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مقام معظم رهبری:
دانشگاه، ضربان سنج حیات ملی 

جامعه است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

9 دی روز وحدت 
است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

فعالیت کمیته دستگاهی 
حمایت از کرسی های 

نظریه پردازی،
 نقد و مناظره  دانشگاه 

محقق اردبیلی به 
عنوان کمیته استانی

رئیس مرکز بهداشت،
 درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد:

استقرار مشاور در
 خوابگاه های دانشجویی 

برادران و خواهران 
دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی:

افزایش
 400 درصدی

 طرح های بین 
سازمانی در سال 

گذشته

مدیر فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه محقق اردبیلی:

ارتقای برنامه ها
و فعالیت های 

فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه

 محقق اردبیلی
 طی 3 سال اخیر

ستاد  دانشجویی  کمیته  نشست  در 
اردبیل،  استان  فجر  دهه  بزرگداشت 
آمادگی دانشگاه های استان اردبیل برای 
اعالم  فجر  مبارک  دهه  ایام  گرامیداشت 

شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
کمیته  رئیس  صادقی  گودرز  دکتر 
فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد  دانشجویی 
محقق  دانشگاه  رئیس  و  اردبیل  استان 
اردبیلی در این جلسه با بیان اینکه همه 
گفت:  هستیم،  انقالب  خدمت  در  ما 
برنامه های دانشگاه ها به نحوی باشد که 
وضعیت قبل از انقالب را برای جوانان، 

دانشجویان و مردم تبیین کند.
وی با تاکید بر اینکه باید از وضعیت 
افزود:  بگیریم،  درس  انقالب  از  قبل 
دانشگاه ها در ایام دهه فجر از متفکران 

با انصاف برای سخنرانی دعوت کنند تا 
آزادی  اقتصاد،  از جمله  مختلفی  مسائل 
بیان و غیره قبل و بعد از انقالب را تبیین 

کنند.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  حسنی رئیس 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیل با بیان اینکه امسال چهلمین سال 
را جشن  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
حاضر  حال  در  گفت:  گرفت،  خواهیم 
نیاز  انقالب  شناخت  و  خودشناسی  به 
اساسی داریم و ضروری است جوانان و 

دانشجویان با فضای انقالب آشنا شوند.
حافظان  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  هستند،  انقالب  و  نظام  اصلی 
برکت  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
گذار  بنیان  تدبیر  شهدا،  خون  انقالب، 

و  رهبری  معظم  مقام  درایت  نظام، 
وحدت مردم با رویکرد بسیار عالی رو 

به جلو حرکت می کند.
بخشی  کیفیت  ضرورت  به  حسنی 
و  کرد  تاکید  فجر  دهه  های  برنامه  به 
گفت: انتظار می رود دانشگاهیان حضور 
پرشوری در راهپیمایی 22 بهمن داشته و 
اساتید دانشگاه ها در کالس های درسی 
روشنگری  نظام  برکات  خصوص  در 

کنند.
دکتر عباس فنی اصل رئیس شورای 
و  فرهنگی  های  فعالیت  هماهنگی 
با  اردبیل  استان  های  دانشگاه  اجتماعی 
دانشجویی  کمیته  های  فعالیت  به  اشاره 
ستاد بزرگداشت دهه فجر استان اردبیل، 
گفت: هم اکنون برنامه های دانشگاه های 
فجر  مبارک  دهه  در  اجرا  برای  استان 

جمع بندی شده است.
وی افزود: با توجه به همزمانی دهه 
مبارک فجر با ایام فاطمیه، انتظار می رود 
برنامه ها به نحوی برگزار شود تا حرمت 

ایام فاطمیه حفظ شود.
انتظار                     کرد:  تصریح  اصل  فنی 
می رود دانشگاه هایی که در زمینه فضای 
و  توانمندی  دارای  مجازی  و  سایبری 
های                   نشست  هستند،  تحصیلی  رشته 
آگاه سازی و روشنگری برای دانشجویان 

و مردم برگزار کنند.
سایر  روسای  ادامه  در  است  گفتنی 
نقطه  ارائه  به  نیز  استان  های  دانشگاه 

نظرات خود پرداختند.

در نشست کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر استان اردبیل اعالم شد:

صفحه5

صفحه6

صفحه2

صفحه4

صفحه3

آمادگی دانشگاه های استان اردبیل برای گرامیداشت
 ایام دهه مبارک فجر

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رشد 46 درصدی اعضای هیأت علمی 
طی 4 سال گذشته

افزایش 2 برابری دانشجویان دکتری

معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

درخشش انجمن  های 
علمی دانشگاه محقق 

اردبیلی در دهمین 
جشنواره ملی حرکت

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی از درخشش انجمن  های 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی در دهمین 

جشنواره ملی حرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل با اعالم این خبر، گفت: 
انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
موفق به کسب سه مقام کشوری در دهمین 
جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه رازی 

کرمانشاه برگزار شد، شدند. 
وی افزود: در این دوره از جشنواره در 
بخش های غرفه برتر، اختراع)انجمن علمی 
مکانیزاسیون کشاورزی( و فضای مجازی 
)انجمن علمی علوم باغبانی(، انجمن های 
علمی دانشگاه موفق به کسب مقام شایسته 

تقدیر شدند.
فنی اصل تصریح کرد: جشنواره ملی 
حرکت، ویژه انجمن  های علمی دانشجویی 
به صورت ساالنه و با تأکید بر هم  افزایی، 
تکثیر ایده  های خالق و ایجاد انگیزه و 
نشاط در انجمن  های علمی دانشجویی از 
سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه  ها 
کشور، پژوهشگاه  ها و سایر مراکز علمی 

برگزار می  شود.

دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی
 7 عضو هیأت علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

محقق  دانشگاه  ممیزه  هیات  دبیر 
اردبیلی از موافقت با ارتقای مرتبه علمی 
دانشگاه محقق  هیأت علمی  7 عضو 

اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمد نریمانی با اعالم این خبر، 
ممیزه  هیأت  اخیر  جلسه  در  گفت: 
دانشگاه، با ارتقای مرتبه 7 عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی موافقت 

شد.
وی با اشاره به جزئیات این ارتقای 
مرتبه علمی، تصریح کرد: دکتر برومند 
صالحی در رشته اقلیم شناسی و دکتر 
مرتبه  آماراز  رشته  در  گنجی  مسعود 
دانشیاری به استادی، دکتر جعفر آقازاده 
در رشته تاریخ، دکتر علی خالق خواه در 
رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دکتر رضا 
سید شریفی در رشته علوم دامی و دکتر 
ابوالفضل بایرامی در رشته زیست شناسی 
از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری و 
در  خیرآبادی  باقری  محمود  مهندس 
شناسی  بیماری  پزشکی-  گیاه  رشته 
گیاهی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری 

ارتقا پیدا کردند.

