را بر عهده داشته است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور:

توسعه کیفی و ماموریت گرایی
 اولویت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی است



زحمات                      از  مراسمی  طی 
دکتر           المسلمین  و  االسالم  حجت 
نهاد  پیشین  مسئول  مدبر  اهلل  سیف 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی تکریم و حجت االسالم 
عبداهلل حسنی به عنوان مسئول جدید 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این 

دانشگاه معارفه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی 
تقوی مدیر امور دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: 
در دانشگاه محقق اردبیلی، همدلی بین 
و  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
مجموعه دانشگاه وجود دارد و همین 
عاملی است که سبب شده است دانشگاه 
محقق اردبیلی به یکی از کم حاشیه ترین 

دانشگاه های کشور تبدیل شود.
وی همدلی موجود در میان رئیس 
دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
کرد:  تصریح  دانست،  مثال زدنی  را 
مسئول سابق نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری دانشگاه محقق اردبیلی از جمله 
افراد صاحب فکر در خصوص مسائل 

فرهنگی است.
مسئوالن  میان  جابجایی  تقوی 
موجب  را  اردبیل  استان  رهبری  نهاد 
و  دینی  لحاظ  از  دانشگاه ها  پویایی 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  فرهنگی 
این جابجایی ها یک موضوع داخلی و 
سازمانی در نهاد رهبری است که هر 

چند سال یکبار انجام می شود.
رئیس  صادقی  پروفسورگودرز 

اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
محقق  دانشگاه  فرهنگی  فعالیت های 
سال  به  نسبت  سال  هر  اردبیلی 
در  افزود:  می کند،  پیدا  افزایش  قبل 
راهیان  اردوهای  برگزاری  خصوص 
نور، فرماندهی قرارگاه مرکزی راهیان 
نور دانشجویی استان اردبیل به دانشگاه 
که  است  واگذار شده  اردبیلی  محقق 
در  و  اول کشور  رتبه  در سال 1394 
سال 1395 رتبه دوم کشور را کسب 

کرده ایم.
وی با بیان اینکه روحانیون استان 
اردبیل از مزایای نسبی این استان هستند، 
اظهار کرد: حجت االسالم والمسلمین 
دکتر سیف اله مدبر مسئول سابق نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
قابل تقدیری  اردبیلی زحمات  محقق 
حجت االسالم  و  کشید  دانشگاه  در 
والمسلمین حسنی مسئول جدید نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
و  آگاه  روحانی  یک  اردبیلی  محقق 

مردم دار است.
صادقی نسبت مسئوالن نهاد رهبری 
در دانشگاه ها و روسای دانشگاه ها را 
رئیس  و  رهبری  معظم  مقام  نسبت 
جمهور عنوان کرد و گفت: اعتقاد به 
روحانیت یک اعتقاد قلبی است و هیچ 
به وجه  اداری و سازمانی  موقع وجه 

روحانیت غلبه نکرده است.
مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه  محقق اردبیلی 
گفت: دانشگاه و دانشگاهیان باید الگوی 

همه مدیران، مسئوالن و مردم باشند.
عبداهلل  والسلمین  حجت االسالم 
حسنی با بیان اینکه مسئولیت آنچنان 
سنگین است که باید شب و روز برای 
به  رهبری  نهاد  گفت:  کرد،  گریه  آن 
تنهایی نمی تواند کار انجام دهد، بلکه 
تک  تک  کمک  به  نیاز  راستا  این  در 

دانشگاهیان داریم.
وی با بیان اینکه نگاه بنده به دانشگاه 
نگاهی فوق العاده و در سطح باال است، 

افزود: دانشگاه و دانشگاهیان باید الگوی 
همه مدیران، مسئوالن و مردم باشند؛ 
انسان های  باید  جامعه  الگوی  چراکه 

فرهیخته و تحصیل کرده باشد.
مقدس  نظام  در  خدمت  حسنی 
جمهوری اسالمی ایران را همان خدمت 
بیت دانست و  اهل  در عصر و زمان 
تصریح کرد: باید برای رضای خدا کار 
کنیم و کارهای بزرگ فرهنگی انجام 

دهیم.
دکتر  والسلمین  حجت االسالم 
سیف اله مدبر مسئول سابق نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه  محقق 
اردبیلی با بیان اینکه نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها به عنوان 
راهبر عمل می کند، تصریح کرد: کارهای 
فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی 11 

برابر شده است.
وی با اشاره به اینکه در پردیس های 
دانشگاه محقق اردبیلی نمایندگی نهاد 
داریم، اضافه کرد: سرعت تصمیم گیری 
در دانشگاه محقق اردبیلی باال است و 
همین مساله سبب شده است که کارهای 
فرهنگی دانشگاه با شتاب بیشتری انجام 

شود.
کرد 180  هزینه  به  اشاره  با  مدبر 
دانشگاه  مسجد  برای  تومانی  میلیون 
به  مسجد  شد:  یادآور  اردبیلی  محقق 
تبدیل شده و  دینی  فرهنگی و  محل 
برنامه های مختلفی در آن برگزار می 

شود.
و  نهادها  مراسم  این  پایان  در 
از  هدایایی  اهدای  با  ها  سازمان 

زحمات مدبر تقدیر کردند.

مدیر مسئول: پروفسور گودرز صادقی
سردبیر: دکترعلی اشرف سلطانی طوالرود

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری  
شماره تلفن:04531505005
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

سرکار خانم مژگان عبداللهی و جناب آقایان:  دکتر جواد رمضانی مقدم - میرعیسی خوشبخت 
و  میر عظیم سعادت

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

پیام تبریک
انتصاب حجت االسالم والمسلمین جناب آقای عبداله حسنی به سمت مسئول نهاد نمایندگی مقام مظم رهبری در دانشگاه و جناب آقای دکتر 
محمد باشکوه به سمت مشاور علمی رئیس دانشگاه که  بیانگیر تعهد، لیاقت و شایستگیهای برجسته است را تبریک عرض نموده، موفقیت و 

سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر سیف اله مدبر در سمت مسئول نهاد نمایندگی مقام مظم رهبری در 
دانشگاه و جناب آقای پروفسور احمد یوسفیان دارانی در سمت مشاور علمی رئیس دانشگاه  نهایت تقدیر و تشکر را داشته و آرزوی توفیقات 

الهی را برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:

آماده همکاری با شورای مبارزه 
با مواد مخدر هستیم 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دانشگاه محقق اردبیلی آماده همکاری با شورای مبارزه با مواد 

مخدر است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل با اعالم این 
مطلب افزود: برگزاری دوره ها و کارگاه ها می تواند در زمینه 

آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد مثمرثمر واقع شوند.
وی با بیان اینکه سوق دادن پایان نامه ها به سمت مسائل 
و موضوعات مبارزه با موادمخدر از دیگر برنامه های دانشگاه 
محقق اردبیلی در این زمینه است، ادامه داد: پایان نامه ها، 
کارهای پژوهشی ارزنده و علمی هستند که می توان از آنها 
به نحو مطلوبی برای کاهش آسیب های ناشی از مصرف مواد 

مخدر استفاده کرد.
فنی اصل با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
از نظر آسیب های اجتماعی نسبت به دانشجویان دانشگاه های 
دیگر وضعیت بهتری دارند، تصریح کرد: کارگاه ها و برنامه های 
مختلف برای سالم سازی محیط توسط مرکز بهداشت دانشگاه 
انجام می شود که این مسائل در کاهش آسیب های اجتماعی 

دانشجویان نقش پررنگی دارند.
بهزاد ستاری مدیر کل بهزیستی استان اردبیل گفت: باید 
میزان اثربخشی برنامه های اجرا شده در زمینه مبارزه با مواد 

مخدر مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید اثربخشی برنامه ها مورد کنکاش 
قرار گیرد، ادامه داد: باید ببینیم که این برنامه ها چه تغییرات 

رفتاری در جامعه مخاطب ایجاد می کنند.
مدیر کل بهزیستی استان اردبیل اضافه کرد: هر دستگاهی 
یک فعالیتش را به عنوان سنجش اثربخشی معرفی کند و نقاط 

ضعف و قوت برنامه را استخراج کند.

پیام دکتر  رضا مستقیم 
رئیس اسبق دانشگاه محقق اردبیلی

با سالم خبرنامه پیام محقق شماره 92 را دریافت کردم . از 
الطاف شما که این حقیر را مورد عنایت قرار داده اید ممنونم. 
تمام مطالب خبرنامه جالب و قابل استفاده بود. مخصوصا 
فرمایشات آیت اله سید حسن عاملی دامه برکاته که فرمودند: 

دانشگاهها برای آشنائی با قرآن فعال باشند. 
الزم می دانم یادی از آیت اله مروج هم بکنم که همیشه 

مشوق دانشگاه محقق بودند خدایش رحمت نماید.
لذا اینجانب درباره رموز عددی قرآن که نشأت گرفته از 
آیات 26 و 27 سوره مّدثر است که در آنها قران مجید را که 
از نظر علمی و اعجاز عددی بیان داشته است. علیها تسعه 
عشر)در آن 19 است(. در این باره کتاب های زیادی نوشته 
است . و در کتابهای آسمانی دیگر نیز اشاره شده که پیامبر آخر 
زمان رمز عددی 19 را خواهد داشت که این معجزه بزرگ 
قرآن است . حتما میدانید اولین آیه قرآن مبارک یعنی بسم اهلل 
الرحمن الرحیم 19 حرف دارد و در تمام قرآن 114 بار تکرار 

شده است19×6=114
و اما مطالبی که خدمتتان ارسال می دارم از سالهای قبل 
کپی برداشتم و اکنون اسم نویسنده آن در یادم نیست . راجع 
به »سبعا من المثانی« است که تاکنون مطالبی راجع به این »آیه 
در تفاسیر است که خیلی معتبر هستند. ولی این صفحه ها از 
نظر تنظیم قرآن مجید حائز اهمیت است . امیدوارم در نظر همه 
دانشگاهیان و مخصوصا حضرت آیت اله سید حسن عاملی و 

مسئول دفتر نمایندگی مورد قبول قرار گیرد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه محقق اردبیلی


