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

نورباران كرده  ايد.

نوروز نماد نو شدن است

دکتر حبیبی در پیامی به  مناسبت عید نوروز؛
نوروز نماد نو شدن است  

 به نام خالق هستی
 يا مقلب القلوب و االبصار، يا مدبر الليل و النهار،  يا محول الحول و االحوال، حول حالنا الي احسن الحال
    نوروز نمادی از فرهنگ غنی سرزمین عزیزمان ایران است که از نیاکان پاک سرشت به یادگار مانده و نماد نو شدن 
و نو اندیشیدن و تفکر در قدرت بیکران پروردگار یکتاست. در فصل رستاخیز طبیعت، نو شدگی، سرزندگی و تحول به 

عالم هستی برمی گردد و زمستان با تمام سختی هایش می گذرد.
   سال 1398 سالی سرشار از موفقیت و کامیابی برای دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی بود. سالی که در آن اساتید 
گرانقدرمان در حوزه های علمی و پژوهشی و اجرای طرح های بین سازمانی موفقیت های ارزنده ای به ارمغان آوردند 
و دانشجویان عزیز در حوزه های ورزشی، علمی، پژوهشی و فرهنگی خوش درخشیدند. پروژه های عمرانی دانشگاه با 
وجود تحریم های ظالمانه و تنگناهای مالی پیشرفت های قابل مالحظه ای داشتند و دانشگاه در رتبه  بندی های ملی و 
بین المللی نتایج ارزشمندی بدست آورد. همچنین عملیات اجرایی پروژه های عمرانی جدید شامل احداث استخر آموزشی 
و گلخانه تحقیقاتی آغاز شدند و 3 پژوهشکده، 3 مرکز تحقیقاتی و 11 هسته پژوهشی شروع به فعالیت کردند. همچنین 
با تأسیس بنیاد حامیان دانشگاه، اجرای پروژه عمرانی خوابگاه دانشجویی متأهلی خیرساز 14 واحدی آغاز و توافق نامه 
احداث خوابگاه دانشجویی متاهلی دیگر نیز منعقد شد. این موفقیت ها و دســتاوردها ثمره تالش های شبانه روزی 
اعضای محترم هیات علمی، کارکنان عزیز و مدیران پرتالش دانشگاه است که هر کدام به نوبه خود با دلسوزی وصف 
ناپذیری از هیچ کوششی برای رشد و اعتالی دانشگاه دریغ نکردند تا دانشگاه بتواند به جایگاه واقعی خود در سال های 

آتی دست پیدا کند. 
   بنده بر خود وظیفه می دانم که از تمامی تالش های دلسوزانه و همت بلند تک تک همکاران محترم دانشگاه و 
همچنین از زحمات دانشجویان گرامی تشکر و قدردانی کنم و ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و عید نوروز، امیدوارم در 

سال 1399 شاهد بهروزی و سالمتی برای همکاران گرامی و خانواده محترمشان و نیز موفقیت های بیشتر
  برای دانشگاه مان باشیم.

عزیز حبیبی ینگجه
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک سال نو
باسمه تعالی

 » يا مقلب القلوب و االبصار يا مدبراليل و النهار يا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال «
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی  اساتید، 
کارکنان و دانشجویان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند منان و سبحان 

برای شما عزیزان مسئلت دارم.
سال پر از اتفاق و پر ماجرایی را پشت سر گذاشتیم. در پیچ های تاریخی انقالب اسالمی واقع هستیم که با امتحانات 

سخت الهی همراه است تا در نهایت حق و باطل از هم جدا شده و حقیقت شفاف تر بیان شود.
دشمنی ها و نقشه های شوم آمریکای جنایتکار همه ساله آشکارتر شده و هیچ پایانی ندارد چراکه دشمن دین ملت است، 
لذا ملت بزرگ ایران اسالمی با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری مدظلّه العالی و با توجهات ویژه حضرت ولیعصر ارواحنا 

له الفداه جز رسوایی و در نهایت جز برای نابودی آمریکا قدم برنخواهد داشت.
آمریکای جنایتکار در به شهادت رساندن شهید سر افراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، داغی را بر قلوب مومنین 

زد که بداند و میداند به فضل الهی پایان و نابودی حضور آمریکا در منطقه کمترینی است که رخ می دهد.
امروزه بشریت درگیر علم زدگی محض و بدور از اخالق و دین است، اگر احتمال ساخت ویروس کرونا بدست بشر 
صحت داشته باشد، چه ظلم سنگینی به بشریت انجام شده است. معلوم می شود علم بدون اخالق و تذکیه علم نیست 

بلکه وسیله ای برای نابودی انسانیت است.
این بیماری نیز باامید به خداوند متعال و رعایت بهداشت و همت مردم و مسئوالن از مملکت اسالمی ما دور خواهد شد، 
لذا باید درس اخالق، مهربانی، وفاداری و مسئولیت پذیری را از شهدای واالمقام هشت سال دفاع مقدس و شهدای 

مدافع حرم الگو و سرمشق خود قراردهیم تا در امتحانات بعدی خداوند متعال سربلند و پیروز و روسفید باشیم.
   امید است سال آینده سرشار از رحمت واسعه الهی و سال نابودی استکبار جهانی و سال ظهور حضرت حجت بن 

الحسن علیه آالف التحیه و الثناء باشد. انشااهلل
عبداهلل حسنی

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

دکتر حبيبی در پيامی به  مناسبت عيد نوروز؛
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در نشست بررسی 
راهکارها جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

خبر داد:

اتخاذ تدابير الزم
 جهت پيشگيری از شيوع 
ويروس کرونا در دانشگاه 

محقق اردبيلی

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از اتخاذ تدابير الزم 
جهت پيشگيری از شيوع ويروس كرونا در دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
از  پيشگيری  راهکارها جهت  بررسى  نشست  در 
شيوع ويروس كرونا در دانشگاه محقق اردبيلى كه 
با حضور معاونان، مديران و روسای دانشکده های 
جهت  الزم  تدابير  اتخاذ  از  شد،  برگزار  دانشگاه 
پيشگيری از شيوع ويروس كرونا در اين دانشگاه 

