مقام معظم رهبری:

شما دانشجويا ن ستارگان درخشانى
هستيد كه آسمان آينده اين كشور را
نورباران كرده ايد.
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قرار گرفتن دانشگاه
محققاردبیلی در رتبه
هفدهمدانشگاههای
جامع کشور در
رتبهبندیجهانی
ISC-2020
صفحه4

رئیس گروه همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه خبر داد:

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

صفحه2

صفحه7
رتبههای برتر کنکور از راز و رمز
موفقیت خود میگویند:

صفحه12

توکل به خدا ،پشتکار
و عزم جدی مهمترین
عامل موفقیت هر انسانی
است

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه
خبر داد:

راهاندازی تور مجازی
دانشگاهمحققاردبیلی

صفحه2

صفحه5

مدیرعامل مرکز نیکوکاری دانشگاه
محققاردبیلی از توزیع اقالم غذایی کمک
مؤمنانه در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
عباس فنی اصل با اعالم این خبر ،گفت :در
راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در
خصوص کمکهای مؤمنانه و رسیدگی به
نیازهای ضروری نیازمندان ،مرکز نیکوکاری
دانشگاهمحققاردبیلیباهمکاریبنیادحامیان
و مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) استان
اردبیل اقدام به تهیه و توزیع ۱۶۷بسته غذایی
برای نیازمندان در مجموعه دانشگاه نموده
است.
وی با بیان اینکه این مرکز از ابتدای
سالجاری به  ۶۱۰نفر از دانشجویان و
همکاران نیازمند بیش از یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون ریال کمک بالعوض نموده است،
افزود :همچنین برای  ۵۰نفر از این افراد نیز
بهصورتماهانهمقرریواریزمیشود.
فنی اصل معرفی ۱۰نفر از دانشجویانبه
کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت عضویت،
خرید ۱۵دستگاه گوشی هوشمند و تبلت و
توزیع در میان دانشجویان نیازمند بهمنظور
استفاده از آموزش مجازی ،پرداخت  ۲مورد
کمک هزینه خرید لب تاب به دانشجویان
نیازمند ،پرداخت کمک مؤمنانه نقدی به۱۵۰
نفر و اهدای بستههای غذایی خشک به۳۰۰
نفر از نیازمندان مجموعه دانشگاه و غیره را از
دیگر فعالیتهای این مرکز در سال  ۹ماهه
نخستسال ۱۳۹۹برمشمرد.

صفحه6

انتخاب دو نفر از
اعضای هیأت علمی
دانشگاهبهعنوان
اعضای هیات علمی
برتردر حوزه ارتباط
با صنعت و جامعه

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

توزیع اقالم غذایی
کمک مؤمنانه در
دانشگاهمحققاردبیلی

اجرای ۱۰۰۰برنامه
فرهنگی طی  ۱۰ماه در
دانشگاه محققاردبیلی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

رئیس دانشگاه معین استان
اردبیل مطرح کرد:

مدیرعامل مرکز نیکوکاری دانشگاه
خبر داد:

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
خبر داد:

اولین همایش ملی آسیبشناسی روانی
با پذیرش  ۳۲۲مقاله به میزبانی دانشگاه
محققاردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه محققاردبیلی گفت :در شرایط
کرونایی برگزاری همایش آسیبهای
روانی یک نیاز مهم است تا جامعه بتواند
از نتیجه مقاالت این همایش بیشتر بهرهمند
شود.
دکتر داود سیف زاده با بیان اینکه
آسیبهای روانی در دهههای اخیر شیوع
پیدا کرده است ،ادامه داد :باید این مساله
مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد و
برگزاری اینچنین همایشهایی نقش
مفیدی در کاهش آسیبها داشته باشد.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه محققاردبیلی اضافه کرد :برگزاری
اینچنین همایشهایی سبب میشود که
تعامل علمی بین پژوهشگران تقویت شود.
عبداهلل
حجتاالسالموالمسلمین
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محققاردبیلی و رئیس
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل هم گفت :انسان
دنبال آرامش و آسایش است و سرچشمه
خوشبختی انسان زمانی تحقق پیدا میکند
که انسان در آرامش باشد.
وی با بیان اینکه انسان اگر آرامش
روحی نداشته باشد هیچ آسایشی نخواهد
داشت ،تصریح کرد :خداوند انسان را
بهصورت دو بعدی آفریده است که بعد
اول بعد جسمی و بعد دوم بعد روحی و
روانی است.
حسنی با بیان اینکه همانطور که انسان
به تربیت جسم میپردازد باید به تربیت
روح هم بپردازد ،اظهار کرد :اخالقیات

با پذیرش  322مقاله؛

اولین همایش ملی آسیبشناسی روانی برگزار شد

غذای روح است و اساس زندگی انسان
بستگی به روح و روان انسان دارد.
وی ادامه داد :با یاد خدا دلها آرامش
پیدا میکند و بدون نماز محال است که
انسان به آرامش برسد.
دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
محققاردبیلی و رئیس اولین همایش ملی
آسیبشناسی روانی گفت ۱۹ :مردادماه
روند برگزاری این همایش آغاز شد و قرار
بود دو هفته پیش برگزار کنیم که به دلیل
استقبال زیاد پژوهشگران کشور دو هفته
تمدید کردیم.
وی با بیان اینکه حدود  ۴۰۰مقاله به
این همایش ارسال شده بود ،تصریح کرد:
از این تعداد  ۳۲۲مقاله پذیرش شده که ۶۰
مقاله بهصورت شفاهی در سه پنل ارائه
میشود.
نریمانی اضافه کرد :اختالالت عصبی
رشدی ،طیف اسکیزوفرنی و اختالالت

روانپریشی ،اختالالت دوقطبی و
اختالالت مربوط ،اختالالت افسردگی،
اختالالت اضطرابی ،وسواس فکری-
عملی و اختالالت مربوط ،اختالالت
مرتبط با آسیب و عامل استرسزا،
اختالالت تجزیهای ،نشانه جسمانی
و اختالالت مربوط ،اختالالت تغذیه
و خوردن ،اختالالت خواب-بیداری،
کژکاری های جنسی -مالل جنسیتی،
اختالالت اخاللگر ،کنترل تکانه و سلوک،
اختالالت مرتبط با مواد و اعتیادآور،
اختالالت عصبی-شناختی ،اختالالت
شخصیت ،اختالالت نابهنجاری جنسی،
آمادگی روانی ورزشکاران و اختالالت
مرتبط با آن ،اختالالت روانی مرتبط با
جرایم (سرقت ،نزاع و درگیری ،قتل ،اعتیاد
و )....و اختالالت روانی مرتبط با تصادفات
و تخلفات رانندگی ازجمله محورهای این
همایش بود.
رئیس دانشکده علوم تربیتی و

روانشناسی دانشگاه محققاردبیلی و
رئیس اولین همایش ملی آسیبشناسی
روانی اضافه کرد :بر اساس تحقیقاتی که
در مقاالت علمی تأثیر روانشناختی کرونا
انجام دادهام حدود  ۱۸مقاله در این مورد در
سال  ۲۰۲۰منتشر شده است که  ۱۲مقاله در
چین و بقیه در سایر کشورهای بوده است.
وی اضافه کرد :بر اساس نتایج این
تحقیقات ،در بحث آسیبهای کرونایی
به اثرات روانشناختی فردی ،خانوادگی
و فرزندان پرداخته شده است که در آنها
وسواس بعد از کرونا ،خشم و عصبانیت،
اختالالت خواب ،خشونت خانوادگی،
تغییر سبک زندگی در سطح خانواده
و همچنین مشکالت رفتاری فرزندان،
مدیریت زمان و نگرانی از ارزشیابی دروس
از آسیبهای کرونا در این سه بخش بوده
است.
دکتر بهزاد ستاری مدیرکل بهزیستی
استان اردبیل هم گفت :سازمان بهزیستی
یکی از سازمانهایی است که در حوزه
سالمت روانی و اجتماعی دارای مأموریت
و مسئولیت است.
وی اضافه کرد :در زمینه پیشگیری،
سازمان بهزیستی  ۲طرح مهم غربالگری
اضطراب کودکان و اختالالت اوتیسم اجرا
میکند.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل اظهار
کرد :در سالجاری به  ۱۲هزار و  ۹۰۱نفر
مشاوره تلفنی دادهایم که حدود  ۳۵درصد
آنها در زمینه روابط فردی ۲۵ ،درصد در
زمینه تربیت کودک و حدود  ۲۰درصد در
زمینه اختالالت خلقی و فردی بوده است.
یادآور میشود مقاالت شفاهی در سه
پنل ارائه شد و از مدیرکل بهزیستی استان
اردبیل که سخنران کلیدی مراسم بود،
تجلیل شد.
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رئیس گروه همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه خبر داد:

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

رئیس گروه همکاریهای علمی و
بینالمللی دانشگاه محققاردبیلی گفت:
عضو هیات علمی این دانشگاه برنده
بورس تحقیقاتی «فون هومبولت» آلمان
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر محمدتقی آل ابراهیم با اعالم این
خبر افزود :دکتر ماندانا امیری ،موفق به
کسببورستحقیقاتی«هومبولتآلمان
برای پژوهشگران کارآزموده» با مبلغ ۴۹
هزار یورو برای مدت  ۱۲ماه تحقیق
در کشور آلمان با موضوع تحقیقاتی
در زمینه تولید هیدروژن با استفاده از
شکافتالکتروشیمیاییآبشد.
وی اضافه کرد :بنیاد الکساندر فون
هومبولت یکی از معتبرترین بنیادهای از حمایتهای این بنیاد بهرهمند شدهاند
علمی دنیا است که از سال  ۱۹۵۳تا جایی که  ۵۱نفر از برندگان جایزه
میالدی فعالیت خود را آغاز نموده است نوبل نیز در رشتههای مختلف از این
و طی سالهای گذشته  ۲۶هزار نفر از بنیاد،بورسیهتحقیقاتیاخذنمودهاند.
آل ابراهیم ادامه داد :این بنیاد در
پژوهشگرانبرجستهکشورهایمختلف

تالش است که با برقراری ارتباط بین
دانشمندان برجسته دنیا و محققین
آلمانی ،آنها را در باالترین سطح حمایت
کند.
وی اضافه کرد :بورس «هومبولت

برای پژوهشگران کارآزموده» خاص
استادان جوانی است که کمتر از  ۱۲سال از
دانشآموختگی آنها گذشته است و اعطای
این بورس وابسته به موضوع پژوهشی ارائه
شده توسط پژوهشگر و رزومه پژوهشگر
است و پروپوزال ارائه شده باید پس از
انتخاب ،با همکاری یک استاد آلمانی در
کشور آلمان اجرا شود.
رئیس گروه همکاریهای علمی و
بینالمللی دانشگاه محققاردبیلی افزود:
امیری دانشیار و عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی است که دکترای
خود را در رشته شیمی تجزیه از دانشگاه
صنعتی شریف اخذ نموده است و تاکنون
جوایز بینالمللی مانند جایزه راجر تیلور
از گروه کربن بریتانیا ،بورس تحقیقاتی
 DAADآلمان و عناوین داخلی ازجمله
منتخب فدراسیون سرآمدان علمی ایران
در سال  ۹۹را پیش از این کسب نموده
است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

انتخاب دو طرح پژوهشی تقاضامحور اعضای هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی
بهعنوان طرحهای برگزیده کشوری در سال ۱۳۹۹

معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه محققاردبیلی گفت :دو طرح
پژوهشی تقاضامحور اعضای هیات
علمی دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان
«طرحهای برگزیده کشوری در سال
 »۱۳۹۹شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر ابوالفضل بضاعت پور با اعالم این
خبر ،افزود :نقش پژوهش و فناوری در
توسعه جوامع هر روز بیشتر میشود
و با توجه به نقشآفرینی دانشگاهها
و صنایع در این موضوع ،لزوم ارتباط
آنها با صنایع و دستگاههای اجرایی در
سالهای اخیر بیش از پیش پررنگ
شده است.
وی افزود :در همین راستا و
در جهت حل معضالت منطقه و
همچنین تقویت ارتباط دانشگاهها و

پژوهشگاههای هر استان با بخشهای
مختلف جامعه و صنعت ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری اقدام به شناسایی
طرحهای برگزیده نمود و پس از ارزیابی
طرحهای پژوهشی اجرا شده در یک

سال اخیر ،طرحهای صنعتی برگزیده
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور
معرفی شدند که دو طرح پژوهشی بین
سازمانی از دانشگاه محققاردبیلی شامل
طرح دکتر محمد حسنزاده با موضوع

«اجرای طرحهای پیشگیری از خودکشی،
خشونت و طالق و راهاندازی پایگاه دائمی
رصد و پایش آسیبهای اجتماعی» و
طرح دکتر امین کانونی با عنوان «مطالعه،
بررسی و ارائه راهحلهای پیادهسازی بازار
محلی آب در دشت مشگینشهر» در این
لیستقرارگرفتند.
بضاعت پور تصریح کرد :در راستای
تحقق شعار دانشگاه جامعهمحور و ارتقای
ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در یک
سال گذشته بیش از ۱۷میلیارد ریال قرارداد
طرح بین سازمانی با دستگاههای اجرایی
منعقدشده و  ۱۱نفر از اساتید در راستای
حل معضالت جامعه و صنعت به فرصت
مطالعاتی در صنعت و جامعه اعزام شدهاند
و  ۲۲واحد پژوهشی در راستای تمرکز
روی پژوهشهای تقاضامحور در دانشگاه
تأسیس یافته است.

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

راهاندازی تور مجازی دانشگاه محققاردبیلی
رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه
محققاردبیلی از راهاندازی تور مجازی
این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
احد اقبالی با اعالم این خبر افزود :تور
مجازی با استفاده از تکنولوژی ویژه
تهیه شده و این امکان فراهم شده
است تا بازدیدکننده از طریق سایت
و بدون نیاز به حضور فیزیکی در
دانشگاه از محیط و فضای دانشگاه
بازدید کرده و در صورت نیاز بتواند
از داخل ساختمانها و آزمایشگاهها
بازدید کند.
وی با بیان اینکه تکنولوژی در
عصر حاضر تمام محدودیتها را

از هر کجای جهان میتوان با محیط
دانشگاه آشنا شد بهطوری که خانواده
دانشجویان و اشخاصی که بهنوعی قصد
ادامه تحصیل دارند و امکان حضور در
دانشگاه را ندارند ،میتوانند از این طریق
اطالعات اجمالی در مورد دانشگاه
کسب کنند.
رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه
محققاردبیلی اظهار کرد :در این تور
مجازی میتوان با امکانات آموزشی
و پژوهشی ،دانشکدهها ،آزمایشگاهها،
مراکز تحقیقاتی ،امکانات رفاهی
تحت تأثیر قرار داده است ،با راهاندازی کیفیت و سرعت معرفی دانشگاه (خوابگاه ،امکانات ورزشی ،سالنهای
و استفاده از تور مجازی میتوان را ارتقا داد ،افزود :با راهاندازی تور غذاخوری و غیره) بهطور کامل آشنا
حتیاالمکان همگام با شرایط حاضر مجازی دانشگاه و استفاده از اینترنت شد.

