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معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری با ارسال لوحی از رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی به پاس مشارکت 
شایسته در سیزدهمین جشنواره بین المللی 
برگزیده  دانشگاه  حرکت و کسب عنوان 

تقدیر کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگی  معاون  غفاری  غالمرضا  دکتر 
عزیز  دکتر  از  علوم  وزیر  اجتماعی  و 
به  اردبیلی  دانشگاه محقق  حبیبی رئیس 
در  برگزیده  دانشگاه  عنوان  کسب  پاس 
سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت 

تقدیر کرد.
در بخش هایی از این لوح آمده است:

بی شک رشد و تعالی علمی و فرهنگی 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی 
به مناسب روز خبرنگار گفت: خبرنگاران 
همواره در کنار دانشگاه و دانشگاهیان هستند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اردبیلی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، 
گفت: خبرنگاران همواره در کنار دانشگاه و 

دانشگاهیان هستند.
متن این پیام به شرح زیر است:

اطالع رسانی یک کار هنرمندانه است.
مقام معظم رهبری

۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی 
که روز خبرنگار نامگذاری شده است، روز 
تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت 
و تحمل سختی های فراوان به نگاشتن حقایق 
می پردازند و اگاهی بخشی و اطالع رسانی را 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه خبر داد:

موافقت قطعی 
شورای گسترش
 و برنامه ریزی 

آموزش عالی با ایجاد 
رشته بیومکانیک 
ورزشی در مقطع 

دکتری در دانشگاه 
محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت 
موافقت  از  دانشگاه  تکمیلی 
برنامه  و  گسترش  شورای  قطعی 
ریزی آموزش عالی با ایجاد رشته 
بیومکانیک ورزشی در مقطع دکتری 

در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
از  مصری  ترحم  دکتر  دانشگاه، 
موافقت قطعی شورای گسترش و 
برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد 
رشته بیومکانیک ورزشی در مقطع 
دکتری در دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد و گفت: پذیرش در این 
رشته به صورت روزانه بوده و از 
مهر ماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

و  درخشان  ای  آینده  ساختن  و  کشور 
امیدآفرین نیازمند پویایی، نشاط و خالقیت 
و  دانشگاه  اجتماعی  مسئولیت  از  برآمده 

سرلوحه کار خویش قرار می دهند.
به یقین جایگاه رفیع خبرنگاران در عصر 
زندگی  ابعاد  درتمام  تکنولوژی  و  سرعت 

فردی، اجتماعی و افزایش بینش فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی هر شهروندی تاثیر وافری 

دارد.

امانتداری،  با  توام  و  ارزنده  تالش های 
احساس مسئولیت، تعهد و دلسوزی اصحاب 
قلم، امیدواری را در آحاد جامعه شکوفا کرده 

و اذهان عمومی را راهبری می کند.
جامعه  معرفی  در  خبرنگاران  نقش 
دانشگاهی، نخبگان و موفقیت های دانشگاه 
پررنگ و غیرقابل انکار است و این قشر فعال 
همواره در کنار دانشگاه و دانشگاهیان هستند.
اینجانب ضمن تبریک این روز ارزشمند 
به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه و خانواده 
بزرگ مطبوعات، از همراهی، توجه و اهتمام 
و  اخبار  انعکاس  در  رسانه  اصحاب  ویژه 
اطالع رسانی از فعالیت های دانشگاه محقق 
اردبیلی قدردانی نموده  و آرزوی سالمتی و 
بهروزی برای شما فعاالن عرصه اطالع رسانی 

دارم.

انجمن  مسیر  این  در  است.  دانشجویان 
بین  جشنواره  و  دانشجویی  علمی  های 
المللی حرکت فرصت و عرصه ای را برای 

شکوفایی و حمایت از این توانمندی ها ارائه 
می دهند.

این لوح سپاس به پاسداشت اهتمام 
و مشارکت شایسته شما در سیزدهمین 
کسب  و  حرکت  المللی  بین  جشنواره 
می  تقدیم  برگزیده  دانشگاه  عنوان 

شود.
گفتنی است کسب مقام دانشگاه برتر 
در بین  دانشگاه  های سراسر کشور و هشت 
مقام برتر توسط انجمن  های علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی در سیزدهمین جشنواره بین 
  المللی حرکت در سایه تالش های معاونت 
حوزه  در  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
حمایت از انجمن های علمی صورت گرفته 

است.

تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به پاس کسب عنوان دانشگاه برگزیده
 در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

خبرنگاران همواره در کنار دانشگاه و دانشگاهیان هستند
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار مطرح کرد:

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

نورباران كرده  ايد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

قرار گرفتن دانشگاه محقق اردبیلی
 در جمع ۲ هزار دانشگاه برتر جهان 

در رتبه بندی وبومتریکس برای اولین بار

تقدیر معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به پاس کسب عنوان دانشگاه برگزیده
 در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از ارتقای ۱۴۱ پله ای 
جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه 
بندی وبومتریک دانشگاه های جهان و 
یک پله ای در بین دانشگاه های کشور 

نسبت به دوره قبل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  اعالم  با  زاده  سیف  داود  دکتر 
بندی  رتبه  آخرین  در  گفت:  خبر، 
بر  که   )۲۰۲۱ وبومتریکس)جوالی 
اساس شاخص هایی همچون تعداد 
به  ارجاعات  تعداد  پراستناد،  مقاالت 
مقاالت پژوهشگران در پایگاه گوگل 
اسکوالر و تعداد لینک های دریافتی 
وب سایت دانشگاه ها از وب سایت 
دانشگاه  می شود،  منتشر  دیگر  های 
در  ارتقا  رتبه  با ۱۴۱  اردبیلی  محقق 

مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی از 
توسط  کشور  نخست  جایگاه  کسب 
دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت پیشنهاده 
از آبان سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹ 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اعالم  با  شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
دانشگاه ها  عملکرد  افزود:  خبر  این 
شمار  در  آموزش  عالی  موسسات  و 
پایان نامه ها، رساله ها و پیشنهاده های 
تقاضامحور توسط پژوهشگاه علوم و 
فناوری اطالعات ایران منتشر شده است.

