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معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه خبر داد:

انتخاب دو طرح پژوهشی 
تقاضامحور اعضای هیات 

علمی دانشگاه محقق اردبیلی
به عنوان طرح های برگزیده 

کشوری در سال ۱۴۰۰

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
و کارآفرینی دانشگاه خبر داد:

انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به 

عنوان عضو هیات علمی برتر 
در حوزه ارتباط با صنعت و 

جامعه

با پذیرش 233 مقاله؛
سومین همایش بین المللی و 

پنجمین همایش ملی تازه های 
پژوهش در علوم ورزشی 
در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

کسب رتبه ج توسط 
 Journal نشریه

 of Research in
 Psychopathology
در ارزیابی سال ۱۳۹۹ 

کمیسیون نشریات
 علمی وزارت علوم،
 تحقیقات و فناوری

فرمانده سپاه حضرت عباس )ع( 
استان اردبیل:

شهید سلیمانی نشانه و 
عظمت یک تفکر اصیل 

ناب بود

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه :

درخشش دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی با 
کسب ۳ رتبه برتر کشوری 

در جشنواره سراسری 
قرآن و عترت
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مقام معظم رهبری:
شما دانشجويان  ستارگان درخشانى 
هستيد كه آسمان آينده اين كشور را 

نورباران كرده  ايد.

رئیس دانشگاه خبر داد:

ارتقای ۱۶۳ پله ای جایگاه بین المللی 
و ۷ پله ای جایگاه ملی دانشگاه محقق اردبیلی 

در رتبه بندی جهانی یورپ)۲۰۲۱-۲۰۲۲(

امام  استان و  فقیه در  نماینده ولی 
جمعه اردبیل با اشاره به حرکت ارزشمند 
برگزاری  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گفت:  آرمانی  دانشگاه  ملی  همایش 
دانشگاه برای گره های فرهنگی و رفتاری 

جامعه برنامه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
آیت اهلل سیدحسن عاملی در نشست 
با عوامل برگزاری همایش ملی دانشگاه 
آرمانی با بیان اینکه دانشگاه باید برای 
گره های فرهنگی و رفتاری جامعه برنامه 
داشته باشد، گفت: دانشگاه باید به نحوی 
برای مشکالت علمی و  تا  عمل کند 

صنعتی جامعه راه حل ارائه کند.
ارزشمند  حرکت  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
افزود:  آرمانی،  دانشگاه  ملی  همایش 
به  است  خوب  بسیار  علمی  مباحث 
ثروت  به  و  بوده  کاربردی  که  شرطی 

تبدیل شود.
عاملی با بیان اینکه دانشگاه محقق 
اردبیلی جزو دانشگاه های برجسته در 
سطح کشور به حساب می آید، تصریح 
کرد: این دانشگاه عالوه بر فعالیت های 
روزمره خود، باید در سه موضوع مهم 
دانشگاه آرمانی، خانواده آرمانی و ارتباط 
با علویان ترکیه بیش از پیش تاثیرگذار 

باشد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
همایش  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 

دانشگاه آرمانی پیرو نظر نماینده ولی فقیه 
این  اردبیل در  امام جمعه  استان و  در 
دانشگاه برگزار خواهد شد، افزود: نیاز 
است تا مجامع علمی در حوزه دانشگاه 

آرمانی بیشتر از گذشته کار کنند.
وی ضمن قدردانی از توجه نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 
ارجاع  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  به 
موضوعات روز به این دانشگاه، افزود: 
این کار نشان از اعتماد نماینده ولی فقیه 
در استان به محیط علمی و دانشگاه است.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 

مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه دانشگاه آرمانی موضوع 
محقق  دانشگاه  در  که  است  جدیدی 
کار می شود، گفت:  آن  اردبیلی روی 
آرمانی  خانواده  موضوع  در خصوص 
نیز فعالیت هایی در این نهاد  انجام شده 

است.
در  همدلی  و  وحدت  افزود:  وی 
محقق  دانشگاه  مختلف  های  بخش 
اردبیلی وجود دارد و برنامه های مختلف 
با استفاده از ظرفیت اساتید کشوری به 
نحو احسن در این دانشگاه برگزار می 

شود.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
با بیان اینکه برگزاری کارگاه ها، ارسال 
پیام های هفتگی و برگزاری مسابقات 
مختلف در راستای همایش ملی دانشگاه 
آرمانی در دستور کار قرار گرفته است، 
افزود: این همایش بهمن ماه سالجاری 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد 

شد.
فرشاد  دکتر  ادامه  در  است  گفتنی 
کیوان بهجو دبیر علمی و دکتر محمد 
حسن زاده دبیر اجرایی همایش به ارائه 

گزارش پرداختند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

دانشگاه برای گره های فرهنگی و رفتاری جامعه برنامه داشته باشد
 حرکت ارزشمند دانشگاه محقق اردبیلی در برگزاری همایش ملی دانشگاه آرمانی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 دانشگاه خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش و برنامه ریزی 

آموزش عالی 
با ایجاد ۲ رشته تحصیلی 
در مقطع کارشناسی ارشد 
در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی از موافقت قطعی شورای گسترش 
رشته   ۲ ایجاد  با  عالی  آموزش  ریزی  برنامه  و 
تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه 

خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ترحم مصری از موافقت قطعی شورای گسترش 
و برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد رشته های 
نمین  نوین  فناوری های  دانشکده  در  بیوفیزیک 
و زیست فناوری گرایش میکروبی در دانشکده 
علوم در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: 
پذیرش در این رشته ها به صورت روزانه بوده و 

از مهر ماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

امام خمینی )ره(:
باید دانشگاه ها خود کفا بشوند

که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ارتقای 
۱۶۳ پله ای جایگاه بین المللی و ۷ پله 
ای جایگاه ملی این دانشگاه در رتبه بندی 

جهانی یورپ )۲۰۲۲-۲۰۲۱( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی از ارتقای چشمگیر جایگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی در آخرین رتبه بندی 
جهانی یورپ خبر داد و گفت: بر اساس 
آخرین نتایج منتشره در پایگاه اینترنتی نظام 
رتبه بندی یورپ، دانشگاه محقق اردبیلی 
ضمن ارتقای ۱۶۳ پله ای در جایگاه هزار و 
۱8۱ در بین دانشگاه های جهان و با ارتقای 
۷ پله ای در جایگاه ۲۵ در بین تمام دانشگاه 
بندی یورپ  رتبه  ایرانی حاضر در  های 

)۲۰۲۲-۲۰۲۱( قرار گرفته است.
وی افزود: در کل ۶۰ دانشگاه ایرانی 
شامل دانشگاه های جامع، دانشگاه های 
و   صنعتی  های  دانشگاه  پزشکی،  علوم 
غیره موفق به حضور در رتبه بندی یورپ 
)۲۰۲۲-۲۰۲۱( شده اند که دانشگاه محقق 
اردبیلی در بین دانشگاه های جامع وابسته 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بعد 

اولین جلسه کمیته علمی و پژوهشی 
کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
استان  شهید  شهدای ۳۴۰۰  کنگره  اینکه 
اردبیل در سال آینده برگزار خواهد شد، 
در  گامی  که  است  بزرگی  توفیق  گفت: 
راه شهدا بر می داریم تا یاد و خاطره آنان 

فراموش نشود.
تجارب  از  استفاده  ضرورت  به  وی 
سایر استان ها در برگزاری کنگره های ملی 
شهدای استانی تاکید کرد و افزود: در همین 
خصوص کمیته علمی و پژوهشی کنگره بر 
عهده دانشگاه ها گذاشته شده و ما نیز باید با 
تقسیم بندی وظایف امور مربوطه را به نحو 

احسن انجام دهیم.
فنی اصل با بیان اینکه برخی از شهدا 
فراموش شده اند و هیچ نام و نشانی از آنها 
وجود ندارد، پیشنهاد داد به این شهدا در 
کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل به صورت 

ویژه پرداخت شود.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
از  اردبیلی  دانشگاه محقق  کارآفرینی  و 
انتخاب دکتر محمد نریمانی عضو هیات 
علمی این دانشگاه به عنوان عضو هیات 
علمی برتر در حوزه ارتباط با صنعت و 

جامعه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مهدی داوری با اعالم این خبر افزود: 
بر اساس اعالم وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، دکتر محمد نریمانی از اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی در لیست اعضای 
هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و 

صنعت قرار گرفت.
نریمانی  محمد  دکتر  افزود:  وی 
طبق شاخص  های تعیین شده از طرف 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دلیل 
مشارکت در فعالیت ها و برنامه  ریزی  
های ملی و منطقه  ای، اجرای ۹ طرح 

مدرس،  تربیت  تهران،  های  دانشگاه  از 
شهید  مشهد،  فردوسی  شیراز،  تبریز، 
موفق  اصفهان  و  گیالن  کاشان،  بهشتی، 
کشور  دهم  ارزشمند  جایگاه  کسب  به 
شده است که حاکی از ارتقای ۵ پله ای 
نسبت به رتبه بندی یورپ )۲۰۲۰-۲۰۲۱( 

می باشد.
حبیبی تصریح کرد: تعداد مقاالت)با 

محقق اردبیلی تدوین کتاب، پژوهش در 
وصیت نامه های شهدا، برگزاری همایش 
این کمیته  از مهمترین وظایف  را  علمی 
توانیم  می  همچنین  داد:  ادامه  و  دانست 
بخشی را در یکی از کتابخانه های استان 
یا دانشگاه ها به شهدای استان اختصاص 

دهیم.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 

پژوهشی بین سازمانی و فعالیت مؤثر در 
انجمن  های علمی و شوراهای تخصصی 
ملی و منطقه  ای، از طرف وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به عنوان عضو هیات 
علمی برتر در حوزه ارتباط با جامعه و 

صنعت در سالجاری انتخاب شد.

وزن آماری ۲۱ درصد(، تعداد استنادات)با 
کل  تعداد  درصد(،   ۲۱ آماری  وزن 
انتشارات)با وزن آماری ۱۰ درصد(، تاثیر 
تأثیر  درصد(،  آماری ۱8  وزن  مقاالت)با 
و  درصد(   ۱۵ آماری  وزن  استنادات)با 
 ۱۵ آماری  وزن  المللی)با  بین  همکاری 
درصد(، شش شاخص مدنظر نظام رتبه 
مؤسسه  های  ارزیابی  برای  یورپ  بندی 

نیز با بیان اینکه باید فرهنگ شهدا، شهید، 
جامعه  در  را  و جهاد  ایثارگری  شهادت، 
احیا کنیم، گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان نیز آمادگی 
همکاری همه جانبه در خصوص برگزاری 
دفاتر  به  رسانی  اطالع  و  علمی  همایش 

نهادهای سراسر کشور را دارد.
وی با بیان اینکه باید تالش کنیم همه 
اساتید در رشته های مختلف در همایش 
علمی ویژه شهدا مشارکت داشته باشند، 

تالش  و  ریزی  برنامه  داوری 
ارتباط علمی  همه جانبه برای تقویت 
دانشگاه با جامعه و صنعت و اثربخشی 
ارتقای  کنار  در  را  جامعه  در  دانشگاه 
سایر شاخص  های علمی و پژوهشی 
ملی و بین  المللی دانشگاه از برنامه های 

آخرین  در  که  است   جهان  عالی  آموزش 
انجام شده برای شاخص تعداد  رتبه بندی 
برای  و  داده های سال ۲۰۲۰  فقط  مقاالت 
سایر شاخص های ۵ گانه دیگر داده های 
استفاده  های ۲۰۱۶-۲۰۲۰  سال  زمانی  بازه 
شده است و تمام اطالعات مورد نیاز بدون 
خوداظهاری دانشگاه های حاضر در رتبه بندی 
و صرفا توسط خود موسسه یورپ از طریق 
 Web of و InCites پایگاه های بین المللی

science استخراج شده است.
با اعالم  اردبیلی  رئیس دانشگاه محقق 
اینکه دانشگاه تهران با جایگاه بین المللی ۲۴8 
به عنوان بهترین دانشگاه ایران در رتبه بندی 
جهانی یورپ )۲۰۲۲-۲۰۲۱( شناخته شده 
است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به رشد 
جهشی تعداد مقاالت ثبت شده به نام دانشگاه 
محقق اردبیلی در پایگاه های بین المللی بعد از 
سال ۲۰۱۷، با جابه جایی تدریجی بازه زمانی 
۵ ساله مدنظر موسسه یورپ، به تدریج شاهد 
ارتقای هرچه بیشتر جایگاه ملی و بین المللی 
دانشگاه محقق اردبیلی در سال های آتی باشیم.

افزود: در خصوص دانشجویان نیز می توان 
با ارائه امتیازات ویژه زمینه مشارکت آنان را 

فراهم آورد.
دکتر احدی دبیر کمیته علمی و پژوهشی 
کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل با بیان 
اینکه تمام برنامه های کمیته علمی با عنوان 
کنگره شهدا برگزار خواهد شد و برنامه ها با 
نام شهدا متبرک خواهند شد، ادامه داد: انتظار 
می رود در این کمیته در قالب موضوعات 
علمی به حوزه ایثار، شهادت و دفاع مقدس 

پرداخت شود.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهش و 
فناوری سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل 
فراخوان مقاله در خصوص برگزاری همایش 
شهدا،  های  نامه  وصیت  واکاوی  علمی، 
فعالیت های علمی و پژوهشی در خصوص 
نشر و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت، توجه 
به جایگاه خانواده شهدا، نشر آثار شهدا به 
سامانه  اندازی  راه  و  الکترونیکی  صورت 
جامع شهدا به منظور دسترسی آسان عموم 
از جمله  نامه شهدا  اطالعات و وصیت  به 
مواردی دانست که کمیته علمی و پژوهشی 

می تواند به آن پرداخت کند.

مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی 
دانشگاه عنوان کردند.

انتشار کتابچه معرفی  به  با اشاره  وی 
اعضای هیات علمی برتر در همکاری با 
جامعه و صنعت برای دومین بار از طرف 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح 
معیارهای مورد توجه وزارت علوم،  کرد: 
تحقیقات و فناوری در این انتخاب، مشارکت 
در فعالیت ها و برنامه ریزی های ملی و 
پژوهشی  قراردادهای  اجرای  منطقه ای، 
و  مهم  دستاوردهای  ارایه  تقاضامحور، 
مؤثر در رفع مشکالت کشور و همکاری 
با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره 
وری و کارآیی است و سال گذشته نیز دو 
نفر از اساتید دانشگاه محقق اردبیلی به  عنوان 
اعضای هیات علمی برتر در حوزه ارتباط با 
صنعت و جامعه از طرف وزارت علوم مورد 

تجلیل قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه خبر داد:

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه خبر داد:

ارتقای ۱۶۳ پله ای جایگاه بین المللی و ۷ پله ای جایگاه ملی دانشگاه محقق اردبیلی 
در رتبه بندی جهانی یورپ)۲۰۲۱-۲۰۲۲(

آغاز به کار فعالیت های کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل 
 در دانشگاه محقق اردبیلی

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو هیات علمی برتر در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

برگزاری ۲۷ برنامه ویژه ایام فاطمیه، 
حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار 

سلیمانی در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
از برگزاری ۲۷ برنامه ویژه ایام فاطمیه، حماسه ۹ دی 
و سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه محقق 

اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
فنی اصل در تشریح برنامه های ویژه ایام فاطمیه، 
حماسه ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سلیمانی در 
دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: ۲۷ برنامه ویژه این 
مناسبت ها به صورت حضوری، مجازی و تلفیقی در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.
وی افزود: برگزاری برنامه های قرائت زیارت 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، نشست های 
بصیرت افزایی، سخنرانی مذهبی، مراسم گرامیداشت 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی، نشست آزاداندیشی، 
مسابقه از آیات قرآن کریم، تولید محتوای فرهنگی، 
معرفی کتاب مرتبط با ایام، انتشار ویژه نامه، سوگواره 
واژه و مسابقه به مناسبت ایام فاطمیه، تولید محتوای 
فرهنگی ویژه نامه شهادت حضرت زهرا)س(، مراسم 
گرامیداشت شهادت حضرت زهرا)س( با عنوان وادی 
فاطمی، مسابقه اولین شهید راه والیت، تولید محتوای 
فرهنگی وانتشار در فضای مجازی با موضوع حقیقت 
پنهان، مسابقه فرهنگی و مذهبی با موضوع خادم الزهرا، 
تولید محتوای فرهنگی و انتشار در فضای مجازی 
با موضوع در سوگ مادر، تولید محتوای فرهنگی و 
انتشار در فضای مجازی با موضوع راز فدک، برگزاری 
مراسم مذهبی با موضوع سوگواره، برگزاری مسابقه 
فرهنگی با موضوع فاطمه شناسی، تولید محتوای 
فرهنگی و انتشار در فضای مجازی با موضوع کتاب 
فاطمی، برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع واژگان 
قرآن، انتشار نشریه و معرفی کتاب با محوریت والیت 
در فضای مجازی، مسابقه با مضامین روز میثاق امت 
با والیت در فضای مجازی، برگزاری دوره شمس 
)شاگردان مکتب سلیمانی(، اجرای تئاتر به مناسبت 
ایام فاطمیه، انتشار محتوا و کلیپ در فضای مجازی با 
محوریت شهادت سردار سلیمانی و برگزاری مسابقه 
بزرگ خانواده آرمانی از برنامه های دانشگاه ویژه این 

ایام است.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  دبیر 
محقق اردبیلی ضمن اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد 
از برنامه های فرهنگی دانشگاه مربوط به مناسبت 
های ملی و مذهبی است، تصریح کرد: به منظور 
انسجام در برگزاری این برنامه ها ستاد گرامیداشت 
مناسبت های ملی و مذهبی تشکیل شده است و 
برنامه ها پس از بررسی در این ستاد جهت بررسی 
و تصویب نهایی در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح 

می شود.
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و  علمی  های  همکاری  نامه  تفاهم 
پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی و کالج ابن 

سینای گرجستان منعقد شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  پژوهش  معاون  زاده  داود سیف  دکتر 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
و  علمی  همکاری های  تفاهم نامه  انعقاد 
پژوهشی این دانشگاه و کالج ابن سینای 
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  گرجستان 
به  رو  روند  اخیر  سال های  در  اردبیلی 
رشدی در رتبه بندی های بین المللی داشته 
و نمود آن در رتبه بندی های تایمز، یو اس 
نیوز، یورپ و غیره عیان است، گفت: در 
در  ایران  دانشگاه  جزو ۲۰  حاضر  حال 

شاخص های پژوهشی هستیم.
بیان اینکه عالقمند گسترش  با  وی 
ارتباطات بین المللی هستیم و هدف اصلی 
ما جذب دانشجوی خارجی است، افزود: 
در حوزه کشورهای عراق، ترکیه و نیجریه 
با  برای همکاری  و  انجام شده  اقداماتی 
کشورهای حوزه قفقاز نیز در حال انجام 

فعالیت هایی هستیم.
سیف زاده کالج ابن سینای گرجستان 
را مروج فرهنگی و مایه افتخار جمهوری 
کرد:  تصریح  و  دانست  ایران  اسالمی 
دانشگاه محقق اردبیلی عالقمند به مبادله 

استاد و دانشجو با این کالج است.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون   
با  کرد:  امیدواری  ابراز  اردبیلی  محقق 
برگزاری وبینارها و کنفرانس های بین المللی 

به صورت مجازی و حضوری همکاری 
مشترکی داشته باشیم.

دکتر حسین چناری رئیس کالج ابن 
سینای گرجستان با بیان اینکه نیازمند کمک 
علمی دانشگاه های ایران هستیم، گفت: 
محوری  مهارت  فارسی،  زبان  آموزش 
سیستم آموزشی و ایجاد مرکز آموزش های 

بین المللی از اهداف کالج ما است.
وی با بیان اینکه شعار کالج ابن سینای 
گرجستان آموزش برای فارسی زبانان دنیا 
است، ادامه داد: در همین راستا از ابتدای 
شیوع کرونا برای ۲ هزار نفر آموزش کوتاه 
مدت برگزار کردیم و در حال حاضر ۲۳۰ 
مدرس به صورت مجازی در کالج تدریس 

می کنند.
حوزه  مدیر  خواه  خالق  علی  دکتر 

ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه آموزش زبان فارسی 
دانشگاه  این  خارجی  دانشجویان  برای 
در حال انجام است، گفت: در این زمینه 
سینای  ابن  کالج  حال  کمک  توانیم  می 

گرجستان باشیم.
اساتید  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی جزو دانشمندان یک 
درصد و ۲ درصد برتر جهان هستند، ابراز 
امیدواری کرد: در آینده بتوانیم قراردادهای 
میان  زمینه های مختلف  در  ارزشمندی 
دانشگاه محقق اردبیلی و کالج ابن سینای 

گرجستان داشته باشیم.
دکتر حمیدرضا مفتخری مدیر روابط 
بین الملل کالج ابن سینای گرجستان نیز 
با بیان اینکه مهارت محوری می تواند با 

خاص  های  دوره  سری  یک  برگزاری 
محقق شود، گفت: گرجستانی ها عالقمند 
تبادل افکار و دانش های مدیریتی با فارسی 
زبانان هستند و در همین راستا می توانیم در 

زمینه های مختلف تبادل داشته باشیم.
دکتر محمدتقی آل ابراهیم رئیس گروه 
همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 
با بیان اینکه این دانشگاه  محقق اردبیلی 
مسئول کارگروه همکاری های دانشگاه های 
ایران و گرجستان است، گفت: در همین 
راستا با تعدادی از دانشگاه های گرجستان 

تفاهم نامه همکاری مشترک داریم.
وی با بیان اینکه مدارک تحصیلی سه 
دانشگاه گرجستان مورد تائید وزارت علوم 
ایران است، افزود: با توجه به نزدیک بودن 
ایرانی  دانشجویان  جغرافیایی دو کشور، 
زیادی در گرجستان مشغول به تحصیل 
پذیرای  داریم  تمایل  نیز  ما  و  هستند 

دانشجویان گرجستانی باشیم.
آل ابراهیم با بیان اینکه در حال حاضر 
با دانشگاه های آلمان، فرانسه، اسپانیا و 
غیره همکاری مشترک داریم، ادامه داد: سه 
نفر استاد بین المللی نیز از دانشگاه های 
دانمارک، آلمان و فرانسه با دانشگاه محقق 
علمی  های  دوره  برگزاری  در  اردبیلی 

همکاری دارند.
گفتنی است در ادامه رئیس و مدیر 
بین الملل کالج ابن سینای گرجستان از موزه 
تاریخ علوم و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 

محقق اردبیلی بازدید کردند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

مرکز نوآوری شهرستان نمین 
دهه فجر سالجاری

 به بهره  برداری می رسد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: مرکز نوآوری 
شهرستان نمین دهه فجر سالجاری به بهره  برداری 

می رسد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در بازدید از ساختمان مرکز نوآوری شهرستان 
نمین با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان و 
فرماندار نمین گفت: خوشبختانه با توجه به وجود 
مراکز دانشگاهی و ظرفیت های گسترده ای که در 
شهرستان نمین و جوانان این منطقه وجود دارد از چند 
ماه گذشته بنا بر این شد تا با همکاری پارک علم و 
فناوری استان، دانشگاه محقق اردبیلی و فرمانداری 
نمین، ساختمان موجود متعلق به دانشگاه بهسازی شد.
وی با بیان اینکه با تالش های صورت گرفته پیش 
بینی می شود این مرکز دهه فجر سالجاری به بهره 
برداری برسد، افزود: در حال حاضر مراحل نهایی 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری شهرستان 
نمین برای راه اندازی طی می شود تا بتوانیم در بحث 
تبدیل علم به فناوری و فناوری به ثروت و اقتصاد 

دانش بنیان شهرستان نقش آفرینی کنیم.

نشست شورای مدیریت 
آموزش عالی استان اردبیل
 در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

استان  عالی  آموزش  مدیریت  شورای  نشست 
اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس شورای 
مدیریت آموزش عالی استان ضمن اشاره به جلسه 
اخیر رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص از 
سرگیری آموزش های حضوری در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور و تاکیدات ریاست جمهوری  و 
مصوبه ستاد ملی کرونا، بر لزوم از سرگیری آموزش 
حضوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 

تاکید کرد.
در ادامه هر یک از رؤسای زیر نظام های آموزش 
عالی استان ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته 
شیوه  سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰و  اول  نیمسال  در 
برگزاری کالس ها و امتحانات پایان نیمسال، نسبت 
به از سرگیری آموزش حضوری در نیمسال آتی اعالم 

آمادگی کردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و کالج ابن سینای گرجستان

و  بین المللی  همایش  سومین 
پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش 
در علوم ورزشی با پذیرش ۲۳۳ مقاله 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی در این همایش گفت: 

راستای  در  دانشگاه  این 
جامعه محور  دانشگاه 
انجام  خوبی  اقدامات 
برگزاری  که  است  داده 
از  علمی  همایش های 
جمله این برنامه ها است.

دکتر داود سیف زاده 
دانشکده  کرد:  اضافه 
و  تربیتی  علوم 
زمینه  در  روان شناسی 
همایش های  برگزاری 
علمی بسیار فعال است 
و ساالنه چندین همایش 
ملی و بین المللی برگزار 

می کند.
اینکه  بیان  با  وی 
نقش سازنده ورزش در 
سالمت جسمی و روانی 

بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: 
باید  ورزش  بیشتر  تأثیرگذاری  برای 
نگاه علمی به این رشته و مکانیسم های 

آن داشته باشیم.
دبیر  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 

بین المللی  همایش  سومین  علمی 
تازه های  ملی  همایش  پنجمین  و 
پژوهش در علوم ورزشی هم گفت: 
آگاهی  افزایش  باهدف  همایش  این 
برگزار  تخصصی  باب  در  عمومی 

می شود.
وی اضافه کرد: ۳۱۳ مقاله از داخل 

و خارج کشور به این همایش ارسال 
پذیرش  از  مقاله   ۲۳۳ که  بوده  شده 

شدند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس  حسنی 

استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیلی هم گفت: قرآن توجه ویژه ای 
به امر سالمت دارد و در مکتب اسالم 
وجود  ورزش  به  نسبت  منعی  هیچ 
ندارد بلکه به حفظ سالمت تاکید شده 

است.
وی اضافه کرد: هیچ مکتب و آئینی 
در دنیا وجود ندارد که به اندازه اسالم 

به سالمتی اهمیت داده باشد.
رئیس  شریفی نژاد  علی  دکتر 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم 
در ارتباط مجازی با این همایش گفت: 
طرح های پژوهشی به صورت بنیادی یا 

کاربردی انجام می شود.
 شریفی نژاد اضافه کرد: خروجی 
طرح های بنیادی مقاالت علمی است 
انجام  خوبی  کارهای  که 
نگاه  باید  اما  است  شده 
طرح های  به  هم  ویژه ای 
تا  باشد  داشته  کاربردی 
بتوانیم در محیط پیرامونی 

اثرگذار باشیم.
کیان مرز  یحیی  دکتر 
پژوهشگر و استاد دانشگاه 
در  هم  آلمان  هامبورگ 
این  با  مجازی  ارتباط 
صنعت  گفت:  همایش 
صنایع  از  یکی  ورزش 
است  جهان  در  سودمند 
که می توان در این صنعت 

سرمایه گذاری کرد.
کرد:  اضافه  کیان مرز   
مصنوعی  هوش  نقش 
ورزشی  رشته های  در 
غیرقابل انکار است و هوش مصنوعی 

در حوزه آنالیز کاربرد بیشتری دارد.
یادآور می شود که ۳۰ مقاله در سه 
پنل های تخصصی در این همایش ارائه 

شد.

سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

با پذیرش 233 مقاله؛
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طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 
معاونت  سرپرست  اردبیلی،  محقق 

دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طی حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی 
دکتر  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  رئیس 
سرپرست  عنوان  به  گلی  اسماعیل 
دانشگاه  این  دانشجویی  معاونت 

منصوب شد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
و  تکریم  مراسم  در  اردبیلی  محقق 
سرپرست  و  سابق  معاون  معارفه 
معاونت دانشجویی این دانشگاه حوزه 
دانشجویی را جزو حوزه های حساس 
دانشگاه دانست و گفت: در این حوزه 

ارتباط با دانشجویان بسیار مهم است.
معرفت  دکتر  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجویی  سابق  معاون  سیاه کوهیان 
با درایت و نوآوری توانست کمبودها 
نسبی  رضایت  و  دهد  پوشش  را 
دانشجویان را کسب کند، افزود: دکتر 

اسماعیل گلی سرپرست این معاونت 
نیز جزو نیروهای هوشمند و توانمند 
دانشگاه است که امیدواریم با توجه به 
تجارب ارزشمند خود در این حوزه، 

بیش از پیش موفق باشد.
حبیبی اضافه کرد: حضور مسئول 
کانون بسیج اساتید دانشگاه در هیات 
رئیسه برای دانشگاهیان دانشگاه محقق 

اردبیلی ارزشمند و منشا خیر خواهد 
بود.

سرپرست  گلی  اسماعیل  دکتر 
محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاونت 
از حسن  قدردانی  نیز ضمن  اردبیلی 
اعتماد رئیس دانشگاه به، گفت:همکاران 
حوزه دانشجویی خدوم و زحمتکش 
هستند و با همکاری همدیگر و پشتیبانی 

با رویکرد جهادی منشا  رئیس دانشگاه 
فعالیت های ارزشمند در دانشگاه خواهیم 

بود.
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون سابق 
دانشجویی دانشگاه نیز حوزه دانشجویی 
را یک حوزه میدانی و عملیاتی دانست و 
گفت: تمامی کارکنان این حوزه به صورت 
شبانه روزی در خدمت دانشجویان هستند 

و خدمات ماندگاری را انجام می دهند.
دکتر  حکم  ادامه  در  است  گفتنی   
اسماعیل گلی به عنوان سرپرست معاونت 
زحمات  از  و  اعطا  وی  به  دانشجویی 
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون سابق 

دانشجویی دانشگاه تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است دکتر گلی دانشیار 
گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک و 
مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی بوده و مدیریت دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی را در سابقه مدیریتی خود 

دارد.

انتصاب سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
نتایج انتخابات 

شورای صنفی-رفاهی 
دانشجویان اعالم شد

 

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی نتایج برگزاری انتخابات شورای 
صنفی-رفاهی دانشجویان را اعالم کرد.

دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی شیخ االسالمی نتایج برگزاری 
صنفی-رفاهی  شورای  انتخابات 

دانشجویان را اعالم کرد.
دانشجویی  امور  وی گفت: مدیریت 
زمینه  های  تقویت  برای  دانشگاه 
سازی،  تصمیم   همفکری،  مشارکت، 
برنامه  ریزی و همکاری دانشجویان در 
جدول  با  مطابق  صنفی-رفاهی،  امور 
در  الزم  اقدامات  شده  تعیین  زمانی 
دانشجویان،  به  اطالع رسانی  خصوص 
ثبت  نام از متقاضیان، بررسی صالحیت 
مطابق  را  مربوطه  امور  سایر  و   ها 
صنفی-رفاهی  شورای  آئین نامه  با 
انجام  کشور  دانشگاه  های  دانشجویان 

داد.
تعداد  اینکه  بیان  با  االسالمی  شیخ 
انتخابات ۱8  برای شرکت در  داوطلبان 
صورت  به   انتخابات  افزود:  بودند،  نفر 
الکترونیکی از طریق سیستم دانشجویی 
گلستان در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیریت 
از  پس  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
داوطلبان  از  نفر   ۹ انتخابات  پایان 
شاکر،  مهسا  شامل  آراء  بیشترین  دارای 
مروارید  اکبری،  فاطمه  آقازاده،  نازفر 
مهسا  پاسبان،  امیرحسام  قاسم خانلو، 
و  فرامرزی  مریم  عینالی،  سحر  شیری، 
اصلی  اعضای  عنوان  به  خیرالهی  حامد 
و خدیجه بشری، فرزاد یوسفی و میالد 
علی البدل  اعضای  عنوان  به  جهانگیری 

انتخاب شدند.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی، سرپرست جدید مدیریت 
نظارت و ارزیابی این دانشگاه منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طی حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی 
دکتر  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  رئیس 
سرپرست  عنوان  به  محسنی  حسین 
ارزیابی این  جدید مدیریت نظارت و 

دانشگاه منصوب شد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی در مراسم تکریم و معارفه 
مدیر سابق و سرپرست جدید نظارت و 
ارزیابی این دانشگاه با بیان اینکه نظارت 
و ارزیابی حوزه ای بسیار مهم در دانشگاه 
است، گفت: وظایف این حوزه در داخل 
دانشگاه و سایر زیرنظام ها و دانشگاه های 

استان بسیار خطیر است.

فرزاد  دکتر  اینکه  بیان  با  وی 
این حوزه طی ۵  سابق  مدیر  میرزایی 
سال گذشته خدمات ارزشمندی را در 
دکتر حسین  افزود:  داشت،  این حوزه 
محسنی سرپرست جدید این حوزه نیز 
جزو نیروهای جوان و ارزشی دانشگاه 

می باشد.
مدیریت  سرپرست  محسنی  دکتر 
ضمن  نیز  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت 
قدردانی از حسن اعتماد رئیس دانشگاه، 
گفت: با همکاری کارکنان این حوزه و 
با تمام توان فعالیت خواهیم کرد تا به 

اهداف مدنظر دست یابیم.
سابق  مدیر  میرزایی  فرزاد  دکتر 
نظارت و ارزیابی نیز فعالیت های انجام 
شده در این حوزه را حاصل تالش کلیه 

کارکنان این حوزه دانست.
دکتر  حکم  ادامه  در  است  گفتنی 
حسین محسنی سرپرست جدید نظارت 
از  و  اعطا  وی  به  دانشگاه  ارزیابی  و 
زحمات دکتر فرزاد میرزایی مدیر سابق 
نظارت و ارزیابی دانشگاه تجلیل به عمل 

آمد.
حسین  دکتر  است  ذکر  شایان 
محسنی دانشیار گروه آموزشی زبان و 
ادبیات عرب دانشگاه محقق اردبیلی بوده 
و معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی را در سابقه مدیریتی خود 

دارد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه انجام شد؛

انتصاب سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه انجام شد؛

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با 
پایگاه های تحلیل استنادی scopus و 

WOS در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اعالم  با  دکتر حبیب شهبازی شیران 
دی ماه   ۲۱ و   ۱۹ گفت:  خبر  این 
کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های 
 WOS و   scopus استنادی  تحلیل 
به ترتیب  پایگاه های موجود  و سایر 
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 

اعضای هیئت علمی برگزار شد.
کارگاه  این  در  کرد:  اضافه  وی 

خصوص  در  آموزشی  های 
و  فارسی  دسترس  در  پایگاه های 

 magiran، civilica، نظیر  التین 
noormages و... و پایگاه های علمی 

و  دسترسی  نحوۀ  خارجی،  مختلف 
تأمین مقاله و منابع از آنها توضیحاتی 
ارائه و در ادامه در خصوص پایگاه های 
استنادی Scopus و WOS ، امکانات 
برخی  نیز  و  سامانه ها  این  مختلف 
و  علم سنجی  علمی،  شاخص های 
… اطالعات و آموزش هایی در اختیار 

شرکت کنندگان قرار گرفت.
الزم به ذکر است کارگاه آموزشی 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
به صورت عملی در سایت کامپیوتری 
اعضای  کارگاه  و  مرکزی  کتابخانۀ 
هیئت علمی در سالن بصیرت برگزار 

شد.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

WOS و scopus برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های تحلیل استنادی
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و  ارزیابی  نظارت،  هیئت  جلسه 
استان  عالی  آموزش  کیفیت  تضمین 
اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جلسه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین 
با  اردبیل  استان  عالی  آموزش  کیفیت 
حضور اعضای حقیقی و حقوقی این 

شورا برگزار شد.
هیئت  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
نظارت استانی و رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی توضیحاتی در خصوص وظایف 
تضمین  در  آن  نقش  و  استانی  هیئت 

کیفیت آموزش عالی ارائه کرد.
هیئت  دبیر  میرزایی  فرزاد  دکتر 
نظارت استانی و مدیر نظارت، ارزیابی 

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: توسعه و پیشرفت دانشگاه 
در شاخصه های مختلف مدیون فعالیت 

ها و تالش های کارکنان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
تجلیل  مراسم  در  قربانی  اردوان  دکتر 
از بازنشستگان دانشگاه گفت:  توسعه 
دانشگاه در شاخصه های  پیشرفت  و 
مختلف مدیون فعالیت ها و تالش های 

کارکنان است.
پرداخت  پیگیر  اینکه  بیان  با  وی 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان هستیم، 
با  مسئوالن،  مساعد  قول  طبق  افزود: 
به  ها  پرداختی  الزم  اعتبار  تخصیص 

و تضمین کیفیت دانشگاه محقق اردبیلی 
انجام  بازدیدهای  به  مربوط  گزارش 
شده از طرف هیئت نظارت استانی از 

زودی انجام خواهد شد.
قربانی همچنین در خصوص برخی 
های  پست  اختصاص  و  ها  پرداختی 

موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی، مراکز 
آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی و 

دانشگاه فرهنگیان را ارائه کرد.

اداری به کارمندان توضیحاتی ارائه داد.
دکتر علی خالق خواه مدیر حوزه 
دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 

دکتر داریوش لطیفی رئیس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان اردبیل نیز 
گفت: بخشی از توفیقات حاصل شده 
در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، 
نظارت دقیق و مستمر هیئت  مرهون 

نظارت استانی است.
تالش  همه  کرد:  تاکید  وی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی بر این 
است که مراکز آموزشی این دانشگاه 
خود  مصوبات  و  قوانین  از  خارج 

رفتار نکند.
موسسه  رئیس  نوری  قدیر  دکتر 
غیردولتی – غیرانتفاعی سبالن نیز در 
عالی  آموزش  فرایند  بهبود  راستای 
استان و موسسات غیردولتی-غیرانتفاعی 

پیشنهاداتی بیان کرد.

محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه همکاران 
بازنشست شده طی دو ماه اخیر جزو 
اخالق  خوش  و  کارآمد  نیروهای 
با  افراد  این  گفت:  بودند،  دانشگاه 

سعه صدر تسهیلگر امور بودند.
وی ادامه داد: همان که از انسان به 
نیکی یاد شود بسیار ارزشمند است و 
این چنین افرادی در پیشگاه خدا اجر 

عظیم خواهند برد.
گفتنی است در ادامه فاطمه عظیمی 
و اسماعیل قاسم زاده بازنشستگان دو 
ماه اخیر دانشگاه محقق اردبیلی به ارائه 
بیانات خود پرداختند و مورد تجلیل قرار 

گرفتند.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری دانشگاه محقق 

اردبیلی و فرماندهی مرزبانی 
استان اردبیل

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی 
میان دانشگاه محقق اردبیلی و فرماندهی مرزبانی استان 

اردبیل  منعقد شد.
عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم انعقاد 
تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی میان 
فرماندهی مرزبانی استان اردبیل و این دانشگاه گفت: 
امنیت و آرامش مناطق مختلف کشور و استان مدیون 
در شرایط  که  است  عزیز  مرزبانان  تالش و همت 

سخت و طاقت فرسا در خط مقدم خدمت می کنند.
راستای سیاست  در  نامه  تفاهم  این  افزود:  وی 
استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی  های علمی، 
آموزشی و پژوهشی و نیل به پروژه های اجرایی دانش 

 بنیان منعقد می شود.
حبیبی ادامه داد: هدف از انعقاد این تفاهم  نامه، 
استفاده از توانایی  های علمی و توسعه همکاری  های 
ارتباط  استقرار  پژوهشی جهت  آموزشی،  فرهنگی، 
سازمان یافته طرفین به  منظور برطرف کردن نیازهای 

متقابل است..
سردار سیدشاهین اسمعیلی فرمانده مرزبانی استان 
اردبیل نیز با بیان اینکه در بحث مرز و مرزبانی دارای 
ماموریت خاصی هستیم، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد که برخی از این 

کشورها از چندین دولت تشکیل شده اند.
وی با بیان اینکه وظیفه حفاظت از 8 هزار و ۷۵۰ 
کیلومتر از مرزهای جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
دارای ۳۶۹  نیز  اردبیل  استان  افزود:  است،  مرزبانی 
کیلومتر مرز است که از تونل حیران آغاز و تا بخش 

هایی از اصالندوز ادامه دارد.
اسمعیلی با بیان اینکه زمینه همکاری مرزبانی با 
دانشگاه بسیار است، تصریح کرد: با همکاری مشترک 
دانشگاه می توان پروژه هایی در خصوص مرز تعریف 

و روی آنها فعالیت های پژوهشی انجام داد.
فرمانده مرزبانی استان اردبیل تاکید کرد: حمایت 
از پایان نامه دانشگاهی جزو برنامه های پژوهشی ما 
است و می توانیم از نتایج آنها در سطوح استانی و ملی 

استفاده کنیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه مرزبانان ما سخت ترین کار را بر 
عهده دارند، گفت: مرزبانی یک خدمت بزرگ در نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
گفتنی است اعضای حاضر در نشست به ارائه 
های  همکاری  پیرامون  خود  پیشنهادات  و  نظرات 
مشترک دانشگاه و مرزبانی پرداختند. در ادامه نیز تفاهم 
نامه همکاری مشترک میان مرزبانی و دانشگاه به امضای 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و سردار 
اردبیل  استان  مرزبانی  فرمانده  اسمعیلی  سیدشاهین 

رسید.
همچنین از دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی به نمایندگی از مجموعه دانشگاهی به پاس 
همکاری های دانشگاه با مرزبانی از طرف فرماندهی 

مرزبانی استان تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جلسه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تجلیل از بازنشستگان دانشگاه مطرح کرد؛

توسعه و پیشرفت دانشگاه در شاخصه های مختلف مدیون تالش کارکنان است

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی، معاون اداری و مالی این 

دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طی حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی 
دکتر  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  رئیس 
معرفت سیاه کوهیان به عنوان معاون 
جدید اداری و مالی این دانشگاه منصوب 

شد.
دانشگاه  رئیس  دکتر عزیز حبیبی 
محقق اردبیلی در مراسم تکریم و معارفه 
مالی  و  اداری  معاونان سابق و جدید 
این دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ 
کشور تحت تاثیر تحریم های ظالمانه 
بوده است و در وضعیت سختی قرار 
گرفتیم، گفت: با این حال با مشارکت 
همکاران در رشد و اعتالی نام دانشگاه 

تالش کردیم.
وی با بیان اینکه دکتر اردوان قربانی 
در سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه 
دادند  انجام  ای  گسترده  های  فعالیت 
الصالحات  باقیات  هایش  فعالیت  و 
است، افزود: از این پس نیز به عنوان 
مشاور رئیس دانشگاه در امور اجرایی 

فعالیت خواهد کرد و کمک حال دکتر 
سیاه کوهیان در معاونت اداری و مالی 

خواهد بود.
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون 
محقق  دانشگاه  مالی  و  اداری  جدید 
اردبیلی ضمن تقدیر از حسن اعتماد 
رئیس دانشگاه، گفت: مسئولیت معاونت 
اداری و مالی بسیار سنگین است ولی با 
توانمندی همکاران حوزه اداری و مالی 

می توانیم به نحو احسن عمل کنیم.
در حال حاضر  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط سختی در کشور حاکم است، 
ادامه داد: با کمک همدیگر در بخش های 

مختلف دانشگاه می توانیم زمینه های 
رشد و اعتالی دانشگاه را فراهم آوریم.

سابق  معاون  قربانی  اردوان  دکتر 
اداری و مالی دانشگاه نیز با بیان اینکه 
طی سال های اخیر از لحاظ تحریم ها 
و شرایط کرونایی در بدترین شرایط 
زمانی قرار گرفتیم، ولی در مقایسه با 
دانشگاه های مختلف کشور بهتر عمل 
در  همکاران  تالش  با  گفت:  کردیم، 
نیز  المللی  بین  و  ملی  شاخص های 

ارتقا یافتیم.
وی گفت: پروژه کتابخانه مرکزی که 
از سال ۱۳8۷ آغاز و طی سالیان متمادی 

به سرانجام نرسیده بود، طی سال های 
اخیر مورد بهره برداری قرار گرفت.

سایر  خصوص  در  افزود:  قربانی 
پروژه های احداث از جمله ساختمان 
دانشکده علوم اجتماعی، فاز ۲ دانشکده 
فنی و مهندسی، یادمان شهدای گمنام و 
تعمیرات نیز نهایت تالش خود را به کار 
بستیم تا در شان دانشگاه محقق اردبیلی 

عمل نماییم.
 گفتنی است در ادامه حکم دکتر 
معرفت سیاه کوهیان معاون جدید اداری 
و مالی به وی اعطا و از زحمات دکتر 
اردوان قربانی معاون سابق اداری و مالی 
دانشگاه تجلیل به عمل آمد. همچنین 
مشاور  عنوان  به  قربانی  اردوان  دکتر 
رئیس دانشگاه در امور اجرایی منصوب 

شد.
معرفت  دکتر  است  ذکر  شایان 
سیاه کوهیان استاد تمام گروه آموزشی 
محقق  دانشگاه  ورزشی  فیزیولوژی 
اردبیلی بوده و ریاست دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی و معاونت فرهنگی 
سابقه  در  را  دانشگاه  دانشجویی  و 

مدیریتی خود دارد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه انجام شد؛

انتصاب معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: در سی و ششمین 
عترت  و  قرآن  سراسری  جشنواره 
دانشجویان سراسر کشور دانشجویان 
این دانشگاه موفق به کسب ۳ رتبه برتر 

کشوری شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل با اشاره به این که 
مرحله اختتامیه این جشنواره هفتم دی 
ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر برگزار شد، تصریح کرد: در این 
محقق  دانشگاه  دانشجویان  جشنواره 
اردبیلی موفق به کسب یک رتبه اول، 
یک رتبه دوم و یک رتبه سوم کشوری 

شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی در تشریح رتبه های برتر 

کشوری دانشگاه اضافه کرد:در بخش 
هنری- رشته تذهیب نرگس سلطان زاده 
کشوری،  اول  رتبه  کسب  به  موفق 
تلخیص  رشته  پژوهشی-  بخش  در 
کتاب محمد محرمی موفق به کسب 

رتبه دوم کشوری و در بخش هنری- 
به  موفق  الماسی  خوشنویسی محمد 

کسب رتبه سوم کشوری شدند.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه محقق 
اردبیلی ضمن اشاره به انجام فعالیت های 

فرهنگی دانشگاه با در نظرگرفتن  محورهای 
موضوعی ۱۰ گانه مستخرج از سند دانشگاه 
اسالمی، اضافه کرد: به دلیل اهمیت ویژه 
توسعه فعالیت های قرآنی، در این محورهای 
۱۰ گانه محور موضوعی اول قرآن و عترت 
)ع( و ترویج فرهنگ و ارزش های اسالمی 

در نظر گرفته شده است.
فنی اصل خاطر نشان کرد: حمایت و 
توسعه برنامه های قرآنی یکی از اهداف 
اصلی و مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه است.
ششمین  و  سی  در  است  گفتنی 
عترت  و  قرآن  سراسری  جشنواره 
دانشجویان کشور، دانشگاه محقق اردبیلی 
از لحاظ تعداد رتبه برتر کشوری در بین 
دانشگاه های شمال غرب کشور بیشترین 

رتبه را به خود اختصاص داده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه :
درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با کسب ۳ رتبه برتر کشوری در جشنواره سراسری 

قرآن و عترت

مسئول دبیرخانه کمیته 
دستگاهی حمایت از 

کرسی های نظریه پردازی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

معرفی شد

از  حمایت  دستگاهی  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه محقق 

اردبیلی معرفی شد.
رئیس  مشاور  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
محقق اردبیلی در مراسم معارفه مسئول جدید دبیرخانه 
کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی این 
دانشگاه گفت: کرسی های نظریه پردازی حرکت جدید از 

شورای عالی انقالب فرهنگی است.
دکتر علی خالق خواه اضافه کرد: این کرسی ها در سه 
سطح علمی - ترویجی، نقد و مناظره و سطح نظریه پردازی 
برگزار می شود و هر یک از این سطوح امتیازات خاص 

خود را دارند.
وی اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی در این زمینه 
خوب عمل کرده است اما بیشتر همکاران در سطح علمی 
- ترویجی فعالیت می کنند که باید آنها را به سمت فعالیت 

در سطوح نقد و مناظره و نظریه پردازی سوق داد.
در این نشست از زحمات دکتر محمدرضا موالئی 
تقدیر و دکتر جواد گرجامی به عنوان مسئول جدید دبیرخانه 
کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و 

مناظره دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه خبر داد:

بررسی پرونده ۹ نفر از 
کارمندان دانشگاه در 

هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی از بررسی پرونده ۹ 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 منابع 
انسانی دانشگاه با انتصاب شاهپور زبردست به سمت 
کارشناس مسئولی، احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد سیامک امیدی و تغییر عنوان شغلی مژگان کامجو 

موافقت شد.
وی از موافقت با تبدیل وضعیت علی عبادی، فاطمه 
علیزاده و سارا موسوی نیروهای ایثارگر به رسمی  خبر 
داد و ادامه داد: همچنین در این جلسه با ارتقای رتبه 
شغلی اژدر مصروفی به مهارتی، دالور ندرتی به رتبه ۱ و 

منیژه فیضی به رتبه ۳ موافقت شد.

رئیس دانشگاه مطرح کرد:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
این  ایثارگر  و  شاهد  دانشجوی   ۲۲
در  آموزشی  برتر  معدل  دارای  دانشگاه 

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در جلسه ستاد شاهد و 
ایثارگر دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
ما در دانشگاه محقق اردبیلی در خدمت 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  از  تعدادی 
هستیم، گفت: در همین خصوص برای 
ارتقای وضعیت تحصیلی این دانشجویان 
در هر دانشکده یک نفر از اعضای هیات 
علمی به عنوان استاد مشاور تعیین شده 

است.
نیمسال،  هر  پایان  در  افزود:  وی 
وضعیت تحصیلی این دانشجویان رصد 
مشکالت  وجود  صورت  در  و  شده 
آموزشی، اقدام به برگزاری کالس های 

تقویتی می کنیم.
حبیبی با اشاره به بهره برداری از یادمان 
شهدای گمنام دانشگاه در سالجاری، ادامه 
در  نیز  یادمان  این  سازی  محوطه  داد: 
دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی آن 

به زودی آغاز خواهد شد.
یاسر شاهی مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اردبیل با بیان اینکه جامعه 
هدف ما در دانشگاه محقق اردبیلی از لحاظ 

آموزشی و تربیتی در سطح باالیی نسبت به 
سایر دانشگاه ها قرار دارند، گفت: باید با 
تالش همدیگر وضعیت فعلی دانشجویان 

شاهد و ایثارگر را  ارتقا دهیم.
راستای  در  کار  ترین  اساسی  وی 
ادای دین به شهدا و امام شهدا را تالش 
برای ارتقای وضعیت فرزندان شاهد و 
دانست  ایثارگر در حوزه های مختلف 
و افزود: تعیین استاد مشاور و برگزاری 
کالس های تقویتی برای این دانشجویان از 
سوی دانشگاه محقق اردبیلی حرکتی بسیار 

ارزشمند است.
شاهی با بیان اینکه با استفاده از تکنیک 
های خاص مشاوره باید مشکالت محدود 

تحصیلی برخی دانشجویان را نیز حل 
کنیم، ادامه داد: با توجه به شرایط دانشگاه و 
کم برخوردار بودن استان، پرداخت بدهی 
بنیاد به دانشگاه محقق اردبیلی در اولویت 

قرار خواهد گرفت.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه توجه به ارزش های شهدا یک 
وظیفه شرعی و ملی برای دانشگاه است، 
گفت: همه برنامه های فرهنگی و مذهبی 
دانشگاه با هماهنگی تمامی بخش های 

مرتبط برگزار می شود.
وی با اشاره به دیدار منظم مسئوالن 
ایثارگران،  و  شهدا  خانواده  با  دانشگاه 

افزود: تشکل ها و کانون های دانشجویی 
نیز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

فعالیت می کنند.
گروه  سرپرست  مکانی  موسی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه شهدا با تقدیم خون و 
جان خود از نظام مقدس جمهوری اسالمی 
برگزاری  کردند، گفت: هدف  دفاع  ایران 
برای  اندیشی  هم  و  تعامل  جلسه  این 
رفع چالش ها و موانع احتمالی در بحث 
تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

هزار  از حدود ۱۱  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی ۳۲۶ نفر 
دانشجوی شاهد و ایثارگر هستند، گفت: 
با بررسی های به عمل آمده در وضعیت 
سال تحصیلی  در  دانشجویان  تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹، مشاهده می کنیم که میانگین 
معدل دانشجویان شاهد و ایثارگر باالتر از 
دانشگاه  دانشجویان  همه  معدل  میانگین 

است.
و  نقل  بحث  اینکه  بیان  با  مکانی 
نیز  ایثارگر  انتقاالت دانشجویان شاهد و 
در راستای قوانین اداری انجام می شود، 
دانشجویان  اسکان  خصوص  در  افزود: 
برای ۱۰۰  نیز  ایثارگر  و  غیربومی شاهد 
درصد متقاضیان خوابگاه اختصاص یافته 

است.

۲۲ دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه محقق اردبیلی دارای معدل برتر آموزشی هستند

مراسم یادبود مرحومه بهشته پناهی کارمند دانشگاه محقق اردبیلی 
در مسجد این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم یادبود مرحومه بهشته 
پناهی کارمند حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

محقق اردبیلی در مسجد این دانشگاه برگزار شد.

برگزاری مراسم یادبود
 مرحومه بهشته پناهی کارمند 

دانشگاه محقق اردبیلی
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گفت:  کریمیان  غالم عسگر  سردار 
استکبارستیزی، ظلم ستیزی و سلطه ناپذیری 
ماهیت حرکت شهید حاج قاسم سلیمانی 

بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سردار 
غالم عسگر کریمیان در مراسم حماسه ۹ دی 
و سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی 
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب 
راه اصلی  نقشه  مقام معظم رهبری  افزود: 
شهید سلیمانی را بنام مکتب سلیمانی نام 

نهادند.
وی با بیان اینکه شاگرد مکتب انقالب 
شهید  مؤلفه های  از  یکی  بودن  اسالمی 
سلیمانی بود، تصریح کرد: شهید سلیمانی 
رئیس و مؤسس انقالب اسالمی را به خوبی 
شناخت و در این مکتب شاگردی کرد و 
انقالب  مکتب  در  آموختن  حال  در  دائماً 

اسالمی بود.

اینکه شهید سلیمانی  بیان  با  کریمیان 
از قرآن و عترت الهام گرفته بود، ادامه داد: 
مسیر حرکت شهید سلیمانی تبعیت از قرآن 

و عترت و الهام گرفتن از آنها بود و راه نشان 
داده شده است.

وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی مرد 

میادین نبرد و رشدیافته در صحنه های مبارزه 
با استکبار بود، گفت: حاج قاسم اهل حرف 
و گفتن نبود بلکه در خاکریزهای مختلف 

مشغول جهاد بود.
این آزاده و رزمنده دوران دفاع مقدس 
ادامه داد: شهید سلیمانی جهاد اکبر و جهاد 
اصغر را توأمان در کنار هم انجام می داد و 
اسالم حرکت  مکتب  اساس خط مشی  بر 

می کرد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
با  باید  دانشگاهیان  ما  گفت:  هم  اردبیلی 
پیروی از مکتب شهید سلیمانی بیش ازپیش 
به وظایف علمی، آموزشی و پژوهشی خود 

عمل کنیم.
وی با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی 
ابعاد گسترده ای دارد، تصریح کرد: باید نهایت 
تالش خود را برای افزایش اقتدار علمی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی انجام دهیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
استعدادهای دانشجویان 

در انجمن های علمی شکوفا 
می شود

استعدادهای  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
دانشجویان در انجمن های علمی شکوفا می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
دانشجویی  مجمع  اجرایی  شورای  اعضای  جلسه  در 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  دانشگاه  علمی  انجمن های 
فعالیت در انجمن های علمی موجب ترقی دانشجویان 

در حوزه های علمی و اجتماعی می شود.
وی با بیان اینکه فعالیت های ارزشمند در انجمن های 
علمی موجب ایجاد نشاط در محیط دانشجویی می شود، 
تصریح کرد: دانشگاه هم برای فعالیت بهتر دانشجویان 

زمینه های الزم را فراهم کرده است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: هم اکنون ۶۰ انجمن 
فعال  آنها  اغلب  و  می کنند  فعالیت  دانشگاه  در  علمی 

هستند.
برنامه ها  در  دانشجویان  حضور  کرد:  اضافه  وی 
پویای  نشانه  علمی  انجمن های  در  آنها  فعالیت های  و 
با  دانشجویان  که  کرده ایم  تالش  ما  و  است  دانشگاه 

کمترین مشکالت به فعالیت بپردازند.
در این جلسه احکام اعضای شورای اجرایی مجمع 
دانشجویی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی به 

آنها اعطا شد.

تجلیل از خانواده 
مرحومه دکتر مهسا پیرهاشمی 

دانشمند ۲ درصد برتر جهان

با حضور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از خانواده 
مرحومه دکتر مهسا پیرهاشمی دانشمند ۲ درصد برتر جهان 

تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با حضور در منزل پدری 
مرحومه دکتر مهسا پیرهاشمی دانشمند ۲ درصد برتر جهان، 
از فعالیت های علمی و پژوهشی وی تجلیل به عمل آورد.

حبیبی در این دیدار با بیان اینکه مرحومه دکتر مهسا 
شخصیت  دارای  ادب  و  اخالق  لحاظ  از  پیرهاشمی 
برجسته ای بود، گفت: یاد و نام ایشان همواره در دانشگاه 

محقق اردبیلی و جامعه علمی ماندگار خواهد بود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه مرحومه دکتر  
پیرهاشمی اخیرا جزو دانشمندان ۲ درصد برتر دنیا قرار 
گرفته اند، افزود: این اتفاق نشان داد با اینکه ایشان در قید 
حیات نیستند، ولی پژوهشگران دنیا از فعالیت های علمی 

وی استفاده می کنند و مورد استناد قرار می دهند.
گفتنی است در ادامه با اهدای لوح سپاس از خانواده 

مرحومه دکتر مهسا پیرهاشمی تجلیل به عمل آمد.
پیرهاشمی  مهسا  دکتر  مرحومه  شود  می  یادآور 
پژوهشگر پسادکتری دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹8 
بود و مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

خود را در دانشگاه محقق اردبیلی سپری کرده بود.

سردار کریمیان در دانشگاه محقق اردبیلی:

استکبارستیزی، ظلم ستیزی و سلطه ناپذیری ماهیت حرکت شهید سلیمانی بود

فرمانده سپاه حضرت عباس )ع( 
استان اردبیل گفت: شهید سلیمانی یک 
فرد نبود بلکه نشانه و عظمت یک تفکر 

اصیل ناب بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  اصل  سردار غالمحسین محمدی 
دوره آموزشی شمس )شاگردان مکتب 
سلیمانی( در دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان این مطلب افزود: شهید سلیمانی 
یک سیاستمدار برجسته و یک جریان 

در سطح دنیا بود.
اینکه شهید سلیمانی  بیان  با  وی 
وارد  جناحی  و  سیاسی  بازی های  به 
سلیمانی  شهید  کرد:  تصریح  نشدند، 
در مواضعشان جهت خدمت به مردم 
خیلی محکم بودند و این عامل باعث 

دانشگاه  رئیس  از سوی  طی حکمی 
محقق اردبیلی، سرپرست دانشکده کشاورزی 

و منابع طبیعی این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی 
حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر علی اشرف 
سلطانی به عنوان سرپرست جدید دانشکده 
دانشگاه  این  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

منصوب شد.
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون اداری 
مراسم  اردبیلی در  دانشگاه محقق  مالی  و 
سرپرست  معارفه  و  سابق  رئیس  تکریم 
جدید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
این دانشگاه ضمن قدردانی از زحمات دکتر 
اکبر قویدل رئیس سابق دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی، گفت: دکتر قویدل به معنای 
واقعی مدنیت، دوستی و مودت را در میان 

دانشجویان، کارمندان و اساتید برقرار کرد.
وی با بیان اینکه دکتر سلطانی نیز در 
حال  کمک  خیرین  و  حامیان  بنیاد  حوزه 
مجموعه مدیریت دانشگاه بود، افزود: امید 
می رود دکتر سلطانی با تالش بیشتر بتواند 

راه دکتر قویدل را ادامه دهد.
سرپرست  اینکه  بیان  با  کوهیان  سیاه 
جدید دانشکده در بخش خدمات رسانی به 
دانشجویان و کارکنان خدوم دانشکده به نحو 
احسن عمل کند، اظهارامیدواری کرد: دست 
به دست هم دهیم و بدون غرض ورزی و 
سوگیری و در راستای توصیه های الهی و 

جایگاه  طیف ها  تمامی  دل  در  شد 
ویژه ای داشته باشد.

عباس)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
شهید  کرد:  اضافه  اردبیل  استان 

معصومین در بحث توسعه زیرساخت ها، 
اخالقیات و منش انسانی در دانشکده گام 

برداریم.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه متاسفانه کشاورزی ما تاکنون به صورت 
سنتی بوده و استفاده از سموم و روش های 
غیراصولی آبیاری بسیار مضر است، گفت: 
باید با تغییر رویه فعلی به سمت صنعتی شدن 

بخش کشاورزی برویم.
با در کنار  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هم قرار دادن علم خودمان، اتاق فکر تولید 
محصوالت کشاورزی را در دانشکده ایجاد 

دارند  درخشانی  تاریخچه  سلیمانی 
وی خلوص  از خصوصیات  یکی  و 
و  معیار حق  و  بوده  والیت مداری  و 

حقانیت را همیشه در نظر می گرفت.

کنیم، افزود: امروز نوبت جهاد علمی علما 
و اساتید است و این خصوص دانشگاه باید 

پیشگام باشد.
سرپرست  سلطانی  اشرف  علی  دکتر 
جدید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
از  تقدیر  ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه، گفت: همه  رئیس  اعتماد  حسن 
روسای سابق دانشکده فعالیت های ارزنده 
این  از  رود  می  امید  و  اند  داده  انجام  ای 
و  خالقیت  نوآوری،  جدیت،  با  نیز  پس 
بهره گیری از ظرفیت عظیم اعضای هیات 
علمی و کارمندان در یک فضای همدلی و 
دوستی توام با حفظ شان و منزلت همکاران 
و دانشجویان گام های ارزنده ای در راستای 

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این دوره گفت: 
شهید  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سلیمانی را برای نسل جوان یک الگوی 

ارزشمند معرفی کردند.
سلیمانی  شهید  کرد:  اضافه  وی 
در  را  استکبارستیزی  و  ظلم ستیزی 

میدان عمل به ما نشان داد.
با بیان اینکه باید خود را  حبیبی 
آماده  استکبارستیزی  با  مبارزه  برای 
بخواهیم  ما  اگر  کرد:  تشریح  کنیم، 
باید  باشیم  سلیمانی  مکتب  پیروی 
ضریب اقتدار خود را افزایش دهیم و 
برای این کار باید در حوزه های علمی، 
تقویت  را  خود  فناوری  و  پژوهشی 

کنیم.

توسعه دانشکده برداریم.
دکتر اکبر قویدل رئیس سابق دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه نیز با بیان 
اینکه در مدت مسئولیت در حد توان در 
بنده  بودم، گفت: هدف  دانشکده  خدمت 
همدلی و تالش بر مدیریت بر ذهن ها و 

قلب ها بود.
اینکه تعمیرات بخشی از  بیان  با  وی 
سالیان  طی  دانشکده   ۲ شماره  ساختمان 
با  رود  می  امید  افزود:  شد،  انجام  گذشته 
مابقی  تعمیرات  مناسب  های  برنامه ریزی 
شماره ۳  ساختمان  و  شماره ۲  ساختمان 

دانشکده در سال آتی انجام گیرد.
قویدل با بیان اینکه گلخانه دانشکده 
نیازهای اساسی ما است، ادامه داد:  جزو 
امید می رود با نظر مساعد هیات رئیسه 
دانشگاه، عملیات ساخت این مجموعه نیز 

فعال شود.
رئیس سابق دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: با 
فعالیت همکاران در مرزعه دانشگاه نیز ثابت 
کردیم که دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

می تواند علم را به عمل تبدیل کند.
گفتنی است در ادامه حکم دکتر علی 
اشرف سلطانی به عنوان سرپرست جدید 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
محقق اردبیلی به وی اعطا و از خدمات دکتر 

اکبر قویدل تقدیر شد.

فرمانده سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل:

شهید سلیمانی نشانه و عظمت یک تفکر اصیل ناب بود

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛

سرپرست جدید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
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مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  گفت: 
کتابخانۀ   ۲8۲ بین  در  اردبیلی  محقق 
کتابخانه ها  آمار  سامانۀ  زیرپوشش 
کسب  شایسته  جایگاه های  ایرانداک 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
تصریح  شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  کرد: 
ای  مقایسه   گزارش  ایران،  اطالعات 
از استانداردهای مربوط به کتابخانه ها 
و  ایران  عالی  آموزش  مؤسسات  در 
پوشش  تحت  کتابخانه های  وضعیت 
را  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

منتشر کرد.
وی با بیان اینکه ایرانداک وضعیت 
۱۰۵ کتابخانۀ زیرپوشش وزارت علوم 
بر  تحصیلی ۱۳۹8-۱۳۹۹  در سال  را 
پایۀ داده های سامانۀ آمار کتابخانه  ها با 
دو استاندارد مقایسه کرده است، افزود: 
استانداردها،  با  ها  کتابخانه   مقایسۀ 
وضعیت آن ها را بر پایۀ »استانداردهایی 
برای کتابخانه  ها در مؤسسات آموزش 
عالی ایران: کمیسیون نظام اطالع  رسانی 
»استانداردهایی  و  فناوری«  و  علم 
عالی:  آموزش  در  ها  کتابخانه   برای 

ACRL« نشان می  دهد.
در  داد:  ادامه  شیران  شهبازی 
برای  »استانداردهایی  از  گزارش  این 
آموزش  مؤسسات  در  ها  کتابخانه  
و  درون داد  سنجۀ   ۱۵ ایران«  عالی 
به  مقایسه  در  برون داد  سنجۀ  چهار 
کار رفته اند و از »استانداردهایی برای 
کتابخانه  ها در آموزش عالی )ای. سی. 
کار  به  برآیند  سنجۀ   ۲۱ نیز  ال.(  آر. 

رفته  اند.

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
تصریح کرد: در این گزارش، بر اساس 
مدل مقایسۀ کتابخانه  ها با استانداردها، 
در  کتابخانه ها  برای  استانداردهایی 
مؤسسات آموزش عالی ایران، کتابخانۀ 
مرکزی و مرکز اطالع  رسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی در زیربخش هزینه کرد 
به  خارجی  و  داخلی  منابع  خرید 
مؤسسه،  عمومی  هزینه  ای  اعتبارات 
سازمانی«  اثربخشی  »شاخص  های 
بین  در  را  دّوم  رتبۀ  ۲۱درصد،  با 
وزارت  زیرپوشش  کتابخانۀ   ۱۰۵
تحصیلی ۱۳۹8-۱۳۹۹  در سال  علوم 
روابط  زیربخش  در  و  کرده  کسب 
کارکنان  ای  شاخص ه  »نسبت  بیرونی 
با ۷.۱8 درصد،  نیز  بیرونی«  روابط  و 
بعد از مرکز تحقیقات سیاست علمی 

بنیادی،  کشور، پژوهشگاه دانش  های 
پژوهشگاه بین  المللی زلزله  شناسی و 
مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شیراز، 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایۀ 
زنجان، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  شریف، 
و  هوافضا  پژوهشگاه  قم،  دانشگاه 
دانشگاه اصفهان، در بین ۱۰۵ کتابخانۀ 
جایگاه  علوم  وزارت  زیرپوشش 
دوازدهم کشور را در این شاخص به 

خود اختصاص داده است.
نیز  نکته  این  ذکر  داد:  ادامه  وی 
آمار  چکیدۀ  که  است  اهمیت  حائز 
کتابخانه های سال تحصیلی ۱۳۹8-۹۹ 
وضعیت کتابخانه ها را بر پایۀ استاندارد 
مدل  می دهد،  نشان   NISO Z3۹.7
از  نیز  کتابخانه ها  آمار  چکیدۀ  ارائۀ 
کتاب ARL Statistics گرفته شده 

است که آمار کتابخانه های دانشگاهی و 
غیردانشگاهی عضو انجمن کتابخانه های 
با  تحصیلی  سال  هر  در  را  پژوهشی 
پیشنه ای بیش از ۱۰۰ سال منتشر می  کند.
این  بر  افزود:  شیران  شهبازی 
علوم  پژوهشگاه  رتبه  بندی  نتایج  پایه، 
از  حاکی  ایران  اطالعات  فناوری  و 
مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ  که  است  آن 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
سامانۀ  زیرپوشش  کتابخانۀ   ۲8۲ بین 
آمار کتابخانه ها، در زیربخش هزینه کرد 
نخست  جایگاه  در  داخلی  منابع  برای 
منابع  برای  هزینه  کرد  زیربخش  در  و 
گرفته  قرار  هفتم  جایگاه  در  خارجی 
است و همچنین، در رتبه  بندی مساحت 
تاالر مطالعه در کتابخانه  ها نیز، در بین 
آمار  سامانۀ  زیرپوشش  کتابخانۀ   ۲8۲
کتابخانه ها، حائز رتبۀ سیزدهم شده است.

کسب جایگاه های شایسته توسط کتابخانۀ مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی
 در بین ۲۸۲ کتابخانه زیرپوشش سامانۀ آمار کتابخانه ها ایرانداک

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

شهید سردار سلیمانی تمام 
وجود خود را وقف اسالم و 

والیت فقیه کرده بود

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل گفت: شهید سردار 
و  اسالم  وقف  را  خود  وجود  تمام  سلیمانی 

والیت فقیه کرده بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت 
مراسم  در  حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم  
سردار  شهادت  سالگرد  دومین  بزرگداشت 
سلیمانی در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه اهل نماز و سجده بودن از ویژگی های بارز 
شهید سردار سلیمانی بود، گفت: شهید سردار 
سلیمانی تمام وجود خود را وقف اسالم، قرآن، 

اهل بیت و والیت فقیه کرده بود.
سردار  از  اسالم  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: دشمن همواره  داشتند،  سلیمانی هراس 

نخبگان ما را مورد هدف خود قرار می دهد.
حسنی با تاکید بر اینکه سردار سلیمانی اهل 
حزب و جناح نبود، تصریح کرد: سردار سلیمانی 
فقط و فقط به ولی فقیه زمان تعلق خاطر داشت 

و تا آخر نیز با والیت ماند.
دیگر  از  زنی  سینه  و  مداحی  است  گفتنی 

برنامه های این مراسم بود.

برگزاری مراسم 
عزاداری سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( 
در دانشگاه محقق اردبیلی

حضرت  شهادت  سالروز  عزاداری  مراسم 
محقق  دانشگاه  مسجد  در  زهرا)س(  فاطمه 

اردبیلی برگزار شد.
مراسم  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز  عزاداری 
شد.  برگزار  دانشگاه  این  مسجد  در  زهرا)س( 
و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  زیارت  قرائت 

مداحی از دیگر بخش های این مراسم بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
بیانیه ای به مناسبت سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین  بیانیه  متن 

عبداهلل حسنی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دو سال از آسمانی شدن سردار 
دل ها حاج قاسم سلیمانی گذشت؛ 
روز  از حساب  آن  داغ  که  سال  دو 
و ماه فراتر رفته و وسعت ابدی پیدا 
سردار  روزی  چنین  در  است.  کرده 
قاسم  حاج  اسالم،  امت  سرافراز 
سلیمانی به آرزوی دیرینه اش رسید و 
از وصال معشوقی که عمری میدان به 
میدان و سنگر به سنگر در طلبش روز 
و شب نداشت کامیاب شد و مدال 
پرافتخار شهادت را بر سینه آویخت.

و  پرورش یافته  سلیمانی  شهید 

شاگرد راستین مکتب امام خمینی )ره( 
بود و در این مسیر چنان پیش رفت 
که خود کسوت استادی بر تن کرده 
به  تبدیل  مجاهدتش  و  زندگی  و 
سلیمانی«  »مکتب  نام  با  الگو  یک 
اسالم،  مکتب  ذیل  که  مکتبی  شد؛ 
اهل بیت علیهم السالم و امام خمینی 
است.  قابل تعریف  علیه  رحمت اهلل 
مهم ترین ویژگی این مکتب به تعبیر 
رهبر معظم انقالب عبارت است از: 
با  عمل  شدت  اخالص،  و  صدق 
عطوفت  مقابل  در  اشرار  و  دشمنان 

و  مظلومین  به  نسبت  مهربانی  و 
مستضعفین، تلفیق شجاعت در میدان 
استکبارستیزی،  عقالنیت،  با  رزم 
پاسداری از منافع ملی در عین توجه 
به مصالح امت اسالم، رعایت حدود 
شرایط  سخت ترین  در  حتی  الهی 
در  جناح گرایی  از  پرهیز  جنگی، 
مهم تر  همه  از  و  انقالبی گری  عین 
را  او  که  مردم داری  و  والیت مداری 
این  که  بود  ساخته  قلب ها  محبوب 
محبوبیت بی نظیر در تشییع باشکوه 
و  ایران  در  واالمقام  شهید  آن  پیکر 

در  او  پاسداشت  مجالس  نیز  و  عراق 
اقصی نقاط دنیا بالعیان مشاهده شد تا 
اثبات کند که راه سلیمانی با شهادت او 
به پایان نرسیده و »شهید سلیمانی« برای 
دشمنان خطرناک تر از »سردار سلیمانی« 

خواهد بود.
شهادت  سالروز  آستانه  در  اینک 
شهید  اسالم،  لشکر  پرافتخار  سردار 
تمام  با  هم زمان  سلیمانی  قاسم  حاج 
نیز  کشور  دانشگاهیان  جامعه  جهان، 
به  و  می دارند  گرامی  را  او  نام  و  یاد 
می فرستند.  و سالم  درود  پاکش  روان 
نمایندگی  به  اینجانب  راستا  در همین 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  از مجموعه 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل فرارسیدن سالگرد شهادت شهید 
سلیمانی را به جامعه دانشگاهیان به ویژه 
اساتید، دانشجویان، کارکنان و کارمندان 
دانشگاه های استان تسلیت عرض نموده 
شهید  آن  برای  متعال  خداوند  از  و 
واالمقام غفران و رحمت الهی مسئلت 

می کنم.

بیانیه به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
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معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان 
بسیج اساتید کشور گفت: مکتب فاطمی به 
ما پیام می دهد که تنها راه مقابله با تحریف 
جهاد تبیین است و بزرگترین سنبل جهاد 

تبیین فاطمه زهرا )س( است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر حسین عبداللهی فر در چهارمین وبینار 
از سلسله نشست های ماهانه آزاد اندیشی 
پیرامون موضوعات روز با موضوع: جهاد 
تبیین؛ جهاد نخبگان در جنگ روایت ها 
افزود: توفیق در جهات دیگر منوط به جهاد 
تبیین است و اولین تبیین گر نیز خداوند 
متعال است. قرآن کریم »تِبْیاناً لُِکلِّ َشْی« بوده 
و تمام آیات و سوره های قرآن تبیین است و 
در ۶۰۰ آیه در خصوص جهاد مطلب وجود 
دارد؛ جهاد یعنی تالشی با تمام وجود که در 

مقابل دشمن صورت می گیرد.
وی افزود: زمانی که دشمنان می خواهند 
اعمال، رفتار و کنش های مارا در راستای 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دو طرح پژوهشی 
تقاضامحور اعضای هیات علمی این 
دانشگاه به عنوان  »طرح های برگزیده 

کشوری در سال ۱۴۰۰« شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  اعالم  با  سیف  زاده  داود  دکتر 
به  نهادن  ارج  راستای  در  افزود:  خبر 
در  علمی  هیات  اعضای  فعالیت های 
جهت حل معضالت منطقه و همچنین 
تقویت ارتباط دانشگاه  ها و پژوهشگاه  
های هر استان با بخش  های مختلف 
علوم،  وزارت  صنعت،  و  جامعه 
چهارمین  برای  فناوری  و  تحقیقات 
سال متوالی اقدام به شناسایی طرح های 

سالح  از  کنند  هدایت  خودشان  منافع 
و  می کنند  استفاده  تحریف  بنام  مشترکی 
تنها راه مقابله با تحریف، تبیین است. از اول 
خلقت توسط شیطان و تا به امروز توسط 
روایت  تحریف  با  امویان  حاکمانی چون 
مواجه بوده ایم و در صدر اسالم بیشترین 
تحریف ها صورت گرفته است و تحریف 
ها سالح استراتژیک پایه گذاری برای ساخت 

آینده قلمداد  شده است.
عبداللهی فر گفت: الزم است در هر 
عرصه بصیرت الزم را کسب کنیم، و هنر 
امام خمینی )ره( در این بود که مقابله و قیام را 
در راستای تبیین قرار داد تا مقاومت از فردی 
بصورت ملی دربیاید و گفت: اگر تنها باشیم 
حذف خواهیم شد و اقدام به صدور انقالب 
به دیگر کشورها نمود، و ما نیز در مکتب 

حاج قاسم این جهاد تبیین و صدور انقالب 
را کمتر مورد توجه قرار داده  ایم، حاج قاسم 
معتقد به جنگ روایت ها بود، شهید سلیمانی 
همانگونه که قهرمان جنگ سخت است؛ 

قهرمان جهاد تبیین است.
تبیین  عبداللهی فر چهار اصل جهاد 
را اینگونه تصریح کرد: ۱. پاسخ به شبهات 
دشمن یعنی اعتقاد به پدافند ۲.بیان ریشه 
شبهه با عملیات آفندی و پرده برداری از 
عامالن ایجاد کننده شبهه ۳. روایت به موقع و 
صحیح  ۴.جلوگیری از امکان تحریف وقایع 
همچون اعالم نابودی حکومت داعش بعد از 
سه ماه که توسط شهید حاج قاسم سلیمانی 

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

و پاسخ خاتمه یافت.

برگزیده کرد و پس از ارزیابی طرح های 
اخیر،  در یک سال  اجرا شده  پژوهشی 
طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور معرفی شدند.

وی افزود: در این ارزیابی دو طرح 
پژوهشی بین سازمانی از دانشگاه محقق 
اردبیلی شامل طرح دکتر محمد حسن 
زاده محمودآباد با موضوع »اجرای طرح 

استقرار مدیریت بهره وری در اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل« 
و طرح دکتر رضا رضالو با عنوان »کاوش 
باستان شناختی قلعه قیزیل قیه احمد بیگلو 

مشگین شهر« در این لیست قرار گرفتند.
سیف  زاده تصریح کرد: در راستای 
محور  جامعه  دانشگاه  شعار  تحقق 
و  جامعه  با  دانشگاه  ارتباط  ارتقای  و 
صنعت، در یک سال گذشته بیش از ۱۷.۵ 
میلیارد ریال قرارداد طرح بین سازمانی با 
دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی 
منعقد شده و تاکنون ۴۵ نفر از اساتید در 
راستای حل معضالت جامعه و صنعت 
به فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه 

اعزام شده اند.

معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید کشور:

بزرگترین سنبل جهاد تبیین حضرت فاطمه زهرا )س( است

انتخاب دو طرح پژوهشی تقاضامحور اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
به عنوان طرح های برگزیده کشوری در سال ۱۴۰۰

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان فرهنگ میکائیلی ، دکتر بیژن ظهیری و دکتر یوسف کمالی  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

رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنگره 3400 شهید 
استان اردبیل:

دانشگاه ها در کمیته علمی کنگره 
۳۴۰۰ شهید استان اردبیل مشارکت 

داشته باشند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس کمیته علمی 
و پژوهشی کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل گفت: همه 
دانشگاه ها در کمیته علمی و پژوهشی این کنگره مشارکت 

داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در جلسه هماهنگی کمیته علمی و پژوهشی کنگره ۳۴۰۰ 
شهید استان اردبیل با بیان این مطلب افزود: فعالیت های 
باشد و همه  با احساس مسئولیت  کمیته علمی همراه 
دانشگاه ها در انجام امور مربوط به پیشبرد اهداف کنگره 

کمک کنند.
ضمن تصویب برنامه های مربوط به کمیته علمی 
و پژوهشی کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل مقرر شد 
همایش ملی با محوریت شهدا و با تاکید بر سبک زندگی 

شهدا در سال ۱۴۰۱ برگزار شود. 
گفتنی است در این جلسه اعضای کنگره به ارائه نکته 
نظرات خود جهت پیشبرد موثر اهداف کمیته علمی و 

پژوهشی پرداختند.

کسب رتبه ج توسط نشریه 
 Journal of Research in

Psychopathology در ارزیابی 
سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات

 علمی وزارت علوم،
 تحقیقات و فناوری

 Journal of Research in نشریه  مدیرمسئول 
Psychopathology از کسب رتبه ج توسط این نشریه 
در ارزیابی سال ۱۳۹۹ کمیسیون نشریات علمی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد نریمانی 
با اعالم این خبر گفت: صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه 

محقق اردبیلی بوده و به زبان انگلیسی منتشر می شود.
این نشریه به سردبیری دکتر سجاد بشرپور و مدیر 
مسئولی دکتر محمد نریمانی به صورت فصلنامه منتشر 

می شود.

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

احساس تعهد و رویکرد جهادی برای رقابت علمی در عرصه جهانی 
ضروری است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:


