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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی اساتید 
موجب پویایی و ارتقای بیشتر  دانشگاه 
دانشگاه  رشد  در  مسئله  این  و  می شود 

محقق اردبیلی خود را نشان می دهد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی در مراسم گرامیداشت 
روز معلم با بیان این مطلب افزود: دانشگاه 
محقق اردبیلی در سه سال اخیر رتبه اول 
کشوری را در رشد تولیدات علمی داشته 
است و این دستاورد بزرگی برای دانشگاه، 

اساتید و کارکنان است.
وی اضافه کرد: معیارهای مختلفی مانند 
منتشر  مشترک  مقاالت  علمی،  تولیدات 
برنامه های  پژوهشگران خارجی،  با  شده 
ثبت  محیط زیست،  ورزشی،  فرهنگی، 
اختراع، شرکت های دانش بنیان و غیره در 

رشد دانشگاه ها مؤثر هستند.
جذب  در  باید  اینکه  بیان  با  حبیبی 
پرداز  شهریه  خارجی  دانشجوی 
کرد:  اضافه  کنیم،  تالش  بیش ازپیش 
در  تحصیل  برای  خارجی  دانشجویان 
دانشگاه ها ابتدا به رتبه بندی های بین المللی 
دانشگاه ها نگاه می کنند و دانشگاه محقق 
اردبیلی برای اولین بار در رتبه بندی تایمز 

وارد شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تشریح 
محقق  دانشگاه  موفقیت  از  بعد  کرد: 
علمی  رتبه بندی های  به  ورود  و  اردبیلی 
بین المللی ایمیل های مختلفی از دانشجویان 
کشورهای مختلف داشته ایم که در حال 

بررسی درخواست های آنها هستیم.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

برگزاری رزمایش 
کمک مومنانه در 

دانشگاه محقق اردبیلی

رزمایش کمک مومنانه در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم 
با بیان اینکه مزد کار خیر نزد خداوند 
است، گفت: طبق وعده ائمه معصومین 
انسان هر چه از مال حالل احسان کند، 
خداوند چند برابر آنرا به انسان احسان 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مواسات و کمک 
های مومنانه لبیک گفتن به فرمان مقام 
از  گیری  دست  و  بوده  رهبری  معظم 
نیازمندان یکی از زیبایی های دین مبین 
دانشجویی  بسیج  افزود:  است،  اسالم 
دانشگاه در این خصوص خالصانه وارد 

میدان شده است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
گفت: در راستای اجرای فرمان مقام معظم 
رهبری در بحث رسیدگی به نیازمندان 
جامعه، در این مرحله ۴۰۰ بسته غذایی 
دانشجویی،  بسیج  مشارکت  با  خشک 
دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی و ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تهیه شده 
و در اختیار نیازمندان سطح استان قرار 

خواهد گرفت.

و  اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ارتقای 
رتبه دانشگاه محقق اردبیلی مایه مباهات 
همه پرسنل دانشگاه است و این با تالش ها 
مدیریتی  تیم  و  اساتید  دلسوزی های  و 

حاصل می شود.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی اضافه کرد: خداوند متعال خود را 
اولین معلم بشریت معرفی می کند و پیامبر 
اکرم )ص( را برای تزکیه و تعلیم فرستاده 

است.
معلم  قیامت،  در  اینکه  بیان  با  وی 
به صورت یک امت محشور می شود، ادامه 
داد: معلمی شغل نیست بلکه هنری برای 

نجات انسان است.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول   
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی تشریح 
کرد: یکی از وظایف و مسئولیت معلمان، 
تأثیرگذاری  و  دانشجویان  دینی  تربیت 

مثبت روی آنها است.
محقق  دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیر 
رتبه بندی  آخرین  در  گفت:  هم  اردبیلی 
رتبه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  شده  اعالم 
وزارت  جامع  دانشگاه های  بین  در  دوم 
کشور  دانشگاه های  هشتم  رتبه  و  علوم 
در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱ را کسب کرده 

است.
اینکه  بیان  با  عباسپور  یوسف  دکتر 
پله ای   ۹ ارتقای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

رتبه بندی  نظام  رتبه بندی  جدیدترین  در 
)ISC( در بین دانشگاه های جامع کشور 
سال ۲۰۱۷  در  کرد:  اضافه  است،  داشته 
کل تولیدات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
این تولیدات در سال  ۳۴۴ مورد بود که 

۲۰۲۰ به ۷۳۸ مورد افزایش یافته است.
پژوهشگران  کرد:  اضافه  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۲۰۱۷ با 
پژوهشگران خارجی ۲۷ کشور ۶۲ مورد 
که  داشته اند  مشترک  علمی  تولیدات 
این مورد در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۵ مورد با 

پژوهشگران ۵۴ کشور افزایش یافته است.
یادآور می شود در این برنامه از اساتید 
ارتقا یافته در یک سال اخیر با اهدای لوح 

و هدایایی تجلیل شد.

فعالیت اساتید موجب پویایی و ارتقای بیشتر دانشگاه می شود
دکتر حبیبی در مراسم گرامیداشت روز معلم:

کسب رتبه دوم دانشگاه محقق اردبیلی
 در بین دانشگاه های جامع وزارت علوم و رتبه هشتم 

دانشگاه های کشور در رتبه بندی تاثیر تایمز ۲۰۲۱

رئیس دانشگاه خبر داد:

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

نورباران كرده  ايد.
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
محقق  دانشگاه  دوم  رتبه  کسب  از 
جامع  های  دانشگاه  بین  در  اردبیلی 
دانشگاه  رتبه هشتم  و  علوم  وزارت 
های کشور در رتبه بندی تاثیر تایمز 

۲۰۲۱ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی از کسب رتبه فاخر 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  توسط   ۲
بین  در  تایمز ۲۰۲۱  تاثیر  بندی  رتبه 
دانشگاه های جامع تابعه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و رتبه ۸ در بین 
تمام دانشگاه های کشور خبر داد و 
دانشگاه  های  تأثیر  بندی  گفت: رتبه 
از  متوالی  سال  سومین  برای  جهان 
سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز 

انجام می شود.
وی افزود: موسسه تایمز دانشگاه  
های جهان را بر اساس شاخص های 
۱۷ گانه اهداف توسعه پایدار سازمان 
ملل متحد )SDGs( ارزیابی می نماید 
برای  ارزیابی  این  سال ۲۰۲۱  در  که 
۱۱۱۵ دانشگاه مختلف از اقصی نقاط 

جهان انجام شده است.
اساس  بر  کرد:  تصریح  حبیبی 
نتایج اعالم شده در سایت نظام رتبه 
بندی  رتبه  در  تایمز،  جهانی  بندی 
از  دانشگاه   ۲۷  ،۲۰۲۱ تایمز  تاثیر 
جمهوری اسالمی ایران حضور دارند 

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
اولین  راه  اندازی  از  اردبیلی 
آزمایشگاه علوم شناختی استان اردبیل 

در این مرکز خبر داد.
روابط عمومی  گزارش  به 
با  صالحی  برومند  دکتر  دانشگاه، 
اعالم این خبر افزود: این آزمایشگاه 
آرتا  گستر  سازگار  شرکت  توسط 
مستقر  فناور  واحدهای  از  سبالن 
فناوری  واحدهای  رشد  مرکز  در 
دانشگاه محقق اردبیلی تأسیس شده 
و با عضویت در شبکه آزمایشگاهی 
در  کشور،  راهبردی  فناوری های 
زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی در 
مهندسی  علوم شناختی،  حوزه های 
پزشکی و الکترونیک فعالیت می کند.

جهت  عالقه مندان  افزود:  وی 
در  بیشتر  اطالعات  به  دسترسی 
آزمایشگاه  این  امکانات  خصوص 
شبکه  وب سایت  به  می توانند 
راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی 
ریاست جمهوری  علمی  معاونت 
https://labsnet.ir/ آدرس  به 
به  شرکت  وب سایت  و   ۱۴۱۱/lab
www.sglab.irمراجعه  آدرس 

که شامل دانشگاه های علوم پزشکی 
علوم  اصفهان،  پزشکی  علوم  ایران، 
الزهرا،  اهواز،  پزشکی جندی شاپور 
پزشکی  علوم  کبیر،  امیر  صنعتی 
کاشان، علوم پزشکی کرستان، محقق 
اردبیلی، علوم پزشکی شهید بهشتی، 
تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی 
کردستان،  کاشان،  بابل،  نوشیروانی 
صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، 
اراک، شهید مدنی آذربایجان، گیالن، 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد، صنعتی 
کرمانشاه، صنعتی خواجه نصیرالدین 
و  سیستان  کرمانشاه،  رازی  طوسی، 

کنند.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
اردبیلی تصریح کرد: این مرکز آمادگی 
دارد تا با همکاری پژوهشگران استان 
پزشکی،  مهندسی  رشته های  در 
روان شناسی،  تربیت بدنی،  پزشکی، 
الکترونیک و دیگر رشته های مرتبط 
با حوزه علوم شناختی، نسبت به اخذ 
با  آزمایشگاهی  داده های  پردازش  و 
اقدام  کلینیکی  و  تحقیقاتی  اهداف 

کند.

بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تربیت 
بر  معلم شهید رجایی می شوند که 
این اساس دانشگاه محقق اردبیلی بعد 
از دانشگاه الزهرا موفق به کسب رتبه 
دوم در بین دانشگاه های جامع وابسته 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شده است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
در  دانشگاه  این  اینکه  به  اشاره  با 
در  نیز  تایمز ۲۰۲۰  تاثیر  بندی  رتبه 
به  وابسته  جامع  های  دانشگاه  بین 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
رتبه ارزشمند سوم را کسب کرده بود، 

مدیر  افشار  رضایی  بابک  دکتر 
سازگار  مهندسی  و  فنی  آزمایشگاه 
این  گفت:  هم  سبالن  آرتا  گستر 
مجموعه اولین آزمایشگاه غیردولتی 
پردازش  و  ثبت  حوزه  در  کشور 
یا  عضله  و  عصب  سیگنال های 
امکان  که  بوده  الکترومایوگرافی 
برای  را  عضالنی  سیگنال های  ثبت 
ورزشی،  کلینیکی،  کاربردهای 

تحقیقاتی و پژوهشی فراهم می کند.
وی اضافه کرد: این آزمایشگاه با 
دانش  آموختگان  از  تیمی  همکاری 

خاطرنشان کرد: ارتقای رتبه دانشگاه در 
تعداد  که  است  شده  حاصل  شرایطی 
رتبه  در  حاضر  ایرانی  های  دانشگاه 
بندی تاثیر تایمز، از ۱۷ دانشگاه در سال 
گذشته )شامل ۹ دانشگاه جامع( به ۲۷ 
دانشگاه )شامل ۱۴ دانشگاه جامع( در 

سالجاری افزایش یافته است.
رتبه  در  اینکه  به  اشاره  وی ضمن 
بندی تاثیر تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه منچستر 
از کشور بریتانیا عنوان بهترین دانشگاه 
جهان را به خود اختصاص داده است، 
ادامه داد: با لحاظ کردن مجموع امتیازات 
رتبه  توسعه،  گانه   ۱۷ های  شاخص 
جهانی دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه 
بندی تاثیر تایمز ۲۰۲۱ در محدوده ۶۰۰-

۴۰۱ قرار گرفته است.
حبیبی با بیان اینکه در آخرین رتبه 
پژوهشی  های  داده  تایمز،  تاثیر  بندی 
 )Elsevier(مورد استفاده از منبع الزویر
 ۲۰۱۵-۲۰۱۹ زمانی  محدوده  در  و 
تعداد  کرد:  اضافه  است،  شده  استفاده 
میزان  همچنین  و  انتشارات  کیفیت  و 
در  دانشگاه  المللی  بین  های  همکاری 
داشته  جهشی  رشد  اخیر  سال  چند 
است، لذا در سایه تالش جمعی و توکل 
به خداوند بزرگ امید می رود دانشگاه 
محقق اردبیلی بتواند در سال های آتی 
وضعیت خود را در این رتبه بندی در 

دنیا بهبود ببخشد.

با  و  دانشگاهی  مختلف  رشته  های 
حضور کارشناسان خبره علوم شناختی 
واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز  در 
راه   اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
اندازی شده و اولین آزمایشگاه استان 
است  علوم شناختی  حوزه  در  اردبیل 
آن  تجهیزات  از  عمده  ای  بخش  که 
آرتا  گستر  سازگار  شرکت  آن  توسط 
می   و  شده  ساخته  و  طراحی  سبالن 
تواند گام  های مؤثری را در همگرایی 
علوم زیستی، پزشکی و فنی مهندسی 

در سطح استان ایفا کند.
این  افشار،  رضایی  گفته  به 
تجهیزات  به  مجهز  آزمایشگاه 
انعطاف   و  بوده  الکترونیک  آزمایشگاه 
پذیری الزم برای طراحی آزمایش های 
را  دانشگاهی  نیاز محققین  با  متناسب 

دارا است.
رئیس  اله  زاده  نعمت   علی  دکتر 
محقق  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
گفت:  خصوص  این  در  هم  اردبیلی 
آماده  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
آزمایشگاه  با  همکاری  هرگونه 
علوم شناختی مستقر در مرکز نوآوری 
و رشد واحدهای فناوری دانشگاه در 

زمینه  های مختلف است.

رئیس دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه دوم دانشگاه محقق اردبیلی در بین دانشگاه های جامع وزارت علوم و رتبه هشتم 
دانشگاه های کشور در رتبه بندی تاثیر تایمز ۲۰۲۱

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی:

راه اندازی اولین آزمایشگاه علوم شناختی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی کشور در استان اردبیل

دکتر حبیبی خبر داد:

افزایش ۷۵ درصدی فروش 
محصوالت فناورانه مرکز 

رشد دانشگاه محقق اردبیلی 
در سال 99

افزایش ۷۵  از  اردبیلی  دانشگاه محقق  رئیس 
درصدی فروش محصوالت فناورانه مرکز نوآوری 
و رشد واحدهای فناوری این دانشگاه در سال ۹۹ 

خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
عزیز حبیبی از فروش بیش از ۷۰ میلیارد ریالی 
مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  محصوالت 
نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این 
میزان از ۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ به ۷۰ میلیارد 

ریال در سال ۹۹ افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه اغلب واحدهای 
فناور تحت پوشش مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری این دانشگاه، دانشجویان و دانش آموختگان 
اخذ  و  نمونه سازی  مرحله  پایان  تا  و  هستند 
محصوالت  تجاری سازی  برای  الزم  مجوزهای 
خود، در آن مرکز مستقر می شوند لیکن محصوالت 
تعدادی از آن واحدها به مرحله تولید انبوه رسیده 
و تعدادی دیگر نیز پس از اخذ نشان رشدیافتگی، 
از مرکز رشد دانشگاه خارج شده و در کارگاه های 
تولیدی و پارک های علم و فناوری مشغول فعالیت 

می شوند.
حبیبی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی در راستای 
نامگذاری  مقام معظم رهبری در  منویات  اجرای 
پشتیبانی ها،  »تولید؛  سال  نام  به   ۱۴۰۰ سال 
را  فناوری  جریان  از  حمایت  مانع زدایی ها«، 
سرلوحه برنامه های خود قرار خواهد داد تا بتواند 
در  فناور  واحدهای  توانمندسازی  و  پشتیبانی  با 
بخش های مختلف، زمینه را برای ورود قشر جوان، 
تحصیلکرده و صاحب ایده و محصول به جامعه 
مهیا کرده و به رسالت خود در پیاده سازی اصول 

دانشگاه های نسل چهارم عمل کند.
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
مرکز نوآوری این دانشگاه به منظور تکمیل زنجیره 
کند،  می  کار  به  نزدیک شروع  آینده  در  فناوری 
اقتصاد  تقویت  زمینه  فراهم سازی  کرد:  تصریح 
دانش بنیان در راستای مأموریت دانشگاه در تبدیل 
شدن به دانشگاه کارآفرین، کمک به شکل گیری 
پایدار فعالیت های نوآورانه در دانشگاه  و توسعه 
نوآوری،  واحدهای  توسعه  و  ارتقا  طریق  از 
به  نظری  پژوهش های  تبدیل  برای  انگیزه  ایجاد 
پژوهش های کاربردی و تولید محصول نوآورانه و 
فناورانه و تسهیل مسیر کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
از طریق کمک به ساخت نمونه های اولیه طرح های 
نوآورانه و فناورانه و تبدیل نمونه های آزمایشگاهی 
به نیمه صنعتی از اهداف و مأموریت های اصلی این 

مرکز به شمار می رود.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
ترویج علم یک کار فرهنگی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
تجلیل  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
علمی  های  انجمن  مشاور  اساتید  از 
مقام آور در دوازدهمین و سیزدهمین 
جشنواره بین المللی حرکت با بیان اینکه 
است،  فرهنگی  کار  یک  علم  ترویج 
گفت: بهترین کار علمی فرهنگی که می 
شود در دانشگاه انجام داد، کار علمی 

است.
های  انجمن  اینکه  بیان  با  وی 
علمی نقش ویژه ای در دانشگاه داشته 
و حمایت همه جانبه از فعالیت های 
آنان صورت می گیرد، افزود: امید می 
رود امسال نیز همانند سال های گذشته 
شاهد جهش در فعالیت های انجمن 

های علمی باشیم.
حبیبی دانشگاه را محل تضارب آرا 
دانست و تصریح کرد: در همین راستا 
برگزاری نشست ها و سخنرانی های 
مختلف با استفاده از ظرفیت اساتید ملی 
و بین المللی از طریق فضای مجازی 

باید مهم شمرده شود.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حسنی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 

