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رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه 
خوابگاهی۲۵۰  ظرفیت  با  کشور   های 
هزار دانشجو سالتحصیلی جدید را شروع 

خواهند کرد.
دکتر مسعود گنجی ۱۸ شهریور در 
گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره 
معاونان  نشست  هفتادمین  برگزاری  به 
آموزش  مراکز  دانشگاه ها و  دانشجویی 
عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: دانشگاه  
خوابگاهی۲۵۰  ظرفیت  با  کشور  های 
ظرفیت  هزار   ۲۱۶ که  دانشجویی  هزار 
از آنها با مالکیت دولتی و ۳۴ هزار نفر 
است،  خودگردان  و  استجاری  بصورت 

آزمایشگاه معتمد محیط زیست در 
بخش هوا و صدا  با حضور مدیرکل 
دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه 

محقق اردبیلی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پژوهش  معاون  زاده  سیف  داود  دکتر 
اردبیلی ۱۹  محقق  دانشگاه  فناوری  و 
آزمایشگاه  افتتاح  مراسم  در  شهریور 
معتمد محیط زیست در بخش هوا و 
صدا در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست 
در بخش هوا و صدا  اواخر مرداد ماه 
سالجاری توسط سازمان حفاظت محیط 

زیست صادر شده است.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 

سالتحصیلی جدید را شروع خواهند کرد 
که در این رابطه، نقش معاونان دانشجویی، 
قابل تقدیر و تشکر می  باشد و امیدوارم 

اولین و تنها دانشگاه استان اردبیل است 
که مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست 

را کسب نموده است.
اهداف  از  کرد:  تصریح  سیف زاده 

آزمایشگاه،  این  راه اندازی  مزایای  و 
ارتقاء و توسعه آزمایشگاه های معتمد 
استان توسط  محیط زیست در سطح 
سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش 

هزینه های جاری واحدهای صنعتی و 
غیرصنعتی استان، رونق اقتصادی و نیز 
ارتقای  بومی،  افراد  برای  اشتغال زایی 
کنترلی  نظارت های  و  پایش   وضعیت 
در صنایع مستقر در سطح استان از نظر 
بصورت  محیطی  زیست  آلودگی های 

مطلوب و ضابطه مند است.
رئیس  پور  قاسم  حسن  مهندس 
استان  سازمان حفاظت محیط زیست 
این  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  نیز  اردبیل 
سازمان با دانشگاه محقق اردبیلی در زمینه 
های مختلف علمی و پژوهشی، گفت: 
با افتتاح آزمایشگاه معتمد محیط زیست 
در بخش هوا و صدا، امیدواریم دانشگاه 
برای زمینه های آب، خاک و فاضالب نیز 

اقدام کند.

با درایت معاونان بدون هیچگونه مشکلی 
یک بازگشایی تاریخی و نمونه ای صورت 

گیرد.
وی با اشاره به چالش های احتمالی 
الزم  اعتبار  تخصیص  گفت:  رو،  پیش 
از سوی سازمان برنامه و بودجه یکی از 
مواردی است که کلیه مسئولین کشور باید 
بدان توجه جدی کنند تا تخصیص منابع به 
اندازه و به موقع به دانشگاه ها داده شود تا 
خیال برنامه ریزان در دانشگاه آسوده شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری افزود: صندوق 
رفاه دانشجویان، سهم دانشجویان از قیمت 
غذای دانشجویان و اجاره بهای خوابگاه 
های دانشجویی را بطور منطقی بررسی 

و تعیین کرده است و به دانشگاه ها ابالغ 
برای  امیدواریم  بطوریکه  است؛  نموده 
دانشجویان دغدغه  ای از این بابت ایجاد 
نشود و از طرفی میزان وام  های تحصیلی 
را طوری افزایش داده است تا مشکالت 

احتمالی دانشجویان به حداقل برسد.
و  مسائل صنفی  به  اشاره  با  گنجی 
رفاهی به معاونان دانشجویی دانشگاه  ها 
سازمان  مجموعه  و  دولت  داد  اطمینان 
برنامه و بودجه، سازمان امور دانشجویان 
جلسات  دانشجویان  رفاه  صندوق  و 
هماهنگی متعددی را برگزار کرده  اند و 
ارائه  و  بررسی  را  مختلف  راهکارهای 
کرده  اند تا دانشجویان مشکالت صنفی و 

معیشتی کمتری داشته باشند .

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

دانشگاه  های کشور با ظرفیت خوابگاهی۲۵۰ هزار دانشجو سالتحصیلی جدید را شروع خواهند کرد

افتتاح آزمایشگاه معتمد محیط زیست در بخش هوا و صدا در دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی  به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تاکید کرد:

ترغیب و تشویق دانشجویان دانشگاه  برای حضور 
پررنگ در عرصه تولید دانش بنیان

نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه اردبیل:

هیچ کرامتی برای انسان 
مثل علم نیست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: 
هیچ کرامتی برای انسان مثل علم نیست.

آیت اهلل  دانشگاه،  عمومی  روابط   گزارش  به 
سید حسن عاملی ۱۳ شهریور در برنامه حامیم در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: مقام 
معظم رهبری روی فعالیت های دانش بنیان حساب 

بازکرده اند.
وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی باید خروجی 
داشته باشد، تصریح کرد:  اینکه ملت ایران با این  همه 
جنگ روانی زمین نخورده است، شاهکار کار تربیتی 

است.
حجت االسالم  و المسلمین عبداهلل حسنی رئیس 
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: در این 
برای  مهارتی  آموزشی و  طرح سه درس معرفتی، 

شرکت کنندگان ارائه می شود.
وی اضافه کرد: جهاد تبیین، پاسخ به شبهات، 
جریان شناسی و ... از دروس معرفتی، مهارت های 
ارتباط مؤثر، مدیریت زمان و ... دروس مهارتی این 

طرح هستند.

مقام معظم رهبری:
دانشگاه است که مدیران و 

سیاسیون و مهندسان آینده کشور 
را تربیت می کند.
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هفتادمین نشست معاونان دانشجویی 
به  کشور  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها 
طی  اردبیلی  محقق  دانشگاه  میزبانی 
روزهای ۱۶، ۱7 . ۱۸ شهریور برگزار شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم 
و رئیس سازمان امور دانشجویان در این 
نشست گفت: همه دانشگاه های کشور در 
تالش هستند که ضعف ها و کمبودهای 
احتمالی را مرتفع کنند تا دانشجویان بعد 
از دو سال دوری از دانشگاه به دلیل کرونا 

با مشکل خاصی مواجه نشوند.
کرونا  دلیل  به  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجویان حدود ۲ سال از دانشگاه دور 
دانشجویان  بیشتر  کرد:  تصریح  بودند، 
هنوز  کرونا  مسائل  دلیل  به  دانشگاه ها 
به معنای واقعی کلمه تجربه دانشجویی 

ندارند.
بیشتر  داد:  ادامه  مسئول  این 
 ۱۴۰۰ و   ۹۹ ورودی های  دانشجویان 
دلیل  به  که  هستند   ۸۰ دهه  متولدین 
تحوالت جامعه و خانواده های تک یا دو 
فرزندی تمایالت و گرایش های متفاوتی 
دارند و شاید مجموعه صنفی با تمایالت 

آنها منطبق نیست.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 
این  اینکه  به  اشاره  با  دانشجویان  امور 
دانشجویان در یک سطح رفاهی خاصی 
بزرگ شده اند که اثر آن در دانشگاه ها، 
خوابگاه ها و سلف ها دیده خواهد شد، 
ادامه داد: تک فرزندی سطحی از فردگرایی 
را در این افراد به وجود آورده اما آنها در 
دانشگاه زندگی جمعی را تجربه خواهند 
کرد و ممکن است با تعارضاتی مواجه 

شوند.
فردگرایی،  کرد:  اظهار  پور  داداش 

در  را  اجتماعی  و  فردی  مهارت های 
دانشجویان تضعیف کرده و تاب آوری 
کرد:  اظهار  است،  داده  کاهش  را  آنها 
انرژی در این نسل زیاد است و صراحت 
بلند  با صدای  و  دارند  بیشتری  لهجه 
مطالبات خود را بیان می کنند بنابراین 
را  خود  دانشجویی  معاونت های  باید 
آماده کرده و تاب آوری خود را باال ببرند.
وی با بیان اینکه بحث تغذیه یکی 
آن  به  باید  که  است  مواردی  از  دیگر 
دقت کرد زیرا به دلیل حذف ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی قیمت تغذیه افزایش یافته 
زمینه  این  در  می کنیم  تالش  و  است 
تهیه  در  دانشجویان  که  کنیم  کاری 
تغذیه دچار مشکل نشوند، گفت: یکی 
از راه های پیشنهادی این است که منابع 
تغذیه را در اختیار دانشجویان قرار دهیم 
تا خودشان اقدام به تهیه غذا کنند که در 
این صورت تنوع غذایی ایجاد می شود 
اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ 

نشده است.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 
امور دانشجویان بیان کرد: متوسط پوشش 
خوابگاهی در دانشگاه های کشور حدود 
۳7 درصد است که در برخی دانشگاه ها 
دانشگاه های درحال توسعه  به خصوص 
این میزان پایین است بنابراین ممکن است 
مواجه  چالش  با  دانشگاه ها  برخی  که 
شوند اما تالش می کنیم قبل از بازگشایی 

دانشگاه ها این مسئله را مرتفع کنیم.
دانشجویان  اذعان کرد:  پور  داداش 
به مانند فرزندان و خانواده های ما هستند 
با  دقیق  و  شده  حساب  باید  بنابراین 
را  آنها  چالش های  و  کرده  رفتار  آنها 

چالش های خود بدانیم.
دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر 

علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان 
دانشجویان،  از  استقبال  گفت:  هم 
مسائل خوابگاه و تغذیه آنها در زمان 
بازگشایی دانشگاه ها باید به صورت ویژه 

موردتوجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ارتباط چهره به چهره 
با دانشجویان و مهربانی با آنها حیاتی 
فعال سازی  کرد:  تصریح  است، 
صندوق های همیاری و صندوق رفاه و 
در کنار آنها توجه به نیازها و خواست های 
دانشجویان باید در دستور کار دانشگاه ها 

قرار بگیرد.
به ضرورت  اشاره  با  پور  داداش 
فعال سازی مراکز ورزشی در دانشگاه ها 
بیان کرد: در برخی از دانشگاه ها مراکز 
خوب ورزشی وجود دارد و باید از آنها 
حداکثر استفاده را بکنند تا بتوانند اوقات 

فراغت دانشجویان را پر کنند.
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 
موضوع  کرد:  اظهار  دانشجویان  امور 
مهارت دانشجویی دغدغه ای است که 

باید همه ما به آنها توجه کنیم.
رستمی  مصطفی  حجت االسالم 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های کشور هم در این  نشست 
گفت: باید برای خدا کار کرد؛ زیرا یکی از 
ویژگی های کار جهادی، کار کردن برای 
خدا است و کاری که برای خدا نباشد، 

جهاد نیست.
وی با بیان اینکه انسان باید در محل 
خدمت خود با تمام توان کار کند و این 
یکی از ویژگی های کار جهادی است، 
مأموریت  شما،  مأموریت  کرد:  اضافه 

حسینی است.
به  اهل بیت  اینکه  بیان  با  رستمی 
فکر رفاه مردم بودند، ادامه داد: در مسیر 

خداوند، هر کسی با نیت صالح قدم بردارد 
برای او اجر نوشته می شود.

دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این همایش گفت: این 
دانشگاه دارای ۹ دانشکده، ۳۹۵ نفر عضو 
هیئت علمی، حدود ۳۲۰ نفر کارمند و حدود 

۱۲ هزار نفر دانشجو دارد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی دختر و ۴۰ درصد 
پسر هستند، اضافه کرد: پوشش خوابگاهی 
دانشجویان در این دانشگاه حدود ۲۰ درصد 

است.
دانشگاه محقق  اینکه  بیان  با  چمنی 
اردبیلی در بین ۲۵ دانشگاه جامع کشور 
بر اساس رتبه بندی isc قرار دارد، اظهار 
کرد: این دانشگاه نیروی انسانی توانمندی 
رئیس  گنجی   مسعود  دکتر  که  دارد 
این  از  یکی  دانشجویان  رفاه  صندوق 
نیروها است که از ۱۳۳ رشته کارشناسی 
دانشگاه حدود ۱۰۰ رشته و از ۶۸ رشته 
دکتری دانشگاه حدود ۵۰ رشته در زمان 
ریاست وی ایجاد شده و حدود ۳۰ هزار 
مترمربع هم به مجموع زیربنایی دانشگاه 

اضافه کرده است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: با حضوری شدن کالس ها، دانشگاه ها 
از مهرماه با دو مسئله تغذیه و خوابگاه مواجه 
می شوند که باید در این زمینه چاره اندیشی 

کنند.
سردار ناصر دستاری جانباز قطع نخاعی 
باالی 7۵ درصد استان اردبیل هم در این 

نشست به خاطره گویی پرداخت.
این  در  حاضر  اعضای  است  گفتنی 
نشست، با حضور در گلزار شهدای گمنام 
این دانشگاه، به شهدای گمنام دانشگاه ادای 

احترام کردند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در پیامیبه میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛
 به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 

تاکید کرد:

ترغیب و تشویق دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی برای 
حضور پررنگ در عرصه تولید 

دانش بنیان

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به ترغیب و 
تشویق دانشجویان این دانشگاه برای حضور پررنگ 

در عرصه تولید دانش بنیان تاکید کرد.
اسماعیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
چمنی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت 

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هر ساله شروع سال تحصیلی جدید نوید از تجدید 
همت اساتید، کارمندان و دانشجویان برای گسترش 
محافل علم و معرفت، ارتقای توانمندی ها و شکوفایی 

استعدادها دارد.
مهر ماه، ماه گشایش درهای علم و دانش به روی 
دانشجویان است، ماهی که در آن دانشجویان برای 
یک سال سرنوشت ساز برنامه ریزی کرده و برای 
روزهای خوب و آینده ای امیدوار کننده آستین همت 

باال می زنند.
در چنین شرایطی دانشگاه مسئولیت سنگینی بر 
دوش دارد که باید به این مسئولیت ها جامه عمل 
بپوشاند زیرا از یک طرف باید در راستای بیانیه 
تاریخی و سرنوشت ساز گام دوم انقالب اسالمی 
حرکت کرده و مسیر عملیاتی شدن این بیانیه را 
هموار کند و از طرف دیگر جوانان مومن در تراز 
انقالب اسالمی تربیت کند، مسئولیت دیگر دانشگاه 
ترغیب و تشویق دانشجویان برای حضور پررنگ 
در عرصه تولید دانش بنیان است و این مسئولیت 
ها با برنامه ریزی دانشگاه، تالش کارکنان خدوم و 

اراده پوالدین دانشجویان به منصه ظهور می رسد.
دانشگاه محقق اردبیلی هم با نگاه ژرف اندیشانه 
چشم انداز خود را در هر سه زمینه تدوین کرده و در 
حال پیاده سازی آنها است و امیدواریم بتوانیم از پس 
این مسئولیت سنگین در قبال آینده سازان مملکت 
و میراث داران انقالب اسالمی برآئیم، در این راستا 
به دنبال برگزاری دوره های آموزشی مهارتی هستیم 
تا دانشجویان با حضور در این دوره ها، مهارت های 
جدیدی برای اشتغال آفرینی یاد گرفته و وارد بازار کار 

و تولید شوند.
جمهوری  مقدس  نظام  سرباز  عنوان  به  بنده 
اسالمی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی ضمن تبریک 
آغاز هفته دفاع مقدس، به روح پاک شهدا درود می 
فرستم و آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشجویان و 
خانواده بزرگ دانشگاهیان تبریک می گویم. امیدوارم 
دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم 

آباد.
ان شاءاهلل

هفتادمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور برگزار شد
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اطالع  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
رسانی دانشگاه محقق اردبیلی کسب 
رتبه دوم منطقه ۳ آمایش آموزش عالی 
ثبت  در  دانشگاه  این  توسط  کشور 
پیشنهاده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حبیب شهبازی شیران با اعالم این خبر 
گفت: بنا بر اعالم پژوهشگاه علوم و 
»ایرانداک«،  ایران  اطالعات  فناوری 
ثبت  بیشترین  دارای  دانشگاه های 
پیشنهاده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ 
در مناطق آمایش آموزش عالی کشور 
معرفی شدند که بر این  اساس، در منطقه 
۳ آمایش آموزش عالی کشور، دانشگاه 
پیشنهاده،  ثبت  شمار   ۱۱۴۰ با  تبریز 
با 7۵۴ شمار  اردبیلی  دانشگاه محقق 
ثبت پیشنهاده، دانشگاه ارومیه با ۶۳۹ 
شمار پیشنهاده، دانشگاه زنجان با ۳7۵ 
شمار پیشنهاده و دانشگاه صنعتی سهند 
با ۲۲۶ شمار پیشنهاده رتبه  های اول تا 
پنجم ثبت پیشنهاده را در بین دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی منطقه مذکور 

به دست آورده اند.
وی افزود: بر پایه قانون پیشگیری و 
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 
سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسالمی و 
آئین  نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۸ 

هیئت وزیران، همه دانشگاه  ها، پژوهشگاه  
عالی،  آموزش  مؤسسه  های  و  ها 
پژوهشی و فناوری کشور باید تمام  متن 
پیشنهاده ها)پروپوزال ها( و پایان  نامه ها 
و رساله  های)پارساهای( دانشجویان و 
تکمیلی  تحصیالت  دانش آموختگان 
خود را که بدون طبقه بندی هستند، در 
سامانه  های پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران )ایرانداک( همانندجویی 

و ثبت کنند.
شهبازی تصریح کرد: برای انجام 

ثبت  ملی  ایرانداک»سامانه  قانون،  این 
پایان نامه، رساله، و پیشنهاده« را در نشانی 
 SABT.IRANDOC.AC.IR
راه اندازی کرده است که در شش ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰ روی هم ۴۵۵ مؤسسه با 
آن همکاری داشته  و نزدیک به ۵7 هزار 
پارسا و بیش از ۳۱ هزار پیشنهاده را در 

آن ثبت کرده اند.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اردبیلی  دانشگاه محقق  اطالع  رسانی 
تصریح کرد: از آبان سال ۱۳۹۵ تا پایان 

اردبیلی،  نیز دانشگاه محقق  سال ۱۳۹۹ 
میان  در  را  پیشنهاده  ثبت  نخست  رتبه 
علوم،  وزارت  به  وابسته  مؤسسه   ۱۰۳
تحقیقات و فناوری کسب کرده و حایز 
عنوان نخست کشور زیربخش هزینه کرد 
برای منابع داخلی در سال تحصیلی ۹۹-
۱۳۹۸ در میان ۲۲۶ کتابخانه دانشگاه ها و  
پژوهشگاه های زیرپوشش وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و در بین ۲۸۲ کتابخانه 
زیر پوشش سامانه آمار کتابخانه ها گردیده 

است.

رئیس کتابخانه مرکزی و اطالع رسانی دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه دوم منطقه ۳ آمایش آموزش عالی کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی 
در ثبت پیشنهاده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

انتصاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 

رئیس پارک علم و فناوری 
استان اردبیل

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
دکتر یوسف عباس پور عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی 
دکتر محمدعلی زلفی کل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
دکتر یوسف عباس پور عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل 

منصوب شد.
در متن حکم انتصاب دکتر محمد علی زلفی گل خطاب 
به دکتر یوسف عباس پور رئیس پارک علم و فناوری استان 

اردبیل آمده است:
با سالم و احترام؛

پس از حمد خدا، درود و صلوات بر محمد و آل محمد 
)ص(، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی  و 
با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری،  به 
موجب این حکم به مدت ۴ سال به سمت رئیس پارک علم 

و فناوری استان اردبیل منصوب می شوید.
امید است با توجه به ر اهبردهای اساسی دولت مردمی  
نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری  
به ویژه  توسعه پارک و مراکز رشد و حل مشکالت پیش 
روی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارک ایفا 

نمایید.
انتظار می رود موارد ذیل در اولویت کارهای اجرایی 

جنابعالی قرار گیرد:
تعامل و تکامل هم افزا با استانداری، دانشگاه ها و سایر 

دستگاه های اجرایی، صنایع خصوصی و دولتی
به منظور  ایجاد زیرساخت های مناسب برای پارک 
ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز توسعه کسب و کار 

شرکت ها و واحدهای فناور
بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری برای ظهور و 

بروز نوآوری
ارتقای زیست بوم  ایفای نقش مؤثر در  مشارکت و 

نوآوری و فناوری منطقه
طراحی ساز و کار الزم جهت تربیت نیروی انسانی 
متخصص در سطوح و حوزه های مختلف مورد نیاز پارک 

علم و فناوری
ایجاد  برای  بیکاری و تالش  به معضل  توجه ویژه 
طرح های اشتغال زایی دانش بنیان و تغییر فرهنگ کارجوئی 

به کار آفرینی
تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و 

دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری های نوظهور
 بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و غیردولتی 

در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان
ایجاد  و  پارک  گرایی  ماموریت  جهت  در  تالش   

قطب های فناوری
 سیاست گذاری، برنامه ریزی و جذب فن آموز، دستیار 

و پسادکتری فناوری
 مهندسی پروژه های کالن فناوری و تبدیل آنها به ریز 
پروژه ها و واگذاری آنها به شرکت های دانش بنیان جهت 

اجرا
امید است با استعانت از خدای سبحان، درایت جنابعالی 
و همکاری و همراهی با سایر رؤسای دانشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و 

فناوری و ارتقای عملکرد این حوزه ایفا نمایید.
گفتنی است دکتر یوسف عباسپور گیالنده متولد  ۱۳۵۶، 
های  ماشین  مکانیک  مهندسی  دکتری تخصصی  دارای 
کشاورزی از دانشگاه تهران  و استاد دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی است، از سوابق اجرایی 
وی می توان به فعالیت به عنوان مدیر گروه مهندسی ماشین 
و   کشاورزی  دانشکده  آموزشی  معاون  کشاورزی،  های 

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اشاره کرد.

با حضور دکتر هاشم داداش پور 
سازمان  رئیس  و  علوم  وزیر  معاون 
امور دانشجویان و دکتر مسعود گنجی 
دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
خوابگاه دانشجویی ۱۴ واحدی متأهلی 

دانشگاه محقق اردبیلی کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور 
دانشجویان ۱7 شهریور در این مراسم 
گفت: باید برای جذب بیشتر خیرین 
جهت ساخت خوابگاه ها برنامه ریزی 

کنیم.
دکتر هاشم داداش پور با بیان اینکه 
مترقی  قانون  قانون جوانی جمعیت، 
است، اضافه کرد: دکتر چمنی حرکات 
خوبی در دانشگاه محقق اردبیلی شروع 
خواهد  خوبی  ثمره  که  است  کرده 

داشت.
دکتر مسعود گنجی رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان هم گفت: دانشگاه ها 

نیازمند خوابگاه متأهلی هستند.
وی با بیان اینکه خوابگاه ها باید 

ادامه  باشد،  داشته  فرهنگی  پیوست 
انجام  را  خود  تالش  تمام  باید  داد: 
دهیم تا دانشجویان در ابعاد مختلف 
به منویات مقام معظم رهبری عمل 

کنند.

سرپرست  چمنی  اسماعیل  دکتر 
اردبیلی هم گفت: یک  دانشگاه محقق 
که  داریم  واحدی  متأهلی ۱۴  خوابگاه 
در اختیار دانشجویان متأهل قرار گرفته و 
یک خوابگاه ۱۴ واحدی متأهلی هم در 
حال احداث است که نصف هزینه های 

آن را خیرین متقبل شده اند.
وی با بیان اینکه این خوابگاهی که 
کلنگ زنی می کنیم هم ۱۴ واحدی است، 
مساحت  به  خوابگاه  این  کرد:  تصریح 
7۳۵ مترمربع مساحت دارد و هر واحد 

۳۸ مترمربع است.
وزیر  معاون  ادامه  در  است  گفتنی 
علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان 
از  رفاه وزارت علوم  و رئیس صندوق 
محقق  دانشگاه  خوابگاهی  های  پروژه 

اردبیلی بازدید به عمل آوردند.

با حضور معاون وزیر علوم؛

خوابگاه دانشجویی ۱۴ واحدی متأهلی دانشگاه محقق اردبیلی کلنگ زنی شد
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سومین کنفرانس ملی تجهیزات و 
میزبانی  به  آزمایشگاهی  فناوری های 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی 
وزارت علوم ۱۹ شهریور در ارتباط 
مجازی با مراسم افتتاحیه این کنفرانس 
در  آزمایشگاهی  تجهیزات  گفت: 
از  متخصص  انسانی  نیروی  کنار 
و  اولیه  اولویت های  و  زیرساخت ها 
اصلی برای فعالیت های پژوهشی در 

کشور است.
وی با بیان اینکه نیاز اصلی برای 
آزمایشگاهی  تجهیزات  مقاله،  تولید 
شرکت های  کرد:  تصریح  است، 

تجهیزات  دانش بنیان 
آزمایشگاهی با فناوری های 
تولید  کشور  در  جدید 
بازارهای  به  و  می کنند 

صادراتی خوبی رسیده اند.
اینکه  بیان  با  صالحی 
تجهیزات  زمینه  در  باید 
هزینه  بیشتر  آزمایشگاهی 
تالش  داد:  ادامه  کنیم، 
ظرفیت های  از  می کنیم 
صندوق توسعه ملی منابعی 
برای خرید تجهیزات تأمین 
و  نهایی  فعاًل  اما  کنیم؛ 

قطعی نشده است.
معاون پژوهشی وزارت 
علوم بیان کرد: شبکه ملی 
شده  مصوبه  آزمایشگاهی 

به زودی  این شبکه  آیین نامه  است و 
در کمیسیون دائمی وزارت نهایی و 
ابالغ خواهد شد و این شبکه بار مالی 

جدید برای دولت ندارد.
دکتر اسماعیل چمنی سرپرست 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مسیر  از  کشورها  پیشرفت  امروز 
انسان  نیاز  و  می گذرد  آزمایشگاه ها 
و  نیازها  رفع  جهت  تجهیزات  به 
ضرورت  بیش ازپیش  علم  تولید 

یافته است.
وی اضافه کرد: باید با تالش های 
خود در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی 
و  نظام  بیشتر  شکوفایی  موجب 
انقالب اسالمی در عرصه فناوری های 

نوین باشیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 

با بیان اینکه باید تالش کنیم به اهداف 
علمی این کنفرانس برسیم، اظهار کرد: 
کارگاه های  کنفرانس  این  با  هم زمان 
برگزار  هم  نمایشگاه  و  آموزشی 

خواهد شد.
معاون  سیف زاده  داود  دکتر 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
این مراسم گفت: در  اردبیلی هم در 
دو سال گذشته ده ها کنفرانس ملی و 
بین المللی در این دانشگاه برگزار شده 
سال  دو  در  کنفرانس  این  اما  است؛ 
گذشته اولین کنفرانسی است که کاماًل 

حضوری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه اولین کنفرانس 
فناوری های  و  تجهیزات  ملی 

دومین  و  شیراز  در  آزمایشگاهی 
میزبانی  به  کنفرانس  این  دوره 
شده  برگزار  بهشتی  شهید  دانشگاه 
میزبان  اردبیلی  محقق  دانشگاه  و 
است،  کنفرانس  این  دوره  سومین 
ادامه داد: در این کنفرانس دو هدف 
اولین هدف  که  می کنیم  پیگیری  را 
و  علمی  دستاوردهای  آخرین  ارائه 
دومین هدف ارتباط چهره به چهره و 
مستقیم مسئوالن و فعاالن این حوزه 

است.
فناوری  و  پژوهش  معاون 
اظهار  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
این  نمایشگاه  در  شرکت   ۲۵ کرد: 
کنفرانس شرکت کرده و ۲۱۰ مقاله 
هم به دبیرخانه این کنفرانس ارسال 

شده بود.

انجمن  رئیس  آقایی  احمد  دکتر 
هم  ایران  آزمایشگاهی  تحقیقات 
انجمن  این  تشکیل  از  هدف  گفت: 
علمی،  سازنده  ارتباط  برقراری 
و  آموزشی  و  تحقیقاتی  تخصصی، 
فعاالن  و  متخصصان  بین  نظر  تبادل 
آزمایشگاهی کشور و ایجاد زمینه های 
همکاری و هماهنگی الزم بین فعاالن 
مختلف  رشته های  متخصصان  و 
آزمایشگاهی در راستای استفاده بهینه 
تجهیزاتی  و  انسانی  سرمایه های  از 

کشور است.
وی اضافه کرد:  برقراری ارتباط 
سازنده علمی، تخصصی، تحقیقاتی و 
آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان 

ایجاد  کشور،  آزمایشگاهی  فعاالن  و 
هماهنگی  و  همکاری  زمینه های 
متخصصان  و  فعاالن  بین  الزم 
در  آزمایشگاهی  مختلف  رشته های 
از سرمایه های  بهینه  استفاده  راستای 
انسانی و تجهیزاتی کشور، تالش در 
شبکه سازی  فرهنگ  ارتقای  راستای 
رفع  و  کشور  علمی  آزمایشگاه های 
شده،  ذکر  هدف  به  دستیابی  موانع 
توجه ویژه به فرهنگ سازی در زمینه 
محیط زیست  و  ایمنی  بهداشت، 
استانداردسازی  و   )HSE(
دوره های  برگزاری  آزمایشگاهی، 
ارتقای  به منظور  مختلف  آموزشی 
و  آزمایشگاه ها  کارشناسان  دانش 
فعاالن  تمامی  و  علمی  کارگاه های 
برگزاری  نیز  و  کشور  آزمایشگاهی 

سمینارها و کنفرانس های علمی مرتبط 
در سطح ملی و بین المللی، ایجاد ارتباط 
در  مرتبط  نهادهای  و  انجمن  با  مؤثر 
کارگروه ها  تشکیل  بین المللی  سطح 
در  تخصصی  و  علمی  کمیته های  و 
با  آزمایشگاهی  مختلف  حوزه های 
انجمن،  اعضای  مشارکت  و  همکاری 
تمامی  با  سازنده  و  مؤثر  همکاری 
به نوعی  که  مرتبط  علمی  انجمن های 
سروکار  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها  با 
دارند در خصوص ارتقای سطح کیفی 
جمله  از  کشور  علمی  آزمایشگاه های 
انجمن  این  مأموریت های  و  اهداف 

است.
رئیس  علیایی  محمدصادق  دکتر 
علمی  آزمایشگاه های  شبکه 
که  هرکسی  گفت:  هم  ایران 
گام  توسعه علمی کشور  برای 
استقبال  او  از  باید  برمی دارد 

کنیم.
وی با بیان اینکه وظیفه همه 
ما است که علم را نشر دهیم، 
برگزاری  از  باید  کرد:  تصریح 
استقبال  علمی  کنفرانس های 
برای  ظرفیت  این  از  و  کرده 
استفاده  کشور  علمی  توسعه 

کنیم.
زاده  اله  نعمت  علی  دکتر 
دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
علمی  دبیر  و  اردبیلی  محقق 
سومین کنفرانس ملی تجهیزات 
و فناوری های آزمایشگاهی هم 
گفت: ۲۱۰ مقاله به این کنفرانس ارسال 

شده بود که ۱۸۸ مقاله پذیرش شدند.
وی اضافه کرد: ۱7۴ مقاله به صورت 
پوستر و ۱۴ مقاله به صورت ارائه شفاهی 
پذیرش شدند که در بخش پوستر فاطمه 
اسماعیل زاده و در بخش شفاهی یاسر 
شکری به عنوان نفرات برتر انتخاب و 

تجلیل شدند.
نفر  کرد: ۱۰۴  بیان  زاده  اله  نعمت 
آزمایشگاهی  شبکه های  مدیران  از 
هم  نفر   ۴۰ و  حضوری  به صورت 
کنفرانس  این  در  آنالین  به صورت 

حضور داشتند.
این  حاشیه  در  شود  می  یادآور 
و  مواد  تجهیزات،  نمایشگاه  کنفرانس، 
صنایع وابسته آزمایشگاهی در دانشگاه 

محقق اردبیلی افتتاح شد.

