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وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
علوم، تحقیقات و فناوری از احداث ۱۰۰ هزار 
واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه های کشور خبر 
داد و گفت: دانشگاه محقق اردبیلی برای افزایش 
پوشش خوابگاه های دانشجویی برنامه ریزی کند.

دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسعود گنجی ۲۸ تیر در نشست با سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه امور مربوط به 
خوابگاه، وام و تغذیه دانشجویی بر عهده صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
است، گفت: سعی ما در بحث وام های دانشجویی 
این است که اجازه ندهیم دانشجویی در بحث 

مالی دارای مشکل باقی بماند.
وی افزود: در حوزه خوابگاه نیز تأمین، تعمیر 
و تجهیز خوابگاه ها بر عهده صندوق رفاه بوده و 
احداث خوابگاه بر عهده معاونت اداری و مالی 

وزارت است.
 گنجی با اشاره به قانون حمایت از خانواده، 
گفت: اداره کل راه و شهرسازی برای ساخت 
خوابگاه های دانشجویی موظف است زمین الزم 
را احصا و به صورت رایگان در اختیار دانشگاه ها 

قرار دهد.
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به دنبال ساخت 
۱۰۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در سطح کشور 
این  دانشگاه محقق اردبیلی در  هستیم و سهم 

خصوص ۶۰۰ واحد خوابگاهی است.
گنجی با اشاره به تسهیالت اعطایی برای 
تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، تصریح 
کرد: در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲ 
میلیارد یورو به صورت فاینانس پیش بینی شده که 
همت مسئوالن دانشگاه محقق اردبیلی را می طلبد 

تا از این ظرفیت مهم استفاده نمایند.
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
علوم، تحقیقات و فناوری به استفاده دانشگاه ها 

تجهیز  و  تعمیر  برای  اسالمی  مالی  اوراق  از 
گفت:  و  کرد  تأکید  دانشجویی  خوابگاه های 
بتواند وامی  همچنین درصورتی که دانشگاهی 
برای طرح هایی مثل خوابگاه یا آشپزخانه از بانک 
اخذ کند، اصل وام را دانشگاه و سود این وام را 

صندوق رفاه دانشجویان پرداخت خواهد کرد.
دانشگاه  می رود  انتظار  افزود:  وی 
محقق اردبیلی ایجاد خوابگاه برای یک هزار و 
۱۰۰ دانشجوی پسر، یک هزار و ۷۰۰ دانشجوی 
دختر و ۶۰۰ واحد خوابگاهی متأهلی برنامه ریزی 
کند و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز 

در این راه حامی دانشگاه خواهد بود.

گنجی خاطرنشان کرد: ارتقای آشپزخانه ها 
و خوابگاه ها تحت دو طرح صورت می گیرد که 
طرح ۴۰-۳۰-۳۰ 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 
باقیمانده 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، 
تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این صندوق در 
حوزه مراکز بهداشت و مشاوره، تربیت بدنی و 

ورزش و خرید کتاب برای استفاده دانشجویان در 
خوابگاه ها کمک حال دانشگاه ها است، ادامه داد: 
در خصوص حمایت از دانشجویان نیازمند نیز با 

کمک خیرین در خدمت آنان هستیم.
دانشگاه  برنامه های  اینکه  بیان  با  وی 
عالوه  دانشجویی  حوزه  در  محقق اردبیلی 
در  اقماری  دانشکده های  در  اصلی  سایت  بر 
شهرستان ها نیز در نظر گرفته شود، افزود: انتظار 
آموزش، پژوهش و فعالیت های فرهنگی مطلوب 
از دانشجویان در گرو تأمین وضعیت مناسب 

معیشتی برای دانشجویان است.
گنجی اظهار امیدواری کرد: همه دانشگاهیان 

اعم از مدیران، اساتید، کارمندان و دانشجویان 
دانشگاه  در  موجود  پتانسیل های  از  استفاده  با 
ارتقای  زمینه های  و  دهند  هم  دست به دست 

دانشگاه را در ابعاد مختلف فراهم آورند.
امور  مدیرکل  دانشور  ابوالفضل  دکتر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  داخل  دانشجویان 
فناوری نیز گفت: آئین نامه کمیسیون موارد خاص 

باید در دسترس دانشجویان باشد.
وی به برگزاری مراسم ویژه برای دانشجویان 
جدید  سالتحصیلی  آغاز  در  جدید  ورودی 
دانشجویان  برای  آموزش  افزود:  و  کرد  تأکید 
کوچک  جمع های  در  مختلف  زمینه های  در 

دانشجویی باید موردتوجه دانشگاه قرار گیرد.
دانشگاه  اسماعیل چمنی سرپرست  دکتر 
محقق اردبیلی با بیان اینکه در حال حاضر این 
دانشگاه دارای حدود ۱۱ هزار و ۲۵۰ دانشجو 
است، گفت: در حوزه پسران یک هزار و ۱۰۰ 
دانشجو تحت پوشش خوابگاه دولتی قرار گرفته 
است، همچنین در حوزه دختران یک هزار و 
۱۰۰ دانشجو تحت پوشش خوابگاه دولتی و 
۷۰۰ دانشجو تحت پوشش خوابگاه خودگردان 

قرار دارند.
خوابگاه های  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
متأهلی، اولین خوابگاه متأهلی دانشگاه با ظرفیت 
۱۵ واحد در حال استفاده دانشجویان است، ادامه 
این  افزایش  آتی  سال های  برای  ما  برنامه  داد: 

ظرفیت به ۱۰۰ واحد خواهد بود.
چمنی خواستار توجه ویژه وزارت علوم، 
رفاه  صندوق  باالخص  فناوری  و  تحقیقات 
به  دانشجویان  امور  سازمان  و  دانشجویان 
حوزه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی شد.

دانشجویی  معاون  گلی  اسماعیل  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز خواستار کمک مالی 
وزارت علوم در خصوص تکمیل دومین خوابگاه 
متأهلی و گیت های خوابگاه های دانشجویی شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

احداث ۱۰۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه های کشور 
 دانشگاه محقق اردبیلی برای افزایش پوشش خوابگاه های دانشجویی برنامه ریزی کند

با حکم وزیر علوم؛

دکتر اسماعیل چمنی به عنوان سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد

 توضیح: به دلیل تغییر رئیس دانشگاه، اخبار مرتبط با رئیس سابق بدون تغییر منتشر شد.

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

که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
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و  تحقیقات  علوم،  با حکم وزیر 
فناوری، دکتر اسماعیل چمنی به عنوان 
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
گل  زلفی  محمدعلی  دکتر  حکم  در 
خطاب به دکتر اسماعیل چمنی آمده 

است:
و  تخصص  تعهد،  به مراتب  نظر 
تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب 
این حکم به عنوان »سرپرست دانشگاه 

محقق اردبیلی« منصوب می شوید.
انتظار می رود با پیروی از آموزه های 
اسالمی، مبانی علمی، روحیه انقالبی، 
و  مردمی  دولت  اساسی  راهبردهای 
برنامه های ارائه شده به مجلس شورای 
استادان،  همکاری  جلب  و  اسالمی 
و  )کارکنان(  علمی  یاوران  مدیران، 
مادی  امکانات  تمامی  و  دانشجویان 
ظرفیت  جمله  از  دانشگاه  معنوی  و 
عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق 
سیاست ها و برنامه های اسناد باالدستی، 
مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه 

برای  گفت:  اردبیل  استاندار 
تمامی  در  دانشگاه  جایگاه  ارتقای 

حوزه ها تالش و برنامه ریزی شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
تیر  عاملی ۲۶  حامد  سید  دانشگاه، 
دانشگاه  سرپرست  با  جلسه  در 
محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: 
برنامه ریزی برای ارتقای دانشگاه به 
و  فرهنگی  حوزه های  در  ویژه 

پژوهشی ضروری است.
می رود  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 
عمرانی  طرح های  تکمیل  برای 
داشت،  ویژه ای  اهتمام  دانشگاه 
اساتید،  دغدغه های  کرد:  تصریح 
باید  دانشجویان  و  کارمندان 

داخل  دانشجویان  امور  مدیرکل 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
گفت: تقویت دیپلماسی علمی یکی از 

برنامه های وزارت علوم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل دانشور ۲۸ تیر در جلسه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست  با 
گفت: دیپلماسی علمی و تقویت آن 
 یکی از برنامه های وزارت علوم است 
و جذب دانشجوی خارجی می تواند 

این دیپلماسی را تقویت و ارتقا دهد.
سرپرست  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
دارد  دانشجویان دغدغه هایی  مسائل 

آموزش  فناوری،  و  علم  همه جانبه 
آموزش  پژوهش  محور،   - پژوهش 
کارآفرینی،  افزایی،  مهارت  محور،   -
تیمی و گروهی و  فرهنگ سازی کار 
درنهایت اجرای تمامی محورهای سند 

»دانشگاه اسالمی« به کار گیرید.
در  را  جنابعالی  روزافزون  توفیق 
مقدس  نظام  متعالی  اهداف  پیش برد 
منویات  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
رهبر حکیم انقالب اسالمی، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه 

پروردگار متعال خواستارم.

بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته و 
برای رفع آنها تالش کرد.

باید  داد:  ادامه  اردبیل  استاندار 
دانشگاه،  عالی  اهداف  به  نیل  برای 

کرد:  تصریح  است،  قابل تقدیر  که 
استان های  دانشگاه های  دغدغه های 
کشور را درک می کنیم و در این زمینه 

یادآور می شود دکتر چمنی در حین 
ورود به مقطع دکتری در سال ۱۳۸۰ 
بورسیه تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی 
را از طریق وزارت علوم, تحقیقات و 
فناوری اخذ کرده و از آن زمان فعالیت 
خود را در دانشگاه محقق اردبیلی شروع 
و در سال ۱۳۹۴ به مرتبه علمی استادی 
دست پیدا کرده و در حال حاضر عضو 
هیئت امنای منطقه پنج فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری است. وی 
دوره های تحقیقاتی را در دانشگاه های  
کویینزلند استرالیا و ریدینگ انگلستان 

افراد توانمند در حوزه های مختلف 
مدیریتی به کار گرفته شود.

دکتر اسماعیل چمنی سرپرست 
این  در  هم  محقق اردبیلی  دانشگاه 

در کنار دانشگاه ها هستیم.
دکتر اسماعیل چمنی سرپرست 
این  در  هم  محقق اردبیلی  دانشگاه 

از ۷۰  بیش  راهنمای   استاد  و  گذرانده 
دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناسی 
ارشد و یک پژوهشگر پسادکتری بوده و 
بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و پژوهشی منتشر 
شده در مجالت علمی کشور و بین المللی 

را در کارنامه خود دارد.
 عضو هیئت تحریریه مجله گل وگیاه 
زینتی، داور اکثر مجالت علمی و پژوهشی 
بین المللی  انجمن  باغبانی کشور، عضو 
باغبانی  علوم  انجمن  عضو  باغبانی، 
ایران، عضو گروه رتبه بندی شرکت های 
کشاورزی،  نظام مهندسی  در  تخصصی 
برنامه ریزی  تخصصی  کمیته  مسئول 
راهبردی باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، 
در  ایران  باغبانی  علوم  انجمن  نماینده 
دانشگاه محقق اردبیلی، عضو هیئت ممیزه 
آموزشی  معاون  محقق اردبیلی،  دانشگاه 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی به مدت 
۳ سال، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه 
تقریباً ۶ سال و  به مدت  محقق اردبیلی 
رئیس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی 
خانه نخبگان سپاه به مدت ۴ سال از جمله 

مسئولیت های اجرایی دکتر چمنی است.

جلسه ضمن تشکر از اعتماد استاندار، 
گفت: برنامه مدونی برای ارتقا دانشگاه 
با  و  شده  تدوین  حوزه ها  تمامی  در 
قوت تمام این مسائل پیگیری خواهد 

شد. 
وی افزود: در حوزه فرهنگی که 
و  رهبری  معظم  مقام  اصلی  دغدغه 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل نیز هست برنامه های خوبی در 
جهت تربیت نیروی انسانی دین باور، 
دین مدار و اخالق مدار مدنظر است 

که به فضل خدا انجام خواهد شد.
چمنی ادامه داد: توسعه همه جانبه 
دانشگاه جزو برنامه های ما است و این 

برنامه ها را به مرور پیاده می کنیم.

دانشجویی  حوزه  در  گفت:  جلسه 
مشکالتی وجود دارد و این مشکالت 

دغدغه های ما نیز هست.
وی ادامه داد: در بخش خوابگاه با 
مشکالتی مواجه هستیم و باید در این 
کار مضاعفی  زمینه همت مضاعف و 
دغدغه های  به  بتوانیم  تا  بدهیم  انجام 
دانشجویان و رفع مشکالت آنها جامه 

عمل بپوشانیم.
دکتر اسماعیل گلی معاون دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: حوزه 
مورد  نباید  دانشگاه ها  در  دانشجویی 
غفلت قرار بگیرد بلکه باید در این زمینه 

بیش ازپیش همت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:با حکم وزیر علوم؛

وحدت و همدلی اساس 
پیشرفت دانشگاه است 
 دانشگاه باید برای اقناع جوانان
 و تقویت باورهای آنان برنامه 

داشته باشد

اردبیل  امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
وحدت و همدلی را اساس پیشرفت دانشگاه دانست 
و گفت: دانشگاه باید برای اقناع جوانان و تقویت 

باورهای آنان برنامه داشته باشد.
آیت اهلل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرپرست  دیدار  در  تیر   ۲۱ عاملی  سیدحسن 
دانشگاه محقق اردبیلی با وی، ضمن تبریک انتصاب 
دانشگاه  سرپرست  به عنوان  چمنی  اسماعیل  دکتر 
محقق اردبیلی و آرزوی توفیق برای وی، دانشگاه را 
محل عقالنیت جامعه دانست و گفت: انتظار جامعه 
از دانشگاه این است که در بطن و متن جامعه حضور 
داشته و بتواند برای حل مشکالت و ناهنجاری های 
اجتماعی و اقتصادی راهکارهای عالمانه و منطقی ارائه 

کند.
وی دانشگاه را محل تضارب آرا دانست و افزود: 
دانشگاه باید برای اقناع جوانان و تقویت باورهای 
آنان برنامه داشته و برای تربیت صحیح آنها و تحویل 

جوانان مسئولیت پذیر و توانمند به جامعه تالش کند.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: در این دوران رقابت 
جهانی علمی، تقویت کیفی و کمی دانش و پژوهش 
در دانشگاه و توسعه مرزهای دانش از وظایف مهم 
دانشگاهیان بوده و الزم است همچنان در ارتقای رتبه 
ملی و بین المللی دانشگاه به صورت جدی تالش شود.
عاملی ضمن تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های 
موجود، وحدت و همدلی را اساس پیشرفت دانشگاه 

دانست.
دانشگاه  سرپرست  چمنی  اسماعیل  دکتر 
محقق اردبیلی نیز ضمن قدردانی از عنایت ویژه نماینده 
به دانشگاه،  اردبیل  امام جمعه  استان و  ولی فقیه در 
حرکت در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
و اجرای دستورات و راهنمایی های ارزنده نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل را از وظایف 
مدیریتی دانشگاه دانست و گفت: تمام تالش خود 
را برای توسعه متوازن دانشگاه معطوف خواهد کرد 
تا نتیجه های فعالیت های دانشگاهیان منجر به تربیت 
انسان های دین باور، دین مدار، توانمند، اخالقی و مفید 

به جامعه شود.
وی افزود: اخالق مداری و حفظ حرمت بزرگان 
و پیشکسوتان دانشگاه در اولویت کاری خواهد بود و 
در طول دوره مدیریتی خود نیز همواره به آن اهتمام 

خواهم ورزید.
چمنی با تأکید بر اولویت دار بودن فعالیت های 
فرهنگی و دینی در دانشگاه، اظهار امیدواری کرد: با 
برنامه ریزی های دقیق بتوانیم در تحقق خواسته های 
دولت مردمی گام های ارزنده ای برداشته و رضایت 
هرچه بیشتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل را در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه 

فرهنگی فراهم سازیم.

استاندار اردبیل در جلسه با سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

برای ارتقای جایگاه دانشگاه در تمامی حوزه ها تالش و برنامه ریزی شود

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم در جلسه با سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

تقویت دیپلماسی علمی یکی از برنامه های وزارت علوم است

دکتر اسماعیل چمنی به عنوان سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
و  دغدغه ها  به  پاسخ  در  گفت: 
نماینده  و  استان  مردم  مطالبات 
امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه 
صنعتی  دانشگاه  راه اندازی  اردبیل، 

اردبیل را به جد پیگیری می کنم.
روابط عمومی  گزارش  به 
چمنی  اسماعیل  دکتر  دانشگاه، 
خبر  این  اعالم  با  تیرماه   ۲۶
دانشگاه  راه اندازی  پیگیری  افزود: 
از  یکی  به عنوان  را  اردبیل  صنعتی 
اولویت های کاری خود قرار داده ام 

دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
رفاه  صندوق  سیاست  اشاره  با 
تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان 
درصد  اینکه ۵۰  بر  مبنی  فناوری  و 
دانشجویان دانشگاه ها تحت پوشش 
گیرند،  قرار  دانشجویی  خوابگاه های 
گفت: الزم و ضروری است ظرفیت 
دانشگاه  دانشجویی  خوابگاه های 

محقق اردبیلی افزایش یابد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  گنجی  مسعود  دکتر  دانشگاه، 
دانشجویی  پروژه خوابگاه  از  بازدید 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در کلیه 
دانشگاه های کشور به دنبال آن هستیم 
تحت  را  دانشجویان  درصد   ۵۰ که 

دانشگاه  سرپرست  حکم  با 
قاسمی  قادر  دکتر  محقق اردبیلی، 
آموزشی  معاونت  سرپرست  به عنوان 
دانشگاه  این  تکمیلی  تحصیالت  و 
ترحم  دکتر  زحمات  از  و  منصوب 
و  آموزشی  پیشین  معاون  مصری 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
سرپرست  چمنی  اسماعیل  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی ۲۸ تیر در مراسم 
معارفه سرپرست معاونت آموزشی و 
گفت:  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
تغییر مدیران به دلیل چرخش مدیریت 
است تا ایده های جدید وارد سازمان 

شود.
زحمات  باید  اینکه  بیان  با  وی 

کمیته  دبیرخانه  سرپرست 
کرسی های  از  حمایت  دستگاهی 
دانشگاه  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی، 
محقق اردبیلی از برگزاری یک جلسه 
این  در  نظریه پردازی  کرسی  از  دفاع 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 

و در این زمینه باهمت مضاعف و 
کار مضاعف پیش خواهم رفت.

پوشش خوابگاه ها قرار دهیم، دانشگاه 
محقق اردبیلی در این زمینه ۲۰ درصد 
پوشش را دارد و بدین جهت نیازمند 
اهتمام ویژه است تا این میزان را به 

مدیران پیشین را قدر دانست، تصریح 
کرد: مدیران قبلی سرمایه های دانشگاه 
هستند که باید آنها را تکریم کرده و 
از نظرات و تجارب آنها برای ارتقای 

اعالم  با  تیر  دکتر جواد گرجامی ۲۶ 
»معنویت  کرسی   افزود:  خبر  این 
سوگ«  با  آمدن  کنار  راهبردهای  و 
توسط دکتر اسماعیل صدری و آرزو 
مجرد ارائه شد که ناقدان کرسی دکتر 
اسماعیل جهانی و دکتر حسین تقوی 

بودند.

دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
علمی  مطالبات  از  اردبیل  صنعتی 

میانگین کشوری که ۳۷ درصد بوده 
و سیاست گذاری ما ۵۰ درصد است، 

برسانیم.
وی افزود: در این زمینه سعی ما 

دانشگاه بهره برد.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
با بیان اینکه افراد چاپلوس آفتی برای 
افراد  به  داد:  ادامه  هستند،  سازمان ها 

کرد:  تصریح  است،  استان  مردم 
شرایطی  هر  در  باید  مردم  خادمان 
به  پاسخگویی  و  مردم  به  خدمت 
در  را  آنها  مطالبات  و  خواسته ها 

دستور کار خود قرار دهند.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
صنعتی  دانشگاه  کرد:  اظهار 
توسعه  و  علمی  توسعه  در  می تواند 
باید  و  کند  نقش آفرینی  استان  فنی 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  تمام  از 
دانشگاه  این  راه اندازی  برای  استان 

استفاده شود.

بر این خواهد بود که با کمک صندوق 
رفاه دانشجویان و برنامه ریزی و اهتمام 
صورت  مهم  این  دانشگاه،  مسئوالن 

گیرد.
خوابگاه  کرد:  اضافه  گنجی 
دانشگاه  پسران  نیمه کاره  دانشجویی 
پتانسیل هایی  از  یکی  محقق اردبیلی 
است که با تکمیل این پروژه ۴۰۰ نفر 
به ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه اضافه 
خواهد شد، البته الزم است مشابه این 
خوابگاه، دو بلوک خوابگاهی نیز برای 
پسران و دختران ساخته شود تا بتوانیم 
به  و  کرده  عبور  کشوری  متوسط  از 
اهداف صندوق رفاه دانشجویان که برای 
دانشگاه های کشور در نظر گرفته، دست 

یابیم.

چاپلوس میدان نداده و آنها را از خود 
دور خواهم کرد.

معاون  علیپور  بهنام  حجت االسالم 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد 
برای  باید  گفت:  هم  محقق اردبیلی 
از  اداره ای  و  دستگاه  هر  در  مدیریت 
خداوند استمداد کرد و اگر نتوانیم این 
استمداد را داشته باشیم، نمی توانیم کارها 

را به سرانجام برسانیم.
را  مسئولیت  باید  کرد:  تشریح  وی 
نعمتی برای خدمت به خلق خدا بدانیم و 

تالش کنیم دچار لغزش نشویم.
مصری  ترحم  دکتر  مراسم  این  در 
قاسمی  قادر  دکتر  و  پیشین  معاون 
سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی به ارائه نظرات خود پرداختند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

راه اندازی دانشگاه صنعتی اردبیل را به جد پیگیری می کنم

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه ها تحت پوشش خوابگاه دانشجویی قرار می گیرند 
 ضرورت افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

با حکم سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی؛

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب شد

برگزاری جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

منشور دانشگاه آرمانی 
تدوین شد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
از تدوین منشور دانشگاه آرمانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
فنی اصل ۲۶ تیر با اعالم این خبر افزود: در پی 
نماینده  عاملی  حسن  سید  آیت اهلل  دغدغه های 
بر  مبنی  اردبیل  امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه 
دانشگاه آرمانی، اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی 
در گام دوم انقالب در بهمن ماه سال گذشته برگزار 

شد.
وی اضافه کرد: بعد از برگزاری این همایش، 
تا  شد  تدوین  و  تهیه  آرمانی  دانشگاه  منشور 

سیاست گذاری های الزم در این مورد انجام شود.
فنی اصل افزود: ارتباطات بین المللی و سهیم 
بودن دانشگاه در تحوالت علمی دنیا، ایجاد فضای 
سالم تربیتی در دانشگاه و توانمندسازی فرهنگی، 
رفتار  واقعی،  پروری  فرهیخته  و  نخبه پروری 
بصیرت  و  پایدار  توسعه  دینی،  غیرت  سازمانی، 

سیاسی هفت بخش این منشور هستند.

با حکم سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی؛

مشاور رئیس دانشگاه و 
سرپرست حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه 

منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر 
یونس پوربیرامی هیر به عنوان مشاور رئیس دانشگاه 
و سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
منصوب و از زحمات دکتر علی خالق خواه تقدیر 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در بخشی از 
حکم دکتر اسماعیل چمنی خطاب به دکتر یونس 

پوربیرامی هیر آمده است:
در  رهبری  معظم  مقام  منویات  از  تبعیت 
حسن  و  انصاف  رعایت  مدیریتی،  روش های 
معاشرت با اساتید، کارمندان و دانشجویان عزیز، 
افزایش تعامل با دانشگاهیان گرامی، تالش در جهت 
استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری های دانشگاه، 
برنامه ریزی برای تسریع امور، گسترش هر چه بیشتر 
اجرایی شدن  پیگیری  و  جامعه  با  دانشگاه  رابطه 
از  انتظارات  جمله  از  دانشگاه  شورای  مصوبات 
حوزه ریاست و روابط عمومی در تعامل با معاونان 
محترم دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده ها و نیز 

سایر مدیریت ها می باشد.
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: ارتقای جایگاه دانشگاه محقق 
اردبیلی را با اتحاد و همدلی دانشگاهیان 

محقق خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۲۹ تیر در دیدار 
اهلل  آیت  دانشگاهیان  ستاد  اعضای 
رئیسی در استان اردبیل با وی گفت: 
ارتقای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی 
را با اتحاد و همدلی دانشگاهیان محقق 

خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه توجه به دغدغه 
اعضای  از  اعم  دانشگاهیان  های 
هیات علمی، کارمندان و دانشجویان 
جزو اولویت های مجموعه مدیریتی 
دانشگاه خواهد بود، افزود: رایزنی های 
الزم با مسئوالن استانی و ملی نیز در 
خصوص جذب اعتبارات الزم برای 

محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
ایثارگران  و  شهدا  خانواده  گفت: 
اسالمی  جمهوری  نظام  سرمایه های 

ایران هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی در دیدار مدیرکل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل 
و  شهدا  خانواده  اینکه  بیان  با  وی  با 
ایثارگران سرمایه نظام جمهوری اسالمی 
در  نیز  نظام  کل  گفت:  هستند،  ایران 
خدمت خانواده شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان اینکه برای هر صندلی 
مدیریتی در کشور ۷۳ شهید تقدیم نظام 
شده است، افزود: هر مدیر باید شرافت 
داشته باشد و به این مسئله توجه ویژه 

داشته باشد.
اینکه کار خود در  بیان  با  چمنی 
سمت سرپرستی دانشگاه را با تجدید 
میثاق با شهدای گمنام دانشگاه آغاز کرده 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: ادب اسالمی باید بیش ازپیش 
گسترش  و  بسط  ترویج،  جامعه  در 

یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۲۵ تیر در دیدار 
مقاومت  پایگاه  شورای  اعضای  با 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  دانشگاه 
مدیر جهادی، ارزشی و انقالبی باید 
و  رحمت  که  کند  رفتار  به گونه ای 
عطوفت اسالمی را در رفتار و گفتار 

خود عیان کند.
وی با بیان اینکه تربیت انسان های 
اخالق مدار  و  دین باور  دین مدار، 
یکی از مأموریت های دانشگاه است، 
تصریح کرد: آرامش و آسایش خود 
ایثارگران  را مدیون شهدا و خانواده 

هستیم.

دانشگاه انجام خواهد شد.
ستاد  رئیس  گنجی  مسعود  دکتر 
دانشگاهیان آیت اهلل رئیسی در استان 
اردبیل نیز ضمن تبریک انتصاب دکتر 
اسماعیل چمنی به سمت سرپرستی 
دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: دانشگاه 

و بالفاصله جلسه ای با کارکنان شاهد و 
ایثارگر دانشگاه برگزار شد، ادامه داد: هر 
هفته نیز با یکی از خانواده های شهدا 
و ایثارگر با اولویت خانواده همکاران 

دانشگاهی دیدار خواهم داشت.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
با بیان اینکه خود را خاک پای شهدا، 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
انقالبی  جهادی،  مدیر  اینکه  بیان  با 
دیگران  از  فراتر  را  خود  ارزشی  و 
نمی بیند، اظهار کرد: در نظام مقدس 
و  ندارد  جایگاهی  تکبر  اسالمی 
مدیران باید با تواضع و فروتنی خادم 

مردم باشند.

محقق اردبیلی تنها دانشگاه دولتی و 
جامع استان اردبیل بوده و باید دغدغه 
همه دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی استان را داشته باشد.
وی با بیان اینکه اولین انتصابات 
و  شایسته  همکاران  از  چمنی  دکتر 

می دانم،  آنان  خانواده های  و  ایثارگران 
تصریح کرد: یک روز در هفته نیز در 
خدمت خانواده های شهدا و ایثارگران 
مشکالت  و  مسائل  تا  بود  خواهم 

احتمالی آنان در اسرع وقت حل شود.
داور نوری مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اردبیل نیز ضمن 

معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
فرهنگی و اجتماعی و فرمانده پایگاه 
هم  محقق اردبیلی  دانشگاه  مقاومت 
در این جلسه گفت: اعضای پایگاه 
مخلص ترین،  دانشگاه  مقاومت 
هستند  افراد  پاک ترین  و  سالم ترین 
رضای  برای  و  نیت  خلوص  با  که 

ارزشی دانشگاه بود، اظهارامیدواری کرد: 
اتحاد و همدلی بیش از پیش در میان تمام 

دانشگاه ها و دانشگاهیان نمایان شود.
به  دانشگاهیان  همه  افزود:  گنجی 
دنبال این باشند که مدیریت دانشگاه را 
توسعه  های  شاخص  و  کرده  حمایت 
دانشگاه را بهبود بخشند، همچنین با سعه 
صدر و به دور از کندروی و تندروی در 

خدمت جامعه باشند.
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اردبیلی دانشگاه را مرکز عقالنیت جامعه 
زمانی  دانشگاه  کرد:  تصریح  و  دانست 
موفق خواهد بود که جامعه به دانشگاه 
مرکز  عنوان  به  آنرا  و  داشته  اعتماد 

عقالنیت خود قبول کند.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
خود  بیانات  ارائه  به  دیدار  این  در 

پرداختند.

به عنوان  چمنی  دکتر  انتصاب  تبریک 
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه 
را سنگر مهم علمی دانست و گفت: بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان با تمام قوا در 

خدمت دانشگاه است.
جامعه  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجویان  و  کارکنان  جزو  ما  هدف 
افزود:  هستند،  محقق اردبیلی  دانشگاه 
انتظار می رود این افراد راه پدران شهید 
خود را ادامه دهند و سرپرست دانشگاه 
نیز از این افراد مراقبت کرده و در راستای 

ارتقای آنان تالش کند.
نوری بنیاد شهید و امور ایثارگران را 
یک نهاد فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه دانست و ادامه داد: 
جلسه ستاد شاهد نیز به صورت مشترک 
با دانشگاه برگزار خواهد شد تا به منظور 
ارتقای علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر 

اقدام شود.

خدا و بدون هیچ چشم داشتی فعالیت 
می کنند.

مقاومت  پایگاه  اینکه  بیان  با  وی 
یکی از فعال ترین بخش های دانشگاه 
است، اظهار کرد: اساسی ترین دغدغه 
با  و  است  فرهنگی  و  دینی  بحث  ما 
را  برنامه ها  کامل  همدلی  و  وحدت 

اجرا می کنیم.
صمصام  منصور  سید  سرهنگ 
سپاه  کارمندان  بسیج  مسئول  حیدری 
هم  اردبیل  استان  )ع(  عباس  حضرت 
گفت: نباید دیدگاه ها بدبینانه یا خوش 
بینانه باشد بلکه باید نگاه واقع بینانه ای به 

مسائل داشت.
این  ما  انتظار  کرد:  اضافه  وی 
باشند  اثربخش  کارآمد  افراد  که  است 
بنابراین باید برای ارتقای این دو بخش 

برنامه ریزی شود.

ارتقای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی را با اتحاد و همدلی دانشگاهیان محقق خواهیم کرد

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:
خانواده شهدا و ایثارگران سرمایه های عظیم نظام جمهوری اسالمی ایران هستند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با اعضای شورای پایگاه مقاومت دانشگاه:

ادب اسالمی باید در جامعه ترویج یابد

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:
مدیر بانک تجارت استان اردبیل:

بانک تجارت برای کارکنان 
دانشگاه تسهیالت ویژه ای

 در نظر بگیرد

بانک  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
تجارت برای کارکنان دانشگاه تسهیالت ویژه ای در نظر 

بگیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۲۹ تیر در دیدار با مدیر بانک تجارت استان اردبیل 
تصریح کرد: دانشگاهیان اعم از اعضای هیئت علمی و 
کارمندان قشر نخبه و آگاه جامعه هستند که باید همه به 

آن توجه کنیم.
وی اضافه کرد: تکریم کارکنان دانشگاه مسئله مهم و 
حساسی است زیرا دانشگاه مرکز علم، دانش و پژوهش 

است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ابراز امیدواری 
کرد: بانک تجارت تعداد تسهیالت و سقف تسهیالت 

پرداختی به کارکنان دانشگاه را افزایش دهد.

برگزاری جلسه دفاع از کرسی 
نظریه پردازی در دانشگاه 

محقق اردبیلی

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

نظریه پردازی در این دانشگاه خبر داد.
جواد  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
گرجامی ۲۹ تیر با اعالم این خبر افزود: کرسی  »مرور 
مهارت های  روان شناختی  درمان های  سیستماتیک 
ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان ناشنوا 
و کم شنوا« توسط دکتر محمد نریمانی و عارفه محمدنژاد 
ارائه شد که ناقدان کرسی دکتر سیف اله آقاجانی و دکتر 

اکبر عطادخت بودند.

دیدار سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی با جانبازان 

بیمارستان ایثار اردبیل

سرپرست و جمعی از مدیران دانشگاه محقق اردبیلی 
با جانبازان بیمارستان ایثار اردبیل دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
دانشگاه  مدیران  از  جمعی  و  سرپرست  چمنی 
محقق اردبیلی با جانبازان بیمارستان ایثار اردبیل دیدار 

کردند.      
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
به مناسبت عید سعید غدیر خم پیام 

تبریکی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پیام دکتر اسماعیل چمنی به شرح زیر 

است:
غدیر  سعید  عید  ذی الحجه   ۱۸
است،  والیت  و  امامت  روز  خم 
روزی که حضرت پیامبر اکرم )ص( 
با گفتن جمله »من کنت مواله، فهذا 
علی مواله« حجت را بر مسلمانان تمام 
کرد و حضرت علی )ع( را به عنوان 
جانشین خود و در مقام امامت معرفی 

کرد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
نیازمند  اردبیل  استان  توسعه  گفت: 
استفاده از تمام ظرفیت های پژوهشی 
مراکز علمی و دانشگاهی استان است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  تیر   ۲۸ چمنی  اسماعیل  دکتر 
دیدار با اعضای هیئت مدیره صندوق 
پژوهش و فناوری استان اردبیل با بیان 
این مطلب افزود: دو برنامه کاری مهم 
را برای خود تدوین کرده ام که یکی 
دیگری  و  علمی  مسیر  در  حرکت 
رفع  برای  برنامه ریزی  و  تالش 

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  اطالع رسانی 
از کسب جایگاه پنجم کشور توسط 
کتابخانه مرکزی این دانشگاه در ثبت 
پیشنهاده در شش  ماهۀ دوم سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
به گزارش روابط  عمومی دانشگاه، 
تیر   ۲۲ شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
اعالم  طبق  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه 
ثبت  در  برگزیده  دانشگاه های  ایران، 
رساله ها  پایان نامه ها،  همانندجویی  و 
و پیشنهاده  ها در شش  ماهه دوم سال 
۱۴۰۰ معرفی شدند که در این میان، به 
ترتیب دانشگاه فردوسی مشهد با یک 
پیشنهاده، دانشگاه  هزار و ۳۵۸ شمار 
تربیت مدرس با یک هزار و ۳۴۲ شمار 
پیشنهاده، دانشگاه شهید بهشتی تهران با 
یک هزار و ۳۲۵ شمار پیشنهاده، دانشگاه 
تبریز با یک هزار و ۱۴۰ شمار پیشنهاده، 
شمار   ۷۵۴ با  محقق اردبیلی  دانشگاه 
پیشنهاده و دانشگاه اصفهان با ۷۴۳ شمار 
ثبت  تا ششم  اول  رتبه های  پیشنهاده 
پیشنهاده را در بین ۹۲ مؤسسه وابسته 

مقام معظم رهبری درباره این روز 
می فرمایند: »غدیر در آثار اسالمی ما 
به »عیداهللَّ االکبر«، »یوم العهد المعهود« 

مشکالت جامعه است.
وی اضافه کرد: دانشگاه باید در 

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به دست 

آورده اند.
وی افزود: در این میان دانشگاه های 
تهران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، 
مازندران، تربیت مدرس، شیراز، الزهرا 
و محقق اردبیلی موفق به کسب رتبه های 
و  پارسا  همانندجویی  هشتم  تا  یک 
پیشنهاده در بین ۱۲۲ مؤسسه وابسته 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 

بازه زمانی مذکور شده اند.
شهبازی شیران یادآور شد: دانشگاه 

تعبیر شده  المأخوذ«  المیثاق  »یوم  و 
نشان دهنده  که  تعبیرات  این  است. 
تأکید و اهتمامی خاص به این روز 

مسیر رفع مشکالت مردم و جامعه 
نیازمند  دلیل  همین  به  کند  حرکت 

محقق اردبیلی در ثبت پیشنهاده در بین 
۳۵۵ موسسۀ کشوری، در جایگاه ششم 

ملی قرار گرفته است.  
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  اطالع رسانی 
فصل  ماده ۲  اساس  بر  کرد:  تصریح 
دوم آئین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، 
تحصیالت  رساله های  و  پایان نامه ها 
تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران 
به   ۱۳۹۵ آذرماه  ششم  که  آنها  در 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تصویب 
موظف  مؤسسه ها  رسیده،  فناوری 

مسئله  در  است، خصوصیتش  شریف 
والیت است.«

بیعت  تجدید  روز  سعید  عید  این 
ما  همه  بر  و  بوده  والیت  و  امامت  با 
فرض است که تمام تالش خود را برای 
حرکت در مسیر والیت  انجام دهیم و 
بدانیم که راه سعادت از مسیر والیت و 

والیت مداری می گذرد.
بنده بر خود وظیفه می دانم به عنوان 
جمهوری  مقدس  نظام  خدمتگزار 
اسالمی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی 
این عید را خدمت دانشگاهیان مکرم، 
معظم و معزز دانشگاه محقق اردبیلی و 
آحاد مردم تبریک و تهنیت عرض نمایم.

پژوهش های کاربردی در راستای احصا 
و رفع این مشکالت است.

به  سنتی  نگاه  کرد:  اضافه  چمنی 
مباحث پژوهشی دیگر کارساز نیست 
و باید دستگاه های اجرایی بودجه های 
پژوهشی را به درستی مصرف کرده و با 
استفاده از نتایج پژوهش ها اقداماتی برای 

پیاده سازی آنها انجام دهند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
اضافه کرد: در برخی از کشورهای دنیا 
پژوهشگران  بین  از  را  ادارات  رؤسای 

انتخاب می کنند.

مصوب  پارساهای  پیشنهاد  هستند، 
دانشجویان خود را که طبقه بندی)محرمانه، 
یا  به کلی سری،  محرمانه، سری،  خیلی 
مانند آنها( ندارند، در سامانه های اطالعاتی 
ثبت و تأیید و متن کامل آ ها را در قالب 
و به شیوه ای که ایرانداک تعیین می کند، 

بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: در شش  ماهه دوم سال 
۱۴۰۰، روی هم ۴۵۵ مؤسسه، نزدیک به 
۵۷ هزار پارسا و ۳۵۵ مؤسسه، بیش از 
۳۱ هزار پیشنهاده را در سامانۀ ملی ثبت 
بارگذاری  پیشنهاده،  و  رساله  پایان نامه، 

کرده اند.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  اطالع رسانی 
خاطرنشان کرد: ثبت پایان نامه، رساله و 
نشانی  در  ثبت  سامانۀ  در  نیز  پیشنهاده 
انجام   SABT.IRANDOC.AC.IR
می شود که در این سامانه، دانشجویان پس 
از تصویب پیشنهاده، داده ها و تمام  متن آنها 
را درون  دهی و شناسه رهگیری دریافت 
درون  دهی  از  پس  نیز  پارسا  می کنند. 
داده ها و بارگذاری فایل تمام  متن و تأیید 

ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می شود.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت عید سعید غدیر خم؛

راه سعادت از مسیر والیت و والیت مداری می گذرد

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با اعضای هیئت مدیره  صندوق پژوهش و فناوری اردبیل:

توسعه استان نیازمند استفاده از ظرفیت های پژوهشی مراکز علمی است

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه خبر داد:

کسب جایگاه پنجم کشور توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت 
پیشنهاده در شش  ماهۀ دوم سال ۱۴۰۰

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با 
رئیس و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی:

دوره های آموزش مهارتی 
برای دانشجویان برگزار 

می کنیم

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دوره های 
آموزش مهارتی برای دانشجویان برگزار می کنیم تا 

بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۲۳ تیر در دیدار با رئیس و کارکنان دانشگاه 
مطلب  این  بیان  با  اردبیل  استان  کاربردی  علمی 
تصریح کرد: این دوره ها در قالب فوق برنامه برای 
دانشجویان اجرا می شود تا عالوه بر تحصیل در رشته 
خود، مهارتی هم بیاموزند و بر اساس آن مهارت 

بتوانند برای خود شغلی ایجاد کنند.
برای  ابتدا  کار  این  برای  کرد:  اضافه  وی 
دانشجویان هر دانشکده یک رشته آموزشی به صورت 
پایلوت اجرا کرده و سپس رشته ها را بسط می دهیم.

کرد:  اظهار  محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
جوانان سرمایه های انقالب اسالمی هستند و باید آنها 
را طوری تربیت کنیم که برای خود و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران مفید واقع شوند.
علمی  دانشگاه  رئیس  لطیفی  داریوش  دکتر 
همکاری  آماده  گفت:  هم  اردبیل  استان  کاربردی 
برگزاری دوره های  برای  دانشگاه محقق اردبیلی  با 

مشترک و دوره های مهارت افزایی هستیم.

بازدید سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی، نماینده 

و فرماندار مشکین شهر 
از دانشکده کشاورزی 

مشکین شهر

نماینده  محقق اردبیلی،  دانشگاه  سرپرست 
کشاورزی  دانشکده  از  مشکین شهر  فرماندار  و 

مشکین شهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۲۳ تیرماه در این بازدید گفت: دانشجویان را 

باید مثل فرزندان خودمان بدانیم.
وی اضافه کرد: باید تالش کنیم جوانان را به 
آینده امیدوار کنیم و یکی از راه های بسط این کار 
ارج نهادن به آنها و آموزش علم و مهارت به این 

قشر است.
چمنی تصریح کرد: اسالم دین مروت و رحمت 
و خوش خلقی است و باید همه ما با یکدیگر چنین 

رفتارهایی داشته باشیم.
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با پیگیری سرپرست دانشگاه 
علوم،  وزیر  محقق اردبیلی، 
دستور  فناوری  و  تحقیقات 
برای  ریال  میلیارد  پرداخت ۳۰ 
تعمیر خوابگاه های این دانشگاه 

را صادر کرد.
روابط عمومی  گزارش  به 
چمنی  اسماعیل  دکتر  دانشگاه، 
۲۰ تیرماه با اعالم این خبر افزود: 
برای تعمیرات اساسی خوابگاه ها 
و اجاره خوابگاه های خودگردان 
طی نامه ای به وزیر علوم خواستار 

رتبه بندی  کارگاه»روش شناسی 
دانشگاه های ایران در ISC« در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پژوهش  معاون  زاده  داود سیف  دکتر 
 ۲۲ محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری  و 
تیر در کارگاه »روش شناسی رتبه بندی 
دانشگاه های ایران در ISC« با بیان اینکه 
سال های  طی  محقق اردبیلی  دانشگاه 
رتبه بندی های  از  بسیاری  وارد  اخیر 
گفت:  است،  شده  بین المللی  و  ملی 
در رتبه بندی های تایمز، یو اس نیوز و 
یورپ جزو ۱۰ دانشگاه جامع برتر ایران 

هستیم.
وی با بیان اینکه این دانشگاه امسال 
برای اولین بار وارد رتبه بندی الیدن شده 
و در جمع ۲۰ دانشگاه جامع کشور قرار 
 ISC گرفته است، افزود: در رتبه بندی
نیز در حال حاضر در بازه رتبه ۲۱-۳۰ 

کمک وزیر در این مورد شدم.
علوم  وزیر  داد:  ادامه  وی 

دانشگاه های کشور قرار داریم.
در حال  کرد:  تصریح  زاده  سیف 
 Web of Science حاضر در پایگاه
از ۴  به بیش  تاریخ دانشگاه  در طول 
هزار و ۳۰۰ مقاله رسیده ایم که بیش 
از ۷۰۰ مقاله مربوطه به یک سال اخیر 

دستور پرداخت ۳۰ میلیارد ریال 
را به دکتر مسعود گنجی رئیس 

بوده است.
دکتر منصوره صراطی شیرازی مدیر 
گروه رتبه بندی موسسه ISC نیز هدف 
اصلی از رتبه بندی را به وجود آوردن 
فهرست  و  دانشگاه ها  مقایسه  امکان 
نمودن آنها به صورت رتبه ای دانست و 

صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم صادر کرد.

دانشگاه  سرپرست 
محقق اردبیلی اظهار کرد: این مبلغ 
به حساب  آینده  روز  چند  طی 

دانشگاه واریز خواهد شد.
خوابگاه ها  کرد:  بیان  چمنی 
سکونت  و  آن  ماهیت  دلیل  به 
باید هر سال  تقریباً  دانشجویان 
تعمیر و نوسازی شوند لذا باید 
از هر نظر مورد توجه قرار گیرند.

گفت: ارزیابی دانشگاه ها و مقایسه آنها با 
یکدیگر، ارزیابی شکاف میان دانشگاه ها، 
ارزیابی  دانشگاه ها،  میان  رقابت  افزایش 
سطح علمی هر دانشگاه، کمک به شناسایی 
عملکرد،  بهترین  دارای  دانشگاه های 
انگیزه برای سیاست گذاری های  افزایش 
ملی،  محافل  در  پژوهشی  و  علمی 
مشارکت در تقویت ارتباطات بین المللی 
و دسترسی وسیع تر به شبکه های تحقیقاتی 
دانشجویان  جذب  بین المللی،  و  ملی 
خارجی و برنامه ریزی برای تبدیل شدن 
به دانشگاه های تراز جهانی از دیگر اهداف 

رتبه بندی دانشگاه ها است.
وی با بیان اینکه نظام های رتبه بندی 
با ارزیابی و سنجش همه جانبه عملکرد 
دانشگاه ها، جایگاه و رتبه آنها را مشخص 
این  شاخص های  افزود:  می کنند، 
نظام ها می توانند مسیر حرکت به سمت 

جهانی شدن را مشخص نمایند.

وزیر علوم دستور پرداخت ۳۰ میلیارد ریال برای تعمیر خوابگاه های دانشگاه 
محقق اردبیلی را صادر کرد

 »ISC برگزاری کارگاه»روش شناسی رتبه بندی دانشگاه های ایران در
در دانشگاه محقق اردبیلی

تجدید میثاق سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام
 قبل از آغاز به کار خود

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلیبا پیگیری سرپرست دانشگاه؛
 در جلسه با ایثارگران دانشگاه:

مجمع مشورتی ایثارگران 
دانشگاه تشکیل شود

مجمع  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
مشورتی ایثارگران دانشگاه برای پیگیری و مطالبه گری 

تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
با  دانشگاه  ایثارگران  با  جلسه  در  تیر   ۲۲ چمنی 
و  رشادت ها  مدیون  ما  همه  افزود:  مطلب  این  بیان 
هر  و  هستند  ایثارگران  و  شهدا  ازخودگذشتگی های 
کاری که برای ایثارگران انجام دهیم قطره ای از دریای 
ایثارگری ها و فداکاری های آنها را هم نمی توانیم جبران 

کنیم.
وی با بیان اینکه خدمت به ایثارگران را وظیفه خود 
می دانم، افزود: در مسائل و مشکالت مختلف همچون 

برادری کنار شما خواهم بود.
چمنی ادامه داد: یک روز از هفته را به پیگیری مسائل 

ایثارگران اختصاص خواهم داد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: باید 
کاری کنیم که چهره نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

در جهان منور شود.
ایثارگران  یادآور می شود در این جلسه برخی از 

دانشگاه نظرات خود را بیان کردند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با رئیس 
جهاد دانشگاهی اردبیل:

دانشگاه و جهاد دانشگاهی 
برای ارتقای علمی تالش 

می کنند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاه و 
جهاد دانشگاهی برای ارتقای علمی تالش می کنند و باید 

تالش کنیم در این زمینه موفق تر عمل کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
اعضای  از  یکی  رئیس و  با  دیدار  در  تیر  چمنی ۲۲ 
هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان اردبیل با بیان این 
مطلب افزود: باید تالش کنیم که در زمینه توسعه علمی 
استان برنامه ریزی کرده و از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های 

خود برای تحقق این مهم استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: نیروهای ارزشی، جهادی و انقالبی 
این  تقویت  برای  باید  دانشگاهی هستند و  در جهاد 

سازمان همکاری نزدیکی داشته باشیم.
دکتر مهران اوچی اردبیلی رئیس جهاد دانشگاهی 
استان اردبیل هم گفت: این نهاد برای هر نوع همکاری 

آماده است و به نوعی همه جوره پای کار هستیم.
وی با اشاره به راه اندازی خط تولید نشاسته در استان 
اردبیل توسط جهاد دانشگاهی استان تصریح کرد: این 
محصول ارزشمند را تولید می کنیم و در برخی زمینه های 

دیگر هم مطالعاتی داشته و اقداماتی انجام داده ایم.

دانشگاه  جدید  سرپرست 
محقق اردبیلی پیش از شروع به کار خود، 
با حضور در یادمان شهدای گمنام در 

دانشگاه با این شهدا تجدید میثاق کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۲۰ تیرماه در این 
مراسم گفت: بر خود الزم می دانم از 
اعتماد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
سید  آیت اهلل  بی دریغ  حمایت های 
حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه اردبیل، نمایندگان استان و 

استاندار تقدیر و تشکر کنم.
وی اضافه کرد: وظیفه ما این است 
که به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرده 
و با شهدا تجدید میثاق کنیم و باید راه 

این شهدا را ادامه دهیم.
چمنی با بیان اینکه در هر شرایطی 

کرده  رعایت  را  اخالق  می کنم  سعی 
و اخالق مدار باشم، تصریح کرد: باید 
سابق  رؤسای  تمام  شأن  و  حرمت 
دانشگاه حفظ شود زیرا آنها سرمایه های 

استان هستند.

محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
اظهار کرد: سعی می کنم از تمام ظرفیت ها 
برای ارتقای دانشگاه و خدمت به کشور، 
نظام و انقالب اسالمی استفاده کرده و 

خیرخواه همه افراد باشم.

پیشین  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: در حد 
بضاعت خود تالش کردم دانشگاه را در 
حد شأن و منزلت استان داراالرشاد ارتقا 

دهم.
وی اضافه کرد: حرکت رو به  رشد 
دانشگاه ادامه یابد و این کار جز با تالش 
جمعی و همراهی همه کارکنان میسر 

نیست.
حجت االسالم بهنام علیپور معاون 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نهاد 
محقق اردبیلی هم گفت: شهدا شرف و 
شخصیت ما هستند و همه ما مدیون 

شهدا و ایثارگران هستیم.
وی افزود: همه ما باید با شهدا عهد 
ببندیم که پای نظام و انقالب اسالمی 

بایستیم.
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دانشگاه  سرپرست 
از  پیامی  صدور  با  محقق اردبیلی 
مسئوالن ملی و استانی و کارکنان 
قدردانی  محقق اردبیلی  دانشگاه 

کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
چمنی  اسماعیل  دکتر  دانشگاه، 
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
ملی  مسئوالن  از  پیامی  صدور  با 
دانشگاه  کارکنان  و  استانی  و 

محقق اردبیلی قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
لم  المخلوق  یشکر  لم  »من 

یشکر الخالق«
دوستان  و  ارجمند  همکاران 

گرامی
صالحدید  به  بنا  که  اینک 
بزرگان استانی و وزیر محترم علوم، 
مسئولیت  فناوری،  و  تحقیقات 
دانشگاه  سرپرستی  سنگین 

محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
و  نهادها  تعامل  و  همکاری  گفت: 
دستگاه های اجرایی با دانشگاه منجر به 

توسعه شهر می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  تیرماه   ۲۲ چمنی  اسماعیل  دکتر 
شورای  رئیس  شهردار،  با  دیدار 
شورای  اعضای  از  برخی  و  اسالمی 
اسالمی شهر اردبیل با بیان این مطلب 
که  کشوری  و  شهر  هر  در  افزود: 
علم و دانش دارای جایگاه باشد، آن 
شهر و کشور به شکوفایی می رسد و 
دانشگاه محقق اردبیلی برای همکاری با 
شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا 

آماده همکاری است.
وی اضافه کرد: نمای ساختمان ها 
و فضای سبز زیبایی هر شهر را رقم 
می زنند و آن شهر را زیبا می کنند که 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
با حضور در اتاق کار رئیس پیشین 
دانشگاه از زحمات وی تقدیر و تشکر 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی در این دیدار که 
صبح روز ۲۰ تیرماه انجام شد، گفت: 
معتقدم که باید حرمت رؤسای پیشین 

دانشگاه حفظ شود.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
اضافه کرد: حضور در اتاق کار دکتر 
از  تشکر  و  تقدیر  به منظور  حبیبی 

حقیر  بنده  این  به  محقق اردبیلی 
شما  همه  و  است  شده  سپرده 
تبریکات خود  ارسال  با  عزیزان 
بنده را مورد لطف و عنایت خود 
قرار داده اید، بر خود الزم می دانم 
عتف  محترم  وزیر  اعتماد  از 
جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی 
بی شائبه  حمایت های  نیز  و  گل 
آیت اهلل سیدحسن عاملی نماینده 
امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه 
آقای  جناب  اردبیل،  محترم 

همکاری  با  می توان  زمینه  این  در 
کارهای  دانشگاه  و  شورا  شهرداری، 

ماندگار انجام داد.
به  سبز  فضای  کرد:  بیان  چمنی 
انسان آسایش و آرامش می دهد و در 

تصدی  زمان  در  وی  زحمات 
مسئولیتشان بود.

دکتر عزیز حبیبی رئیس پیشین 
دانشگاه محقق اردبیلی هم در این 
دیدار گفت: این حرکت، کار خوبی 
بود و انتگرال این رفتارها تبدیل به 

فرهنگ و تصور ذهنی می شود.
حکومت  در  داد:  ادامه  وی 
مدیران  از  رفتاری  چنین  اسالمی 
انتظار می رود و باید از فرهنگ غنی 
اسالمی در رفتارها و گفتارها بهره 

ببریم.

استاندار  عاملی  سیدحامد  دکتر 
محترم اردبیل و همه نمایندگان 
استان اردبیل در مجلس شورای 

اسالمی سپاسگزاری نمایم.
تعالی  خداوند  درگاه  از 
توفیق  بنده  به  که  می خواهم 
تالش در جهت اعتالی جایگاه 
اجتماعی  و  فرهنگی  علمی، 
دانشگاه محقق اردبیلی و خدمت 
بی منت به همکاران دانشگاهی ام 
علمی  یاوران  معزز،  )اساتید 

برخی از کشورهای جهان برای تولد یا 
فوت انسان ها درختی می کارند.

شورای  رئیس  انصاری  جواد 
اسالمی شهر اردبیل هم گفت: هرچقدر 
شورا و شهرداری با دستگاه های علمی 

گرامی و دانشجویان عزیز( عنایت 
شما  یاری  با  ان شاءاهلل  و  فرماید 
مسئولین  حمایت های  و  عزیزان 
شایسته  دانشگاهی  بتوانیم  محترم 

نام آن )محقق اردبیلی( بسازیم.
الزم  ادب  رسم  به  آخر  در 
آقای  جناب  زحمات  از  می دانم 
دکتر عزیز حبیبی ینگجه در طول 
چهار سال تصدی ریاست دانشگاه 
و نیز سایر روسای پیشین دانشگاه 
که در طول سالیان گذشته در جهت 
ارتقای  و  زیرساخت ها  توسعه 
اعتالی  و  محقق اردبیلی  دانشگاه 
ارزشمندی  تالش  آن  جایگاه 
داشته  را  امتنان  نهایت  داشته اند؛ 

باشم.

با احترام
 اسماعیل چمنی 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی

و پژوهشی به هم نزدیک باشند، به همان 
اندازه به نفع شهر و کشور است.

اردبیل  شهردار  صفری  محمود 
از  استفاده  آماده  شهرداری  گفت:  هم 
دانشگاه ها  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 

است.
دکتر بهروز اسکندرپور عضو شورای 
اسالمی شهر اردبیل هم بیان کرد: دکتر 
چمنی نخبه و آبروی استان بوده و منشأ 
خیروبرکت در دانشگاه و استان خواهد 
و  وی  اندیشه  و  علم  از  باید  و  بود 

همکارانش در دانشگاه استفاده کنیم.
مهندس علیرضا غریبی عضو شورای 
کرد:  تصریح  هم  اردبیل  شهر  اسالمی 
بزرگ ترین سرمایه هر دستگاه و نهادی 
نیروی انسانی است و باید از ظرفیت های 
انسانی  نیروی  آموزش  برای  دانشگاه 

شهرداری استفاده کنیم.

پیام قدردانی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی از مسئوالن ملی و استانی و کارکنان 
دانشگاه محقق اردبیلی

همکاری و تعامل نهادها با دانشگاه منجر به توسعه شهر می شود

حضور سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در اتاق کار رئیس پیشین دانشگاه

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با 
شورای کارمندان دانشگاه:

کارمندان دانشگاه سفیران 
فرهنگی هستند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: کارمندان 
دانشگاه سفیران فرهنگی هستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۲۲ تیر در دیدار با اعضای شورای کارمندان 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه کارمندان دانشگاه 
سفیران فرهنگی هستند، افزود:شورای کارمندان باید 

بازوی کمکی برای مدیریت دانشگاه باشد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: باید 
با رفتار اسالمی و انسانی در کنار هم کارکرده و به 

همدیگر آسایش و آرامش بدهیم.
وی اضافه کرد: همه ما باید در جهت اعتالی نظام 
اسالمی  انقالب  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
کوششی  هیچ  از  کشور  توسعه  برای  و  کنیم  تالش 

دریغ نکنیم.
باید  داد:  ادامه  محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
ضمن حفظ حرمت همدیگر، نگاه روبه جلو داشته و 

در این مسیر حرکت کنیم.
شورای  اعضای  دیدار  این  در  می شود  یادآور 
کارمندان دانشگاه به بیان نظرات و پیشنهاد های خود 

پرداختند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی
 در دیدار با شورای صنفی اساتید دانشگاه:

باید همه برای اعتالی دانشگاه 
تالش کنیم

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید همه 
برای اعتالی دانشگاه تالش کنیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۲۲ تیر در دیدار با اعضای شورای صنفی 
اساتید این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه مال همه ما 
است و باید برای اعتال، رشد و پیشرفت آن تالش 
کنیم چون هر یک از ما را با نام دانشگاه می شناسند.

وی اضافه کرد: قطعاً خودم مسئولی پاسخگو و 
شفاف خواهم بود و همه مدیران دانشگاه را موظف 

به پاسخگویی خواهم کرد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی بیان کرد: تالش 
می کنم در مجموعه مدیریت توازن را برقرار کرده و 

از تمام ظرفیت های دانشگاه استفاده کنم.
شورای  اعضای  دیدار  این  در  می شود  یادآور 
صنفی اساتید دانشگاه نظرات و پیشنهادهای خود را 

بیان کردند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر اردبیل
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رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی در 
پیامی از دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 

قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس سابق دانشگاه 
دانشگاهیان  از  پیامی  در  محقق اردبیلی 

دانشگاه محقق اردبیلی قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

به نام خدا
سختکوش  و  ارجمند  همکاران 

دانشگاه محقق اردبیلی
الهی که  به درگاه  بیکران    سپاس 
توفیق داد چهار سال دیگر در خدمت 
دانشگاهیان معزز در دانشگاه محقق اردبیلی 
باشم تا با همکاری صمیمانه شما عزیزان، 
مجموعه  برای  ارزنده ای  توفیقات 
دانشگاهمان به دست آید. دوره چهارساله 
اخیر با فراز و نشیب های فروانی همراه 
بوده و شیوع بیماری کرونا و تحریم های 
گسترده ظالمانه، مشکالت عدیده ای در 
تمام کشور ایجاد نمود که دانشگاه ما نیز 

مستثنی از این امر نبود.
   علی رغم این مشکالت، به لطف 
الهی و با همت و تالش همه عزیزان، 
بخش های  در  ارزشمندی  گام های 
فرهنگی،  فناوری،  پژوهشی،  آموزشی، 
و  شد  برداشته   عمرانی  و  دانشجویی 
افتخارات ماندگاری برای دانشگاه بدست 
به  ورود  به  می توان  آنها  جمله  از  آمد. 

رئیس دانشگاه معین استان اردبیل گفت: 
دانشگاه های استان اردبیل در برگزاری اولین 
همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی 
تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مشارکت 

می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی ۷ تیر در نشست هماهنگی اولین 
همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی 
تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای در دانشگاه 
استان  دانشگاه های  کفت:  محقق اردبیلی 
اردبیل در برگزاری اولین همایش بین المللی 
و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی 

امام خامنه ای مشارکت می کنند.
وی با بیان اینکه آبان ماه سالجاری در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد، 
افزود: با مشارکت پژوهشگران استانی با ارائه 
و چاپ مقاالت ارزشمند وظیفه و دین خود 
را به مقام معظم رهبری و نیروهای دفاعی 

کشور ادا کنیم.

ورود   ،۲۰۱۹ سال  از  یورپ  رتبه بندی 
به رتبه بندی تایمز از سال ۲۰۲۱، ورود 
به رتبه بندی یو اس نیوز در سال ۲۰۲۲، 
قرار گرفتن دانشگاه در زمره دانشگاه های 
پر استناد یک در صد برتر جهان از سال 
۲۰۲۰، ورود به رتبه بندی گرین متریک از 
سال ۲۰۱۹، ورود به رتبه بندی الیدن در 
سال ۲۰۲۲ و کسب جایگاه های ارزشمند 

دیگر اشاره کرد.
 طی این مدت در حوزه آموزشی ۳۴ 
رشته شامل ۷ رشته در مقطع دکتری، ۱۸ 
رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۹ رشته 

در مقطع کارشناسی راه اندازی شده است.
  در بخش عمرانی؛ تکمیل کتابخانه 
مرکزی، تکمیل دانشکده علوم اجتماعی، 
تکمیل فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی، 

دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس همایش 
تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای نیز با بیان 
اینکه میزبان و مجری اصلی این همایش 
وزارت دفاع و دانشگاه مالک اشتر است، 

احداث اولین خوابگاه متأهلی ۱۴ واحدی 
گمنام  شهدای  یادمان  اجرای  خیرساز، 
از  جدید  عمرانی  پروژه های  آغاز  و 
جمله فاز سوم دانشکده فنی و مهندسی، 
واحدی   ۱۴ متأهلی  خوابگاه  دومین 
خیرساز، استخر ورزشی، ساختمان جدید 
دانشکده فناوری های نوین نمین، خوابگاه 
دانشجویی پسران، رصدخانه و گلخانه 
تحقیقاتی اشاره نمود که ان شاءاهلل با تکمیل 
آنها در سال های آتی، بخش قابل توجهی 
دانشگاه  فیزیکی  فضاهای  تنگناهای  از 
مرتفع خواهد شد. همچنین می توان به 
انجام تعمیرات اساسی در خوابگاه های 
شهید  آمفی تئاتر  سالن  دانشجویی، 
خودسیانی، ساختمان شماره ۲ دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی، ساختمان هنر 

گفت: به لحاظ اهمیت موضوع و کثرت 
مخاطبان و نگارش و ارائه مقاالت، تمامی 
دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه های مادر 
استان، پیش همایش این همایش را برگزار 

تأسیسات  اجرای  و  محوطه سازی  نیز  و 
زیربنایی اشاره کرد.

  در حوزه فناوری می توان به راه اندازی 
از  بیش  افزایش  دانشگاه،  نوآوری  مرکز 
و  فناور  واحدهای  تعداد  درصدی   ۳۰۰
شرکت های دانش بنیان و نیز اخذ موافقت 
اصولی برای راه اندازی پردیس علم و فناوری 

دانشگاه اشاره کرد.
از صمیم قلب به این امر اذعان دارم که:

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

چشمگیر،  پیشرفت های  این  تمامی   
مدیون تالش ها و همکاری های دلسوزانه 
ارجمند  همکاران  شما  واالی  همت  و 
دانشگاهی، دانشجویان عزیز و حمایت های 
مسئوالن محترم استانی و کشوری است که 
به مصداق حدیث »َمن لَم یَشُکرِ الَمخلوَق 
لَم یَشُکرِ الخالَق«، بر خود وظیفه می دانم از 
همه عزیزانی که از زمان تأسیس دانشگاه 
به ویژه چهار سال اخیر، در  محقق اردبیلی 
جایگاه های مختلف، دلسوزانه و خیرخواهانه 
در پیشرفت و تعالی این مجموعه تالش 
نموده و در کسب موفقیت ها سهیم بوده اند، 
صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و برای همه 
مدیریتی جدید  ویژه مجموعه  به  عزیزان 
دانشگاه سالمتی، سربلندی و توفیق هرچه 

بیشتر از درگاه الهی آرزو نمایم.
عزیز حبیبی ینگجه

۱۸ تیر ۱۴۰۱

خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اعضای علمی دانشگاه های 
استان به عنوان اعضای کمیته علمی و داوری 
انتخاب و به دبیرخانه همایش معرفی شده اند، 
افزود: مبانی، اصول و ابعاد اندیشه و مکتب 
دفاعی امام خامنه ای، گام دوم انقالب در اندیشه 
و مکتب دفاعی امام خامنه ای، مقاومت و آینده 
آن در اندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای، ساز 
و کارها و ابزارهای دفاعی در اندیشه و مکتب 
امام خامنه ای و نقش انقالب اسالمی ایران در 
افول قدرت آمریکا در اندیشه و مکتب دفاعی 
این همایش  امام خامنه ای محورهای اصلی 

هستند.
عالقمندان  کرد:  خاطرنشان  ابراهیمی 
می توانند مقاالت خود را تا آخر شهریورماه 

سالجاری با مراجعه به سایت
 www.tademam ارسال نمایند.

گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در 
نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

پیام قدردانی رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی از دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه معین استان اردبیل مطرح کرد؛

مشارکت دانشگاه های استان اردبیل در برگزاری همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی ۱۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با کارکنان 
پارک علم و فناوری:

آماده همکاری با پارک علم و فناوری 
برای توسعه استان هستیم

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آماده همکاری 
با پارک علم و فناوری برای توسعه استان اردبیل هستیم.

اسماعیل  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
چمنی ۲۲ تیرماه در دیدار با رئیس و کارکنان پارک علم و 
فناوری استان با بیان این مطلب افزود: برای توسعه استان 
به خصوص در حوزه علم و فناوری باید بیش ازپیش تالش 

کنیم.
وی با بیان اینکه پیشرفت استان برای هر یک از هم 
استانی ها مایه فخر و مباهات است، تصریح کرد: دانشگاه و 
پارک علم و فناوری به مانند دو برادر هستند که باید در کنار 
هم برای توسعه علم و فناوری تالش و برنامه ریزی کنند.

دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم و فناوری 
استان اردبیل هم در این دیدار گفت: پارک و دانشگاه باید 

در کنار هم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان تالش کنند.
وی بیان کرد: مجوز پردیس علم و فناوری دانشگاه 
محقق هم اخذ شده است که در این زمینه باید بر اساس 
داشته  نزدیکی  و  دوجانبه  پردیس ها همکاری  آیین نامه 

باشیم.

تشریح عملکرد یک ساله 
دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی مغان

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان عملکرد 
یک ساله این دانشکده را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اصغر عبادی 
۴ تیر در تشریح عملکرد یک ساله دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی مغان گفت: در این مدت تجهیزات الزم 
خطی  سیرکوالتور  پمپ های  چدنی،  دیگ  جمله  از 
اساسی  تعمیرات  و  شده  خریداری  موتورخانه ها  برای 
موتورخانه خوابگاه خواهران با اعتبار بیش از یک میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده است.
دوربین های  راه اندازی  و  نصب  از  همچنین  وی 
مداربسته دانشکده و ایستگاه تحقیقاتی با اعتبار بیش از 
این  افزود: در  داد و  ریال خبر  میلیون  میلیارد و ۳۰۰   ۲
مدت آسفالت ریزی محوطه پارکینگ خودرویی دانشکده 

نیز انجام شده است.
عبادی با بیان اینکه مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
دانشکده  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  فناور 
کشاورزی مغان در سالجاری به بهره برداری رسیده است، 
افزود: با تأسیس این مرکز امکانات دانشکده در اختیار 
بخش  مختلف  حوزه های  در  دانش بنیان  شرکت های 
کشاورزی منطقه قرار می گیرد و این رویکرد سبب تسهیل 
تولید محصوالت شرکت های دانش بنیان منطقه می گردد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از ارتقای مرتبه علمی ۱۵ 
نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با اعالم  تیر  دکتر داود سیف زاده ۱۵ 
این خبر افزود: در جلسه هیات ممیزه 
دانشگاه، دکتر حسین عبدی، دکتر بهرام 
از  دواتی  دکتر جمال سیف  و  فتحی 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر 
ابوالفضل بضاعت پور و دکتر محمدرضا 
مطلبی از دانشکده علوم و دکتر یعقوب 
محمدی از دانشکده فنی و مهندسی از 
مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی 

استادی ارتقا یافتند.
وی افزود: همچنین دکتر نورالدین 
حسین پور آزاد از دانشکده کشاورزی 
از  نوری  توحید  دکتر  شهر،  مشگین 
دانشکده فنی و مهندسی، دکتر معراج 
شرری از دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی، دکتر محمد حمدی پور و دکتر 
دکتر  علوم،  دانشکده  از  عبادی  زهرا 
رسول عباسی و دکتر عبدالرحیم هاشمی 
از دانشکده علوم اجتماعی، دکتر وحید 
اکرمی و دکتر سیدسعید راثی نظامی از 
دانشکده فنی و مهندسی از مرتبه علمی 
استادیاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا 

یافتند.
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محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  موفقیت آمیز  ورود  از 
محقق اردبیلی به رتبه بندی موضوعی 
اساس  بر  جهان  دانشگاه های   ۲۰۲۱
گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش 
علم و فناوری )ISC( برای اولین بار 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
ورود  از  تیر   ۱۶ حبیبی  عزیز  دکتر 
موفقیت آمیز دانشگاه محقق اردبیلی به 
رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۱ دانشگاه های 
مؤسسه  گزارش  اساس  بر  جهان 
استنادی علوم و پایش علم و فناوری 
)ISC( برای اولین بار خبر داد و گفت: 
رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان 
توسط موسسه ISC در شش حوزه 
موضوعی مختلف شامل علوم طبیعی، 
پزشکی  علوم  فناوری،  و  مهندسی 
علوم  کشاورزی،  علوم  بهداشت،  و 
اجتماعی و علوم انسانی از سال ۲۰۱۹ 
دانشگاه  امسال  که  است  شده  شروع 
محقق اردبیلی ضمن ورود موفقیت آمیز 
به این رتبه بندی، موفق به کسب رتبه 

دانشگاه  همکاری  تفاهم نامه 
محقق اردبیلی و اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان اردبیل منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
انعقاد  مراسم  در  تیر   ۶ محقق اردبیلی 
تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی 
و اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
دانشگاه  فعالیت های  به  اشاره  با  اردبیل 
محقق اردبیلی در زمینه حفاظت از محیط 
زیست و مدیریت سبز، گفت: دانشگاه 
محقق اردبیلی طی  سال های اخیر وارد 
رتبه بندی جهانی مدیریت سبز شد و روز 
به روز در حال ارتقا است؛ بطوریکه امروز 
در جایگاه سوم دانشگاه های کشور و ۱۵۵ 

جهان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه متأسفانه عدم توجه 
به محیط زیست در کشور بیداد می کند، 

قرض  صندوق  امنای  هیات  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارکنان  الحسنه 
درآمد  از  ریال  میلیارد   ۳ اختصاص  از 
اختصاصی دانشگاه به صندوق قرض الحسنه 

کارکنان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
علی خالق خواه ۱۴ تیر با بیان اینکه صندوق 
قرض الحسنه دانشگاه محقق اردبیلی از سال 
۱۳۹۱ تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرده 
از  نفر  است، گفت: در حال حاضر ۵۹۴ 

کارکنان دانشگاه عضو این صندوق هستند.
امنای  پیرو مصوبه هیات  افزود:  وی 
درصد   ۳ تا  اختصاص  بر  مبنی  دانشگاه 
و  حمایت  به  دانشگاه  اختصاصی  درآمد 
کارکنان  قرض الحسنه  صندوق  توسعه 

علوم  موضوعی  حوزه  در   ۶۰۱-۷۰۰
کشاورزی شده است.

وی افزود: در این حوزه موضوعی، 
تنها ۱۶ دانشگاه ایرانی شامل ۱۱ دانشگاه 
جامع )دانشگاه های تهران، شیراز، تربیت 
مدرس، فردوسی مشهد، تبریز، ارومیه، 
شهرکرد، گیالن، بوعلی سینای همدان، 
شهید باهنر کرمان و محقق اردبیلی( در 
جمع دانشگاه های برتر جهان حضور 

دارند.

شاهد  بی توجهی  این  پی  در  افزود: 
خسارت های جبران ناپذیری هستیم.

توجه  را  دانشگاه ها  رسالت  حبیبی 
ویژه به فرهنگ سازی و صیانت محیط 
زیست دانست و تصریح کرد: دانشگاه 
تمامی  در  دارد  آمادگی  محقق اردبیلی 
زیست  محیط  با  مرتبط  حوزه های 

درآمد  از  ریال  میلیارد   ۳ مبلغ  دانشگاه، 
اختصاصی به صندوق اختصاص یافت.

خالق خواه با بیان اینکه وام قرض الحسنه 
این صندوق طی ماه های اخیر از ۱۵۰ میلیون 

که  واقعیت  این  بیان  با  حبیبی 
اساساً« تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر 
ISCچندان  موضوعی  رتبه بندی  در 
دانشگاه هایی  تنها  افزود:  نیست،  زیاد 
از سراسر جهان و از جمله ایران وارد 
این رتبه بندی شده اند که به لحاظ تعداد 
مدنظر  موضوعی  در حوزه  انتشارات 
در زمره ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان باشند 
و عالوه بر آن در بازه زمانی سه ساله 
سند   ۱۵۰ حداقل  رتبه بندی،  مدنظر 

همکاری الزم داشته باشد.
مدیرکل  پور  قاسم  حسن  مهندس 
اردبیل  استان  زیست  محیط  حفاظ 
دانشگاه  همکاری های  به  اشاره  با  نیز 
محقق اردبیلی با این اداره کل در زمینه های 
گفت:  تحقیقاتی،  و  پژوهشی  اجرایی، 
یکی از بهترین گروه های هدف ما اساتید 

ریال به ۳۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است، 
افزود: این وام ماهانه به ۱۰ نفر از اعضای 
صندوق پرداخت می شود که از مهرماه سال 
گذشته تا تیرماه سالجاری به ۱۵۰ نفر از اعضا 

علمی در آن حوزه موضوعی منتشر کرده 
باشند.

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
خاطرنشان کرد: در حوزه های موضوعی 
دانشگاه   ۱۱ طبیعی  علوم  شامل  دیگر 
ایرانی)شامل ۶ دانشگاه جامع(، مهندسی 
 ۸ ایرانی)شامل  دانشگاه   ۱۵ فناوری  و 
دانشگاه جامع( و علوم پزشکی و بهداشت 
۱۲ دانشگاه ایرانی)شامل ۱ دانشگاه جامع( 
در جمع دانشگاه های برتر جهان حضور 

دارند.
وی اضافه کرد: همچنین در دو حوزه 
موضوعی علوم اجتماعی و علوم انسانی 
تنها نام دانشگاه تهران در این رتبه بندی به 

چشم می خورد.
حبیبی یادآور شد: رتبه بندی موضوعی 
ISC از شاخص های سه گانه پژوهش)با 
وزن آماری ۷۰(، فعالیت بین المللی)با وزن 
آماری ۱۵( و نوآوری)با وزن آماری ۱۵( 
استفاده می کند و تمام داده های موردنیاز 
از پایگاه های بین المللی و بدون دخالت 
دانشگاه های حاضر در رتبه بندی استخراج 

می شوند.

و دانشجویان هستند که نقش همیار محیط 
زیست را ایفا می کنند.

وی افزود: محیط زیست بستر اصلی 
برای تأمین آب، خاک و غذای سالم است.

قاسم پور با بیان اینکه کتاب شناخت 
محیط زیست تدوین شده و به عنوان دروس 
اختیاری در دانشگاه ها تعریف شده است، 
ادامه داد: انتظار می رود دانشگاه ها دانشجویان 
را جهت گذراندن این درس ترغیب نمایند.

استان  زیست  محیط  حفاظ  مدیرکل 
اردبیل با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در 
بحث مدیریت سبز به صورت عملیاتی کار 
کرده است، گفت: از اساتید انتظار داریم در 
افزایش مسئولیت اجتماعی محیط زیست 

نقش پررنگی داشته باشند.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در 

جلسه به ارائه بیانات خود پرداختند.

پرداخت شده است.
رئیس هیات امنای صندوق قرض الحسنه 
کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه مبلغ 
۵۰ میلیون ریال نیز در صورت فوت بستگان 
پرداخت  نوبت  بدون  همکاران  یک  درجه 
می شود، گفت: این مبلغ به ۱۰۰ میلیون ریال 

افزایش خواهد یافت.
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر 
پرداخت  از  محقق اردبیلی همچنین  دانشگاه 
کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی به وراث اعضای 
صندوق که فوت می کنند خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در موارد خاص و نیاز ضروری اعضا نیز 
با ارائه مدارک مربوطه و تائید هیات مدیره وام 

بدون نوبت به اعضا پرداخت می شود.

رئیس دانشگاه خبر داد:
دانشگاه محقق اردبیلی در جمع ۱۱ دانشگاه جامع برتر کشور در حوزه موضوعی علوم کشاورزی

 در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۱ دانشگاه های جهان

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

رئیس هیات امنای صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه خبر داد:
اختصاص ۳ میلیارد ریال از درآمد اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی به صندوق قرض الحسنه 

کارکنان دانشگاه

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون سراسری سال 
۱۴۰۱ در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد

سراسری  آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم 
سازمان سنجش  تام االختیار  نماینده  تیر   ۸ مصری 
از  بازدید  حاشیه  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
حوزه های آزمون سراسری این دانشگاه با بیان اینکه 
روال  طبق  نیز  امسال  سالجاری  سراسری  آزمون 
برگزار می شود، گفت:  سال گذشته در چهار روز 
برگزاری آزمون گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه 
و  فنی  و  ریاضی  آزمایشی علوم  تیر، گروه های   ۸
علوم انسانی صبح پنجشنبه ۹ تیر، گروه آزمایشی 
آزمایشی  گروه  و   ۱۰ جمعه  صبح  تجربی  علوم 
زبان های خارجی صبح شنبه ۱۱ تیرماه برنامه ریزی 

شده است.
حوزه های  کلیه  ضدعفونی  به  اشاره  با  وی 
افزود:  آزمون،  برگزاری  نوبت  هر  از  قبل  آزمون 
در  استان  مرکز  در  اردبیل  استان  در  آزمون  این 
دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه  محقق اردبیلی،  دانشگاه 
در  و  پرورش  و  آموزش  مدارس  و  اسالمی  آزاد 
شهرستان های پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشگین 

شهر، نمین و خلخال برگزار می شود.
مصری با بیان اینکه ۲۷ هزار و ۵۴ داوطلب در 
کننده  ثبت نام  کنکور سراسری  برای  اردبیل  استان 
داشتیم که از این تعداد ۱۶ هزار و ۲۰۲ نفر زن و 
۱۰ هزار و ۸۵۲ نفر مرد هستند، ادامه داد: ۲ هزار 
و ۱۹۶ داوطلب در گروه آزمایشی هنر، یک هزار 
ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  در  داوطلب   ۶۰۷ و 
و فنی، ۷ هزار و ۳۳۴ داوطلب در گروه آزمایشی 
گروه  در  داوطلب  و ۵۰۲  هزار   ۱۲ انسانی،  علوم 
آزمایشی علوم تجربی و ۳ هزار و ۴۱۵ داوطلب در 
گروه آزمایشی زبان های خارجه در استان اردبیل در 

این چهار روز باهم رقابت می کنند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به آمار داوطلبان شرکت کننده 
 ۲۰۵ و  هزار  یک  کرد:  اضافه  دانشگاه،  این  در 
 ۵۷۲ و  هزار   ۲ هنر،  آزمایشی  گروه  در  داوطلب 
داوطلب در گروه آزمایشی علوم انسانی، ۲ هزار و 
۷۱۰ داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی و یک 
هزار و ۹۳۴ داوطلب در گروه آزمایشی زبان های 
این  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  حوزه  در  خارجه 

چهار روز باهم رقابت می کنند.
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قرارگاه  ارکان  رابطین  گردهمایی 
۲۱ تیر عفاف و حجاب در دستگاه های 
اجرایی استان اردبیل به میزبانی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جعفر صادق منش رئیس قرارگاه ۲۱ تیر 
کشور ۵ تیر با حضور مجازی در این 
گردهمایی گفت: این گردهمایی ها در 
واقع همایش مجاهدان عفاف و حجاب 

است.
وی با بیان اینکه مسئله عفاف و 
حجاب یک مسئله به شدت اجتماعی 
است، تصریح کرد: ضعف در عفاف و 
حجاب به نوعی بنیان خانواده ها و امنیت 

عمومی جامعه را تهدید می کند.
صادق منش با بیان اینکه در حال 
حاضر هجمه گسترده رسانه ای علیه 
حجاب و عفاف وجود دارد، اظهار 
کرد: دشمنان سبک زندگی اسالمی 
هرج ومرج های  الگوسازی  دنبال  به 
غربی و توسعه آن در داخل کشور 

هستند.
رئیس قرارگاه ۲۱ تیر کشور ادامه 
داد: موقعیت حجاب، موقعیت سنگر 

اندیشه  ضیافت  دوره  دهمین 
یک  محقق اردبیلی  دانشگاه  اساتید 
مقدس  مشهد  در  مردادماه   ۴ تا 

برگزار می شود.
روابط عمومی  گزارش  به 
دانشگاه،  حجت االسالم والمسلمین 
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی از 
برگزاری دهمین دوره دانش افزایی 
اندیشه«  »ضیافت  توانمندسازی  و 
ویژه استادان دانشگاه محقق اردبیلی 
 ۱۴۰۱ مردادماه   ۴ تا   ۱ تاریخ  از 
حضرت  ملکوتی  بارگاه  جوار  در 
موسی الرضا  علی ابن  ثامن الحجج 
علیه السالم خبر داد و گفت: ارتقای 
دینی  بیشتر سطح معرفت  هر چه 
و  دانشگاه ها  هیئت علمی  اعضای 
مهم ترین  از  یکی  بصیرت افزایی 

اهداف این ضیافت است.  
استادان  اینکه  بیان  با  وی 
جنگ  فرماندهان  به مثابه  دانشگاه 
و  رفیع  جایگاهی  دارای  نرم، 
نقشی محوری در توسعه فرهنگی 
دانشگاه  تحقق  و  کشور  علمی  و 
اظهار  هستند،  اسالمی  تمدن ساز 
تقویت ظرفیت های علمی و  کرد: 
تربیتی استادان و عمل به معنویات 
خصوص  در  رهبری  معظم  مقام 
قشر  این  دینی  معرفت  ارتقای 

فرهیخته، از ضروریات است.

کبیر است و اگر این سنگر را فتح کنند، 
سنگرهای دیگر را هم می زنند.

کاظم دبیر معاون توسعه مدیریت 
این  در  هم  اردبیل  استاندار  منابع  و 
گردهمایی گفت: وزیر کشور قرارگاه 
۲۱ تیر را در وزارت کشور مستقر کرده 
و استانداران را مکلف به راه اندازی این 

قرارگاه در استان ها کرده است.
وی با بیان اینکه مدیران باید نگاه 
کرد:  تصریح  باشند،  داشته  تحولی 
حجاب و عفاف هم از منطق مدیریت 

معظم  مقام  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه طرح ضیافت اندیشه 

تبعیت می کند.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
استاندار اردبیل اضافه کرد: پژوهش ها 
باید به سمت معایب و مشکالت ادارات 
به خصوص عفاف و حجاب سوق داده 

شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
ابعاد  گفت:  هم  محقق اردبیلی 
امربه معروف و نهی ازمنکر بسیار گسترده 
است و باید برای ارتقای کیفیت کارها 
مدرن  جامعه  در  و حجاب  عفاف  و 

عمیق  معرفتی  طرح  اساتید 
و  تربیتی  اصول  معرفی  برای 
اساتید  به  اسالمی  نظریات  ارائه 

امروزی گام برداشت.
وی با بیان اینکه افزایش بهره وری در 
نهادهای مختلف باید در دستور کار قرار 
گیرد، تصریح کرد: آرامش روحی و روانی 
مردم با عملکرد کارکنان نهادها ارتباط دارد.
میر  ابراهیم  سید  حجت االسالم 
و  امربه معروف  ستاد  دبیر  عباس زاده 
گفت:  هم  اردبیل  استان  نهی ازمنکر 
بی تفاوتی در جامعه طغیان می کند و باید 
روی تفکرات کارکرده و نگاه ها را عوض 

کنیم.
و  امربه معروف  اینکه  بیان  با  وی 
نهی ازمنکر دو رکن مهم و اساسی دارد، 
اضافه کرد: یکی از این رکن ها قدرت و 

دیگری علم است.
امور  مدیرکل  باقالچی  رضوان 
اردبیل  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی 
هم گفت:  باید در حوزه کارکنان ادارات 
و دستگاه های اجرایی و خانواده های آنها 

برنامه داشته باشیم.
در حوزه  اینکه خانواده  بیان  با  وی 
اجتماعی نقش مهمی دارد، تصریح کرد: 
باید برنامه های فرهنگی و اجتماعی را با 

رویکرد خانواده ها اجرا کنیم.

طرح  این  گفت:  است،  دانشگاه ها 
در  و  نداشته  آموزشی  جنبه  تنها 
مختلف  زمینه های  در  اساتید  آن 
اجتماعی  و  دینی  فرهنگی،  علمی، 
همفکری  و  هم اندیشی  یکدیگر  با 

خواهند داشت.
ضیافت  برنامه های  به  حسنی   
اشاره  نخبگان  و  استادان  اندیشه 
کرد و افزود: این دوره  شامل برپایی 
برگزاری  دانش افزایی،  کالس های 
فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه و 
تربیتی در قالب کارگاه های معرفتی، 
نشست های  خانواده،  مشاوره 
تفریحی  نیز  و  هم اندیشی  فرهنگی، 

و ... است.  
وی با اشاره به اینکه امسال این 
نشست  و  کارگاهی  به صورت  دوره 
کرسی های  و  فرهنگی  و  علمی 
شد،  خواهد  برگزار  آزاداندیشی 
موضوع  دوره ،  این  در  داد:   ادامه 
دینی(  )اندیشه ورزی  معرفت شناسی 
معرفت شناسی  مبانی  محوریت  با 
دینی با حضور اساتید مطرح کشوری 

برگزار می شود.  
نحوه  خصوص   در  حسنی 
ثبت نام گفت: عالقه مندان به شرکت 
در دوره می توانند به منظور اطالع از 
به  تیرماه   ۱۰ تا  ثبت نام،  چگونگی 
    /https://uma.nahad.irسایت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
با  یا  مراجعه  محقق اردبیلی  دانشگاه 
شماره ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۸۳ تماس داشته 

باشند.

گردهمایی رابطین ارکان قرارگاه ۲۱ تیر در دستگاه های اجرایی استان اردبیل برگزار شد

ضیافت اندیشه استادان دانشگاه محقق اردبیلی در مشهد مقدس برگزار می شود

بازدید استاندار اردبیل از به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛
حوزه های برگزاری آزمون 
سراسری سال ۱۴۰۱ در 

دانشگاه محقق اردبیلی

استاندار اردبیل از حوزه های برگزاری آزمون سراسری 
سال ۱۴۰۱ در دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سیدحامد عاملی 
استاندار اردبیل به همراه دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی از حوزه های برگزاری آزمون سراسری سال 

۱۴۰۱ در دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرد.

مقاله عضو هیئت علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

به عنوان مقاله برتر 
جایزه شهید شهریاری 

انتخاب شد

مقاله دکتر فرهاد ذوالفقارپور عضو هیئت علمی دانشگاه 
فیزیک  دکتری  دانشجوی  تقی پور  پریسا  محقق اردبیلی، 
هسته ای دانشگاه محقق اردبیلی و حمیده دانشور به عنوان 

مقاله برتر جایزه شهید شهریاری انتخاب شد.
پژوهشی  مقاله  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
این سه نفر با عنوان »ساخت هیدروکسی اپتایت از طریق 
روش واکنش حالت جامد و بررسی خصوصیات دزیمتری 
ترمولومینسانس آن در برابر پرتو گاما« در اولین کنفرانس 
بین المللی و بیست و هشتمین کنفرانس علوم و فناوری 

هسته ای به عنوان مقاله برتر انتخاب شده است.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:

راه اندازی یک رشته 
کارشناسی ارشد در دانشگاه 

محقق اردبیلی تصویب شد

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
محقق اردبیلی گفت: راه اندازی یک رشته کارشناسی ارشد در 

دانشگاه محقق اردبیلی تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم مصری ۴ 
تیر با اعالم این خبر افزود: شورای گسترش آموزش عالی 
راه اندازی رشته فلسفه معاصر در مقطع کارشناسی ارشد را 

در این دانشگاه مصوب کرده است.
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محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  تحسین برانگیز  ورود  از 
جهانی  رتبه بندی  به  محقق اردبیلی 

الیدن ۲۰۲۲ برای اولین بار خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی ۶ تیر از ورود دانشگاه 
جهانی  رتبه بندی  به  محقق اردبیلی 
بار خبر داد  الیدن ۲۰۲۲ برای اولین 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  گفت:  و 
ادامه موفقیت های روزافزون خود در 
عرصه های ملی و بین المللی که بی شک 
حاصل برنامه ریزی صحیح و نیز تالش 
بی وقفه اساتید، کارکنان و دانشجویان 
بار  عزیز می باشد، امسال برای اولین 
حاضر  ایرانی  دانشگاه های  جمع  در 
در رتبه بندی جهانی الیدن ۲۰۲۲ قرار 

گرفت.
 وی افزود: نظام رتبه بندی الیدن 
که از اعتبار بسیار زیادی در نزد محافل 
علمی جهان برخوردار است، هر سال 
اساس  بر  را  برتر جهان  دانشگاه های 
شاخص های چهارگانه شامل مرجعیت 
علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد 
به انتشارات و تنوع جنسیتی رتبه بندی 

می کند.

