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دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
اين  دانشجويان  درخشش  از  محقق اردبيلى 
دانشگاه با كسب ۵ رتبه برتر كشوری در جشنواره 

سراسری قرآن و عترت خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
دانشگاه  دانشجويان  گفت:  اصل  فنى  عباس 
محقق اردبيلى در سى و پنجمين دوره جشنواره 
سراسری قرآن و عترت دانشجويان كشور موفق 

به كسب ۵ رتبه برتر كشوری شدند.
وی با اشاره به اينکه مرحله اختتاميه اين 
جشنواره روز ۲۵ آبان سالجاری و به ميزبانى 
دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد، تصريح كرد: 
در اين جشنواره دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى 
موفق به كسب دو رتبه اول كشوری و سه رتبه 

سوم كشوری شدند.
فنى اصل در تشريح رتبه های برتر كشوری 

دانشگاه محقق اردبيلى گفت: در بخش هنری- 
خوشنويسى محمد الماسى عيسى لو موفق به كسب 

رتبه اول كشوری، در بخش تواشيح گروه تواشيح 
نجم دانشگاه موفق به كسب رتبه اول كشوری، 
در بخش حفظ ۵ جز قرآن كريم يوسف نظری 
بخش  در  كشوری،  سوم  رتبه  كسب  به  موفق 
آشنايى با ترجمه و تفسير قرآن مرضيه مجرد موفق 
به كسب رتبه سوم و در بخش معارفى احکام 
زهرا ابراهيم زاده موفق به كسب رتبه سوم كشوری 

شدند.
دبير شورای فرهنگى دانشگاه محقق اردبيلى 
ضمن اشاره به انجام فعاليت های فرهنگى دانشگاه 
در قالب محورهای موضوعى ۱۰ گانه، اضافه كرد: 
به دليل اهميت ويژه توسعه فعاليت های قرآنى، 
محور موضوعى اول قرآن و عترت )ع( و ترويج 
فرهنگ و ارزش های اسالمى در نظر گرفته شده 

است.
وی گفت: حمايت و تأكيد بر تداوم اجرای 
برنامه های قرآنى از اهداف اصلى شورای فرهنگى 
دانشگاه مى باشد و توسعه فعاليت های قرآنى در 
دانشگاه در سطوح دانشجويان، اساتيد و كاركنان 

ادامه خواهد داشت.
فنى اصل خاطر نشان كرد: در سى و پنجمين 
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجويان كشور 
دانشگاه محقق اردبيلى از لحاظ تعداد رتبه برتر 
كشوری در بين بيش از يک صد دانشگاه بعد از 
دانشگاه های شيراز، قم، عالمه طباطبائى و صنعتى 
اصفهان )ميزبان جشنواره( در جايگاه پنجم و باالتر از 
دانشگاه های تهران، فردوسى مشهد، اصفهان، تبريز و 

شهيد بهشتى قرار دارد.

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی  با کسب ۵ رتبه برتر کشوری در جشنواره سراسری قرآن و عترت
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

      دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه معین استان اردبیل انتخاب شد
وزير علوم، تحقيقات و فناوری با ارسال نامه ای، دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان دانشگاه معين استان اردبيل انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه در نامه دكتر منصور غالمى خطاب به رئيس دانشگاه محقق اردبيلى آمده است: در 
اجرای مصوبه شماره ۹۵/۷۴۱۸/دش مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ شورای عالى انقالب فرهنگى و مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ ستاد 
راهبری اجرای نقشۀ جامع علمى كشور در خصوص سياست ها و ضوابط اجرايى حاكم بر آمايش آموزش عالى در جمهوری 
اسالمى ايران و به منظور تمركززدايى و شبکه سازی، هم افزايى مؤسسات آموزش عالى واقع در آن استان، مشاركت هرچه 
بيشتر مؤسسات در تصميم گيری و تصميم سازی های آموزش عالى، متناسب سازی و متوازن كردن توسعۀ مؤسسات، كاهش 
بوروكراسى ناشى از تمركز تصميم گيری ها و ايجاد هماهنگى و تبادل تجربيات ميان ساختارهای آموزش عالى و وفق مفاد 
»ماده ۱ آيين نامۀ پياده سازی آمايش آموزش عالى كشور - مديريت استانى مؤسسات آموزش عالى در وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری )ابالغيۀ شماره ۱۱/۱۷۶۱۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱« بدين وسيله آن دانشگاه به عنوان دانشگاه معين استان تعيين مى شود.

بديهى است همۀ مؤسسات آموزش عالى آن استان به همکاری با آن دانشگاه برای تحّقق مفاد مندرج در آيين نامۀ مذكور 
موّظف اند.

کسب رتبه ششم در رتبه بندی 
موضوعی تایمز در حوزه  های مهندسی و فناوری

 و علوم فیزیکی  ۲۰۲۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 
گسترش  شورای  قطعى  موافقت  از  محقق اردبيلى 
آموزش عالى با ايجاد رشته مديريت دولتى گرايش 
ارشد  كارشناسى  مقطع  در  عمومى  ماليه  و  بودجه 

ناپيوسته در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ترحم 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:
موافقت قطعی شورای گسترش آموزش 

عالی با ایجاد رشته مدیریت دولتی 
گرایش بودجهو مالیه عمومی در دانشگاه 

محقق اردبیلی
مصری از موافقت قطعى شورای گسترش آموزش 
عالى با ايجاد رشته مديريت دولتى گرايش بودجه و 
ماليه عمومى در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته در 
اين دانشگاه خبر داد و گفت: پذيرش در اين رشته 
به صورت روزانه از نيمسال اول سال تحصيلى ۱۴۰۰-

۱۳۹۹ خواهد بود.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى از كسب رتبه ششم در 
حوزه   در  تايمز  موضوعى  رتبه بندی 
علوم  و  فناوری  و  مهندسى  های 
فيزيکى ۲۰۲۱ توسط اين دانشگاه خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با اعالم  ابوالفضل بضاعت پور  دكتر 
اين خبر گفت: بر اساس اين رتبه بندی 
دانشگاه محقق اردبيلى موفق شده است 
در حوزه  مهندسى و فناوری رتبه بندی 
ميان  از  بار  اولين  برای   ۲۰۲۱ تايمز 
دنيا  از سراسر  ۱۰۹۸ دانشگاه حاضر 
رتبه ی ۴۰۰-۳۰۱ را كسب نمايد و به 
همراه دانشگاه صنعتى اميركبير، دانشگاه 
علم و صنعت ايران و دانشگاه ياسوج 

در رتبه ششم قرار گيرد.
اينکه  به  اشاره  با  پور  بضاعت 
و  مهندسى  موضوعى  رتبه بندی  در 
فناوری ۲۰۲۱ تايمز  تعداد ۳۸ دانشگاه 
از ايران حضور دارند،  افزود: يکى از 
رتبه بندی  كه  مهمى  رتبه بندی های 
جهانى تايمز به صورت ساالنه انجام 
مى دهد، ارزيابى و سنجش دانشگاه ها 
مختلف  موضوعى  حوزه های  در 

است.

