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با حکم وزیر  دکتر مسعود گنجی 
علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان »رئیس 
دانشگاه  هیئت امنای  دائمی  کمیسیون 

محقق اردبیلی« منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در 
حکم دکتر محمدعلی زلفی گل خطاب به 

دکتر مسعود گنجی آمده است:
دستورالعمل   »۳-۱« بند  اجرای  در 
نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی 
موضوع ماده »۶« آیین نامه داخلی هیئت امنا 
جنابعالی  ارزندۀ  تجارب  به  باتوجه  و 
این  به موجب  عالی،  آموزش  در حوزه 
حکم به عنوان »رئیس کمیسیون دائمی 
اردبیلی«  محقق  دانشگاه  هیئت امنای 

منصوب می شوید.
امنای  هیئت های  برجسته  نقش 

طی احکام جداگانه از سوی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، اعضای حقیقی هیات 
امنای دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق 
اردبیلی ۱۲ مرداد از انتصاب اعضای حقیقی 
جدید هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد.
از  جداگانه  احکام  طی  گفت:  وی 
سوی دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، 
سیدحسن  اهلل  آیت  فناوری،  و  تحقیقات 
عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل، دکتر سیدحامد عاملی استاندار اردبیل، 

عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
پژوهشی و فناوری در پیشبرد  هدف های 
نظام آموزش عالی کشور آشکار و بی بدیل 

مهندس صدیف بدری نماینده اردبیل، نمین، 
نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی، 

برنامه ریزی،  سیاست گذاری،  است. 
نظارت و  تصویب برنامه های راهبردی 
و حمایت از آن دانشگاه در اجرای این 

دکتر سیدغنی نظری نماینده خلخال و کوثر 
در مجلس شورای اسالمی، دکتر مرتضی 

سیاست ها، در کنار سایر  وظایف ذکرشده 
در قانون، از مهم ترین وظایف هیئت های 
امنا است که انتظار می رود با تالش های 
اعضای این هیئت و جنابعالی در این دوره 

تحقق یابد.
مقتضی است در چارچوب وظایف 
و اختیارات مندرج در تبصره ذیل ماده 
»۶« آیین نامه موصوف و نیز دستورالعمل 
مرکز  با  هماهنگی  از  پس  شده،  یاد 
هیئت های امنا و هیئت های ممیزه و دبیر 
محترم هیئت امنای ذی ربط و همکاری 
سایر اعضای محترم آن کمیسیون، نسبت 
کمیسیون  جلسات  منظم  برگزاری  به 
کارشناسی  بررسی  جهت  دائمی 
موضوعات قابل طرح در هیئت امنا اقدام 

کنید.

ابراهیمی و دکتر سیف اله آقاجانی اعضای 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به مدت 
جدید  حقیقی  اعضای  عنوان  به  سال   ۴
هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی منصوب 

شدند.
چمنی همچنین از تالش ها و خدمات 
دکتر عزیز حبیبی رئیس سابق دانشگاه محقق 
اردبیلی و دبیر هیات امنای دانشگاه، مهندس 
اکبر بهنام جو، دکتر محمد فیضی، مهندس 
رضا کریمی، دکتر کاظم قاسمی، دکتر قدیر 
نوری و دکتر عبدالحسین محمدنیا اعضای 
سابق هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی 

قدردانی کرد.

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دکتر مسعود گنجی به عنوان »رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای
 دانشگاه محقق اردبیلی« منصوب شد

طی احکام جداگانه از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام گرفت؛

انتصاب اعضای حقیقی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی

طی حکمی از سوی استاندار اردبیل و فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل انجام گرفت؛

انتصاب سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
رئیس کمیته های علمی و پژوهشی، اساتید و دانشگاه و 

دانشجویی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای جایگاه دانشگاه
 محقق اردبیلی در گزارش نظام 

رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۲۲

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از ارتقای ۲۲ پله ای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در 
بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جهانی در 

گزارش نظام رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۲۲ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داود سیف 
زاده ۱۹ مرداد با اعالم این خبر، گفت: با تالش اعضای 
هیات  علمی، دانشجویان، کارمندان و حوزه مدیریت 
فناوری اطالعات دانشگاه محقق اردبیلی در سال های 
اخیر، همواره شاهد ارتقای رتبه و جایگاه دانشگاه در 
نظام های گوناگون رتبه بندی ملی و بین المللی بوده ایم؛ 
به گونه ای که در جدیدترین نتایج اعالم شده از سوی 
نظام رتبه بندی وبومتریکس در جوالی ۲۰۲۲، دانشگاه 
محقق اردبیلی با ۲۲ پله ارتقا در جهان، در جایگاه 

۱۹۹۲ جهان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: همچنین در سطح کشوری نیز با 
یک رتبه ارتقا نسبت به دوره قبل جایگاه ۳۲ را کسب 

نمود.
نظام  اخیر  رتبه بندی  در  افزود:  زاده  سیف 
وبومتریکس، ۴۶۲ مؤسسه ایرانی و ۱۲ هزار موسسه 
آموزشی در سراسر جهان مورد ارزیابی قرار گرفته اند 
که بر این اساس دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی 
به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  تهران 
ترتیب رتبه های اول تا سوم کشور را کسب کردند و 
دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و موسسه فناوری 
ماساچوست )MIT(نیز به ترتیب در جایگاه های اول 

تا سوم دنیا قرار گرفتند.

امام خمینی )ره(:
از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت 
تعیین شود، دانشگاه خوب یک ملت 

را سعادتمند می کند. 
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طی حکمی از سوی استاندار اردبیل 
و رئیس ستاد کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید 
استان اردبیل و فرمانده سپاه حضرت 
دبیرکل  و  اردبیل  استان  عباس)ع( 
کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل، 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
به عنوان رئیس کمیته های علمی و 
پژوهشی، اساتید و دانشگاه و دانشجویی 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طی حکمی از سوی دکتر سیدحامد 
ستاد  رئیس  و  اردبیل  استاندار  عاملی 
کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل و 
سردار غالمحسین محمدی اصل فرمانده 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل و 
دبیرکل کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان 
اردبیل، دکتر اسماعیل چمنی سرپرست 

اردبیلی  دانشگاه محقق  دانشجویان 
در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

سراسر کشور خوش درخشیدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشجویی  معاون  گلی  اسماعیل  دکتر 
از  مرداد   ۹ اردبیلی  محقق  دانشگاه 
محقق  دانشگاه  دانشجویان  درخشش 
ورزشی  المپیاد  پانزدهمین  در  اردبیلی 
دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سراسر کشور خبر داد.
وی گفت: کاروان ورزشی دانشجویان 
دختر دانشگاه محقق اردبیلی که با ۱۳ نفر 
ورزشکار در چهار رشته تکواندو، کاراته، 
دوومیدانی و شنا در این مسابقات شرکت 
کرده بود با کسب سه مدال برنز، یک مقام 
چهارم، یک مقام پنجم و یک مقام ششم و 
در مجموع امتیازات با ۲۱ امتیاز، رتبه ۱۷ را 
در بین ۱۰۴ دانشگاه شرکت کننده در این 

المپیاد کسب کرد.
محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
اردبیلی با بیان اینکه در این المپیاد ۲ هزار 
دانشجوی دختر از دانشگاه های سراسر 
کرده  شرکت  تبریز  دانشگاه  در  کشور 
محقق  دانشگاه  از  کرد:  تصریح  بودند، 
اردبیلی بیتا پیری در رشته تکواندو وزن 
۵۷ کیلوگرم مقام سوم، نسترن مراد زاده 
سه گام  پرش  ماده  دوومیدانی  رشته  در 
مقام سوم، مهگل مروجی در رشته شنا 

دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس 
کمیته های علمی و پژوهشی، اساتید و 
دانشگاه و دانشجویی کنگره ملی ۳۴۰۰ 

شهید استان اردبیل منصوب شد.
دکتر  احکام  از  بخش هایی  در 

اسماعیل چمنی آمده است:

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مقام سوم، زهرا 
نادری در رشته دو و میدانی ماده پنجگانه 
رشته  در  زاده  پهلوان  آتنا  چهارم،  مقام 
کاراته وزن ۶۱ مقام پنجم و زهرا ریحانی 
در رشته تکواندو وزن ۶۷ کیلوگرم مقام 

ششم را بدست آوردند.
صدف  کرد:  خاطرنشان  وی 

ریحانی  زهرا  و  پیری  بیتا  میرحیدریان، 
رقیه  مربیگری  به  تکواندو  تیم  اعضای 
عبدالحسینی، زهرا نادری، نسترن مراد زاده، 
ساناز عالیی، مبینا ممشلی، فرزانه قاسمی، 
معصومه جعفری، ندا حیدری و آیدا خیّر 
اعضای تیم دو و میدانی به مربیگری سمیرا 
فرمانی، آتنا پهلوان زاده عضو تیم کاراته به 

جناب آقای دکتر اسماعیل چمنی
سالم علیکم؛

آل  و  محمد  بر  صلوات  با 
محمد)ص( و با احترام؛

جنابعالی  احکام  این  موجب  به 
به عنوان رئیس کمیته های علمی و 

مربیگری ماریه عاشوری و مهگل مروجی 
عضو تیم شنا در این المپیاد حضور داشتند.
گلی با بیان اینکه در المپیاد ورزشی 
دانشگاه  از ۱۱۸  پسران شرکت کنندگان 
این  در  گفت:  داشتند،  حضور  کشور 
المپیاد مسابقات در ۱۲ رشته ورزشی در 
در  ورزشی  رشته  و ۱۰  برادران  بخش 

بخش خواهران برگزار گردید؛ در حالی 
که در المپیادهای قبلی مسابقات در ۱۸ 
و ۱۶  برادران  بخش  در  ورزشی  رشته 
رشته ورزشی در بخش خواهران انجام 
می گردید، بنابراین در مقایسه با المپیادهای 
قبلی مسابقات در ۱۲ رشته ورزشی در 

المپیاد ۱۴۰۱ برگزار نگردید.

پژوهشی، اساتید و دانشگاه و دانشجویی 
اردبیل  استان  شهید   ۳۴۰۰ ملی  کنگره 

منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال 
مسلمین  امر  ولی  منویات  از  پیروی  و 
جهان و فرمانده معظم کل قوا؛ حضرت 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( 
در جهت تداوم خط سرخ جهاد و شهادت 
و پاسداری از فرهنگ مقاومت و ایثار و 
دستاوردهای خون شهدا و نیز بهره گیری 
برابر  استان ها  ارزشمند سایر  از تجارب 
محوله،  وظایف  شرح  و  دستورالعمل 
بتوانید مأموریت ها و وظایف خود را در 
راستای برگزاری هر چه باشکوه تر کنگره 
ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل انجام داده و 
در ارائه گزارش اقدامات به مراجع ذیربط 

موفق و مؤید باشید.

دانشگاه  به دستاورد های  اشاره  با  وی 
محقق اردبیلی در بخش پسران، افزود: کسب 
نشان طال توسط ابوالفضل امینی در ماده ۳ 
هزار متر پیاده روی، کسب مقام ششم توسط 
امیررضا امن زاده در ماده پرش سه گام، کسب 
مقام پنجم توسط سلیم عوج در ماده پرتاب 
نیزه، کسب مقام هفتم توسط امیر رضا امن 
زاده در ماده پرش طول، کسب مقام هفتم 
پرتاب  ماده  در  پور  حسین  امین  توسط 
دیسک، کسب مدال نقره توسط حسام بابایی 
در کشتی فرنگی، کسب مدال برنز توسط 
تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر مقام های 
کسب شده کاروان ورزشی پسران دانشگاه 

محقق اردبیلی در این المپیاد است.
معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
اضافه کرد: دکتر آیدین ولی زاده، بهزاد شنوا 
و حیدروند مربیان تیم دو و میدانی و دکتر 
میدانی  و  دو  تیم  سرپرست  بلبلی  ربعلی 
بودند. همچنین رضا محمد علیپور مربی تیم 
کشتی و بهزاد الوانی سرپرست تیم کشتی، 
بهزاد بیات، سروش اسدی، اکبر مهدویان و 
امیرحسین موالیی اعضای تیم تنیس روی 
میز، نعمت ذاکر مربی تیم و جهان خدمتی 

سرپرست تیم بودند.
وی خاطرنشان کرد: مقام های ملی و 
بین المللی تیم های ورزشی و دانشجویان 
ورزشکار دانشگاه ها هر ساله در رتبه بندی 
لحاظ   ISC رتبه بندی  در  دانشگاه ها 

می شود.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی طی حکمی از سوی استاندار اردبیل و فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل انجام گرفت؛
صورت گرفت؛

 انتصاب سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان عضو 

هیات امنای دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اردبیل

طی حکمی از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی 
چمنی  اسماعیل  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس 
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو هیات 

امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از 
سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی، دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اردبیل منصوب شد.
گفتنی است در بخش هایی از حکم دکتر اسماعیل 

چمنی آمده است:
مصوبه ۷۲۱ جلسه  ماده یک  بند ۵  به  استناد  با 
۹۱.۸.۲ شورای عالی انقالب فرهنگی، موضوع »ترکیب 
و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد 
اسالمی« و با توجه به نامه شماره ۱۱.۱۰۶۹۶۶ مورخ 
۱۴۰۱.۰۴.۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جنابعالی 
به عنوان عضو»هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 

اردبیل« تعیین می گردید.
امید است با توجه به امکانات و سرمایه های عظیم 
علمی، مادی، معنوی و انسانی دانشگاه آزاد اسالمی و 
بهره گیری از راهبردهای مصوب در سند دانشگاه اسالمی 
استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سازی  تصمیم  نظام  در 

تأثیرگذار باشید.

انتخاب کارمند دانشگاه
 محقق اردبیلی به عنوان 

عضو اصلی شورای مرکزی 
نظام مهندسی ساختمان کشور

مهندس افشین ناصری کارمند دانشگاه محقق اردبیلی 
در رشته تأسیسات مکانیکی به عنوان عضو اصلی شورای 

مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اعضای شورای 
مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور طبق مفاد ماده 
نفر  از ۲۵  مرکب  ساختمان،  نظام مهندسی  قانون   ۲۰
عضو اصلی  از ۷ رشته تخصصی  عمران، نقشه برداری، 
ترافیک، برق، مکانیک، معماری و شهرسازی است و ۷ 

نفر علی البدل  از ۷ رشته مذکور است.
مطابق ماده ۱۹ قانون و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ آیین نامه 
اجرایی، هیئت عمومی به تعداد حداقل دو برابر افراد 
موردنیاز یعنی ۶۴ نفر را با قید  اصلی و علی البدل انتخاب 
و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می کنند و  وزیر راه و 
شهرسازی از بین آنها تعداد ۳۲ نفر )۲۵ نفر عضو اصلی 
و ۷ نفر عضو علی البدل( را به عنوان اعضای هیئت مدیره 

شورای مرکزی تأیید می کند.

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور

انتصاب سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس کمیته های علمی و پژوهشی،
 اساتید و دانشگاه و دانشجویی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل

محقق  دانشگاه  سرپرست 
خدماتی  نیروهای  گفت:  اردبیلی 
سازمان  هر  نیروهای  مؤثرترین  از 

هستند.
روابط عمومی  گزارش  به 
چمنی  اسماعیل  دکتر  دانشگاه، 
تکریم  مراسم  در  مرداد   ۲۳
بیان  با  دانشگاه  خدماتی  نیروهای 
از  نیروها  این  افزود:  مطلب  این 

دانشگاه  افراد  زحمت کش ترین 
هستند.

نیروهای  کرد:  اضافه  وی 
خدماتی مستقیمًا با مدیران باالدستی 
کار می کنند بنابراین جزو امین ترین 

افراد در پیش مسئوالن هستند.
مراسم  این  در  می شود  یادآور 
به  دانشگاه  اداری  مدیر  و  معاونان 

سؤاالت مطروحه پاسخ دادند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تکریم نیروهای خدماتی دانشگاه:

نیروهای خدماتی از مؤثرترین نیروهای هر سازمان هستند
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از اخذ مجوز آزمایشگاه 
معتمد محیط زیست توسط آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه در بخش هوا و صدا 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  مرداد   ۲۴ زاده  سیف  داود  دکتر 
آزمایشگاه  افزود:  خبر،  این  اعالم 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مرکزی 
سال ۱۳۹۸ و طی چهار سال تالش 
مستمر با درخواست و تشکیل پرونده 
در بخش های مختلف، متقاضی کسب 
مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست 
الزم  شرایط  تأمین  با  که  بود  شده 
قانونی، فضا و تجهیزات آزمایشگاهی 
انرژی  بخش  در  پرونده  تکمیل  و 
موفق به اخذ این گواهی معتبر شده 
مجوز  اخذ  برای  تالش  و  است 
آزمایشگاه معتمد در سایر شاخه ها از 
جمله آب و خاک و صنایع غذایی نیز 

در جریان است.
وی اضافه کرد: پایش آلودگی های 
و  هوا  زمینه  در  محیط زیست 
و  انرژی  آزمایشگاه  توسط  صدا 
محیط زیست گروه مهندسی مکانیک 
آزمایشگاه  پیگیری های  و  تالش  و 
متولی  عنوان  به  دانشگاه  مرکزی 
و  معتمد  همکار،  آزمایشگاه های 

استاندارد امکان پذیر شده است.

دانشگاه  اینکه  بابیان  زاده  سیف 
محقق اردبیلی اولین و تنها دانشگاه 
مجوز  که  است  اردبیل  استان 
را  محیط زیست  معتمد  آزمایشگاه 
کرد:  تصریح  است،  نموده  کسب 
راه اندازی  مزایای  و  اهداف  از 
توسعه  و  ارتقا  آزمایشگاه،  این 
محیط زیست  معتمد  آزمایشگاه های 
سازمان  توسط  استان  سطح  در 
کاهش  محیط زیست،  حفاظت 
واحدهای  جاری  هزینه های 
رونق  استان،  غیرصنعتی  و  صنعتی 
برای  اشتغالزایی  نیز  و  اقتصادی 

افراد بومی، ارتقای وضعیت پایش  و 
نظارت های کنترلی در صنایع مستقر 
آلودگی های  نظر  از  استان  در سطح 
و  مطلوب  به صورت  زیست محیطی 

ضابطه مند است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
همچنین  کرد:  اضافه  اردبیلی  محقق 
وابستگی به استان های دیگر و همچنین 
اتالف وقت، منابع و هزینه های گزاف 
به شدت کاهش یافته و باعث افزایش 
صحت آزمایش ها در اثر کوتاه شدن 
جابجایی  و  کنترلی  آزمایشات  زمان 
خرابی  احتمال  شدن  کم  و  نمونه ها 

ترکیب اولیه نمونه ها شده و نیز باعث 
درآمدزایی برای آزمایشگاه معتمد می شود 
و اعتبار علمی و فنی آزمایشگاه میزبان نیز 
در مجامع علمی ملی و بین المللی افزایش 

می یابد.
آزمایشگاه  کرد:  خاطرنشان  وی 
از  که  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مرکزی 
سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز نموده 
است، یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها 
در سطح دانشگاه های کشور است که 
موردنیاز  مختلف  آزمایشات  زمینه  در 
دانشجویان، اساتید پژوهشگران و صنایع 

فعالیت می نماید.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

اخذ مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست در بخش هوا و صدا توسط آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی

کسب رتبه های ب و ج 
توسط نشریات دانشگاه 
محقق اردبیلی در ارزیابی 
کمیسیون نشریات علمی 

وزارت علوم

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از کسب رتبه های ب و ج توسط نشریات دانشگاه 
محقق اردبیلی در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی 