به میزبانی دانشگاه محققاردبیلی و با حضور
مسئوالناستانی؛

یادوارهاستانیشهدای
هستهای ایران و اربعین شهید
فخری زاده برگزار شد

یادواره استانی شهدای هستهای ایران و اربعین
شهید فخری زاده به میزبانی دانشگاه محققاردبیلی و
با حضور مسئوالن استانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،فرمانده
سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل در این مراسم
گفت :دانشگاههای اردبیل در ترویج ایثار و شهادت
تالشهای خوبی انجام میدهند و این روند باید ادامه
داده شود.
سردار جلیل بابازاده قانع با بیان اینکه در شرایط
فعلی راهبرد دشمنان نظام و انقالب اسالمی ،تحمیل
جنگ نرم علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
است ،تصریح کرد :دشمنان به دنبال حذف تفکرات
نابی است که در بخشهای مختلف برای تقویت
جمهوری اسالمی تالش میکنند.
وی با بیان اینکه دانشمندان مظهر قدرت جمهوری
اسالمی ایران هستند ،ادامه داد :همه ما باید دست به
دست هم بدهیم و در راستای اتحاد و پیشرفت کشور
حرکتکنیم.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل
افزود :در  ۱۳دیماه همه ما عزادار سردار شهید
سلیمانی شدیم و  ۱۸دیماه  ۱۳۵۷مردم روستای نیارق
علیه رژیم پهلوی قیام کردند که پاسگاه آنها را به خاک
و خون کشیدند که  ۵نفر شهید و  ۱۷نفر هم جانباز
شدند و  ۱۹دیماه  ۱۳۵۶مردم قم علیه رژیم پهلوی
قیام کردند که همه اینها باید گرامی داشته شود.
بابازاده اظهار کرد :زمانی که تمامیت ارضی کشور
در خطر بود ،بسیجیان در جبهههای حق علیه باطل
حضور یافتند و امروز که سالمت مردم در خطر است
بسیجیان در این جبهه حضور دارند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محققاردبیلی هم
با بیان اینکه از دست دادن شهید سلیمانیها و شهید
فخری زادهها حزن و اندوه ملی و بینالمللی بود ،گفت:
دشمنان نظام و انقالب ثابت کردند که توانایی روبرو
شدن به ایران را ندارند به همین دلیل و درنهایت ذاللت
اقدام به ترور ناجوانمردانه میکنند.
وی با بیان اینکه ضعف دشمنان در برابر اقتدار
ایران اسالمی اساسی است ،اظهار کرد :دشمنان نظام
و انقالب اسالمی از هر روش ممکن برای جلوگیری
از پیشرفت صنایع دفاعی ایران استفاده کردند اما در
فرهنگ شهادت ،توقف معنا ندارد.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با بیان اینکه دشمنان
جنگ روانی پیچیدهای علیه کشور به راه انداختهاند،
ادامه داد :راهبرد دیگر دشمنان قراردادن کشور در
تنگناهای مالی است و حتی دست به تحریم اقالم
بهداشتی و دارویی زده اند.
حبیبی اظهار کرد :مقابله با استکبار جهانی هزینه
دارد و باید در راه اعتالی کشور همت مضاعف و کار
مضاعفانجامبدهیم.
الزم به ذکر است که در این مراسم کتاب اشعار
دانشجویان در مدح سردار شهید سلیمانی رونمایی
شده و مداحی و پخش کلیپ از دیگر بخشهای این
برنامهبود.
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رئیس دانشگاه خبر داد:

ثبتنام اولین دانشجوی
خارجی شهریه پرداز
در دانشگاه محققاردبیلی

رئیس دانشگاه محققاردبیلی از ثبتنام اولین
دانشجوی خارجی شهریه پرداز در این دانشگاه
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
عزیز حبیبی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه
محققاردبیلی از ثبتنام اولین دانشجوی خارجی
شهریه پرداز در این دانشگاه خبر داد و گفت :این
دانشجو اهل نیجریه بوده و در مقطع کارشناسی
ارشد رشته مشاوره این دانشگاه تحصیل خواهد
کرد.
وی با بیان اینکه سیاست دانشگاه محققاردبیلی
به سمت بینالمللی سازی دانشگاه است ،افزود:
در همین راستا تالش میکنیم حضور دانشجویان
خارجی در رشتههای مختلف تحصیلی در دانشگاه
افزایش یابد.
دکتر محمدتقی آل ابراهیم رئیس گروه
همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه
محققاردبیلی نیز با بیان اینکه این دانشجوی اهل
نیجریه با مکاتبه با دفتر امور بینالملل دانشگاه
برای تحصیل در این دانشگاه درخواست داده بود،
گفت :پس از مکاتبه با دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی و اخذ موافقت گروه آموزشی مربوطه،
موافقت قطعی دانشگاه برای تحصیل وی صادر
شد.
وی افزود :همچنین بعد از مکاتبه گروه
همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه با
اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم
و اخذ مجوزهای الزم ،ویزای ورود به کشور
برای این دانشجو دریافت شد و پس از ثبتنام
نیز با معرفی دانشگاه از وزارت امور خارجه
درخواست اقامت یکساله برای این دانشجو
انجام خواهد شد.
ابراهیم آسوکوتی اولین دانشجوی خارجی
شهریه پرداز دانشگاه محققاردبیلی نیز ضمن
قدردانی از مسئوالن دانشگاه محققاردبیلی به جهت
جذب و پذیرش وی در این دانشگاه و همچنین
انجام کلیه امور ثبتنامی وی در یک روز ،گفت:
بنده برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
با برخی از دانشگاههای ایرانی مکاتبه کردم که
دانشگاه محققاردبیلی در سریعترین زمان ممکن
به بنده پاسخ داد.
وی با اشاره به وجود اطالعات جامع در بخش
انگلیسی سایت دانشگاه ،گفت :با مطالعه مطالب
موجود در این بخش ،اطالعات کافی و تکمیلی را
برای حضور در این دانشگاه دریافت کردم.
گفتنی است در ادامه کارت دانشجویی ابراهیم
آسوکوتی اولین دانشجوی خارجی شهریه پرداز
دانشگاه محققاردبیلی بهصورت نمادین به وی
اعطا شد.
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دبیرکل کنگره شهدای استان اردبیل تأکید کرد:

دانشگاهیان به گفتمان سازی مکتب شهید سلیمانی توجه ویژه داشته باشند

دبیرکل کنگره شهدای استان اردبیل
گفت :دانشگاهیان به گفتمان سازی
مکتب شهید سلیمانی توجه ویژه داشته
باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
سردار غالم عسگر کریمیان در مراسم
بزرگداشت شهید سردار حاج قاسم
سلیمانی در دانشگاه محققاردبیلی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا
بهویژه شهید سردار حاج قاسم سلیمانی
و شهید دکتر فخری زاده با بیان اینکه در
حال حاضر در مقابل نبرد بسیار گسترده
دشمن قرار داریم ،گفت :اکنون در زمان
و موقعیتی قرارگرفتهایم که تأثیر دانشگاه
بهعنوان بدنه نخبه کشور در مقابله
با جنگ نرم دشمن بیشتر از گذشته
احساس میشود.
دبیرکل کنگره شهدای استان اردبیل
خاطرنشان کرد :اگر امروز امنیتی در
کشور مشاهده میشود به برکت خون
شهدا و قدرت بازدارندگی تولیدشده در
داخل کشور است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران یک دولت مقاومت است ،گفت:
دولت مقاومت اهل تجاوز ،سلطهطلبی،
فرو رفتن در الک دفاعی و داشتن
موضع انفعالی نیست.
فرمانده سابق سپاه عاشورا تأکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران خواستار
تنش و تجاوز نیست ،ولی تقویت
بازدارندگی را جزو راهبردهای اساسی
خود میداند تا بتواند از جان ،مال،

ناموس ،خاک و مرزهای اعتقادی خود
دفاع کند.
کریمیان با اشاره به مشخصههای
بارز شهید سلیمانی افزود :باالترین
نشان شجاعت در ایران نشان ذوالفقار
است که طی  ۸۰سال گذشته ،مقام
معظم رهبری این نشان را فقط به وی
اعطا کرده است .بزرگترین نشان نیز
شهادت بود که آن را نیز دریافت کرد
و نشان ارزشمند دیگری نیز که بعد
از شهادت از سوی مقام معظم رهبری
دریافت کرد این بود که رهبر معظم
انقالب جمله«قاسم سلیمانی یک فرد
نیست ،بلکه یک مکتب است» را بیان
کردند.
وی خاطرنشان کرد :اگر بخواهیم
این مکتب همچنان باز بماند ،باید
مؤلفهها و شاخصههای این مکتب را
برای افکار عمومی و جامعه بازخوانی

کرده و گفتمان سازی کنیم.
این رزمنده دوران دفاع مقدس
سردار سلیمانی را شاگرد مکتب انقالب
و امام حسین(ع) معرفی کرد و گفت:
این شهید بزرگوار در جهاد و تالش
خود از قرآن و ائمه اطهار(ع) الهام گرفته
بود.
معاون سابق آموزش و پژوهش
سازمان پدافند غیرعامل کشور از سردار
سلیمانی بهعنوان امیدی برای خودیها
و ناامیدکننده برای دشمنان یاد کرد و
افزود :شهید سلیمانی اخالص در عمل
داشت و هر خدمتی کرد برای رضای
الهی بود.
وی با بیان اینکه در مکتب شهید
سلیمانی ثروت صرف ًا مال دنیوی نیست،
بلکه تدین و عشق به ائمه است ،ادامه
داد :شهید سلیمانی یک پهلوان تمام عیار
بود و زور این پهلوان در حمایت از

ضعیفان و محرومان و علیه استکبار بود.
دبیرکل کنگره شهدای استان اردبیل
با بیان اینکه شهید سلیمانی در عین پیش
رونده بودن ،پیش برنده نیز بود ،گفت:
سردار شهید سلیمانی یک جریان ساز
است نه جریان سوز.
کریمیان با تأکید بر اینکه بر همه
ما الزم است در جهت تجلیل از خون
این شهید بزرگوار ،مکتب وی را تبلیغ
و روشنگری کنیم ،گفت :در همین راستا
دانشگاهیان به گفتمان سازی و مطالبه
گری روی بیاورند و در این راه ارزشمند
آرمانهای انقالب و صالح و مصلحت
مردم را در نظر بگیرند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی نیز با بیان اینکه دشمنان
با خفت و خواری ،سردار سلیمانی
را ترور و به شهادت رساندند ،گفت:
شهادت این سردار بزرگوار پاداشی بود
برای همه زحمات وی برای دفاع از
میهناسالمیمان.
وی با بیان اینکه مکتب سردار
سلیمانی یک مکتب ارزشمند و
راهبردی اساسی برای کشور است،
افزود :این مکتب باید بهعنوان محور
فعالیتهای ما در سراسر کشور قرار
گیرد.
حبیبی اخالقمداری در همه
فعالیتهای روزمره را جزو خصایص
بارز این شهید بزرگوار دانست و ادامه
داد :شجاعت و قبول خطر نیز از دیگر
ویژگیهای وی بود.

به میزبانی دانشگاه محققاردبیلی؛

مسابقات دارت آنالین دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد

مدیر تربیت بدنی و فوقبرنامه
دانشگاه محققاردبیلی از برگزاری
مسابقات دارت آنالین دانشجویان
پسر و دختر دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی
این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر امیرعلی جعفرنژاد گرو با اعالم
این خبر افزود :در بخش پسران
رامین ناصری از دانشگاه زنجان مقام
اول ،ابوالفضل علیزاده از دانشگاه پیام
نور خراسان جنوبی مقام دوم و رضا
اکبری از دانشگاه پیام نور اراک و
صدرا بنایی از دانشگاه فنی و حرفهای
خراسان رضوی بهصورت مشترک
مقام سوم را کسب کردند.
جعفرنژاد اضافه کرد :در بخش
دختران سمیرا سلیم از دانشگاه بیرجند
مقام اول ،معصومه وفایی از دانشگاه
بوعلی سینا همدان مقام دوم و فاطمه
عباسی از دانشگاه حکیم سبزواری و
سیده الهام عقیلی از دانشگاه گلستان
بهصورت مشترک مقام سوم را کسب
کردند.
مدیر تربیت بدنی و فوقبرنامه
دانشگاه محققاردبیلی ادامه داد :با

توجه به وضعیت کرونا در کشور و
تأکید وزارت علوم و اداره تربیت بدنی
سازمان امور دانشجویان بر برگزاری
منظم مسابقات قهرمانی کشور حتی با
این شرایط ،پیشنهاد برگزاری مسابقات
دارت آنالین دانشجویان مطرح شد
که با هماهنگیهای انجام شده با دکتر
علیزاده مدیرکل تربیت بدنی وزارت
علوم و دکتر قاسم نژاد مسئول بخش
قهرمانی و حمایت بیدریغ این دو
مسابقات برنامهریزی شد.
به گفته جعفرنژاد ،پیشنهادات
میزبانی زیادی در خصوص برگزاری
مسابقات دارت آنالین از دانشگاههای

مختلف کشور به وزارتخانه رسیده
بود ولی با توجه به پتانسیل دانشگاه
محققاردبیلی و شهر اردبیل و حضور
افراد متخصص در حوزه دارت در
هیات انجمنهای ورزشی استان
اردبیل کمیته دارت استان تصمیم
گرفته شد که میزبان این مسابقات به
دانشگاه محققاردبیلی واگذار شود.
وی اظهار کرد :بیشک برگزاری
بینقص همچنین مسابقات مهمی که
در  ۸گروه پسران و  ۸گروه دختران که
در مجموع حدود  ۵هزار و  ۳۰۰دقیقه
رقابت بین ورزشکاران بود مدیون
همکاریهای همه عوامل دانشگاه

است که توانستیم میزبان شایستهای
برای این مسابقات باشیم.
مدیر تربیت بدنی و فوقبرنامه
دانشگاه محققاردبیلی گفت :اولین
دوره مسابقات بر خط (آنالین) دارت
ویژه دانشجویان پسر و دختر وزارت
علوم و تحقیقات و فناوری با حضور
 ۳۷شرکتکننده در بخش آقایان از ۲۳
دانشگاه در  ۸گروه (۵گروه  ۵نفره و
 ۳گروه  ۴نفره ) با  ۸۳بازی و ۵۰
شرکتکننده در بخش بانوان از ۳۱
دانشگاه در  ۸گروه ( ۵گروه  ۵نفره
و  ۳گروه  ۴نفره )با  ۱۴۷بازی برگزار
شد.
جعفرنژاد ادامه داد :این مسابقات
با  ۸سیستم کامپیوتری و با حضور ۱۲
داور برتر ایران از تاریخ  ۴لغایت ۶
دیماه  ۹۹از ساعت  ۱۱صبح تا ۲۳
از روز اول و به فاصله هر نیم ساعت
یک بازی و در روز دوم از ساعت
 ۹صبح تا  ۲۱در مرحله گروهی و
حذفی و در روز سوم از ساعت ۱۰
صبح تا  ۱۳عصر مرحله نیمهنهائی و
فینال برگزار شد و فینال مسابقات در
فضای میت گوگل بهصورت آنالین
برای تمامی بازدیدکنندگان مهیا شد.
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دکتر پیرمحمد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه:

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

چند کتاب دکتر سجاد پیرمحمد
عضو هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی
در گروه مهندسی مکانیک در انتشارات
بینالمللی منتشر شده است .با او در مورد
موضوعات کتاب ،نقش ارتباطات بینالمللی
در ارتقای جایگاه دانشگاه و نقش کاربردی
پژوهشهای علمی در جامعه به گفتگو
نشستهایم که در زیر میخوانید:
دو کتاب حضرتعالی که در
انتشارات بینالمللی چاپ شده است .چه
موضوعاتی را بررسی کرده است؟
عنوان
با
اول
کتاب
Crashworthiness Assessment:
Focused on Energy Absorbers
که در سال  ۲۰۱۷و در کشور آلمان (مؤسسه
انتشاراتی بینالمللی  )Noorچاپ شده،
در خصوص کاربرد تیوبهای جدار نازک
در سازه و بدنه خودروها میباشد .این
تیوبها بهمنظور جذب انرژی برخورد
هنگام تصادفات جادهای خودروها استفاده
میشوند و باعث میشوند که ضربات ناشی
از تصادفات به حداقل رسیده و منجر به
آسیب کمتر و حفظ جان سرنشینان میشود.
کتاب دوم هم با عنوان Fracture
 Behavior of Asphalt Materialsکه
اخیرا ً در موسسه  Springerچاپ شده ،در
زمینهمکانیکشکستموادآسفالتیمیباشد
و شامل مطالب مهمی در خصوص کاربرد
تئوریهای مختلف شکست در مدلسازی
اجزایمحدود روسازیهای آسفالتی ،تأثیر
پارامترهای مختلف بر روی رفتار رشد ترک
مواد آسفالتی و انواع روشهای اندازهگیری
استحکامشکستموادآسفالتیمیباشد.
البته یک کتاب دیگر هم با عنوان
«تکنولوژی روسازی آسفالتی» به زبان فارسی
در سال ۱۳۹۶چاپ کردیم که قابلاستفاده
برای دانشجویان کارشناسی و باالتر میباشد.
انتشار کتاب اعضای هیات علمی
دانشگاه در انتشارات بینالمللی چه نقشی
در ارتقای جایگاه دانشگاه و ارتباطات
علمی بینالمللی آن میتواند داشته باشد؟
انتشار کتاب در سطح بینالملل دارای
مزایایی هم برای نویسنده کتاب و هم برای
دانشگاه (یا موسسهای که نویسنده بهعنوان
عضو هیات علمی در آنجا مشغول به فعالیت
است) میباشد .ازجمله این مزایا میتوان
به گسترده بودن خوانندگان کتاب با توجه
به انتشار آن در سطح دنیا اشاره کرد که
میتواند برای ارتباطات بینالمللی و افزایش
مقبولیت نویسنده در میان پژوهشگران
خارجی و داخلی بسیار مفید باشد .ضمن
اینکه این موضوع مستقیم ًا ارتقای اعتبار
بینالمللی دانشگاه را نیز به دنبال دارد .برای