صفحه2
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سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان:

پذیرش دانشجو 
در 3 مقطع و 7 رشته

سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
مغان دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این دانشکده 
در 3 مقطع و 7 رشته تحصیلی دانشجو پذیرش 

می کند.
دکتر حبیب مارالیان در گفتگو با روابط عمومی 
بیان این مطلب افزود: در حال حاضر  با  دانشگاه 
این دانشکده در 7 رشته تحصیلی و در دو دوره 
روزانه و شبانه در سه مقطع کارشناسی ناپیوسته، 
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد در رشته های 
زراعت، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات 
دامی، مهندسی ماشین های کشاورزی، مهندسی 
)ارشد(  دام  فیزیولوژی  و  دامی  علوم  آبیاری، 

دانشجو می پذیرد.
این  در  دانشجو   162 اکنون  هم  افزود:  وی 
در  نفر  که 40  تحصیل هستند  مشغول  دانشکده 
مقطع  در  نفر  کارشناسی، 112  به  کاردانی  مقطع 
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  نفر  و 10  کارشناسی 

است.
مارالیان با بیان اینکه دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی مغان در سال 1377 تحت عنوان آموزشکده 
مقطع  دو  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کشاورزی 
تولیدات گیاهی و تکنولوژی  کاردانی تکنولوژی 
تولیدات دامی با پذیرش 53 نفر دانشجو فعالیت 
کشاورزی  تحقیقات  ایستگاه  محل  در  را  خود 
مغان آغاز کرده است، اضافه کرد:  هم اکنون این 
دانشکده بیش از 150 هکتار باغات و مزارع آموزشی 
و تحقیقاتی در جهت گسترش فعالیت های آموزشی 

و پژوهشی دارد. 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  سرپرست 
 17 اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  مغان  طبیعی 
در  که  هستند  دانشکده  علمی  هیأت  نفر عضو 
سه گروه آموزشی علوم گیاهی، علوم آبیاری و 
علوم دامی با رتبه دانشیاری یا استادیاری انجام 

وظیفه می کنند.
مارالیان اظهار کرد: این دانشکده با دارا بودن 
گلخانه مجهز، سالن ورزشی، خوابگاه دانشجویی، 
سالن غذاخوری، مهمانسرا، کارگاه ماشین  آالت، 
علوم  آزمایشگاه  سه  آموزشی،  باغات  و  مزارع 
دامی، علوم گیاهی و آزمایشگاه مرکزی، 6 کالس 
آموزشی مجهز به ویدئو پروژکتور، سالن سمعی 
بصری، اتاق رایانه مجهز به اینترنت و کتابخانه با 
فارسی و التین  از 8000 جلد کتب علمی  بیش 
در جهت پربار نمودن اهداف آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه گام بر می دارد.
توجه  و  همت  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
مسئولین گام  های بلندی در جهت پیشرفت این 
مرکز، آنچنان که در شأن همکاران و منطقه باشد، 
برداشته شود و شاهد توسعه عدالت محور در زمینه 
باشیم و  اقماری  این واحد  علمی و فرهنگی در 
بتوانیم از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل  های موجود در 
جهت توسعه و تعالی در این منطقه صفر مرزی 

استفاده کنیم.

درمان  بهداشت،  مرکز  رئیس 
دانشگاه  دانشجویی  مشاوره  و 
محقق اردبیلی از استقرار مشاور در 
و  برادران  دانشجویی  های  خوابگاه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  خواهران 

برای اولین بار خبر داد.
دکتر فاطمه قنادی اصل در گفتگو 
با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به 
بهداشت،  مرکز  های  فعالیت  اهم 
دانشگاه  دانشجویی  درمان و مشاوره 
ماهه   9 در  گفت:  اردبیلی،  محقق 
نخست سالجاری یک هزار و 170 نفر 
از دانشجویان، همکاران دانشگاهی و 
اعضای خانواده های آنان در این مرکز 

ویزیت شده اند.
مدت  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  الذکر  فوق  افراد  از  نفر   272
مرکز  این  دندانپزشکی  خدمات 
همچنین  افزود:  اند،  کرده  استفاده 
پرستاری  خدمات  از  نیز  نفر   635
سرم  پانسمان،  تزریقات،  شامل 
تراپی، نوار قلب و کنترل فشار خون 

بهره مند شده اند.
قنادی اصل با اشاره به ارائه خدمات 
مشاوره فردی در زمینه های مختلف از 
جمله تحصیلی، خانوادگی، مهارت های 
زندگی، مشاوره مذهبی و غیره گفت: 
و  ها  کارگاه  راستا  همین  در 
آموزشی  مختلف  های  دوره 
و  روان  بهداشت  های  زمینه  در 
دانشجویان  و  کارکنان  ویژه  جسم 
در زمینه زندگی سالم، کنترل خشم، 

ارتباط  مطالعه،  صحیح  های  روش 
فضای  افسردگی،  با  مقابله  خوب، 
شایع  های  آسیب  کارگاه  مجازی، 
نشاط  مهارت،  دانشجویی، سالمت، 
و کارگاه پیشگیری از ایدز به میزان 
برگزار  ساعت   246 و  هزار  چهار 

شده است.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
انجام فعالیت های  از  اردبیلی  محقق 
نیازمند  دانشجویان  برای  مددکاری 
خبر داد و تصریح کرد: کانون همیاران 
سالمت دانشگاه نیز راه اندازی شده و 
عضوگیری از دانشجویان انجام شده 
حاضر  حال  در  کانون  این  و  است 

دارای 250 عضو فعال است.
اتاق  از  اتاق  اینکه 14  بیان  با  وی 
های خوابگاه های دانشجویی به عنوان                
انتخاب  بهداشتی  نمونه  های  اتاق 

مرکز  این  کرد:  خاطرنشان  اند،  شده 
در انجام طرح ملی سیمای دانشجو نیز 
مشارکت داشته است. در همین راستا 
250 نفر از دانشجویان دانشگاه جهت 
دانشجویان  سالمت  وضعیت  تبیین 

فعالیت داشته اند.
قنادی اصل از دریافت لوح تقدیر 
از وزارت کشور و استانداری اردبیل 
در خصوص مشارکت فعال در کمیته 
داد  استان خبر  پیشگیری  و  فرهنگی 
کمیته  دانشجویی  کارگروه  افزود:  و 
مواد  با  مبارزه  فرهنگی-پیشگیری 
نیز به صورت فعال در  مخدر استان 

حال فعالیت است.
و  درمان  بهداشت،  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  دانشجویی  مشاوره 
اردبیلی از برگزاری مسابقات بهداشت 
روان در سطح دانشگاه خبر داد و ادامه 

داد: طرح کارنامه سالمت دانشجویان 
معرض  در  دانشجویان  شناسایی  و 
خطر و نیازمند کمک نیز به صورت 
الکترونیکی و همزمان انجام مصاحبه 
برای  مداخله  نیاز  صورت  در  و 
دانشجویان در معرض خطر اجرا شده 

است.
برگزاری  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  سالمت،  های  ایستگاه 
اردیبهشت  طرح  این  کرد: 
مشارکت  با  سالجاری  ماه 
در  دانشجویان  از  نفر   280
و                                                        خون  قند  چکاب  خصوص 
اندازه گیری قد و وزن انجام شد.
استقرار  به  اشاره  با  اصل  قنادی 
دانشجویی  های  خوابگاه  در  مشاور 
در  گفت:  خواهران،  و  برادران 
نفر   23 بار  اولین  برای  راستا  همین 
های  حوزه  در  مجرب  مشاوران  از 
به  جسم  و  روان  بهداشت  مختلف 
صورت روزانه نسبت به ارائه مشاوره 

به دانشجویان اقدام می کنند.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی با بیان اینکه این مرکز 
روزهای اداری از ساعت 7:30 صبح 
به  خدمات  ارائه  به  عصر   16 الی 
و  دانشگاهی  همکاران  دانشجویان، 
خانواده های آنان می پردازد، افزود: 
در این مرکز خدمات بخش مشاوره 
خدمات  و  رایگان  کامال  به صورت 
بخش درمان با حداقل تعرفه صورت 

می گیرد.

رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

استقرار مشاور در خوابگاه های دانشجویی برادران و خواهران دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
تعداد اعضای هیأت علمی این دانشگاه 
نسبت به سال 92، افزایش 46 درصدی 

نشان می دهد.
با  گفتگو  در  صادقی  گودرز  دکتر 
روابط عمومی با اعالم این خبر افزود: در 
پایان سال 92 تعداد اعضای هیات علمی 
دانشگاه 257 نفر بود که این تعداد در سال 

جاری به 376 نفر افزایش یافته است.
اینکه 3 نفر از اعضای  بیان  با  وی 
هیأت علمی دانشگاه در سال 92 دارای 
مرتبه علمی استاد تمام بود، تصریح کرد: 
این تعداد در سال جاری به 32 نفر افزایش 
یافته است که رشد 10 برابری را نشان 

می دهد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه تعداد اعضای هیات علمی با مرتبه 
علمی مربی کاهش 50 درصدی نسبت 
به سال 92 نشان می دهد، گفت: در سال 
92 تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه 
علمی مربی 52 نفر بود که این تعداد در 
سالجاری به 26 نفر کاهش یافته است که 
حاصل ادامه تحصیل بیشتر آنها در مقطع 
دکتری و نیز ارتقای تعدادی از آنها در 

هیأت ممیزه است.
صادقی اضافه کرد: در سال 92 تعداد 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 10 
هزار و 551 نفر بود که این تعداد در 
سالجاری به 10 هزار و 863 نفر افزایش 
یافته است و بنا بر این است که به جای 
توسعه کمی به کیفیت پرداخته شود و 
به جای افزایش دانشجو، افزایش هیأت 
علمی و اصالح نسبت استاد به دانشجو 

هدف بوده است.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 

و  روزانه  دانشجویان  تعداد  به  اشاره 
شبانه سه مقطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری در سال های 92 و 96 
افزود: سال 92 تعداد دانشجویان مقطع 
کارشناسی 8 هزار و 253 نفر بود که 
نفر   357 و  هزار   7 به  سالجاری  در 
کاهش یافته است و تعداد دانشجویان 
کارشناسی ارشد از هزار و 973 به 2 
هزار و 883 نفر افزایش یافته که رشد 
تعداد  و  دهد  می  نشان  درصدی   50
نفر   325 از  هم  دکتری  دانشجویان 

در سال 92 به 623 نفر در سالجاری 
برابری  دو  افزایش  که  یافته  افزایش 
زیادی  تعداد  وجود  با  است،  داشته 
دانشگاه  دیگر،  های  دانشگاه  شعبات 
محقق اردبیلی به عنوان تنها دانشگاه 
دولتی سراسری، پرداخت به تحصیالت 

تکمیلی را در اولویت قرار داده است.
های  رشته  تعداد  به  اشاره  با  وی 
دایر در سال های 92 و 96 اظهار کرد: 
تعداد رشته های دایر کارشناسی از 59 
رشته در سال 92 به 72 رشته در سال 96 
افزایش یافته و تعداد رشته های دایر در 
کارشناسی ارشد از 84 رشته به 97 رشته 
افزایش یافته و تعداد رشته های دکتری 
از 40 رشته در سال 92 به 59 رشته در 

سال 96 افزایش یافته است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
عمومی  بودجه  مجموع  کرد:  اضافه 
این دانشگاه اعم از اعتبارات هزینه ای، 
تملک دارایی و درآمد های اختصاصی 
تومان  میلیون   791 و  میلیارد   50 از 
 422 و  میلیارد   114 به   92 سال  در 
رشد                                                       که  یافته  افزایش  تومان  میلیون 

125 درصدی را  نشان می دهد.

رشد 46 درصدی اعضای هیأت علمی طی 4 سال گذشته
 افزایش 2 برابری دانشجویان دکتری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
اسالم در رفتار و منش مردم جمهوری 

آذربایجان آشکار بوده و است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در مراسم نکوداشت 
سالروز »آذری  های مسلمان جهان« در 
دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این مطلب 
افزود: پس از فروپاشی شوروی، با وجود 
70 سال حکومت کمونیست ها، اسالم 

جوهره فرهنگی مردم منطقه بود.
دینی  اطالعات  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  بود،  پایین  منطقه  مردم 
این کار به دلیل دور نگه داشتن مردم از 
مسائل دینی و مذهبی در طول حکومت 

کمونیست ها بوده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
گوشت، پوست و استخوان ما و مردم 
شود  نمی  اما  است  یکی  آذربایجان 

ایرانیت و اسالمیت را از ما گرفت.
صادقی با اشاره به اینکه دانشگاه 
از منظر علم و تاریخ به مسائل نگاه                                                                        

رئیس، مسئول نهاد رهبری، معاونان، اساتید و کارکنان دانشگاه 
مصلی  در  دی   9 حماسه  بزرگداشت  مراسم  در  اردبیلی  محقق 

اردبیل حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز صادقی رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 
مراسم  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارکنان  و  اساتید  معاونان، 
یافتند و در  اردبیل حضور  بزرگداشت حماسه 9 دی در مصلی 
ادامه همگام با مردم در راهپیمایی در مسیر مصلی تا چهارراه امام 

خمینی)ره( شرکت کردند.

کشور  مردم  ما  داد:  ادامه  کند،  می 
داریم  دوست  را  آذربایجان  جمهوری 
و شیطنت های افراطیون دو کشور هم                   
نمی تواند محبت های ما را به هم کم کند.

شبکه  مدیر  بحرالعلومی  عبداهلل 
سالیان  طی  اینکه  بیان  با  سحر  آذری 
به  قفقاز  مردم  کشتار  نوبت  چندین 
شده  انجام  آذربایجان  مردم  خصوص 

دور  کشتارها  این  دلیل  گفت:  است، 
کردن مردم از ایرانیت بوده است.

وی با اشاره به اینکه بعد از عهدنامه 
ترکمنچای، مردم آذربایجان اقداماتی را 
علیه کفر انجام داده اند، تصریح کرد: در 
قراردادهای الحاق آذربایجان به شوروی، 
کلمه »الی االبد« ذکر شده است اما تزارها 
احتماال برای آرام کردم مردم منطقه چنین 

شایعاتی منتشر کردند.
حوزه  در  کرد:  اظهار  بحرالعلومی 
تاریخ جمهوری آذربایجان تحریف های 
به  را  تاریخ  انجام شده است و  زیادی 
صورت برعکس به مردم این منطقه انتقال 
داده اند و با تغییر زبان نوشتاری، مردم را 
از دسترسی به منابع تاریخی فارسی زبان 

دور کرده اند.
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
سیف اهلل مدبر مسئول نهاد نمایندگی 
آزاد  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
همنام  گفت:شهرهای  اردبیل  اسالمی 
ایران و آذربایجان به عنوان حلقه اتصال 
مواظب  باید  و  بوده  کشور  دو  بین 

شیطنت ها و نفاق پراکنی ها بود.
و  ایران  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
آذربایجان دارای اشتراکات فرهنگی و 
دینی هستند، اضافه کرد: مسئولین باید از 
این اشتراکات استفاده کرده و با دشمنان 
و تالش آنها برای به انحراف کشیدن این 

موارد مقابله کنند.

انتصاب رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان 
رئیس کمیته دستگاهی 

حمایت از کرسی های نظریه 
پردازی، نقد و مناظره مراکز 

علمی استان اردبیل

هیات  دبیرخانه  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس کمیته 
دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و 

مناظره مراکز علمی استان اردبیل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی طی حکمی از 
سوی عبدالحسین خسروپناه رئیس دبیرخانه هیات 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به 
عنوان رئیس کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره مراکز علمی استان اردبیل 

منصوب شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

استفاده از ظرفیت
 دانشجویان هنرمند در زیباسازی 

ساختمان های دانشگاه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به استفاده از ظرفیت 
این  زیباسازی ساختمان های  در  هنرمند  دانشجویان 

دانشگاه تاکید کرد.
گودرز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادقی در بازدید هیات رئیسه دانشگاه از نمازخانه های 
خوابگاه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به استفاده 
از ظرفیت دانشجویان هنرمند در زیباسازی ساختمان های 
این دانشگاه تاکید کرد و گفت: با بهره گیری از توان هنری 
دانشجویان می توان جلوه خاص زیبایی به ساختمان ها و 

محوطه دانشگاه بخشید.
وی با تاکید بر اینکه توجه به فرهنگ در اولویت 
برنامه های دانشگاه است، افزود: در بخش دانشجویی نیز 
تالش ما در مدیریت دانشگاه بر این است که دانشجویان 

در محیط خوابگاهی در رفاه باشند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه نیز با بیان اینکه در حال حاضر تمامی نمازخانه های 
خوابگاه ها توسط دانشجویان هنرمند با هزینه بسیار اندک 
در حال زیباسازی هستند، خاطرنشان کرد: در این طرح 40 
نفر از دانشجویان حضور دارند که امید می رود با انجام این 
امور دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان اولین دانشگاه با نماد 

