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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:

تداوم حضور موفق دانشگاه محقق اردبیلی
 در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ دانشگاه های جوان دنیا

»دانشگاه  ملی  همایش  اولین 
با  انقالب«  دوم  گام  در  آرمانی 
سخنرانی آیت اهلل دکتر سید حسن 
عاملی نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اردبیل و به میزبانی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر سید حسن  آیت اهلل  دانشگاه، 
عاملی نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اردبیل ۱۸ بهمن در اولین 
در  آرمانی  »دانشگاه  ملی  همایش 
گام دوم انقالب« گفت: باید عصاره 
مقاالت این همایش به منشوری برای 
برآورده شدن آرزوی ملت و اساس 
علوم،  وزارت  در  تصمیم گیری 

تحقیقات و فناوری تبدیل شود.
از  یکی  اینکه  بابیان  وی 
ویژگی های دانشگاه آرمانی این است 
که دانشگاه پایاپای تحوالت علمی 
دنیا حرکت کند، تصریح کرد: تنها راه 
برای حفظ حاکمیت ملی، تمامیت 
ارضی و جایگاه بین المللی کشور علم 
است و بزرگ ترین عظمت انقالب 

اسالمی، خدمات علمی است.
عاملی بابیان اینکه رتبه شایسته 
آرمانی  دانشگاه  نشان  بین المللی 
آرمانی  دانشگاه  کرد:  اظهار  است، 
باید بهترین اساتید را داشته باشد 
و معامله روی علم و اساتید ممنوع 

است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل 
اضافه کرد: دانشگاه آرمانی باید در 
مسیر حل مشکالت جامعه حرکت 
صنعتی  و  علمی  گره های  و  کند 

جامعه را باز کند.
اینکه  بابیان  اردبیل  امام جمعه 

سالم  فضای  باید  آرمانی  دانشگاه 
باید  داد:  ادامه  باشد،  داشته  تربیتی 
و  بزند  موج  تعلیم  در  عقالنیت 
و  بوده  فرهنگی  جریان  دانشگاه 
برای خانواده ها امانت داری کند زیرا 
دانشجویان دست دانشگاه و اساتید 

امانت هستند.
از  را  سیاسی  بصیرت  عاملی 
آرمانی  دانشگاه  ویژگی های  دیگر 
برشمرد و تصریح کرد: دانشگاهیان 
در دانشگاه آرمانی باید با معادالت 

در  و  شده  آشنا  دنیا  سیاسی 
جنگ نرم به پیاده نظام دشمن 

بدل نشوند.
حجت االسالم والمسلمین 
دفتر  رئیس  رستمی  مصطفی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
رهبری در دانشگاه های کشور با 
حضور مجازی در این همایش 
گفت: توجه به نقش دانشگاه در 
مأموریت های گام دوم انقالب 
اسالمی اتفاق ارزشمندی است 
که دانشگاه محقق اردبیلی به آن 

پرداخته است.
بیانیه  اینکه در  بابیان  وی 
به  اسالمی  انقالب  دوم  گام 
گذشته، به انقالب اسالمی و به 

دستاوردهای انقالب اسالمی اشاره 
دشمنان  کرد:  تصریح  است،  شده 
نسبت به اثرات و الگودهی انقالب 
اسالمی به ملت های تحت استعمار 

دلیل  همین  به  شده اند  آگاه  دنیا 
دشمنی آنها فزون تر شده است.

رستمی بابیان اینکه مقام معظم 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری 
اسالمی ۷ محور را بیان کرده اند که 
همه آنها به نوعی متوجه دانشگاه ها 
است، تشریح کرد: دانشگاه آرمانی 
حامل مأموریت های مهم کشور در 
پیشبرد اهداف بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی است و باید موتور پیش برنده 

کشور به آن اهداف باشد.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های کشور 
اضافه کرد: دانشگاه آرمانی دانشگاهی 
است که از نظر علمی پیشرو و در 

تربیت کادر موردنیاز انقالب اسالمی 
پیشگام باشد.

رستمی اظهار کرد: تربیت کادر 
دارای صالحیت برای مدیریت در 
جامعه اسالمی نیازمند لوازمی است 
که تعهد و تخصص لوازم آن هستند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: این همایش 
به ابتکار و پیشنهاد آیت اهلل عاملی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

اردبیل برگزار می شود.

وی بابیان اینکه امام خمینی)ره( 
و  تحوالت  همه  مبدأ  را  دانشگاه 
کارخانه انسان سازی توصیف کردند 
مورد  در  سخن  بهترین  شاید  که 

دانشگاه آرمانی باشد، تصریح کرد: 
مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام 
را  محور   ۷ اسالمی  انقالب  دوم 
مطرح کردند که در همه آنها دانشگاه 

نقش آفرین است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ابراز امیدواری کرد: این همایش، در 
مورد دانشگاه آرمانی گفتمان سازی 
کند تا در سال های آینده شاهد ارائه 
مدل های مناسبی برای دانشگاه باشیم.
لمسلمین  ا م و سال ال حجت ا
نهاد  رئیس  حسنی  عبداهلل 
نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل 
و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
دانشگاه  در  رهبری  معظم 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق 
دانشگاه آرمانی باید بر پایه علم 
و عمل تأسیس شود تا بتواند با 
علم خود، مشکالت جامعه را 

مرتفع کند.
دانشگاه  اینکه  بابیان  وی 
که  است  دانشگاهی  آرمانی 
بتواند سرنوشت و آینده کشور 
را تأمین کند، اضافه کرد: هر 
کرده  پیشرفت  که  کشوری 
است با علم به این مهم دست 

پیدا کرده است.
حسنی بابیان اینکه تربیت نسل 
مهم  مسئولیت های  دیگر  از  سالم 
داد:  ادامه  است،  آرمانی  دانشگاه 

در  اسالمی  و  دینی  مبانی  ترویج 
مهم  مأموریت های  از  هم  جامعه 

دانشگاه آرمانی است.
رئیس  حسن زاده  محمد  دکتر 
اولین همایش ملی »دانشگاه آرمانی 
در گام دوم انقالب« و رئیس دانشکده 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
سازمانی  رفتار  گفت:  هم  اردبیلی 
توانمندسازی  آرمانی،  دانشگاه  و 
فرهنگی و دانشگاه آرمانی، دین و 
دانشگاه آرمانی، ارتباطات بین المللی 
و دانشگاه آرمانی، توسعه پایدار و 
دانشگاه  و  بانوان  آرمانی،  دانشگاه 
و  مشاوره  و  روان شناسی  آرمانی، 
و  تربیتی  فلسفه  آرمانی،  دانشگاه 
دانشگاه آرمانی، تاریخ و ادبیات و 
آرمانی  دانشگاه  و  آرمانی  دانشگاه 
این  محورهای  سیاسی  بصیرت  و 

همایش بودند.
دیگر  هدف  کرد:  اضافه  وی 
این همایش، حساس کردن جامعه 
محورهای  به  نسبت  دانشگاهی 
بدنه  باید  و  است  همایش  این 
آموزش عالی کشور بازتعریفی در 
مأموریت هایش داشته باشد تا از نگاه 
تک بعدی علمی به نگاه جامع برسد.

ملی  همایش  اولین  رئیس 
»دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب« 
از  بیش  همایش  این  در  داد:  ادامه 
۱۰۰ مقاله از ۲۰ دانشگاه کشور مورد 

پذیرش قرار گرفت.
تعدادی  که  می شود  یادآور 
پنل  به صورت  ارسالی  از مقاالت 
تخصصی در این همایش ارائه و 

از مقاالت برگزیده تجلیل شد.

در دانشگاه محقق اردبیلی؛

اولین همایش ملی »دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب« برگزار شد

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

که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
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از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
جمع  در  دانشگاه  این  حضور  تداوم 
دانشگاه های برتر جوان جهان بر اساس 
نتایج رتبه بندی منتشره توسط موسسه 

تایمز برای دومین سال پیاپی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی ۲۸ بهمن از تداوم حضور این 
دانشگاه در جمع دانشگاه های برتر جوان 
جهان بر اساس نتایج رتبه بندی منتشره 
توسط موسسه تایمز برای دومین سال 
پیاپی خبر داد و گفت: امسال ۴۱ دانشگاه 
ایرانی موفق به ورود به رتبه بندی تایمز 
۲۰۲۲ دانشگاه های جوان دنیا شده اند 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دراین بین  که 
تمام  بین  در  رتبه ۸  کسب  به  موفق 
دانشگاه های ایرانی و رتبه شایسته ۲ در 
بین دانشگاه های جامع وابسته به وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری شده است.
رتبه بندی،  این  در  افزود:  وی 
دانشگاه های با عمر تأسیس کمتر از ۵۰ 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از ارتقای ۳ پله ای رتبه  
این دانشگاه در بین دانشگاه های جامع 
کشور در آخرین رتبه بندی دانشگاه های 
جهان اسالم توسط موسسه  ISCدر 

سال ۲۰۲۱ خبر داد.
معاون  زاده  سیف  داود  دکتر 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
اردبیلی ۲۵ بهمن از ارتقای ۳ پله ای 
رتبه این دانشگاه در آخرین رتبه بندی 
 Islamic( دانشگاه های جهان اسالم
 )World University Rankings
بر  گفت:  و  داد  در سال ۲۰۲۱ خبر 
موسسه  توسط  منتشره  نتایج  اساس 
 ۵۸ کل  در   ،۲۰۲۱ سال  در   ISC
دانشگاه از ایران در میان ۳۹۸ دانشگاه 

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
کسب رتبه اول منطقه سه آمایش آموزش 
عالی کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی 

در ثبت پیشنهاده خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر حبیب شهبازی شیران با اعالم این 
خبر افزود: بنا بر اعالم پژوهشگاه علوم 
»ایرانداک«،  ایران  اطالعات  فناوری  و 
دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پیشنهاده 
در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مناطق 
آمایش آموزش عالی کشور معرفی شدند 
آمایش  سه  منطقه  در  براین اساس،  که 
محقق  دانشگاه   کشور،  عالی  آموزش 
اردبیلی با ۱۰۳۷ شمار ثبت پیشنهاده رتبه 

نخست را کسب کرد.
وی افزود: بر پایه قانون پیشگیری و 

سال مدنظر هستند و علیرغم افزایش 
ایرانی  دانشگاه های  تعداد  قابل توجه 
حاضر در این رتبه بندی از ۲۶ به ۴۱، 
جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در بین 
وزارت  به  وابسته  جامع  دانشگاه های 
علوم، تحقیقات و فناوری از رتبه ۳ به 

رتبه ۲ ارتقا یافته است.
رتبه بندی  در  اینکه  بابیان  حبیبی 
تایمز ۲۰۲۲ دانشگاه های جوان جهان، 

برتر از ۲۸ کشور اسالمی قرار دارند که 
دراین بین دانشگاه محقق اردبیلی در 
بازه رتبه ای ۲۰۰+ در بین دانشگاه های 

جهان اسالم قرار گرفته است.

مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی )مصوب 
اسالمی(  شورای  مجلس   ۱۳۹۶ سال 
سال  )مصوب  آن  اجرایی  نامه  آیین   و 
دانشگاه ها،  همه  هیئت وزیران(؛   ۱۳۹۸
پژوهشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، 

دانشگاه محقق اردبیلی موفق به کسب 
رتبه جهانی ۱۵۷ در بین ۷۹۰ دانشگاه 
از سراسر دنیا شده است، تصریح کرد: 
در این رتبه بندی دانشگاه علوم و ادبیات 
پاریس) )PSL( موفق به کسب رتبه 

نخست جهان شده است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
برای  تایمز  موسسه  کرد:  خاطرنشان 
رتبه بندی دانشگاه های جوان دنیا همان 

وی افزود: در سال ۲۰۲۰ در کل 
در  حاضر  ایرانی  جامع  دانشگاه   ۱۹
رتبه بندی فوق، رتبه بهتری نسبت به 
کرده  کسب  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

پژوهشی و فناوری کشور باید تمام متن 
پایان نامه ها  و  )پروپوزال ها(  پیشنهاده ها 
و  دانشجویان  )پارساهای(  رساله های  و 
دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی خود را 
که بدون طبقه بندی هستند،  در سامانه های 

شاخص های مورداستفاده برای رتبه بندی 
دانشگاه های جهان شامل آموزش)با وزن 
۳۰ درصد(، پژوهش)با وزن ۳۰ درصد(، 
ارجاعات)با وزن ۳۰ درصد(، چشم انداز 
درآمد  و  درصد(  وزن ۷.۵  بین المللی)با 
صنعتی)با وزن ۲.۵درصد( را استفاده کرده 

است.
رتبه بندی  این  برای  گفت:  وی 
بازه  در  شده  چاپ  مقاالت  اطالعات 
زمانی سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ و ارجاعات 
به مقاالت در بازه سال های ۲۰۱۶-۲۰۲۱ 

استفاده شده است.
حبیبی تداوم حضور و ارتقای جایگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی های 
حاصل  را  مختلف  بین المللی  و  ملی 
تالش  مدیران،  منسجم  برنامه ریزی 
دسته جمعی اساتید، کارکنان، دانشجویان و 
حمایت های مادی و معنوی مراجع استانی 
و ملی دانست و اظهار امیدواری کرد که 

این روند ادامه دار باشد.

سال  در  تعداد  این  درحالی که  بودند، 
۲۰۲۱ به ۱۶ دانشگاه جامع کاهش پیدا 
کرده است که حاکی از ارتقای ۳ پله ای 
جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در بین 
وزارت  به  وابسته  جامع  دانشگاه های 

علوم، تحقیقات و فناوری است.
در  کرد:  خاطرنشان  زاده  سیف 
این رتبه بندی از شاخص های پژوهش 
وزن  نوآوری)با  درصد(،  وزن۶۰  )با 
 ۱۰ وزن  آموزش)با  درصد(،   ۱۵
بین المللی)با  فعالیت های  و  درصد( 
استفاده شده و فقط  وزن ۱۵ درصد( 
شده اند  رتبه بندی  وارد  دانشگاه هایی 
که در سه سال اخیر حداقل ۵۰۰ سند 
 Web Of Science علمی در پایگاه

ثبت کرده باشند.

ایران  اطالعات  فناوری  پژوهشگاه علوم و 
)ایرانداک( همانندجویی و ثبت کنند.

برای انجام این قانون، ایرانداک »سامانه 
ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده« را در 
 SABT.IRANDOC.AC.IR نشانی 
راه اندازی کرده است که در سال تحصیلی 
آن  با  مؤسسه   ۴۵۸ روی هم   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
همکاری داشته و نزدیک به ۷۰ هزار پارسا 
و بیش از ۴۷ هزار پیشنهاده را در آن ثبت 

کرده اند.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
نیز   ۱۳۹۸-۱۳۹۹ تحصیلی  سال  در  کرد: 
دانشگاه محقق اردبیلی، رتبه نخست ثبت 
پیشنهاده را هم در منطقه سه آمایش آموزش 
عالی و هم در بین دانشگاه های کشور به دست 

آورده است.

رئیس دانشگاه خبر داد:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

تداوم حضور موفق دانشگاه محقق اردبیلی
 در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ دانشگاه های جوان دنیا

ارتقای ۳ پله ای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در بین دانشگاه های جامع کشور 
در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم در سال ۲۰۲۱

کسب رتبه اول منطقه سه آمایش آموزش عالی کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت پیشنهاده

کسب رتبه ب توسط 
 Research in نشریه

 sport management
and marketing در 

ارزیابی کمیسیون نشریات 
علمی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

 Research in sport نشریه  مدیرمسئول 
management and marketing از کسب رتبه ب 
توسط این نشریه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۹خبر داد.
مهرداد  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
محرم زاده ۲۷ بهمن با اعالم این خبر افزود: صاحب امتیاز 
این نشریه دانشگاه محقق اردبیلی بوده و به زبان انگلیسی 

منتشر می شود.
و  مدیرمسئولی  به  نشریه  این  شود  می  آور  یاد 
سردبیری دکتر مهرداد محرم زاده و مدیر اجرایی دکتر 
نسرین عزیزیان کهن  به صورت فصلنامه منتشر می شود.

برگزاری وبینار دانش افزایی 
با عنوان اصول تعلیم و 
تربیت اسالمی سطح ۲

 در دانشگاه محقق اردبیلی

وبینار دانش افزایی با عنوان اصول تعلیم و تربیت 
اسالمی سطح ۲ در دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دوره ضیافت 
اندیشه اساتید در قالب وبینار دانش افزایی با عنوان »اصول 
تعلیم و تربیت اسالمی سطح ۲ « با ثبت نام و حضور ۵۰ 
نفر از اساتید دانشگاه محقق اردبیلی از ۹ تا ۱۳ بهمن ماه  

سال جاری برگزار شد.
این دوره با هدف ارتقای علمی، نگرشی و مهارتی 
اعضای هیأت علمی در زمینه تعلیم و تربیت اسالمی 
و زمینه سازی برای ایفای مؤثرتر نقش تربیتی آنها در 
دانشگاه ها برگزار شد و دکتر سید حمیدرضا علوی استاد 
علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان مدرس دوره بر 
اساس سرفصل های انتخاب شده، مباحث؛ اهمیت تعلیم 
و تربیت، مبنای جذبه ُحسن و احسان،اصل آراستگی، 
کرامت،  مبنای  آدمی،  وسع  تطور  مبنای  فضل،  اصل 
مبنای اندیشه ورزی، مبنای آشنایی و بیگانگی با خدا، 
توضیحاتی جامعی را برای حاضران در وبینار مجازی 

ارائه داد.
پیرامون  این دوره  گفتنی است اساتید حاضر در 
موضوعات مطرح شده به پرسش و پاسخ و تبادل نظر 

پرداختند.
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وزیر  گل  زلفی  محمدعلی  دکتر 
علوم، تحقیقات و فناوری پیامی به اولین 
گام  در  آرمانی  »دانشگاه  ملی  همایش 
دوم انقالب« ارسال کرده بود که توسط 
دکتر فرشاد کیوان بهجو دبیر علمی این 

همایش قرائت شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 

این پیام به شرح زیر است:
مقدم شما پژوهشگران، اندیشمندان، 
فرهیختگان، نخبگان علمی و دانشگاهی 
را گرامی می دارم و از همه عزیزانی که با 
ارائه مقاالت بر غنای علمی این همایش 

افزودند، قدردانی می نمایم.
نهاد آموزش عالی در سیر تاریخی 
از  چه  و  کارکردی  نظر  از  چه  خود 
نظر ساختاری تغییرات چشمگیری به 
از چالش هایی  یکی  است.  دیده  خود 
آن  با  عالی  آموزش  نظام  امروزه  که 

نحوه  و  کیفیت  بحث  هست  مواجه 
بهبود و همچنین تضمین نیروی انسانی 

پرورش یافته است.   
از  دهه  چهار  باگذشت  اکنون، 
انقالب اسالمی و تثبیت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظامی 
پیشرو و تحول خواه، زمینه برای رسیدن 
که  است  فراهم  پیشرفت  افق های  به 
دانشگاه های کشور در زمینه سازی برای 
این پیشرفت نقشی اساسی دارند. در این 
راستا نظام آموزش عالی کشور ناگزیر 
به ارائه الگویی از دانشگاه مسئول، پویا 
و تأثیرگذار می باشد تا بتواند همراه با 
توسعه علمی، ارتقای فرهنگی جامعه را 

نیز محقق سازد.
در عصر حاضر نمی توان نقش حیاتی 
ارتقای سطح  در  را  دانشگاه ها  مهم  و 
آگاهی و فرهنگ جامعه نادیده گرفت تا 

جایی که اندیشمندان، سرنوشت تمدن ها 
را وابسته به داشته های علمی و سطح 
آگاهی جوامع می دانند؛ از این روست که 
حضرت امام خمینی )ره( دانشگاه را مبدأ 
همه تحوالت تعبیر نمودند و مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در بیانیه گام دوم 
انقالب تأکید ویژه ای به اصل پیشرفت و 

رشد علمی داشته اند.  
بدیع  مفهوم  یک  کیفیت  هرچند 
امروزه،  اما  نیست  عالی  آموزش  در 
بیش ازپیش  کشور  عالی  آموزش  نهاد 
به ارتقای کیفی فعالیت ها نیازمند است 
کارکرد  در  بازنگری  لزوم  مهم  این  و 
دانشگاه ها را جهت حل مسائل کنونی 
و پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه 
ایران را مضاعف می نماید که در راستای 
نیل به آن، پرداختن به مفهوم دانشگاه 
آرمانی امری اساسی و ضروری به نظر 

می رسد.  
بدون شک استفاده از الگوی دانشگاه 
آرمانی در دانشگاه های کشور، دانشگاه ها 
نزدیک تر  اسالمی  دانشگاه  مدل  به  را 

می نماید.
همه  از  تشکر  ضمن  اینجانب 
دست اندرکاران این همایش علمی، برای 
این همایش آرزوی  همه حاضران در 

سالمت و سعادت دارم.  