مثال ،افزایش ارجاعات به کتاب و مقاالت
منتشر شده باعث افزایش آوازه نام دانشگاه و
بهبودجایگاهدانشگاهدرپایگاههایرتبهبندی
معتبر بینالمللی میشود .بدیهی است که
مطرحشدن نام دانشگاه در میان جامعه
آموزشی و پژوهشی دنیا حتی میتواند باعث
جذب دانشجویان و پژوهشگران از سراسر
دنیا به شرط رفع موانع جذب محقق خارجی
در کشور شود که این خود باز برای بهبود
رزومه و ارتقای جایگاه دانشگاه بسیار مؤثر
است.
خوشبختانه دانشگاه محققاردبیلی در
سالهای اخیر توانسته به رتبههای خوبی در
رنکینگهای بینالمللی با تکیه بر حمایت از
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و
دانشجویانتحصیالتتکمیلیدستیابدکه
جا دارد ،همینجا از تمامی عوامل و مسئوالن
حوزه پژوهشی دانشگاه باالخص ریاست
دانشگاه تشکر و قدردانی نمایم.
برای مطالعات علمی و پژوهشی با
پژوهشگران خارجی چگونه و در چه
سطحی میتوان اقدام کرد؟
معتقدم پیشرفت و رفع موانع کشور
نیاز به ارتباطات و مراودات قوی و
واقعی تحقیقاتی با محققان و صنعتگران
کشورهای دیگر دارد .حضور در نشستها
و کنفرانسهای بینالمللی از مقدمات این
امر است .حرف در این خصوص بسیار
زیاد است که طرح آن جای خودش را
میطلبد .در هر حال ،به نظر من تعریف
یک موضوع پایاننامه تحصیالت تکمیلی
مشترک میتواند شروع خوبی برای ارتباط
با اساتید و محققان خارجی باشد .در ادامه
میتوان کار را توسعه داد و روی موضوعات
تحقیقاتی-صنعتیکارکردکهبرایرفعموانع
بخشی از صنایع الزامی است.
به نظر شما چرا نتایج پژوهشهای
علمی در جامعه کاربردی نمیشود؟
علتهای زیادی را میتوان برای این
موضوع متصور شد .به نظر من در این مورد

نقد به هر دو بخش صنعت و دانشگاه در
اینکه پژوهشهای دانشگاهی که با صرف
هزینههای مالی و همچنین با صرف انرژی و
وقت محققان حاصل میشود و نتایج صرف ًا
در قالب مقاالت در مجالت چاپ میشود
یا در قالب پایاننامه در کتابخانهها نگهداری
میشود ،وارد است .واقعیت این است که
رویکرد تعریف پایاننامهها در دانشگاهها
اغلب مساله محور نبوده و در راستای رفع
موانع صنایع تعریف نمیشوند .صنعت نیز
در این خصوص به وظیفه خود یعنی جهت
رفع مشکالت و موانع خود باید دست
یاری به سمت دانشگاه دراز کند ،عمل
نمیکند و معموالً ترجیح میدهد نسبت
به مشکالت خود با توجه به انحصارهایی
که در کشور وجود دارد ،بیتفاوت باشد یا
نهایت ًا تکنولوژیهای شرکتهای خارجی را
بهصورت آماده خریداریکند.
در کشورهای توسعهیافته و حتی در
حال توسعه ،فلسفه وجودی دانشگاه رفع
مشکالت اجتماعی و صنعتی است و عمده
بودجه پژوهشی دانشگاهها را بخش صنعت
تأمین میکند .از طرف دیگر ،محققان و
دانشجویان سرشار از انرژی ،شور و شوق
جهت ورود به مسائل صنعتی و اجتماعی
است .وقتی احساس کند که وجودش برای
مملکت و رفع موانع ولو کوچک صنایع
مفید است ،حقیقت ًا برای نیل به هدف از روی
اخالص و بدون چشمداشت آنچنانی تالش
میکند .ولی عدم توجه و بیتفاوتی به نقش
آنها باعث یاس و ناامیدی شده و انگیزههای
دیگر غیر از پرداختن به مسائل مربوط به
صنایع و جامعه را در آنها تقویت میکند.
در مورد وضعیت آسفالت که موضوع
یکی از کتابهایتان بود ،علل خرابی آسفالت،
ترکخوردگی ،عریان شدگی و شیارشدگی
مورد بررسی قرار گرفته است .این سه عامل
ازجمله مشکالت خیابانها و جادهها است.
چگونه میتوان این معضل را با استفاده از
نتایج پژوهشی حل کرد؟ آیا زیرساختهای

سختافزاری و نرمافزاری برای اجرای این موارد
در جامعه مهیا است؟
مشکالت مربوط به آسفالت معابر شهری
و جادهها ازجمله مسائلی است که شهرداریها
و اداره راه و شهرسازی همواره با آن دست به
گریبان هستند و از کیفیت پایین خیابانهای
شهری و بینشهری رنج میبرند .طبق اظهارات
مسئولین ،ترمیم ،لکهگیری و روکش آسفالت
معابر شهری حدود یکچهارم بودجه عمرانی
شهرداریها را به خود اختصاص میدهد که
مبلغ هنگفتی میباشد .ضمن اینکه اجرا ،تعمیر
و نگهداری روسازیهای آسفالتی در جادهها
نیز بسیار هزینهبر میباشد .اما علیرغم صرف
هزینه زیاد ،متأسفانه وضعیت آسفالت کشور
از کیفیت مطلوبی برخوردار نمیباشد .در این
خصوص عوامل متعددی از قبیل کمتوجهی به
اصول اساسی در زیرسازی خیابانها و جادهها،
پایین بودن کیفیت مواد اولیه ،عدم بهکارگیری
افزودنیهای مناسب ،به روز نبودن و پایین
بودن کیفیت ماشینآالت کارخانه آسفالت و
رعایت نکردن استانداردها هنگام تولید و اجرای
آسفالت،قابلذکرهستند.
آسفالت ازجمله مواد کامپوزیتی است که
به دلیل وجود مواد مختلف در آن (مانند قیر،
سنگدانه ،درصد فضای خالی و افزودنیها)
دارای رفتار بسیار پیچیدهای است و وقتی
در خیابانها و جادهها اجرا میشود ،در اثر
بارگذاریهای ناشی از حرکت وسائط نقلیه
و عوامل محیطی دچار خرابیهای متعددی
میشود که فقط در خصوص خرابی ناشی از
ترکخوردگی دارای  ۷نوع مختلف است و به
وجود آمدن هرکدام از این ترکها نیز عوامل
خاص خودشان را دارند .ضمن اینکه اغلب،
بهبود یکی از خواص باعث بدتر شدن خواص
دیگر میشود .بنابراین ،بهبود همهجانبه خواص
آسفالت ،ظرافتهای خاصی را میطلبد که
تنها با انجام تحقیقات گسترده میتوان به آن
دستیافت.خوشبختانهمراکزتحقیقاتیزیادی
در کشور وجود دارند که پا به پای محققان
خارجیمشغولبهفعالیتهایپژوهشیهستند
و تاکنون راهکارهای فراوانی نیز بهمنظور بهبود
خواص مختلف آسفالت و در نتیجه کاهش
خرابی ها ارائه شده است .اگرچه نتایج این
تحقیقاتتوسطمسئولینحوزهراهدرخیابانها
و جادههای کشور عملیاتی نشده است یا بسیار
کمتر از حد انتظار مورد توجه قرار گرفته است.
در خصوص بررسی خرابی ناشی از
ترکخوردگی مواد آسفالتی میتوان گفت که
اولین کار جدی را ما در دانشگاه علم و صنعت
ایران وقتی دانشجوی دکتری بودم با همکاری
جناب آقای پروفسور آیتاللهی شروع کردیم و
بعدا ً هم در دانشگاه محققاردبیلی ادامه دادیم.

معاون دانشجویی دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

اعضای شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه با برگزاری انتخابات مشخص شدند

معاون دانشجویی دانشگاه
محققاردبیلی از برگزاری انتخابات
شورای صنفی-رفاهی دانشجویان برای
سالتحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر معرفت سیاه کوهیان گفت :معاونت
دانشجویی دانشگاه مطابق با جدول زمانی
تعیین شده اقدامات الزم را در رابطه با
اطالعرسانی به دانشجویان ،ثبتنام از
متقاضیان ،بررسی صالحیتها و سایر
امور مربوطه را مطابق با آئیننامۀ شورای
صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاههای
کشور انجام داد.

وی اظهار کرد :برای این انتخابات ۲۱
نفر داوطلب ثبتنام کرده بود و انتخابات

بهصورت الکترونیکی از طریق سیستم
دانشجوییگلستانانجامشد.

معاون دانشجویی دانشگاه
محققاردبیلی ادامه داد :پس از پایان
انتخابات ۹ ،نفر از داوطلبان دارای
بیشترین آرا بهعنوان اعضای اصلی و ۳نفر
بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
سیاه کوهیان ادامه داد :علی عباسزاده
تپراقلو ،پریسا قاسمی ،زهرا نگوییپور
مطلق ،نازفر آقازاده ،سارا مرادی پور
مطلق ،طیبه عبداله پور ،سمانه ساکی،
عباس سلیمانزاده و وحید سلیمانی
بهعنوان اعضای اصلی و حمیدرضا
زارعی ،فرزاد یوسفی و صادق آقایی
بهعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

قرار گرفتن دانشگاه
محققاردبیلی در رتبه
هفدهم دانشگاههای جامع
کشور در رتبهبندی جهانی
ISC-2020

رئیس دانشگاه محققاردبیلی از قرار گرفتن این
دانشگاه در رتبه هفدهم دانشگاههای جامع کشور
در رتبهبندی  ISCدر سال  ۲۰۲۰خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
عزیز حبیبی با اعالم این خبر افزود :در رتبهبندی
جهانی سال  ۲۰۲۰پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( ،)ISCتعداد  ۲هزار و  ۱۸۲دانشگاه از
سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته و رتبهبندی
شدهاند که از کشور جمهوری اسالمی ایران تنها
 ۴۶دانشگاه شامل  ۲۴دانشگاه جامع  ۹ ،دانشگاه
صنعتی و  ۱۳دانشگاه علوم پزشکی در این
رتبهبندی حضور دارند.
وی ادامه داد :بر اساس گزارش منتشر شده
توسط  ،ISCدانشگاههای جامع حاضر در این
رتبهبندی ،دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس،
فردوسی مشهد ،شهید بهشتی ،شیراز ،تبریز،
اصفهان ،یزد ،کاشان ،گیالن ،بوعلی سینا ،رازی،
سمنان ،شهید باهنر کرمان ،کردستان ،مازندران،
شهید چمران اهواز ،محققاردبیلی ،ارومیه ،یاسوج،
الزهرا(س) ،بینالمللی امام خمینی (ره) ،شاهد و
شهرکرد میباشند و از دانشگاههای علوم پزشکی
نیز  ۱۳دانشگاه ،شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران،
علوم پزشکی شهید بهشتی ،علوم پزشکی ایران،
علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی مشهد ،علوم
پزشکی تبریز ،علوم پزشکی شیراز ،علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز ،علوم پزشکی کرمانشاه ،علوم
پزشکی بقیهاهلل ،علوم پزشکی کرمان ،علوم پزشکی
مازندران و علوم پزشکی زاهدان در این رتبهبندی
حضور قرار دارند و از دانشگاههای صنعتی نیز
 ۹دانشگاه شامل دانشگاههای صنعتی اصفهان،
صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،علم و صنعت
ایران ،صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،صنعتی
نوشیروانی بابل ،صنعتی شاهرود ،صنعتی سهند و
صنعتی شیراز در این نظام رتبهبندی قرارگرفتهاند.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی اضافه کرد :در این
رتبهبندی ،فعالیتهای پژوهشی با وزن  ۶۰درصد
بیشترین سهم را در شاخصههای ارزیابی به خود
اختصاص داده است و سپس نوآوری با وزن ۱۵
درصد ،فعالیتهای بینالمللی با وزن  ۱۵درصد و
آموزش با وزن  ۱۰درصد در نظر گرفته شده است.
به گفته حبیبی ،دانشگاههایی در این رتبهبندی
مورد ارزیابی قرارگرفتهاند که حداقل  ۸۵۰مدرک
در سالهای  2016-2018در پایگاه Web of
 Scienceبه ثبت رساندهاند.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی ابراز امیدواری
کرد :با توجه به برنامهریزی هدفمند دانشگاه طی
سالهای اخیر شاهد ارتقای بیش از پیش رتبه
دانشگاه محققاردبیلی در رتبهبندیهای بینالمللی
و جهانی باشیم.
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رتبههای برتر کنکور از راز و رمز موفقیت خود میگویند:

رتبههای برتر کنکور ،توکل به خدا،
پشتکار و عزم جدی را از مهمترین عوامل
موفقیت هر انسانی در زندگی دانستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
تعدادی از دانشجویان دانشگاه
محققاردبیلی دارای رتبههای برتر در
آزمونهای سراسری هستند .با چهار نفر از
این دانشجویان در خصوص راز و رمزهای
موفقیتشان به گفتگو پرداختیم.
**********************
اسما کیساالئی؛ رتبه اول آزمون
سراسری دکتری سال  ۱۳۹۹در رشته
مکانیکبیوسیستم
خودتان را بهصورت کامل معرفی
نمایید.
اینجانب اسما کیساالئی متولد اردبیل
میباشم .بعد از سپری کردن دوران
ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان ،با شرکت در
کنکور سراسری و ورود به دانشگاه دوران
تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
خود را در رشته مکانیک بیوسیستم در
دانشگاه محققاردبیلی سپری نمودم.
با پشتکار بیشتر و با عنایت خاص
خدای مهربان با شرکت در کنکور دکتری
سراسری سال  ۹۹موفق به کسب رتبه اول
رشته مکانیک بیوسیستم شدم و توانستم
با یاری همیشگی پروردگار بزرگ ادامه
تحصیل دهم و مفتخرم که دانشجوی
اساتید گرانقدر و پرتالش گروه مکانیک
بیوسیستم دانشگاه محققاردبیلی شدم و
خوشحالم که میتوانم از تجارب اینچنین
عزیزانی بهره ببرم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون
سراسری توسط شما ،چرا دانشگاه
محققاردبیلی را انتخاب نمودید؟
تالش در جهت پیشرفت دانشگاه
شهرم و همچنین عالقه به ادامه فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی خود با گروه مکانیک
بیوسیستم دانشگاه محققاردبیلی که
امیدوارم در آینده بتوانم بهعنوان جز
کوچکی از جامعه دانشگاهی در راستای
توسعه آموزشی و پرورشی شهر و کشورم
مؤثر باشم.
برای کسب این موفقیت ارزشمند،
از چه روشهای مطالعه و یادگیری
استفاده کردید؟
قطع ًا برای موفقیت در هر کاری توکل
بر خدا ،سختکوشی ،مدیریت ،ایثار و یک
عزم راسخ الزم است ،پس باید بهترین و
بیشترین تالش خودمان را انجام بدهیم.
به دانشآموزان و دانشجویانی که
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل
دارند ،چه توصیههایی دارید؟
اینکه همیشه خدا را در کنار خودشان
احساس کنند و با انگیزه و مدیریت تالش
کنند و از رسیدن به اهدافشان ناامید نشوند.
چه عاملی باعث شد تا شما به فکر
ادامه تحصیل بیفتید؟
در وهله اول هر شخصی انتظار دارد که
پس از سالها تالش و زحمت فراوان در
حوزه تخصصی خود بتواند به هدف ایده
ال و کمال مطلوب خود دست یابد .بهطور
طبیعی این هدف با توجه به عالقمندی هر

توکل به خدا ،پشتکار و عزم جدی مهمترین عامل موفقیت هر انسانی است
شخص متفاوت است.
درباره من عالوه بر تحصیل و تبدیل
شدن به یک محقق در حوزه علمی و
دانشگاهی ،خدمت به شهر و کشورم
هدف اصلی زندگی من بوده است و از
آنجایی که در دوران ما الزمه دستیابی
به این مهم طی مراتب تحصیلی ارشد
و دکتری است ،بنابراین هدف و برنامه
زندگی خود را در راستای تبدیل شدن
به یک محقق علمی در حوزه دانشگاه
انتخاب کردم.
در آخر الزم میدانم از صمیم قلب
از زحمات بیپایان پدر و مادر عزیزم که
با تمام مهربانیهایشان در کنارم بودند
و نیز از زحمات کلیه معلمان عزیزم در
تمامی دوران تحصیلیام ،از زحمات
اساتید گرانقدرم و از مسئوالن و کارکنان
دانشگاهیام که حمایتهای خود را از من
دریغ نکردند و زحمات بسیاری را متحمل
شدهاند کمال تشکر و قدردانی را داشته
باشم.

برای کسب این موفقیت ارزشمند،
از چه روشهای مطالعه و یادگیری
استفاده کردید؟
راز موفقیت من لطف و عنایت خداوند
متعال ،تالش و پشتکار قوی ،مطالعه روزانه
هفت الی هشت ساعت ،برنامهریزی دقیق
و استفاده از منابع علمی معتبر بود که
توانستم وارد مرحله علمی دکتری بشوم.
به دانشآموزان و دانشجویانی که
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل
دارند ،چه توصیههایی دارید؟
دانشجویان محترم و دانشآموزان
عزیز میتوانند با برنامهریزی دقیق و
استفاده از فرصتهای زمانی و مطالعه
منابع علمی مناسب جهت اعتالی سطح
علمی و استفاده از محضر اساتید توانمند
وارد دانشگاه یا مقاطع تحصیالت تکمیلی
شوند.
چه عاملی باعث شد تا شما به فکر
ادامه تحصیل بیفتید؟
دلیل اصلی من برای ورود به دوره

سراسری توسط شما ،چرا دانشگاه
محققاردبیلیراانتخابنمودید؟
با توجه به اینکه بنده مقطع
کارشناسی را در دانشگاه محققاردبیلی
گذراندم ،به خاطر آشنایی که با اساتید
گروه ادیان و عرفان ازجمله آقایان دکتر
علی غفاری ،دکتر بهمن زاهدی و
دکتر اشرف میکائیلی داشتم و با توجه
به سطح علمی و پیشرفت روزافزون
دانشگاه محققاردبیلی ترجیح دادم که در
محضر این اساتید بوده و در این دانشگاه
که یکی از دانشگاههای ممتاز کشور
است ،ادامه تحصیل بدهم.
برای کسب این موفقیت ارزشمند ،از
چه روشهای مطالعه و یادگیری استفاده
کردید؟
من در هیچ آزمون و کالس خاصی
شرکت نکردم و فقط به توصیههای اساتید
خودم توجه داشتم و اینکه در طول دوره
کارشناسی بیشتر مطالبی که الزم بود را در
طول تحصیل توسط اساتید یاد گرفته بودم

**********************
سیدکریم تهامی؛ رتبه اول آزمون
سراسری دکتری سال  ۱۳۹۹در رشته
اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
خودتان را بهصورت کامل معرفی
نمایید.
اینجانب سید کریم تهامی دانشجوی
دکتری رشته اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان
باغبانی در دانشگاه محققاردبیلی هستم .هر
دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
را نیز با افتخار در این دانشگاه سپری کردم.
بنده در دوران کارشناسی رتبه یک گروه
علوم باغبانی دانشگاه بودم و بدون آزمون
وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم .در این
مقطع نیز رتبه دوم بودم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون
سراسری توسط شما ،چرا دانشگاه
محققاردبیلی را انتخاب نمودید؟
توان علمی باالی اساتید دانشگاه
محققاردبیلی باالخص گروه علوم
باغبانی و حمایت و ارزش نهادن دانشگاه
محققاردبیلی به دانشجویان مهمترین دلیل
ادامه تحصیل بنده در این دانشگاه بود.

دکتری یادگیری علوم روز دنیا ،آشنایی
با روشهای تحقیق و پژوهش ،برقراری
ارتباط علمی با اندیشمندان و صاحب
نظران حوزه کشاورزی در سطح ملی
و بینالمللی و کاربست آن در جهت
رفع مشکالت کشور عزیزم در حوزه
کشاورزی میباشد.
**********************
معصومه بابانژاد؛ رتبه  ۹آزمون
سراسری کارشناسی ارشد سال  ۱۳۹۹در
رشته عرفان اسالمی
خودتان را بهصورت کامل معرفی
نمایید.
اینجانب معصومه بابانژاد هستم ،مقطع
کارشناسی را در رشته ادیان و عرفان در
دانشگاه محققاردبیلی با عنوان دانشجوی
برتر و نفر اول رشته و گرایش خودم با
کسب معدل  ۱۹.۲۷به اتمام رساندم و
هماکنون با کسب رتبه  ۹آزمون سراسری
کارشناسی ارشد در رشته عرفان اسالمی
در دانشگاه محققاردبیلی در حال تحصیل
هستم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون

و بیشتر منابعی که برای کنکور الزم بود هم
توسط اساتید معرفی شده بود و هم از قبل
مطالعه کرده بودم.
به دانشآموزان و دانشجویانی که
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل
دارند ،چه توصیههایی دارید؟
اول اینکه در انتخاب رشته خودشان
سعی کنند که رشتهای را برای ادامه
تحصیل در دانشگاه انتخاب کنند که به این
رشته عالقه داشته باشند ،چون با توجه به
وقت و هزینهای که صرف میکنند ،بتوانند
درنهایت مدارج عالی را طی کرده و یک
فرد مفید و مؤثری در جامعه کشور باشند.
چه عاملی باعث شد تا شما به فکر
ادامه تحصیل بیفتید؟
عالقه به یادگیری و خدمت به جامعه و
سرزمین ایران با نهایت درجه علم و آگاهی
که میتوانم کسب کنم ،یعنی خدمت همراه
با علم و آگاهی.
**********************
زهرا بیگتاش؛ رتبه  ۱۱آزمون سراسری
گروه آزمایشی زبانهای خارجه ۱۳۹۹
خودتان را بهصورت کامل معرفی

نمایید.
زهرا بیگتاش هستم .رتبه  ۱۱کشوری
و دو منطقه  ۳کنکور زبانهای خارجه .در
حال حاضر نیز دانشجوی رشته آموزش
زبان انگلیسی مقطع کارشناسی دانشگاه
محققاردبیلیهستم.
با توجه به رتبه کسب شده در آزمون
سراسری توسط شما ،چرا دانشگاه
محققاردبیلی را انتخاب نمودید؟
دانشگاه محققاردبیلی در چند
سال اخیر پیشرفتهای چشمگیری در
حوزههای علمی کسب کرده و رتبه
علمی آن در سطح کشور و جهان ارتقا
پیدا کرده است؛ بهگونهای که امسال در
بین دانشگاههای یک درصد برتر جهان
قرار گرفته است .کسب رتبه سوم در ایران
و  ۲۰۷در جهان در رنکینگ Green
 Metricدر سال  ۲۰۲۰هم موفقیت دیگر
دانشگاه بود که همه اینها نشان از پیشرفت
روزافزون دانشگاه و سطح باالی آموزشی
آن است .اساتید مطرح و با درجه علمی و
آگاهی باال خوشبختانه در دانشگاه حضور
دارند .همچنین عالقه به استان و خدمت به
ه م استانیها انگیزه کافی برای انتخاب این
دانشگاه را برای من ایجاد کردند.
برای کسب این موفقیت ارزشمند ،از
چه روشهای مطالعه و یادگیری استفاده
کردید؟
سختکوشی و تالش مداومی که
در امر یادگیری داشتم خیلی تأثیر داشت.
عالوه بر این عالقه زیاد بنده به زبان
انگلیسی باعث میشد که روزبهروز عطش
من برای یادگیری بیشتر شود و هر چقدر
هم که بیشتر مطالعه میکردم ،این احساس
نیاز به یادگیری و این که چیزی نمیدانم
بیشتر حس میشد و من با جدیت و انگیزه
بیشتری به مطالعه کردن ادامه میدادم .از
منابع علمی مختلفی استفاده میکردم و
به اطالعات اندک راضی نبودم .نهایت
سعی خودم را میکردم تا از محضر اساتید
و دبیرانم استفاده کنم و دانش خودم
را گسترش دهم .البته خوشبختانه همه
مواردی که گفتم هنوز هم برای من صادق
هستند.
به دانشآموزان و دانشجویانی که
قصد ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل
دارند ،چه توصیههایی دارید؟
توصیه میکنم همیشه به خدا توکل
کنند و مطمئن باشند که خدا بهترین را
برای بندههایش میخواهد و به طبع،
بهترین را برای بندگان رقم میزند .به
خودشان و تواناییهایشان ایمان داشته
باشند و خودشان را باور کنند .در برابر
سختیهایی که با آن مواجه میشوند،
دوام بیاورند و تسلیم نشوند .دنبال عالقه
خودشان باشند و با جدیت برای رسیدن
به اهداف خود تالش کنند .هر کاری که
انسان به آن عالقه داشته باشد و تالشش
را بکند تا در آن زمینه روزبهروز بهتر شود،
صد البته که موفق خواهد شد .به دنبال
یادگیری بیشتر باشند تا هم سطح علمی و
آگاهی خودشان باال رود و هم برای جامعه
و کشور مفید واقع شوند÷.
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برگزاری دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع «روشنفکری دینی»
در دانشگاه محققاردبیلی

دوره ضیافت اندیشه اساتید با
موضوع «روشنفکری دینی» با حضور
 ۷۰نفر از استادان دانشگاه محققاردبیلی
به مدت سه روز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبری
در دانشگاه محققاردبیلی و رئیس دفاتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل در اختتامیه
این دوره گفت :روشنفکری حقیقی،
دینمدار است و نقشه راه تمدن نوین
اسالمی را ترسیم میکند.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی افزود :آیتاهلل مصباح یزدی(ره)
یکی از اشخاص برجسته روشنفکری
در تاریخ انقالب بوده است که برای
حوزه و دانشگاه آثار گرانقدری را
برجایگذاشت.
وی با بیان اینکه در قدم اول باید
نقشه دشمن را شناخت ،گفت :امروزه
تنها کشوری که توانسته است در مقابل

استکبار جهانی باصالبت و اقتدار
ایستادگی کند ،نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران است که مدیون رهبری
داهیانۀ حضرت آیتاهلل العظمی االمام
خامنهای»مدظ ّلهالعالی»هستیم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محققاردبیلی و
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل
جوانان کشور را آگاه و بصیر به مسائل
روز دنیا عنوان کرد و خاطرنشان کرد:
جوانان کشور نشان دادند که میتوانند

در همۀ عرصههای علمی و فرهنگی
نقشآفرینیمؤثریداشتهباشندومسبب
پیشرفتکشورشوند.
دکتر اسماعیل گلی دبیر دفتر
هماندیشیاستاداندانشگاهمحققاردبیلی
نیز در این وبینار گفت :برگزاری چنین
دورههایی در راستای تقویت گفتمان
آزاداندیشی موردنظر رهبر معظم انقالب
اسالمی است.
وی افزود :در این دوره مفهوم
روشنفکری،روشنفکریدینی،تاریخچه
ورود روشنفکری دینی به ادبیات

معرفتشناسی ،ارکان دین تبیین و آراء و
دیدگاههایروشنفکرانغربیازجملهلوتر،
اسپینوز ،جان هیک و همچنین روشنفکران
مسلمان ازجمله سید جمالالدین
اسدآبادی ،اقبال الهوری ،دکتر شریعتی
و مهندس بازرگان توسط دکتر ابوالفضل
روحی از مدرسین دورههای ضیافت
اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
دبیر هماندیشی استادان دانشگاه با
اشاره به استقبال اساتید از مباحث مطرح
شده گفت :تالش خواهیم کرد دوره
تکمیلی روشنفکری دینی را در آینده
برگزارکنیم.
گفتنی است این وبینار از تاریخ ۲۰
لغایت  ۲۲دیماه به همت دفتر هماندیشی
اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه محققاردبیلی با تدریس دکتر
ابوالفضل روحی برگزار شد و اساتید
سؤاالت و نقطه نظرات خود را مطرح و با
همدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

سردار نوعی اقدم فرمانده جبهه مقاومت:

تبیین مکتب سلیمانی به دانشجویان بزرگترین رسالت دانشگاهها
در پرداختن به سردار سلیمانی است
فرمانده جبهه مقاومت گفت:
تبیین مکتب سلیمانی به دانشجویان
بزرگترین رسالت دانشگاهها در
پرداختن به سردار سلیمانی است.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،سردار رحیم نوعی اقدم
در مراسم بزرگداشت حماسه ۹
دی ،سالگرد شهادت سردار سلیمانی
و اربعین شهادت دکتر فخری زاده
در دانشگاه محققاردبیلی با اشاره به
جریان فتنه  ،۸۸گفت :فتنه  ۸۸تجلی
ظهور و بروز نفوذ چند ساله استکبار
جهانی در نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران بود.
نوعی اقدم با بیان اینکه طبق
فرمایش مقام معظم رهبری قاسم
سلیمانی یک فرد نیست ،بلکه یک
مکتب است ،تصریح کرد :در مکتب
قاسم سلیمانی دو گفتمان مقاومت و
انقالبی گری مشاهده میشود که جمله
ما ملت امام حسینیم ،ما ملت شهادتیم
اوج مقاومتی بودن و انقالبی گری وی
را نشان میدهد.
فرمانده جبهه مقاومت بزرگترین
رسالت دانشگاه در پرداختن به سردار
سلیمانی را تبیین مکتب سلیمانی به
دانشجویان عنوان کرد و گفت :دانشگاه
قرارگاه نظام سازی و رهبرسازی است
و در این خصوص اگر یک استاد
دانشگاه در طول  ۳۰سال خدمت خود
در یک نفر تأثیر داشته باشد ،توانسته
است افرادی همچون امام خمینی(ره)،
مقام معظم رهبری و شهید سردار
سلیمانی پرورش دهد.

وی با بیان اینکه در بحث اصالح و
تربیت به هیچ عنوان نباید از زمان عقب
بمانیم ،افزود :در بحث تربیت یکی از
اصولیترین موارد این است که در یک
محیط هم زبانی ،وحدت و یکصدایی
ایجاد شود.
نوعی اقدم در این خصوص
خطاب به دانشگاهیان توصیه کرد :در
بحث تعلیم و تربیت از باب اخالق و
عاطفه وارد شوید.
این فرمانده دوران دفاع مقدس
با بیان اینکه در طول  ۴۲سال پس از
انقالب و انواع تقابل دشمنان با انقالب،
آنچه که خواست و اراده انقالب
اسالمی ایران بوده اتفاق افتاده و ما
پیروز میدان هستیم ،ادامه داد :سردار
سلیمانی سرباز محض والیت بوده و
یک شخصیت جهان وطن داشت.

نوعی اقدم با بیان اینکه سردار
سلیمانی در صحنه فرماندهی از نزدیک
فرماندهی میکرد ،اضافه کرد :سلیمانی
فرماندهی اخالق محور را به ما یاد داد
و عالوه بر اینکه در شرایط سخت
مقاوم بود ،در اوج بحران ،درآنواحد
بهترین تصمیم را میگرفت.
وی با اشاره به شهادت دکتر
فخریزاده ،خاطرنشان کرد :به برکت
خون شهدای هستهای در بحث دفاعی
موفق و قدرتمند هستیم و باید از این
قدرت پاسداری کنیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی نیز با بیان اینکه در
آستانه سالروز  ۹دی روز میثاق امت
با والیت قرار داریم ،گفت :در این
روز برخی افراد با بصیرت پایین با
کمک رسانههای معاند سعی داشتند

امنیت ملی را به خطر بیندازند که موفق
نشدند.
وی با بیان اینکه انقالب شکوهمند
اسالمی هیچ حامی غیر از خدا و هیچ
ضمانتی باالتر از پشتوانه مردمی ندارد،
افزود :ملت شریف ایران اسالمی زمانی
میتواند در برابر دسیسههای دشمنان
بهصورت هماهنگ و منسجم ایستادگی
کند که زیر بیرق والیت قرار گیرد.
حبیبی با اشاره به حرکت ظالمانه
دشمنان در به شهادت رساندن
فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای
کشور ،گفت :دشمن وقتی میبیند هیچ
روشی برای مقابله مستقیم با ایران
ندارد ،اقدام به ترور و حذف فیزیکی
فرماندهان نظامی و دانشمندان ما
میکند که این حرکت نشان از ضعف
و درماندگی آنان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اجرای ۱۰۰۰برنامه فرهنگی
طی  ۱۰ماه در دانشگاه
محققاردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محققاردبیلی
از اجرای یک هزار برنامه فرهنگی در این دانشگاه خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
عباس فنی اصل گفت :از ابتدای سال جاری و
طی  ۱۰ماه گذشته هزار فعالیت فرهنگی که بیش
از  ۹۵درصد آن بهصورت مجازی بوده است؛ در
دانشگاه محققاردبیلی اجرا شده است.
وی افزود :ارتقای کیفی این برنامهها با ایجاد تنوع
در برنامههای فرهنگی از طریق معرفی محورهای ۱۰
گانه دانشگاه بر مبنای مفاد سند دانشگاه اسالمی از
ویژگیهای رویکرد جدید برنامههای فرهنگی دانشگاه
میباشد و معرفی این محورهای  ۱۰گانه موجب شده
است عالوه بر ارتقای کیفی برنامهها تعداد برنامههای
فرهنگی نیز برای اولین بار در دانشگاه به بیش از هزار
برنامهبرسد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محققاردبیلی
به تشریح جزئیات برنامههای فرهنگی اجرا شده طی
ماههای فروردین تا دی سال  ۹۹پرداخت و خاطرنشان
کرد :در محور قرآن و عترت (ع) و ترویج فرهنگ
و ارزشهای اسالمی بیش از  ۱۵۰برنامه فرهنگی و
اجتماعی ،در محور آموزش ،ابتکار ،خالقیت و اشتغال
بیش از  ۲۸۰برنامه ،در محور مناسبتهای ملی مذهبی
و تبلیغات فرهنگی و اجتماعی بیش از  ۱۵۰برنامه،
در محور ارتقای مهارت و هنر بیش از  ۱۰۰برنامه،
در محور گفتمان سازی در راستای ارتقای مشارکت
بیش از  ۵۰برنامه ،در محور مسئولیتپذیری اجتماعی
بیش از  ۴۰برنامه ،در محور ارتقای نشاط اجتماعی
بیش از  ۵۰برنامه ،در محور تقویت مبانی معرفتی و
اخالق حرفهای در سازمان بیش از  ۶۰برنامه ،در محور
سالمت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بیش از ۶۰
برنامه و در محور عفاف و حجاب اسالمی بیش از ۵۰
برنامه در این مدت اجرا شده است.
فنی اصل ضمن تشکر از تالش و همکاری
تمامی زحمتکشان عرصه فرهنگی دانشگاه اعم از نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری ،اعضای شورای فرهنگی
دانشگاه ،مسئولین دانشکدهها و بیش از  ۸۵تشکل
دانشجویی ،به حضور  ۹نفر استاد مشاور فرهنگی و
بیش از ۵۰نفر استاد مشاور انجمن علمی در دانشکدهها
اشاره کرده و افزود :بهمنظور استمرار در توانمندسازی
فرهنگی دانشگاه ،رویکرد مدیریتی اجتماع محور در
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در حال
اجرا میباشد که این مهم عالوه بر افزایش کمی برنامهها
بهافزایشکیفیبرنامههایفرهنگینیزمنجرشدهاست.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه محققاردبیلی افزود:
این فعالیتها منجر به کسب موفقیتهای ارزشمندی
در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی  ۱۰ماه اول
سال جاری شامل کسب  ۸مقام کشوری در جشنواره
بینالمللی حرکت ۳،مقام اول کشوری در جشنواره ملی
رویش ،کسب مقام برگزیده توسط دبیر کانون فیلم و
عکس در جشنواره استانی جوانان ،کسب مقام برگزیده
استانی در زمینه عفاف و حجاب ،کسب  ۵مقام ملی در
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان و کسب
مقام اول استانی و ملی در جشنواره استانی و ملی مالک
اشتر شده است.
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برگزاری جلسه کمیته
استانی دانشجویی و
دانشگاهیان ستاد دهه مبارک
فجر انقالب اسالمی

کمیته استانی دانشجویی و دانشگاهیان ستاد
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در دانشگاه
محققاردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر عزیز
حبیبی رئیس دانشگاه محققاردبیلی و رئیس کمیته
دانشجویی و دانشگاهی ستاد دهه مبارک فجر
انقالب اسالمی استان اردبیل ضمن تسلیت ایام
فاطمیه بر لزوم برگزاری باشکوه برنامههای ایام
مبارک دهه فجر انقالب اسالمی و چهل و دومین
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تأکید
کرد.
وی در ادامه اجرای برنامههای فرهنگی ابتکاری
در ایام مبارک دهه فجر انقالب اسالمی توسط
دانشگاههای استان را الزمه افزایش مشارکت در
این برنامهها دانست و تأکید کرد :مشارکت فعاالنه
و نقشآفرینی مؤثر دانشگاهها در فضای مجازی در
این ایام میتواند اثربخشی این برنامهها را مضاعف
نماید.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی بر برنامهریزی
برای تشکیل گروههای دانشجویی جهت افزایش
مشارکت در برنامهها ،اجرای برنامهها و مناسبتها
بهصورت مجازی ،آشناسازی بیشتر دانشجویان
دانشگاهها با آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی
و استفاده از ظرفیت تشکلهای دانشجویی در
اجرای برنامههای مرتبط با این ایام مبارک تأکید
نمود.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه محققاردبیلی و رئیس شورای
هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاههای استان ضمن تشکر از دانشگاهها برای
مشارکت دانشگاهها جهت برگزاری برنامههای
فرهنگی اثربخش در دانشگاههای استان و تأکید
بر اجرای برنامههایی با هدف تبیین دستاوردهای
انقالب شکوهمند اسالمی ،بر برگزاری برنامههای
مجازی و کارآمد ،برگزاری نمایشگاههای مجازی،
اجرای برنامههایی جهت پاسخگویی به شبهات
اجتماعی و سیاسی ،تجلیل از دانشجویان ممتاز
در زمینههای علمی ،فرهنگی ،پژوهشی و ورزشی،
ارسال پیامک و پیامهای مرتبط با ایام مبارک دهه
فجر انقالب اسالمی در سربرگ اداری دانشگاهها
تأکید نمود.
دبیر کمیته دانشجویی و دانشگاهیان ستاد
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی استان اردبیل
اظهار امیدواری کرد :دانشگاههای استان از
طریق برنامهریزیهایی که انجام خواهند
داد با اجرای برنامههای فرهنگی پرمحتوا،
موفقیتهای نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران را در کنار سایر برنامهها به نسل جوان
انتقال خواهند داد.
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رئیس دانشگاه معین استان اردبیل مطرح کرد:

تالش برای رشد و توسعه استان اردبیل در عرصه علم و فناوری در قالب دانشگاه معین استان
رئیس دانشگاه معین استان اردبیل
از تالش برای رشد و توسعه استان
اردبیل در عرصه علم و فناوری در قالب
دانشگاه معین استان اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در نشست مشترک
هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
آموزش عالی استان و اولین جلسه
شورای مدیریت آموزش عالی استان
اردبیل در دانشگاه محققاردبیلی با بیان
اینکه ایجاد دانشگاه معین در هر استان
بهمنظور تمرکززدایی و شبکهسازی
علمی و همافزایی مؤسسات آموزش
عالی واقع در استانها صورت گرفته
است ،گفت :مشارکت هر چه بیشتر
مؤسسات در تصمیمگیری و تصمیم
سازی های آموزش عالی ،متناسبسازی
و متوازن کردن توسعه مؤسسات نیز از
وظایف شورای مدیریت آموزش عالی
استان خواهد بود.
وی به کاهش بوروکراسی ناشی از
تمرکزتصمیمگیریهاوایجادهماهنگی
و تبادل تجربیات میان ساختارهای
آموزش عالی در این شورا تأکید کرد و

افزود :باید از این فرصت به نحو احسن
استفاده کرده و کارها را با سرعت و
دقت بیشتر انجام دهیم.
حبیبی با بیان اینکه اگر حوزه
فناوری ،دانشگاه و پارک تقویت شود،
انگیزه ورود نسل جوان به دانشگاهها
تقویت خواهد شد ،تصریح کرد :از
فرصت ایجاد شده در قالب دانشگاه
معین و شورای مدیریت آموزش عالی
استان استفاده کرده و برای رشد و

توسعه استان در عرصه علم و فناوری
کوشش کنیم.
دکتر فرزاد میرزایی دبیر هیات
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
دانشگاههای استان اردبیل با اشاره به
سیمای آموزش عالی استان ،گفت:
هیات نظارت ،ارزیابی و تضمین
کیفیت دانشگاههای استان اردبیل دارای
هفت زیرنظام در قالب دانشگاههای
محققاردبیلی ،پیام نور ،آزاد اسالمی،

فرهنگیان ،علمی کاربردی ،فنی
حرفهای ،غیردولتی و غیرانتفاعی با ۴۳
هزار و  ۸۰۰نفر دانشجو است.
وی با اشاره به فرصتها و
چالشهای آموزش در بستر الکترونیک،
ادامه داد :در حال حاضر  ۱۵درصد
دانشجویان استان در مقطع کاردانی۵۸ ،
درصد در مقطع کارشناسی ۱۱ ،درصد
در مقطع کارشناسی ناپیوسته ۱۳ ،درصد
در مقطع کارشناسی ارشد و  ۳درصد در
مقطع دکتری تحصیل میکنند.
دکتر علی مجتهدین دبیر امور
اجرایی دانشگاه معین استان اردبیل با
اشاره به سیاستها و ضوابط اجرایی
حاکم بر سند آمایش آموزش عالی،
گفت :آییننامه پیادهسازی آمایش
آموزش عالی کشور در قالب استانی
آبان ماه سالجاری ابالغ شده است.
وی همچنین وظایف شورای
مدیریت آموزش عالی استان و دانشگاه
معین استان اردبیل را تشریح کرد.
گفتنی است در ادامه روسای
دانشگاههای استان به ارائه نظرات و
پیشنهادات خود پرداختند.

انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محققاردبیلی
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی دکتر داود سیف زاده به
عنوان سرپرست جدید معاونت پژوهش
و فناوری این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در مراسم تکریم و
معارفه معاون سابق و سرپرست جدید
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
محققاردبیلی با بیان اینکه دکتر ابوالفضل
بضاعت پور فردی بی حاشیه ،توانمند،
بیادعا و عالقمند به رشد و اعتالی
دانشگاه بود ،گفت :در طول مدت فعالیت
وی در معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه شاهد فعالیتهای ارزشمند در
این حوزه بودیم.
وی از دکتر بضاعت پور بهعنوان
یکی از گنجینههای علمی دانشگاه نام
برد و افزود :با توجه به سفر علمی دکتر
بضاعت پور به خارج از کشور ،امید
میرود دستاورد این سفر توسعه علمی
بیشتری برای دانشگاه و استان به ارمغان
بیاورد.
حبیبیبابیاناینکهبعدازبررسیهای
فراوان برای تصدی پست معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه به دکتر داود
سیف زاده رسیدیم ،تصریح کرد :دکتر
سیف زاده ردههای مختلف مدیریتی
دانشگاه را تجربه کرده و از نظر ارجاعات
علمی جزو سه نفر اول دانشگاه بوده و
اخیرا ً نیز جزو دانشمندان  ۲درصد برتر
دنیا قرارگرفتهاند.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با بیان
اینکه سرعت عمل در حوزه پژوهش
بسیار مهم بوده و عمده خروجی علمی

دانشگاه نیز از حوزه پژوهش میباشد،
گفت :از دکتر سیف زاده انتظار میرود
سرعت موجود در روند فعالیتهای
این حوزه را افزایش دهد تا پشتیبانی از
فعالیتهای علمی و پژوهشی همکاران
بدون وقفه پیش برود.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه محققاردبیلی
نیز مسئولیت را بسیار سخت و سنگین
دانست و گفت :فردی که مسئولیتی را
بر عهده میگیرد ،باید از فرصت استفاده
کرده و در جهت تحقق منویات سازمان
تالش کند.
وی افزود :موفقیتهای حاصل شده
در دانشگاه حاصل تالش کلیه اساتید،
مدیران و کارمندان است.
دکتر داود سیف زاده سرپرست

جدید معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه ضمن قدردانی از حسن اعتماد
ریاست دانشگاه به وی ،گفت :نهایت
تالش خود را به کار خواهم برد تا
امورات مربوط به حوزه پژوهش و
فناوری بهتر از گذشته و به نحو احسن
پیش رود.
وی با بیان اینکه دانشگاه
محققاردبیلی در حوزه پژوهش طی
سالهای اخیر شاهد رشد کمی و کیفی
بوده است ،اظهار امیدواری کرد :با توجه
به توانمندی مدیران و کارشناسان حوزه
پژوهش و فناوری دانشگاه ،بتوانیم با
تعامل حداکثری شاهد رشد و تعالی هر
چهبیشتردانشگاهباشیم.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون
سابق پژوهش و فناوری دانشگاه نیز
ضمن تقدیر از اعتماد ریاست دانشگاه

در مدت  ۲و نیم سال گذشته به وی،
گفت :به لحاظ سفر علمی به خارج از
کشور نتوانستم بیشتر از این در خدمت
حوزه معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه باشم.
وی با اشاره به افتخارات علمی و
پژوهشی دانشگاه طی سالهای اخیر،
گفت :در حوزه پژوهش و فناوری همه
امور بهصورت گروهی انجام شد و
دانشکدهها نیز در برنامههای این حوزه
پای کار بودند.
گفتنی است در ادامه حکم دکتر
داود سیف زاده بهعنوان سرپرست جدید
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
به وی اعطا و با اهدای لوح و هدیه از
زحمات دکتر ابوالفضل بضاعت پور
معاون سابق پژوهش و فناوری تجلیل
شد.
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رئیس دانشگاه محققاردبیلی:

دانشجویان بسیجی در رشته تحصیلی خود جزو بهترینها باشند

رئیس دانشگاه محققاردبیلی گفت :از
دانشجویان بسیجی انتظار میرود در رشته
تحصیلیخودجزوبهترینهاباشند.
دکتر عزیز حبیبی در مراسم تجلیل از
بسیجیان دانشگاه محققاردبیلی با اشاره به
حمایتهایمجموعهدانشگاهازفعالیتهای
بسیج دانشجویی ،گفت :بسیج دانشجویی
دانشگاه با همت و درایت بسیجیان به جایگاه
برتر کشوری دست یافته است.
وی با بیان اینکه حوزه علم و فناوری
حوزه بسیار مهمی است ،افزود :از
دانشجویان بسیجی انتظار میرود در رشته
تحصیلی خود جزو بهترینها باشند و راه
شهیدان علم و فناوری ازجمله شهید فخری
زاده را ادامه دهند.
حبیبیبابیاناینکهتوانمندسازیدرابعاد
مختلف جزو راهبردهای بسیج دانشجویی
استان است ،تصریح کرد :از بسیج دانشجویی
انتظار میرود جایگاه اصلی خود را که پیرو
والیت و زیر بیرق رهبری بودن است را
حفظکند.
حجتاالسالموالمسلمینعبداهللحسنی
مسئولدفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبری
در دانشگاه محققاردبیلی با اشاره به حمایت
رئیس دانشگاه از برنامههای دینی ،فرهنگی

و مذهبی ،گفت :هماهنگی برگزاری این
برنامهها در دانشگاه محققاردبیلی مثال زدنی
است.
وی از شهید سردار سلیمانی و شهید
دکتر فخری زاده بهعنوان بسیجیان واقعی و
سربازان والیت یاد کرد و افزود :همدلی،
صفا ،صمیمیت و خدمت به خلق از
ویژگیهای یک بسیجی است.
حسنی با بیان اینکه اکنون قدرت در علم
و فناوری و تکنولوژی است ،تصریح کرد:
باید در تمامی حوزهها تالش کنیم و به جایی
برسیم تا قدمی بزرگ برای کشور برداریم.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه محققاردبیلی نیز با اشاره
به حمایت مجموعه دانشگاه از فعالیتهای
تشکلهای دانشجویی ،گفت :تمامی
امکانات الزم در اختیار بخش فرهنگی
دانشگاه است و هیچ بهانهای برای کمکاری
ما وجود ندارد.
دکتر پرویز پرزور مسئول ناحیه بسیج
دانشجویی استان اردبیل نیز با اشاره به روحیه
جوانگرایی و اخالص در دانشجویان
بسیجی ،گفت :جغرافیای مقاومت بسیج
دانشجویی دانشگاهها است و امروز رسالت

ماایجادهستههایمقاومتفکریوگفتمانیدر
دانشگاههااست.
وی تأکید کرد :باید با همکاری بسیج
اساتید و جنش های دانشجویی به سمت علم
تمدن ساز حرکت کنیم.
سرهنگ صمصام حیدری مسئول اشرف
سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل نیز با
اشاره به شعار محوری جشنواره پنجمین
جشنواره ملی مالک اشتر مبنی بر شجاعت و
توکل ،بصیرت و توسل ،مردمی و جهادی،
قاسم سلیمانی شعار محوری ،گفت :ارتقای
پایش وضعیت و عملکرد سازمانی ردههای
بسیج هدف این جشنواره بوده و بسیج
دانشجویی دانشگاه محققاردبیلی موفق به
کسب موفقترین رده بسیج دانشجویی شده
است.
حامد نقی زاده مسئول بسیج دانشجویی
دانشگاه محققاردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی
از فعالیتهای بسیج دانشجویی این دانشگاه،
اظهار امیدواری کرد :با تداوم تالشهای
بسیجیان ،گامهای مؤثری در تمدن سازی و
ظهور انجام دهیم.
گفتنی است در ادامه از بسیجیان فعال
بسیج دانشجویی دانشگاه محققاردبیلی تجلیل
به عمل آمد.

دبیر و نایب دبیر شورای کارمندان دانشگاه محققاردبیلی انتخاب شدند

با رأی اعضای شورای کارمندان
دانشگاه محققاردبیلی ،دبیر و نایب دبیر
شورایکارمندانایندانشگاهانتخابشدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
با رأی اعضای شورای کارمندان دانشگاه
محققاردبیلی،خاقانآزادومهرانباقالچی
به ترتیب بهعنوان دبیر و نایب دبیر شورای
کارمندان دانشگاه محققاردبیلی انتخاب
شدند.
دکتر اردوان قربانی معاون اداری و
مالی دانشگاه محققاردبیلی در نشست با
اعضای شورای کارمندان دانشگاه ضمن
قدردانی از خدمات ارزشمند اعضای دوره
قبلی شورای کارمندان به جهت تالش
برای پیگیری امور صنفی کارمندان ،گفت:

وی رضایتمندی کارکنان را هدف
اصلی هیات رئیسه دانشگاه عنوان کرد و
افزود :از شورای کارمندان دانشگاه بهعنوان
بازوی همکار و مشارکتکننده انتظار میرود
تا دست به دست هم دهیم و مسائل و
مشکالت همکاران را احصا کرده و در
جهت حل آنها تالش کنیم.
دکتر علی خالق خواه مدیر حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه نیز با بیان
اینکه همه کارکنان دانشگاه دغدغه رشد و
توسعه دانشگاه را دارند ،گفت :همانطوریکه
شورای کارمندان در دوره قبلی خدمات
ارزشمندی را انجام دادهاند ،امید میرود
سیاست کلی دانشگاه تعامل ،همکاری است تا با تعامل حداکثری امور مربوط به شورای کارمندان جدید نیز بانی خیر برای
انجام خدمات ارزشمند برای کارکنان باشند.
و استفاده از پتانسیل شورای کارمندان کارکنان غیر هیات علمی را انجام دهیم.

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل
به مناسبت فرارسیدن ایاماهلل  ۹دی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان اردبیل به مناسبت
فرارسیدن ایاماهلل  ۹دی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،متن
این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
امام خامنهای «مدظ ّله العالی» « :فتنه
معنایش این است که یک عدهای بیایند با
ظاهر دوست و دشمن وارد میدان شوند،
فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای
غبارآلود ،دشمن حریص بتواند چهرهی
خودش را پنهان کند ،وارد میدان شود و
ضربه بزند .حادثه  ۹دی یک حادثه ماندنی
در تاریخ ماست .این حادثه بایستی حفظ
شود ،بایستی گرامی داشته شود».
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
هموارهباتکیهبروالیتفقیهوبصیرتملت
شریفایرانتوانستهبربسیاریازنامالیمات
و ناگواریها پیش رو فایق آید .تاریخ انقالب
گواه است که تهدیدها و تحمیلها خللی در
عزم راسخ ملت ایران و عهد مستحکم مردم
با امام و شهیدان ایجاد نکرده است.

ملت ایران در  ۹دی در تجمع عظیم
عاشورایی خود بار دیگر قدرت وحدت
و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند
و نشان دادند که دنیای استکبار نمیتواند
جمهوری اسالمی را از صراط مستقیم
خود منحرف کند ،چرا که این روز پیوند
عاشورایی امامت و امت ،روز نمایش
قدرت نرم جمهوری اسالمی ،روز شکست
فتنه گران و روز تشییع جنازه خائنان به
وطن ،برگ زرین و پر افتخار دیگری در
نظام مقدس جمهوری اسالمی به ثبت
رساند تا جایی که رهبر فرزانه انقالب از آن
با عنوان حماسهای ماندگار نام بردند.

امسال بزرگداشت مراسم  ۹دی ،روز
بصیرت و میثاق امت با والیت و سالگرد
شهادت سردار سلیمانی و همچنین اربعین
شهید فخری زاده از اهمیت ویژهای
برخوردار است چرا که والیتمداری،
دوراندیشی و آخرت نگری جزو مهمترین
ارکان حاج قاسم است.
فتنه سال  ۸۸نتیجه سالها برنامهریزی
دقیق نظام استکبار بود که بهمنظور واردکردن
ضربه نهایی بر پیکر انقالب؛ نتیجهای جز
شکست نداشت و نظام سلطه و طراحان
فتنه را مبهوت کرد .مردم والیت مدار ایران
اسالمی از فتنه خطرناک  ۱۳۸۸سربلند

بیرون آمدند اما ملت با بصیرت ایران باید به
خاطر داشته باشد که فتنههای آینده به مراتب
پیچیدهتر ،گستردهتر و با برنامهریزی دقیقتر
اعمال خواهد شد .نظام استکبار و کسانی که در
داخل ازاینگونه اقدامات حمایت مینمودند و
چهره کریه خود را در پوششهای دیگری
پنهان نمودهاند و مطمئن ًا در صورت پیدا نمودن
فرصت مجدد لحظهای از فتنهانگیزی دیگری
علیه ملت ایران دریغ نخواهند کرد.
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان اردبیل ،اساتید ،کارکنان،
دانشجویان و مردم شریف این استان شکوه
 ۹دی را در صیانت از اقتدار نظام ،ضرورت
حفظ امنیت کشور ،فصل الخطاب بودن
فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی و توجه
به جنگ رسانهای دانسته و ضمن محکومیت
فتنهگران در هر برههای از زمان ،مردم را به
آگاهی و بصیرت هر چه بیشتر دعوت میکند.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
عبداهللحسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل

انتصابسرپرستجدید
دانشکدهعلومدانشگاه
محققاردبیلی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی ،سرپرست جدید دانشکده علوم این
دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی
حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی ،دکتر عبداله برهانی فر بهعنوان
سرپرست جدید دانشکده علوم این دانشگاه
منصوب شد.
دکتر علی خالق خواه مدیر حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه محققاردبیلی در مراسم
تکریم و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید
دانشکده علوم این دانشگاه گفت :فعالیت اصلی ما
در دانشگاه پرورش و تربیت دانشجویان است و
در همین راستا به پژوهش نیز باید توجه جدی
داشته باشیم.
وی به هماهنگی هر چه بیشتر اساتید و کارکنان
دانشکده تأکید کرد و افزود :روند فعلی دانشکده
روند بسیار خوبی است و امیدواریم از این پس نیز
این روند ادامهدار باشد.
خالق خواه تصریح کرد :تبعیت از منویات
مقام معظم رهبری در روشهای مدیریتی،
رعایت انصاف و حسن معاشرت با اساتید،
کارمندان و دانشجویان عزیز ،افزایش کیفیت
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده،
گسترش تعامالت دانشکده با بخشهای اجرایی
مرتبط ،تالش برای اجرای طرحهای تحقیقاتی
تقاضا محور ،توسعه فعالیت انجمنهای علمی،
ارتقا و توسعه آزمایشگاهها ،تسریع و تسهیل
امور ،افزایش درآمدهای اختصاصی دانشکده،
کاهش هزینههای غیرضروری و حذف
هزینههای زائد ازجمله اقدامات مورد انتظار
مجموعه مدیریتی دانشگاه از سرپرست جدید
دانشکده است.
دکتر عبداله برهانی فر سرپرست جدید
دانشکده علوم ضمن تقدیر از اعتماد ریاست
دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده،
گفت :ایجاد فضای آرام و افزایش صمیمیت در
دانشکده ،ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای
علمی و پژوهشی همکاران و انجمنهای علمی،
هماهنگی و تعامل حداکثری با مدیران دانشگاه و
تالش برای راهاندازی رشتههای جامعهمحور از
محورهای اصلی برنامههای ما در دانشکده خواهد
بود.
دکتر داود سیف زاده رئیس سابق دانشکده
علوم نیز گزارشی از فعالیتهای دوساله خود در
دانشکده ارائه کرد.
گفتنی است در ادامه از خدمات دکتر داود سیفزاده
رئیسسابقدانشکدهتجلیلوحکمدکترعبدالهبرهانی
فر بهعنوان سرپرست جدید دانشکده علوم به وی اعطا
شد.
همچنین اعضای حاضر در جلسه به ارائه
نظرات خود پرداختند.
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برگزاری سلسله مسابقات
فرازخوانی قرآن کریم
ویژه اساتید ،کارکنان و
دانشجویان در دانشگاه
محققاردبیلی

معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاهمحققاردبیلی
از برگزاری سلسله مسابقات فرازخوانی قرآن کریم
ویژه اساتید ،کارکنان و دانشجویان در این دانشگاه
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
عباس فنی اصل از برگزاری سلسله مسابقات
فرازخوانی قرآن کریم در دانشگاه محققاردبیلی
خبر داد و گفت :در این مسابقات که در فضای
مجازی برگزار شد ،شرکتکنندگان در چهار رده
اساتید ،کارمندان و همچنین دانشجویان خواهر و
دانشجویان برادر به رقابت پرداختند.
فنی اصل افزود :در این مسابقات شرکتکنندگان
آیات منتخب را به روش تحقیق و با رعایت اسلوب
و قواعد قرائت در مدت زمان معین تالوت نمودند.
معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاهمحققاردبیلی
با تأکید بر لزوم تشویق و حمایت از دانشگاهیان
مشتاق به موضوعات قرآنی ،تصریح کرد :همانگونه
که کنار رقابتهای هنری ،ادبی و علمی که در طول
سال و در قالب برنامههای متعدد برگزار میشود،
برای عالقمندان به موضوعات قرآنی نیز بهمنظور
حمایت و تشویق برنامههای متعددی در نظر گرفته
میشود.
فنی اصل خاطرنشان کرد :با توجه به مشکالت
ایجاد شده ناشی از گسترش بیماری کرونا ،رویکرد
غالب برنامههای فرهنگی ازجمله برنامههای قرآنی
بهصورت برگزاری در فضای مجازی تغییر یافته
است که خوشبختانه در توسعه برنامههای قرآنی
در فضای مجازی پیشرفتهای خوبی حاصل شده
است.
وی اضافه کرد :امیدواریم با استفاده از
ظرفیتهای فضای مجازی و فرصت فراهم شده
از این طریق ،ممارست و تمرین الزم در این رابطه
صورت بگیرد تا در سا ل آینده با برطرف شدن این
بیماری ،همچنان بتوان از فضای مجازی جهت
پوشش گستردهتر فعالیتهای فرهنگی استفاده نمود.
معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاهمحققاردبیلی
با اشاره به نتایج مسابقه فرازخوانی قرآن کریم ویژه
اساتید ،کارکنان و دانشجویان ،گفت :در رده هیأت
علمی ،دکتر بهرام ناصری ،دکتر حبیب مارالیان و
دکتر حسین رحیمی کلور به ترتیب رتبه اول تا سوم
را کسب کردند .در رده کارمندان ،محمد بضاعتپور،
حسین صاحب ،آصف رزمجو به ترتیب رتبه اول
تا سوم را کسب کردند .در رده دانشجویان برادر،
مرتضی یوسفی ،محراب مریخی و محمدرضا احدی
به ترتیب رتبه اول تا سوم و در رده دانشجویان
خواهران ،حمیده درگاهی ،لیال فرد و زهرا عزیز زاده
رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
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جلسه دفاع از  ۲۴کرسی نظریهپردازی در دانشگاه محققاردبیلی برگزار شد

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد
و مناظره دانشگاه محققاردبیلی از برگزاری
۲۴جلسه دفاع از کرسی نظریهپردازی در
این دانشگاه خبر داد.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،دکتر
علی خالق خواه با اعالم این خبر افزود :این
کرسیهای نظریهپردازی از  ۲۹آذر تا ۱۴
دیماه توسط اساتید و پژوهشگران ارائه و
توسط ناقدان مورد نقد قرار گرفت.
وی ادامه داد :کرسی «فرا تحلیل
اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد-
کودک ( )CPRTبر بهبود نشانگان
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش
فعالی» توسط دکتر محمد نریمانی و سارا
تقی زاده هیر ارائه شد که ناقدان آن دکتر
سجاد بشرپور و دکتر سیف اله آقاجانی بود
و کرسی «کاربست مداخالت در اختالل
یادگیری خاص  :مرور سیستماتیک،
تدوین بسته آموزشی ویژه درمانگران» هم
توسط دکتر محمد نریمانی و سمیه عابدی
ارائه و توسط دکتر سیف اله آقاجانی و
دکتر نیلوفر میکائیلی نقد شد.
خالق خواه با بیان اینکه کرسی
«اثربخشی مداخالت روانشناختی بر بهبود
حافظهکاری کودکان مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی :مرور نظاممند»
توسط دکتر محمد نریمانی و سارا تقی زاده
ارائه شد و ناقدان آن دکتر نیلوفر میکاییلی
و دکتر پرویز پرزور بودند ،تصریح کرد:
کرسی «ویژگیهای روانشناختی و
شناختی بیماران مبتال به صرع» هم توسط
دکتر محمد نریمانی و رقیه معزز ارائه و
توسط دکتر علی رضایی شریف و دکتر
اسماعیل صدری نقد شد.
مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد
و مناظره دانشگاه محققاردبیلی اظهار کرد:
کرسی«تبیینمتغیرهایمرتبطبافرسودگی
تحصیلی و طراحی مدل آموزشی
کاهش فرسودگی تحصیلی» توسط دکتر
محمد نریمانی و سودابه رفیق ایرانی ارائه و
توسط دکتر علی خالق خواه و دکتر پرویز
پرزور نقد و کرسی «بررسی و توصیف
چگونگی برنامهریزی عصبی-کالمی
 N.L.Pدر خودتنظیمی عاطفی و تنظیم

شناختی هیجان در نوجوانان نابینا» هم
توسط دکتر محمد نریمانی و الله صنوبر
ارائه و توسط دکتر اکبر عطادخت و دکتر
علی رضایی شریف نقد شد.
این مسئول ادامه داد :کرسی «بررسی
مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان در
دانشآموزان وابسته و غیر وابسته به
اینترنت»توسطدکترمحمدنریمانی،عباس
ابوالقاسمی و بهاره جمشیدی ارائه شد و
ناقدان آن دکتر علی خالق خواه و دکتر
سجادبشرپوربودند.
وی ادامه داد :کرسی «بررسی اثربخشی
افشای هیجانی نوشتاری بر تنظیم هیجانی
دانشآموزان دختر دوره متوسطه و ارائه
یک برنام ه ساختارمند و دائمی ،جهت
تنظیم هیجانات نوجوانان» توسط دکتر
فرناز خدادادی جوکار ،دکتر سید علی
شریفی فرد و دکتر علی خالقخواه ارائه شد
و توسط دکتر پرویز پرزور و دکتر اسماعیل
صدری نقد شد و کرسی «هدفمندی
آفرینش در فلسفه اسالمی و آثار تربیتی
آن» توسط دکتر علی خالق خواه ارائه و
توسط دکتر پرویز پرزور و دکتر اسماعیل
صدری نقد شد و کرسی «نگاهی تربیتی
به نظریه انسان کامل از دیدگاه فالسفه
و عرفای اسالمی» توسط دکتر علی
خالق خواه ارائه شد که ناقدان این کرسی
هم دکتر علی غفاری و دکتر حسین تقوی
بودند و کرسی «رویکردهای تربیت دینی
در عصر معاصر» هم توسط دکتر علی خالق
خواه ارائه شد که دکتر مهدی معینی کیا و

دکتر پرویز پرزور مورد نقد قرار گرفت و
کرسی «عقالنیت و تربیت دینی» هم توسط
دکتر علی خالق خواه ارائه و توسط دکتر
پرویز پرزور و دکتر حسین تقوی نقد شد.
مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد
و مناظره دانشگاه محققاردبیلی اظهار کرد:
کرسی «الگوی تعلیم و تربیت مطلوب
بر اساس دیدگاههای مقام معظم رهبری
(مدظله العالی)» که توسط دکتر علی
خالقخواه و دکتر علی شیخ االسالمی
نقد شد ،توسط دکتر پرویز پرزور و
دکتر سیفاله آقاجانی ارائه شد و کرسی
«کاربست تحلیل روانشناختی رفتارهای
جمعی در بررسی علل پیوستن به گروه
تکفیری-تروریستیداعشمبتنیبرنظریات
روانشناسیاجتماعی»همتوسطدکترپرویز
پرزور ارائه و توسط دکتر مرتضی ابراهیمی و
دکتر علی خالق خواه نقد شد.
وی ادامه داد :کرسی «تحلیلی
روانشناختیبرشخصیت،جهتگیریهای
روانی و رفتارشناسی گروه تکفیری-
تروریستی داعش» توسط دکتر پرویز پرزور
ارائه و توسط دکتر سیف اله آقاجانی و
دکتر مهدی معینی کیا نقد شد و کرسی «
ساختارهای اقتصادی و سیاسی و کاربردی
سازی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» هم
توسط دکتر امین نواختی مقدم ارائه شد که
ناقدان آن دکتر مرتضی ابراهیمی و دکتر
محمدرضاییموالییبودند.
خالق خواه اظهار کرد :کرسی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خبر داد:

انتخاب بسیج دانشجویی دانشگاه محققاردبیلی
بهعنوان موفقترین حوزه قشری بسیج در پنجمین
جشنواره ملی مالک اشتر سازمان بسیج
در سال ۱۳۹۸
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه
محققاردبیلی از انتخاب بسیج دانشجویی این
دانشگاه بهعنوان موفقترین حوزه قشری بسیج
در پنجمین جشنواره ملی مالک اشتر سازمان
بسیج مستضعفین در سال  ۱۳۹۸خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
حامد نقی زاده گفت :طی بررسیهای
انجام شده در اتاق اشراف سازمان بسیج
مستضعفین ،سازمان بسیج دانشجویی کشور
و گزارشهای مکتوب ارسال شده از سوی
سازمان بسیج دانشجویی استان اردبیل در

مورد نحوه عملکرد بسیج دانشجویی دانشگاه
محققاردبیلی در سال  ،۱۳۹۸با عنایت
خداوند متعال و همکاری ویژه مجموعه
دانشگاهی ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه و باالخص حوزه معاونت
فرهنگی و اجتماعی ،طبق اعالم آخرین
گزارش سازمان بسیج مستضعفین ،بسیج
دانشجویی دانشگاه محققاردبیلی مفتخر
به کسب موفقترین حوزه قشری بسیج در
پنجمین جشنواره ملی مالک اشتر سازمان
بسیج مستضعفین شده است.

«بررسی نقاط قوت و ضعف بازیهای
دیجیتال ایرانی مبتنی بر مطالعه کیفی؛ و
ارائه رهنمودهای حرفهای جهت ارتقا
کیفیت بازیها و افزایش بومیسازی این
صنعت» توسط دکتر سید علی شریفی فرد،
دکتر سجاد بشرپور ،سونیا یعقوبی و آرمین
مؤمنی ارائه و توسط دکتر علی خالق خواه
و دکتر اکبر عطادخت نقد شد و کرسی
«بررسی رابطه دامنه حرکتی مفاصل و زمان
شناهای  ۱۰۰ ،۵۰و  ۲۰۰متر کرال پشت
در پسران شناگر نخبه  ۱۲-۱۳ساله» توسط
دکتر آمنه پوررحیم ارائه شد و ناقدان آن دکتر
محسن برغمدی و دکتر ماهرخ دهقانی
بودند.
وی گفت :کرسی «تسبیح موجودات:
(انسان ،حیوانات ،نباتات و جمادات)»
توسط دکتر سیف اله مدبر ارائه شد
که ناقدان آن امین فتحی و دکتر اشرف
میکاییلی بودند و کرسی «شهید مرتضی
مطهری و تربیت اخالق مدارانه» هم توسط
دکتر علی خالق خواه ارائه شد که ناقدان آن
دکتر حسین تقوی و دکتر اسماعیل صدری
بودند.
مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد
و مناظره دانشگاه محققاردبیلی اظهار کرد:
کرسی «دانشگاه و رسالت تولید علمی و
ثروت در آینه تعالیم قران و اهل بیت» توسط
دکتر هادی غائبی ارائه و توسط دکتر احمد
شجاعی و امین فتحی نقد شد و کرسی
«مقایسه اثربخشی روش  SMNو رژیم
غذایی مبتنی بر کاهش کالری در کاهش
وزن ،عزت نفس و آشفتگی روانشناختی
افراد مبتال به اضافه وزن» هم توسط
سیدمحسن نعمتی و دکتر محمد نریمانی
ارائه و توسط دکتر سجاد بشرپور و دکتر
نیلوفرمیکائیلینقدشد.
وی ادامه داد :کرسی « ارائه مدل نظری
و عملیاتی جهت مشاوره پیش از ازدواج
» توسط دکتر اسماعیل صدری ارائه شد
که ناقدان آن دکتر علی خالق خواه و
بهنام علیپور بودند و کرسی «بررسی زکات
و ارتباط آن با مالیات از دیدگاه فقه اسالم»
هم توسط دکتر ایران سلیمانی ارائه شد که
ناقدان آن دکتر عبدالرحیم هاشمی دیزج و
حمید علی نسب بودند.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

برگزاری ۱۸برنامه فرهنگی به مناسبت حماسه ۹دی ،سالگرد شهادت سردار سلیمانی
و اربعین شهادت دکتر فخری زاده در دانشگاه محققاردبیلی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
محققاردبیلیازبرگزاری ۱۸برنامهفرهنگی
به مناسبت سالروز حماسه  ۹دی ،سالگرد
شهادت سردار سلیمانی و اربعین شهادت
دکتر فخری زاده در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عباس فنی اصل گفت :به مناسبت
فرارسیدن سالروز حماسه  ۹دی ،سالگرد
شهادت سردار سلیمانی و اربعین شهادت
دکتر فخری زاده  ۱۸برنامه فرهنگی در
دانشگاهمحققاردبیلیبرگزارخواهد شد.
وی در تشریح این برنامهها ،افزود:
برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه ۹
دی ،سالگرد شهادت سردار سلیمانی و
اربعین شهادت دکتر فخری زاده توسط
ستاد گرامیداشت مناسبتهای ملی و
مذهبی دانشگاه ،طراحی و نصب پیامهای
سردار سلیمانی در ساختمانهای دانشگاه،

برگزاری مسابقات رفیق خوشبخت ما،
بصیرت حماسی و حرف دلت را به سردار
بگو و مسابقه عکس و متن برای شهدا
توسط کانونهای مذهبی دانشگاه ،مسابقه
مجازی دلنوشته برای سردار سلیمانی و
مسابقه مجازی سردار دلها توسط بسیج

دانشجویی ،تهیه و انتشار محتوای فرهنگی
شامل بیانات ارزنده شهید سردار سلیمانی
و شهید دکتر فخری زاده و انتشار بیانات
ارزشمندمقاممعظمرهبریدرزمینهاهمیت
حماسه  ۹دی ،مسابقه در محضر حاج قاسم
توسط هیات مکتب الشهدای دانشجویان،

سخنرانی با موضوع «در  ۹دی چه گذشت؟»
و سخنرانی با موضوع ابعاد ترور شهدای
هستهای ،مسابقه مجازی بیوگرافی شهدای
هستهای و مسابقه مجازی از متن وصیتنامه
شهید سلیمانی توسط جامعه اسالمی
دانشجویان و همچنین مسابقه بیوگرافی
شهدای هستهای ،مسابقه مجازی کتابخوانی
از کتاب خاطرات حاج قاسم و سخنرانی و
مصاحبه به مناسبت سالگرد شهادت سردار
سلیمانی توسط انجمن اسالمی دانشجویان
از برنامههای فرهنگی دانشگاه به مناسبت
فرارسیدن این ایام میباشد.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه با تأکید بر
این که برنامههای مناسبتی دانشگاه توسط ستاد
بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی طرح و
اجرا میگردد ،خاطرنشان کرد :این برنامهها با
مشارکت تشکلهای اسالمی دانشگاه در حال
انجاممیباشد.

انتصاب سرپرست جدید مدیریت برنامه ،بودجه و تشکیالت دانشگاه محققاردبیلی
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی ،سرپرست جدید مدیریت
برنامه ،بودجه و تشکیالت این دانشگاه
منصوبشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی
حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی رئیس
دانشگاه محققاردبیلی ،مهندس نقی مألوفی
بهعنوان سرپرست جدید مدیریت برنامه،
بودجه و تشکیالت این دانشگاه منصوب
شد.
دکتر اردوان قربانی معاون اداری و
مالی دانشگاه محققاردبیلی در آئین معارفه
سرپرست جدید مدیریت برنامه ،بودجه
و تشکیالت دانشگاه ضمن قدردانی از
خدمات محسن عبدی مدیر سابق مدیریت
برنامه ،بودجه و تشکیالت دانشگاه ،خواستار
اهتمام ویژه سرپرست جدید این مدیریت به
توسعه و شکوفایی دانشگاه در بخشهای
مختلفشد.
وی اجرای سیاستها و خطمشیهای
دانشگاه در زمینههای مربوط به امور بودجه

و تشکیالت ،مطالعه و همکاری در اجرای
طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان ،بررسی
رستههای شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه
پیشنهادات اصالحی ،کنترل و نظارت
بر تخصیص عادالنه امتیازات از قبیل
اضافهکاری و پاداش بین کارکنان در راستای
افزایش کارایی و اثربخشی کارکنان ،ارائه

راهنماییها و آموزشهای الزم به کارکنان
واحدهای تابعه در مواقع الزم ،تشریک
مساعی در جهت تأمین و نگهداشت منابع
انسانی موردنیاز دانشگاه از طریق اجرای
طرحهای حقوق و دستمزد ،نظام ارزشیابی
و توانمندسازی نیروی انسانی ،پیگیری
امور مربوط به اخذ مجوز تبدیل وضعیت

استخدامی و همکاری در تبدیل وضعیت
استخدامی کارکنان و نظارت بر آن ،تنظیم
بودجههای پیشنهادی در قالب اهداف و خط
مشی کلی دانشگاه ،نظارت بر نحوه مصرف
اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات
در هریک از واحدها ،دفاع از بودجه پیشنهادی
در مراجع مرتبط ،تحلیل دادههای آماری و
نظارت بر تلفیق ،طبقهبندی و به هنگام سازی
آنها ،ابالغ بودجه مصوب واحدها و توزیع
تخصیص اعتبارات مصوب ،پیش بینی و
برآورد درآمدهای اختصاصی دانشگاه و نظارت
بر نحوه هزینه کرد آن در حوزههای مختلف،
ساماندهی آمار و اطالعات دانشگاه و نظارت
بر تهیه شاخص ها و روشهای تهیه آمار و
اطالعات ،مطالعه و بررسی روشهای کاهش
هزینهها و افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه،
تأمین منابع مالی موردنیاز برای انجام هزینههای
جاری و توسعه عمرانی را ازجمله انتظارات
مجموعه مدیریت دانشگاه از حوزه برنامه،
بودجه و تشکیالت عنوان کرد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه محققاردبیلی ،بنیاد حامیان
دانشگاه و مجمع خیرین مدرسهساز استان اردبیل

تفاهمنامه همکاری سهجانبه میان
دانشگاهمحققاردبیلی،بنیادحامیاندانشگاه
و مجمع خیرین مدرسهساز استان اردبیل
منعقدشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی در مراسم انعقاد این
تفاهمنامه با بیان اینکه بنیاد حامیان دانشگاه
مهرماه سال گذشته تأسیسشده است،
گفت :طی چند ماه گذشته تفاهمنامه
دومین خوابگاه متأهلی خیرساز دانشگاه
منعقدشده و عملیات اجرایی آن در ماههای
آتی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق این تفاهمنامه
مجمع خیرین مدرسهساز استان تعدادی
از دانشجویان کمتوان مالی را طی امسال
و سال آتی مورد حمایت قرار خواهند
داد ،افزود :حضور خیرین در مراکز عالی
استان و بهویژه دانشگاه محققاردبیلی منشأ
خدمات ارزشمند خواهد بود.

جواد قرآن نویس رئیس هیات
مدیره مجمع خیرین مدرسهساز استان
اردبیل با بیان اینکه خداوند را شاکریم
که ارتباط ما با دانشگاه برقرار شده
است ،گفت :قرار بر این شده تا در
خصوص حمایت مالی از دانشجویان
کمتوان مالی بهصورت کام ً
ال محرمانه
اقداماتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه با تمام وجود
در خدمت دانشگاه هستیم ،افزود :در
سالجاری  ۵۰نفر و در سال آتی  ۱۰۰نفر
از دانشجویان کمبضاعت بدون هیچگونه
منتی مورد حمایت مجمع قرار خواهند
گرفت.
قرآن نویس با بیان اینکه در
ساختوساز مدارس استان با کمک

خیرین  ۳۹۶مدرسه در قالب یک هزار و
 ۵۹۰کالس درس ساخته شده و تحویل
آموزش و پرورش شده است ،تصریح کرد:
در رابطه با کودکان بیسرپرست نیز تاکنون
 ۴۰۰دانشآموز تحت پوشش قرار دادیم.
در خصوص کودکان سرطانی نیز در استان
ما یک نفر پیدا نمیشود که فرزند سرطانی
داشته باشد و ریالی در این خصوص هزینه
کرده باشد ،بلکه همه هزینه آن توسط خیرین
پرداختمیشود.
دکتر علی اشرف سلطانی مدیرعامل
بنیاد حامیان دانشگاه محققاردبیلی نیز ضمن
قدردانی از حسن توجه این خیر نیکاندیش
به حوزه آموزش عالی ،با بیان اینکه این بنیاد
در دورههای مختلف نسبت به شناسایی و
معرفی دانشجویان کمتوان مالی به تعداد
موردتوافق طرفین به نماینده مجمع خیرین
مدرسهساز استان اقدام خواهد نمود ،افزود:
در قالب این تفاهمنامه همکاری در راستای
سایر اهداف خیرخواهانه بنیاد نیز انجام
خواهد شد.

بیانیه کانون بسیج اساتید
دانشگاهمحققاردبیلی
به مناسبت  ۹دی

کانون بسیج اساتید دانشگاه محققاردبیلی به
مناسبت  ۹دی بیانیهای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،این بیانیه
به شرح زیر است:
ک َ ٍ
« َو َذ ِّک ْر ُه ْم بِایاماهلل إ ِ َّن فی ذل ِ َ
آلیات ل ِ ُک ِّل
َص َّبارٍ َش ُکورٍ(ابراهیم ،آیه )۵
و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن
ِ
شکیبای
که قطع ًا در این [یادآوری]  ،برای هر
سپاسگزاری عبرتهاست (ابراهیم ،آیه )۵
ایران عزیز و ملت بزرگ آن بحرانهای
زیادی در تاریخ به خود دیده و از دشمنان و
فریبخوردگان و عوامل نفوذی ،زخمها و
رنجهای فراوانی را مشاهده کرده است .حوادث
پس از انتخابات  ،۸۸یکی از پیچیدهترین و
خطرناکترین طرحها و برنامهها برای خدشهدار
کردن «وحدت و امنیت پایدار» کشور بود .این
حوادث آنقدر پیچیده ،غبارآلود و فتنهانگیز بود
که تشخیص سره از ناسره را سخت ،ماهها کشور
را دچار بحران و مایه امید و طمع دشمنان ملت
بزرگ ایران اسالمی شد .وضع حدود  ۲۰نوع
تحریم فلجکننده از سوی سازمان ملل ،رژیم
آمریکا و اروپا از  ۱۹خرداد  ۸۹تا  ۲۱اسفند ۹۱
شاهدی بر این مدعا است.
اما ،برخالف تصور دشمنان و بدخواهان ،ملت
ایران ،ملت امام حسین (ع) ،ملت حماسهها ،ملت
روزهای دشوار و زخمی سربلند بحرانها است .در روز
 ۹دی ،۸۸دست قدرت خدا و روح حسین بن علی(ع)
به امداد آمد و ملت ایران در سایه روشنگریهای مقام
معظم رهبری با بصیرت برآمده از عاشورا و نهضت
حسینی ،حماسه جاودان دی را خلق و پشت حیله
نفوذ را شکسته و پس از ماهها امنیت پایدار را به کشور
برگرداندند.
درود خدا بر ملت بزرگ و زمانشناس ایران
که با بیداری و بصیرت به یاری رهبری امت
آمدند و  ۹دی را در تاریخ به یوماهلل و روز پیوند
امت با والیت ثبت و نگذاشتند که «علی» بیکس
و یار شود .چه راست گفت پیرجماران ما که
«من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده
میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز
در عهد رسولاهلل (ص) و ملت کوفه و عراق در
عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی صلوات اهلل و
سالمه علیهما میباشند».
کانون بسیج اساتید دانشگاه محققاردبیلی
ضمن تسلیت ایام فاطمیه ،اولین سالگرد شهادت
مرد میدان و محبوب قلوب آزادگان سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی و اربعین شهادت دانشمند
دفاعی-هستهای شهید حاج محسن فخری زاده،
یازدهمین سالگرد حماسه جاودان و یوماهلل  ۹دی
را گرامی داشته و همگان را به وحدت و خدمت
حول محور والیت فقیه دعوت مینماید.
کانون بسیج اساتید دانشگاه محققاردبیلی
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برگزاریهشتمینآزمون
استخدامیدستگاههای
اجرایی در دانشگاه
محققاردبیلی

هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در
دانشگاهمحققاردبیلیبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،هشتمین آزمون
استخدامی دستگاههای اجرایی در دانشگاه محققاردبیلی
برگزار شد.
یعقوب نژادمحمد معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداری اردبیل در بازدید از حوزههای امتحانی دانشگاه
محققاردبیلی با اشاره به رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی ،گفت :داوطلبان
و خانوادههای آنان هیچگونه نگرانی در این خصوص
نداشتهباشند.
وی افزود :نتایج این آزمون طی ماههای آتی از طریق
سایت سازمان سنجش اعالم خواهد شد.
گفتنی است این آزمون پنجشنبه یازدهم و جمعه
دوازدهم دیماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه
محققاردبیلیبرگزارمیشود.
دبیر هیات اجرایی دانشگاه خبر داد:

بررسی پرونده 20نفر
ازکارمنداندانشگاه
محققاردبیلیدرهیاتاجرایی
منابعانسانیدانشگاه

مدیر اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
محققاردبیلی از بررسی پرونده  20نفر از کارمندان این
دانشگاه در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،سید ناصر هاشمی
با اعالم این خبر افزود :در جلسه هیات اجرایی منابع انسانی
دانشگاه با تبدیل وضعیت استخدامی عدالت شیرمحمدی،
علی سلیمی ،فریدون آذرمی ،بهزاد الوانی ،جبرائیل عشایری،
محمد جباری ،موسی مکانی ،حسن معانی ،گلناز بشیری،
علی رمضان پور ،اسماعیل پادگانه ،محمدعلی رمضان پور،
زهرا بشیری ،ذکی اله جوادی ،سید ودود اجاللی و علی
بیدار به استناد مفاد بخشنامه جامع خدمت رسانی ایثارگران
مشمول ماده  ۲۱قانون شماره  ۳۷۹۵۹۹مورخ  ۲۵آذرماه
 ۱۳۹۹به رسمی قطعی موافقت به عمل آمد.
وی افزود :تغییر عنوان شغلی پیام عزیزیان از نگهبان به
کارشناس امور اداری و احتساب سابقه خدمت شرکتی میر
عیسی خوشبخت از دیگر مصوبات جلسه هیات اجرایی
منابع انسانی دانشگاه بود.
هاشمی گفت :با انتصاب مهندس نقی مألوفی به سمت
مدیریت برنامه ،بودجه و تشکیالت دانشگاه و ارتقای رتبه
افشار کیانی به رتبه یک موافقت شد.
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رئیس دانشگاه تأکید کرد:

تالش برای ارتقای جایگاه دانشگاه محققاردبیلی در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی

رئیس دانشگاه محققاردبیلی به
تالش برای ارتقای جایگاه این دانشگاه
در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی تأکید
کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در نشست هماندیشی
با اعضای هیات علمی دانشکده علوم
با بیان اینکه این دانشکده بهعنوان
یک دانشکده الگو در حوزه آموزشی،
پژوهشی و فرهنگی درآمده است،
گفت :انجام اقدامات ارزشمند در
وضعیت اقتصادی و کرونایی فعلی
در این دانشکده نشان از پشتکار و
توانمندی همکاران است.
وی با اشاره به افتخارات دانشگاه
محققاردبیلی طی سه سال اخیر ،افزود:
ورود تحسین برانگیز به رتبهبندی تایمز
و کسب رتبه  ۷در بین دانشگاههای
جامع و رتبه  ۹در بین دانشگاههای
وزارت علوم ،قرار گرفتن در زمره
دانشگاههای یک درصد برتر جهان
برای دومین بار ،ورود به رتبهبندی
مدیریت سبز و ارتقای رتبه نسبت به
سال گذشته ،ارتقای چشمگیر تولیدات
علمی نسبت به متوسط تولیدات علمی

کشور ازجمله این افتخارات میباشند.
حبیبی با بیان اینکه رشد علمی
دانشگاه نشان از باال بودن کارایی
تکتک اساتید است ،اظهار امیدواری
کرد :با تالش همدیگر بتوانیم جایگاه
دانشگاه را در رتبهبندیهای ملی و
بینالمللی ارتقا دهیم.
رئیسدانشگاهمحققاردبیلیبااشاره
به انتصاب رئیس فعلی دانشکده علوم
بهعنوان سرپرست معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه ،گفت :وقت گذاری
و تالش شبانهروزی ،رعایت انصاف،

مسئولیتپذیری ،افزایش همدلی بین
همکاران ،افزایش نظم و انضباط کاری
و سرعت در انجام امور ،هماهنگی
کامل با مجموعه مدیریت دانشگاه،
برنامه محوری ،استفاده از خرد جمعی
و اعتقاد به مشورت و دارای سوابق
مدیریتی الزم از ویژگیهای شاخص
رئیس جدید خواهد بود.
دکتر داود سیف زاده رئیس دانشکده
علوم دانشگاه محققاردبیلی نیز ضمن
ارائه گزارشی از فعالیتهای دوساله
خود در دانشکده علوم ،گفت :تأسیس

آزمایشگاههای جدید برای گروههای
آموزشی ،تغییر محل و قفسهبندی انبار
مواد شیمیایی ،رنگآمیزی کالسها،
آمفیتئاتر و سالنهای مشرف به
کالسها ،انجام مطالعات مربوط به
طراحی و احداث رصدخانه در جهت
ترویج علم نجوم و ایجاد جاذبه فرهنگی
دردانشگاه،خریدتجهیزاتآزمایشگاهی
و صدها نمونه با ارزش سنگ ،کانی و
فسیل و اقدام به تعمیر و ارائه خدمات
دستگاههای آزمایشگاهی بیشتر در قالب
آزمایشگاه مرکزی از عمده فعالیتها در
این دو سال بوده است.
وی از انجام برخی اقدامات در
خصوص صرفهجویی در دانشکده نیز
خبر داد و گفت :تالش برای ایجاد
انضباط آموزشی ،تأسیس هستههای
پژوهشی ،اجرای ده ها برنامه فرهنگی
و کسب افتخارات متعدد علمی توسط
اعضای هیات علمی و دانشجویان از
دیگر فعالیتهای شاخص دانشکده
علوم بوده است.
یادآور میشود در این نشست
اعضای هیات علمی دانشکده علوم
نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

پژوهشگران برگزیده دانشگاه محققاردبیلی تجلیل شدند
پژوهشگران برگزیده و پایاننامهها
و رسالههای برتر دانشجویی دانشگاه
محققاردبیلی در جلسه شورای
دانشگاه تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی در این مراسم با بیان
اینکه خوشبختانه در سالهای اخیر
فعالیتهای ارزندهای در حوزههای
مختلف بهویژه در حوزه علمی و
پژوهشی انجام گرفته است ،گفت:
علیرغم اینکه شرایط اقتصادی کشور
بسیار سخت بوده و بحران اقتصادی
ناشی از ویروس کرونا شرایط زندگی
را در دنیا تحت تأثیر قرار داده است،
اما خروجی پژوهشی دانشگاه با
پشتکار همکاران غرورآفرین بوده
است.
وی با بیان اینکه رشد علمی
دانشگاه محققاردبیلی در سال ۲۰۲۰
نسبت به سال  ۲۰۱۷رشد قابلتوجهی
داشته است ،افزود :در خصوص چاپ
کتاب ،هستههای فناور و شرکتهای
دانشبنیان نیز رشد خوبی داشتهایم.
حبیبی با اشاره به ارتقای
قابلتوجه رتبه دانشگاه در
رتبهبندیهای مختلف ملی و
بینالمللی ازجمله رتبهبندیهای
تایمز و گرین متریک ،تأکید کرد:
از همکاران دانشگاهی میخواهم
با همت و تالش بیشتر جایگاه
علمی استان و دانشگاه را بهعنوان
آبروی علمی استان روزبهروز
ارتقا دهند.

رئیس دانشگاه محققاردبیلی با
بیان اینکه در حوزه عمرانی ،کتابخانه
مرکزی و دانشکده جدید علوم
اجتماعی در سالجاری به بهرهبرداری
رسید و اولین خوابگاه متأهلی خیرساز
نیز تا پایان سالجاری به بهرهبرداری
خواهد رسید.
گفتنی است در بخش پژوهشگران
برگزیدهدانشگاهیدکترمحمدنریمانی،
دکتر صیاد اصغری و دکتر علی رضایی
شریف در گروه علمی علوم انسانی
رتبه اول تا سوم ،دکتر فرهاد صادق و
دکتر مجید حسین پور در گروه علمی
فنی و مهندسی رتبه اول و دوم ،دکتر
رضا سیدشریفی ،دکتر نعمت هدایت

و دکتر فرزاد میرزایی در گروه علمی
کشاورزی و منابع طبیعی رتبه اول تا
سوم ،دکتر فرهاد ستاری و دکتر یعقوب
منصوری در گروه علمی علوم پایه رتبه
اول و دوم ،دکتر ابراهیم تقی نژاد از
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
رتبه اول ،دکتر صغری میرارشادی از
دانشکده فناوریهای نوین نمین رتبه
اول و دکتر مهدی معمری از دانشکده
کشاورزی مشگین شهر رتبه اول را
کسب کردند.
در بخش رسالههای برتر
دانشجویی نیز بهزاد تقی پور از گروه
علمی علوم انسانی رتبه اول ،حمیده
فاطمی تاجالدین و رقیه ولیزاده از

گروه علمی کشاورزی و منابع طبیعی
رتبه اول و دوم ،آیت نوری و طالب
عبدی نژاد از گروه علمی علوم پایه
رتبه اول و دوم را کسب کردند.
در بخش پایاننامههای برتر
دانشجویی نیما حسنزاده و
هاجر اسرافیلی از گروه علمی علوم
انسانی رتبه اول و دوم ،علی سیفی،
نوید راسخ و حمید ایستگلدی از
گروه علمی فنی و مهندسی رتبه اول
تا سوم ،فاطمه آقایی از گروه علمی
کشاورزی و منابع طبیعی رتبه اول و
نسرین صداقی و فریبا وثوقی از گروه
علمی علوم پایه رتبه اول و دوم را
کسب کردند.
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صفحه آرائی :ارسالن زادخاک
هیات تحریریه :توحید مهدوی  -علی انوار -شیدا مظفری
شمارهتلفن04531505005:
آدرس وب سایتwww.uma.ac.ir :

رئیس اولین همایش ملی اربعین حسینی:

طی حکمی از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و

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

فناوری صورت گرفت:

انتصاب عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی
بهعنوان نماینده وزارت در
هیئت نظارت بر تشکلهای
اسالمی دانشگاه

طی حکمی از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،عضو هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی
بهعنوان نماینده وزارت در هیئت نظارت بر
تشکلهای اسالمی این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی حکمی
از سوی دکتر منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری ،دکتر شهرام جمالی عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان نماینده وزارت در
هیئت نظارت بر تشکلهای اسالمی این دانشگاه
منصوب شد.
متن حکم دکتر شهرام جمالی به شرح زیر
است:
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی
در آموزش عالی ،به استناد ماده  ۴آییننامه
تشکلهای اسالمی دانشگاهیان و بر اساس
پیشنهاد معاون فرهنگی و اجتماعی ،به مدت دو
سال به سمت نماینده وزارت در هیئت نظارت بر
تشکلهای اسالمی دانشگاه محققاردبیلی منصوب
میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال،
مساعدت رئیس محترم دانشگاه ،همفکری سایر
همکاران و حضور مستمر و مؤثر در جلسات
هیئت نظارت در تقویت مشارکت دانشجویان،
ایجاد فضای پرنشاط در دانشگاه و برقراری ارتباط
سازنده با تشکلهای اسالمی موفق باشید.

رئیس اولین همایش ملی اربعین
حسینی گفت :برگزاری اولین
همایش ملی اربعین عنایت حضرت
سیدالشهدا(ع) بود.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،حجتاالسالموالمسلمین
عبداهلل حسنی مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه محققاردبیلی ضمن تسلیت
ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و
خاطره شهیدان سردار سلیمانی و
دکتر فخری زاده ،برگزاری همایش
ملی اربعین در دانشگاه محققاردبیلی
را عنایت حضرت سیدالشهدا عنوان
کرد و گفت :همه همکاران در
برگزاری این همایش با عشق به امام اولین همایش ملی اربعین از
حسین(ع) تالش کردند.
شبکههای سراسری ،افزود :با
زنده
پخش
وی با اشاره به
همکاری دانشگاهیان ،در درگاه امام

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی با بیان اینکه برگزاری
همایش ملی اربعین کار بسیار
ارزشمندی بود که توسط همکاران
در دانشگاه محققاردبیلی برگزار شد،
گفت :نگاه عالمانه به مباحث مذهبی
و تاریخی و حضور سخنرانان تراز
باال از نقاط قوت این همایش بود.
وی از حمایت دانشگاه
محققاردبیلی برای برگزاری چنین
برنامههایی خبر داد و افزود :در
همین راستا برگزاری اولین همایش
بینالمللی و دومین همایش ملی
اربعین برای سال آینده در هیات
امنای دانشگاه مصوب شده است.
حسین(ع) خالصانه برای برگزاری
گفتنی است در ادامه از عوامل
این همایش در سال آتی تالش برگزاری همایش تجلیل به عمل
خواهیم کرد.
آمد.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

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

سرپرست معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه محققاردبیلی از
انتخاب دو نفر از اعضای هیأت علمی
این دانشگاه بهعنوان اعضای هیات
علمی برتر در حوزه ارتباط با صنعت
و جامعه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر داود سیف زاده با اعالم این خبر
افزود :بر اساس اعالم وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دو نفر از اساتید
دانشگاه محققاردبیلی در لیست اعضای
هیات علمی برتر در همکاری با جامعه
و صنعت قرارگرفتهاند.
وی افزود :دکتر شهرام جمالی
به دلیل مشارکت در طرح راهبردی
امنیت فضای سایبری و اجرای
طرحهای تقاضامحور کاربردی مرتبط
در این حوزه و دکتر اکبر صفرزاده به

دلیل اجرای پروژههای تقاضامحور
از قبیل مدلسازی عددی و فیزیکی
رسوبزدایی از مخزن سد میل و مغان
و سایر طرحهای بین سازمانی مرتبط
و بهکارگیری نتایج این پژوهشها در
سازمانهای متقاضی از طرف وزارت

علوم در لیست اعضای هیات علمی
برتر ارتباط با جامعه و صنعت قرار
گرفتند.
سرپرست معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه محققاردبیلی ادامه
داد :تالش همهجانبه برای تقویت

ارتباط علمی دانشگاه با جامعه و
صنعت را در کنار ارتقای سایر
شاخصهای علمی پژوهشی ملی
و بینالمللی دانشگاه از برنامههای
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
عنوان کردند.
وی با اشاره به انتشار کتابچه معرفی
اعضای هیات علمی برتر در همکاری
با جامعه و صنعت برای اولین بار
از طرف وزارت علوم تصریح کرد:
معیارهای مورد توجه وزارت علوم در
این انتخاب ،مشارکت در فعالیتها و
برنامهریزیهای ملی و منطقهای ،اجرای
قراردادهای پژوهشی تقاضامحور،
ارائه دستاوردهای مهم و مؤثر در رفع
مشکالت کشور و همکاری با نهادها
و صنایع کشور برای بهبود بهرهوری و
کارآیی میباشد.
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همکاران ارجمند:
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