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مقام معظم رهبری:
دانشگاه، ضربان سنج حیات ملی 

جامعه است.

نوروز تحول احوال را نوید می دهد

باسمه تعالی
َل الَحوِل و األحوال، حِوّل حالَنا إلی أحسِن الحال یا ُمقلَّب القلوِب و األبصار، یا ُمدبَِّر اللیِل و النَّهار، یا ُمحِوّ

با استعانت از آفریدگار جهان هستی که هر لحظه خلقت آفرینش یادآور حقانیت این عالم و خبر از خالق بی 
همتاست.

عطر و بوی بهاری و طراوت آن و شکوفایی و زیبایی آن نشان از جالل و عظمت و مهربانی ذات اقدس 
الهی است.

بی شک بهار طبیعت بهترین عبرت برای شکوفایی مجدد است که دیده ها را بینا و دل ها را بیدارتر برای 
رسیدن به رضای پروردگار عالمیان است.

اینک عید سعید باستانی نوروز و آغاز سال نو که تحول احوال و تقلب دل ها و بصیرت را نوید می دهد، به کلیه 
همکاران عزیز دانشگاهی، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان گرانقدر و امید انقالب اسالمی 
که در راه اعتالی علمی و فرهنگی دانشگاه تالش می نمایید؛ صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از 

خداوند متعال آرزوی سالی سرشار از سالمتی و شادمانی و موفقیت برای همگان آرزومندم.
امید است سال جدید مزین به سال ظهور منجی عالم بشریت حضرت حجت بن الحسن علیه السالم باشد. 

انشااهلل
ومن اهلل توفیق
عبداله حسنی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی
 و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل

همکاران  گرانقدر
نوروز  اگر چه پایانی است بر یکسال تالش صادقانه شما، اّما سرآغازی است بر سالی که 

فراروست و فرصتی نو برای کوشش و خدمتی دیگر. 
فرصتی که ما را برآن می دارد تا با امید به فردائی بهتر، تالش خود را دوچندان ساخته، سختی ها را از 
پیش رو برداشته، با توّکل بر ایزد منان نقش و سهم خود را در سازندگی و شکوفائی ایران عزیزمان 

ایفا نمائیم.
خدای را شاکریم که ما را یاری نمود تا با غلبه بر مشکالت و تبدیل تهدیدها به فرصت ها، در سالی 
که رهبر فرزانه انقالب اسالمی آن را سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« نامگذاری فرموده اند، 

کارنامه ای قابل قبول ارائه دهیم و سربلند و پیروز از آن بیرون آئیم.
این جانب ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همدلی همة شما همکاران عزیز، فرصت را مغتنم 
دانسته، فرا رسیدن بهار طبیعت و حلول سال 1397 را تبریک عرض نموده و از درگاه حضرت 

دوست ایامی فرخنده، مبارک و سرشار از سالمتی را برای شما و خانوادة گرامیتان آرزو می نمایم. 
امید است تا با همراهی هم در سال جدید گام های ارزشمند دیگری برداریم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت عید نوروز:
نوروز فرصتی  نو برای خدمتی دیگر

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در پیامی به مناسبت عید نوروز:

نوروز فرصتی  نو برای خدمتی دیگر

گودرز صادقی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
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به نام آنکه هستی نام از او یافت
نوروز، مظهر نونگاری و تجلی دوباره قدرت الیزال الهی است و فرصت خوبی است که ما نیز به نو شدن 
در عرصه های مختلف زندگی بیندیشیم. به شکرانه نعمتی که خداوند بر ما ارزانی داشته تا بار دیگر تحول 
طبیعت و نو شدن را ببینیم، سزاست تأملی دگربار در خویشتن خویش داشته باشیم و از خدای منان بهترین 

احوال و سرنوشت را برای خود و دیگران مسألت نماییم. 
اینجانب به عنوان یکی از خادمان عرصه علم و پژوهش، ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن نوروز فرخنده 
سال 1397، زحمات و تالش های بی بدیل محققین، اساتید و دانشجویان عزیز را در ارتقای نام ایران و 
دانشگاه محقق اردبیلی در عرصه های علم و فناوری قدر نهاده و رجای واثق دارم ایزد منان، سال جدید 
را سالی با برکت و توأم با معنویت و پیشرفت های فردی و جمعی و موفقیت های علمی در سطح ملی و 
بین المللی قرار دهد. برای همکاران محترم، دانشجویان عزیز و خانواده های آن عزیزان تندرستی و سالمت 

در سال نو آرزومندم.
محمد نریمانی

قائم مقام رئیس و معاون پژوهش و فناوری

بنام خدا
با سالم و عرض احترام به کلیه عزیزان خانواده ارزشمند دانشگاه محقق اردبیلی

اینک که در آستانه حلول سال نو و بهار طبیعت هستیم برخود وظیفه می دانم ضمن عرض سپاس و 
خداقوت خدمت همه همکاران دانشگاه، امید دارم که در کنار خانواده محترم و در پناه خداوند بزرگ سالی 
توام با سالمتی و شادی در کانون های گرم خانواده و دانشگاه داشته و زندگی سرشار از طراوت بهاری و 

انرژی مثبت داشته باشند.
مطمئناً در ادامه سیاست های توسعه ای دانشگاه در تمام زمینه های مرتبط، حوزه معاونت اداری، مالی و 
مدیریت منابع دانشگاه بر آنست تا با حمایت پروردگار یکتا و همکاری صمیمانه همکاران گرامی شاهد 
تداوم فعالیت های پشتیبانی، اداری و رفاهی بوده و همگی در تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی 

ایران بویژه در بخش آموزش عالی محیطی سالم و علمی برای عزیزان دانشجو فراهم آوریم.

مهرداد محرم زاده 
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بهار طبیعت از راه می رسد و صحنه جهان آیینه تمام نمای قدر خداوندی می گردد.

سال 1396 با همه فراز و نشیب ها سریع تر از آنچه انتظار مي رفت به پایان رسید و برگي دیگر از دفتر زندگاني ورق 
خورد. شکوفا شدن دوباره طبیعت، الهام بخش خوبي براي ضرورت بازبیني رفتار و تالش در جهت رفع کاستي ها و 

توجه به خصایل نیک انساني است.
تالش مسئوالنه همکاران دانشگاه در سالي که گذشت باعث شد بار دیگر دانشگاه ما در جامعه دانشگاهي کشور 
بدرخشد و موفقیت هاي برجسته اي کسب نماید که در خور سپاس و تقدیر است و امیدوارم در پیشگاه الهي نیز مأجور 

افتد. 
»اخالق« و »تفکر« دو نیاز جدي امروز جامعه ما است و جامعه دانشگاهي مي تواند در این مسیر نقش برجسته اي را 
ایفا کند. اخالق الزمه زندگي اجتماعي و تفکر ضرورت غیرقابل انکار پیشرفت جامعه است. امیدوارم سال 1397 سال 

شکوفایي اخالق و تفکر در تمام جامعه اسالمي ایران و خصوصاً در دانشگاه ما باشد.
اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نوروز فرخنده سال 1397 به یکایک همکاران هیأت علمي، دانشجویان و کارمندان 
دانشگاه، با توسل به انفاس قدسي ائمه اطهار علیهم السالم توفیق روزافزون دانشگاه و سالمت و سعادت دانشگاهیان 

را از درگاه قادر متعال طلب مي کنم.

با تابش زلف و رخت ای ماه دل افروز                      از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز
حلول سال جدید و آغاز بهار بر شما اساتید معزز، دانشجویان گرامی و همکاران محترم  تبریک عرض نموده و برای 

شما سروران آرزوی سرافرازی دارم. 
سال جدید، آغاز تغییر و تحول طبیعت و پایان نخوت زمستان، یادآور به بار نشستن تالش هایی است که پشتوانه ی آنها 
صبر و تالش است. این نو شدن فرصتی به دست می دهد که به نقش خود در چرخه پرشتاب تحول، پیشرفت و توسعه 
کشور و وظایف خود در تحول علمی جامعه بازاندیشی نماییم. تولید دانش، نوشتن، خواندن و تولید آگاهی از بنیان های 
ترسیم راه حل های جدید و طراحی راهبردهای حل مسائل جامعه است. آموزش در بهبود نگرش و زاویه ی نگاه افراد به 

پدیده ها نقش تعیین کننده دارد و این مهم جزو وظایف ذاتی آفرینندگان بینش در جامعه است. 
در دنیای پر از تغییرات امروزی، فرآیند تحصیل جدای از یادگیری مهارت ها، طرح ریزی و مدیریت زندگی نیست و الزم 
است که اساتید و دانشجویان گرامی، ارتباط دائمی و فعالی با بدنه صنعت و اقتصاد داشته باشند تا عالوه بر دوره های 

رسمی دانشگاهی، مهارت های حرفه ای و کاری، خود را در عرصه کارآفرینی شکوفا نگه  دارند. 
فعال و دائمی نگه  داشتن ارتباط سازنده بین دانشجویان و اساتید و انتقال نیازمندی ها برای بازآفرینی دوره های آموزشی 

جدید یکی از مطالبات عمده جامعه از ما دانشگاهیان است.
ارتباط دوسویه، اطالع رسانی مناسب، بهبود خدمات، گفتگو و استقبال از پیشنهادات و انتقادات سازنده ی ذی نفعان و عموم مردم از مصادیق امر به معروف و حافظ منافع جامعه و سرلوحه ی تمامی 
فعالیت های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بوده و خواهد بود. در پایان ضمن تبریک مجدد این نو شدن طبیعت، سالی پر از موفقیت و شادمانی را برای تمامی عزیزان از خدای رحمان مسالت دارم.

به نام خداوند جان و خرد
همکاران گرامی و زحمتکش دانشگاه محقق اردبیلی

سال نو با نسیم جان نواز بهاری، دست عنایت خداست که دیگر بار دل و جان ما را به فردایی روشن نوید می دهد 
و سال کهنه با یادگاری از تالش های ما به گذشته می پیوندد.

همت و تالش اعضای هیأت علمی، کارکنان  و دانشجویان »دانشگاه محقق اردبیلی« در سالی که به نام                   
» اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« نام گرفته بود، کارنامه ای درخشان را رقم زد و به درستی ثابت شد که گام 

هایتان در راه توسعه و پیشرفت دانشگاه و کشور عزیزمان ایران استوار و برقرار است.
در سایه سار رهنمودهای موثر و حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی و با تالش های موثر شما همکاران غیور در 
سال 96، بسیاری از موانع و ناممکن های فراروی توسعه دانشگاه رفع شد و نیز چالش هایی که در برابر آینده این 

دانشگاه قرار داشت به فرصت هایی برای خودکفایی و خودباوری بدل گشت.
با تبریک فرارسیدن نوروز باستانی 1397 به شما همکاران گرامی و خانواده های معززتان، امیدوارم که با همت خود 
در سال جدید نیز برگ های زرین دیگری بر کتاب پرافتخار دانشگاه محقق اردبیلی بیفزایید و به فضل الهی به 

جایگاه های واالتری دست یابید.

علی اشرف سلطانی طوالرود
مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

ترحم مصری
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی

عباس فنی اصل
 معاون فرهنگی و دانشجویی
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مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

کسب مدال طالی مسابقات 
شمشیر بازی قهرمانی اپه 
دانشجویان آسیا توسط 

دانشجوی دانشگاه
 محقق اردبیلی

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق 
شمشیر  مسابقات  طالی  مدال  کسب  از  اردبیلی 
بازی قهرمانی اپه دانشجویان آسیا توسط دانشجوی 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
شمشیر  مسابقات  طالی  مدال  کسب  از  احمدزاده 
بازی قهرمانی اپه دانشجویان آسیا توسط دانشجوی 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
قهرمانی  شمشیربازی  مسابقات  افزود:  وی 
دانشجویان آسیا در کشور مالزی در حال برگزاری 
است که در این مسابقات امیررضا کنعانی از دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان عضو تیم ملی دانشجویان 

ایران حضور دارد.
با  مسابقات  این  در  کرد:  تصریح  احمدزاده 
فلوره،  و  اپه  اسلحه  انفرادی  رقابت  های  برگزاری 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجوی  کنعانی  امیررضا 
توانست با اقتدار بر سکوی اول بایستد و مدال طالی 

این مسابقات را بدست آورد.

تقدیر رئیس دبیرخانه هیات 
حمایت از کرسی های نظریه 
پردازی، نقد و مناظره شورای 
عالی انقالب فرهنگی از رئیس 

دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس دبیرخانه هیات حمایت از از کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره  از رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی به دلیل میزبانی شایسته از همایش منطقه ای 
نقد و مناظره تشکر و  کرسی های نظریه پردازی، 

قدردانی کرد.
نامه  در  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  به  خطاب  خسروپناه  عبدالحسین  از  ارسالی 
گودرز صادقی ابراز امیدواری شده است: با مشارکت 
فعال اساتید و دانشجویان فرهیخته، شاهد فعالیت 
چشمگیر در حوزه نظریه پردازی، نقد و مناظره در 

آن منطقه باشیم.
در ادامه نامه افزوده شده است: دبیرخانه هیات 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
در مورد رفع موانع حقوقی و امنیتی در جهت ایجاد 
فضای آرام و منطقی به منظور رشد فضای گفتگو و 
نقد، تامین زمینه های الزم جهت کمک به برگزاری هر 
چه بهتر کرسی ها و تامین بستر مناسب در دبیرخانه 
هیات به منظور رسیدگی عاجل به درخواست های 

دانشگاه تالش خود را دریغ نخواهد کرد.

اتحادیه  اعضای  اکثریت  رای  با 
رئیس  میانه،  آسیای  های  دانشگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان نایب 

رئیس این اتحادیه انتخاب شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
اعضای  اکثریت  رای  با  دانشگاه، 
میانه،  آسیای  های  دانشگاه  اتحادیه 
دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز  دکتر 
محقق اردبیلی به عنوان نایب رئیس 

این اتحادیه انتخاب شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
غلط  های  سنت  داد  نخواهیم  اجازه 

غربی در دانشگاه ها ترویج یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی در مراسم افتتاح نمایشگاه عفاف 
و حجاب در دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه بحث حجاب و عفاف جزو 
ضروریات و تاکیدات دین مبین اسالم 
است، گفت: در قرآن نیز چندین آیه در 
ها  انسان  عفاف  و  خصوص حجاب 

آمده است.
وی با بیان اینکه اساس دین ما به 
دارد،  تاکید  عفاف  و  حجاب  داشتن 
تاکید کرد: انسان باید عفیف و محجوب 
بر  خدا  نعمت  پوشش  چراکه  باشد؛ 

انسان است.
توسط  حجاب  داشتن  به  حسنی 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
و  علمی  لحاظ  از  تنها  نه  ما  دانشگاه 
پژوهشی یک دانشگاه جامع است بلکه 
فرهنگ نیز یکی از محورهای مورد توجه 

دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی در جلسه شورای فرهنگی، 
فرهنگ را به عنوان یکی از شاخصه های 
اساسی در دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: 
دانشگاهی که در آن فرهنگ جز اولویت 
های آن نباشد، حتی یک دانشگاه معمولی 

نیز تلقی نمی شود.
 رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
تشکر از چهره های فعال فرهنگی دانشگاه 
فرهنگی  های  برنامه  برگزاری  افزود: 
متنوع در دانشگاه را مدیون فعالیت های 
همکارانی هستیم که در حوزه فرهنگی به 

جدیت تالش می کنند.
صادقی با تأکید بر ضرورت توجه به 
دیدگاه های فرهنگی رهبری در دانشگاه ها، 
و  اندیشه   که  صورتی  در  داشت:  اظهار 
دیدگاه های فرهنگی مقام معظم رهبری 
و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  دانشگاه ها  در 
در نهایت صداقت و خلوص در راستای 
منویات رهبری حرکت کنیم، بسیاری از 

مشکالت در جامعه رفع خواهد شد.

گفتنی است در این انتخابات که 
بیش از 60 نفر از اعضای این اتحادیه 
رای داده اند، دکتر صباح الدین بالجی 
به  قرقیزستان  ماناس  دانشگاه  رئیس 
گودرز  دکتر  اتحادیه،  رئیس  عنوان 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان نایب رئیس اتحادیه و دکتر 
معاون  ارسالن  اوزکان  موکرمین 
دانشگاه قفقاز ترکیه به عنوان دبیرکل 

این اتحادیه انتخاب شدند.

افزود:  و  کرد  تاکید  بانوان  و  آقایان 
متاسفانه اخیرا دشمنان روز به روز تالش 
می کنند فرهنگ غربی را در کشورهای 
های  برنامه  به  و  داده  ترویج  اسالمی 
دینی خدشه وارد کنند. همچنین طرح 
توسط دشمنان  چهارشنبه های سفید 

المسلمین عبداهلل  حجت االسالم و 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی ضمن اشاره به اینکه 
انجام کار فرهنگی مستلزم سرمایه گذاری 
در این حوزه است، عنوان کرد: سرمایه 
گذاری در کار فرهنگی بهترین روش و پر 

سودآورترین سرمایه گذاری می باشد.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
برگزاری جشن ازدواج دانشجویی خبر داد 
و خاطر نشان کرد: با قدم برداشتن در راه 
ترویج سنت حسنه ازدواج نه تنها باعث 
تسهیل در ازدواج جوانان شده ایم بلکه 

مطرح شده که در این روز بانوان اقدام 
به کشف حجاب می کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه در آستانه والدت حضرت فاطمه  
زهرا)س( اقدام به برگزاری نمایشگاه 

از وقوع بسیاری از آسیب هایی که گریبان 
گیر جوانان مجرد امروزی است جلوگیری 

کرده ایم.  
وی افزود: اردوی مشهد مقدس برای 
زوجین و آموزش مهارت های زندگی از 
برنامه های جانبی جشن ازدواج دانشجویی 

می باشد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
فعالیت های  وضعیت  از  گزارشی  ارائه 
سال  ابتدای  از  گفت:  دانشگاه  فرهنگی 
96 تاکنون 924 برنامه متنوع فرهنگی در 

دانشگاه اجرا شده است.
وی با اشاره به برنامه های اجرا شده 
در دهه فجر عنوان کرد: امسال بیش از 

کردیم،  دانشگاه  در  عفاف  و  حجاب 
برای  دشمنان  متاسفانه  کرد:  تصریح 
دانشگاه ها نیز برنامه ریزی کرده اند، 
ولی ما اجازه نخواهیم داد سنت های 

غلط غربی در دانشگاه ها ترویج یابد.
وی با بیان اینکه حجاب و عفاف 
است،  بوده  تاریخ  طول  در  همواره 
گفت: ظاهر انسان، ارزش و شخصیت 
انسان را نشان می دهد و بویژه ارزش 
و شخصیت یک زن با حجاب و عفاف 

نشان داده می شود.
از  نمایشگاه  این  در  است  گفتنی 
محصوالت  اهدای  با  حاضر  بانوان 

فرهنگی عفاف و حجاب تقدیر شد.
نمایشگاه  این  است  ذکر  شایان 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 
اسفند در محل سالن نمایشگاهی خانه 
فرهنگ دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.

47 برنامه متنوع فرهنگی در ارتباط با دهه 
مبارک فجر در دانشکده ها برگزار شد که 
ادبیات و  دانشکده  زیباسازی،  در بخش 
علوم انسانی و دانشکده فنی و مهندسی 
به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب 

کردند.
وی اضافه کرد: همچنین در بخش 
برنامه ای دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
مقام اول را بدست آورد و دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی و دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی به طور مشترک مقام دوم را 

کسب کردند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: در بین دانشکده های 
دانشکده  ای  برنامه  در بخش  اقماری و 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان و دانشکده 
کشاورزی مشگین شهر به ترتیب مقام های 

اول و دوم را به دست آوردند.
فنی اصل از کسب 72 افتخار منطقه ای 
و کشوری در طول سال 96 خبر داد و عنوان 
کرد: کمیته ارزیابی مناسبت های فرهنگی در 

دانشکده ها تشکیل شده است.  
در  برتر  های  دانشکده  از  پایان  در 
برنامه های دهه فجر، روسا و  برگزاری 
مشاوران فرهنگی دانشکده ها تجلیل به 

عمل آمد.

انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 به عنوان نایب رئیس اتحادیه دانشگاه های آسیای میانه

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

اجازه نخواهیم داد سنت های غلط غربی در دانشگاه ها ترویج یابد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 فرهنگ یکی از محورهای دانشگاه است
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آموزش، 
الزامات  از  پذیری  جامعه  و  پژوهش 

اساسی دانشگاه ها است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  نشست  در  مصری  ترحم  دکتر 
دانشگاه محقق  علمی  هیات  اعضای 
اردبیلی با بیان اینکه عملکرد امروز ما                                                     
و  معاونان  های  فعالیت  بندی  جمع 
معاونت  این  فعلی  و  سابق  مدیران 
و  پژوهش  آموزش،  گفت:  است، 
اساسی  الزامات  از  پذیری  جامعه 

دانشگاه ها است.
وی با تاکید بر ایفای نقش حرفه ای 
توسط اساتید، افزود: در عین اینکه اعتقاد 
به کار تیمی داریم، ولی باید استقالل رای 
داشته باشیم و به بیت المال، توسعه کشور، 
تحرک، پویایی و آزاد اندیشی حساسیت 

داشته باشیم.
مصری با بیان اینکه در خصوص 
تنظیم قراردادهای جدید پایان نامه ها 
اقدام شده است، تصریح کرد: سعی شده 
است تا حق التدریس پژوهشی نیز در 

سیستم گلستان اجرا شود.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 

ارزیابی  نظارت،  هیات  جلسه 
در  اردبیل  استان  کیفیت  تضمین  و 
خصوص برخی واحدهای دانشگاه پیام 
نور، آموزشکده  های فنی و حرفه ای و 
دانشگاه آزاد اسالمی استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی و رئیس هیات نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل 
در این جلسه گفت: انجام  بازدید های 
منظم و مستمر از واحدها و مراکز آموزش 
عالی استان باعث تقویت مراکز آموزش 

عالی خواهد شد.
وی افزود: به منظور تشویق موسسات 
و مراکز برتر آموزش عالی استان، هیات 
نظارت استان با توجه به شاخص های 
ارزیابی، اقدام به معرفی مراکز برتر هرکدام 

اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بر  اردبیل  استانداری  منابع  توسعه  و 
استانی روی                    لزوم تمرکز پژوهش های 
نیازهای  و  گذاری  سرمایه  های  بحث 

دیگر استان تاکید کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر بهمن حسین زاده در پنجمین جلسه 
پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
فناوری و نوآوری استان اردبیل بر لزوم کار 
علمی و تحقیقاتی روی بحث های سرمایه 
گذاری و توسعه ای استان اردبیل از قبیل  
اولویت های سرمایه گذاری در گردشگری 
و توسعه اشتغال در صنعت، کشاورزی و 

آسیب های اجتماعی تاکید کرد. 

ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
داد: در خصوص تنظیم پایان نامه ها و                   
رساله ها نیز از چهار ماه گذشته روی آنها 
کار می شود تا ایرادات برطرف شود که 
فرم  آموزشی  اخیر شورای  طی جلسه 
نهایی آن مورد تصویب قرار گرفته است 
و از سال آتی کلیه پایان نامه ها در قطع 

وزیری و به صورت کتابی خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالیت های ما در این 
مدت به نحوی بوده که تالش کردیم 
مراجعات حضوری را به حداقل برسانیم 
این  با  مرتبط  های  فرم  های  کلیه  و 
بارگذاری  دانشگاه  سایت  در  معاونت 

شده است.

از زیر نظام  های آموزش عالی خواهد نمود.
هیات  دبیر  میرزائی  فرزاد  دکتر 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش 
عالی استان اردبیل نیز ضمن قدردانی از 
کارگروه  های نظارت و ارزیابی، نظرات 

دهی      جهت  لزوم  به  اشاره  با  وی 
استفاده  استان،  در  پژوهشی  های  طرح 
دانشگاهی  مراکز  های  قابلیت  از  بهینه 

مصری با بیان اینکه دانشگاه محقق 
نفر  هزار   11 حدود  دارای  اردبیلی 
دانشجو است، خاطرنشان کرد: همچنین 
این دانشگاه دارای 376 نفر عضو هیات 
نفر  تعداد 32  این  از  که  است  علمی 
نفر  دانشیار، 202  نفر  استادتمام، 116 

استادیار و 26 نفر مربی هستند.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه شاخص نسبت دانشجو به استاد در 
این دانشگاه متناسب است، ادامه داد: در 
حال حاضر با رشد 127 درصدی اعضای 
هیات علمی نسبت به چهار سال گذشته 

مواجه هستیم.

کارگروه  های مربوط به زیر نظام  های 
دانشگاه پیام نور، آموزشکده های فنی و 
حرفه ای و دانشگاه آزاد اسالمی استان 
هیئت  اعضای  اطالع  را جهت  اردبیل 

نظارت استانی مطرح نمود.

و  اجرایی  های  دستگاه  توسط  استان 
یک  اختصاص  و  تولیدی  واحدهای 
درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به 

خصوص  در  اینکه  بیان  با  وی 
جذب دانشجو در رشته های مختلف 
انجام  پذیری  انعطاف  امکان  حد  تا 
بخش  در خصوص  افزود:  شود،  می 
تعداد  نیز  مجازی  های  آموزش 
توجهی  قابل  میزان  به  دانشجویان 

افزایش داشته است.
مصری گفت: از سال 1392 تا 1396 
در مقاطع تحصیالت تکمیلی 40 الی 70 
این  افزایش ظرفیت داشتیم که  درصد 
افزایش در راستای گسترش تحصیالت 
تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

بوده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه این 
معاونت سه تفاهم نامه با ادارات بورس، 
فنی و حرفه ای و میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری منعقد کرده است، 
افزود: همچنین در سالجاری 15 نفر از 
دانشجویان این دانشگاه در المپیاد علمی 
کشوری رتبه آورده اند که شش نفر از 

آنها جزو ممتازین هستند.
نشست  این  در  شود  می  یادآور 
هیات  اعضای  و  ها  دانشکده  روسای 
علمی حاضر مسائل و مشکالت خود 
را مطرح کرده و مدیران حوزه معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی ضمن 
ارائه گزارش از عملکرد خود، به مسائل 

مطروحه پاسخ دادند.

در ادامه هیات استانی در خصوص 
هر کدام از زیر نظام  ها نظر نهایی خود 
را اعالم کرده و تصمیم گرفته شد که 
آموزشکده  های  التدریس  حق   اساتید 
اساتید                                   همانند  نیز  حرفه  ای  و  فنی 
حق التدریس دانشگاه پیام نور و دانشگاه 
آزاد اسالمی مصاحبه علمی و عمومی 
نتایج                                                                گردید  مقرر  همچنین  شوند. 
مرکز  به  ج  فرم  قالب  در  بررسی  ها 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش 
عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و 

مراکز متبوع ارسال گردد.
گفتنی است در این جلسه وضعیت 
5 واحد دانشگاه پیام نور استان و 2 مرکز 
آموزشکده فنی و حرفه  ای استان و 4 
واحد دانشگاه آزاد اسالمی استان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

امر پژوهش و فناوری را خواستار شد.
کارگروه  دبیر  نریمانی  محمد  دکتر 
تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و 
نوآوری استان اردبیل نیز ضمن تشریح 
اولویت های  بررسی  فرایند دریافت و 
در  اجرایی  های  دستگاه  پژوهشی 
 66 تعداد  کرد:  خاطرنشان   ،96 سال 
پروپوزال از محققین استانی دریافت و 
در سازمان های مربوطه بررسی شده و 
29 پروپوزال مصوب در سامانه سمات 

ثبت می شود.
گفتنی است: در ادامه، اعضای حاضر 
در کارگروه به ارائه نظرات خود پیرامون 

دستورات جلسه پرداختند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی:

آموزش، پژوهش و جامعه پذیری از الزامات اساسی دانشگاه ها است

برگزاری جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل
 با محوریت واحدهای دانشگاه پیام نور، آموزشکده های فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسالمی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل:
لزوم تمرکز پژوهش های استانی بر بحث های سرمایه گذاری و نیازهای دیگر استان اردبیل

مدیر پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

مجله علمی- پژوهشی فناوری های 
پیشرفته در ورزش مجوز انتشار 

دریافت کرد

مدیر پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی از دریافت مجوز 
انتشار مجله علمی- پژوهشی فناوری های پیشرفته در 

ورزش در این دانشگاه خبر داد.
یوسف  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
های  فناوری  مجله  افزود:  خبر  این  اعالم  با  عباسپور 
 Journal of Advanced Sport پیشرفته در ورزش
Technology به مدیر مسئولی دکتر فرزاد نوبخت و 

سردبیری دکتر عباس معمارباشی منتشر خواهد شد.
وی با بیان اینکه صاحب امتیاز این مجله دانشگاه محقق 
اردبیلی است، اضافه کرد: این مجله علمی- پژوهشی به 
صورت فصلنامه، در زمینه تربیت بدنی به زبان انگلیسی و 

الکترونیکی- چاپی منتشر می شود.
عباسپور با اشاره به اهداف و چشم اندازهای این مجله 
ادامه داد: ارتباط صنعت ورزش با فناوری های دانش بنیان 
و رشته های مهندسی، توسعه فعالیت های ورزشی با 
استفاده از فناوری های روز دنیا، انتشار مقاالت و یافته های 
پژوهشی داخلی و خارجی در مجامع بین المللی و ایجاد 
رویدادهای فناوری ورزش با رویکرد کاربردی در ایران و 
کشورهای دیگر از جمله مهمترین اهداف این مجله هستند.

برگزاری  نمایشگاه کتاب 
آذربایجان در دانشگاه

 محقق اردبیلی

 نمایشگاه کتاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق 
اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
آغازبکار این نمایشگاه با بیان اینکه بحث زبان مادری دارای 
ارزش است و باید در حفظ آن تالش کنیم، گفت: ما در 
عین حالیکه زیر پرچم واحد جمهوری اسالمی ایران زندگی 
می کنیم، باید برای زنده نگه داشتن زبان مادری خود نیز 

تالش کنیم.
وی با اشاره به فعالیت های کانون فرهنگی خطائی 
دانشگاه در این زمینه، افزود: تا جایی که این کانون به صورت 
سالم، جدی و دقیق بتواند این موضوع را به صورت علمی 

پیش ببرد، مورد حمایت ما است.
فنی اصل با بیان اینکه در این نمایشگاه حدود 2 هزار 
عنوان کتاب از ناشران مختلف از شهرهای اردبیل، ارومیه، 
تبریز و تهران عرضه شده بود، ادامه داد: کتب ارائه شده در این 
نمایشگاه، در موضوعات داستان، فلسفه، تاریخ و ادبیات بود.

گفتنی است این نمایشگاه از پنجم لغایت شانزدهم 
اسفندماه سالجاری در محل سالن نمایشگاهی کتابخانه 
مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی پذیرای 

بازدیدکنندگان بود.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
دانشگاه های اردبیل وظیفه دارند 

در کنار علم به تاریخ و مدنیت 
خدمت کنند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاه های اردبیل 
وظیفه دارند در کنار علم به تاریخ و مدنیت خدمت کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز صادقی 
در همایش بین المللی »اسالم، باریش ماهنیسی« در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دانشگاه های اردبیل وظیفه دارند ضمن 
ترویج و دستیابی به تکنولوژی های روز، در عرصه  های 
دینی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر فعالیت جدی داشته 
باشند تا در کنار علم به طور عمده به تاریخ و مدنیت خدمت 

کنند.
و  آذربایجان  جنگ  تاریخچه  به  اشاره  ضمن  وی 
ارمنستان، افزود: هرکسی اطالعی در این زمینه نداشته باشد 

با نگاه به تاریخ می تواند به راحتی به عمق فاجعه پی ببرد.
صادقی برگزاری این چنین همایش هایی را به نوعی 
برای  باید  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  ها  واقعیت  یادآوری 
جلوگیری از فراموشی واقعیت ها تمام تالش خود را بکنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه ما در جنگ 
قره باغ وظیفه روشنگری داریم و از حق و حقیقت دفاع 
خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در همه احوال ما از حقیقت 

حمایت می  کنیم.
وی با اشاره به شهدای خوجالی، گفت: طبق آمار غیر 
رسمی بیش از یک هزار شهید و طبق آمار رسمی 613 شهید 

خوجالی در تاریخ به ثبت رسیده است.
و  همایش  در  حاضر  اساتید  ادامه  در  است  گفتنی 
میهمانانی از کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه به ارائه 
نقطه نظرات خود پیرامون موضوع »مبارزه با افراط گرایی 
و خشونت با تاکید بر قتل عام و فاجعه خوجالی« پرداختند.

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس 
شورای فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت؛

انتصاب عضو  هیأت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان عضو شورای 

فرهنگ عمومی استان اردبیل

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، دکتر مریم سلطانی از 
اعضای هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عضویت در 

شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی 
دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، دکتر مریم سلطانی از 
اعضای هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عضویت در 

شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل منصوب شد.
در بخش هایی از حکم دکتر مریم سلطانی آمده است: به 
استناد بند 22 ماده 2 آئین نامه شورای فرهنگ عمومی استان، 
انقالب  مصوب جلسه 5۸1 مورخ ۸5.1.29 شورای عالی 
فرهنگی، به موجب این حکم، به عنوان »شخصیت فرهنگی 
عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل« منصوب می 
شوید. جدیت و تالش سرکارعالی در هماهنگی و هم افزایی 
بین اعضای شورا و تحقق هر چه سریع تر وظایف شورای 
فرهنگ عمومی استان موثر خواهد بود. امید است با استعانت از 
خداوند متعال در عرصه راهبردی فرهنگ عمومی با بهره گیری 

از ظرفیت های آن استان، موفق و موید باشید.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: توجه ویژه به اردوهای راهیان نور 

جزو مسائل مهم فرهنگی جامعه است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر محمد نریمانی در مراسم بدرقه دومین 
کاروان راهیان نور دانشجویی استان اردبیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اهمیت 
اردوهای  گفت:  کشور،  در  نور  راهیان 
راهیان نور عامل مهمی در جهت گسترش 

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستند.
پاسداشت  را  اردوها  این  وی هدف 
خاطره  و  یاد  مقدس،  دفاع  های  ارزش 
شهدا، اخالص، روحیه جهادی و انتقال 
این ارزش ها به نسل جدید عنوان کرد و 
افزود: اعزام کاروان راهیان نور و اهمیت آن 
به  ویژه برای جوانان جزو الزامات فرهنگی 
می باشد؛ چرا که دانشجویان را با فرهنگ 

دفاع مقدس و شهدا بیشتر آشنا می  کند.
نریمانی ضمن بیان اهمیت آگاه سازی 
و  ایثار  فرهنگ  با  و جوانان  دانشجویان 
شهادت، تصریح کرد: اگر دانشجویان از 
االن با فرهنگ جهاد و ایثار در راه آب و 
خاک و انقالب آشنا شوند، این موضوع 
موجب اثرات مطلوب در تکامل عقاید و 
پیشرفت تربیتی و آموزشی در آنان خواهد 

شد.

اساتید،  رئیسه،  هیات  حضور  با 
محقق  دانشگاه  دانشجویان  و  کارمندان 
محوطه  در  درختکاری  مراسم  اردبیلی، 

دانشگاه انجام شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم 
با بیان اینکه درختکاری جزو بزرگترین                          
سنت های حسنه الهی است، گفت: این 
عمل بزرگترین سنت جاریه بوده و برای 

انسان بزرگترین باقیات الصالحات است.
وی با بیان اینکه درختکاری عالوه بر 
اینکه برای خود انسان سود دارد، دیگران 
نیز از سود آن بهره مند می شوند، افزود: با 
این وجود، ثواب اصلی برای کسی است 

که درخت را کاشته است.
حسنی با تاکید بر اینکه برای حفظ 
منابع طبیعی و زیباسازی طبیعت باید به 
صورت فردی تالش کنیم، تصریح کرد: 
به  را  شادابی  و  صمیمت  صفا،  درخت 

طبیعت باز می گرداند.

رئیس گروه همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی از حضور 
معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز 

ترکیه در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور  از  ابراهیم  آل  تقی  محمد  دکتر 
معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز 
ترکیه در دانشگاه محقق اردبیلی و دیدار 
با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد 
گفت: این سفر به جهت آشنایی با دانشگاه 
محقق اردبیلی و رایزنی های علمی و بین 

المللی صورت گرفته است.
وی افزود: همچنین جهت عملیاتی 
نمودن توافق بین دو دانشگاه مقرر شد در 
انتهای فروردین ماه همکاران و دانشجویانی 

عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه دانشجویان حاضر در این جمع در 
یک فرصت طالیی به نام راهیان نور قرار 
گرفته اند، گفت: هدف و منش شهدای 
دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ شهدای 
کربال بود، پس زیارت شهدای دفاع مقدس 

کمتر از زیارت شهدای کربال نیست.
وی با بیان اینکه شهدا برای حمایت و 
دفاع از اسالم ناب محمدی در جبهه های 
جنگ حضور یافتند، افزود: این حضور 
رزمندگان به منظور حفظ شعار استقالل، 

مقام معظم  نمایندگی  نهاد   مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی همچنین 
در خصوص تالش دانشگاهیان برای زیبا 
نگه داشتن محیط دانشگاه با کاشت درخت 

و گل تاکید کرد.
دکتر مهرداد محرم زاده معاون اداری، 
محقق  دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی 
اردبیلی نیز با بیان اینکه یکی از فعالیت های 
ارزشمند در اواخر دولت یازدهم و اوایل 
دولت دوازدهم در وزارت علوم، تحقیقات 

که در حوزه قفقاز فعالیت می کنند در 
فستیوالی در دانشگاه قفقاز و با هزینه این 

دانشگاه شرکت نمایند.
آل ابراهیم با اشاره به رایزنی رئیس و 
تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی با معاون و رئیس 
بین الملل دانشگاه قفقاز ترکیه، خاطرنشان 
یا دانشجویانی که تمایل  کرد: همکاران 
داشته باشند در این دانشگاه پروژه مشترک 
داشته باشند؛ نه تنها در حوزه قفقاز، بلکه در 
سایر رشته های این دانشگاه می توانند به 
صورت مشترک با دانشگاه محقق اردبیلی 
فعالیت نمایند و مقرر شد دانشگاه قفقاز 
تاحد امکان به صورت مادی و معنوی از 

پروژه های مشترک حمایت کند.

آزادی، جمهوری اسالمی و پیشرفت و 
تکامل نظام بود.

حسنی رسیدن به پیشرفت و آرمان 
و  عنوان  شهدا  اهداف  از  را  دینی  های 
تصریح کرد: آینده کشور از آن دانشجویان 
و جوانان است و حاضران در این جمع 

ادامه دهنده راه شهدا هستند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی به داشتن 
تقوای دینی، سیاسی و بصیرت تاکید کرد و 
گفت: دانشجویان به عنوان سفیران انقالب 

و راهیان نور در این سفر هستند.
سرهنگ شکر عبدی معاون هماهنگ 

دانشگاه  موضوع  به  پرداختن  فناوری  و 
سبز بود، گفت: دانشگاه سبز در دو بعد 
محوریت پیدا کرده است. اول اینکه توسعه 
فضای سبز و کاهش مواد زائد حاصل از 
بایر بودن زمین و همچنین تلطیف هوا، 
از                                                        یکی  دوم  و  دانشگاه  سیمای  و  فضا 
شاخص هایی که رنکینگ دانشگاه ها را 
افزایش می دهد، توجه به آیتم های دانشگاه 

سبز است.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 

کننده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل 
نیز با بیان اینکه سفر راهیان نور به منظور 
آشنایی دانشجویان با مناطق عملیاتی و 
یادمان های شهدا انجام می شود، گفت: 
یکی از توطئه هایی که استکبار برای مهار 
انقالب انجام داد، تحمیل هشت سال جنگ 

نابرابر برای انقالب اسالمی بود.
دوران  در  اینکه  بیان  با  وی 
در                                                                جوانان  از  بسیاری  مقدس  دفاع 
جبهه های حق علیه باطل حضور یافته و 
از آرمان ها و کیان نظام مقدس جمهوری 
طبق  افزود:  کردند،  دفاع  ایران  اسالمی 
های  کاروان  رهبری  معظم  مقام  تعبیر 
راهیان نور فناوری استخراج معادن طال 

هستند.
عبدی با تاکید به ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، گفت: باید تالش کنیم این فرهنگ 
از بین نرود و نسل های بعدی انقالب نیز 
با ایثارگری ها و جانفشانی های شهدای 
گرانقدر آشنا شوند و عهد و پیمانی با شهدا 

ببندند.
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت 
اظهارامیدواری  اردبیل  استان  عباس)ع( 
کرد: دانشجویان به عنوان سفیران الیق و 
شایسته، فرهنگ ایثار و شهادت را به جامعه 

انتقال دهند.

از لحاظ رتبه بندی دانشگاه های سبز کشور 
رتبه ای نداشت، افزود: خوشبختانه با تدابیر 
دانشگاه،  مختلف  های  حوزه  همکاران 
در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه ها که 
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاونت  توسط 
منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
اعالم شده است، دانشگاه محقق اردبیلی 
در رتبه 32 دانشگاه های کالن کشور قرار 
دارد و این رتبه نشان می دهد که دانشگاه 
در عرض یک سال از چند دانشگاه کالن 

کشور در رتبه باالتری قرار دارد.
محرم زاده با بیان اینکه دانشگاه محقق 
دانشگاه  موضوع  خصوص  در  اردبیلی 
سبز حرکت خوبی داشته است، تصریح 
کرد: با تصویب هیات رئیسه دانشگاه، باغ 
ارگانیک در محوطه سایت غربی دانشگاه 
با مسئولیت دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی راه اندازی خواهد شد.
گفتنی است در ادامه تعدادی درخت 
مثمر توسط دانشگاهیان دانشگاه محقق 
اردبیلی در محوطه ساختمان شیخ صفی 

دانشگاه کاشته شد.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

توجه ویژه به اردوهای راهیان نور جزو مسائل مهم فرهنگی جامعه است

برگزاری مراسم روز درختکاری در دانشگاه محقق اردبیلی

حضور معاون و رئیس بین الملل دانشگاه قفقاز ترکیه در دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: رشد 
فعالیت های فرهنگی را مدیون فضای مناسبی 
هستیم که توسط دانشجویان و مدیران در 

دانشگاه حاکم شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی در اختتامیه دهمین جشنواره 
ملی حرکت ضمن تشکر از تالش های انجمن 
های علمی دانشجویی دانشگاه افزود: روحیه 
آزادی، رعایت احترام متقابل و ایجاد فضای با 
نشاط در دانشگاه باعث ارتباط خوب و موثر 

بین دانشجویان و مدیران دانشگاه شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از رشد 
فعالیت های فرهنگی و دانشجویی نسبت به 
سال های اخیر خبر داد و گفت: امسال 6 مقام 
کشوری در المپیاد علمی دانشجویی کشور، 3 
مقام کشوری در دهمین جشنواره ملی حرکت 
و 5 مقام کشوری در سی و دومین جشنواره 
سراسری قرآن و عترت دانشجویان سراسر 
محقق  دانشگاه  دانشجویان  توسط  کشور 

اردبیلی کسب شده است.
توجه  ضرورت  بر  تأکید  با  صادقی 
داشت:  اظهار  ها،  دانشگاه  در  فرهنگ  به 
خوشبختانه دانشگاه ما دانشگاهی است که 

فرهنگ و مدنیت در آن نهادینه شده است.
اجتماعی  امور  مدیرکل  شفیعی  شفیع 
اینکه  بیان  با  اردبیل  استانداری  فرهنگی  و 

