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پیام تبریک رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز سال 1۴۰۰ پیامی صادر 

کرد.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز سال 1۴۰۰ پیامی صادر 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
عبداهلل حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز سال 1۴۰۰ 

پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الی احسن الحال«
بهار که از راه می رسد خداوند بار دیگر نعمت حیات را بر کالبد افسرده طبیعت ارزانی می دارد. رستاخیز طبیعت انسان را به 
قدرت بی انتهای پروردگار که حیات و ممات هر آنچه هست از اوست، رهنمون می سازد و درس زندگی، شکوفایی، نوزایی 
و تکاپو برای شروعی دوباره و پرنشاط را به انسان ها می آموزد. اینک که در آستانه بهار طبیعت قرار گرفته ایم خدای متعال 
را بابت نعمت دیدار دوباره بهار شکر گذاریم و همچون طبیعت جسم و جان خود را آماده سالی جدید همراه با نشاط، شادابی، 

تعالی معنوی و قدم هایی استوار در راه پیمودن قله های علم و دانش می کنیم.
سالی که پیش روی ملت ایران است، سالی بسیار مهم و سرنوشت ساز می باشد، در سال جدید، برنامه های جدی تری در 
مبارزه با بیماری منحوس کرونا که هر روز با رفتاری جدید، جان انسانها را تهدید می کند، پیش بینی شده است که از جمله 
آنها فراگیرتر شدن واکسیناسیون عمومی به ویژه با واکسن های ساخت داخل می باشد که افتخاری بزرگ برای ایرانیان و به 
ویژه جامعه دانشگاهی کشور می باشد که علیرغم فشار تحریم حداکثری با شعار »ما می توانیم« توانستند به این هدف مهم 
دست یابند. دیگر رخداد مهم سال آینده انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری می باشد که در روز ۲۸ خرداد 1۴۰۰ برگزار 
و سکاندار قوه اجرایی کشور را به مدت ۴ سال مشخص خواهد کرد و با توجه به تحوالت سریع بین المللی و نیز نزدیک 
شدن به زمان بندی تعیین شده در سند چشم انداز 1۴۰۴، اهتمام به مشارکت حداکثری از یک سو و انتخاب فردی اصلح، 
مطابق با این تحوالت، سرنوشت کشور و نیز جهت گیری آن را در مسیر رشد، اقتدار و عزت بین المللی مشخص خواهد کرد.

در پایان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت را به عموم جامعه 
دانشگاهی کشور به ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های استان اردبیل تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال 

سال جدید را برای عموم جامعه دانشگاهی کشور، سالی پر از نشاط، شادابی و موفقیت آرزومند است.
عبداهلل حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 در دانشگاههای استان اردبیل

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 به مناسبت سال نو 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، 
پیام تبریکی به شرح زیر صادر کرد:

  به نام خالق هستی
 یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا 
محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال
 عید نوروز نمادی از تمدن ایران عزیزمان بوده و بهار بهانه ای 

برای افکار نو، رفتار نو و تصمیم های نو و مبارک است. 
   سال 1399 به جهت شیوع ویروس کرونا سال سختی برای 
کشور، استان و دانشگاه محقق اردبیلی بود. علی رغم سختی 
شرایط، تالش های دلسوزانه، همت و اراده مستحکم و برنامه 
ریزی همکاران عزیزمان، افتخارات ارزشمندی در این سال برای 
خانواده بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی بدست آمده است. ورود 

اولین بار دانشگاه به رتبه بندی تایمز ۲۰۲1 دانشگاه های برتر
جهان با کسب رتبه هفتم در بین دانشگاه های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کسب  رتبۀ 3 کشور و ۲۰۷ 
جهان در رتبه بندی مدیریت سبز دانشگاه های جهان )Green Metric( در سال ۲۰۲۰، قرارگرفتن دانشگاه در زمره 
دانشگاه های یک درصد برتر جهانی، حضور موفق دانشگاه در رتبه هفتم »رتبه بندی تأثیر تایمز« در سال ۲۰۲۰ برای 
اولین بار، افزایش 9 پله ای رتبه دانشگاه در رتبه بندی ISC  در بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ایران و رشد چشمگیر 
36۸ درصدی مقاالت مشترک اعضای هیئت علمی دانشگاه با پژوهشگران خارجی در پایگاه استنادی WOS نسبت 
به سه سال قبل، ارتقای 1۷3 پله ای در رتبه بندی جهانی URAP ۲۰۲۰ و رشد بیش از ۴ برابری اسناد علمی چاپ 
شده توسط پژوهشگران دانشگاه نسبت به میانگین کشوری در پایگاه های استنادی WOS و Scopus نسبت به سال 

۲۰1۷ تنها بخشی از موفقیت های دانشگاه در سطح ملی و جهانی بوده است. 
   در کنار توفیقات گسترده در بخش فرهنگی دانشگاه نظیر برگزاری همایش ملی اربعین و کسب رتبه  های برتر توسط 
کانون قرآن، تشکل های اسالمی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، در بخش عمرانی هم فعالیت های گسترده ای 
انجام گرفت که نتیجه این فعالیت ها، بهره برداری از پروژه های کتابخانه مرکزی دانشگاه با زیربنای تقریبی 63۰۰ متر 
مربع، ساختمان دانشکده جدید علوم اجتماعی با زیر بنای تقریبی 5۰۰۰ متر مربع، بازسازی اساسی ساختمان سابق 
کتابخانه مرکزی دانشگاه برای راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه، تعمیرات اساسی ساختمان کارگاه  های هنر و انجام 
بخش عمده ای از عملیات احداث اولین خوابگاه دانشجویان متأهل دانشگاه به کمک خّیر بزرگوار جناب آقای مهندس 

قدرت حاج نوری بوده است.
   اینجانب بر خود وظیفه می دانم از تالش  های ارزشمند و تاثیرگذار تمامی اساتید گرانقدر، کارمندان پرتالش و 
دانشجویان عزیز دانشگاه در راستای توسعه همه جانبه دانشگاه تقدیر و تشکر کنم. امیدوارم با عنایت پروردگار 
متعال، سال 1۴۰۰ سالی توأم با موفقیت، سالمتی و دستاوردهای ارزشمند برای خانواده بزرگ دانشگاه محقق 

اردبیلی باشد.
عزیز حبیبی ینگجه- رئیس دانشگاه 

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

نورباران كرده  ايد.
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و  استان  در  ولى فقيه  نماينده 
تربيت  به ضرورت  اردبيل  امام جمعه 
توسط  آرمانى  دانشجوی  پرورش  و 

دانشگاه ها تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
ديدار  در  عاملى  سيدحسن  آيت اهلل 
فعال  و  مركزی  شورای  اعضای  با 
دانشگاه  دانشجويان  اسالمى  انجمن 
محقق اردبيلى با اشاره به برخى آيات 
قرآنى و احاديث اسالمى در خصوص 
بايد  انسان  گفت:  زندگى،  و  حيات 
زندگى را طوری تنظيم كند تا نهايتاً به 

آرامش برسد.
وی با بيان اينکه عملکرد انسان در 
طول عمر بسيار مهم است، افزود: تمام 
درجات بهشت به همين عملکرد عمر 

بستگى دارد.
عاملى به ضرورت تربيت و پرورش 
دانشجوی آرمانى توسط دانشگاه ها تأكيد 
و تصريح كرد: دانشجوی آرمانى از جهت 
علمى بايد نشاط علمى خوبى داشته باشد 
و در توليد دانش جهانى سهيم باشد؛ 

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى از كسب مقام دانشگاه 
برتر در بين  دانشگاه  های سراسر كشور 
و هشت مقام برتر توسط انجمن  های 
در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى 
سيزدهمين جشنواره بين   المللى حركت 

خبر داد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اين  اعالم  با  اصل  فنى  عباس  دكتر 
ويژه  اهتمام  به  توجه  با  گفت:  خبر، 
مسئوالن دانشگاه به فعاليت انجمن   های 
همکاران  تالش  و  دانشجويى  علمى 
سختکوش در سطح دانشکده   ها و نيز 
كارشناسان خالق و مبتکر انجمن  های 
علمى و در راس آنها تالش و پشتکار 
محقق  دانشگاه  توانمند  دانشجويان 
اردبيلى عليرغم وجود شرايط كرونايى، 
دستيابى به موفقيت در اين حوزه قابل 
پيش  بينى بوده و امروز شاهد رشد و 

تعالى در اين زمينه هستيم.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبيلى 
در جشنواره بين  المللى حركت فراتر از 
جايگاه و نام دانشگاه   های بزرگ كشور 
خوش درخشيد و برای اولين بار گوی 
سبقت را چه به لحاظ تعداد و كيفيت 
مقام های بدست آمده، از اين دانشگاه ها 

ربود.

معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت 
ارسال  با  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
لوحى از دانشجويان منتخب دانشگاه 
محقق اردبيلى در سى و پنجمين جشنواره 
قرآن و عترت دانشجويان سراسر كشور  

تجليل كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 

چراكه آينده از آن علم است.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
اردبيل با بيان اينکه يک فرد دانشگاهى از 
جهت معنويت بايد به درجه ای برسد 
كه واهمه قدسى داشته باشد، ادامه داد: 
دانشگاه ها بايد روحيه تربيت، اخالق، 
احساس جمعى و سلوک اجتماعى را 

در دانشجويان پرورش دهند.
عمومى  فرهنگ  شورای  رئيس 
استان اردبيل با بيان اينکه دانشگاهيان بايد 

اين  در  كرد:  تصريح  اصل  فنى 
جشنواره دانشجويان محقق اردبيلى در 
حوزه انجمن  های علمى با ارسال ۳۷ اثر 
نقش  آفرينى كرده و در نهايت با كسب 
مقام دانشگاه برتر در بين  دانشگاه  های 
برتر در  مقام  سراسر كشور و هشت 
بخش های مختلف به كار خود در اين 

جشنواره پايان داد.
اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به رتبه 
های اول كسب شده توسط دانشگاه 
محقق اردبيلى در اين جشنواره، گفت: 
وحيد  توسط  كتاب  بخش  اول  رتبه 
آزادی و آرتيسم بختياروند برای كتاب 
نقش شاهان ايالمى  از دانشکده علوم 
مسابقه  بخش  اول  رتبه  اجتماعى، 

وزارت  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
ارسال  با  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
لوحى از دانشجويان منتخب دانشگاه 
پنجمين  و  سى  در  محقق اردبيلى 
دانشجويان  عترت  و  قرآن  جشنواره 

سراسر كشور تجليل كرد.
شورای  جلسه  در  است  گفتنى 

بصيرت خوبى داشته باشند، خاطرنشان 
كرد: اگر يک فرد دانشگاهى بصيرت 
باشد، نمى تواند عنصر  نداشته  خوبى 
مفيدی برای ملت، تاريخ، كشور و آينده 

خويش باشد.
مى رود  انتظار  اينکه  بيان  با  وی 
دانشگاه محقق اردبيلى نسبت به برگزاری 
كند،  اقدام  آرمانى  دانشجوی  سمينار 
گفت: بايد تالش كنيم تا دانشجوی در 
تراز انقالب اسالمى و افکار و انديشه 

توسط انجمن علمى مهندسى فضای 
منظر  طراحى  ملى  مسابقه  برای  سبز 
شهری از دانشکده كشاورزی و منابع 
طبيعى و رتبه اول بخش نشريه توسط 
انجمن علمى زمين شناسى برای نشريه 
زمين كاوان جوان از دانشکده علوم سه 
دانشگاه  توسط  اول  رتبه كسب شده 

محقق اردبيلى مى باشند.
وی با بيان اينکه در بخش كارآفرينى 
انجمن علمى مخترعين و مبتکرين برای 
شركت دارچين از دانشکده كشاورزی 
و منابع طبيعى رتبه دوم، در بخش ويژه 
انجمن علمى توليد و ژنتيک گياهى برای 
شركت به  ثمر از دانشکده كشاورزی و 
منابع طبيعى رتبه دوم، در بخش كتاب 
برای  شيمى  علمى  انجمن  توسط 

رئيس  حضور  با  دانشگاه  فرهنگى 
دانشگاه، مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه و معاون فرهنگى و 
اجتماعى دانشگاه، از مرتضى يوسفى، 
محراب مريخى، صدرا رحيمى سکاک، 
رحمانى  وحيد  و  رستمى  اميد  آقای 
نفرات برتر كشوری رشته تواشيح نجم 

پيامبر اكرم)ص( داشته باشيم.
دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه  اجتماعى  و 
نماينده  ارزش گذاری  از  تقدير  ضمن 
ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل به 
لحاظ اختصاص وقت ديدار به دانشجويان 
گفت:  كرونايى،  وضعيت  در  جوانان  و 
دانشگاه محقق اردبيلى در بخش فرهنگى 
همانند ساير حوزه ها نيز فعال بوده و در 
سالجاری حدود ۱۲۰۰ برنامه در زمينه های 
متعدد فرهنگى، هنری، اجتماعى، تشکلى و 
غيره به صورت مجازی و حضوری برگزار 

كرده است.
وی گفت: سه دوره تشکيالتى انجمن 
اسالمى دانشجويان و بسيج دانشجويى 
با موضوعات متنوع و ظرفيت محدود با 
رعايت پروتکل های بهداشتى در دانشگاه 

در حال برگزاری است.
گفتنى است در اين ديدار دبير انجمن 
اسالمى دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز گزارشى از فعاليت های اين انجمن ارائه 

كرد.

كتاب جدول تناوبى عناصر از دانشکده 
علوم رتبه دوم و در بخش نشريه توسط 
انجمن علمى صنايع چوب و فرآورده های 
سلولزی برای نشريه كاغذ سبز از دانشکده 
كشاورزی و منابع طبيعى رتبه دوم را كسب 
كردند، ادامه داد: همچنين در بخش فعاليت 
خالقانه انجمن علمى مخترعين و مبتکرين 
از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى برای 
برنامه)UUU UU( رتبه سوم را كسب كرد.

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
در  كرد:  خاطرنشان  اردبيلى  محقق 
بين  المللى  جشنواره  دوره  دوازدهمين 
حركت نيز انجمن  های علمى اين دانشگاه 
موفق به كسب هشت رتبه كشوری)سه 
مقام دوم و پنج مقام شايسته تقدير( شده 
بودند كه از اين نظر شاهد رشد كمى و 

كيفى فعاليت   ها هستيم.
افتخارآفرينى  اين  ارزش  وی گفت: 
زمانى مشهود است كه در بين دانشگاه  های 
سراسر كشور به مقام دانشگاه برتر دست 
يافتيم و از نظر تعداد مقام  های كسب شده، 
دانشگاه  از  اردبيلى پس  دانشگاه محقق 
 های تبريز)۱۵ مقام(، تهران)۱۰ مقام( و 
شيراز)۱۰ مقام( با كسب ۹ مقام، در رتبه 

چهارم دانشگاه  های كشور قرار گرفت.
فنى اصل اضافه كرد: از طرفى موفقيت 
دانشگاه محقق اردبيلى در مقايسه با دانشگاه 
 های شمالغرب كشور كامالً مشهود است.

اول  رتبه  )حائز  محقق اردبيلى  دانشگاه 
كشوری(، محمد الماسى رتبه اول كشور 
در رشته خوشنويسى، زهرا ابراهيم زاده رتبه 
سوم كشور در رشته احکام، مرضيه مجرد 
رتبه سوم كشور در رشته ترجمه و تفسير 
و يوسف نظری رتبه سوم كشور در رشته 
حفظ ۵ جزء قرآن كريم تجليل به عمل آمد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تأکید کرد:

ضرورت تربیت و پرورش دانشجوی آرمانی توسط دانشگاه ها

تجلیل معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از دانشجویان منتخب دانشگاه محقق اردبیلی در سی و پنجمین 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

مشاور امور ایثارگران استاندار اردبیل تاکید کرد:

ضرورت توجه به مسائل و 
مشکالت مربوط به خانواده 

شهدا و ایثارگران

مشاور امور ايثارگران استاندار اردبيل به ضرورت توجه 
به مسائل و مشکالت مربوط به خانواده شهدا و ايثارگران 

تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رحيم صدقيان در 
مراسم روز بزرگداشت شهدا و روز جانباز در دانشگاه 
محقق اردبيلى ضمن تبريک ۲۲ اسفند روز بزرگداشت 
شهدا و اعياد شعبانيه و روز جانباز، گفت: آرامش و آسايش 
امروز را مديون خون پاک شهدا و رشادت های ايثارگران 

هستيم.
در  ايثارگران  ظرفيت  از  استفاده  به ضرورت  وی 
استخدام ها و پست های مديريتى تاكيد كرد و افزود: 
دقيق  رعايت  در خصوص  بايد  اجرايى  های  دستگاه 
قوانين و مقررات مربوط به خانواده شهدا و ايثارگران 

توجه ويژه داشته باشند.
ايثارگران  امور  های  فعاليت  به  اشاره  با  صدقيان 
استانداری اردبيل در دولت تدبير و اميد، گفت: كارگروه 
های مرتبط با ايثارگران از جمله شورای ترويج فرهنگ ايثار 
و شهادت، شورای هماهنگى ايثارگران، شورای مناسب 
سازی شهری و شورای مشورتى فعال شد و در همين 
راستا بعد از ۳۷ سال توانستيم اولين يادواره شهدای ارتش 

استان اردبيل را به صورت شايسته برگزار كنيم.
 مشاور امور ايثارگران استاندار اردبيل گفت: ما به جد 
به دنبال حل مشکالت مربوط به ايثارگران هستيم و در 
خصوص مسائل مربوط به استخدامى، تبديل وضعيت 
استخدامى، بيمه و ساير موارد نيز از هيچ تالشى دريغ نمى 

كنيم.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با 
بيان اينکه امنيت امروز مرهون خون شهدا است، گفت: 
در حال حاضر ما نيز در هر مسئوليتى هستيم بايد راه 
و رسم شهدا را ادامه دهيم تا شرمنده شهدا، جانبازان و 

رزمندگان نباشيم.
وی با بيان اينکه با تمام توان در خدمت ايثارگران 
دانشگاه هستيم، افزود: خوشبختانه ايثارگران شاغل در 
دانشگاه در عالى ترين مدارج كارمندی، هيات علمى و 
مديريتى حضور دارند و در حوزه های تخصصى خود 

جزو بهترين ها هستند.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى مسئول دفتر 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز با بيان اينکه طبق فرمايش امام خمينى)ره( خانواده 
شهدا چشم و چراغ انقالب هستند، گفت: به عنوان سرباز 
كوچک نظام افتخار داريم در خدمت ايثارگران و خانواده 

شهدا باشيم.
وی با تاكيد بر اينکه نبايد در حق و حقوق خانواده 
شهدا، ايثارگران، جانبازان و آزادگان كوتاهى كنيم، افزود: 
ما به عنوان مسئوالن در جامعه بايد به دنبال خدمت به اين 

قشر ارزشى باشيم.
طاهر يحيوی رئيس گروه شاهد و ايثارگر دانشگاه 
نيز ضمن ارائه گزارشى از فعاليت های اين گروه، گفت: 
دانشگاه محقق اردبيلى دارای ۶۱ عضو از جامعه ايثارگری 

در رده كاركنان و ۷۳۰ نفر در رده دانشجويان است.
وی با بيان اينکه با حمايت مسئوالن دانشگاه، همه 
دانشجويان ايثارگر در خوابگاه های دولتى اسکان دارند 
و از امکانات آموزشى، پژوهشى و فرهنگى استفاده مى 
كنند، افزود: همه ساله نيز اردوی زيارتى مشهد مقدس برای 
جانبازان و فرزندان شهدای شاغل در دانشگاه برگزار مى 

شود.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر به ارائه مسائل 
خود پرداختند و از جانبازان و فرزندای شهدای شاغل در 

دانشگاه محقق اردبيلى تجليل به عمل آمد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

کسب مقام دانشگاه برتر کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی در سیزدهمین 
جشنواره بین   المللی حرکت 
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آيين رونمايى از جلد اول لغت نامه 
مسئوالن  حضور  با  آذربايجان  تركى 
استانى و جمعى از عالقه مندان فرهنگ و 
هنر اردبيل با مشاركت مركز پژوهش های 
فرهنگى آذربايجان دانشگاه محقق اردبيلى 
صفى الدين  شيخ  جهانى  مجموعه  در 

اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
نماينده  عاملى  حسن  سيد  آيت اهلل 
اردبيل  امام جمعه  و  استان  در  ولى فقيه 
در مراسم رونمايى از جلد اول لغت نامه 
تركى آذربايجانى در اردبيل با بيان اينکه 
و  مهم  كار  يک  لغت نامه  اين  تدوين 
در  ايران  اسالمى  جمهوری  ماندگار 
اقوام است، گفت: دشمنان  خدمت به 
روی تعدد اقوام در ايران حسابى ويژه باز 
كرده اند؛ به طوريکه برای برهم زدن اتحاد 
بسياری  سرمايه گذاری های  آن ها،  بين 

انجام مى دهند.
اين  تدوين  و  تهيه  افزود:  وی 
لغت نامه، لبيک نظام جمهوری اسالمى به 
مطالبه فطری و به حق آذری زبان ها است.
عاملى تأكيد كرد: ما درصدد جبران 
كم كاری ها و كوتاهى ها هستيم و معتقديم 
بايد از چنين حركت هايى برای حفظ 
وحدت و انسجام قوميت ها استقبال و 

حمايت كرد.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
اهميت  تبيين  به  نيز  محقق اردبيلى 

تدوين لغت نامه پرداخت و گفت: زنده 
نگهداشتن زبان سدی در برابر تهاجم 
مى رود  اميد  و  است  دشمن  فرهنگى 

فرهنگ پربار اين منطقه حفظ شود.
برای  آمادگى  اعالم  ضمن  وی 
تکميل لغت نامه، گفت: در راستای تحقق 
مسئوليت اجتماعى و فرهنگى دانشگاه 
در جامعه، دانشگاه محقق اردبيلى آماده 
همکاری با پديدآورندگان لغت نامه تركى 

آذربايجان است.
احد بيوته سرپرست گروه تدوين 
لغت نامه تركى آذربايجانى نيز به تشريح 
راستای  در  انجام گرفته  فعاليت های 
لغت نامه  اين  تدوين  و  گردآوری 
پرداخت و گفت: اين طرح در دهه فجر 
سال ۱۳۹۵ پس از تصويب در شورای 
نماينده  دستور  با  و  عمومى  فرهنگ 

ولى فقيه در استان اردبيل آغاز شد.

وی با بيان اينکه اين لغت نامه مختص 
گفت:  نيست،  ها  آذری زبان  و  اردبيل 
لغت نامه تركى آذربايجان به تمام ملت 

ايران اسالمى تعلق دارد.
بيوته اظهار داشت: برای تدوين جلد 
ايران  مختلف  نقاط  به  كتاب  نخست 
سفرهايى صورت گرفت و نشست هايى 
با افراد اهل قلم دارای تخصص و تعهد 
و  گردآوری  در  همچنين  شد،  برگزار 
تدوين اين لغت نامه دو گروه هيات علمى 
مشاركت داشتند و همه اين فرهيختگان 
و پژوهشگران بدون تمنا به طرح ملحق 

شدند.
كارشناس  رسول زاده  ميرزا  مهدی 
مركز پژوهش های فرهنگى آذربايجان 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه 
استفاده زياد از واژه ها موجب فرسايش 
مى شود، گفت: نوآوری و جلب توجه 

يا ترويج زبان محاوره، مراوده با فرهنگ 
خارجى يا استفاده از فناوری ها و ابزار 
در سبک زندگى روستايى و عشايری 
كمتر است كه از اين رو سبک زندگى 
عشايری  و  ايالتى  زندگى  با  شهری 

متمايز مى شود.
تركى  لغت نامه  ويژگى  به  وی 
آذربايجان نيز اشاره كرد و گفت: استفاده 
اين  تهيه  در  ايالت  و  عشاير  زبان  از 
لغت نامه از ويژگى های اين اثر ادبى و 

فرهنگى است.
مراسم  اين  در  است  گفتنى 
سيف الدين آلتايلى استاد دانشگاه تركيه، 
دانشکده  رئيس  سويلو  ناغى  محسن 
زبان شناسى علوم جمهوری آذربايجان و 
دكتر بهروز بيک بابايى از اساتيد دانشگاه 
به  مجازی  به صورت  طباطبايى  عالمه 

سخنرانى پرداختند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور 
دانشجویی استان اردبیل:

برگزاری برنامه راهیان نور 
سرمایه گذاری فرهنگی است

۶فرمانده قرارگاه مركزی 
راهيان نور دانشجويى استان 
برگزاری  گفت:  اردبيل 
برنامه های فرهنگى از جمله 
برنامه ارزشمند راهيان نور 
اثرگذاری فوق العاده ای  داشته 
سرمايه گذاری  به نوعى  و 

است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
افتتاحيه و همايش خادمان راهيان نور بسيج  در مراسم 
دانشجويى دانشگاه های استان اردبيل با بيان اينکه دانشگاه ها، 
دفاتر نهاد رهبری و بسيج دانشجويى در برگزاری ارزشمند 
راهيان نور در سال های گذشته خدمات شايسته ای انجام 
دادند، گفت: امسال على رغم شرايط كرونايى، راهيان نور 

تعطيل نشد و در بستر فضای مجازی برگزار مى شود.
وی با تأكيد بر اينکه برگزاری راهيان نور در فضای 
مجازی باعث مى شود تا از فيض اثرگذاری معنوی فرهنگ 
ايثار و شهادت محروم نباشيم، افزود: جمهوری اسالمى 
ايران طى ۴۲ سال گذشته در سخت ترين شرايط اقتصادی و 
نظامى قرار گرفته است و اثرگذاری مؤلفه های نرم بر روی 

امنيت ملى كشور باعث شده تا كشور سر پا بماند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه مردم برای 
آرمان های خود كوتاه نمى آيند و روحيه فرهنگ ايثار و 
كرد:  خاطرنشان  است،  شده  نهادينه  كشور  در  شهادت 
برگزاری برنامه های فرهنگى از جمله برنامه ارزشمند راهيان 
نور اثرگذاری فوق العاده ای در اين خصوص داشته و به نوعى 

سرمايه گذاری است.
گفتنى است در ادامه سردار محمد احمديان از يادگاران 
دوران دفاع مقدس به روايت گری از حماسه های هشت 

سال دفاع مقدس پرداخت.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه خبر داد:
بررسی پرونده 12 نفر 
از کارمندان دانشگاه 

محقق اردبیلی در هیات اجرایی 
منابع انسانی دانشگاه

مدير اداری و دبير هيات اجرايى منابع انسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى از بررسى پرونده ۱۲ نفر از كارمندان اين 

دانشگاه در هيات اجرايى منابع انسانى دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، سيدناصر هاشمى با 
اعالم اين خبر، گفت: در جلسه هيات اجرايى منابع انسانى 
دانشگاه با تغيير عنوان شغلى شهروز سالمى از كارپرداز به 
حسابدار، سيامک اميدی از كارپرداز به كارشناس امور اداری، 
فتح اله نصيرزاده از خدمات عمومى به كارشناس ايستگاه 
تحقيقات كشاورزی و زهرا ارزالى از انباردار به حسابدار 

موافقت شد.
وی افزود: همچنين با اعمال مدرک تحصيلى كارشناسى 

ارشد مريم اسديان موافقت شد.
هاشمى تصريح كرد: با احتساب سوابق خدمت شركتى 
جبرائيل عشايری و سابقه خدمت سميه رمضانى موافقت 

به عمل آمد.
مدير امور اداری دانشگاه گفت: همچنين با اعمال مدرک 

تحصيلى دكتری دكتر سولماز فتح العلومى موافقت شد.
وی افزود: همچنين با ارتقای شهروز جعفروند و رسول 
جوادی زارع به رتبه ۳ و انتصاب مهندس مهران شيرخانقاه 
به عنوان كارشناس مسئول و مهندس سميه هوشيار به عنوان 

رئيس اداره خدمات رايانه ای موافقت شد.

رونمایی از اولین لغت نامه ترکی آذربایجانی در اردبیل

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
 ۱۲۰۰ از  بيش  اجرای  از  محقق اردبيلى 
اين  در  سال ۱۳۹۹  طى  فرهنگى  برنامه 

دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر عباس فنى اصل گفت: ۳۲۴ برنامه طى 
سال ۱۳۹۹ در شورای تخصصى فرهنگى 
و اجتماعى دانشگاه به تصويب رسيده و 
بيش از ۱۲۰۰ برنامه فرهنگى با رويکردهای 
فرهنگى، اجتماعى، علمى تخصصى، ادبى، 
مهارتى، هنری، مذهبى، بصيرت افزايى و 
مناسبتى در محورهای قرآن و عترت )ع( 
اسالمى،  ارزش های  فرهنگ و  ترويج  و 
آموزش، ابتکار، خالقيت و اشتغال، تبليغات 
و  مهارت  ارتقای  اجتماعى،  و  فرهنگى 
نشاط  مسئوليت پذيری،  مشاركت،  هنر، 
سازمان،  در  حرفه ای  اخالق  اجتماعى، 
سالمت و پيشگيری از آسيب های اجتماعى 
و عفاف و حجاب اسالمى اجرا شده است.

به برگزاری ۱۱ جلسه  با اشاره  وی 
به  سالجاری،  طول  در  فرهنگى  شورای 
در  فرهنگى  برنامه های  تصويب  فرآيند 
اجتماعى  و  فرهنگى  تخصصى  شورای 
اشاره و تصريح كرد: اين برنامه ها عماًل 
به صورت الکترونيکى بعد از بررسى در 
شورای مركزی واحد درخواست كننده به 
دبيرخانه شورا ارسال مى شود و پس از طى 
مراحل بررسى و كارشناسى در دبيرخانه 
حوزه  در  مقدماتى  بررسى  شورا،  اين 
برنامه ريزی فرهنگى و بررسى  مديريت 
تکميلى در معاونت فرهنگى و اجتماعى، 
شورای  در  برنامه  نهايى  ارزيابى  جهت 

فرهنگى دانشگاه طرح مى شود.  

دانشگاه  فرهنگى  شورای  دبير 
محقق اردبيلى با اشاره به افزايش مشاركت 
در برنامه های فرهنگى و افزايش تعداد اين 
گفت:   ، سال ۱۳۹۸،  به  نسبت  برنامه ها 
تعداد برنامه ها نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود 
۵۰ درصد افزايش داشته است و از ابتدای 
اجرای  برنامه ريزی  به منظور  سالجاری 
فضای  بستر  در  فرهنگى  فعاليت های 
مجازی، كميته توسعه فعاليت های فرهنگى 
در فضای مجازی تشکيل و كارگروه های 
الزم معرفى شد و سوق دهى فعاليت های 
فرهنگى برای اجرا در بستر فضای مجازی 
مهم  اين  خوشبختانه  كه  گرفت  انجام 

به صورت كامل محقق شد.
فعاليت های  بر  نظارت  هيات  دبير 
تشکل های اسالمى دانشگاه محقق اردبيلى 
اسالمى  تشکل   ۵ وجود  به  اشاره  با 
داد: حدود  ادامه  دانشگاه،  دانشجويى در 

۱۵ درصد از فعاليت های فرهنگى توسط 
اين تشکل ها انجام شده است و توسعه 
بسيار مناسب فعاليت تشکل های اسالمى 
دانشگاه در بستر فضای مجازی به افزايش 
در  هدف  جامعه  مشاركت  محسوس 
اسالمى  تشکل های  مجازی  برنامه های 

منجر شده است.   
فنى اصل در ادامه با اشاره به فعاليت ۵۵ 
انجمن علمى در دانشگاه، خاطرنشان كرد: 
از برنامه های فرهنگى  حدود ۵۵ درصد 
و  مى شود  انجام  بخش  اين  در  دانشگاه 
انجمن های علمى با رويکرد تخصصى به 
ارائه و اجرای برنامه های علمى تخصصى 

در دانشکده ها مى پردازند.
نشريات  بر  ناظر  كميته  رئيس 
انتشار ۵۵ نشريه  به  اشاره  با  دانشجويى 
افزايش  به  سالجاری  طى  دانشجويى 
محسوس نشريات الکترونيکى و صوتى 

دانشجويى در دانشگاه اشاره و رشد اين 
نشريات را در دانشگاه ملموس دانست.  

فعاليت  بر  ناظر  كميته  رئيس 
كانون های فرهنگى هنری و ادبى ضمن 
فرهنگى،  كانون   ۲۶ فعاليت  به  اشاره 
از  اجتماعى،  و  مذهبى  ادبى،  هنری، 
برگزاری مستمر دوره های مجازی مهارت 
آفرينى و اجرای طرح بازارچه محصوالت 
دانشجويى به صورت مجازی در دانشگاه 

خبر داد. 
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به فعاليت مستمر 
مشاوران فرهنگى و كميته های فرهنگى 
علمى  انجمن های  مشاوران  دانشکده ها، 
دانشکده ها، كميته فرهنگى پيشگيری از 
كرونا، ستاد بزرگداشت مناسبت های ملى 
و  عفاف  فکر  اتاق  دانشگاه،  مذهبى  و 
حجاب و ستاد اقامه نماز دانشگاه، افزود: 
حضور اعضای هيات علمى در پيشبرد 
و  اجتماعى  و  فرهنگى  معاونت  اهداف 
تشکيل ستادها و كميته ها موجب شده 
است بخش اعظمى از فعاليت های فرهنگى 
جهت اثربخشى و بازدهى بيشتر، حالت 

اجتماع محور داشته باشد.
فنى اصل خاطرنشان كرد: در بخش 
دستاوردها و موفقيت ها نيز همه بخش های 
حوزه معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
در جشنواره های فرهنگى برگزارشده توسط 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری شامل 
جشنواره بين المللى حركت، ملى رويش و 
سراسری قرآن و عترت دانشجويان كشور 
كشوری  فرهنگى  جشنواره  همچنين  و 

مالک اشتر حائز مقام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اجرای بیش از ۱۲۰۰ برنامه فرهنگی طی سال ۱۳۹۹ در دانشگاه محقق اردبیلی
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مدیر حوزه های علمیه استان اردبیل تأکید کرد:

ضرورت توجه به هنر مقدس 
در جامعه

اردبيل  استان  علميه  حوزه های  مدير 
به ضرورت توجه به هنر مقدس در جامعه تأكيد 

كرد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
نوروزی  مهدی  حجت االسالم والمسلمين 
هنری  جشنواره  پنجمين  اختتاميه  مراسم  در 
به  اشاره  با  اردبيل  استان  ققنوس  دانشجويى 
مقدس  وقتى  هنر  گفت:  مقدس،  هنر  موضوع 
دارای  نيز  هنر  آن  صورت  كه  مى شود  تلقى 

صورت و فرم مقدس باشد.
وی با بيان اينکه هنر مقدس مبتنى بر دانش 
و شناخت صورت هنر است، افزود: ما معتقد به 
خدا هستيم و نمى توانيم با تکيه بر نشانه شناسى 
قابل  و  مقدس  هنری  بلکه  دهيم،  رشد  را  هنر 

رشد است كه مبتنى بر رموز باشد.
نوروزی با بيان اينکه يکى از رموزی كه در 
نقطه و  استفاده مى شود، رمز  از آن  هنر مقدس 
دايره است، ادامه داد: هنرمند بايد به اندازه كاری 
كه انجام مى دهد رموز را بياموزد و در كارهای 

هنری خود لحاظ كند.
گفت:  اردبيل  استان  علميه  حوزه های  مدير 
يکى از شرايط بنيادين خوشبختى انسان دانستن 
اين معنا است كه هر چه انجام مى دهيم معنايى 

ابدی و جاويد دارد.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
هنری  فعاليت های  اينکه  بيان  با  محقق اردبيلى 
از  بسياری  كه  دارند  ماندگاری  بسيار  اثرات 
ندارند،  را  اثربخشى  آن  روزمره  فعاليت های 
تصوير  يک  كه  اطالعاتى  هنر  بحث  در  گفت: 
منتقل مى كند، هزاران برابر مؤثرتر از اثرات يک 

جمله است.
وی با بيان اينکه حضور هنرمندانه و عالمانه 
فعاليت های  خصوص  در  مجازی  فضای  در 
باشد،  داشته  بااليى  اثرگذاری  مى تواند  فرهنگى 
تعطيلى  على رغم  راستا  همين  در  داد:  ادامه 
سالجاری  در  دانشگاه،  در  حضوری  آموزش 
حدود يک هزار و ۲۰۰ برنامه به صورت مجازی 
دانشگاه  در  مجازی  و  حضوری  تركيبى  و 

محقق اردبيلى برگزارشده است.
مکتب  با  ما  مکتب  اينکه  بيان  با  حبيبى 
شهادت عجين شده است، گفت: حضرت زينب 
بزرگترين كار هنری عالم را انجام داد و با بيانات 
را  كربال  حقانيت  عالمانه  و  ماهرانه  هنرمندانه، 

معرفى كرد.
به  اشاره  با  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
اين  دانشجويى  بسيج  ارزشمند  فعاليت های 
دانشجويى  بسيج  همچنين  افزود:  دانشگاه، 
دانشگاه توانسته است در سالجاری با تالش های 
فراوان به عنوان يکى از پايگاه های نمونه كشوری 

انتخاب و معرفى شود.
پنجمين  منتخبان  از  ادامه  در  است  گفتنى 
جشنواره هنری دانشجويى ققنوس استان اردبيل 

در بخش های مختلف تجليل به عمل آمد.

دانشگاه  پژوهشگر  كارمند  مقاله 
بيماری  خصوص  در  محقق اردبيلى 
مقاله  يک  به صورت    ۱۹-COVID
 Modeling the عنوان  با  بين المللى 
 ۱۹-impact of the COVID
 lockdowns  on urban surface
 ecological status: A Case
 Study of Milan and Wuhan
 Journal of مجله  در   cities
 Environmental Management
از انتشارات Elsevier با ضريب تأثير 
چاپ  به   ۱۶۱=H-INDEX و   ۵.۶۴

رسيد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مقاله دكتر سولماز فتح العلومى كارمند 
در  محقق اردبيلى  دانشگاه  پژوهشگر 
 ۱۹-COVID بيماری  خصوص 
به صورت يک مقاله بين المللى با عنوان 
 Modeling the impact of the
 lockdowns  on  ۱۹-COVID
 urban surface ecological status:
 A Case Study of Milan and
 Journal of در مجله Wuhan cities
 Environmental Management
از انتشارات Elsevier با ضريب تأثير 
چاپ  به   ۱۶۱=H-INDEX و   ۵.۶۴

رسيد.
فتح العلومى در خصوص اين مقاله 
گفت: افزايش جمعيت و رشد شهرنشينى، 
فعاليت های انسانى به طور قابل مالحظه ای 
باعث تخريب محيط زيست و منجر به 
افزايش پيامدهای منفى زيست محيطى 
هوا،  و  آب  آلودگى  جمله  از  فراوانى 
تشکيل و افزايش شدت جزيره حرارتى، 
تخريب شرايط اكولوژيکى سطح، تأثير 
شده  غيره  و  حرارتى  آسايش  بر  منفى 

است.
شرايط  كه  آنجا  از  افزود:  وی 
كيفيت  بر  زيادی  تأثير  محيطى  زيست 
زندگى انسانى دارد، لذا كّمى  سازی تأثير 
فعاليت های انسانى بر زمينه های مختلف 
زيست محيطى مناطق شهری از اهميت 

بااليى برخوردار است.

برای  اينکه  بيان  با  العلومى  فتح 
شرايط  بهبود  و  تخريب  از  جلوگيری 
زيست محيطى، كاهش فعاليت های انسانى 
مخرب در محيط طبيعى و غيرطبيعى در 
مطالعات متعدد مورد تأكيد قرار گرفته 
دليل  به  اين حال،  با  اضافه كرد:  است، 
خاصى  توجه  انسان ها،  اقتصادی  منافع 
به اين موضوع نمى شد، تا اينکه در يک 
قالب  در  راهکارها  اتخاذ  گذشته،  سال 
سطوح مختلف قرنطينه ناشى از بيماری 
برای  اجباری  عاملى   ،۱۹-COVID
كاهش فشار فعاليت های انسانى بر محيط 

زيست شد.
دانشگاه  پژوهشگر  كارمند 
محقق اردبيلى با بيان اينکه بيماری عفونى 
كرونا¬ويروس  اثر  بر   ۱۹-COVID
 )۲-SARS-CoV( سندرم حاد تنفسى
ايجاد مى شود كه اولين بار در تاريخ ۳۱ 
دسامبر ۲۰۱۹ از شهر ووهان چين گزارش 
شد و با توجه به مسری بودن، با سرعت 
بااليى در سراسر جهان گسترش يافت 
و بسياری از كشورهای جهان را درگير 
كرد و در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به عنوان يک 
بيماری همه گير شناخته شد، ادامه داد: تا 
۲۶ فوريه ۲۰۲۱ بيش از ۱۱۳ ميليون نفر 
از مردم جهان به اين بيماری مبتال شدند 
كه از بين آن ها بيش از دو و نيم ميليون 

نفر فوت كردند.
به  توجه  با  كرد:  تصريح  وی 
جهان  كشورهای  مذكور،  شرايط 
اين  شيوع  از  جلوگيری  به منظور 

خاص  اقدامات  و  قوانين  ويروس، 
مختلف  ابعاد  در  را  بازدارنده ای  و 
زندگى مردم لحاظ كردند، از جمله اين 
اقدامات مى توان به بسته شدن مرزهای 
خارجى و كاهش چشمگير تردد قطار، 
اتوبوس و مسافرت های هوايى، اعمال 
فاصله گذاری اجتماعى، ممنوعيت وقايع 
عمومى، تعطيلى مدارس، دانشگاه ها و 
مشاغل غيرضروری اشاره كرد. همچنين 
از  زيادی  تعداد  در  قرنطينه  قوانين 

شهرهای جهان اعمال شد.
شيوع  اينکه  بيان  با  العلومى  فتح 
تعطيلى  وضعيت  و   ۱۹-COVID
)lockdown( در سراسر جهان، عالوه بر 
تأثير منفى قابل توجه بر اقتصاد جهان، باعث 
آنتروپوژنيک  فعاليت های  فشار  كاهش 
بر محيط زيست در مقياس های محلى، 
منطقه ای و جهانى شد، خاطرنشان كرد: 
بنابراين با توجه به اهميت باالی شرايط 
زيست محيطى بر كيفيت زندگى انسان، 
 ۱۹-COVID مدل سازی تأثير قرنطينه
بر شرايط زيست محيطى از اهميت بااليى 

برخوردار است.
باغبانى  گروه  آزمايشگاه  كارشناس 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: باوجودی كه 
مطالعات متعدد به بررسى اثرات و عواقب 
قرنطينه  و   ۱۹-COVID شيوع  منفى 
ناشى از آن در سطح بين المللى پرداخته اند، 
با اين حال ما سعى كرديم با نگاهى نو و 
متفاوت از مطالعات قبلى، اثرات مثبت 
بر   ۱۹-COVID از  ناشى  قرنطينه 

شرايط زيست محيطى را بررسى كنيم و قدم 
كوچکى در راستای بهبود شرايط زيست¬ 

محيطى جهان برداريم.
اين  به  دستيابى  برای  داد:  ادامه  وی 
بر   ۱۹-COVID قرنطينه  تأثير  هدف، 
شرايط اكولوژيکى سطح شهرهای ووهان 
ميالن  و  چين  كشور  در   )Wuhan(
بيشترين  كه  ايتاليا  كشور  در   )Milan(
تأثير را از بيماری COVID-۱۹ ديده اند، 
نشان  مطالعه  اين  نتايج  و  مدل سازی شد 
داد كه شرايط اكولوژيکى سطح بيش از ۷۰ 
درصد از مساحت شهر ميالن و ۵۲ درصد 
از شهر ووهان در تاريخ قرنطينه نسبت به 
تاريخ مشابه در دوران قبل از قرنطينه بهبود 
يافته است كه بيانگر تأثير قابل توجه قرنطينه 
COVID-۱۹ بر شرايط اكولوژيکى سطح 

شهر مى باشد.
فتح العلومى تأكيد كرد: در واقع شرايط 
كاهش  دليل  به  شهر  سطح  اكولوژيکى 
فعاليت های مخرب انسانى در محيط شهری 
در دوران قرنطينه به صورت قابل مالحظه ای 

بهبود يافته است.
گفتنى است اين كار تحقيقاتى حاصل 
همکاری متخصصان علوم مختلف از جمله 
دكتر سيد كاظم علوی پناه، دكتر مجيد كياورز 
و محمد كريمى فيروزجايى از دانشگاه تهران 
در زمينه علوم سنجش از دور حرارتى و 
سولماز  دكتر  شهری،  زمينه  در  انعکاسى 
دانشگاه محقق اردبيلى در  از  العلومى  فتح 
از  همايى  مهدی  دكتر  علوم خاک،  زمينه 
دانشگاه تربيت مدرس در زمينه آب، دكتر 
جمال جوكار از دانشگاه كپنهاگ دانمارک 
در زمينه علوم مکانى مى باشد كه در نهايت 
مورد استقبال جامعه علمى بين المللى قرار 
گرفت و در قالب يک مقاله بين المللى با 
 Modeling the impact of عنوان 
 lockdowns  on  ۱۹-the COVID
 urban surface ecological status:
 A Case Study of Milan and
 Journal of در مجله Wuhan cities
از   Environmental Management
انتشارات Elsevier با ضريب تأثير ۵.۶۴ و 

H-INDEX=۱۶۱ به چاپ رسيد.

چاپ مقاله کارمند پژوهشگر دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص بیماری 
Journal of Environmental Management ۱۹ در مجله-COVID

همزمان با سراسر کشور انجام شد:

برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل های بهداشتی
 در دانشگاه محقق اردبیلی

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
از  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
 ۱۴۰۰ سال  دكتری  آزمون  برگزاری 
بهداشتى  پروتکل های  رعايت  با 
همزمان با سراسر كشور در دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
از  مصری  ترحم  دكتر  دانشگاه، 
 ۱۴۰۰ سال  دكتری  آزمون  برگزاری 
بهداشتى  پروتکل های  رعايت  با 
روز  صبح  كشور  سراسر  با  همزمان 
دانشگاه  در   ۱۳۹۹ اسفند   ۱۵ جمعه 
گفت:  و  داد  خبر  محقق اردبيلى 
نفر   ۳۰۰ و  هزار  دو  آزمون  اين  در 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  داوطلب 
تعداد  اين  از  پرداختند كه  به رقابت 

۹۰۰ داوطلب زن و يک هزار و ۴۰۰ 
داوطلب مرد بودند.

در  كرد:  تصريح  مصری 
داوطلبان  محقق اردبيلى  دانشگاه 

صفى  شيخ  ساختمان های  در  مرد 
مهندسى،  و  فنى  دانشکده های  و 
علوم و علوم اجتماعى و داوطلبان 
دانشکده  ساختمان های  در  زن 
ادبيات  طبيعى،  منابع  و  كشاورزی 
و  تربيتى  علوم  و  انسانى  علوم  و 
شركت  آزمون  در  روانشناسى 

كردند.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى ضمن 
برای  سالمتى  و  موفقيت  آرزوی 
داوطلبان، خاطرنشان كرد: حوزه های 
آزمون  از  قبل  آزمون  برگزاری 
ابالغى  فاصله  و  شده  ضدعفونى 
صندلى  برای  نيز  سنجش  سازمان 

رعايت شد.
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تجلیل از ۵ ایده برتر فرهنگی اعضای هیات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی

معرفی منتخبان مسابقات ورزشی اساتید و کارمندان برادر دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  رئيسه  هيات  حضور  با 
فرهنگى  برتر  ايده   ۵ از  محقق اردبيلى 
اعضای هيات علمى در اين دانشگاه تجليل 

به عمل آمد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى در مراسم تجليل از ايده های 
برتر فرهنگى دانشگاه با بيان اينکه فرهنگ 
زيربنای توسعه در همه ابعاد است، گفت: 
ارائه ايده توسط همکاران گرانقدر كاری 
بسيار ارزشمند است و اميدواريم تداوم 

داشته باشد.
يافتن  سوق  به ضرورت  وی 
برنامه های فرهنگى از ستاد به دانشکده ها 
تأكيد كرد و افزود: در همين راستا با ارائه 
ايده های خالق توسط همکاران، برنامه ها 

تنوع بيشتری به خود خواهد گرفت.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اينکه معاونت فرهنگى و اجتماعى 
همکاران  به  متناوب  به صورت  دانشگاه 
دانشگاهى ارتباط داشته باشد تا همکاران 
افزود:  نمايند،  مطرح  را  خود  ايده های 
همچنين تشکيل جلسات انديشه ورزی 
در ابعاد مختلف علمى، فرهنگى، دينى، 
اجتماعى و غيره هر چند با حضور تعداد 
محدودی از همکاران به لحاظ وضعيت 

كرونايى، الزم است.

مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبيلى از معرفى منتخبان مسابقات 
اين  برادران  كارمندان  و  اساتيد  ورزشى 

دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومى  گزارش  به 
دكتر اميرعلى جعفرنژاد گفت: مديريت 
دانشگاه  فوق برنامه  و  تربيت بدنى 
محقق اردبيلى با همکاری معاونت اداری و 
مالى دانشگاه در بخش برادران به مناسبت 
گراميداشت دهه فجر اولين دوره مسابقات 
آمادگى جسمانى كاركنان و اساتيد دانشگاه 
را به صورت مجازی برگزار كرد كه در اين 
مسابقات رضا ستاری، امير نعمتى اقدم و 
سيروس محسن زاده به ترتيب مقام اول تا 

سوم را كسب كردند.

وی تأكيد كرد: اساتيد برای تقويت 
باورهای دينى دانشجويان از هيچ تالشى 

دريغ نکنند.
دكتر عباس فنى اصل معاون فرهنگى 
و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره 
در  شده  انجام  فرهنگى  فعاليت های  به 
خالقانه  ايده های  ارائه  گفت:  دانشگاه، 
فرهنگى  بخش  در  همکاران  توسط 
باعث خرسندی بوده و قطعاً در ارتقای 
تأثيرگذار  دانشگاه  فرهنگى  فعاليت های 

خواهد بود.

وی با اشاره به نتايج رشته شطرنج 
در اين دوره از مسابقات تصريح كرد: در 
اين مسابقات ربعلى بلبلى، رضا اعتباری و 

ايده های  »طرح  مسابقه  افزود:  وی 
علمى  هيات  اعضای  ويژه  فرهنگى« 
دانشگاه برگزار شد و ايده های متعدد از 
طرف همکاران ارائه شد كه نهايتاً پس از 
طى فرآيند داوری، ۵ ايده به عنوان ايده برتر 

انتخاب شدند.
برتر  ايده   ۵ به  اشاره  با  اصل  فنى 
انتخاب شده، گفت: در اين مسابقه دكتر 
على روشنيان فر با عنوان طرح دانشگاه 
با  پرزور  پرويز  دكتر  اول،  رتبه  خالق 
عنوان طرح احصای نظام مسائل فرهنگى 

مجيد خداداد به ترتيب در جايگاه های اول 
تا سوم ايستادند.

جعفرنژاد افزود: در رشته تنيس روی ميز 

حل  رويکرد  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
مساله و دكتر فهيمه حوری آباد صبور 
با عنوان طرح استفاده عملى مهارت های 
دانشگاه  فارغ التحصيالن  و  دانشجويان 
مشتركا رتبه دوم، و دكتر حميد صفوی 
با عنوان طرح كافه فرهنگ محقق و دكتر 
حميد بهادر با عنوان طرح يک كتاب، 
يک حديث مشتركا رتبه سوم را كسب 

كردند.
گفتنى است در ادامه از ۵ ايده برتر 

تجليل به عمل آمد.

دكتر حبيب اهلل اسکندری مقام نخست را 
كسب كرد، دكتر رسول عباسى در جايگاه 
دوم قرار گرفت و دكتر بهرام ناصری و 
يوسف بهرو مشتركاً مقام سوم را كسب 

كردند.
مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به نتيجه مسابقات 
بدمينتون در بخش های انفرادی و تيمى 
على  انفرادی  بخش  در  كرد:  تشريح 
حضرتقلى زاده مقام اول را كسب كرد، امير 
نعمتى به مقام دوم رسيد و قاسم قديری در 
جايگاه سوم ايستاد و در بخش تيمى هم 
تيم قاسم قديری و محمد محرمى مقام اول 
را كسب كردند و تيم على حضرتقلى زاده 
و امير نعمتى مقام دوم را از آن خود كردند.

معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:
پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد ریال 
وام دانشجویی برای دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال 
اول سال تحصیلی 1۳۹۹-1۴۰۰

معاون دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى از پرداخت 
بيش از ۳۳ ميليارد ريال وام دانشجويى برای دانشجويان اين 
دانشگاه در نيمسال اول سال تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر معرفت سياه-

كوهيان از پرداخت بيش از ۳۳ ميليارد ريال وام دانشجويى 
برای دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى در نيمسال اول 
سال تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خبر داد و گفت: اين وام ها 
در قالب وام تحصيلى، وام ضروری، وام تحصيلى ويژه 
دكتری، وام وديعه مسکن و وام شهريه به بيش از ۱۱۰۰ نفر 

از دانشجويان پرداخت شده است.
وی افزود: طبق هماهنگى  های انجام گرفته با صندوق 
وسايل  خريد  قالب  در  ضروری  وام  دانشجويان،  رفاه 
به  نيز  لپ تاپ(  و  تبلت  موبايل،  كمک آموزشى)گوشى 

دانشجويان متقاضى پرداخت شده است.
معاون دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى تصريح كرد: 
به شيوع ويروس كرونا، خدمت  رسانى حوزه  با توجه 
دانشجويى به منظور حفظ سالمتى و رفاه حال دانشجويان 
عزيز، به  صورت الکترونيکى از طريق سيستم دانشجويى 
گلستان يا از طريق تماس تلفنى، بدون وقفه صورت مى 

 گيرد.

تجلیل از مؤذن های مسجد 
دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  اخير  سال  يک  مؤذن های  از  مراسمى  طى 
محقق اردبيلى تجليل شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رئيس دفاتر نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
و مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى در اين برنامه گفت: اين افراد طى يک سال 
گذشته با نوای دلنشين خود در برنامه های مسجد دانشگاه 

اذان، ادعيه و قرآن قرائت كرده اند.
تسليت  با  عبداهلل حسنى  حجت االسالم والمسلمين 
سالروز شهادت امام موسى كاظم )ع( گفت: امام موسى 

كاظم)ع( بيشترين فشارها را متحمل شده اند.
وی با بيان اينکه صفت كاظم به اين دليل است كه امام بر 
عصبانيت و خشم خود تسلط داشتند، ادامه داد: زندگى امام 
موسى بن الجعفر)ع( بزرگترين درس برای زندگى هر انسان 

آزاده خواه، مؤمن و متدين است.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى اظهار كرد: هر كس از رحم و مروت خود 
احسان كند اما طرف مقابلش بدی كرده يا احسان را قطع 

كند، خداوند رحمتش را از او سلب مى كند.
يادآور مى شود در اين برنامه از دكتر على مجتهدين، 
محمد بضاعت پور، على عبداللهى، عيسى مقالى و بهزاد 
زارع مؤذن های يک سال گذشته مسجد دانشگاه تجليل شد.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه خبر داد:

معرفی منتخبان مسابقات ورزشی اساتید و کارمندان خواهر دانشگاه محقق اردبیلی
فوق برنامه  و  تربيت بدنى  مدير 
دانشگاه محقق اردبيلى از معرفى منتخبان 
كارمندان  و  اساتيد  ورزشى  مسابقات 

خواهر اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اينکه  بيان  با  اميرعلى جعفرنژاد  دكتر 
كارمندان  و  اساتيد  ورزشى  مسابقات 
مناسبت  به  محقق اردبيلى  دانشگاه 
انقالب  پيروزی  سالگرد  گراميداشت 
مسابقات  گفت:  شد،  برگزار  اسالمى 
آمادگى جسمانى و شطرنج خواهران 
تنيس  مسابقات  و  مجازی  به صورت 
روی ميز خواهران به صورت حضوری 

برگزاری شد.
مجموع  در  اينکه  بيان  با  وی 
مسابقات دهه فجر، بيش از ۷۰ نفر از 

كاركنان خواهر دانشگاه شركت نمودند، 
افزود: در رشته آمادگى جسمانى سميه 
رمضانى از معاونت پژوهش و فناوری، 

ميترا اجودی مقدم از معاون فرهنگى 
و اجتماعى و تهمينه نامى از دانشکده 
را  سوم  تا  اول  مقام  ترتيب  به  علوم 

كسب كردند.
رشته  در  كرد:  تصريح  جعفرنژاد 
شطرنج، دكتر ليال غفارزاده نمازی از 
دانشکده كشاورزی مشگين شهر، ميترا 
و  فرهنگى  معاونت  از  مقدم  اجودی 
اجتماعى و  مريم اسديان از دانشکده 
را  سوم  تا  اول  مقام  ترتيب  به  علوم 

كسب كردند.
فوق برنامه  و  تربيت بدنى  مدير 
دانشگاه محقق اردبيلى خاطرنشان كرد: 
شيدا  نيز  ميز  روی  تنيس  رشته  در 
اول،  مقام  رياست  حوزه  از  مظفری 
مقام  علوم  دانشکده  از  دلشاد  شيرين 
دوم و مريم اسديان و رحيمه قربانى 
از دانشکده علوم مشتركا مقام سوم را 

كسب كردند.
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ارتقای مرتبه علمی 1۴ 
عضو هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى از 
ارتقای مرتبه علمى ۱۴ نفر از اعضای هيات علمى اين 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر داود سيف 
زاده از ارتقای مرتبه علمى ۱۴ نفر از اعضای هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد و گفت: در جلسه هيات 
مميزه دانشگاه، دكتر محمدحسن يزدانى از دانشکده علوم 
اجتماعى، دكتر داود سيف زاده از دانشکده علوم و دكتر 
سدابه جهانبخش از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى از 
مرتبه علمى دانشياری به مرتبه علمى استادی ارتقا يافتند.

و  فنى  دانشکده  از  قندی  الهام  دكتر  افزود:  وی 
مهندسى، دكتر سيدمحمد رضى نژاد، دكتر ولى محمدی 
و دكتر مهرداد آقايى از دانشکده ادبيات و علوم انسانى، 
دكتر اصغر عبادی از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى 
مشگين شهر، دكتر مجتبى سوختانلو، دكتر امين كانونى و 
دكتر سليم فرزانه از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى 
و دكتر اميرعلى جعفرنژاد و دكتر احمدرضا كيانى از 
علمى  مرتبه  از  روانشناسى  و  تربيتى  علوم  دانشکده 
استادياری به مرتبه علمى دانشياری و دكتر محمدرضا 
آكار از گروه معارف اسالمى از مرتبه علمى مربى به مرتبه 

علمى استادياری ارتقا يافتند.

معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه خبر داد:
کسب رتبه سوم دانشگاه 

محقق اردبیلی در برگزاری تعداد 
دوره مهارت افزایی عمومی و 

تخصصی در سال 1۳۹۹

معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه از 
برگزاری  در  محقق اردبيلى  دانشگاه  رتبه سوم  كسب 
تعداد دوره مهارت افزايى عمومى و تخصصى در بين 
۶۵  دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه آموزش عالى كشور 

در سال ۱۳۹۹ خبر داد.
ترحم  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مصری گفت: با توجه به نامه مديركل ارتباط با جامعه 
و صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، در راستای 
توسعه دوره های مهارت  افزايى در دانشگاه ها و بررسى و 
پايش وضعيت فعاليت های مهارت افزايى در سال ۱۳۹۹ 
در ۶۵ دانشگاه، پژوهشگاه و مركز آموزش عالى كشور 
با هدف ساماندهى و توسعه مهارت های دانشجويان 
متناسب  متخصص،كارآمد،  نيروی  تربيت  جهت  در 
با نيازهای بازار كار، كارآفرين و اشتغال مولد، دانشگاه 
محقق اردبيلى موفق به كسب رتبه های سوم در برگزاری 
مجموع دوره های مهارت افزايى عمومى و تخصصى 

شده است.
رتبه  همچنين  محقق اردبيلى  دانشگاه  افزود:  وی 
چهارم در برگزاری دوره های مهارت افزايى تخصصى و 
رتبه پنجم در برگزاری دوره های مهارت افزايى عمومى 
در بين ۶۵ دانشگاه، موسسه آموزشى، پژوهشى و فناوری  

در سال ۱۳۹۹ را كسب كرده است.

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى از روند رو به رشد كيفى 
و كمى نشريات دانشجويى اين دانشگاه 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عباس فنى اصل از روند رو به رشد 
كيفى و كمى فعاليت های انجام شده 
در بخش نشريات دانشجويى دانشگاه 
محقق اردبيلى خبر داد و اظهاراميدواری 
بدنه  و  دانشجويان  همت  با  كرد: 
كارشناسى معاونت فرهنگى و اجتماعى 
بتوانيم گام  های موثری در جهت ارتقای 
سطح علمى و آگاهى جامعه فرهيخته 

دانشجويى برداريم.
وی با اشاره به روند فعاليت  های 
حوزه نشريات دانشجويى دانشگاه اعم 
از صدور مجوزها، انتشار نشريات در 
كارگاه  برگزاری  حوزه  های مختلف، 
سطح  ارتقای  جهت  تخصصى   های 
دانش نوشتاری و ويراستاری نشريات 
همين  در  افزود:  غيره،  و  دانشجويى 
نشريات  تمامى  اطالعات  خصوص 

نشريات  های  سامانه  در  شده  منتشر 
امور  مديريت  جامع  علوم،  وزارت 
فرهنگى  درگاه  و  فرهنگى)پلينک( 

وزارت علوم ثبت شده است.
دانشگاه  اينکه  بيان  با  اصل  فنى 
محقق اردبيلى جزو اولين دانشگاه  های 
برگزاركننده انتخابات به صورت مجازی 
در سامانه نشريات وزارت علوم بوده 
است، ادامه داد: در دوازدهمين جشنواره 

بين المللى حركت نيز، نشريات دانشگاه 
محقق اردبيلى موفق به كسب چهار مقام 

شده اند.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
اولين نشريه  انتشار  از  اردبيلى  محقق 
تخصصى به زبان انگليسى در دانشگاه 
خبر داد و گفت: استارت كار برای بين 
 المللى سازی نشريه صوتى رما نيز انجام 

شده است.