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  رهبری 
فرهنگ  بحث  به  توجه  به ضرورت 
برای پيشرفت در ابعاد مختلف تأكيد 

كرد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمين  دانشگاه، 
در جلسه هم انديشى  عبداهلل حسنى 
راهکارهای علمى ارتقای فعاليت های 
دانشگاه  دانشکده های  در  فرهنگى 
هيچ  اينکه  بيان  با  محقق اردبيلى 
برنامه ای بدون فرهنگ موفق نخواهد 
اصولى  برای  جامعه  در  گفت:  بود، 
بودن سياست، رونق اقتصاد و كاهش 
آسيب های اجتماعى بايد به فرهنگ 

توجه ويژه داشته باشيم.
امر  در  اينکه  بيان  با  وی 
فرهنگ سازی در حوزه دانشگاه همه 
افزود:  بايد احساس مسئوليت كنيم، 
مشاوران فرهنگى و دبيران هم انديشى 

در اين خصوص كار سنگينى دارند.
حسنى با بيان اينکه مقام معلمى 
است،  اساتيد  برای  نعمت  باالترين 
تصريح كرد: وظيفه يک استاد قبل از 
تعليم، اول تزكيه خود و سپس تزكيه 

ديگران است.
معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه همواره 
باشيم،  عجين  فرهنگى  امر  با  بايد 

بضاعت پور با اشاره به اينکه در 
فيزيکى  علوم  موضوعى  رتبه بندی 
از  دانشگاه   ۳۷ تعداد  تايمز    ۲۰۲۱
از  يکى  افزود:  دارند،  حضور  ايران 
رتبه بندی  كه  مهمى  رتبه بندی های 
انجام  به صورت ساالنه  تايمز  جهانى 
مى دهد، ارزيابى و سنجش دانشگاه ها 
در حوزه های موضوعى مختلف است.
رتبه بندی  اين  اينکه  بيان  با  وی 
كه  كلى  موضوعى  حوزه   ۱۱ در 
چندين  دارای  آن ها  از  برخى 
دانشگاه های  است،  فرعى  موضوع 
افزود:  مى كند،  معرفى  را  جهان  برتر 

شدنى  تعطيل  فرهنگى  كار  گفت: 
نيست و سعادت اقتصادی و اجتماعى 

وابسته به فرهنگ است.
كه  زمانى  اينکه  بيان  با  وی 
كالس های حضوری تعطيل است و 
برگزار  مجازی  به صورت  كالس ها 
بايد  فرهنگى  فعاليت های  مى شود، 
افزود:  شود،  انجام  قوی  به صورت 
جوانان  فرهنگ  تغيير  برای  دشمنان 
در  اساتيد  تأثير  و  هستند  تالش  در 

مهندسى  شامل  موضوعى  حوزه های 
عمومى،  مهندسى  )شامل  فناوری  و 
مهندسى عمران، مهندسى مکانيک و 
مهندسى هوا و فضا، مهندسى برق و 
الکترونيک و مهندسى شيمى(، علوم 
زيستى )شامل علوم بيولوژيکى، علوم 
ورزشى، علوم دامپزشکى، كشاورزی 
و جنگلداری(، علوم فيزيکى )شامل 
فيزيک و نجوم، شيمى، زمين شناسى، 
محيط زيست و علوم دريايى، آمار و 
انسانى )شامل  رياضى(، هنر و علوم 
تاريخ،  زبان شناسى،  و  ادبيات  زبان، 
 فلسفه و الهيات، هنر، هنرهای نمايشى 

روشنگری جوانان بسيار مهم است.
را  اسالمى  انقالب  اصل  فنى 
تصريح  و  دانست  فرهنگى  انقالب 
و  تعليم  دانشگاه  در  ما  اساس  كرد: 
تربيت است و اين مهم در دين مبين 

اسالم نيز جايگاه ويژه ای دارد.
اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
اينکه  بيان  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشکده ها  فرهنگى  مشاوران 
مى توانند در بحث فرهنگى بسيار مؤثر 

معماری(،  باستان شناسى،  طراحى،  و 
 Clinical, pre-clinical( پزشکى 
 ،Other health شامل(  )& health
پزشکى و دندانپزشکى( اقتصاد و تجارت 
)شامل اقتصاد و اقتصادسنجى، تجارت و 
مديريت، حسابداری و امور مالى(، علوم 
اجتماعى )شامل جغرافيا، جامعه شناسى، 
سياست و مطالعات بين الملل، ارتباطات 
روانشناسى،  كامپيوتر،   علوم  رسانه(،  و 

آموزش و حقوق مى باشد.
اين  اينکه  بيان  با  پور  بضاعت 
رتبه بندی در قالب ۵ معيار كلى آموزش 
با وزن ۳۰  با وزن ۳۰ درصد، پژوهش 
درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه 
بين المللى با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با 
گرفته   بهره  درصد  وزن ۲.۵  با  صنعت 
است و منبع اطالعاتى مورد استفاده در 
رتبه بندی ۲۰۲۱ داده های استنادی پايگاه 
توليدات  برای  كه  بوده    SCOPUS
برای دوره ۵ ساله ۲۰۱۹-۲۰۱۵  علمى 
و استنادات برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۰ را 
شامل شده است، خاطر نشان كرد: قرار 
اين  در   محقق اردبيلى  دانشگاه  گرفتن 
و  علمى  وجهه  موضوعى،  رتبه بندی 
بين المللى اين دانشگاه را به صورت قابل 

توجهى  افزايش خواهد داد.

واقع شوند، خاطرنشان كرد: بايد تأثير و 
بازتاب فعاليت های فرهنگى دانشکده ها 

در سطح دانشگاه نيز مشخص شود.
وی با بيان اينکه به ارائه راهکارهای 
از  گفت:  نيازمنديم،  فرهنگى  مشاوران 
برنامه های مفيد و تأثيرگذار فرهنگى در 

دانشکده ها حمايت مى كنيم.
اعضای  ادامه  در  است  گفتنى 
حاضر در نشست به ارائه بيانات خود 

پرداختند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه ششم در رتبه بندی موضوعی تایمز در حوزه  های مهندسی و فناوری و علوم 
فیزیکی  ۲۰۲۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت توجه به بحث فرهنگ برای پیشرفت در ابعاد مختلف

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:
اخذ مجوز دانش بنیان توسط 

شرکت دژ افزار داده بان سبالن 
سریر از واحدهای فناور تحت 
پوشش مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
محقق اردبيلى از اخذ مجوز دانش بنيان توسط شركت 
دژ افزار داده بان سبالن سرير از واحدهای فناور تحت 
تشخيص  و  ارزيابى  كارگروه  از  مركز  اين  پوشش 
صالحيت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان معاونت 

علمى و فناوری رياست جمهوری خبر داد.
برومند  دكتر  دانشگاه،  روابط عمومى  گزارش  به 
صالحى از اخذ مجوز دانش بنيان توسط شركت دژ افزار 
داده بان سبالن سرير از واحدهای فناور تحت پوشش اين 
مركز از كارگروه ارزيابى و تشخيص صالحيت شركت ها 
و مؤسسات دانش بنيان معاونت علمى و فناوری رياست 
داده بان  افزار  دژ  و گفت: شركت  داد  جمهوری خبر 
سبالن سرير در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
نرم افزارهای رايانه ای فعاليت نموده و مجوز دانش بنيانى 
را برای طراحى سيستم ذخيره سازی بومى تحت شبکه 

)QNAS( اخذ نموده است.
وی افزود: سيستم ذخيره سازی متصل به شبکه، 
در بسياری از واحدهای اداری و سازمانى به عنوان يک 
ارزان قيمت  و  مقياس پذير  مؤثر،  ذخيره سازی  راه حل 
به شمار مى رود و با توجه به رونق تجارت الکترونيک 
در دنيا، انتظار مى رود بازار هدف اين محصول، فراتر از 

مرزهای ملى باشد.
دكتر شهرام جمالى مديرعامل شركت دژ افزار داده بان 
سبالن سرير، طراح سيستم نيز گفت: پشتيبان  گيری و 
ذخيره سازی رونوشت داده ها در يک واسط جداگانه 
جهت محافظت در برابر از دست رفتن يا تحريف و 
دست كاری اطالعات، امری ضروری برای سازمان و 
شركت های مختلف است كه اين فرآيند ابتدا به صورت 
يا فلش   )DAS( دستى بر روی يک درايو خارجى
USB صورت مى گرفت، ولى امروزه المان های مختلفى 
جهت خودكارسازی اين پروسه طراحى و توسعه يافته كه 
محصوالت مبتنى بر معماری NAS و منابع ذخيره سازی 

ابری از اين طيف مى باشند.
عضو هيات علمى گروه آموزشى مهندسى برق 
و كامپيوتر دانشگاه محقق اردبيلى تصريح كرد: سيستم 
ذخيره سازی متصل به شبکه )NAS( دستگاهى است كه 
به صورت اشتراكى در شبکه مستقر مى گردد و با استفاده 
پلتفرم های  از NFS )فايل سيستم شبکه ای مختص 
مختص  شبکه ای  سيستم  )فايل   Unix(، CIFS
پلتفرم های ويندوزی(، FTP،HTTP و ساير پروتکل ها، 
با اجزا و گره های مستقر در شبکه ارتباط برقرار نموده و 
در سطح فايل داده های مختلف را جمع آوری و عمليات 

ذخيره سازی را صورت مى دهد.
وی افزود: برای اين سامانه كه نمونه داخلى ندارد، 
سيستم عاملى اختصاصى طراحى شده است كه ضمن 
تأمين نيازهای عملکردی يک سامانه NAS، بحث های 

مربوط به كارايى و امنيت هم در آن ديده شده است.
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دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
نشريه ها  اهانت  تجمعى  برگزاری  با 
پيامبر  به  فرانسوی  سياستمداران  و 

اكرم)ص( را محکوم كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
در تجمع محکوميت اهانت نشريه ها 
پيامبر  به  فرانسوی  سياستمداران  و 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  اكرم)ص( 
اسالم  ديگر دشمنان  بار  اينکه  بيان  با 
شخصيت نامدار الهى را مورد اهانت 
قرار دادند، گفت: متأسفانه اين اهانت از 
سوی عده ای از خدا بى خبر و افرادی 
كه در مسير شيطانى و كفر قرار دارند، 

صورت گرفته است.
وی با بيان اينکه رسول اكرم)ص( 

افزود: ما  رحمت همه عالميان است، 
بايد خدا را شاكر باشيم كه مسلمان و 

شيعه اهل بيت هستيم.
تأكيد كرد: وعده خدا در  حسنى 
دشمنان  چراكه  است؛  تحقق  حال 

اسالم دست و پای خود را گم كرده اند 
بى احترامى  خدا  پيامبر  و  خدا  به  و 

مى كنند.
وی با بيان اينکه شاهد هستيم كه 
به همه  در حال گسترش  اسالم  دين 

دشمنان  كرد:  تصريح  است،  جهان 
خدا  پيامبر  و  اسالم  با  عناد  خاطر  به 
نمى توانند در مقابل گسترش اسالم ناب 
محمدی بايستند و مثل يک شخص كم 

انديش اقدام به توهين مى كنند.
مسلمانان  ما   اينکه  بيان  با  حسنى 
احترام  الهى  پيامبران  و  اديان  همه  به 
قائل هستيم و حضرت محمد)ص( را 
خاتم االنبيا و دين مبين اسالم را به عنوان 
آخرين دين الهى برای بشريت مى دانيم، 
اين مهم  به  بايد  دنيا  خاطرنشان كرد: 
توجه داشته باشد كه هيچ كس جلوی 
توسعه و گسترش اسالم ناب محمدی 

را در دنيا بگيرد.
بيانيه  ادامه  در  است  گفتنى 
اهانت  محکوميت  در  دانشگاهيان 
فرانسوی  سياستمداران  و  نشريه ها 

قرائت شد.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه خبر داد:

بورسیه ماهانه
 دانشجویان کم بضاعت 
دانشگاه محقق اردبیلی 
توسط بنیاد حمایت از 
کودکان بی سرپرست 

و مبتال به سرطان
 استان اردبیل

مديرعامل بنياد حاميان دانشگاه محقق اردبيلى 
از بورسيه ماهانه دانشجويان كم بضاعت دانشگاه 
كودكان  از  حمايت  بنياد  توسط  محقق اردبيلى 
بى سرپرست و مبتال به سرطان استان اردبيل خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر على 
اشرف سلطانى از بورسيه ۱۷ نفر از دانشجويان 
اين دانشگاه توسط واحد كمک به دانشجويان 
كم بضاعت بنياد حمايت از كودكان بى سرپرست 
و مبتال به سرطان استان خبر داد و گفت: با عنايت 
به منويات مقام معظم رهبری در امر كمک های 
شرايط  در  جامعه  آسيب پذير  اقشار  به  مؤمنانه 
بورسيه  بيماری كوويد ۱۹، طرح  كنونى شيوع 
دانشجويان كم برخوردار دانشگاه محقق اردبيلى 
به منظور فراهم نمودن شرايط مناسب تر به همت 
از  حمايت  بنياد  مديرعامل  نويس  قرآن  جواد 
كودكان سرطانى استان اردبيل و با مساعدت بنياد 
حمايت از كودكان بى سرپرست و مبتال به سرطان 
استان و همکاری بنياد حاميان اين دانشگاه ايجاد 
دوران  در  بورسيه  دانشجويان  و  است  شده 
تحصيل به طور دائمى حمايت های مالى دريافت 

خواهند كرد.
دارای  مستعد  دانشجويان  افزود:  وی 
مشکالت مالى و اقتصادی دانشگاه با معرفى از 
طرف معتمدين بنياد حاميان، از مزايای اين طرح 

برخوردار مى شوند.
با  راستا،  اين  در  كرد:  خاطرنشان  سلطانى 
حکم مديرعامل بنياد حمايت از كودكان سرطانى 
مسئول  به عنوان  ميرزايى  سميه  اردبيل،  استان 
واحد كمک به دانشجويان كم بضاعت دانشگاه 

محقق اردبيلى منصوب شد.
دانشگاه  حاميان  بنياد  مديرعامل 
بنياد حاميان  محقق اردبيلى تصريح كرد: هدف 
كمک های  بر  عالوه  محقق اردبيلى  دانشگاه 
تا  است  دانشگاه  كمى  و  كيفى  توسعه  مادی، 
با جذب خيرانديشان، نيکوكاران و واقفين در 
اين عرصه، سرمايه گذاری های الزم برای ارتقای 
مختلف  عرصه های  در  دانشگاه  فعاليت های 
آموزشى،  فرهنگى،  پژوهشى و دانشجويى انجام 

يابد.

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی اهانت نشریه ها و سیاستمداران فرانسوی
 به پیامبر اکرم)ص( را محکوم کردند

زمينه  در  ابهاماتى  و  سؤاالت 
برگزاری كالس های مجازی، سيستم 
از  ثبت نام و مواردی  پيامک  گلستان، 
به ويژه  دانشجويان  برای  دست  اين 
است.  آمده  وجود  به  دانشجويان  نو 
با دكتر ترحم مصری  دليل  به همين 
معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى 
و  سؤاالت  محقق اردبيلى  دانشگاه 
ابهامات دانشجويان را مطرح كرده ايم 
كه پاسخ وی را در زير مى خوانيم. الزم 
اين سؤاالت توسط  به ذكر است كه 
شبکه های  صفحات  در  دانشجويان 
اجتماعى روابط عمومى دانشگاه مطرح 

شده بود.
 لينک دروس مجازی برای برخى 
دانشجويان فعال و هم زمان همان درس 
برای برخى دانشجويان غيرفعال مى باشد. 
دليل آن چيست و دانشجويان در چنين 
اساس  بر  بکنند؟  بايد  چه  مواقعى 
اعمال آپديت های روزانه اين مشکل به 
حداقل رسيده و از بين خواهد رفت و 

اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
مشاركت  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 
بيش از ۳ هزار نفری دانشجويان در 
اين  دانشجويى  تشکل های  انتخابات 

دانشگاه خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر عباس فنى اصل گفت: 
انتخابات شورای مركزی بيش از ۸۰ 
بيش  مشاركت  با  دانشجويى  تشکل 
از ۳ هزار نفر از دانشجويان دانشگاه 

برگزار شد.
انتخابات  اينکه  به  اشاره  با  وی 
تشکل های دانشجويى برای اولين بار 
به صورت مجازی در دانشگاه برگزار 
شده است، افزود: بيش از ۳  هزار نفر 
از دانشجويان در انتخابات تشکل های 

دانشجويان از سامانه مديريت يادگيری 
به شركت در كالس ها خواهند  اقدام 

نمود.
 برای ورود به سيستم گلستان اخطار 
عبور  كلمه  و  كاربری  نام  كه  مى دهد 
نادرست است در حالى كه چند دقيقه 
قبل يا بعد از آن با همان نام كاربری و 
پسورد به سيستم وارد مى شود. دليل آن 
چيست؟ دانشجويان تا پيامک پذيرش 

دانشجويى شركت نموده اند كه نشان 
در  دانشجويان  خوب  مشاركت  از 
تشکل های  انتخابات  از  دوره  اين 

دانشجويى دارد.

همان  با  نشده  ارسال  برايشان  نهايى 
نام كاربری و رمز عبور اوليه به سامانه 

گلستان وارد مى شوند.
 در سيستم گلستان گاهى كالس 
از  تعدادی  برای  مجازی  درس 
دانشجويان فعال نمى شود در حالى كه 
و  مى كند  تدريس  را  درس  آن  استاد 
همکالسى ها در كالس حضور دارند. در 
چنين مواقعى چه بايد كرد؟ كالس های 

انتخابات  تشريح  در  اصل  فنى 
دانشجويى تصريح كرد:  تشکل های 
در انتخابات انجمن های علمى بيش 
از يک هزار و ۶۰ نفر، در  انتخابات 

درس در سامانه مديريت يادگيری برگزار 
مى گردد و بر اساس اعمال آپديت های 
روزانه اين مشکل به حداقل رسيده و از 
بين خواهد رفت و دانشجويان از سامانه 
مديريت يادگيری اقدام به شركت در 

كالس ها خواهند نمود.
 پيامک ثبت نهايى ثبت نام دانشجويان 
هنوز ارسال نشده است، اين پيامک چه 
زمانى ارسال مى شود؟ با توجه به تراكم 
بررسى  از  پس  ثبت نامى،  دانشجويان 
توسط آموزش دانشکده ها تأييد نهايى 
اعمال  و پيامک ثبت نام نهايى ارسال 

خواهد شد.
ابهامات و  برای رفع  دانشجويان   
اشکاالت خود با چه شماره تلفنى تماس 
بگيرند كه كسى در دانشگاه پاسخگو 
باشد؟ شماره تماس كارشناسان مربوطه 
در سامانه مديريت يادگيری و هم در 
سايت معاونت آموزشى و تحصيالت 
تکميلى قسمت تماس با مسئولين قرار 

دارد.

دانشجويان  اسالمى  تشکل های 
و  نفر   ۵۰۰ و  هزار  يک  از  بيش 
فرهنگى،  كانون های  انتخابات  در 
نفر   ۴۵۰ از  بيش  مذهبى  و  هنری 
مشاركت  دانشگاه  دانشجويان  از 

داشته اند.
دانشگاه  فرهنگى  شورای  دبير 
الزمه های  از  يکى  محقق اردبيلى 
را  دانشگاه  محور  اجتماع  توسعه 
عنوان  دانشگاهيان  مشاركت  افزايش 
و خاطر نشان كرد: برنامه هايى كه در 
شورای فرهنگى دانشگاه به تصويب 
مى رسد در راستای افزايش مشاركت 
كارمندان  اساتيد،  از  اعم  دانشگاهيان 
و دانشجويان در فعاليت های فرهنگى 

دانشگاه مى باشد.

پاسخ معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه به سؤاالت دانشجویان

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

مشارکت بیشتر از ۳ هزار نفری دانشجویان در انتخابات تشکل های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
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وبینار آموزشی »کارآفرینی 
به شیوه قدرت حاج نوری« 

برگزار شد

قدرت  شيوه  به  »كارآفرينى  آموزشى  وبينار 
و  كاركنان  علمى،  هيات  اعضای  برای  نوری«  حاج 

دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى در اين وبينار با بيان اينکه از سال گذشته 
كه بنياد حاميان دانشگاه شکل گرفته است، مهندس 
اولين  ساخت  هزينه های  همه  نوری  حاج  قدرت 
خوابگاه متأهلى دانشگاه را متقبل شده است، گفت: 
اين خير علم دوست، طى يک سال اخير هزينه اسکان 

۱۰ زوج دانشجو را نيز متقبل شده است.
تجربيات  از  بايد  كرد:  اضافه  دكتر عزيز حبيبى 
مهندس حاج نوری كه از صفر شروع كرده و در حال 
حاضر به يک افتخار ملى در حوزه كارآفرينى تبديل 

شده، نهايت استفاده را ببريم.
مهندس قدرت حاجى نوری كارآفرين برتر ملى 
و مؤسس شركت آرتا جوجه سبالن هم گفت: حدود 
۳۳ سال است كه در اين صنعت فعاليت مى كنم و 
از ۱۷ سالگى وارد بازار كار شدم كه ابتدا مغازه مرغ 
فروشى داشتم و سپس با خريد يک باب مرغداری كار 
توليد مرغ را شروع كرديم و به مرور زمان كار خود را 

بسط داديم.
رفتار  ارتقای  برای  شركت  در  كرد:  اظهار  وی 
سازمانى غفلت نکرده ايم و مشاورانى از داخل و خارج 
كشور دعوت مى كنيم تا به كاركنان شركت آموزش 

بدهند.
الزم به ذكر است كه در بخش پايانى وبينار، حاجى 

نوری به سؤاالت دانشجويان و اساتيد پاسخ داد.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

بررسی پرونده ۸ نفر از 
کارمندان دانشگاه در هیات 
اجرایی منابع انسانی دانشگاه

سرپرست مديريت اداری و دبير هيات اجرايى 
منابع انسانى دانشگاه محقق اردبيلى از بررسى پرونده 
۸ نفر از كارمندان اين دانشگاه در هيات اجرايى منابع 

انسانى دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، سيد ناصر 
هيات  در جلسه  افزود:  اين خبر  اعالم  با  هاشمى 
بهنام  رتبه  ارتقای  با  دانشگاه  انسانى  منابع  اجرايى 
لطيف  و  نهاری  ابراهيم  رضايى،  عسگر  سروری، 
رضايى به رتبه ۱، سيف اله فيضى به رتبه ۲ و حسين 

صاحب به رتبه ۳ موافقت شد.
وی افزود: همچنين با تبديل وضعيت استخدامى 
قراردادی  به  كمالى  سيدحسين  و  محمدی  هانيه 

موافقت به عمل آمد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
معرفى شخصيت  در  دانشگاه  اساتيد 

پيامبر اكرم)ص( به دنيا پيشگام باشند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در مراسم گراميداشت 
جعفر  امام  و  اكرم)ص(  پيامبر  ميالد 
صادق)ع( و روز مبارزه با استکبار جهانى 
در دانشگاه محقق اردبيلى ضمن تبريک 
هفته وحدت، گفت: در حالى در هزاره 
دنيايى كه شعار  سوم واقع شديم كه 
آزادی را سر مى دهد اجازه مى دهد به 
پيامبر نوآور در بحث رحمت و عطوفت 

اهانت شود.
اجازه  اين  كه  دولتى  افزود:  وی 
را مى دهد، اين اجازه را نيز داده است 
كه ۸۵ ميليون نفر تحت ظالمانه ترين 
تحريم ها قرار گيرند و اجازه واردات 
دارو و تجهيزات پزشکى را نداشته باشد.

حبيبى با بيان اينکه متفکران علوم 
آزادی  نوع  اين  به  بايد  انسانى غرب 
پاسخ دهند، تصريح كرد: انتظار مى رود 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى از حضور اين دانشگاه 
در رتبه بندی موضوعى تايمز۲۰۲۱ در 

حوزه  علوم زيستى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ابوالفضل بضاعت  پور از انتشار 
نتايج رتبه بندی موضوعى سال ۲۰۲۱ 
از سوی پايگاه رتبه بندی تايمز خبر 
داد و گفت: بر اساس اين رتبه بندی 
شده   موفق  محقق اردبيلى  دانشگاه 
است در حوزه   علوم زيستى رتبه بندی 
تايمز ۲۰۲۱ برای اولين بار در جمع 
۱۷ دانشگاه موفق ايرانى در اين حوزه 

قرار گيرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
با اشاره به اينکه در رتبه بندی موضوعى 
علوم زيستى ۲۰۲۱ تايمز  تعداد ۸۹۵ 

اساتيد دانشگاهى ما با تدوين مقاالت و 
كتب در بين دانشجويان سؤاالت ايجاد 

كنند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اظهار 
اميدواری كرد: دانشگاهيان در آستانه روز 
مبارزه با استکبار جهانى در تربيت نسل 
جوان و انتقال اين مفاهيم پيشگام باشند.

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  حسنى 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 

نيز با بيان اينکه پيامبر اكرم)ص( پيامبر 
رحمت برای همه عالميان است، گفت: 
با محبت، رأفت و  امانت دار، صديق، 
بااخالق از ويژگى های نبى مکرم اسالم 

است.
وی باالترين مدال پيامبر اكرم)ص( 
را حسن خلق دانست و افزود: پيامبر 
جلوه زيبای رفتار توحيدی بوده و تربيت 

شده مکتب توحيدی است.
تحريم های  به  اشاره  با  حسنى 

ظالمانه عليه ايران، گفت: به بركت خون 
شهدا، وحدت مردم و اطاعت از ولى زمان، 
اسالم بدون جنگ و خونريزی دنيا را فرا 

خواهد گرفت.
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اينکه دوره كفر و طاغوت و ليبراليسم تمام 
شده است، افزود: پيروزی از آن انقالب 

اسالمى، شهدا و اسالم است.
ما  وظايف  از  اينکه  بيان  با  وی 
دانشگاهيان اين است كه سؤال مقام معظم 
رهبری از جوانان فرانسه را گسترش دهيم، 
ادامه داد: همان طور كه جوانان واليى و 
دانشجويان و دانش آموزان انقالبى النه 
انقالبى  كشور  در  را  آمريکا  جاسوسى 
ايران تسخير كردند، همين جوانان كفار 
و دشمنان اسالم را شکست خواهند داد 
و پرچم اسالم را در سراسر دنيا به اهتزاز 

درخواهند آورد.
گفتنى است در ادامه از دانشجويان اهل 
تسنن دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت 

هفته وحدت تجليل به عمل آمد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

حضور دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی موضوعی تایمز۲۰۲۱ در حوزه  علوم زیستی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم گرامیداشت میالد پیامبر اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( و روز مبارزه با استکبار جهانی:

اساتید دانشگاه در معرفی شخصیت پیامبر اکرم)ص( به دنیا پیشگام باشند

دانشگاه از سراسر دنيا حضور دارند، 
مهمى  رتبه بندی های  از  يکى  افزود: 
كه رتبه بندی جهانى تايمز به صورت 
و  ارزيابى  مى دهد،  انجام  ساالنه 
حوزه های  در  دانشگاه ها  سنجش 

موضوعى مختلف است،.
رتبه بندی  اين  اينکه  بيان  با  وی 
كه  كلى  موضوعى  حوزه   ۱۱ در 
برخى از آن ها دارای چندين موضوع 
فرعى است، دانشگاه های برتر جهان 
حوزه های  افزود:  مى كند،  معرفى  را 
فناوری  مهندسى و  موضوعى شامل 
) مهندسى عمومى، مهندسى عمران، 
هوا  مهندسى  و  مکانيک  مهندسى 
الکترونيک  و  برق  مهندسى  فضا،  و 
زيستى  علوم  شيمى(،  مهندسى  و 
ورزشى،  علوم  بيولوژيکى،  )علوم 

و  كشاورزی  دامپزشکى،  علوم 
)فيزيک  فيزيکى  علوم  جنگلداری(، 
و نجوم، شيمى، زمين شناسى، محيط 
و  آمار  دريايى،  علوم  و  زيست 
رياضى(، هنر و علوم انسانى ) زبان، 
تاريخ،  فلسفه  ادبيات و زبان شناسى، 
و  نمايشى  هنرهای  هنر،  الهيات،  و 
معماری(،  باستان شناسى،  طراحى، 
 Clinical, pre-clinical( پزشکى
 ،& health( ) Other health
و  اقتصاد  دندانپزشکى(  و  پزشکى 
اقتصادسنجى،  و  اقتصاد   ( تجارت 
و  حسابداری  مديريت،  و  تجارت 
امور مالى(، علوم اجتماعى )جغرافيا، 
مطالعات  و  سياست  جامعه شناسى، 
ارتباطات و رسانه(، علوم  بين الملل، 
و  آموزش  روانشناسى،  كامپيوتر،  

حقوق مى باشد.
اين  اينکه  بيان  با  پور  بضاعت 
رتبه بندی در قالب ۵ معيار كلى آموزش 
با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ 
درصد،   ۳۰ وزن  با  استنادات  درصد، 
درصد   ۷.۵ وزن  با  بين المللى  وجهه 
و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد 
بهره گرفته  است و منبع اطالعاتى مورد 
داده های   ۲۰۲۱ رتبه بندی  در  استفاده 
كه  بوده    SCOPUS پايگاه استنادی 
برای توليدات علمى برای دوره ۵ ساله 
دوره  برای  استنادات  و   ۲۰۱۹-۲۰۱۵
۲۰۱۵-۲۰۲۰ را شامل شده است، گفت: 
در  محقق اردبيلى  دانشگاه  گرفتن  قرار 
اين رتبه بندی موضوعى، وجهه علمى و 
بين المللى اين دانشگاه را به صورت قابل 

توجهى افزايش خواهد داد.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

برگزاری دوره های آموزشی 
مهارت آموزی مجازی

 در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى از 
برگزاری دوره های متنوع آموزشى مهارت آموزی به صورت 

مجازی در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه دكتر عباس فنى اصل 
گفت: ۱۲ دوره آموزشى مهارتى در دانشگاه محقق اردبيلى 
توسط معاونت فرهنگى و اجتماعى به صورت مجازی در 

حال برگزاری است.
وی افزود: اين دوره های مهارتى كه به صورت مجازی 
برای اولين بار در دانشگاه در حال برگزاری است، شامل 
دوره های كمک های اوليه، عکاسى، نويسندگى، نرم افزارهای 
اتوكد، ۳dmax و SPSS، كاريکاتور، پرتره، نقاشى روی 

سفال، نگارگری، بازيگری و كارگردانى مى باشد. 
فنى اصل تصريح كرد: بيش از ۴۰۰ نفر از دانشجويان 
دانشگاه در اين دوره ها در حال مهارت آموزی هستند كه 
اميدواريم با توجه به اينکه ورودی های جديد نيز در حال 
ثبت نام در اين دوره ها مى باشند؛ اين تعداد به بيش از ۵۰۰ 

نفر برسد.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى با 
اشاره به فعاليت ۲۵ كانون فرهنگى، هنری و مذهبى در اين 
دانشگاه، خاطرنشان كرد: حدود ۲۰ درصد از كل فعاليت های 

فرهنگى دانشگاه را فعاليت اين كانون ها دربرمى گيرد.  

برگزاری وبینار آموزشی 
»انتقال تجارب و معرفی 
الگوهای موفق کارآفرینی 
زنان« ویژه دانشجویان و 
دانش آموختگان دانشگاه 

محقق اردبیلی

رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و كارآفرينى 
دانشگاه محقق اردبيلى از برگزاری وبينار آموزشى »انتقال 
تجارب و معرفى الگوهای موفق كارآفرينى زنان« ويژه 

دانشجويان و دانش آموختگان اين دانشگاه خبر داد.
مهدی  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
و  تجارب  »انتقال  آموزشى  وبينار  برگزاری  از  داوری 
معرفى الگوهای موفق كارآفرينى زنان« ويژه دانشجويان 
و دانش آموختگان اين دانشگاه خبر داد و گفت: در اين 
وبينار آموزشى ۴ ساعته كه با همکاری معاونت پژوهش 
و فناوری، معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه، انجمن 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  كارآفرين  زنان  ملى 
يارعلى  برگزار شد، دكتر خديجه  رياست جمهوری 
رئيس كارگروه كارآفرينى فرهنگى اجتماعى انجمن زنان 
كارآفرين، دكتر نيلوفر اصولى و مهندس سوره شکوهى 
از كارآفرينان موفق استان اردبيل به ارائه مبانى كارآفرينى 
و راه اندازی كسب و كار و تحليل اركان اكوسيستم 

كارآفرينى و انتقال تجارب موفق خود پرداختند.

ضرورت توجه به یاری نیازمندان و کمک مؤمنانه

بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 
در محکومیت اهانت به ساحت قدسی پیامبر اعظم )ص(

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
به ضرورت توجه به ياری نيازمندان و 

كمک مؤمنانه تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در مراسم تجليل از 
افراد فعال در رزمايش ملى ايران همدل 
به ضرورت توجه به ياری نيازمندان و 
كمک مؤمنانه تأكيد كرد و گفت: توجه 
به اين امر باقيات صالحاتى برای مؤمنان 

خواهد بود.
مؤمنانه  كمک  به  اشاره  با  وی 
اميد  افزود:  همدل،  ايران  رزمايش  و 
مى رود در چنين شرايط سخت مالى 
جامعه  كم توان  اقشار  از  حمايت  در 

روسفيد باشيم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 

نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
و بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى 
در محکوميت اهانت به ساحت قدسى 

پيامبر اعظم )ص(  بيانيه ای صادر كرد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 

اين بيانيه به شرح زير است:
باسمه تعالى

 يُرِيُدوَن لِيُْطفُِؤا نُوَر اهلَلّ بِأَفْواِههِْم َو 
اهلَلّ ُمتُِمّ نُورِهِ َو لَْو َكرِهَ الْکافُِروَن »سوره 

صف، آيه ۸«
آنان تصميم دارند كه نور خدا را با 
دهان ها )و سخنان و افتراها( ی خود 
خاموش كنند، در حالى كه خداوند كامل 
كننده نور خويش است، هر چند كافران 

ناخشنود باشند )سوره صف، آيه ۸(.
به  فرانسوی  نشريه های  اهانت 
مردم  و  وحى  امين  مقدس  ساحت 
سايه  در  كه  )ص(  محمد  حضرت 
فرانسه  جمهور  رييس  حمايت های 
زيادتر  روزبه روز  بيان  آزادی  بهانه  به 
و  بيدار  وجدان های  دل  مى شود، 
انسان های آزاده را جريحه دار و پرخون 
در  برنامه ريزی شده  اهانت  اين  كرد. 
نشان  و  اسالم هراسى  پروژه  راستای 

حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اينکه اگر كسى سنت حسنه ای 
انجام دهد خداوند تا قيامت هر ثوابى 
از آن حاصل شود به آن فرد خير نيز 
از  دست گيری  گفت:  مى كند،  لحاظ 
خانواده های نيازمند بسيار مهم است؛ 
خدا  خانواده  خانواده ها،  اين  چراكه 

هستند.
وی با اشاره به تشکيل بنياد حاميان 
دانشگاه محقق اردبيلى، افزود: در همين 
راستا همکاران دانشگاه در حوزه های 
مختلف كمک های خوبى انجام داده اند.
حسين دشتى مديركل كميته امداد 
بيان  با  اردبيل  استان  خمينى)ره(  امام 
تومان  ميليارد  اينکه در سالجاری ۲۳ 

از ضعف منطق و برهان و فقر فکری 
مکتب  مقابل  در  غرب  سياستمداران 
پيامبر اعظم )ص( و عصبانيت آنان از 
موج گرايش به اسالم و رحمه للعالمين 

است.
به ويژه  فرانسه  سياستمداران  دفاع 
موهن  اقدامات  از  آن  جمهور  رييس 
عليه پيامبر اعظم )ص( به بهانه آزادی 
است.  تاريخ  تلخ  طنزهای  از  بيان 
اظهارنظر  آن هرگونه  كشوری كه در 
محسوب  جرم  هولوكاست  درباره 
مى شود، اهانت به اعتقادات حدود ۸/۱ 

غذای  بابت  از  نيازمندان  اطعام  برای 
گرم و سبد كاال در كميته امداد هزينه 
شده است، گفت: از اين مبلغ حدود 
۷ ميليارد تومان اعتبار دولتى، ۲ ميليارد 
تومان كمک بنياد مستضعفان و مابقى 

كمک مردم خير استان بوده است.
كميته  همکاری  به  اشاره  با  وی 
امداد با مركز نيکوكاری دانشگاه محقق 
در  مركز  باوجوداين  افزود:  اردبيلى، 
دانشگاه بارقه اميدی برای دانشجويان 

تحت پوشش ايجاد شده است.
دكتر عباس فنى اصل رئيس مركز 
محقق اردبيلى  دانشگاه  نيکوكاری 
نيز با بيان اينکه كمک در دانشگاه با 
كمک های ديگر بسيار متفاوت است، 
گفت: كمک در دانشگاه كمک به تعيين 

ميليارد مسلمان )۲۴ درصد جمعيت 
به  مى شود.  تلقى  بيان  آزادی  جهان( 
نظر مى رسد جناب مکرون با حمايت 
انحراف  دنبال  به  اهانت ها  اين  از 
افکار عمومى از مسائل جنوب غرب 
سازش های  به ويژه  )خاورميانه(  آسيا 
اخير برخى كشورهای عربى با رژيم 
صهيونيستى و تغيير اولويت از »خيانت 
و  فرانسه«  »اسالم ستيزی  به   اعراب« 
پوشش دادن ضعف های داخلى خود 

در فرانسه است.
مبارک حضرت محمد  نام  امروز 

سرنوشت است.
مداوم  به كمک های  اشاره  با  وی 
بخش های مختلف دانشگاه و همکاران 
مركز  در  داد:  ادامه  نيازمندان،  به 
نيکوكاری دانشگاه در شش ماهه اول 
سالجاری بيش از ۸۰ ميليون تومان به 
دانشجويان كمک شده است كه بيش 
به صورت  آن  تومان  ميليون   ۷۱ از 

بالعوض بوده است.
در ادامه دكتر اسماعيل گلى مسئول 
كانون بسيج اساتيد دانشگاه و حامد نقى 
زاده مسئول بسيج دانشجويى دانشگاه به 
ارائه گزارشى از فعاليت های حوزه خود 
و  ايران همدل  در خصوص رزمايش 
كمک مؤمنانه پرداختند. همچنين از افراد 

فعال در اين حوزه تجليل به عمل آمد.

)ص( و دينش در دنيا جذاب ترين و 
پرآوازه ترين نام  بوده و هرروز بر ميزان 
حضرتش  عالقه مندان  و  ارادتمندان 
اهانت هايى  چنين  مى شود.  افزوده 
آن،  منتشركنندگان  باور  برخالف 
بيشتر  وحدت  و  بيداری  موجبات 
و  اسالمى شده  و  انسانى  جوامع 
ارزش های سراج  از  نمى تواند چيزی 

منير بکاهد و به سروده سعدی:
 شب پره گر وصل آفتاب نخواهد   

/       رونق بازار آفتاب نکاهد
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد   
رهبری و كانون بسيج اساتيد دانشگاه 
دانشگاهيان  با  همگام  محقق اردبيلى 
عزيز اهانت نشريه ها و سياستمداران 
پيام آور  قدسى  ساحت  به  فرانسوی 
رحمت و اخالق را محکوم نموده و 
همگان را به تحريم كاالهای فرانسوی 
و تالش برای تبيين مقام عظيم پيامبر 
اسالم و هوشياری در برابر توطئه های 
دعوت  غربى  اسالم ستيزان  پيچيده 

مى نمايد.
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری و 
كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:
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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 
شماره تلفن:۰4۵۳۱۵۰۵۰۰۵
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رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
محقق اردبيلى  دانشگاه  مغان  طبيعى 
اين  اداری  ساختمان  تعميرات  گفت: 
دانشکده با اعتباری بالغ بر ۲ ميليارد و 
۵۰ ميليون ريال در حال اجرا مى باشد.

