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

نورباران كرده  ايد.
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 تولید مقاالت داغ و 
پر استناد در دانشگاه 

محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه خبر داد:

ورود تحسین برانگیز 
دانشگاه محقق اردبیلی 

به رتبه بندی تایمز 
۲۰۲۱ دانشگاه های 
برتر جهان با کسب 

رتبه سوم دانشگاه های 
جامع کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
عنوان کرد:
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مجالت علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی در 
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 نشریات وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری
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صفحه7

با ارتباط آنالین وزیر علوم و حضور مسئوالن استانی؛

کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

صفحه2

و  استان  در  ولى فقيه  نماينده 
امام جمعه اردبيل گفت: موفقيت های 
دانشگاه محقق اردبيلى در احيای غرور 
مقدس اهالى استان خطير است و بنده 
از طرف اهالى استان از دستاوردهای 

اين دانشگاه تشکر مى كنم.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 

آيت اهلل سيد حسن عاملى در 
دانشگاه  دانشگاهيان  ديدار 
مناسبت  به  محقق اردبيلى 
جديد  تحصيلى  سال  آغاز 
دانشگاه ها بابيان اين مطلب 
افزود: اين موفقيت ها حاصل 

كار جمعى بوده است.
در  اينکه  بابيان  وی 
جامعه هر قشری نقشى دارد 
اما دانشگاه ها نقش حساسى 
دارند، تصريح كرد: بايد در 
توليد علم در سطح جهانى 

سهيم باشيم.
نماينده ولى فقيه در استان 
بابيان  اردبيل  امام جمعه  و 
دانشگاه  قرارگيری  اينکه 

تايمز  رتبه بندی  در  محقق اردبيلى 
۲۰۲۱ بيش ازحد ارزشمند بوده و از 
انقالب اسالمى است، اظهار  بركات 
را  دانشگاه ها  علمى  بنيه  بايد  كرد: 
زيرساخت های الزم  و  كرده  تقويت 
را برای جذب دانشجويان بين المللى 

فراهم كنيم.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
اكنون حدود  هم  دانشگاه  اين  اينکه 

و  داشته  علمى  هيات  عضو  نفر   ۴۰۰
۲۷۳ رشته تحصيلى در مقاطع مختلف 
تحصيلى فعال است، تصريح كرد: مجوز 
فعاليت ۳ پژوهشکده، ۳ مركز تحقيقاتى 
و ۱۵ هسته پژوهش را دريافت كرده ايم 
آغاز  را  فعاليت های خود  مراكز  اين  و 

كرده اند.

دكتر عزيز حبيبى بابيان اينکه دانشگاه 
محقق اردبيلى در وبومتری ۴۴۵ پله در 
رتبه بندی جهانى و ۱۳ پله در رتبه بندی 
تصريح  است،  داشته  ارتقا  كشوری 
كرد: در سال ۲۰۱۹ به رتبه بندی گرين 
متری وارد شده و رتبه ۴۲۷ جهانى و ۹ 

كشوری را كسب كرديم.
دانشگاه  ورود  اينکه  بابيان  وی 
تايمز  رتبه بندی  به  محقق اردبيلى 

دانشگاه  فعاليت های  بيت  شاه   ۲۰۲۱
سال  در  كرد:  تصريح  است،  بوده 
۲۰۲۱ تعداد ۴۷ دانشگاه از جمهوری 
اسالمى ايران در جمع ۱۵۲۷ دانشگاه 
كه  است  گرفته  قرار  جهان  برتر 
شايستگى  به  محقق اردبيلى  دانشگاه 
در رتبه بندی جهانى در بازه ۶۰۱-۸۰۰ 

جامع  دانشگاه های  بين  در  و  جهانى 
كشور به همراه دانشگاه های كردستان، 
رتبه  ياسوج  و  بهشتى  شهيد  تبريز،  
سوم، در بين دانشگاه های تابعه وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری رتبه هفتم 
و در بين كل دانشگاه های كشور رتبه 

يازدهم را كسب كرده است.
حبيبى با اشاره به اينکه فعاليت های 
علمى بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى 

ادامه  است،  يافته  افزايش  درصد   ۱۶۴
داد: در حوزه عمرانى كتابخانه مركزی و 
دانشکده علوم اجتماعى با حضور آنالين 
وزير علوم افتتاح شد و بقيه پروژه ها هم 

در حال پيگيری و اجرا هستند.
ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
داد: در حوزه فرهنگى و اجتماعى هم 
كارهای ارزنده ای در دانشگاه 
تعامل  و  است  شده  انجام 
مسئوالن دانشگاه در باالترين 

سطح است.
نهاد  دفاتر  رئيس 
نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل 
و مسئول دفتر نهاد نمايندگى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تشکيل  محقق اردبيلى گفت: 
كارگروه  فکر  اتاق  مبتکرانه 
فرهنگى و تشکيل اتاق فکر 
حجاب و عفاف موجب شد 
كه برنامه های فرهنگى به نحو 

احسن اجرا شود.
حجت االسالم و المسلمين 
برنامه های  كرد:  اظهار  حسنى  عبداهلل 
در  اردبيل  استان  دانشگاه های  فرهنگى 
قالب سند اسالمى شدن دانشگاه ها پيش 

مى رود.
متأهلى  خوابگاه  اولين  افزود:  وی 
خيرساز دانشگاه محقق اردبيلى تا ۳ ماه 
ديگر تکميل مى شود و با كمک اساتيد 
تومان  ميليون  دانشگاه ۱۰۰  كاركنان  و 

كمک مؤمنانه انجام داديم.

موفقیت های دانشگاه محقق اردبیلی در احیای غرور مقدس
 اهالی استان خطیر است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل: معاون وزیر علوم در جمع خبرنگاران:

رشد علمی و پژوهشی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

در سطح دانشگاه های برتر 
کشور است

معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: رشد علمى و 
پژوهشى دانشگاه محقق اردبيلى در سطح دانشگاه های 

برتر كشور است.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
غالمحسين رحيمى در جمع خبرنگاران با اعالم اين 
مطلب افزود: با توجه به توانمندی و نيز رشد كيفى 
بخش های  در  محقق اردبيلى  دانشگاه  قابل تحسين 
زيرساخت های  شدن  آماده  و  پژوهشى  و  علمى 
الزم  در اين دانشگاه، در افزايش كمى رشته هايى كه 
موردنياز استان هست، مساعدت الزم توسط وزارت 

علوم انجام خواهد شد.
بعد  هفته  از  داريم  آمادگى  كرد:  اضافه  وی 
در  را  مهندسى  و  فنى  پرديس  راه اندازی  استارت 

دانشگاه محقق اردبيلى بزنيم.
معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری ادامه داد: در نمين دانشکده فناوری های 
نوين دانشگاه محقق اردبيلى هم  اكنون فعال است 
و گسترش محدود كمى نيز خواهيم داشت و بايد 
اين  تا مقطع دكترا در  تالش شود برخى رشته ها 

دانشکده راه اندازی شود.
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رئیس دانشگاه خبر داد:

ورود تحسین برانگیز 
دانشگاه محقق اردبیلی به 
رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱ 

دانشگاه های برتر جهان 
با کسب رتبه سوم 

دانشگاه های جامع کشور

ورود  از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
تحسين برانگيز دانشگاه محقق اردبيلى به رتبه بندی 
تايمز ۲۰۲۱ دانشگاه های برتر جهان با كسب رتبه 

سوم دانشگاه های جامع كشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
 ۲۰۲۱ سال  در  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  حبيبى 
ايران  اسالمى  جمهوری  از  دانشگاه   ۴۷ تعداد 
گرفته  قرار  جهان  برتر  دانشگاه   ۱۵۲۷ جمع  در 
شايستگى  به  محقق اردبيلى  دانشگاه  كه  است 
جهانى   ۶۰۱-۸۰۰ بازه  در  جهانى  رتبه بندی  در 
همراه  به  كشور  جامع  دانشگاه های  بين  در  و 
و  بهشتى  شهيد  تبريز،   كردستان،  دانشگاه های 
تابعه  دانشگاه های  بين  در  سوم،  رتبه  ياسوج 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رتبه هفتم و در 
بين كل دانشگاه های كشور رتبه يازدهم را كسب 

كرده است.
از   يکى  تايمز  رتبه بندی  پايگاه  افزود:  وی 
است  رتبه بندی  بين المللى  نظام های  معتبرين 
در  را  عالى  آموزش  مراكز   ۲۰۰۴ سال  از  كه 
قرار  رتبه بندی  و  ارزيابى  مورد  دنيا  سراسر 

داده است.
قالب  در  رتبه بندی  اين  كرد:  تصريح  حبيبى 
۵ معيار كلى آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش 
با وزن ۳۰ درصد،  با وزن ۳۰ درصد، استنادات 
با  ارتباط  با وزن ۷.۵ درصد و  بين المللى  وجهه 
و  است  گرفته   بهره  درصد   ۲.۵ وزن  با  صنعت 
منبع اطالعاتى مورد استفاده در رتبه بندی ۲۰۲۱ 
كه  بوده    SCOPUS پايگاه  استنادی  داده های 
برای توليدات علمى برای دوره ۵ ساله ۲۰۱۵-

را   ۲۰۲۰-۲۰۱۵ دوره  برای  استنادات  و   ۲۰۱۹
شامل شده است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به ورود 
برای  محقق اردبيلى  دانشگاه  قدرتمند  و  شايسته 
اولين بار در رتبه بندی تايمز دانشگاه های جهان، 
خاطرنشان كرد: توفيقات حاصل شده و شتاب دار 
دانشگاه در زمينه های مختلف مرهون عزم، اراده و 
تالش و كوشش بى وقفه همه اعضای هيات علمى 
انديشمند، دانشجويان مستعد و خالق، كارمندان 
در  دانشگاه  هدفمند  برنامه ريزی های  و  پرتالش 
حوزه پژوهش و فناوری است كه نمونه بارز آن 
ورود در رتبه بندی های مختلف جهانى در دو سال 

اخير بوده است.

علوم،  وزير  آنالين  ارتباط  با 
تحقيقات و فناوری و حضور مسئوالن 
دانشکده  و  مركزی  كتابخانه  استانى، 
علوم اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
علوم،  وزير  غالمى  منصور  دكتر 
تحقيقات و فناوری در ارتباط آنالين 
با مراسم افتتاحيه اين پروژه ها گفت: 
حمايت های صورت گرفته از دانشگاه 
نشان  را  به خوبى خود  محقق اردبيلى 
ادامه  اين حمايت ها  به  ما  و  مى دهد 

خواهيم داد.
تمام  از  بايد  اينکه  بابيان  وی 
ظرفيت های دانشگاه ها حمايت شود، 
اثرگذاری  شاهد  امروز  كرد:  تصريح 
دانشگاه محقق اردبيلى در سطح استان 

و كشور هستيم.
استاندار  بهنامجو  اكبر  مهندس 
دانشگاه  اينکه  بابيان  هم  اردبيل 
محقق اردبيلى كارهای خوبى انجام داده 
در  دانشگاه  اين  كرد:  تصريح  است، 
زمينه تربيت نيروی انسانى متخصص 
ما  و  است  برداشته  مؤثری  گام های 
حمايت  دانشگاه  اين  از حركت های 

مى كنيم.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و 
اسالمى  شورای  مجلس  در  سرعين 
را  دانشگاه ها  بتوانيم  اگر  گفت:  هم 
توسعه دهيم، در آن صورت مى توان 
در شرايط تحريم كمک حال كشور در 

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
گفت: رشد و ارتقای دانشگاه مرهون 
زحمات، تالش ها و خدمات كاركنان 

است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
تجليل  مراسم  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
از كارمندان نمونه دانشگاه بابيان اين 
افزود: كوشش و تالش برای  مطلب 
و  است  ارزنده ای  كار  كشور  اعتالی 
در اين شرايط خاص كشور كارمندان 
دانشگاه به بهترين وجه به وظائف خود 

عمل مى كنند.
علمى  توليدات  اينکه  بابيان  وی 
سال   ۲.۵ در  محقق اردبيلى  دانشگاه 
گذشته به اندازه ۴۰ سال است، تصريح 
استنادی  پايگاه  اعالم  اساس  بر  كرد: 
نتايج  و   )  )ISC اسالم  جهان  علوم 
 ،)۱۳۹۸-۱۳۹۷( جديد  رتبه بندی 
دانشگاه محقق اردبيلى با ۱۲ پله صعود، 
در سال ۹۸ نسبت به دو سال قبل، در 
 ۳۰ رتبه  و  گرفت  قرار   ۲۱-۳۰ بازه 
كشوری را در بين دانشگاه های جامع 

به خود اختصاص داده است.
رشد  ميانگين  داد:  ادامه  حبيبى 
 ۱۳.۲ كشور  دانشگاه های  علمى 
اما رشد علمى دانشگاه  درصد است 
محقق اردبيلى ۵۸ درصد است كه نشان 

توسعه ابعاد مختلف باشيم.
بابيان  بدری  صديف  مهندس 
علمى  مقاالت  ارزيابى  اينکه 
دانشگاه ها نشان مى دهد كه دانشگاه ها 
تصريح  هستند،  غنى  علمى  ازنظر 
كرد: با تکيه بر نتايج تحقيقات علمى 
و دانشگاهى مى توان توسعه كشور را 

هموار كرد.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
دانشگاه  اين  پروژه های  به  اشاره  با 
با  دانشگاه  مركزی  كتابخانه  گفت: 
زمينى  در  ريالى  ميليارد   ۲۴۵ اعتبار 
به مساحت ۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع 
امروز به بهره برداری مى رسد و اين 
پروژه در سال ۱۳۸۷ شروع شده بود.
كرد:  اضافه  حبيبى  عزيز  دكتر 
اجتماعى  علوم  دانشکده  ساختمان 

مى دهد دانشگاه محقق اردبيلى رتبه اول 
دانشگاه های  بين  در  را  علمى  رشد 

كشور را دارد.
با  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
عمرانى  فعاليت های  اينکه  به  اشاره 
مسئوالن  موردتقدير  دانشگاه  اين 
تصريح  است،  گرفته  قرار  مختلف 
كرد: هفته آينده پروژه كتابخانه مركزی 
و ساختمان دانشکده علوم اجتماعى 

افتتاح خواهد شد.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه  در  رهبری 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 

هم در سال ۱۳۹۱ شروع شده كه با 
اعتبار ۱۲۰ ميليارد ريالى و در زمينى به 
مساحت ۵ هزار مترمربع امروز افتتاح 

مى شود.
پروژه های  ديگر  به  اشاره  با  وی 
محقق اردبيلى  دانشگاه  شده  افتتاح 
بخش  محوطه سازی  اول  فاز  افزود: 
و  شرقى  سايت  برق  توسعه  شرقى، 
اجرای  آب،  پمپاژ  ايستگاه  بهسازی 
محوطه خوابگاه ها و چمن مصنوعى 
تعميرات  ورزشى،  ادوات  نصب  و 
دانشکده  شماره ۲  ساختمان  اساسى 
كشاورزی، تعميرات اساسى ساختمان 
۸ واحدی وياليى خوابگاهى، خريد 
خريد  مركزی،  كتابخانه  تجهيزات 
اجتماعى  علوم  دانشکده  تجهيزات 
و  آزمايشگاهى  تجهيزات  خريد  و 

هم گفت: مدير در زمان كمبودها هنر 
مديريتى خود را نشان مى دهد و دكتر 
حبيبى در دو سال گذشته با همکاری 
كمبودها  باوجود  مجموعه ها  تمامى 
انجام  خوبى  كارهای  است  توانسته 

دهد.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى اضافه كرد: تربيت نسل سالم 
آينده كشور و نظام را تضمين مى كند 
دانشگاه  كاركنان  تمامى  بنابراين 
مى توانند الگويى برای دانشجويان اين 

دانشگاه باشند.
دانشگاه  مالى  و  اداری  معاون 
محقق اردبيلى هم گفت: طى دو سال 

ديگر  از  پروژه های  ديگر  از  كارگاهى 
امروز  كه  بود  دانشگاه  اين  پروژه های 

افتتاح شد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
اين  پروژه   ۱۰ برای  درمجموع  كرد: 
شده  هزينه  ريال  ميليارد  دانشگاه ۷۰۷ 
است كه امروز افتتاح شد و در اختيار 
قرار  كشور  و  استان  دانشگاهى  جامعه 

گرفت.
پله ای   ۱۲ ارتقای  به  اشاره  با  وی 
رتبه دانشگاه محقق اردبيلى در رتبه بندی 
گذشته  سال  دو  به  نسبت   ISC جديد 
تشريح كرد: ارتقای ۲۱۵ پله ای جايگاه 
رتبه بندی  در  محقق اردبيلى  دانشگاه 
 ۶ و  جهان  دانشگاه های  وبومتريکس 
پله ای در بين دانشگاه های كشور در ۶ 
ماهه اخير از ديگر دستاوردهای دانشگاه 

محقق اردبيلى است.
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه  در  رهبری 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
در  محقق اردبيلى  دانشگاه  گفت:  هم 
سال های اخير كارهای ارزنده ای انجام 
تقدير  قابل  كارها  اين  كه  است  داده 

است.
عبداهلل  المسلمين  و  حجت االسالم 
حسنى اضافه كرد: اين دانشگاه صرفاً در 
زمينه عمرانى فعاليت نداشته است بلکه 
در حوزه دينى و فرهنگى هم گام های 

مؤثری برداشته است.

گذشته در راستای مديريت سبز فضای 
افزايش  هکتار  دانشگاه حدود ۱۹  سبز 

يافته است.
در  كرد:  اضافه  قربانى  اردوان  دكتر 
فضای  مترمربع  هزار   ۳۵ حاضر  حال 

فيزيکى در حال ساخت است.
الزم به ذكر است كه در اين مراسم 
نظرات و  ارائه  به  مسئوالن و كارمندان 

پيشنهاد های خود پرداختند.
رستمى،  خياط  بهروز  از  همچنين 
سيروس  سبحانى،  بهروز  قولى،  رقيه 
محمدی، حسن معانى، فيروز پيرنيا، عزيز 
نخستين فعال، افسانه حيدری وند، امين 
خان سلطانى، موسى ستاری سادات، مير 
صادق فاضل دولت آبادی، بهنام رمضانى، 
سجاد  آزاد،  خاقان  بخشايش،  رباب 
مألوفى،  نقى  كارگر،  حبيب  پورعباس، 
عقيل  احمدی،  بهزاد  عبداللهى،  مژگان 
رحيمى،  اكبر  اعتباری،  توكل  فوالدی، 
مهرداد حسن زاده، فاضل نظافت، عدالت 
شيرمحمدی، لطيف احمدی نژاد، محمد 
عزيزی، ابراهيم موسوی، فريدون آذرمى 
كارمندان  به عنوان  فرخى  محمدرضا  و 
و  تجليل   ۹۹ سال  در  دانشگاه  نمونه 
همچنين دكتر اهلل قاسمى و شاپور رنجبر 
دو همکار بازنشسته دانشگاه در سالجاری 

تقدير شد.

با ارتباط آنالین وزیر علوم و حضور مسئوالن استانی؛

کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

دکتر حبیبی در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه:

رشد و ارتقای دانشگاه مرهون زحمات کارکنان است
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از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
نظام  در  دانشگاه  اين  رتبه  ارتقای 
در   )ISC( سى  اس  آی  رتبه بندی 
خبر  كشور  جامع  دانشگاه های  بين 

داد.
دكتر عزيز حبيبى ينگجه در گفتگو 
با روابط عمومى دانشگاه با اعالم اين 
پايگاه  اعالم  اساس  بر  افزود:  خبر 
و   )ISC( اسالم  علوم جهان  استنادی 
نتايج رتبه بندی جديد )۱۳۹۸-۱۳۹۷(، 
دانشگاه محقق اردبيلى با ۱۲ پله صعود، 
در سال ۹۸ نسبت به دو سال قبل، در 
 ۳۰ رتبه  و  گرفت  قرار   ۲۱-۳۰ بازه 
كشوری را در بين دانشگاه های جامع 

به خود اختصاص داده است.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس   
دانشگاه های  رتبه بندی  كرد:  اضافه 

بر  و   ISC طرف  از  هرساله  كشور 
اساس معيارها و شاخص های پنج گانه 
پژوهشى، آموزشى، وجهه بين المللى، 
فعاليت های  و  تسهيالت-امکانات 

مى گيرد  انجام  اقتصادی  و  اجتماعى 
كه اطالعات پژوهشى رتبه بندی سال 
زمانى   بازه  به  مربوط   ۱۳۹۸-۱۳۹۷
پرسشنامه  اطالعات  و   ۲۰۱۷-۲۰۱۵

مربوطه مربوط به بازه زمانى ۱۳۹۶-
۱۳۹۴ بوده است.  

به گفته حبيبى، توفيق حاصل و 
رشد شتاب دار دانشگاه در زمينه های 
مختلف مرهون عزم، اراده و تالش 
اعضای  همه  بى وقفه  كوشش  و 
دانشجويان  انديشمند،  علمى  هيات 
مستعد و خالق و كارمندان پرتالش 

است.
توجه  قابل  رشد  به  اشاره  با  وی 
تعداد مدارک ثبت شده در سال اخير در 
 Scopus و Web of Science پايگاه های
و بهبود شاخص های رتبه بندی، اظهار 
در  آينده  سال های  كرد:  اميدواری 
بيشتر،  همدلى  و  الهى  الطاف  سايه 
شاهد ارتقای بيش ازپيش رتبه دانشگاه 

محقق اردبيلى باشيم.

انتخاب دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان 
دستگاه برتر جشنواره

 شهید رجایی استان اردبیل

گروه  برتر  دستگاه  به عنوان  محقق اردبيلى  دانشگاه 
آموزشى، پژوهشى و فرهنگى جشنواره شهيد رجايى استان 

اردبيل در سال ۱۳۹۸ انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، مهندس اكبر بهنام 
جو استاندار اردبيل در مراسم معرفى و تجليل از دستگاه های 
برتر در جشنواره شهيد رجايى استان اردبيل بابيان اينکه در 
حال حاضر استان اردبيل به سمت توسعه و رشد در حال 
حركت بوده و شاهد جهش خوبى در اين خصوص هستيم، 
گفت: اين رشد و توسعه مديون تالش مديران و فعاليت 

كاركنان دستگاه های اجرايى است.
وی بابيان اينکه دانشگاه محقق اردبيلى از زمان حضور 
دكتر حبيبى شاهد جهش خوبى بوده است، افزود: طى 
سال های اخير شاهد افزايش بهره وری در دانشگاه بوديم و 

رتبه دانشگاه در مجامع ملى و بين المللى ارتقا يافته است.
گفتنى است ارزيابى عملکرد دستگاه های اجرايى هرساله 
انجام و نتيجه آن در جشنواره شهيد رجايى اعالم مى شود كه 
دانشگاه محقق اردبيلى بر اساس نتايج نظام سنجش و ارزيابى 
عملکرد شاخص های عمومى و اختصاصى در جشنواره 
شهيد رجايى سال ۱۳۹۸ استان اردبيل به عنوان دستگاه برتر 

گروه آموزشى، پژوهشى و فرهنگى انتخاب شده است.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

دریافت جایزه بنیاد البرز 
توسط دانشجوی دکتری 

دانشگاه محقق اردبیلی

رئيس دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: سميه محمدی حميدی دانشجوی مقطع دكتری رشته  
جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشگاه محقق اردبيلى، موفق 

به دريافت جايزه بنياد البرز شد.
محمد  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حسن زاده گفت: سميه محمدی حميدی دانشجوی مقطع 
دكتری رشته  جغرافيا و برنامه ريزی شهری دانشگاه محقق 

اردبيلى، موفق به دريافت جايزه بنياد البرز شد.
وی افزود: پنجاه و هشتمين سال جايزه بنياد البرز طى 
روزهای اخير با اعطای جايزه بنياد البرز موسوم به نوبل 
ايرانى به نخبگان علمى كشور در سازمان اوقاف و امور 
خيريه برگزار شد كه به جهت شيوع ويروس كرونا و 
شرايط خاص كشور، برای اولين  بار به صورت ارتباط ويديو 
كنفرانس و همزمان در تهران و ۱۷ مركز استان در ادارات 

كل استانى اوقاف و امور خيريه سراسر كشور برگزار شد.
حسن زاده ادامه داد: در اين همايش از ۵۸ منتخب نخبه 
تجليل شد كه شامل ۵ دانشمند، ۶ مخترع، ۱۰ دانشجوی 
علوم پزشکى، ۳۰ دانشجوی ساير علوم و ۷ طلبه علوم دينى 

بودند.

ارتقای ۱۲ پله ای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی
 ISC در رتبه بندی جدید 

وزير  فناوری  و  پژوهش  معاون 
علوم، تحقيقات و فناوری گفت: صنايع 
دانشگاه  ظرفيت های  از  اردبيل  استان 

محقق اردبيلى استفاده كند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
بازديد  در  رحيمى  غالمحسين  دكتر 
اين  بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه  از 
محقق اردبيلى  دانشگاه  افزود:  مطلب 
دارای ظرفيت بسيار بااليى دارد و بايد 
حوزه  در  به خصوص  را  دانشگاه  اين 
دانشکده فنى و مهندسى توسعه كيفى 

بدهيم.
دانشگاه  اينکه  بابيان  وی 
بزرگ ترين  عنوان  به   محقق اردبيلى 
استان  حضوری  و  دولتى  دانشگاه  
اردبيل بيش ازپيش توسعه كيفى يابد، 
استانى  مسئوالن  بايد  كرد:  تصريح 
وزارت برای تجهيز كامل آزمايشگاه 
مركزی دانشگاه محقق اردبيلى كمک 
آينده  در  آزمايشگاه  اين  تا  كنند 
خدمات  كشور  سراسر  به  نزديک 

دفاع  هفته  روز  اولين  با  همزمان 
دانشگاه  رزمندگان  و  ايثارگران  مقدس، 

محقق اردبيلى تجليل و تکريم شدند.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
اين  در  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
ايثارگران  مراسم گفت: شهدا، جانبازان، 
و رزمندگان سرافرازانه از آبروی نظام و 

انقالب اسالمى دفاع كردند.
اينکه  بابيان  حبيبى  عزيز  دكتر 
رزمندگان، شهدا و ايثارگران با خلوص 
نيت و با اعتقادی راسخ در برابر دشمنان 
تا بيخ دندان مسلح ايستادند، تصريح كرد: 
رزمندگان و شهدا با خودسازی توانستند 

به جايگاه رفيع برسند.
وی با اشاره به اينکه امروز بايد همه 
ما با الگوگيری از شهدا و رزمندگان در 
هر جايگاهى كه هستيم به مسئوليت خود 
عمل كنيم، ادامه داد: بايد بتوانيم در هر 

ارائه كند.
وزير  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اضافه  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
و  متعدد  كارخانه های  باوجود  كرد: 
اردبيل  استان  كشاورزی  ظرفيت های 
تکنولوژی های  و  ظرفيت ها  از  بايد 
دانشگاه ها برای تقويت صنعت استان 

استفاده كرد.
با  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 

جايگاهى كه هستيم با درايت و همت، كار 
جهادی انجام دهيم.

معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس 
دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 

اشاره به ارتقای ۱۲ پله ای رتبه دانشگاه 
 ISC محقق اردبيلى در رتبه بندی جديد
نسبت به دو سال گذشته و ارتقای ۲۱۵ 
محقق اردبيلى  دانشگاه  جايگاه  پله ای 
در رتبه بندی وبومتريکس دانشگاه های 
جهان و ۶ پله ای در بين دانشگاه های 
كتابخانه  افتتاح  كرد:  تصريح  كشور 
مركزی و دانشکده علوم اجتماعى، فاز 
اول محوطه سازی بخش شرقى، توسعه 

در دانشگاه های استان اردبيل هم گفت: 
بيش از ۵۰ كشور جهان همراه بعثى ها با 
ما مى جنگيدند كه رزمندگان و شهدا و 
ايثارگران جانانه از كشور و نظام و انقالب 

اسالمى دفاع كردند.