شمار  گزینۀ  جدول  افزود:  وی 
پیشنهاده  و  ها  رساله  ها،  نامه  پایان 
های تقاضامحور مؤسسه های وزارت 
می  نشان  فنآوری  و  تحقیقات  علوم، 
پایان  تا   ۱۳۹۵ سال  آبان  از  که  دهد 
مؤسسه   ۱۰۳ هم  روی   ،۱۳۹۹ سال 
و ۸۵۹  هزار  علوم،  وزارت  به  وابسته 
پیشنهادۀ  و ۶۰۶  تقاضامحور  پارسای 
تقاضامحور را ثبت کرده اند که در این 
میان به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس )با 
۵۱ پیشنهاده تقاضامحور(، دانشگاه تبریز 

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی 
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.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمدرضا موالئی از برگزاری سه 
جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در 
این دانشگاه خبر داد و گفت: کرسی 
علمی ترویجی »نقش معنادرمانی در 
کنار آمدن با واکنش سوگ یا فقدان« 
توسط دکتر محمد نریمانی و مهدی 
علی نژاد پشت مساری، با داوری دکتر 

ایران، در  ارتقا در  جهان و یک رتبه 
جایگاه یک هزار و ۹۸۹ جهان و ۳۹ 

کشور قرار گرفت.
رتبه  اخیر  سال  در ۳  افزود:  وی 

)با ۴۵ پیشنهاده تقاضامحور(، دانشگاه 
پیشنهاده  )با ۴۴  تهران  بهشتی  شهید 
تقاضامحور(، دانشگاه محقق اردبیلی )با 
۳۵ پیشنهاده تقاضامحور( دانشگاه ارومیه 
)با ۳۰ پیشنهاده تقاضامحور(، و دانشگاه 
تقاضامحور(  پیشنهاده   ۲۹ )با  زنجان 
بیشترین شمار پیشنهاده های تقاضامحور 
سال  پایان  تا   ۱۳۹۵ سال  آبان  از  را 

۱۳۹۹به خود اختصاص داده اند.
طبق  کرد:  اضافه  شیران  شهبازی 
اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، 

پرویز پرزور و دکتر سیف اله آقاجانی، 
»خالقیت  ترویجی  علمی  کرسی 
شناختی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی 
محمد  دکتر  توسط  آموزان«  دانش 
نریمانی و مریم ترابی دلوئی با داوری 
دکتر  و  شریف  رضائی  علی  دکتر 
علمی  کرسی  و   صدری  اسماعیل 
تنظیمی  خود  »راهبردهای  ترویجی 
و کاربرد آن در مدرسه« توسط دکتر 
محمد نریمانی و الهه نقی زاده با داوری 
دکتر تقی اکبری و دکتر حسین تقوی 
علوم  دانشکده  تئاتر  آمفی  محل  در 

تربیتی و روان شناسی برگزار شد.

در  پله   ۷۵۵ اردبیلی  محقق  دانشگاه 
جهان و ۱۸ پله در کشور ارتقا داشته و 
امسال برای اولین بار توانست در جمع 

۲ هزار دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.

دانشگاه محقق اردبیلی دارای بیشترین 
میان  در  )پروپوزال(  پیشنهاده«  »ثبت 
۱۰۳ مؤسسه وابسته به وزارت علوم، 
تحقیقات و فنآوری از آبان سال ۱۳۹۵ 
تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است و پس از 
دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه تربیت 
مدرس، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید 
بهشتی تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه 
به  ارومیه  دانشگاه  و  مشهد  فردوسی 
ترتیب در جایگاه دوم تا هفتم کشور 

قرار دارند. 

رتبه  این  در  داد:  ادامه  زاده  سیف 
بین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  بندی 
علوم،  وزارت  به  وابسته  های  دانشگاه 
تحقیقات و فناوری رتبه ۲۶ و در بین 
وزارت  به  وابسته  جامع  های  دانشگاه 
را  فناوری رتبه ۲۰  علوم، تحقیقات و 

کسب نموده است.
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
رده  در  کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق 
بندی اخیر، دانشگاه های تهران، علوم 
شهید  پزشکی  علوم  و  تهران  پزشکی 
بهشتی همانند دوره قبل به ترتیب رتبه 
های اول تا سوم کشور را کسب کردند 
و  استنفورد  هاروارد،  های  دانشگاه  و 
 )MIT( ماساچوست  فناوری  موسسه 
نیز به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم 

دنیا قرار گرفتند.

مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با 
تقلب در تهیه آثار علمی )مصوب سال 
۱۳۹۶ مجلس شورای اسالمی( و آیین نامه 
هیئت  سال ۱۳۹۸  )مصوب  آن  اجرایی 
وزیران(؛ همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پژوهشی، و  عالی،  آموزش  مؤسسه های 
پیشنهاده ها  تمام متن  باید  فناوری کشور 
پایان نامه ها و رساله های  )پروپوزال ها( و 
)پارساهای( دانشجویان و دانش آموختگان 
بدون  که  را  خود  تکمیلی  تحصیالت 
طبقه بندی هستند، در سامانه های پژوهشگاه 
علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( 

همانندجویی و ثبت کنند.
برای  کرد:  تشریح  شیران  شهبازی 
ملی  »سامانه  ایرانداک  قانون،  این  انجام 
ثبت پایان نامه، رساله، و پیشنهاده« را در 
 SABT.IRANDOC.AC.IR نشانی 
راه اندازی کرده است که در شش ماهه دوم 
سال ۱۳۹۹ روی هم ۳۹۹ مؤسسه با آن 
همکاری داشته و بیش از ۳۶ هزار پارسا 
و بیش از ۲۳ هزار پیشنهاده را در آن ثبت 

کرده اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

قرار گرفتن دانشگاه محقق اردبیلی در جمع ۲ هزار دانشگاه برتر جهان
 در رتبه بندی وبومتریکس برای اولین بار

کسب جایگاه نخست کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت پیشنهاده
 از آبان سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۹

