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دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 با مراجع معظم تقلید در قم

مقام معظم رهبری:
دانشگاه است که مدیران و 
سیاسیون و مهندسان آینده 

کشور را تربیت می کند.

پیام رئیس دانشگاه
 محقق اردبیلی به مناسبت 

آغاز سال تحصیلی
 ۱۳۹۶-۹۷ 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:
عضویت قطعی 

آزمایشگاه مرکزی 
دانشگاه محقق اردبیلی 
در شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی 
معاونت علمی فناوری 

ریاست جمهوری
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه محقق اردبیلی:
معاونت آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی پیشرو در 

ارائه خدمات الکترونیکی به 
دانشجویان

پیام تبریک مسئول 
نهاد نمایندگی

 مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق 

اردبیلی بمناسبت آغاز 
سالتحصیلی جدید
معاون فرهنگی و دانشجویی

 دانشگاه محقق اردبیلی:

شعار هر رشته
 یک انجمن علمی در 
دانشگاه محقق اردبیلی 

تحقق می یابد

مرکز آموزش های 
مجازی دانشگاه محقق 

اردبیلی آماده ارائه 
خدمات به دانشجویان

شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران 
با حضور مهمانان کشوری و استانی در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در مراسم افتتاحیه این کنفرانس با بیان اینکه 
برگزاری این چنین کنفرانس هایی مایه غرور 
دانشگاه محقق اردبیلی است، تصریح کرد: این 
نگینی  مانند  به  نوپا  استان  در  دانشگاه 

می درخشد.
وی با اشاره به اینکه روز به روز نقش 
کشور  و  استان  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
سال  سه  در  داد:  ادامه  شود،  می  تر  پررنگ 
گذشته 100 نفر چهره جوان و نخبه به عنوان 
عضو هیات علمی دانشگاه استخدام شده است.
سال  دو  طی  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
گذشته اساتید دانشگاه محقق اردبیلی در بین 
اند،  گرفته  قرار  برتر  دانشمندان  درصد  یک 
یادآور شد: امسال دانشگاه محقق اردبیلی در 
بین 11 دانشگاه منطقه بعد از دانشگاه تبریز، 
بیشترین دانشجویان راه یافته به المپیاد را داشته 

است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: در 
سال 95 مقام دوم مدیریت کاروان های راهیان 
نور را در بین استان های کشور کسب کرده 
بودیم و در سال 94 هم مقام اول را کسب کرده 

بودیم.
این مسئول با بیان اینکه دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان مسئول هماهنگی همکاری 
های علمی و فناوری ایران با دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی گرجستان انتخاب شده 
است، افزود: این مساله حضور دانشگاه محقق 
اردبیلی در عرصه های بین المللی را تقویت 
می کند و ما هم در سال های اخیر فعالیت های 

بین المللی قابل قبولی داشته ایم.
مهندس جعفر فهیمی معاون امور عمرانی 
استانداری اردبیل گفت: استان اردبیل دارای دو 
رودخانه بزرگ ارس و قزل اوزن است که هر 

دو فرصتی ویژه برای استان هستند.
اینکه رشته کوه سبالن  به  اشاره  با  وی 

مایه تمامی نعمات استان اردبیل است، افزود: 
استان اردبیل دارای 130 چشمه آبگرم است که 

موقعیت ویژه ای به استان بخشیده اند.
کوه  رشته  دامنه  اینکه  بیان  با  فهیمی 
است،  هیدرولیکی  مطالعات  دامنه  سبالن 
استان  در  موجود  های  آبگرم  شد:  یادآور 
اردبیل، ویژگی های خاصی دارند و بعضی 
از این ویژگی ها در جهان کم نظیر هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه وجود مراتع 
و دشت ها یکی از مزیت های استان اردبیل 
است، تصریح کرد: باید مزیت های نسبی استان 

را حفظ کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره 
به ضرورت تغییر الگوی کشت در این استان 
افزود: در تغییر الگوی کشت باید هم از بین 
بردن الگوی فعلی و هم در به کار گیری الگوی 

جدید به صورت علمی و عالمانه اقدام کنیم.
عامل  مدیر  زاده  اصغر سلیمان  مهندس 
شرکت آب منطقه ای اردبیل با اشاره به وجود 
سه حوضه آبریز در استان اردبیل گفت: حوضه 

آبریز ارس و دره رود به طول 12 هزار و 483 
کیلومتر، حوضه آبریز بالهارود به طول هزار 
و 770 کیلومتر و حوضه آبریز قزل اوزن سه 

حوضه موجود در استان هستند.
وی با اشاره به اینکه در استان اردبیل 4 
هزار و 11 چاه مجاز وجود دارد، افزود: 48 
سد در سطح استان اردبیل در حال بهره برداری 

است.
سلیمان زاده با بیان اینکه 18 طرح آبی در 
سطح استان در دست اجرا است، یادآور شد: 
14 طرح غیرمرزی و 4 طرح مرزی در حال 
اجرا است و در سال جاری با 811 میلیارد 
اجرا  حال  در  استان  آبی  های  طرح  تومان 

هستند.
وی با اشاره به میزان افت آب در استان 
دشت  متوسط  افت  میزان  داد:  ادامه  اردبیل 
اردبیل منفی 11.72 متر و حداکثر افت فشار 

در چاه ها 60 متر است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل 
سالیانه  متوسط  مخزن  کسری  کرد:  تصریح 

مکعب  متر  میلیون  اردبیل 13.75  استان  در 
و کسری کل مخزن 632 میلیون متر مکعب 

است.
انجمن  رئیس  یاسی  مهدی  دکتر 
هیدرولیک  انجمن  گفت:  ایران  هیدرولیک 
ایران در سال 1373 توسط تعدادی از برجسته 
ترین و پیشکسوتان حوزه مهندسی آب کشور 

بنیانگذاری شده است.
وی اضافه کرد: این انجمن یکی از انجمن 
های علمی موفق و با سابقه درخشان در حوزه 

فنی و مهندسی محسوب می شود. 
شانزدهمین  دبیر  صفرزاده  اکبر  دکتر 
کنفرانس ملی هیدرولیک ایران و عضو هیات 
کمیته  اردبیلی گفت:  محقق  دانشگاه  علمی 
داوری این کنفرانس متشکل از 115 استاد از 
دانشگاه های مختلف کشوری بود که مقاالت 

رسیده به همایش را مورد بررسی قرار دادند.
وی با بیان اینکه هر مقاله توسط 3 نفر از 
اساتید مورد داوری قرار گرفته است، تصریح 
کرد: 659 مقاله به شانزدهمین کنفرانس ملی 
هیدرولیک ایران ارسال شده بود که 461 مقاله 

مورد پذیرش قرار گرفت.
صفرزاده ادامه داد: 120 مقاله به صورت 
سخنرانی و 341 مقاله به صورت پوستر مورد 

پذیرش قرار گرفتند.
صفرزاده با بیان اینکه عمده مساحت ایران 
واقع شده  نیمه خشک  و  ناحیه خشک  در 
است، گفت: تغییر اقلیم و سوء مدیریت منابع 
آب دغدغه های جدی در همه سطوح جامعه 
در خصوص تامین آب ایجاد کرده است به 
طوری که تحقیقات نهادهای رسمی کشور 
نشان می دهد بحران آب یکی از نگرانی های 

جامعه است.
دبیر شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک 
هیدرولیک  انجمن  اساس  براین  افزود:  ایران 
ایران به عنوان یکی از معتبرترین و با سابقه ترین 
انجمن علمی صنعت آب کشور اقدام به برگزاری 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با حضرت 
مراجع  از  گرگانی  علوی  العظمی  اهلل  آیت 
معظم تقلید و حضرت آیت اهلل سید هاشم 
مردم  نماینده  و  تقلید  مراجع  از  بطحایی 
تهران در مجلس خبرگان رهبری به صورت 

جداگانه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
ارائه گزارش کاملی  در این دو دیدار ضمن 
از فعالیت ها و موفقیت های دانشگاه محقق 

اردبیلی، گفت: فعالیت های قرآنی و مذهبی در 
دانشگاه محقق اردبیلی به صورت چشمگیر در 
حال انجام است و میان دانشگاه و دستگاه های 

فرهنگی رابطه بسیار خوبی برقرار است.
بقیه در صفحه 2

کنفرانس های علمی متعدد برای یافتن راهکار در 
حوزه آب می نماید.

اجرایی  دبیر  معصومی  فریبرز  دکتر 
شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران و 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
در مراسم اختتامیه این کنفرانس نیز گفت: در 
این کنفرانس 4 کارگاه آموزشی برگزار شد تا 
شرکت کنندگان بتوانند از این فرصت برای 

ارتقای علم خود استفاده کنند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت 
این  در  کرد:  تصریح  کنفرانس  کنار  در  آب 
نمایشگاه حدود 12شرکت حضور داشته و 

دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.
معصومی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های 
نقاشی، کاریکاتور و عکس با موضوع آب در 
حاشیه شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران 
در دانشگاه محقق اردبیلی افزود: بیش از 200 اثر 
از سراسر کشور به این نمایشگاه ارسال شده و از 

آثار برتر تقدیر خواهد شد.
ملی  کنفرانس  شانزدهمین  اجرایی  دبیر 
هیدرولیک ایران و عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: پروسه داوری توسط 100 
نفر از اساتید کشوری انجام شد تا مقاالت برتر 

شناخته و معرفی شوند.
یادآور می شود در این برنامه دکتر امیر 
بیانیه  ایران  هیدرولیک  انجمن  دبیر  صمدی 
قطعنامه شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک 

ایران قرائت کرد.
شایان ذکر است شانزدهمین کنفرانس ملی 
هیدرولیک ایران در دانشگاه محقق اردبیلی با 
تجلیل از پژوهشگران، عوامل اجرایی و حامیان 

به کار خود پایان داد.
شانزدهمین  حاشیه  در  است  گفتنی 
دانشگاه  در  ایران  هیدرولیک  ملی  کنفرانس 
محقق اردبیلی نمایشگاه های تخصصی صنعت 
آب و نمایشگاه نقاشی، عکس و کاریکاتور با 

حضور معاون وزیر نیرو افتتاح شدند.

برگزاری شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در دانشگاه محقق اردبیلی
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ادامه از صفحه اول
وی از راه اندازی اندیشکده علم 
مقام  نمایندگی  نهاد  توسط  دین  و 
معظم رهبری در دانشگاه خبر داد و 
اندیشکده  این  اندازی  راه  با  افزود: 
در جهت اسالمی کردن اندیشه های 

علمی گام برخواهیم داشت.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه 140 نفر از اعضای هیات 
علمی این دانشگاه ارتباط میان علم و 
دین را در زمینه های مختلف در این 
اندیشکده بررسی می کنند، تصریح 
 ISI مقاالت  خصوص  در  کرد: 

میالدی   2016 سال  در  نیز  دانشگاه 
نسبت به 2015 میالدی شاهد رشد 

52 درصدی بودیم.
ولی  نمایندگان  جذب  صادقی 
و  ورزشکاران  جمعه،  ائمه  فقیه، 
اسطوره ها را به عنوان اعضای هیات 
ارزشمند  ها  دانشگاه  برای  علمی 
اساس  بر  کرد:  تصریح  و  دانست 
حاضر  حال  در  اعالمی،  آمارهای 
ده ها هزار نفر دارای مدرک دکتری 
جویای کار و ده ها هزار نفر نیز در 
در  دکتری  مقطع  در  تحصیل  حال 
علوم  وزارت  زیرنظر  های  دانشگاه 

هستند و در سایر دانشگاه ها هم ده 
ها هزار نفر تحصیل می کنند که با 
این کار در حال پرورش لشگر بزرگ 
با  باید  که  هستیم  مخالف  فرهیخته 
اندیشیدن تدابیری این معضل بزرگ 

را حل کنیم.
ضرورت ارتباط قوی میان 

دانشگاه و حوزه علمیه
العظمی علوی گرگانی  اهلل  آیت 
از مراجع معظم تقلید در این دیدار 
دینی  بحث  در  زبانان  آذری  گفت: 
و  دارند  باالیی  آشنایی  زبانی  و 
یک  مراجع  و  حوزه  با  ارتباطشان 

محبت درونی است.
العظمی علوی گرگانی  اهلل  آیت 
و  مقدس  مذهبی،  شهری  را  اردبیل 
دارای شخصیت های علمی و معنوی 
تقوا و  با  ملتی  ارزشمند و  بزرگ و 
روح  افزود:  و  کرد  معرفی  محبت 
تقدس و معنویت باید در این استان 
دشمن  چراکه  شود؛  حفظ  شهر  و 
در همه حال تالش می کند تا روح 
تقدس و معنویت را از میان ما حذف 

کند.
این مرجع معظم تقلید تاکید کرد: 
دانشگاه ها باید با حوزه های علمیه 

ارتباط داشته باشند تا موجبات انتقال 
نهاد  دو  این  میان  علوم  و  کماالت 
برقرار شود؛ چراکه این تبادل نظرات 
داد و ستد  آورد و یک  وصلت می 

علمی انجام می گیرد.
العظمی علوی گرگانی  اهلل  آیت 
دانشگاه  ارتباط  افزایش  بر  تاکید  با 
افزایش  این  گفت:  علمیه،  حوزه  و 
ارتباط موجب پرورش یافتن جوانان 
و دانشجویان در دامن تقوا و کماالت 

می شود.
ابراز  ضمن  تقلید  مرجع  این 
دانشگاه  های  موفقیت  از  خرسندی 

رئیس  به  خطاب  اردبیلی،  محقق 
آینده  در  امیدواریم  گفت:  دانشگاه 
نزدیک دست پری از افتخارات برای 

ما به ارمغان بیاورید.
وی در پایان سخنان خود خطاب 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  به 
گفت: سالم گرم ما را به دانشمندان 
اردبیلی برسانید و بگویید ما در حوزه 

دعاگوی شما هستیم.
وزارت علوم نیازمند وزیر 
شایسته و مقبول همه است

از  بطحایی  هاشم  سید  اهلل  آیت 

مراجع تقلید و نماینده مردم تهران در 
مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به 
فعالیت های وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، گفت: در حال حاضر برای 
وزارت علوم نیازمند وزیر شایسته و 
الیق برای تعلیم و تربیت و با تجربه و 

مقبول همه هستیم.
و  حوزه  بنده  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه را به موازی هم طی کرده ام، 
افزود: انتظار داریم در جامعه اسالمی 
همه جناح ها، اعم از اصالح طلب و 
اصول گرا در یک جهت و مسیر الهی 

حرکت کنند.

با  بطحایی  هاشم  سید  اهلل  آیت 
تاکید بر اینکه معیار ما سیره و سنت 
پیامبر است، تاکید کرد: رسالت دین، 
آگاهی و بیداری بشر در تمامی شئون 

زندگی است.
دیدار  دو  این  در  است  گفتنی   
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
صورت رسمی از حضرت آیت اهلل 
حضرت  و  گرگانی  علوی  العظمی 
برای  بطحایی  هاشم  سید  اهلل  آیت 
های  برنامه  در  سخنرانی  و  حضور 
محقق  دانشگاه  فرهنگی  و  علمی 

اردبیلی دعوت به عمل آورد.

پیام رئیس دانشگاه
 محقق اردبیلی به مناسبت آغاز 

سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز 
سال تحصیلی 97-1396 پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیام رئیس 
سال  آغاز  مناسبت  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

تحصیلی 97-1396 به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد

خجسته  های  گام  با  پاییزمان  دیگر  بار  یک 
جوانان تازه به دانشگاه پیوسته رنگ بهار می گیرد 
و خانه دانش و فرهنگ از نشاط و شادابی آکنده 
می شود. خداوند را به خاطر دادن فرصتی دوباره 
برای خدمت به نوباوگان علم سپاس می گذاریم و 
عهدی دوباره می بندیم تا در مسیر ارتقا و شکوفایی 

دانشگاه سر از پا نشناسیم.
به  ورود  آستانه  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
چهلمین سال تاسیس خود به بلوغ علمی نیز نزدیک 
تر می شود. صدها مدرس و محقق سختکوش آنچه 
دانشجوی  هزاران  اختیار  در  دارند  توان  در  که  را 
مشتاق علم قرار داده اند تا نام این دانشگاه بر سر 
استان  در  ارزشمند  نگینی  مانند  و  بیفتد  ها  زبان 
دانشگاه  بدرخشد.  کشور  شمالغرب  و  اردبیل 
درصد   1 پژوهشگران  از  که  دارد  اساتیدی  ما 
برتر جهان هستند و مقاالتی را تولید می کند که 
گرفته  جای  جهان  برتر  مقاالت  درصد   1 بین  در 
با راهیابی 12 نفر از دانشجویان ما به مرحله  اند. 
کشوری المپیاد علمی دانشجویان، امسال رتبه دوم 
به  وابسته  دانشگاه جامع و صنعتی  بین 11  در  را 
وزارت علوم در شمالغرب کشور احراز کرده ایم. 
افزایش مقاالت اساتید و دانشجویان ما در نشریات 
از  سال  یک  در  درصد   52 میزان  به  المللی  بین 
عرصه                                               در  دارد.  حکایت  چشمگیر  پیشرفت  یک 
در  و  متوالی  سال  دو  در  فرهنگی  های  فعالیت 
بین تمام استان های کشور مقام اول و دوم را در                                                                              
ایم.  آورده  دست  به  نور  راهیان  های  کاروان 
علمی،  های  عرصه  در  دانشگاه  های  پیشرفت 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در سال های گذشته 
و  همکاران  تک  تک  که  است  زحماتی  مدیون 
دانشجویان ما متحمل شده اند و با اتکا به خداوند 
یکتا و بی همتا و با تعصب و خودباوری موجب 
روسفیدی دانشگاه در پیشگاه شهدای بزرگ انقالب 

و رهبر فرزانه میهن اسالمی شده اند.
اینک که فصلی نو و سالی پربارتر را به انتظار 
نشسته ایم، از همگان انتظار دارم در فضای همدلی 
و یکرنگی به گونه ای کار کنند که گویی شش دانگ 
دانشگاه به آنان تعلق دارد. هر آنچه که به نام دانشگاه 
محقق اردبیلی ثبت شود، متعلق به شماست. آنچه 
از موفقیت های ما به دست آمده، زمانی ارزشمند 
خواهد بود که خود را فرزندان یک خانه بدانیم و 
همچون برادران و خواهرانی مهربان یار و غمخوار 
یکدیگر باشیم. از خداوند بزرگ برای همه عزیزان 
به ویژه فرزندان دانشجو آرامش، آگاهی و آزادگی 

مسئلت دارم.

دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 با مراجع معظم تقلید در قم

نهاد  طی حکمی از سوی رئیس 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه ها، حجت االسالم والمسلمین 
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
نهاد  دفاتر  رئیس  عنوان  به  اردبیلی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
منصوب  اردبیل  استان  های  دانشگاه 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طی حکمی از سوی حجت االسالم 
رئیس  محمدیان  محمد  والمسلمین 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها، حجت االسالم والمسلمین 
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 

دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
دفاتر  رئیس  عنوان  به  اردبیلی  محقق 
نمایندگی مقام معظم رهبری در                   نهاد 
دانشگاه های استان اردبیل منصوب شد.

حجت  حکم  از  هایی  بخش  در 
االسالم والمسلمین حسنی آمده است: 
به منظور تسهیل در مدیریت دفتر مرکزی 
نسبت به دفاتر نهاد و ایجاد هماهنگی در                                                                         

فعالیت های استانی دفاتر نهاد و نیز تقویت 
بیشتر شورای استانی، با توجه به تجارب 
ارزنده و تالش های صمیمانه و صادقانه 
جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دو 
سال به عنوان رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 

اردبیل منصوب می شوید.
خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
نهاد  اهداف  تحقق  راستای  در  متعال 
در فراهم کردن زمینه مشارکت دفاتر 
تصمیم سازی امور مختلف نهاد، ایجاد 
فضای صمیمی و مناسب بین مسئوالن 
دبیران  و  معارف  گروه  مدیران  دفاتر، 
هم اندیشی اساتید بیش از پیش موفق 

باشید.

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



3نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -شهریورماه 1396- سال پانزدهم- شماره 95

طی مراسمی تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه 
محقق اردبیلی و دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور 

روسای دو دانشگاه در قم منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم 
علمی،  های  فعالیت  روند  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
فرهنگی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: 
در حال حاضر در دانشگاه محقق اردبیلی به سمت 
قراردادهای بین سازمانی رفته ایم و امسال تنها در 
برای  تومان  میلیون   900 سازمانی  بین  پروژه  یک 

دانشگاه درآمد ایجاد شده است.
اینکه طی چهار سال گذشته 100  بیان  با  وی 
عضو هیات علمی جذب دانشگاه شده اند، افزود: از 
ترم پیش رو دوره شبانه در مقطع کارشناسی دانشگاه 
حذف و ظرفیت آن به دوره های روزانه افزوده شده 

است.
صادقی با بیان اینکه سال گذشته همایش عرفان 
مشترک  همکاری  با  امره  یونس  و  حافظ  آثار  در 
این  در  قبرس  دانشگاه  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کشور برگزار شد، ادامه داد: بر این اساس اردیبهشت 
سال آینده نیز همایشی با محوریت موالنا در اردبیل 

برگزار خواهد شد.
گفت:  همچنین  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  علمی  همایش 
با  گذشته  سال  در  نیز  قفقاز  منطقه  های  دانشگاه 
حضور بیش از 45 مهمان خارجی در دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدابوالحسن 

همراه  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
مشاور امور برنامه ریزی و توسعه با رئیس امور 
بودجه کشور و  برنامه و  آموزش عالی سازمان 
مهندس شفیعی معاون امور عمرانی ایشان دیدار 

کردند.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به 
همراه دکتر عیسی ثمری مشاور امور برنامه ریزی 
و توسعه با دکتر غالمرضا گرایی نژاد رئیس امور 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  عالی  آموزش 

دیدار و گفتگو کردند.
صادقی در تشریح جزئیات این دیدار، گفت: 
بازدیدکننده  هیات  های  تالش  از  دیدار  این  در 
سازمان برنامه و بودجه کشور از دانشگاه محقق 
در  سازمان  این  مساعدت  همچنین  و  اردبیلی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  های  پروژه  خصوص 

تقدیر کردیم.
وی افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه 
کتابخانه  پروژه  خصوص  در  کشور  بودجه  و 
از  یکی  که  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مرکزی 
بهترین کتابخانه های دانشگاهی است، مساعدت 
آن  از  برداری  بهره  شاهد  سالجاری  در  تا  نماید 

باشیم.
با  داد:  ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
مساعدت رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه 
سازی  محوطه  پروژه  شد  مقرر  کشور  بودجه  و 
دانشگاه محقق اردبیلی جزو برنامه های اولویت 
دار سال 1397 قرار گرفته و به عنوان پروژه جدید 

تعریف شود.
های  خوابگاه  وضعیت  به  اشاره  با  صادقی 

بیان  با  نیز  مذاهب  و  ادیان  دانشگاه  رئیس  نواب 
اینکه در سال 1373 مرکز مطالعات ادیان و مذاهب 
در قم تاسیس شد، افزود: در سال 1383 در مقطع 
کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفتیم و بعد از برگزاری 
هفت دوره کارشناسی ارشد، اقدام به جذب پذیرش 

دانشجو در مقطع دکتری نمودیم.
به   1386 سال  از  مرکز  این  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه تبدیل شد، ادامه داد: در حال حاضر بیش از 
800 دانشجوی دکتری و بیش از دو هزار دانشجوی 
این دانشگاه در حال تحصیل  کارشناسی ارشد در 

هستند.
از  یکی  را  مذاهب  و  ادیان  دانشگاه  نواب 

با ذکر این مطلب که اگر  دانشجویی دانشگاه و 
باشد،  طاووس  مانند  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
پای طاووس  مانند  آن  دانشجویی  خوابگاه های 
هستند و این مایه شرمندگی ما است، افزود: دکتر 
گرایی نژاد در این نشست با بیان اینکه در حال 
حاضر به دلیل وجود مشکالت مالی در کشور، 
با  اولویت  و  شود  نمی  تعریف  جدید  پروژه 
تکمیل پروژه های نیمه تمام است، تاکید کرد که 
دانشگاه محقق اردبیلی باید در گذشته که اینگونه 
مشکالت به راحتی قابل حل بود، این موضوع را 

حل می کرد.

پرترددترین دانشگاه های کشور در خصوص حضور 
هیات های خارجی معرفی و تصریح کرد: طی چهار 
این  در  خارجی  هیات   600 حدود  گذشته  سال 
دانشگاه حضور یافته اند و همکاری های مشترکی 

در این خصوص داشته ایم.
یادآور می شود در ادامه تفاهم نامه همکاری میان 
دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه ادیان و مذاهب به 

امضای روسای دو دانشگاه رسید.
محقق  دانشگاه  رئیس  ادامه  در  است  گفتنی 
و  ادیان  دانشگاه  مختلف  های  بخش  از  اردبیلی 
دانشگاه  این  تخصصی  کتابخانه  جمله  از  مذاهب 

بازدید کرد.

شد  مقرر  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
های  خوابگاه  قالب  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
انجام  اقداماتی  هستند،  اولویت  در  که  متاهلی 

دهد.
دانشگاه  در حالیکه  کرد:  صادقی خاطرنشان 
های  پردیس  زیباترین  از  یکی  اردبیلی  محقق 
دانشگاهی را دارد، ولی پروژه محوطه سازی و 
خیابان کشی آن انجام نشده است و در این راستا 
سال  بودجه  در  که  است  این  بر  ما  تالش  تمام 
آتی، اعتباری برای پروژه محوطه سازی دانشگاه 

در نظر گرفته شود.

پیام تبریک مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی بمناسبت 

آغاز سالتحصیلی جدید 

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد رهبری دانشگاه 
محقق اردبیلی بمناسبت آغاز سالتحصیلی جدید پیامی 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد 
رهبری دانشگاه محقق اردبیلی بمناسبت آغاز سالتحصیلی 

جدید پیامی صادر کرد.
 متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
» ن و القلم و مایسطرون «

قسم به قلم و آنچه می نویسد و سپاس صاحب آنرا 
که به بشر قدرت تفکر و اندیشه عنایت فرمود و زمینه 

پیشرفت و تعالی او را فراهم نمود.
بار دیگر فصلی از راه رسید و صحیفه نورانی دانش با 
انگشت تکاپو و تالش دانشجویان و صاحبان کسب علم 
و کمال ورق خورد و مالئک بال خود را برای حضور 
آنان گسترانیده و توفیق خدمت را به تنی از بندگان خود 

عنایت فرموده است.
شادابی علمی و توسعۀ کّمی و کیفی دانشگاه های 
کشور در پرتو انقالب اسالمی بیانگر آن است که دانشگاه 
درختی ریشه دار در متن هویت فرهنگ و تاریخ جامعۀ 

اسالمی ماست.
ما  های  دانشگاه  درون  در  اسالمی  های  حرکت 
همواره از سرزنده ترین و شاداب ترین فعالیت های 
اجتماعی بوده و فضای آزاد دانشگاه ها برای همیشه 
شهیدان  مخصوصاً  و  شهیدان  پاک  خون  مرهون 

دانشگاهی است.
امروز دشمن  و  آشکار  بصورت  دیروز، دشمن   
بصورت پنهان و آشکارا علیه کشور ایران فعالیت می کند؛ 
اما نه دیروز، نه امروز و نه فردا ها هیچ دشمن آشکار 
و پنهانی نتوانسته و نخواهد توانست آسیبی به نظام و 

مملکت مان برساند تا آن هنگامی که هوشیار باشیم.
انقالب و جنگ هر دو دریایی از ایمان، ایثار، حماسه 
و بزرگواری انسانی است. دریایی که هر قطره اش به 

نوبت خود دریاست .
به راستی! کدام قلم می تواند آنچه را که در ایران 
اسالمی اتفاق افتاده را چنان بنویسد که فردا فرزندان ما 
بتوانند نقش و تصویری از کار بزرگ پدران و مادران 
خویش داشته باشند. آری آن قلم همان قلمی است که 
خداوند به آن و سطر سطر نوشته های آن سوگند یاد 
می کند. آری قلم امروز در دستان توانمند شما جوانان 
است که با خط زیبای خود خاک پاک میهنمان را آباد 

سازید.
از اساتید گرانقدر انتظار می رود نسبت به تعلیم 
وتذکیه دانشجویان، ودانش افزایی وآگاهی دهی وتربیت 
نسل جدید  با آموزه های دینی تمام همت خویش را 
بکارگرفته ونسلی در شان انقالب اسالمی تربیت نمایند.

ضمن عرض تبریک هفته دفاع مقدس درود و سالم 
و صلوات میفرستیم  به روح همه جان نثاران عرصه 
دفاع، شهدای گرانقدر و  آغاز سالتحصیلی دانشگاه را به 
جامعه دانشگاهی و دانشجویان عزیز، به ویژه دانشجویان              
جدید الورود که برای نخستین بار به محیط پاک دانشگاه 

گام نهاده اند صمیمانه تبریک عرض مینمایم .
امید است به فضل الهی و تحت توجهات خاصه 
حضرت ولی عصر » عجل اهلل تعالی فرجه الشریف« 
در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، در طول سال 
تحصیلی جدید در جهت تهذیب نفس، علم اندوزی 
و ورزش موفق و موید باشید و سرباز و خدمتگزار 

شایسته ای برای ایران عزیز اسالمی باشید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه ادیان و مذاهب

دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 با رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -شهریورماه 1396- سال پانزدهم- شماره 95 4

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
ظرفیت دوره های شبانه این دانشگاه را 

به روزانه اختصاص می دهیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز  دکتر 
به  خبری  نشست  در  اردبیلی  محقق 
مناسبت هفته دولت با اعالم این خبر 
افزود: با این کار، دانشجویان دانشگاه از 
آموزش رایگان برخوردار بوده و شهریه 

پرداخت نخواهند کرد.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
و  هزار   12 حاضر  حال  در  اردبیلی 
920 نفر دانشجو دارد، افزود: این میزان 
دانشجو نسبت به سال 92 حدود 21 

درصد افزایش نشان می دهد.
برابری  دو  افزایش  از  صادقی 
دانشجویان دوره دکتری نسبت به سال 
92 خبر داد و ادامه داد: دانشجویان دوره 
کارشناسی  ارشد دانشگاه نیز نسبت به 
سال 92 در حدود 62 درصد افزایش 

یافته است.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه این دانشگاه دارای 366 نفر 
عضو هیات علمی است، تصریح کرد: 
میزان تولید مقاالت ISI دانشگاه نیز در 
سالجاری به 346 مورد رسیده است که 
دو  افزایش  به سال 92، شاهد  نسبت 

برابری هستیم.
وی گفت: طی چهار سال گذشته 
خوابگاه  رفاهی،  و  خدماتی  مجتمع 
و  سبالن  ساختمان  نمین،  دانشجویی 
شیخ صفی در دانشگاه محقق اردبیلی 

افتتاح شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 

با  و  دولت  هفته  با  همزمان 
حضور مسئوالن دانشگاه و مسئوالن 
دانشکده  های  آزمایشگاه  شهرستان 
فن اوری های نوین نمین افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز  دکتر 
محقق اردبیلی با بیان اینکه وضعیت 
فعلی دانشکده نمین با سه سال پیش 
سال  سه  گفت:  نیست،  مقایسه  قابل 
و  و  آزمایشگاه  نمین  دانشکده  پیش 

هیات علمی نداشت.
این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشکده هم اکنون 7 نفر عضو هیات 
اندازی  راه  با  داد:  ادامه  دارد،  علمی 
نظر  از  دانشکده  این  ها،  آزمایشگاه 

تجهیزات ارتقا می یابد.
اولین  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
فارغ التحصیالن این دانشکده امسال 
جشن فارغ التحصیلی گرفتند، اظهار 
دانشکده  دانشجویان  از  نفر  کرد: 40 
 12 که  شدند  التحصیل  فارغ  نمین 
نفر آنها در کنکور کارشناسی ارشد از 
دانشگاه های ممتاز کشور قبول شدند 
که نشان دهنده کیفیت باالی آموزشی 

جشن 40 سالگی دانشگاه محقق اردبیلی 
با تاکید بر اولین  های دانشگاه سال آینده 

برگزار خواهد شد.
وی گفت: در این جشن دانشمندان، 
محققان و پژوهشگران برتر و اولین  های 
دانشگاه در حوزه  های مختلف معرفی و 

تجلیل می شوند.
معاون  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: میز لرزه دانشگاه 
به  سالجاری  پایان  تا  اردبیلی  محقق 

بهره  برداری می رسد.
وی ادامه داد: پروژه میز لرزه همزمان 
با فاز دوم پروژه دانشکده فنی و مهندسی 

پیش برده می شود.
کتابخانه  اینکه  بیان  با  زاده  محرم 
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی با 100 
میلیارد ریال اعتبار تا پایان سالجاری به 
بهره برداری می رسد، گفت: این پروژه در 
حال حاضر بیش از 80 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.

در این دانشکده است.
حجت االسالم و المسلمین صفر 
گفت:  نمین  امام جمعه  زاده  یوسف 
این خدمات به برکت خون شهدا ارائه 
می شود و همه ما مدیون خون شهدا 

هستیم.
از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نگرانی های ما وضعیت دانشکده نمین 
است، ادامه داد: خوشحالیم که در هفته 
های  آزمایشگاه  افتتاح  شاهد  دولت 
این دانشکده و کلنگ زنی ساختمان 

میلیارد   70 تاکنون  داد:  ادامه  وی 
ریال برای پروژه کتابخانه مرکزی هزینه 
شده است و برای اتمام کامل نیازمند 30 
میلیارد ریال اعتبار هستیم که این میزان 
اعتبار در سازمان برنامه و بودجه مصوب 
شده و هیچ مشکلی برای تخصیص آن 

وجود ندارد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی افزود: مساحت 
کلی این پروژه شش هزار متر مربع است 
و طراحی این پروژه خاص بوده و از 

دورنما به شکل قفسه کتاب است.
دکتر عباس فنی  اصل معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
با بیان اینکه بیش از 100 انجمن علمی، 
کانون فرهنگی و هنری و تشکل اسالمی 
و نشریه در دانشگاه فعال است، گفت: 
طی دو سال گذشته به کمیت توجه شده 
تا تعداد آنها متناسب با دانشجویان باشد، 
ولی از امسال به بحث کیفی پرداخت 
شده و مقرراتی برای فعالیت آنها تعریف 

آموزشی دانشکده هستیم.
فرماندار  پور  عبدالعلی  فرهاد 
توسعه  اینکه  بیان  با  نمین  شهرستان 
دانشکده فن آوری های نوین آبروی 
شهرستان است، گفت: آماده هر نوع 
همکاری برای توسعه دانشکده هستیم.
ریاست  از  اینکه  بیان  با  وی 
دانشکده نمین رضایت داریم، افزود: 
 170 هزینه  با  دانشکده  حصارکشی 
و  است  شده  انجام  تومانی  میلیون 
برای  هم  تومان  میلیون   800 حدود 

شده است تا فعالیت ها بر اساس برنامه 
پنج ساله انجام شود.

سال  دو  طی  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه ای  مقام   100 از  بیش  گذشته 
توسط فعالیت  های فرهنگی دانشگاه 
کسب شده است، افزود: هر روز به طور 
متوسط سه برنامه فرهنگی در دانشگاه 

اجرا شده است.
مدیر  عباس  پور  یوسف  دکتر 
امور پژوهش دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه فعالیت  های مرکز رشد 
دانشگاه محقق اردبیلی در سال  های 
اخیر کیفی  سازی شده است، گفت: 
تعداد دانش  فنی صنعتی شده توسط 
شرکت  های دانش  بنیان مستقر نیز 10 

مورد بوده است.
می کنیم  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
شرکت  های مستقر را به شرکت  های 
دانش  بنیان تبدیل کنیم، افزود: از اعضای 
هیات علمی دانشگاه که دارای بنیه قوی 
هستند، دعوت شده بنیان گذار و موسس 

این شرکت ها باشند.
حال  در  اینکه  بیان  با  عباس  پور 
حاضر 10 شرکت دانش  بنیان در مرکز 
مستقر  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رشد 
این شرکت  ها 42  در  گفت:  هستند، 
 10 و  شده  ایجاد  وقت  تمام  اشتغال 
میلیارد ریال نیز حمایت مالی صورت 

گرفته است.
وی با بیان اینکه مرکز رشد دانشگاه 
های  خروجی   دارای  اردبیلی  محقق 
در  کرد:  تاکید  است،  خوبی  بسیار 
امر  این  و 96  سال  های 92  مقایسه 

بسیار مشهود است.

های  آزمایشگاه  اندازی  راه  و  تجهیز 
دانشکده هزینه شده است.

رئیس  عزیزیان  یاشار  دکتر 
نمین  نوین  های  آوری  فن  دانشکده 
به                            اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اندازی سه آزمایشگاه  هزینه های راه 
برای                                           کرد:  تصریح  دانشکده  این 
آزمایشگاه ها حدود 800  راه اندازی 

میلیون تومان هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه تجهیزات این 
افزود:  هستند،  روز  به  ها  آزمایشگاه 
آزمایشگاه های اپتیک و فوتونیک و 
نازک  های  الیه  و  فناوری  نانوهای 

امروز در دانشکده افتتاح شد.
مورد  در  همچنین  عزیزیان 
این  آموزشی  ساختمان  های  هزینه 
دانشکده که امروز کلنگ زنی شد، اظهار 
کرد: این ساختمان با هزینه پنج میلیارد 
تومانی راه اندازی می شود که یک میلیارد 

تومان آن تخصیص یافته است.
به گفته رئیس دانشکده فن آوری های 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  نمین  نوین 
ساختمان آموزشی در 4 هزار متر مربع 

احداث می شود.

با حضور مسئوالن دانشگاه:

آزمایشگاه مرکزی
 دانشگاه محقق اردبیلی

 افتتاح شد
به مناسبت هفته دولت و با حضور مسئوالن دانشگاه 
محقق اردبیلی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پروفسور گودرز 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هفته دولت 
هفته مبارکی است و ما باید نشان دهیم که پیرو راه شهدا 

هستیم.
وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه دانشگاه دو بخش 
است، ادامه داد: یک بخش مربوط به آزمایشگاه مرکزی 
است و بخش دیگر آزمایشگاه های دانشکده ها هستند.

با                                  دولتی  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
محدودیت های اعتباری مواجه هستیم، اضافه کرد: در 
دانشگاه سعی کرده ایم به جای خرید تجهیزات بالاستفاده 
و استقرار آن در آزمایشگاه های مختلف، تجهیزات مورد 
نیاز را برای آزمایشگاه مرکزی خریداری کرده و مستقر 
کنیم تا بخش های مختلف از این تجهیزات استفاده کنند.

 رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه یک 
میلیارد و 600 هزار تومان برای این آزمایشگاه هزینه شده 
است، تصریح کرد: این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می 

گرفت اما تاکنون افتتاح رسمی نشده بود.
به گفته این مسئول، یک میلیارد تومان هم برای 
سالجاری در نظر گرفته ایم تا تجهیزاتی برای آزمایشگاه 

مرکزی خریداری کنیم.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: ما مدیون شهدا هستیم و باید همیشه و در 

همه حال یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم.
وی با بیان اینکه این انقالب با خون شهدا آبیاری 
شده و ریشه انقالب مستحکم شده است، افزود: خدمت 

در این نظام افتخاری است که نصیب ما شده است.
حسنی با اشاره به اینکه باید دانشگاه مرکز ارائه 
نظرات تخصصی باشد، تصریح کرد: باید کاری کنیم که 
دستگاه های دیگر هر وقت نیاز به نظرات کارشناسی و 
تخصصی داشتند، به دانشگاه مراجعه کرده و از دانشگاه 

کمک بگیرند.
دکتر مهدی داوری رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: 400 میلیون تومان از هزینه های 
آزمایشگاه مرکزی را معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری تقبل کرده است.
وی با بیان اینکه در این مدت کوتاه 100 میلیون 
تومان درآمدزایی کرده ایم، ادامه داد: در این مدت حدود 

200 میلیون تومان هم صرفه جویی کرده ایم.
به گفته داوری، برخی از تجهیزات آزمایشگاهی تنها 
در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی وجود دارد 

و ادارات دیگر هم از این تجهیزات استفاده می کنند.
همچنین دکتر محمد باشکوه مسئول مرکز تخصصی 
مطالعات مدیریت و کلینیک صنعت در مراسم افتتاحیه 
این کلینیک گفت: کلینیک در 5 بخش عمده خدمات 

خود را ارائه می دهید.
وی افزود: مشاوره های تخصصی، عارضه یابی، 
کارگاه های آموزشی، برگزاری همایش و نشست های 
تخصصی و پروژه های تحقیقاتی 5 بخش خدمات ارائه 

شده در کلینیک مدیریت است.

همزمان با هفته دولت:

آزمایشگاه های دانشکده فن آوری های نوین نمین افتتاح شد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

ظرفیت دوره های شبانه را به روزانه اختصاص می دهیم
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مراسم گرامیداشت روز کارمند و 
تجلیل از کارمندان نمونه و بازنشستگان 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمد نریمانی قائم مقام رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
رضایت  کسب  باید  اصلی  هدف 
فلسفه  کرد:  تصریح  باشد،  خداوند 
کارمند نمونه بودن خودارتقا بخشی 

است.
وی با بیان اینکه همه ما می توانیم 
کارمند نمونه و قابل تقدیر باشیم، ادامه 
تقویت و رشد  را  باید خودمان  داد: 
دهیم تا بتوانیم به ارتقای سیستم هم 

کمکی کرده باشیم.
نریمانی با اشاره به اینکه کارمندان 
نقش اصلی را در حوزه آموزشی و 
پژوهشی ایفا می کنند، اضافه کرد: باید 
این مساله را باور داشته باشیم تا بتوانیم 
زمینه تغییرات مثبت به نفع دانشگاه را 

فراهم کنیم.
دانشگاه محقق  رئیس  مقام  قائم 
اردبیلی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
از معدود دانشگاه های کشور است که 
کارمندان آن عالوه بر فعالیت در حوزه 
علمی- مقاالت  خود،  کاری  های 
پژوهشی و کتاب می نویسند که این 
آنها  باالی  نشان دهنده سطح علمی 

است و جای بسی خوشحالی دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه هدف 
باید خدمت به مردم و ارباب رجوع 
باشد، یادآور شد: نباید کسی به خاطر 
انجام کارهایش بر سر دانشجو منت 
بگذارد چرا که وجود ما در دانشگاه به 

دلیل حضور دانشجویان است.
المسلمین  و  االسالم  حجت 
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
کارمند  روز  روز،  هر  اردبیلی گفت: 
است چرا که کارمندان هر روز برای 

خدمت به مردم تالش می کنند.
وی با اشاره به اینکه همه ما در 
خانواده دانشگاه باهم همکار هستیم، 
افزود: باید بر اساس برخی اصول با 
یکدیگر تعامل داشته باشیم تا بتوانیم 
تالش  دانشگاه  ارتقای  برای  بیشتر 

کنیم.
کسی  هر  اینکه  بیان  با  حسنی 
ثمره سعی و تالش خود را می گیرد، 
تصریح کرد: خداوند متعال در همه 
اعمال، رفتار و گفتار ما  حال شاهد 
وظیفه  انجام  زمان  در  باید  و  است 

رضایت الهی را هم در نظر بگیریم و با 
حسن خلق رفتار کنیم.

معاون  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: مسئوالن و دست 
سازی  همسان  دنبال  به  اندرکاران 
مانند  به  کارمندان  حقوق  افزایش 
اعضای هیات علمی هستند که این می 
تواند خبر خوشی برای کارمندان باشد.
کارمندان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمونه بعد از سنجش با شاخص ها 
انتخاب شدند، اظهار  مشخص شده 
کرد: کمیته ویژه ای انتخاب کارمندان 
را مورد بررسی قرار داده و این افراد را 

انتخاب کردند.
محرم زاده با اشاره به اینکه از سال 
آینده انتخاب کارمندان نمونه دانشگاه 
محقق اردبیلی بر اساس دستورالعمل 

با  داد:  ادامه  شود،  می  انجام  مستقل 
مرجع  یک  دستورالعمل  این  تدوین 
برای انتخاب کارمندان نمونه خواهیم 

داشت.
خاقان آزاد دبیر شورای کارمندان 
نمونه  کارمندان  باید  گفت:  دانشگاه 
های  بخش  کارمندان  برای  الگویی 

مختلف باشند.
این  بر  ما  تالش  داد:  ادامه  وی 
را  کارمندان  مسائل صنفی  که  است 
پیگیری کرده و مسائل و مشکالت را 
مرتفع نماییم که در این باره همکاری 
رئیس و مسئوالن دانشگاه قابل تقدیر 

است.
یادآور می شود در این برنامه برخی 
از کارمندان به اظهار نظر پرداخته و از 
کارمندان نمونه و بازنشستگان دانشگاه 

با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.

مرکز آموزش های مجازی 
دانشگاه محقق اردبیلی

 راه اندازی شد

های  آموزش  مرکز  دولت،  هفته  با  همزمان 
مجازی دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی شد.

دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  ابراهیمی  مرتضی 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم افتتاحیه 
اینکه  بیان  با  دانشگاه  آموزش های مجازی  مرکز 
نوین  های  فناوری  از  استفاده  با  مجازی  آموزش 
است،  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  مبارکی  اقدام 
دانشگاه  تصریح کرد: مرکز آموزش های مجازی 
دانشگاه  رئیس  صادقی  دکتر  توسط   93 سال  در 
تا  کردیم  فراهم  را  کار  مقدمات  ما  و  شد  ابالغ 

امروز این مرکز به بهره برداری برسد.
مرکز                        افتتاح  برای  اینکه  بیان  با  وی 
میلیون  دانشگاه حداکثر 50  مجازی  های  آموزش 
این  اندازی  راه  با  افزود:  است،  هزینه شده  تومان 
مرکز 700 میلیون تومان برای دانشگاه صرفه جویی 

شده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
تدریس  برای  اینکه  به  اشاره  با  اردبیلی  محقق 
در  تشویقی  بسته  علمی  هیات  اعضای  مجازی 
نظر گرفته ایم، اظهار کرد: با تصویب هیات رئیسه 
دانشگاه، همکارانی که به صورت مجازی تدریس 
التدریس  حق  برابر   1.5 آنها  التدریس  حق  کنند، 

عادی محاسبه خواهد شد.
امسال  تابستانی  ترم  اینکه در  بیان  با  ابراهیمی 
افزود:  ارائه شده بود،  8 واحد به صورت مجازی 
حدود 120 نفر از دانشجویان در این دروس ثبت 

نام کرده بودند.

تجدید میثاق دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی

با شهدای گمنام

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت 
این  گمنام  شهدای  با  کارمند  روز  و  دولت  هفته 

دانشگاه تجدید میثاق کردند.
رئیس،  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاونان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارکنان  از  جمعی  و 
مناسبت هفته دولت و روز کارمند با شهدای گمنام 

این دانشگاه تجدید میثاق کردند.

فناوری  و  پژوهش  معاون 
از عضویت  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  قطعی 
محقق اردبیلی در شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی 

فناوری ریاست جمهوری خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
از  نریمانی  محمد  دکتر  دانشگاه، 
مرکزی  آزمایشگاه  قطعی  عضویت 
شبکه  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت 
به  گفت:  و  داد  خبر  جمهوری 
یک  و  الزم  شرایط  کسب  دنبال 
آزمایشگاه  آزمایشی  عضویت  سال 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مرکزی 
های  فناوری   آزمایشگاهی  شبکه 
این  جمهوری،  ریاست  راهبردی 
آزمایشگاه به عضویت قطعی شبکه 
راهبردی  فناوری  های  آزمایشگاهی 
ریاست  فناوری  علمی  معاونت 

جمهوری درآمد.

خدمات  تخفیف  افزود:  وی 
ریالی  میلیون  چهل  آزمایشگاهی 
علمی  هیات  اعضای  برای 
درصد   40 دانشگاه)پرداخت 
از  حمایت  آزمایش(،  هزینه 
و  ایران  ساخت  تجهیزات  خرید 
استقرار  هزینه  درصد   50 پرداخت 
استاندارد/ISO  IEC17025 برای 
آزمایشگاه ها از جمله خدمات این 

شبکه به شمار می رود.

مهلت  کرد:  تصریح  نریمانی 
ثبتنام برای استفاده از طرح تخفیف 
خدمات آزمایشگاهی )گرنت( شبکه 
راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی 
31 شهریور 96 و پایان زمان استفاده 
و  است   96 اسفند   29 اعتبار،  از 
می   علمی  هیات  محترم  اعضای 
این گرنت  فعال سازی  برای  توانند 
www.labsnet. به آدرس اینترنتی

ir مراجعه فرمایند.

رئیس  از  قدردانی  ضمن  وی 
ها  دانشکده   روسای  و  دانشگاه 
اهداف  و  ها  برنامه   از  بابت حمایت 
این  کرد:  اضافه  مرکزی،  آزمایشگاه 
آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاه  های 
علمی ایران)شاعا( نیز بوده و پیگیری 
آزمایشگاهی  شبکه  به  پیوستن  برای 
تایید  پروانه  دریافت  نانو،  فناوری 
آزمایشگاه  و  استاندارد  صالحیت 
معتمد محیط زیست و دریافت ایزو 

17025 ادامه دارد.
وفناوری  پژوهش  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی ارائه خدمات 
اساتید  به  نیاز  مورد  آزمایشگاهی 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و 
سایر  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اجرایی،  های  دستگاه   و  ها  دانشگاه  
بهداشت  ایمنی،  کمیته  سازی  فعال  
و  دانشگاه   )HSE(زیست محیط  و 
استفاده از تسهیالت سایر شبکه  ها را 
از جمله فعالیت  های مهم آزمایشگاه 

مرکزی برشمرد.

عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی
 در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

مراسم گرامیداشت روز کارمند 
و تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه برگزار شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
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دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
شعار  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
هر رشته یک انجمن علمی در دانشگاه 

محقق اردبیلی تحقق می یابد.
دکتر عباس فنی اصل در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه عملکرد حوزه 
طی  دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت 

سنوات اخیر را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته 
نشریات  و  ها  تشکل  ها،  فعالیت 
متناسب با تعداد دانشجویان و دانشگاه 
شده است، گفت: تعداد انجمن های 
انجمن  با شعار هر رشته یک  علمی 

علمی تحقق می یابد.
حال  در  اینکه  بیان  با  اصل  فنی 
حاضر 18 کانون فرهنگی و هنری در 
دانشگاه فعال بوده و 23 عنوان کالس 
هنری و مهارت آموزی در این حوزه 
برگزار می شود، افزود: طی یک سال 
به  نیز  اسالمی  های  تشکل  گذشته 
فعالیت  دانشگاه  در  گسترده  صورت 

می کنند.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خارج  و  داخل  اردوی   50 از  بیش 
استانی توسط این حوزه برگزار شده 
است، تصریح کرد: همچنین دانشگاه 
طی دو سال اخیر بیش از 100 مقام 
منطقه ای و کشوری کسب کرده است 

که در نوع خود بی نظیر است.
های  فعالیت  دادن  سوق  از  وی 
و  ها  دانشکده  به  دانشگاه  فرهنگی 
داد  خبر  متمرکز  حالت  از  خروج 
و  پویایی  موجب  کار  این  گفت:  و 
تحرک دانشکده ها شده و مسئولین 
احساس  ها  دانشکده  کارکنان  و 

مسئولیت می کنند.
عضو هیات رئیسه دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه در حوزه تربیت 
بدنی عالوه بر تجهیز امکانات و آماده 
سازی اماکن ورزشی، به صورت قوی 

فعال هستیم، گفت: در سالجاری بیش 
از 65 نفر از دانشجویان در مسابقات 
در  و  شده  مدال  صاحب  مختلف 
مسابقات کشتی فرنگی و آزاد نیز مقام 

اول منطقه را کسب کرده ایم.
وی از برگزاری اردوهای ورزشی 
و کوهنوردی به صورت فعال خبر داد 
دانشگاه  کوهنوردی  گروه  گفت:  و 
عالوه بر صعود به قله سبالن و سایر 
قلل کشور، در آینده نزدیک به قله ای 
خواهند  صعود  گرجستان  کشور  در 

کرد.
فنی اصل با تاکید بر توجه ویژه 
گذشته  سال  افزود:  غذا،  کیفیت  به 
نوع برنج تغییر یافت و تنوع غذایی 
غذا  توزیع  همچنین  یافت.  افزایش 
در  بار  اولین  برای  ها  خوابگاه  در 
سالجاری اتفاق افتاد. تجهیز آشپزخانه 
سلف دانشگاه نیز با اعتبار بالغ بر 200 
میلیون تومان در سالجاری انجام شد.

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رستوران  ایجاد  اداری  مراحل  اینکه 
شده  طی  نیز  دانشگاه  در  خصوصی 
است، تصریح کرد: انتظارات دانشگاه 
و  بررسی  مورد  داوطلب  شرکت  و 
انتظار  که  است  گرفته  قرار  تصویب 

می رود این رستوران در آینده نزدیک 
ایجاد و ارائه خدمات نماید.

های  خوابگاه  زیباسازی  از  وی 
خودگردان طی سال گذشته خبر داد 
و گفت: همچنین خوابگاه خودگردان 
نزدیک  به  کافی  امکانات  با  برادران 
دانشگاه منتقل شد. در داخل دانشگاه 
نیز زمینه ای فراهم شد تا برای 100 
خوابگاه  خواهر  دانشجویان  از  نفر 
به  نیز  نفر   30 و   شود  ارائه  دولتی 
ظرفیت خوابگاه دولتی برادران افزوده 

شود.
فنی اصل از تعمیرات خوابگاه های 
اولویت دار با اختصاص 500 میلیون 
تومان خبر داد و گفت: در بدو ورود 
خوابگاه  دانشگاه  به  دانشجویان  کلیه 
جای  و  شود  می  ارائه  دانشجویی 

هیچگونه نگرانی نیست.
عضو هیات رئیسه دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه یک مرکز نیکوکاری 
جهت رفع نیازهای دانشجویان نیازمند 
در دانشگاه تاسیس شده است، افزود: 
همچنین برای دانشجویان نیازمند در 
و  شده   تعریف  کار  دانشگاه  داخل 

حقوق ماهیانه دریافت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه انجام این امور 
موجب کاهش آسیب های اجتماعی 

دانشگاه شده است، تصریح کرد:  در 
برای این امر بودجه مناسب نیز توسط 

وزارت علوم اختصاص یافته است.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به تفاهم 
نامه دانشگاه با کمیته امداد، گفت: طبق 
تا  است  شده  مقرر  نامه  تفاهم  این 
موجود  صدقه  های  صندوق  تمامی 
باز  در دانشگاه، توسط خود دانشگاه 
شده و پول آنها صرف نیازمندان داخل 

دانشگاه شود.
فنی اصل افزود: امسال نزدیک یک 
میلیارد تومان در بخش های مختلف 
دانشجویی اعتبار جذب شده و درآمد 
تابستانی نیز 300 درصد افزایش یافته 

است.
عضو هیات رئیسه دانشگاه محقق 
اردبیلی از برنامه ریزی برای ایجاد زمین 
خوابگاه  محوطه  در  مصنوعی  چمن 
خواهران دانشگاه خبر داد و تصریح 
کرد: فاز اول یادمان شهدای دانشگاه نیز 
تا پایان مهرماه سالجاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
های  کارگاه  اینکه  بیان  با  وی 
مختلفی در بخش مشاوره در دانشگاه 
همچنین  افزود:  است،  شده  برگزار 
موضوعات  در  تخصصی  مشاوران 
اخالقی، علمی، ازدواج، مذهبی و غیره 
دانشجویی حضور  های  خوابگاه  در 

می یابند.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
از ابتدای سالجاری تاکنون 500 برنامه 
فرهنگی در دانشگاه اجرا شده است، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا تنوع 
برنامه ها افزایش یافته است و سعی 
می کنیم با قدرت و دقت هر چه بیشتر 

بر کیفیت برنامه ها افزوده شود.
برگزاری  از  همچنین  اصل  فنی 
مراسم استقبال از ورودی های جدید 

طی مهرماه سالجاری خبر داد.

آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی 
برای بزرگداشت ایام محرم

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی از آمادگی این دانشگاه برای بزرگداشت ایام 

محرم خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه از برنامه ریزی برای آمادگی دانشگاه 
محقق اردبیلی برای بزرگداشت دهه اول محرم خبر داد و افزود: 
به فضل الهی و با هماهنگی هیات امنا و مسئوالن فرهنگی 
دانشگاه، برنامه های مسجد دانشگاه در محرم سالجاری نسبت 

به سال گذشته باشکوه تر برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق سنوات گذشته از چند روز ماه به 
محرم، مسجد دانشگاه آماده شده و سیاه پوش خواهد شد، 
افزود: یک روز قبل از آغاز ماه محرم نیز مراسم طشت گذاری 

در مسجد دانشگاه برگزار خواهد شد.
حسنی با بیان اینکه مراسم عزاداری و سخنرانی بعد از نماز 
ظهر و عصر در دهه اول ماه محرم با حضور سخنرانان و مداح 
برجسته ویژه کارمندان، اساتید و دانشجویان در مسجد دانشگاه 
برگزار خواهد شد، تصریح کرد: امسال دسته عزاداری دانشگاه 
متفاوت از سال های گذشته برگزار خواهد شد؛ بدین ترتیب 
که همه دانشگاه ها در یک کاروان با محوریت دانشگاه محقق 
اردبیلی در بازار اردبیل به عزاداری پرداخته و همزمان با اذان، 

نماز ظهر و عصر اقامه خواهد شد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی از برنامه ریزی برای تهیه و توزیع بروشور 
محتوی پیام های عاشورا در دانشگاه خبر داد و گفت: همچنین 
پیام هایی از نهضت حسینی و قیام عاشورا در تلویزیون مسجد 

دانشگاه پخش خواهد شد.
وی از اطالع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص مبارزه 
با خرافات و بدعت های مرسوم محرم توسط دانشگاهیان 
برای عموم مردم جامعه خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین 
دانشگاهیان برای بهره مندی از فیوضات عزاداری روزهای 
تاسوعا و عاشورا، در برنامه های عمومی عزاداری در سطح 

شهر حضور خواهند داشت.

صعود تیم کوهنوردی کارکنان 
برادر دانشگاه محقق اردبیلی

 به قله سبالن

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبیلی از صعود تیم کوهنوردی کارکنان برادر دانشگاه 

محقق اردبیلی به قله 4811 متری سبالن خبر داد.
غالمرضا  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدزاده با اعالم این خبر، گفت: با برنامه ریزی مدیریت 
و  مالی  اداری،  معاونت  همکاری  و  دانشگاه  بدنی  تربیت 
مدیریت منابع  به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز 
کارمند، گروه کوهنوردی دانشگاه متشکل از اساتید و کارمندان 

به قله 4811 متری سبالن صعود کردند.
وی با بیان اینکه کوهنوردان دانشگاه محقق اردبیلی از 
مقابل مجموعه ورزشی دانشگاه به سمت شابیل و پناهگاه 
حرکت کردند، افزود: این صعود از جبهه شمالی برنامه ریزی 
شده بود که گروه پس از استراحت 5 ساعته در پناهگاه صعود 

به قله را شروع کرده و موفق به فتح قله گردیدند.

شعار هر رشته یک انجمن علمی در دانشگاه محقق اردبیلی تحقق می یابد
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشگاه  علوم  دانشکده  رئیس 
برنز  مدال  کسب  از  اردبیلی  محقق 
دانشجویی  مسابقه  یکمین  و  چهل 
این  دانشجوی  توسط  ایران  ریاضی 

دانشکده خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
احدپور  صدیف  دکتر  دانشگاه، 
گفت: تیم دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی متشکل از عذرا پورنساج، لیال 
کاظمی، محمد وقاری، فرهاد فتوحی 
و مصطفی خلیلی به سرپرستی دکتر 
یکمین  و  چهل  در  اعظمی  جعفر 
که  ایران  ریاضی  دانشجویی  مسابقه 
گردید،  برگزار  شهرکرد  دانشگاه  در 

شرکت کرد.
مسابقه  این  در  افزود:  وی 
کارشناسی  دانشجوی  وقاری  محمد 

دانشگاه  از  کاربردها  و  ریاضیات 
محقق اردبیلی مدال برنز کسب کرد.

مسابقات  این  داد:  ادامه  احدپور 
سطح  در  ریاضی  مسابقه  مهمترین 
کشور می  باشد که هر سال در یک 
دانشگاه زیر نظر انجمن ریاضی ایران 

برگزار می  شود.
دانشگاه  علوم  دانشکده  رئیس 
دوره  این  گفت:  اردبیلی  محقق 
شهریور   17 الی   13 مسابقات  از 
درقالب  دانشجو   185 حضور  با 
سراسر  های  دانشگاه  از  تیم   39
آنالیز  جبر،  گرایش  سه  در  کشور 
دانشگاه  در  ابتکاری  سواالت  و 
شرکت  و  شد  برگزار  شهرکرد 
12 سوال  به  در مجموع  کنندگان  

جواب دادند.

کسب مدال برنز مسابقه دانشجویی ریاضی ایران 
توسط دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی از پیشرو بودن این 
معاونت در ارائه خدمات الکترونیکی به 

دانشجویان خبر داد.
دکتر مرتضی ابراهیمی در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه عملکرد حوزه 
را  اخیر  آموزشی طی سنوات  معاونت 

تشریح کرد.
وی از ساماندهی پذیرش دانشجو در 
کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد و گفت: بر همین اساس 
سعی شده است نسبت دانشجو و استاد 
رابطه مناسب و مثبتی باشد؛ به این معنا که 
متناسب با تعداد اساتید، دانشجو پذیرش 

شود.
ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر 
نسبت استاد به دانشجو به طور متوسط 
در دانشگاه محقق اردبیلی 1 به 25 است، 
افزود: گرایش و رویکرد دانشگاه، گرایش 
به رشته های میان رشته ای و تا حدودی 

دارای بازار کار مناسب در استان است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
ساماندهی     از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رشته های تحصیالت تکمیلی و پذیرش 
دانشجو متناسب با رتبه و مقطع اعضای 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  علمی  هیات 
در حال حاضر علی رغم افزایش تعداد                 
رشته ها، نسبت مثبتی بین اعضای هیات 

علمی و دانشجویان برقرار شده است.
وی با بیان اینکه در دانشگاه محقق 
اردبیلی توجه ویژه ای به المپیادهای علمی 
رئیسه  هیات  مصوبه  اساس  بر  و  شده 
دانشگاه، حمایت ها و تشویق های بیشتری 
در این خصوص انجام می شود، ادامه داد: 
بر اساس همین حمایت ها و تشویق ها 
و برگزاری کالس های مختلف تقویتی، 
امسال 12 نفر از دانشجویان این دانشگاه 
برای رقابت در سطح کشور حاضر شده 
اند. در رشته ریاضی نیز در مسابقه ای مجزا، 
برای اولین بار دانشجوی دانشگاه محقق 
اردبیلی در آن شرکت کرده بود که موفق 
به کسب مقام سوم این مسابقه کشوری 

شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
مرکز  اندازی  راه  به  اشاره  با  اردبیلی 
آموزش های مجازی دانشگاه، گفت: در 
سطح دنیا و کشور آموزش مجازی برای 
تحصیل دانشجویان و به ویژه دانشجویانی 

که امکان حضور ندارند، یک فرصت و 
امکان جدید تلقی می شود، در همین 
راستا مرکز آموزش های مجازی دانشگاه 
محقق اردبیلی در مرحله اول به شکل ارائه 
واحدهای خاص به پیشنهاد دانشکده ها 
اقدام می کند و در آینده نزدیک با توسعه 
همه جانبه این مرکز شاهد ارائه دروس 

مختلف خواهیم بود.
ابراهیمی با بیان اینکه جمع آوری 
در  دانشجویان  کلیه  اطالعات  و  آمار 
تمامی سطوح، رشته ها، اساتید و غیره 
انجام شده است، افزود: اکنون به راحتی 
می توانیم تعداد دانشجویان در مقاطع و 

جنسیت های مختلف ارائه دهیم.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
بیان اینکه تجهیز و ساماندهی بایگانی 
عنوان  به  دانشجویی  های  پرونده 
اساسی ترین زیرساخت حوزه معاونت 
آموزشی انجام شده است، گفت: از بدو 
تاسیس دانشگاه این امکان در دانشگاه 
ایجاد نشده بود و پرونده ها به شکل 
سنتی بایگانی شده و دسترسی به آنها با 
مشکل همراه بود؛ خوشبختانه با ایجاد 
مرکز مکانیزه بایگانی، تمامی پرونده ها 
به صورت الکترونیکی بایگانی شده و 

دسترسی به آنها آسان شده است.
عضو هیات رئیسه دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه در حال حاضر تسویه 
حساب های دانشجویی در دانشگاه به 
صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: 
این کار صرفه جویی مالی قابل توجهی 
امورات  در  و  است  داشته  دنبال  به  را 

دانشجویان تسهیل شده است.
اجرای  ساماندهی  و  تنظیم  از  وی 
آئین نامه های نظام وظیفه با همکاری 
و تالش همکاران معاونت آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه و حوزه نظام 
وظیفه استان خبر داد و افزود: در همین 
راستا نرم افزار الزم در دانشگاه راه اندازی 

شده است.
و  ترغیب  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
تشویق دانشجویان برای کسب امتیازات 
الزم برای دریافت سهمیه استعدادهای 
درخشان و بدون آزمون مشهود است، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا حداکثر 
تسهیالت برای دانشجویان ممتاز توسط 
دانشگاه ارائه می شود و تعداد دانشجویان 
استعدادهای درخشان هر سال نسبت به 

سال گذشته با افزایش رو به رو است.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
وزارت  سامانه  در  اطالعات  تکمیل 
علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های 
مختلف دانشگاه به اتمام رسیده است 
و اکنون منتظر تائید نهایی وزارت علوم 
هستیم تا زمینه بهره برداری از آن فراهم 

شود.
وی با بیان اینکه ایجاد مرکز مدیریت 
آموزش های مهارتی در دانشگاه محقق 
اردبیلی در حال پیگیری است، ادامه داد: 
دانشگاه های جامع علمی  با همکاری 
کاربردی و فنی و حرفه ای این مرکز راه 
اندازی خواهد شد و عالقمندان اعم از 
دانشجویان این دانشگاه و یا سایر دانشگاه 
ها به موازات آموزش های نظری با هزینه 

اندک، آموزش های مهارتی و حرفه ای را 
خواهند دید.

عضو هیات رئیسه دانشگاه محقق 
بار  اولین  برای  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
دانشجویی  موجود  های  پرونده  تمامی 
شده  تکلیف  تعیین  ها  دانشکده  در 
امورات                                                    تمامی  همچنین  افزود:  است، 
دانشکده ها، دانشجویان و اساتید از طریق 
سیستم گلستان انجام می شود و از نیمسال 
جدید نیز تمامی حضور و غیاب ها از 

طریق این سیستم انجام خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به موفقیت های 
تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  اخیر 
معارف  گروه  گفت:  دانشگاه،  تکمیلی 
اسالمی دانشگاه به عنوان گروه برتر در 
میان گروه های معارف اسالمی کشور 
به  دانشگاه  این  همچنین  شد.  انتخاب 
لحاظ انجام و یکپارچگی در برگزاری 
آزمون های آموزشی، اداری و استخدامی 
در سال 1395 جزو ممتازین قرار گرفته 

است.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
پذیرفته  آموزشی  های  کالس  اینکه 
مابقی  و  مهرماه  اول  از  شدگان جدید 
ورودی ها از 25 شهریور آغاز خواهد 
شد، افزود: تمامی ثبت نام ها به صورت 
الکترونیکی انجام شده و در حال حاضر 
همراه  فیزیکی  مراجعات  کمترین  با 

هستیم.
وی با بیان اینکه نسبت اعالم ظرفیت 
افزایش  به  توجه  با   1396 سال  برای 
رشته ها، به نسبت سال گذشته 250 نفر 
افزایش یافته است، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه منطقه دارای افراد کم بضاعت 
بوده و تنها دانشگاه دولتی وزارت علوم 
در استان اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی 
است، جا دارد این دانشگاه مرکز و منشا 
آموزش های رایگان برای داوطلبان باشد، 
از این رو سهمیه دوره شبانه را در مقطع 
کارشناسی حذف و سهمیه دوره روزانه را 

1.5 برابر افزایش دادیم.
ابراهیمی گفت: امسال نسبت قبولی 
دانشگاه محقق اردبیلی در سطح کشور 
شاخص و قابل توجه بود؛ به طوریکه 
در برخی رشته ها رتبه های اول تا سوم 
در کل کشور را به خود اختصاص داده 

است.

مسئوالن خوابگاه ها مبتکر باشند 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: مسئوالن خوابگاه های دانشجویی باید خالق و 

مبتکر باشند.
عباس  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
های  مسئوالن خوابگاه  توجیهی  مراسم  در  اصلی  فنی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: خدمت به 
دانشجویان حساسیت های ویژه ای دارد و تنها با عمل به 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها نمی توان موجب مطلوبیت 

زندگی دانشجویان در خوابگاه ها شد.
وی با بیان اینکه باید مسئوالن خوابگاه ها مسائل و 
مشکالت را پیش بینی کنند، تصریح کرد: با پیش بینی 
مسائل می توان راهکارها و چاره اندیشی هایی در این 
زمینه داشت تا مشکالت احتمالی مانعی برای ارائه خدمات 

نباشند.
فنی اصل با اشاره به اینکه 118 نفر از دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی تحت پوشش کمیته امداد هستند، 
اضافه کرد: تالش می کنیم این دانشجویان به صورت کار 

دانشجویی در دانشگاه فعالیت کرده و درآمد داشته باشند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
به  تومان  میلیون  از 70  بیش  داد: در سال گذشته  ادامه 
دانشجویان نیازمند دانشگاه کمک کرده ایم تا نیازهای خود 

را مرتفع نمایند.
وی با اشاره به اینکه برای دانشجویان نخبه در هزینه 
خوابگاه ها 50 درصد تخفیف در نظر گرفته ایم، افزود: 
فروشگاه های خوابگاه ها را هم به صورت رایگان به 
دانشجویان نیازمند داده ایم تا از این طریق درآمدزایی داشته 

باشند.
مهندس علیرضا دستور مدیر حراست دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: مسائل را نباید ساده بگیریم بلکه باید با 
حساسیت کارها را پیگیر باشیم تا مشکالت خاصی پیش 

نیاید.
وی با بیان اینکه مسئوالن خوابگاه ها با دو مساله روبرو 
هستند، تصریح کرد: یکی از این مسائل، اموال خوابگاه ها 
است که باید طبق چارچوب های قانونی به دانشجویان 

تحویل داده شده و از آنها صیانت شود.
دستور با اشاره به اینکه دانشجویان مساله دیگر مسئوالن 
خوابگاه ها هستند، ادامه داد: اولین روزهای کاری در آغاز 
سال تحصیلی از مهمترین روزها هستند چرا که برخورد 
مسئوالن خوابگاه ها با دانشجویان می توانند ذهنیت مثبت یا 

منفی در آنها ایجاد کند.
مدیر حراست دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: باید 
رفتار و گفتار مسئوالن خوابگاه ها مناسب محیط دانشگاه 

باشد.
دکتر اسماعیل گلی سرپرست مدیریت امور دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در شش ماهه اول سال سه 
محور را سرلوحه کار خود قرار داده ایم، تصریح کرد: 
الکترونیکی کردن خدمات دانشجویی یکی از این محورها 
بود که فعال کردن گیت ورودی و خریداری و نصب 

دوربین های مداربسته در این راستا انجام شد.
دیگر  محور  را  اعتبارات  جذب  و  درآمدزایی  وی 
فعالیت های شش ماهه مدیریت دانشجویی برشمرد و 
افزود: با اسکان مهمانان تابستانی حدود یک میلیارد تومان 

درآمد داشته ایم.
گلی تعمیرات خوابگاه ها را سومین محور برشمرد و 
ادامه داد: تعمیر خوابگاه های مختلف را در دستور کار قرار 

داده بودیم که این تعمیرات انجام شد.
یادآور می شود در پایان این مراسم با اهدای لوح و 

جوایزی از مسئوالن خوابگاه ها تجلیل شد.

رئیس دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
اردبیلی در مراسم استقبال از شهدای گمنام 
اردبیل  فرودگاه  در  مقدس  دفاع  دوران 

حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
حجت  و  دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز 
مسئول  حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی در مراسم استقبال از شهدای 
گمنام دوران دفاع مقدس در فرودگاه اردبیل 

حضور یافتند.

حضور مسئوالن دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم استقبال از شهدای گمنام

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی:

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی
 پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی به دانشجویان 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:
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درخشان،  استعدادهای  گروه  رئیس 
برنامه ریزی آموزشی و آموزش های مجازی 
مرکز  آمادگی  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
آموزش های مجازی این دانشگاه جهت ارائه 

خدمات به دانشجویان خبر داد.
دکتر علی خالق خواه در گفتگو با روابط 
این خبر، گفت:  با اعالم  عمومی دانشگاه 
آموزش های مجازی یکی از جدیدترین و 
کارآمدترین اشکال آموزش های از راه دور 
هستند که برای فراگیران امکان یادگیری در 

هر زمان و مکان را فراهم می نماید.
طریق  از  دوره  این  اینکه  بیان  با  وی 
اینترنت و شبکه های وب جهانی ارائه می 
شود و از نرم افزارهایی استفاده می کند که 
امکان برقراری ارتباط را برای دانشجویان در 
نقاط مختلف فراهم می سازد، افزود: اشتیاق 
به آموزش مجازی در طول چند سال گذشته 
در تمام دنیا و به خصوص در کشورهای 
برخوردار از فن آوری ارتباطات الکتورنیکی، 

افزایش یافته است.
خالق خواه تصریح کرد: دانشگاه های 
زیادی در دنیا، در کنار دروس عادی خود 
به ارائه دروس از طریق اینترنت نیز مشغول 
هستند و این همزمان با پدید آمدن دانشگاه 
های مجازی است که از سیستم آموزشی تمام 

الکترونیک برخوردار هستند.
درخشان،  استعدادهای  گروه  رئیس 
برنامه ریزی آموزشی و آموزش های مجازی 

دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: آموزش 
مجازی نه تنها مواد آموزشی کالس ها را 
ارائه می دهد؛ بلکه دانشجویان می توانند 
کرده،  مالقات  استاد  با  اینترنت  طریق  از 
آزمون ها  داده و در  را تحویل  تکالیفشان 
حضور یابند. اساتید نیز می توانند با استفاه 
از امکانات شبکه، درس داده، امتحان گرفته و 
نمره امتحانی دانشجویان را وارد کنند مدیران 
دانشگاه ها نیز با استفاده از ابزارهای مدیریتی 
شبکه، می توانند امکانات ارائه دروس، انخاب 
استاد، زمان بندی ترم، مدیریت مالی و غیره 

را فراهم نمایند. 
وی با بیان اینکه هم اکنون دانشگاه های 
آمریکا،  های  قاره  در  متعددی  الکترونیک 
آموزش  به  اقیانوسیه  و  آفریقا  آسیا،  اروپا، 
هستند،  مشغول  خود  دانشجویان  مجازی 
تصریح کرد: در چند سال گذشته روند رو به 
رشدی از این دانشگاه ها در کشورهای عربی 
همسایه ایران دیده می شود و در حال حاضر 
نیز اکثر دانشگاه های معتبر داخلی اقدام به 
تاسیس و پذیرش دانشجو در این زمینه و 

تربیت آنها پرداخته اند. 
خالق خواه ادامه داد: در این زمینه دانشگاه 
محقق اردبیلی آموزش مجازی را راه اندازی 
نموده و در ترم تابستان امسال سه مورد درس 
را به صورت مجازی برگزار نمود و در ترم های 
آینده نیز تعدادی از دروس با همکاری دانشکده 

های مربوطه اجرا خواهد شد.

محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
آموزش مجازی  اضافه کرد: مرکز  اردبیلی 
دانشگاه در تالش است تا برای سال آینده 
مجوز برگزاری دوره های تحصیلی در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری را اخذ نماید.
درخشان،  استعدادهای  گروه  رئیس 
های  آموزش  و  آموزشی  ریزی  برنامه 
مجازی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
ویژگی های مهم دوره های مجازی، گفت: 
عدم نیاز به حضور فیزیکی دانشجو، عدم 
خاص،  زمان  به  درس  کالس  وابستگی 
و  پشتیبانی  دروس،  ارائه  باالی  کیفیت 
ثبت نام از تعداد زیاد دانشجو در یک درس، 
صرفه جویی در هزینه، حفظ شان و حریم 
و  سالمت  خانواده،  و  دانشجو  فرهنگی 
آرامش روحی و روانی دانشجو از جمله این 

ویژگی ها هستند.
خالق خواه همچنین عدم نیاز به ساخت 
ساختمان ها و امکانات فیزیکی، عدم نیاز 
به حضور فیزیکی استاد و دانشجو، تشکیل 
کالس های درس و ارتباط تعاملی میان استاد 
و دانشجو در هر لحظه و هر زمان، استفاده 
از بهترین سبک های یادگیری با استفاده از 
ترکیب محتوای مختلف اعم از فیلم، انیمیشن، 
صوت، تصویر و غیره، دسترسی به  مطالب 
زمان  به  وابستگی  بدون  محتوای درس  و 
وبینارهای  و  سمینارها  برگزاری  مکان،  و 
داخلی و بین المللی، حضوراساتید میهمان 

در جلسات دفاعیه، استفاده ویدئو کنفرانس 
های  کارگاه  جلسات،  برگزاری  منظور  به 
آموزشی کارکنان به صورت مجازی را از 

مزایای آموزش مجازی عنوان کرد.
وی با اشاره به پتانسیل های آموزش 
به  تابستان  ترم  برگزاری  گفت:  مجازی 
صورت غیر حضوری، برگزاری واحدهای 
درسی در نیمسال های اول و دوم، برگزاری 
کنفرانس های ملی و بین المللی به صورت 
های  دوره  برگزاری  کنفرانس،  ویدئو 
استفاده  صنایع،  و  ادارات  برای  تخصصی 
ویدئو کنفرانسی از سامانه جهت ارتباط با 
همکاران و هیات علمی و دانشکده های 
اقماری، برگزاری دوره های مجازی برای 
صرفه  و  متقاضی  دانشجویان  و  همکاران 
جویی بیش از سه و نیم میلیارد ریال را از 

جمله این پتانسیل ها برشمرد.
درخشان،  استعدادهای  گروه  رئیس 
برنامه ریزی آموزشی و آموزش های مجازی 
به  با توجه  اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق 
محدودیت مالی و در راستای اقتصاد مقاومتی 
با تالش همکاران که با تکیه بر دانش فنی 
و  سرور  یک  حتی  خرید  بدون  خود، 
و  میلیون  دو  با  فقط  اضافی  های  هزینه 
400 هزار تومان موفق به راه اندازی مرکز 
گردیدند، هم اکنون سه گروه درسی با تعداد 
110 دانشجو و همکاری دو تن از اساتید در 

ترم تابستان در حال برگزاری می باشد.

جایگاه دانشگاه محّقق اردبیلی
 در جدیدترین رتبه بندی

 دانشگاه های ایران بر اساس تعداد 
مقاالت تولیدی اعالم شد 

رسانی  اّطالع  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
دانشگاه محّقق اردبیلی جایگاه دانشگاه محّقق اردبیلی در 
جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های ایران را بر اساس 

تعداد مقاالت تولیدی اعالم کرد.
دکتر حبیب  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومی 
شهبازی شیران گفت: تعداد مقاالت تولیدی دانشگاه 
محّقق اردبیلی بر اساس آمار سیویلیکا در زمان بسیار 
اندکی از 5874 به 6182 فقره افزایش یافته و رتبۀ این 
دانشگاه از نظر تولید علم در بین دانشگاه های دولتی 17 
و در بین سازمان های علمی تولید کنندۀ  علم در کشور 
ایران 21 است که دانشگاه محّقق اردبیلی، فایق و باالتر 
از بسیاری دانشگاه ها و مؤّسسات آموزش عالی معتبر، 

دیرینه و بزرگ کشور جای گرفته است.
شهبازی شیران ادامه داد: در بخش همکاری های بین 
دانشگاهی نیز بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه 
سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه محّقق اردبیلی تاکنون با 
2552 پژوهشگر، 155 مقالۀ مشترک با دانشگاه تهران، 
213 مقالۀ مشترک با دانشگاه تبریز، 89 مقالۀ مشترک با 
دانشگاه ارومیه، 132 مقالۀ مشترک با دانشگاه پیام نور، 
346 مقالۀ مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل و 
1617 مقاله با سایر دانشگاه ها و مؤّسسات آموزش عالی 

کشور ارائه کرده اند.
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اّطالع رسانی دانشگاه 
محّقق اردبیلی خاطرنشان کرد: همکاری پژوهشگران 
دانشگاه محّقق اردبیلی درتولید مقاالت به صورت 4488 
مقاله  نویسندۀ اّول، 4248 مقاله نویسندۀ دّوم، 2482 مقاله 
نویسندۀ سّوم و 1013 مقاله نویسندۀ چهارم بوده است.

درخشش شش دانشجوی 
دانشگاه محقق اردبیلی در المپیاد 

علمی دانشجویی کشور

برنامه ریزی  استعدادهای درخشان،  رئیس گروه 
آموزشی و آموزش های مجازی دانشگاه محقق اردبیلی 
از درخشش شش دانشجوی این دانشگاه در بیست و 

دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور خبر داد.
علی  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خالق خواه با اعالم این خبر افزود: دانشجویانی که 
در المپیاد موفق به کسب رتبه زیر 15 شده باشند، به 
عنوان افراد برتر و نخبه تعیین شده و بنا به درخواست 
تمایل داشته  توانند در هر دانشگاهی که  خود می 
باشند، در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.
وی با بیان اینکه از 12 دانشجویی اعزامی دانشگاه 
به کسب رتبه زیر 15  نفر موفق  اردبیلی، 6  محقق 
شده اند، تصریح کرد: محسن زارع گلمغانی رتبه 8 
رشته عمران، الهام زمانی رتبه 10 رشته زبان و ادبیات 
فارسی، مریم آقایی رتبه 10 رشته سنجش از راه دور، 
رضا منافی رتبه 14 رشته شیمی، فاطمه حسنی رتبه 
14 رشته زمین شناسی و شیرین عادل رتبه 15 رشته 

ژئومورفولوژی را کسب کردند.

مرکز آموزش های مجازی دانشگاه محقق اردبیلی آماده ارائه خدمات به دانشجویان

دانشگاه  رئیس  از سوی  طی حکمی 
محقق اردبیلی، دکتر حسین رحیمی کلور به 
عنوان سرپرست جدید مرکز پژوهش های 
دانشگاه منصوب  این  آذربایجان  فرهنگی 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
محمد نریمانی قائم مقام رئیس و معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
تکریم و معارفه سرپرستان سابق و جدید مرکز 
پژوهش های فرهنگی آذربایجان با بیان اینکه 
سرپرست سابق در این مرکز و دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه خدمات خوبی ارائه داد 
و مورخی توانمند است، گفت: امید می رود در 
دانشکده و جایگاه های دیگر از وجود ایشان 

استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه خود ارتقا بخشی امری 
بسیار مهم است، افزود: در کنار ارتقای رسمی 
و علمی، انسان نیازمند ارتقای واقعی خود 

است و باید خود را ارتقا دهد.
نریمانی رفتار، کردار، خدمات و عمل 
خوب را همیشه ماندگار دانست و تصریح 
کرد: سعی کنیم در موقعیت هایی که به دست 
ما می رسد، برای رشد سازمان بهتر عمل کنیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی با تاکید بر اینکه در حوزه علوم انسانی 

علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی 
دانشجوی  نامه  پایان  انتخاب  از 
به  دانشگاه  این  ارشد  کارشناسی 
 1395 سال  برتر  نامه  پایان  عنوان 

دانشگاه های کشور خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
پور  ابراهیم  حبیب  دکتر  دانشگاه، 
جباری  جعفر  نامه  پایان  گفت: 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 

باید دست در دست هم و در کنارهم همدیگر 
را رشد دهیم، خاطرنشان کرد: همچنین در 
هیات ممیزه دانشگاه نیز به حوزه علوم انسانی 

توجه ویژه وجود دارد.
وی با بیان اینکه ارتقای افراد به ارتقای 
سازمان کمک می کند، افزود: باید مدیریت را 

همراه با داشتن علم مدیریت بپذیریم.
نریمانی با بیان اینکه فعالیت های مرکز 
پژوهش های فرهنگی آذربایجان باید وزین 
باشد، تاکید کرد: این مرکز نباید صرفا به 
برگزاری همایش ها و کارگاه ها اکتفا کند؛ 

محقق اردبیلی با عنوان »بررسی رمان 

بلکه باید فعالیت های خود را ارتقا داده و 
تعامالت ملی و بین المللی دانشگاه را در 

حوزه فرهنگی آذربایجان ارتقا بخشد.
قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه هر فردی نیت خوب و خیری 
ارتقا  مختلف  ابعاد  در  قطعا  باشد،  داشته 
مرکز  کرد:  اظهارامیدواری  یافت،  خواهد 
پژوهش های فرهنگی آذربایجان دانشگاه در 

ابعاد مختلف رشد یابد.
دکتر حسین رحیمی کلور سرپرست 
جدید مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان 

پل معلق محمدرضا بایرامی بر اساس 

دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: با توجه به 
سبقه کاری خود در حوزه فرهنگی و قرآنی 
با  و همکاری  فعالیت  دهه  استان، سه  در 

مسئوالن فرهنگی استان و منطقه داشته ام.
در  بزرگان  تجارب  از  استفاده  به  وی 
حوزه کاری خود تاکید کرد و افزود: زمانی 
در مجموعه رشد می یابیم که خودمان را در 

آن مجموعه کوچکترین بدانیم.
سابق  سرپرست  حسینی  سجاد  دکتر 
آذربایجان  فرهنگی  های  پژوهش  مرکز 
ارائه  ضمن  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گزارشی از عملکرد خود، گفت: اصلی ترین 
کار در این مرکز تاسیس کتابخانه تخصصی 
کتابخانه  این  که  است  شناسی  آذربایجان 
در سطح شمالغرب کشور بی نظیر بوده و 

موجب افتخار دانشگاه است.
وی با بیان اینکه برگزاری سمپوزیم ها، 
همایش ها، کارگاه ها و سمینارها در دو سال 
گذشته در این مرکز انجام شده است، افزود: در 
مدت این دو سال تالش کردیم استان اردبیل را با 
نام مطالعات صفویه در سطح کشور معرفی کنیم.
گفتنی است در ادامه با اهدای لوح و 
هدیه از خدمات دکتر سجاد حسینی تجلیل 
و حکم دکتر حسین رحیمی کلور به عنوان 

سرپرست جدید این مرکز به وی اعطا شد.

نظریه پراپ و گریماس« به راهنمایی 
دکتر مسروره مختاری به دوازدهمین 
گردهمایی بین المللی ترویج زبان و 
ادب فارسی به میزبانی دانشگاه رازی 

ارسال شده بود.
نامه  پایان  این  افزود:  وی 
به  شده  انجام  های  بررسی  با 
 1395 سال  برتر  نامه  پایان  عنوان 
شده  انتخاب  کشور  های  دانشگاه 

است.

سرپرست جدید مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان
 دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

انتخاب پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
 به عنوان پایان نامه برتر سال 1395 دانشگاه های کشور
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
باید به مسئولیت های اجتماعی همانند 

فرائض دینی عمل کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نشست  در  صادقی  گودرز  دکتر 
تخصصی دانشگاه سبز، جایگاه و اهم 
بیان این مطلب افزود:  با  فعالیت ها 
زیست  محیط  و  زمین  مقابل  در  ما 
به  باید  که  داریم  هایی  مسئولیت 
درستی به این مسئولیت ها عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید اصالح 
روند را از خود و دانشگاهمان شروع 
کنیم، تصریح کرد: مسئولیت خطیری در 
مورد محیط زیست و حفاظت و صیانت 
از آن داریم و نباید این محیط را به بهانه های 

مختلف آلوده و تخریب کرد.
صادقی با اشاره به اینکه دانشگاه 
داد:  ادامه  باشد،  اخالق  منادی  باید 
محیط  و  دانشگاهیان  از  انتظارات 
دانشگاه باال است و باید به این انتظارات 

پاسخ در خور شان داد.
معاون  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: در دومین جلسه 
شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه  
طرح هوای پاک را مطرح و به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد داده 
ایم تا در صورت تایید نهایی در تمامی                   

دانشگاه های کشور اجرا شود.
وی با بیان اینکه با همکاری مرکز 
رشد و فناوری های دانشگاه طرح هایی 
را در زمینه مدیریت سبز دنبال می کنیم، 
این  در  ارزشمند  طرح  سه  داد:  ادامه 
زمینه از طریق مرکز رشد و فناوری 
پیشنهاد شده است که یکی از آنها در 
حال بررسی است تا در صورت تایید 

نهایی اجرا شود.
محرم زاده با بیان اینکه در بحث 
مدیریت سبز دانشگاه نیازمند همکاری 
و مشارکت تمامی همکاران دانشگاه 
هستیم، افزود: کاهش استفاده از کاغذ 

جریان  کارگاه  جلسات  سلسله 
سیاسی  و  فرهنگی  فکری،  شناسی 
اساتید                          اندیشی  هم  دفتر  همت  به 
نهاد رهبری دانشگاه محقق اردبیلی برای 

اساتید این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
دکتر سلیمانی در این کارگاه به بررسی 
مسائل و مشکالت فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی کشور پرداخت و در تشریح 
جزئیات بحث جریان شناسی تاکید 
کرد: جریان شناسی یک نگاه عالمانه، 
کشف  دنبال  به  و  اندیشانه  ژرف 
حقیقت و اصالح امور است که در 

مقابل جریان سازی است.
سازی  جریان  کرد:  اضافه  وی 
یک حرکت نادرست است و آن از 

در بخش اداری و اتوماسیون یکی از 
کارهای انجام شده در زمینه مدیریت 

سبز دانشگاه محقق اردبیلی است.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون   
منابع دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
تفکیک زباله در آزمایشگاه های دانشگاه 
را در دستور کار خود قرار داده ایم و 
در حال خرید سطل های زباله در این 

مورد هستیم.
آگاهی  ایجاد  اینکه  بیان  با  وی 
نکته مهم و قابل تاملی است، افزود: 
صورت  به  باید  مسائل  اینگونه  در 

خودمسئوالنه عمل کرد.
مهندس محمد خداپرست مدیر 
کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل 
گفت: مصرف آب در ایران نسبت به 
متوسط جهانی 2 برابر و مصرف بنزین 

در ایران 6 برابر متوسط جهانی است.
وی ادامه داد: ایران دهمین مصرف 
کننده انرژی در جهان و هفتمین کشور 

آالینده در جهان است.
اینکه  به  اشاره  با  خداپرست 
در  سبز  جامعه  مسیر  در  حرکت 
حقیقت حرکت در مسیر توسعه است، 
اظهار کرد: کاهش آالینده ها، توسعه 
فناوری های سبز و بهبود کیفیت آب و 
هوا از مهمترین برنامه های برای حفظ 

حب و بغض افراد خاّصی صورت 
می گیرد.

جنگ،  اینکه  بیان  با  سلیمانی 
جنگ  و  نیست  اصطالحات  جنگ 
آخرین  کرد:  تصریح  است؛  مفاهیم 
لیبرالیسم است که  ماّدی بشر  تفکر 

محیط زیست است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست 
اینکه 119  به  اشاره  با  اردبیل  استان 
عنوان  به  جهان  سطح  در  دانشگاه 
دانشگاه سبز شناخته می شوند، تصریح 
کرد: در ایران دانشگاه صنعتی اصفهان به 
عنوان دانشگاه پایلوت در دانشگاه سبز، 
دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه 
زنجان از جمله دانشگاه های سبز کشور 

شناخته می شوند.
دکتر محمد باشکوه مشاور علمی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اهداف کالن این دانشگاه در زمینه 
مدیریت سبز گفت: دستیابی به معیارهای 
المللی و  بین  دانشگاه سبز در سطح 
ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در 
فهرست دانشگاه های سبز دنیا از جمله 
سبز  مدیریت  زمینه  در  کالن  اهداف 

است.
وی با اشاره به اهداف خرد دانشگاه 
محقق اردبیلی در مقوله مدیریت سبز 
تصریح کرد: برنامه ریزی جهت اجرای 
مدیریت سبز، سیاستگذاری در زمینه 
بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت 
پسماندهای جامد و آموزش و ترویج 
اصول محیط زیست از اهداف خرد 

دانشگاه در این مورد است.

معادل کفر، شرک و الحاد  است و 
در مقابل اسالم قرار دارد.

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر 
دنیای  دو  لیبرالیسم  و  اسالم  اینکه 
داشت:  اظهار  ناپذیرند،  آشتی 
تک  تک  که  دارد  عقیده  هرکسی 

باشکوه با یادآوری اهم برنامه های 
بلند مدت دانشگاه محقق اردبیلی در 
مدیریت سبز ادامه داد: شناسایی تمامی 
شکل های مصرف انرژی در دانشگاه، 
گردآوری اطالعات مربوط به آب و 
خاک، برگزاری همایش های علمی، 
فنی و تخصصی و تدوین سیاست های 
تشویق کارکنان در رعایت دستور العمل 
مربوط به مدیریت سبز از جمله این ها 

هستند.
دانشگاه  رئیس  علمی  مشاور   
محقق اردبیلی ادامه داد: اعالم هفته سبز 
در دانشگاه و طراحی و بهینه سازی 
مصرف انرژی از اهم برنامه های کوتاه 

مدت است.
دکتر بهرام گسیلی مدیر دفتر فنی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: به منظور 
دانشگاه،  در  سبز  مدیریت  اجرای 
شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه 

را راه اندازی کردیم.
وی با اشاره به اینکه در این شورا 
افزود:  ایم،  داده  تشکیل  کمیته  دو 
مصرف  الگوی  اصالح  های  کمیته 
و کمیته فرهنگی آموزشی به همین 
منظور در دانشگاه تشکیل شده است.
جایگزینی                  داد:  ادامه  گسیلی 
چراغ های خیابانی از نوع LED کم 
جای  به  وات   120 توان  با  مصرف 
طراحی                                                                      بخاری،  گازی  های  چراغ 
داخلی  فضاهای  روشنایی  مجدد 
ساختمان ها با المپ های کم مصرف، 
های  چراغ  از  حداکثری  استفاده 
فلورسنت با المپ T5 از جمله اقدامات 
دانشگاه در زمینه بهینه سازی مصرف 

انرژی است.
یادآور می شود که در این برنامه 
اعضای هیات علمی و کارمندان به ارائه 
نظرات خود پرداخته و از دکتر مهدی 
داوری به جهت راه اندازی آزمایشگاه 
مرکزی با اهدای لوح و جوایزی تقدیر 

شد.

سلول های وجود او لیبرالیسم است، 
کافر  و  باشد  مسلمان  تواند  نمی 

مطلق است.
وی در ادامه بحث های خود با 
تبیین جایگاه جمهوری اسالمی ایران 
در میان دیگر نظام ها، گفت: در بیان 
ساده نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران مقدمه ای بر تشکیل حکومت 
از  نظام  این  حفظ  و  است  اسالمی 

اوجب واجبات است.
والیت  بحث  باب  در  سلیمانی 
از  منظور  کرد:  خاطرنشان  نیز  فقیه 
والیت مطلقه فقیه یعنی تمام منویات 
حال  در  و  است  تحقق  قابل  ولی 
حاضر زمانی شاهد گسترش عدالت 
تمام  که  بود  خواهیم  جامعه  در 
به طور  مقام معظم رهبری  منویات 

صد در صد تحقق پیدا کند.

کسب 5 مقام کشوری توسط 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

 در سی و دومین جشنواره سراسری 
قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
از کسب 5 مقام کشوری توسط دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی در سی و دومین جشنواره سراسری قرآن 

و عترت دانشجویان سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از معاونت 
فرهنگی و دانشجویی، دکتر عباس فنی اصل گفت: 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی موفق به کسب پنج 
مقام کشوری در سی و دومین جشنواره سراسری قرآن 

و عترت دانشجویان سراسر کشور شدند.
وی افزود: در این دوره از مسابقات که در شهریور 
ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 
طبیعی گرگان برگزار شد، جعفر دیوانبگی موفق به 
کسب مقام اول کشوری در رشته نرم افزار قرآنی، مرضیه 
شهیدی موفق به کسب مقام اول کشوری در بخش 
شعر، آرش سلیملر موفق به کسب مقام دوم کشوری در 
بخش وبالگ قرآنی، زهرا زایر موفق به کسب مقام دوم 
کشوری در بخش پرسمان معارفی و محمد مافی موفق 
به کسب مقام سوم کشوری در بخش حفظ موضوعی 

قرآن شدند.

دیدار نماینده خلخال و کوثر در 
مجلس شورای اسالمی با رئیس 

دانشگاه محقق اردبیلی 

نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی با 
حضور در دانشگاه محقق اردبیلی، با رئیس این دانشگاه دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز صادقی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت های دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: از 12 دانشجوی 
اعزامی دانشگاه محقق اردبیلی به المپیاد علمی دانشجویی 

کشور، شش نفر موفق به کسب رتبه زیر 15 شده اند.
وی افزود: این شش دانشجو به عنوان افراد برتر و نخبه 
شناخته می شوند و بنا به درخواست خود می توانند در هر 
دانشگاهی که تمایل داشته باشند، در مقطع کارشناسی ارشد 

ادامه تحصیل دهند.
صادقی با بیان اینکه در دانشگاه محقق اردبیلی محیطی 
امن و بدون استرس برای دانشجویان مهیا است، تصریح کرد: 
در این دانشگاه با کمترین امکانات به سوی کسب موفقیت ها 
پیش می رویم و دانشگاه در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.

دکتر بشیر خالقی نماینده خلخال و کوثر در مجلس 
شورای اسالمی نیز ضمن بیان مسائلی در زمینه آموزش عالی 
استان، خواستار توجه ویژه دانشگاه به شهرستان های خلخال و 

کوثر در زمینه توسعه آموزش عالی شد.
گفتنی است در این دیدار طرح ایجاد مجتمع فرهنگی و 
ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی در شهرستان خلخال مطرح و 
مقرر گردید این طرح توسط مسئوالن دانشگاه مورد بررسی 

قرار گیرد.

برگزاری کارگاه جریان شناسی فکری، فرهنگی و سیاسی

باید در مسئولیت های اجتماعی به مانند فرائض دینی عمل کنیم
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
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علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
این دانشکده در 43 رشته تحصیلی و در 
سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد 

و دکتری دانشجو پذیرش می کند.
در  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
با  دانشگاه؛  عمومی  روابط  با  گفتگو 
در  رشته   15 افزود:  خبر  این  اعالم 
مقطع کارشناسی، 23 رشته در مقطع 
کارشناسی ارشد و 5 رشته در مقطع 
گروه   7 در  که  دارد  وجود  دکتری 

آموزشی به تحصیل می پردازند.
 2 اکنون  هم  اینکه  بیان  با  وی 
سه  در  دانشجو  نفر   611 و  هزار 
دانشکده  در  تحصیل  مشغول  مقطع 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 
اردبیلی هستند، ادامه داد: هزار و 795 
نفر در مقطع کارشناسی، 675 نفر در 
مقطع کارشناسی ارشد و 141 نفر در 
مقطع دکتری در این دانشکده مشغول 

تحصیل هستند.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی یادآور 

در  علمی  هیات  عضو  نفر   72 شد: 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشغول 

تدریس هستند.
از  نفر   18 پور،  ابراهیم  گفته  به 
دانشیاری،  علمی  مرتبه  دارای  اساتید 
علمی  مرتبه  دارای  اساتید  از  نفر   46
استادیاری و 8 نفر از اساتید دارای مرتبه 

علمی مربی هستند.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
اردبیلی اضافه  انسانی دانشگاه محقق 
کرد: 11 نفر از اساتید در گروه باستان 

شناسی و تاریخ، 11 نفر در گروه الهیات 
و علوم سیاسی، 6 نفر در گروه هنر، 11 
نفر در گروه زبان های خارجی، 6 نفر 
در گروه زبان و ادبیات فارسی، 11 نفر 
در گروه مدیریت و اقتصاد و 16 نفر در 

گروه جغرافیا تدریس می کنند.
کرد:                                 اضافه  پور  ابراهیم 
رشته های باستان شناسی، جغرافیا و 
ادبیات  و  زبان  شهری،  ریزی  برنامه 
سه  در  طبیعی  جغرافیای  و  فارسی 
مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

عرفان،  و  ادیان  های  رشته  و  دکتری 
مدیریت، علوم سیاسی، زبان و ادبیات 
عربی، تاریخ و آموزش زبان انگلیسی 
در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد و رشته هنر در مقطع کارشناسی 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در 

تدریس می شود.
وی با اشاره به امکانات دانشکده 
کرد:  تصریح  انسانی  علوم  و  ادبیات 
انسانی،  علوم  تخصصی  کتابخانه 
و  حکمت  اتاق  جغرافیا،  آزمایشگاه 
الدین  صفی  شیخ  کتابخانه  و  فلسفه 
اردبیلی از جمله امکانات این دانشکده 

هستند.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این 
دانشکده آماده است تا به نهادهای دولتی و 
غیردولتی در زمینه کتاب های تخصصی، 
کارگاه های آموزشی تخصصی، ارائه 
قالب  در  تخصصی  های  مشاوره 
در  مشارکت  موجود،  های  رشته 
تخصصی  های  کمیته  و  ها  کارگاه 

سازمان هاخدمات ارائه دهد.

کسب مقام چهارم
 مسابقات وزنه برداری 

دانشجویان جهان توسط 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب مقام چهارم مسابقات 
وزنه برداری دانشجویان جهان توسط دانشجوی این 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
احمدزاده از کسب مقام چهارم مسابقات وزنه برداری 
دانشجویان جهان توسط دانشجوی این دانشگاه خبر 
داد و گفت: محسن دادرس وزنه بردار دسته سنگین 
وزن تیم دانشجویان ایران و دانشجوی دانشگاه محقق 
اردبیلی به مقام چهارم مسابقات دانشجویان جهان رسید 

تا پرونده وزنه برداری ایران در یونیورسیاد بسته شود.
وی افزود: در روز پایانی مسابقات وزنه برداری 
یونیورسیاد و در دسته 105 + کیلوگرم محسن دادرس 
پس از وزنه برداران ارمنستان، چین تایپه و کره جنوبی 

چهارم شد.
قهرمان  نایب  میناسیان  داد: گور  ادامه  احمدزاده 
المپیک ریو و دارنده مدال برنز 2015 جهان از ارمنستان 
قهرمان مسابقات شد و چن شین چیه دارنده دو طال 
و دو نقره آسیا از چین تایپه بر سکوی نایب قهرمانی 

ایستاد و وزنه بردار کره جنوبی سوم شد.

سرپرست معاونت آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی منصوب شد 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، 
دکتر ترحم مصری به عنوان سرپرست معاونت آموزشی 

و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از 
سوی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر ترحم مصری 
و تحصیالت  آموزشی  معاونت  عنوان سرپرست  به 

تکمیلی این دانشگاه منصوب شد.
در بخش هایی از حکم دکتر ترحم مصری آمده 
و  انقالبی  تعهد  اجرایی،  کار  سوابق  به  نظر  است: 
عالقه مندی جنابعالی به رشد و توسعه علمی کشور 
به عنوان سرپرست  این حکم  به موجب  استان،  و 
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت 

منصوب می شوید.
یادآور می شود دکتر ترحم مصری دانشیار دانشکده 

کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.
گفتنی است پیش از این دکتر مرتضی ابراهیمی 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 

اردبیلی بود.

دانشکده ادبیات در 43 رشته دانشجو پذیرش می کند
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی:

به همت مرکز پژوهش های فرهنگی 
آذربایجان و گروه فلسفه دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی، نشست تخصصی »فلسفه در 

آذربایجان« برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
فلسفه  گروه  مدیر  پیکانی   دکتر جالل 
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی  ضمن 
تشریح روند حیات و رشد فلسفه مسلمین 
ابوحامد  از  بعد  آذربایجان در  منطقه  در 
محمد غزالی، اظهار داشت: تحت تأثیر 
اندیشه غزالی در ممنوعیت علوم عقلی، 
دانش فلسفه نیز در سرتاسر جهان اسالم 
محدود گشت و در این بین آذربایجان در 
ایران به عنوان تنها مأمن و پناهگاه این دانش 
باقی ماند و فلسفه مسلمین در این منطقه 
امکان بقا یافت و توانست از آماج حمالت 

غزالی در امان بماند. 
وی افزود: معاصر با دوران ایلخانان 
مغول و در فضای فکری متأثر از اندیشه 
غزالی در ممنوعیت علوم عقلی، فلسفه 
عملی در ربع رشیدی تبریز و فلسفه عملی 

دفاع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
مقدس، بسیجیان دانشگاه محقق اردبیلی 

عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت 
اردبیلی در مراسم بدرقه  دانشگاه محقق 
بسیجیان دانشگاه به مشهد مقدس ضمن 
گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، 
گفت: پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 
با همکاری سایر حوزه های دانشگاه، برنامه 
های مختلفی را در این هفته برگزار خواهد 

کرد.
وی با بیان اینکه اردوی زیارتی مشهد 
برنامه های تدارک دیده  از  مقدس یکی 
شده برای این هفته است، ادامه داد: بسیجیان 

و نظری در رصدخانه مراغه توسعه پیدا کرد. 
منطقه  پیشتازی  به  اشاره  با  پیکانی 
آذربایجان در آشنایی با فلسفه غرب در 
دوران مشروطه تصریح کرد: معاصر با این 
آذربایجان مشغول  در  فیلسوفانی  دوران 
مطالعه در حوزه فلسفه مسلمین بودند و 
این فیلسوفان به فلسفه غرب نیز التفاتی 
داشتند که از بارزترین نمونه های ایشان 

دانشگاه در مدت یک هفته با حضور در 
از فیوضات  امام رضا)ع(  بارگاه ملکوتی 

معنوی بهره مند خواهند شد.
مهندس علیرضا دستور مدیر حراست 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: شهدای 
گرانقدر از ناموس و وطن ما دفاع کردند و ما 

باید قدردان آنان باشیم.
زحمات  از  قدردانی  ضمن  وی 
مسئوالن دانشگاه برای تدارک این اردوی 
زیارتی، افزود: ما زائران بارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( با حضور در مزار شهدای گمنام، 
با شهدا عهد و پیمان می بندیم تا رهرو 
والیت و رزمنده واقعی باشیم و امیدواریم 
ائمه  و  خدا  خانه  زیارت  کربال،  برات 

معصومین را دریافت کنیم.

مدرس زنوزی است که در آن دوران افکار 
و آرای کانت را خواند و نقدهایی بر آن 

نوشت.
از  برخی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
روشنفکران و فرنگ رفتگان این منطقه 
در عهد مشروطه، با وجود اشتغال به امر 
سیاست نسبت به فلسفه غرب نیز بی توجه 

نبودند. 

انضمامی و کاربردی  پیکانی ضمن 
منطقه  در  غالب  فلسفی  تفکر  خواندن 
آذربایجان، در تبیین نمودهای این تفکر 
اظهار داشت: تأکید بر استواری و کارایی در 
معماری سبک آذری خصوصاً در دو نمونه 
بارز گنبد سلطانیه و ارگ علیشاه و همچنین 
اصرار بر یافتن راهکارهای عملی در رفع 
عقب ماندگی ایرانیان در جریان جنگ  های 
ایران و روس در ولیعهد نشین تبریز عهد 
عباس میرزا بدون داشتن هیچ گونه پایه 

نظری، نمودهای بارز این رویکرد است.
وی گفت: عدم اقبال به علوم انسانی 
و اشتیاق وافر به علوم تجربی و ریاضی در 
منطقه آذربایجان در دوران حال نیز متأثر از 
همین جریان شکل گرفته است و این عدم 
تعادل بین حوزه عمل و نظر بسیار آسیب 

زننده می باشد.
اهدای  با  نشست  این  است  گفتنی 
پرتره دکتر جالل پیکانی اثر دانشجویان 
گروه هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

به پایان رسید.

برگزاری نشست تخصصی »فلسفه در آذربایجان« در دانشگاه محقق اردبیلی

بسیجیان دانشگاه محقق اردبیلی عازم مشهد مقدس شدند
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و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
دانشجو در سه  نفر  تحصیل هزار و 17 
مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

در این دانشکده خبر داد.
دکتر معرفت سیاهکوهیان در گفتگو 
با روابط عمومی دانشگاه با اعالم این خبر 
افزود: 619 نفر در مقطع کارشناسی، 331 
نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 67 نفر در 

مقطع دکتری تحصیل می کنند.
وی با بیان اینکه در این دانشکده سه 
گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، 
روانشناسی و علوم تربیتی وجود دارد، ادامه 
داد: هر گروه دارای رشته هایی در سه مقطع 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 

هستند.
سیاهکوهیان با بیان اینکه 33 نفر عضو 
هیات علمی در دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی تدریس می کنند، افزود: 6 نفر 
دارای مرتبه علمی استاد، 11 نفر دانشیار، 15 
نفر استادیار و یک نفر مربی در این دانشکده 

با حضور مدیرکل بازرسی و ارزیابی 
عملکرد استانداری اردبیل و هیات رئیسه 
در  کتاب  تخصصی  نمایشگاه  دانشگاه، 

دانشگاه محقق اردبیلی آغازبکار کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در مراسم آغازبکار این نمایشگاه 
خوشحالی  بسی  جای  اینکه  بیان  با 
است که نمایشگاه های مختلف توسط 
کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود، 
کتابخانه  ساختمان  کرد:  اظهارامیدواری 
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی با امکانات 
جدید و مدرن با 10 میلیارد تومان اعتبار تا 

دهه فجر سالجاری به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه دانشجویان این دانشگاه 
المپیادهای  و  ها  جشنواره  مسابقات،  در 
علمی، فرهنگی و ورزشی مختلف حائز 
مقام های برتر شده اند، تاکید کرد: برای 
دانشجویان،  این  های  تالش  از  قدردانی 
نمایشگاه  این  از  خرید  برای  کتاب  بن 

اختصاص خواهد یافت.
صادقی به حمایت از بخش خصوصی 
به ویژه ناشران کتاب تاکید و اظهارامیدواری 

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های 
اردبیل گفت:  فرهنگی دانشگاه های استان 
حرکت جمعی باید در دانشگاه های استان 

تقویت و نهادینه شود.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عباس فنی اصل با بیان اینکه در کار 
تصریح  دارد،  وجود  الهی  برکت  جمعی 
کرد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی که در 
دانشگاه های استان برگزار می شود باید از 

نظر کیفی و علمی سرآمد باشند.
برنامه های  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شود،  برگزار  امروز  نسل  زبان  به  فرهنگی 
افزود: با برگزاری برنامه ها به زبان نسل جدید، 

تاثیرگذاری برنامه ها بیشتر خواهد بود.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
محقق اردبیلی ادامه داد: نباید صرفا برای رفع 
تکلیف برنامه اجرا کرد بلکه باید برنامه ها 

هدفدار و تاثیرگذار باشد.

مشغول تدریس و پژوهش هستند.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
داد: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی این 
دانشکده دارای 3سالن ورزشی ) خواهران و 
برادران (، چمن فوتبال، پیست دو و میدانی 

و مرکز سالمت و تندرستی است.
و  سالمت  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
برجسته گروه  اساتید  نظر  زیر  تندرستی 

کرد: در برگزاری نمایشگاه های آتی، عرضه 
کتاب در حوزه پزشکی نیز مدنظر قرار گیرد.
رئیس  شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
رسانی  اطالع  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در حال حاضر 
دسترسی به کلیه پایگاه های اطالعاتی معتبر 
ملی و جهانی در دانشگاه محقق اردبیلی 

میسر شده است. 
وی افزود: همچنین از مهرماه سالجاری 
 ISI امکان دسترسی به جدیدترین مقاالت

فنی اصل با اشاره به ضرورت تالش برای 
ارتقای برنامه های فرهنگی گفت: برنامه های 
دانشگاه های استان نباید محدود به داخل 
دانشگاه ها باشد بلکه باید به مسئولیت خود 

در قبال جامعه هم عمل کنیم.
رئیس شورای هماهنگی فعالیت های 

فعالیت                       ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت 
ابعاد  در  مرکز  این  کرد:  اظهار  کند،  می 
استعدادیابی  شامل  ورزشی  مختلف 
ورزشی، تغذیه ورزشی، ماساژ ورزشی، 
تخصصی  تمرینات  اصالحی،  حرکات 
ورزشی برای قهرمانان و غیره آماده ارائه 
خدمات به اقشار مختلف جامعه بوده و 
ارائه  جهت  نیز  بدنی  تربیت  آزمایشگاه 
خدمات در زمینه های پژوهشی، آموزشی 

از بیش از 200 پایگاه معتبر علمی به صورت 
کامال آنالین، دسترسی به مقاالت خارج از 
200 پایگاه علمی به صورت آفالین، امکان 
دانلود خودکار مقاالت به صورت شبانه 
افزار  اندازی نرم  روزی و 24 ساعته، راه 
همانند جوی بین المللی برای ارزیابی و 
تشخیص سرقت علمی، دسترسی مستقیم 
به پایگاه های علوم اطالعاتی کشاورزی، 

ریاضیات و آمار نیز مهیا خواهد شد.
این  اینکه در  بیان  با  شهبازی شیران 

فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل و معاون 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
تصریح کرد: در دانشگاه محقق اردبیلی تمرکز 
زدایی کرده و اجرای بخشی از برنامه های 

فرهنگی را به دانشکده ها تفویض کرده ایم.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 

و ورزشی آماده است. 
سیاهکوهیان افزود: گروه تربیت بدنی 
و علوم ورزشی دارای یک فصلنامه علمی- 
پژوهشی است که در بخش پژوهشی به کل 

کشور خدمات ارائه می کند.
و  تربیتی  علوم  گروه  گفت:  وی 
مرکز  دارای  دانشکده  این  روانشناسی 
جامع خدمات روانشناختی و مشاوره و 
آزمایشگاه روانشناسی جهت ارائه خدمات 
در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
اجتماعی از قبیل مهارت های اجتماعی، 
شیوه های فرزند پروری، روابط زوجین، 
شغلی،  تحصیلی،  اجتماعی،  مناسبات 
خانواده و کارآفرینی و همچنین در ابعاد 
مختلف روانشناسی زیر نظر روانشناسان 
و مشاورین برجسته این گروه آماده ارائه 

خدمات است.
به گفته سیاهکوهیان این گروه دارای 
دو فصلنامه علمی- پژوهشی است که در 
بخش پژوهشی به کل کشور خدمات ارائه 

می دهد.

در  کتاب  عنوان  هزار  شش  نمایشگاه 
زیرشاخه های فنی و مهندسی، علوم پایه، 
کشاورزی و علوم طبیعی، علوم ریاضی و 
علوم انسانی عرضه شده است، ادامه داد: از 
این شش هزار عنوان کتاب، پنج هزار و 200 
عنوان کتاب التین، 200 عنوان کتاب عربی 

و 600 عنوان کتاب فارسی هستند.
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع 
رسانی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
ناشران مطرحی همچون دیباگران، آتی نگر، 
آوند دانش)ناشر برتر کشور در سال 1394( 
و جان وایلی)جزو برترین ناشران دنیا( در 
این نمایشگاه حضور دارند، گفت: کتب 
ارائه شده در این نمایشگاه  دارای 20 الی 

60 درصد تخفیف هستند.
کتابخانه  همکاری  از  همچنین  وی 
فرهنگی  های  پژوهش  مرکز  با  مرکزی 
های  برنامه  برگزاری  برای  آذربایجان 

مشترک در آینده نزدیک خبر داد.
پنجم  تا  نمایشگاه  این  است  گفتنی 
مهرماه در محل کتابخانه مرکزی و مرکز 
اطالع رسانی دانشگاه پذیرای بازدیدکنندگان 

است.

حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان گفت: همه ما 
سر سفره والیت نشسته ایم و باید والیتمدار 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه عید غدیر خم از 
بزرگترین اعیاد مسلمانان است، اضافه کرد: در 
این عید، حضرت پیامبر امام جامعه را به امت 

مسلمانان معرفی کرد.
حسنی با اشاره به اینکه باید نقشمان را 
در مسئولیت ها به درستی انجام دهیم، اظهار 
کرد: اگر مسئولیت هایمان را به درستی انجام 
دهیم آنگاه در مسیر خواسته ها و اهداف نظام 

و انقالب حرکت کرده ایم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
بهترین  افزود:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
از  باید  و  است  دین  تبلیغ  فرهنگی،  کار 
دین  تبلیغ  برای  محرم  ماه  های  فرصت 

نهایت بهره را ببریم.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه:

 1017 دانشجو در این دانشکده تحصیل می کنند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 تأسیس بنیاد پژوهشگران 
مدعو دانشگاه محقق اردبیلی 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از 
تاسیس بنیاد پژوهشگران مدعو این دانشگاه خبر داد.

محمد  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
هدف  با  بنیاد  این  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  نریمانی 
شناسایی، جذب، پرورش، حمایت، هدایت و اعتالی 
سطح علمی جوانان و فارغ  التحصیالن با استعداد کشور، 
از طریق انسجام بخشیدن به فعالیت  های آنها تشکیل شده 
است و زیر نظر حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

فعالیت می  کند. 
علمی  المپیادهای  سوم  تا  اول  نفرات  افزود:  وی 
کشوری در رشته  های مختلف، برگزیدگان جشنواره  های 
ملی به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه، برگزیدگان 
اول آثار هنری جهت شرکت در نمایشگاه های معتبر بین 
المللی در هر رشته، رتبه  های برتر)زیر رتبه 100( در آزمون 
سراسری دانشگاه  ها در چهار گروه آزمایشی، رتبه  های 
زیر 10 در آزمون ورودی دوره  های کارشناسی ارشد و 
دوره دکتری در هر رشته-گرایش، فارغ التحصیالن دوره 
 های کارشناسی ارشد با حداقل یک مقاله علمی پژوهشی 
چاپ  شده در مـجالت علمی معتبـر داخلی یا خارجی 
علمی  های  کنفـرانس  در  مقـالــه  دو  ارائه حداقل  و 
معــتبر)به شرط چاپ حداقل خالصه مقاله در کتابچه 
مجموعه مقاالت(، فارغ التحصیالن دوره  های دکتری 
تخصصی با حداقل دو مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده 
ارائه  و  یا خارجی  داخلی  معتبـر  در مـجالت علمی 
حداقل دو مـــقالــه در کنفرانس های علمی معتبر و 
افرادی که حداقل دارای یک اختراع مورد تائید سازمان 
پژوهش  های علمی و صنعتی کشور داشته باشند، می 

 توانند عضو این بنیاد شوند.
قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
محقق  دانشگاه  مدعو  پژوهشگران  بنیاد  عضو  افراد 
نظیر  بنیاد  در  عضویت  مزایای  از  توانند  می  اردبیلی 
و  اختراع  ثبت  پاداش  دریافت  مقاله،  پاداش  دریافت 

انجام طرح  های پژوهشی استفاده نمایند. 
نریمانی گفت: عالقمندان جهت کسب اطالعات 
امور  به مدیریت  بنیاد  بیشتر درخصوص عضویت در 

پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه نمایند.

دکتر حبیب مارالیان به عنوان 
سرپرست دانشکده مغان 

انتخاب شد

با برگزاری انتخاباتی دکتر حبیب مارالیان به عنوان 
مغان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  سرپرست 

دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شد.
دکتر حبیب  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومی 
ریاست  کاندیدای  دو  عبادی  اصغر  دکتر  و  مارالیان 
دانشکده مغان بودند که با 11 رای اعضای هیات علمی 

دانشکده، مارالیان به عنوان سرپرست انتخاب شد.

آغازبکار نمایشگاه تخصصی کتاب در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل:
 حرکت جمعی باید در دانشگاه های استان تقویت شود



دانشگاه  دانشگاهیان  حضور  با 
طشت  سنتی  آئین  اردبیلی،  محقق 
گذاری در مسجد این دانشگاه برگزار 

شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  اردبیلی 
از  سال   400 و  هزار  یک  از  بیش 
شهادت سیدالشهدا می گذرد، گفت: 
ساالر  عزاداری  مراسم  وجود  این  با 
شهیدان هر سال بهتر و باشکوه تر از 
امروز  و  برگزار شده  قبل  سال های 
حتی این مراسم در قلب کشورهای 

غیراسالمی نیز برگزار می شود.
امام  تربت  اینکه  بیان  با  وی 
شفا  دردها  همه  برای  حسین)ع( 
تربت  این  همچنین  افزود:  است، 

تبرک است.
و  والیت  اینکه  بیان  با  حسنی 
امامت در نسل امام حسین)ع( نهفته 
است، تصریح کرد: همچنین دعا نیز 
زیر گنبد سیدالشهدا همیشه مستجاب 

می شود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با 
حسینی  جامعه  که  سوال  این  طرح 
چگونه جامعه ای است و امروز توقع 
جامعه حسینی از ما چیست؟، تاکید 
کرد: عزاداری برای سیدالشهدا صرفا 

سیاه پوشی و گریه کردن نیست، بلکه 
در این 10 روز باید با سیره و سلوک 

سیدالشهدا آشنا شویم.
»طشت  سنتی  آئین  است  گفتنی 
از  گردانی«  »طشت  یا  گذاری« 
به  منسوب  که  است  مراسمی  جمله 
به طور خاص و مردم  اردبیل؛  شهر 
در  و  است  عام  طور  به  آذربایجان، 
این آئین، »طشت« نماد مشک سقای 
است  فرات  رود  نماد  آب،  و  کربال 
که به روی امام حسین)ع( و یارانش 
گذاری،  طشت  مراسم  شد.  بسته 
مراسمی است سنتی که در عزاداری 

شهرستان  در  عمدتاً  و  عاشورا  ایام 
برگزار می شود و طشت های  اردبیل 
می باشد  فرات  از  رمزی  که  را  آب 
آورند  می   ها  حسینیه   و  مساجد  در 
امام  اقدام  از  پیروی  به  این سنت  و 
حسین)ع( و یادآور رفتار جوانمردانه 
که  باشد  می   حّر  سپاه  مقابل  در  او 
 27 روز  در  حضرت،  آن  روایتی  به 
ذیحجه، آب مشک ها را در طشت ها 
ریخته و تمام لشکر حّر و اسبان آنها 

را سیراب کردند.
هر چند که مراسم طشت گذاری 
برگزار  اردبیل  در  صفویه  دوران  از 

شده و قدمتی چندین ساله دارد، اما 
این  برگزاری  اخیر  دهه  سه  دو  در 
و  استان  شهرهای  سایر  در  مراسم 
همچون  همجوار  های  استان   برخی 
زنجان،  غربی،  و  شرقی  آذربایجان 
آستارا، تالش و... نیز مورد توجه قرار 

گرفته است. 
داخلی  فضای  در  است  گفتنی 
مساجد شهر اردبیل سکوهایی وجود 
دارد که روی آنها طشت های بزرگ 
که  می شود  گذاشته  برنزی  و  مسی 
این طشت ها نزد عزاداران حسینی از 

حرمت خاصی برخوردار است.

مدیر مسئول: دکتر گودرز صادقی
سردبیر: دکترعلی اشرف سلطانی طوالرود
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان؛ محمد حسین رهبری دوست ، محمد جواد سلیمان زاده مقدم ، دکتر غالمحسن ایمانزاده 
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 جناب آقایان حجت االسالم والمسلمین حسنی به سمت مسئول دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل ، دکتر ترحم مصری به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ، دکتر فرهاد ذوالفقارپور به سمت سرپرست 
مدیریت تحصیالت تکمیلی، دکتر حسین رحیمی به سمت سرپرست مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان و دکتر حبیب مارالیان به 
سمت سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 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  دکتر مرتضی ابراهیمی در سمت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، دکتر عبداهلل برهانی فر در سمت 
مدیریت تحصیالت تکمیلی، دکتر موسی ترابی در سمت ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان و دکتر سجاد حسینی در سمت 

سرپرستی مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان  نهایت تقدیر و تشکر را داشته و آرزوی توفیقات الهی را برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

عملیات اجرایی فاز اول یادمان 
شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی 

آغاز می شود 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز 
عملیات اجرایی فاز اول یادمان شهدای گمنام دانشگاه محقق 

اردبیلی طی هفته جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
با بیان اینکه طرح مطالعاتی هر سه فاز یادمان شهدای دانشگاه 
محقق اردبیلی توسط شرکت مهندسین مشاور طرح بوم آورد 
در تهران انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه اعتبار برآورد 
شده باالتر از رقم تخصیصی برای کل اعتبار محوطه دانشگاه بود، 
لذا با هماهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی و تالش همکاران 
مدیریت دفتر فنی و مدیریت طرح و برنامه معاونت اداری، مالی 
و مدیریت منابع دانشگاه، مقرر شد این طرح کلی در سه فاز، فاز 
اول جاده کشی و نصب المان، فاز دوم محوطه سازی و پارکینگ 

و فاز سوم طرح سازه گنبدی یادمان شهدا اجرایی شود.
وی با بیان اینکه فاز اول تامین اعتبار شده و فرایند تحویل 
اسناد به پیمانکار اجرایی به اتمام رسیده است، افزود: پیمانکار 
مربوطه از روز پنجشنبه 16 شهریور سالجاری با تجهیز کارگاه 
عملیات اجرایی خود را آغاز کرده و تا پایان مهرماه سالجاری فاز 

اول را به صورت کامل و قابل بهره برداری تحویل خواهد داد.

کارمندان بسیجی نمونه دانشگاه 
محقق اردبیلی تجلیل شدند 

طی مراسمی با اهدای لوحی از کارمندان بسیجی نمونه 
دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر گودرز صادقی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به ضرورت اخالق مداری 
تصریح کرد: باید اخالق نبوی را در همه حال رعایت کنیم چرا 

که اخالق از سفارشات بزرگان دینی است.
وی با بیان اینکه کارمندان بسیجی باید با ارتقای راندمان 
کاری الگویی برای دیگر کارمندان باشند، تصریح کرد: بهترین 
کار برای نظام و انقالب خدمت به مردم و صاحبان اصلی نظام 

و انقالب است.
صادقی با اشاره به اینکه باید خدمت مطلوب به مردم را در 
دستور کار خود قرار دهیم، ادامه داد: خدمت به مردم در همه حال 

و در هر پستی امکانپذیر است.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت و معاون 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هم اکنون 
حدود 300 نفر از کارکنان دانشگاه عضو پایگاه مقاومت دانشگاه 

هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری 88 برنامه توسط پایگاه 
مقاومت دانشگاه اجرا شده است، ادامه داد: در این مدت 120 
کارت عضویت صادر یا تمدید شده و 17 عضو جدید هم 

جذب کرده ایم.
فنی اصل با اشاره به اینکه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق 
اردبیلی فعال و پویا است، اضافه کرد: پایگاه در مسیر والیت 
حرکت کرده و دنبال پیاده کردن منویات مقام معظم رهبری است.
فرمانده پایگاه مقاومت و معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: ما در پایگاه مقاومت اصل نظام 

و انقالب را در نظر می گیریم.
سرهنگ وحید جمشیدی مسئول بسیج کارمندان سپاه 
اردبیل با بیان اینکه بسیج جناحی نیست، گفت: بسیج متعلق به 
انقالب اسالمی است و نباید آن را در دسته بندی های سیاسی 

قرار داد.
وی با بیان اینکه جناحی کردن بسیج قطعا به بسیج ضربه 
خواهد زد، تصریح کرد: امروز دسته بندی به صورت انقالب و 

ضد انقالب است و ما خاک پای انقالبیون هستیم.

برگزاری آئین سنتی طشت گذاری در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی