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی از کسب 
۹ رتبه تک رقمی توسط دانشجویان این 
دانشگاه در آزمون های کارشناسی ارشد 

و دکتری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری ۴ تیر با اعالم این 
خبر افزود: مجید ستاریان در حقوق 
رشته  در  نظری  نسیم  و  عمومی 
آزمون  در  رتبه ۱  دو  هر  گردشگری 

کارشناسی ارشد را کسب کرده اند.
از  نفر  سه  اینکه  بیان  با  وی 
رتبه  دانشگاه  این  فارغ التحصیالن 

و  مجلس  امور  مدیرکل  حضور  با 
مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  مشاور 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسائل 
محوریت  با  اردبیل  استان  عالی  آموزش 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر بررسی 

شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر جاسب نیکفر مدیرکل امور مجلس 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲ تیر در 
نشست بررسی مسائل آموزش عالی استان 
کشاورزی  دانشکده  محوریت  با  اردبیل 
مشگین شهر در فرمانداری مشگین شهر، 
گفت: مشگین شهر یک شهر فرهنگی و 
را  و خاصی  بزرگ  افراد  و  بوده  خاص 

تحویل تاریخ ایران داده است.
وی رشد اقتصادی و توسعه در دنیا را 
محصول علم دانست و افزود: اگر علم را از 

بین ببریم نباید انتظار توسعه داشته باشیم.

 حبیبی ادامه داد: همچنین داده های 
موردنیاز برای رتبه بندی دانشگاه های 
موسسه  خود  توسط  جهان  برتر 
 Web of پایگاه بین المللی از  الیدن 
Science  استخراج می شود که در 
اسناد  آمار  عمدتاً«  امسال،  رتبه بندی 
علمی چاپ شده در بازه زمانی سالهای 
تعداد  نیز  و  میالدی  تا ۲۰۲۰   ۲۰۱۷
سال ۲۰۲۱  پایان  تا  علمی  استنادات 

مدنظر بوده است.

کسب  دکتری  آزمون  در  یک رقمی 
راشدی  آراز  کرد:  اضافه  کرده اند، 

نیکفر با بیان اینکه مشگین شهر در 
دامپروری  و  باغبانی  کشاورزی،  حوزه 
توجه  باید  کرد:  تصریح  است،  سرآمد 
ویژه ای به دانشکده کشاورزی این شهرستان 
داشته باشیم؛ چراکه توجه امروز ما، ثمرات 

مهمی را در بلندمدت خواهد داشت.

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
بزرگ  موفقیت  این  تبریک  ضمن 
دانشگاهی  جامعه  به  شده  کسب 
از  تشکر  و  تقدیر  و  استان و کشور 
و  استانی  مراجع  همه  حمایت های 
و  کمی  آمار  کرد:  خاطرنشان  ملی، 
کیفی اسناد علمی منتشره و نیز حجم 
دانشگاه  بین المللی  همکاری های 
و  رشد جهشی  اخیر  سال  در چهار 

چشمگیر داشته است.

بازرگانی،  مدیریت  رشته    ۲ رتبه 
رشته   ۴ رتبه  رحیمی  محسن 

مدیرکل امور مجلس وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری همچنین با بیان اینکه 
رشته های  افزایش  برای  را  خود  تالش 
و  کارشناسی  مقاطع  در  دانشکده  این 
به کار خواهیم بست،  ارشد  کارشناسی 
خاطرنشان کرد: در خصوص راه اندازی 

وی گفت: با جابه جایی بازه زمانی 
چهار ساله مدنظر موسسه الیدن به سمت 
سال های اخیر، امید می رود نه تنها شاهد 
تداوم حضور دانشگاه محقق اردبیلی، بلکه 
ملی و  ارتقای چشمگیر جایگاه  شاهد 
بین المللی دانشگاه در رتبه بندی جهانی 

الیدن در سال های آتی خواهیم بود. 
حبیبی اضافه کرد: در سال ۲۰۲۲ تنها 
دانشگاه های  شامل  ایرانی  دانشگاه   ۴۴
جامع، علوم پزشکی و صنعتی موفق به 
کسب حداقل های الزم جهت حضور در 
رتبه بندی الیدن ۲۰۲۲ شدند که در این 
میان دانشگاه محقق اردبیلی ضمن کسب 
رتبه ۱۱۸۷ جهانی، در کنار دانشگاه های 
تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، 
گیالن،  بهشتی،  شهید  شیراز،  تبریز، 
باهنر  شهید  سمنان،  کاشان،  اصفهان، 
کرمان، ارومیه، رازی کرمانشاه، پیام نور، 
شاهرود، بوعلی سینای همدان، زنجان، 
مازندران،  یزد،  اهواز،  چمران  شهید 
امام  بین المللی  خوارزمی،  کردستان، 
خمینی و سیستان و بلوچستان حضور 
دانشگاه های جامع  شایسته ای در جمع 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  وابسته 

فناوری دارد.

 ۹ رتبه  زالی  عادل  و  ژئومورفولوژی 
آزمون  در  را  ژئومورفولوژی  رشته 

دکتری کسب کرده اند.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
محقق اردبیلی  دانشگاه  تکمیلی 
رشته   ۴ رتبه  یارعلی  کژال  گفت: 
باستان شناسی، سید امیرحسین موسوی 
 ۱۰ رتبه  و  بشر  حقوق  رشته   ۸ رتبه 
صباسادات  بین الملل،  حقوق  رشته 
هاشم پور رتبه ۷ رشته مهندسی فضای 
سبز و میثم خوش طینت رتبه ۸ رشته 
کارشناسی  آزمون  در  را  دامی،  علوم 

ارشد کسب کردند.

در  نیز  فناوری  و  علم  پارک  رشد  مرکز 
صورت  الزم  حمایت های  شهر  مشگین 

خواهد گرفت.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشکده  اینکه  بیان  با  نیز  محقق اردبیلی 
کشاورزی مشگین شهر در سال ۱۳۸۶ در 
جریان سفر رئیس جمهور وقت مصوب شده 
است، افزود: در آن زمان مکان یابی صورت 
اختیار  در  دانشکده  فعلی  مکان  و  گرفته 

دانشگاه محقق اردبیلی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تمام تالش مجموعه 
گذشته،  سال های  طی  دانشگاه  مدیریتی 
ساماندهی ساختمان این دانشکده بوده است، 
اضافه کرد: در همین راستا با همکاری وزارت 
 ۱۳۹۷ سال  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
آب،  از جمله  زیرساخت های الزم  تاکنون 
برق، گاز، تلفن و فیبر نوری به محل دانشکده 

رسیده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ورود تحسین برانگیز دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه بندی جهانی الیدن ۲۰۲۲ برای اولین بار

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:

کسب ۹ رتبه یک رقمی توسط دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری

با حضور مدیرکل امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد؛

بررسی مسائل آموزش عالی استان اردبیل با محوریت دانشکده کشاورزی مشگین شهر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در 
خطبه های نماز جمعه اردبیل عنوان کرد:

تقدیر از دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی برای حضور در 

جمع دانشگاه های یک درصد برتر 
جهان در سال ۲۰۲۲

در  اردبیل  امام جمعه  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
دانشگاه  دانشگاهیان  از  اردبیل،  جمعه  نماز  خطبه های 
محقق اردبیلی برای حضور در جمع دانشگاه های یک درصد 

برتر جهان در سال ۲۰۲۲ تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آیت اهلل سیدحسن 
عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ۳ تیر 
در خطبه های نماز جمعه اردبیل از دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی برای حضور در جمع دانشگاه های یک درصد 

برتر جهان در سال ۲۰۲۲ تقدیر کرد.
وی گفت: از اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۲۰۲۲ 
توانسته جزو دانشگاه های یک درصد برتر جهانی معرفی 
شود، آنرا به مدیریت، اعضای هیات علمی و دانشگاهیان این 

دانشگاه تبریک می گویم.

قدردانی هیات رئیسه دانشگاه 
محقق اردبیلی از بیانات نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 
در خطبه های نماز جمعه اردبیل

هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی از بیانات نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه 
اردبیل در خصوص حضور این دانشگاه در جمع دانشگاه های 

یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات رئیسه دانشگاه 
محقق اردبیلی از بیانات آیت اهلل سیدحسن عاملی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه 
اردبیل در خصوص حضور این دانشگاه در جمع دانشگاه های 
یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قدردانی و در این 

خصوص پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

حضرت آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی
نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب 

اردبیل
با سالم و تحیات

روزافزون  پیشرفت های  به  ویژه حضرتعالی  عنایات 
دانشگاه محقق اردبیلی و اظهار لطف صمیمانه و بزرگوارانه به 
دانشگاه و بیان این موفقیت ها در خطبه های نماز جمعه اردبیل، 
مایه فخر و مباهات دانشگاهیان بوده و شیرینی این توفیقات را 

دو چندان می کند.
پیگیری عالمانه موفقیت ها و پیشرفت های دانشگاه توسط 
حضرتعالی و ارائه راهنمایی های الزم، دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی را در طی مدارج عالی و پیشرفت روزافزون 
مصمم تر ساخته و روحیه جهادی جهت تالش هر چه 
بیشتر برای ترقی و تعالی دانشگاه و کشور عزیزمان را افزایش 

می دهد.
سالمتی و طول عمر با برکت برای شما چهره شاخص و 

فرهیخته حوزه و دانشگاه، از درگاه الهی خواستاریم.
هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی
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پی  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
سمت های  به  دانشگاه  همکاران  انتصاب 
سرپرست فدراسیون وزنه برداری جمهوری 
اسالمی ایران و سرمربی تیم ملی وزنه برداری 

بزرگساالن پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در 
عضو  انوشیروانی  سجاد  دکتر  انتصاب  پی 
هیات علمی به سمت سرپرست فدراسیون 
وزنه برداری جمهوری اسالمی ایران  و سعید 
علی حسینی کارمند این دانشگاه به سمت 
سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن پیامی 

صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر سجاد 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  انوشیروانی 
محقق اردبیلی به عنوان سرپرست فدراسیون 

دانشگاه  بین  همکاری  تفاهم نامه 
کاشت  فناوران  شرکت  و  محقق اردبیلی 

زاگرس منعقد شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
پژوهش  معاون  زاده  سیف  داود  دکتر 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری  و 
در  گفت:  تفاهم نامه  این  انعقاد  مراسم 
راستای همکاری برای تأمین نیروی ماهر 
متخصص مورد نیاز و توسعه همکاری های 
علمی پژوهشی، تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت فناوران 

کاشت زاگرس منعقد می شود.
کاشت  فناوران  شرکت  افزود:  وی 
زاگرس از شرکت های کارآفرین موفق در 
زمینه کشاورزی و تولیدکننده ماشین آالت 
مجری  و  گلخانه ای  محصوالت  و 

وزنه برداری جمهوری اسالمی ایران و جناب 
آقای سعید علی حسینی به عنوان سرمربی 
تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن را صمیمانه 

تبریک عرض می کنم.

طرح های کالن ملی است.
در  همکاری  داد:  ادامه  زاده  سیف   
نیاز  مورد  متخصص  نیروهای  معرفی 
دانشگاه،  فارغ التحصیالن  بین  از  شرکت 

امیدوارم  که این عزیزان با همت و تالش 
جامعه  برای  برکت  و  خیر  منشأ  خویش 
وزنه برداری کشور و درخشش ورزشکاران 

این رشته در سطح ملی و بین المللی باشند.

اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه با 
موضوعات موردنیاز شرکت، ارائه خدمات 
کارگاه های  برگزاری  آزمایشگاهی، 
جمله  از  علمی  بازدیدهای  و  آموزشی 

آرزوی توفیقات الهی برای این همکاران 
ارجمند دانشگاه محقق اردبیلی را دارم.

عزیز حبیبی ینگجه
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

تفاهم نامه  اجرایی  روش های  و  اهداف 
است.

مازیار  مهندس  نشست  این  در 
عزیززاده  مهندس  و  مدیرعامل  نامداری 
قائم مقام شرکت فناوران کاشت زاگرس 
قابلیت ها و زمینه های همکاری شرکت را 
تشریح نمودند. همچنین دکتر علی اشرف 
سلطانی رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی، دکتر مهدی داوری رئیس مرکز 
ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی و دکتر 
نوآوری  مرکز  معاون  فرد  علی روشنیان 
دانشگاه،  فناوری  واحدهای  رشد  و 
پیشنهاد های خود را در خصوص عملیاتی 
کاربردی  تفاهم نامه،  مناسب  نمودن 
اشتغال  و  رساله ها  و  پایان نامه  نمودن 

فارغ التحصیالن دانشگاهی بیان نمودند.

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پی انتصاب همکاران دانشگاه
 به سمت های سرپرست فدراسیون و سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت فناوران کاشت زاگرس

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان مهندس محسن شیخ علیزاده، دکتر حبیب شهبازی شیران و  بهروز حیدری  و سرکار خانم مهندس سحر فالحت پیشه  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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پیام تسلیت رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی 

در پی درگذشت یکی از 
کارمندان دانشگاه

پی  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
پیام  دانشگاه  کارمندان  از  یکی  درگذشت 

تسلیتی صادر کرد.

دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز 
پیام  دانشگاه  کارمندان  از  یکی  درگذشت  پی 

تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

انا هلل و انا الیه راجعون
از  میزبان  اتابک  آقای  جناب  درگذشت 
کارکنان دانشگاه موجب تأسف و اندوه جامعه 

دانشگاهی محقق اردبیلی شد.
دانشگاهیان  از  نمایندگی  به  اینجانب 
همکار  این  درگذشت  محقق اردبیلی  دانشگاه 
پرتالش را خدمت جامعه دانشگاهی و خانواده 

معزز ایشان تسلیت عرض می نمایم.

عزیز حبیبی ینگجه
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اسماعیل چمنی
دکتر یونس پوربیرامی هیر

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.


