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امام خمینی)ره( بین مردم و اسالم 
پیوند ایجاد کرد 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

مقام معظم رهبری:
روابط سازنده و صحیح میان 

روحانی و دانشجو تاثیر مهمی در 
آینده کشور دارد.

راهکارهای اجرایی 
طرح دانشگاه سبز در 
دانشگاه محقق اردبیلی 

آغاز می شود
استاندار اردبیل:

سه میلیارد تومان
 برای ایجاد زمین 
فوتبال تخصیص 

می یابد

راهیابی دانشجویان 
دانشگاه محقق 

اردبیلی به مرحله 
نهایی کشوری المپیاد 

علمی دانشجویی

دانشگاه محقق اردبیلی 
و دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان اردبیل 

همکاری می کنند

موزه تاریخ علوم 
اردبیل موزه برتر 

کشور شد

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی:

نگاه مثبت دانشگاه 
محقق اردبیلی

 به تئاتر

استاندار اردبیل گفت: امنیت سایبری و 
همکاری با مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی 

را به ادارات ابالغ می کنیم.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر مجید خدابخش در هشتمین 
نشست استاندار با اساتید دانشگاه های استان 
اردبیل گفت: بازار فضای مجازی بازاری 40 
هزار میلیارد تومانی است که با توجه به اینکه 
استان اردبیل 1.5 درصد جمعیت کشور را 
دارد که می تواند بازار 600 میلیارد تومانی 

برای استان اردبیل به ارمغان آورد.
وی با اشاره به فعالیت های مرکز آپای 
این  کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مرکز می تواند با اپراتورها و ادارات مختلف 

قرارداد بسته و به آنها خدمات ارائه کند.
کار  شروع  برای  داد:  ادامه  خدابخش 

می توان با شرکت های کوچک همکاری 
را شروع کرد تا به مرور شرکت های بزرگ 
خود به خود راغب به همکاری با این مرکز 

شوند.
وی با اشاره به اینکه امروز در تمامی 
روستاهای استان اینترنت وجود دارد، تاکید 
کرد: این قابلیت را باید به سمت اشتغالزایی 

سوق داد.
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه امروز فضای 
مجازی تاثیرگذاری باالیی دارد، اظهار کرد: 
پیشبرد  برای  فضا  این  تاثیرگذاری  از  باید 

اهداف خود نهایت استفاده را برد.
محقق  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اردبیلی تالش کرده است که خدمات اینترنتی 
خدمات  سرعت  افزود:  دهد،  گسترش  را 

همچنین  و  اینترنتی  دهی 
مورد  این  در  بروکراسی 

کاهش پیدا می کند.
به  اشاره  با  صادقی 
و  انتقادات  برابر  در  اینکه 
نمی  مقاومت  پیشنهادات 
کنیم، اضافه کرد: از انتقادات 
های  ضعف  رفع  برای 
و  کنیم  می  استفاده  خود 
راهکارهای پیشنهادی را به 

کار می گیریم.
پروفسور محمد نریمانی 
فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه  باند  پهنای  گفت: 
را به 100 مگابایت افزایش 
هزار   13 االن  و  ایم  داده 
اکانت اینترنت در دانشگاه 

فعال هستند.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
در زمینه دولت الکترونیک اقداماتی داشته 
است، ادامه داد: راه اندازی سیستم گلستان، 
سیستم تغذیه، اتصال به اتوماسیون اداری و 
دانشگاه  اقدامات  از  این دست  از  مواردی 
محقق اردبیلی در زمینه دولت الکترونیک 

بوده است.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  نریمانی 
اردبیلی در بهمن ماه سال 95 استارت آپ 
ویکند گردشگری را برگزار کرد، ادامه داد: 
بیشتر طرح های ارائه شده در این استارت 

آپ در حوزه ICT بود.
گفتنی است در ادامه تعدادی از اساتید 
به ارائه دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون 

توسعه استان در زمینه ICT پرداختند.

استاندار اردبیل:

امنیت سایبری را به ادارات ابالغ می کنیم
صدور مجوز ایجاد مقطع 
کارشناسی رشته علوم 
سیاسی در دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
شورای  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مقطع  ایجاد  با  عالی  آموزش  گسترش 
کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه 
محقق اردبیلی موافقت قطعی به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر مرتضی ابراهیمی در گفتگو 
با روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، با 
اعالم این خبر، گفت: رشته علوم سیاسی 
گروه  پرطرفدار  و  برتر  های  رشته  جزو 
و  تالش  با  که  باشد  می  انسانی  علوم 
آموزشی و تحصیالت  معاونت  پیگیری 
تکمیلی دانشگاه، شورای گسترش آموزش 
عالی مجوز پذیرش دانشجو در رشته فوق 

را برای این دانشگاه صادر نمود.
وی افزود: در این راستا دانشگاه در 
مهرماه سالجاری نسبت به پذیرش دانشجو 

در رشته فوق اقدام خواهد نمود.
ابراهیمی تصریح کرد: سیاست دانشگاه 
محقق اردبیلی توسعه رشته های کاربردی 
و بین رشته ای در جهت پاسخ گویی به 
مطالبات و درخواست ها می باشد و در این 
زمینه دانشگاه در جهت جذب عضو هیأت 
تالش                                                                  آموزشی  سطح  ارتقای  و  علمی 

می نماید.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی:

 باید با همدلی در راه 
اهداف نظام و انقالب 

پیش رفت 
به همت نمایندگی پایگاه مقاومت 
دانشکده  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
فناوری های نوین نمین و به مناسبت 
روز  خرمشهر  سازی  آزاد  سالروز 
مراسم  پیروزی  و  ایثار  مقاومت، 
بزرگداشتی در دانشکده نمین برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل معاون 
فرهنگی و دانشجویی و فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه ضمن بیان خاطراتی 
از دوران دفاع مقدس از رشادت ها و 
دالوری های رزمندگان گفت: فرهنگ 
وحدت و همدلی رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس الگویی قابل استفاده در هر 

زمان است.
وی افزود: در زمان حاضر نیز باید 
با  و  زمان  آن  رزمندگان  از  تاسی  به 
پرهیز از هر گونه اختالف با همدلی 
و مودت در پیشبرد اهداف عالیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و در 

مسیر شهدا گام برداریم.
فرمانده پایگاه با یادآوری مسئولیت 
داد:  ادامه  مقدس  دفاع  در  همگانی 
وظیفه داریم مشکالت جامعه را رصد 
کرده و با برنامه ریزی علمی به حل آنها 
بپردازیم چرا که بیان مشکالت بدون 
ارائه راه حل مناسب موجب پیشرفتی 

نخواهد شد.
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
و  مردم  بین  خمینی)ره(  امام  گفت: 
اسالم پیوند ایجاد کرد، به همین دلیل 

مردم فوج فوج به انقالب پیوستند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
در  صادقی  گودرز  پروفسور  دانشگاه، 
برنامه »قرآن، رمضان و امام خمینی)ره(« 
در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی افزود: 
ورود امام خمینی)ره( به ایران شادترین و 
روز ارتحال امام غمگین ترین روز برای ما 

دهه چهلی ها بود.
راحل  امام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  دینی  مسائل  از  کاملی  شناخت 
اسالمی داشت، ادامه داد: امام نگرش 
عمیقی به قرآن، حدیث و فقه داشت 

و تفسیر قرآن ایشان موید این است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
در  اینکه  وجود  با  امام  کرد:  اظهار 
عمیق  نگرش  فقه  و  قرآن  حدیث، 
داشت اما در مواجهه با توده های مردم 

مابین  فی  همکاری  نامه  تفاهم 
دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان اردبیل با امضای 

روسای دو دانشگاه منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، پروفسور گودرز صادقی رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم انعقاد 
این تفاهم نامه به همکاری در توسعه و 
اجرای طرح های آموزشی با محوریت 
کارآفرینی و اشتغال زایی تاکید کرد و 
گفت: استفاده از ظرفیت های آموزشی 
مشترک،  اهداف  به  نیل  برای  طرفین 
مرتفع ساختن معضالت و چالش های 
طرفین و همچنین تهیه منابع آموزشی 
به صورت مشترک از موضوعات این   

تفاهم نامه است.
نامه  تفاهم  این  اینکه  بیان  با  وی 
بوده و در  به مدت چهار سال معتبر 
تمدید  قابل  طرفین  توافق  صورت 
دانشجویان  استفاده  افزود:  است، 

رئیس، معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع و جمعی از کارکنان دانشگاه محقق 
مبارک  ماه  از  روز  اولین  در  اردبیلی 
رمضان با ناصر دستاری جانباز قطع نخاع 

اردبیلی دیدار و از وی دلجویی کردند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، پروفسور گودرز صادقی رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی در این دیدار وجود 
را  دستاری  ناصر  همچون  رزمندگانی 
دانست  غنیمت  کشور  و  نظام  برای 
و گفت: ما باید تالش کنیم تا راه این 
عزیزان را ادامه داده و موجبات سربلندی 
نظام جمهوری اسالمی ایران را فراهم 

آوریم.
وی با بیان اینکه آرامش و امنیت 

طوری صحبت می کرد که همه مردم 
حرف های امام را می فهمیدند.

صادقی با بیان اینکه باید پیرو راه 
امام بود، تصریح کرد: ما هم باید مثل 
و  آالیش  بی  ساده،  خمینی)ره(  امام 
مردمی بوده و هرگز حقیقت را فدای 
شیطان  عیله  بر  و  نکرده  مصلحت 

مراکز آموزشی علمی کاربردی استان 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  کتابخانه  از 
تمهیدات الزم جهت استفاده از امکانات 
و فضاهای رفاهی دانشگاه برای مراکز 
اعضای  حضور  همچنین  و  آموزشی 
تصدی  جهت  دانشگاه  علمی  هیات 
ریاست مراکز علمی کاربردی از جمله 

امروز خود را مدیون شهدا، جانبازان، 
آزادگان و ایثاگران هستیم، افزود: ما به 
عمل  باید طوری  نیز  مسئوالن  عنوان 

موضع گرفته و شیطانی عمل نکنیم.
حجت االسالم و المسلمین دکتر 
مهدی نوروزی مدیر حوزه های علمیه 
به  که  فردی  اردبیل گفت: هر  استان 
علم دین، علم پیدا کند، نبی است و 

نبی با رسول فرق دارد.
وی با اشاره به اینکه تعداد اندکی 

تعهدات دانشگاه محقق اردبیلی در این 
تفاهم نامه است.

منظور  به  کرد:  تصریح  صادقی 
اجرای  و  نامه  تفاهم  اهداف  پیشبرد 
تعهدات طرفین کمیته راهبردی متشکل 
از نمایندگان تام االختیار طرفین تشکیل 
و این کمیته مسئول پیشبرد برنامه ها و 

کنیم تا شرمنده خون شهدا و رزمندگان 
نباشیم.

نخاع  قطع  جانباز  دستاری  ناصر 

از پیامبران رسول بودند، ادامه داد: نبی 
فردی است که علم به دین داشته باشد 
اما رسول عالوه بر این، در تبلیغ دین 

هم رسالت دارد.
نوروزی افزود: وظیفه امام ارشاد 
نیست بلکه وظیفه ایصال الی المطلوب 
است و راهنمایی توسط نبی و رسول 

انجام می شود.
استان  علمیه  های  حوزه  مدیر 
و  خمینی)ره(  امام  کرد:  بیان  اردبیل 
امامت  به  دو  هر  رهبری  معظم  مقام 

اکتسابی رسیده اند.
امام  اینکه قدرت  به  اشاره  با  وی 
شریعت  که  نیست  این  در  راحل 
جدیدی آورده است، افزود: قدرت امام 
خمینی در این است که خواسته های 

امام عصر را دنبال می کرد.
قرآن  قرائت  که  شود  می  یادآور 
از  مداحی  و  تواشیح  قاریان،  توسط 

دیگر برنامه های این نشست بود.

نظارت بر حسن انجام کار خواهد بود.
دکتر داریوش لطیفی رئیس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان اردبیل نیز با 
بیان اینکه ارائه آموزش های تخصصی 
و مهارتی مورد نیاز دانشجویان و دانش 
آموختگان دانشگاه محقق اردبیلی در 
قالب تک پودمان های تخصصی مدنظر 
الزم  تمهیدات  گفت:  بود،  خواهد 
برای  آموزشی  بازدیدهای  جهت  نیز 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی از 
محیط های واقعی کار در مراکز علمی 

کاربردی انجام خواهد شد.
انجام  در  همکاری  همچنین  وی 
پایان نامه های دوره های تحصیالت 
تکمیلی در موضوعات مرتبط با دانشگاه 
پتانسیل  از  استفاده  علمی کاربردی و 
جهت  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
را  مشترک  های  مهارت  کتب  تالیف 
از دیگر تعهدات این دانشگاه در تفاهم 

نامه مذکور عنوان کرد. 

از  خود  خاطرات  بیان  به  نیز  اردبیلی 
دوران دفاع مقدس پرداخت.

خاطرنشان می شود در این دیدار 
بسته فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی از 
سوی رئیس دانشگاه به این جانباز اردبیلی 
اهدا شد. همچنین مهدی میرزارسول زاده 
پژوهشگر مرکز پژوهش های فرهنگی 
نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آذربایجان 
اولین مجموعه شعر جدیداالنتشار خود 
با عنوان»خیال نام کوچک توست« را به 

ناصر دستاری اهدا کرد.
گفتنی است ناصر دستاری جانباز 
80 درصد قطع نخاع است که از ناحیه 
گردن، کمر، دست و پا هیچ نوع حرکت 

و حسی ندارد.

برگزاری کارگاه آموزشی »آشنایی با پایگاه 
اطالعاتی )ISI (wos « در دانشگاه محقق اردبیلی

 ISI اطالعاتی  پایگاه  با  »آشنایی  آموزشی  کارگاه 
بصیرت  سالن  در  علمی  هیات  اعضای  ویژه   »))wos

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
حبیب شهبازی شیران رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع 
رسانی دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر، گفت: این 
کارگاه با مجوز شورای پژوهشی دانشگاه و توسط کتابخانه 
مرکزی و مرکز اطالع  رسانی و به منظور افزایش توانایی 
اطالع  یابی و اعتالی امر پژوهش و تحقیق برگزار گردید.

وی افزود: در این کارگاه به طریقه عضویت، نحوه 
انجام جستجو و دسترسی به اطالعات منابع، سازمان  ها، 
نویسندگان در پایگاه استنادی wos، نحوه بهره برداری 
از امکانات مختلف و مفید این پایگاه معتبر علمی و 
نیز آشنایی با شاخص های نویسنده؛ محاسبه و مقایسه 
شاخص های مختلف علم سنجی مجالت و مقاالت 
پایگاه های Scopus و ISI در کنار مباحث ضروری 

دیگر پرداخته شد. 
گفتنی است مدرس این کارگاه منیژه آذر مسئول منابع 

الکترونیک کتابخانه مرکزی بود.

دبیر شورای کارمندان دانشگاه: 

هدف شورا دخالت دادن کارمندان 
در تصمیم های دانشگاه است

نهمین جلسه شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی 
در دانشکده کشاورزی شهرستان مشگینشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، خاقان 
آزاد دبیر شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
تبیین وظایف شورای کارمندان گفت: جلسات و مصوبات 
شورای کارمندان عمدتاً به صورت پیشنهادات و انتقادات 

ارائه می شود.
وی افزود: اساس کار این شورا دخالت دادن کارمندان 
در تصمیم های دانشگاه است به همین دلیل شورای کارمندان 

فعالیت های خود را بیشتر می کند تا نقش بیشتری ایفا کند.
آزاد ادامه داد: مسائل و مشکالت دانشکده کشاورزی 
مشگین شهر را در قالب صورت جلسه ای به مدیران 
محترم دانشگاه انتقال داده و راهکارهای الزم را برای رفع 

این مشکالت ارائه خواهیم کرد.
دانشکده کشاورزی  مهدی جودی سرپرست  دکتر 
مشگین شهر گفت: برگزاری جلسه شورای کارمندان در 
دانشکده های اقماری، موجب دلگرمی و ایجاد انگیزه کاری 

مضاعف در بین کارکنان این دانشکده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکالت این دانشکده تصریح کرد: 
این دانشکده با مشکالتی از قبیل کمبود نیروی انسانی و 
کمبود تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دست و پنجه 

نرم می کند.
و  دانشگاه  مسئوالن  کرد:  امیدواری  ابراز  جودی 
شهرستان در راستای رفع مشکالت این دانشکده اقدامات 

الزم را انجام دهند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

امام خمینی)ره( بین مردم و اسالم پیوند ایجاد کرد 

دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل همکاری می کنند

دیدار رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با جانباز قطع نخاع اردبیلی
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مراسم احیای شب های قدر ماه مبارک رمضان 
در  اردبیل  مردم  و  دانشگاهیان  پر شور  با حضور 

مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
امام  سوگواری  و  قدر  های  شب  احیای  مراسم 
مسجد  در  کشور  سراسر  با  همزمان  )ع(،  علی 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، آئین معنوی و 
روحانی که با حضور گسترده دانشجویان، اساتید 
قرائت  با  اردبیل  استان  دانشگاههای  کارکنان  و 

سبز  دانشگاه  طرح  راهبری  شورای  رئیس  نایب 
دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز راهکارهای اجرایی طرح 

دانشگاه سبز در این دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  روابط عمومی  به گزارش 
پروفسور مهرداد محرم زاده در تشریح نتایج سومین 
جلسه شورای راهبری طرح دانشگاه سبز در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: پیرو ابالغ دستورالعمل مدیریت سبز 
دانشگاه ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه محقق 
سالجاری  در  مذکور  اردبیلی، سومین جلسه شورای 

برگزار شد.
وی با اشاره به مصوبات جلسات قبل، افزود: در این 
جلسه ادامه کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستم های 
حرارتی، برودتی و تهویه و کنترل تجهیزات اداری و نحوه 

استفاده از آنها مورد تاکید قرار گرفت.

امام  »اخالق  موضوع  با  پوستر  و  عکس  نمایشگاه 
خمینی)ره(« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، پروفسور 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم آغازبکار 
این نمایشگاه با بیان اینکه باید از نحوه زندگی امام خمینی)ره( 
الگو بگیریم، گفت: در این نمایشگاه پوسترهایی از اخالق 
فردی، خانوادگی و کاری امام خمینی)ره( مشاهده می شود که 

می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه می توانیم در ساختمان ها و دانشکده 
های مختلف دانشگاه این نمایشگاه را برگزار کنیم، افزود: امید 
می رود این نمایشگاه در فازهای بعدی تخصصی تر شده و 

بتواند الگوی مناسبی برای همکاران باشد.

سر  به  قرآن  و  استغفار  ذکر  کبیر،  دعای جوشن 
گرفتن برگزار شد.

گفتنی است مراسم گرامیداشت ماه مبارک رمضان 
همه روزه هنگام اذان ظهر و عصر ضمن اقامه نماز 
جماعت ظهر و عصر، با سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین دکتر سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
همچنین همه روزه مراسم افطاری برپا شده و 

محرم زاده همچنین به فعال شدن بیش از پیش 
کمیته های زیرمجوعه شورای راهبری مدیریت سبز 
دانشگاه از جمله کمیته های اصالح الگوی مصرف و 

فرهنگی و آموزشی تاکید کرد.

صادقی اضافه کرد: برگزاری برنامه های مشارکتی توسط 
نهادرهبری، معاونت ها و تشکل ها در تاثیرگذاری برنامه ها 

نماز جماعت مغرب و عشا توسط حجت االسالم 
والسلمین حمید علی نسب معاون نهاد نمایندگی 
اقامه  استان  دانشگاه های  در  معظم رهبری  مقام 

شد.
شایان ذکر است مراسم طرح ضیافت نور نیز 
ویژه شب های ماه مبارک رمضان به مدت هشت 
شب از 20 الی 27 خرداد با سخنرانی حجت االسالم 
مومنی راد از اساتید حوزه و دانشگاه از ساعت 23 

هر شب برگزار شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق 
اردبیلی با تاکید بر مدیریت مصرف آب، پسماند و میزان 
مصرف کاغذ و اقالم مصرفی در مدیریت سبز دانشگاه، 
تصریح کرد: در این دستورالعمل استفاده از فناوری های 
پاک و انرژی های تجدیدپذیر، فرهنگ سازی و توسعه 
مدیریت انرژی و حمل و نقل مورد تاکید قرار گرفته 

است.
محرم زاده همچنین در خصوص استفاده از انرژی 
های تجدیدپذیر، گفت: مقرر شد با رایزنی های الزم با 
مراجع ذیربط اقدامات عملی نسبت به نصب توربین های 
بادی برای استفاده از انرژی بادی و پنل های خورشیدی 

برای استفاده از انرژی خورشیدی در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد یک 
روز در ماه به عنوان روز هوای پاک در دانشگاه اعالم 
شود تا همکاران از وسایل نقلیه شخصی استفاده ننمایند.

موثر است.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه این نمایشگاه با مشارکت معاونت 
فرهنگی و دانشجویی و پایگاه مقاومت دانشگاه برگزار شده 
است، گفت: در این نمایشگاه سبک زندگی امام خمینی)ره( در 

قالب 40 پوستر به نمایش گذاشته شده است.
به  خمینی)ره(  امام  زندگی  نحوه  انتقال  افزود:  وی 
بازدیدکنندگان و معرفی آن به عنوان الگو از اهداف برگزاری 

این نمایشگاه است.
گفتنی است این نمایشگاه 16 الی 30 خرداد ماه در سالن 
کانون های فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه محقق اردبیلی پذیرای بازدیدکنندگان است.

راهکارهای اجرایی طرح دانشگاه سبز در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز می شود

موزه تاریخ علوم اردبیل
 موزه برتر کشور شد

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: موزه 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی برای دومین سال 
پیاپی به عنوان موزه برتر کشور از سوی شورای کمیته 

ملی موزه های ایران)ایکوم( انتخاب شد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور محمد نریمانی با اعالم این خبر، گفت: انتخاب 
موزه برتر کشور در چهار گروه موزه  های خصوصی و 
موزه های دولتی بزرگ، متوسط و کوچک و 12 محور 
تخصصی شامل آموزش. پژوهش. بازدید از موزه. تالش 
برای بقا، توسعه مدیریت، خالقیت و نوآوری. کودکان 
و نوجوانان، اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی، 
روز  شعار  و  نگهداری  و  حفاظت  معرفی،  گردآوری، 
جهانی انجام شده است که از این بابت با 50 درصد 

افزایش نسبت به سال قبل مواجه بوده است.
و  علمی  شخصیت   50 همکاری  با  افزود:  وی 
تخصصی در عرصه های مختلف موزه و موزه داری طی 
12 جلسه و بیش از 235 نفر ساعت مورد ارزیابی، نقد و 
داوری قرار گرفت و نهایتا از بین موزه  هایی که به مرحله 
پایانی راه یافته بودند پس از تجمیع آرا در گروه های 4 
گانه و هر یک از 12 محور تخصصی، موزه های برتر سال 

1395 انتخاب شد.
نریمانی ادامه داد: در بخش موزه دولتی کوچک، موزه 
تاریخ علوم اردبیل با شاخصه »توسعه مدیریت« و »شعار 
روز جهانی« به عنوان موزه برتر کشور معرفی و تقدیر 

شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
در  همچنین  اردبیل  علوم  تاریخ  موزه  کرد:  اضافه 
شاخصه های بازدید، گرداوری، نگهداری و حفاظت 

شایسته تقدیر شناخته شد.
گفتنی است مراسم تقدیر از موزه های برتر کشور 
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور دکتر 
فرهنگی،  میراث  سازمان  معاون  طالبیان  محمدحسن 
مرادخانی  علی  کشور،  گردشگری  و  دستی  صنایع 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دکتر احمد محیط 
طباطبایی رئیس کمیته ملی ایکوم، مهندس سید محمد 
بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران، 
دکتر محمدرضا کارگر مدیرکل موزه ها و جمعی از 
مسئولین و مدیران موزه های کشور در خانه هنرمندان 
ایران برگزار و از مهندس محمد انوار رئیس موزه تاریخ 

علوم دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شد.
دانشگاه  علوم  تاریخ  موزه  شود  می  خاطرنشان 
های  شاخصه  در  نیز   1394 سال  در  اردبیلی  محقق 
و  نوجوان  و  کودک  نوآوری،  و  خالقیت  گرداوری، 
توسعه مدیریت به عنوان موزه برتر کشور معرفی شده 
بود. همچنین این موزه سال گذشته برنده هفدهمین 
جایزه ترویج علم جمهوری اسالمی ایران شده است.

مراسم احیای شب های قدر در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع »اخالق امام خمینی)ره(« 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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»ارزیابی  تخصصی  نشست  اولین 
چالش ها و راهکارهای تهیه و اجرای طرح 
 های هادی روستایی در استان اردبیل« به 
همت انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
رئیس  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر  دانشگاه، 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در 
این نشست با تاکید بر لزوم برگزاری چنین 
انجمن های  نشست های تخصصی توسط 
علمی، عدالت را کلید اساسی توسعه پایدار 
برشمرد و گفت: از بین رفتن شکاف طبقاتی 
بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته راه 

دستیابی به عدالت در توسعه پایدار است.
وی همچنین به توانمند شدن روستاها به 
لحاظ اقتصادی و اجرای به موقع طرح های 
هادی روستایی را که باعث افزایش کارایی 

طرح ها می گردد، اشاره کرد.
مهندس سبحانی مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اردبیل با اشاره به رابطه 
طرح  و  مهاجرت  و  هادی  طرح های  بین 
این سوال که زندگی در حاشیه شهرها بهتر 
است یا روستاهای نزدیک شهر؟، گفت: باید 

رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
گفــت: 14 خــرداد یعنــی روز ارتحــال 
ــن  ــی از غمگی ــی)ره( یک ــام خمین ام

ــود. تریــن روزهــا ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــور  ــگاه، پروفس ــل دانش ــن المل و بی
ــن  ــی در نشســت تبیی ــودرز صادق گ
شــاخصه هــای عقالنیــت در اندیشــه 
امــام خمینــی)ره( تصریــح کــرد: 
شــاید شــادترین روز زندگــی مــا 
دهــه چهلــی هــا روز 12 بهمــن مــاه 
ــام  ــه روز ورود ام ــد ک ــال 57 باش س

ــت. ــران اس ــه ای ــی)ره( ب خمین
ــا یکــی از  ــرد: قطع ــه ک وی اضاف
تلــخ تریــن روزهــای زندگــی مــا 14 
خــرداد بــود کــه کمتــر کســی غــم و 
ــد. ــوش کن ــدوه 14 خــرداد را فرام ان

امــام  کــرد:  اظهــار  صادقــی 
ــر  ــت تاثی ــان را تح ــی)ره( جه خمین
قــرار داد و حتــی مســیر تاریــخ را هــم 

ــر داد. تغیی
رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
افــزود: امــام راحــل همیشــه در مســیر 
ــت و  ــی گرف ــم م ــت تصمی عقالنی
ــود  ــی ب ــال کارشناس ــان کام نظراتش
کــه تــداوم جنــگ، پذیــرش قطعنامــه، 
ــری  ــوارد دیگ ــی صــدر و م ــزل بن ع

ــت. ــت اس ــن دس ــه ای از ای نمون
معــاون نهــاد نمایندگــی مقــام 
ــای  ــگاه ه ــری در دانش ــم رهب معظ
اســتان اردبیــل گفــت: در آمــوزه هــای 
اســالمی، عقالنیــت یکــی از واژه های 

ــن اســت. ــا دی همســو ب
حجت االسالم حمید علی نسب 
تصریح کرد: عقالنیت در فلسفه به معنای 
محاسبه و شمردن است اما در آموزه های 
اسالمی همسو با دین است زیرا عقل و 

شرع همسو هستند.

بررسی شود که چرا علیرغم امکانات رفاهی 
باال در روستاها، باز هم شاهد مهاجرت به 
سوی حاشیه شهرها که گاهاً فاقد امکانات 

است می شویم؟
روستایی،  اقتصاد  به  اشاره  با  وی 
رویکرد غیر بومی، ضعف نظارت در طرح 
 ها، محدودیت منابع مالی و بحث مشارکت 
از پروژه های اجرا شده  و عدم نگهداری 
های  نامه  پایان  های  یافته  داخل  از  که  را 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عقالنیت 
ــی و  ــی، اخالق ــته معرفت ــه دس ــه س ب
ــود،  ــی ش ــدی م ــیم بن ــزاری تقس اب
ــی  ــت معرفت ــرد: در عقالنی ــه ک اضاف
شــناخت فلســفه حیــات و موقعیــت 
حســاس و اســتثنایی در آن و شــان و 
جاللــت عقــل در تنظیــم رابطه انســان 
بــا جهــان و خــدای متعــال این ســطح 
عقالنیــت بــه حکمــت و یــا عقالنیت 

بنیادیــن تفســیر شــده اســت.
علــی نســب بــا بیــان اینکــه 
عقالنیــت اخالقــی بــا منطــق تناســب 
بــه  معطــوف  و  دارد  مالزمــت 
تشــخیص و تعییــن تکلیــف و اتخــاذ 
تصمیــم و اقدام متناســب با آن اســت، 
ــه  ــی ب ــت اخالق ــرد: عقالنی ــار ک اظه
معنــای ادای بهینــه تکلیــف از طریــق 
ــری  ــی و بهکارگی ــات مقتض تصمیم

ــت. ــب اس ــای مناس ابزاره

در  افزود:  می شود،  استخراج  دانشگاهی 
بحث تهیه طرح های هادی در برنامه پنجم 
توسعه در استان اردبیل از تعداد یک هزار و 
29 روستایی که طبق سرشماری سال 1390 
باالی 20 خانوار بودند، تمامی روستاها دارای 

طرح هادی هستند.
دکتر بهرام ایمانی عضو هیات علمی 
و  شهری  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  گروه 
روستایی دانشگاه محقق اردبیلی نیز پیوند 

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــاون نه مع
ــای  ــری در دانشــگاه ه ــم رهب معظ
بــه  اشــاره  بــا  اردبیــل  اســتان 
ــرد:  ــح ک ــزاری تصری ــت اب عقالنی
در ایــن ســطح بازیگــران بــه نتیجــه 
انتخــاب خــود مــی اندیشــند و 
بــا تحلیــل هزینــه و فایــده بــه      

ــد. ــی پردازن ــری م ــم گی تصمی
ــئول  ــی مس ــماعیل گل ــر اس دکت
محقــق  دانشــگاه  اســاتید  بســیج 
ــا  ــه م ــه هم ــام ب ــت: ام ــی گف اردبیل
فهمانــد کــه در حفــظ نظــام و انقالب 
بــا نزدیکتریــن افــراد خود نیــز تعارف 

ــدارد.  ن
 وی بــا بیان اینکه حفظ انقــالب در 
همــه عرصــه هــا مقــدم بــر هــر چیزی 
ــی )ره( از  ــام خمین ــه داد: ام اســت، ادام
همــان ابتــدای انقالب به عدم وابســتگی 
ــرق و  ــای ش ــدرت ه ــه ق ــالب ب انق

تئوری و عمل و تعامل دانشگاه و ادارات 
را از اهداف برگزاری چنین نشست هایی 
عنوان کرد و گفت: چالش  ها و آسیب  های 
طرح های هادی، یکسان بودن شرح خدمات 
طرح های هادی در تمام طرح های روستایی، 
داشتن رویکرد نظام مند و یکسان سازی و 
عدم انعطاف، عدم هماهنگی بین دستگاه های 
متولی طرح ها، استفاده از نیروی متخصص 
غیر بومی برای مشاور طرح  ها، اثرگذاری 
در ابعاد مختلف طرح های هادی، تقلید طرح 
 های روستایی از طرح  های شهری، پایین 
بودن میزان مشارکت مردمی در طرح ها است.
علیرضا  دکتر  ادامه  در  است  گفتنی 
محمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا 
و برنامه ریزی شهری و روستایی و دکتر 
گروه  علمی  هیات  عضو  حاتمی  توحید 
مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی، 
همچنین مهندس فاضل خامسی، بخشدار 
بخش ثمرین به ارائه نظرات خود پیرامون 
هادی  طرح های  آسیب  های  و  چالش ها 
روستایی پرداختند. در پایان نشست به ارائه 
پرداخته  دانشجویان  پاسخ های  و  پرسش 

شد.

ــتند در  ــتند و توانس ــد داش ــرب تأکی غ
برههــای کــه اســالم آمریکایــی در حال 
ــاب  ــود، اســالم ن ــر جهــان ب جــوالن ب
ــه  ــت را ب ــر عقالنی ــی ب محمــدی مبتن

جهــان عرضــه کنــد.
گلــی بــا اشــاره بــه عمــل تــوام بــا 
ــارزات و  ــام در دوران مب ــت ام عقالنی
زعامــت و رهبــری امــت بــه ادامــه این 
ســیره توســط رهبــر معظــم انقــالب 
ــش  ــه بی ــرد: توج ــد ک ــاره و تاکی اش
از پیــش بــه عقالنیــت نیــاز امــروز و 

فــردای مــا اســت.
گلی ســیره عملــی بنیانگــذار کبیر 
انقــالب را یــادآور شــده و یادآور شــد: 
آشــنایی بــا شــاخصه هــای عقالنیــت 
ــی  ــام خمین ــرت ام ــه حض در اندیش
ــیری  ــا را در راه و مس ــد م )ره( میتوان
ــری و  ــی خواســتند؛ راهب ــام م ــه ام ک

هدایــت کنــد. 

رئیس جشنواره اختراعات و ابتکارات 
رویش البرز:

جشنواره رویش البرز 21 و 22 
تیرماه به میزبانی اردبیل

 برگزار می شود

ابتکارات رویش  اختراعات و  رئیس جشنواره 
البرز گفت: این جشنواره 21 و 22 تیرماه به میزبانی 

اردبیل برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و  بین الملل دانشگاه، 
پروفسور حسین شایقی در نشست خبری با اعالم 
این خبر افزود: جشنواره توسط بنیاد نخبگان استان 
اردبیل و با مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: جشنواره منطقه  ای اختراعات و 
ابتکارات رویش بنیاد ملی نخبگان پهنه البرز شامل 
آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  های  استان 
جشنواره  دومین  گیالن  و  قزوین  زنجان،  غربی، 
تیر   22 تا   21 از  که  است  سال 1396  در  رویش 
ماه 96 به میزبانی بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه برای پشتیبانی و توانمندسازی 
برای  تسهیالتی  سه،  سطح  برگزیده  های  اختراع 
برای  کمک  هدف  با  اختراع  )صاحبان(  صاحب 
و  علم  های  پارک  یا  رشد  مراکز  در  استقرار 
اختراع  با  مرتبط  نوپا  شرکتی  تأسیس  و  فنّاوری 
برای اختراعات  ادامه داد:  اعطا می شود،  برگزیده 
مالی  نقدی، تسهیالت  برگزیده جایزه  ابتکارات  و 
اختیار  اختراع و مستندسازی آن، در  برای تکمیل 
گرفتن مشاوره کارگزاران خدمات فنّاوری، شرکت 
در نمایشگاههای داخلی و خارجی، استقرار اولیه 
در پارک علم و فنّاوری، تأسیس شرکت مرتبط با 
اختراع و  لحاظ امتیاز اختراع در آییننامه جایزههای 
تحصیلی دانشجویان، مطابق مفاد آییننامه ذیربط در 

نظر گرفته شده است.
و  امتیازدهی  مبنای  اینکه  به  اشاره  با  شایقی 
ارزیابی اختراع در سطح 3 بیشتر بر اساس قابلیّت 
امتیاز هر  تجاریسازی اختراع بوده و به طور کلی 
شود،  می  بررسی  مختلف  های  جنبه  از  اختراع 
تصریح کرد: مبانی علمی و فنّاورانه اختراع، میزان 
تازگی اختراع و طول عمر فنّاوری، کاربردی بودن 
طرح و امکان بهره برداری از آن در شرایط کنونی 
افزوده  ارزش  و  بازار  به  ورود  قابلیت  و  کشور 
اقتصادی حاصل از تولید انبوه از جمله معیارهای 

داوری در این جشنواره است.
ابتکارات رویش  اختراعات و  رئیس جشنواره 
نام  برای ثبت  ادامه داد: مخترعان و مبتکران  البرز 
در این جشنواره می توانند به سایت بنیاد نخبگان 

اردبیل مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

14خرداد یکی از غمگین ترین روزها بود       

برگزاری اولین نشست تخصصی »ارزیابی چالش ها و راهکارهای تهیه و اجرای 
طرح  های هادی روستایی در استان اردبیل« در دانشگاه محقق اردبیلی 
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محقق  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
اردبیلی به ضرورت بهره گیری از ابزار 
علم در رشد و گسترش فرهنگ ایثار و 

شهادت تاکید کرد.
بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمد  پروفسور  دانشگاه،  الملل 
طرح  هماهنگی  جلسه  در  نریمانی 
نور  راهیان  و  دانشجویی  والیت 
بیان  با  اردبیل  استان  شمالغرب 
باید در کنار رشد علمی، رشد  اینکه 
کنیم،  دنبال  را  اعتقادی  و  اجتماعی 
هدف،  این  به  رسیدن  برای  گفت: 
طرح هایی مثل طرح والیت و راهیان 

نور اجرا می شود.
وی با بیان اینکه این برنامه ها برای 
و  ایثارگر  نسل  بین  شکاف  کردن  پر 
فعلی الزم و ضروری است، افزود: باید 
به این نکته توجه کنیم که برای احیای 
فرهنگ ایثار و شهادت صرفاً برگزاری 
نیست  کافی  تخصصی  های  نشست 
و این چنین برنامه هایی می تواند به 
تکمیل یافته های علمی در این عرصه 

کمک کند.
نریمانی با بیان اینکه باید از ابزار 
فرهنگ  گسترش  و  رشد  در  علم 
بگیریم،  کمک  شهادت  و  ایثار 
تصریح کرد: در این راستا طرح های 
که طرح والیت  انجام شده  مختلف 
جزو طرح های موفق بوده و در دو 

نشان  را  اثربخشی خود  دهه گذشته 
داده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
امید              اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
هفت  مدت  به  والیت  طرح  رود  می 
به مدت  روز و راهیان نور شمالغرب 
سه روز در سالجاری نسبت به سال های 
گذشته با انگیزه و کیفیت باالیی برگزار 
شود، گفت: در همین راستا مشارکت 
نیز  آموزش عالی  مراکز  دانشگاه ها و 
باید به صروت همه جانبه باشد نه صرفا 

مشارکت مالی.
وی با بیان اینکه پیشنهاد می شود 
در  نیز  ها  دانشگاه  معاونان  و  روسا 
این طرح ها شرکت کنند؛ چراکه این 

حضور مسئوالن در حضور دانشجویان 
نیز موثر خواهد بود.

محقق  دانشگاه  رئیس  مقام  قائم 
طرح  کرد:  اظهارامیدواری  اردبیلی 
والیت و راهیان نور شمالغرب به نحو 
احسن برگزار شود و رتبه ای بدست 

آوریم که خودمان راضی باشیم.
سرهنگ معین الدین اسدی مسئول 
نیز  اردبیل  استان  دانشجویی  بسیج 
گرامیداشت 31 خرداد سالروز  ضمن 
و  چمران  مصطفی  شهید  شهادت 
روز بسیج اساتید، گفت: سال گذشته 
قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی 
استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی 
تشکیل  استان  مادر  دانشگاه  عنوان  به 

یافت و در همین راستا شاهد اعزام یک 
هزار و 580 نفر دانشجو به اردوهای 

راهیان نور بودیم.
کشوری  دوم  رتبه  کسب  از  وی 
استان  دانشجویی  نور  راهیان  توسط 
اردبیل در سال 1395 خبر داد و افزود: 
نور  راهیان  ارزیابی  حاضر  حال  در 
و  محاسن  و  شده  انجام   1395 سال 
پارامتر  بیست  از  بیش  در  آن  معایب 
می  تالش  که  است  شده  مشخص 
کنیم در راهیان نور سالجاری معایب و 
نواقص را برطرف کرده و محاسن را 
ارتقا دهیم تا شاهد اثربخشی بیشتری 

باشیم.
معاونان  و  روسا  حضور  اسدی 
دانشگاه ها را در این اردوها تاثیرگذار 
دانست و تصریح کرد: امسال تالش می 
کنیم قبل از اعزام راهیان نور جنوب، 
نور  راهیان  در  ها  دانشگاه  روسای 

دریایی حضور یابند.
استان  دانشجویی  بسیج  مسئول 
اردبیل با اشاره به برگزاری طرح والیت 
اردبیل،  در  تیرماه   24 از  دانشجویی 
گفت: در این طرح 170 نفر دانشجو به 
مدت هفت روز اندیشه مبانی اسالمی 
را در مسائل مختلف آموزش خواهند 
در  روز  سه  مدت  به  ادامه  در  و  دید 
حضور  شمالغرب  نور  راهیان  اردوی 

خواهند یافت.