برگزاری سه جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در دانشگاه محقق اردبیلی

همزمان با سراسر کشور؛
آزمون کارشناسی ارشد 
سال ۱۴۰۰ در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد

آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
رعایت  با  سال ۱۴۰۰  ارشد  کارشناسی 
پروتکل های بهداشتی روز چهارشنبه ششم 
مرداد در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز و تا 

روز جمعه هشتم مرداد ماه ادامه یافت.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی از آغاز برگزاری آزمون 
با  کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ همزمان 
سراسر کشور در دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد و گفت: در این آزمون ۱۰ هزار 
و ۴۰۰ نفر در سطح استان ثبت نام کننده 

داشتیم.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۴ هزار 
 ۵۳۱ و  هزار   ۵ و  زن  داوطلب   ۸۶۹
آزمون  این  افزود:  هستند،  مرد  داوطلب 
در استان اردبیل در شهر اردبیل در حوزه 
های دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اردبیل و دانشگاه پیام نور 
اردبیل و در شهرستان های مشگین شهر، 

پارس آباد و خلخال برگزار می شود.
روز  سه  طی  کرد:  تصریح  حبیبی 
برگزاری آزمون، ۵ هزار و ۸۵۶ داوطلب 
در حوزه دانشگاه محقق اردبیلی در این 

آزمون شرکت کننده داریم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
آرزوی موفقیت و سالمتی برای داوطلبان 
و با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در این آزمون، خاطرنشان کرد: حوزه های 
برگزاری آزمون قبل از آزمون ضدعفونی 
شده و فاصله ابالغی سازمان سنجش نیز 

برای صندلی ها رعایت شده است.
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ضرورت  به  اردبیل  استاندار 
های  رشته  جایگاه  و  اهمیت  تبیین 

دانشگاهی در جامعه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دومین  در  جو  بهنام  اکبر  مهندس 
جلسه ساماندهی رشته ها و بازنگری 
از  قدردانی  ضمن  آموزشی  دروس 
روند  ادامه  بر  شده،  انجام  اقدامات 
گاهی  و گفت:  کرد  تاکید  اصالحی 
رشته  جایگاه  و  اهمیت  است  الزم 
های دانشگاهی در جامعه تبیین شود 
تا مردم تاثیر این رشته های دانشگاهی 

را در زندگی خود ببیند.
رصد  پیگیری  روند  بر  وی 
اشتغال تاکید کرد و افزود: مجموعه 
مساعدت  و  کمک  آماده  استانداری 
در خصوص اجرای این برنامه و رفع 

موانع آن است.
حبیبی  عزیز  حبیبی  دکتر 
نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
رشته  اندازی  راه  اصلی  معیارهای 
از  برشمرد و گفت:  را  دانشگاه  در 
کشور  در  موجود  های  رشته  بین 
به تناسب نیاز رشته های جدید در 
حال راه اندازی هستند که عالوه بر 

پژوهشی  علمی  نشریه  سردبیر 
 journal of advanced sport
کسب  از   )technology )jast
رتبه ب توسط این نشریه در ارزیابی 
سیاستگذاری  دفتر   ۱۳۹۹ سال 
و  پژوهشی  امور  ریزی  برنامه  و 
وزارت  علمی  نشریات  کمیسیون 
علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

در  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
دانشگاه  عمومی  روابط  با  گفتگو 
نشریه  توسط  ب  رتبه  کسب  از 
 journal of advanced sport
ارزیابی  در   )technology )jast
سیاستگذاری  دفتر   ۱۳۹۹ سال 
و  پژوهشی  امور  ریزی  برنامه  و 
وزارت  علمی  نشریات  کمیسیون 
علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

نشریه  این  خصوص  در  وی 
پژوهشی  علمی  نشریه  گفت: 
 journal of advanced sport
technology )jast( فناوری های 
با تاکید  نوینی را در حوزه ورزش 
بیومکانیک،  فیزیولوژی،  بحث  به 
طب و حتی در حوزه های مختلف 
دیگر  و  آسیب  رفتار،  مدیریت، 
زمینه  هایی که در تربیت بدنی می 
برجسته  های  فناوری  دارای  تواند 
می  شامل  را  باشد  ارائه  برای  ای 

ها  قابلیت  به  نیازهای کشور  تامین 
و مزیت های استان نیز توجه شده 

است.
وی افزود: با توجه به مساله آب 
و اهمیت آن در تامین نیازهای اصلی 
آب  عمران-  مهندسی  رشته  کشور، 
مقطع  در  هیدرولیکی  سازه های  و 
دکتری در دانشگاه محقق اردبیلی راه 

اندازی شده است.
حبیبی با اشاره به مبحث انرژی و 
ضمن تاکید بر اهمیت آن بر تاسیس 
مقطع  در  انرژی  مدیریت  رشته 
در  دانشجو  پذیرش  و  کارشناسی 

شود.
سال  در  افزود:  زاده  محرم 
مدیرمسئولی  با  نشریه  این   ۲۰۱۹
بنده  نوبخت، سردبیری  فرزاد  دکتر 
امیرعلی  دکتر  داخلی  مدیریت  و 
رئیس  های  حمایت  با  جعفرنژاد 

سال ۱۴۰۰ در این رشته اشاره کردو 
مجوز  اخذ  و  اندازی  راه  با  گفت: 
تاسیس رشته بیومکانیک ورزشی در 
مقطع دکتری دانشگاه محقق اردبیلی 
چهارمین دانشگاه کشور است که در 
پذیرش  دانشجو  مقطع  و  رشته  این 

خواهد کرد.
معاون  مصری  ترحم  دکتر 
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
نیز گزارشی  اردبیلی  دانشگاه محقق 
از روند تشکیل جلسات و الگوهای 
مورد نظر در ساماندهی و برنامه ریزی 
جلسات  گفت:  و  کرد  ارائه  درسی 

دانشگاه و رئیس دانشکده و معاون 
و همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه 
و دانشکده شروع به فعالیت مجدد 
انجام  مختلف  های  فعالیت  و  کرد 
نشریات  ارزیابی  سامانه  در  شده 
 ۲۰۱۹ سال  در  بطوریکه  شد؛  ثبت 

بازنگری در تمامی دانشکده ها و با 
آموزشی  های  گروه  مدیران  حضور 

برگزار شده است.
وی ضمن تاکید بر حفظ و ارتقای 
کیفیت آموزش و بهبود کیفی، گفت: 
در جلسات مذکور بر شناسایی چالش 
در  اثربخشی  تقویت  آموزشی،  های 
جامعه، تعامل با دستگاه های اجرایی 
و  عمل  با  آموزش  تلفیق  در  مرتبط 
افزایش رضایت مندی جامعه هدف 

تاکید شده است.
ارائه  ضمن  همچنین  مصری 
گزارشی از روند رصد اشتغال فارغ 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  التحصیالن 
این فرایند در حال  خاطرنشان کرد: 
اجرا  و  پیگیری  حال  در  نیز  حاضر 

است.
دکتر امین قلی زاد رئیس دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز به فعال شدن ظرفیت سازمان ها و 
ارگان های ذیربط، سازمان صنعت و 
معدن و تجارت و واحدهای صنعتی 
و  کارآموزی  دروه  گذراندن  برای 
کارورزی در راستای ارتقای کیفیت 

آموزشی تاکید کرد.

جدید،  تیم  فعالیت  سال  اولین  در 
نشریه موفق به کسب رتبه ب شد.

پژوهشی  علمی  نشریه  سردبیر 
 journal of advanced sport
داد:  ادامه    )technology )jast
منظم  انتشار  و  ها  فعالیت  تداوم  با 
محورهای  با  زمانی  تقویم  طبق 
مورد تائید سامانه ارزیابی نشریات، 
توانستیمIF =۰.۰۷۷ را کسب کنیم 
امیدواریم برای سال های ۲۰۲۰  و 
داشته  را  افزایشی  زمینه   ۲۰۲۱ و 

باشیم.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
در  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
رتبه  توانستیم  نیز  ارزیابی  آخرین 
نسبت  امتیازات  افزایش  با  را  ب 
به سال گذشته حفظ کنیم، تصریح 
کرد: ضمنا نشریه در این بازه زمانی 
دیگر  و   ISC در  کامل  به صورت 
گردیده  نمایه  مرتبط  علمی  مراکز 

است.
افزار  نرم  اینکه  بیان  با  وی 
و  تهیه  آستانه  در  نیز  همانندجویی 
اضافه شدن به نشریه است، گفت: 
Doi نیز ازطرف معاونت پژوهشی 
از  و  است  اخذ  حال  در  دانشگاه 
شماره آتی مقاالت با Doi مربوط 

به هر مقاله چاپ خواهد شد.

در دانشگاه محقق اردبیلی
 و با تاکید بر استان اردبیل؛

کنفرانس بین المللی 
چالش ها و راهکارهای 

مدیریت توسعه گردشگری 
پایدار برگزار می شود

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی چالش ها و 
راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار)با 
تاکید بر استان اردبیل( از برگزاری این کنفرانس در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
روابط  با  گو  و  گفت  در  ایمانی  بهرام  دکتر 
عمومی دانشگاه اظهار کرد: کنفرانس بین المللی 
چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری 
پایدار ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقاالت به 

این کنفرانس هم ۲۰ شهریور است.
از  بهره گیری  با  کنفرانس  اینکه  بیان  با  وی 
تجارب اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی 
و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسبی جهت 
تبادل اطالعات و ارائه یافته های پژوهشی نوین 
برگزار خواهد شد، ادامه داد: برگزاری این کنفرانس 
امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه 
زمینه  در  و جهان  کشور  تخصصی  مراکز  و  ها 
مفاهیم مشترک علوم  وسایر موضوعات مرتبط با 

محورهای کنفرانس را فراهم می سازد.
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی چالش ها و 
راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار اضافه 
کرد: اکوتوریسم، گردشگری سالمت، گردشگری 
شهری و روستایی، مدیریت گردشگری، اقتصاد 
و  گردشگری  فرهنگی،  گردشگری  گردشگری، 
توسعه پایدار، فناوری های نوین و گردشگری و 
گردشگری و دوران کرونا محورهای اصلی این 

کنفرانس هستند.
و  استاد  بوردو  فیلیپ  کرد:  اضافه  ایمانی 
گرونوبل  دانشگاه  جغرافیای  موسسه  پژوهشگر 
آلپ فرانسه سخنران کلیدی این کنفرانس است که 
زمینه پژوهشی وی جغرافیای فرهنگی در حوزه 
گردشگری کوهستان و ورزش های طبیعت محور 
است که با تکیه بر مفاهیمی مانند آرمان شهرهای 
تفریحی، بحران ها، نگاه منتقدانه به گردشگری 
تغییرات فرهنگی و پدیده های پسا گردشگری می 

باشد.
المللی چالش ها  دبیر اجرایی کنفرانس بین 
و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار 
های  دانشگاه  تمامی  از  پژوهشگران  افزود:همه 
کشور می توانند مقاالت خود در محورهای مربوطه 

را به این کنفرانس ارسال کنند.

استاندار اردبیل مطرح کرد:

ضرورت تبیین اهمیت و جایگاه رشته های دانشگاهی در جامعه

کسب رتبه ب توسط نشریه jast دانشگاه محقق اردبیلی در ارزیابی سال ۱۳۹۹
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فناوری  و  پژوهش  معاون 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نفر   ۱۱ علمی  مرتبه  ارتقای 
این  علمی  هیات  اعضای  از 

دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر داود سیف زاده با 
اعالم این خبر افزود: در جلسه 
هیات ممیزه دانشگاه، دکتر بیژن 
ظهیری ناو از دانشکده ادبیات 
بهروز  انسانی و دکتر  و علوم 
مهدی  دکتر  پور،  اسماعیل 
اله  عزت  دکتر  الدینی،  محب 
عسکری اصلی ارده از دانشکده 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
این دانشگاه آماده همکاری همه جانبه در 
حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی با 

جهاددانشگاهی است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی در نشست مشترک با 
واحد  جهاددانشگاهی  معاونان  و  رئیس 
استان اردبیل ضمن تبریک ۱۶ مرداد سالروز 
تاسیس جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی را 
علم،  در حوزه  انقالبی  و  مردمی  نهادی 
در  گفت:  و  دانست  فرهنگ  و  فناوری 
با  ها  فعالیت  بیشترین  جهاددانشگاهی 

کمترین امکانات انجام می گیرد.
های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
جهاددانشگاهی در حوزه درمان ناباروری 
در مرکز درمان قفقاز، افزود: حضور مراجعه 
کنندگان از خارج از کشور در این مجموعه 
باعث افتخار جامعه علمی و دانشگاهی 

استان است.
حبیبی تصریح کرد: دانشگاه محقق 
در  جانبه  همه  همکاری  آماده  اردبیلی 
حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی با 

جهاددانشگاهی است.
رئیس  اوچی  مهران  دکتر 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل با بیان 
در  انقالبی  نهادی  اینکه جهاددانشگاهی 
بطن دانشگاه است، گفت: جهاددانشگاهی 

برکت  ایران  کوو  واکسن  سازنده 
گفت: واکسن کوو ایران برکت در زمره 
کم عارضه  ترین و کم خطرترین واکسن 

ها به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
واکسن  سازنده  زاده  عالی  رضا  دکتر 
کوو ایران در نشست علمی با فناوران 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق ادبیلی به معرفی ویژگی 
های واکسن کوو ایران برکت پرداخت 
و گفت: این واکسن کامال ایرانی است 
و صفر تا صد آن به همت دانشمندان 

داخلی ساخته شده است.
وی افزود: فناوری تولید این واکسن 
و  است  غیرفعال  واکسن  اساس  بر 
مواد  توسط  که  کرونایی  ویروس  از 

از  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه 

درمان  دارویی،  گیاهان  زمینه  در  اردبیل 
گسترده  فعالیت  گردشگری  و  ناباروری 

ای دارد.
وی با بیان اینکه با خرید سوله مناسب 
فاز اول تولید خط نشاسته پلیمری به زودی 
افزود:  اردبیل آغاز بکار خواهد کرد،  در 
همچنین جهاددانشگاهی اجرای طرح  های 
ملی مشاغل خانگی و سربازماهر را در 

استان با جدیت دنبال می کند.
اوچی با اشاره به فعالیت خبرگزاری 
خبرگزاری  و  ایران)ایسنا(  دانشجویان 
از  استان،  در  قرآن)ایکنا(  المللی  بین 
و  علم  خبرگزاری  نمایندگی  بکار  آغاز 

شیمیایی کشته شده، ساخته شده است.
برکت  ایران  کوو  واکسن  سازنده 
ادامه داد: این واکسن تمامی تست های 
مربوطه که بسیار سختگیرانه بوده اند را 

علمی استادی ارتقا یافتند.
دکتر  داد:  ادامه  وی 

فرهنگ)سیناپرس( طی روزهای آتی در 
اردبیل خبر داد و تصریح کرد: در حوزه 
انتشارات و  افکارسنجی،  فرهنگی مرکز 
سازمان دانشجویان نیز امور مربوط به خود 

را دنبال می کنند.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
با بیان اینکه فعالیت های جهاددانشگاهی 
به خصوص تولیدات گیاهان دارویی مایه 
مباهات استان است، گفت: استقبال مردم از 
فعالیت های جهاددانشگاهی نشان از وجود 

نتیجه در این فعالیت ها است.

با موفقیت پشت سر گذاشته و به مرحله 
تولید انبوه رسیده است.

عالی زاده تاکید کرد: این واکسن در 
نوع خود، در زمره کم عارضه  ترین و 

محمدرضا نیک پور، دکتر موسی 
علیرضا   دکتر  گیگلو،  ترابی 
محب  حسین   دکتر  و  عبدپور 
از دانشکده کشاورزی و  الدینی 
منابع طبیعی و دکتر فرناز سیفی 
اسگ شهر و دکتر آمنه پوررحیم 
علوم  دانشکده  از  قورقچی 
تربیتی و روانشناسی نیز از مرتبه 
علمی استادیاری به مرتبه علمی 
حسن  حسام  دکتر  و  دانشیاری 
ادبیات و علوم  زاده از دانشکده 
به  مربی  علمی  مرتبه  از  انسانی 
مرتبه علمی استادیاری ارتقا یافتند.

وی به ترویج و توسعه حوزه فرهنگی 
مقام  نمایندگی  نهاد  گفت:  و  کرد  تاکید 
معظم رهبری در دانشگاه ها آمادگی خود 
در  مشترک  همکاری  خصوص  در  را 
با  ازدواج  حوزه فرهنگی، دینی، خانواده و 

جهاددانشگاهی اعالم می کند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
کرد: خبرگزاری های ایسنا، ایکنا و سیناپرس 
جهاددانشگاهی  در  عظیمی  بسیار  ظرفیت 
است که می توان در حوزه فرهنگ سازی از 

آن استفاده کرد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و 
بسیار  را  جهاددانشگاهی  با  همکاری 
دانست و گفت: جهاددانشگاهی  مطلوب 
با دانشگاه پیشرو  در برنامه های مشترک 
بوده است و این برنامه ها مورد رضایت 

دانشجویان واقع شده است.
دانشگاه  رئیس  ادامه  در  است  گفتنی 
محقق اردبیلی، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی از مرکز درمان ناباروری قفقاز، 
بانک خون بند ناف، دفتر خبرگزاری ایسنا، 
مرکز رشد گیاهان دارویی و سایر بخش های 

جهاددانشگاهی بازدید به عمل آوردند.

کم خطرترین واکسن ها به شمار می رود.
مرکز  رئیس  صالحی  برومند  دکتر 
نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز در این نشست به معرفی 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه و خدمات قابل ارائه به فناوران 
در آن مرکز پرداخت و از خدمات ارزنده  
دکتر رضا عالی  زاده و همکارانش در تولید 

واکسن کوو ایران برکت قدردانی کرد.
از  عالی  زاده  دکتر  است  گفتنی 
سازنده   فناور  واحدهای  از  تعدادی 
مرکز  در  مستقر  پزشکی  تجهیزات 
فناوری  واحدهای  رشد  و  نوآوری 
دانشگاه بازدید و از نزدیک در جریان 
فناوران  توانمندی  های  از  گوشه  ای 

دانشگاه قرار گرفت.

ارتقای مرتبه علمی ۱۱ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه مطرح کرد:

دانشگاه محقق اردبیلی آماده همکاری همه جانبه در حوزه های علمی، پژوهشی و 
فرهنگی با جهاددانشگاهی است

سازنده واکسن کوو ایران برکت در دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:

واکسن کوو ایران برکت در زمره  کم عارضه  ترین و کم خطرترین واکسن  ها به شمار می  رود

واکسیناسیون اعضای 
هیات علمی و مدرسان مدعو 

دانشگاه محقق اردبیلی

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
واکسیناسیون اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو این 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر معرفت سیاه 
کوهیان از واکسیناسیون اعضای هیات علمی و مدرسان 
مدعو دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: طبق اعالم 
دانشگاه علوم پزشکی، همزمان با آغاز واکسیناسیون 
اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو دانشگاه های 
و  هیات علمی  اعضای  واکسیناسیون  سراسر کشور، 

مدرسان مدعو دانشگاه محقق اردبیلی نیز آغاز شد.
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی و مدرسان 
مدعو دانشگاه طی امروز و فردا می توانند با حضور در 
طبقه همکف کتابخانه مرکزی دانشگاه واکسینه شوند، 
افزود: واکسیناسیون کارمندان دانشگاه نیز طی روزهای 

آتی انجام خواهد شد.

جلسه دفاع از چهار کرسی 
نظریه پردازی در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد

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

پردازی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدرضا 
موالئی از برگزاری چهار جلسه دفاع از کرسی نظریه 
پردازی در این دانشگاه خبر داد و گفت: اولین کرسی 
با عنوان »شیوه های روان شناختی کنترل درد )مرور 
ماریه  دکتر  و  نریمانی  محمد  دکتر  توسط  نظامند(« 
عبدالقادری ارائه شد که ناقدان آن دکتر اکبر عطادخت و 

دکتر حسین تقوی بودند.
وی ادامه داد: دومین کرسی با عنوان »مقایسه کیفیت 
زندگی، تکانش گری و دشواری های پردازش حسی 
در کودکان بیش فعال مبتال به دیابت نوع یک و کودکان 
مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی« توسط دکتر 
محمد نریمانی، دکتر علی اکبر رئوف صائب و سعید 
رحیمی برگزار شد که ناقدان آن دکتر سیف اله آقاجانی 
و دکتر سجاد بشرپور بودند و کرسی سوم با عنوان »مرور 
سیستماتیک عوامل روان شناختی موثر در سیر اعتیاد« 
توسط دکتر محمد نریمانی ارائه شد که ناقدان آن دکتر 

احمدرضا کیانی و دکتر زهرا اخوی بودند.
موالئی اضافه کرد: کرسی چهارم با عنوان »نقش 
ابتال به اختالل شخصیت اجتنابی«  فرزند پروری در 
توسط دکتر محمد نریمانی و لیال آهاری ارائه شد که 
ناقدان آن دکتر سجاد بشرپور و دکتر نیلوفر میکائیلی 

بودند.
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مقام معظم  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
به ضرورت توجه گروه های جهادی 
به مسائل فرهنگی در کنار محرومیت 

زدایی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حرکت   افتتاحیه  مراسم  در  حسنی 
به  دانشجویی  بسیج  جهادی  های 
لزوم انجام کارهای فرهنگی در مناطق 
محروم اشاره کرد و گفت: گروه های 
به  زدایی  کنار محرومیت  در  جهادی 
مسائل فرهنگی نیز توجه کنند و آنرا 
دهند؛  قرار  کارهای خود  اولویت  در 
چراکه امروز دشمنان در تالش هستند 
تا با تهدید نرم و تهاجم فرهنگی، نسل 

های اینده انقالب را تحت تاثیر افکار 
خود قرار دهند.

احساس  ضرورت  به  وی 
توسط  وظایف  به  عمل  و  مسئولیت 

مسئوالن تاکید کرد و گفت: مسئولی 
که دغدغه مردم و دین نداشته باشد بی 

تفاوت خواهد بود.
حسنی با بیان اینکه مسئول دین دار 

شبانه روز در راستای خدمت به مردم 
تالش می کند، گفت: کار جهادی از 
ویژگی های مسئولینی است که ائمه 
الگوی  زندگی  در  را  معصومین)ع( 
خود قرار داده اند؛ بنابراین شبانه روز 
تالش می کنند تا ضمن حل دغدغه 
رضای  آنها  به  خدمت  با  مردم  های 

الهی را کسب کنند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی به 
مردم  زندگی  از  گشایی  گره  ثواب 
پرداخت و با اشاره به منابع اسالمی، 
در  را  نفر  یک  گره  که  کسی  گفت: 
مندی  بهره  بر  بگشاید عالوه  زندگی 
سال  هزار   ۹ ثواب  از  حج،  ثواب  از 

عبادت نیز برخوردار خواهد شد.

برگزاری آئین سنتی طشت 
گذاری در مسجد دانشگاه 

محقق اردبیلی

و  کارکنان  اساتید،  مسئوالن،  حضور  با 
در  گذاری  طشت  سنتی  آئین  دانشجویان، 

مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
با  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور مسئوالن، اساتید و کارمندان، آئین سنتی 
طشت گذاری در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
عزاداری  در  سنتی  مراسم  گذاری،  طشت 
اردبیل  استان  در  عمدتاً  که  است  محرم  ایام 
برگزار می  شود. در این آئین طشت های آب را 
در مساجد و حسینیه  ها می  آورند و این رویداد 
کربال  در  که  است  تاریخی  سمبل یک حادثه 

اتفاق افتاده است.
 

تجلیل فرمانده کل سپاه از رزمندگان 
بسیجی عضو هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
ارسال لوحی از رزمندگان بسیجی عضو هیات 

علمی دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل کرد.
دانشگاه، سردار  به گزارش روابط عمومی 
کل  فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشگر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با ارسال لوحی 
از رزمندگان بسیجی عضو هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل کرد.
در بخش هایی از این لوح آمده است:

امنیت و اقتدار بی نظیر امروز ما، آزادی بیت 
المقدس و پیروزی فردای ما مرهون فداکاری 
دیروز شماست، هر چند دست ما از خدمتگزاری 
شایسته به یادگاران روزهای جهاد و شهادت 
کوتاه است، اما دل های ما و قلب های همه 
آزادی خواهان و حق طلبان جان ماالمال از عشق 

و احترام به شماست.
در این مراسم از دکتر عادل زاهد، دکتر عباس 
فنی اصل، دکتر محمدرضا موالیی، دکتر تقی 
اکبری، دکتر سیف اهلل آقاجانی، دکتر یعقوب 
محمدی و امین فتحی رزمندگان بسیجی عضو 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل به 

عمل آمد.

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

ضرورت توجه گروه های جهادی به مسائل فرهنگی در کنار محرومیت زدایی

بین  کنفرانس  هفتمین  رئیس 
انرژی  مدیریت  و  فناوری  المللی 
گرمایش  و  انرژی  آب،  رویکرد  با 
جهانی از برگزاری این کنفرانس در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دکتر حسین شایقی در گفت و 
گو با روابط عمومی دانشگاه اظهار 
مرکز  توسط  کنفرانس  این  کرد: 
دانشگاه  انرژی  مدیریت  تحقیقات 
محقق اردبیلی در ۹ و ۱۰ شهریور ماه 

سالجاری برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: این کنفرانس بین 
بزرگ  عنوان گردهمایی  به  المللی 
های  حوزه  فعاالن  و  متخصصان 
انرژی از سراسر کشور و  مختلف 
ارائه  برای  مناسب  فرصتی  جهان، 
دستاورد های علمی جدید و به روز 
مراکز  ها،  دانشگاه  در  پژوهشگران 
تحقیقاتی و شرکت  های دانش بنیان 

می  باشد.
کنفرانس  این  شایقی،  گفته  به 

فرصت بسیار مناسبی برای بررسی 
حوزه  در  پیش رو  های  چالش 
مدیریت  و  فناوری  مختلف  های 
انرژی ازجمله صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی، فناوری های بهره برداری 
از انرژی های تجدیدپذیر، فناوری 
انرژی،  تبدیل و ذخیره  نوین  های 
پیوند آب، انرژی و محیط زیست، 

بهینه سازی انرژی، گرمایش جهانی، 
اقتصاد انرژی و غیره می باشد.

دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
تمام  از  کرد:  اظهار  اردبیلی  محقق 
فناوران  متخصصان،  پژوهشگران، 
های  حوزه  در  فعال  عالقمندان  و 
مختلف فناوری و مدیریت انرژی از 
رشته های مختلف علوم و مهندسی از 

سراسر ایران و جهان دعوت می شود 
پژوهشی،  دستاوردهای  آخرین  تا 
های  زمینه  در  فناورانه  و  صنعتی 
اصلی کنفرانس را ازطریق سایت و 
سامانه ثبت نام به دبیرخانه کنفرانس 

ارسال کنند.
بین  کنفرانس  هفتمین  رئیس 
المللی فناوری و مدیریت انرژی با 
رویکرد آب، انرژی و گرمایش جهانی 
ادامه داد: انرژی در صنایع نفت، گاز 
و پتروشیمی، فناوری های نوین تبدیل 
انرژی، فناوری های بهره برداری از 
بهینه سازی  تجدیدپذیر،  انرژی های 
مصرف انرژی، ذخیره سازی انرژی، 
انرژی و  انرژی، پیوند آب،  اقتصاد 
محیط زیست، انرژی در ساختمان، 
گرمایش  کشاورزی،  در  انرژی 
جهانی، نقش انرژی در علم مواد و 
فناوری ساخت و نانوتکنولوژی و 
مدیریت سبز محورهای این کنفرانس 

هستند..

  در دانشگاه محقق اردبیلی؛
 هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی برگزار می شود

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی عناوین 
»برنامه برگزیده پویش ملی در بهشت«، 
مسابقات  برگزاری  در  برگزیده  »دفتر 
قرآنی«  و »دفتر برگزیده در برگزاری 
دانشگاه  مجازی«  آموزش  های  دوره 

های سراسر کشور را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی عناوین »برنامه 
برگزیده پویش ملی در بهشت«، »دفتر 
برگزیده در برگزاری مسابقات قرآنی«  
و »دفتر برگزیده در برگزاری دوره های 
آموزش مجازی« دانشگاه های سراسر 

کشور را کسب کرد.
اهدایی  سپاس  لوح  از  بخشی  در 
والمسلمین  االسالم  حجت  سوی  از 
رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها به حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

پایان  »در  است:  آمده  اردبیلی،  محقق 
فرآیند برگزاری پویش ملی در بهشت، 
و  جنابعالی  خالصانه  های  تالش  از 
همکاران دفتر نهاد در تحقق این پویش 
ملی و تالش های جهادی و نقش آفرینی 
در مسیر توسعه  و تعالی برنامه های 
قرآنی و فرهنگی کشور و کسب »عنوان 

برنامه برگزیده پویش ملی در بهشت«؛ 
مسابقات  برگزاری  در  برگزیده  »دفتر 
برگزاری  در  برگزیده  »دفتر  و  قرآنی« 
آموزش مجازی« صمیمانه  دوره های 
قدردانی و قدرشناسی نموده و برای شما 
و همکاران دفتر نهاد سالمتی، سعادت و 

عاقبت خیر مسالت می نمایم.«

شایان ذکر است طی دو ماه برگزاری 
پویش ملی در بهشت، بیش از ۲۴۰ هزار 
نفر از دانشگاهیان، اعم از اساتید، کارکنان 
و دانشجویان در محورهای شش گانه 
پویش ملی در بهشت شرکت کردند و 
برنامه  ها توسط پنج عضو کمیته انتخاب 
بهشت  در  ملی  پویش  برترین  های 
رتبه  بندی  و  داوری شدند  و  ارزیابی 
منتخبان محورهای اصلی پویش در دو 
بخش شرکت کنندگان و برگزارکنندگان 

انجام شد.
گفتنی است پویش ملی در بهشت 
دفاتر  مشارکت  با  فصل  نیم  دو  طی 
نهاد در دانشگاه  های سراسر کشور از 
تیرماه  اوایل  تا  اردیبهشت۱۴۰۰  اوایل 
۱۴۰۰ برگزار شد که از بخش های این 
پویش می  توان به جشنواره   ها و برنامه  
های قرآنی، دوره  های آموزش مجازی، 
مسابقات کتابخوانی، برنامه  های مواسات 
و همدلی، تولیدات رسانه  ای و هنری و 

کنشگری در فضای مجازی اشاره کرد.

کسب عناوین برگزیده در پویش ملی در بهشت توسط  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی
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برگزاری مراسم یادبود مرحوم 
دکتر علی غفاری عضو هیات علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی

مراسم یادبود مرحوم دکتر علی غفاری عضو 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در محوطه 

مسجد این دانشگاه برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم 
یادبود مرحوم دکتر علی غفاری عضو هیات 
محقق  دانشگاه  عرفان  و  ادیان  گروه  علمی 
اردبیلی در محوطه مسجد این دانشگاه برگزار 

شد.

پیام تسلیت نهادها و ارگان ها در پی 
درگذشت دکتر علی غفاری عضو 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

در پی درگذشت دکتر علی غفاری عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی، نهادها و ارگان های 
ای   جداگانه  تسلیت  های  پیام  استان  و  کشوری 

صادر کردند.
پی  در  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی غفاری عضو هیات علمی  درگذشت 
مردانی  محمدرضا  دکتر  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر ابن الدین 
حجت  کشور،  اساتید  بسیج  سازمان  جانشین 
االسالم والمسلمین عبدهلل حسنی رئیس دفاتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل، دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان بسیج 
اساتید مراکز آموزش عالی استان و رئیس دانشکده 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
عبداهلل بحرالعلومی دبیر شورای فرهنگ عمومی 
و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل، 
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم و فناوری 
استان اردبیل، کانون بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی 
استادان دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر حسین شایقی 
رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل، معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، موزه تاریخ علوم 
اردبیل، دکتر احمد باقری رئیس دانشکده الهیات 
دانشگاه تهران و بسیج دانشجویی دانشگاه های 
استان اردبیل پیام های تسلیت جداگانه ای  صادر 

کردند.

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

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
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اردبیلی در پی  رئیس دانشگاه محقق 
درگذشت  دکتر علی غفاری عضو هیات 

علمی این دانشگاه پیامی صادر کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اردبیلی در پی درگذشت  دکتر علی غفاری 
عضو هیات علمی این دانشگاه پیامی صادر 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

علی  دکتر  درگذشت  ناگوار  خبر 
دانشگاه  فاضل  و  فرهیخته  استاد  غفاری، 
شد.  فراوان  تأثر  موجب  اردبیلی  محقق 
و  ادیان  رشته  متواضع  و  فرزانه  استاد 
رشته  تعالیم  که  بود  اساتیدی  از  عرفان، 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
پی درگذشت دکتر علی غفاری عضو 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی پیام 

تسلیتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر 
تحقیقات و فناوری در پی درگذشت 
دکتر علی غفاری عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی پیام تسلیتی صادر 

کرد.
 متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حبیبی ینگجه
رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی 

تحصیلی اش در عمق جان وی نفوذ کرده و 
از وی فردی عارف و متخلق به اخالق اسالمی 
با تمام توان خود در خدمت  بود که  ساخته 
جامعه دانشگاهی بوده و تا آخرین لحظات عمر 
شریف خویش منشا خدمات و اثرگذار فراوانی 

گردیدند. 
اینجانب فقدان این استاد دلسوز را خدمت 
خانواده محترم آن مرحوم، جامعه دانشگاهی 
استان، خصوصا  اساتید و دانشجویان دانشگاه 
از  و  نموده  عرض  تسلیت  اردبیلی  محقق 
و  رحمت  زنده یاد،  آن  برای  متعال  خداوند 
بازماندگان صبر  برای  الهی و  مغفرت واسعه 

جمیل و اجر جزیل مسألت می نمایم.

عزیز حبیبی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

اناهلل و اناالیه راجعون
باخبر شدیم چراِغ پرنورِ عمر آقای 

دکتر »علی غفاری« عضو محترم هیات 
دانشگاه  عرفان  و  ادیان  گروه  علمی 

محقق اردبیلی، بر اثر ابتال به بیماری کرونا 
به خاموشی گرایید و این استاد گرانقدر از 

جمع دانشگاهیان فرهیخته پر کشید. 
فقدان این استاد فرزانه موجب تاثر 
و تاسف شد. این ضایعه جانسوز را به 
جنابعالی، خانواده مکرم ایشان، همکاران، 
دانشجویان و جامعه علمی و دانشگاهی 
از  و  می نمایم  عرض  تسلیت  کشور 
پروردگار سبحان برای آن عزیز از دست 
و  الهی  واسعه  غفران  و  رحمت  رفته، 
برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت 

می نمایم.
منصور غالمی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

پیام تسلیت رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در پی درگذشت دکتر علی غفاری عضو هیات علمی دانشگاه

پیام تسلیت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 در پی درگذشت دکتر علی غفاری عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان زکی اله و اکبر جوادی، حسن جعفری، دکتر باقر عسگرنژاد، امین فتحی و حسن امامی 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

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

        ویژگی دانشجوی آرمانی داشتن علم، معنویت و بصیرت است.


