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

نورباران كرده  ايد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

محقق اردبیلی:

کارآفرینی به عنوان 
موتور محرکه اقتصادی 
در دنیای معاصر عمل 

کرده است

در اولین همایش ملی تجلیل 
از معلمین، اساتید دانشگاه و 
همیاران طرح شاهد انجام شد؛

انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان استاد برگزیده 

طرح شاهد

موافقت قطعی با ایجاد 
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 در دانشگاه 
محقق اردبیلی

طی تفاهم نامه فی مابین دانشگاه 
محقق اردبیلی و پارک علم و 

فناوری استان اردبیل:
پردیس علم و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی 

راه اندازی می شود

رئیس دانشگاه خبر داد:
موزه تاریخ علوم

 دانشگاه محقق اردبیلی 
برای ششمین بار پیاپی 

موزه برتر کشور شد

معاون دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

نفرات برتر مسابقات 
دوومیدانی قهرمانی 
دانشگاه های منطقه ۳ 
کشور مشخص شدند
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آغاز برنامه جامع اشتغال زایی و کارآفرینی 
دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنگره 
ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل از برگزاری 
همایش ملی ایثار، مقاومت و جهاد شهادت 
مهرماه  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 

سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی ۴ اردیبهشت در سومین جلسه 
کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی ۳۴۰۰ 
شهید استان اردبیل از برگزاری همایش ملی 
ایثار، مقاومت و جهاد شهادت در دانشگاه 
محقق اردبیلی در مهرماه سالجاری خبر داد 
و گفت: این همایش در راستای برنامه های 
کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل و با 
مشارکت دانشگاه های استان برگزار خواهد 

شد.
افزود:  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
عالوه بر این همایش، برنامه های مختلفی 
در دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی و پارک علم 
و فناوری استان برنامه ریزی شده و طبق 
زمان بندی تا برگزاری اجالسیه اصلی این 

کنگره برگزار خواهند شد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 

حسنی رئیس همایش ملی ایثار، مقاومت و 
جهاد شهادت نیز با اشاره به برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای برگزاری هر چه بهتر 
این همایش، گفت: مجوز این همایش از 
 )ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
صادر شده و دکتر عباس فنی اصل معاون 
فرهنگی و اجتماعی و دکتر محمد نریمانی 
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

دانشگاه محقق اردبیلی به ترتیب به عنوان 
دبیران علمی و اجرایی این همایش انتخاب 

شدند.
با جهاد  این همایش  ارتباط  به  وی 
تبیین مدنظر مقام معظم رهبری اشاره کرد 
و افزود: پوستر و فراخوان این همایش به 
دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده است 
و در این راستا از پژوهشگران، دانشجویان 

و اساتید دانشگاه ها انتظار می رود مشارکت 
چشمگیری در این همایش داشته باشند.

دبیر  حسن زاده  علیرضا  سرهنگ 
اجرایی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل 
نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام 
شده در دبیرخانه این کنگره، گفت: هدف از 
برگزاری این کنگره ملی ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت بوده و اجالسیه نهایی و اصلی 
به صورت هفت سال یک بار  این کنگره 

برگزار خواهد شد.
علمی  دبیر  اصل  فنی  عباس  دکتر 
این همایش نیز گفت: عالوه بر برگزاری 
جهاد  و  مقاومت  ایثار،  ملی  همایش 
شهادت در دانشگاه محقق اردبیلی، حمایت 
از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مرتبط 
مسابقات  برگزاری  کنگره،  موضوع  با 
به  ویژه  امتیازات  اختصاص  و  فرهنگی 
شهدا،  یادواره های  برگزاری  منتخبان، 
و  کارآفرینی  رویدادهای  برگزاری 
مناظرات دانشجویی با محوریت شهدا، 
برگزاری و ده ها برنامه دیگر پیش بینی 

شده است.

رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل خبر داد:

همایش ملی ایثار، مقاومت و جهاد شهادت در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود
برگزاری مراسم بزرگداشت 

روز معلم در دانشگاه

دانشگاه  در  معلم  روز  بزرگداشت  مراسم 
محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ۱۱ اردیبهشت در این مراسم 
گفت: در شرایط سخت کشور، جز با روحیه مدیریت 

جهادی و عرق ملی نمی توان کار انجام داد.
وی افزود: مقام معظم رهبری سال جاری را به نام 
سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری کرده اند 
و در این سال وظیفه همه ما به عنوان معلم سنگین است.

حبیبی با بیان اینکه باید در این سال نقش آفرینی 
بیشتری داشته باشیم، تصریح کرد: وزارت علوم سامانه 
نیازها و ایده ها را راه اندازی کرده است بنابراین باید همه 
ما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه کارهای ارزشمندی 

از خود به یادگار بگذاریم.
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: همه ما باید به شغلمان که معلمی 

است، افتخار بکنیم.
وی اضافه کرد: خداوند متعال خودش را به عنوان 
اولین معلم معرفی می کند و بعد انسان های شایسته را 

برای تربیت نسل بشر فرستاده است.
اعضای  از  مراسم  این  در  که  می شود  یادآور 
هیئت علمی که در یک سال گذشته مرتبه علمی آن ها 

ارتقا یافته بود، تجلیل شد.

موافقت قطعی با ایجاد رشته توسعه روستایی
 در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی از موافقت قطعی شورای گسترش 
و برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد رشته توسعه روستایی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم مصری ۱۱ اردیبهشت با اعالم این خبر افزود: 
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، روزانه و به صورت آموزشی - پژوهشی خواهد بود.

وی اضافه کرد: پذیرش در این رشته از مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.

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

که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
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برنامه جامع اشتغال زایی و کارآفرینی 
دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی با حضور 

مسئوالن استانی و دانشگاهی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر رضا قاسمیان معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار اردبیل ۱۷ اردیبهشت 
در آئین افتتاحیه برنامه جامع اشتغال زایی 
دانشگاه  دانش بنیان  کارآفرینی  و 
محقق اردبیلی به ضرورت توجه به فرهنگ 
در جامعه تأکید کرد و گفت: متأسفانه 
وجود سرمایه های سرگردان در خانه ها و 

شهر نشان از کمبود فرهنگ است.
وی افزود: وقتی کسی اشتغال آفرینی 
می کند در ابتدا برای خود شغلی ایجاد 
کرده و خود را نجات داده و همچنین 
را  شهر  و  خود  سرگردان  سرمایه های 

نجات داده است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استاندار اردبیل جوانان و دانشجویان را 
گفت:  و  دانست  کشور  اصلی  سرمایه 
مطالعات نشان می دهد در استان هایی که 
دارای مطالعه بیشتر هستند، پوشش اشتغال 

بیشتر است.
اشتغال  را  دانش بنیان  موضوع  وی 
و کارآفرینی پاک عنوان کرد و گفت: از 
دانشجویان انتظار می رود با ورود به عرصه 
دانش بنیان، استان را از مشکالت نجات 

دهند.
قاسمیان با بیان اینکه دانشجویان تا 
چراکه  کنند؛  خیال پردازی  ممکن  حد 
خیال پردازی گام اول برای خالقیت است، 
ادامه داد: همه دستاوردهای بشر محصول 
تمرکز بوده و در همین راستا دانشجویان 

دانشگاه  فی مابین  تفاهم نامه  طی 
محقق اردبیلی و پارک علم و فناوری 
استان اردبیل، پردیس علم و فناوری 
راه اندازی  محقق اردبیلی  دانشگاه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی ۲۷ اردیبهشت در مراسم 
فی مابین  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
دانشگاه محقق اردبیلی و پارک علم و 
انعقاد  با  اردبیل گفت:  استان  فناوری 
این تفاهم نامه، پردیس علم و فناوری 
راه اندازی  محقق اردبیلی  دانشگاه 

می شود.
این  قالب  در  اینکه  بیان  با  وی 
تفاهم نامه عناوین تحقیقاتی اولویت دار 
تعریف  جهت  اطالع رسانی  و 
پروژه های کاربردی به صورت مستمر 
شد،  خواهد  اعالم  دانشگاه  توسط 
گفت: همچنین دانشگاه از پژوهش های 
کالن و کاربردی آموزش های منطقه ای 
و استانی بر اساس اولویت های طرفین 

حمایت خواهد کرد.
برای  زمین  اختصاص  از  حبیبی 
راه اندازی این پردیس توسط دانشگاه 
خبر داد و افزود: دانشگاه فضای الزم 
در  را  فناور  واحدهای  استقرار  برای 

سایت پردیس تأمین خواهد کرد.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 

تالش کنند تا کارآفرین شوند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مجموعه  حمایت  به  اردبیل  استاندار 
دولت از کارآفرینان تأکید کرد و گفت: 
اتاق معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری محل اتصال سرمایه و ایده به 

هم است.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
نام گذاری  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
انقالب  از سوی رهبر معظم  سالجاری 
به عنوان تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین، 
پایه گذاری قرن  اساس  بر همین  گفت: 

جدید بر پایه علم و فناوری خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد: بر اساس 
ایده های خوبی که دانشجویان دارند، این 
یک  به  شتاب دهنده ها  کمک  با  ایده ها 
محصول تبدیل شده و ثروت و ارزش 

افزوده تولید شود.
حبیبی با بیان اینکه تصمیم هایی که 

خدمات  از  فناوران  برخورداری  از 
دانشگاه  کارگاهی  و  آزمایشگاهی 
داد  خبر  مهارت  ارتقای  راستای  در 
همچنین  دانشگاه  کرد:  تصریح  و 
سمینارها،  از  پشتیبانی  خصوص  در 
همایش ها و رویدادهای تخصصی و 
حمایت از طرح های آموزشی توأم با 

اشتغال اقدام خواهد کرد.
رئیس  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
پارک علم و فناوری استان اردبیل نیز از 
هدایت پروژه ها و پژوهش های پارک 

در محیط های اجرایی گرفته می شود کمتر 
با محیط های علمی عجین است و باعث 
افزایش هزینه های جامعه می شود، گفت: 
برای عبور از مشکالت موجود و تبدیل 
ایران به یک کشور متمدن، دانشجویان باید 

نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
هم اکنون دو استارت آپ در حوزه های 
علوم انسانی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی 
و کشاورزی در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز 
می شود و این روند تداوم خواهد داشت.