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:  مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشگاه باید
 فرهنگ ساز باشد 

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: دانشگاهی که بتواند فرهنگ دانشگاهی را به 
جامعه تزریق کند، فرهنگ ساز بوده و کارا و اثربخش 

خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
فرشاد کیوان بهجو در نشست علمی تخصصی علل و 
انگیزه های بروز نزاع فردی و گروهی در استان اردبیل 
گفت: دانشگاه های علم ساز، تکنولوژی ساز، کارآفرین 
و فرهنگ ساز به ترتیب چهار نسل دانشگاه ها  در دنیای 

مدرن هستند.
گفت:  ساز،  فرهنگ  دانشگاه  تشریح  در  وی 
دانشگاهی که بتواند فرهنگ دانشگاهی را به جامعه 
تزریق کند، فرهنگ ساز بوده و کارا و اثربخش خواهد 

بود.
کیوان بهجو با بیان اینکه متاسفانه مشاهده می شود 
که دانشگاه های ما در همان وضعیت دانشگاه های نسل 
اول مانده اند، تاکید کرد: مهمترین راه برای بهبود این 
وضعیت، ارتباط دانشگاه ها با خارج از دانشگاه است 
و در همین راستا دانشگاه محقق اردبیلی طی دو سال 
اخیر نشست های مطلوبی با نیروی انتظامی برگزار کرده 

است.

 مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه ما علم می آموزیم که اخالق مدار باشیم و آنرا 
تجربه می کنیم که دین دار باشیم، اظهارامیدواری کرد: 
دانشگاه ها به هدف اصلی خود که ایجاد دانشگاه فرهنگ 

ساز است، دست یابند.
سرهنگ کریم نوری معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
استان اردبیل نیز با بیان اینکه آسیب های اجتماعی چند 
سالی است که به لحاظ ضرورت آن، مقام معظم رهبری 
نیز به آن ورود پیدا کرده اند، افزود: همچنین تمامی اساتید 
و علمایی که بر مسائل و آسیب های اجتماعی اشراف 

دارند، نیز ورود پیدا کرده اند.
وی با بیان اینکه تمامی دانشگاه های سطح استان 
بویژه دانشگاه محقق اردبیلی در این زمینه حرف اول 
را می زند، گفت: در استان اردبیل اولویت اول جرائم، 
جرائم نزاع و درگیری های فردی و دسته جمعی است 
ولی خوشبختانه سال گذشته شاهد کاهش در بحث نزاع 

و درگیری فردی در استان بودیم.
تاکید کرد: در صدد این هستیم که راه  نوری 
حل های ویژه و راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت 
بهبود  راستای  در  و  کنیم  دریافت  اساتید  از  را 

وضعیت به کار گیریم.
اردبیل  استان  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
تصریح کرد: با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی و 
همچنین سطح استان نسبت به سایر استان ها، بهتر 
و  علمی  نهادهای  و  فرهنگی  های  دستگاه  است 
تخصصی در زمینه آموزش ورود پیدا کنند تا بتوانیم 

آمار جرائم را کاهش دهیم.
نمایندگان  و  اساتید  ادامه  در  است  گفتنی 
ارائه  به  نشست،  در  حاضر  اجرایی  های  دستگاه 

نقطه نظرات خود پرداختند.

استاندار اردبیل گفت: برای ایجاد 
زمین فوتبال با چمن طبیعی استاندارد 
خواهد  تخصیص  تومان  میلیارد  سه 

یافت.
و                                                             عمومی  روابط  گزارش  به 
مجید  دکتر  دانشگاه،  الملل  بین 
خدابخش در نهمین نشست استاندار 
اردبیل  استان  های  دانشگاه  اساتید  با 
طبیعی  چمن  این  کرد:  تصریح 
اردبیل  تختی  ورزشگاه  در  استاندارد 
فوتبال  در  بتوانیم  تا  شود  می  ایجاد 
هم به مانند رشته های دیگر ورزشی 

میزبان مسابقات مختلف باشیم.
گفته  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
برگزاری  زمان  در  اردبیل  دادستان 
مسابقات والیبال امیدهای آسیا جرائم 
کاهش  اردبیل  در  ها  درگیری  و 
داد:  ادامه  است،  داشته  چشمگیری 
این گفته توسط یکی از پژوهشگران 
گرفته و صحت  قرار  پژوهش  مورد 

آن به صورت علمی تایید شد.
استاندار اردبیل ادامه داد: برگزاری 
مسابقات و میزبانی از آن سبب می شود 
که گردشگران داخلی و خارجی به استان 
بیایند و این فرصت مناسبی برای معرفی 
استان اردبیل و ظرفیت های گردشگری 

آن است.
باید  اینکه  بیان  با  خدابخش 

ظرفیت های استان به طرق مختلف و 
به صورت ملی و بین المللی معرفی 
اهداف  از  یکی  کرد:  اظهار  شود، 
مختلف  های  جشنواره  برگزاری 
داریم  انتظار  و  است  استان  معرفی 
مسئوالن مربوطه این معرفی ها را به 
زبان های بین المللی در سایت های 

مختلف منتشر کنند.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید در 
معرفی ظرفیت های توریستی استان از 
دانشجویان، اساتید، فارغ التحصیالن و 
بهره  مختلف  های  رشته  پژوهشگران 

گرفت.

زبان  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف  کشورهای  با  المللی  بین 
بدون  افزود:  کرد،  برقرار  ارتباط 
توان  نمی  ارتباط  این  برقراری 

گردشگران خارجی را جذب کرد.
صادقی اظهار کرد: پیشنهاد می کنم 
که اساتید و فارغ التحصیالن دانشگاه 
شرکت دانش بنیان یا شبه دانش بنیان 
در زمینه گردشگری ایجاد کرده و در آن 

خدمات توریستی ارائه دهند.
به گفته رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
این شرکت می تواند در زمینه تورگردانی، 
ارائه پکیج های گردشگری و تاسیس 
سامانه های هوشمند برای خدمات دهی 

الکترونیک خدمات ارائه دهد.
معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
مرکز  اندازی  راه  به  اشاره  با  اردبیلی 
سالمت در دانشگاه تصریح کرد: به دنبال 
اخذ مجوز و راه اندازی مرکز خدمات 

روانشناسی هستیم.
مرکز  تجمیع  اینکه  بیان  با  وی 
روانشناسی  خدمات  مرکز  و  سالمت 
می تواند منشا برای معرفی بهتر استان 
باشد، ادامه داد: استان های همجوار چنین 
مراکزی ندارند بنابراین با تجمیع این دو 
مرکز می توان از استان های همجوار هم 

گردشگر سالمت جذب کرد.
باید  اینکه  به  اشاره  با  نریمانی 
استان  های  ظرفیت  معرفی  زمینه  در 
نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرد، 
گفت: بدون شناسایی این نقاط و ارائه 
راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف و 
معرفی  توان  نمی  قوت  نقاط  تقویت 

درستی داشت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: این ظرفیت ها را 
باید به زبان انگلیسی و زبان فارسی در 

سایت های تاثیرگذار معرفی کرد.
یادآور می شود در این جلسه اساتید 
دانشگاه به ارائه پیشنهادات و راهکارهای 

خود پرداختند.

استاندار اردبیل:

سه میلیارد تومان برای ایجاد زمین فوتبال تخصیص می یابد

ضرورت بهره گیری از ابزار علم در رشد و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت
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با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
اشاره به ارزش آثار دانشجویان، تاکید 
کرد: آثار دانشجویان هنر قابل تحسین 
بوده و امید می رود شاهد افتخارآفرینی 
این دانشجویان در عرصه های ملی و 

بین المللی باشیم.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
در  صادقی  گودرز  پروفسور  دانشگاه، 
مراسم آغازبکار نمایشگاه آثار دانشجویان 
هنر این دانشگاه با بیان اینکه هنر روح 
را تلطیف، جامعه را معتدل و جوانان را 
به سوی تفریحات سالم سوق میدهد، 
گفت: هنر با روح انسان سر و کار دارد 
و پرداختن دانشجویان به عرصه های 
فرهنگی و هنری دستاوردهای ارزشمندی 

خواهد داشت.
هنر  به  که  ای  جامعه  افزود:  وی 
اهمیت دهد، در آینده محیطی شاداب، 
پرشور و عاری از خشونت را می تواند 

تجربه کند.
آثار  ارزش  به  اشاره  با  صادقی 

راهیابی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله نهایی کشوری المپیاد علمی دانشجویی

دانشجویان، تاکید کرد: آثار دانشجویان 
هنر قابل تحسین بوده و امید می رود 
شاهد افتخارآفرینی این دانشجویان در 

عرصه های ملی و بین المللی باشیم.
رئیس  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز پدیده های فرهنگی 
مواد  از  را  هنر  و   دانست  مهم  را 

تأثیرگذار در فرآیند مناسبات فرهنگی 
برشمرد و افزود: آثار سنتی ایرانی در 
دسته هنر دینی  قرار می گیرند و هنرمند 
دینی چیزی جز زیبایی پدید نمی آورد.
اینکه افق برنامه های  با بیان  وی 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزرات 
ای  حرفه  و  فنی  های  رشته  تقویت 
التحصیالن  فارغ  مهارت  افزایش  و 

تالش  گفت:  است،  دانشگاهی 
دانشکده نیز در مسیر تقویت این نوع 
از مهارت ها بوده و در این مدت سعی 
تا در تمام رشته های دانشکده  شده 
مهارتی،  های  رشته  خصوص  به  و 
محیط  و  کار  بازار  با  ارتباط  افزایش 
خارج از دانشکده و دانشگاه نیز باشد.