با  گفتگو  در  عبادی  اصغر  دكتر 
اين  اعالم  با  دانشگاه  عمومى  روابط 
پاركينگ  احداث  پروژه  افزود:  خبر 
يک  مبلغ  با  نيز  سواری  خودروهای 
حال  در  ريال  ميليون  و ۸۰۰  ميليارد 

احداث است.
وی افزود: امسال حدود ۲ ميليارد 

خريد  بابت  ريال  ميليون   ۱۰۰ و 
تجهيز  برای  آزمايشگاهى  تجهيزات 
آزمايشگاه های دانشکده و يک ميليارد 
خريد  بابت  نيز  ريال  ميليون  و ۹۰۰ 
يک دستگاه تراكتور ITM ۳۹۹ جهت 
انجام امور آموزشى، پژوهشى و انجام 
شده  هزينه  تحقيقاتى  ايستگاه  امور 

است.
عبادی ادامه داد: با توجه به روند 
توسعه ای دانشکده كشاورزی و منابع 
تجهيزات  خريد  هدف  مغان  طبيعى 
آزمايشگاه های  تجهيز  آزمايشگاهى 

مهندسى  و  دامى  علوم  گياهى،  علوم 
كردن  فراهم  و  كشاورزی  فناوری 
دانشکده  پژوهشى  توسعه  مقدمات 
است  اقدام تالش شده  اين  با  و  بود 
با  همکاران  پژوهشى  فعاليت های  تا 

حداقل مشکالت انجام گيرد.  
رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
محقق اردبيلى  دانشگاه  مغان  طبيعى 
تجربه  به  توجه  با  اينکه  به  اشاره  با 
از  قبل  آموزش مجازی  در  همکاران 
بودن  فراهم  و  كرونا  بيماری  شيوع 
زيرساخت های الزم توسط همکاران 

دانشکده  اطالعات،  فناوری  حوزه 
كالس های  برگزاری  ازنظر  مشکلى 
مجازی ندارد، ادامه داد: جهت اجرای 
پروتکل های بهداشتى مصوب وزارت 
بهداشت، اكثر امور مربوط به آموزش، 
در  دانشگاه  اصلى  سايت  با  همگام 
بستر اينترنت به صورت مجازی انجام 
مى گيرد و برای دانشجويان تحصيالت 
و  دانشجويى  امکانات  نيز  تکميلى 
پروتکل های  رعايت  با  پژوهشى 
فراهم  اجتماعى  فاصله  و  بهداشتى 

مى باشد.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان دانشگاه محقق اردبیلی:

تعمیرات ساختمان دانشکده مغان با اعتباری حدود ۲ میلیارد ریال در حال انجام است

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی
 دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه اول دانشگاه 
محقق اردبیلی در ثبت 

پیشنهاده در پژوهشگاه 
علوم و فناوری اطالعات 
ایران)ایرانداک( در شش 

ماهه دوم سال ۱۳۹۸

رئيس كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى دانشگاه 
از كسب رتبه اول دانشگاه محقق اردبيلى در ثبت پيشنهاده 
در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران)ايرانداک( در 
شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در بين ۸۶ موسسه وزارت 

علوم، تحقيقات و فناوری خبر داد.
دكتر حبيب شهبازی شيران در گفتگو با روابط عمومى 
فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  اعالم  بنابر  گفت:  دانشگاه 
عملکرد  گزارش  سياهه  در  )ايرانداک(،  ايران  اطالعات 
موسسه های وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 
در ثبت پيشنهاده در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸، كتابخانه 
در  دانشگاه محقق اردبيلى  اطالع رسانى  مركز  مركزی و 
بين ۸۶ موسسه وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری، رتبه 

نخست كشور را كسب كرده است.
وی افزود: بر پايه تبصره ۹  قانون پيشگيری و مقابله 
مرداد ۱۳۹۶   ۳۱ مصوب  علمى  آثار  تهيه  در  تقلب  با 
قانون،  اين  اجرايى  آئين نامه  و  اسالمى  مجلس شورای 
مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هيات وزيران؛ همه دانشگاه ها، 
پژوهشى  عالى و  آمورش  پژوهشگاه ها، و موسسه های 
دولتى و غيردولتى بايد تمام متن پايان نامه ها، رساله ها و 
پيشنهاده های دانشجويان تحصيالت تکميلى خود را كه 
طبقه بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

ايران )ايرانداک( ثبت كنند.
شهبازی شيران ادامه داد: همچنين در همانندجويى 
پارسا و پيشنهاده در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ نيز، در 
فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  موسسه   ۱۱۶ بين 
دانشگاه محقق اردبيلى با يک هزار و ۷۳۵ شمار، پس از 
دانشگاه های فردوسى مشهد با چهار هزار و ۳۹۵ شمار، 
شيراز با دو هزار ۴۷۶ شمار، تربيت مدرس با دو هزار و 
۴۶۰ شمار و اصفهان با يک هزار و ۷۷۷ شمار، رتبه پنجم 

كشور را كسب كرده است.

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر بهرام گسیلی، دکتر موسی عابدینی، مهندس علی عبداللهی، دکتر علی میرزازاده، نورالدین همرنگ، پیمان گنجی، 
دکتر غالمرضا احمدزاده، اسماعیل پادگانه، عقیل فوالدی و اختیار شمشیری و سرکار خانم ها فاطمه واقفی و فخرالتاج حسنوند و 
خانواده محترم غایبی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال 

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلیمغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در نشست 
هم انديشى كارمندان گفت: پيشرفت های 
دانشگاه در ابعاد مختلف مرهون زحمات 

تمامى كاركنان دانشگاه است.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى در نشست 
اين  با هيات رئيسه  هم انديشى كارمندان 
در  دانشگاه  پيشرفت های  دانشگاه گفت: 
ابعاد مختلف مرهون زحمات تمامى كاركنان 
دانشگاه است و هر فردی در حد وسع خود 

زحمات زيادی مى كشد.
دكتر عزيز حبيبى اضافه كرد: كارهای 
دانشگاه محقق اردبيلى با شتاب و سرعت 
غرور  موجب  كه  مى رود  پيش  زيادی 

خانواده دانشگاه مى باشد.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى 
رهبری  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 

در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
جوان  نسل  تربيت  گفت:  هم  اردبيل  استان 

توفيقى است كه نصيب هر يک از ما شده است.
و  امروز خون های شهدا  داد:  ادامه  وی 
درايت ها و زعامت های امام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبری سبب شده است كه همه ما در 

جامعه اسالمى زندگى كنيم.
فرهنگى  معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى و فرمانده 
پايگاه مقاومت دانشگاه هم گفت: همه كاركنان 
دانشگاه عضو يک خانواده هستيم و موفقيت 
هر يک از اعضای اين خانواده موفقيت كل 

دانشگاه محسوب مى شود.
نشست  اين  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
معاونان و همچنين كارمندان دانشگاه به بيان 

نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.

پیشرفت های دانشگاه در ابعاد مختلف مرهون زحمات تمامی کارکنان دانشگاه است
رئیس دانشگاه در نشست هم اندیشی کارمندان:

درگذشت جناب آقایان حکمعلی غایبی همکار بازنشسته، دکتر سلیم واحدی نمین عضو سابق هیات علمی و 
علیرضا معتمدنیا دانشجوی دانشگاه را به خانواده محترمشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده، برای 

آن مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.      
                                                                                                         روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی


