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

نورباران كرده  ايد.

درخشش اعضای 
هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی در بین 
پژوهشگران پراستناد برتر 

کشور در حوزه علوم 
انسانی و علوم اجتماعی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی 
۷ عضو هیات علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی

با جذب واحدهای فناور جديد؛

تعداد واحدهای فناور 
مرکز رشد دانشگاه به 
۱۰۰ واحد افزایش 

یافت

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
و کارآفرینی دانشگاه خبر داد:

انتخاب ایده پیشنهادی 
اعضای هیأت علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی 
در اولین رویداد الگوها 
و راهکارهای نوین به 

عنوان ایده برتر

معاون آموزشی و تحصیالت 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب عناوین برتر 
دانشگاه محقق اردبیلی 
در برگزاری دوره های 

مهارت افزایی در 
دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از قرار 
گرفتن دانشگاه محقق اردبيلى در رتبه 
 URAP جهانى2020-2019  بندی 

خبر داد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى از قرار گرفتن دانشگاه 
جهانى  بندی  رتبه  در  اردبيلى  محقق 
URAP 2020-2019 خبر داد و گفت:  
بر اساس  گزارش سال 2019 ميالدی 
نظام »رتبه بندی دانشگاه  ها بر پايه عملکرد 
ايرانى  مؤسسه  »يوَرپ« ۴۵  يا  علمى« 
متشکل از 2۳ دانشگاه جامع، 9 دانشگاه 
صنعتى و 1۳ دانشگاه علوم پزشکى در 
ميان 2۵00 مؤسسه برتر جهان در سال 

2019 قرار گرفتند.
وی با بيان اينکه اين نظام رتبه  بندی 
خاورميانه«  صنعتى  »دانشگاه  توسط 
روزآمد  و  مديريت  تركيه  كشور  در 
مى شود، افزود: در رتبه بندی سال 2019 
 2۳ بين  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه   ،

دانشگاه جامع كشور رتبه 1۶ را كسب 
نموده است.

حبيبى با بيان اينکه شمار مقاله  های 
سال 201۸، شمار استنادها)201۴-201۸(، 

 ،)201۴-201۸( انتشارات  كل  شمار 
تأثير   ،)201۴-201۸( علمى  بهره وری 
همکاری  و   )201۴-201۸( پژوهشى 
سنجه  شش  جهانى)201۸-201۴(؛ 

ارزيابى  برای  »يورپ«  نظام  كليدی 
مؤسسه های آموزش بوده است، تصريح 
كرد: رتبه بندی URAP از نظام  های 
رتبه بندی جهانى است كه مؤسسه  های 
جهان  تراز را شناسايى و جايگاه آنها را در 

برابر يکديگر ارزيابى مى  كند.
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
اشاره به توجه ويژه نظام های رتبه بندی 
جهانى به كيفيت توليدات پژوهشى در 
ارتباط با تعداد استنادها و همکاری های 
بين المللى، ابراز اميدواری كرد: با توجه به 
برنامه ريزی هدفمند دانشگاه در راستای 
ارتقای كيفى توليدات پژوهشى و توجه 
ويژه به مرجعيت علمى، برنامه مدونى 
در خصوص افزايش استنادات توليدات 
علمى توسط حوزه پژوهش دانشگاه در 
حال انجام است و ان شاهلل در آينده ای 
نزديک شاهد ارتقای چشمگير دانشگاه 
علمى  عرصه  اين  در  اردبيلى  محقق 

جهانى باشيم.

رئیس دانشگاه خبر داد:

حضور دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی جهانی یورپ ۲۰۱۹

رئيس گروه همکاری های علمى و بين المللى 
دانشگاه محقق اردبيلى از افزايش ظرفيت حمايت 
اتحاديه اروپا از اعزام استاد و دانشجوی دانشگاه محقق 
اردبيلى به دو دانشگاه اسپانيايى به بيش از ۳0 هزار يورو 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر محمدتقى 
آل ابراهيم با اعالم اين خبر، گفت: در راستای مبادله 
استاد و دانشجو در قالب برنامه KA10۷ اتحاديه اروپا 

در ارتباط با دو دانشگاه گرانادا و كوردوبا در كشور 
اسپانيا، ظرفيت ايجاد شده پس از رايزنى های متعدد به 

بيش از ۳0 هزار يورو افزايش پيدا كرد.
اعزام  برای  جديد  ظرفيت  چهار  افزود:  وی 
همکاران هيأت علمى دانشگاه و دو ظرفيت برای 
دعوت از اساتيد اسپانيايى جهت تدريس در دانشگاه 
محقق اردبيلى يا برگزاری كارگاه آموزشى فراهم شده 

است.

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خبر داد:

افزایش ظرفیت حمایت اتحادیه اروپا از اعزام استاد و دانشجوی دانشگاه 
محقق اردبیلی به دو دانشگاه اسپانیایی به بیش از ۳۰ هزار یورو

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه خبر داد:

رشد فزاینده افتخار آفرینی 
دانشجویان دانشگاه

 محقق اردبیلی در جشنواره های 
قرآن و عترت در سال های اخیر

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى از 
رشد افتخار آفرينى دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى در 
جشنواره های قرآن و عترت در سال های اخير خبر داد.

عباس  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
فنى اصل گفت: در سال های اخير شاهد رشد افتخار 
آفرينى دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى در جشنواره 
های قرآن و عترت دانشجويان سراسر كشور هستيم؛ 
بطوری كه در سال 1۳9۵ شاهد كسب يک رتبه كشوری 
در سى و يکمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان، 
در سال 1۳9۶ در جشنواره سى و دوم، ۷ رتبه برتر 
كشوری، در سال1۳9۷ در جشنواره سى و سوم، ۸ رتبه 
برتر كشوری و سال 1۳9۸ در جشنواره سى و چهارم، 
1۳ رتبه برتر كشوری و همچنين ۴ رتبه برتر ملى توسط 

دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى كسب شد.
وی با بيان اينکه اين افتخارات در سال های 1۳9۶، 
1۳9۷ و 1۳9۸ در مقايسه با ۴0 سال گذشته يعنى از 
بدو تأسيس دانشگاه تاكنون بى نظير بوده است، افزود: 
افتخار آفرينى دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى در سه 
سال اخير به نحوی است كه اين دانشگاه از لحاظ تعداد 
دانشجويان راه يافته به مرحله كشوری و هم از لحاظ 
تعداد رتبه های برتر كشوری جزو ۳ دانشگاه رده برتر 

و در كنار دانشگاه های بزرگ كشور قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

رشد چشمگیر ۲۰۰ درصدی دانشگاه محقق اردبیلی 
در تولید مقاالت داغ و پراستناد

صفحه2



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - دی ماه 1398- سال هفدهم- شماره 121 2

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

لزوم افزایش درصد 
مشارکت دانشگاهیان در 

برنامه  های دهه مبارک فجر

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به لزوم افزايش درصد 
مشاركت دانشگاهيان در برنامه  های دهه مبارک فجر 

تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى در 
جلسه شورای هماهنگى فعاليت  های فرهنگى دانشگاه  های 
استان اردبيل با بيان اينکه ملت هميشه در صحنه ايران 
اسالمى بايد اتحاد و همدلى خود را نسبت به قبل افزايش 
دهند، گفت: اتحاد و همدلى باعث مى  شود تا تصميمات 
اخير ترامپ رئيس جمهور آمريکا در خصوص دشمنى 

همه  جانبه با ملت غيور ايران بى  اثر باشد.
مبارک  دهه  ستاد  دانشجويى  كارگروه  رئيس 
فجر استان اردبيل ضمن تأكيد بر همدلى و هم  افزايى 
درصد  افزايش  لزوم  بر  عرصه،  اين  در  دانشگاهيان 

مشاركت در برنامه  های دهه مبارک فجر تأكيد نمود.
هماهنگى  شورای  رئيس  اصل  فنى   عباس  دكتر 
فعاليت های فرهنگى دانشگاه  های استان اردبيل نيز ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره شهدای سانحه هوايى، گفت: 
در همين راستا در همان روزهای اول اين حادثه دانشگاه 
محقق اردبيلى و دانشگاه علوم پزشکى اردبيل برنامه 

گراميداشت ياد شهدای سانحه هوايى برگزار كردند.
وی افزود: همدلى و هم  افزايى كليه نيروهای دانشگاه 
نياز است و اين همدلى باعث مى شود  در برنامه  ها 

اشکاالت برنامه به حداقل برسد.
فنى اصل به لزوم هماهنگى دانشگاه  ها در برگزاری 
برنامه های دهه مبارک فجر تاكيد كرد و گفت: تالش 
مى شود امسال نيز اين هماهنگى و همدلى بيشتر از سال 

گذشته در برنامه  های اين دهه انجام گردد.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر در نشست به 

ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی ۷ عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى از 
ارتقای مرتبه علمى ۷ عضو هيات علمى اين دانشگاه خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اعالم اين خبر افزود: در جلسه اخير هيات 
مميزه دانشگاه، دكتر بهرام ناصری و دكتر اصغر باقری از 
دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى، دكتر سجاد بشرپور از 
دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى و دكتر اكبر صفرزاده 
از دانشکده فنى و مهندسى از مرتبه دانشياری به مرتبه 

استادی ارتقا يافتند.
وی افزود: همچنين دكتر محمد احمدی و دكتر 
راضيه پوردربانى از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى و 
دكتر مهدی شاهدی اصل از دانشکده فنى و مهندسى از 

مرتبه استادياری به دانشياری ارتقا يافتند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى از رشد چشمگير 200 
درصدی دانشگاه محقق اردبيلى در توليد 

مقاالت داغ و پراستناد خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
رشد  از  پور  بضاعت  ابوالفضل  دكتر 
چشمگير  200 درصدی دانشگاه محقق 
 Hot(داغ مقاالت  توليد  در  اردبيلى 
 Highly Cited(و پراستناد )Paper
Paper( خبر داد و گفت: اين دانشگاه 
سوی  از  كه  گزارشى  ترين  تازه  در 
 Clarivate Analytics موسسه 
علم  اساسى  شاخص های  پايگاه  در 
 Essential Science Indicators(
رشد  است،  شده  منتشر    )))ESI
چشمگيری در تعداد انتشار مقاالت داغ 

و پر استناد نشان داده است.
 1۸ افزايش  از  همچنين  وی 
 Highly(پراستناد مقاالت  درصدی 
افزود:  و  داد  خبر   )Cited Paper
پايگاه شاخص  های اساسى علم هر دو 

از  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
هيات  اعضای  از  نفر  دو  گرفتن  قرار 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى در بين 
در  كشور  برتر  پراستناد  پژوهشگران 
حوزه علوم انسانى و علوم اجتماعى 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى با اعالم اين خبر گفت: 
بر اساس گزارش جامع پايگاه استنادی 
علوم جهان اسالم )ISC( در خصوص 
در  كشور  برتر  پراستناد  پژوهشگران 
حوزه علوم انسانى، اجتماعى و هنر برای 
دوره ۵ ساله از سال1۳92 تا 1۳9۶ كه با 
توجه به تعداد مطلق استنادات محاسبه 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  است  شده 
همرديف دانشگاه شهيد بهشتى، در رتبه 

ششم كشوری قرار گرفت.
تعداد  گزارش  اين  افزود:  وی 

فناور جديد،  واحدهای  با جذب 
تعداد هسته ها و شركت های مستقر در 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 

محقق اردبيلى به 100 واحد رسيد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
اين  اعالم  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
خبر افزود: واحدهايى كه جديداً جذب 
شده اند در حوزه های صنعت و معدن، 
زيست  الکترومکانيک،  و  الکترونيک 
فناوری و فناوری اطالعات هستند كه از 
نظر فرآيند تجاری سازی، در وضعيت 
نيمه  صنعتى  توليد  و  نمونه  ساخت 

مى باشند.
دكتر برومند صالحى با بيان اينکه 
جذب  در  محدوديتى  رشد،  مركز 

ماه يکبار ليست مقاالت برتر چاپ شده 
توسط تمام دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
جهان را ارزيابى نموده و تعداد مقاالت 
داغ و پراستناد دانشگاه ها را بر اساس 
استناداتى كه اخذ كرده اند منتشر مى 
انجام  بررسى های  اساس  بر  كه  كند 
يافته، دانشگاه محقق اردبيلى با داشتن 9 

پژوهشگران پراستناد برتر در 12 رشته 
مديريت،  تربيتى،  علوم  روانشناسى، 
ادبيات  اجتماعى،  علوم  مالى،  اقتصاد 
و زبان های خارجى، جغرافيا، تربيت 

و  محور  فن   های  ايده   از  حمايت  و 
ثروت  آفرين ندارد، افزود: توانمندسازی 
واحدهای فناور از طريق حمايت  های 
و  عمومى  های  مشاوره   ارائه  مالى، 

مقاله داغ و ۳۳ مقاله پر استناد درخشش 
ويژه ای را در بين دانشگاه های بزرگ 

كشور نشان داده است.
در  داد:  ادامه  پور  بضاعت 
عزيز  دكتر  داغ،  مقاله   9 اين  تاليف 
حبيبى با ۵ مقاله داغ و دكتر مهدی 
شاهدی اصل با ۳ مقاله داغ بيشترين 

حسابداری،  سياسى،  علوم  بدنى، 
معماری  و  هنر  و  آرشيو  و  كتابداری 

طبقه بندی شده  اند.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس   

تخصصى در زمينه  های حقوقى، مالى، 
بازرگانى، بازاريابى، بيمه، ثبت اختراع، 
ثبت برند، استانداردسازی و كسب مجوز 
واحدهای  رشد  مركز  كار  دستور  در 

اند،  داده  اختصاص  خود  به  را  سهم 
نمين،  صباحى  عباس  دكتر  همچنين 
دكتر فرهاد صادق مغانلو، دكتر محمد 
وجدی، دكتر ارسطو ياری، دكتر داود 
سيف زاده و مهندس مسعود ابى ترابى 
در تاليف يکى از مقاالت داغ دانشگاه  

سهيم بوده اند.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
افزايش كيفيت توليدات علمى دانشگاه 
را از اهداف و برنامه های ويژه دانشگاه 
بر شمرد و گفت: توجه ويژه ای به برنامه 
مرجعيت علمى مورد اشاره رهبر معظم 
كشور  علمى  جامع  نقشه  در  انقالب 
داشته ايم و ان شاهلل با  برنامه ريزی و 
هدف گذاری انجام يافته در خصوص 
افزايش استنادات توليدات علمى توسط 
حوزه پژوهش دانشگاه و در سايه الطاف 
الهى و همت و تالش بيشتر همکاران، 
دانشگاه  پيش  از  بيش  ارتقای  شاهد 
علمى  عرصه  اين  در  محقق اردبيلى 

جهانى خواهيم بود.

ادامه داد: در حوزه روانشناسى در ميان ۸ 
نفر پژوهشگر پراستناد كشور )نويسندگان 
يک دهم درصد برتر(، دكتر محمد نريمانى 
از دانشگاه محقق اردبيلى رتبه اول را به 
خود اختصاص داد. همچنين در حوزه 
علوم تربيتى نيز در ميان 10 نفر پژوهشگر 
درصد  دهم  يک  )نويسندگان  پراستناد 
دكتر محمد نريمانى رتبه  برتر(، مجدداً 
نخست را كسب كرده  اند و رتبه سوم اين 
حوزه به دكتر عادل زاهد بابالن از دانشگاه 

محقق اردبيلى تعلق گرفته است.
رييس دانشگاه محقق اردبيلى ضمن 
تمام  به  موفقيت چشمگير  اين  تبريک 
اعضای  مخصوصاً  و  دانشگاه  خانواده 
هيأت علمى دانشگاه محقق اردبيلى اظهار 
اميدواری كرد كه در آينده ای نزديک شاهد 
ارتقای چشمگير دانشگاه محقق اردبيلى در 

اين عرصه علمى در سطح جهانى باشيم.

فناوری دانشگاه قرار دارد تا اين واحدها 
بتوانند ايده  های خود را به محصول قابل 

رقابت تبديل و روانه  بازار نمايند.
رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: حضور 
در  دانشگاه  مركز رشد  فناور  واحدهای 
نمايشگاه  های ملى و استانى فرصت عقد 
قراردادهای بسيار مناسبى را برای تعدادی 
از شركت های تحت پوشش مركز فراهم 

آورد.
مسئوالن  كرد:  اميدواری  ابراز  وی 
توليد  از  حمايت  راستای  در  استان 
های  شركت  به  انگيزه  بخشى  و  ملى 
فناور و شركت های دانش  بنيان، خريد 
محصوالت تأييد شده  اين شركت ها را 

در اولويت قرار دهند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

رشد چشمگیر ۲۰۰ درصدی دانشگاه محقق اردبیلی در تولید مقاالت داغ و پراستناد

درخشش اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در بین پژوهشگران پراستناد برتر 
کشور در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی

با جذب واحدهای فناور جديد؛

تعداد واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه به ۱۰۰ واحد افزایش یافت
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عباس)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
استان اردبيل گفت: اساتيد و علما خط 

شکن جنگ نرم دشمن هستند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
سردار جليل بابازاده قانع در نشست هم 
انديشى گراميداشت حماسه 9 دی در 
دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه اساتيد 
دشمن  نرم  علما خط شکن جنگ  و 
هستند، گفت: امروز راهنمايى بيش از 
۵0 هزار دانشجو در دانشگاه های استان 

توسط اساتيد بسيار مهم است.
های  سرمايه  را  دانشگاهيان  وی 
اجتماعى دانست و افزود: اگر در جامعه 
مشکالتى  شاهد  ها  حوزه  برخى  در 
هستيم، بايد با همدلى در رفع آنها تالش 

كنيم.
بابازاده قانع دانشگاهيان را به عنوان 
مرجعيت جامعه مطرح و تصريح كرد: 
تاثيرگذاری  دارای  دانشگاه  استاد  يک 

خاص در جامعه است.
عباس)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
استان اردبيل به احساس مسئوليت همه 
به ويژه قشر دانشگاهى  اقشار جامعه 
تاكيد كرد و گفت: اساتيد بايد در ايجاد 
آرامش روحى و روانى و اعتماد به نفس 
پيشگام  ميان دانشجويان و جامعه  در 

باشند.
بايد  ما  همه  اينکه  بيان  با  وی 
عنوان يک  به  را  موجوديت همديگر 

سرمايه اجتماعى قبول كنيم، افزود: ما 
همگى اعضای يک خانواده هستيم و 

بايد برای امنيت جامعه تالش كنيم.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
برگزاری  به  اشاره  با  اردبيلى  محقق 
شهدای  كنگره  چهارمين  شکوه  با 
دانشجوی استان در آذر ماه سالجاری 
با  كنگره  اين  گفت:  دانشگاه،  اين  در 
اتحاد دانشگاه ها، صدا و سيما و سپاه 
حضرت عباس)ع( استان به نحو احسن 

برگزار شد.
وی با تاكيد بر انجام هماهنگى های 
مراسم  شکوه  با  برگزاری  برای  الزم 
سالروز حماسه 9 دی، افزود: قطعا هر 
بوديم، موفق عمل  اتحاد  جايى شاهد 

كرده ايم.

حبيبى با بيان اينکه بايد با جديت در 
صحنه باشيم و اجازه ايجاد مشکالت را 
ندهيم، اظهاراميدواری كرد: با همکاری و 
همدلى مى توانيم از شرايط سخت عبور 

كنيم.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
خاطرنشان كرد: اميد مى رود همه ما زير 
بيرق واليت در تحقق اهداف گام دوم 

انقالب موثر واقع شويم.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبيل نيز با بيان اينکه سطح هماهنگى 
استان  های  دانشگاه  در  همدلى  و 
بسيار باالست، گفت:برخى برنامه های 
عزاداری،  دسته  جمله  از  دانشگاه ها 

راهپيمايى ها و راهپيمايى اربعين بصورت 
برگزار  پرچم  يک  زير  و  هماهنگ 

مى شود.
خصوص  در  اينکه  بيان  با  وی 
انتخابات پيش رو نيازمند يک وحدت 
و همدلى بزرگ هستيم، افزود: دشمن 
تمام سرمايه خود را در اين انتخابات 
هزينه خواهد كرد و از هم اكنون نيز 
تحركات خود را آغاز كرده است كه 
قطعا با هوشياری ملت فهيم ايران تمام 
مواجه  شکست  با  آنان  دسيسه های 

خواهد شد.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
تالش برای حضور حداكثری مردم در 
انتخابات تاكيد و تصريح كرد: مشاركت 
باالی مردم باعث سربلندی كشور و نظام 

خواهد بود.
حسنى به حضور جوانان مقاومت 
در دانشگاه ها تاكيد كرد و گفت: به 
در  آزادانديشى  های  كرسى  برگزاری 
موضوعات مختلف نيز بايد توجه ويژه 

شود.
روسای  ادامه  در  است  گفتنى 
دانشگاه ها، مسئوالن دفاتر نهاد رهبری در 
دانشگاه ها، مسئول دفتر نماينده ولى فقيه 
در سپاه، مديركل صدا و سيما و رئيس 
شورای هماهنگى تبليغات اسالمى استان  

به ارائه بيانات خود پرداختند.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی 
دانشگاه خبر داد:

انتخاب ایده پیشنهادی 
اعضای هیأت علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی در اولین 
رویداد الگوها و راهکارهای 

نوین به عنوان ایده برتر

رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و كارآفرينى دانشگاه 
محقق اردبيلى از انتخاب ايده پيشنهادی اعضای هيأت علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى در اولين رويداد الگوها و راهکارهای 
نوين در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت به عنوان ايده 

برتر خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر مهدی داوری 
ايده »استفاده از ظرفيت آمايش سرزمينى در  انتخاب  از 
ارتباط صنعت و دانشگاه« پيشنهاد شده از جانب دكتر مهدی 
اسکندرزاده اصل و دكتر هادی غائبى اعضای هيأت علمى 
اين دانشگاه به عنوان يکى از ايده های منتخب كشوری خبر 

داد.
وی به نقش ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان موتور 
محرک توسعه همه جانبه كشور اشاره و استفاده از شيوه ها 
و الگوهای نوين را در اثربخشى هرچه بيشتر اين ارتباط 

ضروری دانست.
فناوری  و  پژوهش  معاونت  كرد:  تصريح  داوری 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در راستای توسعه ارتباط 
دانشگاه  ها با جامعه و صنعت، اقدام به برگزاری مسابقه ای با 
عنوان»اولين رويداد الگوها و راهکارهای نوين در همکاری 
دانشگاه با جامعه و صنعت« همزمان با هفته پژوهش سال 

جاری نمود.
رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و كارآفرينى دانشگاه 
محقق اردبيلى اضافه كرد: ايده های برتر از ميان 120 ايده 
احصاء شده از سراسر كشور انتخاب و در»كتاب ايده های 
برگزيده« منتشر شده توسط معاونت پژوهش و فناوری 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به چاپ رسيده است.  

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی
 و تضمین کیفیت آموزش عالی 

استان اردبیل از مراکز 
آموزش دانشگاه جامع علمی 

کاربردی استان

هيأت نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت آموزش عالى 
استان اردبيل از مراكز آموزش دانشگاه جامع علمى كاربردی 

استان اردبيل بازديد به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، كارگروه تخصصى 
دانشگاه جامع علمى كاربردی هيأت نظارت، ارزيابى و 
تضمين كيفيت آموزش عالى استان اردبيل در دی ماه سال 
1۳9۸ از مراكز آموزش علمى كاربردی شهرداری اردبيل، 
ذوب آهن اردبيل، خانه كارگر اردبيل، فرهنگ و هنر واحد 

اردبيل و دادگستری اردبيل بازديد به عمل آورد.
آموزشى،  های  فعاليت   بازديد  اين  در  است  گفتنى 
پژوهشى، فرهنگى و دانشجويى اين مراكز مورد ارزيابى 

قرار گرفت.

فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل:

اساتید و علما خط شکن جنگ نرم دشمن هستند

به  سياسى  و  فرهنگى  نشست 
مناسبت شهادت سردار شهيد سليمانى و 
تحوالت در جبهه مقاومت در دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
حجت االسالم و المسلمين ميثم فياضى 
حضرت  سپاه  در  فقيه  ولى  نماينده 
عباس )ع( استان اردبيل در اين نشست 
قاسم  شهيد  سردار  شهادت  گفت: 
سليمانى و انديشه اش مديريت آمريکا 

را بر هم زد.
وی اضافه كرد: شهادت سردار شهيد 
قاسم سليمانى تمام قدرت آمريکا را تحقير 

كرد و ايشان مرد صلح خاورميانه بود.
فياضى با بيان اينکه محبوبيت حاج 
قاسم سليمانى برای يکى دو روز نيست 
بلکه از اول انقالب اسالمى برای دفاع 
از نظام و انقالب اسالمى آستين همت 
باال زده بود، تصريح كرد: خون شهيد 
سليمانى هزاران بار بيشتر از حاج قاسم 

ثمره دارد.
نماينده ولى فقيه در سپاه حضرت 
عباس )ع( استان اردبيل با اشاره به اينکه 
امروز انقالب اسالمى در مقابل هيمنه 
آمريکا ايستاده است، اضافه كرد: ترامپ 
فردی نيست كه بتواند در مقابل مکتب 

كربال و عاشورا بايستد.
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: باالترين درجه انسان رسيدن به 
شهادت، توحيد و لقااهلل است كه يک 
انسان مومن و متدين مى تواند به آن 
سليمانى  قاسم  سردار  شهيد  و  برسد 

جانش را با خدا معامله كرد.
با شهادت سردار  وی اضافه كرد: 
قاسم سليمانى همه مردم ايران عزادار 
شدند و امروز بهترين الگوی ما امثال 

شهيد سليمانى هستند.
حسنى اظهار كرد: مردم افرادی چون 
شهيد سردار سليمانى را برای مسئوليت 
مى خواهند، مسئوالنى كه به فکر مردم، 

اسالم و محرومان باشند.
رئيس  زاده  حسن  محمد  دكتر 

دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى هم گفت: سردار شهيد 
قاسم سليمانى با بودنش و همچنين با 

شهادتش وحدت آفرين بودند.
وی اضافه كرد: سردار سليمانى نمونه 
واقعى يک انسانى بود كه همه ايرانيان را 
دوست داشت و در زندگى خود هيچگاه 

به هيچ جبهه سياسى وابستگى نداشت.
شهيد  اينکه  بيان  با  زاده  حسن 
سليمانى همه جناح ها را از آن خود 
مى دانست، افزود: جهانيان اصال تصور 
سردار  شهادت  كه  كردند  نمى  هم 
سليمانى اين چنين وحدت آفرين باشد.
دكتر مرتضى ابراهيمى عضو هيات 
بيان  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى 
اينکه آمريکا به دنبال سناريوسازی در 

منطقه بود، گفت: آمريکا در سناريو دنبال 
توزيع مسئوليت بود كه به دنبال اين بود 
كه عراق و كشورهای ديگر منطقه مثل 
قطر و كويت را در مقابل ايران قرار دهد.
وی با اشاره به اينکه پديده زور در 
ادبيات سياسى آمريکا نهفته است، ادامه 
داد: آمريکا به دنبال اين است كه عراق را 

كشور كاپيتوالسيونى شده بکند.
اينکه شگردهای  بيان  با  ابراهيمى 
 ۷ طى   منطقه  كشورهای  در  آمريکا 
سال گذشته آسيب ديده است، اضافه 
كرد: اگر آمريکا با پاسخ محکم مواجه 
نمى شد، قطعا به دنبال تکرار اشتباهات 

خود مى رفت.
دكتر امين نواختى مقدم عضو هيات 
گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى 
آمريکا به دنبال تغيير موضع جمهوری 
خود  منافع  به  تا  است  ايران  اسالمى 
جمهوری  كه  زمانى  وتا  يابد  دست 
اسالمى ايران تغيير موضع ندهد، دشمنى 
آمريکا ادامه خواهد داشت در حالى كه 

اين خواب آمريکا تعبير نخواهد شد.
دنبال  به  آمريکا  كرد:  اضافه  وی 
سياست فشار حداكثری بر ايران است و 
تشديد فشار و تحريم را ادامه خواهد داد.

ثباتى  بى  داد:  ادامه  مقدم  نواختى 
سازی محيط امنيت ايران، ناامن سازی 
محيط داخلى ايران و معتبرسازی ادراک 
حمله از ديگر سياست های آمريکا در 

منطقه است.

برگزاری نشست فرهنگی و سیاسی به مناسبت شهادت سردار شهید سلیمانی 
و تحوالت در جبهه مقاومت
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مدیر حوزه علمیه استان اردبیل تاکید کرد:

ضرورت توجه
 به حقوق اساسی مردم

 در جامعه

مدير حوزه علميه استان اردبيل به ضرورت 
تاكيد  جامعه  در  مردم  اساسى  حقوق  به  توجه 

كرد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
در  نوروزی  مهدی  والمسلمين  حجت االسالم 
مراسم گراميداشت حماسه 9 دی در دانشگاه محقق 
اردبيلى به ضرورت توجه به حقوق اساسى مردم 
در جامعه تاكيد كرد و گفت: سکوت در زمانى كه 

بايد حرف زد، كمک به فتنه است.
خواری  ويژه  جلوی  وقتى  اينکه  بيان  با  وی 
برای  ملت  منافع  و  بشر  مى شود، حقوق  گرفته 
گيرد،  قرار مى  پوشش  عنوان  به  ها  ويژه  گرفتن 
افزود: در فتنه سال 1۳۸۸ دسته ای عليه نظام و 
انقالب حركت كردند و دسته ای نيز در طرفداری 
از نظام در 9 دی 1۳۸۸ پای كار آمدند و از نظام 

دفاع كردند.
نوروزی با بيان اينکه طبق فرمايش مقام معظم 
رهبری هزينه سازش بيشتر از هزينه مقاومت است، 
اسالمى  جمهوری  برای  دنيا  نقشه  كرد:  تصريح 
و  كشور  سازی  عراق  و  سازی  سوريه  ايران، 

كشتارهای بدتر از آنها است.
مدير حوزه علميه استان اردبيل با بيان اينکه 
تفاوت انقالب ما با صدر اسالم در حضور مردم 
مى باشد، خاطرنشان كرد: بايد حساب درست و 
غلط و حق و باطل از هم جدا شود تا تبديل به 

فتنه نشود.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اينکه جايگاه و تدبير رهبر معظم انقالب 
در حوادث آبان ماه سالجاری باعث جلوگيری از 
اتفاقات بسيار ناگوار در كشور شد، گفت: در ۴1 
سال گذشته اين جايگاه در همه لحظات توانسته 
باعث عبور از شرايط سخت تحميل شده به كشور 

شود.
رهبری  معظم  مقام  وجود  اينکه  بيان  با  وی 
تا كشور  ايجاد هماهنگى ميان قوا باعث شده  و 
در بسياری از طوفان ها و موج ها به نحو احسن 
مديريت شود، اظهاراميدواری كرد: ما دانشگاهيان 
نيز بتوانيم زير بيرق واليت و رهبری شرايط سخت 
فشار  ندهيم  اجازه  و  كرده  مديريت  را  تحميلى 

زيادی به جامعه تحميل شود.
حسنى  عبداهلل  والمسلمين  االسالم  حجت 
رهبری  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
آيات  به  اشاره  با  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در 
قرآنى در خصوص بصيرت و فتنه، گفت: بصيرت 
افزايى، بصيرت دهى و روشنگری از وظايف مهم 
دانشگاهيان، علما و فرهيختگان جامعه در زمان فتنه 

است.
وی با بيان اينکه امروز بيش از 2۶9 شبکه 
تبليغ  انقالب  عليه  بر  زبان  فارسى  ای  ماهواره 
از  جامعه  نجات  برای  افزود:  كنند،  مى  منفى 
پيروزی  رمز  بودن  فقيه  واليت  كنار  در  فتنه، 

ما است.

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

نمايندگى مقام  نهاد  رئيس دفاتر 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبيل به ضرورت مراقبت از حمله 
دشمن  منفى  تبليغات  و  سايبری 

تاكيد كرد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، حجت االسالم والمسلمين 
عبداهلل حسنى در مراسم بزرگداشت 
هوايى  سانحه  درگذشتگان  و  شهدا 
پيرهاشمى  مهسا  دكتر  مرحومه  و 
پژوهشگر  دانشجوی فوق دكتری و 
بيان  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  برتر 
اينکه انسان برای رسيدن به خدا به 
آخرت  گفت:  است،  آمده  عالم  اين 
كه  است  كسانى  برای  رفيعى  مقام 

عمل صالح انجام دهند.
دكتر  مرحومه  اينکه  بيان  با  وی 
پژوهشگران  جزو  پيرهاشمى  مهسا 
محقق  دانشگاه  برتر  نخبگان  و 
محقق  دانشگاه  افزود:  بود،  اردبيلى 
دانشجويان  چنين  داشتن  به  اردبيلى 
و پژوهشگرانى به خود مى بالد ولى 

متاسفانه ما وی را از دست داديم.
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
جزو  سانحه  اين  شهدای  اردبيلى 
سرمايه های نظام و انقالب دانست و 
تصريح كرد: اگر آمريکای جنايتکار 
نمى  شهادت  به  را  سليمانى  سردار 
رساند، اين اجتماع عظيم در سراسر 
كشور و دنيا ايجاد نمى شد و باعث 
به  صحنه  شدن  تنگ  و  عصبانيت 

دشمنان نمى شد.
وی با بيان اينکه امروز بايد زمان 
شناس و دشمن شناس باشيم، تاكيد 
آمريکا  ما  بزرگ  دشمن  امروز  كرد: 

و اسرائيل است و دشمنى ما با اينان 
نيز دشمنى فردی، گروهى و حزبى 
نيست؛ بلکه دشمنى ما بخاطر اسالم 

و قرآن است.
ظهور  و  اسالم  گسترش  حسنى 
انقالب اسالمى در سراسر دنيا را به 
دست ولى فقيه زمان دانست و اين 
معرفى  دشمن  ترس  عامل  را  مهم 
مرجعيت،  از  دشمن  گفت:  و  كرد 
دارد  واهمه  ما  وحدت  و  رهبری 
جبهه  در  تواند  نمى  وقت  هيچ  و 
روی  در  رو  جنگ  و  تسليحاتى 

ايران بايستد.
نمايندگى مقام  نهاد  رئيس دفاتر 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 

امثال  امروز  اينکه  بيان  با  اردبيل 
سردار سليمانى در ايران بسيار است، 
سردار  شهادت  جريان  در  گفت: 
گفتند  و  آمدند  همه  مردم  سليمانى، 
و  هستيم  بسيجى  و  انقالبى  ما  همه 

پشت نظام و واليت ايستاده ايم.
اينکه ما تربيت شده  بيان  با  وی 
از  و  هستيم  حسين)ع(  امام  مکتب 
سيدالشهدا ياد گرفته ايم كه زير بار 
حاضر  حال  در  افزود:  نرويم،  ذلت 
به  كه  است  اين  دشمن  سعى  تمام 
افزاری، شايعه پراكنى و  نرم  صورت 
اين  منفى وارد شود كه در  تبليغات 

خصوص بايد مراقبت كنيم.
پاسداران  اينکه  بيان  با  حسنى 

گذشته  سال  چهل  طول  در  سپاه 
اسالمى  انقالب  و  كشيده  زحمت 
اند،  كرده  حفظ  دشمنان  شر  از  را 
و  شب  پاسداران  كرد:  خاطرنشان 
برای  و  ملت  با  ملت،  كنار  در  روز 

ملت تالش كرده اند.
بعد  به  اين  از  كرد:  اضافه  وی 
دشمنان بيش از پيش حمله سايبری 
مقدسات  عليه  منفى  تبليغات  و 
انجام  نظام  شايسته  های  انسان  و 
ايران  شريف  ملت  كه  داد  خواهند 
را  آگاهى دشمن  و  با هوشيای  بايد 
كوچکترين  ندهند  اجازه  و  شناخته 
نظام  به  دشمنان  جانب  از  صدمه ای 

و انقالب وارد شود.

ضرورت مراقبت از حمله سایبری و تبلیغات منفی دشمن

كشاورزی  دانشکده  رئيس 
محقق  دانشگاه  طبيعى  منابع  و 
دانشجويان  درخشش  از  اردبيلى 
انتخاب  جشنواره  در  دانشکده  اين 
آبخيزداری  انجمن  برتر  دانشجوی 

ايران خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
گفت:  قويدل  اكبر  دكتر  دانشگاه، 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويان 
دانشجوی  نشان  دريافت  به  موفق 
برتر طبق ارزيابى های به  عمل آمده 
در جشنواره انتخاب دانشجويان برتر 
مناسبت  به   ايران  آبخيزداری  انجمن 

روز دانشجو 1۶ آذر شدند.
وی افزود: در اين جشنواره نازيال 
عالئى و عليرضا عيوضى به  ترتيب در 
مقطع كارشناسى ارشد و كارشناسى 
دانشکده  طبيعى،  منابع  گروه 
دانشگاه  طبيعى  منابع  و  كشاورزی 

دانشجويان  به عنوان  اردبيلى  محقق 
برتر معرفى شدند.

داد: خديجه حاجى  ادامه  قويدل 
ارشد  كارشناسى  دانش  آموخته 

اكنون  كه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
مشغول  مدرس  تربيت  دانشگاه  در 
به  عنوان  نيز  هستند،  تحصيل  به 
دكتری  مقطع  در  برتر  دانشجوی 

برگزيده شده  اند.
و  كشاورزی  دانشکده  رئيس 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  طبيعى  منابع 
ارزيابى مجموعه  معيار  اينکه  بيان  با 
پژوهشى،  آموزشى،  فعاليت  های 
است،  بوده  فرهنگى  و  اجرايى 
آبخيزداری  انجمن  كرد:  خاطرنشان 
انجمن  و    A رتبه  دارای  ايران 
و  طبيعى  منابع  حوزه  در  شاخص 
كشاورزی از طرف كميسيون انجمن 
 های علمى كشور است و در پيشبرد 
و ارتقای علم و توسعه كيفى نيروهای 
علمى  ارتباط  بهبود  و  متخصص 
فعاليت  های مختلفى در كارنامه خود 

ثبت كرده است.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خبر داد:

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره انتخاب 
دانشجوی برتر انجمن آبخیزداری ایران
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رئيس  سوی  از  حکمى  طى 
امين  دكتر  اردبيلى،  محقق  دانشگاه 
جديد  سرپرست  عنوان  به  قليزاد 
دانشکده فنى و مهندسى اين دانشگاه 

منصوب شد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
معاون  قربانى  اردوان  دكتر  دانشگاه، 
اداری و مالى دانشگاه محقق اردبيلى 
رئيس  معارفه  و  تکريم  مراسم  در 
دانشکده  جديد  سرپرست  و  سابق 
دانشگاه ضمن  اين  مهندسى  و  فنى 
تسليت شهادت سردار سليمانى و با 
بيان اينکه طبق نظرسنجى انجام شده 
ميان اعضای هيات علمى، دو نفر از 
همکاران مورد وثوق اكثر اعضا بود، 
نيز هر  برنامه  ارائه  گفت: در جلسه 
و  دادند  ارائه  خوبى  برنامه  نفر  دو 
طرف مقابل را برای رياست دانشکده 
پيشنهاد دادند كه اميدواريم اين روحيه 
به عنوان الگوی ساير دانشکده ها نيز 

قرار گيرد.
فيزيکى  توسعه  به  اشاره  با  وی 
دانشکده با توجه به افزايش دانشجو 
سال  دو  در  افزود:  علمى،  هيات  و 
گذشته افزايش فضای فيزيکى و رفع 
و  فنى  دانشکده  در  موجود  نواقص 
گرفته  قرار  كار  دستور  در  مهندسى 

است.
عمليات  اينکه  بيان  با  قربانى 
اجرايى فاز 2 دانشکده با جديت در 
حال پيگيری بوده، بتن ريزی بخشى 
از آزمايشگاه ميز لرزه انجام شده و 
قرارداد بخش اول فاز ۳ دانشکده نيز 
به اتمام رسيده است، تصريح كرد: در 

ارتباط با تجهيزات آزمايشگاهى نيز با 
تدابير رياست دانشگاه و با مذاكراتى 
شده،  انجام  مربوطه  بانک  با  كه 
اميدواريم گشايشى در اين خصوص 

حاصل شود.
پور  بضاعت  ابوالفضل  دكتر 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه دكتر 
رياست  دوره  در  محبى  محتشم 
دانشکده همکاری خوبى با معاونت 

پژوهش و فناوری داشت و در آئين 
نامه ها و اجرای دقيق آنها دقت نظر 
داشت، گفت: دكتر قليزاد سرپرست 
جديد دانشکده نيز با توجه به اينکه 
در حوزه معاونت پژوهشى دانشکده 
با قوانين، مقررات و  حضور داشت 

آئين نامه ها آشنايى كافى دارد.
وی با بيان اينکه از وام تجهيزات 
ميليون   ۷00 و  ميليارد  دو  دانشگاه 
تومان برای دانشکده فنى و مهندسى 

در  افزود:  است،  يافته  اختصاص 
هزار   ۵00 ارزی  خريد  خصوص 
نيز  آزمايشگاهى  تجهيزات  يورويى 
خوبى  گشايش  رود  مى  اميدوار 

حاصل شود.
به حضور  اشاره  با  پور  بضاعت 
رتبه  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
بندی های جهانى در سالجاری، تصريح 
كرد: اين حضور پشتوانه خوبى برای 
رتبه بندی سال های آينده و حضور در 

رتبه بندی تايمز خواهد بود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى خاطرنشان كرد: انتظار 
داريم دانشکده در فعال كردن مراكز 
پژوهشى و تحقيقاتى و هسته های 
پژوهشى تاسيس شده در سالجاری 

اهتمام داشته باشد.
دكتر محتشم محبى رئيس سابق 
دانشگاه  مهندسى  و  فنى  دانشکده 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه طى 

با  خوبى  همکاری  گذشته  سال  دو 
كارمندان  و  علمى  هيات  اعضای 
دو  اين  در  افزود:  داشتيم،  دانشکده 
تشخيص  درست  كه  را  آنچه  سال 
دادم در چارچوب قوانين و مقررات 

دانشگاه انجام دادم.
دكتر امين قليزاد سرپرست جديد 
دانشگاه  مهندسى  و  فنى  دانشکده 
از  تشکر  ضمن  نيز  اردبيلى  محقق 
و  دانشگاه  رياست  اعتماد  حسن 
همکاران دانشکده، گفت: در دوران 
معاونت دانشکده، تجربه های خوبى 
از همکاران كسب كردم كه اميدوارم با 
بهره مندی از آنها در خدمت دانشکده 

باشم.
وی با بيان اينکه دانشجويان امانت 
به  دانشگاه  در  كه  گرانبهايى هستند 
عنوان امانت به ما سپرده مى شوند، 
كه  دانشجويان  مقابل  در  ما  افزود: 
موثرترين دوران زندگى خود را در 
مسئول  كنند،  مى  سپری  دانشگاه 

هستيم.
قليزاد با اشاره به تالش دانشکده 
برای ارتقای رتبه دانشگاه، تصريح كرد: 
در حال حاضر در آگهى های استخدامى 
التحصيلى  نيز به دانشگاه محل فارغ 
اين  از  اهميت مى دهند و  متقاضيان 
آينده  در  دانشگاه  رتبه  ارتقای  جهت 

دانشجويان نيز تاثيرگذار است.
گفتنى است در ادامه از زحمات 
دكتر محتشم محبى در مدت دو سال 
رياست دانشکده تقدير و حکم دكتر 
امين قليزاد به عنوان سرپرست جديد 

دانشکده به وی ابالغ شد.

جلسه دفاع از ۳ کرسی
 نظریه پردازی در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد

از  دستگاهى حمايت  كميته  دبيرخانه  مسئول 
كرسى های نظريه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه 
محقق اردبيلى از برگزاری ۳ جلسه دفاع از كرسى 

نظريه پردازی در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر على 
خالق خواه با اعالم اين خبر افزود: يکى از اين 
كرسى ها با عنوان » ارائه الگوی پيشنهادی برای 
بهبود عملکرد ورزشکاران در كنترل استرس آنها 
« توسط دكتر رضا فرضى زاده ارائه شد كه ناقدان 
آن دكتر ماهرخ دهقانى و دكتر على خالق خواه 

بودند.
وی اضافه كرد: كرسى ديگر با با عنوان » نقش 
اندازه های آنتروپومتريک در استعداديابى شناگران 
نخبه« توسط  دكتر محسن برغمدی ارائه و دكتر آمنه 
پوررحيم قوروقچى و امير على جعفرنژاد گرو ناقدان 

آن بودند.
از  دستگاهى حمايت  كميته  دبيرخانه  مسئول 
كرسى های نظريه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه 
محقق اردبيلى اضافه كرد: كرسى سوم با عنوان » 
پيرامون  كنکاشى در مناقشات و مجادالت نظری 
مفهوم عدالت در آموزش عالى با هدف طرح يک 
افق هنجاری نوين« توسط دكتر رسول عباسى ارائه 
و ناقدان آن دكتر عادل زاهد بابالن و دكتر على خالق 

خواه بودند.

حضور دانشگاهیان
 دانشگاه محقق اردبیلی 

در تجمع مردمی 
گرامیداشت یاد و خاطره 

شهید سردار سلیمانی

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در تجمع 
سردار  شهيد  خاطره  و  ياد  گراميداشت  مردمى 

سليمانى حضور پيدا كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دانشگاهيان 
دانشگاه محقق اردبيلى همگام با اقشار مختلف مردم، 
در تجمع بزرگ مردمى گراميداشت ياد و خاطره 
شهيد سردار حاج قاسم سليمانى در ميدان عالى 

قاپوی اردبيل حضور پيدا كردند.

انتصاب سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى از كسب عناوين 
برتر دانشگاه محقق اردبيلى در برگزاری 
دوره های مهارت افزايى در دانشگاه ها 

و مراكز آموزش عالى كشور خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
گفت:  مصری  ترحم  دكتر  دانشگاه، 
عملکرد  پايش  گزارش  اساس  بر 
افزايى  مهارت  دوره های  برگزاری 
كه  ها  دانشگاه  پذيری  اشتغال  و 
از  را  كشور  دانشگاه های  عملکرد 
سال 1۳9۷پايش نموده است دانشگاه 
اول  رتبه  توانست  محقق اردبيلى 
های  دوره  در  زن  كنندگان  شركت 
های  دانشگاه   بين  در  افزايى  مهارت 
كنندگان  شركت  دوم  رتبه  كشور، 
در  افزايى  مهارت  های  دوره  در  مرد 
بين دانشگاه های كشور، رتبه دوم در 
برگزاری دوره  های تخصصى مهارت 
افزايى در بين دانشگاه های كشور، رتبه 
دوم شركت كنندگان مقطع كارشناسى 
بين  در  افزايى  مهارت  دوره های  در 

دانشگاه های كشور را كسب نمايد.
مهارت  دوره  های  افزود:  وی 
با  دانشجويان،  كارآموزی  و  افزايى 
متناسب  های  مهارت  ايجاد  هدف 
بازار كار، بهبود مهارت های ارتباطى، 
جامعه پذيری دانشجويان و همچنين 
افزايش تخصص  ها و اشتغال پذيری 
آنها در مجموعه آموزش های آزاد و 
مهارتى دانشگاه برنامه ريزی، رصد و 

اجرا مى شود.
ها  دوره  اين  داد:  ادامه  مصری 
بطور  دانشگاه  مجموعه  چندين  در 
پيوسته و درهم تنيده به فعاليت و كار 
تنگاتنگ  ارتباط  كه  دهند  مى  ادامه 
مجموعه آموزش های مهارتى و آزاد 
دانشگاه با مديريت فرهنگى دانشگاه و 
فعاليت های انجمن های علمى يکى از 

نمونه های آن است.

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى تصريح 
كرد: بخش ديگر اين فعاليت  ها توسط 
كارگروه  اعضای  و  مشاور  اساتيد 
ها  دانشکده  در  مهارتى  های  آموزش 

برنامه ريزی و اجرا مى شود.
وی خاطرنشان كرد: بخش هايى از 
فعاليت آموزش و بازآموزی دانشجويان 
تحصيالت تکميلى و ديگر پژوهشگران 
با  نيز  تک  تجهيزات  كاربران  و 
برنامه ريزی و اجرای آزمايشگاه مركزی 

انجام شده اند.
مصری افزود: با توجه به لزوم رصد 
دقيق كارآيى اين مهارت ها و آموزش ها 
كليه دوره  های مصوب و اجرا شده در 
اين طرح كه از سال 1۳9۶ شروع شده 
است، چارچوب سيال و انعطاف پذيری 
آموزشى  معاونت  مجموعه  كه  دارند 
آمادگى دارد كه بخشى از اين دروس را 
بصورت متناوب در چارچوب دروس 
انتخابى دوره های مذكور مورد تصويب 

قرار داده و به اجرا درآورد.

معاون آموزشی و تحصیالت دانشگاه خبر داد:

کسب عناوین برتر دانشگاه محقق اردبیلی در برگزاری دوره های مهارت افزایی
 در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت 
شهادت سردار سلیمانی:

سردار سلیمانی همواره در 
پاسداری از حریم والیت و 
دفاع از کیان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران 

پیشگام بود

پى شهادت  در  اردبيلى  دانشگاه محقق  رئيس 
سردار حاج قاسم سليمانى پيامى صادر كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، متن اين پيام به 
شرح زير است:

 انا هلل و انا اليه راجعون
شهادت هنر مردان خداست

اسالم، سردار  شهادت سردار سرافراز و رشيد 
آمريکايى  جنايتکاران  توسط  سليمانى  قاسم  حاج 
موجب تاسف و اندوه همه مردم شريف ايران اسالمى 

و بويژه جامعه دانشگاهى شد.
دانشگاه  دانشگاهيان  از  نمايندگى  به  اينجانب 
جهان  شريف  سردار  اين  شهادت  اردبيلى  محقق 
اسالم را كه همواره در پاسداری از حريم واليت و 
دفاع از كيان نظام مقدس جمهوری اسالمى ايران 
پيشگام بود، محضر حضرت ولى عصر)عج(، مقام 
معظم رهبری، ملت غيور ايران، پاسداران صديق نظام، 
جامعه دانشگاهى و خانواده معزز ايشان تسليت عرض 

مى نمايم.
 عزيز حبيبى ينگجه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى
1۳ دی 1۳9۸

برگزاری نمایشگاه پوستر 
بصیرت در دانشگاه 

محقق اردبیلی

به مناسبت گراميداشت حماسه 9 دی، نمايشگاه 
پوستر بصيرت در دانشگاه محقق اردبيلى آغاز بکار 

كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، به مناسبت 
گراميداشت حماسه 9 دی و با حضور رئيس دانشگاه 
و مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى، نمايشگاه پوستر بصيرت در 

دانشگاه محقق اردبيلى آغاز بکار كرد.
گفتنى است در اين نمايشگاه ۴۳ پوستر با موضوع 

حماسه 9 دی به نمايش گذاشته شده است.

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
پيامى  در پى شهادت سردار سليمانى 

صادر كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در 
پى شهادت سردار سليمانى پيامى صادر 

كردند.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ِ »َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوا فِى َسبِيِل اهللَّ
أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحيَاٌء ِعنَد رَ بِّهِْم يُرْ َزُقوَن«

استان  عزيز  مردم  و  دانشگاهيان 
اردبيل؛ سردار بزرگ و مجاهد حقيقى 
اسالم سپهبد حاج قاسم سليمانى عزيز 
آسمانى  خود،  همراهان  از  جمعى  با 

شدند.
مردان  از  يکى  ديگر  بار  ديشب 
دست  به  عاشورائيان  تبار  هم  و  الهى 
جنايتکاران و اشرار آمريکايى به فيض 
عظيم شهادت نائل آمد و روح پاكش 
با ارواح طيبه شهيدان واال مقام خصوصًا 
بنى  منير  قمر  و  سيدالشهدا  حضرت 
اعال  ملکوت  در  السالم  عليهم  هاشم 
ماوی گزيد و از روزی الهى بهره مند 

گرديد.
مخلصانه  رشادت  عمری  نتيجه 
جان  از  و  ايثار  شجاعانه،  فداكاری  و 
گذشتگى بى منت و تالش برای سرفراز 
در  قرآن  و  اسالم  پرچم  داشتن  نگه 
سرتاسر جبهه مقاومت و دفاع از مظلوم 
در برابر ظالمان؛ آن شهيد عاليمقام را به 
آرزوی نهايى خويش و عاقبت به خيری 

رسانيد.
اين فيض عظيم قطعاً نويد نابودی 
رژيم صهيونيستى، تروريست منطقه و به 
ويژه آمريکای جنايتکار است. شهادت 
آن سردار سرافراز ميدان های جهاد و 
شهادت و مجاهد محبوب ملت ايران 
نبرد نور عليه  و محبوب عرصه های 
ظلمت را كه اسوه و نمونه جبهه مقاومت 
برای سرتاسر عالم اسالم است، از طرف 
مقام معظم رهبری در  نمايندگى  نهاد 
دانشگاه های استان اين ضايعه بزرگ را 
به ساحت مقدس حضرت بقيه  اهلل امام 
عصر »عج« و حضرت آيت اهلل العظمى 
همه  و  العالى«  خامنه ای»مدظّله  االمام 

مجاهدان اسالم، سپاه پاسداران و عموم  
مردم و دانشگاهيان و دانشجويان عزيز 

تسليت عرض مى نمايم.
 عبداله حسنى

رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل

 
باسمه تعالى

اقدام تروريستى رژيم آمريکا در به 
شهادت رساندن سردار مجاهد اسالم و 
سرباز واليت و ملت ايران شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليمانى و همرزمان شهيدش 

به ويژه شهيد ابومهدی المهندس قلب 
انسانيت، شرف،  دلدادگان و شيفتگان 
مردانگى،  اسالم عزيز و ايران سربلند 
را داغدار و پرخون كرد. توسل به منطق 
كور ترور در حذف فيزيکى سرداران 
مجاهد جبهه مقاومت منطق انسان های 
زبون و بزدل است كه با شکست در 
مواجهه مستقيم مسير ناجوانمردانه ترور 

را بر مى گزينند.

شهادت سردار آسمانى و فرا ملى ما 
چون خودش بزرگ بود. آری، انسانهای 
با روح بلند، خدايى و واليى اين چنين 
هستند. حيات و مماتشان بزرگ است. 
عروجشان نيز تاجرانه است و وحدت 
آفرين. بيدارگر است، حجابها را كنار مى 
زند تا همگان بيدارتر شوند. دروغگويان 
رذالت  و  خباثت  و  برمال  و  رسوا  را 
دشمنان و شياطين را بيش از پيش  هويدا 
مى كند. اين خاصيت خون شهيد است 

كه مميز حق و باطل باشد.
نمرده  هرگز  ما  های  دل  سردار 

است. بلکه اين شهادت او را زنده تر و 
راه و مرام او را پوياتر و اراده مجاهدان 
و همرزمان و شاگردانش را دوچندان 
كرده است. ايشان يک فرد نبود، بلکه 
او يک جريان و مکتب قوی از اراده ها 
و مجاهدت ها را پشت سر خود ايجاد 
كرده است. بايد به اسالم عزيز، ملت 
بزرگ ايران و مکتب امام خمينى )ره( 
كه چنين فداكارانى نستوه و مردمى را به 

جامعه بشريت عرضه نمودند، تبريک 
گفت.

دانشگاه  اساتيد  بسيج  كانون 
محقق اردبيلى، ضمن محکوميت اقدام 
شهادت  در  آمريکا  رژيم  تروريستى 
سربازان فداكار اسالم و ايران، شهادت 
سردار سليمانى و همرزمان شهيدش را 
به محضر امام زمان )عج(، فرمانده معظم 
كل قوا، ملت بزرگ ايران، امت اسالمى 
و خانواده اين شهداء عزيز تسليت و 

تهنيت ميگويد.
بر مسووالن محترم فرض است كه 
با دقت تمام و  شناسايى  عوامل مختلف 
شهادت اين شهدای عزيز، اقدام مناسب 
و قاطعى به همه عوامل به ويژه رژيم 
گستاخ و تروريست بين المللى آمريکا 

داده شود.
شهدا،  طيبه  ارواح  بر  خدا  سالم 
امام راحل و شهيد سردار سليمانى و 

همرزمان مجاهدش.
 كانون بسيج اساتيد دانشگاه

 محقق اردبيلى

» اناهلل و انا اليه راجعون »
شهادت سردار مخلص و پرافتخار 
اسالم سپهبد پاسدار حاج قاسم سليمانى 
)ره( به دست دولت تروريست آمريکا 
را به محضر قطب عالم امکان حضرت 
بقيه اهلل االعظم )ارواح العالمين من سواه 
فرمانده  و  انقالب  معظم  رهبر  فداه(، 
كل قوا و عموم ملت غيور و شهادت 
طلب ايران اسالمى تبريک و تسليت مى 

گوييم.
كالبد آن بزرگ مجاهد حسينى بيش 
از اين تاب روح با عظمت او و اشتياق 
اعتالی  به شهادت در راه خدا و  اش 
آستانه  در  و  نداشت  را  توحيد  كلمه 
فرارسيدن ايام شهادت ام االئمه حضرت 
صديقه كبری فاطمه الزهرا )س( آسمانى 

شد.
قدردان  ايران،  عزيز  ملت 
مجاهدت های آن شهيد راحل بوده و 
خواهد بود و با جهاد خود، راه مبارزه و 

فتح را ادامه خواهد داد.
پايگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى

پیام تسلیت دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در پی شهادت سردار سلیمانی

جلسه توجيهى و پرسش و پاسخ در 
مورد استفاده از ظرفيت حمايت ۳0 هزار 
يورويى اتحاديه اروپا در مبادله اساتيد و 

دانشجويان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر محمدتقى آل ابراهيم رئيس گروه 
همکاری های علمى و بين المللى دانشگاه 
محقق اردبيلى طى جلسه  ای پيرامون 
موضوع فوق با معاونت پژوهشى، روسا 
و معاونت پژوهشى دانشکده  ها در اتاق 
شورای دانشگاه برگزار شد، از افزايش 
ظرفيت حمايت اتحاديه اروپا از اعزام 
استاد و دانشجوی دانشگاه محقق اردبيلى 
به دو دانشگاه اسپانيايى به بيش از ۳0 

هزار يورو خبر داد.
وی ادامه داد: در راستای مبادله استاد 
 KA10۷ برنامه  قالب  در  دانشجو  و 
دانشگاه  با دو  ارتباط  اروپا در  اتحاديه 
اسپانيا،  كشور  در  كوردوبا  و  گرانادا 
ظرفيت ايجاد شده پس از رايزنى های 
متعدد به بيش از ۳0 هزار يورو افزايش 

پيدا كرد.
جزييات  مورد  در  وی  همچنين 
علمى  هيأت  اعضای  اعزام  فرايند 
دانشگاه و  دانشجويان و دعوت از 2 
تدريس  برای  اسپانيايى  اساتيد  از  نفر 
دانشگاه  در  علمى  كارگاه  برگزاری  و 

توضيحاتى ارائه كرد.

برگزاری جلسه توجیهی و پرسش و پاسخ در مورد استفاده از ظرفیت حمایت
۳۰ هزار یورویی اتحادیه اروپا در مبادله اساتید و دانشجویان
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پیام تسلیت

همکاران ارجمند جناب آقایان نورالدین همرنگ، امامویردی   نیرومند و سید محمدرضا 
اسدی و سرکار خانم ها مهندس فرناز مطلع و سمیه ملکی هشجین مصیبت وارده را به شما 
و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و 

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

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: سردار 
خدا  با  را  جانش  سليمانى  حاج  شهيد 

معامله كرد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى 
در مراسم گراميداشت سردار شهيد قاسم 
سليمانى در مسجد دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اين مطلب افزود: باالترين درجه 
انسان رسيدن به شهادت، توحيد و لقااهلل 
است كه يک انسان مومن و متدين مى تواند 

به آن برسد.
شهيد  سردار  كرد:  اضافه  وی 
بسته  خدا  با  كه  عهدی  به  سليمانى 
از  يکى  شهادت  انتظار  و  رسيد  بود، 
بزرگترين خواسته های هر انسان مومن 

و واليتمداری است.
حسنى با اشاره به اينکه انسان های 
بزرگ با خدا معامله مى كنند، ادامه داد: 

رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: نقش زنان 
در توسعه يک كشور بسيار بيشتر از آقايان 

است.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر محمد حسن زاده در نخستين جلسه 
هم انديشى اساتيد خواهر دانشگاه محقق 
آغاز  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  اردبيلى 
توسعه با بانوان است و اگر بانوان توسعه 

يافته نباشند توسعه اتفاق نمى افتد.
وی با اشاره به اينکه بايد نگاه ما به 
بانوان توسعه محورانه باشد، تصريح كرد: 
برای توسعه نياز به زنانى داريم كه هوش 

اجتماعى بااليى داشته باشند.
رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى 
دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: مادر به 
عنوان اولين معلم كودک، اولين گام توسعه 

در هر جامعه ای هستند.
امين فتحى دبير هم انديشى اساتيد 
دانشگاه محقق اردبيلى هم گفت: برای 

سردار شهيد سليمانى جزو مردان خدا بود 
و به عهد و پيمانى كه با واليت بسته بود، 
وفا كرد و در راه نظام و انقالب اسالمى به 

درجه شهادت نائل آمد.
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس 

در  اساتيد  انديشى  هم  دبير  بار،  اولين 
اساتيد  انديشى  هم  دبير  و  ها  دانشکده 

خواهر را معرفى كرده ايم.
وی اضافه كرد: دانشگاه ها و اساتيد 
بايد برای مردم مرجع باشند و اين كار نياز 
به برقراری ارتباط نخبگان با اقشار مختلف 

مردم است.
نشست،  اين  در  شود  مى  يادآور 
اساتيد خواهر به بيان ديدگاه ها و نظرات 

و پيشنهادات خود پرداختند.

دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل با اشاره به 
ويژگى های سردار شهيد سليمانى تصريح 
اهلل، اخالص در  كرد: مجاهد فى سبيل 
عمل، دشمن شناس، بصير، واليتمدار و 
وطن پرستى از ويژگى های اين سردار 

بزرگ بود.
وی ادامه داد: سردار شهيد سليمانى 
حسين وار و با قدرت تمام وارد سوريه 

شد و داعش را شکست داد.
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس 
دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبيل افزود: سردار 
شهيد سليمانى بيش از ۴0 سال با اخالص 
تمام در خدمت نظام و انقالب اسالمى 

بود.
با  مقاومت  جبهه  داد:  ادامه  حسنى 
حضور سردار سليمانى مقاوم تر شد و به ما 

درس استکبارستيزی داد.
وی گفت: امروز مذاكره با آمريکا هيچ 
معنايى ندارد و هر كس حرف از مذاكره با 

آمريکا بزند، خائن است.
مراسم  اين  در  است  ذكر  به  الزم 
در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشگاهيان 
به  سليمانى  قاسم  شهيد  سردار  سوگ 

عزاداری و سوگواری پرداختند.

حجت االسالم و المسلمین حسنی در مراسم گرامیداشت سردار شهید سلیمانی:

شهید سلیمانی جانش را با خدا معامله کرد

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

نقش زنان در توسعه یک کشور بسیار بیشتر از 
آقایان است

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته جناب آقای دکتر امین قلیزاد عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  به سمت سرپرست دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 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 دکتر محتشم محبی در سمت ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تقدیر و 

تشکر داشته و آرزوی توفیقات الهی برایشان داریم.
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

در پيام تسليت رئيس دانشگاه محقق اردبيلى و مسئول دفتر 
نهاد رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى در پى درگذشت 

خير نيک انديش اردبيلى مطرح شد:

مرحوم مهندس عزیز محسنی
 منشا اثر خیر در دانشگاه 
محقق اردبیلی بوده است

دانشگاه محقق  رئيس 
دفتر  مسئول  و  اردبيلى 
نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق 
درگذشت  پى  در  اردبيلى 
شادروان  مغفور  مرحوم 
جناب آقای مهندس عزيز 
محسنى خير نيک انديش 
اردبيلى پيامى صادر كردند.

عزيز  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى و حجت االسالم 
والمسلمين عبداهلل حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى در پى 
درگذشت مرحوم مغفور شادروان جناب آقای مهندس 
عزيز محسنى خير نيک انديش اردبيلى پيامى صادر 

كردند.
متن اين پيام به شرح زير است:

 انا هلل و انا اليه راجعون
درگذشت خيرنام آشنای اردبيلى مرحوم مغفور 
شادروان جناب آقای مهندس عزيز محسنى موجب 
تاسف و اندوه مردم شريف اردبيل و بويژه دانشگاهيان 

دانشگاه محقق اردبيلى شد.
دانشگاه  دانشگاهيان  از  نمايندگى  به  اينجانبان 
محقق اردبيلى درگذشت اين خير بزرگوار را كه منشا 
اثر خير در دانشگاه محقق اردبيلى بوده و دانشجويان 
بسياری از سال 1۳۸۸ تاكنون در خوابگاه شش واحدی 
ساخته شده توسط ايشان ساكن بوده اند را به جامعه 
عرض  تسليت  ايشان  معزز  خانواده  و  دانشگاهى 

مى نماييم.
قطعا دعای خير دانشجويان بهره مند از امکانات 
ايجاد شده توسط ايشان، خانواده های آنان و كاركنان 
دانشگاه محقق اردبيلى بدرقه راه ابدی مرحوم مهندس 

عزيز محسنى خواهد بود.

عزيز حبيبى ينگجه-  عبداهلل حسنى
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى-  مسئول دفتر نهاد 

نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى
1۷ دی 1۳9۸

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق 
اردبیلی در مراسم بزرگداشت حماسه 

۹ دی در مصلی اردبیل

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در مراسم بزرگداشت حماسه 9 
دی در مصلى اردبيل حضور يافتند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دانشگاهيان دانشگاه محقق 
اردبيلى در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی در مصلى اردبيل حضور 

يافتند.


