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امام خمینی )ره(:
باید دانشگاه ها خود کفا بشوند که 
احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار اردبیل:

قبل از انقالب اسالمی 
وابسته تمام عیار بودیم

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه محقق اردبیلی:

همه ما وظیفه 
داریم سرباز انقالب 

اسالمی باشیم

رئیس دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی:

ارائه خدمات
 مرکز سالمت و 

تندرستی دانشگاه 
محقق اردبیلی برای 
اقشار مختلف جامعه

مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

قرارگرفتن نام دانشگاه 
محقق اردبیلی 

در بین موثرترین 
دانشگاه  های جهان

رئیس گروه همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد:
انعقاد تفاهم نامه 

همکاری و عقد قرارداد 
دانشگاه محقق اردبیلی
 و دانشگاه کوردوبای 

اسپانیا
انتخاب دانشجوی 
مقطع کارشناسی 

دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان دانشجوی 

نمونه کشوری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اردبیل گفت: قبل از انقالب اسالمی وابسته 

تمام عیار بودیم.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  تجلیل  مراسم  در  نواداد  علی  مهندس 
برگزیدگان جشنواره نام آوران دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان این مطلب افزود: اگر انقالب 
امروز توسط استکبار جهانی  ایران  اسالمی 
مورد هجمه قرار می گیرد به خاطر استقالل 

کشور است.
یادآور  فجر  دهه  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است،  فداکاری  و  ایثار  روزهای 
را  ها  ایثارگری  و  ها  فداکاری  ثمره  کرد: 
جمهوری  نظام  های  پیشرفت  در  امروز 

اسالمی می بینیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اردبیل اضافه کرد: امروز در سایه رهبر معظم 
انقالب اسالمی، روز به روز بر عزت و افتخار 

کشور افزوده می شود.
نواداد با اشاره به موفقیت های دانشگاه 
محقق اردبیلی در حوزه های مختلف ادامه 
به  موفقیتی  زحمت،  بدون  هیچوقت  داد: 
دست نمی آید، بنابراین موفقیت های دانشگاه 
و  کارکنان  اساتید،  رئیس،  زحمات  حاصل 

دانشجویان است.
دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز  دکتر 
محقق اردبیلی با بیان اینکه امروز از نام آوران 
دانشگاه تجلیل می کنیم، اظهار کرد: ستارگان 
دانشگاه به این افراد محدود نمی شود و قصد 
ما تجلیل از افرادی است که طی یک سال 
گذشته جایگاه خاصی برای دانشگاه کسب 

کرده اند.
دانشگاه  به عملکرد  نگاه  با  افزود:  وی 
 ۵۲ افزایش  که  چرا  شوم  می  زده  شگفت 
درصدی مقاالت ISI و افزایش بیش از ۶۰ 
درصدی مقاالت Scopus دانشگاه در یک 

سال باور کردنی نیست.
سال  دو  در  اینکه  بیان  با  صادقی 
دو  بار  دومین  و  بار  اولین  برای  متوالی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر 

انتخاب  کشور  برتر  دانشجوی  عنوان  به 
دانشجویان  از  نفر   ۶ کرد:  تصریح  شدند، 
علمی  المپیاد  کشوری  مرحله  در  دانشگاه 
نخبه  دانشجوی  به عنوان  و  برگزیده شده 
شناخته شدند و طبق قوانین وزارت علوم، 
که  دانشگاهی  هر  در  فناوری  و  تحقیقات 
بخواهند، می توانند در مقطع بعدی تحصیل 

کنند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: 
طی ۴ سال گذشته ۱۲۰ نفر به عنوان عضو 

دانشگاه  علمی  هیات 
بار  که  اند  شده  جذب 
مالی بسیار شدیدی برای 
اما  اند  داشته  دانشگاه 
همه پرداخت ها به موقع 

انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در 
دانشکده فناوری های نوین 
آزمایشگاهی  هیچ  نمین 
وجود نداشت، افزود: ۱۳ 
این  در  مجهز  آزمایشگاه 
اندازی شده  دانشکده راه 

است.
صادقی با بیان اینکه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه 

در حوزه بین المللی هم فعالیت های خوبی 
محقق  دانشگاه  کرد:  اظهار  است،  داشته 
تفاهم  یک  حتی   ۹۳ سال  از  قبل  اردبیلی 
نامه بین المللی نداشت اما امروز حدود ۳۰                                                           
های  دانشگاه  با  المللی  بین  نامه  تفاهم 
خارجی داشته و چندین نشست بین المللی 
را هم برگزار یا شرکت کرده و به عنوان عضو 
کمیته مرکزی اتحادیه دانشگاه های آسیای 

میانه انتخاب شده ایم.
این مسئول تشریح کرد: ۷ واحد فناور 
دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  از 

محقق اردبیلی به پارک علم و فناوری انتقال 
یافته اند و این یعنی این واحدها در مرحله 
رشد به استقالل رسیده و وارد مرحله تولید 

شده اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
راه اندازی مرکز سالمت و تندرستی با هزینه 
یک میلیارد تومانی تصریح کرد: آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه هم با هزینه دو میلیارد تومان 

راه اندازی شده است.
صادقی اظهار کرد: این موفقیت ها حاصل 

تالش مجاهدانه کارکنان دانشگاه است و ما به 
دو بخش تقسیم نشده ایم چرا که دانشگاه مال 
همه ما است و این کشتی، کشتی است که اگر 

سوراخ شود، همه مان غرق می شویم.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  حسنی 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: همه 
ما در سفره انقالب و شهدا نشسته ایم و این 

انقالب یکی از نعمت های خداوند است.
وی افزود: حکومت اسالمی به نام ایران 
ثبت شده است و اهداف و آرمان های انقالب 

و حکومت اسالمی با رهبری امام خمینی)ره( 
و مقام معظم رهبری تحقق یافته است بنابراین 
وظیفه همه ما است که از انقالب اسالمی و 

والیت فقیه حمایت کنیم.
یاشار  از  مراسم  این  در  است  گفتنی 
نمونه کشوری در سال  دانشجوی  هاشمی 
۱۳۹۵، سجاد رشید دانشجوی نمونه کشوری 
در سال ۱۳۹۶، محسن زارع  به دلیل کسب 
رتبه ۸ رشته مهندسی عمران، الهام زمانی  به 
ادبیات  و  زبان  رشته  رتبه ۱۰  کسب  دلیل 
به  آقایی  مریم  فارسی، 
 ۱۰ رتبه  کسب  دلیل 
راه  از  سنجش  رشته 
دور، رضا منافی  به دلیل 
رشته   ۱۴ رتبه  کسب 
حسنی  شیمی، فاطمه 
رتبه ۱۴  کسب  دلیل  به 
شناسی  زمین  رشته 
عادل  به  و  شیرین 
 ۱۵ رتبه  کسب  دلیل 
رشته ژئومورفولوژی در 
المپیاد علمی دانشجویی 
کشور در سال ۱۳۹۶ به 
عنوان نام آوران دانشگاه 
محقق اردبیلی در بخش 

آموزش تجلیل شدند.
برتر  دانشمند  حبیبی  عزیز  دکتر 
سال  در  کشور  فیزیک  شیمی  حوزه 
۱۳۹۶، دکتر حسین شایقی و دکتر عباس 
درصد  یک  دانشمندان  زمزه  در  نجاتی 
به  نریمانی  محمد  دکتر  جهان،  برتر 
دلیل دارا بودن باالترین امتیاز پژوهشی، 
دارنده  دلیل  به  شمخالی  امیرناصر  دکتر 
منتشر  مقاالت  تاثیر  ضریب  باالترین 
انوار  به  محمد  مهندس   ،JCR در شده 
اندازی  راه  در  برتر  های  فعالیت  دلیل 

تجلیل  و  دانشگاه  علوم  تاریخ  موزه 
رئیس کمیته ملی موزه های ایران در این 
کارمند  عباسوند  ساالر  مهندس  و  زمینه 
متعدد  مقاالت  دارای  دانشگاه  پژوهشگر 
به  نیز  اختراع  برتر و ثبت چندین  علمی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  نام آوران  عنوان 

در بخش پژوهش معرفی شدند.
دلیل  به  خسروی  مهدی  از  همچنین 
کسب مقام دوم کشوری در بخش فضای 
کسب  دلیل  به  اسدیان  محمد  و  مجازی 
در  اختراع  بخش  در  کشوری  دوم  مقام 
دهمین جشنواره ملی حرکت، محمد مافی 
به دلیل کسب مقام سوم کشوری در رشته 
جعفر  و  قرآن  موضوعی  حفظ  در  شعر 
دیوانبگی به دلیل کسب مقام اول کشوری 
در رشته نرم افزار قرآنی در سی و دومین 
مهدی  و  کشور  عترت  و  قرآن  جشنواره 
میرزارسول زاده سراینده سرود آذری های 
مسلمان جهان در دی ماه ۱۳۹۶ به عنوان 
نام آوران دانشگاه محقق اردبیلی در بخش 

فرهنگی تجلیل شد.
مهندس علیرضا دستور به دلیل کسب 
منطقه  دبیر  و  استان  برتر  حراست  عنوان 
به  قربانی  بهزاد  دکتر  ۳ در سال ۱۳۹۶ و 
دلیل عضویت در کمیته قوانین و مقررات 
وزارت  مالی  نوین  نظام  راهبری  شورای 
عنوان  به  نیز  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
نام آوران دانشگاه محقق اردبیلی در بخش 

مدیریتی تجلیل شدند.
نیز  ورزشی  بخش  در  است  گفتنی 
وزنه  قهرمان  نایب  حسینی  علی  سعید 
برداری جهان، محسن دادرس مقام چهارم 
مسابقات وزنه برداری دانشجویان جهان، 
شمشیربازی  قهرمان  کنعانی  امیررضا 
کشور، محسن حسین پور مقام اول پرس 
سینه جوانان کشور و شمس غفاری دارنده 
در  جسمانی  آمادگی  مسابقات  اول  مقام 
کشور   ۳ منطقه  دانشگاه های  کارکنان  بین 
به عنوان نام آوران دانشگاه محقق اردبیلی 

معرفی شدند.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اقدامات، 
دستاوردها و افتخارات دانشگاه محقق اردبیلی 

از بهمن ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۶را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در تشریح اقدامات، دستاوردها و افتخارات 
تا  بهمن ۱۳۹۵  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
بهمن ۱۳۹۶ در حوزه معاونت آموزشی و 
مدت  این  در  گفت:  تکمیلی  تحصیالت 
دوره های آموزش مجازی برای اولین بار در 

تابستان سالجاری راه اندازی شد.
حاضر  عصر  در  اینکه  بیان  با  وی 
تجهیزات و ابزارهای کمک آموزشی حرف 
اول را می زند که استاد می تواند با استفاده از 
روش های مدرن دروس خود را ارائه کند، 
افزود: طبق تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری می توان ۲۰ درصد دروس را به 
شکل مجازی ارائه کرد و در همین راستا 
های  دانشکده  در  درس  عنوان   ۳۰ باالی 
مستقر در اردبیل در نیمسال اول ارائه شد و 
از نیمسال دوم در دانشکده های نمین و مغان 

نیز ارائه خواهد شد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۳۶۰ نفر از دانشجویان استعداد 
درخشان، پرونده اشان ارزیابی و تائید شده اند، 
اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه هیات رئیسه 
دانشگاه، دانشجویانی که قادر به پرداخت کل 
شهریه اشان در زمان انتخاب واحد نیستند، 
می توانند با ارائه چک انتخاب واحد کرده 
و هزینه تحصیلی خود را تا زمان امتحانات 

واریز نمایند.
از  حمایت  نامه  آئین  داد:  ادامه  وی 
رئیسه  هیات  در  نیز  ممتاز  دانشجویان 
دانشگاه مصوب شده است؛ بر این اساس 
قهرمانان  گروه  سه  به  ممتاز  دانشجویان 
بندی  تقسیم  ورزشی  و  علمی  فرهنگی، 
به  درصدی  اشان  شهریه  در  تا  اند  شده 

عنوان تخفیف منظور شود.
صادقی با بیان اینکه این دانشگاه دارای 
۳۲ نفر استاد تمام، ۶۰ نفر دانشیار، ۱۴۲ نفر 
استادیار و ۵۲ نفر مربی است، افزود: همچنین 
در این دانشگاه ۱۰ هزار و ۸۶۳ دانشجو در 
کارشناسی،  کاردانی،  مقاطع  در  رشته   ۲۲۸

کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
طی یک سال گذشته ۱۳ آزمون سراسری در 
دانشگاه برگزار شده است، افزود: از ابتدای 
دولت یازدهم با تجهیز امکانات در دانشگاه، 
شرکت  با  ماه  زبان MSRT هر  آزمون 

رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
مقام  نمایندگی  نهاد  و مسئول  استان 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
سرباز  داریم  وظیفه  ما  همه  گفت: 

انقالب اسالمی باشیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  المسلمین  و  السالم  حجت 
حسنی در نشست اساتید گروه معارف 
دانشگاه های استان با بیان این مطلب 
افزود: اولین انقالبی و اولین شهید راه 
زهرا)س(  حضرت  اسالمی،  انقالب 
بود و انقالب اسالمی ایران هم برگرفته 
از انقالب حضرت زهرا)س( است و 
پایان می رسد  به  زمانی  انقالب  این 
توسط  جهانی  اسالمی  حکومت  که 

حضرت ولیعصر )عج( تشکیل شود.
این مسئول ادامه داد: وظیفه داریم 

دانشجویان دکتری اردبیل و سایر شهرها در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی قرارداد پایان 
بهبود  راستای  در  و  شده  اصالح  ها  نامه 
استفاده از منابع اقداماتی صورت گرفته است.

صادقی گفت: شش نفر از دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز در المپیاد علمی 
برگزیده  عنوان  به  سال ۱۳۹۶  دانشجویی 

انتخاب شده اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اقدامات، دستاوردها و افتخارات معاونت 
به  اشاره  با  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
حوزه  این  چارت  سازماندهی  و  توسعه 
همسو با چارت وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، افزود: میزلرزه دانشگاه محقق اردبیلی 
است  کشور  دانشگاهی  میزلرزه  چهارمین 
که این میزلرزه پس از بهره برداری عالوه 
به رشته های تحصیلی  بر سرویس دهی 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه، به سراسر 

کشور نیز می تواند خدمات ارائه دهد.
وی با اشاره به بهره برداری کامل فاز 
افزود:  دانشگاه،  یادمان شهدای گمنام  اول 
ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه نیز مراحل 
نهایی خود را طی می کند و به زودی به بهره 

برداری خواهد رسید.
عضو شورای اداری استان اردبیل با اشاره 

که برای به ثمر نشستن خون شهدا، 
بیش از پیش مجاهدت کنیم.

وی با بیان اینکه حدود ۱۶ واحد 
گروه  به  مربوط  دانشجویان  درسی 
معارف اسالمی است، اضافه کرد: این 
کردن  پیدا  برای  درسی  واحد  تعداد 
اسالمی کم  انقالب  و  مسیر والیت 
نیست و همین مساله نشان می دهد که 
نقش اساتید معارف اسالمی در تربیت 

دانشجویان پررنگ است.
حسنی با اشاره به اینکه حضور 
به عنوان استاد گروه معارف اسالمی 
در دانشگاه ها یک توفیق است، ادامه 
داد: دانشجویان در اوج جوانی، غرور 

به بروز رسانی سیمای فیزیکی کل دانشگاه 
و ساخت سردرب جدید ورودی سازمان 
پارکینگ  کرد:  تصریح  دانشگاه،  مرکزی 
خودروهای دولتی و دانشکده ها نیز احداث 
شده و ضمن تعمیرات اساسی در ساختمان 
مرکزی، ترمیم و آغاز نوسازی سالن آمفی 

تئاتر دانشگاه نیز آغاز شده است.
صادقی با اشاره به افزایش درآمدهای 
اخیر،  های  سال  طی  دانشگاه  اختصاصی 
از سالمت  اردبیلی  محقق  دانشگاه  گفت: 
مالی برخوردار بوده و کلیه مطالبات همکاران 
اداری و علمی و پیمانکاران عمرانی به موقع 

پرداخت شده است.
ساختمان ۱۶  خرید  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه،  برای  شهر  سطح  در  واحدی 
افزود: رستوران خصوصی دانشگاه نیز به 

زودی راه اندازی می شود.
صادقی با بیان اینکه طی روزهای اخیر 
نام دانشگاه محقق اردبیلی در بین موثرترین 
دانشگاه  های جهان بر اساس آخرین رتبه بندی 
پایگاه ISI-ESI قرار گرفته است، ادامه داد: 
همچنین در سالجاری نام دانشگاه در لیست                                                                         
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا با بیشترین 
مقاالت یک درصد برتر قرار گرفته است و 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان شیمیدان برجسته کشور در شاخه 
شیمی فیزیک انتخاب شده است. دو نفر از 

و شبهه هستند و در این فضا به دست 
اساتید گروه معارف برای تربیت سپرده 
می شوند بنابراین اساتید گروه معارف 

اعضای هیات علمی دانشگاه نیز برای سومین 
و دومین سال متوالی در زمره دانشمندان یک 

درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
کمیته تشخیص نخبگی به منظور تشخیص 
و  نخبه  پژوهشگران  و  التحصیالن  فارغ 
کارآمد و بنیاد پژوهشگران مدعو در دانشگاه 

محقق اردبیلی تشکیل شده است.
وی با اشاره به فعال نمودن دفتر حمایت 
از کرسی  های نظریه  پردازی، نقد و مناظره 
جشنواره  برگزاری  گفت:  دانشگاه،  در 
پژوهش  هفته  در  استان  برتر  پژوهشگران 
استان،  پژوهش  هفته  نمایشگاه  میزبانی  و 
شورای  در  شرکت  برای  اساتید  معرفی 
تحقیقات دستگاه  های اجرایی، فعالسازی 
درس  ارایه  ها،  سازمان  پژوهشی  شورای 
دو واحدی مبانی کارآفرینی، ارایه خدمات 
مشاوره ای به دانشجویان و فارغ التحصیالن 
در دفتر مشاوره کارآفرینی، برگزاری رویداد 
گردشگری  ویکند  استارت آپ  کارآفرینی 
اردبیل، تدوین و چاپ کتاب آیین  نامه ایمنی، 
سالمت و محیط زیست )HSE( دانشگاه، 
راه اندازی و شروع خدمات دهی چندین 
از  مرکزی  آزمایشگاه  در  جدید  دستگاه 
فعالیت های مهم معاونت پژوهش و فناوری 

طی یک سال گذشته می باشد.
مرکز  تأسیس  به  اشاره  با  صادقی 

باید در زمینه تزکیه دانشجویان فعالیت 
جدی تری داشته باشند.

نهاد  استانی  دفاتر  رئیس 

کلینیک  و  مدیریت  مطالعات  تخصصی 
صنعت استان در دانشگاه، افزود: در طول 
این مدت دانشگاه محقق اردبیلی با کمیته ملی 
فرهنگی  موسسه  ایران)ایکوم(،  های  موزه 
موزه ها و بنیاد ایرانشناسی استان اردبیل در 
نامه  تفاهم  استان  دانشنامه  راستای تدوین 
همکاری منعقد کرده است. همچنین اسناد و 
وسایل موجود در موزه تاریخ علوم دانشگاه 
یافته و  افزایش  از ۲۰ هزار مورد  به بیش 
نمایشگاه نقشه های تاریخی خلیج فارس 

توسط این موزه برگزار شده است.
وی همچنین با اشاره به حضور رئیس 
کمیته ملی موزه های ایران در دانشگاه محقق 
اردبیلی، ادامه داد: در این مدت موزه تاریخ 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی برای دومین 
سال پیاپی به عنوان موزه برتر کشور از سوی 
شورای کمیته ملی موزه های ایران)ایکوم( 

انتخاب و معرفی شده است.
صادقی با اشاره به طراحی و اجرای اتاق 
سرور جدید دانشگاه منطبق با استاندارد، افزود: 
مقاله های بین المللی scopus دانشگاه در 
نسبت  درصدی   ۶۸ افزایش  با  سالجاری 
های                          مقاله  و  روبروست  گذشته  سال  به 
بین المللی ISI نیز افزایش ۵۲ درصدی را 
نشان می دهد. ۸۶ مورد نیز کتاب توسط 
اعضای هیات علمی تالیف و ترجمه شده 
است. همچنین دانشگاه محقق اردبیلی دارای 
یک نشریه دارای نمایه استنادی بین المللی 
معتبر، ۳ نشریه علمی و پژوهشی و ۵ ثبت 
و  اجالس  و ۹ همایش،  باشد  می  اختراع 

جشنواره نیز برگزار شده است.
ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
داد: ۱۳ مورد تفاهم نامه همکاری علمی و 
پژوهشی منعقد شده و ۲۷ مورد قرارداد پروژه 
های طرح پژوهشی برون سازمانی منعقد 
شده است. همچنین اعتبار قراردادهای پروژه 
های طرح پژوهشی برون سازمانی منعقد 
شده بیش از ۱۹ میلیارد ریال و درآمد حاصل 
از قراردادهای بین سازمانی بیش از ۶ میلیارد 
ریال می باشد.تعداد قراردادهای پروژه های 
طرح پژوهشی داخلی منعقد شده نیز ۱۸۸ 

مورد می باشد.
آزمایشگاه های  تعداد کل  وی گفت: 
دانشگاه ۹۶ مورد و دستگاه های آزمایشگاهی 
مورد                                                                                   ۱۶ نیز    high- tech کارگاهی و 
خدمات  از  حاصل  درآمد  که  باشد  می 
سال  یک  ها طی  کارگاه  و  ها  آزمایشگاه 

گذشته بیش از یک میلیارد ریال بوده است.
بقیه در صفحه ۳

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
اظهار  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
کرد: عظمت تزکیه و پرورش دادن 
قرآن کریم است و در  تاکید  مورد 
این کتاب آسمانی به تزکیه بیش از 

تعلیم پرداخته شده است.
در  تزکیه  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه ها کمرنگ شده است، اضافه 
کرد: اگر جوان تزکیه شود، در رفتارها 

و گفتارهای او بروز پیدا می کند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
از  باید  معارف  گروه  اساتید  گفت: 
نظر علمی، معرفتی و معنوی الگوی 

دانشجویان باشند.
وی با اشاره به اینکه اساتید گروه 
معارف جزو بهترین نیروهایی هستند 
که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
کند، تصریح  آنها حساب می  روی 
باید  اسالمی  معارف  اساتید  کرد: 
دانشگاه ها  را در  فرهنگی  راهبری 
بر عهده گرفته و با شناسایی نقاط 
ضعف و قوت؛ به تناسب ضعف ها 

برنامه ریزی کنند.
نهاد  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دروس  نویسندگان  از  ها  دانشگاه 
کند،  می  استقبال  اسالمی  معارف 
شده  تدریس  معارف  دروس  افزود: 
نیازسنجی  با  باید  ها  دانشگاه  در 
دانشجویان همراه بوده و به دنبال پاسخ 

به نیاز دانشجویان بود.

اردبیلی عملکرد یک ساله دانشگاه محقق 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

همه ما وظیفه داریم سرباز انقالب اسالمی باشیم

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد:
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معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

اعزام 10 نفر از اساتید
 به فرصت مطالعاتی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: طی سه سال گذشته حدود ۱۰ نفر از اعضای 
هیات علمی این دانشگاه به فرصت مطالعاتی اعزام 

شده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد 
نریمانی در نشست با اعضای هیات علمی دانشگاه 
فرصت  افزود:  مطلب  این  بیان  با  اردبیلی  محقق 
مطالعاتی این دانشگاه از سال ۹۳ راه اندازی شده 

است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۳، تعداد کتاب های 
کرد:  تصریح  بود،  عنوان   ۱۴ دانشگاه  در  تالیفی 
افزایش  به ۵۷ عنوان  تعداد در سال گذشته  این 

یافته بود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
افزود: در سال ۹۴ سرانه تولید مقاله ۱.۷۴ بود که در 
سال ۹۵ این سرانه به ۲.۲۹ مورد افزایش یافته 

بود.
نریمانی ادامه داد: تعداد مقاالت Scopus در 
سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد بیش از ۶۰ 
درصدی نشان می دهد که دستاورد بزرگی برای 

دانشگاه محقق اردبیلی محسوب می شود.
حدود  اخیر  ماه   ۱۰ در  اینکه  بیان  با  وی 
سازمانی  بین  طرح  قرارداد  تومان  میلیارد  دو 
پروپوزال  فقره   ۶۰ افزود:  ایم،  کرده  منعقد 
اجرایی  های  دستگاه  به  همکاران  پژوهشی 
قرارداد  تایید،  که در صورت  ایم  ارسال کرده 

منعقد می شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  محقق اردبیلی 
با بیان اینکه این دانشگاه جزو برترین دانشگاه ها 
از نظر مجهز بودن به پایگاه های پژوهشی داخلی 
و خارجی است، اظهار کرد: دسترسی مستقیم به 
پایگاه های اطالعاتی کشاورزی، آمار و ریاضی، 

شیمی و غیره را برقرار کرده ایم.
این مسئول با اشاره به اینکه خرید کتاب برای 
کتابخانه مرکزی دانشگاه هدفمند شده است، گفت: 
کتابخانه مرکزی به ۳۰۰ هزار عنوان کتاب دیجیتالی 

مجهز شده است.
نریمانی با بیان اینکه باید در بین پژوهشگران 
امید ایجاد کرد، ادامه داد: کار پژوهش تعلق خاطر 
می خواهد به همین دلیل مقاله نویسی یک کنش 

خودمختارانه است.
دانشگاه                         فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی اظهار کرد: اساتید باید اخالق در 
پژوهش را با افکار و رفتار خود به دانشجویان 
برای  پژوهش  و  علم  که  چرا  دهند  آموزش 

ارتقای اخالق است.
یادآور می شود در این نشست اعضای هیات 
علمی مسائل و مشکالت خود را مطرح کرده و 
فناوری ضمن  و  پژوهش  معاونت  مدیران حوزه 
ارائه گزارش از عملکرد خود، به مسائل مطروحه 

پاسخ دادند.

ادامه از صفحه ۲
صادقی با بیان اینکه مرکز آپای دانشگاه 
سامانه  مورد  از ۳۰  بیش  اردبیلی  محقق 
تحت وب استانی و بیش از ۱۰ مورد سامانه 
تحت وب کشوری را ارزیابی کرده است، 
گفت: کشف ۵ آسیب پذیری روز صفر در 
سامانه های تحت وب کشور و گزارش 
جهت برطرف سازی، بررسی میزان امنیت              
حوزه  های  های SSL سازمان  گواهی 
نیروی استان، توسعه چهار سامانه مختلف 
کشور،  متخصصین  توسط  استفاده  مورد 
تحلیل بیش از ۳۰ مورد بدافزار با استفاده از 
سامانه ستفا، جمع آوری پایگاه داده مرجع 
ملی با دارا بودن بیش از ۴ هزار پروتکتور، 
مشاوره آنالین در هنگام بحران ها و حوادث 
روزی  شبانه  های  شیف  ایجاد  امنیتی، 
رخدادهای  به  رسیدگی  جهت  مرکز  در 
احتمالی در مقاطع خاص مانند تعطیالت 
سال ۹۶ و انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، 
تربیت نیروی متخصص بالغ بر ۱۰ عضو 
فعال و ۲۰ عضو کارآموز و تولید مستندات 
امنیت  مختلف  های  حوزه  در  مرجع 
فضای مجازی، تعریف بیش از ۱۰ پایان 
نامه در دوره های کارشناسی و کارشناسی 
چندین  برگزاری  امنیت،  در حوزه  ارشد 
دوره و کارگاه آموزشی در زمینه ارزیابی                                                                        
سامانه های تحت وب، CCNA و آنتی 
نمایشگاه های  ویروس ها و حضور در 
مختلف از مهمترین فعالیت های این مرکز 

بوده است.
وی با اشاره به برگزاری کارگاه ها و 
برنامه های مختلف مناسبتی توسط مرکز 
پژوهش های فرهنگی آذربایجان دانشگاه 
محقق اردبیلی، افزود: برقراری دسترسی 
مستقیم به پایگاه های اطالعاتی مختلف، 
های  نمایشگاه  و  ها  کارگاه  برگزاری 
تخصصی کتاب، خرید کتب دیجیتال در 
خرید  دیجیتال،  افزایش  کتابخانۀ  قالب 
پایگاه های اّطالعاتی خارجی به صورت 
مستقیم و یا از طریق شرکت های واسطه و 
خرید کتب هدفمند و کارآمد با نظر خواهی 
از مدیران گروه های آموزشی، اساتید و 
نمایندگان دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه از جمله مهمترین فعالیت های 
رسانی  اطالع  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 

دانشگاه می باشد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به فعالیت های مرکز رشد واحدهای فناور 
سال  سه  طی  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه، 
گذشته ۵ مورد اختراع توسط اعضای هسته 
واحدهای فناور ثبت شده و فن آوران این 
مرکز طی سال های گذشته در جشنواره ها 
و طرح های مختلف به عنوان برتر انتخاب 

شده اند.
در  فناور  واحد  هفت  افزود:  وی 
به  دانشگاه  رشد  مرکز  توسط  سالجاری 

پارک علم و فناوری معرفی شده است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه   رئیس 
فرهنگی،  حوزه  اقدامات  به  اشاره  با 
مستمر  ارزیابی  سیستم  برقراری  گفت: 
اجتماعی،  و  فرهنگی  های  فعالیت  
انجمن  های  داخلی  اساسنامه  تدوین 
ناظر  کمیته  تشکیل  دانشگاه،  علمی 
فرهنگی  های  کانون   فعالیت  های  بر 
تقویت  دانشگاه،  موسیقایی  کمیته  و 
پشتیبانی  و  هدایت  حمایت،  رویکرد 
جای                                                                به  فرهنگی  برنامه  ها  ی  از 
تصدی  گری در امور، برگزاری دوره های 

متعدد آموزشی در کانون  های فرهنگی 
هنری، حمایت از برنامه  های تشکل  های 
مدیریت  الگوی  از  استفاده  دانشجویی، 
تکاملی_فرآیندی و مشارکتی به منظور 
دستیابی به الگوی سیستمی، اجرای ۹۶۵ 
برنامه فرهنگی، برگزاری اردوهای متعدد 
فرهنگی، مناسبتی و تشکیالتی و برگزاری 
بیش از ۴۰ برنامه متنوع فرهنگی در دهه 
مبارک فجر در دانشگاه از جمله اقدامات 

این حوزه در یک سال گذشته می باشد.
 ۸۵ حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
فعالیت  دانشگاه  در  دانشجویی  تشکل 
می کنند که نسبت به سال گذشته رشد 
نشریه   ۷۷ است،  داشته  درصدی   ۳۰
دانشجویی منتشر می شود که نسبت به 
سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را نشان 
می دهد، نرخ تنوع برنامه های فرهنگی 
برابر فعالیت  های فرهنگی  دانشگاه دو 
دانشکده  ها ۱.۵ برابر و طیف فعالیت های 

فرهنگی ۲.۳ برابر شده است.
مدلسازی  اینکه  بیان  با  صادقی 
هفت  و  شده  انجام  دانشگاه  فرهنگی 
به عضویت  از دانشجویان دانشگاه  نفر 
در اتحادیه انجمن های علمی کشوری 
درآمده اند، گفت: در این بخش دانشگاه 
محقق اردبیلی در یک سال گذشته ۵۷ 
کشوری  افتخار   ۱۴ ای،  منطقه  افتخار 
خود  به  را  المللی  بین  افتخار  یک  و 
اختصاص داده است که به طور متوسط 

افزایش ۱.۴ برابری را نشان می دهد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
دو  گذشته  سال  و  سالجاری  در  گفت: 
نفر از دانشجویان این دانشگاه به عنوان 
دانشجوی نمونه کشوری از سوی سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری انتخاب شده اند.
انجام  اقدامات  به اهم  اشاره  با  وی 
دانشجویی،  مدیریت  حوزه  در  یافته 
گفت: در یکسال گذشته بر اساس برنامه 
۵ ساله این مدیریت)طرح جامع خدمات 
راستای ارتقا  در  اقداماتی  دانشجویی( 
دانشجویی)تعمیر  های  خوابگاه  کیفی 
و رنگ آمیزی خوابگاه کوثر ۱، افزایش 
با  برادران  خوابگاه  ظرفیت  درصدی   ۷
تعمیر فضاهای مرده خوابگاهی به تعداد 
۶۰ نفر، اختصاص چهار واحد خوابگاهی 
در داخل دانشگاه به دانشجویان دختر به 
ظرفیت ۲۰۰ نفر که افزایش ۲۰ درصدی 
اسکان در داخل دانشگاه را نشان می دهد، 
تجهیز ۱۰ درصد از خوابگاه ها به تشک 
طبی و اقدام اولیه جایگزینی ۳۰ درصد 
تسطیح  اجرایی  عملیات  آغاز  دیگر و 
فضای بین خوابگاه های کوثر ۲ و ۳ در 
ارتقای  زمین ورزشی(،  احداث  راستای 
عملیات  دانشگاه)آغاز  غذاخوری  کیفی 

تنوع  با  مکمل  رستوران  ایجاد  اجرایی 
غذایی باال، ارتقای کیفیت برنج مصرفی، 
زیباسازی سالن غذاخوری، خرید کانتر 
وعده  توزیع  و  ظرفشویی  غذا،  توزیع 
غذایی شام و صبحانه در خوابگاه های 
دانشجویی خودگردان و خوابگاه شهید 
به  دانشجویی  امور  واگذاری  رحیمی(، 
دانشجویان)واگذاری بوفه خوابگاه های 
دانشجویی به دانشجویان کم توان مالی، 
میوه  پیرایشگاه،  خشکشویی،  ایجاد 
فروشی در بازارچه دانشجویان و برگزاری 
انتخابات شورای صنفی(، درآمد زایی و 
جذب اعتبارات)جذب حدود ۱۰ میلیارد 
اعتبار از صندوق رفاه دانشجویان  ریال 
های  خوابگاه  تجهیز  و  تعمیر  برای 
دانشجویی و اسکان میهمانان تابستانه(، 
با  مالی)  توان  کم  دانشجویان  به  کمک 
آمده و  به عمل  پیگیری های  به  توجه 
کمک صندوق رفاه دانشجویان صندوق 
قرض الحسنه دانشجویی، به حدود یک 
و  بالعوض  وام  نفر   ۵۰۰ و  هزار 
است(،  شده  پرداخت  الحسنه  قرض 
دانشجویی،  خدمات  سازی  هوشمند 
بسترسازی برای ساخت یا خرید خوابگاه 
دانشجویی، مشارکت دادن دانشجویان در 
تصمیم گیری ها از جمله این اقدامات 

است.
های  فعالیت  به  اشاره  با  صادقی 
کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه، 
های  دوره  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
برای  ورودی  جشن  هنری،  مهارتی 
دانشجویان، جشنواره های هنری، انتخابات 
هنری  های  نمایشگاه  ها،  کانون  دبیران 
اردوهای  فرهنگی، مسابقات مختلف  و 
زیارتی، شناسایی و  و  تفریحی  علمی، 
پرورش خالقیت های هنری دانشجویان 
و انتشار کتابچه ها و نشریات فرهنگی 

در این حوزه انجام شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
برنامه  گذشته ۱۴۲  سال  یک  در  اینکه 
است،  شده  اجرا  ها  کانون  این  توسط 
سال  به  نسبت  ها  برنامه  رشد  افزود: 
گذشته ۲.۵ برابر شده و تعداد کانون ها 
نیز از ۱۷ کانون به ۲۵ کانون افزایش یافته 

است.
افزایش                            به  توجه  با  گفت:  وی 
رشته های ورزشی در بخش فوق برنامه 
دانشگاه در چند رشته جدید در بخش 
دانشجویی، فعالیت های ورزشی در این 
بخش نسبت به سال های گذشته افزایش 
۳۰ درصدی داشته و همچنین مدال های 
اخذ شده دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 
در مسابقات منطقه ای سالجاری تاکنون ۷۴ 
مدال بوده که افزایش دو برابری نسبت به 

سال ۱۳۹۲ را نشان می دهد.

دانشگاه  فرهنگی  شورای  رئیس 
خدمات  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
مختلف  های  زمینه  در  فردی  مشاوره 
تحصیلی، خانوادگی، مهارت های زندگی 
در  دینی-اجتماعی  های  مشاوره  و 
سالجاری ۱۶ درصد افزایش یافته است، 
های  دوره  ها،  کارگاه  برگزاری  افزود: 
مختلف آموزشی در زمینه بهداشت روان 
و جسم ویژه کارکنان و دانشجویان ۴۰ 
کانون  اعضای  و  داشته  افزایش  درصد 
همیاران سالمت دانشگاه نیز ۷۰۰ درصد 

افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی 
های  خوابگاه  در  مشاور  استقرار 
دندانپزشکی  واحد  گفت:  دانشجویی، 
طرح  شده،  مجهز  نیز  بهداشت  مرکز 
کارنامه سالمت دانشجویان اجرا شده و 
طرح ایستگاه سالمت به منظور بررسی 
سالمت کارکنان دانشگاه اجرا شده است.

های  فعالیت  به  اشاره  با  صادقی 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  المللی  بین 
گفت: در حال حاضر این دانشگاه در 
مجامع بین المللی اتحادیه دانشگاه های 
قفقاز، اتحادیه بین المللی دانشگاه ها و 
اتحادیه دانشگاه های آسیای میانه عضو 
بوده و با ۲۸ دانشگاه معتبر خارجی از 
کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، 
قبرس،  گرجستان،  قرقیزستان،  چین، 
عراق  و  قزاقستان  بنگالدش،  ترکیه، 

تفاهم نامه همکاری دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
پیرو سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در  ارمنستان  و  به کشورهای گرجستان 
تیرماه سالجاری، دانشگاه محقق اردبیلی به 
عنوان متولی کارگروه هماهنگی و پیگیری 
مشخص  گرجستان  با  علمی  همکاری 
و  پیگیری  مسئولیت  تا  گردید  مقرر  و 
های  پروژه  و  ها  همکاری  هماهنگی 
مشترک تحقیقاتی بین کشور گرجستان و 

دانشگاه های ایران را برعهده بگیرد.
انجام  اقدامات  اهم  به  اشاره  با  وی 
حوزه  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  شده 
کرد:  خاطرنشان  گرجستان،  کارگروه 
گروه                                                                  در  گرجستان  دبیرخانه  تشکیل 
همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، 
تشکیل کمیته علمی ایران و گرجستان با 
ها،  دانشگاه  سایر  نمایندگان  از  دعوت 
حضور هیأت بلند پایه از بزرگترین دانشگاه 
خصوصی گرجستان در نشست اتحادیه 
دانشگاه های آسیای میانه در دانشگاه محقق 
کمیسیون  ششمین  در  حضور  اردبیلی، 
مشترک اقتصادی ایران و گرجستان، بازدید 
شهر  اصلی  دانشگاه  اولیه ۱۴  ارزیابی  و 
تفلیس، جلسه با مسئولین وزارت علوم 
های                                                                                                          افزایش همکاری  گرجستان جهت 
عقد                     گرجستان،  کشور  در  مابین  فی 
و                     علمی  های  همکاری  نامه  تفاهم 
بین المللی با دانشگاه های دولتی تفلیس، 
گرجستان و ایلیا، رایزنی با وزارت علوم 
گرجستان جهت تعیین دانشگاه گرجستان 
درس  تصویب  ایران،  کارگروه  عنوان  به 
گرجستان شناسی در دانشگاه، رایزنی با 
دانشگاه ایلیای گرجستان جهت همکاری 
مشترک چند دانشگاه ایرانی با این دانشگاه 
در قالب پروژه اراسموس پالس و عضویت 
دانشگاه های گیالن، سیستان بلوچستان و 
آیت اهلل حائری میبد در کارگروه گرجستان 

از اهم این فعالیت ها می باشند.

عملکرد یک ساله دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد:
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دانشگاه  نماز  اقامه  شورای  جلسه 
محقق اردبیلی با حضور مسئولین دانشگاه 
و مسئولین ستاد اقامه نماز استان اردبیل 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداله حسنی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
با اشاره به  در دانشگاه محقق اردبیلی 
اهمیت احیای نماز در جامعه از منظر 
آیات و روایات افزود: دانشگاه مرکز نشر 
علوم و تعلیم و تربیت است و از این 
رو وظیفه ما در بحث احیای نماز سنگین 

است.
وی با بیان اینکه اگر اولین فریضه 
واجب که نماز است در نظام اسالمی 
ترک  نیز  واجبات  بقیه  شود،  ترک 
در  اگر  کرد:  تصریح  شد،  خواهند 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: عملیات 
دانشگاه  عمرانی  های  پروژه  اجرایی 
محقق اردبیلی به سرعت در حال انجام 

است.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  زاده در نشست  مهرداد محرم  دکتر 
کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه پیشنهاد اضافه شدن حوزه طرح و 
برنامه و بودجه و تشکیالت به معاونت 
اداری و مالی اولین گام ما در این حوزه 
بود، گفت: این پیشنهاد بعد از چکش 
کاری بسیار مورد تصویب هیات رئیسه 
دانشگاه قرار گرفت تا این معاونت با نام 
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع 

ایفای نقش کند.
دانشگاه                             اینکه  بیان  با  وی 
محقق اردبیلی جزو معدود دانشگاه هایی 
است که یک ریال بدهی ندارد، افزود: در 
عین حال هیچ وقفه ای نیز در پرداخت 

حقوق و مزایای همکاران نداشته ایم.
وضعیت  به  اشاره  با  زاده  محرم 
پروژه های عمرانی دانشگاه، خاطرنشان 
کرد: علی رغم بارش برف و سرمای 
دانشگاه  عمرانی  های  فعالیت  شدید، 
در حال اجرا بوده و ساختمان کتابخانه 
مرکزی نیز تا پایان سال به بهره برداری 

خواهد رسید.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
منابع دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
دانشگاه،  فیزیکی  به سیمای  رسیدگی 
تصریح کرد: در همین راستا در هر دو 
سایت به وضعیت سردرب ها، آسفالت 
فضای  و  تابلوها  نصب  ها،  خیابان 
خوابگاه ها رسیدگی شده و ساختمان 
۱۶ واحدی مستقل برای استقرار مرکز 
رشد و توسعه فعالیت های آن خریداری 

شده است.
دانشگاه  میزلرزه  اینکه  بیان  با  وی 
میزلرزه  چهارمین  اردبیلی  محقق 
افزود: این  است،  کشور  دانشگاهی 
بر  برداری عالوه  بهره  از  میزلرزه پس 
سرویس دهی به رشته های تحصیلی 

جامعه ای نماز احیا شود، ناهنجاریهای 
اجتماعی، بی عدالتی ها و دیگر رذائل 
اخالقی و رفتاری کاهش یافته و از بین 

می رود.

به  دانشگاه،  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
سراسر کشور نیز می تواند خدمات ارائه 

دهد.
عملیات  اینکه  بیان  با  زاده  محرم 
دولتی  خودروهای  پارکینگ  احداث 
دانشگاه با حداقل هزینه به اتمام رسیده 
و دهه فجر سالجاری به بهره برداری 
خواهد رسید، گفت: همچنین احداث 
پارکینگ برای دانشکده ها نیز مصوب 
شده که عملیات احداث دانشکده های 
فنی و مهندسی و علوم انجام شده و 

مابقی نیز به ترتیب انجام خواهد شد.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
تصریح  اردبیلی  محقق  دانشگاه  منابع 
آمفی  داخلی  تخریب  عملیات  کرد: 
تئاتر دانشگاه نیز به اتمام رسیده و از 
اواخر بهمن ماه سالجاری برای تجهیز                        
فوق العاده و نمونه در سطح دانشگاهای 
درجه یک کشور تحویل شرکت مربوطه 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راستای همکاری 
این معاونت با نهاد رهبری و معاونت 
داخلی  تجهیز  دانشجویی،  و  فرهنگی 
مسجد و احداث آب نما مقابل مسجد 
و تجهیز اندیشکده علم و دین انجام شده 
برای رفاه حال  افزود: همچنین  است، 
دانشجویان فضای ورزشی و فرهنگی 
در مجموعه خوابگاهی کوثر ایجاد شده 

است.

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

محرم زاده با اشاره به حضور دانشگاه 
محقق اردبیلی در طرح دانشگاه های سبز 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  گفت:  کشور، 
وزارت  بندی  رتبه  در  سال ۱۳۹۵  در 
علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص 
دانشگاه های سبز کشور قرار نداشت، 
ولی با تالش همکاران در سال ۱۳۹۶ در 

رتبه ۳۲ کشور قرار گرفتیم.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: 
در کنار تداوم وام های مسکن، جعاله و 
خودرو، خوشبختانه با انعقاد تفاهم نامه 
برای  ویژه  تسهیالت  تجارت،  بانک  با 
همکاران هیات علمی و کارمند اعطا خواهد 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  همچنین  شد. 
برای کارت فرهیختگان با سهمیه ۸ دارای 

سهم قابل توجه در منطقه شده است.
وی در خصوص وضعیت ایثارگران 
ایثارگران  مطالبات  گفت:  نیز  دانشگاه 
سالجاری  پایان  تا  و  شده  محاسبه 

پرداخت خواهد شد.
محرم زاده با اشاره به فعالیت های 
تشکیالت،  و  بودجه  برنامه،  مدیریت 
گفت: دفاع از بودجه پیشنهادی دانشگاه، 
با  اعتبارات هر بخش  متناسب سازی 
فعالیت های آن حوزه، طرح و بررسی 
سالجاری  در  پیشنهاد   ۵۶ از  بیش 
درقالب طرح نظام پیشنهادات، اجرای 
کامل آموزش های ضمن خدمت برای 

داد: روزانه در خوابگاه ها و پردیس های 
نماز جماعت  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

برگزار می شود.
بهترین  از  یکی  افزود:  حسنی 
حل  دانشگاه،  فرهنگی  های  برنامه 
مشکالت مربوط به نماز جماعت است.
اهلل شکر عبدی دبیر ستاد اقامه نماز 
استان اردبیل با اشاره به اهمیت تالش 
برای برگزاری هرچه بهتر نماز جماعت 
در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: برگزاری 
۲۶ دوره از اجالس سراسری نماز به امر 
مقام معظم رهبری، اهمیت موضوع نماز 

را نشان می دهد.
بحث  به  شورا  اعضای  ادامه  در 
در  پیشنهادات  ارائه  و  بررسی  و 
خصوص ترویج و توسعه فرهنگ نماز 

پرداختند. 

مدرک  ارتقای  اعتبار  تامین  همکاران، 
همکاران و تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از 
کارکنان قراردادی از اهم این فعالیت ها 

می باشند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه طی 
دو سال اخیر ۱۶ طرح عمرانی به بهره 
برداری رسیده و یا در حال اجرا است، 
نگهداری  و  تعمیرات  زمینه  در  افزود: 
بیش از ۳۰ مورد تعمیرات اساسی داشتیم 
آبادانی  و  عمران  راستای  در  قدمی  تا 

دانشگاه برداریم.
وی با بیان اینکه در حوزه طرح های 
عمرانی ساختمان شیخ صفی به بهره 
برداری رسیده، ساختمان دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی در مرحله نازک کاری 
بوده و اسناد مناقصه بلوک سوم آموزش 
نیز آماده شده و اکنون در مرحله انتخاب 
تکمیلی  فاز  داد:  ادامه  است،  پیمانکار 
دانشکده فنی نیز در مرحله انجام مناقصه 
برای انتخاب پیمانکار بوده و فعالیت های 
عمرانی و تعمیراتی در دانشکده های 
نمین، مشگین شهر و مغان نیز در حال 

انجام است.
اندازی                    راه  به  اشاره  با  زاده  محرم 
نرم افزار چارگون و استفاده بهینه از این 
نرم افزار جهت امورات مختلف اداری و 
مالی، خاطرنشان کرد: ارزشیابی کارکنان 
دانشگاه  اداری  مدیریت  حوزه  در  نیز 

ساماندهی و بومی سازی شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
دانشگاه محقق اردبیلی همچنین با اشاره 
راستای شفاف  مالی در  نوین  نظام  به 
امور، اضافه کرد: سالمت مالی  سازی 
در دانشگاه وجود دارد و مطالبات قانونی 

همکاران نیز پرداخت شده است.
یادآور می شود در این نشست دبیر 
حاضر  کارمندان  و  کارمندان  شورای 
مسائل و مشکالت خود را مطرح کرده 
و مدیران حوزه معاونت اداری، مالی و 
از  گزارش  ارائه  منابع ضمن  مدیریت 
عملکرد خود، به مسائل مطروحه پاسخ 

دادند.

برگزاری جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه محقق اردبیلی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشکده ها
 در قاب انقالب اسالمی

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست 
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  عمومی  روابط  و 
منظور گرامیداشت دهه فجر، عملکرد شاخص 
دانشکده های این دانشگاه را از بهمن ماه ۹۵ 

تا بهمن ماه ۹۶ تشریح کرد.
در  طوالرود  سلطانی  اشرف  علی  دکتر 
این  بیان  با  دانشگاه  با روابط عمومی  گفتگو 
هکتاری  دو  انگور  باغ  احیای  افزود:  مطلب 
مغان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  در 
یکی از اقدامات مهم در طی یک سال گذشته 

بود.
در  شناسی  زمین  موزه  اینکه  بیان  با  وی 
دانشکده علوم راه اندازی شده است، تصریح 
کرد: ایجاد انجمن های علمی جدید از جمله 
در  نجوم  انجمن  و  نانو  انجمن  سبز،  انجمن 
دانشکده علوم از دیگر کارهای انجام شده در 

یک سال اخیر بوده است.
اندازی  راه  به  اشاره  با  سلطانی 
مهندسی  و  فنی  دانشکده  مرکز HPC در 
اظهار کرد: بر اساس نیازسنجی ها و با دریافت 
مجوز، رشته های متعددی در دانشکده ها راه 

اندازی شده است.
مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
پژوهشی  علمی-  نشریه  مجوز  اخذ  کرد: 
جغرافیا و عدالت فضایی از کارهای ماندگار 
در طی یک سال گذشته بود که توسط اساتید 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی انجام شد.
اتاق گفتمان حکمت و فلسفه  افتتاح  وی 
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی را یادآور 
شد و گفت: برگزاری کرسی نظریه پردازی با 
عنوان ارائه مدل نظری و مفهومی جهت تبیین 
تعارضات زناشویی گامی در راستای کرسی های 

نظریه پردازی بود.
مرکز  اندازی  راه  به  اشاره  با  سلطانی 
سالمت و تندرستی در دانشکده علوم تربیتی 
و روان شناسی تشریح کرد: مجوزهای تاسیس 
تربیتی،  روانشناسی  های  انجمن  استانی 
انسانی  منابع  بهسازی  و  آموزش  و  مشاوره 

اخذ شده است.
مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  عمومی  روابط  و 
به  بالعوض خوابگاه  هزینه  اینکه کمک  بیان 
شهر  مشگین  کشاورزی  دانشکده  دانشجویان 
اول  فاز  اجرای  داد:  ادامه  پرداخت می شود، 
و  جدید  ساختمان  زنی  کلنگ  حصارکشی، 
های  فناوی  دانشکده  های  آزمایشگاه  تجهیز 
در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  نمین  نوین 
گذشته  یکسال  طی  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

است.

عملیات اجرایی پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی به سرعت در حال انجام است
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همزمان با دومین سالروز افتتاح موزه تاریخ 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی، کتب و آثار دکتر 
یوسف معماری توسط وی به موزه تاریخ علوم 

دانشگاه محقق اردبیلی اهدا شد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد نریمانی در مراسم رونمایی از اسناد، کتب، 
نسخ خطی، عکس و تجهیزات اهدایی به موزه 
تاریخ علوم در سال ۱۳۹۶ به مناسبت دومین 
سالروز افتتاح موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی ضمن معرفی دکتر یوسف معماری از 
یوسف  دکتر  گفت:  اردبیلی،  حاذق  پزشکان 
معماری حکیم، پزشک، خیر و ادیب تام اردبیلی 
است که در ۴۰ سال گذشته در راه اندازی دانشگاه 

محقق اردبیلی تالش بسیاری کرده است.
وی با بیان اینکه موزه تاریخ علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۳ راه اندازی شد و در 
مدت کوتاه فعالیت خود برای دو سال متوالی به 
عنوان موزه برتر کشور در میان موزه های دولتی 
کوچک انتخاب شده است، افزود: همچنین این 
موزه سال گذشته برنده جایزه ترویج علم ج.ا.ایران 

شده است.
نریمانی با بیان اینکه از زمان آغاز بکار این موزه 
تاکنون حدود ۹ نمایشگاه در سطح استان توسط 
موزه برگزار شده است، ادامه داد: فعالیت های موزه 
تاریخ علوم با جدیت ادامه دارد و در سالجاری نیز 
بیش از ۲ هزار اثر موزه ای توسط افراد حقیقی و 

حقوقی به این موزه اهدا شده است.
حاذق،  پزشکان  از  معماری  یوسف  دکتر 

خیر و ادیب اردبیلی نیز ضمن ابراز خرسندی از 
راه اندازی موزه تاریخ علوم در دانشگاه محقق 
اردبیلی، تاکید کرد: ضروری است با اطالع رسانی 
قوی زمینه اعتماد مردم برای اهدای آثار خود به 

این موزه فراهم شود.
آموزان  دانش  بازدید  اینکه  بیان  با  وی 
است،  ارزشمندی  بسیار  کار  موزه  این  از 

اهدای  با  تدریج  به  رود  می  امید  داد:  ادامه 
علوم  تاریخ  موزه  توسعه  زمینه  مردمی،  آثار 

فراهم شود.
مهندس محمد انوار رئیس موزه تاریخ علوم 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی از 
فعالیت های موزه، گفت: موزه تاریخ علوم طی 
سال گذشته در کنار فعالیت های معمول خود و 

بازدید دائمی دانشجویان، دانش آموزان و اساتید، 
فرهنگیان و همچنین مهمانان داخلی و خارجی 
دانشگاه از موزه، نسبت به توسعه موزه در تمامی 
و  گالری های خود  و گسترش  بسط  و  ابعاد 

تکمیل آنها اقدام کرده است.
وی ادامه داد: عالوه بر اهدای موزه زمین 
کلکسیون  و  سهرابی  قهرمان  دکتر  شناسی 

گیاهان دارویی مهندس میکائیل بدرزاده به موزه 
دانشگاه، موارد متعددی نیز به موزه دانشگاه اهدا 
شده است. همچنین یک نسخه خطی، حدود 
۱۲۰ جلد کتب اساتید و همچنین کتب آموزشی 
قدیمی، حدود ۵۰۰ قطعه عکس، حدود یک 
هزار برگ سند، حدود ۵۰ قطعه نشان، تندیس، 
یادبود و هدیه، ۲۵۰ حلقه فیلم و نوار و ۲۰۰ 
مورد تجهیزات فنی و دستگاه و غیره و موارد 
متعدد اطالعات تاریخی و تاریخ شفاهی جمع 

آوری و اهدا شده است.
انوار انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسات 
مختلف در سال گذشته از جمله ایکوم ایران، 
موسسه موزه های بنیاد، بنیاد ایرانشناسی، موزه 
ملی علوم و فناوری و برگزاری نمایشگاه های 
متعدد از جمله نمایشگاه نقشه های تاریخی 
تالیف  و  تدوین  بکار  آغاز  و  فارس  خلیج 
برای  ریزی  برنامه  و  اردبیل  استان  دانشنامه 
برگزاری نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری 
در بهار ۹۷ را از جمله فعالیت های انجام شده و 

برنامه های آتی موزه عنوان کرد.
گفتنی است در ادامه ضمن رونمایی از اسناد، 
کتب، نسخ خطی، عکس و تجهیزات اهدایی به 
موزه تاریخ علوم در سال ۱۳۹۶ با حضور معاون و 
رئیس مرکز تحقیقات قفقازشناسی دانشگاه قفقاز 
ترکیه، دکتر یوسف معماری پزشک حاذق اردبیلی 
کتب، آثار و اسناد خود را به موزه تاریخ علوم 
اردبیل اهدا کرد و از همکاری ایشان با موزه تاریخ 

علوم تجلیل شد.

اهدای کتب و آثار دکتر یوسف معماری به موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: جزو 
دانشگاه هایی با بیشترین مقاالت یک درصد 

برتر جهان هستیم.
دانشگاه، دکتر  به گزارش روابط عمومی 
گودرز صادقی در نشست خبری با خبرنگاران 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  افزود:  ها  خبرگزاری 
جزو کم حاشیه ترین سازمان های دولتی استان 
اردبیل است چرا که با یک مدل مدنی و در 

محیطی آرام فکر و کار می کنیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ حدود ۲۵۷ 
نفر عضو هیات علمی این دانشگاه بودند، اضافه 
کرد: در سالجاری این تعداد به حدود ۳۷۳ نفر 
افزایش یافته که حاکی از رشد ۴۶ درصدی بوده 
ولی تعداد دانشجویان تقریبا ثابت نگه داشته شده 
است و این یعنی نسبت استاد به دانشجو ارتقا 

یافته است.
صادقی با بیان اینکه تعداد استاد به دانشجو 
در دانشگاه محقق اردبیلی یک به ۲۴ است، افزود: 
مطلوب این تعداد یک به ۱۸ است اما در هیچ یک 
از دانشگاه های کشور این تعداد محقق نشده و 

هدف ما رساندن این تعداد به ۲۰ است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در 
سال ۹۲ تعداد اعضای هیات علمی با مرتبه علمی 
استاد تمام ۳ نفر بود اما هم اکنون بیش از ۳۰ نفر 

استاد تمام داریم.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۲ نفر 
از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار 
گرفتند، تصریح کرد: در سالجاری برای اولین 
بار، دانشگاه محقق اردبیلی در جمع دانشگاه 
های ایرانی مولد یک درصد مقاالت برتر دنیا 

قرار گرفت.
این مسئول با بیان اینکه در سال ۹۲ دانشکده 

و                          علمی  های  همکاری  گروه  رئیس 
انعقاد  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  المللی  بین 
تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و 
دانشگاه کوردوبای اسپانیا خبر داد و گفت: در 
جهت اجرای این تفاهم نامه نیز عقد قرارداد 

انجام شده است.
دانشگاه، دکتر  به گزارش روابط عمومی 
محمد تقی آل ابراهیم با اعالم این خبر، گفت: 
در قالب این تفاهم نامه تبادل دانشجو و اعضای 

علمی  هیات  عضو  نمین  نوین  های  فناوری 
و آزمایشگاه نداشت، ادامه داد: هم اکنون این 
دانشکده ۷ نفر عضو هیات علمی و ۱۳ آزمایشگاه 

مجهز دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در 

هیات علمی میسر می شود.
بین  نامه  تفاهم  این  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  امضا شده  دانشگاه  دو  روسای 
آیتم های این قرارداد توسط معاون بین الملل 
دانشگاه کوردوبا و رئیس گروه همکاری های 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  المللی  بین  و  علمی 

رصد خواهد شد.
تفاهم  این  اینکه طبق  بیان  با  ابراهیم  آل 
آموزشی  های  دوره  و  ها  پروژه  اجرای  نامه 

سال ۹۲ تعداد ۱۶ مقاله مشترک با پژوهشگران 
خارجی توسط اساتید این دانشگاه منتشر شده 
بود که این تعداد در سال ۹۵ به ۳۰ مقاله افزایش 

یافته است.
به گفته صادقی، ۱۷ عنوان کتاب در سال 

تحصیالت تکمیلی میسر خواهد شد، تصریح 
تبادل  شدن  انجام  بهتر  چه  هر  برای  کرد: 
دانشجو و انجام پروژه مشترک بین المللی از 
طریق دانشگاه کوردوبا برای طرح اراسموس 
اروپا اقدام شده است و در صورت موافقت 
نهایی اتحادیه اروپا با پرداخت فاند بین المللی 
که در ژوئن ۲۰۱۸ مشخص خواهد شد، این 
تبادالت علمی بصورت مالی ساپورت خواهد 

شد.

۹۲ در دانشگاه محقق اردبیلی تالیف یا ترجمه 
شده بود که این تعداد در سال ۹۵ به ۶۹ عنوان 

افزایش یافته است.
تعداد ۳۷  اینکه در سال ۹۲  بیان  با  وی 
تومان  میلیون  ارزش ۱۱۲  به  پژوهشی  طرح 

در داخل دانشگاه اجرا شده بود، اضافه کرد: 
این تعداد در سال گذشته به ۱۴۶ طرح با ۷۵۰ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
های  طرح  اعتبارات  مجموعه   ۹۲ سال  در 
پژوهشی برون سازمانی دانشگاه ۸۴ میلیون 
تومان بود که این مبلغ در ۸ ماهه امسال به 
یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان افزایش یافته 

است.
آزمایشگاه  اینکه دانشگاه  بیان  با  صادقی 
مرکزی نداشت که با حدود ۲ میلیارد تومان 
این آزمایشگاه را راه اندازی کردیم که عالوه 
هم  ها  دستگاه  و  مراکز  سایر  به  دانشگاه  بر 
خدمات ارائه می دهد، اظهار کرد: امسال ۵ نفر 
از دانشجویان دانشگاه به عنوان دانشجوی نخبه 
دانشجویان  قوانین،  طبق  و  اند  شده  شناخته 
که  دانشگاهی  هر  در  کنکور  بدون  نخبه 

بخواهند، می توانند ادامه تحصیل دهند.
اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
هیچ  در  گذشته  سال   ۴ طول  در  اینکه  به 
همه  در  بلکه  ایم  نداشته  پسرفت  آیتمی 
آیتم ها پیشرفت قابل محسوسی داشته ایم، 
شدم،  دانشگاه  رئیس  که  زمانی  داد:  ادامه 
دولت پروژه های عمرانی با میزان پیشرفت 
پایین را مختومه اعالم کرد اما ما با درآمدهای 

اختصاصی پروژه ها را ادامه دادیم.
دانشجویان  مقابل  در  اینکه  بیان  با  وی 
نیستیم بلکه در کنار آنها هستیم، اضافه کرد: 
نمین  نوین  های  فناوری  دانشکده  خوابگاه 
خوابگاه  فقدان  بدلیل  و  کرده  اندازی  راه  را 
به  شهر،  مشگین  کشاورزی  دانشکده  در 
دانشجویان برای اجاره منزل کمک بالعوض 

می کنیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 جزو دانشگاه های با بیشترین مقاالت یک درصد برتر جهان هستیم

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری و عقد قرارداد دانشگاه محقق اردبیلی
 و دانشگاه کوردوبای اسپانیا
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بازدید دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی از موزه شهدا

دیدار کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با جانبازان بیمارستان ایثار

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام

نمایشگاه عکس و پوستر
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حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی در راهپیمایی 22 بهمن
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دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
انتخاب  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه 
دانشجوی  عنوان  به  اردبیلی  محقق 

نمونه کشوری خبر داد.
دکتر عباس فنی اصل در گفتگو 
با روابط عمومی دانشگاه با اعالم این 
خبر گفت: طبق اعالم سازمان امور 
دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات 
دانشجوی  رشید  سجاد  فناوری،  و 

های  همکاری  گروه  رئیس 
دانشگاه  المللی  بین  و  علمی 
نامه  از انعقاد تفاهم  اردبیلی  محقق 
همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و 

دانشگاه ایلیای گرجستان خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر محمد تقی آل ابراهیم 
رئیس گروه همکاری های علمی و 
المللی دانشگاه محقق اردبیلی  بین 
با اعالم این خبر، گفت: این تفاهم 
نامه در زمینه آموزشی، پژوهشی و 
دو  بین  مشترک  همکاری  هرگونه 

دانشگاه می باشد.
وی با بیان اینکه در راستای این 
تفاهم نامه، تبادل دانشجو، استاد و 
افزود:  شد،  خواهد  انجام  محققین 

دستگاهی  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد 
و مناظره در دانشگاه محقق اردبیلی از تائید 
نهایی و ارسال گواهی کرسی ترویجی ۳ 
نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی از سوی دبیرخانه هیات حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 

شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نهایی  تائید  از  صدری  اسماعیل  دکتر 

رشته  دکتری  دانشجوی  اولین 
فیزیولوژی  زیست شناسی گرایش 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  گیاهی 

رساله خود دفاع کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجوی  مرادی  کامران  دانشگاه، 
گرایش  شناسی  زیست  دکتری 
فیزیولوژی گیاهی از رساله تحصیلی 
اثرات  »بررسی  عنوان  با  خود 
بر  آمینی  پلی  با مکمل  تنش سرما 
گیاه Stevia rebaudiana Bert از 

روانشناسی  رشته  کارشناسی  مقطع 
بالینی در بیست و ششمین جشنواره 

دانشجوی نمونه  انتخاب شد.
انتخاب  کرد:  اضافه  وی 
دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی به 
عنوان دانشجوی نمونه کشوری برای 
دومین بار در دانشگاه و برای اولین 
بار در مقطع کارشناسی اتفاق میافتد.

فنی اصل افزود: مراسم اختتامیه 
جشنواره  دوره  ششمین  و  بیست 

همچنین انجام همکاری های الزم 
مشترک،  مقاالت  انتشار  جهت  در 
سمینار،  کنفرانس،  برگزاری 
سمپوزیوم، کارگاه های تابستانی و 

نفر  ترویجی ۳  ارسال گواهی کرسی  و 
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از 
اردبیلی از سوی دبیرخانه هیات حمایت 
از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد و 
گفت: از مجموع پورپوزال های ارائه شده 
به دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
هیات  نظر  با  مورد  چهار  اردبیل،  استان 
ارزیابی به مرحله دفاع و نقادی راه یافتند 

فیزیولوژیک،مورفولوژیک،  دیدگاه 

اسفندماه  نهم  نمونه  دانشجوی 
سالجاری با حضور معاون اول رئیس 
جمهور و وزرای علوم، تحقیقات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
مرکزی  تئاتر  آمفی  در  پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار 

خواهد شد.
 شایان ذکر است یاشار هاشمی 
رشته  دکتری  مقطع  دانشجوی 
مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی 

دوره های آموزشی مشترک از مفاد 
این تفاهم نامه است.

این  اینکه  بیان  با  ابراهیم  آل 
بوده  سال  دو  مدت  به  نامه  تفاهم 

که با برگزاری جلسات نقد و دفاع و ارسال 
مستندات به دبیرخانه مرکزی تهران، در 
از  نفر  ترویجی سه  نهایت کرسی های 
اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 

مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه دکتر اسماعیل جهانی 
و  نظری  مدل  ارائه  پورپوزال  عنوان  با 
مفهومی جهت تبیین تعارضات زناشویی، 
دکتر رضا فرضی زاده با عنوان پورپوزال 
ارائه الگوی پیشنهادی کاهش وزن سریع 

بیوشیمیایی و مولکولی« با موفقیت 

پنجمین  و  بیست  در  پیش  سال 
چشنواره دانشجوی نمونه به عنوان 
برگزیده  کشوری  نمونه  دانشجوی 

شده بودند.

و در پایان دو سال پس از گزارش 
تصریح  است،  تمدید  قابل  طرفین 
کرد: گروه همکاری های علمی و 
تا  دارد  را  آمادگی  این  المللی  بین 
در هر کدام از موارد فوق با پیشنهاد 
با  علمی  هیات  همکاران  نیاز  و 
و  شده  مذاکره  وارد  ایلیا  دانشگاه 

قرارداد ببندند.
های  همکاری  گروه  رئیس 
علمی و بین المللی دانشگاه محقق 
اردبیلی یادآور شد: دانشگاه محقق 
اردبیلی مسئول کارگروه گرجستان 
بوده و مسئولیت ایجاد ارتباط بین 
کلیه  با  ایران  های  دانشگاه  کلیه 
دارا                را  گرجستان  های  دانشگاه 

می باشد.

در ورزشکاران و دکتر اسماعیل صدری با 
عنوان پورپوزال ارائه مدل ساختاری ذهن 
آگاهی و کیفیت خواب با نقش میانجیگری 
بهزیستی روان شناختی این سه عضو هیات 
علمی هستند، ادامه داد: این سه عضو هیات 
علمی از سوی دبیرخانه هیات حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
به  موفق  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
ترویجی  های  کرسی  گواهی  دریافت 

شدند.

دفاع نمود.
مهدی  سید  دکتر  است  گفتنی 
رضوی عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان استاد راهنما، 
دکتر صابر زهری عضو هیات دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان استاد مشاور، 
عنوان  به  صالحی  یحیی  سید  دکتر 
داور خارجی و دکتر علیرضا قاسمیان 
و دکتر اسداهلل اسدی اعضای هیات 
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه   علمی 
 عنوان داوران داخلی این رساله بودند.

عضو هیأت علمی رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
دانشگاه محقق اردبیلی:

زنان می توانند
انتقال دهنده شادی
در خانواده ها باشند

محقق  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
انتقال  توانند  می  زنان  گفت:  اردبیلی 
و  باشند  ها  خانواده  در  شادی  دهنده 
فراهم  دیگران  برای  را  شادی  موجبات 

کنند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزشی  کارگاه  در  میکائیلی  نیلوفر  دکتر 
اینکه  به  اشاره  با  شاد«  زندگی  شاد،  »زن 
در ادبیات کهن شادی به عنوان یک عنصر 
زنانه ذکر شده است، افزود: در شعر و نثر 
سعدی،  مولوی،  همچون  بزرگی  ادیبان 
که  زهره  سیاره  از  بارها  غیره  و  خاقانی 
یاد  به عنوان عامل شادی  سنبل زن است، 

شده است. 
محقق  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
یک  شادی  اینکه  عنوان  با  اردبیلی 
هرکسی  افزود:  است،  فردی  مسئله 
را  خود  خاص  المانهای  شادی  برای 
تقویت  و  شناسایی  را  آنها  باید  که  دارد 

. کند
زنان  از  برخی  نبودن  شاد  علت  وی 
اگر/فقط،  عامل؛  در شش  شدن  گرفتار  را 
مقایسه های غیر منصفانه، استفاده از کلمه 
باید، نگران و بدبین بودن، از دست دادن 
کنترل و کینه توزی برشمرد و عنوان کرد: 
این  از  باید  شاد  زندگی  یک  داشتن  برای 

دام ها اجتناب شود.
بُعد؛ شادی  به چهار  را  میکائیلی شادی 
اجتماعی  شادی  روانی،  شادی  زیستی، 
به  رسیدن  و  کرد  تقسیم  معنوی  شادی  و 
شادی واقعی را منوط به شناخت کامل ابعاد 
مذکور و تالش و ممارست برای کسب آنها 

دانست. 
به  کارگاه  این  در  حاضر  افراد  ادامه  در 
با موضوع کارگاه  بحث و گفتگو در رابطه 

پرداختند.

انتخاب دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 به عنوان دانشجوی نمونه کشوری

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه ایلیای گرجستان

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

تائید نهایی و ارسال گواهی کرسی ترویجی ۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی

دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی دانشگاه محقق اردبیلی
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در جلسه هیات رئیسه دانشگاه 
علی  سعید  از  اردبیلی  محقق 
حسینی نایب قهرمان وزنه برداری 
جهان و دانشجوی دکتری دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
صادقی  گودرز  دکتر  دانشگاه، 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
حسینی  علی  سعید  اینکه  بیان  با 
جمهوری  و  اردبیل  استان  افتخار 
علی  گفت:  است،  ایران  اسالمی 
و  جفا  مدت  یک  از  بعد  حسینی 
در  حضور  اولین  با  نشینی  خانه 
ظاهر  عالی  بسیار  جهانی،  عرصه 

دهه  مناسبت  به  انقالب  جشن 
مبارک فجر انقالب اسالمی در دانشکده 
محقق  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
برکات  به  فجر،  دهه  تبریک  ضمن 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
فرهنگی  علمی،  شکوفایی  و  رشد  در 
و سایر موارد در تمامی جهات مختلف 
جهان  در  اسالمی  انقالب  ترقی  و 

پرداخت.
رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
نیز به تبیین جایگاه و رسالت راهبردی 
در  آن  استمرار  و  اسالمی  انقالب 
شهدا  و  خمینی)ره(  امام  اهداف  تعالی 

شد.
در رشته  کرد:  صادقی تصریح 

پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین مسعود 
اسالمی  علوم  حوزه  مدیر  نژاد  رجب 
تسلیت  ضمن  نیز  اردبیل  دانشگاهیان 
فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز 
زهرا)س(، به جایگاه و منزلت ایشان و 
همچنین نقش زنان در انقالب اسالمی 

پرداخت.
گفتنی است افتتاح نمایشگاه عکس 
انقالب  مدارک  و  اسناد  و  فجر  دهه 
های  پژوهش  مرکز  توسط  اسالمی 
پایان  از  رونمایی  آذربایجان،  فرهنگی 
نامه های دانشجویی با موضوع انقالب 
در  قهرمان  کتاب  از  رونمایی  اسالمی، 
ایران  اسالمی  انقالب  منظومه  ادبیات 
عضو  پورالخاص  شکراله  دکتر  تألیف 
هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 

از دیگر برنامه های این مراسم بود.

تربیت بدنی درس خواندن وسیله 
اهداف  به  رسیدن  برای  است 

متعالی که سعید علی حسینی این 
مرحله را طی کرده است.

از  حمایت  ضرورت  به  وی 
افتخارآفرینان دانشگاهی تاکید کرد 
و افزود: دانشگاه محقق اردبیلی از 
های  رشته  در  ورزشی  قهرمانان 
خواهد  خاص  حمایت  مرتبط 

داشت.
از  ادامه  در  است  گفتنی 
قهرمان  نایب  حسینی  علی  سعید 
دانشجوی  و  جهان  برداری  وزنه 
با  اردبیلی  دانشگاه محقق  دکتری 
اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل 

شد.

برگزاری جلسه
 هم اندیشی با رئیس مرکز 

تحقیقات دریای سیاه

جلسه هم اندیشی مشاور اجرایی رئیس دانشگاه 
و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و رئیس گروه 
دانشگاه محقق  المللی  بین  همکاری های علمی و 
اردبیلی با عضو هیات علمی دانشگاه گیرسون ترکیه و 

رئیس مرکز تحقیقات دریای سیاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس قره 
آغاچلی در جلسه هم اندیشی با مشاور اجرایی رئیس 
و  روابط عمومی  و  ریاست  مدیر حوزه  و  دانشگاه 
رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 
اتحادیه  فرهنگی  اینکه حوزه  بیان  اردبیلی با  محقق 
دانشگاه های آسیای میانه مستندسازی می شود، افزود: 
در این نشست هم اندیشی نحوه همکاری و مشارکت 
دانشگاه محقق اردبیلی برای مستند سازی مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه در صورت کسب مجوزهای 
الزم، پروژه اوایل تابستان سال آینده شروع می شود، 
تصریح کرد: این پروژه با همکاری اتحادیه دانشگاه 
های آسیای میانه، صدا و سیمای ترکیه، دانشگاه محقق 
سرمایه  آژانس  قرقیزستان،  ماناز  دانشگاه  اردبیلی، 
دانشگاه  و  تبریز  دانشگاه  سیاه،  دریای  گذاری های 

گرسون ترکیه اجرا می شود.
دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود مشاور اجرایی 
رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه گفت: نگاه دانشگاه ما به همکاری های بین 
های  دانشگاه  با  تعامل  و  است  مثبتی  نگاه  المللی، 
محقق  دانشگاه  های  برنامه  از  مختلف  کشورهای 
اردبیلی است به همین جهت دانشگاه محقق اردبیلی 
آماده برگزاری و مشارکت در برنامه های بین المللی 

است.

تجلیل از سعید علی حسینی نایب قهرمان وزنه برداری جهان
 و دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

برپایی جشن انقالب در دانشکده ادبیات  و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیر 
نام  گرفتن  قرار  از  اردبیلی  محقق 
بین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
جهان  دانشگاه های  موثرترین 
پایگاه رتبه بندی  آخرین  براساس 

ISI-ESI  خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
عباسپور  یوسف  دکتر  دانشگاه، 
پایگاه  گفت:  خبر،  این  اعالم  با 
علم ISI به  اساسی  شاخص های 
درصد  یک  معرفی  و  شناسایی 
و  ها  دانشگاه  پراستنادترین  از 
در                     دنیا  تحقیقاتی  موسسات 
رشته های مختلف علم می پردازد.
علم  پایگاه،  این  افزود:  وی 
موضوعی  به ۲۲ رشته  را  دنیا 
حاضر                        حال  در  و  کرده  تقسیم 
دانشگاه  ها و موسسات تحقیقاتی 
کشور در ۱۶ رشته از این ۲۲ رشته 

موضوعی رتبه بندی شده اند.
براساس  داد:  ادامه  عباسپور 
آخرین رتبه بندی انجام شده توسط 
این موسسه، دانشگاه محقق اردبیلی 
در بین دانشگاه های جامع در جمع 
گرفته  قرار  دنیا  های  موثرترین 

است.

دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیر 
کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق 
استخراج  اطالعات  بررسی 
شاخص  های  پایگاه  از  شده 
علم )ISI-ESI( نشان  اساسی 
و  دانشگاه   ۵۳ تعداد  می دهد 
بین                                                          در  کشور  تحقیقاتی  موسسه 

و  دارند  قرار  دنیا  های  موثرترین  
روند افزایش تعداد این موسسات 
های  پژوهش   که  می  دهد  نشان 
کشور  داخل  های  دانشگاه 
اثرگذاری بیشتری پیدا کرده است. 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
دو  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
و  موضوعی»مهندسی«  رشته 
موضوعی«  های  رشته  »تمامی 
های  دانشگاه  موثرترین  جزو 
جهان قرار گرفته است، افزود: در 
و  فقط ۳۱ دانشگاه  حاضر  حال 
موسسه تحقیقاتی کشور در رشته 
رتبه بندی  »مهندسی«  موضوعی 
شده اند که دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز در این رشته موضوعی در میان 
قرار  کشور  های  دانشگاه  برترین 

دارد.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

قرارگرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در بین موثرترین دانشگاه  های جهان



کسب مقام دوم کشوری 
توسط راهیان نور 

دانشجویی استان اردبیل 
در سال 1395

در ارزیابی راهیان نور دانشجویی سراسر کشور، راهیان 
نور دانشجویی استان اردبیل مقام دوم کشوری را در سال 

۱۳۹۵ کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ارزیابی راهیان 
نور دانشجویی سراسر کشور، راهیان نور دانشجویی استان 

اردبیل مقام دوم کشوری را در سال ۱۳۹۵ کسب کرد.
بر همین اساس سرتیپ پاسدار علی فضلی جانشین 
سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان 
نور  راهیان  ملی  قرارگاه  جانشین  و  بسیج  و  سپاه  نور 
دانشجویی شهید علم الهدی از دکتر گودرز صادقی رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی 

راهیان نور دانشجویی استان اردبیل تجلیل کرد.
در بخش هایی از لوح سپاس دکتر گودرز صادقی آمده 
است: اقدامات ارزشمندتان را در پرچمداری این عملیات 
عظیم فرهنگی و کمک موثر به ترویج گفتمان جهاد و 
شهادت و گسترش معارف بلند انقالب اسالمی در بین قشر 
فرهیخته دانشجویی ارج می نهیم و توفیقات روزافزونتان را 
در تحقق آرمان های واالی شهدای گرانقدر، امام شهیدان و 
منویات ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای)مد ظلله 

العالی( از خدای عزوجل مسئلت داریم.

برگزاری نمایشگاه 
سمفونی رنگ  ها در دانشگاه 

محقق اردبیلی

نمایشگاه سمفونی رنگ  ها در خانه فرهنگ دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد.

االسالم  دانشگاه، حجت  روابط عمومی  به گزارش 
والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل در مراسم افتتاح 
این نمایشگاه با بیان اینکه هنرمند حقیقی عالم هستی خداوند 
متعال است، افزود: هنر، وسیله ای برای شناختن هنرمند 

حقیقی، یعنی خداوند متعال است.
وی تاکید کرد: از نقش آفرینان عرصه هنر های انقالب 

اسالمی حمایت می کنیم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: این معاونت در زمینه های 
هنری بسترهای خوبی برای فعالیت دانشجویان فراهم نموده 
است تا بعد از دانش آموختگی بتوانند در جامعه در یکی از 

حوزه های هنری فعالیت کنند.
وی همچنین آمادگی معاونت فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه را برای زمینه های اشتغالزایی و عرضه محصوالت 

تولیدی دانشجویان اعالم کرد.
از  اثر   ۶۵ از  بیش  نمایشگاه  این  در  است  گفتنی 
دانشجویان مهارت آموز طی چهار دوره قبل در رشته های 
طراحی و نقاشی روی بوم و شیشه)ویترای( ارائه شده است.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ملجاء  دانشجویی  بسیج  گفت: 

دانشجویان باشد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  صادقی  گودرز  دکتر  دانشگاه، 
مسئوالن  معارفه  و  تکریم  مراسم 
دانشجویی  بسیج  جدید  و  سابق 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
بسیج دانشجویی در دانشگاه باید به 
عنوان کانونی ملجاء همه دانشجویان 
بسیج  های  فعالیت  گفت:  باشد، 
دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی 

به صورت مطلوب انجام می شود.
افزود: در شرایطی که ضد  وی 
انقالب به دنبال بهانه ای برای ضربه 
به  بهانه  نباید  است،  نظام  به  زدن 
راستا  همین  در  بدهیم.  آنها  دست 
یک  دارای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

محیط آرام است.
صادقی با بیان اینکه فعالیت های 
دانشجویان و کارکنان دانشگاه مایه 
امید و سعادت است، تصریح کرد: 
در دانشگاه محقق اردبیلی نه بسیجی 
استاد  نه  داند،  می  غریب  را  خود 
خود  دانشجو  نه  بند،  در  را  خود 
را اسیر و نه کارمند خود را دارای 

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب مقام 
زمین  نشریه  توسط  کشوری  سوم 
کاوان جوان دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
اصل  فنی  عباس  دکتر  دانشگاه، 
نشریه  گفت:  خبر،  این  اعالم  با 
محقق  دانشگاه  کاوان جوان  زمین 
اردبیلی با کسب نمره خیلی خوب 
موفق به کسب مقام سوم کشوری 
تهران  برتر  نشریات  مسابقات  در 

شد. 

دغدغه  می داند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
همچنین ارتقای سمت مسئول بسیج 
معاونت  به  را  استان  دانشجویی 
عباس)ع(  حضرت  سپاه  اجرایی 
استان اردبیل مایه افتخار برای جامعه 
دانشگاهی دانست و گفت: این ارتقا 
که از مسیر دانشگاه انجام شده، مایه 

امید و سعادت است.
والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
بیان  با  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
جاری  همیشه  چشمه  بسیج  اینکه 
زالل  و  پاک  چشمه  این  که  است 
افزود:  است،  مفید  جامعه  برای 
مقدس  نظام  در  کردن  خدمت 
کردن  خدمت  اسالمی  جمهوری 
نظام  در  کردن  خدمت  مانند  به 

حکومتی اهل بیت)ع( است.
حسنی با تاکید بر اینکه در حال 
بخواهد  که  فردی  هر  برای  حاضر 
در راه خدا خدمت کند بستر فراهم 
الگوی  باید  دانشگاه  گفت:  است، 
دانشگاه  تعبیری  به  و  باشد  جامعه 

کارخانه تربیت انسان است.

وی افزود: نشریه مذکور حاصل 
انجمن  دانشجویان  گروهی  کار 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با 
باید  دانشگاه  در  امروز  اینکه  بیان 
همه دست در دست هم دهیم و با 
وحدت و همدلی کار کنیم، تصریح 
باید با روحیه بسیجی دغدغه  کرد: 
های مقام معظم رهبری را در جامعه 

رفع کنیم.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
محقق اردبیلی با بیان اینکه اخالق 
بسیج  کار  اساس  مردم  مدارای  و 
سه  دارای  دانشگاه  گفت:  است، 
و  اساتید  دانشجویی،  بسیج  قشر 
کارمندان است و خواسته اساسی ما 
از همه آنها حفظ وحدت، رعایت 
های  فعالیت  تقویت  و  هماهنگی 

همدیگر است.
محقق  دانشگاه  در  افزود:  وی 
اردبیلی برای فعالیت های اسالمی، 
مانعی  هیچگونه  هنری  و  فرهنگی 
وجود ندارد؛ چراکه تمامی زمینه ها 

توسط دانشگاه فراهم شده است.
اسدی  الدین  معین  سرهنگ 
استان  دانشجویی  بسیج  مسئول 
اردبیل نیز با بیان اینکه فرهنگ، تفکر 

به  و  دانشگاه  شناسی  زمین  علمی 
نرگس  سیده  دکتر  مسئولی  مدیر 

و راه و رسم بسیج ریشه در قرآن و 
روایات اسالمی دارد، گفت: عرصه 
و  بوده  عمومی  عرصه  یک  بسیج 

متعلق به جناح خاصی نیست. 
وی با تاکید بر اینکه بسیج نماد 
و مظهر وحدت ملی آحاد مختلف 
جامعه است، افزود: پیگیری منویات 
مقام معظم رهبری، تربیت نیروهای 
مخلص برای نظام مقدس جمهوری 
در  آفرینی  نقش  و  ایران  اسالمی 
چالش ها راهبردهای اساسی بسیج 

دانشجویی هستند.
بر  باید  اینکه  بیان  با  اسدی 
های  شاخصه  و  ها  اولویت  اساس 
هر دانشگاه، نسبت به پیش بینی و 
اجرای برنامه های مهم و تاثیرگذار 
اقدام کنیم، تصریح کرد: محور همه 
سازی،  گفتمان  باید  نیز  ها  برنامه 
سال  شعار  پیگیری  و  گری  مطالبه 

باشد.
دانشجویی  بسیج  مسئول 
طبق  اینکه  بیان  با  اردبیل  استان 
درس  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
بسیج  در  باید  جوانان  ترین  خوان 
شوند،  ساماندهی  دانشجویی 
مسئول جدید  کرد:  اظهارامیدواری 
محقق  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
اردبیلی نیز تعامل نزدیکی با رئیس، 
دانشگاه  رهبری  نهاد  و  معاونان 
داشته باشد و ماموریت های بسیج 
دانشجویی را به نحو احسن انجام 

دهد.
مسئوالن  ادامه  در  است  گفتنی 
دانشجویی  بسیج  جدید  و  سابق 
دانشگاه محقق اردبیلی به ارائه نقطه 

نظرات خود پرداختند.
با  پایان  در  است  ذکر  شایان 
زحمات  از  هدیه  و  لوح  اهدای 
احمد نوری صفا مسئول سابق بسیج 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
سلطانی  محمد  حکم  و  تجلیل 
بسیج  جدید  مسئول  عنوان  به 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به 

وی اعطا شد.

ساداتی و سردبیری هاشم میالنی و 
با همکاری حبیب شهابی فر، حامد 
امینه  اوغلی،  فرج  زهرا  حسامی، 
مسیح نیا، زهرا حسی، فریبا طایفی 
دانشجویان  از  خردمند  شقایق  و 
منتشر  دانشگاه  زمین شناسی  گروه 

می گردد.
فنی اصل تصریح کرد: بیش از ۷۰ 
نشریه دانشجویی در دانشگاه مجوز 
انتشار گرفته اند که خوشبختانه در 
سه سال اخیر شاهد کسب سه افتخار 
کشوری توسط نشریات دانشجویی 

دانشگاه بوده ایم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

بسیج دانشجویی ملجاء دانشجویان باشد

معاون فرهنگی و دانشجویی  دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب مقام سوم کشوری توسط نشریه زمین کاوان جوان دانشگاه محقق اردبیلی
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قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
به ضرورت تداوم ارائه دروس آشنایی 
با دفاع مقدس و کارآفرینی در دانشگاه 

ها تاکید کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  نریمانی  محمد  دکتر  دانشگاه، 
درس  با  آشنایی  اندیشی  هم  جلسه 
دفاع مقدس در دانشگاه محقق اردبیلی 
ضمن تبریک دهه مبارک فجر، گفت: 
امیدوارم این ایام تحولی در ما ایجاد کند 
و به احیای ارزش های دفاع مقدس و 

انقالب اسالمی کمک کند.
وی به ضرورت تداوم ارائه درس 
آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه ها 
تاکید کرد و افزود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون 
دو واحد درس آشنایی با دفاع مقدس 
در دانشگاه ارائه شده است که مورد 
گرفته  قرار  نیز  دانشجویان  استقبال 

است.
نریمانی ادامه داد: در سالی که به 
اشتغال  و  تولید  مقاومتی؛  اقتصاد  نام 
این  نباید  است،  شده  نامگذاری 
درس و چندین درس دیگر از جمله 
کارآفرینی به عنوان دروس مازاد اعالم 

شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه این معاونت 
با  دانشگاه  موثر  و  علمی  ارتباط  به 
صنعت و جامعه اصرار دارد، افزود: در 
همین راستا احیای ارزش های دفاع 

مقدس برای ما بسیار ضروری است.
دروس  تنها  نه  کرد:  تاکید  وی 

مازاد اعالم شده باید احیا شوند، بلکه 
باید اجباری شوند؛ چراکه ارزش این 

دروس بسیار باالست.
کتابخانه  اینکه  بیان  با  نریمانی 
برای                   را  بخشی  دانشگاه  مرکزی 
تخصصی  کتب  ارائه  و  آوری  جمع 
داد،  خواهد  اختصاص  مقدس  دفاع 
افزود: موزه تاریخ علوم دانشگاه نیز 
مقدس  دفاع  گالری  ایجاد  به  نسبت 

اقدام خواهد کرد.
دانشگاه                       رئیس  مقام  قائم 
برگزاری  بر  تاکید  محقق اردبیلی با 
ساالنه نشست علمی تخصصی برای 
با  مقدس  دفاع  های  ارزش  حفظ 
همکاری دانشگاه ها، گفت: اساتید و 
همین  در  توانند  می  نیز  دانشجویان 

راستا به امر پژوهش اقدام کنند.
وی خواستار راه اندازی دبیرخانه 

موسسات  و  ها  دانشگاه  در  مشترک 
آموزش عالی استان در این خصوص 
شد و خاطرنشان کرد: با راه اندازی این 
دبیرخانه می توانیم به برنامه هایی که به 
حفظ ارزش های دفاع مقدس کمک 

کند، انسجام بخشیم.
ویژه  توجه  به ضرورت  نریمانی 
دفاع  در  مدیریت  و  روانشناسی  به 
دو  طی  افزود:  و  کرد  تاکید  مقدس 
سال اخیر شخص رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در راهیان نور دانشجویی حضور 
یافته اند که این عمل اثربخشی آنرا در 
است.  داده  افزایش  دانشجویان  بین 
قرارگاه  اخیر  سال  دو  طی  همچنین 
مرکزی راهیان نور دانشجویی استان 
اردبیل مقام اول و دوم کشور را کسب 

کرده است.
یارمحمدی  احمد  سرهنگ 

نشر  و  آثار  بنیاد حفظ  آموزش  مدیر 
اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع  ارزش های 
طبق فرمایش امام خمینی)ره(، ما هر 
روز در جنگ برکاتی داشتیم که در همه 
صحنه ها از آن بهره جسته ایم، افزود: 
گفتمان دفاع مقدس برای فرهنگ جهاد 

و ایثار بسترسازی می کند.
وی با تاکید بر اینکه باید حداقل 
کف اطالعات را از دفاع مقدس داشته 
برای  رود  می  انتظار  افزود:  باشیم، 
کارکنان دانشگاه ها با اولویت اساتید، 
کادر آموزشی و کادر اداری دوره های 
۱۲ ساعته آشنایی با دفاع مقدس برگزار 

شود.
یارمحمدی با اشاره به تالش های 
انجام شده برای درس آشنایی با دفاع 
 ۲۹ برگزاری  کرد:  تصریح  مقدس، 
برای  متمرکز  مدرس  تربیت  کارگاه 
از ۳ هزار داوطلب و گذراندن  بیش 
و  دانشجو  طلبه،  میلیون   ۴ از  بیش 
کارمند دولت از مهر ۸۷ تا بهمن ۹۶ از 

این جمله هستند.
مدیر آموزش بنیاد حفظ آثار و نشر 
اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع  ارزش های 
مقدس  دفاع  مفاهیم  بار  اولین  برای 
وارد  علمی،  و  مند  نظام  صورت  به 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
بایستی  که  دولتی شده  غیر  و  دولتی 
تقویت و توسعه داده شود، افزود: بیش 
از ۳ هزار نفر استاد این درس نیز در 
مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش 

عالی ساماندهی شده اند.

دفاع اولین دانشجوی
 دکتری رشته مهندسی 
عمران گرایش سازه 
دانشگاه محقق اردبیلی

مهندسی  رشته  دکتری  دانشجوی  اولین 
عمران گرایش سازه دانشگاه محقق اردبیلی از 

رساله خود دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هادی 
مهندسی  رشته  دکتری  دانشجوی  صفری 
عمران گرایش سازه از رساله تحصیلی خود با 
عنوان »شناسایی آسیب در سازه های فضا کار 

گنبدی دوالیه« با موفقیت دفاع نمود.
گفتنی است دکتر امین قلی زاد عضو هیات 
استاد  به عنوان  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی 
دانشگاه  از  آذر  فرهمند  بهمن  دکتر  راهنما، 
حامد  دکتر  و  خارجی  داور  عنوان  به  تبریز 
رحمن شکرگزار و دکتر الهام قندی به  عنوان 

داوران داخلی این رساله بودند.

حضور دانشگاه
 محقق اردبیلی در نشست 
موسسات اعزام دانشجوی 

آیسف در دوبی

و                             علمی  های  همکاری  گروه  رئیس 
المللی دانشگاه محقق اردبیلی از حضور  بین 
اعزام  موسسات  نشست  در  دانشگاه  این 

دانشجوی آیسف در دوبی خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد تقی آل ابراهیم با اعالم این خبر، گفت: 
مذاکره  برای  بستری  که  آیسف  نمایشگاه 
اعزام  موسسات  و  آموزشی  موسسات  بین 
نشست   ۱۰ حدود  ساالنه  باشد،  می  دانشجو 

در کشورهای مختلف دنیا برگزار می کند.
و                                                                                علمی  های  همکاری  گروه  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  المللی  بین 
هدف  با  نشست  این  کرد:  اظهارامیدواری 
دانشجو  اعزام  های  شرکت  با  قرارداد  بستن 
جهت معرفی دانشگاه محقق اردبیلی در سطح 

بین المللی انجام و موفقیت آمیز بود.
دانشگاه                                                                         کرد:  تصریح  ابراهیم  آل 
کشورهای  از  موسسه   ۲۰ با  اردبیلی  محقق 
ترکیه،  پاکستان،  عراق،  جمله  از  مختلف 
المللی  بین  موسسات  و  نیجریه  هندوستان، 

قرارداد همکاری امضا نمود.
الی ۲۵  از ۲۳  گفتنی است نشست دوبی 
بهمن با شرکت تعداد زیادی موسسه آموزشی 

از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:
ضرورت تداوم ارائه دروس آشنایی با دفاع مقدس و کارآفرینی در دانشگاه ها

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
اردبیلی  سالمت مالی دانشگاه محقق 
نمونه بوده و این حاکی از شفافیت مالی 

در این دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در مراسم رونمایی 
از نرم افزار بودجه ریزی و اعتبارات با 
بیان این مطلب افزود: مجموعه سالمی 
فعالیت                                                اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
ناظر هم  نوعی  به  که همه  کنند  می 
دانشگاه  اداره  در  یکدیگر  به  و  بوده 

کمک می کنند.
مالی  شفافیت  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه مبرهن است، ادامه داد: تالش 
ما بر این است که مسائل مالی در اتاق 
شیشه ای مطرح شود تا ابهاماتی در این 

زمینه وجود نداشته باشد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: با درایت در جذب، هزینه کرد و 
توزیع متوازن بودجه توانسته ایم مسائل 
مالی و بودجه ای را بدون هیچگونه 

مشکلی مدیریت کنیم.
معاون  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: در وسط زمستان 

هنوز مشغول فعالیت های عمرانی در 
دانشگاه هستیم و پروژه های عمرانی را 

پیش می بریم.
همکاران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نباید اسناد مالی را به آخر سال محول 
کنند، اضافه کرد: انتظار داریم همکاران 
سرعت العمل الزم را برای ارائه اسناد 
با  ماه  اسفند  در  تا  باشند  داشته  مالی 

ترافیک اسناد مالی مواجه نشویم.
دکتر بهزاد قربانی مدیر مالی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: با نرم افزار بودجه 
ریزی و اعتبارات همکارانی که امکان 

دارند،  را  افزار  نرم  این  به  دسترسی 
اسناد  آنالین  صورت  به  توانند  می 

مالی را ردیابی کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین بحث در 
سیستم های مالی، سالمت مالی است، 
تصریح کرد: در خریدهای مالی دنبال با 
کیفیت ترین محصوالت با پایین ترین 

قیمت هستیم.
محسن عبدی مدیر برنامه، بودجه و 
تشکیالت دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
با استفاده از نرم افزار بودجه ریزی و 
اعتبارات گزارش گیری از سیستم برنامه 

ریزی و اعتبارات دانشگاه به صورت 
آنالین در اختیار مسئوالن دانشگاه قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه در این سامانه ۲۰ 
نفر از پرسنل مدیریت برنامه، بودجه و 
تشکیالت، مدیریت مالی و عاملین مالی 
حوزه های مختلف دانشگاه با پشتیبانی 
مشغول  فناوری  مدیریت  کارشناسان 
تصریح  هستند،  دانشگاه  اسناد  ثبت 
کرد: مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبارات 
هزینه ای به تفکیک برنامه، عملیات و 
فصول هزینه و مبلغ ۳۲ میلیارد تومان 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
به تفکیک طرح، پروژه و فصول هزینه 

ثبت شده اند.
مسئوالن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  سیستم  این  از  استفاده  با  دانشگاه 
صورت بهینه منابع و مصرف خود را 
این سیستم  افزود: در  کنند،  مدیریت 
صورت  به  دانشگاه  مالی  عملکرد 
ماهانه،  تخصیص  مصوب،  اعتبارات 
هزینه های ثبت شده و مانده اعتبارات 
مصرف نشده به تفکیک مرکز هزینه به 
آنالین در دسترس مسئوالن  صورت 

مقام مجاز دانشگاه قرار گرفته است.

دکتر گودرز صادقی:

سالمت مالی دانشگاه محقق اردبیلی نمونه است
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و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی از 
ارائه خدمات مرکز سالمت و تندرستی 
اقشار  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

مختلف جامعه خبر داد.
در  کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
گفتگو با روابط عمومی دانشگاه هدف 
از تأسیس مرکز سالمت و تندرستی 
دانشگاه محقق اردبیلی را ارائه خدمات 
و  روانی  ای،  مشاوره  علمی،  متنوع 
جسمانی به اقشار مختلف برشمرد و 
ترین  برجسته  و  بهترین  کرد:  عنوان 
روانشناسان استان و کشور و بهترین 
اساتید در حوزه فیزیولوژی و تربیت 
بدنی در دانشگاه محقق اردبیلی هستند 
و ما از این پتانسیل موجود در دانشگاه 
استفاده کردیم تا بتوانیم به دانشگاهیان 
و اقشار مختلف جامعه خدمات رسانی 

کنیم.
سیاه کوهیان با اشاره به اینکه ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیالن و دانش 
آموختگان دانشگاهی، بخصوص فارغ 
التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی از 
مرکز  این  تأسیس  مهم  اهداف  دیگر 
است، افزود: ما به دنبال این هستیم که 
علم خود را از تخته و وایت برد جدا 
کرده و به سرمایه و ثروت تبدیل کنیم 
که در همین راستا تاکنون برای سه نفر 
شغل ایجاد شده و هدف ما اشتغالزایی 

برای حدود ۴۰ نفر می باشد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
برای                                                                                   مجوز  اخذ  از  اردبیلی  محقق 
این  مختلف  های  بخش  اندازی  راه 
مرکز خبر داد و تصریح کرد: تاکنون 

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
اسالمی استان اردبیل گفت: انقالب اسالمی 

امانت شهدا و امام شهدا در دست ما است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  در  نظرپور  ولی  االسالم  حجت 
گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب 
افزود: هزینه سنگینی برای پیروزی انقالب 
اسالم داده ایم و باید مراقب این امانت باشیم.
وی با بیان اینکه زندگی در زیر پرچم 
اسالم و قرآن بزرگترین نعمت الهی است، 
اضافه کرد: با هیچ مقیاس و معیاری نمی توان 

قدردان این نعمت الهی بود.
منیت ها و  اینکه  به  اشاره  با  نظرپور 
هواهای نفسانی خیلی به جامعه آسیب وارد 
می کند، اضافه کرد: مطالبه اصلی انقالب 
اسالمی از مردم و مسئوالن، ترک هواهای 
نفسانی و انجام به موقع و درست وظایف 

هر فرد در حیطه وظایفش هست.
تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
اسالمی استان اردبیل با بیان اینکه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی دو حرکت در مورد 
انقالب اسالمی شکل گرفت، تصریح کرد: 
یک حرکت مثبت و  خوش بینانه شکل 
گرفت که به وسیله آن مسلمانان و هویت 

موفق به اخذ مجوز واحدهای تغذیه و 
کنترل وزن، حرکات اصالحی ورزشی، 
ماساژ  تمرین،  و  ورزش  فیزیولوژی 
ورزشی و ریلکسیشن، باشگاه فرهنگی 
و  ورزشی  استعدادیابی  ورزشی،  و 
پلی مورفیسم و مرکز جامعه مشاوره و 

خدمات روانی شده ایم.
دانشگاه                                        اینکه  بیان  با  وی 
محقق اردبیلی اولین دانشگاه در سطح 
است،  مرکز  این  تاسیس  در  کشور 
با  همزمان  مرکز  این  در  ما  افزود: 
دانشگاه تربیت مدرس تهران توانسته 
ایم از بحث ژنتیک برای استعدادیابی 

کودکان استفاده کنیم.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی با 
اشاره به ارائه خدمات ورزشی-پزشکی 
سالمت  و  بهداشت  کارت  صدور  و 
در  کرد:  تصریح  آموزان،  دانش  برای 
راستای ارائه این خدمات تاکنون تفاهم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  با  هایی  نامه 

دینی ارزش پیدا کرد و گرایش به دین بیشتر 
شد.

وی ادامه داد: یک حرکت منفی هم 
علیه انقالب اسالمی شکل گرفت که طی 
آن شیطان بزرگ با جمع کردن شیاطین 

می خواستند نور الهی را خاموش کنند.

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اردبیل، 
اداره کل آموزش و پرورش  استان و 

استان منعقد شده است.
به                                                               اشاره  ضمن  کوهیان  سیاه 
از  مرکز،  این  آتی  های  برنامه 
به  مجزا  ساختمان  یک  اختصاص 
کرد:  تصریح  و  داد  خبر  مرکز  این 
ایجاد  التحصیالن،  فارغ  اشتغالزایی 
ایجاد  ایرانی،  و  سنتی  طب  مرکز 
انجام  برای  توسعه  و  تحقیق  بخش 
و  مرکز  پژوهشی  و  علمی  کارهای 
ایجاد بخش فناوری، ساخت و تولید 
تجهیزات علمی جهت تولید تجهیزات 
مورد نیاز مرکز از برنامه های آتی این 

مرکز می باشد.
وی با بیان اینکه هزینه ارائه خدمات 
این مرکز نسبت به مراکز مشابه خارج 
افزود:  است،  پایین  بسیار  دانشگاه  از 
را  دانشگاه  برند  ما  اینکه  به  توجه  با 
مکلف  کشیم  می  یدک  به  خود  با 
از  ارائه می دهیم  هستیم خدماتی که 

رئیس ستاد دهه فجر استان اردبیل ادامه 
داد: باید در برابر مشکالت و مسائل موجود 
دستاوردهایش  مقابل  در  و  بوده  صبور 

شکرگزار باشیم.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 

درصد خطای کمتر و کیفیت باالتری 
و  نوع  رو  این  از  و  باشند  برخوردار 
کیفیت خدمات ارائه شده در این مرکز 
نیز به مراتب باالتر از سطح مراکز مشابه 

دیگر است.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی از اجرای طرح صدور 
کارت تندرستی و سالمت برای همه 
دانشگاه  پسر  و  دختر  دانشجویان 
معاونت  مشارکت  با  اردبیلی  محقق 
خبر  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
این  اجرای  در  کرد:  تصریح  و  داد 
طرح، دانشجویان بصورت رایگان از 
لحاظ ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی 
و آمادگی حرکتی چکاب می شوند 
و کارت سالمت و تندرستی دریافت 
می کنند و ما در نظر داریم در آینده 
نزدیک، مشابه همین طرح را بصورت 
رایگان برای همکاران دانشگاهی نیز 

اجرا کنیم.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
اداری  روزهای  مرکز  این  اینکه  بیان 
به  عصر   ۱۹ الی  صبح   ۹ ساعت  از 
ارائه خدمات به دانشجویان، همکاران 
جامعه  مختلف  اقشار  و  دانشگاهی 
همه  مرکز  این  در  افزود:  پردازد،  می 
خدمات با حداقل تعرفه برای همه اقشار 
مختلف جامعه و با تخفیف ویژه برای 
دانشجویان و همکاران دانشگاهی صورت                                                     
می گیرد، همچنین عالقه مندان می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس 
                          www.uma.ac.ir/scsm_uma اینترنتی

مراجعه فرمایند.

رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
انقالب اسالمی از زمان رحلت پیامبر )ص( 
آغاز شده و اولین انقالبگر حضرت فاطمه 

)س( بودند.
وی افزود: تا زمانی که حکومت جهانی 
ولیعصر)عج(  حضرت  دست  به  اسالم 

تشکیل شود، انقالب اسالمی ادامه خواهد 
داشت.

حسنی اضافه کرد: حدود ۱۵۰ موسسه 
در آمریکا وجود دارد که همه تصمیمات در 
این موسسات گرفته می شود که بیش از ۹۰ 

موسسه بر علیه ایران برنامه ریزی می کنند.
پایگاه  فرمانده  فنی اصل  دکتر عباس 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  و  مقاومت 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: وظیفه اساسی 
ما، دفاع از ارزش های انقالب اسالمی است.
وی ابراز امیدواری کرد: از اهداف اصلی 
انقالب اسالمی دور نشویم و برای رساندن 
پیام انقالب اسالمی به گوش جهانیان تالش 

کنیم.
فنی اصل افزود: باید راه امام و شهدا 
را ادامه دهیم و بتوانیم ارزش های انقالب 
اسالمی و ارزش های انسانی را در جامعه 

پیاده کرد.
فرمانده پایگاه مقاومت و معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه، 
برگزاری برنامه روایتگری انقالب، برگزاری 
مسابقات ورزشی، برپایی ایستگاه صلواتی، 
برگزاری اردو برای همکاران پایگاه به شمال 
کشور، مسابقه فرهنگی دستاوردهای انقالب 
اسالمی و برگزاری نمایشگاه عکس از جمله 
برنامه های پایگاه مقاومت دانشگاه در دهه 

فجر است.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی:
ارائه خدمات مرکز سالمت و تندرستی دانشگاه محقق اردبیلی برای اقشار مختلف جامعه

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اردبیل:

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 و رئیس هیات های امنای استانی 
دانشگاه آزاد اسالمی، 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 و 
رئیس هیات های امنای استانی دانشگاه آزاد اسالمی، 
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به 
عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 

اردبیل منصوب شد.
گفتنی است در بخش هایی از حکم دکتر گودرز 
صادقی آمده است: با استناد به بند ۵ ماده یک مصوبه 
انقالب  عالی  شورای   ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ جلسه   ۷۲۱
فرهنگی، موضوع »ترکیب و وظایف و اختیارات هیات 
امنای استانی دانشگاه آزاد اسالمی« و با توجه به نامه 
شماره ۱۱/۲۴۸۲۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم جنابعالی 
به عنوان »عضو هیات امنای استان اردبیل« منصوب 
می شوید. امید است با استعانت الهی در همکاری 

با هیات امنای استان موفق و موید باشید.

انقالب اسالمی امانت شهدا و امام شهدا است


