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مقام معظم رهبری:
شما دانشجويان  ستارگان درخشانى 
هستيد كه آسمان آينده اين كشور را 

نورباران كرده  ايد.

حضور دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی 

در راهپیمایی روز
 13 آبان

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری دانشگاه 
محقق اردبیلی و 

کمیته ملی موزه های 
ایران)ایکوم(

کلکسیون گیاهان 
دارویی دانشگاه 
محقق اردبیلی 

افتتاح شد

پیام رئیس دانشگاه
 محقق اردبیلی

 به مناسبت سالگرد 
۱۳ آبان

رئیس شبکه دانشمندان 
جهان اسالم:

علم در هستی 
معنا دارد

تشکیل کمیته 
مشترک علمی ایران و 
گرجستان در دانشگاه 

محقق اردبیلی

زينب)س(  حضرت  قرارگاه  فرمانده 
گفت: ايران و ايرانى بايد با عزت و اقتدار در 

دنيا زندگى كند.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
سردار رحيم نوعى اقدم در نشست تخصصى 
استکبارستيزی در دانشگاه محقق اردبيلى با 
انسانى مهمترين  نيروی  اينکه عنصر  بيان 
مولفه هر جامعه است، گفت: امروز در دنيا 
هيچ انسانى نمى تواند تکنولوژی را به كار 

جاهد  عالمى  اينکه  مگر  گيرد؛ 
و  باشد  حماسى  دانشمندی  و 
روحيه بکارگيری تکنولوژی در 

شرايط سخت را داشته باشد.
با بيان اينکه امروز با   وی 
سفير  عنوان  به  مردم  پشتيبانى 
عشق و يک فرمانده مقتدر در 
عرصه بين المللى هستم، افزود: 
به تربيت نسل حاضر و آينده نياز 
داريم تا مجاهدانى تربيت شوند 
كه از عزت و شرف ما دفاع كنند.

دفاع  دوران  فرمانده  اين 
دانشگاهيان  به  خطاب  مقدس 
گفت: ما در سخت ترين شرايط 
ايستاده ايم تا شما در اوج عزت، 
و  كرده  زندگى  امنيت  و  اقتدار 
انجام وظيفه نماييد و سعى مى 
كنيم كوچکترين غباری از غم و 

اندوه بر پيشانى شما ننشيند تا دست به دست 
هم دهيد و جامعه را تربيت كرده و ارزش 
ها را در انسان ها ايجاد كنيد و آنان را برای 

ساختن آينده كشور آماده كنيد.
نوعى اقدم با تاكيد بر اينکه ايران و ايرانى 
بايد با عزت و اقتدار در دنيا زندگى كند، 
گفت: انقالب اسالمى ايران وقتى استقالل 
خود را اعالم كرد، تئوريسين های دنيا از 

ايران به عنوان قدرت سوم دنيا نام بردند.
اين فرمانده مدافع حرم گفت: دشمنان 
ايجاد جنگ، القاعده، طالبان، تحريم و تهديد 
را عليه ما بکار گرفتند ولى ما كوتاه نيامديم و 

همچنان قهرمانانه ايستاده ايم و كوتاه نخواهيم 
آمد.

وی با بيان اينکه عزت، آزادگى، امنيت و 
اقتدار را در مقابل زحمت، تالش و مقاومت 
به انسان مى دهند، افزود:  امروز آمريکا به 
هيچکدام از خواسته های خود نرسيده و ما 

پيروز ميدان هستيم.
زينب)س(  حضرت  قرارگاه  فرمانده 
تاكيد كرد: امروز ما ثابت كرديم اخالص، 

تواضع، ادب و فروتنى بين المللى ترين زبانى 
است كه به مترجم نياز ندارد.

نوعى اقدم تصريح كرد: جا انداختن پيام 
قدرت، افتخار و پيروزی ها در دل جوانان 
اين سنگر  تا در  وظيفه دانشگاهيان است 
وظيفه قهرمان سازی را مثل خط مقدم با 

جديت، تدبير و برنامه ريزی عمل كنيد.
دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
محقق اردبيلى گفت: برای دانشگاه محقق 
اردبيلى افتخار ارزشمند است كه امروز ميزبان 
شهيد زنده سردار رحيم نوعى اقدم باشد؛ 
چراكه وی از يک خانواده شهيد، مجاهد 

و نخبه است كه دو شهيد نخبه دانشجوی 
مقدس جمهوری  نظام  تقديم  را  پزشکى 

اسالمى ايران كرده اند.
وی با بيان اينکه سوريه، لبنان، عراق و 
هر جايى كه ندای حق طلبى از آن به گوش 
برسد، در شهادت از آنجا باز است، افزود: 
13 آبان روزی است كه جوانان برومند و 
النه  انقالبى  و  روشنفکر  آگاه  دانشجويان 
و  درآوردند  تسخير خود  به  را  جاسوسى 

اين اقدام انقالبى مورد استقبال همگان قرار 
گرفت.

از  حمايت  اينکه  بيان  با  صادقى 
آزادی  نشانه  نيز  زمان  آن  در  دانشجويان 
كرد:  تصريح  بود،  روشنفکری  و  خواهى 
حمايت جانانه امام خمينى)ره( هم از اين 
حركت روح و نشاط ويژه ای به آن بخشيد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى تاكيد كرد: 
ما دانشگاهيان با دانشجويان پيرو خط امام كه 
گروهى از آنها در جبهه های حق عليه باطل 
به شهادت رسيدند، پيمان دوباره مى بنديم و 
هميشه و در همه حال در برابر استکبار سر 

خم نمى كنيم.
عبداهلل  والمسلمين  حجت االسالم 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  مسئول  حسنى 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
نيز ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان 
انقالب  كرد:  اظهاراميدواری  شهدا،  امام  و 
اسالمى ايران به انقالب حضرت مهدی)عج( 

ختم شود.
وی افزود: مدافعان حرم چندين سال 
است در خدمت اهل بيت)ع( هستند 
و اين افتخار بزرگى برای آنها است.

حسنى با بيان اينکه در روزی 
كه انقالب اسالمى ايران پا گرفت، 
قطع  كشور  از  آمريکا  پای  هنوز 
نشده بود، ادامه داد: در همين راستا 
دانشجويان احساس مسئوليت كردند 
و طبق فرمايش مقام معظم رهبری 
آتش به اختيار النه جاسوسى آمريکا 
را فتح كردند و طبق فرمايش امام 
انجام  ديگری  انقالب  خمينى)ره( 

دادند.
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبيلى با بيان اينکه امروز انقالب 
اسالمى ايران به همه دنيا صادر شده 
است، خاطرنشان كرد: همچنين دنيا 
به بركت آگاهى دهى نظام مقدس 
جمهوری اسالمى، رهبری مقتدرانه و خون 
آمريکا  كه  است  فهميده  درستى  به  شهدا 

استکبار جهانى است.
جايى  به  اكنون  اينکه  بيان  با  حسنى 
رسيديم كه در تمامى اخبار دنيا، حرف از 
اسالم  امروز  است؛ چراكه  آمريکا  و  ايران 
امروز  ايستاده است، گفت:  مقابل كفر  در 
دانشجويان انقالبى تر و آگاه تر از دانشجويان 
اول انقالب هستند و اين مهم را در روز 13 

آبان به نمايش خواهند گذاشت.
گفتنى است در پايان مراسم از سردار 

رحيم نوعى اقدم با اهدای هديه تجليل شد.

فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س(:

صفحه5

صفحه11

صفحه2
صفحه8

صفحه6

صفحه3

صفحه7

صفحه12

ایران و ایرانی باید با عزت و اقتدار در دنیا زندگی کند

برگزاری نشست اتحادیه دانشگاه های 
آسیای میانه در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
مشکلی برای تخصیص اعتبار

 بهینه سازی نمازخانه ها نداریم

اقامه  ستاد  رئيس  و  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
نماز اين دانشگاه  گفت: مشکلى برای تخصيص اعتبار 
جهت بهينه سازی و تزئين نمازخانه های دانشکده ها و 

خوابگاه ها نداريم.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر گودرز صادقى 
در جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه محقق اردبيلى گفت: توجه 
به مسائل مذهبى و در راس آن برپايى نماز از برنامه های 
دانشگاه است و ما از هر برنامه ای با محوريت نماز و فرهنگ 

نمازخوانى استقبال مى كنيم.
وی با بيان اينکه در دانشکده ها و خوابگاه های دانشگاه 
اين  افزود:  ايم،  كرده  اندازی  راه  نمازخانه  اردبيلى  محقق 
نمازخانه ها آماده شده و دانشجويان از آنها استفاده مى كنند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به اينکه برای 
تجهيز بيشتر و تزئين نمازخانه های دانشکده ها و خوابگاه ها 
برنامه ريزی مى كنيم، اضافه كرد: اين كار در دستور كار برای 

سال آينده قرار گرفته است.
صادقى با اشاره به كاركردهای مختلف مسجد اظهار كرد: 
بايد از كاركردهای مختلف مسجد برای برنامه های مختلف 

فرهنگى و مذهبى نهايت استفاده را برد.
دانشجويى  و  فرهنگى  معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: اقدامات متعددی برای ترويج 

فرهنگ نمازخوانى در دانشگاه انجام شده است.
وی با اشاره به برخى از اقدامات تصريح كرد: تجليل 
از خادمان نماز، حضور كاركنان و دانشجويان در نمازهای 
جماعت، تامين ائمه جماعات مورد نياز دانشکده ها و مواردی 
از اين دست جزو نقاط مثبت و قوت دانشگاه محقق اردبيلى 

در حوزه نماز و نمازخوانى است.
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مديريت  و  مالى  اداری،  معاون 
گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  منابع 
خودآگاهى  ارتقای  موجب  مطالعه 

افراد مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دّومين  در  زاده  محرم  مهرداد  دكتر 
مركزی  كتابخانۀ  با  آشنايى  همايش 
استنادی  و  اّطالعاتى  های  پايگاه  و 
افزود:  مطلب  اين  بيان  با  موجود 
كشورهای دنيا به سمت سازمان های 
پسامدرن حركت مى كنند و ما نبايد از 

اين قافله عقب بمانيم.
وی با اشاره به جايگاه تکنولوژی 
در عصر حاضر تصريح كرد: امروز با 
وجود تکنولوژی ها، فرد با استفاده از 
اين علم نوين باسواد مطرح مى شود 
و هر فرد خودش يک سازمان مستقل 

محسوب مى شود.
فرد  هر  اينکه  بيان  با  زاده  محرم 
توسعه  پازل  در  خود  سهم  به  بايد 
داد:  ادامه  كند،  نقش  ايفای  اجتماعى 
بايد با مطالعه، خودآگاهى را ارتقا داده 
و به كار و جايگاه خود در سازمان غنا 

ببخشيم.
مديريت  و  مالى  اداری،  معاون 
اظهار  اردبيلى  محقق  دانشگاه  منابع 
كرد: تغيير در دانش، نگرش و رفتار 

انسان و نهايتا تغيير سازمانى خود را 
نشان مى دهد و بايد در راستای تغيير 
استفاده  راندمان خود  بردن  باال  برای 

كنيم.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  حسنى 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبيل و مسئول نهاد نمايندگى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: همه ما بايد قسمتى از 
منزل خود را به كتابخانه و كتابخوانى 

تخصيص دهيم.
بزرگان  توصيه  به  اشاره  با  وی 
دين تصريح كرد: بزرگان دين توصيه 

كرده اند كه يا خودمان عالم باشيم يا 
دوستدار عالمان باشيم و اين با مطالعه 

محقق مى شود.
حسنى اضافه كرد: امروز جهالت 
مدرن دنيا را فرا مى گيرد اما بزرگترين، 
ترين  پرمحتوا  و  ترين  غنى  بهترين، 
ما  دينى  كتاب  به  مربوط  دنيا  كتاب 

يعنى قرآن است.
دكتر حبيب شهبازی شيران رئيس 
كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: دّومين 
مركزی  كتابخانۀ  با  آشنايى  همايش 
استنادی  و  اّطالعاتى  های  پايگاه  و 
موجود با هدف افزايش توانايى های 

و  دانشى  های  مهارت  و  شناختى 
اّطالعات  از  بهينه  و  كارآمد  استفادۀ 
های  پايگاه  راهنماهای  و  نياز  مورد 
اّطالعاتى و كتابخانه های ديجيتال و 
ترغيب هر چه بيشتر به  امر پژوهش 
و  خودكفايى  به  ورود  گاه  آی  )در 
استقالل(، به توّسط اين مركز برگزار 

مى شود. 
وی اضافه كرد: برگزاری كارگاه 
پورتال  با  آشنايى  آموزشى  های 
های  پايگاه  و  مركزی  كتابخانۀ 
دانشجويان  ويژۀ  موجود،  اّطالعاتى 
آشنايى  تکميلى،  تحصيالت  مقاطع 
ويژۀ   Scopus اّطالعاتى  پايگاه  با 
تحصيالت  مقاطع  دانشجويان 
اّطالعاتى  پايگاه  با  آشنايى  تکميلى، 
ويژۀ   ISI )web of science«
تحصيالت  مقاطع  دانشجويان 
نحوۀ جستجو  با  آشنايى  و  تکميلى 
و امانت كتاب در پورتال و نرم افزار 
دانشجويان  برای  مركزی  كتابخانۀ 
ديگر  از  تحصيالت  مقاطع  كّليّۀ 
آخر  هفتۀ  در  كه  است  هايى  برنامه 
سال  آذرماه  اّول  نيمۀ  و  ماه  آبان 
و  مركزی  كتابخانۀ  توّسط  جاری 
محّقق  دانشگاه  رسانى  اّطالع  مركز 

اردبيلى انجام خواهد شد.

انعقاد تفاهم نامه
 همکاری علمی موسسه 

فرهنگی موزه ها و دانشگاه 
محقق اردبیلی

 )موزه تاریخ علوم اردبیل(

از  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس  مقام  قائم 
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمى موسسه فرهنگى 
تاريخ  )موزه  اردبيلى  محقق  دانشگاه  و  ها  موزه 

علوم اردبيل( خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
محمد نريمانى با اعالم اين خبر، گفت: دانشگاه 
محقق اردبيلى در راستای گسترش همکاری های 
با نهادهای علمى و  علمى، آموزشى و پژوهشى 
ای   موزه   های  فعاليت   گسترش  نيز  و  تخصصى 
موضوعات  پژوهش  و  نمايش  الخصوص   على 
علمى  همکاری  نامه   تفاهم  دينى،  و  ملى 
منعقد  بنياد  های  موزه   فرهنگى  موسسه  با 

كرد.
زمينه  در  فرهنگى  موسسه  اين  افزود:  وی 
شناسنامه  تهيه  كارشناسى،  مرمت،  ساماندهى، 
و  طراحى  ای،  موزه   آثار  برای  هنری  و  علمى 
ظروف،  شامل  موزه ای  آثار  تجهيز  و  تفکيک 
جنگ  سفالينه،  پوشاک،  فرش،  لوستر،  تنديس، 
ايرانى  نفيس  نقاشى  تابلوهای  زيورآالت،  افزار، 
و خارجى، نقشه  های جغرافيايى قديمى به ويژه 
خليج فارس و مرقعات خوشنويسى خطى، درب 
و  ها  كاشى  و  ارزش  با  قديمى  های  پنجره   و 

تابلوكاشى های نفيس فعاليت دارد.
نگهداری  گردآوری،  كرد:  تصريح  نريمانى 
و مستندسازی اشيا و آثار موزه ای و نيز بهره 
آنها  از  آموزشى  و  پژوهشى  نمايشى،  برداری 
جهت استفاده و جذب هر چه بيشتر مخاطب و 
همچنين ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى در 
فناوری،  و  علم  اسنادی  و  تاريخى  های  زمينه 
ايجاد و توسعه آرشيو علمى و فناوری و ارائه 
مشترک  همکاری  ها،  سازمان  و  نهادها  به 
های  كارگاه  و  ها  نمايشگاه  برگزاری  زمينه  در 
آموزشى، سخنرانى های علمى و فنى، مطبوعات، 
ساير  و  بازديد  خدمات  ارائه  ها،  نقشه  علوم، 
خدمات قابل ارائه موزه به افراد تحت پوشش  
دانشگاه  مشاركت  و  ويژه  تسهيالت  با  موسسه 
اهداف  از  موسسه  تخصصى  های  كارگروه  در 

اين تفاهم نامه همکاری مى باشد.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
های  موزه   فرهنگى  موسسه  داد:  ادامه  اردبيلى 
بنياد مستضعفان و دارای آرشيو  به  بنياد وابسته 
و موزه  های بسيار غنى از آثار مختلف بوده و 
اردبيل  علوم  تاريخ  موزه  همکاری  زمينه  اولين 
اين موسسه  با  اردبيلى  از طرف دانشگاه محقق 
نيز برگزاری نمايشگاه نقشه  های تاريخى خليج 
محل  در  نزديک  بسيار  ای  آينده   در  فارس 

دانشگاه محقق اردبيلى خواهد بود.

مطالعه موجب ارتقای خودآگاهی می شود
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه:

آموزشى و تحصيالت  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى از 
گسترش  شورای  قطعى  موافقت 
آموزش عالى با ايجاد رشته مهندسى 
در  فرآيند  طراحى  گرايش  شيمى 
مقطع كارشناسى ارشد در دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
از  مصری  ترحم  دكتر  دانشگاه، 
گسترش  شورای  قطعى  موافقت 
آموزش عالى با ايجاد رشته مهندسى 

در  فرآيند  طراحى  گرايش  شيمى 
مقطع كارشناسى ارشد در دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
وی ادامه داد: طبق نامه ارسالى 
وزير  آموزشى  معاون  سوی  از 
علوم، تحقيقات و فناوری خطاب 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس  به 
به جای رشته  اين رشته  ايجاد  با 
پيشرفته  گرايش  شيمى  مهندسى 
در همين مقطع موافقت قطعى شده 

است.

مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
رهبر  تدابير  و  مديريت  گفت:  اردبيل 
قابل  غير  داعش،  قضيۀ  در  انقالب 
توصيف است، بطوريکه مدافعان حرم با 
الگوگيری از همين تدابير توانستند پشت 

دشمن را به زمين بزنند.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى در نشست با دبيران تشکل های 
دانشجويى و كانون های وابسته به دفتر 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رهبری  نهاد 
ضمن گراميداشت هفته بسيج و تسليت 
در  اخير  زلزله  حادثه  درگذشتگان 
كرمانشاه، به بيان اهميت وجود وحدت 
ها  دانشگاه  فرهنگى   های  برنامه  در 
پرداخت و گفت: تشکل ها و كانون های 
دانشجويى در انجام كارهای فرهنگى 

اتحاد خود را بيشتر كنند.

وی به طرح های مختلف دشمنان 
اسالم عليه ايران اسالمى اشاره كرد و 
گفت: امروز الگوگيری از فرمايشات مقام 
معظم رهبری بر ما واجب است؛ چراكه 
تنها پرچمدار اسالم ناب محمدی»ص« 

در جهان اين انسان بزرگوار است.
شکست  تبريک  ضمن  حسنى 
دشمنان اسالم در قضيۀ داعش، مديريت 
و تدابير رهبر انقالب در اين امر را غير 
قابل توصيف عنوان كرد و گفت: شهدای 
عمل  بارزترين  واقع  در  حرم  مدافع 
كنندگان به سخنان رهبر انقالب هستند، 
بطوريکه توانستند با رهنمودهای رهبر 
انقالب پشت دشمن خونخوار را زمين 

بزنند.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر 
های خود  ديدگاه  ارائه  به  نشست  در 

پرداختند.

تدابیر رهبر انقالب در قضیۀ داعش، غیر قابل توصیف است

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی شیمی گرایش 
طراحی فرآیند در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل:
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های  دانشگاه  اتحاديه  نشست 
المللى  بين  موضوع  با  ميانه  آسيای 
دانشگاه  در  عالى  آموزش  سازی 

محقق اردبيلى برگزار شد.
عمومى  روابط  گزارش  به   
دانشگاه، دكتر گودرز صادقى رئيس 
نشست اتحاديه دانشگاه های آسيای 
ميانه و رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: اتحاديه دانشگاه های آسيای 
تاسيس  كه  است  سالى  چند  ميانه 
شده است و طبق تصميمات اتخاذ 
در  يکبار  سال  هر  است  قرار  شده 

يکى از كشورها برگزار شود.

دومين  امسال  اينکه  بيان  با  وی 
نشست اتحاديه دانشگاه های آسيای 
ميانه برگزار مى شود، تصريح كرد: 
قرقيزستان  در كشور  نشست  اولين 
ماه  آبان   25 و   24 و  شد  برگزار 
محقق  دانشگاه  در  ما  هم  امسال 
اتحاديه  نشست  ميزبان  اردبيلى 

هستيم.
سال  هر  اينکه  بيان  با  صادقى 
اتحاديه  نشست  در  موضوع  يک 
ادامه  گيرد،  مى  قرار  بررسى  مورد 

محقق  دانشگاه  فنى  دفتر  مدير 
اردبيلى به عنوان دبير دبيرخانه عمرانى 
انتخاب  كشور   3 منطقه  های  دانشگاه 

شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر بهرام گسيلى مدير دفتر فنى دانشگاه 
دبيرخانه  دبير  عنوان  به  اردبيلى  محقق 
كشور   3 منطقه  های  دانشگاه  عمرانى 

انتخاب شد.
از  هايى  بخش  در  است  گفتنى 
به امضای  بهرام گسيلى كه  حکم دكتر 
اداری،  معاون  عسگريان  حسين  دكتر 

تحقيقات  علوم،  وزارت  منابع  مديريت  و  مالى 
به  عنايت  با  است:  آمده  رسيده،  فناوری  و 

داد: بين الملل سازی آموزش عالى 
موضوع امسال نشست اتحاديه است 
به  مورد  اين  در  اتحاديه  اعضای  و 

بحث و گفتگو مى پردازند.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
و  روسا  از  نفر   40 كرد:  اضافه 
مسئوالن دانشگاه های عضو اتحاديه 
از 7 كشور در اين نشست شركت 

كرده اند.
طرف  از  كرد:  اظهار  صادقى 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
عنوان  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
و  ايران  علمى  ارتباطات  مسئول 

به  است  شده  انتخاب  گرجستان 
گرجستانى  هيات  با  دليل  همين 
خواهيم  ای  جداگانه  نشست 

داشت.
سياسى،  معاون  نصيری  ناصر 
اردبيل  استاندار  اجتماعى  و  امنيتى 
گفت: اتحاديه دانشگاه های آسيای 
بين  همکاری  و  تعامل  برای  ميانه 

المللى به وجود آمده است.
ها  دانشگاه  اينکه  بيان  با  وی 
بهترين مراكزی هستند كه مى توانند 

منطقه  عمرانى  دبير  عنوان  به  جنابعالى  انتخاب 
به  منطقه  عمرانى  مديران  شورای  سوی  از   3

علم را به معنای واقعى در خدمت 
ارزش های بشری قرار دهند، اظهار 
زمانى  علمى  های  رشته  تمام  كرد: 
خدمت  در  كه  هستند  ارزشمند 

ارزش های بشری قرار بگيرند.
و  امنيتى  سياسى،  معاون 
علم  اگر  اردبيل  استاندار  اجتماعى 
فيزيک و رياضى تهى از ارزش های 
انسانى باشد، تبديل به موشکى برای 
نابودی انسان  مى شود، اظهار كرد: 
علم شيمى مى تواند با بدل شدن به 
مواد مخدر ويرانگر شده يا با تبديل 
حيات  نقش  در  دارويى  به  شدن 

بخش خود را نشان دهد.
امروز  كرد:  اظهار  نصيری 
بشری  جوامع  معضل  بزرگترين 
افروزی  آتش  و  خشونت  ترويج 
اين  حل  در  دانشگاهيان  اما  است 
واقع  ثمر  مثمر  توانند  مى  مساله 

شوند.
ابراهيم  آل  تقى  محمد  دكتر 
رئيس گروه همکاری های علمى و 
بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى و 
های  دانشگاه  اتحاديه  نشست  دبير 

اين                      برگزاری  گفت:  ميانه  آسيای 
تقويت                                                                    موجب  ها  نشست 
همکاری های بين المللى دانشگاه ها 
برای ارائه خدمات علمى به يکديگر 

مى شود.
بين  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
المللى سازی آموزش عالى تصريح 
كرد: در دانشگاه های تراز اول دنيا 
خارجى  دانشجوی  زيادی  تعداد 
اين  كه  هستند  تحصيل  مشغول 
و جذب  علم  بر صدور  عالوه  امر 
به  ارزآوری  موجب  علمى  نخبگان 

آن كشورها مى شود.

حاشيه  در  شود  مى  يادآور 
نشست نمايشگاه نقشه های تاريخى 
خليج فارس با استفاده از نقشه های 
اهدايى موسسه فرهنگى موزه های 
بنياد مستضعفان و بنياد ايرانشناسى 
علوم  تاريخ  موزه  توسط  اردبيل 
دانشگاه  معرفى  نمايشگاه  و  اردبيل 
و  شده  برگزار  اتحاديه  عضو  های 
موزه  از  نشست  در  اعضای حاضر 
تاريخ علوم دانشگاه محقق اردبيلى 

بازديد كردند.

از  سال  دو  مدت  به  حکم  اين  موجب 
دبيرخانه  دبير  عنوان  به  ابالغ  اين  تاريخ 
تعيين                                                                          3 منطقه  های  دانشگاه  عمرانى 
از  جستن  بهره  با  است  اميد  شويد.  مى 
خود  ارزشمند  تجارب  و  علمى  توان 
را  خود  تالش  همه  همکاران،  ساير  و 
عمرانى،  بندی  منطقه  برنامه  اجرای  در 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشى برای ارتقای 
سطح كيفى طرح های عمرانى با برگزاری 
سازی                            مقاوم  ترويج  آموزشى،  های  دوره 
های  انرژی  از  استفاده  ها،  ساختمان 
عملکرد  بهبود  همچنين  و  تجديدپذير 
و  نظارت  كميته  تشکيل  با  ها  دانشگاه  عمرانى 

ارزيابى در آن منطقه مبذول نماييد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

16 دوره آموزشی در حال 
برگزاری است

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
در  مهارتى  و  هنری  آموزشى،  دوره  برگزاری 16  از 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عباس فنى اصل 
با اعالم اين خبر افزود: اين دوره ها شامل طراحى، نقاشى 
روی بوم، نقاشى روی شيشه، خوشنويسى با قلم نى، 
خوشنويسى تحريری، فتوشاپ، SPSS در دو سطح، 
3DMAX ،GIS، خياطى، داستان نويسى، هالل احمر 
در دو سطح، بازيگری تئاتر، شعر و ادب، عکاسى و چرم 

دوزی است.
مجموعه  در  ها  برنامه  اين  اينکه  بيان  با  وی 
حال  در  دانشگاه  هنری  و  فرهنگى  های  كانون 
فرهنگى،  كانون   23 داد:  ادامه  است،  برگزاری 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  مذهبى  و  ادبى  هنری، 
فعاليت های متعددی در حوزه های مختلف دارند.
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
افزود: در دو سال اخير شاهد رشد كمى يعنى افزايش 
بيش از سه برابری فعاليت های كانون ها و رشد بيش از 
دو برابری تعداد كانون ها  و ارتقای كيفى فعاليت های 

كانون های فرهنگى هنری دانشگاه بوده ايم.  

رئیس مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی:

دستگاه های اجرایی امنیت 
زیرساخت  های فناوری اطالعات 

خود را جدی بگیرند

گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  آپای  مركز  رئيس 
فناوری  های  زيرساخت   امنيت  اجرايى  های  دستگاه 

اطالعات خود را جدی بگيرند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر شهرام جمالى 
در همايش امنيت فضای سايبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
ويژه كارشناسان فناوری اطالعات     دستگاه های دولتى و 
ساير فعاالن حوزه فناوری اطالعات با اشاره به اهميت بحث 
امنيت فضای سايبری، از همه دستگاه های اجرايى خواست كه 
قبل از مواجهه با آسيب  ها و خطرات جدی اين حوزه، امنيت 

زيرساخت  های فناوری اطالعات خود را جدی بگيرند.
وی ضمن اشاره به حمالت باج افزاری اخير كه در سطح 
استان رخ داده است، به اقدامات امدادی مركز آپای دانشگاه 
محقق اردبيلى اشاره كرد و از همه كارشناسان خواست تا در 
صورت بروز حوادث رايانه ای فورا مركز آپا را در جريان آن 

قرار دهند.
جمالى با اشاره به برگزاری هشت عنوان كارگاه توسط 
مركز آپا، هدف آنرا تبيين امنيت فضای سايبری دانست و 
افزود: خوشبختانه نتايج اين كارگاه ها بسيار اميد بخش بوده 
و دستگاه های اجرايى، ضمن وقوف به اهميت موضوع در 
حال مراجعه به مركز آپا جهت بهره مندی از خدمات آن 

مى  باشند.
های   كارگاه  همايش  اين  در  است  گفتنى 
Footprinting & Scanning و برنامه نويسى سيستمى 
با رويکرد كشف آسيب پذيری های آنتى ويروس  ها توسط 

مهندس سحر عليزاده و مهندس محمد مدنى ارائه شد.

انتخاب مدیر دفتر فنی دانشگاه محقق اردبیلی
 به عنوان دبیر دبیرخانه عمرانی دانشگاه های منطقه 3 کشور

برگزاری نشست اتحادیه دانشگاه های آسیای میانه در دانشگاه محقق اردبیلی
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بدنى  تربيت  مديريت  سرپرست 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  برنامه  فوق  و 
توسط  رنگارنگ  های  مدال  از كسب 
در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  كاركنان 
مسابقات بدمينتون دانشگاه های منطقه 3 

كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اين  اعالم  با  احمدزاده  دكتر غالمرضا 
خبر، گفت: مسابقات بدمينتون كاركنان 
كشور  منطقه 3  های  دانشگاه  خواهر 
و  اردبيلى  محقق  دانشگاه  ميزبانى  به 
از دانشگاه های  با حضور هشت تيم 
تبريز، اروميه، زنجان، صنعتى سهند تبريز، 
علوم  مراغه،  آذربايجان،  مدنى  شهيد 
و  زنجان  تکميلى  تحصيالت  پايه، 
محقق اردبيلى در محل سالن ورزشى 

خواهران اين دانشگاه برگزار شد.
وی با بيان اينکه اين مسابقات در سه رده 
تيمى، انفرادی آزاد و دوبل آزاد برگزار شد، 
افزود: مسابقات تيمى به صورت دو گروه 
چهار تيمى و به صورت دوره ای و ضربدری 
برگزار شد و مسابقات انفرادی و دوبل نيز به 

صورت تک حذفى برگزار گرديد.

گفت:  تهران  دانشگاه  تمام  استاد 
امروز در دنيا تعداد مقاالت آنچنان مطرح 
نيست بلکه تعداد استناد به مقاالت مهم 

است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
آموزشى  كارگاه  در  نياسری  امير  دكتر 
علمى  مقاالت  داوری  و  نقد  نگارش، 
التين در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اين مطلب افزود: اگر بخواهيم مقاالتمان 
در مجالت معتبر علمى منتشر شود بايد 

شاخصه های الزم را رعايت كنيم.
وی با بيان اينکه يافته های جديد 
در مقاالت از شاخصه های مهم است، 
تصريح كرد: اگر مقاله يافته های جديد 
نداشته و تکراری باشد، احتمال پذيرش 

پايين است.
نياسری با اشاره به اينکه پژوهشگر 

احمدزاده با اشاره به نتايج بدست 
آمده در هر بخش، ادامه داد: در بخش 
شهيد  دانشگاه  تيم  تيمى،  مسابقات 
مدنى آذربايجان)مريم راضى، دكتر رقيه 
فخرپور و رباب امين( به مربيگری و 
سرپرستى رباب امين، تيم دانشگاه محقق 
اردبيلى)بهشته پناهى، دكتر ماندانا اميری 
و دكترآمنه پوررحيم( به مربيگری مهناز 
به  ايمانى و سرپرستى شمس غفاری 
ترتيب مقام اول و دوم و تيم های دانشگاه 
زنجان)حوريه محمدی، صفيه اشرفى، 

بايد از ابتدا در پژوهش های خود دنبال 
مستندسازی باشد، ادامه داد: با تبديل 
يافته های پژوهشى به مقاالت علمى، 
نتايج پژوهش ها در اختيار ديگران قرار 

سعيده بهرام لوئيان( به مربيگری اكرم 
محمدی و سرپرستى شبنم سيالطانى و 
دانشگاه تبريز)دكتر مهتا اسکندرنژاد، دكتر 
زهرا فتحى، فريده مختاری( و مربيگری 
مهسا حاتم لوی به صورت مشترک مقام 

سوم را كسب كردند.
بدنى  تربيت  مديريت  سرپرست 
اردبيلى  برنامه دانشگاه محقق  و فوق 
انفرادی  مسابقات  نتايج  به  اشاره  با 
بهشته  بخش  اين  در  گفت:  آزاد، 
پناهى از دانشگاه محقق اردبيلى، دكتر 

مى گيرد.
عضو هيات علمى دانشگاه تهران با 
بيان اينکه بايد در نگارش مقاالت علمى، 
انتقاد از خود را در دستور كار قرار دهيم، 

هيات  كارشناسان  و  دبير  رئيس، 
كيفيت  تضمين  و  ارزيابى  نظارت، 
آموزش عالى استان اردبيل از موسسه 

غيرانتفاعى سبالن بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
در اين بازديد دكتر گودرز صادقى رئيس 
هيات نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
رئيس  و  اردبيل  استان  عالى  آموزش 
فرزاد  دكتر  و  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
ميرزايى دبير هيات نظارت، ارزيابى و 
استان  عالى  آموزش  كيفيت  تضمين 
اردبيل در جريان روند پيشرفت های اين 

به  تبريز  دانشگاه  از  اسکندرنژاد  مهتا 
ترتيب مقام اول و دوم و مريم راضى 
از دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان  و 
سهيال بهجت جمال از دانشگاه اروميه 
به صورت مشترک مقام سوم را كسب 

كردند.
نتايج  به  اشاره  با  همچنين  وی 
در  داد:  ادامه  آزاد،  دوبل  مسابقات 
مدنى  شهيد  دانشگاه  بخش  اين 
آذربايجان)رباب امين و دكتر رقيه فخر 
پور(، دانشگاه محقق اردبيلى)دكتر آمنه 
اميری( مقام  ماندانا  رحيم پور و دكتر 
اول و دوم را كسب كردند و دانشگاه 
جهتى(  آزيتا  و  رضايى  اروميه)فاطمه 
و دانشگاه زنجان)سعيده بهرام لوئيان و 
صفيه اشرفى( به صورت مشترک مقام 

سوم را كسب كردند.
گفتنى است در اين مسابقات دكتر 
غالمرضا احمدزاده به عنوان سرپرست 
كل اجرايى، شمس غفاری به عنوان معاون 
اجرايى مسابقات و سميه رمضان پور به 
عنوان سرپرست فنى مسابقات حضور 

داشتند.

اضافه كرد: در نوشتن مقاله بايد در ابتدا 
فرضيه را مشخص كرده و در خالصه 

مقاله هم فرضيه را مطرح كنيم.
دكتر محمد نريمانى قائم مقام رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: بايد در 
در  را  رسانى  اطالع  علمى،  تحقيقات 

دستور كار قرار دهيم.
وی با اشاره به اينکه بايد فرمت و 
ساختار مجالت را در مقاالت رعايت 
كرد، تصريح كرد: در كارهای پژوهشى 
نبايد تنها به علم اكتفا كرد بلکه تجربه هم 

نياز است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى اضافه كرد: محقق بايد 
در حوزه تخصصى خود مقاله بنويسد 
تا بتواند پژوهش های مثمرثمری داشته 

باشد.

موسسه قرار گرفتند.
گفتنى است در اين بازديد دكتر قدير 
نوری رئيس موسسه غيرانتفاعى سبالن 
نيز توضيحاتى در خصوص فعاليت های 

اين موسسه آموزشى ارائه كرد.

کسب مدال های رنگارنگ توسط کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 
در مسابقات بدمینتون دانشگاه های منطقه 3 کشور

عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

راهیابی دانشجوی دانشگاه 
محقق اردبیلی به مرحله ملی 

مسابقات قرآن و عترت
 در رشته نقاشی

دانشگاه          دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
دانشجوی  ازهری  فريبا  گفت:  اردبيلى  محقق 
از  پس  نقاشى  رشته  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
انتخاب در مراحل دانشگاهى و كشوری سى و 
دومين جشنوراه قرآن و عترت دانشجويان سراسر 

كشور به مرحله ملى اين جشنواره راه پيدا كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عباس 
فنى اصل افزود: قبل از اين نيز 5 نفر از دانشجويان 
دانشگاه محقق اردبيلى يعنى مرضيه شهيدی، جعفر 
ديوانبگى، آرش سليملر، زهرا زاير و محمد مافى در 
رشته های شعر، نرم افزار، وبالگ نويسى، پرسمان 
معارفى و حفظ موضوعى به مرحله ملى راه يافته 

بودند. 
خاطر نشان مى شود سى و دومين جشنواره 
با حضور برگزيدگان مراحل سراسری  ملى قرآن 
وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى و دانشگاه  های پيام نور، 
فنى و حرفه  ای، علمى كاربردی، آزاد اسالمى، علوم 
و معارف قرآنى و فرهنگيان در تاريخ 6 تا ۸ آذر 
ماه به ميزبانى وزارت بهداشت در حوزه هنری شهر 

تهران برگزار مى شود.

تقدیر معاون وزیر 
در امور  بین الملل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
معاون وزير در امور بين الملل وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى از رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
جلسه  ششمين  در  اثربخش  حضور  جهت  به 
كميسيون مشترک اقتصادی جمهوری اسالمى ايران 

و گرجستان تقدير كرد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
سيدحسن هفده تن معاون وزير در امور بين الملل 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى طى نامه ای از 
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
به عنوان نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
به  گذاری  سرمايه  و  تجارت  كارگروه  مسئول  و 
جهت حضور اثربخش در ششمين جلسه كميسيون 
و  ايران  اسالمى  جمهوری  اقتصادی  مشترک 

گرجستان تقدير كرد.
گفتنى است دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى 16 لغايت 1۸ مهر به عنوان نماينده 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و مسئول كارگروه 
جلسه  ششمين  در  گذاری  سرمايه  و  تجارت 
كميسيون مشترک اقتصادی جمهوری اسالمى ايران 

و گرجستان در شهر تفليس حضور داشت.

امروز در دنیا تعداد استناد به مقاالت مهم است

برگزاری انتخابات انجمن های علمی 
در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
دانشگاه از برگزاری پر شور انتخابات 
انجمن های علمى اين دانشگاه خبر 

داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
با  اصل  فنى  عباس  دكتر  دانشگاه، 
انتخابات  گفت:  خبر،  اين  اعالم 
مربوط به انجمن های علمى دانشگاه 
شورای  اعضای  تعيين  منظور  به 
مركزی انجمن های علمى دانشگاه 

در دانشکده ها برگزار شده است.
وی با بيان اينکه بيش از 50 انجمن علمى در دانشگاه محقق اردبيلى در حال 
فعاليت مى باشند، ادامه داد: خوشبختانه در دو سال اخير شاهد رشد كمى )رشد بيش 
از پنج برابری فعاليت های انجمن های علمى دانشگاه( و ارتقای كيفى )توسعه طيف 

فعاليتى( فعاليت های انجمن های علمى دانشگاه بوده ايم.

بازدید رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت آموزش عالی استان اردبیل

 از موسسه غیرانتفاعی سبالن



5نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - آبان ماه 1396- سال پانزدهم- شماره 97

مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى از فعاليت 25 

آزمايشگاه در اين دانشکده خبر داد.
دكتر بهروز ميرزايى در گفتگو با 
اين  با اعالم  روابط عمومى دانشگاه  
خبر افزود: اين آزمايشگاه ها برای هر 
سه مقطع كارشناسى، كارشناسى ارشد 
و دكتری خدمات ارائه مى دهد اما 5 تا 
صرفا آزمايشگاه تحقيقاتى و تحصيالت 

تکميلى است.
اين  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
مهندسى  آموزشى  گروه   6 دانشکده 
شيمى، مهندسى مکانيک، مهندسى برق، 
معماری  مهندسى  كامپيوتر،  مهندسى 
كنند،  مى  فعاليت  عمران  مهندسى  و 
ادامه داد: كارهای اداری راه اندازی دو 
رشته مهندسى مواد و مهندسى معدن 
هم انجام شده است و در آينده نزديک 
علوم،  وزارت  گسترش  شورای  به 
تحقيقات و فناوری ارسال خواهد شد.

ميرزايى با بيان اينکه  دانشکده فنى 
و مهندسى 65 نفر عضو هيات علمى 
دارد، اظهار كرد: 3 نفر استاد تمام، 16 
نفر دانشيار، 44 نفر استاديار و 2 نفر 

مربى هستند.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
در اين دانشکده حدود 2 هزار و 750 
نفر دانشجو مشغول تحصيل هستند، 
افزود: حدود هزار و 900 نفر در مقطع 
كارشناسى، حدود ۸00 نفر در مقطع 

دانشجويى  و  آموزشى  معاون 
دانشکده علوم دانشگاه محقق اربيلى 
از شركت 15 تيم دانشجويى دانشگاه 
آنالين  بخش  در  اردبيلى  محقق 
هفدهمين دوره مسابقات برنامه نويسى 
بين المللى دانشگاه اميركبير و رقابت با 
تيم هايى از ايران، آلمان و سوئد خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر نعمت اباذری با اعالم اين خبر 
افزود: اين مسابقه در روز 12 آبان ماه به 
صورت همزمان در ايران، آلمان و سوئد 
برگزار شد كه در بخش مسابقه آنالين 

145 تيم شركت داشتند.
از  دانشجويى  تيم  افزود: 15  وی 
دانشکده های علوم و فنى و مهندسى 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز به صورت 
كامپيوتری  سايت  محل  در  آنالين 
دانشکده علوم به رقابت با ساير رقبا 
اين   On Site بخش  در  و  پرداخته 
دانشگاه صنعتى  از  تيم  مسابقات سه 
شريف مقام های اول تا سوم را كسب 
مونيخ  صنعتى  دانشگاه  تيم  و  كردند 
آلمان و تيم دانشگاه شهيد بهشتى حائز 

مقام های چهارم و پنجم شدند. 
 Online به گفته اباذری، در بخش
 EnCoder ، اين مسابقات، تيم های
F14 و M3 از دانشگاه محقق اردبيلى 
به ترتيب رتبه های 2۸، 31 و 33 اين 

كارشناسى ارشد و حدود 50 نفر هم در 
مقطع دكتری تحصيل مى كنند.

اين مسئول با بيان اينکه 3 سرور در 
مركز محاسبات سريع دانشکده نصب 
و راه اندازی شده است، گفت: برای 
راه اندازی اين مركز 150 ميليون تومان 

هزينه شده است و قابليت ارتقا دارد.
تقريبى  اعتباری  با  داد:  ادامه  وی 
مركز  توان  مى  تومان  ميليون   250
محاسبات سريع را طوری ارتقا داد كه 
عالوه بر دانشگاه به نهادهای خارج از 

دانشگاه هم خدمات ارائه داد.
مركز  كاركرد  به  اشاره  با  ميرزايى 
محاسبات سريع تصريح كرد: نرم افزارهای 
تخصصى مورد نياز گروه های فنى و 
مهندسى به سرورهای مركز محاسبات 
و  اساتيد  و  است  شده  نصب  سريع 

رقابت را كسب كردند.  
اميرحسين  كرد:  تصريح  وی 
محمد  برزگر،  هادی  زاده،  اسماعيل 
تيم  اعضای  سيفى  امير  و  فيروزی 
EnCoder، حسين رجبى و عليرضا 
مهيار  و   F14 تيم  اعضای  صادقى 
و  غيوری  محمدحسين  صادقى، 
را   M3 تيم  اعضای  فردی  مهدی 

تشکيل مى دادند.
دانشجويى  و  آموزشى  معاون 
دانشکده علوم دانشگاه محقق اربيلى ادامه 
داد: با توجه به اهميت يادگيری برنامه 
نويسى در آينده شغلى دانشجويان رشته 
كامپيوتر، با هدف ترغيب و ايجاد انگيزه 
برای يادگيری برنامه نويسى، انجمن علمى 

دانشجويان مى توانند از طريق شبکه به 
اين سرورها وصل شده و مدلسازی و 

شبيه سازی انجام دهند.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
كرد:  اضافه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
اين دانشکده با ارگان هايى مانند آب 
منطقه ای، توزيع برق، اداره اطالعات 
شركت  ارتباطات،  های  فناوری  و 
گاز، ميراث فرهنگى، پااليش و توزيع 
نفتى، مخابرات و غيره  فرآورده های 
تعامل مثبتى داشته و قرارداد طرح های 

پژوهشى با آنها انعقاد كرده ايم.
فضای  اينکه  بيان  با  ميرزايى 
از  مهندسى  و  فنى  دانشکده  فيزيکى 
فاز  افزود:  شود،  مى  تشکيل  فاز  سه 
اول دانشکده، ساختمان فعلى است كه 
دارای 5 هزار و 500 متر مربع مساحت 

رشته علوم كامپيوتر اين دانشکده در آبان 
ماه سال 1394 اقدام به برگزاری اولين 
دوره مسابقات برنامه نويسى دانشجويى 
عنوان  تحت  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
MCPC كرد كه اين مسابقه با استقبال 
دانشجويان مواجه شد و در ارديبهشت و 
اسفند ماه 1395، دومين و سومين دوره 
اين مسابقات در سطح استانى برگزار شد.

اين  تاثير  كرد:  تصريح  اباذری 
مسابقات در پيشرفت علمى دانشجويان 
به حدی بود كه تيم های دانشجويى 
سال  دو  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
اخير موفق به راهيابى به هفدهمين و 
هجدهمين دوره مسابقات برنامه نويسى 
 ICPC-ACM  منطقه ای غرب آسيا

ساختمان  كه  هم  سوم  فاز  و  بوده 
در  است  ها  كارگاه  و  ها  آزمايشگاه 
زمينى به مساحت 2 هزار و 500 متر 
مربع در حال اجرا است و فاز دوم هم 
در 4 هزار و 700 متر مربع در آينده اجرا 

خواهد شد.
ساختمان                اينکه  بيان  با  وی 
های  آزمايشگاه  مختص  ها  كارگاه 
تخصصى خواهد بود، اضافه كرد: يکى 
اين  در  كه  آزمايشگاهى  مهمترين  از 
ساختمان مستقر مى شود، آزمايشگاه 
ميز لرزه است كه با اين آزمايشگاه به 

كل كشور خدمات ارائه خواهيم داد.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: در اين 
آزمايشگاه تست های خاص زلزله در 
سازه های مختلف قابل انجام خواهد 
بود كه برای راه اندازی آن حدود 600 
ميليون تومان برآورد هزينه شده كه اين 
هزينه با مساعدت رئيس دانشگاه، تامين 
شده و تا آذرماه سال 97 به بهره برداری 

مى رسد.
مركز  كرد:  اظهار  مسئول  اين 
تخصصى آپا دانشگاه محقق اردبيلى 
امنيت  امداد  مركز  يک  عنوان  به 
زمينه  در  را  فعاليت خود  ای،  رايانه  
مديريت  سرويس  ارائه  تخصصى 
امنيتى و آسيب  پذيری های  حوادث 
شبکه از سال 1394 آغاز كرده و به 
زمينه  در  عمومى  و  دولتى  نهادهای 

سايبری خدمات ارائه مى دهد.

آنالين             مسابقات  نهم  مقام  و  شده 
برنامه نويسى كشوری دانشگاه اصفهان 
و  نهم  های  مقام   ،1394 سال  در 
چهاردهم در مسابقات كشوری بابل در 
سال 1395 بخشى از عناوين كسب شده 
توسط دانشجويان اين دانشکده در دو 

سال اخير  بوده است.
اين مسئول تشريح كرد: تعدادی 
اين مسابقات  دانشجويانى كه در  از 
با  اند  كرده  كسب  خوبى  های  مقام 
اول و  وجود تحصيل در سال های 
برنامه  های  شركت  طرف  از  دوم، 
نويسى استان جذب شده و مشغول 

به كار شده اند.
باالی  پتانسيل  به  اشاره  با  وی 
حوزه IT در ايجاد اشتغال و توسعه 
چهارمين  برگزاری  داد:  ادامه  استان 
برنامه نويسى استانى  دوره مسابقات 
MCPC در اواخر آبان ماه، شركت 
دانشکده  نويسى  برنامه  های  تيم 
آسيا  غرب  انتخابى  مسابقات  در 
ماه،  آذر  دوم  در   ICPC-ACM
اعزام تيم برنامه نويسى دانشجويى به 
آذر  انتخابى جهانى در 23  مسابقات 
ماه، برگزاری كارگاه های آموزشى و 
های  ربات  سازی  شبيه  تيم  تشکيل 
های  برنامه  از  بخشى  فوتباليست 
اين دانشکده برای اجرا  تدوين شده 

در سال جاری است.

دکتر میرزایی مطرح کرد: رئيس شبکه دانشمندان جهان اسالم:

علم در هستی معنا دارد

رئيس شبکه دانشمندان جهان اسالم و استاد ممتاز 
دانشگاه تهران گفت: علم بريده از هستى نيست بلکه علم 

در هستى معنا دارد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر على اكبر 
موسوی موحدی در كارگاه آموزشى علم و معنا در 
دانشگاه محقق اردبيلى تصريح كرد: هر كار علمى در 

هستى شناسايى مى شود.
وی ادامه داد: امروز محققان جهان فهميده اند كه 
مى بايد علم با كون و تکوين پيوند داشته باشد و نسل 
ششم علم و فناوری، زيست الگو و الهام زيستى است.

موسوی موحدی تصريح كرد: علم و عالم در يک 
تراز هستند و علم فقط اطالعات نيست و علم فقط 
يک شاخه از تحقيق نيست بلکه تلفيق تحقيقات بين 

رشته ای است.
رئيس شبکه دانشمندان جهان اسالم و استاد ممتاز 
دانشگاه تهران افزود: صاحبان علم بايد سواد عمومى، 

سواد علمى و سواد عقلى داشته باشند.
اين چهره ماندگار اظهار كرد: هر چه عقل قوی تر و 
بالفعل باشد طرحنامه ها قوی تر و عميق تر ارائه مى شوند 

و داده های تجربى بهتر و عميق تر آناليز مى شوند.
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: دانشگاه محقق اردبيلى فعاليت های فرهنگى را 

سرلوحه كار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اينکه فعاليت های فرهنگى در راس 
برنامه های دانشگاه قرار دارد، اظهار كرد: رشته های علوم 

انسانى، علوم هدف در آموزش است.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه در سال 
گذشته حدود هزار برنامه مختلف در دانشگاه اجرا شده 
است، ادامه داد: از اجرای برنامه های فرهنگى و آموزشى 

استقبال مى كنيم.

دكتر مصری خبر داد:
موافقت قطعی شورای 

گسترش آموزش عالی با ایجاد 
رشته مهندسی اپتیک و لیزر
 در دانشکده فناوری های 

نوین نمین

معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 
محقق اردبيلى از موافقت قطعى شورای گسترش 
آموزش عالى با ايجاد رشته مهندسى اپتيک و ليزر 
در مقطع كارشناسى در دانشکده فناوری های نوين 

نمين دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ترحم 
مصری از موافقت قطعى شورای گسترش آموزش 
عالى با ايجاد رشته مهندسى اپتيک و ليزر در مقطع 
نمين  نوين  های  فناوری  دانشکده  در  كارشناسى 

دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.

فعالیت 25 آزمایشگاه و کارگاه در دانشکده فنی و مهندسی

شرکت 15 تیم دانشجویی دانشگاه در مسابقات برنامه نویسی بین المللی دانشگاه امیرکبیر
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اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
گفت: فرهنگ اهدای كتاب در دانشگاه 

محقق اردبيلى رواج يابد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
افتتاح  مراسم  در  دكتر گودرز صادقى 
نمايشگاه كتاب در كتابخانه مركزی و 
مركز اطالع رسانى دانشگاه با بيان اينکه 
برگزاری چنين نمايشگاه هايى در محيط 
است،  ارزشمند  بسيار  كاری  دانشگاه 
گفت: در حال حاضر كتابخانه مركزی 
دانشگاه اگرچه فضايى آراسته و مدرن 
ندارد، ولى در امکانات موجود كارهای 

بزرگى انجام شده است.
 وی با اشاره به اقدامات نرم افزاری 
ارزشمند انجام شده توسط كتابخانه مركزی 
دانشگاه، افزود: هميشه تاكيد ما بر حمايت 
از كتاب و محصوالت فرهنگى بوده كه 
در اين راستا دانشگاه بايد از ناشرانى كه در 
دانشگاه اقدام به برپايى نمايشگاه مى كنند، 

كتاب خريداری كند.
متاسفانه  اينکه  بيان  با  صادقى 
لحاظ  از  كشور  در سطح  كتابفروشى 
اقتصادی به صرفه نيست، تصريح كرد: 
تالش مى كنيم فضايى در دانشگاه در 
ناشران به صورت  تا  نظر گرفته شود 
مرتب در دانشگاه حضور يابند و اين 
چنين نمايشگاه هايى به صورت دائمى 

برگزار شود.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اهدای  برای  دانشگاه  در  محلى  اينکه 
كتاب در نظر گرفته شود، تاكيد كرد: بايد 
كاری كنيم تا فرهنگ اهدای كتاب در 

دانشگاه محقق اردبيلى رواج يابد.

دكتر حبيب شهبازی شيران رئيس 
كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى 
در  گفت:  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
راستای منويّات مقام معّظم رهبری برای 
ترويج فرهنگ كتاب  و كتاب خوانى 
و پربار نمودن منابع علمى پژوهشى و 
كوشش جهت تهيّه و تأمين كتاب های 
مرتبط با رشته های آموزشى موجود، 
نمايشگاه بزرگ كتب تخّصصى فارسى 
عنوان  هزار  چهار  از  بيش  با  التين  و 
فارسى،  ادبيات  های  شاخه  در  كتاب 
پايه، علوم تربيتى  انسانى، علوم  علوم 
و  فنى  رياضى،  علوم  روانشناسى،  و 
و  كشاورزی  و  رايانه  علوم  مهندسى، 
منابع طبيعى در محّل كتابخانۀ مركزی 
دانشگاه محّقق اردبيلى برپا گرديده و كّليّۀ                                                              
كتاب ها در اين نمايشگاه با تخفيف 15 
الى 60 درصد به متقاضيان ارايه خواهد 

شد.

وی با اشاره به برنامه های اجرا شده 
در كتابخانۀ مركزی و مركز اّطالع رسانى 
دانشگاه اظهار كرد: برقراری دسترسى 
 ،WOS  ارزشمند استنادی  پايگاه  به 
دسترسى يک ماهه به سامانۀ تأمين مدارک 
جستجوی  ساميداک)سامانۀ  علمى 
هوشمند در پايگاه های اّطالعاتى( كه 
هزار  پنج  از  بيش  به  دسترسى  امکان 
مقدور  و  ميسور  را  دنيا  علمى  پايگاه 
مى سازد، برقراری دسترسى مستقيم به 
پايگاه های استنادی Scopus، ISI و 
مستقيم  دسترسى  برقراری   ،SciVal
كشاورزی  اّطالعاتى  علوم  پايگاه  به 
CABI، برقراری دسترسى مستقيم به 
پايگاه علوم اّطالعاتى رياضيات و آمار 
دسترسى  برقراری   ،MathSciNet
مستقيم به پايگاه علوم اّطالعاتى شيمى 
Reaxys، برقراری دسترسى مستقيم 
 ،ProQuest به پايگاه علوم اّطالعاتى

پايگاه  به  مستقيم  دسترسى  برقراری 
برقراری  و   JSTOR اّطالعاتى علوم 
علوم  پايگاه  به  مستقيم  دسترسى 
همچنين  و   ProQuest اّطالعاتى  
برگزاری كارگاه های آموزشى تخّصصى 
برای اعضای هيأت علمى و دانشجويان 
تحصيالت تکميلى از ديگر برنامه های 

اين مركز بوده است.
شهبازی شيران ادامه داد: همچنين 
افزار  نرم  معتبرترين  به  دايم  دسترسى 
سرقت علمى جهان، نرم افزار همانند 
جّوی بين المللى iThenticate؛ از هفتۀ 
آينده به صورت آنالين برقرار خواهد شد.

مركز  و  مركزی  كتابخانه  رئيس 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رسانى  اطالع 
رسيدن  فرا  مناسبت  به  كرد:  تصريح 
گراميداشت  راستای  در  و  كتاب  هفتۀ 
افزايش                                                              هدف  با  نيز  هفته  اين 
توانايى های شناختى و مهارت های دانشى 
و استفادۀ كارآمد و بهينه از اّطالعات مورد 
نياز و راهنماهای پايگاه های اّطالعاتى و 
كتابخانه های ديجيتال و ترغيب هر چه 
به  ورود  پژوهش)دروازه  امر  به   بيشتر 
خودكفايى و استقالل(، توّسط اين مركز 
همايش آشنايى با كتابخانۀ مركزی و منابع 
الکترونيکى برای دانشجويان تحصيالت 
تکميلى ورودی سال تحصيلى 1396-97 

آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد.
 ۸ نمايشگاه  اين  است  گفتنى 
محل  در  سالجاری  آبان   15 لغايت 
سالن نمايشگاهى كتابخانه مركزی و 
اطالع رسانى دانشگاه محقق اردبيلى 

پذيرای بازديدكنندگان بود.

رئیس ایکوم ایران مطرح کرد:

اقتصاد فرهنگی؛
اقتصادی ترین اقتصاد جهان

رئيس كميته ملى موزه های ايران)ايکوم( 
گفت: اقتصاد فرهنگى، اقتصادی ترين اقتصاد 

جهان است.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
با  نشست  در  طباطبايى  محيط  احمد  سيد 
دانشگاه  در  اردبيل  استان  های  موزه  مديران 
محقق اردبيلى با بيان اينکه نيازهای موزه ای 
يک  اردبيل  افزود:  شود،  بررسى  بايد  شهرها 
شهر تاريخى است و نبايد ميان بخش تاريخى 

و مدرن شهر تفاوتى ديده شود.
وی با تاكيد بر اينکه در مسائل فرهنگى 
فرهنگ  گفت:  نداريم،  پايين  و  باال  بحث 
انسانى  هر  چراكه  نيست؛  مقايسه  قابل 

دارای مزيت های خاص خود است.
موزه  اولين  كرد:  تاكيد  طباطبايى  محيط 
بايد  اردبيل است؛ چراكه  اردبيل خود شهر 
تدوين  شهر  برای  معرفى  يک  و  تاريخچه 

شود.
رئيس كميته ملى موزه های ايران )ايکوم( با 
بيان اينکه راهنمای تاريخى شهرها بايد توسط 
ميراث فرهنگى تدوين شود، گفت: در همين 
تواند  مى  شهر  مشاهير  از  يکى  خانه  راستا 
بهترين مکان برای موزه مشاهير باشد و برای 
مردم  قطعا  نيز  موزه  اين  اندازی  راه  و  تجهيز 

پای كار مى آيند.
شهر  محله  هر  اينکه  بر  تاكيد  با  وی 
اردبيل بايد دارای يک موزه باشد، خاطرنشان 
قديمى  اسناد  از  توان  مى  موزه  اين  در  كرد: 
ای  موزه  شى  كه  مواردی  ساير  و  محله  آن 

محسوب مى شود، نگهداری كرد.
محيط طباطبايى ادامه داد: بر اساس محله ها، 
موزه تاريخ شهر ايجاد مى شود و اين مهم تبديل 

به يک شبکه موزه شهری مى شود.
رئيس كميته ملى موزه های ايران)ايکوم( 
ترين  اقتصادی  اقتصاد فرهنگى،  اينکه  بيان  با 
ها  موزه  درآمد  افزود:  است،  جهان  اقتصاد 
بايد اختصاصى بوده و صرفا برای همان موزه 

استفاده شود.
در  مجازی  فضای  از  استفاده  گفت:  وی 
كه  است  مهم  بسيار  نيز  داری  موزه  بحث 
ای  ويژه  توجه  بايد  اردبيل  استان  موزه های 

به آن داشته باشند.
های  موزه  مديران  ادامه  در  است  گفتنى 
خود  نظرات  نقطه  ارائه  به  استان  مختلف 

پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

با حضور رئيس كميته ملى موزه های 
ايران)ايکوم(، كلکسيون گياهان دارويى 
صورت  به  بدرزاده  ميکائيل  مهندس 
زيرمجموعه موزه تاريخ علوم در دانشگاه 

محقق اردبيلى افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلى در مراسم افتتاح اين كلکسيون با 
بيان اينکه مرحله جمع آوری اين گياهان 
دارويى توسط مهندس بدرزاده به خوبى 
و به نحو احسن انجام شده است، گفت: 
اين آثار بايد در محيط مناسب و بزرگتر 
در معرض ديد دانشجويان و عالقمندان 

قرار گيرد.
خصوص  در  همچنين  صادقى 
اين  برای  مناسب  محل  اختصاص 
كلکسيون در ساختمان جديد در حال 
منابع  و  كشاورزی  دانشکده  احداث 

طبيعى دانشگاه قول مساعد داد. 
طباطبايى  محيط  احمد  سيد  دكتر 
رئيس كميته ملى موزه های ايران)ايکوم( 
اين  اندازی  راه  تحسين  ضمن  نيز 
كلکسيون، گفت: باغ های اكولوژيکى و 
هرباريوم ها نيز موزه هستند و بايد از آنها 

استفاده كرد.
وی با بيان اينکه در صورت حمايت 

توان  مى  مناسب  زمين  اختصاص  و 
كلکسيون زنده گياهى را راه اندازی كرد، 
افزود: همچنين مى توان آثار موجود در 
اين كلکسيون را به صورت مجازی در 

اختيار عالقمندان قرار داد.
دكتر جبرائيل رزمجو رئيس دانشکده 
كشاورزی و منابع طبيعى دانشگاه محقق 
اردبيلى نيز با بيان اينکه باغ گياهشناسى 
دانشگاه در زمينى به مساحت 2 هکتار 

در داخل دانشگاه در حال طراحى است، 
گفت: همچنين پيگير اختصاص زمينى به 
مساحت 10 هکتار برای دانشکده هستيم 

تا فعاليت های اين باغ را توسعه دهيم.
عضو  بدرزاده  ميکائيل  مهندس 
هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى نيز 
گفت: گياهان موجود در اين كلکسيون 
را با عالقه و هزينه شخصى جمع آوری 

نموده ام.

بدرزاده با بيان اينکه برخى از اين 
گياهان يافت شده در گذشته های بسيار 
آذربايجان  رنگرزی  صنعت  در  دور 
استفاده مى شده است، افزود: با استفاده 
بهينه از اين گياهان مى توان اين صنعت را 

دوباره احيا كرد.
وی با بيان اينکه گياهان منطقه ميراث 
منطقه هستند، گفت: ضروری  طبيعى 

است تا از اين گياهان حفاظت شود.

کلکسیون گیاهان دارویی دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

فرهنگ اهدای کتاب در دانشگاه محقق اردبیلی رواج یابد
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اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
گفت: فعاليت های فرهنگى نبايد تنها 
كيفيت  بايد  بلکه  باشد  محور  كميت 

برنامه ها هم ارتقا يابد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر گودرز صادقى در مراسم تجليل از 
دانشکده های برتر در فعاليت فرهنگى 
و مشاوران فرهنگى دانشکده ها با بيان 
اين مطلب افزود: فعاليت های فرهنگى 
و  علمى  های  فعاليت  مکمل  بايد 

آموزشى دانشگاه باشد.
های  برنامه  از  اينکه  بيان  با  وی 
های  تشکل  و  ها  دانشکده  فرهنگى 
دانشجويى استقبال مى كنيم، اظهار كرد: 
فرهنگى  های  فعاليت  سطح  ارتقای 
دانشگاه سبب مى شود كه دانشجويان 
رغبت بيشتری برای حضور و مشاركت 

در اين برنامه ها داشته باشد.

دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
هنر  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
انسان سازی است  اساسى و اصلى 
تالش  بيشتر  زمينه  اين  در  بايد  و 

كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  نشست  در  اصل  فنى  عباس  دكتر 
مشاوران فرهنگى دانشکده ها با بيان 
نبايد  دانشگاه  در  افزود:  مطلب  اين 
علمى  مسائل  به  را  ها  فعاليت  تنها 
بايد  بلکه  كرد  محدود  آموزشى  و 
كارهای فرهنگى و مذهبى را هم در 

دستور كار قرار داد.
سومين                  اينکه  بيان  با  وی 
در  فرهنگى  مشاوران  ايجاد  سال 
دانشکده های دانشگاه محقق اردبيلى 
است، ادامه داد: در اين سه سال، به 
صورت مستمر و پياپى شاهد تعالى 
و رشد كيفى و كمى در برنامه های 

فرهنگى دانشگاه هستيم.

دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى  و 
گفت: برنامه های فرهنگى، مغز فرهنگى 
اين  كننده  هدايت  ما  و  است  دانشگاه 

فنى اصل افزود: قبال برنامه های 
اداره  متمركز  صورت  به  فرهنگى 
سال  سه  در  اما  شد  مى  مديريت  و 
گذشته تمركززدايى كرده و برنامه ها 

را به دانشکده ها محول كرده ايم.
دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 

برنامه ها هستيم.
های  فعاليت  اينکه  بيان  با  وی 
ايم،  كرده  زدايى  تمركز  را  فرهنگى 
به  را  فرهنگى  های  فعاليت  افزود: 

كرد:  اضافه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
بطن  به  بايد  را  فرهنگى  های  برنامه 
جامعه دانشگاهى بکشانيم تا مخاطبان 

بيشتری را در برنامه ها درگير كنيم.
مشاوران  اينکه  به  اشاره  با  وی 
صورت  به  ها  دانشکده  فرهنگى 

سمت دانشکده ها هدايت كرده ايم تا 
برنامه ها به صورت متمركز اجرا نشود.
ابتدای  از  اينکه  بيان  با  اصل  فنى 
سالجاری 445 برنامه فرهنگى در دانشگاه 
اجرا شده است، ادامه داد: ارزيابى برنامه 
های فرهنگى را در دستور كار قرار داده 
ايم تا بتوانيم فعاليت فرهنگى واحدها و 

كيفيت آنها را بسنجيم.
دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
كرد:  اضافه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
اصلى  سايت  های  دانشکده  بين  در 
علوم  و  ادبيات  دانشکده  دانشگاه، 
انسانى رتبه نخست و دانشکده علوم 
تربيتى و روان شناسى رتبه دوم و در 
دانشکده  اقماری،  های  دانشکده  بين 
كشاورزی و منابع طبيعى مشگين شهر 
رتبه نخست فعاليت های فرهنگى را 

كسب كرده اند.

رئيسه  هيات  مصوبه  با  و  رسمى 
در  كار  داد:  ادامه  كنند،  مى  فعاليت 
زمينه فرهنگ، جهاد ارزشى است ولى 
متاسفانه مسائل فرهنگى مظلوم واقع 
شده است و بايد مشاوران فرهنگى در 

اين زمينه فعال تر باشند.
تجاليى  محمد  االسالم  حجت 
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  معاون 
با  اردبيلى  رهبری در دانشگاه محقق 
مقام  فرهنگى  های  دغدغه  به  اشاره 
معظم رهبری تصريح كرد: مشکالت 
فرهنگى بايد توسط مشاوران فرهنگى 
دانشکده ها شناسايى شده و در اين 
ارائه  راهکارها  و  پيشنهادات  زمينه 

شود.
وی اضافه كرد: مشاوران فرهنگى 
آشنا  آنها  مشکالت  و  دانشجويان  با 
در  توانند  مى  بهتر  بنابراين  هستند 
زمينه رفع مشکالت برنامه و راهکار 

ارائه دهند.

پیام رئیس دانشگاه
 محقق اردبیلی به مناسبت 

سالگرد ۱۳ آبان

ماه،  آبان  فرا رسيدن سالگرد 13  مناسبت  به 
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 

پيامى صادر كرده است.
متن اين پيام به شرح زير است:
به نام خداوند بخشنده مهربان

فرا رسيد و خاطره های  آبان  بار ديگر 13   
شورانگيز انقالب را در اذهان مردم سازش ناپذير 
ما بيدار كرد. اشغال النه جاسوسى امريکا توسط 
دانشجويان پيرو خط امام در آن زمان آنچنان به 
جا و بموقع بود كه يک ملت با تمام قامت خود 
را  آن  برابر  در  ايستادگى  و  كرد  پشتيبانى  آن  از 
نشانه خودباختگى، مزدوری و خالى كردن پشت 

مظلومين عالم قلمداد نمود.
با  جهانى  استکبار  و  امريکا  امروز  چه  اگر 
لعاب دروغين حمايت از حقوق بشر چهره كريه 
خود را ميپوشاند، در دهه 50 هر پير و جوانى از 
امريکا چهره ای جز ددمنشى و خونخواری سراغ 
نداشت. هر جا كه سخن از حق كشى، تجاوز، 
شکنجه، كودتا و ستم بود نام امريکا سرخط هر 
خبر و تحليلى بود. ايستادگى جانانه مردم ما در 
را  آن  دروغين  ابهت  زمان  آن  در  امريکا  برابر 
شکست و بارقه ای از اميد به رهايى را در دلهای 
مردم محروم امريکای التين، افريقا و خاورميانه 

روشن كرد.
ميتوان ندای لبيک به آزادی را سر داد و در 
داد.  نه  پاسخ  استکبار  و  استعمار  به  حال  عين 
ميتوان با فرهنگ بومى بر اساس مقتضيات زمان 
در  و  نمود  پاسداری  انسانها  اساسى  حقوق  از 
عين حال الگوهای آلوده و فاسد رشد و توسعه 

امريکايى را لگدكوب كرد.
پاس  به  ميدهيم  كه  تاوانى  و  ايم  ايستاده  ما 
شکوهمند  انقالب  كه  است  شرفى  و  مردانگى 
ما  عزيز  ايران  است.  كرده  اعطا  ما  به  اسالمى 
در شرايطى كه از ضعف نظامى، گسيختگى در 
شيرازه امور كشور، توطئه های داخلى گروهکهای 
تروريستى و ضدانقالب و آغاز يک راه پر فراز 

و نشيب رنج ميبرد از اقتدار خود پاسداری كرد.
حال، اين ملت تاريخى و تاريخ ساز چگونه 
ميتواند در اوج شکوفايى، نهادينه شدن سازمانهای 
ضد  افول  و  نظامى  نيروهای  تجهيز  اجرايى، 
نامشروع  های  خواسته  تسليم  داخلى  انقالب 

استکبار شود؟ حاشا و كال!
يک بار ديگر با شهدای بزرگ انقالب و دفاع 
جمهوری  فرزانه  رهبر  و  شهيدان  امام  مقدس، 
دروغين  های  وعده  كه  ميبنديم  پيمان  اسالمى 
الهى و مسير  از صراط مستقيم  را  ما  نان و آب 
حق خارج نکند و نيک ميدانيم كه: ان تنصرواهلل 

ينصركم و يثبت اقدامکم.
گودرز صادقى هشجين

رييس دانشگاه محقق اردبيلى

فعالیت های فرهنگی نباید کمیت محور باشد
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

هنر اصلی، انسان سازی است

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
از  جمعى  عزيمت  از  اردبيلى  محقق 
كارمندان و اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى با 

پای پياده به كربال خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
عباس فنى اصل در مراسم بدرقه اين كاروان 
تصريح كرد: با هماهنگى پايگاه مقاومت 
بار،  اولين  برای  اساتيد  بسيج  و  دانشگاه 
تعدادی از اساتيد و كاركنان دانشگاه برای 
زيارت كربالی معلى به صورت پياده عازم 

اين سفر معنوی شدند.
وی با اشاره به اينکه كاروان دانشجويان 
هم عازم كربال خواهند شد، ادامه داد: عالوه 
كاروان  دو  كاركنان،  و  اساتيد  كاروان  بر 
عظيم  روی  پياده  اين  به  نيز  دانشجويى 
خواهند پيوست كه اعزام كاروان اول به 
عهده بسيج دانشجويى و اعزام كاروان دوم 
توسط هيات مکتب الشهدای دانشجويان 

انجام خواهد گرفت.

فنى اصل با بيان اينکه اجرای برنامه های 
قرآنى و مذهبى در راس برنامه های فرهنگى 
كرد: هماهنگى  اضافه  دارد،  قرار  دانشگاه 
تمامى بخش های دخيل در امر فرهنگى 
تحت راهنمايى دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری بوده و روز به روز بر غنا و 

تقويت اين برنامه افزوده مى شود.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
انتظام  برای  كرد:  اظهار  اردبيلى  محقق 
هرچه بيشتر اين سفر معنوی، دكتر مرتضى 
ابراهيمى به عنوان سرپرست كاروان اعزامى 
و دكتر صديف احد پور به عنوان مدير فنى 
و حسن زمانى به عنوان مدير اجرايى معرفى 

شدند.

به گفته اين مسئول، برنامه های مذهبى 
و اعتقادی مورد استقبال كارمندان، اساتيد 
و دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى قرار 

مى گيرد.
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
نمايندگى مقام  نهاد  حسنى رئيس دفاتر 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبيل و مسئول نهاد نمايندگى ولى فقيه 
امام  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در 
حسين)ع( شما همکاران را به كربال دعوت 
كرده است و شما در طول اين توفيق الهى  

عزم سفر كرده ايد.
امام  از  روايتى  به  اشاره  با  وی 
كاظم)ع( كه فرموده كسى كه با پای پياده 
به كربال برود، ثواب آن 70 برابر سفر با 
امام  زيارت  موكب است، تصريح كرد: 
حسين)ع( مسبب بخشش گناهان گذشته 
از  آينده  گناهان  سلب  موجب  و  شده 

انسان مى شود.

جمعی از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با پای پیاده عازم کربال شدند
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دانشگاه                     روسای  حضور  با 
محقق اردبيلى و كميته ملى موزه های 
همکاری  نامه  تفاهم  ايران)ايکوم(، 
دانشگاه محقق اردبيلى و كميته ملى موزه 

های ايران)ايکوم( منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
اين  انعقاد  مراسم  در  اردبيلى  محقق 
تفاهم نامه با بيان اينکه تاسيس موزه 
طى  دانشگاه  در  اردبيل  علوم  تاريخ 
دو سال اخير يک كار ارزشمند بوده 
آزمايشگاه  همچنين  افزود:  است، 
مركزی در دانشگاه افتتاح شده است 
و ساير آزمايشگاه های مرجع دانشگاه 
نيز به صورت نرم افزاری با آن مرتبط 
هستند و با اين تجريه بايد در مورد 
موزه نيز يک مديريت متمركز داشته 

باشيم.
وی با بيان اينکه موزه تاريخ علوم 
خود  فعاليت  كوتاه  مدت  در  اردبيل 
موزه  عنوان  به  پياپى  سال  دو  برای 
برتر كشور انتخاب شده است، افزود: 
اين موزه همچنين سال گذشته جايزه 
ترويج علم جمهوری اسالمى ايران را 

به خود اختصاص داده است.
دكتر سيد احمد محيط طباطبايى 
های  موزه  ملى  كميته  رئيس 
شهر  اينکه  بيان  با  نيز  ايران)ايکوم( 
و استان اردبيل با نام دانشگاه محقق 
اردبيلى شناخته مى شود، گفت: نهاد 
از  ها  دانشگاه  خصوص  به  و  ها 
ثبت و  به  نسبت  پژوهشى  اعتبارات 
مستندنگاری آثار خود در قالب موزه 

اقدام مى كنند.
وی با بيان اينکه موزه بخشى از 
شيوه آموزشى دانشگاه ها است، افزود: 
دانشگاه محقق اردبيلى به اين موضوع 
توجه خاصى نموده است و تاسيس 
موزه تاريخ علوم در اين دانشگاه يک 
فرهنگى  و  پژوهشى  ارزشمند  كار 

است.
بر                   تاكيد  با  طباطبايى  محيط 
فعاليت های مجازی دانشگاه و موزه 
در  دانشگاه  دفتر  گفت:  علوم،  تاريخ 
واحد  يک  عنوان  به  تواند  مى  تهران 

مجازی برای كل دانشگاه عمل كند.
انوار رئيس موزه  مهندس محمد 
ارائه گزارشى  نيز ضمن  تاريخ علوم 
از فعاليت های موزه، انعقاد اين تفاهم 
نامه را موجب توسعه همکاری موزه 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  علوم  تاريخ 
و كميته ملى موزه های ايران)ايکوم( 

عنوان كرد.
استان اردبیل با نام دانشگاه 

محقق اردبیلی شناخته 
می شود

موزه های  ملى  كميته  رئيس 

با  اردبيل  استان  گفت:  ايران)ايکوم( 
نام دانشگاه محقق اردبيلى شناخته مى 

شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
در  طباطبايى  محيط  سيداحمد  دكتر 
مراكز  و  ها  موزه  تخصصى  نشست 
اردبيلى موزه  دانشگاه محقق  علم در 
را محل تذكر و يادآوری معرفى كرد و 
گفت: موزه در حالت كلى جايى است 
كه فراموشى را از بين برده و آگاهى را 

جايگزين آن مى كند.
وی افزود: اردبيل از زمانى كه به 
كشوری  تقسيمات  و  سياسى  لحاظ 
ميراث  است،  شده  استان  به  تبديل 
با فعاليت های  طبيعى و تاريخى آن 
دانشگاه محقق اردبيلى يک وزنه علمى 

و جايگاه قابل تاملى داشته است.
محيط طباطبايى با اشاره به فعاليت 

های موزه تاريخ علوم اردبيل، تصريح 
كرد: يک بخشى از فعاليت های اين 
موزه بايد در راستای آموزش و تعليم 

باشد.
موزه های  ملى  كميته  رئيس 
ايرانى  فرهنگ  گفت:  ايران)ايکوم( 
تفاوت  و  بوده  همزيستى  فرهنگ 

آشکاری با فرهنگ اروپايى دارد.
ميراث  اينکه  بر  تاكيد  با  وی 
افزود:  است،  توسعه  عين  فرهنگى 
توسعه اتفاق نيفتاده، چون اين توسعه 
مبتنى بر مسائل زيست محيطى و غيره 

نبوده است، پس اگر توسعه مبتنى بر 
فرهنگ و طبيعت باشد، پايدار خواهد 

بود.
محيط طباطبايى با بيان اينکه توسعه 
از دروازه ميراث فرهنگى و طبيعى عبور 
مى كند، اضافه كرد: متاسفانه دانشگاه 
ها از بحث مهندسى ايرانى دور شده 
اند، ولى با توجه به اينکه موزه يک نوع 
رفتار علمى است، پس مى تواند اين 

مساله را جبران كند.
موزه های  ملى  كميته  رئيس 
اينکه داشتن  بر  تاكيد  با  ايران)ايکوم( 
نگاه موزه ای در افراد بسيار مهم است، 
گفت: موزه بايد جنبه علمى، ذهنى و 

كاربردی داشته باشد.
ها  دانشگاه  اينکه  بر  تاكيد  با  وی 
را  ای  موزه  نگاه  و  فناوری  علم،  بايد 
جای  افزود:  بياموزند،  دانشجويان  به 

خرسندی است كه دانشگاه محقق اردبيلى 
با تاسيس موزه تاريخ علوم متوجه اين نکته 

مهم شده است.
محيط طباطبايى تاكيد كرد: وظيفه 
اجتماعى موزه در جهان امروز بسيار 

باالتر از وظيفه هنری آن است. 
دكتر گودرز صادقى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه از دو سال 
گذشته جرقه تاسيس موزه تاريخ علوم 
در دانشگاه توسط مهندس محمد انوار 
زده شد، گفت: اين موزه يک سال پس 
از تاسيس توسط كميته ملى موزه های 
ايران در بين موزه های دولتى كوچک  

به عنوان موزه برتر كشور شناخته شد.
علوم  تاريخ  موزه  داد:  ادامه  وی 
از هفت شاخص كه  اردبيل توانست 
تعيين  برتر  های  موزه  انتخاب  برای 
شده بود، در چهار شاخص رتبه اول 

را كسب كند.
از  پاسداری  اينکه  بيان  با  صادقى 
هويت محلى، استانى و قومى بر عهده 
ملت و  اگر  افزود:  است،  ها  دانشگاه 
دانشگاهى فاقد موزه باشد، در حقيقت 
افتخارات خود را به گورستان سپرده و 

نابود خواهد شد.
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
بيان اينکه فضای فيزيکى موزه تاريخ 
علوم اردبيل در آينده نزديک توسعه 
خواهد يافت، گفت: در حال حاضر 
نيز  ای  دانشکده  كوچک  های  موزه 
در دانشگاه محقق اردبيلى راه اندازی 
افزاری  نرم  به صورت  مى شوند كه 
متصل  اردبيل  علوم  تاريخ  موزه  به 
خواهند شد تا به عنوان بخشى از موزه 

فعاليت كنند.
وی با بيان اينکه تاكنون در دانشکده 
علوم موزه سنگ شناسى توسط دكتر 
و  كشاورزی  دانشکده  در  و  سهرابى 
منابع طبيعى كلکسيون گياهان دارويى 
اندازی  راه  بدرزاده  مهندس  توسط 
شده است، تاكيد كرد: اين موزه های 
كوچک به عنوان بخشى علمى و نوعى 
آزمايشگاه برای دانشگاه عمل خواهند 

كرد.
مديركل  زاده  حاجى  كريم  دكتر 
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
گردشگری استان اردبيل نيز با بيان اينکه  
انسان ها برای رصد تحوالت زندگى 
خارج  مخزنى  نيازمند  خود  طوالنى 
از وجود خود هستند، افزود: موزه ها 
همين مخازن هستند كه بايد آنها را قدر 

بدانيم.
وی تصريح كرد: احداث، تکميل، 
نگهداری و بهره برداری از دانش حرفه ای 
موزه داری يکى از بنيادی ترين كارهايى 
است كه جامعه بشری بايد سرلوحه كار 

خود قرار دهد.
گفتنى است در ادامه دكتر احمد 
محيط طباطبايى رئيس ايکوم ايران و 
دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
علوم  تاريخ  موزه  از  اردبيلى  محقق 
دكتر  شناسى  سنگ  موزه  و  اردبيل 
عمل  به  بازديد  سهرابى  قهرمان 

آوردند.

عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى:

حضرت زینب)س( پرچم 
دار پیام عاشورا و وارث 

شهدای کربال است

عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
پيام  دار  پرچم  زينب)س(  حضرت  گفت: 

عاشورا و وارث شهدای كربال است.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ابعاد  بررسى  نشست  در  فتحى  امين 
دانشگاه  در  زينب)س(  حضرت  شخصيتى 
گذشتن  بندگى  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
الهى  های  خواسته  مسير  در  ها  داشته  از 
عملى  ترسيم  عاشورا  واقعه  گفت:  است، 
معنای  رساندن  ظهور  به  و  بندگى  مسير 

است. بندگى  واقعى 
و  موقعيت  مقام،  اينکه  بيان  با  وی 
بارگاهى  هيچ  در  است  كربال  در  كه  عزتى 
اربعين  تا  عاشورا  از  افزود:  نيست، 
كربال  اسرای  كه  هايى  رنج  و  زحمات 

است. زدنى  مثال  اند،  كشيده 
حضرت  اينکه  بر  تاكيد  با  فتحى 
زينب)س( در مکتب عاشورا هم درس داد، 
تصريح  شد،  الگو  هم  و  گرفت  درس  هم 
روايات  در  اربعين  زيارت  همچنين  كرد: 

معصومين)ع( تاكيد شده است.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اينکه زيارت اربعين اعالم و نمادی از 
ولى خواهى است، خاطرنشان كرد: همچنين 
مى  آگاه  را  بيدار  های  قلب  اربعين  زيارت 

سازد.
وی گفت: هر كجا بارگاه اهل بيت است، 
پرچم  كجا  هر  و  نيز هست  بيت  اهل  پرچم 
اهل بيت هست، ندای اسالم خالص به آنجا 

رسيده است.
زينب)س(  حضرت  كرد:  اضافه  فتحى 
پرچم را در كنار سرزمين قدس زده است تا 
در زمان ظهور برای آنانى كه ظهور را درک 
شهدای  ايثار  پيام  كه  شود  معلوم  كنند،  مى 
كربال را تا سرزمين قدس برده اند و به نوعى 
حضرت  استقامت  و  صبر  مديون  هم  ظهور 

زينب)س( است.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
دار  پرچم  زينب)س(  حضرت  اينکه  بيان  با 
است،  كربال  شهدای  وارث  و  عاشورا  پيام 
با  مردم  ای  كه  بود  اين  عاشورا  پيام  گفت: 
ستم  و  ظلم  بار  زير  و  كنيد  زندگى  عزت 

نرويد.
گفتنى است پرسش و پاسخ و مداحى از 

ديگر بخش های اين نشست بود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و کمیته ملی موزه های ایران)ایکوم(
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دانشجويان  رفاهى  خدمات  مدير 
وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 
گفت:  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
معدود  جزو  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
بيشترين  كه  است  هايى  دانشگاه 
درصد جذب اعتبارات را از صندوق 

رفاه دانشجويان داشته است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
در  چراغى  كيومرث  دكتر  دانشگاه، 
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  از  بازديد 
و  نوسازی  افزود:  مطلب  اين  بيان 
و  دانشجويى  های  خوابگاه  تعمير 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  غذاخوری 
در مقايسه با دانشگاه های ديگر قابل 

تقدير است.
دانشجويان  رفاهى  خدمات  مدير 
وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 
تصريح  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
مدنظر  های  پروژه  پيشرفت  كرد: 

چهارمين دوره مسابقه برنامه نويسى 
از  تيمى  قهرمانى  با   MCPC4 استانى 
دانشگاه محقق اردبيلى به كار خود پايان 

داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر صديف احدپور رئيس دانشکده علوم 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: چهارمين دوره 
مسابقه برنامه نويسى استانى MCPC4 با 
شركت 30 تيم 3 نفره از دانشگاه های استان 

در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
وی افزود: اين مسابقه بزرگترين مسابقه 
برنامه نويسى دانشجويى در سطح استان 
اردبيل مى باشد كه از سال 1394همه ساله 
توسط دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبيلى 
برگزار مى گردد و تيم های دانشجويى از 
با  رقابت  به  آن  در  مختلف  های  رشته 

يکديگر مى پردازند.
احدپور با بيان اينکه در اين مسابقه 
سه تيم از دانشگاه محقق اردبيلى موفق 
تا سوم شدند،  اول  به كسب مقام های 
در  رقابت  اين  برتر  های  تيم  داد:  ادامه 
صورت كسب سهميه به نوزدهمين دوره 

محقق  دانشگاه  در  رفاه  صندوق 
تعمير  برای  و  بوده  مناسب  اردبيلى 
آزاد  رستوران  احداث  و  خوابگاهها 
تا حدی كه بتوانيم مساعدت خواهيم 

مسابقات برنامه نويسى منطقه ای غرب 
آسيا و انتخابى جهانى كه 23 و 24 آذر 
برگزار                  شريف  صنعتى  دانشگاه  در  ماه 

مى گردد اعزام خواهند شد.
رئيس دانشکده علوم دانشگاه محقق 
سال  دو  در  كرد:  خاطرنشان  اردبيلى 
گذشته نيز تيم های برتر اين مسابقات 
موفق به كسب سهميه منطقه ای غرب 

كرد.
سرپرست  گلى  اسماعيل  دكتر 
دانشگاه  دانشجويى  امور  مديريت 
های  خوابگاه   گفت:  اردبيلى  محقق 

آسيا شده و به هفدهمين و هجدهمين 
آسيا  غرب  ای  منطقه  مسابقات  دوره 

اعزام شده بودند.
علم  اهميت  به  توجه  با  گفت:  وی 
دانشکده  اين  استان،  توسعه  در  كامپيوتر 
برنامه های ويژه ای برای افزايش توانمندی 
دانشجويان در حوزه فناوری اطالعات تهيه 

و تدوين نموده است.

برادران   4 و   3  ،2 شماره  دانشجويى 
نصب  و  شده  مجهز   1 كوثر  و 
دوربين مدار بسته در اطراف مجمتع 
سيستم  اندازی  راه   كوثر،  خوابگاهى 
دانشجويان  تردد  هوشمند  كنترل 
 2 كوثر  بين  فضای  تسطيح  دختر، 
ديگر  از  دانشگاه  غذاخوری  و   3 و 
خوابگاه  زمينه  در  دانشگاه  خدمات 

های دانشجويى بوده است. 
وی ادامه داد: مديريت دانشجويى 
دانشگاه برای تعمير خوابگاه شماره 1 
در  رحيمى  شهيد  خوابگاه  و  برادران 
تابستان سال آينده برنامه ريزی كرده 

است.
امور  مديريت  سرپرست 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى 
اضافه كرد: برای تعمير اين خوابگاه  
نياز  بودجه  ريال  ميليارد   4 به  ها 

است.

احدپور افزود: سطح كيفى اين مسابقات 
سال به سال در حال باال رفتن است و تداوم 
برگزاری اين مسابقات باعث شده تا قدرت 
تحليل و حل مسائل برنامه نويسى در بين 
دانشجويان افزايش چشمگيری داشته باشد، 
به گونه ای كه در اين دوره از مسابقات هر 
يک از سه تيم برتر موفق به حل 9 سوال از 

مجموع 11 سوال شدند.
وی ادامه داد: از نکات قابل توجه اين 
دوره از مسابقات مى توان به حل 7 سوال 
اشاره  اول  ترم  تيم های  از  توسط يکى 
كرد كه مى تواند نويدبخش پشتوانه ای 
مطمئن برای تيم های اعزامى دانشگاه به 
مسابقات برنامه نويسى در سال های بعد 

باشد.
و  اجاللى  ميثم  سيد  است  گفتنى 
اول،  مقام   Aip تيم  از  نجفى  احسان 
مهدی فروردين، هيربد ريحانى و حسين 
 Salam_Chotori?تيم از  دوكوهکى 
مقام دوم و هادی برزگر، محمد فيروزی و 
آرمين فالح از تيم Hateful_Three مقام 

سوم  اين مسابقه را كسب نمودند.

تقدیر فرمانده مرزبانی ناجا 
از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

فرمانده مرزبانى ناجا با ارسال تقديرنامه ای از دكتر 
گودرز صادقى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى تجليل 

كرد.
تقدير  لوح  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
همکاری  جهت  به  رضايى  قاسم  پاسدار  سرتيپ 
دانشگاه محقق اردبيلى در اجرای هفتمين دوره المپياد 
فرهنگى و ورزشى كاركنان وظيفه فرماندهى مرزبانى 
ناجا توسط على طاهری فرمانده مرزبانى استان اردبيل 

به رئيس دانشگاه اهدا شد.
آمده  به صادقى  پيام خطاب  اين  از  در بخشى 

است: 
ورزش آميزه ای شيرين از تالش و عشق رسيدن 
به هدف، دستيابى به مقصود و قرار گرفتن در اوج 
آرزوی هر ورزشکاری است و اين زمانى ماندگار 
خواهد بود كه قهرمانى با آن سخن موالی متقيان 
حضرت على )ع( بياميزد كه فرمود: »خدايا اعضا و 

جوارحم را در راه خدمت به خودت قوی گردان.«
بر خود فرض مى دانم از زحمات شايسته شما 
برادر گرامى در برگزاری هفتمين دوره المپياد فرهنگى 
و ورزشى كاركنان وظيفه فرماندهى مرزبانى ناجا كه 
در استان اردبيل برگزار گرديد تقدير و تشکر نمايم. 
اميد است تحت عنايت خاصه حضرت حق و در ظل 
توجهات ولى عصر)عج( و با بهره گيری از رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس 
جمهوری اسالمى ايران همواره موفق، سالمت و پيروز 

باشيد.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه:

عضویت 6 نفر از دانشجویان 
در اتحادیه های انجمن های 

علمی دانشجویی کشوری

دانشگاه                        دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
محقق اردبيلى از عضويت 6 نفر از دانشجويان اين 
دانشگاه در اتحاديه های كشوری انجمن های علمى 

دانشجويى برای اولين بار خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عباس 
فنى اصل افزود؛ مجيد زارعى به عنوان نايب دبير 
اتحاديه انجمن های علمى روانشناسى، مشاوره و 
علوم تربيتى، فرشيد لطفى عضو اتحاديه انجمن های 
علمى رباتيک و مکاترونيک، شيرين ثناجو عضو 
اتحاديه انجمن های علمى هنر، حسين هادی عضو 
اتحاديه انجمن های علمى مکانيک و صنايع غذايى، 
حسام سردارلو عضو اتحاديه انجمن های علمى علوم 
دامى و فردين حسينى عضو اتحاديه انجمن های 

علمى مهندسى خاک انتخاب شدند.

 MCPC4 برگزاری چهارمین دوره مسابقه برنامه نویسی استانی
در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی جزو دانشگاه هایی با بیشترین جذب اعتبارات

به همت دفتر رسيدگى به امور زنان 
دانشگاه  مشاوره  و  بهداشت  مركز  و 
محقق اردبيلى كارگاه آموزشى با موضوع 

»بهداشت زنان« برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
هيئت  عضو  فر  همايون  نسرين  دكتر 
علمى دانشگاه علوم پزشکى با بيان اينکه 
عواملى مثل ورزش نکردن، چاقى، تغذيه 
غيره  و  مواد مخدر  استرس،  نامناسب، 
سالمت زنان را تهديد مى كند، افزود: ميل 
به اجتناب از بيماری، تشخيص زودهنگام 
بيماری، درمان به موقع و حفظ عملکرد 
اعضای بدن به هنگام بيماری از جمله 
ارتقای  نکاتى است كه رعايت آنها به 

سالمتى در جامعه كمک مى كند.
را  مير  و  مرگ  علت  اولين  وی 
بيماری های قلبى و عروقى عنوان كرد و 

ادامه داد: بى تحركى و اضافه وزن منجر 
به اختالالت قلبى و عروقى مى شود.

همايون فر با بيان اينکه دومين علت 
مرگ و مير و اولين علت مرگ و مير بر اثر 

سرطان در زنان سرطان سينه است، اضافه 
كرد: متاسفانه زنان به دليل عدم آشنايى با 
اين بيماری و عدم اطالع از روش های 
پزشک  به  موقعى  زود رس  تشخيص 

مراجعه مى كنند كه بيماری پيشرفت كرده 
است. 

علوم  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو 
رفتن سن،  باال  اردبيل جنس،  پزشکى 
بعد  حاملگى  اولين  يا  نداشتن  زايمان 
از 30 سالگى، يائسگى دير رس، سابقه 
افزايش وزن  الکل،  خانوادگى، مصرف 
پس از يائسگى، چاقى، تراكم زياد بافت 
سينه و فعاليت شغلى در شيفت شب را از 
عوامل خطرساز سرطان سينه عنوان كرد 
و افزود: راه های تشخيص اين بيماری 
خود آزمايى سينه، معاينه توسط پزشک، 
ماموگرافى،  غربالگری  های  آزمون 
سونوگرافى، سى تى اسکن و ام آر آی 
هستند و در صورتى كه اين بيماری در 
فرد  داده شود،  تشخيص  اوليه  مراحل 

عمر طبيعى خواهد داشت.

برگزاری کارگاه آموزشی »بهداشت زنان« در دانشگاه
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
حدودا ۸0 درصد دانشجويان دانشگاه 
اردبيل  استان  غيربومى  اردبيلى  محقق 

هستند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر گودرز صادقى در جلسه شورای 
فرهنگى دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اين مطلب افزود: در زمينه آسيب های 
آمارهای  ها،  ناهنجاری  و  اجتماعى 

دانشگاه محقق اردبيلى مناسب است.
ناهنجاری  با  اينکه  بيان  با  وی 
برخورد قاطع مى كنيم، تصريح كرد: اين 
برخوردها زمانى انجام مى شود كه فرد 

چارچوب ها را رعايت نکند.
در  اينکه  به  اشاره  با  صادقى 
دانشگاه  مسئوالن  انتخاب  و  گزينش 

دقت الزم انجام مى شود، اضافه كرد: 
روی مسائل مذهبى حساسيت خاصى 
داريم و از اجرای برنامه های مذهبى 

استقبال مى كنيم.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اظهار 

كرد: روسای دانشکده ها طى انتخاباتى 
با رای اعضای هيات علمى دانشکده ها 
انتخاب مى شوند كه قبال تصميم بر 
اين بود كه اين انتخابات 4 سال يکبار 
برگزار شود اما طبق تصميمات اتخاذ 

شده اخير، انتخابات دو ساله خواهد بود 
و به زودی انتخابات برخى دانشکده ها 

برگزار مى شود.
دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
از ابتدای امسال 495 برنامه فرهنگى در 

دانشگاه اجرا شده است.
وی با بيان اينکه تشکل ها بخشى از 
برنامه های خود را در خوابگاه ها اجرا 
برنامه در  ادامه داد: برای اجرای  كنند، 
خوابگاه ها حمايت و استقبال مى كنيم 
چرا كه كار فرهنگى به هر تعداد باشد، 

باز هم جای كار وجود دارد.
يادآور مى شود در اين جلسه از 4 
نفر برگزيده مسابقه »به رنگ فرهنگ« با 

اهدای لوح و جوايزی تجليل شد.

پیام رئیس دانشگاه
 محقق اردبیلی در باره فاجعه 

زمین لرزه غرب کشور

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت حادثه غم انگيز 
زلزله در غرب كشور پيامى به شرح زير صادر كرد:

بنام خدا
انسانى  تلفات  كشور  غرب  در  اخير  لرزه  زمين 
و خسارات مالى فراوانى را به دنبال داشت. آالم مردم 
محروم منطقه كه عزيزان خود را از دست داده اند به 
سادگى قابل تسکين نيست و تنها خداست كه ميتواند 
يار و پشتيبان واقعى مردم باشد. اين مصيبت و امتحان 
الهى را به محضر رهبر فرزانه و ملت نجيب ايران عزيز 

تسليت ميگوييم.
ما اعضای هيات علمى، كارمندان و دانشجويان 
دانشگاه محقق اردبيلى آمادگى خود را برای اعطای 
كمک های مادی و معنوی خود به آسيب ديدگان و به 
ويژه بازماندگان و فرزندان آنهايى كه در اين حادثه جان 
باخته اند اعالم ميداريم. در اين راستا، اعضای هيات 
رئيسه دانشگاه محقق اردبيلى يک روز حقوق و مزايای 
خود را به اين امر اختصاص داده، از ساير همکاران 
كارمندان  و  علمى  هيات  اعضای  از  اعم  دانشگاهى 
نيز دعوت ميکنيم با اقدامى مشابه در اين امر خطير 
مشاركت فرمايند. از دانشجويان عزيز نيز درخواست 
ميشود به طريق مقتضى از هر گونه كمک الزم در 
اين رابطه مضايقه ننمايند و اطمينان داشته باشند كه از 
اقدامات منسجم آنان در امر كمک رسانى تحت نظارت 

معاونت فرهنگى دانشگاه استقبال خواهد شد.
گودرز صادقى

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى

برگزاری کارگاه »عشق از منظر 
سمپوزیوم افالطون« در دانشگاه

كارگاه »عشق از منظر سمپوزيوم افالطون« با حضور 
دانشجويان فلسفه، اديان و عرفان و ساير رشته  ها در 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
مريم  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
سلطانى عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
در اين موارد بايد ابتدا با دو نوع عشق زمينى و آسمانى و 

عناصر تشکيل دهنده آنها آشنا شد.
وی افزود: از منظر افالطون، نوعى از عشق زمينى، 
آميخته با هوس و در پى ارضای شهوت و تسکين آن با 
شاخصه  هايى همچون فريب معشوق، رها ساختن او و 

سرافکندگى وی در ميان مردم است.
سلطانى ادامه داد: نوعى ديگر از عشق زمينى، عاری و 
بری از شهوات و بر مبنای عقالنيت و پلکان صعود آدمى 

به عشق برين و آسمانى است. 
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى تصريح 
كرد: در نظر نهايى افالطون عشق، هرگونه تالش و 
كوشش برای رسيدن به خوبى و زيبايى و خالى و عاری 
از هر نوع انگيزه مادی است كه نتيجه چنين عشقى پس 
از سال ها سير وسلوک و رنج به دست مى آيد كه ديدار 

زيبايى )خداوند( در حد دنيوی و بشری است.

 80 درصد دانشجویان، غیر بومی هستند
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

فيلسوف برجسته ايرانى گفت: ايران 
پرچم دار علوم، فنون و حکمت است.

دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر غالمرضا اعوانى در همايش حيات 
در  دوران صفويه  در  فلسفى  و  حکمى 
دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به تجديد 
حيات حکمى و فلسفى در حيات صفويه، 
وحدت  صفويه  زمان  در  ايران  گفت: 
اين  علت  و  كرد  پيدا  دينى  و  سياسى 

وحدت نيز دين بوده است.
زمان  در  ايران  تاثير  به  اشاره  با  وی 
صفويه در كشورهای ديگر، افزود: ايران 
كشور  يک  فرهنگى  لحاظ  از  هميشه 

تاثيرگذار بوده است.
اعوانى ايران را پرچم دار علوم، فنون 
و حکمت معرفى و تصريح كرد: حکمت 
در ايران رو به كمال بوده و حياتى مستمر 

داشته است.
بيان  با  ايران  فلسفه  ماندگار  چهره 
اينکه تمام انبيا و پيامبران معلمان حکمت 
بوده اند، خاطرنشان كرد: اسالم يک دين 
جهانى است و حقيقت را در هر جايى كه 
باشد مى پذيرد و انحصارطلب نيست و 

اين عين حکمت است. 
دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
با  اردبيلى  دانشگاه محقق  دانشجويى  و 

بيان اينکه حضور دكتر اعوانى در دانشگاه 
محقق اردبيلى افتخار بزرگى برای دانشگاه 
و استان اردبيل است، گفت: دكتر غالمرضا 
اعوانى يک فيلسوف و حکيم خوشنام و 

خوش فکر هستند.
وی با اشاره به تاسيس گروه فلسفه 
در دانشگاه محقق اردبيلى، افزود: اين گروه 
عليرغم نوپا بودن، برنامه های ارزشمندی را 

اجرا كرده است.
فنى اصل با بيان اينکه طبق پيشنهاد 
منطق  و  فلسفه  درس  دانشگاه  رياست 

كليه  به  اختياری  واحد  دو  صورت  به 
شد،  خواهد  ارائه  دانشگاه  دانشجويان 
انسانى  علوم  سبقه  كرد:  اظهاراميدواری 
دانشگاه در شان نام محقق اردبيلى باشد؛ 
چراكه محقق اردبيلى جزو نوابغ تاريخ بوده 

است.
عبداهلل  والمسلمين  االسالم  حجت 
حسنى مسئول دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل  با بيان 
اينکه دانشمندان، علما و فرهيختگانى كه از 
لحاظ علمى به مراتب باالتر رسيده اند، اول 

با حکمت و فلسفه آشنا شده اند، گفت: 
در طول تاريخ از صفويه تاكنون بزرگترين 
دانشمندان ما آشنايى با حکمت و فلسفه را 

سرلوحه كار خود قرار داده اند.
وی افزود: اگر بخواهيم با حقايق عالم 
و هستى آشنا شويم، الزم است با فلسفه و 

حکمت آشنا شويم.
رئيس  پور  ابراهيم  حبيب  دكتر 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه اين برنامه 
اولين برنامه ای است كه در روز جهانى 
فلسفه در اردبيل برگزار مى شود، گفت: 
برای  عطفى  نقطه  برنامه  اين  اميدواريم 
برگزاری ساالنه مراسم روز جهانى فلسفه 

در استان اردبيل باشد.
وی ادامه داد: اتاق گفتمان حکمت و 
فلسفه در دانشگاه محقق اردبيلى راه اندازی 
گفتگوهای  برای  مركزی  تا  است  شده 

فلسفى در دانشگاه و استان باشد.
دكتر على غفاری مديرگروه اديان و 
عرفان دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن 
اعوانى،  غالمرضا  دكتر  كامل  معرفى 
گفت: دكتر اعوانى به زبان های مختلف 
قلمى  آثار  دارای  و  دارد  كامل  تسلط 
های  زبان  به  گوناگون  های  كتاب  و 

مختلف است.

فیلسوف برجسته ایرانی:

ایران پرچم دار علوم، فنون و حکمت است

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
اعضای هيات رئيسه دانشگاه محقق اردبيلى 
يک روز حقوق خود را به زلزله زدگان 
غرب كشور اهدا كرده و به اعضای هيات 
تخصيص  پيشنهاد  كارمندان  و  علمى 
يک روز حقوق خود را به زلزله زدگان 

دادند.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مطلب  اين  بيان  با  گودرز صادقى  دكتر 
تصريح كرد: دانشگاه محقق اردبيلى آماده 
به  معنوی  و  مادی  های  كمک  اهدای 

هموطنان زلزله زده است.
وی با بيان اينکه دانشگاهيان دانشگاه 
محقق اردبيلى خود را همدرد و همراه 
زلزله زدگان مى دانند، ادامه داد: همدردی 
با زلزله زدگان به تنهايى كارساز نيست 

بلکه بايد به طرق مختلف به اين هموطنان 
كمک كرد.

هيات  اعضای  اينکه  بيان  با  صادقى 

دانشگاه  دانشجويان  و  كارمندان  علمى، 
محقق اردبيلى به »كمپين اهدای خون به 
زلزله زدگان« پيوستند، اظهار كرد: كاركنان، 

اساتيد و دانشجويان با تکميل فرم اهدای 
خون  مى توانند در اين كار خير مشاركت 

كنند.
ادامه  اردبيلى  دانشگاه محقق  رئيس 
داد: با تکميل فرم و اعالم آمادگى كاركنان، 
اساتيد و دانشجويان، 20 روز ديگر اكيپ 
خونگيری در محوطه دانشگاه مستقر شده 

و اقدام به خونگيری مى كنند.
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
حسنى رييس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل و  رهبری در دانشگاه های استان 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى ضمن ابراز همدردی 
انتظار مى رود كه  با زلزله زدگان گفت: 
دانشگاهيان با كمک های نقدی و غير نقدی 

به ياری هموطنان زلزله زده بشتابند.

اهدای یک روز حقوق هیات رئیسه دانشگاه به زلزله زدگان
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انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
عضو کارگروه مدیریت ورزشی 
گروه تخصصی برنامه ریزی 

درسی و گسترش علوم ورزشی 
وزارت علوم

عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان 
برنامه  عضو كارگروه مديريت ورزشى گروه تخصصى 
علوم،  وزارت  ورزشى  علوم  گسترش  و  درسى  ريزی 

تحقيقات و فناوری انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر مهرداد محرم زاده 
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان عضو كارگروه 
مديريت ورزشى گروه تخصصى برنامه ريزی درسى و گسترش 

علوم ورزشى وزارت علوم انتخاب شد.
در حکم دكتر محرم زاده كه از سوی دكتر سيد نصراهلل 
و  درسى  ريزی  برنامه  تخصصى  گروه  رئيس  سجادی 
گسترش علوم ورزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

امضا شده، آمده است:
احتراما نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند 
به  سال  مدت 2  به  اين حکم  موجب  به  حضرتعالى، 
عنوان عضو كارگروه مديريت ورزشى گروه تخصصى 
وزارت  علوم ورزشى  و گسترش  ريزی درسى  برنامه 
علوم، تحقيقات و فناوری انتخاب مى شويد. اميد است 
اين گروه بتواند به پشتوانه تالش ها و همکاری های 
موثر و مستمر جنابعالى در جهت متعالى ساختن رشته 
علوم ورزشى و نيل به اهداف عالى آموزش در كشور، 

راهگشای مسائل كالن كشور در اين حوزه شود.
گفتنى است دكتر مهرداد محرم زاده عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى، در حال حاضر معاونت اداری، مالى 
و مديريت منابع دانشگاه محقق اردبيلى را نيز بر عهده دارد.

دکتر فنی اصل:
اعضای شورای صنفی-رفاهی 

دانشجویان دانشگاه انتخاب شدند

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
از انتخاب اعضای شورای صنفى-رفاهى دانشجويان اين 

دانشگاه طى انتخابات الکترونيکى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عباس فنى 
اصل تصريح كرد: به منظور مشاركت بيشتر دانشجويان 
در تصميم گيری  ها و استفاده از نظرات مشورتى آنان در 
اداره بهتر امور دانشجويان انتخابات شورای صنفى-رفاهى 
دانشجويان دانشگاه به صورت كامال الکترونيکى برگزار شد.
وی ادامه داد: اين انتخابات از طريق سيستم آموزشى 
گلستان و با شركت 16 نفر از كانديداها برگزار و پس از 
پايان انتخابات، آرای كسب شده توسط كانديداها از نرم افزار 

گلستان مشخص شد.
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
اضافه كرد: در پايان انتخابات مهدی مرادی، ليال يوسفى، 
عبدالمجيد سهرابى، سميرا قرالو، سهيال عليپور، معصومه 
موسوی و مهسا اسماعيلى به عنوان اعضای اصلى و سيده 
زينب اكبری، رضا حسين خانى و مهدی سليمى به عنوان 

اعضای على البدل انتخاب شدند.

اتاق گفتمان حکمت و فلسفه در 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 

محقق اردبيلى افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز  دكتر 
محقق اردبيلى در مراسم افتتاح اين اتاق 
با اشاره به اهميت فلسفه و منطق در 
جامعه، گفت: كسى كه فلسفه و منطق 
نداند، طبيعتاً نمى تواند محقق خوبى 

باشد.
وی با تاكيد بر توجه ويژه به بحث 
افزود:  دانشگاه،  در  منطق  و  فلسفه 
پيشنهاد مى شود درس اختياری فلسفه 
و منطق دو واحدی در دانشگاه تدوين 
به  عمومى  دروس  بصورت  تا  شود 

دانشجويان ارائه شود.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  حسنى 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبيل نيز با بيان اينکه اين اتاق 
كليد آغاز مباحث حکمت و فلسفه را 
در دانشگاه محقق اردبيلى فراهم مى 
كند، گفت: بزرگان دين و انديشمندان 
علم، فرهنگ و ادب كسانى بودند كه با 

فلسفه و حکمت آشنا بودند.
وی با تاكيد بر اينکه اگر مى خواهيم 

رئيس، معاون آموزشى و رئيس 
بزرگترين  شناسى  شرق  دانشکده 
با  گرجستان  خصوصى  دانشگاه 
گروه  رئيس  و  دانشگاه  رئيس 
المللى  بين  و  علمى  های  همکاری 
و  ديدار  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

گفتگو كردند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر محمدتقى آل ابراهيم 
رئيس گروه همکاری های علمى و 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  المللى  بين 
معاون  رئيس،  نشست  برگزاری  از 
شرق  دانشکده  رئيس  و  آموزشى 
شناسى بزرگترين دانشگاه خصوصى 

با ساير  اردبيلى همگام  دانشگاهيان دانشگاه محقق 
دانشگاه های استان اردبيل در راهپيمايى روز 13 آبان حضور 

يافتند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دانشگاهيان دانشگاه 
محقق اردبيلى همگام با ساير دانشگاه های استان و مردم 
با  مبارزه  آبان روز  راهپيمايى روز 13  در  اردبيل  واليى 

استکبار جهانى شركت كردند.
در اين مراسم دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى مسير 
چهارراه باهنر تا مصلى اردبيل را با شعارهای مرگ بر آمريکا، 
مرگ بر اسرائيل، مرگ بر آل سعود، مرگ بر منافق، مرگ بر 
استکبار، مرگ بر صهيونيسم و غيره خشم و انزجار خود را 

نسبت به استکبار جهانى اعالم كردند.
گفتنى است حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حاجى 
صادقى جانشين نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى سخنران پايانى مراسم راهپيمايى روز 13 آبان در 

اردبيل بود.

از لحاظ فرهنگى و علمى ارتقا يابيم، 
بايد با فلسفه و حکمت آشنا شويم، 
افزود: تالش مى كنيم فرصت بيشتری 
برای هم انديشى فرهنگى دانشگاه و 
حوزه و دانشجو و طلبه اختصاص يابد.
رئيس  پور  ابراهيم  حبيب  دكتر 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه اين اتاق 
به بهانه 29 آبان روز جهانى فلسفه راه 

صادقى  گودرز  دكتر  با  گرجستان 

روز  مراسم  افزود:  شود،  مى  اندازی 
جهانى فلسفه نيز روز سه شنبه با حضور 
دكتر غالمرضا اعوانى در دانشگاه محقق 

اردبيلى برگزار خواهد شد.
اتاق  مسئول  بابايى  على  دكتر 
گفتمان حکمت و فلسفه نيز با بيان 
اينکه اين اتاق در اغلب دانشگاه های 
اين  در  گفت:  دارد،  وجود  كشور 
اتاق يک سری فعاليت های فلسفى 

خبر  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 

فکر  طرح  همچنين  و  شده  پيگيری 
برگزار  ماهانه  نيز بصورت  و رسانه 

مى شود.
راستای                   در  داد:  ادامه  وی 
های  گروه  از  اتاق،  اين  های  فعاليت 
نجوم  و  فيزيک  از جمله  فلسفه  غير 
درخواست هايى داشتيم كه گروه های 
راه  فلسفه  نجوم  و  فلسفه  و  فيزيک 

اندازی خواهد شد.

هدف  با  نشست  اين  گفت:  و  داد 
تبادل دانشجو و استاد و زمينه سازی 
جهت قرارداد همکاری های مشترک 

برگزار شده است.
اين نشست مقرر  افزود: در  وی 
شد پس از نهايى شدن بندهای تفاهم 
نامه با توافق طرفين، با حضور هياتى 
اردبيلى،  محقق  دانشگاه  طرف  از 
دانشگاه های گرجستان مورد ارزيابى 

قرار گيرد و تفاهم نامه امضا شود.
در  نشست  اين  است  گفتنى 
حاشيه نشست اتحاديه دانشگاه های 
آسيای ميانه در دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار شد.

به مناسبت روز جهانی فلسفه:

اتاق گفتمان حکمت و فلسفه در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

نشست رئیس بزرگترین دانشگاه خصوصی گرجستان با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در راهپیمایی روز 13 آبان
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر ابوالفضل فتح اله زاده ، لطیف رضایی و بیوک خدمتی
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

جلسه مشترک اعضای
 شرکت کننده در نشست 
دانشگاه های آسیای میانه

دانشگاه های  در نشست  كننده  اعضای شركت  جلسه مشترک 
دانشگاه ها در  اين  با هدف سياستگذاری های جديد  ميانه  آسيای 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

با حضور شرکت کنندگان در نشست اتحادیه
 دانشگاه های آسیای میانه:

ادای احترام به شهدای گمنام 
دانشگاه محقق اردبیلی

های  دانشگاه  اتحاديه  نشست  در  كنندگان  شركت  حضور  با 
اردبيلى  ادای احترام به شهدای گمنام دانشگاه محقق  آسيای ميانه 

انجام شد.

ليال رستمى يونجالو، كارشناسى مديريت 
جهانگردی، معدل 17/5

حميده قربانى، كارشناسى زبان عربى
 معدل 19/47

تعدادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف 
نیمسال دوم سالتحصیلی 96- 95 دانشگاه محقق اردبیلی

سيد على موسوی، كارشناسى ارشد، 
مديريت MBA ، معدل 17/75

سعيد زارعى قشالق مازان، كارشناسى 
مديريت جهانگردی، معدل 17/5

پيمان بهجت خاتونى، كارشناسى ارشد 
مشاوره  توانبخشى، معدل17/75

و  ايران  علمى  مشترک  كميته 
گرجستان در دفتر مركزی دانشگاه محقق 

اردبيلى در تهران تشکيل شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
كميته مشترک علمى ايران و گرجستان 
در دفتر مركزی دانشگاه محقق اردبيلى 
علوم،  وزارت  به  و  تشکيل  تهران  در 

تحقيقات و فناوری معرفى شد. 
دكتر  كميته  اين  در  است  گفتنى 
محقق  دانشگاه  رئيس  صادقى  گودرز 
دكتر  كميته،  رييس  عنوان  به  اردبيلى 
گروه  رئيس  ابراهيم  آل  محمدتقى 
المللى  بين  و  علمى  های  همکاری 
دبير  عنوان  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
علوم  های  دانشگاه  نمايندگان  و  كميته 
پزشکى ايران، خوارزمى، زنجان، اروميه، 
آبا قزوين و پارک علم و فناوری يزد به 

عنوان عضو تعيين شدند.

تشکیل کمیته مشترک علمی ایران و گرجستان در دانشگاه محقق اردبیلی


