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

شقاوت یک ملت است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

حوزه و دانشگاه
 دو شاهبال نظام 

هستند

استاد تمام دانشگاه تهران در 
دانشگاه محقق اردبیلی:

یادگیری دانشجویان 
محک اصلی کیفیت

 در آموزش دانشگاهی 
است

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مشترک 

دانشگاه محقق 
اردبیلی با دانشگاه 

گرجستان

آئین نکوداشت 
مقام علمی پروفسور 

حسین شایقی در 
دانشگاه برگزار شد

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه:
انتشار بیش از 900 

خبر طی 8 ماه
به طور متوسط روزانه 
6.5 خبر از دانشگاه 

منتشر می شود
سرپرست مدیریت دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای کیفی وضعیت 
خوابگاه  های 

دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی

جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
جبهه  شهدای  و  رزمندگان  گفت: 
مقاومت با خدا معامله کردند و ارزش 

کار آن ها ماندگاری در تاریخ است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
سردار علی فضلی در کنگره شهدای 
دانشجو و مدافع حرم استان اردبیل در 

مسجد دانشگاه محقق اردبیلی 
افزود: با عنایت خداوند و به 
برکت خون شهدا، مجاهدت 
جبهه  شهدای  و  رزمندگان 
با  و  نماند  بی پاسخ  مقاومت 
شجره  این  بر  پیروزی  طعم 

خبیثه به پایان رسید.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
از دشمنان  اسرائیل  و  آمریکا 
اصلی مسلمانان جهان هستند، 
اظهار کرد: عصبانیت  دشمنان 
جبهه  پیروزی های  از  اسالم 
مقاومت سبب شد که قدس 
رژیم  پایتخت  عنوان  به  را 
کنند  انتخاب  صهیونیستی 
جمهور  رئیس  اقدام  این  که 

به  را  جهان  مسلمانان  خون  آمریکا 
قالب  در  روز  چند  و  آورد  جوش 
چندین  موضوع  این  به  اعتراضات 
نفر شهید و بیش از ده ها تن مجروح 

شدند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
اصلی  امام خمینی)ره( دشمن  افزود: 
جهان اسالم را آمریکا معرفی کردند و 
مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنان 

استکبار  حیله های  و  نیرنگ  به  خود 
جهانی در رابطه با اسالم و مسلمانان 
اشاره کردند که ضرورت دارد جوانان 
و نوجوانان نیز از شیطنت های آمریکا 

در جهان اسالم آگاه شوند.
فضلی گفت: برگزاری کنگره  های 
شهدا سبب زنده نگه داشته شدن یاد 

آرمان   تبیین  نیز  و  شهدا  خاطره  و 
برای جوانان و  ایثار و شهادت  های 
این کشور  آینده  سازان  که  نوجوانان 

هستند، می شود.
حججی  شهید  کرد:  بیان  فضلی 
اسالمی  امت  همه  برای  حجتی 
اما  ندارند  تفاوتی  باهم  شهدا  است، 
در  بیشتری  مانایی  شهدا  از  بعضی 
زمان انقالب دارند تا برای ما درس 

داریم  سراغ  کجا  و  باشد  عبرتی 
شهید عزیزی که این چنین اثر گذار 
باشد و بدون عنایت خداوند و شیر 
بصیرت                                          اهل  خانواده  و  حالل  پاک 

امکان پذیر نیست.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
اظهار داشت: دانشجوی شهید سردار 

عمران پستی اگر زاده اردبیل است اما 
متعلق به تهران و تمام کشور است و 
این شهید واالمقام نام و آوازه عظیمی 
دوران  در  و  دارد  پاسداران  سپاه  در 
عملیات،  چندین  در  و  مقدس  دفاع 
را  مختلف  های  گردان  فرماندهی 
فرمانده  همچنین  و  داشت  برعهده 
 27 لشکر  مظاهر  ابن  حبیب  گردان 

محمد رسول اهلل بود.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیشترین                  شهدا  مادران  گفت: 
سختی ها را متحمل شده و اما خم به 

ابرو نیاوردند.
دکتر گودرز صادقی افزود: شهدا 
چرا  شدند  راحت  دنیوی  زندگی  از 
ای  شقیقه  و  ای  گلوله  آنها  برای  که 
بین  از  که  اما هر شهیدی  بود 
ما رفته است چون گلوله ای بر 
قلب مادر شهدا بوده است اما 
این مادران بیشترین سختی ها 
و هجران ها را کشیدند و هیچ 

توقعی هم ندارند.
وی با اشاره به اینکه شهدا 
توقعی  هیچ  انقالب  سفره  از 
نه  آنها  کرد:  تصریح  نداشتند، 
نسل بدهکار انقالب و نه نسل 
طلبکار انقالب بودند بلکه جان 
خود را کف دستشان گرفتند و 
خون خود را در مسیر انقالب 

و نظام اهدا کردند.
اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
سومین  دبیرخانه  مسئولیت 
شهدای  و  دانشجو  شهدای  کنگره 
با  اردبیل  استان  حرم  مدافع 
بود،  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
است  خوشحالی  مایه  کرد:  اضافه 
وجود  عاشقی  های  قلب  هنوز  که 
های  چارچوب  از  خارج  که  دارد 
و  بوده  شهدا  با  دلشان  بروکراسی 
راه  ادامه  و  پایدار  و  عزت  برای 

کنند. می  فعالیت  شهدا 

جانشین سازمان بسیج مستضعفین:

صفحه4

صفحه2

صفحه2 صفحه6

صفحه10

صفحه4صفحه3

صفحه8

رزمندگان و شهدای جبهه مقاومت با خدا معامله کردند

پژوهشگران و فناوران
 برتر استان اردبیل تجلیل شدند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

مدیون ایثارگری های 
بسیجیان هستیم

ما  همه  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
مدیون ایثارگری های بسیجیان هستیم و هیچوقت 

نمی توان این ایثارگری ها را فراموش کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
صادقی در مراسم تجدید میثاق با شهدای گمنام 
این  بیان  با  بسیج  هفته  آغاز  مناسبت  به  دانشگاه 
مطلب افزود: بسیج فراجناحی و فراسازمانی است 

و نمی توان تالش های بسیجیان را نادیده گرفت.
تدفین شهدای گمنام  اینکه محل  بیان  با  وی 
دانشگاه را به نام »تپه دیدبانان« نامگذاری کرده ایم، 
تصریح کرد: این شهدا دیدبان و نگهبان اعمال و 
رفتارهای ما هستند و ما باید تالش کنیم شرمنده این 

شهدا نباشیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه فاز 
اول یادمان شهدای دانشگاه افتتاح شده است، ادامه 
داد: فاز دوم یادمان در آینده نزدیک افتتاح می شود 
اما فاز سوم که یک مرکز فرهنگی و علمی خواهد 

بود، در سال های آتی افتتاح می شود.
از  فرازهایی  مراسم  این  در  شود  می  یادآور 

زیارت شهدا قرائت شد.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

حوزه و دانشگاه دو شاهبال 
نظام هستند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از حوزه علمیه و 
دانشگاه ها به عنوان دو شاهبال انقالب اسالمی یاد 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
صادقی در نشست هم اندیشی حوزه و دانشگاه با بیان 
این مطلب افزود: یکی از این دو بال مظهر دین و دیگر 
مظهر علوم مختلف است که هر دو باید در راستای 

مسیر و اهداف نظام و انقالب حرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه در زمان 
مبارزه با رژیم پهلوی و در پیروزی انقالب اسالمی 
هم نقش مهمی داشتند، اظهار کرد: این نقش آفرینی 
در زمان بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم ادامه داشته 

و خواهد داشت.
صادقی افزود: ارتباط خوبی با نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری دانشگاه داریم و آماده هرگونه تعامل و 

همکاری با حوزه های علمی استان هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل 
گفت: انتظار داریم که حوزه و دانشگاه دست گیر ما در 

حل مسائل فرهنگی باشند.
مهندس ناصر نصیری افزود: بر این باور هستم 
که مشکالت اقتصادی کشور، ریشه فرهنگی دارد و 
علتش هم فاصله گرفتن از عقاید، باورها و اخالقیات 

است.
لحاظ  از  کشور  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تخصص، آگاهی و علم به جایگاه خوبی رسیده است، 
تصریح کرد: با این حال هنوز این آگاهی ها و تولید 

علم نتوانسته مشکالت ما را حل کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با 
بیان اینکه علم وقتی ارزشمند است که به مرحله عمل 
برسد، اضافه کرد: علوم وابسته به یکدیگر هستند و 
هیچ علمی مستقل از علوم دیگر نیست بنابراین باید از 
تمام علوم به نحو مطلوب برای رشد و توسعه کشور 

استفاده کنیم.
حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
ضرورت تقویت وحدت حوزه و دانشگاه تصریح 
ای  دبیرخانه  دانشگاه  و  برای وحدت حوزه  کرد: 
دائمی راه اندازی کردیم تا بتوانیم به صورت مستمر 

و سریالی نشست های هم اندیشی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه امروز دانشگاه ها و حوزه ها 
در تصمیم گیری های جامعه نقش پررنگی ندارند، 
ادامه داد: باید این نقش پررنگ شود تا بتواند نظرات 

علمی و کاربردی در حوزه های مختلف اتخاذ کرد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر مجتبی نظری 
مدرس حوزه و دانشگاه در آذربایجان شرقی گفت: 
بشر تشنه حقیقت است و برای درک حقیقت باید 

قدرت تشخیص را در خود تقویت کند.
وی با اشاره به اینکه عقل را باید در تمدن دینی 
درست معنی کنیم، افزود: بشر عرضه نداشت معرفت 
را قدرت بداند به همین دلیل قادر را عادل و عالم نامید 

و همین مساله بالهایی سر بشر آورده است.

طی مراسمی در دانشگاه محقق اردبیلی 
از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل 

تجلیل شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
جو  بهنام  اکبر  مهندس  دانشگاه، 
استاندار اردبیل در این مراسم گفت: 
یک سری از پژوهش ها کاربردی تر 

هستند و می توانند عملیاتی شوند.
وی با بیان اینکه تولید کنندگان ما 
نیستند،تصریح  خوبی  های  بازاریاب 
اما  بازارها داخلی هستند  کرد: برخی 
باید بازاریابی ها در بازارهای خارجی 

انجام شود.
اینکه استان  به  با اشاره  بهنام جو 
اردبیل، استانی کشاورزی- گردشگری 
است، افزود: در این بازار دامنه مطالعات 

و پژوهش ها گسترده است.
باید  اینکه  بیان  با  اردبیل  استاندار 
تولید  در  آن  نتایج  و  ها  پژوهش 
مورد  تولیدی  واحدهای  محصوالت 
در  کرد:  اظهار  گیرد،  قرار  استفاده 
واحدهای تولیدی نقش پژوهش نادیده 

و مورد غفلت قرار گرفته است.
هفته  گرامیداشت  ستاد  رئیس 
پژوهش و فناوری استان اردبیل با اشاره 
به اینکه باید مسئوالن در سخنرانی های 
خود آمارهای مورد نیاز را ارائه دهند، 
افزود: آمار نقاط ضعف و قوت را به 
خوبی نشان می دهد که می توان برای 

رفع ضعف ها برنامه ریزی کرد.
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: گرامیداشت هفته 
پژوهش و نمایشگاه برگزار شده در این 
هفته سبب می شود که آثار، مطالعات و 
تولیدات پژوهشگران و فناوران استان ها 

در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پژوهشگران در 6 
حوزه مورد تجلیل قرار می گیرند، اضافه 
کرد: 5 فناور برتر استان و سه ایده پرداز 

برتر تجلیل خواهند شد.
امروز  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
از  یکی  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
است،  کشور  مطرح  های  دانشگاه 
ادامه داد: امروز اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی در بین یک درصد دانشمندان 
برتر جهان و مقاله اساتید هم در بین 

یک درصد مقاالت پر استناد جهان قرار 
گرفته اند.

دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محقق اردبیلی در بین 9 دانشگاه اصلی 
استان های شمال و شمالغرب کشور 
داشته  را  اعتبارات  جذب  بیشترین 
است، اظهار کرد: این دانشگاه ریالی 

بدهی به سازمان و ارگانی ندارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
پروژه های بین سازمانی این دانشگاه از 
به 2  در سال 92  تومان  میلیون   100
میلیارد تومان در سالجاری رسیده است.
دبیر کل شورای سیاستگذاری ستاد 
برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان 
اردبیل و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه این دانشگاه در فعالیت های 
فرهنگی و دانشجویی هم از فعالیت های 
پژوهشی و آموزشی عقب نمانده است، 

یادآور شد: تعداد برنامه های فرهنگی 
افزایش  اردبیلی چنان  دانشگاه محقق 
یافته که گاهی اوقات برای ارائه آمار 
واهمه داریم که نکند جامعه هدف این 
آمارها را باور نکرده و ما را متهم به 

دروغگویی کند.
به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، 
تولید مقاالت Scopus در این دانشگاه 
طی یک سال 51 درصد افزایش یافته 

است.
نماینده  بدری  صدیف  مهندس 
نیر، نمین و سرعین در  مردم اردبیل، 
مجلس شورای اسالمی گفت: اهمیت 
علم و علم آموزی بر همگان روشن 

در دین هم  این مساله حتی  و  است 
مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه علم ثروت می آورد 
اما ثروت علم نمی آورد، اظهار کرد: علم 
در دنیا به درجه عالی خود رسیده است 
اما در کشورهای توسعه یافته باید علم 
بومی سازی شود تا بتواند نقش کاربردی 

خود را ایفا کند.
بدری با اشاره به اینکه نتوانسته ایم 
اقتصاد در علم را پیاده کنیم، ادامه داد: 
علم را باید تبدیل به اقتصاد و اشتغال 
کنیم  تا بتوانیم گام های مثبتی در این 

زمینه برداریم.
دکتر محمد نریمانی دبیر کمیته علمی 
برگزاری  ستاد  سیاستگذاری  شورای 
هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل 
به  نهادن  ارج  و  پژوهش  نباید  گفت: 
پژوهشگران محدود به یک هفته در سال 

باشد چرا که در این صورت نمی توان 
رشد و توسعه یافت.

عوامل  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
موفقیت کشورهای توسعه یافته ایجاد 
ارتباط بین دستگاه های اجرایی با مراکز 
علمی و پژوهشی است، افزود: بیشترین 
حمایت از پایان نامه های کارشناسی 
بین دانشگاه های  ارشد و دکتری در 
اردبیلی  دانشگاه محقق  کشور توسط 

انجام می شود.
پژوهش  اینکه  بیان  با  نریمانی 
کرد:                اضافه  باشد،  محور  تقاضا  باید 
مورد  باید  ها  پژوهش  تجاری سازی 
توجه قرار بگیرد و پارک علم و فناوری 

باید در این زمینه فعال باشد.
شورای  علمی  کمیته  دبیر 
هفته  برگزاری  ستاد  سیاستگذاری 
پژوهش و فناوری استان اردبیل گفت: 
6 نفر از بین گروه های دانشگاهی، 3 
نفر از پژوهشگران دستگاه های اجرایی، 
5 نفر فناور برتر، 3 نفر ایده پرداز برتر 
و 4 نفر پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمی 

استان مورد تجلیل قرار می گیرند.
یادآور می شود در بخش پژوهشگران 
دانشگاهی در رشته علوم انسانی دکتر 
محمد نریمانی از دانشگاه محقق اردبیلی، 
در گروه فنی و مهندسی دکتر حسین 
شایقی از دانشگاه محقق اردبیلی، در گروه 
کشاورزی و منابع طبیعی دکتر یوسف 
عباسپور از دانشگاه محقق اردبیلی، در 
صادق  دکتر  پایه  پزشکی  علوم  گروه 
حضرتی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 
در گروه علوم پزشکی بالینی دکتر فرهاد 
پورفرضی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
و در گروه علوم پایه دکتر کمال بهمن پور 

از دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند.
در بین دستگاه های اجرایی داور 
حسن پناه از مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی اردبیل، امیر علی عباسی از 
اردبیل   پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
و جابر علیزاده از اداره کل ورزش و 
جوانان استان اردبیل به ترتیب سه نفر 

برتر انتخاب شدند.
مهدیه  برتر  فناوران  بخش  در 
مرکز  از  محمدنژاد  مصطفی  و  ارسی 
محقق  دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد 
اردبیلی، رضا میکائیلی از پارک علم و 
فناوری استان، حسین واثق از مرکز رشد 
واحدهای فناور جهاد دانشگاهی استان  و 
سیامک محمدی از مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل به ترتیب 
اول تا پنجم شده و ایده های میالد خداداد، 
فرهاد علیپور و مهدی شیرینی به ترتیب 

اول تا سوم انتخاب شدند. 
در بخش پژوهشگران دانشگاه آزاد 
اسالمی اردبیل در گروه علوم پایه دکتر 
ناصر میکائیل وند، در گروه علوم انسانی 
دکتر علی خازنی، در گروه فنی و مهندسی 
دکتر بهرام رضایی نیا و در گروه علوم 

پزشکی دکتر لیال علیزاده تجلیل شدند.

پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل تجلیل شدند

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
مسئول  و  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دانشگاه ها و حوزه های 

علمیه باید الگویی برای جامعه باشند.
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی 
در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد: 
دانشگاه و حوزه در تصمیم گیری های جامعه 
نقش چندانی ندارند که باید این وضعیت 

ترمیم شود.
انجام                        وجود  با  داد:  ادامه  وی 
پژوهش های مختلف در دانشگاه ها، این 
پژوهش ها به صورت کاربردی در جامعه 

پیاده نمی شود که نباید چنین شود.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

مسئول  و  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
افزود: تحقق رسالت ها و  اردبیلی  محقق 

اهداف دانشگاه ایجاب می کند که اندوخته 
های علمی دانشگاه در سطح جامعه مورد 

استفاده قرار گیرد.

حسنی اضافه کرد: نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
از تمامی برنامه های فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه ها حمایت می کند.
این مسئول بخشی از برنامه های نهاد را 
ثبت نام عتبات عالیات از بین دانشگاهیان و 

خانواده های آن ها عنوان کرد.
به گفته حسنی ثبت نام عتبات عالیات 
پنج  تا  و  آغاز شده  امسال  ماه  آذر  از 25 
دی ادامه خواهد داشت و امسال 9 کاروان 
هوایی برای اعزام متقاضیان در نظر گرفته 

شده است.
وی با یادآوری اعزام نزدیک به 360 زائر 
در سال گذشته افزود: به دلیل خیل عظیم 
تقاضا بعد از ثبت نام با قرعه کشی زائران 

اعزام می شوند.

دانشگاه و حوزه باید الگوی جامعه باشند
حجت االسالم حسنی:
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شورای  مجلس  دوم  رئیس  نائب 
اسالمی گفت: دانشجو نباید ابزاری برای 
احزاب و گروه ها باشد بلکه دانشجو باید 

خودش تصمیم بگیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
علی مطهری طی برنامه »نگاهی به جنبش 
دانشجویی« در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
این مطلب افزود: دانشجو باید خودش اهل 

تشخیص و فکر باشد.
جنبش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشجویی دارای نقاط ضعف و قوت 
است، تصریح کرد: دانشجو مصلح جامعه 
است و مصلح باید در گام اول خودش 

صالح باشد.
مطهری با اشاره به اینکه دانشجو باید 
نقد کند، اضافه کرد: نقد آدابی دارد که باید 
رعایت شود که در وهله اول باید مسلط 
به موضوع باشد و دوم اینکه انصاف را در 
نقد رعایت کرده و سوم اینکه دارای نیت 

خیرخواهانه باشد.
مجلس شورای  دوم  رئیس  نائب   

دانشگاه               علوم  دانشکده  رئیس 
نویسی  برنامه  تیم  گفت:  اردبیلی  محقق 
بار  سومین  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
متوالی سهمیه شرکت در مسابقات برنامه 
نویسی منطقه ای غرب آسیا و انتخابی جهانی 

ICPC-ACM را کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
صدیف احدپور با بیان این مطلب، گفت: 
مسابقه برنامه نویسی ACM معتبرترین 
جهان  سطح  در  نویسی  برنامه  مسابقه 
است که به المپیک برنامه نویسان معروف 
می باشد و هر ساله در مناطق مختلف دنیا 
برگزار می شود و تیم های برتر مناطق به 

مسابقه جهانی اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه مسابقه برنامه نویسی 
انتخابی منطقه ای غرب آسیا، در روزهای 
نخستین آذرماه با شرکت بیش از 360 تیم 
از ایران و تیم هایی از کشورهای پاکستان، 
بصورت  دانمارک  و  بنگالدش  هند، 
آنالین برگزار گردید، افزود: در این مسابقه 
کشور  سراسر  در  همزمان  بصورت  که 
برگزار گردید، 19 تیم دانشجویی از دانشگاه                                                                        
به  علوم  دانشکده  در  نیز  اردبیلی  محقق 

بین  واسط  حد  نقد  داد:  ادامه  اسالمی 
چاپلوسی و تخریب است که در گذشته 
بعد چاپلوسی پررنگ بود و امروز بعد 

تخریب بیشتر است.
این مسئول افزود: روشن است که از 
نظر وحدت اسالمی در وضعیت مناسبی 
نیستیم و مسلمانان برادرکشی می کنند و 
دشمنان اسالم در آسایش به سر می برند.

رقابت با حریفان پرداختند.
احدپور ادامه داد: شرط کسب سهمیه، 
حل حداقل یک سوال مسابقه بود که دو 
 Navid و Cool Name Pending تیم
به 3  توانستند   Sends His Regards
سوال مسابقه پاسخ صحیح بدهند. چهار 
تیم موفق به پاسخگویی به دو سوال شدند 
و سه تیم دیگر از دانشگاه محقق اردبیلی 
یک سوال را حل نمودند. در نهایت تیم 
زمان  در  که   Cool Name Pending

مطهری گفت: انرژی ای که مسلمانان 
صهیونیستی  رژیم  با  مبارزه  برای  باید 
یکدیگر  با  مبارزه  کنند، صرف  صرف 
می شود و بهترین الگو در زمینه وحدت 

اسالمی، حضرت علی )ع( است.
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
دانشگاه  امروز  گفت:  اردبیلی  محقق 
زاده  معلم  یک  میزبان  اردبیلی  محقق 

کمتری سواالت بیشتری را حل کرده بود 
سهمیه شرکت در نوزدهمین دوره مسابقات 
برنامه نویسی منطقه ای غرب آسیا و انتخابی 
جهانی ICPC-ACM  که 23 و 24 آذر 
برگزار  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  ماه 

خواهد شد را کسب نمود. 
رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی افزود: در شانزده دوره ابتدایی این 
مسابقات هیچ تیمی از دانشگاه محقق اردبیلی 
حضور نداشت، اما از سال 1394، با توجه 

با  نسبتی  زاده است که هیچ  بزرگ  و 
آقازادگی ندارد.

وی اظهار کرد: علی مطهری نه یک 
اصالح طلب کلیشه ای بلکه حق طلب 

و نه یک اصولگرا بلکه حق گرا است.
وضعیت                              به  اشاره  با  صادقی 
دانشگاه                     در  دانشجویی  های  فعالیت 
محقق اردبیلی افزود: امروز دانشگاه محقق 
اردبیلی برای دانشجویان امنیت آورده است 

و فرسنگ ها با فضای امنیتی فاصله دارد.
مردم  نماینده  فیضی  محمد  دکتر 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی  گفت: هیچ وقت منافع 
منافع حزبی و جناحی  استان را فدای 

نکرده و نخواهیم کرد.
وی با اشاره به پیگیری های مجمع 
نمایندگان استان اردبیل در مورد پروژه 
کرد:  تصریح  میانه  به  اردبیل  آهن  راه 
امروز راه آهن اردبیل- میانه به کلیدواژه 
اسالمی  شورای  مجلس  در  پرکاربرد 

تبدیل شده است.

به اهمیت این مسابقه در ارتقای جایگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه کامپیوتر، 
این دانشکده اقدام به برگزاری دوره های 
آموزشی ویژه و مسابقات برنامه نویسی 
ها  تالش  این  حاصل  که  نمود  استانی 
در  متوالی  سال  سه  در  سهمیه  کسب 
هفدهمین، هجدهمین و نوزدهمین دوره 
این مسابقات برای دانشگاه محقق اردبیلی 

بود.
احدپور خاطرنشان کرد: شهال ناصری 
دانشجوی ترم پنجم علوم کامپیوتر، حسین 
رجبی دانشجوی ترم سوم علوم کامپیوتر 
دانشجوی  زاده  اسمعیل  امیرحسین  و 
تیم                      اعضای  کامپیوتر  مهندسی  ترم سوم 

Cool Name Pending می باشند.
وی به برنامه های اخیر این دانشکده در 
حوزه فناوری اطالعات اشاره کرد و گفت: 
برگزاری چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی 
استانی دانشگاه محقق اردبیلی MCPC4 و نیز 
حضور دانشجویان در یک مسابقه بین المللی 
و یک مسابقه کشوری آنالین در طول یک 
ماه اخیر نوید بخش اعتالی رشته کامپیوتر در 

دانشگاه محقق اردبیلی است.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

شعرخوانی و شعرسرایی 
باید تقویت شود

قائم مقام رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: شعرخوانی و شعرسرایی باید در جامعه 

تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد نریمانی 
در جلسه شعرخوانی »نار و تار« با بیان این مطلب افزود: در 

روانشناسی، شعر ابزار برون ریزی قلمداد می شود.
وی افزود: شعر وسیله ای است که روان ما را پاالیش 
می دهد و ابزاری است که در ابعاد مختلف زندگی منجر به 

رشد فرد می شود.
قائم مقام رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه شعر در نقش یک پل عمل 
می کند، اضافه کرد: شعر ابزاری است که می تواند نسل 

گذشته را به نسل فعلی و آینده پیوند بزد.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون  مصری  ترحم  دکتر 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ایران مملو از آئین ها و 

اصالت های فرهنگی است.
وی اضافه کرد: روز، خورشید و اعتدال هوا برای مردم 
دلخواه بوده و شب و تاریکی اضطراب را در مردم به وجود 

می آورد.
مصری با اشاره به اینکه در ترکی، چله دو معنا دارد، 
اضافه کرد: چهل و کشیدگی دو معنای چله هستند اما معنای 

شب یلدا به کشیدگی مرتبط است.
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
محقق اردبیلی ادامه داد: در شعرهای ترکی و فارسی به 

طرق مختلف به شب یلدا اشاره شده است.
این مسئول اظهار کرد: برگزاری جشن، انجام بازی ها و 
برخی آئین های دیگر در شب یلدا اجرا می شود که نشان از 

هویت تاریخی این آئین ملی است.
یادآور می شود شعرخوانی توسط دانشجویان و شعرای 
استانی و تجلیل از عوامل اجرایی از دیگر برنامه های این 

مراسم بود.

تقدیر مشاور وزیر و رئیس 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم از سرپرست مدیریت امور  
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
امور  مدیریت  سرپرست  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ذوالفقار یزدان مهر 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  و  وزیر  مشاور 
علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر اسماعیل گلی سرپرست 
مدیریت امور  دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر کرد.

در متن لوح تقدیر دکتر اسماعیل گلی آمده است:
عنوان                     به  گرانقدر  دانشجویان  به  خدمت  توفیق 
شریف ترین و بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور و فراهم 
ساختن مسیر رشد و تعالی علمی آنان، موهبت الهی بزرگ 
به شمار می آید که همکاران دانشگاهی از آن برخوردارند. 
با عنایت به تالش های ارزنده و فعالیت های موثر شما در ارائه 
خدمات رفاهی توام با حفظ کرامت انسانی به دانشجویان عزیز 
در سال 1396 با اهدای لوح تقدیر از اهتمام شما قدردانی می شود.
ارتقای  در  را  ارجمند  همکار  آن  روزافزون  توفیق 
خدمات رسانی توام با کرامت انسانی به دانشجویان گرامی از 

خداوند حکیم و مهربان مسالت دارم.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشجو نباید ابزار احزاب و گروه ها باشد

رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب سهمیه شرکت در مسابقات برنامه نویسی 
منطقه ای غرب آسیا و انتخابی جهانی ICPC-ACM توسط تیم دانشگاه محقق اردبیلی

حوزه  مدیر  و  رئیس  اجرایی  مشاور 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی 
از انتخاب مجدد روسای دانشکده های علوم 
تربیتی و روانشناسی اردبیل و فناوری های نوین 

نمین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
برگزاری  از  سلطانی طوالرود  اشرف  علی 
انتخابات روسای دانشکده های علوم تربیتی و 
روانشناسی اردبیل و فناوری های نوین نمین 
خبر داد و گفت: با برگزاری انتخابات جداگانه 
در این دو دانشکده، دکتر معرفت سیاهکوهیان 
و دکتر یاشار عزیزیان با رای اکثریت آرا مجددا 
به عنوان روسای دانشکده های علوم تربیتی و 

روانشناسی اردبیل و فناوری های نوین نمین 
انتخاب شدند.

وی ضمن قدردانی از همکاری مدیریت 
برگزاری  در  دانشگاه  ارزیابی  و  نظارت 

برای  افزود:  ها،  دانشکده  روسای  انتخابات 
ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه  دکتر معرفت سیاهکوهیان و دکتر 
سجاد بشرپور نامزد شده بودند که نهایتا با 
برگزاری انتخابات، دکتر معرفت سیاهکوهیان 
با 21 رای از 33 رای ماخوذه به عنوان رئیس 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی انتخاب شد.
سلطانی طوالرود ادامه داد: برای ریاست 
دانشکده فناوری های نوین نمین نیز دکتر 
یاشار عزیزیان به عنوان تنها نامزد ثبت نام 
کرده بود که با کسب هفت رای از هفت رای 
ماخوذه به عنوان رئیس این دانشکده انتخاب 

شد.

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

انتخاب مجدد روسای دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و فناوری های نوین دانشگاه
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آئین نکوداشت مقام علمی پروفسور 
حسین شایقی با حضور مسئوالن استانی 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: 
دکتر شایقی غرور استان اردبیل را احیا 
کرد که این ثروت علمی توسط مردم 
استان و عشایر شایسته مغان پرورش 

داده شده است.
عالم  از  تجلیل  اینکه  بیان  با  وی 
حرکت شایسته ای است، اضافه کرد: 
تمامی بدبختی های ما از عقب ماندگی 
دانش  تولید  از  که  چرا  است  علمی 

جهانی محروم بوده ایم.
عاملی افزود: مشکالت بین المللی 
امروز ما نشات گرفته از عقب ماندگی 
علمی است و رمز حاکمیت ما در گرو 
همین  به  است  علمی  های  پیشرفت 
جهت مقام معظم رهبری بر شرکت های 

دانش بنیان تاکید دارند.
عاملی نماینده ولی فقیه در استان 
اردبیل ادامه داد: هیچ سلسله و پادشاهی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  اندازه  به 
نکرده  کمک  کشور  علمی  پیشرفت 

است.
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
استان اردبیل اظهار کرد: از نظر علمی 
خیانت های بزرگی به کشور شده است 
ولی اکنون قدرت علمی کشور به حد 

اعجاز رسیده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اردبیل گفت: دکتر شایقی مقاالت 
مقبولیت  ارزشمند که  نفیس و  بسیار 
جهانی دارد، منتشر کرده است که این 

نشان از همت بلند وی است.

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه 
دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 
محقق اردبیلی گفت: طی 8 ماه گذشته 
بیش از 900 خبر در سایت دانشگاه، 
شبکه های تلویزیونی، خبرگزاری ها 
و سایت های تحلیلی و خبری منتشر 

شده است.
دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود 
در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با بیان 
اینکه به طور متوسط در هر روز کاری 
می شود،  منتشر  دانشگاه  از  6.5 خبر 
خبر  حدود 350  مدت  این  در  افزود: 
توسط همکاران روابط عمومی در سایت 
دانشگاه منتشر شده و با توجه به کیفیت 
باالی خبرهای تهیه شده، اکثر این خبرها 
در خبرگزاری ها و سایت های تحلیلی و 

خبری بازنشر شده است.
تنگاتنگ  ارتباط  به  اشاره  با  وی 
روابط عمومی دانشگاه با خبرگزاری ها 
و سایت های فعال استان تصریح کرد: 
خبرگزاری ها و سایت های فعال استان 
اردبیل عنایت ویژه ای به برنامه های 
دانشگاه محقق اردبیلی داشته و خبرهای 

دانشگاه را پوشش می دهند.

استاندار  جو  بهنام  اکبر  مهندس 
اردبیل گفت: جامعه ای که دانشمندانش 
را تکریم کند راه توسعه و رشد را سریع 

تر خواهد پیمود.
از  تقدیر  اینکه  بیان  با  وی 
قابل  حرکت  علمی  های  چهره 
کنار  در  باید  افزود:  است،  تقدیری 
تقدیر، نیازهای علمی، پژوهشی و مادی 
این افراد هم تامین شود تا بتوانند کارهای 

علمی خود را شتاب دهند.
دانشمندان  افزود:  اردبیل  استاندار 
کارهای  باید  علمی  های  چهره  و 
پژوهشی مفید و کاربردی انجام دهند 
مثمرثمر  مشکالت  رفع  زمینه  در  تا 

واقع شود.
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: امروز ادارات و 
های  دانشگاه  و  اجرایی  های  دستگاه 
استان اردبیل مراسم تقدیر از پروفسور 

حسین شایقی را برگزار می کنند.
نمایشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
کوچکی از آثار علمی دکتر شایقی برگزار 
می شود، تصریح کرد: نامگذاری یکی 
از آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه 

مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه 
دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 
محقق اردبیلی از انتشار اخبار دانشگاه 
در شبکه های تلویزیونی یک، چهار، 
خبر  سبالن  و  سحر  آموزش،  خبر، 
دانشگاه  اخبار  از  برخی  افزود:  داد و 
در سایت های وزارتخانه های کشور 
و علوم، تحقیقات و فناوری نیز منتشر 

می شوند.
سلطانی طوالرود با بیان اینکه تعامل 

زندگینامه  انتشار  شایقی،  دکتر  نام  به 
وی و اعطای نشان عالی فرهنگی استان 
از دیگر برنامه های گرامیداشت مقام 

علمی پروفسور شایقی است.
صادقی با بیان اینکه وجود چنین 
دانشگاه  برای  علمی  هیات  اعضای 
محقق اردبیلی افتخار است، ادامه داد: 29 
نفر عضو هیات علمی با مرتبه استادی 
در دانشگاه محقق اردبیلی وجود دارد 
که برای ارتقای علمی دانشگاه زحمات 

زیادی کشیده اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه دکتر شایقی در سن 41 سالگی 
به مقام استاد تمامی رسیدند، اظهار کرد: 
افتادگی و تواضع از ویژگی های دکتر 
وی  دهد  می  نشان  که  است  شایقی 
عالوه بر مسائل علمی به اخالقیات هم 

می پردازند.
الگوی  باید  اساتید  افزود:  صادقی 
اخالقی برای دانشجویان و مردم باشند 
و باید همیشه و در همه حال اخالق 
مقدم بر علم و تعهد مقدم بر تخصص 

باشد.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 

مثبتی بین روابط عمومی و واحدهای 
مختلف دانشگاه وجود دارد، گفت: در 
عمومی  روابط  همکاران  موارد  برخی 
حتی نصف شب هم خبرهای دانشگاه 

را بارگذاری کرده اند.
عمومی  روابط  افزود:  مسئول  این 
دانشگاه در برگزاری حدود 300 برنامه 
دانشگاهی، استانی، ملی و بین المللی 
دانشگاه همکاری و مشارکت فعال داشته 

است.

حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
به  از عشایر  )ره(  امام خمینی  گفت: 
عنوان ذخایر انقالب نام بردند و دکتر 
انقالب  ذخایر  از همین  یکی  شایقی 

هستند.
وی با اشاره به اینکه دکتر شایقی 
جزو افتخارات استان و کشور هستند، 
ادامه داد: یک جوان فاخر و دانشمند که 
به چنین مقام علمی رسیده است افتخار 

ملی محسوب می شود.
کشور  جوانان  داد:  ادامه  حسنی 
اند که در دنیا  به جایی رسیده  امروز 
حرف اول را می زنند و این افراد خادم 

نظام و انقالب هستند.
کل  مدیر  اسحاقی  ناصر  سید 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل 
گفت: دکتر شایقی در بنیاد نخبگان برای 
های  تالش  نخبه  های  چهره  معرفی 

مضاعفی انجام می دهند.
گرفتن  قرار  اینکه  بیان  با  وی 
درصد  یک  زمره  در  اردبیلی  اساتید 
دانشمندان برتر جهان افتخاری برای 
فرهنگ  شورای  افزود:  است،  استان 
الگوسازی  دنبال  به  استان  عمومی 

برای جوانان است.
در این مراسم از پرتره دکتر شایقی 
از  برخی  های  پیام  و  شده  رونمایی 
انجمن های تخصصی کشوری قرائت 
تخصصی  های  آزمایشگاه  از  یکی  و 
هم به نام وی نامگذاری شد. همچنین 
ادارات و دستگاه های مختلف با اهدای 
لوح و هدایایی از خدمات علمی وی 

تجلیل کردند.

مدیر  و  رئیس  اجرایی  مشاور 
عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
برای  نوین  رسانی  اطالع  ابزارهای 
از بخش های مختلف  اطالع رسانی 
دانشگاه به کار گرفته شده است، اظهار 
کرد: 4 تلویزیون 55 اینچی برای اطالع 
ها  دانشکده  برای  ها  برنامه  رسانی 
خریداری شده است و با این روش در 
هزینه چاپ و نصب بنر صرفه جویی 

چشمگیری شده است.
وی با بیان اینکه برای خریداری و 
راه اندازی این تلویزیون ها حدود 25 
میلیون تومان هزینه شده است، اضافه 
کرد: برای به روز رسانی  سیستم صوتی 
میلیون  نیز حدود 100  سالن بصیرت 

تومان هزینه شده است.
سلطانی ادامه داد: اخیرا قالب سایت 
دانشگاه تغییر کرده تا بتوان امکانات به 
روزتری داشته باشد و همچنین کانال 
با  دانشگاه  عمومی  روابط  تلگرامی 
بیش از 3 هزار عضو در زمینه اطالع 
رسانی از اخبار و رویدادهای دانشگاه                      

محقق اردبیلی فعال است.

آئین نکوداشت مقام علمی پروفسور حسین شایقی در دانشگاه برگزار شد

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

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

حمایت دانشگاه
 محقق اردبیلی از برنامه های 

تشکل های دانشجویی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از حمایت دانشگاه 
محقق اردبیلی از برنامه های تشکل های دانشجویی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
صادقی در جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل ضمن تبریک سالروز 
آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(، از آمادگی دانشگاه 
محقق اردبیلی برای برگزاری برنامه های گرامیداشت روز 
دانشجو خبر داد و گفت: رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
های  برنامه  از  از حمایت دانشگاه محقق اردبیلی 

داد. خبر  دانشجویی  های  تشکل 
در محیط  فرهنگ سازی  به ضرورت  صادقی 
دانشگاه تاکید کرد و گفت: الزم و ضروری است در 
خصوص روابط بین افراد نیز فرهنگ سازی صورت 

گیرد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به حمایت 
دانشگاه از برنامه های دانشجویی، افزود: توجه به 
و  آموزش  کنار  در  دانشجویی  و  فرهنگی  مسائل 

پژوهش در دستور کار قرار دارد.
دکتر عباس فنی اصل رئیس شورای هماهنگی 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان 
اردبیل با بیان اینکه در آستانه 16 آذر الزم است میان 
دانشگاه های استان هماهنگی انجام شود، گفت: روز 
دانشجو به نوعی روز استکبارستیزی است و باید از 

این فرصت برای آگاه سازی استفاده شود.
وی به ضرورت حل مشکالت دانشجویان در 
این ایام تاکید کرد و گفت: در همه ایام باید بحث 

رضایتمندی دانشجویان مدنظر مسئوالن باشد.
فنی اصل با بیان اینکه انتظار می رود دانشگاه ها 
از سخنرانان تنش زا استفاده نکنند، افزود: همچنین 
دانشگاه ها می توانند از سخنرانان قوی کشوری 

سایر دانشگاه های استان استفاده کنند.
حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل به آشنایی دانشجویان با 
امام زمان)عج( و عصر حاکمیت ایشان تاکید کرد و 
گفت: متاسفانه در حال حاضر شبهه ها بسیار زیاد 
و اطالعات بسیار کم است که در این زمینه نیازمند 

اطالع رسانی هستیم.
حسنی به ضروت حضور حداکثری دانشگاهیان 
در نماز جماعت تاکید و تصریح کرد: باید تالش 
کنیم دانشجویان را با اهداف و برنامه های نظام آشنا 
کنیم، همچنین الزم است اساتید نیز در کنار تدریس 
دروس عملی، به مباحث مذهبی و مناسبت های روز 

نیز بپردازند.
مهندس علیرضا دستور مدیر حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز توضیحاتی در خصوص اجرای 
برنامه های روز دانشجو در دانشگاه های استان ارائه 

کرد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در جلسه به 
ارائه نقطه نظرات خود پیرامون برنامه های روز دانشجو 

پرداختند.

انتشار بیش از 900 خبر طی 8 ماه/ به طور متوسط روزانه 6.5 خبر از دانشگاه منتشر می شود
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هجدهمین نمایشگاه   دستاوردهای 
استان  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش، 
اردبیل با حضور معاون سیاسی، امنیتی 
در  اردبیل  استانداری  اجتماعی  و 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شورای  دبیرکل  صادقی  گودرز  دکتر 
هفته  برگزاری  ستاد  سیاستگذاری 
در  اردبیل  استان  فناوری  و  پژوهش 
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به 
برگزاری این نمایشگاه، افزود: در این 
نمایشگاه آثار پژوهشی و فعالیت  های 
مختلف و مرتبط با فناوری های نوین 
گذاشته  نمایش  به  اردبیل  استان  در 
شده و در ادامه نیز دستاوردهای مهم 
استانی در سطح ملی به نمایش گذاشته 

خواهند شد.
امسال  نمایشگاه  در  افزود:  وی 
مشاهده می کنیم یک سری محصوالت 
گیاهی که سال گذشته عرضه شده بود، 
امسال تجاری سازی شده و با دریافت 

مجوز به بازار عرضه شده است.
پژوهش  باید  کرد:  تاکید  صادقی 
محصول  به  فناوری  و  فناوری  به 
شعار  بتوانیم  تا  شود  تبدیل  تجاری 
سال نامگذاری شده توسط مقام معظم 

رهبری را محقق کنیم. 

مهندس ناصر نصیری معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل به 
مراکز  و  دانشگاه  ها  ارتباط  ضرورت 
پژوهشی با نخبگان و پژوهشگران تاکید 
کرد و گفت: توجه به بحث دانش  بنیان 
و تجاری  سازی محصوالت باید مورد 
توجه جامعه علمی و پژوهشگران قرار 

گیرد.
 وی با بیان اینکه دردنیای امروزدانایی 
ازمحورها وشاخص های اصلی  یکی 
پیشرفت وتعالی هر جامعه محسوب 
هر  در  پژوهش  افزود:  شود،  می 
موضوع، به هرشکلی و در هر سطحی 

که انجام شود تالشی منسجم و نظام 
موجود  دانش  توسعه  جهت  در  مند 
درباره موضوع هایی است که با آنها 

سر و کار داریم.
کمیته  دبیر  نریمانی  محمد  دکتر 
ستاد  سیاستگذاری  شورای  علمی 
فناوری  و  پژوهش  هفته  برگزاری 
استان اردبیل نیز با بیان اینکه در این 
نمایشگاه مدیریت امور پژوهشی، موزه 
کارآفرینی  مرکز  اردبیل،  علوم  تاریخ 
با جامعه، آزمایشگاه  ارتباط علمی  و 
مرکزی، مرکز رشد واحدهای فناوری 
و دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی 

حضور دارند، گفت: جشنواره تجلیل 
از پژوهشگران و فناوران برتر استان نیز 
روز چهارشنبه هشتم آذرماه سالجاری 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 

خواهد شد.
از  جشنواره  این  در  افزود:  وی 
نفرات برتر دانشگاه ها و دستگاه های 

اجرایی تجلیل خواهد شد.
دبیر  پوری  قلی  عبدالقیوم  دکتر 
پژوهش،  دستاوردهای  نمایشگاه 
فناوری و فن بازار استان اردبیل نیز با 
بیان اینکه در این نمایشگاه 30 دستگاه 
اجرایی و 55 واحد فناوری محصوالت 
نمایش  معرض  در  را  خود  تولیدی 
گذاشته اند، گفت: 15 کارگاه آموزشی 
و تجلیل از سه ایده برتر در حاشیه این 

نمایشگاه برگزار خواهد شد.
وی افزود: این نمایشگاه به شیوه ای 
برگزار شده است که سرمایه گذاران در 
کنار فناوران ظاهر شوند تا پژوهش ها 

مسیر واقعی خود را پیدا کنند.
با  همزمان  شود  می  خاطرنشان 
کتب،  نمایشگاه،  این  افتتاحیه  مراسم 
های  دستگاه  و  گیاهی  داروهای 
مختلف توسط دستگاه های اجرایی، 
مراکز رشد و واحدهای فناور رونمایی 

شد.

قائم مقام انجمن مدیریت ایران:

توسعه سازمانی 
وابسته به توسعه فردی است

توسعه  گفت:  ایران  مدیریت  انجمن  مقام  قائم 
سازمانی وابسته به توسعه فردی است و بدون توسعه 

فردی نمی توان توسعه سازمانی داشت.
آذر  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
»ایجاد  تخصصی  نشست  و  سمینار  در  صائمیان 
و توسعه برند شخصی در فضای کسب و کار« در 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: گسترش فناوری های 

نوین ایجاب می کند که دائما خود را به روز کنیم.
وی با اشاره به اینکه قبال هر 5 سال یکبار حجم 
اطالعات به روز می شد، ادامه داد: در زندگی امروزی، 
سرعت تغییر اطالعات باال است و با توجه به حجم 
اطالعات زیاد در زندگی امروزی باید این اطالعات را 
مدیریت کرده و به صورت رگباری از ذهن عبور داد.

صائمیان با اشاره به تعریف برندسازی شخصی 
تصریح کرد: برندسازی شخصی فرآیندی است که 
توسط آن افراد تخصصیشان را مثل برندهای تجاری 

عالمتگذاری می کنند.

کرد:  اظهار  ایران  مدیریت  انجمن  مقام  قائم 
برندسازی چند سطح دارد که باید انتخاب کنیم در چه 
سطحی هستیم و می خواهیم خود را به چه سطحی 

برسانیم.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی جایگاه ایجاد 
و توسعه برند شخصی در فضای کسب و کار افزود: 
محیط های فردی، خانواده، سازمانی، ملی، منطقه ای، 
بین المللی و جهانی جایگاه برندهای شخصی هستند.

صائمیان گفت: داشتن چشم انداز، تعیین حدود 
کسب  نگرش،  بهبود  و  تغییر  فعالیت،  قلمرو  و 
شایستگی های الزم، کسب برتری در شایستگی ها، 
الزامات ساخت  از  یادگیری چابک و خلق ارزش 

برند شخصی هستند.
قائم مقام انجمن مدیریت ایران اضافه کرد: افزایش 
مهارت های دانشی و ادراکی، قابلیت تطابق و تغییر 
محیط، داشتن سناریو برای برند شخصی، چابکی در 
توسعه برند شخصی و آینده سازی از ارکان اصلی 

توسعه برند شخصی است.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 12 گروه 
آموزشی در دانشکده وجود دارد که همه آنها به جز 
انجمن مدیریت، انجمن علمی دانشجویی داشتند که 
به تازگی انجمن علمی رشته مدیریت هم راه اندازی 

شده است.
وی با بیان اینکه این برنامه اولین برنامه انجمن 
انجمن  برنامه  اولین  افزود:  است،  مدیریت  علمی 
مدیریت در سطح باال و با حضور چهره شناخته شده 
مدیریت در سطح کشور برگزار می شود که نشان از 
نگاه بلند انجمن علمی و چشم انداز مثبت این انجمن 

است.
ابراهیم پور افزود: از فعالیت تمامی انجمن های علمی 
حمایت کرده و از برنامه های آنها استقبال می کنیم تا 

بتوانند برنامه های موثر و تاثیرگذار اجرا کنند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی ادامه داد: سال گذشته انجمن های علمی 
مسئوالن  حمایت  و  دانشجویان  همت  با  دانشکده 
توانست رتبه کشوری کسب کند که این کسب رتبه 
نشان از ظرفیت های باالی دانشجویان دانشگاه است.

برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
و  دینی  وظیفه  یک  طبیعت  از  پاسداری 

انسانی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی در مراسم افتتاحیه انجمن 
علمی سبز دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه رابطه صمیمی رئیس دانشکده علوم با 
دانشجویان ستودنی است، گفت: این ارتباط 
باید در دانشگاه فرهنگ سازی شده و سایر 
روسای دانشکده ها نیز حضوری فعال در 

عرصه های فرهنگی داشته باشند.
و  زیست  محیط  اینکه  بیان  با  وی 
طبیعت امانتی است که خداوند بر دوش 
انسان به عنوان اشرف مخلوقات گذاشته 
است، افزود: ما مجاز نیستیم آنگونه که منافع 
خودمان ایجاب می کند با طبیعت برخورد 

کنیم.
صادقی با بیان اینکه متاسفانه انسان ها در 
آلودگی محیط زیست، ریزگردها، خشکی 
دریاچه ها و غیره نقش داشته اند، تصریح 
کرد: باید با نگاهی جدی و مسئوالنه با این 

موارد برخورد کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: 
همانگونه که در نماز، روزه، حج، خمس، 
امر به معروف و نهی از منکر حرفی برای 
گفتن داریم، پاسداری از طبیعت نیز به عنوان 
یک وظیفه دینی و انسانی در راس همه این 

امور قرار دارد.
شفیع شفیعی مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: اهتمام  
دانشگاه محقق اردبیلی در ایجاد فضا و بستر 
مناسب برای فعالیت های اجتماعی، فرهنگی 
و توسعه تشکل های دانشجویی در ارتباط 
با حوزه محیط زیست و سایر فعالیت ها در 

ارتباط با جامعه قابل تقدیر است.
تکنولوژیکی،  توسعه  افزود:  وی   
گسترش شهر نشینی، تراکم جمعیت و تغییر 
و تحوالت اجتماعی و فرهنگی در طی نیم 
قرن اخیر آسیب ها و بحران هایی را در 
حوزه محیط زیست، بحران آب، سالمت، 
تغذیه، سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی 
به دنبال خود همراه نموده است که نیازمند 

توجه جدی و همگانی است.
و  رویارویی  داد:  ادامه  شفیعی 
و  ها  آسیب  ها،  بحران  این  مدیریت 
موفقیت در پیشگیری از گسترش آنها با 
انجام فعالیت های مدنی و مشارکت مردم 
به خصوص گروه های اجتماعی مرجع 
های  تشکل  چارچوب  در  تاثیرگذار  و 

غیردولتی امکان پذیر خواهد بود. 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
استانداری اردبیل تصریح کرد: فعالیت های 
مدنی بر اساس ماهیت مسئولیت پذیری که 
در آن نهفته است، می تواند با بسیج نیروهای 

فکری و گفتگو، فهم مشترک و عمیقی در 
مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی و حوزه 
محیط زیست در جامعه ایجاد نموده و ما 
را به ساحت نظر و تفاهم نظری و عملی 
از محیط زیست و  در ضرورت صیانت 
منابع آب و ارزش های فرهنگی و اجتماعی 
برساند و حفظ محیط زیست را به گفتمان 
مشترک در بین اقشار مختلف جامعه  استانی 

تبدیل کند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه افتخار می کنیم دانشکده علوم 
و انجمن های علمی دانشکده بسیار فعال 
هستند، افزود: در حال حاضر 60 انجمن 
علمی فعال در دانشگاه داریم که در مسابقات 
و جشنواره های مختلف مقام های مختلف 

کسب کرده اند.
معاونت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی و دانشجویی در یک سال گذشته 
بیش از 120 مقام کسب شده است، ادامه 

از  یکی  بار  اولین  برای  گذشته  سال  داد: 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
انتخاب شد و  نمونه کشوری  دانشجوی 
امسال نیز یکی از دانشجویان فعال تشکلی 
با امتیاز باالی 92 به مرحله کشوری انتخاب 

دانشجوی نمونه معرفی خواهد شد.
دکتر صدیف احدپور رئیس دانشکده 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
به صورت  دانشکده  علمی  های  انجمن 
فعال در حال فعالیت هستند، گفت: هدف 
ابتدا  در  انجمن  این  تاسیس  از  دانشکده 
تدوین برنامه سه ماه است، به این صورت 
که بعد از سه ماه گزارشی از اقدامات و 
مشکالت پیش روی خود را به مسئوالن و 
دانشجویان دانشگاه ارائه خواهیم کرد و به 

فعالیت خود ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم یک 
دستگاه بازیافت زباله در دانشگاه مستقر کنیم، 
افزود: با استقرار این دستگاه در دانشگاه، هر 
دانشجویی که بتواند یک کیلوگرم زباله از 
محیط دانشگاه جمع آوری کند و به این 
قرار  تجلیل  مورد  دهد،  تحویل  دستگاه 

خواهد گرفت.
هر  شعار  کردن  عملی  از  احدپور 
دانشجو یک درخت توسط این انجمن خبر 
داد و تصریح کرد: با تاسیس این انجمن 
سعی خواهیم کرد این شعار را به شیوه های 

مختلف عملی کنیم.
دانشگاه  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی به جمع آوری اطالعات 
در خصوص مشکالت زیست محیطی 
تاکید کرد و گفت: در این انجمن تالش 
مشکالت  این  برای  تا  است  این  بر 

راهکار ارائه شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

پاسداری از طبیعت یک وظیفه دینی و انسانی است
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و  مدیریت  گروه  تمام  استاد 
گفت:  تهران  دانشگاه  ریزی  برنامه 
اصلی  محک  دانشجویان  یادگیری 
کیفیت در آموزش دانشگاهی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس بازرگان در کارگاه آموزشی 
ارزیابی کیفیت گروه های آموزشی در 
این  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مطلب افزود: لحظات یادگیری عمیق 
چنان لذتی در دانشجو پدید می آورد 

که برای او فراموش نشدنی است.
وی با اشاره به تعریف استاندارد 
تطابق  کرد:  تصریح  آموزشی 
وضعیت موجود نظام آموزش عالی 
استاندارد  را  مطلوب  وضعیت  با 

آموزشی می نامند.
بازرگان با اشاره به اینکه وضعیت 
مطلوب را به دو طریق می توان نمایان 
کرد، اضافه کرد: استانداردهای از پیش 
تعیین شده و هدف های نظام آموزش 

عالی این دو طریق هستند.
وی با اشاره به اینکه کشور آمریکا 
7 ناحیه جغرافیایی دارد که هر ناحیه 
استاندارد آموزش عالی خود را دارد، 
افزود: در ایران استاندارد آموزش عالی 
وجود ندارد اما ظرف 20 سال گذشته 

تعریف  عالی  آموزش  برای  الزاماتی 
کرده اند.

استاد تمام گروه مدیریت و برنامه 
ریزی دانشگاه تهران اضافه کرد: پیامد، 
و  فرآیند  محصول،  نهایی،  برونداد 
بازتاب دهنده  درونداد 5 عنصر مهم 

کیفیت نظام آموزش عالی هستند.
تدریس  روش  به  اشاره  با  وی 
روش،  این  در  گفت:  محور  مدرس 
مدرس محور اصلی فرآیند تدریس و 
یادگیری بوده و عرضه کننده مطالب 

اصلی است.
روش  اینکه  بیان  با  بازرگان 

دانشجو محور هم ویژگی های خاص 
خود را دارد، اظهار کرد: در این روش 
جستجوی اطالعات علمی و ساختن 
دانش به وسیله یادگیرنده است و از طرف 
دیگر دانشجو یادگیری خود را کنترل کرده 
و مدرس سوال مطرح می کند و یادگیرنده 

پاسخ می دهد.
و                                                                  مدیریت  گروه  تمام  استاد 
افزود:  تهران  دانشگاه  ریزی  برنامه 
یادگیری مهمترین پیامد نظام دانشگاهی 
است و آثار پژوهشی به تنهایی وظیفه 

موسسه های پژوهشی است.
دکتر ترحم مصری معاون آموزشی 

و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: ارزیابی مستمر تولیدات 
هر سازمان موجب تعالی و رشد آن 
تعریف  اهداف  راستای  در  سازمان 

شده می شود.
وی با بیان اینکه آموزش مهمترین 
رکن دانشگاه ها است، اظهار کرد: اگر 
بتوانیم با آموزش های مستمر کارکنان 
و  علمی  خدمات  سطح  اساتید  و 
آموزشی را ارتقا دهیم قطعا گام موثری 

برای ارتقای سازمان برداشته ایم.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: تجربه نشان داده است کشورهایی 
صورت  به  و  شناخته  را  فناوری  که 

بهینه استفاده کنند، پیشرفت کرده اند.
دکتر فرزاد میرزایی مدیر نظارت و 
ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در آینده نه چندان دور ارزیابی درون 

گروه ها را انجام خواهیم داد.
اسفند  از  ارزیابی  این  افزود:  وی 
مدیران                      آن  در  و  آغاز خواهد شد  ماه 
بود                                                  خواهند  موظف  ها  گروه 
ارزیابی های دقیقی انجام دهند چرا که 
ارزیابی درون گروه ها در ارتقای اعضای 

هیات علمی موثر خواهند بود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

تغییرات فرهنگی با ابالغ
 و دستور امکانپذیر نیست

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تغییرات 
امکانپذیر  ابالغیه  و  بخشنامه  دستور،  با  فرهنگی 

نیست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
صادقی در آئین تجلیل از اعضای شورای مرکزی 
و فعاالن تشکل های اسالمی دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: تغییرات 
فرهنگی به مرور و در دراز مدت خود را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه جامعه بیشتر از حرف به عمل 
نیاز دارد، تصریح کرد: باید کاری کنیم که با عمل 
ادعاهای خود را نشان دهیم و حرف بدون عمل 

نگفته باشیم.

را  روحانیت  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  رئیس 
هدایتگر، مکمل و متمم فعالیت های دانشگاه برشمرد 
و اضافه کرد: با هماهنگی تمامی ارکان دانشگاه، آماده 
حمایت از برنامه های مختلف تشکل های دانشجویی 

هستیم.
حسنی  عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
بیشترین زحمات فعالیت های فرهنگی، علمی و 

اجتماعی دانشگاه بر عهده دانشجویان است.
وی با بیان اینکه افتخار می کنیم که در خدمت 
دانشجویان و دانشگاهیان هستیم، اضافه کرد: دانشگاه 
محل علم و تولید فکر و اندیشه است و باید دانشگاه 

به محل رشد و بالندگی تبدیل شود.
حسنی ادامه داد: هزاران شهید داده ایم تا در مسیر 
عزت و اسالم قرار بگیریم و در طول تاریخ هم هر 
وقت قومی در مسیر والیت الهی بوده عزت یافته و 
هر وقت از این مسیر خارج شده به ذلت رسیده است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی 
فعاالن تشکل های  اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق 

دانشجویی افراد برجسته و فرهیخته هستند.
وی افزود: حدود 60 انجمن علمی و بیش از 60 
نشریه در دانشگاه فعال هستند و در چند سال اخیر 
حدود 120 افتخار منطقه ای و کشوری داشته و در 
سال گذشته حدود 80 نفر دانشجو به مسابقات المپیاد 

اعزام کرده ایم.
و  فرهنگی  مدیر  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: نقش ما در 
اجرای برنامه ها، تسهیلگری بوده و حدود 80 درصد 

کارها دانشجو و استاد محور هستند.
خستگی  و  عمل  در  پیشگامی  داد:  ادامه  وی 
ناپذیری دو ویژگی تشکل های اسالمی هستند و 

هدف دانشگاه توانمندی فرهنگی است.
کیوان بهجو اضافه کرد: امسال تا االن 115 برنامه 
اجرا کرده ایم و پیش بینی می شود این تعداد تا پایان 

اسفند ماه به 200 برنامه برسد.
یادآور می شود که در این برنامه هر کدام از دبیران 
تشکل های اسالمی به ارائه گزارش عملکرد پرداخته 
و از اعضای شورای مرکزی تشکل ها با اهدای لوح و 

جوایزی تقدیر شد.

استاد تمام دانشگاه تهران در دانشگاه محقق اردبیلی:

با برگزاری انتخابات، دکتر محتشم 
محبی به عنوان سرپرست جدید دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 

انتخاب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز  دکتر 
محقق اردبیلی در مراسم تکریم رئیس 
سابق و معارفه سرپرست جدید دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه ضمن قدردانی از 
زحمات چندین ساله دکتر بهروز میرزایی 
در سمت ریاست دانشکده، گفت: دکتر 
محشم محبی سرپرست جدید دانشکده 
نیز یک فرد خالق بوده و به عنوان مشاور 
در طرح های عمرانی دانشگاه فعالیت 

داشتند.
آینده نزدیک  اینکه در  بیان  با  وی 
تالش می کنیم دانشکده های دانشگاه 
از نظر معنوی به استقالل برسند، افزود: 
کارکنان،  همت  و  تالش  با  امیدواریم 
دانشکده های دانشگاه برای خود یک 

هویت در استان باشند.
خوشبختانه  اینکه  بیان  با  صادقی 
تاکنون شاهد فضایی آرام و بدون تنش 
در دانشکده فنی و مهندسی بوده ایم، 
ادامه داد: جای بسی خرسندی است که 
معاونت ها، دانشکده ها و ادارات دانشگاه 

به صورت فعال در حال فعالیت هستند.
دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود 
حوزه  مدیر  و  رئیس  اجرایی  مشاور 
نیز  دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 
انتخابات  در خصوص نحوه برگزاری 
انتخابات هر دانشکده بر عهده  گفت: 
دانشکده  همان  علمی  هیات  اعضای 

است و امید می رود رئیس منتخب با 
همدلی و همکاری با سایر اعضای هیات 
علمی دانشکده در جهت پیشبرد اهداف 
دانشکده و دانشگاه قدم های مثبتی بردارد.
وی با بیان اینکه برای ریاست دانشکده 
فنی و مهندسی دکتر مجید پاسبانی خیاوی، 
دکتر سیدجالل سیدشنوا، دکتر محتشم 
محبی و دکتر بهروز میرزایی ضیاپور نامزد 
شده بودند، افزود: با برگزاری مرحله اول 
سه نفر به دور دوم راه یافتند و از این بین 
بعد از انصراف دکتر مجید پاسبانی خیاوی 
در دور دوم، رقابت بین دکتر سیدجالل 
سیدشنوا و دکتر محتشم محبی ادامه پیدا 

کرد.

سلطانی طوالرود اضافه کرد: نهایتا 
گروه  دانشیار  محبی  محتشم  دکتر 
مهندسی عمران با 28 رای از 52 رای 
جدید  سرپرست  عنوان  به  ماخوذه 
دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده 

محقق اردبیلی انتخاب شد.
سرپرست  محبی  محتشم  دکتر 
جدید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه               
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه انتخابات 
این دانشکده به دور از مسائل حاشیه ای 
برگزار شد، اظهارامیدواری کرد: قدم ها و 
نگرش های مثبت رئیس سابق دانشکده 
را حفظ کرده و آنها را ارتقا خواهیم داد.
وی ادامه داد: با انجام برنامه ریزی های 

کوتاه مدت و دراز مدت ساماندهی الزم 
های  کالس  و  اساتید  های  اتاق  برای 

آموزشی انجام خواهیم داد.
سابق  رئیس  میرزایی  بهروز  دکتر 
دانشکده نیز با بیان اینکه فضای دانشکده 
به  که  است  طوری  مهندسی  و  فنی 
راحتی می توان به اهداف مدنظر دست 
یافت، افزود: انتخابات اخیر همدلی، از 
خودگذشتگی و صمیمت را در دانشکده 

فنی و مهندسی ثابت کرد.
گفتنی است در این مراسم با اهدای 
بهروز  دکتر  خدمات  از  هدیه  و  لوح 
میرزایی تجلیل و حکم سرپرستی دکتر 

محتشم محبی به وی اعطا شد.

معرفی سرپرست جدید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

یادگیری دانشجویان محک اصلی کیفیت در آموزش دانشگاهی است
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
نظام  سربلندی  و  امنیت  گفت: 
جمهوری اسالمی ایران مرهون خون 

شهدا است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دیدارهای  در  صادقی  گودرز  دکتر 
دانشجوی  های  خانواده  با  جداگانه 
شهید بهنام یوسفی در اردبیل و سردار 
در  اکبری  حسن  حرم  مدافع  شهید 
به  احترام  ادای  اینکه  بیان  با  سرعین 
شهدا و خانواده آنان وظیفه ما است، 
از جان  با  اسالمی  ایران  گفت: عزت 
گذشتگی های شهدا و ایثارگران حفظ 
شد و ما به عنوان دانشگاهیان باید این 
های  الیه  تمام  به  را  ماندگار  الگوی 

جامعه تبیین کنیم.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت، افزود: شهدا حماسه بزرگی 
را در برابر دشمن آفریدند و وظیفه ما 

پیروی از آرمان های آنها است.
صادقی با بیان اینکه خانواده معظم 
شهدا از ذخایر نظام جمهوری اسالمی 

و  امنیت  کرد:  تصریح  هستند،  ایران 
سربلندی نظام مرهون خون شهدا بوده 
و جای بسی خوشحالی است که امروز 
در منزل خانواده شهدایی حضور پیدا 
را  خود  جان  وطن  راه  در  که  کردیم 

تقدیم کرده اند.

سرهنگ معین الدین اسدی مسئول 
بسیج دانشجویی استان اردبیل نیز ضمن 
گفت:  شهدا،  شامخ  مقام  از  تجلیل 
شهدای دانشجو در اوج جوانی خود به 
جبهه های جنگ رفتند و از خاک و کیان 
کردند.  دفاع  ایران  اسالمی  جمهوری 

شهدای مدافع حرم نیز در دفاع از حریم 
والیت در سوریه جانفشانی کردند.

کنگره  برگزاری  از  همچنین  وی 
در  حرم  مدافع  و  دانشجو  شهدای 
دهه سوم آذرماه سالجاری در دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد.

نمایشگاه کتب تخصصی و 
عمومی در دانشگاه برگزار شد

در  عمومی  و  تخصصی  کتب  بزرگ  نمایشگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

دانشگاه، دکتر محمد  به گزارش روابط عمومی 
نریمانی قائم مقام رئیس و معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: نفوذ کالمی بدون خواندن 
و نوشتن امکان ندارد و این دو پشتیبان نفوذ کالمی 

هستند.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب موجب 
ایجاد انگیزه برای خریدن و مطالعه است، تصریح کرد: 
خرید از حوادث لذتبخش است و کتاب خریدن نیز از 
کارهای لذتبخش است چرا که کتاب می تواند انسان را 

در مسیر تغییر قرار دهد.
نریمانی با اشاره به اینکه باید برگزاری نمایشگاه به 
خوبی تبلیغ شود، اضافه کرد: هر چیزی که خریده شود 
روزی از بین می رود اما کتاب ماندگار است و به انسان 
اطالعات و سوادی می دهد که چیزهای دیگر قادر به 

انتقال آن اطالعات به انسان نیست.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
ادامه داد: پیشنهاد می کنم هر ماه یک مسابقه کتابخوانی 
و هر سال یک جشنواره ایده برتر در حوزه تشویق به 

مطالعه برگزار شود.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
فعالیت های کلینیک مدیریت و مرکز پژوهش های 
آذربایجان افزود: هر دو مرکز فعال بوده و در حوزه 

خود فعالیت های قابل قبولی دارند.
حسنی  عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  استان  های  دانشگاه 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید 
دانشگاه  در  کتاب  مطالعه  برای  بیشتری  بسترهای 

فراهم شود.
وی با بیان اینکه نباید دانشجویان در زمان کتاب 
و کتابخوانی احساس کمبود کنند، افزود: کتاب بهترین 

ابزار برای رشد و شکوفایی دانشجویان است.
دکتر حبیب شهبازی شیران رئیس کتابخانه مرکزی 
و مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این 
نمایشگاه در راستای منویات مقام معظم رهبری جهت 

ترغیب به مطالعه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه این چنین نمایشگاه هایی موجب 
ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان، کارمندان و 

اساتید می شود.
شهبازی شیران اضافه کرد: در این نمایشگاه 4 هزار 
عنوان در معرض دید قرار دارد و عالقمندان می توانند 
با تخفیف 30 تا 40 درصد نسبت به خرید کتاب ها 

اقدام کنند.
وی با اشاره به مشارکت انتشارات ها در برگزاری 
این نمایشگاه ادامه داد:نمایشگاه از 13 تا 22 آذرماه و 
با مشارکت انتشارات پدیده دانش، آسمان علم، هالل 
نقره ای، نوآوران شریف، الماس دانش، الهام نور، آیالر 
و یادعارف در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار می شود.
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  اسحاقی  ناصر  سید 
و  کتاب  تشنه  اردبیل  گفت:  اردبیل  استان  اسالمی 
کتابخوانی است و ما هم در ماه گذشته نمایشگاه کتاب 

اردبیل را برگزار کردیم.
تومان  میلیارد  هزار   3 ساالنه  کرد:  اضافه  وی 
 75 حدود  که  است  کشور  در  کتاب  مالی  گردش 
درصد آن در زمینه کتاب های درسی و کمک درسی 

مصرف می شود.

امنیت و سربلندی نظام جمهوری اسالمی ایران مرهون خون شهدا است
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

نشست هم اندیشی کمیته علمی 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
اردبیل با موضوع »بررسی وضعیت 
دانشگاه  در  اردبیل«  استان  در  زنان 

محقق اردبیلی برگزار شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  اقبالی  نسرین  دکتر  دانشگاه، 
و  بانوان  امور  دفتر  علمی  کمیته 
گزارش  ارائه  با  استانداری  خانواده 
مختصری از جلسات پیشین افزود: 
و  اندیشی  هم  برای  امروز  جلسه 

وضعیت  بررسی  جهت  همفکری 
تشکیل شده  اردبیل  استان  در  زنان 

است.
مثبت  تعامل  به  اشاره  با  اقبالی  
گفت:  کمیته  اعضای  خوب  و 
خوشبختانه در میان اعضای کمیته، 
تحقق  در  همسویی  و  همگامی 
مطالبات زنان و حل مشکالت آنان 

وجود دارد. 
امور  دفتر  علمی  کمیته  رئیس 
بانوان و خانواده استانداری تصریح 
در  امروزه  که  پیشرفت  هایی  کرد: 

جوامع  در  زنان  وضعیت  بحث 
یکباره  به  آمده  وجود  به  مختلف 
برنامه  ریزی  با  بلکه  نگرفته  شکل 
دراز مدت صورت گرفته است و ما 
نیز باید همین برنامه  ریزی را انجام 

دهیم.
دانشگاه  هیأت  علمی  عضو 
اینکه فضای  بیان  با  اردبیلی  محقق 
حضور  برای  مناسبی  فرهنگی 
شهر  سطح  در  بانوان  و  خانواده 
فرهنگ  داد:  ادامه  ندارد،  وجود 

مهارت  های  آموزش  و  سازی 
مشکالت  از  پیشگیری  برای  الزم 
به وجود آمده باید از خانواده  ها و 
به ویژه بانوان شروع شود، چرا که 
خانواده و مادران مهم ترین نقش را 
در تربیت فرزندان و حفظ سالمت 

جامعه دارند. 
کارشناس  موالیی  مهری  دکتر 
بهداشت  مرکز  روان  و  سالمت 
این  برگزاری  اینکه  بیان  با  اردبیل 
نشست  ها و هم اندیشی  ها سبب 
افزایش توجه به مشکالت موجود 

کشور  در  زنان  و  ها  خانواده  در 
سازنده  حضور  گفت:  می شود، 
زنان در بررسی مشکالت مربوط به 
خود و سعی در ارائه راهکار برای 
افزایش  باعث  مشکالت  این  حل 
اعتماد به نفس آنان می شود و باید 
در این زمینه راهکارهای الزم ارائه 

گردد. 
معضل  سه  به  اشاره  با  وی 
طالق، خشونت و ازدواج زودرس 
که گریبان گیر جامعه است، تصریح 

طالق  عوامل  مهم  ترین  از  کرد: 
خشونت  بحث  امروزی  جامعه  در 
و  جسمی  رفتارهای  سو  خانگی، 
باید  راستا  این  در  و  است  جنسی 
آموزش های الزم به افراد داده شود 
مشکالتی  چنین  بروز  از  بتوان  تا 

پیشگیری کرد.
اخالق  و  رازداری  عدم  موالیی 
مدرسه  مشاورین  در  ای  حرفه 
نکردن  اعتماد  عامل  مهمترین  را 
دانش آموزان به مشاورین عنوان کرد 
و افزود: با وجود چنین مشکالتی در 

مدرسه، دانش آموزان نمی توانند از 
راهنمایی   ها و آموزش مهارت  های 
ببرند و در  این سنین بهره  الزم در 
نتیجه مجبور می شوند به تنهایی و 
آمده  پیش  مسائل  با  آگاهی  بدون 

دست و پنجه نرم کنند.
نقش  کرد:  نشان  خاطر  وی 
آموزش و پروش در حل مشکالت 
رفتاری و جنسی پر رنگ تر از نقش 

بقیه سازمان  ها می  باشد.
سالمت  مدیر  عزتی  فرحناز 
خانواده و جمعیت معاونت بهداشت 
برنامه  اجرای  از  بعد  گفت:  اردبیل 
تحت  را  خدماتی  سالمت،  تحول 
در  سالمت«  نوین  »خدمات  عنوان 
اکنون  هم  که  بهداشت  های  خانه  
»جامعه خدمات« نام دارد، ارائه می 

 دهیم.
های  پایگاه   در  افزود:  وی 
تن   قلبی،  خطرسنجی  بهداشت؛ 
سنجی، ارزیابی فعالیت  های فیزیکی، 
سالمت  روان،  سالمت  ارزیابی 
باروری، سالمت جنسی و غیره برای 
تشکیل  با  و  می شود  انجام  بانوان 
پرونده و طبقه بندی کردن آنها سعی 
در تداوم معاینات و رفع مشکالت 

مربوط به زنان را داریم.
مدیر سالمت خانواده و جمعیت 
افزود:  اردبیل  بهداشت  معاونت 
برگزاری همایش  های مختلف برای 
ازدواج سالم یکی دیگر از برنامه  های 

طرح تحول سالمت است.
به  کمیته  اعضای  ادامه  در 
پیشنهادات  ارائه  و  بررسی  و  بحث 
شده  ارائه  مطالب  خصوص  در 
اردبیل  استان  در  زنان  وضعیت  و 

پرداختند.

برگزاری نشست هم اندیشی کمیته علمی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل
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دانشجویی  مدیریت  سرپرست 
های  فعالیت  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
انجام یافته در سه سال اخیر و برنامه  های 
دانشگاه  دانشجویی  امور  حوزه  آتی 

محقق اردبیلی را تشریح کرد.
دکتر اسماعیل گلی کالنپا در گفتگو 
با روابط عمومی دانشگاه، با تبریک روز 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  دانشجو 
شهدای دانشجو، خدمت به شریف  ترین 
را  اجتماعی کشور  بزرگترین سرمایه  و 
موهبت الهی ذکر کرد و گفت: حوزه امور 
دانشجویی از پرحجم  ترین، سخت  ترین و 
متراکم  ترین حوزه  های مدیریتی دانشگاه 
است که مشغول ارائه خدمات رفاهی به 

دانشجویان می  باشد.
وی افزود: در سال  های اخیر اقدامات 
مطلوبی بر اساس برنامه پنج ساله حوزه امور 
دانشجویی)طرح جامع ساماندهی خدمات 
دانشجویی( در زمینه تجهیز و استاندارد کردن 
خوابگاه های دانشجویی، هوشمندسازی 
خدمات دانشجویی، بهبود کیفیت و تنوع 
غذایی غذاخوری دانشگاه، مشارکت دادن 
امور  های  گیری   تصمیم   در  دانشجویان 
دانشجویی و جذب منابع مالی با پیگیری 
دعوت از معاون دانشجویی وزیر علوم و 
صورت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 

گرفته است.
اقدامات صورت  اینکه  بیان  با  گلی 
اساسی  رویکرد  سه  راستای  در  گرفته 
بهبود  شامل  دانشجویی  امور  حوزه 
گسترش  دانشجویان،  رفاهی  وضعیت 
پروژه  تعریف  و  الکترونیک  خدمات 
خوابگاه  ساخت  زمینه  در  جدید  های 
دانشجویی است، تصریح کرد: عالوه بر 
امور روزمره و متداول نظیر انجام تسویه 
حساب کلیه دانشجویان دانشگاه، واگذاری 
21 نوع وام )تحصیلی، شبانه و غیره( به 
تعداد حدود سه هزار نفر در سال، اسکان 
حدود دو هزار و 500 نفر از دانشجویان 
واگذاری  دانشجویی،  خوابگاه  های  در 
خوابگاه به دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
اقدامات شاخصی در خصوص تعمیرات 
و زیباسازی خوابگاه ها، هوشمندسازی 
خدمات دانشجویی و جذب منابع مالی و 
درآمدزایی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام 

شده است.
دانشجویی  مدیریت  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به نوسازی، 
های  خوابگاه  زیباسازی  و  تعمیرات 
دانشجویی این دانشگاه، خاطرنشان کرد: 
نوسازی، موکت بندی و تجهیز خوابگاه 
برادران،  چهار  و  دو  یک،  شماره  های 
اداری  سایت  نوسازی  کوثر 1،  خوابگاه 
خوابگاه های خواهران، زیباسازی دو باب 
خوابگاه دانشجویی خودگردان با نصب 
کاغذ دیواری از جمله مهمترین اقدامات 
صرف  با  که  است  بوده  بخش  این  در 
هزینه  ای نزدیک به 15 میلیارد ریال و با 
همکاری معاونت اداری، مالی و مدیریت 

منابع دانشگاه صورت گرفته است. 
وی ضمن تشکر از همکاری معاونت 
اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه و 
مدیریت دفتر فنی و طرح  های عمرانی 
فنی  دفتر  مشارکت  با  افزود:  دانشگاه، 
در  مرده  فضاهای  از  بخشی  دانشگاه 
خوابگاه  های دانشجویی با صرف هزینه 

که  است  شده  بازسازی  و  تعمیر  اندک 
ضمن ایجاد اتاق مشاوره برای دانشجویان، 
ظرفیت خوابگاه  های دانشجویی حدود 
60 نفر افزایش پیدا کرده است. وی خاطر 
به  خوابگاه  برای ساخت  که  کرد  نشان 
همین تعداد ظرفیت می  بایست حدود پنج 

میلیارد ریال هزینه صرف می شد.  
سرپرست مدیریت دانشجویی دانشگاه 
با اشاره به اقدام مهم دانشگاه در تجهیز 
تمام اتاق  های خوابگاه  های دانشجویی به 
یخچال در سال 1393 و بهبود وضعیت 
اکسس  خرید  با  اینترنت  دهی  خدمات 
اقدامات  سایر  و  جدید  های  پوینت 
وضعیت                                              بهبود  راستای  در  یافته  انجام 
خوابگاه  های دانشجویی، بیان کرد: امسال 
حدود 20 درصد از تشک  های مورد استفاده 
در خوابگاه  ها با تشک  های طبی تعویض 
شد و در سال آینده مابقی خوابگاه  ها نیز به 

تشک طبی مجهز خواهند شد.  
وی از یارانه ای کردن خوابگاه های 
دانشگاه  رئیس  مساعدت  با  خودگردان 
خبر داد و تصریح کرد: امسال در راستای 
حمایت از دانشجویان تحت پوشش کمیته 

امداد حضرت امام خمینی)ره(، بهزیستی، 
سرپرست خانواده، افتخارآفرینان قرآنی، 
مدال آوران رشته  های مختلف ورزشی 
و دانشجویان رتبه  های برتر هر ورودی 
خوابگاه خودگردان با 50 درصد کل هزینه 

واگذار شده است. 
سرپرست مدیریت دانشجویی دانشگاه 
حمایت از دانشجویان کم توان مالی را از 
برنامه  های مهم این مدیریت بیان و افزود: 
در سه سال گذشته به حدود دو هزار نفر از 
دانشجویان کم  توان مالی با پرداخت حدود 
100 میلیون تومان وام بالعوض و قرض 
 الحسنه جهت رفع نیازهای ضروری کمک 

شده است.
درآمد   1393 سال  از  افزود:  وی 
صندوق قرض  الحسنه دانشجویی که با 
کمک خیرخواهانه کارکنان دانشگاه انجام 
می گیرد، از 600 هزار تومان در ماه به دو 
میلیون و 400 هزار تومان افزایش پیدا کرده 

است.
گلی با اشاره به پیگیری این مدیریت 
رفاه  صندوق  از  کمک  دریافت  برای 
گذشته 50  سال  در  گفت:  دانشجویان، 
میلیون تومان و امسال حدود 70 میلیون 
تومان از سوی صندوق رفاه دانشجویان به 

این صندوق کمک شده است. 
سرپرست مدیریت دانشجویی دانشگاه 
تصمیم  در  دانشجویان  دادن  مشارکت 
این  اساسی  از رویکردهای  را   گیری ها 

مدیریت در سه سال گذشته اعالم و بیان 
کرد: شورای صنفی-رفاهی دانشجویان از 
سال 1393 مجددا در دانشگاه فعال شده 
غذاخوری  غذایی  برنامه  امروز  و  است 
دانشگاه به صورت ماهانه توسط این شورا 
تدوین و پس از هماهنگی الزم و تصویب 

در هیات رییسه اجرا می  شود.
وی از راه اندازی کانال اطالع رسانی 
آدرس            به  دانشگاه  دانشجویی  مدیریت 
به  پیامکی  سامانه  و   )@ST _Peyam(
شماره 50002486859 در راستای دریافت 

پیشنهاد و انتقادهای دانشجویان خبر داد. 
گلی با اشاره به برنامه های آینده این 
طرح  تدوین  به  توجه  با  گفت:  حوزه، 
دانشجویی، مشکالت و  جامع خدمات 
کمبودهای حوزه امور دانشجویی احصا 
شده است که به منظور بر طرف کردن 
بخشی از آنها در راستای سیاست های کلی 

دانشگاه اقدام خواهد شد.
های  خوابگاه  استانداردسازی  وی 
دانشجویی با تعمیر اساسی خوابگاه های 
یک برادران و شهید رحیمی، فنس کشی 
خوابگاه های برادران با مشارکت معاونت 

دانشگاه،  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
محل  از  خوابگاه  ساخت  برای  تالش 
فروش خوابگاه  های ملکی و تبدیل به 
احسن کردن آنها را از برنامه  های محوری 

آتی حوزه دانشجویی ذکر کرد.
هوشمندسازی خدمات دانشجویی، 
و  دانشگاه  غذاخوری  وضعیت  بهبود 

جذب منابع مالی
گلی با اشاره به تدوین برنامه جامع 5 
ساله خدمات دانشجویی، هوشمند سازی 
خدمات دانشجویی و گسترش خدمات 
الکترونیک را از جمله برنامه  های محوری 
مدیریت دانشجویی ذکر کرد و گفت: در 
این راستا، کلیه مراحل واگذاری خوابگاه 
اجاره  واریز  و  رزرو  از  اعم  دانشجویی 
بهای خوابگاه از طریق نرم افزار گلستان 
صندوق   2 فاز  افزار  نرم  و  دانشجویی 
رفاه دانشجویان انجام می  گیرد که نقش 
بسیار مهمی در کاهش مراجعه حضوری 

دانشجویان داشته است.
وی ضمن تقدیر از همکاری معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی و مدیریت 
حراست دانشگاه، افزود: راه  اندازی کنترل 
هوشمند)گیت( تردد دانشجویان مجتمع 
خوابگاهی کوثر، نصب دوربین مدار بسته 
به محوطه تمام خوابگاه  های خودگردان و 
دیوار متصل به خیابان مجتمع خوابگاهی 
انتخابات  برگزاری  و  کانکس  و  کوثر 
شورای صنفی به صورت الکترونیکی از 

دیگر اقدامات مهم در این زمینه می باشد.
سرپرست مدیریت دانشجویی دانشگاه 
با اشاره به دو منویی شدن اکثر وعده  های 
غذایی غذاخوری دانشگاه و توزیع و پخت 
حدود شش هزار پرس وعده غذایی در 
هر روز، تالش برای بهبود کیفیت غذای 
دانشجویی را از دیگر برنامه  های مهم این 
برنج  نوع  گفت:  و  کرد  اعالم  مدیریت 
است.  یافته  تغییر  دانشگاه  غذاخوری 
نظیر  جدید  تجهیزات  خرید  همچنین 
ظرفشویی، کانتر توزیع غذا، گرم خانه و 
توزیع غذا در خوابگاه  های خودگردان و 
خوابگاه شهید رحیمی، زیباسازی سالن 
غذاخوری و توزیع صبحانه به همراه وعده 
غذایی شام از جمله اقدامات انجام یافته در 

بخش غذاخوری دانشگاه می  باشد.
گلی با اشاره با ضرورت راه  اندازی 
رستوران  های مکمل با مشارکت بخش 
خصوصی، بیان کرد: از سال 1393 این 
موضوع به همت معاونت دانشجویی وقت 
دانشگاه پیشنهاد و جزو برنامه  های 5 ساله 
گرفت.  قرار  دانشجویی  جامع  خدمات 
امنای  هیات  در  طرح  این  خوشبختانه 
دانشگاه تصویب شده است و به زودی 
اقدامات اولیه راه  اندازی آن انجام خواهد 
شد. در این طرح، به غذای خورده شده 
توسط دانشجویان یارانه پرداخت خواهد 
شد که اجرای آن نقش مهمی در کاهش 
افزایش  و  مرکزی  غذاخوری  ترافیک 

رضایت مندی دانشجویان خواهد داشت. 
وی توجه به تامین منابع مالی اقدامات 
پیش  بینی شده در برنامه 5 ساله جامع 
خدمات دانشجویی از خارج دانشگاه و 
درآمدزایی را یکی دیگر از اولویت  های 
در  دانشگاه  دانشجویی  مدیریت  کاری 
با  سه سال گذشته عنوان کرد و گفت: 
برنامه  ریزی و پگیری  های الزم مدیران 
مرتبط با امور دانشجویی وزارت علوم از 
جمله معاون وزیر و رئیس سازمان امور 
رفاه  دانشجویان، رئیس محترم صندوق 
دانشجویان و مدیر خدمات رفاهی صندوق 
رفاه از بخش  های مختلف دانشگاه بازدید 
 10 حدود  آنها،  نتیجه  در  که  کرده  اند 
میلیارد ریال از سوی رئیس سازمان امور 
دانشجویان و حدود 15 میلیارد ریال از 
سوی رئیس صندوق رفاه دانشجویان به 
شده  کمک  دانشگاه  دانشجویی  بخش 
است که در تعمیر و تجهیز خوابگاه  ها و 

غذاخوری دانشگاه هزینه شده است.
مدیریت  درآمدزایی  به  وی 
تابستانه  مهمانان  اسکان  از  دانشجویی 
اشاره و بیان کرد: درآمدهای این بخش 
در سال 93 حدود 50 میلیون تومان بود 
که در سال 94 و 95 به قریب 100 میلیون 
تومان و در سال 96 به 250 میلیون تومان 

افزایش یافته است. 
سرپرست مدیریت امور دانشجویی 
همکاری  از  قدردانی  ضمن  دانشگاه 
بخش  های مختلف دانشگاه، راه اندازی 
رستوران مکمل، برقراری ارتباط بین نرم 
افزار گلستان دانشجویی و سیستم فاز 2 
صندوق رفاه دانشجویی، صنعتی سازی 
غذخوری دانشگاه و تالش برای جذب 
منابع مالی را از برنامه  های محوری آتی 
حوزه دانشجویی در کیفی سازی خدمات 

دانشجویی ذکر کرد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

انتخاب اعضای شورای 
اجرایی انجمن های علمی 

دانشجویی دانشگاه

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر 
انتخاباتی  برگزاری  با  گفت:  اردبیلی  محقق 
های  انجمن  مجمع  اجرایی  شورای  اعضای 

شدند. انتخاب  دانشگاه  این  علمی 
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  بهجو  کیوان  فرشاد 
نفر   6 دانشگاه  علمی  های  انجمن  انتخابات 
میالد  خسروی،  مهدی  فر،  ایزدی  هادی  یعنی 
سیدی، مهران محمدی، علیرضا محمودی و ویدا              
دبیران                                                                        دبیر  انتخابات  کاندیدای  پز  خشت 

انجمن های علمی بودند.
ویدا                       گیری،  رای  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
علیرضا  و  سیدی  میالد  و  رای  با 33  پز  خشت 
شورای  اعضای  عنوان  به  رای   22 با  محمودی 
اجرایی مجمع  انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیل 

در سال تحصیلی 97-96 انتخاب شدند.
 96 سال  ابتدای  از  کرد:  اضافه  بهجو  کیوان 
تاکنون بیش از 140 برنامه متنوع در دانشکده ها 
توسط انجمن های علمی دانشگاه اجرا شده است 
و نرخ تنوع فعالیت برنامه ها به بیش از 4 برابر 

افزایش یافته است.
از  بعضی  داد: خصوصیت  ادامه  مسئول  این 
بر  زمان  دانشگاه  فرهنگی  راهبردی  های  برنامه 
فعالیتی  طیف  بودن  گسترده  و  اثربخشی  بودن، 

است.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با 
تاکید بر لزوم ارزیابی مستمر فعالیت های انجمن های 
علمی دانشگاه افزود: انجمن های علمی اعتباربخش 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است و مدیریت 
ارتقادهندگی،  نقش  مانند  هایی  نقش  فرهنگی 
و  کننده  حمایت  کننده،  پشتیبانی  تسهیلگری، 
هدایت کننده برنامه ها را به عهده دارد و مجری 
ها  دانشکده  علمی  های  انجمن  ها  برنامه  اصلی 

هستند.
فرهنگ  بحث  در  امروزه  داد:  ادامه  وی 
اهمیت  از  دانشگاهی  رفتار  موضوع  دانشگاهی 
خاصی برخوردار است و این نقش را انجمن های 
علمی دانشگاه به عنوان الگوده می توانند به خوبی 

در دانشکده ها ایفا کنند.
های  انجمن  اینکه  بیان  با  بهجو  کیوان 
دارند،  قرار  توسعه  مسیر  در  دانشگاه  علمی 
اضافه کرد: در مدل مدیریت فرهنگی دانشگاه 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  فعلی  رویکرد 
فرایندی  تکاملی  مدیریت  الگوی  از  استفاده 

است.
مسئول  اجودی  میترا  برنامه،  ادامه  در 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  های  انجمن 
نامه  آیین  و  انتخابات  اجرای  نحوه  خصوص 

ارائه کرد. انجمن های علمی توضیحاتی 

سرپرست مدیریت دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارتقای کیفی وضعیت خوابگاه  های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  سالجاری  در 
بین  قرارداد  تومان  میلیارد   2 حدود 

سازمانی منعقد کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در برنامه »بی پرده با مسئوالن 
این  افزود:  این مطلب  بیان  با  دانشگاه« 
قرارداد در سال 92 حدود 100 میلیون 

تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه امسال 12 نفر 
از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به 
مرحله کشوری المپیادها راه یافته بودند، 
تصریح کرد: 5 نفر از این دانشجویان 

موفق به کسب مقام شده اند.
مدیران  اینکه  بیان  با  صادقی 
دانشگاه محقق اردبیلی خود را در کنار 
دانشجویان می بینند، ادامه داد: در استان 
اردبیل حدود 60 هزار نفر دانشجو وجود 
دارد که حدود 11 هزار و 500 نفر از 
آنها در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول 

تحصیل هستند.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 

اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  تیم 
اصلی  های  دانشگاه  ارزیابی  جهت 

گرجستان به این کشور سفر کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رئیس  ابراهیم  آل  تقی  محمد  دکتر 
هیات اعزامی دانشگاه محقق اردبیلی 
اعزامی  تیم  گفت:  این خبر،  اعالم  با 
از  مرکب  اردبیلی  محقق  دانشگاه  از 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 
جامعه  با  علمی  ارتباط  مرکز  رئیس 
و کارآفرینی و رئیس گروه همکاری 
دانشگاه  المللی  بین  و  علمی  های 
اصلی  های  دانشگاه  ارزیابی  جهت 

گرجستان به این کشور سفر کردند.
وی افزود: در این سفر هیات اعزامی 
با روسای دانشگاه دولتی تفلیس به نام 
دولتی  کنسرواتوری  جاواخیشویلی، 
تفلیس به نام وانوساراجیشویلی)دانشگاه 
دولتی هنرهای موسیقی(، دانشگاه دولتی 

استان  های  دانشگاه  اکثر  اینکه  بیان 
اردبیل در مرکز استان قرار دارند، ادامه 
دانشگاه  اقماری  های  دانشکده  داد: 
های  شهرستان  در  اردبیلی  محقق 
پارس آباد، مشگین شهر و نمین قرار 

دارند.
اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان 
اندازه کافی حساس به مسائل اجتماعی 
هستند، افزود: با اجرای اکثر برنامه های 

گرجستان  سینمای  و  تئاتر  هنرهای 
دولتی  دانشگاه  نام شوتاروستاولی،  به 
خصوصی  دانشگاه  گرجستان،  فنی 
کشاورزی  دانشگاه  گرجستان، 
آزاد  خصوصی  دانشگاه  گرجستان، 
گریگول  خصوصی  دانشگاه  تفلیس، 

پیشنهادی تشکل های دانشجویی موافقت 
کرده ایم.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  معظم رهبری در دانشگاه های 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: باید استاد و دانشجویان ارتباط 

حسنه داشته و حائلی بین آنها نباشد.
وی با اشاره به اینکه نهاد مقام معظم 

بین  خصوصی  دانشگاه  روباکیدزه، 
دولتی  دانشگاه  سیاه،  دریای  المللی 
دوالتی ایلیا، دانشگاه خصوصی قفقاز، 
دانشگاه خصوصی هوانوردی دیدار و 

از دانشگاه های مذکور بازدید کردند.
این  اینکه  بیان  با  ابراهیم  آل 

رهبری در دانشگاه به عنوان مشاور امین 
در خدمت دانشجویان است، ادامه داد: 
خود را در کنار دانشجویان می بینیم و 
مشکالت  و  مسائل  از  که  در صورتی 
دانشجویان مطلع شویم در جهت رفع آنها 

اقدام می کنیم.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
غذای  کیفیت  گفت:  اردبیلی  محقق 
اما  است  یافته  ارتقا  دانشگاه  سلف 
برنج  مرور  به  که  کنیم  می  تالش 

ایرانی شود. غذای دانشجویان 
روز  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  وی 
دانشجو ادامه داد: امروز به مناسبت روز 
دانشجو به حدود 3 هزار نفر از دانشجویان 
هدیه ناقابلی در نظر گرفته بودیم که موقع 

صرف نهار اعطا کردیم.
در این برنامه رئیس دانشگاه، معاون 
فرهنگی و دانشجویی، مسئوالن حراست، 
مدیر تحصیالت تکمیلی، مدیر فرهنگی 
و اجتماعی و مدیر دانشجویی دانشگاه 
دانشجویان  سواالت  به  اردبیلی  محقق 

پاسخ دادند.

هیات دیداری نیز با رییس دفتر وزیر 
علوم  وزارت  های  پروژه  مدیر  و 
این  در  داد:  ادامه  داشتند،  گرجستان 
برای  رو  پیش  های  فرصت  دیدار 
و  آموزشی  های  همکاری  گسترش 
و  ایران  های  دانشگاه  بین  پژوهشی 

گرجستان مورد بحث قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این بازدید 
پنج روزه، امکانات آموزشی و پژوهشی 
خصوصی  و  دولتی  های  دانشگاه 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  کشور  این 
کل  اداره  های  مولفه  به  عنایت  با  و 
متبوع  وزارت  آموختگان  دانش  امور 

ارزشیابی شدند.
یادآور می شود: دانشگاه محقق اردبیلی از 
سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
جهت بررسی گسترش  همکاری های 
بین دانشگاه های دو کشور انتخاب شده 

است.

پیام رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به مناسبت 

۱6 آذر، روز دانشجو

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت 
16 آذر، روز دانشجو پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو پیامی صادر 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بنام خدا
بار دیگر روز دانشجو فرا رسید و با خود 
شور و هیجان انقالبی و تحول خواهانه را 
رساند.  اوج  به  دانشجو  جوانان  جمع  در 
بلندی ها در جریانات  و  پستی ها  علیرغم 
اجتماعی، صنفی و سیاسی، قشر دانشجو در 
میهن ما همچنان در راس جریانات اجتماعی 
بیشترین تاثیر را بر فرایندهای سیاسی اعمال 
را  سیاسی-اجتماعی  مرجعیت  نقش  کرده، 
شور  است.  داشته  نگه  محفوظ  خود  برای 
جوانی از یک سو و شعور و دانش اجتماعی 
از سوی دیگر باعث شده است تا از نقش 
به  توجه  با  و  نشود  کاسته  بالنده  قشر  این 
از  وسیعی  جمعیت  نیز  کمی  نظر  از  اینکه 
کشور را در خود جای داده، موجب توجه 
جریانات  و  سیاسی  های  جناح  خاص 

فرهنگی به خود شده است.
جای بسی خوشحالی است که علیرغم 
تبدیل نهضت به نظام و به مدد تشکل ها، 
کانون ها و انجمن های بیشماری که توسط 
به صورت خودجوش شکل  و  دانشجویان 
از  گذر  با  دانشجویی  جنبش  است،  گرفته 
حرکت های نسنجیده و غیرقابل پیش بینی، 
شده  تبدیل  قانونمند  و  مدنی  نهاد  یک  به 
بدنه  بین  شده  ایجاد  متقابل  درک  است. 
در  امید  و  تدبیر  مدیریت  و  دانشجویان 
افزایی  دانشگاه ها، موجب همسویی و هم 
کشور  اعتالی  و  توسعه  مسیر  در  بیشتر 

گردیده است.
آگاه  دانشجویان  به  را  فرخنده  روز  این 
و مومن دانشگاه محقق اردبیلی تبریک می 
گویم و برای فرزندان صادق امت مسلمان 
ایران و رهبری معظم انقالب اسالمی توفیق 
و  علمی  های  صحنه  در  بیشتر  خدمات 

فرهنگی از خداوند متعال خواستارم.

گودرز صادقی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

سفر تیم علمی دانشگاه محقق اردبیلی به گرجستان

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

انعقاد قرارداد بین سازمانی حدود 2 میلیارد تومانی در سالجاری

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با 
برگزاری تجمع اعتراض آمیز، اقدام اخیر 

رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل در 
جمهور  رئیس  اینکه  بیان  با  تجمع  این 
آمریکا با دیوانگی تمام از رژیم صهیونستی 
آمریکا،  اکنون  گفت:  کند،  می  حمایت 
های  از شکست  بعد  اعراب  و  اسرائیل 
پی در پی در سوریه، عراق و کشورهای 
مختلف چاره ای جز تبدیل قبله گاه اول 
پایتخت رژیم صهیونیستی  به  مسلمانان 
ندیدند که این امر هیچ وقت اتفاق نخواهد 

افتاد.
و  اسالم  الهی  فضل  به  افزود:  وی 

مسلمانان همیشه بر کفار پیروز هستند و 
این یک وعده الهی است.

حسنی با بیان اینکه ما با حضور در 
این اجتماع حرکت رئیس جمهور آمریکا 
را محکوم می کنیم و اعالم می کنیم که به 

هیچ وجه اجازه نخواهیم داد بیت المقدس 
پایتخت رژیم صهیونیستی شود، ادامه داد: 
آمریکا و اسرائیل باید بدانند وحدت جبهه 
خواهد  افزایش  پیش  از  بیش  مقاومت 

یافت.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید 
بر اینکه همه دنیا با هم متحد شده و علیه 
اقدام نابخردانه رئیس جمهور آمریکا اقدام 
و  ها  برنامه  همه  افزود:  کرد،  خواهند 
اسرائیل شکست  و  آمریکا  های  طرح 
خورده است و این طرح نیز با نابودی 

اسرائیل به پایان خواهد رسید.
حسنی اضافه کرد: انتفاضه جدیدی در 
حال شکل گیری است و اجازه نخواهد 

داد اسرائیل قدمی در منطقه و دنیا بردارد.
گفتنی است در پایان این تجمع، بیانیه 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشگاهیان 
آمریکا  جمهور  رئیس  اقدام  محکومیت 
با شعارهای مرگ  دانشگاهیان  و  قرائت 
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل این اقدام را 

محکوم کردند.

محکومیت اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا توسط دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی
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کشاورزی  دانشکده  سرپرست 
در  دانشجو  پذیرش  از  شهر  مشگین 
این  در  ناپیوسته  کارشناسی  رشته   4

دانشکده خبر داد.
با  گفتگو  در  جودی  مهدی  دکتر 
روابط عمومی دانشگاه با بیان این مطلب 
افزود: این دانشکده در رشته های علمی 
کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان 
تولیدات  مهندسی  معطر،  و  داروئی 
تولیدات  مهندسی  باغبانی،  گیاهی- 
گیاهی-زراعت و مهندسی منابع طبیعی-
مرتع و آبخیزداری در مقطع کارشناسی 
تکنولوژی  رشته  دو  در  و  ناپیوسته 
و  مرتع  تکنولوژی  تولیدات گیاهی و 
دانشجو  کاردانی  مقطع  آبخیزداری در 

پذیرش می کند.
امکانات  به  اشاره  با  وی 
دارای                                       دانشکده  کرد:  تصریح  دانشکده 
کالس های آموزشی مجهز به امکانات 

مجهز  آزمایشگاه   3 آموزشی،  کمک 
به دستگاه های پیشرفته، سایت رایانه، 
کتابخانه و سالن مطالعه، سالن  های 
غذاخوری، سالن اجتماعات، مسجد، 
فضاهای دانشجویی و فرهنگی مانند 
پایگاه بسیج دانشجویی و دفتر انجمن 

های علمی و اتاق های اداری مناسب 
است.

تجهیز  دلیل  به  افزود:  جودی 
آزمایشگاه های دانشکده به دستگاه هایی 
با تکنولوژی باال مانند االیزا، سانتریفیوژ 
و  استخراج  های  دستگاه  یخچالدار، 

غیره  و  داروئی  گیاهان  عصاره  تغلیظ 
مرتبط،  های  تعرفه  اخذ  با  دانشکده 
خدمات مناسب آزمایشگاهی به سازمان 
های دولتی و غیردولتی ارائه کرده و به 
اجرای  در  فرهنگی  مرکز  یک  عنوان 
سطح  در  فرهنگی  متنوع  های  برنامه 

شهرستان مشارکت فعال دارد.
رئیس دانشکده کشاورزی مشگین 
شهر اضافه کرد: هم اکنون نزدیک به 100 
نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی ناپیوسته 
و کاردانی در دانشکده کشاورزی مشگین 
که  هستند  تحصیل  به  مشغول  شهر 
اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، بومی 

شهرستان مشگین شهر هستند.
عضو  نفر  تعداد 9  گفت:  جودی 
دانشکده  در  وقت  تمام  علمی  هیات 
کشاورزی مشگین شهر مشغول خدمت 
هستند که یک نفر دانشیار، 6 نفر استادیار 

و 2 نفر مربی هستند.

پیام رئیس دفاتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل به مناسبت 

فرارسیدن ۱6 آذر 
و روز دانشجو

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
و  اردبیل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
پیامی،  اردبیلی طی صدور  دانشگاه محقق  در 
تبریک  را  دانشجو  روز  و  آذر   16 فرارسیدن 

گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، متن پیام به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برگزیده  و  آگاه  و  فرزانه  نسل  دانشجویان، 
کشورند که استکبار ستیزی، آزاد اندیشی، آرمان 
گرایی، داشتن روحیه جهادی و انقالبی، مطالبه 
مستضعفان  و  مظلومان  ازحقوق  دفاع  و  گری 
با  باید  آنهاست،  بارز  های  شاخصه  از  عالم 
تمسک به قرآن واهل بیت »ع« همراه با بصیرت 
معظم  رهبر  حکیمانه  رهنمودهای  از  پیروی  و 
برکاته(  )دامت  ای  خامنه  امام  اسالمی  انقالب 
درجهت شکوفایی و تحقق این شاخصه ها گام 

بردارند.
طبق فرمودۀ مقام معظم رهبری در نمایشگاه 
غربی؛  جوانان  به  نامه  در  تبلیغی  محصوالت 
های  عرصه  در  دانشجویان  امروز  مسئولیت 
پیام  رساندن  برای  باید  و  است  خطیر  مختلف 
انقالب به دلها در سراسر دنیا قدم های بعدی را 

بردارند.
زیادی  مشکالت  خود  مسیر  در  ما  انقالب 
را به دست دشمنان و استکبار جهانی پشت سر 
گذاشته است که این انقالب  امروزه نیز با حرکت 
در خط والیت و دل سپردن به فرمایشات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(، خار چشم مغرضان 

و معاندان خواهد بود.
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
پاس  به  که  را  روز  این  آذر   16 شهدای 
اسالمی  ایران  عزیز  دانشجویان  رشادت  های 
گردیده  نامگذاری  دانشجو  روز  عنوان  به 
علم  رهپویان  و  دانشجویان  تمامی  به  است 
تبریک  اردبیل  استان  های  دانشگاه  دانش  و 

. عرض می  نمایم 

حجت السالم والمسلمین عبداهلل حسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه های استان اردبیل
و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست دانشکده کشاورزی مشگین شهر:
پذیرش دانشجو در 4 رشته کارشناسی و 2 رشته کاردانی

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

گرجستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمدتقی آل ابراهیم رئیس گروه 
المللی  بین  و  علمی  های  همکاری 
دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر، 
گفت: این تفاهم نامه به منظور تبادل 
دانشجو و استاد، برگزاری کنفرانس های 
علمی،  مشترک  های  پروژه  مشترک، 
رقابت های ورزشی مشترک منعقد شده 

است.
این  در  اینکه  بیان  با  ابراهیم  آل 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  نامه  تفاهم 
برگزاری دوره های فارسی کوتاه مدت 
برای دانشجویان طرف مقابل را پذیرفته 

این  است  بذکر  داد: الزم  ادامه  است، 
تفاهم نامه برای اولین بار جهت قدرت 
و تضمین هرچه بیشتر همکاری ها  به 

مدت 10 سال اعتبار خواهد داشت.

نامه  تفاهم  این  اینکه  بیان  با  وی 
به  ایران  علمی  تیم  سفر  حاشیه  در 
این  در  افزود:  شد،  منعقد  گرجستان 
تفاهم نامه بر نقل و انتقال دانشجو در 

دوره های کوتاه مدت تاکید شده است.
دانشگاه  اینکه  بیان  با  ابراهیم  آل 
گرجستان در حقیقت به عنوان پلی بین 
ادامه  ایران و اروپا عمل خواهد کرد، 
داد: همچنین در قالب این تفاهم نامه 
دانشجویان می توانند مدتی را هم در 

اروپا طی نمایند.
رئیس گروه همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه در تالش هستیم با سایر دانشگاه 
های گرجستان نیز همکاری مشترکی 
داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اعضای 
که  در صورتی  دانشگاه  علمی  هیات 
دانشگاه های اصلی شهر  با  بخواهند 
گروه  باشند،  داشته  همکاری  تفلیس 
المللی  بین  و  علمی  های  همکاری 
دانشگاه می تواند این فرایند را تسهیل 

کند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه محقق اردبیلی با دانشگاه گرجستان

و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دانشجویان دختر این دانشگاه در مسابقات 
کاراته قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه های 

منطقه 3 کشور خوش درخشیدند.
دکتر  عمومی،  روابط  گزارش  به 
غالمرضا احمدزاده با اعالم این خبر افزود: 
مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان دختر 
دانشگاه های منطقه 3 کشور به میزبانی 
دانشگاه محقق اردبیلی در 19 و 20 آذر ماه 
در محل سالن  ورزشی خواهران برگزار 

شد.
 وی افزود: در این مسابقات 7 تیم از 
دانشگاه های تبریز، ارومیه، زنجان، صنعتی 
ارومیه، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند 
و محقق اردبیلی شرکت کرده و ورزشکاران 
در دو بخش کاتا و کومیته با هم به رقابت 

پرداختند.

افتخارات  به  اشاره  با  احمدزاده 
کسب شده توسط دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی اضافه کرد: فرزانه نصیر 
پور  در  وزن  55 – کیلو گرم کومیته 

مقام اول، محبوبه قطبی در کاتای انفرادی 
رده سبز مقام دوم،سعیده جباری فر در کاتای 
انفرادی رده قهوه ای و مشکی مقام سوم و 
در وزن  50- کیلو گرم کومیته مقام سوم و 

فاطمه سادات عطایی در وزن  68 – کیلو 
گرم کومیته مقام سوم را کسب کردند.

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق 
برنامه دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: 
تیم کاراته دانشجویان دختر دانشگاه محقق 
اردبیلی با کسب یک مدال طال، یک مدال 
نقره و 3 مدال برنز، در مجموع تیمی به مقام 
چهارم این مسابقات دست یافت و تیم های 
دانشگاه های زنجان، تبریز و شهید مدنی 

آذربایجان به ترتیب اول تا سوم شدند.
این مسئول ادامه داد: در این مسابقات 
یک سهمیه  برای حضور در رشته کاراته 
المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 97 نیز 

برای دانشگاه به دست آمد.
احمدزاده گفت: تیم کاراته دانشجویان 
دختر دانشگاه محقق اردبیلی به مربیگری 
مطهره محجوب و سرپرستی مهناز ایمانی 

در این مسابقات حضور یافتند.

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

درخشش دانشجویان دانشگاه در مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان دختر 
دانشگاه های منطقه 3 کشور
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سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

درخشش تیم تنیس 
روی میز دانشجویان دختر 

دانشگاه محقق اردبیلی 
در مسابقات قهرمانی 

منطقه 3 کشور

فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
درخشش  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  برنامه 
دانشگاه  دختر  دانشجویان  میز  روی  تنیس  تیم 
 3 منطقه   قهرمانی  اردبیلی در مسابقات  محقق 

کشور خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  خبر  این  اعالم  با  احمدزاده  غالمرضا 
درخشش تیم تنیس روی میز دانشجویان دختر 
قهرمانی  مسابقات  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  کشور   3 منطقه  
 3 منطقه  های  دانشگاه  با حضور  که  مسابقات 
برگزار  آذربایجان  مدنی  دانشگاه  در  و  کشور 
دختر  دانشجویان  میز  روی  تنیس  تیم  گردید، 
دانشگاه محقق اردبیلی  در سه بخش انفرادی، 

دوبل و تیمی شرکت کرد.
نتایج این مسابقات، افزود:  با اشاره به  وی 
در بخش انفرادی مقام اول و مدال طال را سپیده 
بهروزدهکردی از دانشگاه محقق اردبیلی کسب 
نمود و مقام سوم و مدال برنز در این بخش به 

سهیال بهروز دهکردی رسید.
احمدزاده ادامه داد: در بخش دوبل سپیده و 
سهیال بهروزدهکردی توانستند با شکست کلیه 
مسابقات  این  قهرمانی   عنوان  به  خود  رقبای 

دست یابند.
فوق  و  بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
بخش  در  اردبیلی گفت:  محقق  دانشگاه  برنامه 
از  پس  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تیم  هم  تیمی 
این  قهرمانی  نایب  مقام  به  تبریز  دانشگاه 
به  نیز  ارومیه  دانشگاه  یافت و  مسابقات دست 

مقام سوم رسید.
مسابقات،  این  در  داد:  ادامه  احمدزاده 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  میز  روی  تنیس  تیم 
سه  کسب  با  توانست  بازیکنانش  درخشش  با 
برنز ، سه سهمیه  نقره و یک  مدال طال، چهار 
حضور در المپیاد ورزشی سال 97 را نیز کسب 

نماید.
وی خاطرنشان کرد: سپیده بهروز دهکردی، 
و  آقازاده  معصومه  دهکردی،  بهروز  سهیال 
میز  روی  تنیس  تیم  اعضای  پور  علی  افسانه 
و  پرندک  زینب  سیده  مربیگری  به  دانشگاه 
مسابقات  این  در  غفاری  شمس  سرپرستی 

حضور داشتند.

سرپرست  انتخابات،  برگزاری  با 
جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب و معرفی 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در مراسم تکریم و 
معارفه رئیس دانشکده ادبیات و علوم 
اظهار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی 
کرد: برخی از من به دلیل اینکه انتصاب 
روسای دانشکده ها را به اعضای هیات 
علمی دانشکده تفویض کرده ام، انتقاد 

می کنند.
روسای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هیات  اعضای  برای  باید  ها  دانشکده 
علمی و دانشجویان الگو باشند، ادامه داد: 
بنا دارم که از این به بعد ارتباطات بین 
دانشجویان و دانشگاه را به دانشکده ها 

محول کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
دانشجویان،  بین  حسنه  ارتباط  کرد: 
ارتقای  سبب  ها  دانشکده  و  اساتید 

علمی و فرهنگی می شود.
دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود 
نیز با اشاره به برگزاری انتخابات رئیس 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، افزود: 
در این انتخابات دکتر محمد حسن زاده 
کاندیداهای  صالحی  برومند  دکتر  و 
نهایی بودند که با رای اکثریت اعضای 
هیات علمی دانشکده، دکتر حسن زاده 
به عنوان رئیس این دانشکده انتخاب 

شد.
وی با اشاره به تعداد آرای ماخوذه 
ماخوذه، 49  رای  از 68  کرد:  تصریح 
رای دکتر حسن زاده و 17 رای به دکتر 
برومند کسب کرده و 2 رای هم باطله 

بود.
قانون  اینکه طبق  بیان  با  سلطانی 
انتصاب روسای دانشکده ها بر عهده 
از  کرد:  اضافه  است،  دانشگاه  رئیس 
زمانی که دکتر صادقی به عنوان رئیس 

دانشگاه  علوم  دانشکده  رییس 
دانشگاه  نویسی  برنامه  تیم  گفت: 
محقق اردبیلی مقام هجدهم مسابقات 
برنامه نویسی منطقه ای غرب آسیا و 
را    ACM-ICPCجهانی انتخابی 

کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر صدیف احدپور با اعالم این خبر 
افزود: نوزدهمین دوره مسابقات برنامه 
نویسی منطقه ای غرب آسیا و انتخابی 
میزبانی  به  ماه  آذر   24 و   23 جهانی، 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید که 
در این مسابقه 80 تیم راه یافته به مرحله 
نهایی به مدت 5 ساعت برای حل 11 

سوال به رقابت پرداختند.
دانشگاه                  تیم  کرد:  تصریح  وی 
محقق اردبیلی که برای سومین بار متوالی 
به مرحله نهایی این رقابت راه یافته بود 
توانست در مدت 26 دقیقه به دو سوال 

دانشگاه محقق اردبیلی انتصاب شده اند، 
اعضای هیات  به  را  اختیار خود  این 
و  کرده  تفویض  ها  دانشکده  علمی 
اعالم کرده اند که روسای دانشکده ها 
بر اساس آرای اعضای هیات علمی 
خواهند  انتخاب  دانشکده  همان 

شد.
مشاور اجرایی رئیس و مدیر حوزه 
دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست 
اساس  بر  افزود:  اردبیلی  محقق 
تصمیمات اتخاذ شده، انتخابات ریاست 
برگزار  یکبار  سال  دو  هر  دانشکده 
گذشته  های  هفته  طی  و  شود  می 
فناوری های  انتخابات دانشکده های 
نوین نمین، روانشناسی و علوم تربیتی و 

فنی و مهندسی برگزار شده است.
رئیس  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در طول 
حدود دو سالی که در کسوت ریاست 
و  همکاران  خدمت  در  دانشکده 

پاسخ صحیح داده و در رتبه 18 رده بندی 
نهایی قرار گیرد. 

علوم  رشته  اینکه  بیان  با  احدپور 
در  تاسیس  تازه  ای  رشته  کامپیوتر 
دانشگاه محقق است، گفت: در طول دو 
سال اخیر با برنامه هایی که در جهت 

دانشجویان بودم با مساعدت همکاران 
 9 بین   8 رتبه  از  را  دانشکده  رتبه 
اول در  به رتبه  دانشکده در سال 94 

سال 95 ارتقا دادیم.
وی افزود: کسب رتبه اول دانشکده 
اول  رتبه  کسب  فرهنگی،  امور  در 
دانشکده در اجرای برنامه های فرهنگی، 
کسب رتبه اول دانشکده در راهیابی به 
مسابقات کشوری دانشکده، کسب رتبه 
اول جشنواره حرکت کشوری در بخش 
جشنواره  سوم  مقام  کسب  آموزشی، 
و  نشریه  بخش  در  کشوری  حرکت 
غیره از جمله موفقیت های کسب شده 
مدت  این  طول  در  دانشکده  توسط 

مسئولیت بنده بود.
ابراهیم پور ادامه داد: در این مدت 
صادقی  دکتر  از  دستوری  حرکت 
ندیدم بلکه وی در تمام این مدت با 
حمایت از برنامه های دانشکده همراه 
ما و دانشجویان بودند که حرکت قابل 

تقدیری است.

دانشکده  این  در  نویسی  برنامه  ارتقای 
انجام شده است پیشرفت قابل توجهی 
را در این رشته شاهد بودیم به طوری 
که در همین رقابت علمی، تیم دانشگاه 
های  دانشگاه  از  باالتر  اردبیلی  محقق 
علم و صنعت، دانشگاه تبریز، دانشگاه 

دکتر محمد حسن زاده سرپرست 
جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تفویض 
به  دانشکده  روسای  انتخاب  اختیار 
دکتر  طرف  از  علمی  هیات  اعضای 

صادقی حرکت قابل تحسین است.
برومند  دکتر  با  کرد:  اضافه  وی 
رقابت سالمی داشتیم و بعد از انتخابات 
رفاقت و ارتباطات ما بیشتر هم شده 

است.
سرپرست دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
خواهم  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
گرفت تا شرمنده اعتماد همکاران نباشم 
و بتوانم مسیر توسعه و رشد دانشکده 

را ادامه بدهم.
دکتر  زحمات  از  مراسم  این  در 
ابراهیم پور رئیس پیشین دانشکده تقدیر 
و دکتر حسن زاده به عنوان سرپرست 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

محقق اردبیلی معرفی شد.

الزهرای تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، 
و  گیالن  دانشگاه  زنجان،  دانشگاه 

دانشگاه های دیگر قرار گرفت.
رئیس دانشکده علوم دانشگاه گفت: 
 Cool Name Pending اعضای تیم
که به نمایندگی از دانشگاه محقق اردبیلی 
به این رقابت اعزام شده بودند متشکل 
از خانم شهال ناصری دانشجوی ترم 5 
رشته علوم کامپیوتر، آقای هادی برزگر 
دانشجوی ترم 5 علوم کامپیوتر و آقای 
امیرحسین اسمعیل زاده دانشجوی ترم 3 

مهندسی کامپیوتر بودند.
دانشگاه  های  تیم  است  گفتنی 
به  تهران  دانشگاه  و  شریف  صنعتی 
دوم  و  اول  های  مقام  با کسب  ترتیب 
به مسابقات جهانی که سال 2018 در 
کشور چین برگزار خواهد شد راه یافتند 
و تیم دانشگاه شهید بهشتی مقام سوم 

این مسابقات را کسب کرد.

انتخاب و معرفی سرپرست جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 دانشگاه محقق اردبیلی

کسب مقام هجدهم مسابقات برنامه نویسی منطقه ای غرب آسیا و انتخابی جهانی 
ACM-ICPC توسط تیم برنامه نویسی دانشگاه
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر هوشیار ایمانی کله سر، دکتر 
انوار،  علی  مهندس  و  محمد  نصیری،  فاروق 
حجت االسالم والمسلمین عزیز میکائیلی و 

مهندس محمود باقری خیرآبادی
 

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

برگزاری جلسه شورای 
هماهنگی فعالیت های 

فرهنگی دانشگاه های استان 
اردبیل در دانشگاه

جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
نمایندگان  حضور  با  اردبیل  استان  های  دانشگاه 

دانشگاه ها در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر گودرز 
آمادگی  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  صادقی 
دانشگاه محقق اردبیلی برای برگزاری برنامه های 
حماسه 9 دی و دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: 
دستاوردهای انقالب اسالمی در ایام اهلل دهه مبارک 

فجر باید به درستی تبیین و ارائه شود.
مداری،  والیت  روحیه  اینکه  بیان  با  صادقی 
اخوت اسالمی و اولویت فرهنگ از شاخصه های 
اساسی دانشگاهیان استان است، افزود: در اجرای 
برنامه های ملی و مذهبی نیز باید این سه عنصر را 

مالک امور خود قرار دهیم.
حسنی  عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در 
دانشگاهیان  مذهبی  و  ملی  های  برنامه  برگزاری 
پرچمدار هستند و سنگین ترین وزنه از لحاظ علمی 

و فرهنگی بر عهده آنان است.
اجرای  کنار  در  باید  دانشگاهیان  افزود:  وی 
برنامه های ملی و مذهبی به فکر پرورش اخالق و 
منش حرفه ای نیز باشند، چرا که دانشگاه مرکز علم 

و تربیت اندیشه و خرد است.
نمایندگی مقام معظم رهبری در  نهاد  مسئول 
دانشگاه محقق اردبیلی با تأکید بر اهمیت بصیرت 
افزایی تصریح کرد: یکی از معضل هایی که هم اکنون 
همه ما دچار آن هستیم این است که به جای اصالح 

خود به فکر اصالح دیگران هستیم. 
دکتر عباس فنی اصل رئیس شورای هماهنگی 
فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان ضمن تشکر 
از تعامل مثبت و حضور فعال و موثر دانشگاه های 
استان در برگزاری مراسمات فرهنگی و مذهبی گفت: 
محور اصلی جلسه امروز برنامه ریزی برای اجرای 
برنامه های مربوط به حماسه 9 دی و دهه مبارک فجر 

می باشد.
وی با اشاره به اهمیت این دو موضوع افزود: 
مدیون  و  الهی  لطف  مرهون  را  دی   9 حماسه 

راهنمایی های مقام معظم رهبری هستیم.
رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
دانشگاه های استان تصریح کرد: سه مبحث وحدت، 
حضور فعال مردم و اطاعت از والیت فقیه در اجرای 

این مراسمات از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
فنی اصل گفت: ورود به فضای مجازی، نشست 
بصیرتی، برنامه ویژه استانی 9 دی، برگزاری مسابقات 
فرهنگی-ورزشی و غیره از جمله برنامه های اجرایی 

به مناسبت حماسه 9 دی و دهه فجر هستند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دانشجویان ممتاز سرمایه های اجتماعی 

هر دانشگاهی هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر گودرز صادقی در برنامه تجلیل 
محقق  دانشگاه  نمونه  دانشجویان  از 
اردبیلی با بیان این مطلب افزود: هدف 
اصلی دانشگاه، آموزشی است بنابراین 
تعلیم و پرورش دانشجویان نمونه نشان 

از همت باالی دانشگاه دارد.
دانشجو  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اولویت اول کاری خود را تحصیل قرار 
دهد، اضافه کرد: انسان باید برای هر 
کاری که وارد می شود، وظائف خود 
را به صورت کامل انجام داده و سطح 

باال ظاهر شود.
صادقی با اشاره به اینکه تمام تالش 

محقق  دانشگاه  پژوهشی  مدیر 
اردبیلی از دریافت مجوز انتشار مجله 
عدالت  و  جغرافیا  پژوهشی  علمی- 

فضایی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر یوسف عباسپور با اعالم این خبر 
افزود: مجله جغرافیا و عدالت فضایی 
 Journal of Geography and Spatial Justice
به مدیر مسئولی دکتر بهرام ایمانی و 
گیالنده  غفاری  عطا  دکتر  سردبیری 

منتشر خواهد شد.
وی با بیان اینکه صاحب امتیاز این 
است،  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مجله 
اضافه کرد: این مجله علمی- پژوهشی 
علیرضا  دکتر  داخلی  مدیریت  با 
در  فصلنامه،  صورت  به  و  محمدی 
زمینه جغرافیا و برنامه ریزی به زبان 

آموزشی  و  علمی  سطح  ارتقای  ما 
دانشگاه است، اظهار کرد: از زمانی که 
ام،  اردبیلی شده  دانشگاه محقق  وارد 
برنامه های علمی و  تمامی  به  تقریبا 

انگلیسی و الکترونیکی- چاپی منتشر 
می شود.

و  اهداف  به  اشاره  با  عباسپور 
داد:  ادامه  مجله  این  اندازهای  چشم 

آموزشی جهت اجرا برای دانشجویان 
موافقت کرده ایم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید 
و  علمی  های  برنامه  از  حمایت  کرد: 

دانش  سطح  ارتقاء  و  ترویج  تولید، 
جغرافیا  حوزه  در  تجربی  و  نظری 
برقراری  فضایی،  عدالت  رویکرد  با 
تعامل و هم اندیشی بین پژوهشگران 

آموزشی وظیفه ما است و تالش می کنیم 
به درستی به وظائف خود عمل کنیم.

به موفقیت های  اشاره  با  صادقی 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در 
زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، 
کرد:  تصریح  فرهنگی  و  ورزشی 
وجود دانشجویان فعال و نمونه عامل 
دیگر  دانشجویان  برای  انگیزاننده 
برای  هم  آنها  تا  شود  می  محسوب 

فعالیت بیشتر ترغیب شوند.
در این برنامه از پرویز پرزور، راضیه 
خلیل زاده و سجاد رشید که به عنوان 
دانشجویان برتر دانشگاه محقق اردبیلی 
در بیست و ششمین جشنواره انتخاب 
دانشجوی نمونه دانشگاه شناخته شده و 
به مرحله کشوری راه یافته اند، با اهدای 

لوح و هدایایی تقدیر شد.

شهری،  برنامه ریزی  و  جغرافیا  رشته 
روستایی، منطقه ای و کمک به برقراری 
عدالت فضایی و اجتماعی در توسعه 
کشور با استفاده از توانمندی های علم 
مجله  این  انتشار  اهداف  از  جغرافیا 

است.
محقق  دانشگاه  پژوهشی  مدیر 
اردبیلی با بیان اینکه 15 نفر از اعضای 
مختلف  های  دانشگاه  علمی  هیات 
کشور عضو هیات تحریریه این مجله 
توسعه  و  برنامه ریزی  گفت:  هستند، 
توسعه  و  برنامه ریزی  منطقه ای، 
شهری، برنامه ریزی و توسعه روستایی، 
برنامه ریزی محله ای و سنجش از دور 
و GIS با تأکید بر برنامه ریزی شهری 
و روستایی محورهای پذیرش مقاالت 

این مجله هستند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشجویان نمونه سرمایه های دانشگاه هستند

مدیر پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

مجله علمی- پژوهشی جغرافیا و عدالت فضایی مجوز انتشار دریافت کرد

پیام تبریک
انتصاب جناب آقایان دکتر معرفت سیاهکوهیان رئیس محترم 
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دکتر یاشار عزیزیان رئیس 
محترم دانشکده فناوری های نوین نمین ، دکتر محتشم محبی 
سرپرست محترم دانشکده فنی و مهندسی و دکتر محمد حسن زاده 
سرپرست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی  که  بیانگیر تعهد، 
لیاقت و شایستگیهای برجسته است را تبریک عرض نموده، موفقیت 

و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقایان دکتر بهروز میرزایی رئیس 
پیشین دانشکده فنی و مهندسی و دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس 
سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی  نهایت تقدیر و تشکر را داشته 

و آرزوی توفیقات الهی را برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی