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی برگزار شد
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

تربیت بدنی فوق برنامه 
نیست؛ بلکه اصل برنامه 

است

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تربیت بدنی فوق برنامه 

نیست، بلکه اصل برنامه است.
دکتر ابراهیم علی دوست ۱۸ شهریور در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه با بیان این مطلب، افزود: باید به 
بحث تربیت بدنی دانشجویان نگاه خاص و ویژه داشت.
وی با بیان اینکه معموال تربیت بدنی در قالب مسائلی 
چون رفاهی، فوق برنامه و فرهنگی تعریف می شود، 
ادامه داد: در این وضعیت سهم تربیت بدنی مشخص 
نیست و امکان برنامه ریزی از حوزه تربیت بدنی سلب 

می شود.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: باید با تصمیم  گیران 
و تصمیم  سازان رایزنی کنیم تا بتوانیم ردیف بودجه 

مشخصی برای تربیت بدنی تعریف کنیم.
علی دوست تشریح کرد: بحث کمبود فضاهای 
ورزشی به خصوص برای دختران یکی از چالش های 
دانشگاه ها است، زیرا درصد باالی دانشجویان را دختران 
تشکیل می دهند، اما امکانات ورزشی در این حد فراهم 
نشده است  بنابراین باید امکانات ورزشی را به گونه ای 
فراهم کنیم که دختران هم بتوانند به نحو احسن از این 

امکانات استفاده کنند.
از  یکی  کاربری  تغییر  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
راهکارهای مدنظر است، ادامه داد: می توان فضاهایی که 
امکان تغییر کاربری به فضای ورزشی دارند، را به فضای 

ورزشی دانشجویان تبدیل کرد.
علی دوست با بیان اینکه مباحث حقوقی از دیگر 
مواردی است که باید به آن توجه ویژه داشت، اظهار کرد: 
دانشگاه ها به دلیل اینکه بتوانند از ظرفیت های سخت 
افزاری و نرم افزاری استفاده کنند با نهادها و افراد و مربیان 
قرارداد می بندند به همین دلیل باید راهکارهای حقوقی 

را برای چنین مسائلی پیش بینی کنیم.

اعزام کارکنان و دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی به پیاده روی اربعین

مراسم بدرقه کارکنان و دانشجویان دانشگاه محقق 
اردبیلی به پیاده روی اربعین سیدالشهدا)ع( با حضور معاون 
رئیس  و  دانشجویان  امور  سازمان  رئیس  و  علوم  وزیر 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در محوطه مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی 
اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ۱7 
شهریور در مراسم اعزام این کاروان تصریح کرد: امسال ۳ 
کاروان از دانشگاه محقق اردبیلی به پیاده روی اربعین اعزام 

می شوند.
تمام  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت های حوزه دینی و مذهبی حمایت می کند، تصریح 
کرد: حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در برنامه ها 

مذهبی و مناسبتی چشمگیر و قابل تقدیر است.
فنی اصل اضافه کرد: پیاده روی اربعین یک حرکت 

فرهنگی و مذهبی است.
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سومین کنفرانس بین المللی و ششمین 
و  طبیعی  منابع  از  صیانت  ملی  کنفرانس 
محیط زیست و دومین همایش ملی مدیریت 
پسماند به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی آغاز 

به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق 
اردبیلی ۲۱ شهریور در مراسم افتتاحیه این 
کنفرانس گفت: این دانشگاه به همراه سایر 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اهتمام ویژه ای 
برای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی 

دارد.
آب های  برداشت  اینکه  بیان  با  وی 
زیرزمینی، آلودگی هوا، آب وخاک، ریزگردها 
و ... بر کیفیت زندگی اثر می گذارد، اظهار کرد: 
ما انسان ها تعادل و توازن طبیعت را برهم 
زده ایم و اثرات مخرب زیست محیطی ایجاد 

کرده ایم.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
بیان اینکه به شدت نیازمند تغییر نگرش و 
تغییر در رفتار فردی و اجتماعی نسبت به 
ادامه  منابع طبیعی هستیم،  محیط زیست و 
داد: باید برای صیانت از محیط زیست و منابع 
طبیعی و فرهنگ سازی در این زمینه به صورت 
با  آینده  در  وگرنه  کنیم  عمل  جهادگونه 
زمین های  مانند  چالش هایی  و  مشکالت 
لم یزرع، بیابان، خشکسالی و ... مواجه خواهیم 

شد.
با  کنفرانس  این  کرد:  اضافه  چمنی 
اهداف فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال 
اندیشه ها، فناوری ها و تجربه های محققان، 
خبرگان و مدیران کشورهای مختلف، تبیین 
ضرورت توسعه و ترویج صحیح فرهنگ و 
مدیریت نوین منابع طبیعی و محیط زیست، 
بین مسئوالن  ایجاد هم سویی و هماهنگی 
اجرایی، مدیران، متخصصان و پژوهشگران، 
بسترسازی برای شناخت اصولی و گسترده 
ایجاد  به  دانشگاه، کمک  متقابل صنعت و 
فرهنگ مصرف بهینه منابع و امثالهم برگزار 

می شود.
کمال الدین میرجعفریان معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار اردبیل هم گفت: در 
حوزه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی 
دو مقوله وجود دارد که سیاست گذاری ها و 
راهبردهای تدوین شده در سطح کالن و خود 

انسان و نحوه نگرش این دو مقوله هستند.
وی با بیان اینکه اگر خود فرد به صیانت از 
محیط زیست و منابع طبیعی پایبند نباشد همه 
برنامه ها ابتر می ماند، ادامه داد: در این حوزه 
نیازمند آسیب شناسی هستیم و تا زمانی که 
آسیب شناسی نکرده و آسیب ها را نشناسیم 

نتیجه نمی گیریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
سیاست گذاری ها  باید  اینکه  بیان  با  اردبیل 
در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از دل 
این گونه کنفرانس ها به دست آید، اظهار کرد: 
مدیریت پسماند باید به صورت تلفیقی انجام 
شود و در آن علم و عمل باهم تلفیق شوند تا 

منجر به نتیجه بشود.
میرجعفریان با بیان اینکه برای صیانت 
از محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند برنامه 
جامع و اثربخش هستیم، بیان کرد: این برنامه 
باید از دل همایش های علمی و پژوهشی 

بیرون بیاید.
دکتر رسول اشرفی پور رئیس شورای عالی 
جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور نیز در این کنفرانس گفت: 
منابع طبیعی و محیط زیست مهم ترین میراث و 
حیاتی ترین ظرفیت بهینه سرزمینی هر کشور 

است.

وی با بیان اینکه بدون توجه به بنیان های 
زیست محیطی به آسایش عمومی دست پیدا 
نمی کنیم، تصریح کرد: هر طرح توسعه ای 
باید همراه با احترام به محیط زیست باشد؛ 
اثرات  ارزیابی  از  حرف  صحبت  در  اما 
زیست محیطی، پیوست زیست محیطی و ... 
در پروژه ها می زنیم؛ اما در عمل به آن پایبند 

نیستیم.
اشرفی پور با اشاره به اینکه حفاظت و  
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست الزاماتی 
دارد که باید به آن عمل کینم، اضافه کرد: 
اولین الزامات در این زمینه آگاهی از میزان 
منابع و مقدار استفاده از آن یا شاخص رد پای 

اکولوژی است.
و  مرتع  جنگل،  شورای عالی  رئیس 
آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
ظرفیت  برابر  سه  حدود  داد:  ادامه  کشور 
زیستی کشور از منابع استفاده می کنیم و خیلی 
از طرح های توسعه در کشور ما از نظر رفاه و 

آسایش نسبی به جای مطمئنی نمی رسد.
این مسئول با بیان اینکه الزام دیگر در 
طبیعی  منابع  از  حفاظت  و  صیانت  حوزه 
مربوطه  و ضوابط  قوانین  محیط زیست،  و 
در کشور است، افزود: قوانین در این حوزه 
به سه دسته قوانین کنترل و فرمان، قوانین 
سازوکارهای بازار و قوانین داده بنیان تقسیم 
می شود؛ اما در کشور ما رشد قوانین موجود 
بیشتر در دسته اول اتفاق افتاده؛ ولی در قوانین 

دسته دوم و سوم زیاد رشد نکرده ایم.
و  مرتع  جنگل،  شورای عالی  رئیس 
آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
زمینه،  این  در  سوم  الزام  کرد:  بیان  کشور 

ریل گذاری درست سیاست گذاری ها است.
شورای  عضو  گلزاری  ابوعلی  دکتر 
سازمان  فناوری  و  پژوهش  راهبردی 
حفاظت محیط زیست و عضو هیئت مدیره 
فناوری  و  علمی  معاونت  بازیافت  کانون 
ریاست جمهوری هم گفت: میانگین میزان 

تولید پسماند در کشور ۸۰۰ گرم است.
وی با بیان اینکه به آینده مدیریت پسماند 
امیدوار نیستیم، تصریح کرد: مدیریت پسماند 

بحث رفتاری است که باید آن قدر درست 
رفتار کرده و آموزش ببینیم تا یاد بگیریم.

در  حتی  اینکه  به  اشاره  با  گلزاری 
برگزاری  علی رغم  کشور  دانشگاه های 
تفکیک  متعدد،  کنفرانس های  همایش ها و 
پسماند نداریم، اضافه کرد: اسناد باالدستی و 
چشم انداز خوبی در حوزه مدیریت پسماند 
وجود دارد؛ اما به درستی به این اسناد عمل 

نمی کنیم.
و  پژوهش  راهبردی  شورای  عضو 
و  محیط زیست  حفاظت  سازمان  فناوری 
بازیافت معاونت  عضو هیئت مدیره کانون 
بیان  با  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 

اینکه میانگین روزانه تولید پسماند شهری 
در کشور ۸۰۰ گرم و میانگین روزانه تولید 
پسماند روستایی در کشور ۵۰۰ گرم است، 
ادامه داد: هر روز ۵۸ هزار تن پسماند در 

کشور تولید می شود.
چرخشی،  اقتصاد  گلزاری،  گفته  به 
اقتصاد  برای  پایدار  و  مناسب  جایگزینی 
خطی است که برخی از کشورها و بسیاری 
از بنگاه های تولیدی و تجاری - بازرگانی 
و  مطالعات  توسعه یافته،  کشورهای 
فعالیت های گسترده ای را در این زمینه شروع 

کرده اند.
این مسئول اضافه کرد: اقتصاد چرخشی 
در سراسر جهان به عنوان شیوه ای برای افزایش 
غلبه بر مدل های تولید و مصرف فعلی بر 
اساس رشد مداوم اقتصادی و افزایش توانایی 
پذیرش  ترویج  با  که  است  تولیدی  منابع 
اقتصادی  نظام  درون  تولید  بسته  الگوهای 
چرخشی، با هدف افزایش بهره وری، منابع 
هم زمان  را  محیط زیست  حفظ  و  تولیدی 

موردتوجه قرار می دهد.
دکتر لیال زمانی مدیرکل دفتر اقتصاد و 
محیط زیست  از  حفاظت  سازمان  فناوری 
کشور در ارتباط آنالین با این کنفرانس هم 
گفت: تا سال ۱۳۹۹ تقریباً ۲۵ منطقه از مناطق 
تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

ارزش گذاری اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه امسال هم ۶ استان از 

اقتصادی  ارزش گذاری  اردبیل  استان  حمله 
روش  گذشته  سال  از  کرد:  اضافه  می شود، 
نقشه سازی خدمات اکوسیستم را به روز کرده ایم 
و از آخرین فناوری ها و روش های روز دنیا در 

این زمینه استفاده می کنیم.
سازمان  فناوری  و  اقتصاد  دفتر  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  حفاظت از محیط زیست کشور 
ارزش گذاری اقتصادی حرکت نوپایی در دنیا 
است، ادامه داد: در کشور ما هم این کار از سال 

۸۶ شروع شده است.
این مسئول با بیان اینکه در ارزش گذاری 
خاک،  نگهداشت  زیستگاه،  کیفیت  اقتصادی 
تولید آب و ... را از جمله شاخص ها قرار داده ایم، 

تشریح کرد: دستورالعمل ارزیابی خسارات در 
طرح های توسعه ای را هم در دستور کار قرار 

داده ایم.
سازمان  فناوری  و  اقتصاد  دفتر  مدیرکل 
حفاظت از محیط زیست کشور با بیان اینکه تغییر 
کاربری اراضی در عرضه خدمات اکوسیستمی 
هزینه  مورد  در  کرد:  بیان  است،  تأثیرگذار 
خسارات پروژه ها هم اقداماتی انجام داده ایم و 
۱۰ پروژه را هم محاسبه کرده ایم و برای محاسبه 
خسارات طرح در گام اول باید ارزش منطقه 

مشخص شود.
دکتر امین آرین مشاور انجمن کارفرمایان 
صنایع چوب ایران هم گفت: اقتصاد چرخشی به 
دنبال کاهش برداشت از منابع، استفاده حداکثری، 

بازیافت و دفع حداقلی است.
وی بیان کرد: برداشت بیش از حد از منابع 
از جمله  ازاین دست  مواردی  بازیافت و  عدم 
دالیل گذر از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی 

است.
چوب  صنایع  کارفرمایان  انجمن  مشاور 
ایران ادامه داد:  تولید و مصرف کاالها، خدمات 
و انرژی از مواد با پایه توده زیست را اقتصاد 

زیستی گویند.
اقتصادی  رویکردهای  به  اشاره  با  آرین 
تصریح  چوب  صنعت  در  چرخشی  زیستی 
کرد: مدیریت پایدار منابع، سیاست گذاری جهت 
تشویق منابع چوبی، آبشاری کردن استفاده از 
در  اقتصاد چرخشی  اجرای مدل های  چوب، 

صنایع و مدیریت بازیافت از جمله این رویکردها 
هستند.

هیئت علمی  عضو  رسولزاده  علی  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دومین همایش 
این  برای  گفت:  هم  پسماند  سبز  مدیریت 

کنفرانس نزدیک 7۰۰ مقاله ارسال شده بود.
وی با بیان اینکه در دنیا پسماند را یک ثروت 
می دانند، تصریح کرد: تولید پسماند در کشور ما 
حدود ۲ برابر استاندارد جهانی است؛ اما تنها ۳ 

درصد پسماند بازیافت می شود.
رسولزاده با بیان اینکه در کشور ما در حوزه 
مدیریت پسماند سیاست گذاری نمی شود؛ بلکه 
دچار سیاست زدگی هستیم، ادامه داد: تا زمانی 
که تصمیم گیری ها و مدیریت ها جنبه علمی و 

کارشناسی نداشته باشد چیزی عمل نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و 
رئیس دومین همایش مدیریت سبز پسماند با 
بیان اینکه حال  و روز محیط زیست در کشور ما 
اصالً خوب نیست، تشریح کرد: به همین دلیل 
شاهد بحران هایی چون خشکسالی، فرونشست 
زمین، شکاف زمین، خشک شدن دریاچه ها و 

تاالب ها هستیم.
نادر تقی زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اردبیل هم گفت: طبیعت برای نظام تکوینی 

الهی و بقای موجودات زنده آفریده شده است.
وی اضافه کرد: فرسایش خاک در کشور 
ما ۸ برابر متوسط جهانی و از نظر شتاب بیابان 

شدگی جزو ۵ کشور جهان هستیم.
سید حبیب راضی مدیرکل محیط زیست 
و  شهرداری ها  سازمان  شهری  خدمات  و 
تشریح  کنفرانس  این  در  کشور  دهیاری های 
کرد: روزانه ۵۵ هزار تن پسماند در کشور تولید 
می شود که ۴۵ هزار تن آن شهری و ۱۰ هزار تن 

پسماند روستایی است.
وی با بیان اینکه 7۵ درصد پسماند عادی 
کشور مستقیماً دفن می شود، تشریح کرد: این دفع 

اصولی، مهندسی و بهداشتی نیست.
درصد   ۱۰ اینکه  بیان  با  مسئول  این 
می شود،  مبدأ  در  تفکیک  کشور  پسماندهای 
اضافه کرد: قانون سهم تفکیک از مبدأ در کشور 

را ۲۸ درصد مشخص کرده است.
مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه 
کرد: ۶۵ درصد پسماند تولیدی در کشور تر و ۳۵ 

درصد پسماند خشک است.
بخش  ورود  عدم  اینکه  بیان  با  راضی 
از  یکی  پسماند  حوزه  به  خصوصی 
پسماند  مدیریت  روی  پیش  چالش های 
این است که  داد: چالش دیگر  ادامه  است، 
و  استانی  ملی،  سطح  در  مناسب  ساختار 

محلی وجود ندارد.
و  پژوهش  معاون  سیف زاده  داود  دکتر 
این  در  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
مراسم با بیان اینکه موضوع محیط زیست و منابع 
طبیعی موضوع مهمی است، گفت: علی رغم 
از  حفاظت  کنونی  وضعیت  تالش ها  تمام 
محیط زیست و منابع طبیعی در جهان مناسب 

نیست.
وی اضافه کرد: علی رغم اینکه با چالش ها و 
معضالت مواجه هستیم، علم و نبوغ بشر بر این 

چالش ها باالخره غلبه خواهد کرد.
دبیر علمی همایش  دکتر مهدی معمری 
هم گفت: در مجموع ۶۵۰ مقاله به دو همایش 
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و مدیریت 

سبز پسماند ارسال شده بود.
وی تصریح کرد: ۵۲۳ مقاله به صورت پوستر 
و 7۸ مقاله به صورت شفاهی پذیرش شده و ۴۹ 

مقاله هم رد شد.
یادآور می شود در پایان از مقاالت برتر و 

عوامل اجرایی تجلیل شد.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

سومین کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و 
دومین همایش ملی مدیریت پسماند برگزار شد
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اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، 
دانشگاه  میزبانی  به  شهادت  و  جهاد 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رحیم نوعی اقدم از فرماندهان جبهه 
مقاومت ۲۹ شهریور در این همایش 
ایثار،  فرهنگ  و  ادبیات  باید  گفت: 
مقاومت، جهاد و شهادت توسط دانشگاه 

به نسل های آینده انتقال داده شود.
سرداری  اوج  اینکه  بیان  با  وی 
اضافه  است،  شدن  سر  بی  لحظه  ما 
نبرد  در صحنه  نبرد  فونداسیون  کرد: 
شکل  چادرها  در  و  پشت صحنه  در 

می گرفت.
نوعی اقدم با بیان اینکه باید فرهنگ 
و  زیبا  ادبیات  با  را  شهادت  و  ایثار 
به صورت مستند برای نسل آینده انتقال 
تعیین  اراده ها  را  مقاومت  افزود:  داد، 

می کردند، نه آهن پاره ها.
این فرمانده جبهه مقاومت با بیان 
اینکه باید هم جهادی عمل کنیم و هم 
جهاد را تبیین کنیم، تصریح کرد: شهادت 

ریشه در عاشورا و کربال دارد.
وی با بیان اینکه باید خدا و بندگی 
خدا را به خود و نسل های آینده تعلیم 
جزو  هم  اخالص  امروز  افزود:  داد، 
موارد فراموش شده است که باید آن را 

یاد گرفته و آموزش دهیم.
نوعی اقدم با بیان اینکه اطاعت از 
والیت و اطاعت پذیری را باید یاد گرفته 
و یاد دهیم، اضافه کرد: روحیه حماسی 
یعنی مجموعه رفتارهایی که ریشه در 
عاشورا دارد پس باید روحیه حماسی را 

هم آموزش دهیم.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این همایش گفت: 
این دانشگاه به رسالت خود در مورد 

پایبند  ایثار و شهادت  ترویج فرهنگ 
است و در این راستا برنامه های مختلفی 

اجرا می کند.
وی با بیان اینکه همایش ملی ایثار، 
مقاومت، جهاد و شهادت پیش درآمدی 
برای کنگره ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل 
است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت یکی از وظایف دانشگاه ها 
است و مصمم هستیم که با تمام توان در 
این مسیر حرکت کنیم و بر اساس بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی این فرهنگ را 

به نسل های آینده منتقل کنیم.
از  یکی  اینکه  بیان  با  چمنی 
دفاع  دوران  شهدای  ویژگی های 
مقدس این است که عاشق عبادت و 
پایبند به فرایض دینی بودند، تشریح 
کرد: اوج رضایتمندی و ایثارگری به 
معنای واقعی کلمه از دیگر ویژگی های 

شهدای ما بود.
عبداهلل حسنی رئیس اولین همایش 
ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت هم 
گفت: شهدا انسان هایی بودند که جان 
خود را باخدا و توحید معامله کرده و 
جانشان را برای رضای خدا و رسیدن به 

توحید تقدیم کردند.
وی با بیان اینکه شهدا نمردند؛ بلکه 
حیات پیدا کرده و در پیشگاه خداوند 
روزی می خورند، ادامه داد: شهادت رمز 
پایداری، نشان سعادت و پیروزی انسان 

است.
حسنی با بیان اینکه این همایش با 
استقبال ستودنی پژوهشگران و محققان 
مواجه شده است، تصریح کرد: یکی 
منحصربه فرد  و  مهم  شاخصه های  از 
بعد  در  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
معنوی و فرهنگی که موجب بالندگی 
مستمر انقالب و نهضت جهانی اسالم 
در سراسر دنیا شده است؛ ترویج فرهنگ 
ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت است که 
توجه و گسترش این فرهنگ در همه 
مقدس  نظام  زنده ماندن  راز  سطوح، 
جمهوری اسالمی در برابر توطئه های 

دشمنان است.
عباس فنی اصل دبیر علمی اولین 
و  مقاومت، جهاد  ایثار،  ملی  همایش 
شهادت هم در این مراسم گفت: ۱۱۴ 
ارسال  این همایش  دبیرخانه  به  مقاله 
شده بود که ۱۰۵ مقاله مورد پذیرش 

قرار گرفت.
اساتید  از  نفر  اینکه ۳۲  بیان  با  وی 
بودند،  همایش  این  علمی  کمیته  عضو 
تشریح کرد: مجوز ISC برای این همایش 
دریافت شده بود تا اولین همایش ملی ایثار، 
مقاومت، جهاد و شهادت کامالً علمی و 

پژوهشی برگزار شود.
مقاومت،  و  ایثار  افزود:  اصل  فنی 
جهاد و شهادت، مبانی فکری و سبک 
زندگی شهدا، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت، هنر، رسانه و فضای مجازی، 
عرفان، معنویت و شهادت، ایثار و شهادت 
اسالمی،  انقالب  رهبری  گفتمان  در 
شخصیت پژوهی الگوهای مقاومت، وصایا 
و آثار شهدا، تحلیل گفتمان وصیت نامه 
مجاهدت های  اردبیل،  استان  شهدای 
فرهنگ  مؤلفه های  شهدا،  خانواده های 
عاشورایی، رسالت جامعه در قبال شهدا، 
سیر تحولی مقاومت در شرایط دیروز، 
امروز و آینده، جهاد تبیین و ... از جمله 

محورهای این همایش بود.
داور نوری مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اردبیل هم در این مراسم 
گفت: همه ما مدیون قشر معظم شهدا و 

ایثارگران هستیم.
وی با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز 
خود را مدیون خون شهدا و رشادت های 
از  باید  کرد:  تصریح  هستیم،  ایثارگران 
محقق  این  و  کنیم  خون شهدا صیانت 
شدنی نیست مگر آنکه ما مسئوالن برای 
اعتالی نظام و انقالب اسالمی به صورت 

شبانه روزی فعالیت و خدمت کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اردبیل گفت: در استان اردبیل 7۸۰ 
شهید متأهل و هزار و ۸۰۰ فرزند شهید، 
7۰۹ آزاده و ۵ شهید تک ستاره )تک فرزند( 

داریم.

اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت برگزار شد

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب دو مدال نقره و برنز توسط دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سومین 
المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های سراسر کشور

پیام مسئول دفتر نهاد به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛
نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی 

به مناسبت آغاز سالتحصیلی 
۱۴۰۱-۱۴۰۲

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز سالتحصیلی 

۱۴۰۲-۱۴۰۱ پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عبداهلل حسنی 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز سالتحصیلی 

۱۴۰۲-۱۴۰۱ پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آغاز پاییز هر سال طلیعه سال و بهاری جدید 
در عرصه تعلیم و تربیت است؛ روزهایی که پس از 
استراحتی کوتاه بار دیگر شور و شوق علم آموزی 
فضای مدارس و دانشگاه های کشور را عطرآگین 
و  مسیر شکوفایی  در  تازه  ای  مرحله  تا  کند  می 

پیشرفت کشور آغاز شود.
تقارن بازگشایی دانشگاه ها با هفته دفاع مقدس 
این پیام مهم را در بر دارد که جامعه دانشگاهیان 
کشور که روزی از پشت خاکریز جبهه ها برای دفاع 
از مرزهای ایران عزیز فداکاری ها می کردند، امروز 
با حرکت علمی و جهادگونه خود در حال دفاع از 
مرزهای علم و دانش است تا ایران را به جایگاه 
شایسته و برتر خود در جهان برساند و رویای خام 
دشمنان را برای پیشگیری از حرکت رو به رشد ملت 
ایران در جهان بر هم زند و خدای بزرگ را شاکریم 
به خاطر نعمت عظیم چنین استعدادهای درخشانی 
که از کالس های درس مدارس و دانشگاه ها رشد 
می کنند تا ایران عزیز هر روز سربلندتر و بالنده تر 

شود.
ها  دانشگاه  بازگشایی  آستانه  در  که  اینک 
به  دارد  آغاز سال تحصیلی جدید هستیم جا  و 
ویژه  به  و  دانشگاه های کشور  دانشجویان  همه 
نودانشجویان که در آغاز مسیر تحصیالت عالیه 
قرار دارند تبریک و تهنیت گفته و برای همگان 
اینجانب  راستا  همین  در  کنیم.  موفقیت  آرزوی 
نهاد نمایندگی مقام معظم  از دفاتر  به نمایندگی 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل، آغاز سال 
اساتید،  دانشجویان،  همه  به  را  جدید  تحصیلی 
موسسات  و  ها  دانشگاه  کارمندان  و  کارکنان 
آموزش عالی استان به ویژه دانشگاهیان دانشگاه 
از  سرشار  سالی  و  گفته  تبریک  اردبیلی  محقق 
خداوند  از  پایان  بی  های  موفقیت  و  سربلندی 

متعال مسئلت می کنم.

برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب دو مدال 
نقره و برنز توسط دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی در سومین المپیاد ورزشی 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های 

سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حضور  از  جعفرنژاد  امیرعلی  دکتر 
دانشجویان این دانشگاه در سومین المپیاد 
ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  ورزشی 
دانشگاه های سراسر کشور خبر داد و 
گفت: این المپیاد در دو بخش دختران 
پسران  و  اصفهان  دانشگاه  میزبانی  به 
به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان با 
کشور  سراسر  دانشگاه های  حضور 

برگزار شد.
ورزشی  کاروان  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجویان دختر با یک تیم فوتسال و 
کاروان ورزشی دانشجویان پسر شاهد و 

ایثارگر دانشگاه محقق اردبیلی در ۵ رشته 
والیبال، فوتسال، دو  و میدانی، تنیس روی 
میز و شنا در این مسابقات شرکت کردند 
و با کسب یک مدال نقره، یک مدال برنز، 
یک مقام چهارمی، یک مقام پنجمی و 

یک مقام ششمی در مجموع با کسب 
۱۸ امتیاز، رتبه ۱۲را دربین دانشگاه  های 
شرکت کننده در این المپیاد کسب کردند.
جعفرنژاد با بیان اینکه در رشته شنا 
امیررضا احمدی یک مدال نقره و یک 

مقام پنجمی را کسب نمود، افزود: در 
رشته دو و میدانی نیز امیرحسین شیخ 
برنز را  دینی در ماده ۱۵۰۰ متر مدال 
کسب نمود و در ماده ۴۰۰ متر نیز به 

مقام ششم رسید.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
تیم  داد:  ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
این  در  نیز  پسر  دانشجویان  والیبال 
دوره از رقابت ها به مقام چهارم در بین 
دانشگاه های سراسر کشور دست یافت 
که میرصدیر صالح پور مربی این تیم 
نیز به عنوان مربی برتر والیبال انتخاب و 

معرفی شد.
وی گفت: تیم فوتسال دانشجویان 
مسابقات  این  چهارم  مقام  نیز  دختر 
عنوان  به  بهراد  ویدا  و  کرد  کسب  را 
تکنیکی ترین بازیکن و آیدا خیّر به عنوان 
برترین دروازه بان این رقابت  ها انتخاب 

و معرفی شدند.



7نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - شهریورماه 1401- سال بیستم- شماره 153

هفته  و  کارمند  روز  مناسبت  به 
دولت، کارمندان نمونه دانشگاه محقق 

اردبیلی تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
این  در  شهریور   ۶ اردبیلی  محقق 
مراسم گفت: کارمندان در نظام مقدس 
دارای  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
چندین شاخصه باشند که هر کدام از 
آنها برای ارائه خدمات مطلوب الزم و 

ضروری است.
وی اضافه کرد: تقوا، شرح صدر، 
و  برابری  محوری،  عدالت  منصف، 
صمیمت از جمله این شاخصه ها هستند 

که همه ما موظفیم آنها را رعایت کنیم.
چمنی با اشاره به اینکه مهر و محبت 
ها  شاخصه  دیگر  از  رویی  گشاده  و 
است، تصریح کرد: باید با ادب و اخالق 
اسالمی با یکدیگر و با ارباب رجوع 
برخورد کرده و خود را مکلف کنیم که 

کارها را با دقت بیشتری انجام دهیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
بیان کرد: اخالق مداری باید همیشه و 

در همه حال سرلوحه کار ما باشد.
چمنی ادامه داد: کارمندان مسئولیت 
سنگینی در دانشگاه دارند و ما به این 

مسئولیت واقف هستیم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
گفت: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران 
یک وظیفه ملی و انقالبی است که باید در 

همه حال به آن عمل کنیم.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
اسماعیل چمنی ۲7 شهریور در مراسم 
تجلیل از فرزند شهید صفرزاده در دانشگاه 
با بیان این مطلب افزود: باید فرهنگ ایثار 
و شهادت را در دانشگاه و کشور حفظ و 

تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه شهدا و ایثارگران 
و  نظام  تقدیم  را  خود  هست ونیست 
هیچ کس  کرد:  تشریح  کردند،  انقالب 
و  شهدا  خانواده های  شرایط  نمی تواند 
ایثارگران را درک و لمس کند مگر آنکه 

خود در چنین شرایطی باشد.
چمنی با بیان اینکه آرامش و آسایش 
و  ایثارگران  و  شهدا  مدیون  را  خود 
باید  داد:  ادامه  هستیم،  آنها  خانواده های 

حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: 
باید قدر فرصت خدمت در دانشگاه را 

بدانیم.
وی اضافه کرد: هیچ چیزی به اندازه 
خدمت به مردم ثواب ندارد و باید با تمام 
توان در خدمت به مردم و مومنان تالش 

کنیم.

ایثارگری ها، دلسوزی ها و فداکاری های 
و  نظام  از  دفاع  برای  ایثارگران  و  شهدا 

انقالب را الگوی خود قرار دهیم.
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
اردبیلی هم گفت: قدرشناسی از شهید 
و شهادت اقدام زیبا و مهم برای احیای 

دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس بسیج 
اساتید استان اردبیل هم در این مراسم 
گفت: خدمت هم ردیف جهاد است 
و خدمت جهادی فرازمانی و فرامکانی 

است.
دکتر تقی اکبری معاون اداری و مالی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: کمیته 
انتصابات را در دانشگاه تشکیل داده ایم 
تا انتصاب افراد را به صورت دقیق و 

تخصصی بررسی کنیم.

اهداف شهدا است.
وی با بیان اینکه شهدا وجودشان را 
در راه اسالم و انقالب فدا کردند، ادامه داد: 
شهدا برای ما اصل و رکن هستند و نباید 

اصل را فراموش کنیم.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 

وی اضافه کرد: کارمندان دانشگاه با 
اخالق ترین و شریف ترین افراد هستند 
به  بیشتر  رفاهی  خدمات  ارائه  برای  و 

کارمندان برنامه ریزی کرده ایم.
صنفی  شورای  دبیر  آزاد  خاقان 
کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: 
کارمندان وظائف خود را به خوبی انجام 
می دهند اما اگر زمانی ببینند که در حق آنها 
اجحاف می شود، ساکت نمی نشینند و از 

حق خود دفاع می کنند.

که  می کنند  تالش  اسالم  دشمنان  کرد: 
راهپیمایی اربعین را کم رنگ کنند به همین 
عظیم  حرکت  این  دنیا  رسانه های  دلیل 
باید مراقب  بنابراین  نمی دهند؛  را پوشش 

فتنه های آنها بود.
پایگاه  فرمانده  اصل  فنی  عباس 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  و  مقاومت 
اگر  گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
ایثارگران و خانواده های  تکریم شهدا و 
آنها در ظاهر باشد، در حقیقت به خود و 

شهدا و اهداف واالی آنها ظلم کرده ایم.
وی با بیان اینکه تکریم خانواده شهدا و 
ایثارگران وظیفه و مسئولیت بزرگی است، 
اضافه کرد: تکریم خانواده شهدا و ایثارگران 
باید به صورت عملی و پیروی از آنها در دفاع 

از نظام و انقالب اسالمی باشد.
اکبر  از  مراسم  این  در  یادآور می شود 
صفرزاده فرزند شهید و عضو هیئت علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شد.

به مناسبت هفته دولت و روز کارمند؛

کارمندان نمونه دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

تکریم خانواده شهدا و ایثارگران یک وظیفه ملی و انقالبی است

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی
 و با پذیرش ۱6۴ مقاله؛

اولین همایش ملی
 »مدیریت ورزشی 

با رویکرد سالمت سازمانی« 
برگزار شد

با  ورزشی  »مدیریت  ملی  همایش  اولین 
رویکرد سالمت سازمانی« با پذیرش ۱۶۴ مقاله 
و به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیر  عباسپور  یوسف 
افتتاحیه  محقق اردبیلی ۲ شهریورماه در مراسم 
مدیریت  وجودی  فلسفه  گفت:  همایش  این 
مقوله  که  است  حقیقت  این  بیانگر  ورزشی 
ورزش گسترده و پیچیده است که نیاز به مدیران 

ماهر دارد.
وی اضافه کرد: انتظار می رود این همایش ها 
حوزه  در  کارآمد  و  الیق  مدیر  تربیت  به  منجر 

مدیریت ورزشی شود.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی 
ورزشی  مدیریت  در  کارآمد  مدیران  داد:  ادامه 
فراتر از عرصه مدیریت روی ورزشکاران تأثیر 
می گذارند و ما باید بتوانیم مربیانی تربیت کنیم 
داشته  هم  مدیریت  مربیگری،  بر  عالوه  که 
باشند زیرا در این شرایط تأثیر باالتری خواهند 

داشت.
علوم  دانشکده  رئیس  نریمانی  محمد  دکتر 
تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و 
با  ورزشی  »مدیریت  ملی  همایش  اولین  رئیس 
رویکرد سالمت سازمانی« هم گفت: ۲۰۰ مقاله 
به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که ۱۶۴ 

مقاله پذیرش شدند.
این  که  می شود  تالش  کرد:  اضافه  وی 
بین المللی  به صورت  آتی  سال های  در  همایش 

برگزار شود.
تربیتی و روان شناسی  رئیس دانشکده علوم 
همایش  اولین  رئیس  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
سالمت  رویکرد  با  ورزشی  »مدیریت  ملی 
ارتقای  آیتم های  از  یکی  داد:  ادامه  سازمانی« 
بین المللی  همایش های  برگزاری  دانشگاه 
هم  همایش ها  این  ورود  دروازه  این  که  است 

همایش های ملی است.
همایش   ۲۵ امسال  کرد:  تصریح  نریمانی 
که  می شود  برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
تربیتی  علوم  دانشکده  توسط  آن  همایش   ۱۶
مجله   ۱۰ از  و  می شود  برگزار  روان شناسی  و 
دانشگاه، ۸ مجله در این دانشکده منتشر می شود.
دکتر  همایش  این  در  است  ذکر  به  الزم 
باقی  نقی زاده  عباس  دکتر  و  زاده  محرم  مهرداد 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  هیئت علمی  اعضای 
به عنوان سخنران کلیدی به ایراد سخن پرداختند.

 سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
و  شهدا  خانواده  تکریم  باید  گفت: 

ایثارگر را در عمل نشان دهیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شهریور   ۱۴ چمنی  اسماعیل  دکتر 
در مراسم تجلیل از سه فرزند شهید 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  شاغل 
گفت: خانواده شهدا و ایثارگران نور 
چشم ما هستند و تکریم آنها وظیفه 

همه ما است.
وی اضافه کرد: شهدا و ایثارگران 
بر گردن همه ما حق دارند و باید دین 

خود را به خانواده آنها ادا کنیم هرچند 
که ما نمی توانیم قطره ای از اقیانوس 

فداکاری و ایثار آنها را جبران کنیم.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و فرمانده 
پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 
هم گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران 

مایه خیروبرکت دانشگاه هستند.
امنیت  و  کشور  کرد:  اضافه  وی 
همه ما حاصل جان فشانی های شهدا و 
ایثارگران و خون دل خوردن خانواده آنها 

است.
الزم به ذکر است که در این برنامه 
از رضا ستاری، عقیل فوالدی و مسعود 
شادمان فرزندان شهدا و کارمند دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل شد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

باید تکریم خانواده شهدا و ایثارگر را در عمل نشان دهیم
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مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت 
وزارت  دانشجویان  امور  سازمان 
علوم از اجرای طرح های مختلف 
از قبیل پات، تام، تاد، سرآغاز و غیره 

در سطح دانشگاه ها خبر داد.
مدیرکل  نعیمی  ابراهیم  دکتر 
سازمان  سالمت  و  مشاوره  دفتر 
 ۱7 علوم  وزارت  دانشجویان  امور 
شهریور در گفتگو با روابط عمومی 
دانشگاه، اظهار کرد: در جلسه ای که 
با معاونین دانشجویی  روز گذشته 
آسیب های  داشتیم،  دانشگاه ها 
روانی و اجتماعی دانشجویان را در 
قالب معیار های مهمی که بر روی 
و  ارتباطات  تعامل،  زندگی،  سبک 
تحصیل تاثیر گذار است مطرح شد 
و متناسب با توصیفی که از وضع 
برنامه  و  طرح  داشتیم،  دانشجویان 
سالمت  و  مشاوره  دفتر  که  هایی 
برای حل و فصل این مسائل دارد، 

بیان شد.
وی افزود: یکی از این برنامه ها 
طرح ملی پات یا همان پیشگیری از 

اساس  بر  که  است  تحصیلی  افت 
این طرح طی ۴ ترم می توانیم تعداد 
دانشجویانی که دارای افت تحصیلی 
هستند را به کمتر از نصف کاهش 

دهیم.
مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت 
وزارت  دانشجویان  امور  سازمان 
تابستان  در  کرد:  عنوان  علوم 
کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه ها 
را دعوت کردیم و برایشان دوره های 
آموزشی گذاشتیم تا این همکاران از 

اول مهر ماه فرایند عملکردیشان را 
به گونه ای شروع می کنند که بعد از 
۴ ترم به هدف مورد نظر طرح پاد 

برسیم.
نعیمی تصریح کرد: یکی دیگر 
از کارهای بزرگ و مهم اصالح آیین 
نامه تاسیس مراکز مشاوره است که 
این کار اتفاق افتاده و در اختیار وزیر 
محترم علم قرار داده ایم و یک تیم 
۶ نفره مامور شده تا این آیین نامه 
را مورد بازبینی قرار بدهند و طبق 

آن اصالت بر پیشگیری است و مراکز 
مشاوره از انفعال خارج می شوند.

و  طرح ها  سایر  به  اشاره  با  وی 
علوم،  وزارت  کل  ادارات  برنامه های 
گفت: طرح تاد یعنی تجارب ارزشمند 
دانشجویان، تام یعنی تجارب ارزشمند 
است  مددکاران  و  مدیران  مشاوران، 
وزارت  طرح های  دیگر  جمله  از  که 
علوم می باشد و براساس طرح تاد، از 
تجربیات دانشجویان بهترین ساز و کار 
مطلوب را در اختیار سایر دانشجویان 

قرار دهد، استفاده خواهد شد.
و سالمت  مشاوره  دفتر  مدیرکل 
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 
بیان کرد: برای آغاز سال تحصیلی طرح 
سرآغاز در نظر گرفته شده است که 
مطابق این طرح مددکاران و مشاوران 
مراکز در خوابگاه ها حاضر شده و با 
هم  اولی ها  ترم  ویژه  به  دانشجویان 
آشنایی  دانشجویان  با  و  شده  کالم 
ایجاد کرده و سنجشی در خصوص 
آن ها  احصای  و  احتمالی  مشکالت 

انجام دهند.

مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خبر داد:

اجرای طرح های مختلف دفتر مشاوره و سالمت در سطح دانشگاه ها

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

راهپیمایی اربعین 
نشان دهنده قدرت جهان 

تشیع است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: راهپیمایی 
اربعین نشان دهنده قدرت جهان تشیع است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی نیکزاد 
فعال  دانشجویان  توانمندسازی  دوره  در  ۱۲ شهریور 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی )حامیم( با بیان این مطلب 

افزود: راهپیمایی اربعین حرکتی عبادی و سیاسی است.
وی اضافه کرد: دین مبین اسالم، امام و رهبری سه 
ضلع مثلثی هستند که همیشه این سه ضلع باهم بوده اند.

نیکزاد با بیان اینکه اگر ما مردم بصیرت نداشته باشیم، 
واقعه کربال تکرار می شود، تصریح کرد: نباید مسیر خود 
را از خط والیت مطلقه فقیه منحرف کنیم که این کار 

نیازمند بصیرت است.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس دفاتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: در این دوره برای استان 

اردبیل سهمیه ۲۵۰ نفری در نظر گرفته بودند.
وی اضافه کرد: این دوره 7 روز برای خواهران و 
7 روز برای برادران برگزار می شود و در آن دانشجویان 
شرکت کننده دروس معارف اسالمی، دوره های معرفتی و 

مهارت افزایی را طی می کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل:

انقالب اسالمی قیام علیه 
 گله داری جهانی بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل 
گفت: انقالب اسالمی قیام علیه گله داری جهانی بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رضا قاسمیان ۶ 
شهریور در مراسم افتتاحیه دوره جامع تربیتی، آموزشی و 
تشکیالتی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان اردبیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود:صدور 
انقالب اسالمی جوانانی می خواهد که مومن و انقالبی 

باشند.
وی با بیان اینکه یک انقالبی هیچوقت تماشاگر 
نیست، تصریح کرد: برای صدور انقالب اسالمی باید در 

درجه اول خودمان انقالبی باشیم.
محقق  دانشگاه  اسماعیل چمنی سرپرست  دکتر 
اردبیلی هم گفت: باید در حوزه های مختلف جهاد علمی 
انجام دهیم تا بتوانیم به رتبه اول منطقه و رتبه قابل توجه 

در جهان برسیم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری انتظارات ویژه ای 
از بسیج دانشجویی دارد، تصریح کرد: باید جوان مومن 

انقالبی تربیت کنیم تا در آینده کشور نقش ایفا کنند.

طرح حامیم)دوره توانمندسازی 
دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی( دانشجویان دانشگاه های 
فرهنگی  مجتمع  در  اردبیل  استان 

انصارالحسین)ع( سرعین آغاز شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
چمنی  اسماعیل  دکتر  دانشگاه، 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
۸ شهریور در مراسم افتتاحیه طرح 
خواهر  دانشجویان  ویژه  حامیم 
بیان  با  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
اینکه امروز دانش به عنوان یک ابزار 
محسوب  ها  دولت  برای  قدرتمند 
می شود، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران نیز به عنوان یک کشور اسالمی 
برخوردار از جهان بینی اسالمی، در 
می  بر  گام  علمی  پیشرفت  جهت 

دارد.
معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری 
مطرح  را  اسالمی  تمدن  به  رسیدن 
راستا  همین  در  افزود:  اند،  کرده 
باور  دین  مدار،  دین  نیروی  تربیت 
و اخالق مدار برای مدیریت آینده 

کشور بسیار مهم است.
چمنی با بیان اینکه طی دو دهه 
سطح  در  علمی  رستاخیز  گذشته 
تصریح  است،  شده  شروع  کشور 
جایگاه  خصوص  همین  در  کرد: 
علمی کشور در سطح منطقه بسیار 
خوب بوده و تالش ما ارتقای جایگاه 

بین المللی است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه مجهز کردن جوانان به 
مورد  همواره  دانش  و  علم  سالح 
تاکید مقام معظم رهبری بوده است، 
گفت: در همین راستا در برخی علوم 
ای و  فناوری های هسته  از جمله 
سلول های بنیادی جایگاه ویژه ای 

در دنیا داریم.
والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های استان اردبیل نیز با بیان 
اینکه ۲۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه 

طرح  این  در  اردبیل  استان  های 
به  طرح  این  گفت:  دارند،  حضور 
مدت دو هفته به صورت مجزا برای 

خواهران و برادران برگزار می شود.
این طرح  در  اینکه  بیان  با  وی 
در حوزه  دانشجویان  توانمندسازی 
و سیاسی  اجتماعی  فرهنگی،  های 
افزود: در  قرار دارد،  در دستور کار 
این طرح عالوه بر دروس آموزشی، 
نشست های معرفتی نیز با حضور 
مسئوالن و نخبگان استانی و کشوری 
دشمن  شناسی،  جریان  عناوین  با 
شناسی، خط امام، جهاد تبیین و غیره 

برگزار می شود.

 رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
تقویت  طرح  این  در  گفت:  اردبیل 
بنیه اعتقادی و فکری دانشجویان فعال 
سیاسی و فرهنگی، امیدآفرینی و تقویت 
روحیه نشاط و فعالیت های جمعی، 
تقویت انگیزه برای نقش آفرینی در آغاز 
سالتحصیلی، استعدادسنجی و استفاده 
دانشجویان،  توانمندی  از  حداکثری 
آماده سازی نیروی انسانی دفاتر برای 
برنامه های نهاد رهبری در سالتحصیلی 
جدید و استفاده از فرصت شبکه سازی 
و تیم سازی دانشجویان مستعد دنبال 

می شود.

برگزاری طرح حامیم دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
اداره  همکاران  معتبرترین  دنیا  در  گفت: 
استاندارد، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 

هستند.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر اسماعیل چمنی ۸ شهریور در جلسه 
با مدیرکل استاندارد استان اردبیل با بیان 
این مطلب افزود: اساتید می توانند در حوزه 
استانداردسازی ها نقش مهم و تأثیرگذاری 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
است،  استاندارد  اداره  با  همکاری  آماده 
و  زیرساخت ها  امکانات،  کرد:  تشریح 
تجهیزات در دانشگاه محقق اردبیلی فراهم 
است و می توان از آنها در زمینه استاندارد 

استفاده کرد.

طی حکمی از سوی رئیس دبیرخانه 
هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی، 
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
محقق  دانشگاه  دستگاهی  کمیته  رئیس 

اردبیلی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی 
حکمی از سوی  دکتر عبدالکریم بهجت 
پور رئیس دبیرخانه هیات حمایت از کرسی 
های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای 
عالی انقالب فرهنگی، دکتر اسماعیل چمنی 
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
محقق  دانشگاه  دستگاهی  کمیته  رئیس 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
استاندارد  اداره  انتظار می رود  کرد:  اضافه 
اعضای  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از 
خود  کاری  زمینه های  در  هیئت علمی 

استفاده کند.

اردبیلی منصوب شد.
در بخش هایی از حکم دکتر چمنی 

اداره  مدیرکل  هاشم عالیی  مهندس 
اداره  گفت:  هم  اردبیل  استان  استاندارد 
استاندارد با دانشگاه ها تفاهم نامه همکاری 
این  می کنیم  تالش  و  می کند  امضا 
تفاهم نامه ها به معنای واقعی کلمه عملی 

آمده است:
زمینه سازی فضای  اهمیت  به  نظر 

شود.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱7 قانون 
اداره  استاندارد،  نظام  توسعه  و  تقویت 
استاندارد موظف است نسبت به ارزیابی 
انطباق کاالهای ساخت داخل، وارداتی و 
نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت 
و سالمت عمومی حائز اهمیت هستند 
با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید 
حاصل  نتایج  و  اقدام  شده  صالحیت 
را جهت اطالع عموم و مراجع ذی ربط 
اعالم کند، افزود: برای تدوین استانداردها 
در حوزه های مختلف می توان از ظرفیت 

اساتید و دانشگاهیان استفاده کرد.
یادآور می شود در پایان این جلسه 
امضا  همکاری  تفاهم نامه  طرفین 

کردند.

مراکز  و  ها  دانشگاه  در  نقد  و  گفتگو 
نظریه  از  حمایت  و  کشور  علمی 
پردازی در جامعه نخبگانی، و با توجه 
حضرتعالی،  علمی  های  صالحیت  به 
رئیس  عنوان  به  حکم  این  موجب  به 
کمیته دستگاهی دانشگاه محقق اردبیلی 

منصوب می شوید.
امید می برم با عنایت الهی و اهتمام 
در  محترم  همکاران  دیگر  و  جنابعالی 
اساتید  فعال  مشارکت  با  آتی  روزهای 
فعالیت  شاهد  فرهیخته،  دانشجویان  و 
چشمگیر در حوزه نظریه پردازی، نقد و 

مناظره در آن مرکز علمی باشیم.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:
معتبرترین همکاران اداره استاندارد در دنیا اساتید دانشگاه هستند

طی حکمی از سوی رئیس دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره انجام گرفت؛
انتصاب سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک

انتصاب جناب آقایان دکتر رضوان شاددل به سمت رئیس گروه همکارى هاى علمی و بین المللی، توحید فکرى به سمت مشاور رئیس 
دانشگاه و سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر و سرکار خانم دکتر مسروره مختارى به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و 
خانواده  را تبریک عرض نموده و از خدمات جناب آقایان دکتر محمد تقی آل ابراهیم، موسی مکانی و سرکار خانم دکتر زهرا اخوى مسئوالن 

سابق حوزه هاى فوق قدردانی می شود.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر داود سیف زاده ، اسد قلیزاده و فرنود ازهرى

 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، براى مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و براى 
شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

دبیر هیات امنای دانشگاه خبر داد:

تعیین ترکیب جدید 
کمیسیون دائمی هیات امنای 

دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر هیات 
امنای این دانشگاه از تعیین اعضای جدید کمیسیون 

دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل 
چمنی ۶ شهریور از تعیین اعضای جدید کمیسیون 

دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
وی افزود: طی احکام جداگانه از سوی دکتر 
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
دکتر  پرزور،  پرویز  دکتر  بابالن،  زاهد  عادل  دکتر 
دکتر  و  محسنی  دکتر حسین  سیدشریفی،  رئوف 
نسرین اقبالی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق 
هیات  کمیسیون  اعضای جدید  عنوان  به  اردبیلی 

امنای این دانشگاه منصوب شدند.
چمنی همچنین از تالش ها و خدمات دکتر 
عباس فنی اصل، دکتر اردوان قربانی، دکتر کاظم 
قاسمی گلعذانی، دکتر سیدجالل سیدشنوا، دکتر علی 
کمیسیون  سابق  اعضای  سلطانی طوالرود  اشرف 
دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی قدردانی 

کرد.

مدیر مسئول: دکتر اسماعیل چمنی
سردبیر:  دکتر یونس پوربیرامی هیر

دبیرتحریریه: موسی ستاری سادات
صفحه آرائی: ارسالن زادخاك

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری  
شماره تلفن:۰۴۵۳۱۵۰۵۰۰۵
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