مقام معظم رهبری:

شما دانشجويان ستارگان درخشانى
هستيد كه آسمان آينده اين كشور را
نورباران كرده ايد.
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نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه اردبیل در خطبه های نماز
جمعه اردبیل عنوان کرد:

تقدیرازدانشگاهیاندانشگاه
محققاردبیلیبرای
ورود این دانشگاه به جمع
دانشگاههایبرترآسیایی

همین صفحه

با حضور مسئوالن استانی و خیرین در دانشگاه محقق اردبیلی؛

خوابگاه متاهلی خیرساز
و مرکز نوآوری دانشگاه افتتاح شد

صفحه2

اولینهمایشملیدانشگاه
آرمانی در گام دوم انقالب در
دانشگاهمحققاردبیلیبرگزار
می شود
صفحه6

عملیات عمرانی دومین
خوابگاه متاهلی و
رصدخانه دانشگاه آغاز
شد
صفحه3

در نشست روسای دانشگاه ها و
شورای استانی دفاتر نهاد رهبری در
دانشگاه ها تاکید شد؛

در نشست مشترک هیات رئیسه
دانشگاه محقق اردبیلی و بنیاد
شمیم مهر تاکید شد؛

حضورحداکثریدانشگاهیان
استان اردبیل در انتخابات
ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و
روستا

اهمیت نقش خیرین
در توسعه آموزش عالی
استان اردبیل

صفحه8

صفحه3

موافقت قطعی
شورای گسترش و
برنامه ریزی آموزش
عالی با ایجاد رشته
بیوانفورماتیک
در دانشگاه
محقق اردبیلی

دومین کنفرانس بینالمللی
و پنجمین کنفرانس ملی
صیانت از منابع طبیعی
ط زیست و اولین
و محی 
کنفرانس ملی مدیریت سبز
پسماند
صفحه4
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
خبر داد:

با حضور مسئوالن استانی و خیرین
در دانشگاه محقق اردبیلی؛

معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه خبر داد:

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
شد؛

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه اردبیل عنوان کرد:

تقدیر از دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی برای ورود این دانشگاه به جمع دانشگاه های برتر آسیایی
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
اردبیل در خطبههای نمازجمعه از
دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی برای
ورود این دانشگاه به جمع دانشگاههای
برتر آسیایی تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
آیتاهلل دکتر سید حسن عاملی نماینده
ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل
در خطبههای نمازجمعه  ۲۱خرداد
 ۱۴۰۰ورود دانشگاه محقق اردبیلی
به جمع دانشگاههای برتر آسیا در

رتبهبندی تایمز  ۲۰۲۱را به رئیس،
اساتید و تمام دستاندرکاران دانشگاه
تبریک گفت.
وی گفت :دانشگاهیان دانشگاه
محقق اردبیلی در این اواخر بارها
باعث ارتقای رتبه دانشگاه در سطح
ایران و جهان شدند و اخیرا هم برای
اولین بار ،این دانشگاه به جمع دانشگاه
های برتر آسیایی صعود کرد و در
بین همه دانشگاه های کشور اعم از
دانشگاه های وزارت علوم و دانشگاه

های وزارت بهداشت ،به رتبه شایسته
دست یافت.
گفتنی است ورود تحسین برانگیز
دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه بندی
تایمز  ۲۰۲۱دانشگاه های آسیایی برای
اولین بار با کسب رتبه پنجم در بین
دانشگاه های جامع کشور ،کسب رتبه
سوم دانشگاه محقق اردبیلی در بین
دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی
تایمز  ۲۰۲۱و ارتقای چشمگیر  ۹پله
ای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در

جدیدترین رتبهبندی  ISCاز مهمترین
افتخارات دانشگاه محقق اردبیلی در
سالجاری بوده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ورود تحسین برانگیز دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱دانشگاه های آسیایی

معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه از موافقت قطعی
شورای گسترش و برنامه ریزی
آموزش عالی با ایجاد رشته
بیوانفورماتیک در دانشگاه محقق
اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر ترحم مصری از
موافقت قطعی شورای گسترش
و برنامه ریزی آموزش عالی با
ایجاد رشته بیوانفورماتیک در مقطع
کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه
محقق اردبیلی خبر داد و گفت:
پذیرش در این رشته به صورت
روزانه بوده و از مهر ماه سال ۱۴۰۰
آغاز خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محقق اردبیلی از ورود تحسین برانگیز
این دانشگاه به رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱
دانشگاههای آسیایی برای اولین بار خبر
دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
داود سیف زاده افزود :بر اساس اطالعات
منتشره در وب سایت موسسه تایمز و
همچنین گزارش مبسوط رئیس موسسه
استنادی علوم جهان اسالم(۵۵۱ ،)ISC
دانشگاه از  ۳۰کشور مختلف آسیایی موفق
به ورود به رتبه بندی تایمز  ۲۰۲۱دانشگاه
های آسیایی شده اند که در این بین دانشگاه
محقق اردبیلی موفق به کسب جایگاه
شایسته  ۱۳۰شده است.
وی افزود :خوشبختانه دانشگاه محقق
اردبیلی عالوه بر ورود در رتبه بندی تایمز
 ۲۰۲۱دانشگاه های آسیایی برای نخستین

بار ،توانسته است باالتر از دانشگاه های
بزرگ کشور همچون شهید بهشتی ،شیراز،
فردوسی مشهد ،اصفهان ،مازندران ،گیالن،
رازی کرمانشاه ،شهید چمران اهواز ،بوعلی
سینای همدان ،ارومیه ،الزهرا ،و شهید باهنر
کرمان رتبه فاخر  ۵را در بین دانشگاه های
جامع ایرانی حاضر در رتبه بندی مذکور

کسب نماید.
سیف زاده تصریح کرد :در کل۴۷ ،
دانشگاه ایرانی در رتبه بندی مذکور شده
وارد شده اند که از بین دانشگاه های جامع
وابسته به وزارت علوم ،فقط دانشگاه های
کاشان ،تهران ،تبریز و یاسوج جایگاه بهتری
نسبت به دانشگاه محقق اردبیلی کسب

کرده اند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محقق اردبیلی ضمن تبریک صمیمانه
این موفقیت بزرگ خدمت جامعه
علمی استان و کشور ،همکاران هیات
علمی ،کارکنان و دانشجویان عزیز
دانشگاه ،خاطرنشان کرد :شاخص های
مورد استفاده در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱
دانشگاه های آسیایی ،همان شاخص های
 ۱۳گانه مورد استفاده برای رتبه بندی
جهانی تایمز در قالب  ۵معیار آموزش(با
وزن آماری  ،)۲۵پژوهش(با وزن آماری
 ،)۳۰استنادات(با وزن آماری  ،)۳۰درآمد
صنعتی(با وزن آماری  )۷.۵و وجهه بین
المللی(با وزن آماری  )۷.۵است که تشابه
شاخص های مورد استفاده ،نویدبخش
کسب رتبه عالی در رده بندی جهانی
تایمز  ۲۰۲۲را می دهد.
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با حضور مسئوالن استانی و خیرین در دانشگاه محقق اردبیلی؛

خوابگاه متاهلی خیرساز و مرکز نوآوری دانشگاه افتتاح شد

با حضور مسئوالن استانی و
خیرین در دانشگاه محقق اردبیلی
خوابگاه متاهلی خیرساز  ۱۴واحدی و
مرکز نوآوری این دانشگاه افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در
مراسم افتتاحیه خوابگاه متاهلی ۱۴
واحدی خیرساز گفت :این خوابگاه
اولین خوابگاه متاهلی در سطح دانشگاه
های استان اردبیل است و خیرین با این
کارشان برای آینده سازان کشور کمک
شایانی می کنند.
دکتر عزیز حبیبی تصریح کرد:
دانشجویان متاهل به خصوص در
مقطع تحصیالت تکمیلی دچار مشکل
می شدند که با احداث این خوابگاه
در زمینه تامین محل اسکان خانوادگی
مشکالت آنها مرتفع می شود.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه
محقق اردبیلی گفت :این خوابگاه اولین

خوابگاه متاهلی سطح استان اردبیل
است که توسط مهندس قدرت حاج
نوری خیر اردبیلی در دانشگاه محقق
اردبیلی احداث شد.
دکتر علی اشرف سلطانی با بیان
اینکه این خوابگاه به متراژ  ۷۵۰متر
مربع و در  ۱۴واحد بهره برداری می
شود ،اضافه کرد :هر واحد  ۳۷متر مربع

بوده و برای کل این خوابگاه  ۳میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان هزینه شده است.
جواد قرآن نویس عضو هیات
امنای بنیاد حامیان دانشگاه محقق
اردبیلی و رئیس مجمع خیرین مدرسه
ساز استان اردبیل هم گفت :حدود یک
سال است که با دانشگاه محقق اردبیلی
در زمینه هایی همکاری داریم.

وی اظهار کرد :دانشگاه محقق
اردبیلی در این یکسال برای جذب
خیرین و همکاری با آنها نهایت همکاری
را داشته است.
مهندس افشین ناصری رئیس اداره
تعمیرات و نگهداری دانشگاه محقق
اردبیلی گفت :کار آماده سازی مرکز
نوآوری دانشگاه از مهر  ۱۳۹۹شروع
شده و کار آماده سازی آن در اواخر سال
گذشته به اتمام رسید.
وی افزود :این مرکز در متراژ هزار
و  ۷۵۰متر مربع راه اندازی می شود و
تمامی تاسیسات زیربنایی ،پنجره ها و
سقف کاذب تعویض شدند و حدود ۳۰
میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
دکتر علی روشنیان فرد مسئول راه
اندازی مرکز نوآوری دانشگاه محقق
اردبیلی هم گفت :هدف از راه اندازی این
مرکز حمایت از ایده پردازان و فناوران
است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره ملی رویش
و مرحله ملی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت

معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه از درخشش دانشجویان
دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره
ملی رویش و مرحله ملی سی و
پنجمین جشنواره سراسری قرآن و
عترت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عباس فنی اصل با اعالم این
خبر ،گفت :دانشگاه محقق اردبیلی
موفق به کسب دو رتبه اول کشوری
در جشنواره ملی رویش و یک رتبه
سوم در مرحله ملی سی و ششمین
جشنواره سراسری قرآن و عترت
دانشجویان کشور شدند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم
اختتامیه نهمین جشنواره ملی رویش
ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی
و هنری دانشگاه های سراسر کشور با
رقابت  ۸۶دانشگاه کشور به میزبانی
دانشگاه عالمه طباطبایی ،افزود :در
این دوره از جشنواره حدود  ۱۵هزار
فعالیت مربوط به  ۵هزار و  ۳۸۵کانون
فرهنگی هنری ،دینی و مذهبی از
دانشگاه های سراسر کشور ثبت و
یک هزار و  ۵۸۷اثر ،حائز شرایط الزم
جهت ارسال به مراحل داوری شد که
کانون خط امام نهاد رهبری دانشگاه
محقق اردبیلی با قرارگیری در گروه
الف در بخش برگزیدگان کانون های
دینی و مذهبی با محوریت حجاب،
عفاف ،امر به معروف و نهی از منکر
موفق به کسب رتبه اول کشوری شد.
فنی اصل ادامه داد :در بخش

صنایع دستی رشته گلیم نیز فروزان
قضایی دانشجوی دانشگاه محقق
اردبیلی موفق به کسب رتبه اول
کشوری در این جشنواره ملی شد.
معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاه
محقق اردبیلی ضمن اشاره به میزان رتبه
های کسب شده توسط دانشگاه های
منطقهشمالغرب،عنواننمود:بامقایسه
تعداد رتبه های کسب شده بین دانشگاه
های این منطقه ،دانشگاه محقق اردبیلی
نسبت به دانشگاه های منطقه بیشترین
مقام را کسب نموده و از نظر تعداد
رتبه در ردیف دانشگاه هایی همچون
دانشگاه شیراز ،صنعتی امیر کبیر و
گیالن قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به برگزاری
مراسم اختتامیه مرحله ملی سی و
پنجمین جشنواره سراسری قرآن و

عترت دانشجویان سراسر کشور که
به میزبانی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و با حضور دانشگاه های تابعه
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،علوم و معارف قرآن کریم،
فرهنگیان ،علمی کاربردی ،فنی حرفه
ای ،پیام نور ،آزاد اسالمی و دانشگاه
های غیرانتفاعی برگزار شد ،ادامه داد:
در این دوره از جشنواره مرضیه مجرد
اروجعلی لو دانشجوی دانشگاه محقق
اردبیلی در بخش معارفی رشته آشنایی
با ترجمه و تفسیر قرآن کریم موفق به
کسب رتبه سوم شد.
فنی اصل خاطرنشان کرد :در
بین دانشگاه های تابعه وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در شمال و
شمالغرب کشور تنها دانشگاه محقق
اردبیلی و دانشگاه تبریز موفق به

کسب رتبه ملی در این دوره از جشنواره
شده اند.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه محقق
اردبیلی با اشاره به برنامه ریزی جهت
استمرار در توسعه موزون فعالیت های
فرهنگی دانشگاه ،تصریح کرد :مقام
آوری دانشجویان در جشنواره های
مختلف برگزار شده توسط وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،نشان از انجام
برنامه های فرهنگی اثربخش در راستای
توسعه موزون فعالیت های فرهنگی
دارد.
وی ضمن تاکید بر ادامه حرکت
به سمت اجرای برنامه های فرهنگی
اجتماع محور ،اظهار امیدواری کرد:
موفقیت ها در جشنواره های فرهنگی
در سطوح بین المللی ،ملی و منطقه ای
استمرار یابد.

استاندار اردبیل در آئین بهره برداری و آغاز
عملیات اجرایی تعدادی از پروژههای دانشگاه:

طی سه سال گذشته ارتباط
دانشگاه محقق اردبیلی با
صنعت تقویت شده است

استاندار اردبیل گفت :طی سه سال گذشته
ارتباط دانشگاه محقق اردبیلی با صنعت تقویت
شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،اکبر بهنامجو
در آیین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی
تعدادی از پروژههای دانشگاه محقق اردبیلی با
بیان این مطلب افزود :بازدیدها و جلسات مشترک
دانشگاه محقق اردبیلی با فعاالن صنعت استان
خروجی مناسبی داشته است.
وی با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه
نسبت به سال های قبل در استان بیشتر شده است،
ادامه داد :دانشگاه جایگاه امید برای دانشجویان
است.
بهنامجو با بیان اینکه  ۱۲مرکز رشد فناوری در
سطح استان اردبیل احداث شده یا در حال احداث
است ،تصریح کرد :امروز مرکز نوآوری در دانشگاه
محقق اردبیلی افتتاح شد و بقیه هم به مرور آماده و
افتتاح خواهند شد.
استاندار اردبیل اضافه کرد :مراکز رشد باعث
اجرایی شدن ایده ها و تبدیل خالقیت به تولید و
ثروت می شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
هم گفت :در اوایل سال  ۱۳۹۷تنها  ۳۳هسته
فناوری در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی فعال
بودند که امروز تعداد آن به  ۱۲۶هسته افزایش یافته
است.
وی با بیان اینکه جای مرکز نوآوری در دانشگاه
محقق اردبیلی خالی بود ،اظهار کرد :با راه اندازی
مرکز نوآوری زنجیره اقتصاد دانش بنیان را تکمیل
کردیم.
حجت االسالم و المسلمین 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 هم گفت :آسیب های اجتماعی در کشور
به یک چالش تبدیل شده است و طبق فرمایش
مقام معظم رهبری همه باید در این مورد احساس
تکلیف کنیم.
وی اظهار کرد :امروز روز بزرگی برای
دانشگاه محقق اردبیلی بود زیرا یک خوابگاه
متاهلی خیرساز افتتاح شد و یک خوابگاه متاهلی
خیرساز دیگر و رصدخانه خیرساز هم کلنگ زنی
شد.
در این مراسم جواد قرآن نویس ،دکتر
عبدالحسین محمدزاده ،حمید محسنی راد و
محمد حاج نوری فرزند قدرت حاج نوری خیرین
مشارکت کننده در پروژههای دانشگاه به اظهار نظر
پرداخته و در آخر از این خیرین تجلیل شد.
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مشاور علم و فناوری فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی مطرح کرد:

دانشگاه آرمانی دانشگاهی
است که بتواند مفاهیم
فرهنگ اسالمی را در جامعه
پیاده نماید

مشاور علم و فناوری فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی گفت :دانشگاه آرمانی
دانشگاهی است که بتواند مفاهیم فرهنگ
اسالمی را در جامعه پیاده نماید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
حسین قدیانی مشاور علم و فناوری فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست
تخصصی دانشگاه آرمانی در دانشگاه محقق
اردبیلی با اشاره به اینکه مانیفست جمهوری
اسالمی ایران دو شعار ارزشی«استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی» و «نه شرقی ،نه غربی،
جمهوری اسالمی» است ،گفت :تمدن اسالمی
زمانی ایجاد می شود که عدالت اقتصادی در
جامعه پیاده سازی شود که ابزار این پیاده سازی
علم است.
وی با اشاره به اینکه ما نیازمند علم بومی
هستیم ،تاکید کرد :با علم بومی می توان
مفاهیم فرهنگ اسالمی را در جامعه پیاده
نمود که در واقع بحث اساسی دانشگاه امروز
ما می باشد.
قدیانی با بیان اینکه دانشگاه آرمانی
دانشگاهی است که در همه بخش های علوم
به دنبال کاربردها بوده و به حل مسائل می
پردازد ،تصریح کرد :برای رسیدن به دانشگاه
آرمانی نیاز به تالش جدی و مدل بومی داریم
و همانگونه که مدل بومی سردار شهید سلیمانی
در منطقه به نتیجه بسیار مطلوب رسید ،قطعا
مدل بومی در عرصه علم و فناوری در کشور
قادر به حل همه مشکالت موجود در فناوری
خواهد شد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت :بنابر
تاکید آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
در زمینه حرکت به سمت دانشگاه آرمانی،
برنامه های متعددی در دانشگاه پیش بینی
شده است.
فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق
اردبیلی با اشاره به اینکه دانشگاه آرمانی عرصه
تبلور ارزش ها است اظهار امیدواری کرد:
اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی دانشگاه
با محوریت دانشگاه آرمانی بتواند ضمن ارتقای
علمی دانشگاهیان به ارتقای معنوی و بصیرتی
دانشگاهیان بینجامد.
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با حضور مسئوالن استانی و خیرین در دانشگاه محقق اردبیلی؛

عملیات عمرانی دومین خوابگاه متاهلی و رصدخانه دانشگاه آغاز شد

با حضور مسئوالن استانی و خیرین
عملیات عمرانی دومین خوابگاه متاهلی
و رصدخانه دانشگاه محقق اردبیلی آغاز
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در
مراسم کلنگ زنی این دو پروژه گفت:
خیرین عالوه بر کمک به دانشجویان و
دانشگاه ،کمک حال دولت هم هستند
که اگر آنها این پروژه ها را احداث نمی
کردند ،دولت باید برای احداث آنها هزینه
می کرد.
وی با بیان اینکه این پروژه های
خیرساز حسنه مبارک جاری است،

تصریح کرد :خیرین خودشان دنبال
کمک به مردم و دانشگاه هستند و این
باید در جامعه الگوسازی شود.
حمید محسنی راد خیر خوابگاه ساز
که دومین خوابگاه متاهلی خیرساز را در
دانشگاه محقق اردبیلی احداث می کند،
گفت :خواسته پدر و مادرم از من بود که
در چنین کارهایی مشارکت کنم و من هم
به گفته های آنها عمل می کنم.
این خیر ادامه داد :من از پدرم قناعت
و از مادرم اطاعت را یاد گرفتم و فناعت
باعث می شود که انسان به مسائل ثانویه
فکرنکند.
یادآور می شود دومین خوابگاه

متاهلی  ۱۴واحدی خیرساز با زیربنای
 ۷۵۰متر مربع و با اعتبار  ۴۵میلیارد ریال
توسط حمید محسنی راد احداث می
شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محقق اردبیلی هم در مراسم کلنگ زنی
رصد خانه گفت :سال  ۱۳۸۶با تاکیدات
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
اردبیل تلسکوپی برای احداث رصدخانه
خریداری شده است که با تغییر مدیریتی
احداث رصدخانه در آن زمان منتفی شده
و تلسکوپ بالاستفاده مانده است.
وی اظهار کرد :مکان یابی رصدخانه
توسط کارشناسان و خبرگان کشوری

در باالترین سطح انجام شده و آلودگی
نوری در این مکان وجود ندارد.
دکتر عبدالحسین محمدزاده خیر
رصدخانه ساز گفت :بنابه اعتقاد قلبی
در زمینه توسعه علوم و فرهنگ به وسع
توانم مشارکت می کنم.
وی ابراز امیدواری کرد :رصدخانه
بنای موثر و کارآمدی بوده باشد و
دانشجویان و پژوهشگران از آن بهترین
استفاده را ببرند.
یادآور می شود رصدخانه خیرساز
با زیربنای  ۲۳۰متر مربع و با اعتبار ۴۰
میلیارد ریال توسط دکتر عبدالحسین
محمدزاده احداث می شود.

در نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی و بنیاد شمیم مهر تاکید شد؛

اهمیت نقش خیرین در توسعه آموزش عالی استان اردبیل
در نشست مشترک هیات رئیسه
دانشگاه محقق اردبیلی و بنیاد شمیم
مهر به اهمیت نقش خیرین در توسعه
آموزش عالی استان اردبیل تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق
اردبیلی در نشست هیات رئیسه این
دانشگاه و بنیاد شمیم مهر در
بنیاد خیریه حمایت از کودکان
سرطانی شمیم مهر استان
اردبیل ضمن ارائه گزارشی از
فعالیت های دانشگاه محقق
اردبیلی ،گفت :این دانشگاه
در چهل و دومین سال فعالیت
خود قرار دارد و در حال
حاضر دارای حدود  ۱۲هزار
نفر دانشجو است.
وی با اشاره به ورود
دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه
بندی های ملی و بین المللی،
افزود :دانشگاه محقق اردبیلی
در سال  ۲۰۲۱جزو دانشگاه
های برتر جهانی وارد رتبه
بندی تایمز شد و اخیرا نیز
با کسب رتبه  ۱۳۰در لیست
دانشگاه های برتر آسیایی این رتبه بندی
قرار گرفته است.
حبیبی با اشاره به جذب دانشجویان
خارجی از کشورهای مختلف توسط
این دانشگاه ،تصریح کرد :بنیاد حامیان
دانشگاه نیز در سال  ۱۳۹۸ثبت شده و

تاکنون اولین خوابگاه متاهلی خیرساز
احداث و به بهره برداری رسیده و دومین
خوابگاه متاهلی خیرساز و رصدخانه
خیرساز دانشگاه نیز در حال احداث
هستن .د
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان
اینکه در حوزه توسعه آموزش عالی باید

سرطانی شمیم مهر استان اردبیل با
بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی و
دانشمندان این دانشگاه رتبه های جهانی
بسیار خوبی کسب کرده اند که مایه
افتخار اهالی استان است ،گفت :در مدت
کوتاه ارتباط با این دانشگاه ،همکاری
های بسیار خوبی میان این دو مجموعه

سرمایه گذاری بسیار صورت گیرد،
ادامه داد :دانشگاه محقق اردبیلی آماده
همکاری همه جانبه با بنیاد شمیم مهر
است.
جواد قرآن نویس رئیس هیات
مدیره بنیاد خیریه حمایت از کودکان

صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق
اردبیلی عالوه بر پیشتازی در مباحث
علمی ،در خصوص فعالیت های
عمرانی نیز فعالیت های بسیار خوبی
انجام داده است ،افزود :در همین راستا

خیرین کمک حال دانشگاه در ساخت
خوابگاه و رصدخانه هستند.
قرآن نویس با بیان اینکه بنیاد شمیم
مهر یکی از بزرگترین موسسات در
خصوص حمایت از کودکان سرطانی
در سطح کشور است ،تصریح کرد :در
همین راستا آمادگی داریم ضمن دریافت
کمک های علمی و تخصصی
دانشگاه ،به دانشگاه کمک
نماییم تا از ظرفیت خیرین
در رابطه به کمک محرمانه به
دانشجویاننیازمندبهرهببرد.
االسالم
حجت
والمسلمین عبداهلل حسنی
مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه
محقق اردبیلی نیز دست
گیری از کودکان سرطانی و
نیازمند را دارای اجر باال در
نزد خداوند دانست و گفت:
کار برای رضایت خداوند
خستگیندارد.
وی افزود :ساخت
خوابگاه متاهلی برای
دانشجویان خدمت بزرگی
برای دانشجویان است که امید می رود
این قبیل کمک ها به دانشجویان تداوم
داشتهباشد.
گفتنی است در ادامه از بنیاد حامیان
دانشگاهمحققاردبیلیتوسطبنیادشمیم
مهر تجلیل به عمل آمد.
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در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد؛

ط زیست
دومین کنفرانس بینالمللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محی 
و اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

دومین کنفرانس بینالمللی و
پنجمین کنفرانس ملی صیانت از
ط زیست و اولین
منابع طبیعی و محی 
کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند به
میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در
مراسم افتتاحیه این همایش گفت:
محیطزیست ،آالیندهها و پسماندها
امروزه به یکی از چالشهای بزرگ
همه کشورها تبدیل شده است.
دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه
آلودگی هوا یکی از انواع آلودگیها
است که قطع ًا با افزایش گرمای زمین
در ارتباط است ،اضافه کرد :هر جا بشر
ورود غیرهوشمندانه داشته است باعث
ایجاد مشکالت عدیده شده است.
وی با بیان اینکه آلودگیها
بالفاصله از طریق گیاهان و حیوانات
مصرفی وارد سفر مردم میشود،
ادامه داد :هر نوع دستکاری در منابع
طبیعی و محیطزیست زندگی بشر را
تحت تأثیر قرار میدهد.
حبیبی با بیان اینکه باید با استفاده
از فناوریهای نوین و مدیریت
آلودگیها فضای مناسبی برای زندگی
خود و آیندگان فراهم آوریم ،تصریح
کرد :برگزاری این همایشها باید
ادامه داشته باشد و ما هم از برگزاری
همایشها حمایت میکنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
اضافه کرد :برای این همایشها
حدود  ۷۲۶مقاله ارسال شده است
که نشان از استقبال پژوهشگران از این
همایشها است.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاههای استان
اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه محقق
اردبیلی هم گفت :عالم طبیعت یکی از
جلوههای زیبای الهی است و خداوند
از طریق طبیعت قدرت خود را به ما
نشان میدهد.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی اضافه کرد :آسمان و زمین و
منابع طبیعی از نشانههای قدرت الیزال
خداوند است و حفظ طبیعت برای
همه واجب و الزم است.
وی با بیان اینکه درس گرفتن از
طبیعت از باالترین نشانهها برای تفکر
و اندیشیدن است ،ادامه داد :خداوند
منابع طبیعی را برای تعقل آفریده است
و باید برای دیدن زیباییهای طبیعت
خرد خود را به کار بگیریم.
دکتر علی رسولزاده رئیس
دومین کنفرانس بینالمللی و پنجمین
کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی
و محیطزیست و اولین کنفرانس
ملی مدیریت سبز پسماند هم گفت:
برای رفع مشکالت باید ابتدا علل آن

ریشهیابی شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین
علل مشکالت حوزه محیطزیست
و منابع طبیعی عدم سیاستگذاری
علمی است ،تصریح کرد :در مدیریت
این مسئله پشتوانه علمی را کنار
گذاشتهاند و سیاستگذاریها در این
زمینه علمی نیست.
رئیس دومین کنفرانس بینالمللی
و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از
منابع طبیعی و محیطزیست و اولین
کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
اظهار کرد :در مدیریتها باید نگرش
علمی داشت و باید از ظرفیت
دانشگاهها در این زمینه استفاده کرد
زیرا هر کشوری که در آن دانشگاهها
به انزوا برود ،سیر نزولی را طی
میکند.
دکتر اکبر قویدل رئیس
دانشکده کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی هم
گفت :ارسال بیش از  ۷۰۰مقاله
به این همایشها نشان از اهمیت
موضوعات پسماند ،محیطزیست و
منابع طبیعی است.
وی اضافه کرد :دانشگاه محقق
اردبیلی در چند سال گذشته با رشد
فزاینده در رتبهبندیهای بینالمللی
جایگاه خود را تقویت کرده است.
دکتر رئوف مصطفیزاده دبیر
علمی دومین کنفرانس بینالمللی
و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از
منابع طبیعی و محیطزیست و اولین
کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند با
اشاره به اهمیت برگزاری همایش و
معضالتیمانندتغییراقلیم،خشکسالی،
خشکاندن تاالبها و غیره گفت:
در حال حاضر دنیا درگیر همهگیری
کووید  ۱۹است اما باید توجه کرد
که اهمیت معضالت زیستمحیطی
میتواند بسیار مخربتر از بیماری
کرونا در درازمدت باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که این
همایشها بتواند قدمی در راستای
اهمیت حفاظت و صیانت از منابع
طبیعی و محیطزیست برای نسلهای
آتی باشد.
مصطفیزاده ادامه داد ۷۲۶ :مقاله
از ایران و  ۱۲کشور دیگر به این
همایشها ارسال شده بود که از این
تعداد  ۷۶مقاله بهصورت شفاهی و
 ۵۶۲مقاله بهصورت پوستری پذیرفته
شده است.
دکتر نادر قلی ابراهیمی دبیر
کارگروه تخصصی آب ،خشکسالی،
فرسایش و محیطزیست معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری
هم گفت :گسترش بیرویه شهرها،
مشکالت نامتعادل جمعیت ،اجرای
طرحهای عمرانی بدون محیطزیست،
عدم سازگاری با شرایط و مواردی
ازایندست جزو تنشها و مخاطرات
منابع طبیعی است.
وی با بیان اینکه محیطزیست
موهبت الهی است ،تصریح کرد:
دانشگاه نسل چهارم باید بتواند
محصوالت علمی و فناورانه موردنیاز
جامعه را تولید و تأمین کند.
دکتر ولیاهلل غالمی نجفآبادی
بنیانگذار و عضو هیئتمدیره
اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت:
محیطزیست مقوله فرامرزی است و
اتمسفر زمین در حال چرخش و دور
از سیاست عمل میکند.
وی اضافه کرد :تغییرات
آبوهوایی بهصورت اجباری روی
زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت و
قوانین زیستمحیطی باید تغییر پیدا
کند.
دکتر میشل کراویک مدیر موسسه
جامعیت آب کشور کروواسی هم
گفت :شواهد و قرائن نشان می دهد
که بارش رو به کاهش بوده و تغییرات
فصلی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه چرخه های آبی
کوچک می تواند منجر به خشکسالی
شود ،تصریح کرد :مردم در احیای منابع
طبیعی و حفاظت از آب و خاک نقش
موثری دارند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محقق اردبیلی نیز در مراسم اختتامیه
این همایش ها گفت :در برگزاری این
همایش ها دو دانشگاه خارجی هم
مشارکت داشته اند که فتح باب خوبی
است و انتظار می رود در همایش های
دیگر هم این روند ادامه داشته باشد.
دکتر داود سیف زاده اضافه کرد:
این همایش ها هم از نظر سطح علمی
مقاالت و هم از نظر حضور محققان بین
المللی دارای سطح باالیی بوده است.
دکتر بیتا معزی پور دبیر اجرایی
اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
گفت :در زمینه پسماند لیکنو سلولزی در
سه بخش اجرایی ،آموزشی و پژوهشی
فعالیت هایی انجام داده ایم.
وی افزود :کارگاه اقتصاد مدیریت
پسماند در ایران و کارگاه بررسی شرکت
های دانش بنیان و فناور در مدیریت
پسماند را در کنار کنفرانس برگزار
کردیم.
دکتر زینب حزباوی دبیر اجرایی
دومین کنفرانس بینالمللی و پنجمین
کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی
ط زیست گفت :در بخش های
و محی 
عکاسی ،مقاالت شفاهی ،مقاالت
پوستری ،داوران مقاله و داوران جوان
نفرات برگزیده را انتخاب کردیم.
وی اظهار کرد :در بخش عکاسی
 ۳نفر برگزیده از دیدگاه مخاطبان و
 ۳نفر برگزیده داوران ۳ ،مقاله برتر
شفاهی فارسی و  ۳مقاله برتر فارسی
در بخش پوستر ،یک مقاله خارجی
شفاهی و  ۲مقاله خارجی در بخش
پوستر ۳ ،نفر داور برگزیده و  ۳نفر داور
جوان برگزیدگان بخش های مختلف
همایشها بودند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

انتخاب باید بر حسب برنامه
و کارنامه باشد

نماینده مردم شریف شهرستان های گرمی و انگوت
و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
گفت :انتخاب باید بر حسب برنامه و کارنامه باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،ولی اسماعیلی
در نشست دولت جوان حزب الهی در دانشگاه محقق
اردبیلی با بیان اینکه انتخاب باید بر حسب برنامه و
کارنامه باشد ،گفت :در انتخابات پیش رو باید کارآمدی
و در میدان بودن فرد مورد نظر را مدنظر قرار دهیم.
وی با اشاره به طرح هوشمندانه گام دوم انقالب
توسط رهبر معظم انقالب ،افزود :مقام معظم رهبری با
مطرح کردن این موضوع مهم ،الگوی راه را برای آینده
مشخصکرد.
اسماعیلی با بیان اینکه دولتمردان باید مکتب شهید
سلیمانی و مکتب انقالبی را در همه امور سرلوحه کار
خود قرار دهند ،تصریح کرد :رئیس جمهور منتخب باید
دردآشنای دردهای نهفته جوانان باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :اگر پازل انقالب اسالمی در مجلس انقالبی و
دولت جوان حزب الهی به صورت همراه حرکت کند،
موفق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مجلس برای در راس ماندن خود
باید وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام دهد ،ادامه
داد :مجلس شورای اسالمی در آینده نیز بابد برای دولت
منتخب نظارت کافی داشته باشد.
اسماعیلیباتاکیدبراینکهدرانتخاباتنبایددوگانگی
ایجاد کنیم ،گفت :باید تالش کنیم با مشارکت حداکثری
مردم و پشتیبانی رای باال دولت قوی انتخاب نماییم.

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
نیز با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران جزو معدود
کشورهایی است که قدرت و اقتدار خود را بعد از
خداوند مدیون مردم است ،گفت :نفس حضور مردم
در انتخابات برای ما فوق العاده مهم و ارزشمند است.
وی با بیان اینکه ما دانشگاهیان وظیفه داریم تا سایر
اقشار را برای حضور پرشور در انتخابات دعوت نماییم،
افزود :باید با مدنظر قراردادن ویژگی ها و شاخصه های
یک رئیس جمهور مناسب که در فرمایشات مقام معظم
رهبری تبیین شده است ،در انتخابات حضور داشته
باشیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق
اردبیلی با تاکید بر اینکه بیمه جوانان و ازدواج آنان باید
مورد توجه مجلس قرار گیرد ،گفت :پیشنهاد می شود
جلسات هم اندیشی فرهنگی در استان ها برگزار و
آسیب های اجتماعی هر استان بررسی و برای حل آنها
راهکار ارائه شود.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه محقق اردبیلی نیز به ضرورت اصالح قانون
انتخابات توسط مجلس شورای اسالمی تاکید کرد و
گفت :قانون باید به نحوی باشد که کاندیداها بتوانند از
قبل برنامه ریزی داشته و برنامه های خود را در بازه زمانی
مناسب با مردم و نخبگان در میان بگذارند.
گفتنی است در این برنامه که به همت بسیج
دانشجوییدانشگاهمحققاردبیلیبرگزارشد،دانشجویان
پرسش های خود را مطرح و پاسخ دریافت کردند.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

مشارکت حداکثری
در انتخابات زمینه توسعه بیش
از پیش کشور را فراهم می آورد

رئیسدانشگاهمحققاردبیلیگفت:مشارکتحداکثری
در انتخابات زمینه توسعه بیش از پیش کشور را فراهم می
آورد.
دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با
بیان اینکه مشارکت حداکثری در انتخابات زمینه توسعه بیش
از پیش کشور را فراهم می آورد ،گفت :وظیفه ما حضور
پرشور در انتخابات و بعد از انتخابات نیز مطالبه انتظارات از
دولت منتخب است.
وی با بیان اینکه حضور پرشور در انتخابات دفاع از
حاکمیت و اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران را رقم می
زند ،افزود :ساختار قانون اساسی جمهور اسالمی ایران به
صورتی است که امنیت و اقتدار ملی ،توان چانه زنی در
محافل بین المللی با حضور پرشور و حماسی مردم در
صحنه انتخابات گره خورده است.
حبیبی با بیان اینکه دوران انتخابات دوران گالیه نیست،
خاطرنشان کرد :میزان مشارکت در صحنه سرنوشت ساز
انتخابات بسیار مهم و حیاتی است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران جزو معدود کشورهایی است که قدرت و
اقتدار خود را بعد از خداوند متعال مدیون مردم است ،گفت:
نفس حضور مردم در انتخابات برای ما فوق العاده مهم و
ارزشمنداست.
وی با بیان اینکه ما دانشگاهیان وظیفه داریم تا سایر
اقشار را برای حضور پرشور در انتخابات دعوت نماییم،
افزود :باید با مدنظر قراردادن ویژگی ها و شاخصه های یک
رئیس جمهور مناسب که در فرمایشات مقام معظم رهبری
تبیین شده است ،در انتخابات حضور داشته باشیم.
در بازدید مدیرکل استاندارد استان اردبیل از آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی مقرر شد؛

آزمایشگاههمکاراستاندارد
در دانشگاه محقق اردبیلی
راه اندازی می شود

در بازدید مدیرکل استاندارد استان اردبیل از آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی مقرر شد آزمایشگاه همکار
استاندارد در دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،مهندس هاشم
عالیی مدیرکل استاندارد استان اردبیل در بازدید از
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به ارتباط
مطلوب اداره کل استاندارد با دانشگاه های استان ،گفت:
دفاتر استانداردسازی نیز در دانشگاه ها فعال شده است تا
از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
زمینه تدوین استانداردها استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه پایان نامه های دانشجویی باید به
سمت صنعت استان سوق یابد ،افزود :استفاده از ظرفیت
آزمایشگاه های دانشگاه های استان فرصت مناسبی برای
ارتقای صنعت استان خواهد بود.
عالیی از آمادگی همه جانبه این اداره کل در خصوص
راه اندازی آزمایشگاه های همکار استاندارد و تعیین ماهیت
در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دکتر علی نعمت اهلل زاده رئیس آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی
از فعالیت های آزمایشگاه مرکزی ،به معرفی دستگاه های
مستقر در این آزمایشگاه پرداخت.
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فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل:

نخبگان زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبیل گفت :نخبگان زمینه مشارکت
حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
سردار جلیل بابازاده در هشتمین و آخرین
جلسه از سلسله برنامه های آزاداندیشی
پیرامون انتخابات ریاست جمهوری با
موضوع انتخابات پرشور و مشارکت
حداکثری در انتخابات از اساتید دانشگاه به
عنوان فرماندهان جنگ نرم نام برد و گفت:
امروز حفظ نظام از واجبات است و نخبگان
دانشگاهیباروشنگریهایخودنبایداجازه
دهند دلسردی های ایجاد شده بر اثر برخی
ناکارآمدی ها خللی در اراده مردم برای
حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت خود
ایجادکند.
وی به تبیین اهمیت حضور مردم پای
صندوقهای رأی پرداخت و گفت :امروز
عرصه ،عرصه جنگ سیاسی است و الزم
است دانشگاهیان با تاسی از رزمندگان اسالم
و شهدای گرانقدر با تمام توان در این میدان
وارد شده و با تبیین مسائل و روشنگری های
خود در جامعه ،ضمن فراهم کردن زمینه
حضور حداکثری مردم پای صندوق های
رأی ،بار دیگر پاسخ دندان شکنی به ایادی
کفر و استکبار بدهند.
بابازاده با بیان اینکه انتخابات ریاست
جمهوری انتخاب یک نفر نیست ،گفت:
دشمنان در این صحنه با تمام وجود پا به
عرصه گذاشته اند تا مانع حضور حداکثری
مردم در انتخابات شوند و در واقع می توان
گفت انتخابات پیش رو ،مصاف نیروهای
ارزشی با استکبار جهانی است.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبیل با بیان اینکه رهبر معظم انقالب از
مردم می خواهد با حضور در پای صندوق
های رای ،سرنوشت خودشان را تعیین کنند،
گفت :در آن سوی میدان نیز استکبار جهانی
با تمام توان به مردم می گوید ،رأی ندهید.
وی دستاوردهای  ۴۲ساله انقالب
اسالمی در عرص ه های مختلف را یادآور

شد و گفت :طی این مدت استکبار به دست
همین جوانان بارها طعم شکست را چشیده
و تحقیر شده است.
بابازاده به صحنه های تحقیر استکبار
توسط رزمندگان اسالم اشاره کرد و گفت:
 ۱۳آبان ،انهدام پهباد جاسوسی ،شکست
در نوار غزه و غالب شدن گفتمان مقاومت
از عواملی هستند که آمریکا تحقیر شده
است.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبیل به انتخابات آمریکا نیز اشاره کرد و
گفت :در این انتخابات پر مناقشه هرچند
بایدن در جنگ داخلی موفق شد ،اما شکست
ترامپ ،پیروزی برای ایران اسالمی بود.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در
میدان عمل ،حرف خود را به کرسی نشانده
است ،گفت :این بار نیز مردم با حضور
ق های
دشمن شکن خود در پای صندو 
رای ،تحری م ها را بی اثر خواهند کرد.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبیل خاطرنشان کرد :انقالب اسالمی ما
ثمره تاریخ ت ََشیّع است بنابراین با جان و دل
از آن محافظت خواهیم کرد.
بابازاده با اشاره به کاندیداهای ریاست
جمهوری ،گفت :این هفت نفر مورد تائید
شورای نگهبان هستند و آنچه که مهم است
پشتیبانی مردم از رئیس جمهور آینده است

و این مهم با حضور پرشور مردم در انتخابات
محقق می شود.
وی به تبلیغات دشمنان در این مورد
اشاره کرد و گفت :همین افراد بودند که در
دوران کرونا به ملت ما ماسک نفروختند و
اجازه ورود واکسن برای تامین سالمتی مردم
را به ما ندادند ،امروز هم با شعارهای واهی
درصدد سست کرد اراده مردم برای حضور
درانتخاباتهستند.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبیل با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی نماد
و تبلور غیرت بین مسلمانان جهان است،
گفت :مردمی که در زمان شهادت حاج قاسم
فریاد انتقام سر می دادند و از ما می خواستند
انتقام بگیریم بدانند که خواست و اراده حاج
قاسم لبیک به ندای رهبر معظم انقالب و
حضور دشمن شکن پای صندوق های رأی
است و این حضور قاطعانه در واقع انتقام از
خون حاج قاسم است.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان
بسیج اساتید استان اردبیل نیز انتخاب را
بیانگر اختیار ،هویت و استقالل عمل عنوان
کرد و گفت :انتخابات نشانه استقالل ما است
و آزادی آن را داریم که هر فردی را که
دوست داریم انتخاب کنیم و در سطح جهان
ثابت میکنیم که ما از آزادی برخورداریم و
حق انتخاب داریم.

وی افزود :گزینه اصلح به دنبال اجرای
عدالت ،مبارزه با فقر ،مبارزه با فساد ،مبارزه
با رانت ،و اختالس و غیره است و اگر
کسی دنبال تغییر شرایط موجود به جهت
مثبت نسبت به گذشته است باید انسان های
شایسته را انتخاب کند که آینده بهتر از گذشته
باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق
اردبیلی ادامه داد :زمانی عدالت در جامعه
ساری و جاری خواهد بود که اصلح گزینی
داشته باشیم ،زمانی در جامعه حریت و
استقالل خواهد بود و ندای عزت و مباهات
می توانیم سر بزنیم که انسان صالح را انتخاب
نماییم ،در غیر این صورت نباید توقع عدالت
در حد مقدورات در جامعه باشیم.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان اردبیل
با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در
انتخابات،تصریحکرد:بامشارکتحداکثری
سیاستگذاری چهارساله در جهان انجام می
دهیم؛ چراکه به هر شکل به دنیا بها دهیم
همان مقدار بها دریافت خواهیم کرد؛ بنابراین
ما باید با انتخاب اصلح دنبال سیاستگذاری
باشیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم و در
این راستا اولین قدم برای حل معضل جامعه
این است که خودمان برای سیاستگذاری قدم
برداریم.
ابراهیمی تاکید کرد :برای اینکه به
خودمان احترام بگذاریم باید اصلح گزینی
داشته باشیم؛ چراکه اگر خودمان به خودمان
احترام نگذاریم باخته ایم.
وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری
و انتخاب اصلح وظیفه هر هم وطن است،
ادامه داد :کسانی که دنبال تحریم انتخابات
هستند ،دنبال منفعت خود هستند و میدانند
که هویت دروغین آنها زیر سوال خواهد
رفت.
گفتنی است این برنامه به همت کانون
بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی استادان نهاد
رهبری دانشگاه محقق اردبیلی در سالن
والیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل
برگزار شد.

بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت انتخابات  ۲۸خرداد

کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق
اردبیلی به مناسبت انتخابات  ۲۸خرداد
بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
این بیانیه به شرح زیر است:
باسمهتعالی
إ ِ َّن َّ
اللَ ال یُ َغ ِّی ُر ما ب ِ َقومٍ َحتّی یُ َغ ِّیروا ما
ب ِ َأن ُف ِسهِم (رعد)۱۱،
ملت بزرگ ایران
خرداد ،ماه حادثه ها و حماسه
ها ،تابلویی زیبا از شور انگیزترین و
هوشمندانه ترین نقش آفرینی های
شماست .این شما بودید که با حماسه
حضور و قیام در  ۱۵خرداد  ،۴۲اراده
و خواست خود را بر اراده طاغوت،
مستکبران و تحقیرکنندگان غالب و بذر
و نهال « استقالل ،آزادی و جمهوری
اسالمی « را در دشت پهناور دلهای
ایرانیان کاشته و با صیانت و خلق حماسه
های جاودان در  ۲۲بهمن و دوران دفاع
مقدس و انتخابات های متعدد ،آن را
به درخت تناور و پرثمر رسانده اید.
این شجره طیبه ،هنوز برای زنده ماندن،
پیراستن آفات و پرثمر شدن به باغبانی،
مراقبت و پشتیبانی شما نیازمند است.

ایرانیان سرافراز
می دانیم که امروز فشارها و تحریم
ها شما را آزرده خاطر کرده است .اما،
نیک می دانیم که شما فرزند زمان خویش
هستید .هوشیاری ،صبر و نجابت شما را
باور داریم .می دانیم که شما سربلند
بحرانها و مردم روزهای دشوار هستید.
یقین داریم شما قهرمانان دین و وطن را
فراموش نمی کنید .خوب می دانیم که
شما بر عهدی که با پیر جمارانتان ،خمینی
کبیر و خامنه ای عزیز ،بسته اید ،وفادارید
و دلتان برای سردار دلها حاج قاسم عزیز
و حریم اسالم و ایران نازنین می تپد .باور
داریم شما قدردان امنیت بی نظیر کشور

در منطقه ناامن غرب آسیا هستید .می
دانیم شما تجربه تلخ بی تفاوتی مردم
سوریه در سالهای گذشته را دیده اید و
می دانید که چگونه امروز با عبرتی مثال
زدنی ،یکی از باالترین حد نصاب های
بین المللی مشارکت را در چند هفته قبل
به ثبت رساندند.
ملت شریف ایران ،ای مردم
روزهای دشوار
امروز مستکبران عالم و جبهه
بدخواهان شما ،پس از ناامیدی از همه
تحریم های ظالمانه و طراحی پروژه نفوذ
و  ....تمام قد و با حداکثر توان ماه ها
است بر بی رونق کردن انتخابات تالش

می کند .چون از حضور شما می ترسند.
امروز ،نه روز سکون و تفرقه و تشتت
و نه روز بی تفاوتی ،بلکه روز حضور،
جریان و اتحاد است .اینک شمایید و ۲۸
خرداد و صندوق های رای .بشتابید و
همگان را فرا بخوانید به خلق حماسه ای
جاودان .این اراده شما است که می تواند
پایان بخش همه تحریم ها و ناکارآمدی
ها شده و چشم طمع دشمنان و نفوذی
ها را از ایران اسالمی کوتاه کند .به صحنه
بیایید و با خلق حماسه ای دیگر ،تصویر
ماندگاری در تابلوی زیبای خرداد خود به
یادگاربگذارید.
بیایید و با حضور پرشور و انتخاب
درست ،میوه صبر خود را چیده و سیلی
سختی بر چهره نکبت بار قاتالن مرد
میدان خود بنوازید .بی شک با مشارکت
حداکثری و انتخاب مطلوب شما۲۸ ،
خرداد پایانی بر تحریم ها ،ناکارآمدی
ها و آغازی بر فصل جدید شکوفایی در
گام دوم انقالب اسالمی خواهد شد .ان
شاءاهلل.
بیایید که صبح پیروزی نزدیک
است .ما شما را باور داریم.
نصرت الهی یارتان باد
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پیام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در قدردانی از حضور گسترده مردم شریف ،به ویژه
دانشگاهیان استان اردبیل در انتخابات

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
در قدردانی از حضور گسترده مردم
شریف و به ویژه دانشگاهیان استان
اردبیل در انتخابات سیزدهمین دوره
ریاست جمهوری و ششمین دوره
شوراهای اسالمی شهر و روستا پیامی
صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر عزیز حبیبی رئیس
دانشگاه محقق اردبیلی در قدردانی
از حضور گسترده مردم شریف و
به ویژه دانشگاهیان استان اردبیل در
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست
در این پیام آمده است:
جمهوری و ششمین دوره شوراهای
ضمن آرزوی موفقیت و
اسالمی شهر و روستا پیامی صادر سربلندی برای رئیس جمهور
کرد.
منتخب حضرت آیت اهلل دکتر

سید ابراهیم رئیسی ،امید است که
با همت و تالش همه آحاد جامعه
شاهد بهبود همه شاخصهای توسعه
کشور عزیزمان به ویژه در عرصه

اقتصادی و کاهش فساد باشیم.
پیروز واقعی انتخابات اخیر
همه ملت صبور و بصیر کشورمان
هستند که علیرغم فشارهای گسترده
اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه
و مشکالت ناشی از ویروس کرونا
و تبلیغات منفی و گسترده دشمنان و
استکبار جهانی ،با حضور ارزشمند در
پای صندوقهای رای ،ضمن تجدید
میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره) و
شهدای گرانقدر ،به دعوت مقام معظم
رهبری لبیک گفتند.
انشااهلل قدردان این ملت صبور و
فهیممانباشیم.
عزیز حبیبی ینگجه
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود
معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری
اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در
گام دوم انقالب در آبان ماه سالجاری
در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر عباس فنی اصل
با اشاره به توصیه های آیت اهلل
سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه اردبیل جهت
نیل به اهداف واالی دانشگاه آرمانی
به منظور تربیت دانشجوی آرمانی
و تاکید بر اینکه حرکت به سمت
دانشگاه فرهنگ ساز ضروری است،
گفت :برنامه های فرهنگی متنوعی در
زمینه تبیین جایگاه دانشگاه آرمانی در
گام دوم انقالب اسالمی در حال انجام
و همچنین در حال برنامه ریزی است.
وی افزود :از جمله این برنامهها
می توان به برگزاری نشست تخصصی
با حضور دکتر حسین قدیانی مشاور
علم و فناوری فرمانده کل سپاه

پاسداران انقالب اسالمی ،مسابقه
بزرگ استانی ویژگی های دانشجوی
آرمانی با محورهای ادبی شامل شعر،
داستان کوتاه و دلنوشته ،هنری شامل
نقاشی ،اینفوگرافی ،پوستر و فیلم
کوتاه و محور تخصصی شامل ارسال
ایده برای برگزاری کنفرانس ،همایش
و کارگاه ،تولید و همچنین انتشار
محتوای فرهنگی در فضای مجازی

با موضوع الگوی شایستگی ،انتشار
بیانات ارزشمند آیت اهلل سیدحسن
عاملی در قالب بهره ای از کالم
بزرگان در فضای مجازی اشاره کرد.
فنی اصل برگزاری کارگاه
آموزشی تبیین دانشجوی آرمانی،
برگزاری وبینار آموزشی استاد
آرمانی در گام دوم انقالب اسالمی،
اختصاص بخشی از نشریات

اجتماعی و سیاسی دانشجویی دانشگاه
به تبیین شاخصه های دانشجوی آرمانی،
انتشار بیانات ارزشمند امام جمعه اردبیل
در ماهنامه دانشگاه را از برنامه های آتی
در این زمینه عنوان نمود.
رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های
استان اردبیل با اشاره به اینکه برای
توانمندسازی علمی دانشگاه ،توانمند
سازی فرهنگی آن ضروری است
و اجتماع محور نمودن برنامه های
فرهنگی از اهداف معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه می باشد؛ به برنامه
ریزی جهت برگزاری اولین همایش
ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب
اشاره و تصریح کرد :این همایش توسط
دانشگاه محقق اردبیلی و با مشارکت
دستگاه های اجرایی مرتبط در استان
با هدف تبیین ویژگی ها و جایگاه
دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب طی
هفته فرهنگی دانشگاه ها در آبان ماه
سالجاری برگزار خواهد شد.

برگزاری وبینار «انتخابات  ۱۴۰۰و عرصه های تحول در اقتصاد و معیشت » در دانشگاه محقق اردبیلی

وبینار «انتخابات  ۱۴۰۰و
عرصههای تحول در اقتصاد و
معیشت» در دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در
این وبینار گفت :چند سالی است که
مقام معظم رهبری شعار سال را در
محور اقتصادی نامگذاری میکنند
و از نظر فراوانی حدود  ۷۰درصد
شعار سال در زمینه اقتصادی است
که اهمیت موضوع و جایگاه آن را
میرساند.
دکتر علی قاسمی با بیان اینکه باید
هفت نظام اقتصادی در کشور اصالح
شود ،افزود :یکی از این نظامها
یارانه است که باید در پرداخت آن

اصالحاتی انجام شود.
وی با بیان اینکه بانک ها هم
نیاز به اصالحات دارند زیرا هزینه
نگهداری بانک ها باالتر بوده و کنترل
بانک های تجاری هم ضرورت دارد،
تصریح کرد :اصالح پول ملی هم از
دیگر نظامهای اقتصادی است که
نیازمند نگاه تحولی است.

این کارشناس ارشد مسائل
اقتصادی با بیان اینکه گمرکات از
دیگر نظامهای اقتصادی است که نیاز
به اصالح دارند ،تصریح کرد :نظام
توزیع هم که دارای مشکالت است
و باید کاندیداهای ریاستجمهوری
برای حل آن برنامه داشته باشند.
قاسمی اظهار کرد :نظام مالیاتی

هم هفتمین نظام اقتصادی است که باید
اصالح شود که البته فع ً
ال رضایتمندی
خوب است اما فرار مالیاتی وجود دارد
که باید اصالحاتی انجام شود.
دکتر علی اشرف سلطانی مدیر طرح
و برنامه بسیج اساتید دانشگاه محقق
اردبیلی هم گفت :رهبر معظم انقالب
اسالمی در نامگذاری سال های دهه ۹۰
بر مسائل اقتصادی تاکید داشتند و این
نشان می دهد که رهبری به اقتصاد و
معیشت مردم توجه ویژه دارند.
گفتنی است این وبینار توسط
کانون بسیج اساتید و دفتر هماندیشی
استادان نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار شد و وبینار با پرسشوپاسخ
خاتمه یافت.

ارتقای مرتبه علمی  ۷نفر
از اعضای هیات علمی
دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از
ارتقای مرتبه علمی ۷نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر داود سیف
زاده از ارتقای مرتبه علمی  ۷نفر از اعضای هیات علمی
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت :در جلسه هیات
ممیزه دانشگاه ،دکتر مرتضی نطاق نجفی و دکتر محمدرضا
عبدالهپور از دانشکده علوم و دکتر اکبر عطادخت حاجی
سیفلو از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه علمی
دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.
وی افزود :دکتر جوانشیر عزیزی مبصر ،دکتر یونس
زاهدی دیزج یکان و دکتر فاطمه قنادی اصل از دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر حبیب شهبازی شیران از
دانشکدهعلوماجتماعینیزازمرتبهعلمیاستادیاریبهمرتبه
علمیدانشیاریارتقایافتند.

قرار گرفتن مجله مهندسی
برق -قدرت دانشگاه
محقق اردبیلی( )JOAPEدر
چارک  Scopus Q۳بعد از اولین
سال نمایه سازی

مدیرمسئولمجلهمهندسیبرق-قدرتدانشگاهمحقق
اردبیلی( )JOAPEاز قرار گرفتن این مجله در چارک Q۳
 Scopusبعد از اولین سال نمایه سازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر حسین
شایقی گفت :مجله Journal of Operation and
 Automation in Power Engineeringبعد از اولین
سال نمایه سازی در پایگاه  Scopusدر چارک  Q۳قرار
گرفت.
وی با بیان اینکه مجالت بر اساس استنادهای چند سال
اخیر ،چاپ شماره های منظم و فرایند داوری استاندارد در
نظام رتبه بندی  Scopusدر پنج چارک  Q۱تا  Q۴و بدون
چارک قرار می گیرند ،افزود JOAPE :بعد از اولین سال
نمایه سازی در سال ( ۲۰۱۹بدون چارک) در به روزرسانی
سال  ۲۰۲۰که اخیرا ً صورت گرفته است در چارک Q۳
قرار گرفته است.
شایقی افزود :آدرس پروفایل مجله در سایت
نمایه سازیhttps://www.scimagojr.com/ :
tip=sid&۲۱۱۰۰۹۴۳۵۱۳=journalsearch.php?q
 ۰=&cleanمی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان
کرد :بدون شک این موفقیت بیش از پیش به اعتالی نام
دانشگاه محقق اردبیلی در محافل علمی بین المللی کمک
خواهد کرد.
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سرپرست جدید گروه
دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه محقق اردبیلی
منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق
اردبیلی ،سرپرست جدید گروه دانشجویان شاهد
و ایثارگر این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی حکمی
از سوی دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق
اردبیلی ،موسی مکانی به عنوان سرپرست جدید
گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه
منصوب شد.
دکتر عزیز حبیبی در مراسم تکریم و
معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید گروه
دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه با بیان
اینکه آقای یحیوی بیش از  ۳۰سال به صورت
صادقانه در خدمت نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران بوده و به درجه رفیع بازنشستگی
نائل آمده است ،گفت :همت ،تالش و پای
کار بودن وی در بخش های مختلف دانشگاه
مشهود بوده است.
وی با بیان اینکه آقای مکانی نیز از همکاران
مورد اعتماد ما در دانشگاه است ،افزود :استفاده
از تجربیات آقای یحیوی در حوزه ایثارگران
از اولویت های کاری رئیس جدید این گروه
باشد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه آزادگان و جانبازان،
شهیدان زنده ما هستند ،گفت :بازنشستگی برای
انسان والیی و انقالبی معنا ندارد.
دکتر اردوان قربانی معاون اداری و مالی دانشگاه
محقق اردبیلی با بیان اینکه آقای یحیوی نهایت
تعامل و همکاری را با دانشجویان و همکاران
ایثارگر داشت ،گفت :پیگیری امور مربوط به
ایثارگران در چارچوب های قانونی از انتظارات ما
از رئیس جدید گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه نیز ضمن آرزوی موفقیت برای
رئیس جدید این گروه ،از رئیس سابق این گروه به
عنوان منشا آثار خیر در دانشگاه نام برد.
گفتنی است در این مراسم از زحمات طاهر
یحیوی رئیس سابق گروه دانشجویان شاهد و
ایثارگر که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است
تجلیل و حکم موسی مکانی به عنوان سرپرست
جدید گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر و مشاور
رئیس دانشگاه در امور ایثارگران دانشگاه محقق
اردبیلی به وی اعطا شد.
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حبیبی در مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید مطرح کرد؛

ریشه برخی مشکالت کشور کمتوجهی به مبانی انقالب اسالمی ترسیم شده توسط امام خمینی (ره) است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت:
ریشه برخی مشکالت کشور کمتوجهی
به مبانی انقالب اسالمی ترسیم شده
توسط امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقالب
اسالمی است.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در مراسم اختتامیه
ششمین دوره طرح ضیافت اندیشه
اساتید با موضوع «اندیشه سیاسی و
مبانی انقالب اسالمی سطح  »۵تصریح
کرد :برگزاری برنامههای فرهنگی در
بخشهای مختلف از اهمیت باالیی
برخوردار است و میبایست در شرایط
کرونایی از فضای مجازی برای رشد
و اعتالی برنامههای گوناگون فرهنگی
بیشتراستفادهمیشود.
وی افزود :هر اندازه به مبانی انقالب
اسالمی ترسیم شده توسط رهبر کبیر
انقالب اسالمی در بخشهای مختلف
توجه بیشتری شود ،خیلی از مشکالت
کشور قابلحل خواهد بود.
حبیبیهمچنینازدفترنهادنمایندگی
مقام معظم رهبری و دفتر هماندیشی
استادان بهخاطر گسترش فعالیتهای
فرهنگی در حوزه اساتید تشکر کرد.
مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام

معظم رهبری در دانشگاههای استان
تهران نیز در این وبینار ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقالب
اسالمی ،چالشهای مهم در مواجهه با
جهان مدرن ،نقش امام و نواندیشان دینی
در مصاف با مدرنیته ،مؤلفههای احیای
فکر دینی ،راه آینده و توصیههای بیانیه
گام دوم انقالب را از اهم موضوعات
این دوره عنوان کرد و گفت :سیر مراحل
تفکر و اندیشه در جوامع انسانی در
سنت ،مدرنیته و پست مدرنیته خالصه
میشود.
حجتاالسالموالمسلمین دکتر
سید مهدی ساداتی نژاد با بیان اینکه
چهار تفاوت اصلی میان جهان قدیم و

جدید وجود دارد ،تشریح کرد :وسائل
و امکانات ،غایات و اهداف ،مفاهیم
و پیشفرضها بسیار با زمان قدیم در
تفاوتهستند.
وی گفت :بشر امروز بههیچوجه قانع
نیست که عالم موجود بهترین ترکیب را
دارد و همیشه در صدد تغییر به خواسته
خود است.
گفتنی است ساداتی نژاد به تدریس
بخشهای مختلف بیانیه گام دوم انقالب
اسالمی و تشریح مسائل اجتماعی روز،
به گفتگو با اساتید پرداخت و اساتید
نقطهنظرات خود را نیز مطرح کردند.
دبیر دفتر هماندیشی استادان دانشگاه
محقق اردبیلی نیز در این وبینار ضمن

قدردانی از شرکت اساتید در این دوره
ضیافت اندیشه گفت :در سال  ۱۳۹۹پنج
دوره ضیافت اندیشه جمع ًا به مدت ۸۰
ساعت برگزار شد و امسال نیز  ۶دوره
ضیافت اندیشه برگزار خواهد شد.
دکتر اسماعیل گلی افزود :برگزاری
چنین دورههایی در راستای تبیین و
تقویت گفتمان انقالب اسالمی برآمده
از اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و
عمل به توصیههای مقام معظم رهبری
در ترویج جلسات آزاداندیشی میباشد.
گلی گفت :دوره مبانی اندیشه
سیاسی اسالم ،اولین دوره از دورههای
ضیافت اندیشه اساتید در سال ۱۴۰۰
میباشد که به مناسبت ایام ارتحال
حضرت امام خمینی (ره) و نزدیک شدن
به انتخابات برگزار میشود.
وی ضمن تشکر و سپاس از
استقبال خوب اساتید محترم دانشگاه و
تدریس ساداتی نژاد عضو هیئتعلمی
دانشگاه تهران و مسئول دفاتر استانی
نهاد استان تهران از این دوره افزود :دوره
سطح  ۵ضیافت اندیشه با ثبتنام  ۹۶نفر
از استادان دانشگاه محقق اردبیلی به مدت
 ۴روز از تاریخ  ۸الی  ۱۱خرداد برگزار
شد.

برگزاری جلسه هماهنگی اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب

جلسه هماهنگی اولین همایش ملی
دانشگاه آرمانی در سالن بصیرت دانشگاه
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
حجت االسالم و المسلمین 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 در این جلسه ضمن اشاره به
لزوم برگزاری برنامه های فرهنگی در جهت
تقویت باورهای دینی دانشگاهیان گفت:
بحث اسالمی نمودن دانشگاه ها از خواسته
های رهبر معظم انقالب است و اساتیدی
با باورهای قوی دینی می توانند در جهت
آرمانی نمودن دانشگاه ها بسیار موثر باشند.
وی ضمن اعالم آمادگی نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان
جهت مشارکت برای برگزاری هر چه با
شکوه تر این همایش تصریح کرد :بحث
اجرای مفاد سند دانشگاه اسالمی در
دانشگاهها کم رنگ شده است که سریعا

باید در جهت اجرای مفاد این سند گام های
اساسی برداشته شود.
حسنی با اشاره به این که منابع غنی
علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی در کشور
وجود دارد ،افزود :از این منابع غنی باید در
دانشگاه ها به ویژه دانشکده های علوم انسانی
بهره برداری شایسته نمود.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن تاکید

بر روحیه دین باوری و مسئولیت پذیری
در بین قشر دانشگاهی تصریح کرد :همه
دانشگاهیان باید خود را در حفظ آرمان های
مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران مسئول
بدانند.
وی با اشاره به دیدار اخیر اعضای
تشکل های اسالمی دانشگاه با آیت اهلل
دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه اردبیل گفت :از

توصیه های آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی
برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه ها در جهت
پرورش دانشجوی آرمانی و گام نهادن در
مسیر دانشگاه آرمانی بود که در راستای
اجرای رهنمودهای وی در تالش هستیم تا
با مشارکت دانشگاهیان اولین همایش ملی
دانشگاه آرمانی را برگزار کنیم.
در ادامه دکتر محمد حسن زاده رییس
دانشکده علوم اجتماعی و رییس اولین
همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم
انقالب اسالمی ضمن ارائه توضیحات کامل
در زمینه ساختار این همایش ،مشارکت گروه
های مختلف آموزشی دانشکده های مرتبط با
موضوع همایش را خواستار شد.
گفتنی است در این جلسه دکتر تقی
اکبری مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به
عنوان دبیر علمی این همایش و دکتر بهرام
ایمانی معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
دانشکده علوم اجتماعی به عنوان دبیر اجرایی
این همایش انتخاب شدند.

برگزاری وبینار «انتخابات پرشور؛ انتخاب مطلوب و تمدن سازی نوین اسالمی» در دانشگاه محقق اردبیلی
وبینار « انتخابات پرشور؛ انتخاب
مطلوب و تمدن سازی نوین اسالمی» با
سخنرانی مدیر کل تبلیغات اسالمی استان
اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
حجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم
جعفرزاده در این وبینار گفت :انتخابات
در جمهوری اسالمی ایران مظهر مردم
ساالری دینی است.
وی اضافه کرد :انتخابات در جمهوری
اسالمی ایران نقش کلیدی در مدیریت
کشور دارد و با برگزاری انتخابات به سمت
آرمان های انقالب اسالمی حرکت می کنیم.
جعفرزاده با بیان اینکه تمدن سازی

یکی از آرمان های انقالب اسالمی است،
تصریح کرد :رساندن جامعه به حیات طیبه،
فراهم کردن زمینه برای رشد و تعالی و
سعادت انسان از دیگر آرمان های انقالب
اسالمی است.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان
اردبیل اظهار کرد :اهمیت انتخابات در
شرایط فعلی برای همه نخبگان مشخص
است و در هیچ دوره ای جبهه باطل در
مقابل جبهه حق این چنین رخ عیان نکرده

است.
دکتراسماعیلگلیمسئولبسیجاساتید
دانشگاه و دبیر دفتر هماندیشی استادان
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت :مشارکت
باال در انتخابات می تواند سکوی پرش برای
کشور جهت تمدن سازی نوین اسالمی که
مدنظر مقام معظم رهبری است ،باشد.
وی اظهار کرد :حضور مردم در صحنه
ها باطل کننده سحر تمام توطئه های
دشمنان نظام و انقالب اسالمی بوده است.
گفتنی است این وبینار توسط کانون
بسیج اساتید و دفتر هماندیشی استادان نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
محقق اردبیلی برگزار شد و وبینار با
پرسش و پاسخ خاتمه یافت.
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در نشست روسای دانشگاه ها و
شورای استانی دفاتر نهاد رهبری دانشگاه
ها به حضور حداکثری دانشگاهیان استان
اردبیل در انتخابات ریاست جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و روستا تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل در
نشست روسای دانشگاه ها و شورای
استانی دفاتر نهاد رهبری دانشگاه ها
با موضوع بررسی راهکارهای حضور
حداکثری در انتخابات با بیان اینکه در
آستانه انتخابات  ۱۴۰۰قرار داریم و این
اتفاق بزرگی برای کشور است ،گفت :دنیا
به صورت شبانه روزی با دقت استقبال
مردم و برگزاری انتخابات را رصد می
کنند.
وی با بیان اینکه رسانه های معاند
سعی در کاهش حضور مردم در انتخابات
دارند ،افزود :جریان نفاق و کفر از اول
ظهور اسالم تا به امروز وجود داشته است
و تمام سرمایه خود را برای ضربه به دین
و اسالم هزینه می کنند.
حسنی با بیان اینکه انتخابات مهمترین
مجرای حاکمیت مردم است ،تصریح
کرد :با توجه اینکه قسمت اعظم جوانان
در دانشگاه ها هستند و حدود  ۴۰هزار
دانشجو در دانشگاه های استان تحصیل
می کنند ،باید همه تالش خود را برای
حضور حداکثری در انتخابات به کار
بندیم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با
بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران
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در نشست روسای دانشگاه ها و شورای استانی دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها تاکید شد؛

حضور حداکثری دانشگاهیان استان اردبیل در انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا

برخواسته از رای ملت است ،گفت :امروز
تنها پرچمدار اسالم ناب ،انقالب اسالمی
ایران است.
وی گفت :امروز وظیفه داریم عالوه بر
حضور در انتخابات ،مردم و دانشگاهیان را
برای حضور حداکثری پای صندوق های
رای ترغیب کرده و در ادامه به انتخاب
اکثریت مردم احترام بگذاریم.
حسنی با تاکید بر اینکه امروز یک
رای ما تاثیرگذار خواهد بود ،افزود :در
خصوص انتخاب اصلح و احسن منویات
مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود

قرار دهیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محقق اردبیلی با بیان اینکه میزان مشارکت
در صحنه سرنوشت ساز بسیار مهم است،
گفت :ساختار قانون اساسی کشور ما به
نحوی است که امنیت ملی ،توان چانه زنی
در محافل بین المللی و غیره با حضور
مردم عجین است.
حبیبی با بیان اینکه دوران انتخابات
دوران گالیه نیست ،گفت :وظیفه ما
حضور در انتخابات و در ادامه مطالبه
انتظارات از دولت منتخب است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:
حضور در انتخابات دفاع از حاکمیت و اقتدار
نظام جمهوری اسالمی ایران است.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان
بسیج اساتید استان اردبیل نیز با بیان
اینکه مشارکت سیاسی نشانگر سنجش
مشروعیت سیاسی یک نظام است ،گفت:
الزمه مشروعیت نیز مقبولیت بوده و
مقبولیت ابزار تشکیل نظام سیاسی در دنیای
مدرن است.
وی با طرح این سئوال که اگر رای مردم
در انتخابات تاثیری ندارد ،پس چرا دشمنان

از حضور مردم در انتخابات ناراحت هستند،
گفت :انتخابات هدف نیست ،بلکه ابزار است
و ما باید از این ابزار به صورت بهینه استفاده
کنیم.
ابراهیمی با بیان اینکه می خواهیم در
جامعه عدالت حاکم شود ،ادامه داد :عدالت
با لفظ حاکم نمی شود ،بلکه کلیدواژه عدالت
این است که فردی عادل سر کار بیاید.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان اردبیل
الزمه برخورداری از عدالت را مشارکت
دانست و گفت :انسان عادل نیز زمانی می
تواند موفق عمل کند که مردم در صحنه
حضور داشته باشند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه محقق اردبیلی مردم را صاحبان
اصلی نظام و انقالب دانست و افزود:
الزمه بقای نظام نیز حضور مردم در صحنه
است.
ابراهیمی با بیان اینکه انتخابات یک
رفتار سیاسی بوده و عمال مردم با حضور
در انتخابات اقدام به سیاستگذاری می کنند،
تاکید کرد :اگر واقعا دلمان برای کشور می
سوزد ،اکنون باید به فکر باشیم و در این
خصوص وظیفه ما دانشگاهیان دعوت مردم
به مشارکت و کمک به انتخاب فرد صالح
است.
گفتنی است در ادامه این نشست از
زحمات دکتر مرتضی ابراهیمی در سمت
معاون آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه های استان قدردانی
و حجت االسالم محمدامین میکائیلی عضو
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به
عنوان معاون جدید آموزش و پژوهش نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های
استان اردبیل معرفی شد.

در بیانیه دفتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت « 28خرداد  1400روز انتخابات» تاکید شد:

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت
« ۲۸خرداد  ۱۴۰۰روز انتخابات و روز
سرنوشت ساز ملت ایران» بیانیه ای صادر
کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت «۲۸
خرداد ۱۴۰۰روز انتخابات و روز سرنوشت
ساز ملت ایران» بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انتخابات عالی ترین مظهر حضور مردم
در عرصه سیاسی و مهمترین مجرای تحقق
حاکمیت مردم است .نظام مردم ساالر نظام
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است
و این هدف مهم با مشارکت باشکوه و
آزادانه مردم در انتخابات حاصل می شود.
یکی از این انتخابات های سرنوشت ساز،
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
اسالمی شهر و روستاست که اینک در
آستانه برگزاری آن قرار گرفته ایم؛ انتخاباتی
که در یکی از سرنوشت سازترین مقاطع
تاریخی این سرزمین برگزار خواهد شد.

انتخابات عالی ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهمترین
مجرای تحقق حاکمیت مردم است

در این مقطع از یک سو با صدور
بیانیه گام دوم انقالب از سوی رهبر
فرزانه انقالب ،وظیفه ای مهم و سنگین
بر دوش دلسوزان و هواخواهان انقالب
و به ویژه نخبگان و فرهیختگان جامعه
در راستای حرکت تکاملی و تمدن ساز
انقالب اسالمی قرار گرفته است و از سوی
دیگر دشمنان نظام با توجه به مشکالت
و فشارهای اقتصادی که بر دوش مردم
سنگینی می کند ،ماشین تبلیغاتی خود را
بسیج کرده اند تا مردم را نسبت به نظام و
انقالب و به ویژه موثر بودن انتخاب آنها
در بهبود اوضاعشان مایوس سازند .این در
حالی است که پیشینه تاریخی نظام مردم
ساالر جمهوری اسالمی ایران حاکی از
آن است که روی کار آمدن دولت و هر
نهاد کارآمد و یا ناکارآمدی ارتباط مستقیمی
با مشارکت مردم و نحوه انتخاب آنها دارد
و همین امر نیز ایجاب می کند تا مردم و
به ویژه دانشگاهیان عزیز و حتی کسانی که
طرفدار نظام جمهوری اسالمی نیستند ولی
سرنوشت کشور برایشان اهمیت دارد.
اوال خود حضوری پرشور در این
انتخابات داشته باشند تا به تقویت امنیت

ملی و ارتقای جایگاه بین المللی ایران
کمک کنند ،ثانیا عالوه بر اصل مشارکت در
انتخابات ،به گزینش اصلح پرداخته و کشور
را به دست شایستگان بسپارند و
ثالثا به عنوان بخشی از جامعه نخبگانی
که مسئولیت هدایت و روشنگری آحاد
جامعه را بر عهده دارند و بر مبنای فرمان
قرآن به مومنان برای «تواصی به حق» ،در

میان مردم جامعه روشنگری نموده و مشارکت
در انتخابات و انتخاب احسن را به آنها توصیه
نمایند.
بدیهی است در این مسیر شرط اول،
آشنایی کافی با مالک های انتخاب اصلح و
احسن است که بخشی از این مالک ها از منظر
رهبر معظم انقالب اسالمی عبارتند از :ایمان و
آماده بودن برای حضور در میدان های انقالب،

تعهد و کارآمدی ،داشتن قصد خدمت ،اهمیت
دادن توامان به دین و معیشت مردم ،پیرو خط
امام ،متصل نبودن به کانون های قدرت و
ثروت ،دلسوز بودن برای طبقات محروم ،ساده
زیستی ،انقالبی و مومن و شجاع ،مخالفت
جدی با فساد و اشرافی گری ،خوشنام ،معتقد
به جوانان ،دارای برنامه ،بی اعتماد به دشمنان.
در پایان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان اردبیل ،عموم جامعه
دانشگاهی کشور اعم از اساتید ،دانشجویان و
کارمندان دانشگاه ها و مراکز تابعه را به خلق
حماسه ای دیگر در روز  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰و
انتخاب رئیس جمهوری شایسته ملت ایران
و نیز شوراهایی که زمام تصمیم سازی و
مدیریت شهری را بر عهده خواهند داشت
دعوت می کند و امیدوار است این روز طلیعه
صبحی جدید در سپهر سیاست ،اقتصاد و
فرهنگ کشور و زمینه ساز روی کار آمدن
دولتی در تراز انقالب اسالمی و شایسته ملت
فهیم و تمدن ساز ایران باشد.
والسالم و علیکم و رحمه اهلل و برکاته
عبداهللحسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه های استان اردبیل
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به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت دکتر
چمران و روز بسیج اساتید:

نشستآزاداندیشی
رسالت های اساتید در تحول و
کارآمدی دولت ها در دانشگاه محقق
اردبیلی برگزار شد

نشست آزاداندیشی رسالت های اساتید در تحول
و کارآمدی دولت ها در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،رئیس دانشگاه
محقق اردبیلی در این نشست گفت :شهید چمران در
سخت ترین شرایط کنار نظام و انقالب اسالمی بوده و
منشا خیر و برکت بوده است.
دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد :حضور مردم در
انتخابات سرمایه ارزشمندی است و باید همه ما قدر
آن را بدانیم.
وی افزود :باید با مطالبه گری و بیان انتظارات
بتوانیم استانداردهای الزم را برای مطالبه گری فراهم
کنیم و دولت هم باید در آن حد استاندارد پاسخگو
باشد.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی همگفت:همه
مردم در انتخابات  ۲۸خرداد پیروز هستند.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی اضافه
کرد :بهترین الگو برای اساتید دانشگاه ،شهید چمران
هستند زیرا دنیا را دیدند اما دنیازده نشدند و غرب را
هم دیدند اما غرب زده نشدند.
وی اظهار کرد :در نظام مقدس جمهوری اسالمی،
مردم توقع دارند که مسئوالن دچار رفاه گری و
تجملگرایینشوند.
مسئول کانون بسیج اساتید و دبیر دفتر هم اندیشی
استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
محقق اردبیلی هم گفت :مردم کشور زمان شناس
هستند و بار دیگر نقطه درخشانی در تابلوی خرداد
ماه به ثبت رساندند.
دکتر اسماعیل گلی کالنپا ابراز امیدواری کرد که
جریان نخبگی در بخش اجرایی مورد استفاده قرار
بگیرد.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان اردبیل هم گفت:
انتخابات ۲۸خرداد غیرجناحی ترین انتخابات سه دهه
اخیر بود.
دکتر مرتضی ابراهیمی ادامه داد :حریت و حق
مداری از ویژگی های شهید چمران بود و باید خودمان
را با شهید چمران و رفتار او مقایسه کنیم.
الزم به ذکر است در این نشست که توسط کانون
بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد ،اساتید
دیدگاه ها و نظرات خود را بیان کردند و در پایان
از امین فتحی ،دکتر محمدرضا موالیی ،دکتر علی
اشرف سلطانی ،دکتر جعفر سلمان زاده ،دکتر فرهاد
ذوالفقارپور ،احد اقبالی ،توحید مهدوی ،مصطفی
خداپناه ،علی انوار ،بهزاد زارع ،شیدا مظفری و عیسی
مقالیبهجهتهمکاریدربرگزاریطرحیکشنبههای
انتخاباتی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

مدیر مسئول :دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر :دکترعلی خالق خواه
دبیرتحریریه:احداقبالیعموقین
صفحه آرائی :ارسالن زادخاک
هیات تحریریه :توحید مهدوی  -علی انوار -شیدا مظفری
شمارهتلفن04531505005:
آدرس وب سایتwww.uma.ac.ir :
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پیام تشکر حجت االسالم والمسلمین حسنی از دانشگاهیان و مردم جهت حضور پرشور در پای صندوق های رای
حجت االسالم والمسلمین
حسنی از دانشگاهیان و مردم جهت
حضور پرشور در پای صندوق های
رای تشکر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
و ارتباطات دفتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاههای استان
اردبیل ،متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت ایران بار دیگر حماسه
ای باشکوه رقم زد .مشارکت قابل
توجه در سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری و ششمین دوره
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا بار دیگر ثابت کرد که مردم
ایران علیرغم همه سختی ها و
مشکالت اقتصادی و نیز تبلیغات
مخرب ماشین جنگ روانی دشمنان
نظام که بر طبل تحریم انتخابات
می کوبیدند همچنان پای انقالب و
آرمان های آن ،به ویژه حراست از

آرمان مردمساالری دینی ایستاده و
بر آن عهد که از روز نخست با امام
و شهدا بستند هستند.
اینک فصل انتخابات به پایان
رسیده و صفحه ای جدید در تاریخ
ملت ایران گشوده شده است که
نویدبخش کار و تالش مضاعف

برای خدمت به این ملت همیشه در
صحنه و نجیب است و این هدف
حاصل نخواهد شد جز با مشارکت
همگانی برای کمک به منتخبان
جدید و دعا برای توفیق این عزیزان
در عمل به وعده های انتخاباتی.
اینجانب به نمایندگی از مجموعه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان ،ضمن سپاس به
درگاه الهی ،از مردم فهیم و شریف
ایران و به ویژه جامعه دانشگاهی
کشور اعم از اساتید ،دانشجویان و
کارکنان دانشگاه های استان به خاطر
مشارکت فعاالنه و مسئوالنه در این
انتخابات تشکر و به منتخبین مردم
ایران در هر دو انتخابات سراسری
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی
شهر و روستا ،به ویژه حضرت آیت
اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی ،هشتمین
سکاندار ریاست جمهوری اسالمی
ایران ،تبریک می گویم و ضمن دعا
برای سالمتی و طول عمر مقام معظم
رهبری ،برای منتخبان ملت آرزوی
موفقیت و برای ایران عزیز آرزوی
سربلندی دارم.
عبداهلل حسنی
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل

حجت االسالم والمسلمین فیاضی در دانشگاه محقق اردبیلی:

حضور پرشور در انتخابات به منزله تجدید بیعت با امام خمینی(ره) است
مسئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در سپاه حضرت عباس(ع)
استان اردبیل گفت :حضور پرشور
در انتخابات همان بیعت با امام
خمینی(ره)است.
به گزارش روابط عمومی
االسالم
حجت
دانشگاه،
والمسلمین میثم فیاضی در مراسم
گرامیداشت سالگرد شهادت امام
جعفر صادق(ع) ،ارتحال امام
خمینی(ره) و قیام خونین  ۱۵که امام خمینی(ره) پایه گذاری کافی داشت ،افزود :امام خمینی(ره)
همچنین دارای مرجعیت علمی بود.
خرداد در مسجد دانشگاه محقق کرد ،یک مکتب انسان ساز بود.
فیاضی با بیان اینکه امام
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره)
اردبیلی با بیان اینکه امام بزرگوار
یک انسان کامل بود ،گفت :مکتبی نسبت به هدف مدنظر خود ایمان خمینی(ره) شخصیتی بود که ملت

شریف ایران اسالمی در سخت ترین
شرایط در دوران هشت سال دفاع
مقدس به وی لبیک گفتند ،تصریح
کرد :امروز حضور پرشور در انتخابات
پیش رو به منزله تجدید بیعت با امام
خمینی(ره)است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبیل خاطرنشان کرد :نگاه عظیم
امام خمینی(ره) به تربیت نسل بشری
با اندیشه والیت فقیه نیز بسیار مهم و
قابل توجه بود.
گفتنی است مداحی از دیگر
بخشهای این مراسم بود.

دانشگاه آرمانی از دیدگاه آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

دانشگاه یک منزل است که باید در جهت تربیت دانشجوی آرمانی گام موثر بردارد.

همکاران ارجمند:

پیام تسلیت

جناب آقایان دکتر علی بابایی ،حجت االسالم و المسلمین عبداله حسنی ،دکتر علی غفاری ،دکتر
بهرام فتحی ،دکتر عزت نوری زاده و میر خلیل موسوی و سرکار خانم لیال قریشی 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.

روابطعمومیدانشگاهمحققاردبیلی