وزارت علوم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داود 
 Family سیف زاده با اعالم این خبر افزود: نشریه
Relations studies با صاحب امتیازی دانشگاه 
و  شده  رتبه ب  کسب  به  موفق  اردبیلی  محقق 
به  نشریه  این  می شود.  منتشر  انگلیسی  زبان  به 
 صورت فصلنامه منتشر می شود و دکتر اسماعیل 
میکائیلی  نیلوفر  دکتر  و  مدیرمسئول  صدری 

سردبیر این نشریه هستند.
 Journal of Research وی افزود: نشریه
صاحب امتیازی  با   in Psychopathology
منتشر  زمستان ۲۰۲۰  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رسیده  چاپ  به  شماره   ۸ در  تاکنون  و  می شود 
است. این نشریه نیز موفق به کسب رتبه ب شده 

است.
به  نشریه  این  کرد:  اضافه  زاده  سیف 
سردبیری  و  نریمانی  محمد  دکتر  مدیرمسئولی 
دکتر سجاد بشرپور از اساتید گروه روان شناسی 
منتشر  انگلیسی  زبان  به  و  فصلنامه  به صورت  و 

می شود.
سیف زاده گفت: نشریه مدل سازی و مدیریت 
آب و خاک نیز موفق به کسب رتبه ب در ارزیابی 
کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری سال ۱۴۰۰ شد.
این  صاحب  امتیاز  اینکه  بیان  با  وی 
زبان  به  و  بوده  اردبیلی  محقق  دانشگاه  نشریه 
به  صورت  نشریه  این  این  افزود:  است،  فارسی 
رسول زاده  علی  دکتر  و  می شود  منتشر  فصلنامه 
دکتر  سردبیر،  قربانی  اردوان  دکتر  مدیرمسئول، 
رئوف مصطفی زاده جانشین سردبیر، دکتر زینب 
حزباوی مدیر داخلی و مهسا حسن پور کاشانی 

مدیر اجرایی این نشریه هستند.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
در  نشریه  این  توسط  ج  رتبه  کسب  از  اردبیلی 
علوم،  نشریات علمی وزارت  ارزیابی کمیسیون 

تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ خبر داد.
نشریه  این  صاحب  امتیاز  اینکه  بیان  با  وی 
فارسی  زبان  به  و  بوده  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دکتر  مدیرمسئولی  به  نشریه  این  افزود:  است، 
مهدی معینی کیا و سردبیری دکتر عادل زاهد  و 

به  صورت فصلنامه منتشر می شود.

بازگشت  سالروز  مناسبت  به   
آزادگان به میهن اسالمی، مراسم تجلیل 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  آزادگان  از 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی ۲۶ مرداد در این مراسم 
باایمان راسخ در برابر  گفت: آزادگان 

شکنجه های بعثی ها مقاومت کردند.
وی با بیان اینکه انسان بدون ایمان 
قوی نمی تواند آن شرایط را تحمل کند، 
تصریح کرد: بازگشت آزادگان به میهن 
اسالمی یکی از روزهای به یادماندنی 
وقتی  هم  هنوز  و  بود  کشور  برای 
صحبت از آن روزها می شود، شور و 
شوق و شعف در چشم های آدم موج 

می زند.
آرامش  اینکه  بیان  با  چمنی 
مدیون  کشور  امروز  آسایش  و 
ازخودگذشتگی های  و  فداکاری ها 
رزمندگان، جانبازان، شهدا و ایثارگران 
و آزادگان است، ادامه داد: خدمت به 
خانواده شهدا و ایثارگران و آزادگان 

افتخاری برای همه ما است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
اضافه کرد: شخصاً به مسائل ایثارگران 

کرده  رسیدگی  شهدا  خانواده های  و 
و هفته ای یک روز را برای این کار 
اختصاص داده ام تا مشکالت خود را 

بیان کنند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 

استان و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
افتخار  آزادگان  گفت:  هم  اردبیلی 
کشور و دانشگاه بوده و یادگاران نظام 

و انقالب اسالمی هستند.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 

نفر   ۲ دانشگاه  در  گفت:  هم  اردبیلی 
دو  هر  که  هستند  آزاده  کارمندان  از 
بازنشسته شده اند و وظیفه ما است که 

این دو نفر را تکریم کنیم.
مراسم  این  در  که  می شود  یادآور 
عزیز رحیمی و طاهر یحیوی دو کارمند 

آزاده بازنشسته دانشگاه تجلیل شدند.

مراسم تجلیل از آزادگان دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: روزهای ۱۹ 
و ۲۲ مردادماه در دانشگاه محقق اردبیلی 
برنامه آشنایی با رشته ها برای داوطلبان 

کنکور سراسری برگزار می شود.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر قادر قاسمی با اعالم این خبر افزود: 
داوطلبان طی این دو روز در ساعات اداری 
می توانند برای آشنایی بیشتر با رشته های 
تحصیلی و دریافت راهنمایی های الزم به 
دانشکده ها و گروه های آموزشی مراجعه 

کنند.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی در ۲۸ رشته با آزمون سراسری 
در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو 
پذیرش می کند، اضافه کرد: در ۳۳ رشته 
هم صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )بدون 

آزمون(، دانشجو پذیرش می کند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: ظرفیت 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  پذیرش 
رشته های با آزمون هزار و ۳۸۲ نفر برای 
سال تحصیلی جدید و برای رشته های 

همایش  اردبیل،  هفته  مناسبت  به 
»وحید آفاق« در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
مراسم  این  در  مرداد   ۳ اردبیلی  محقق 
دین  عنوان  به  شیعه  پایه گذاری  گفت: 
رسمی کشور به نوعی در اردبیل و در 
زمان صفویه انجام شده است که این مساله 

باعث افتخار است.
وی با اشاره به انجام کارهای بزرگ و 
شکوفایی کشور در دوره صفوی تصریح 
کرد: باید دست به دست هم بدهیم تا 
تاریخ، هویت و بزرگان استان را به جامعه 

ملی و بین المللی بشناسانیم.
رئیس  صفوی  سلمان  سید  دکتر 
آکادمی مطالعات ایرانی لندن در ارتباط 

بدون آزمون )بر اساس سوابق تحصیلی( 
۸۶۸ نفر است.

قاسمی تشریح کرد: در سال تحصیلی 
محقق  دانشگاه  پذیرش  ظرفیت  جدید 
اردبیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ۲ 
هزار و ۲۵۰ نفر است که شامل ۲ هزار و 
۲۱۰ نفر مقطع کارشناسی و ۴۰ نفر مقطع 

کاردانی است.

مجازی با این مراسم با اشاره به وجه تمایز 
عرفان شیخ صفی الدین اردبیلی با عرفای 
همزمان خود تشریح کرد: شیخ صفی الدین 
اردبیلی در عرفان اجتماعی خود به دنبال 

وی اضافه کرد: درصورتی که داوطلبان 
رتبه های یک تا هزار علوم تجربی، یک تا 
گروه  تا ۲۰۰  یک  ریاضی،  علوم   ۵۰۰
زبان های خارجی، یک تا ۲۰۰ هنر و یک 
تا ۲۵۰ علوم انسانی عالوه بر تسهیالت 
مربوط به آئین نامه های وزارت علوم، از 
بدو ورود به مدت دو سال ثابت ماهیانه ۳ 

میلیون ریال پرداخت خواهیم کرد.

ساختن جامعه بر اساس تعالیم اسالمی 
بود.

وی افزود: منافع شخصی در عقالنیت 
عرفانی جایی ندارد بلکه به دنبال رشد 

قاسمی بیان کرد: رشته های ریاضیات 
زمین شناسی،  آمار،  فیزیک،  کاربردها،  و 
و  مواد  مهندسی  گیاهی،  زیست شناسی 
متالوژی، مهندسی معدن، ادیان و عرفان، هنر 
اسالمی، باستان شناسی، مهندسی مکانیزاسیون 
بیوسیستم  مکانیک  مهندسی  کشاورزی، 
)کشاورزی(، علوم دامی، علوم و مهندسی 
باغبانی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و 
ژنتیک  و  تولید  مهندسی  مهندسی خاک، 
گیاهی، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های 
سلولزی، مهندسی طبیعت، مهندسی فضای 
و  علوم  مبلمان،  صنایع  مهندسی  سبز، 
مهندسی آب، علوم و مهندسی صنایع غذایی 
در دانشکده های اردبیل، رشته مهندسی انرژی 
در دانشکده فناوری نوین نمین، رشته های 
مهندسی ماشین های صنایع غذایی، علوم 
دامی و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان و 
رشته های کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 
و کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری در 
دانشکده کشاورزی مشگین شهر در سال 
تحصیلی جدید بدون آزمون و بر اساس 

سوابق تحصیلی پذیرش خواهند داشت.

جامعه است.
اعوانی رئیس مؤسسه  دکتر غالمرضا 
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هم در این 
مراسم گفت: ایران متحد در دوره صفویه به 

وجود آمد.
این فیلسوف ادامه داد: تشیع برای اولین 
بار در زمان صفویه به جایگاه واقعی خود 

رسید.
دکتر محمد صدوقی سها فیلسوف و 
عرفان پژوه هم گفت: شبیه به اردبیل را در 
تفکرات  با  افراد  زیرا  نداریم  سراغ  کشور 

متعدد در آن زندگی می کرده اند.
از کتاب های »مکتب  این همایش  در 
عرفان اجتماعی شیخ صفی الدین اردبیلی« 
و »عرفان ثقلین« که توسط دکتر سید سلمان 
صفوی رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن  

تألیف شده است، رونمایی شد.

برنامه آشنایی با رشته های دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود

همایش »وحید آفاق« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

حضور دسته عزاداری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی:
دانشگاه های اردبیل

 در بازار اردبیل

طبق سنوات گذشته، دانشگاهیان اردبیل در بازار 
اردبیل به عزاداری پرداختند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طبق سنوات 
گذشته، همزمان با هشتم ماه محرم دسته عزاداری 
دانشگاه محقق اردبیلی متشکل از سرپرست، معاونان، 
و  اساتید  کارمندان،  مدیران،  رهبری،  نهاد  مسئول 
به  استان  دانشگاهیان  سایر  با  همگام  دانشجویان 
سمت بازار اردبیل حرکت کرده و در عزای سرور و 
ساالر شهیدان، حضرت امام حسین )ع( به عزاداری 

پرداختند.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

برگزاری دوره آموزشی
آیه مقطعه سوگواره حسینی 

در دانشگاه محقق اردبیلی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری دوره آموزش 

مجازی با عنوان آیه مقطعه خبر داد.
المسلمین عبداهلل حسنی ۱۲  حجت االسالم و 
مرداد با اعالم این خبر افزود: کلیه دانشجویان، اساتید، 
کارکنان و خانواده های آن ها می توانند در این دوره 
شرکت کرده و عالوه بر بهره مندی از درس نامه های 
تعریف شده و محتوای آن، از جوایز نقدی مسابقه نیز 

برخوردار شوند.
وی افزود: عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 
https://  می توانند پس از ورود به سایت نهاد دانشگاه
زمان  در   ،www.ecnahad.ir/channel/2۷3
مشخص شده برای مسابقه، سؤاالت را به صورت 

آنالین پاسخگو باشند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی در پایان خاطرنشان کرد: زمان 
برگزاری این دوره مسابقات از اول ماه محرم آغاز و 
تا آخر ماه صفر ادامه خواهد داشته و جوایز جشنواره 
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ۵ کارت هدیه  دو 
میلیون ریالی بوده و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر 

اهدا خواهد شد.
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی و 
رئیس کمیته علمی و پژوهشی، اساتید و 
دانشگاه کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان 
اردبیل از همکاری دانشگاه های استان 
اردبیل در برگزاری کنگره ۳۴۰۰ شهید 

استان اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی و رئیس کمیته علمی و 
پژوهشی، اساتید و دانشگاه کنگره ملی 
۳۴۰۰ شهید استان اردبیل ۱۱ مرداد در 
جلسه کمیته علمی و پژوهشی، اساتید 
شهید   ۳۴۰۰ ملی  کنگره  دانشگاه  و 
استان اردبیل گفت: هشت سال دفاع 
مقدس میراث ماندگاری برای جمهوری 
اسالمی ایران است و ما باید قدردان آن 

باشیم.
وی به ضرورت نهادینه سازی و 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
تأکید کرد و گفت: تکریم خانواده شهدا، 
است  اسالمی  جمهوری  نظام  تکریم 
و توجه به جامعه ایثارگری، توجه به 

ارزش های دینی و اسالمی است.
چمنی با اشاره به فعالیت های کمیته 
دانشگاه  اساتید و  علمی و پژوهشی، 
کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل، 
تصریح کرد: انتظار می رود دانشگاه های 

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
به ضرورت ایجاد زیست بوم فرهنگی در 

کشور تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سیدمجید امامی ۱۰ مرداد در جلسه 
شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل به 
ضرورت احیای نظام فرهنگی استان ها 
و کشور در سه سطح دولتی، عمومی و 
مردمی تأکید کرد و گفت: با احیای این 
دو ضرورت، دو مقوله عدالت فرهنگی و 

نشاط فرهنگی تحقق خواهد یافت.
وی با بیان اینکه فرهنگ عمومی و 
مدیریت آن یک سکه دو وجهی بوده که 
یک روی آن تغییر فرهنگی و روی دیگر 
آن تثبیت فرهنگی است، افزود: تغییر 
فرهنگی در اصالت، نوآوری و تحقق 

پویایی است.
امامی با بیان اینکه تأثیر پذیرش یک 
باید  فرهنگ ها  دیگر  از  فرهنگی  نظام 
بررسی شود، تصریح کرد: کسی که نفوذ 
فرهنگی انجام ندهد، قطعاً مورد نفوذ 

فرهنگی قرار خواهد گرفت.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
به ضرورت ایجاد زیست بوم فرهنگی در 
کشور تأکید کرد و گفت: هر شهر یک 
نظریه بوده و مدنیت خاص خود را دارد 
و در این راستا الزم است زیست بوم 

فرهنگی خاص خود را داشته باشد.
وی همچنین به ضرورت توجه به 
صنایع فرهنگی، رفتارسازی و مصرف 
فرهنگی تأکید کرد و افزود: خوشبختانه 

استان با هماهنگی کامل برنامه های پیش 
بینی شده را اجرا کنند؛ چراکه این کنگره 

آبروی استان است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این 
کنگره، باید دستاوردهای کنگره باشد، 
ادامه داد: باید به نحوی عمل کنیم که 
در برابر شهدا، مردم و مسئوالن شرمنده 

نشویم.
چمنی افزود: یکی از شاخصه های 
مهم و منحصر بفرد انقالب شکوهمند 
فرهنگی  و  معنوی  بعد  در  اسالمی 
انقالب  مستمر  بالندگی  موجب  که 
سراسر  در  اسالم  جهانی  نهضت  و 
ایثار،  فرهنگ  ترویج  است،  دنیا شده 

در استان اردبیل شاهد همدلی حداکثری 
در میان ارکان فرهنگی هستیم که این مهم 

یک امتیاز خوبی برای استان است.
یکی  را  دانشجویی  هویت  امامی 
از مسائل مهم دانست و تصریح کرد: 
باید طرحی روی لباس های دانشجویی 
طراحی شود که دانشجو به پوشیدن آن 
افتخار کند که نماد دانشگاهی وی است.

سرپرست  چمنی  اسماعیل  دکتر 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
امروز دغدغه اصلی کشور روی مسائل 
فرهنگی است، گفت: مقام معظم رهبری 
اولویت  و  داشته  فرهنگی  دغدغه  نیز 

اصلی کشور را فرهنگ می دانند.
فرهنگ  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
درست نباشد، پیشرفت های مطلوبی در 
حوزه های مختلف حاصل نخواهد شد، 
افزود: در سطح دانشگاه ها اگر فرهنگ 
درست پژوهشی حاکم نباشد و فرهنگ 

مقاومت، جهاد و شهادت می باشد که 
توجه و گسترش این فرهنگ در همه 
مقدس  نظام  ماندگاری  راز  سطوح، 
جمهوری اسالمی در برابر توطئه های 

دشمنان است.
پژوهشی،  و  علمی  کمیته  رئیس 
 ۳۴۰۰ ملی  کنگره  دانشگاه  و  اساتید 
شهید استان اردبیل با اشاره به برگزاری 
مقاومت،  ایثار،  ملی  همایش  اولین 
آتی در  ماه های  جهاد و شهادت طی 
دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: برگزاری 
نمودن  فراهم  منظور  به  همایش  این 
پویایی  و  رشد  برای  الزم  زمینه های 
قشر  به ویژه  جامعه  معنوی  و  فکری 

جوان ضروری است.

ناب اسالمی مدنظر قرار نگیرد، از مسیر 
درست منحرف می شویم.

چمنی اولویت اصلی دانشگاه محقق 
اردبیلی را مسائل فرهنگی دانست و تأکید 
کرد: با تمام توان در خدمت فرهنگ و 

ارتقای آن در دانشگاه خواهم بود.
اردبیلی  دانشگاه محقق  سرپرست 
با بیان اینکه طی سال های اخیر کارهای 
توسط  فرهنگی  حوزه  در  ارزشمندی 
واحدهای مختلف دانشگاه انجام شده 
است، تصریح کرد: با تالش همکاران 
دانشگاه  در  را  اسالمی  اصیل  فرهنگ 
ساری و جاری خواهیم کرد تا فرزندانی 
دین باور، دین مدار و اخالق مدار تربیت 

کنیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 
توجه  از  تقدیر  ضمن  اردبیل  استان 

دبیر  زاده  حسن  علیرضا  سرهنگ 
اجرایی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان 
ملی شهدا  کنگره  اینکه  بیان  با  اردبیل 
استان های  تمام  در  استانی  به صورت 
کشور برگزار می شود، گفت: این کنگره 
شامل شهدای استان از شهدای چالدران 
گرفته تا شهدای انقالب اسالمی، دفاع 
غیره  و  مرزبانی  سپاه،  ارتش،  مقدس، 

می شود.
در  آفرینی  موج  ضرورت  به  وی 
خصوص کنگره در سطح استان تأکید کرد 
و افزود: ایجاد، خلق و تولید آثار ماندگار در 

راستای این کنگره مورد تأکید است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و 
هماهنگی  و  همکاری  ضرورت  به  نیز 
دانشگاه های استان در راستای برگزاری هر 
چه بهتر همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد 
و شهادت تأکید کرد و گفت: در راستای 
همین کنگره، محوطه سازی یادمان شهدای 
گمنام دانشگاه محقق اردبیلی با اعتبار بالغ 
بر ۳۲ میلیارد ریال شهریورماه سالجاری به 

بهره برداری خواهد رسید.
سرهنگ احدی دبیر کمیته علمی و 
پژوهشی، اساتید و دانشگاه کنگره ملی 
۳۴۰۰ شهید استان اردبیل نیز گزارشی از 

فعالیت های این کمیته ارائه کرد.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست  ویژه 
به حوزه فرهنگی و افزایش اعتبارات این 
فرهنگ سازی  و  فرهنگ  گفت:  حوزه، 
آن  بدون  و  است  معنوی  سرمایه گذاری 

زندگی معنا ندارد.
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی 
همگان وظیفه دارند، افزود: برای رسیدن به 
هدف واالی الهی نیز نیازمند فرهنگ سازی 

هستیم.
دکتر عباس فنی اصل رئیس شورای 
هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه های استان اردبیل نیز با اشاره به 
اقدامات فرهنگی دانشگاه ها در ایام مختلف، 
انجام این فعالیت ها و اولویت دار بودن آنها 

را امری بسیار مهم دانست.
هماهنگی  اینکه شورای  بیان  با  وی 
اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های 
دانشگاه های استان اردبیل به صورت منظم با 
حضور روسای دانشگاه ها، معاونان فرهنگی 
و مسئوالن مربوطه برگزار می شود، افزود: 
برنامه های  اجرای  در  همدلی  و  وحدت 

فرهنگی دانشگاه ها کامالً محسوس است.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان 
گفت:  نیز  اردبیل  استان  اساتید  بسیج 
شناسایی معضل، ارائه راهکار، اولویت بندی، 
اتخاذ تصمیم، اجرا و ارزیابی برای توفیق در 

حوزه مدیریت فرهنگی جامعه الزم است.
وی افزود: فرهنگ در مقوله صحبت و 
سخنرانی نیست بلکه در حوزه میدان عمل 
است و بی نتیجه ماندن برخی فعالیت های 
فرهنگی ناشی از نبود سنخیت بین برنامه ها 

و نیازهای فرهنگی است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس کمیته علمی و پژوهشی، اساتید و دانشگاه کنگره ملی 3400 شهید استان اردبیل خبر داد:

دانشگاه های استان اردبیل در برگزاری کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل همکاری می کنند

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت ایجاد زیست بوم فرهنگی در کشور

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
تجلیل از فرزند شهید:

تکریم خانواده های شهدا 
و ایثارگران وظیفه مدیران 

دانشگاه است

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تکریم 
خانواده های شهدا و ایثارگران وظیفه مدیران دانشگاه 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۱۰ مرداد در مراسم تجلیل از شهال شیرپور 
فرزند شهید و همکار دانشگاه با بیان این مطلب 
اضافه کرد: آسایش و آرامش امروز خود را مدیون 
فداکاری ها، ایثارگری ها و ازخودگذشتگی های شهدا 

و ایثارگران هستیم.
وی با بیان اینکه خانواده های شهدا و ایثارگران 
سرمایه های اصلی انقالب اسالمی هستند، ادامه داد: 
تکریم و تعظیم در برابر این خانواده ها وظیفه ای است 

که باید بدون هیچ منتی انجام دهیم.
چمنی با اشاره به اینکه فرهنگ ایثار و شهادت 
باید حفظ شود، اظهار کرد: خانواده شهدا و ایثارگران 
مظهر فرهنگ ایثار و شهادت هستند و رفع مشکالت 
احتمالی این خانواده ها در دانشگاه را در دستور کار 

قرار دادیم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه و فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق 
اردبیلی هم گفت: ادامه دادن راه شهدا و ایثارگران 
جزو برنامه های ما است و بر اساس دستور سرپرست 
از همکاران شاهد و  یکبار  دانشگاه، هر دو هفته 

ایثارگران شاغل در دانشگاه تجلیل خواهیم کرد.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس دانشکده ادبیات 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علوم انسانی  و 
تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران حرکت ارزشمند، 
ماندگار و فرهنگ ساز است و در هر زمانی باید شأن 

خانواده های شهدا و ایثارگر حفظ شود.
مقام  نهاد  معاون  علیپور  بهنام  حجت االسالم 
معظم رهبری دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: باید 

همه عامل و آمر به شعائر انقالب اسالمی باشند.

دیدار سرپرست دانشگاه محقق 
اردبیلی با سردار دستاری جانباز 

دوران دفاع مقدس

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با سردار دستاری 
جانباز دوران دفاع مقدس دیدار  کرد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به همراه 
جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان این دانشگاه با 

سردار دستاری جانباز دوران دفاع مقدس دیدار کرد.
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
به ضرورت تبیین ارزش و اهمیت نماز 
برای جامعه به ویژه دانشجویان و جوانان 

تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۵ مرداد در نشست 
رئیس ستاد اقامه نماز استان اردبیل با 
دانشگاه  اصلی  اولویت  گفت:  وی، 
محقق اردبیلی در حوزه فرهنگی، بحث 

نماز است.
در  باید  نماز  اینکه  بیان  با  وی 
وقت مقرر و به نحوی اقامه شود که 
ترغیب  افزود:  باشد،  آن  ترویج  عامل 
دانشگاهیان به ویژه دانشجویان و جوانان 
برای حضور در نماز جماعت دانشگاه به 

صورت جدی دنبال می شود.
چمنی نماز جماعت را عامل اتحاد 
و انسجام مسلمانان دانست و تصریح 
کرد: باید تالش کنیم تا اهمیت و ارزش 
واقعی نماز را برای جامعه و به خصوص 

جوانان نشان دهیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
امام  بیانات  به  توجه  کرد:  تأکید 
خمینی)ره( و تحقق منویات مقام معظم 
رهبری و نماینده ولی فقیه در استان و 
فرهنگی،  حوزه  در  اردبیل  امام جمعه 
ایثارگران،  و  شهدا  خانواده  تکریم 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توجه 
اولویت های  از  نماز  موضوع  به  ویژه 
اساسی دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه 

فرهنگی است.

اصل  رعایت  ضرورت  به  وی 
اخالق مداری در برخورد با دانشگاهیان 
تأکید کرد و گفت: در خصوص انتخاب 
کارمند نمونه و ارتقای اساتید نیز توجه 
نماز  در  همکاران  حضور  به  ویژه ای 

جماعت خواهیم داشت.
چمنی با بیان اینکه دولت انقالبی 
است،  مردم  بطن  از  برآمده  مردمی  و 
تصریح کرد: ما نیز به عنوان مسئوالن 
دولت انقالبی و مردمی باید به نحوی 
عمل کنیم تا شرمنده شهدا و بزرگان 
خصوص  در  همچنین  نباشیم.  نظام 
توجه به مسائل مختلف به ویژه نماز، 

نگاه دولت مردمی متفاوت است.
اهلل شکر عبدی رئیس ستاد اقامه 
نماز استان اردبیل ضمن تبریک انتصاب 
دکتر چمنی به عنوان سرپرست دانشگاه 

اصلی  محور  گفت:  اردبیلی،  محقق 
فعالیت ما در ستاد اقامه نماز، تشکیل 
شورای اقامه نماز در دستگاه های اجرایی 

و دانشگاه ها است.
دانشگاه  رئیس  اینکه  بیان  با  وی 
نهاد  مسئول  و  رئیس شورا  عنوان  به 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
به عنوان دبیر این شورا انتخاب می شوند، 
افزود: فعالیت های انجام شده دانشگاه در 
حوزه نماز باید در سامانه سجاده ثبت 
شود و این سامانه بهترین سنجه برای 
ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه نماز 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه دانشگاه برای ما 
محور و اصل مهم از لحاظ تعلیم، تربیت 
و معرفت شناسی است، تأکید کرد: اگر 
شوراهای اقامه نماز دستگاه های اجرایی 

فعالیت محوری داشته باشند و مأموریت ها 
را اجرا و در سامانه ثبت کنند، موفق عمل 

کرده اند.
عبدی با اشاره به برگزاری جشنواره 
فجر تا فجر با محوریت نماز در دو مرحله 
این جشنواره  در  گفت:  ملی،  و  استانی 
به عنوان کمیته  اردبیلی  دانشگاه محقق 
علمی انتخاب شده و وظیفه داوری آثار 
را بر عهده خواهد داشت. همچنین انتظار 
می رود اطالع رسانی الزم در این خصوص 

در سطح دانشگاه انجام گیرد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه طی دوران همه گیری کرونا، نماز 
جماعت مسجد دانشگاه محقق اردبیلی 
تعطیل نشد، گفت: در حال حاضر پس 
نماز  نیز،  دانشگاه ها  شدن  حضوری  از 
برگزار  دانشگاه  مکان   ۱۳ در  جماعت 

می شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
پیشرو  نماز جزو دستگاه های  در بحث 
بوده و برنامه های متعددی در این حوزه 
متولی  و  اساس  افزود:  می شود،  برگزار 
نماز در دانشگاه دفتر نهاد رهبری است 
و برنامه های بسیاری از جمله مسابقات 
مختلف در حوزه نماز در میان دانشگاهیان 

برگزار می شود.
برنامه ریزی  از  همچنین  اصل  فنی 
دانشگاه محقق  نماز  یاوران  اعزام  برای 
اردبیلی به مشهد مقدس طی ماه های آتی 

خبر داد.

ضرورت تبیین ارزش و اهمیت نماز برای جامعه به ویژه دانشجویان و جوانان

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:

تالش برای توسعه فضاها و امکانات ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:
اردبیل و سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت:

راهیان نور برنامه 
فرهنگ ساز است

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی 
استان اردبیل و سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 

گفت: راهیان نور برنامه فرهنگ ساز است.
دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
هماهنگی  جلسه  در  مرداد   ۹ چمنی  اسماعیل 
قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان اردبیل 
با بیان این مطلب افزود: برنامه عظیم و پرشکوه 
راهیان نور باید قوی تر و منسجم تر برگزار شود زیرا 

تأثیرگذاری این برنامه غیرقابل کتمان است.
وی با بیان اینکه دانشجویان در راهیان نور از 
نزدیک با واقعیت های هشت سال دفاع مقدس آشنا 
می شوند، تصریح کرد: باید تالش کنیم اردوهای 

راهیان نور به بهترین نحو ممکن اجرا شود.
فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی 
استان اردبیل و سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
مقام  دغدغه های  از  فرهنگی  مسائل  کرد:  اضافه 
معظم رهبری است بنابراین باید نگاه ویژه ای به این 

مسائل داشته باشیم.
حجت االسالم  محمد علمداری فر مسئول ناحیه 
بسیج دانشجویی استان اردبیل هم گفت: راهیان نور 
شمالغرب کشور در قالب دو اردوی خواهران و 
برادران برگزار می شود که برنامه خواهران روزهای 
۱۳ و ۱۴ مرداد و برنامه برادران ۲۳ و ۲۴ مردادماه 

برگزار می شود.
برای  نفری   ۳۰۰ سهمیه  کرد:  اضافه  وی 
دانشگاه های استان اردبیل در نظر گرفته شده است 
که ۱۵۰ نفر آنها خواهران و ۱۵۰ نفر برادران خواهد 

بود.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
اردوهای راهیان نور برنامه ارزشمندی است که قبل 

از شیوع ویروس کرونا هم برگزار می شد.
وی تشریح کرد: نگاه دانشگاه محقق اردبیلی 
به برنامه های فرهنگی مثبت است و سال گذشته 
حدود هزار برنامه فرهنگی در این دانشگاه اجرا 

شد.

مراسم طشت گذاری
 در مسجد دانشگاه 

محقق اردبیلی

وزارت  تربیت بدنی  مدیرکل 
علوم، تحقیقات و فناوری از تالش 
امکانات  و  فضاها  توسعه  برای 
ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی خبر 

داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دوست  علی  ابراهیم  دکتر  دانشگاه، 
سرپرست  با  نشست  در  مرداد   ۶
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
دانشگاه ها  ورزشی  اماکن  از  بازدید 
تربیت بدنی  اداره کل  کار  در دستور 
گفت:  دارد،  قرار  علوم  وزارت 
سیاست ما توسعه تشویق به سمت 
توسعه فضاهای ورزشی است و در 
فضاهای  توسعه  برای  راستا  همین 
دانشگاه  به ویژه  دانشگاه ها  ورزشی 

محقق اردبیلی تالش می کنیم.
پانزدهم  دوره    اینکه  بیان  با  وی 
المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان 
کشور طی روزهای اخیر به میزبانی 
افزود:  شد،  برگزار  تبریز  دانشگاه 
ورزش های  المپیاد  برگزاری  برای 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  همگانی 
برنامه ریزی های  نیز  آتی  سال  برای 

الزم در حال انجام است.
اینکه حوزه  بیان  با  علی دوست 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  تربیت بدنی 
و  انسانی  نیروی  بخش های  در 
و  تقویت  نیازمند  ورزشی  امکانات 
توسعه است، تصریح کرد: یک سری 
تربیت بدنی  پرسنل  برای  شاخص ها 
دانشگاه ها در حال تعریف است که 

به زودی ابالغ خواهد شد.
وزارت  تربیت بدنی  مدیرکل 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
از  دانشگاه ها  استفاده  ضرورت 
تکمیل  برای  استانی  و  ملی  منابع 
تأکید  بزرگ  نیمه تمام  پروژه های 

کل  اداره  همچنین  گفت:  و  کرد 
پروژه های  برای  عمرانی  پروژه های 
اداره  و  ریال  میلیارد   ۲۰ سقف  تا 
برای  علوم  وزارت  تربیت بدنی  کل 
پروژه های زیر ۵ میلیارد ریال کمک 

حال دانشگاه ها هستند.
سرپرست  اسماعیل چمنی  دکتر 
به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
به ویژه  جامعه  در  ورزش  اهمیت 
ورزش  گفت:  دانشجویی،  جامعه 
را  انسان  سالمت  اینکه  بر  عالوه 
تضمین می کند، باعث افزایش انرژی 

و تقویت روحیه نیز می شود.
وی با بیان اینکه وجود امکانات 
محوطه  به ویژه  دانشگاه  در  ورزشی 
مهم  بسیار  دانشجویی  خوابگاه های 
است، افزود: ما نیز در دانشگاه محقق 
ویژه  توجه  موضوع  این  به  اردبیلی 
امکانات  می کنیم  تالش  و  داریم 

ورزشی موجود را افزایش دهیم.
و  فضاها  به  اشاره  با  چمنی 
محقق  دانشگاه  ورزشی  امکانات 
اردبیلی، گفت: استخر دانشگاه محقق 
پیشرفت  درصد   ۲۰ دارای  اردبیلی 
و  تکمیل  برای  که  است  فیزیکی 
ویژه  اعتبارات  نیازمند  آن  راه اندازی 

هستیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
همچنین به اختصاص اعتبارات الزم 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  توسط 
فناوری به توسعه فضاها و امکانات 
سالن  کف پوش  تعویض  و  ورزشی 
این  پسران  تربیت بدنی  یک  شماره 

دانشگاه تأکید کرد.
مدیرکل  ادامه  در  است  گفتنی 
تحقیقات  علوم،  وزارت  تربیت بدنی 
و فناوری از اماکن ورزشی دانشگاه 

محقق اردبیلی بازدید کرد.
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: دانشگاه محقق اردبیلی و حوزه 
علمیه اردبیل در حوزه های علمی و 

فرهنگی همکاری می کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۱۰ تیر در دیدار 
مدیر حوزه های علمیه استان اردبیل با 
وی، رسالت اصلی دانشگاه را آموزش 
و تربیت عنوان کرد و گفت: در همین 
و  فنی  سازمان  همکاری  با  راستا 
حرفه ای برنامه های فوق برنامه مهارتی 
و کارآفرینی در دانشگاه محقق اردبیلی 

اجرا خواهد شد.
وی به ضرورت همکاری دانشگاه 
محقق اردبیلی و حوزه علمیه اردبیل 
فرهنگی  و  علمی  حوزه های  در 
تأکید کرد و افزود: در همین راستا از 
پتانسیل ها و ظرفیت های حوزه علمیه 

استفاده خواهیم کرد.
چمنی با بیان اینکه از اولین روز 
حضور در پست سرپرستی دانشگاه 
به حفظ حرمت ها و  اردبیلی  محقق 
داشته ام،  ویژه  تأکید  اخالق مداری 
تصریح کرد: در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و تحقق بیانیه گام 
حضور  به  توجه  نیز  انقالب  دوم 
متخصص  و  انقالبی  مؤمن،  جوانان 
پست های  در  پیشکسوتان  کنار  در 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: تربیت دانشجویان در دانشگاه ها 
باید بر اساسی جهان بینی اسالمی انجام 

شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۳ مرداد در دیدار 
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان 
اردبیل و جمعی از دانشجویان بسیجی با 
بیان این مطلب افزود: در راستای عمل به 
منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی، تربیت نیروهای 
جوان و انقالبی در دانشگاه ها ضروری 

است.
حضور  به ضرورت  اشاره  با  وی 
دانشگاه  در  انقالبی  و  مؤمن  جوانان 
دغدغه های  راستای  در  کرد:  تصریح 
رهبری در حوزه فرهنگی، از مباحث 
و برنامه های فرهنگی و انقالبی حمایت 

ویژه ای خواهیم داشت.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
اظهار کرد: باید دانشجویانی تربیت کنیم 
که دین مدار، دین باور و دارای اخالق 

اسالمی باشند.
از  استفاده  به ضرورت  چمنی 
متخصصان فرهنگی در مسائل فرهنگی 
دانشگاه تأکید کرد و گفت: باتوجه به این 
مهم، قطعاً شاهد نتایج تحولی و مثبت در 

موضوعات فرهنگی خواهیم بود.
محمد  حجت االسالم والمسلمین 
بسیج  ناحیه  مسئول  فر  علمداری 

مدیریتی در دستور کار قرار دارد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی 
نوروزی مدیر حوزه های علمیه استان 
اردبیل نیز ضمن تبریک انتصاب دکتر 
دانشگاه  سرپرست  سمت  به  چمنی 
اینکه دانشگاه  بیان  با  محقق اردبیلی 
دانشگاه  عنوان  به  اردبیلی  محقق 
جدید  نسل  تربیت  در  استان  مادر 
نقش  اسالمی  انقالب  علمی  تراز 
نیازمند  گفت:  دارد،  مهمی  بسیار 
انقالبی علمی هستیم و این پتانسیل 

دانشجویی استان اردبیل هم گفت: بسیج 
)ره(  خمینی  امام  توسط  دانشجویی 
مقام  گوش به فرمان  و  شده  راه اندازی 

معظم رهبری است.
وی با بیان اینکه تربیت کادر تراز 
انقالب اسالمی و تقویت نقش آفرینی 
مختلف  عرصه های  در  دانشجویان 
مهم  محور  دو  انقالب  اساسی  و 
است،  دانشجویی  بسیج  فعالیت های 
جامع  طرح  راستا  همین  در  افزود: 
تربیتی بسیج دانشجویی در حال تدوین 

است.

در دانشگاه های ما وجود دارد که این 
انقالب را انجام دهند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها عالوه 
بر وظیفه آموزشی، وظیفه تربیتی نسل 
جوان را نیز بر عهده دارند، ادامه داد: 
در همین راستا تربیت یک نسل جدید 
علمی برای جامعه بسیار خطیر است؛ 
این  به  وابسته  کشور  آینده  چراکه 

تربیت است.
تقویت  ضرورت  به  نوروزی 
و  دانشجویان  میان  در  خودباوری 

بسیج  اینکه  بیان  با  فر  علمداری 
دانشجویی به دنبال بازی های سیاسی 
بودن  انقالبی  مالکش  صرفاً  و  نبوده 
و  مطالبه گری  کرد:  تصریح  است، 
برنامه های  از  نیز  ایجابی  کنشگرایی 

بسیج دانشجویی است.
عابدی  حجت االسالم والمسلمین 
ناحیه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
نیز  اردبیل  استان  دانشجویی  بسیج 
مقام  توصیه های  به  بر عمل  تأکید  با 
معظم رهبری در عرصه های فرهنگی 
و اجتماعی گفت: در شروع کار دولت 

ارتقای جایگاه علم در جامعه تأکید کرد 
که  کنیم  عمل  نحوی  به  باید  افزود:  و 
داشته  امید  کشور  آینده  به  دانشجویان 
انجام  علمی  اقدام  آینده  برای  و  باشند 

دهند.
مدیر حوزه های علمیه استان اردبیل 
با بیان اینکه تحول در اقتصاد، صنعت، 
کشاورزی و سایر حوزه ها نیازمند تحرک 
علمیه  حوزه  گفت:  است،  دانشگاه ها 
اردبیل آماده همکاری با دانشگاه محقق 

اردبیلی در حوزه های مختلف است.

انقالبی گام های مثبتی برداشته شده است، 
مقام  انتظارات  و  منویات  می رود  انتظار 
معظم رهبری در دانشگاه نیز موردتوجه 
جدی باشد و دانشجویان در تراز انقالب 

اسالمی تربیت شوند.
تربیتی  برنامه های  اینکه  بیان  با  وی 
در  دانشجویی  بسیج  توسط  اخالقی  و 
امید  افزود:  می شود،  برگزار  دانشگاه ها 
می رود باتوجه به بیانیه گام دوم انقالب، 
فرهنگی،  علمی،  عظیم  تحوالت  منشأ 
محقق  دانشگاه  در  سیاسی  و  اجتماعی 

اردبیلی باشیم.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و حوزه علمیه اردبیل در حوزه های علمی و فرهنگی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل تصریح کرد؛

ضرورت تربیت دانشجویان بر اساسی جهان بینی اسالمی

ضیافت اندیشه
 اساتید دانشگاه 

محقق اردبیلی در مشهد 
مقدس برگزار شد

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
از  اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
با  اساتید  اندیشه  ضیافت  دوره  برگزاری 
حضور  با  دینی  معرفت شناسی  مبانی  موضوع 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اساتید  از  نفر   ۲۵

مشهد مقدس خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسنی  عبداهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
با  اساتید  اندیشه  ضیافت  دوره  برگزاری  از 
حضور  با  دینی  معرفت شناسی  مبانی  موضوع 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اساتید  از  نفر   ۲۵
دکتر  تدریس  و  دینی  آموزه های  تبیین  هدف 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  روحی  ابوالفضل 
مشهد  در  روز  چهار  مدت  به  بهشتی  شهید 

مقدس برگزار گردید.
وی در مراسم افتتاحیه این دوره ضمن یادآوری 
ارزش، عظمت و ثواب زیارتی حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع(، به تشریح روز مباهله پیامبر گرامی 
نشانه  مباهله  آیه  گفت:  و  پرداخت  اسالم)ص( 
آشکاری  نشانه  و هم  است  اهل بیت)ع(  فضیلت 

برای پیامبر)ص( است.
آرمان های  تبیین  و  حفاظت  افزود:  حسنی 
انقالب اسالمی یکی از مهمترین وظایف اساتید و 
تنها مسیر رسیدن به جاودانگی والیت اهل بیت)ع( 

است.
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
از  هدف  داد:   ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
آشنایی  و  معرفت  کسب  دوره ها  این  برگزاری 
بیشتر با آموزه های دینی و افزایش بصیرت سیاسی 
و  اسالمی  زندگی  سبک  با  آشنایی  همچنین  و 
آموزه های الهی برای تعالی و ارتقای سطح زندگی 
و رشد فضائل اخالقی و رفتاری، ایجاد صمیمیت، 
افزایش همدلی و رشد بهره وری آموزشی و تربیتی 

در دانشگاه است.
علمی  هیات  عضو  روحی  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه شهید بهشتی مدرس دوره نیز بر اساس 
سرفصل های مصوب، در زمینه چیستی و خاستگاه 
دین، ضرورت دین الهی، روش صحیح فهم دین، 
دینی  فکری  روشن  و  دین  و  علم  دین،  و  عقل 

توضیحاتی ارائه داد.
گفتنی است اساتید حاضر در این دوره پیرامون 
و  پاسخ  و  پرسش  به  شده  مطرح  موضوعات 
تبادل نظر پرداختند. همچنین در این طرح عالوه بر 
برگزاری دوره های آموزشی و زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع(، برنامه های متنوع فرهنگی و فوق برنامه 

برگزار گردید.
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
مسائل  به  رسیدگی  برای  گفت: 
بازنشستگان، اداره بازنشستگان دانشگاه 

را راه اندازی می کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۵ مرداد در مراسم 
تکریم بازنشستگان دانشگاه با اعالم این 
خبر افزود: برای این اداره کارشناس و 
کارشناس مسئول تعیین می کنیم تا تمامی 

کارهای بازنشستگان را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تکریم همکاران 
بازنشسته وظیفه ما است، اضافه کرد: 
صراحتاً اعالم کرده ام که تمامی امتیازات 
رفاهی کارمندان، شامل بازنشستگان هم 

بشود.
بازنشستگان  اینکه  بیان  با  چمنی 
از  باید  داد:  ادامه  هستند،  ما  بزرگان 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی از 
صدور پروانه فعالیت موزه تاریخ علوم این 
دانشگاه توسط وزارت میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۲ مرداد با اعالم 
این خبر گفت: موزه تاریخ علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۴ با مجوز 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت 

هیات امنای دانشگاه تأسیس شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیات 
موزه های  کلیه  اینکه  بر  مبنی  وزیران 
کشور اعم از دولتی و خصوصی که 
میراث  وزارت  مجموعه  از  خارج 
فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
این  از وزارت تخصصی  باید  هستند 
بهره برداری  و  فعالیت  پروانه  حوزه 
داشته باشند، موزه تاریخ علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با تشکیل پرونده و 
امر  این  به  اقدام  اسناد و مدارک  ارائه 
نمود که پروانه فعالیت موزه در تاریخ 

در  که  بازنشستگان  ارزنده  تجارب 
حدود ۳۰ سال خدمت کسب کرده اند 

برای ارتقای دانشگاه استفاده بکنیم.
دکتر تقی اکبری سرپرست معاونت 
اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی هم 
در این مراسم گفت: بازنشستگان ویترین 

۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ توسط وزارت میراث 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
صادر و توسط اداره کل استان تحویل 

دانشگاه شد.
و  اهداف  از  کرد:  تصریح  چمنی 
مزایای اعطای پروانه رسمی از طرف 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری می توان به ساماندهی، ثبت 

آینده دانشگاه هستند.
خواسته ایم  اینکه  بیان  با  وی 
توسط  افراد  بازنشستگی  تسویه  فرم 
به صورت  یا  تکمیل  کارگزینی 
اتوماسیون انجام شود تا بازنشستگان 
افزود:  نشوند،  اذیت  مورد  این  در 

و حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی 
منقول اشاره کرد که در جهت حفظ و 
حمایت از موزه ها و اموال تاریخی و 
استفاده از خدمات تخصصی وزارت 
ارتباطات ملی و بین المللی  مربوط و 

موزه ها بسیار مفید است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
تاریخ  موزه  فعالیت های  به  اشاره  با 

بتواند  دانشگاه  بازنشستگان  کانون  اگر 
تعاونی راه اندازی کند، بخشی از کارهای 
برون سپاری دانشگاه را می توانیم به این 
طریق  این  از  تا  کنیم  واگذار  تعاونی 

درآمدزایی داشته باشند.
به  کمک  آماده  اینکه  بیان  با  اکبری 
بازنشستگان  قرض الحسنه  صندوق 
هستیم، اضافه کرد: تالش می کنیم بیمه 
هم  را  بازنشستگان  عمر  سرمایه گذاری 

فعال کنیم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی هم  و اجتماعی دانشگاه محقق 
گفت: هر یک از بازنشستگان، چهره های 

درخشان دانشگاه هستند.
در  بازنشستگان  کرد:  اضافه  وی 
و  بوده  دانشگاه  کمال یافتگان  حقیقت 

الگوی کارمندان هستند.

علوم این دانشگاه، گفت: این موزه طی 
هفت سال فعالیت خود، هفت سال پیاپی 
ترویج  برنده جایزه  و  برتر کشور  موزه 
علم جمهوری اسالمی ایران شده و در 
کمیته بین المللی موزه ها و مجموعه های 
و  ثبت  نیز   UMAC دنیا  دانشگاهی 

اطالعات آن ارائه شده است.
علوم  تاریخ  موزه  داد:  ادامه  وی 
در حال حاضر  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دارنده بیش از ۴۶ هزار قطعه آثار موزه ای 
اعم از تجهیزات فنی، کتب تاریخی علمی، 
اسناد علمی، نمونه های تخصصی، هدایا و 

یادبودها و عکس و موارد مشابه است.
تاریخ  چمنی خاطرنشان کرد: موزه 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی از موزه های 
بسیار فعال استان و همچنین موزه های 
دانشگاهی کشور بوده و عضو مؤسس 
اتحادیه موزه های دانشگاهی وزارت علوم 
بوده و در حال انجام فعالیت های علمی، 
پژوهشی و گردآوری در بحث علوم و 
فنون و افتخارات علمی استان اردبیل است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تکریم بازنشستگان دانشگاه؛

اداره بازنشستگان دانشگاه را راه اندازی می کنیم

سرپرست دانشگاه خبر داد:

صدور پروانه فعالیت موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی از وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در جلسه با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل:

باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با 
معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

دانشگاه ها باید برای اعتالی 
علمی کشور همت مضاعف 

داشته باشند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاه ها 
باید برای اعتالی علمی کشور همت مضاعف و کار 

مضاعف داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۲ مرداد در دیدار با معاون فرهنگی، مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری و برخی مدیران دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل با بیان این مطلب افزود: اعتالی 
کشور وظیفه همه افراد جامعه است بنابراین همه اقشار 
در هر جایگاهی که هستند باید در این زمینه بکوشند.

وی اضافه کرد: تعامل و هم فکری دانشگاه های 
استان جزو برنامه های ما است تا بتوانیم بیش ازپیش 
و  اساتید  دانشگاه ها،  پنهان  و  پیدا  ظرفیت های  از 

دانشجویان در زمینه های مختلف بهره مند شویم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: هر یک 
از دانشگاه های استان در زمینه فعالیتی خود کارهای 

ماندگاری انجام می دهند که باید به آنها ببالیم.
چمنی اضافه کرد: دستاورد دانشگاه ها باید در 
جامعه خود را نشان بدهد به همین دلیل دانشگاه 
و  سیاست گذاران  موردتوجه  امروز  جامعه محور 

تصمیم گیران است.

برگزاری  آزمون عملی 
کنکور سراسری کارشناسی 
علوم ورزشی در دانشگاه 

محقق اردبیلی

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 
کنکور  عملی  آزمون  برگزاری  از  اردبیلی  محقق 
سراسری کارشناسی علوم ورزشی در دانشگاه محقق 

اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد 
نریمانی با اعالم این خبر افزود: در این آزمون دکتر 
محسن برغمدی نماینده تام االختیار دانشگاه و دکتر 
رضا فرضی زاده سرپرست اجرایی بخش پسران و 
دکتر ماهرخ دهقانی سرپرست اجرایی بخش دختران 

این آزمون بودند.
وی با بیان اینکه این آزمون به صورت جداگانه 
برای دختران و پسران برگزار شد، تصریح کرد: فقط 
داوطلبان استان اردبیل در این آزمون شرکت کردند که 
۳۱۵ نفر آنها پسران و ۳۴۴ نفر دختران بودند و ۹۵ نفر 

عوامل اجرایی این آزمون بودند.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
گفت: همه ما باید ادامه دهنده راه شهدا و 

ایثارگران باشیم.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر اسماعیل چمنی ۲ مرداد در جلسه 
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه 
به  چقدر  هر  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
خانواده شهدا و ایثارگران خدمت کنیم باز 
هم نمی توانیم ایثارگری ها و فداکاری های 

آنها را جبران کنیم.
وی گفت: باید برای دانشجویان شاهد 
و ایثارگر برنامه های خانوادگی اجرا کنیم تا 
به همراه خانواده ها در این برنامه ها حضور 

داشته باشند.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: به دلیل اینکه استاد راهنمای دانشجویان 

شاهد و ایثارگر بوده ام، اشرافیت کاملی به 
مشکالت این دانشجویان دارم و برای رفع 

این مشکالت برنامه های مختلفی داریم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 

و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی هم در 
این جلسه گفت: برنامه های مختلفی برای 
ایثارگر در دانشگاه  دانشجویان شاهد و 

محقق اردبیلی اجرا می کنیم.
وی با بیان اینکه اصل بر تربیت انسان 
واال در دانشگاه است، ادامه داد: تمام وجود 

ما مدیون شهدا و ایثارگران است.
داور نوری مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اردبیل هم در این جلسه 
گفت: برای پیگیری امور دانشجویان شاهد 
و ایثارگر بهتر است که کمیته ای تشکیل 

شود.
امور  و  بنیاد شهید  کرد:  اضافه  وی 
اجرای  در  مشارکت  آماده  ایثارگران 
برنامه های دانشگاه در حوزه دانشجویان 

شاهد و ایثارگر است.
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دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی از ورود موفقیت آمیز این 
دانشگاه به رتبه بندی موضوعی شانگهای 
۲۰۲۲ و کسب رتبه ۱ کشور در رشته 

مهندسی مواد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر داود سیف زاده اول مرداد از ورود 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  موفقیت آمیز 
شانگهای  موضوعی  رتبه بندی  به 
نظام  داد و گفت:  بار خبر  اولین  برای 
معتبرترین  از  که  شانگهای  رتبه بندی 
سال  در  است،  رتبه بندی  نظام های 
 ۵۴ در  را  جهان  دانشگاه های   ۲۰۲۲
رشته مختلف در ۵ حوزه موضوعی کلی 
رشته(،  مهندسی)۲۲  حوزه های  شامل 
علوم طبیعی)۸ رشته(، علوم زیستی)۴ 
رشته(، علوم پزشکی)۶ رشته( و علوم 
ارزیابی قرار  اجتماعی)۱۴ رشته( مورد 

داده است.
وی افزود: خوشبختانه نه تنها اسم 
بار  اولین  اردبیلی برای  دانشگاه محقق 
در جمع ۳۴ دانشگاه ایرانی حاضر در 
این رتبه بندی به چشم می خورد، بلکه 

این دانشگاه موفق شده است در رشته 
 Materials( مهندسی مواد و مهندسی
)Science and Engineering

که یکی از رشته های حوزه موضوعی 
مهندسی می باشد، حائز رتبه فاخر اول در 
بین دانشگاه های ایرانی و رتبه ۳۰۱-۴۰۰ 
در بین دانشگاه های جهان شود که جای 

بسی افتخار دارد.
نظام  کرد:  تصریح  زاده  سیف 
 ۲۰۲۲ سال  در  شانگهای  رتبه بندی 

هزار   ۵ به  مربوط  اطالعات  مجموعاً 
و  بررسی  را  دنیا  سراسر  از  دانشگاه 
یک هزار و ۸۰۰ دانشگاه برتر را که از 
بازه  در  علمی  تولیدات  تعداد  حداقل 
 Web پایگاه  در   ۲۰۱۶-۲۰۲۰ زمانی 
of Science برخوردار بوده اند، حائز 
شرایط حضور در رتبه بندی تشخیص 

داده است.
دانشگاه  فناوری  معاون پژوهش و 
نظام  کرد:  خاطرنشان  اردبیلی  محقق 

رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۲ از ۵ 
 Q۱ شاخص کلی شامل تعداد مقاالت
تأثیر استنادی  در هر حوزه موضوعی، 
نرمال شده دانشگاه در هر حوزه، نسبت 
تعداد مقاالت بین المللی دانشگاه به تعداد 
کل مقاالت دانشگاه، تعداد مقاالت در 
نشریات برتر هر حوزه و تعداد برندگان 
جوایز مشهور بین المللی برای رتبه بندی 
استفاده کرده است  دانشگاه های جهان 
که وزن آماری هر کدام از این شاخص ها 
متناسب با نوع حوزه موضوعی متغیر بوده 

است.
وی ضمن تبریک این موفقیت بزرگ 
کسب شده به جامعه دانشگاهی و نیز 
تقدیر و تشکر از تالش های شبانه روزی 
اساتید، کارشناسان و دانشجویان فعال در 
عرصه پژوهش و فناوری و حمایت های 
نهادهای استانی و ملی، اظهار امیدواری 
و  حمایتی  سیاست های  اتخاذ  با  کرد: 
تشویقی گسترده، تالش خواهد شد تا 
روند رو به رشد حضور و ارتقای جایگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی های 

ملی و بین المللی ادامه دار باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ورود موفقیت آمیز دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۲ 
و کسب رتبه ۱ کشور در رشته مهندسی مواد

پیام تبریک
انتصاب جناب آقایان دکتر تقی اکبری به عنوان معاون اداری و مالی، دکتر عادل آزاددل به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، خاقان آزاد به عنوان مدیر اداری، دکتر 
عبدالمجید دژم خوی به عنوان مدیر برنامه ریزی، آموزش های آزاد و مجازی، دکتر مهدی اسکندرزاده اصل به عنوان رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی، دکر 
نعمت هدایت به عنوان رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری، دکتر جعفر سلمان زاده به عنوان رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی، دکتر هادی غائبی به 
عنوان رئیس دانشکده فنی و مهندسی، دکتر علیرضا قنبری به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر بهرام ایمانی به عنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی، دکتر 
هوشیار ایمانی به عنوان سرپرست دانشکده فناوری های نوین نمین و سید موسی ستاری به عنوان سرپرست روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی را تبریک عرض نموده و از 
خدمات دکتر معرفت سیاه کوهیان، دکتر فرشاد کیوان بهجو، سیدناصر هاشمی، دکتر بهرام فتحی، دکتر مهدی داوری، دکتر برومند صالحی، دکتر مهدی محب الدینی، دکتر 

امین قلیزاد، دکتر علی اشرف سلطانی، دکتر محمد حسن زاده، دکتر فرزاد صداقتی و احد اقبالی مسئوالن سابق حوزه های فوق قدردانی می شود.
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر حبیب مارالیان، عابد غضنفری، داور یوسف پور، صابر عبدایمانی، دکتر جعفر اعظمی و اختیار شمشیری و سرکار خانم دکتر مرجان عابدی
 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

طرح خطرسنجی بیماری های غیر واگیر 
در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
بهداشت،  مرکز  رئیس  اصل  قنادی  فاطمه 
درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی ۱۲ مرداد از اجرای طرح خطرسنجی 
محقق  دانشگاه  در  واگیر  غیر  بیماری های 
اردبیلی خبر داد و گفت: این طرح در راستای 
تحقق رویکرد سالمت همه جانبه انسان با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار 

شد.

چگونگی  طرح  این  در  افزود:  وی 
کنترل وزن، فعالیت بدنی، مصرف دخانیات، 
سالمت روان و خطرسنجی بیماری های قلبی 
و سرطان های مهم زنان مورد بررسی گرفته 

است.
این  کرد:  امیدواری  اظهار  اصل  قنادی 
اقدام گامی مؤثری در جهت ارتقای سالمت 
دانشگاهیان عزیز بوده و نتایج آن بتواند در 
اجرای خود مراقبتی سازمانی و ایجاد محیط 
کار سالم و ارائه خدمات پیشگیری، تشخیص 

و درمان بیماری ها کمک نماید.

اجرای طرح خطرسنجی بیماری های غیر واگیر در دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با 
مدیران کل ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی 

در اردبیل:

دانشگاه محقق اردبیلی 
پتانسیل باالیی برای رفع 

مشکالت استان دارد

این  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
دانشگاه پتانسیل باالیی برای ارائه راهکارهایی جهت 

رفع مشکالت استان را دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۸ مرداد در دیدار با مدیران کل ادارات تابعه 
وزارت جهاد کشاورزی در استان اردبیل با بیان این 
مطلب افزود: حدود ۳ هزار نفر دانشجو در مقطع 
در  دانشجوی  نفر  و حدود ۶۰۰  ارشد  کارشناسی 
مقطع دکتری این دانشگاه تحصیل می کنند که می توان 
و  مشکالت  بررسی  برای  را  آن ها  پایان نامه های 

راهکارهای رفع آن هدایت کرد.
وی با بیان اینکه باید کارگروه مشترک بین دانشگاه 
و ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، 
افزود: این کارگروه می تواند موضوعات و مشکالت 
ادارات مربوطه را احصا کرده و برای رفع آن اقدامات 

پژوهشی و تحقیقاتی انجام دهند.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: ادارات 
استان، دانشگاه را خانه خود بدانند و از ظرفیت های این 

مرکز علمی به نحو احسن استفاده کنند.
جهاد  مدیرکل  دیدار  این  در  می شود  یادآور 
کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل دامپزشکی 

و برخی مسئوالن دیگر استانی حضور داشتند.

مدیر مسئول:  دکتراسماعیل چمنی
سردبیر:  دکتریونس پور بیرامی هیر
دبیرتحریریه:  موسی ستاری سادات

صفحه آرائی: ارسالن زادخاک
هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری  
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