اردبیلی نیز با بیان اینکه کارهای علمی 
و پیشرفت های علمی یک برنامه بزرگ 
فرهنگی است، گفت: در سایه همدلی، 
به  ها  موفقیت  همیاری  و  همکاری 

دست می آید.
انتظار  اساتید  از  اینکه  بیان  با  وی 
ملی و  الگوی  به عنوان یک  می رود 
کنند،  عمل  دانشجویان  برای  اسالمی 
افزود: دانشجویان نیز باید به عنوان یک 
دانشمند پرورش یابند تا در آینده مثمر 

ثمر واقع شوند.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
های  انجمن  اینکه  بیان  با  اردبیلی 

با شعار هر  از ۵ سال گذشته  علمی 
رشته یک انجمن علمی فعالیت خود 
را با جدیت دنبال می کنند، گفت: این 
گذشته  سال  از ۵  و خیزش  حرکت 
شروع شده و سال به سال تقویت می 

شود.
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه بخش 
فرهنگی و انجمن های علمی دانشگاه 
دارای حرکتی پویا هستند، گفت: علی 
در  حرکت  و  کرونایی  شرایط  رغم 
علمی  های  انجمن  مجازی،  فضای 
 ۵۶۷ گذشته  سال  یک  طی  دانشگاه 

برنامه اجرا کرده اند که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن رشد ۳۰ درصدی 

داشته است.
وی با بیان اینکه انجمن های علمی 
بین  جشنواره  سیزدهمین  در  دانشگاه 
المللی حرکت با ۹ مقام و حضور در 
درخشیدند،  برتر  های  دانشگاه  جمع 
های  مقام  تعداد  میان  این  در  گفت: 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از 

سایر دانشکده ها باال بود.
گفتنی است در ادامه از دکتر اردشیر 
پوربیرامی،  یونس  دکتر  جوانمردزاده، 
محمد  دکتر  برمکی،  مرتضی  دکتر 
الدینی،  محب  مهدی  دکتر  احمدی، 
یونس  دکتر  پورکاشانی،  مهسا  دکتر 
پور بیرامی، دکتر قهرمان سهرابی، دکتر 
علی روشنیان فر، دکتر پریسا شیخ زاده، 
دکتر بیتا معزی پور، دکتر ماندانا امیری و 
دکتر علی روشنیان فر به عنوان اساتید 
مشاور انجمن های علمی مقام آور در 
دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره بین 
اکبر قویدل و  المللی حرکت و دکتر 
دکتر جواشیر عزیزی رئیس و معاون 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  آموزشی 
طبیعی که دانشکده دارای بیشترین مقام 
در این جشنواره بودند، تجلیل به عمل 

آمد.

برگزاری وبینار »دولت 
کارآمد: عدالت خواهی و 

مبارزه با فساد« در دانشگاه 
محقق اردبیلی

وبینار »دولت کارآمد: عدالت خواهی و مبارزه با فساد« 
با سخنرانی دکتر داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با 

فساد اقتصادی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دبیر قرارگاه ملی 
مبارزه با فساد اقتصادی در این وبینار گفت: باید عقالنیت را 
در جامعه رشد داد تا کیفیت انتخاب مردم باال رفته و شایعه 

پذیری کمتر شود.
گودرزی با بیان اینکه مبارزه با فساد یکی از شاخصه 
های کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری است، تصریح 
کرد: تعدد کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 
ایجاب می کند که نگاه دقیق تر و کارشناسی تری به واقعیت 
های جامعه داشته باشیم و بزرگی کار را برای مردم مشخص 

کنیم.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با فساد اقتصادی با بیان اینکه ۱۰ 
مساله کالن وجود دارد که باید کاندیداهای احتمالی انتخابات 
ریاست جمهوری برای آنها برنامه عملیاتی داشته باشند، 
اظهار کرد: مفاسد اقتصادی، کرونا و اثرات آن، معیشت و 
اشتغال، درآمد کشور و تامین ارز و نحوه توزیع آن، برجام و 
تحریم ها، آسیب های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی، مسائل منطقه ای و سیاست خارجی، فضای مجازی 

و مباحث فرهنگی این ۱۰ مساله کالن هستند.
گفتنی است این وبینار توسط کانون بسیج اساتید و 
دفتر هم اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد و وبینار با پرسش و 

پاسخ خاتمه یافت.

جلسه هم اندیشی مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت استان و 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

در راستای بررسی راهکارهای عملیاتی تقویت 
ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، جلسه ای با حضور 
دکتر رامین صادقی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبیل و دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش و 

فناوری دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که 
مدیر آموزش و پژوهش اداره کل و روسای دانشکده 
های فنی و مهندسی و علوم، رئیس مرکز ارتباط علمی 
مرکزی  آزمایشگاه  رئیس  و  کارآفرینی  و  جامعه  با 
دانشگاه نیز حضور داشتند، موضوعات مختلفی از 
قبیل همکاری در اجرای بهینه فرصت مطالعاتی اساتید 
در صنعت و جامعه، حمایت اداره کل و واحدهای 
تولیدی از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، برگزاری 
تورهای صنعتی اساتید، استفاده از مدیران و کارشناسان 
زبده واحدهای صنعتی استان در ارایه دروس مهارتی، 
در  دانشگاه  پژوهشی  پتانسیل واحدهای  از  استفاده 
حل مشکالت واحدهای صنعتی و تامین نیروهای 
ماهر مورد نیاز واحدهای تولیدی استان از بین فارغ 
التحصیالن دانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و مقرر شد دانشگاه و اداره کل برای تقویت و گسترش 

محورهای فوق همکاری نمایند.

رئیس دانشگاه در مراسم تجلیل از اساتید مشاور انجمن های علمی مقام آور:

ترویج علم یک کار فرهنگی است

وبینار »انتخابات ۱۴۰۰ و الگوی تحول 
در مکتب انقالب اسالمی« با سخنرانی 
دکتر رمضان شعبانی سارویی مشاور عالی 
بنیاد فرهنگ و اندیشه انقالب اسالمی در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  در  سارویی  شعبانی  رمضان  دکتر 
وبینار گفت: با ثبت نام کاندیدهای ریاست 
جمهوری، شاهد یک نوع رقابت و جبهه 
کشور  سیاسی  فضای  در  جدید  بندی 

هستیم.
وی ادامه داد: در آستانه اتفاق تحول 
و  کانونی  نقطه  انتخابات ۱۴۰۰،  بخش 
موضوعی مهم در هندسه بیانات و مکتب 
رهبر معظم انقالب، مساله تحول، تحول 
مردم و دولت  آفرینی  خواهی و تحول 

دستگاهی  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد 
و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری 
سه جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در 

این دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر محمدرضا موالئی از برگزاری سه 
جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در این 
دانشگاه خبر داد و گفت: اولین کرسی با 
عنوان »بررسی تساوی یا تفاوت دیه زنان 
در فقه اسالم« توسط دکتر ایران سلیمانی 
ارائه شد که ناقدان آن امین فتحی و دکتر 

سیف اله مدبر بودند.
با  کرسی  دومین  کرد:  اضافه  وی 

است.
و  علت  افزود:  سارویی  شعبانی 
تحول،  های  مولفه  تحول،  ضرورت 
ایران،  ملت  آفرین  تحول  های  عظمت 
نقشه راه، سیاست ها و راهبردهای تحولی 
و دستاوردها و برکات تحول بخشی از 

عنوان»فراتحلیل اثربخشی درمانهای مبتنی 
بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب 

مفاهیمی است که در مکتب مقام معظم 
نوآوری و حرکت  لزوم یک  از  رهبری 
عمومی در بخش های گوناگون حکمرانی 
در  مردم  عمومی  زندگی  و  مدیریتی  و 
به  انقالب  حرکت  سازی  روان  جهت 
قابل  انقالب  اساسی  های  آرمان  سمت 

الهه بی غم  ایرانی« توسط  در نوجوانان 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی و دکتر 

طرح و بررسی است.
مشاور عالی بنیاد فرهنگ و اندیشه 
انقالب اسالمی تصریح کرد: قشر هدایتگر 
جامعه می تواند پیام رسان عظمت ملت 
مقام  مدنظر  قوی  ایران  به  برای رسیدن 
معظم رهبر در گام دوم انقالب برای اقشار 
متدین و انقالبی باشد. همچنین فعال شدن 
مردم متدین و انقالبی برای دعوت سایر 
اقشار مردم با ایجاد اتصال زنجیره تواصی 
به حق و تواصی به صبر بسیار مهم خواهد 

بود.
گفتنی است این وبینار توسط کانون 
بسیج اساتید و دفتر هم  اندیشی استادان 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد و وبینار 

با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

محمد نریمانی ارائه شد که دکتر نیلوفر 
میکائیلی و دکتر سجاد بشرپور ناقدان آن 

بودند.
دستگاهی  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
پردازی،  نظریه  از کرسی های  حمایت 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  مناظره  و  نقد 
اظهار کرد: کرسی سوم با عنوان »بررسی 
پروری  فرزند  های  سبک  بین  رابطه 
والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان: 
مرور سیستماتیک« توسط لیال حیدری 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی و دکتر 
محمد نریمانی با ناقدی دکتر سیف اله 
برگزار  عطادخت  اکبر  دکتر  و  آقاجانی 

شد.

برگزاری وبینار »انتخابات ۱۴۰۰ و الگوی تحول در مکتب انقالب اسالمی«
 در دانشگاه محقق اردبیلی

جلسه دفاع از سه کرسی نظریه پردازی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
انتخاب موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان موزه برتر کشور برای 

پنجمین بار پیاپی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی ضمن تبریک روز 
جهانی موزه و با اعالم این خبر، گفت: 
انتخاب موزه برتر کشور در چهار گروه 
های  موزه   و  خصوصی  موزه  های 
و  کوچک  و  متوسط  بزرگ،  دولتی 
۱۴ شاخصه شامل آموزش، بازدید از 
و  نگهداری  معرفی،  گردآوری،  موزه، 
حفاظت، پژوهش، اعمال استانداردهای 
فنی و توسعه فیزیکی، توسعه مدیریت، 
بقا،  برای  نوآوری، تالش  و  خالقیت 
و  کودکان  موزه،  جهانی  روز  شعار 
نوجوانان، مناسب سازی برای معلوالن 
و جانبازان و فعالیت در فضای مجازی 

انجام می شود.
 وی افزود: با توجه به اینکه آئین 
انتخاب موزه های برتر کشور در سال 
گذشته، با توجه به همه گیری ویروس 
کرونا، به سال ۱۴۰۰ موکول شده بود، 
از  پس  ایران  موزه  های  ملی  کمیته 
ارزیابی فعالیت  های دو ساالنه موزه  
های کشور، موزه  های برتر را معرفی 

کرد.
حبیبی با اشاره به فرآیند انتخاب 

پایان نامه های دانش آموخته های 
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان آثار برتر در سومین 
جشنواره ملی و نخستین جشنواره بین 
المللی تالیفات برتر علمی جایزه ویژه 

خیام برگزیده شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پایان نامه مهندس محمدصادق بشارتی 
مقدم دانش آموخته مقطع کارشناسی 
مکانیزاسیون  مهندسی  رشته  ارشد 
کشاورزی گرایش تحلیل سامانه های 

موزه برتر کشور در دوره سیزدهم برای 
انتخاب موزه برتر سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، 
اساس  بر  انتخاب  این  کرد:  تصریح 
بررسی  و  کشور  های  موزه  عملکرد 
مستندات تخصصی در چهارچوب آئین 
نامه کمیته بین المللی موزه ها)ایکوم( 
و کمیته ملی ایکوم ایران، در چهارده 
شاخص ذکر شده با رای هیات داوران 
متخصصان  از  نفر  چهل  از  متشکل 
کامال  به صورت  موزه  برجستگان  و 
استاندارد انجام شده و موزه هایی که در 

دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان اثر برتر 
در سومین جشنواره ملی و نخستین 
جشنواره بین المللی تالیفات برتر علمی 

جایزه ویژه خیام برگزیده شد.
موضوع این پایان نامه شناخت و 
بررسی عوامل پیشرفت و رکود طرح 
شالیزاری  اراضی  نوسازی  و  تجهیز 
جلگه ای غرب گیالن بوده و تحت 
راهنمایی دکتر ولی رسولی شربیانی و 
مشاوره دکتر ابراهیم تقی نژاد اعضای 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  هیات 

هر شاخص بیشترین رای هیات داوران 
را کسب نموده اند اعالم می شوند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه سیزدهمین آئین ویژه روز جهانی 
موزه سالجاری که با شعار جهانی »آینده 
در  دوباره«  تصور  و  بازیابی  ها؛  موزه 
بصورت  و  تهران  در  اردیبهشت   ۲۸
در  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  مجازی 
تقدیر از برترین های عرصه موزه های 
کشور، موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان موزه برگزیده و برتر 

انجام گرفته است.
نامه  پایان  این  بخش  مهمترین 
استفاده از روش تحلیل عاملی)تحلیل 
مولفه های اصلی( برای داده های کیفی 
های  نامه  پرسش  از  آمده  دست  به 
تخصصی بوده است. مقاله مستخرج از 
پایان نامه نیز در حال داوری در یکی از 
مجالت علمی و پژوهشی داخلی است.
سیدمحسن  نامه  پایان  همچنین 
مقطع  آموخته  دانش  اردبیلی  نعمتی 
روانشناسی  رشته  ارشد  کارشناسی 

کشور در پنج شاخص »آموزش«، »پژوهش«، 
از موزه« و »کودکان و  »بازدید  »گردآوری«، 
نوجوانان« در بخش موزه های دولتی کوچک 
در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ معرفی و مورد 
شاخص  در  همچنین  گرفت.  قرار  تجلیل 
»خالقیت و نوآوری« نیز موزه شایسته تقدیر 
کشور اعالم و از فعالیت های چشمگیر موزه 
در فضای مجازی در سطح ملی و بین المللی 

نیز تقدیر شد.
 وی ادامه داد: موزه تاریخ علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی جزو معدود موزه دانشگاهی 
است که منتخب شده و در رده موزه های 
دولتی کوچک بیشترین افتخار را کسب کرده 

است.
حبیبی با بیان اینکه این موزه تاکنون بیش 
از ۳۵ هزار قطعه و شی و اثر موزه ای را در 
خود جای داده و روند افزایشی و تنوع آن 
همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این موزه 
در مدت شش سال فعالیت خود موفق به 
کسب چهار رتبه موزه برتر در سطح ملی در 
سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شده 
است و در سال ۱۳۹۸ نیز به سبب فعالیت 
مجازی در ایام کرونا مورد تقدیر قرار گرفته 
و در سال  ۱۳۹۴ نیز برنده هفدهمین جایزه 
ترویج علم جمهوری اسالمی ایران شده است. 
همچنین این موزه در سال ۱۳۹۷ در کمیته بین 
المللی موزه ها و مجموعه های دانشگاهی 

)UMAC( ثبت و معرفی شده است.

گرایش روانشناسی عمومی دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان اثر برتر در چهارمین جشنواره 
ملی و دومین جشنواره بین المللی تالیفات برتر 

علمی جایزه ویژه خیام برگزیده شد.
موضوع این پایان نامه مقایسه اثربخشی 
روش SMN و رژیم غذایی مبتنی بر کاهش 
کالری در کاهش وزن، عزت نفس و آشفتگی 
روانشناختی افراد مبتال به اضافه وزن بوده و 
تحت راهنمایی دکتر محمد نریمانی و مشاوره 
دکتر فاطمه قنادی اصل و دکتر گودرز صادقی 
هشجین اعضای هیات علمی دانشگاه محقق 

اردبیلی انجام گرفته است.
مهمترین بخش این پایان نامه استفاده از 
روش تحلیل واریانس مانوآ با اندازه گیری 
مکرر بوده است و ابداع روش SMN که 

روشی نوین در الغری می باشد.
مقاالت مستخرج از پایان نامه دو مقاله 
علمی پژوهشی، یک مقاله WOS، یک مقاله 
در کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره، 
چهار همایش ملی و پنج همایش بین المللی 
می باشد. ثبت روش SMN در مرکز رشد 
واحدهای فناوری به عنوان اولین روش ثبت 
شده در این مرکز در حوزه الغری، تالیف یک 
جلد کتاب، پایان  نامه برتر کل گروه علوم 
و  برتر  پژوهشگر  برتر،  دانشجوی  انسانی، 
پایان  نامه برتر جشنواره جایزه ویژه پروفسور 
دانش  این  افتخارات  دیگر  از  نیز  حسابی 

آموخته می باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی برای پنجمین بار پیاپی موزه برتر کشور شد

انتخاب پایان نامه های دانش آموخته های دانشگاه محقق اردبیلی
 به عنوان اثر برتر در جشنواره تالیفات برتر علمی جایزه ویژه خیام

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه یک آزمون دکتری 
توسط دو دانشجوی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
آزمون  یک  رتبه  کسب  از  اردبیلی  محقق 
این  دانش آموختگان  از  نفر  دو  توسط  دکتری 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم 
مصری با اعالم این خبر افزود: میکائیل احدپور 
دانش آموخته دانشگاه محقق اردبیلی رتبه یک 
کشوری سهمیه آزاد در مقطع دکتری را کسب 

کرده است.
وی افزود: معصومه بدیهی دیگر دانش آموخته 
گیاهی  زیست شناسی  رشته  در  دانشگاه  این 
-- گرایش فیزیولوژی دانشگاه محقق اردبیلی - 
موفق به کسب رتبه اول کشوری سهمیه آزاد در 

رشته زیست شناسی گیاهی شده است.
دانش آموختگان  هرساله  اینکه  بیان  با  وی 
مقاطع  آزمون های  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
به کسب رتبه های  تحصیالت تکمیلی موفق 
برتر می شوند، تصریح کرد: این مسئله حاکی از 
آن است که سطح آموزشی در دانشگاه محقق 

