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

نورباران كرده  ايد.

با حضور مسئوالن استانی و 
دانشگاهی؛

اولین همایش ملی 
»مدرسه فردا« 

در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار 

شد

معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی 
با طرح  ریزی برنامه 

دانشگاه خالق در مسیر 
دانشگاه جامعه محور

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛
دومین همایش ملی 

آسیب های اجتماعی 
برگزار شد

فراخوان انتخاب
 پژوهشگران برتر 

استان اردبیل 
در بخش های 
دانشگاهی و 
دستگاه های 
اجرایی استان

دومین جلسه
 اتاق فکر دانشگاه 

محقق اردبیلی 
برگزار شد

صفحه2

همین صفحه

صفحه4

صفحه2

صفحه7

صفحه3

جلسه مشترک دانشگاه 
محقق اردبیلی و دانشگاه آتاتورک 

ترکیه برگزار شد

و  آموزشى  معاون 
تحصيالت تکميلى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: از زمان 
ابالغ مصوبه عدم چاپ پايان 
نامه ها و رساله ها، ۱۱۸ هزار 
دانشگاه  اين  در  كاغذ  برگ 

صرفه جويى شده است.
در  مصری  ترحم  دكتر 
عمومى  روابط  با  گفتگو 
خبر  اين  اعالم  با  دانشگاه 
اين  ابالغ  زمان  از  افزود: 
پايان  و  رساله  مصوبه ۳۳۰ 
شده  دفاع  دانشگاه  در  نامه 
است كه با احتساب ميانگين 
۱۲۰ صفحه )۶۰ برگ( و ۶ 
نسخه تقريبا ۱۱۸ هزار برگ 
كاغذ صرفه جويى شده است 
كه با در نظر گرفتن هزينه های 
نهان اين فرآيند شامل هزينه 
نگهداری و غيره  جابجايى، 
مبلغ ريالى هزينه قابل توجهى 

خواهد بود.
از  يکى  داد:  ادامه  وی 
در  اقدامات  ترين  اساسى  
انعطاف  فقط  نه  ها  سازمان 
پذيری در برابر تغييرات بلکه 
در  كار  انجام  شرايط  بهبود 
كنار تغييرات تکنولوژی است 
كه در اين راستا با توجه به 
فراوانى امکانات الکترونيکى 

سال گذشته تحويل هاردكپى 
)پايان نامه صحافى شده( به غير 
از كتابخانه به صورت اختياری 
شده بود و در فرم های تحويل 
اساتيد راهنما و دانشکده ها در 
مى توانستند  تمايل  صورت 
را  نامه  پايان  كاغذی  نسخه 

دريافت كنند.
مصری اضافه كرد: در اين 
راستا فرمت و نحوه صحافى 
پايان نامه ها نيز مورد بازبينى 
قرار گرفت و از لحاظ حجمى 

و جرمى اندازه نسخه چاپى به 
كاهش  داری  معنى  صورت 
امکان  وجود  اين  با  يافت 
حذف كامل آن عملى نشده 
بود اما با ابالغ مصوبه وزارت 
فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
كاغذی  چاپ  عدم  بر  مبنى 
پايان نامه ها در اولين جلسه 
تکميلى  تحصيالت  شورای 
تاكيد  مهم  اين  بر  دانشگاه 
مقرر شد كه چاپ و  شد و 
تمام  در  نامه  پايان  صحافى 

آموزشى  زيرمجموعه های 
های  فرم  و  گردد  ممنوع 
مربوطه نيز در اين راستا تغيير 

اصالح شد.
و  آموزشى  معاون 
دانشگاه  تکميلى  تحصيالت 
محقق اردبيلى اظهار كرد: نکته 
مهم و مغفول اين بخشنامه كه 
به اساتيد و دانشکده ها ابالغ 
مورد  كه  است  الزم  و  شده 
است  اين  گيرد  قرار  توجه 
چاپ  بخشنامه  اين  در  كه 

و  تکاليف  تمامى  پرينت  و 
پروژه های دانشجويى ممنوع 
اين  بر  و  است  شده  اعالم 
اساس اساتيد بايد دقت كافى 
و  تکاليف  كه  باشند  داشته 
نبايد  دانشجويى  پروژه های 
بايستى  و  برسند  چاپ  به 
صورت  به  و  غيرتکاليفى 
دستى حل شوند و مابقى كه 
انجام  ديجيتالى  صورت  به 
و جمع بندی شده اند نبايد 

چاپ و صحافى شوند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

صرفه جویی ۱۱۸ هزار برگ کاغذ با حذف چاپ کاغذی پایان نامه ها و رساله ها
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی
 با طرح  ریزی برنامه دانشگاه خالق 

در مسیر دانشگاه جامعه محور

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: انجمن  های علمى دانشگاه محقق اردبيلى برای 
اولين بار در راستای تحقق منويات دانشگاه جامعه محور، 
اقدام به طراحى برنامه  ای جامع با عنوان دانشگاه خالق 

)Uma Up( نموده است.
دكتر عباس فنى  اصل با بيان اين مطلب افزود: هدف 
اين برنامه پرورش دانش  آموختگان خالق، ايده  پرداز و 
كارآفرين و تسهيل شرايط و آموزش آنان برای ورود به 

بازار كسب و كار مى باشد.
وی ادامه داد: در اين راستا طى يک برنامه  ريزی چهار 
ماهه دانشجويان در هفت مرحله و زير نظر اساتيد مجرب 
از ايده  پردازی تا ارائه پروپوزال كسب و كار آشنا شده و 
به طور عملياتى ايده های برتر ضمن غربال گری و ورود 
به مراحل پيش  شتابدهى و شتابدهى تحت حمايت مركز 
رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری استان قرار خواهند 

گرفت.
فنى اصل خاطر نشان كرد: مرحله اول با عنوان كارگاه 
ايده  پردازی در تاريخ  های ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۹۸ با استقبال 
برگزار  پرشور دانشجويان در سالن بصيرت دانشگاه 
گرديد و در تاريخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، مراسم ارائه شفاهى 
 Uma Up ايده  های اوليه ثبت  شده در دبيرخانه برنامه
در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت و منتخبان بعد 

از داوری و غربالگری به مرحله بعد راه خواهند يافت.
 شايان ذكر است اين برنامه با ثبت ركورد ۵۵۵ نفری 
با استقبال بى نظير در نزد دانشجويان مواجه شده و تاثير 
بسزايى در ايجاد فضای نشاط و اميد در بين دانشجويان 

داشته است.
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برگزاری مانور ایمنی و تخلیه 
اضطراری در خوابگاه های 

دانشجویی دانشگاه

به مناسبت هفته پدافند غيرعامل مانور ايمنى و 
تخليه اضطراری در خوابگاه های دانشجويى دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
معاون  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى در حاشيه برگزاری 
اين مانور گفت: اين مانور ايمنى با هدف آماده سازی 

دانشجويان و پيشگيری از خسارات برگزار شد.
دكتر معرفت سياهکوهيان اضافه كرد: در مانور 
ايمنى و تخليه اضطراری كه با همکاری و مشاركت 
نهادهای مختلف برگزار شد، دانشجويان با مهارت های 
اصول پناهگيری و تخليه اضطراری در زمان وقوع 

زلزله به صورت علمى و عملى آشنا شدند.
دكتر على شيخ االسالمى مدير امور دانشجويى 
دانشگاه محقق اردبيلى هم گفت: اين مانور طى دو 
روز در خوابگاه های پسران و دختران برگزار شد تا 
دانشجويان با اصول ايمنى در زمان حوادث آشنا شوند.

چنين  اين  برگزاری  به ضرورت  اشاره  با  وی 
برنامه هايى تصريح كرد: آشنايى با اصول ايمنى و 
تخليله اضطراری سبب مى شود كه در زمان وقوع 
حادثه دانشجويان با حفظ خونسردی خود نسبت به 

تخليه خوابگاه اقدام كرده و آسيب كمتری ببينند.
گفتنى است اين مانور با مشاركت جمعيت هالل 
احمر استان، مديريت بحران استانداری اردبيل، پدافند 
انتظامى و آتش نشانى  غيرعامل، اورژانس، نيروی 

برگزار شد.

تعامالت  و  همکاری  منظور  به 
دوجانبه، جلسه مشترک دانشگاه محقق 
تركيه  آتاتورک  دانشگاه  و  اردبيلى 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى در اين نشست با بيان 
اينکه دانشگاه محقق اردبيلى هم اكنون 
حدود ۱۱ هزار نفر دانشجو گفت: اين 
دانشگاه حدود ۴۰۰ نفر عضو هيات 
دارای  آنها  ۴۵درصد  كه  دارد  علمى 

مرتبه علمى دانشيار و استاد هستند.
دانشگاه  اينکه  به  اشاره  با  وی 
محقق اردبيلى  ۳ پژوهشکده، ۳ مركز 
تحقيقاتى و ۱۱ هسته پژوهشى دارد، 
ادامه داد: دانشگاه محقق اردبيلى دارای 

فردا« در  »مدرسه  ملى  اولين همايش 
دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مهندس بهروز ندايى معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى استاندار اردبيل در مراسم افتتاحيه 
اين همايش گفت: در همايش های علمى 
بايد جامعه هدف مشخص شود تا بتواند 

خروجى الزم را داشته باشد.
وی ادامه داد: انتظار مى رود كه مسئوالن 
برگزاری همايش های علمى، نتايج مقاالت 
علمى ارائه شده را در اختيار مسئوالن تصميم 

گير و تصميم ساز بگذارند.
ندايى با اشاره به اهميت اصالح ساختار 
در آموزش و پرورش تصريح كرد: تغييرات 
برای كاهش آسيب های اجتماعى بايد از 

آموزش و پرورش شروع شود.
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
استاندار اردبيل با اشاره به اينکه در حوزه 
آموزش و پرورش نياز به تصميم گيری در 
سطح كالن است، افزود: برای توسعه پايدار 
در كشور بايد در آموزش و پرورش كارهای 
اساسى انجام شود و اين كار با اجرا شدن 
سند بنيادين آموزش و پرورش محقق شدنى 

است.
اولين  رئيس  نريمانى  محمد  دكتر 

۵ دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى، 
و  كشاورزی  انسانى،  علوم  و  ادبيات 
منابع طبيعى، فنى و مهندسى و علوم 
در  دانشکده   ۳ و  مركزی  سايت  در 
شهرستان های نمين، مشگين شهر و 

پارس آباد دارد.
به گفته حبيبى، ارتقای هشت پله 
در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رتبه  ای 
رتبه بندی ساليانه پايگاه استنادی علوم 
جهان اسالم)ISC( و رشد ۵۵ و ۴۰ 
دانشگاه در  توليدات علمى  درصدی 
گزارشات  مبنای  بر  گذشته  يکسال 
و   Scopus استنادی  های  پايگاه 
دهنده  نشان   Web of Science
تالش های علمى و پژوهشى در اين 

همايش ملى »مدرسه فردا« و رئيس دانشکده 
علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه محقق 
دانش  رشد  برای  مدارس  گفت:  اردبيلى 

آموزان بايد بسترسازی كند.
مشاوره های  جای  اينکه  بيان  با  وی 
تخصصى و كارآمد در مدارس خالى است، 
ادامه داد: دانشگاه وظيفه دارد كه مشاور های 
خبره تربيت كند تا آنها در مدارس و جامعه 

كار مشاوره را به خوبى انجام دهند.
نريمانى با اشاره به اينکه هيچ چيزی 
لذتبخش تر از كمک به دانش آموزان نيست، 
ادامه داد: انسان با كمک به دانش آموزان 
احساس جوانى و نشاط مى كند و اين كار 

دانشگاه است.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
منظور  به  نشست  اين  كرد:  اظهار 
همکاری های علمى و پژوهشى بين 
دانشگاه های محقق اردبيلى و آتاتورک 
برگزار شده است تا دو دانشگاه بتوانند 
در زمينه همکاری های بين المللى با 
يکديگر فعاليت های مشتركى داشته 

باشند.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
كتاب  بزرگترين  مجيد  قرآن  گفت: 

به خود فرد انرژی مثبت مى دهد.
رئيس اولين همايش ملى »مدرسه فردا« 
افزود: همايش های علمى بايد برنامه های 
آموزشى و تربيتى خود را به مدارس امروز و 
فردا ارائه دهد تا آنها بتوانند از اين پژوهش ها 

به صورت عملى استفاده كنند.
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول  حسنى 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل گفت: تعليم و 
تربيت در جامعه دارای ۴ ركن معلم، دانش 

آموز، مدرسه و خانواده است.

آسمانى است و بايد در دنيا حرف اول را 
بزند كه اين كار نيازمند تالش ما مسلمانان 

است.
كارهای  كنار  در  كرد:  اضافه  وی 
گسترش  برای  بايد  پژوهشى  و  علمى 
چرا  كنيم  تالش  جهان  در  اسالم  دين 
كه دشمنان اسالم به دنبال اين هستند كه 
چهره نامناسبى از اسالم به افکار عمومى 

جهان نشان دهند.
علمى  معاون  چيليک  آيهان  دكتر 
دانشگاه آتاتورک با بيان اينکه اين دانشگاه 
در شهر ارزروم واقع در شرق تركيه قرار 
همکاری  ما  هدف  كرد:  تصريح  دارد، 
علمى و فرهنگى با دانشگاه محقق اردبيلى 

است.

وی اضافه كرد: نعمت تعليم و تزكيه از 
باالترين نعمت ها است و خداوند خودش را 
مربى معرفى كرده و برای اين كار بر ما منت 

گذاشته است.
حسنى ادامه داد: در روز قيامت هر معلمى 
كه نقش معلمى را به خوبى ايفا كند در نقش 
يک امت محشور مى شود و حقيقت علم 
رسيدن به توحيد است و اگر علمى انسان را 
به توحيد نرساند، علم نيست بلکه جهل است.

و  آموزشى  معاون  مصری  ترحم  دكتر 
تحصيالت تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: در جامعه امروزی شريان های آموزشى 

به مراكز ديگری واگذار شده است.
وی ادامه داد: بايد فلسفه آموزشى تغيير پيدا 
كند و بايد به دانش آموزان ياد بدهيم كه روی 

محتوا كار كنند.
مصری اضافه كرد: وظيفه ما ارائه و دفاع از 
روح حقيقت است و ما بايد بتوانيم اين فضيلت 
را در دانش آموزان و دانشجويان تقويت كنيم.

دكتر عادل زاهد بابالن عضو هيات علمى 
اولين  دبير علمى  اردبيلى و  دانشگاه محقق 
همايش ملى »مدرسه فردا« گفت: جهان مدرسه 
بزرگى است و خداوند اولين معلم و پيامبران و 

امامان با واسطه معلمان بعدی بوده اند.
با  را  خود  بايد  اينکه  به  اشاره  با  وی 

هماهنگ  جهانى  نظم  و  فرهنگى  تغييرات 
كنيم، ابراز اميدواری كرد: با شناسايى روند 
تغييرات و آماده شدن برای آينده، تغييرات را 

مديريت كنيم.
همچنين دكتر محمد رضا بهرنگى رئيس 
مراسم  در  ايران  آموزشى  مديريت  انجمن 
اختتاميه اين همايش گفت: همايش های علمى 
بايد نقطه عطفى باشد كه از رشته های علوم 

تربيتى در رشته های ديگر استفاده شود.
وی ادامه داد: استفاده از رشته علوم تربيتى 
در رشته های ديگر موجب توسعه و رشد 
كشور مى شود بنابراين بايد در اين راه بيش از 

پيش تالش كرد.
دكتر تقى اكبری دبير اجرايى اولين همايش 
همايش  اينکه  بيان  با  فردا«  »مدرسه  ملى 
های علمى ارتباط و ديالوگى بين اساتيد و 
پژوهشگران ايجاد مى كند، تصريح كرد: علم از 
ديالوگ بر مى خيزد و بايد بسترهای الزم را در 

اين مورد فراهم كرد.
اين همايش ۶۰۰  برای  اضافه كرد:  وی 
مقاله ارسال شده بود كه در مرحله اول ۵۵۰ 
مقاله  مورد پذيرش قرار گرفت و در داوری 

مرحله دوم ۳۲۰ مقاله پذيرفته شد.
دبير اجرايى اولين همايش ملى »مدرسه 
فردا« ادامه داد: اين همايش در ۱۰ محور برگزار 
شد كه ۲۰ مقاله به صورت شفاهى و بقيه به 

صورت پوستر ارائه شد.
از  همايش  پايان  در  شود  مى  يادآور 

سخنرانان و مقاالت برتر تجليل شد.

جلسه مشترک دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آتاتورک ترکیه برگزار شد

اولین همایش ملی »مدرسه فردا« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
با حضور مسئوالن استانی و دانشگاهی؛
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استاندار اردبيل به نقش تاثيرگذار هنر 
در انتقال مهارت  های زندگى و همچنين 

آموزش خانواده  ها تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مهندس اكبر بهنام جو در نشست هم 
انديشى فرهنگى و اجتماعى با موضوع 
استان  در  خشونت  وضعيت  بررسى 
اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
را  جامعه  واقعيت  های  بايد  ما  اينکه 
به درستى قبول كنيم، گفت: همچنين 
به  اجتماعى  زندگى  در  موثر  عوامل 
ويژه بسترهای توليد آسيب اجتماعى به 
درستى احصا شده و هركس با احساس 
مسئوليت درصدد كاهش اين آسيب  ها و 

دغدغه  ها باشد.
وی با اشاره به نقش بى  بديل هنر 
در انتقال مهارت  های زندگى و همچنين 
هم  كرد:  تصريح  خانواده ها،  آموزش 
صداوسيما و هم ساير نهادها با بهره  گيری 
از ابزار هنر بايد به اين حركت زيربنايى 
كمک كنند و در كنار آن در قالب برنامه 
 های مناسبتى و همايش هايى كه برگزار 
پيشگيری  و  فرهنگى  ابعاد  مى  شود، 
از آسيب  های اجتماعى به عنوان يک 

ضرورت مورد توجه قرار گيرد.

بهنام جو افزود: همه مديران ذيربط 
در استان اردبيل در پى يافتن راهکارهای 
مناسب برای پايين آوردن هرچه سريع تر 
اين معضل اجتماعى در اين استان هستند 
و هدف از برگزاری نشست  های متعدد 
با موضوعات فرهنگى و اجتماعى تحقق 
اين مهم با استفاده از نظرات كارشناسان و 

افراد صاحب نظر است.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبيل با بيان اينکه امروز مردم از ابزار 
تصويری و فضای مجازی استفاده مى 

كنند، گفت: متاسفانه نتوانسته ايم زيبايى 
های دين و قرآن را در قالب هنر به مردم 

نشان دهيم.
چنين  برگزاری  اينکه  بيان  با  وی 
خروجى  دارای  بايد  مباركى  جلسات 
باشد، تصريح كرد: انتظار مى رود نظرات 
ارائه شده  پيشنهادات و راهکارهای  و 
توسط نخبگان فرهنگى، علمى و سياسى 
در اين جلسات، مصوب، ابالغ و اجرايى 

شود.
اجتماعى  معاون  يوسف خدادادی 
دادگستری  از وقوع جرم  پيشگيری  و 
استان اردبيل با بيان اينکه اردبيل يکى از 

استان های امن كشور است، گفت: اردبيل 
از حيث مباحث امنيتى در رتبه های اول تا 
سوم و به عبارتى در رتبه برتر كشور قرار 
دارد؛ چراكه جرائم سازمان يافته، حرفه 
ای، خطرناک و خشن در استان وجود 

ندارد يا بسيار كم است.
های  خشونت  اينکه  بيان  با  وی 
جزئى، سبک و خرد در استان شايع و 
متداول بوده كه اين ها نيز دارای ريشه 
آمارهای  طبق  افزود:  هستند،  فرهنگى 
رسمى در سال ۱۳۹۷ در مقايسه با سال 
۱۳۹۶، ۱۲۲ هزار پرونده قضايى داشتيم 
به مساله  فقره آن مربوط  كه ۴۵ هزار 

خشونت بود.
خدادی با بيان اينکه بحث خشونت 
با غيرت، تعصب و قاطعيت بجا و به 
موقع متفاوت است، تصريح كرد: حدود 
شده  احصا  خشونت  برای  علت   ۵۰
و راهکارهايى نيز متناسب با اين علل 

شناسايى شده است.
مديران  ادامه  در  است  گفتنى 
دستگاه های اجرايى، اساتيد دانشگاه 
به  خصوص  اين  در  صاحبنظران  و 
خود  راهکارهای  و  پيشنهادات  ارائه 

پرداختند.

دومین جلسه اتاق فکر 
دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

دومين جلسه اتاق فکر دانشگاه محقق اردبيلى با حضور 
روسای ادوار دانشگاه و ديگر اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در اين جلسه گفت: دانشگاه 
محقق اردبيلى هم اكنون حدود ۱۱ هزار نفر دانشجو و 
حدود ۴۰۰ نفر عضو هيات علمى دارد كه ۴۵درصد آنها 

دارای مرتبه علمى دانشيار و استاد هستند.
وی اضافه كرد: ارتقای هشت پله ای رتبه دانشگاه 
محقق اردبيلى در رتبه بندی ساليانه پايگاه استنادی علوم 
جهان اسالم)ISC(  و رشد ۵۵ و ۴۰ درصدی توليدات 
علمى دانشگاه در يکسال گذشته بر مبنای گزارشات پايگاه 
های استنادی Scopus و Web of Science نشان دهنده 

تالش های علمى و پژوهشى در اين دانشگاه است.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: در هيات امنای 
دانشگاه، ايجاد ۲ پژوهشکده، ۲ مركز تحقيقاتى و ۱۱ هسته 
پژوهشى مصوب شد و هفته گذشته روسای اين مراكز 
پژوهشى ابالغيه خود را دريافت و فعاليتشان را شروع كردند.
حبيبى اظهار كرد: تمامى پروژه های عمرانى دانشگاه 
در حال اجرا هستند و عمليات اجرايى گلخانه تحقيقاتى 

دانشگاه هم ماه گذشته آغاز شده است.
يادآور مى شود در اين نشست دكتر قدير نوری، دكتر 
رضا مستقيم، دكتر كاظم قاسمى، دكتر مسعود گنجى و 
دكتر گودرز صادقى روسای سابق دانشگاه محقق اردبيلى 
و اعضای اتاق فکر اين دانشگاه، دكتر حسين شايقى و 
دكتر كريم حاجى زاده اعضای هيات علمى دانشگاه محقق 
اردبيلى و اعضای اتاق فکر اين دانشگاه و همچنين اعضای 
هيات رئيسه دانشگاه حضور داشته و به ارائه پيشنهادات خود 

پرداختند.

عضو شورای مركزی حزب مردمساالری در دانشگاه:
تعداد کارمندان دولت ایران از 

تعداد کارمندان دولت های لیبرال 
جهان کمتر است

عضو شورای مركزی حزب مردمساالری گفت: تعداد 
كارمندان دولت ايران از تعداد كارمندان دولت های ليبرال 

جهان كمتر است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، همت قليزاده در 
برنامه »بررسى خصوصى سازی در كشور« با بيان اين مطلب 
گفت: هزار و ۳۰۰ شركت دولتى يعنى شركتى كه بيش از 
۵۰ درصد سهم هايش متعلق به دولت بود؛ در كشور وجود 
داشت كه تعدادی از آنها واگذار شده است و االن ۴۰۰ 

شركت دولتى در كشور وجود دارد.
وی اضافه كرد: حدود ۱۰ درصد شركت های دولتى به 

بخش خصوصى واقعى واگذار شده است.
اسبق  فعال  و  نگار  روزنامه  فرد  ارشادی  عليرضا 
دانشجويى هم در اين مراسم گفت: در كشورهای غربى، 
پول در دست مردم است و دولت از مردم ماليات مى گيرد 
و كشور را اداره مى كند اما در ايران پول دست دولت است 

و دولت به نوعى پول را توزيع مى كند.
وی ادامه داد: اصل ۴۴ قانون اساسى اهداف خوبى دارد 
اما بايد بررسى شود كه در واگذاری های شركت های دولتى 

به خصوصى اين اهداف محقق شده است يا خير.
الزم به ذكر است كه اين برنامه به همت انجمن اسالمى 

اميد دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

نقش تاثیرگذار هنر در انتقال مهارت  های زندگی و آموزش خانواده  ها
استاندار اردبیل عنوان کرد:

حضور دانشگاهیان دانشگاه در راهپیمایی حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری،
 امنیت و اقتدار کشور

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى همراه با مردم واليت مدار و با بصيرت داراالرشاد اردبيل و در حمايت از فرمايشات امام امت در راهپيمايى دشمن شکن 
شركت كردند.

گزارش تصویری

دانشگاه  فکر  اتاق  اعضای 
های  پروژه  از  اردبيلى  محقق 
عمل  به  بازديد  دانشگاه  عمرانى 

آوردند.

عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، اعضای اتاق فکر دانشگاه 
های  پروژه  از  اردبيلى  محقق 
شهدای  دانشگاه)يادمان  عمرانى 

مركزی،  كتابخانه  استخر،  گمنام، 
و  فنى  دانشکده  سوم  و  دوم  فاز 
لرزه،  ميز  آزمايشگاه  مهندسى، 
علوم  و  ادبيات  دانشکده  ساختمان 

دانشجويى،  خوابگاه  انسانى، 
و  شرقى  سايت  سازی  محوطه 
به  بازديد  خودسيانى(  شهيد  سالن 

عمل آوردند.

بازدید اعضای اتاق فکر دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی دانشگاه
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رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری
 در دانشگاه های استان اردبيل در جشن آغاز امامت

 امام زمان)عج(:

باالترین درجه انسانیت 
رسیدن به امامت است

مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل گفت: 

باالترين درجه انسانيت رسيدن به امامت است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، حجت االسالم 
و المسلمين عبداهلل حسنى در جشن آغاز امامت امام 
زمان)عج( در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اين مطلب 
اضافه كرد: شناخت خدا با امام و شناخت امام با خدا 

محقق مى شود.
وی ادامه داد: امروزه در دنيا همه در هر دين و 
مذهبى و در هر شهر و كشوری بر سر سفره امام زمان 
)عج( نشسته اند چرا كه اگر امام زمان نباشد، همه چيز 

در دنيا به هم مى ريزد.
حجت االسالم و المسلمين كريم زاده هم گفت: 
از  پس  يکى  وليعصر)عج(  ظهور حضرت  عالئم 

ديگری در دنيا بروز پيدا مى كند.
وی ادامه داد: ظهور امام زمان)عج( مشروط بر 
تامين زمينه ها است و بايد زمينه های ظهور تامين 

شود.
يادآور مى شود مرثيه خوانى و برگزاری مسابقه از 

ديگر بخش های اين جشن بود.

همایش آشنایی با علوم 
ریاضی برگزار شد

همايش آشنايى با علوم رياضى )رياضيات و كاربردها، 
آمار و كاربردها و علوم كامپيوتر( در دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر داود سيف زاده 
رئيس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبيلى در اين همايش 
گفت: آمار قبولى دانشجويان دانشکده علوم دانشگاه محقق 
اردبيلى در آزمون كارشناسى ارشد نسبت به دانشگاه های 

مشابه ۲ درصد بيشتر است.
وی اضافه كرد: در بعد پژوهش هم دانشکده علوم 
دانشگاه محقق اردبيلى با استناد به آمارهای ارائه شده در 

سايت های بين المللى در رتبه باالتری قرار دارد.
رئيس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبيلى اظهار كرد: 
بحث آموزش در رشته های علوم رياضى جدی گرفته مى 

شود و اين يک ويژگى مثبت در اين رشته ها است.
دكتر احمد يوسفيان دارانى عضو هيات علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى هم گفت: اساتيد بايد برای دانشجويان انگيزه 
از پيش روی مباحث علمى و  آنها بيش  تا  ايجاد كنند 

آموزشى متمركز شوند.
وی اضافه كرد: دانشجويان بايد در كنار تحصيل، برای 
خود برنامه های كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تدوين 

كرده و بر اساس آن مسير زندگى را طى كنند.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

های  آسيب  ملى  همايش  دومين 
اجتماعى به ميزبانى دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اين  افتتاحيه  مراسم  در  اردبيل  استاندار 
اردبيل  استان  در  اينکه  بيان  با  همايش 
اجتماعى  های  آسيب  كاهش  جهت 
برنامه ريزی و تالش مى شود، تصريح 
و  فرهنگى  مسائل  در  كرد:تاثيرگذاران 
اجتماعى به مساله آسيب های اجتماعى 

ورود كرده اند.
مهندس اكبر بهنامجو با اشاره به اينکه 
در استان اردبيل حدود ۴۴ هزار نفر پرسنل 
بخش دولتى وجود دارد، ادامه داد: اگر 
به اين افراد در زمينه كاهش آسيب های 
حدود  تا  شود،  داده  آموزش  اجتماعى 
زيادی مى توان در زمينه كاهش آسيب 

های اجتماعى اثرگذار باشد.
زمينه  در  بايد  اينکه  بيان  با  وی 
مهارت های زندگى ورود مثمرثمری داشته 
باشيم، ادامه داد: مشکالت اجتماعى منشا 
و عوامل مختلفى دارند كه بحث اقتصاد 
هم يکى از آنها است و به لطف خدا در 
حوزه اقتصاد هم توفيقاتى حاصل شده 

است.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى گفت: اين دانشگاه حدود 
۱۱ هزار نفر دانشجو دارد كه حدود ۳ 
هزار و ۳۰۰ نفر از آنها در مقاطع كارشناسى 

ارشد و دكتری تحصيل مى كنند.
وی با بيان اينکه دانشگاه محقق اردبيلى 
حدود ۴۰۰ نفر عضو هيات علمى دارد، 
اظهار كرد: ۴۵ درصد از اعضای هيات 
علمى دانشگاه دارای مرتبه علمى دانشيار 

و استاد هستند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ادامه 

اردبيلى در راستای  داد: دانشگاه محقق 
پياده سازی دانشگاه جامعه محور، ورود 

عالمانه به مشکالت جامعه دارد.
فرمانده  حسينى  هوشنگ  سردار 
نيروی انتظامى استان اردبيل هم گفت: بايد 
با درک عمل و پيشگيری از آسيب های 
اجتماعى با ارئه راه حل های علمى و 

عملى به سالمت جامعه كمک كرد.
وی افزود: شناسايى علل و كنترل آنها 
موجب مى شود كه بسياری از نيروهای 
از دست رفته جامعه بار ديگر به جامعه 

برگردند.
فرمانده نيروی انتظامى استان اردبيل 
ادامه داد: بايد آسيب های اجتماعى را 
پيش بينى كنيم و با ابزارهای مناسب در 
صدد كاهش اين آسيب ها برنامه ريزی 

كنيم.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
گفت: هر فرد در هر جايگاهى مى تواند 

قرار  اجتماعى  های  آسيب  معرض  در 
بگيرد.

وی با بيان اينکه همه ما بايد برای 
كاهش آسيب های اجتماعى ورود پيدا 
برای  راهکار  بهترين  كرد:  اضافه  كنيم، 
به  توجه  اجتماعى  كاهش آسيب های 
آموزه های دينى و الگوبرداری از رفتار و 

گفتار ائمه معصومين است.
دكتر محمد نريمانى رئيس دانشکده 
دانشگاه  روانشناسى  و  تربيتى  علوم 
رئيس دومين همايش  محقق اردبيلى و 
بايد  گفت:  اجتماعى  آسيب های  ملى 
تالش كنيم كه آسيب های اجتماعى به 

حداقل برسد.
وی با بيان اينکه الزمه برنامه موفق 
آميختگى تجربه با علم است، ادامه داد: 
وظيفه  علمى  های  همايش  برگزاری 
ما است اما بايد دستگاه های دولتى و 
بخش خصوصى از آخرين يافته ها و 
نتايج مقاالت ارائه شده به صورت عملى 
استفاده كنند وگرنه برگزاری همايش كار 

بيهوده ای است.

و  تربيتى  علوم  دانشکده  رئيس 
اردبيلى و  روانشناسى دانشگاه محقق 
رئيس دومين همايش ملى آسيب های 
محقق  دانشگاه  كرد:  اضافه  اجتماعى 
به سمت كاهش آسيب های  اردبيلى 
اجتماعى حركت كرده است و در اين 
راستا، كتابخانه تخصصى آسيب های 
اجتماعى راه اندازی كرده و برنامه های 
انجمن های علمى را به سمت رشد 
اجتماعى دانشجويان سوق داده است.

بضاعت  ابوالفضل  دكتر  همچنين 
دانشگاه  فناوری  پور معاون پژوهش و 
اين  اختتاميه  مراسم  در  محقق  اردبيلى 
همايش گفت: ۵۰ درصد اين همايش ها 
توسط دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى 

برگزار شده است.
وی با بيان اينکه دو همايش هم در 
اسفند ماه برگزار خواهد شد، ادامه داد: با 
استفاده از تجارب همايش های برگزار 
شده، قطعا همايش های سال های آينده 

غنى تر خواهد بود.
دكتر على رضايى شريف دبير اجرايى 
دومين همايش ملى آسيب های اجتماعى 
گفت: ۳۴۳ مقاله در اين همايش مورد 
تعداد  اين  از  كه  گرفت  قرار  پذيرش 
۲۸۵ مورد پوستر و ۵۸ مورد به صورت 

سخنرانى پذيرفته شده بودند.
وی ادامه داد: ۲۱ مقاله در ۳ پنل مورد 
بحث و بررسى قرار گرفت . از هر پنل 
هم يک مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب 

شدند.
با  مراسم  اين  در  شود  مى  يادآور 
اهدای هدايايى از فعاالن حوزه آسيب های 
اجتماعى تجليل شد. همچنين در پايان 
مراسم با اهدای جوايزی از مقاالت برتر 

تجليل شد.

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی برگزار شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: مهارت افزايى و 
كارآفرينى در دانشگاه محقق اردبيلى با 

جديت دنبال مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور در كارگاه 
كار  و  كسب  های  »نابغه  آموزشى 
دانشگاه  در  انديشند؟«  مى  چگونه 
مساله  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
كارآفرينى بسيار حائز اهميت بوده و به 
شعار دولت و وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری درآمده است، گفت: بحث 
آموزش  حوزه  در  افزايى  مهارت 
در  پژوهش  حوزه  در  كارآفرينى  و 
دانشگاه محقق اردبيلى با جديت دنبال 

مى شود.
وی افزود: راه اندازی مراكز رشد 
واحدهای فناوری و پارک های علم و 
فناوری به منظور استفاده از خالقيت 
دانشجويان و پژوهشگران و تبديل ايده 
آنان به ثروت نيز در همين راستا است.

درس  اينکه  بيان  با  پور  بضاعت 
كارآفرينى در طول سالتحصيلى برای 
دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى ارائه 

يک  حدود  تاكنون  افزود:  شود،  مى 
هزار و ۵۰۰ دانشجو درس كارآفرينى 
را سپری كرده اند كه اميدواريم موارد 
راهگشا  ها  اين كالس  در  ارائه شده 

باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى با بيان اينکه اين كارگاه 
به عنوان بيست و هشتمين كارگاه و 

در ادامه سلسله كارگاه های كارآفرينى 
و كسب و كار در دانشگاه برگزار مى 
اين  در  شود، گفت: تالش مى شود 
كارگاه ها از چهره های موفق حوزه 
بتوانند  تا  كنيم  استفاده  كارآفرينى 
كمک حال دانشجويان در اين حوزه 

باشند.
گفتنى است در ادامه مهندس رضا 

تعالى  شركت  مديرعامل  زاده  بيگ 
جويان مديريت و مهندس بهزاد كهنى 
مديرعامل شركت الکترونيک پردازش 
سبالن به ارائه بيانات و تجربيات خود 
كار  و  كسب  و  كارآفرينى  حوزه  در 
پرداختند. همچنين در پايان با اهدای 
لوح سپاس از مدرسان كارگاه تجليل 

به عمل آمد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی:

مهارت افزایی و کارآفرینی در دانشگاه محقق اردبیلی با جدیت دنبال می شود
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متابوليسم  و  غدد  تخصص  فوق 
گفت: برای پيشگيری و درمان ديابت 
بايد مقاومت به انسولين در بدن افراد را 

كم كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر منوچهر ايران پرور در كارگاه ديابت 
و راه های پيشگيری از آن در دانشگاه 
محقق اردبيلى با بيان اين مطلب افزود: 
مهمترين دليل ديابت نوع دوم، مقاومت 

به انسولين در بدن افراد است.
وی با بيان اينکه ديابت نوع اول در 
ناشناخته وجود  به صورت  كودكان و 
دارد، تصريح كرد: ديابت نوع اول خيلى 
پر سر و صدا است و عالئم متعددی 

دارد.
ايران پرور افزود: ديابت نوع دوم كه 
۹۰ درصدی ديابتى ها به آن مبتال هستند، 
معموال در افراد بزرگسال باالی ۳۰ سال 

شايع است.
اين عضو هيات علمى دانشگاه علوم 
پزشکى اردبيل و فوق تخصص غدد و 
داد: سوابق خانوادگى،  ادامه  متابوليسم 
سابقه چربى های خونى، بيماری های 
از جمله عوامل خطر  قلبى و عروقى 

بيماری ديابت است.
عضو  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
اردبيلى،  محقق  دانشگاه  علمى  هيات 

معاون دانشجويى دانشگاه و متخصص 
فيزيولوژی ورزشى هم گفت: سالمت در 
دو جنبه برای انسان مورد توجه قرار مى 
گيرد كه يکى از اين ابعاد سالمت جسم 
و بعد ديگر سالمت روح و روان است.

بدنى  های  فعاليت  داد:  ادامه  وی 
قند خون را پايين مى آورد و بايد اين 
فعاليت ها زير نظر متخصص ورزشى 

انجام شود.

شدت  كرد:  اظهار  كوهيان  سياه 
دارای  فرد  هر  برای  ورزش  حجم  و 
مختصات خاص آن فرد است و هر نوع 
فعاليت بدنى را نمى توان به هر فردی 

پيشنهاد داد.
عضو  اصل  قنادی  فاطمه  دكتر 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى  هيات 
از  بعد  تغذيه هم گفت:  و متخصص 
پروسه  نبايد  ديابت  بيماری  تشخيص 

درمان را به تاخير انداخت.
وی اضافه كرد: كنترل ديابت تضمين 
افراد  بين  در  و  است  زندگى  كيفيت 
ديابتى، بيماری های قلبى و عروقى۲.۵ 

تا ۳ برابر بيشتر است.
الزم به ذكر است اين كارگاه توسط 
محقق  دانشگاه  دانشجويى  معاونت 
اردبيلى و با همکاری معاونت اداری و 

مالى برگزار شد.

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی در حمایت از 

فرمایشات مقام معظم رهبری 
و تصمیم سران سه قوه

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در حمايت از 
فرمايشات مقام معظم رهبری و تصميم سران سه قوه 

بيانيه ای به شرح زير صادر كردند:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

با توجه به تصميم اخير سران سه قوه در خصوص 
افزايش قيمت بنزين و در پى آن حمايت مقام معظم 
رهبری از اين تصميم، همچنين توصيه ايشان به آرامش 
مردم و لزوم كوتاه كردن دست آشوبگران، منافقان و 
تجزيه طلبان كه دنبال فرصتى هستند تا به نظام مقدس 
بدين وسيله  بزنند،  ضربه  ايران  اسالمى  جمهوری 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى ضمن محکوم كردن 
اقدام افراد فرصت  طلب در وارد كردن خسارت به اموال 
مردم و بيت المال، هم  چنين شهادت تعدادی از نيروهای 
انتظامى و امنيتى در حوادث اخير و داغداركردن ملت 
شريف و هميشه در صحنه كشورمان، ما دانشگاهيان 
دانشگاه محقق اردبيلى ضمن اعالم حمايت خود از 
فرمايشات مقام معظم رهبری و تصميم سران سه قوه، 
اين تصميم را در راستای منافع كشورمان  دانسته و از 
مردم شريف استان اردبيل كه با حفظ آرامش، بصيرت 
خود را نشان داده و مسير خود را از منافقان، آشوبگران و 
تجزيه طلبان جدا نمودند، تقدير و تشکر مى  نماييم. اميد 
است با اجرای اين برنامه اقتصادی، كمک های معيشتى 
مناسبى به اقشار آسيب پذير جامعه صورت بگيرد و در 
اين شرايط جنگ اقتصادی تمام عيار تحميلى به ايران 
عزيزمان، شاهد برداشته شدن قدم های مؤثری در جهت 
افزايش مقاومت در برابر اين فشارهای ظالمانه اقتصادی 

باشيم.
 دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى

برگزاری کارگاه آموزشی 
آشنایی با پایگاه  های 

تحلیل استنادی

تحليل  های  پايگاه   با  آشنايى  آموزشى  كارگاه 
استنادی Scopus  و WOS و نحوۀ دسترسى و 

استفاده از ساير پايگاه  های موجود برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى و بين الملل دانشگاه، 
آموزشى  كارگاه های  برگزاری سلسله  راستای  در 
توسط مديريت كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى 
دانشگاه، اين كارگاه آموزشى ويژه اعضای هيات علمى 

در سالن بصيرت دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
در اين كارگاه ضمن اشاره به پايگاه  های اطالعاتى 
مختلف موجود در دانشگاه و نحوۀ جستجو و استفاده 
 WOS و Scopus از آنها، دو پايگاه مهم استنادی
و امکانات موجود در اين دو پايگاه و شاخص های 

مختلف آنان آموزش داده شد.
گفتنى است اين كارگاه به اهتمام كتابخانۀ مركزی 
و مركز اطالع  رسانى در ادامۀ كارگاه های برگزار شده 
سال  های قبل و با مجوز شورای پژوهشى دانشگاه به 
منظور افزايش اطالعات اعضای هيات علمى و آشنايى 
بيشتر آنها با پايگاه  های اطالعاتى و استنادی و تسهيل 

امر اطالع  يابى علمى برگزار گرديد.

فوق تخصص غدد و متابولیسم:

برای پیشگیری و درمان دیابت باید مقاومت به انسولین را کم کرد

اجتماعى  و  فرهنگى  كل  مدير 
استانداری اردبيل گفت: فلسفه مهمترين 

ابزار انديشيدن است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
»اهميت  نشست  در  شفيعى  شفيع 
در  آن  توسعه  راهکارهای  و  فلسفه 
استان اردبيل« با بيان اين مطلب افزود: 
فقدان تفکر و انديشه ورزی و بررسى 
سطحى مسائل انسانى موجب آسيب 

زايى است.
وی با اشاره به اينکه هر فردی در 
جامعه از ظن خود به مسائل فرهنگى و 
اجتماعى نگاه كرده و خود را در اين 

اضافه  داند،  مى  نظر  صاحب  مسائل 
مى  ما  به  را  امکان  اين  فلسفه  كرد: 
دهد كه با تفکر پيش رويم و نگاهمان 

انديشمندانه باشد.
اجتماعى  و  فرهنگى  كل  مدير 
بايد  كرد:  اضافه  اردبيل  استانداری 
گسترش  جامعه  در  را  ورزی  انديشه 
دهيم و انتظار مى رود دانشگاهيان در 

گسترش فلسفه نقش آفرينى كنند.
هنری  حوزه  رئيس  رجبى  امير 
استان اردبيل هم گفت: بايد از ظرفيت 
دانشگاه  دانشجويان  و  اساتيد  های 
محقق اردبيلى در سطح استان اردبيل 

استفاده كنيم.
اين  برگزاری  اينکه  بيان  با  وی 
چنين نشست های زمينه رشد فکری 
و اجتماعى را ارتقا مى دهد، ادامه داد: 
فلسفه  كه  كنند  مى  فکر  مردم  بيشتر 
مختص طيف خاصى از جامعه است 
ولى بايد در جامعه فلسفه همه گير شود 

چرا كه جامعه به فلسفه نياز دارد.
معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
در  فلسفه  رشته  گفت:  هم  اردبيلى 
نوپايى  رشته  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
است اما در اين مدت كم توانسته است 

گام های موثری بردارد.
علمى  انجمن  كرد:  اضافه  وی 
فلسفه هم در دانشگاه محقق اردبيلى 
تازه تاسيس است اما برنامه های خوبى 
اجرا كرده اند و رضا آزر دبير انجمن 
به عنوان عضو شورای  فلسفه  علمى 
های  دانشگاه  علمى  انجمن  مركزی 

كشور انتخاب شده است.
فنى اصل تصريح كرد: فلسفه نبايد 
تنها در دانشگاه مورد بحث و بررسى 
قرار گيرد بلکه بايد با استفاده از اساتيد 
دانشگاه محقق اردبيلى و ظرفيت های 
آنها بايد اين رشته جايگاه خود را در 

استان و كشور پيدا كند.
معاون  پورالخاص  شکراله  دكتر 
علوم  و  ادبيات  دانشکده  آموزشى 
انسانى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
فلسفه نوعى انديشيدن است و اگر با 
انديشيدن كارها را پيگير باشيم، زندگى 
ايجاد  اطرافيان  و  خود  برای  بهترين 

خواهيم كرد.
وی با بيان اينکه اين چنين نشست 
كرد:  اضافه  باشد،  بيشتر  بايد  هايى 
را  كردن  زندگى  نحوه  ما  به  فلسفه 
كار سبب مى شود  اين  و  آموزد  مى 
با انديشه ورزی سطح نگاه به مسائل 

را ارتقا دهيم.
به  نشست  اين  كه  است  گفتنى 
برگزار  فلسفى  علمى  انجمن  همت 
پايان اساتيد و دانشجويان  شد و در 
خود  پيشنهادات  و  نظرات  ارائه  به 

پرداختند.

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی استانداری اردبیل:
فلسفه مهمترین ابزار اندیشیدن است
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مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشگاه خبر داد:

راه اندازی شبکه و اینترنت 
مجموعه خوابگاهی 

مهمانسرا

دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدير 
محقق اردبيلى گفت: با راه اندازی زيرساخت های 
)خوابگاه  مهمانسرا  خوابگاهى  مجموعه  الزم 
به  خوابگاه  اين  دانشجويان  دانشگاه(،  دختران 
صورت بى سيم به شبکه دانشگاه و اينترنت متصل 

شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر شهرام 
جمالى با اعالم اين خبر افزود: مجموعه مهمانسرای 
به  و  داده  كاربری  تغيير  گذشته  سال  از  دانشگاه 
عنوان خوابگاه دختران دانشگاه استفاده مى شد و 
اين مجموعه فاقد زيرساخت الزم برای اتصال به 
شبکه دانشگاه بود كه تجهيزات الزم شامل سوييچ 
و اكسس پوينت با صرف هزينه ۳۰۰ ميليون ريال 
تهيه  و سپس توسط كارشناسان فناوری دانشگاه، 
عمليات كابل كشى، نصب تجهيزات و تنظيمات 
مجموعه  اين  داخلى  شبکه  و  شده  اجرايى  الزم 

بصورت wifi به بهره برداری رسيد.
از  بيش  طرح  اين  اجرای  با  داد:  ادامه  وی 
۱۰۰ نفر از دانشجويان ساكن اين خوابگاه ها به 
سرويس های تحت شبکه دانشگاه و نيز اينترنت 

دسترسى پيدا كردند.
جمالى افزود: در هفته گذشته عمليات اجرايى 
پرسرعت  اتصال  برای  الزم  زيرساخت  ايجاد 
مركزی  كتابخانه  ساختمان  به  دانشگاه  ديتاسنتر 
جديد به وسيله فيبر نوری نيز به پايان رسيد و اين 

خط ارتباطى هم آماده بهره برداری است.
وی خاطر نشان كرد: توسعه شبکه، راه اندازی 
سرويس های الکترونيک جديد و نيز راه اندازی 
ديتا سنتر دوم دانشگاه در دستور كار مركز فناوری 

اطالعات دانشگاه قرار دارد.

تقدیر مدیر کل دفتر 
الگوسازی و تکریم بنیاد ملی 
نخبگان از رئیس دانشگاه 

محقق اردبیلی
ملى  بنياد  تکريم  و  الگوسازی  دفتر  كل  مدير 
نخبگان با ارسالى لوحى از رئيس دانشگاه محقق 

اردبيلى تقدير و قدردانى كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در لوح ارسالى 
دكتر محسن شاهرضايى خطاب به دكتر عزيز حبيبى 

آمده است:
نخبگان، به عنوان افرادی برجسته و كارآمد كه 
در چارچوب ارزش های اسالمى اثرگذاری بارز در 
توسعه و تحول جامعه داشته اند، در راس اين هرم 
قرار دارند و تکريم نخبگان و معرفى آثار آنان به جامعه 

يک وظيفه همگانى است.

دادستان اردبيل در كارگاه »تاثير فقه در قضاوت« دانشگاه محقق اردبيلى:

مركز  انقالب  و  عمومى  دادستان 
استان اردبيل گفت: رشته حقوق بايد همه 
گير شود و همه از مواد قانونى مطلع و 

آگاه باشند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
سيد عبداهلل طباطبايى در كارگاه »تاثير فقه 
در قضاوت« با بيان اين مطلب افزود: اين 
كار با راه اندازی دانشکده های حقوق 
محقق شدنى نيست چرا كه كالس برای 
يادگيری حقوق خوب است اما كافى 

نيست.
اينکه امروز در جامعه  بيان  با  وی 
حقوق خوان زيادی داريم، تصريح كرد: 
بايد همه مواد قانونى را ياد بگيريم و در 

زندگى از آنها استفاده كنيم.
طباطبايى اضافه كرد: علوم انسانى 

مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  رهبری در 
و  اسالمى  انقالب  دوم  گام  گفت: 
فرمايشات مقام معظم رهبری بايد محور 
حركت تشکل ها و كانون ها در دانشگاه 

باشد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
دبيران  با  نشست صميمى  در  حسنى 
دانشجويى  های  كانون  و  ها  تشکل 
دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: توسعه 
و  اسالمى  های  تشکل  های  فعاليت 

كانون های دانشجويى ضروری است.
وی اجرای برنامه های دينى و مذهبى 
را در طول سال گذشته فاخر عنوان كرد 
و گفت: امروزه در مقابل هجمه ها و 

هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده است و 
بايد اين رشته ها جال داده شود تا ارج و 

قرب خود را به دست آورد.

توطئه های دشمنان اسالم نيازمند وحدت 
و همدلى بيشتری هستيم.

حسنى با اشاره به ضرورت رعايت 
كرد:  تاكيد  مجازی  فضای  در  اخالق 
دانشجويى  های  كانون  و  ها  تشکل 

مركز  انقالب  و  عمومى  دادستان 
استان اردبيل دانشجويان رشته حقوق بايد 
از بدو ورود به اين رشته، گرايش های 

در آشنايى دانشجويان با مهارت سواد 
توسعه  را  فعاليت های خود  رسانه ای 

دهند.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 

خود را مشخص كنند.
رئيس  زاده  حسن  محمد  دكتر 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
برگزاری  گفت:  هم  اردبيلى  محقق 
كارگاه های مختلف در حوزه تخصصى 
رشته های مختلف سبب آشنايى علمى و 
عملى دانشجويان با آن رشته ها مى شود.

دانشکده  اضافه كرد: سياست  وی 
سوق دادن دانشجويان و اعضای انجمن 
های علمى برای استفاده از علم و تجارب 
آن رشته ها  افراد در حوزه تخصصى 

است.
يادآور مى شود در پايان اين كارگاه 
دادستان عمومى و انقالب مركز استان 
پاسخ  دانشجويان  سواالت  به  اردبيل 

داد.

با بيان اينکه امروز همه اميدها به ظهور 
حضرت مهدی)عج( است؛ گفت: همه 
و  سازی  تمدن  شامل  بايد  تالش ها 
حکومت جهانى حضرت مهدی)عج( 

باشد.
دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
نيز  و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
حدود  حاضر  حال  در  اينکه  بيان  با 
تشکل  هنری،  و  فرهنگى  كانون   ۱۰۰
دانشجويى و انجمن علمى در دانشگاه 
افزود:  است،  فعال  اردبيلى  محقق 
كانون های فرهنگى، هنری و مذهبى و 
همچنين تشکل های اسالمى سرمايه 

فرهنگى و پايدار دانشگاه مى باشد.
های  تشکل  دبيران  است  گفتنى 
اسالمى دانشجويان و مسئوالن كانون های 
دفتر نهاد اين دانشگاه در اين نشست 

نظرات خود را مطرح كردند.

 رشته حقوق باید همه گیر باشد

حجت االسالم و المسلمین حسنی در نشست صمیمی با دبیران تشکل ها و کانون های دانشجویی دانشگاه:

باید گام دوم انقالب اسالمی محور حرکت تشکل ها و کانون های دانشگاه باشد

در  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
دستگاه  ارزيابى عملکرد سال ۱۳۹۷ 
گروه  در  اردبيل  استان  دولتى  های 
دوم  رتبه  آموزشى  و  علمى،فرهنگى 

را كسب كرد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
مالى  و  اداری  معاون  دانشگاه، 
اين  اعالم  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
شدن  نهايى  به  توجه  با  افزود:  خبر 
 ۱۳۹۷ سال  عملکرد  ارزيابى  فرآيند 
نتايج  استان،  اجرايى  های  دستگاه 
نهايى و امتياز مکتسبه دانشگاه محقق 
اردبيلى در ابعاد شاخص های عمومى 
اين  و  شد  مشخص  اختصاصى  و 
دانشگاه موفق به كسب رتبه دوم در 
گروه علمى، فرهنگى و آموزشى شد.

دكتر اردوان قربانى ادامه داد: اين 
ريزی  برنامه  و  تالش  در  معاونت 

ارزيابى  در  اول  رتبه  كسب  برای 
از  استفاده  با   ۱۳۹۸ سال  عملکرد 

تجارب گذشته است و اين موضوع 
توسعه  راهبری  شورای  جلسات  در 

و  بررسى  در حال  دانشگاه  مديريت 
پيگيری است.

ارزيابى  است  ذكر  شايان   
عملکرد دستگاه های دولتى براساس 
محورهای  در  عمومى  شاخص های 
توسعه  سازمانى،  ساختار  اصالح 
سرمايه  مديريت  الکترونيک،  دولت 
مالى،  مديريت  و  شفافيت  انسانى، 
بهبود فضای كسب و كارو بهره وری، 
ارتقای سالمت اداری و استقرار نظام 
ارزيابى  بوده و در  مديريت عملکرد 
شاخص های  اساس  بر  عملکرد 
آموزشى،  محورهای  اختصاصى 
و  اجتماعى  و  فرهنگى  پژوهشى، 
رفاه  و  دانشجويان  امور  سازمان 
مديريت  سازمان  توسط  دانشجويان، 
و برنامه ريزی استان مورد توجه قرار 

گرفته است.

کسب رتبه دوم توسط دانشگاه در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ 
دستگاه های دولتی اردبیل



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - آبان ماه 1398- سال هفدهم- شماره 119

لشگر ۳۱  اهلل  بقيه  گردان  فرمانده 
باكری  شهيد  همرزمان  از  و  عاشورا 
گفت: شهدا به همه درس استکبارستيزی 

دادند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
سردار ابوالقاسم زاده در مراسم پنجمين 
سالگرد تدفين شهدای گمنام دانشگاه 
اردبيلى تصريح كرد: شهدا در  محقق 
سکاندار  جهانى  استکبار  كه  دنيايى 
محض بود، درس استکبارستيزی را به 

معرض نمايش گذاشتند.
وی با بيان اينکه شهدا به جهانيان 
درس غيرت و مردانگى دادند، اضافه 
كرد: شهدا در اوج بندگى بودند و به 
همه ما ثابت كردند كه بايد مطيع واليت 

فقيه باشيم.
اينکه  به  اشاره  با  زاده  ابوالقاسم 
پدر و مادر شهدا، بين تکليف الهى و 
فرزند، تکليف الهى را انتخاب كردند، 
يادآور شد: بهای بااليى برای اين نظام 
و انقالب و مقاومت پرداخت كرده ايم.

وی اضافه كرد: سوريه تنها كشوری 
در  مقدس  دفاع  سال   ۸ در  كه  بود 
اسالم  ناب  دستور  و  بود  ايران  كنار 

كمک  مسلمانى  جا  هر  مى گويد  هم 
خواست، به كمکش بشتابيم.

همه  كرد:  اظهار  زاده  ابوالقاسم 
ها  فکر  ها،  پول  نظامى،  برنامه های 
اما  بود  صدام  اختيار  در  ها  سالح  و 
رزمندگان ايثارگری و فداكاری كردند و 
اجازه ندادند وجبى از خاک كشور به 

دست صداميان بيفتد.
معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 

دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
محقق اردبيلى هم گفت: همه ما مديون 
و  ها  ايثارگری  و  رزمندگان  و  شهدا 

فداكاری های آنها هستيم.
شهدا  ياد  از  نبايد  داد:  ادامه  وی 
غفلت كنيم بلکه بايد هميشه و در همه 
حال با الگو گرفتن از آنها در مسير نظام 

و انقالب اسالمى حركت كنيم.
فنى اصل ابراز اميدواری كرد: لطف 

الهى شامل حال همه ما باشد تا آخر 
عمر نام و ياد و آرمان شهدا را فراموش 

نکنيم.
مراسم  اين  در  شود  مى  يادآور 
عبداهلل داداشى مداح اهل بيت به مداحى 
پرداخته و سپس دانشگاهيان با حضور 
بر سر مزار شهدای گمنام دانشگاه با اين 

شهدا تجديد ميثاق كردند.
ارائه  و  اجتماعى  منزلت  ارتقای 
به  نخبگان  ای  حرفه  های  مهارت 
رموز  شناسايى  برتر،  استعدادهای 
و  رموز  اين  ترويج  و  آنان  موفقيت 
همچنين زمينه سازی برای حضور در 
چرخه خدمت به جامعه و توسعه و 
ترويج فرهنگ الگوسازی از سرآمدان 
و نخبگان و اهداف برنامه های تکريم 
مى  نخبگان  ملى  بنياد  الگوسازی  و 

باشد.
بدين وسيله از حضور و همکاری 
های  برنامه  برگزاری  در  گرانقدرتان 
الگوسازی و تکريم بنياد نخبگان استان 
اردبيل صميمانه قدردانى مى شود و اين 
لوح سپاس تقديم محضر بزرگوارتان 

مى گردد.

فراخوان انتخاب
 پژوهشگران برتر استان 

اردبیل در بخش های 
دانشگاهی و دستگاه های 

اجرایی استان

دانشگاه  فناوری  و  پژوهشى  معاون 
برگزيدگان  جشنواره  دبير  و  محقق اردبيلى 
گفت:  اردبيل  استان  فناوری  و  پژوهش 
پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبيل در هفته 

پژوهش و فناوری انتخاب و تجليل مى شوند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
خبر  اين  اعالم  با  پور  بضاعت  ابوالفضل 
طرف  از  ابالغى  آيين  نامه  براساس  افزود: 
دبير ستاد ملى هفته پژوهش و فناوری، هفته 
پژوهش امسال از ۱۶ لغايت ۲۲ آذر برگزار 

خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس آيين  نامه مصوب 
از  نفر  دو  فناوری،  و  پژوهش  هفته  استانى 
پايه،  علوم  گروه  های  در  دانشگاهى  بخش 
و  كشاورزی  انسانى،  علوم  مهندسى،  فنى 
دوم،  نفر  و  اول  نفر  عنوان  به  طبيعى  منابع 
از  يک  هر  در  دانشگاهى  بخش  از  نفر  سه 
گروه  های علوم پزشکى پايه و علوم پزشکى 
بالينى به عنوان نفر اول تا سوم، هفت نفر از 
تا  اول  نفرات  عنوان  به  اجرايى  دستگاه  های 
از  نفر  سه  برتر،  پژوهشگران  عنوان  به  هفتم 
مراكز تحقيقات دستگاه  های اجرايى به عنوان 
نفر اول تا سوم و سه نفر از معلمان پژوهشگر 
آموزش و پرورش به عنوان نفر اول تا سوم 

انتخاب و مورد تجليل قرار خواهند گرفت.
فراخوان  اساس  بر  افزود:  پور  بضاعت 
ارسال شده به دانشکده  ها، از هر گروه علمى، 
به  دانشگاه،  علمى  هيات  اعضای  از  نفر   ۲
كميته علمى ستاد معرفى خواهد شد و عالوه 
بر آن بر اساس رايزنى  های صورت گرفته با 
ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان، 
اعضای غيرهيات علمى دانشگاه نيز مي توانند در 
ساير  داوطلبان  با  اجرايى  دستگاه  های  بخش 
دستگاه  ها جهت انتخاب پژوهشگران برتر به 

رقابت بپردازند.
 معاون پژوهشى و فناوری دانشگاه محقق 
پژوهش  برگزيدگان  جشنواره  دبير  و  اردبيلى 
ارسال  مهلت  گفت:  اردبيل  استان  فناوری  و 
داوطلبان  امتيازبندی شده  مدارک  مستندات و 
ها  دانشکده   توسط  برتر  پژوهشگران  انتخاب 
و معاونت  ها جهت شركت در اين جشنواره، 
تا پايان وقت اداری روز چهار شنبه ۶ آذر ماه 

۱۳۹۸ است.

سردار ابوالقاسم زاده در مراسم پنجمین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه:

شهدا به همه درس استکبارستیزی دادند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: غنای پايگاه های 

الکترونيکى اين دانشگاه باال است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور در همايش 
آشنايى با پايگاه های اطالعاتى و منابع 
مطلب  اين  بيان  با  الکترونيکى  علمى 
افزود: سايت كتابخانه مركزی دانشگاه، 

تقريبا  و  است  كاملى  سايت 
پاسخگوی نيازهای دانشجويان و 

اعضای هيات علمى است.
كتابخانه  اينکه  بيان  با  وی 
مركزی دانشگاه نيازهای اساتيد 
و دانشجويان را رصد مى كنند، 
تصريح كرد: با نيازسنجى های 
انجام شده، نسبت به تامين اين 
نيازها اقدام مى شود كه حركت 

قابل تقديری است.
فناوری  و  پژوهش  معاون 
اضافه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
با  دانشگاه  كيفيت  و  رتبه  كرد: 
انجام پژوهش های باكيفيت انجام 
مى شود و انجام پژوهشى های 
تامين  نيازمند  هم  باكيفيت 
اين  كه  است  ها  زيرساخت 
زيرساخت ها را فراهم كرده ايم.

دكتر حبيب شهبازی شيران رئيس 
كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: در حال 
حاضر كتابخانه مركزی دانشگاه با داشتن 
افزون بر ۱۲۰ هزار نسخه كتب فارسى و 
التين چاپى، ۱۰ هزار جلد كتب مرجع، 
۴۸۰ عنوان نشريّۀ چاپى و التين و بالغ بر 
۸ هزار طرح تحقيقاتى و پژوهشى، پايان 

دكتری  ارشد و رسالۀ  كارشناسى  نامۀ 
يکى از بزرگ ترين، مجّهزترين و غنى 
ترين مراكز علمى شمال غرب كشور به 

شمار مى آيد.
منابع  تأمين  بخش  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  الکترونيکى 
محّقق اردبيلى يکى از مجّهزترين مراكز 
اّطالع رسانى دانشگاهى در سطح كشور 

است كه امکان استفاده از پايگاه های 
داخلى   )online( پيوسته  اّطالعاتى 
و خارجى، دسترسى آزاد به پايان نامه 
كتب  به  آزاد  دسترسى  خارجى،  های 
التين، دسترسى آزاد به منابع مرجع و 
امکان مطالعۀ پايان نامه های الکترونيکى 

دانشجويان دانشگاه را فراهم مى كند.
شهبازی شيران ادامه داد: سيويليکا 

)پايگاه  نورمگز  سازه(،  بوم  )انتشارات 
 Magiran نور(،  تخّصصى  مجاّلت 
كشور(،  نشريّات  اّطالعات  )بانک 
)پوياپرداز   Articlegate سمنتاک، 
اسکوپوس  اّطالعاتى  پايگاه  كاركيا(، 
و  مقاالت  تأمين  سيستم   ،Scopus
پايگاه   ،ArticleGate علمى  مدارک 
پايگاه   ،Daneshlink مقاله  تأمين 

افزار  نرم   ،WOS استنادی  تحليل 
 iTenticate همانند جوی بين المللى
مشابهت  و  اصالت  بررسى  )نرم افزار 
ياب متون انگليسى(، پايگاه های استنادی 
پايگاه   ،SciVal و   Scopus، ISI
 ،CABI كشاورزی  اّطالعاتى  علوم 
پايگاه علوم اّطالعاتى رياضيات و آمار 
MathSciNet، پايگاه علوم اّطالعاتى 

شيمى Reaxys، پايگاه علوم اّطالعاتى 
اّطالعاتى  علوم  پايگاه   ،ProQuest
اّطالعاتى  علوم  پايگاه   ،JSTOR
IEEE، كتابخانه الکترونيکى جهانى و 
چند پايگاه ديگر از منابع و پايگاه های 
دسترس  قابل  الکترونيکى  اّطالعاتى 
در دانشگاه محّقق اردبيلى هستند كه با 
توّجه به نياز اساتيد و دانشجويان مقاطع 
كتابخانۀ  تکميلى،  تحصيالت 
رسانى  اّطالع  مركز  و  مركزی 
دانشگاه امکان دسترسى به پايگاه 
را  مزبور  التين  و  فارسى  های 
برای كاربران فراهم كرده است. 
ضمن اين كه دسترسى به مقاالت 
خارجى بيش از ۳۵۰ پايگاه علمى 
آنالين،  و  آفالين  صورت  به 
سرويس هوشمند رايانش ابری 
با  گيگاليب  ديجيتال  كتابخانۀ 
هدف سفارشى سازی و مستقل 
به فرد  امکانات منحصر  سازی 
كامل  متن  آنى  و  آنالين  دانلود 
مقاالت، كتب و پايان نامه های 
دنيا از بيش از ۲۱۰ ناشر معتبر 
هوشمند  افزار  نرم  المللى،  بين 
و  grammarly؛  گرامری 
المللى  بين  اّطالعاتى  پايگاه 
SciFinder در دانشگاه محّقق اردبيلى 
برقرار شده، و دسترسى به كتب ديجيتال 
التين از طريق پايگاه های خريداری شده 
نيز به بيش از ۶۰۰ هزار عنوان ارتقا و 

افزايش يافته است.
گفتنى است محمد جواد سليمان 
زاده، منيژه آذر و افسانه حيدری وند در 

اين همايش تدريس كردند.

دکتر بضاعت پور در همایش آشنایی با پایگاه های اطالعاتی و منابع علمی الکترونیکی:

غنای پایگاه های الکترونیکی دانشگاه محقق اردبیلی باال است
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دكتر حبيبى در نشست با فرمانده نيروی انتظامى اردبيل:

آماده تعامل علمی و پژوهشی 
با نیروی انتظامی هستیم

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: آماده افزايش تعامل 
علمى و پژوهشى با نيروی انتظامى استان اردبيل هستيم.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
در نشست با سردار هوشنگ حسينى فرمانده نيروی انتظامى 
استان اردبيل با بيان اين مطلى افزود: آماده افزايش تعامالت 
علمى پژوهشى فيمابين از قبيل اجرای طرح های پژوهشى، 
شركت اساتيد در شورای تحقيقات فرماندهى، برگزاری 
همايش های علمى و كارگاه های آموزشى مرتبط و استفاده 
از تجهيزات آزمايشگاهى و همچنين برنامه های تخصصى 
در حوزه رصد و پايش آسيب های اجتماعى استان هستيم.

وی ادامه داد: برنامه و هدف ما تبديل دانشگاه محقق 
اين طريق  از  تا  دانشگاه جامعه محور است  به  اردبيلى 
راهکارهای علمى و عملى برای حل مشکالت جامعه ارائه 

دهيم.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى مسئول دفتر 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه  های 
استان اردبيل گفت: همکاری در امور فرهنگى برای كاهش 
آسيب های اجتماعى در بين دانشجويان و ساير اقشار مردم 

الزم و ضروری است.
سردار هوشنگ حسينى فرمانده نيروی انتظامى استان 
اردبيل هم به عالقمندی برای همکاری علمى و فرهنگى 
در تمام ابعاد مورد عالقه طرفين و برگزاری نشست های 

تخصصى در محورهای مختلف تاكيد كرد.
در پايان اين نشست، تفاهم نامه همکاری علمى و 

پژوهشى به امضای طرفين رسيد.

همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش؛

پیاده روی همگانی 
دانشجویان پسر دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد

پياده روی  بدنى و ورزش،  تربيت  با هفته  همزمان 
همگانى دانشجويان پسر دانشگاه محقق اردبيلى در رينگ 

پياده روی سالمت شورابيل برگزار شد.
مناسبت  به  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
گراميداشت هفته تربيت بدنى و ورزش و در راستای توسعه 
پياده روی  فرهنگ ورزش همگانى در بين دانشجويان، 
همگانى دانشجويان پسر دانشگاه محقق اردبيلى در رينگ 

پياده روی سالمت شورابيل برگزار شد.
دكتر معرفت سياهکوهيان معاون دانشجويى دانشگاه 
محقق اردبيلى در اين برنامه ورزشى با اشاره به اهميت 
ورزش در جامعه، گفت: ورزش باعث افزايش نشاط در 

جامعه مى شود.
ويژه  ورزشى  های  برنامه  اجرای  اينکه  بيان  با  وی 
دانشجويان در دانشگاه محقق اردبيلى با جديت دنبال مى 
شود، افزود: تالش مديريت تربيت بدنى اين معاونت همواره 

ايجاد امکانات ورزشى برای دانشگاهيان بوده است.
سياهکوهيان با اشاره به برنامه های هفته تربيت بدنى 
اين دانشگاه، تصريح كرد: در راستای گراميداشت اين هفته 
برنامه های متنوعى از جمله پياده روی، اردوی كوهپيمايى و 
مسابقات ورزشى در رشته های مختلف برای دانشجويان 

دختر و پسر اين دانشگاه تدارک ديده شده است.
گفتنى است در اين برنامه ورزشى به قيد قرعه به ۱۵ نفر 
از شركت كنندگان هدايايى از سوی دانشگاه محقق اردبيلى 

و هيات ورزش های همگانى اردبيل اهدا شد.

دكتر حبيبى در مراسم »شعر خوانى مين ايلدير گؤزوموز يولدا«:

اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
های  تشکل  فعاليت  برای  گفت: 

دانشجويى زمينه سازی شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
»شعر  مراسم  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
خوانى مين ايلدير گؤزوموز يولدا« با 
بيان اين مطلب افزود: دانشجويان در 
حوزه های مختلف فرهنگى، اجتماعى، 
علمى و هنری فعاليت مى كنند و ما 
تالش كرده ايم مسير اين فعاليت ها 

را هموار كنيم.
تمام  از  بايد  اينکه  بيان  با  وی 
توسعه  در  دانشگاهيان  های  ظرفيت 
كرد،  استفاده  بومى  فرهنگ  ترويج  و 
تصريح كرد: شناساندن فرهنگ و زبان 
به افراد ديگر يکى از كارهای فرهنگى 

است كه دانشجويان مى توانند در اين 
زمينه تاثيرگذار باشند.

معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 

مليت  سايه  در  بايد  گفت:  اردبيلى 
ايرانى، در زمينه ترويج فرهنگ بومى 

فعاليت كرد.
ادامه داد: ما همراه و همگام  وی 
های  برنامه  اجرای  در  دانشجويان 
و  بوده  اجتماعى  و  فرهنگى  مختلف 

از آنها در اين زمينه حمايت مى كنيم.
به  مراسم  اين  است  ذكر  به  الزم 
همت كانون خطايى و با همکاری مركز 
پژوهش های فرهنگى دانشگاه برگزار 
نيکفال،  اسد  آن عسگر شاهى،  در  و 
كاظم نظری بقا، مهدی ميرزارسولزاده 
و سعيد اقبالى شعرخوانى و سيد حسن 
مرتضوی نى نوازی كرده و در پايان از 
شعرا با اهدای لوح و هديه ای تجليل 

شد.

برای فعالیت تشکل های دانشجویی زمینه سازی شده است

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى از كسب 
رتبه ۵ المپياد علمى دانشجويى كشوری 
توسط دانشجوی دانشگاه محقق اردبيلى 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اين خبر،  با اعالم  دكتر ترحم مصری 
گفت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 
به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان 
دانشگاه های كشور به مطالعه، تحقيق 
و ايجاد فرصت های مناسب علمى، هر 
ساله المپياد علمى دانشجويى كشور را 

برگزار مى نمايد.
وی افزود: در راستای ايجاد مشاركت 
دانشگاه های  دانشجويان  تر  گسترده 
سراسر كشور، المپياد غير متمركز از سال 
۱۳۸۶ با تقسيم بندی دانشگاه های كشور 
به هشت قطب دانشگاهى به اجرا در 

آمده است.
دانشگاه،  هر  اينکه  بيان  با  مصری 
به  را  متقاضى  و  عالقمند  دانشجويان 
صورت يک تيم پنج نفره در هر رشته 

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
همگام با ساير دانشگاه های استان اردبيل 
در راهپيمايى روز ۱۳ آبان حضور يافتند.

عمومى،  روابط  گزارش  به 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشگاهيان 
استان و  دانشگاه های  با ساير  همگام 
مردم واليى اردبيل در راهپيمايى روز ۱۳ 
آبان روز مبارزه با استکبار جهانى شركت 

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

اعالم كردند.

به دانشگاه مركز قطب معرفى مى نمايد، 
ادامه داد: در مرحله اول كه ارديبهشت 
ماه هر سال برگزار مى شود، تيم های 
دانشگاهى در هر منطقه به طور همزمان با 

يکديگر به رقابت مى پردازند.
معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى 
دانشگاه محقق اردبيلى خاطرنشان كرد: 
المپياد  بيست و چهارمين  اول  مرحله 

ماه  ارديبهشت  دانشجويى   – علمى 
سالجاری با شركت ۶۳ نفر از دانشجويان 
دانشگاه محقق اردبيلى در دانشگاه تبريز 
برگزار گرديد و در اين آزمون، هفت نفر 

به  مرحله كشوری راه يافتند.
آزمون  نتايج  براساس  گفت:  وی 
مرحله نهايى، رتبه كليه شركت كنندگان 
مشخص مى گردد و مطابق با آئين نامه 

محقق  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
تا  اول  های  رتبه  برگزيدگان  اردبيلى 
از  توانند  مى  نهايى  مرحله  پانزدهم 
تسهيالت استعدادهای درخشان  بهره 
نفرات اول  اينکه  بر  افزون  مند شوند. 
تا پانزدهم مرحله نهايى آزمون المپياد 
عالوه بر عضويت در دفتر استعدادهای 
نقدی  جوايز  از  توانند  مى  درخشان 

دانشگاه  نيز بهره مند خواهند شد.
مصری تصريح كرد: اين هفت نفر 
مرداد ماه سالجاری در پرديس فنى و 
مهندسى شهيد عباسپور تهران در آزمون 
كشوری به رقابت پرداختند و بر اساس 
نتايج اعالم شده عباس ديدار در رشته 
رشته  در  شکری  حبيب  رتبه ۵،  آمار 
جغرافيا رتبه ۱۷، هادی پوراسکندری در 
رشته زبان و ادبيات فارسى رتبه ۲۷، زهرا 
سيف اله زاده در رشته زيست شناسى 
رتبه ۲۲، فاطمه اصغری در رشته زيست 
شناسى رتبه ۳۳، على فرجيان در رشته 
فيزيک رتبه ۲۲ و محمدصادق نوروزی 
در رشته فيزيک رتبه ۲۴ را كسب كردند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب رتبه ۵ المپیاد علمی دانشجویی کشوری توسط دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند سرکار خانم دکتر مرجان عابدی و جناب آقایان  مسعود موسوی ، 

مهندس نادر صادقی و علی سلیمی
 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 

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلیخواهانیم.

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى به 
مناسبت يوم اهلل ۱۳ آبان ماه بيانيه ای به 

شرح زير صادر كردند:
 باسمه تعالى

اگر  خطر آمريکا به حدی است كه 
كوچک ترين غفلتى كنيد نابود مى شويد. 

امام خمينى )ره(
آبان  ايران، ۱۳  معاصر  تاريخ  در     
يادآور سه واقعه مهم تبعيد حضرت امام 
 ،۱۳۴۳ سال  در  تركيه  به  )ره(  خمينى 
دانش آموزان خداجو  از  شهادت جمعى 

علوم،  وزير  سوی  از  حکمى  طى 
تحقيقات و فناوری و رئيس قرارگاه ملى 
راهيان نور شهيد علم الهدی، رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى به عنوان رئيس قرارگاه راهيان 
نور شهيد علم الهدی استان اردبيل منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى 
حکمى از سوی دكتر منصور غالمى وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری و رئيس قرارگاه 
ملى راهيان نور شهيد علم الهدی، دكتر عزيز 
حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان 
رئيس قرارگاه راهيان نور شهيد علم الهدی 

استان اردبيل منصوب شد.
رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر  حکم  متن 
قرارگاه  رئيس  و  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
راهيان نور شهيد علم الهدی استان اردبيل به 

شرح زير است:
جناب آقای دكتر عزيز حبيبى

رئيس محترم دانشگاه محقق اردبيلى
با سالم و احترام؛

به موجب اين حکم به سمت رئيس 

النه  تسخير  و  در سال ۱۳۵۷  پرشور  و 
آمريکا در سال ۱۳۵۸ توسط  جاسوسى 
دانشجويان پيرو خط امام است. اين سه 
واقعه مهم، دست پنهان استکبار جهانى در 
خيانت به باورهای دينى، آرمان ها و منافع 
ملى ايران عزيز را به خوبى آشکار و در 
سال ۵۸ با تسخير النه جاسوسى توسط 
دانشجويان پيرو خط امام انقالبى بزرگتر 
از انقالب اول را رقم زد. ملت بزرگ و 
به ويژه جوانان عزيز آن با بزرگداشت يوم 
اهلل ۱۳ آبان كه به درستى«روز ملى مبارزه 

قرارگاه راهيان نور شهيد علم الهدی استان 
اردبيل منصوب مى شويد. اهم ماموريت های 

آن قرارگاه به شرح ذيل است:

با استکبار جهانى« نامگذاری شده است، 
به همگان مى گويند كه حافظه اين ملت 
خيانت ها، بدعهدي ها و دشمني های آمريکا 
اين مصداق اتم استکبار جهانى از كودتای 
۲۸ مرداد ۳۲ تا نقض برجام را هرگز از 

ياد نخواهد برد.
به برگزاری مراسم  امسال در حالى 
كه  مى شويم  نزديک  آبان   ۱۳ اهلل  يوم 
رژيم اياالت متحده آمريکا و هم پيمانان 
منطقه ای آن پس از شکست سنگين در 
ايجاد خاورميانه جديد و سياست فشار 

جلب مشاركت و زمينه سازی حضور 
همه دانشجويان و تشکل های دانشجويى 
قانونى در اردوهای راهيان نور با ميزبانى بسيج 

حداكثری به ملت ايران، راهبرد اختالف 
مقاومت  جبهه  كشورهای  در  تفرقه  و 
داده است.  قرار  كار خود  را در دستور 
كشورهای  كردن  ناامن  كه  راهبردی 
كشور  داخل  به  آن  انتقال  و  همسايه 
عزيزمان ايران هدف اصلى آن است. اما، 
دشوار  روزهای  كشور  اين  عزيز  ايران 
پشتوانه  به  بحرانها  سربلند  زخمى  و 
مردم بصير و رهبر شجاع خود، خالقان 
هرگز  را  كشور  اين  بر  سياه  روزهای 
را  آنان  نفوذ  حيله  پشت  و  نبخشيده 

خواهند شکست. انشاءا...
اردبيلى،  دانشگاه محقق  دانشگاهيان 
نثار  و  آبان   ۱۳ روز  گراميداشت  ضمن 
بهترين درودها به روح بلند امام خمينى 
به ويژه  انقالب اسالمى  )ره( و شهدای 
شهدای ۱۳ آبان، همه دانشگاهيان بصير 
از  پرشکوه تر  حضور  به  را  محترم  و 
گذشته در راهپيمايى اين روز ملى دعوت 

مى نمايد.
آبان  اهلل ۱۳  یوم  گرامیداشت  ستاد 

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجويى در مناطق عملياتى.
تقويت محتوای فرهنگى و بهره گيری 

علمى و فکری از ظرفيت اردوهای نور.

گسترش و تقويت عرصه های اردوهای 
غرب،  جنوب،  دانشجويى  نور  راهيان 
شمالغرب و خليج فارس در طول سال، با 

تاكيد بر تداخل نداشتن زمانى.
تاكيد بر اولويت اعزام زيارت اولى ها و 

دانشجويان ناآشنا با فرهنگ دفاع مقدس.
ارزيابى و پايش مستمر فرآيند فعاليت ها 

و آثار اردوهای برگزار شده.
رعايت همه شرايط و ضوابط ايمنى و 

سالمت دانشجويان در اعزام كاروان ها.
با آرزوی توفيقات الهى برای جنابعالى، 
اميد است با استعانت از خداوند متعال و 
تحت توجهات حضرت ولى عصر)عج( و با 
نصب العين قرار دادن رهنمودهای مقام معظم 
رهبری)دام ظله العالى( به منظور حمايت 
از اردوهای راهيان نور دانشجويى مساعى 

بايسته را به كار ببنديد.
منصور غالمی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس قرارگاه ملی راهیان نور شهید 

علم الهدی

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت یوم اهلل ۱۳ آبان

طى حکمى از سوی وزير علوم، تحقيقات و فناوری و رئيس قرارگاه ملى راهيان نور شهيد علم الهدی صورت گرفت:

انتصاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس قرارگاه 
راهیان نور شهید علم الهدی استان اردبیل

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقایان دکتر علی ناصری منش به عنوان سرپرست مدیریت حراست دانشگاه محقق اردبیلی و مهندس علیرضا دستور 
به عنوان رئیس حراست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته در صحنه های خدمت 

صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای مهندس علیرضا دستور  در سمت مدیریت حراست دانشگاه محقق اردبیلی، تقدیر و تشکر داشته و 

آرزوی توفیقات الهی برایشان داریم.
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی