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
با اشاره به آیاتی از سوره حدید، گفت: 
خداوند در این سوره به آهن اشاره کرده 
و امروز تکنولوژی و صنایع بسیاری نیز 

نیازمند آهن هستند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در 

در جهت اولویت های سرمایه گذاری 
ظرفیت های  به کارگیری  و  منطقه ای 
و  ایجاد  برای  توسعه  و  تحقیق 
به کارگیری فناوری های نوین خبر داد 
و گفت: پارک علم و فناوری در قالب 
برگزاری  راستای  در  تفاهم نامه  این 
دوره های مهارت آموزی و ارائه نتایج 
دانش  انتقال  و  پژوهش ها  از  حاصل 

فنی اقدام خواهد کرد.
خدمات  تمامی  ارائه  از  وی 
و تخصصی، خدمات  فنی  آموزشی، 

بیانیه گام دوم انقالب در اولین کالم به علم 
و پژوهش توصیه دارد، افزود: امروز به برکت 
نظام جمهوری اسالمی ایران، خون شهدا و 
وجود رهبری بستر برای تحقیق، پژوهش و 
نوآوری فراهم است و نیازمند افراد با انگیزه 

برای حضور در این عرصه هستیم.
مرکز  رئیس  صالحی  برومند  دکتر 
نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
از  گزارشی  ارائه  نیز ضمن  محقق اردبیلی 
فعالیت های این مرکز، گفت: از زمان تأسیس 
مرکز رشد دانشگاه تاکنون ۱۸۱ اختراع ثبت 

و ۴۴ ایده تجاری سازی شده است.
ایده های  تعداد  همچنین  افزود:  وی 
و  بوده  مورد   ۱۳۰ نیز  مرکز  در  موجود 
بحث های تیم سازی و آموزش ایده پردازی 
انجام  حال  در  دانشگاه  نوآوری  مرکز  در 

است.
دکتر علی روشنیان فرد معاون نوآوری 
فناوری  واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با تشریح زنجیره 
آموزش تا ارزش، گفت: آموزش، تحقیق، 
دانش، استفاده از دانش و نوآوری اجزای این 

زنجیره هستند.
و  جامع  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
اشتغال زایی و کارآفرینی دانش بنیان دارای 
دو محور دانشگاهی و غیردانشگاهی است، 
افزود: محور دانشگاهی این برنامه رویدادهای 
عمومی و تخصصی مرکز، خانه های خالقیت 
شتابدهی  برنامه  تخصصی،  حوزه های 
دانش بنیان حوزه های تخصصی و مدرسه 

کسب و کار دانشگاه محقق اردبیلی است.
دبیران  احکام  ادامه  در  است  گفتنی 

خانه های خالقیت دانشکده ها اعطا شد.

کارگاهی و دانش بنیان توسط پارک علم و 
فناوری خبر داد و افزود: تهیه مجوزهای 
به  مربوطه  مستندات  تهیه  و  موردنیاز 
پیگیری امورات و فعالیت های موردنیاز 

نیز توسط پارک انجام خواهد شد.
گفتنی است در ادامه رئیس دانشگاه 
و  علم  پارک  رئیس  و  محقق اردبیلی 
فناوری استان اردبیل از محل موردنظر 
فناوری  و  علم  پردیس  راه اندازی  برای 
عمل  به  بازدید  محقق اردبیلی  دانشگاه 

آوردند.

آغاز برنامه جامع اشتغال زایی و کارآفرینی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی

طی تفاهم نامه فی مابین دانشگاه محقق اردبیلی و پارک علم و فناوری استان اردبیل:

سومین کنفرانس بین المللی 
»صیانت از منابع طبیعی و 
محیط زیست« در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی 
»صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست« در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار می شود.
دکتر مهدی معمری دبیر علمی سومین کنفرانس 
بین المللی و ششمین کنفرانس ملی »صیانت از منابع 
طبیعی و محیط زیست« ۱۲ اردیبهشت در گفت وگو 
با روابط عمومی دانشگاه با اعالم این خبر افزود: این 
کنفرانس ۸ و ۹ شهریورماه سال جاری به میزبانی 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه کنفرانس به صورت حضوری و 
مجازی برگزار خواهد شد، اضافه کرد: فراهم سازی 
و  فناوری ها  اندیشه ها،  انتقال  برای  مناسب  بستر 
مدیران کشورهای  و  تجربه های محققان، خبرگان 
و  علمی  دستاوردهای  آخرین  با  آشنایی  مختلف، 
طبیعی  منابع  در  پژوهشی  روش های  جدیدترین 
ترویج  و  توسعه  ضرورت  تبیین  محیط زیست،  و 
و  طبیعی  منابع  نوین  مدیریت  و  فرهنگ  صحیح 
راهکارهای  و  راهبردها  به  دستیابی  محیط زیست، 
مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی و محیط زیست، 
ایجاد هم سویی و هماهنگی بین مسئوالن اجرایی، 
مدیران، متخصصان و پژوهشگران،  شناخت ارزش ها 
از  حفاظت  و  پایدار  توسعه  مناسب  الگوهای  و 
محیط زیست،  بسترسازی برای شناخت اصولی و 
گسترده متقابل صنعت و دانشگاه،  کشف استعدادهای 
نهفته و استفاده از تجارب و اندیشه بزرگان و کمک 
به ایجاد فرهنگ مصرف بهینه منابع از اهداف این 

کنفرانس است.
و  بین المللی  کنفرانس  سومین  علمی  دبیر 
ششمین کنفرانس ملی »صیانت از منابع طبیعی و 
محیط زیست« تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان 
در توسعه و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،  
احیای اکوسیستم،  تغییر اقلیم، مخاطرات محیطی، 
تاب آوری و آسیب پذیری،  پویایی، مدیریت کاربری 
اراضی و خدمات اکوسیستم، سامانه های جمع آوری 
آب باران در مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت 
غذایی پایدار و سازگار با محیط زیست،  الگوهای 
حکمرانی، مدیریت و فن آوری های نوین در منابع 
مهندسی رودخانه ها، عمران محیط زیست  طبیعی، 
و توسعه شهری و روستایی، قوانین و حقوق منابع 
طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی 
و مدل سازی و مدیریت منابع آب - خاک - گیاه و 
مدیریت هوشمند منابع طبیعی محورهای این کنفرانس 

هستند.

  پردیس علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی می شود



3نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردیبهشتماه 1401- سال بیستم- شماره 149

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در  فرهنگی  مسائل  به  عالمانه  ورود 

محیط های علمی بسیار مهم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  اردیبهشت  حبیبی ۱۹  عزیز  دکتر 
فرهنگی  فعالیت های  شورای  جلسه 
و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل 
ساله  دو  وقفه  از  پس  اینکه  بیان  با 
فعالیت آموزشی حضوری دانشگاه ها 
فعالیت های  گفت:  است،  شده  آغاز 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گفتمان و 
ادبیات اصلی دانشگاه ها بوده و حضور 
نشاط  دانشگاه  محیط  در  دانشجویان 

خاصی را در دانشگاه ایجاد می کند.
وی ورود عالمانه به مسائل فرهنگی 
در محیط های علمی را بسیار مهم دانست 
و افزود: اتاق فکر عفاف و حجاب و 
امنیت عمومی زیرنظر نهاد رهبری طی 
دو سال گذشته در دانشگاه محقق اردبیلی 
راه اندازی شده و راهکارهای گسترش 

نخستین همایش گرامیداشت روز 
جهانی مالکیت فکری به منظور تجلیل 
از مخترعین و طراحان صنعتی جوان 
برگزار و دانشجویان دانشگاه  کشور 
ملی  رویداد  این  در  محقق اردبیلی 

درخشیدند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، نخستین همایش گرامیداشت 
روز جهانی مالکیت فکری به منظور 
تجلیل از مخترعین و طراحان صنعتی 
دانشجویان  و  برگزار  کشور  جوان 
دانشگاه محقق اردبیلی در این رویداد 

ملی درخشیدند.
و  سعادتی  نادیا  دادخواه،  مجید 
دانشجویان  اشکانی  منصورزاده  سینا 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برگزاری  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
مسابقه استعدادیابی گویندگی و اجرا 

در این دانشگاه خبر داد.
روابط عمومی  گزارش  به 
در  اصل  فنی  عباس  دکتر  دانشگاه، 
این مسابقه گفت: شناخت و تقویت 
توانایی های  و  استعدادها  مهارت ها، 
که  است  مهمی  امور  از  دانشجویان 
در برنامه ریزی های فرهنگی دانشگاه 

گنجانده شده است.
وی اضافه کرد: در کنار علم آموزی 
انجام  آموزشی،  فعالیت های  و 
و  هنرآموزی  فرهنگی،  فعالیت های 
کشف استعدادهای فردی دانشجویان 
فرهنگی  توانمندسازی  به  می تواند 
دانشگاه و همچنین جامعه کمک کند.

کانون های  داد:  ادامه  اصل  فنی 

فرهنگ عفاف و حجاب در این اتاق 
فکر بررسی می شود.

فعالیت های  به  اشاره  با  حبیبی 
راستای  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری 
در خصوص شعار سال، تصریح کرد: در 
همین راستا با توجه به اینکه انجمن های 
علمی بازوی علمی و فرهنگی دانشگاه 

مکانیزاسیون  رشته  کارشناسی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  کشاورزی 
صنعت  نوآور»آرتا  هسته  اعضای  و 
و  نوآوری  مرکز  در  مستقر  سبز« 

توانسته  دانشگاه  هنری  و  فرهنگی 
از  مناسب  بسترسازی  با  است 
دوره های  مستمر  برگزاری  طریق 
هنری و مهارتی متنوع در شکوفایی 
نقش آفرینی  دانشجویان  استعدادهای 

کند.

تنگاتنگی  ارتباط  می شوند،  محسوب 
در  رشد  مرکز  و  انجمن ها  این  میان 
دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی یادآور 
بهبود  و  سال  شعار  تحقق  برای  شد: 
رابطه میان دانشگاه ها با جامعه، صنعت 
و کشاورزی سامانه نان توسط وزارت 
راه اندازی  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
اختراع»افزونه  با  محقق اردبیلی، 
جهت  ردیفی  غیر  عدس  برداشت 
نصب بر روی تیل« جزو ۱۰ مخترع 

گفتنی است مسابقه استعدادیابی 
نفر  با شرکت ۴۱  اجرا  و  گویندگی 
مختلف  رشته های  دانشجویان  از 
اجرا  بیان  فن  کانون  توسط  دانشگاه 
شد که فرایند برگزاری مسابقه برای 
هر شرکت کننده به صورت یک زمان ۵ 

شده تا اساتید ایده ها و بخش صنعت و 
جامعه نیازهای خود را در این سامانه ثبت 
کنند تا ارتباطی میان این دو بخش برقرار 
شود و نیازهای مختلف جامعه و صنعت 

رفع شود.
دکتر عباس فنی اصل رئیس شورای 
هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه های استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
در کمیته علمی کنگره ۳۴۰۰ شهید استان 
اردبیل نیازمند همکاری همه دانشگاه های 
این خصوص  در  گفت:  هستیم،  استان 
وظایف دانشگاه ها مشخص شده و انتظار 
می رود برنامه های فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه در راستای این کنگره برگزار شود.
وی همچنین در خصوص گرامیداشت 
سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر نیز 
گفت: تالش می کنیم عالوه بر برگزاری 
برنامه های مختلف توسط هر دانشگاه، یک 
برنامه عظیم استانی نیز با حضور سخنران 

برجسته کشوری برگزار کنیم.

جوان منتخب این همایش شدند.
گفتنی است این همایش در راستای 
از مخترعان و طراحان صنعتی  تجلیل 
جوان بین ۱۵ تا ۲۴ سال برگزار شد و 
مخترعین جوانی که موفق به ثبت اختراع 
و  شده   ۱۴۰۰ تا   ۱۳۹۸ سال های  طی 
تجاری سازی  مرحله  به  آن ها  اختراع 
رسیده در این فراخوان پذیرش شدند و 
از بین بیش از ۱۰۰ درخواست ارسالی، 
تعداد ۱۰ اختراع از سوی مرکز مالکیت 

معنوی ایران برگزیده و تقدیر شدند.
همچنین برگزیدگان این همایش از 
سوی مدیرکل سازمان جهانی مالکیت 
قرار  تقدیر  مورد   WIPO معنوی 

گرفتند.

دقیقه ای که ۲ دقیقه آن به اجرای بداهه 
و ۳ دقیقه به اجرای متن اختصاص داده 

می شد؛ برگزار شد.
این مسابقه باهدف بسترسازی برای 
شکوفایی استعدادهای هنری دانشجویان 
و  هنری  پرورش  و  توانمندسازی  و 
داور  با حضور ۳  دانشجویان،  مهارتی 
اجرا  و  گویندگی  در حوزه  متخصص 

برگزار شد.
پایان  در  و  داوری  فرایند  از  بعد 
مسابقه مریم رهنما، مریم میرزا رحیمی 
به عنوان  ترتیب  به  حیدری  یگانه  و 
تجلیل  و  معرفی  سوم  تا  اول  نفرات 
شدند و که از این نفرات بعد از سپری 
بیان  فن  تخصصی  کالس های  کردن 
در  گویندگی  و  در حوزه مجری گری 
استفاده  دانشگاه  فرهنگی  برنامه های 

خواهد شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

ورود عالمانه به مسائل فرهنگی در محیط های علمی بسیار مهم است

تجلیل از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
 از سوی WIPO در نخستین همایش گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری مسابقه استعدادیابی گویندگی و اجرا در دانشگاه

رئیس دانشگاه خبر داد:

موزه تاریخ علوم
 دانشگاه محقق اردبیلی 
برای ششمین بار پیاپی 

موزه برتر کشور شد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب موزه 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان موزه 

برتر کشور برای ششمین بار پیاپی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی ۲۹ اردیبهشت گفت: در آئین معرفی موزه 
موزه های  ملی  کمیته  توسط  کشور  برتر  های 
و  معرفی  کشور  برتر  موزه   ۲۷ ایران)ایکوم(، 
قرار  تقدیر  شایسته  ها  موزه   از  دیگر  تعدادی 

گرفتند.
وی افزود: موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی در ۴ شاخص  آموزش، گردآوری، روز 
جهانی و بازدید به عنوان موزه برتر کشور در 
بخش موزه های دولتی کوچک انتخاب شد و در 
۳ شاخص فعالیت در فضای مجازی و پژوهش 
و کودک و نوجوان با کسب رتبه ۲ مورد تقدیر 

هیأت داوران قرار گرفت.
حبیبی اضافه کرد: موزه تاریخ علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی تنها موزه استان اردبیل است که در 
۷ شاخص مورد تقدیر هیات داوران آئین انتخاب 

موزه های برتر کشور قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: انتخاب 
موزه  های  گروه  چهار  در  کشور  برتر  موزه 
خصوصی و موزه  های دولتی بزرگ، متوسط و 
کوچک و ۱۴ شاخصه شامل آموزش، بازدید از 
موزه، گردآوری، معرفی، نگهداری و حفاظت، 
توسعه  و  فنی  استانداردهای  اعمال  پژوهش، 
فیزیکی، توسعه مدیریت، خالقیت و نوآوری، 
تالش برای بقا، شعار روز جهانی موزه، کودکان 
و  معلوالن  برای  سازی  مناسب  نوجوانان،  و 
جانبازان و فعالیت در فضای مجازی انجام می 

شود.
حبیبی با بیان اینکه این موزه تاکنون بیش از 
را در خود جای  ای  اثر موزه  و  ۴۶ هزار شی 
داده و روند افزایشی و تنوع آن همچنان ادامه 
دارد، خاطرنشان کرد: این موزه در مدت ۷ سال 
فعالیت خود موفق به کسب ۶ رتبه موزه برتر در 
سطح ملی در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، 
۱۳۹۷ , دوساالنه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده 
است و در سال ۱۳۹۸ نیز به سبب فعالیت مجازی 
در ایام کرونا مورد تقدیر قرار گرفته و در سال  
علم  ترویج  جایزه  هفدهمین  برنده  نیز   ۱۳۹۴
جمهوری اسالمی ایران شده است. همچنین این 
موزه در سال ۱۳۹۷ در کمیته بین المللی موزه ها 
و مجموعه های دانشگاهی )UMAC( ثبت و 

معرفی شده است.
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استاد مشاور انجمن نجوم دانشگاه 
راستای  در  گفت:  محقق اردبیلی 
برنامه های ترویجی هفته  جهانی نجوم، 
جشنواره ای برای اولین بار در سطح ملی 
با عنوان »جشنواره نقاشی نجومی« در 

این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
خبر  این  اعالم  با  عباسوند  ساالر 
کشف  جشنواره  این  از  هدف  افزود: 
استعدادهای  که  مستعد  دانش آموزان 
هنری تلفیقی از علم نجوم دارد، بود زیرا 
نقاشی بخش مهمی از رشد دانش آموزان 

را تشکیل می دهد.
دوره  اولین  در  داد:  ادامه  وی 
جشنواره بیش از ۱۴۰ اثر از اقصی نقاط 
کشور  بدون محدودیت سنی دریافت 

هیات  عضو  صفرزاده  اکبر  دکتر 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
تجلیل  ملی  همایش  اولین  برگزیده 
از معلمین، اساتید دانشگاه و همیاران 

طرح شاهد انتخاب و تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اکبر صفرزاده استاد مشاور طرح 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  شاهد 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان برگزیده 
اولین همایش ملی تجلیل از معلمین، 
اساتید دانشگاه و همیاران طرح شاهد 

انتخاب و تجلیل شد.
دکتر  لوح  از  بخش هایی  در 
معاون  امضای  به  که  صفرزاده  اکبر 
بنیاد شهید و  رئیس جمهور و رئیس 
امور ایثارگران و وزیر علوم، تحقیقات 

ماندگار و  اثر  کردیم که هرکدام یک 
ارزشمند محسوب می شود.

آثار  داوری  کرد:  بیان  عباسوند 

و فناوری رسیده، آمده است:
معلمین و اساتید حوزه و دانشگاه 
فاخر  مظهر  و  جامعه اند  برگزیدگان 

برگزیده جشنواره توسط دکتر حسام 
گروه  هیئت علمی  عضو  حسن زاده 
انجام شد  دانشگاه محقق اردبیلی  هنر 

مهرورزی  ادب،  پژوهش،  دانش، 
هستند.  غفلت  و  نادانی  با  مبارزه  و 
به پاس نکوداشت مقام شامخ معلم و 

در  زندگی  حقیقت  معرفتی  نشست 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ۲۰ زندگی  حقیقت  معرفتی  نشست 
اردیبهشت در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
دکتر فرشاد کیوان بهجو مدیر برنامه ریزی 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
برنامه ریزی های  با  گفت:  نشست  این  در 
صورت گرفته در حوزه معاونت فرهنگی و 
اجتماعی سلسله نشست های زندگی پس از 
زندگی با رویکرد معرفت افزایی ویژه اساتید، 
کارکنان و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

درطول سالجاری برگزار خواهد شد.
امین فتحی عضو هیات علمی گروه 
دروس عمومی و معارف اسالمی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه انسان دارای 
نفسانی و روحانی است،  ابعاد جسمانی، 

که با بررسی دقیق آثار از نظر هنری و 
روان شناختی نقاشی کودکان، ۸ اثر به عنوان 

آثار برگزیده انتخاب شد.
وی اضافه کرد: فعالیت های معدودی 
مانند نقاشی کردن وجود دارد که می تواند 
قوه تخیل کودکان و نوجوانان را فعال کند 
و به او کمک می کند تا تحلیل بصری را 
از فضاهای روزمره انجام دهد و از طرف 
دیگر نقاشی های علمی - تخیلی، ترسیمی 
از ذهن فعال کودک و نحوه فکر کردن او 

است.
به  این جشنواره  است  ذکر  به  الزم 
همت انجمن نجوم و با همکاری انجمن 
هنر دانشگاه محقق اردبیلی در مرکز نوآوری 
دانشگاه محقق اردبیلی به مدت سه روز 

برگزار شد.

در سالروز شهادت استاد فرزانه آیت اهلل 
تولید،  سال  در  و  مطهری  مرتضی 
دانش بنیان و اشتغال آفرین، کسب استاد 
برگزیده طرح شاهد که حاصل تالش و 
پشتکار شما در رسیدگی به امور مختلف 
فرزندان  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی، 
صمیمانه  را  می باشد  ایثارگر  و  شاهد 

تبریک عرض می نماییم.
با  همایش  این  در  است  گفتنی 
حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 
اساتید  از معلمین،  نفر  از ۳۱  ایثارگران 
حوزه و دانشگاه و همیاران طرح شاهد 
در  حوزه استان تهران و ۱۱۹ نفر دیگر 
به صورت همزمان در استان ها تجلیل به 

عمل آمد.

گفت: در واقع روح بعد متعالی انسان است و 
آن بخشی که پس از مرگ از جسم انسان گرفته 

می شود، نفس است.
فتحی با اشاره به اینکه نفس برای رسیدن 
به کمال همراه جسم است، افزود: جایگاه نفس 

در قلب و جایگاه روح در مغز انسان است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
تصریح کرد: ما در دنیای تجربی زندگی می کنیم 
و با عهد و پیمانی که از ما گرفته شده است به 
این دنیا که نازلترین مرحله هستی است آمده ایم 
و باید نفس خود را به کمال برسانیم؛ چرا که 

مسیری ابدی در پیش رو داریم.
وی تأکید کرد: انسان باید به ارتقای آگاهی، 
شعور، ادراک و صبر به طور مستمر در طول 
زندگی دنیوی بپردازد و در امور مختلف زندگی 

دنیوی تعادل داشته باشد.
فتحی خاطرنشان کرد: انسان ها در عصر 

ظهور به نفس مطمئنه می رسند.  

برگزاری جشنواره نقاشی نجومی در دانشگاه

در اولین همایش ملی تجلیل از معلمین، اساتید دانشگاه و همیاران طرح شاهد انجام شد؛

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان استاد برگزیده طرح شاهد

برگزاری نشست معرفتی حقیقت زندگی 
در دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری کارگاه آموزشی استاد مشاور انجمن نجوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
آشنایی با پایگاه های علمی

و استنادی در دانشگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های علمی، استنادی 
)scopus  و )WOS و سایر پایگاه های موجود و نحوۀ 
استفاده از کتابخانۀ الکترونیکی برای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

کارگاه  این  در  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
آموزشی که به درخواست انجمن علمی و گروه آموزشی 
فیزیولوژی ورزشی دانشگاه برگزار شد منیژه آذر مسئول 
تأمین پایگاه های علمی و اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه 
محقق اردبیلی در خصوص پایگاه های موجود فارسی و 
التین، نحوۀ عضویت، دسترسی، تأمین مقاله و  منابع از آن ها 
توضیحاتی ارائه کرده و در ادامه در خصوص پایگاه های 
این  و WOS و بخش های مختلف   scopus استنادی
سامانه ها و نیز برخی شاخص های علمی و … توضیحاتی 
داد و دانشجویان به صورت عملی کار با این پایگاه های علمی 

را یاد گرفتند.
الزم به ذکر است این کارگاه در سایت کامپیوتری 

ساختمان کتابخانه برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
آشنایی با پایگاه های

 تحلیل استنادی scopus و 
WOS برای دانشجویان

 تحصیالت تکمیلی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه 
با  آشنایی  آموزشی  کارگاه  برگزاری  از  محقق اردبیلی 
پایگاه های تحلیل استنادی scopus و WOS و سایر 
پایگاه های موجود برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

خبر داد.
حبیب  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
شهبازی شیران ۵ اردیبهشت با اعالم این خبر افزود: این 
کارگاه ۴ اردیبهشت ماه برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰  

برگزار شد.
با  که  آموزشی  کارگاه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
مختلف  رشته های  دانشجویان  از  جمعی  شرکت 
تشکیل شد، منیژه آذر مسئول تأمین پایگاه های علمی و 
اطالعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی در خصوص پایگاه های موجود فارسی 
و التین، نحوۀ عضویت، دسترسی، تأمین مقاله و منابع 
از آن ها توضیحاتی ارائه کرده و در ادامه در خصوص 
پایگاه های استنادی scopus و WOS و بخش های 
مختلف این سامانه ها و نیز برخی شاخص های علمی و 
… توضیحاتی داد و دانشجویان به صورت عملی کار با 

این پایگاه های علمی را آموزش دیدند.
الزم به ذکر است این کارگاه در سایت کامپیوتری 

ساختمان کتابخانه برگزار شد.

حضور دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی در راهپیمایی روز قدس

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی همگام با سایر دانشگاه های استان و مردم 
والیی اردبیل در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات رئیسه، اساتید، دانشجویان و 
کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی همگام با سایر دانشگاه های استان و مردم والیی 

اردبیل در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.
گفتنی است در این مراسم دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی مسیر چهارراه 
باهنر تا مصلی اردبیل را با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ 
بر منافق، مرگ بر استکبار، مرگ بر صهیونیسم، قدس آزاد باید گردد، فلسطین 
فلسطین حمایتت می کنیم و غیره خشم و انزجار خود را نسبت به استکبار 

جهانی اعالم کردند.
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معاون دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: نفرات برتر مسابقات 
دوومیدانی پسران و دختران قهرمانی 
به  که  کشور   ۳ منطقه  دانشگاه های 
شد،  برگزار  دانشگاه  این  میزبانی 

مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل گلی با اعالم این خبر 
افزود: در بخش آقایان این مسابقات 
۱۲ تیم از دانشگاه های محقق اردبیلی، 
شهید مدنی آذربایجان، هنر اسالمی 
معاصر  اسوه  اردبیلی،  مقدس  تبریز، 
چرخ  مراغه،  بناب،  ارومیه،  تبریز، 
نیلوفری تبریز، صنعتی ارومیه، صنعتی 
سهند و زنجان در ۱۴ ماده به رقابت 
پرداختند که در بخش تیمی دانشگاه 
محقق اردبیلی با ۷۸ امتیاز مقام اول 
دانشگاه  تیم های  و  کرد  کسب  را 
هنر  و  امتیاز  با ۳۹  آذربایجان  مدنی 
اسالمی تبریز با ۱۷ امتیاز به ترتیب در 

جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
وی با اشاره به نتایج بخش انفرادی 
تصریح کرد: در ماده ۱۵۰۰ متر، عطا 
اسدی از دانشگاه شهید مدنی، ساالر 
سلطانی و امیرمحمد فالح زاده هر دو 
از دانشگاه محقق اردبیلی و در ماده 
۸۰۰ متر امیرمحمد فالح زاده و ساالر 
محقق  دانشگاه  از  دو  هر  سلطانی 
اردبیلی و مهدی محمدی از دانشگاه 
هنر اسالمی جایگاه های اول تا سوم را 

از آن خود کردند.
 ۱۱۰ ماده  در  کرد:  تشریح  گلی 
دانشگاه  از  پیرزاده  فرید  بامانع  متر 
مقدس اردبیلی، ابوالفضل راه چمنی و 
نیما قاسمی هر دو از دانشگاه محقق 
اردبیلی نفرات اول تا سوم شدند و در 
ماده ۴۰۰ متر، مهدی احمدی اصل از 
دانشگاه ارومیه، علی آردم از دانشگاه 
از  حقیقی  مسعود  و  نیلوفری  چرخ 
تا  اول  سکوهای  در  مراغه  دانشگاه 

سوم ایستادند.
به گفته این مسئول، در ماده دو 
دانشگاه  از  اسدی  عطا  متر،   ۳۰۰۰
ابوالفضل  و  شد  اول  مدنی  شهید 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  از  راه چمنی 
دوم شد و علیرضا خدایی از دانشگاه 

بناب سوم شد.
پرش  ماده  در  کرد:  اظهار  گلی 
دانشگاه  از  امن زاده  امیررضا  طول، 
از  غنی زاده  فرید  اردبیلی،  محقق 
شهید مدنی و امیرمحمد اکبری از هنر 
اسالمی تبریز و در ماده ۱۰۰ متر، علی 
آردم از دانشگاه چرخ نیلوفری تبریز، 
و  اردبیلی  محقق  از  حسین صباغی 
علیرضا سیفی از شهید مدنی و در ماده 
پرتاب وزنه، علیرضا خانی از دانشگاه 
زنجان، علی عبدالهی و رامین قنبری 

هر دو از هنر اسالمی مقام های اول تا 
سوم هر ماده را کسب کردند.

پرش  ماده  در  کرد:  تشریح  وی 
سه گام، فرید پیرزاده از مقدس اردبیلی، 
فرید غنی زاده از شهید مدنی و امیررضا 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  از  امن زاده 
ابوالفضل  دیسک،  پرتاب  ماده  در  و 
امینی، ساالر ضیاءنورانی و امیرحسین 
دانشگاه های  از  ترتیب  به  سالمی 
محقق اردبیلی، هنر اسالمی و محقق 
اردبیلی جایگاه های اول تا سوم را از 

آن خود کردند.
معاون دانشجویی دانشگاه محقق 
نیزه،  پرتاب  ماده  در  افزود:  اردبیلی 
دو  هر  قاسمی  نیما  و  اوج  سلیم 
ساالر  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  از 
ضیاءنورانی از هنر اسالمی و در ماده 
پرش ارتفاع، یوسف جباری از شهید 
امیرحسین  مدنی و مهدی قلیزاده و 
محقق  دانشگاه  از  دو  هر  سالمی 

اردبیلی اول تا سوم شدند.
گلی بیان کرد: در ماده ۳۰۰۰ متر 
پیاده روی، ابوالفضل امینی از دانشگاه 
از  خدائی  علیرضا  اردبیلی،  محقق 
دانشگاه بناب و امیرحسین شیخ دینی 
از دانشگاه محقق اردبیلی اول تا سوم 

شدند.
 ۴۰۰*۴ ماده  در  گفت:  وی 
متر، تیم شهید مدنی متشکل از عطا 
اسدی، فرید غنی زاده، علیرضا سیفی 
و یوسف جباری مقام اول را کسب 
از  متشکل  اردبیلی  محقق  تیم  کرد، 
صباغی،  حسین  زاده،  امن  امیررضا 

ابوالفضل راه چمنی و امیرحسین شیخ 
دینی دوم شدند و تیم صنعتی سهند 
متشکل از میالد رامگر، رسول مرادی، 
علی کالنتری و توحید بیگ زاده سوم 

شدند.

نفرات برتر بخش دختران
بخش  نتایج  به  اشاره  با  گلی 
دختران گفت: این مسابقات با حضور 
۹ دانشگاه شامل دانشگاه های زنجان، 
بناب،  تبریز،  اسالمی  هنر  ارومیه، 
صنعتی سهند تبریز، غیرانتفاعی اسوه، 
مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری 
محقق  و  ارومیه  صنعتی  آذربایجان، 
اردبیلی و به میزبانی دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
دانشجویان  تیم  کرد:  اضافه  وی 
دختر دانشگاه محقق اردبیلی با کسب 
۷ مدال طال، ۷ مدال نقره و ۵ مدال 
برنز مقام قهرمانی این مسابقات را از 

آن خود کرد و دانشگاه های غیرانتفاعی 
اسوه و هنر اسالمی تبریز به ترتیب 

مقام دوم و سوم را به دست آوردند.
گلی تصریح کرد: در ماده ۱۰۰ متر، 
آموزش  از مؤسسه  اسداللهی  سهیال 
آذربایجان،  نیلوفری  چرخ  عالی 
دانشگاه محقق  از  معصومه جعفری 
اردبیلی و یاسمین همتی از دانشگاه 
در  ترتیب  به  تبریز  اسالمی  هنر 

جایگاه های اول تا سوم ایستادند.
 ۲۰۰ ماده  در  کرد:  اضافه  وی 
اردبیلی،  محقق  از  نادری  زهرا  متر، 
اسما اسماعیلی از غیرانتفاعی اسوه و 

ندا حیدری از محقق اردبیلی و در ماده 
۴۰۰ متر،  صحرا صابر نعمتی از صنعتی 
ارومیه، زهرا نادری از محقق اردبیلی و 
مائده حسین پور از غیرانتفاعی اسوه اول 

تا سوم شدند.
محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
اردبیلی تشریح کرد: در ماده ۸۰۰ متر، 
کیمیا روحانی از صنعتی سهند، صحرا 
صابر نعمتی از صنعتی ارومیه و معصومه 
ماده  در  و  اردبیلی  محقق  از  جعفری 
صنعتی  از  روحانی  کیمیا  متر،   ۱۵۰۰
سهند، ساناز عالیی از محقق اردبیلی و 
محدثه محمدی از بناب به ترتیب در 

سکوهای اول تا سوم ایستادند.
گلی گفت: در ماده ۵۰۰۰ متر، ساناز 
عالیی از دانشگاه محقق اردبیلی، ویدا 
بهراد از دانشگاه محقق اردبیلی و آیسان 
طالب پور از دانشگاه هنر اسالمی تبریز و 
در ماده ۱۱۰ متر بامانع، سهیال اسداللهی 
از مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری، 
محنا حربی از غیرانتفاعی اسوه و سما 
فرج پور از دانشگاه ارومیه اول تا سوم 

شدند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۰۰ × ۴ متر 
امدادی،  زهرا نادری، معصومه جعفری، 
آیناز احدی و نسترن مراد زاده از محقق 
خدادای،  زهرا  حربی،  محنا  اردبیلی؛ 
از  حسین پور  مائده  و  اسماعیلی  اسما 
سعیده  کرم،  مریم  و  اسوه  غیرانتفاعی 
هاشمی، اوین مالک و محدثه محمدی 
از بناب جایگاه های اول تا سوم را از آن 

خود کردند.
گلی با بیان اینکه در ماده پرتاب وزنه، 
عاطفه خورند از زنجان، حدیث احمدی 
از هنر اسالمی تبریز و سما برادری از 
محقق اردبیلی به ترتیب در جایگاه های 
اول تا سوم قرار گرفتند، تصریح کرد: در 
ماده پرتاب دیسک، آیدا خیر از محقق 
اردبیلی، عاطفه خورند از زنجان و  سما 
برادری از محقق اردبیلی رتبه های اول تا 

سوم را از آن خود کردند.
به گفته این مسئول، در ماده پرتاب 
اردبیلی، ویدا  از محقق  آیدا خیر  نیزه، 
اوین مالک  و  اردبیلی  محقق  از  بهراد 
از بناب و  در ماده پرش طول،  نسترن 
مرادزاده از  محقق اردبیلی، محنا حربی 
از غیرانتفاعی اسوه و آیناز احدی راد از 
ارتفاع  اردبیلی و در ماده پرش  محقق 
نسترن مراد زاده از محقق اردبیلی، آیناز 
احدی راد  از محقق اردبیلی و سما فرج 

پور از ارومیه اول تا سوم شدند.
محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
تیمی  بخش  در  کرد:  اظهار  اردبیلی 
با ۸۸  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دختران 
امتیاز اول شد و غیرانتفاعی اسوه و هنر 
اسالمی تبریز به ترتیب با ۲۸ و ۲۳ امتیاز 

دوم و سوم شدند.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

نفرات برتر مسابقات دوومیدانی قهرمانی دانشگاه های منطقه ۳ کشور مشخص شدند
برپایی نمایشگاه عکس 

نجومی در دانشگاه 
محقق اردبیلی

به مناسبت هفته جهانی نجوم، نمایشگاه عکس 
نجومی در ساختمان مرکز نوآوری و رشد واحدهای 

فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برپا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی 
اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
۱۹ اردیبهشت در مراسم برپایی نمایشگاه عکس نجومی 
در این دانشگاه، گفت: انجمن علمی نجوم دانشگاه جزو 

انجمن های علمی فعال دانشگاه است.
وی با بیان اینکه برنامه های مختلف رصد در داخل و 
خارج دانشگاه توسط این انجمن برگزار می شود، افزود: 
این انجمن همیشه پای کار بوده و فعالیت های خود را 

بدون حاشیه و مشکل انجام می دهد.
فنی اصل با بیان اینکه برنامه های ارزنده ای توسط 
انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا می شود، 
ادامه داد: برنامه های فرهنگی دانشگاه نیز با همکاری 
بسیار خوب انجمن های علمی انجام می شود؛ بطوریکه 
روزانه حدود هفت الی هشت برنامه توسط انجمن ها 

اجرا می شود.
مهندس ساالر عباسوند استاد مشاور انجمن علمی 
نجوم دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: روز و هفته ی 
جهانی نجوم برنامه ای است که از سال ۱۹۷۳ میالدی 
هر ساله با هدف ترویج علم ستاره شناسی و آشنایی عموم 

مردم با نجوم برگزار می شود.
وی افزود: این رویداد در روزی بین نیمه  آوریل و 
نیمه  می)آخر فروردین تا آخر اردیبهشت( و زمانی برگزار 
می شود که ماه در حالت تربیع قرار دارد. همچنین ماه اکتبر 
در پاییز هم برای برگزاری روز نجوم در نظر گرفته شده 
است تا شرایط برگزاری این مراسم در همه کشورهای 

هر دو نیم کره  شمالی و جنوبی برابر باشد.
عباسوند با بیان اینکه در ایران هم همه ساله در 
اردیبهشت هر سال توسط انجمن ها، گروه های دانشگاهی 
و غیردانشگاهی برنامه های متنوعی برای ترویج نجوم 
انجام می شود، ادامه داد: امسال نیز انجمن نجوم دانشگاه 
محقق اردبیلی با همکاری انجمن نجوم آسمان سبالن 
اردبیل اقدام به برگزاری برنامه های متنوعی کرده است که 
یکی از این برنامه ها افتتاح نمایشگاه عکس های نجومی 
با محوریت »عکس های آسمان شب« است که توسط 
دانشجویان دانشگاه و اعضای انجمن نجوم اردبیل از 

اقصی نقاط ایران گرفته شده است.
دانشگاه  نجوم  علمی  انجمن  مشاور  استاد 
محقق اردبیلی با بیان اینکه این نمایشگاه در مرکز نوآوری 
دانشگاه محقق اردبیلی به مدت سه روز برپا شده است و 
میزبان عالقه مندان از دانشجویان و همکاران دانشگاهی 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: امسال در این نمایشگاه ۳۰ 
اثر نجومی را که توسط عکاسان حرفه ای اردبیلی گرفته 
شده است را تهیه کرده ایم که هر کدام اثری منحصربه فرد 
و دارای عناوینی از جشنواره های بین المللی و ملی است.

این  برپایی  دوره  اولین  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است،  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  نمایشگاه 
امیدواری کرد: در سال های آینده دانشگاه محقق اردبیلی 
میزبان جشنواره های عکاسی آسمان شب در سطح ملی 

باشد.
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محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
آماده  محقق اردبیلی  دانشگاه  گفت: 
اجرایی  و  ساماندهی  در  مشارکت 

کردن طرح دستیار فناوری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی ۲۰ اردیبهشت در 
همکاری  »تفاهم نامه  امضای  جلسه 
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  مشترک 
اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک 
برای ساماندهی و اجرای طرح دستیار 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  فناوری« 
راستای  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
منویات مقام معظم رهبری در زمینه 
با  همکاری  آماده  دانش بنیان  تولید 
پارک علم و فناوری و دیگر نهادها 

است.
ایجاد  کرد:  اضافه  وی 
دانشجویان  برای  فرصت های شغلی 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی گفت: کارآفرینی به عنوان 
موتور محرکه اقتصادی در دنیای معاصر 

عمل کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  اردیبهشت  زاده ۷  سیف  داود  دکتر 
کارگاه»رمز و رازهای موفقیت کارآفرینان« 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: کارآفرینی 
برخالف تصور عموم یک بحث نوین 
نیست؛ بلکه همزاد بشر بوده و در طول 
و  خالقانه  روش های  با  افرادی  تاریخ 
نوآورانه مجموعه ای را گرد هم آورده اند 
و با هم افزایی ثروت و ارزش افزوده تولید 

کرده اند.
معاصر  دنیای  در  اینکه  بیان  با  وی 
اساساً کارآفرینی به عنوان موتور محرکه 
وظیفه  افزود:  است،  کرده  عمل  اقتصاد 
بیشتر  کارآفرینی  حوزه  در  دانشگاهیان 
این  در  و  است  جامعه  عادی  افراد  از 
خصوص باید بیشتر به وظیفه ذاتی خود 

توجه کنیم.
فعالیت های  به  اشاره  با  زاده  سیف 
حوزه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 
برای نهادینه شدن امر کارآفرینی، تصریح 
کرد: نمود این فعالیت ها در ارائه درس 
سلسله  برگزاری  کارآفرینی،  مبانی 
نشست های کارآفرینی و انعقاد تفاهم نامه 

و دانش آموختگان در واحدهای فناور، 
تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول 
انتقال فناوری، ایجاد  و تسریع روند 
بهره مندی  جهت  مشترک  زمینه های 
متقابل  خدمات  و  توانمندی ها  از 

منظور  به  استان  صنایع  و  ارگان ها  با 
از  آن ها  موردنیاز  انسانی  نیروی  تأمین 

فارغ التحصیالن دانشگاه مشهود است.

دانشجویان فرصت های کسب و کار در 
رشته تخصصی خود را شناسایی کنند

مرکز  رئیس  برومند صالحی  دکتر 
نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشگاه 
دانشجویان  اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی 
باید فرصت های کسب و کار در رشته 
تخصصی خود را شناسایی کنند، گفت: 
و  دانشگاه ها  رشد  و  نوآوری  مراکز 
مهم ترین  نیز  فناوری  و  علم  پارک های 

بسترهای تبدیل ایده به فناوری هستند.

واحدها  تقویت  دانشگاه،  و  پارک 
تأمین  با  دانش بنیان  شرکت های  و 
اثربخشی  افزایش  و  انسانی  نیروی 
و  کشور  داخل  در  فارغ التحصیالن 
جلوگیری از خروج نخبگان از اهداف 

تأسیس  زمان  از  اینکه  بیان  با  وی 
مرکز رشد دانشگاه تاکنون ۱۸۱ اختراع 
ثبت و ۴۴ ایده تجاری سازی شده است، 
افزود: همچنین تعداد ایده های موجود در 
مرکز نیز ۱۳۰ مورد بوده و مرکز نوآوری 
دانشگاه نیز از سال گذشته آغاز بکار کرده 
ایده  و بحث های تیم سازی و آموزش 

پردازی در این مرکز انجام می شود.

کارآفرینی موتور محرک توسعه 
کشورها است

دکتر مهدی حسین نژاد مدیر توسعه 
اردبیل  پزشکی  علوم  سالمت  فناوری 
کارآفرینی را موتور محرک توسعه کشورها 

این تفاهم نامه است.
حبیبی اضافه کرد: برگزاری فراخوان 
برای معرفی افراد متقاضی، فراهم کردن 
زمینه های حضور و صدور معرفی نامه 
متقاضیان در پارک علم و فناوری جهت 
معرفی  و   فناوری  دستیار  دوره  طی 
متقاضیان طرح به پارک علم و فناوری 
تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه است.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک 
علم و فناوری استان اردبیل هم گفت: 
پارک علم و فناوری بدون دانشگاه معنا 
ندارد و در حقیقت پارک حلقه اتصال 

دانشگاه با جامعه است.
و  دانشگاه  هدف  کرد:  اضافه  وی 
ارتقای  زمینه  در  فناوری  و  علم  پارک 
تأثیر اقتصاد دانش بنیان در تولید استانی 
یکی است بنابراین باید همکاری این دو 

نهاد بیش ازپیش تقویت شود.

دانست و گفت: دامنه تأثیرات کارآفرینی در 
تغییر در  از  بسیار وسیع است و  جامعه  
ارزش های اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی 

را در بر می گیرد.
وی کارآفرینی را عنصر چهارم توسعه 
ثروت،  تولید  افزود:  و  دانست  اقتصادی 
توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد سه دلیل 
مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی 

هستند.

اجرا مهم تر از ایده است
شرکت  مدیر  مهاجری  نوید  مهندس 
الکترونیک  سبالن  صدر  رسا  دانش بنیان 
نیز اجرا را مهم تر از ایده دانست و گفت: 
رشته  در  عملی  کردن  کار  دانشجویان 
تخصصی خود را از دوران دانشجویی آغاز 

کنند و منتظر دریافت مدرک نباشند.
که  دستمزدی  بهترین  را  مهارت  وی 
می توان از کارفرما گرفت عنوان کرد و افزود: 
اگر کارمند یک شرکت نیز باشیم سعی کنیم 
به عنوان یک کارآفرین درون سازمانی عمل 

کنیم.
مهاجری با تأکید بر اینکه کارآفرین باید 
یک فرد صادق، امین و توانمند بوده و قدرت 
اجرا داشته باشد، تصریح کرد: یک استارتاپ 
نوپا باید نیروی جوان داشته باشد و دغدغه 

دانش، مهارت و یادگیری داشته باشد.

دانشگاه محقق اردبیلی آماده مشارکت در اجرای طرح دستیار فناوری است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی:

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصادی در دنیای معاصر عمل کرده است

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی:

توانمندسازی خانواده ها برای حل مشکالتشان یکی از وظایف روان شناسان است

پیام تبریک رئیس دانشگاه رئیس دانشگاه:
محقق اردبیلی به مناسبت

 روز معلم

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز معلم پیام 
تبریکی صادر کرد.