برق سايت شرقى و بهسازی ايستگاه 
پمپاژ آب، اجرای محوطه خوابگاه ها و 
چمن مصنوعى و نصب ادوات ورزشى، 
 ۲ شماره  ساختمان  اساسى  تعميرات 
دانشکده كشاورزی، تعميرات اساسى 
ساختمان ۸ واحدی وياليى خوابگاهى، 
خريد تجهيزات كتابخانه مركزی، خريد 
و  اجتماعى  علوم  دانشکده  تجهيزات 
خريد تجهيزات آزمايشگاهى و كارگاهى 
از پروژه های دانشگاه محقق اردبيلى بود 
كه با حضور آنالين وزير علوم افتتاح 

شد.
كرد:  اضافه  حبيبى  عزيز  دكتر 
درمجموع برای اين پروژه های دانشگاه 
۷۰۷ ميليارد ريال هزينه شده است كه در 
اختيار جامعه دانشگاهى استان و كشور 

قرار گرفت.
الزم به ذكر است آزمايشگاه مركزی 
دانشگاه، كتابخانه مركزی و فاز دوم و 
مورد  مهندسى  و  فنى  دانشکده  سوم 

بازديد قرار گرفت.

عبداهلل  المسلمين  و  حجت االسالم 
دفاع  در  ما  پيروزی  كرد:  اضافه  حسنى 
مقدس به دليل اعتقادات و باورهای دينى 
بود چرا  ايثارگران و شهدا  و  رزمندگان 
پيرو رهرو سيدالشهدا  كه آن ها خود را 

مى دانستند و به اين اعتقاد راسخ داشتند.
وی بابيان اينکه رهبر معظم انقالب 
اسالمى نعمت بزرگى برای ما است، ادامه 
داد: امروز همه ما وظيفه سنگينى داريم زيرا 
امروز دشمنان نظام و انقالب اسالمى عليه 
كشور ما جنگ نرم راه انداخته اند و همه ما 

بايد با جنگ نرم مقابله كنيم.
از  مراسم  اين  در  مى شود  يادآور 
ايثارگران و رزمندگان بازنشسته و شاغل 
و  لوح  اهدای  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
هدايايى تجليل شد و همچنين سخنان مقام 
معظم رهبری به صورت زنده در اين مراسم 

پخش شد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در بازدید از دانشگاه محقق اردبیلی:

صنایع استان از ظرفیت های دانشگاه محقق اردبیلی استفاده کنند

همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس:

ایثارگران و رزمندگان دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند
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تجدید میثاق دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی

با شهدای گمنام

همزمان با اولين روز هفته دفاع مقدس، دانشگاهيان 
دانشگاه محقق اردبيلى با شهدای گمنام دانشگاه تجديد ميثاق 

كردند.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى در اين مراسم گفت: شهدا، ايثارگران و آزادگان 

باعزت از نظام و انقالب اسالمى دفاع كردند.
دكتر عزيز حبيبى اضافه كرد: امروز بر همه ما الزم 
واجب است كه با الگوگيری از شهدا و ايثارگران در مسير 

رشد و اعتالی ميهن اسالمى گام برداريم.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل هم گفت: انقالب اسالمى 

تداوم انقالب كربالی حسينى است.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى اضافه كرد: 
جمهوری  كشور  واليت،  عظمای  مقام  بركت  به  امروز 
اسالمى ايران عليرغم آنکه ۴۰ سال در تحريم ظالمانه استکبار 
جهانى قرار دارد، جزو كشورهای قدرتمند جهان است و 

به جايى رسيده است كه در دنيا حرفى برای گفتن دارد.
الزم به ذكر است كه اين مراسم به همت پايگاه مقاومت 
دانشگاه برگزار شد و قرائت فاتحه و بخشى از زيارت شهدا 

از ديگر بخش های اين برنامه بود.

انتصاب رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان رئیس 

کمیته دستگاهی دانشگاه 
محقق اردبیلی

طى حکمى از سوی رئيس دبيرخانه هيات حمايت از 
كرسى های نظريه پردازی، نقد و مناظره شورای عالى انقالب 
فرهنگى، رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان رئيس كميته 

دستگاهى اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى سوی از 
دكتر عبدالحسين خسروپناه رئيس دبيرخانه هيات حمايت از 
كرسى های نظريه پردازی، نقد و مناظره شورای عالى انقالب 
فرهنگى، دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 

به عنوان رئيس كميته دستگاهى اين دانشگاه منصوب شد.
در بخش هايى از حکم دكتر عزيز حبيبى آمده است:

در  نقد  گفتگو  فضای  زمينه سازی  اهميت  به  نظر 
دانشگاه ها و مراكز علمى كشور و حمايت ازنظريه پردازی 
علمى  صالحيت های  به  توجه  و  نخبگانى،  جامعه  در 
حضرتعالى، به موجب اين حکم به مدت ۲ سال به عنوان 
دانشگاه محقق اردبيلى منصوب  كميته دستگاهى  رئيس 
مى شويد. اميد مى برم با عنايت الهى و اهتمام جنابعالى و 
ديگر همکاران محترم در روزهای آتى با مشاركت فعال 
اساتيد و دانشجويان فرهيخته، شاهد فعاليت چشمگير در 

حوزه نظريه پردازی، نقد و مناظره در آن مركز باشيم.
رجاء واثق دارم كه با مساعى و مساعدت های آن جناب 
و ديگر همکاران، هيات حمايت بتواند نقش سزاواری در 
توسعه مرزهای معرفت و توليد نظريه های اسالمى ايفا نمايد.

با  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
كنکور  اول  رتبه  پيامى كسب  صدور 
تجربى توسط سيد امير سيد شنوا فرزند  
گرانقدر جناب آقای دكتر سيد جالل 
گروه  علمى  هيات  عضو  شنوا  سيد 
كامپيوتر و برق دانشگاه محقق اردبيلى را 

تبريک گفت.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
پيام تبريک دكتر عزيز حبيبى ينگجه به 

شرح زير است:
با اعالم نفرات برتر كنکور سراسری، 
افتخاری ديگر در پيشانى كهن ديار اردبيل 
ثبت و ضبط شد و  جناب آقای سيد 
امير سيد شنوا فرزند گرانقدر دكتر سيد 
جالل سيد شنوا عضو هيات علمى گروه 

كرسى های  از  حمايت  معاون 
نظريه پردازی، نقد و مناظره شورای عالى 
انقالب فرهنگى از واگذاری شوراهای 
تخصصى كرسى های نظريه پردازی، نقد 

و مناظره به دانشگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر على اكبر مسگر در جلسه شورای 
بر  اينکه  بابيان  دانشگاه محقق اردبيلى 
اساس سياست چابک سازی دبيرخانه، 
به  كرسى ها  تخصصى  شوراهای 
گفت:  است،  واگذارشده  دانشگاه ها 
رفتاری  علوم  كرسى  راستا  همين  در 
به دانشگاه شهيد بهشتى، كرسى علوم 
اجتماعى به دانشگاه عالمه طباطبايى، 
كرسى علوم عقلى به پژوهشگاه علوم 
انسانى، كرسى علوم نقلى به پژوهشگاه 
هنر،  و كرسى  اسالمى  فرهنگ  علوم 
معماری و شهرسازی به دانشگاه هنر 

تهران واگذارشده است.
وی هدف از اين تفويض را آزادی 
بيان و باالبردن كيفيت كرسى ها عنوان كرد.

مسگر بابيان اينکه پيشنهاد مى شود 
استان  نيازهای  با  متناسب  دانشگاه ها 
كرسى های علمى ترويجى برگزار كنند، 
افزود: اين ايده در دانشگاه يزد اجرا شده 
ميراث  مثل  شهری  سازمان های  از  و 
گردشگری  و  صنايع دستى  فرهنگى، 
و شهرداری هم عضو كميته هستند. با 
اين كار دانشگاه ها مى توانند از حمايت 

كامپيوتر و برق دانشگاه محقق اردبيلى بر 
جايگاه نخست كنکور سراسری تجربى 
تکيه كرد تا موج شادی در بين مردم استان 

و جامعه علمى به جريان بيفتد.
افتخارآفرينى هايى  اميدوارم چنين 
توسط فرزندان استان اردبيل بيش ازپيش 

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

داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
از  خواه  خالق  على  دكتر  دانشگاه، 
كرسى  از  دفاع  دو جلسه  برگزاری 
نظريه پردازی در اين دانشگاه خبر داد 
و گفت: اولين كرسى با عنوان »حشر 
موجودات اعم از انسان و حيوانات« 

تکرار شود تا فرزندان استان به مانند نگينى 
بر پيشانى كشور درخشيده و شاهد توسعه 
كيفى و كمى آموزش در سطوح آموزش و 

پرورش و آموزش عالى باشيم.
بزرگ  موفقيت  اين  مى دانم  الزم 
دكتر  آقای  را خدمت جناب  و كم نظير 
سيد جالل سيد شنوا عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى، پسر وی و سركار 
خانم دكتر نوشيار عضو هيات مديره نظام 
پزشکى اردبيل و جامعه دانشگاهى و علمى 
استان تبريک عرض كرده و برای تمام 
فرزندان اين ديار موفقيت توأم با شادكامى 

آرزومندم.
 عزيز حبيبى ينگجه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى

توسط حجت االسالم والمسلمين دكتر 
سيف اله مدبر ارائه شد كه ناقدان آن 
بابايى  دكتر على غفاری و دكتر على 
بودند و دومين كرسى با عنوان»بررسى 
بازی های  شناختى  سودمندی های 
جديد  مدل  يک  معرفى  و  رايانه ای 
 » شناختى  بازی های  ارتقای  جهت 
توسط سيد على شريفى فرد دانشجوی 
اكبر  دكتر  و  محقق اردبيلى  دانشگاه 
عطادخت ارائه شد و ناقدان آن دكتر 
سجاد بشرپور و دكتر سيف اله آقاجانى 

بودند.

معاون حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد:

واگذاری شوراهای تخصصی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به دانشگاه ها

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به نفر اول کنکور علوم تجربی

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

دستگاه های اجرايى نيز برخوردار شوند.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به كسب رتبه اول 
اين دانشگاه در گروه آموزشى، پژوهشى 
و فرهنگى جشنواره شهيد رجايى استان، 
گفت: اين موفقيت حاصل تالش ارزنده 

حوزه های مختلف دانشگاه است.
وی با اشاره به اعالم نتايج كنکور 
كسب  افزود:   ،۱۳۹۹ سال  سراسری 
رتبه اول كشوری گروه آزمايشى علوم 
تجربى توسط فرزند خانواده سيدشنوا و 

نوشيار مايه افتخار دانشگاه است.
حبيبى با اشاره به افزايش چشمگير 
در  نظريه پردازی  برگزاری كرسى های 
دانشگاه محقق اردبيلى طى سال ها اخير، 
ادامه داد: در دانشگاه محقق اردبيلى چهار 

كرسى در سال ۱۳۹۶، چهار كرسى در 
سال ۱۳۹۷ و ۲۲ كرسى در سال ۱۳۹۸ 
برگزار شده كه اميدواريم روزبه روز بر 
كميت و كيفيت اين كرسى ها افزوده 

شود.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
اينکه اين دانشگاه در آخرين رتبه بندی 
تايمز در ميان دانشگاه های كشور رتبه 
هفتم را كسب كرده است، تصريح كرد: 
عالقه مند هستيم در عرصه كرسى های 
دانشگاه های  سرآمد  نيز  نظريه پردازی 

كشور باشيم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
بابيان اينکه افراد مختلف بايد در حوزه 

تخصصى خود ورود پيدا كرده و نظريه 
ارائه دهند، گفت: برخى از اساتيد نظر و 
در خصوص  بايد  كه  دارند  ايده خوبى 
نحوه ورود آن ها به اين حوزه اطالع رسانى 

و راهنمايى صورت گيرد.
وی بابيان اينکه ۱۲۰ مدرس مجوز دار 
دروس معارف در استان اردبيل مشغول 
فعاليت هستند كه مى توان از ظرفيت آن ها 
در اين حوزه به نحو احسن استفاده كرد، 
افزود: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان آمادگى همکاری در اين 
حوزه را دارد؛ بطوريکه بخشى از مباحث 
ضيافت انديشه و دانش افزايى خود را در 

اين راستا سپری كند.
دكتر على خالق خواه مسئول دبيرخانه 
كميته دستگاهى حمايت از كرسى های 
دانشگاه  مناظره  و  نقد  نظريه پردازی، 
اقدامات  اهم  به  اشاره  با  محقق اردبيلى 
اين دبيرخانه، گفت: بيشتر كرسى های ما 
در حيطه علوم انسانى و معارف است؛ با 
اين حال همکاران ساير دانشکده ها نيز در 

حوزه علوم انسانى مشاركت دارند.
وی با اشاره به مشوق ها و بسته های 
و  پژوهشى  گرنت  محل  از  حمايتى 
معادل سازی هر كرسى با يک الى دو مقاله 
علمى پژوهشى و دو كرسى با يک مقاله 
برگزاری  افزايش  بر   ،WOS يا   JCR
دانشگاه  در  ترويجى  علمى  كرسى های 

محقق اردبيلى تأكيد كرد.



»همايش بين المللى كودكان استثنايى« 
روانشناسى،  در  نوين  رويکردهای  با 
آموزشى و توانبخشى كودكان استثنايى 

در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در مراسم 
گفت:  همايش  اين  آنالين  افتتاحيه 
دانشگاه محقق اردبيلى در مهرماه ۱۳۵۷ 
فعاليت های خود را با پذيرش حدود 
۳۰ نفر دانشجو آغاز كرده و هفته آينده 
اين دانشگاه وارد چهل و سومين سال 

فعاليت خود خواهد شد.
دكتر عزيز حبيبى اضافه كرد: دانشگاه 
محقق اردبيلى برای اولين به رتبه بندی 
جهان  برتر  دانشگاه های  تايمز ۲۰۲۱ 
با كسب رتبه سوم دانشگاه های جامع 
كشور وارد شد كه در سال ۲۰۲۱ تعداد 
۴۷ دانشگاه از جمهوری اسالمى ايران 
در جمع ۱۵۲۷ دانشگاه برتر جهان قرار 
گرفته است كه دانشگاه محقق اردبيلى به 
شايستگى در رتبه بندی جهانى در بازه 
۸۰۰-۶۰۱ جهانى و در بين دانشگاه های 
دانشگاه های  همراه  به  كشور  جامع 
كردستان، تبريز،  شهيد بهشتى و ياسوج 
تابعه  دانشگاه های  بين  در  سوم،  رتبه 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رتبه 
هفتم و در بين كل دانشگاه های كشور 

رتبه يازدهم را كسب كرده است.
وی بابيان اينکه رشد علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى ۵۸ درصد است در حالى 
كه ميانگين رشد علمى كشور ۱۳ درصد 
است، تصريح كرد: كسب موفقيت های 
ملى و بين المللى اين دانشگاه مرهون 

با دریافت مقاالتی از داخل و خارج کشور؛

»همایش بین المللی کودکان استثنایی« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

مختلف  ادوار  در  همکاران  زحمات 
دانشگاه است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
برگزاری همايش های علمى در سطح 
ملى و بين المللى عالوه بر تأثيرگذاری 
ترغيب  موجب  علوم  توسعه  در 
پژوهشگران و اساتيد برای انجام كارهای 

پژوهشى و علمى مى شود.
دكتر محمد نريمانى رئيس همايش 
بين المللى كودكان استثنايى بابيان اينکه 
باعث  همايش هايى  چنين  برگزاری 
اثرگذاری در گسترش علوم انسانى در 
كشور و فراملى مى شود، تصريح كرد: 
مجوز برگزاری بين المللى اين همايش 
در سال ۱۳۹۷ از هيات امنای دانشگاه 
بود  قرار  همايش  اين  و  دريافت شد 
به صورت حضوری در اسفند ۹۸ برگزار 
شود اما به دليل شيوع ويروس كرونا به 
شهريورماه موكول شد و اين همايش 
برگزاری  حال  در  آنالين  به صورت 

است.

»همايش  برای  اينکه  بابيان  وی 
بين المللى كودكان استثنايى« ۲۶۲ مقاله 
از داخل كشور و از كشورهای ديگری 
مانند آلمان و تركيه ارسال شده بود، ادامه 
داد: ۱۸۶ مقاله مورد پذيرش قرار گرفت 
كه ۳۲ مقاله به صورت سخنرانى در سه 
پنل ارائه شده و بقيه به صورت پوستر يا 

درمجموعه مقاالت چاپ خواهد شد.
و  روانشناسى  افزود:  نريمانى 
رويکردهای آموزشى نوين در كودكان 
كودكان  و  روانشناسى  استثنايى، 
كودكان  و  روانشناسى  ذهنى،  كم توان 
و  روانشناسى  شنوايى،  مشکالت  با 
كودكان با مشکالت بينايى، روانشناسى 
و كودكان با ناتوانى  يادگيری خاص، 
و  بيش فعال  كودكان  و  روانشناسى 
كودكان  و  روانشناسى  توجه،  كمبود 
كودكان  و  روانشناسى  اوتيسم، 
با  كودكان  و  روانشناسى  تيزهوش، 
و  روانشناسى  چندگانه،  معلوليت 
كودكان با اختالالت رفتاری- هيجانى، 

اختالالت  با  كودكان  و  روانشناسى 
ارتباطى، روانشناسى و آموزش كودكان 
عادی)آموزش  مدارس  در  استثنايى 
كم توان  كودكان  توانبخشى  تلفيقى(، 
مشکالت  با  كودكان  توانبخشى  ذهنى، 
مشکالت  با  كودكان  توانبخشى  بينايى، 
شنوايى، توانبخشى كودكان با معلوليت 
چندگانه و شديد، توانبخشى )كاردرمانى( 
كودكان استثنايى با معلوليت های حركتى، 
توانبخشى )گفتاردرمانى( كودكان استثنايى 
و توانبخشى افراد با مشکالت روانى - 
هيجانى و عاطفى محورهای اين همايش 

هستند.
علمى  دبير  افروز  غالمعلى  دكتر 
و  استثنايى  كودكان  بين المللى  همايش 
رئيس انجمن كودكان استثنايى ايران هم 
كه به صورت آنالين در همايش حضور 
داشت، گفت: فلسفه خلقت بر زوجيت و 
تفاوت های فردی استوار است و هيچ دو 

انسانى مشابه هم نيستند.
همه  خداوند  اينکه  بابيان  وی 
آفريده  زيبايى  كمال  در  را  آفريده ها 
است، تصريح كرد: اگر برخى انسان ها 
دچار آسيب مى شوند بايد دنبال علل و 

ريشه ها باشيم.
افروز ادامه داد: وقتى تفاوت ها معنادار 
شروع  استثنايى  كودكان  بحث  شوند، 
مى شود و يکى از شاخصه های نظام های 

آموزشى دنيا كودكان استثنايى هستند.
داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  استاد  اين 
درون  و  فردی  برون  نوع  دو  تفاوت ها 
بايد به  فردی است و معلمان و مربيان 

تفاوت های درون فردی توجه كنند.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

افزایش چشمگیر
 تولید مقاالت داغ و پر استناد 

در دانشگاه محقق اردبیلی
از  فناوری دانشگاه محقق اردبيلى  معاون پژوهش و 
افزايش چشمگير تعداد مقاالت پر استناد اين دانشگاه به ۶۰ 

عنوان مقاله و مقاالت داغ به ۲۴ عنوان مقاله خبر داد.
ابوالفضل  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
بضاعت پور از افزايش چشمگير تعداد مقاالت پر استناد 
به ۶۰    )Highly Cited Paper( دانشگاه محقق اردبيلى 
عنوان مقاله و تعداد مقاالت داغ )Hot Paper( به ۲۴ عنوان 
خبر داد و گفت: اين دانشگاه در تازه ترين گزارشى كه در 
 Clarivate Analytics موسسه از سوی  سپتامبر ۲۰۲۰ 
 Essential Science( در پايگاه شاخص های اساسى علم
Indicators )ESI(( منتشر شده است، ، افزايش چشمگيری 

را در تعداد انتشار مقاالت داغ و پر استناد نشان داده است.
استناد  پر  مقاالت  تأليف  در  داد:  ادامه  پور  بضاعت 
دانشگاه، دكتر مهدی شاهدی اصل در ۵۰ درصد مقاالت، 
دكتر عزيز حبيبى ينگجه در ۷/۲۶ درصد مقاالت، دكتر فرهاد 
صادق مغانلو دكتر محمد وجدی در ۱۵ درصد مقاالت و  
دكتر عباس صباحى نمين در ۷/۱۱ درصد مقاالت بيشترين 
مشاركت را داشته اند. همچنين دكتر مهدی شاهدی اصل 
در ۷/۹۱ درصد مقاالت داغ دانشگاه و دكتر محمد وجدی 
و دكتر فرهاد صادق مغانلو در ۳/۲۹ درصد مقاالت داغ 

دانشگاه بيشترين سهم را داشته اند. 
از  را  دانشگاه  علمى  توليدات  كيفيت  افزايش  وی 
مهم ترين داليل ارتقای رتبه دانشگاه در رتبه بندی های اخير 
تايمز و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم عنوان كرد و افزود: 
توجه و برنامه ريزی ويژه ای به برنامه مرجعيت علمى كه 
مورد تأكيد رهبر معظم انقالب در نقشه جامع علمى كشور 
مى باشد انجام شده است و اميد اين را داريم كه در سايه 
الطاف الهى و همت و تالش بيشتر همکاران، شاهد ارتقای 
بيش ازپيش دانشگاه محقق اردبيلى در اين عرصه علمى 

جهانى باشيم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی
 ۱۸ عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

از  فناوری دانشگاه محقق اردبيلى  معاون پژوهش و 
ارتقای مرتبه علمى ۱۸ نفر از اعضای هيات علمى اين 

دانشگاه خبر داد.
ابوالفضل  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
بضاعت پور از ارتقای مرتبه علمى ۱۸ نفر از اعضای هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد و گفت: در جلسه 
هيات مميزه دانشگاه، دكتر رامين محرمى از دانشکده ادبيات 
و علوم انسانى، دكتر غالمحسين شاهقلى، دكتر فرشاد كيوان 
بهجو دكتر محمدتقى آل ابراهيم از دانشکده كشاورزی و 
منابع طبيعى و دكتر عقيل مددی از دانشکده علوم اجتماعى 

از مرتبه علمى دانشياری به مرتبه علمى استادی ارتقا يافتند.
وی افزود: دكتر ماهرخ دهقانى، دكتر نسرين عزيزيان، 
محسن  دكتر  و  نوبخت  فرزاد  دكتر  افرونده،  رقيه  دكتر 
برغمدی از دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى، دكتر مريم 
سلطانى، دكتر على بابايى، دكتر جواد گرجامى از دانشکده 
ادبيات و علوم انسانى، دكتر باقر عسگرنژاد نوری و دكتر 
سجاد حسينى از دانشکده علوم اجتماعى، دكتر على توانا 
از دانشکده علوم، دكتر مجيد حسين پور از دانشکده فنى 
و مهندسى و دكتر وحيد واحدی از دانشکده كشاورزی و 
منابع طبيعى مغان از مرتبه علمى استادياری به مرتبه علمى 

دانشياری ارتقا يافتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشریح کرد:

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال جاری
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: طى نيمسال جاری 
بيش از ۴۰۰ فعاليت متنوع فرهنگى و 
اجتماعى در دانشگاه محقق اردبيلى اجرا 

خواهد شد.
دكتر عباس فنى اصل در گفتگو با 
روابط عمومى دانشگاه با اشاره به فعاليت 
۵۸ انجمن علمى و صدور مجوز برای 
۱۰۰ نشريه دانشجويى در اين دانشگاه، 
گفت: حدود ۵۵ درصد از برنامه های 
بخش  دو  توسط  دانشگاه  فرهنگى 
انجمن های علمى و نشريات دانشجويى 

اجرا مى شود.
جاری  نيمسال  در  افزود:  وی 
بخش  دو  اين  در  اصلى  رويکرد 
تخصصى  علمى  برنامه های  برگزاری 
برنامه هايى  و  بوده  مجازی  به صورت 
شامل انتشارات نشريات الکترونيکى و 
آموزشى  كارگاه های  برگزاری  صوتى، 
مجازی،  مسابقات  اجرای  مجازی، 
نوآوری  و  اختراع  كارآفرينى،  ترويج 
و گفتگوهای علمى تخصصى توسط 
بخش های انجمن های علمى و نشريات 
دانشجويى  اجرا خواهد شد كه طى 
فعاليت   ۲۰۰ از  بيش  جاری  نيمسال 

مجازی در اين دو بخش اجرا مى شود.

فنى اصل با اشاره به اجرای  حدود 
فرهنگى  برنامه های  از  درصد   ۲۰
فرهنگى  كانون   ۲۵ توسط   دانشگاه 
هنری، ادامه داد: در طى نيمسال جاری 
تخصصى  دوره های  برگزاری  شاهد 
مجازی گردشگری و طرح تور مجازی 
دوشنبه گردی، طرح های جهاد فرهنگى 
جشنواره  برگزاری  عفاف،  طراوت  و 
استانى كاريکاتور، تهيه فيلم های كوتاه 
با موضوعات پيشگيری از آسيب های 
اجتماعى و مسئوليت پذيری اجتماعى، 
ويراستاری  مجازی  دوره  برگزاری 

مهارتى  دوره  از ۱۵  بيش  برگزاری  و 
تخصصى و دوره های مجازی كارآفرينى 
وبينارهای تخصصى توسط كانون های 

فرهنگى هنری دانشگاه خواهيم بود.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى افزود: بيش از ۸۰ فعاليت 
متنوع فرهنگى با رويکرد هنری و ادبى 
توسط كانون های فرهنگى هنری دانشگاه 

اجرا مى گردد. 
وی تصريح كرد: حدود ۱۰ درصد از 
برنامه های فرهنگى دانشگاه توسط بخش 
تشکل های اسالمى اجرا مى شود كه از 

اقدامات اين بخش مى توان به برگزاری 
مجازی برنامه های مناسبتى و مذهبى، 
برگزاری دوره های آموزشى مجازی و 
مسابقات كتاب خوانى اشاره نمود كه در 
نيمسال جاری بيش از ۴۰ برنامه فرهنگى 

توسط اين بخش اجرا مى گردد.
فنى اصل از اجرای حدود ۵ درصد 
از برنامه های فرهنگى دانشگاه توسط 
و  داد  خبر  عترت)ع(  و  قرآن  كانون 
كانون  راستا  اين  در  كرد:  خاطرنشان 
قرآن و عترت اقدام به برگزاری مرحله 
دوره های  قرآنى،  جشنواره  دانشگاهى 
همچنين  و  قرآنى  مجازی  آموزشى 
ويژه  مجازی  كتاب خوانى  مسابقات 
دانشجويان خواهد  كاركنان و  اساتيد، 

نمود.  
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به اين كه حدود ۱۰ 
درصد از برنامه های فرهنگى نيز توسط 
ساير بخش های فرهنگى مرتبط اجرا 
مى شود، تأكيد كرد: با برنامه ريزی هايى 
كه به منظور ايجاد تنوع در برنامه های 
گرفته  صورت  اجتماعى  و  فرهنگى 
است؛ شاهد افزايش محسوس مشاركت 
اجتماعى  و  فرهنگى  برنامه های  در 
دانشگاه طى نيمسال جاری خواهيم بود.  
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محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
راه اندازی  برای  انجام يافته  اقدامات 
دانشگاه صنعتى اردبيل از سال ۱۳۸۶ تا 

۱۳۸۸ را تشريح كرد.
دكتر عزيز حبيبى در گفتگو با روابط 
اقدامات  به  اشاره  با  دانشگاه  عمومى 
راه اندازی  خصوص  در  انجام يافته 
دوران  در  اردبيل  صنعتى  دانشگاه 
گفت:   ،۱۳۸۸ سال  تا  خود  رياست 
آيت اهلل دكتر سيد حسن عاملى نماينده 
ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل در 
درخواست  سال ۱۳۸۶  ارديبهشت ماه 
از  را  اردبيل  دانشگاه صنعتى  تأسيس 
رئيس جمهور وقت داشته اند كه موافقت 
اصولى با ايجاد دانشگاه صنعتى اردبيل 
اساس  بر   ۱۳۸۶ سال  شهريورماه  در 
مجوز شورای گسترش آموزش عالى 

كشور انجام شده است.
سال  آذرماه  در  اينکه  بابيان  وی 
۱۳۸۶ در جلسه هيات وزيران كه در 
مبلغ  بود،  يافته  تشکيل  اردبيل  استان 
۴۰ ميليارد ريال برای مطالعه و احداث 
دانشگاه صنعتى اردبيل مورد تصويب 
قرار گرفت، افزود: همچنين جلسات 
متعددی برای شناسايى زمين مناسب 
برای راه اندازی دانشگاه صنعتى اردبيل 
با مشاركت دانشگاه محقق اردبيلى، اداره 
كل مسکن و شهرسازی و پيگيری ها 
و كمک های ويژه مهندس على نيکزاد 
حسن  سيد  آيت اهلل  و  وقت  استاندار 
و  استان  در  ولى فقيه  نماينده  عاملى 

امام جمعه اردبيل تشکيل شده است.
حبيبى تصريح كرد: با درخواست از 

اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: دانشگاه 
جشنواره های  در  محقق اردبيلى 
برگزار شده توسط  بين المللى و ملى 
معاونت فرهنگى و اجتماعى وزارت 
شامل  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
جشنواره های بين المللى حركت، ملى 
رويش و سراسری قرآن و عترت )ع( 
طى شش ماه گذشته افتخارات بى نظيری 

كسب كرده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عباس فنى اصل در تشريح اين 
موفقيت ها و افتخارات افزود: انجمن های 
علمى دانشگاه در دوازدهمين جشنواره 
بين المللى ملى حركت موفق به كسب 
۸ مقام شد كه در اين دوره از جشنواره 
ازنظر تعداد مقام، موفق به كسب رتبه 
پنجم كشوری شد و پس از دانشگاه های 
تهران، شيراز، فردوسى مشهد و تبريز 

قرار گرفت.
علمى  انجمن های  داد:  ادامه  وی 
مهندسى فضای سبز و ژنتيک و توليدات 
گياهى موفق به كسب مقام دوم، انجمن 
علمى علوم باغبانى موفق به كسب مقام 
شايسته تقدير، نشريه دانشجويى باستان 

مشاور وزير و مديركل وقت دفتر هيات 
تحقيقات  علوم،  وزارت  امنای  های 
فناوری برای عضويت مسئول راه انداز 
دانشگاه صنعتى اردبيل در هيات امنای 
دانشگاه محقق اردبيلى در اسفندماه سال 
۱۳۸۶، وزير وقت علوم، تحقيقات و 
اين  با   ۱۳۸۷ ارديبهشت  در  فناوری 

درخواست موافقت كرد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
راه اندازی  كميته  اعضای  ابالغ  صدور 
دانشگاه صنعتى اردبيل توسط مهندس 
على نيکزاد استاندار وقت اردبيل نيز در 

مردادماه سال ۱۳۸۷ انجام شد.
وی تصريح كرد: در آبان ماه سال 
۱۳۸۷ نيز مبلغ ۵ ميليارد ريال توسط 
معاون وقت اجرايى رياست جمهوری 
برای كمک به احداث دانشگاه صنعتى 
اردبيل به حساب دانشگاه محقق اردبيلى 

واريز شد.
 ۲۰ دريافت  به  اشاره  با  حبيبى 

برای  علمى  هيات  استخدام  سهميه 
دانشگاه صنعتى اردبيل در آبان ماه سال 
۱۳۸۷ از مديركل دفتر نظارت و ارزيابى 
آموزش عالى و توزيع آن در رشته های 
موردنياز دانشگاه صنعتى اردبيل، گفت: 
در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ نيز با پيگيری 
همکاران عزيز در دانشگاه محقق اردبيلى 
به ويژه دكتر سيد جالل سيد شنوا،  طى 
نامه ای به سازمان مسکن و شهرسازی 
استان خواستار تسريع در واگذاری زمين 
توافق شده به دانشگاه صنعتى اردبيل 

شده است.
سيد  دكتر  ابالغ  اينکه  بابيان  وی 
مسئول  به عنوان  شنوا  سيد  جالل 
راه اندازی دانشگاه صنعتى اردبيل نيز در 
ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ توسط وزير 
وقت علوم، تحقيقات و فناوری صادر 
سال  خردادماه  همچنين  افزود:  شد، 
۱۳۸۸ مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتى 
اردبيل در خصوص اقدامات انجام يافته 

در مورد دانشگاه صنعتى اردبيل به سازمان 
ارائه داده  مسکن و شهرسازی گزارشى 
و درخواست تسريع در واگذاری زمين 

موردنظر شده است.
جايگاه  تبيين  به  اشاره  با  حبيبى 
توسط  اردبيل  صنعتى  دانشگاه  قانونى 
دانشگاه محقق اردبيلى به سازمان مسکن 
ابهامات  رفع  برای  استان  شهرسازی  و 
قانونى و معرفى نماينده دانشگاه صنعتى 
برای تحويل زمين در خردادماه  اردبيل 
برنامه های  خالصه  گفت:   ،۱۳۸۸ سال 
نيز  اردبيل  صنعتى  دانشگاه  پيشنهادی 
زمين  مشاور  مهندسين  گروه  توسط 
ساخت نيز در آبان ماه سال ۱۳۸۸ و با 
پيگيری دكتر منصور حقيقت پور استاندار 

وقت تهيه شد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره 
به مطالعه احداث اولين دانشکده دانشگاه 
صنعتى اردبيل با زيربنای حدود ۵ هزار 
مترمربع در زمين تعيين شده و تصويب 
عمليات  شروع  برای  پيمانکار  انتخاب 
سال  ماه  دی  و  آبان  در  پروژه  اجرايى 
۱۳۸۸، افزود: صورتجلسه تحويل زمين 
موردنظر توسط نماينده دانشگاه صنعتى 
اردبيل و سازمان مسکن و شهرسازی 
استان در آذرماه سال ۱۳۸۸ تنظيم شد 
و در اسفندماه سال ۱۳۸۸ مراسم كلنگ 
زنى دانشگاه صنعتى اردبيل انجام شده 

است.
حبيبى اظهار اميدواری كرد: موضوعات 
تسويه حساب های  دستمايه  تخصصى 
سياسى و غيره قرار نگيرد و راه حل منطقى 

و علمى برای آن انديشيده شود.

درخشش بی نظیر دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره های بین المللی و ملی طی شش ماه گذشته
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد:

اقدامات انجام یافته برای راه اندازی دانشگاه صنعتی اردبیل از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

و  دوم  مقام  به كسب  موفق  شناخت 
نشريه های آرتاب، رسانش و كاغذ سبز 
موفق به كسب مقام شايسته تقدير شدند.
به گفته فنى اصل در اين دوره از 
جشنواره، دانشگاه محقق اردبيلى جزو ۶ 
دانشگاه برتر كشور و به عنوان دانشگاه 

شايسته تقدير معرفى شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
ادامه داد: كانون های فرهنگى و هنری 
دانشگاه نيز در هشتمين جشنواره ملى 
اول  مقام   ۳ كسب  به  موفق  رويش 

كشوری شدند.

وی ادامه داد: ازنظر تعداد رتبه های 
كسب شده كشوری در اين جشنواره، 
دانشگاه محقق اردبيلى بعد از دانشگاه های 
فردوسى مشهد و عالمه طباطبايى و در 

رتبه سوم قرار گرفت.
از  دوره  اين  در  افزود:  اصل  فنى 
جشنواره در بخش هنرهای تجسمى و 
رشته نقاشى امير بيگ زاده موفق به كسب 
رتبه اول كشوری، در بخش صنايع دستى 
فروزان  شيشه ای،  مصنوعات  رشته  و 
قضايى موفق به كسب رتبه اول كشوری 
و در بخش عکس سيد هادی سيدترابى 

موفق به كسب رتبه اول كشوری شدند.
عکس  و  فيلم  كانون  گفت:  وی 
كسب  به  موفق  محقق اردبيلى  دانشگاه 
مقام دوم در دوازدهمين جشنواره هنرهای 

تجسمى جوانان استان اردبيل شد.
عباس فنى اصل از راهيابى ۱۴ نفر از 
دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى به مرحله 
كشوری سى و پنجمين جشنواره سراسری 
قرآن و عترت )ع( دانشجويان خبر داد 
از  دوره  اين  در  كرد:  اميدواری  اظهار  و 
جشنواره در بخش های ادبى، پژوهشى، 
درخشش  شاهد  نيز  آوايى  و  هنری 

دانشجويان دانشگاه باشيم.  
فنى اصل ادامه داد: بسيج دانشجويى 
دانشگاه محقق اردبيلى در جشنواره استانى 
حوزه  موفق ترين  به عنوان  اشتر  مالک 
اردبيل  استان  سطح  در  بسيج  قشری 

معرفى شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
صورت  كه  برنامه ريزی هايى  با  افزود: 
متعال  خداوند  ياری  به  است  گرفته 
و  فرهنگى  برنامه های  توسعه  كنار  در 
موفقيت های  شاهد  دانشگاه،  اجتماعى 
مستمر در بخش های فرهنگى و اجتماعى 

دانشگاه خواهيم بود.  

پیام استاندار اردبیل به 
مناسبت ورود دانشگاه 

محقق اردبیلی به رتبه بندی 
تایمز ۲۰۲۱ دانشگاه های 

برتر جهان

دانشگاه  ورود  مناسبت  به  اردبيل  استاندار 
محقق اردبيلى به رتبه بندی تايمز ۲۰۲۱ دانشگاه های 

برتر جهان پيامى صادر كرد.
مهندس  دانشگاه،  روابط عمومى  به گزارش 
به مناسبت ورود  اردبيل  بهنام جو استاندار  اكبر 
تايمز ۲۰۲۱  به رتبه بندی  دانشگاه محقق اردبيلى 

دانشگاه های برتر جهان پيامى صادر كرد.
متن پيام به اين شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ورود دانشگاه محقق اردبيلى به رتبه بندی تايمز 
۲۰۲۱ دانشگاه های برتر جهان با كسب رتبه سوم 
در بين دانشگاه های جامع كشور و جايگاه هفتم 
علوم،  وزارت  زيرمجموعه  دانشگاه های  بين  در 
تحقيقات و فناوری موجب مسرت و شعف قلبى 

شد.
بى ترديد، اين رخداد مبارک كه برای اولين 
دانشگاه  اين  ساله  اندی  و  چهل  تاريخ  در  بار 
اتفاق مى افتد نه تنها برای جامعه علمى منطقه، 
دانش  همه  و  فرهنگ  دوست  مردم  برای  بلکه 
 پژوهان و جوانان آينده ساز استان، مايه افتخار و 

مباهات است.
 لذا الزم مى دانم از همدلى های هيات امناء و 
تالش های بى وقفه اعضای هيات علمى، كارمندان، 
دانشجويان و مديران دلسوز اين دانشگاه تشکر 
نمايم و با اين باور كه پيشرفت استانمان بدون رشد 
علمى دانشگاه ها و به كارگيری نتايج پژوهش های 
دانشورانه در فرآيندهای توسعه ای ميسر نخواهد 
بود، حمايت از ارتقای روزافزون جايگاه علمى 
برای مجموعه مديريتى  فناوری دانشگاه ها را  و 

استان، تکليفى اولويت دار مى دانم.
همچنين از هيات رئيسه دانشگاه انتظار دارم 
برای حفظ و حتى ارتقای رتبه های ارزشمند كسب 
شده، با همت مضاعف و كار مضاعف موردنظر 
رهبر معظم انقالب، به گونه ای برنامه ريزی نمايند تا 
با افزايش مجالت علمى-پژوهشى، صرف وقت 
بيشين در راهنمايى رساله های دكتری و اقداماتى 
از اين قبيل، زمينه پايايى افتخارات دانشگاه، فراهم 
و به فضل الهى بتوانيم برای ساختن آينده اين ديار 
مؤثرتری   گام های  آن،  غيور  فرزندان  و  مقدس 

برداريم.
 اكبر بهنام جو
استاندار اردبيل



معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، 
تحقيقات و فناوری اظهار كرد: دانشکده 
فناوری های نوين نمين دارای پتانسيل 

خوبى برای توسعه منطقه است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر غالمحسين رحيمى در بازديد از 
دانشکده فناوری های نوين نمين بابيان 
دانشکده  اين  در  افزود:  مطلب  اين 
دانشگاه  آموزشى  استانداردهای 
محقق اردبيلى مورد رعايت قرار بگيرد.

وی بابيان اينکه در شرايط فعلى بايد 
بر اساس مقتضيات تصميم گيری شود، 
نبايد دنبال توسعه كمى  تصريح كرد: 
رشته های مختلف بود بلکه بايد چند 
رشته باكيفيت آموزشى باال داشت و روی 

آن كار كرد.
دانشگاه  اينکه  بابيان  رحيمى 
فناوری های  دانشکده  و  محقق اردبيلى 
نوين نمين بايد بر اساس نيازهای استان 
توسعه يابند، ادامه داد: اين دانشگاه نبايد 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در بازدید از دانشکده فناوری های نوین نمین:

دانشکده فناوری های نوین نمین دارای 
پتانسیل خوبی برای توسعه منطقه است

محدوديتى در ارائه خدمات داشته باشد 
بلکه بايد به شهرها و استان های كشور 
خدمات ارائه دهند حتى اگر محل استقرار 

آن اردبيل يا نمين باشد.
فناوری های نوين  رئيس دانشکده 
مردم  اولويت  اولين  اينکه  بابيان  نمين 
شهرستان نمين، دانشکده فناوری های 
دانشجويان  كرد:  تصريح  است،  نوين 
اين دانشکده از استانداردهای دانشکده 
فناوری های نوين نمين ناراضى نيستند 
زيرا تقريباً تمام امکانات را در دانشکده 

داريم.
دكتر ياشار عزيزيان افزود: حدود ۶۴۰ 
صنايع كوچک و بزرگ در شهرستان 
نمين مستقر است كه دانشکده مى تواند به 

آن ها خدمات مختلفى ارائه دهد.
ساختمان  از  بازديد  اين  در 
و  خوابگاه  آزمايشگاه ها،  كالس ها، 
بازديد  دانشکده  ساختمان های  ديگر 

شد.
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استاندار اردبیل در نشست با معاون وزیر علوم:

دانشگاه ها
 نیازمندی های صنعت را 

احصا و برای آنها 
راهکار ارائه دهند

دانشگاه ها  گفت:  اردبيل  استاندار 
نيازمندی های صنعت استان  را احصا كرده 

و برای آن ها راهکار ارائه دهند.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مهندس اكبر بهنامجو در نشست با معاون 
تحقيقات  علوم،  وزير  فناوری  و  پژوهش 
استان  افزود:  مطلب  اين  بابيان  فناوری  و 
صنعتى  سمت  به  فعلى  شرايط  در  اردبيل 
شدن حركت مى كند و شتاب خوبى در اين 

مورد دارد.
استان  فنى  ظرفيت  اينکه  بابيان  وی 
استان  صنعت  فعلى  شرايط  پاسخگوی 
دانشگاه  كرد:  تصريح  نيست،  اردبيل 
توانسته  مديريتى  ابتکار  با  محقق اردبيلى 
بايد  ولى  ببرد  پيش  را خوب  كارها  است 
اين  آزمايشگاه های  تا  كنيم  كمک  ما  همه 

دانشگاه مجهزتر شود.
معاون  رحيمى  غالمحسين  دكتر 
پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات 
سال  از  دولت  گفت:  هم  فناوری  و 
آزمايشگاهى  تجهيزات  برای  گذشته 
نظر  در  خوبى  اعتبارات  دانشگاه ها 
اعتباراتى  هم چنين  امسال  و  است  گرفته 

وجود دارد.
اردبيل  عالى  آموزش  اينکه  بابيان  وی 
كرد:  تصريح  است،  داشته  متوازن  توسعه 
بايد برای رشد كيفى دانشگاه محقق اردبيلى 

اهتمام بورزيم.
علوم،  وزير  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تحقيقات و فناوری بابيان اينکه دنبال كيفى 
سازی دانشگاه ها هستيم، اضافه كرد: اولين 
در  بايد  محقق اردبيلى  دانشگاه  اثربخشى 
دانشگاه  اين  و  باشد  اردبيل  استان  سطح 
بايد در سطح كشور هم نقش پذيری داشته 

باشد.
رشد،  مراكز  توسعه  كرد:  اضافه  وی 
ساماندهى مؤسسات آموزش عالى، توسعه 
هسته های  و  فناوری  و  علم  پرديس های 
در  علوم  وزارت  سياست های  از  فناوری 

شرايط فعلى است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه عنوان کرد:

کارنامه درخشان مجالت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی
 نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى كارنامه درخشان مجالت 
رتبه بندی  در  را  دانشگاه  اين  علمى 
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  نشريات 

فناوری تشريح كرد.
در  پور  بضاعت  ابوالفضل  دكتر 
دانشگاه،  عمومى  روابط  با  گفتگو 
گفت: بر اساس تازه ترين نتايج ارزيابى 
و رتبه بندی نشريات علمى كشور در 
 Journal of« نشريه   ،۱۳۹۸ سال 
 operation and Automation in
power Engineering« از نشريات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى موفق به 
كسب رتبه الف و سه نشريه با عناوين 
»روانشناسى  يادگيری«،  »ناتوانى های 
 Journal of Advanced« مدرسه« و
به  موفق   »Sport Technology

كسب رتبه ب شده اند.
وی افزود: رتبه بندی نشريات علمى 
كميسيون  توسط  ساالنه  به صورت 
نشريات وزارت علوم انجام مى شود و 
نتايج آن از طريق پرتال نشريات علمى 
اكنون  هم  كه  مى شود  منتشر  كشور 
به صورت آنالين در دسترس قرار گرفته 

است.
در  كرد:  تصريح  پور  بضاعت 

آئين نامه جديد نشريات علمى كشور 
كه از ارديبهشت ماه سال گذشته به اجرا 
گذاشته شد، به جای صدور گواهى اعتبار 
علمى با عناوين »علمى-پژوهشى« يا 
»علمى-ترويجى« برای نشريات، رتبه 
امتياز آن ها، بر اساس شاخص ها و  و 

قرار  عمل  مالک  گوناگونى  ضوابط 
مى گيرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى ادامه داد: همچنين بر اساس 
آيين نامه جديد نشريات علمى، به جای 
دسته بندی نشريات علمى به »علمى - 

پژوهشى« و »علمى - ترويجى«، همه 
نشرياتى كه حائز شرايط آيين نامه جديد 
عنوان  با  باشند  علوم  وزارت  مصوب 

واحد »نشريه علمى« شناخته مى شوند.
وی درباره معيارهای كلى در نظر 
گرفته شده برای ارزيابى نشريات علمى، 
گفت: اين معيارها شامل انتشار به موقع، 
داشتن وبگاه استاندارد، زيرساخت ها و 
رعايت  نشريه،  شناسنامه ای  اطالعات 
آيين نگارش، ساختار و كيفيت مقاالت، 
رعايت فرآيند پذيرش مقاالت و داوری 
تخصصى، وضعيت نشريه در نمايه های 
اجتماعى  و  تخصصى  استنادی، 
امکانات  و  مقررات  به كارگيری  و 
سخت افزاری و نرم افزاری برای رعايت 
اخالق علمى نشر و جلوگيری از بروز 

تخلفات علمى است.
بضاعت پور با اشاره به اينکه هم 
اكنون ۱۰ مجله مصوب در دانشگاه در 
حال فعاليت هستند كه ۴ مورد از آن ها 
امسال در رتبه الف و ب قرارگرفته اند، 
اظهار اميدواری كرد: در سال آينده تعداد 
بيشتری از مجالت دانشگاه با رعايت 
نشريات  كمسيون  مدنظر  معيارهای 
قرار  رتبه بندی  اين  در  علوم  وزارت 

گيرند.

معاون وزیر علوم
 با امام جمعه اردبیل دیدار کرد

معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات و فناوری در سفر به 
اردبيل با آيت اهلل عاملى نماينده ولى فقيه در استان اردبيل و امام جمعه اردبيل 

ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر غالمحسين رحيمى در اين 
ديدار بابيان اينکه سياست های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ساماندهى 
مؤسسات آموزش عالى است، تصريح كرد: در فاز اول اين برنامه ها، ساماندهى 
مؤسسات آموزش عالى دولتى حضوری را در دستور كار قرار داده و ساماندهى 

آن ها را شروع كرده ايم.
وی بابيان اينکه توسعه كيفى دانشگاه ها را پيگيری مى كنيم، اضافه كرد: 
در برخى استان ها كه چندين دانشگاه وجود داشت آن ها را ساماندهى كرديم.

رحيمى اضافه كرد: پرديس فنى دانشگاه محقق اردبيلى بايد توسعه يابد و 
بتواند به استان های مختلف خدمات ارائه دهد.

نماينده ولى فقيه در استان اردبيل و امام جمعه اردبيل هم گفت: استان اردبيل 
از جهت جمعيت دانشجويى و همچنين اعضای هيات علمى مشکل خاصى 

ندارد.
آيت اهلل سيد حسن عاملى اضافه كرد: ظرفيت بين المللى و مرزی استان 
اردبيل بايد در توسعه دانشگاه ها مورد توجه قرار بگيرد زيرا مردم كشور 
جمهوری آذربايجان به علم و دانش ايرانيان و پزشکان اردبيل اعتماد و اعتقاد 

دارند.
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تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
نحوه  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
تداوم فعاليت های آموزشى در نيمسال 
را   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سال  تحصيلى  اول 

تشريح كرد.
با  گفتگو  در  مصری  ترحم  دكتر 
نظر  گفت:  دانشگاه  عمومى  روابط 
و  بيماری كوويد-۱۹  تداوم شيوع  به 
ضرورت حفظ سالمتى همه دانشگاهيان 
ازجمله دانشجويان، كاركنان و استادان و 
از  ناشى  محدوديت های  به  توجه  با 
اين بيماری، برای برگزاری هرچه بهتر 
نيمسال اول سال تحصيلى ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
امور  تا  است  شده  اتخاذ  تصميمات 

مربوطه تسهيل شود.
مصوبه  مطابق  اينکه  بابيان  وی 
تمامى  دانشگاه  آموزشى  شورای 
شهريورماه   ۲۲ از  نظری  كالس های 
۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار خواهد 
شد و تشکيل تمامى كالس ها طبق برنامه 
آموزشى الزامى است، افزود: در موارد 
خاص تغيير زمان كالس مى بايست با 
هماهنگى تمامى دانشجويان و آموزش 

دانشکده انجام شود.
كالس های  اينکه  بابيان  مصری 
و  )ارشد  تکميلى  تحصيالت  مقاطع 
دكتری( با موافقت  استاد و دانشجويان، با 
نظارت دانشکده و رعايت پروتکل های 
قابل  حضوری  به صورت  بهداشتى 
انجام است، ادامه داد: اساتيد الزم است 
سامانه  در  را  خود  درس  كالس های 
يادگيری الکترونيکى دانشگاه تشکيل 
دهند و در صورت استفاده از سامانه های 
الکترونيکى ديگر، بايد هماهنگى الزم با 
مسئولين آموزشى دانشکده ها برای ثبت 

كالس ها انجام شود.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
در  حضور  ضوابط  و  مقررات  كرد: 
كالس های مجازی همچون كالس های 
اداره  گروه،  مدير  و  بوده  حضوری 
آموزش دانشکده و معاونين دانشکده ها 
بر تشکيل كالس ها و فعاليت استاد و 

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
با جذب  گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه 
ايده های جديد، تعداد واحدهای تحت 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  حمايت 
واحد   ۱۱۲ به  محقق اردبيلى  دانشگاه 

رسيد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  اينکه  بابيان  صالحى  برومند  دكتر 
جذب ايده های جديد، تعداد واحدهای 
واحدهای  رشد  مركز  حمايت  تحت 
به ۱۱۲  محقق اردبيلى  دانشگاه  فناوری 
واحدهای  افزود:  است،  رسيده  واحد 
واحدهای  رشد  مركز  حمايت  تحت 
سال  از  محقق اردبيلى  دانشگاه  فناوری 
۱۳۹۷ تاكنون بيش از ۲۳۰ درصد رشد 

داشته  اند.
جديداً  كه  واحدهايى  افزود:  وی 

دانشجو نظارت خواهند كرد.
به گفته مصری؛ معاونان آموزشى و 
رابطين مركز آموزش مجازی دانشکده ها 
در ارتباط پيوسته با اعضای هيأت علمى 
را  احتمالى  مشکالت  دانشجويان،  و 
رصد و نسبت به رفع آن ها با هماهنگى 

واحدهای مرتبط اقدام خواهند كرد.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
اظهار  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
دوره ها  برگزاری  به  توجه  با  كرد: 
و  )مجازی(  غيرحضوری  به صورت 
حضوری، نيمسال جاری درهرصورت 
دانشجويان  تحصيلى  سنوات  جزو 
ترم  حذف  و  شد  خواهد  محسوب 
بدون احتساب سنوات، به استثنای موارد 
پيش بينى شده در آيين نامه آموزشى ميسر 

نيست.
كه  دانشجويانى  اينکه  بابيان  وی 
تقاضای حذف درس دارند، درخواست 
خود را به همراه داليل مربوطه به صورت 
غيرحضوری از طريق سامانه گلستان، 
پيشخوان خدمت، گزينه درخواست های 
مسئول  با  ارتباط  رديف  آموزشى، 
بررسى  مورد  تا  دهند  ارائه  آموزش 
مقطع  دانشجويان  گفت:  گيرد،  قرار 
كارشناسى كه برای انجام امور ضروری 
ازجمله ارائه درس پروژه، گزارش های 
غيره  و  اشکال  رفع  كارورزی،  درس 
هستند،  دانشگاه  در  حضور  نيازمند 
مى توانند با هماهنگى استاد درس و با 
رعايت دقيق پروتکل های بهداشتى در 

تجهيزات  حوزه های  در  جذب شده اند 
فناوری  و  پزشکى، صنعت، كشاورزی 
فرآيند  ازنظر  كه  هستند  اطالعات 
طراحى  وضعيت  در  تجاری سازی 

دانشگاه حضور يابند.
مصری اضافه كرد: دانشجويانى كه 
به  دسترسى  امکان  مختلف  داليل  به 
سيستم مجازی را ندارند، مى توانند با 
هماهنگى دانشکده مربوطه يا كتابخانه 
مركزی دانشگاه از امکانات كامپيوتری 

دانشگاه استفاده كنند.
وی افزود: در مورد دروس عملى 
توليد  به صورت  آن  اجرای  امکان  كه 
محتوا وجود دارد، كالس های مربوط 
در  آموزشى  گروه  مدير  نظارت  با 
سامانه يادگيری دانشگاه انجام خواهد 
دروس  اجرای  كه  در صورتى  و  شد 
نيازمند حضور دانشجو باشد، برگزاری 
كالس های مذكور بعد از عادی شدن 

شرايط انجام خواهد شد.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
دانشجويان  دفاع  جلسات  اينکه 
استاد  توافق  با  تکميلى  تحصيالت 
راهنما و دانشجو به صورت حضوری، 
اجرا  قابل  تركيبى  و  غيرحضوری 
است، ادامه داد: دانشجويان تحصيالت 
ارشد و دكتری(  تکميلى )كارشناسى 
با هماهنگى استاد راهنما برای تداوم 
فعاليت های علمى- پژوهشى و اجرای 
پايان نامه و رساله مى بايست با رعايت 
دقيق پروتکل های بهداشتى در دانشگاه 

حضور يابند.
وی بابيان اينکه مقررات قيد شده 
در اين شيوه نامه برای نيمسال اول سال 

تفصيلى، ساخت نمونه، تست و ارزيابى 
و عرضه در بازار هستند.

از  حمايت  كرد:  تصريح  صالحى 
واحدهای فناور از طريق ارائه تسهيالت 

تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بوده و تسری آن به 
نيمسال های ديگر مجاز نيست، اظهار كرد: 
بخشى از ارزشيابى آموخته های دانشجويان 
با  بايد  غيرحضوری  آموزش  شيوه  در 
امکانات فضای مجازی و  از  بهره گيری 
به طور مستمر و تکوينى در طول نيمسال 

تحصيلى انجام شود.
درس  هر  استاد  داد:  ادامه  مصری 
مرجع ارزيابى دانشجو در آن درس بوده 
و ارزشيابى غيرحضوری تركيب متنوعى از 
روش های ارزشيابى است كه به تشخيص 

استاد انجام خواهد شد.
معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى 
دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: اجرای 
آموزش  جلسات  در  )كوئيز(  آزمونک 
الکترونيکى با استفاده از قابليت های سامانه 
آموزش الکترونيکى يا ساير سامانه های 
مشابه، ارائه تکليف و تمرين برای جلسات 
درس، تعريف پروژه های مختلف برای يک 
درس متناسب با اهداف برخى درس ها، 
فعاليت كالسى، ارزشيابى شفاهى، استفاده 
از شيوه های صوتى و تصويری با نظارت 
استاد درس برای ارتقای امنيت و صحت 
آزمون،  استفاده آزمون های حل در منزل، 
محاسباتى،  درس های  برای  مخصوصاً 
برگزاری آزمون های آنالين غيرحضوری 
در قالب پروتکل های مشخص و با در نظر 
امنيت آزمون ازجمله روش های  گرفتن 
ارزشيابى است كه به تشخيص استاد قابل 

انجام است.
دانشجويان  اينکه   بابيان  مصری 
در  حضور  برای  تکميلى  تحصيالت 
خوابگاه بايد تمامى پروتکل های بهداشتى 
جهت جلوگيری از شيوع ويروس كرونا را 
به دقت رعايت كنند، افزود:  به منظور حفظ 
از شيوع ويروس  سالمتى و جلوگيری 
غذاخوری های  ادارۀ  خدمات  كرونا، 
دانشگاه به صورت غذای بيرون بر خواهد 

بود.
وی اضافه كرد: دانشجويان در لينک 
 www.uma.ac.ir/onlinecourse
كالس  لينک های  ليست  به  مى توانند 

مجازی اساتيد دسترسى داشته باشند.

به  آن ها  معرفى  نيز  و  مركز  توسط  مالى 
صندوق های اعتباری مرتبط و نيز خدمات 
تخصصى در حوزه های حقوقى، بازاريابى، 
ثبت اختراع و برند، استانداردسازی و غيره 
و  بازار  به  فناورانه  تا رسيدن محصوالت 
ادامه  فناور  واحدهای  برای  درآمد  كسب 

دارد.
فناوری  مركز رشد واحدهای  رئيس 
اينکه  بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز 
پرورش  و  جذب  آماده  محقق اردبيلى 
ايده های مبتنى بر فناوری است، خاطرنشان 
و  بهينه  مديريت  لزوم  به  توجه  با  كرد: 
محصوالت  توليد  كرونا،  با  همزيستى 
مرتبط با پيشگيری و درمان اين بيماری 
توسط واحدهای فناور مركز رشد دانشگاه 

كماكان ادامه دارد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تشریح کرد:

پیام رئیس دانشگاه نحوه تداوم فعالیت های آموزشی در نیمسال اول سال  تحصیلی ۱۳۹۹-۱400
محقق اردبیلی به مناسبت 

آغاز سال تحصیلی

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت آغاز سال 
تحصيلى جديد پيام تبريکى صادر كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، پيام دكتر عزيز 
حبيبى به شرح زير است:

سال تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در حالى آغاز مى شود 
كرونا،  ويروس  از  ناشى  بيماری  شيوع  دليل  به  كه 
آموزش مجازی با همه نقاط قوت و ضعف آن تا حد 

زيادی جايگزين آموزش حضوری شده است.
عزيز،  دانشجويان  سالمتى  اهميت  به  توجه  با 
دانشگاه  آن ها،  محترم  خانواده  و  گرامى  كاركنان 
منحوس  ويروس  اين  با  مبارزه  برای  محقق اردبيلى 
تمامى امکانات خود را بسيج كرده است تا فعاليت های 
آموزشى، پژوهشى و فرهنگى دانشگاه باكيفيت مطلوب 
و راندمان مناسب در اين شرايط سخت تداوم داشته 

باشد.
انتظار بر اين هست كه دانشجويان گرامى نيز در 
كنار تالش های گسترده اساتيد گرانقدر و كارشناسان 
عزيز، اهتمام ويژه ای برای جلوگيری از افت كيفيت 
لطف  به  تا  باشند  داشته  خود  علمى  فعاليت های 
با  پروردگار بتوانيم از اين پيچ تاريخى به سالمتى و 

كمترين آسيب عبور نماييم.
و  گسترده  تالش های  و  همت  با  الحمداهلل 
ارزشمند همکاران گرانقدر و دانشجويان عزيز، دانشگاه 
محقق اردبيلى با جديت تمام پله های ترقى و پيشرفت را 
طى مى نمايد. ارتقای ۱۲ پله ای رتبه دانشگاه در رتبه بندی 
ساليانه پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ISC((، ورود 
به رتبه بندی تايمز ۲۰۲۱ دانشگاه های برتر جهان برای 
اولين بار و كسب رتبه هفتم دانشگاه های وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، حضور در بين ۲۳ دانشگاه جامع 
 ،  -۲۰۱۹ISC جهانى   رتبه بندی  در  كشوری  برتر 
ارتقای ۴۴۰ پله ای در رتبه بندی جهانى وبومتری، كسب 
رتبه ۹ كشوری و ۴۲۷ جهانى در رتبه بندی گرين متری 
از  تنها گوشه ای  در سال ۲۰۱۹،  دانشگاه های جهان 
موفقيت های علمى و پژوهشى كسب شده در سال های 

اخير است كه شايسته بسى تقدير مى باشد.
دكتری،  دانشجويان  برای  مالى  كمک  اعطای 
كارشناسى  ارشد و كارشناسى استعداد درخشان خوشه 
اول، اعطای جوايز تحصيلى، امکانات رفاهى، فرهنگى 
مقاطع  در  كنکور  بدون  پذيرش  و  ثبت نام  ورزشى، 
از  درخشان،  استعداد  دانشجويان  از  باالتر  تحصيلى 
اقدامات ارزشمند دانشگاه برای ارج نهادن به كارهای 

علمى دانشجويان مستعد مى باشد.
بدين وسيله دانشگاه محقق اردبيلى با آغوش باز و با 
فراهم كردن زيرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
كشور  آينده سازان  و  مستعد  دانشجويان  از  مناسب 
عزيزمان استقبال مى كند و به عنوان دانشگاه جامع و مادر 
استان اردبيل از فعاليت های پژوهشى، علمى، آموزشى، 
فرهنگى و اجتماعى دانشجويان حمايت كرده و زمينه را 
برای شکوفا شدن استعدادهای همه دانشجويان فراهم 

مى كند.
آغاز  مناسبت  به  تبريک  اينجانب ضمن عرض 
سال تحصيلى جديد به اساتيد، كاركنان و دانشجويان 
عزيز، اميدوارم كه سالى همراه با موفقيت در عرصه های 

گوناگون و سالمتى داشته باشيم.
 دكتر عزيز حبيبى ينگجه
رئيس دانشگاه

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:
افزایش واحدهای تحت حمایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به ۱۱۲ واحد
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پیام تبریک رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی
 به مناسبت روز کارمند

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت 
روز كارمند پيام تبريکى صادر كرد.

دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
پيام تبريک دكتر عزيز حبيبى به شرح زير 

است:

همکاران گرامى
با اهدای سالم و درود؛

داشتن نيروی انسانى متعهد و متخصص، 
از مهم ترين و اثربخش ترين الزامات بالندگى 

و توسعه يک سازمان است.
ارجمندی  همکاران  از  كارمند  روز  در 
تجليل مى شود كه با همت و تالش مضاعف 
در خدمت به مردم و كسب رضای پروردگار 
خداوند  نمى كنند.  دريغ  كوششى  هيچ  از 
متعال را شاكريم كه دانشگاه محقق اردبيلى 
و  ملى  علمى،  مجامع  در  را  خود  جايگاه 
بين المللى پيدا كرده و رتبه های ارزشمندی 
موفقيت ها  اين  همه  است.  كرده  كسب  را 
حاصل تالش و كوشش سرمايه های اصلى 
با  كه  مى باشد  خدوم  كاركنان  و  انسانى 
صداقت كاری و مسئوليت پذيری در جهت 
خدمت به دانشجويان و خانواده های عزيز 
توسعه،  رشد،  قطعًا  مى دارند.  بر  گام  آنان 
هدفش  كه  دانشگاه  موفقيت  و  بالندگى 
و  متعهد  متخصص،  نيروهای  تربيت 
تعهد،  مرهون  است،  كشور  آينده   مديران 
توانمندی و شايستگى كاركنان آن مى باشد 
كارمندان  بى دريغ  و  صادقانه  تالش های  و 
عزيز در عرصه های مختلف در كنار استادان 
و دانشجويان گرانقدر، اين مجموعه را در 
رسيدن به اهداف عالى نظام علم و فناوری 

كشور ياری خواهد كرد.
 بدين وسيله ضمن تبريک هفته دولت 
با نام و ياد شهيدان واال  و روز كارمند كه 
مقام »رجايى و باهنر« مزين شده است، از 
زحمات و تالش های بى دريغ همه همکاران 
گرامى تشکر نموده، توفيق و سالمتى شما 
مسألت  منان  ايزد  درگاه  از  را  بزرگواران 

مى نمايم.
دكتر عزيز حبيبى ينگجه
رئيس دانشگاه

انتشار ۲40 خبر در مردادماه
 ایده پردازی و ساخت ۲ فیلم کوتاه ابتکاری برای اولین بار توسط روابط عمومی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت؛

انتصاب روسای جدید دانشکده های ادبیات و علوم انسانی
 و علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى از انتشار ۲۴۰ خبر طى 

مردادماه سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
احد اقبالى با اعالم اين خبر افزود: اين 
تعداد اخبار توسط روابط عمومى يا با 
هماهنگى روابط عمومى در رسانه های 
رسمى و شبکه های اجتماعى منتشر شده 

است.
وی با اشاره به تعداد اخبار منتشر 
تصريح  مختلف  رسانه های  در  شده 
كرد: طى ماه گذشته ۳۲ خبر در سايت 
دانشگاه منتشر شده و ۴۱ خبر هم توسط 
رسانه های رسمى تهيه يا بازنشر شده 

است.
ماه  يک  در  اينکه  بابيان  اقبالى 
سايت  در  دانشگاه  از  خبر  گذشته ۲ 
وزارت علوم و ۵ خبر هم در شبکه های 
شده  بازنشر  وزارت  اين  اجتماعى 
است، اظهار كرد: ۱۲۰ خبر از دانشگاه 
در شبکه های اجتماعى مختلف در اين 
مدت بازنشر شده، ۱۲ مورد با رسانه ها 
دانشگاه  اخبار  انتشار  و  تهيه  جهت 
خبر  و ۱۶  شده  هماهنگى  و  رايزنى 
اختصاصى دانشگاه هم در رسانه های 

گروهى منتشر شده است.
سرپرست روابط عمومى دانشگاه 

رئيس  سوی  از  حکمى  طى 
دانشگاه محقق اردبيلى، روسای جديد 
دانشکده های ادبيات و علوم انسانى و 
علوم اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 

منصوب شدند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
سوی  از  حکمى  طى  دانشگاه، 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى، دكتر 
رئيس  به عنوان  ابراهيمى  مرتضى 
و  انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده 
دكتر محمدحسن زاده به عنوان رئيس 
دانشگاه  اجتماعى  علوم  دانشکده 

محقق اردبيلى منصوب شدند.
دكتر اردوان قربانى معاون اداری 
در  محقق اردبيلى  دانشگاه  مالى  و 
مراسم تکريم و معارفه روسای اين 
اكثريت  اينکه  بابيان  دانشکده  دو 
تفکيک  با  علمى  هيات  اعضای 
به  انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده 
گفت:  بودند،  موافق  دانشکده  دو 
دو  روسای  انتخاب  خصوص  در 
دانشکده نيز نظرخواهى شد و از دو 
بودند،  رأی  باالترين  دارای  كه  نفر 
و  كردند  ارائه  را  خود  برنامه های 
نهايتًا يک نفر انتخاب شد. همچنين 
با حضور هر  نيز  نيرو  تقسيم  بحث 
دو رئيس دانشکده انجام شد تا هر 
احسن  نحو  به  بتوانند  دانشکده  دو 

اينکه در مردادماه  بابيان  محقق اردبيلى 
تعداد ۵ خبر به ۱۹ خبرنگار استانى و 
رسانه های  در  بازنشر  برای  كشوری 
داد:  ادامه  است،  شده  ارسال  گروهى 
۱۲ مورد پوشش تصويری برنامه های 
دانشگاه، ۱۱ گزارش جمع آوری شده، 
طراحى و انتشار ۱۷ مورد اساليدشو، ۱۴ 
مورد پيامک ارسالى به جامعه مخاطب 
بخش های مختلف دانشگاه، طراحى و 
انتشار الکترونيکى يا كاغذی ۱۸ مورد 
 ۱۵ نصب  و  چاپ  طراحى،  پوستر، 
تخته بنر از ديگر اقدامات روابط عمومى 
ماه  يک  طى  محقق اردبيلى  دانشگاه 

گذشته بوده است.

به انجام فعاليت های خود بپردازند.
وی افزود: با توجه به برنامه ارائه 
هيات  اعضای  اكثريت  نظر  و  شده 
رئيسه، دكتر مرتضى ابراهيمى به عنوان 
رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى 
اميد  راستا  همين  در  و  شد  انتخاب 
بيشتر  چه  هر  توسعه  شاهد  مى رود 

علوم انسانى در دانشگاه باشيم.
قربانى بابيان اينکه مراحل پايانى 
ساختمان دانشکده علوم اجتماعى در 
حال انجام بوده و طى ۱۰ روز آينده 
به بهره برداری خواهد رسيد، تصريح 
هزار  دانشکده، ۵  اين  افتتاح  با  كرد: 

مدت  اين  در  اينکه  بابيان  اقبالى 
بيانيه توسط روابط  پيام يا  محتوای ۹ 
داد:  ادامه  است،  شده  توليد  عمومى 
پيگيری ۱۴ نامه و پيگيری جهت تهيه 
پاسخ به آن ها، مشاركت در ۲۱ برنامه و 
آماده سازی و پشتيبانى سالن های دانشگاه 
جهت اجرای ۱۲ برنامه، تهيه و انتشار 
۱۷ كليپ، ۱۹ مورد فتوتيتر و طراحى، 
ويراستاری و انتشار الکترونيکى خبرنامه 
است  كارهايى  ديگر  از  محقق اردبيلى 
اداره روابط عمومى  كه توسط عوامل 

دانشگاه انجام شده است.
وی ادامه داد: در مردادماه سالجاری 
همايش  پوستر  مورد  و ۷  اطالعيه   ۹

دانشگاه  آموزشى  فضای  به  مترمربع 
اضافه شد و محدوديت های موجود با 

اين افزايش مرتفع مى شود.
رئيس  حسن زاده  محمد  دكتر 
بابيان  اجتماعى  علوم  دانشکده 
علوم  دانشکده  تشکيل  از  قبل  اينکه 
و  هزار  سه  حدود  دارای  اجتماعى، 
 ۳۰ باالی  كه  بوديم  دانشجو   ۲۰۰
را  دانشگاه  دانشجويان  كل  درصد 
شامل مى شد، گفت: با اين وضعيت، 
با  كاركنان  و  ساختمان  لحاظ  به 
ولى  بوديم،  يکسان  دانشکده ها  بقيه 
با  دانشکده  به  مربوط  فعاليت های 

در سايت دانشگاه بارگذاری شده و ۴ 
مورد هم اينفوگرافيک كار شده است 
و ۸ مورد پوستر برای همايش، افتتاح 
پروژه، خيرمقدم، افتتاحيه ها و غيره و ۳ 
مورد پوستر هم برای تبريک و تسليت 

همکاران طراحى شده است.
سرپرست روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى بابيان اينکه برای اولين 
بار توسط روابط عمومى ايده پردازی 
موضوع  با  كوتاه  فيلم   ۲ ساخت  و 
انجام  از كرونا در مردادماه  پيشگيری 
شد، اظهار كرد: طراحى، تهيه محتوا، 
ويراستياری و چاپ بروشور دانشگاه، 
تهيه و بارگذاری ۱۲ كليپ در بخش 
تلويزيون اينترنتى و تهيه و انتشار دو 
انتشار آن در  مورد صدای دانشگاه و 

مردادماه انجام شده است.
اقبالى اظهار كرد: پيگيری يا اعمال 
تغييرات صورت گرفته )افراد، شماره 
دانشگاه  سايت  در  غيره(  و  تماس 
 ۲۰ تعداد  به  علوم  وزارت  سايت  و 
با  كمپين  مورد  يک  راه اندازی  مورد، 
و  مى زنم«  ماسک  من  »پويش  عنوان 
۱۵ مورد فيلم يا كليپ بازنشر شده در 
سايت آپارات از ديگر اقدامات روابط 
عمومى دانشگاه محقق اردبيلى در ماه 

گذشته بود.

همراهى و همدلى همکاران به خوبى 
پيش مى رفت.

با  كرد:  اميدواری  اظهار  وی 
تفکيک به دو دانشکده، وضعيت هر 
دو دانشکده نسبت به قبل تفکيک بهتر 

شود.
رئيس  ابراهيمى  مرتضى  دكتر 
نيز  انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده 
تغيير  دانشگاه  بخواهيم  اگر  گفت: 
كند، بايد رفتارمان تغيير كند و برای 
تغيير رفتار نيازمند تغيير فکر هستيم 
كه منشأ تغيير فکر نيز علوم انسانى 

است.
وی با تأكيد بر انجام كليه امور با 
رعايت نظم و قانون، افزود: بايستى 
نفع  به  مقررات  و  قانون  شکل  از 
دانشجويان،  از  اعم  خود  مخاطب 
علمى  هيات  اعضای  و  كارمندان 

استفاده كنيم.
گفتنى است در ادامه احکام مربوط 
ابراهيمى و  دكتر مرتضى  به رياست 
دكتر محمد حسن زاده توسط معاون 
مالى و مدير حوزه رياست  اداری و 
با  و  اعطا  دانشگاه  عمومى  روابط  و 
اهدای لوح و هديه از زحمات دكتر 
رياست  سمت  در  حسن زاده  محمد 
دانشکده ادبيات و علوم انسانى تقدير 

شد.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

9
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مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی اصغری

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری 
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان مهندس علیرضا دستور، اسالم 

فروزان و مهندس جمشید حسینی  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

رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و 
كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى از اقدامات 
و پيگيری های اين مركز در خصوص معرفى 
و جذب تعدادی از فارغ التحصيالن دانشگاه 
در واحدهای توليدی و صنعتى استان خبر 

داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
خبر  اين  اعالم  با  داوری  مهدی  دكتر 
مابين  تفاهم نامه  اجرای  افزود: در راستای 
دانشگاه  و  تاير  آرتاويل  صنعتى  مجتمع 
مجتمع  درخواست  پيرو  و  محقق اردبيلى 
برخى  فارغ التحصيالن  جذب  بر  مبنى 
رشته های دانشگاه ازجمله شيمى، فيزيک، 
رياضى، مهندسى مکانيک، مهندسى شيمى، 
مهندسى برق الکترونيک و مهندسى كامپيوتر 
ارشد،  كارشناسى  و  كارشناسى  مقطع  در 
خصوص  اين  در  الزم  اطالع رسانى های 
و  جامعه  با  علمى  ارتباط  مركز  توسط 
كارآفرينى دانشگاه در وب سايت دانشگاه و 

كتابخانه های  كل  اداره  ابتکار  به 
مركز  و   اردبيل  استان  عمومى 
پژوهش های فرهنگى آذربايجان دانشگاه 
محقق اردبيلى، نخستين سوگواره شعر 
با عنوان »ده شب  ادبى  مجازی محافل 
ادبى  محافل  مشاركت  با  و  محفل«  ده 
استان های اردبيل و آذربايجان های شرقى 

و غربى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در 
اين نشست كه به ميزبانى اداره كل امور 
فرهنگى نهاد كتابخانه های عمومى برگزار  
شد، شاعرانى از استان های شركت كننده 
در خصوص واقعه عاشورا به شعرخوانى 

و مرثيه سرايى پرداختند.
اين برنامه در استان اردبيل، به همت 
با  و  اردبيلى  عطار  شمس  ادبى  محفل 
زاده،  ميرزارسول  مهدی  دكتر  حضور 
عمومى  كتابخانه های  ادبى  كانون  دبير 
استان؛ وفا منافى، از شعرای آيينى استان 
پژوهشگر  شاعر،  سيمزاری،  محمد  و 
و فعال حوزه های فرهنگى و اجتماعى 

برگزار شد.
به  مراسم  در  شركت كننده  شاعران 
قرائت مرثيه هايى در رثای امام حسين )ع( 
و ياران باوفايش به ويژه پيام رسان واقعه 

كربال حضرت زينب )س( پرداختند.
با  نشست  اين  در  زاده  ميرزارسول 

فضای مجازی انجام و مدارک دريافتى از 
متقاضيان برای بررسى و اعالم نظر به مجتمع 

ارسال شد.
وی افزود: به لطف الهى و پيگيری های 
مركز ارتباط علمى با جامعه و كارآفرينى 

اشاره به سبقه تاريخى شاعران استان در 
در حوزه  ادبى  فاخر  آثار  ارائه  و  ايجاد 
امام  حضرت  و  محرم  سوگواری های 
اردبيل  مرثيه  تاريخ  گفت:  )ع(  حسين 
به اين چند دهه محدود نيست و بلکه 
از چندين سده قبل يکى  اين سرزمين 
از كانون های مهم مرثيه سرايى در ايران 

محسوب مى شود.
دبير كانون ادبى شمس عطار اردبيل 
مرثيه سرايى  ترويج  اصلى  عامل  افزود: 
در اين منطقه عشق و عالقه قلبى مردم 
اين سرزمين به خاندان نبوی است كه در 
قالب هنر تجلى يافته و شکوفا شده است 
و اين هنر در اردبيل به همين دليل در 
دوره صفويه در ادبيات منطقه مطرح شد 

و به اوج درخشش خود رسيد.
 وی خاطرنشان كرد: از آن هنگام 
بود كه ده ها نفر از عندليبان داراالرشاد 
به  دلنشين  و  روان  نظمى  با  اردبيل 
و  مدح  و  حسينى  حماسه  توصيف 
معصومين  ائمه  ذكر مصائب  و  منقبت 

)ع( پرداختند.
در  برنامه  اين  كه  است  ذكر  شايان 
بستر اينترنت و به صورت زنده از طريق 
نرم افزار اسکای روم برای مخاطبان پخش 
شد و عالقمندانى از اقصى نقاط ميهن 

اسالمى نظاره گر آن بودند.

دانشگاه و پس از مصاحبه تخصصى مجتمع، 
متقاضى  فارغ التحصيالن  از  نفر  تعداد ۲۱ 
در  محقق اردبيلى  دانشگاه  شرايط  واجد 
مجتمع صنعتى آرتاويل تاير از هفته گذشته 

مشغول به كار شدند.

داوری اضافه كرد: پس از اعالم فراخوان، 
مدارک تعداد ديگری از فارغ التحصيالن نيز 
به مجتمع ارسال شده كه پس از مصاحبه 
تخصصى در مرحله دوم جذب خواهند شد.
رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و 
كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى همچنين 
از جذب و اشتغال به كار تعداد ۹ نفر در 
شركت الکترونيک پردازش سبالن، تعداد 
۴ نفر در مركز تخصصى طراحى صنعتى و 
قالب سازی استان و ۱۰ نفر در شركت آرتا 
جوجه سبالن از بين فارغ التحصيالن دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
داوری بابيان اينکه اطالع رسانى مکفى 
در خصوص فراخوان های جذب شركت ها 
واحدهای توليدی در وب سايت و شبکه های 
افزود:  مى شود،  انجام  دانشگاه  اجتماعى 
پس از دريافت مستندات از طريق پست 
الکترونيک مركز، متقاضيان به شركت مربوطه 

معرفى مى شوند.

جذب تعدادی از فارغ التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی در واحدهای تولیدی استان

برگزاری نخستین سوگواره شعر مجازی 
محافل ادبی با عنوان »ده شب ده محفل«

دکتر محمد باشکوه به 
 عنوان سرپرست مدیریت 

امور آموزشی دانشگاه 
محقق اردبیلی منصوب شد

محقق  دانشگاه  رئيس  سوی  از  حکمى  طى 
علمى  هيات  عضو  باشکوه  محمد  دكتر  اردبيلى، 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان سرپرست مديريت امور 

آموزشى اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى 
دانشگاه محقق  رئيس  دكتر عزيز حبيبى  از سوی 
علمى  هيات  عضو  باشکوه  محمد  دكتر  اردبيلى، 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان سرپرست مديريت امور 

آموزشى اين دانشگاه منصوب شد.
دكتر ترحم مصری معاون آموزشى و تحصيالت 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى در مراسم تکريم و 
معارفه مدير سابق و سرپرست جديد مديريت امور 
آموزشى دانشگاه بابيان اينکه طى دو سال حضور دكتر 
اكبری مجد در حوزه معاونت آموزشى تمام تالش ما 
همدلى ميان همکاران و دانشجويان بود و هيچ مشکل 
خاصى در اين خصوص ايجاد نشد، اظهار اميدواری 
كرد: دكتر باشکوه نيز با حضور در اين سمت ايده های 
خود را در راستای تسهيل و تسريع برنامه ها عملياتى 

نموده و به سمت الکترونيکى شدن امور پيش برويم.
وی به آينده پژوهى و سوق دادن آموزش به سمت 
عاليق دانشجويان تأكيد كرد و گفت: انتظار مى رود با 

برنامه های عملياتى در اين خصوص پيشگام باشيم.
در ادامه دكتر عادل اكبری مجد مدير سابق امور 
آموزشى گزارشى از فعاليت های اين مديريت و دكتر 
محمد باشکوه سرپرست جديد مديريت امور آموزشى 

دانشگاه برنامه های خود را ارائه نمودند.
گفتنى است در اين مراسم حکم دكتر محمد 
امور  مديريت  جديد  سرپرست  به عنوان  باشکوه 
آموزشى دانشگاه به وی اعطا و از زحمات دكتر عادل 
اكبری مجد مدير سابق امور آموزشى دانشگاه قدردانى 

شد.

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقایان دکتر مرتضی ابراهیمی به سمت رییس 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر محمد حسن زاده به سمت رییس دانشکده علوم اجتماعی 
و دکتر محمد باشکوه به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه را تبریک عرض نموده، موفقیت و 

سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
 همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر محمد حسن زاده به عنوان رییس دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی و جناب آقای عادل اکبری مجد به عنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه 

تقدیر و تشکر داشته و آرزوی توفیقات الهی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 
در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی به ساحت 

قدسی پیامبر اعظم )ص( 
 كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى در محکوميت اهانت نشريه فرانسوی به 

ساحت قدسى پيامبر اعظم )ص( بيانيه ای صادر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى در 
محکوميت اهانت نشريه فرانسوی به ساحت قدسى پيامبر اعظم )ص(  بيانيه ای صادر كرد.

متن اين بيانيه به شرح زير است:
 باسمه تعالى

)و ما ارسلناک اال رحمه للعالمين / ۱۰۷انبياء(
  اهانت اخير نشريه » شارلى ابدو » فرانسه به ساحت مقدس سراج منير، امين وحى 
و مردم، آخرين و برترين رسول رحمت، اخالق و بيداری حضرت محمد امين )ص( 
دل وجدان های بيدار و انسانهای آزاده را جريحه دار و پرخون كرد. اهانت به پيامبر اعظم 
)ص( اين عصاره اخالق، خوبى ها و فضايل، اهانت به همه ارزش های انسانى و اخالقى و 
همه انبياء عظام )ع( و انسانهای پاک است . اين اهانت برنامه ريزی شده در راستای پروژه 
اسالم هراسى بوده و بازنشر آن در مقطع كنونى برای منحرف كردن افکار عمومى مسلمانان 
از سياست های پليد رژيم صهيونيستى و استکبار در منطقه غرب آسيا مى باشد. انتشار چنين 
مطالب موهن و عدم محکوميت آن از سوی سياستمداران فرانسوی به بهانه آزادی بيان، 
حاكى از ضعف منطق و برهان و فقر فکری آنان در مقابل مکتب پيامبر اعظم )ص( و 
عصبانيت گردانندگان و حاميان اين نشريه از موج گرايش به اسالم و رحمه للعالمين است. 
  امروز نام مبارک محمد )ص( و دينش در دنيا جذاب ترين و پرآوازه ترين نام  بوده 
و هر روز بر ميزان ارادتمندان و عالقمندان حضرتش افزوده مى شود. چنين اهانت هايى بر 
خالف باور منتشركنندگان آن، موجبات بيداری و وحدت بيشتر جوامع انسانى و اسالمى 

شده و چيزی از ارزش های سراج منير نمى تواند بکاهد و به سروده سعدی:
 شب پره گر وصل آفتاب نخواهد   /     رونق بازار آفتاب نکاهد 

كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى همگام با دانشگاهيان عزيز اهانت نشريه 
» شارلى ابدو » به ساحت قدسى پيام آور صلح، رحمت و اخالق را محکوم نموده و از 
خداوند متعال برای همگان توفيق فهم صحيح سلوک اجتماعى، سياسى و اخالقى پيامبر 

اعظم )ص( و حركت در مسير نورانى آن حضرت را مسالت دارد.
 کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی