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای رتبه
 دانشگاه محقق اردبیلی
 در رتبه بندی جهانی 
وبومتریک سال ۲۰۲۲

محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی از ارتقای ۶ پله ای جایگاه این دانشگاه 
بین  در   ۲۰۲۲ سال  وبومتریک  رتبه بندی  در 

دانشگاه های کشور در شش ماهه اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داود 
آخرین  در  این خبر گفت:  اعالم  با  زاده  سیف 
دانشگاه های  وبومتریک  شده  منتشر  رتبه بندی 
دنیا)ژانویه ۲۰۲۲(، دانشگاه محقق اردبیلی با ۶ 
پله ارتقا در ایران، در جایگاه ۳۳ کشور و ۲۰۱۲ 

جهان قرار گرفت.
وی افزود: در بین دانشگاه های تابعه وزارت 
محقق  دانشگاه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
قبل رتبه  به دوره  ارتقا نسبت  پله  با ۶  اردبیلی 

۲۰ را کسب کرد.
سیف زاده افزود: در این نظام رتبه بندی، از 
استنادات  مجموع  شامل  مختلف  شاخص  سه 
گوگل  در  دانشگاه  شده  نمایه  مقاالت  به 
 ۱۰ بین  در  دانشگاه  مقاالت  تعداد  اسکالر، 
استناد سایماگو و تعداد بک  پر  درصد مقاالت 
لینک ها به وب سایت دانشگاه استفاده شده است 
و  لینک  بک  در شاخص  پله ای  بهبود ۵۰۱  که 
استناد،  پر  مقاالت  شاخص  در  پله ای   ۲۵۳
توسعه  علمی،  تولیدات  رشد چشمگیر  حاصل 
اطالعات،  فناوری  زیرساخت های  قابل توجه 
سرویس های  دسترس پذیری  چشمگیر  افزایش 
الکترونیکی دانشگاه و انتشار گسترده یافته های 
دسترسی  راهبرد  راستای  در  دانشگاه  پژوهشی 
آزاد به اطالعات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی 

بوده است.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی با اشاره به رتبه های قبلی دانشگاه، گفت: 
در طول ۳.۵ سال اخیر ارتقای رتبه وبومتریک 
دانشگاه محقق اردبیلی روند مداوم رو به رشدی 
را داشته است؛ به طوری که نسبت به سال ۲۰۱۸ 
در رده بندی جهانی ۷۳۳ پله و در ایران ۲۴ پله 

بهبود جایگاه را شاهد بوده ایم.
دانشگاه  اخیر،  رده بندی  در  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه  تهران و  پزشکی  دانشگاه علوم  تهران، 
صنعتی شریف به ترتیب رتبه های اول تا سوم 
کشور را کسب کردند و دانشگاه هاروارد، دانشگاه 
)MIT(استنفورد و موسسه فناوری ماساچوست
نیز به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم دنیا قرار 

گرفتند.

رئیس هیات امنای صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه خبر داد:

پیام وزیر علوم به اولین همایش ملی »دانشگاه آرمانی در گام دوم انقالب«

 )Chemometrics( آزمایشگاه کمومتریکس    
در دانشکده علوم  دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عبداهلل برهانی فر  رئیس دانشکده علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی در مراسم افتتاح آزمایشگاه 
این   )Chemometrics(کمومتریکس
دانشکده بابیان اینکه روش های محاسباتی 
کمومتریکس روش هایی مبتنی بر تجزیه و 
تحلیل آماری و ریاضی داده های شیمیایی 
به عنوان  روش ها  این  گفت:  هستند، 
کردن  خالصه  برای  کارآمد  روش هایی 
اطالعات مفید از یک سری داده  مشخص 
و پیش بینی سری دیگر از داده ها، شناخته 

می شوند.
از  افزود: داده های به دست آمده  وی 
روش های اندازه گیری کمی یا کیفی توسط 
تکنیک های آماری و ریاضی به کار رفته 
اطالعات  به  کمومتریکس  روش های  در 
ارزشمندی تبدیل می شود که بر اساس این 
اطالعات، آگاهی و دانش بر فرایند شیمیایی 
افزایش یافته و سبب فهم و درک درست و 

تصمیم گیری صحیح می شود.
 وی با اشاره به اهداف راه اندازی این 
روش های  از  استفاده  گفت:  آزمایشگاه، 

صندوق  امنای  هیات  رئیس 
محقق  دانشگاه  کارکنان  قرض الحسنه 
از  ریال  میلیارد   ۴ اختصاص  از  اردبیلی 
درآمد اختصاصی این دانشگاه به صندوق 

قرض الحسنه کارکنان دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
علی خالق خواه رئیس هیات امنای صندوق 
قرض الحسنه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 
۲۵ بهمن بابیان اینکه صندوق قرض الحسنه 
کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت خود 
است، گفت:  کرده  آغاز  از سال ۱۳۹۱  را 
هم اکنون بالغ بر ۵۸۰ از اعضای هیات علمی، 
کارمندان و نیروهای شرکتی دانشگاه عضو 

این صندوق هستند.
وی بابیان اینکه فعالیت صندوق شامل 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه به همکاران 
افزود:  است،  نیازهای ضروری  رفع  برای 
طی سال گذشته مبلغ تسهیالت اعطایی با 
رشد ۸۷ درصدی از رقم ۱۶۰ میلیون ریال 

تفسیر  و  تجزیه  تحلیل  در  کمومتریکس 
نتایج و در فرایند آنالیز یک ماده از چنان 
اهمیتی برخوردار است که سال ها است یک 
گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 
شیمی تجزیه یا به عنوان یک رشته مستقل 
در بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های 

بین المللی تدریس می شود.
وی ادامه داد: بسیاری از مجالت معتبر 
در حوزه تخصصی آنالیز مواد شیمیایی مانند 
 Analyst ، Analytical Chemistry،

به ۳۰۰ میلیون ریال برای هر عضو افزایش 
یافته است.

کمک هزینه  اینکه  بابیان  خواه  خالق 
بالعوض به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به وراث 

AOAC  و مجالت معتبر بین المللی در 
حوزه های تخصصی نیز مقاالت و تحقیقات 

مرتبط با کمومتریکس را پوشش می دهند.
ژورنال های  اینکه  بابیان  فر  برهانی 
 chemometrics and intelligent
 Journal و   laboratory systems
کاماًل  به طور   of Chemometrics
اختصاصی فقط در زمینه انواع روش های 
کمومتریکس و کاربرد آنها فعالیت می کنند، 
از روش های  استفاده  کرد: هدف  تصریح 

اعضای صندوق که فوت می کنند و کمک 
اقساط  با  ریال  میلیون  مبلغ ۵۰  به  هزینه 
۲۵ ماهه برای اعضایی که بستگان درجه 
یک خود را از دست می دهند، اختصاص 

کمومتریکس، بهبود بخشیدن به فرآیندهای 
اندازه گیری و استخراج اطالعات شیمیایی 
مفیدتر از داده های اندازه گیری شده فیزیکی 

و شیمیایی می باشد.
رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی خاطرنشان کرد: استفاده از روش های 
کمومتریکس به درک مکانیسم فرآیندهای 
مواد  توسعه  و  کشف  شیمیایی،  مختلف 
آزمایش های  هزینه های  کاهش  جدید، 
افزایش دقت و صحت داده ها،  شیمیایی، 
صرفه جویی در زمان و هزینه ها، حفظ محیط 
شیمی  دیگر  زمینه های  توسعه  و  زیست 

کمک بسیار زیادی می کند.
برهانی فر ادامه داد: همچنین هودهای 
دارای  و  روز ضد خوردگی  به  و  کارآمد 
روی  بر  تنظیم  قابل  مکنده   موتورهای 
سکوهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه های 

شیمی دانشکده نصب شده است.
رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی خاطرنشان کرد: برای راه اندازی و 
تجهیز آزمایشگاه کمومتریکس گروه شیمی 
و نصب و به روزرسانی هودها حدود شش 

میلیارد ریال هزینه شده است.

می یابد، ادامه داد: ۱۰ بهمن ماه سالجاری نیز 
مجمع عادی فوق العاده صندوق برگزار و 
اعضای جدید هیات امنای صندوق انتخاب 
و گزارش سه ساله صندوق به اعضا ارائه شد.
صندوق  امنای  هیات  رئیس 
محقق  دانشگاه  کارکنان  قرض الحسنه 
امنای  هیات  مصوبه  پیرو  گفت:  اردبیلی 
درصد  تا ۳  اختصاص  بر  مبنی  دانشگاه 
و  به حمایت  دانشگاه  اختصاصی  درآمد 
کارکنان  قرض الحسنه  صندوق  توسعه 
دانشگاه  رئیس  مساعدت  با  و  دانشگاه 
مبلغ ۴ میلیارد ریال از درآمد اختصاصی به 

صندوق اختصاص یافت.
وی با اشاره به برنامه های آتی صندوق، 
گفت: مبلغ تسهیالت صندوق ۳۰۰ میلیون 
شدن  نهایی  صورت  در  و  است  ریال 
تفاهم نامه با یکی از بانک ها، اعضای صندوق 
از تسهیالت به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال با نرخ 

۴ درصد برخوردار خواهند شد.

افتتاح آزمایشگاه کمومتریکس)Chemometrics( در دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی

اختصاص ۴ میلیارد ریال از درآمد اختصاصی دانشگاه
 به صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی
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مراسم گرامیداشت چهل و سومین 
دانشگاه  در  اسالمی  انقالب  بهار 

برگزار شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
در  بهمن  دانشگاه محقق اردبیلی ۲۰ 
سومین  و  چهل  گرامیداشت  مراسم 
دانشگاه  در  اسالمی  انقالب  بهار 
محقق اردبیلی ضمن مقایسه وضعیت 
علم و فناوری و آموزش عالی قبل و 
بعد از انقالب اسالمی، گفت: وضعیت 
فعلی علم و فناوری نشان می دهد بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی اتفاقات مبارکی 
در سطح استان و کشور در این حوزه 

افتاده است. 
دانشگاه  اینکه  بابیان  وی 
محقق اردبیلی در سال ۱۳۵۷ با پذیرش 
۳۰ نفر دانشجو به عنوان یک آموزشکده 
فعالیت خود را در استان اردبیل آغاز 
کرده است، افزود: امروز بعد از گذشت 
بیش از چهل سال از انقالب اسالمی، 
بیش از یک هزار عضو هیات علمی 
و ۴۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف 

تحصیلی در دانشگاه های استان فعال 
هستند.

حبیبی ادامه داد: رشد و توسعه استان 
و کشور در حوزه علم و فناوری در 
حالی اتفاق افتاده که سال های سال است 
مورد هجمه و تحریم های ناجوانمردانه 

دشمن قرار داریم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
بیش ازپیش  تقویت  با  کرد:  امیدواری 
روزبه روز  کشور،  در  خودباوری 

افتخارات ایران اسالمی در حوزه های 
و  علم  حوزه  در  به ویژه  و  مختلف 

فناوری بدرخشد.
قاسم  حجت االسالم والمسلمین 
اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  جعفرزاده 
انقالب  اینکه  بابیان  اردبیل  استان 
اسالمی مبتنی بر آموزه های قوی دینی 
است، گفت: این انقالب نمود انسجام 
و همبستگی ملی و اجتماعی، آگاهی 
ملی و جهت دهی به زندگی اجتماعی 

و سازوکارهای فرهنگ سیاسی است.
را  عاشورا  نام  به  تحولی  جعفرزاده 
انقالب اسالمی  نقطه حرکت  مهمترین 
ایران دانست و تصریح کرد: مردم ایران از 
سیاسی ترین مردمان عالم هستند و با اینکه 
فشارها و نامالیمات را مشاهده می کنند، 

بین هویت و معاش تفاوت قائل شده اند.
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
اردبیل خاطرنشان کرد: سه محور نقش 
و اهمیت فرهنگ و متغیرهای فرهنگی در 
تبیین انقالب اسالمی، کاهش عوامل اثر 
ساختاری در وقوع انقالب و نقش زنان 
در انقالب بر نظریات سیاسی و تحلیلی 

انقالب ما اثر گذاشت.
وی گفت: دشمن با راه های مختلف 
تالش می کند بین توده مردم و انقالب و 
آرمان های آن فاصله ایجاد کند، که در مقابل 
مقام معظم رهبری مردمی سازی را برگ 

برنده انقالب اسالمی می داند.
گفتنی است این مراسم به همت پایگاه 
مقاومت دانشگاه برگزار شد و قرائت سرود 
و شعر از دیگر بخش های این مراسم بود.

راهیابی ۳۴ اثر دانشجویان مراسم گرامیداشت چهل و سومین بهار انقالب اسالمی در دانشگاه برگزار شد
دانشگاه محقق اردبیلی
 به مرحله ملی دهمین 
جشنواره ملی رویش

دانشگاه  اجتماعی  برنامه ریزی فرهنگی و  مدیر 
محقق اردبیلی گفت: در مرحله دانشگاهی دهمین 
جشنواره ملی رویش از بین آثار دریافت شده، ۳۴ اثر 
از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله ملی این 

جشنواره راه یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرشاد کیوان 
بهجو ۱۹ بهمن با اعالم این خبر افزود: این جشنواره 
دستاوردهای  ویژه  ملی  و  دانشگاهی  سطح  دو  در 
اجتماعی  و  دینی  ادبی،  هنری،  فرهنگی  کانون های 
دانشگاه های سراسر کشور هرساله توسط دانشگاه ها و 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری برگزار می شود.
از دستاوردهای  اثر  این که ۱۸۵  به  اشاره  با  وی 
کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی توسط 
دبیرخانه جشنواره دریافت شد، ادامه داد: از بین آثار 
ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ۱۵۰ اثر قابلیت داوری 
و ارزیابی پیدا کرد و پس از طی مراحل داوری ۳۴ اثر 
در بخش های هنرهای تجسمی، صنایع دستی، عکس، 
ادبی، فیلم، ایده و همچنین کانون برگزیده به مرحله 

کشوری جشنواره ملی رویش راه یافته است.
دانشگاه  اجتماعی  برنامه ریزی فرهنگی و  مدیر 
محقق اردبیلی در تشریح آثار برگزیده راه یافته به نهمین 
جشنواره ملی رویش اضافه کرد: در رشته پوستر اثر 
سپیده قهرمان زاده، در رشته نقاشی اثر افسون عظیمی 
مقدم، در رشته مصنوعات فلزی اثر لیال کرامتیان، در 
در رشته  بافنده،  اثر سمیرا  رشته مصنوعات چوبی 
مصنوعات پارچه ای اثر راستین خواجوی نوری، در 
رشته گلیم اثر سوگند قضایی، در رشته قلم زنی اثر 
جهانگیر محب، در رشته فیروزه کوبی اثر مژگان صافی، 
در رشته های نگارگری اثر مژگان آقا کوچکیان، در 
رشته تذهیب اثر نرگس سلطان زاده، در رشته عکس 
اثر زهرا اصالن زاده، در رشته شعر اثر محمد نبی خرم، 
در رشته نثر ادبی اثر حنانه وافری، در رشته داستان کوتاه 
اثر زهرا قاسمی، در رشته فیلم مستند، در رشته نماهنگ 
و پادکست اثر وحید رشیدزاده، در رشته ایده اجراشده 
اثر نسترن موالیی و در رشته ایده اجرا نشده اثر مهدی 
قاسمی، در رشته اجرا و گویندگی اثر مریم چالیشی، در 
بخش کانون برگزیده لیال حسین زاده، در بخش چهره 
موفق کانونی حسن طاهری و در بخش مسئولیت 
اجتماعی لیال حسین زاده به عنوان آثار برتر و برگزیده 
این دوره از مرحله دانشگاهی جشنواره ملی رویش 

انتخاب شد و به مرحله ملی این جشنواره راه یافت.
کیوان بهجو ادامه داد: عالوه بر ۲۴ اثر برگزیده 
مذکور ۱۰ اثر شایسته تقدیر نیز به مرحله ملی جشنواره 

رویش راه یافته است.
وی با اشاره به افزایش محسوس تعداد آثار دریافت 
شده به دبیرخانه جشنواره رویش و ارتقای کیفی آثار 
در سال جاری نسبت به سال قبل تصریح کرد: دهمین 
جشنواره رویش مرحله دانشگاهی در سال جاری مورد 
استقبال خوب دانشجویان قرار گرفت و باوجود شرایط 
شیوع ویروس کرونا توانست مخاطبان زیادی را جذب 

کند.

با  اساتید  اندیشه  ضیافت  دوره 
عصر  در  دینی  روشنفکری  موضوع 
اساتید  از  نفر   ۶۵ حضور  با  حاضر 
اردبیلی به مدت سه  دانشگاه محقق 
روز در قالب وبینار مجازی با هدف 
تبیین اندیشه های روشنفکری در زمینه 

دین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
ضیافت  افتتاحیه  در  اردبیلی  محقق 
راستای  در  گفت:  اساتید  اندیشه 
افزایش میزان معنویت در دانشگاه و 
از  اساتید  دانشجویان،  دینی  تقویت 
حداکثر  اندیشه  ضیافت  برنامه های 

استفاده مناسب را داشته باشند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حسنی 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 
یاد  گرامیداشت  اردبیل ضمن  استان 
و  اسالمی  انقالب  و خاطره شهدای 
افزود:  راحل)ره(،  امام  پرفتوح  روح 
برکت  به  اسالمی  انقالب  امروز 
خون شهدا و تحت رهبری ولی فقیه 
جهانی  استکبار  فشارهای  وجود  با 
با قدرت هرچه تمام تر به مسیر خود 

ادامه می دهد.
وی بابیان اینکه الگوهای رفتاری 
تأثیرگذارتر از بیان لفظی است، گفت: 
آموزش  کنار  در  است  بهتر  اساتید 
به مباحث  با مسلط بودن  تخصص، 

دینی الگوی رفتاری مناسبی نیز برای 
تأثیرگذاری  زیرا  باشند؛  دانشجویان 

فوق العاده ای دارد.
و  تربیت جوانان   افزود:  حسنی 
آشنا کردن آنان با مسائل دینی، انقالبی 
و والیی مسئولیت سنگینی است که بر 

عهده اساتید گذاشته شده است.
عضو  روحی  ابوالفضل  دکتر 
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز 
به بررسی تعاریف دینی پرداخت و 
نگرش های مربوط به روشنفکری و 
بخش  در  و  عنوان  را  دین  تعاریف 
نگرش ها، دین را به دو قسمت سنتی 
و مدرن تقسیم بندی کرد و هریک از 
این بخش ها را به تفکیک موردبحث 

قرار داد.
دسته  دو  به  را  روشنفکران  وی 
مثبت و منفی تقسیم بندی و عنوان کرد 
روشنفکران مثبت ممکن است طرفدار 
دین باشند یا ممکن است طرفدار دین 

نباشند. روشنفکران منفی نیز از لحاظ 
علمی روشنفکر نیستند، افرادی هستند 
عنوان  روشنفکر  را  خود  فقط  که 
زمینه  این  در  تحریف  به  و  می کنند 
دین ستیزی  روحیه  شده اند،  مشغول 
و  اصولی  را  خود  باورهای  و  دارند 

پایدار بنا نکرده اند.
روحی به بررسی انواع اندیشه ها 
و  غربی  روشنفکران  آرای  و 
اسالمی پرداخت و دیدگاه برخی از 
دکتر  همچون  مسلمان  روشنفکران 
عبدالکریم  دکتر  و  شریعتی  علی 
ارزیابی و  سروش را مطرح و مورد 

تحلیل قرار داد.
دفتر  دبیر  گلی  اسماعیل  دکتر 
محقق  دانشگاه  اساتید  هم اندیشی 
گفت:  وبینار  این  در  نیز  اردبیلی 
برگزاری چنین دوره هایی در راستای 
تقویت گفتمان آزاداندیشی موردنظر 

رهبر معظم انقالب اسالمی است.

روشنفکری  افزود:  وی   
در  دینی  روشنفکری  به خصوص 
پدیده های  از  یکی  حاضر  عصر 
و  متفکران  اکثر  که  است  اجتماعی 
بحث  این  روی  دغدغه شان  نخبگان 

متمرکز است.
داریم  نیاز  ما  کرد:  تصریح  گلی 
اعتقادات، مبانی دینی و مبانی فکری 
دیدگاه  و  بشناسیم  را  روشنفکران 
تا  کنیم  پیدا  زمینه  این  در  شناختی 
جامعه  در  مناسبی  رفتاری  الگوهای 

داشته باشیم.
به  وبینار  این  است  گفتنی 
نهاد  اساتید  هم اندیشی  دفتر  همت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
تدریس  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
شد  برگزار  روحی  ابوالفضل  دکتر 
نظرات  نقطه  و  سؤاالت  اساتید  و 
بحث  همدیگر  با  و  مطرح  را  خود 

و تبادل نظر کردند.

برگزاری دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع 
»روشنفکری دینی در عصر حاضر« در دانشگاه محقق اردبیلی
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با انعقاد تفاهم نامه ای، دانشگاه محقق 
اردبیلی و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل 
خواهند  پژوهشی  و  علمی  همکاری 

داشت.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
پژوهشی  معاون  سیف زاده  داود  دکتر 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان 
دانشگاه محقق اردبیلی و مجتمع صنعتی 
محقق  دانشگاه  گفت:  اردبیل  گوشت 
آماده  تخصصی  در حوزه های  اردبیلی 
همکاری با این مجتمع است و امکانات 
و پتانسیل های خود را برای همکاری 
علمی و پژوهشی به کار خواهد گرفت.

میرطاهر موسوی مدیرعامل مجتمع 
صنعتی گوشت اردبیل نیز ضمن استقبال 
با  تعامالت  کیفی  و  کمی  ارتقای  از 
دانشگاه، بر لزوم بهره گیری از امکانات 

در  طرفین  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
راستای افزایش راندمان و تنوع تولید، 
محصوالت  تولید  برای  برنامه ریزی 
باارزش افزوده باالتر از آالیش های دامی 

تأکید کرد.

با  مذکور  مجتمع  است  گفتنی 
ظرفیت کشتار روزانه ۴ هزار رأس دام 
سبک و ۲۵۰ رأس دام سنگین در زمینی 
به مساحت ۵۰ هکتار و با زیربنائی در 
حدود ۴۵ هزار مترمربع در ۱۴ کیلومتری 

فجر،  دهه  آغاز  با  هم زمان 
نمایشگاه عکس و پوستر »معجزه 
انقالب« در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
روابط عمومی  گزارش  به 
اصل  فنی  عباس  دکتر  دانشگاه، 
پایگاه مقاومت و معاون  فرمانده 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
محقق اردبیلی ۱۲ بهمن در مراسم 
افتتاحیه این نمایشگاه گفت: این 
مقاومت  پایگاه  توسط  نمایشگاه 
بسیج  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
برگزار  اردبیل  استان  دانشجویی 

اردبیل احداث و با در اختیار داشتن یکی 
از مجهزترین مجموعه های صنعتی تولید 
و فرآوری گوشت بهداشتی در کشور 
منبع  پرمصرف ترین  تولید  راستای  در 

پروتئینی )گوشت قرمز( گام برمی دارد.
مرکز  باهمت  است،  ذکر  به  الزم 
کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی  ارتباط 
دانشگاه و در راستای سلسله بازدید های 
استان،  صنایع  از  هیئت علمی  اعضای 
تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
قسمت های  از  هم  اردبیلی  محقق 
کشتار  خطوط  شامل  مجتمع  فعال 
بسته بندی  سالن  )سبک وسنگین(، 
تولید  بسته بندی،  سالن  قرمز،  گوشت 
کارخانه  همبرگر،  و  کالباس  سویس، 
کارخانه  )رندرینگ(،  ضایعات  تبدیل 
یخ سازی، سردخانه زیر صفر و تونل های 

انجماد بازدید کردند.

می شود.
این  در  کرد:  اضافه  وی 
نمایشگاه پرتره ۲۰ شهید و تعدادی 
دستاوردهای  راستای  در  پوستر 
انقالب اسالمی به معرض نمایش 

گذاشته شده است.
ما  همه  افزود:  اصل  فنی 
راستای  در  که  داریم  وظیفه 
احیای آرمان های انقالب اسالمی 
و جهانی شدن آن تالش کنیم تا 
دریای  از  قطره ای  بتوانیم  شاید 
ایثار و فداکاری شهدا را جبران 

کنیم.

با حکم رئیس دانشگاه محقق اردبیلی؛

سرپرست دبیرخانه هیئت 
اجرایی جذب دانشگاه 

منصوب شد

رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر  حکم  با 
مهدی  دکتر  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
محب الدینی به عنوان سرپرست دبیرخانه 
دانشگاه  این  جذب  اجرایی  هیئت 

منصوب شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
رئیس  مشاور  خواه  خالق  علی  دکتر 
و  ریاست  حوزه  مدیر  و  دانشگاه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  روابط عمومی 
سرپرست  معارفه  مراسم  در  بهمن   ۱۰
این  جذب  اجرایی  هیئت  دبیرخانه 
اجرایی  هیئت  دبیرخانه  گفت:  دانشگاه 
کسی  و  است  حساسی  جای  جذب 
که در آن کار می کند باید با حساسیت 

ویژه ای به وظایف خود عمل کند.
هیئت  مسئولیت  کرد:  اضافه  وی 
اجرایی جذب، مسئولیت سنگینی است 
و باید انسان در هر مسئولیتی خدا را در 

نظر بگیرد.
پیشین  رئیس  محمدی  ولی  دکتر 
دانشگاه  اجرایی جذب  هیئت  دبیرخانه 
محقق اردبیلی هم بابیان اینکه در طول ۴ 
سال گذشته تالش کردم که طبق قوانین 
پیش روم، تصریح کرد: در این مسئولیت 

تجارب ارزنده ای کسب کردم.
سرپرست  محب الدینی  مهدی  دکتر 
جذب  اجرایی  هیئت  دبیرخانه  جدید 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: تالش 
نحو  به  مسئولیت  این  در  که  می کنم 
مفید  دانشگاه  برای  و  کنم  احسن عمل 

واقع شوم.
از  این مراسم  به ذکر است در  الزم 
زحمات دکتر ولی محمدی رئیس پیشین 
دانشگاه  اجرایی جذب  هیئت  دبیرخانه 
دکتر  حکم  و  تجلیل  اردبیلی  محقق 
جدید  سرپرست  محب الدینی  مهدی 
دانشگاه  اجرایی جذب  هیئت  دبیرخانه 

به وی اهدا شد.

با انعقاد تفاهم نامه ای؛

دانشگاه محقق اردبیلی و مجتمع گوشت اردبیل همکاری علمی و پژوهشی خواهند داشت

هم زمان با آغاز دهه فجر؛

نمایشگاه »معجزه انقالب« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: پیش همایش »پنجمین همایش 
معظم  مقام  دفاعی  اندیشه های  ملی 

رهبری« در اردبیل برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی ۱۶ بهمن در جلسه هماهنگی 
این پیش همایش گفت: هر جا سخن 
از امنیت و منویات مقام معظم رهبری 
به عنوان  داریم  وظیفه  همه مان  باشد، 
در  و  باشیم  خدمت  در  سرباز  یک 
این همایش هم با تمام امکانات آماده 

همکاری هستیم.
وی بابیان اینکه باید در این همایش 
بحث  در  را  استان  دانشگاه های  همه 
اجرا مشارکت دهیم، تصریح کرد: بحث 
دفاع بسیار گسترده است و تمام رشته ها 
تا  گرفته  غذایی  امنیت  و  اقتصاد  از 
رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی 
نقش آفرین  امنیت  بحث  در  به نوعی 

هستند.

دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس بسیج 
اساتید استان اردبیل و رئیس دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 
اردبیلی هم گفت: مهلت ارسال مقاله تا 
آخر فروردین ۱۴۰۱ است و همایش 
ملی در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد 
شد اما پیش همایش استانی بعد از ماه 

مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

در  ملی  چارت  داد:  ادامه  وی 
برای  و  می شود  پیاده  هم  استان ها 
استان ها هم باید رئیس همایش، رئیس 
شورای سیاست گذاری، دبیر علمی و 

دبیر اجرایی مشخص شود.
سرپرست  گلی  اسماعیل  دکتر 
محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاونت 
اساتید  بسیج  کانون  رئیس  و  اردبیلی 

گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
همایش  »پنجمین  اولیه  اطالع رسانی 
معظم  مقام  دفاعی  اندیشه های  ملی 

رهبری« در دانشگاه انجام شده است.
وی ادامه داد: باید این اطالع رسانی 
بیشتر شود تا اساتید بیشتری به ارائه 

مقاله بپردازند.
این  در  که  است  ذکر  به  الزم 
جلسه دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان رئیس شورای 
سیاست گذاری، دکتر مرتضی ابراهیمی 
اردبیل  استان  اساتید  بسیج  رئیس 
به عنوان رئیس همایش، دکتر محسن 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  عالیی 
دکتر  و  علمی  دبیر  به عنوان  پیام نور 
محمدرضا موالیی عضو هیئت علمی 
دبیر  به عنوان  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اجرایی همایش استانی انتخاب شده و 
اعضای جلسه برای برگزاری مطلوب 
ارائه  را  خود  پیشنهادهای  همایش 

کردند.

پیش همایش »همایش اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری« در اردبیل برگزار می شود
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
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برگزاری مراسم 
گرامیداشت دهه فجر 
در دانشکده ادبیات 

و علوم انسانی

دانشکده  در  فجر  دهه  گرامیداشت  مراسم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی 
محقق اردبیلی در مراسم گرامیداشت دهه فجر در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه بابیان 
اینکه گرامیداشت دهه فجر احترام به خون چند 
صد هزار شهید است، گفت: ما در مقابل خانواده 
شهدا وظیفه داریم و باید از ارزش ها و آرمان های 

انقالب اسالمی دفاع کنیم.
وی بابیان اینکه این برنامه توسط دانشجویان و 
همکاران به صورت خودجوش برگزار شده است، 
دینی هیچ  ارزش های  و  انقالب  بحث  در  افزود: 

چیزی نباید دخالت داشته باشد.
برای گرامیداشت دهه  اینکه  بابیان  فنی اصل 
فجر حدود ۴۰ برنامه در دانشگاه مصوب شده و 
اجرا خواهد شد، تصریح کرد: گرامیداشت لحظه 
ورود امام به کشور، تجدید میثاق با شهدای گمنام 
و نمایشگاه مجازی و حضوری برای روز اول دهه 

فجر پیش بینی شده است.
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی ادامه داد: همایش ملی دانشگاه آرمانی در 
نماینده  پیشنهاد  با  نیز  اسالمی  انقالب  دوم  گام 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل برنامه ریزی 
شد و در دهه مبارک فجر در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار خواهد شد.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی نیز بابیان اینکه 
امروزه انقالب اسالمی یکی از معجزاتی است که 
شیاطین روزگار را به خشم و سطوح آورده است، 
گفت: انقالب اسالمی ایران بشریت و مخصوصًا 

ایرانی ها را از ظلمت نجات داده است.
وی بابیان اینکه امام خمینی)ره( در یک کشور 
استبدادزده و دیکتاتورزده با قدرت تمام، عالی ترین 
رتبه و درجه دموکراسی را نهادینه کرد، افزود: امروز 
تالش دشمن این است که افکار انقالب را اجازه 
ندهد به نسل آینده منتقل شود و در همین راستا 
ما به عنوان معلمان جامعه وظیفه داریم انقالب را 
تحویل نسل جدید دهیم و از نسل جدید نیز انتظار 
می رود قدر انقالب را بدانند و همیشه آن را گرامی 

بدارند.
ابراهیمی بابیان اینکه اگر به هویت فرهنگی و 
دینی خود اعتقاد داریم، پس باید آن را گرامی داشته 
و تکریم کنیم، تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی 
نیز رزمندگان ما از شمال شرقی ترین مناطق کشور 
به جنوب غربی ترین منطقه کشور رفتند و از کیان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی جانانه دفاع کردند 

و پیروز شدند.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه 
دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری 
این  کارکنان  ورزشی  مسابقات 
گرامیداشت  مناسبت  به  دانشگاه 

دهه فجر ۱۴۰۰ خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
جعفرنژاد  امیرعلی  دکتر  دانشگاه، 
مسابقات  برگزاری  از  بهمن   ۱۶
دانشگاه  این  کارکنان  ورزشی 
خبر داد و گفت: این مسابقات به 
مناسبت گرامیداشت دهه فجر و با 
حضور بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای 
هیات علمی و کارمندان آقا و خانم 

دانشگاه برگزار شد.
مسابقات  این  اینکه  بابیان  وی 
رشته های  در  آقایان  بخش  در 
میز،  روی  تنیس  فوتسال،  والیبال، 
شد،  برگزار  شطرنج  و  بدمینتون 
تیم های  والیبال  رشته  در  گفت: 
دانشکده علوم، دانشکده کشاورزی 
مرکزی  سازمان  و  طبیعی  منابع  و 
به ترتیب مقام اول، دوم و سوم را 

کسب کردند.
محمدباقر  دکتر  افزود:  وی 
اله  حبیب  دکتر  فرش باف،  مقیمی 
نصیری،  فاروق  دکتر  اسکندری، 
عباس  دکتر  پوربشر،  اسالم  دکتر 
زاده،  سیف  داود  دکتر  نجاتی، 
ساالر  برهانیان،  جعفر  دکتر 
احمدزاده  غالمرضا  دکتر  خیرجو، 
اعضای  زمانلو  محمدرضا  دکتر  و 
عزیز  علوم،  دانشکده  والیبال  تیم 
ناصری، دکتر  بهرام  رحیمی، دکتر 
بهرام  دکتر  عزیزی،  جوانشیر 
امیر  قربانی،  اردوان  دکتر  فتحی، 
عقیل  مصروفی،  اژدر  نعمتی، 
اصغری،  رسول  دکتر  فوالدی، 
تیم  اعضای  رسول زاده  علی  دکتر 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
سیروس  کمالی،  کمال الدین  و 
میرحسین  معانی،  محمدی، حسن 
شهروز  نیکوزاد،  کمال  موسوی، 
مهدی  سروری،  بهنام  سالمی، 
اله  زکی  مرادی،  علی  جهانبخش، 
جوادی اعضای تیم سازمان مرکزی 

هستند.
در  اینکه  بابیان  جعفرنژاد 
دانشکده  تیم های  فوتسال  رشته 
و  دانشجویی  معاونت  کشاورزی، 
سلف به ترتیب مقام اول تا سوم را 
کسب کردند،گفت: مهدی یگانزاده، 
جواد  دکتر  عبدی،  حسین  دکتر 
محمدرضا  دکتر  مقدم،  رمضانی 
نیک پور، دکتر یونس پور بیرامی، 
جوانشیر  دکتر  فتحی،  بهرام  دکتر 
و  احمدپور  علی  دکتر  عزیزی، 
تیم  اعضای  پاسبانی  مجید  دکتر 

دانشکده کشاورزی، مجید خداداد، 
نعمتی،  امیر  اجارودی،  سجاد 
خداداد،  محمدرضا  مهدی،  پیمان 
مجید  الوانی،  بهزاد  اعتباری،  رضا 
زارع زاده، حسن جعفری و جعفر 
معاونت  تیم  اعضای  مجیدپور 
دانشجویی و غالمرضا شهابی فرد، 
خالد محمودی، اسالم عبدل پور، 
شجاعی،  هوشنگ  آقازاده،  حسین 
بهرام بایرامی، حسن مبشر، عسگر 
عباس پور، علی ایمانپور و ابراهیم 

صادقی اعضای تیم سلف هستند.
تنیس  رشته  در  داد:  ادامه  وی 
اله  حبیب  دکتر  نیز  میز  روی 
ناصری  بهرام  دکتر  و  اسکندری 
مقام اول و دوم و مهندس یوسف 
بهرو و دکتر رسول عباسی مشترکا 

مقام سوم را کسب کردند.

فوق برنامه  و  تربیت بدنی  مدیر 
اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نتایج مسابقات رشته بدمینتون،  به 
قاسم  انفرادی  بخش  در  گفت: 
مقام  حضرتقلیزاده  علی  قدیری، 
اول و دوم و امیر نعمتی و مهندس 
را  مقام سوم  مشترکا  اسدی  کاظم 
نیز  دوبل  بخش  در  کردند.  کسب 
امیر نعمتی و علی حضرتقلی زاده 
بهزاد  و  خدمتی  جهان  اول،  مقام 
الوانی مقام دوم و قاسم قدیری و 
کسب  را  سوم  مقام  اسدی  کاظم 

کردند.
رشته  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اعتباری و مجید  نیز رضا  شطرنج 
اول و دوم و دکتر  خدادادی مقام 
امیرناصر شمخالی و دالور ندرتی 

مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

این  اینکه  بابیان  جعفرنژاد 
نیز  خانم ها  بخش  در  مسابقات 
میز،  روی  تنیس  رشته های  در 
بدمینتون، شطرنج و دارت برگزار 
شد، گفت: در رشته تنیس روی میز 
شیدا مظفری، شیرین دلشاد نمین و 
رحیمه قربانی مقام اول تا سوم را 

کسب کردند.
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه 
دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه 
دلشاد  شیرین  بدمینتون،  رشته  در 
و  اول  مقام  مظفری  شیدا  و  نمین 
دوم و مهندس مریم نعمتی و زهرا 
را  سوم  مقام  مشترکا  زاده  ایمان 
کسب کردند، اضافه کرد: در بخش 
و  غفارزاده  لیال  دکتر  نیز  شطرنج 
و  دوم  و  اول  مقام  بشیری  گلناز 
میترا اجودی مقدم و مریم اسدیان 

مشترکا مقام سوم را کسب کردند.
وی بابیان اینکه در بخش دارت 
شیرین  صائم،  محمدی  زهرا  نیز 
به  قربانی  رحیمه  و  نمین  دلشاد 
تا سوم را کسب  ترتیب مقام اول 
کردند، ادامه داد: در رشته فوتسال، 
تیم تربیت بدنی، تیم دانشکده علوم 
و تیم امور خوابگاه ها مقام اول تا 

سوم را کسب کردند.
شمس  دکتر  گفت:  جعفرنژاد 
غفاری، مهناز ایمانی، رویا نخستین 
و مهندس مریم نعمتی اعضای تیم 
نامی، شیرین  تهمینه  بدنی،  تربیت 
فریده  و  قربانی  رحیمه  دلشاد، 
صالتی اعضای تیم دانشکده علوم 
و امینه فالحی، صبا پناهی، فخری 
اعضای  کامجو  مژگان  و  حسنوند 

تیم امور خوابگاه ها هستند.

فوق برنامه  و  بدنی  تربیت  مدیر 
دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه در 
علوم  دانشکده  تیم  نیز  والیبال  رشته 
ب، تیم تربیت بدنی و تیم دانشکده 
علوم الف به ترتیب مقام اول تا سوم 
را کسب کردند، گفت: مریم اسدیان، 
حسنوند  فخری  و  قربانی  رحیمه 
اعضای تیم دانشکده علوم ب، دکتر 
رویا  و  ایمانی  مهناز  غفاری،  شمس 
تیم تربیت بدنی و  نخستین اعضای 
تهمینه نامی، فریده صالتی و شیرین 
دلشاد اعضای تیم دانشکده علوم الف 

هستند.
این  در  کرد:  تصریح  وی 
با  خانم  شرکت کنندگان  مسابقات، 
ذکر فاتحه و صلوات یاد و نام همکار 
فقید مرحومه بهشته پناهی را گرامی 

داشتند.

گفتنی است دکتر امیر علی جعفر 
کل  سرپرست  به عنوان  نژادگرو 
مسابقات، دکتر ربعلی بلبلی سرپرست 
اجرایی مسابقات و بهزاد الوانی، امیر 
عسگر  جهان خدمتی،  مقدم،  نعمتی 
فرخی)فوتسال( )محمد علی حیاتی، 
فوتسال(،  داور  محمدی  نور  مهدی 
صدر   میر  پور،  صالح  مهدی  میر 
حیدری)والیبال(،  بهروز  پور،  صالح 
نعمت  پوستی)بدمینتون(،  ابراهیم 
روشن  میثم  میز(،  روی  ذاکر)تنیس 
چشم)شطرنج( و میالد پیران)نماینده 
به عنوان  مسابقات(  ورزشی  پزشکی 
حضور  مسابقات  اجرایی  همکاران 
دکتر  نیز  خانم ها  بخش  در  داشتند. 
اجرایی  سرپرست  غفاری  شمس 
همکار  ایمانی  مهناز  و  مسابقات 

اجرایی بودند.

برگزاری مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه فجر
 کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی



هم زمان با آغاز دهه فجر، دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام تجدید 
میثاق کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ۱۲ 
بهمن در این مراسم گفت: بار دیگر با شهدا تجدید میثاق می کنیم تا برای رشد و اعتالی 

نظام و انقالب از هیچ تالشی دریغ نکنیم.
وی اضافه کرد: همه ما وظیفه داریم که راه شهدا را ادامه دهیم و در هر جایگاهی که 
هستیم در راستای منویات مقام معظم رهبری و آرمان های انقالب اسالمی حرکت کنیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 

اردبیلی هم گفت: انقالب اسالمی در طول ۴۳ سال گذشته در برابر کفر ایستاده است.
وی بابیان اینکه باطل ازبین رفتنی بوده و حق ماندنی است، تصریح کرد: حق با اسالم، 
قرآن و توحید است و توحید دنیا را فرا خواهد گرفت بنابراین وظیفه ما در چنین شرایطی 

سنگین و سخت است.
یادآور می شود این مراسم به همت پایگاه مقاومت دانشگاه برگزار شد.

هم زمان با آغاز دهه فجر؛
دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدا تجدید میثاق کردند
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پیام تسلیت رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل در 
پی درگذشت آیت اهلل العظمی 

صافی گلپایگانی

رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
درگذشت  پی  در  اردبیل  استان  دانشگاه های  در 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی پیام تسلیتی صادر 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
صافی  آیت اهلل العظمی  درگذشت  پی  در  اردبیل 

گلپایگانی پیام تسلیت صادر کرد. 
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ثُْلَمٌه اَل  إَِذا َماَت اَلُْمْؤمُِن اَلَْفقِیُه ثُلَِم فِی اَْلِْسالَمِ 

َها َشْیٌء یَُسدُّ
روح پاک عالم ربانی، فقیه صمدانی و مرجع بصیر، 
شیخ الفقهاء حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 
به ملکوت اعال پیوست. آن مرحوم از برجسته ترین 
شاگردان حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی)ره( بود و 
در طول بیش از یک قرن حیات پربرکت خود، منشأ 
ثمرات بزرگی در حوزه های علمیه و جهان اسالم شد.
تألیف ده ها جلد کتاب که برخی از آنها حائز 
برترین رتبه های علمی شدند و تربیت صدها شاگرد 
برجسته که هر یک همچون ستاره ای در آسمان علم و 
فضیلت می درخشند، تنها گوشه ای از خدمات علمی 
آن عالم وارسته بود. سنگر بانی ایشان از حریم اهل 
بیت عصمت و طهارت و دفاع متقن و منطقی در برابر 
شبهات بدخواهان و بداندیشان در کنار تألیف آثاری 
با مضمون گفتگو با جوانان آن مرحوم را به فقیهی 

جامع االطراف تبدیل کرده بود.
در کنار همه این فعالیت ها، ایشان در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی نیز نقش آفرین بودند و عالوه بر 
آنکه جزء حامیان نهضت امام خمینی)ره( محسوب 
در  نیز  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  می شدند، 
خدمت نظام تازه تأسیس جمهوری اسالمی ایران قرار 
گرفتند و مسئولیت های مختلفی را عهده دار شدند که 
از جمله آنها باید به عضویت در مجلس خبرگان قانون 
اساسی و عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی و 

نخستین دبیر این شورا اشاره کرد.
عالوه بر آن ده ها فعالیت عمرانی، فرهنگی و 
صافی  آیت اهلل العظمی  مرحوم  کارنامه  در  تبلیغی 
گلپایگانی به چشم می خورد که جملگی نشانگر برکت 
وافری است که در عمر بیش از صدساله ایشان وجود 
داشت و او را مصداق این روایت شریف می سازد که 
»هرگاه عالم فقیهی از دنیا برود رخنه ای در اسالم رخ 

می دهد که جایگزینی برایش وجود ندارد.«
اینجانب به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان استان 
امام زمان  به محضر  این ضایعه اسفناک را  اردبیل 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری، 
حوزه های علمیه جهان اسالم و مراجع معظم تقلید، 
شاگردان و ارادتمندان و بیت آن مرحوم و به ویژه 
مقلدان و ارادتمندان ایشان در استان اردبیل تسلیت 
گفته و از خداوند متعال علو درجات برای ایشان 

مسئلت می نمایم.
عبداهلل حسنی

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

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل و  رهبری در دانشگاه های استان 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
به  بیانیه ای  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ایران )دهه فجر( صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این 

بیانیه به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
»والفجر و لیال عشر ...«

در تقویم حیات هر ملتی روزهایی 
را می توان یافت که رنگ آن با روزهای 
دیگر متفاوت است. روزهای بهمن ۵۷ نیز 
در تقویم حیات ملت ایران بسی متمایز 
از سایر روزهاست که رنگی به سرخی 
خون شهیدان و سبز به رنگ بهاران یک 
ملت و سپید به رنگ شکوفه های استقالل 
یادآور  بهمن ماه  دارد.  خود  بر  آزادی  و 
فروریختن کاخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و 
برچیده شدن بساط ظلم و جور طاغوت ها 
در کشور ما و بازگشت عزت و عظمت 
بیگانگان  پای  در  که  است  ایران  ملت 
بود.  رفته  تاراج  به  جهان  مستکبران  و 
با  ایران  پیروزی ملت  حماسه شکوه و 

به عنوان  روشنیان فرد  علی  دکتر 
سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 

اردبیلی منصوب شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ۹ بهمن 
در مراسم تکریم و معارفه مدیر پیشین 
و سرپرست جدید مدیریت حمایت و 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
فرهنگی  بخش  گفت:  اردبیلی  محقق 
با  و  منسجم  قوی،  به صورت  دانشگاه 

برنامه حرکت می کند.
گفتار  و  رفتار  اینکه  بابیان  وی 
افراد مهم ترین مسئله ای است که تأثیر 
فرهنگی می گذارد، تصریح کرد: نوآوری 
دکتر  و  است  روز  نیاز  فرهنگ  در 
شرری نوآوری هایی داشت و در حوزه 
وجود  به  تحوالتی  علمی  انجمن های 
آورد و امیدوارم دکتر روشنیان فرد که 
در انجمن های علمی بزرگ شده اند، با 

نوآوری و ابتکار این مسیر را ادامه دهد.
مشاور  خواه  خالق  علی  دکتر 
رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و 

رهبری مردی از تبار پیامبر عظیم الشان 
اسالم صلی اهلل علیه و آله و امیرالمؤمنین 
امامی  علی علیه السالم صورت گرفت؛ 
الحسین  اباعبداهلل  از  گرفتن  الگو  با  که 
علیه السالم، قیام کرد تا اسالم را در دورانی 
که به گوشه مساجد و پستوهای خانه ها و 
قبرستان ها محدود شده بود بار دیگر زنده 
کند و ندای روح بخش و ملکوتی آن را بر 
سر مأذنه ها در سرتاسر جهان، از شرق تا 
غرب طنین انداز نماید و نویدبخش تمدنی 

جدید با عنوان تمدن نوین اسالمی باشد.
انقالب اسالمی ایران در این مسیر 
تمدنی خویش ۵ مرحله خواهد داشت 

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: خدمت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران یک تکلیف و مسئولیت 
است و انسان هایی که مسئولیت دارند در 

برابر خدا باید پاسخگو باشند.
مردم  به  خدمت  کرد:  اضافه  وی 
یک تکلیف بزرگ است و افراد باید در 
هر مسئولیتی تالش کنند که مؤثر واقع 
شوند که دکتر معراج شرری مدیر پیشین 
حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی به نحو احسن جلو 
رفت و امیدوارم دکتر علی روشنیان فرد 

که از پیروزی انقالب اسالمی ایران آغاز 
و به تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران 
منجر می شود و آنگاه به اسالمی شدن نظام 
ایجاد کشوری  از  تا پس  خواهد رسید 
گسترش  و  بسط  با  نهایت  در  اسالمی 
تمدنی خود به سرمنزل مقصود یعنی ایجاد 
تمدن نوین اسالمی و در نهایت سپردن 
پرچم مقدس این نظام به دست منجی 
صاحب الزمان  حضرت  بشریت  عالم 
برسد.  الشریف  فرجه  تعالی  عجل اهلل 
پیروزی  بهار  و سومین  در چهل  اینک 
انقالب اسالمی، ملت ایران دومین مرحله 
تمدن سازی را به سالمت طی کرده و در 

این راه را ادامه بدهند.
دکتر برومند صالحی رئیس مرکز 
فناوری  واحدهای  رشد  و  نوآوری 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
انجمن های علمی پتانسیل های قوی در 
دانشگاه دارد و مرکز نوآوری هم بستری 

برای بروز این پتانسیل ها است.
بهنام علیپور معاون  حجت االسالم 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مسئولیت خطیری  فرهنگی  مسئولیت 
است که انسان باید باتجربه و با علم وارد 

مسیر حرکت به سمت اسالمی شدن نظام 
است و صدالبته این حرکت در برابر خود 
انواع موانع و دشمنان داخلی و خارجی با 
دسایس و حیله های گوناگون دارد که با 
هوشیاری همیشگی ملت، بصیرت افزایی 
جامعه نخبگانی و هدایت های حکیمانه 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی قطعاً این موانع 
نیز از سر راه ملت ایران برداشته خواهند 
شد و انقالب اسالمی ایران به هدف نهایی 

خود خواهد رسید. انشاء اهلل.
اینک در آستانه فرارسیدن چهل و 
سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
از  نمایندگی  به  اینجانب  ایران  ملت 
مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
روز  این  اردبیل  استان  دانشگاه های  در 
می باشد  »ایام اهلل«  مصداق  که  را  بزرگ 
به محضر مقام معظم رهبری، حضرت 
ملت  آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل، عموم 
استان  شهیدپرور  مردم  به ویژه  ایران 
اردبیل و علی الخصوص اساتید، کارکنان، 
دانشگاه های  دانشجویان  و  کارمندان 
استان اردبیل تبریک و تهنیت گفته و دوام 
توفیقات نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
در دستیابی به اهداف عالیه خود از خداوند 

متعال خواستارم.

این عرصه شود.
پیشین  مدیر  شرری  معراج  دکتر 
حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 
در  گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کارشناس  و  مدیر  ما  فرهنگی،  حوزه 
نداشتیم بلکه دوست بودیم و دوست 

خواهیم ماند.
اینکه در حوزه فرهنگ  بابیان  وی 
کرد:  تصریح  نمی دهد،  جواب  تکرار 
سیستم های یادگیرنده آنهایی هستند که 

تجربه را تجربه نمی کنند.
دکتر علی روشنیان فرد سرپرست 
پشتیبانی  و  حمایت  مدیریت  جدید 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اردبیلی هم ابراز امیدواری کرد: مسئولیت 
سنگینی است که تالش می کنم به نحو 

احسن ایفای نقش کنم.
در این مراسم از زحمات دکتر معراج 
شرری مدیر پیشین حمایت و پشتیبانی 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تقدیر و 
دکتر علی روشنیان فرد به عنوان سرپرست 
مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب 

شد.

بیانیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
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اردبیلی گفت:  رئیس دانشگاه محقق 
بانوان شاغل در دانشگاه الگویی برای 

دانشجویان دختر هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در مراسم گرامیداشت روز 
زن بابیان این مطلب افزود: در محیط 
به  بادقت  دانشجو  دختران  دانشگاه، 
مدل  دانشگاه،  خانم  کارکنان  رفتار 
زندگی خود را بر اساس رفتارهای آنها 

ترسیم می کنند.
وی بابیان اینکه موفقیت های دانشگاه 
محقق اردبیلی در بخش های مختلف 
کرد:  تصریح  می دهد،  نشان  را  خود 
بانوان شاغل در دانشگاه در بخش های 

مختلف زحمت می کشند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: جهاد 
تبیین در دانشگاه ها نمود غیرت دینی 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین علی رحمانی 
پنجمین  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ماهانه  نشست های  سلسله  از  وبینار 
روز  موضوعات  پیرامون  آزاداندیشی 
با موضوع»غیرت دینی و الزامات آن 
در عصر حاضر«  با اشاره به تفاوت 
غیرت دینی و دین غیرتی، عنوان کرد: 
دین غیرتی بدون پشتوانه عقالنی بوده 
و مبتنی بر تعصب بدون تفکر است، 
اما غیرت دینی برگرفته از عمق دین و 
مفاهیم دینی بوده و مبتنی بر اندیشه و 

عقالنیت است.
عمدتًا  دانشگاه  اینکه  بابیان  وی 
تأثیر می گذارد  نظری  در حوزه عقل 
انسان  عواطف  و  گرایش ها  از  و 
را  ابزارها  تمامی  افزود:  است،  غافل 
و  گذاشتیم  اندیشه  و  فکر  حوزه  در 
نکردیم،  کار  گرایش ها  در خصوص 

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

مقام معظم  نمایندگی  نهاد  و مسئول 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
هم گفت: روز زن مختص یک روز 

نیست بلکه همیشه روز زن است و 
اگر خانم ها نباشند زندگی معنا نخواهد 

داشت.
وی اضافه کرد: خانم ها قهرمان نیستند 
بلکه گل بهشتی هستند و باید گل بودن 

خود را حفظ کنند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه و فرمانده پایگاه 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
ارزش مادران و بانوان باال بوده و برای 

ما محترم هستند.
وی اضافه کرد: این برنامه توسط بانوان 
و برای بانوان برگزار می شود به همین 
دلیل، مجری، مولودخوان و سخنران را 

از بین بانوان انتخاب کرده ایم.

اما وقتی گرایش ها بر انسان غلبه کند 
موارد دیگر را نمی بیند و گرایش تفکر 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
انسان های  کرد:  تصریح  رحمانی 
با  بزرگ و فرهیخته عقل عملی شان 
قرار  راستا  یک  در  شان  نظری  عقل 

می گیرد.
استاد حوزه و دانشگاه وقایع کربال 
را یکی از برترین مظاهر غیرت دینی 
دانست و با یادآوری حرکت های امام 

محمدباقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( 
کرد:  تصریح  تبیین،  جهاد  حوزه  در 
تبیین  نیز در دانشگاه ها جهاد  امروزه 

نمود غیرت دینی است.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی 
جوامع،  هویت  خصوص  در  )ره( 
عنوان کرد: حرکت روبه جلو دانشگاه 
زمانی است که بتواند هویت دانشجو را 
شکل بدهد، پاک نگه دارد و محافظت 
کند و به جای اینکه به دانشجو علم یاد 

دهد او را جوینده علم کند.
دکتر اسماعیل گلی دبیر هم اندیشی و 
مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز گفت: مقام معظم رهبری در 
دیدار با مردم قم بحث غیرت دینی همراه 
با عقالنیت و برخورداری از بصیرت را از 
ویژگی های مهم انسان مسلمان عنوان و 
حضرت امام خمینی)ره( را مظهر کامل 
غیرت دینی معرفی می کند که کارهای 
امام حکیمانه و همراه با خردمندی همراه 

بود.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم 
افزود:  نیز  ایمان  خصوص  در  انقالب 
غیرت دینی یعنی یک ایمان زاینده و ایمان 
تعهدآور و عدم خاموشی و بی تفاوتی در 
مقابل تخلفاتی که در مسیر حق و عدالت 

ممکن است به وقوع بپیوندد.
گفتنی است این وبینار به همت کانون 
بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی استادان 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار و با پرسش 

و پاسخ خاتمه یافت.

دکتر حبیبی در مراسم گرامیداشت روز زن:
بانوان شاغل در دانشگاه الگویی برای دانشجویان دختر هستند

استاد حوزه و دانشگاه در وبینار آزاداندیشی دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد؛

جهاد تبیین در دانشگاه ها نمود غیرت دینی است

پیام تسلیت
همکار  ارجمند:

جناب آقای دکتر تقی اکبری  مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل 
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلیو اجر جزیل خواهانیم.

ارتقای مرتبه علمی
 ۱۳ نفر از اعضای هیات 

علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
نفر   ۱۳ علمی  مرتبه  ارتقای  از  محقق اردبیلی 

از اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبر  این  اعالم  با  بهمن   ۶ زاده  سیف  داود 
دکتر  دانشگاه،  ممیزه  هیات  جلسه  در  افزود: 
نسرین اقبالی از دانشکده علوم، دکتر لطفعلی 
بلبلی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 
علوم،  دانشکده  از  اسکندری  اله  حبیب  دکتر 
کشاورزی  دانشکده  از  رسول زاده  علی  دکتر 
زاده  اله  نعمت  علی  دکتر  و  طبیعی  منابع  و 
علمی  مرتبه  از  مهندسی  و  فنی  دانشکده  از 

دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.
وی افزود: دکتر کیوان شایسته از دانشکده 
فنی و مهندسی، دکتر رضا بهمرام از دانشکده 
اشرف  دکتر  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
انسانی،  ادبیات و علوم  دانشکده  از  میکائیلی 
علوم  دانشکده  از  جوانمردزاده  اردشیر  دکتر 
اجتماعی، دکتر رضا محموداوغلی از دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی، دکتر مهدی اسماعیلیان 
از  اکبری  حسن  دکتر  علوم،  دانشکده  از 
دانشکده فنی و مهندسی و دکتر مریم خوشکام 
از دانشکده علوم از مرتبه علمی استادیاری به 

مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند.

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

   برنامه ریزی در دانشگاه، باید در جهت تربیت دانشجوی آرمانی باشد


