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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
پودمان اشتغال - تخصصی متناسب با نیاز 

بازار کار برای دانشجویان برگزار می شود.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
اسماعیل چمنی ۱۶ مهر در مراسم انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان اردبیل با بیان این مطلب 
تخصصی  پودمان های  اجرای  افزود: 
دانشجویان،  تخصصی  رشته  با  مرتبط 
بسته  عنوان  تحت  تحصیل  با  هم زمان 
آموزش تکمیلی، اجرای دوره پودمانی - 
مهارتی، تشکیل کارگروه مهارت افزایی و 
کارورزی، همکاری در توسعه و اجرای 
طرح های آموزشی با محوریت کارآفرینی 

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی از مشارکت دانشگاه 
محقق اردبیلی در ایجاد و راهبری باشگاه 
ارتباط صنعت و دانشگاه منطقه آزاد ارس 

خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
جبرائیل رزمجو ۱۷ مهر با اعالم این خبر 
افزود: این تفاهم نامه توسط چند دانشگاه و 
به واسطه کارگزار تجاری سازی و فناوری به 
امضا رسیده است که دانشگاه محقق اردبیلی 

هم یکی از این دانشگاه ها است.
باشگاه  راه اندازی  کرد:  اضافه  وی 
ارس،  آزاد  منطقه  دانشگاه در  صنعت و 
برقراری ارتباط مستمر و دائمی، معرفی 
ظرفیت های صنعتی و پتانسیل همکاری ها 

ظرفیت های  از  استفاده  اشتغال زایی،  و 
آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی طرفین، 

علمی به دانشگاه ها، برگزاری رویدادهای 
علمی و فناوری، بهره گیری از ظرفیت های 
و مشوق های قانونی جهت ترغیب صنایع، 
اولویت دهی به طرح های مربوط به منطقه 
پژوهشی  اعتبارات  در جذب  ارس  آزاد 

برنامه های درسی  بازنگری  مشارکت در 
مهارتی به صورت مقطع دار و کوتاه مدت 

ارتباط با صنعت و تسهیلگری در تعامل 
غرب  شمال  دانشگاه های  با  کارگزار 
کشور توسط مرکز همکاری های تحول 
جمله  از  ریاست جمهوری  پیشرفت  و 
تعهدات دانشگاه ها در این تفاهم نامه است.

و تدوین رشته های مهارتی جدید مبتنی 
بر نیازآفرینی از موضوعات این تفاهم نامه 

است.
وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه 
تصریح کرد: برنامه ریزی و اجرای دوره های 
آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی 
مهارتی برای دانشجویان و دانش آموختگان، 
مهارت  اشتغال پذیری  سطح  ارتقای 
دوره های  کیفیت  افزایش  آموختگان، 
آموزشی با حضور در محیط کار مناسب، 
نیازسنجی و نیازآفرینی مبتنی بر آینده پژوهی 
کسب وکارهای  متوازن  توسعه  به منظور 
زیست بوم و مأموریت گرایی تحقق شعار 

سال از اهداف این تفاهم نامه است.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: همکاری 
در برگزاری رویدادها و کافه بازارها، تأمین 
برگزاری جلسات،  برای  مناسب  فضای 
همکاری در انعقاد قراردادهای صنعت و 
دانشگاه و در اختیار دادن فضای مناسب 
برای استقرار جهت ارتباط دائمی از جمله 
تعهدات سازمان منطقه آزاد ارس در این 

تفاهم نامه است.
این مراسم،  گفتنی است در حاشیه 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
صنعتی  گروه  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
آمیکو، مرکز رشد و فناوری منطقه آزاد 
ارس و گلخانه تولیدی مدرن این منطقه 

بازدید به عمل آورد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

پودمان اشتغال - تخصصی متناسب با نیاز بازار کار برای دانشجویان برگزار می شود

مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی در ایجاد و راهبری باشگاه ارتباط صنعت و دانشگاه منطقه آزاد ارس

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار شد:

دانشگاه ها نسخه پیشرفت و توسعه 
استان را تدوین کنند

 JRP نمایه سازی نشریه علمی
دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست 

نشریات پایگاه استنادی علوم 
)ISC( جهان اسالم

 Journal ofعلمی نشریه  مدیرمسئول 
 )Research in Psychopathology )JRP
دانشگاه محقق اردبیلی از نمایه سازی این نشریه در 
فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

)ISC( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محمد نریمانی 
۲۵ مهر گفت: بنا بر اعالم پایگاه استنادی علوم جهان 
 Journal of Research inنشریه  )ISC(اسالم
Psychopathology )JRP( از انتشارات دانشگاه 
محقق اردبیلی بر اساس آئین نامه نمایه سازی نشریات 
در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در کمیته ارزیابی 
نشریات مورخ ۱۹ مهر سالجاری، تأییدیه ورود به 
فهرست نشریات لیست اولیه پایگاه استنادی علوم 

جهان اسالم را کسب کرده است.
وی افزود: این نشریه از سال ۲۰۲۰ به صورت 
فصلنامه و به زبان انگلیسی در دانشگاه محقق اردبیلی 
منتشر می شود و دارای رتبه علمی»ب« از کمسیون 

نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
بشرپور  نریمانی و سجاد  گفتنی است محمد 
اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه محقق اردبیلی به ترتیب مدیرمسئول و سردبیر 

این نشریه هستند.

مقام معظم رهبری:
شما دانشجویان ستارگان 

درخشانی هستید که آسمان آینده 
این کشور را نورباران کرده اید.
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شورای  مجلس  نایب رئیس 
اسالمی از دانشگاه ها خواست تا نسخه 
پیشرفت و توسعه استان را تدوین کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم اندیشی  نشست  در  نیکزاد  علی 
اردبیل  استان  دانشگاه های  مدیران  با 
در دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید بر 
حمایت از حوزه فرهنگی در جامعه 
محل  دانشگاه  گفت:  دانشگاه ها،  و 
و  بوده  شرافت  و  آزادگی  حریت، 
در همین راستا اهمیت ویژه ای برای 

دانشگاه ها قائل هستم.
اینکه دانشگاه ها  بر  تأکید  با  وی 
باید نسخه پیشرفت و توسعه استان را 
تدوین کنند، افزود: نباید نگاه مردم به 
دانشگاه ها همانند نگاه به دستگاه های 
اجرایی باشد، چرا که سطح دانشگاه 
اجرایی  دستگاه های  سطح  از  فراتر 

است.
تأکیدات  به  اشاره  با  نیکزاد 
امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
ایجاد  خصوص  در  اردبیل  جمعه 
دانشگاه صنعتی اردبیل، تصریح کرد: 
رایزنی های الزم در این خصوص با 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام 

شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  محقق اردبیلی  دانشگاه  تکمیلی 
دانشجو  هزار  از ۱۲  بیش  تحصیل 
گفت:  و  داد  خبر  دانشگاه  این  در 
دانشگاه  حضوری  کالس های 
در  منظم  صورت  به  محقق اردبیلی 

حال برگزاری است.
قادر قاسمی ۲۳ مهر در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه با بیان اینکه 
دانشگاه محقق اردبیلی دارای ۱۲ هزار 
و ۴۹۲ نفر دانشجو در مقاطع مختلف 
کارشناسی،  کاردانی،  تحصیلی 
است،  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
گفت: از این تعداد ۷ هزار و ۱۵ نفر 
دانشجوی خواهر و ۵ هزار و ۴۷۷ 

دانشجوی برادر می باشد.
برگزاری  به  اشاره  با  وی 
به  دانشگاه ها  آموزشی  کالس های 
از حدود ۲  بعد  صورت حضوری 
سال، افزود: خوشبختانه با فروکش 
و  تأکیدات  و  بیماری  این  کردن 
وزیر  و  رئیس جمهور  دستورات 
علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز 
ستاد ملی مقابله با  کرونا، وضعیت 
به  دانشگاه ها  کالس های  برگزاری 

علوم،  وزیر  مساعد  قول  به  اشاره  با 
تحقیقات و فناوری و استاندار اردبیل 
اعتبارات  اختصاص  خصوص  در 
الزم برای کمک به ساخت خوابگاه 
محقق اردبیلی،  دانشگاه  دانشجویی 
ادامه داد: در خصوص ایجاد شهرک 
دانشگاهی برای کارکنان دانشگاه های 
استان نیز حمایت کرده و آماده رایزنی 

با وزرای مربوطه هستم.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی توجه به 
موضوع خانواده در کشور را بسیار مهم 
دانست و خاطر نشان کرد: دانشگاه ها 
در  را  خود  پشنهادات  می توانند 
خصوص اثربخشی دانشگاه مربوطه در 

شکل حضوری تغییر یافت.
و  نشاط  اینکه  بیان  با  قاسمی 
به  دانشگاهی  محیط  سرزندگی 
منوط  دانشجویان  پرانرژی  حضور 
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  است، 
این  بعد از حدود ۲ سال ما شاهد 
دانشگاه  نشاط و شادابی دوباره در 
هستیم که امید می رود با همت اساتید 
و دانشجویان شاهد اعتال و حرکت 
پرشتاب علمی و آموزشی بیش از 
پیش در دانشگاه های کشور و به ویژه 

دانشگاه محقق اردبیلی باشیم.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
محقق اردبیلی  دانشگاه  تکمیلی 
و  دانشجویان  استقبال  به  اشاره  با 

حوزه علم در برنامه هفتم ارائه نمایند.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت های دانشگاه محقق اردبیلی، 
گفت: ستاد توسعه استانی با محوریت 
شده  تشکیل  محقق اردبیلی  دانشگاه 
در حال  نیز  مربوطه  کارگروه های  و 

فعالیت هستند.
حمایت های  به  اشاره  با  وی 
اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئیس 
استان  دانشگاه های  مجموعه  از 
به ویژه دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: 
موسسه  ایجاد  نیازمند  اردبیل  استان 
بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و رباتیک 
است که در صورت تحقق این امر، 

حضوری،  کالس های  از  اساتید 
خاطرنشان کرد: همان طور که انتظار 
می رفت هم اساتید و هم دانشجویان 
استقبال بسیار پرشوری از کالس های 
و  دادند  نشان  خود  از  حضوری 
کالس های حضوری به شکل منظم 
در  دانشجویان  پررنگ  حضور  و 
برگزاری  حال  در  کالس ها  تمامی 

است.
مزیت های  به  اشاره  با  وی 
آموزش حضوری نسبت به آموزش 
نظام  در  اصل  گفت:  مجازی، 
حضوری  آموزش  بر  ما  آموزشی 
از  مجازی  آموزش  و  است  بوده 
سر اضطرار و شرایط ویژه ناشی از 

عالوه بر شناساندن استان در حوزه علم 
و فناوری، شاهد اشتغالزایی مناسبی نیز در 

این حوزه خواهیم بود.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
با اشاره به لحاظ شدن مالیات پلکانی 
برای حق التدریس ها و مشکالت تأمین 
مسکن دانشگاهیان، از نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواست تا حمایت های 
الزم را جهت رفع این مشکالت انجام 

دهد.
حمایت های  خواستار  چمنی 
برای اختصاص  الزم مجلس و دولت 
اعتبارات الزم به منظور تکمیل پروژه های 
نیمه تمام دانشگاه شد و گفت: دانشگاه 
نفر  هزار   ۱۲ حدود  با  محقق اردبیلی 
دانشجو، ۴۰۰ عضو هیات علمی و بیش 
از ۴۰۰ کارمند نیازمند ترمیم بودجه در 

سال آتی است.
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
مدیران باید آینده نگر باشند تا دچار مشکل 
نشوند، افزود: امروز توقع از دانشگاه ها باال 
است؛ چرا که اساتید الگوی فرهنگی و 

اجتماعی ما در جامعه هستند.
در ادامه مدیران دانشگاه های استان به 

ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

شیوع بیماری کرونا برقرار شده بود. 
پر واضح است که آموزش حضوری 
در اغلب جنبه ها  بر آموزش مجازی 

برتری دارد.
قاسمی با بیان اینکه مزایای برجسته 
و  مستقیم  مواجهه  آموزش حضوری 
ارتباط مؤثر استاد و دانشجو می باشد، 
تصریح کرد: رعایت عدالت آموزشی، 
در  حضوری  کالس  بودن  سرزنده 
آموزش  بودن  کسالت بار  با  مقایسه 
آموزش  مزایای  دیگر  از  مجازی 

حضوری است.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
مساعدت های  و  تدابیر  از  قدردانی 
وزارت  دانشجویان  امور  سازمان 
علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرست، 
دانشگاه  کارمندان  و  مدیران  معاونان، 
تأمین  خصوص  در  محقق اردبیلی 
خوابگاه ها که نقش مهمی در تدارک 
و آماده سازی زیرساخت های آموزش 
حضوری داشتند، تصریح کرد: با تدابیر 
اتخاذ شده تاکنون مشکل خاصی در 
برگزاری حضوری کالس ها رخ نداده 

است.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار شد:

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:

معاون اداری و مالی دانشگاه خبر داد:

آغاز ایجاد مسیر دسترسی 
خوابگاه های متأهلی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی 
خوابگاه های  دسترسی  مسیر  ایجاد  آغاز  از 

متأهلی این دانشگاه خبر داد.
تقی  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایجاد مسیر دسترسی  آغاز  از  مهر  اکبری ۲۳ 
و  داد  خبر  دانشگاه  این  متأهلی  خوابگاه های 
گفت: این مسیر به طول حدود ۳۵۰ متر بوده 
و عملیات اجرایی آن آبان ماه سالجاری آغاز و 
طی ۳ ماه از زمان شروع پروژه به بهره برداری 

خواهد رسید.
لحاظ  به  پروژه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
جای  به  دانشگاه،  محیط  زیباسازی  به  توجه 
آسفالت از پازل استفاده خواهد شد، ادامه داد: 
برای این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده است.
خوابگاه های  توسعه  بر  تأکید  با  اکبری 
تصریح  محقق اردبیلی،  دانشگاه  در  متأهلی 
کرد: اولین خوابگاه متأهلی خیرساز دانشگاه با 
ظرفیت ۱۴ واحد سال گذشته به بهره برداری 
رسیده و دومین خوابگاه نیز در حال حاضر در 

دست ساخت می باشد.
معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه احداث سومین خوابگاه متأهلی 
حضور  با  سالجاری  شهریورماه  نیز  دانشگاه 
امور  سازمان  رئیس  و  علوم  وزیر  معاون 
دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلنگ زنی 
شد، ادامه داد: تالش می شود این خوابگاه نیز تا 

پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.
در  متأهلی  خوابگاه های  احداث  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی را در راستای حمایت 
از ازدواج دانشجویی و اجرای قانون حمایت 
جوانی  طرح  افزود:  و  دانست  خانواده  از 
جمعیت و حمایت از خانواده، ۷۲ ماده دارد 
خوابگاه های  برای  ویژه ای  توجه  آن  در  که 

متأهلی دانشجویی شده است.
مدیریتی  مجموعه  کرد:  تأکید  اکبری 
دانشگاه در تالش است تا عالوه بر توجه به 
افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی برای 
دانشجویان مجرد، میزان خوابگاه های متأهلی 
دانشگاه را نیز افزایش دهد تا بخش مهمی از 
دغدغه دانشجویان متأهل در دوره تحصیل حل 

شود.

دانشگاه ها نسخه پیشرفت و توسعه استان را تدوین کنند

تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی 
 برگزاری منظم کالس های حضوری
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی از استقبال از نودانشجویان 

این دانشگاه خبر داد.
عباس فنی اصل ۱۴ مهر در گفتگو 
با روابط عمومی دانشگاه از استقبال از 
محقق اردبیلی  دانشگاه  نودانشجویان 
از  استقبال  ستاد  گفت:  و  داد  خبر 
محقق اردبیلی  دانشگاه  نودانشجویان 
از مردادماه سالجاری با حضور هیات 
روابط  و  حراست  مدیران  و  رئیسه 

عمومی دانشگاه تشکیل شد.
ستاد  اجرایی  عوامل  افزود:  وی 
کارشناسان حوزه  از  متشکل  استقبال 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
دانشجویان عضو در تشکل های اسالمی، 
کانون های فرهنگی و انجمن های علمی 
پس از اعالم نتایج آزمون های مقاطع 
تحصیالت تکمیلی)کارشناسی ارشد و 

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 
به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز 
گمنام  شهدای  با  جدید  سالتحصیلی 

تجدید میثاق کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  سرپرست  چمنی  اسماعیل 
مراسم  این  در  مهر   محقق اردبیلی ۲ 
گفت: آرامش و آسایش خود را مدیون 
شهدا و ایثارگران هستیم و باید نتیجه این 
آسایش و آرامش اعتالی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی باشد.
وی افزود: امروز در مزار شهدای 
گمنام جمع شده ایم تا ضمن تجدید 
میثاق با شهدا و آرمان های آنها، از روح 
و روان شهدا برای انجام بهتر وظایف 

خود طلب استمداد کنیم.
چمنی با بیان اینکه در نظام مقدس 

دکتری( در دانشکده ها مستقر شدند.
فنی اصل اضافه کرد: پس از اعالم 
در  کارشناسی  سراسری  آزمون  نتایج 
اوایل مهرماه نیز عوامل اجرایی و استقبال 
کننده به منظور استقبال از نودانشجویان 
و والدین آنان در اماکن تعبیه شده در سر 

جمهوری اسالمی باید هم به وظایف 
خود آگاه باشیم و هم به نحو احسن 
تصریح  کنیم،  عمل  خود  وظایف  به 

درب های ورودی دانشگاه مستقر شده 
و با ارائه گل، شیرینی، بسته فرهنگی و 
معرفی بخش های مختلف دانشگاه و 
نیز ارائه راهنمایی های الزم با استقرار 
از  بپرس«  من  نام»از  به  خدمت  میز 

نودانشجویان استقبال کردند.

کرد: انتظار می رود که بااخالق مداری، 
دلسوزی و متعهدانه به وظایف خود 

عمل کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
ادامه  به  عنایت  با  گفت:  محقق اردبیلی 
مراجعه نودانشجویان جهت ثبت نام، عوامل 
ستاد استقبال نهم و دهم مهرماه در سطح 
استقبال  به  اقدام  دانشگاه  دانشکده های 

نمودند.
گسترده  حضور  به  اشاره  با  وی 
روزهای  در  آنان  والدین  و  دانشجویان 
نخست مهرماه در دانشگاه محقق اردبیلی، 
برنامه ریزی های  طبق  همچنین  افزود: 
انجام گرفته به منظور آشنایی هر چه بیشتر 
توانمندی ها،  امکانات،  با  نودانشجویان 
افتخارات و مسئولین دانشکده ها، برنامه ای 
حوزه  همکاری  با  دانشکده ها  توسط 
روابط  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
عمومی دانشگاه در هفته آخر مهرماه با 
عنوان مراسم معارفه نودانشجویان برگزار 

خواهد شد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: دشمنان نظام و انقالب اسالمی از قبل 
برای ایجاد توطئه در کشور برنامه ریزی 
کرده بودند و به دنبال ضربه زدن به کشور 

هستند.
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
هم گفت: دشمنان و استکبار جهانی بارها 
از نظام ضربه خورده و تمام نقشه هایشان 

شکست خورده است.
دین،  از  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
اسالم و مکتب می ترسند، تشریح کرد: 
دشمن به دنبال حذف دین و اسالمیت 

است.
حسنی با بیان اینکه نیروهای انقالبی 
نباید صحنه را خالی کنند، ادامه داد: باید 

در حوزه جهاد تبیین نیز فعال تر باشیم.

استقبال از نودانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
حضور گسترده دانشجویان در دانشگاه

به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سالتحصیلی جدید انجام گرفت؛

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های علمی و 

پژوهشی بین سازمان جهاد 
کشاورزی، مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان و دانشگاه 
محقق اردبیلی

تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین 
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل و 

دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد.
تفاهم نامه  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
همکاری های علمی و پژوهشی بین سازمان جهاد 
کشاورزی استان اردبیل، مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل و دانشگاه 

محقق اردبیلی منعقد شد.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
۲۶ مهر در مراسم انعقاد این تفاهم نامه گفت: این 
تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری های علمی، 
آموزشی، پژوهشی و توسعه تحقیقات کاربردی و 
با  تقاضامحور در حوزه کشاورزی و علوم مرتبط 
استفاده از پتانسیل های سازمان جهاد کشاورزی استان 
اردبیل، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد 

می شود.
وی به توسعه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی و 
استفاده حداکثر از پتانسیل های موجود هر سه مجموعه 
تأکید کرد و افزود: در این تفاهم نامه ایجاد ارتباط مؤثر 
میان هر سه مجموعه و همکاری در اجرای پروژه های 
تحقیقاتی مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی استان 

اردبیل و واحدهای تابعه مورد تأکید است.
چمنی با اشاره به اجرای پروژه های کاربردی مورد 
نیاز منطقه و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و رساله های دکتری مرتبط با نیازهای منطقه، تصریح 
کرد: در قالب این تفاهم نامه زمینه های همکاری برای 
کارآموزی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد و 
دانشگاه خواهد توانست از زمین های زراعی و باغی 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اردبیل در اجرای پایان نامه ها و رساله ها استفاده 

نماید.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: 
همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در 
حوزه کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیالن، حمایت 
شرکت های  و  کلینیک ها  اقتصادی،  بنگاه های  از 
فارغ التحصیالن کشاورزی  از طرف  که  خصوصی 
ایجاد می شود و همکاری در اجرای دوره های فرصت 
مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه از 
دیگر اهداف همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با این دو 

مجموعه تخصصی در حوزه کشاورزی است.
گفتنی است در این مراسم نادر تقی زاده رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، کمال شهبازی 
سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان اردبیل و اعضای هیات علمی و 
کارشناسان حوزه مربوطه به ارائه دیدگاه های خود 

پرداختند.

و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری 
رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه 
D۸-۲۰۲۱  از سوی مؤسسه استنادی 
 )ISC( علوم و پایش علم و فناوری
محقق اردبیلی  دانشگاه  و  شد  منتشر 
موفق شد در این رتبه بندی در جایگاه 

۱۷۴ قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جبرائیل رزمجو ۲۴ مهر از حضور موفق 
رتبه بندی  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
-D۸ گروه  کشورهای  دانشگاه های 
۲۰۲۱ خبر داد و افزود: پایگاه استنادی 
به منظور   )ISC( اسالم  جهان  علوم 
رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه 
مهمترین  خود،  معیارهای  در   D۸
پژوهش،  شامل  دانشگاه ها  مأموریت 
فعالیت های  و  آموزش  نوآوری، 
این  بر  و  برمی گیرد  در  را  بین المللی 

گروه  کشورهای  دانشگاه های  اساس 
قرار  ارزیابی  را مورد سنجش و   D۸

می دهد.
این  اطالعات  داد:  ادامه  وی 
اطالعاتی   پایگاه های  از  رتبه بندی 
و   USPTO، WOS، Incites

وب سایت دانشگاه ها و سایر پایگاه های 
مرتبط گردآوری  شده است.

به منظور  کرد:  تصریح  رزمجو 
رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه 
D۸، اطالعات پژوهشی یک هزار و 
۶۳۴ سازمان از کشورهای عضو گروه 

در   Incites اطالعاتی  پایگاه  در   D۸
بررسی   ۲۰۱۷-۲۰۱۹ سال های  فاصله 

شد.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: از بین این 
سازمان ها، دانشگاه هایی که بیش از ۱۵۰ 
مدرک را در این بازه زمانی منتشر کرده 
بودند جامعه هدف رتبه بندی را تشکیل 

دادند.
وی با بیان اینکه تعداد دانشگاه هایی 
که این شرایط را داشتند ۴۶۳ دانشگاه بود 
که در رتبه بندی D۸-۲۰۲۱ حضور یافتند، 
خاطرنشان کرد: گروه هشت کشورهای 
اسالمی در حال  توسعه با نام اختصاری 
گروه D۸ شامل هشت کشور مسلمان 
اندونزی،  شامل  که  است  درحال توسعه 
بنگالدش،  ایران،  اسالمی  جمهوری 
نیجریه  و  مالزی، مصر  ترکیه،  پاکستان، 

است.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

D8 حضور دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه
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در نشست مشترک هیات رئیسه 
دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس پارک 
علم و فناوری استان اردبیل به ضرورت 
ارتباط تنگاتنگ این دو مجموعه تأکید 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  سرپرست  چمنی  اسماعیل 
محقق اردبیلی ۴ مهر در نشست با رئیس 
پارک علم و فناوری استان اردبیل ارتباط 
تنگاتنگ دانشگاه محقق اردبیلی و پارک 
علم و فناوری استان اردبیل را الزم و 
سالی  در  گفت:  و  دانست  ضروری 
که مقام معظم رهبری بنام سال»تولید، 
نامگذاری  آفرین«  اشتغال  دانش بنیان، 
کرده اند، توجه به این امر ضروری بوده 
و ما دانشگاهیان مسئولیت خطیری در 

این خصوص داریم.
تعامالت معاونت  افزایش  به  وی 
پژوهش و فناوری و مرکز نوآوری و 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه با پارک 

گردهمایی اساتید معارف اسالمی 
دانشگاه های استان اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
 ۱۱ محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
اساتید  این گردهمایی گفت:  در  مهر 
گروه معارف نقش مهمی در دانشگاه و 

جامعه دارند.
اسماعیل چمنی اضافه کرد: دشمنان 
ایجاد  برای  اسالمی  انقالب  و  نظام 
آشوب و اغتشاش در کشور برنامه ریزی 
کرده است پس باید مراقب شیطنت های 

آنها باشیم.
دانشگاه  در  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد  مسائل حاشیه ای  محقق اردبیلی 
نشده و جو دانشگاه آرام است، ادامه داد: 
باید دانشجویان را توجیه کنیم که وارد 

مسائل حاشیه ای نشوند.
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های استان اردبیل هم در این 
مسئولیت  امروز  گفت:  گردهمایی 

علم و فناوری استان تأکید کرد و افزود: 
در همین راستا مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از ایده های دانشجویان حمایت می کند.

محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
گرو  در  را  فناوری  و  علمی  توسعه 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
همین  در  کرد:  تصریح  و  دانست 

سنگین و خطیری داریم و باید بصیرت 
عماری را در دانشگاه ها حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه امروز همه وظیفه 
داریم در صحنه ها باشیم، اضافه کرد: 
دشمن فقط در رسانه ها دنبال تبلیغات 

شرکت های  به  توجه  خصوص 
دانش بنیان بسیار مهم و ضروری است.

یوسف عباس پور رئیس پارک علم 
و فناوری استان اردبیل نیز به همکاری 
خوب پارک علم و فناوری و دانشگاه 
گفت:  و  کرد  تأکید  محقق اردبیلی 
خروجی مراکز رشد دانشگاهی برای 

پارک علم و فناوری بسیار مهم است.

که  است  درحالی  این  است  منفی 
انقالب اسالمی هیچ  نظام و  دشمنان 

قدرتی ندارند.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 

فناوری  و  علم  پارک  افزود:  وی 
استان از طریق معاونت علمی و فناوری 
نوآوری  صندوق  و  جمهوری  ریاست 
و شکوفایی آماده حمایت از واحدهای 
دانشگاه  فناور و شرکت های دانش بنیان 

محقق اردبیلی است.
عباس پور همچنین از سفر مسئوالن 
طی  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
روزهای آینده به استان اردبیل خبر داد و 
گفت: حضور مسئوالن این صندوق در 
اردبیل، فرصت خوبی برای استان خواهد 
بود که باید به نحو احسن از آن استفاده 

کنیم.
مالی  و  اداری  معاون  اکبری  تقی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با مفید دانستن 
ارتباطات میان مجموعه دانشگاه و پارک 
تشکیل  ضرورت  به  فناوری،  و  علم 
جلسات ماهانه میان مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه و پارک علم و 

فناوری استان تأکید کرد.

اردبیل تشریح کرد: دشمنان نظام و انقالب 
اسالمی به دنبال ضربه زدن به نظام و انقالب 
اسالمی است؛ زیرا امروز شاهد هستیم که 
اسالم و بیداری اسالمی در دنیا نفوذ کرده 

است.

ضرورت ارتباط تنگاتنگ دانشگاه محقق اردبیلی و پارک علم و فناوری استان اردبیل

گردهمایی اساتید معارف اسالمی دانشگاه های استان اردبیل برگزار شد

دفاع اولین پایان نامه در نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل تأکید شد:
کارشناسی ارشد با موضوع 
بررسی و تحلیل زندگینامه 
شهدای مدافع حرم اردبیل 

در دانشگاه محقق اردبیلی

موضوع  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  اولین 
حرم  مدافع  شهدای  زندگینامه  تحلیل  و  بررسی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجوی  توسط  اردبیل 

دفاع شد.
مرتضی  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  ابراهیمی 
اولین  دفاع  از  مهر   ۲۳ محقق اردبیلی  دانشگاه 
و  بررسی  موضوع  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 
تحلیل زندگینامه شهدای مدافع حرم اردبیل توسط 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: 
این پایان نامه توسط عفت طاهری دانشجوی رشته 
دانشگاه  ارشد  کارشناسی  مقطع  پایداری  ادبیات 

محقق اردبیلی با نمره ۲۰ دفاع شد.
مدافعان  حضور  عوامل  و  علل  بررسی  وی 
حرم در مرزهای خارج از کشور و بررسی مضامین 
شهر  حرم  مدافع  شهدای  زندگینامه  در  پایداری 
اردبیل را هدف انتخاب این موضوع برای نگارش 
این پایان نامه عنوان کرد و افزود: این پایان نامه به 
روش تحلیلی – توصیفی و به شیوه کتابخانه ای 
نیز  پژوهش  این  آماری  جامعه  و  شده  نوشته 
زندگینامه شهدای مدافع حرم شهر اردبیل شهیدان 
علی آقائی، هاشم دهقانی  نیا و علی سیفی است 
که از پرسش نامه برای گردآوری اطالعات زندگی 

شهیدان مدافع حرم استفاده شده است.
بازکاوی  از بررسی ها و  ابراهیمی گفت: پس 
انگیزه و  هایی که در این پژوهش انجام گرفت، 
عوامل ترغیب کننده مدافعان حرم در دفاع از حریم 
اهل بیت)ع( مشخص شد که اصلی ترین آنها دفاع از 
ارزش های دینی و حرم های مطهر ائمه معصوم)ع( 
و اهل بیت آنان، ارادت به خاندان اهل بیت، دفاع از 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و شهادت طلبی 

و آرزوی سربازی امام زمان)عج( و غیره هستند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: حفظ اقتدار و امنیت 
والیت   و  والیت فقیه  از  اطاعت  منطقه،  در  ایران 
شهادت طلبی  مقاومت،  اندیشه  گسترش  مداری، 
خانواده  احوال  بازتاب  غریبانه،  شهادت  ایثار،  و 
شخصیتی  ویژگی های  و  حرم  مدافع  شهدای 
مدافعان حرم و غیره از جمله مهمترین مؤلفه های 
پایداری است که در این پژوهش به آنها دست یافته 

شده است.
استاد  با  پایان نامه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
راهنمایی رامین محرمی، استاد مشاوری مسروره 
مختاری و داوری عسگر صالحی اعضای هیات 
رسیده  سرانجام  به  محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی 

است.

بازدید دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی از نمایشگاه رزمی فرهنگی عملیات والفجر ۱  در اردبیل
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: طی احکامی 
جداگانه از سوی دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات 
علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای حقیقی 
صالحیت  بررسی  کارگروه  و  جذب  اجرایی  هیات 

عمومی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسماعیل چمنی 
۲۰ مهر گفت: طی احکامی جداگانه از سوی محمدخلج 
امیرحسینی دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای حقیقی هیات 
اجرایی جذب و کارگروه بررسی صالحیت عمومی 

دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شدند.
وی افزود: در اجرای مصوبه ۲ خرداد سال ۱۳۹۰ 
هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی و به 
دنبال بررسی های انجام شده و نظر به سوابق و تجارب 
ارزشمند در حوزه آموزش عالی مسعود گنجی، عادل 
زاهد، یوسف عباس پور، جعفر سلمان زاده و فریبرز 
معصومی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به مدت ۴ سال به عنوان اعضای حقیقی هیات اجرایی 
جذب و محمدامین میکائیلی، عباس فنی اصل، جبرائیل 
رزمجو، پرویز پرزور و مسروره مختاری به مدت ۴ سال 
به عنوان اعضای کارگروه بررسی صالحیت عمومی 

دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شدند.
احمد شجاعی،منصور  از خدمات  همچنین  وی 
راسخ و حسین شایقی اعضای حقیقی سابق هیأت 
اجرایی جذب و منصور راسخ، داریوش لطیفی، ترحم 
مصری و حسین قمری اعضای حقیقی سابق کارگروه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  عمومی  صالحیت  بررسی 

قدردانی کرد.

سرپرست دانشگاه خبر داد:

انتصاب اعضای حقیقی هیات اجرایی جذب و کارگروه بررسی صالحیت عمومی 
دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب جناب آقایان دکتر جبرائیل رزمجو به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناورى، دکتر اکبر عطادخت به سمت ریاست دبیرخانه کمیته 
دستگاهی حمایت از کرسی هاى نظریه پردازى، نقد و مناظره و دکتر حسین شایقی به سمت سرپرست مدیریت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی را 
تبریک عرض نموده و از خدمات جناب آقایان دکتر داود سیف زاده، دکتر جواد گرجامی و دکتر یوسف عباس پور مسئوالن سابق حوزه هاى فوق 

قدردانی می شود.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

تبریک عرض نموده و از خدمات جناب آقایان دکتر داود سیف زاده، دکتر جواد گرجامی و دکتر یوسف عباس پور مسئوالن سابق حوزه هاى فوق 

پیام تسلیت

همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر سعید لطیفی نوید، محمدرضا فرخی و دکتر عبدالرحیم هاشمی
 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

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه محقق اردبیلی:

ایجاد وحدت و همدلی
 از اساسی ترین اهداف 

پیامبر اسالم بود

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
ایجاد  اسالم  پیامبر  اولین هدف  گفت:  محقق اردبیلی 

وحدت و همدلی میان مسلمانان و انسان ها بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عبداهلل حسنی ۲۰ 
مهر در جشن وحدت در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی 
اظهار کرد: اولین هدف پیامبر اسالم ایجاد وحدت و 

همدلی میان مسلمانان و انسان ها بود.
وی افزود: در زمان نبی مکرم اسالم نیز فتنه گری 
بود؛  منافق مشهود  اما  مسلمان  در ظاهر  افراد  برخی 
به طوری که این افراد تمام تالش خودشان را برای دوری 

مسلمانان از پیامبر به کار بسته بودند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تحرکات  بیشترین  اکنون  کرد:  محقق اردبیلی تصریح 
دشمن در زمینه ایجاد اختالف میان شیعه و سنی است، 

لذا باید آگاهی کافی میان مسلمانان ایجاد شود.
حسنی تأکید کرد: پیامبر سه چیز را مالک خوشبختی 
انسان معرفی می کند و این موارد شامل رها کردن جدال، 

کنار گذاشتن دروغ و حسن خلق داشتن است.
گفتنی است این مراسم با مولودی خوانی پایان یافت.
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