خبر داد.
وی با اشاره به تحصيل بيش از 10 هزار دانشجو 
در دانشگاه محقق اردبيلى، افزود: مركز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشجويى به صورت خالقانه به 
موضوع ورود كرده و بروشورهای الزم در جهت 
فيزيکى  و  مجازی  به صورت  دانشگاهيان  آگاهى 

توزيع نمايد.
حبيبى نقش كاركنان دانشگاه در مديريت نگرانى ها 
بسيار  را  دانشجويان  اضطراب  و  ترس  كاهش  و 
كليه  است  كرد: ضروری  تصريح  و  دانست  مهم 
دانشگاهيان اعم از دانشجويان، اساتيد و كاركنان به 
رعايت بهداشت فردی و عمومى و آگاهى بخشى 
در  و  باشند  داشته  ويژه  اهتمام  اين خصوص  در 
صورت داشتن كوچکترين عالئمى از بيماری به ويژه 
تب، سرفه و تنگى نفس به مركز بهداشت دانشگاه 

مراجعه نمايند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به استفاده از وسايل 
شخصى در محيط دانشگاه تأكيد كرد و افزود: ثبت 
بدون  نيز  دانشجويان  و  كاركنان  غياب  و  حضور 
استفاده از اثرانگشت و با استفاده از تشخيص چهره و 

كارت دانشجويى انجام شود.
انجام معاينات مقتضى در خصوص  به لزوم  وی 
افرادی كه در يک ماه اخير به شهرهايى كه وجود 
ويروس كرونا در آنها تائيد شده و همچنين استفاده 
از اسپری الکلى و ضدعفونى كننده های مناسب در 
ورودی های دانشگاه و محيط های دانشجويى تأكيد 
كرد و گفت: معاونت دانشجويى نيز منوی غذايى 
مناسب برای تقويت سيستم ايمنى بدن دانشجويان 

تهيه و عملياتى نمايد.
حبيبى با بيان اينکه استفاده از مواد ضدعفونى كننده و 
بهداشتى در ساختمان ها و دانشکده ها ضروری است 
كه فضاهای عمومى دانشگاه بايد هر چند ساعت 
يکبار ضدعفونى شوند، خاطرنشان كرد: همچنين 
جلسات  همايش ها،  فوق برنامه ها،  است  ضروری 
تا اطالع  نيز  عمومى، اردوها و مسابقات ورزشى 

ثانوی برگزار نگردد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از انعقاد 
دومين  احداث  در  مشاركت  توافق نامه 
خوابگاه دانشجويى خيّرساز توسط حميد 
محسنى راد خير اردبيلى در دانشگاه محقق 

اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
انعقاد  مراسم  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
خوابگاه  دومين  احداث  توافق نامه 
محقق  دانشگاه  در  خيّرساز  دانشجويى 
اردبيلى ضمن معرفى اجمالى دانشگاه، 
حضور افراد خير در اين دانشگاه را مايه 
افتخار دانست و گفت: خيرين ارجمند دل 
در گرو توسعه استان و دانشگاه دارند و 
برای گسترش فضای دانشگاه و كمک به 

دانشجويان نيازمند كمک كرده اند.
وی با بيان اينکه بنياد حاميان دانشگاه 
محقق اردبيلى در همين راستا با حضور 
شده  تأسيس  دانشگاه  و  شهر  بزرگان 
احداث  اخير  ماه های  در  افزود:  است، 
اولين خوابگاه دانشجويى متأهلى خيّرساز 
توسط مهندس قدرت حاج نوری آغاز 
شده و اين خوابگاه دومين مورد است.  

ابعاد  در  دانشگاه  تقويت  حبيبى   
مختلف را در تقويت و توسعه بخش های 
مختلف استان تأثيرگذار دانست و گفت: 
تالش مى كنيم مشابه مدرسه سازی، از 
ظرفيت خيرين در بحث آموزش عالى 

نيز استفاده كنيم.
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
دانشگاه  اين  اساتيد  اغلب  اينکه  بيان 

فارغ التحصيالن دانشگاه های برتر كشور 
تالش  با  كرد:  تصريح  هستند،  دنيا  و 
همکاران رتبه بين المللى دانشگاه نيز در 

حال ارتقا است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز بهترين ارث برای انسان را اوالد صالح 

دانست و گفت: احسان در ماه رجب 
اتفاق بسيار مباركى است كه توسط آقای 
محسنى راد برای دانشگاه محقق اردبيلى 

انجام مى شود.
را  صالحات  باقيات  بهترين  وی 
معامله با خدا دانست كه نتيجه اين كار 
باز خواهد گشت،  خير  به خود  خير 
افزود: امروز نياز جوانان از جمله اشتغال، 
ازدواج و مسکن مهمتر از نياز ساير اقشار 
است و با رفع اين نيازها، قطعاً جامعه ای 

آباد خواهيم داشت.
حميد محسنى راد خير اردبيلى نيز 
كه مشاركت در احداث دومين خوابگاه 
دانشجويى متأهلى دانشگاه محقق اردبيلى 
را به عهده گرفته است گفت: با همکاری 
اين  احداث  در  توان  در حد  دانشگاه، 
خواهم  مشاركت  دانشجويى  خوابگاه 

داشت.
گفتنى است در ادامه اعضای هيات 
مديره بنياد حاميان دانشگاه محقق اردبيلى 

به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

انعقاد توافق نامه احداث دومین خوابگاه دانشجویی خّیرساز  در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  مركزی  آزمايشگاه  رئيس 
محقق اردبيلى روش تهيه ضدعفونى كننده 

ارزان قيمت در منزل  را تشريح كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه دكتر 
على نعمت اله زاده گفت: مايع سفيدكننده با 
اسم تجاری وايتکس حاوی ۵ درصد سديم 
هيپوكلريت است كه پس از رقيق سازی 
مى توان از آن برای ضدعفونى و ويروس 

كشى سطوح مختلف استفاده كرد.
پيمانه  يک  رقيق سازی  افزود:  وی 
برای  سرد  آب  پيمانه   ۵ و  وايتکس 
ضدعفونى مواد با سطح خطر بسيار زياد 
و رقيق سازی يک پيمانه وايتکس و 10 
پيمانه آب سرد برای ضدعفونى سطوح در 
تماس با خون و مايعات مشابه قابل استفاده 

است.
رقيق سازی  داد:  ادامه  زاده  اله  نعمت 
يک پيمانه وايتکس و ۵0 پيمانه آب سرد 
ميز  و  روشويى  كردن  ضدعفونى  برای 
و رقيق سازی يک پيمانه وايتکس و 100 
كردن  ضدعفونى  برای  سرد  آب  پيمانه 
لوازم شخصى  و  كم  آلودگى  با  سطوح 

كاربرد دارد.
دانشگاه  مركزی  آزمايشگاه  رئيس 
محقق اردبيلى ادامه داد: رقيق سازی يک 
سرد  آب  پيمانه  و ۵00  وايتکس  پيمانه 
برای ضدعفونى كردن اسباب بازی و لوازم 

آشپزخانه قابل استفاده است.
نعمت اله زاده با اشاره به اينکه وايتکس 
حاوی گاز كلر متصاعد شونده است كه 

چشم  و  پوست  تنفسى،  سيستم  برای 
خطرناک است بنابراين بايد در رقيق سازی 
و انتخاب رقت آن دقت الزم مبذول شود، 
ادامه داد: در هنگام استفاده از اين محلول، از 
دست كش استفاده شود و جلوی دهان با 

پارچه و يا ماسک پوشانده شود.
وی با بيان اينکه محلول ضدعفونى بايد 
به طور روزانه ساخته شده و به دور از گرما 
و نور خورشيد نگهداری شود، اضافه كرد: 
بايد از استفاده همزمان محلول وايتکس با 
ساير شوينده ها، به ويژه شوينده های اسيدی، 

اكيداً خودداری كنيد.
دانشگاه  مركزی  آزمايشگاه  رئيس 
برای  محلول  اين  افزود:  اردبيلى  محقق 
است  مؤثر  مواد چربى  از  عاری  سطوح 

برنامه ريزی هر  اساس  بر   چنانچه 
دانشگاه ظرفيت آموزش مجازی در اختيار 
گروه معارف اسالمى قرار گيرد، با رعايت 
مالحظات قانونى و بامديريت اساتيد محترم 
گروه معارف و استادان عزيز اعمال خواهد 

بود.

لذا بايد قبل از ضدعفونى سطح را آب و 
صابون تميز كرد.

رئيس آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى تشريح كرد:

روش تهیه ضدعفونی کننده ارزان قیمت در منزل

عمومى  روابط  گزارش  به   
االسالم  حجت  دانشگاه، 
با  حسنى  عبداله  والمسلمين 
كرد:  تصريح  خبر  اين  اعالم 
مذكور  مجازی  آموزش  انجام 
بر  عالوه  دانشجويان  توسط 
جبران جلسات لغو شده، ۴ نمره 
از ۲0نمره آزمون كتبى پايان نيم 
سال جاری را به خود اختصاص 

خواهد داد.
وی با اشاره به ضرورت تعطيلى 
از  جلوگيری  برای  دانشگاه ها 
تاكيد كرد:  شيوع ويروس كرونا 
مقام  منويات  تحقق  راستای  در 
در  العالى  مدظّله  رهبری  معظم 
قابل  های  ظرفيت  از  گيری  بهره 
تبليغ  در  مجازی  فضای  توجه 
آموزه های اسالمى و مبانى انقالب 
اين  اجرای  جوان  نسل  به  اسالمى 
دستورالعمل برای تمامى گروه های 

معارف اسالمى الزامى است.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل خبر داد:
دانشجويان معارف اسالمی بايد برای هر جلسه کالس لغو شده، ۲ جلسه مجازی اخذ و گواهينامه دريافت کنند

پذيرش  و  تاييد  فرايند  حسنى   
شده  گذرانده  مجازی  دروس 
هر  اسالمى  معارف  گروه  توسط 
دانشگاه را منوط به اخذ گواهينامه 
مجازی  آموزش  رسمى  سايت  از 
www. آدرس  به  دانشگاهيان 
ec.nahad.ir  برشمرد و افزود:

رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
و مسئول نهاد دانشگاه محقق اردبيلى 
و  معارف  گروه  اساتيد  شد:  يادآور 
عموم استادان دانشگاه های استان نيز 
مى توانند از سايت مجازی دانشگاهيان 
جهت بهره برداری از مباحث علمى و 

معنوی و برای ارتقاء استفاده نمايند.
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رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و 
كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى:

اعتبار  درصدی   100 افزايش 
طرح های بين سازمانى نسبت به سال قبل
رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه 
و كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى از 
افزايش 100 درصدی اعتبار طرح های 
بين سازمانى نسبت به سال قبل خبر داد.

با  گفتگو  در  داوری  مهدی  دكتر 
اين  اعالم  با  دانشگاه  عمومى  روابط 
با  علمى  ارتباط  در بخش  افزود:  خبر 
و  اداره  سازمان،  از ۵0  بيش  با  جامعه 
شركت تفاهم نامه همکاری های علمى و 
پژوهشى امضا شده و حاصل آن، انعقاد 
1۹۴ مورد قرارداد طرح پژوهشى بين 
سازمانى با اعتبار بالغ بر ۶۲ ميليارد ريال 

مى باشد.
سال  هفت  در  كرد:  اضافه  وی 
اخير، بيش از ۴۵0 فقره پروپوزال طرح 
پژوهشى اعضای هيأت علمى به دستگاه 
 های اجرايى و واحد های توليدی ارسال 

و مورد پيگيری قرار گرفته است.
اعتبار  افزايش  به  اشاره  با  داوری 
قرارداد طرح های بين سازمانى در سال 
۹۸ به بيش از 11 ميليارد ريال گفت: 
قرارداد حدود 1۴ طرح بين سازمانى با 
دستگاه  های اجرايى از محل اعتبار بند 
»ز« تبصره »۹« قانون بودجه سال ۹۸ تا 

پايان امسال منعقد خواهد شد.

اعضای  از  نفر  دو  اعزام  به  وی 
هيأت علمى به فرصت مطالعاتى اساتيد 
شيوه نامه  مطابق  جامعه  و  صنعت  در 
مهندسى  توسعه  »شركت  به  وزارتى 
نفت« و »شركت صنايع توليدی كروز« 
اشاره و اظهار اميدواری كرد: اين دوره ها 
در افزايش ارتباط بين دانشگاه و جامعه 
و آشنايى اساتيد با مشکالت جامعه و 
در  دانشگاهيان  نقش آفرينى  و  صنعت 
حل مسائل جامعه و صنعت و نيز افزايش 
پروژه های تقاضامحور و پايان نامه ها و 
رساله های نيازمحور نقش مؤثری داشته 

باشد.
رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه 
بين  طرح  انتخاب ۴  از  كارآفرينى،  و 
سازمانى دانشگاه به عنوان طرح برگزيده 
ملى در دو سال اخير از طرف وزارت 

علوم و صنعت، معدن و تجارت خبر داد 
و اثربخشى اساتيد دانشگاه را در برخى 
عرصه های علمى از جمله پژوهش های 
سايبری،  امنيت  گردشگری،  كاربردی 

برق و HSE  قابل توجه دانست.
حاضر  حال  در  شد:  يادآور  وی 
تعداد ۳۲ نفر از همکاران در ۷۵ شورای 
پژوهشى و كميته تحقيقات دستگاه های 
شركت های  و  سازمان ها  اجرايى، 
عضويت  ملى  و  استانى  تخصصى 
دارند و به ارائه مشاوره های تخصصى 

مى پردازند.
بخش  در  شد:  يادآور  داوری 
اقدامات مهمى صورت  نيز  كارآفرينى 
گرفته از جمله ارائه درس دو واحدی 
مبانى كارآفرينى در دانشگاه كه با استقبال 
خوب دانشجويان روبرو شده و تاكنون 

در 10 نيمسال تحصيلى )در مجموع ۴۳ 
كالس برای 1۵۷۴ دانشجو( ارائه شده 

است.
وی تأسيس دفتر مشاوره كارآفرينى 
مركز  ديگر  برنامه های  از  را  تعاون  و 
برشمرد كه با مشاركت اداره  كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى برای ارائه مشاوره 
رايگان به منظور آشنايى بيشتر دانشجويان 
و فارغ التحصيالن با راه های ايجاد كسب 
و كار و قوانين و مقررات كسب و كار 

داير است.
رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و 
كارآفرينى برگزاری ۳0 كارگاه  آموزشى 
مختلف ويژه دانشجويان، اعضای هيأت 
علمى و كاركنان را از برنامه های ديگر 

مركز عنوان كرد.
داوری ضمن قدردانى از اساتيدی 
سازمانى  بين   طرح های  اجرای  در  كه 
و ساير همکاری های برون  دانشگاهى 
مشاركت فعال داشته اند، ابراز اميدواری 
كرد: با همت مديران استانى و مشاركت 
و  علمى  هيأت  اعضای  همه جانبه 
دانشجويان تحصيالت تکميلى دانشگاه، 
شاهد گسترش ارتباطات و همکاری های 
علمى بين دانشگاه و سازمان های اجرايى 
نقش  ارتقای  و  صنعتى  واحد های  و 
ابعاد علمى،  محوری دانشگاه در تمام 
تکنولوژيکى و فرهنگى جامعه و تحقق 

شعار »دانشگاه جامعه محور« باشيم.

پيام تبريک رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلی به مناسبت والدت 

حضرت علی)ع(، بزرگداشت 
مقام مرد  و روز پدر

والدت  مناسبت  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
حضرت على)ع(، بزرگداشت مقام مرد و روز پدر پيامى 

صادر كرد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت والدت حضرت 

على)ع(، بزرگداشت مقام مرد و روز پدر پيامى صادر كرد.
متن اين پيام به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اميرالمؤمنين على)ع( يک الگوی كامل برای همه است. 
سخنان حکمت آميز و درس های ماندگار او الگوی عالمان و 

دانشمندان و روشنفکران است.
مقام معظم رهبری

 اخالق نيکوی حضرت على)ع( زبانزد مردمان است. 
در بردباری و گذشت، از همه مردمان گوی سبقت را ربوده 

بود.
 اينجانب فرارسيدن والدت باسعادت حضرت على)ع(، 
بزرگداشت مقام مرد و روز پدر را خدمت كليه كاركنان و 
دانشجويان دانشگاه به ويژه برادران عزيز كه نقش ارزنده ای 
در رشد، توسعه و بالندگى دانشگاه دارند، تبريک عرض 

مى نمايم.
 اميد مى رود با تالش بيش ازپيش شما دانشگاهيان 
ارجمند، شاهد ارتقای دانشگاه در عرصه های مختلف ملى 

و بين المللى باشيم.
 عزيز حبيبى ينگجه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى
1۷ اسفند 1۳۹۸

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

پايش سالمت کارکنان دانشگاه 
محقق اردبيلی

رئيس مركز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشجويى 
دانشگاه محقق اردبيلى از 
پايش سالمت كاركنان اين 

دانشگاه خبر داد.
روابط  گزارش  به 
دكتر  دانشگاه،  عمومى 
فاطمه قنادی اصل از پايش 
اين  كاركنان  سالمت 

دانشگاه خبر داد و گفت: اين كار با هدف پايش اوليه 
سالمت كاركنان دانشگاه با اندازه گيری دمای بدن آنها و 
در صورت نياز سنجش سطح اشباع اكسيژن خون انجام 

گرفت.
باب  اين طرح توضيحاتى در  اينکه در  بيان  با  وی 
پيشگيری از ابتال به بيماری ويروس كرونا و عالئم اوليه 
آن به كاركنان ارائه شد، افزود: همچنين همزمان با اين طرح 
بازديدهای بهداشتى از دانشکده ها و ساختمان های دانشگاه 

نيز صورت گرفت.
قنادی اصل با اشاره به فعاليت های انجام شده توسط 
بخش های مختلف دانشگاه به منظور پيشگيری از شيوع 
پيام های  ارسال  گفت:  كرونا،  ويروس  از  ناشى  بيماری 
بهداشتى به كاركنان، اختصاص بخشى از فضای سايت 
آگاهى رسانى،  و  بهداشتى  پيام های  درج  برای  دانشگاه 
بازديدهای بهداشتى از بخش های مختلف دانشگاه، انتشار 
كليپ های كوتاه در فضای مجازی و غيره از جمله اين 

فعاليت ها باشد.
گفتنى است طرح پايش سالمت كاركنان توسط پايگاه 
دانشجويى  بهداشت، درمان و مشاوره  مقاومت و مركز 

دانشگاه اجرا شد.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی:
افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبار طرح های بین سازمانی نسبت به سال قبل

روسای  هماهنگى  نشست  در 
نهاد  دفاتر  مسئوالن  و  دانشگاه ها 
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگى 
اهتمام  اردبيل،  استان  دانشگاه های 
دانشگاه های استان در راستای پيشگيری 
از گسترش بيماری كرونا مورد تأكيد 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
در نشست هماهنگى روسای دانشگاه ها 
و مسئوالن دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
در  استان  دانشگاه های  اهتمام  اردبيل، 
راستای پيشگيری از گسترش بيماری 

كرونا مورد تأكيد قرار گرفت.

چهاردهمين دوره نمايشگاه كتاب آذربايجان با حضور مسئوالن 
دانشگاه و دانشجويان در دانشگاه محقق اردبيلى افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه گفت: برگزاری برنامه های فرهنگى و 

فرهنگ ساز مى تواند در ارتقای سطح فرهنگى جامعه مؤثر واقع شود.
دكتر عزيز حبيبى اضافه كرد: در كانون خطايى كارهای فرهنگى 
خوبى انجام شده است و اميدوارم اين چنين برنامه هايى توسط تشکل ها و 

كانون های دانشجويى ادامه داشته باشد.
وی با بيان اينکه كانون ها بايد در فضای برد- برد و دوستى فعاليت 
كنند، اضافه كرد: برگزاری نمايشگاه كتاب آذربايجان حركت مثبتى است 
و بعد از افتتاح ساختمان جديد كتابخانه دانشگاه تعدادی از اين كتاب ها 
را خريداری كرده و در قسمت جداگانه ای قرار مى دهيم تا عالقه مندان و 

پژوهشگران از آنها استفاده كنند.
الزم به ذكر است كه اين نمايشگاه به همت كانون خطايى دانشگاه 
از سوم تا هفدهم اسفندماه در سالن كتابخانه مركزی دانشگاه محقق 
اردبيلى برگزار مى شود و افراد عالقه مند از ساعت ۹ تا 1۸ مى توانند از 

اين نمايشگاه بازديد كنند.

در اين نشست با اشاره به بخشنامه 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در 

همايش ها،  كليه  لغو  خصوص،  اين 
سمينارها، اردوها، برنامه های عمومى 

و تجمعات در دانشگاه ها تأكيد شد.
پيشگيری  آموزش،  گرفتن  جدی 
سازی  آگاه  ضرورت  خودمراقبتى،  و 
و ايجاد آرامش در جامعه دانشگاهى 
و عموم مردم، رعايت بهداشت فردی 
و اجتماعى، پرهيز از استفاده از وسايل 
اداری مشترک، استفاده از ماسک برای 
افراد بيمار از ديگر مسائل مهم مطرح 

شده در اين نشست بود.
كليه  شد  مقرر  همچنين 
اطالع رسانى ها و ارائه آمار و اطالعات 
سوی  از  بيماری  اين  خصوص  در 
استان  پزشکى  علوم  دانشگاه  رئيس 

اردبيل انجام شود.

در نشست هماهنگی روسای دانشگاه های استان اردبیل مورد تأکید قرار گرفت:
اهتمام دانشگاه های استان اردبیل در راستای پیشگیری از گسترش بیماری کرونا

افتتاح چهاردهمین دوره نمایشگاه کتاب آذربایجان در دانشگاه
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دکتر حبیبی در مراسم تجلیل از فرزندان 
شهدای شاغل در دانشگاه:

بايد ادامه دهنده راه شهدا 
باشيم

 رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: همه ما موظف 
هستيم كه ادامه دهنده راه شهدا باشيم.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
در مراسم تجليل از فرزندان شهدای شاغل در دانشگاه 
محقق اردبيلى با بيان اين مطلب افزود: شهدا برای دفاع 
از نظام و انقالب اسالمى ايثارگری و فداكاری كردند و 
امروز همه ما بايد در هر مسئوليتى كه هستيم ادامه دهنده 

راه آنها باشيم.
وی با اشاره به اينکه خانواده و فرزندان شهدا به مانند 
پدرانشان برای توسعه و رشد دانشگاه و جامعه همت 
به خرج مى دهند، ادامه داد: همت فرزندان شهدا برای 

ارتقای سطح جامعه ستودنى و قابل تقدير است.
يادآور مى شود در اين مراسم از فرزندان شهدا كه 
در دانشگاه محقق اردبيلى شاغل هستند، با اهدای لوح و 

هدايايى تقدير شد.

مدیرعامل مرکز نیکوکاری دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

کمک يک ميليارد ريالی مرکز 
نيکوکاری دانشگاه محقق 

اردبيلی به دانشجويان نيازمند 
در سال ۱۳۹۸

مديرعامل مركز نيکوكاری دانشگاه محقق اردبيلى از 
كمک مالى يک ميليارد ريالى مركز نيکوكاری دانشگاه محقق 
اردبيلى به ۵۷۷ نفر از دانشجويان نيازمند اين دانشگاه در سال 

1۳۹۸ خبر داد.
عباس  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
راستای  در  دانشگاه  نيکوكاری  مركز  گفت:  اصل  فنى 
گره گشايى،كمک و حمايت از دانشجويان نيازمند و تأمين 
نيازهای اوليه و ضروری اين دانشجويان با همکاری كميته 
امداد امام خمينى)ره( و حمايت همکاران نيکوكار و خير 
دانشگاهى در سال 1۳۹۵ فعاليت خود را در اين دانشگاه 

آغاز كرده است.
وی با بيان اينکه اين مركز در سال 1۳۹۸ به تعداد ۵۷۷ 
نفر از دانشجويان نيازمند دانشگاه جمعاً مبلغ يک ميليارد ريال 
كمک مالى نموده است، افزود: از اين مبلغ كه 1۲۵ ميليون 
ريال به صورت قرض الحسنه بدون ضامن و با بازپرداخت 
سه ماهه و مبلغ ۸۷۵ ميليون ريال در قالب كمک بالعوض 
و در راستای كمک به تأمين بخشى از جهيزيه، بهداشت 
و درمان و تأمين هزينه های پزشکى، هزينه كار دانشجويى، 
به  غيره  و  غذا  كارت  شارژ  و  مايحتاج ضروری  تأمين 

دانشجويان نيازمند پرداخت شده است.
فنى اصل ضمن قدردانى از حمايت های مادی و معنوی 
مسئوالن و كاركنان دانشگاه از دانشجويان نيازمند، همکاران 

را در مساعدت هر چه بيشتر به اين مركز دعوت نمود.

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى رتبه اين 
دانشگاه در طرح پايش فارغ التحصيالن را 

تشريح كرد.
با  گفتگو  در  مصری  ترحم  دكتر 
روابط عمومى دانشگاه اظهار كرد: طبق 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  گزارش 
فناوری، ميانگين اشتغال فارغ التحصيالن 
دانشگاه محقق اردبيلى در مقطع دكتری 
رتبه پنجم، در مقطع كارشناسى ارشد رتبه 
هفتم و در مقطع كارشناسى رتبه شانزدهم 

در بين دانشگاه های كشور است.
نظام  يک  ايجاد  داد:  ادامه  وی 
خصوص  در  مناسب  اطالع رسانى 
فارغ التحصيالن  اشتغال  وضعيت 
دانشگاهى و آگاه بخشى بــه ذينفعان 
در رابطه با چگونگى وضعيت اشتغال 
هر يک از رشته های دانشگاهى مى تواند 
نقش به سزايى در سياست گذاری های 
آموزشى، هدايت دانشجويان به سمت 
بازار كار و كاهش  رشته های موردنياز 
نرخ بيکاری فارغ التحصيالن داشته باشد.

محقق  دانشگاه  دانشجويى  معاون 
اردبيلى از قرار گرفتن دانشگاه محقق 
دانشگاه  چهارمين  به عنوان  اردبيلى 
پژوهى  اعتياد  فعاليت های  حوزه  در 
استآن های سطح كشور و اولين دانشگاه 

بعد از استان تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
قرار  از  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
گرفتن دانشگاه محقق اردبيلى از قرار 
گرفتن دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان 
چهارمين دانشگاه در حوزه فعاليت های 
اعتياد پژوهى استآن های سطح كشور 

خبر داد.
وی افزود: اين خبر طى نامه ای از 
سوی مديركل دفتر تحقيقات و آموزش 
رياست  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
هماهنگى  شورای  دبير  به  جمهوری 

رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  مغان  طبيعى 
زمينى  در  فندق  و  زيتون  باغ  گفت: 
اين  در  مربع  متر  هزار  به مساحت ۶ 

دانشکده احداث شد.
با  گفتگو  در  عبادی  اصغر  دكتر 
روابط عمومى دانشگاه با اعالم اين خبر 
افزود: با پيگيری  ها و حمايت رئيس 
دانشگاه در خصوص اصالح و احيای 
قطعات باغ داخل دانشکده كشاورزی 
و منابع طبيعى مغان، اولين قطعه از اين 
با  باغات به همت همکاران دانشکده 
كاشت نهال  های اصالح شده زيتون و 

مستمر  پيمايش  افزود:  مصری 
فارغ التحصيالن،  اشتغال  نظام مند  و 
مهارت  دوره های  توسعه  و  ساماندهى 
فعال سازی  دانشگاه ها،  در  افزايى 
كاريابى  و  شغلى  مشاور  ساختارهای 
در دانشگاه ها، برقراری ارتباط مستمر و 
مستقيم با فارغ التحصيالن، نظام صالحيت 
حرفه ای و بهبود محتوای آموزشى برنامه 
درسى اهم اقدامات در اين زمينه مى باشد.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
ايجاد نظام مستمر ارزيابى و توسعه منابع 
انسانى كشور، يکى از اركان اصلى و مهم 
توسعه پايدار و توسعه مبتنى بر دانش 

اعالم  استان  مخدر  مواد  به  مبارزه 
فعال ترين  نامه  اين  در  كه  است  شده 
حوزه  در  كشور  سطح  دانشگاه های 
اعتيادپژوهى كه نسبت به ارسال مقاالت 
نموده اند،  مبادرت   1۳۹۸ سال  در 

فندق احيا گرديد.
وی ادامه داد: در اين راستا حدود 

است و مهمترين بخش يا زيرمجموعه 
توليد  و  ارزيابى، جمع آوری  نظام  اين 
داده های آماری مستمر از وضعيت نيروی 

انسانى است.
وی با بيان اينکه يکى از چالش های 
مهم در برابر نظام آموزش عالى كشور، 
انسانى،  نيروی  تأمين  در  توازن  عدم 
نيازهای كشور و  با  آموخته ها  تناسب 
دانش آموختگان  مناسب  اشتغال  عدم 
دانشگاهى است، اضافه كرد: اطالع از 
وضعيت دانش آموختگان دانشگاهى و 
پيمايش مسير شغلى آن ها دارای اهميت 
بسيار بااليى است و اين موضوع مى تواند 
علوم،  وزارت  برنامه ريزی های  در 
تحقيقات و فناوری و دانشگاه ها مؤثر 
واقع شود و همچنين اينگونه اطالعات 
مى تواند كمک مؤثری در برنامه های هر 
دانشگاه داشته باشد و لذا از نظر دانشگاه ها 

نيز حائز اهميت فراوان خواهد بود.
تأكيد  اينکه  به  اشاره  با  مصری 
اشتغال  مستمر  پيمايش  ساماندهى  بر 
اسناد  در  دانشگاهى  فارغ التحصيالن 

معرفى شده اند.
در  كرد:  تصريح  كوهيان  سياه 
دانشگاه های  از  مقاله   ۲۵۹ سالجاری 
كشور  سراسر  اسالمى  آزاد  و  دولتى 
شده  واصل  اعتيادپژوهى  فصلنامه  به 

۶0 اصله نهال زيتون و 1۴0 نهال فندق 
در قطعه زمين ۶هزار متر مربعى مجاور 

باالدستى بيش ازپيش بر اهميت موضوع  
افزوده است، ادامه داد: فرهنگ سازی رصد 
وضعيت دانش آموختگان در دانشگاه ها و 
نظام  ايجاد  عالى،  آموزش  مؤسسات 
در  ذی نفعان  به  اطالع رسانى  مناسب 
از  يک  هر  اشتغال  وضعيت  با  رابطه 
رشته های دانشگاهى به منظور آگاهى 
بخشى به متقاضيان آموزش عالى، رصد 
آمار و اطالعات در خصوص رشته های 
آموزشى مازاد و موردنياز بازار كار و ارائه 
اطالعات نتايج به مراجع ذی ربط، رصد 
مستمر ظرفيت های محيطى و شرايط 
بازار كار محلى و منطقه ای، بررسى ابعاد 
اقتصادی و اشتغالى رشته های دانشگاهى 
در تعامل با ديگر گروه ها و كميته های 
تخصصى وزارت علوم، شناسايى شکاف 
دانشى و مهارتى دانش آموختگان در بازار 
كار و ترسيم وضعيت كلى اشتغال و 
آموزش عالى  دانش آموختگان  بيکاری 
در رشته ها و مقاطع زمانى مختلف برخى 
از اهداف پيمايش اشتغال فارغ التحصيالن 

دانشگاهى مى باشد.

كه از اين تعداد ۶0 مقاله)1۵ مقاله در 
هر شماره( توسط داوران فصلنامه كه 
دارای مرتبه علمى دانشگاهى بوده، با 
دقت الزم بررسى و ضمن داوری مورد 
پذيرش قرار گرفته و به چاپ رسيده 

است.
محقق  دانشگاه  دانشجويى  معاون 
اردبيلى با بيان اينکه دانشگاه های عالمه 
تهران،  خوارزمى  تهران،  طباطبايى 
تبريز،  اردبيلى،  الزهرای تهران، محقق 
رازی كرمانشاه، اروميه، كرمان و يزد به 
ترتيب فعال ترين دانشگاه هايى هستند 
ارسال  به  نسبت  اعتياد  حوزه  در  كه 
نموده اند، خاطرنشان  مبادرت  مقاالت 
كرد: رويکرد مقاالت پذيرفته شده نيز 
روان شناختى، جامعه شناختى، فرهنگى، 

زيستى و معنوی بوده است.

مزرعه تحقيقاتى غرس گرديد.
عبادی ادامه داد: نهال  های زيتون 
از رقم زرد كنسروی و نهال  های فندق 
از ارقام سه  گروب، فيلتر و روند مى  
باشد كه با شرايط آب و هوايى منطقه 

نيز سازگار هستند.
رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
طبيعى مغان دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
برای  ای  مقدمه   باغ  اين  احداث  كرد: 
احيای كل قطعات باغ دانشکده خواهد 
بود و در سال های آينده با آماده سازی 
بقيه قطعات نيز به صورت باغ  های مدرن 

با آبياری قطره ای احيا خواهد گرديد.

دکتر مصری تشریح کرد:

رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در طرح پایش فارغ التحصیالن

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

قرار گرفتن دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان چهارمین دانشگاه در حوزه 
فعالیت های اعتیاد پژوهی استان های سطح کشور

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان:

احداث باغ زیتون و فندق در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
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پیام تسلیت

دکتر  رضایی،  عسگر  آقایان  جناب  ارجمند  همکاران 
منصور راسخ، اسد قلیزاده، خاقان آزاد و عامر قدیمی 
تسلیت  محترمتان  و خانواده  به شما  را  وارده  مصیبت 
متعال  از درگاه خداوند  برای مرحومین  نموده،  عرض 
مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و 

اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: طرح پژوهشى عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان »طرح 

برگزيده ممتاز كشوری« شناخته شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
خبر،  اين  اعالم  با  پور  بضاعت  ابوالفضل 
افزود: با توجه به نام گذاری امسال به نام سال 
»رونق توليد« و در راستای رونق توليد و حل 
معضالت منطقه و همچنين تقويت ارتباط 
با  استان  هر  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها 
بخش های مختلف جامعه و صنعت، وزارت 
عتف اقدام به شناسايى طرح های برگزيده 
نمود و پس از ارزيابى، طرح پژوهشى بين 
با موضوع »  سازمانى دكتر شهرام جمالى 
از  پيشگيری  و  حوادث  به  فوری  واكنش 
تهديدات و آسيب پذيری های فضای تبادل 
اطالعات« به عنوان يکى از طرح های برگزيده 
اعالم  طبق  و  شد  معرفى  كشوری  ممتاز 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه 
محقق اردبيلى در بين 11 دانشگاه فعال در 
رفع مشکالت جامعه و رونق توليد در سال 

1۳۹۸ قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 

برگزيده  طرح  ميان ۵1  در  افزود:  اردبيلى 
استان های سراسر كشور، سه طرح پژوهشى 
اردبيلى   محقق  دانشگاه  از  سازمانى  بين 
عنوان  با  صفرزاده  اكبر  دكتر  طرح  شامل 
رسوبزدايى  فيزيکى  و  عددی  »مدل سازی 

دكتر  طرح  مغان«،   و  ميل  سد  مخزن  از 
اردوان قربانى، دكتر مهدی معمری و دكتر 
رئوف مصطفى زاده با عنوان »توانمندسازی 
اجرای  در  دست اندركاران  مشاركت  و 
پروژه های آبخيزداری استان اردبيل« و طرح 

موضوع  با  جمالى  شهرام  دكتر  پژوهشى 
» واكنش فوری به حوادث و پيشگيری از 
تهديدات و آسيب پذيری های فضای تبادل 
پژوهشى  داشتند كه طرح  قرار  اطالعات« 
علمى  هيات  عضو  جمالى  شهرام  دكتر 
دانشگاه محقق اردبيلى به  همراه 10 طرح 
ديگر از ساير دانشگاه های كشور  به عنوان 
طرح برگزيده ممتاز كشوری انتخاب شدند و 
از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با 
اختصاص گرنت پژوهشى مورد تشويق قرار 

خواهند گرفت.
بضاعت پور يادآور شد: سامانه منتج 
شده از طرح دكتر شهرام جمالى با موضوع 
» واكنش فوری به حوادث و پيشگيری از 
تهديدات و آسيب پذيری های فضای تبادل 
اطالعات« قبالً نيز توسط وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات به عنوان سامانه برگزيده 

كشوری رونمايى شده بود.
وی ضمن تبريک به همه همکاران فعال 
لزوم  بر  بين سازمانى،  زمينه طرح های  در 
توجه بيشتر همکاران به اجرای پژوهش های 
دانشگاه  اهداف  تحقق  و  تقاضامحور 

جامعه محور تأكيد كرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان »طرح برگزیده ممتاز کشوری« شناخته شد

پیام تبریک

انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقای مهندس رسول 
الیاسیان به سمت سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های 
عمرانی دانشگاه و مهندس افشین ناصری به سمت سرپرست مدیریت 
سبز دانشگاه را تبریک عرض نموده و از زحمات جناب آقای دکتر بهرام 
بر طرح های عمرانی  امور فنی و نظارت  گسیلی در سمت مدیریت 

دانشگاه نهایت تقدیر و تشکر را داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبيلى:

نفرات و تيم های برتر 
مسابقات ورزشی کارکنان 

دانشگاه مشخص شدند

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: نفرات و تيم های برتر مسابقات ورزشى كاركنان 

دانشگاه مشخص شدند.
دكتر اميرعلى جعفرنژاد در گفتگو با روابط عمومى 
با اعالم اين خبر افزود: به مناسبت گراميداشت دهه فجر 
مسابقات ورزشى بين كاركنان دانشگاه در دو بخش تيمى 

و انفرادی برگزار شد.
وی اضافه كرد: در مسابقه تنيس روی ميز، دكتر 
اسکندری  اهلل  حبيب  دكتر  اول،  مقام  عباسى  رسول 
مقام دوم و يوسف بهرو و دكتر بهرام ناصری مقام سوم 

مشترک را كسب كردند.
مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبيلى 
با اشاره به نتيجه مسابقات بدمينتون اين دوره از مسابقات 
تصريح كرد: قاسم قديری، افشين ناصری و امير نعمتى 
توانستند به ترتيب مقام های اول تا سوم مسابقات بدمينتون 

را از آن خود كنند.
جعفرنژاد ادامه داد: دكتر رقيه افرونده مقام اول، 
مريم نعمتى مقام دوم و سهيال كمالى و رحيمه قربانى 
مشتركا مقام سوم مسابقات بدمينتون بانوان را كسب 

كردند.
وی با بيان اينکه ميترا اجودی مقدم، مريم اسديان 
و گلناز بشيری به ترتيب در جايگاه های اول تا سوم 
شطرنج بانوان ايستادند، اضافه كرد: در فوتسال بانوان 
سازمان  تيم  اول،  مقام  دانشجويى  معاونت  تيم  هم 
مركزی مقام دوم و تيم دانشکده علوم مقام سوم را به 

دست آوردند.
مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: در واليبال بانوان هم تيم معاونت دانشجويى مقام 
اول، تيم دانشکده علوم مقام دوم و تيم سازمان مركزی 

مقام سوم  را كسب كردند.

اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
اتحاديه  روسای  آنالين  نشست  در 

دانشگاه های آسيای ميانه شركت كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر  و  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
گروه  رئيس  ابراهيم  آل  محمدتقى 
همکاری های علمى و بين المللى دانشگاه 
محقق اردبيلى در نشست آنالين روسای 
اتحاديه دانشگاه های آسيای ميانه شركت 

كردند.
در اين نشست كه با هدف انجام 
برگزاری  برای  الزم  هماهنگى های 
اعضای  عمومى  نشست  دومين 
صباح  دكتر  گرديد،  برگزار  اتحاديه 
الدين بالچى رئيس اتحاديه و رئيس 
دانشگاه ماناس ضمن تقدير از دانشگاه 
محقق اردبيلى به جهت ميزبانى اولين 
نشست عمومى اعضای اتحاديه، اظهار 

و  نزديک  آينده  در  كرد:  اميدواری 
پس از حل مشکالت به وجود آمده 
در  كرونا  ويروس  شيوع  از  ناشى 
انجام  جهت  طرفين  حضور  منطقه، 

فعاليت های مشترک افزايش يابد.

 دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز ديدار حضوری برای 
پيشبرد اهداف مشترک را در آينده مهم 
دانست و از روسای دانشگاه های عضو 
اتحاديه برای حضور در اردبيل و رايزنى 

مشترک  همکاری های  طراحى  برای 
دعوت كرد.

در  همچنين  نشست  اين   در 
سری  اولين  برگزاری  خصوص 
مسابقات مشترک ورزشى توسط اتحاديه 
به ميزبانى دانشگاه كارس تركيه با حضور 

۹ تيم هماهنگى به عمل آمد.
دانشگاه های  اتحاديه  است  گفتنى 
آسيای ميانه متشکل از دانشگاه هايى از 
كشورهای قزاقستان، تركيه، آذربايجان، 
كره،  گرجستان،  چين،  افغانستان، 
شمالى،  قبرس  مقدونيه،  قرقيزستان، 
اكراين،  روسيه،  تاجيکستان،  پاكستان، 
ازبکستان، مغولستان و ايران است كه 
اولين نشست اعضای اين اتحاديه در 
سال 1۳۹۶ به ميزبان جمهوری اسالمى 
ايران در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.

شرکت رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در نشست آنالین روسای اتحادیه دانشگاه های آسیای میانه