اسالمی در سطح کشور معرفی شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

اسالم در رفتار و منش مردم جمهوری آذربایجان آشکار است

حضور دانشگاهیان
 دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 

بزرگداشت حماسه 9 دی در مصلی اردبیل

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
و  ها  برنامه  ارتقای  از  اردبیلی  محقق 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

طی 3 سال اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
گفت:                             بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی طی 3 سال اخیر از رشد 

چشمگیری برخوردار بوده است.
و  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی  حوزه  شاخص  دستاوردهای 
زمانی  بازه  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گفت:   ،1396 آبان  لغایت   1393 مهر 
شاخص سازی به منظور ارزیابی کمی و 
کیفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، 
سیستم  برقراری  فرهنگی،  مدل  تهیه 
ارزیابی مستمر فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی، برقراری سیستم گزارش دهی 
صحیح و مستمر، انضباط ساختاری و 
هشت  رشد  فرهنگی،  حوزه  در  مالی 
شامل  دانشجویی  های  تشکل  برابری 
انجمن های علمی و کانون های فرهنگی 
هنری دانشگاه، رشد 10 برابری نشریات 

دانشجویی دانشگاه، ارتقای 18 برابری 
در  فرهنگی  های  فعالیت  افتخار  نرخ 
ارتقای نرخ  سطوح منطقه ای و ملی، 
موضوعی نشریات دانشجویی، تدوین 
انجمن های  فعالیت  داخلی  نامه  آیین 
علمی دانشگاه، تدوین آیین نامه داخلی 
دانشگاه،  دانشجویی  نشریات  فعالیت 
رشد 11 برابری فعالیت های فرهنگی به 
ویژه فعالیت های تشکل های دانشجویی 
های  فعالیت  ارتقای  و  رشد  دانشگاه، 
فرهنگی دانشکده ها از طریق انتخاب 

مشاوران فرهنگی دانشکده ها، تشکیل 
کمیته برنامه ریزی مناسبت های مذهبی 
در دانشگاه، تخصصی سازی فعالیت های 
تشکل های دانشجویی دانشگاه، رشد 11 
برابری نرخ برنامه در روز و رشد 6 برابری 
نرخ تنوع برنامه های فرهنگی دانشگاه، 
برگزاری دوره های کارگاه های آموزشی 
نشریات دانشجویی به صورت مستمر، 
برگزاری دوره های متعدد آموزشی در 
کانون های فرهنگی هنری دانشگاه به 
های  دوره  برگزاری  مستمر،  صورت 

آموزشی و مسابقات برای اساتید، کارکنان 
و دانشجویان به منظور استعدادیابی در 
تقویت رویکرد  عترت،  و  قرآن  حوزه 
برنامه  از  پشتیبانی  حمایت، هدایت و 
های فرهنگی دانشگاه، استفاده از ظرفیت 
تشکل های اسالمی دانشگاه در برنامه 
ریزی فرهنگی خوابگاه ها، استفاده از 
الگوهای مدیریت تکاملی، فرآیندی و 
مشارکتی به منظور نیل به الگوی مدیریت 
های  فعالیت  طیف  ارتقای  سیستمی، 
فرهنگی در دانشگاه به منظور ارتقای نرخ 
افتخار، حرکت به سمت ارزیابی مستمر و 
سازمان دهی امور به منظور برنامه ریزی 
علمی برنامه های فرهنگی دانشگاه از 

جمله مهمترین این اقدامات می باشند.
کیوان بهجو با اشاره به افتخارات 
کسب شده در حوزه فرهنگی دانشگاه در 
بازه زمانی مهر 1393 لغایت آبان 1396، 
افتخار                                                                                158 کسب  کرد:  خاطرنشان 
منطقه ای در حوزه فرهنگی دانشگاه 
و کسب 18 افتخار کشوری در حوزه 
اخیر   سال   3 طی  دانشگاه  فرهنگی 

بوده اند.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

ارتقای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی طی 3 سال اخیر
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به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ضرورت تجدیدنظر دانشگاه های دولتی 
در جذب دانشجو در دوره های نوبت 

دوم تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در اجالس رؤسای 
وزارت  محل  در  کشور  های  دانشگاه  
علوم، تحقیقات و فناوری ضمن ارائه 
های  برنامه  و  ها  فعالیت  از  گزارشی 
اینکه  بیان  با  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
جذب  در  باید  دولتی  های  دانشگاه 
تجدید  دوم  نوبت  دوره  دانشجوی 
نظر کنند، تاکید کرد: باید ساز و کاری 
مشخص شود تا رابطه مادی بین دانشجو 

و دانشگاه دولتی از بین برود.
پذیرش  توقف  با  افزود:  وی 
در  دوم  نوبت  های  دوره  در  دانشجو 
دانشگاه های دولتی، از لطمه وارد شدن 
به دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی 

نیز جلوگیری به عمل می آید.
صادقی با بیان اینکه در حال حاضر 
جذب دانشجو در برخی رشته ها بسیار 
کم بوده و باعث متضرر شدن دانشگاه ها 
می شود، تصریح کرد: پیشنهاد می شود 
در سامانه سازمان سنجش تغییراتی ایجاد 
شود تا دانشگاه ها عالوه بر اعالم سقف 

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی از 
بین  افزایش 400 درصدی طرح های 

سازمانی در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مهدی داوری با بیان اینکه مرکز 
کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی  ارتباط 
دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت خود را 
از آبان 1391 در دو بخش ارتباط علمی 
با جامعه و کارآفرینی آغاز نمود، گفت: 
در بخش ارتباط علمی با جامعه با بیش 
از 50 سازمان، اداره و شرکت تفاهم نامه 
همکاری های علمی و پژوهشی امضا 
شده و حاصل آن انعقاد بیش از 80 مورد 
قرارداد طرح پژوهشی بین  سازمانی با 
اعتبار بیش از  34 میلیارد ریال می  باشد.

وی ادامه داد: در این مدت، بیش از 
به  پژوهشی  پروپوزال طرح  فقره   280
دستگاه  های اجرایی و واحد  های تولیدی 

ارسال و مورد پیگیری قرار گرفته است. 
داوری اضافه کرد: با پیگیری  های 
این مرکز، افزایش 400 درصدی را در 
جذب اعتبارات حاصل از قرارداد های 
ابتدای سال  از  بین سازمانی  پژوهشی 

1395 شاهد بوده  ایم. 
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 
افزود: در راستای فعال  سازی کارگروه 
آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری در 
استان به عنوان دبیرخانه کارگروه، موفق 
به برگزاری چهار جلسه در یک سال 
اخیر و احصای اولویت  های پژوهشی                                                                                   
پیگیری  و  اجرایی  دستگاه  های 
اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه  ای                                                              

به  نیز  را  خود  ظرفیت  کف  ظرفیت، 
صورت مجزا برای رشته ها اعالم کنند. 
برای مثال در رشته ای کف ظرفیت 15 
نفر و سقف آن 40 نفر اعالم شود که 
در صورت پایین بودن از کف ظرفیت، 
پذیرش در این رشته به صورت اتوماتیک 

در نیمسال مربوطه حذف شود.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
همچنین پیشنهاد داد تا در هر استان 
یکی از روسای دانشگاه های آن استان، 
به عنوان مدیرکل آموزش عالی استان 
معرفی شود تا این فرد ضمن داشتن 
نماینده  عنوان  به  الزم،  اختیارات 
و  ها  سازمان  با  استان  های  دانشگاه 

دستگاه  های اجرایی استان به امر پژوهش 
پروپوزال  فقره  تعداد 60  که  شده  ایم 
اعضای هیأت علمی دانشگاه  های استان 
در شورای تحقیقات دستگاه  های اجرایی 
در حال بررسی است و به محض انتخاب 
نهایی در سامانه سمات بارگذاری و بین                                                                 
دانشگاه  ها و سازمان مربوطه عقد قرارداد 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات 
دیگر در حوزه ارتباط علمی با جامعه                                                                              
تدوین  دفتر  اندازی  راه   به  می  توان 
استاندارد در دانشگاه با همکاری اداره  کل 
استاندارد استان اردبیل به منظور افزایش 
مشارکت اساتید در تدوین استانداردهای 
مرکز  تأسیس  المللی،  بین   و  ملی 
تخصصی مطالعات مدیریت و کلینیک 
صنعت استان مستقر در دانشگاه به منظور 
مشارکت اساتید در عارضه  یابی و حل 
استان،  تولیدی  واحد های  معضالت 
برگزاری 15 نشست هم  اندیشی اساتید 
دانشگاه  های استان با استاندار محترم با 

مقامات استان در ارتباط باشد.
بندی                      سطح  به  اشاره  با  وی 
گرفتن  قرار  و  کشور  های  دانشگاه 
گروه  در  متوسط  های  دانشگاه  اکثر 
اگر  مثال  برای  کرد:  »ج«، خاطرنشان 
100 دانشگاه دولتی داشته باشیم، هر 
رتبه 26 و 90 در  دارای  دانشگاه  دو 
گروه »ج« قرار می گیرند که این درست 
نیست. در این راستا اوالً باید به جای 
سطح بندی، دانشگاه ها رتبه بندی شوند 
های  فعالیت  قبیل  از  مواردی  ثانیاً  و 
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی 

و بین المللی دارای رتبه باشند.
صادقی همچنین با تاکید بر اینکه 

استان و  محوریت توسعه دانش  بنیان 
برگزاری بازدید های علمی اعضای هیأت 
علمی از واحدهای تولیدی و صنعتی 

استان اشاره نمود.
داوری با اشاره به اقدامات مهم این 
شد:  یادآور  کارآفرینی،  زمینه  در  مرکز 
ارائه درس دو واحدی مبانی کارآفرینی به 
صورت اختیاری از سال 92 در دانشگاه که 
با استقبال خوب دانشکده  ها و دانشجویان 
رو به رو شده است، تاسیس دفتر مشاوره 
کارآفرینی که با ارائه مشاوره رایگان در 
خصوص آشنایی با راه  های ایجاد کسب 
و کار بعد از فارغ  التحصیلی، قوانین و 
مقررات کسب و کار و کسب و کارهای 
دانشجویی در روزهای سه  شنبه هر هفته 
در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه به 
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
محقق اردبیلی و سایر دانشگاه های استان 

خدمات مشاوره  ای ارائه می دهد.
برگزاری                        همچنین  افزود:  وی 
ویژه  مختلف  آموزشی  گارگاه  های  

باید سطح بندی دانشگاه ها در تولید علم 
به صورت سرانه انجام شود، گفت: برای 
مثال دانشگاهی دارای بیش از دو هزار 
عضو هیات علمی و دانشگاهی دارای 
کمتر از 100 عضو هیات علمی است که 
طبیعتاً دانشگاه دارای عضو هیات علمی 
کمتر هیچ موقع به دانشگاه اولی نمی رسد، 
پس در این زمینه بهتر است سطح بندی به 

نسبت سرانه اعالم شود.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
علوم،  وزارت  مسئوالن  از  همچنین 
تحقیقات و فناوری خواست تا در اعطای 
مجوز رشته ها به دانشگاه های مختلف 
کشور از واحدهای استاندارد تبعیت کرده 
و عدالت را در این زمینه رعایت کنند؛ 
چراکه متاسفانه برخی اوقات به واحدهای 
ضعیف شهرستانی دانشگاه های غیردولتی 
شود؛  می  داده  ها  رشته  برخی  مجوز 
درحالیکه مجوز همان رشته به دانشگاه 

دولتی قوی مرکز استان داده نمی شود.
گفتنی است در این اجالس سایر 
روسای دانشگاه های کشور نیز به ارائه 
نقطه نظرات خود پرداختند. همچنین 
دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و معاونان وی نیز به ارائه نقطه 

نظرات خود پرداختند.

دانشجویان  علمی،  هیأت  اعضای 
آموزشی  کارگاه  جمله  از  کارکنان  و 
باورهای  و  شغلی  اندازهای  چشم  
موفقیت)گفتگو با کارآفرین موفق(، علم 
و معنا، نشست دانشگاه سبز )جایگاه و 
اهم فعالیت  ها( کسب و کار موفق)از 
ایده تا عمل و گفتگو با کارآفرین برتر 
ملی(، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، 
و  اشتغال  توسعه  نشست  پنجمین 
کسب و کار در حوزه ICT ، نشست 
با رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشور و صندوق نوآوری و 
شکوفایی، موفقیت در دنیای کارآفرینی، 
دانشگاه ثروت  آفرین، دانشگاه حکمت  
کارآفرینی  کار،  و  کسب  طرح  بنیان، 
دانش  بنیان و فرآیند تشکیل شرکت  های 
دانش  بنیان، بوت  کمپ ایده، آشنایی با 
تدوین استاندارد بین  المللی و برگزاری 
ویکند  آپ  کارآفرینی)استارت  رویداد 
گردشگری اردبیل( از برنامه  های دیگر 

مرکز به شمار می رود.
اعضای  از  قدردانی  ضمن  داوری 
هیات علمی که در اجرای طرح  های 
بین  سازمانی و سایر همکاری  های برون 
 دانشگاهی مشارکت فعال داشته  اند، ابراز 
امیدواری کرد: با همت مدیران محترم 
استانی و مشارکت همه  جانبه اعضای 
هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه، شاهد گسترش ارتباطات 
و همکاری  های علمی بین دانشگاه و 
سازمان  های اجرایی و واحد های صنعتی 
و ارتقای نقش محوری دانشگاه در تمام 
فرهنگی  و  تکنولوژیکی  علمی،  ابعاد 

جامعه باشیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
ضرورت تجدیدنظر دانشگاه های دولتی در جذب دانشجو در دوره های نوبت دوم

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی:

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 درخشش دانشجویان 
دانشگاه در مسابقات 

تنیس روی میز و بدمینتون 
دانشجویان پسر

 دانشگاه های منطقه 3 کشور

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی از درخشش دانشجویان دانشگاه 
در مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون دانشجویان پسر 

دانشگاه های منطقه 3 کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
احمدزاده با اعالم این خبر افزود: در قسمت دوبل مسابقات 
بدمینتون به میزبانی دانشگاه زنجان، علی عبدی اقدم و 
محمد اصالنیان اعضای تیم دوبل دانشگاه محقق اردبیلی 

موفق به کسب مقام سوم مشترک شدند.
وی افزود: سعید نوری نسب، علی یادگار، مهرداد 
اعزامی  تیم  اعضای  سایر  سمین  حسین  و  نیکفام 
به  پوستی  ابراهیم  و  بودند  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
عنوان مربی و بهزاد الوانی به عنوان سرپرست تیم را 

همراهی می کردند.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی همچنین از موفقیت تنیسورهای 
این دانشگاه در مسابقات دانشجویان پسر دانشگاه های 
منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

خبر داد.
میز  روی  تنیس  دوبل  تیم  کرد:  اظهار  احمدزاده 
دانشگاه متشکل از حامد مقالی و شاپور روح بخش موفق 

به کسب مقام سوم مشترک در این مسابقات شدند.
وی ادامه داد: علی پورهمت و امیر نوراللهی دیگر 
اعضای تیم اعزامی بودند که با مربیگری نعمت ذاکر 
و به سرپرستی بهزاد الوانی در این مسابقات شرکت 

کردند.
احمدزاده با اشاره به درخشش دانشجویان دانشگاه 
قهرمانی  سینه  پرس  مسابقات  در  اردبیلی  محقق 
شمالغرب کشور تصریح کرد: مسابقات پرس سینه 
شهید  جام  کشور  شمالغرب  های  باشگاه  قهرمانی 
های  باشگاه  از  ورزشکار  شرکت  100  با  حججی 
شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، گرمی، پارس آباد، 

نیر، آستارا، سراب و میانه در گرمی برگزار شد.
وی اضافه کرد: محسن حسین پور در وزن 125 
کیلو گرم رده جوانان توانست با رکورد 160 کیلو گرم 
و با اختالف 40 کیلویی نسبت به نفر دوم مدال طالی 

این رده از مسابقات را از آن خود کند.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: وحید ناصری شکرلو 
در وزن 125 کیلوگرم رده جوانان مدال نقره و مسعود 
رکورد 155  با  کیلوگرم  وزن 140+  در  پور  حسین 

کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند.
احمد زاده اظهار کرد: مسعود حسین پور در وزن 
140+ رده نوجوانان مقام اول و وحید ناصری شکرلو در 
وزن 125 کیلوگرم این رده با رکورد 120 کیلو گرم مدال 

نقره را بدست آوردند.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه  اعزامی  تیم  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
محقق اردبیلی در مجموع با  3 طال و 2 نقره به کار 

خود  در این مسابقات پایان داد.

افزایش 400 درصدی طرح های بین سازمانی در سال گذشته
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به  آمریکا  ماساچوست  دانشگاه  استاد 
ضرورت توجه به سالمت خاک تاکید کرد و 

گفت: حیات خاک بسیار مهم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
بزرگداشت روز  مسعود هاشمی در مراسم 
جهانی خاک در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه حیات تمام موجودات زنده از موجودات 
ذره بینی تا گیاهان و انسان به طور مستقیم و 
غیرمستقیم به خاک وابسته است، گفت: در 
باید سالمت خاک مورد توجه  مورد خاک 
قرار گیرد؛ چراکه خاک سالم خاکی است که 
بتواند پتانسیلی را که برای انجام کارها دارد، 

آنرا تداوم دهد.
وی با تاکید بر اینکه حیات خاک بسیار 
باید دارای پوشش  افزود: خاک  مهم است، 
مناسب بوده و حداکثر گوناگونی موجودات 

زنده را داشته باشد.
هاشمی تصریح کرد: باید به طور مداوم 
ریشه زنده در خاک داشته باشیم که در این 

صورت خاک سالمی نیز خواهیم داشت.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل با بیان اینکه ذات، 
رکن و اساس همه خلقت ها برگرفته از خاک 
است، گفت: اشرف مخلوقات عالم در دنیا به 
نام انسان نیز از خاک آفریده شده و به خاک باز 

خواهد گشت.
وی خاک را منبع همه برکات معرفی کرد 
و افزود: همه گیاهان، میوه ها، جنگل ها و 

خوراکی ها برگرفته از خاک هستند.
حسنی به استفاده از پتانسیل و ظرفیت 

تخصصی مهندسین آب و خاک در بعد عملیاتی 
حال  در  خاک  امروز  کرد:  تصریح  و  تاکید 
فرسایش است و متاسفانه بهترین خاک های ما 

با کودهای شیمیایی از بین می روند.
دانشکده  رئیس  رزمجو  جبرائیل  دکتر 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه آب، خاک و هوا سه عنصر 
طبیعی هستند که بدون وجود آنها حیات و 
زندگی امکان پذیر نیست، گفت: خاک از مواد 
آلی طبیعی و عوامل بیولوژیک تشکیل شده که 
بهم خوردن تعادل خاک باعث از بین رفتن 

امنیت غذایی می شود.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما در ارتباط 
با خاک بسیار سنگین است، افزود: متاسفانه 
یکی از مشکالت اساسی در ارتباط با خاک، 

فرسایش خاک است.
رزمجو تصریح کرد: 18.5 میلیون هکتار 
زمین زراعی داریم که حدود 1.3 میلیون هکتار 
آن مربوط به اراضی حاصلخیز است و 30 

درصد غذای کشور را تامین می کند.
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت                                            
فرهنگ سازی در زمینه شناساندن ارزش خاک 
به مردم تاکید کرد و گفت: تقسیم اراضی به 
قطعات کوچکتر نیز از تهدیدات جدی خاک 

است.
سازمان  رئیس  سروی  عدیل  مهندس 
جهادکشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه شعار 
آغاز                                                                                  خاک  از  مراقبت  با  زمین  از  »حفاظت 
می شود« به عنوان شعار روز جهانی خاک 
انتخاب شده است، گفت: هرگونه برنامه ریزی 

برای آب بدون توجه به خاک به بی راهه رفتن 
است.

وی با بیان اینکه در دهه گذشته توجه به 
موضوع آب در کشور بیشتر شده ولی توجه 
بیشتری به خاک نشده است، افزود: توسعه 
ارتباطات میان دانشگاه و دستگاه های اجرایی 
در زمینه های مختلف به ویژه در موضوع خاک 

بسیار مهم است.
سروری تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
حفاظت از خاک در برنامه ششم، اجرای 10 
میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و 1.2 میلیون 
هکتار بیابان زدایی در آن پیش بینی شده است.
استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
اردبیل با بیان اینکه در موضوع حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغی یکی از تهدیدات جدی 

که بستر تولید را در کشور تهدید می کند، تغییر 
کاربری است، افزود: در راستای تدوین برنامه 
جامع اصالح الگوی کشت، کشت محصوالت 
با ارزش باال و نیاز آبی پایین در دستور کار 

قرار دارد.
وی تاکید کرد: سعی می کنیم فاصله میان 

اجرا و تحقیق و علم را کمتر کنیم.
مهندس شهامت هدایت مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز با اشاره به 
مرگ خاموش خاک، گفت: خاک در هر کشور 
به عنوان میراث و ثروت آن کشور، منبع حیات 
جامعه و بستر تولید محصوالت کشاورزی و 

غذایی محسوب می شود.
وی افزود: خاک اهمیت فوق العاده ای 
دارد و کم و زیاد شدن عناصر موجود در خاک 

می تواند مشکالت حادی را به وجود آورد.
دکتر اکبر قویدل معاون آموزشی دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز هدف از برگزاری این نشست را بزرگداشت 
روز جهانی خاک عنوان کرد و گفت: اهمیت 
موضوع باعث این نامگذاری شده و باید به این 
نکته توجه کنیم که تا زمانیکه خاک را داشته 
باشیم، می توانیم آب و محیط زیست را داشته 

باشیم.
وی با بیان اینکه فرسایش خاک در ایران 
سه برابر استاندارد جهانی بوده که یک بحران 
است، افزود: این همایش شروعی برای نشان 

دادن اهمیت خاک است.
دکتر اصغری مدیرگروه مهندسی علوم 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  خاک 
دانشگاه محقق اردبیلی اظهارامیدواری کرد: 
برگزاری چنین همایش هایی موجب ارتقای 
دانش فرهنگ عمومی در جهت مراقبت از 

خاک به عنوان یک موهبت الهی باشد.
وی با اشاره به اهمیت خاک، افزود: خاک 
به عنوان مخزنی است که آب را در خود ذخیره 

کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد.
آرامی  مینا  دکتر  ادامه  در  است  گفتنی 
بانوی موفق در عرصه کشاورزی تجربیات 
خود را در اختیار حضار قرار داد. همچنین 
دکتر عباسی مشاور انجمن علمی مهندسی 
علوم خاک گزارشی از اقدامات این انجمن 

ارائه کرد.
شایان ذکر است در ادامه از دانشجویان 
برتر رشته مهندسی علوم خاک و اعضای فعال 
انجمن علمی مهندسی علوم خاک تجلیل شد.

برگزاری جلسه نظارت، ارزیابی 
و تضمین کیفیت استان اردبیل با 
محوریت موسسات غیرانتفاعی و 

مراکز آموزش علمی کاربردی

جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان 
اردبیل در خصوص موسسات غیرانتفاعی غیر دولتی و 
برخی از مراکز آموزش علمی کاربردی استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز صادقی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس هیات نظارت، ارزیابی 
و تضمین کیفیت استان اردبیل در این جلسه گفت: هدف 
از نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی استان  ارتقای 

کیفیت آموزش در این مراکز می باشد. 
وی افزود: برای بهبود کیفیت پایان نامه  های دانشجویان 
مقاطع تحصیالت تکمیلی در سطح استان باید سقف خاصی 
برای تعداد پایان نامه  های تحت راهنمایی و مشاوره اعضای 

هیات علمی در نظر گرفت.
و  ارزیابی  نظارت،  هیات  دبیر  میرزائی  فرزاد  دکتر 
تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل ضمن قدردانی 
از کارگروه  های نظارت و ارزیابی، نظرات کارگروه  های 
مربوط به زیر نظام  های غیردولتی- غیرانتفاعی و دانشگاه 

جامع علمی کاربردی استان اردبیل را قرائت کرد.
در ادامه هیات استانی در خصوص هر کدام از زیر                  
نظام  ها  نظر نهایی خود را اعالم کرد و نتایج طی فرم های الف، 
ب و ج به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش 

عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد.
گفتنی است در این جلسه وضعیت 4 موسسه آموزش 
عالی غیردولتی غیرانتفاعی و 5 مرکز آموزش علمی کاربردی 

استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا مطرح کرد:

ضرورت توجه به سالمت خاک / حیات خاک بسیار مهم است

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: 9 دی روز وحدت است و در 
این روز ثابت شد که در دفاع از نظام و 

انقالب اسالمی کوتاه نمی آییم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  صادقی  گودرز  دکتر 
دی   9 حماسه  سالروز  گرامیداشت 
پیش                                                                   حوادثی  گاهی  کرد:  تصریح 
می آید و کشور در آستانه تحوالتی 
هیچکس  برای  که  گیرد  می  قرار 

خوشایند نیست.
وی با بیان اینکه نباید همه چیز را 
گردن استکبار جهانی انداخت، اضافه 
کرد: نباید با انداختن همه تقصیرات به 
گردن استکبار، از مسئولیت های خود 

شانه خالی کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه دشمن قلمداد کردن همدیگر در 
داد:  ادامه  نیست،  عقالنی  کشور  داخل 
گروهی رهبر معظم انقالب را دور می زنند 
و جلوتر از رهبری حرکت می کنند که این 

کار اصال قابل قبول نیست.
صادقی اظهار کرد: نباید عده ای به 
بهانه دفاع از مقام معظم رهبری، افراد 
کرد  پیاده  اسالمی  انقالب  قطار  از  را 
بلکه باید تالش شود با تمامی اختالف 

نظرات در کنار همدیگر باشیم.
بهانه  به  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
رویش های جدید، نیروهای قبلی را 
دفع کرد، گفت: جلوگیری از ریزش ها 

یک ارزش است و نباید یاران انقالب 
اسالمی را از خود دور کنیم.

سردار محمد امیرخانی از فرماندهان 
بازنشسته سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: امام خمینی )ره( معلمی را شغل 
انبیا برشمردند چرا که مهمترین وظیفه 
معلم، هدایت انسان به سوی اهلل است.

وی با بیان اینکه هدایت انسان به 
سوی اهلل زمانی انجام می شود که خود 
باشد،  اهلل  به سوی  و  مسیر  در  معلم 
اظهار کرد: بدون حضور در ریل رسیدن 
به اهلل نمی توان فرد دیگری را به این 

سمت هدایت کرد.

حاکمیت  کرد:  اضافه  امیرخانی 
و  است  متعال  خداوند  آن  از  مطلق 
انسان  بر  تواند  به جز اهلل کسی نمی 

حاکمیت مطلقی داشته باشد.
پاسداران  سپاه  بازنشسته  فرمانده 
انقالب اسالمی افزود: داعش یک شبه 
به وجود نیامده است بلکه یک پروژه 

بلند مدت است.
معظم  مقام  گفته  به  اشاره  با  وی 
رهبری مبنی بر اینکه »حماسه 9 دی 
ماندگار  اسالمی  انقالب  تاریخ  در 
مراسم  در  حضور  کرد:  اظهار  شد«، 
گرامیداشت سالروز 9 دی توفیق است 

و خیلی ها از ترس منافع مالی و دنیوی 
شرکت نمی کنند.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان و 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
تصریح کرد: انسان از روز خلقت در 

مسیر آزمایش و فتنه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در فتنه 88، تقلب 
بهانه بود و اصل نظام و انقالب را هدف 
خود قرار داده بودند که روز عاشورا 

حق از باطل جدا شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 9 دی روز وحدت است



مدیر مسئول: دکتر گودرز صادقی
سردبیر: دکترعلی اشرف سلطانی طوالرود

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک
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پیام تسلیت
همکار  ارجمند:

جناب آقای بهزاد الوانی 
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت و 
جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  بازماندگان  سایر  و  شما  برای 

خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل:

معضل ازدواج
 زودرس گریبانگیر

 برخی دختران است

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  کل  مدیر 
گریبانگیر  ازدواج زودرس  اردبیل گفت: معضل 

برخی دختران است.
فریبا  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خانواده  و  بانوان  امور  کل  مدیر  محمدلو 
استانداری اردبیل در نشست هم اندیشی کمیته 
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  علمی 
طالق  و  زودرس  »ازدواج  موضوع  با  اردبیل 
بیان  با  اردبیلی  دانشگاه محقق  در  آن«  از  ناشی 
اینکه مشکالت و آسیب ها در همه مسائل وجود 
دارند، گفت: وقتی مشکالت در جامعه احساس 
پیشنهاد  و  راهکار  ارائه  دنبال  به  باید  شود  می 

سازنده و عملی برای حل مشکالت بود.
که  ازدواج زودرس  معضل  به  اشاره  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  دختران  برخی  گیر  گریبان 
از مهم  ترین عوامل ازدواج زودرس در جامعه 
امروزی توجه نکردن به بعد تربیتی دانش آموزان 
و عدم آگاه سازی آنان و اولیای آنهاست و در 
داده  افراد  به  الزم  های  آموزش  باید  راستا  این 
شود تا بتوان از بروز چنین مشکالتی پیشگیری 

کرد.
وی خاطر نشان کرد: از دیگر عوامل ازدواج 
به  میتوان  آن،  از  بعد  طالق  افزایش  و  زودرس 
دختران  آوری  تاب  و  تحمل  سطح  آمدن  پایین 
امروزی و وجود تبعیض جنسیتی در خانواده ها 

اشاره کرد.
دفتر  رئیس کمیته علمی  اقبالی  نسرین  دکتر 
به  اشاره  با  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور 
اینکه آمار طالق در استان اردبیل طی چند سال 
افزود:  است،  داشته  گیری  چشم  افزایش  اخیر 
فرهنگسراها و آموزش و پرورش نقش مهمی در 
پیشگیری ازدواج های زودرس و طالق ناشی از 

آن را به عهده دارند.
وی  تصریح کرد: علیرغم برگزاری کارگاه ها 
و آموزش های الزم در آموزش و پرورش، وجود 
برخی محدودیت ها باعث شده است که اقدامات 
انجام شده آنگونه که انتظار میرفت بازخورد مثبتی 

را در جامعه نداشته باشد.
رئیس کمیته علمی دفتر امور بانوان و خانواده 
اگر کارگاه ها و آموزش های  افزود:  استانداری 
نباید امروز شاهد رشد صعودی  ما جوابگو بود 
در  اخیر  سال  چند  به  نسبت  زودهنگام  ازدواج 

استان بودیم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  هیأت  علمی  عضو 
دغدغه  این  حل  برای  اساس  همین  بر  گفت: 
همه دستگاه ها در سطح و نقش خود باید همت 

کنند.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در 
حال حاضر فرصت بسیار خوبی است که 
دانشگاه ها مرکز همه تحوالت جامعه قرار 

می گیرند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اندازهای  مهدی داوری در کارگاه »چشم 
دانشگاه  در  موفقیت«  باورهای  و  شغلی 
محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشگاه های 
نسل اول صرفا به بحث تعلیم و آموزش 
پرداخته و دانشگاه های نسل دوم پژوهش 
محور بوده اند، گفت: دانشگاه های نسل 
سوم نیز دانشگاه های کارآفرین هستند به 
این معنا که مدیریت دانش و توسعه جامعه 

را بر عهده گرفته اند.
نسل  های  دانشگاه  اخیراً  افزود:  وی 
گرا  تعالی  های  دانشگاه  عنوان  با  چهارم 
فعالیت می کنند که این دانشگاه ها مرکز 
تکنولوژیکی  و  علمی  تحوالت  تمامی 

جامعه هستند.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  داوری 

فرصت بسیار خوبی است که دانشگاه ها 
مرکز همه تحوالت جامعه قرار می گیرند.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی 
اینکه این مرکز طی چهار سال فعالیت خود 
ارتباط خوبی با صنعت، جامعه و کشاورزی 

داشته است، خاطرنشان کرد: در این مدت 
90 طرح بین سازمانی به ارزش 4 میلیارد 
تومان اجرا شده و 20 کارگاه آموزشی و یک 
استارت آپ ویکند در دانشگاه برگزار شده 
است. همچنین در پنج استارت آپ ویکند 

استانی نیز همکاری داشته ایم.

بار  اولین  برای  اینکه  بیان  با  وی 
به  کارآفرینی  مبانی  درس  دانشگاه  در 
دفتر  گفت:  است،  شده  ارائه  دانشجویان 
مشاوره کارآفرینی و دفتر استاندارد نیز در 

دانشگاه راه اندازی شده است.
نگاهمان  باید  اینکه  بیان  با  داوری 
نیز  اساتید  تدریس  نحوه  و  داده  تغییر  را 
کاربردی شود، افزود: دانشجویان نیز باید 
قبول کنند که از طریق علم و آموخته های 
خود کسب و کار ایجاد کرده و به تولید 

ثروت برسند.
هیات  عضو  نوبخت  فرزاد  دکتر 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی نیز به تربیت 
دانشجویان خالق و کارآفرین تاکید کرد و 
گفت: اگر فردی خود و درونش را باور کند، 

نیاز به چیزی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: دانشجویان باید بتوانند 
لیدرهای آینده کسب و کار در جامعه باشند.
گفتنی است در ادامه مهدی رمضانی از 
کارآفرینان موفق اردبیلی تجارب خود را در 
اختیار دانشجویان حاضر در کارگاه قرار داد.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی:

ایجاد فرصت مناسب برای قرارگیری دانشگاه ها به عنوان مرکز تحوالت جامعه

پیام تبریک
انتصاب جناب آقایان دکتر محمد ضارب نیا به سمت ریاست گروه برنامه ریزی 
آموزشی و مسئول امور استعدادهای درخشان و آموزش های آزاد و مجازی و 
دکتر برومند صالحی به سمت ریاست مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی که  بیانگیر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته است را تبریک 

عرض نموده، موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقایان دکتر محمد ضارب نیا رئیس سابق 
مرکز رشد واحدهای فناوری و دکتر علی خالق خواه رئیس سابق گروه برنامه 
ریزی آموزشی و مسئول امور استعدادهای درخشان و آموزش های آزاد و مجازی 
دانشگاه محقق اردبیلی نهایت تقدیر و تشکر را داشته و آرزوی توفیقات الهی را 

برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های 
دانشگاه  مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه 
استانی  کمیته  عنوان  به  اردبیلی  محقق 
فعالیت کرده و سایر دانشگاه های استان 

را تحت پوشش قرار خواهد داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر گودرز صادقی در نشست با آیت اهلل 
از  اکبر رشاد رئیس هیأت حمایت  علی 
کرسی  های نظریه  پردازی، نقد و مناظره 
به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  رئیس 
دانشگاه  عملکرد  گزارش  ارائه  منظور 
با کرسی های  ارتباط  اردبیلی در  محقق 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  در  پردازی  نظریه 
محقق  دانشگاه  گفت:  اسالمی  اندیشه 
دفتر  گذشته  های  ماه  طول  در  اردبیلی 
حمایت از کرسی  های نظریه  پردازی، نقد 
و مناظره را فعال کرده و در زمینه های 
مختلف از جمله علوم انسانی، اسالم و 
مدیریت، اقتصاد و غیره فعالیت می کند.
انجام  اقدامات  اهم  به  اشاره  با  وی 
از  حمایت  دستگاهی  کمیته  در  شده 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
تعیین  افزود:  اردبیلی،  دانشگاه محقق  در 
اعضای کمیته و برگزاری منظم جلسات، 
طراحی کامل سایت کمیته)ارائه کلیه آئین 
نامه ها، فرم ها، بخشنامه ها، شناخت نامه 

اندازی  راه  تخصصی(،   نشریات  و  آثار 
جلسات  برگزاری  دبیرخانه،  تجهیز  و 
هماهنگی و برنامه ریزی، برگزاری کارگاه 
هیات  اعضای  برای  توجیهی-آموزشی 
اندیشی  هم  گردهمایی  برگزاری  علمی، 
اساتید علوم انسانی، هنر، معماری و علوم 
رفتاری، حضور فعال کلیه اعضا در همایش                                                                    
منطقه ای در تبریز، ارسال پورپوزال های 
نقد  و  علمی-ترویجی  های  کرسی 
بررسی  دستگاهی،  کمیته  دبیرخانه  به 
کمیته  شورای  جلسات  در  ها  پورپوزال 
دستگاهی دانشگاه، تایید نهایی چهار مورد 

پورپوزال نقد و علمی-ترویجی، برگزاری 
چهار مورد جلسات کرسی های علمی-
ترویجی و نقد، تصویب و تائید نهایی سه 
مورد کرسی علمی-ترویجی و ارسال به 
هیات حمایت برای ارسال گواهی نهایی 
و حضور رئیس دبیرخانه در اولین جلسه 
کاردان کرسی های نظریه پردازی، نقد و 
اقدامات  اهم  جمله  از  تهران  در  مناظره 

انجام شده در این راستا می باشد.
مشوق  ارائه  کرد:  تصریح  صادقی 
برای  پژوهشی  گرنت  محل  از  نقدی 
و  نقد  علمی-ترویجی،  های  کرسی 

معادل  تخصصی،  های  کرسی  و  مناطره 
مقاله  دو  الی  یک  با  کرسی  هر  سازی 
علمی-پژوهشی، معادل سازی دو کرسی 
با یک مقاله   JCR و اثربخشی در تبدیل 
آنان  ارتقای  و همچنین  اساتید  وضعیت 
از جمله مشوق ها و بسته های حمایتی 

مصوب می باشد
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
سالجاری،  در  کمیته  این  های  برنامه  به 
های  کارگاه  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
و  دانشگاه  سطح  در  توجیهی-تخصصی 
تخصصی  نشست  استان،  های  دانشگاه 
دبیرخانه  اعضای  حضور  با  ای  منطقه 
مرکزی هیات حمایت، تدوین برنامه جامع 
جهت حمایت از نظریه ها و نحوه تشویق 
اعضای هیات علمی، برگزاری نشست های 
منظم اعضای کمیته در دانشگاه، دعوت از 
متخصصین و ارائه دهندگان آثار در این 
زمینه، تصویب و پیگیری و انجام مکاتبات 
الزم در زمینه برگزاری اولین کنگره بین 
نقد، نوآوری و نظریه پردازی در  المللی 
اخذ  جهت  در  تالش  و  رفتاری  علوم 
انلگیسی زبان  مجور و راه اندازی مجله 
با  پردازی  نظریه  حوزه  در  تخصصی 
 Journal of Criticism and« عنوان 
 Theorizing in Behavioral Sciences
JCTBS((« از جمله این برنامه ها است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
 فعالیت کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
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