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با حضور مجازی و حضوری بزرگانی از 
ایران و چند کشور جهان، اولین همایش بین المللی 
و دومین همایش ملی »اربعین حسینی تجلی گاه 
ارزش های آسمانی و بشری« در دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آیت اهلل 
عبداهلل جوادی آملی با ارسال پیام ویدئویی به 
این همایش اظهار کرد: روزی آسمان و زمین 
فرومی ریزد اما نام و یاد سیدالشهدا نمی ریزد زیرا 
امام حسین )ع( سلطنت را از بین برد و دین، 

توحید و معاد را زنده کرد.
وی با بیان اینکه امام حسین )ع( اصل مکتب 
را زنده کرد و به یاد مردم آورد، ادامه داد: امام 
حسین )ع( جامه و لباس فاخری بر پیکر مردم 

دوخت.
جوادی آملی با اشاره به اینکه خدادوستی 
و توحید محوری اصل است، تصریح کرد: امام 
و  برای جهل زدایی  را  )ع( خون خود  حسین 
جهالت زدایی داد و دانشگاه باید جهل زدایی کند.

وی اظهار کرد: نصیحت موعظه و سفارش 
نیست بلکه ناصح کسی است که لباس پاک بر تن 
کند، مردم را برهنه نکند، آبروی جامعه را با اقتصاد 
سالم حفظ کند و نصیحت باید مدبریت عالمانه 

و حکیمانه باشد.
عبدالفتاح  سید  حجت االسالم والمسلمین 
نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانی هم در سخنانی اظهار 
کرد: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی دارای ۴ بخش 
است که بخش اول در مورد مدیریت جهادی و 
اعتماد به اصل »ما می توانیم«، بخش دوم پیرامون 
انقالب  اول  گام  در  اسالمی  انقالب  برکات 
اسالمی، بخش سوم در مورد اقتدار جمهوری 
اسالمی و بخش چهارم هم توصیه های هفت گانه 

مقام معظم رهبری است.
وی با بیان اینکه نام و یاد امام حسین )ع( بعد 
از قرون متمادی و بعدازاین همه دین ستیزی هنوز 
زنده است، تصریح کرد: آزادی بهترین حق انسان 
است و امام حسین )ع( در شب عاشورا به یارانش 

می گوید آزاد هستید که بروید.
 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه امام ناجی 
انسان ها است، اضافه کرد: امام حاضر است که 
خود آسیب ببیند ولی تالش می کند که دیگران 

را نجات دهد.

نواب با بیان اینکه زیارت اربعین در نزد امام 
حسن عسگری هم طراز با نمازخواندن است، 
اظهار کرد: زیارت اربعین مورد تاکید است و 
قرائت زیارت اربعین هم مورد سفارش است اما 
توصیه می شود قبل از قرائت زیارت اربعین حتمًا 

چندین بار ترجمه این زیارت را مطالعه کنند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و 
زیارت  در  داد:  ادامه  ایرانی  حجاج  سرپرست 
اربعین بیش از ۶۰ صفت امام حسین )ع( ذکر 
شده است و همچنین صفات دشمنان سیدالشهدا 

بیان شده است.
سید  حجت االسالم   
کاظم موسوی نماینده مردم 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی 
گفت: انسان اگر خودش را 
به جایی برساند که در آنجا 
خدا را ببیند، حتماً از بند دنیا 

آزاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه شهدا با 
بصیرت بودند، تصریح کرد: 
شهدا از جان خود گذشتند و 
با فداکاری و ایثارگری شهید 
شدند و امروز ما به خودمان 
می بالیم که در ایران اسالمی 

زندگی می کنیم.
اینکه  بیان  با  موسوی 
سفارش مقام معظم رهبری 

از  استفاده  اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در 
جوانان متدین، فاضل، اندیشمند و والیی است، 
افزود: باید با تمام وجود به فرمایشات مقام معظم 

رهبری توجه و عمل کنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: باید در همه 
زمینه ها همفکری کرده و با ضرب افکار به فکر 
خدمت بیشتر برای نظام و انقالب اسالمی و مردم 

باشیم.
موسوی با اشاره به اینکه امروز مهم ترین 
رسالت ما حفاظت از خون شهدا است، اظهار 
کرد: افکار و اندیشه های شهدا نشئت گرفته از 

مسیر سیدالشهدا است و شهدا مسیر امام حسین 
)ع( را انتخاب کرده و در این مسیر حرکت کردند.
وی افزود: ما آدم سالمی می خواهیم که انسان 
را متحول کند و در اندیشه و رشد و بالندگی 
انسان ها سهم داشته باشد تا بتواند در هر مسئولیتی 
که هست، در خدمت انقالب اسالمی و مردم 

باشد.
محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اردبیلی هم گفت: ساالنه حداقل ۱۵ همایش 
علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود اما همایش 

»اربعین حسینی تجلی گاه ارزش های آسمانی و 
بشری« از جنس دیگری است.

وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن نام و یاد 
شهدای قیام امام حسین )ع( به شیوه های گوناگون 
در جامعه انجام می شود که ریشه در تاریخ این 
و  علمی  پرداختن  کرد:  اظهار  دارد،  سرزمین 
پژوهشی به بحث قیام امام حسین )ع( پاسخگوی 

بسیاری از نیازهای بشری است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
پرداختن به ابعاد قیام سیدالشهدا به روش های 
متعددی توسط مردم در جامعه انجام می شود، 
ابراز امیدواری کرد: برگزاری برنامه های علمی 

و پژوهشی به عنوان مکمل این برنامه ها در زنده 
نگه داشتن اهداف و آرمان های قیام امام حسین 

)ع( باشد.
حبیبی با بیان اینکه قیام امام حسین )ع( برای 
نجات مردم از جهالت زمان خود و جلوگیری 
از انحراف اهداف دین بود، تصریح کرد: کارهای 
علمی و پژوهشی در مورد اهداف قیام امام حسین 

)ع( برای نسل جدید کار ارزشمندی است.
حسنی  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
رئیس اولین همایش بین المللی و دومین همایش 
ارزش های  تجلی گاه  حسینی  »اربعین  ملی 
آسمانی و بشری« و رئیس 
نهاد نمایندگی مقام معظم 
دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول  و  اردبیل  استان 
نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی هم گفت: به تعبیر 
زنده  )ره(  خمینی  امام 
از  کمتر  شهدا  نگه داشتن 

شهادت نیست.
اینکه  بیان  با  وی 
امروزه هزاران نفر از یاران 
لبیک  امام  به  سیدالشهدا 
خود  جان های  و  گفته 
انقالب  تا  کردند  نثار  را 
زنده  را  اسالم  و  اسالمی 
کرد:  تصریح  دارند،  نگه 
مسیر امام حسین )ع( بهترین و سعادتمندترین 

مسیر برای رسیدن به کمال انسانی است.
حسنی با اشاره به برگزاری اولین همایش 
ملی اربعین در سال گذشته اظهار کرد: به دلیل 
این  امسال  حوزویان  و  دانشگاهیان  استقبال 

همایش را به صورت بین المللی برگزار کردیم.
رئیس اولین همایش بین المللی و دومین 
تجلی گاه  حسینی  »اربعین  ملی  همایش 
ارزش های آسمانی و بشری« با اشاره به برگزاری 
این همایش به چهار زبان فارسی، عربی، اردو و 
انگلیسی تشریح کرد: با برگزاری این همایش 
بر خود می بالیم که در مسیر سیدالشهدا گام 

برمی داریم.
حسنی با بیان اینکه خداوند را شاکریم و برای 
نوکری و خادمی سیدالشهدا بر خود می بالیم، ابراز 
امیدواری کرد: دبیرخانه این همایش به بزرگ ترین 
دبیرخانه و همایش در مورد مباحث اربعین بدل 

شود.
وی با بیان اینکه ۵۰ نفر از اساتید دانشگاه های 
مختلف داوری این همایش را بر عهده داشتند، 
تشریح کرد: بزرگ ترین پیام سیدالشهدا اعتالی 

توحید بود و اسالم زنده واقعه کربال است.
بین المللی و دومین  اولین همایش  رئیس 
همایش ملی »اربعین حسینی تجلی گاه ارزش های 
آسمانی و بشری« اضافه کرد: پاسداری از دین و 
ارزش های اسالمی فرد و خانواده نمی شناسد و 
باید با همه خانواده از ارزش های اسالمی دفاع 

کرد.
حجت االسالم دکتر شمس اهلل مریجی رئیس 
دانشگاه باقرالعلوم )ع( هم گفت: علم عقل و نقل 

ابزار فهم دین هستند.
وی با بیان اینکه ما هروقت حنجره و قلممان 
جاری  آب  مثل  بنویسد  و  بگوید  اهل بیت  از 
رودخانه، رود جانمان را جال خواهد داد، تصریح 
کرد: جامعه الجرم تغییراتی در خود دارد اما مهم 
سمت وسو، موضوع و مکانیسم تغییرات است و 
شاخص این تغییرات باید ائمه اطهار و اربعین 

باشد.
اولین  علمی  دبیر  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 
ملی  همایش  دومین  و  بین المللی  همایش 
»اربعین حسینی تجلی گاه ارزش های آسمانی و 
بشری« و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: این همایش فرا 

جغرافیایی و فرا ایرانی است.
وی با بیان اینکه آثار و برکات اربعین همه را 
اینجا جمع کرده است، تشریح کرد: ما مفتخریم 
که در دانشگاه محقق اردبیلی میزبان شما در حوزه 

نوشتاری و شنیداری هستیم.
دبیر علمی اولین همایش بین المللی و دومین 
همایش ملی »اربعین حسینی تجلی گاه ارزش های 
آسمانی و بشری« اضافه کرد: مقاالت دنبال تغییر 

نیستند بلکه دنبال تفسیر هستند.
یادآور می شود در این مراسم از کلیپ صوتی 
آی باتدی و موشن گرافی شهید مدافع حرم هاشم 
دهقانی نیا رونمایی و از مقاالت برتر و خادمین و 
پیش کسوتان عرصه عاشورا و اربعین تجلیل شد.