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

۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی 
مطهری به دست گروه کوردالن، ضد نظام و ضدانقالب 
اسالمی به نام روز معلم نام گذاری شده است، استاد مطهری 
هم از تئوریسین های انقالب اسالمی و عضو هیئت علمی 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودند که این مسئله مسئولیت 
علمی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی اساتید را سنگین 
می کند زیرا نام گذاری روز شهادت ایشان به عنوان روز معلم 
پیام روشنی دارد و آن اینکه معلمان و اساتید باید هم در 
راستای اهداف و چشم اندازهای انقالب اسالمی در حرکت 
باشند و هم در لباس معلمی به مأموریت های علمی و 

اجتماعی خود بپردازند.
استاد مطهری الگویی برای همه آحاد جامعه به خصوص 
معلمان و اساتید هست چرا که مجاهدت شهید مطهری در 
روشن نگه داشتن مشعل حقیقت و تشکیل حکومت اسالمی 
بر اساس اندیشه ناب اسالمی و برافراشتن علم مباحثه با 
مخالفان برای ترویج اسالم ناب محمدی همت و تالش 
مضاعف کرد و تا پای جان هم در راه حقیقت پیش رفت 
و با خون خویش درخت انقالب اسالمی را تنومند نمودند.

این جانب بر خود فرض می دانم ضمن تشکر از اساتید 
گرانقدر دانشگاهمان که برای تربیت جوانان و دانشجویان 
عزیز، مؤمن، متدین و ژرف اندیش از هیچ تالشی دریغ 
نکرده اند و برای ارتقای جایگاه های ملی و بین المللی دانشگاه 
به صورت شبانه روزی در تالش هستند؛ روز معلم را خدمت 
این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امید است در 
سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( با اتحاد، همگرایی 
و همدلی بیش ازپیش در راستای مأموریت های دانشگاه و 

آبادانی ایران اسالمی مان گام برداریم.

آیت اهلل فروغی در دانشگاه محقق  اردبیلی:

تولید مهر و محبت از راه های 
تربیت انسان است

امام جمعه موقت اردبیل گفت: تولید مهر و محبت از 
راه های تربیت انسان است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آیت اهلل محمدعلی 
فروغی در محفل اخالقی و معرفتی در مسجد دانشگاه 
محقق اردبیلی تولید مهر و محبت را از راه های تربیت انسان 
دانست و گفت: نظام عالم نظام محبت بوده و سوره الرحمن 

نیز سوره مهر و محبت است.
وی انسان را تشنه محبت دانست و افزود: انسان با تولید 

مهر فعال می شود و از رخوت و بی حالی دوری می کند.
فروغی تصریح کرد: اگر انسان روزانه محبت تولید کرده 

و باعث خوشحالی چند نفر شود، تعالی پیدا می کند.
گفتنی است این برنامه با همکاری بسیج دانشجویی و 
ستاد گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی دانشگاه، تا پایان 
ماه مبارک رمضان هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید خانواده ها را 
آن قدر توانمند کنیم که خودشان مشکالتشان 
را حل کنند و این یکی از وظایف روان شناسان 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
محمد نریمانی ۷ اردیبهشت در جشن روز 
روانشناسی با بیان این مطلب افزود: یکی از 
اهداف نام گذاری روز روان شناسی، رشد دادن 
خود و خانواده ها است و باید روان شناسی در 

مسائل اجتماعی ورود پیدا کند.
وی اضافه کرد: اگر بتوانیم روان شناسی 

را وارد عرصه ها و حوزه های مختلف بکنیم، 
آن وقت برنامه ریزی ها تأثیرگذارتر خواهند بود.
دکتر نیلوفر میکائیلی عضو هیئت علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی و استاد مشاور انجمن 
گفت:  هم  دانشگاه  روان شناسی  علمی 
روان شناسان برای داشتن یک جامعه سالم 

تالش می کنند.
وی با بیان اینکه اصالح روابط انسانی 
اصلی روان شناسان است،  کارهای  از  یکی 
تصریح کرد: روانشناسی کامالً یک علم است 
و در جامعه امروزی وجود روان شناس یک 

ضرورت است.
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مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل به مناسبت روز معلم پیام تبریکی 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل به 
مناسبت روز معلم پیام تبریکی صادر 

کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و 
سلم:

»تمام جنبندگان زمین و هر جانداری 
در هوا برای آموزگار خوبی ها استغفار 

می کنند.« )بصائرالدرجات،ج۱،ص۳(

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز 

قدس بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
بیانیه حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 

حسنی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه 
و آله و سلم: »َمْن أَْصبََح الَ یَْهتَمُّ بِأُُمورِ 
اَلُْمْسلِِمیَن َفَلیَْس مِنُْهْم َو َمْن َسِمَع َرُجاًل 
َفَلیَْس  یُِجبُْه  َفَلْم  لَْلُمْسلِِمیَن  یَا  یُنَادِی 

بُِمْسلِمٍ«
این روزها سرزمین فلسطین آماج 
صهیونیست های  ددمنشانه  حمالت 
اشغالگر به مردم مظلوم این سرزمین و 
هتک حرمت نخستین قبله گاه مسلمانان 
سکوت  با  که  اقداماتی  است؛  شده 
به اصطالح  کشورهای  سران  مرگبار 
اسالمی که برخی سرمست از توافقات 
پیدا و پنهان با این رژیم جعلی برای 
عادی سازی روابط هستند، مواجه شده 

و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از 
و  آموزشی  آزمایشگاه های  سکوبندی 

تحقیقاتی این دانشکده خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
سلطانی  علی اشرف  دکتر  دانشگاه، 
عملیات  اجرای  از  اردیبهشت   ۲۷
و  آموزشی  آزمایشگاه های  سکوبندی 
تحقیقاتی گروه های علوم و مهندسی 
صنایع غذایی و علوم و مهندسی جنگل 
اعتبار  با  پروژه  این  داد و گفت:  خبر 
بیش از ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال 
در اردیبهشت ماه سالجاری انجام شده 

است.

همزمان  هر سال،  اردیبهشت   ۱۲
با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی 
مطهری، بهانه ای است برای پاسداشت 
مقام و منزلت معلمان دلسوز و اساتید 

است.
بااین حال آنچه این روزها این قّصه 
پرغّصه را از گذشته متفاوت ساخته، 
سوی  از  که  است  جانانه ای  مقاومت 
مردمان بی دفاع این سرزمین در مسیر 
دفاع از مسجداالقصی صورت می گیرد 
خواب های  تعبیر  از  مانع  تاکنون  و 
برای  جنایتکار  رژیم  این  سردمداران 
کنترل کامل و تخریب این مسجد شده 

است.

الزم  تعمیرات  اینکه  بیان  با  وی 
آزمایشگاه ها  ساختمان ها،  ضروری  و 
دانشکده  پژوهشی  گلخانه های  و 

اصلی  بار  که  جامعه  زحمت کش 
آموزش وپرورش نسل ها را از نخستین 
این  کودکان  نمای  و  رشد  سال های 
سرزمین تا بالندگی و شکوفایی آنان در 

این مقاومت مثال زدنی که با بیداری 
سایر بخش های این سرزمین و تشکیل 
فلسطین  کل  در  مقاومت  هسته های 
است  شده  همراه  غزه  باریکه  به ویژه 
ایران  انقالب اسالمی ملت  از ثمرات 
است که همواره نقشه های شوم رژیم 
را  آن  غربی  حامیان  و  صهیونیستی 
نقش برآب کرده است و در ادامه طومار 
خواهد  درهم  را  منحوس  رژیم  این 

پیچید.

کشاورزی و منابع طبیعی با اعتبار بیش 
از یک میلیارد ریال بهمن سال گذشته 
پروژه شبکه  افزود:  است،  انجام شده 

مراکز تحصیالت عالیه بر دوش می کشند 
تا همان طور که رهبر کبیر انقالب اسالمی، 
ایفاگر  فرمود  خمینی)ره(  امام  حضرت 
نقش انبیاء باشند؛ نقشی مهم که سازندگی، 
وابسته  بدان  تعالی هر کشوری  و  رشد 
است و همین مسئله اهمیت وجود این 
جامعه فداکار، پرکار و کم ادعا را در جامعه 

دوچندان می سازد.
به  بزرگی  روز  چنین  در  این جانب 
نمایندگی از مجموعه نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل، 
روز معلم و استاد را به کلیه معلمان و اساتید 
این مرزوبوم و به ویژه اساتید زحمت کش و 
پرتالش دانشگاه های استان اردبیل تبریک 
و تهنیت گفته و از خداوند متعال برای همه 

این عزیزان موفقیت و سالمتی آرزومندم.

و  مقاومت  خط  تداوم  بااین حال 
پیروزی نهایی در گرو حمایت های مادی 
مظلوم  مردم  از  اسالم  جهان  معنوی  و 
فلسطین است به همین دلیل ملت ایران و 
از جمله جامعه دانشگاهیان کشور هرساله 
در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان، 
در  اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر  ندای  به 
پاسداشت مسئله فلسطین، لبیک گفته و 
در راهپیمایی روز جهانی قدس مشارکت 

می کنند.
در همین راستا این جانب به نمایندگی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مجموعه  از 
اردبیل،  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
از  بزرگ،  روز  این  گرامیداشت  ضمن 
اساتید، کارکنان، کارمندان و دانشجویان 
دانشگاه های استان دعوت می کنم تا در 
این رویداد مهم مشارکت نموده و حمایت 
خود را از آرمان آزادی قدس شریف به 

گوش جهانیان برسانند.
به این امید که به زودی شاهد آزادسازی 
و  فلسطین  اشغالی  سرزمین های  کامل 
رهایی مسجداالقصی از چنگال دژخیمان 

صهیونیست باشیم.

و  ثابت  باران)کالسیک  آبیاری  سامانه 
و  آموزشی  مزرعه  در  متحرک(  آبپاش 
تحقیقات دانشکده با اعتبار حدود ۳ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال عقد قرار داده شده و 

عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
سلطانی با اشاره به برنامه های آتی 
تصریح  سالجاری،  در  دانشکده  این 
کرد: تعمیرات اساسی ساختمان شماره 
۳ دانشکده و برگزاری دومین کنفرانس 
سومین  و  پسماند  سبز  مدیریت  ملی 
کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس 
محیط  و  طبیعی  منابع  از  صیانت  ملی 
زیست برای سالجاری برنامه ریزی شده 

است.

پیام تبریک رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت روز معلم 

بیانیه ای به مناسبت روز قدس

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خبر داد:

سکوبندی آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه محقق اردبیلی

کسب رتبه نخست رویداد 
اینوتکس توسط دانشجوی 

دانشگاه محقق اردبیلی

رشته  دکتری  دانشجوی  نعمت زاده  سمیرا 
مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی و مسئول 
هسته نوآور »فرتاک ناژو« مستقر در مرکز نوآوری و 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی توانست 

رتبه نخست را در رویداد اینوتکس از آن خود کند.
رویداد  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
سال ۲۰۲۲،  رویداد  آخرین  به عنوان  پیچ،  اینوتکس 
اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به میزبانی شهر ارومیه برگزار 
شد که در آن شرکت کنندگانی از استان های اردبیل، 
آذربایجان شرقی و غربی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 از بین ۴۸ تیم ثبت نام کننده، ۲۱ تیم به مرحله ارائه 
نهایی راه یافتند و ازاین بین ۳ تیم از هر استان منتخب 
ایده  Refood )جیره  با  ناژو  فرتاک  تیم  که  شدند 
پسماندهای  از  حاصل  آبزیان  و  طیور  و  دام  غذایی 
استان  منتخب  تیم  به عنوان  توانست  شده(  بازیافت 
اردبیل انتخاب شده و همچنین باتوجه به حدنصاب 
نمرات کسب شده، توانست باالترین رتبه را از بین سه 
تیم منتخب کسب کند و در رتبه اول رویداد اینوتکس 

پیچ شمال غرب قرار گیرد.
ایده مذکور در راستای جهت دهی پایان نامه های 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه محقق اردبیلی 
استان در جهت مدیریت و  این  نیاز اساسی  پایه  بر 
استفاده از پسماندهای غذایی دانشگاهی شکل گرفته 
است و در ادامه فعالیت تیم »فرتاک ناژو«، قرار است 
راستای تحقیقاتی به سمت مدیریت پسماند غذایی 

استان و کشور هدایت شود.

برگزاری مراسم احیای 
شب های قدر در مسجد 

دانشگاه محقق اردبیلی

مراسم احیای شب های نوزدهم، بیست و یکم 
و بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم احیای 
شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه 
مبارک رمضان با حضور جمعی از دانشگاهیان اعم 
از دانشجویان، اساتید و کارمندان در مسجد دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
گفتنی است سخنرانی، مداحی، سینه زنی، قرائت 
دعای جوشن کبیر همراه با سفره احسان سحری از 

بخش های این مراسم بود.
یادآور می شود این مراسم با همکاری هیات مکتب 
الشهدا و ستاد گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی 

دانشگاه برگزار شد.
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همزمان با سراسر کشور؛

آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ با رعایت 
پروتکل های بهداشتی روز چهارشنبه ۲۸ 
اردیبهشت در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز 
شد و تا روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ادامه 

خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه معین 
آغاز  از  اردیبهشت   ۲۸ اردبیل  استان 
ارشد سال  کارشناسی  آزمون  برگزاری 
در  کشور  سراسر  با  همزمان   ۱۴۰۱
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: 
در این آزمون ۱۰ هزار و ۵۵۶ نفر در 

محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
در  منظم مشاوران  بر حضور  اردبیلی 
دانشگاه  این  دانشجویی  خوابگاه های 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اردیبهشت ماه   ۳۱ گلی  اسماعیل 
با  مؤثر  ارتباط  آموزشی  کارگاه  در 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  دانشجویان 
برای  مشاوره  دوره های  برگزاری 
دانشجویان الزم و ضروری است و ما 
معاونت  این  مشاوران  می کنیم  تالش 
به صورت منظم برای ارائه مشاوره به 
دانشجویان در خوابگاه های حضور پیدا 

کنند.

محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
اردبیلی برنامه های این دانشگاه در هفته 

خوابگاه ها را تشریح کرد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر اسماعیل گلی ۳۱ اردیبهشت گفت: 
در این هفته یعنی از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت 
خوابگاه های  در  را  متعددی  برنامه های 

دختران و پسران برگزار کردیم.
مسابقه  برگزاری  افزود:  وی 
هفت سنگ مهارتی و شوت بسکتبال در 
تعدادی از خوابگاه های دختران و پسران، 
برگزاری مسابقه روپایی با توپ فوتبال 

سطح استان ثبت نام کننده داشتیم.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۴ هزار 
و ۶۱۰  هزار  و ۵  زن  داوطلب  و ۹۴۶ 
داوطلب مرد هستند، افزود: این آزمون 

وی با بیان اینکه دانشجویان در ایام 
امتحانات دچار مسائل روحی و روانی 
می شوند، تصریح کرد: باید تالش کنیم 
زیست دانشجویی را به سمت زیست 

سالم و مؤمنانه سوق دهیم.
دانشگاه محقق  دانشجویی  معاون 

شوت  مسابقه  برگزاری  و  پسران  ویژه 
فوتسال  ویژه خواهران، راه اندازی بازارچه 

در استان اردبیل در شهر اردبیل در حوزه 
های دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه پیام 
نور اردبیل و دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل 
و در شهرستان های خلخال، مشگین شهر 

می کنیم  تالش  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
خوابگاه ها  در  مستمر  به صورت 
برنامه های مختلف برگزار کنیم، تشریح 
کرد: برخورد با دانشجویان به خصوص 
برخورد اول می تواند دید آنها را نسبت 

به دانشگاه مثبت یا منفی کند.

و  پزشک  رایگان  ویزیت  دانشجویی، 
تست سالمت در مرکز بهداشت دانشگاه 

و پارس آباد برگزار می شود.
روز  سه  طی  کرد:  تصریح  حبیبی 
نفر   ۸۸۵ و  هزار   ۵ آزمون،  برگزاری 
داوطلب در حوزه دانشگاه محقق اردبیلی 

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

است.

گلی با بیان اینکه مهارت ارتباطی 
یک علم و برخورد جرئت مدارانه یک 
هرچقدر  کرد:  تشریح  است،  تکنیک 
با دانشجویان دقیق و منسجم برخورد 
کنیم به همان اندازه مشکالت آنها و 
مسئوالن دانشجویی کاهش پیدا می کند.

دکتر فاطمه قنادی اصل رئیس مرکز 
بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: باید 
در خوابگاه ها با دانشجویان ارتباط مؤثر 
برقرار کرده و برای رفع مشکالت از 
خود دانشجویان استفاده کنیم زیرا اگر 
دانشجویان نخواهند، نمی توانیم به آنها 

کمک کنیم.

و برگزاری مسابقه مچ اندازی ویژه پسران 
از جمله این برنامه ها بود.

کارگاه  برگزاری  کرد:  تشریح  گلی 
مسابقه  برگزاری  خودمراقبتی،  آموزشی 
طناب زنی )برادران(، بازدید از بقعه شیخ 
برگزاری  مردم شناسی،  موزه  و  صفی 
مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و 
کم هزینه، برگزاری مسابقه پرش با گونی 
)خواهران( و برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر 
با دانشجویان برای کارکنان حوزه معاونت 
دانشجویی از دیگر برنامه های این هفته 

بود.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

 حضور منظم مشاوران در خوابگاه های دانشجویی

تشریح برنامه های هفته خوابگاه ها در دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان  دکتر سعید لطیفی نوید و  دکتر فرزاد صداقتی  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

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

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری 
شماره تلفن:04531505005
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

برگزاری اردوی فرهنگی 
تفریحی ویژه دانشجویان 

دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
اردبیلی از برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی 

ویژه دانشجویان این خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل با اعالم این خبر گفت: این 
اردو در طی دو روز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت 
ویژه دانشجویان دختر و جمعه ۳۰ اردیبهشت 
افزایش  هدف  با  و  پسر  دانشجویان  ویژه 
زمینۀ  در  دانشجویان  عمومی  آگاهی   های 
تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و شناساندن 
تاریخ و تمدن غنی و دیرین منطقه آذربایجان 
برگزار شد که بیش از ۸۰ نفر از دانشجویان 

در این اردو حضور داشتند.
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در این 
مشگین  شهریئری  باستانی  منطقه  از  اردو 
شیخ  بقعه  و  شهر   مشگین  معلق  پل  شهر، 
به  اردو  این  داد:  ادامه  کردند،  بازدید  حیدر 

همت کانون خطایی برگزار شد.
دانشگاه آرمانی از دیدگاه آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

دانشگاه یک منزل است که باید در جهت تربیت دانشجوی آرمانی گام موثر بردارد.