برگزاری  داد:  ادامه  پور  ابراهیم 
آثار  مجموع  از  نمایشگاه  چندین 
دانشجویی در نگارخانه های سطح شهر 

نیز در همین راستا بوده است.
به  نمایشگاه  این  است  گفتنی 
دستی  صنایع  جهانی  روز  مناسبت 
دانشجویان   کالسی  تالش  حاصل 
دانشکده   هنر  کارشناسی  های  دوره 
آثاری  و  بوده  انسانی  علوم  و  ادبیات 
از شیشه)فیوز(، معرق، منبت، ویترای، 
طرح پارچه،  قلم زنی و غیره ارائه شده 
و از 20 لغایت 24 خرداد در طبقه سوم 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی پذیرای 

عالقمندان هست.

مسابقات جام رمضان بانوان 
دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
از برگزاری مسابقات جام رمضان کارکنان خواهر دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
این خبر، گفت: مسابقات  اعالم  با  احمدزاده  غالمرضا 
ورزشی کارکنان خواهر دانشگاه ویژه گرامیداشت ماه مبارک 
رمضان با شرکت 48 نفر از کارکنان خواهر در شش رشته 
دارت، ایستگاه تندرستی، لی لی تعادلی، والیبال، شطرنج و 

بدمینتون برگزار شد.
وی با اشاره به نتایج این مسابقات، افزود: در مسابقات 
دارت، افسانه حیدروند، مهناز ایمانی و غزال صامی به 

ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
احمدزاده با بیان اینکه معصومه فالحی، امینه فالحی و 
شیدا مظفری در رده سنی اول و فخرالتاج حسنوند، بهشته 
پناهی و رحیمه شیرین کام در رده سنی دوم به ترتیب حائز 
رتبه اول تا سوم در مسابقات ایستگاه تندرستی شدند، 
تصریح کرد: سهیال کمالی، شمس غفاری و منیژه آذر نیز 
رتبه های اول تا سوم مسابقات لی لی تعادلی را ازآن خود 

کردند.
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
خاطرنشان کرد: در مسابقات والیبال نیز تیم های تربیت 
بدنی)دکتر آمنه پوررحیم، شمس غفاری و مهناز ایمانی(، 
اداری)شیدا مظفری، مریم رنجبر و معصومه فالحی( و 
افسانه  و  زاده  زیبا حضرتقلی  رمضانی،  کتابخانه)سمیه 

حیدروند( به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.
احمدزاده با بیان اینکه میترا اجودی مقدم، تهمینه نامی و 
روشنک عالیمرد نیز منتخبان اول تا سوم مسابقات شطرنج 
بودند، گفت: در مسابقات بدمینتون نیز بهشته پناهی، مهناز 
ایمانی و دکتر ماندانا امیری به ترتیب رتبه های اول تا سوم 

را کسب کردند.

تیم های برتر مسابقات والیبال 
جام رمضان مشخص شدند

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: تیم های برتر مسابقات والیبال جام رمضان 

مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
غالمرضا احمدزاده در تشریح مسابقات والیبال جام رمضان 
دانشگاه تصریح کرد: مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه محقق 
اردبیلی در بخش برادران از 7 خرداد ماه با حضور 10 تیم 
از معاونت ها و دانشکده های دانشگاه در 2 گروه 5 تیمی 

برگزار شد.
 وی ادامه داد: پس از مشخص شدن تیم های اول و دوم 
هر گروه، بازی ها به صورت ضربدری ادامه پیدا کرد که در 
نهایت تیم های دانشکده علوم و دانشکده کشاورزی با قبول 
شکست در مقابل حریفان برای دیدار رده بندی و دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی و سازمان مرکزی با برتری در مقابل 

حریفان به دیدار نهایی راه یافتند.
احمدزاده تشریح کرد: مسابقات فینال و رده بندی در 30 
خرداد ماه برگزار شد که تیم دانشکده علوم با تیم دانشکده 
کشاورزی به مصاف هم رفتند  و تیم دانشکده کشاورزی و 

منابع طبیعی سوم شد.
این مسئول اضافه کرد: تیم های سازمان مرکزی و دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی برای کسب عنوان قهرمانی باهم به رقابت 

پرداختند و تیم سازمان مرکزی مقام اول را کسب کرد.

آثار دانشجویان هنر دانشگاه محقق اردبیلی قابل تحسین است
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
راهیابی دوازده نفر از دانشجویان این 
دانشگاه به مرحله نهایی کشوری المپیاد 

علمی دانشجویی خبر داد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرتضی  دکتر  دانشگاه،  الملل  بین 
گفت:  خبر،  این  اعالم  با  ابراهیمی 
دومین  و  بیست  برگزاری  از  پس 
المپیاد علمی دانشجویی مرحله قطب 
اردیبهشت سالجاری  4 کشوری در 
از  نفر  تعداد 12  تبریز،  دانشگاه  در 
دانشجویان شرکت کننده در مرحله 
فوق موفق به راهیابی به مرحله نهایی 

کشوری این المپیاد شدند.
وی اضافه کرد: این در حالی است 
که در دوره قبلی برگزاری المپیاد فوق 
چهار نفر از دانشجویان دانشگاه محقق 
مرحله  به  راهیابی  به  موفق  اردبیلی 

نهایی شده بودند.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
و  ادبیات  رشته  در  زمانی  الهام  داد: 
رشته  در  منافی  رضا  فارسی،  زبان 
رشته  در  معصومی  حسین  شیمی، 
فیزیک، گلمحمد وقاری نیارق و عذرا 
پورنساج هیر در رشته ریاضی، محسن 

زارع گلمغانی و منصور عابدی درآباد 
مهندسی  رشته  در  سمیعی  پریسا  و 
عمران، مریم آقایی و شیرین عادل در 
رشته علوم جغرافیایی و  فاطمه حسنی 
زمین  علوم  رشته  در  حسی  زهرا  و 
یافته به مرحله  دوازده دانشجوی راه 

کشوری المپیاد هستند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه دانشگاه در 

جهت توانمندسازی علمی دانشجویان 
اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی 
درخشان  استعداد  دانشجویان  برای 
کند،  می  المیپاد  در  کننده  شرکت  و 
گفت: از دیگر اقدامات دانشگاه اهدای 
لوازم و تجهیزات کمک آموزشی برای 
دانشجویان استعداد درخشان و برگزاری 
از دانشجویان ممتاز و  مراسم تجلیل 

برگزیدگان المپیادهای علمی می باشد.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
ممتاز  دانشجویان  کرد:  خاطرنشان 
اساسی  نقش  درخشان  استعداد  و 
و  دانشگاه  علمی  جایگاه  ارتقای  در 
شناساندن آن در جامعه علمی کشور 

دارند.
گفتنی است مرحله کشوری این 
دانشگاه  در  سالجاری  تیرماه  المپیاد 

تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
احادیث  اردبیلی گفت: در روایات و 
بیش از هزار عالمت ظهور بیان شده 

است.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر حسین محسنی در نشست 
»در مسیر ظهور« با بیان این مطلب افزود: 
پنج عالمت از این عالیم معروف به عالیم 

قطعی هستند.
وی با اشاره به اینکه دو گروه از 
یاران امام عصر در زمان ظهور پررنگ 
و تاثیرگذار خواهند بود، ادامه داد: سید 
یمانی و سید خراسانی دو یار تاثیرگذار 
امام عصر خواهند بود که برای هر کدام 

از آنها ویژگی هایی بیان شده است.
های  ویژگی  به  اشاره  با  محسنی 

و  یمانی  سید  برای  شده  مطرح 
سید خراسانی بیان کرد: سید یمانی 

تمام  و  بوده  سید  و  االصل  یمنی 
و سید  بود  یمن خواهد  از  یارانش 
خراسانی در ایران ظهور می کند و 

دارای تشکیالت خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی اضافه کرد: هیچ دین و فرقه در 
کره زمین وجود ندارد که در خصوص 

آخرالزمان بحثی نداشته باشد.
قویترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زمان)عج(  امام  مورد  در  گفتمان 
مربوط به اهل بیت است، ادامه داد: 
و  است  خاورمیانه  ظهور  جغرافیای 
کل درگیری ها و خیزش ها در این 

منطقه خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی:

بیش از هزار عالمت ظهور وجود دارد
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اردبیل گفت: دانشگاه ها  استاندار 
و  رشد  برای  مطلوبی  بسیار  ظرفیت 

توسعه استان دارند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر مجید خدابخش در دهمین 
استان  اساتید دانشگاه های  با  نشست 
اردبیل با موضوع »گردشگری و ورزش« 
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
اشتغال،                                                             زمینه  در  باید  ها  دانشگاه 
سرمایه گذاری و توسعه کمک کنند، 
استان  اولویت  حاضر  حال  در  گفت: 

سرمایه گذاری و اشتغال است.
وی همچنین به ضرورت استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه 

استان تاکید کرد.
خدابخش با بیان اینکه گردشگری 
توسعه  مهم  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
استان است، افزود: سریع ترین راه ایجاد 

اشتغال نیز گردشگری است.
اینکه              بیان  با  اردبیل  استاندار 
دانشگاه ها ظرفیت بسیار مطلوبی برای 
رشد و توسعه استان دارند، اضافه کرد: 
اساتید دانشگاه می توانند آمادگی خود 
را برای تهیه شرح خدمات شهرستانی 
و استانی اعالم کنند؛ چراکه امسال اعتبار 
بسیار خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

در استان وجود دارد.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اولین همایش علمی و اجرایی اتحادیه 
دانشگاه های آسیای میانه در آبان ماه 
خواهد  برگزار  اردبیل  در  سالجاری 
همایش،  این  کنار  در  گفت:  شد، 
آموزش  سازی  المللی  بین  نشست 

عالی نیز برگزار خواهد شد.
به  نیز   فارسی  زبان  افزود:  وی 

مجموعه زبان های رسمی این اتحادیه 
افزوده شده است.

صادقی با بیان اینکه سال 1397 
چهلمین سال تاسیس دانشگاه محقق 
همین  به  داد:  ادامه  است،  اردبیلی 
برگزاری  سال   1397 سال  مناسبت 
و  ها  کنگره  جشنها،  مراسمات، 
دانشگاه  در  مختلف  های  همایش 

محقق اردبیلی خواهد بود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه این دانشگاه، دانشگاه بالغی است؛ 
چراکه دارای 29 نفر استاد تمام و بیش 
از 100 نفر دانشیار است، تصریح کرد: 
این نکته نیز قابل توجه است که امتیاز 
اساتید در هنگام ارتقا، خیلی بیشتر از 

کف امتیازات برای ارتقا هستند.
معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
اردبیلی با اشاره به پیشنهادات جلسه 
ورزش«،  و  »گردشگری  موضوع  اول 
موضوعاتی  گذشته  جلسه  در  گفت: 

همچون قابلیت های گردشگری استان 
به ویژه توریسم ورزش، مستندسازی 
با همکاری دانشگاه  انگلیسی  با زبان 
فرهنگی،  میراث  و  اردبیلی  محقق 
جهانی  شبکه  در  حضور  ضرورت 
های  قابلیت  معرفی  برای  اینترنت 
در  مهم  رویدادهای  معرفی  استان، 
شهری  زیباسازی  ضرورت  اینترنت، 
ورزشی  امکانات  سازی  فراهم  و 
مسابقات  میزبانی  برای  استاندارد 

آسیایی و جهانی پیشنهاد شد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد می شود 
همایش ملی گردشگری مهرماه سالجاری 
با مشارکت میراث فرهنگی و شهرداری 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شود، 
افزود: این همایش می تواند با تاکید بر 
جاذبه های گردشگری و معرفی استان 
و همچنین بدست آوردن یافته هایی که 
می توانند به گسترش و رونق گردشگری 

کمک کنند، برگزار شود.
حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل 

نیز با اشاره به مسائل انضباط شهری، 
گفت: در این خصوص دارای قوانین 
محکمی هستیم و شهرداری مکلف به 
جمع آوری سد معبر و اقدامات موثر در 

برقراری انضباط شهری است.
لطف اللهیان تاکید کرد: شهرداری 
می تواند با قوانین محکم در خصوص 
انضباط شهری بسیار محکم عمل کند، 
ورود  این  مانع  اقتصادی  رکود  ولی 

جدی شده است.
وی با بیان اینکه زیباسازی و مبلمان 
شهری دارای مفهوم چند بعدی است، 
گفت: اقدامات جدی در راستای مبلمان 
شهری و اینکه شهر به سمت توسعه 

هدایت شود، انجام شده است.
شهردار اردبیل با بیان اینکه کاشت 
نهال می تواند در افزایش سرانه فضای 
سبز شهری موثر واقع شود، افزود: سال 
گذشته 20 هکتار به سرانه فضای سبز 

اردبیل افزوده شده است.
سال  اینکه  بیان  با  اللهیان  لطف 
نهال در سطح  گذشته 30 هزار اصله 
شهر اردبیل کاشته شده است، ادامه داد: 
امسال نیز 50 هزار اصله نهال در سطح 
شهر اردبیل کاشت خواهیم کرد که تا 
امروز حدود 25 هزار اصله کاشته  به 
شده که 5 هزار اصله آن در شورابیل 

بوده است.
وی گفت: امروز در شهر اردبیل 
اعتباری  با  پروژه   200 از  بیش 
نزدیک به 200 میلیارد تومان در حال 

اجراست.
از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنی 
اساتید به ارائه دیدگاه ها و راهکارهای 
خود پیرامون توسعه استان در بخش 

گردشگری و ورزش پرداختند.

استاندار اردبیل: دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه: 

فرهنگ، مهمترین وجه 
انقالب اسالمی است

دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه گفت: بدون 
اسالمی  انقالب  وجه  مهمترین  فرهنگ،  شک 

است.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
امت  فرهنگ  نشست  در  فتحی  امین  دانشگاه، 
اسالمی که به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه 
محقق اردبیلی و به مناسبت سالگرد شهادت دکتر 
برگزار شد، تصریح کرد: وجهه فرهنگی  چمران 
وارداتی غرب  فرهنگ  مقابل  در  اسالمی  انقالب 
جز  ای  نتیجه  که  را  آن  همگون  چهره  و  ایستاد 
دور شدن انسان ها از ارزش های انسانی نداشته 

است، آشکار ساخت.

وی ادامه داد: بی هویتی نسل ها، استحاله، تغییر 
از چالش های فرهنگ  فرهنگ و تهاجم فرهنگی 

است که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.
فتحی با بیان اینکه دنیا فانی بوده و پایدار نیست، 
اضافه کرد: مدیریت زندگی بر اساس آموزه های 
دینی سبب ارتباط زمین با آسمان شده و نیازها نیز 

تا حدی اقناع می شوند.
دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه ادامه داد: آموزه 
های دینی بر سه بعد انسان یعنی عقل و اندیشه؛ 

درک قلبی و احساس و جسم ناظر است.
وی با اشاره به اینکه انتظار بشر از دین در سه 
است، گفت:  متعادل  و  حالت حداقلی، حداکثری 
انتظار حداقلی به بحث عقلی و عبادی پرداخته و 
با جامعه کار ندارد و انتظار حداکثری یعنی اینکه 
دین برای همه ابعاد زندگی بشر برنامه دارد و انتظار 
دین  از  انتظارات  در  تعادل  که  است  این  متعادل 

برقرار باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اینکه مسلمانان را به چند دسته تقسیم می کنند، 
یادآور شد: سنتی، روشنفکر و نواندیش سه دسته بندی 

مسلمانان هستند.
دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه ادامه داد: در 
جامعه،  امام  که  دارد  وجود  مهم  واژه  چهار  قرآن 
این چهار  نیازهای جامعه  و  اسالمی  امت، جامعه 

واژه هستند.
وی با اشاره به اینکه امام به عنوان دیده بان جامعه 
نیازهای اصلی را دیده و اعالن فراخوان می کند و به 
مقدار آمادگی و حضور به این فراخوان امام جامعه، 

بسیج شکل می گیرد.
دکتر اسماعیل گلی مسئول کانون بسیج اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به سالروز شهادت 
دکتر  جوی  کمال  روح  گفت:  چمران  مصطفی 
چمران بود که جنبش امل را تاسیس کرد که ثمره 

آن حزب اهلل و سید حسن نصراهلل است.
وی ادامه داد: باید چمران وار عمل کنیم و تولید 
چمران ها نه به عنوان استثنا بلکه به عنوان قاعده 

خروجی دانشگاه ها و مراکز علمی باشد.

های  ورزش  جشنواره  بیستمین 
همگانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق 
اردبیلی ویژه  گرامیداشت هفته خوابگاه 

ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر غالمرضا احمدزاده مدیر 
تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق 
های  ورزش  جشنواره  گفت:  اردبیلی 
همگانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق 
اردبیلی ویژه گرامیداشت هفته خوابگاه 
های دانشجویی در محل محوطه خوابگاه 
های دانشجویی کوثر و سالن ورزشی 
خواهران با استقبال گسترده دانشجویان 

برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره بیش از 
700 دانشجوی دختر در دوازده رشته 
ورزشی شوت توپ بسکتبال، پرش با 
گونی، طناب زنی، مچ اندازی، دارت، 
لی لی تعادلی، ایستگاه تندرستی، هفت 
سنگ، بولینگ، شوت-گل، پرتاب حلقه 
تفریحی ورزشی  پیاده روی  اردوی  و 

شرکت کردند.

احمدزاده ادامه داد: اردوی تفریحی 
شرکت  با  دختر  دانشجویان  ورزشی 
120نفر از دانشجویان، در منطقه تفریحی 
گردشگری سد سقزچی برگزار و پیاده 
روی در کوه های سرسبز این منطقه به 
مدت چهار ساعت، برگزاری مسابقات 
مختلف ورزشی از جمله طناب زنی، 
پرش با گونی و گل کوچک از برنامه 

های این اردو بود.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
همگانی  های  ورزش  جشنواره  نتایج 
دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی، 
تصریح کرد: در رشته طناب زنی وحیده 
لمه پور، خدیجه میکائیلی و معصومه 
علی میرزایی، در رشته پرش با گونی 
خدیجه میکائیلی، ندا تاروردی زاده و 
لیال عزیز مصر، در رشته پرتاب شوت 
بسکتبال شادی فرهنگی، مریم محمدی 
و زینب خسروی، در رشته مچ اندازی 
کلثوم همت پور، رباب سمندر و وحیده 
لمه پور، در رشته بولینگ فرشته محمدی، 

مریم بیگ زاده و افسانه عبداللهی، در 
رشته پرتاب حلقه شادی فرهنگی، سهیال 
به  چرکزی  فاطمه  و  دهکردی  بهروز 
ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

دارت  رشته  در  کرد:  اضافه  وی 
افسانه زحمت کش، سحر  ترتیب  به 
سودا  خوشبخت،  نرگس  داوودزاده، 
فتحی، سعیده جوادی و شادی رحیم 

زاده مقام اول تا ششم را کسب کردند.
احمدزاده ادامه داد: در رشته لی لی 
تعادلی نیز فاطمه نگاری، افسانه زحمت 
کش، فاطمه امیرخانی و زینب خسروی 
حائز مقام اول تا چهارم شدند. همچنین 
در رشته ایستگاه تندرستی سهیال بهروز 
سحر  خوشبخت،  نرگس  دهکردی، 
جمالی و کوثر مجاور نوا مقام اول تا 

چهارم را نصیب خود کردند.
برنامه  فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر 
رقیه  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
قاسمی، سحر داوودزاده، سعیده جوادی، 
تیم  از  آرزو حیدرنژاد  و  یزدانی  شبنم 
فوتسالیا، حمیده پاسبان، نجیبه شهبارنژاد، 

فاطمه  و  محرمی  اکرم  یکانی،  فاطمه 
مصیب پور از تیم باران و زهرا رحیمی، 
پور،  طهماسب  شیوا  جبرئیلی،  مریم 
فاطمه علیزاده و نسیم کابیل از تیم گلها 
مقام اول تا سوم مسابقات هفت سنگ را 

کسب کردند.
وی ادامه داد: در رشته شوت گل نیز 
رقیه قاسمی و آرزو حیدرنژاد مقام اول، 
خدیجه میکائیلی و رباب امین زاده مقام 
دوم و فاطمه بزرگمهر و سودا عبداللهی 

مقام سوم را کسب کردند.

بیستمین جشنواره ورزش های همگانی دانشجویان دختر
 دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

دانشگاه ها ظرفیت بسیار مطلوبی برای رشد و توسعه استان دارند



دانشگاه  دانشجوی  طالبی  رضا 
محقق اردبیلی، کارگردان و بازیگر تئاتر 
است که از نگاه مثبت دانشگاه محقق 

اردبیلی به تئاتر می گوید.
دانشگاه  دانشجوی  طالبی  رضا 
بازیگر  و  کارگردان  اردبیلی،  محقق 
تئاتر در گفتگو با روابط عمومی و بین 
الملل دانشگاه با بیان اینکه بنده از سال 
1372 به صورت حرفه ای کار تئاتر می 
کنم، گفت: درجشنواره های مختلف 
بازیگری مقام اول، دوم و سوم را کسب 

و مورد تقدیر قرار گرفته ام.
وی افزود: بعد از وقفه سه ساله کار 
کارگردانی را شروع کردم و چند مقام 
در جشنواره های سراسری، منطقه ای و 
استانی داشتم و بیشترین فعالیت بنده در 

زمینه ایثار و شهادت بوده است.
بنده  کار  آخرین  داد:  ادامه  طالبی 
استاد جمشید  نوشته  »تکرار«  نمایش 
خانیان است. این کار روایت غواصی 
است که تمام همرزمان غواص خود را 
در عملیاتی لو رفته از دست می دهد و 
دچارمشکالت روحی و روانی می شود 
که منتخب اجرا در هشتمین جشنواره 
سوره دانشجویی در بخش مونولوگ 
بوده و سال گذشته در دومین جشنواره 

خالق ایثار به صحنه رفت.
محقق  دانشگاه  دانشجوی  این 
اردبیلی با بیان اینکه بنده سه کار برای 
دانشگاه محقق اردبیلی انجام داده ام، 

نوشته  ایم«  زنده  »ما  نمایش  گفت: 
ماه 95  تیر  در  ججین  عظیمی  کریم 
در جشنواره سراسری شاهد در کردان 
کرج شرکت کرد و این نمایش به عنوان 
بهترین متن جشنواره انتخاب و از گروه 

تجلیل شد.
پر  »دهانی  نمایش  داد:  ادامه  وی 
از کالغ« و »تکرار« به جشنواره های 
دانشجویی  سوره  و  ایثار  سراسری 
ارسال شد و هر دو متن در دوره اول 
متن خوانی پذیرفته شد و به علت عدم 
قبول دو کار از یک کارگردان مجبور 
به انتخاب نمایش »تکرار« برای اجرا 

شدیم.
طالبی اضافه کرد: از طرف دیگر 
نمایش تکرار در جشنواره کوتاه خالق 
ایثار هم پذیرفته شد و در بهمن سال 
از گروه تقدیر  95 در گرگان اجرا و 
شد. در اسفند 95 نیز در دانشگاه سوره 
ایده  و  طرح  هنر  های  دانشگاه  بین 
عنوان  به  »تکرار«  نمایش  کارگردانی 
طرح و ایده دوم پذیرفته و از این کار 

تقدیر به عمل آمد.
این کارگردان اردبیلی تصریح کرد: 
محقق  دانشگاه  نام  با  اجراها  تمامی 
اردبیلی و بنیاد شهید استان اردبیل اجرا 

شده است.
های  فعالیت  از  حمایت  وی 
محقق  دانشگاه  در سطح  را  فرهنگی 
و  دانست  مطلوب  و  مثبت  اردبیلی 

گفت: گروه تئاتر دانشگاه تنها و اولین 
گروهی است که توانسته در این سطح 
ظاهر شود، البته انتظارات خیلی بیشتر 
است، ولی با در نظر گرفتن سایر ارگان 
ها، حمایت دانشگاه به صورت مناسب 

تری هست.
طالبی ادامه داد: با در نظر گرفتن 
اینکه تئاتر هنر پویایی و زنده است، می 
تواند در شکل گیری و ترسیم هدف 
های متعالی و ارزشی یک فرد نقش 

بزرگی داشته باشد.
این کارگردان و بازیگر تئاتر با بیان 
اینکه نقش هزینه های مالی پر رنگ تَر 
بوده و هزینه های باال مطمئناً در بهتر 
بودن کار نقش مناسبی دارد، ادامه داد: 
از آنجایی که تئاتر، زندگی را به صورت 
وجود  طبیعتاً  کند،  می  تداعی  زنده 
کمک مالی نقش مهمی در به تصویر 

کشیدن این نوع زندگی دارد.
وی گفت: هزینه های یک تئاتر 
مناسب،  متن  انتخاب  از  مناسب 
خود  ارزشی  و  متعهد  نویسندگان 
شروع و با هزینه های دراختیار داشتن 
بعدی  بخش  و  ای  حرفه  بازیگر 
هزینه دکور، نور، انتخاب آهنگ ساز 
مناسب، مکان تمرین و غیره همیشه 
از مشکالت اجرای یک تئاتر مناسب 

می باشد.
طالبی تصریح کرد: دانشگاه محقق 
اردبیلی و اساتید عضو شورای فرهنگی 

افراد روشن فکر و با تدبیری هستند و 
بنده وگروه تاکنون مشکلی از نظر مالی 
نداشته ایم، البته الزم به ذکر است تعامل 
نزدیک گروه با مسئولین نقش بزرگی را 

در این مسائل ایفا می کند.
فرزند  طالبی  رضا  است  گفتنی 
شهید کمال طالبی دارای درجه 4 هنری 
معادل فوق دیپلم)بازیگری کارگردانی( 
ارشاد  وزارت  از  تجربی  صورت  به 
اسالمی و دانشجوی کارشناسی جغرافیا 
دانشگاه  در  روستایی  ریزی  برنامه  و 
همچنین  وی  است.  اردبیلی  محقق 
پرورش،  و  آموزش  رسمی  کارمند 
شاهد)بنیاد  تئاتر  ویژه  گروه  عضو 
ایثارگران(، عضو گروه  امور  و  شهید 
تئاتر سایای اردبیل بوده و دوره های 
کارگردانی و بازیگری را نزد اساتیدی 
چون مجید جعفری، کاکا سلطانی، سید 
رضی محمودی فخراباد و غیره گذرانده 

است.

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی:

مدیر مسئول: پروفسور گودرز صادقی
سردبیر: دکتر محمدتقی آل ابراهیم

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری  
شماره تلفن:04531505005
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پیام تسلیت
همکار ارجمند جناب آقای موسی مکانی

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

مدیریت روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته جناب آقایان دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود به سمت سرپرست مدیریت حوزه ریاست، دکتر محمد 
ضارب نیا به سمت سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری، دکتر اکبر صفرزاده به سمت سرپرست دبیرخانه هیات های امنا، ممیزه 
و جذب، دکتر رضا عبدی به عنوان سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، دکتر اسماعیل صدری به سمت مسئول 
دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و دکتر محمد حسن زاده به سمت مشاور استاندار در 
امور توسعه اقتصادی استان که بیانگیر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته است را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شان 

را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقایان مهندس علیرضا دستور در سمت سرپرستی مدیریت حوزه ریاست، دکتر اکبر صفرزاده در 
سمت ریاست مرکز رشد واحدهای فناوری ،دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود در سمت ریاست دبیرخانه هیات های امنا، ممیزه و 
جذب، دکتر محمد ضارب نیا در سمت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، دکتر رضا عبدی در سمت ریاست گروه همکاری 
های علمی و بین المللی و یعسوب اصغری در سمت مسئولیت دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد 

و مناظره نیز نهایت تقدیر و تشکر را داشته و آرزوی توفیقات الهی را برایشان داریم.

مدیریت روابط عمومی و بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

نباید هر فردی تاریخ نگاری کند
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: هر فردی نباید به راحتی دست 

به تاریخ نگاری بزند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
دکتر حبیب ابراهیم پور در دومین نشست تخصصی 
نگاری  »تاریخ  موضوع  با  اردبیل  تاریخ  استادان 
افزود:  مطلب  این  اعالم  با  آذربایجان«  معاصر 
به  منجر  شخصی  نظرات  اعمال  و  ها  سوگیری 

تحریف تاریخ می شود.
وی با اشاره به اینکه تاریخ نگاری نیاز به دقت 
و توجه بیشتری دارد، تصریح کرد: تاریخ نگاری 
و  مهارت  که  افرادی  بنابراین  است  حرفه  و  فن 
تاریخ  نباید  ندارند،  را  الزم  تخصص  و  مطالعه 

نویسی کنند.
باید  مورخان  اینکه  به  اشاره  با  پور  ابراهیم 
داد:  ادامه  کنند،  رعایت  را  ای  حرفه  اخالق 
رعایت اخالق حرفه ای سبب می شود که وقایع 
انتقال  آینده  های  نسل  به  درستی  به  را  تاریخی 

دهند.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تاریخ از سه سال  اردبیلی اظهار کرد: رشته  محقق 
پیش در دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی شده است 

اما از دو سال پیش گروه شده است.
به گفته ابراهیم پور، دانشگاه محقق اردبیلی در 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تاریخ دانشجو 

می پذیرد.
پژوهش  مرکز  سرپرست  حسینی  سجاد  دکتر 
های آذربایجان گفت: مرکز پژوهش های فرهنگی 
راستای  در  خود  وظیفه  حسب  بر  آذربایجان 
دغدغه های تاریخ آذربایجان فعالیت های خوبی 

داشته است.
وی با بیان اینکه تاریخ آذربایجان از دو بعد قابل 
بررسی و پژوهش است، ادامه داد: یکی از این ابعاد 
نگارش تاریخ معاصر است که در آن مورخان وقایع 
معاصر را مورد بررسی قرار می دهند و در بعد دیگر 
مورخان معاصر، بخش های مختلف تاریخ آذربایجان 

را بررسی می کنند.
حسینی با اشاره به اینکه دغدغه مطالعه تاریخ 
گیر  همه  آذربایجان  مناطق  در  نوعی  به  معاصر 
مناطق  در  هم  دلیل  همین  به  افزود:  است،  شده 
جمهوری  کشور  در  هم  و  ایران  نشین  آذری 
یافته  افزایش  آذربایجان  تاریخ  مطالعه  آذربایجان 

است.
سرپرست مرکز پژوهش های آذربایجان افزود: 
افزایش دسترسی به منابع  و ترجمه و تصحیح سبب 
توجهی  قابل  اقبال  با  تاریخ  مطالعه  که  است  شده 

روبرو شده باشد.
با  افراد  ورود  و  الوطن  حب  افزود:  حسینی 

اطالعات کم از آفت های تاریخ نگاری است.
و  اساتید  نشست  این  در  که  شود  می  یادآور 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی تاریخ به اظهار نظر 

پرداختند.

نگاه مثبت دانشگاه محقق اردبیلی به تئاتر