اردبیلی باال است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی اضافه کرد: سطح آموزشی زمانی 
ارتقا پیدا می کند که اساتید در ارائه مطالب به روز و 
عمیق برنامه ریزی کرده و دانشجو برای یادگیری 
تالش کرده و زیرساخت های آموزشی فراهم 

شده باشد.
دانشگاه محقق  مسئوالن  گفته مصری،  به 
اردبیلی تمام تالش خود را برای ارتقای سطح 
آموزشی به کار می گیرند تا بتوان دانشجویانی با 

سطح علمی باالتر تربیت کرد.
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تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق 
اردبیلی و شرکت ریسباف ابریشم آرتا 

منعقد شد.
به  گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
محقق  دانشگاه  همکاری  نامه  تفاهم 
اردبیلی و شرکت ریسباف ابریشم آرتا 
مورد  انسانی  نیروی  تأمین  منظور  به 
نیاز شرکت و گسترش همکاری های 
علمی، آموزشی و پژوهشی و توسعه 
در  تقاضامحور  و  کاربردی  تحقیقات 
منطقه با استفاده از پتانسیل های شرکت 

و دانشگاه منعقد شد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
ایجاد  مراسم  این  در  اردبیلی  محقق 
اتاق  و  دانشگاه  مجموعه  میان  ارتباط 
بازرگانی را بسیار مهم دانست و گفت: 
توانیم ضمن  می  تعامالت  افزایش  با 
آشنایی با تولیدکنندگان، با فضای کسب 

و کار نیز آشنا شویم.
وی با بیان اینکه همکاری در تأمین 

نیروی انسانی و توسعه همکاری های 
علمی، پژوهشی و آموزشی بین شرکت 
نامه  این تفاهم  و دانشگاه در راستای 
در  دانشگاه  گفت:  انجام خواهد شد، 
اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز 
با  مرتبط  صنعتی  تولیدی،  واحدهای 

شرکت نیز همکاری خواهد داشت.
مهندس حسین پیرموذن مدیرعامل 

بیان  با  آرتا  ابریشم  ریسباف  شرکت 
اینکه صنعت و اقتصاد در دنیا با علم 
عجین شده است، گفت: هر کشوری که 
پایه صنعت را با دانشگاه بنیان کرده اند، 

کشور بزرگ صنعتی شده است.
را  صنعت  با  دانشگاه  رابطه  وی 
مهمترین ویژگی های بخش  از  یکی 
دانست  دنیا  های  دولت  و  خصوصی 

و افزود: ما نیز باید تالش کنیم رابطه 
و  خصوصی  بخش  میان  مطلوبی 

دانشگاه ایجاد کنیم .
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل ایجاد 
منطقه آزاد، راه اندازی منطقه مشترک 
اقتصادی با کشورهای CIS و اتصال 
راه آهن اردبیل به کشورهای آذربایجان 
و روسیه مهمترین عوامل خروج استان 
اردبیل از بن بست عنوان کرد و گفت: 
روابط  کریدور  عوامل  این  تحقق  با 
کاالهای  نقل  و  حمل  برای  اقتصادی 
استان به کشورهای CIS فراهم خواهد 

شد.
روسای  ادامه  در  است  گفتنی 
ارائه  به  نیز  دانشگاه  های  دانشکده 
نامه  تفاهم  و  پرداختند  خود  نظرات 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  مابین  فی 
به  آرتا  ابریشم  ریسباف  شرکت  و 
مدیرعامل  و  دانشگاه  رئیس  امضای 

شرکت رسید.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی:

مشاور جدید رئیس دانشگاه 
در امور بانوان و خانواده 

منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق 
علمی  هیات  عضو  اخوی  زهرا  دکتر  اردبیلی، 
رئیس  جدید  مشاور  عنوان  به  دانشگاه  این 
دانشگاه در امور بانوان و خانواده منصوب شد.

طی  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، 
دانشکده  علمی  هیات  اخوی عضو  زهرا  دکتر 
علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه به عنوان 
بانوان و  امور  مشاور جدید رئیس دانشگاه در 

خانواده منصوب شد.
محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
مشاوران  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  اردبیلی 
بانوان  امور  در  دانشگاه  رئیس  جدید  و  سابق 
و خانواده با بیان اینکه مشاور امور بانوان علی 
بانوی  یک  فرهنگی  الگوی  باید  اینکه  رغم 
اسالمی باشد، گفت: داشتن عالقه و انگیزه به 
رشد علمی و فرهنگی دانشجویان دختر نیز از 

مشخصه های بارز مشاور امور بانوان است.
وی با بیان اینکه دکتر مریم سلطانی مشاور 
با  خوبی  تعامل  و  همکاری  بانوان  امور  سابق 
دانشگاه  رهبری  نهاد  و  فرهنگی  مجموعه 
و  تعامل  این  کرد:  اظهارامیدواری  داشت، 
از  بیش  اخوی  زهرا  دکتر  حضور  با  همکاری 

پیش تقویت شود.
المسلمین عبداهلل حسنی  و  االسالم  حجت 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
قدردانی  ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
نهاد  با  بانوان  امور  سابق  مشاور  همکاری  از 
رهبری، گفت: امیدواریم مشاور جدید، بیشتر و 
جدی تر از گذشته برنامه های فرهنگی دانشگاه 

را دنبال کنند.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
رئیس دانشگاه در انتخاب مشاور امور بانوان به 
مباحث فرهنگی و مذهبی توجه ویژه ای دارد، 
سلطانی  دکتر  همانند  نیز  اخوی  دکتر  گفت: 
فردی عالقمند به مباحث فرهنگی و دانشجویی 
است و امیدواریم این راه را به نحو احسن ادامه 

دهد.
گفتنی است دکتر مریم سلطانی مشاور سابق 
و دکتر زهرا اخوی مشاور جدید رئیس دانشگاه 
در امور بانوان و خانواده نیز به ارائه بیانات خود 
پرداختند. در ادامه با اهدای لوحی از خدمات 
دکتر مریم سلطانی مشاور سابق تجلیل و حکم 
دکتر زهرا اخوی به عنوان مشاور جدید رئیس 
دانشگاه در امور بانوان و خانواده به وی اعطا 

شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت ریسباف ابریشم آرتا

چیستی،  کارآمد:  »دولت  وبینار 
با  آن«  تحقق  چگونگی  و  چرایی 
سخنرانی دکتر حسین عبدالهی فر معاون 
بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج 
اساتید کشور در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان 
بسیج اساتید کشور در این وبینار گفت: 
نگاه منظومه ای و هدفمند به مجموعه 
فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی 
پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ نشان می دهد 
معظم له، هدف عاجل و غایی انتخابات 
را »کارآمدسازی دولت با تشکیل دولت 

کارآمد« می باشد.
دکتر حسین عبدالهی فر ادامه داد: 
آینده  انتخابات  اصلی  اهداف  از  یکی 
می باشد  کارآمد  دولت  شکل گیری 
که تنها راه رسیدن به آن حضور مردم 
انتخاب  و  رأی  صندوق های  پای  در 

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 
در حمایت از حماسه آفرینی های جبهه 
غاصب  رژیم  محکومیت  و  مقاومت 
اسرائیل مقابل مسجد این دانشگاه تجمع 

کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در این تجمع ضمن محکومیت 
جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: اسرائیل 
یک کشور جعلی در قلب جهان اسالم 

است.
وی با بیان اینکه هر از چند گاهی 
شاهد این هستیم که مردم مظلوم و بی 
دفاع غزه مورد خشم و غضب این رژیم 
جعلی قرار می گیرند، افزود: متاسفانه این 
ترین حقوق  از حداقل  دفاع  بی  مردم 

انسانی نیز بی بهره هستند.
تاسف  کرد: جای  تصریح  حبیبی 

رئیس جمهور مطلوب است.
وی اضافه کرد: این هنر مردم ایران 
و  روز  می توانند ظرف یک  که  است 
با سرانگشتان خود گره مدیریتی حل 
مشکالت کشور را باز کنند که البته این 
هنرنمایی بدون توجه نخبگان کشور به 
انجام وظایف خود در تبیین چیستی، 
چرایی دولت کارآمد و چگونگی تحقق 
آن از منظر مقام معظم رهبری ممکن 

نیست.

به  مظلوم  مردم  این  حرف  که  است 
خاطر قدرت و ثروت این رژیم جعلی 
سازمان  و  ملل  سازمان  که  دنیایی  در 
شنیده  دارد،  وجود  بشر  حقوق  های 

نمی شود.

گفتمان سازی  و  بررسی  معاون 
داد:  ادامه  اساتید کشور  بسیج  سازمان 
بتواند  که  است  دولتی  کارآمد  دولت 
به نیازهای کشور پاسخ مثبت دهد و 
کارآمدی بدون هماهنگی در سه ضلعی 

متوازی االضالع محقق نمی شود.
عبدالهی فر تصریح کرد: در رأس 
این مثلت »ایده و ایدئولوژی« قرار گرفته 
و ضلع دوم به »ساختار« و ضلع سوم نیز 

»کارگزار« است.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
با  اسالم  جهان  کرد:  اظهارامیدواری 
وحدت  و  اصلی  اتکای  نقاط  تقویت 

بتواند در برابر این ظلم تاریخی بایستد.
حجت االسالم والمسلمین عابدی 

دکتر اسماعیل گلی مسئول بسیج 
اساتید دانشگاه و دبیر دفتر هم اندیشی 
استادان دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: 
پنجم اردیبهشت نیروهای نظامی آمریکا 
در صحرای طبس گرفتار طوفان شن 
شدند و عملیات آنها شکست خورد 
امام خمینی )ره( شن ها را  طوری که 

مأمور خدا بیان کردند.
وی ادامه داد: بر اساس هم اندیشی 
با همکاران در شورای بسیج اساتید و 
دفتر هم اندیشی استادان تصمیم گرفته 
شد که سلسله وبینارهای آزاداندیشی 
ریاست جمهوری  انتخابات  پیرامون 
به مدت ۸ هفته در روزهای یکشنبه 

برگزار شود.
گفتنی است این وبینار توسط کانون 
بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی استادان 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
و  برگزار شد  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

وبینار با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

ناحیه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
بسیج دانشجویی استان اردبیل نیز با بیان 
اینکه رژیم صهیونیستی در تمام جنایات 
است،  جرم  شریک  دنیا  فسادهای  و 
گفت: امروز مقاومت بهترین کار را انجام 
می دهد و در مقابل این رژیم غاصب 

ایستادگی می کند.
مردم  مقاومت  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب  از  الهام گرفته  فلسطین و غزه 
لبنان و مکتب  مقاومت  ایران،  اسالمی 
رژیم  افزود:  است،  سلیمانی  سردار 
صهیونیستی بر اساس ظلم و ستم و فساد 
بنا شده و طبق وعده الهی از بین خواهد 

رفت.
گفتنی است در ادامه بیانیه ای توسط 
حاضران  و  قرائت  دانشجویی  بسیج 
بر  آمریکا، مرگ  بر  با شعارهای مرگ 

اسرائیل این بیانیه را تائید کردند.

برگزاری وبینار »دولت کارآمد: چیستی، چرایی و چگونگی تحقق آن«

تجمع دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در حمایت از حماسه آفرینی های جبهه 
مقاومت و محکومیت رژیم غاصب اسرائیل
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استاندار اردبیل گفت: باید ارتباط منطقی 
بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود.

دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
هم  نشست  در  بهنامجو  اکبر  مهندس 
در  بازنگری  خصوص  در  اندیشی 
رشته های دانشگاهی در راستای نیازهای 
جامعه و افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه 
و صنعت در دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
کرد: در این راستا بخشی از پایان نامه های 
واقعی  نیازهای  سمت  به  را  دانشجویی 

جامعه سوق داده ایم.
وی اضافه کرد: نیازمندی های نیروی 
انسانی واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
هم احصا شده است تا در قالب نیروهای 

مورد نیاز به تربیت نیرو بپردازیم.
بهنامجو با بیان اینکه پایان نامه ها باید 
اجرایی و عملیاتی شوند، ادامه داد: باید در 
زمینه رشته های دانشگاهی نیازسنجی شود 
و بر اساس نیازهای جامعه دانشجو پذیرش 

شود.
مهندس بهروز ندائی معاون سیاسی، 
هم  اردبیل  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
گفت: بحث جمعیتی در کشور سبب شده 
است که زمانی دانشگاه ها در سطح کشور 

گسترش یابد و گاهی هم دانشگاه ها مثل 
االن با کمبود دانشجو مواجه شوند.

رشته های  باید  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  شود،  ساماندهی  دانشگاهی 
دانشگاه ها باید به سمت پژوهش محوری 

حرکت کنند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 

اردبیلی هم گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت 
در کشور به یک چالش تبدیل شده است 

که دالیل مختلفی دارد.
که  دالیلی  از  یکی  کرد:  اضافه  وی 
صنایع از پژوهش دور شده اند نوسانات 
قیمتی است که نمی توانند در حالت پایدار 
در این زمینه پیش روند و گاهی هم انگیزه 

پژوهشی ندارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: 
واحدهای تولیدی و صنعتی برای حضور در 
صحنه های ملی و رقابت با واحدهای مشابه 
باید بخشی از سود خود را جهت تولید دانش 

هزینه کنند.
دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش و 

فناوری دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: بیش 
از ۲۶۰ طرح بین سازمانی در تاریخ دانشگاه 
محقق اردبیلی انجام شده است که ۶۴ درصد 
آن قبل از سال ۱۳۹۷ بوده و ۳۶ درصد آن از 

سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
وی اضافه کرد: ۸ طرح بین سازمانی اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزیده کشوری شده 
و ۲ نفر دانشمند برتر در حوزه ارتباط جامعه با 
صنعت شناخته شده و ۲۶ نفر از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه به فرصت مطالعاتی در صنعت 

و جامعه اعزام شده اند.
و  آموزشی  معاون  مصری  ترحم  دکتر 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: آموزش به دنبال تربیت نیروهایی است 

که بتواند نهادها را تحت تأثیر قرار دهند.
دانشجویان  درصد  کرد: ۶۷  اظهار  وی 
ما در مقطع کارشناسی، ۲۵ درصد در مقطع 
کارشناسی ارشد و ۶ درصد در مقطع دکتری 

هستند.
حضور  با  نشست  این  می شود  یادآور 
مدیران اجرایی و رؤسای دانشگاه های استان 
رؤسای  و  مسئوالن  آن  در  که  شد  برگزار 
دانشگاه ها به بیان پیشنهادات و مطالب خود 

پرداختند.

استاندار اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی:

باید ارتباط منطقی بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود

مراسم احیای شب های قدر ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم احیای شب هار قدر ماه مبارک رمضان با حضور تعداد محدودی از دانشگاهیان و با رعایت پروتکل های بهداشتی در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

برگزاری مراسم احیای شب های قدر ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل از 
دانشگاهیان استان اردبیل برای شرکت در 
عمل  به  دعوت  بهشت«  ملی»در  پویش 

آورد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
از  ها  خبرگزاری  با  خبری  نشست  در 
دانشگاهیان استان اردبیل برای شرکت در 
عمل  به  دعوت  بهشت«  ملی»در  پویش 
آورد و گفت: این پویش در هفت محور 
جشنواره های قرآنی، مسابقات مجازی، 
مسابقات کتابخوانی، آموزش های مجازی، 
برنامه های مواسات و همدلی، تولیدات 
رسانه ای و هنری و کنشگری در فضای 

مجازی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه جشنواره های قرآنی 
این پویش از ماه مبارک رمضان آغاز شده 
و تا پایان سال ادامه خواهد داشت، افزود: 
در حال حاضر در این جشنواره ۶۰ برنامه 
سخنرانی دینی و قرآنی و ۷۰ مسابقه دینی 

و فرهنگی برگزار شده است.
حسنی با بیان اینکه در این جشنواره 
و  اساتید  برای  آموزشی  های  دوره 
دانشجویان پیش بینی شده است، ادامه داد: 
همچنین دانشجویان کارشناسی می توانند 
هشت واحد درسی از دروس عمومی خود 

را از طریق این جشنواره بگذرانند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
بر  با شیوع ویروس کرونا عالوه  گفت: 
اینکه درس آموزشی دانشجویان در بستر 
فضای مجازی برگزار می شود، برنامه های 

های  دانشگاه  دینی  و  مذهبی  فرهنگی، 
استان نیز به سمت فضای مجازی سوق 
یافته است و با اینکه حضور دانشجویان در 
دانشگاه ها کم رنگ شده است، برنامه های 
فرهنگی تعطیل نشده و برای مثال در سال 
گذشته یک هزار و ۲۰۰ برنامه فرهنگی در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه های استان 
اردبیل با تاسی از فرمایشات مقام معظم 
رهبری در بحث کمک های مومنانه قدم 
های خوبی برداشته اند، گفت: سال گذشته 
میلیون  اردبیلی ۲۵۸  محقق  دانشگاه  در 
تومان به دانشجویان نیازمند دانشگاه در 
قالب کمک نقدی، تهیه لب تاب و گوشی 

هوشمند اهدا شده است.
حسنی با بیان اینکه بنیاد حامیان دانشگاه 
محقق اردبیلی راه اندازی شده و در قالب 
این بنیاد با مشارکت خیرین استان اولین 
خوابگاه متاهلی دانشجویی ۱۵ واحدی در 

شرف بهره برداری بوده و عملیات عمرانی 
دومین خوابگاه نیز آغاز شده است، افزود: 
از خیرین استان دعوت می کنیم برای کمک 
به جوانانی که در زمان دانشجویی به خاطر 
مشکل مسکن توانایی ازدواج ندارند، با بنیاد 

حامیان دانشگاه همکاری داشته باشند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
در خصوص احسان و مواسات و کمک 
های مومنانه بیش از دو هزار و ۵۰۰ بسته 
و  آماده  دانشجویی  بسیج  توسط  غذایی 

توزیع شده است.
 حسنی با بیان اینکه ثبت نام بیست و 
چهارمین دوره ازدواج دانشجویی با عنوان 
همسفر تا بهشت آغاز شده و دانشجویانی 
که تاریخ عقد آنها در بازه زمانی اول مهر 
اردیبهشت ۱۴۰۰ می  اول  لغایت   ۱۳۹۸
نام  ثبت  این طرح  در  توانند  باشند، می 
نمایند، تصریح کرد: دانشجویان مزدوج 

با ثبت نام در این طرح سه روز مهمان 
امام رضا)ع( خواهند بود و از دوره های 
آموزشی مختلف با حضور اساتید برجسته 
کشوری بهره مند خواهند شد. در صورت 
به  برنامه  این  نیز  کرونا  بیماری  تشدید 

صورت مجازی برگزار خواهد شد.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل با بیان 
اینکه در ایام اربعین حسینی اولین همایش 
بین المللی و دومین همایش ملی اربعین 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد 
شد، ادامه داد: این همایش برای اولین بار 
به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و 
اردو به صورت حضوری و مجازی برگزار 

خواهد شد.
حسنی با اشاره به انتخابات پیش رو 
و ضرورت نقش آفرینی دانشگاهیان به 
عنوان نخبگان جامعه در این خصوص، 
گفت: در همین خصوص بسیج اساتید 
اندیشی  هم  دفتر  همکاری  با  دانشگاه 
وبینار  هشت  رهبری  نهاد  استادان 
آزاداندیشی پیرامون موضوعات مختلف 
در زمینه انتخابات برنامه ریزی کرده و هر 
هفته با حضور اساتید و نخبگان کشوری 

برگزار می شود.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل با بیان 
اینکه دوره های ضیافت اندیشه اساتید نیز 
در سال های گذشته به صورت حضوری 
در مشهد مقدس برگزار می شد، ادامه داد: 
از سال گذشته با شیوع ویروس کرونا این 
دوره ها نیز به صورت مجازی و چندین 

دوره در یک سال برگزار شد.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل خبر داد:
دعوت از دانشگاهیان استان اردبیل برای شرکت در پویش ملی»در بهشت«

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
در محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی 

بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل در محکومیت 
رژیم غاصب صهیونیستی بیانیه ای صادر 

کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َمْن اَْصبََح ال یَْهتَمُّ بِاُمورِ الُْمْسلِمیَن 
َفَلیَْس َمنُْهْم َو َمْن َسِمَع َرُجاًل یُنادی یا 

لَْلُمْسلِمیَن َفَلْم یُِجبُْه َفَلیَْس بُِمْسلٍِم؛
این روزها اخبار نگران کننده ای از 
سرزمین های اشغالی فلسطین به گوش 
می رسد که دل هر انسان باوجدانی را 
صهیونیست  تالش  آورد.  می  درد  به 
های اشغالگر برای بیرون راندن بخش 
دیگری از ساکنان فلسطین از منازل خود 
با هدف توسعه شهرک های صهیونیست 
نشین، زمینه ساز اعتراضاتی شد که پاسخ 
آن، هجوم وحشیانه ارتش تا بن دندان 
شهرک  همراهی  با  رژیم  این  مسلح 
نشینان مسلح به مردم بی دفاع و هتک 
حرمت مسجداالقصی بود. به دنبال این 
رخدادها و برخاستن داد تظلم خواهی 
موج  اشغالی،  مناطق  دفاع  بی  مردم 
اعتراضات سراسر سرزمین فلسطین را 

در بر گرفت. در پی این اعتراضات و 
تالش جریان مقاومت برای دفاع از بی 
رژیم  جنگی  ماشین  فلسطینی،  پناهان 
ددمنشانه  دیگر خوی  بار  صهیونیستی 
خود را به نمایش گذاشت و طی سلسله 
اقدامات جنایت بار خود دهها شهروند 
بی دفاع فلسطینی را که بسیاری از آنها زن 
و کودک و سالخورده بودند به خاک و 
خون کشید. عالوه بر این، تخریب منازل 
مسکونی، هدف قرار دادن بیمارستان ها 
و تاسیسات زیربنایی فلسطینیان و استفاده 
از سالح های ممنوعه کلکسیون جنایات 
این رژیم را در این روزها تکمیل نموده 
و همه این تحوالت در شرایطی صورت 
می گیرد که مجامع بین المللی به ویژه 
مدعی  نهادهای  سایر  و  ملل  سازمان 
حقوق بشر چشمی  برای دیدن این همه 

جنایت و گوشی برای شنیدن فریادهای 
زنان و کودکان فلسطینی ندارند. دبیر کل 
سازمان ملل در موضع گیری دیر هنگام 
متجاوز،  کردن  محکوم  جای  به  خود، 
به توصیه های تکراری و بی خاصیت 
بسنده می کند و کشورهایی که ادعاهای 
حقوق بشری شان همواره گوش فلک را 
کر می کند، صراحتا از رژیم صهیونیستی 
نسل  به  اشاره  بدون  و  کرده  حمایت 
کشی فلسطینی ها توسط صهیونیست 
دفاعی  حمالت  توقف  خواستار  ها، 
جریان مقاومت شدند و حتی فراتر از 
گونه  هر  غربی  کشورهای  برخی  آن، 
تجمع و تظاهرات در حمایت از مردم 

مظلوم فلسطین را ممنوع اعالم کردند.
بار  اسف  اوضاع  و  ماییم  اینک 
فلسطین عزیز و فریاد مظلومیت مردم بی 

دفاع این سرزمین که در گوش مسلمانان 
جهان  طنین انداز شده و آنها را به حکم 
مسلمانی و طبق روایت نبوی » َمْن اَْصبََح 
ال یَْهتَمُّ بِاُمورِ الُْمْسلِمیَن َفَلیَْس َمنُْهْم « به 
یاری فرا می خواند و از آنها می خواهد 
در عمل به وصیت امیرالمومنین ع که 
فرمود: » کونا لِلّظالِِم َخْصما َو لِْلَمْظلومِ 
یاری  و  ظالم  با  خود  دشمنی   » َعْونا 

مظلوم را با صدای رسا فریاد کنند.
در همین راستا نهاد نمایندگی مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
در  صهیونیستی  رژیم  جنایت  اردبیل، 
قتل عام مردم بی دفاع فلسطین، تخریب 
از  آنها  منازل مسکونی  و آواره کردن 
خانه و سرزمین خود را محکوم می کند 
و ضمن ابراز همدردی با این مردم مظلوم 
و مقاوم و با نصب العین قرار دادن تجربه 
تلخ مذاکرات بی فرجام گذشته با رژیم 
صهیونیستی که حاصلی جز گستاخی 
این رژیم و بی دفاع تر شدن مردم مظلوم 
فلسطین نداشت، تنها راه حل این بحران 
را در بعد میدانی، تقویت محور مقاومت 
با رویکرد »پاسخ متقابل و متناسب« و 
در بعد سیاسی، انجام رفراندم فراگیر با 
مشارکت تمام فلسطینی ها طبق موازین 

دموکراسی می داند.
عبداهلل حسنی

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
در محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی

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

 به مناسبت عید فطر:

عید فطر در روایات اسالمی
 به »یوم الجوائز« مشهور 

است

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل در پیامی به مناسبت عید 
فطر گفت: عید سعید فطر در روایات اسالمی به »یوم 

الجوائز« مشهور است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل به 
مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:
  بسم اهلل الرحمن الرحیم

رفت                                   رمضان  ماه  و  آمد  رمضان  عید   
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

رمضان،  مبارک  ماه  روزهای  آخرین  در   
صدای قدم های عید سعید فطر به گوش مومنان 
می رسد؛ روزی بزرگ که به فرموده امیرالمومنین 
علی )ع(، خداوند متعال، خود، آن را »عید« معرفی 
کرده و مومنان روزه دار را شایسته آن ساخته و از 
بخوانند  را  پروردگار  روز  آن  در  مومنان خواسته 
روز  این  کند.  اجابت  را  آنها  های  خواسته  او  تا 
در روایات اسالمی به »یوم الجوائز« مشهور است 
ماه  در  که  بندگانی  به  آن،  در  متعال  خداوند  و 
مبارک رمضان مسابقه کسب رضایت پروردگار را 
با سربلندی به پایان رسانده اند، پاداش بی شمار 

عنایت می فرماید.
 در این میان آنچه برای مومنان روزه داری که 
به چنین شایستگی هایی نائل شده اند اهمیت دارد، 
حفظ و حراست از دستاوردهای این ایام و تقویت 
آن در ماه های دیگر است، به ویژه آنکه شیطان در 
رهزن  ها،  وسوسه  انواع  با  تا  نشسته  انسان  کمین 
سرمایه هایی باشد که او با شب بیداری ها و عبادات 
روزانه و ریختن اشک توبه و انابه به درگاه پروردگار 
در سحرهای ماه رمضان کسب کرده است. اینک که 
در آستانه عید سعید فطر قرار داریم چه نیکوست که 
از خداوند متعال بخواهیم ما را با سربلندی به وصال 
این عید برساند و در راه صیانت از دستاوردهای این 
ماه مبارک یاریمان کند. همچنین در این عید بزرگ 
شایسته است بار دیگر به یاد فقرا و مستمندان جامعه، 
به ویژه اقشار آسیب پذیری که به دلیل شیوع ویروس 
منحوس کرونا دچار مشکالت اقتصادی طاقت فرسا 
شده و پناهی جز خداوند ندارند باشیم و با پرداخت 
زکات فطره و نیز کمک هایی که در قالب پویش های 
همدلی مومنانه صورت می گیرد، دستگیر نیازمندان 

جامعه باشیم.
 اینجانب به نمایندگی از مجموعه نهاد نمایندگی 
اردبیل،  مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
ضمن تبریک عید سعید فطر به همه اساتید، کارمندان 
و دانشجویان دانشگاه های استان از خداوند متعال 
مسئلت دارم توفیق عنایت فرماید تا دستاوردهای ماه 
مبارک رمضان را پاس داشته و آن را زمینه ای برای 
ارتقای روحی و معنوی خود در طول سال قرار دهیم.

 عبداهلل حسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه های استان اردبیل
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رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
خوزستان گفت: جامعه را باید به 
با رویکرد  »انتخابات«  اصل مساله 

»انتخاب درست« هدایت کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به   
دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
سید محسن شفیعی در سومین وبینار 
آزاد اندیشی پیرامون انتخابات ریاست 
جمهوری در دانشگاه محقق اردبیلی 
مساله  انتخابات یک  اینکه  بیان  با 
اجتماعی بوده و با مقوله حکمرانی 
حکمرانی  افزود:  است،  متناسب 
به  علی)ع(  اجتماعی  مدیریت  و 
دو شکل قابل دریافت است، اول 
آنکه کلمات امام علی )ع(، خطبه 
ها، نامه ها و امر و نهی ها که قله  
این میراث نهج البالغه است چرا که 
حاوی مطالب کاربردی است و مورد 
دوم  سیره عملی امیرالمومنین)ع( که 
سرمایه بزرگی است و در اختیار ما 

قرار داده شده است.
وی در باب حکمرانی و مدیریت 
اجتماعی علی )ع( با اشاره به خطبه 
حضرت  افزود:  البالغه  نهج   ۱۳۱
علی)ع(  و امام حسین )ع( و ائمه، 
کالم و منطق یکسانی دارند و دلیل 
عهده گرفتن حکمرانی، اقامه دین و 
اصالح جامعه است تا مظلومان در 
امنیت بوده و احکام در جامعه اقامه 

بشوند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
)ع(  علی  امام  داد:  ادامه  خوزستان 
در مقام حکمرانی به دنبال عدالت 

اجتماعی بود.
شفیعی با بیان این که امام خمینی 
)ره( نیز در جامعه به دنبال احیای 
دین و اصالح جامعه بودند، افزود: 
که  بود  این  راحل)ره(  امام  اهتمام 

مردم پای کار بیایند و رای مردم به 
همان شکلی که هست بیان شود و 
پس از انتخابات از مشارکت مردم 

تقدیر و تشکر می کردند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
خوزستان تاکید کرد: تمامی بوق ها 
و شیپور های نظام سلطه علیه نظام 
جمهوری اسالمی  به صدا درآمده 
تا مانع مشارکت مردم در انتخابات 
پیش رو شوند لذا، مشارکت پرشور 
مردم در انتخابات، همانند حضور در 
انقالب، یک »نه بزرگی« به همه این 

سلطه گران و دسیسه جویان است.
وی افزود: امسال کار ما سخت 
است چرا که نامالیمات، نابسامانی 
ها، کم کاری ها و غفلت ها برای 
مردم مشکالتی ایجاد کرده که ناشی 
از نبودن در میان و کنار مردم است .

شفیعی ادامه داد: بایستی جامعه 
را به اصل مساله انتخابات هدایت 
کرد و از طرفی دیگر مالک هایی را 
باید لحاظ قرار داد که مهم ترین آن 
نسبت فرد با عدالت اجتماعی است.

والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
در  نیز  اردبیل  استان  دانشگاههای 
ابتدای این وبینار ضمن قدردانی از 
حضور اساتید و مهمان برنامه جناب 
سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
محسن شفیعی خاطرنشان کرد: در 
دانشگاه محقق اردبیلی همزمان با 
فرارسیدن ایام انتخابات برآن شدیم تا 
سلسله وبینار های مجازی را پیرامون 
انتخابات برگزار کنیم که با توفیق 
الهی در ۸ جلسه برگزار خواهد شد.

مسوول  گلی  اسماعیل  دکتر 
هم  دبیر  و  اساتید  بسیج  کانون 
محقق  دانشگاه  استادان  اندیشی 
اردبیلی نیز در این وبینار با اشاره به 
ضرورت ایجاد نشاط سیاسی و زمینه 
سازی برای انتخابات پرشور افزود: با 
توجه به همزمانی وبینار یکشنبه های 
انتخاباتی با ایام شهادت امام علی )ع( 
و نیاز روز افزودن حکمرانان و مردم 
به توصیه ها و سیره عملی حضرت، 
در این نشست آیین حکمرانی از 

نگاه حضرت علی )ع( بررسی شد.
حضور  از  قدردانی  ضمن  وی   
سلسله  در  محترم  اساتید  گسترده 
انتخاباتی  های  یکشنبه  وبینارهای 
افزود: در وبینارهای آزاد اندیشی بنا بر 
این است که در یک فضای صمیمی 
و دوستانه موضوعات روز انتخابات 

بحث و بررسی شود.
گلی ابراز امیدواری کرد: با توجه 
به مرجعیت اساتید دانشگاه برای جامعه 
بتوانیم گام موثری در زمینه سازی برای 
برگزاری انتخابات پرشور و انتخاب 

درست برداریم.
از  وبینار  سومین  است  گفتنی 
سلسله وبینارهای آزاداندیشی پیرامون 
انتخابات ریاست جمهوری با عنوان 
آیین  و  )ع(  علی  امام  »امیرالمومنین 
حکمرانی« به همت کانون بسیج اساتید 
و دفتر هم اندیشی استادان نهاد رهبری 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد و در 
پایان وبینار، شرکت کنندگان به صورت 
داوطلب و شفاهی نقطه نظرات خود را 

مطرح کردند.

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر رحیم دیدار، دکتر فیروز نوروزنیا، عسگر و شاپور رنجبر، مهندس رسول الیاسیان، دکتر 
ناصرالدین شاهبازی، دکتر لطفعلی و دکتر ربعلی بلبلی، علیرضا حسینی صدر، مهندس جبرائیل عشایری و 
نازل اسدی و سرکار خانم زینب عابدینی  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

در سومین وبینار آزاد اندیشی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه محقق اردبیلی مطرح شد:

جامعه را باید به اصل مساله »انتخابات« با رویکرد »انتخاب درست« هدایت کرد
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاههای استان اردبیل خبر داد:

آغاز ثبت نام بیست و 
چهارمین دوره ازدواج 

دانشجویی همسفر
تا بهشت

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل از آغاز ثبت نام بیست و 
چهارمین دوره ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت 

خبر داد.
حجت  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی از آغاز ثبت نام 
بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی همسفر 
تا بهشت خبر داد و گفت: دانشجویانی که از اول 
مهرماه سال ۱۳۹۸ تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ 
ازدواج کرده اند، می توانند با مراجعه به سایت ازدواج 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دانشجویی 
https://ezdevaj.nahad.ir/ دانشگاه ها به آدرس

registeration/sign-up ثبت نام نمایند.
طرح  یا  دانشجویی  ازدواج  مراسم  افزود:  وی 
ملی»همسفرتا بهشت« با شعار ازدواج بهنگام، آگاهانه، 
آسان و پایدار جهت فائق آمدن بر این حلقه مفقوده، 
در جوار بارگاه نورانی حضرت ثامن الحجج آقا علی 

بن موسی الرضا )ع( برگزار خواهد شد.
دانشجویی  ازدواج  ستاد  اینکه  بیان  با  حسنی 
با برگزاری مراسم تالش دارد زوج های جوان را با 
آموزش مهارت  های زندگی و هنر عشق ورزیدن، 
در آغاز زندگی مشترک یاری رساند، تصریح کرد: 
به پشتوانه این مهم، دین مبین اسالم به طور مؤکد 
بر ازدواج آسان به عنوان سنت حسنه اهتمام ورزیده 

است.

مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی خالق خواه

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری 
شماره تلفن:04531505005
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