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

نورباران كرده  ايد.

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی 
اردبیلی به  مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
مناسبت فرارسیدن عید نوروز پیام تبریکی صادر کرد. 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
» یا مقلّب القلوب و االبصار، یا مدبّرالیل و النهار، 
یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الی احسن 

الحال«
را  ها  گوش  بهار  های  گام  صدای  دیگر  بار 
می نوازد و به امر خالق آسمان ها و زمین، طبیعت 
دمیده  خواند.  می  فرا  دیگر  رستاخیزی  به  را  زیبا 
شدن روح در کالبد افسرده طبیعت بی جان و تکرار 
این سنت بزرگ الهی در ابتدای هر سال، نشان از 
قدرت الیزال الهی و امکان حیات پس از ممات در 
خود داشته وانسان ها را به تالش برای نو شدن، 
شکوفایی و تکاپو برای شروعی دوباره و پر انرژی 
در مسیر دست یافتن به اهداف و آرمان های واال در 
سال جدید دعوت می کند. سال جدید سالی است که 
نکوبودنش از بهارش پیداست؛ سالی که در نخستین 
روزهای آغازش، بهار طبیعت به استقبال بهار معنویت 
و عبادت، ماه مبارک رمضان رفته و رستاخیز طبیعت 

پیام تبریک رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت فرارسیدن عید نوروز

عبداهلل حسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه های استان اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت فرارسیدن عید 
نوروز، پیام تبریکی به شرح زیر صادر کرد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول 

الحول و االحوال، حول حالنا الی احسن الحال
با  تداوم شیوع ویروس کرونا  به جهت  سال 1400 
سختی های زیادی همراه بوده است علی رغم این سختی ها، 
با  دانشگاه  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های 
تالش های ارزنده و همت و اراده واالی دانشگاهیان عزیز 
به نحو شایسته ای تداوم یافت و منجر به دستاوردهای 
تحسین برانگیز متعدد ملی و بین المللی شد که می توان به 
موارد زیر اشاره نمود: صعود دانشگاه به جایگاه 501-600 
جهانی در آخرین رتبه بندی تایمز ۲0۲۲ و کسب رتبه 5 در 
بین دانشگاه های کشور، حضور موفق در رتبه بندی تایمز 
۲0۲۲ دانشگاه های جوان دنیا برای دومین سال پیاپی، 
ارتقای 16۳ پله ای جایگاه بین المللی و 7 پله ای جایگاه ملی 
دانشگاه در رتبه بندی جهانی یورپ )۲0۲۲-۲0۲1(، ورود به 
رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲0۲۲ برای اولین بار و کسب 
رتبه شایسته ۸ در بین دانشگاه های جامع وابسته به وزارت 
علوم، ارتقای ۳ پله ای رتبه دانشگاه در بین دانشگاه های 
جامع کشور در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم در 
سال ۲0۲1، ارتقای 5۲ پله ای رتبه دانشگاه در رتبه بندی 
مدیریت سبز دانشگاه های جهان در سال ۲0۲1 و کسب 
رتبه جهانی 155. در بخش های فرهنگی و اجتماعی نیز 
همگام با بخش های دیگر و با مشارکت دفتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، گام های ارزنده ای برداشته 
شد که از جمله آن ها می توان به برگزاری اولین همایش 
ملی دانشگاه آرمانی، اولین همایش بین المللی و دومین 
همایش ملی اربعین حسینی: تجلی گاه ارزش های آسمانی و 
بشری، کسب رتبه  های برتر توسط کانون قرآن، تشکل های 
اسالمی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اشاره 

پیام تبریک سال نو رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

عزیز حبیبی ینگجه
رئیس دانشگاه

کرد. در بخش عمرانی نیز علی رغم محدودیت های مالی 
فراوان، فعالیت های ارزنده ای انجام گرفته است که منجر 
به بهره برداری از پروژه های ارزشمند یادمان شهدای گمنام 
دانشگاه، بهره برداری از فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی 
دانشجویی  خوابگاه  احداث  مربع،  متر  زیربنای ۲۲00  با 
متأهلی 14 واحدی دانشگاه به کمک خّیر بزرگوار جناب 
آقای مهندس قدرت حاج نوری با زیربنای تقریبی 750 
متر مربع و راه اندازی مرکز نوآوری دانشگاه با بازسازی 
دانشگاه شده  اساسی ساختمان سابق کتابخانه مرکزی 
است. همچنین پروژه های عمرانی احداث دومین خوابگاه 
دانشجویی متأهلی 14 واحدی با مشارکت خّیر محترم 
جناب آقای حمید محسنی راد و احداث رصدخانه دانشگاه 
عبدالحسین  دکتر  آقای  جناب  محترم  خّیر  مشارکت  با 

محمدزاده شروع شده است.
   لذا برخود وظیفه می دانم ضمن قدردانی صمیمانه از 
تالش های خستگی ناپذیر و ارزنده اساتید گرانقدر، کارمندان 
سال  طی  در  دانشگاه مان  عزیز  دانشجویان  و  پرتالش 
گذشته، امیدوارم با عنایات الهی و همت و تالش جمعی، 
سال جدید سالی پر از موفقیت و شادکامی برای همکاران 
عزیز و دانشجویان ساعی و توسعه روزافزون دانشگاه در 

ابعاد مختلف باشد.

را به تجدید حیات معنوی انسان ها پیوند می زند و 
چه زیباست اگر همزمان با سنت دیرپای خانه تکانی 
منازل، در روزهای پرفضیلت رجب و شعبان، غبار از 
دل ها زدوده و با قلب هایی آماده وارد ماه مبارک 

رمضان شویم.
اینک که در آستانه چنین بهار پربرکتی قرار داریم، 
جای آن است که مقدمش را پیشاپیش گرامی داشته 
و در برابر خداوند متعال سجده شکر به جای آوریم 
که بهاری دیگر بر شمارگان بهاران عمر ما افزود. 
اینجانب به نمایندگی از مجموعه دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل، 
فرارسیدن سال جدید و عید باستانی نوروز را به جامعه 
دانشگاهیان کشور، به ویژه اساتید، کارکنان، کارمندان 
و دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل تبریک گفته 
و از خداوند متعال سالی پر از نشاط، شادابی و موفقیت 

برای همگان آرزومندم.
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امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
جمعه اردبیل گفت: دانشگاه های کشور 
شده  تدوین  آرمانی  دانشگاه  منشور 
توسط دانشگاه محقق اردبیلی را مطالعه 

و تکمیل کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نماینده  عاملی  سیدحسن  اهلل  آیت 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 
۱۰ اسفند در دیدار با سرپرست دانشگاه 
گیالن، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
و مسئوالن نهاد نمایندگی مقام معظم 
های   استان  دانشگاه های  در  رهبری 
گیالن و اردبیل محاصره تکنولوژی را 
ظلمی فراتر از محاصره اقتصادی نسبت 
به بشریت دانست و گفت: دانشگاه ها 
باید ضمن توسعه علمی، در خصوص 
ساخت کادر آرمانی برای آینده کشور 

نقش ایفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی 
باشد،  داشته  باید خروجی مشخصی 
حرف  انسانی  منابع  مدیریت  افزود: 
اول را در توسعه می زند و در همین 
خصوص ارزش افرادی که شایستگی 
تبدیل علم به ثروت را دارند، باید دانسته 

شود.
ثروتی  را  عاملی احساس جمعی 
باالتر از نفت دانست و تأکید کرد: باید 
تالش کنیم نسلی را پرورش دهیم که 

احساس جمعی داشته باشد.
و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امام جمعه اردبیل با بیان اینکه مراکز 

اولین همایش ملی »روانشناسی و 
دین« با پذیرش ۱۲۵ مقاله در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی ۴ اسفند در این همایش 
گفت: علی رغم اینکه همایش به نوعی 
موضوعات اختصاصی دارد اما استقبال 

خوبی از آن انجام شده است.
وی با بیان اینکه اغلب پژوهش های 
اجتماعی نشان می دهد که باورهای دینی 
رابطه  اجتماعی  آسیب های  شدت  با 
مستقیمی دارد، تصریح کرد: بنیه های 
دینی در کاهش آسیب های اجتماعی 

نقش مؤثری دارد.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه میزان آسیب های اجتماعی در 
شأن کشور ما نیست، ادامه داد: با تقویت 
باورهای دینی در فرزندان می توان آینده 

آنها را بیمه کرد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
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: 
خداوند انسان را در دو بعد جسمانی و 

آموزشی برای ما بسیار حیاتی و مهم 
هستند، گفت: مراکز آموزشی ما اعم 
از دانشگاه ها و آموزش و پرورش باید 
و  حفظ  را  کشور  استقالل  و  عزت 

حاکمیت ملی را ارتقا دهند.
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
استان اردبیل دانشگاه ها را مغز عقالنیت 
و متفکر جامعه معرفی کرد و افزود: 
باالترین تکریم یک ملت این است که 
افراد عاقل در مراکز تصمیم گیری کشور 

حضور داشته باشند.
اینکه منشور دانشگاه  بیان  با  وی 
آرمانی توسط دانشگاه محقق اردبیلی 
سایر  از  داد:  ادامه  است،  تدوین شده 
دانشگاه ها نیز انتظار می رود این منشور 

را مطالعه و تکمیل نمایند.
اصلی ترین  اینکه  بیان  با  عاملی 
مطالبه مردم از مسئوالن ایجاد فضای 
دانشگاه ها  افزود:  است،  تربیتی  سالم 

روحانی خلق کرده است.
وی با بیان اینکه جسم مرکب روح 
است، تصریح کرد: روح و روان اساس 
انسان است و خداوند متعال از روح 

خود در انسان دمیده است.
حسنی با بیان اینکه همه نعمت های 
دنیا غذای جسم انسان است، تشریح 
کرد: اخالقیات غذای روح انسان هستند 
و ۱۲۴ هزار پیامبر برای درمان روح و 
روان انسان به این جهان قدم گذاشته اند.

اله  سیف  دکتر  حجت االسالم 
ملی  همایش  اولین  علمی  دبیر  مدبر 
»روانشناسی و دین« گفت: ۲۰۰ مقاله 
به این همایش ارسال شده بود که ۱۲۵ 
مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است و 
حدود ۶۴ مقاله از دانشجویان خارجی 

دست به دست هم دهند و گره های 
موجود جامعه در ابعاد مختلف را باز 

کنند.
دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه 
گیالن با بیان اینکه دانشگاه های ما باید 
دانشگاه های اسالمی جامعه محور باشند، 
در  نیز  گیالن  دانشگاه  برنامه  گفت: 
راستای موضوع دانشگاه آرمانی مطرح 

شده در استان اردبیل است.
وی با بیان اینکه دانشگاه را باید به 
معنای واقعی کلمه  اسالمی  کنیم، افزود: 
ضروری است ذهنیت و ساختار اسالمی 

بودن را به دانشگاه ها برگردانیم.
نجفی با بیان اینکه دبیرخانه حوزه 
و دانشگاه در دانشگاه گیالن تأسیس 
شده است، تصریح کرد: باید به نحوی 
عمل کنیم تا دانشگاه گره های موجود در 

جامعه را باز کند.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 

به این همایش ارسال شده بود.
مقاالت  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
ارسالی به این همایش ترکیبی بوده و در 
آنها دین و روانشناسی در کنار هم قرار 
گرفته بودند، ادامه داد: علوم با یکدیگر 
فاصله گرفته اند و این علوم با دین هم 
فاصله دارد بنابراین باید علوم در مسیر 

دین حرکت کنند.
حجت االسالم دکتر مهدی نوروزی 
اردبیل هم  استان  رئیس حوزه علمیه 
گفت: دانش بشری بر ۳ محور شناخت 
انسان، شناخت جهان و شناخت خدا 

پایه ریزی شده است.
داد:  ادامه  کلیدی  سخنران  این 
شناخت انسان مقدمه شناخت جهان و 

شناخت خداوند است.

