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امام خمینی  )ره(:
باید دانشگاه ها خودکفا بشوند

 که احتیاج به دانش غرب نداشته 
باشند.

کسب رتبه سوم 
کشور توسط دانشگاه 

محقق اردبیلی
 در تعداد واحدهای 

فناور مراکز رشد

کسب رتبه نخست 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

در ثبت پیشنهاده در 
میان دانشگاه های کشور 

طی سال تحصیلی 
۱۳۹۸-۹۹

با پذیرش 65 مقاله؛

همایش ملی نگارش 
و ویرایش زبان 

فارسی در دانشگاه 
محقق اردبیلی  

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل:

دانشگاه محقق اردبیلی 
در جامعه باورسازی 

کرده است 
معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:

هزینه 6 میلیارد تومانی 
در حوزه تربیت بدنی و 
زیرساخت های ورزشی 

دانشگاه طی دو سال

تقدیر معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم از 

معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه

رونمایی از بخش 
عربی سایت دانشگاه 

محقق اردبیلی
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دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای 
با  زیستی  علوم  در  نوین  فناوری های 
دانشگاه  میزبانی  به  و  مقاله   ۶۷ پذیرش 

محقق اردبیلی  برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  دانشگاه محقق اردبیلی  در  رئیس 

گفت:  کنفرانس  این  افتتاحیه 
کنفرانس ها و همایش های علمی 
محل تبادل اطالعات و هم اندیشی 

محققان و پژوهشگران است.
دکتر عزیز حبیبی تصریح کرد: 
دانشگاه محقق اردبیلی  از برگزاری 
گروه های  در  علمی  برنامه های 
حمایت  دانشگاه  متعدد  علمی 
همایش ها  برگزاری  از  و  کرده 
استقبال  علمی  کنفرانس های  و 

می کنیم.
دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
نفر   ۴۰۰ حدود  محقق اردبیلی  
عضو هیات علمی دارد که بیش 
مرتبه  دارای  آنها  درصد   ۶۰ از 
هستند،  استاد  و  دانشیار  علمی 
ادامه داد: این دانشگاه در مهرماه 
شروع  را  خود  فعالیت   ۱۳۵۷

کرده است و امروز توانسته است رتبه های 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  قابل توجهی 

کسب کند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  با اشاره 
تایمز  رتبه بندی  به  دانشگاه  این  اینکه  به 
کسب  با  جهان  برتر  دانشگاه های   ۲۰۲۱
رتبه سوم دانشگاه های جامع کشور ورود 
 ۲۰۲۱ سال  در  افزود:  است،  کرده  پیدا 
تعداد ۴۷ دانشگاه از کشور در جمع ۱۵۲۷ 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه خبر داد:

موافقت قطعی 
شورای گسترش و 
برنامه ریزی آموزش 

عالی با ایجاد ۳ رشته 
جدید در دانشگاه 

محقق اردبیلی 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
قطعی  موافقت  از  دانشگاه  تکمیلی 
شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
عالی با ایجاد ۳ رشته جدید در دانشگاه 

محقق اردبیلی  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری از موافقت قطعی 
شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
مهندسی  رشته های  ایجاد  با  عالی 
در  گیاه پزشکی  گرایش  کشاورزی 
مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشکده 
مغان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مقطع  در  مبلمان  صنایع  مهندسی 
کارشناسی پیوسته و علوم و مهندسی 
جنگل گرایش مدیریت جنگل در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه 
محقق اردبیلی  خبر داد و گفت: پذیرش 
در این رشته ها به صورت روزانه خواهد 

بود.

برتر جهان قرار گرفته است که  دانشگاه 
در  شایستگی  به  محقق اردبیلی   دانشگاه 
رتبه بندی جهانی در بازه ۸۰۰-۶۰۱ جهانی 
و در بین دانشگاه های جامع کشور به همراه 
دانشگاه های کردستان، تبریز، شهید بهشتی 
و یاسوج رتبه سوم، در بین دانشگاه های 

تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه 
هفتم و در بین کل دانشگاه های کشور رتبه 

یازدهم را کسب کرده است.
حبیبی با اشاره به قرار گرفتن دانشگاه 
محقق اردبیلی  در رتبه هفدهم دانشگاه های 
جامع کشور در رتبه بندی ISC در سال 
دانشگاه  علمی  تولیدات  گفت:   ۲۰۲۰
و  دارد  فزاینده ای  رشد  محقق اردبیلی  
تا  باشد  داشته  ادامه  رشد  این  امیدواریم 

این دانشگاه بتواند به یکی از دانشگاه های 
تأثیرگذار منطقه تبدیل شود.

دومین  رئیس  صداقتی  فرزاد  دکتر 
کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوری های 
نوین در علوم زیستی و رئیس دانشکده 
فناوری های نوین دانشگاه محقق اردبیلی  هم 

گفت: اولین دوره این کنفرانس با محوریت 
اپتیک در سال ۹۵ با موفقیت برگزارشده 
علوم  با محوریت  هم  دومین همایش  و 

زیستی در حال برگزاری است.
اینکه علم زیست شناسی  بیان  با  وی 
در جهان از اهمیت باالیی برخوردار است، 
پیکر  با  مستقیماً  علم  این  کرد:  تصریح 

موجودات زنده سروکار دارد.
اینکه  به  اشاره  با  صداقتی 

معضالت  حل  در  نوین  زیست شناسی 
جهان نقش آفرینی می کنند، ادامه داد: هر 
کشوری که در علم زیست شناسی توفیق 
داشته باشد در سایر علوم هم به موفقیت 

دست پیدا می کند.
بین المللی  کنفرانس  دومین  رئیس 
در  نوین  فناوری های  کاربردهای 
دانشکده  رئیس  و  زیستی  علوم 
دانشگاه  نوین  فناوری های 
محقق اردبیلی  ابراز امیدواری کرد 
موجب  بتواند  نشست  این  که 
هم افزایی اطالعاتی پژوهشگران و 

محققان را فراهم کند.
دومین  کرد:  اضافه  صداقتی 
کاربردهای  بین المللی  کنفرانس 
فناوری های نوین در علوم زیستی 
افرادی  آمدن  هم  گرد  هدف  با 
در  مختلف  تخصص های  با  که 
زمینه علوم زیستی مانند بیولوژی، 
بیوانفورماتیک،  بیوتکنولوژی، 
داروسازی و غیره در حال برگزاری 

است.
دبیر  عبدالملکی  آرش  دکتر 
علمی دومین کنفرانس بین المللی 
علوم  در  نوین  فناوری های  کاربردهای 
زیستی هم گفت: دبیرخانه این کنفرانس 
اردیبهشت سال جاری تشکیل شد که در 
این مدت حدود ۹۶ مقاله به این دبیرخانه 

ارسال شده بود.
مقاالت، ۶۷  تعداد  این  از  افزود:  وی 
مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که ۱۸ مقاله 
به صورت سخنرانی و ۴۹ مقاله به صورت 

پوستر ارائه شد.

دومین کنفرانس بین المللی کاربردهای فناوری های نوین در علوم زیستی برگزار شد
با پذیرش 67 مقاله و به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی ؛

ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی 
در رتبه بندی و بومتریک 

دانشگاه های جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

صفحه9
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
پله ای  ارتقای ۱۹۱  از  محقق اردبیلی  
در  محقق اردبیلی   دانشگاه  جایگاه 
رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های جهان 
دانشگاه های  بین  در  پله ای  چهار  و 

کشور در شش ماهه اخیر خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
با  زاده  سیف  داود  دکتر  دانشگاه، 
آخرین  در  گفت:  خبر،  این  اعالم 
رتبه بندی وبومتریکس )ژانویه ۲۰۲۱( 
برای دانشگاه های دنیا  که بر اساس 
تعداد مقاالت  شاخص هایی همچون 
مقاالت  به  ارجاعات  تعداد  پراستناد، 
پژوهشگران در پایگاه گوگل اسکوالر 
و تعداد لینک های دریافتی وب سایت 
دیگر  وب سایت های  از  دانشگاه ها 

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل 
گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در جامعه 

باورسازی کرده است.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
با  دیدار  در  اسحاقی  محمد  سید  دکتر 
محقق  دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای 
دکتر  افزود:  مطلب  این  بیان  با  اردبیلی 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با 
اهتمام و انسجامی که ایجاد کرده است 
توانسته در شرایطی که مشکالت اقتصادی 
و اعتباری وجود دارد، پروژه ها را به خوبی 

مدیریت کند.
دانشگاه  ریاست  کرد:  اضافه  وی 
محقق اردبیلی نشان داده است که با دست 
خالی هم می شود کار کرد و پروژه ها را 
مدیریت کرد و به اهدافی که مردم از ما 

انتظار دارند، جامه عمل پوشاند.
دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  اسحاقی 
پناهگاه مردم جامعه است، تصریح کرد: 
الگوهای ما امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و 
کسانی هستند که در دل تاریخ خوش 

درخشیده اند.
استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 
اردبیل اظهار کرد: ما باید کمک کنیم که 

دانشگاه  سایت  عربی  بخش 
محقق اردبیلی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
از  رونمایی  مراسم  در  محقق اردبیلی  
بخش عربی سایت دانشگاه با بیان اینکه 
دانشجوفرست  کشورهای  جزو  عراق 
راستا  همین  در  است، گفت:  ایران  به 
برای اینکه بسترهای الزم برای جذب 
فراهم  دانشگاه  در  عراقی  دانشجویان 
شود، بخش عربی سایت طراحی و راه 

اندازی شد.
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
دانشگاه  افزود:  اخیر،  سال  سه  طی 
محقق اردبیلی  در سال ۲۰۱۷ با ۲۸ کشور 
بین المللی  علمی  ارتباطات  خارجی 
به  در سال ۲۰۲۰  تعداد  این  و  داشت 
۵۶ کشور از جمله ویتنام، کره، چین، 

منتشر می شود، دانشگاه محقق اردبیلی  
با ۱۹۱ رتبه ارتقا در جهان و ۴ رتبه 
ارتقا در ایران، در جایگاه ۲۱۳۰  جهان 

و ۴۰ کشور قرار گرفت.
وی افزود: در رده بندی این دوره 
نیز همانند ۲.۵ سال اخیر، شاهد تداوم 

مهارت دانشگاهیان در دستگاه های اجرایی 
مورداستفاده قرار بگیرد.

دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  اسحاقی 
باید پاسخگوترین و قانونمندترین دستگاه 
که  کرد  امیدواری  ابراز  باشد،  اجرایی 
همین حفظ  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
انسجام فعلی در تیم مدیریتی پیشرفت 
کرده و در کنار رشد، به توسعه هم برسد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه این دانشگاه مولود انقالب اسالمی 

هند، آلمان، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، 
انگلیس، پرتقال و غیره رسیده است.

بحث  در  کرد:  تأکید  حبیبی 
انجام  بین المللی،  علمی  همکاری های 
کارها و تدوین مقاالت علمی مشترک 
با پژوهشگران و دانشگاه های خارجی 

بسیار مهم است.
ابراهیم رئیس  دکتر محمدتقی آل 

بوده ایم؛  دانشگاه  رتبه  ارتقای  روند 
سال  ماه جوالی  به  نسبت  بطوریکه 
۲۰۱۸ رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در 
در سطح  و  پله  جهانی ۶۱۴   سطح 

کشوری ۱۷ پله ارتقا یافته است.
سیف زاده ادامه داد: همچنین رتبه 

است، گفت: این دانشگاه فعالیت خود 
را با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو در مهرماه 
۱۳۵۷ و زیرمجموعه دانشگاه تبریز آغاز 

کرده است.
دکتر عزیز حبیبی اظهار کرد: دانشگاه 
محقق اردبیلی هم اکنون حدود ۱۱ هزار و 
۵۰۰ نفر دانشجو در ۲۶۰ رشته دارد که 
از این تعداد رشته ها ۶۴ رشته در مقطع 

دکتری است.
وی با بیان اینکه هم اکنون دانشگاه 

گروه همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه محقق اردبیلی  نیز ضمن ارائه 
در  دانشگاه  پیشرفت های  از  گزارشی 
مسیر بین المللی شدن، گفت: در همین 
راستا مجوز جذب دانشجوی غیرایرانی 
شهریه پرداز صادر شده و اولین دانشجو 

نیز از کشور نیجریه جذب شده است.
پیگیری های  به  اشاره  با  وی 

زمانی  بازه  در  محقق اردبیلی   دانشگاه 
به  وابسته  دانشگاه های  بین  در  مذکور 
وزارت علوم ۱۲ رتبه)از ۳۸ در جوالی 
۲۰۱۸ به ۲۶ در ژانویه ۲۰۲۱( و در بین 
دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم 
۹ رتبه )از ۲۸ در جوالی ۲۰۱۸ به ۱۹ در 

ژانویه ۲۰۲۱( ارتقا یافته است. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی  تصریح کرد: در رده بندی 
اخیر، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی 
تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی به 
ترتیب رتبه های اول تا سوم کشور را 
کسب کردند و دانشگاه های واشینگتن، 
ترتیب  به  نیز  هاپکینز  جانز  و  کرنل 
قرار  دنیا  سوم  تا  اول  جایگاه های  در 

گرفتند.

محقق اردبیلی ۴۰۰ نفر عضو هیات علمی و 
حدود ۴۰۰ نفر کارمند دارد، اضافه کرد: این 
دانشگاه در زمره دانشگاه های یک درصد برتر 
جهان قرار گرفته و ۳ نفر از اعضای هیات 
علمی دانشگاه هم در زمره دانشمندان یک 

درصد برتر جهان قرار گرفته اند.
پله ای  ارتقای ۱۹۱  به  با اشاره  حبیبی 
جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی 
وبومتریک دانشگاه های جهان و چهار پله ای 
در بین دانشگاه های کشور ادامه داد: دانشگاه 
 ۲۰۲۱ تایمز  رتبه بندی  به  اردبیلی  محقق 
دانشگاه های برتر جهان با کسب رتبه سوم 

دانشگاه های جامع کشور راه یافته است.
بیان  با  اردبیلی  دانشگاه محقق  رئیس 
اینکه تولیدات علمی این دانشگاه در سال 
 ۱۱۰ رشد   ۲۰۱۷ سال  به  نسبت   ۲۰۲۰
درصدی داشته است، افزود: همه این کارها 
با روحیه جهادی و با همت مضاعف و کار 
مضاعف کارکنان دانشگاه محقق شده است.