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اربعین حسینی 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

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

نورباران كرده  ايد.

با حضور مسئوالن استانی؛

المان شهدای گمنام و فاز دوم دانشکده فنی 
و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد
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دوم  فاز  و  گمنام  شهدای  المان 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق 
اردبیلی با حضور مسئوالن استانی افتتاح 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل 
در مراسم افتتاحیه این پروژه ها گفت: 
این دو پروژه با هزینه بالغ بر ۲۰ میلیارد 
تومان تکمیل و امروز به بهره برداری 

رسید.
وی با بیان اینکه المان شهدای گمنام 
دانشگاه یکی از کارهای ماندگار است، 
تصریح کرد: با استفاده از چنین طرح ها 
و پروژه هایی باید بتوانیم دستاوردهای 
به  را  مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب 

آیندگان انتقال دهیم.
استاندار اردبیل با بیان اینکه دکتر 
حبیبی از زمان انتصاب به عنوان رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی سبب خیر برای 
این دانشگاه و استان بوده است، تصریح 
مالی،  با وجود مشکالت متعدد  کرد: 
دکتر حبیبی توانسته است پروژه های 
عمرانی را توسعه داده و رتبه دانشگاه را 

در سطح ملی و بین المللی ارتقا دهد.
بهنامجو با بیان اینکه استان اردبیل 
در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد، ادامه 
داد: با افتتاح فاز دوم دانشکده فنی و 
مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، فضای 
آزمایشگاهی از هزار متر به ۳ هزار متر 
ارتقا پیدا کرد و این کار موجبب تقویت 

اردبیل خواستار حضور  استاندار 
جدی دانشگاه در نظام تصمیم سازی 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سید حامد عاملی در نشست با 
اعضای شورای دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه مسئولیت تعهدآور است، 
دوران  در  ما  های  فعالیت  گفت: 
خدمت باید به نحوی باشد تا آیندگان 

نیز از نتایج آن بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
جامعه با مسائل سختی مواجه است، 
افزود: در نظر گرفتن رضایت خداوند 
و خدمت صادقانه باید سرلوحه کار ما 

قرار گیرد.
عاملی با بیان اینکه جامعه باید به 
سمت دانشگاه سوق پیدا کند، تاکید 
دانشگاه  به  جامعه  نیاز  اکنون  کرد: 

محرز شده است.
استاندار اردبیل خواستار حضور 
تصمیم  نظام  در  دانشگاه  جدی 
به  باید  کرد:  تصریح  و  شد  سازی 
نحوی عمل نمود تا پیشرفت علم در 
زندگی مردم و جامعه تاثیر خود را 

نشان دهد.
وی با تاکید بر اینکه مراکز رشد 

بیشتر ارتباط جامعه و دانشگاه می شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
از  یکی  گفت:  هم  اردبیلی  محقق 
محقق  دانشگاه  دانشگاهیان  آرزوهای 
گمنام  شهدای  المان  احداث  اردبیلی 
دانشگاه بود و توسعه همه جانبه دانشگاه 
به برکت حضور معنوی شهدای گمنام 

در دانشگاه است.
وی با بیان اینکه در شرایط کرونا 
کمتر  دانشگاه  های  فعالیت  تنها  نه 
نشده است بلکه حتی کارهایی انجام 
امکان  شده که در شرایط عادی هم 
کرد:  تصریح  بود،  سخت  آن  انجام 
سال گذشته ساختمان کتابخانه مرکزی 
و ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 
خوابگاه  سالجاری  ماه  خرداد  در  و 
را  نوآوری  مرکز  و  خیرساز  متاهلی 

و نوآوری برای حوزه های مختلف 
به ویژه حوزه علوم انسانی باید ایجاد 
شود، ادامه داد: همچنین نیاز به ایجاد 
اندیشکده  هایی در دانشگاه در حوزه 
مشکالت  رفع  برای  مختلف  های 

جامعه احساس می شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
پیشرفت  به  اشاره  با  اردبیلی  محقق 
عرصه  در  دانشگاه  این  اخیر  های 
های ملی و بین المللی، گفت: صعود 
۲۰۰ پله ای دانشگاه محقق اردبیلی در 
آخرین رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۲ 

افتتاح کردیم و امروز این دو پروژه به 
بهره برداری رسید.

تومان  میلیارد  داد: ۴  ادامه  حبیبی 
برای تکمیل المان شهدای گمنام و ۱۶ 
میلیارد تومان هم برای فاز دوم دانشکده 

فنی و مهندسی هزینه شده است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی در 
آخرین رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۲ با 
۲۰۰ پله صعود رتبه ۶۰۰-۵۰۱ در بین 
هزار و ۶۶۲ دانشگاه از سراسر دنیا و 
رتبه ۵ در بین ۵۸ دانشگاه ایرانی را به 

دست آورد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

و کسب رتبه ۵ در بین دانشگاه های 
کشور، قرار گرفتن در جمع ۲ هزار 
بندی  رتبه  در  جهان  برتر  دانشگاه 
وبومتریکس برای اولین بار، حضور 
دانشگاه  برترین  جمع  در  شایسته 
بار،  اولین  برای  دنیا  جوان  های 
بندی  رتبه  به  برانگیز  تحسین  ورود 
تایمز ۲۰۲۱ دانشگاه های آسیایی و 
افزایش تعداد مقاالت پراستناد و داغ 
دانشگاه  این  اخیر  های  موفقیت  از 

بوده است.
حمایت  اعالم  ضمن  حبیبی 

در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: شهید 
را به خاطر دیدن خدا شهید گفته اند.

وی با بیان اینکه شهدا زنده اند و این 
حرف قرآن است، اضافه کرد: سعادتمندان 
امام  دوستداران  از  که  هستند  کسانی 
حسین)ع( باشند و شهدا مسیر سید الشهدا 

را رفته اند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
و  اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: شهدا 
جان و عمر و وجود خود را وقف احیای 

دین و قرآن و والیت کردند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
اجتماعی و فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: خرداد ۱۳۹۴ مسابقه 
طرح یادمان شهدای گمنام دانشگاه برگزار 
و ۲۶ اثر به دبیرخانه مسابقه رسید که در 
نهایت ۵ اثر به عنوان آثار برتر برگزیده شد 
و در مرحله بعدی داوری، با درنظر گرفتن 
شرایط اقلیمی منطقه و نمادهای استانی، اثر 

حاضر انتخاب شد.
وی اضافه کرد: عملیات اجرایی طرح 
انتخاب  با  المان شهدای گمنام دانشگاه 
پیمان در فروردین سال ۱۳۹۹ آغاز شد و 
امروز شاهد تکمیل و افتتاحیه این پروژه 

معنوی در دانشگاه هستیم.
 یادآور می شود در این مراسم از کتاب 
شهدای دانشگاه محقق اردبیلی با تالیف 

حسین مظفری رونمایی شد.

و  ها  برنامه  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه  این  آمادگی  از  دولت،  اهداف 
برای پیشبرد این اهداف در عرصه های 
علمی و فناوری خبر داد و تصریح کرد: 
با توجه به وضعیت تحریم های ظالمانه، 
با  تنگاتنگ  ارتباط  به  مصمم  دانشگاه 
صنعت است و در این راستا تقویت این 

ارتباط الزم و ضروری است.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیل دانشگاه را پیشانی فرهنگی استان 
مقام  نمایندگی  نهاد  گفت:  و  دانست 
همه  همکاری  آمادگی  رهبری  معظم 
جانبه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی 

با استانداری را دارد.
وی خواستار احیای برگزاری نشست 
های هم اندیشی فرهنگی و اجتماعی با 
حضور نخبگان استان شد و تاکید کرد: با 
توجه به برگزاری این نشست ها در سال 
های اخیر، برگزاری این نشست ها در 
بحث توسعه فرهنگی استان و نیز رصد 

آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
در نشست به ارائه بیانات و دیدگاه های 

خود پرداختند.

با حضور مسئوالن استانی؛

استاندار اردبیل:

المان شهدای گمنام و فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی
 دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد

دانشگاه در نظام تصمیم سازی حضور جدی داشته باشد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

حضور موفق دانشگاه 
محقق اردبیلی در بین ۴۰۰ 
دانشگاه برتر جهان در رتبه 
بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ 

در حوزه مهندسی

محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی از حضور شایسته این دانشگاه در بین ۴۰۰ 
دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی موضوعی تایمز 
۲۰۲۲ در حوزه مهندسی )Engineering( خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داود 
حوزه  در  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  زاده  سیف 
های  زیرحوزه  شامل  که  مهندسی  موضوعی 
»مهندسی عمومی«، »مهندسی برق و الکترونیک«، 
»مهندسی مکانیک و هوافضا«، »مهندسی عمران«، و 
همچنین« مهندسی شیمی »است، ۴۱ دانشگاه ایرانی 
اند  در جمع ۱۱۸۸ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته 
که در این بین دانشگاه محقق اردبیلی به صورت 
مشترک با دانشگاه های تهران، صنعتی امیر کبیر، 
علم و صنعت ایران، مراغه، و دانشگاه آزاد واحد 
نجف آباد ضمن قرار گرفتن در بازه ۴۰۰-۳۰۱ به 
عنوان یکی از ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان در این حوزه 

موضوعی انتخاب شده است.
وی یادآور شد: سال قبل ۵ دانشگاه ایرانی رتبه 
بهتری نسبت به دانشگاه ما در رتبه بندی موضوعی 
تایمز در حوزه مهندسی کسب کرده بودند، درحالی 
که امسال تنها ۴ دانشگاه ایرانی موفق به کسب رتبه 
های بهتر نسبت به دانشگاه محقق اردبیلی شده اند 
که حاکی از بهبود نسبی جایگاه این دانشگاه در بین 

دانشگاه های ایرانی است.
 ۵۰۰ حداقل  چاپ  کرد:  تصریح  زاده  سیف 
مقاله در ۵ سال اخیر شرط الزم برای ورود به رتبه 
بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ در حوزه مهندسی بوده 
است که دانشگاه هاروارد به عنوان بهترین دانشگاه 
جهان و همچنین دانشگاه های صنعتی شریف و 
تبریز با قرار گرفتن در بازه ۲۵۰-۲۰۱ به صورت 
مشترک به عنوان بهترین دانشگاه های ایران در این 

حوزه موضوعی شناخته شده اند.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی با بیان اینکه منبع اطالعاتی مورد استفاده 
داده  های   ۲۰۲۲ تایمز  موضوعی  بندی  رتبه  در 
بازه  علمی  تولیدات  استنادی)برای  های  پایگاه 
زمانی ۲۰۲۰-۲۰۱۶ و برای استنادات علمی بازه 
زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۶( بوده است، خاطر نشان کرد: 
موسسه تایمز دانشگاه های جهان را در ۱۱ حوزه 
موضوعی مختلف رتبه بندی می کند که از این میان 
نتایج مربوط به حوزه های »علوم فیزیکی«، »علوم 
زیستی«، »درمان و سالمت«، »فیزیولوژی«، »علوم 
کامپیوتر« و »مهندسی«  تاکنون اعالم شده و نتایج 
ماه های  بندی ۵ حوزه موضوعی دیگر در  رتبه 

آینده منتشر خواهد شد.  
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مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
دانشگاه محقق  روابط عمومی  و  ریاست 
اردبیلی از انتشار ۸۸۹ خبر این دانشگاه در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی طی ۶ ماه 

گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
علی خالق خواه با اعالم این خبر افزود: در 
این مدت ۱۵۷ خبر در سایت دانشگاه، 
 ۵۵۴ علوم،  وزارت  سایت  در  خبر   ۱۷
خبر در شبکه های اجتماعی، ۱۵ خبر در 
صداوسیما و ۱۴۶ خبر دانشگاه در سایت ها 

و خبرگزاری ها بازنشر شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۲۸ خبر 
دانشگاه به رسانه ها و سایت وزارت علوم 
ارسال شده است، تصریح کرد: طی نیمه 
اول سال جاری ۲۰ مورد هماهنگی الزم 
با رسانه ها برای تهیه گزارش و خبر انجام 

شده است.
این  در  اینکه  بیان  با  خواه  خالق 
مدت مدیران دانشگاه ۲۴ مورد مصاحبه 

 Journal of نشریه  مدیرمسئول 
از   Preventive Counselling
در  نشریه  این  توسط  ج  رتبه  کسب 
ارزیابی سال ۱۳۹۹ دفتر سیاستگذاری و 
برنامه ریزی امور پژوهشی و کمیسیون 
نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و 

موالنا  بین المللی  همایش  چهارمین 
با عنوان »یگانگی و بیگانگی در اندیشه 
عرفانی موالنا« در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
این  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
همایش گفت: شناخت کلی از موالنا در 
بین عموم مردم وجود دارد اما این شناخت 
در حد موالنا نیست بلکه به صورت عمومی 

و کلی است.
دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه شناخت 
از عرفان هم در بین مردم تقریباً در حد 
اشعار  کرد:  تصریح  است،  لغوی  معنای 
موالنا معانی متعددی و چندگانه ای دارد 
که برای شناخت دقیق آن باید بیشتر روی 

اشعارش فکر و تعمق کرد.
وی با بیان اینکه به قول دکتر شفیعی 
نگاه هنری و  کدکنی عرفان چیزی جز 
تصریح  نیست،  دین  به  شناسانه  جمال 
کرد: برگزاری چنین همایش هایی موجب 
کشورهای  بین  در  فرهنگ ها  پیوستگی 
منطقه و نزدیک شدن قلوب مردم منطقه 

می شود.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس چهارمین 
همایش بین المللی موالنا و رئیس دانشکده 
محقق  دانشگاه  علوم انسانی  و  ادبیات 
اجتماعی  سرمایه  امروز  گفت:  اردبیلی 

اختصاصی با رسانه های گروهی داشته اند، 
تشریح کرد: پوشش تصویری ۹۰ برنامه 
اطالع رسانی  پیامک  مورد  ارسال ۱۲۸  و 
به کارکنان و دانشجویان دانشگاه از دیگر 
اقدامات انجام شده در نیمه اول سال بوده 

است.

فناوری خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
با  کیانی  احمدرضا  دکتر  دانشگاه، 
امتیاز  این خبر گفت: صاحب  اعالم 
این نشریه دانشگاه محقق اردبیلی و 
سردبیر آن دکتر حسین قمری است 

یک ضرورت است و اساس این سرمایه 
اجتماعی عقالنیت بوده و عقالنیت هم نیاز 

به تولید کاال دارد.
و  معرفت  نیازمند  کرد:  اضافه  وی 
عرفان هستیم و عرفان نقطه کانونی دانش 

بشری است.
ابراهیمی با بیان اینکه فلسفه پیامبر ایجاد 
تحول درونی در انسان ها است، تصریح 
کرد: ضرورت شناخت درونی روزبه روز 

بیشتر می شود.
دکتر رامین محرمی عضو هیئت علمی 
علمی  دبیر  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
چهارمین کنگره بین المللی موالنا هم گفت: 

وی با اشاره به بارگذاری ۱۱۲ مورد 
اسالید شو، پوستر همایش و اطالعیه در 
سایت دانشگاه ادامه داد: طراحی ۵۸ بنر 
و پوستر و چاپ و نصب ۸۳ بنر از دیگر 
کارهایی بود که همکاران روابط عمومی در 

این مدت انجام دادند.

که در محورهای مشاوره پیشگیرانه، 
و  روان  سالمت  روانشناسی، 

خانوادهمنتشر می شود.
وی اضافه کرد: امتیاز علمی نشریه 
انگلیسی را به دست آوردیم و در هر 

فصلنامه ۶ مقاله منتشر می شود.

یگانگی با حق و حقیقت و بیگانگی با نفاق 
و نفسانیت گره خورده است.

سطح  از  یگانگی  اینکه  بیان  با  وی 
هویتی هر فردی شروع شده و تا سطح 
عرفانی، انسانی و الهی تداوم دارد، تصریح 
کرد: دنیای ما، دنیای اضداد است و یگانگی 
خواهد  ادامه  حیات  آخر  تا  بیگانگی  و 

داشت.
دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی 
موالنا ادامه داد: دی ماه سال ۹۹ فراخوان 
این کنگره منتشر شد و حدود ۱۰۰ مقاله 
از دانشگاه های داخلی و خارجی به این 
همایش ارسال شده بود که از بین آنها ۸۰ 

مشارکت  به  اشاره  با  خواه  خالق 
روابط عمومی در ۹۳ برنامه تصریح کرد: 
۲۶ برنامه هم توسط روابط عمومی برگزار 
شده و ۶۶ برنامه هم در سالن های بصیرت 

و خودسیانی اجرا شده است.
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
دانشگاه محقق  روابط عمومی  و  ریاست 
اردبیلی با اشاره به تهیه ۱۳ کلیپ و ۲۲ 
فتوتیتر اضافه کرد: تهیه و انتشار الکترونیکی 
 ۶ تعداد  به  محقق  پیام  داخلی  ماهنامه 
مورد و تهیه و انتشار نشریه چندرسانه ای 
پژواک محقق از دیگر اقدامات در بحث 

اطالع رسانی دانشگاه بوده است.
در  روابط عمومی  اینکه  بیان  با  وی 
این مدت ۱۱ عدد اینفوگرافیک تهیه و 
منتشر کرده است، گفت: انتشار ۱۶ فیلم 
و کلیپ در تلویزیون اینترنتی دانشگاه، 
تهیه ۸ مورد صدای دانشگاه و ۱۰ مورد 
طراحی کتابچه و بروشور در این زمان 

انجام شده است.

مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
مدرس  سها  منوچهر صدوقی  دکتر 
انجمن حکمت و فلسفه ایران در ارتباط 
عقیده  دو  گفت:  کنگره  این  با  مجازی 
افراطی و تفریطی در ایران و ترکیه نسبت 
به رابطه بین ابن عربی و مولوی وجود دارد.
می خواهند  عده ای  کرد:  اضافه  وی 
این دو را در مقابل هم قرار دهند و عده ای 
دیگر بر این باور هستند که موالنا کالً تحت 
سیطره ابن عربی قرار گرفته بود که هر دو 

افراط یا تفریط است.
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی هم 
در ارتباط مجازی با این همایش گفت: در 
اندیشه مولوی بیگانگی وجود ندارد و او 

فقط از یگانگی صحبت کرده است.
وی با بیان اینکه ابن عربی و موالنا هر 
دو عارف بزرگی بودند، تصریح کرد: من 
موالنا را به ابن عربی ترجیح می دهم زیرا 
موالنا فقط وحدت و یگانگی را مطرح 

کرده است.
ابراهیمی دینانی با اشاره به اینکه عرفان 
مشاهده قلبی و فلسفه برهان و استدالل 
است، ادامه داد: هیچ شعری از موالنا نیست 

که نامعقول باشد.
الزم به ذکر است که تعدادی از مقاالت 
به صورت  کنگره  این  در  شده  پذیرش 

سخنرانی ارائه شد.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه خبر داد:

طراحی و ساخت دستگاه 
تزریق پالستیک کوچک و 
قابل حمل با سیستم تزریق 
بدون ماردون در دانشگاه 

محقق ادبیلی

فناوری  واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی از طراحی و ساخت دستگاه 
تزریق پالستیک کوچک و قابل حمل با سیستم تزریق 

بدون ماردون در این مرکز خبر داد.
برومند  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
صالحی از طراحی و ساخت دستگاه تزریق پالستیک 
کوچک و قابل حمل با سیستم تزریق بدون ماردون 
توسط یکی از واحدهای فناور مستقر در این مرکز خبر 
داد و گفت: این محصول توسط شرکت پارالق صنعت 
آرتا مولد از واحدهای فناور مستقر در آن مرکز طراحی 

و ساخته شده است.
مهندس فرزاد پوراسکندری رضی  آباد دانشجوی 
دانشگاه محقق اردبیلی و سازنده  این دستگاه نیز گفت: 
پالستیک صنعتی،  تزریق  دستگاه  های  سایر  همانند 
قالب  گیری تزریقی کاربردی  ترین فرآیند تولید برای 
ساخت انواع قطعات پالستیکی است و در آن از رزین 
 های پالستیکی گرانول یا گلوله  ای شکل برای تولید 
محصوالت مختلف از اجزای خودرو و هواپیما گرفته 
تا ظروف نگهداری، قطعات آالت موسیقی و شانه  های 

مو استفاده می شود.
وی افزود: از دستگاه تزریق پالستیک برای تولید 
قطعات پالستیکی دیواره نازک برای کاربردهای بسیار 
متنوع استفاده می  شود که یکی از رایج  ترین آنها پالستیک 

است.
مدیرعامل شرکت پارالق صنعت آرتا مولد ادامه داد: 
دستگاه  های تزریق پالستیک متداول در سایزهای بزرگ 
معموالً قیمت  های باالیی دارند، با برق سه فاز کار می-
کنند، نیاز به روغن دارند و هیدرولیک هستند، لذا استفاده 
از آنها برای تولید قطعات کوچک به ویژه در تیراژهای 
پایین مناسب نیست؛ بنابراین برای استفاده در کلین  روم 

 ها کارایی چندانی ندارند.
سیستم  شده،  طراحی  دستگاه  در  افزود:  وی 
هیدرولیک وجود ندارد و تمامی مکانیسم  های حرکتی 
دستگاه، مکانیکی و برقی است، لذا برای استفاده در کلین 

 روم  ها هم مناسب است.
پوراسکندری هزینه  تمام شده  پایین، قابل حمل بودن 
و کار کردن محصول با برق تک فاز را از دیگر ویژگی 
 های این دستگاه برشمرد و تصریح کرد: این محصول با 

این خصوصیات در داخل کشور مشابهی ندارد.
وی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، لوازم الکتریکی 
و الکترونیکی، لوازم تزئینی پالستیک، مشاغل خانگی، 
سازندگان قطعات خودرو و موتورسیکلت، لوازم خانگی، 
تولیدکنندگان اسباب بازی و تمامی تولیدکنند گانی که در 
تولید محصول، به نحوی با پالستیک سر و کار دارند را از 

مشتریان و بازارهای هدف این دستگاه برشمرد.

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی خبر داد:

با پذیرش 80 مقاله؛

انتشار حدود ۹۰۰ خبر دانشگاه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی طی ۶ ماه

کسب رتبه ج توسط نشریه
 Journal of Preventive Counselling 
دانشگاه محقق اردبیلی در ارزیابی سال ۱۳۹۹

چهارمین کنگره بین المللی موالنا در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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و  »چالش ها  بین المللی  کنفرانس 
راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری 
پایدار« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در این کنفرانس گفت: صنعت 
گردشگری یکی از مناسب ترین صنایعی 
است که می تواند در منطقه تحول ایجاد 

کند.
وی با بیان اینکه اغلب کشورها به 
و  بلندمدت  نگاه  گردشگری  صنعت 
عمیقی دارند، تشریح کرد: برگزاری این 
نوع کنفرانس ها می تواند ظرفیت های 
گردشگری استان اردبیل را معرفی کرده 
و این صنعت را به یکی از محورهای 

توسعه استان بدل کند.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
به جهت ظرفیت های  اردبیلی  محقق 
علمی، می تواند محور گردشگری علمی 
و پژوهشی باشد، ادامه داد: ورود دانشگاه 
محقق اردبیلی به جمع ۶۰۰ دانشگاه برتر 
جهان سبب شده است که دانشجویان 
برای  متعدد  کشورهای  از  مختلفی 
درخواست  دانشگاه  این  در  تحصیل 
بدهند و این می تواند گردشگری علمی 

در استان را تقویت کند.
معاون  عزیزی  ارژنگ  دکتر 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل 
گردشگری  صنعت  در  گفت:  هم 
آینده پژوهی اهمیت ویژه ای دارد و از 
ظرفیت هایی برای رشد برخوردار است.
وی با بیان اینکه ایران سهم اندکی 
خود  به  را  گردشگری  درآمدهای  از 
اختصاص داده است، اضافه کرد: توسعه 
گردشگری به رونق اقتصادی کشورها 

کمک می کند.
اثر  ادامه داد: هزار و ۸۰۰  عزیزی 
تاریخی در استان اردبیل وجود دارد و 
یکی از ۱۱ اثر تاریخی ثبت شده کشور 

در یونسکو، در استان اردبیل قرار دارد.

دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی هم 
اردبیل  استان  کنفرانس گفت:  این  در 
تاریخی  و  خدادادی  منابع  لحاظ  به 

توانمندی های باالیی دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه گردشگری 
دارد و  کار وجود  اردبیل جای  استان 
یکی از این کارها برگزاری همایش های 
علمی است تا چالش ها را شناسایی کرده 
و مطرح کنند تا مدیران نسبت به رفع 

آنها اقدام کنند.
رئیس  حسن زاده  محمد  دکتر 
علوم  دانشکده  رئیس  و  کنفرانس 
اردبیلی هم  دانشگاه محقق  اجتماعی 
گفت: در این کنفرانس بحث چالش های 
و  گردشگری  حوزه  در  بین المللی 
همچنین مسائل گردشگری استان اردبیل 

موردتوجه قرار گرفته است.
فناوری  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
در گردشگری غیر قابل کتمان است، 
تشریح کرد: مقاالت این کنفرانس در 
اردبیلی  دانشگاه محقق  علمی  مخزن 
برای استفاده پژوهشگران و سیاستگذاران 

حوزه گردشگری در دسترس است.
این  برگزاری  گفت:  حسن زاده 
کنفرانس امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط 

علمی با دانشگاه ها و مراکز تخصصی 
کشور و جهان در زمینه مفاهیم مشترک 
با  مرتبط  موضوعات  سایر  و  علوم 

محورهای کنفرانس را فراهم می سازد.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک 
در  هم  اردبیل  استان  فناوری  و  علم 
ارتباط مجازی با این کنفرانس تشریح 
کرد: بر اساس توافقات انجام شده با 
دانشگاه محقق اردبیلی، فناوری به یکی 
از پنل های همایش های این دانشگاه قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه تاکید وزارت علوم 
علم  پارک  بین  ارتباطات  تقویت  بر 
و فناوری، دانشگاه ها و جامعه است، 
تصریح کرد: این ارتباطات و تقویت 
آن منجر به توسعه اقتصاد دانش بنیان در 

استان شده است.
و  استاد  بوردو  فیلیپ  پروفسور 
پژوهشگر مؤسسه جغرافیای دانشگاه 
ارتباط  در  هم  فرانسه  آلپ  گرونوبل 
مجازی با این کنفرانس گفت: تغییرات 
اقلیمی و مسائل بهداشتی مسائلی هستند 
که سیاست های گردشگری را تغییر داده 

است.
وی با بیان اینکه باتوجه به این مسائل، 
رویکردهای قبلی حوزه گردشگری باید 

تغییر یابد، ادامه داد: بحران سالمت، موج 
گرما و مواردی ازاین دست باید در حوزه 
سیاستگذاری گردشگری موردتوجه قرار 

بگیرد.
جهاد  رئیس  اوچی  مهران  دکتر 
دانشگاهی واحد استان اردبیل هم گفت: 
اماکن  وجود  فراخور  به  اردبیل  استان 
قطب  گردشگری،  و  طبیعی  تاریخی، 

گردشگری محسوب می شود.
تنوع  اقلیمی،  تنوع  کرد:  اضافه  وی 
آب های  وجود  و  جنگلی  و  گیاهی 
معدنی و دشت و کوه ظرفیت های خوبی 
که  است  استان  گردشگری  صنعت  در 
باید برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها 

برنامه ریزی کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان 
در  و   ۱۳ سرعین  در  داد:  ادامه  اردبیل 

مشکین شهر ۱۱ آب معدنی وجود دارد.
دکتر صیاد اصغری دبیر علمی کنفرانس 
بین المللی »چالش ها و راهکارهای مدیریت 
توسعه گردشگری پایدار« هم گفت: ۱۸۵ 
مقاله در ۱۰ محور به این کنفرانس ارسال 

شده است.
وی با بیان اینکه در مقاالت ارسالی 
حوزه  چالش های  کنفرانس،  این  به 
گردشگری در ۵ محور بیان شده است، 
نارسایی های  و  موانع  کرد:  تصریح 
اقتصادی، موانع اجتماعی، موانع مدیریتی 
و سازمانی، موانع آموزشی و تحقیقاتی و 
نارسایی های امکانات و خدمات رفاهی 

این چالش ها بودند.
به  اصولی  توجه  اصغری،  گفته  به 
محیطی  توان  از  استفاده  زیرساخت ها، 
توریسم،  جذب  در  گردشگری  مناطق 
ایجاد نمایشگاه جهت معرفی پتانسیل ها و 
مواردی ازاین دست جزو راهکارهای ارائه 
شده برای رفع چالش ها حوزه گردشگری 

بوده است.
کنفرانس  این  در  می شود  یادآور 
مقاالت برتر و سخنرانان کلیدی تقدیر 

شدند.

کنفرانس بین المللی »چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار«
 برگزار شد

برگزاری دو جلسه دفاع
 از کرسی علمی - ترویجی 
در دانشگاه محقق اردبیلی

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

نظریه پردازی در این دانشگاه خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضا موالئی از برگزاری دو جلسه دفاع از کرسی 
نظریه پردازی در این دانشگاه خبر داد و گفت: کرسی 
علمی ترویجی »کاهش گرایش به رفتارهای پر خطر 
در بین نوجوانان: طراحی پروتکل آموزشی – درمانی 
یکپارچه نگر مبنی بر آموزه های دینی-روان شناختی 
بر اساس تعالیم اسالمی و ارزیابی اثربخشی آن« توسط 
دکتر پرویز پرزور، با نقد دکتر علی خالق خواه و دکتر 
سیف اله آقاجانی و کرسی علمی ترویجی »پای بندی 
به آرمان های انقالب اسالمی ایران در بین نوجوانان: 
نقش مولفه های سبک زندگی اسالمی و باورهای 
مذهبی« توسط دکتر پرویز پرزور با نقد دکتر تقی 

اکبری و دکتر علی خالق خواه برگزار شد.

تهیه و توزیع ۲۰۰ بسته 
کمک معیشتی در دانشگاه 

محقق اردبیلی

۲۰۰ بسته کمک معیشتی در قالب کمک مؤمنانه 
در دانشگاه محقق اردبیلی تهیه و توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
گفت:  مراسم  این  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
یازدهمین دوره ای است که بسته های کمک معیشتی 
در قالب کمک مؤمنانه در دانشگاه محقق اردبیلی 
توسط بسیج دانشجویی دانشگاه و بسیج دانشجویی 
ناحیه، خیرین و معاونت فرهنگی و اجتماعی تهیه و 

توزیع می شود.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی اضافه 
کرد: نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان برای تهیه این بسته ها 

در دوره های مختلف هزینه شده است.
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی هم گفت: ۲۰۰ بسته معیشتی در این دوره 
تهیه شده است و ارزش ریالی هر بسته حدود ۳۳۳ 

هزار تومان است.
دکتر عباس فنی اصل افزود: این بسته ها به همت 
بسیج دانشجویی دانشگاه و با مشارکت ناحیه بسیج 
دانشجویی و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( و 
خیرین تهیه شده و در بین نیازمندان توزیع می شود.

»تازه های  ملی  همایش  اولین 
ورزشی«  فیزیولوژی  در  پژوهش 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 

می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر رضا فرضی زاده عضو 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  هیئت علمی 
این همایش گفت: ۲۹  و دبیر علمی 
آبان ماه این همایش برگزار خواهد شد 
و پژوهشگران تا ۱۰ آبان ماه می توانند 
اصل مقاله خود را به دبیرخانه همایش 

ارسال کنند.
وی با اشاره به اهداف این همایش 
اظهار کرد: آشنایی با آخرین دستاوردهای 
علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی 
ورزشی،  فیزیولوژی  در  انجام یافته 

همایش،  دائمی  دبیرخانه  راه اندازی 
دسترسی آسان عالقه مندان، صرفه جویی 
پژوهشگران،  وقت  و  هزینه  در 

انتقال  فراهم سازی بستر مناسب برای 
دانش و تجربیات دانشگاه های مختلف 
و ارائه راهبردها و راهکارهای چگونگی 

رسیدن به جامعه ای سالم از اهداف این 
همایش است.

کرد:  اضافه  زاده  فرضی 
فیزیولوژی  ورزشی،  روان شناسی 
ورزشی  فیزیولوژی  محض،  ورزشی 
کاربردی، متابولیسم و تغذیه ورزشی، 
فیزیولوژی ورزشی بالینی، فیزیولوژی 
و  تنفس  و  عروق   - قلب  ورزشی 
فیزیولوژی ورزشی فعالیت های بدنی 
این  اصلی  محورهای  از  تندرستی  و 

همایش هستند.
دبیر علمی این همایش ادامه داد: 
هدف اصلی برگزاری کنفرانس ایجاد 
فضای تبادل اطالعات و ارائه آخرین 
همایش  محورهای  در  دستاوردها 

است.

اولین همایش ملی »تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی« در دانشگاه برگزار می شود

در دانشگاه محقق اردبیلی؛
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مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
دانشگاه محقق  روابط عمومی  و  ریاست 
و  پیشکسوتان  تجارب  گفت:  اردبیلی 
بازنشستگان باید در راستای تعالی سازمانی 

به کار گرفته شود.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر علی خالق خواه در مراسم تجلیل 
از بازنشستگان دانشگاه با بیان این مطلب 
افزود: شرایط فعلی سازمان مدیون این افراد 
است و ما وظیفه داریم تا در جهت تعالی 

سازمان از بازنشستگان تجلیل کنیم.
وی ادامه داد: پیشکسوتان عمر خود 
تجارب  و  کرده اند  سازمان سپری  در  را 
ارزنده ای دارند که می تواند برای هر فرد 

دلسوز سازمان قابل استفاده باشد.
تجربه  اینکه  بیان  با  خواه  خالق 
گران ترین اندوخته هر فردی است، اضافه 
کرد: نباید از کنار تجارب پیشکسوتان و 
بازنشستگان به راحتی عبور کرد بلکه باید 
آنها را در راستای تعالی سازمانی به کار 

از  راهکارهای  بررسی  نشست 
آموزش  در  حضوری  آموزش  سرگیری 

عالی استان اردبیل برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی و رئیس دانشگاه معین استان اردبیل 
در این نشست گفت: واکسیناسیون عموم 
مردم و دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها به 

سرعت در حال انجام است.
وی با بیان اینکه به مرور شرایط برای 
آموزش حضوری در دانشگاه ها مهیا می 
سالمتی  اول  اصل  کرد:  تصریح  شود، 
شورای  و  است  کارکنان  و  دانشجویان 
معین دانشگاه های استان تشکیل جلسه 
داده است تا به تدریج آموزش حضوری 

گشایش یابد.
المسلمین عبداهلل  و  االسالم  حجت 

گرفت.
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
دانشگاه محقق  روابط عمومی  و  ریاست 
اردبیلی گفت: پیشکسوتان پایه و اساس 

محیط فرهنگی هر سازمانی هستند.
خالق خواه با بیان اینکه رشد و توسعه 

حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
و  اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: در 

زحمات  مدیون  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
است،  دانشگاه  کارکنان  تمام  و خدمات 
تصریح کرد: پیشکسوتان و بازنشستگان 
به نوعی تاریخ شفاهی سازمان محسوب 

می شوند.
شرایط  دلیل  به  که  می شود  یادآور 

زمینه تعداد اساتید معارف اسالمی مشکل 
و کمبودی نداریم و اساتید معارف اسالمی 

باید مجوز تدریس بگیرند.
وی افزود: نباید از تربیت دانشجویان 

بازنشستگان  از  تجلیل  مراسم  کرونایی، 
با حضور  و  مجزا  به صورت  حوزه  هر 
محدود همکاران حوزه و معاون مربوطه 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شده و در هر برنامه معاونان مربوطه به 
اظهارنظر پرداخته و همکاران خاطراتی از 

دوران خدمت فرد بازنشسته بیان کردند.
ناصرالدین  دکتر  است  ذکر  به  الزم 
مهندسی،  و  فنی  دانشکده  از  شاهبازی 
طاهر یحیوی از حوزه ریاست، محمدجواد 
سلیمان زاده از حوزه معاونت پژوهش و 
دانشکده  از  اسداللهی  حمایت  فناوری، 
نورالدین  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
همرنگ از حوزه ریاست، رحمان قهرمانی 
از  نوروز حمیدی  ریاست،  از حوزه  راد 
حوزه ریاست، حمداله روشندل از دانشکده 
کشاورزی مغان و داور یوسف پور از حوزه 
معاونت پژوهش و فناوری که به درجه 
بازنشستگی نائل آمده بودند با اهدای لوح و 

هدایایی مورد تکریم قرار گرفتند.

و تزکیه آنها غافل شویم و انتظار می رود 
همه دانشگاه ها در این زمینه بیش از پیش 

فعال باشند.
امور  دبیر  مجتهدین  علی  دکتر 
هم  اردبیل  استان  معین  دانشگاه  اجرایی 
گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، 
دانشجویان  برای  حضوری  آموزش 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از ۱۵ 
مهر ماه شروع شده و آموزش حضوری 
دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و 

پایین تر هم از ۱۵ آبان شروع خواهد شد.
نظارت،  مدیر  میرزائی  فرزاد  دکتر 
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: در سطح استان اردبیل ۴۲ 
هزار و ۷۶۱ نفر دانشجو در مقاطع مختلف 
وجود دارد و ۸۸۶ نفر عضو هیات علمی 
هم در دانشگاه های استان تدریس می کنند.

تجلیل فرمانده کل سپاه از 
رزمندگان بسیجی دانشگاه 

محقق اردبیلی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
ارسال لوحی از رزمندگان بسیجی دانشگاه محقق 

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

کرد.
در بخش هایی از این لوح آمده است:

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

و احترام به شماست.
این مراسم دکتر عبداهلل برهانی فر، دکتر  در 
یوسف  پناهی،  علیرضا  دکتر  محمدی،  یعقوب 
نعمت اللهی، دکتر فیروز نوروزنیا، محمد بضاعت 
پور، فیروز ابراهیمی، دکتر لطف اهلل ملکی، کمال 
نیکوزاد، تقی زینی زاده، محمد جباری، میر کاظم 
تجلیل  فکری  توحید  و  زرنگار  طیب  سلیمی، 

شدند.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

بررسی پرونده ۷ نفر از 
کارمندان در هیات اجرایی 

منابع انسانی دانشگاه

مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی از بررسی پرونده 
۷ نفر از کارمندان این دانشگاه در هیات اجرایی 

منابع انسانی دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سیدناصر 
هاشمی با اعالم این خبر افزود:  در جلسه هیات 
اجرایی دانشگاه با اعمال مدرک تحصیلی سکینه 
فاطمه  استخدامی  وضعیت  تبدیل  و  عزیزی 
باقرزاده از قراردادی به رسمی موافقت به عمل 

آمد.
رضا  شغلی  رتبه  ارتقای  با  داد:  ادامه  وی 
حسینی، امین قربانی و مهدی جهانبخش به رتبه 
به  امیدوار  قاسمزاده و عظیم  اسمعیل  مهارتی و 

رتبه ۱ موافقت شد.

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی:

تجارب بازنشستگان باید در راستای تعالی سازمانی به کار گرفته شود

بررسی راهکارهای از سرگیری آموزش حضوری در آموزش عالی اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
معماری و شیوه اجرای یادمان شهدای 
گمنام دانشگاه محقق اردبیلی در سطح 

استان منحصر به فرد است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در مراسم تجلیل از 
عوامل عمرانی احداث یادمان شهدای 
گمنام دانشگاه با بیان اینکه جنگ هشت 
کشورمان  به  شرایط  بدترین  در  ساله 
تحمیل شد، گفت: شهدا و رزمندگان 
هشت سال جانانه جنگیدند و از خاک 
و کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران دفاع کردند.
وی با بیان اینکه وقتی که کاری به 
نتیجه می رسد همه کارکنان دانشگاه در 
پیشبرد آن موثر هستند، افزود: طی سال 
گذشته نیز دست به دست هم داده شد 
و پروژه عمرانی فاخر و ارزشمند یادمان 
شهدای گمنام که از نظر معماری و شیوه 

اجرا نیز در سطح استان منحصر به فرد 
است، اجرا شود.

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه احداث یادمان شهدای گمنام 
دانشگاه طی سال های اخیر مطالبه به 

ارزشی  نیروهای  و  دانشگاهیان  حق 
بود، گفت: انجام چنین کارهایی باقیات 
الصالحات برای همکاران است که این 
پروژه با جدیت تمام در مدت کوتاهی 

احداث شد.
وی افزود: انتظار می رود طراحی و 
اجرای فاز دوم این پروژه نیز با اهتمام 

ویژه دانشگاه آغاز شود.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه همه ما مدیون شهدا و رشادت های 
ایثارگران هستیم، گفت: ارزش انسان به 
عمل و خدمت وی است و وظیفه ما 
است که راه و رسم شهدا را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه گام بسیار مهمی 
در ارتباط با تدفین شهدای گمنام در 
انجام  دانشگاه طی سال های گذشته 
یادمان  احداث  داد:  ادامه  است،  شده 
شهدا نیز دارای جایگاه ویژه ای برای 
دانشگاه بود که این یادمان متناسب با 
شرایط مختلف طراحی و اثر ماندگاری 

در دانشگاه احداث شد.
عوامل  از  ادامه  در  است  گفتنی 
عمرانی احداث یادمان شهدای گمنام 
دانشگاه توسط پایگاه مقاومت دانشگاه 

تجلیل به عمل آمد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
معماری و شیوه اجرای یادمان شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی

 در سطح استان منحصر به فرد است
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آسیب های  ملی  همایش  سومین 
اجتماعی با شرکت مجازی و حضوری 
مسئوالن استانی و کشوری در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رئیس  قصری  محمد  دکتر  سردار 
مطالعات  و  انتظامی  علوم  پژوهشگاه 
اجتماعی ناجا با حضور آنالین در این 
اجتماعی  آسیب های  گفت:  همایش 
دیرپا،  چندوجهی،  ویژگی های  دارای 
و  تأثیرپذیر  تعامل پذیر،  گسترده، 

تأثیرگذار هستند.
وی با بیان اینکه مسائل و آسیب های 
اجتماعی واقعیت طبیعی نیستند بلکه 
واقعیت های انسانی و جمعی هستند، 
تصریح کرد: این آسیب ها واقعیت هایی 
و  پذیر  شناخت  قاعده مند،  متغیر، 
قابل تغییر و کنترل اند. رئیس پژوهشگاه 
اجتماعی  مطالعات  و  انتظامی  علوم 
ناجا با اشاره به دسته بندی آسیب های 
اجتماعی به سه گروه تشریح کرد: گروه 
بوده و  اقتصادی  از شرایط  متأثر  یک 
علتی برای آسیب های اجتماعی انتظامی 
بوده و نیازمند به حمایت های معیشتی 

هستند.
متأثر  دوم  گروه  افزود:  قصری 
بوده که  باورهای فرهنگی و دینی  از 
تأثیرگذار به امنیت انتظامی و نیازمند 
حمایت های اجتماعی هستند و گروه 
سوم متأثر از خأل اشرافیت انتظامی است 

و تأثیرگذار بر احساس امنیت هستند.
سردار هوشنگ حسینی فرماندهی 
گفت:  هم  اردبیل  استان  انتظامی 
کار  میدانی  بیشتر  باید  پژوهشگر ها 
کنند و ببینند در جامعه چه می گذرد 
و آسیب های اجتماعی جامعه چه ها 

هستند.
وی با بیان اینکه ۱۹ درصد جرائم 
استان اردبیل مربوط به نزاع و درگیری 
است، تصریح کرد: ۱۲ درصد جرائم 
درصد   ۷ سرقت،  به  مربوط  استان 
و ۵  مخدر  مواد  درصد  تصادفات، ۶ 

درصد جرائم ملکی هستند.
حسینی با بیان اینکه استان اردبیل 
در تولید یا ساخت مواد مخدر منفی 
است، اضافه کرد: در بحث سرقت ها ۷۰ 
درصد سارقان استان اردبیل معتاد هستند 
مال اندوزی  دلیل  به  درصد  فقط ۲  و 

دست به سرقت می زنند.
اردبیل  استان  انتظامی  فرماندهی 
اضافه کرد: اگر بتوانیم در استان اردبیل 
کمپ استاندارد راه اندازی کنیم می توان 
نسبت به درمان یا کاهش ورود مواد 
مخدر و کاهش معتادان تأثیرگذار باشیم 
و همه ما موظفیم برای کاهش معتادان و 

درمان آن ها کار کنیم.
وی ادامه داد: وقوع جرم در استان 
اردبیل نسبت به میانگین کشور کمتر و 
کشفیات از میانگین کشور بیشتر بوده 
و در جرائم امنیتی رتبه ۳۲ را در بین 

استان های کشور داریم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: انسان امروز با سه بحران معرفتی، 
اخالقی و روانی - معنوی مواجه است.

از  امروز جهان  اینکه  بیان  با  وی 
رذایل اخالقی رنج می برد، اضافه کرد: 
بهانه  به  دنیا  بزرگ  کشورهای  امروز 

معاصر  جهان  در  استثمار  و  استعمار 
ایجاد  خانواده ها  برای  بزرگی  تزلزل 

کرده اند.
حسنی با بیان اینکه ریشه بحران 
اخالقی غفلت از توحید است، ادامه داد: 
پیامبر اسالم مبعوث شده است که مکارم 

اخالق را به کمال برساند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
جهان معاصر از فقدان معرفت توحیدی 
رنج می برد و دین گریزی عامل اصلی 

آسیب های اجتماعی است.
مادی  رفاه های  حسنی،  گفته  به 
نه تنها به آرامش انسان کمک نکرده بلکه 
موجب آسیب های اجتماعی شده است.
جهان  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفت های شگرفی در علوم، صنعت، 
فناوری، اقتصاد و غیره اتفاق افتاده است 
اما این پیشرفت ها نتوانستند مشکالت 
تشریح  کنند،  حل  را  انسان  روانی 
را  خود  هویت  امروزی  انسان  کرد: 
شرایطی  چنین  در  است  ازدست داده 
انسان دنبال کارهایی می رود که در شأن 

انسانیت نیست.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و 

رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
سنگینی  وظیفه  دانشگاهیان  امروز  داد: 
دادند، دانشگاهیان مسئول معرفت افزایی 
و دانش افزایی جامعه هستند و این توفیق 

بزرگی است که انسان جهل زدایی بکند.
دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی هم در 
این همایش گفت: باید نگاه کلی آماری 
و  باشیم  داشته  اجتماعی  آسیب های  به 
آسیب های  شرایطی وضعیت  چنین  در 

اجتماعی مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در حوزه آسیب های 
اجتماعی آسیب پذیر هستیم، اضافه کرد: 
علل ایجادکننده آسیب های اجتماعی باید 

شناسایی و مرتفع شود.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
ما  وظایف  کرد:  اضافه  اردبیلی  محقق 
دانشگاهیان در حوزه آسیب های اجتماعی 
وظایف  این  از  یکی  و  است  مشخص 
برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی 
و در اختیار قراردادن نتایج این همایش به 
دستگاه های اجرایی برای ارتقاء پژوهش ها 

و کاهش آسیب ها است.
عضو  صدری  اسماعیل  دکتر 
هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر 
ملی آسیب های  علمی سومین همایش 
اجتماعی هم گفت: این همایش هر دو 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  یکبار  سال 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه دوره اول همایش 
در سال ۱۳۹۶ و دوره دوم در سال ۱۳۹۸ 
مقاله  داد: حدود ۲۰۰  ادامه  برگزار شد، 
توسط پژوهشگران کشور به این همایش 
ارسال شده بود که ۱۵۰ مقاله پذیرفته شده 
و ۳۰ مقاله در سه پنل تخصصی به صورت 

شفاهی ارائه شد.
محقق  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
همایش  سومین  علمی  دبیر  و  اردبیلی 
ملی آسیب های اجتماعی ادامه داد: اکثر 
مقاالت ارسالی مربوط به کرونا بود و ما 
آماده هستیم نتایج همایش را در اختیار 

دستگاه های اجرایی قرار دهیم.

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

با حکم وزیر علوم؛

عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان رئیس 

صندوق رفاه دانشجویان 
منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی؛ دکتر 
»مسعود گنجی« عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
را به عنوان »رئیس صندوق رفاه دانشجویان« منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این حکم آمده 

است:
 نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند 
جنابعالی در آموزش عالی و بر اساس پیشنهاد معاون وزیر 
و رئیس سازمان امور دانشجویان و به استناد تبصره ۲ ماده 
۴ قانون صندوق رفاه دانشجویان و بر مبنای مصوبه هیئت 
امنای آن، به موجب این حکم به سمت »رئیس صندوق 

رفاه دانشجویان« منصوب می شوید.
انتظار می رود با روحیه جهادی و پیروی از آموزه های 
اسالمی، مبانی علمی و راهبردهای دولت مردمی در جذب 
و توزیع بهینۀ منابع در راستای تحقق اهداف اسناد باالدستی 
نظام، به ویژه »بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی« و راهبردهای 
طرح شده در »سند دانشگاه اسالمی« با به کارگیری همه 
ظرفیت ها و همکاری و هم افزایی کارشناسان و جلب 
مشارکت دانشگاهیان و دستگاه های پشتیبان برای ارائۀ 
تسهیالت و خدمات شایسته به دانشجویان گرامی و ارتقای 
رفاه آنان با رویکرد »عدالت محوری« و توجه ویژه به اقشار 

ضعیف، موفق و پیروز باشید.
توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و منویات رهبر حکیم 
انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(، 

از درگاه پروردگار متعال خواستارم.
یادآور می شود، دکتر مسعود گنجی عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی و استاد تمام گروه آمار و کاربردها در 
این دانشگاه است که سابقه ریاست دانشگاه محقق اردبیلی 
و دانشگاه پیام نور استان اردبیل را در کارنامه کاری خود 

دارد.

ارتقای مرتبه علمی ۴ نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از ارتقای مرتبه علمی ۴ نفر از اعضای هیات علمی این 

دانشگاه خبر داد.
داود  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
سیف زاده با اعالم این خبر افزود: در جلسه هیات 
ممیزه دانشگاه، دکتر افسانه سعیداختر از دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی، دکتر اتابک فیضی، دکتر توحید 
حاتمی خانقاه و دکتر فرهاد صادق مغانلو از دانشکده 
فنی و مهندسی از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه 

علمی دانشیاری ارتقا یافتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی از برگزاری بیش از ۲۰ دوره 
مهارتی ویژه دانشجویان این دانشگاه طی 
سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱  اول  نیمسال 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل گفت: در راستای 
ارتقای مهارتی و افزایش توان اشتغالزایی 
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی، بیش از 
۲۰ دوره آموزشی مهارتی ویژه دانشجویان 
توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و 
در مجموعه کانون  های فرهنگی هنری 
سالتحصیلی  اول  نیمسال  طی  دانشگاه 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ در حال برگزاری می باشد.

وی افزود: این دوره ها شامل عکاسی، 
فن بیان، ویترای، قالیبافی، طراحی پرتره، 
نقاشی روی بوم، نویسندگی، معرق چوب، 

خیاطی، تریکوبافی، داستان نویسی، سفال 
گری، قلم زنی، فوتوشاپ، ویراستاری، 
خوشنویسی، کمک های اولیه، بازیگری، 
افزارهای  نرم  آموزش  و  کارگردانی 

کاربردی می باشد.

فنی اصل ادامه داد: برگزاری این دوره 
های مهارتی در کنار تحصیل دانشجویان 
ورود  برای  را  مناسبی  بستر  تواند  می 
فارغ  از  پس  کار  بازار  به  دانشجویان 

التحصیلی فراهم آورد.

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
وجود  با  کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق 
برای  دانشجویان  زیاد  های  درخواست 
دلیل رعایت  به  این دوره ها،  شرکت در 
شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی  حدود ۲۵۰ نفر از دانشجویان 
در این دوره ها شرکت نموده  اند که در 
پایان دوره ها، نمایشگاهی از دستاوردهای 
مهارت آموزان جهت بازدید دانشگاهیان برپا 

خواهد شد.
از  استفاده  به  اشاره  ضمن  وی 
مدرسان با تجربه در این دوره ها، اضافه 
فراخوان  از  پس  مدرسان  انتخاب  کرد: 
کاری  رزومه  و  درخواست  دریافت  و 
صورت گرفته است تا موجبات ارتقای 
مذکور  مهارتی  های  دوره  کیفی  سطح 

فراهم شود.

برگزاری بیش از ۲۰ دوره مهارتی ویژه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی طی نیمسال 
اول سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
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پیام تقدیر رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی از استاندار 

سابق اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با صدور پیامی از زحمات 
استاندار سابق اردبیل تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیام دکتر عزیز حبیبی 
به شرح زیر است:

بسمه تعالی
برادر گرانقدر جناب آقای مهندس اکبر بهنام جو

با سالم و تحیات؛
خدمت صادقانه در نظام اسالمی توفیق بزرگ الهی 
باقیات  جهادگونه،  و  ارزشمند  های  تالش  با  که  است 
صالحات فراوانی را  به دنبال دارد. تالش مجدانه و خدمات 
بی دریغ و تاثیرگذار جنابعالی به عنوان استاندار اردبیل، در 
شرایط سخت  تحریم های ظالمانه تحمیلی و شیوع ویروس 
کرونا، هرگز از یاد و خاطر مردم والیت مدار و قدرشناس 
استان اردبیل فراموش نخواهد شد. لذا اینجانب به نمایندگی 
از جامعه دانشگاهی، از خدمات و تالش های ارزشمند شما 
برادر گرانقدر به ویژه  از توجه و مساعدت  به حوزه علم و 
فناوری و حمایت های ارزنده از دانشگاه محقق اردبیلی که 
موجب موفقیت های مهم در عرصه های ملی و بین المللی 
شده است، تشکر می نمایم.  امیداست که در سایه توجهات 

خداوند متعال همواره موفق و سربلند باشید.
                                       عزیز حبیبی ینگجه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
۱۴۰۰/۰۷/۰۷                               
 بازدید دانشگاهیان

 دانشگاه محقق اردبیلی از 
نمایشگاه رزمی فرهنگی

 جنگ های نامنظم

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی از نمایشگاه رزمی 
فرهنگی جنگ های نامنظم هفته دفاع مقدس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت پایگاه 
مقاومت دانشگاه، دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی از 
نمایشگاه رزمی فرهنگی جنگ های نامنظم هفته دفاع مقدس 

بازدید کردند.
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با صدور  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
پیامی، انتصاب دکتر سیدحامد عاملی را به 

عنوان استاندار اردبیل تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با 
صدور پیامی، انتصاب دکتر سیدحامد عاملی 

را به عنوان استاندار اردبیل تبریک گفت.
برادر گرامی جناب آقای دکتر سید حامد 

عاملی
استاندار محترم اردبیل

عنوان  به  حضرتعالی  شایسته  انتصاب 
استاندار و نماینده عالی دولت در استان 
مردم  و  جنابعالی  به  صمیمانه  را  اردبیل 
عرض  تهنیت  و  تبریک  استان  شریف 

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
و  اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت بازگشایی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پیامی 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه متن 

پیام به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بار دیگر پاییز هزار رنگ با زیبایی های 
خیره کننده خود جلوه نمایی کرد و از بهار 
علم و دانش استقبال کرد. بازگشایی دانشگاه 
ها و مراکز آموزش عالی نویدبخش آغاز 
دوره ای جدید در مسیر تربیت آینده سازان 
انقالب  دوم  گام  در  که  است  عزیز  ایران 
اتکا به سرمایه علم و عمل و  با  اسالمی 
پیروی از رهنمودهای رهبر انقالب اسالمی 
موتور پیشران حرکت کشور به سمت ایجاد 

تمدن نوین اسالمی خواهند شد.
هفته  با  ها  دانشگاه  بازگشایی  تقارن 
دفاع مقدس این پیام مهم را در بر دارد که 
جامعه دانشگاهیان کشور که روزی از پشت 

نموده و به استحضار می رساند دانشگاهیان 
سایر  همراه  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

دانشگاهیان استان، آمادگی کامل خود برای 
تحقق برنامه ها و سیاست های نظام مقدس 

جمهوری اسالمی در بخش های مختلف، 
بویژه حوزه علم و فناوری، در این خطه 
ارزشمند از کشور عزیزمان را اعالم داشته 
و اطمینان دارند که با درایت شما و همت و 
تالش همه هم استانی های عزیز، پیشرفت 
و تعالی استان مان با شتاب هرچه بیشتر ادامه 

خواهد یافت. 
 توفیقات روز افزون شما برادر متعهد و 
توانمند در خدمت به مردم شهید پرور و 
والیت مدار استان اردبیل را  از درگاه ایزد 

منان خواستارم.
 عزیز حبیبی ینگجه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
۱۴۰۰/.۰۷./۰۷

خاکریز جبهه ها برای دفاع از مرزهای ایران 
حرکت  با  امروز  کرد،  ها  فداکاری  عزیز 
علمی و جهادگونه خود در حال دفاع از 
از مرزهای علم و دانش است تا ایران را به 
جایگاه شایسته و برتر خود در جهان برساند 
و رویای خام دشمنان را برای پیشگیری از 
ایران در جهان        ملت  به رشد  حرکت رو 

بر هم زند.
گر  که  وظایفی  ترین  مهم  از  یکی 
و  بیدار  دانشجوی  هر  ذاتی  وظیفه  چه 
متعهدی است، اما در آغاز سال تحصیلی 
به صورت ویژه مورد  دانشگاه ها  جدید 
گرفت  قرار  اسالمی  انقالب  رهبر  تاکید 
»جهاد تبیین گری« بود. این جهاد مقدس 

با هدف تبیین حقایق، زدودن ابهام ها و پاسخ 
به شبهاتی است که افکار عمومی ملت ایران 
را آماج حمالت خویش قرار داده است و صد 
البته باید با شیوه های اخالقی و »با منطق قوی، 
سخن متین و عقالنیّت کامل، همراه با زینت 
عاطفه و عواطف انسانی« انجام شود که امید 
است این توصیه راهگشا چراغ راه دانشگاهیان 

محترم قرار گیرد.
اینجانب به نمایندگی از مجموعه نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل، ضمن عرض تبریک به مناسبت 
بازگشایی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی به عموم جامعه دانشگاهیان استان اعم 
از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها، 
به دانشجویان جدیدالورود که مقطعی جدید 
کنند  می  آغاز  را  خویش  حیات  دوران  از 
خیرمقدم می گویم و از خداوند متعال برای 
همگان آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم.

عبداهلل حسنی
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 

رهبری در دانشگاه های استان اردبیل

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت انتصاب استاندار جدید اردبیل

پیام رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل
 به مناسبت بازگشایی دانشگاه ها

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان مهندس محمد انوار، دکتر سجاد بشرپور و امید عزیززاده   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 
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلیجزیل خواهانیم.

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به دکتر مسعود گنجی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با صدور پیامی، انتصاب دکتر مسعود گنجی عضو هیات علمی این دانشگاه به عنوان رئیس صندوق 

رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، متن این پیام به شرح زیر است:

همکار گرامی جناب آقای دکتر مسعود گنجی
انتصاب شایسته جناب عالی به عنوان رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم را صمیمانه تبریک عرض می کنم. امیدوارم  
که با همت و تالش خویش منشا خیر و برکت برای دانشجویان وزارت به ویژه برای دانشگاه مان باشید. دوام توفیقات و مزید 

عزت و سالمت جناب عالی را از خداوند متعال مسالت می نمایم.
                                                                                                          عزیز حبیبی ینگجه

                                                                                                          رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

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

تالش همه مسئوالن در استمرار پیشرفت های علمی و کسب موفقیت الزم است.


