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امام خمینی )ره(:
دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، 

شقاوت یک ملت است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:
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است
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دستگاه های اجرایی 
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رئیس دفاتر نهاد نمایندگی
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 حضور ۲۰ نفر از 
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استادان
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حکم ریاست دانشگاه
محقق اردبیلی ابالغ شد

استاندار اردبیل گفت: به دانشگاه اعتقاد 
ویژه ای داریم بنابراین باید دانشگاه به ما و 
ما هم به دانشگاه کمک کنیم تا کارها را اجرا 

کنیم.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس اکبر بهنام جو در جلسه با اعضای 
شورای دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این 
مطلب افزود: کشور در زمان سختی قرار دارد 
و هنر آن است که در شرایط سخت کار کند.

وی با بیان اینکه به همه دستگاه ها ابالغ 
کردیم که برنامه چند ساله تدوین کنند، اضافه 
کرد: با اجرای برنامه های چند ساله می توان 
به صورت منظم و برنامه ریزی شده در مسیر 

رشد و توسعه گام برداشت.
بهنام جو با اشاره به اینکه باید برنامه چند 
ساله دانشگاه محقق اردبیلی هم تدوین شود، 
افزود: برنامه باید سال به سال اجرا شود تا 
در طول چند سال اهداف برنامه چند ساله 

محقق شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه استانداری 
آماده کمک به دانشگاه است، تصریح کرد: 
باید با حل مشکالت موجود در دانشگاه، 
بتوانیم این مرکز علمی- آموزشی را به جایگاه 

واقعی خود برسانیم.
اردبیل  استان  اداری  شورای  رئیس 
با بیان اینکه ارتباط دانشگاه با صنعت و 
شود،  تقویت  باید  اجرایی  های  دستگاه 
افزود: دستگاه های اجرایی را موظف به 
استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی 
دانشگاه می کنیم اما پژوهش های اساتید 
باید کاربردی شود تا منجر به افزایش بهره 

وری در بخش های مختلف شود.
توان  می  اینکه  بیان  با  اردبیل  استاندار 
مشکالت را رفع کرده و کارها را پیش برد، 
باید  اما  است  شدنی  کار  این  کرد:  اظهار 
پیگیری های الزم انجام شود تا بتوانیم به حق 

و حقوق خود برسیم.
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ادارات  و  استانداری  با  دانشگاه  این  تعامل 
دیگر در باالترین سطح خود قرار دارد و این 

تعامل را بیش از پیش تقویت خواهیم کرد 
تا در زمینه رشد و توسعه متوازن گام های 

مثبتی برداریم.
دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد: این دانشگاه 
حدود ۱۱ هزار نفر دانشجو دارد که حدود ۷ 
هزار و ۵۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۲ هزار 
و ۹۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۵۰ 
نفر در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه این دانشگاه حدود ۳ 
هزار و ۵۰۰ نفر پژوهشگر آماده کار دارد، 
اظهار کرد: این نیروهای رایگان ظرفیت و 
پتانسیل قابل اتکایی هستند که می توان از 
علم و دانش آنها در رشته های مختلف برای 
پیشبرد اهداف توسعه نگرانه استان استفاده 

کرد.
 ۴۰۰ حدود  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 

نفر  عضو هیات علمی با مرتبه های علمی 
مختلف در دانشگاه محقق اردبیلی وجود 
دانش  و  علم  از  تواند  می  داد:  ادامه  دارد، 
این اساتید در راستای حل معضالت استان 

استفاده کرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
اینکه هزینه ها را به سمت رشد کمی و کیفی 
رشته های تحصیلی سوق دهیم، تصریح کرد: 
رشته هایی در دانشگاه محقق اردبیلی دایر 
است که در شرایط فعلی جامعه مورد نیاز 
بوده یا در آینده مورد نیاز خواهد بود و باید 

چنین رشته هایی را افزایش دهیم.
های                پروژه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اولویت دار دانشگاه را مشخص کردیم و 
تسریع در پیشرفت پروژه ها را در دستور 
به  دانشگاه  کرد:  اضافه  ایم،  داده  قرار  کار 

سبب تصویب هیات امنا، اختیاراتی دارد که 
دستگاه های دیگر ندارد بنابراین می توانیم با 
جایجایی اعتبارات، اولویت های دانشگاه را 

در برنامه های کوتاه مدت قرار دهیم.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
دانشگاه مبدا تحول است و اگر بخواهیم در 
جامعه تحول ایجاد کنیم این کار بدون حضور 

دانشگاه امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه ضعف های جامعه به 
دلیل قطع ارتباط با دانشگاه و حوزه است، 
اضافه کرد: جامعه و دانشگاه به دو سمت 
متفاوت حرکت می کنند و جامعه اجرایی 
دانشگاه  پژوهش های  از  ای  استفاده  هیچ 

نمی کند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل ادامه 
داد: اگر می خواهیم در مسیر جامعه آرمانی 
حرکت کنیم باید همه احساس وظیفه کنیم 
و در راستای مسئولیت های اجتماعی قدم 

برداریم.
دانشگاه                   اساتید  اینکه  بیان  با  وی 
محقق اردبیلی دارای پشتوانه علمی باالیی 
هستند، افزود: اگر به این اساتید بها داده شود، 
قطعا می توانند در سطح ملی به چهره های 

تاثیرگذار تبدیل شوند.
نمایندگی  نهاد  کرد:  اضافه  حسنی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
از  اما  برنامه های متعددی اجرا می کند 
فضای فیزیکی مورد نیاز برخوردار نیست 
در  استانداری  رود  می  انتظار  بنابراین 
زمینه احداث ساختمان مستقل برای نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

ها مساعدت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اردبیل گفت: پذیرش دانشجو در دانشگاه ها 
باید بر اساس نیاز جامعه باشد و این مساله 
به خصوص در رشته های دکتری باید مورد 

تاکید بیشتری قرار بگیرد.
مهندس بهروز ندایی با بیان اینکه جای 
خالی قراردادهای پژوهشی دانشگاه با ادارات 
و شرکت ها احساس می شود، تصریح کرد: 
ما در خدمت دانشگاه محقق اردبیلی هستیم 
و این قراردادها هم منجر به افزایش درآمد 
اساتید و دانشگاه می شود و هم به نفع دستگاه 

های اجرایی و شرکت ها است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه  محقق 
اردبیلی پروژه دانشکده مشکین شهر را ادامه 
دهد، افزود: هر ساخت و سازی که دانشگاه 
خودش انجام دهد قطعا باید بر اساس الگوی 
ایرانی- اسالمی باشد چرا که همه از دانشگاه 

الگو می گیرند.
یادآور می شود در این جلسه روسای 
دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی به ارائه 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

اعتقاد ویژه ای به دانشگاه داریم
استاندار اردبیل:
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حکم رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حکم ریاست دکتر عزیز حبیبی ینگجه 
ریاست دانشگاه محقق اردبیلی از سوی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ شد.
آمده  حکم  این  از  قسمتی  در 
تعهد،  مراتب  به  عنایت  با  است: 
تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و 

رئیس  و  اردبیل  استاندار  دیدار  در 
علوم،  وزیر  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
برای  علوم  وزیر  فناوری،  و  تحقیقات 
و  ها  زیرساخت  گسترش  به  کمک 
فضاهای فیزیکی دانشگاه محقق اردبیلی 

قول مساعد داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل 
دانشگاه      رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر  و 
دکتر  با  تیرماه   ۱۹ اردبیلی،  محقق 
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری دیدار و گفتگو کردند.
علوم  وزیر  غالمی  منصور  دکتر 
تحقیقات و فناوری در این دیدار برای 
حل مشکالت دانشگاه محقق اردبیلی 
قول مساعد داد و افزود: وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در خصوص کمبود 
فضاهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی 
و اجرای پروژه های عمرانی این دانشگاه 

کمک خواهد کرد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی به موجب این حکم از تاریخ 
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای مدت چهار 
سال به ریاست دانشگاه محقق اردبیلی 

منصوب می شوید.
شایان ذکر است دکتر عزیز حبیبی 
ینگجه متولد شهرستان اردبیل و استاد 
در  فیزیک  شیمی  رشته  پایه ۲۸  تمام 

دانشگاه محقق اردبیلی است.
عضویت در هیات ممیزه، کمیسیون 

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل از 
علمی  هیات  اعضای  از  نفر  حضور ۲۰ 
دانشگاه محقق اردبیلی در طرح ضیافت 

اندیشه استادان خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداله حسنی 
از حضور ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در طرح ضیافت 
اندیشه استادان خبر داد و گفت: هدف از 
برگزاری طرح دانش  افزایی اساتید و عمق 
 بخشی به معلومات دینی مدرسان دانشگاه 

است.
وی با بیان اینکه این طرح از مورخ ۳۰ 
خرداد الی دوم تیرماه سالجاری در مشهد 
مقدس برگزار شد، اظهار کرد: ۲۰ نفر از 
دانش  طرح  در  نیز  دانشگاه  این  استادان 

جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
های  کمک  آتی،  های  سال  در  نیز  و 
گذشته  های  سال  به  نسبت  بیشتری 
برای دانشگاه محقق اردبیلی می کنیم، 
اضافه کرد: صرفه جویی در هزینه ها و 
حذف  هزینه های زائد باید در دستور 

کار دانشگاه ها قرار بگیرد.
مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل 
نیز گفت: به منظور ارتقای تاثیرگذاری 

ملی  اردبیلی در سطح  دانشگاه محقق 
و استانی، اعتبارات الزم و مورد نیاز از 
منابع استانی برای تسریع در پیشرفت                         
پروژه های عمرانی دانشگاه اختصاص 

داده خواهد شد.
حبیبی  عزیز  دکتر  دیدار  این  در 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن 
فعالیت های دانشگاه  از  ارائه گزارشی 
محقق اردبیلی، گفت: پروژه های عمرانی 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  دار  اولویت 
مشخص شده و در راستای تسریع در 

اجرای آنها تالش می کنیم.
عمرانی  های  پروژه  افزود:  وی 
دانشکده  ساختمان  مرکزی،  کتابخانه 
ساختمان  و  انسانی  علوم  و  ادبیات 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 
با زیربنای تقریبی ۱۵ هزار متر مربع 
برداری                       بهره  به  آتی  در طول ۲ سال 

می رسد.
فروش  محل  از  داد:  ادامه  حبیبی 
خوابگاه دانشجویی و سایر منابع، ساخت 
۲ خوابگاه یکی برای پسران و یکی برای 
دختران در برنامه سال های ۹۷ و ۹۸ قرار 

می گیرد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
علوم،  وزیر  مساعدت  با  داد:  ادامه 
تحقیقات و فناوری تصویب احداث 
استخر این دانشگاه در برنامه سال ۹۸ 

قرار گرفت.

دانشگاه،  شورای  و  امنا  هیات  دائمی 
دانشکده،  رئیس  دانشکده،  معاون 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از جمله 
عزیز  دکتر  دانشگاهی  اجرایی  سوابق 

حبیبی ینگجه می باشد.
همچنین راهنمایی و مشاوره بیش از 
۳۵ رساله دکتری تخصصی و پایان  نامه 
در  مقاله  چاپ ۱۴۰  ارشد،  کارشناسی 
مجالت معتبر بین المللی )JCR( ،ارائه 

 افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی 
دانشگاه  ها حضور یافتند.

برنامه  و  ها  کارگاه  به  اشاره  با  وی 

بیش از هفتاد مقاله در کنفرانس  های معتبر 
ملی و بین  المللی، انتخاب به عنوان شیمی 
فیزیکدان برتر کشور در سال ۱۳۹۶ توسط 
انجمن شیمی ایران، از جمله سوابق دکتر 

عزیز حبیبی می باشد.
عنوان  به  انتخاب  بار  چندین 
پژوهشگر برتر دانشگاه و استان، چاپ 
استناد و همچنین یک  پر  مقاله  هفت 
 )Highiy cited hot parers( مقاله داغ
 ISIمجله یک  تحریریه  هیات  عضو   ،
چاپ                                                                     ایران  شیمی  انجمن  توسط  که 
 physical Chemistry می  شود با عنوان
Reaserch رئیس شعبه استانی انجمن نانو 
فناوری ایران و عضو کمیته شیمی فیزیک 
انجمن شیمی ایران از جمله فعالیت های 

علمی و پژوهشی وی است.
از  تعدادی  هیات  در  عضویت 
مؤسسات آموزش عالی و نیز مشاور 
علمی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از 
فعالیت های دکتر عزیز حبیبی  دیگر 

ینگجه است.

افزود:  طرح،  این  در  شده  برگزار  های 
حضور                                                                     با  طرح  این  افتتاحیه  مراسم 
حجت االسالم والمسلمین دکتر علی تقوی 

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های کشور همراه با                                                         
کارگاه های فرهنگی و آموزشی از جمله 
هم اندیشی اساتید و کارگاه های اصول 
معرفت  های  کارگاه  و  تربیت  و  تعلیم 
شناسی اسالمی سطح ۳ با تدریس دکتر 
عبدالرسول مشکات عضو هیأت علمی 

دانشگاه اصفهان برگزار گردید.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر 
اهمیت برگزاری این طرح، خاطرنشان کرد: 
ضیافت اندیشه برای اساتید فرصتی طالیی 
برای خودسازی و عمق بخشی به معلومات 
آینده  دینی مدرسان دانشگاه است و در 
نزدیک این طرح را در سطح گسترده تری 
برای استادان دانشگاه های استان برگزار 

خواهیم کرد.

حکم ریاست دانشگاه محقق اردبیلی ابالغ شد

در دیدار استاندار اردبیل و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد:

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل خبر داد:

 حضور ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در طرح ضیافت اندیشه استادان

قول مساعد وزیر علوم برای کمک به گسترش زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی
 دانشگاه محقق اردبیلی

در دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با معاون 
اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم،

 تحقیقات و فناوری؛
 پروژه های عمرانی دانشگاه 

محقق اردبیلی با مساعدت وزارت 
علوم شتاب بیشتری می گیرد

معاون  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  دیدار  در 
تحقیقات  علوم،  وزیر  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
و فناوری، معاون وزیر قول مساعد داد تا پروژه های 
عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی با مساعدت وزارت علوم 

شتاب بیشتری بگیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با دکتر محمدتقی نظرپور 
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری دیدار و گفتگو کرد.
دکتر عزیز حبیبی در تشریح نتایج این دیدار گفت: در 
این دیدار کمبود اعتبارات عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی 

در سالجاری مطرح شد. 
وی افزود: علی رغم اینکه در حالت استاندارد برای 
هر دانشجوی روزانه در دانشکده فنی و مهندسی باید ۱۴ 
مترمربع فضا وجود داشته باشد، در دانشگاه محقق اردبیلی 
تقریبا به اندازه نصف این رقم است؛ در راستای بهبود 
این وضعیت، ضرورت آغاز عملیات عمرانی فاز سوم 
دانشکده فنی و مهندسی در این جلسه مطرح شد که 
معاون وزیر برای کمک وزارت علوم در سال آینده به 

این پروژه قول مساعد داد.
اداری، مالی و  حبیبی اضافه کرد: همچنین معاون 
مدیریت منابع وزیر علوم برای تکمیل پروژه در حال 
احداث دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی قول مساعد 

داد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: در این 
جلسه معاون وزیر در خصوص ضرورت صرفه جویی 
در مصرف آب و برق و سایر منابع بخاطر مشکالت 
اقتصادی موجود در کشور تاکید داشت تا دانشگاه بتواند 
تا آخر سال برنامه های خود را به نحو احسن ادامه دهد.
وی گفت: در بحث استخر دانشگاه نیز معاون وزیر 
قول مساعد داد تا اگر دانشگاه بتواند ۵۰ درصد پروژه را 
از منابع استانی احداث کند، وزارت علوم در خصوص 

۵۰ درصد باقیمانده مساعدت نماید.

بازدید هیات رئیسه
 دانشگاه محقق اردبیلی از 
پروژه های عمرانی دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های 
عمرانی دانشگاه بازدید کردند.

رئیسه  هیات  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
سه  و  دو  فاز  های  پروژه  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
آموزش، فاز دو و سه دانشکده فنی و مهندسی، یادمان 

شهدای گمنام و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید کردند.
در این بازدید  دکتر عزیز حبیبی سرپرست دانشگاه 
قرار  ها  پروژه  اجرای  روند  در جریان  اردبیلی  محقق 

گرفت.
وی ضمن تاکید بر رعایت برنامه زمان بندی و رفع 
موانع اجرایی، خواستار افزایش سرعت اجرایی، ضمن 

رعایت کیفیت پروژه ها شد.
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معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی از راه اندازی»میز 
خدمت« در دانشگاه محقق اردبیلی خبر 

داد.
دکتر مهرداد محرم زاده در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه گفت: به استناد بند 
۲ ماده ۱۸ و در اجرای ماده ۱۷ تصویبنامه 
حقوق  عنوان  با  اداری  عالی  شورای 
شهروندی در نظام اداری و به منظور ارائه 
خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب 
رجوع و همچنین ارتقای رضایتمندی 
اجرایی،  از عملکرد دستگاه های  آنان 
دستورالعمل میز خدمت به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شده است که با دستور و 
پیگیری دقیق ریاست دانشگاه، همزمان با 
کلیه سازمان ها، از اول تیرماه ۱۳۹۷ در 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز به اجرا گذاشته 

می شود.
میز  های  قابلیت  به  اشاره  با  وی 
ای  سامانه  تحت  الکترونیکی  خدمت 
از طریق  دسترس  قابل  و  الکترونیکی 
وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل 
هوشمند، گفت: اطالع رسانی شفاف در 
مورد هر یک از خدمات ارائه شده در 
میز خدمت الکترونیکی و میز خدمت 
کار،  گردش  مراحل  شامل  حضوری 
مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، 
انجام  زمان  مدت  متداول،  سواالت 
برای  نیاز  مورد  های  هزینه  خدمت، 
دریافت خدمت، رویه ارائه شکایت و 
پیگیری و مسئول اصلی ارائه خدمت، 
امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب 

رجوع در قالب فرم های الکترونیکی و 
بارگذاری و ارسال  الکترونیکی مدارک 
دریافت  برای  نیاز  مورد  مستندات  و 
انجام  رجوع،  ارباب  توسط  خدمت 
کلیه استعالمات و انجام فرآیندهای بین 
دستگاهی مورد نیاز برای ارائه خدمت، 
ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع 
به صورت الکترونیکی، ارائه کد رهگیری 
منحصربه فرد به درخواست خدمت به 
منظور ردگیری مراحل اجرای فرآیند، 
پردازش درخواست خدمت و بازیابی 
خدمت  اطالعات  سوابق  به  رجوع  و 
ارائه شده، امکان ارسال پیامک به منظور 
اطالع رسانی مراحل پردازش درخواست 
خدمت به ارباب رجوع و نظر سنجی 
الکترونیکی از ارباب رجوع در ارتباط با 
کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت 

از جمله این قابلیت ها هستند.
محرم زاده با اشاره به میز خدمت 
حضوری نیز گفت: میزخدمت حضوری 

برای آن دسته از خدمات که به موجب 
خاص  شرایط  یا  مقررات  و  قوانین 
خدمت  میز  در  ارائه  امکان  خدمت، 
الکترونیکی را ندارند و بایستی به صورت 
حضوری ارائه شوند یا هنوز به صورت 
و  اند  نشده  سازی  پیاده  الکترونیکی 
همچنین فرآیند ارائه خدمت به صورت 
کامل در محدوده اختیارات دستگاه انجام 
می شود، به صورت متداول ادامه خواهد 

یافت.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به مزایای 
میز خدمت حضوری، ادامه داد: در این 
میز خدمت فضایی مناسب برای مراجعه 
مندرج  موارد  رعایت  با  رجوع  ارباب 
نظام  در  در مصوبه حقوق شهروندی 
اداری اختصاص می باید تا ارباب رجوع 
بتواند بدون نیاز به مراجعه و پیگیری از 
واحدهای مختلف دستگاه اجرایی و تنها 
از طریق میز مذکور، خدمت یا پاسخ 

مورد نیاز خود را دریافت نماید.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات در 
همه روزهای کاری و در طول ساعات 
اداری به طور پیوسته انجام خواهد شد، 
افزود: به همین منظور تعدادی از کارکنان 
شایسته، ماهر، پاسخگو و آموزش دیده و 
مطلع نسبت به فرایندهای اداری مرتبط 
با ارائه خدمات با توجه به تعداد ارباب 
رجوع و حجم خدمات مورد نیاز آنها 

ساماندهی می شود.
ارائه  کرد:  تصریح  زاده  محرم 
ارباب  به  الزم  راهنمایی  و  اطالعات 
رجوع در ارتباط با فرایند دریافت خدمت 
در صورت عدم امکان ارائه الکترونیکی 
الکترونیکی،  خدمت  میز  در  مدارک 
دریافت درخواست های حضوری ارباب 
مربوطه  مستندات  و  مدارک  و  رجوع 
برای ارائه خدمت به گونه ای که ارباب 
رجوع حتی المقدور تنها طی یک مرحله 
کلیه مدارک مورد نیاز درخواست را ارائه 
کند، پاسخ به درخواست ارباب رجوع 
بر اساس اطالع رسانی دانشگاه و اعالم 
زمان ارائه خدمت و اعالم نتیجه در زمان 
دریافت درخواست از ارباب رجوع، آغاز 
اجرای جریان و گردش کار در واحدهای 
داخلی دانشگاه و دریافت نتایج اقدامات 
انجام شده از واحدهای ذیربط و هدایت 
و راهنمایی ارباب رجوع به واحدهای 
از  پس  ضروری  موارد  در  مرتبط 
هماهنگی با واحدهای ذیربط از وظایف 
همکاران مستقر در میز خدمت حضوری 

خواهد بود.

 بازدید استاندار اردبیل
از پروژه های عمرانی 
دانشگاه محقق اردبیلی

استاندار اردبیل با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی 
از پروژه های عمرانی این دانشگاه بازدید کرده و از 
نزدیک در جریان پیشرفت و روند کار این پروژه ها 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس 
به                      پاسخ  در  بازدید  این  در  جو  بهنام  اکبر 
قیمت  افزایش  بر  مبنی  پیمانکاران  گفته های 
اندیشی  چاره  ضرورت  و  ساختمانی  مصالح 
در این موارد گفت: افزایش قیمت ها بر اساس 
این  در  دولت  قطعا  و  است  کشوری  وضعیت 

زمینه راهکاری خواهد داشت.
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
حساب                                     به  را  نیاز  مورد  های  هزینه 
پیمانکار در پروژه های عمرانی  شرکت های 
بیشتری  شتاب  با  تا  ایم  کرده  واریز  دانشگاه 

کارها را ادامه دهند.
اخیرا                      اینکه  بیان  با  حبیبی  عزیز  دکتر 
مصالح  خرید  به  ملزم  را  برنده  های  شرکت 
این                      از  برخی  کرد:  اضافه  ایم،  کرده  نیاز  مورد 
دپو                   و  تهیه  را  نیاز  مورد  مصالح  ها  شرکت 
و  کنند  استفاده  نیاز  مورد  زمان  در  تا  اند  کرده 
حتی ابزار سیستم برقی، الکترونیکی و تاسیساتی 

را هم خریداری کرده اند.
مالی  اداری،  دکتر مهرداد محرم زاده معاون 
و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
و  ادبیات  دانشکده  ساخت  حال  در  ساختمان 
علوم انسانی از سال ۹۱ شروع شده است و طی 
سفت  و  بندی  اسکلت  فونداسیون،  فرآیند  سه 
کاری در حال ساخت بوده و مراحل نهایی کار 

می شود.
حال  در  ساختمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  ساخت 
قبال غیر فعال بود، ادامه داد: با اتمام این پروژه، 
دانشکده  این  فیزیکی  فضای  کمبود  مشکالت 

مرتفع خواهد شد.
محرم زاده افزود: پروژه های کتابخانه مرکزی 
دانشگاه و همچنین ساختمان میزلرزه و ساختمان 
و  فنی  دانشکده  های  آزمایشگاه  و  ها  کارگاه 

مهندسی هم در حال ساخت است.
یادآور می شود استاندار اردبیل، هیات همراه 
از                          اردبیلی  محقق  دانشگاه  شورای  اعضای  و 
های                                                                                  ساختمان  ساخت  حال  در  های  پروژه 
دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، کتابخانه مرکزی و ساختمان کارگاه ها 
و آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی بازدید 
اردبیلی  با شهدای گمنام دانشگاه محقق  کرده و 

تجدید میثاق کردند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

راه اندازی »میز خدمت« در دانشگاه محقق اردبیلی

واحدهای  رشد  مرکز  رئیس 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
اعطای  نامه  تفاهم  شدن  اجرایی 
به  بانکی  الحسنه  قرض  تسهیالت 
واحدهای فناور مستقر در این مرکز با 

بانک تجارت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  اعالم  با  صالحی  برومند  دکتر 
و  ها  واحد  ها،  هسته  افزود:  خبر، 
مرکز  در  مستقر  فناور  های  شرکت 
از  دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
این پس می  توانند با عقد قرارداد مالی 
با مرکز و بر اساس مقررات مربوطه، 
برای دریافت وام مصوب خود با ارائه 
شعبه  تجارت  بانک  به  نامه  معرفی 
دانشگاه مراجعه و نسبت به دریافت 
تسهیالت قرض  الحسنه اعطایی اقدام 

نمایند.
این                    عقد  از  قبل  گفت:  وی 
توسط  مذکور  تسهیالت  تفاهم  نامه، 
عمدتا  که  شد  می  پرداخت  دانشگاه 
تبعات مالی و حقوقی نامناسبی را در 

پی داشته است.
واحدهای  رشد  مرکز  رئیس 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
هدف  با  مرکز  این  کرد:  تصریح 
و  فناور  شرکت  های  از  حمایت 
به  ایده  تبدیل  منظور  به  و  زودبازده 
پدیده و محصول فعالیت خود را به 
عنوان اولین مرکز رشد جامع تشکیل 
از سال ۱۳۸۶  اردبیل  استان  شده در 
فضای  نمودن  مهیا  با  و  نموده  آغاز 
خدمات  و  آزمایشگاهی  و  اداری 
حمایتی مناسب، این امکان را فراهم 
و  فناور  شرکت  های  تا  می  کند 

زودبازده، محصوالت و خدمات مبنی 
بر فناوری خود را تولید و تجاری  سازی 

کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: فعالیت  های 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مرکز 
محقق اردبیلی با تکیه بر امکانات فنی 
و تخصصی بسیار مناسب موجود در 
دانشگاه از قبیل حدود ۴۰۰ نفر عضو 
و  مجرب  و  متخصص  علمی  هیات 
کارگاهی  و  آزمایشگاهی  امکانات 
بسیار مناسب، تمامی حوزه  های علوم 

و فنون را شامل می  شود.
 ۳۸ حاضر  حال  در  گفت:  وی 
واحد فناور در مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه مشغول فعالیت هستند 

که تعدادی از آنها دانش بنیان هستند.
واحدهای  رشد  مرکز  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
افزود: ایده  های پذیرش شده در این 
تسهیالت                                                       از  استفاده  بر  عالوه  مرکز 
تا  بهره حداکثر  کم   و  قرض  الحسنه 
مبلغ ۴۵ میلیون تومان، از خدمات استقرار 
آزمایشگاهی،  اداری،  فضای  شامل 
کارگاهی، نمایشگاه  ها و نیز مشاوره  های 
عمومی و تخصصی در زمینه صنایع، امور 
بازاریابی،  بازرگانی،  مالی،  حقوقی، 
و  اختراع  ثبت  حمایت  های  بیمه، 
استانداردسازی و غیره بهره  مند گشته 
و  قانونی  فرآیندهای  طی  از  پس  و 
کسب استانداردهای فنی و تخصصی 
مورد نظر مرکز، به درجه رشد یافتگی 
تجاری  سازی  برای  و  شده  نائل 
شده  تولید  خدمات  و  محصوالت 
فناوری معرفی                           پارک  های علم و  به 

می  شوند.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

اجرایی شدن تفاهم  نامه اعطای تسهیالت بانکی به واحدهای مستقر در مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

اتاق فکر توسعه پردیس 
دانشگاهی نمین تشکیل

 می شود

پیشنهاد                   گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
می شود اتاق فکر توسعه پردیس دانشگاهی نمین با حضور 
امام جمعه، فرماندار، مسئوالن، اعضای شورای اسالمی 
شهر و معتمدین این شهر تشکیل شود تا با همفکری و 

هم افزایی موجبات توسعه دانشکده فراهم شود.
عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیبی در نشست با اعضای شورای اسالمی شهر و 
معتمدین شهر نمین با بیان اینکه در دوره گذشته و 
سال های اخیر فعالیت های بسیار خوبی در نمین 
انجام شده است، گفت: نمین در میان شهرستان های 
استان بزرگترین مجموعه آموزش عالی را داراست 
و رشته های برجسته و امکانات پیشرفته ای در این 

دانشکده وجود دارد.
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی این دانشکده 
مقاالتی در سطح بین المللی به نام نمین چاپ می کنند، 
افزود: در عین حال باید دست به دست هم دهیم و برای 

توسعه این دانشکده تالش کنیم.
حبیبی با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی کشور، 
تصریح کرد: باید تالش کنیم با هماهنگی فرمانداری 
این شهرستان از محل اعتبارات شهرستانی و توازن 

منطقه ای برای توسعه دانشکده قدم برداریم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه را به عنوان 
نقطه اتکا در این شهرستان عنوان کرد و گفت: پیشنهاد 
می شود اتاق فکر توسعه پردیس دانشگاهی نمین با 
حضور امام جمعه، فرماندار، مسئوالن، اعضای شورای 
اسالمی شهر و معتمدین این شهر تشکیل شود تا با 
همفکری و هم افزایی موجبات توسعه دانشکده فراهم 

شود.
وی با بیان اینکه موتور توسعه یک منطقه فرهنگ 
آن منطقه است، به ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین 

این شهر در خصوص توسعه این دانشکده تاکید کرد.
 دکتر یاشار عزیزیان رئیس دانشکده فناوری های 
نوین نمین نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این 
دانشکده، گفت: در این دانشکده به کیفیت آموزشی و 

پژوهشی دانشجویان توجه ویژه شده است.
وی با بیان اینکه نظم و انضباط آموزشی در این 
گذشته  سال  افزود:  است،  محسوس  کامال  دانشکده 
تعدادی از فارغ التحصیالن این دانشکده در دانشگاه های 
رده باالی کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف در 

مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  احمدیان  عباداهلل 
نمین با بیان اینکه نمین دارای جامعه فرهنگی بوده و 
دانشمندان بزرگی را تربیت کرده است، گفت: تقویت 
دانشگاه محقق اردبیلی در این شهر خواسته اصلی مردم 

است.
وی خواستار توجه ویژه رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
به دانشکده مستقر در این شهر شد و افزود: اعضای شورای 
اسالمی شهر اردبیل نیز جهت توسعه دانشگاه و شهر آماده 
هرگونه همکاری هستند؛ چراکه خرد جمعی می تواند 

راهگشا باشد.
گفتنی است در ادامه اعضای شورای اسالمی شهر 
و معتمدین شهر نمین به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون 

توسعه دانشکده نمین پرداختند.

فناوری  و  پژوهش  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: موزه 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
عنوان  به  پیاپی  سال  سومین  برای 
موزه برتر کشور در سال ۱۳۹۶ از 
سوی شورای کمیته ملی موزه های 

ایران)ایکوم( انتخاب شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
با  نریمانی  محمد  دکتر  دانشگاه، 
اعالم این خبر، گفت: انتخاب موزه 
موزه  گروه  چهار  در  کشور  برتر 
 های خصوصی و موزه  های دولتی 
بزرگ، متوسط و کوچک و دوازده 
از  بازدید  آموزش،  شامل  شاخص 
موزه، معرفی، نگهداری و حفاظت، 
پژوهش، توسعه مدیریت، خالقیت 
برای  گردآوری، تالش  نوآوری،  و 
بقا، شعار روز جهانی موزه، کودک و 
نوجوان و اعمال استانداردهای فنی و 

توسعه فیزیکی انجام می شود.
آئین  در  کرد:   وی خاطرنشان 
ویژه روز جهانی موزه سالجاری که با 
شعار جهانی ارتباطات خالق و نوین 

موزه  ها؛ رویکردهای جدید مخاطبین 
جدید در تهران برگزار شد، از موزه 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی به 
عنوان موزه برگزیده و برتر کشور در 
موزه«،  جهانی  شاخص»روز  چهار 
»خالقیت و نوآوری«، »گردآوری« و 
»بازدید از موزه« در بخش موزه  های 
دولتی کوچک در سال ۱۳۹۶ تجلیل 

و تقدیر به عمل آمد.
فناوری  و  پژوهش  معاون   
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: موزه 

تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
تمامی                                                               در  که  است  ای  موزه  تنها 
رده ها و گروه ها در بیشترین شاخص 

در چهار عنوان منتخب شده است.
فرآیند  به  اشاره  با  نریمانی 
انتخاب موزه برتر کشور در دوره 
یازدهم برای انتخاب موزه برتر سال 
۱۳۹۶، تصریح کرد: این انتخاب بر 
کشور  موزه  های  عملکرد  اساس 
تخصصی  مستندات  بررسی  و 
کمیته                         نامه  آئین  چهارچوب  در 

در  ها)ایکوم(،  موزه   المللی  بین 
رای  با  ذکر شده  دوازده شاخص 
هیات داوران متشکل از شصت نفر 
از متخصصان و برجستگان موزه به 
صورت کامال محرمانه انجام شده 
که در هر شاخص  هایی  موزه  و 
را  داوران  هیات  رای  بیشترین 

کسب نموده اند اعالم می شود.
 نریمانی با بیان اینکه این موزه 
خود  فعالیت  سال  سه  مدت  در 
موفق به کسب چهار رتبه برتر در 
داد:  ادامه  است،  شده  ملی  سطح 
موزه تاریخ علوم دانشگاه در سال 
۱۳۹۴ در شاخصه های »گردآوری«، 
و  »کودک  نوآوری«،  و  »خالقیت 
و  مدیریت«  »توسعه  و  نوجوان« 
های  شاخصه  در   ۱۳۹۵ سال  در 
روز  »شعار  و  مدیریت«  »توسعه 
جهانی« به عنوان موزه برتر کشور 
معرفی شده بود. همچنین این موزه 
هفدهمین  برنده   ۱۳۹۴ سال  در 
جایزه ترویج علم جمهوری اسالمی 

ایران شده است.

موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی موزه برتر کشور در سال ۱۳۹۶ شد

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی از توسعه همکاری های 
علمی و پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی 
و گروه کارخانجات نساجی و پوشاک 
آرتامد با امضای تفاهم نامه همکاری میان 

دو مجموعه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
انعقاد  مراسم  در  نریمانی  محمد  دکتر 
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه محقق 
نساجی  کارخانجات  گروه  و  اردبیلی 
کامل  معرفی  ضمن  آرتامد  پوشاک  و 
امکانات و پتانسیل های دانشگاه محقق 
اردبیلی، گفت: در حال حاضر دوره های 
محقق  دانشگاه  در  صنعتی  پسادکتری 
اردبیلی برگزار می شود که تاکید ما روی 
موضوعاتی است که در داخل استان نمود 

پیدا کند.
بودن فرصت  مهیا  به  اشاره  با  وی 
مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه 
افزود:  کارخانجات،  در  حضور  جهت 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز با امکانات 
پیشرفته و مجهز آماده ارائه خدمات به 

مراکز علمی و صنعتی است.
دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  نریمانی 
در  زمین  هکتار   ۱۷۰ از  بیش  دارای 
از  توان  می  که  باشد  می  مغان  منطقه 
استفاده  گوناگون  های  شکل  به  آن 
کرد:                                                                       تصریح  کرد،  برداری  بهره  و 
می توانیم با حضور اساتید و دانشجویان 
این  مشکالت  از  بخشی  کارخانه  در 
کارخانه را حل کنیم و اشتغال پایدار ایجاد 

شود.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی با بیان اینکه فعالیت های 
ملزوم  و  الزم  باید  کارخانه  و  دانشگاه 
یکدیگر باشد، گفت: نظریه بدون عمل 

و عمل بدون نظریه به درد نمی خورد.
صورت  در  اینکه  بیان  با  نریمانی 
تمایل کارخانه می توانیم یک مرکز علمی 
محقق  دانشگاه  میان  مشترک  کاربردی 
اردبیلی و کارخانه ایجاد کنیم، افزود: در 
همین راستا دانشگاه می تواند در زمینه 

تامین اساتید نقش مهمی ایفا کند.
وی نیروی انسانی را یکی از عوامل 
اصلی در بهره وری و تولید عنوان کرد 
و گفت: شناسایی مسائل داخلی کارخانه، 
آموزش، خالقیت و غیره مسائلی هستند 
که دانشگاه می تواند به کارخانه کمک 

کند.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی با اشاره به تاسیس کلینیک 
مرکز  این  افزود:  دانشگاه،  در  صنعت 
نیز در زمینه شناسایی آسیب ها و ارائه 
راهکارهای مناسب کمک حال صنایع 

باشد.
مدیرعامل  مذنبی  مهدی  مهندس 
پوشاک  و  نساجی  کارخانجات  گروه 
آرتامد نیز با بیان اینکه مجموعه رشته 

گرفته  روانشناسی  از  دانشگاهی  های 
تا مدیریت بازرگانی و رشته های فنی 
الزمه صنعت می باشند، افزود: توسعه 
دانش در کشور به میزان بهره برداری از 

آن بر می گردد.
وی با بیان اینکه هم اکنون به فکر 
ایجاد یک مرکز دانشگاهی علمی کاربردی 
برای این مجموعه هستیم، تصریح کرد: با 
این کار ساز و کاری فراهم می شود تا 
بتوانیم رشته هایی را با همکاری دانشگاه 
روی  و  آورده  ایران  به  خارجی  های 
مباحث جدیدی که در شاخه نساجی در 

دنیا وجود دارند، پرداخت کنیم.
مذنبی با تاکید بر اینکه باید در جهت 
رشد و ارتقای جوانان کشور تالش کنیم، 
ادامه داد: با رعایت اصول و مسائل داخلی 
کارخانه، آماده همکاری در زمینه های 

مختلف هستیم.
مدیرعامل گروه کارخانجات نساجی 
و پوشاک آرتامد در گام اولیه به تشکیل 
کمیته مشترک میان دانشگاه و کارخانه به 
منظور تطبیق نیازهای دو مجموعه تاکید و 

خاطرنشان کرد: بعد از تشکیل این کمیته، 
روی نحوه و شکل اجرای نیازها تصمیم 

گیری شود.
اردبیل                    استان  اینکه  بیان  با  وی 
می تواند یک قطب نساجی و همچنین 
باشد،  کشور  در  بیکار  واردکننده  یک 
منطقه                   و  کارخانه  این  وجود  افزود: 
پارس آباد در این استان می توانند پایه 

توسعه نساجی در کشور باشند.
دکتر مهدی داوری مدیر مرکز ارتباط 
علمی با جامعه وکارآفرینی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با اشاره به مفاد این تفاهم نامه 
همکاری، گفت: توسعه خدمات مطالعاتی 
و تحقیقاتی و استفاده حداکثری از پتانسیل 
های موجود در دانشگاه و کارخانه، ایجاد 
ارتباط موثر میان دو مجموعه، همکاری 
مورد  تحقیقاتی  های  پروژه  اجرای  در 
مرتبط  صنعتی  تولیدی  واحدهای  نیاز 
ایجاد زمینه های همکاری  با کارخانه، 
برگزاری  دانشجویان،  کارآموزی  برای 
کارگاه ها، سمینارها و همایش های علمی 
امکانات  از  کارخانه  استفاده  مشترک، 
آزمایشگاه مرکزی طبق ضوابط دانشگاه از 
مهمترین زمینه های همکاری دو مجموعه 

خواهند بود.
بر  مبنی  پیشنهادی  ارائه  با  وی 
تخصصی  های  نشست  برگزاری 
با  آن  توسعه  و  نساجی  موضوع  با 
افزود:  اردبیل،  استانداری  همکاری 
همچنین می توانیم با مشخص کردن 
اولویت ها، پایان نامه های کارشناسی 
این  به  را  ارشد و رساله های دکتری 

سمت سوق دهیم.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
مختلف  های  بخش  از  این جلسه  در 

کارخانه بازدید کردند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی:

توسعه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
و گروه کارخانجات نساجی و پوشاک آرتامد
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مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 ۹۳ درصد از دانشجویان نیمسال 
جاری دانشگاه محقق اردبیلی 

اقدام به ارزشیابی اساتید
 نموده اند

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 
دانشجویان  از  درصد   ۹۳ گفت:  اردبیلی  محقق 
به  اقدام  اردبیلی  محقق  دانشگاه  جاری  نیمسال 

ارزشیابی اساتید نموده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرزاد 
و  نظارت  مدیریت  اقدامات  تشریح  در  میرزایی 
ارزیابی در راستای تضمین کیفیت دانشگاه گفت: 
عدم  جریمه  حذف  ضمن  جاری  نیمسال  در 
ارزشیابی توسط دانشجویان و الزامی نمودن کارت 
ورود به جلسه طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، 
۹۳ درصد از دانشجویان دانشگاه اقدام به ارزشیابی 
این  نتایج  اولین فرصت  در  اند که  نموده  اساتید 
ارزشیابی به دانشکده های دانشگاه ارسال می شود.
در  ارزشیابی  نتایج  کرد:  اظهارامیدواری  وی 
تقسیم دروس در گروه  های آموزشی دانشکده ها 

لحاظ شود. 
کیفیت  ارتقای  اهمیت  به  اشاره  با  میرزایی 
گروه  های آموزشی، تصریح کرد: با همکاری مرکز 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری، کارگاه های آموزشی ارزیابی 
آموزشی،  گروه  های  مدیران  حضور  با  درونی 
روسا و معاونین دانشکده  ها برگزار شد و برای 
آموزشی  های  گروه   درونی  ارزیابی  بهتر  انجام 
دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه  های تخصصی 

هم خواهد شد.
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  مدیر 
دانشگاه محقق اردبیلی همچنین از فعالیت بیشتر 
کارگروه  های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت دانشگاه طبق آئین نامه جدید تشکیل شورا 
کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  مدیریت  و 
مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری 

خبر داد.
اسماعیل رسولی رئیس اداره نظارت، ارزیابی 
نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کیفیت  تضمین  و 
                                    ۱۳۹۶-۹۷ سالتحصیلی  دوم  نیمسال  در  گفت: 
برگزاری                                                  لحاظ  به  دانشگاه  دانشکده  های 
مورد  نوبت  چندین  در  ترم  پایان  های  آزمون 
بازدید قرار گرفتند که ضمن تشکر از همکاران 
برگزاری  محترم در آموزش دانشکده  ها، نحوه 

امتحانات مثبت ارزیابی می  شود.
وی افزود: در خصوص امور مربوط به رعایت 
نظم، انضباط درسی و شئونات آموزشی و همچنین 
کیفیت تدریس، تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای 
هیات علمی دانشگاه در اداره نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت، از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تاکنون 
ارتقای  پرونده  و ۲۲  تبدیل وضعیت  پرونده   ۳۶
قرار  بررسی  مورد  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
گرفته و نتایج آن به دبیرخانه هیات اجرایی جذب 

و دانشکده  ها ارسال گردیده است.

سرپرست  سوی  از  حکمی  طی 
دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر ابوالفضل 
بضاعت پور به عنوان سرپرست جدید 
معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طی حکمی از سوی دکتر عزیز حبیبی 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  سرپرست 
ابوالفضل بضاعت پور به عنوان  دکتر 
و  پژوهش  معاونت  جدید  سرپرست 

فناوری این دانشگاه منصوب شد.
دکتر عزیز حبیبی در مراسم تکریم 
سرپرست  و  سابق  معاون  معارفه  و 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  جدید 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه یکی 
از حوزه های بسیار مهم و تاثیرگذار در 
فعالیت های دانشگاه است، گفت: در 
سال های گذشته فعالیت های ارزنده ای 

را در این حوزه شاهد بودیم.
طبق  اینکه  بیان  با  وی 
آمارهای موجود سرعت رشد 
بسیار  دیگر  های  دانشگاه 
ها  دانشگاه  این  و  است  زیاد 
با سرمایه گذاری های بسیار 
اند،  داشته  روزافزونی  شتاب 
افزود: از این رو باید همه تمرکز 
ارتقای  راستای  در  را  خود 

جایگاه فعلی دانشگاه بگذاریم.
حبیبی به فعالیت بیش از 
و  آموزشی  شوراهای  پیش 
پژوهشی دانشکده ها تاکید کرد 
و گفت: این شوراها باید با بهره 
اساتید،  علمی  توان  از  گیری 

راه های کوتاهی را پیدا کنند تا جایگاه 
دانشگاه در این رقابت علمی ارتقا یابد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در حال کاربردی کردن نتایج 
دانشگاه ها است، تصریح  بندی  رتبه 
کرد: بر این اساس دانشگاه هایی که منابع 
استفاده  کارا  به صورت  را  مالی خود 
و                            کرده  بهتری کسب  جایگاه  نمایند، 
خصوص  این  در  که  هایی  دانشگاه 
عملکرد بهتری داشته باشند اعتبارات 

بیشتری نیز دریافت خواهند کرد.
تسریع  بر  تاکید  با  حبیبی 
پژوهش  حوزه  مالی  های  فعالیت 
کرد:  تصریح  دانشگاه،  فناوری  و 
های  آزمایشگاه  و  مرکزی  آزمایشگاه 
و  مجالت  کتابخانه،  ها،  دانشکده 
نشریات الکترونیکی نیز ابزارهایی مهم 
برای فعالیت های پژوهشی است که باید 

توجه ویژه به آنها شود.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
انسانی  نیروی  ساماندهی  بر  تاکید  با 
در آزمایشگاه های دانشکده ها، گفت: 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز  می تواند 
با لینک به آزمایشگاه های دانشکده ها، به 

عنوان ویترینی برای دانشگاه باشد.
جامعه  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
آن  روی  باید  که  است  مدلی  محور 
گذشته  سال  دو  در  گفت:  کنیم،  کار 

کارهای بسیار ارزنده ای در زمینه انعقاد                    
طرح های بین سازمانی انجام شده است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه رعایت انصاف و عدالت 
ما  کار  سرلوحه  همکاران  همه  برای 
است، افزود: در مصوبات و آئین های 
مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه نیز 
باید منافع همه افراد عالقمند به پژوهش 

هموار شود.
حبیبی به کاهش هزینه های غیر 

ضروری و زائد در دانشگاه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دکتر محمد نریمانی 
معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه 
جزو برجستگان دانشگاه و صاحب نظر 
است،  کشور  انسانی  علوم  حوزه  در 
ابوالفضل  دکتر  کرد:  اظهارامیدواری 
بضاعت پور سرپرست جدید معاونت 
پژوهش و فناوری دانشگاه نیز به عنوان 
یک نیروی تازه نفس با ارائه ایده های 
جدید و انرژی بیشتر فعالیت های این 

حوزه را به نحو احسن پیش ببرد.
حبیبی با بیان اینکه دکتر بضاعت پور 
فعالیت های اجرایی و کارهای علمی 
گفت:  است،  داشته  دانشگاه  در  فاخر 
وی در حوزه های مختلف پژوهشی و 
بین المللی فعالیت های خوبی داشته و 
قطعا با ذهنی پویا و خالق و با استفاده از 
تجربیات دکتر نریمانی به صورت برنامه 

محوری و منظم عمل خواهد کرد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
نریمانی  دکتر محمد  همچنین گفت: 
معاون سابق پژوهش و فناوری دانشگاه 
نیز به لحاظ سوابق علمی، پژوهشی و 
اجرایی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه 
منصوب  پژوهشی  و  علمی  امور  در 
می شوند و از نزدیک کمک حال ما 

خواهند بود.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حسنی 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز مسئولیت را فرصتی برای خدمت 
دانست و گفت: مسئولیت اعتباری بوده 
و دارای فرصتی اندک است و باید از این 
فرصت طالیی اندک بهره برداری شود.

وی با اشاره به جایگاه مهم مسئولیت 
دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاونت 
افزود: مسئولیت بسیار مهم است؛ چراکه 
پیامبر  معصوم،  امام  قرآن،  آخرت،  در 
اسالم، فرشتگان و اعضای بدن انسان در 

خصوص اعمال انسان شهادت خواهند 
داد.

محمد  دکتر  اینکه  بیان  با  حسنی 
نریمانی از اساتید برجسته و جزو ذخایر 
مسئولیتش  اتمام  با  که  است  دانشگاه 
برای  فناوری  و  پژوهش  معاونت  در 
پرداختن به کارهای علمی سبک بال شد، 
اظهارامیدواری کرد: در دوران مسئولیت 
دکتر بضاعت پور نیز با توجه به پیشینه 
دانشگاه  برسد  روزی  دارد،  که  خوبی 
از لحاظ علمی و پژوهشی به جایگاه                 

ویژه ای برسد.
پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر   
و  پژوهش  معاونت  جدید  سرپرست 
فناوری دانشگاه نیز ضمن قدردانی از 
حسن اعتماد سرپرست دانشگاه به وی 
و تقدیر از خدمات معاون سابق پژوهش 
و فناوری دانشگاه، با بیان اینکه حوزه 
های  حوزه  جزو  فناوری  و  پژوهش 
مهم دانشگاه بوده و در عین حال جذاب 

است، افزود: تولیدات علمی، پژوهشی و 
مشارکت بین المللی، فناوری اطالعات 
و ارتباطات و کتابخانه، کارآفرینی ارتباط 
دانشگاه با جامعه و صنعت، تجهیزات 
مدیریت  و  کارگاهی  و  آزمایشگاهی 
اداری و پرسنلی معاونت اولویت های 

بنده هستند.
وی با اشاره به دغدغه اصلی مقام 
معظم رهبری در رابطه با جامعه علمی 
کردن  هدفمند  اینکه  بر  مبنی  کشور، 
تحقیقات باید یک اصل باشد، گفت: 
و  کشور  مسائل  حل  و  نیازها  تامین 
رسیدن به مرجعیت علمی باید مورد 

توجه قرار گیرد.
بضاعت پور با بیان اینکه دانشگاه در 
ابتدا جنبه آموزشی داشت، در ادامه جنبه 
پژوهشی پیدا کرد و به مرور زمان بحث 
کارآفرین بودن دانشگاه پای کار آمده 
است، افزود: ما در سال ۱۴۰۴ بایستی 
تعداد مقاالت پراستناد طبق نقشه جامع 
علمی کشور به دو هزار و ۲۵۰ مقاله 
پراستناد برسد؛ این در حالی است که 
در حال حاضر یک هزار و ۶۲۳ مقاله 

پراستناد تا آخر سال ۲۰۱۷ داشته ایم.
سرپرست جدید معاونت پژوهش 
و فناوری دانشگاه با بیان اینکه تعداد 
استنادهای علمی وارد تشویقات مختلف 
از  تجلیل  افزود:  شد،  خواهند  علمی 
همکاران دارای امتیازات پژوهشی باال نیز 

مدنظر خواهد بود.
های  طرح  از  حمایت  از  وی 
مشترک بین المللی خبر داد و گفت: 
همچنین از انتشار کتاب های فاخر که 
رفرنس درسی بوده و پرفروش باشند 
و نیازمند چاپ مجدد باشند، حمایت 

خواهد شد.
بضاعت پور گفت: اتصال اینترنت 
پرسرعت به خوابگاه های دانشجویی، 
ارائه طرح هایی برای استفاده اساتید 
در  موجود  کتب  از  دانشجویان  و 
مرکز محاسبات  اندازی  راه  دانشگاه، 
آتی  های  برنامه  جزو  نیز  دانشگاه 

معاونت می باشند.
سرپرست جدید معاونت پژوهش 
باید  اینکه  بیان  با  فناوری دانشگاه  و 
همکاران  استفاده  برای  ای  انگیزه 
صنعتی  مطالعاتی  فرصت  طرح  از 
مطالعه  کرد:  خاطرنشان  شود،  ایجاد 
پژوهشی  طرح  اجرای  پیگیری  و 
در  نیز  اجرایی  کاربردی 
خواهد  قرار  کار  دستور 

گرفت.
دکتر محمد نریمانی معاون 
فناوری  و  پژوهش  سابق 
دانشگاه نیز با بیان اینکه پژوهش 
حوزه بسیار لذت بخشی بوده و 
یکنواختی در آن وجود ندارد، 
افزایش  سال ۲۰۱۴  از  افزود: 
ایده  ارائه  مقاالت،  استنادات، 
نامحدود  همکاران،  توسط 
کتب،  ترجمه  و  تالیف  شدن 
تاسیس بنیاد پژوهشگران مدعو، 
راه اندازی مرکز همایش های               
بین المللی، مرکز کارآفرینی، بازدید از 
صنایع با هدف رسیدن به نسل چهارم 
دانشگاه ها و غیره از فعالیت های حوزه 

پژوهش بوده است.
نریمانی با بیان اینکه طی دو سال 
گذشته جذب طرح های بین سازمانی 
افزایش چشمگیری داشته است، ادامه 
حوزه  در  که  هایی  فعالیت  همه  داد: 
توسط  است،  شده  انجام  پژوهش 
همکاران این حوزه بوده و بنده به عنوان 

راهبر بودم و مانعی ایجاد نکردم.
فناوری  و  پژوهش  سابق  معاون 
دانشگاه ضمن قدردانی از همکاری سایر 
حوزه های دانشگاه با معاونت پژوهش 
پژوهش  کرد:  خاطرنشان  فناوری،  و 
صرفا برای اساتید محدود نشده، بلکه 
دانشجویان  ویژه  به  و  دانشجویان 
قدرتمند  بازوان  تکمیلی  تحصیالت 

پژوهش هستند.
گفتنی است در ادامه ضمن اعطای 
به  پور  ابوالفضل بضاعت  دکتر  حکم 
عنوان سرپرست جدید معاونت پژوهش 
و فناوری دانشگاه، با اهدای لوح و هدیه 
از زحمات دکتر محمد نریمانی معاون 
سابق پژوهش و فناوری دانشگاه تجلیل 
به عمل آمد. همچنین حکم دکتر محمد 
نریمانی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه 
در امور علمی و پژوهشی به وی اعطا 

شد.

انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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اولین دوره مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی دانشجویان دانشگاه های سراسر 
کشور به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
در مراسم افتتاحیه این مسابقات گفت: 
در این مسابقات ۵۹ نفر از ورزشکاران 
از ۳۸ دانشگاه سراسر کشور  دانشجو 

شرکت کردند.
اینکه میزبانی این  با اشاره به  وی 
مسابقات برای دانشگاه محقق اردبیلی 
افتخار است، افزود: این دانشگاه آماده 

برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی 
در رشته های مختلف است.

رئیس  انوشیروانی  سجاد  دکتر 

فدراسیون                       برداری  وزنه  انجمن 
ورزش های دانشگاهی و مسئول فنی 
مسابقات گفت: برگزاری هر رویدادی 

دارای نقاط قوت و ضعف است و اولین 
قهرمانی  برداری  وزنه  مسابقات  دوره 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور 

از این قاعده مستثنی نیست.
وی با اشاره به اینکه این مسابقات 
دارد،  فرد  به  منحصر  ویژگی  یک 
اضافه کرد: در این مسابقات از تمامی                                                  
علمی-  آزاد،  دولتی،  های  دانشگاه 
شرکت                      پزشکی  علوم  و  کاربردی 

کرده اند.
دانشگاه                                                           علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی ابراز امیدواری کرد: این 
مسابقات تحرک بخش و موجب ایجاد 
نشاط در بین دانشجویان ورزشکار باشد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

 بسیج کشور را در مقابل 
تهدیدات واکسینه کرده است

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: بسیج کشور را 
در مقابل تهدیدات واکسینه کرده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در 
نشست با اعضای پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه بسیج یادگار امام خمینی)ره( است، گفت: تشکل 

بسیج کشور را در مقابل تهدیدات واکسینه کرده است.
وی با بیان اینکه چشم امید جامعه به دانشگاه است، 
افزود: امید می رود کارکنان تقوا را سرلوحه کار خود قرار 

داده و رفتار بسیجی وار داشته باشد.
حبیبی با اشاره به انتظارات خود از پایگاه مقاومت 
دانشگاه، تصریح کرد: انتظار می رود بسیجیان در صیانت 
از بیت المال الگو باشند. همچنین بسیج باید در بعد عملی 

فعالیت پررنگی داشته باشد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی همچنین کارکنان را به 
سعه صدر در برخورد با ارباب  رجوع و دانشجویان دعوت 

کرد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه نهاد رهبری در تقابل با دانشگاه نیست، تاکید کرد: 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به عنوان راهبر 

در خدمت دانشگاه است.
گفتنی است در ادامه دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه، دکتر اسماعیل گلی مسئول کانون بسیج 
اساتید دانشگاه و طاهره خیراندیش مسئول واحد خواهران 
پایگاه مقاومت دانشگاه به ارائه گزارشی فعالیت های خود 

پرداختند.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی؛

انتصاب رئیس
 دانشگاه محقق اردبیلی

 به عنوان عضو هیات امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل

رئیس  رهبر  فرهاد  دکتر  سوی  از  حکمی  طی 
دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر عزیز حبیبی رئیس 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 فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر 
عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو 
هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل منصوب 

شد.
گفتنی است در بخش هایی از حکم دکتر عزیز حبیبی 

آمده است:
با استناد به بند ۵ ماده یک مصوبه ۷۲۱ جلسه 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 ۱۱.۶۰۹۸۶ مورخ ۹۷.۰۳.۲۳ وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم جنابعالی 
منصوب                                                                                 اردبیل«  استان  امنای  هیات  »عضو  عنوان  به 
می شوید. امید است با استعانت الهی در همکاری با هیات 

امنای استان موفق و موید باشید.

رشته  دانشجوی  دادرس  محسن 
تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی مقام 
دوره  اولین  کیلوگرم   +۱۰۵ وزن  اول 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی دانشجویان 
کسب  را  کشور  سراسر  های  دانشگاه 
کرد. همچنین در این وزن فردین نادری 
از دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل و محسن 
ایمانی از دانشگاه آزاد اسالمی اسالم شهر 

مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
در وزن ۵۶ کیلوگرم، سامان کریمی 
محمد  قروه،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از 
محمدی از دانشگاه آزاد اسالمی تیران و 
هادی جانی پور از دانشگاه آزاد اسالمی 
سوم  تا  اول  های  رتبه  حائز  سیرجان 

شدند.

در وزن ۶۲ کیلوگرم، احد محمدی 
از دانشگاه آزاد اسالمی ساری، امیر شجاع 
فرد از دانشگاه تفرش و حسن بادیه نشین 
از دانشگاه پیام نور رفسنجان مقام اول تا 

سوم را کسب کردند.
در وزن ۶۹ کیلوگرم، نیما نعمتی از 
زنجان،  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
مرتضی کریمی از دانشگاه آزاد اسالمی 
آزاد  دانشگاه  از  امیری  امیر  و  فریدون 
اسالمی تیران مقام اول تا سوم را کسب 

کردند.
تا  اول  مقام  کیلوگرم   ۷۷ وزن  در 
سوم به ترتیب به رضا قاسمی از موسسه 
محمدهادی  آباد،  نجف  عالی  آموزش 
اسالمی                      آزاد  دانشگاه  از  پورحسینی 

خرم آباد و علیرضا کاردانیان از دانشگاه 
فنی سنندج تعلق یافت.

مقام اول تا سوم وزن ۸۵ کیلوگرم نیز 
به ترتیب به حامد نوری از دانشگاه آزاد 
بین  خرده  ابوالفضل  کرمانشاه،  اسالمی 
از دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر و مهدی 

نریمانی از دانشگاه سمای کرج رسید.
همچنین در وزن ۹۴ کیلوگرم، امیر 
حقوقی از دانشگاه سمای تبریز، ابراهیم 
غریبی از دانشگاه پیام نور اردبیل و رامین 
دویرانی از دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 

مقام اول تا سوم را کسب کردند.
رضا  ۱۰۵کیلوگرم  وزن  در  نهایتا 
بیرالوند از دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد، 
اشکان مالشفیعی از دانشگاه آزاد اسالمی 

مرودشت و مهرداد هاشم زاده از دانشگاه 
آزاد اسالمی اردبیل مقام اول تا سوم را 

کسب کردند.
در بخش تیمی نیز تیم های دانشگاه 
آزاد اسالمی اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی 
کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسالمی تیران اول 

تا سوم شدند.
همچنین در این دوره از مسابقات امیر 
حقوقی، رضا بیرالوند و محسن دادرس به 

عنوان قهرمان قهرمانان انتخاب شدند.
این  برتر  نفرات  است  ذکر  شایان 
دوره از مسابقات جهت اعزام به مسابقات 
جهانی لهستان که شهریور ماه سالجاری 
تیم ملی  اردوی  به  برگزار خواهد شد، 

دانشجویان دعوت خواهند شد.

کسب مقام اول وزن ۱۰۵+ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری دانشجویان کشور
 توسط دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری  مسابقات وزنه برداری قهرمانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی

بزرگترین ماراتن علمی کشور، همزمان 
با سراسر کشور در مناطق مختلف استان 

اردبیل برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
همزمان  کشور،  علمی  ماراتن  بزرگترین 
با سراسر کشور در مناطق مختلف استان 

اردبیل برگزار شد.
سیاسی،  معاون  نواداد  علی  مهندس 
امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در جریان 
بازدید از حوزه های آزمون سراسری پسران 
و دختران در دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
قدردانی از عوامل برگزاری آزمون، گفت: 
نظم و انضباط دقیق توأم با تدبیر در محل 
برگزاری آزمون در دانشگاه محقق اردبیلی 

مشهود است.
وی به ضرورت تکریم ارباب رجوع 
از  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  تاکید 
حدود ۲۱ هزار داوطلب آزمون سراسری، 
حدود ۱۳ هزار نفر در صبح جمعه و در 
رشته علوم تجربی آزمون خواهند داد، انتظار 
می رود تدبیر الزم برای سهولت در تردد 
آزمون  های  حوزه  اطراف  در  خودروها 
انجام شود تا نظم و انضباط امروز را، فردا 
نیز شاهد باشیم. در همین راستا اداره کل 
انتظامی امنیتی استانداری اردبیل نیز آمادگی 

هرگونه همکاری را دارد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 

محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه نهایت دقت 
در برگزاری آزمون ها در دانشگاه محقق 
اردبیلی لحاظ می شود، افزود: در انتخاب 
عوامل اجرایی آزمون نیز از بهترین نیروها 

استفاده می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه معموال 
در آزمون سراسری خانواده های داوطلبان 
خود                                                                           فرزندان  انتظار  در  آزمون  پایان  تا 
می نشینند، برای رفاه حال والدین داوطلبان 
آماده سازی  بر  آنان، عالوه  استراحت  و 
سرپوشیده  ای  محوطه  دانشگاه،  مسجد 
جنب سردرب دانشگاه آماده سازی شده 
است. همچنین در دو سایت شرقی و غربی 
دانشگاه نیز محلی برای پارکینگ خودروها 

تعبیه شده است.
نماینده                                مصری  ترحم  دکتر 
محقق  دانشگاه  در  آزمون  االختیار  تام 
اردبیلی و معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در استان 
آباد،                                                  پارس  اردبیل،  شهرهای  در  اردبیل 
بیله سوار، گرمی، مشگین شهر و خلخال 
و در دو روز پنجشنبه و جمعه هفتم و 
هشتم تیرماه برگزار می شود، افزود: کل 
داوطلبان شرکت کننده در استان ۲۱ هزار 
و ۴۶ نفر هستند که از این تعداد، ۱۲ هزار 
و ۹۵۹ داوطلب در گروه آزمایشی علوم 
در  داوطلب   ۳۵۷ و  هزار  سه  تجربی، 

گروه آزمایشی انسانی، یک هزار و ۶۳۸ 
آزمایشی ریاضی، دو  داوطلب در گروه 
هزار و ۳۲۲ داوطلب در گروه آزمایشی 
زبان و ۷۷۰ داوطلب در گروه آزمایشی 

هنر می باشند.
وی با بیان اینکه صبح پنجشنبه داوطلبان 
گروه های آزمایشی ریاضی و انسانی، عصر 
پنجشنبه داوطلبان گروه آزمایشی هنر، صبح 
جمعه داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی 
و عصر جمعه داوطلبان گروه آزمایشی زبان 
شرکت  سال ۱۳۹۷  سراسری  آزمون  در 
می کنند، ادامه داد: بیشترین داوطلبان در 
سالجاری در گروه آزمایشی علوم تجربی 

هستند.
مصری با بیان اینکه در آزمون صبح 
جمعه در شهر اردبیل تنها در سه حوزه 
آزاد  دانشگاه  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
اسالمی و آموزش و پرورش آزمون برگزار 
می شود، افزود: در حوزه دانشگاه محقق 
اردبیلی هشت هزار و ۸۷۵ نفر داوطلب در 
پنج گروه آزمایشی ریاضی، علوم تجربی، 
علوم انسانی، هنر و زبان در آزمون شرکت 

می کنند.
مسئول  دستور  علیرضا  مهندس 
حفاظت آزمون استان اردبیل نیز توضیحاتی 
در خصوص مسائل حفاظتی آزمون ارائه 

نمود.

همزمان با سراسر کشور:
برگزاری بزرگترین ماراتن علمی کشور در استان اردبیل
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
و  ها  برنامه  اجرای  آماده  دانشگاه  این 
طرح های مشترک با نهاد کتابخانه های 

عمومی استان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شورای  جلسه  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
کل  مدیر  حضور  با  دانشگاه  فرهنگی 
کتابخانه های عمومی استان اردبیل با اعالم 
این مطلب افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
از نظر کتاب های موجود در دانشگاه و 
همچنین اساتید و محققان غنی است 
و می تواند در زمینه فرهنگ کتابخانه و 
مثبتی  تاثیرگذاری  فرهنگ  این  ارتقای 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه دانشگاه دریایی از 
علم، دانش، کتاب و اساتید است، تصریح 
کرد: از برنامه های حوزه کتاب در دو 
استقبال                    دانشجویان  و  کارکنان  سطح 
می کنیم و می توانیم با تبادل اطالعات و 
همچنین اشتراک گذاری امکانات دانشگاه 
مورد  این  در  کتابخانه های عمومی  و 

برنامه های متعددی اجرا کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه حتی می توان 
در زمینه پایان نامه ها هم همکاری های 
مشترک داشت، ادامه داد: هم می توان 
به  را  ها  نامه  پایان  به  دسترسی  امکان 
افراد معرفی شده از طرف کتابخانه های 
عمومی ایجاد کرد و هم پایان نامه های 
رشته های مرتبط را به سمت موضوعات 

مرتبط با کتاب سوق داد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: در دنیا کسب و کارهای کوچک 
ایجاد                               نوین  های  فناوری  رویکرد  با 

می شود و دانشگاه محقق اردبیلی در 
رشته های حوزه کامپیوتر و فناوری های 
نوین می تواند در زمینه ایجاد کسب و 

کارهای کوچک مثمر ثمر واقع شود.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
اخیرا نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های کشور تفاهم نامه همکاری 
امضا کرده است و ما آمادگی داریم با ابالغ 
شدن مفاد این تفاهم نامه در سطح استان 
همکاری های الزم را با نهاد کتابخانه های 

عمومی استان را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه سایت فضای 
مجازی دانشگاهیان توسط نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور 
از  باید  افزود:  است،  شده  اندازی  راه 
محتویات غنی این سایت برای بهبود علم 
و اندیشه در زمینه های مختلف استفاده 

کرد.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل ادامه 
داد: این نهاد چندین بار مسابقه کتابخوانی 
در زمینه های مختلف برگزار کرده است 
و آماده همکاری با نهاد کتابخانه های 

عمومی استان در این زمینه است.
منابع  باید  اینکه  بیان  با  حسنی 
کتابخانه های عمومی استان غنی باشد، 
اضافه کرد: باید اساتید و پژوهشگران 
اردبیل در کتابخانه مرکزی اردبیل امکان 
دسترسی به منابع مختلف علمی را داشته 

باشند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
گفت: قبال در دانشگاه کارگاه های داستان 
نویسی برگزار می شد و می توانیم با 
برنامه ریزی های مشترک این کارگاه ها 

را دوباره برگزار کنیم.
امروز  در جلسه  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی  های  تشکل  پیشین  دبیران  از 
دبیران                              کرد:  تصریح  کنیم،  می  تقدیر 

فرهنگی  گمنام  سربازان  ها  انجمن 
هستند زیرا  برنامه های متعددی در این                                               

زمینه های مختلف اجرا می کنند.
دانشگاه  نام  داد:  ادامه  اصل  فنی 
های  دانشگاه  بین  در  اردبیلی  محقق 
اجرای                                                       و  برگزاری  سبب  به  کشور 
برنامه های مختلف فرهنگی می درخشد 
و گاهی برخی مسئوالن وزارت علوم، 
برنامه  تعداد  از  فناوری  و  تحقیقات 
دانشگاه                                                        در  شده  اجرا  فرهنگی  های 

محقق اردبیلی تعجب می کنند.
رباب عزیزخانی مدیر کل کتابخانه های 
نهاد  این  اردبیل گفت:  استان  عمومی 
کتاب  رونمایی  مراسم  برگزاری  آماده 
نویسندگان استان و اساتید در دانشگاه 

محقق اردبیلی است.
وی با بیان اینکه انتظار داریم دانشگاه 
به                                                                     دسترسی  امکان  اردبیلی  محقق 
به  را  موجود  اطالعات  های  پایگاه 
پژوهشگران عضو کتابخانه های عمومی 
نهاد کتابخانه های  افزود:  استان بدهد، 
مختلفی  های  برنامه  استان  عمومی 
مانند نشست های کتابخوانی، مسابقات 
کتابخوانی و غیره برگزار می کند و آماده 
برگزاری این برنامه ها در دانشگاه هستیم.
عزیزخانی با اشاره به اینکه تمایل به 
ایجاد مرکز تبادل کتاب با دانشگاه هستیم، 
افزود: ۱۴ درصد اعضای کتابخانه های 
عمومی اردبیل دانشجویان دانشگاه های 

مختلف استان هستند.
این  پایان  در  شود  می  یادآوری 
نشست از دبیران تشکل های اسالمی با 

اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه محقق اردبیلی: 

راهیابی ۲۱ نفر از 
دانشجویان دانشگاه به 
مرحله کشوری سی و 

سومین جشنواره سراسری 
قرآن و عترت

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
از راهیابی ۲۱ نفر از دانشجویان دانشگاه به مرحله 
کشوری سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و 

عترت خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  نفر   ۲۱ اینکه  بیان  با  بهجو  کیوان  فرشاد 
برتر  های  رتبه  کسب  با  دانشگاه  دانشجویان 
و  سی  کشوری  مرحله  به  راهیابی  به  موفق 
عترت  و  قرآن  سراسری  جشنواره  سومین 
در  افزود:  شدند،  کشور  سراسر  دانشجویان 
در  بدیرخانی  سجاد  آوایی  های  رشته  بخش 
زاده  اسمعیل  حمیدرضا  ۲۰جزء،  رشته حفظ 
در رشته حفظ ۵ جزء و مرتضی یوسفی در 
رشته قرائت ترتیل موفق به کسب رتبه برتر و 

راهیابی به مرحله کشوری شدند.
های  رشته  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
رشته  در  پرست  وطن  فاطمه  نیز  معارفی 
اسدی  مهران  بیت،  اهل  احادیث  با  آشنایی 
سمیه  احکام،  رشته  در  هاشمی  یونس  و 
محمد  دیوانبگی،  جعفر  حمیدی،  محمدی 
رشته  در  علیجانپور  جالل  و  احدی  رضا 
مرضیه  و  منصوری  عارفه  معارفی،  پرسمان 
مجرد اروجعلی لو در رشته آشنایی با ترجمه 
حفظ  رشته  در  مافی  محمد  قرآن،  تفسیر  و 
زهرا  نصیری،  مهرداد  کریم،  قرآن  موضوعی 
زایر، شمس الدین قوره جیلی و الهه شیروند 
زینب  ایرانی،  اسالمی  زندگی  سبک  رشته  در 
پیری و شاهین حسین زاده در رشته آشنایی با سیره 
معصومین )ع (، لیال سعادتی در رشته آشنایی با 
مفاهیم صحیفه سجادیه و لیال فتحی در رشته                                                                        
این جشنواره  مرحله کشوری  به  البالغه  نهج 

راه یافته اند. 
کیوان بهجو گفت: دانشگاه محقق اردبیلی  از 
لحاظ راهیابی به مرحله کشوری رتبه اول را در 
بین دانشگاه های سراسر کشور کسب کرده است.
گفتنی است مرحله کشوری این جشنواره 
در شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه 

زنجان برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۴ نفر 
و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۵ نفر از دانشجویان موفق 
به راهیابی به مرحله کشوری این جشنواره شده 

بودند.

دانشگاه آماده همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی استان است
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: نرم افزار شبیه ساز نوشته 
شده توسط دانشجویان رشته علوم کامپیوتر 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان برترین شبیه 
  Author Obfuscation ساز در زمینه

در مسابقات PAN 2018 برگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
صدیف احدپور با اعالم این خبر افزود: 
مصطفی ره گوی، حامد بابایی، ساالر خیاط 
میرزارسولی و حسن زینالی دانشجویان ترم 
هشت رشته علوم کامپیوتر این دانشکده، 
توانستند به عنوان اولین تیم ایرانی، مقام برتر 
این مسابقه معتبر بین المللی را کسب نمایند. 
وی افزود: PAN جزو رویداد های 
علمی در زمینه پردازش زبان طبیعی با هدف 
جمع آوری دیدگاه های مختلف جهت 
حل مسائل به روز و ارزیابی الگوریتم ها در 
زمینه پردازش متن می باشد که هر ساله در 
قالب آزمایشگاه و به صورت مسابقه ای در 
زمینه های متفاوت به عنوان زیرمجموعه ای 
از کنفرانس CLEF برگزار می گردد، که 
در این رویداد علمی از بدو شروع تاکنون 
آلمان،  همچون  کشورهایی  از  تیم   ۴۰۰
ایتالیا، آرژانتین، برزیل و غیره اقدام به طرح                                                                     
ایده های مورد نظر در قالب نرم  افزار)حدود 

۷۰۰ نرم افزار( کرده اند.
شده  نوشته  مقاله  کرد:  تصریح  وی 
زمینه  در  که  دانشجویان  این  توسط 

در  نیز  باشد  می  طبیعی  زبان  تشخیص 
کنفرانس بین المللی CLEF 2018 که 
شهریور ماه امسال در کشور فرانسه برگزار 
خواهد شد، مورد پذیرش قرار گرفته است.
مهندس دانیال میری زاده عضو هیات 
علمی و استاد مشاور انجمن علمی علوم 
کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی نیز درباره 
اهمیت این مسابقه گفت: هر ساله هزاران 
کتاب و مقاله علمی در دنیا منتشر می گردد 
 Plagiarism  که بحث سرقت ادبی و یا
و تشخیص آن از مباحث چالش برانگیز این 

حوزه است.
وی افزود: این مسئله در زمینه تولید نرم 

افزار و حق تالیف آثار دیجیتال و تشخیص 
صاحب اثر و حفظ دارایی معنوی برنامه 
نویس و یا مولف نیز اهمیتی دوچندان دارد.
میری زاده ادامه داد: با توجه به حجم 
ادبی در عصر  آثار علمی و  تولید  باالی 
حاضر، تشخیص صاحب واقعی اثر توسط 
بسیار  و  بر  زمان  کاری  متخصص،  افراد 
دشوار است، اما توسعه ابزارهای مبتنی بر 
هوش مصنوعی کمک شایانی برای رفع این 

مشکل نموده است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
 Author افزارهای  نرم  کرد:  خاطرنشان 
Identification )تشخیص مولف( که 

اخیرا توسعه داده شده اند با استفاده از 
زمینه  در  های هوش مصنوعی  تکنیک 
با  کنند.  می  عمل  انسانی  زبان  تفسیر 
از  بسیاری  در  ابزارها  این  اینکه  وجود 
موارد عملکرد بسیار خوبی دارند، اما به 
دلیل پیچیدگی زبان انسان و استفاده از 
سبک های مختلف نوشتاری، در برخی 
موارد نتیجه حاصل از این ابزارها اشتباه 

می باشد.
وی گفت: به طور معمول افرادی که 
قصد سرقت ادبی مقاالت علمی را دارند، 
با جابجا کردن یا تغییر برخی کلمات در 
جمالت )paraphrase( سعی می کنند 
تا این نرم افزارها را در تشخیص، ناکام 

بگذارند.
میری زاده خاطرنشان کرد: مسابقات 
معتبرترین  از  یکی   PAN المللی  بین 
مسابقات در حوزه پردازش زبان طبیعی 
است که یکی از  اهداف آن ارزیابی کارایی 
نرم افزارهای تشخیص مولف و یافتن نقاط 
 Author ضعف آنها می باشد. در شاخه
Obfuscation که دانشجویان ما توانستد 
مقام برتر این دوره را کسب کنند، هدف 
ارائه روش و نوشتن برنامه ای است که 
ای  گونه  به  را  نویسنده  یک  متن  بتواند 
بازنویسی کند تا ابزارهای تشخیص مولف 
گمراه شده و  قادر به شناسایی مولف اصلی 

نباشند.

کسب رتبه برتر توسط دانشجویان علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات بین المللی PAN 2018 فرانسه
رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
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از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مشارکت 
معرفی آموزش عالی و مفاخر علمی استان 

در موزه شهرداری اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در بازدید هیات رئیسه 
دانشگاه از موزه شهرداری اردبیل با بیان 
اینکه تجهیز یک موزه امری زمان بر بوده 
تجربه  دارای  زمینه  این  در  دانشگاه  و 
است، گفت: موزه شهرداری اردبیل در 
مدت زمان کم، کارهای خوبی انجام داده 

است.
وی با بیان اینکه باعث افتخار است 
که مسائل شهری اردبیل با دیدگاه علمی 
پیش می رود، افزود: رشد و توسعه شهر 
در سایه دانشگاه است و این امر در حال 

حاضر در حال تحقق است.
نامگذاری                  اینکه  بیان  با  حبیبی 
خیابان ها و میادین شهر اردبیل به نام مفاخر 
علمی استان به منظور معرفی این مفاخر از 
سوی شهرداری به دانشگاه پیشنهاد شده 
است، تصریح کرد: باید مفاخر علمی استان 
را که در سطح کشور و دنیا موثر بوده و 
شناخته شده هستند، با تصویب در شورای 
فرهنگی دانشگاه به شهرداری معرفی کنیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه موزه تاریخ علوم دانشگاه و موزه 
شهرداری باید ارتباط تنگاتنگی با همدیگر 
داشته باشند، اظهارامیدواری کرد: با امضای 
تفاهم نامه همکاری میان این دو موزه، 

و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
شرایط  تبیین  های  کارگاه  برگزاری 
پردازی  نظریه  های  کرسی  به  ورود 

در این دانشگاه خبر داد.
در  پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
با  دانشگاه  عمومی  روابط  با  گفتگو 
و  اساتید  از  افزود:  خبر  این  اعالم 
انتظار  حوزه  این  در  فعال  محققان 
حوزه  این  به  ورود  بحث  رود،  می 
شاهد  تا  کنند  شروع  جدیت  با  را 
افزایش کمی و کیفی در این ارتباط 

باشیم.
دانشگاه                                  اینکه  بیان  با  وی 
محقق اردبیلی در نظر دارد به طور جدی 
به مباحث روشمند و پرمغز در قالب 
و  تولید  و  پردازی  نظریه  های  کرسی 
عرضه نظریه اسالمی در علوم انسانی 
ورود پیدا کند، تصریح کرد: بر همین 
مبنا در نظر داریم فرصت های قانونی 
خوبی برای عرضه ایده ها و نقد آن 

ایجاد کنیم.
و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
و  بیان  و  اندیشه  کردن  نهادینه  کرد: 
رعایت  با  علمی  آرای  تبادل  امکان 
قانون  و  گفتگو  منطق  و  اخالق 
اساسی، کاهش تنش ها و بحران های 

معرفی  و  ها  همکاری  گسترش  شاهد 
مفاخر علمی و آموزش عالی استان در 

موزه شهرداری باشیم.
انجمن                                گفت:  همچنین  وی 
فارغ التحصیالن دانشگاه مصوب شده و 
در حال انجام فعالیت های مقدماتی است.

عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
روحیه  دارای  اردبیل  شهرداری  اینکه 
فرهنگی است، افزود: آثار این موزه دارای 
قدمت بوده و ارزشمند است و باید آنها را 

به عنوان میراث ماندگار حفظ کنیم.
بر  مبنی  ای  برنامه  تدوین  به  وی 
شناسایی دانشجویانی که امروز نخبه و 

اعضای  و  نخبگان  تشویق  فرهنگی، 
هیات علمی در حوزه علوم انسانی با 
اتکا به مبانی اسالمی به منظور خروج 
از جزم های ترجمه ای و وارداتی و 
نیز تحجر و قشری گری، پاسخگویی 
به نیازهای فکری و معرفتی و اطالع 
رسانی در مسائل علمی و رشد فرهنگی 
اهداف  از  دانشگاهیان  توجه  مورد 
های                       کرسی  رونق  در  دیگر  نظر  مد 

نظریه پردازی است.
اینکه کمیته  بیان  با  پور  بضاعت 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی 
در   ۱۳۹۶ تیرماه  از  فعال  طور  به 
دانشگاه راه اندازی شده است، افزود: 
از  را  خود  های  حمایت  دانشگاه 

مسئول هستند تاکید کرد و گفت: با این 
کار و برگزاری نشست ساالنه میان آنان، 
می توان نقش و تاثیرگذاری دانشگاه را در 

تربیت انسان ها نشان داد.
نمایندگی  نهاد  استانی  دفاتر  رئیس 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل خواستار استفاده از ظرفیت 
دانشگاه  التحصیالن  فارغ  دانشجویان و 
در پروژه های شهری شد و افزود: ما در 
استان اردبیل نیازمند یک مجتمع فرهنگی 
بزرگ چندمنظوره هستیم که امید می رود 
انجام  اقداماتی  زمینه  این  در  شهرداری 

دهد.
مهندس حمید لطف اللهیان شهردار 
ها  شهرداری  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیل 

اساتید در ۴ قسمت کرسی ترویجی، 
و  نوآوری  کرسی  نقد،  کرسی 
کرسی نظریه پردازی تخصصی اعالم                                                        

می دارد.
دانشگاه                    اینکه  به  اشاره  با  وی 
از                    حمایتی  و  تشویقی  های  بسته 
نظر  در  پردازی  نظریه  های  کرسی 
کرسی  برای  گفت:  است،  گرفته 
و  پاداش  ریال  میلیون   ۱۰ ترویجی 
مقاله  یک  معادل  امتیاز  تخصیص 
ISC، برای کرسی نقد ۲۰ میلیون ریال 
پاداش و تخصیص امتیاز معادل یک 
نوآوری  کرسی  برای   ،WOS مقاله 
و تخصیص  پاداش  ریال  میلیون   ۲۰
امتیاز معادل یک مقاله WOS و برای 

ساختمان های قدیمی خود را بازآفرینی 
کرده و تبدیل به موزه می کنند، گفت: 
تاکنون تالش ما برای بازآفرینی ساختمان 
قدیمی شهرداری اردبیل بود که این امر 
انجام شد و هم اکنون موزه در حال تجهیز 

است.
وی با بیان اینکه تولید محتوا و تجهیز 
موزه شهرداری بسیار مهم است، افزود: 
آماده  شهرداری  موزه  فضای  اکنون  هم 
است و امید می رود نقش آموزش عالی 
در توسعه اردبیل و همچنین نقش آموزش 
عالی در تربیت انسان های توسعه یافته 
با مشارکت دانشگاه در موزه شهرداری 

نشان داده شود.
لطف اللهیان با بیان اینکه شهرداری 
در شرایط اقتصادی فعلی باید در مسیر 
آموزش و پژوهش حرکت کند، تصریح 
کرد: خدمت به دانشگاه و رفع مشکالت 
آن برای شهرداری بسیار مهم است؛ چراکه 
راه  از  یافته  توسعه  های  انسان  تربیت 

دانشگاه است.
مرکز  اینکه  بیان  با  اردبیل  شهردار 
در  شهری  های  پژوهش  و  مطالعات 
شهرداری اردبیل تاسیس شده که می توانیم 
همکاری خوبی با دانشگاه داشته باشیم، 
اردبیل  شهر  سطح  در  همچنین  افزود: 
چهار فرهنگسرا فعال است که در طول 
ساعت  هزار  چهار  حدود  گذشته  سال 
دوره های آموزشی در این فرهنگسراها 

برگزار شده است.

 ۴۰ تخصصی  پردازی  نظریه  کرسی 
میلیون ریال پاداش و تخصیص امتیاز 
معادل یک مقاله JCR در نظر گرفته 

شده است.
و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
نظریه  سطح  اساس  بر  اساتید  اینکه 
پردازی خود می توانند از دانشجویان 
پژوهشی  دستیار  عنوان  به  دکتری 
استفاده کنند، تصریح کرد: از بابت این 
همکاری مبالغی به عنوان حق الزحمه 
که  پرداخت خواهد شد  دانشجویان 
ترویجی  کرسی  برای  منظور  این  به 
مبلغ ۵ میلیون ریال، کرسی های نقد 
و  ریال  میلیون   ۱۰ مبلغ  نوآوری  و 
کرسی نظریه پردازی تخصصی مبلغ 
۲۰ میلیون ریال پاداش در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشاره به اینکه در صورت 
تایید  با  نظریه،  نهایی  تایید  و  دفاع 
اعتبار  در  دانشگاه  پژوهشی  شورای 
مبلغی  علمی  هیات  عضو  پژوهشی 
ویژه ملحوظ می شود، ادامه داد: در 
زمینه  در  پروپوزال   ۳ حاضر  حال 
تایید  به  ترویجی  علمی-  کرسی 
پروپوزال   ۴ و  است  رسیده  نهایی 
دیگر جهت داوری اولیه به وزارتخانه 

ارسال شده است.

مدیر برنامه، بودجه و تشکیالت
دانشگاه خبر داد:

راه اندازی سیستم
بودجه ریزی و اعتبارات

 به صورت آنالین 
در دانشگاه

دانشگاه                        تشکیالت  و  بودجه  برنامه،  مدیر 
محقق اردبیلی از راه اندازی سیستم تشکیالت و پست 
های سازمانی و سیستم بودجه ریزی و اعتبارات به 

صورت آنالین در این دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  با  گفتگو  در  عبدی  محسن 
سیستم                          افزود:  خبر  این  اعالم  با  دانشگاه 
بودجه ریزی و اعتبارات با همکاری مدیریت مالی 

دانشگاه راه اندازی شده است.
پیشنهادی  بودجه  از  دفاع  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه در مراجع ذیصالح یکی از ماموریت های 
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت است، تصریح 
کرد: تهیه برنامه مدون برای بودجه ساالنه و تعیین 
سهم هر بخش از هزینه در ابتدای سال و تصویب 
در هیات رئیسه از دیگر ماموریت های این اداره 
است که با مشارکت همکاران و مدیران دانشگاه 

انجام می شود.
نامه  تفاهم  انعقاد  اینکه  به  اشاره  با  عبدی 
اعتبارات با معاونت ها و دانشکده در ابتدای هر 
سال انجام می شود، اضافه کرد: بخش عظیمی از 
هزینه های متمرکز دانشگاه از قبیل تامین اعتبار 
حقوق و مزایا، حق التدریس، اضافه کار، پاداش و 
پرداخت های رفاهی و هزینه های پایان نامه توسط 
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت انجام می شود.
دانشگاه  تشکیالت  و  بودجه  برنامه،  مدیر 
محقق اردبیلی اضافه کرد: متناسب سازی اعتبارات 
هر بخش با فعالیت های آن حوزه مانند خدمات 
پژوهشی، فناوری و خدمات و رفاه دانشجویان و 
فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه و فعالیت های 
این  توسط  شده  انجام  کارهای  دیگر  از  ورزشی 

مدیریت بوده است.
 ۱۰ راهبردی  سند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:                               است،  شده  تدوین  و  تهیه  دانشگاه  ساله 
آئین نامه ها و دستورالعمل های مختلف در دانشگاه 
از قبیل انتصابات، ارتقای رتبه، سختی کار، فوق العاده 
بدی آب و هوا، ارزشیابی کارکنان، انتخاب کارمند 
نمونه، طرح جامع آموزش کارکنان، ساماندهی منابع 

انسانی و غیره تهیه و تدوین شده است.
عبدی با اشاره به اینکه کمیته های مرتبط با 
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیالت مانند شورای 
تحول اداری و نظام پیشنهادات فعال شده است، 
اعتبارات  و  ریزی  بودجه  سیستم  استقرار  گفت: 
تابلوهای  نصب   ، مالی  مدیریت  همکاری  با 
مشخصات کارمندان در تمامی حوزه های دانشگاه 
اجرای  و  وظائف  شرح  رسانی  بروز  همراه  به 
آموزش های ضمن خدمت برای کارکنان در طول 
سال از دیگر برنامه های مدیریت برنامه، بودجه و 

تشکیالت بوده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی در معرفی آموزش عالی و مفاخر علمی استان
 در موزه شهرداری اردبیل

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

کارگاه های تبیین شرایط ورود به کرسی های نظریه پردازی برگزار می شود
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به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ضرورت عملیاتی شدن تفاهم نامه های 
همکاری میان دانشگاه و دستگاه های 

اجرایی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست با مدیرکل و 
معاونان بهزیستی استان اردبیل به ضرورت 
عملیاتی شدن تفاهم نامه های همکاری 
میان دانشگاه و دستگاه های اجرایی تاکید 
کرد و گفت: ارتباط دانشگاه ها با جامعه 

باید روند خیلی خوبی داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید افکار خود را با 
توجه به نیازهای جامعه پیش ببریم، افزود: 
تشکیل چنین جلساتی میان دانشگاه و 
دستگاه های اجرایی مغتنم است تا روابط 

بین سازمانی تقویت شود.
حبیبی با بیان اینکه انتظار می رود 
بهزیستی، دانشگاه را به عنوان بازویی برای 
حل مشکالت بداند، تصریح کرد: با این 
کار دانش و مهارت اعضای هیات علمی 
دانشگاه نیز صیقل می یابد و از افت علمی 
نیز جلوگیری شده و اطالعات اساتید نیز 

به روز خواهد بود.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس   
اشاره به تاکید ویژه استاندار اردبیل مبنی 
بر کاهش محسوس فاصله بین دانشگاه و 
جامعه، خاطرنشان کرد: برای جامه عمل 
پوشاندن به این مهم، باید الگوی کاری 

مناسب آماده کنیم.
دکتر بهزاد ستاری مدیرکل بهزیستی 

استان اردبیل با بیان اینکه اساتید دانشگاه 
می توانند ایده های خوبی را ارائه کنند، 
اظهارامیدواری کرد: همکاری های بین 

بخشی میان دو سازمان افزایش یابد.
های  دانشکده  اینکه  بیان  با  وی 
ادبیات و علوم انسانی و علوم تربیتی 
که  دارند  هایی  رشته  روانشناسی  و 
ارتباط  در  بهزیستی  حیطه  با  کامال 
از                                  دانشگاه  جامعه  در  افزود:  هستند، 
اجرایی  های  دستگاه  های  فعالیت 
های  دستگاه  و  ندارد  کافی  شناخت 
اجرایی نیز از ظرفیت باال و تخصصی 

دانشگاه استفاده نکرده اند.
رود  می  امید  اینکه  بیان  با  ستاری 
بتوانیم از ظرفیت همدیگر استفاده کنیم، 
اجتماعی  گفت: در بحث آسیب های 
دستگاه های مختلف وظایف متعددی 

نیز بسیار وسیع  دارند و زمینه فعالیت 
است.

اردبیل  استان  بهزیستی  مدیرکل 
همچنین در خصوص برنامه ها، اهداف 
و ماموریت های سازمان بهزیستی و نقش 
آن در راستای ارتقای سالمت اجتماعی 

توضیحاتی ارائه نمود.
پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
دانشگاه  محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
نشست مسئوالن دانشگاه با مدیران کل 
با  اجرایی  های  دستگاه  کارشناسان  و 
هدف تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه به 
صورت هفتگی برگزار خواهد شد، گفت: 
ارتباط بیشتر با دستگاه های اجرایی باعث 
خواهد شد تا دانشگاه به سمت دانشگاه 
جامعه محور حرکت کند و نقش آن در 

جامعه بیشتر محسوس شود.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۶۵ طرح 
بین سازمانی میان دانشگاه و دستگاه های 
اجرایی اجرا شده است که چهار مورد 
اداره کل بهزیستی استان  به  آن مربوط 
می باشد، اظهارامیدواری کرد: برآیند این 
طرح ها به نفع استان باشد و این طرح ها 
مشکالت موجود در استان را به صورت 

محسوس کاهش دهد.
بضاعت پور با بیان اینکه فعالیت های 
کارگروه پایش آسیب های اجتماعی در 
استان آغاز شده است، گفت: همکاران 
دانشگاه نیز برای همکاری در زمینه های 
مختلف از جمله اعتیاد، خشونت، طالق و 

غیره اعالم آمادگی کرده اند.
و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
بیان  با  اردبیلی  دانشگاه محقق  فناوری 
اینکه بهزیستی نزدیک ترین دستگاهی 
موضوعات                                                            با  رابطه  در  که  است 
موثر  تواند  می  اجتماعی  های  آسیب 
از طرف دیگر  افزود:  باشد،  و راهگشا 
حضور اساتید برجسته در دانشگاه پتانسیل 
هدایت  با  توانند  می  که  است  خوبی 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 

فعالیت های خوبی انجام دهند.
گفتنی است در ادامه معاونان اداره کل 
بهزیستی استان و اعضای هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به ارائه برنامه ها و 
دیدگاه های خود در جهت تقویت ارتباط 

میان بهزیستی و دانشگاه پرداختند.

مدیر حوزه ریاست
 و روابط عمومی دانشگاه: 

کتابخانه تخصصی روابط 
عمومی و ارتباطات

در دانشگاه محقق اردبیلی 
راه اندازی می شود

حوزه  مدیر  و  رئیس  اجرایی  مشاور 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی 
از راه اندازی کتابخانه تخصصی روابط عمومی 

و ارتباطات در این دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اعالم  با  سلطانی  اشرف  علی  دکتر 
اطالعاتی                  بانک  کتابخانه  این  افزود:  خبر 
و  عمومی  روابط  حوزه  های  کتاب 
این  زمان  مرور  به  و  بود  خواهد  ارتباطات 
منتشر  تازه  های  کتاب  با  اطالعاتی  بانک 

می شود. تکمیل  شده، 
وی با اشاره به اینکه کتاب های تخصصی 
خریداری شده و به زودی به صورت کتابخانه 
تخصصی راه اندازی می شود، اظهار کرد: این 
کتاب ها از انتشارات معتبر و تخصصی حوزه 
خریداری  کشور  ارتباطات  و  عمومی  روابط 

شده است.
وی با بیان اینکه شتاب تغییرات در حوزه 
باید  کرد:  اضافه  است،  باال  عمومی  روابط 
به همین  برداریم  تغییرات قدم  این  با  همگام 
زمینه                 این  در  روز  چاپ  های  کتاب  دلیل، 
روابط  بخش  فعاالن  دست  ابزار  تواند  می 

عمومی برای تاثیرگذاری بیشتر است.
به  دانشگاه  نگاه  اینکه  بیان  با  سلطانی 
اظهار  است،  تخصصی  نگاه  عمومی  روابط 
کرد: با نگاه تخصصی به حوزه روابط عمومی، 
سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  ارتباطات 

دانشگاه تقویت شده است.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی بازوی 
توانمند اطالع رسانی دانشگاه است، ادامه داد: 
اخیرا استاندار و دولت محلی هم برای تقویت 
جایگاه روابط عمومی تاکید کرده است و ما 
افزاری و سخت  نرم  تجهیز  با  داریم  نظر  در 
را  جایگاه  این  عمومی،  روابط  اداره  افزاری 

بیش از پیش تقویت کنیم.
مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
نگاه دانشگاه به روابط عمومی، نگاه تک بعدی 
نیست بنابراین خود را موظف به تجهیز اداره 
حیاتی  بخش  این  تا  داند  می  عمومی  روابط 
سازمان در راستای ماموریت های محول شده 

گام های تاثیرگذار بردارد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه 

و شرکت آرتا سرم اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 

دکتر ابوالفضل بضاعت پور 
آرتا  شرکت  از  بازدید  در 
تصریح  اردبیل  برکت  سرم 
کرد: این تفاهم نامه به منظور 
های  همکاری  گسترش 
علمی، آموزشی و پژوهشی 
و توسعه تحقیقات کاربردی 
منطقه  در  تقاضامحور  و 
های  پتانسیل  از  استفاده  با 
منعقد                   دانشگاه  و  شرکت 

می شود.
وی با بیان اینکه توسعه 
و  علمی  های  همکاری 
و  شرکت  بین  پژوهشی 
این تفاهم  دانشگاه موضوع 
نامه است، ادامه داد: توسعه 
خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی 

و استفاده حداکثر از پتانسیل های موجود 
در دانشگاه و شرکت، ایجاد ارتباط موثر 
بین شرکت و دانشگاه، همکاری در اجرای 
پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی و صنعتی مرتبط با شرکت از 

اهداف این تفاهم نامه است.
و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
مورد  کاربردی  های  پروژه  اجرای 
دانشگاه،  ضوابط  طبق  شرکت  نیاز 

حمایت از پایان نامه های کارشناسی 
ارشد و رساله های دکترای مرتبط با 
های  زمینه  ایجاد  شرکت،  نیازهای 
همکاری برای کارآموزی دانشجویان 
علمی  منابع  از  استفاده  دانشگاه، 

فارسی و التین دانشگاه اعم از چاپی 
و  سمینارها  برگزاری  الکترونیکی،  و 
)مورد  مشترک  علمی  های  همایش 
عالقه طرفین(، برگزاری کارگاه های 
بر  طرفین  توسط  تخصصی  آموزشی 

علمی  دانش  تبادل  برای  نیاز  حسب 
و تجربیات، اولویت بخشی به اجرای 
طرح ها و پروژه های ارجاعی شرکت 
اولویت بخشی به  از طرف دانشگاه و 
پروپوزال های ارسالی از دانشگاه از طرف 

اعضای  بازدید  در  همکاری  شرکت، 
هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه از 
شرکت، همکاری در تبادل اطالعات 
معرفی  قبیل  از  طرفین  نیاز  مورد 
های  زمینه  و  تحصیلی  های  رشته 
اساتید  تحقیقاتی  و  کاری 
علمی  اطالعات  و  دانشگاه 
شرکت،  پرسنل  تجربی  و 
امکانات  از  شرکت  استفاده 
طبق  دانشگاه  آزمایشگاهی 
ضوابط دانشگاه و همکاری 
های  دوره  اجرای  در 
اعضای  مطالعاتی  فرصت 
ضوابط                    طبق  علمی  هیأت 
به  دستیابی  های  روش 
همکاری  تفاهمنامه  اهداف 
دانشگاه        و  شرکت  بین 

است.
اعضای  بازدید،  این  در 
دانشگاه  علمی  هیات 
های  بخش  از  بازدید  به 
سرم  آرتا  شرکت  مختلف 
قاسمی  اله  کریم  دکتر  و  پرداخته 
مدیر عامل شرکت آرتا سرم و عضو 
دانشگاه در مورد نحوه  هیات علمی 
شرکت  مختلف  های  بخش  کار 

توضیحاتی ارائه کرد.

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت آرتا سرم

ضرورت عملیاتی شدن تفاهم نامه های همکاری میان دانشگاه و دستگاه های اجرایی
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معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

برگزاری ۱۵ دوره هنری 
و مهارتی در تابستان

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: ۱۵ دوره آموزشی هنری و مهارتی 
آموزشی  دوره  یک  و  دانشگاه  دانشجویان  ویژه 
مهارتی ویژه فرزندان دانشگاهیان در تابستان سال 

جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
فنی اصل با اعالم این خبر افزود: این دوره ها شامل 
دوره آمادگی هالل احمر، آموزش نقاشی ویترای، 
آموزش نقاشی روی بوم، آموزش طراحی، معرق 
روی چوب، سفالگری، تئاتر دانشجویی، خیاطی، 
 Matlab،SPSS ، GIS افزارهای  نرم  آموزش 
ویژه  سخنوری  و  گویندگی  فن   ،،Photoshop
دانشجویان و دوره آموزش نقاشی ویژه فرزندان 

دانشگاهیان است.
معاون فرهنگی و دانشجویی اضافه کرد: دوره های 
مذکور از ابتدای تیرماه شروع شده و تا ۲۵ شهریور سال 

جاری ادامه خواهد داشت.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه محقق اردبیلی: 

موافقت شورای گسترش 
آموزش عالی با راه اندازی 

رشته کارشناسی اقتصاد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی ار موافقت شورای گسترش آموزش 
عالی با راه اندازی مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم 
با  اقتصاد  رشته  افزود:  خبر  این  اعالم  با  مصری 
توجه به جایگاه استان اردبیل در تعامالت اقتصادی 
با کشور های همسایه می تواند نقش اساسی در 

تربیت متخصصین مربوط داشته باشد.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی تالش همه 
های  رشته  کمی  گسترش  راستای  در  ای  جانبه 
دانشگاهی با لحاظ کیفیت مورد نظر شروع کرده که 
در این راستا و با پیگیری های انجام شده نسبت به 

اخذ مجوز رشته اقتصاد اقدام شد.
 مصری ابراز امیدواری کرد: با تالش مدیران 
دانشگاه و توجه مسئوالن وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و مسئوالن استانی شاهد رشد و شکوفایی 

هر چه بیشتر دانشگاه محقق اردبیلی باشیم.

های  پژوهش  مرکز   سرپرست 
فرهنگی آذربایجان دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: همایش بین المللی مرثیه سرایی و 
مقتل نویسی در ایران ، قفقاز و آناتولی 
برگزار                         امسال  صفر  یا  محرم  ماه  در 

می شود.
با  گفتگو  در  اسدی  حسن  دکتر 
روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه 
شهر و منطقه اردبیل در گستره تاریخ 
ایران، خواه پیش از اسالم و خواه پس 
و  رویدادها  در  مهمی  نقش  اسالم  از 
تحوالت سیاسی، اجتماعی تاریخ ایران 
ایفا نموده است، عنوان کرد: اردبیل در 
دوره ساسانیان همواره مرزبان نشین و 
اداری و سیاسی آذربایجان بوده  مرکز 
است به نحوی که حوزه نفوذ اداری آن 

تا دربند قفقاز بسط داشته است.
اسدی با بیان اینکه اردبیل در دوره 
اسالمی نیز در تحوالت سیاسی نقشی 
پیشرو داشته است، افزود: عمده ترین 
خاندان  تاسیس  ها  نقش  این  نمود 
طریقت و سپس سلطنت جلیله صفوی 

بوده است.
مرکز                        تاسیس  از  هدف  وی 
آذربایجان  فرهنگی  های  پژوهش 
سابقه  را  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اردبیل در  کنندگی  تعیین  و  درخشان 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
ثبت نام ترم تابستانی دوره های فنی و 
حرفه ای برای دانشجویان این دانشگاه 

در ۷۵ رشته آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این خبر  اعالم  با  ترحم مصری  دکتر 
افزود: این دوره ها در سال حمایت از 
کاالی ایرانی و در راستای ارتقای توان 
مهارتی و تخصصی دانشجویان و دانش 
آموختگان دانشگاهی و ایجاد زمینه های 
اشتغال و مشارکت آنان در فعالیت های 
اقتصادی و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز 

بازار کار برگزار می شود.
ها  دوره  این  اینکه  بیان  با  وی 

تحوالت تاریخی و ضرورت استمرار 
نقش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در 
منطقه )مناطق ترک نشین ایران، قفقاز 
و همچنین آناتولی( برشمرد و تصریح 
کرد: مشارکت در توسعه فرهنگی منطقه 
آذربایجان، مدیریت پروژه های تحقیقاتی 
در زمینه های فرهنگی، ادبی، تاریخی 
برگزاری  آذربایجان،  اجتماعی  و 
در  فرهنگی  علمی،  های  نشست 
سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی، 
زبان  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
ترکی آذربایجانی و برگزاری نمایشگاه 
ها و جشنواره های فرهنگی و هنری با 
کشورهای ترک زبان قفقاز، آسیای میانه 
و آسیای صغیر از جمله وظایفی است 

بین  شده  منعقد  تفاهمنامه  براساس 
کل  اداره  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
برگزار  اردبیل  استان  ای  حرفه  فنی 

که بر عهده این مرکز گذاشته شده است.
های  پژوهش  مرکز  سرپرست 
فرهنگی آذربایجان دانشگاه محقق اردبیلی 
در  کتابخانه تخصصی  تاسیس  گفت: 
حوزه آذربایجان پژوهی، تاسیس مرکز 
از رساله ها  اسناد آذربایجان، حمایت 
و پایان نامه های مربوط به آذربایجان، 
حمایت از انتشار نشریات و کتاب های 
مربوط به این حوزه، حمایت و تجلیل 
از نویسندگان و هنرمندان خادم فرهنگ 
منطقه آذربایجان، پاسداری از زبان ترکی 
آذربایجانی به عنوان یکی از مولفه های 
هویتی اهالی منطقه و همکاری فرهنگی 
با کشورهای ترک زبان منطقه در جهت 
ایجاد همگرایی از دیگر مسئولیت هایی 

های  رشته  کرد:   تصریح  شود،  می 
درخواستی دانشجویان از طریق دبیران  
انجمن های علمی گروه های مختلف 

است که این مرکز عهده دار است.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی از اختصاص کتابخانه 
و  داد  خبر  مرکز  این  به  تخصصی 
گفت: دفتر این مرکز نیز در دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی واقع شده است 
برای  مرکز  این  اینکه  به  توجه  با  و 
تامین بودجه و سایر تسهیالت وابسته 
به معاونت پژوهشی است لذا برنامه هایی 
در دست اقدام است تا مرکز به سمت 

خود تامینی مالی برود.
»همایش                     برگزاری  افزود:  وی 
بین المللی قزلباشان در ایران و آناتولی« که 
بازتاب وسیعی در محافل آکادمیک ترکیه 
داشت و همچنین راه اندازی  کتابخانه 
تخصصی صفویه از جمله اقدامات انجام 

شده در این مرکز می باشد.
دکتر اسدی ضمن تشریح برنامه های 
آتی این مرکز از برگزاری دو همایش 
بین المللی و ملی خبر داد و افزود: در 
حال حاضر مشغول تدوین برنامه جامع 
و زمانبندی برای »همایش بین المللی 
مرثیه سرایی و مقتل نویسی در ایران ، 
قفقاز و آناتولی« در ماه محرم یا صفر و 
سمپوزیوم »سادات غزل آذربایجان سید 
ابولقاسم نباتی و سید عظیم شیروانی« در 

حوزه شعر و ادبیات هستیم.

دانشگاه نیازسنجی شده و دوره های 
مهارتی برای آنها برگزار می شود. 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
بیان اینکه متقاضیان برای ثبت نام در                                                                 
طریق  از  بایستی  مختلف  های  دوره 
آدرس اینترنتی اقدام کنند، اضافه کرد: 
این  در  دانشجویان  نام  ثبت  از  پس 
دوره ها، اگر تعداد ثبت نام کننده ها به 
حدنصاب ۱۰ نفر در هر رشته برسد، 
کالس جداگانه ای برای دانشجویان در 
دانشگاه برگزار می شود و در غیر این 
صورت دانشجویان جهت حضور در 
دوره مورد نظر به اداره کل فنی حرفه ای 

استان معرفی می شوند.

سرپرست مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان دانشگاه محقق اردبیلی:

»همایش بین المللی مرثیه سرایی و مقتل نویسی در ایران ، قفقاز و آناتولی« برگزار می شود

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه:

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای برای دانشجویان دانشگاه در ۷۵ رشته

در دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
رفاه  صندوق  رئیس  و  وزیر  مشاور  با 
احداث                          علوم  وزارت  دانشجویان 
در                       جدید  دانشجویی  های  خوابگاه 
سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای دانشگاه 
محقق اردبیلی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه                          رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با مهندس ذوالفقار یزدان 
مهر مشاور وزیر علوم و رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری دیدار و گفتگو کرد.
تشریح  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
نتایج این دیدار گفت: در این دیدار 

که  کمبودی  و  خوابگاهی  وضعیت 
در خوابگاه های برادران و خواهران 

دانشگاه وجود دارد، تشریح شد.
رئیس  مساعد  نظر  با  افزود:  وی 

وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
احداث                              فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
خوابگاه های دانشجویی جدید در سال 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای دانشگاه محقق اردبیلی 

در دستور کار قرار گرفت.
مقرر  همچنین  داد:  ادامه  حبیبی 
شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
برای  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
های  خوابگاه  نوسازی  و  تعمیر 
سالجاری  در  مناسبی  اعتبار  موجود 
و آینده برای دانشگاه محقق اردبیلی 
در نظر بگیرد تا فضاهای خوابگاهی 
اختیار  در  و  شده  نوسازی  دانشگاه 

دانشجویان قرار گیرد.

در دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دستور کار قرار گرفت؛

احداث خوابگاه های دانشجویی جدید در دانشگاه محقق اردبیلی
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فارسی  تخصصی  کتب  نمایشگاه 
کتابخانه  نمایشگاهی  سالن  در  التین  و 
دانشگاه محقق  اطالع رسانی  مرکزی و 

اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه                                    رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
این  افتتاحیه  مراسم  در  اردبیلی  محقق 
نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه های 
مختلف کتاب در دانشگاه نشان از پویایی 
مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه است.

دانشگاه  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
به  دسترسی  بحث  در  اردبیلی  محقق 
پایگاه های اینترنتی بسیار کم نظیر است، 
افزود: دسترسی آسان به نرم افزار »چک 
تشابه« در دانشگاه نیز جزو فعالیت های 
بی نظیر است که ضروری است این مهم 
اطالع  دانشجویان  و  همکاران  میان  در 

رسانی شود.
کمترین  با  اینکه  بر  تاکید  با  حبیبی 
است،  هنر  دادن  انجام  بزرگ  کار  نیرو، 
کتابخانه  پروژه  کرد:  اظهارامیدواری 
و  شود  آماده  تر  سریع  چه  هر  مرکزی 
روز  به  روز  مجموعه  این  های  فعالیت 

بهتر و بیشتر شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه در حال حاضر برای بهره برداری 
دانشگاه،  مرکزی  کتابخانه  از  کامل 
است  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  چهار 
اجرای  زمان  شدن  طوالنی  بخاطر  و 
شده  تمام  آن  دولتی  اعتبارات  پروژه، 
گذشته  روز   ۲۰ طول  در  افزود:  است، 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از این 
پروژه بازدید کردند، همچنین هفته گذشته 
نیز جلسه ای با حضور معاون اداری، مالی 
بودجه  برنامه،  مدیر  و  منابع  مدیریت  و 
برنامه  سازمان  در  دانشگاه  تشکیالت  و 
و بودجه کشور تشکیل شد تا از اعتبار 

دولتی کمک گرفته شود.
اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
 ۸۵ باالی  پیشرفت  دارای  پروژه  این 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
شورای کارمندان بازوی مشورتی دانشگاه 
این  مشورتی  نظرات  از  باید  و  است 
شورا برای ارتقای دانشگاه در بخش های 

مختلف استفاده کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در جلسه با شورای کارمندان 
کارمندان  شورای  کرد:  تصریح  دانشگاه 
مختلف  های  قسمت  کارمندان  نماینده 
دانشگاه است که باید نظرات کارشناسان 
را جمع آوری کرده و به عنوان پیشنهادات 

کارشناسی ارائه دهند.
بندی  رتبه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه ها هر ساله از طرف ISC اعالم 
می شود، ادامه داد: دانشگاه ها را به حوزه 
دانشگاه های صنعتی، دانشگاه های هنر، 
دانشگاه های علوم انسانی و دانشگاه های 
جامع تقسیم بندی می کنند که دانشگاه 
محقق اردبیلی در حوزه دانشگاه های جامع 
قرار دارد و باید تالش کنیم تا رتبه بندی 
دانشگاه را در بین دانشگاه های جامع ارتقا 

دهیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 

استان  نمایندگان  با کمک  درصد است، 
استاندار  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اردبیل، تالش می شود از محل اعتبارات 
پیش بینی نشده با طی تشریفات اداری، 
دانشگاه  اختیار  در  تومان  میلیارد  چهار 
قرار گیرد تا سریعا تجهیزات خریداری 
شود، که امیدواریم در صورت تحقق این 
امر، کتابخانه مرکزی دانشگاه سالجاری 

به بهره برداری برسد.
با  کرد:  اظهارامیدواری  حبیبی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  همکاری 
و  ها  معاونت  دانشگاه،  در  رهبری 
هم  و  همدلی  فضای  ها،  دانشکده 
افزایی توام با رشد و توسعه در دانشگاه                    

محقق اردبیلی برقرار باشد.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
حال  در  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  اینکه 
برگزاری  برای  الزم  تمهیدات  انجام 

اینکه تخصیص بودجه از طرف وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها 
بر اساس رتبه بندی ها انجام می شود، 
بودجه  فعلی  شرایط  در  کرد:  اضافه 
دانشجو  سرانه  اساس  بر  ها  دانشگاه 

نمایشگاه پاتوق کتاب نشر معارف کشور 
در دانشگاه است، گفت: با برگزاری این 
دانشجویان  آسان  دسترسی  نمایشگاه 
فراهم  ویژه  تخفیف  با  معارف  کتب  به 

خواهد شد.
که  دانشجویانی  همچنین  افزود:  وی 
قادر به خرید کتب مذکور نباشند، می توانند 
به صورت امانی از کتب نمایشگاه پاتوق 

کتاب نشر معارف استفاده کنند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل با 
بیان اینکه کتب دروس معارف با قیمت 
بسیار ارزان در اختیار دانشجویان قرار می 
گیرد، تاکید کرد: دانشجویان باید از این 

فرصت طالیی نهایت استفاده را ببرند.
رئیس  شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
رسانی  اطالع  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
هزار  چهار  از  بیش  با  نمایشگاه  این 
ادبیات،  های  شاخه  در  کتاب  عنوان 

پرداخت می شود.
حبیبی با بیان اینکه کارمندان در زمینه 
علمی و پژوهشی، اعضای هیات علمی 
بدنه  کرد:  کنند، تصریح  می  پشتیبانی  را 
کارشناسی دانشگاه در زمینه شتاب بخشی 

تربیتی  علوم  پایه،  علوم  انسانی،  علوم 
و  فنی  ریاضی،  علوم  روانشناسی،  و 
مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی دایر 
شده است، افزود: کلیه کتاب  ها در این 
نمایشگاه با تخفیف ۱۵ الی ۶۰ درصدی 

عرضه می شود.
وی افزود: انتشارات سمت، دانشگاه 
تربیت مدرس، موسسه جهاد دانشگاهی، 
 Elsevier ، Mc Graw Hill، John
و   Wiley ، Cab International
جمله  از   Springer Publishers
نمایشگاه  این  در  که  هستند  ناشرانی 

حضور دارند.
شهبازی شیران ادامه داد: مدیریت بهینه 
منابع با تغییر برخی از فرآیندهای کتابخانه ای 
)خرید متمرکز برای کتابخانه های دانشگاه 
در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷( و خلق ارزش 
افزوده جهت بهسازی امور  کتابخانه ها، 
سطح  در  ها  فعالیت  سازی  یکپارچه 
کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحدهای تابعه 

های  ویژگی  با  تعاملی  پورتال  دانشگاه، 
منحصر به فرد کتابخانه های هزاره سوم 
با استانداردهای جهانی، مجموعه  مطابق 
افزایش  اطالعات،  سازماندهی  سازی، 
به  خارجی  اطالعاتی  های  پایگاه  خرید 
صورت مستقیم و یا از طریق شرکت های  
جدیدترین  به  دسترسی  امکان  واسطه، 
مقاالت ISI از بیش از ۲۰۰ پایگاه معتبر 
علمی به صورت کامال آنالین، دسترسی 
به مقاالت خارج از ۲۰۰ پایگاه علمی به 
خودکار  دانلود  امکان  آفالین،  صورت 
 ۲۴ و  روزی  شبانه  صورت  به  مقاالت 
ساعته، راه اندازی نرم افزار همانند جوی 
بین المللی برای ارزیابی و تشخیص سرقت 
علمی، خرید کتب هدفمند و کارآمد با نظر 
آموزشی  های  گروه  مدیران  از  خواهی 
از  و جلوگیری  دانشجویان  نمایندگان  و 
خرید تکراری به خاطر سفارش و خرید 
یکپارچه، جلوگیری از هزینه های جانبی، 
ایجاد مجموعه ای قوی از منابع الکترونیکی، 
اجرای طرح های مختلف فرهنگی و کتاب 
خوانی، برپایی نمایشگاه های متعدد کتاب، 
توسعه بخش های مختلف کتابخانه ای و ایجاد 
چندین بخش دیگر نظیر بخش مجموعه 
سازی)ثبت و سفارش(، بخش سفارش و 
تأمین پایگاه های اطالعاتی، بخش اّطالع 
رسانی و غیره  از جمله اقداماتی است که 
از نیمۀ دوم سال ۱۳۹۵ تاکنون در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته 

است.
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع 
رسانی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
برنامه های آتی این مجموعه، خاطرنشان 
کرد: برگزاری شش دوره کارگاه آموزشی 
تخصصی برای اساتید و دانشجویان، دو 
دوره نمایشگاه در سطح شهر و دانشگاه، 
همایش آشنایی با پایگاه های اطالعاتی و 
کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی در 
فرهنگ و تمدن اسالمی از جمله مهمترین 

برنامه های برای سالجاری است.

پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  کارهای  به 
نقش آفرین است و باید نسبت به تقویت 

کیفی بدنه کارشناسی اقدام کرد.
تعداد  استاندارد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هیات  اعضای  تعداد  به  نسبت  کارمندان 

علمی دانشگاه یک به یک است، افزود: باید 
با پشتیبانی کارشناسان، فعالیت های علمی، 

آموزشی و پژوهشی دانشگاه را ارتقا داد.
حبیبی با بیان اینکه باید همه کارکنان 
دانشگاه نسبت به مسائل دانشگاه حساس 
باشند، اضافه کرد: اگر تصمیم اشتباهی در 
دانشگاه اتخاذ شود، دودش به چشم همه 

ما می رود.
کارمندان  شورای  دبیر  آزاد  خاقان 
شورای  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کارمندان با برگزاری انتخابات تشکیل شده 
و همه اعضای شورا نماینده بخش های 
آن  کارمندان  رای  با  که  هستند  مختلف 

بخش انتخاب می شوند.
وی با اشاره به اینکه شورای کارمندان 
در زمینه مسائل صنفی و شغلی کارمندان 
دانشگاه فعالیت می کند، ادامه داد: این شورا 
در بخش های مختلف نظرات مشورتی 

خود را به مدیران دانشگاه ارائه می دهد.
دبیر شورای کارمندان دانشگاه محقق 
اردبیلی اضافه کرد: این شورا آمادگی الزم 
را برای مشورت دهی در مورد مصوبات 

هیات رئیسه و بخش های دیگر را دارد.

برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی فارسی و التین در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

شورای کارمندان بازوی مشورتی دانشگاه است
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دانشگاه  فناوری  پژوهش و  معاون 
اهداف  از  یکی  گفت:  اردبیلی  محقق 
برگزاری                        اردبیلی  محقق  دانشگاه 
همایش های ملی و بین المللی در جهت 
ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه و ایجاد 
ارتباطات علمی جدید و تداوم آن است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور در همایش 
در  سبز  فضای  و  منظر  طراحی  ملی 
از  اردبیلی گفت: یکی  دانشگاه محقق 
اهداف دانشگاه محقق اردبیلی برگزاری 
همایش های ملی و بین المللی در جهت 
ارتقای کیفی پژوهش در دانشگاه و ایجاد 
ارتباطات علمی جدید و تداوم آن است 
با  فعالیت های جدید  انجام  باعث  که 

دیدگاهی نو می شود.
کیفیت  افزایش  ضرورت  به  وی 
برای  افزود:  و  کرد  تاکید  ها  همایش 

برگزاری  آینده  سال  یک 
المللی  بین  همایش  شش 
اردبیلی                                     محقق  دانشگاه  در 
بینی شده است که در  پیش 
حال انجام هماهنگی های الزم 
برای برگزاری هرچه بهتر آنها 

هستیم.
بضاعت پور با بیان اینکه 
برگزاری  به  همایش  حسن 
دانشجویان  مشارکت  با  آن 
با  دانشجویان  چراکه  است؛ 
انرژی بیشتر همراه با ایده های 
نو فعالیت می کنند، تصریح 
دانشگاه  های  همایش  کرد: 
باید از لحاظ نظم و انضباط،                         
اطالع رسانی، مهمانان و محورها 

دارای کالس باالیی باشند.
معاون پژوهش و فناوری 

به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مزیت های فضای سبز، گفت: فضای 
سبز در زندگی روزمره بسیار ضروری 
است؛ چراکه باعث تلطیف هوا، جذب 
آلودگی و از بین رفتن گرد و غبار شده و 

همچنین نگاه تفریحی دارد.
بودن  پایین  از  اظهارتاسف  با  وی 
و  کشور  سطح  در  سبز  فضای  سرانه 
برگزاری  با  اظهارامیدواری کرد:  استان، 
چنین همایش هایی، راهکارهایی اتخاذ 
شود تا در جهت افزایش فضای سبز گام 

برداشته شود.
بضاعت پور خاطرنشان کرد: با توجه 
به افزایش آپارتمان نشینی در جامعه، باید 
در رونق و افزایش پارک ها و فضای سبز 

دقت بیشتری شود.
دانشگاه  فناوری  پژوهش و  معاون 
به  احترام  ضرورت  به  اردبیلی  محقق 
فضای سبز تاکید کرد و افزود: خوشبختانه 
سطح فرهنگ عمومی در این زمینه بهبود 
یافته و مردم در حفظ این مهم تالش می 
کنند که امید می رود این تالش روز به 

روز افزایش یابد.  
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
بیان اینکه دین مبین اسالم به نوآوری و 
درختکاری تاکید کرده است، افزود: باید 
رویکردی اتخاذ شود تا به جای کاشت 

کاشته  مثمر  درختان  معمولی،  درختان 
شود.

وی به ضرورت کاهش مصرف آب 
تاکید کرد و گفت: امروز متاسفانه از آب 
شیرین در آبیاری محصوالت کشاورزی 
استفاده می شود که این کار درستی نیست 

و باید اصالح شود.
حسنی با تاکید بر اینکه دین مبین 
اسالم دین نشاط و زیبایی است، افزود: 
امروز باید فکر کنیم و برای آبادانی جامعه، 
با استفاده از حداقل ها، بهترین ها را خلق 

کنیم.
 دکتر اردوان قربانی رئیس دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه این دانشکده با ۸۶ 
عضو هیات علمی، هشت گروه آموزشی، 
۱۳ رشته گرایش در مقطع کارشناسی، ۲۸ 
رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد 

و ۱۸ رشته گرایش در مقطع دکتری در 
مجموع با حدود یک هزار و ۷۰۰ دانشجو 
بزرگترین دانشکده دانشگاه بوده و قدمت 
آن به تاسیس دانشگاه بر می گردد، گفت: 
رشته فضای سبز هم در این دانشگاه از 
سالتحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ با حدود ۵۹ نفر 
فارغ التحصیل و ۷۳ نفر دانشجوی در 
ادامه  حال تحصیل به فعالیت خودش 

می دهد.
ای  توسعه  برنامه  به  اشاره  با  وی 
جذب  افزود:  سبز،  فضای  رشته  برای 
هیات علمی در گرایش های معماری 
منظر، طراحی فضای سبز و گیاهان زینتی 
در منظر و همچنین راه اندازی سایت 
کامپیوتر مناسب و اختصاصی برای این 

گروه از جمله این برنامه ها است.
های  رشته  کرد:  تصریح  قربانی 
اطالعات  سیستم  و  دور  از  سنجش 
جغرافیایی نیز در دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی هستند که بخشی از فعالیت های 
اندازه گیری  ارزیابی و  آنها در راستای 
مربوط به فضای سبز است که می تواند 

کمک حال باشد.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان 
کرد: نظام مدیریت شهری باید به جایگاه 
متعالی خود برای خدمات رسانی بهتر 
بیشتر  چه  هر  رضایتمندی  منظور  به 
کند  پیدا  دست  شهر  یک  شهروندان 

جهان  در  به خصوص  سبز  فضای  و 
ارکان  از  امروز  شهرنشینی  و  صنعتی 
پایه در زیباسازی، سیمای منظر شهری، 
کنترل بصری، جلوگیری از آلودگی های 
تعریف                 ها  آلودگی  سایر  و  صوتی 
می شود و همچنین برای رسیدن به این 
اصل در نظام مدیریت شهری دستیابی 
به جریان دانش و اطالعات در جهت 
اخذ تصمیم مناسب و کاهش خطاها 
در تصمیم گیری و اجرا از ضروریات 

پایه است.
دستیابی  ابزارهای  از  گفت:  وی 
به دانش کافی در نظام مدیریت شهری 
برگزاری هم اندیشی ها و همایش ها در 
رسیدن به دانش قابل قبول، فرهنگ سازی، 
تلفیق علم و عمل و تاثیرگذاری بیشتر بر 
مخاطبان مدنظر می باشد که تالش شده 
است این همایش در همین راستا برگزار 

شود.
قربانی افزود: سهم سرانه فضای سبز 
در دنیا که توسط سازمان ملل تعریف 
شده ۲۰ الی ۲۵ مترمربع بوده و در ایران 
این میزان ۷ الی ۱۲ مترمربع تعیین شده 
است که به طور متوسط ۹ متر مربع مالک 
عمل به عنوان استاندارد تعیین شده است. 
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اردبیل 
از جمله شهرهای با شتاب سریع رشد 
شهرهای  از  گسترده  مهاجرت  و  بوده 
شدن  صنعتی  برای  تالش  و  اطراف 
مساله توجه به فضای سبز را مهم کرده 
است، تصریح کرد: علی رغم تالش های 
فراوان سهم سرانه فضای سبز در اردبیل 
حدود ۷.۵ مترمربع است که در مقایسه 
با استاندارد ملی و بین المللی بسیار پایین 

است.
مهندس بهروز محبی رئیس سازمان 
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
شهرداری اردبیل نیز با بیان اینکه فضای 
یک شهر  زیبایی  نماد  و  ویترین  سبز 
است، گفت: توسعه و نگهدای فضای 

سبز رسالت اصلی ما است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه 
فضای سبز شهر اردبیل ۷.۸ مترمربع است 
مترمربع  به ۸.۴  سالجاری  پایان  تا  که 
افزایش خواهد یافت، افزود: فضای سبز 
هوا،  آلودگی  کاهش  مورد  در  شهری 

بازده  افزایش  صوتی،  آلودگی  کاهش 
بزه  کاهش  و  شهر  سطح  اکولوژیکی 

اجتماعی نقش موثری دارد.
محبی با بیان اینکه سعی کرده ایم 
در بخش توسعه فضای سبز بیشتر روی 
گونه های درختی و درخچه ای تمرکز 
کنیم، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون 
سعی شده است تا از نظرات اساتید و 
دانشگاه بهره مند شویم که در این راستا 
تفاهم نامه ای با دانشگاه محقق اردبیلی 
منعقد شده  و ماحصل آن اجرای چند 

طرح تحقیقاتی بوده است.
دکتر پوربایرامی مشاور انجمن باغبانی 
و فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی با 
اشاره به محورهای این همایش، گفت: این 
همایش یک نوع همایش مسابقه است که 
اهدافی از جمله کارآفرینی و اشتغالزایی، 
بسط دانش از طریق نشست های علمی 
دنبال                                                            را  غیره  و  دانشجویی 

می کند.
مدت  طول  در  افزود:  وی 
سه  همایش،  این  روزه  چهار 
اصول  کاشت،  طراحی  کارگاه 
سبز  دیوار  سبز؛  بام  و  طراحی 
و چندین نشست تخصصی و 
مسابقه علمی برگزار خواهد شد.

رئیس  قربانی  اردوان  دکتر 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در 
مراسم اختتامیه این همایش نیز با 
بیان اینکه برگزاری این همایش 
و همایش های این چنینی باید 
باعث همدلی و همکاری بیشتر 
دست اندرکاران علمی و اجرایی 
شود، اظهارامیدواری کرد: نتایج 
باعث  همایش  این  از  حاصل 

ارتقای دانش و توانمندی شده باشد.
مهندس بهروز محبی رئیس سازمان 
شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
شهرداری اردبیل نیز اظهارامیدواری کرد: 
نتایج حاصل از این همایش در جهت 
ارتقای کیفیت فضای سبز و جایگاه و 
اهمیت رشته فضای سبز مثمر ثمر واقع 

شود.
انجمن  مشاور  پوربایرامی  دکتر 
محقق  دانشگاه  سبز  فضای  و  باغبانی 
اردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی از روند 
برگزاری همایش، گفت: در این همایش 
مسابقه ۱۶ تیم دو، سه و پنج نفره جمعًا 

۷۰ نفر شرکت کرده بودند.
این همایش  نتایج  به  اشاره  با  وی 
مسابقه، افزود: با توجه به تصمیم هیات 
اول  تیم  عنوان  به  تیمی  هیچ  داوران 
انتخاب نشد. تیم های امپایرلنداسکیپ از 
دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن فضای 
سبز از دانشگاه تهران به صورت مشترک 
مقام دوم را کسب کردند و تیم نظرگاه از 
دانشگاه تهران به مقام سوم دست یافت. 
همچنین تیم طراحان منظر از دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان تیم کارشناس برتر 

انتخاب شد.
گفتنی است در ادامه از تیم های 
برتر و منتخبان مسابقات برگزار شده 
در همایش با اهدای جوایزی تجلیل 

شد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی: 

شهید چمران الگوی واقعی 
اساتید است

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: شهید 
ها  دانشگاه  اساتید  واقعی  الگوی  چمران  دکتر 

هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
مصرف  تبدیل  اندیشی  هم  نشست  در  حبیبی 
مناسبت  به  علم  کنندگی  تولید  به  علم  کنندگی 
سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج استادان 
در دانشگاه با اعالم این مطلب افزود: شهید چمران 
زندگی  آمریکا  در  توانست  می  اینکه  وجود  با 
مرفهانه داشته باشد اما از همه آرامش های ظاهری 

گذشت تا بتواند به مردم کشور خود خدمت کند.
اینکه شهید چمران تنها یک  با اشاره به  وی 
استاد دانشگاه نبود، تصریح کرد: او تنها به تدریس 
در دانشگاه خود را محدود نکرد بلکه در جامعه 

نقش آفرینی کرد.
حبیبی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در همه 
کشورهای پیشرفته از دو طریق انجام می شود، ادامه 
داد: یکی از این راه ها، سرمایه گذاری های جدید 
و دیگری افزایش بهره وری نرم افزارها و سخت 

افزارها است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
سرمایه گذاری های جدید موجب ارتقای تولید در 
بخش صنعت و افزایش کیفیت خدمات می شود 
اما با افزایش بهره وری در بخش های مختلف، 
اثربخشی و کارایی دستگاه های خدماتی تقویت 

می شود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه 
کشور، بهره وری ۳۳ درصد در نظر گرفته شده 
بود، تصریح کرد: باید با افزایش راندمان، کارایی را 
به حداکثر رساند و ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه 

و صنعت در این مورد تاثیرگذار است.
حبیبی افزود: ارتباط بین صنعت و دانشگاه باید 
آنقدر پیشرفت کند که موجب افزایش بهره وری و 

در نتیجه سبب افزایش راندمان شود.
داد:  ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
ارتباط جامعه با دانشگاه خیلی مهم است و باید این 
ارتباط تقویت کرد و بهترین الگوی در این زمینه، 
دانشگاه جامعه محور در کشورهای پیشرفته است.

بسیج  سازمان  رئیس  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 
از  قبل  اردبیل گفت: شهید چمران  استان  اساتید 
اینکه بسیجی باشد، استاد نمونه و صاحب علم و 

دانش بود.
وی با اشاره به اینکه شهید چمران فرد مساله یاب 
و دارای جدیت و کوشش بود، تصریح کرد: وی وطن 
پرست و آرمانگرا بود که خدمت به میهن را به زندگی 

در آمریکا ترجیح داد.
شجاعت،  اخالص،  کرد:  اضافه  ابراهیمی 
از  خدمت  عاشق  و  یاب  مساله  غیرتمند، 
تعبد محض  و  بود  های شهید چمران  ویژگی 

در برابر خدا داشت.
یادآور می شود در این نشست برخی از اساتید 

به اظهارنظر در مورد مسائل مختلف پرداختند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری همایش های ملی و بین المللی در جهت ارتقای کیفی پژوهش 
در دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی و مسئول گروه 
استعدادهای درخشان دانشگاه:

هشت دانشجوی دانشگاه 
در لیست اسامی منتخبین 

المپیاد علمی دانشجویی
 قرار گرفتند

رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی و مسئول 
گروه استعدادهای درخشان و اداره آموزش های 
اردبیلی گفت: ۸  محقق  دانشگاه  مجازی  و  آزاد 
نفر از دانشجویان این دانشگاه در لیست اسامی 
منتخبین بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی 

سال ۱۳۹۷ قرار گرفتند.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  افزود:  این خبر  اعالم  با  نیا  محمد ضارب 
حضور  با  دانشجویی  علمی  المپیاد  از  دوره 
 ۴ قطب  های  دانشگاه  از  کنندگان  شرکت 
تبریز، ارومیه، زنجان،  از دانشگاه های  متشکل 
علوم پایه زنجان، محقق اردبیلی، بناب، مراغه، 
مدنی  شهید  ارومیه،  صنعتی  سهند،  صنعتی 
اردیبهشت   ۱۴ و   ۱۳ روزهای  طی  آذربایجان 
ماه سالجاری در دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز 

برگزار شد.
وی اضافه کرد: در این آزمون ۵ نفر برگزیده 
هر رشته در مرحله نهایی به عنوان تیم  قطب ۴ به 
المپیاد علمی که ۲۸ و ۲۹ تیر ماه امسال در یکی 
اعزام  برگزارخواهد شد،  تهران  های  دانشگاه  از 

می شوند. 
رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی و مسئول 
گروه استعدادهای درخشان و اداره آموزش های 
آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
به  بنده  را  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اعزامی  تیم 
کارشناس  نادری  بهروز  و  سرپرست  عنوان 
کرده  همراهی  درخشان  های  استعداد  دفتر 

بودیم.
اعالم  نتایج  طبق  کرد:  تصریح  نیا  ضارب 
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  سوی  از  شده 
شیمی،   مهندسی  رشته  در  وصلی  نوید  کشور، 
ژئومورفولوژی،  رشته  در  تکله  نظافت  بهروز 
محمد  کاربردها،  و  آمار  رشته  در  دیدار  عباس 
مرادی در رشته زیست شناسی عمومی و شروین 
علی خواه اصل در رشته شیمی کاربردی، الهام 
پریسا  فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشته  در  زمانی 
و  کاربردها  و  آمار  در رشته  داشبالغ  جعفرزاده 
در  شناسی  زمین  رشته  در  زراعتکاری  سمانه 
علمی  المپیاد  سومین  و  بیست  منتخبین  لیست 

دانشجویی کشور قرار دارند.
با تالش و  به لطف خدا و  وی اضافه کرد: 
کوشش دانشجویان و همت اعضای هیات علمی، 
هر ساله دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی موفق 
به کسب رتبه های برتر المپیاد علمی دانشجویی 

کشور می شوند.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
موجب  ها  خوابگاه  نوسازی  گفت: 
ایجاد انگیزه در دانشجویان می شود 
بنابراین باید در این زمینه بیش از پیش 

فعال بود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
دانشجویی  های  خوابگاه  از  بازدید 
سیاست  کرد:  تصریح  دانشگاه  این 
ها  زیباسازی خوابگاه  و  نوسازی  ما 
محیط  یک  در  دانشجویان  تا  است 

بانشاط به تحصیل بپردازند.
تعمیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خوابگاه ها باید تا آغاز سال تحصیلی 
کرد:  اضافه  برسد،  اتمام  به  جدید 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
موجب  اردبیلی  محقق  دانشگاه  توسعه 

توسعه همه جانبه استان اردبیل می شود.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
با معاون امور عمرانی  اردبیلی در دیدار 
استاندار اردبیل با بیان اینکه پروژه های 
عمرانی کتابخانه مرکزی، ساختمان های 
دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، 
ادبیات و علوم انسانی و فاز دوم و سوم 
دانشکده فنی و مهندسی و یادمان شهدا 
پروژه های در دست اجرای این دانشگاه 
هستند، گفت: برای تکمیل و بهره برداری 
از این پروژه ها نیازمند کمک استانداری از 

محل اعتبارات استانی هستیم.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص 
دانشگاه،  پروژه های عمرانی  تسریع در 
با وزیر علوم که همراه  افزود: در دیدار 
علوم  وزیر  شد،  انجام  اردبیل  استاندار 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
برگزاری                                     از  دانشگاه  این  حمایت  از 
برنامه های فرهنگی و کنفرانس های علمی 
استان  واحد  جهاددانشگاهی  با  مشترک 

اردبیل خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  با  نشست  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، جهاد 
هویت  با  انقالبی  نهادی  را  دانشگاهی 
و  دانشگاه  گفت:  و  دانست  اسالمی 
جهاددانشگاهی جزوی از همدیگر هستند 
و می توانند همکاری های خوبی با هم 

داشته باشند.
وی به همکاری های مشترک این دو 
مجموعه علمی تاکید کرد و افزود: دانشگاه 
های  برنامه  برگزاری  از  اردبیلی  محقق 
فرهنگی و کنفرانس های علمی مشترک با 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل حمایت 

می کند.
حبیبی با بیان اینکه جهاددانشگاهی 
اندازی ساختمان جدید  با راه  می تواند 
کتابخانه مرکزی دانشگاه در بخش هایی که 

دانشجویان باید بتوانند در یک محیط 
آرام بدون هیچ دغدغه ای به کارهای 

آموزشی و پژوهشی خود بپردازند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 

برای کمک به گسترش زیرساخت ها و 
فضاهای فیزیکی دانشگاه قول مساعد داد.

حبیبی ادامه داد: همچنین در دیدار با 
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر، 
ضمن تاکید ایشان به توجه ویژه به صرفه 
جویی در هزینه های دانشگاه، قول مساعد 
درصد   ۵۰ بتواند  دانشگاه  اگر  تا  دادند 

قابل واگذاری به بخش خصوصی است، 
حضور داشته باشد، تصریح کرد: سعی 
خواهیم کرد با افتتاح ساختمان های جدید 
دانشگاه، فضای مناسبی را در اختیار این 

نهاد قرار دهیم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
همچنین ظرفیت خبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایسنا( را در انعکاس فعالیت های 

دانشگاه مهم ارزیابی کرد.
مهندس مهران اوچی اردبیلی رئیس 

با اشاره به اینکه باید در محیط های 
مثمر  های  درخت  از  دانشگاهی 
سبب                                                           کار  این  افزود:  شود،  استفاده 
و  کارکنان  اساتید،  که  شود  می 

پروژه استخر را از منابع استانی احداث 
کند، وزارت علوم در خصوص ۵۰ درصد 

باقیمانده مساعدت نماید.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
رئیس  با  دیدار  به  اشاره  با  همچنین 
دانشجویان وزارت علوم،  صندوق رفاه 
مساعد  نظر  با  نیز  دیدار  این  در  افزود: 

اردبیل  استان  واحد  جهاددانشگاهی 
های  فعالیت  از  گزارشی  ضمن  نیز 
جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل، گفت: 
جهاددانشگاهی یک نهاد انقالبی در بطن 

دانشگاه و در خدمت جامعه است.
های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
مرکز  و  ایکنا  ایسنا،  خبرگزاری 
افکارسنجی ایسپا در این مجموعه، افزود: 
ایران)ایسنا(  دانشجویان  خبرگزاری 
منطقه اردبیل بیش از پیش آماده انعکاس 

دانشجویان از میوه های آنها استفاده 
کنند اما باید درختان سازگار با آب و 

هوای اردبیل کاشته شود.
حبیبی با اشاره به خشکسالی ها و 
کم آبی های سال های اخیر تصریح 
کرد: در محیط دانشگاه باید از درختانی 
با مصرف کم آب به جای فضای سبز 
استفاده کرد تا از این طریق در مصرف 

آب صرفه جویی شود.
اینکه وجود رستوران  بیان  با  وی 
آزاد در دانشگاه محقق اردبیلی ضروری 
است، اضافه کرد: این رستوران باید هر 
برداری  بهره  به  و  تکمیل  زودتر  چه 
و  امکانات  از  بتوانند  افراد  تا  برسد 

خدمات آن بهره مند شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
احداث  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
خوابگاه های دانشجویی جدید در سال 
محقق  دانشگاه  برای   ۱۳۹۸ و   ۱۳۹۷

اردبیلی در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین خواستار کمک استانداری 
وضعیت                                                                          تکلیف  تعیین  خصوص  در 
کشاورزی  های  دانشکده  های  زمین 

مشگین شهر و مغان این دانشگاه شد.
ندایی  بهروز  مهندس  دیدار  این  در 
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل نیز در 
خصوص مسائل و مشکالت مطرح شده 
در جلسه قول داد تا در حد توان استانداری 

اردبیل مساعدت نماید.
حجت  دیدار  این  در  است  گفتنی 
االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
معظم رهبری  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر 
در دانشگاه و محسن عبدی مدیر برنامه، 
بودجه و تشکیالت دانشگاه محقق اردبیلی 

حضور داشتند.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  های  فعالیت 
افکارسنجی  مرکز  همچنین  باشد،  می 
ایسپا نیز آماده همکاری در موضوعات 

مختلف با دانشگاه است.
اینکه جهاددانشگاهی  بیان  با  اوچی 
واحد استان اردبیل در حوزه پژوهش و 
فناوری در زمینه های پزشکی با اولویت 
و  دارویی  گیاهان  ناباروری،  درمان 
گردشگری سالمت فعالیت می کند، ادامه 
داد: در حوزه آموزش نیز در زمینه آموزش 
کارکنان دولت و آموزش های تخصصی 
آماده همکاری هستیم. همچنین در مرکز 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل نیز 
۵۰۰ نفر دانشجو در رشته های مرتبط با 

IT تحصیل می کنند.
 رئیس جهاددانشگاهی واحد استان 
اردبیل با اشاره به تصمیم جهاددانشگاهی 
واحد استان اردبیل در خصوص تاسیس 
سیب  نشاسته  تولید  و  بیمارستان  هتل 
زمینی، خاطرنشان کرد: امید می رود در این 
زمینه ها از ظرفیت عظیم دانشگاه استفاده 

کنیم تا منشا خیری برای استان باشیم.

رئیس دانشگاه در بازدید از خوابگاه ها:

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی: 

حمایت دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری برنامه های فرهنگی
 و کنفرانس های علمی مشترک با جهاددانشگاهی

نوسازی خوابگاه ها موجب ایجاد انگیزه در دانشجویان می شود

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

توسعه دانشگاه محقق اردبیلی موجب توسعه همه جانبه استان اردبیل می شود
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
به  بازگشت  عید  فطر،  عید  گفت: 
ماه  یک  از  بعد  انسانی  پاک  فطرت 
گفتار  و  اعمال  و  افکار  در  مراقبت 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در دیدار با کارکنان 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت عید 
سعید فطر، ضمن تبریک این عید به 
عید  فطر،  عید  گفت:  دانشگاهیان، 
بعد  انسانی  پاک  فطرت  به  بازگشت 
از یک ماه مراقبت در افکار، اعمال و 

گفتار است.
وی اظهارامیدواری کرد: این دقت 
در اعمال و رفتار به کل سال تسری 

پیدا کند.
حبیبی با بیان اینکه امروز دانشگاه 
به یک تالش، همت و نفس جدید نیاز 
دارد، ادامه داد: در آخرین رتبه بندی که 
سال گذشته اعالم شده است، دانشگاه 
های  دانشگاه  بین  در  اردبیلی  محقق 
جامع رتبه ۳۹ را کسب کرده است و 
بسیاری  اینکه تالش های  علی رغم 
در ابعاد مختلف در دانشگاه صورت 
گرفته است، باز هم نیازمند همت ویژه 

هستیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
خاطرنشان کرد: بایستی با رویکرد جدید، 
همت بیشتر و برنامه ریزی های دقیق، 
ارتقای  راستای  در  موثری  های  قدم 

جایگاه دانشگاه برداریم.
منابع  اینکه  برای  تاکید کرد:  وی 
مدیریت  خوبی  به  را  دانشگاه  مالی 
کنیم و به سمت و سویی هدایت کنیم 
تا ما را در این جایگاه ارتقا ببخشد، 
جاری  های  هزینه  در  جویی  صرفه 

و حذف هزینه های زاید بسیار حائز 
اهمیت است.

مالی دانشگاه  منابع  حبیبی گفت: 
را باید به نحو صحیح مدیریت کنیم و 
آنرا  به سمت آزمایشگاه ها، کارگاه ها، 
کتابخانه مرکزی و جاهایی که نیاز است 
دانشجویان  و  علمی  هیات  اعضای 
تحصیالت تکمیلی از آنها استفاده کنند 
و بتوانند کارهای علمی نو و بهتری 
را با کیفیت بهتر انجام دهند، منتقل 

کنیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
اضافه کرد: هر چقدر منابع مالی را به 
این سمت و سو هدایت کنیم، طبیعتا 
موفقیت ما بیشتر تضمین خواهد شد و 
ارتقای کیفی فعالیت های دانشجویی 
در حوزه تحصیالت تکمیلی هم اتفاق 

خواهد افتاد.
عنوان  به  ما  کرد:  تصریح  وی 
خصوص  در  دانشگاه  این  معلمان 
اجتماعی  رفع مشکالت آسیب های 
تا مسائل عمرانی و صنعتی موجود در 

جامعه باید راهکاری داشته باشیم.

هدایت  اینکه  بر  تاکید  با  حبیبی 
مساله  اساس  بر  باید  ها  نامه  پایان 
دانشگاه  مدل  گفت:  باشد،  محوری 
جامعه محور مدلی است که دانشگاه ما 
برای چهار سال آینده باید داشته باشد.
وی با اشاره به فرمایش اخیر مقام 
معظم رهبری در خصوص تولید علم، 
گفت: تولید علم با کیفیت باال که مورد 
استناد پژوهشگران کل دنیا قرار گیرد، 

مورد تاکید است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
امکانات  بسیج  با  باید  اینکه  بیان  با 
استانی و ملی در  اعتبارات  و جذب 
راستای تجهیز کارگاه ها و فعال سازی 
برداریم،  گام  عمرانی  های  پروژه 
با  مقاالت علمی  تصریح کرد: چاپ 
جزو  باال  علمی  استنادات  و  کیفیت 
حل  کنار  در  که  است  محورهایی 
معضالت جامعه باید به آن سمت و 

سو دهیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حسنی 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 

و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان نیز عید 
اسالمی  اعیاد  بزرگترین  را جزو  فطر 
گرفتن  روزه  با  ما  گفت:  و  دانست 

پرهیزگاری یاد می گیریم.
مومنان  باید  اینکه  بیان  با  وی 
باید  افزود:  بدانند،  را  قدر همدیگر 
برای  باشیم شیطان کسی را  مراقب 
الهی  حقایق  از  تا  نکند  مامور  ما 

غافل شویم.
حسنی با بیان اینکه بهترین توشه 
برای آخرت تقوا است، تصریح کرد: 
کسی که همیشه با خدا است، خداوند 

به وی وعده خوشبختی داده است.
فرمانده  اصل  فنی  عباس  دکتر 
پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 
ختم  برنامه  برگزاری  به  اشاره  با  نیز 
در  مبارک رمضان  ماه  قرآن در طول 
امسال  گفت:  دانشگاه،  کارکنان  میان 
طرح  این  در  همکاران  از  نفر   ۱۴۰
کامل  قرآن   ۴۱ که  داشتند  مشارکت 

ختم شد.
مسابقه  همچنین  افزود:  وی 
سالروز  مناسبت  به  کتابخوانی 
آزادسازی خرمشهر برگزار شد  که ۹۳ 
نفر از همکاران در این مسابقه شرکت 
 ۱۰۰ پاسخ  نفر   ۷۵ و  بودند  کرده 
درصد صحیح داده بودند که به قید 
قرعه به تعدادی از همکاران هدایایی 

اهدا می شود.
گفتنی است در ادامه ضمن اجرای 
از  هدایایی  اهدای  با  تواشیح،  برنامه 
جمعی از مشارکت کنندگان در ختم 
قرآن و منتخبان مسابقه کتابخوانی که 
به قید قرعه انتخاب شده بودند، تجلیل 

به عمل آمد.

دیدار سرپرست
 دانشگاه محقق اردبیلی 

با جانباز سرافراز اسالم سردار 
ناصر دستاری

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با شهید زنده جانباز 
سرافراز اسالم سردار حاج ناصر دستاری دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در این دیدار ضمن تجلیل از مقام ارزشمند جانبازان، گفت: 
تواضع، تقوا، مردم داری و اخالق نیکوی این جانباز عزیز 

زبان زد خاص و عام است.
وی با بیان اینکه جای خوشحالی است که سردار 
دستاری سه یادگار صالح و موفق دارد، افزود: همنشینی 
با این سردار بزرگوار، باعث می شود ما از ایشان انرژی 

بگیریم.
حبیبی همچنین از سردار دستاری برای حضور و بیان 
خاطرات خود در برنامه های فرهنگی دانشگاه دعوت به 

عمل آورد.
شایان ذکر است در این دیدار سردار ناصر دستاری 
نیز به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و نحوه جانبازی 

خود پرداخت.
گفتنی است در این دیدار رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی، معاون فرهنگی و 
دانشجویی، مدیر حراست و مدیر حوزه ریاست و روابط 

عمومی دانشگاه حضور داشتند.

انتصاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان همکار مدعو 

فرهنگستان علوم جمهوری 
اسالمی ایران

علوم  فرهنگستان  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 
جمهوری اسالمی ایران، عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان همکار مدعو گروه علوم کشاورزی این 

فرهنگستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از 
سوی دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم 
جمهوری اسالمی ایران، دکتر یوسف عباس پور گیالنده 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان همکار 
مدعو گروه علوم کشاورزی این فرهنگستان منصوب شد.

متن حکم دکتر یوسف عباس پور گیالنده به شرح 
ذیل است؛

جناب آقای دکتر یوسف عباس پور گیالنده
بنا به پیشنهاد رئیس محترم گروه علوم کشاورزی و بر 
اساس موافقت چهارصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای 
علمی مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، به موجب این حکم به 
مدت دو سال به عنوان همکار مدعو گروه علوم کشاورزی 

منصوب می شوید.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در همکاری با 
فرهنگستان علوم و پیشبرد برنامه های این مرکز علمی 

مسئلت دارد.
رضا داوری اردکانی

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

 عید فطر، عید بازگشت به فطرت پاک انسانی است

و  عمومی  دروس  گروه  مدیر 
معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی 
حفظ  حجاب،  اصلی  فلسفه  گفت: 

کرامت زن است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر احمد شجاعی در نشست عفاف 
این  بیان  با  دانشگاه  این  حجاب  و 
به  افزود: حجاب می خواهد  مطلب 
بلکه  نیستند  کاال  کند که  تبیین  زنان 

زنان انسان هستند.
پوشش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای زن جهت  اسالم  در  تبیین شده 
داد:  ادامه  است،  زن  به  ارزشگذاری 
تاکید قرآن و روایات برای پوشش زنان 
به خاطر ساختار خلقت زنان است زیرا 
ساختار زنان احساسی و لطیف است 
اما ساختار مردان نسبت به زنان خشن 

است.
شجاعی با بیان اینکه روز به روز بد 
حجابی در جامعه بیشتر می شود، اضافه 
گسترش  به  مربوط  مسائل  باید  کرد: 

بدحجابی آسیب شناسی شده و سپس 
برای آن راهکار ارائه کرد.

دانشگاه                   علمی  هیات  عضو 
با  برخورد  داد:  ادامه  اردبیلی  محقق 
مساله بدحجابی باید منطقی و عقالنی 
باشد چرا که برخورد غیرمنطقی با بد              
حجاب ها، عامل گسترش بدحجابی و 

بی حجابی است.
برنامه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی در جامعه تکراری و غیرموثر 
فرهنگی  کار  کرد:  تصریح  هستند، 

کار  و  است  خاص  ظرافت  نیازمند 
فرهنگی با رعایت این ظرافت ها منجر 

به نتیجه شود.
و  عمومی  دروس  گروه  مدیر 
معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی 
زنند  نمی  داد  را  فرهنگ  کرد:  اضافه 
باید در عمل مشخص  بلکه فرهنگ 

شود.
شجاعی با اشاره به اینکه پوشش 
در ایران محدود به اسالم نیست بلکه 
ریشه در سنت و فرهنگ ایرانی دارد، 

یک  ایران،  فرهنگ  در  پوشش  افزود: 
اصل است و اسالم به حجاب تحکیم 

بخشیده است.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
فرهنگی و دانشجویی و فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
حقیقت این است که مشکل عفاف و 

حجاب دامنگیر جامعه شده است.
پیامبران  اساتید  اینکه  بیان  با  وی 
جامعه هستند، تصریح کرد: اساتید باید 
با برخورد صحیح و عاقالنه جوانان را 

هدایت و راهبری کنند.
فنی اصل اضافه کرد: باید بتوانیم 
راهکاری پیدا کنیم که بتوانیم خانواده ها 
آسیب  این  از  را  خود  فرزندان  و 

اجتماعی دور کنیم.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه                         مقاومت  پایگاه  فرمانده  و 
محقق اردبیلی ادامه داد: حجاب محافظی 
برای خود انسان است و ما باید بتوانیم 
به                         را  حجاب  مساله،  این  حفظ  با 

نسل های آینده انتقال دهیم.

مدیر گروه دروس عمومی و معارف اسالمی دانشگاه:

 فلسفه اصلی حجاب، حفظ کرامت زن است
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معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد:

راهیابی ۲ عضو هیات علمی 
دانشگاه به مرحله کشوری 

جشنواره سراسری 
قرآن و عترت

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
از راهیابی ۲ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه به 
مرحله کشوری دومین دوره جشنواره سراسری قرآن و 

عترت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
فنی اصل با اعالم این خبر افزود: ۲ نفر از اعضای 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با کسب رتبه های 
برتر در مسابقات منطقه ای موفق به راهیابی به مرحله 
و  قرآن  سراسری  جشنواره  دوره  دومین  کشوری 

عترت اساتید دانشگاه های سراسر کشور شدند. 
شرکت                           با  که  جشنواره  این  در  افزود:  وی 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  وابسته  های  دانشگاه 
فناوری برگزار شد، دکتر بهرام ناصری عضو هیات علمی 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دو رشته آشنایی با 
سیره معصومین و ترتیل و دکتر عبدالمجید دژم خوی در 
رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم موفق به کسب 

رتبه برتر و راهیابی به مرحله کشوری شدند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
اضافه کرد: مرحله کشوری جشنواره مذکور در آذرماه 

سال جاری برگزار خواهد شد. 
گفتنی است نتایج رشته های مقاله و کتاب متعاقبا 

اعالم خواهد شد. 

امتناع دانشجوی شمشیر باز 
دانشگاه محقق اردبیلی از 
مسابقه با حریف اسرائیلی

در جریان مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان، 
امیررضا کنعانی بازیکن اردبیلی تیم ملی بزرگساالن اپه 
کشورمان از رویارویی با حریفی از اسرائیل خودداری 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مسابقات 
آغاز  چین  کشور  در  ماه  تیر  جمعه ۲۹  روز  از  که 
شده است، در بخش انفرادی رقابت  های اسلحه اپه 
امیررضا کنعانی دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی در 
دور گروهی به جهت قرار گرفتن در گروه حریف 
اسرائیلی، در همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، از 
رویارویی با حریف اسرائیلی  خودداری کرد و از دور 

مسابقات کنار گذاشته شد.
گفتنی است که در جریان مسابقات چند سال 
قبل قهرمانی جهان در کشور روسیه امیررضا کنعانی، 
هم در رده نوجوانان و هم در رده جوانان به جهت 
برخورد با حریف اسرائیلی، از دور مسابقات حذف 

شده بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
محقق  دانشگاه  رئیس  حکمی  در 
شبکه  »مدیر  عنوان  به  را  اردبیلی 
ملی جامعه و دانشگاه استان اردبیل« 

منصوب کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
وزیر  غالمی  منصور  دکتر  دانشگاه، 
علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
»مدیر  عنوان  به  را  اردبیلی  محقق 
استان  دانشگاه  و  جامعه  ملی  شبکه 

اردبیل« منصوب کرد.
دکتر  حکم  از  هایی  بخش  در 
آمده  حبیبی  دکتر  به  خطاب  غالمی 

است:
با عنایت به مراتب دانش، تعهد و 
تجارب ارزشمند جناب عالی و استناد 
به بند ۲-۴ ماده ۱ اساسنامه مصوب 

تفاهم  پیرو  نیز  ۱۳۹۷و  خرداد   ۲۳
 نامه منعقد وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، مرکز بررسی  های استراتژیک 
برنامه  سازمان  جمهوری،  ریاست 
به  بودجه کشور و وزارت کشور،  و 
به مدت دو سال  این حکم،  موجب 
جامعه  ملی  شبکه  »مدیر  سمت  به 
منصوب  اردبیل«  استان  دانشگاه  و 

می شوید.
استانی  واحدهای  مأموریت  های 
شبکه ملی جامعه و دانشگاه به شرح 

زیر است:
۱. تشکیل کارگروه  های علمی بر 

اساس اولویت مسائل استانی
مسئله  گزارش  های  تهیه   .۲
 شناسانه و سیاست  محور درباره مسائل 

استان)در  سطح  در  پایدار  توسعه 
موضوعات کارگروه  ها(

تهیه گزارش در مورد مسائل   .۳
مهم استانی

شبکه  سازی  و  شناسایی   .۴
نخبگان و متخصصان استانی بر اساس 

کارگروه  های علمی
محور  سیاست   توصیه  های   .۵
به  استانی  مسائل  درباره  کاربردی 

مراجع ذی  صالح استانی و ملی
۶. تعامل با دستگاه  های ذی  نفع و 

ذی  ربط طرف تفاهم
از  استعانت  با  است  امید 
خداوند متعال و همکاری نخبگان و 
دانشگاهیان و مردم فرهیخته استان در 
تحقق اهداف شبکه جامعه و دانشگاه، 
به ویژه ارتقای گفت  و گوی ملی برای 

حل مسائل استان، موفق باشید.

انتصاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان
 »مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان اردبیل«

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
آموزشی،  های  فعالیت  کیفی  ارتقای 
پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی جزو 
است  دانشگاه  اصلی  های  اولویت 
که همه این موارد باعث ارتقای رتبه 

دانشگاه می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در اولین جلسه اتاق 
افزود:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فکر 
دانشگاه در حال حاضر نزدیک به ۱۱ 
هزار دانشجو دارد که تقریبا ۳ هزار و 
۵۰۰ هزار دانشجو در مقطع تحصیالت 
تکمیلی و حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در 
به تحصیل  کارشناسی مشغول  مقطع 
هستند و ۳۷۶ نفر عضو هیات علمی 

تمام وقت داریم.
حبیبی با بیان اینکه رتبه دانشگاه بر 
اساس آخرین گزارش هایی که وجود 
دارد ۴۹ است افزود: که این رتبه در شان 
دانشگاه و زحماتی که در چهل سال 

گذشته انجام شده است نیست.
در  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرار  دانشگاه  تاسیس  سال  چهلمین 
داریم تصریح کرد: چهل سال از نظر 
زمان  یک  دانشگاه  یک  برای  قدمت 
خیلی طوالنی نیست و علی رغم توفیق 
های زیادی که در این مدت کوتاه کسب 
شده است، رتبه دانشگاه اولین چالشی 
ما همچنان  نشان می دهد  هست که 
بایستی در جهت ارتقای فعالیت های 
دانشگاه کارهای هوشمندانه، علمی و 
عالمانه انجام بدهیم تا بتوانیم از نظر 
کیفی هم همگام با توسعه فنی قدم های 
خوب و ارزشمندی به یادگار بگذاریم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
بعد از چهل سال نیاز به اتاق فکر برای 
در  و  است  اساسی  نیاز  یک  دانشگاه 
همین راستا این اتاق فکر برای اولین 
بار در دانشگاه تشکیل شده است و ان 

شاءاهلل بتوانیم در  سال های آتی با فکر 
و حضور اعضای اتاق فکر به توسعه 

قابل توجهی دست یابیم. 
حبیبی به شرایط کنونی کشور اشاره 
کرد و گفت: توجه به اینکه امسال کشور 
اقتصادی تحت فشار است،  از لحاظ 
ها  نوآوری  و  همفکری  با  امیدوارم 
بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا کمترین 

ضربه به توسعه دانشگاه وارد شود.
که  مواردی  دیگر  از  افزود:  وی 
ای  ویژه  اهمیت  دانشگاه  توسعه  در 
از  استفاده  و  خیرین  جذب  دارد 
خصوصی                                                                بخش  گذاران  سرمایه 
می باشد که ما از بخش های خصوصی 
برای سرمایه گذاری در دانشگاه و ارائه 
خدمات به دانشگاهیان استقبال می کنیم.
 دکتر بضاعت پور معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه افزود: در نظام های                 
رتبه بندی ای که وجود دارند سه نظام 
بندی  رتبه  نظام  که شامل  بندی  رتبه 

تایمز، نظام رتبه بندی سایماگو و نظام 
علوم  استنادی  پایگاه  ملی  بندی  رتبه 
جهان اسالم )ISC(  می باشد بسیار 

حائز اهمیت هستند. 
بضاعت پور ضمن ارائه توضیحاتی 
تایمز  بندی  رتبه  نظام  خصوص  در 
بندی                             رتبه  نظام،  این  در  گفت: 
دانشگاه ها بر اساس آموزش، پژوهش، 
درآمد  و  المللی  بین  وجهه  استناد، 

صنعتی ارزیابی می شود.
نوآوری  پژوهش،  دسته  سه  وی 
و وب سایت را شاخص های اصلی 
برشمرد  سایماگو  بندی  رتبه  نظام 
رتبه   ۲۰۱۸ سال  در  کرد:  تصریح  و 
بین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نظام                                                      طبق  ایران  های  دانشگاه  کل 

رتبه بندی سایماگو ۴۸ می باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
وجهه  آموزش،  پژوهش،  کرد:  عنوان 
امکانات  و  تسهیالت  المللی،  بین 

اقتصادی  اجتماعی،  های  فعالیت  و 
نظام                                                                   در  مهم  عوامل  از  صنعتی  و 
علوم  استنادی  پایگاه  ملی  بندی  رتبه 
جهان اسالم )ISC(  می باشد که رتبه 
بر  و   ۱۳۹۵-۱۳۹۶ زمانی  بازه  در  ما 

اساس این رتبه بندی، ۴۹ است.
بضاعت پور به اهمیت کسب رتبه 
و امتیاز باال در هر پنج شاخص نظام 
علوم  استنادی  پایگاه  ملی  بندی  رتبه 
جهان اسالم )ISC( اشاره کرد و افزود: 
دانشگاه ها برای رقابت با یکدیگر در 
حوزه های مختلف نیاز به ارتقای همه 

سطوح دارند.
در ادامه اعضای اتاق فکر دانشگاه 
به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود 
در راستای ارتقای رتبه و توسعه همه 

جانبه دانشگاه پرداختند.
جلسه  پایان  از  بعد  است  گفتنی 
اعضای اتاق فکر از موزه تاریخ علوم 

اردبیل بازدید کردند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
 ارتقای کیفی فعالیت ها جزو اولویت های اصلی دانشگاه است
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
به  راهبردی  برنامه  ارائه  در  گفت: 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
ایجاد دانشگاه جامعه محور را جزو 
بیان  خود  دار  اولویت  های  برنامه 

کردم.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در دیدار 
با مدیرکل و معاونان اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مطلب  این  بیان  با  اردبیل  استان 
باید دانشگاه در زمینه مسائل  افزود: 
و مشکالت جامعه نقش آفرینی کند 
اما  است  چنین  هم  دنیا  کل  در  و 
متاسفانه در کشور ما این نقش آفرینی 

کمرنگ است.
دانشگاه                                                          اینکه  بیان  با  وی 
با  همکاری  آماده  اردبیلی  محقق 
است،  استان  اجرایی  های  دستگاه 
ادامه داد: این دانشگاه آماده همکاری 
نزدیک در رشته های مرتبط با صنایع 
دستی، گردشگری و بازاریابی با اداره 

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری است.

دانشجویان  اینکه  بیان  با  حبیبی 
اردبیلی می توانند به  دانشگاه محقق 
عنوان تحصیل کرده های رشته های 
مرتبط در زمینه های مختلف با اداره 
میراث فرهنگی همکاری کنند، تصریح 
میراث  اداره  تمایل  صورت  در  کرد: 
فرهنگی، آماده هستیم که طرح های 

پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی 
ارشد و دکتری را به سمت رشته های 
میراث فرهنگی سوق  اداره  با  مرتبط 

دهیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
نباید  ها  همکاری  اینکه  به  اشاره  با 
بیشتر  ما  داد:  ادامه  باشد،  ویترینی 
دنبال تاثیرگذاری هستیم بنابراین نباید 
همکاری ها محدود به کاغذبازی ها 

باشد.
میراث  کل  اداره  سرپرست 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اردبیل گفت: متاسفانه همکاری 
انعقاد  حد  در  بیشتر  ها  دانشگاه  با 
تفاهم نامه است اما نگاه ما به همکاری 
با دانشگاه، خروجی محور و عملیاتی 

است.
اشاره  با  فالحی  نادر  مهندس 
به  اردبیل  در  دستی  صنایع  اینکه  به 
اضافه  شود،  می  تولید  الزم  تعداد 
کرد: متاسفانه در زمینه تجاری سازی 
و برندسازی صنایع دستی تولیدی در 
استان اردبیل ضعف هایی وجود دارد 
که به دنبال رفع این مشکالت هستیم 
و انتظار داریم دانشگاه در این زمینه 

کمک حال اداره ما باشد.
میراث  کل  اداره  سرپرست   
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اردبیل ادامه داد: در استان اردبیل 
نزدیک ۹۲۰ اثر تاریخی ملی و یک اثر 

جهانی وجود دارد.

حضور دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی در راهپیمایی 

روز جهانی قدس

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی همگام با 
سایر دانشگاه های استان و مردم والیی اردبیل 

در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.
هیات  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  کارمندان  و  دانشجویان  اساتید،  رئیسه، 
محقق اردبیلی همگام با سایر دانشگاه های استان 
و مردم والیی اردبیل در راهپیمایی روز جهانی 

قدس شرکت کردند.
دانشگاهیان  مراسم  این  در  است  گفتنی 
باهنر  در مسیر چهارراه  اردبیلی  دانشگاه محقق 
بر آمریکا،  با شعارهای مرگ  اردبیل  تا مصالی 
بر  مرگ  منافق،  بر  مرگ  اسرائیل،  بر  مرگ 
و  خشم  غیره  و  صهیونیسم  بر  مرگ  استکبار، 
اعالم  استکبار جهانی  به  نسبت  را  انزجار خود 

کردند.
اسبق  متکی وزیر  منوچهر  است  ذکر  شایان 
راهپیمایی  مراسم  پایانی  سخنران  خارجه  امور 

روز قدس در اردبیل بود.

برگزاری مراسم
 احیای شب های قدر 

در دانشگاه محقق اردبیلی

شب  احیای  مراسم  گذشته،  سنوات  طبق 
های قدر با حضور پر شور دانشگاهیان و مردم 
اردبیل در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
طبق  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
های  شب  احیای  مراسم  گذشته،  سنوات 
ماه  سوم  و  بیست  و  یکم  و  بیست  نوزدهم، 
مبارک رمضان با حضور پر شور دانشگاهیان و 
اردبیلی  اردبیل در مسجد دانشگاه محقق  مردم 

برگزار شد.
حجت  شب،  سه  این  در  است  گفتنی 
و  حسنی  نسب،  علی  والمسلمین  االسالم 
صفایی بوشهری در خصوص ارزش و جایگاه 
شب قدر و شخصیت واالی حضرت علی)ع( 
به ارائه بیانات خود پرداخته و در ادامه مراسم 
احیا برگزار شد. همچنین حاضران با برگزاری 
آئین هایی از جمله قرائت دعای جوشن کبیر، 
نیاز  و  راز  به  خوانی  تواشیح  و  سرایی  مدیحه 

پرداختند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

و  ایران  علمی  کمیته  دبیر 
محقق  دانشگاه  گفت:  گرجستان 
کلیه  ارتباطی  پل  عنوان  به  اردبیلی 
های  دانشگاه  با  ایران  های  دانشگاه 

گرجستان است. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
عنوان  ابراهیم  آل  محمدتقی  دکتر 
کرد: در راستای اجرای بند ب ماده ۲ 

و  وظایف  اهداف،  قانون 
علوم،  وزارت  تشکیالت 
و  فناوری  و  تحقیقات 
فصل چهارم راهبرد کالن 
۹ نقشه جامع علمی کشور 
سیاست                                          به  عنایت  با  و 
مرکز همکاریهای علمی و 
بین المللی برای ساماندهی 
علمی                                 روابط  نوین 
بین المللی به منظور تمرکز 
بر سیاست گذاری، نظارت، 
حمایت و تمرکز زدایی از 
اجرای  و  اجرایی  وظایف 
و  گیری  پی  ها،  برنامه 

مراکز  و  دانشگاهها  توسط  افزایی  هم 
تشکیالتی  ساختار  یک  در  تحقیقاتی 
دانشگاه  ای،  خوشه  و  منسجم 
قرار  به  توجه  با  اردبیلی  محقق 
عنوان  به  قفقاز  منطقه  در  گرفتن 
با  علمی  تبادالت  ارتباطی  حلقه 

انتخاب شد. کشور گرجستان 
رئیس گروه همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
تا ما  این قرابت منطقه ای باعث شد 
پیشنهاد دهیم دانشگاه محقق اردبیلی به 

ارتباطات  سازماندهی  مسئول  عنوان 
گرجستان  و  ایران  فناوری  و  علمی 
مورد  پیشنهاد  این  و  شود  انتخاب 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  موافقت 

فناوری قرار گرفت.
و  ایران  علمی  کمیته  دبیر 
علمی  نامه  تفاهم  عقد  از  گرجستان 
دولتی  های  دانشگاه  با  المللی  بین 

دانشگاه  ایلیا،  گرجستان،  تفلیس، 
خبر  کشور  این  در  گریگول  و  فنی 
جلسه  تشکیل  داشت:  اظهار  و  داد 
علمی  کمیته  ایجاد  درباره  همفکری 
ایران و گرجستان با مدیران بین الملل 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل 
کشور در دفتر مرکزی تهران، دعوت 
از روسای دانشگاه های گرجستان برای 
سازی  المللی  بین  برنامه  در  شرکت 
نشست  برگزاری  و  عالی  آموزش 
میانه  آسیای  های  دانشگاه  اتحادیه 

از  پایه  بلند  هیأت  یک  حضور  با 
اقدامات  جمله  از  مذکور  کشور 
گرجستان  دبیرخانه  در  شده  انجام 

می باشد.
وی افزود: همچنین جهت تبادل 
مراکز  و  دانشگاهها  بررسی  و  نظر 
و  استاد  تبادل  کشور  این  تحقیقاتی 
دانشجو و بررسی ۱۴ دانشگاه اصلی 

محقق  دانشگاه  از  هیأتی  کشور  این 
اردبیلی به گرجستان سفر کردند.

رئیس گروه همکاری های علمی 
و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی 
شرکت در ششمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران در گرجستان و جلسه 
جهت  گرجستان  علوم  وزارت  با 
را  مابین  فی  های  همکاری  افزایش 
از دیگر اقدامات دبیرخانه گرجستان 
برشمرد و ادامه داد: برنامه ریزی برای 
فوق  کشور  دانشگاههای  از  استفاده 

به منزله پل ارتباطی ایران و اتحادیه 
یکی  انتخاب  برای  رایزنی  اروپا، 
جهت  کشور  این  دانشگاههای  از 
هماهنگ  کارگروه  عنوان  به  معرفی 
کننده طرف گرجی پس از بازگشت 
محقق  دانشگاه  از  اعزامی  هیأت 
ایلیای  دانشگاه  با  رایزنی  اردبیلی، 
مشترک  همکاری  جهت  گرجستان 
چند دانشگاه ایرانی با این 
پروژه  قالب  در  دانشگاه 
اراسموس اروپا، عضویت 
سیستان  گیالن،  دانشگاه 
اهلل  آیت  بلوچستان،  و 
حائزی یزد، دانشکده فنی 
و  گلپایگان  مهندسی  و 
بناب در کارگروه همکاری 
تصویب  و  گرجستان  با 
گرجستان  درس  تدریس 
شناسی در دانشگاه توسط 
جمله  از  گرجی  اساتید 
فعالیت هایی است که در 
انجام  گرجستان  دبیرخانه 

شده است.
به  اشاره  ضمن  ابراهیم  آل 
دبیرخانه  این  آتی  های  برنامه 
گفت: در حال رایزنی با تعدادی از 
هستیم  گرجی  طرف  دانشگاههای 
مشترک  دوره  قالب  در  همکاری  تا 
دکتری یا طرحهای پژوهشی مشترک 
را نیز آغاز نماییم و در این ارتباط از 
کلیه همکاران هیات علمی که دارای 
دعوت               هستند  زمینه  این  در  ایده 

می نماییم.

دبیر کمیته علمی ایران و گرجستان:

 دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پل ارتباطی کلیه دانشگاه های ایران
 با دانشگاه های گرجستان است

برنامه ما، ایجاد دانشگاه جامعه محور است
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

 نقش اساتید گروه
 معارف اسالمی در به 

حداقل رساندن آسیب های 
اجتماعی بسیار مهم است

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: نقش اساتید 
گروه معارف اسالمی در به حداقل رساندن آسیب های 

اجتماعی بسیار مهم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در نشست با کارکنان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان و اساتید گروه معارف اسالمی 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به وضعیت آسیب های 
اجتماعی در جامعه، گفت: آسیب های اجتماعی در 
دانشگاه نسبت به جامعه بسیار کم است، ولی همین اندازه 

کم نیز تاسف آور است.
به  را در  معارف اسالمی  اساتید گروه  نقش  وی 
حداقل رساندن این آسیب ها بسیار مهم دانست و افزود: 
نگاه و برخورد دلسوزانه اساتید دانشگاه، به ویژه اساتید 
گروه معارف، می تواند تاثیر بسیار مهمی در این زمینه 

داشته باشد.
حبیبی با بیان اینکه صرفه و صالح دانشگاه باید در 
همه امور در نظر گرفته شود، تصریح کرد: علی رغم رشد 
سریع رشته ها در دانشگاه، از نظر فضای آموزشی عقب 

هستیم.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی همچنین با اشاره به 
درخواست گروه معارف اسالمی دانشگاه مبنی بر تغییر 
محل فعلی استقرار این گروه در دانشکده علوم، افزود: 
تالش می کنیم با بازدید از ساختمان شیخ صفی دانشگاه، 
محل مناسب و بهتری را برای گروه آموزشی معارف 

اسالمی در این ساختمان اختصاص دهیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس 
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل نیز گفت: خدمت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی خدمت در مکتب اهل بیت)ع( است؛ چراکه این 

راه، راه اهل بیت)ع( است.
وی با اشاره به مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری، 
افزود: ما در همه حال مدیون خون شهدا و ایثارگری های 

رزمندگان هستیم.
حسنی همچنین نحوه استفاده حضرت علی)ع( از 
بیت المال را یادآور شد و تصریح کرد: الگوی ما نیز در 

مدیریت دانشگاه باید این چنین باشد.
حجت االسالم والمسلمین احمد شجاعی مدیر 
گروه معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه اعتماد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بار 
دوم برای ریاست یک شخص در یک دانشگاه بسیار کم 
اتفاق افتاده است، افزود: این اعتماد دوباره به دکتر حبیبی 

نشان از یک عقبه خوب است.
 وی با بیان اینکه پیشنهادات گروه معارف اسالمی 
دانشگاه صرفاً برای پیشبرد اهداف دانشگاه است، تصریح 
و  آموزشی  معاونت  زیرنظر  آموزشی  گروه  این  کرد: 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه فعالیت می کند و نیازمند 
توجه ویژه است؛ چراکه دروس معارف جزو دروس 
مهم به حساب می آید و همه دانشکده ها با آن سر و 

کار دارند.
شجاعی همچنین ضمن برشمردن انتظارات این 
گروه آموزشی از مجموعه دانشگاه، خواستار اختصاص 
محل مناسب و بهتر از محل فعلی برای استقرار این گروه 

شد.
گفتنی است در ادامه مسئوالن و اعضای حاضر در 
این جلسه پیرامون مسائل مطروحه به تبادل نظر پرداختند.

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: ۴ هزار و ۱۹۲ نسخه پایان نامه 
در کتابخانه مرکزی این دانشگاه قابل 

دسترسی است.
در  شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
با  دانشگاه  عمومی  روابط  با  گفتگو 
اعالم این خبر افزود: در این کتابخانه 
و  تحقیقاتی  طرح   ۱۲۵ و  هزار 
پژوهشی و ۸ هزار جلد کتاب مرجع 

قابل دسترس است.
وی با بیان اینکه در این کتابخانه 
التین  کتاب  عنوان  هزار   ۳۰ حدود 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  دیجیتال 
۴۶۰ عنوان نشریه چاپی، ۲۰ عنوان 
نشریه التین، ۴۳ هزار و ۲۱۴ عنوان 
کتب فارسی و التین چاپی،۳۱ هزار 
و ۱۷۴ عنوان کتب فارسی چاپی و 
التین  کتب  عنوان   ۴۳ و  هزار   ۱۲
دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  در  چاپی 

موجود است.
اینکه  بیان  با  شیران  شهبازی 
الکترونیکی  منابع  تأمین  بخش 
محّقق  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ 
مراکز  مجّهزترین  از  یکی  اردبیلی 
سطح  در  دانشگاهی  رسانی  اّطالع 
این  در  کرد:  اضافه  است،  کشور 
کتابخانه، امکان استفاده از پایگاه های 
پیوسته )online( داخلی  اّطالعاتی 
پایان  به  آزاد  دسترسی  خارجی،  و 
آزاد  دسترسی  خارجی،  های  نامه 
به  آزاد  دسترسی  التین،  کتب  به 
پایان  مطالعۀ  امکان  و  مرجع  منابع 
دانشجویان  الکترونیکی  های  نامه 

دانشگاه را فراهم می کند.
به گفته وی، در این کتابخانه امکان 
 ،Scopus های   پایگاه  به  دسترسی 
 ،Daneshlink مقالۀ  تأمین 
تأمین   ،WOS استنادی  تحلیل 
نورمگز،  سیویلیکا،  سامیداک،  مقالۀ 
 ،Articlegate ،سمنتاک ،Magiran
سیستم تأمین مقاالت و مدارک علمی 
همانند  افزار  نرم   ،ArticleGate
 ،iTenticate المللی  بین  جّوی 
 ،SciVal و ISI پایگاه های استنادی
 ،CABI کشاورزی  اّطالعاتی  علوم 
و  ریاضیات  اّطالعاتی  علوم  پایگاه 
علوم  پایگاه   ،MathSciNet آمار 
پایگاه   ،Reaxys شیمی  اّطالعاتی 
علوم اّطالعاتی  ProQuest، پایگاه 
پایگاه   ،JSTOR اّطالعاتی  علوم 
کتابخانۀ  و   IEEE اّطالعاتی  علوم 

الکترونیکی جهانی وجود دارد.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی با 
اشاره به اینکه مراجعان کتابخانۀ مرکزی 
شوند،  می  تقسیم  کّلی  گروه  سه  به 
تصریح کرد: گروه اول اعضای هیأت 
علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه، 
گروه دّوم اعضای طرح غدیر و گروه 
مقاطع  کّلیّۀ  التحصیالن  فارغ  سوم 
دانشگاه،  بازنشستگان  و  تحصیلی 
کّلیّۀ  آموختگان  دانش  یا  دانشجویان 
مقاطع تحصیلی دانشگاه های دولتی 
و غیر دولتی، طاّلب علوم حوزوی، 
قضات و وکالی دادگستری، مؤلّفان، 
مترجمان، محّققان و پژوهشگران و سایر 
افراد با معرفی نامه از سازمان ها و ادارات 

کشور که به دو صورت عضویّت استفاده 
در  استفاده  عضویّت  و  محل  در 
نامه  آیین  کتابخانه حسب  از  خارج 
یا آزاد در کتابخانۀ  عضویّت موقّت 
اردبیلی  محّقق  دانشگاه  مرکزی 

هستند.
بخش  سیستم  اینکه  بیان  با  وی 
امانت کتابخانۀ مرکزی دانشگاه برای 
اعضا     داد:  ادامه  است،  باز  اول  گروه 
از جستجوی کتاب و  بعد  تواند  می 
بازیابی کتاب به مخزن  یافتن شمارۀ 
اصلی مراجعه کرده و کتاب مورد نظر 

را دریافت کنند.
شهبازی شیران افزود: کتاب تنها 
و  شود  می  داده  امانت  فرد  خود  به 
امانت به غیر میسور و ممکن نیست 
و اعضا جهت شناسایی، باید کارت 
دانشجویی یا کارت شناسایی معتبر را 
به هنگام امانت کتاب به همراه داشته 

باشد.
وی ادامه داد: اعضای هیأت علمی 
برای  توانند  می  دانشگاه  کارکنان  و 
عضویّت مدارک مورد نیاز را به بخش 
را  نام  ثبت  فرم  داده،  تحویل  امانت 
تکمیل کرده و شمارۀ عضویّت و کلمۀ 

عبور دریافت کنند.
اعضای  شیران؛  شهبازی  گفته  به 
دانشجویان  و  کارکنان  علمی،  هیأت 
بخش  از  منبع   ۸ توانند  می  دکتری 
 ۱۰ مّدت  به  شنیداری  و  دیداری 
دانشجویان  برای  و  ببرند  امانت  روز 
کارشناسی ارشد و کارشناسی، تعداد 
و ۳  ترتیب ۵  به  رزرو  کتاب جهت 
منبع و مدت زمان نگهداری ۱۰ روز 

است.
افراد عضو  ادامه داد:  این مسئول 
ارائه  کنونی  شرایط  در  غدیر  طرح 
سرویس طرح غدیر توّسط پژوهشگاه 
ایران                    علمی  مدارک  و  اّطالعات 
می توانند از سرویس مطالعه در محل 

بهره بگیرند.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشگاه  کتابخانۀ  کرد:  تصریح 
افزار  نرم  به  مجهز  اردبیلی  محّقق 
بارکدینگ  )سیستم   RFID پیشرفته 
از  استفاده  با  ها  داده  شناسایی  یا 
امواج رادیویی( می باشد که در این 
سیستم اّطالعات اعضا بر روی کارتی 
هوشمند ذخیره شده و توسط قرائتگر 
ردیابی و خوانده می شود؛ از همین 
کتابخانۀ مرکزی  امانت  روی، بخش 
دانشگاه به صورت مخزن باز به ارایۀ 

خدمات می پردازد. 
کرد:                                                    اضافه  شیران  شهبازی 
سیستم  از  برداری  بهره  و  اندازی  راه 
RFID یا شناسایی داده ها با استفاده 
از امواج رادیویی، راه اندازی کتابخانه 
اجتماعی،  های  آسیب  تخّصصی 
دیجیتال  کتب  به  دسترسی  افزایش 
التین از طریق پایگاه های خریداری 
و  عنوان  هزار  از ۶۰۰  بیش  به  شده 
برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های 
مختلف از جمله اقدامات انجام شده 
در کتابخانه مرکزی طی یک و نیم سال 

اخیر است.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه:

 بیش از 4 هزار پایان نامه در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
قابل دسترسی است

ایران  شناسی  زمین  پیشکسوت 
گفت: وجود موزه در دانشگاه باعث 

ترویج علم همراه با عمل می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نشست  در  کبیر  زاده  اسداهلل  دکتر 
تخصصی زمین شناسی در موزه تاریخ 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به تاریخچه اکتشافات آهن و معادن 
ایران، نحوه راه اندازی ستاد معدن در 

استان اردبیل را تشریح کرد.
وی اشاره به ظرفیت های معدنی 
استان اردبیل، افزود: دانشگاه می تواند 
این  از  منسجم  های  ریزی  برنامه  با 

معادن استفاده بهینه کند.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  کبیر  زاده 
باشیم،  یادگیری  دنبال  به  همیشه 
تصریح کرد: در دانشگاه نیز آموزش 
دانشجویان باید به نحوی باشد تا به 
نه  کنند؛  آموزند عمل  درسی که می 
اینکه صرفا درس را برای پاس کردن 

بخوانند.
پیشکسوت زمین شناسی ایران با 

اشاره به انتخاب وی به عنوان مکتشف 
نمونه کشور در سال ۱۳۸۸، خاطرنشان 
کرد: این انتخاب به دلیل کشف نیکل 
برای اولین بار در ایران توسط بنده بود.
وی تاکید کرد: پتانسیل های بسیار 
جذب  و  ژئوپارک  زمینه  در  قوی 
توریست در استان اردبیل وجود دارد 
که باید به نحو احسن از این پتانسیل ها 

در توسعه استان استفاده کرد.
پیشکسوت زمین شناسی ایران به 

عمل  با  همراه  علم  ترویج  ضرورت 
تاکید کرد و گفت: علم بدون عمل و 

عمل بدون علم توسعه داده نشود.
زاده کبیر با بیان اینکه موزه در دنیا 
حرف اول را می زند، افزود: موزه های 
اول  دارند؛  کاربرد  سه  دارای  علمی 
اینکه کاربرد عمومی به صورت بازدید 
و درآمدزایی دارند، دوم دارای کاربرد 
آموزشی هستند و سوم دارای کاربرد 

پژوهشی و تحقیقاتی هستند.

پیشکسوت زمین شناسی ایران با 
با  اردبیلی  دانشگاه محقق  اینکه  بیان 
ایجاد موزه تاریخ علوم و زمین شناسی 
دادن  نشان  راستای  در  مهمی  گام 
است،  برداشته  جامعه  به  علم  عملی 
این  توسعه  با  کرد:  اظهارامیدواری 
ها  دانشگاه  مراکز مشابه در  مراکز و 
شاهد ترویج علم همراه با عمل باشیم.
گفتنی است در ادامه دکتر اسداهلل 
زاده کبیر از موزه تاریخ علوم و موزه 
سهرابی  قهرمانی  دکتر  شناسی  زمین 
کرد.  بازدید  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
همچنین در این بازدید مهندس محمد 
انوار رئیس موزه تاریخ علوم و دکتر 
زمین  موزه  مسئول  سهرابی  قهرمان 
خصوص  در  توضیحاتی  شناسی 
و                    علوم  تاریخ  های  موزه  معرفی 
دکتر  کردند.   ارائه  شناسی  زمین 
غالمرضا احمدزاده عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز به نمایندگی 
از اساتید گروه زمین شناسی به ارائه 

بیانات خود پرداخت.

پیشکسوت زمین شناسی ایران:

 وجود موزه در دانشگاه باعث ترویج علم همراه با عمل می شود
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در نشست مشترک معاون سیاسی، 
اردبیل و  استاندار  اجتماعی  امنیتی و 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
دانشگاه،  علمی  های  انجمن  دبیران 
۲۰۰ میلیون تومان برای تقویت انجمن 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  های 
دانشگاه  این  سرپرست  سوی  از 

اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
سیاسی،  معاون  نواداد  علی  مهندس 
امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در 
نشست مشترک با دبیران انجمن های 
اردبیلی ضمن  محقق  دانشگاه  علمی 
چنین  برگزاری  از  خرسندی  ابزار 
نشست هایی، گفت: اگر علم و عمل 
به صورت توام در کنار هم قرار نگیرند، 
آنچه که الزم است تا استفاده کامل را 

ببریم، محقق نخواهد شد.
خصوص  در  اینکه  بیان  با  وی 
باید                                                             جلساتی  چنین  این  برگزاری 
باشیم،  داشته  تخصصی  بندی  دسته 
تخصصی  بندی  دسته  با  افزود: 
جلسات، افراد و سازمان های مختلف 
تخصصی  موضوع  با  متناسب  نیز 

جلسه دعوت می شوند.
نواداد با بیان اینکه پیشنهاد لینک 
های  انجمن  با  اشتغال  ستاد  شدن 
کنیم،  می  عملی  را  دانشگاه  علمی 
ارتباط  توان  حد  در  کرد:  تصریح 
دانشگاه  علمی  های  انجمن  میان 
تا  کنیم  می  برقرار  را  ها  سازمان  و 

فعالیت ها منتج به نتیجه شود.
سرپرست  حبیبی  عزیز  دکتر 
بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اینکه در حال حاضر شتاب روزافزون 
است، گفت:  افتاده  اتفاق  فناوری  در 
نباید برنامه های آموزشی را به صرف 
کنیم،  محدود  کالسی  های  سرفصل 
بلکه اساتید و دانشجویان باید همگام 
با یکدیگر در برنامه های انجمن های 

علمی تالش کنند.
در  فعالیت  اینکه  بیان  با  وی 
انجمن های علمی و حمایت توسط 
مسئوالن دانشگاه جزو اولویت های 
بوده  گذشته  سال  چهار  در  دانشگاه 
و در چهار سال آینده نیز پررنگ تر 
خواهد شد، افزود: ایجاد نشاط علمی 
و فرهنگی جزو اولویت های دولت 
علوم،  وزارت  برای  امید  و  تدبیر 
تحقیقات و فناوری است که ما نیز در 
دانشگاه محقق اردبیلی این سیاست را 

دنبال خواهیم کرد.
حبیبی با بیان اینکه سعی می کنیم 
افزایش  دانشگاه  در  را  مالی  انضباط 
دهیم، تصریح کرد: با این وجود هیچ 
های  فعالیت  برای  مالی  محدودیت 
انجمن های علمی در دانشگاه وجود 
ندارد و با همت و تالش دانشجویان 
فعالیت های بسیار ارزنده در استان و 

کشور خواهیم داشت.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
اخیر  های  سال  طی  اینکه  بیان  با 
توسط  خوبی  بسیار  های  فعالیت 
انجام  دانشگاه  علمی  های  انجمن 
کرد:  اظهارامیدواری  است،  شده 
فضای سالم رقابتی میان انجمن های 
علمی دانشگاه ایجاد شود و همه ساله 
مورد  انجمن های علمی  برگزیدگان 

تجلیل قرار گیرند.
وی با بیان اینکه هماهنگی خوبی 
میان دانشگاه محقق اردبیلی و مجموعه 
استانداری وجود دارد، گفت: دانشگاه 
دارای فضای فیزیکی در حدود ۱۳۰ 
ما  راستا  همین  در  و  است  هکتار 
آمادگی داریم با مشارکت استانداری 
اردبیل فضایی را برای ایجاد مجتمع 
های  دانشگاه  برای  دائمی  نمایشگاه 

استان اختصاص دهیم.
خصوص  در  همچنین  حبیبی 
فضای                       مناسب  اردوی  تصویب 
انجمن های علمی در شورای فرهنگی 
دانشگاه قول مساعد داد و از اختصاص 
تقویت                    برای  تومان  میلیون   ۲۰۰

انجمن های علمی دانشگاه خبر داد.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
اعضای         اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی 
انجمن های علمی دانشگاه به عنوان 
دانشجویان  رای  با  منتخب  نخبگان 
هستند، گفت: در آغاز کار با شعار هر 
رشته یک انجمن علمی فعالیت خود 
را آغاز کردیم و در حال حاضر تعداد                  
چند  صورت  به  علمی  های  انجمن 

صد در صدی افزایش یافته اند.
فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  وی 
بین رشته ای در  انجمن های علمی 

در  افزود:  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
همین راستا انجمن علمی رباتیک از 
دو سال گذشته فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
اداره  رئیس  مقدم  اجودی  میترا 
محقق  دانشگاه  علمی  های  انجمن 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز  اردبیلی 
دانشگاه،  علمی  های  انجمن  فعالیت 
برای  امسال  گفت: جشنواره حرکت 
به  و  استانی  صورت  به  بار  اولین 
میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 
نمایشگاه  روز  سه  عرض  در  و  شد 
حدود هشت هزار بازدید کننده داشتیم 
شاهد  شده  انجام  نظرسنجی  با  که 
درصدی  از ۹۰  بیش  مندی  رضایت 

بودیم.
سال  چند  اینکه طی  بیان  با  وی 
اخیر شاهد رشد فزاینده انجمن های 
در  افزود:  بودیم،  دانشگاه  در  علمی 
حال حاضر ۵۷ انجمن علمی با هفت 
نفر عضو شورای مرکزی هر انجمن و 
بالغ بر ۶۰۰ نفر عضو فرعی در حال 

فعالیت هستند.
در  اینکه  بیان  با  مقدم  اجودی 
تعداد انجمن های علمی از سال ۱۳۹۲ 
تاکنون شاهد رشد ۱۴ برابری بوده ایم، 
اظهارامیدواری کرد: در سال های آتی 
نیز تعداد انجمن های علمی دانشگاه 

افزایش یابد.
علمی  های  انجمن  اداره  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی خواستار تعیین 
برای  خاصی  مکان  سازی  آماده  و 
علمی  های  انجمن  دائمی  نمایشگاه 
شد و گفت: در این صورت می توانیم 
میزبان جشنواره ها و نمایشگاه های 

ملی دانشگاهی در استان باشیم.
دبیران  ادامه  در  است  گفتنی 
حاضر در نشست به ارائه دیدگاه ها و 
انتظارات خود از استانداری و دانشگاه 

پرداختند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

 افکار قرآنی باید در تمامی 
ابعاد زندگی جاری شود

افکار  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
و ساری  زندگی جاری  ابعاد  تمامی  در  باید  قرآنی 

شود.
عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با قرآن کریم و گرامیداشت  انس  حبیبی در محفل 
خاطره  و  یاد  و  راحل  امام  ملکوتی  عروج  سالروز 
شهدای گرانقدر قیام ۱۵ خرداد در مسجد دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان این مطلب تصریح کرد: باید 
تالش کنیم اندیشه های قرآنی در تمام ابعاد زندگی 
طنین انداز شود به همین دلیل امیدوارم با برگزاری 

چنین برنامه هایی به این مهم دست یابیم.
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
سال های اخیر جزو دانشگاه های برتر و فعال در 
حوزه های فرهنگی- مذهبی بوده است، ادامه داد: 
برگزاری چنین برنامه هایی قطعا در تقویت روحیه 

دینی تاثیرگذار است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: از 
برنامه های فرهنگی- مذهبی بخش های مختلف 
دانشگاه حمایت می کنیم و امیدوارم شاید اجرای 
ها  حوزه  این  در  المللی  بین  و  ملی  های  برنامه 

باشیم.
وی با اشاره به سالروز رحلت امام خمینی)ره(، 
گفت: از امام خمینی)ره( می توان به عنوان یک الگو 

و شخصیت جهانی و بین المللی یاد کرد.
)ره( در عصر  امام خمینی  اینکه  بیان  با  حبیبی 
طاغوت موفق به پایه ریزی حکومت اسالمی شد، 
افزود: همچنین امام راحل منادی وحدت در جامعه 

اسالمی بود.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه اولیای الهی هیچ 
ترس و  ابایی در کارهایشان نداشتند، تصریح کرد: 
اولیای الهی هر کاری که آغاز می کردند را به پایان 

می رساندند و این وعده الهی است.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی اظهار 
کرد: در طول تاریخ همه انبیا برای استقرار حکومت 
و حاکمیت الهی آمده اند و کارهای ارزنده ای در این 

زمینه داشته اند.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی)ره( به تکلیف 
خود عمل کردند، ادامه داد: چون کار امام خمینی)ره( 
برای خدا بود بنابراین حرکت خویش را آغاز کردند و 

انقالب اسالمی پیروز شد.
در  امام خمینی)ع( اخالق  اینکه  بیان  با  حسنی 
به  دینی و  امام راحل،  افزود: حرکت  داشتند،  عمل 

تبعیت از ائمه اطهار بود.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل با اشاره به اینکه شاه ظالم، 
حکومت نظامی اعالم کرده بود، تصریح کرد: با وجود 
ماندن را  امام )ره( در خانه  نظامی،  اعالم حکومت 

حرام اعالم کرد و همه مردم به خیابان ها آمدند.
از                      یکی  استکبارستیزی  اینکه  بیان  با  حسنی 
ویژگی های امام راحل بود، افزود: وقتی انسان آسمانی 
می شود، همه چیز را کوچک می بیند و امام خمینی)ره( 
به دلیل آسمانی بودن کل قدرت ها را در مقابل قدرت 

الهی کوچک می دید.
قاریان  توسط  قرآن  قرائت  که  یادآور می شود 
ملی و بین المللی، اجرای تواشیح و مداحی از دیگر 

بخش های این برنامه بود.

در نشست مشترک معاون استاندار و سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با دبیران انجمن های علمی دانشگاه؛

 ۲۰۰ میلیون تومان برای تقویت انجمن های علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی اختصاص یافت

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: مرکز تخصصی آپا این دانشگاه 
استان  با دستگاه های  آماده همکاری 

اردبیل است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در دیدار با مدیرکل و 
معاونان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان این مطلب افزود: این مرکز در 
زمینه امنیت رایانه ای فعالیت می کند و 
آماده همکاری با دستگاه های اجرایی- 

عمومی استانی و کشوری است.
آپا  مرکز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خدمات تخصصی و حرفه ای به جامعه 
مخاطبان و نهادها ارائه می دهد، ادامه 
داد: این مرکز با تکیه بر گروه پژوهشی 
امنیت شبکه و سیستم گروه مهندسی 
کامپیوتر و فناوری اطالعات و استفاده 

از تجربه اساتید مجرب و متخصص، 
دانشجویان   و  برتر  فارغ  التحصیالن 
نخبه دانشگاه محقق اردبیلی در جهت 
به  خدمات  رسانی  اهداف  به  نیل 
گام  ها  و شرکت   ها  اداره   سازمان ها، 

برمی دارد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه مرکز آپا در ۴ حوزه خدمات 
ارزیابی  کرد:  اضافه  دهد،  می  ارائه 
امنیتی و صدور گواهی، تحلیل آسیب 

پذیری و بدافزار، رسیدگی به حوادث 
شبکه رایانه ای و امن سازی اتوماسیون 
مرکز  این  چهارگانه  خدمات  صنعتی 

هستند.
آپا  مرکز  اینکه  بیان  با  حبیبی 
فعالیت                    هم  آموزشی  های  زمینه  در 
می کند، اظهار کرد: مرکز تخصصی آپا 
تاکنون دوره های مختلف تخصصی 
را برای دانشگاهیان و ادارات مختلف 
برگزار کرده و آماده برگزاری دوره های 
ادارات  و  ها  دستگاه  برای  تخصصی 

است.
الزم به ذکر است در این دیدار مدیر 
کل و معاونان اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مسائلی را مطرح کرده و برای 
همکاری و اجرای برنامه های مشارکتی 

با دانشگاه اعالم آمادگی کردند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

 مرکز تخصصی آپا آماده همکاری با دستگاه های اجرایی استان است
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی: 

دانشگاه از آموزش های 
مهارتی حمایت می کند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این دانشگاه 
در راستای مهارت محوری دانشجویان از آموزش های 
مهارتی- تخصصی اداره آموزش فنی و حرفه ای حمایت 

می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در 
دیدار با مدیر کل و معاونان اداره آموزش فنی و حرفه ای 
استان اردبیل با بیان این مطلب افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
آماده همکاری همه جانبه با اداره آموزش فنی و حرفه ای 

استان برای ارتقای سطح مهارتی دانشجویان است.
وی با بیان اینکه آماده همکاری برای برگزاری دوره های 
آموزشی اداره آموزش فنی و حرفه ای در دانشگاه هستیم، 
اضافه کرد: در این دوره ها می توان از اساتید دانشگاه و 

مربیان اداره فنی و حرفه ای استفاده کرد.
حبیبی با اشاره به اینکه همکاری های بین دانشگاه 
محقق اردبیلی و اداره فنی و حرفه ای می تواند مثمر ثمر 
باشد، ادامه داد: در دنیای امروز، اقتصاد مهارت محور است 
به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته، مهارت و تخصص 
افراد منجر به اشتغالزایی آنها می شود و باید ما هم جوانان و 

دانشجویان را به این سمت هدایت کنیم.
اینکه  با اشاره به  سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشگاه متعهد به تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش فنی 
و حرفه ای است، اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای 
در  و  دانشگاه  و  ای  حرفه  و  فنی  اداره  های  ماموریت 
چارچوب قانونی قابل اجرا بوده و آماده ایم که از ترم آینده 

این دوره های آموزشی را اجرا کنیم.
یادآور می شود در این دیدار، مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اردبیل و معاونان نظرات و پیشنهادات خود 

را مطرح کردند.

انتصاب کارشناس IT حراست 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
عضو شورای انفورماتیک مرکز 

حراست وزارت علوم
طی حکمی از سوی مشاور وزیر و رنیس مرکز 
حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارشناس 
IT حراست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان عضو 
علوم،  وزارت  حراست  مرکز  انفورماتیک  شورای 

تحقیقات و فناوری منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از 
سوی دکتر داریوش سلیمی مشاور وزیر و رنیس مرکز 
حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس 
ابراهیم زارع ایمانی کارشناس IT حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان عضو شورای انفورماتیک مرکز 
حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب 

شد.
در بخش هایی از حکم مهندس ابراهیم زارع 
ایمانی آماده است: نظر به تجارب و تخصص جنابعالی 
در زمینه فناوری اطالعات و امور حراستی به مدت 
یک سال به عنوان »عضو شورای انفورماتیک مرکز 
حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« منصوب 

می گردید.
در ادامه این حکم آمده است: امید است با توکل 
به خداوند منان ضمن شرکت فعال در جلسات این 
شورا، زمینه الزم جهت ارتقای برنامه های کالن حوزه 

فناوری اطالعات این مرکز را فراهم آورید.

اداره کل  اعالم حراست کل  طبق 
اطالعات استان اردبیل، حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان حراست برتر در 
بین حراست های استان اردبیل در سال 

۱۳۹۶ انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
کل  اداره  کل  حراست  اعالم  طبق 
اطالعات استان اردبیل، حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان حراست برتر در 
بین حراست های استان اردبیل در سال 

۱۳۹۶ انتخاب شد.
گفتنی است در بخش هایی از لوح 
تقدیر ارسالی از سوی حراست کل اداره 
کل اطالعات استان اردبیل خطاب به 
مهندس علیرضا دستور مدیر حراست 
دانشگاه محقق اردبیلی آمده است: سپاس 
بی کران به درگاه حضرت احدیت که 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
آموزش  گسترش  شورای  موافقت 
عالی با ایجاد رشته علوم زمین گرایش 
مقطع  در  اقتصادی  شناسی  زمین 
محقق  دانشگاه  در  ارشد  کارشناسی 

اردبیلی خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
از  مصری  ترحم  دکتر  دانشگاه، 
آموزش  گسترش  شورای  موافقت 
زمین  علوم  رشته  ایجاد  با  عالی 
در  اقتصادی  شناسی  زمین  گرایش 
دانشگاه  در  ارشد  کارشناسی  مقطع 
گفت:  داد  خبر  اردبیلی  محقق 
از  علمی  اقتصادی  شناسی  زمین 

توفیق پاسداری از کیان عطرآگین نظام 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
خدمت در عرصه گمنامی را نصیبمان 
فرموده و در همه حال شکرانه تالش 
عزتمند در عرصه حراست از آرمان های 

به  راجع  که  است  شناسی  زمین 
مواد  تمرکز  و  پراکندگی  نحوه 
و                               اکتشاف  تشکیل،  نحوه  معدنی، 

انقالب و شهیدان را به درگاهش به جا 
می آوریم.

است:  آمده  لوح  این  ادامه  در 
اساس  بر  جنابعالی  اینکه  به  نظر 
در   ۱۳۹۶ سال  در  عملکرد  ارزیابی 

مواد  ساختی  و  بافتی  های  ویژگی 
معدنی و توجیه فنی و اقتصادی آن 

بحث می کند.

به  اردبیل  استان  های  حراست  بین 
عنوان حراست برتر انتخاب شده اید 
قدردانی  و  سپاس  مراتب  بدینوسیله 
خود را از همت واالی جنابعالی اعالم 
نموده، سعادت و توفیق روز افزونتان 

را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
همچنین در بخش پایانی این لوح 
آمده است: رجاء واثق دارم که با عنایت 
عصر)ارواحنا  ولی  حضرت  خاصه 
لتراب مقدمه الفدا(، تحت رهنمودهای 
مقام عظمای والیت حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( 
از                                                           پاسداری  در  گذشته  همچون 
و                          راحل  امام  واالی  های  آرمان 
عظیم الشان و شهدای گرانقدر و در 
جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمت 

اسالمی موفق و موید باشید.

وی ادامه داد: ایجاد رشته فوق با 
توجه به قرار داشتن استان اردبیل در 
مسیر کمربند فلززایی و پتانسیل باال 
از لحاظ اکتشاف معدن دارای اهمیت 

است.
مصری با اشاره به آمادگی دانشگاه 
جهت پذیرش دانشجو برای این رشته 
از ابتدای سالتحصیلی سال ۱۳۹۷-۹۸، 
اضافه کرد: توسعه رشته های جدید، 
جهت  در  ای  رشته  بین  و  کاربردی 
پاسخگویی به مطالبات و درخواست ها 
از اولویت ها و  سیاست های دانشگاه 
می باشد و در این زمینه دانشگاه در 
و  علمی  هیأت  عضو  جذب  جهت 
ارتقای سطح آموزشی تالش می نماید.

حراست دانشگاه محقق اردبیلی حراست برتر استان اردبیل
 در سال ۱۳۹۶ شد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته علوم زمین گرایش 
زمین شناسی اقتصادی در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب مرکز 
بهداشت و درمان این دانشگاه به عنوان 
مرکز بهداشت و درمان فعال در بین 
دانشگاه های سطح دو )بین ۱۰ هزار 
 ۱۳۹۷ سال  در  دانشجو(  هزار   ۱۵ تا 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
اصل  فنی  عباس  دکتر  دانشگاه، 
مرکز  توسط  فعال  رتبه  کسب  از 
محقق  دانشگاه  درمان  و  بهداشت 
و  داد  خبر   ۱۳۹۷ سال  در  اردبیلی 
گفت: این مرکز در بین دانشگاه های 
هزار   ۱۵ تا  هزار   ۱۰ بین  دو  سطح 
عنوان  به   ۱۳۹۷ سال  در  دانشجو 

مرکز فعال انتخاب شده است.

طی  انتخاب  این  داد:  ادامه  وی 
لوحی از سوی معاون امور دانشجویان 
و  مشاوره  دفتر  مدیرکل  و  داخل 
به  دانشجویان  امور  سازمان  سالمت 

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه محقق 
اردبیلی ابالغ شده است.

فنی اصل همچنین از دریافت بیش 
از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از صندوق رفاه 

دانشجویان خبر داد و افزود: این میزان 
اعتبار برای تعمیر و تجهیز خوابگاه ها 
در سال گذشته بود که در سایه تالش 
وصول  دانشجویی  مدیریت  مجدانه 

شده است.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
رفاه  صندوق  شد:  یادآور  دانشگاه 
مجموعه  کارکنان  از  دانشجویان 
بخاطر  دانشگاه  دانشجویی  مدیریت 
صندوق  معوقه  مطالبات  وصول 
رفاه  اداره  توسط  دانشجویان  رفاه 
اجاره  وصول  پیگیری  دانشجویی، 
بهای خوابگاه ها و ارائه خدمات موثر 
توسط اداره خوابگاه های دانشجویی 
دانشجویی  امور  مدیریت  بخش  در 

دانشگاه تقدیر به عمل آورده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خبر داد:

انتخاب مرکز بهداشت دانشگاه به عنوان مرکز فعال 
در بین دانشگاه های سطح دو در سال ۹۷
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

حمید  والمسلمین  حجت االسالم  صابرنیا،  اسماعیل  مهندس  آقایان:  جناب 
علی نسب، دکتر بهرام فتحی، مهندس اسمعیل قاسمزاده و سرکار خانم ها: فاطمه 

قشالقی و میترا اجودی مقدم
برای  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما  به  را  وارده  مصیبت 
مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر سجاد پیرمحمد به مرتبه»دانشیاری« را تبریک گفته، توفیقات روزافزون شان را در 

خدمت به میهن اسالمی از خداوند متعال مسئلت داریم.
انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقایان دکتر ابوالفضل بضاعت پور به سمت معاونت پژوهش و فناوری، 
دکتر محمد نریمانی به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور علمی و پژوهشی، مهندس دانیال میری زاده به سمت 
معاونت مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، دکتر علی نعمت اهلل زاده به سمت ریاست آزمایشگاه مرکزی، دکتر 
محمدتقی آل ابراهیم به سمت دبیری اتاق فکر دانشگاه، دکتر یوسف عباس پور به عنوان همکار مدعو فرهنگستان علوم 
جمهوری اسالمی ایران و انتخاب سرکار خانم دکتر مسروره مختاری به عنوان عضو اصلی هیات مدیره بنیاد فرهنگ، 
هنر و ادب آذربایجان که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن 

اسالمی است را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر محمد نریمانی در سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر داوری 

در سمت ریاست آزمایشگاه مرکزی نیز تقدیر و تشکر داشته و آرزوی توفیقات الهی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

با حکم سرپرست دانشگاه:

 دکتر آل ابراهیم به عنوان 
دبیر اتاق فکر دانشگاه 

منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر 
محمد تقی آل ابراهیم به عنوان دبیر اتاق فکر دانشگاه 

محقق اردبیلی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در حکم دکتر 

عزیز حبیبی خطاب به دکتر آل ابراهیم آمده است:
ارزشمند  تجربیات  و  شایستگی  تعهد،  به  نظر 
جنابعالی در امور آموزش عالی، به موجب این حکم 
به عنوان »دبیر اتاق فکر دانشگاه« منصوب می شوید.

سازی  تصمیم  است:  آمده  حکم  این  ادامه  در 
در خصوص روش  های ارتقای جایگاه دانشگاه در 
رتبه بندی  های ملی و بین المللی، پیشنهاد برنامه های 
راهبردی، برنامه  ریزی برای ارتقای کیفی فعالیت  های 
دانشگاه بویژه در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
و نیز سایر مواردی که توسط اینجانب در دستور کار 
دانشگاه  فکر  اتاق  وظایف  از  گرفت،  خواهد  قرار 

می باشد.
در این حکم اضافه شده است: امیدوارم در سایه 
ایزد منان و با بهره  گیری از پشتوانه  ی تجربی و سوابق 
موثر و مفید قبلی خود در پیشرفت روز افزون دانشگاه 

نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: دانشگاه باید جامعه محور بوده 
و برای رفع مشکالت جامعه راهکار 

ارائه دهد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در مراسم 
خرمشهر  آزادی  سالروز  گرامیداشت 
با بیان این مطلب افزود: دانشگاه باید 
به  و  کرده  را رصد  اجتماعی  مسائل 

دنبال راهکارهای حل آنها باشد.
برای  کشور  اینکه  بیان  با  وی 
های  هزینه  فعلی  شرایط  به  رسیدن 
آحاد  داد:  ادامه  است،  داده  مختلفی 

ملت هزینه های سنگینی داده اند اما 
هنوز جامعه با آن آرمان های اسالمی 

فاصله دارد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
اظهار کرد: هنوز در جامعه جا برای 
کار وجود دارد و باید در این برنامه ها 

تلنگری برای خود بزنیم.
تمدن  ادعای  ما  داد:  ادامه  حبیبی 
اسالمی- ایرانی داریم و باید برای حل 
مشکل جامعه مدل ارائه دهیم تا جامعه 

را به استانداردهای الزم برسانیم.
استاد  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
اخالق حوزه های علمیه کشور گفت: 

با درایت علمی و عقلی  روز قیامت 
ثابت شده است و دیگر نیازی برای 
وجود  قیامت  روز  وجودی  اثبات 

ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید اعتباریات 
کرد،  تفکیک  هم  از  را  فطریات  و 
این  در  تنها  اعتباریات  کرد:  تصریح 
دنیا ارزش و اعتبار دارد و اعتباریات 

تا زمان مرگ است.
استاد  بوشهری  صفایی  اهلل  آیت 
اخالق حوزه های علمیه کشور اظهار 
کرد: فطریات زمان پذیر، محدود پذیر 

و جغرافیاپذیر نیستند.

وی با اشاره به ۴ سوال اساسی که 
در قیامت از انسان پرسیده می شود، 
عمر  مورد  در  سواالت  این  افزود: 
اطهار  ائمه  دوستی  جوانیش،  انسان، 

و راه های کسب درآمد خواهند بود.
المسلمین  و  االسالم  حجت 
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
فتح  خرمشهر،  فتح  گفت:  اردبیلی 
خاک نبود بلکه فتح ارزش های دینی 

و اسالمی بود.
باورهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دینی باعث پیروزی رزمندگان اسالم 
شد، اضافه کرد: رزمندگان در زمان ۸ 
سال دفاع مقدس با تکیه بر باورهای 

دینی در مقابل کفر ایستادند.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
تمام  زمان  آن  در  داد:  ادامه  اردبیل 
و  بود  دشمنان  اختیار  در  امکانات 
بهترین و بیشترین تجهیزات را داشتند 
و ما آنچنان تسهیالت نظامی نداشتیم 
اما رزمندگان با ایثار و توکل بر خدا 

پیروزی های متعددی داشتند.
هنوز  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
هم دشمنان نظام و انقالب اسالمی 
اگر  کرد:  تصریح  ترسند،  می  ما  از 
احساس  دشمنان  که  برسد  روزی 
پیروزی کنند، قطعا به کشور حمله 

می کنند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی: 

دانشگاه باید جامعه محور باشد


