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

نورباران كرده  ايد.

معاون پژوهش و فناوری
 دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

پهنای باند
 اینترنت دانشگاه

 دو برابر شد
دکتر حبیبی در نشست هیات 

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
آموزش عالی استان اردبیل تاکید 

کرد:

ضرورت توجه 
به همانندجویی 

پایان نامه ها 
و رساله های 

دانشجویی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

ارج نهادن به مقام 
واالی شهدا وظیفه 

همگان است

صفحه 2

صفحه10

صفحه5

صفحه8

صفحه6

پیام تبریک رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به مناسبت والدت 

حضرت فاطمه زهرا)س( و 
بزرگداشت مقام زن و روز مادر

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( و بزرگداشت مقام زن و روز 

مادر پيامى صادر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و بزرگداشت مقام زن و روز مادر پيامى 

صادر كرد.
متن اين پيام به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 فاطمه زهرا)س( زنى كه افتخار خاندان وحى است 

و چون خورشيدی بر تارک اسالم عزيز مى درخشد.
امام خمينى)ره(

حضرت فاطمه زهرا)س( الگوی جامعى است كه 
نه تنها تمام هويت های كمالى يک زن، بلکه همه فضائل 

متصور برای يک انسان در وی خالصه شده است.
اينجانب فرا رسيدن والدت فرخنده و با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( و بزرگداشت مقام زن و روز 
مادر را خدمت كليه كاركنان و دانشجويان دانشگاه به 
ويژه خواهران عزيز كه نقش ارزنده ای در رشد، توسعه و 

بالندگى دانشگاه دارند، تبريک عرض مى نمايم.
اميد مى رود با تالش بيش از پيش شما دانشگاهيان 
ارجمند، شاهد ارتقای دانشگاه در عرصه های مختلف 

ملى و بين المللى باشيم.
 عزيز حبيبى ينگجه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى
۲۶ بهمن ۱۳۹۸

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای دانشگاه در رتبه بندی 
وبومتریکس دانشگاه های جهان

صفحه2

به مناسبت دهه فجر و طى بازديد 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيسه  هيات 
از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى 
مغان استخر و مزرعه پرورش ماهى اين 

دانشکده افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اين دو پروژه طى بازديد هيات رئيسه 
دانشگاه در تابستان ۹۸ تصويب شده 
بودند، عمليات اجرايى آنها طى ۵ ماه 
و با اعتبار مصوب يک ميليارد ريال در 
قالب دو استخر جداگانه ماهيان گرم آبى 
و سرد آبى و مزرعه پژوهشى عملياتى 
به اتمام رسيد و با حضور هيات رئيسه 
دانشگاه، استخر ماهيان گرم آبى، آبگيری 

و رهاسازی ماهى در آن انجام شد.
مزرعه  همچنين  سفر  اين  در   

محقق  دانشگاه  عمومى  روابط 
روابط  از  يکى  عنوان  به  اردبيلى 
اردبيل  استان  برتر  های  عمومى 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى، در لوح سپاس اهدايى 
از طرف اكبر بهنامجو استاندار اردبيل 
اقبالى مسئول روابط  خطاب به احد 
عمومى دانشگاه محقق اردبيلى آمده 

است:
هيات  ارزيابى  در  اينکه  به  نظر 
روابط  هماهنگى  شورای  رئيسه 
عمومى  روابط  استان،  های  عمومى 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان يکى 

پژوهشى نيز با اجرای عمليات پاكسازی، 
تسطيح، آبرسانى و حصاركشى افتتاح 

شد.
طى اين بازديد هيات رئيسه دانشگاه 

انتخاب  برتر  های  روابط عمومى  از 
از زحمات جنابعالى  لذا  شده است. 

از مزرعه ۱۲ هکتاری و عمليات كاشت 
نهال به تعداد ۹ هزار و ۵۰۰ اصله نهال 
بازديد و از نزديک مسائل و مشکالت 
را  الزم  دستورات  و  بررسى  را  طرح 

و همکاران محترم، قدردانى و ضمن 
تبريک موفقيت حاصل شده و آرزوی 

صادر كردند.
در جريان اين سفر از تعميرات نما 
اساتيد،  سوئيت  مهمانسرا،  محوطه  و 
واحد ورمى كمپوست بازديد و مسايل و 
مشکالت مطرح و تصميمات الزم گرفته 

شد.
عمليات  از  سفر  اين  طى  همچنين 
ديوار حصار پيش ساخته دانشکده كه در 
سفر قبلى هيات رئيسه دانشگاه با اعتبار 
يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال مصوب 

شده بود، بازديد به عمل آمد.
در پايان بازديد، جلسه بررسى مسائل 
و مشکالت دانشکده كشاورزی و منابع 
طبيعى مغان با حضور رئيس دانشگاه و 
هيات همراه برگزار و راهکارهای علمى و 

عملى ارائه شد.

توفيقات روزافزون الهى، اين لوح را به 
رسم يادبود اعطا مى كنم.

مهدوی  توحيد  از  همچنين 
كارشناس روابط عمومى دانشگاه محقق 
در  دوم  رتبه  كسب  جهت  به  اردبيلى 
روابط  كاركنان  ويژه  دارت  مسابقات 
استان  اجرايى  های  دستگاه  عمومى 

اردبيل تجليل شد.
با  مراسمى  در  شود  مى  يادآور 
حضور استاندار، مديران اجرايى استان 
روابط  كاركنان  و  مسئوالن  و  اردبيل 
استان  اجرايى  های  دستگاه  عمومى 
اردبيل، با اهدای لوح و هدايايى از روابط 

عمومى های برتر تجليل شد.

افتتاح استخر و مزرعه پرورش ماهی دانشکده مغان با حضور هیات رئیسه دانشگاه
همزمان با دهه فجر؛

انتخاب روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان روابط عمومی برتر استان اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

گروه های علمی 
دانشگاه برای حل مسائل 
و مشکالت واحدهای 

تولیدی و صنعتی استان 
ورود پیدا  می کنند

با حضور استاندار اردبیل انجام 
گرفت:

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری بین 
دانشگاه محقق 

اردبیلی، مجتمع 
صنعتی

 آرتاویل تایر و 
سازمان صنعت، 
معدن و تجارت
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معاون پژوهش و فناوری
 دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

پهنای باند
 اینترنت دانشگاه

 دو برابر شد

محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبيلى از دو برابر شدن پهنای باند اينترنت اين 

دانشگاه خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
درصدی   ۱۰۰ رشد  از  پور  بضاعت  ابوالفضل 
مگابيت   ۱۰۰ از  دانشگاه  اينترنت  باند  پهنای 
راستای  در  افزود:  و  داد  خبر  مگابيت   ۲۰۰ به 
بر توسعه  مبنى  سياست های راهبردی دانشگاه 
ارتباطات  به محتوای علمى و تسهيل  دسترسى 
دانشگاه،  دانشجويان  و  كاركنان  اساتيد،  علمى 
پهنای باند اينترنت از ۱۰۰ مگابيت بر ثانيه  به 

۲۰۰ مگابيت بر ثانيه افزايش يافت.
زيرساخت های  آوردن  فراهم  با  افزود:  وی 
نيز  و  اطالعات  فناوری  مركز  توسط  الزم 
با  شده  انجام  های  رايزنى  و  ها  برنامه ريزی 
تنها  اينترنت،  كننده  تامين  مختلف  شركت های 
با صرف تنها يک پنجم هزينه متعارف، سرعت 

اينترنت دانشگاه  به دو برابر ارتقا يافته است.
بضاعت پور با اشاره به تالش های مسئوالن 
الزم  های  زيرساخت  توسعه  بر  مبنى  دانشگاه 
جهت ارتباطات علمى دانشگاه در داخل كشور 
و در سطح بين المللى، خاطر نشان كرد: افزايش 
اساس  بر  دانشگاه  اينترنت  باند  پهنای  مجدد 
در  همچنان  موجود  اساسى  های  نيازسنجى 
دستور كار حوزه پژوهش دانشگاه قرار خواهد 
داشت و به محض فراهم شدن آن اطالع رسانى 

صورت خواهد گرفت.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبيلى افزود: با توجه به اينکه لينک ايجاد شده 
به صورت بى سيم مى باشد و به صورت مستقل 
از لينک قبلى كه مبتنى بر فيبر نوری بود، ايجاد 
از  يکى  شدن  قطع  در صورت  لذا  است،  شده 
اين لينک ها، لينک ديگر همچنان برقرار بوده و 
يافته در راستای  انجام  برنامه ريزی  در راستای 
در  اينترنت  سرويس  پايداری  غيرعامل،  پدافند 

دانشگاه نيز مطلوب تر خواهد شد.
اخير  سال  دو  در  كرد:  اضافه  پور  بضاعت 
گرفته  صورت  اقدامات  و  ها  ريزی  برنامه  با 
تمامى  دسترسى  دانشگاه،  فناوری  حوزه  در 
شبکه  به  دانشگاه  های  ساختمان  و  خوابگاه ها 
اصلى برقرار گرديده و حجم اينترنت تخصيص 
با  نيز  مختلف  مقاطع  در  دانشجويان  به  يافته 
توجهى  قابل  ميزان  به  زمانى،  ضرايب  اعمال 

افزايش يافته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى از ارتقای ۲۳۰ پله ای 
دانشگاه محقق اردبيلى در رتبه بندی 
و  جهان  های  دانشگاه  وبومتريکس 
۷ پله ای در بين دانشگاه های كشور 

نسبت به سال ۲۰۱۸خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور با اعالم اين 
خبر، گفت: در آخرين رتبه بندی منتشر 
شده وبومتريکس برای دانشگاه های 
محقق  دانشگاه   ،)۲۰۲۰ )ژانويه  دنيا 
جهان  در  ارتقا  رتبه   ۲۳۰ با  اردبيلى 
جايگاه  در  ايران،  در  ارتقا  رتبه   ۷ و 
۲۵۱۴ جهانى و ۵۰ كشور قرار گرفت. 
همچنين در بين دانشگاه های جامع 

كشور در رتبه ۲۵ قرار گرفت.
وی افزود: در اين نظام رتبه بندی 
از چهار معيار شامل مجموع استنادات 
در  دانشگاه  شده  نمايه  مقاالت  به 
گوگل اسکالر، تعداد مقاالت دانشگاه 
پراستناد  مقاالت  درصد   ۱۰ بين  در 
سايماگو، تعداد صفحات نمايه شده 
وب سايت دانشگاه در گوگل و تعداد 
بک لينک ها به وب سايت دانشگاه، 

استفاده  ها  دانشگاه  ارزيابى  برای 
مى  شود كه بر اساس آمار منتشر شده 
شاخص  در  وبومتريکس،  توسط 
تعداد صفحات نمايه شده وب سايت 
دانشگاه  ۷۸۹ رتبه ارتقا در جهان، در 
گوگل  در  استنادات  تعداد  شاخص 
اسکالر ۸۶۱ رتبه ارتقا و در شاخص 
تعداد مقاالت برتر ۱۳۵ رتبه ارتقا در 
جهان نسبت به رتبه بندی سال ۲۰۱۸ 

مشاهده مى شود.
بضاعت پور ادامه داد:  از يک سال 
ارتقای  برای  هايى  برنامه  قبل  نيم  و 
دانشگاه  وبومتريک  های  شاخص 
تدوين گرديد كه با اجرای دقيق اين 

برنامه ها شاهد بهبود مستمر جايگاه 
دانشگاه محقق اردبيلى در اين نظام رتبه 

بندی بوده ايم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
از  برخى  به  اشاره  با  اردبيلى  محقق 
برنامه های اجرا شده، افزود: يکى از 
اين برنامه ها راه اندازی سامانه مخزن 
گرديد  سبب  كه  بود  دانشگاه  علمى 
تا تعداد صفحات نمايه شده دانشگاه 
در گوگل از ۴۶ هزار صفحه در سال 
صفحه  هزار  از ۱۲۰  بيش  به   ۲۰۱۸
در ژانويه ۲۰۲۰ افزايش يافته و رتبه 
جهانى دانشگاه در اين شاخص ۷۸۹ 

پله بهبود يافت.

سامانه  اندازی  راه  داد:  ادامه  وی 
دكتری،  دانشجويان  پروفايل  پورتال 
از پروتکل http به پروتکل  مهاجرت 
بر  ساعته   ۲۴ نظارت   ،https امن 
فعال بودن و در دسترس بودن تمامى 
دانشگاه،  وب  بر  مبتنى  های  سرويس 
تجهيز مركز فناوری اطالعات دانشگاه 
به سرورهای سريع، راه اندازی سامانه 
پشتيبان گيری آنالين و نيز الزام تمامى 
واحدهای دانشگاه به قرار دادن اطالعات 
انجام  و  هايشان  زيرپورتال  در  كافى 
بهينه سازی های الزم در جهت افزايش 
از  زيرپورتال ها  صفحات  لود  سرعت 
يک  در  شده  انجام  های  فعاليت  ساير 

سال و نيم اخير بوده است.
بضاعت پور ادامه داد: در اين دوره 
تهران،  دانشگاه  قبل،  دوره  نيز همچون 
دانشگاه علوم پزشکى تهران و دانشگاه 
صنعتى شريف به ترتيب رتبه های اول 
تا سوم كشور را كسب نمودند و دانشگاه 
موسسه  و  استنفورد  دانشگاه  هاروارد، 
به  نيز   )MIT( ماساچوست  فناوری 
ترتيب در جايگاه های اول تا سوم دنيا 

قرار گرفتند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای دانشگاه در رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های جهان

به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
پايان  ضرورت توجه به همانندجويى 
نامه ها و رساله های دانشجويى تاكيد 

كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
هيات  نشست  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
كيفيت  تضمين  و  ارزيابى  نظارت، 
آموزش عالى استان اردبيل در دانشگاه 
با همت،  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
درايت و تالش مجموعه دانشگاه های 
استان، موضوعات خاصى از دانشگاه ها 
استان  عالى  آموزش  موسسات  و 
برگزاری  گفت:  است،  نشده  گزارش 
اين جلسات نيز به منظور هم انديشى 
برای ارتقای بحث های نظارتى انجام 

مى گيرد.

دانشگاه  مقاومت  پايگاه  فرمانده 
شده  اجرا  های  برنامه  اردبيلى  محقق 
توسط پايگاه مقاومت دانشگاه در طول 

دهه فجر تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
كرد:  تصريح  اصل  فنى  عباس  دكتر 
برگزاری مراسم تجديد ميثاق با شهدا 
در اولين روز دهه فجر، برپايى نمايشگاه 
انقالب  روزشمار  و  خمينى)ره(  امام 
اداری  ساختمان  سالن  در  اسالمى 
دانشگاه وفضا سازی وآذين بندی اماكن 
مرتبط با دانشگاه از جمله اين برنامه ها 

بوده است.
ايستگاه  برپايى  كرد:  اضافه  وی 
ورود  ساعت  با  همزمان  صلواتى 
و  اسالمى  ميهن  به  خمينى)ره(  امام 

وی با اشاره به تاكيد وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری در خصوص توجه 

پخش سرود انقالبى و توزيع شيرينى، 
آذين  و  سازی  فضا  مسابقه  برگزاری 

جدی به همانندجويى پايان نامه ها و 
نيز  ما  افزود:  دانشجويى،  های  رساله 

خانواده  از  تجليل  ها،  دانشکده  بندی 
و  فتحى  االسالم  حجت  شهيد  معظم 

موسسات  و  ها  دانشگاه  داريم  تاكيد 
آموزش عالى استان كه دارای رشته های 
اين  به  هستند،  تکميلى  تحصيالت 

موضوع اهتمام ويژه داشته باشند.
سرپرست  ميرزايى  فرزاد  دكتر 
دبيرخانه هيات نظارت، ارزيابى و تضمين 
كيفيت آموزش عالى استان اردبيل نيز 
با بيان اينکه مسئوالن نظارت و ارزيابى 
دانشگاه ها تعامل خوبى با هيات استانى 
دارند، گفت: خوشبختانه جزو استان هايى 
هستيم كه هيچ مشکلى در اين زمينه 

نداريم.
نشست  اين  در  است  گفتنى 
دانشگاه های پيام نور مركز اردبيل، آزاد 
اسالمى واحد اردبيل و فنى و حرفه ای 

سمای اردبيل مورد بررسى قرار گرفتند.

های  حلقه  مشترک  نشست  برگزاری 
پايگاه  های  برنامه  ديگر  از  صالحين 
مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى در دهه 

فجر بود.
دانشگاه  مقاومت  پايگاه  فرمانده 
در  مشاركت  داد:  ادامه  اردبيلى  محقق 
برگزاری مراسم گراميداشت دهه فجر 
حاج  سردار  شهادت  روز  چهليمن  و 
قاسم سليمانى با حضور سردار بابازاده 
فرمانده سپاه حضرت عباس )ع( استان 
اردبيل، مشاركت و حضور بسيجيان در 
برنامه های سطح شهر از جمله حضور 
در كنگره شهدای والفجر۸ و مشاركت 
و حضور در راهپيمايى دشمن شکن يوم 
اهلل ۲۲ بهمن از ديگر برنامه های پايگاه 

مقاومت در دهه فجر بود.

دکتر حبیبی در نشست هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل تاکید کرد:

توسط فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه انجام شد؛

ضرورت توجه به همانندجویی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

تشریح برنامه های اجرا شده توسط پایگاه مقاومت دانشگاه در طول دهه فجر
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و  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
نور  راهيان  مركزی  قرارگاه  فرمانده 
آمادگى  از  اردبيل  استان  دانشجويى 
دانشگاه های استان اردبيل برای برگزاری 

راهيان نور دانشجويى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در جلسه هماهنگى 
قرارگاه مركزی راهيان نور دانشجويى 
نور  راهيان  اينکه  بيان  با  اردبيل  استان 
يک حركت عظيم فرهنگى است، گفت: 
همکاری دانشگاه های استان با بسيج 
اين  برگزاری  راستای  در  دانشجويى 

حركت عظيم فرهنگى ستودنى است.
پرشور  حضور  به  اشاره  با  وی 
اردوهای  در  ها  دانشگاه  دانشجويان 
راهيان نور شمالغرب و جنوب، افزود: 
حضور دانشجويان در چنين برنامه های 
فرهنگى موجب تقويت روحيه معنوی 

آنان مى شود.

حبيبى همچنين از آمادگى دانشگاه 
محقق اردبيلى و ساير دانشگاه های استان 
برای برگزاری هر چه با شکوه تر اين 

برنامه فرهنگى در سالجاری خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 

اردبيل نيز با بيان اينکه راهيان نور راه 
رسيدن به كمال و سعادت است، گفت: 
دانشجويان جوان در اين سفر با مسير 

شهدا و واليت آشنا مى شوند.
وی تبعيت از ولى فقيه را مهمترين 
افزود:  و  كرد  عنوان  شهدا  وصيت 
تاثيرپذيری دانشجويان بسيار باالست؛ 

چراكه بسياری از دانشجويان بعد از اين 
سفر دچار تحول مى شوند.

دكتر پرويز پرزور مسئول ناحيه بسيج 
دانشجويى استان اردبيل نيز ضمن تقدير 
از همراهى مسئوالن دانشگاه های استان 
در برگزاری برنامه های فرهنگى، گفت: 
تالش ما اين است در برنامه ريزی های 

فرهنگى دقت نظر بيشتری داشته باشيم.
وی با بيان اينکه سال گذشته بيش از 
يک هزار و ۴۰۰ نفر از دانشجويان استان 
در راهيان نور حضور داشتند كه پيش بينى 
مى شود اين تعداد در سالجاری افزايش 
يابد، افزود: در سالجاری در دو محور 
برادران و خواهران اعزام خواهيم داشت 
كه زمان آن ۱۷ و ۲۰ اسفند پيش بينى شده 

است.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر 
خود  پيشنهادات  ارائه  به  جلسه  در 

پرداختند.

انتخاب سعید علی حسینی به 
عنوان مربی ادواری اردوی تیم 
ملی وزنه برداری نوجوانان و 

جوانان کشور

سعيد على حسينى از كاركنان دانشگاه محقق اردبيلى به 
عنوان مربى ادواری اردوی تيم ملى وزنه برداری نوجوانان و 

جوانان كشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، على مرادی رئيس 
فدراسيون وزنه برداری كشور با ارسال نامه ای سعيد على 
حسينى دارنده مدال نقره وزنه برداری قهرمانى جهان در سال 
۲۰۱۷ و از كاركنان دانشگاه محقق اردبيلى را به عنوان مربى 
ادواری اردوی تيم ملى وزنه برداری نوجوانان و جوانان 

كشور انتخاب كرد.
آسيا سال  نوجوانان  مدال طالی  است  ذكر  به  الزم 
سال ۲۰۰۴  آسيا  نوجوانان  مدال طالی  اندونزی،   ۲۰۰۳
تايلند، مدال طالی جوانان جهان سال ۲۰۰۶ چين، مدال 
طالی جوانان جهان سال ۲۰۰۸ كره جنوبى، مدال طالی 
جوانان باشگاه های آسيا سال ۲۰۰۶ ازبکستان، مدال طالی 
بزرگساالن آسيا سال ۲۰۰۸ كره جنوبى، ركورد دار جوانان 
جهان سال ۲۰۰۸، مدال نقره قهرمانى جهان سال ۲۰۱۷ 
از  آسيايى جاكارتا ۲۰۱۸  بازی های  نقره  آمريکا و مدال 

افتخارات سعيد على حسينى است.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی
 انجام گرفت:

برگزاری مسابقات ورزشی 
والیبال و شطرنج کارکنان 

برادر دانشگاه محقق اردبیلی

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبيلى 
از برگزاری مسابقات ورزشى واليبال و شطرنج كاركنان برادر 
دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت گراميداشت دهه فجر 

انقالب اسالمى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر اميرعلى جعفرنژاد 
از برگزاری مسابقات ورزشى واليبال و شطرنج كاركنان برادر 
دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت گراميداشت دهه فجر 
انقالب اسالمى خبر داد و گفت: مسابقات انفرادی شطرنج 
برادران با حضور ۱۳ نفر از كاركنان دانشگاه برگزار شد و به 
ترتيب دالور ندرتى، جعفر مجيد پور و ربعلى بلبلى به مقام 

اول تا سوم دست يافتند.
وی افزود: مرحله مقدماتى مسابقات واليبال برادران نيز 
با حضور شش تيم)۶۰ نفر( از كاركنان برگزارشد و مرحله 
رده  بندی بين تيم  های دانشکده علوم و دانشکده علوم 
تربيتى و روانشناسى و فينال مسابقات بين تيم  های دانشکده 
كشاورزی و منابع طبيعى و سازمان مركزی برگزار شد كه به 
ترتيب تيم های سازمان مركزی، دانشکده كشاورزی و منابع 
طبيعى و دانشکده علوم مقام اول تا سوم را كسب كردند و 
تيم دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى نيز مقام چهارم را 
كسب كرد. همچنين در اين مسابقات تيم واليبال سردار شهيد 

سليمانى نيز به عنوان تيم اخالق انتخاب شد.
جعفرنژاد تصريح كرد: مرحله مقدماتى فوتسال برادران 
نيز با حضور ۱۰ تيم )۱۰۰ نفر از همکاران( در دو گروه و به 

صورت دوره ای در حال برگزاری است.

فرمانده قرارگاه مركزی راهيان نور دانشجويى استان اردبيل خبر داد:
آمادگی دانشگاه های استان اردبیل برای برگزاری راهیان نور دانشجویی

با حضور دانشگاهيان دانشگاه های 
اردبيل، مراسم گراميداشت دهه مبارک 
سردار  شهادت  روز  چهلمين  و  فجر 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  سليمانى 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
سردار جليل بابازاده قانع فرمانده سپاه 
در  اردبيل  استان  عباس)ع(  حضرت 
اين مراسم گفت: انقالب اسالمى ريشه 
عميقى داشت و برای پيروزی انقالب 

اسالمى خون دل ها خورده ايم.
وی با بيان اينکه از سال ۱۳۴۲ تا 
انقالبى  انقالب اسالمى  پيروزی  زمان 
توسط رژيم پهلوی هزينه های زيادی 
به انقالبيون تحميل شد، ادامه داد: امام 
با  و  توحيدی  گفتمان  با  خمينى)ره( 
تبعيت از ائمه اطهار و همراهى مخلصانه 
به  را  اسالمى  انقالب  توانست  مردم 

پيروزی برساند.
عباس)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
از  اينکه بعد  به  با اشاره  اردبيل  استان 
و  آمريکا  اسالمى،  انقالب  پيروزی 

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى همگام با ساير 
دانشگاه های استان و مردم واليى اردبيل زير بارش 
برف و سرمای شديد در راهپيمايى يوم اهلل ۲۲ بهمن 

در اردبيل شركت كردند.
دانشگاهيان  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومى 
دانشگاه محقق اردبيلى همگام با ساير دانشگاه های 
استان و مردم واليى اردبيل زير بارش برف و سرمای 
شديد در راهپيمايى يوم اهلل ۲۲ بهمن در اردبيل شركت 

كردند.
گفتنى است دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در 
مسير راهپيمايى با شعارهای »اهلل اكبر«، »مرگ بر آمريکا«، 
»مرگ بر اسرائيل«، »مرگ بر استکبار« فرياد خشم و 
انزجار خود را از دشمنان نظام و اسالم به جهانيان اعالم 
كرده و تداوم انقالب اسالمى ايران را تا هميشه تاريخ به 

جهانيان نشان دادند.

استکبارگران خيلى تالش كردند كه به 
انقالب اسالمى و نظام جمهوری اسالمى 
ضربه بزنند، اضافه كرد: كودتاها، ترورها 
و حمايت از رژيم بعثى برای حمله به 
ايران اسالمى از جمله اين اقدامات بود 
اما ما توانستيم با تکيه بر ائمه اطهار و 
پيروی از رهبری الهى و توحيدی امام 
خمينى)ره( و توسط ناگهان سربازها و 
فرماندهان گمنام در هشت سال دفاع 

مقدس پيروز شويم.
بايد  اساتيد  اينکه  بيان  با  بابازاده 
جبهه مقاومت را به دانشجويان تبيين 
كنند، ادامه داد: بايد همه ما در راهپيمايى                  
۲۲   بهمن حضور داشته و در ۲ اسفند 
ماه پای صندوق های رای حاضر شويم.
دانشگاه  رئيس  دكتر عزيز حبيبى 
محقق اردبيلى هم گفت: در شرايط فعلى 
كه دشمنان نظام و انقالب اسالمى برای 

كرده و جنگ  به كشور تالش  ضربه 
اقتصادی را به كشور ما تحميل كرده 
اند، دانشگاهيان بيش از پيش بايد نقش 

آفرينى كرده و به كشور كمک كنند.
از  ها  آمريکايى  اينکه  بيان  با  وی 
رودررويى مستقيم با ايران هراس دارند، 
تصريح كرد: آنها در زمان ماموريت اقدام 
به ترور سردار سليمانى كردند و اين 
نشان مى دهد كه آمريکايى ها حتى به 

انسانيت هم پايبند نيستند.
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول دفتر 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
گفت:  مراسم  اين  در  اردبيل  استان 
تکبر  و  منيت  سليمانى  سردار شهيد 
و حسادت نداشت و به عنوان سرباز 

واليت عمل مى كرد.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
ضربه  استکبارجهانى  افزود:  حسنى 
مغزی شده است و بيشتر از اين هم دوام 

نمى آورد.

با حضور دانشگاهیان دانشگاه های اردبیل انجام شد؛

برگزاری مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر و چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
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اعزام کارکنان
 شاهد و ایثارگر 

دانشگاه محقق اردبیلی
 به مشهد مقدس

طبق سنوات گذشته، جمعى از كاركنان شاهد و 
ايثارگر دانشگاه محقق اردبيلى عازم مشهد مقدس 

شدند.
طاهر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
يحيوی رئيس گروه شاهد و ايثارگر دانشگاه محقق 
اردبيلى در حاشيه اعزام كاركنان شاهد و ايثارگر 
دانشگاه به مشهد مقدس در جوار شهدای گمنام 
مشهد  زيارتى  و  فرهنگى  اردوی  گفت:  دانشگاه 
مقدس ويژه كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه امسال 

نيز طبق سنوات گذشته برگزار مى شود.
ايثارگر  و  شاهد  كاركنان  اينکه  بيان  با  وی 
بويژه  سابق،  روسای  زحمات  قدردان  دانشگاه، 
از  اردو  اين  افزود:  هستند،  دانشگاه  فعلى  رئيس 
دوره اول رياست دكتر حبيبى توسط وی آغاز شده 

است.
بهمن   ۲۱ لغايت   ۱۶ اردو  اين  است  گفتنى 

سالجاری در مشهد مقدس برگزار مى شود.

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه:

کسب مقام سوم دانشگاه در 
مسابقات اسکواش قهرمانی 

دانشجویان پسر دانشگاه های 
سراسر کشور

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق 
اردبيلى از كسب مقام سوم اين دانشگاه در مسابقات 
های  دانشگاه  پسر  دانشجويان  قهرمانى  اسکواش 

سراسر كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر اميرعلى 
جعفرنژاد با اعالم اين خبر افزود: تيم دانشگاه محقق 
اردبيلى توانست پس از دانشگاه های زاگرس كرمانشاه 

و نبى اكرم تبريز به مقام سوم تيمى برسد.
وی افزود: در اين مسابقات ميرهادی موسوی 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبيلى مقام سوم مشترک 

انفرادی را كسب كرد.
مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق 
اردبيلى ادامه داد: پس از پايان اين مسابقات ميرهادی 

موسوی به اردوی تيم ملى اسکواش نيز دعوت شد.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد:

مدير فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: براساس 
اطالعات  مخزن  وبومتريکس،  اعالم 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى رتبه اول 

ايران و رتبه ۳۸۸ جهان را كسب نمود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر شهرام جمالى با اعالم اين خبر، 
گفت: بر طبق آخرين رتبه بندی اعالم 
شده از سوی وبومتريکس )فوريه ۲۰۲۰( 
برای مخازن علمى سازمانى دانشگاه ها 
مخزن  جهان،  پژوهشى  موسسات  و 
اطالعات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
با ۸۷ پله ارتقا در سطح جهان نسبت 
به دوره قبل، رتبه ۳۸۸ جهان و رتبه اول 

ايران را بدست آورد.
علمى،  های  مخزن  افزود:  وی 
سامانه های آرشيوی ديجيتال تحت وب 
هستند كه برای گردآوری، ذخيره سازی 
و اشاعه اطالعات علمى توليد شده در 
خودآرشيوی  بصورت  سازمان  يک 
توسعه مى يابند و به صورت آزاد در 

دسترس عموم قرار مى گيرند.
از  بسياری  داد:  ادامه  جمالى 
سازمان  های علمى و دانشگاهى معتبر، به 
 ويژه از سال ۲۰۰۵، اجرای برنامه  های 
ملى توسعه مخزن  های سازمانى را با 
رويکردهای جديد شروع كرده  اند. به 
عنوان مثال دانشگاه ام آی تى در سال 
۲۰۰۰ مخزن سازمانى خود را ايجاد كرد 

و بعد از آن بسياری از دانشگاه  ها نيز به 
اين امر روی آوردند؛  بطوريکه در پايان 
سال ۲۰۱۸ شمار دانشگاه  ها و مؤسسات 
علمى استفاده  كننده از مخزن سازمانى به 

بيش از ۲۵۰۰ موسسه رسيد.
مدير فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: از آنجا كه 
استفاده از مخزن سازمانى در طى ده سال 
گذشته روند رو به رشدی داشته است، 
وبومتريکس برای آن رتبه  بندی خاص 
مخزن سازمانى ايجاد كرده است. امروزه 
كمتر دانشگاه معتبری در سطح جهان 
و  آثار  اشاعه  برای  كه  يافت  مى  توان 
بروندادهای علمى خود مخزن سازمانى 

نداشته باشد.

مذكور  بندی  رتبه  در  افزود:  وی 
از  مستخرج  های  داده  اساس  بر  كه 
گوگل اسکالر انجام مى شود، معيارهايى 
پايان  همچون ميزان مقاالت علمى و 
نامه های نمايه شده در گوگل اسکالر، 
دسترسى آزاد و رايگان به آنها در فضای 
وب و همچنين دارا بودن استانداردهای 
علمى  اطالعات  به  آزاد  دسترسى 
توسط مخزن علمى مورد سنجش قرار 

مى گيرد.
جمالى خاطرنشان كرد: در مهرماه 
سال ۱۳۹۷ اين سامانه روی سرورهای 
به  دانشگاه  اطالعات  فناوری  مركز 
بستر  در  شده  سازی  مجازی  صورت 
Eprints راه اندازی گرديد و در طى 

اين مدت، بيش از ۱۰ هزار نسخه پايان 
نامه، طرح پژوهشى و مقاله توليد شده در 
دانشگاه محقق اردبيلى در آن ثبت گرديد.
مدير فناوری اطالعات و ارتباطات 
كرد:  تصريح  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
پس از انجام تست های آنالين مرتبط 
با رعايت پروتکل دسترسى آزاد به منابع 
علمى توسط OAI و اخذ استانداردهای 
موسسه  با  مستمر  مکاتبه  نيز  و  الزم 
وبومتريکس برای بهينه نمودن ساختار 
مخزن، كليه اين پايان نامه ها و مقاالت 
در گوگل اسکالر شناسايى و نمايه گرديد.
وی تصريح كرد: در اين رتبه بندی، 
مخزن داده های اختر فيزيک ناسا، مخزن 
ديجيتال  مخزن  و  ناسا  فنى  گزارشات 
دانشگاه فدرال ريودوگرانده برزيل رتبه های 

اول تا سوم جهان را كسب نمودند.
مدير فناوری اطالعات و ارتباطات 
برابر  افزود:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
تصميم گيری های صورت گرفته توسط 
حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه، ديگر 
برای كنفرانس های برگزار شده و آتى 
صورت  به  مقاالت  خالصه  كتابچه 
كاغذی يا لوح فشرده منتشر نمى شود 
و به جای آن تمامى مقاالت در مخزن 
علمى دانشگاه بارگذاری مى شود كه اين 
امر عالوه بر اينکه دسترسى به مقاالت را 
تسهيل كرده، بلکه گامى موثر در راستای 

مديريت سبز دانشگاه مى باشد.

مخزن علمی دانشگاه محقق اردبیلی رتبه اول کشور را کسب کرد

محقق  دانشگاه  كارمندان  شورای 
و  مشکالت  بررسى  جهت  اردبيلى 
اين  رئيسه  هيات  با  كارمندان  مسائل 

دانشگاه جلسه ای برگزار كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلى در اين نشست گفت: چرخش 
ايجاد  موجب  سيستم  در  مديريت 
بنابراين  انگيزه در همکاران مى شود 
انتظار داريم شورای كارمندان هم در 

اين زمينه به ما كمک كند.
وی با اشاره به نقش كارمندان در 
حوزه های  در  دانشگاه  های  موفقيت 
زحمات  كرد:  تصريح  مختلف 
كارمندان در بخش های مختلف قابل 

تقدير است.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
و  مسائل  رفع  ما  اينکه هدف  بيان  با 
مشکالت كارمندان است، اضافه كرد: 
پيگيری  برای  بايد  كارمندان  شورای 

با مسئول هر  دانشگاه  كارمندان  امور 
واحد نشست برگزار كرده و راهکاری 

برای حل موانع و مسائل بيابد.
نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
نهاد  دفاتر  رئيس  و  محقق اردبيلى 
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگى 
دانشگاه های استان اردبيل هم گفت: 
پيگيری مسائل و مشکالت همکاران 
حركت  كارمندان  شورای  توسط 

مبارک و قابل تقديری است.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى ادامه داد: حضور كارمندان در 
دانشگاه  مذهبى  و  دينى  های  برنامه 

قابل تقدير است.
شورای  دبير  باقالچى  مهران 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  كارمندان 
بازوی  كارمندان  شورای  گفت:  هم 
مشورتى مديريت دانشگاه است و ما 
نظرات كارشناسى خود را صريحا به 

مديران دانشگاه اعالم مى كنيم.
هيات  نگاه  اينکه  بيان  با  وی 
كارمندان  شورای  به  دانشگاه  اجرايى 
نامه  آئين  كرد:  تصريح  است،  مثبت 
انتخاب كارمند نمونه الزم است هر چه 
سريع تر نهايى شده و تصويب شود 
تا كارمندان شاخصه ها و مالک های 

انتخاب كارمند نمونه را بدانند.
دانشگاه  كارمندان  شورای  دبير 
چنين  نبايد  داد:  ادامه  اردبيلى  محقق 
تلقى شود كه پست ها دائمى هستند 
بايد افراد كارآمد و شايسته جای افراد 
بى انگيزه را بگيرند تا بتوانند به دانشگاه 

بيشتر و بهتر خدمت كنند.
اين  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
كارمندان  شورای  اعضای  نشست 
ارائه  را  خود  پيشنهادات  و  نظرات 
كردند و اعضای هيات رئيسه و مديران 
حاضر در نشست هم به بيان نظرات و 

ديدگاه های خود پرداختند.

برگزاری جلسه شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی با هیات رئیسه این دانشگاه
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فکری- شناسى  جريان  نشست 
سياسى احزاب پس از پيروزی انقالب 
اسالمى در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
هيات  عضو  مواليى  محمدرضا  دكتر 
دانشگاه  اسالمى  معارف  گروه  علمى 
ضرورت  به  اشاره  با  اردبيلى  محقق 
جريان شناسى فکری-سياسى احزاب 
تاكيد كرد: برای آشنايى با جريان های 
بسترهای  و  مبانى  شناخت  سياسى 
فکری، اجتماعى و اقتصادی جريان ها و 

نيز شناخت گفتمان آنها، الزم است.
وی بيان كرد: جريان های سياسى 
را  شمسى   ۶۰ دهه  تا  معاصر  تاريخ 
مطرح  مختلفى  های  مدل  در  مى توان 
های  مدل  از  يکى  كه  كرد  تبيين  و 
مشهور، تقسيم اين جريان ها به جريان 
گرا  ملى  گرا(،  )اسالم  مذهبى  های 
)ناسيوناليست(، چپ )ماركسيست( و 
التقاطى )اسالم + ليبراليسم و اسالم + 

ماركسيسم( تقسيم بندی كرد.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق 
اردبيلى با اشاره به شکل گيری حزب توده 
و نفوذ آنها در جريان های دانشجويى به 
در  ماركسيستى  جريان  شدن  غالب 
اينها عقيده  دانشگاه ها اشاره و افزود: 
داشتند كه اسالم ظرفيت انقالب ندارد، 
در چنين فضايى حضرت امام خمينى 
)ره( نگاه جديدی در حوزه علميه ايجاد 

و مدل اسالم سياسى را عرضه كردند.
امام  فرمايش  به  اشاره  با  مواليى 
خمينى)ره( مبنى بر اينکه اسالم همه اش 
سياست است، افزود: اين نگرش، بعدها 
مبنای شکل گيری ايدئولوژی انقالب 

اسالمى و نظام جمهوری اسالمى شد.
با اشاره به پيروزی انقالب و  وی 
ايجاد فضای باز سياسى برای فعاليت 
احزاب در صحنه سياست در سال های 
بر  تاكيد  انقالب، ضمن  پيروزی  اوليه 
تفاوت های گفتمانى جريان های مبارز 
ادامه داد: نگرش های  انقالب  اوايل  در 
در  اسالمى  انقالب  گفتمان  با  مغاير 
دولت موقت و رياست جمهوری بنى-
صدر، به تدريج با گفتمان انقالبى مد 
نظر امام فاصله گرفتند و پس از بركناری 
بنى صدر، جريان اسالمگرا در ساختار 
بعدها  و  شد  فعال  كشور   مديريت 
سياسى  جريان  جريان،  اين  درون  از 
راست)اصول گرا( و چپ)اصالح طلب( 
شکل گرفت. مواليى با طرح مولفه های 
مورد اشتراک و مورد اختالف اين دو 
جريان سياسى شامل نوع نگاه به واليت 
فقيه، راهکارهای تحقق عدالت اجتماعى، 

صدور انقالب و چگونگى آن، مواجهه 
با كشورهای سلطه گر، امت گرايى و 
آزادی بخش  از نهضت های  حمايت 
و مديريت حوزه فرهنگ، به تغييرات 
گفتمانى اين دو جريان در طول ساليان 
اين  از  برآمده  های  چالش  و  گذشته 

تفاوت های گفتمانى اشاره نمود.  
دكتر اسماعيل گلى مسئول بسيج 
اين  اردبيلى در  دانشگاه محقق  اساتيد 
نشست با تشکر از حضور همکاران و 
اساتيد دانشگاه و هچنين سخنرانان در 
نشست  های دهه فجر و ذكر نام برخى 
از چهره  های مبارز در انقالب اسالمى 
متحمل  ها  سال  عزيزان  اين  گفت: 
شکنجه  های سخت در زندان ساواک 
اين  امانت  اسالمى  انقالب  و  بودند 
مجاهدان در دست ما است و رسالت 
جامعه دانشگاهى به ويژه اساتيد در اين 

زمينه بسيار مهم و اثرگذار است.

های  توصيه  به  ادامه  در  وی 
حضرت امام خمينى )ره( به جريان های 
سازنده،  و  بجا  انتقاد  و  اشاره  سياسى 
حفظ اصول اسالم برای هميشه، عدم 
غربى  نه  شرقى  نه  سياست  از  عدول 
از دشمنى  جمهوری اسالمى، مراقبت 
دشمنان بزرگ به ويژه آمريکا در كنار 
از                                                         مراقبت  يکديگر،  با  دوستى  حفظ 
به  تشنه  استعمارگران  گری های  حيله  
از  را  كشور  استقالل  و  اسالم  خون 
مهمترين توصيه های امام راحل ذكر كرد.
به  اين نشست  است  ذكر  به  الزم 
به  و  فجر  دهه  گراميداشت  مناسبت 
محقق  دانشگاه  اساتيد  بسيج  همت 
اردبيلى و دفتر هم انديشى استادان نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى برگزار و اساتيد حاضر در 
نشست به بيان پيشنهادات و نظرات خود 

پرداختند.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی صورت گرفت:

انتصاب سرپرست جدید 
دانشکده کشاورزی

 مشگین شهر

طى حکمى از سوی رئيس دانشگاه محقق 
كشاورزی  دانشکده  جديد  سرپرست  اردبيلى، 

مشگين شهر اين دانشگاه منصوب شد.
طى  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حکمى از سوی دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
عنوان  به  ماراليان  حبيب  دكتر  اردبيلى،  محقق 
مشگين  كشاورزی  دانشکده  جديد  سرپرست 

شهر اين دانشگاه منصوب شد.
گفتنى است در مراسم معارفه دكتر حبيب 
ماراليان به عنوان سرپرست جديد اين دانشکده 
كه با حضور دكتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
از  شد،  برگزار  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
اين  سابق  رئيس  جودی  مهدی  دكتر  زحمات 

دانشکده نيز تجليل به عمل آمد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی صورت گرفت:

انتصاب سرپرست جدید 
دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی مغان

طى حکمى از سوی رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلى، سرپرست جديد دانشکده كشاورزی و 

منابع طبيعى مغان اين دانشگاه منصوب شد.
طى  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حکمى از سوی دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
عنوان  به  عبادی  اصغر  دكتر  اردبيلى،  محقق 
منابع  و  كشاورزی  دانشکده  جديد  سرپرست 

طبيعى مغان اين دانشگاه منصوب شد.
اصغر  دكتر  معارفه  مراسم  در  است  گفتنى 
عبادی به عنوان سرپرست جديد اين دانشکده 
كه با حضور دكتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
از  شد،  برگزار  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
اين  ماراليان رئيس سابق  زحمات دكتر حبيب 

دانشکده نيز تجليل به عمل آمد.

برگزاری نشست جریان شناسی فکری-سیاسی احزاب پس از پیروزی انقالب اسالمی در دانشگاه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
ارج نهادن به مقام واالی شهدا وظيفه 

همگان است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در مراسم تجليل از 
خانواده شهيد محمدرحيم فتحى با بيان 
واالی شهدا  مقام  به  نهادن  ارج  اينکه 
وظيفه همگان است، گفت: ما نيز بايد 
ارزش و احترام خانواده معظم شهدا را 
حفظ كرده و به تکريم آنها توجه داشته 

باشيم.
امين  حضور  اينکه  بيان  با  وی 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  فتحى 
افتخاری برای ما است، افزود: وی هيچ 
موقع برادر شهيد بودن خود را به زبان 
نياورده و خدمات بزرگ منشانه ای را 

انجام مى دهند.
در  حضور  اينکه  بيان  با  حبيبى 
حل  و  فرهنگى  و  علمى  برنامه های 
به  همکاران  و  دانشجويان  مشکالت 
بارز  صفات  از  خيرخواهانه  صورت 
برادر شهيد محمدرحيم فتحى است، 
تصريح كرد: اميد مى رود وجود چنين 
افرادی در دانشگاه از هر جهت الگويى 

برای ما باشد.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول  حسنى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبيلى نيز با بيان اينکه گراميداشت ياد 
و خاطره شهدا و تکريم خانواده های 
آنان افتخاری برای ما است، گفت: شهيد 
محمدرحيم فتحى طلبه جوانى بود كه 
با ايثارگری در اوج جوانى خود با خدا 

معامله كرد.

وی با بيان اينکه در استان اردبيل 
آمار  افزود:  داريم،  شهيد  روحانى   ۳۸
شهدای روحانى در كشور نيز به تناسب 

جمعيتشان، اول هستند.
فرمانده  اصل  فنى  عباس  دكتر 
پايگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى 
با تاكيد بر حضور پرشور دانشگاهيان 
در راهپيمايى ۲۲ بهمن، گفت: با اين 
حضور مهر تائيد ديگری بر حقانيت 
انقالب اسالمى و نظام مقدس جمهوری 

اسالمى ايران خواهيم زد.
دانشگاه  در  ما  اينکه  بيان  با  وی 
و  ملى  وظيفه شرعى،  اردبيلى  محقق 
راستای  در  تا  دانيم  مى  خود  انسانى 
ايثارگران  از خانواده شهدا و  قدردانى 
شهيد  خانواده  افزود:  برداريم،  گام 
فتحى در دوران دفاع مقدس و بعد از 
آن نقش ويژه ای ايفا كرده اند و برادر 
شهيد محمدرحيم فتحى كه همکار ما 
در دانشگاه محقق اردبيلى است جزو 

سرمايه های حوزه و استان ما بوده اند.
علمى  هيات  عضو  فتحى  امين 
دانشگاه محقق اردبيلى و برادر شهيد 
محمدرحيم فتحى نيز به بيان خاطراتى 
پرداخت.  شهيدش  برادر  مورد  در 
همچنين دكتر محمدرضا مواليى عضو 
هيات علمى دانشگاه از گروه معارف 
اسالمى به بيان ويژگى های برادر شهيد 

محمدرحيم فتحى پرداخت.
گفتنى است در اين برنامه كه به 
همت پايگاه مقاومت دانشگاه برگزار 
شهيد  برادر  از  هديه  اهدای  با  شد، 
عمل  به  تجليل  فتحى  محمدرحيم 

آمد.

ارج نهادن به مقام واالی شهدا وظیفه همگان است
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رئيس آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق 
اردبيلى خبر داد:

اهدای یک دستگاه 
میکروسکوپ تحقیقاتی 
ارزشمند توسط دکتر 

اسداهلل زاده کبیر به دانشگاه

رئيس آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى از 
اهدای يک دستگاه ميکروسکوپ تحقيقاتى ارزشمند 
توسط دكتر اسداهلل زاده كبير به دانشگاه محقق اردبيلى 

خبر داد.
دكتر على  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومى 
نعمت اهلل زاده گفت: دكتر اسداهلل زاده  كبير، معدن  
يک  المللى  بين  برجسته  شناس  زمين  و  شناس 
دستگاه ميکروسکوپ تحقيقاتى ارزشمند آلمانى را 
با تمامى متعلقات به همراه يک دستگاه كنداكتيويته 
متر پريسيديوم جواهرشناسى، به آزمايشگاه مركزی 

دانشگاه محقق اردبيلى اهدا نمود.
رفركتومتر  دستگاه  يک  همچنين  افزود:  وی 
گوهرشناسى و يک دستگاه بينى  كوالر جواهرشناسى 
توسط مهندس رحمان زاده  كبير )جواهرشناس و برادر 
دكتر اسداهلل زاده  كبير( به آزمايشگاه مركزی دانشگاه 

محقق اردبيلى اهدا شد.
اهدا  تجهيزات  كرد:  تصريح  زاده  اهلل  نعمت 
بسياری  تحقيقاتى  های  استفاده   مى  توانند  شده 
كشاورزی،  معدن،  شناسى،  زمين  رشته  های  در 
علوم پايه و فنى و مهندسى دانشگاه محقق اردبيلى 

داشته باشند.
رئيس آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى 
با اشاره به سوابق و افتخارات دكتر اسداهلل زاده كبير، 
گفت: وی دارای اصليت اردبيلى بوده و دارای سوابق 
زغال سنگ،  زمينه  در  تحقيقاتى  و  فنى  درخشان 
اكتشاف معادن، محيط زيست، فسيل شناسى گياهى، 
دارای پتنت و جوايز ارزشمند از كشورهای آمريکا، 
ژاپن، آلمان، سوئد، مکزيک، چک، چين، برزيل و 
كره جنوبى، دارای ۱۱ ثبت اختراع كاربردی، تدوين 
استانداردهای ملى، ترسيم نقشه  های هيپسومتری، 
تأليف، ترجمه و همکاری در تدوين بيش از ۵۰ جلد 
كتاب و بيش از ۳۰۰ مقاله و گزارش فنى معدنى و 
اكتشافى به زبان فارسى و انگليسى و مکتشف معادن 
واناديوم، تيتانيوم، نيکل و برخى عناصر نادر برای 
اولين بار در ايران بوده و شناسنامه معادن استان اردبيل 
را تهيه كرده  است. همچنين عضويت در كميته ملى 
يونسکو، كميته بين المللى سمپوزيم كواترنر، دبيری 
كميته منابع انرژی جمهوری اسالمى ايران، رياست 
برخى كميته های سازمان ملى استاندارد، نايب رئيسى 
انجمن مخترعين كشور و مکتشف نمونه كشوری و 
تدريس در دانشگاه  های تهران و پلى تکنيک اميركبير 

از سوابق علمى و اجرايى ايشان بوده است.

 تفاهم نامه همکاری های علمى، 
پژوهشى بين دانشگاه محقق اردبيلى، 
مجتمع صنعتى آرتاويل تاير و سازمان 
حضور  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 

استاندار اردبيل منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
نامه  تفاهم  اردبيل  استاندار  با حضور 
بين  پژوهشى  علمى،   همکاری های 
دانشگاه محقق اردبيلى، مجتمع صنعتى 
آرتاويل تاير و سازمان صنعت، معدن 
نيروی  تأمين  منظور  به  تجارت  و 
گسترش  و  مجتمع  نياز  مورد  انسانى 
و  آموزشى  علمى،  همکاری های 
پژوهشى و توسعه تحقيقات كاربردی 
از  استفاده  با  تقاضامحور در منطقه  و 
پتانسيل  های مجتمع و دانشگاه با شرايط 

مدنظر منعقد شد.
 همکاری در تأمين نيروی انسانى 
علمى،  همکاری  های  توسعه  و 
مجتمع،  بين  آموزشى  و  پژوهشى 
سازمان و دانشگاه موضوع اين تفاهم 
نامه بوده و  همکاری در تأمين نيروی 
مجتمع،  نياز  مورد  متخصص  انسانى 
توسعه خدمات تحقيقاتى و مطالعاتى 
پتانسيل   از  حداكثری  استفاده  و 
سازمان  دانشگاه،  در  موجود  های 

مراسم فارغ التحصيلى دانشجويان 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
و  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل در 
اين مراسم گفت: امروز كشور و جامعه 
به افکار و انديشه و نوآوری شما جوانان 

و دانشجويان نياز دارد.
حجت االسالم عبداهلل حسنى ادامه 
داد: گام دوم انقالب اسالمى مال شما 
جوانان است و انقالب اسالمى بهترين 
شما  تحصيالت  برای  را  علمى  بستر 

فراهم كرده است.
آينده  مسئولين  اينکه  بيان  با  وی 
كشور شما جوانان هستيد، تصريح كرد: 
امروز به بركت انقالب اسالمى و خون 
شهدا، انقالب اسالمى به جايى رسيده 

است كه در دنيا تاثيرگذار است.
ضرورت  به  اشاره  با  حسنى 
ترويج  برای  ها  خانواده  همراهى 
به  ازدواج  كرد:  اضافه  آسان  ازدواج 
و  است  دينى  های  توصيه  از  موقع 
جوانان  ازدواج  در  نبايد  ها  خانواده 
كه  بدانند  بايد  و  كنند  گيری  سخت 

تحصيل مانع ازدواج نيست.
معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
كه  دانشجويانى  گفت:  هم  اردبيلى 
تنها  شوند  مى  التحصيل  فارغ  امروز 

در  همکاری  همچنين  و  مجتمع   و 
اجرای پروژه های تحقيقاتى مورد نياز 
با  مرتبط  صنعتى  توليدی،  واحدهای 
مجتمع اهداف و زمينه های همکاری 

مدنظر در اين تفاهم نامه مى باشند.
 معرفى فارغ التحصيالن دانشگاه در 
طرف  از  شده  درخواست  رشته  های 
مجتمع )شامل شيمى، فيزيک، رياضى، 
كامپيوتر،  مهندسى  شيمى،  مهندسى 
رشته های  ساير  و  برق  مکانيک، 
درخواستى در آينده( به مجتمع برای 
جذب، همکاری در طرح توانمندسازی 
)تاپ(  پايدار  اشتغال  توسعه  و  توليد 

از يک مقطع تحصيلى فارغ التحصيل 
مى شوند و در گام های بعدی منتظر 
شما دانشجويان هستيم چرا كه انتظار 

جامعه از شما بيشتر است.
داريم  انتظار  اينکه  بيان  با  وی 
پيش  در  را  دانش  و  علم  راه  همواره 
روی  جامعه  كرد:  تصريح  بگيريد، 
التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان  شما 
سرمايه گذاری كرده است بنابراين بايد 
برای رفع مشکالت جامعه تالش كنيد.

فنى اصل اضافه كرد: انتظار مى رود 
كه هميشه جايگاه علمى خود را حفظ 
كنيد و با دانشگاه هم ارتباط خود را قطع 

اجرای  عتف،  و  صمت  وزارتين 
نياز مجتمع  پروژه های كاربردی مورد 
طبق ضوابط دانشگاه،  حمايت از پايان 
 نامه  های كارشناسى ارشد و رساله های 
مجتمع،  نيازهای  با  مرتبط  دكترای 
رشته  های  راه  اندازی  در  همکاری 
تحصيلى مورد نياز مجتمع در دانشگاه 
تحقيقات  علوم،  وزارت  طبق ضوابط 
و فناوری، ايجاد زمينه  های همکاری 
برای كارآموزی و كارورزی دانشجويان 
دانشگاه، استفاده از منابع علمى فارسى و 
التين دانشگاه اعم از چاپى و الکترونيکى، 
های  همايش   و  سمينارها  برگزاری 

نکنيد.
رئيس  زاده  حسن  محمد  دكتر 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: هر يک از شماها 
كه در طول مدت تحصيل در دانشگاه 
به مشکلى بر مى خورديد، آن را مشکل 
خودم مى دانستم و تمام تالش خود را 
برای رفع آن مشکل به كار مى گرفتم 
تا دانشجويان با آرامش خاطر و بدون 
دغدغه به تحصيل علم و دانش بپردازند.
آموزشى  نظام  اينکه  بيان  با  وی 
شما  هوشى  بهره  روی  بيشتر  كشور 
بهره  كنار  در  داد:  ادامه  كند،  مى  كار 

كارگاه  های  برگزاری  علمى مشترک، 
بر  طرفين  توسط  تخصصى  آموزشى 
علمى  دانش  تبادل  برای  نياز  حسب 
و تجربيات، اولويت بخشى به اجرای 
طرح ها و پروژه های ارجاعى مجتمع 
از طرف دانشگاه و اولويت  بخشى به 
از  دانشگاه  از  ارسالى  های  پروپوزال 
بازديد  در  همکاری  مجتمع،  طرف 
دانشجويان  و  علمى  هيأت  اعضای 
در  همکاری  مجتمع،  از  دانشگاه 
از  طرفين  نياز  مورد  اطالعات  تبادل 
و  تحصيلى  های  رشته   معرفى  قبيل 
زمينه  های كاری و تحقيقاتى اساتيد 
دانشگاه و اطالعات علمى و تجربى 
از  مجتمع  استفاده  مجتمع،  پرسنل 
طبق  دانشگاه  آزمايشگاهى  امکانات 
ضوابط دانشگاه، همکاری در اجرای 
اعضای  مطالعاتى  دوره  های فرصت 
جامعه  و  صنعت  در  علمى  هيأت 
طبق شيوه نامه اجرايى و همکاری در 
بضاعت  كم   دانشجويان  به كارگيری 
پاره  به  صورت  مجتمع  در  دانشگاه 
 وقت با معرفى بنياد حاميان دانشگاه 
مواردی  جمله  از  نيز  اردبيلى  محقق 
هستند كه طرفين تفاهم نامه بر اجرای 

آن تاكيد كردند.

هوشى نيازمند تقويت هوش اجتماعى 
هم هستيم و هوش اجتماعى احترام به 
ديگران بدون توجه به جايگاه آنها است.
علوم  و  ادبيات  دانشکده  رئيس 
اضافه  اردبيلى  محقق  دانشگاه  انسانى 
ارتباط  اطرافمان  محيط  با  اگر  كرد: 
خوبى نداشته باشيم، مى توانيم ثروتمند 
باشيم اما نمى توانيم خوشبخت باشيم 
و خوشبختى نيازمند هوش اجتماعى 

است.
يادآور مى شود كيک بری، برگزاری 
دست،  اين  از  مواردی  و  مسابقه 

بخش های ديگر اين مراسم بودند.

با حضور استاندار اردبیل انجام گرفت:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه محقق اردبیلی، مجتمع صنعتی
 آرتاویل تایر و سازمان صنعت، معدن و تجارت

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  رهبری در 
ازدواج  در  زوج   ۱۹۳ امسال  گفت: 
دانشجويى دانشگاه های استان ثبت نام 

كرده اند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
عبداهلل  المسلمين  و  االسالم  حجت 
حسنى در نشست با روسای دانشگاه های 
استان اردبيل با اعالم اين خبر افزود: از 
اين تعداد ۵۵ نفر آقا و بقيه دانشجوی 

خانم هستند.
نام  ثبت  از  نفر   ۲۶ افزود:  وی 
كنندگان دانشجوی مقطع دكتری، ۳۰ 
نفر دانشجوی مقطع كارشناسى ارشد، 
۱۲۹ نفر دانشجوی مقطع كارشناسى و 

۸ نفر دانشجوی مقطع كاردانى هستند.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  و 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبيل اضافه كرد: ۷۹ نفر از ثبت نام 
كنندگان در ازدواج دانشجويى امسال 
اردبيلى،  محقق  دانشگاه  دانشجويى 

نفر   ۲۷ نور،  پيام  دانشجوی  نفر   ۳۶
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکى، ۲۷ 
نفر دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمى، ۱۲ 
نفر دانشجوی دانشگاه فرهنگيان، ۶ نفر 
دانشجوی دانشگاه علمى- كاربردی و 
بقيه از موسسات و دانشگاه های ديگر 

بوده اند.

دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
با  جلسه  اين  در  هم  اردبيلى  محقق 
را  دانشجويى  ازدواج  بايد  اينکه  بيان 
تصريح  داد،  گسترش  و  بسط  بيشتر 
و  ازدواج جوانان  در  ها  كرد: خانواده 
های  گيری  سخت  نبايد  دانشجويان 

زيادی داشته باشند.

وی اضافه كرد: بايد همه دانشجويانى 
كه ازدواج مى كنند را عين فرزندان خود 
بدانيم و برای موفقيت آنها بيش از پيش 

تالش كنيم.
در اين مراسم روسای دانشگاه های 
استان اردبيل به ارائه نظرات و پيشنهادات 

خود پرداختند.

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه خبر داد:

چاپ اثر دبیر کانون هنرهای 
تجسمی دانشگاه محقق اردبیلی 

در کتاب جشنواره
 بین المللی کارتون نصرالدین 

کشور آذربایجان

مدير برنامه ريزی فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق 
اردبيلى از چاپ اثر دبير كانون هنرهای تجسمى  دانشگاه 
كارتون  المللى  بين  جشنواره  كتاب  در  اردبيلى  محقق 

نصرالدين كشور آذربايجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر فرشاد كيوان 
بهجو با اعالم اين خبر، گفت: اثر ارسالى اميربيگ زاده 
ننه كران دبير كانون هنرهای تجسمى و دانشجوی رشته 
جشنواره                                     در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  عمران  مهندسى 

بين المللى كارتون كشور آذربايجان پذيرفته شد.
وی افزود: در اين دوره از جشنواره چند صد اثر از 
كشورهای مختلف به دبيرخانه جشنواره ارسال شده بود 
كه سه اثر از هنرمندان كشور جمهوری اسالمى ايران مورد 
پذيرش و چاپ در كتاب قرار گرفت و يکى از اين سه اثر 
متعلق به دبير كانون هنرهای تجسمى و دانشجوی دانشگاه 

بوده است.
كيوان بهجو اضافه كرد: اثرهای انتخاب شده در اين 

جشنواره، در كتاب جشنواره چاپ شده است.

بیانیه دانشگاه
 محقق اردبیلی به مناسبت دهه 

مبارک فجر انقالب اسالمی
انقالب اسالمى  مبارک فجر  ستاد گراميداشت دهه 

دانشگاه محقق اردبيلى بيانيه ای صادر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، ستاد گراميداشت 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمى دانشگاه محقق اردبيلى بيانيه 

ای صادر كرد.
متن اين پيام به شرح زير است:

جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا
دهه مبارک فجر، ايام به ثمر رسيدن جانفشانى  های 
مردم آزاده  ای است كه در برابر استبدادی ديرپا، يکپارچه 
به پا خاستند و انقالب بزرگ و تاريخ  ساز را به پيروزی 
رساندند. اين دهه خاستگاه تبلور ارزش  های اسالمى و 
انقالبى ملت واليت مداری است كه با نثار خون خود برگى 
نوين در مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانى در تاريخ 
بشريت رقم زده است. مسلماً جاودانگى و مانايى انقالب 
شکوهمند اسالمى ايران نتيجه بينش عميق توحيدی و 
مبتنى بر آموزه های دين مبين اسالم است و اين جاودانگى 
را مديون خون شهدای عزيزی هستيم كه درخت تنومند 

انقالب اسالمى را سيراب نموده و مى  نمايند.
اكنون كه استکبار جهانى با همه توان خود در جهت 
تضعيف نظام مقدس جمهوری اسالمى گام بر مى  دارد، 
نقش دانشگاه به عنوان يکى از مراكز مهم فکری جامعه، 
دوچندان شده است. دانشگاه انقالبى دانشگاهى است كه 
بتواند بر مبنای آموزه  های اسالمى و با استفاده از شيوه  های 

نوين علمى، كشور را به استقالل مطلوب برساند.
انقالب  فجر  دهه  گراميداشت  ستاد  راستا  اين  در 
اسالمى، ضمن عرض تبريک به مناسبت فرارسيدن چهل و 
يکمين سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمى، اميد دارد 
دانشگاهيان و دانشجويان عزيز با تالش خالصانه و صادقانه 
خويش در رسيدن به اين مهم نقشى ارزنده و اثربخش ايفا 

نمايند.
 ستاد گراميداشت دهه مبارک فجر

انقالب اسالمى دانشگاه محقق اردبيلى
  بهمن ۹۸

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل: 
۱۹۳ زوج در ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان اردبیل ثبت نام کرده اند

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
در بيستمين نمايشگاه كتب تخّصصى 
محّقق  دانشگاه  در  التين  و  فارسى 
كتاب  عنوان   ۴۰۰ و  هزار   ۳ اردبيلى 

عرضه شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در افتتاحيه بيستمين 
و  فارسى  تخّصصى  كتب  نمايشگاه 
التين در دانشگاه محّقق اردبيلى با اعالم 
اين خبر افزود: به دنبال اين هستيم كه 
و  دانشجويان  نياز  مورد  های  كتاب 
دانشگاهيان شناسايى و در زمينه خريد 

آنها اقدام كنيم.
وی اضافه كرد: احتماال ساختمان 
كتابخانه مركزی دانشگاه تا پايان سال 
اندازی  راه  با  و  شود  افتتاح  جاری 
مركزی  كتابخانه  جديد  ساختمان 
در  بيشتری  فيزيکى  فضای  دانشگاه، 
اختيار خواهيم داشت تا بتوانيم خدمات 

بيشتری به جامعه هدف ارائه بدهيم.
دكتر حبيب شهبازی شيران رئيس 
كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى 
دانشگاه محقق اردبيلى هم در اين مراسم 
گفت: بيستمين نمايشگاه بزرگ كتب 
تخّصصى فارسى و التين در دانشگاه 
محّقق اردبيلى با هدف ترويج فرهنگ 
مطالعه، شناساندن آثار معتبر علمى و تازه 
های تحقيق و پژوهش و ايجاد زمينۀ 
دسترسى عموم دانشگاهيان به مجموعۀ 
كتاب های ناشران با مشاركت انتشارات 
انتشارات  شريف،  صنعتى  دانشگاه 
انتشارات  مدّرس،  تربيت  دانشگاه 
دانشگاه شهيد بهشتى، انتشارات مؤّسسۀ 
 ، Elsevierجهاد دانشگاهى، انتشارات

انتشارات Mc Graw Hill، انتشارات 
 Cab انتشارات   ،John Wiley
  Norton انتشارات ،International
و انتشارات Alpha science   برپا 

شده است.
اين  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
نمايشگاه ۳ هزار و ۴۰۰ عنوان كتاب 
منتشر  اخير  سال  سه  در  عمدتاً  كه 
ادامه  است،  شده  عرضه   شده اند، 
اين  در  شده  عرضه  های  كتاب   داد: 
مختلف  موضوعات  در  نمايشگاه، 
مانند علوم اسالمى، فنّى و مهندسى، 
علوم انسانى، پزشکى، علوم پايه، علوم 
تربيتى و روان شناسى، كشاورزی، هنر، 

معماری و غيره هستند.

شهبازی شيران افزود: دسترسى به 
كتب ديجيتال التين از طريق پايگاه های 
هزار  از ۶۵۰  بيش  به  شده  خريداری 
عنوان افزايش يافته و با ايجاد دسترسى 
ابری  رايانش  هوشمند  سرويس  به 
دانلود  گيگاليب،  ديجيتال  كتابخانۀ 
آنالين و آنى متن كامل مقاالت، كتب 
و پايان نامه های دنيا از بيش از ۲۱۰ 
ناشر معتبر بين المللى ممکن و ميّسر 

گرديده است.
 ۱۳۹۷ سال  در  اينکه  بيان  با  وی 
سال  در  و  ريال  ميليون   ۶۳۰ حدود 
كتب  ريال  ميليون  حدود۵۸۱   ۱۳۹۸
فارسى  و  التين  تخّصصى  علمى 
كتابخانۀ  جذب  رايگان  صورت  به 

مركزی و كتابخانه های تابعه دانشگاه 
شده است، افزود: در يک اقدام زيبا و 
خيرخواهانه كتابخانه شخصى شادروان 
اساتيد  از  ذاكر حميدی  العابدين  زين 
دانشگاه آزاد اسالمى به كتابخانۀ مركزی 
كه  شده  اهدا  اردبيلى  محّقق  دانشگاه 
اين منابع ارزشمند در ساختمان جديد 
كتابخانۀ مركزی به اساتيد و دانشجويان 

امانت داده خواهد شد. 
شفيع  حضور  با  مراسم  اين 
اجتماعى  امور  دفتر  مديركل  شفيعى 
حسين  دكتر  و  اردبيل  استانداری 
نوين سرپرست موسسه آموزش عالى 
غيرانتفاعى- غيردولتى مقدس اردبيلى 

برگزار شد.

۳۴۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه عرضه می شود
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برگزاری نشست »انتخاب 
آگاهانه، استان قوی و مجلس 

کارآمد« در دانشگاه

نشست »انتخاب آگاهانه، استان قوی و مجلس كارآمد« 
در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 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: دانشگاه و دانشگاهيان بايد تصميم سازی و تصميم 

گيری كنند.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى اضافه كرد: 
نمايندگان بايد شجاع و واليتمدار بوده و در مسير واليت 

حركت كنند.
وی ادامه داد: پيشنهاد مى كنم در دانشگاه حداقل ماهى 
يکبار با اساتيد جلسه داشته باشيم و پيشنهادات، نظرات و 

راهکارهای اساتيد برای مشکالت استان را رصد كنيم.
 دكتر مرتضى ابراهيمى عضو هيات علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى و رئيس بسيج اساتيد استان اردبيل گفت: در 
اينجا جمع شده ايم كه در راستای عملياتى كردن ايدئولوژی 

انقالب اسالمى ارائه طريق كنيم.
وی اضافه كرد: دستگاه قانون گذار عالوه بر تقيينى، 
نظارت هم است و مجلس شورای اسالمى بر اساس قانون 

بازوی نظارتى هم دارد.
ابراهيمى ادامه داد: اگر اساتيد دانشگاه دغدغه های 
فرهنگى، اجتماعى و سياسى داشته باشد و به وضعيت كشور 

حساس باشد، مى تواند دانشجوی دغدغه مند تربيت كند.
دكتر اسماعيل گلى مسئول كانون بسيج اساتيد دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: كشور به نمايندگان پاكدست و صادق 
و واليت مدار نياز دارد و هر چقدر نماينده واليتمدار باشد به 

همان اندازه در دنيا و آخرت عاقبت به خير مى شود.
وی اضافه كرد: بايد نمايندگان مجلس شورای اسالمى 

افراد توانمند باشند تا بتوانند مجلسى كارآمد تشکيل دهند.
اين نشست توسط نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری و 
كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى برگزار و اعضای 

هيات علمى به بيان نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در پی درگذشت 

همکار کارمند دانشگاه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در پى درگذشت يکى از 
همکاران كارمند دانشگاه، پيامى صادر كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در پى درگذشت سركار خانم 
نرگس ابراهيمى يکى از همکاران كارمند دانشگاه، پيامى 

صادر كرد.
متن اين پيام به شرح زير است:

انا هلل و انا اليه راجعون
 درگذشت ناگهانى همکار ارجمند سركار خانم نرگس 
ابراهيمى موجب تاسف و اندوه جامعه دانشگاهى محقق 

اردبيلى شد.
اينجانب به نمايندگى از دانشگاهيان دانشگاه محقق 
را  و زحمتکش  ارجمند  اين همکار  درگذشت  اردبيلى 
خدمت جامعه دانشگاهى و خانواده معزز ايشان تسليت 

عرض مى نمايم.
 عزيز حبيبى ينگجه- رئيس دانشگاه محقق اردبيلى

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
گروه های علمى دانشگاه محقق اردبيلى برای 
حل مسائل و مشکالت واحدهای توليدی و 

صنعتى استان ورود پيدا مى كنند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
عزيز حبيبى در نشست بررسى راهکارهای 
عملياتى نمودن تفاهم نامه سه جانبه ما بين 
صنعتى  مجتمع  اردبيلى،  محقق  دانشگاه 
آرتاويل و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبيل با محوريت تامين نيروی انسانى 
نياز مجتمع و توسعه  در رشته های مورد 
همکاری های علمى، پژوهشى و آموزشى فى 
مابين ضمن معرفى و ارائه گزارشى از دانشگاه 
محقق اردبيلى، گفت: ارتباط ميان صنعت و 

دانشگاه بايد بيش از پيش تقويت شود.
وی با بيان اينکه ارتباط صنعت و دانشگاه 
به منظور بهبود كيفيت بايد به صورت مستمر 
اينکه مجتمع  افزود:  انجام شود،  و ساليانه 
صنعتى آرتاويل در چنين شرايط تحريمى 
خود را احيا كرده و توسعه را در برنامه خود 
دارد، نشان از داشتن اتاق فکری هوشمندانه از 

نظر علمى و فناورانه است.
حبيبى با بيان اينکه دانشگاه محقق اردبيلى 
آمادگى همکاری همه جانبه با مجتمع صنعتى 
مسائل  كرد:  تصريح  دارد،  را  تاير  آرتاويل 
بدنه  به  بايد  توليدی  و  صنعتى  واحدهای 
گروه های علمى دانشگاه منتقل و همکاری ها 

آرام آرام به صورت مستمر تداوم يابد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى تاكيد كرد: 
التحصيلى به  دانشجويان بايد بعد از فارغ 

پيش رويداد استارت آپ انتخابات ايران 
در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
مرتضى ابراهيمى رئيس سازمان بسيج اساتيد 
استان اردبيل و عضو هيات علمى دانشگاه 
در  بايد  اساتيد  گفت:  هم  اردبيلى  محقق 

انتخابات مختلف الگو و ايده پرداز باشند.
وی با بيان اينکه جامعه ما به شدت درگير 
قطب بندی ها است، تصريح كرد: هدف از 
برگزاری اين چنين جلساتى شناسايى نقاط 
ضعف و ارائه راهکارهای علمى و عملى 

برای رفع اين ضعف ها است.
ابراهيمى با اشاره به اينکه منافع ملى را 
نبايد قربانى منافع فردی و جناحى كرد، گفت: 
معيار انقالب اسالمى و منافع ملى، چپ و 
بايد خود  نيست و چپ و راست  راست 
را بسنجد كه آيا در مسير انقالب اسالمى 

حركت مى كنند يا نه.
 دكتر اسماعيل گلى مسئول كانون بسيج 
اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى گفت: هر جا 

همايش »مکتب حاج قاسم« با حضور 
مهمانان خارجى و دانشگاهيان دانشگاه های 

اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
از رهبران معارض بحرينى و  الراشد  راشد 
رئيس دفتر سياسى جريان العمل االسالمى در 
اين همايش گفت: شهيد حاج قاسم سليمانى 
پروژه بزرگى را در جهان اسالم طراحى و 
خودش به عنوان مدير اجرايى آن را اجرا كرد.

قاسم  حاج  شهيد  پروژه  افزود:  وی 
سليمانى دفاع از اسالم بود كه با موفقيت اين 
پروژه را اجرا كرد و تمامى نقشه های استکبار 

جهانى را نقش بر آب كرد.
الراشد با اشاره به اينکه شهيد حاج قاسم 
سليمانى نوک پيکان جبهه مقاومت بود، تصريح 
كرد: فارغ التحصيالن مدرسه شهيد سليمانى  در 
منطقه در مقابل دشمنان اسالم ايستاده اند زيرا 
درس پيروزی را از شهيد سليمانى ياد گرفته اند.

صورت حرفه ای با دانش كلى از رشته خود 
و حضور در يک دوره كوتاه مدت آماده ورود 

به بازار كار شوند.
سازمان  رئيس  صادقى  رامين  دكتر 
با  اردبيل  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بيان اينکه مهيا شدن ايجاد ارتباط بين حوزه 
دانشگاهى و صنعت را به فال نيک مى گيريم، 
برای  ارتباط  اين  ايجاد  با  اميدواريم  گفت: 
دغدغه ها و چالش های صنعتى و توليدی 

استان راهکارهايى ترسيم شود.
وی با بيان اينکه واحدهای توليدی و 
صنعتى استان دارای توان علمى و فنى بااليى 
دارند، از اعضای هيات علمى دانشگاه جهت 
بازديد از واحدهای توليدی و صنعتى استان 
دعوت و تصريح كرد: با برنامه ريزی های 

مردم كشورمان حضور پررنگى داشته اند، 
دشمنان نظام و انقالب اسالمى عقب نشينى 
كرده اند بنابراين وظيفه همه ما حضور در پای 
صندوق های رای و مشاركت در اين تکليف 

انقالبى و ملى است.
وی تصريح كرد: جنبش استادی ايران 
در گراميداشت دهه بصيرت صيانت از مردم 

رئيس دفتر سياسى جريان العمل االسالمى 
اضافه كرد: شهيد سليمانى همواره يک فرمانده 
و يک مومن واقعى بود و برای راز و نياز و نماز 
دنبال نمازخانه ها و مساجد فاخر نبود بلکه هر 

جا فرصت مى يابد، نماز مى خواند.
سليم المنتصر يمنى فعال و مبارز سياسى 
يمن هم در اين همايش گفت: خون شهيد 

نظرات  از  استفاده  و  استراتژيک  و  خوب 
اعضای هيات علمى مى توانيم در اين راستا 

مثمر ثمر واقع شويم.
مهندس احمدرضا طاهری مدير كارخانه 
آرتاويل تاير نيز گفت: اميدواريم با بهره گيری 
از نيروهای متخصص و امکانات دانشگاه در 
مجتمع صنعتى آرتاويل تاير، بتوانيم قدمى در 
راستای دستيابى به تکنولوژی های جديد و 

عملياتى كردن آنها در داخل كشور برداريم.
وی افزود: ما آمادگى داريم از نيروهای 
در  باال  معدل  با  دانشگاه  التحصيل  فارغ 
برق،  مکانيک،  فيزيک،  شيمى،  رشته های 
آرتاويل  مجموعه  در  الکترونيک  و  كنترل 

استفاده كنيم.
سمت  كسى  هر  كرد:  تاكيد  طاهری 

ساالری دينى و برای دستيابى به انتخابات تراز 
چله دوم انقالب اسالمى ايده پردازی های 
نوين در موضوعات استارت آپ انتخابات 
ايران را به رقابت دانشگاهيان و نخبگان كشور 

گذاشته است.
گلى افزود: مراقبت از انتخابات به مثابه 
در  بيگانگان  دخالت  مهار  راه  الناس،  حق 

حاج قاسم سليمانى در رگ تک تک ماها 
جاری است و قطعا انتقام سختى از قاتالن 

شهيد سليمانى مى گيريم.
وی اضافه كرد: بعد از انتشار خبر شهادت 
حاج قاسم سليمانى ده ها هزار نفر از مردم صنعا 
برای محکوميت اين جنايت به خيابان ها آمدند 

و با مردم ايران هم ابراز همدردی كردند.

دانشگاه برود و از امکانات دانشگاه صادقانه 
استفاده كند، قطعا موفق شده و فعاليتش نتيجه 

بخش خواهد بود.
معاون  پور  بضاعت  ابوالفضل  دكتر 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
بين  طرح   ۱۹۵ تاكنون  اينکه  بيان  با  نيز 
سازمانى تقاضامحور توسط اعضای هيات 
علمى دانشگاه منعقد شده كه امسال شاهد 
گفت:  هستيم،  آن  درصدی   ۱۰۰ افزايش 
در سالجاری شش پژوهشکده و ۱۱ هسته 
پژوهشى نيز در دانشگاه مصوب شده و آغاز 

بکار كرده اند.
اين  هدف  و  سياست  افزود:  وی 
پژوهشکده ها و هسته های پژوهشى حل 

مشکالت جامعه و صنعت است.
معاون  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى نيز گفت: 
حوزه  بر  عالوه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
صنعت، در حوزه علوم انسانى و سالمت 
افراد نيز آمادگى دارد تا از لحاظ كنترل روانى 
و سالمت جسمانى كليه پرسنل واحدهای 

توليدی و صنعتى استان را پوشش دهد.
صادق  مهندس  ادامه  در  است  گفتنى 
مديران  زاده  جمعه  امام  مهندس  و  نژاد 
اداری و نيروی انسانى و فنى و تکنولوژی 
مجتمع صنعتى آرتاويل، دكتر محمد حسن 
زاده رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى 
و مديران آموزش و استعدادهای درخشان 
دانشگاه محقق اردبيلى به ارائه نظرات خود 

پيرامون بندهای تفاهم نامه پرداختند.

انتخاب  نوين  های  روش  ملى،  انتخابات 
اصلح در كالن شهرها، راه های مشاركت 
های  راه  انتخابات،  در  ايرانيان  حداكثری 
مطمئن احراز صالحيت نامزدهای انتخاباتى، 
روش های مهار گردش پول های كثيف در 
اصلح،  انتخاب  چگونگى  تميز،  انتخابات 
نماينده مطلوب و مجلس كارآمد، راه گذار 
فرقه  از قطبى سازی های كاذب، قوميت، 
گرايى و غيره، روش های دستيابى به شفافيت 
در هزينه های تبليغات انتخاباتى، راه های 
تحکيم قانون و مهارت رفتارهای فراقانونى 
در روندهای انتخاباتى و فرصت سازی از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعى در 
پيش برندگى انتخابات سالم ۱۱ محور اين 

استارت آپ هستند.
به  نشست  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
دانشگاه محقق  اساتيد  بسيج  كانون  همت 
اردبيلى برگزار شد و اساتيد حاضر در آن به 
ارائه نظرات خود در مورد محورهای ۱۱گانه 

پرداختند.

فعال و مبارز سياسى يمن ادامه داد: همه 
ما پيکر واحدی هستيم كه بايد باهم باشيم زيرا 
دشمنان در صدد تفرقه افکنى و ايجاد اختالف 
در بين ما هستند و ما بايد با اتحاد و همدلى اين 

نقشه دشمنان را خنثى كنيم.
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 هم در اين همايش گفت: مکتب 
شهيد سليمانى، مکتب توحيدی، حسينى و 

انسان ساز است.
وی اضافه كرد: همانطور كه شهادت سيد 
الشهدا يزيديان را ساقط كرد، شهادت حاج 
قاسم سليمانى هم استکبار جهانى را ساقط 

خواهد كرد.
يادآور مى شود شعرخوانى توسط استاد 
كالمى زنجانى از ديگر بخش های اين همايش 

بود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
گروه های علمی دانشگاه برای حل مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی

 و صنعتی استان ورود پیدا می کنند

پیش رویداد استارت آپ انتخابات برگزار شد

همایش »مکتب حاج قاسم« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان  دکتر اردشیر جوانمردزاده و بهمن قره خانی 
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

نشست استراتژی آمريکا در منطقه 
با تاكيد بر جمهوری اسالمى ايران در 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى، دكتر مرتضى ابراهيمى 
محقق  دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
استان  اساتيد  بسيج  رئيس  و  اردبيلى 
اردبيل گفت: بايد دشمن شناس باشيم 
و اگر نتوانيم دشمن را بشناسيم ممکن 
است در جاهايى با دشمن همصدا باشيم.
وی با بيان اينکه هدف از استراتژی 
در  نفوذ  و  قدرت  برتری  به  رسيدن 
استراتژی  حريف است، تصريح كرد: 
تهاجمى، استراتژی تدافعى و استراتژی 
تحليلگر سه نوع استراتژی  هستند كه 
آمريکا با توجه به زمان و مکان، از هر سه 

نوع استراتژی استفاده مى كند.
در  آمريکا  كرد:  اضافه  ابراهيمى 
استراتژی تدافعى به دنبال حفظ وضعيت 
موجود است و استراتژی تحليلگر مابين 

دو استراتژی تهاجمى و تدافعى است.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق 

استان  اساتيد  بسيج  رئيس  و  اردبيلى 
اردبيل افزود: آمريکا برای شهادت سردار 
سليمانى بيش از ۷ ماه كار كرده بود و 
آمريکا برای هر هدفى برنامه ريزی مى 

كند.
ابراهيمى گفت: كسب قدرت، حفظ 
قدرت و بسط و توسعه قدرت سه اركان 
قدرت هستند و آمريکا بيشترين سرمايه 

گذاری را برای بسط و توسعه قدرت 
انجام داده است.

دكتر اسماعيل گلى مسئول بسيج 
اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى گفت: بايد 
خدا را شاكر باشيم كه در زمانى زندگى 
تکيه  با  خمينى)ره(  امام  كه  كنيم  مى 
بر باور به خدا، باور به خود و باور به 
خلق خدا، انقالب اسالمى را به پيروزی 

تشکيل  اسالمى  و حکومت  رساندند 
دادند.

سلوک  بررسى  كرد:  اضافه  وی 
امام خمينى)ره( و رهبر معظم انقالب 
شناساندن  كه  دهد  مى  نشان  اسالمى 
بدخواهان نظام و انقالب اسالمى يکى 
از برنامه های رهبران جمهوری اسالمى 

ايران مى باشد.
مسئول بسيج اساتيد دانشگاه محقق 
اردبيلى ادامه داد: دشمن شناسى به معنای 
دشمن تراشى نيست و امام خمينى)ره( 
پرچم دار وحدت بوده و رهبر معظم 
انقالب هم بيش از همه وحدت را فرياد 

زده اند.
الزم به ذكر است اين نشست به 
به  و  فجر  دهه  گراميداشت  مناسبت 
محقق  دانشگاه  اساتيد  بسيج  همت 
اردبيلى و دفتر هم انديشى استادان نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى برگزار و اساتيد حاضر در 
نشست به بيان پيشنهادات و نظرات خود 

پرداختند.

برگزاری نشست استراتژی آمریکا در منطقه با تاکید بر جمهوری اسالمی ایران

پیام تبریک

انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقایان دکتر اصغر عبادی به سمت رییس دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان و دکتر حبیب مارالیان به سمت رییس دانشکده کشاورزی مشگین شهر 

را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
 همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر حبیب مارالیان به عنوان رییس دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی مغان و جناب آقای دکتر مهدی جودی به عنوان رییس دانشکده کشاورزی مشگین شهر 

تقدیر و تشکر داشته و آرزوی توفیقات الهی برایشان داریم.

برگزاری نشست مبانی و شعائر 
انقالب اسالمی در دانشگاه

نشست مبانى و شعائر انقالب اسالمى در دانشگاه 
محقق اردبيلى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، امين فتحى رئيس 
مركز هم انديشى استادان نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى و عضو هيات علمى گروه معارف 
اسالمى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: در جهان امروز سه 
از اسالم وجود دارد كه اسالم سنتى، اسالم  نوع قرائت 

روشنفکری و اسالم سکوالر اين سه نوع قرائت هستند.
وی اضافه كرد: پرچم دار اسالم ناب در جهان، امام 

خمينى )ره( معمار انقالب اسالمى است.
فتحى اضافه كرد: حکومت، قانون پاک، تبيين گر پاک و 
مجری پاک مى خواهد تا قرائت و اعمال پاک را در جامعه 

تبيين كند.
رئيس مركز هم انديشى استادان نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و عضو هيات علمى 
گروه معارف اسالمى دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: مردم 
ركن اصلى انقالب هستند و بدون حضور و مطالبه مردم 

هيچ مشکلى از مشکالت كشور و انقالب حل نمى شود.
دانشگاه  اساتيد  بسيج  مسئول  گلى  اسماعيل  دكتر 
محقق اردبيلى گفت: انقالب اسالمى يکى از مهمترين و 
تاثيرگذارترين اتفاقات قرن بود كه با رهبری الهى امام خمينى 
)ره( به پيروزی رسيد و امام استکبار و استعمار را باهم 

سرنگون كرد.
وی افزود: انقالب اسالمى به بركت رهبری الهى و 
حضور مردم هنوز زنده است و آرمان های خود را حفظ 

كرده است.
مسئول بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: 
انقالب اسالمى، عليرغم ريزش ها، رويش های مباركى 
هم داشته است كه سردار شهيد سليمانى و شهيد حججى 

نمونه هايى از رويش های انقالب اسالمى است.
الزم به ذكر است اين نشست به مناسبت گراميداشت 
دهه فجر و به همت بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى و 
دفتر هم انديشى استادان نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى برگزار و اساتيد حاضر در نشست به 

بيان پيشنهادات و نظرات خود پرداختند.

همزمان با آغاز دهه مباركه فجر، 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى با 
ميثاق  تجديد  دانشگاه  گمنام  شهدای 

كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
و  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
در اين مراسم گفت: شهدا نماد پيروزی 
اسالم هستند كه با نثار جان خود سبب 

پيروزی انقالب اسالمى شدند.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى اضافه كرد: امروز با شهدا تجديد 
ميثاق مى كنيم تا به آنها بگوييم كه ما 
راه شما را ادامه داده و هرگز از مسير 

واليت خارج نمى شويم.
وی با بيان اينکه دشمنان نظام و 
انقالب اسالمى هميشه به دنبال ضربه به 

كشور و نظام و انقالب اسالمى هستند، 
تصريح كرد: معامله قرن بزرگترين ظلم 

به مسلمانان است.

مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
اضافه كرد: امروز هر چه داريم به بركت 
واليت بوده و هميشه در مسير واليت 

حركت خواهيم كرد.
مراسم  پايان  در  شود  مى  يادآور 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى با 
نثار فاتحه ای با شهدای گمنام دانشگاه 

تجديد ميثاق كردند.
گفتنى است همزمان با دهه فجر، 
انقالب  روزشمار  و  تاريخ  نمايشگاه 
پايگاه مقاومت  نيز به همت  اسالمى 
در سازمان مركزی دانشگاه برپا شده 

است.

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدا