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به  اردبیل  استان  گردشگری  و  دستی 
ضرورت توجه به تاریخ آئین ها، جغرافیا 

و فرهنگ نوروز تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر کریم حاجی زاده در مراسم »بررسی 
اقوام  آئین و سنن عید نوروز در میان 
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  ایرانی« 
ضرورت توجه به تاریخ آئین ها، جغرافیا 

و فرهنگ نوروز تاکید کرد.
تاریخ           به  اشاره  با  زاده  حاجی 
و                   نوروز  گفت:  نوروز،  های  آئین 
آئین ها و آداب آن متکی به اندیشه های 
باستانی انسان های بسیار قدیمی تر از 

تاریخ مدون ایران است.
نوروز،  جغرافیای  به  اشاره  با  وی 
افزود: نوروز یک جغرافیای معین دارد 
و این جغرافیا میانه نیم کره شمالی کره 

زمین است.
اشاره  با  همچنین  زاده  حاجی 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: نگاه 
به فرزندان شهدا نباید شعارمحور باشد، به 
همین جهت ما به وعده های خود در قبال 

فرزندان شهدا پایبندیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی به مناسبت فرا رسیدن روز 
بزرگداشت شهدا در جلسه با فرزندان شهدا 
این  بیان  با  دانشگاه شاغل هستند،  در  که 
مطلب اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری 
برای دفاع از نظام و انقالب جانشان را در 
کف گرفتند و راهی جبهه های حق علیه 

باطل شدند.
وی با بیان اینکه شهدا در زمان جنگ 
صرفا به فکر دفاع از کشور بودند، تصریح 
کرد: کسی که جبهه نرفته و در آن شرایط و 

خوشبختانه از سه سال اخیر تاکنون رابطه 
دانشجویی  علمی  های  انجمن  با  خوبی 
دانشگاه محقق اردبیلی داشته ایم، افزود: این 
رابطه خوب را مدیون فضای سالمی هستیم 
که به لطف رئیس دانشگاه و دانشجویان عزیز 

در دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شده است.
وی افزود:خوشبختانه در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی تاکنون به همت انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی برنامه های 
خوبی داشتیم و ان شاءاهلل از این به بعد نیز 

خواهیم داشت.
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 

کرد:  تصریح  نوروز،  فرهنگ  به 
مرتبط  نوروز  با  مرتبط  های  آئین 
که  است  هایی  انسان  زندگی  با 
دامپروری  و  کشاورزی  اقتصاد  با 

زندگی می کنند.
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
با  اردبیل  استان  گردشگری  و  دستی 

فضا قرار نگرفته باشد، نمی تواند آن فضا و 
زمان و سختی هایش را درک کند.

استانداری اردبیل ضمن تشکر از فعالیت ها 
و برنامه هایی که انجمن علمی دانشجویی 
کرده  اجرا  تاکنون  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اند، خاطرنشان کرد: ما در حوزه دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی برای هرگونه کمک مالی 
و معنوی که از دستمان بربیاید در خدمتتان 

هستیم. 
دکتر فرشاد کیوان بهجو مدیر فرهنگی 
اردبیلی ضمن  دانشگاه محقق  اجتماعی  و 
ارائه گزارشی از وضعیت انجمن های علمی 
دانشگاه گفت: 55 انجمن علمی در دانشگاه 
فعالیت می کنند که به طور مستقیم با مشارکت 

بیان اینکه نوروز اساسا مربوط به جامعه 
جامعه  داد:  ادامه  است،  کشاورزی 
کشاورزی باورهای اسطوره ای به این 
آئین دارند و جامعه شهری آنرا به عنوان 

یک عادت می بینند.
معنوی  ارتباط  به  اشاره  با  وی 
نوروز با اندیشه های انقالب اسالمی، 

صادقی اضافه کرد: حضور فرزندان شهدا 
در دانشگاه سبب می شود که همیشه و در 

بیش از 20 درصد از جامعه دانشجویی و بیش 
از 30 درصد جامعه اساتید دانشگاه همراه 

است. 
وی با اشاره به وجود فضایی سالم و 
رقابتی در دانشگاه افزود: این فضا باعث شده 
است تا وضعیت برنامه های انجمن های 
علمی از حالت کمی به حالت کیفی تبدیل 

گردد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر 
محقق اردبیلی از برگزاری 936 برنامه متنوع 
فرهنگی از ابتدای سال 96 تاکنون خبر داد 
و اظهار داشت: از کل برنامه های اجرا شده 
در دانشگاه 312 برنامه مربوط به انجمن های 

علمی می باشد. 
افتخارات  کل  از  افزود:  بهجو  کیوان 
کسب شده کشوری و منطقه ای در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی، 32 افتخار کشوری و 
منطقه ای توسط انجمن های علمی دانشگاه 

کسب شده است.  
در ادامه دبیر دبیران سابق انجمن های 
علمی و سخنگوی مجمع دبیران انجمن های 
علمی به بیان مشکالت و پیشنهادات خود 

پرداختند.
در پایان از مقام آورندگان دانشگاهی و 
کشوری انجمن های علمی دانشجویی تجلیل 

به عمل آمد.

نوروز  های  آئین  کرد:  خاطرنشان 
ارزشمند  یادگاران  از  یکی  عنوان  به 
قدسی  امر  تماما یک  باستان،  ایرانیان 

تلقی می شد نه عادت.
حاجی زاده جشن و عید را رابطه 
فهم ایرانیان باستان و ایرانیان مسلمان از 
آئین های نوروز عنوان کرد و گفت: کلمه 
نوروز در فهم اسالمی و ایرانی نو شدن 
معارف و معرفت های ما نسبت به هستی 

است.
رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با اشاره به فلسفه وجودی 
نوروز، گفت: نوروز این میراث معنوی و 
باستانی باهم ترکیب شده است و با دعای 
»یا مقلب القلوب ...« شروع می شود و 

ترکیبی از معنویت و تاریخ است.
گفتنی است در ادامه مراسم سنتی 
»تکم گردانی« در سالن بصیرت دانشگاه 

اجرا شد.

همه حال به یاد شهدا و ایثارگری های آنها 
باشیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
اینکه مدیون شهدا و ایثارگران هستیم، ادامه 
داد: باید در هر مسئولیتی که باشیم، ادامه 
دهنده راه شهدا و دنبال کننده آرمان های 

انها باشیم.
وی با اشاره به اینکه تالش ما بر این 
است که حق و حقوق فرزندان شهدا را به 
موقع پرداخت کنیم، گفت: باید مشکالت 
آنها  رفع  برای  و  شنیده  را  شهدا  فرزندان 

برنامه ریزی کرد.
یادآور می شود که در این جلسه از 6 فرزند 
شهید که در دانشگاه محقق اردبیلی شاغل هستند 

با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رشد فعالیت های فرهنگی را مدیون فضای مناسبی هستیم که در دانشگاه حاکم است

  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل مطرح کرد: 

ضرورت توجه به تاریخ آئین ها، جغرافیا و فرهنگ نوروز

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور 

صورت گرفت؛

انتصاب رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان 

عضو شورای فرهنگ 
عمومی استان اردبیل

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان نماینده روسای دانشگاه های استان به 
عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی 
دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور، دکتر گودرز صادقی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان نماینده روسای 
دانشگاه های استان به عضویت در شورای فرهنگ عمومی 

استان اردبیل منصوب شد.
در بخش هایی از حکم دکتر گودرز صادقی آمده 
است: به استناد بند 6 ماده 2 آئین نامه شورای فرهنگ 
عمومی استان، مصوب جلسه 5۸1 مورخ ۸5.1.29 شورای 
عالی انقالب فرهنگی، به موجب این حکم، به عنوان 
»عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل« منصوب 
می شوید. جدیت و تالش جنابعالی در هماهنگی و هم 
افزایی بین اعضای شورا و تحقق هر چه سریع تر وظایف 
شورای فرهنگ عمومی استان موثر خواهد بود. امید است 
با استعانت از خداوند متعال در عرصه راهبردی فرهنگ 
عمومی با بهره گیری از ظرفیت های آن استان، موفق و 

موید باشید.

برگزاری جشن میالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( در دانشگاه محقق اردبیلی

جشن میالد حضرت فاطمه زهرا)س( در دانشگاه محقق 
اردبیلی برگزار شد.

االسالم  حجت  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی در این جشن گفت: در دنیا 
شخصیت و چهره ای که مثل مادر و والدین برای ما توصیه 

شود، وجود ندارد.
وی با بیان اینکه طبق فرمایش امام خمینی)ره(، »مرد از 
دامن زن به معراج می رود«، افزود: یک زن که شوهر خود را 

برای اطاعت از خدا هدایت کند، بهترین زن است.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه افتخار می کنیم یکی از بهترین 
روزهای تاریخ بشر که سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا)س( 
افزود:  است،  نامیده شده  زن  و  مادر  روز  عنوان  به  است، 
بانوان قشر زحمتکش و تاثیرگذار جامعه هستند ولی متاسفانه 

اثرگذاری بانوان در جامعه به اندازه زحمتشان دیده نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید نظام اسالمی جایگاه شایسته 
بانوان را مشخص کرده و آنرا حفظ نماید، ادامه داد: بانوان 

بسیجی دانشگاه به عنوان الگویی در جامعه هستند.
گفتنی است در ادامه از دو نفر از بانوان شاغل در دانشگاه 

محقق اردبیلی به عنوان مادران نمونه تجلیل شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
نگاه به فرزندان شهدا نباید شعارمحور باشد
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نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی به ضرورت 
گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری 
های  آسیب  از  پیشگیری  راستای  در 
اجتماعی در دانشگاه ها و دستگاه های 

اجرایی استان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهندس صدیف بدری در مراسم افتتاح 
نمایشگاه پوستر و کاریکاتور آسیب های 
اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه فعالیت فرهنگی در زمینه هنر اقدام 
بسیار مناسب است که با حرکت جدی 
دانشگاه محقق اردبیلی و با مشارکت 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری 
و حوزه هنری آغاز شده است، افزود: 
امیدواریم چنین فعالیت هایی در سایر 
دستگاه های اجرایی استان نیز گسترش 

یابد.
وی با بیان اینکه هنر و تخصص 
شناسایی،  برای  تواند  می  فرهنگی 
آسیب های  از  پیشگیری  و  معرفی 
اجتماعی بهترین ابزار باشد، گفت: باید 
صورت  به  را  اجتماعی  های  آسیب 
چاره  آنها  برای  و  کنیم  رصد  واقعی 
صورت  به  اگر  چراکه  بیندیشیم؛  ای 
عملیاتی برای آنها چاره اندیشی نشود، 
مشابه آتش زیر خاکستر عمل خواهد 
کرد و ممکن است جامعه را از لحاظ 

فرهنگی به پوچی بکشاند.
بدری با اشاره به دغدغه های مقام 
معظم رهبری در این زمینه، ادامه داد: 

محقق  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
اردبیلی گفت: بانوان پژوهش های خود 
را به سمت پژوهش های کاربردی سوق 

دهند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمد نریمانی در اولین جشنواره 
فناور  و  پژوهشگر  بانوان  از  تجلیل 
برگزیده استان اردبیل در دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه تحقیق انسان را برنامه 
ریز بار می آورد، گفت: عامل فرسودگی 
ولی  است،  یکنواختی  بحث  انسان 
پژوهش دارای لذت است؛ چرا که ما را 

از یکنواختی خارج می کند.
برگزیده  بانوان  اینکه  بیان  با  وی 
های  پژوهش  با  جشنواره  این  در 
خودشان حرف های نویی زدند، افزود: 
پژوهشگران در تمامی سطوح به راحتی 

ارتقا پیدا می کنند.
نریمانی با تاکید بر اینکه بانوان تالش 
کنند تا پژوهش های خود را به سمت 
دهند،  سوق  کاربردی  های  پژوهش 
دانشگاه  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
های ما دانشگاه های نسل چهارم هستند؛ 
بدین ترتیب که دانشگاه ها باید با جامعه و 
دستگاه های اجرایی ارتباط تنگانگ داشته 
باشند تا در عرصه علم و عمل یافته های 
دستگاه های اجرایی قرار دهند و مدیران 
تصمیمات خود را مبتنی بر پژوهش های 

کاربردی دانشگاهی بگیرند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه برگزاری این 
جشنواره دی ماه سالجاری در کارگروه 
بانوان و خانواده استانداری مصوب شد 
تا این جشنواره همه ساله به مناسبت روز 
زن برگزار شود، ادامه داد: بعد از تصویب 

این دغدغه ها به ما مسئوالن نیز هشدار 
می دهد تا در این زمینه به صورت جدی، 

عملیاتی، علمی و فنی برنامه ریزی کنیم.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی گفت: این 
نمایشگاه به حوزه آسیب های اجتماعی 
فضای مجازی پرداخته است، در عین 
حال باید با مدیریت صحیح از جنبه های 

مثبت فضای مجازی استفاده کنیم.
راستا  همین  در  کرد:  اضافه  وی 
در  فصلی  توسعه  ششم  برنامه  در 
این خصوص لحاظ شده و عالوه بر 
شده  تکلیف  نیز  دولت  به  تصویب، 

است.
بدری با بیان اینکه در بودجه ساالنه 
نیز دستگاه ها موظف شده اند درصدی 
از بودجه خود را به موضوع فرهنگ، 
فعالیت های قرآنی، پژوهش، مطالعات 
و کتابخانی تخصیص دهند، ادامه داد: 

به تمامی دستگاه های اجرایی، دانشگاه 
ها و موسسات پژوهشی استان فراخوان 
زده شد و نهایتا 52 پرونده در دبیرخانه 

جشنواره دریافت شد.
وی گفت: این جشنواره در 5 گروه 
علمی برگزار شد و مقرر شده بود در هر 
بخش از سه نفر منتخب تجلیل شود، اما 
در برخی گروه ها، به دلیل فقدان شرکت 
کننده یا عدم کسب امتیازات الزم، تعداد 
تجلیل شوندگان کم شده و در نهایت از 

11 نفر تجلیل می شود.
محقق  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
این  برگزاری  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
جشنواره قطعا اثربخش و انگیزه بخش 
این  کرد:  اظهارامیدواری  بود،  خواهد 
رونق  با  آتی  های  سال  در  جشنواره 

بیشتری برگزار شود.
فریبا محمدلو مدیرکل امور بانوان 
و خانواده استانداری اردبیل نیز با بیان 
اینکه سال گذشته برنامه انتخاب بانوان 
نخبه استان برگزار شد که از 121 پرونده 
نخبه  بانوی  عنوان  به  نفر  دریافتی 22 
جشنواره  این  گفت:  شدند،  انتخاب 
نیز امسال برنامه ریزی شد و امیدواریم 
محقق  دانشگاه  در  آن  ثابت  دبیرخانه 
استانداری  بانوان  امور  دفتر  یا  اردبیلی 

تشکیل شود.
وی با بیان اینکه زنان در 40 سال 
گذشته توانسته اند در حوزه هایی که 
امکان فعالیت دارند، خودشان را نشان 

دیوان  نظارتی  ابزار  با  کنیم  می  سعی 
محاسبات، در خصوص تحقق بودجه 

نظارت کارشناسی داشته باشیم.
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه استان 
فرهنگی  های  مزیت  دارای  اردبیل 
بسیاری است، افزود: با توجه به اینکه 
نام این دانشگاه به نام محقق اردبیلی 
مزین شده است، سال آینده چهلمین 
سال تاسیس دانشگاه را جشن خواهیم 

گرفت.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه های 
محقق  دانشگاه  در  هنری  و  فرهنگی 
اردبیلی مورد حمایت مسئوالن دانشگاه 
است، افزود: به نوعی می توان گفت 
این دانشگاه محور فعالیت های فرهنگی 

استان است.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 

افزود:  بدرخشند،  خوبی  به  و  دهند 
زنان  مختلف  های  دهه  در  همچنین 
همگام با مردان در صحنه های مبارزه، 
پژوهش حضور  و  آموزش  سازندگی، 

داشته اند.
محمدلو با بیان اینکه ترغیب بانوان 
به انجام پژوهش از اهداف اصلی این 
حضور  کرد:  تصریح  بود،  جشنواره 
دستاوردهای  کسب  بر  عالوه  بانوان 
مهم در حوزه آموزش و پژوهش، زمینه 
ساز پیشرفت های فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی در سال های آتی خواهد بود.
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
اینکه  بر  تاکید  با  اردبیل  استانداری 
توسعه  در  مهمی  نقش  عالی  آموزش 
گفت:  است،  داشته  بانوان  توانمندی 
پذیرش بانوان در مقطع کارشناسی در 
دانشگاه های استان طی سال های اخیر 

این دانشگاه  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی 
از اولین دانشگاه هایی است که کانون 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی را 
کانون  این  گفت:  است،  داده  تشکیل 
همواره با سازمان های استانی مرتبط 

برنامه های مشترکی انجام می دهد.
با  کتابچه  دو  تاکنون  افزود:  وی 
منتشر  اجتماعی  های  آسیب  موضوع 
آموزشی  کارگاه   15 از  بیش  و  شده 

برگزار شده است.
اندازی  راه  به  اشاره  با  اصل  فنی 
فروشگاه های دانشجویی در دانشگاه، 
فرهنگی  مختلف  های  کالس  افزود: 
فرهنگی  کانون های  در  نیز  و هنری 
حال  در  دانشگاه  این  هنری  و 

برگزاریست.
هنری  حوزه  رئیس  رجبی  امیر 
برگزاری  به  اشاره  با  نیز  اردبیل  استان 
این نمایشگاه در دانشگاه محقق اردبیلی، 
تابلوی   40 نمایشگاه  این  در  گفت: 
پوستر و کاریکاتور در زمینه آسیب های 
اجتماعی از آثار هنرمندان استان به نمایش 

گذاشته شده است.
گفتنی است مهندس صدیف بدری 
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در 
مجلس شورای اسالمی در ادامه ضمن 
بازدید از نمایشگاه کتاب آذربایجان، با 
حضور در سلف غذاخوری دانشگاه، 
دانشجویان،  با  صمیمی  دیدار  ضمن 
وعده غذایی ناهار را همراه با دانشجویان 

صرف نمود.

رشد چشمگیری داشته است ولی در 
مقاطع باالتر شاهد رشدی نبوده ایم.

اجرای  کرد:  اظهارامیدواری  وی 
اینگونه جشنواره ها زمینه را برای حضور 
مدیریتی،  های  پست  در  بانوان  بیشتر 
تصمیم گیری و تصمیم سازی فراهم 

آورد.
بنیاد  رئیس  شایقی  حسین  دکتر 
به ضرورت  نیز  اردبیل  استان  نخبگان 
تکریم و تجلیل از بانوان در حوزه های 
مختلف تاکید کرد و گفت: الگوسازی از 
بانوان زمینه ساز رشد خانواده در زمینه 
فرهنگی و اجتماعی در کشور خواهد 

بود.
 وی با بیان اینکه با توجه به نیاز بانوان 
استان الگوسازی از بانوان سرآمد در حوزه 
انجام  آموزش و پژوهش سال گذشته 
شد، افزود: بنیاد نخبگان استان آمادگی 

فرهنگی،  دارد در حوزه های مختلف 
و  کشاورزی  پایه،  علوم  انسانی،  علوم 
فنی و مهندسی تسهیالت مادی و معنوی 

ارائه کند.
شایقی تصریح کرد: امروز به برکت 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
بانوان با حفظ ارزش های اسالمی در 
کارآفرینی  و  پژوهش  آموزش،  عرصه 

خوش درخشیده اند.
بهنام  والمسلمین  االسالم  حجت 
علیپور معاون نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
اشاره به اوصاف الهی بانوان، گفت: بانوان 
آرامش  مایه  که  اوصافی هستند  دارای 

است.
وی با بیان اینکه خداوند به بانوان 
نموده  عطا  را  کوثر  شاخص  صفت 
جامعه  زنان  برای  ما  اگر  افزود:  است، 
اسالمی ارزش واقعی قائل شویم و آنها 
را با زنان خارجی مقایسه نکنیم، قطعا به 
آسیب های اجتماعی در این حوزه دچار 

نخواهیم شد.
شفیع شفیعی مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری اردبیل نیز با بیان 
اینکه جامعه قدرتمند جامعه ای است 
که در آن علم، دانش و پژوهش محور 

تصمیم گیری، مش
ارکت اجتماعی باال و نهادهای مدنی 
قوی داشته باشد، افزود: تعالی انسان ها 
نتیجه توسعه علم، دانش، آگاهی و اندیشه 

است.
دچار  ما  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی  اجتماعی،  های  نابسامانی 
اکنون                             هم  گفت:  است،  اقتصادی  و 
آسیب های اجتماعی رو به رشد بوده و 
در برخی مناطق به بحران تبدیل شده است 

و به عبارتی حال جامعه ما خوب نیست.
وقت  اینکه  بیان  با  شفیعی 
اظهارنظرهای عامیانه گذشته است، افزود: 
در شرایط فعلی نیاز به علم، دانش، برنامه 
ریزی و تصمیم گیری بر اساس پژوهش 

الزم و ضروری است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اردبیل خاطرنشان کرد: میزان 
اعتماد اجتماعی، مشارکت و مسئولیت 
پذیری افراد جامعه کاهش یافته است و 

به مرز هشدار رسیده ایم. 
نیلوفر  ادامه دکتر  گفتنی است در 
مهری  و  اوغلی  رستم  زهرا  میکائیلی، 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  از  موالئی 
امیری  انسانی، دکتر ماندانا  گروه علوم 
محقق  دانشگاه  از  پیرهاشمی  مهسا  و 
اردبیلی در گروه علوم پایه، دکتر صغری 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  از  میرارشادی 
و مهندس ندا علی پسندی از اداره کل 
استاندارد استان اردبیل در گروه فنی و 
مهندسی، دکتر بیتا سهیلی مقدم از مرکز 
تحقیقات کشاورزی، مهندس رقیه مجد 
از سازمان جهاد کشاورزی و مهندس 
زهرا عابدی از دانشگاه محقق اردبیلی در 
گروه علوم کشاورزی و نوشین آزادپور 
از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گروه 
علوم پزشکی به عنوان برگزیدگان اولین 
جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و 
فناور برگزیده استان اردبیل معرفی شدند.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی:
محقق اردبیلی:

دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
در مسابقات والیبال و شطرنج 

منطقه 3 خوش درخشیدند

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
از درخشش دانشجویان این دانشگاه در مسابقات والیبال و 

شطرنج منطقه 3 خبر داد.
با روابط عمومی  دکتر غالمرضا احمدزاده در گفتگو 
دانشگاه با اعالم این خبر افزود: تیم والیبال آقایان دانشگاه محقق 
اردبیلی با غلبه بر رقیبان خود به فینال راه یافت و در فینال با 

شکست تیم قدرتمند ارومیه بر روی سکوی قهرمانی ایستاد.
وی با بیان اینکه تیم محقق اردبیلی با راهیابی به فینال 
مسابقات مجوز حضور در المپیاد کشوری را دریافت کرد، 
افزود: تیم ارومیه که متحمل شکست از تیم اردبیل در فینال 

این مسابقات شد، 5 دوره قهرمان المپیاد کشوری بوده است.
مدیرتربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی با 
اشاره موفقیت تیم های شطرنج دانشگاه در مسابقات منطقه 
3 دانشگاه های کشور ادامه داد: تیم مردان دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان دومی و تیم دختران نیز به عنوان سومی در این 
مسابقات رسیدند و گردن آویزهای نقره و برنز را برای دانشگاه 

محقق اردبیلی به ارمغان آوردند.
احمدزاده افزود: در بخش انفرادی بانوان هانیه سراج گل 
عناوین نفر دوم میز یک و نفر سوم بلیتس)برق آسا(، مهرناز 
سالم مقام سوم میز دو و مقام دوم مسابقه نیمه سریع و مقام دوم 
مسابقه برق آسا و فرزانه عزیزی مقام سوم  میز سه و فرشته 

رییسی مقام چهارم میز چهار را کسب کردند.
وی ادامه داد: در بخش انفرادی پسران، حامد بدلی مقام 
دوم میز یک، رضا امیری مقام دوم میز سه و مقام سوم مسابقه 
برق آسا و سعید محمدباقری مقام دوم میز چهار را کسب 

کردند.

ضرورت گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در راستای
 پیشگیری از آسیب های اجتماعی

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

بانوان پژوهش های خود را به سمت پژوهش های کاربردی سوق دهند
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طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری در امور بین الملل و رئیس 

مرکز همکاری های علمی بین المللی
 صورت گرفت؛

واگذاری ریاست 
»کارگروه ملی هماهنگی 
و پیگیری همکاری های 
علمی بین المللی با کشور 
گرجستان« به دانشگاه 

محقق اردبیلی

علوم،  وزیر  مقام  قائم  از سوی  طی حکمی 
تحقیقات و فناوری در امور بین الملل و رئیس 
المللی، ریاست  بین  مرکز همکاری های علمی 
»کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های 
علمی بین المللی با کشور گرجستان« به دانشگاه 

محقق اردبیلی واگذار شد.
طی  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
قائم  آملی  ساالر  حسین  دکتر  سوی  از  حکمی 
امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مقام 
علمی  های  همکاری  مرکز  رئیس  و  الملل  بین 
المللی، ریاست »کارگروه ملی هماهنگی و  بین 
پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور 
گرجستان« به دانشگاه محقق اردبیلی واگذار شد.

در بخش هایی از این حکم آمده است: 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر صادقی
رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی

های  همکاری  اهمیت  و  ضرورت  جایگاه 
ساختن  متبوع،  وزارت  در  المللی  بین  علمی 
ساختارهای نوینی را ضروری می سازد که بتواند 
هماهنگی  با  و  بوده  جدید  شرایط  پاسخگوی 
و تقسیم کار ملی از همه ظرفیت ها به بهترین 
آن  ویژه  اهتمام  به  توجه  با  نماید.  استفاده  نحو 
و  هماهنگی  ملی  »کارگروه  ریاست  دانشگاه، 
پیگیری همکاری های علمی بین المللی با کشور 
دانشگاه محقق  به  یه مدت دو سال  گرجستان« 
که  دارم  واثق  رجاء  شود.  می  واگذار  اردبیلی 
محقق  برای  دانشگاه  آن  تالش  و  ریزی  برنامه 
نمودن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل موقت 
کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی 
بین المللی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی 
های مراکز علمی و دانشگاهی با ایجاد هم افزایی 
از تحکیم  ای روشن  آینده  این ساختارها،  میان 
به  را  با کشور گرجستان  مربوط  همکاری های 
ارمغان خواهد آورد. از خداوند منان، توفیق بیشتر 
مقدس  نظام  اهداف  تحقق  در  را  عالی  جناب 
جمهوری اسالمی ایران به ویژه توسعه و تحکیم 

دیپلماسی علم و فناوری، مسالت دارم.

گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
در  تربیتی  و  فرهنگی  های  فعالیت  میزان 

دانشگاه محقق اردبیلی چشمگیر است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی در اولین همایش ملی چشم 
انداز تعلیم و تربیت و مشاوره در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: اگر همه علوم از جمله 
غیره  و  نانوتکنولوژی  فیزیک،  ریاضیات، 
وسیله باشند، گروهی از علوم در حوزه علوم 

انسانی نیز هدف هستند.
وی با بیان اینکه در استان اردبیل وقتی 
از آسیب های اجتماعی صحبت می شود، به 
مسائل روبنایی توجه می شود، گفت: در حال 
حاضر آمار مرگ ناشی از خودکشی بیشتر از 
مرگ ناشی از درگیری و خشونت های کالمی 

است.
صادقی با تاکید بر اینکه تربیت را باید 
در هر مقطع و سنی بپذیریم و خود را تافته 
جدابافته ندانیم، تصریح کرد: در همین راستا 
دانشگاه محقق اردبیلی سرشار از انسان های 
فرهیخته و صاحبنظر است و به این مهم به 
عنوان یک مزیت نسبی برای دانشگاه نگاه                 

می کنیم.
بیان  با  اردبیلی  رئیس دانشگاه محقق 
فرهنگی  محورهای  از  دانشگاه  این  اینکه 
استان اردبیل است، ادامه داد: میزان فعالیت 
های فرهنگی و تربیتی در دانشگاه به نوعی 
از میزان فعالیت های فرهنگی و تربیتی کل 

مجموعه های استان بیشتر است.
وی تاکید کرد: در دانشگاه محقق اردبیلی 
و  فرهنگی  سیاسی،  مسائل  در خصوص 
اجتماعی خود را ملزم می دانیم به وظایف 

خود عمل کنیم.
شفیع شفیعی مدیرکل امور اجتماعی 

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دین مبین اسالم به درختکاری توصیه کرده 

است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه انسان 
برگفته از خاک بوده و همین خاک یکی 
از نعمت های بزرگ الهی است، گفت: 
عظمت منابع طبیعی دارای قداست است 

که باید آنرا حفظ کنیم.
وی با اشاره به توصیه دین مبین اسالم 
افزود: درختکاری سنت  به درختکاری، 
حسنه و یک عمل باقیات الصالحات است.
از  توقع  امروز  اینکه  بیان  با  حسنی 
دانشگاهیان در این زمینه زیاد است، ادامه 
منابع  و  زیست  محیط  کردن  آلوده  داد: 
از  انسان  چراکه  دارد؛  مسئولیت  طبیعی 
لحاظ شرعی ضامن است تا منابع طبیعی 

را حفظ کند.
دکتر جبرائیل رزمجو رئیس دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه اعضای انجمن 
های علمی این دانشکده به صورت جدی 
فعالیت می کنند، گفت: این فعالیت ها قطعا 
آینده درخشانی را برای دانشجویان خواهند 

داشت.
از  بیش  حدود  اینکه  بیان  با  وی 
کل  مساحت  از  هکتار  میلیون  یک 
استان مربوط به مراتع است، افزود: 36 
هزار هکتار از مساحت استان را نیز پهنه 
جنگلی تشکیل می دهد که بیشترین پهنه 
جنگلی استان در خلخال و کمترین آن در 

گرمی است.

و فرهنگی استانداری اردبیل با بیان اینکه 
خوشبختانه دانشگاه محقق اردبیلی در دو 
سال اخیر در حوزه آسیب های اجتماعی 
بیشتر ورود پیدا کرده است، افزود: به دلیل 
شیوع برخی از آسیب های اجتماعی مثل 
خودکشی، طالق و غیره در استان، آمار خوبی 
در این حوزه نداریم و ورود دانشگاه به این 
بحث نویدی است که ما را به شرایط بهتری 

رهنمون کند.
اظهارنظرهای  برخی  از  انتقاد  با  وی 
غیرتخصصی در حوزه آسیب های اجتماعی، 
که  است  خوشحالی  بسی  جای  گفت: 
دانشگاه در این راه پیش قدم شده و امیدواریم 
با ورود دانشگاه به این حوزه وضعیت بهتر 

شود.
شفیعی با بیان اینکه بیشترین نقدها در 
اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  بحث 
مربوط به نظام تعلیم و تربیت ما است، افزود: 

رزمجو با بیان اینکه سالم سازی زیست 
محیطی، حفاظت آب و خاک، سیالب و 
فرسایش ساالنه، مسائل اقتصادی و تولیدی 
و تنوع گیاهی و جانوری از ارزش های 
جنگل ها و مراتع هستند، تصریح کرد: 
جنگل های منطقه در زمینه گردشگری و 
پر کردن اوقات فراغت مردم نیز نقش ویژه 

ای دارند.
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
متاسفانه منابع طبیعی در حال تخریب و 
نابودی بوده و با وضعیت فعلی سرعت 
گفت:  است،  افزایش  حال  در  تخریب 
ضروری است که در زمینه صیانت از منابع 

طبیعی کوشا باشیم.
در  دخیل  عوامل  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان  طبیعی،  منابع  تخریب 
زیادی چرای دام، قطع درختان و برداشت 
بی رویه از جنگل ها و درختان و تغییر 

کاربری از جمله این عوامل هستند.

امیدواریم این همایش راهبرد مشخصی را به 
این نظام ارائه دهد.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
حذف  کرد:  خاطرنشان  اردبیل  استانداری 
برای  درسی  تکالیف  و  تیزهوشان  آزمون 
عید رویکرد جدید آموزش و پرورش است 
تا دانش آموزان بیشتر درگیر مهارت های 

اجتماعی شوند.
وی ادامه داد: ستاد هیات های اندیشه 
ورزی در حوزه آسیب های اجتماعی در 
دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شده  که قدم 
مثبتی است تا در آینده جامعه سالم و مثبتی 
داشته باشیم و نتایج آن برای استان مفید 

باشد.
این  علمی  دبیر  قمری  حسین  دکتر 
همایش نیز گفت: از بابت شیوع  آسیب های 
اجتماعی در یک شرایط خاصی هستیم که 
مشارکت در عرصه تعلیم و تربیت و مشاوره 

فرهنگ سازی  به ضرورت  رزمجو 
در خصوص صیانت از منابع طبیعی تاکید 
کرد و گفت: وظیفه دانشگاه ها، مدارس، 
مسئوالن، مردم، رسانه ها و صدا و سیما 
در حفظ این موهبت الهی حائز اهمیت 

ویژه است.
مهندس محمد خداپرست مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان 
اینکه تنوع اقلیمی، اکولوژیکی و گونه های 
گیاهی و جانوری از ویژگی های استان 
است، گفت: وجود پتانسیل الزم جهت 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، رودخانه 
های دائمی و تاالب های بسیار، گونه های 
گیاهان دارویی متنوع، سایت احیای گونه 
آهو در مغان و مارال در فندقلوی نمین، سه 
منطقه حفاظت شده مغان، آق داغ و نئور و 
دو اثر طبیعی ملی ثبت شده از موهبت های 

استان اردبیل است.
وی با بیان اینکه در سطح جهان 1.5 
میلیون گونه وجود دارد که از این تعداد در 

را طلب می کند.
وی گفت: در این همایش از مجموع 
مقاالت پذیرفته شده توسط هیات داوران، 
42 مقاله به صورت سخنرانی انتخاب شده 

است.
اجرایی  دبیر  خواه  خالق  علی  دکتر 
به  نیز تعداد مقاالت رسیده  این همایش 
دبیرخانه همایش را 300 مقاله عنوان کرد 
و افزود: از این تعداد، 270 مقاله پذیرفته 
شد که 42 مورد آن به صورت سخنرانی 

ارائه می شود.
همایش  این  اهداف  به  اشاره  با  وی 
علمی، گفت: بررسی آخرین دستاوردهای 
علمی و پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت و 
مشاوره، تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران 
و متخصصین حوزه علوم تربیتی و مشاوره و 
ارتقا، توسعه و ترویج دانش منابع انسانی از 

جمله این اهداف هستند.
خالق خواه همچنین افق فلسفی تعلیم 
و تربیت، تربیت دینی و اخالقی در آینده، 
شیوه های نو در مدیریت مدرسه، تعلیم 
فناوری  کاربرد  فرهنگی،  چند  تربیت  و 
روانشناختی  مبانی  آموزش،  در  اطالعات 
تعلیم  اقتصادی  مبانی  تربیت،  و  تعلیم 
مدیریت  در  نو  رویکردهای  تربیت،  و 
آموزشی، مشاوره پیشگیرانه و مداخله ای، 
مشاوره در مدرسه، رویکردها و چالش ها، 
آموزش عالی و مشاوره، خدمات مشاوره 
خصوصی و غیر دولتی، نظریه پردازی در 
جایگاه  فرهنگی،  چند  مشاوره  مشاوره، 
حرفه مشاوره، آموزش عالی، مدیریت و 
ارزشیابی،  و  نظارت  دانشگاهی،  توسعه 
یاددهی و یادگیری و اقتصاد و منابع مالی را 

محورهای این همایش عنوان کرد.

سطح ملی هشت هزار گونه گیاهی یافت 
می شود، افزود: همچنین در سطح استان 
نیز یک هزار و 200 گونه گیاهی وجود 
با این حساب 15 درصد گونه  دارد که 

گیاهی کشور در استان یافت می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اردبیل خاطرنشان کرد: ایران روی کمربند 
گرد و خاک جهان قرار گرفته است و از 
سال 13۸5 پدیده گرد و غبار با منشا عراق 
و برخی کشورهای دیگر، ایران را تحت 

تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به عوامل تخریب تنوع 
زیستی نیز گفت: وجود اسلحه شکاری 
بیش از ظرفیت حیات وحش قابل شکار 
در استان و تهدید جمعیت حیات وحش، 
های  فعالیت  توسعه  و  معادن  اکتشاف 
معدنی در زیستگاه ها و مناطق حساس و 
همچنین ورود آلودگی صنعتی و کشاورزی 
به اکوسیستم های آبی و خشکی از جمله 

این عوامل هستند.
گفتنی است در ادامه دکتر آرامی از 
فعاالن محیط زیست و منابع طبیعی در 
خصوص حفاظت از محیط زیست، دکتر 
علمی  هیات  عضو  بهجو  کیوان  فرشاد 
خصوص  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
جنگلی  اکوسیستم  حفاظت  و  اهمیت 
ارسباران و دکتر مصطفی زاده عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص 
منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر 
نقطه  ارائه  به  اردبیل  استان  چالش های 

نظرات خود پرداختند.
همایش  این  حاشیه  در  همچنین 
نمایشگاهی از فعالیت های انجمن های 
علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه محقق اردبیلی برپا بود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
میزان فعالیت های فرهنگی و تربیتی در دانشگاه محقق اردبیلی چشمگیر است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

توصیه دین مبین اسالم به درختکاری



رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
محقق اردبیلی:

جنگل فندقلو از نظر تنوع 
گیاهی و جانوری منطقه 

جذابی است

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: جنگل فندقلو از نظر ذخایر تنوع 

گیاهی و جانوری منطقه جذابی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جبرائیل 
پروژه  آغاز  و  معرفی  تخصصی  نشست  در  رزمجو 
این  افزود:  مطلب  این  بیان  با  فندقلو  جنگل  نجات 
چهارمین همایش بزرگ طی چند روز گذشته است که 
توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه دانشجویان پرانرژی ظاهر شده 
اند، ابراز امیدواری کرد: دانشجویان با این سرعت به 

کارهایشان ادامه داده و مطالبه گری کنند.
رزمجو با اشاره به اینکه حفظ و صیانت از منابع 
فندقلو  کرد:  اظهار  است،  ما  مهم  از وظائف  طبیعی 
رویشگاه طبیعی مهمی هست که هم مرتعی و هم 

جنگلی است.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: جنگل فندقلو حدود 16 هزار 
هکتار مساحت است که 4 هزار هکتار آن جنگل بوده 
و بیشترین گیاهان آن فندق و سیب وحشی است که 

حفظ و صیانت آن از وظائف مهم متولیان است.
وی با اشاره به اینکه نباید با رها کردن زباله، طبیعت 
را تخریب کرد، گفت: پالستیک و کیسه عمر طوالنی 

دارد و زمان زیادی برای تجزیه آن الزم است.
رزمجو با بیان اینکه برگزاری نشست ها و جلسات 
افزود:  دارد،  طبیعت  از  در صیانت  مثمرثمری  نقش 
به  اقشار مختلف مردم  برگزاری جلسات و تشویق 
پاکسازی نقش مثبتی دارند و امیدواریم این رویشگاه 

احیا و توسعه داده شود.
فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه نوروز در 
فرهنگ ایران باستان، آشتی با طبیعت است، گفت: این 
طبیعت دوستی در ذهن ایرانیان وجود دارد اما امروز از 

طبیعت دوستی دور شده ایم.
عاطف ناصری با بیان اینکه امروز نوروز به دید 
و بازدید و سیر و سفر تقلیل یافته است، ادامه داد: این 
سیر و سفر دشمن طبیعت است چرا که طبیعت مورد 

تخریب قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده ساماندهی شده از طبیعت 
در کشورهای غربی ترویج یافته است، ادامه داد: تغییر 
در سیاست ها و شیوه های استفاده از طبیعت باید در 

برنامه کاری قرار بگیرد.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: استفاده از منابع طبیعی و یکپارچگی باید به توازن 

برسند.
دکتر فرشاد کیوان بهجو اضافه کرد: در کشور ما 
سنتی گرایی محیط زیستی باعث شده است تا کفه 
استثمار منابع طبیعی نسبت به یکپارچگی سنگین تر 

باشد.
وی با اشاره به اینکه نگاه انسان محوری بر منابع 
کرد:  اضافه  شود،  می  آن  تخریب  موجب  طبیعی 
فاکتورهای کلیدی در منابع طبیعی وجود دارد که یکی 

از آنها مطلوبیت است.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
و  کمیابی  و  است  مواجه  کمیابی  با  منابع  داد:  ادامه 
مطلوبیت در تقابل هم هستند اما باید با مدیریت صحیح 

توازن را برقرار کرد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
موفقیت های دانشگاه محقق اردبیلی 

مدیون دانشجویان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در مراسم تجلیل 
از استعدادهای درخشان و برگزیدگان 
المپیاد علمی سال 1396 با بیان اینکه 
همه علوم، تکنولوژی، ادیان، پیامبران 
انسان  تا  هستند  انسان  آرامش  برای 
در مسیر خوشبختی قرار گیرد، گفت: 
میان همه  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نابسامانی های موجود، جزو به سامان 
ترین مراکز آموزشی کشور است و به 
بیان دیگر این دانشگاه یکی از آرام ترین 

دانشگاه های کشور است.
وی با بیان اینکه همه موفقیت های 
دانشگاه را مدیون دانشجویان هستیم، 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  امروز  افزود: 
محفل خوبان بوده و در همین راستا 
کنار  پاسخگویی  از  را  خودمان  نباید 

بکشیم.
صادقی با بیان اینکه کار کردن در 
محیطی که آکنده از نیروهای فرهیخته 
است،  افتخار  باعث  ما  برای  است، 
تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ 
39 ساله دانشگاه محقق اردبیلی، سال 
گذشته و امسال دو نفر از دانشجویان 
این دانشگاه، به عنوان دانشجویان نمونه 

کشوری انتخاب شده اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
این دانشگاه جزو دانشگاه های  اینکه 
مولد علم و تاثیرگذار در جهان شناخته 
شده است، خاطرنشان کرد: همچنین دو 
نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه جزو 
دانشمندان یک درصد برتر جهان هستند.
های  موفقیت  به  اشاره  با  وی 
و  علمی  های  المپیاد  در  دانشجویان 
ورزشی کشوری طی یک سال گذشته، 
از دانشجویان  نفر  گفت: حدود شش 
دانشگاه عضو شورای مرکزی انجمن 
های علمی کشوری هستند. همچنین 
نایب قهرمان وزنه برداری جهان و قهرمان 
دانشجویان  از  جهان  شمشیربرداری 

دانشگاه محقق اردبیلی هستند.

صادقی همچنین با بیان اینکه ما در 
دانشگاه محقق اردبیلی دارای برترین 
خبرنگار  عکاس،  شاعر،  قرآن،  قاری 
همچنین  داد:  ادامه  هستیم،  مجری  و 
دانشگاه  این  علمی  هیات  اعضای  از 
انسانی  علوم  محقق  پرتولیدترین 
موارد  اساس  بر  و  باشد  می  کشور 
دانشگاه محقق  کنیم  افتخار می  فوق 
اردبیلی در منطقه ای محروم مثل نگینی                            
می درخشد و امیدواریم در آینده نیز 

جایگاه ویژه و روشنی داشته باشد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
همچنین از تصمیم برای ایجاد مسیر 
مسیر  در  روشندالن  تردد  برای  ویژه 
سردرب دانشگاه تا دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی طی روزهای آتی خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حسنی 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
اساسی  و  اول  رکن  دانشجو  گفت 

دانشگاه است.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی به نام شخصیتی است که در دنیا 
همتا ندارد، افزود: محقق اردبیلی بعد از 
500 سال از فوتش، هنوز هم به عنوان 
بهترین محقق و شخصیتی مقدس، عالم 

و فرهیخته مطرح است.
حسنی با تاکید بر اینکه آرزوی ما 
تربیت نسلی از محقق اردبیلی است که 
در سطح جهان نام آور باشند، تصریح 
باید از هم اکنون  کرد: دانشجویان ما 
هدف خود را مشخص کنند؛ چراکه 

جامعه  های  بهترین  و  آینده  مدیران 
دانشجویان امروز هستند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
آینده  به  امیدواری  به  را  دانشجویان 
تشویق کرد و گفت: دانشجویان ادامه 
دهنده راه انقالب اسالمی باشند؛ چراکه 

آینده نظام و کشور ازآن آنهاست.
از  دعوت  ضمن  همچنین  وی 
طرح  در  شرکت  برای  دانشجویان 
ازدواج دانشجویی و سفرهای زیارتی 
اعطای  با  همراه  که  عالیات  عتبات 
به  خطاب  است،  ویژه  تسهیالت 
دانشجویان تاکید کرد: دانشجویان در 
کنار تحصیل، تزکیه را فراموش نکنند؛ 
چراکه بدون تزکیه انسان به هیچ جایی 

نمی رسد.
دکتر محمد نریمانی معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه دانشجویان در کنار سرمایه 
را  خود  روانشناختی  سرمایه  علمی، 
تن  طبعی،  شوخ  گفت:  دهند،  رشد 
درونی،  کنترل  بینی،  خوش  آرامی، 
ورزش درمانی و غیره از مهارت های 
های  چالش  با  آمدن  کنار  برای  مهم 

زندگی هستند.
وی با بیان اینکه معاونت پژوهش 
های  فعالیت  از  دانشگاه  فناوری  و 
دانشجویان استعداد درخشان حمایت 
می کند، افزود: در همین راستا مشاوره 
اندازی  راه  ها  دانشکده  در  پژوهشی 

شده است.

نریمانی به حضور دانشجویان در 
همایش های علمی تاکید کرد و گفت: 
دانشجویان با حضور در همایش های 
داخلی و خارجی، جرات ورزی را در 

خود تقویت کنند.
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه در بحث 
کرسی های نظریه پردازی دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی همراه ما باشند و 
بهره  نیز  پژوهشی  علمی  امتیازات  از 
مند شوند، افزود: مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه نیز در اختیار تفکر خالق 

و ایده های خوب دانشجویان است.
دکتر ترحم مصری معاون آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه دانشگاه دارای 
پژوهش  آموزش،  عمده  وظیفه  سه 
و جامعه پذیری است، ادامه داد: نگاه 
دانشگاه به فناوری همواره مثبت بوده 
است و با کمک فناوری مشکالت پیش 

روی جامعه حل می شود.
رئیسه  هیات  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه در آبان ماه سالجاری تسهیالت 
ویژه برای دانشجویان ممتاز علمی و 
ورزشی و استعداد درخشان تصویب 
همچنین  کرد:  تصریح  است،  کرده 
های  طرح  در  توانند  می  دانشجویان 
پژوهشی اساتید مشارکت داشته و طرح 

پژوهشی مستقل نیز ارائه کنند.
بنیاد  رئیس  شایقی  حسین  دکتر 
نخبگان استان اردبیل نیز آئین نامه های 
مربوط به جایزه های تحصیلی بنیاد ملی 
نخبگان برای دانشجویان و تسهیالت 
خدمت نظام وظیفه تخصصی را تشریح 

کرد.
گفتنی است در ادامه از دانشجویان 
استعداد درخشان و برگزیدگان المپیاد 
توسط  دانشگاه   1396 سال  علمی 
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه و بنیاد نخبگان استان اردبیل 
تجلیل شد. همچنین از خدمات بهروز 
استعدادهای  دفتر  کارشناس  نادری 
درخشان دانشگاه محقق اردبیلی توسط 

بنیاد نخبگان استان اردبیل تجلیل شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

موفقیت های دانشگاه محقق اردبیلی مدیون دانشجویان است

نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - اسفندماه 1396- سال پانزدهم- شماره 101 10

نور  راهیان  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
دانشجویی استان اردبیل و رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: مثل پادگان دوکوهه 
به دفاع مقدس مثل مسجد شجره است به 

حج.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در جمع دانشجویان 
استان اردبیل در مناطق عملیاتی جنوب 
به  دوکوهه  پادگان  مثل  گفت:  کشور 
است  شجره  مسجد  مثل  مقدس  دفاع 
جنوب                              به  که  آنهایی  چراکه  حج؛  به 
می رفتند در پادگان دوکوهه احرام بسته 
ما                  برای  مهم  این  و  کردند  می  نیت  و 

خاطره انگیز است.
وی با اشاره به اینکه راهیان نور یک 
فناوری است و باید در بین دانشجویان 
ترویج یابد، افزود: با توجه به اینکه نسل 

جدید جامعه در دوران هشت سال دفاع 
مقدس نبودند، لذا حضور آنان در مناطق 
فرصت  بهترین  کشور  جنوب  عملیاتی 

است تا از یادمان  ها و مناطق عملیات  های 
دوران هشت سال دفاع مقدس بازدید و 
از نزدیک با دستاورد های دفاع مقدس آشنا 

شوند.
وی با بیان اینکه دانشگاه  های استان 
اردبیل و سازمان بسیج دانشجویی در طی 
چند سال گذشته بهترین عملکرد را در امر 
حرکت کاروان  های راهیان نور در سطح 
کشور داشته اند، افزود: این مهم نشانگر آن 
است که مسئوالن دانشگاه  های استان و 
دانشجویان رغبت زیادی جهت حضور در 
مناطق عملیاتی جنوب کشور داشته باشند.

صادقی از استقبال خوب دانشجویان 
دانشگاه  های استان اردبیل به این حرکت 
فرهنگی و بصیرتی کشور خبرداد و افزود: 
امسال تصمیم بر این شد که دانشجویانی 
که تاکنون به مناطق عملیاتی جنوب کشور 
اعزام نشده اند در اولویت این کار فرهنگی 
و اعزام به مناطق عملیاتی جنوب کشور 

باشند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی استان اردبیل:

مثل پادگان دوکوهه به دفاع مقدس مثل مسجد شجره است به حج
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و محیط  بهداشت  ایمنی،  کمیته  دبیر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه   )HSE( زیست 
گفت: 20 کارگاه »ایمنی کار در آزمایشگاه« 
این دانشگاه برگزار شده  ویژه دانشجویان 

است.
دکتر مهدی داوری در گفتگو با روابط 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  دانشگاه  عمومی 
گذراندن دوره های آموزشی »ایمنی کار در 
تحصیالت  دانشجویان  برای  آزمایشگاه« 
تکمیلی و کارشناسان دانشگاه کار مهمی 
است که ضرورت برگزاری آن را دو چندان 

می کند.
وی اضافه کرد: در همین راستا یک 
دوره آموزشی ۸ ساعته برای کارشناسان 
دوره  یک  و  کارگاه  ها  ها،  آزمایشگاه  
آموزشی با عنوان »فوریت  های پزشکی« 
ویژه اساتید و کارمندان با همکاری مرکز 
اورژانس اردبیل و مدیریت برنامه، بودجه 

و تشکیالت دانشگاه در سال جاری برگزار 
شد. 

داوری اضافه کرد: کتاب »آیین نامه ایمنی 

در آزمایشگاه  ها، کارگاه  ها و گلخانه  های 
دانشگاه محقق اردبیلی« تدوین و چاپ شده 
است که فرهنگ سازی مناسب برای استقرار 

نظام HSE در آزمایشگاه  ها طی سال گذشته 
را یادآور می شود.

و محیط  بهداشت  ایمنی،  کمیته  دبیر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه   )HSE( زیست 
و رییس آزمایشگاه مرکزی ادامه داد: بیش 
از 100 عدد سیفتی باکس برای جمع  آوری 
پسماندهای بیولوژیک، عفونی و شیمیایی 
عدد  و 100  ها  دانشکده   های  آزمایشگاه  
جعبه کمک  های اولیه برای نصب در کلیه 
آزمایشگاه  ها و کارگاه  های دانشگاه از دیگر 
اقدامات آزمایشگاه مرکزی در ماه  های اخیر 

به شمار می رود. 
وی ابراز امیدواری کرد: دانشکده  ها در 
برگزاری دوره  های آموزشی و استقرار نظام 
HSE مشارکت بیشتری داشته باشند تا در 
آینده نزدیک شاهد پیشرفت  های چشمگیر تر 
در حوزه سالمتی، ایمنی و محیط زیست 

دانشگاه باشیم.

مسئول دفتر رسیدگی به امور زنان
 دانشگاه محقق اردبیلی:

بانوان توانمند در مدیریت ها
 و معاونت های دانشگاه 

استفاده شوند

مسئول دفتر رسیدگی به امور زنان و مشاور رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی در امور بانوان گفت: پیشنهاد 
داده ایم از بانوان توانمند در مدیریت و معاونت های 

دانشگاه استفاده شوند.
میترا اجودی مقدم در گفتگو با روابط عمومی با 
اعالم این خبر افزود: تالش جهت کسب حداقل یک 
کرسی در کمیته های اجرایی دانشگاه برای بانوان از 
دیگر برنامه ها است که تا حدودی پیش رفته و موانع 

را مرتفع کرده ایم.
وی با بیان اینکه چهره های شاخص زنان دانشگاه 
اعم از هیات علمی، کارکنان و دانشجویان را به جامعه 
زنان استان معرفی کرده ایم؛ تصریح کرد: برای تکمیل 
بانک اطالعات زنان در بخش های مختلف ازجمله 
پژوهشی، فرهنگی، هنری و غیره اقدامات الزم را انجام 

داده ایم.
اجودی مقدم افزود: با اهتمام ویژه رئیس دانشگاه 
دفتر  دانشجو،  دختران  مشکالت  و  بانوان  امور  به 
رسیدگی به امور زنان در دانشگاه محقق اردبیلی برای 

اولین بار در سال 93 راه اندازی شد.
وی با اشاره به اهداف راه اندازی دفتر رسیدگی به 
امور زنان در دانشگاه اضافه کرد: هدف از تاسیس این 
دفتر، رسیدگی به مشکالت شخصی و گروهی بانوان، 
انتقال مشکالت و مسایل ویژه مرتبط با امور زنان به 

مسئوالن ذی ربط و صیانت از حقوق بانوان است.
مشاور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در امور بانوان 
ادامه داد: این دفتر در راستای اهداف مذکور با ایجاد 
زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان، احیای 
حقوق مادی و معنوی آنان، رفع تبعیضات و حمایت 
از بانوان در سطوح مختلف، ایجاد پل ارتباطی بین 
دانشجویان دختر و  کارکنان زن با مسئوالن دانشگاه 
جهت انتقال مسایل و مرتفع کردن مشکالت موجود 

در بخش های مختلف فعالیت می کند.
های  کارگاه   برگزاری  گفت:  مقدم  اجودی 
آموزشی، برگزاری جلسات مشاوره خصوصی در 
چهار زمینه روانشناسی، مذهبی، حقوقی و تحصیلی، 
اجرای برنامه های شاد و متنوع ویژه بانوان و هماهنگی 
جهت حضور کارکنان زن دانشگاه در برنامه های 
استانی از دیگر برنامه های دفتر رسیدگی به امور زنان 

بوده است.
مسئول دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه محقق 
اردبیلی ادامه داد: عالقمندان می توانند با مراجعه به 
پورتال دفتر اطالعیه ها و اخبار به روز بانوان دانشگاه و 

مطالب دیگر را مشاهده کنند.
اجودی مقدم اضافه کرد: با توجه به اینکه هر 
چه سطح آگاهی بانوان چه در بخش کارکنان و چه 
در بخش دانشجویی باال برود، بسیاری از مشکالت 
مرتفع می شود بنابراین برنامه ریزی جهت افزایش 
آگاهی عمومی و تخصصی بانوان در مواجهه با مسایل 
و معضالت زندگی و محیط کار و آشنایی با قوانین 
و مقررات موجود در جامعه به شکل های متنوع                       

می تواند، بسیار موثر باشد.

دبیر کمیته HSE دانشگاه محقق اردبیلی:

برگزاری 20 کارگاه »ایمنی کار در آزمایشگاه«

دستگاهی  های  کمیته  رئیس 
دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره گفت: 26 
کمیته دستگاهی استانی در استان های 

کشور ایجاد شده است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر مصطفی اسماعیلی در 
همایش منطقه ای »آشنایی با کرسی 
های نظریه پردازی، نقد و مناظره« در 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: از سال 
92 آهنگ فعالیت های هیات حمایت 
از کرسی های نظریه پردازی، نقد و 
مناظره تغییر یافته است و کمیته های 
دستگاهی استانی مسئولیت مهمی بر 

عهده دارند.
کرسی ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ترویجی  کرسی های  دسته  دو  به 
می شوند،  تقسیم بندی  تخصصی  و 
تخصصی  کرسی های  کرد:  تصریح 
به سه گروه کرسی های نظریه پردازی، 
نوآوری و نقد و کرسی های ترویجی 
و  عرضه  کرسی های  گروه  دو  به 
علمی  مناظره  و  علمی  دیدگاه  نقد 

تقسیم بندی می شوند.
رئیس کمیته های دستگاهی هیات 
نظریه پردازی  کرسی های  از  حمایت 
خاطرنشان کرد: در موضوع کرسی های 
تخصصی، مشکلی که در بسیاری از 
که  بود  این  داشت،  دانشگاه ها وجود 
در گذشته مراکز علمی، تأکید زیادی بر 
برگزاری کرسی های تخصصی داشتند، 
اما اخیراً با تأکید بر برگزاری کرسی های 
ترویجی با رویکرد علمی، دانشگاه ها 
با آسانی و صالبت بیشتری در حال 
برگزاری این کرسی ها و آماده سازی 
فضای گفت وگو و نقد و ارائه نظریه 

هستند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: خوشحالیم که ما هم توانسته ایم 
در دانشگاه محقق اردبیلی به بخشی از 
منویات مقام معظم رهبری جامه عمل 

بپوشانیم.
به  اشاره  با  صادقی  گودرز  دکتر 

اینکه گام های خوبی برای برگزاری 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
برداشته  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
از کرسی های  ادامه داد:  برخی  ایم، 
پیشنهادی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 

به تصویب مرکز رسیده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
قرار است کمیته دستگاهی حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
علمی  مراکز  و  ها  دانشگاه  دیگر  در 

استان اردبیل هم راه اندازی شود.
وی ادامه داد: بدون شک عدم توجه 
به عملکرد و رسالت اجتماعی دانشگاه 
ها، این مراکز علمی را به دبیرستان های 

نسل اول تبدیل خواهد کرد.
صادقی با اشاره به اینکه دانشگاه ها 
نباید صرفا آموزش محور باشند، تشریح 
آموزش  فقط  ها  دانشگاه  اگر  کرد: 
محور بوده و فارغ التحصیل به جامعه 
تحویل دهند، قطعا از رسالت خود دور                    

شده اند.
این مسئول با بیان اینکه دانشگاه 
محقق اردبیلی در استان محروم واقع 
شده است، افزود: با این حال دانشگاه 
محقق اردبیلی بین دانشگاه های متوسط 
به باالی کشور قرار دارد و اگر ارزیابی 
اعضای  تعداد  اساس  بر  ها  دانشگاه 
این  وضعیت  باشد،  علمی  هیات 
دانشگاه بهتر از آن خواهد بود که به 

نظر می رسد.

المسلمین  و  االسالم  حجت 
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: عالم سودمند به جامعه 
در روز قیامت به صورت امت محشور 

می شود.
وی با بیان اینکه ذکات علم ترویج 
آن است، اضافه کرد: بر این باور هستم 
که اساتید دانشگاه ها باید در تمامی امور 

الگوی جامعه باشند.
زمانی  علم  کرد:  تشریح  حسنی 
ارزشمند می شود که تبدیل به عمل 
شده و در جامعه به صورت کاربردی 
به کار گرفته شود تا به مردم کمک کند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
زمانی  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  اضافه 
محقق می شود که دانشگاه ها توانایی 
مدیریت خود را داشته باشند چرا که 
پیاده  برای  ها  بهترین گزینه  و  اولین 
رهبری  معظم  مقام  منویات  سازی 

عالمان مراکز علمی است.
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
سیف اهلل مدبر مسئول نهاد نمایندگی 
آزاد  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
اسالمی استان اردبیل گفت: ما ایرانی ها 
از قدیم نظریه پردازی هایمان قوی بود 

اما در قرن ششم فشل شدیم.
وی با بیان اینکه در دانشگاه محقق 
اردبیلی مرکز مطالعات علم و دین را 

راه اندازی کرده ایم، افزود: این مرکز 
را ایجاد کرده ایم تا مسیر را برای نظریه 

پردازی باز کنیم.
اصطالحات  اگر  داد:  ادامه  مدبر 
بومی و قدیمی خود را بلد نباشیم و 
توانایی پیوند آن به اصطالحات روز را 
نداشته باشیم، نمی توانیم در زمینه نظریه 

پردازی توفیقی داشته باشیم.
رئیس  رسولی  اسحق  دکتر 
گفت:  اردبیل  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در تمام دنیا، دانشگاه ها یک کارکرد 
جامعه،  هر  فضای  اما  دارند   اصلی 
شرایط فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

را تعریف می کند.
ها  دانشگاه  اساتید  از  افزود:  وی 
تقاضای اجتماعی، تقاضای سیاسی و 
تقاضای علمی وجود دارد و این سبب 
پارادوکس  دچار  اساتید  که  شود  می 

شوند.
دکتر اسماعیل صدری عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس 
دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
گفت: در طول مدت فعالیت های این 
مرکز، 15 پروپوزال ارائه شده که سه 
قرار گفته  نهایی  تائید  مورد آن مورد 
و گواهینامه آن توسط شورای انقالب 

فرهنگی صادر شده است.
وی با بیان اینکه مجوز ارائه کرسی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  به  تخصصی 
صادر شده است، افزود: در حال حاضر 
پیگیر راه اندازی اولین مجله به زبان 

انگلیسی هستیم.
گفتنی است در این همایش از سه 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  نفر 
دریافت  به  موفق  که  اردبیلی  محقق 
گواهینامه از شورای انقالب فرهنگی 
شده اند، تجلیل شد و اعضای حاضر 
در همایش از مرکز مطالعات علم و دین 
بازدید کردند. همچنین ستاد هیات های 
اجتماعی  های  آسیب  ورزی  اندیشه 
استان در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح 

شد.

رئیس کمیته های دستگاهی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره:

 ۲۶ کمیته دستگاهی استانی در کشور فعال است
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دفتر 
رسیدگی به امور زنان این دانشگاه، سرپناهی 

برای بانوان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
سالگرد  سومین  در جشن  صادقی  گودرز 
تاسیس دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه 
با بیان این مطلب افزود: در طول چهار سال 
گذشته برخی برنامه ها در سطح دانشگاه 
انجام شده است که قبال انجام نشده بود و 
یکی از این برنامه ها، راه اندازی دفتر رسیدگی 

به امور زنان دانشگاه است.
اندازی  راه  از  افزود: هدف اصلی  وی 
دفتر رسیدگی به امور زنان این بود که خانه 
محیط  در  تا  باشد  داشته  وجود  کوچکی 
مردم ساالر، سرپناهی برای بانوان بوده و در 
این محیط زنان احساس صمیمیت بیشتری 

داشته باشند.
صادقی با اشاره به اینکه هر کس باید از 
حق خودش دفاع کند، افزود: برخی افراد از 
ناحق خودشان هم دفاع می کنند اما دفاع از 
خود کار خاصی نیست بلکه دفاع از حقوق 
دیگران فضیلت است و این حق می تواند 

متعلق به زن یا مرد باشد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
مسلمانان باید از حقوق هم کیشان خود دفاع 
کنند، اظهار کرد: حمایت از هم کیشان برای 

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
محقق  دانشگاه  دانشجوی  دو  درخشش 
جشنوارة  در  پیاپی  سال  دو  در  اردبیلی 
دانشجوی نمونة کشوری برای اولین بار در 

تاریخ این دانشگاه خبر داد.
دکتر گودرز صادقی در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه، از درخشش دو دانشجوی 
دانشگاه محقق اردبیلی در دو سال پیاپی در 
جشنوارة دانشجوی نمونه کشوری برای اولین 
بار در تاریخ این دانشگاه خبر داد و گفت: 
یاشار هاشمی دانشجوی مقطع دکتری رشته 
مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی در بیست 
و پنجمین جشنوارة دانشجوی نمونة کشوری 
در سال 1395 و سجاد رشید دانشجوی مقطع 
کارشناسی رشتة روانشناسی بالینی در بیست 
و ششمین جشنوارة دانشجوی نمونة کشوری 
تاریخ  در  بار  اولین  برای  جاری  سال  در 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشجویان 

ما اولویت است اما این بدان معنا نیست که 
چشم از واقعیت ها ببیندیم.

صادقی با اشاره به اینکه در دهه های 
بسیار  های  گام  دانشجو  دختران  گذشته 
اساسی در کشور برداشتند، تصریح کرد: چند 
سال پیش، ایران از نظر نسبت دانشجویان 
دختر به پسر در دانشگاه ها در جایگاه سوم 

جهان قرار داشت.
وی با اشاره به اینکه در دانشگاه محقق 
اردبیلی هنوز در حوزه مدیریت زنان لنگ می 
زنیم، اظهار کرد: تالش ما بر این است که از 
خانم ها در حوزه مدیریت بیشتر استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
در طول 4 سال گذشته تعداد خانم هایی که 

نمونة کشوری انتخاب شده اند.
جزئیات  به  اشاره  با  وی 
انتخاب دانشجوی نمونة کشوری، 
سال جاری،  در جشنوارة  افزود: 
نفر   439 و  هزار  یک  نام  ثبت 
به  کشور  سراسر  از  دانشجو 
که  بود  تائید شده  اولیه  صورت 
از این تعداد 220 نفر در مرحلة 

دانشگاهی پذیرفته شدند.
 220 این  میان  از  داد:  ادامه  صادقی 
نفر منتخب دانشگاهی، 40 نفر در مرحلة 
کشوری منتخب شدند که از این تعداد، 27 
نفر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
13 نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی بودند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: از 
نظر تعداد دانشگاه های حاضر در مرحلة 
کشوری این جشنواره، از 36 دانشگاه وزارت 

به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه جذب             
شده اند، بیشتر از تعداد خانم های هیات 
علمی جذب شده در 36 سال عمر دانشگاه 

است.
صادقی با اشاره به اینکه آینده درخشانی 
برای زنان دانشگاه می بینم، افزود: برابری زن 
و مرد به این معنا نیست که هر کاری که مرد 
انجام می دهد، زن نیز آن کار را انجام دهد 
بلکه به این معنا است که حقوق زنان نادیده 
گرفته نشود و هر کدام از این دو قشر، حق 

خودشان را داشته باشند.
مسئول دفتر رسیدگی به امور زنان و 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  مشاور 
امور بانوان با بیان اینکه دختران امروز نیازمند 

علوم، تحقیقات و فناوری، 19 دانشگاه و 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشگاه  از 3۸ 
آموزش پزشکی، ۸ دانشگاه موفق به کسب 

مقام در مرحلة کشوری شدند.
منتخب  نفر  از 40  اینکه  بیان  با  وی 
کشوری جشنوارة امسال، تنها هفت نفر در 
مقطع کارشناسی تحصیل می کنند که سجاد 
رشید دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی نیز در 
این میان قرار دارد، ادامه داد: همچنین از 11 

زن الگو هستند، تصریح کرد: دختران امروز 
نیازمند هستند تا از مسیر تک محوری و تک 

جنسیتی دور شوند.
میترا اجودی مقدم افزود: زنان باید سر 
میز مدیریت ها جایگاه داشته باشند و برای 

رسیدن به این جایگاه ها تالش کنند.
مسئول دفتر رسیدگی به امور زنان و 
مشاور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در امور 
بانوان افزود: زنان باید به یکدیگر اعتماد داشته 

و به برابری حقوق زنان ایمان داشته باشند.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری 
اردبیل گفت: بسیاری از خواسته های خانم ها 

با مشکل قانونی مواجه است.
سفارشات  به  اشاره  با  محمدلو  فریبا 
در  بانوان  از  استفاده  برای  جمهور  رئیس 
مدیریت ها تصریح کرد: در دولت یازدهم در 
دولت محلی 5 مدیر کل، 3 مشاور استاندار و 
207 رئیس اداره، کارشناس مسئول و معاون 
از خانم ها بودند و امیدواریم تعداد خانم های 

مدیر افزایش یابد.
یادآور می شود؛ صندلی داغ برای اولین 
احکام  اهدای  اردبیل،  استان  شهردار  زن 
عضویت زنان در کمیته های دانشگاه محقق 
اردبیلی و تجلیل از مشارکت کنندگان در 
برنامه های دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه 

از دیگر بخش های این برنامه بود.

نفر منتخب دانشگاهی دانشگاه های وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در شمال غرب 
کشور، سه نفر منتخب کشوری هستند که 
یکی از این سه نفر متعلق به دانشگاه محقق 

اردبیلی است.
انتخاب  معیارهای  به  اشاره  با  صادقی 
سجاد رشید دانشجوی این دانشگاه به عنوان 
دانشجوی نمونة کشوری، گفت: این دانشجو 
دارای معدل 19.57 است و انتشار چند مقاله 
در نشریات داخلی و خارجی و همچنین 
شرکت در کنفرانس های معتبر را در کارنامة 
عضویت  همچنین  دارد.  خود  پژوهشی 
با  همکاری  لبخند،  امنای سمن  هیات  در 
مجالت دانشگاهی، همکاری در فعالیت ها و 
جشنواره های دانشگاهی، تألیف کتاب »چشم 
اندازی بر اهمیت و تاثیر تشکالت غیردولتی 
عام المنفعه«، منتخب دو دوره جشنوارة 10 

در 10 و ... را در کارنامة فرهنگی خود دارد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه، سرپناهی برای بانوان است

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و 
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی:

 Homological کتاب
 and Combinatorial
 Methods in Algebra

منتشر شد

حوزه  مدیر  و  رئیس  اجرایی  مشاور 
محقق  دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 
 Homological کتاب  انتشار  از  اردبیلی 
 and Combinatorial Methods in
چهارمین  مقاالت  از  استفاده  با   Algebra
محقق  دانشگاه  آن  کاربردهای  و   سمینار جبر 

اردبیلی خبر داد.
در  طوالرود  سلطانی  اشرف  علی  دکتر 
گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با بیان اینکه 
  Springer انتشارات   توسط  کتاب  این 
 Homological کتاب  افزود:  شد؛  منتشر 
 and Combinatorial Methods in
Algebra حاوی مقاالت منتخب چهارمین 
سمینار جبر و  کاربردهای آن است که سال 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در   1395

شد.
وی اضافه کرد: در این مجموعه دکتر احمد 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  دارانی  یوسفیان 
محقق اردبیلی به عنوان ویراستار مسئول و دکتر 
ایمان بداوی از دانشگاه شارجه امارات، دکتر 
محمدرضا ودادی از دانشگاه صنعتی اصفهان و 
دکتر سیامک یاسمی عضو هیات علمی دانشگاه 

تهران ویراستار هستند.
مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی یادآور 
که  است  بین المللی  ناشر  یک  اشپرینگر  شد: 
کتب آکادمیک و ژورنال های تخصصی علمی، 
کتاب های الکترونیکی و مجالت مروری  علمی، 
)STM( فنی و پزشکی را منتشر می کند و مقر 
اصلی آن در برلین قرار دارد که پس از الزویر 
با  دنیا  تخصصی  مجالت  بزرگ  ناشر  دومین 
نزدیک 60 خانه نشر، هزار و 900  ژورنال و 5 

هزار و 500  کتاب در سال است.
»چهارمین سمینار  اینکه   بیان  با  سلطانی 
در   1395 سال  آن«  کاربردهای  و  جبر 
اظهار  شد،  برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
در  ترتیب  به  سمینار  این  اول  دوره  کرد:سه 
سال های 13۸9، 1391 و 1393 در دانشگاه 
برگزار شد و بیش از 100 نفر از پژوهشگران، 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشجویان 
و  داخلی  های  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
شرکت  تخصصی  همایش  این  در  خارجی 

کرده بودند.

پیام تسلیت
خانواده محترم نیرومند و همکار ارجمند جناب آقای میرسلیم حسینی 

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

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
ارتقای مرتبه جناب آقایان دکتر سعید خماری، دکتر جمال سیف دواتی، دکتر محمد قربانپور و سرکار خانم دکتر سارا دژستان به 

مرتبه »دانشیاری« را تبریک گفته، توفیقات روزافزون شان را در خدمت به میهن اسالمی ایران از خداوند متعال مسئلت داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

درخشش دو دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی در دو سال پیاپی در جشنوارة دانشجوی نمونة 
کشوری، برای اولین بار در تاریخ دانشگاه