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه توجه به جوانان و دانشگاه 
نشان از عنایت ویژه نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اردبیل به دانشگاهیان 
اواخر سال  دارد، گفت: آیت اهلل عاملی 
گذشته اجرای برنامه ای با موضوع دانشگاه 
آرمانی را به دانشگاه محقق اردبیلی ارائه 
کرد و با هماهنگی میان دانشگاه های استان، 
این  در  اجرا  آماده  برنامه   ۱۰۰ از  بیش 

خصوص شد.
وی با اشاره به برگزاری نشست های 
متعدد با حضور شخصیت های کشوری، 
وبینارهای مختلف به منظور تبیین دانشگاه 
آرمانی برای دانشجویان، دوره های مهارتی 
برای کارکنان، دوره های اندیشه تمدن ساز، 
از  قسمتی  اختصاص  کتاب،  معرفی 
دانشگاه  تبیین  برای  دانشگاه  نشریات 
آرمانی در دانشگاه محقق اردبیلی و سایر 
افزود: همایش ملی  استان،  دانشگاه های 
دانشگاه آرمانی نیز با پذیرش بیش از ۱۰۰ 
مقاله از بیش از ۲۰ دانشگاه کشور با پیام 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سخنرانی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
رهبری در دانشگاه های کشور در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
محمد  دکتر  ادامه  در  است  گفتنی 
حسن زاده رئیس و دکتر فرشاد کیوان بهجو 
اولین همایش ملی دانشگاه  دبیر علمی 
آرمانی به ارائه گزارشی در خصوص این 

همایش پرداختند.

نوروزی افزود: مکتب ساختارگرایی 
قرار  بررسی  مورد  را  انسان  فقط جسم 
می داد و مکتب رفتارگرایی هم رفتار انسان 
را موردتوجه قرار می داد اما در روانشناسی 
و  جسمی  بعد  دو  دارای  انسان  کمال، 

روحی دیده شده است.
دکتر داود نوده ئی عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( هم 
در ارتباط مجازی با این همایش گفت: 
نسبت دین و روانشناسی حلقه گم شده 

برای ما است.
این سخنران کلیدی ادامه داد: کسی که 
دنبال شناخت روح و روان انسان است 

حتماً باید به جنبه رئالیستی بپردازد.
ستوده  حمید  دکتر  حجت االسالم 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران هم در ارتباط مجازی با این همایش 
تصریح کرد: در روانشناسی شخصیتی باید 
شخصیت را از منظر دین مورد توجه قرار 
داد و الگوهای شخصی را می توان از دین 

استخراج کرد.
با  باید رذایل اخالقی  ادامه داد:  وی 

اختالالت روانی مورد توجه قرار گیرد.
یادآور می شود این همایش به صورت 
حضوری و مجازی برگزار و در سه پنل 

تخصصی هم مقاالت ارائه شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تأکید کرد؛

دانشگاه های کشور منشور دانشگاه آرمانی تدوین شده توسط دانشگاه محقق اردبیلی 
را مطالعه و تکمیل کنند

با پذیرش 125 مقاله؛
اولین همایش ملی »روانشناسی و دین« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

رئیس دانشگاه خبر داد:

تبدیل وضعیت استخدامی 
۵۰ نفر از کارکنان ایثارگر 

دانشگاه محقق اردبیلی

وضعیت  تبدیل  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
استخدامی ۵۰ نفر از کارکنان ایثارگر این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی      
۲ اسفند در مراسم اهدای احکام این افراد گفت: از این تعداد 
۴۶ نفر به رسمی - قطعی و ۴ نفر به دلیل سن باال به صورت 

پیمانی تبدیل وضعیت شدند.
وی با بیان اینکه بیشتر استخدامی های دانشگاه محقق 
این  انجام شده است، تصریح کرد:  اردبیلی در دهه ۷۰ 
همکاران به مرور بازنشسته می شوند و به ازای هر ۳ نفر 
بازنشسته، مجوز استخدام یک نفر داده می شود به همین دلیل 

گاهی با مشکالتی در زمینه تأمین نیرو مواجه می شویم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: ثبات شغلی 
همکاران در کارکرد آنها تأثیرگذار است و ما از ظرفیت 
قانونی برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر 

استفاده کردیم.
دکتر معرفت سیاهکوهیان معاون اداری و مالی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: تبدیل وضعیت ها، استحکام کار را 
بیشتر می کند و کارکنان از حالت ناپایدار شغلی به حالت 

پایدار می رسند.
وی ابراز امیدواری کرد: تبدیل وضعیت ها انگیزه کار را 
در کارکنان بیشتر کرده و آنها در انجام وظایف قانونی به نحو 

احسن عمل کرده و موجب پیشرفت دانشگاه بشوند.
سید ناصر هاشمی مدیر امور اداری دانشگاه محقق 
اردبیلی هم گفت: از اول بهمن ماه سال جاری صدور احکام 

کارکنان ایثارگر دانشگاه انجام شده است.
وی اضافه کرد: ۴ نفر از نیروهای شرکتی بر اساس 
بخشنامه های قانونی و به دلیل کبر سنی، به پیمانی تبدیل 

وضعیت و بقیه افراد رسمی - قطعی شدند.

دانشکده های برتر در اجرای 
برنامه های دهه فجر تجلیل شدند

دانشکده های برتر دانشگاه محقق اردبیلی در اجرای 
برنامه های فرهنگی مرتبط با چهل و سومین سالگرد پیروی 

انقالب اسالمی و دهه فجر تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ۸ اسفند 
در مراسم تجلیل از این دانشکده ها گفت: طی داوری در 
بخش های فضاسازی و برنامه های اجرا شده در دهه فجر، 
دانشکده  ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم اجتماعی 
به ترتیب مقام های اول و دوم را در بین دانشکده های این 

دانشگاه کسب کردند.
وی اضافه کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
هرساله با انتخاب داورانی از ستاد گرامیداشت مناسبت های 
ملی و مذهبی دانشگاه اقدام به ارزیابی برنامه های فرهنگی 
مرتبط با دهه فجر می کند که امسال بر اساس رأی داوران 
دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم اجتماعی موفق 

به کسب رتبه های برتر شدند.
یادآور می شود در این مراسم از دکتر مرتضی ابراهیمی 
و دکتر حسام حسن زاده رئیس دانشکده و مشاور فرهنگی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و از دکتر محمد حسن زاده و 
دکتر بهرام ایمانی رئیس دانشکده و مشاور فرهنگی دانشکده 

علوم اجتماعی تقدیر شد.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی از اجرای بیش از ۹۰۰ برنامه 
و فعالیت فرهنگی طی سال ۱۴۰۰ در این 

دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ۹ اسفند 
در   ۱۴۰۰ سال  طی  برنامه   ۳۶۷ گفت: 
شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به 
تصویب رسیده و بیش از ۹۰۰ برنامه و 
فعالیت فرهنگی با رویکردهای فرهنگی، 
هنری،  مهارتی،  ادبی،  علمی،  اجتماعی، 
آزاداندیشی،  دانش افزایی،  مذهبی، 
بصیرت افزایی و مناسبتی در محورهای 
ده گانه قرآن و عترت و ترویج فرهنگ 
ابتکار،  آموزش،  اسالمی،  ارزش های  و 
خالقیت و اشتغال، تبلیغات فرهنگی و 
اجتماعی، ارتقای مهارت و هنر، مشارکت، 
مسئولیت پذیری، نشاط اجتماعی، اخالق 
حرفه ای در سازمان، سالمت و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و عفاف و حجاب 
سند  پنجم  فصل  از  مستخرج  اسالمی 

اسالمی شدن دانشگاه ها اجرا شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه 
طول  در  اجتماعی  و  فرهنگی  شورای 
سالجاری، به فرآیند تصویب برنامه های 
فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی 
اشاره و تصریح کرد: این برنامه ها عمال 
به صورت الکترونیکی و بعد از بررسی 
درخواست  واحد  مرکزی  شورای  در 
کننده به دبیرخانه شورا ارسال می شود و 
پس از طی مراحل بررسی و کارشناسی 
در دبیرخانه این شورا، بررسی مقدماتی 
در حوزه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی 

و بررسی تکمیلی در معاونت فرهنگی 
و اجتماعی، جهت ارزیابی نهایی برنامه 
طرح  دانشگاه  فرهنگی  شورای  در 

می شود.  
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه محقق 
اردبیلی افزود: ۱۴ حوزه مختلف شامل 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج 
اساتید، پایگاه مقاومت، انجمن های علمی، 
نشریات دانشجویی، کانون های فرهنگی، 
هنری، ادبی و مذهبی، واحد قرآن و عترت 
)ع(، روابط عمومی، کمیته های فرهنگی 
دانشکده ها، امور بانوان، امور دانشجویان 
اسالمی  تشکل های  و  ایثارگر  و  شاهد 
دانشگاه  فرهنگی  برنامه های  اجرای  در 

مشارکت دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی ادامه داد: با توجه به برگزاری 
نشست های آزاداندیشی و گفتمان محور 
در سالجاری، تنوع برنامه ها و فعالیت های 
فرهنگی نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ 

درصد افزایش داشته است.
فعالیت های  بر  نظارت  هیات  دبیر 
تشکل های اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی 
اسالمی  تشکل های  فعالیت  به  اشاره  با 
حدود  داد:  ادامه  دانشگاه  در  دانشجویی 
۱۴ درصد از فعالیت های فرهنگی توسط 
این تشکل ها انجام شده است که در این 
راستا توسعه مناسب فعالیت تشکل های 
اسالمی دانشگاه در بستر فضای مجازی به 
افزایش محسوس مشارکت جامعه هدف 
در برنامه های مجازی تشکل های اسالمی 

منجر شده است.
فنی اصل با اشاره به فعالیت حدود ۶۰  
انجمن علمی در دانشگاه، خاطرنشان کرد: 
۴۲ درصد از برنامه های فرهنگی دانشگاه 
در این بخش اجرا شده است و انجمن های 
فعالیت های  اجرای  رویکرد  با  علمی 
تخصصی به ارائه و اجرای برنامه های علمی 

تخصصی در دانشکده ها می پردازند.
نشریات  بر  ناظر  کمیته  رئیس 

انتشار ۴۶ نشریه  به  اشاره  با  دانشجویی 
دانشجویی طی سالجاری به انتشار مستمر 
نشریات الکترونیکی و صوتی دانشجویی 
در دانشگاه اشاره کرد و رشد این نشریات 

را در دانشگاه ملموس دانست.
رئیس کمیته ناظر بر فعالیت کانون های 
به  اشاره  ضمن  ادبی  و  هنری  فرهنگی 
فعالیت ۲۶ کانون فرهنگی، هنری، ادبی، 
برگزاری مستمر  از  اجتماعی،  مذهبی و 
دوره های مجازی مهارت آفرینی و اجرای 
مرحله دانشگاهی دهمین جشنواره ملی 

رویش در دانشگاه خبر داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به فعالیت مشاوران 
فرهنگی در کمیته های فرهنگی دانشکده ها، 
دانشکده ها،  علمی  انجمن های  مشاوران 
و  ملی  مناسبت های  بزرگداشت  ستاد 
امربه معروف و  دانشگاه، شورای  مذهبی 
نهی از منکر دانشگاه، اتاق فکر عفاف و 
حجاب و ستاد اقامه نماز دانشگاه، افزود: 
حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
فعال در عرصه فرهنگی دانشگاه ضمن 
و  فرهنگی  معاونت  اهداف  پیشبرد 
بخش  است  شده  موجب  اجتماعی 
اعظمی از فعالیت های فرهنگی در راستای 

توانمندسازی فرهنگی دانشگاه اجرا شود.
فنی اصل خاطرنشان کرد: در بخش 
بخش های  نیز  موفقیت ها  و  دستاوردها 
حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در جشنواره های فرهنگی برگزارشده توسط 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شامل 
جشنواره بین المللی حرکت، ملی رویش و 
سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور 

حائز مقام شده است.

با دریافت 120 مقاله؛

اولین همایش ملی »تازه های 
پژوهش در فیزیولوژی 

ورزشی« در دانشگاه محقق 
اردبیلی برگزار شد

اولین همایش ملی »تازه های پژوهش در فیزیولوژی 
ورزشی« با دریافت ۱۲۰ مقاله در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
داود  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  سیف زاده 
اردبیلی ۱۵ اسفند در این همایش گفت: گروه تربیت بدنی 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از پتانسیل علمی و 
عملی برخوردار است و این دانشکده در مسیر صحیحی 

حرکت می کند و در برگزاری همایش پیشرو است.
وی با بیان اینکه تلفیق علم و عمل باعث می شود 
که خروجی ها قابل توجه باشد، اضافه کرد: باید نتایج 
پژوهش ها و مقاالت ارسالی به همایش ها در جامعه 

پیاده سازی شود.
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: روح انسان زمانی لذت می برد 

که قلب او سالم باشد.
وی ادامه داد: همان طور که بدن سالم نیازمند تمرین 
و ورزش است، رسیدن به کمال انسانی و معرفت نفس 

هم نیازمند تمرین و ممارست است.
دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس اولین همایش 
ملی »تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی« هم گفت: 
وقتی علم و تجربه باهم ترکیب شود، خروجی بهتری به 

دست می آید.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ مقاله به این همایش ارسال 
شده بود، تصریح کرد: در فعالیت های پژوهشی، گروه و 
دانشکده نقش آفرین هستند و فعالیت های پژوهشی تنوع 

زیادی دارد.
نریمانی با بیان اینکه در حوزه پژوهش به صورت 
تک بعدی عمل نمی کنیم، اضافه کرد: اهداف نامحسوس 
و محسوس را در همایش ها پیگیر هستیم که اهداف 
نامحسوس به صورت بلندمدت بوده و اهداف محسوس 

کوتاه مدت است.
دکتر معرفت سیاه کوهیان عضو هیئت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی و یکی از سخنرانان کلیدی این همایش 
گفت: آمادگی قلبی - تنفسی به معنای جذب، انتقال و 

مصرف اکسیژن است.
وی با اشاره به فواید اکسیژن گیری بیشتر تصریح کرد: 
بهبودبخشی جریان خون به سمت عضالت، بازتوزیع 
جریان خون، افزایش بهبود تهویه و افزایش برون دهی 

قلبی از جمله این فواید است.
دکتر مهرداد محرم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی و سخنران کلیدی این همایش هم تصریح 
کرد: جامعه ای که قابلیت سالمت سازی اجتماعی را 
نداشته باشد قادر به هدایت برای برخورداری از سالمتی 

کامل را نخواهد داشت.
وی بیان کرد: نبود یک برنامه مدون برای تقویت 
سالمت  روی  که  می شود  باعث  اجتماعی  سالمت 
جسمی فردی متمرکز شده و از سالمت اجتماعی غفلت 

کنیم.
الزم به ذکر است که این همایش به صورت مجازی 
پنل تخصصی هم  برگزار و در چندین  و حضوری 

مقاالت ارائه شد.

در جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان اردبیل مقرر شد؛

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اجرای بیش از ۹۰۰ برنامه و فعالیت فرهنگی طی سال ۱۴۰۰ در دانشگاه محقق اردبیلی

در جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور 
دانشجویی استان اردبیل مقرر شد تا ۳۰۰ 
نفر از دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل 
به اردوی راهیان نور اسفندماه سالجاری 

اعزام شوند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی فرمانده قرارگاه مرکزی 
راهیان نور دانشجویی استان اردبیل )شهید 
علم الهدی( و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
۷ اسفند در جلسه قرارگاه مرکزی راهیان 
نور دانشجویی استان اردبیل با بیان اینکه بعد 
از شیوع ویروس کرونا شرایط دانشگاه ها 
متفاوت شده و اکثر کالس های آموزشی 
به صورت مجازی برگزار می شود، گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا، انتظار می رود 
در برگزاری اردوهای راهیان نور، رعایت 
پروتکل های بهداشتی بیش از پیش جدی تر 

گرفته شود.
این  برگزاری  در  اینکه  بیان  با  وی 
اردوها باید سالمت دانشجویان زائر مورد 
توجه جدی قرار گیرد، افزود: تزریق دز 
به صورت دقیق کنترل  زائران  برای  سوم 
شود تا شاهد بروز مشکالت خاصی در 

این خصوص نباشیم.
سرهنگ شکر عبدی جانشین سپاه 
راهیان  اردبیل  استان  عباس)ع(  حضرت 
نور را حرکت عظیم فرهنگی و فرمان مقام 
معظم رهبری دانست و گفت: این حرکت 
با  گذشته  سال های  فرهنگی طی  عظیم 

حضور رهبر معظم انقالب عملیاتی شده 
است.

وی با بیان اینکه برگزاری راهیان نور 
امروز  به  تا  سالجاری  برای  دانشجویی 
به صورت حضوری تصمیم گیری شده و 
هرگونه تغییر در نحوه برگزاری تا یک روز 
قبل از تاریخ اعزام اطالع رسانی خواهد شد، 
افزود: برای سالجاری اسکان دانشجویان 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  زائر 
فاصله گذاری اجتماعی در اردوگاه شهید 

باکری خرمشهر در نظر گرفته شده است.
عبدی به ضرورت حفظ حرمت، شأن 
و منزلت این سفر معنوی تأکید و تصریح 
کرد: دانشجویان متقاضی برای اعزام باید در 
سامانه ملی نور ثبت نام کنند و دریافت ۳ 
دز واکسن نیز توسط همین سامانه استعالم 

خواهد شد.
جانشین سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبیل اعزام های دانشجویی و دانش آموزی 
زائران  در  درونی  تحول  ایجاد  باعث  را 
بین  رابطه  نور  راهیان  افزود:  و  دانست 
نسل ها را برقرار کرده و نهضت روشنگری 
و روایتگری نیز همواره مورد تأکید مقام 

معظم رهبری بوده است.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل نیز تدارک برنامه زیارت شهدا و در 
خدمت زائران شهدا بودن را اتفاقی بسیار 
تالش  باید  گفت:  و  کرد  عنوان  مبارک 
کنیم در طول اردوهای راهیان نور، بهترین 
برای  را  اعتقادی  و  فرهنگی  برنامه های 

زائران اجرا کنیم.
وی افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم 
در  نیز  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
خصوص همراهی روحانیون و مبلغان با 
دانشجویان زائر در خدمت قرارگاه راهیان 

نور دانشجویان است.
روح اهلل صابری دبیر قرارگاه مرکزی 
راهیان نور دانشجویی استان اردبیل با اشاره 
به برنامه ریزی های انجام گرفته جهت اعزام 
دانشجویان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، 
گفت: شعار محوری اردوهای راهیان نور 
برای سالجاری دانشجویان مکتب سلیمانی 

تعیین شده است.
وی با بیان اینکه سهمیه استان اردبیل 
 ۱۵۰ شامل  نفر  سالجاری۳۰۰  برای 
دانشجوی خواهر و ۱۵۰ دانشجوی برادر 
تعیین شده است، افزود: اعزام برادران ۲۱ 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  اسفندماه 
اردبیل و اعزام خواهران ۲۳ اسفندماه از 

دانشگاه محقق اردبیلی خواهد بود.
طبق  کرد:  خاطرنشان  صابری 
برنامه ریزی های انجام شده دانشگاه محقق 
اردبیلی به تعداد ۳ دستگاه اتوبوس، دانشگاه 
دستگاه   ۳ میزان  به  استان  اسالمی  آزاد 
اتوبوس، دانشگاه علوم پزشکی به میزان 
۲ دستگاه اتوبوس و دانشگاه های فرهنگیان 
و فنی و حرفه ای رازی به تعداد ۲ دستگاه 

اتوبوس اعزام خواهند داشت.

اعزام ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل به اردوی راهیان نور
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آذربایجان  ملی  همایش  اولین 
و مطالعات علوم انسانی در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
روابط عمومی  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر داود سیف زاده معاون 
دانشگاه محقق  فناوری  و  پژوهش 
این همایش  اسفند در  اردبیلی ۲۲ 

حضوری - مجازی گفت: 
نقش آذربایجان در فرهنگ 

ایران غیرقابل انکار است.
در  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه  ادبیات،  حوزه 
شعرا  خاستگاه  آذربایجان 
بوده  بزرگی  سخنوران  و 
است، تصریح کرد: منطقه 
عرفان  مهد  آذربایجان 
همچنین  و  تصوف  و 
خاستگاه  و  دلیران  مهد 

حکومت ها بوده است.
دکتر مرتضی ابراهیمی 
رئیس اولین همایش ملی 
مطالعات  و  آذربایجان 
رئیس  و  علوم انسانی 
و  ادبیات  دانشکده 

علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
آذربایجان صرفًا  هم گفت: هویت 
بلکه  نیست  جغرافیایی  هویت 

هویت فکری و اندیشه ای است.
آذربایجان  اینکه  بیان  با  وی 
منشأ تولید فکر و قدرت بوده ولی 
هیچ وقت دنبال سهم از قدرت نبوده 
در  آذربایجان  کرد:  تصریح  است، 

عین دارا بودن قدرت و ظرفیت های 
همراه  مرکزی  حکومت  با  متعدد، 

بوده است.
ملی  همایش  اولین  رئیس 
علوم انسانی  مطالعات  و  آذربایجان 
انتقال  و  تکثیر  برای  کرد:  اضافه 
مفاهیم تنها راهکار ورود علمی و 

ما در  به مسئله است و  تخصصی 
تمام  از  کردیم  این همایش تالش 
متخصصین در محورهای همایش 

استفاده کنیم.
جعفرزاده  قاسم  حجت االسالم 
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
و  آذربایجان  کرد:  بیان  هم  اردبیل 
منطقه قفقاز در جهان تأثیرگذار بوده 

و است که یکی از عوامل آن، عامل 
زبانی است زیرا مؤلفه های ساختار 
زبانی آذری خصیصه هایی دارد که 
باید زبان شناسان به این مورد ورود 
کنند و از طرف دیگر زبان محفل 
میراث  انتقال  محل  و  فرهنگ ها 

اجتماعی است.

وی با بیان اینکه حضور تمدنی 
به ۶۰۰  آذربایجان  منطقه  در  ایران 
برمی گردد،  مسیح  از  قبل  سال 
عوامل  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه 
شتاب دهنده جهش حرکت تمدنی 
در منطقه آذربایجان ورود اسالم به 

منطقه بوده است.
دکتر محمدرضا کفاش مسئول 

هم  قفقاز  فرهنگی  مطالعات  مرکز 
نقش  که  عاملی  مهم ترین  گفت: 
آذربایجان در ایران را مؤثر و پررنگ 

کرده است، عامل مذهب بوده است.
وی اضافه کرد: صفویان سرنوشت 
موضوع  این  و  دادند  تغییر  را  ایران 
و  ساری  ایران  سرنوشت  در  االن  تا 
کشور  زیرا  است  جاری 
و  ایدئولوژی  صاحب  را 

گفتمان کرده است.
دکتر محمد رضی نژاد 
همایش  اولین  علمی  دبیر 
ملی آذربایجان و مطالعات 
هدف  گفت:  علوم انسانی 
همایش،  این  برگزاری  از 
محققین  اساتید،  ترغیب 
تحقیق  به  دانشجویان  و 
و پژوهش در زمینه نقش 
در  آذربایجان  تأثیرگذار 
در  علوم انسانی  پیشبرد 
گستره تمدن ایران اسالمی 

بود.
  ۷۰ اینکه  بیان  با  وی 
پژوهشگران  توسط  مقاله 
بود،  شده  ارسال  همایش  این  به 
تصریح کرد: با بررسی هیئت داوران 
ملی  همایش  اولین  در  مقاله   ۵۰
علوم انسانی  مطالعات  و  آذربایجان 

پذیرفته شد.
همایش  این  در  می شود  یادآور 
مقاالتی به صورت پنل تخصصی ارائه 

شد.

اولین همایش ملی آذربایجان و مطالعات علوم انسانی برگزار شد
با پذیرش 380 مقاله؛

دومین همایش ملی 
آسیب شناسی روانی

 در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار شد

با  روانی  آسیب شناسی  ملی  همایش  دومین 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  مقاله   ۳۸۰ پذیرش 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داود 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  سیف زاده 
محقق اردبیلی ۱۸ اسفند در این همایش حضوری 
روزگار  در  روانی  آسیب های  گفت:  مجازی  و 
امروز، زندگی همه افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.
استرس  مثل  آسیب هایی  اینکه  بیان  با  وی 
تهدید  را  افراد  به نوعی زندگی همه  و اضطراب 
به  می کند، تصریح کرد: آسیب های روانی منجر 

آسیب های اجتماعی در زندگی می شود.
سیف زاده با بیان اینکه باید به مقوله آسیب های 
و  عوامانه  نگاه  از  و  داشته  علمی  نگاه  روانی 
ساده انگاری دوری کنیم، تشریح کرد: ساده انگاری 
درمان  پیشروی  آمارها چالش های  پنهان کاری  و 

آسیب های اجتماعی است.
همایش  دومین  رئیس  نریمانی  محمد  دکتر 
ملی آسیب شناسی روانی و رئیس دانشکده علوم 
تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: بیش از ۴۰۰ مقاله به این همایش ارسال 

شده بود که حدود ۳۸۰ مقاله پذیرفته شدند.
وی با بیان اینکه ۱۸ مقاله در ۳ پنل تخصصی 
ارائه خواهند شد، بیان کرد: مقاالت برتر هم در 

مجله آسیب شناسی روانی منتشر خواهد شد.
هیئت علمی  عضو  میکائیلی  نیلوفر  دکتر 
این  کلیدی  سخنران  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
قابلیت  آسیب زا  حادثه  هر  گفت:  هم  همایش 
تبدیل به تهدید را دارد اما در بطن خود می تواند 

ارزشمند هم باشد.
با  آسیب،  از  پس  رشد  اینکه  بیان  با  وی 
تغییرات مثبت روان شناختی در جنبه های فردی و 
اجتماعی همراه است، ادامه داد: احساس قدردانی 
لذت های  با  مجدد  ارتباط  زندگی،  از  بیشتر 
اولویت های  و  ارزش ها  مجدد  ارزیابی  کوچک، 
اثرات  از  سالم تر  زندگی  سبک  اتخاذ  شخصی، 

مثبت کرونا بود.
دکتر سجاد بشرپور دبیر علمی دومین همایش 
هیئت علمی  عضو  و  روانی  آسیب شناسی  ملی 
این  کلیدی  سخنران  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
افسردگی  اختالالت  کرد:  بیان  هم  همایش 
بیشترین ناتوانی را برای افراد ایجاد می کند و پس 
مصرف  اختالالت  و  اضطرابی  اختالالت  آن  از 

مواد مخدر در جایگاه های بعدی قرار دارند.
و  ژنتیکی  آسیب پذیری  کرد:  اضافه  وی 
آسیب های  به  فرد  ابتالی  برای  روان شناختی 
با  که  زمانی  اما  نیست  حتمی  عامل  اجتماعی 
آسیب  انسان  به  می تواند  باشد  همراه  استرس 

برساند.

بازنشسته  هیئت علمی  عضو  دو 
دانشگاه محقق اردبیلی در سه ماهه اخیر 

تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون اداری 
و مالی دانشگاه محقق اردبیلی ۸ اسفند 
در مراسم تجلیل از دکتر توحید صیامی 
و مهندس سید کریم شفقی اصل گفت: 
تجربه و علم همیشه و در همه زمان 

قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه از هر دو بازنشسته 
درس ها آموخته ام، تصریح کرد: این دو 
بازنشسته دانشگاه در بحث اخالق و 

انسانیت زبانزد بودند.
مشاور  خواه  خالق  علی  دکتر 
رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی 
هم گفت: بازنشستگان سرمایه اجتماعی 

هر سازمانی محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه بازنشسته ها سفیران 
سازمان در بین مردم هستند، تشریح 
کرد: باید قدردان همه آنهایی باشیم که 
عمر خود را صرف خدمت به مردم و 

جوانان کرده اند.
رئیس  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این مراسم گفت: 
هر دو بازنشسته در دانشگاه تأثیرگذار 
بودند و تقریباً گالیه ای از آنها در بین 

همکاران وجود ندارد.
دکتر امین قلی زاد رئیس دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
اخالقی  الگوی  افراد  این  گفت:  هم 
همکاران  همه  تأیید  مورد  و  بودند 

هستند.

الزم به ذکر است اعضای حاضر 
در این مراسم به ذکر خاطراتی از این 
بازنشسته ها پرداختند و در پایان از دکتر 
توحید صیامی و مهندس سید کریم 
شفقی اصل با اهدای هدایایی تجلیل 

شد.

دو عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه  محقق اردبیلی تجلیل شدند

در دانشگاه محقق اردبیلی؛
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و  فرهنگ  پژوهشگاه  هیات  عضو 
اندیشه اسالمی با بیان اینکه رهبر معظم 
انقالب اسالمی، جوانان را نیروی پیشران 
تاریخ می داند، گفت: این نشانگر کنار زدن 
دیگر اقشار جامعه نیست، بلکه جوانان 
دارای ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانایی های 

خاص هستند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر مهدی جمشیدی عضو هیات علمی 
اسالمی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه 
سلسله  از  وبینار  ششمین  در  اسفند   ۳
اندیشی پیرامون  نشست های ماهانه آزاد 
موضوعات روز با عنوان »هدف رهبر معظم 
انقالب از بیانیه گام دوم )واسازی انگیزه ها 
و اقتضاها(« با اشاره به نکات مهم و اهداف 
کلی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، عنوان 
کرد: در کنار تحلیل و مطالعه دقیق این بیانیه، 
اشرافیت و آگاهی بر فرامین بیانیه گام دوم 

انقالب اسالمی بسیار بصیرت افزا است.
وی با طرح سؤاالتی مبنی بر اینکه چرا 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ با 
رعایت پروتکل های بهداشتی همزمان با 
سراسر کشور در دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری ۶ اسفند در بازدید از 
روند اجرای آزمون گفت: در این آزمون 
۳ هزار و ۱۷۲ نفر داوطلب استان اردبیل 
در حوزه های دانشگاه محقق اردبیلی، 
و  اردبیل  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مدارس آموزش و پرورش و دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد پارس آباد به رقابت 
پرداختند که از این تعداد یک هزار و 

رهبر انقالب این سخنان را در قالب بیانیه 
دیگری  قالب های  در  چرا  کرد؟،  مطرح 
همچون سیاست های کلی نظام ارائه نشد؟، 
چرا در این زمان مطرح شد؟، چرا با این 
محتوا مطرح شد؟ و چرا خطاب به جوانان 
مطرح شد؟، عنوان کرد: یکی از اهداف 
رهبر انقالب از مطرح کردن این موارد در 
قالب بیانیه نشانگر این است که گفتمان 
سازی این موضوعات در جامعه از اهمیت 

باالیی برخوردار می باشد.

۱۷۸ داوطلب زن و یک هزار و ۹۹۴ 
داوطلب مرد بودند.

داوطلبان  کرد:  تصریح  مصری 

جمشیدی افزود: رهبر معظم انقالب 
تاریخ  پیشران  نیروی  را  اسالمی جوانان 
دیگر  زدن  کنار  نشانگر  این  و  می داند 
اقشار جامعه نیست، بلکه جوانان دارای 
ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانایی های خاص 
هستند که می توانند کارها را پیش ببرند و 
این موضوع از دالیلی است که بیانیه گام 
دوم خطاب به جوانان مطرح شد و مقام 
معظم رهبری به دنبال حاکمیت یافتن این 

جوانان در آینده هستند.

و  صفی  شیخ  ساختمان های  در  مرد 
علوم  مهندسی،  و  فنی  دانشکده های 
در  زن  داوطلبان  و  اجتماعی  علوم  و 

و  فرهنگ  پژوهشگاه  هیات  عضو 
اندیشه اسالمی گفت: رهبر معظم انقالب 
درست در چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی، تمام چهل سال قبل را  تنها یک 
گام از انقالب قلمداد کرد و برای گام بعدی 

انقالب از برنامه بلند مدتی پرده برداشت.
دکتر اسماعیل گلی دبیر دفتر هم اندیشی 
اساتید دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این 
بیانیه های مهم رهبران  به  با اشاره  وبینار 
منشور  بیانیه  همچون  اسالمی  انقالب 
روحانیت امام خمینی )ره(، گفت: بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی مضامین باالیی دارد و 
راهبردی و راهگشا است و اگر مسائل بر 
مبنای این بیانیه به پیش رود گره گشایی 

های بسیاری را شاهد خواهیم بود.
گفتنی است این وبینار به همت کانون 
بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی اساتید نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار و با پرسش و پاسخ 

خاتمه یافت.

ساختمان های دانشکده های کشاورزی 
و منابع طبیعی، ادبیات و علوم انسانی 
و علوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه 
محقق اردبیلی در آزمون شرکت کردند.

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
برای  سالمتی  و  موفقیت  آرزوی 
داوطلبان، خاطرنشان کرد: حوزه های 
آزمون  از  قبل  آزمون  برگزاری 
ابالغی  فاصله  و  شده  ضدعفونی 
صندلی  برای  نیز  سنجش  سازمان 

رعایت شده است.

رئیس آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی
 مطرح کرد؛

آزمون زبان LPT صدور 
مجوزهای آموزشی الزم 

برای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی را تسهیل می کند

رئیس آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
صدور  دانشگاه  این   LPT زبان  آزمون  برگزاری 
مجوزهای آموزشی الزم برای دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی را تسهیل می کند.
دکتر محمدتقی آل ابراهیم در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه با بیان اینکه آزمون زبان LPT دانشگاه 
محقق اردبیلی برای رفاه حال دانشجویان هرماه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، اضافه 
آزمون و کسب حدنصاب های  این  برگزاری  کرد: 
الزم، صدور مجوزهای آموزشی الزم برای دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه را تسهیل می کند.
وی با بیان اینکه دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
می توانند با شرکت در این آزمون و کسب حدنصاب 
۴۰ و ۵۰ به ترتیب در آزمون جامع دکتری شرکت 
افزود:  کنند،  دفاع  خود  دکتری  رساله  از  و  کرده 
دانشجویان شرکت کننده در این آزمون در مدت ۱۲۰ 
دقیقه به سؤاالتی در خصوص گرامر، درک مفاهیم و 

لغت پاسخ می دهند.
آل ابراهیم با بیان اینکه تاکنون ۲۱ دوره از این 
آزمون در دانشگاه محقق اردبیلی برگزارشده است، 
خاطرنشان کرد: نتیجه این آزمون عالوه بر دانشگاه 
محقق اردبیلی، توسط برخی از دانشگاه های دولتی 

استان های همجوار نیز مورد پذیرش قرار می گیرد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  زبان  آکادمی  رئیس 
آموزش زبان های خارجی به دانشجویان با رعایت 
استانداردهای روز دنیا را از اهداف تأسیس آکادمی 
زبان این دانشگاه عنوان کرد و گفت: تاکنون کالس های 
آموزشی زبان انگلیسی، زبان فرانسه و زبان آلمانی با 
استفاده از اساتید مجرب برگزارشده و برای پساکرونا 
نیز برنامه ریزی های الزم برای برگزاری کالس های 
آموزشی زبان روسی و زبان ترکی استانبولی عالوه بر 
زبان های انگلیسی، فرانسه و آلمانی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه خدمات آکادمی زبان برای کلیه 
افراد باالی ۱۸ سال داخل و خارج از دانشگاه پیش 
بینی شده است، ادامه داد: این آمادگی را نیز داریم که 
در صورت درخواست زبان آموزان و به حد نصاب 
رسیدن کالس ها، دوره ها را به صورت آنالین برگزار 

کنیم.
آل ابراهیم گفت: آکادمی زبان برای دانشجویان 
ممتازی که توسط معاونت آموزشی دانشگاه معرفی 

می شوند، تخفیف شهریه نیز در نظر گرفته است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  زبان  آکادمی  رئیس 
خاطرنشان کرد: این آکادمی در خصوص اعضای 
هیات علمی و دانشجویانی که نیازمند نامه تعیین سطح 
زبان یا نامه کفایت زبان برای اعزام به فرصت های 
مطالعاتی خارج از کشور هستند، پس از بررسی سطح 

زبان درخواست کننده، گواهی الزم را ارائه می دهد.

عضو هیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مطرح کرد: 

رهبر معظم انقالب اسالمی جوانان را نیروی پیشران تاریخ می داند

همزمان با سراسر کشور انجام شد:

برگزاری آزمون دکتری ۱۴۰۱ با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
طرح اندیشه تمدن ساز ارتباط تنگاتنگ 

با بحث حکمرانی خوب دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اختتامیه  مراسم  در  اسفند   ۲ اردبیلی 
ساز  تمدن  اندیشه  طرح  اول  مرحله 
گفت: طرح اندیشه تمدن ساز ارتباط 
نزدیک و تنگاتنگ با بحث حکمرانی 
تمدن  خصوص  در  و  داشته  خوب 

سازی اسالمی آثار مثبتی دارد.
وی افزود: موضوع شبهه زدایی و 
بحث پاسخ به شبهات علی الخصوص 
در رشته های غیر مرتبط با علوم دینی آثار 
بسیار مناسبی می تواند داشته باشد و این 

نیاز احساس می شود.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل گفت: مرحله اول این طرح با 
مشارکت ۴۴۹ نفر از اساتید دانشگاهی 
از  استفاده  و  گروه   ۹۱ قالب  در  و 

به صورت  استان  سطح  در  مربی   ۴۴
حضوری و مجازی با محوریت کتاب 
قرآن  در  اسالمی  اندیشه  کلی  طرح 

برگزار شد.
واالی  جایگاه  به  اشاره  با  حسنی 
تعلیم و معلمی، افزود: اقبال اساتید یکی 
از ویژگی های مهم این طرح بود که نشان 

از جذابیت آن دارد.
وی قرآنی بودن را از ویژگی دیگر 

این طرح که بسیار حائز اهمیت است، 
عنوان و اظهارامیدواری کرد: با جمع بندی 
نظرات و شناسایی نقاط قوت و ضعف 
طرح در دوره های آتی شاهد افزایش هر 
چه بیشتر کمیت و کیفیت دوره اندیشه 

تمدن ساز خواهیم بود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
بیان اینکه اساتید این دانشگاه به صورت 

جدی در مرحله اول طرح اندیشه تمدن 
اظهارامیدواری  کردند،  شرکت   ساز 
کرد: در آینده نسبت به برگزاری چنین 
دوره هایی، به صورت فزاینده عمل کنیم.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
نشانه انقالبی بودن را مطالعه و آگاهی 
دانست و گفت: متأسفانه مباحث روزمره 
باعث شده که میزان آگاهی و مطالعه 
افراد در جامعه حتی قشر دانشجویان و 

اساتید نیز با کاهش مواجه شود.
وی تأکید کرد: الزم است بیشتر از 
گذشته بر روی موضوعات احکام، عقاید 

و اخالقی کار شود.
گفتنی است در ادامه مربیان طرح 
اندیشه تمدن ساز نکات و پیشنهاداتی 
کردند  مطرح  طرح،  خصوص  در  را 
و جهت ارتقای کمی و کیفی طرح به 
بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین در 
انتهای مراسم نیز از مربیان مرحله اول 
دوره طرح اندیشه تمدن ساز در دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل شد.

طرح اندیشه تمدن ساز ارتباط تنگاتنگ با بحث حکمرانی خوب دارد
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
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انتصاب عضو هیئت علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به 

عنوان سرپرست دفتر تحقیق 
استان اردبیل

طی حکمی از سوی رئیس مرکز جذب اعضای هیات 
علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا 
موالیی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 

سرپرست دفتر تحقیق استان اردبیل منصوب شد.
از  دانشگاه، طی حکمی  روابط عمومی  گزارش  به 
سوی دکتر محمد خلج امیرحسینی رئیس مرکز جذب 
اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر 
محمدرضا موالیی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی 

به عنوان سرپرست دفتر تحقیق استان اردبیل منصوب شد.
در بخش هایی از حکم دکتر محمد خلج امیرحسینی 

خطاب به دکتر محمدرضا موالیی آمده است:
نظر به مراتب تعهد و شایستگی و تجربه جنابعالی، در 
چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی از سوی هیات عالی 
جذب شورای عالی انقالب فرهنگی، به موجب این حکم به 
مدت دو سال به عنوان سرپرست دفتر تحقیق استان اردبیل، 

منصوب می شوید.
با عنایت به اهمیت دفاتر تحقیق استانی و مسئولیت 
خطیر تحقیق در فرآیند جذب و تبدیل وضعیت اعضای 
هیئت علمی، امید است با اتکال به خداوند متعال، برنامه ریزی 
و تالش مستمر و ارتباط و هماهنگی با مدیران مرکز جذب، 
روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان و روسای 
دفاتر نهاد نمایندگی رهبری و با بهره گیری از ظرفیت اساتید 
و دانشجویان انقالبی، متعهد و معتمد، در راستای تحقق 
اهداف و وظایف محوله از سوی مرکز جذب، موفق و 

سربلند و ماجور در درگاه الهی باشید.

مدیرمسئول مجله »ناتوانی های یادگیری« دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

مجله »ناتوانی های یادگیری« 
به عنوان نشریه برگزیده 
فارسی زبان شانزدهمین 

گردهمایی بین المللی انجمن 
ترویج زبان و ادب فارسی 

انتخاب شد

مدیرمسئول و سردبیر مجله »ناتوانی های یادگیری« 
دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب این مجله به عنوان نشریه 
بین المللی  گردهمایی  شانزدهمین  فارسی زبان  برگزیده 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از طرف پایگاه استنادی 

جهان اسالم ISC خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد نریمانی 
۲۱ اسفند با اعالم این خبر افزود: شانزدهمین گردهمایی 
بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ۱۴ تا ۱۹ 

اسفندماه در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
نریمانی ادامه داد: این موفقیت مرهون تالش همکاران 
مجله از جمله دکتر زهرا رستم اوغلی مدیر اجرایی و دکتر 
پرویز پرزور و سارا تقی زاده به عنوان کارشناسان مجله و 

اعضای هیئت تحریریه مجله است.

مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
معظم انقالب اسالمی در قم و نویسنده 
کتاب جهاد تبیین گفت: باید از مفهوم 

متعالی جهاد تبیین صیانت کرد.
روابط عمومی  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین  دانشگاه، 
در  اسفند   ۸ صلح میرزایی  سعید 
در  تبیین  جهاد  سلسله نشست های 
این  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کنیم جهاد  باید تالش  افزود:  مطلب 
نهادهای  و  نشود  حاکمیتی  تبیین 
و  کرده  ستادی  کار  باید  حاکمیتی 

تسهیلگری کنند.
وی با بیان اینکه برای جهاد تبیین 
تبیین  جهاد  افزود:  کرد،  عجله  نباید 
جهاد همگانی است و مهم ترین عرصه 

جهاد همین جهاد تبیین است.
جهاد  کرد:  اضافه  میرزایی  صلح 
قبال  نبودن در  یعنی بی تفاوت  تبیین 
غبار آلودگی ذهن اطرافیان است زیرا 
اسالمی  جامعه  شهروند  یک  ذهن 

علمی،  همکاری های  تفاهم نامه 
پژوهشی بین دانشگاه محقق اردبیلی و 

شرکت امید فارمد پارسیان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴ اسفند 
در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت امید 
فارمد پارسیان گفت: این تفاهم نامه به 
نیاز  انسانی مورد  نیروی  تأمین  منظور 
شرکت و گسترش همکاری های علمی، 
آموزشی و پژوهشی و توسعه تحقیقات 
با  منطقه  در  تقاضامحور  و  کاربردی 
استفاده از پتانسیل های شرکت و دانشگاه 

انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ 
نفر در رشته های مختلف فنی و مهندسی 
از طریق دانشگاه محقق اردبیلی جذب 
صنایع استان شده اند، افزود: طرح های 
مختلف پژوهشی نیز ساالنه از طریق 
ارگان های مختلف ارائه می شود که در 
دانشگاه  همکاران  نیز  خصوص  این 

فناوری  و  پژوهش  معاون 
ارتقای  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مرتبه علمی ۱۴ نفر از اعضای هیات 

علمی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  اسفند   ۱۷ زاده  سیف  داود  دکتر 
اعالم این خبر افزود: در جلسه هیات 
پاسبانی،  دکتر مجید  دانشگاه،  ممیزه 
سجاد  دکتر  و  میرزایی  بهروز  دکتر 
پیرمحمد از دانشکده فنی و مهندسی، 
دکتر علیرضا محمدی و دکتر صیاد 
اجتماعی  علوم  دانشکده  از  اصغری 
رضا  دکتر  و  اسمعلی  اباذر  دکتر  و 

مقدس و محترم است و نباید غبارآلود 
شود.

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: مقام معظم 
رهبری، جهاد تبیین را مطرح کرده اند 
بنابراین همه ما مکلف هستیم که در 

این جهاد حضور داشته باشیم.
تمام  از  باید  کرد:  اضافه  وی 
ظرفیت ها و پتانسیل ها برای جهاد تبیین 

در راستای حل معضالت و مشکالت 
جامعه اقدام می کنند.

این  به اهداف  با اشاره  سیف زاده 
معرفی  گفت:  همکاری،  تفاهم نامه 
رشته های  در  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
اجرای  جذب،  برای  شده  درخواست 
پروژه های کاربردی مورد نیاز شرکت طبق 
ضوابط دانشگاه، حمایت از پایان نامه های 
دکتری  رساله های  و  ارشد  کارشناسی 
همکاری  شرکت،  نیازهای  با  مرتبط 

سیدشریفی از دانشکده کشاورزی و 

استفاده کرد و دانشگاه محقق اردبیلی 
تالش می کند در این مسیر به ایفای 

نقش بپردازد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
مقام معظم  نمایندگی  نهاد  و مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: سال آینده همایش ملی ۳ هزار 

در راه اندازی رشته های تحصیلی مورد 
ضوابط  طبق  دانشگاه  در  شرکت  نیاز 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد 
زمینه های همکاری برای کارآموزی و 
کارورزی دانشجویان دانشگاه، برگزاری 
سمینارها و همایش های علمی مشترک، 
برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی 
توسط طرفین برحسب نیاز برای تبادل 
دانش علمی و تجربیات ازجمله اهداف 

این تفاهم نامه است.

منابع طبیعی از مرتبه علمی دانشیاری 

اردبیل در دانشگاه  و ۴۰۰ شهید استان 
محقق اردبیلی برگزار می شود که یکی از 

بزرگ ترین برنامه ها است.
وی اضافه کرد: در حوزه جهاد تبیین 
هرچقدر کار کنیم بازهم کم کار کرده ایم 
و باید جهاد تبیین در بطن جامعه انجام 

شود.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: برنامه های فرهنگی این دانشگاه با 
اتحاد و وحدت مثال زدنی همه بخش ها 

اجرا می شود.
جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
اجرا شده  برنامه فرهنگی  تاکنون ۹۱۶ 
است، تصریح کرد: در اجرای برنامه های 
تشکل ها،  و  دانشکده ها  همه  فرهنگی 
کانون ها و انجمن ها را درگیر کارکرده ایم 
اولین  اردبیلی  محقق  دانشگاه  و 
دانشگاهی بود که در دانشکده ها مشاور 
برنامه های  تا  کرد  انتخاب  فرهنگی 
فرهنگی با شتاب و کیفیت بیشتری اجرا 

مدیر  نادری  محمدرضا  مهندس 
شرکت امید فارمد پارسیان نیز با بیان اینکه 
این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ 
در زمینه تولیدات دارویی در اردبیل آغاز 
کرده است، گفت: گروه امید فارمد پارسیان 
دارای ۱۲ شرکت داخلی و ۴ برند بین المللی 

است.
وی با بیان اینکه شهرک صنعتی دارویی 
توسط این شرکت در استان اردبیل در حال 
راه اندازی است، افزود: در حال حاضر این 
شرکت در استان اردبیل دارای ۴۰۰ نفر نیرو 
بوده و تا پایان سالجاری این تعداد به ۶۰۰ 
نفر خواهد رسید، بااین حال چشم انداز ما در 

استان اردبیل ۶ هزار اشتغال است.
و  خوب  ارتباط  همچنین  نادری 
با  پارسیان  فارمد  امید  شرکت  اثرگذار 
شرکت  این  پیشرفت  برای  را  دانشگاه 

بسیار مفید دانست.
تفاهم نامه  ادامه  در  است  گفتنی 
همکاری بین دانشگاه محقق اردبیلی و 
امضای  به  پارسیان  فارمد  امید  شرکت 

طرفین رسید.

به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.
وی افزود: همچنین دکتر حجت اله 
رشید، دکتر محمد وجدی، دکتر فریبرز 
اسماعیلی  شیرین  دکتر  و  معصومی 
دکتر  مهندسی،  و  فنی  دانشکده  از 
کشاورزی  دانشکده  از  آذرمی  رسول 
تقوی  حسین  دکتر  و  طبیعی  منابع  و 
از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
مرتبه  به  استادیاری  علمی  مرتبه  از 
علمی دانشیاری و دکتر ولی نعمتی از 
دانشکده علوم اجتماعی از مرتبه علمی 
ارتقا  استادیاری  علمی  مرتبه  به  مربی 

یافتند.

مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی در قم در دانشگاه محقق اردبیلی:

باید از مفهوم متعالی جهاد تبیین صیانت کرد

تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی بین دانشگاه محقق اردبیلی
 و شرکت امید فارمد پارسیان منعقد شد

ارتقای مرتبه علمی ۱۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
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مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
با  مرتبط  علمی  انجمن  اکنون ۵۷  هم 
رشته های موجود دانشگاهی و ۷ انجمن 
فعالیت  دانشگاه  این  در  بین رشته ای 

می کنند.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
اسفند   ۱۷ فرد  روشنیان  علی  دکتر 
دانشکده  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
کشاورزی و منابع طبیعی با ۱۴ انجمن، 
دانشکده علوم با ۱۰ انجمن، دانشکده 
با ۹ انجمن، دانشکده  فنی و مهندسی 
انجمن،   ۱۴ با  علوم انسانی  و  ادبیات 
انجمن،   ۶ با  اجتماعی  علوم  دانشکده 
روان شناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
با ۵ انجمن و دانشکده های کشاورزی 
مشکین شهر، کشاورزی و منابع طبیعی 
مغان و فناوری های نوین نمین جمعاً با 

۶ انجمن فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: این انجمن ها در بازه 
زمانی خرداد ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰، با 
تعداد ۶۲۱ فعالیت حدود ۴۷ درصد از 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  فعالیت 
دانشگاه را پوشش دادند و این فعالیت ها 
در حوزه های مختلف از قبیل آموزشی، 
نشر  تولید و  پژوهشی، رویداد علمی، 
خالقیت  کارآفرینی،  علمی،  محتوای 
تخصصی،   - علمی  گفتگوی  علمی، 
بزرگداشت  علمی،  همکاری  و  ارتباط 

مفاخر، فرهنگی و اجتماعی بوده است.
به گفته روشنیان فرد، انعقاد تفاهم نامه 
با سازمان های مختلف، حمایت مادی و 
معنوی از اتحادیه ها، برگزاری جلسات 
برگزاری  نظارت،  و  حمایت  کمیته 
انتخابات دبیران و ارتباط با صنعت از 
اهم فعالیت های دفتر انجمن های علمی 

- دانشجویی است.
گذشته،  سال  یک  طی  افزود:  وی 
هفتگی  جلسات  برگزاری  بر  عالوه 
کمیته  جلسات  دانشکده ها،  شورای 
فعالیت های  بر  نظارت  و  حمایت 
تصویب  به منظور  علمی  انجمن های 

برنامه   ۲۸ و  کشوری  مهم  برنامه های 
خالقانه نظیر رویداد کار، مهارت آموزی 
)کمند(  دختر  دانشجویان  نوآوری  و 
فعالیت ها  کلیه  که  است  شده  برگزار 
در سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی 
http://farhangi.uma.( لینک  در 

ac.ir( قابل روئیت است.

فرهنگی  پشتیبانی  مدیر حمایت و 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و 
موردنیاز  زمینه های  پیش تر  کرد:  بیان 
در جهت شکوفایی انجمن های علمی 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
ایجاد ساختار منسجم مدیریتی، تدوین 

نیز  و  انجمن ها  این  وجودی  اهمیت 
مهیا  مشارکتی،  بسترهای  فراهم سازی 
شده و نتایج درخشان این حوزه، نوید 

آینده روشن این مجموعه را دارد.
شرایط  علی رغم  داد:  ادامه  وی 
انجمن های  غیرحضوری دوران کرونا، 
در  ارزنده ای  موفقیت های  علمی 

جشنواره های مختلف ملی داشته است 
که از جمله آنها می توان به کسب مقام 
دانشگاه برتر، رتبه اول بخش کتاب، رتبه 
اول بخش مسابقه، رتبه اول و دوم بخش 
نشریه، رتبه دوم بخش کارآفرینی، رتبه 
دوم بخش ویژه، رتبه دوم بخش کتاب 

و رتبه سوم بخش خالقانه جشنواره های 
مختلف اشاره کرد.

روشنیان فرد اضافه کرد: در رویکرد 
جدید، با تلفیق فضای ستادی معاونت 
رشد  و  نوآوری  مرکز   - نوآوری 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
و مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی 
اجتماعی دانشگاه، تالش می شود تا با 
هم افزایی قابلیت ها و پتانسیل های این 
دو مجموعه، انجمن های علمی دانشگاه 
واالتر  و  خالقانه تر  اهداف  به سوی 

هدایت شود.
وی تصریح کرد: جهت دهی صحیح 
انجمن های علمی، هم افزایی حوزه های 
مختلف دانشگاهی، حل مسائل موجود 
و پیش رو و همچنین شناسایی مشکالت 
جامعه و ایده پردازی در جهت حل آن 
از اهداف مدیریتی آینده این مجموعه 
می کنیم  تالش  راستا  این  در  که  است 
علمی  مختلف  طرح های  اجرای  با  تا 
- فرهنگی در بستر انجمن های علمی 
»برنامه  کسب وکار«،  »مدرسه  نظیر 
اشتغال«،  و  مهارت آموزی  هدفمند 
تخصصی«  خالقیت  خانه های  »ایجاد 
شتاب دهی  برنامه های  »برگزاری  و 
به صورت  دانش بنیان«،  تخصصی 
هدفمند در جهت حل مشکالت جامعه 
گام  هدفمند  برنامه های  برگزاری  و 

برداریم.

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

۵۷ انجمن علمی و ۷ انجمن بین رشته ای در دانشگاه فعالیت می کنند

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ایثارگری های جانبازان شاغل و بازنشسته 

این دانشگاه قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی ۱۶ اسفند در مراسم تجلیل از 
دانشگاه  بازنشسته  و  شاغل  جانبازان 
و  آفرینی  حماسه  از  اردبیلی،  محقق 
ایثارگری های جانبازان گرانقدر انقالب 

اسالمی قدردانی کرد.
وی امنیت امروز جمهوری اسالمی 
شهدا،  رشادت های  مدیون  را  ایران 
دانست  آزادگان  و  جانبازان  ایثارگران، 
داریم  وظیفه  متقاباًل  نیز  ما  افزود:  و 
مقدس  نظام  ارزشمند  دستاوردهای 

جمهوری اسالمی را حفظ کنیم.
حبیبی با بیان اینکه جانبازان با خدا 
معامله و جان خود را در راه اسالم و دفاع 
امور  دفتر  افزود:  کردهاند،  فدا  میهن  از 
دانشگاه در خصوص  ایثارگر  شاهد و 
حل مسائل و مشکالت موردی همکاران 

ایثارگر اقدامات الزم را انجام می دهد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
خاطرنشان کرد: در راستای ارج نهادن 
به رشادت های ایثارگران، اخیراً وضعیت 
استخدامی ۵۰ نفر از نیروهای شرکتی، 
محقق  دانشگاه  پیمانی  و  قراردادی 

اردبیلی به وضعیت رسمی انتقال یافت.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
حضرت ابوالفضل)ع( شخصیتی بود که 
تمام وجود خود را در راه دین و والیت 

گذاشت.

وی با بیان اینکه همیشه باید حامی 
دین و والیت باشیم، افزود: امروز همه 
ما برای حفظ ارزش های دینی و الهی 

مسئولیت داریم.
در  دفاع  را  امروز  دفاع  حسنی 
فرهنگی  و  دینی  علمی،  عرصه های 
به  دست  باید  کرد:  تصریح  و  دانست 

دست هم دهیم و در خصوص حفظ 
از  بیش  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 

پیش کوشا باشیم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه ما اساساً به روز والدت حضرت 
عنوان  به  جانباز  روز  و  ابوالفضل)ع( 

گفت:  می کنیم،  نگاه  معنوی  روز  یک 
انتظار می رود جانبازان معنویت این روز 
ارزشمند را بیش از پیش در جامعه عیان 

کنند.
وی جانبازان را پرچمدار حرکت راه 
حضرت ابوالفضل)ع( دانست و افزود: 
اکنون نیز برای حفظ دستاوردهای نظام 
همان روحیه ایثار و شهادت دوران دفاع 

مقدس نیاز است.
فنی اصل تجلیل از جانبازان را تجلیل 
از معنویت و ایثار عنوان و تصریح کرد: 
رزمندگان دوران دفاع مقدس بدون هیچ 
ادعایی برای دفاع از خاک و کیان نظام 
حضور  جنگ  جبهه های  در  اسالمی 
یافتند و جان خود را تقدیم نظام کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی همچنین به ضرورت حفظ 
جایگاه معنوی جانبازان در جامعه تأکید 

کرد.
همکاران  ادامه  در  است  گفتنی 
جانباز به ارائه بیانات خود پرداختند و 
از جانبازان شاغل و بازنشسته دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل به عمل آمد.

قدردانی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ایثارگری های جانبازان 
شاغل و بازنشسته دانشگاه
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تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل 
برتر دانشگاه محقق اردبیلی 

دانشگاه  برتر  معدل  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 
محقق اردبیلی در نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

تجلیل شدند.
عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  اسفند   ۲۴ اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی 
معدل  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  از  تجلیل  مراسم 
و  شهدا  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  برتر 
ایستادگی  دشمنان  مقابل  در  مظلومانه  ایثارگران 
ایران  اسالمی  جمهوری  رزمندگان  افزود:  کردند، 
دفاع مقدس در شرایط سخت  در دوران هشت سال 
جمهوری  مقدس  نظام  کیان  و  خاک  از  و  ایستادند 

اسالمی ایران دفاع کردند.
وی با بیان اینکه وظیفه و تکلیف جوانان منتسب 
است؛  سنگین  ایثارگر  و  شهدا  های  خانواده  به 
دهند  ادامه  را  خود  برادران  و  پدران  راه  باید  چراکه 
جامعه  و  علمی  محیط  در  نیز  فعلی  شرایط  در  و 

دستاوردهای نظام و انقالب را تبیین کنند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
فرزند  دانشجویان  گفت:  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
ایثارگر الگوی علمی، اخالقی و ایثار دانشگاه هستند.
و  شاهد  دانشجویان  گروه  رئیس  مکانی  موسی 
دانشجویان  گفت:  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ایثارگر 
این  دفتر  در  حضور  با  توانند  می  ایثارگر  و  شاهد 
گروه در سازمان مرکزی دانشگاه، مسائل و مشکالت 

موردی خود را مطرح کنند.
و  شاهد  دانشجویان  از  ادامه  در  است  گفتنی 
ایثارگر معدل برتر دانشگاه محقق اردبیلی در نیمسال 

دوم سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تجلیل به عمل آمد.

