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اولين همايش ملى آسيب شناسى روانى 
با پذيرش ۳۲۲ مقاله به ميزبانى دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
شرايط  در  گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه 
آسيب های  همايش  برگزاری  كرونايى 
روانى يک نياز مهم است تا جامعه بتواند 
از نتيجه مقاالت اين همايش بيشتر بهره مند 

شود.
اينکه  بيان  با  زاده  سيف  داود  دكتر 
آسيب های روانى در دهه های اخير شيوع 
پيدا كرده است، ادامه داد: بايد اين مساله 
و  بگيرد  قرار  بررسى  و  مطالعه  مورد 
نقش  همايش هايى  اين چنين  برگزاری 

مفيدی در كاهش آسيب ها داشته باشد.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: برگزاری 
اين چنين همايش هايى سبب مى شود كه 
تعامل علمى بين پژوهشگران تقويت شود.

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى 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: انسان 
دنبال آرامش و آسايش است و سرچشمه 
خوشبختى انسان زمانى تحقق پيدا مى كند 

كه انسان در آرامش باشد.
آرامش  اگر  انسان  اينکه  بيان  با  وی 
روحى نداشته باشد هيچ آسايشى نخواهد 
را  انسان  خداوند  كرد:  تصريح  داشت، 
به صورت دو بعدی آفريده است كه بعد 
اول بعد جسمى و بعد دوم بعد روحى و 

روانى است.
حسنى با بيان اينکه همانطور كه انسان 
به تربيت جسم مى پردازد بايد به تربيت 
اخالقيات  كرد:  اظهار  بپردازد،  هم  روح 

مدیرعامل مرکز نیکوکاری دانشگاه 
خبر داد:

توزیع اقالم غذایی 
کمک مؤمنانه در 

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  نيکوكاری  مركز  مديرعامل 
محقق اردبيلى از توزيع اقالم غذايى كمک 

مؤمنانه در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
عباس فنى اصل با اعالم اين خبر، گفت: در 
راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در 
خصوص كمک های مؤمنانه و رسيدگى به 
نيازهای ضروری نيازمندان، مركز نيکوكاری 
دانشگاه محقق اردبيلى با همکاری بنياد حاميان 
و مشاركت ستاد اجرايى فرمان امام)ره( استان 
اردبيل اقدام به تهيه و توزيع ۱۶۷ بسته غذايى 
برای نيازمندان در مجموعه دانشگاه نموده 

است.
وی با بيان اينکه اين مركز از ابتدای 
و  دانشجويان  از  نفر   ۶۱۰ به  سالجاری 
همکاران نيازمند بيش از يک ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون ريال كمک بالعوض نموده است، 
افزود: همچنين برای ۵۰ نفر از اين افراد نيز 

به صورت ماهانه مقرری واريز مى شود.
فنى اصل معرفى ۱۰ نفر از دانشجويان به 
كميته امداد امام خمينى)ره( جهت عضويت، 
خريد ۱۵ دستگاه گوشى هوشمند و تبلت و 
توزيع در ميان دانشجويان نيازمند به منظور 
استفاده از آموزش مجازی، پرداخت ۲ مورد 
كمک هزينه خريد لب تاب به دانشجويان 
نيازمند، پرداخت كمک مؤمنانه نقدی به ۱۵۰ 
نفر و اهدای بسته های غذايى خشک به ۳۰۰ 
نفر از نيازمندان مجموعه دانشگاه و غيره را از 
ديگر فعاليت های اين مركز در سال ۹ ماهه 

نخست سال ۱۳۹۹ برمشمرد.

غذای روح است و اساس زندگى انسان 
بستگى به روح و روان انسان دارد.

 وی ادامه داد: با ياد خدا دل ها آرامش 
پيدا مى كند و بدون نماز محال است كه 

انسان به آرامش برسد.
دكتر محمد نريمانى رئيس دانشکده 
دانشگاه  روانشناسى  و  تربيتى  علوم 
محقق اردبيلى و رئيس اولين همايش ملى 
مردادماه   ۱۹ گفت:  روانى  آسيب شناسى 
روند برگزاری اين همايش آغاز شد و قرار 
بود دو هفته پيش برگزار كنيم كه به دليل 
استقبال زياد پژوهشگران كشور دو هفته 

تمديد كرديم.
وی با بيان اينکه حدود ۴۰۰ مقاله به 
اين همايش ارسال شده بود، تصريح كرد: 
از اين تعداد ۳۲۲ مقاله پذيرش شده كه ۶۰ 
ارائه  پنل  به صورت شفاهى در سه  مقاله 

مى شود.
نريمانى اضافه كرد: اختالالت عصبى 
اختالالت  و  اسکيزوفرنى  طيف  رشدی، 

و  دوقطبى  اختالالت  روان پريشى، 
افسردگى،  اختالالت  مربوط،  اختالالت 
فکری- وسواس  اضطرابى،  اختالالت 
اختالالت  مربوط،  اختالالت  و  عملى 
استرس زا،  عامل  و  آسيب  با  مرتبط 
جسمانى  نشانه  تجزيه ای،  اختالالت 
تغذيه  اختالالت  مربوط،   اختالالت  و 
خواب-بيداری،  اختالالت  خوردن،  و 
جنسيتى،  مالل  جنسى-  های  كژكاری 
اختالالت اخالل گر، كنترل تکانه و سلوک، 
اعتيادآور،  و  مواد  با  مرتبط  اختالالت 
اختالالت  عصبى-شناختى،  اختالالت 
نابهنجاری جنسى،  شخصيت، اختالالت 
اختالالت  و  ورزشکاران  روانى  آمادگى 
با  مرتبط  روانى  اختالالت  آن،  با  مرتبط 
جرايم )سرقت، نزاع و درگيری، قتل، اعتياد 
و....( و اختالالت روانى مرتبط با تصادفات 
و تخلفات رانندگى ازجمله محورهای اين 

همايش بود.
و  تربيتى  علوم  دانشکده  رئيس 

و  محقق اردبيلى  دانشگاه  روانشناسى 
آسيب شناسى  ملى  همايش  اولين  رئيس 
روانى اضافه كرد: بر اساس تحقيقاتى كه 
در مقاالت علمى تأثير روانشناختى كرونا 
انجام داده ام حدود ۱۸ مقاله در اين مورد در 
سال ۲۰۲۰ منتشر شده است كه ۱۲ مقاله در 
چين و بقيه در ساير كشورهای بوده است.

اين  نتايج  اساس  بر  كرد:  اضافه  وی 
كرونايى  آسيب های  بحث  در  تحقيقات، 
خانوادگى  فردی،  روانشناختى  اثرات  به 
و فرزندان پرداخته شده است كه در آنها 
وسواس بعد از كرونا، خشم و عصبانيت، 
خانوادگى،  خشونت  خواب،  اختالالت 
خانواده  سطح  در  زندگى  سبک  تغيير 
فرزندان،  رفتاری  مشکالت  همچنين  و 
مديريت زمان و نگرانى از ارزشيابى دروس 
از آسيب های كرونا در اين سه بخش بوده 

است.
دكتر بهزاد ستاری مديركل بهزيستى 
استان اردبيل هم گفت: سازمان بهزيستى 
حوزه  در  كه  است  سازمان هايى  از  يکى 
سالمت روانى و اجتماعى دارای مأموريت 

و مسئوليت است.
پيشگيری،  زمينه  در  كرد:  اضافه  وی 
سازمان بهزيستى ۲ طرح مهم غربالگری 
اضطراب كودكان و اختالالت اوتيسم اجرا 

مى كند.
مديركل بهزيستى استان اردبيل اظهار 
كرد: در سالجاری به ۱۲ هزار و ۹۰۱ نفر 
مشاوره تلفنى داده ايم كه حدود ۳۵ درصد 
آنها در زمينه روابط فردی، ۲۵ درصد در 
زمينه تربيت كودک و حدود ۲۰ درصد در 
زمينه اختالالت خلقى و فردی بوده است.

يادآور مى شود مقاالت شفاهى در سه 
پنل ارائه شد و از مديركل بهزيستى استان 
بود،  مراسم  كليدی  سخنران  كه  اردبيل 

تجليل شد.

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی برگزار شد
با پذیرش 322 مقاله؛

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی برنده 
بورس تحقیقاتی »فون هومبولت« آلمان شد

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

صفحه2
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رئيس گروه همکاری های علمى و 
بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
عضو هيات علمى اين دانشگاه برنده 
بورس تحقيقاتى »فون هومبولت« آلمان 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر محمدتقى آل ابراهيم با اعالم اين 
خبر افزود: دكتر ماندانا اميری، موفق به 
كسب بورس تحقيقاتى »هومبولت آلمان 
برای پژوهشگران كارآزموده« با مبلغ ۴۹ 
هزار يورو برای مدت ۱۲ ماه تحقيق 
با موضوع تحقيقاتى  در كشور آلمان 
در زمينه توليد هيدروژن با استفاده از 

شکافت الکتروشيميايى آب شد.
وی اضافه كرد: بنياد الکساندر فون 
هومبولت يکى از معتبرترين بنيادهای 
 ۱۹۵۳ سال  از  كه  است  دنيا  علمى 
ميالدی فعاليت خود را آغاز نموده است 
و طى سال های گذشته ۲۶ هزار نفر از 
پژوهشگران برجسته كشورهای مختلف 

فناوری  و  پژوهش  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: دو طرح 
هيات  اعضای  تقاضامحور  پژوهشى 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان 
سال  در  كشوری  برگزيده  »طرح های 

۱۳۹۹« شناخته شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور با اعالم اين 
خبر، افزود: نقش پژوهش و فناوری در 
توسعه جوامع هر روز بيشتر مى شود 
دانشگاه ها  نقش آفرينى  به  با توجه  و 
و صنايع در اين موضوع، لزوم ارتباط 
آنها با صنايع و دستگاه های اجرايى در 
پررنگ  پيش  از  بيش  اخير  سال های 

شده است.
و  راستا  همين  در  افزود:  وی 
و  منطقه  معضالت  حل  جهت  در 
و  دانشگاه ها  ارتباط  تقويت  همچنين 

رئيس اداره روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى از راه اندازی تور مجازی 

اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
احد اقبالى با اعالم اين خبر افزود: تور 
مجازی با استفاده از تکنولوژی ويژه 
شده  فراهم  امکان  اين  و  شده  تهيه 
است تا بازديدكننده از طريق سايت 
در  فيزيکى  حضور  به  نياز  بدون  و 
دانشگاه  فضای  و  محيط  از  دانشگاه 
بازديد كرده و در صورت نياز بتواند 
آزمايشگاه ها  از داخل ساختمان ها و 

بازديد كند.
در  تکنولوژی  اينکه  بيان  با  وی 
را  محدوديت ها  تمام  حاضر   عصر 

از حمايت های اين بنياد بهره مند شده اند 
تا جايى كه ۵۱ نفر از برندگان جايزه 
نوبل نيز در رشته های مختلف از اين 

بنياد، بورسيه تحقيقاتى اخذ نموده اند.
در  بنياد  اين  داد:  ادامه  ابراهيم  آل 

پژوهشگاه های هر استان با بخش های 
مختلف جامعه و صنعت، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری اقدام به شناسايى 
طرح های برگزيده نمود و پس از ارزيابى 
طرح های پژوهشى اجرا شده در يک 

تحت تأثير قرار داده است، با راه اندازی 
مى توان  مجازی  تور  از  استفاده  و 
حتى االمکان همگام با شرايط حاضر 

تالش است كه با برقراری ارتباط بين 
محققين  و  دنيا  برجسته  دانشمندان 
آلمانى، آنها را در باالترين سطح حمايت 

كند.
وی اضافه كرد:  بورس »هومبولت 

سال اخير، طرح های صنعتى برگزيده 
كشور  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها 
معرفى شدند كه دو طرح پژوهشى بين 
سازمانى از دانشگاه محقق اردبيلى شامل 
طرح دكتر محمد حسن زاده با موضوع 

دانشگاه  معرفى  سرعت  و  كيفيت 
تور  راه اندازی  با  افزود:  داد،  ارتقا  را 
مجازی دانشگاه و استفاده از اينترنت 

خاص  كارآزموده«  پژوهشگران  برای 
استادان جوانى است كه كمتر از ۱۲ سال از 
دانش آموختگى آنها گذشته است و اعطای 
اين بورس وابسته به موضوع پژوهشى ارائه 
شده توسط پژوهشگر و رزومه پژوهشگر 
است و پروپوزال ارائه شده بايد پس از 
انتخاب، با همکاری يک استاد آلمانى در 

كشور آلمان اجرا شود.
رئيس گروه همکاری های علمى و 
بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى افزود: 
علمى  هيات  عضو  و  دانشيار  اميری 
دانشگاه محقق اردبيلى است كه دكترای 
خود را در رشته شيمى تجزيه از دانشگاه 
صنعتى شريف اخذ نموده است و تاكنون 
جوايز بين المللى مانند جايزه راجر تيلور 
از گروه كربن بريتانيا، بورس تحقيقاتى  
DAAD آلمان و عناوين داخلى ازجمله 
منتخب فدراسيون سرآمدان علمى ايران 
در سال ۹۹ را پيش از اين كسب نموده 

است.

»اجرای طرح های پيشگيری از خودكشى، 
خشونت و طالق و راه اندازی پايگاه دائمى 
و  اجتماعى«  آسيب های  پايش  و  رصد 
طرح دكتر امين كانونى با عنوان »مطالعه، 
بررسى و ارائه راه حل های پياده سازی بازار 
محلى آب در دشت مشگين شهر«  در اين 

ليست قرار گرفتند.
بضاعت پور تصريح كرد: در راستای 
تحقق شعار دانشگاه جامعه محور و ارتقای 
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در يک 
سال گذشته بيش از ۱۷ ميليارد ريال قرارداد 
طرح بين سازمانى با دستگاه های اجرايى 
منعقدشده و ۱۱ نفر از اساتيد در راستای 
حل معضالت جامعه و صنعت به فرصت 
مطالعاتى در صنعت و جامعه اعزام شده اند 
و ۲۲ واحد پژوهشى در راستای تمركز 
روی پژوهش های تقاضامحور در دانشگاه 

تأسيس يافته است.

محيط  با  مى توان  جهان  كجای  هر  از 
به طور ی كه خانواده  دانشگاه آشنا شد 
دانشجويان و اشخاصى كه به نوعى قصد 
ادامه تحصيل دارند و امکان حضور در 
دانشگاه را ندارند، مى توانند از اين طريق 
دانشگاه  مورد  در  اجمالى  اطالعات 

كسب كنند.
رئيس اداره روابط عمومى دانشگاه 
تور  اين  در  كرد:  اظهار  محقق اردبيلى 
آموزشى  امکانات  با  مى توان  مجازی 
آزمايشگاه ها،  دانشکده ها،  پژوهشى،  و 
رفاهى  امکانات  تحقيقاتى،  مراكز 
امکانات ورزشى، سالن های  )خوابگاه، 
آشنا  كامل  به طور  غيره(  و  غذاخوری 

شد.

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

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی برنده بورس تحقیقاتی »فون هومبولت« آلمان شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

انتخاب دو طرح پژوهشی تقاضامحور اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان طرح های برگزیده کشوری در سال ۱۳۹۹

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

راه اندازی تور مجازی دانشگاه محقق اردبیلی

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی و با حضور 
مسئوالن استانی؛

یادواره استانی شهدای 
هسته ای ایران و اربعین شهید 

فخری زاده برگزار شد

يادواره استانى شهدای هسته ای ايران و اربعين 
شهيد فخری زاده به ميزبانى دانشگاه محقق اردبيلى و 

با حضور مسئوالن استانى برگزار شد.
فرمانده  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل در اين مراسم 
گفت: دانشگاه های اردبيل در ترويج ايثار و شهادت 
تالش های خوبى انجام مى دهند و اين روند بايد ادامه 

داده شود.
 سردار جليل بابازاده قانع با بيان اينکه در شرايط 
فعلى راهبرد دشمنان نظام و انقالب اسالمى، تحميل 
جنگ نرم عليه نظام مقدس جمهوری اسالمى ايران 
است، تصريح كرد: دشمنان به دنبال حذف تفکرات 
نابى است كه در بخش های مختلف برای تقويت 

جمهوری اسالمى تالش مى كنند.
وی با بيان اينکه دانشمندان مظهر قدرت جمهوری 
اسالمى ايران هستند، ادامه داد: همه ما بايد دست به 
دست هم بدهيم و در راستای اتحاد و پيشرفت كشور 

حركت كنيم.
اردبيل  استان  عباس)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
شهيد  سردار  عزادار  ما  همه  دی ماه   ۱۳ در  افزود: 
سليمانى شديم و ۱۸ دی ماه ۱۳۵۷ مردم روستای نيارق 
عليه رژيم پهلوی قيام كردند كه پاسگاه آنها را به خاک 
و خون كشيدند كه ۵ نفر شهيد و ۱۷ نفر هم جانباز 
شدند و ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ مردم قم عليه رژيم پهلوی 

قيام كردند كه همه اين ها بايد گرامى داشته شود.
بابازاده اظهار كرد: زمانى كه تماميت ارضى كشور 
در خطر بود، بسيجيان در جبهه های حق عليه باطل 
حضور يافتند و امروز كه سالمت مردم در خطر است 

بسيجيان در اين جبهه حضور دارند.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى هم 
با بيان اينکه از دست دادن شهيد سليمانى ها و شهيد 
فخری زاده ها حزن و اندوه ملى و بين المللى بود، گفت: 
دشمنان نظام و انقالب ثابت كردند كه توانايى روبرو 
شدن به ايران را ندارند به همين دليل و درنهايت ذاللت 

اقدام به ترور ناجوانمردانه مى كنند.
وی با بيان اينکه ضعف دشمنان در برابر اقتدار 
ايران اسالمى اساسى است، اظهار كرد: دشمنان نظام 
و انقالب اسالمى از هر روش ممکن برای جلوگيری 
از پيشرفت صنايع دفاعى ايران استفاده كردند اما در 

فرهنگ شهادت، توقف معنا ندارد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه دشمنان 
جنگ روانى پيچيده ای عليه كشور به راه انداخته اند، 
در  كشور  قراردادن  دشمنان  ديگر  راهبرد  داد:  ادامه 
تنگناهای مالى است و حتى دست به تحريم اقالم 

بهداشتى و دارويى زده اند.
حبيبى اظهار كرد: مقابله با استکبار جهانى هزينه 
دارد و بايد در راه اعتالی كشور همت مضاعف و كار 

مضاعف انجام بدهيم.
الزم به ذكر است كه در اين مراسم كتاب اشعار 
دانشجويان در مدح سردار شهيد سليمانى رونمايى 
شده و مداحى و پخش كليپ از ديگر بخش های اين 

برنامه بود.
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دبيركل كنگره شهدای استان اردبيل 
سازی  گفتمان  به  دانشگاهيان  گفت: 
مکتب شهيد سليمانى توجه ويژه داشته 

باشند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
سردار غالم عسگر كريميان در مراسم 
قاسم  حاج  سردار  شهيد  بزرگداشت 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  سليمانى 
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا 
به ويژه شهيد سردار حاج قاسم سليمانى 
و شهيد دكتر فخری زاده با بيان اينکه در 
حال حاضر در مقابل نبرد بسيار گسترده 
دشمن قرار داريم، گفت: اكنون در زمان 
و موقعيتى قرارگرفته ايم كه تأثير دانشگاه 
مقابله  در  كشور  نخبه  بدنه  به عنوان 
از گذشته  بيشتر  نرم دشمن  با جنگ 

احساس مى شود.
دبيركل كنگره شهدای استان اردبيل 
در  امنيتى  امروز  اگر  كرد:  خاطرنشان 
كشور مشاهده مى شود به بركت خون 
شهدا و قدرت بازدارندگى توليدشده در 

داخل كشور است.
وی با بيان اينکه جمهوری اسالمى 
ايران يک دولت مقاومت است، گفت: 
دولت مقاومت اهل تجاوز، سلطه طلبى، 
داشتن  و  دفاعى  الک  در  رفتن  فرو 

موضع انفعالى نيست.
تأكيد  عاشورا  سپاه  سابق  فرمانده 
كرد: جمهوری اسالمى ايران خواستار 
تقويت  ولى  نيست،  تجاوز  و  تنش 
بازدارندگى را جزو راهبردهای اساسى 
مال،  جان،  از  بتواند  تا  مى داند  خود 

ناموس، خاک و مرزهای اعتقادی خود 
دفاع كند.

كريميان با اشاره به مشخصه های 
باالترين  افزود:  سليمانى  شهيد  بارز 
نشان شجاعت در ايران نشان ذوالفقار 
مقام  گذشته،  سال   ۸۰ طى  كه  است 
معظم رهبری اين نشان را فقط به وی 
نيز  بزرگترين نشان  اعطا كرده است. 
شهادت بود كه آن را نيز دريافت كرد 
نيز كه بعد  و نشان ارزشمند ديگری 
از شهادت از سوی مقام معظم رهبری 
بود كه رهبر معظم  اين  دريافت كرد 
انقالب جمله»قاسم سليمانى يک فرد 
نيست، بلکه يک مکتب است« را بيان 

كردند.
وی خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم 
بايد  بماند،  باز  همچنان  مکتب  اين 
مؤلفه ها و شاخصه های اين مکتب را 
برای افکار عمومى و جامعه بازخوانى 

كرده و گفتمان سازی كنيم.
مقدس  دفاع  دوران  رزمنده  اين 
سردار سليمانى را شاگرد مکتب انقالب 
و امام حسين)ع( معرفى كرد و گفت: 
اين شهيد بزرگوار در جهاد و تالش 
خود از قرآن و ائمه اطهار)ع( الهام گرفته 

بود.
پژوهش  و  آموزش  سابق  معاون 
سازمان پدافند غيرعامل كشور از سردار 
سليمانى به عنوان اميدی برای خودی ها 
و نااميدكننده برای دشمنان ياد كرد و 
افزود: شهيد سليمانى اخالص در عمل 
داشت و هر خدمتى كرد برای رضای 

الهى بود.
وی با بيان اينکه در مکتب شهيد 
سليمانى ثروت صرفاً مال دنيوی نيست، 
بلکه تدين و عشق به ائمه است، ادامه 
داد: شهيد سليمانى يک پهلوان تمام عيار 
از  پهلوان در حمايت  اين  بود و زور 

ضعيفان و محرومان و عليه استکبار بود.
دبيركل كنگره شهدای استان اردبيل 
با بيان اينکه شهيد سليمانى در عين پيش 
رونده بودن، پيش برنده نيز بود، گفت: 
سردار شهيد سليمانى يک جريان ساز 

است نه جريان سوز.
كريميان با تأكيد بر اينکه بر همه 
ما الزم است در جهت تجليل از خون 
اين شهيد بزرگوار، مکتب وی را تبليغ 
و روشنگری كنيم، گفت: در همين راستا 
دانشگاهيان به گفتمان سازی و مطالبه 
گری روی بياورند و در اين راه ارزشمند 
آرمان های انقالب و صالح و مصلحت 

مردم را در نظر بگيرند.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه دشمنان 
سليمانى  سردار  خواری،  و  خفت  با 
را ترور و به شهادت رساندند، گفت: 
شهادت اين سردار بزرگوار پاداشى بود 
از  دفاع  برای  برای همه زحمات وی 

ميهن اسالميمان.
سردار  مکتب  اينکه  بيان  با  وی 
و  ارزشمند  مکتب  يک  سليمانى 
است،  كشور  برای  اساسى  راهبردی 
بايد به عنوان محور  افزود: اين مکتب 
قرار  در سراسر كشور  ما  فعاليت های 

گيرد.
همه  در  اخالق مداری  حبيبى 
فعاليت های روزمره را جزو خصايص 
بارز اين شهيد بزرگوار دانست و ادامه 
داد: شجاعت و قبول خطر نيز از ديگر 

ويژگى های وی بود.

رئیس دانشگاه خبر داد:

ثبت نام اولین دانشجوی 
خارجی شهریه پرداز

 در دانشگاه محقق اردبیلی

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از ثبت نام اولين 
دانشگاه  اين  در  پرداز  دانشجوی خارجى شهريه 

خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  رئيسه  هيات  جلسه  در  حبيبى  عزيز 
محقق اردبيلى از ثبت نام اولين دانشجوی خارجى 
شهريه پرداز در اين دانشگاه خبر داد و گفت: اين 
دانشجو اهل نيجريه بوده و در مقطع كارشناسى 
ارشد رشته مشاوره اين دانشگاه تحصيل خواهد 

كرد.
وی با بيان اينکه سياست دانشگاه محقق اردبيلى 
به سمت بين المللى سازی دانشگاه است، افزود: 
در همين راستا تالش مى كنيم حضور دانشجويان 
خارجى در رشته های مختلف تحصيلى در دانشگاه 

افزايش يابد.
گروه  رئيس  ابراهيم  آل  محمدتقى  دكتر 
دانشگاه  بين المللى  و  علمى  همکاری های 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه اين دانشجوی اهل 
دانشگاه  بين الملل  امور  دفتر  با  مکاتبه  با  نيجريه 
برای تحصيل در اين دانشگاه درخواست داده بود، 
گفت: پس از مکاتبه با دانشکده علوم تربيتى و 
روانشناسى و اخذ موافقت گروه آموزشى مربوطه، 
موافقت قطعى دانشگاه برای تحصيل وی صادر 

شد.
گروه  مکاتبه  از  بعد  همچنين  افزود:  وی 
با  دانشگاه  بين المللى  و  علمى  همکاری های 
علوم  وزارت  ايرانى  غير  دانشجويان  كل  اداره 
كشور  به  ورود  ويزای  الزم،  مجوزهای  اخذ  و 
برای اين دانشجو دريافت شد و پس از ثبت نام 
خارجه  امور  وزارت  از  دانشگاه  معرفى  با  نيز 
دانشجو  اين  برای  يک ساله  اقامت  درخواست 

انجام خواهد شد.
خارجى  دانشجوی  اولين  آسوكوتى  ابراهيم 
ضمن  نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه  پرداز  شهريه 
قدردانى از مسئوالن دانشگاه محقق اردبيلى به جهت 
جذب و پذيرش وی در اين دانشگاه و همچنين 
انجام كليه امور ثبت نامى وی در يک روز، گفت: 
بنده برای ادامه تحصيل در مقطع كارشناسى ارشد 
كه  كردم  مکاتبه  ايرانى  دانشگاه های  از  برخى  با 
دانشگاه محقق اردبيلى در سريع ترين زمان ممکن 

به بنده پاسخ داد.
وی با اشاره به وجود اطالعات جامع در بخش 
انگليسى سايت دانشگاه، گفت: با مطالعه مطالب 
موجود در اين بخش، اطالعات كافى و تکميلى را 

برای حضور در اين دانشگاه دريافت كردم.
گفتنى است در ادامه كارت دانشجويى ابراهيم 
پرداز  اولين دانشجوی خارجى شهريه  آسوكوتى 
وی  به  نمادين  به صورت  محقق اردبيلى  دانشگاه 

اعطا شد.

دبیرکل کنگره شهدای استان اردبیل تأکید کرد:

دانشگاهیان به گفتمان سازی مکتب شهید سلیمانی توجه ویژه داشته باشند

فوق برنامه  و  بدنى  تربيت  مدير 
برگزاری  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشجويان  آنالين  دارت  مسابقات 
پسر و دختر دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى سراسر كشور به ميزبانى 

اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر اميرعلى جعفرنژاد گرو با اعالم 
پسران  بخش  در  افزود:  خبر  اين 
رامين ناصری از دانشگاه زنجان مقام 
اول، ابوالفضل عليزاده از دانشگاه پيام 
نور خراسان جنوبى مقام دوم و رضا 
و  اراک  نور  پيام  دانشگاه  از  اكبری 
صدرا بنايى از دانشگاه فنى و حرفه ای 
مشترک  به صورت  رضوی  خراسان 

مقام سوم را كسب كردند.
بخش  در  كرد:  اضافه  جعفرنژاد 
دختران سميرا سليم از دانشگاه بيرجند 
مقام اول، معصومه وفايى از دانشگاه 
بوعلى سينا همدان مقام دوم و فاطمه 
عباسى از دانشگاه حکيم سبزواری و 
سيده الهام عقيلى از دانشگاه گلستان 
به صورت مشترک مقام سوم را كسب 

كردند.
فوق برنامه  و  بدنى  تربيت  مدير 
با  داد:  ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه 

توجه به وضعيت كرونا در كشور و 
تأكيد وزارت علوم و اداره تربيت بدنى 
سازمان امور دانشجويان بر برگزاری 
منظم مسابقات قهرمانى كشور حتى با 
اين شرايط، پيشنهاد برگزاری مسابقات 
شد  مطرح  دانشجويان  آنالين  دارت 
كه با هماهنگى های انجام شده با دكتر 
عليزاده مديركل تربيت بدنى وزارت 
علوم و دكتر قاسم نژاد مسئول بخش 
دو  اين  بى دريغ  حمايت  و  قهرمانى 

مسابقات برنامه ريزی شد.
پيشنهادات  جعفرنژاد،  گفته  به 
ميزبانى زيادی در خصوص برگزاری 
مسابقات دارت آنالين از دانشگاه های 

رسيده  وزارتخانه  به  كشور  مختلف 
بود ولى با توجه به پتانسيل دانشگاه 
محقق اردبيلى و شهر اردبيل و حضور 
در  دارت  حوزه  در  متخصص  افراد 
استان  ورزشى  انجمن های  هيات 
تصميم  استان  دارت  كميته  اردبيل 
گرفته شد كه ميزبان اين مسابقات به 

دانشگاه محقق اردبيلى واگذار شود.
وی اظهار كرد: بى شک برگزاری 
بى نقص همچنين مسابقات مهمى كه 
در ۸ گروه پسران و ۸ گروه دختران كه 
در مجموع حدود ۵ هزار و ۳۰۰ دقيقه 
مديون  بود  ورزشکاران  بين  رقابت 
دانشگاه  عوامل  همه  همکاری های 

شايسته ای  ميزبان  توانستيم  كه  است 
برای اين مسابقات باشيم.

فوق برنامه  و  بدنى  تربيت  مدير 
اولين  گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دوره مسابقات بر خط )آنالين( دارت 
ويژه دانشجويان پسر و دختر وزارت 
علوم و تحقيقات و فناوری با حضور 
۳۷ شركت كننده در بخش آقايان از ۲۳ 
دانشگاه در ۸ گروه )۵گروه ۵ نفره و 
و ۵۰  بازی  با ۸۳   ) نفره  گروه ۴   ۳
 ۳۱ از  بانوان  بخش  در  شركت كننده 
دانشگاه در ۸ گروه )۵ گروه ۵ نفره 
و ۳ گروه ۴ نفره (با ۱۴۷ بازی برگزار 

شد.
جعفرنژاد ادامه داد: اين مسابقات 
با ۸ سيستم كامپيوتری و با حضور ۱۲ 
ايران از تاريخ ۴ لغايت ۶  داور برتر 
دی ماه ۹۹ از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۳ 
از روز اول و به فاصله هر نيم ساعت 
ساعت  از  دوم  روز  در  و  بازی  يک 
۹ صبح تا ۲۱  در مرحله گروهى و 
حذفى و در روز سوم از ساعت ۱۰ 
صبح تا ۱۳ عصر مرحله نيمه نهائى و 
فينال برگزار شد و فينال مسابقات در 
فضای ميت گوگل به صورت آنالين 

برای تمامى بازديدكنندگان مهيا شد.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

مسابقات دارت آنالین دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد
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قرار گرفتن دانشگاه 
محقق اردبیلی در رتبه 

هفدهم دانشگاه های جامع 
کشور در رتبه بندی جهانی 

ISC-2020

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از قرار گرفتن اين 
دانشگاه در رتبه هفدهم دانشگاه های جامع كشور 

در رتبه بندی ISC در سال ۲۰۲۰ خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به   
عزيز حبيبى با اعالم اين خبر افزود: در رتبه بندی 
جهان  علوم  استنادی  پايگاه   ۲۰۲۰ سال  جهانى 
اسالم  )ISC(، تعداد ۲ هزار و ۱۸۲ دانشگاه از 
سراسر جهان مورد بررسى قرار گرفته و رتبه بندی 
شده اند كه از كشور جمهوری اسالمى ايران تنها 
۴۶ دانشگاه شامل ۲۴ دانشگاه جامع ، ۹ دانشگاه 
اين  در  پزشکى  علوم  دانشگاه   ۱۳ و  صنعتى 

رتبه بندی حضور دارند.
منتشر شده  گزارش  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
اين  در  حاضر  جامع  دانشگاه های   ،ISC توسط 
مدرس،  تربيت  تهران،  دانشگاه های  رتبه بندی، 
تبريز،  شيراز،  بهشتى،  شهيد  مشهد،  فردوسى 
بوعلى سينا، رازی،  يزد، كاشان، گيالن،  اصفهان، 
مازندران،  كردستان،  كرمان،  باهنر  شهيد  سمنان، 
شهيد چمران اهواز، محقق اردبيلى، اروميه، ياسوج، 
الزهرا)س(، بين المللى امام خمينى )ره(، شاهد و 
شهركرد مى باشند و از دانشگاه های علوم پزشکى 
نيز ۱۳ دانشگاه، شامل دانشگاه علوم پزشکى تهران، 
علوم پزشکى شهيد بهشتى، علوم پزشکى ايران، 
علوم پزشکى اصفهان، علوم پزشکى مشهد، علوم 
پزشکى تبريز، علوم پزشکى شيراز، علوم پزشکى 
جندی شاپور اهواز، علوم پزشکى كرمانشاه، علوم 
پزشکى بقيه اهلل، علوم پزشکى كرمان، علوم پزشکى 
مازندران و علوم پزشکى زاهدان در اين رتبه بندی 
نيز  دانشگاه های صنعتى  از  و  دارند  قرار  حضور 
اصفهان،  صنعتى  دانشگاه های  شامل  دانشگاه   ۹
اميركبير، علم و صنعت  صنعتى شريف، صنعتى 
ايران، صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى، صنعتى 
نوشيروانى بابل، صنعتى شاهرود، صنعتى سهند و 

صنعتى شيراز در اين نظام رتبه بندی قرارگرفته اند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: در اين 
رتبه بندی، فعاليت های پژوهشى با وزن ۶۰ درصد 
بيشترين سهم را در شاخصه های ارزيابى به خود 
اختصاص داده است  و سپس نوآوری با وزن ۱۵ 
درصد، فعاليت های بين المللى با وزن ۱۵ درصد و 
آموزش با وزن ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته حبيبى، دانشگاه هايى در اين رتبه بندی 
مورد ارزيابى قرارگرفته اند كه حداقل ۸۵۰ مدرک 
 Web of پايگاه  در   ۲۰۱۶-۲۰۱۸ سال های  در 

Science به ثبت رسانده اند.
اميدواری  ابراز  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
كرد: با توجه به برنامه ريزی هدفمند دانشگاه طى 
رتبه  پيش  از  بيش  ارتقای  شاهد  اخير  سال های 
دانشگاه محقق اردبيلى در رتبه بندی های بين المللى 

و جهانى باشيم.

پيرمحمد   سجاد  دكتر  كتاب  چند 
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
انتشارات  در  مکانيک  مهندسى  گروه  در 
بين المللى منتشر شده است. با او در مورد 
موضوعات كتاب، نقش ارتباطات بين المللى 
در ارتقای جايگاه دانشگاه و نقش كاربردی 
گفتگو  به  جامعه  در  علمى  پژوهش های 

نشسته ايم كه در زير مى خوانيد:
در  که  حضرتعالی  کتاب  دو 
انتشارات بین المللی چاپ شده است. چه 

موضوعاتی را بررسی کرده است؟
عنوان  با  اول  كتاب 
 Crashworthiness Assessment:
 Focused on Energy Absorbers
كه در سال ۲۰۱۷ و در كشور آلمان )مؤسسه 
بين المللى Noor( چاپ شده،  انتشاراتى 
در خصوص كاربرد تيوب های جدار نازک 
اين  مى باشد.  خودروها  بدنه  و  سازه  در 
برخورد  انرژی  جذب  به منظور  تيوب ها 
هنگام تصادفات جاده ای خودروها استفاده 
مى شوند و باعث مى شوند كه ضربات ناشى 
از تصادفات به حداقل رسيده و منجر به 
آسيب كمتر و حفظ جان سرنشينان مى شود.

 Fracture عنوان  با  هم  دوم  كتاب 
Behavior of Asphalt Materials كه 
اخيراً در موسسه Springer چاپ شده، در 
زمينه مکانيک شکست مواد آسفالتى مى باشد 
و شامل مطالب مهمى در خصوص كاربرد 
تئوری های مختلف شکست در مدل سازی 
اجزای  محدود روسازی های آسفالتى، تأثير 
پارامترهای مختلف بر روی رفتار رشد ترک 
مواد آسفالتى و انواع روش های اندازه گيری 

استحکام شکست مواد آسفالتى مى باشد.
عنوان  با  هم  ديگر  كتاب  يک  البته 
»تکنولوژی روسازی آسفالتى« به زبان فارسى 
در سال ۱۳۹۶چاپ كرديم كه قابل استفاده 
برای دانشجويان كارشناسى و باالتر مى باشد.

علمی  هیات  اعضای  کتاب  انتشار 
دانشگاه در انتشارات بین المللی چه نقشی 
ارتباطات  و  دانشگاه  ارتقای جایگاه  در 
علمی بین المللی آن می تواند داشته باشد؟

انتشار كتاب در سطح بين الملل دارای 
مزايايى هم برای نويسنده كتاب و هم برای 
دانشگاه )يا موسسه ای كه نويسنده به عنوان 
عضو هيات علمى در آنجا مشغول به فعاليت 
است( مى باشد. ازجمله اين مزايا مى توان 
به گسترده بودن خوانندگان كتاب با توجه 
كه  اشاره كرد  دنيا  آن در سطح  انتشار  به 
مى تواند برای ارتباطات بين المللى و افزايش 
پژوهشگران  ميان  در  نويسنده  مقبوليت 
خارجى و داخلى بسيار مفيد باشد. ضمن 
اعتبار  ارتقای  اين موضوع مستقيماً  اينکه 
بين المللى دانشگاه را نيز به دنبال دارد. برای 

دانشگاه  دانشجويى  معاون 
انتخابات  برگزاری  از  محقق اردبيلى 
شورای صنفى-رفاهى دانشجويان برای 

سال تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر معرفت سياه كوهيان گفت: معاونت 
دانشجويى دانشگاه مطابق با جدول زمانى 
تعيين شده اقدامات الزم را در رابطه با 
از  ثبت نام  دانشجويان،  به  اطالع رسانى 
متقاضيان، بررسى صالحيت ها و ساير 
امور مربوطه را مطابق با آئين نامۀ شورای 
صنفى-رفاهى دانشجويان دانشگاه های 

كشور انجام داد.
وی اظهار كرد: برای اين انتخابات ۲۱ 
نفر داوطلب ثبت نام كرده بود و انتخابات 

به صورت الکترونيکى از طريق سيستم 
دانشجويى گلستان انجام شد.

دانشگاه  دانشجويى  معاون 
پايان  از  پس  داد:  ادامه  محقق اردبيلى 
دارای  داوطلبان  از  نفر   ۹ انتخابات، 
بيشترين آرا به عنوان اعضای اصلى و ۳ نفر 
به عنوان اعضای على البدل انتخاب شدند.

سياه كوهيان ادامه داد: على عباس زاده 
تپراقلو، پريسا قاسمى، زهرا نگويى  پور 
مرادی  پور  سارا  آقازاده،  نازفر  مطلق، 
مطلق، طيبه عبداله  پور، سمانه ساكى، 
سليمانى  وحيد  و  سليمانزاده  عباس 
حميدرضا  و  اصلى  اعضای  به عنوان 
آقايى  صادق  و  يوسفى  فرزاد  زارعى، 
به عنوان اعضای على البدل انتخاب شدند.

مثال، افزايش ارجاعات به كتاب و مقاالت 
منتشر شده باعث افزايش آوازه نام دانشگاه و 
بهبود جايگاه دانشگاه در پايگاه های رتبه بندی 
معتبر بين المللى مى شود. بديهى است كه 
جامعه  ميان  در  دانشگاه  نام  مطرح شدن 
آموزشى و پژوهشى دنيا حتى مى تواند باعث 
جذب دانشجويان و پژوهشگران از سراسر 
دنيا به شرط رفع موانع جذب محقق خارجى 
در كشور شود كه اين خود باز برای بهبود 
رزومه و ارتقای جايگاه دانشگاه بسيار مؤثر 

است.
خوشبختانه دانشگاه محقق اردبيلى در 
سال های اخير توانسته به رتبه های خوبى در 
رنکينگ های بين المللى با تکيه بر حمايت از 
فعاليت های پژوهشى اعضای هيات علمى و 
دانشجويان تحصيالت تکميلى دست يابد كه 
جا دارد، همين جا از تمامى عوامل و مسئوالن 
حوزه پژوهشى دانشگاه باالخص رياست 

دانشگاه تشکر و قدردانى نمايم.
برای مطالعات علمی و پژوهشی با 
چه  در  و  چگونه  خارجی  پژوهشگران 

سطحی می توان اقدام کرد؟
معتقدم پيشرفت و رفع موانع كشور 
و  قوی  مراودات  و  ارتباطات  به  نياز 
با محققان و صنعتگران  واقعى تحقيقاتى 
كشورهای ديگر دارد. حضور در نشست ها 
و كنفرانس های بين المللى از مقدمات اين 
بسيار  اين خصوص  امر است. حرف در 
را  خودش  جای  آن  طرح  كه  است  زياد 
مى طلبد. در هر حال، به نظر من تعريف 
يک موضوع پايان نامه تحصيالت تکميلى 
مشترک مى تواند شروع خوبى برای ارتباط 
با اساتيد و محققان خارجى باشد. در ادامه 
مى توان كار را توسعه داد و روی موضوعات 
تحقيقاتى-صنعتى كاركرد كه برای رفع موانع 

بخشى از صنايع الزامى است.
به نظر شما چرا نتایج پژوهش های 

علمی در جامعه کاربردی نمی شود؟
علت های زيادی را مى توان برای اين 
موضوع متصور شد. به نظر من در اين مورد 

نقد به هر دو بخش صنعت و دانشگاه در 
اينکه پژوهش های دانشگاهى كه با صرف 
هزينه های  مالى و همچنين با صرف انرژی و 
وقت محققان حاصل مى شود و نتايج صرفًا 
در قالب مقاالت در مجالت چاپ مى شود 
يا در قالب پايان نامه در كتابخانه ها نگه داری 
مى شود، وارد است. واقعيت اين است كه 
دانشگاه ها  پايان نامه ها در  تعريف  رويکرد 
اغلب مساله محور نبوده و در راستای رفع 
موانع صنايع تعريف نمى شوند. صنعت نيز 
در اين خصوص به وظيفه خود يعنى جهت 
دست  بايد  خود  موانع  و  مشکالت  رفع 
عمل  كند،  دراز  دانشگاه  سمت  به  ياری 
نمى كند و معموالً ترجيح مى دهد نسبت 
به مشکالت خود با توجه به انحصارهايى 
كه در كشور وجود دارد، بى تفاوت باشد يا 
نهايتاً تکنولوژی های شركت های خارجى را 

به صورت آماده خريداری  كند.
در كشورهای توسعه يافته و حتى در 
حال توسعه، فلسفه وجودی دانشگاه رفع 
مشکالت اجتماعى و صنعتى است و عمده 
بودجه پژوهشى دانشگاه ها را بخش صنعت 
و  محققان  ديگر،  از طرف  مى كند.  تأمين 
دانشجويان سرشار از انرژی، شور و شوق 
جهت ورود به مسائل صنعتى و اجتماعى 
است. وقتى احساس كند كه وجودش برای 
مملکت و رفع موانع ولو كوچک صنايع 
مفيد است، حقيقتاً برای نيل به هدف از روی 
اخالص و بدون چشم داشت آنچنانى تالش 
مى كند. ولى عدم توجه و بى تفاوتى به نقش 
آنها باعث ياس و نااميدی شده و انگيزه های 
ديگر غير از پرداختن به مسائل مربوط به 

صنايع و جامعه را در آنها تقويت مى كند. 
در مورد وضعيت آسفالت كه موضوع 
يکى از كتاب هايتان بود، علل خرابى آسفالت، 
ترک خوردگى، عريان شدگى و شيارشدگى 
مورد بررسى قرار گرفته است. اين سه عامل 
ازجمله مشکالت خيابان ها و جاده ها است. 
چگونه مى توان اين معضل را با استفاده از 
نتايج پژوهشى حل كرد؟ آيا زيرساخت های 

سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای اين موارد 
در جامعه مهيا است؟

مشکالت مربوط به آسفالت معابر شهری 
و جاده ها ازجمله مسائلى است كه شهرداری ها 
و اداره راه و شهرسازی همواره با آن دست به 
گريبان هستند و از كيفيت پايين خيابان های 
شهری و بين شهری رنج مى برند. طبق اظهارات 
مسئولين، ترميم، لکه گيری و روكش آسفالت 
معابر شهری حدود يک چهارم بودجه عمرانى 
شهرداری ها را به خود اختصاص مى دهد كه 
مبلغ هنگفتى مى باشد. ضمن اينکه اجرا، تعمير 
و نگهداری روسازی های آسفالتى در جاده ها 
نيز بسيار هزينه بر مى باشد. اما عليرغم صرف 
هزينه زياد، متأسفانه وضعيت آسفالت كشور 
از كيفيت مطلوبى برخوردار نمى باشد. در اين 
خصوص عوامل متعددی از قبيل كم توجهى به 
اصول اساسى در زيرسازی خيابان ها و جاده ها، 
پايين بودن كيفيت مواد اوليه، عدم به كارگيری 
پايين  نبودن و  به روز  مناسب،  افزودنى های 
بودن كيفيت ماشين آالت كارخانه آسفالت و 
رعايت نکردن استانداردها هنگام توليد و اجرای 

آسفالت، قابل ذكر هستند.
آسفالت ازجمله مواد كامپوزيتى است كه 
به دليل وجود مواد مختلف در آن )مانند قير، 
سنگ دانه، درصد فضای خالى و افزودنى ها( 
وقتى  و  است  پيچيده ای  بسيار  رفتار  دارای 
اثر  در  اجرا مى شود،  و جاده ها  در خيابان ها 
بارگذاری های ناشى از حركت وسائط نقليه 
و عوامل محيطى دچار خرابى های متعددی 
مى شود كه فقط در خصوص خرابى ناشى از 
ترک خوردگى دارای ۷ نوع مختلف است و به 
وجود آمدن هركدام از اين ترک ها نيز عوامل 
خاص خودشان را دارند. ضمن اينکه اغلب، 
بهبود يکى از خواص باعث بدتر شدن خواص 
ديگر مى شود. بنابراين، بهبود همه جانبه خواص 
آسفالت، ظرافت های خاصى را مى طلبد كه 
تنها با انجام تحقيقات گسترده مى توان به آن 
دست يافت. خوشبختانه مراكز تحقيقاتى زيادی 
در كشور وجود دارند كه پا به پای محققان 
خارجى مشغول به فعاليت های پژوهشى هستند 
و تاكنون راهکارهای فراوانى نيز به منظور بهبود 
خواص مختلف آسفالت و در نتيجه كاهش 
خرابى ها ارائه شده است. اگرچه نتايج اين 
تحقيقات توسط مسئولين حوزه راه در خيابان ها 
و جاده های كشور عملياتى نشده است يا بسيار 
كمتر از حد انتظار مورد توجه قرار گرفته است.
از  ناشى  خرابى  بررسى  خصوص  در 
ترک خوردگى مواد آسفالتى مى توان گفت كه 
اولين كار جدی را ما در دانشگاه علم و صنعت 
ايران وقتى دانشجوی دكتری بودم با همکاری 
جناب آقای پروفسور آيت اللهى شروع كرديم و 

بعداً هم در دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داديم.

دکتر پیرمحمد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه:

صنایع برای رفع مشکالت خود دست یاری به سمت دانشگاه دراز کنند

معاون دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:
اعضای شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه  با برگزاری انتخابات مشخص شدند
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رتبه های برتر کنکور از راز و رمز موفقیت خود می گویند:
توکل به خدا، پشتکار و عزم جدی مهم ترین عامل موفقیت هر انسانی است

رتبه های برتر كنکور، توكل به خدا، 
پشتکار و عزم جدی را از مهم ترين عوامل 

موفقيت هر انسانى در زندگى دانستند.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  دانشجويان  از  تعدادی 
در  برتر  رتبه های  دارای  محقق اردبيلى 
آزمون های سراسری هستند. با چهار نفر از 
اين دانشجويان در خصوص راز و رمزهای 

موفقيتشان به گفتگو  پرداختيم.
********************** 
آزمون  اول  رتبه  كيساالئى؛  اسما 
رشته  در   ۱۳۹۹ سال  دكتری  سراسری 

مکانيک بيوسيستم
خودتان را به صورت کامل معرفی 

نمایید.
اينجانب اسما كيساالئى متولد اردبيل 
دوران  كردن  سپری  از  بعد  مى باشم. 
ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان، با شركت در 
كنکور سراسری و ورود به دانشگاه دوران 
ارشد  كارشناسى  و  كارشناسى  تحصيلى 
بيوسيستم در  مکانيک  را در رشته  خود 

دانشگاه محقق اردبيلى سپری نمودم.
با عنايت خاص  بيشتر و  پشتکار  با 
خدای مهربان با شركت در كنکور دكتری 
سراسری سال ۹۹ موفق به كسب رتبه اول 
رشته مکانيک بيوسيستم شدم و توانستم 
ادامه  ياری هميشگى پروردگار بزرگ  با 
دانشجوی  كه  مفتخرم  و  دهم  تحصيل 
اساتيد گرانقدر و پرتالش گروه مکانيک 
بيوسيستم دانشگاه محقق اردبيلى شدم و 
خوشحالم كه مى توانم از تجارب اين چنين 

عزيزانى بهره ببرم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون 
دانشگاه  چرا  شما،  توسط  سراسری 

محقق اردبیلی را انتخاب نمودید؟
دانشگاه  پيشرفت  جهت  در  تالش 
شهرم و همچنين عالقه به ادامه فعاليت های 
آموزشى و پژوهشى خود با گروه مکانيک 
كه  محقق اردبيلى  دانشگاه  بيوسيستم 
جز  به عنوان  بتوانم  آينده  در  اميدوارم 
كوچکى از جامعه دانشگاهى در راستای 
توسعه آموزشى و پرورشى شهر و كشورم 

مؤثر باشم.
 برای کسب این موفقیت ارزشمند، 
یادگیری  و  مطالعه  روش های  چه  از 

استفاده کردید؟
قطعاً برای موفقيت در هر كاری توكل 
بر خدا، سخت كوشى، مديريت، ايثار و يک 
عزم راسخ الزم است، پس بايد بهترين و 

بيشترين تالش خودمان را انجام بدهيم.
 به دانش آموزان و دانشجویانی که 
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل 

دارند، چه توصیه هایی دارید؟
اينکه هميشه خدا را در كنار خودشان 
احساس كنند و با انگيزه و مديريت تالش 
كنند و از رسيدن به اهدافشان نااميد نشوند.

 چه عاملی باعث شد تا شما به فکر 
ادامه تحصیل بیفتید؟

در وهله اول هر شخصى انتظار دارد كه 
پس از سال ها تالش و زحمت فراوان در 
حوزه تخصصى خود بتواند به هدف ايده 
ال و كمال مطلوب خود دست يابد. به طور 
طبيعى اين هدف با توجه به عالقمندی هر 

شخص متفاوت است.
درباره من عالوه بر تحصيل و تبديل 
و  علمى  در حوزه  محقق  يک  به  شدن 
كشورم  و  شهر  به  خدمت  دانشگاهى، 
هدف اصلى زندگى من بوده است و از 
دستيابى  الزمه  ما  دوران  در  كه  آنجايى 
ارشد  تحصيلى  مراتب  مهم طى  اين  به 
و دكتری است، بنابراين هدف و برنامه 
زندگى خود را در راستای تبديل شدن 
دانشگاه  در حوزه  علمى  به يک محقق 

انتخاب كردم.
از صميم قلب  در آخر الزم مى دانم 
از زحمات بى پايان پدر و مادر عزيزم كه 
بودند  كنارم  در  مهربانى هايشان  تمام  با 
و نيز از زحمات كليه معلمان عزيزم در 
زحمات  از  تحصيلى ام،  دوران  تمامى 
اساتيد گرانقدرم و از مسئوالن و كاركنان 
دانشگاهى ام كه حمايت های خود را از من 
دريغ نکردند و زحمات بسياری را متحمل 
شده اند كمال تشکر و قدردانى را داشته 

باشم.

**********************
آزمون  اول  رتبه  تهامى؛  سيدكريم 
رشته  در   ۱۳۹۹ سال  دكتری  سراسری 

اصالح و بيوتکنولوژی گياهان باغبانى
خودتان را به صورت کامل معرفی 

نمایید.
اينجانب سيد كريم تهامى دانشجوی 
دكتری رشته اصالح و بيوتکنولوژی گياهان 
باغبانى در دانشگاه محقق اردبيلى هستم. هر 
دو  مقطع كارشناسى و كارشناسى  ارشد 
را نيز با افتخار در اين دانشگاه سپری كردم. 
بنده در دوران كارشناسى رتبه يک گروه 
علوم باغبانى دانشگاه بودم و بدون آزمون 
وارد مقطع كارشناسى ارشد شدم. در اين 

مقطع نيز رتبه دوم بودم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون 
دانشگاه  چرا  شما،  توسط  سراسری 

محقق اردبیلی را انتخاب نمودید؟
دانشگاه  اساتيد  باالی  علمى  توان 
علوم  گروه  باالخص  محقق اردبيلى 
باغبانى و حمايت و ارزش نهادن دانشگاه 
محقق اردبيلى به دانشجويان مهم ترين دليل 

ادامه تحصيل بنده در اين دانشگاه بود.

 برای کسب این موفقیت ارزشمند، 
یادگیری  و  مطالعه  روش های  چه  از 

استفاده کردید؟
راز موفقيت من لطف و عنايت خداوند 
متعال، تالش و پشتکار قوی، مطالعه روزانه 
هفت الى هشت ساعت، برنامه ريزی دقيق 
كه  بود  معتبر  علمى  منابع  از  استفاده  و 

توانستم وارد مرحله علمى دكتری بشوم.
که  دانشجویانی  و  دانش آموزان  به 
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل 

دارند، چه توصیه هایی دارید؟
دانش آموزان  و  محترم  دانشجويان 
و  دقيق  برنامه ريزی  با  مى توانند  عزيز 
مطالعه  و  زمانى  فرصت های  از  استفاده 
منابع علمى مناسب جهت اعتالی سطح 
علمى و استفاده از محضر اساتيد توانمند 
وارد دانشگاه يا مقاطع تحصيالت تکميلى 

شوند .
چه عاملی باعث شد تا شما به فکر 

ادامه تحصیل بیفتید؟
دوره  به  ورود  برای  من  اصلى  دليل 

آشنايى  دنيا،  روز  علوم  يادگيری  دكتری 
با روش های تحقيق و پژوهش، برقراری 
صاحب  و  انديشمندان  با  علمى  ارتباط 
ملى  سطح  در  كشاورزی  حوزه  نظران 
جهت  در  آن  كاربست  و  بين المللى  و 
حوزه  در  عزيزم  كشور  مشکالت  رفع 

كشاورزی مى باشد.
********************** 
آزمون   ۹ رتبه  بابانژاد؛  معصومه 
سراسری كارشناسى ارشد سال ۱۳۹۹ در 

رشته عرفان اسالمى
خودتان را به صورت کامل معرفی 

نمایید.
اينجانب معصومه بابانژاد هستم، مقطع 
كارشناسى را در رشته اديان و عرفان در 
دانشگاه محقق اردبيلى با عنوان دانشجوی 
برتر و نفر اول رشته و گرايش خودم با 
و  رساندم  اتمام  به  معدل ۱۹.۲۷  كسب 
هم اكنون با كسب رتبه ۹ آزمون سراسری 
كارشناسى ارشد در رشته عرفان اسالمى 
در دانشگاه محقق اردبيلى در حال تحصيل 

هستم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون 

دانشگاه  چرا  شما،  توسط  سراسری 
محقق اردبیلی را انتخاب نمودید؟

مقطع  بنده  اينکه  به  توجه  با 
كارشناسى را در دانشگاه محقق اردبيلى 
گذراندم، به خاطر آشنايى كه با اساتيد 
گروه اديان و عرفان ازجمله آقايان دكتر 
و  زاهدی  بهمن  دكتر  غفاری،   على 
دكتر اشرف ميکائيلى داشتم و با توجه 
روزافزون  پيشرفت  و  علمى  سطح  به 
دانشگاه محقق اردبيلى ترجيح دادم كه در 
محضر اين اساتيد بوده و در اين دانشگاه 
كشور  ممتاز  دانشگاه های  از  يکى  كه 

است، ادامه تحصيل بدهم.
برای کسب این موفقیت ارزشمند، از 
چه روش های مطالعه و یادگیری استفاده 

کردید؟
من در هيچ آزمون و كالس خاصى 
شركت نکردم و فقط به توصيه های اساتيد 
خودم توجه داشتم و اينکه در طول دوره 
كارشناسى بيشتر مطالبى كه الزم بود را در 
طول تحصيل توسط اساتيد ياد گرفته بودم 

و بيشتر منابعى كه برای كنکور الزم بود هم 
توسط اساتيد معرفى شده بود و هم از قبل 

مطالعه كرده بودم.
که  دانشجویانی  و  دانش آموزان  به 
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل 

دارند، چه توصیه هایی دارید؟
اول اينکه در انتخاب رشته خودشان 
ادامه  برای  را  رشته ای  كه  كنند  سعى 
تحصيل در دانشگاه انتخاب كنند كه به اين 
رشته عالقه داشته باشند، چون با توجه به 
وقت و هزينه ای كه صرف مى كنند، بتوانند 
درنهايت مدارج عالى را طى كرده و يک 
فرد مفيد و مؤثری در جامعه كشور باشند.

چه عاملی باعث شد تا شما به فکر 
ادامه تحصیل بیفتید؟

عالقه به يادگيری و خدمت به جامعه و 
سرزمين ايران با نهايت درجه علم و آگاهى 
كه مى توانم كسب كنم، يعنى خدمت همراه 

با علم و آگاهى.
**********************

زهرا بيگتاش؛ رتبه ۱۱ آزمون سراسری 
گروه آزمايشى زبان های خارجه ۱۳۹۹

معرفى  كامل  به صورت  را  خودتان 

نماييد.
زهرا بيگتاش هستم. رتبه ۱۱ كشوری 
و دو منطقه ۳ كنکور زبان های خارجه. در 
حال حاضر نيز دانشجوی رشته آموزش 
زبان انگليسى  مقطع كارشناسى دانشگاه 

محقق اردبيلى هستم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون 
دانشگاه  چرا  شما،  توسط  سراسری 

محقق اردبیلی را انتخاب نمودید؟
چند  در  محقق اردبيلى  دانشگاه 
در  چشمگيری  پيشرفت های  اخير  سال 
رتبه  و   كرده  كسب  علمى  حوزه های 
علمى آن در سطح كشور و جهان ارتقا 
امسال در  به گونه ای كه  پيدا كرده است؛ 
برتر جهان  بين دانشگاه های يک درصد 
قرار گرفته است. كسب رتبه سوم در ايران 
 Green رنکينگ  در  جهان  در   ۲۰۷ و 
Metric در سال ۲۰۲۰ هم موفقيت ديگر 
دانشگاه بود كه همه اين ها نشان از پيشرفت 
روزافزون دانشگاه و سطح باالی آموزشى 
آن است. اساتيد مطرح و با درجه علمى و 
آگاهى باال خوشبختانه در دانشگاه حضور 
دارند. همچنين عالقه به استان و خدمت به 
هم  استانى ها انگيزه كافى برای انتخاب اين 

دانشگاه را برای من ايجاد كردند.
برای کسب این موفقیت ارزشمند، از 
چه روش های مطالعه و یادگیری استفاده 

کردید؟
كه  مداومى  تالش  و  سخت كوشى 
در امر يادگيری داشتم خيلى تأثير داشت. 
زبان  به  بنده  زياد  عالقه  اين  بر  عالوه 
انگليسى باعث مى شد كه روزبه روز عطش 
من برای يادگيری بيشتر شود و هر چقدر 
هم كه بيشتر مطالعه مى كردم، اين احساس 
نياز به يادگيری و اين كه چيزی نمى دانم 
بيشتر حس مى شد و من با جديت و انگيزه 
بيشتری به مطالعه كردن ادامه مى دادم. از 
و  استفاده مى كردم  منابع علمى مختلفى 
نهايت  نبودم.  راضى  اندک  اطالعات  به 
سعى خودم را مى كردم تا از محضر اساتيد 
خودم  دانش  و  كنم  استفاده  دبيرانم  و 
همه  خوشبختانه  البته  دهم.  گسترش  را 
مواردی كه گفتم هنوز هم برای من صادق 

هستند.
که  دانشجویانی  و  دانش آموزان  به 
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل 

دارند، چه توصیه هایی دارید؟
توصيه مى كنم هميشه به خدا توكل 
كنند و مطمئن باشند كه خدا بهترين را 
طبع،  به  و  مى خواهد  بنده هايش  برای 
به  مى زند.  رقم  بندگان  برای  را  بهترين 
داشته  ايمان  توانايى هايشان  و  خودشان 
برابر  باور كنند. در  باشند و خودشان را 
مى شوند،  مواجه  آن  با  كه  سختى هايى 
دوام بياورند و تسليم نشوند. دنبال عالقه 
خودشان باشند و با جديت برای رسيدن 
به اهداف خود تالش كنند. هر كاری كه 
انسان به آن عالقه داشته باشد و تالشش 
را بکند تا در آن زمينه روزبه روز بهتر شود، 
صد البته كه موفق خواهد شد. به دنبال 
يادگيری بيشتر باشند تا هم سطح علمى و 
آگاهى خودشان باال رود و هم برای جامعه 

و كشور مفيد واقع شوند.÷
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گفت:  مقاومت  جبهه  فرمانده 
تبيين مکتب سليمانى به دانشجويان 
در  دانشگاه ها  رسالت  بزرگترين 

پرداختن به سردار سليمانى است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
اقدم  نوعى  رحيم  سردار  دانشگاه، 
 ۹ حماسه  بزرگداشت  مراسم  در 
دی، سالگرد شهادت سردار سليمانى 
زاده  فخری  دكتر  شهادت  اربعين  و 
در دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به 
جريان فتنه ۸۸، گفت: فتنه ۸۸ تجلى 
ظهور و بروز نفوذ چند ساله استکبار 
جمهوری  مقدس  نظام  در  جهانى 

اسالمى ايران بود.
طبق  اينکه  بيان  با  اقدم  نوعى 
قاسم  رهبری  معظم  مقام  فرمايش 
يک  بلکه  نيست،  فرد  يک  سليمانى 
مکتب است، تصريح كرد: در مکتب 
قاسم سليمانى دو گفتمان مقاومت و 
انقالبى گری مشاهده مى شود كه جمله 
ما ملت امام حسينيم، ما ملت شهادتيم 
اوج مقاومتى بودن و انقالبى گری وی 

را نشان مى دهد.
فرمانده جبهه مقاومت بزرگترين 
رسالت دانشگاه در پرداختن به سردار 
سليمانى را تبيين مکتب سليمانى به 
دانشجويان عنوان كرد و گفت: دانشگاه 
قرارگاه نظام سازی و رهبرسازی است 
استاد  يک  اگر  خصوص  اين  در  و 
دانشگاه در طول ۳۰ سال خدمت خود 
در يک نفر تأثير داشته باشد، توانسته 
است افرادی همچون امام خمينى)ره(، 
سردار  شهيد  و  رهبری  معظم  مقام 

سليمانى پرورش دهد.

وی با بيان اينکه در بحث اصالح و 
تربيت به هيچ عنوان نبايد از زمان عقب 
بمانيم، افزود: در بحث تربيت يکى از 
اصولى ترين موارد اين است كه در يک 
محيط هم زبانى، وحدت و يک صدايى 

ايجاد شود.
خصوص  اين  در  اقدم  نوعى 
خطاب به دانشگاهيان توصيه كرد: در 
بحث تعليم و تربيت از باب اخالق و 

عاطفه وارد شويد.
مقدس  دفاع  دوران  فرمانده  اين 
با بيان اينکه در طول ۴۲ سال پس از 
انقالب و انواع تقابل دشمنان با انقالب، 
انقالب  اراده  و  خواست  كه  آنچه 
ما  و  افتاده  اتفاق  بوده  ايران  اسالمى 
پيروز ميدان هستيم، ادامه داد: سردار 
سليمانى سرباز محض واليت بوده و 

يک شخصيت جهان وطن داشت.

سردار  اينکه  بيان  با  اقدم  نوعى 
سليمانى در صحنه فرماندهى از نزديک 
فرماندهى مى كرد، اضافه كرد: سليمانى 
فرماندهى اخالق محور را به ما ياد داد 
شرايط سخت  در  اينکه  بر  عالوه  و 
مقاوم بود، در اوج بحران، درآن واحد 

بهترين تصميم را مى گرفت.
دكتر  شهادت  به  اشاره  با  وی 
فخری زاده، خاطرنشان كرد: به بركت 
خون شهدای هسته ای در بحث دفاعى 
موفق و قدرتمند هستيم و بايد از اين 

قدرت پاسداری كنيم.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
در  اينکه  بيان  با  نيز  محقق اردبيلى 
آستانه سالروز ۹ دی روز ميثاق امت 
با واليت قرار داريم، گفت: در اين 
روز برخى افراد با بصيرت پايين با 
كمک رسانه های معاند سعى داشتند 

امنيت ملى را به خطر بيندازند كه موفق 
نشدند.

وی با بيان اينکه انقالب شکوهمند 
اسالمى هيچ حامى غير از خدا و هيچ 
ضمانتى باالتر از پشتوانه مردمى ندارد، 
افزود: ملت شريف ايران اسالمى زمانى 
دشمنان  دسيسه های  برابر  در  مى تواند 
به صورت هماهنگ و منسجم ايستادگى 

كند كه زير بيرق واليت قرار گيرد.
با اشاره به حركت ظالمانه  حبيبى 
رساندن  شهادت  به  در  دشمنان 
فرماندهان نظامى و دانشمندان هسته ای 
كشور، گفت: دشمن وقتى مى بيند هيچ 
ايران  با  مستقيم  مقابله  برای  روشى 
ندارد، اقدام به ترور و حذف فيزيکى 
ما  دانشمندان  و  نظامى  فرماندهان 
مى كند كه اين حركت نشان از ضعف 

و درماندگى آنان است.

سردار نوعی اقدم فرمانده جبهه مقاومت:

تبیین مکتب سلیمانی به دانشجویان بزرگترین رسالت دانشگاه ها 
در پرداختن به سردار سلیمانی است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اجرای ۱000 برنامه فرهنگی 
طی ۱0 ماه در دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
از اجرای  يک هزار برنامه فرهنگى در اين دانشگاه خبر 

داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
و  ابتدای سال جاری  از  اصل گفت:  فنى  عباس 
طى ۱۰ ماه گذشته هزار فعاليت فرهنگى كه بيش 
از ۹۵ درصد آن به صورت مجازی بوده است؛ در 

دانشگاه محقق اردبيلى اجرا شده  است.
وی افزود: ارتقای كيفى اين برنامه ها با ايجاد تنوع 
در برنامه های فرهنگى از طريق معرفى محورهای ۱۰ 
گانه دانشگاه بر مبنای مفاد سند دانشگاه اسالمى از 
ويژگى های رويکرد جديد برنامه های فرهنگى دانشگاه 
مى باشد و معرفى اين محورهای ۱۰ گانه موجب شده 
است عالوه بر ارتقای كيفى برنامه ها تعداد برنامه های 
فرهنگى نيز برای اولين بار در دانشگاه به بيش از هزار 

برنامه برسد.   
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
به تشريح جزئيات برنامه های فرهنگى اجرا شده طى 
ماه های فروردين تا دی سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان 
كرد: در محور قرآن و عترت )ع( و ترويج فرهنگ 
و ارزش های اسالمى بيش از ۱۵۰ برنامه فرهنگى و 
اجتماعى، در محور آموزش، ابتکار، خالقيت و اشتغال 
بيش از ۲۸۰ برنامه، در محور مناسبت های ملى مذهبى 
و تبليغات فرهنگى و اجتماعى بيش از ۱۵۰ برنامه، 
در محور ارتقای مهارت و هنر بيش از ۱۰۰ برنامه، 
در محور گفتمان سازی در راستای ارتقای مشاركت 
بيش از ۵۰ برنامه، در محور مسئوليت پذيری اجتماعى 
بيش از ۴۰ برنامه، در محور ارتقای نشاط اجتماعى 
بيش از ۵۰ برنامه، در محور تقويت مبانى معرفتى و 
اخالق حرفه ای در سازمان بيش از ۶۰ برنامه، در محور 
سالمت و پيشگيری از آسيب های اجتماعى بيش از ۶۰ 
برنامه و در محور عفاف و حجاب اسالمى بيش از ۵۰  

برنامه در اين مدت اجرا شده است.
همکاری  و  تالش  از  تشکر  ضمن  اصل  فنى 
تمامى زحمتکشان عرصه فرهنگى دانشگاه اعم از نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری، اعضای شورای فرهنگى 
دانشگاه، مسئولين دانشکده ها و بيش از ۸۵ تشکل 
دانشجويى، به حضور ۹ نفر استاد مشاور فرهنگى و 
بيش از ۵۰ نفر استاد مشاور انجمن علمى در دانشکده ها 
اشاره كرده و افزود: به منظور استمرار در توانمندسازی 
فرهنگى دانشگاه، رويکرد مديريتى اجتماع محور در 
حوزه معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه در حال 
اجرا مى باشد كه اين مهم عالوه بر افزايش كمى برنامه ها 
به افزايش كيفى برنامه های فرهنگى نيز منجر شده است. 
دبير شورای فرهنگى دانشگاه محقق اردبيلى افزود: 
اين فعاليت ها منجر به كسب موفقيت های ارزشمندی 
در حوزه فرهنگى و اجتماعى دانشگاه طى ۱۰ ماه اول 
سال جاری شامل كسب ۸ مقام كشوری در جشنواره 
بين المللى حركت، ۳ مقام اول كشوری در جشنواره ملى 
رويش، كسب مقام برگزيده توسط دبير كانون فيلم و 
عکس در جشنواره استانى جوانان، كسب مقام برگزيده 
استانى در زمينه عفاف و حجاب، كسب ۵ مقام ملى در 
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجويان و كسب 
مقام اول استانى و ملى در جشنواره استانى و ملى مالک 

اشتر شده است.

با  اساتيد  انديشه  ضيافت  دوره 
موضوع »روشنفکری دينى« با حضور 
۷۰ نفر از استادان دانشگاه محقق اردبيلى 

به مدت سه روز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبيل در اختتاميه 
روشنفکری حقيقى،  دوره گفت:  اين 
دين مدار است و نقشه راه تمدن نوين 

اسالمى را ترسيم مى كند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى افزود: آيت اهلل مصباح يزدی)ره( 
يکى از اشخاص برجسته روشنفکری 
انقالب بوده است كه برای  در تاريخ 
را  گرانقدری  آثار  دانشگاه  و  حوزه 

برجای گذاشت.
وی با بيان اينکه در قدم اول بايد 
نقشه دشمن را شناخت، گفت: امروزه 
تنها كشوری كه توانسته است در مقابل 

برگزاری دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع »روشنفکری دینی«
 در دانشگاه محقق اردبیلی

اقتدار  و  باصالبت  جهانى  استکبار 
ايستادگى كند، نظام مقدس جمهوری 
اسالمى ايران است كه مديون رهبری 
داهيانۀ حضرت آيت اهلل العظمى االمام 

خامنه ای«مدظّله العالى« هستيم.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه  در  رهبری 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
جوانان كشور را آگاه و بصير به مسائل 
روز دنيا عنوان كرد و خاطرنشان كرد: 
جوانان كشور نشان دادند كه مى توانند 

در همۀ عرصه های علمى و فرهنگى 
نقش آفرينى مؤثری داشته باشند و مسبب 

پيشرفت كشور شوند.
دفتر  دبير  گلى  اسماعيل  دكتر 
هم انديشى استادان دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز در اين وبينار گفت: برگزاری چنين 
دوره هايى در راستای تقويت گفتمان 
آزادانديشى موردنظر رهبر معظم انقالب 

اسالمى است.
مفهوم  دوره  اين  در  افزود:  وی   
روشنفکری، روشنفکری دينى، تاريخچه 
ادبيات  به  دينى  روشنفکری  ورود 

معرفت شناسى، اركان دين تبيين و آراء و 
ديدگاه های روشنفکران غربى ازجمله لوتر، 
اسپينوز، جان هيک و همچنين روشنفکران 
جمال الدين  سيد  ازجمله  مسلمان 
اقبال الهوری، دكتر شريعتى  اسدآبادی، 
و مهندس بازرگان توسط دكتر ابوالفضل 
ضيافت  دوره های  مدرسين  از  روحى 
انديشه نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 

مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
با   دبير هم انديشى استادان دانشگاه 
اشاره به استقبال اساتيد از مباحث مطرح 
دوره  كرد  خواهيم  تالش  گفت:  شده 
آينده  در  را  دينى  روشنفکری  تکميلى 

برگزار كنيم.
گفتنى است اين وبينار از تاريخ ۲۰ 
لغايت ۲۲ دی ماه به همت دفتر هم انديشى 
اساتيد نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى با تدريس دكتر 
اساتيد  و  شد  برگزار  روحى  ابوالفضل 
سؤاالت و نقطه نظرات خود را مطرح و با 

همديگر بحث و تبادل نظر كردند.
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رئيس دانشگاه معين استان اردبيل 
استان  توسعه  و  رشد  برای  تالش  از 
اردبيل در عرصه علم و فناوری در قالب 

دانشگاه معين استان اردبيل خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست مشترک 
هيأت نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
جلسه  اولين  و  استان  عالى  آموزش 
استان  عالى  آموزش  مديريت  شورای 
اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اينکه ايجاد دانشگاه معين در هر استان 
شبکه سازی  و  تمركززدايى  به منظور 
علمى و هم افزايى مؤسسات آموزش 
عالى واقع  در استان ها صورت گرفته 
بيشتر  است، گفت: مشاركت هر چه 
مؤسسات در تصميم گيری و تصميم 
سازی های آموزش عالى، متناسب سازی 
و متوازن كردن توسعه مؤسسات نيز از 
وظايف شورای مديريت آموزش عالى 

استان خواهد بود.
وی به كاهش بوروكراسى ناشى از 
تمركز تصميم گيری ها و ايجاد هماهنگى 
ساختارهای  ميان  تجربيات  تبادل  و 
آموزش عالى در اين شورا تأكيد كرد و 

افزود: بايد از اين فرصت به نحو احسن 
با سرعت و  استفاده كرده و كارها را 

دقت بيشتر انجام دهيم.
حوزه  اگر  اينکه  بيان  با  حبيبى 
فناوری، دانشگاه و پارک تقويت شود، 
انگيزه ورود نسل جوان به دانشگاه ها 
از  كرد:  تصريح  شد،  خواهد  تقويت 
دانشگاه  قالب  در  شده  ايجاد  فرصت 
معين و شورای مديريت آموزش عالى 
و  رشد  برای  و  كرده  استفاده  استان 

توسعه استان در عرصه علم و فناوری 
كوشش كنيم.

هيات  دبير  ميرزايى  فرزاد  دكتر 
كيفيت  تضمين  و  ارزيابى  نظارت، 
به  اشاره  با  اردبيل  استان  دانشگاه های 
گفت:  استان،  عالى  آموزش  سيمای 
تضمين  و  ارزيابى  نظارت،  هيات 
كيفيت دانشگاه های استان اردبيل دارای 
دانشگاه های  قالب  در  زيرنظام  هفت 
اسالمى،  آزاد  نور،  پيام  محقق اردبيلى، 

فنى  كاربردی،  علمى  فرهنگيان، 
حرفه ای، غيردولتى و غيرانتفاعى با ۴۳ 

هزار و ۸۰۰ نفر دانشجو است.
و  فرصت ها  به  اشاره  با  وی 
چالش های آموزش در بستر الکترونيک، 
درصد   ۱۵ حاضر  حال  در  داد:  ادامه 
دانشجويان استان در مقطع كاردانى،  ۵۸ 
درصد در مقطع كارشناسى، ۱۱ درصد 
در مقطع كارشناسى ناپيوسته، ۱۳ درصد 
در مقطع كارشناسى ارشد و ۳ درصد در 

مقطع دكتری تحصيل مى كنند.
امور  دبير  مجتهدين  على  دكتر 
اجرايى دانشگاه معين استان اردبيل با 
اشاره به سياست ها و ضوابط اجرايى 
عالى،  آموزش  آمايش  سند  بر  حاكم 
آمايش  پياده سازی  آيين نامه  گفت: 
استانى  قالب  در  عالى كشور  آموزش 

آبان ماه سالجاری ابالغ شده است.
شورای  وظايف  همچنين  وی 
مديريت آموزش عالى استان و دانشگاه 

معين استان اردبيل را تشريح كرد.
روسای  ادامه  در  است  گفتنى 
و  نظرات  ارائه  به  استان  دانشگاه های 

پيشنهادات خود پرداختند.

برگزاری جلسه کمیته 
استانی دانشجویی و 

دانشگاهیان ستاد دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی

دانشگاهيان ستاد  دانشجويى و  استانى  كميته 
دانشگاه  در  اسالمى  انقالب  فجر  مبارک  دهه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس كميته 
فجر  مبارک  دهه  ستاد  دانشگاهى  و  دانشجويى 
ايام  تسليت  اردبيل ضمن  استان  اسالمى  انقالب 
ايام  برنامه های  باشکوه  برگزاری  لزوم  بر  فاطميه 
مبارک دهه فجر انقالب اسالمى و چهل و دومين 
سالگرد پيروزی انقالب شکوهمند اسالمى تأكيد 

كرد.
وی در ادامه اجرای برنامه های فرهنگى ابتکاری 
توسط  اسالمى  انقالب  فجر  دهه  مبارک  ايام  در 
دانشگاه های استان را الزمه افزايش مشاركت در 
اين برنامه ها دانست و تأكيد كرد: مشاركت فعاالنه 
و نقش آفرينى مؤثر دانشگاه ها در فضای مجازی در 
اين ايام مى تواند اثربخشى اين برنامه ها را مضاعف 

نمايد.
برنامه ريزی  بر  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
برای تشکيل گروه های دانشجويى جهت افزايش 
مشاركت در برنامه ها، اجرای برنامه ها و مناسبت ها 
دانشجويان  بيشتر  آشناسازی  مجازی،  به صورت 
دانشگاه ها با آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمى 
در  دانشجويى  تشکل های  ظرفيت  از  استفاده  و 
اجرای برنامه های مرتبط با اين ايام مبارک تأكيد 

نمود.  
و  فرهنگى  معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس شورای 
اجتماعى  و  فرهنگى  فعاليت های  هماهنگى 
دانشگاه های استان ضمن تشکر از دانشگاه ها برای 
برنامه های  برگزاری  جهت  دانشگاه ها  مشاركت 
اثربخش در دانشگاه های استان و تأكيد  فرهنگى 
بر اجرای برنامه هايى با هدف تبيين دستاوردهای 
انقالب شکوهمند اسالمى، بر برگزاری برنامه های 
مجازی و كارآمد، برگزاری نمايشگاه های مجازی، 
شبهات  به  پاسخگويى  برنامه هايى جهت  اجرای 
ممتاز  دانشجويان  از  تجليل  و سياسى،  اجتماعى 
در زمينه های علمى، فرهنگى، پژوهشى و ورزشى، 
ارسال پيامک و پيام های مرتبط با ايام مبارک دهه 
فجر انقالب اسالمى در سربرگ اداری دانشگاه ها 

تأكيد نمود. 
ستاد  دانشگاهيان  و  دانشجويى  كميته  دبير 
اردبيل  استان  اسالمى  انقالب  فجر  مبارک  دهه 
از  استان  دانشگاه های  كرد:  اميدواری  اظهار 
خواهند  انجام  كه  برنامه ريزی هايى  طريق 
پرمحتوا،  فرهنگى  برنامه های  اجرای  با  داد 
اسالمى  جمهوری  مقدس  نظام  موفقيت های 
به نسل جوان  برنامه ها   ايران را در كنار ساير 

انتقال خواهند داد.  

رئیس دانشگاه معین استان اردبیل مطرح کرد:

تالش برای رشد و توسعه استان اردبیل در عرصه علم و فناوری در قالب دانشگاه معین استان

طى حکمى از سوی رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى دكتر داود سيف زاده به 
عنوان  سرپرست جديد معاونت پژوهش 

و فناوری اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در مراسم تکريم و 
معارفه معاون سابق و سرپرست جديد 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونت 
محقق اردبيلى با بيان اينکه دكتر ابوالفضل 
بضاعت پور فردی بى حاشيه، توانمند، 
اعتالی  و  رشد  به  عالقمند  و  بى ادعا 
دانشگاه بود، گفت: در طول مدت فعاليت 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  در  وی 
دانشگاه شاهد فعاليت های ارزشمند در 

اين حوزه بوديم.
به عنوان  از دكتر بضاعت پور  وی 
يکى از گنجينه های علمى دانشگاه نام 
برد و افزود: با توجه به سفر علمى دكتر 
اميد  از كشور،  به خارج  پور  بضاعت 
مى رود دستاورد اين سفر توسعه علمى 
بيشتری برای دانشگاه و استان به ارمغان 

بياورد.
حبيبى با بيان اينکه بعد از بررسى های 
معاونت  پست  تصدی  برای  فراوان 
پژوهش و فناوری دانشگاه به دكتر داود 
سيف زاده رسيديم، تصريح كرد: دكتر 
مديريتى  مختلف  رده های  زاده  سيف 
دانشگاه را تجربه كرده و از نظر ارجاعات 
علمى جزو سه نفر اول دانشگاه بوده و 
اخيراً نيز جزو دانشمندان ۲ درصد برتر 

دنيا قرار گرفته اند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اينکه سرعت عمل در حوزه پژوهش 
بسيار مهم بوده و عمده خروجى علمى 

دانشگاه نيز از حوزه پژوهش مى باشد، 
گفت: از دكتر سيف زاده انتظار مى رود 
فعاليت های  روند  در  موجود  سرعت 
اين حوزه را افزايش دهد تا پشتيبانى از 
فعاليت های علمى و پژوهشى همکاران 

بدون وقفه پيش برود.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز مسئوليت را بسيار سخت و سنگين 
دانست و گفت: فردی كه مسئوليتى را 
بر عهده مى گيرد، بايد از فرصت استفاده 
كرده و در جهت تحقق منويات سازمان 

تالش كند.
وی افزود: موفقيت های حاصل شده 
در دانشگاه حاصل تالش كليه اساتيد، 

مديران و كارمندان است.
سرپرست  زاده  سيف  داود  دكتر 

فناوری  و  پژوهش  معاونت  جديد 
دانشگاه ضمن قدردانى از حسن اعتماد 
رياست دانشگاه به وی، گفت: نهايت 
تا  برد  خواهم  كار  به  را  خود  تالش 
و  پژوهش  حوزه  به  مربوط  امورات 
فناوری بهتر از گذشته و به نحو احسن 

پيش رود.
دانشگاه  اينکه  بيان  با  وی 
طى  پژوهش  حوزه  در  محقق اردبيلى 
سال های اخير شاهد رشد كمى و كيفى 
بوده است، اظهار اميدواری كرد: با توجه 
به توانمندی مديران و كارشناسان حوزه 
با  بتوانيم  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش 
تعامل حداكثری شاهد رشد و تعالى هر 

چه بيشتر دانشگاه باشيم.
دكتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
نيز  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  سابق 
ضمن تقدير از اعتماد رياست دانشگاه 

در مدت ۲ و نيم سال گذشته به وی، 
گفت: به لحاظ سفر علمى به خارج از 
كشور نتوانستم بيشتر از اين در خدمت 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  حوزه 

دانشگاه باشم.
وی با اشاره به افتخارات علمى و 
پژوهشى دانشگاه طى سال های اخير، 
گفت: در حوزه پژوهش و فناوری همه 
و  شد  انجام  گروهى  به صورت  امور 
دانشکده ها نيز در برنامه های اين حوزه 

پای كار بودند.
دكتر  حکم  ادامه  در  است  گفتنى 
داود سيف زاده به عنوان سرپرست جديد 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونت 
به وی اعطا و با اهدای لوح و هديه از 
پور  بضاعت  ابوالفضل  دكتر  زحمات 
معاون سابق پژوهش و فناوری تجليل 

شد.

انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل به مناسبت 

فرارسيدن ايام اهلل ۹ دی بيانيه ای صادر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، متن 

اين بيانيه به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فتنه   « العالى«:  امام خامنه ای »مدظّله 
معنايش اين است كه يک عده ای بيايند با 
ظاهر دوست و دشمن وارد ميدان شوند، 
فضای  اين  در  كنند؛  غبارآلود  را  فضا 
بتواند چهره ی  غبارآلود، دشمن حريص 
خودش را پنهان كند، وارد ميدان شود و 
ضربه بزند. حادثه ۹ دی يک حادثه ماندنى 
در تاريخ ماست. اين حادثه بايستى حفظ 

شود، بايستى گرامى داشته شود.«
نظام مقدس جمهوری اسالمى ايران 
همواره با تکيه بر واليت فقيه و بصيرت ملت 
شريف ايران توانسته بر بسياری از ناماليمات 
و ناگواری ها پيش رو فايق آيد. تاريخ انقالب 
گواه است كه تهديدها و تحميل ها خللى در 
عزم راسخ ملت ايران و عهد مستحکم مردم 

با امام و شهيدان ايجاد نکرده است.

كارمندان  شورای  اعضای  رأی  با 
دانشگاه محقق اردبيلى، دبير و نايب دبير 
شورای كارمندان اين دانشگاه انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با رأی اعضای شورای كارمندان دانشگاه 
محقق اردبيلى، خاقان آزاد و مهران باقالچى 
به ترتيب به عنوان دبير و نايب دبير شورای 
كارمندان دانشگاه محقق اردبيلى انتخاب 

شدند.
اداری و  معاون  قربانى  اردوان  دكتر 
مالى دانشگاه محقق اردبيلى در نشست با 
اعضای شورای كارمندان دانشگاه ضمن 
قدردانى از خدمات ارزشمند اعضای دوره 
قبلى شورای كارمندان به جهت تالش 
برای پيگيری امور صنفى كارمندان، گفت: 

ملت ايران در ۹ دی در تجمع عظيم 
عاشورايى خود بار ديگر قدرت وحدت 
و همبستگى خود را به نمايش گذاشتند 
و نشان دادند كه دنيای استکبار نمى تواند 
مستقيم  صراط  از  را  اسالمى  جمهوری 
خود منحرف كند، چرا كه اين روز پيوند 
نمايش  روز  امت،  و  امامت  عاشورايى 
قدرت نرم جمهوری اسالمى، روز شکست 
فتنه گران و روز تشييع جنازه خائنان به 
وطن، برگ زرين و پر افتخار ديگری در 
ثبت  به  اسالمى  جمهوری  مقدس  نظام 
رساند تا جايى كه رهبر فرزانه انقالب از آن 

با عنوان حماسه ای ماندگار نام بردند.

سياست كلى دانشگاه تعامل، همکاری 
كارمندان  شورای  پتانسيل  از  استفاده  و 

امسال بزرگداشت مراسم ۹ دی، روز 
بصيرت و ميثاق امت با واليت و سالگرد 
شهادت سردار سليمانى و همچنين اربعين 
ويژه ای  اهميت  از  زاده  فخری  شهيد 
واليتمداری،  كه  چرا  است  برخوردار 
دورانديشى و آخرت نگری جزو مهم ترين 

اركان حاج قاسم است.
فتنه سال ۸۸ نتيجه سال ها برنامه ريزی 
دقيق نظام استکبار بود كه به منظور واردكردن 
ضربه نهايى بر پيکر انقالب؛ نتيجه ای جز 
شکست نداشت و نظام سلطه و طراحان 
فتنه را مبهوت كرد. مردم واليت مدار ايران 
سربلند  خطرناک ۱۳۸۸  فتنه  از  اسالمى 

است تا با تعامل حداكثری امور مربوط به 
كاركنان غير هيات علمى را انجام دهيم.

بيرون آمدند اما ملت با بصيرت ايران بايد به 
خاطر داشته باشد كه فتنه های آينده به مراتب 
پيچيده تر، گسترده تر و با برنامه ريزی دقيق تر 
اعمال خواهد شد. نظام استکبار و كسانى كه در 
داخل ازاين گونه اقدامات حمايت مى نمودند و 
چهره كريه خود را در پوشش های ديگری 
پنهان نموده اند و مطمئناً در صورت پيدا نمودن 
فرصت مجدد لحظه ای از فتنه انگيزی ديگری 

عليه ملت ايران دريغ نخواهند كرد.
دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل، اساتيد، كاركنان، 
دانشجويان و مردم شريف اين استان شکوه 
۹ دی را در صيانت از اقتدار نظام، ضرورت 
بودن  الخطاب  فصل  كشور،  امنيت  حفظ 
فرمايش رهبر معظم انقالب اسالمى و توجه 
به جنگ رسانه ای دانسته و ضمن محکوميت 
فتنه گران در هر برهه ای از زمان، مردم را به 
آگاهى و بصيرت هر چه بيشتر دعوت مى كند.

والسالم عليکم و رحمه اهلل و بركاته
عبداهلل حسنى

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

هدف  را  كاركنان  رضايتمندی  وی 
اصلى هيات رئيسه دانشگاه عنوان كرد و 
افزود: از شورای كارمندان دانشگاه به عنوان 
بازوی همکار و مشاركت كننده انتظار مى رود 
و  مسائل  و  دهيم  هم  دست  به  دست  تا 
در  و  كرده  احصا  را  همکاران  مشکالت 

جهت حل آنها تالش كنيم.
حوزه  مدير  خواه  خالق  على  دكتر 
رياست و روابط عمومى دانشگاه نيز با بيان 
اينکه همه كاركنان دانشگاه دغدغه رشد و 
توسعه دانشگاه را دارند، گفت: همانطوريکه 
خدمات  قبلى  دوره  در  كارمندان  شورای 
مى رود  اميد  داده اند،  انجام  را  ارزشمندی 
شورای كارمندان جديد نيز بانى خير برای 
انجام خدمات ارزشمند برای كاركنان باشند.

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل
 به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل ۹ دی

دبیر و نایب دبیر شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شدند

انتصاب سرپرست جدید 
دانشکده علوم دانشگاه 

محقق اردبیلی

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

دانشگاه منصوب شد.
طى  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حکمى از سوی دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
به عنوان  فر  برهانى  عبداله  دكتر  محقق اردبيلى، 
دانشگاه  اين  علوم  دانشکده  جديد  سرپرست 

منصوب شد.
دكتر على خالق خواه مدير حوزه رياست و 
مراسم  در  محقق اردبيلى  دانشگاه  عمومى  روابط 
تکريم و معارفه رئيس سابق و سرپرست جديد 
دانشکده علوم اين دانشگاه گفت: فعاليت اصلى ما 
در دانشگاه پرورش و تربيت دانشجويان است و 
بايد توجه جدی  نيز  در همين راستا به پژوهش 

داشته باشيم.
وی به هماهنگى هر چه بيشتر اساتيد و كاركنان 
دانشکده تأكيد كرد و افزود: روند فعلى دانشکده 
روند بسيار خوبى است و اميدواريم از اين پس نيز 

اين روند ادامه دار باشد.
منويات  از  تبعيت  كرد:  تصريح  خواه  خالق 
مديريتى،  روش های  در  رهبری  معظم  مقام 
اساتيد،  با  معاشرت  حسن  و  انصاف  رعايت 
كيفيت  افزايش  عزيز،  دانشجويان  و  كارمندان 
دانشکده،  پژوهشى  و  آموزشى  فعاليت های 
گسترش تعامالت دانشکده با بخش های اجرايى 
تحقيقاتى  اجرای طرح های  برای  مرتبط، تالش 
تقاضا محور، توسعه فعاليت انجمن های علمى، 
تسهيل  و  تسريع  آزمايشگاه ها،  توسعه  و  ارتقا 
دانشکده،  اختصاصى  درآمدهای  افزايش  امور، 
حذف  و  غيرضروری  هزينه های  كاهش 
انتظار  مورد  اقدامات  ازجمله  زائد  هزينه های 
جديد  سرپرست  از  دانشگاه  مديريتى  مجموعه 

دانشکده است.
جديد  سرپرست  فر  برهانى  عبداله  دكتر 
رياست  اعتماد  از  تقدير  ضمن  علوم  دانشکده 
دانشکده،  علمى  هيات  اعضای  و  دانشگاه 
گفت: ايجاد فضای آرام و افزايش صميميت در 
دانشکده، ايجاد بستری مناسب برای فعاليت های 
علمى و پژوهشى همکاران و انجمن های علمى، 
هماهنگى و تعامل حداكثری با مديران دانشگاه و 
از  راه اندازی رشته های جامعه محور  برای  تالش 
محورهای اصلى برنامه های ما در دانشکده خواهد 

بود.
دانشکده  سابق  رئيس  زاده  سيف  داود  دكتر 
علوم نيز گزارشى از فعاليت های دوساله خود در 

دانشکده ارائه كرد.
گفتنى است در ادامه از خدمات دكتر داود سيف زاده 
رئيس سابق دانشکده تجليل و حکم دكتر عبداله برهانى 
فر به عنوان سرپرست جديد دانشکده علوم به وی اعطا 

شد.
ارائه  به  جلسه  در  حاضر  اعضای  همچنين 

نظرات خود پرداختند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: از 
دانشجويان بسيجى انتظار مى رود در رشته 

تحصيلى خود جزو بهترين ها باشند.
دكتر عزيز حبيبى در مراسم تجليل از 
بسيجيان دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به 
حمايت های مجموعه دانشگاه از فعاليت های 
بسيج دانشجويى، گفت: بسيج دانشجويى 
دانشگاه با همت و درايت بسيجيان به جايگاه 

برتر كشوری دست يافته است.
وی با بيان اينکه حوزه علم و فناوری 
از  افزود:  است،  مهمى  بسيار  حوزه 
دانشجويان بسيجى انتظار مى رود در رشته 
تحصيلى خود جزو بهترين ها باشند و راه 
شهيدان علم و فناوری ازجمله شهيد فخری 

زاده را ادامه دهند.
حبيبى با بيان اينکه توانمندسازی در ابعاد 
مختلف جزو راهبردهای بسيج دانشجويى 
استان است، تصريح كرد: از بسيج دانشجويى 
انتظار مى رود جايگاه اصلى خود را كه پيرو 
واليت و زير بيرق رهبری بودن است را 

حفظ كند.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى 
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به حمايت 
رئيس دانشگاه از برنامه های دينى، فرهنگى 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشجویان بسیجی در رشته تحصیلی خود جزو بهترین ها باشند

اين  و مذهبى، گفت: هماهنگى برگزاری 
برنامه ها در دانشگاه محقق اردبيلى مثال زدنى 

است.
وی از شهيد سردار سليمانى و شهيد 
دكتر فخری زاده به عنوان بسيجيان واقعى و 
سربازان واليت ياد كرد و افزود: همدلى، 
از  خلق  به  خدمت  و  صميميت  صفا، 

ويژگى های يک بسيجى است.
حسنى با بيان اينکه اكنون قدرت در علم 
و فناوری و تکنولوژی است، تصريح كرد: 
بايد در تمامى حوزه ها تالش كنيم و به جايى 

برسيم تا قدمى بزرگ برای كشور برداريم.

دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى و 
اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى نيز با اشاره 
به حمايت مجموعه دانشگاه از فعاليت های 
تمامى  گفت:  دانشجويى،  تشکل های 
فرهنگى  بخش  اختيار  در  الزم  امکانات 
دانشگاه است و هيچ بهانه ای برای كم كاری 

ما وجود ندارد.
دكتر پرويز پرزور مسئول ناحيه بسيج 
دانشجويى استان اردبيل نيز با اشاره به روحيه 
دانشجويان  در  اخالص  و  جوان گرايى 
مقاومت بسيج  بسيجى، گفت: جغرافيای 
دانشجويى دانشگاه ها است و امروز رسالت 

ما ايجاد هسته های مقاومت فکری و گفتمانى در 
دانشگاه ها است.

بسيج  همکاری  با  بايد  كرد:  تأكيد  وی 
اساتيد و جنش های دانشجويى به سمت علم 

تمدن ساز حركت كنيم.
سرهنگ صمصام حيدری مسئول اشرف 
با  نيز  سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل 
پنجمين  جشنواره  محوری  شعار  به  اشاره 
جشنواره ملى مالک اشتر مبنى بر شجاعت و 
توكل، بصيرت و توسل، مردمى و جهادی، 
قاسم سليمانى شعار محوری، گفت: ارتقای 
پايش وضعيت و عملکرد سازمانى رده های 
بسيج  و  بوده  جشنواره  اين  هدف  بسيج 
به  موفق  محقق اردبيلى  دانشگاه  دانشجويى 
كسب موفق ترين رده بسيج دانشجويى شده 

است.
حامد نقى زاده مسئول بسيج دانشجويى 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن ارائه گزارشى 
از فعاليت های بسيج دانشجويى اين دانشگاه، 
تالش های  تداوم  با  كرد:  اميدواری  اظهار 
بسيجيان، گام های مؤثری در تمدن سازی و 

ظهور انجام دهيم.
فعال  بسيجيان  از  ادامه  در  است  گفتنى 
بسيج دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى تجليل 

به عمل آمد.
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دستگاهى  كميته  دبيرخانه  مسئول 
حمايت از كرسى های نظريه پردازی، نقد 
و مناظره دانشگاه محقق اردبيلى از برگزاری 
۲۴جلسه دفاع از كرسى نظريه پردازی در 

اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
على خالق خواه با اعالم اين خبر افزود: اين 
كرسى های نظريه پردازی از ۲۹ آذر تا ۱۴ 
دی ماه توسط اساتيد و پژوهشگران ارائه و 

توسط ناقدان مورد نقد قرار گرفت.
تحليل  »فرا  كرسى  داد:  ادامه  وی 
والد- رابطه  بر  مبتنى  درمان  اثربخشى 

نشانگان  بهبود  بر   )CPRT( كودک 
كودكان مبتال به اختالل نقص توجه/ بيش-
فعالى« توسط دكتر محمد نريمانى و سارا 
تقى زاده هير ارائه شد كه ناقدان آن دكتر 
سجاد بشرپور و دكتر سيف اله آقاجانى بود 
و كرسى »كاربست مداخالت در اختالل 
سيستماتيک،  مرور   : خاص  يادگيری 
تدوين بسته آموزشى ويژه درمانگران« هم 
توسط دكتر محمد نريمانى و سميه عابدی 
ارائه و توسط دكتر سيف اله آقاجانى و 

دكتر نيلوفر ميکائيلى نقد شد.
كرسى  اينکه   بيان  با  خواه  خالق 
»اثربخشى مداخالت روانشناختى بر بهبود 
اختالل  به  مبتال  كودكان  حافظه کاری 
نارسايى توجه/ بيش فعالى: مرور نظام مند« 
توسط دكتر محمد نريمانى و سارا تقى زاده 
ارائه شد و ناقدان آن دكتر نيلوفر ميکاييلى 
و دكتر پرويز پرزور بودند، تصريح كرد: 
و  روان شناختى  »ويژگى های  كرسى 
شناختى بيماران  مبتال به صرع« هم توسط 
دكتر محمد نريمانى و رقيه معزز ارائه و 
توسط دكتر على رضايى شريف و دكتر 

اسماعيل صدری نقد شد.
دستگاهى  كميته  دبيرخانه  مسئول 
حمايت از كرسى های نظريه پردازی، نقد 
و مناظره دانشگاه محقق اردبيلى اظهار كرد: 
كرسى »تبيين متغيرهای مرتبط با فرسودگى 
آموزشى  مدل  طراحى  و  تحصيلى 
كاهش فرسودگى تحصيلى« توسط دكتر                       
محمد نريمانى و سودابه رفيق ايرانى ارائه و 
توسط دكتر على خالق خواه و دكتر پرويز 
پرزور نقد و كرسى »بررسى و توصيف 
عصبى-كالمى  برنامه ريزی  چگونگى 
N.L.P  در خودتنظيمى عاطفى و تنظيم 

هم  نابينا«  نوجوانان  در  هيجان  شناختى 
توسط دكتر محمد نريمانى و الله صنوبر 
ارائه و توسط دكتر اكبر عطادخت و دكتر 

على رضايى شريف نقد شد.
اين مسئول ادامه داد: كرسى »بررسى 
در  هيجان  شناختى  تنظيم  مؤلفه های 
به  وابسته  غير  و  وابسته  دانش آموزان 
اينترنت« توسط دكتر محمد نريمانى، عباس 
ابوالقاسمى و بهاره جمشيدی ارائه شد و 
ناقدان آن دكتر على خالق خواه و دكتر 

سجاد بشرپور بودند.
وی ادامه داد: كرسى »بررسى اثربخشى 
افشای هيجانى نوشتاری بر تنظيم هيجانى 
ارائه   دانش آموزان دختر دوره متوسطه و 
جهت  دائمى،  و  ساختارمند  برنامه   يک 
دكتر   توسط  نوجوانان«  هيجانات  تنظيم 
على  سيد  دكتر  جوكار،  خدادادی  فرناز 
شريفى فرد و دكتر على خالق  خواه ارائه شد 
و توسط دكتر پرويز پرزور و دكتر اسماعيل 
»هدفمندی  كرسى  و  شد  نقد  صدری 
آفرينش در فلسفه اسالمى و آثار تربيتى 
آن« توسط دكتر على خالق خواه ارائه و 
توسط دكتر پرويز پرزور و دكتر اسماعيل 
صدری نقد شد و كرسى   »نگاهى تربيتى 
به نظريه انسان كامل  از  ديدگاه فالسفه 
على                                                       دكتر  توسط  اسالمى«  عرفای  و 
خالق خواه ارائه شد كه ناقدان اين كرسى 
هم دكتر على غفاری و دكتر حسين تقوی 
بودند و كرسى »رويکردهای تربيت دينى 
در عصر معاصر« هم توسط دكتر على خالق 
خواه ارائه شد كه دكتر مهدی معينى كيا و 

دكتر پرويز پرزور  مورد نقد قرار گرفت و 
كرسى »عقالنيت و تربيت دينى« هم توسط 
دكتر على خالق خواه ارائه و توسط دكتر 
پرويز پرزور و دكتر حسين تقوی نقد شد.

دستگاهى  كميته  دبيرخانه  مسئول   
حمايت از كرسى های نظريه پردازی، نقد 
و مناظره دانشگاه محقق اردبيلى اظهار كرد: 
مطلوب  تربيت  و  تعليم  »الگوی  كرسى 
بر اساس ديدگاه های مقام معظم رهبری 
على  دكتر  توسط  كه  العالى(«  )مدظله 
االسالمى  شيخ  على  دكتر  و  خالق خواه 
و  پرزور  پرويز  دكتر  توسط  شد،  نقد 
دكتر سيف اله آقاجانى ارائه شد و كرسى 
»كاربست تحليل روان شناختى رفتارهای 
جمعى در بررسى علل پيوستن به گروه 
تکفيری- تروريستى داعش مبتنى بر نظريات 
روان شناسى اجتماعى« هم توسط دكتر پرويز 
پرزور ارائه و توسط دكتر مرتضى ابراهيمى و 

دكتر على خالق خواه نقد شد.
»تحليلى  كرسى  داد:  ادامه  وی 
روان شناختى بر شخصيت، جهت گيری های 
تکفيری-  گروه  رفتارشناسى  و  روانى 
تروريستى داعش« توسط دكتر پرويز پرزور 
ارائه و توسط دكتر سيف اله آقاجانى و 
دكتر مهدی معينى كيا نقد شد و كرسى » 
ساختارهای اقتصادی و سياسى و كاربردی 
سازی الگوی اسالمى ايرانى پيشرفت« هم 
توسط دكتر امين نواختى مقدم ارائه شد كه 
ناقدان آن دكتر مرتضى ابراهيمى و دكتر 

محمدرضايى مواليى بودند.
كرسى  كرد:  اظهار  خواه  خالق 

بازی های  نقاط قوت و ضعف  »بررسى 
ديجيتال ايرانى مبتنى بر مطالعه كيفى؛ و 
ارتقا  جهت  حرفه ای  رهنمودهای  ارائه 
كيفيت بازی ها و افزايش بومى سازی اين 
صنعت« توسط دكتر سيد على شريفى فرد، 
دكتر سجاد بشرپور، سونيا يعقوبى و آرمين 
مؤمنى ارائه و توسط دكتر على خالق خواه 
و دكتر اكبر عطادخت نقد شد و كرسى 
»بررسى رابطه دامنه حركتى مفاصل و زمان 
شناهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر كرال پشت 
در پسران شناگر نخبه ۱۳-۱۲ ساله« توسط 
دكتر آمنه پوررحيم ارائه شد و ناقدان آن دكتر                                                                        
محسن برغمدی و دكتر ماهرخ دهقانى 

بودند.
وی گفت: كرسى »تسبيح موجودات: 
جمادات(«  و  نباتات  حيوانات،  )انسان، 
شد  ارائه  مدبر  اله  سيف  دكتر  توسط 
كه ناقدان آن امين فتحى و دكتر اشرف 
ميکاييلى بودند و كرسى »شهيد مرتضى 
مطهری و تربيت اخالق مدارانه« هم توسط 
دكتر على خالق خواه ارائه شد كه ناقدان آن 
دكتر حسين تقوی و دكتر اسماعيل صدری 

بودند.
دستگاهى  كميته  دبيرخانه  مسئول 
حمايت از كرسى های نظريه پردازی، نقد 
و مناظره دانشگاه محقق اردبيلى اظهار كرد: 
كرسى »دانشگاه و رسالت توليد علمى و 
ثروت در آينه تعاليم قران و اهل بيت« توسط 
دكتر هادی غائبى ارائه و توسط دكتر احمد 
شجاعى و امين فتحى نقد شد و كرسى 
»مقايسه اثربخشى روش SMN و رژيم 
غذايى مبتنى بر كاهش كالری در كاهش 
وزن، عزت نفس و آشفتگى روانشناختى 
توسط  هم  وزن«  اضافه  به  مبتال  افراد 
سيدمحسن نعمتى و دكتر محمد نريمانى 
ارائه و توسط دكتر سجاد بشرپور و دكتر 

نيلوفر ميکائيلى نقد شد.
وی ادامه داد: كرسى » ارائه مدل نظری 
و عملياتى جهت مشاوره پيش از ازدواج 
« توسط دكتر اسماعيل صدری ارائه شد 
و                         خواه  خالق  على  دكتر  آن  ناقدان  كه 
بهنام عليپور بودند و كرسى »بررسى زكات 
و ارتباط آن با ماليات از ديدگاه فقه اسالم« 
هم توسط دكتر ايران سليمانى ارائه شد كه 
ناقدان آن دكتر عبدالرحيم هاشمى ديزج و 

حميد على نسب بودند.

برگزاری سلسله مسابقات 
فرازخوانی قرآن کریم 
ویژه اساتید، کارکنان و 
دانشجویان در دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
از برگزاری سلسله مسابقات فرازخوانى قرآن كريم 
ويژه اساتيد، كاركنان و دانشجويان در اين دانشگاه 

خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مسابقات  سلسله  برگزاری  از  اصل  فنى  عباس 
فرازخوانى قرآن كريم در دانشگاه محقق اردبيلى 
خبر داد و گفت: در اين مسابقات كه در فضای 
مجازی برگزار شد، شركت كنندگان در چهار رده 
اساتيد، كارمندان و همچنين دانشجويان خواهر و 

دانشجويان برادر به رقابت پرداختند.
فنى اصل افزود: در اين مسابقات شركت كنندگان 
آيات منتخب را به روش تحقيق و با رعايت اسلوب 
و قواعد قرائت در مدت زمان معين تالوت نمودند.

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
با تأكيد بر لزوم تشويق و حمايت از دانشگاهيان 
مشتاق به موضوعات قرآنى، تصريح كرد: همان گونه 
كه كنار رقابت های هنری، ادبى و علمى كه در طول 
سال و در قالب برنامه های متعدد برگزار مى شود، 
برای عالقمندان به موضوعات قرآنى نيز به منظور 
حمايت و تشويق برنامه های متعددی در نظر گرفته 

مى شود.
فنى اصل خاطرنشان كرد: با توجه به مشکالت 
ايجاد شده ناشى از گسترش بيماری كرونا، رويکرد 
غالب برنامه های فرهنگى ازجمله برنامه های قرآنى 
يافته  تغيير  به صورت برگزاری در فضای مجازی 
است كه خوشبختانه در توسعه برنامه های قرآنى 
در فضای مجازی پيشرفت های خوبى حاصل شده 

است.
از  استفاده  با  اميدواريم  كرد:  اضافه  وی 
ظرفيت های فضای مجازی و فرصت فراهم شده 
از اين طريق، ممارست و تمرين الزم در اين رابطه 
صورت بگيرد تا در سال  آينده با برطرف شدن اين 
جهت  مجازی  فضای  از  بتوان  همچنان  بيماری، 
پوشش گسترده تر فعاليت های فرهنگى استفاده نمود.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
با اشاره به نتايج مسابقه فرازخوانى قرآن كريم ويژه 
اساتيد، كاركنان و دانشجويان، گفت: در رده هيأت 
علمى، دكتر بهرام ناصری، دكتر حبيب ماراليان و 
دكتر حسين رحيمى كلور به ترتيب رتبه اول تا سوم 
را كسب كردند. در رده كارمندان، محمد بضاعت  پور، 
حسين صاحب، آصف رزمجو به ترتيب رتبه اول 
تا سوم را كسب كردند. در رده دانشجويان برادر، 
مرتضى يوسفى، محراب مريخى و محمدرضا احدی 
دانشجويان  تا سوم و در رده  اول  رتبه  ترتيب  به 
خواهران، حميده درگاهى، ليال فرد و زهرا عزيز زاده 

رتبه اول تا سوم را كسب كردند.

جلسه دفاع از ۲۴ کرسی نظریه پردازی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

مسئول بسيج دانشجويى دانشگاه خبر داد:

انتخاب بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان موفق ترین حوزه قشری بسیج در پنجمین 

جشنواره ملی مالک اشتر سازمان بسیج 
در سال ۱۳۹۸

9

دانشگاه  دانشجويى  بسيج  مسئول 
محقق اردبيلى از انتخاب بسيج دانشجويى اين 
دانشگاه به عنوان موفق ترين حوزه قشری بسيج 
در پنجمين جشنواره ملى مالک اشتر سازمان 

بسيج مستضعفين در سال ۱۳۹۸ خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
بررسى های  طى  گفت:  زاده  نقى  حامد 
بسيج  سازمان  اشراف  اتاق  در  شده  انجام 
مستضعفين، سازمان بسيج دانشجويى كشور 
از سوی  ارسال شده  و گزارش های مکتوب 
در  اردبيل  استان  دانشجويى  بسيج  سازمان 

مورد نحوه عملکرد بسيج دانشجويى دانشگاه 
عنايت  با   ،۱۳۹۸ سال  در  محقق اردبيلى 
مجموعه  ويژه  همکاری  و  متعال  خداوند 
دانشگاهى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
معاونت  حوزه  باالخص  و  دانشگاه  در 
آخرين  اعالم  طبق  اجتماعى،  و  فرهنگى 
بسيج  مستضعفين،  بسيج  سازمان  گزارش 
مفتخر  محقق اردبيلى  دانشگاه  دانشجويى 
در  بسيج  قشری  حوزه  موفق ترين  كسب  به 
سازمان  اشتر  مالک  ملى  جشنواره  پنجمين 

بسيج مستضعفين شده است.



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -دی ماه 1399- سال هجدهم- شماره 133 10

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى از برگزاری ۱۸ برنامه فرهنگى 
به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، سالگرد 
شهادت سردار سليمانى و اربعين شهادت 

دكتر فخری زاده در اين دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر عباس فنى اصل گفت: به مناسبت 
فرارسيدن سالروز حماسه ۹ دی، سالگرد 
شهادت سردار سليمانى و اربعين شهادت 
در  فرهنگى  برنامه  زاده ۱۸  فخری  دكتر 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار خواهد شد.
افزود:  برنامه ها،  اين  تشريح  در  وی 
 ۹ حماسه  گراميداشت  مراسم  برگزاری 
و  سليمانى  سردار  شهادت  سالگرد  دی، 
توسط  زاده  فخری  دكتر  شهادت  اربعين 
و  ملى  مناسبت های  گراميداشت  ستاد 
مذهبى دانشگاه، طراحى و نصب پيام های 
سردار سليمانى در ساختمان های دانشگاه، 

ميان  سه جانبه  همکاری  تفاهم نامه 
دانشگاه محقق اردبيلى، بنياد حاميان دانشگاه 
و مجمع خيرين مدرسه ساز استان اردبيل 

منعقد شد.
دانشگاه،  به گزارش روابط عمومى 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
اين  انعقاد  مراسم  در  محقق اردبيلى 
تفاهم نامه با بيان اينکه بنياد حاميان دانشگاه 
است،  تأسيس شده  گذشته  سال  مهرماه 
تفاهم نامه  گذشته  ماه  چند  طى  گفت: 
دومين خوابگاه متأهلى خيرساز دانشگاه 
منعقدشده و عمليات اجرايى آن در ماه های 

آتى آغاز خواهد شد.
وی با بيان اينکه طبق اين تفاهم نامه 
مجمع خيرين مدرسه ساز استان تعدادی 
از دانشجويان كم توان مالى را طى امسال 
و سال آتى مورد حمايت قرار خواهند 
داد، افزود: حضور خيرين در مراكز عالى 
استان و به ويژه دانشگاه محقق اردبيلى منشأ 

خدمات ارزشمند خواهد بود.

دانشگاه  از سوی رئيس  طى حکمى 
مديريت  جديد  سرپرست  محقق اردبيلى، 
دانشگاه  اين  تشکيالت  و  بودجه  برنامه، 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى 
حکمى از سوی دكتر عزيز حبيبى رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى، مهندس نقى مألوفى 
به عنوان سرپرست جديد مديريت برنامه، 
بودجه و تشکيالت اين دانشگاه منصوب 

شد.
و  اداری  معاون  قربانى  اردوان  دكتر 
مالى دانشگاه محقق اردبيلى در آئين معارفه 
بودجه  برنامه،  مديريت  جديد  سرپرست 
از  قدردانى  ضمن  دانشگاه  تشکيالت  و 
خدمات محسن عبدی مدير سابق مديريت 
برنامه، بودجه و تشکيالت دانشگاه، خواستار 
اهتمام ويژه سرپرست جديد اين مديريت به 
توسعه و شکوفايى دانشگاه در بخش های 

مختلف شد.
وی اجرای سياست ها و خط مشى های 
دانشگاه در زمينه های مربوط به امور بودجه  

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

برگزاری ۱۸ برنامه فرهنگی به مناسبت حماسه ۹ دی، سالگرد شهادت سردار سلیمانی
 و اربعین شهادت دکتر فخری زاده در دانشگاه محقق اردبیلی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی، بنیاد حامیان 
دانشگاه و مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل

انتصاب سرپرست جدید مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت دانشگاه محقق اردبیلی

ما،  خوشبخت  رفيق  مسابقات  برگزاری 
بصيرت حماسى و حرف دلت را به سردار 
بگو و مسابقه عکس و متن برای شهدا 
توسط كانون های مذهبى دانشگاه، مسابقه 
برای سردار سليمانى و  دلنوشته  مجازی 
مسابقه مجازی سردار دل ها توسط بسيج 

هيات  رئيس  نويس  قرآن  جواد 
مديره مجمع خيرين مدرسه ساز استان 
اردبيل با بيان اينکه خداوند را شاكريم 
شده  برقرار  دانشگاه  با  ما  ارتباط  كه 
در  تا  شده  اين  بر  قرار  گفت:  است، 
از دانشجويان  مالى  خصوص حمايت 
كم توان مالى به صورت كاماًل محرمانه 

اقداماتى صورت گيرد.

و تشکيالت، مطالعه و همکاری در اجرای 
بررسى  كاركنان،  مشاغل  طبقه بندی  طرح 
رسته های شغلى مشاغل دانشگاهى و ارائه 
نظارت  و  كنترل  اصالحى،  پيشنهادات 
قبيل  از  امتيازات  عادالنه  تخصيص  بر 
اضافه كاری و پاداش بين كاركنان در راستای 
ارائه  اثربخشى كاركنان،  افزايش كارايى و 

دانشجويى، تهيه و انتشار محتوای فرهنگى 
شامل بيانات ارزنده شهيد سردار سليمانى 
و شهيد دكتر فخری زاده و انتشار بيانات 
ارزشمند مقام معظم رهبری در زمينه اهميت 
حماسه ۹ دی، مسابقه در محضر حاج قاسم 
توسط هيات مکتب الشهدای دانشجويان، 

وجود  تمام  با  اينکه  بيان  با  وی 
در  افزود:  هستيم،  دانشگاه  خدمت  در 
سالجاری ۵۰ نفر و در سال آتى ۱۰۰ نفر 
از دانشجويان كم بضاعت بدون هيچ گونه 
منتى مورد حمايت مجمع قرار خواهند 

گرفت.
در  اينکه  بيان  با  نويس  قرآن 
كمک  با  استان  مدارس  ساخت وساز 

راهنمايى ها و آموزش های الزم به كاركنان 
تشريک  الزم،  مواقع  در  تابعه  واحدهای 
مساعى در جهت تأمين و نگهداشت منابع 
اجرای  از طريق  دانشگاه  موردنياز  انسانى 
طرح های حقوق و دستمزد، نظام ارزشيابى 
پيگيری  انسانى،  نيروی  توانمندسازی  و 
امور مربوط به اخذ مجوز تبديل وضعيت 

سخنرانى با موضوع »در ۹ دی چه گذشت؟« 
شهدای  ترور  ابعاد  موضوع  با  سخنرانى  و 
هسته ای، مسابقه مجازی بيوگرافى شهدای 
هسته ای و مسابقه مجازی از متن وصيت نامه 
اسالمى  جامعه  توسط  سليمانى  شهيد 
بيوگرافى  مسابقه  همچنين  و  دانشجويان 
شهدای هسته ای، مسابقه مجازی كتابخوانى 
از كتاب خاطرات حاج قاسم و سخنرانى و 
مصاحبه به مناسبت سالگرد شهادت سردار 
سليمانى توسط انجمن اسالمى دانشجويان 
مناسبت  به  دانشگاه  فرهنگى  برنامه های  از 

فرارسيدن اين ايام مى باشد.
دبير شورای فرهنگى دانشگاه با تأكيد بر 
اين كه برنامه های مناسبتى دانشگاه توسط ستاد 
بزرگداشت مناسبت های ملى و مذهبى طرح و 
اجرا مى گردد، خاطرنشان كرد: اين برنامه ها با 
مشاركت تشکل های اسالمى دانشگاه در حال 

انجام مى باشد.

خيرين ۳۹۶ مدرسه در قالب يک هزار و 
۵۹۰ كالس درس ساخته شده و تحويل 
آموزش و پرورش شده است، تصريح كرد: 
در رابطه با كودكان بى سرپرست نيز تاكنون 
۴۰۰ دانش آموز تحت پوشش قرار داديم. 
در خصوص كودكان سرطانى نيز در استان 
ما يک نفر پيدا نمى شود كه فرزند سرطانى 
داشته باشد و ريالى در اين خصوص هزينه 
كرده باشد، بلکه همه هزينه آن توسط خيرين 

پرداخت مى شود.
مديرعامل  سلطانى  اشرف  على  دكتر 
بنياد حاميان دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن 
قدردانى از حسن توجه اين خير نيک انديش 
به حوزه آموزش عالى، با بيان اينکه اين بنياد 
در دوره های مختلف نسبت به شناسايى و 
تعداد  به  مالى  كم توان  دانشجويان  معرفى 
موردتوافق طرفين به نماينده مجمع خيرين 
مدرسه ساز استان اقدام خواهد نمود، افزود: 
در قالب اين تفاهم نامه همکاری در راستای 
انجام  نيز  بنياد  خيرخواهانه  اهداف  ساير 

خواهد شد.

وضعيت  تبديل  در  همکاری  و  استخدامى 
تنظيم  آن،  بر  نظارت  و  كاركنان  استخدامى 
بودجه های پيشنهادی در قالب اهداف و خط 
مشى كلى دانشگاه، نظارت بر نحوه مصرف 
اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات 
در هريک از واحدها، دفاع از بودجه پيشنهادی 
و  آماری  داده های  تحليل  مرتبط،  مراجع  در 
نظارت بر تلفيق، طبقه بندی و به هنگام سازی 
توزيع  و  بودجه مصوب واحدها  ابالغ  آنها، 
و  بينى  پيش  مصوب،  اعتبارات  تخصيص 
برآورد درآمدهای اختصاصى دانشگاه و نظارت 
بر نحوه هزينه كرد آن در حوزه های مختلف، 
ساماندهى آمار و اطالعات دانشگاه و نظارت 
بر تهيه شاخص ها و روش های تهيه آمار و 
اطالعات، مطالعه و بررسى روش های كاهش 
هزينه ها و افزايش درآمد اختصاصى دانشگاه، 
تأمين منابع مالى موردنياز برای انجام هزينه های 
جاری و توسعه عمرانى را  ازجمله انتظارات 
برنامه،  حوزه  از  دانشگاه  مديريت  مجموعه 

بودجه و تشکيالت عنوان كرد.

بیانیه کانون بسیج اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی 

به مناسبت ۹ دی

كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى به 
مناسبت ۹ دی بيانيه ای صادر كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، اين بيانيه 
به شرح زير است:

لُِکلِّ  آَلياٍت  ذلَِک  فى  إِنَّ  بِايام اهلل  ْرُهْم  َذكِّ »َو 
َصبَّارٍ َشُکورٍ)ابراهيم، آيه ۵(

كن  يادآوری  آنان  به  را  خدا  روزهای  و 
شکيباِی  هر  برای   ، ]يادآوری[  اين  در  قطعاً  كه 

سپاسگزاری عبرت هاست )ابراهيم، آيه ۵(
بحران های  آن  بزرگ  ملت  و  عزيز  ايران 
و  دشمنان  از  و  ديده  خود  به  تاريخ  در  زيادی 
و  زخم ها  نفوذی،  عوامل  و  فريب خوردگان 
رنجه ای فراوانى را مشاهده كرده است. حوادث 
و  پيچيده ترين  از  يکى   ،۸۸ انتخابات  از  پس 
خطرناک ترين طرح ها و برنامه ها برای خدشه دار 
اين  بود.  پايدار« كشور  امنيت  و  »وحدت  كردن 
بود  فتنه انگيز  پيچيده، غبارآلود و  آنقدر  حوادث 
كه تشخيص سره از ناسره را سخت، ماه ها كشور 
را دچار بحران و مايه اميد و طمع دشمنان ملت 
نوع   ۲۰ حدود  وضع  شد.  اسالمى  ايران  بزرگ 
رژيم  ملل،  سازمان  سوی  از  فلج كننده  تحريم 
آمريکا و اروپا از ۱۹ خرداد ۸۹ تا ۲۱ اسفند ۹۱ 

شاهدی بر اين مدعا است.
اما، برخالف تصور دشمنان و بدخواهان، ملت 
ايران، ملت امام حسين )ع(، ملت حماسه ها، ملت 
روزهای دشوار و زخمى سربلند بحران ها است. در روز 
۹ دی ۸۸، دست قدرت خدا و روح حسين بن على )ع( 
به امداد آمد و ملت ايران در سايه روشنگری های مقام 
معظم رهبری با بصيرت برآمده از عاشورا و نهضت 
حسينى، حماسه جاودان دی را خلق و پشت حيله 
نفوذ را شکسته و پس از ماه ها امنيت پايدار را به كشور 

برگرداندند. 
درود خدا بر ملت بزرگ و زمان شناس ايران 
امت  رهبری  ياری  به  بصيرت  و  بيداری  با  كه 
آمدند و ۹ دی را در تاريخ به يوم اهلل و روز پيوند 
امت با واليت ثبت و نگذاشتند كه »على« بى كس 
كه  ما  پيرجماران  گفت  راست  چه  شود.  يار  و 
»من با جرات مدعى هستم كه ملت ايران و توده 
ميليونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز 
در عهد رسول اهلل )ص( و ملت كوفه و عراق در 
عهد اميرالمؤمنين و حسين بن على صلوات اهلل و 

سالمه عليهما مى باشند«.
محقق اردبيلى  دانشگاه  اساتيد  بسيج  كانون 
ضمن تسليت ايام فاطميه، اولين سالگرد شهادت 
مرد ميدان و محبوب قلوب آزادگان سردار شهيد 
دانشمند  شهادت  اربعين  و  سليمانى  قاسم  حاج 
دفاعى-هسته ای شهيد حاج محسن فخری زاده، 
يازدهمين سالگرد حماسه جاودان و يوم اهلل ۹ دی 
را گرامى داشته و همگان را به وحدت و خدمت 

حول محور واليت فقيه دعوت مى نمايد.
 كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -دی ماه 1399- سال هجدهم- شماره 133

به  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
تالش برای ارتقای جايگاه اين دانشگاه 
در رتبه بندی های ملى و بين المللى تأكيد 

كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست هم انديشى 
با اعضای هيات علمى دانشکده علوم 
به عنوان  دانشکده  اين  اينکه  بيان  با 
يک دانشکده الگو در حوزه آموزشى، 
است،  درآمده  فرهنگى  و  پژوهشى 
در  ارزشمند  اقدامات  انجام  گفت: 
فعلى  كرونايى  و  اقتصادی  وضعيت 
و  پشتکار  از  نشان  دانشکده  اين  در 

توانمندی همکاران است.
وی با اشاره به افتخارات دانشگاه 
محقق اردبيلى طى سه سال اخير، افزود: 
ورود تحسين برانگيز به رتبه بندی تايمز 
دانشگاه های  بين  در  رتبه ۷  و كسب 
دانشگاه های  بين  در   ۹ رتبه  و  جامع 
زمره  در  گرفتن  قرار  علوم،  وزارت 
جهان  برتر  درصد  يک  دانشگاه های 
رتبه بندی  به  ورود  بار،  دومين  برای 
مديريت سبز و ارتقای رتبه نسبت به 
سال گذشته، ارتقای چشمگير توليدات 
علمى نسبت به متوسط توليدات علمى 

كشور ازجمله اين افتخارات مى باشند.
علمى  رشد  اينکه  بيان  با  حبيبى 
كارايى  بودن  باال  از  نشان  دانشگاه 
تک تک اساتيد است، اظهار اميدواری 
كرد: با تالش همديگر بتوانيم جايگاه 
و  ملى  رتبه بندی های  در  را  دانشگاه 

بين المللى ارتقا دهيم.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره 
به انتصاب رئيس فعلى دانشکده علوم 
به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و 
دانشگاه، گفت: وقت گذاری  فناوری 
و تالش شبانه روزی، رعايت انصاف، 

بين  همدلى  افزايش  مسئوليت پذيری، 
همکاران، افزايش نظم و انضباط كاری 
هماهنگى  امور،  انجام  در  سرعت  و 
دانشگاه،  مديريت  مجموعه  با  كامل 
برنامه محوری، استفاده از خرد جمعى 
سوابق  دارای  و  مشورت  به  اعتقاد  و 
مديريتى الزم از ويژگى های شاخص 

رئيس جديد خواهد بود.
دكتر داود سيف زاده رئيس دانشکده 
علوم دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن 
دوساله  فعاليت های  از  گزارشى  ارائه 
خود در دانشکده علوم، گفت: تأسيس 

گروه های  برای  جديد  آزمايشگاه های 
آموزشى، تغيير محل و قفسه بندی انبار 
كالس ها،  رنگ آميزی  شيميايى،  مواد 
به  مشرف  سالن های  و  آمفى تئاتر 
به  مربوط  مطالعات  انجام  كالس ها، 
طراحى و احداث رصدخانه در جهت 
ترويج علم نجوم و ايجاد جاذبه فرهنگى 
در دانشگاه، خريد تجهيزات آزمايشگاهى 
و صدها نمونه با ارزش سنگ، كانى و 
فسيل و اقدام به تعمير و ارائه خدمات 
دستگاه های آزمايشگاهى بيشتر در قالب 
آزمايشگاه مركزی از عمده فعاليت ها در 

اين دو سال بوده است.
در  اقدامات  برخى  انجام  از  وی 
خصوص صرفه جويى در دانشکده نيز 
ايجاد  برای  تالش  گفت:  و  داد  خبر 
هسته های  تأسيس  آموزشى،  انضباط 
پژوهشى، اجرای ده ها برنامه فرهنگى 
و كسب افتخارات متعدد علمى توسط 
اعضای هيات علمى و دانشجويان از 
دانشکده  شاخص  فعاليت های  ديگر 

علوم بوده است.
نشست  اين  در  مى شود  يادآور 
علوم  دانشکده  علمى  هيات  اعضای 
نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كردند.

برگزاری هشتمین آزمون 
استخدامی دستگاه های 

اجرایی در دانشگاه 
محقق اردبیلی

 هشتمين آزمون استخدامى دستگاه های اجرايى در 
دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، هشتمين آزمون 
استخدامى دستگاه های اجرايى در دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار شد.
يعقوب نژادمحمد معاون توسعه مديريت و منابع 
استانداری اردبيل در بازديد از حوزه های امتحانى دانشگاه 
پروتکل های  كامل  رعايت  به  اشاره  با  محقق اردبيلى 
داوطلبان  گفت:  اجتماعى،  فاصله گذاری  و  بهداشتى 
و خانواده های آنان هيچ گونه نگرانى در اين خصوص 

نداشته باشند.
وی افزود: نتايج اين آزمون طى ماه های آتى از طريق 

سايت سازمان سنجش اعالم خواهد شد.
گفتنى است اين آزمون پنجشنبه يازدهم و جمعه 
دوازدهم دی ماه همزمان با سراسر كشور در دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار مى شود.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه خبر داد:

بررسی پرونده 20 نفر 
از کارمندان دانشگاه 

محقق اردبیلی در هیات اجرایی 
منابع انسانی دانشگاه

مدير اداری و دبير هيات اجرايى منابع انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى از بررسى پرونده ۲۰ نفر از كارمندان اين 

دانشگاه در هيات اجرايى منابع انسانى دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، سيد ناصر هاشمى 
با اعالم اين خبر افزود: در جلسه هيات اجرايى منابع انسانى 
دانشگاه با تبديل وضعيت استخدامى عدالت شيرمحمدی، 
على سليمى، فريدون آذرمى، بهزاد الوانى، جبرائيل عشايری، 
محمد جباری، موسى مکانى، حسن معانى، گلناز بشيری، 
على رمضان پور، اسماعيل پادگانه، محمدعلى رمضان پور، 
زهرا بشيری، ذكى اله جوادی، سيد ودود اجاللى و على 
بيدار به استناد مفاد بخشنامه جامع خدمت رسانى ايثارگران 
مشمول ماده ۲۱ قانون شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵ آذرماه 

۱۳۹۹ به رسمى قطعى موافقت به عمل آمد.
وی افزود: تغيير عنوان شغلى پيام عزيزيان از نگهبان به 
كارشناس امور اداری و احتساب سابقه خدمت شركتى مير 
عيسى خوشبخت از ديگر مصوبات جلسه هيات اجرايى 

منابع انسانى دانشگاه بود.
هاشمى گفت: با انتصاب مهندس نقى مألوفى به سمت 
مديريت برنامه، بودجه و تشکيالت دانشگاه و ارتقای رتبه 

افشار كيانى به رتبه يک موافقت شد.

رئیس دانشگاه تأکید کرد:

تالش برای ارتقای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی های ملی و بین المللی

پژوهشگران برگزيده و پايان نامه ها 
و رساله های برتر دانشجويى دانشگاه 
شورای  جلسه  در  محقق اردبيلى 

دانشگاه تجليل شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
بيان  با  مراسم  اين  در  محقق اردبيلى 
اخير  سال های  در  خوشبختانه  اينکه 
حوزه های  در  ارزنده ای  فعاليت های 
و  علمى  حوزه  در  به ويژه  مختلف 
گفت:  است،  گرفته  انجام  پژوهشى 
عليرغم اينکه شرايط اقتصادی كشور 
بسيار سخت بوده و بحران اقتصادی 
ناشى از ويروس كرونا شرايط زندگى 
را در دنيا تحت تأثير قرار داده است، 
با  دانشگاه  پژوهشى  خروجى  اما 
بوده  غرورآفرين  همکاران  پشتکار 

است.
علمى  رشد  اينکه  بيان  با  وی 
دانشگاه محقق اردبيلى در سال ۲۰۲۰ 
نسبت به سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجهى 
داشته است، افزود: در خصوص چاپ 
كتاب، هسته های فناور و شركت های 

دانش بنيان نيز رشد خوبى داشته ايم.
ارتقای  به  اشاره  با  حبيبى 
در  دانشگاه  رتبه  قابل توجه 
و  ملى  مختلف  رتبه بندی های 
رتبه بندی های  ازجمله  بين المللى 
كرد:  تأكيد  متريک،  گرين  و  تايمز 
مى خواهم  دانشگاهى  همکاران  از 
جايگاه  بيشتر  تالش  و  همت  با 
علمى استان و دانشگاه را به عنوان 
روزبه روز  استان  علمى  آبروی 

دهند. ارتقا 

با  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
بيان اينکه در حوزه عمرانى، كتابخانه 
علوم  جديد  دانشکده  و  مركزی 
اجتماعى در سالجاری به بهره برداری 
رسيد و اولين خوابگاه متأهلى خيرساز 
بهره برداری  به  پايان سالجاری  تا  نيز 

خواهد رسيد.
گفتنى است در بخش پژوهشگران 
برگزيده دانشگاهى دكتر محمد نريمانى، 
دكتر صياد اصغری و دكتر على رضايى 
انسانى  علوم  علمى  در گروه  شريف 
رتبه اول تا سوم، دكتر فرهاد صادق و 
دكتر مجيد حسين پور در گروه علمى 
فنى و مهندسى رتبه اول و دوم، دكتر 
رضا سيدشريفى، دكتر نعمت هدايت 

و دكتر فرزاد ميرزايى در گروه علمى 
كشاورزی و منابع طبيعى رتبه اول تا 
سوم، دكتر فرهاد ستاری و دكتر يعقوب 
منصوری در گروه علمى علوم پايه رتبه 
از  نژاد  ابراهيم تقى  اول و دوم، دكتر 
دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى مغان 
رتبه اول، دكتر صغری ميرارشادی از 
دانشکده فناوری های نوين نمين رتبه 
اول و دكتر مهدی معمری از دانشکده 
را  اول  رتبه  شهر  مشگين  كشاورزی 

كسب كردند.
برتر  رساله های  بخش  در 
دانشجويى نيز بهزاد تقى پور از گروه 
علمى علوم انسانى رتبه اول، حميده 
از  تاج الدين و رقيه ولى  زاده  فاطمى 

گروه علمى كشاورزی و منابع طبيعى 
رتبه اول و دوم، آيت نوری و طالب 
عبدی نژاد از گروه علمى علوم پايه 

رتبه اول و دوم را كسب كردند.
برتر  پايان نامه های  بخش  در 
و                            حسن زاده  نيما  دانشجويى 
هاجر اسرافيلى از گروه علمى علوم 
انسانى رتبه اول و دوم، على سيفى، 
از  ايستگلدی  حميد  و  راسخ  نويد 
گروه علمى فنى و مهندسى رتبه اول 
تا سوم، فاطمه آقايى از گروه علمى 
كشاورزی و منابع طبيعى رتبه اول و 
نسرين صداقى و فريبا وثوقى از گروه 
پايه رتبه اول و دوم را  علمى علوم 

كسب كردند.

پژوهشگران برگزیده دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند
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و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
از  محقق اردبيلى  دانشگاه  فناوری 
انتخاب دو نفر از اعضای هيأت علمى 
هيات  اعضای  به عنوان  دانشگاه  اين 
علمى برتر در حوزه ارتباط با صنعت 

و جامعه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر داود سيف زاده با اعالم اين خبر 
علوم،  وزارت  اعالم  اساس  بر  افزود: 
تحقيقات و فناوری، دو نفر از اساتيد 
دانشگاه محقق اردبيلى در ليست اعضای 
هيات علمى برتر در همکاری با جامعه 

و صنعت قرارگرفته اند.
جمالى  شهرام  دكتر  افزود:  وی 
راهبردی  طرح  در  مشاركت  دليل  به 
اجرای  و  سايبری  فضای  امنيت 
طرح های تقاضامحور كاربردی مرتبط 
در اين حوزه و دكتر اكبر صفرزاده به 

تقاضامحور  پروژه های  اجرای  دليل 
فيزيکى  و  مدل سازی عددی  قبيل  از 
رسوب زدايى از مخزن سد ميل و مغان 
و ساير طرح های بين سازمانى مرتبط 
و به كارگيری نتايج اين پژوهش ها در 
سازمان های متقاضى از طرف وزارت 

علوم در ليست اعضای هيات علمى 
قرار  و صنعت  جامعه  با  ارتباط  برتر 

گرفتند.
و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه  فناوری 
تقويت  برای  همه جانبه  تالش  داد: 

و  جامعه  با  دانشگاه  علمى  ارتباط 
ساير  ارتقای  كنار  در  را  صنعت 
ملى  پژوهشى  علمى  شاخص های 
برنامه های  از  دانشگاه  بين المللى  و 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاونت 

عنوان كردند.
وی با اشاره به انتشار كتابچه معرفى 
اعضای هيات علمى برتر در همکاری 
بار  اولين  برای  صنعت  و  جامعه  با 
كرد:  تصريح  علوم  وزارت  طرف  از 
معيارهای مورد توجه وزارت علوم در 
اين انتخاب، مشاركت در فعاليت ها و 
برنامه ريزی های ملى و منطقه ای، اجرای 
تقاضامحور،  پژوهشى  قراردادهای 
ارائه دستاوردهای مهم و مؤثر در رفع 
مشکالت كشور و همکاری با نهادها 
و صنايع كشور برای بهبود بهره وری و 

كارآيى مى باشد.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

انتخاب دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان اعضای هیات علمی برتر
در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر عباس صباحی نمین ، دکتر اباذر اسمعلی، دکتر مهدی نوشیار، دکتر مهدی 
داوری ، دکتر بهروز میرزایی، دکتر حسن اسدی، دکتر ابراهیم تقی نژاد ، صابر داسگر و سرکار 
خانم شیدا مظفری  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

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری صورت گرفت:

انتصاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

به عنوان نماینده وزارت در 
هیئت نظارت بر تشکل های 

اسالمی دانشگاه

طى حکمى از سوی وزير علوم، تحقيقات و 
فناوری، عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
بر  نظارت  هيئت  در  وزارت  نماينده  به عنوان 

تشکل های اسالمى اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى 
از سوی دكتر منصور غالمى وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری، دكتر شهرام جمالى عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان نماينده وزارت در 
هيئت نظارت بر تشکل های اسالمى اين دانشگاه 

منصوب شد.
زير  شرح  به  جمالى  شهرام  دكتر  حکم  متن 

است:
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالى 
آيين نامه   ۴ ماده  استناد  به  عالى،  آموزش  در 
اساس  بر  و  دانشگاهيان  اسالمى  تشکل های 
پيشنهاد معاون فرهنگى و اجتماعى، به مدت دو 
سال به سمت نماينده وزارت در هيئت نظارت بر 
تشکل های اسالمى دانشگاه محقق اردبيلى منصوب 

مى شويد.
متعال،  خداوند  از  استعانت  با  است  اميد 
مساعدت رئيس محترم دانشگاه، همفکری ساير 
جلسات  در  مؤثر  و  مستمر  حضور  و  همکاران 
دانشجويان،  مشاركت  تقويت  در  نظارت  هيئت 
ايجاد فضای پرنشاط در دانشگاه و برقراری ارتباط 

سازنده با تشکل های اسالمى موفق باشيد.

رئيس اولين همايش ملى اربعين 
اولين  برگزاری  گفت:  حسينى 
همايش ملى اربعين عنايت حضرت 

سيدالشهدا)ع( بود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمين  دانشگاه، 
نهاد  دفتر  مسئول  حسنى  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگى 
دانشگاه محقق اردبيلى ضمن تسليت 
و  ياد  گراميداشت  و  فاطميه  ايام 
و  سليمانى  سردار  شهيدان  خاطره 
دكتر فخری زاده، برگزاری همايش 
ملى اربعين در دانشگاه محقق اردبيلى 
را عنايت حضرت سيدالشهدا عنوان 
در  همکاران  همه  گفت:  و  كرد 
برگزاری اين همايش با عشق به امام 

حسين)ع( تالش كردند.
زنده  پخش  به  اشاره  با  وی 

از  اربعين  ملى  همايش  اولين 
با  افزود:  سراسری،  شبکه های 
همکاری دانشگاهيان، در درگاه امام 

برگزاری  برای  خالصانه  حسين)ع( 
تالش  آتى  سال  در  همايش  اين 

خواهيم كرد.

دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
برگزاری  اينکه  بيان  با  محقق اردبيلى 
بسيار  كار  اربعين  ملى  همايش 
همکاران  توسط  كه  بود  ارزشمندی 
در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد، 
گفت: نگاه عالمانه به مباحث مذهبى 
تراز  و حضور سخنرانان  تاريخى  و 

باال از نقاط قوت اين همايش بود.
دانشگاه  حمايت  از  وی 
چنين  برگزاری  برای  محقق اردبيلى 
در  افزود:  و  داد  خبر  برنامه هايى 
همين راستا برگزاری اولين همايش 
ملى  همايش  دومين  و  بين المللى 
هيات  در  آينده  سال  برای  اربعين 

امنای دانشگاه مصوب شده است.
عوامل  از  ادامه  در  است  گفتنى 
عمل  به  تجليل  همايش  برگزاری 

آمد.

رئیس اولین همایش ملی اربعین حسینی:

برگزاری اولین همایش ملی اربعین عنایت حضرت سیدالشهدا)ع( بود