 گفتنی است مدیرکل دیوان محاسبات 
استان اردبیل و معاونان این اداره کل از پروژه 
های عمرانی در دست احداث و به بهره 
برداری رسیده دانشگاه محقق اردبیلی بازدید 

کردند.

علمی  رایزن  حضور  برای  انجام گرفته 
دانشگاه  در  عراق  سفارت  فرهنگی  و 
محقق اردبیلی  برای شروع تعامالت علمی 
با دانشگاه های عراق و جذب دانشجویان 
عراقی برای تحصیل در این دانشگاه، افزود: 
برگزاری وبینارهای بین المللی با حضور 

اساتید مطرح جهان نیز تداوم دارد.
اعزام  ظرفیت  افزایش  از  ابراهیم  آل 
دانشجویان دکتری و همکاران هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی  به اسپانیا خبر داد 
دانشگاه  زبان  آزمون  کرد:  خاطرنشان  و 
نیز به منظور رفع مشکل دفاع دانشجویان 
به جای دو بار در سال، به صورت ماهانه 

برگزار می شود.
حسین  دکتر  ادامه  در  است  گفتنی 
محسنی عضو هیات علمی گروه عربی 
دانشگاه توضیحاتی در خصوص بخش 
ارائه و سپس بخش عربی  عربی سایت 

سایت دانشگاه رونمایی شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی وبومتریک دانشگاه های جهان

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل:

دانشگاه محقق اردبیلی در جامعه باورسازی کرده است 

رونمایی از بخش عربی سایت دانشگاه محقق اردبیلی

تجلیل معاون وزیر 
علوم از دو نفر از اعضای 

هیأت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی  به عنوان 

اعضای هیات علمی برتر 
در حوزه ارتباط با صنعت

 و جامعه

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری با ارسال لوحی از دو نفر از اعضای هیأت 
اعضای  به عنوان  محقق اردبیلی   دانشگاه  علمی 
و  صنعت  با  ارتباط  حوزه  در  برتر  علمی  هیات 

جامعه تجلیل کرد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال لوحی از دکتر 
اکبر صفرزاده و دکتر شهرام جمالی اعضای هیأت 
اعضای  به عنوان  محقق اردبیلی   دانشگاه  علمی 
و  صنعت  با  ارتباط  حوزه  در  برتر  علمی  هیات 

جامعه تجلیل کرد.

متن لوح اعضای هیات علمی برتر در حوزه 
ارتباط با صنعت و جامعه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر اکبر صفرزاده
جناب آقای شهرام جمالی

اقتدار  و  فرهنگی  و  دینی  ارزش های  اعتالی 
علمی کشور مرهون تالش ارزشمند عزیزانی است 
آینده ای  خود  پویای  قلم  و  خالق  اندیشه  با  که 
روشن و سرشار از امید را به ایران اسالمی هدیه 

می کنند.
به عنوان:»عضو  را  شما  انتخاب  بدین وسیله 
با جامعه و صنعت  ارتباط  در  برتر  هیات علمی 
و  نموده  عرض  تبریک   » محقق اردبیلی  دانشگاه 
دانش و  را در گسترش  توفیقات روزافزون شما 

اعتالی کشور از درگاه خداوند منان خواهانم.
دانشگاهیان  مشارکت  و  همکاری  امیدوارم 
در بهبود شرایط کشور باهمت عزیزانی همچون 
جنابعالی گسترش یافته و اثربخشی بیشتر دانشگاه ها 

در کشور را شاهد باشیم.
غالمحسین رحیمی

معاونت پژوهش و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی  از کسب رتبه های برتر 
کشوری در حوزه های ترجمه و تألیف 
مستقر  فناور  واحدهای  تعداد  کتاب، 
دوره های  تعداد  و  رشد  مراکز  در 

مهارت افزایی در سال ۱۳۹۸ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این خبر  با اعالم  دکتر داود سیف زاده 
شده  منتشر  گزارش  اساس  بر  افزود: 
توسط اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
همکاری  در  »تحول  طرح  قالب  در 
دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی 
و فناوری با جامعه و صنعت«، دانشگاه 
محقق اردبیلی  در حوزه تعداد واحدهای 
فناور مستقر در پارک های علم و فناوری 
یا مراکز رشد وابسته به دانشگاه با ۱۰۵ 
واحد مستقر حائز رتبه ۳ کشور )بعد از 
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و پیام نور( را 

شده است.
دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
تعداد  حوزه  در  محقق اردبیلی  
کتاب های تألیفی توسط اعضای هیات 
علمی با ۵۲ مورد کتاب تألیفی حائز 
دانشگاه های  از  )بعد  کشور   ۹ رتبه 
عالمه  پیام نور،  تبریز،  بهشتی،  شهید 
و  اصفهان  شیراز،  الزهرا،  طباطبائی، 
صنعتی امیرکبیر( شده است، تصریح 

تعداد  حوزه  در  دانشگاه  این  کرد: 
کتاب های ترجمه شده توسط اعضای 
با ۳۶ مورد کتاب حائز  هیات علمی 
دانشگاه های  از  )بعد  کشور   ۴ رتبه 
عالمه  و  بهشتی  شهید  خوارزمی، 
طباطبائی( و در حوزه تعداد دوره های 
مهارت افزایی برگزارشده با ۲۳۲ دوره 
حائز رتبه ۶ کشور )بعد از دانشگاه های 
صنعتی شریف، شیراز، الزهرا، گیالن و 

صنعتی ارومیه( شده است.
به گفته سیف زاده، گزارش مذکور بر 

اساس اطالعات دریافتی از ۹۵ دانشگاه 
و مرکز آموزش عالی کشور و بر اساس 
فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۸ 

منتشر شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
انتشار  به  اشاره  با  محقق اردبیلی  
گزارش دیگر دفتر ارتباط با جامعه و 
صنعت وزارت علوم با عنوان »پایش 
همکاری های  تحول  طرح  پیشرفت 
دانشگاه ها با جامعه و صنعت«، تشکیل 
شورای ارتباط با جامعه و صنعت برای 

اولین بار در دانشگاه محقق اردبیلی  در 
سطح کشور، تأسیس ۳ پژوهشکده، ۳ 
مرکز تحقیقات و ۱۲ هسته پژوهشی 
فعالیت های  بیشتر  تمرکز  برای 
پژوهشی اساتید روی نیازهای جامعه 
و صنعت، اجرای طرح پژوهشی بین 
با اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد  سازمانی 
ریال در سال ۹۸، قرارگرفتن دانشگاه 
دانشگاه   ۱۱ بین  در  محقق اردبیلی  
فعال در رفع مشکالت جامعه و رونق 
تولید و انتخاب یک طرح بین سازمانی 
دانشگاه به عنوان طرح برگزیده ممتاز 
کشوری، انتخاب ۳ طرح برگزیده در 
راستای رفع مشکالت و بهبود رونق 
برای  برنامه ریزی  دانشگاه،  از  تولید 
در  دانشگاه  فارغ التحصیالن  جذب 
تدوین  و  استان  تولیدی  واحدهای 
مطالعاتی  فرصت  اجرای  و  شیوه نامه 
سال  در  صنعت  و  جامعه  در  اساتید 
از موارد ذکر شده در گزارش  ۹۸ را 
منتشره وزارت در خصوص دانشگاه 

محقق اردبیلی  عنوان کرد.
 سیف زاده، تداوم تالش همه جانبه 
برای ارتقای شاخص های علمی پژوهشی 
ملی و بین المللی دانشگاه و تقویت ارتباط 
علمی دانشگاه با جامعه و صنعت را از 
برنامه های معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه عنوان کرد.

با حضور دکتر محمدزاده خیر اردبیلی؛

تفاهم نامه احداث رصدخانه 
در دانشگاه محقق اردبیلی 

امضا شد

خیر  محمدزاده  عبدالحسین  دکتر  حضور  با 
اردبیلی، تفاهم نامه احداث رصدخانه در دانشگاه 

محقق اردبیلی  امضا شد.
رئیس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  امضای  مراسم  در  محقق اردبیلی   دانشگاه 
تفاهم نامه گفت: ۵۰۰ میلیون تومان از هزینه احداث 
این رصدخانه را دکتر محمدزاده متقبل شده  است و 
۵۰۰ میلیون تومان هم دانشگاه محقق اردبیلی  تأمین 

می کند.
دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه عملیات اجرایی 
فاز اول این رصدخانه به زودی آغاز می شود، ادامه 
استان  در  رصدخانه  ایجاد  برای  سال ۱۳۸۵  داد: 
برای  زمان  آن  در  که  شد  صحبت هایی  اردبیل 
ایجاد این رصدخانه اعالم آمادگی کردیم و حتی 

تلسکوپ هم آن زمان خریداری شد.
ادامه داد: احداث رصدخانه و مکان یابی  وی 
آن دارای حساسیت هایی است به همین دلیل از 
دعوت  مکان یابی  برای  حوزه  این  پژوهشگران 
کرده ایم و محل احداث رصدخانه مکان یابی شده 
به زودی  و  شده  انجام  آن  طراحی  حتی  و  است 

عملیات اجرایی آغاز می شود.
حبیبی اظهار کرد: دکتر محمدزاده از مدیران 
جهادی و کارآفرین کشوری بوده و عضو هیات 

امنای دانشگاه محقق اردبیلی  هم هست.
حسنی  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
نهاد  مسئول  و  اردبیل  استان  دانشگاه های  در 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
انسان  برای  احسان  گفت:  هم  محقق اردبیلی  
ائمه  با خدا و  با احسان  انسان  ماندگار است و 

اطهار معامله می کند.
وی با بیان اینکه دکتر محمدزاده با این کار با 
خدا معامله کرد، افزود: جای رصدخانه در استان 
اردبیل خالی بود و احداث این رصدخانه صدقه 

جاریه برای دکتر محمدزاده است.
دکتر عبدالحسین محمدزاده خیر اردبیلی هم 
گفت: احداث رصدخانه قدم کوچکی در راه کمک 

به پژوهشگران و محققان این حوزه است.
وی ابراز امیدواری کرد که این رصدخانه در 

حوزه آموزش و پژوهش استان مؤثر واقع شود.
با  اخیر،  ماه   ۱۶ در  که  است  ذکر  به  الزم 
خیّرین  هّمت  و  دانشگاه  حامیان  بنیاد  تأسیس 
نیک اندیش و همکاران دانشگاهی، اولین خوابگاه 
متأهلی خیّرساز احداث شده و در روزهای آتی 
به بهره برداری خواهد رسید و خوابگاه خیّرساز 
عملیات  شروع  و  مناقصه  اجرای  حال  در  دوم 
ساختمانی است و مساعدت های مالی قابل توجهی 
از دانشجویان کم بضاعت و نیز تأمین اجاره منزل 
گرفته  صورت  مدت  این  در  متأهل  دانشجویان 

است.

کسب رتبه سوم کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی
 در تعداد واحدهای فناور مراکز رشد

اولین همایش ملی نگارش و ویرایش 
زبان فارسی با پذیرش ۶۵ مقاله در دانشگاه 

محقق اردبیلی  برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط   گزارش  به 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  در مراسم 
افتتاحیه این همایش گفت: گروه زبان و 
قدیمی ترین گروه های  از  فارسی  ادبیات 
ملی  همایش  اولین  که  است  دانشگاه 
نگارش و ویرایش زبان فارسی را برگزار 

می کند.
دکتر عزیز حبیبی با اشاره به اینکه این 
ادامه  آتی هم  در سال های  باید  همایش 
بحث  در  باید  کرد:  اضافه  باشد،  داشته 
گسترش و ترویج زبان فارسی بیش ازپیش 

فعالیت کنیم.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی  
از مهرماه ۱۳۵۷ فعالیت خود را شروع کرده 
و در دامن انقالب اسالمی رشد کرده است، 
افزود: این دانشگاه در طول فعالیت های 
حدود ۴۳ ساله خود افتخارات متعددی 

برای استان و کشور کسب کرده است.
دانشگاه  ورود  افزود:  حبیبی 
محقق اردبیلی  به رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱ 
دانشگاه های برتر جهان با کسب رتبه سوم 
دانشگاه های جامع کشور، کسب رتبه ۳ 
 Green ایران و ۲۰۷ جهان در رنکینگ
سال  در  جهان  دانشگاه های   Metric
۲۰۲۰ میالدی توسط دانشگاه محقق اردبیلی 
در  محقق اردبیلی   دانشگاه  قرارگرفتن   ،
کشور  جامع  دانشگاه های  هفدهم  رتبه 
و   ۲۰۲۰-ISC جهانی  رتبه بندی  در 
قرارگرفتن دانشگاه محقق اردبیلی  در زمره 

دانشگاه های یک درصد برتر جهان از جمله 
این افتخارات است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  اضافه 
کرد: این دانشگاه افتخارات متعدد فرهنگی 
کسب کرده و با نهادهای فرهنگی تعامل 
مثبت و نزدیکی داشته و در حوزه عمرانی 
کتابخانه  ساختمان  جاری  سال  در  هم 
مرکزی و ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 
افتتاح شده و چندین پروژه دیگر هم در 

دست اجرا است.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده 
ادبیات و علوم  انسانی دانشگاه محقق اردبیلی  
هم گفت: هویت هر جامعه به زبان آن 
جامعه است و زبان سازنده هویت جامعه 

است.
وی با بیان اینکه امروزه هویت بشر در 
تعامالت رواج پیدا می کند که این کار در 
بازتولید هویت و جایگاه جغرافیایی ملت 

و کشور را سبب می شود، ادامه داد: زبان 
فارسی یک ارثیه فاخر است و ما باید در 

پاسداشت و گسترش آن تالش کنیم.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی  ادامه داد: نگارش 
خانه تکانی و ویرایش به دنبال زینت دادن 
زبان فارسی است و نگارش و ویرایش 

روح ادبیات است.
عبداهلل بحرالعلومی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اردبیل هم گفت: 
از  فارسی  زبان  دور  نه چندان  درگذشته 
را  و جهان  رفته  فراتر  کشور  سرحدات 

تحت تأثیر قرار داده بود.
وی با بیان اینکه دغدغه های مقام معظم 
رهبری در مورد زبان فارسی برای همه ما 
نقطه کامل است، تصریح کرد: زبان فارسی 
زبانی است که غربی ها برای نفوذ به جهان 
اسالم به فکر ضربه زدن بر این زبان هستند.

عضو  نژاد  رضی  محمد  سید  دکتر 
و  محقق اردبیلی   دانشگاه  علمی  هیات 
دبیر اجرایی اولین همایش ملی نگارش و 
ویرایش زبان فارسی هم گفت: زبان فارسی 
تنها یک زبان نیست بلکه یک فرهنگ و 

هویت است.
وی با بیان اینکه فراخوان این همایش 
اول شهریورماه سال جاری منتشر شد، ادامه 
داد: ۸۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال 
شده بود که ۶۵ مقاله پذیرش نهایی شدند 
و ۱۲ مقاله به صورت شفاهی ارائه می شود.

و  فارسی  زبان  داد:  ادامه  نژاد  رضی 
رسانه ها، نگارش و ویرایش در متون خاّلق، 
عربی در فارسی، بررسی متون نگارش و 
ویرایش، زبان فرنگی در فارسی، شیوه های 
در  محتوا  و  صورت  ویراستاری،  نوین 
نگارش  و  فارسی  زبان  دستور  ویرایش، 
و ویرایش، بالغت و نگارش و ویرایش، 
ویرایش،  و  نگارش  و  سبک  شناسی 
آسیب  شناسی ترجمه، تصحیح نسخه ها، 
راه های پرورش معانی، امالی خط فارسی، 
فلسفۀ ویرایش، نوآوری های کاذب در زبان 
فارسی، آسیب شناسی آموزش زبان فارسی 
در آموزش و پرورش، راهکارهای تقویت 
مهارت نوشتاری در آموزش زبان فارسی 
و خارجی، پیشینه ویرایش متون فارسی، 
بررسی اصول نگارش و ویرایش در متون 
کالسیک فارسی، نگارش و ویرایش فارسی 
در ارتباط با نظریات و مکاتب زبان  شناسی، 
بررسی نگارشی و ویرایشی متون علمی 
این  فارسی محورهای  ادبیات  و  زبان  و 

همایش بودند.

با پذیرش 65 مقاله؛

همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی در دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار شد
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رئیس هیات ممیزه دانشگاه خبر داد:

ترکیب جدید هیات ممیزه 
دانشگاه محقق اردبیلی  

مشخص شد
رئیس هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی  
گفت: با تشکیل اولین جلسه از دوره جدید 
هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی ، ترکیب 
فعالیت های  و  مشخص  هیات  این  جدید 
خود را در حوزه های تخصصی آغاز کردند.

دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اولین  تشکیل  با  گفت:  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشگاه  ممیزه  هیات  جدید  دوره  از  جلسه 
هیات  این  جدید  ترکیب   ، محقق اردبیلی 
مشخص و فعالیت های خود را در حوزه های 

تخصصی آغاز کردند.
ممیزه  هیات  پنجم  دوره  در  افزود:  وی 
اهلل  دکتر  محمدی،  ابوالقاسم  دکتر  دانشگاه، 
اعلمی  محمدتقی  دکتر  و  اسدالهی  شکر 
تحقیقات  علوم،  وزیر  نمایندگان  به عنوان 
دکتر  و  دانشگاه  ممیزه  هیات  در  فناوری  و 
و تحصیالت  آموزشی  معاون  ترحم مصری 
تکمیلی دانشگاه به عنوان عضو هیات ممیزه 

دانشگاه محقق اردبیلی  حضور دارند.

رئیس هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی  
تصریح کرد: طبق انتخابات اخیر هیات ممیزه 
دانشگاه و حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات 
امین  دکتر  صفرزاده،  اکبر  دکتر  فناوری،  و 
دکتر  شایقی،  حسین  دکتر  اصل،  قنادی 
دکتر  احدپور،  صدیف  دکتر  نجاتی،  عباس 
سیدمهدی رضوی خسروشاهی، دکتر محمد 
دکتر  پور،  ابراهیم  حبیب  دکتر  نریمانی، 
پور،  عباس  یوسف  دکتر  ابراهیمی،  مرتضی 
هدایت  نعمت  دکتر  رزمجو،  جبرائیل  دکتر 
هیات  اعضای  به عنوان  قویدل  اکبر  دکتر  و 
فعالیت خود  دانشگاه در دوره جدید  ممیزه 

را آغاز کردند.
هیات  اولین جلسه  در  داد:  ادامه  حبیبی 
ممیزه، دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه به عنوان دبیر هیات ممیزه 
انتخاب شد و با پیشنهاد رئیس هیات ممیزه 
و تائید اعضای هیات، دکتر محمد نریمانی 
گروه  تخصصی  کمیسیون  رئیس  به عنوان 
به عنوان  نجاتی  عباس  دکتر  انسانی،  علوم 
رئیس کمیسیون تخصصی گروه علوم، دکتر 
یوسف عباس پور به عنوان رئیس کمیسیون 
دکتر  و  کشاورزی  علوم  گروه  تخصصی 
کمیسیون  رئیس  به عنوان  صفرزاده  اکبر 
و  انتخاب  مهندسی  و  فنی  گروه  تخصصی 

معرفی شدند.

محمدحسن  دکتر  پژوهشی  طرح 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  یزدانی 
و  پژوهش  در جشنواره  محقق اردبیلی  
نوآوری در مدیریت شهری به عنوان اثر 
شایسته تقدیر شناخته شد و مورد تجلیل 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طرح پژوهشی دکتر محمدحسن یزدانی 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
قابلیتی  فقر  اثرات  »تحلیل  عنوان  با 
سکونتگاه های  در  روانی  سالمت  بر 
کارفرمایی  با  که  اردبیل«  غیررسمی 
دانشگاه محقق اردبیلی  در محور سالمت 
شهری با مشارکت دکتر اصغر پاشازاده 
و  محقق اردبیلی   دانشگاه  دانش آموخته 
دکتر فاطمه زادولی فارغ التحصیل دانشگاه 
تبریز در دوازدهمین جشنواره پژوهش و 
نوآوری در مدیریت شهری مشترک بین 
شهرداری ها  سازمان  و  تهران  شهرداری 
و دهیاری های وزارت کشور به عنوان اثر 

شایسته تقدیر شناخته شده است.
دکتر  با  گفتگو  به  راستا  همین  در 
طرح  زمینه  در  یزدانی  محمدحسن 

پژوهشی منتخب وی پرداختیم.
دکتر محمدحسن یزدانی با بیان اینکه 
طرح کاربردی - نوع ۲، با عنوان »تحلیل 
اثرات فقر قابلیتی بر سالمت روانی در 
سکونتگاه های غیررسمی اردبیل« بهمن ماه 
سال ۱۳۹۸  با حمایت مالی حوزه معاونت 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی  
تصویب و در خردادماه سالجاری با هزینه 
شش میلیون تومان به اتمام رسیده است، 
گفت: طرح  مذکور از نظر هدف کاربردی 
و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی 
شهروندان  تحقیق  آماری  جامعه  و  بود 
بافت های شهری اردبیل بود که با تعداد 

حجم نمونه ۳۵۲ نفر انجام گرفت.
اندازه گیری  ابزار  اینکه  بیان  با  وی 
این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود 
که برای تعیین روائی محتوای سؤاالت 
اساتید  کارشناسی  نظرات  از  پرسشنامه 
و متخصصان مرتبط با این موضوع در 
مورد محتوی آن استفاده شد و پایایی آن 
با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد، 
فقر  شاخص های  سنجش  برای  افزود: 
قابلیتی و سالمت روانی و رابطه بین آنها 
مقایسه  )آزمون های   SPSS نرم افزار از 
میانگین ها/t و ضریب همبستگی پیرسون( 
و برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرها 
و شناسایی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار 
متغیر  تبیین  میزان  و همچنین سنجش 
فقر  متغیرهای  از طریق  روانی  سالمت 
قابلیتی از مدل تحلیل ساختاری حداقل 
 Smart- مربعات جزیی در قالب نرم افزار
PLS و جهت رتبه بندی بافت های شهری 

از مدل کوپراس استفاده شد.

یزدانی با بیان اینکه مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران، با هدف توسعه 
گفتمان علمی، تبادل اندیشه ها، اشتراک 
حوزه  موفق  تجارب  انتقال  و  دانش 
و  پژوهش  جشنواره  شهری،  مدیریت 
نوآوری را یازده دوره برگزار نموده است، 
ادامه داد: رویدادی که در طول بیش از یک 
دهه برگزاری، از سطح شهرداری تهران به 
سطح ملی و بین المللی ارتقا یافته و تالش 
نموده است بستری به منظور هم اندیشی 
حل  برای  دانشگاهی  و  علمی  جامعه 

چالش های شهری را فراهم آورد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی  با بیان اینکه دوازدهمین 
دوره این جشنواره به منظور بسترسازی 
تحقق رویکرد »تهران شهری برای همه« 
با محوریت تاب آوری شهری به صورت 
جشنواره  هفتمین  با  همگام  مشترک 
مدیریت  نوآوری  و  آموزش  پژوهش، 
شهری و روستایی برگزار شد، خاطرنشان 
نهادها،  مشارکت  با  رویداد  این  کرد: 
نوآوری  و  تحقیقات  مراکز  دانشگاه ها، 
شهری، شرکت های دانش بنیان، پارک های 
علم و فناوری، انجمن های علمی و با ایده 
بهره برداری از آخرین تولیدات علمی و 
راهکارهای خالقانه در حل چالش های 

شهری برنامه ریزی شده است.
با  جشنواره  این  اینکه  بیان  با  وی 
دستاوردهای  تبادل  و  شناسایی  هدف 
علمی تجربی در حوزه مدیریت شهری، 
هم افزایی  دستاوردها،  اشتراک گذاری 
علمی از طریق ارتباط با اندیشمندان و 
نخبگان دانشگاهی و تقدیر از آنها در ۱۶ 
محور اصلی و یک محور ویژه )تاب آوری 
شهری( و فراخوان دریافت و داوری آثار 
در چهار دسته مقاله، کتاب، طرح پژوهشی 
و پایان نامه به صورت مجازی برگزار شد، 
گفت: نهایتاً ۱۰۰ اثر در سه دسته آثار برتر، 
آثار برگزیده و آثار شایسته تقدیر مورد 
پذیرش قرار گرفتند و به آنها لوح تقدیر، 
تعلق  نقدی  جایزه  و  جشنواره  تندیس 

گرفت.
یزدانی با اشاره به نتایج طرح پژوهشی 
شکل گیری  روند  داد:  ادامه  شده،  انجام 
دوگانگی و چندگانگی اقتصادی و فضایی 
در شهرها و مناطق عموماً به دنبال انقالب 
شکل گیری  سپس  و  اروپا  در  صنعتی 
کشورهای  در  مدرنیسم  شبه  جریان 

حاشیه ای شروع و به مرور تثبیت شد.
وی با بیان اینکه در ایران نیز از اوایل 
شروع  روند  این  بیستم  قرن  سوم  دهه  
شد که نهایتاً پیشی گرفتن روند سریع 
شهرنشینی از الزامات این رشد باعث ایجاد 
و تجمیع مشکالت متعدد از جمله فقر در 
شهرهای ایران شد، افزود: البته باید گفت 
که فقر یک موضوع قابلیتی است و قابلیتی 
دانستن موضوع فقر عالوه بر آنکه در رفع 
فقر از طریق اجرا و پیگیری سیاست ها 
و اقدامات معطوف به رشد قابلیت های 
است،  برخوردار  ابزاری  ارزش  فردی 

دارای ارزش ذاتی و نهادی نیز هست.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی  اضافه کرد: ارزش ذاتی از آن 
رو است که برخورداری از سواد، آموزش، 
به  سالمتی  و  مناسب  تغذیه  بهداشت، 
خودی خود ارزشمندند و فرد دارای این 
درآمد  امکان کسب  بر  قابلیت ها عالوه 
می تواند از داشتن سواد نیز لذت ببرد، لذتی 
که از مطالعه یک کتاب یا یک روزنامه 
ارزش  دارای  همچنین  می شود.  حاصل 
از  برخوردار  افراد  چراکه  است؛  نهادی 
قابلیت می توانند در اجتماع و فعالیت های 
اجتماعی بدون خجالت و با هویت ظاهر 
شوند و از این طریق شکاف اجتماعی و 

حاشیه نشینی اجتماعی کاسته شود.
یزدانی با بیان اینکه این امر به نوبه 
خود در رشد سرمایه اجتماعی مؤثر است، 
امکان  تنها  نه  قابلیتی  تصریح کرد: فقر 
کسب درآمد را محدود می کند بلکه فرد در 
معرض سقوط و ناتوانی بیشتری خواهد 
بود و عالوه بر نداری، ترس از آینده نیز 
فقدان  اضافه می شود.  فقرا  به مجموعه 

قابلیت ها ممکن است موجب از دست رفتن 
همان درآمد و سرمایه اندک فقرا نیز بشود.

وی ادامه داد: از طرفی مسائل اقتصادی 
نقش  انسان ها  روانی  بهداشت  تأمین  در 
بسیار مهمی ایفا می کند. جامعه با رفع فقر و 
محرومیت می تواند گامی بسیار بزرگ برای 
و شکوفایی  روانی  بیماری های  از  کاستن 
استعدادهای افراد بردارد. متأسفانه در دنیای 
به طور  روانی  بیماری های  امروز  صنعتی 
افزایش است و درمان  فزاینده ای در حال 
بیماری های روانی پرهزینه بر بهره وری فرد، 
عملکرد شغلی، رفاه اقتصادی و اجتماعی 

تأثیرگذار است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
با بیان اینکه سطح درآمد مناسب منجر به 
می شود،  روانی  و سالمت  بهبود سالمت 
سالمت  درآمد،  افزایش  کرد:  خاطرنشان 
داد،  خواهد  افزایش  را  فقرا  عمر  طول  و 
بنابراین توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به 
فقرا، میزان سالمت جمعیت را بهبود خواهد 
بخشید. از طرفی توانایی ها و قابلیت های 

جامعه بر بهداشت روانی آنها مؤثر می باشد.
یزدانی افزود: از طرفی فقر قابلیتی منجر 
به تخریب بیشتر سالمت روانی می شود. افراد 
فقیر با از دست دادن قابلیت نه فقط از نظر 
اقتصادی، بلکه به لحاظ روانی نیز دچار آسیب 
می شوند. سنگینی بار تورم و فقر ناشی از آن 
می تواند افراد را دچار افسردگی، پرخاشگری، 
اضطراب و مشکالت انطباقی نماید تا جایی 
که این مشکالت در شدیدترین حالت باعث 
بروز افکار خودکشی و حتی افکار دیگرکشی 

و پرخاشگری نسبت به همدیگر می شود.
وی گفت: در خصوص فقر قابلیتی و 
انجام  با سالمت روانی تحقیقی  رابطه آن 
نشده است و نوآوری این تحقیق رفع خأل 
محسوب  موضوع  این  حوزه  در  علمی 

می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
اساتید  اینکه سوق دادن تحقیقات  بیان  با 
به  دانشجویان  و  پژوهشگران  دانشگاه، 
بحث های ترکیبی و میان رشته ای از اهمیت 
خاصی برخوردار است، گفت: چالش های 
به وجود آمده در جهان به طور عام و کشور 
ما به طور خاص ناشی از یک متغیر نیست 
و متغیرهای متعددی در این امر دخیل اند و 
صرفاً با مفاهیم یک رشته خاص و محض 
نمی شود آنها را حل کرد و نیاز به مشارکت 
رشته های متعدد برای رفع این مشکل است.

یزدانی ادامه داد: از این رو، نیاز است که 
اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان 
از رشته های مختلف علمی کمک گرفته و 
با متخصصان مختلف علوم دیگر همکاری 
داشته باشند. عالوه بر این، باید اساتید دانشگاه، 
پژوهشگران و دانشجویان مهارت هایشان را 
افزایش داده و تحقیقاتشان را در راستای رفع 

مشکالت جامعه انجام دهند.

طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  عنوان شایسته تقدیر را 
در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری کسب کرد

محقق اردبیلی   دانشگاه  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
برنامه های این پایگاه در دهه فجر را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی 
اصل گفت: همزمان با آغاز دهه فجر مراسم تجدید 
میثاق با شهدا برگزار و طی آن دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی  با حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه 

با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.
وی با بیان اینکه نشست تخصصی بسیجیان دانشگاه 
از دیگر برنامه های پایگاه مقاومت دانشگاه در دهه فجر 

بود، تصریح کرد: برگزاری جلسه حلقه های صالحین و 
برپایی ایستگاه صلواتی و پخش سرودهای انقالبی هم از 

جمله برنامه هایی بود که در دهه فجر برگزار شد.
محقق اردبیلی   دانشگاه  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
برگزاری  انقالب،  مجازی  نمایشگاه  برپایی  افزود: 
مراسم تجلیل از خانواده شهید منتسب به همکاران 
موضوع  با  کتابخوانی  مجازی  مسابقه  و  دانشگاهی 
پایگاه  برنامه های  دیگر  از  انقالب  و  فقیه  والیت 

مقاومت دانشگاه در دهه فجر بود.

تشریح عملکرد پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی در دهه فجر
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بصیرت افزایی، روشنگری و پاسخ به شبهات وظیفه اصلی
 اساتید و نخبگان دانشگاهی است

اهدای احکام اعضای هیات رئیسه شورای صنفی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 

نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 
افزایی،  بصیرت  گفت:  اردبیل  استان 
روشنگری و پاسخ به شبهات وظیفه 
دانشگاهی  نخبگان  و  اساتید  اصلی 

است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین  دانشگاه، 
از  دوره  چهارمین  در  حسنی  عبداهلل 
محوریت  با  اساتید  اندیشه  ضیافت 
دانشگاه  در  اسالمی«  زندگی  »سبک 
وبینار  به صورت  که  محقق اردبیلی 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقالب اسالمی و روح 
پرفتوح امام راحل)ره(، گفت: پیروزی 
در  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
دو  و  چهل  شبانه روزی  تالش  برابر 
ساله دشمنان اسالم در سراسر دنیا با 
فشارهای  بی سابقه ترین  به کارگیری 
جنگ های  حتی  و  روانی  اقتصادی، 
نیابتی و مستقیم و غیره پیروزی بزرگی 

است که باید قدر دانست.
صدر  تحوالت  به  اشاره  با  وی 
ابی طالب  شعب  اگر  افزود:  اسالم، 
را مثال بزنیم، فقط سه سال توانست 

دانشگاه  رئیسه  هیات  حضور  با 
محقق اردبیلی، احکام اعضای هیات رئیسه 
شورای صنفی اساتید این دانشگاه اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در جلسه هیات رئیسه این دانشگاه با بیان 
اینکه شورای صنفی اساتید برای اولین بار 
در دانشگاه محقق اردبیلی  تشکیل شده 
است، افزود: امید می رود اعضای منتخب 
به عنوان بازوی مشورتی در کنار مجموعه 

مدیریت دانشگاه باشند.
وی با بیان اینکه  شورای صنفی اساتید 
می تواند در شوراهای تخصصی دانشگاه 

کند،  مقابله  اسالم  دشمنان  مقابل  در 
سال  اسالمی ۴۲  انقالب  حالیکه  در 
است در برابر تحریم ها قد علم کرده 
شاهد  روزبه روز  و  است  ایستاده  و 

پیشرفت های آن هستیم.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل با اشاره به بیانات سفیر روسیه 
که گفته بود »اگر این تحریم ها علیه 
ما شکل می گرفت بیش از شش ماه 
نمی توانستیم مقابله کنیم«، خاطرنشان 
کرد: وحدت ملی و همت مردم ایران 
فراموش  نباید  هیچ وقت  را  اسالمی 
کرد؛ چراکه این انقالب با خون پاک 

فرزندان این مردم آبیاری شده است.
حسنی با بیان اینکه تنها پرچم دار 
ایران  دنیا  در  محمدی  ناب  اسالم 

پژوهشی،  آموزشی،  شوراهای  جمله  از 
داشته  نماینده  غیره  و  با صنعت  ارتباط 

زمانی  کرد:  تصریح  است،  اسالمی 
شهدا جان خود را فدای این انقالب 
و  اساتید  و  نخبگان  امروز  و  کردند 
بصیرت  با  دارند  وظیفه  دانشگاهیان 
افزایی و روشنفکری و پاسخ به شبهات 
این انقالب را به صاحب اصلی خود، 

منجی عالم بشریت برسانند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
محقق اردبیلی   دانشگاه  در  رهبری 
سبک زندگی اسالمی را از تأکیدات 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم 
گفت:  و  دانست  اسالمی  انقالب 
ترویج  اسالمی  زندگی  سبک  اگر 
نیابد، دشمنان برای زندگی مسلمانان 
برنامه های خطرناکی را آماده کرده و 
در حال ترویج آن هستند که مهم ترین 
آنها متالشی کردن بنیان خانواده است.

باشد، تصریح کرد: قطعاً حضور نمایندگان 
شورای صنفی در این شوراها کمک حال 

مسائل  تشریح  به  همچنین  وی 
مرتبط با زندگی زناشویی با توجه به 

سیره ائمه معصومین)ع( پرداخت.
دبیر  گلی  اسماعیل  دکتر 
دانشگاه  استادان  هم اندیشی  دفتر 
این  ابتدای  در  نیز  محقق اردبیلی  
پیروزی  سالروز  تبریک  با  دوره 
انقالب اسالمی و قدردانی از حضور 
این  در  دانشگاه  اساتید  و عالقمندی 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  افزود:  دوره، 
اسالمی نقشه راه فرا روی کشور در 
سازی  تمدن  و  سازی  جامعه  جهت 
است و باید تالش کرد تا این بیانیه 

شکل عملی به خود گیرد.
وی با اشاره به جایگاه نهاد خانواده 
را  اسالمی  زندگی  سبک  اسالم،  در 
بیانیه  از مهم ترین سرفصل های  یکی 
توجه  با  افزود:  و  کرد  ذکر  دوم  گام 
و  زندگی  سبک  موضوع  اهمیت  به 
گسترش فضای آزاداندیشی موردنظر 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، دوره 

ضیافت اندیشه برگزار می شود.
در  حاضر  اساتید  است  گفتنی 
دوره، نظرات و پیشنهادات خود را در 

طول دوره ارائه نمودند.

معاونان دانشگاه خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی  نیز با بیان اینکه 
تشکیل شورای صنفی اساتید اتفاق مبارکی 
در دانشگاه است، گفت: حضور اساتید 
فرهیخته در این شورا کارایی آن را باال 

خواهد برد.
دکتر عزیز باباپور رئیس شورای صنفی 
اساتید دانشگاه محقق اردبیلی  نیز به ارائه 
برنامه های شورای صنفی پرداخت و سایر 
اعضا نیز به ارائه بیانات و پیشنهادات خود 

پرداختند.

برگزاری وبینار
 »گفتمان انقالب اسالمی 
و دال های بنیادین آن« 

در دانشگاه محقق اردبیلی 

آزاد  وبینارهای  سلسله  از  وبینار  سومین 
اندیشی کانون بسیج اساتید و مرکز هم اندیشی 
 « عنوان  با  محقق اردبیلی   دانشگاه  استادان 
گفتمان انقالب اسالمی و دال های بنیادین آن«  

در دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار شد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
بررسی  و  تحلیل  مدیر  موالیی  محمدرضا 
علمی  هیات  عضو  و  اساتید  بسیج  کانون 
نشست،  این  در  محقق اردبیلی   دانشگاه 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام 
خمینی)ره( و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، 
ماندن گروه ها و جریان های  ناکام  به  اشاره  با 
معارض در ماه ها و سال های اولیه انقالب در 
جهت دهی دال های بر سازنده گفتمان انقالب 
متناسب  معنایی  نظام  و  مفاهیم  اساس  بر 
روند  تشریح  به  خویش،  ایدئولوژی های  با 
اسالمی  انقالب  گفتمان  تثبیت  و  شکل گیری 

پرداخت.
وی تأکید کرد: عناصر برخاسته از آرمان ها 
و ارزش های دینی، انقالبی و سیاسی، درنتیجه 
انقالبی،  جریان های  و  مردم  اجماع  و  اقبال 
ضمن قرار گرفتن در ساختار گفتمان انقالب 
دال  به عنوان  فقیه،  والیت  پیرامون  اسالمی، 
مفصل بندی  اسالمی،  انقالب  گفتمان  مرکزی 

شدند.
مدیر تحلیل و بررسی کانون بسیج اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی  با اشاره به مفهوم برخی 
از دال های بنیادین گفتمان انقالب اسالمی بر 
اساس اسناد باالدستی انقالب، تغییرات نگرشی 
جریان های  مؤثر  شخصیت های  از  برخی 
انقالب  دهه چهارم  تا  اول  دهه  از  را  سیاسی 
گفتمان  دال های  مفهوم  به  نسبت  اسالمی 

انقالب اسالمی، مورد بررسی قرار داد.  
طرح  مدیر  سلطانی  اشرف  علی  دکتر 
علمی  هیات  عضو  و  اساتید  بسیج  برنامه  و 
دانشگاه محقق اردبیلی  نیز با بیان اینکه انقالب 
ادامه  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  به  اسالمی 
بعثت پیامبر)ص( بوده، گفت: امروز بازگشت 
مؤلفه های  تبیین  انقالب اسالمی و  به گفتمان 
احساس  پیش  از  بیش  که  است  آن ضرورتی 

می شود.
اسالمی  انقالب  گفتمان  حفظ  افزود:  وی 
اقتدار  و  حفظ  را  کشور  عمومی  عزت 

بین المللی آن را افزایش خواهد داد.
اساتید  از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنی 
خود  دیدگاه های  طرح  به  شرکت کنندگان  و 

پرداختند.

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

زنان ستون فقرات خانه و خانواده هستند
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: زنان ستون 

فقرات خانه و خانواده هستند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر مرتضی ابراهیمی در برنامه بزرگداشتی 
به مناسبت میالد ام ابیها، حضرت زهرا)س( 
و زادروز بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی امام 
خمینی)ره( با بیان این مطلب افزود: زنان 
اگرچه خود مخلوق خداوند هستند، در 

عین حال منشأ خلقت اند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
زنان  نقش  دربارۀ  محقق اردبیلی  دانشگاه 
نظام هستی  در  آنان  منزلت  و جایگاه و 

سخنانی بیان کرد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه، ضمن تبریک میالد 
دهۀ  بزرگداشت  و  زهرا)س(  حضرت 
انقالب اسالمی، گزارشی کوتاه از  پیروز 
برنامه های فرهنگی اجرا شده در دانشگاه 
ارائه داده و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران 

را گرامی داشت.
برنامه با سخنرانی مریم حامدی مدیر 
بسیج جامعه زنان سپاه حضرت عباس )ع( 

استان اردبیل ادامه یافت.
وی ضمن اشاره به اعتالی جایگاه زنان 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی افزود: روز 

زن، بعد از پیروز انقالب اسالمی در تقویم 
ثبت شد.

حامدی ادامه داد: جمهوری اسالمی نه 
تنها مانع پیشرفت زنان نبوده، بلکه زمینه های 
الزم را برای ارتقای همه جانبه زنان فراهم 

آورده است.

دکتر مسروره مختاری مشاور فرهنگی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم ضمن 
از همکاران و دانشجویانی که در  تقدیر 
کردند،  همکاری  برنامه  تدارک  و  تمهید 
دربارۀ مقام و منزلت حضرت زهرا)س( 

سخنرانی کرد.
وی ضمن اشاره به حدیث قدسی مبنی 
بر اینکه حضرت زهرا)س( واالترین هدف 
افزود:  است؛  هستی  جهان  خلقت  برای 
عبودیت، تسلیم و رضا در برابر مقدرات 
بانوی  پروردگار را عامل رفعت مقام آن 

بزرگوار اسالم است.
حضرت  دربارۀ  کلیپ هایی  پخش 
مولودی خوانی  و  مادر  مقام  و  زهرا)س( 
و پخش شیرینی و پذیرایی و شعرخوانی 
و قرعه کشی در بین شرکت کنندگانی که 
نامشان زهرا یا از القاب حضرت فاطمه)س( 
بود و تجلیل از خانم کمالی به عنوان یکی 
از بانوان فعال و زحمتکش در دانشکده از 

دیگر بخش های این مراسم بود.
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علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
بسیج  سازمان  مسئول  و  انسانی 
یکی  گفت:  اردبیل  استان  اساتید 
امروزی  چالش های  مهم ترین  از 
آن،  نخبگان  و  دانشگاهی  محیط 
نقش فناوری و تکنولوژی در انگاره 
دمکراسی  از  تصویرسازی  و  سازی 
برتر  حکومتی  مدل  به عنوان  غربی 
ایدئولوژی برتر  لیبرالیسم به عنوان  و 

است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  ابراهیمی  مرتضی  دکتر  دانشگاه، 
جنگ  دانشگاهی،  »نخبگان  وبینار 
نرم و چالش های فرهنگی – سیاسی« 
نظام های  ویژگی های  برشمردن  با 
تربیت  نظام های  و  محور  آموزش 
محور، اخالق محوری و پیش گیری 
را از مؤلفه های اصلی نظام های مبتنی 

بر تربیت ذکر کرد.
وی جایگاه فناوری و مصنوعات 
جهان پیشرفته در دانش تجربی و نگاه 
فیزیکال را در مهندسی محاسباتی و 
تأثیرگذار  دانشگاهی  نخبگان  ذهنی 
هوشمند  مهندسی  تالش  و  دانست 
نوین  ابزارهای  از ظرفیت  استفاده  با 
را یکی از حربه های جدی عملیات 

روانی و جنگ نرم ذکر کرد.
کرد:  اضافه  ابراهیمی 
امروزین  تالش  به عبارت دیگر، 
تجربی  دانش  سرپنجه های  با  غرب 
نگاه  در  تردید  و  شک  ایجاد  برای 

استقالل خواهی  شعارهای  بنیادین 
زیرا  است  نخبگان  هویت سازی  و 
قوه  و  حرکت  موتور  می داند  غرب 
اساتید  و  دانشگاه  جامعه،  عاقله 
مرتبت  تنزل  برای  بنابراین  می باشد 
انقالب اسالمی  جایگاه مطالبه گری 
باید مرکز حرکت  در سطح جهانی، 
قدرت سخت افزاری  تولید  محور  و 
و نرم افزاری ملت یعنی دانشگاه مورد 
و  تخریب  تطمیع،  تهدید،  هجمه 

تحریف قرار گیرد
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
بسیج  سازمان  مسئول  و  انسانی 
کرد:  اضافه  اردبیل  استان  اساتید 
لیبرال  اعوجاجی  و  التقاطی  اندیشه 
شعارهای  و  مفاهیم  با  دمکراسی   -
جذاب و ویترینی مانند آزادی انتخاب 

دستاوردهای  از  استفاده سخت  با  و 
دانش تجربی، دنبال اعمال و تحمیل 
جز  راهی  هیچ  که  است  اراده  این 
و  دموکراسی  بستر  در  حرکت 

لیبرالیسم برای پیشرفت نیست.
که  آنجا  از  داد:  ادامه  ابراهیمی 
به  الزام  عدم  هم  لیبرالیسم  الزمه 
زیست  آموزش،  در  هنجاری  تقید 
است  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی، 
امروزین  مؤلفه های  از  یکی  بنابراین 
مؤلفه های  از  استفاده  با  نرم  جنگ 
ایجاد  تجربی  دانش  سخت افزاری 
نخبگان  ذهن   در  خدشه  و  چالش 
دانشگاهی نسبت به داشته ها باور و 
سرمایه های امیدواری انقالب اسالمی 
در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 

است.

مسئول  کالنپا  گلی  اسماعیل  دکتر 
هم اندیشی  دبیر  و  اساتید  بسیج  کانون 
استادان دانشگاه گفت: انقالب اسالمی 
جهان  پدیده های  بی نظیرترین  از  یکی 
راهبری  و  امامت  با  که  است  معاصر 
)ره(  امام  حضرت  روشن بین  روحانی 
صحنه  در  مردم  همیشگی  حضور  و 
توانست دست استبداد، استکبار، استعمار 

و استثمار را از ایران عزیز کوتاه کند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری انقالب 
و  منطقه ای  عرصه های  در  اسالمی 
برای  دشمنان  تالش  به  بین المللی، 
ذهنی  ساحت  در  نرم  تأثیرگذاری 
با  )ره(  امام خمینی  افزود:  دانشگاهیان 
درک درست از جایگاه علم و فرهنگ 
و نخبگان علمی، حوزه و دانشگاه را دو 
بال مهم انقالب ذکر کردند که نخبگان 
فکری آن می توانند نقش مهمی در مقابله 
با تحریف ها، ارتجاع و التقاط در جامعه 

و به ویژه جوانان دانشگاهی بازی کنند.
دبیر  و  اساتید  بسیج  مسئول 
برگزاری  دانشگاه،  استادان  هم اندیشی 
در  را  فرهنگی  های  نشست  سلسله 
رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  راستای 
در  آزاداندیشی  فضای  گسترش  بر 
دو  برگزاری  از  و  عنوان  دانشگاه ها 
 ۲۰ و   ۱۹ روزهای  در  دیگر  نشست 

بهمن امسال خبر داد.
در پایان این وبینار، تعدادی از اساتید 
دیدگاه های  به طرح  و شرکت کنندگان 

خود پرداختند.

فرزند آیت اهلل مصباح یزدی:

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

تصویرسازی از دمکراسی غربی به عنوان مدل حکومتی برتر یکی
 از چالش های محیط دانشگاهی است

راهیابی ۲۵ اثر دانشگاه 
محقق اردبیلی از مرحله 
دانشگاهی به مرحله ملی 

جشنواره رویش

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی  
گفت: مراسم اختتامیه مرحله دانشگاهی نهمین جشنواره 
ملی رویش در بستر فضای مجازی برگزار شد که طی 

آن ۲۵ اثر به مرحله ملی این جشنواره راه یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی 
اصل با اعالم این خبر افزود: این جشنواره در دو سطح 
دانشگاهی و ملی ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی 
دانشگاه های سراسر  اجتماعی  ادبی، دینی و  هنری، 
کشور هرساله توسط دانشگاه ها و معاونت فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار 

می شود.
ملی رویش  دانشگاهی جشنواره  رئیس مرحله 
با اشاره به این که ۱۷۶ اثر از دستاوردهای کانون های 
فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی توسط دبیرخانه 
ارسال  آثار  بین  از  داد:  ادامه  دریافت شد،  جشنواره 
شده به دبیرخانه جشنواره ۱۴۴ اثر قابلیت داوری و 
ارزیابی پیدا کرد و پس از طی مراحل داوری ۲۵ اثر 
در بخش های هنرهای تجسمی، صنایع دستی، عکس، 
ادبی، نمایشنامه، فیلم نامه، تئاتر، فیلم، ایده و همچنین 
کانون برگزیده به مرحله کشوری جشنواره ملی رویش 

راه یافته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در تشریح آثار 
برگزیده راه یافته به نهمین جشنواره ملی رویش اضافه 
کرد: در رشته خوشنویسی اثر محمدتقی محرم زاده، 
در رشته پوستر اثر زهرا اصالنی، در رشته نقاشی آثار 
امیر بیگ زاده و غزال بیگ پور به صورت مشترک، در 
رشته مصنوعات فلزی اثر محمدرضا قاسم پور، در 
رشته مصنوعات چوبی اثر مریم عطاروند، در رشته 
مصنوعات سفالی اثر زهرا اصالنی، در رشته فرش اثر 
حمیرا پیرشریف، در رشته گلیم اثر فروزان قضایی، در 
رشته های نگارگری و تذهیب آثار نرگس سلطان زاده، 
اثر مهرداد سراج جباری، در رشته  در رشته عکس 
شعر اثر محمد نبی خرم، در رشته نثر ادبی اثر راضیه 
محمدی، در رشته داستان کوتاه اثر راضیه محمدی، در 
رشته نمایشنامه اثر امیر شایعی، در رشته فیلمنامه اثر سحر 
مصطفایی، در رشته های تئاتر صحنه ای و رادیویی آثار 
امیر شایعی، در رشته تئاتر خیابانی اثر فاطمه ابراهیمی، 
در رشته فیلم کوتاه اثر سحر مصطفایی، در رشته فیلم 
مستند اثر وحید رشیدزاده، در رشته های ایده اجراشده و 
اجرا نشده آثار مهدی قاسمی به عنوان آثار برگزیده این 
دوره از مرحله دانشگاهی جشنواره ملی رویش انتخاب 

شد و به مرحله ملی این جشنواره راه یافت.     
فنی اصل ادامه داد: ۱۲ اثر نیز به عنوان آثار شایسته 

تقدیر در این دوره از جشنواره معرفی شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی  
با اشاره به افزایش محسوس تعداد آثار ارسال شده به 
دبیرخانه جشنواره رویش دانشگاهی و ارتقای کیفی آثار 
در سال جاری نسبت به سال قبل تصریح کرد: تعداد 
آثار برگزیده راه یافته به مرحله ملی جشنواره رویش 
نیز از ۲۳ اثر در سال قبل به ۲۵ اثر در سال جاری 

افزایش یافته است.

فرزند آیت اهلل مصباح یزدی گفت: 
را  زندگی اش  یزدی  مصباح  آیت اهلل 

فدای انجام وظایف الهی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین علی مصباح 
مراسم  در  مجازی  حضور  با  یزدی 
سالروز  دومین  و  چهل  گرامیداشت 
پیروزی انقالب اسالمی، شهدای انقالب 
ملکوتی  رحلت  اربعین  و  اسالمی 
دانشگاه  در  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
محقق اردبیلی  با بیان این مطلب افزود: 
مصباح  آیت اهلل  دغدغه های  از  یکی 
یزدی این بود که آن چیزی که از عالمان 

دینی انتظار می رود را محقق سازد.
وی با بیان اینکه طبق احادیث علمای 
شیعه مرزبانان اندیشه اسالمی هستند که 
باید از مرزهای فکری دین مبین اسالم 
دفاع کنند، تصریح کرد: مرحوم آیت اهلل 
باید  مصباح یزدی دغدغه داشتند که 
جامعه با گسترش دین داری در سطوح 
مختلف اصالح کرد که دراین خصوص 

حضور و مجاهدت داشتند.
فرزند آیت اهلل مصباح یزدی اضافه 
کرد: آیت اهلل مصباح یزدی بر این باور 
بود که همه رفتارها و کنش های فردی، 
اجتماعی و حتی عبادی انسان ها تا آنجا 

آیت اهلل مصباح یزدی زندگی اش را فدای انجام وظایف الهی کرد

که در اختیار فرد است، را اگر آگاهانه 
اما اگر  انجام دهد دارای ارزش است 
از روی عادت و بدون فکر باشد فاقد 

ارزش است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  هم 
فناوری  گفت: وضعیت تولید علم و 
کشور در قبل از انقالب اسالمی مناسب 
نبود اما امروز به برکت انقالب اسالمی 
زیر ۱۰  رتبه  نوآورانه  فناوری های  در 

جهانی داریم.
دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه یکی 
اسالمی  انقالب  ارزشمند  کارهای  از 
در  که  است  بانوان  به  دادن  جایگاه 

راستای رفتار پیامبر اکرم )ص( با زنان 
جامعه است، تشریح کرد: قبل از انقالب 
اسالمی حدود ۵ درصد دانشجویان و 
اساتید دانشگاه های  حدود ۱۸ درصد 
کشور را خانم ها تشکیل می دادند که 
هم اکنون  اسالمی  انقالب  برکت  به 
حدود ۵۵ درصد دانشجویان و حدود 
تشکیل  خانم ها  را  اساتید  درصد   ۳۳

می دهند.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل هم گفت: مرحوم آیت اهلل مصباح 
یزدی از روز اول یار و یاور و انصار 

ولی فقیه زمان بوده و در کنار امام و رهبری 
بودند.

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی اضافه کرد: مرحوم آیت اهلل مصباح 
یزدی با طمأنینه به شبهات و شیطنت های 
پاسخ  اسالمی  انقالب  و  نظام  دشمنان 
مستدل می دادند و در مقابل دشمنان سینه 

سپر می کردند.
وی اضافه کرد: دشمنان نظام و انقالب 
اسالمی علیه رهبری، سپاه انقالب اسالمی، 
علمای دین و نیروهای ارزشی تبلیغات 
می کند و باید مراقب باشیم و از رهبری، 
نظام و انقالب اسالمی به صورت مستدل 

دفاع کنیم.
مدیر حوزه های علمیه استان اردبیل 
هم گفت: مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی 
با درک دقیق موقعیت، اقدام به تولید علم 

کردند.
مهدی  حجت االسالم والمسلمین 
مصباح  آیت اهلل  اینکه  بیان  با  نوروزی 
امام  بزرگ  مؤسسه  تأسیس  با  یزدی 
خمینی )ره( به تربیت شاگرد با رویکرد 
الهی اقدام کرد، افزود: امروز حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها وظیفه دارند جهت 
جامعه  سازی  الهی  برای  علم  تولید 

اقدامات الزم را انجام دهند.
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دانشگاه  دانشجویی  معاون 
سال  دو  طی  گفت:  محقق اردبیلی  
گذشته حدود ۶ میلیارد تومان در حوزه 
ورزشی  زیرساختی های  و  تربیت بدنی 

این دانشگاه هزینه شده است.پ
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر معرفت سیاهکوهیان با اعالم این 
خبر افزود: حدود ۵ میلیارد تومان از این 
هزینه ها جهت ساخت استخر آموزشی 
دانشگاه هزینه شده است که این پروژه 
حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: از این مبلغ حدود ۵۰۰ 
میلیون تومان بابت اعزام دانشجویان به 
مسابقات  برگزاری  ورزشی،  مسابقات 
درون دانشگاهی در حوزه دانشجویی و 

کارکنان و تهیه جوایز هزینه شده است.
دانشگاه  دانشجویی  معاون 

 ۳۵۰ حدود  داد:  ادامه  محقق اردبیلی  
تومان صرف خرید دو دستگاه  میلیون 
انجام  اسکن جهت  و فوت  نیرو  تخته 

تحقیقات در حوزه علوم ورزشی شده 
و حدود ۱۵۰ میلیون تومان هم صرف 
ساخت دو زمین چمن مصنوعی فوتسال 

خواهران  خوابگاه  بخش  در  والیبال  و 
شده است.

هزینه  کرد:  اضافه  سیاهکوهیان 
ورزشی،  سالن های  روشنایی  تعمیرات 
بهبود فضاسازی ورزشی محیط دانشگاه 
 ۵۰ حدود  در  نیز  دوچرخه  خرید  و 

میلیون تومان هزینه داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد: دانشجویان 
استفاده  بیشترین  دانشگاه  کارکنان  و 
ممکن از اماکن ورزشی دانشگاه را داشته 
سالمتی  الزمه  ورزش  که  چرا  باشند 
جسمی و روحی اعضای جامعه است.  

دانشگاه  دانشجویی  معاون   
سال  دو  طی  گفت:  محقق اردبیلی  
گذشته حدود ۶ میلیارد تومان در حوزه 
ورزشی  زیرساخت های  و  تربیت بدنی 

این دانشگاه هزینه شده است.

برگزاری وبینار »پگاه 
خورشید )انقالب اسالمی 
و تکامل جامعه بشری(«

وبینارهای  سلسله  از  وبینار  دومین 
مرکز  و  اساتید  بسیج  کانون  آزاداندیشی 
با  محقق اردبیلی   دانشگاه  استادان  هم اندیشی 
و  اسالمی  )انقالب  خورشید  پگاه   « عنوان 
تکامل جامعه بشری(« در دانشگاه محقق اردبیلی  

برگزار شد.
دکتر  دانشگاه،،  عمومی  روابط  گزارش  به 
معارف  گروه  علمی  هیات  عضو  فتحی  امین 
اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی  در وبینار »پگاه 
جامعه  تکامل  و  اسالمی  )انقالب  خورشید 
مردم  اراده  را  اسالمی  جمهوری   ، بشری(« 
مالک مملکت  پادشاهان  عنوان و تصریح کرد: 
و جان و مال مردم بودند و نگاه ها از پایین به 
دعوت  با  را  این  )ره(  راحل  امام  که  بود  باال 
به خویشتن و ارزش ها به عنوان اساس انقالب 

اسالمی، تغییر داد.
انبیاء  نقش  تاریخ و  فلسفه  به  اشاره  با  وی 
متأسفانه  افزود:  بشری  جامعه  تکامل  در  الهی 
بشری  جامعه  پیشرفت  و  تکامل  در  انبیا  نقش 

مغفول مانده است.
اسالمی  معارف  گروه  علمی  هیات  عضو 
رسالتی  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  دانشگاه 
پی  در  اسالمی  انقالب  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
جهانی سازی مهدویت و توحید محوری است 
و بدون شک مقدمه ای برای ظهور منجی عالم 

بشریت خواهد بود.
به  اشاره  با  تشریح سخنان خود،  در  فتحی 
آیه ۱۱ سوره مبارکه رعد» إَِنّ اهللَ اَل یَُغیُِّر َما بَِقْومٍ 
که  نظامی  در  افزود:   » بَِأنُْفِسهِْم  َما  یَُغیُِّرواْ  َحتَّی 
رشد و پیشرفت آن بستگی به اراده مردم دارد، 
خیلی از حل مسائل مهم آن نیز به رشد فکری، 
بصیرت و انتخاب مردم بستگی خواهد داشت.
کانون  مسئول  کالنپا،  گلی  اسماعیل  دکتر 
بسیج اساتید و دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه 
باور  سه  با  )ره(  خمینی  امام  حضرت  گفت: 
اقیانوس ملت  باور به خدا، مردم و خود  مهم، 
کم  خود  روح  و  درآورد  حرکت  به  را  ایران 
وی  برداشت.   جامعه  از  را  تحقیر  و  پنداری 
افزود: امام به معنی واقعی به نقش مردم ارزش 
نامیدن  »ولی نعمت«  نظیر  عباراتی  و  بود  قائل 
مردم و »میزان« دانستن آراء آنان نشان از عمق 

باور ایشان به مردم و حضور مردم است.
هم اندیشی  دبیر  و  اساتید  بسیج  مسئول 
نشست های  سلسله  برگزاری  دانشگاه،  استادان 
آزاداندیشی را در راستای تأکیدات مقام معظم 
در  آزاداندیشی  فضای  گسترش  بر  رهبری 
دیگر  نشست  برگزاری  از  و  عنوان  دانشگاه ها 

در روز ۲۰ بهمن ۹۹ خبر داد.
و  اساتید  از  تعدادی  وبینار،  این  پایان  در 
خود  دیدگاه های  طرح  به  شرکت کنندگان 

پرداختند.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

هزینه 6 میلیارد تومانی در حوزه تربیت بدنی و زیرساخت های ورزشی دانشگاه طی دو سال

مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ  رئیس 
از  محقق اردبیلی   دانشگاه  اطالع رسانی 
کتابخانۀ مرکزی و  رتبه نخست  کسب 
مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی  
دانشگاه های  میان  در  پیشنهاده  ثبت  در 
 ۱۳۹۸-۱۳۹۹ تحصیلی  سال  در  کشور 

خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر حبیب شهبازی شیران گفت: بر اساس 
گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران، دانشگاه های برگزیده در 
ثبت و همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها 
و پیشنهاده ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-

۱۳۹۸ معرفی شدند که در این میان، به 
ترتیب دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشگاه 
و  تربیت مدرس  دانشگاه  بهشتی،  شهید 
دانشگاه تبریز رتبه های نخست تا چهارم 
ثبت پیشنهاده دانشگاه های ایران و دانشگاه 
فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه 
محقق اردبیلی   دانشگاه  و  تربیت مدرس، 
رتبه های نخست تا چهارم همانندجویی را 
در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ به دست 

آورده اند.
وی افزود: بر اساس مادۀ ۲ فصل دوم 
آیین نامهٔ ثبت و اشاعۀ پیشنهادها، پایان نامه ها 
و رساله های تحصیالت تکمیلی و صیانت 

به مناسبت میالد با سعادت حضرت 
فاطمه )س( مراسم گرامیداشت روز زن در 

دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
اردبیل ضمن تبریک روز مادر و والدت 
انقالب  بنیان گذار  و  زهرا )س(  حضرت 
اسالمی امام خمینی )ره( از عوامل اجرایی 
برنامه قدردانی کرده و با اشاره به الگوبرداری 
زن مسلمان ایرانی از حضرت زهرا )س( به 

نقش زنان در اجتماع پرداخت.
در  مفتخرم  داد:  ادامه  محمدلو  فریبا 
جمع دانشجویان و جوانان هستم، جوانانی 
که اینجا جمع شده اند شاید درک کاملی 
از دوران پیشرفت بانوان نداشته باشند ولی 
کسی مثل بنده دوران قبل از انقالب را درک 
کرده ام و امروزه این تفاوت فاحش پیشرفت 

از حقوق پدیدآوران در آن ها که در تاریخ 
۶ آذرماه ۱۳۹۵  به تصویب وزارت علوم، 
مؤسسه ها  رسیده،  فناوری  و  تحقیقات 
موظف هستند، پیشنهاد پارساهای مصوب 
دانشجویان خود را که طبقه بندی )محرمانه، 
خیلی محرمانه، سری، به کلی سری، یا مانند 
آن ها( ندارند، در سامانه های اطالعاتی ثبت 
و تأیید و متن کامل آن ها را در قالب و 
می کند،  تعیین  ایرانداک  که  شیوه ای  به 

بارگذاری کنند.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ  رئیس   
محقق اردبیلی   دانشگاه  اطالع رسانی 
خاطرنشان کرد: تعداد پایگاه ها و ناشران 
الکترونیکی آنالین و آفالین تحت پوشش 

آموزش،  و  درمان  بهداشت،  حوزه  در 
فرهنگ، سیاست، اقتصاد و مهم تر از همه 

علم را می بینیم.
وی افزود: به عنوان مثال قبل از انقالب 

اطالع رسانی  مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ 
دانشگاه در حال حاضر بالغ بر هزار و ۳۶۳ 
طریق  از  آن ها  اسامی  که  رسیده  عنوان 
http://gigalib.org/databases. لینک
و  اساتید  و  بوده  رویت  قابل   aspx
دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه می توانند از این امکانات در جهت 
غنای فعالیت های علمی خود بهره برداری 

کنند.
شهبازی شیران تشریح کرد: از تاریخ 
۸ دی ماه ۱۳۹۹  دسترسی کاربران دانشگاه 
نور«؛  »سمیم  نرم افزار  به  محقق اردبیلی  
و  اسالمی  متون  مشابهت یاب  نرم افزار 
انسانی فارسی و نرم افزار »نورالیب«؛ پایگاه 

در استان اردبیل مجبور بودیم حتی برای 
بیماری زنان و زایمان و حوزه های مربوط 
به آن به پزشکان مرد مراجعه کنیم اما امروز 
بحمداهلل در استان حدود ۱۵ فوق تخصص 

اّطالعاتی دریافت و دانلود کتب فارسی 
اسالمی و انسانی نیز برقرار شده و کلیۀ 
اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده 
از نام و رمز کاربری ویژۀ خود می توانند 
آیکون  ما«  »پایگاه های  گزینۀ  بخش  از 
Noormags در پورتال کتابخانۀ مرکزی 

از این خدمات استفاده کنند.
به  بخشیدن  سرعت  داد:  ادامه  وی 
گسترش  اطالعات،  بازیابی  و  ذخیره 
آموزش های تخصصی، کسب و ارتقای 
پایگاه های  در  اطالع یابی  مهارت های 
عموم  دسترسی  زمینۀ  ایجاد  اطالعاتی، 
کتاب های  مجموعۀ  به  دانشگاهیان 
ناشران و شناساندن آثار معتبر علمی و 
تازه های پژوهش در زمینه های مختلف 
علمی، دینی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی و 
تاریخی، افزایش سرعت در فرآیند امانت 
دهی کتاب، ارتقای سطح کیفی خدمات 
جستجو،  زمان  کاهش  کتابخانه ای، 
خودکارسازی سیستم بازگشت منابع و 
دسترسی  برای  آن ها  دوبارۀ  طبقه بندی 
بهتر مراجعه کنندگان، بررسی موجودی 
کتاب ها با سرعت باال، بهره گیری بهینه 
از زمان و نیروی انسانی و غیره از جمله 
اهدافی است که در کتابخانۀ مرکزی و 
مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی  

دنبال می شود.

زنان و زایمان داریم.
محمدلو ادامه داد: به برکت انقالب 
نسبت  دانشجویان دختر  تعداد  اسالمی، 
در  و  داشته  چشم گیری  رشد  پسر  به 
حوزه جذب اساتید زن نیز شاهد جذب 
حداقلی ۳۰ درصدی زنان نسبت به مردان 

هستیم.
بانوان  امور  دفتر  توسط  مراسم  این 
دانشگاه محقق اردبیلی  با همکاری انجمن 
علمی ادیان و عرفان و کمیسیون تخصصی 
ازدواج، امور زنان و خانواده مجمع جوانان 
استان اردبیل به مناسبت والدت با سعادت 
مراسم  مادر  روز  )س(  فاطمه  حضرت 
جشن و گرامیداشت مقام زن را در سالن 
اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
برگزار شد و در این برنامه از بانوان موفق 

تجلیل به عمل آمد.

کسب رتبه نخست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه در ثبت پیشنهاده در میان دانشگاه های 
کشور طی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹
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وبینار آموزشی »فرآیند اجرایی دوره های 
فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت« 

در دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
فناوری  و  پژوهش  معاون  داود سیف زاده 
دانشگاه محقق اردبیلی  در این وبینار با اشاره 
فرصت  دوره های  اجرای  بسزای  تأثیر  به 
با  دانشگاه  تعامالت  ارتقای  در  مطالعاتی 
جامعه و صنعت و توصیه به همکاران برای 
شرکت در این دوره ها، انتخاب موضوعات 
پژوهشی هدفمند و تقاضامحور را گامی مهم 
در شناسایی و رفع معضالت مبتال به جامعه 

و صنعت برشمرد.
به  دانشگاهی  همکاران  افزود:  وی   
موضوع فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و 
صنعت نه به عنوان الزام، بلکه به عنوان فرصتی 
و  جامعه  با  دانشگاه  تعامل  ارتقای  برای 
صنعت و اثربخشی اساتید در حل مشکالت 

جامعه توجه نمایند.
دبیرخانه  رئیس  محمدی  ولی  دکتر 
هیأت اجرایی جذب دانشگاه محقق اردبیلی  
با اشاره به الزام گذراندن فرصت مطالعاتی 

مجری پرس تی وی گفت: مسلمان 
شدن من متأثر از انقالب اسالمی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مرضیه 
هاشمی در نشست »افول هژمونی آمریکا« در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: 
بعد از تأثیرپذیری از انقالب اسالمی حدود ۲ 

و نیم سال مطالعه کردم و مسلمان شدم.
وی با بیان اینکه به مسلمان شدن و 
به جمهوری اسالمی ایران افتخار می کنم، 
که  می دانم  وظیفه  خود  بر  کرد:  تصریح 
به عنوان فردی که در آمریکا زندگی می کردم، 
واقعیت های این کشور را برای دانشجویان و 

جوانان بیان کنم.
هاشمی افزود: زمانی که انقالب اسالمی 
ایران پیروز شد آمریکا در اوج قدرت بود و 
ایران هیچ چیزی نداشت و به مانند عربستان 

در جامعه و صنعت برای تبدیل وضعیت 
اعضای هیأت علمی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ 
دوره پیمانی و یا رسمی آزمایشی را آغاز 
کرده اند، مطابق آیین نامه استخدامی اعضای 
هیأت علمی توضیحاتی در این خصوص 

ارائه نمود.
دکتر مهدی داوری رئیس مرکز ارتباط 
دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی 
در  وبینار  این  گفت:  نیز  محقق اردبیلی  

به  و  می گرفت  دستور  آمریکا  از  فعلی 
خواسته های آمریکا چشم می گفت.

اینکه ۶  بیان  با  مجری پرس تی وی 
شرکت بزرگ صاحب ۹۰ درصد رسانه های 

 ۱۴ و   ۱۲ ماده  »د«  بند  اجرای  راستای 
آیین  نامه استخدامی اعضای هیأت علمی 
)بند های ۳ و ۵ پیوست شماره ۳ مصوبه 
پنجم  دوره  از  عادی  نشست  اولین  دهم 
هیأت امنای دانشگاه مورخ هشتم مردادماه 
بند ۴-۳ ماده ۴ شیوه نامه  سال ۱۳۹۷( و 
اعضای  بیشتر  آشنایی  به منظور  وزارتی، 
هیأت علمی با فرایند اجرایی و جزئیات 

موضوع برگزار شد.

آمریکا است، ادامه داد: هدف این شرکت ها 
قدرتمند  و  آمریکا  از  مثبت  تصویرسازی 
نشان دادن آن است به همین دلیل این رسانه ها 
ابتدا برای کودکان کارتون سازی کرده و سپس 

وی در خصوص مفاد آیین نامه اجرایی 
وزارتی، شیوه نامه اجرایی دانشگاه، لزوم اجرای 
دوره و بهره مندی از این ظرفیت برای ارتقای 
امتیازات  تعامالت بین دانشگاه و صنعت و 
تشویقی دوره برای اساتید و افزایش ارتباطات 
علمی عضو هیأت علمی با مراکز اجرایی و 
واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط با تخصص 
عضو هیأت علمی در اجرای طرح های بین 
سازمانی و پایان نامه های کاربردی و همچنین 

فرایند اجرایی دوره توضیحاتی ارائه داد.
داوری افزود: فایل آیین نامه اجرایی وزارتی، 
فرایند  فلوچارت  دانشگاه،  اجرایی  شیوه نامه 
اجرایی و آخرین اخبار و اعالم نیاز سازمان ها 
و دستگاه های اجرایی متقاضی همکاری در 
اجرای دوره های فرصت مطالعاتی، از سایت 
دانشگاه، منوی معاونت پژوهشی، صفحه  مرکز 
ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی و زیر منوی 
فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه در لینک 
https://uma.ac.ir/page.php?slct_

pg_id=۷۸۵۳  قابل دسترسی است.
سؤاالت  به  ادامه  در  است  گفتنی 

شرکت کنندگان در وبینار پاسخ داده شد.

با ساخت سریال هایی کودکان و بزرگساالن را 
شستشوی مغزی می کنند.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: وقتی 
صحبت از آمریکا می شود هدف یک مرز و 
کشور و محیط خاص نیست بلکه هدف شیوه 

برخورد است.
فرد  آمریکا  از  چه بسا  کرد:  اضافه  وی 
شایسته ای بیرون بیاید و چه بسا در کشور افراد 

خائنی بیرون بیایند.
فنی اصل ادامه داد: گاهی از محیط آن چنانی 
آمریکا انسان هایی بیرون می آیند که افتخار جامعه 

هستند و این توفیق الهی است.
گفتنی است این نشست به همت بسیج 
دانشجویی دانشگاه برگزار شد و  نشست با 

پرسش و پاسخ به پایان رسید.

برگزاری وبینار آموزشی »فرآیند اجرایی دوره های فرصت مطالعاتی اساتید 
در جامعه و صنعت« در دانشگاه محقق اردبیلی

هاشمی، مجری پرس تی وی در دانشگاه محقق اردبیلی: 

مسلمان شدن من متأثر از انقالب اسالمی است 

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

همایش اربعین در سال 
۱۴۰۰ به صورت بین المللی 

برگزار می شود

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل از برگزاری همایش اربعین 

در سال ۱۴۰۰ به صورت بین المللی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی در مراسم 
تجلیل از سازمان ها و نهادهای مشارکت کننده در 
اینکه استان اردبیل استانی  بیان  با  همایش اربعین 
حضرت  و  حسینیت  به  مشهور  و  داراالرشاد 
همایش  این  برگزاری  گفت:  است،  ابوالفضل)ع( 

قدمی برای اربعین سیدالشهدا در اردبیل بود.
وی با اشاره به شور و شعور عزاداری اردبیلی ها 
در ایام محرم و صفر، افزود: جای جلسات علمی و 
حضور عالمانه در این خصوص خالی بود که جای 
خوشحالی است دانشگاه های استان در این خصوص 
ورود کرده و اقدام به برگزاری یک همایش علمی در 

خصوص اربعین کردند.
حسنی با بیان اینکه اولین همایش علمی اربعین 
به نحو احسن در دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار شد، 
تصریح کرد: این همایش طی سال های آتی با حضور 
دانشمندان برجسته ملی و بین المللی در ایام اربعین 

برگزار خواهد شد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  با 
بیان اینکه در ایام خاص کرونایی و زمانیکه پیاده روی 
اربعین تعطیل شد، ورود عالمانه به برگزاری یک 
همایش علمی در خصوص اربعین کار بسیار خوبی 
بود، افزود: بعد از برگزاری موفق اولین همایش ملی، 
برگزاری اولین همایش بین المللی و دومین همایش 
ملی اربعین در سال آتی در هیات امنای دانشگاه 

مصوب شد.
جامعه  با  راستا  همین  در  اینکه  بیان  با  وی 
المصطفی، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت 
اولیه صورت  باقرالعلوم هماهنگی های  و دانشگاه 
گرفته است، گفت: دبیرخانه دائمی این همایش نیز 
در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تشکیل شده و امید می رود با تداوم برگزاری این 
همایش پژوهشگران با ارائه اسناد و تولیدات علمی 
الزم در مسیر دستگاه امام حسین)ع( نقش آفرینی 

کنند.
دکتر محمد حسن زاده دبیر اجرایی این همایش 
نیز با بیان اینکه سازمان ها و دستگاه های اجرایی در 
این همایش فاخر سنگ تمام گذاشتند،  برگزاری 
خیریه،  امور  و  اوقاف  خصوص  این  در  گفت: 
دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد اسالمی، پیام نور 
و فرهنگیان، حوزه هنری، تبلیغات اسالمی، سپاه 
و  صدا  دانشجویی،  بسیج  و  عباس)ع(  حضرت 
سیما و شهرداری بیشترین همکاری را با دانشگاه 

محقق اردبیلی  داشتند.
گفتنی است در ادامه از سازمان ها و نهادهای 
به عمل  تجلیل  این همایش  در  کننده  مشارکت 

آمد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ما 
دانشگاهیان باید راه و رسم شهدا را ادامه 
داده و در پایه گذاری تمدن نوین اسالمی 

نقش آفرینی کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
از  تجلیل  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
برادر شهید عسگر معانی و افتتاح نمایشگاه 
عکس و پوستر مجازی دهه فجر انقالب 
در  انقالب«  دوم  عنوان»گام  با  اسالمی 
دانشگاه محقق اردبیلی  ضمن تبریک دهه 
فجر با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی به راحتی به دست نیامده است، 
شهدا  معظم  خانواده  ایثارگری  گفت: 
مثال زدنی  شهدا  مادران  و  پدران  به ویژه 
است؛ چراکه فرزندان دلبند خود را در 
مقدس  نظام  کیان  از  دفاع  و  اسالم  راه 

جمهوری اسالمی فدا کردند.
وی با بیان اینکه مهندس حسن معانی 
برادر شهید عسگر معانی از همکاران ساعی 
ما در دانشگاه می باشد، افزود: ما نیز باید راه 
و رسم شهدا را ادامه داده و در پایه گذاری 

تمدن نوین اسالمی نقش آفرینی کنیم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
نیز  محقق اردبیلی   دانشگاه  در  رهبری 
ارزش و عظمت شهدا را بسیار باال دانست 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد:

دانشگاهیان در پایه گذاری تمدن نوین اسالمی نقش آفرینی کنند

و افزود: شهادت باالترین مقام برای هر 
انسانی است.

باید  اینکه در راه شهدا  بیان  با  وی 
دین  راه  در  قدمی  تا  باشیم  قدم  ثابت 
اسالم برداشته باشیم، گفت: همیشه باید 
ایثارگران،  شهدا،  قدردان  و  قدرشناس 
آنان  خانواده های  و  آزادگان  جانبازان، 

باشیم.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه 
مقامت دانشگاه محقق اردبیلی  نیز با بیان 
اینکه افتخار دانشگاه محقق اردبیلی  در این 
است که جمعی از خانواده های منتصب 

به شهدا و ایثارگران در آن شاغل هستند، 
گفت: از جمله فعالیت های بسیار سخت 
ما در پایگاه مقاومت راضی کردن خانواده 
شهدا برای حضور در مراسم تجلیل از آنان 

است.
وی با بیان اینکه مهندس حسن معانی 
کارمندان  از  معانی  عسگر  شهید  برادر 
است،  دانشگاه  پاک  و  مخلص  نمونه، 
افزود: به برکت خون شهدا و ایثارگری 
رزمندگان، جانبازان و آزادگان تا پای جان 
در صحنه هستیم و حامی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران می باشیم.

سنوات  طبق  اینکه  بیان  با  اصل  فنی 
گذشته برگزاری نمایشگاه های مختلف در 
مناسبت ها جزو برنامه های پایگاه مقاومت 
با  گذشته  سال  یک  طی  داد:  ادامه  است، 
توجه به شیوع ویروس کرونا، این نمایشگاه 

به صورت مجازی برگزار می شود.
دانشگاه  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
موضوع  اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی  
نمایشگاه مجازی دهه فجر انقالب اسالمی 
با  متناسب  نیز  انقالب«  دوم  عنوان»گام  با 
مسائل و نیازهای روز طراحی شده است، 
خاطرنشان کرد: عالقمندان می توانند برای 
بازدید از این نمایشگاه به صورت ۲۴ ساعته 
https://uma.ac.ir/ اینترنتی  آدرس  به 
slc_&۲۷۹=albums.php?alb_id

lang=fa&sid=۲۰ مراجعه نمایند.
خاطرنشان می شود در ادامه حسن معانی 
برادر شهید عسگر معانی نیز به بیانی خاطراتی 

از برادر شهیدش پرداخت.
شایان ذکر است شهید عسگر معانی در 
سال ۱۳۶۲ در سن ۱۹ سالگی در جبهه های 
حق علیه باطل در شهر نقده به شهادت رسید.
گفتنی است در ادامه ضمن تجلیل از 
برادر شهید معانی، نمایشگاه مجازی دهه فجر 
انقالب اسالمی با عنوان»گام دوم انقالب« نیز 

آغاز به کار کرد.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
پیشرفت و ارتقای دانشگاه در حوزه های 
دانشگاهیان  جمعی  دستاورد  مختلف 

است
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در نشست 
کارمندان  صنفی  شورای  اعضای  با 
دانشگاه محقق اردبیلی  ضمن تبریک 
فرارسیدن دهه فجر انقالب اسالمی، 
پیروزی  سالروز  آستانه  در  گفت: 
انقالب اسالمی باید دست به دست هم 
دانشگاه تالش  ارتقای  برای  و  دهیم 

کنیم.
وی با بیان اینکه بحث های صنفی 
باید به صورت اصولی، تعاملی و گفتگو 
پیگیری و حل شوند، خاطرنشان کرد: 
پیشرفت و ارتقای دانشگاه در بخش های 
مختلف و توفیقات حاصل شده در حوزه 
دانشگاهیان  جمعی  دستاورد  عمرانی، 

است.

علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی  از 
اساتید  برای  ظرفیت جدید  سه  ایجاد 
و دانشجویان این دانشگاه در ارتباط با 
اروپا  اتحادیه  اراسموس پالس  گرنت 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  گفت:  ابراهیم  آل  محمدتقی  دکتر 
ارتباطات  تقویت  و  افزایش  راستای 
علمی بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی 
، در آغاز سال ۲۰۲۱ میالدی در ارتباط 
با گرنت اراسموس پالس اتحادیه اروپا، 
یک ظرفیت جدید برای اعضای هیأت 
علمی در دانشگاه کوردوبای اسپانیا به 
مدت یک هفته و دو ظرفیت جدید برای 
دانشگاه  در  دکتری  مقطع  دانشجویان 
گرانادای اسپانیا به مدت سه ماه ایجاد 

شده است.
وی با بیان اینکه مرحله اول با اعزام 

معاون  غفاری  غالمرضا  دکتر 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 
تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای از 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی  به دلیل 
تالش برای برگزاری هشتمین جشنواره 

ملی رویش تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 

متن این نامه به شرح زیر است:
آن گاه  جمعی  حرکت  یک  تصور 
زیبا می شود که عالوه بر بستن قابی از 
تفکر، رنگی از محبت و یکدلی، سراسر 

حبیبی همچنین قانونمندی همراه با 
رعایت انصاف را اصل اساسی مدیریت 

دانشگاه عنوان کرد.
 دکتر اردوان قربانی معاون اداری و 
مالی دانشگاه محقق اردبیلی  نیز با بیان 
اینکه تالش مدیریت دانشگاه این است تا 
دانشگاه محقق اردبیلی  جزو پنج دانشگاه 

دو عضو هیات علمی و  مرحله دوم با 
اعزام دو نفر دانشجو انجام شده است، 
افزود: مرحله سوم نیز تصمیم گیری شده 
و با اعزام سه عضو هیات علمی دیگر در 

آن را فراگیرد. امروزه مدیریت مشارکتی 
و مشارکت در مدیریت های فرهنگی و 
تمکین خرد و کوشش جمعی، اصلی 

برتر کشور در زمینه امور رفاهی کارکنان 
افزایش  خصوص  در  گفت:  باشد، 
این  نیز،  کارمندان  حقوق  ۵۰درصدی 
افزایش در سطح کشور موافقت شده و 
در دانشگاه محقق اردبیلی  نیز اجرا خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه همدلی میان اساتید 

حال انجام بوده و در حال حاضر نیز برای 
مرحله چهارم یک عضو هیات علمی و 
دو نفر دانشجوی دکتری اعزام خواهند 

شد.

است انکارناپذیر و شیوه ای است ناگزیر.
مساعی ارزشمند و خالصانه شما در 
برگزاری »هشتمین جشنواره ملی رویش« 

و کارمندان دانشگاه باید حفظ شود و 
نباید هیچ گونه تقابلی میان این دو قشر 
اخیر  افزود: طی سه سال  ایجاد شود، 
نام دانشگاه محقق اردبیلی  در سطوح 
مختلف ملی و بین المللی مطرح شده 
و پیشرفت های موجود قطعاً با کمک و 
همدلی کارمندان و اساتید دانشگاه انجام 

شده است.
صنفی  شورای  دبیر  آزاد  خاقان 
به  محقق اردبیلی   دانشگاه  کارمندان 
دانشگاهیان  تعامل در سطح  ضرورت 
تأکید کرد و گفت: اکثر اعضای شورای 
و  ایثارگران  جزو  دانشگاه  کارمندان 
سفیران انقالب و جبهه هستند و این 
افراد  این  مسئولیت  احساس  از  نشان 

است.
 گفتنی است در ادامه اعضای شورای 
صنفی کارمندان دانشگاه به ارائه نظرات 
و پیشنهادات خود پیرامون مسائل صنفی 

کارمندان پرداختند.

دانشگاه  کرد:  تصریح  ابراهیم  آل 
در  جدی  ورود  با  محقق اردبیلی  
عملکرد  و  بین المللی  قوی  ارتباطات 
مثبت در روابط با اتحادیه اروپا توانسته 
و  کند  دریافت  بین المللی  کد  است 
سال  آغاز  در  ساله  هر  خوشبختانه 
بیشتر  مبادله  ظرفیت  جدید  میالدی 

دریافت نموده است.
رئیس گروه همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی  با بیان 
اینکه اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
به  تمایل نسبت  می توانند در صورت 
میزبان در  اساتید  از  پذیرش  نامه  اخذ 
تا آخر ماه جاری  دانشگاه های مذکور 
اقدام نمایند، تصریح کرد: رزومه علمی 
و پژوهشی دانشجویان و اساتید متقاضی 
در گروه همکاری های علمی و بین المللی 
بررسی و قوی ترین افراد اعزام خواهند 

شد.

تدبیر  و  درایت  با  که  می نهیم  ارج  را 
خویش در راه تعالی فرهنگ دانشجویان 
میهن عزیزمان، گام های مؤثری برداشته 
و موجبات گسترش نشاط، شادابی و 
پویایی دانشجویان را فراهم آوردید و 
این برای اهالی فرهنگ و سپهر دانشگاه 
همواره  دارم  آن  امید  نیست.  پوشیده 
مصدر خیر و خلوص بوده و ایمان و 

اندیشه تان رونق افزای دانشوران شود.
از ساحت حضرت سمیع سبحان، 
سالمتی و عزت روزافزون خدمتگزاران 
عرصه فرهنگ و فرهیختگی را آرزومندم.

انتصاب رئیس موزه تاریخ 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی  

به عنوان عضو کارگروه 
موزه های دانشگاهی وزارت 

میراث فرهنگی

طی حکمی از سوی مدیرکل موزه ها و اموال منقول 
فرهنگی تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان عضو کارگروه موزه های دانشگاهی این اداره کل 

منصوب شد.
دانشگاه، طی حکمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  موزه ها  مدیرکل  کارگر  محمدرضا  دکتر  سوی  از 
اموال منقول فرهنگی تاریخی وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، مهندس محمد انوار رئیس 
موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی  به عنوان عضو 
کارگروه موزه های دانشگاهی این اداره کل منصوب شد.

در بخش هایی از حکم مهندس محمد انوار آمده 
است:

انتظار می رود با استفاده از توانمندی های شخصی، 
موزه های  صاحبنظران  همه  همراهی  و  همفکری 
دانشگاهی و مجموعه های علمی کشور در کنار سایر 
اعضای کارگروه به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی 
این دسته از موزه ها جهت تهیه و تدوین مجموعه ضوابط 
و دستورالعمل های اجرایی موزه های دانشگاهی کشور 

اقدام نمایید.
با توجه به نقش حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در نظارت و مدیریت جامع 
موزه های کشور، مجموعه ضوابط و دستورالعمل های تهیه 
شده پس از تائید و انطباق آن با قوانین ملی و بین المللی 
موزه داری به همه موزه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و سایر مجموعه های دانشگاهی و مراکز علمی 
مربوطه ابالغ خواهد شد و خدمات ارزشمند و شایسته 
شما و همکاران محترمتان را برای راه اندازی، مدیریت  
و توسعه موزه های دانشگاهی کشور نمایان خواهد کرد.

دفاع اولین دانشجوی دکتری 
رشته مشاوره دانشگاه 

محقق اردبیلی 
اولین دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشگاه 

محقق اردبیلی  از رساله خود دفاع کرد.
حدیث  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
چراغیان دانشجوی دکتری رشته مشاوره از رساله خود 
تحت عنوان »طراحی مداخله درمانی مبتنی بر عوامل 
بنیادین روانشناختی در اختالالت سایکوسوماتیک و 

ارزیابی اثربخشی آن« دفاع کرد.
دکتر  و  کیانی  احمدرضا  دکتر  است  گفتنی 
علی رضایی شریف اعضای هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی  به عنوان اساتید راهنما، دکتر حسین 
محقق اردبیلی   دانشگاه  علمی  هیات  عضو  قمری 
به عنوان استاد مشاور، دکتر علی شیخ االسالمی و 
دکتر اسماعیل صدری اعضای هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی  به عنوان داوران داخلی و دکتر عباس 
امان اللهی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 

اهواز به عنوان داور خارجی این رساله بودند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

پیشرفت و ارتقای دانشگاه در حوزه های مختلف دستاورد جمعی دانشگاهیان است

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

ایجاد سه ظرفیت جدید برای اساتید و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی  
در ارتباط با گرنت اراسموس پالس اتحادیه اروپا

تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
از معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
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معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه پیام نور اردبیل گفت: 
بینش درست و الهی عامل موفقیت در 

خانواده ها است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم حمید علی نسب در مراسم 
گرامیداشت مقام زن و روز مادر به میزبانی 
دانشگاه محقق اردبیلی  با بیان این مطلب 
افزود: بینش ها، منش های گفتاری و رفتاری 

را تشکیل می دهند.
در  خدا  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
که  است  درس هایی  از  یکی  زندگی 
می توان از زندگی حضرت فاطمه )س( 
بگیریم، تصریح کرد: حضرت با رضایت 

خداوند متعال همه چیز را می سنجید.
علی نسب با بیان اینکه موحد بودن 
این است که باید کاری انجام دهیم که 
نشان دهد خداوند را باور داریم، اضافه 
کرد: تسلیم خواست خدا بودن از دیگر 
برای  )س(  فاطمه  حضرت  درس های 

بشریت است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  هم با 

بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی حدود ۵ 
درصد اساتید زنان بوده و حدود ۱۵ درصد 
از دانشجویان خانم بودند، تصریح کرد: به 
برکت پیروزی انقالب اسالمی اآلن حدود 
حدود  و  دانشگاه ها  اساتید  درصد   ۳۰
۶۰ درصد دانشجویان را خانم ها تشکیل 

می دهند.
دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد: بانوان 
و  می دهند  تشکیل  را  جامعه  نصف 
و  نظام  اعتالی  برای  آقایان  دوشادوش 

انقالب اسالمی فعالیت می کنند و معموالً 
تعهد باالیی هم دارند.

برای  مادران کشور  اضافه کرد:  وی 
اعتالی نظام و انقالب اسالمی بخشی از 
قلب خود را به جبهه های حق علیه باطل 
اعزام کردند و امروز همه ما مدیون مادران 

و به خصوص مادران شهدا هستیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی  هم گفت: امام خمینی )ره( 
زنان را به میدان آورد و امروز شاهد حضور 

مختلف  بخش های  در  زنان  تأثیرگذار 
جامعه هستیم.

کرد:  اضافه  اصل  فنی  عباس  دکتر 
ستاد عفاف و حجاب تصمیم گرفته بود از 
بانوان شاغل در دانشگاه که از بانوان فعال 
در حوزه حجاب و عفاف فعال تجلیل کند 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا این کار 
امکان پذیر نبود و امروز فرصتی شد که از 

این بانوان تقدیر کنیم.
رئیس  مشاور  سلطانی  مریم  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی  در امور زنان هم 
گفت: باید با الگو گرفتن از حضرت فاطمه 
)س( فرزندانی تربیت کنیم که از نظر روانی 

سالم باشند.
وی ادامه داد: حضرت فاطمه )س( 
به زنان نشان داد که شاغل بودن دلیلی بر 
کم کاری در حوزه مسئولیت های خانوادگی 

نیست.
و  مولودی خوانی  می شود  یادآور 
فعال در حوزه عفاف  بانوان  از  تجلیل 
و حجاب از دیگر بخش های این برنامه 

بود.

حجت االسالم علی نسب:

بینش الهی عامل موفقیت در خانواده ها است

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان حسین صاحب ، رضا افرادی ، داور یوسف پور آذر و جهان بخش عبدالهی  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

تجلیل از اعضای دوره سوم 
شورای کارمندان دانشگاه 

محقق اردبیلی 

با حضور هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی ، اعضای 
دوره سوم شورای کارمندان این دانشگاه تجلیل شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی  در جلسه هیات رئیسه این 
دانشگاه با بیان اینکه فعالیت های شورای کارمندان در سه 
دوره گذشته در دانشگاه منشأ خیر بوده است، گفت: اعضای 
دوره چهارم شورا نیز که اخیراً شروع به کارکرده اند، قطعًا 

کمک حال مجموعه مدیریتی دانشگاه خواهند بود.
واحدهای  معتمد  را  کارمندان  شورای  اعضای  وی 
شورای  از  ما  انتظار  افزود:  و  دانست  دانشگاه  مختلف 
کارمندان این است که ضمن ارائه پیشنهادات خود، راهکار 

نیز ارائه دهند.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه به عنوان چشم و چراغ 
جامعه بوده و باید الگویی مناسب برای جامعه باشد، افزود: 
باید بتوانیم قانونمندی و رفتار آکادمیک را به جامعه منتقل 

کنیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی  نیز 
ضمن قدردانی از فعالیت های اعضای شورای کارمندان 
در همه ادوار، گفت: حرکت های مثبت موجب بهبود در 
روند فعالیت ها و پیشرفت دانشگاه در عرصه های مختلف 

می شود.
مهران باقالچی دبیر دوره سوم شورای کارمندان دانشگاه 
نیز گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در این دوره شورا ارائه 

و سایر اعضا نیز به ارائه بیانات خود پرداختند.

معاون اداری و مالی دانشگاه خبر داد:

برگزاری انتخابات شورای 
صنفی استادان دانشگاه 

محقق اردبیلی 

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی  از برگزاری 
انتخابات شورای صنفی استادان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اردوان قربانی 
دانشگاه  استادان  صنفی  شورای  انتخابات  برگزاری  از 
محقق اردبیلی  خبر داد و افزود: در این شورا نمایندگانی از 

دانشکده های دانشگاه حضور دارند.
وی با اشاره به نتایج آرا، گفت: در دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی دکتر امید سفالیان، دکتر علی اکبر شکوهیان، 
دکتر اکبر قویدل و دکتر جوانشیر عزیزی، در دانشکده فنی 
و مهندسی دکتر فرهاد صادق، دکتر فریبرز معصومی، دکتر 
عزیز باباپور و دکتر حمید بهادر، در دانشکده علوم دکتر ناصر 
سپهری جوان، دکتر غالمرضا احمدزاده، دکتر زهرا عبادی و 
دکتر سیدمهدی رضوی، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دکتر مرتضی ابراهیمی و دکتر روح اله موذنی، در دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی دکتر تقی اکبری و دکتر سیف 
اله آقاجانی، در دانشکده علوم اجتماعی ولی نعمتی و دکتر 
محمد حسن زاده، در دانشکده فناوری های نوین نمین دکتر 
آراز سیابی و در دانشکده کشاورزی مشگین شهر دکتر 

آیدین عزیزپور انتخاب شدند.
وی افزود: همچنین در دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی مغان به دلیل تساوی آرای نامزدها، دور دوم انتخابات 

روز شنبه ۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
گفتنی است این انتخابات به صورت مجازی در سامانه 

گلستان برگزار شد.

گفت:  محقق اردبیلی   دانشگاه  رئیس 
تشکیل شورای صنفی اساتید یک حرکت 

ارزشمند در دانشگاه محقق اردبیلی  است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در اولین نشست شورای صنفی 
اساتید دانشگاه محقق اردبیلی  گفت: عدم 
وجود شورای صنفی در دانشگاه یک خأل 
جدی بود که خوشبختانه تشکیل این شورا 
برای اولین بار در دانشگاه حرکت ارزشمندی 

است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای صنفی 
هیات  اعضای  مستقیم  رأی  با  اساتید 
افزود:  انتخاب شدند،  دانشکده ها  علمی 
طی چند سال اخیر علی رغم اینکه شاهد 
کشور  در  اقتصادی  جدی  مشکالت 
خرد  از  وقتی  کردیم  ثابت  ولی  هستیم، 
جمعی و مشورت استفاده کنیم، می شود 
بسیار  کارهای  نیز  سخت  شرایط  در 

بزرگی نیز انجام داد.
 ۲۰۲۰ سال  در  اینکه  بیان  با  حبیبی 
دانشگاه  علمی  تولیدات  رشد  متوسط 
کشور  علمی  رشد  متوسط  برابر  چهار 
است، ادامه داد: ۴۵ درصد کل کتاب های 
چاپ شده دانشگاه نیز طی سه سال اخیر 

بوده است.
بیان  با  دانشگاه محقق اردبیلی   رئیس 
بازوی  به عنوان  صنفی  شوراهای  اینکه 

مشورتی بدنه مدیریتی دانشگاه برای ارتقای 
و  علمی  هیات  اعضای  منزلت  و  جایگاه 
نظرات  از  کرد:   تصریح  است،  کارمندان 
همانند  نیز  اساتید  اعضای شورای صنفی 
شوراهای  در  کارمندان  شورای  اعضای 

حساس دانشگاه استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه از شورای صنفی اساتید 
نیز انتظار می رود مسائل و مشکالت موجود 
در بین اساتید را به بدنه مدیریتی دانشگاه 

منتقل کنند.
همکاران  کرد:  خاطرنشان  حبیبی 

دانشگاهی به این نکته نیز توجه داشته باشند 
دانشکده و  از مسائل در داخل  برخی  که 
از  برخی  ولی  است،  انجام  قابل  دانشگاه 
مسائل نیازمند تصمیم ملی بوده و خارج از 

اختیار دانشگاه است.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی  نیز با بیان اینکه در کنار 
جلسات رسمی، جلسات صمیمی مدیران 
با کارکنان دانشگاه الزم است تا دغدغه های 
همکاران مطرح شود، گفت: نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه در حد توان 
خود در خدمت شورای صنفی اساتید است.

وی به ضرورت اتحاد دانشگاهیان تأکید 
کرد و افزود: توقع از استاد دانشگاه بسیار باال 
است و در همین راستا استاد دانشگاه باید به 

فکر جامعه و استان خود باشد.
دکتر اردوان قربانی معاون اداری و مالی 
دانشگاه محقق اردبیلی  با بیان اینکه شورای 
دانشگاه  در  بار  اولین  برای  اساتید  صنفی 
تشکیل می شود، گفت: شورای صنفی اساتید 
از سال ۱۳۹۴ در وزارت علوم و دانشگاه ها 

استارت خورده است.
نحوه  و  آئین نامه  تشریح  ضمن  وی 
و  اساسنامه  خصوص  در  تصمیم گیری 
تصویب آن در هیات رئیسه، افزود: از اعضای 
شورای صنفی اساتید انتظار می رود بتوانند در 
ارتباط با توسعه دانشگاه و مطالبات اعضای 

هیات علمی ورود پیدا کنند.
گفتنی است در ادامه با رأی اکثریت دکتر 
عزیز باباپور به عنوان رئیس شورای صنفی 
اساتید، دکتر فریبرز معصومی به عنوان نایب 
رئیس، دکتر امید سفالیان به عنوان دبیر، دکتر 
ناصر سپهری جوان به عنوان خزانه دار و دکتر 
محمد حسن زاده، دکتر مرتضی ابراهیمی و 
دکتر حمید بهادر به عنوان بازرسان شورای 
صنفی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی  انتخاب 

شدند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی :
تشکیل شورای صنفی اساتید یک حرکت ارزشمند در دانشگاه محقق اردبیلی  است