برای  نشريات  كار  به  از شروع  وی 
داد  خبر  صوتى  سازی  و  الکترونيکى 
علمى  كارگاه  چهار  كرد:  خاطرنشان  و 
اصول  كشوری)آموزش  تخصصى 
خبرنگاری و خبر نويسى، آموزش جامع 
آموزش  علمى،  مقاله  نگارش  اصول 
و  سايبری  ديجيتالى،  روزنامه  نگاری 
چندرسانه  ای و آشنايى با نحوه ارسال آثار 
به دوازدهمين جشنواره سراسری رسانه و 
نشريّات دانشجويى نيز برگزار شده است.

فنى اصل از انتشار ۶۰ نشريه علمى، 
علمى  نشريه   ۴۴ سياسى،  و  فرهنگى 
فرهنگى  نشريه  علمى، ۱۴  انجمن های 
نشريه   ۲ سياسى،  های  تشکل  سياسى 
انتشار ۵ نشريه تا  فردی و آماده  سازی 
قبل از عيد خبر داد و گفت: همچنين ۱۲ 
مجوز نشريه جديد، ۴۵ مجوز تغييرات در 
نشريات و ۴۷ مجوز فعاليت در فضای 

مجازی در سالجاری صادر شده است.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى همچنين از ثبت ۲۷۵ اثر در 

جشنواره تيتر ۱۲ برای اولين بار خبر داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

روند رو به رشد کیفی و کمی نشریات دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

طراحی و ساخت اولین کفش ورزشی میخی دبل دنسیتی در سطح کشور و جهان 
توسط پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی

تقدیر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از دانشگاه محقق اردبیلی 
به خاطر اجرایی نمودن شایسته برنامه های حجاب و عفاف

پژوهشگران دانشگاه محقق اردبيلى 
موفق به طراحى و ساخت اولين كفش 
ورزشى ميخى دبل دنسيتى در سطح كشور 
و جهان با قابليت پيشگيری از آسيب های 
ورزشى در ورزشکاران رشته دو و ميدانى 

شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
عضو  گرو  جعفرنژاد  اميرعلى  دكتر 
هيات علمى و احسان فخری ميرزانق 
رشته  ارشد  كارشناسى  دانشجوی 
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  بيومکانيک 
استان  فناوری  و  علم  پارک  حمايت 
اردبيل موفق به طراحى و ساخت اولين 
در  دنسيتى  دبل  ميخى  ورزشى  كفش 
سطح كشور و جهان با قابليت پيشگيری 
ورزشکاران  در  ورزشى  آسيب های  از 

رشته دو و ميدانى شدند.

دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
محقق اردبيلى گفت: معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى استاندار اردبيل از دانشگاه محقق 
اردبيلى به خاطر اجرايى نمودن شايسته برنامه 

های حجاب و عفاف تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
عباس فنى اصل معاون فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: مهندس بهروز 
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون  ندايى 
استاندار اردبيل با ارسال لوحى به دكتر عزيز 
حبيبى رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از اين 
دانشگاه به خاطر اجرايى نمودن شايسته برنامه 

های حجاب و عفاف تقدير كرد.
فنى اصل در تشريح برنامه های عفاف 
فرهنگى  های  برنامه  ارتقای  از  و حجاب 
دانشگاه در اين ارتباط طى سال ۱۳۹۹ خبر 
داد و با اشاره به محور دهم از فعاليت های 
فرهنگى و اجتماعى دانشگاه تحت عنوان 
عفاف و حجاب اسالمى، گفت: با اجرای 
با  ارتباط  برنامه فرهنگى در  از ۱۰۰  بيش 

دكتر اميرعلى جعفرنژاد گفت:  با توجه 
به اهميت انتخاب كفش ورزشى مناسب 
از  جلوگيری  برای  ورزشکاران  توسط 
به  آسيب  های حين ورزش  وارد شدن 
بدن ورزشکار به ويژه به قسمت كمر و 
اندام تحتانى از جمله زانو و مفاصل پا، با 

عفاف و حجاب اسالمى با غالبيت برگزاری 
در فضای مجازی، شاهد ارتقای اين برنامه 

ها بوده ايم.
دبير اتاق فکر عفاف و حجاب دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به فعاليت اتاق فکر 
و كارگروه اجرايى عفاف و حجاب، تصريح 

حمايت پارک علم و فناوری استان اردبيل 
موفق به طراحى و ساخت اولين كفش 
ورزشى ميخى دبل دنسيتى در سطح كشور 
و جهان با قابليت پيشگيری از آسيب های 
ورزشى در ورزشکاران رشته دو و ميدانى 

شد.

كرد: برگزاری سلسله مسابقات كتابخوانى، 
سلسله دوره های تفسير قرآن كريم، توليد و 
انتشار مستمر محتوای فرهنگى در ارتباط با 
عفاف و حجاب، جانمايى و نصب منشور 
نحوه رفتار و پوشش در مراكز علمى در 
های  كارگاه  برگزاری  دانشگاه،  محوطه 

وی با بيان اينکه اين كفش كفشى است 
كه ضربه  های وارده به پای ورزشکاران را 
با كاهش پرونيشن بيش از حد پا به حداقل 
مي رساند، افزود: در نتيجه  مي تواند احتمال 
ايجاد پای پرونيت و چرخش داخلى ساق 
كه منجر به ايجاد آسيب های جبران ناپذير 
مانند شين اسپلينت و استرس فركچر، زانو 
دوندگان و حتى كمردرد مزمن مى شود، را 

به حداقل برساند.
جعفرنژاد با بيان اينکه برخى از اثرات 
علمى اين كفش در قالب مقاالت پژوهشى 
مورد پذيرش مجالت علمى معتبر قرار 
كفش  اين  كرد:  تصريح  است،  گرفته 
ورزشى مورد تاييد فدارسيون دو و ميدانى 
جمهوری اسالمى ايران بوده و برای اخذ 
مجوز از فدارسيون جهانى دو و ميدانى نيز 

تالش مى شود.

آموزشى سالمت، مهارت و نشاط، برگزاری 
سلسله دوره های اخالق و رفتار سازمانى، 
و  كتابخوانى  مسابقات  سلسله  برگزاری 
دلنوشته، برگزاری سلسله دوره های بصيرتى 
توسط تشکل های اسالمى دانشگاه، برگزاری 
سخنرانان  با حضور  فرهنگى  های  برنامه 
برجسته كشوری، انتشار نشريات دانشجويى 
در زمينه عفاف و حجاب و تجليل از فعاالن 
عفاف و حجاب دانشگاه از جمله برنامه هايى 
است كه طى سالجاری در دانشگاه محقق 

اردبيلى اجرا شده است.   
وی تصريح كرد: در جلسات اتاق فکر 
عفاف و حجاب پس از ارائه گزارش آسيب 
های موجود در زمينه عفاف و حجاب توسط 
بخش های ذيربط، برنامه ريزی های الزم 
جهت پيشبرد اهداف اين اتاق فکر از طريق 
كارگروه اجرايى عفاف و حجاب صورت 
مى گيرد و خوشبختانه همه مصوبات اتاق 
فکر عفاف و حجاب دانشگاه در سال ۱۳۹۹ 

اجرا شده است.
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برگزاری وبینار هم اندیشی 
»سلوک اجتماعی و سیاست 
خارجی پیامبر اعظم )ص(«
 در دانشگاه محقق اردبیلی

 در آستانه مبعث پيامبر اعظم)ص(، وبينار هم انديشى 
»سلوک اجتماعى و سياست خارجى پيامبر اعظم )ص(« در 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى رئيس دفاتر نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
در اين وبينار ضمن گراميداشت و تبريک ايام ماه رجب و 
عيد بزرگ مبعث، با بيان اينکه برای شناخت سلوک و سبک 
پيامبر اكرم)ص( ابتدا بايد به قران كريم مراجعه كنيم، مهم ترين 
شاخصه  سيمای حقيقى پيامبر اكرم)ص( را وجه اخالقى وی 
دانست و گفت: اين شاخصه توانست با رفتار و از همه مهمتر 
حسن خلق در دل های سخت مردمان سرزمين حجاز جای 
پيدا كنند و بسياری از سياست های اشراف را بى نتيجه بگذارد.

وی ادامه داد: از آنجا كه پيامبر اكرم)ص( در سرزمين 
حجاز با مردمى جاهل كه با اصول اخالقى و عقلى فاصله 
فراوانى داشتند سر و كار داشت، با شيوه ای متفاوت وارد اين 
جامعه شدند و تالش فراوانى برای تغيير افکار و رفتار انسان ها 

كرد و موجب تحول شد.
حسنى با بيان اينکه حضرت محمد)ص( بهترين الگو 
بارزترين سلوک  را  امروز است، حسن خلق  برای نسل 
از  اوصافى  ذكر  به  و  كرده  معرفى  پيامبر)ص(  اجتماعى 
سلوک اجتماعى آن حضرت از جمله صبر، از خودگذشتگى، 

پارسايى، امانتداری، حيا و غيره پرداخت.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى با ذكر دانش افزايى و دانشوری به عنوان يکى 
ديگر از سلوک اجتماعى پيامبر اكرم)ص(، افزود: هر جلسه ای 
كه درس دين، توحيد، خداپرستى، علم و غيره مطرح است، 

جلسات عبادت است و ثواب آن همتايى ندارد.
وی تأكيد كرد: توفيقى كه خداوند متعال برای استاد و 
تعليم دهنده عنايت فرموده، يکتاست و خداوند متعال خود 
را به عنوان اولين معلم بشری معرفى فرموده است و يک معلم 

به عنوان يک امت محشور خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 
به عنوان بهترين معلم عملى انسان ها جامعه را تحت تأثير قرار 
داد و در افکار و رفتار تمامى اقشار مردم تحول شگرفى ايجاد 

نمود.
دكتر مرتضى ابراهيمى رئيس بسيج اساتيد استان اردبيل 
نيز به تبيين سياست خارجى پيامبر)ص( پرداخت و بيان كرد: 
پيامبر اكرم)ص( پس از استقرار در مدينه و تأسيس حکومت، 
به منظور دستيابى به اهداف رسالتش به تنظيم سياست خارجى 

اقدام كرد.
وی افزود: آنجايى كه اهداف پيامبر)ص( ابالغ پيام الهى و 
هدايت همه مردم بود، اولين اصل از اصول حاكم بر سياست 

خارجى وی، بر اصل دعوت مبتنى شد.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: 
اين اصل يکى از اصول اساسى و مورد توجه در حکومت و 
سياست خارجى پيامبر)ص( بود و در سيره پيامبر)ص( بيش 

از هر اصل ديگری مورد تأكيد قرار گرفته است.
دانشگاه  انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده  رئيس 
ارتباطات  همان  در  دعوت  اصل  داد:  ادامه  محقق اردبيلى 
سياسى اوليه آن حضرت و پس از هجرت به مدينه و تأسيس 
حکومت، ديده مى شود؛ چنانکه توجه به اين اصل، در نامه های 
پيامبر)ص( به سران كشورها و افراد سياسى همچون خسرو 
پرويز و غيره ديده مى شود. در اين نامه ها پيامبر)ص( از همه 
سران كشورها يا واحدهای سياسى خواسته  تا خودبزرگ بينى 

را كنار بگذارند و به آيين اسالم بگروند.
وی در ادامه اصول حاكم بر حکومت و ساختار سياسى 
زمان پيامبر اكرم)ص( از جمله وفاداری به تعهدات، مقابله به مثل 
با دشمن، اصل دعوت به صلح، عزت اسالمى و تعامل و 

همزيستى را تشريح كرد.
گفتنى است اين نشست به همت كانون بسيج اساتيد و 

دفتر هم انديشى استادان دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
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پنجمين دوره ضيافت انديشه اساتيد 
با موضوع انديشه سياسى و مبانى انقالب 
اسالمى در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.  
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حسنى  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبيل در افتتاحيه اين 
دوره گفت: تربيت جوانان و آشنا كردن آنان 
با مسائل دينى، انقالبى و واليى مسئوليت 
اساتيد گذاشته  سنگينى است كه برعهده 

شده است.
ياد و خاطره  وی ضمن گراميداشت 
شهدای انقالب اسالمى و روح پرفتوح امام 
راحل)ره(، افزود: امروز انقالب اسالمى به 
بركت خون شهدا و تحت رهبری ولى فقيه 
با وجود فشارهای استکبار جهانى با قدرت 

هرچه تمام تر به مسير خود ادامه مى دهد.
حسنى افزود: امروز تنها كشوری كه 
پرچمدار اسالم ناب محمدی )ص( است، 
ايران اسالمى  كشور شيعى و واليت پذير 

است.

رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
كرد:  تأكيد  اردبيل  استان  دانشگاه های  در 
و  نظام  اين  بايد  كه  هستند  اساتيد  امروز 
انقالب را پاسداری و حفظ كرده و پرچم 
اين انقالب را به دست صاحب اصلى آن 

حضرت ولى عصر )عج( برسانند.
حسنى  با بيان اينکه اساتيد پيشتازان اين 
انقالب هستند كه در سنگر علم و فرهنگ 
و انقالب در حال خدمت هستند، افزود: 
تربيت جوانان و آشنا كردن آنان با مسائل 

دينى، انقالبى و واليى مسئوليت سنگينى 
است كه برعهده اساتيد گذاشته شده است.

شيعه  و  مسلمان  مردم  داد:  ادامه  وی 
كشورمان، با رهبری ولى فقيه و ارادت به 
سيدالشهدا و اهل بيت)ع( تمامى توطئه های 

دشمنان را خنثى خواهند كرد.
دكتر اسماعيل گلى دبير دفتر هم انديشى 
گفت:  نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه  استادان 
برگزاری چنين دوره هايى در راستای تبيين 
و تقويت گفتمان انقالب اسالمى برآمده از 
انديشه حضرت امام خمينى )ره( و عمل 
به توصيه های مقام معظم رهبری در ترويج 
جلسات آزادانديشى بوده و در سال آينده نيز 

تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به اهميت نظريه سياسى 
خيمه  عمود  واليت فقيه  گفت:  اسالم، 
انقالب اسالمى و نظريه بسيار مهم حضرت 
امام خمينى )ره( است كه الزم است ابعاد 
و  تبيين  دانشگاهيان  بين  در  آن  مختلف 

تشريح شود.
گلى افزود: در اين دوره سرفصل های 

انديشه سياسى و مبانى آن در غرب و اسالم 
و همچنين رابطه دين و سياست تبيين و آرای 
علمای مختلف از ابتدای غيبت و همچنين 
دوران معاصر از جمله حضرات آيات خويى، 
آخوند خراسانى، سيستانى و امام خمينى )ره( 
فقيه  اختيارات  دايره  و  حدود  در خصوص 

بررسى و بحث مى شود.
 گفتنى است پنجمين دوره طرح ضيافت 
انديشه اساتيد با موضوع »انديشه سياسى و 
مبانى انقالب اسالمى سطح۱« با حضور ۸۲ 
نفر از استادان دانشگاه محقق اردبيلى به مدت 
 ۱۹ لغايت   ۱۶ تاريخ  از  متوالى  روز  چهار 
با تدريس  وبينار مجازی  قالب  اسفندماه در 
مهدی  سيد  دكتر  حجت االسالم والمسلمين 
ساداتى  نژاد عضو هيأت علمى دانشکده حقوق 
و علوم سياسى دانشگاه تهران به همت دفتر 
هم انديشى استادان نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار گرديد 
و در اين وبينار اساتيد سواالت و نقطه نظرات 
خود را مطرح نموده و با همديگر بحث و تبادل 

نظر كردند.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

برگزاری پنجمین دوره ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه محقق اردبیلی

اولين همايش ملى روانشناسى بالينى 
دانشگاه  ميزبانى  به  نوجوان  و  كودک 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى در 
همايش  اين  موضوع  گفت:  همايش  اين 
دغدغه اجتماعى است به همين دليل مورد 
استقبال پژوهشگران و محققان قرار گرفته 

است.
دكتر داود سيف زاده با بيان اينکه حدود 
۴۰۰ مقاله به اين همايش ارسال شده است، 
افزود: موضوع همايش، موضوع مهمى است 
كه مى تواند در تشخيص، پيشگيری و درمان 
آسيب های روانى كودكان و نوجوانان مؤثر 

واقع شود.
وی ادامه داد: در سال های اخير غلبه 
فضای مجازی بر فضای حقيقى، كم شدن 
تعداد جمعيت كودكان و مواردی ازاين دست 
سبب شده است كه در زمينه روان شناسى 
بالينى كودكان و نوجوانان به كارهای تحقيقى 

و پژوهشى احساس نياز شود.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل و مسئول نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
اسالم همه  دين  محقق اردبيلى هم گفت: 
مسائل موردنياز بشر از طريق وحى، قرآن و 

رفتار ائمه اطهار را تبيين كرده است.
وی با بيان اينکه تربيت نسل بشر مورد 
عنايت خود ذات مقدس اقدس الهى قرار 

اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برگزار شد

گرفته است، تصريح كرد: اولين فرد برای 
تربيت انسان پيامبر اكرم )ص( بوده است كه 
از طرف خداوند متعال برای هدايت و تربيت 

بشر فرستاده شده بود.
حسنى با بيان اينکه بر اساس آيات و 
روايات، تکوين شخصيت انسان در سه دوره 
پيش از انعقاد نطفه، دوران رحم و دوران 
شيردهى انجام مى شود، ادامه داد: شناخت 
خالق و توحيد بايد توسط والدين به كودكان 

آموزش داده شود.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
و  اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى اظهار كرد: محبت به 
كودكان و لقمه حالل دادن به آن ها در تکوين 

شخصيت كودكان مؤثر است.
اولين  رئيس  نريمانى  محمد  دكتر 

و  بالينى كودک  روانشناسى  ملى  همايش 
نوجوان و رئيس دانشکده علوم تربيتى و 
روانشناسى دانشگاه محقق اردبيلى هم گفت: 
اگر مبانى اعتقادی و دينى را با سبک های 
تربيتى عجين كنيم، آسيب های تربيتى كمتر 

خواهد بود.
دبير  اضافه كرد: يک شهريورماه  وی 
علمى همايش اين همايش را پيشنهاد دادند و 
با وجود زمان كم و اطالع رسانى های مناسب 

حدود  ۴۰۰ مقاله به دبيرخانه رسيد.
رئيس اولين همايش ملى روانشناسى 
بالينى كودک و نوجوان اضافه كرد: با داوری 
مقاله   ۳۳۰ مختلف  دانشگاه های  اساتيد 

پذيرش شد.
نريمانى ابراز اميدواری كرد: نتايج اين 
خانواده ها  كمک حال  بتوانند  پژوهش ها 
به خصوص در شرايط شيوع ويروس كوويد 

۱۹ باشد.
وی افزود: آسيب شناسى روانى كودكان 
و نوجوانان، ابزارهای ارزيابى در روان شناسى 
بالينى كودكان و نوجوانان، ارزيابى، تحليل 
نوجوانان،  و  كودكان  بالينى  تشخيص  و 
اختالالت  در  روان شناختى  مداخالت 
و  مذهبى  مداخالت  نوجوانان،  و  كودكان 
نوجوانان،  و  كودكان  اختالالت  در  معنوی 
كودكان  روان شناختى  مشکالت  و  خانواده 
بالينى  روان شناسى  در  اخالق  نوجوانان،  و 
كودكان و نوجوانان، پيشگيری، بهزيستى و 
و  نوجوانان  و  كودكان  در  سالمت  ارتقای 
رويکردهای نوين به مشاوره و روان درمانى 
كودكان و نوجوانان از جمله محورهای اين 

همايش بود.
فوق تخصص  مولوی  پرويز  دكتر 
روان پزشکى كودكان و نوجوانان و سخنران 
ترس،  گفت:  هم  همايش  اين  كليدی 
نگرانى های بيش از حد و اضطراب در زمان 
شيوع ويروس كرونا بيشتر شده است و والدين 
برای كنترل اين موارد بايد ۸ پروتکل تدوينى 

يونيسف را رعايت كنند.
وی ادامه داد: خوب كردن حال والدين 
و خانواده، بازكردن فضا برای كودكان جهت 
ابراز احساسات و صحبت های كودكان، صادق 
بودن با كودكان، خوب نشان دادن حال خانواده، 
بين  منطقى  ارتباط  كودكان،  نکردن  مسخره 
تکاليف مدرسه، بازی و زمان استراحت برقرار 
كردن و داشتن جمع خانوادگى اين ۸ راهکار 

هستند.

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان مهندس فریدون آذرمی و دکتر غالمحسین شاهقلی  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