لزوم متعهد و متخصص بودن 
اعضای هیات علمی در دانشگاه 

مسئولیت پذیر

لزوم  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
متعهد و متخصص بودن اعضای هیات علمی در دانشگاه 

مسئولیت پذیر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امین فتحی در دوره 
آموزشی مفاهیم و اثرات مسئولیت پذیری اجتماعی اساتید 
از منظر دین و نقش اخالق در مسئولیت پذیری اساتید در 
دانشگاه محقق اردبیلی به دالیل مسئول بودن انسان به استناد 

آیات قرآن کریم و روایات پرداخت.
و  انسان  پذیری  مسئولیت  اهمیت  به  تاکید  با  وی   
نقش اخالق در مسئولیت پذیری، به مشخصات و ویژگی 
های دانشگاه، دانشگاه مطلوب و دانشگاه مسئولیت پذیر 
از مرزهای دانش، هماهنگ  افزود: گذشتن  اشاره کرد و 
بودن با نیازهای جامعه و ساختارسازی مناسب از ویژگی 
های دانشگاه مسئولیت پذیر است تا بتواند نسبت به رفع 

نیازهای موجود در جامعه اقدام کند.  
فتحی همچنین با اشاره به لزوم متعهد و متخصص 
پذیر،  مسئولیت  دانشگاه  در  علمی  هیات  اعضای  بودن 
نقش هیات علمی را برجسته توصیف و افزود: اعضای 
هیات علمی در پرورش دانشجویان، نقش اصلی و مهمی 
را برعهده دارند و در واقع کار مهم تربیتی و فرهنگی برای 

دانشجویان، بر عهده اعضای هیات علمی دانشگاه است.
گفتنی است این دوره آموزشی به صورت مجازی با 
شرکت بیش از ۸۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های 
استان اردبیل به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

راهیان  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
نور دانشجویی استان اردبیل و رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی از اعزام ۳۰۰ نفر 
از دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل 

به اردوی راهیان نور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
بدرقه  مراسم  در  اسفند   ۲۳ اردبیلی 
از  اردبیل  استان  خواهر  دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در 
دوران دفاع مقدس، کشور ما مورد ظلم 
قرار گرفت و شهدای ما مظلومانه شهید 
شدند، گفت: در آن دوران از سالح های 
شیمیایی مختلف علیه کشور ما استفاده 
شد و ما تجهیزات دفاعی پیشرفته در 

اختیار نداشتیم.
و  دانشجویان  اینکه  بیان  با  وی 
نقش  ملی  اقتدار  ارتقای  در  نخبگان 
بسیار مهمی دارند، افزود: دانشجویان و 
جوانان ما باید بدانند که هر ملتی اقتدار 
ملی و توان نظامی دارد سر پا ایستاده و 
هر ملتی این موارد را نداشته باشد مورد 
هجمه ظالمان قرار می گیرد، پس باید یاد 
بگیریم توان و اقتدار خود را ارتقا دهیم.

دانشگاه  رئیس  اجرایی  مشاور 
بازنشستگان  گفت:  اردبیلی  محقق 
ما  و  هستند  سازمان  معنوی  والدین 
قدردان زحمات بازنشستگان هستیم. 
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
در  اسفند   ۲۳ قربانی  اردوان  دکتر 
جلسه با بازنشستگان دانشگاه محقق 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  اردبیلی 
محقق  دانشگاه  اخیر،  سال های  در 
قانونی  موارد  رعایت  با  اردبیلی 
به  بهتر  خدمات دهی  برای  اقداماتی 

بازنشستگان انجام داده است.
راه اندازی  کرد:  تصریح  وی 

جوان  دانشجویان  حضور  حبیبی 
در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس 
را بسیار ارزشمند و تاثیرگذار دانست 
با  دانشجویان  کرد:  اظهارامیدواری  و 
حضور در این برنامه عظیم فرهنگی، 
مظلومیت شهدا را از نزدیک احساس 
کنند تا انگیزه بیشتری در مشارکت در 

ارتقای اقتدار ملی داشته باشند.
سرهنگ شکر عبدی جانشین سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل راهیان 
فرهنگی  بزرگ  عملیات  یک  را  نور 
مقام  و گفت:  کرد  معرفی  گرا  تحول 
معظم رهبری نیز در بیانات خود دفاع 

پرداخت ۵۰ درصد  و  تکمیلی  بیمه 
بیمه  برقراری  دانشگاه،  توسط  آن 
بانکی،  تسهیالت  پرداخت  عمر، 

مقدس را گنجینه و استخراج این گنجینه 
را نیازمند فناوری دانسته است که این 

فناوری همان راهیان نور است.
وی با بیان اینکه راهیان نور سفر 
معنوی ارزشمندی است که زائران باید 
افزود:  ببرند،  آن  از  را  استفاده  نهایت 
امیدواریم زائران پس از بازگشت از این 
سفر به عنوان سفیران فرهنگی الیق و 
شایسته بتوانند گوشه ای عظمت این 

مناطق را روایت گری کنند.
عبدی با بیان اینکه در دوران دفاع 
مقدس از ۲۳۰ هزار شهید کشور، ۳ هزار 
و ۴۰۰ شهید متعلق به استان اردبیل بوده 

تالش برای اجرای تسهیالت رفاهی 
برای  کارشناس  تعیین  و  اقساطی 
جمله  از  بازنشستگان  امور  پیگیری 

است، ادامه داد: امروز از جوانان انتظار 
می رود یک فرد مفید و متخصص برای 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
باشند تا نقشی را که در بیانیه گام دوم 
انقالب بر عهده جوانان گذاشته شده 

است، به نحو احسن ایفا کنند.
جانشین سپاس حضرت عباس)ع( 
استان اردبیل خاطرنشان کرد: دانشجویان 
در این سفر معنوی از مناطق عملیاتی 
دوکوهه، سد کرخه، فتح المبین، طریق، 
فکه، طالئیه،  دهالویه،  هویزه،  بستان، 
شلمچه و اروندکنار بازدید خواهند کرد.

حجت االسالم والمسلمین عابدی 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه 
دانشجویی استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
شهدا همیشه زنده هستند، گفت: خداوند 
امتیاز ویژه به شهدا قائل شده و روح 
آنها مثل فرشته و مالئک بوده و گره از 

مشکالت مردم باز می کنند.
معاون  اصالنی  بهرام  سرهنگ 
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
ارتقای  راستای  در  نیز  اردبیل  استان 
فرهنگ ترافیک و پیشگیری از تصادفات 

توضیحاتی ارائه کرد.

اقدامات دانشگاه محقق اردبیلی برای 
بازنشستگان طی سال های اخیر بوده 

است.
نخستین  حمیدی  شهاب الدین 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کانون 
دانشگاه  پیشکسوتان  و  بازنشستگان 
فعالیت  از  گزارشی  اردبیلی  محقق 
ها و اقدامات انجام شده این کانون 

ارائه داد.
مراسم  این  در  می شود  یادآور 
اعضای  و  برگزار  کانون  انتخابات 

هیئت مدیره انتخاب شدند.

اعزام دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل به اردوی راهیان نور 

مشاور اجرایی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 
 بازنشستگان والدین معنوی سازمان هستند 

عنوان  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دستگاه برتر در حوزه صیانت از حقوق 

شهروندی استان اردبیل انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عنوان  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دستگاه برتر در حوزه صیانت از حقوق 

شهروندی استان اردبیل انتخاب شد.
متن لوح تقدیر دکتر رضا قاسمیان 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری اردبیل خطاب به دکتر عزیز 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به 

شرح زیر است:
تکالیف،  به  عمل  و  تعهد  میثاق 
همواره شالوده همه فعالیت ها و تالش 
های خداپسندانه بوده و اقدام خالصانه 
به نظام  نیروهای پرتالش در خدمت 
مقدس جمهوری اسالمی ایران شایسته 

تجلیل است. در همین راستا ارزیابی 
ستاد صیانت در جهت تحقق برنامه های 
توسعه و تحول اداری با هدف ایجاد 
فضای مناسب از طریق معرفی الگوهای 
برتر سازمانی و بررسی عملکرد دستگاه 

های اجرایی انجام می گیرد.
اینک که با عزم راسخ و ذهن خالق 
از  اید،  نهاده  گام  پرتالش  راه  این  در 
تابعه  مجموعه  همکاران  و  جنابعالی 
که با کسب رتبه برتر، با رعایت اصل 
شایستگی موفق به تحقق رفتار مطلوب 
حقوق  از  صیانت  حوزه  در  سازمانی 
شهروندی گشته اید قدردانی نموده و 
امید داریم که برای اعتالی مدیریت و 
ارتقای بهره وری، چون گذشته بر قله 
های رفیع سعادت و سرافرازی دست 

یابید.

انتخاب دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دستگاه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی
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جشن اعیاد شعبانیه
 در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

با حضور دانشجویان، مسئوالن و کارکنان 
دانشگاه  در  شعبانیه  اعیاد  جشن  دانشگاه، 

محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
حسنی  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
در دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
جشن  این  در  اسفند   ۱۵ اردبیلی  محقق 
آزادگی  ایثار،  نماد  )ع(  حسین  امام  گفت: 
برای  دین  واقعی  و  اصلی  پاسدار  نماد  و 

هستند. ما 
این  به  سیدالشهدا  مثل  اینکه  بیان  با  وی 
عالم قدم نگذاشته و هرگز نخواهد گذاشت، 
پیدا  نجات  می خواهد  کسی  اگر  کرد:  اضافه 
)ع(  حسین  امام  نجات  کشتی  و  مسیر  کند، 

است.
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
نهاد  مسئول  و  اردبیل  استان  دانشگاه های  در 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
محقق اردبیلی ادامه داد: امروز روحیه حسینی 
اسالم و دین را حفظ کرده است و رزمندگان، 
بسیجیان، ایثارگران و خادمان دین و اسالم به 
تأسی از سیدالشهدا در مقابل دشمنان ایستاده 

و آنها را شکست دادند.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
در  به خوبی  فرهنگی  و  مذهبی  برنامه های 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.
برای  برنامه   ۲۰ حدود  اینکه  بیان  با  وی 
اجرا در ماه جاری تصویب شده است، تصریح 
کرد: مسابقات متعدد و وبینارها و برنامه های 

متعدد در این ماه اجرا خواهد شد.
ادامه  اجتماعی دانشگاه  معاون فرهنگی و 
است  تالش  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  داد: 
که در راستای تقویت ابعاد فرهنگی و مذهبی 
تاکنون  و  بردارد  بلندی  گام های  دانشجویان 
هم برنامه های مختلفی در این زمینه اجرا شده 

است.
الزم به ذکر است، اجرای تواشیح، سرود، 
دیگر  از  مسابقه  برگزاری  و  مولودی خوانی 

بخش های این برنامه بود.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: سبک 
زندگی اسالمی را از تأکیدات مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
ضیافت  از  دوره  نهمین  در  حسنی 
اندیشه اساتید با محوریت سبک زندگی 
اسالمی ۲ )مبانی و مهارت های ارتباط( 
که به صورت وبینار ویژه اساتید دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد، با بیان این 
مطلب افزود: الزم است بیش ازپیش در 
اسالمی  زندگی  ترویج سبک  راستای 
برای  دشمنان  که  چرا  شود  تالش 
زندگی مسلمانان برنامه های خطرناکی را 
آماده کرده و در حال ترویج آن هستند 
که مهم ترین آن ها متالشی کردن بنیان 

خانواده است.
وی تصریح کرد: سبک زندگی از 
شرایط زندگی و محیط خانه و خانواده 
و جامعه متأثر است و دین مبین اسالم بر 

هم زمان با روز بزرگداشت شهدا، 
فرزندان شهدا که در دانشگاه محقق 

اردبیلی شاغل هستند، تجلیل شدند.
روابط عمومی  گزارش  به 
رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
اسفند   ۲۲ اردبیلی  محقق  دانشگاه 
در این جلسه گفت: شهدا در شرایط 
سخت از بزرگ ترین دارایی خود که 
جانشان بود، برای صیانت از انقالب 
جان  و  گذشتند  کشور  و  اسالمی 
اسالمی  انقالب  و  به نظام  را  خود 

هدیه دادند.

محیط خانواده و دوستان و معاشرت ها 
تأکید دارد زیرا این موارد در شخصیت 

افراد تأثیرگذار است.
حسنی به تشریح مسائل مرتبط با 
ائمه  سیره  باتوجه به  زناشویی  زندگی 

معصومین علیهم السالم پرداخت.
دفتر  دبیر  گلی  اسماعیل  دکتر 
محقق  دانشگاه  استادان  هم اندیشی 
اردبیلی هم گفت: مباحثی که در این 
دوره مطرح می شود می تواند زمینه ساز 

هر  در  باید  کرد:  اضافه  وی 
که  شهدا  راه  هستیم  که  جایگاهی 

تحقق تربیت جوانان و دانشجویان و 
پاسخگویی به سؤاالت و شبهات جامعه 
مخاطبی باشد که استادان دانشگاه با آنان 

در ارتباط هستند.
وی با اشاره به جایگاه نهاد خانواده 
در اسالم افزود: سبک زندگی به عنوان 
هفتمین سرفصل مورد تأکید مقام معظم 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب است 
در  مشکالت  از  بسیاری  همچنین  و 
محیط خانواده مربوط به عدم رعایت 

همان خدمت به مردم، نظام و انقالب 
اسالمی است؛ را ادامه دهیم.

سبک زندگی درست و مورد تأیید ائمه 
معصومین علیه السالم است.

دوره طرح  نهمین  می شود  یادآور 
هیئت علمی  اعضای  اندیشه  ضیافت 
دانشگاه محقق اردبیلی به صورت وبینار 
با حضور حجت االسالم عبداهلل حسنی 
تا ۱۲  اسفندماه در  از ۹   استاد دوره 
و  برگزار شد  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
و  نقطه نظرات  دوره  طول  در  اساتید 

پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر   
فرهنگی و اجتماعی و فرمانده پایگاه 
اردبیلی هم  دانشگاه محقق  مقاومت 
گفت: فرزندان شهدا که در دانشگاه 
چشم وچراغ  به نوعی  هستند،  شاغل 

دانشگاه محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه به فرزندان شهدا 
شهدا  یاد  داد:  ادامه  می کنیم،  افتخار 
فراموش شدنی  آنها  ایثارگری های  و 
شهدا  مدیون  ما  همه  زیرا  نیست 
هستیم و خدمت به فرزندان آنها اجر 

اخروی دارد.

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

سبک زندگی اسالمی از تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب است

29 هم زمان با روز بزرگداشت شهدا؛

فرزندان شهدا در دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
موزه تاریخ علوم اردبیل نسل های جوان 
سال های  امکانات  و  تجهیزات  با  را 

گذشته آشنا می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
بازدید  اسفند در  اردبیلی ۱۶  محقق 
از موزه تاریخ علوم اردبیل واقع در 
این  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
موزه ها  این  از  بازدید  افزود:  مطلب 
در  جدید  نسل های  می شود  سبب 
جریان امور و پیشرفت های روز قرار 

بگیرند.
مهندس محمد انوار رئیس موزه 
تاریخ علوم اردبیل هم گفت: در سال 
جاری ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه نگاتیو و 
عکس، هزار و ۲۰۰ برگ سند، ۶۰۰ 

و  دستگاه  عدد   ۱۳۰ کتاب،  جلد 
تجهیزات، ۶۰ مورد تندیس و یادبود 
سند  قطعه   ۲۰۰ و  هزار  امثالهم،  و 
دیجیتال، ۲۰ عدد نقشه و ۶۵۰ نسخه 

روزنامه قدیمی و تاریخی به این موزه 
توسط ۵۰ فرد، نهاد و واحد اهدا شده 

است.
علوم  تاریخ  افزود:موزه  وی 

اردبیل امسال برای ششمین بار متوالی 
و  شده  انتخاب  برتر  موزه  به عنوان 
فرهنگی  میراث  در  موزه  ثبت  برای 

اقدام کرده ایم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

موزه تاریخ علوم اردبیل نسل های جوان را با تجهیزات سال های گذشته آشنا می کند
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر غالمحسین شاهقلی، دکتر حسین شهاب، دکتر شکراله اصغری و جعفر مجیدپور  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 مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی:

بیش از ۹۹ درصد آفت کش ها وارد محیط زیست می شود

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

        ویژگی دانشجوی آرمانی داشتن علم، معنویت و بصیرت است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: صندوق با کمک دانشگاه ها 
متأهل  دانشجویان  برای  خوابگاه  ایجاد  دنبال  به 

متقاضی خوابگاه در کشور است. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مسعود 
رفاهی  امکانات  از  بازدید  در  اسفند   ۲۸ گنجی 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر 
افزود: امسال برای شروع این طرح نیازمند حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان هزینه است که نمایندگان مجلس 
برای  تومان  میلیارد  مبلغ ۱۲ هزار  شورای اسالمی 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
تصویب کرده اند و این مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان را 

می توان از آن قسمت تهیه کرد.
نهاد  به  طرح  این  فعاًل  افزود:  وی   
ریاست جمهوری ارائه شده است در صورت موافقت 
نهاد ریاست جمهوری، اجرای این طرح می تواند از 

سال ۱۴۰۱ شروع شود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اصلی ترین مأموریت 
صندوق رفاه دانشجویی اعطای تسهیالت در قالب 
وام دانشجویی به دانشجویان است، گفت: سعی بر 
این است که هیچ تقاضایی برای اخذ وام، بی پاسخ 

گذاشته نشود.
به  اعطایی  وام  مبالغ  اینکه  بیان  با  گنجی 
دانشجویان تأثیرگذاری چندانی در زندگی دانشجویان 
اعتقاد  دانشجویان  رفاه  صندوق  داد:  ادامه  ندارد، 
دارد مبلغ وام دانشجویی باید طوری افزایش یابد تا 
دانشجویان بتوانند در طول تحصیل دغدغه معیشت 
نداشته باشند که در این راستا صندوق پیشنهاد افزایش 
بودجه برای پرداخت وام دانشجویی را به مجلس 

شورای اسالمی ارائه داده بود که قسمتی از آن توسط 
نمایندگان مجلس تصویب شد و در صورت موافقت 
شورای نگهبان این افزایش بودجه یک روند بهبود در 

حوزه وام های دانشجویی به وجود خواهد آورد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
اعظم  قسمت  اینکه  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات 
صرف  دانشجویی  وام های  برای  صندوق  بودجه 
و  خوابگاه ها  ارتقاء  برای  بودجه  بقیه  و  می شود 

می شود،  هزینه  دانشجویی  آشپزخانه های  تجهیز 
ادامه داد: ارتقای خوابگاه ها و آشپزخانه ها از دیگر 

مأموریت های صندوق رفاه است.
گنجی بیان کرد: ارتقای آشپزخانه ها و خوابگاه ها 

تحت دو طرح صورت می گیرد که طرح ۳۰-۳۰-۴۰ 
یکی از این طرح ها است که در آن ۳۰ درصد هزینه را 
دانشگاه و ۳۰ درصد را هم خیرین پرداخت می کنند 
و ۴۰ درصد هزینه باقی مانده را صندوق متقبل می شود 
و طرح دیگر، طرح ۵۰- ۵۰ است که در این طرح 
برای هر پروژه ۵۰ درصد هزینه را دانشگاه و  ۵۰ 

درصد بقیه را صندوق پرداخت می کند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 
تبصره  الف  بند  اینکه  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات 
برای  خوبی  ظرفیت  ساالنه  بودجه  ماده واحده   ۹
دانشگاهی  درصورتی که  افزود:  است،  دانشگاه ها 
وامی برای طرح هایی مثل خوابگاه یا آشپزخانه بتواند 
از بانک اخذ کند، صندوق رفاه دانشجویان سود این 
وام را برای پرداخت در صورت تصویب هیئت امنای 

صندوق پرداخت خواهد کرد.
دکتر اسماعیل گلی معاون دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: با استفاده از ظرفیت های 
صندوق رفاه دانشجویان، ۴ خوابگاه دانشگاه محقق 

اردبیلی را به صورت اساسی بازسازی کرده ایم.
محقق  دانشگاه  در  خوابگاه  سرانه  افزود:  وی 
اردبیلی نسبت به متوسط کشوری پایین است و ما 
تنها ۲ سال برای دانشجویان خوابگاه دولتی می دهیم.

گلی با بیان اینکه سرانه استاندارد خوابگاه ۱۴ 
مترمربع است، ادامه داد: برای ارتقای سرانه خوابگاهی 
در دانشگاه محقق اردبیلی نیازمند یاری وزارت علوم 

و به خصوص صندوق رفاه دانشجویان هستیم.
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون اداری و مالی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: هزار مترمربع زمین 
و  فرهنگی  آن  کاربری  که  داریم  سرعین  شهر  در 

آموزشی است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از دانشگاه محقق اردبیلی: 
صندوق رفاه دانشجویان طرحی برای ایجاد خوابگاه دانشجویان متأهل در اجرای بند ۷ قانون 

حمایت از خانواده و جوانی جمیعت، تدوین کرده است

با جامعه  علمی  ارتباط  مرکز  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 
آفت کش ها  درصد   ۹۹ از  بیش  گفت: 
شده  )آب وخاک(  محیط زیست  وارد 
قسمت  بی رویه،  مصرف  صورت  در  و 
وارد  غذایی  منابع  از طریق  قابل توجهی 

بدن انسان می شود.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
ارتباط  مرکز  رئیس  داوری  مهدی  دکتر 
دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی 
محقق اردبیلی در وبینار امنیت غذایی و 
ارتقای سالمت با استفاده از محصوالت 
سالم و ارگانیک با بیان این مطلب افزود: 
و  مناسب  قوانین  وضع  فرهنگ سازی، 
آنها  اجرای  بر  نظارت  و همچنین  مؤثر 
در تولید غذا توسط سازمان های مرتبط 
از اقدام های اساسی و ضروری در تأمین 

تغذیه سالم است.
گیاهی  بیماری شناسی  دانشیار 
کارشناس  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
استاندارد با تأکید بر لزوم آگاهی بخشی 
کشاورزی  محصوالت  تولیدکنندگان  به 
و فرآورده های دامی و غذایی، مدیریت 
روش های  از  یکی  را   )IPM( تلفیقی 
گیاهی  کنترل عوامل خسارت زای  سالم 

عنوان کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه محقق 
انجام  پژوهش های  به  استناد  با  اردبیلی 
شده در این حوزه، ضمن تاکید بر پرهیز 
از نگرانی های بی مورد، لزوم پایش مرتب 
محصوالت کشاورزی و غذایی را برای 
صادرات  نیز  و  جامعه  سالمت  ارتقای 

موفق محصوالت کشاورزی یادآور شد.
وجود  کرد:  تصریح  داوری 
آفالتوکسین در شیر در نتیجه تغذیه دام 
بیشتر  لزوم دقت  نان های کپک زده و  از 
از  یکی  دراین خصوص،  خانواده ها 
این مورد  در  فرهنگ سازی  مصداق های 

است.
وی مراحل صدور مجوز نشان حد 
مجاز آالینده های محصوالت کشاورزی 
و نحوه دریافت آن توسط تولیدکنندگان 
کشاورزی  فارغ التحصیالن  همکاری  و 
به عنوان مدیران کنترل کیفی را تشریح و 
برخی پیشنهادهای عملیاتی از جمله ایجاد 
بازارچه محصوالت کشاورزی استاندارد 

را مطرح کرد.
دکتر اسماعیل گلی معاون دانشجویی 

رشته  دانشیار  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
علوم خاک این دانشگاه هم کنترل میزان 
آهن و روی در محصوالت کشاورزی و 
یادآوری  و  برشمرد  ضروری  را  غذایی 
در  نمونه،  کشاورز  انتخاب  در  که  کرد 
کنار کمیّت محصول تولیدی، به کیفیت و 

سالمت محصول نیز توجه شود.
طوالرود  سلطانی  اشرف  علی  دکتر 

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
آمادگی  از  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشکده متبوع برای گسترش همکاری ها 
در زمینه های مختلف از جمله برگزاری 
جامعه  موردنیاز  تخصصی  وبینارهای 

اعالم کرد.
گروه  دانشیار  زاهدی  یونس  دکتر 
صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی هم 

با اشاره به تأثیر منفی مصرف روغن های 
مصنوعی  طعم دهنده های  و  هیدروژنه 
زیاده روی  عدم  سفید،  سم  به عنوان 
دارای  خوراکی های  انواع  مصرف  در 
نگهدارنده ها را یکی از روش های حفظ 

سالمت جسمی افراد عنوان کرد.
آذری رئیس  دکتر شهین شرافتخواه 
در  اردبیل  استاندارد  آموزش  اداره 
مواد  کردن  استاندارد  اهمیت  خصوص 
در جهت  آموزشی  برنامه های  و  غذایی 

آگاهی افراد جامعه مطرح کرد.
وی با اعالن خرسندی از مطالب ارائه 
شده و تأثیر چشمگیر آن در افزایش بینش 
و آگاهی مخاطبان، اظهار امیدواری کرد: 
این نوع همکاری های علمی مشترک با 
دانشگاه، در زمینه های مختلف ادامه داشته 

باشد.
امنیت  »وبینار  وبینار  می شود  یادآور 
از  استفاده  با  سالمت  ارتقای  و  غذایی 
توسط  ارگانیک«  و  سالم  محصوالت 
دانشگاه  فنّاوری  و  پژوهش  معاونت 
استاندارد  کل  اداره  و  اردبیلی  محقق 
از ۱۹۰  بیش  با شرکت  و  اردبیل  استان 
نفر از کارشناسان دستگاه های اجرایی و 
واحدهای تولیدی، اساتید، دانشجویان و 
دبیران مدارس اردبیل و برخی استان های 

دیگر برگزار شد.


