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دانشگاه ها در زمینه حفاظت محیط زیست 
نقش راهبردی و کلیدی دارند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:

امام خمینی)ره(:
اساتید بدانند که اگر دانشگاه را 

بسازند، کشورشان را تا آخر بیمه 
کرده اند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

دین نباید 
در ام القرای جهان 
اسالم غریب باشد

تجلیل از جانبازان 
دانشگاه محقق 

اردبیلی

کارگاه تفسیر و تاویل 
عرفانی قرآن برای 

دانشجویان دانشگاه 
برگزار شد

قائم مقام رئیس دانشگاه خبر داد:

تشکیل کمیته 
تشخیص نخبگی 
در دانشگاه محقق 

اردبیلی

فرمانده سابق لشکر عاشورا: 

مدیون خون شهدا 
هستیم 

مسابقات استانی 
پرتاب موشک  های 

آبی در دانشگاه 
محقق اردبیلی 

برگزار شد

استاندار اردبیل گفت: دانشگاه ها 
باید نقش اصلی و عملی خود را در 

راستای شعار سال ایفا نمایند.
به گزارش روابط عمومی و  بین 
الملل دانشگاه، دکتر مجید خدابخش 
اساتید                                                                   با  نشست  ششمین  در 
در  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
زندگی شهری را نباید فدای مطامع 
رود  می  انتظار  افزود:  کنیم،  مادی 
مشکالت  و  مسائل  در خصوص 
مسکن مهر مقاله و راهکاری ارائه 

دهند.
اینکه تولید فکر باید از سوی  بیان  با  وی 
امید می رود  دانشگاه ها صورت گیرد، گفت: 
اساتید دانشگاه، ورزش را از منظر اقتصادی معرفی 

و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امام جمعه اردبیل گفت: دانشگاه ها 
رویکردی داشته باشند تا دانشجویان 
آشنایی بیشتری با قرآن و مفاهیم آن 

داشته باشند.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه، آیت اهلل سیدح  
سن عاملی در مراسم شبی با قرآن 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  مسجد  در 
با بیان اینکه رابطه بین انسان و خدا 
بهترین سرمایه نزد انسان است، گفت: 
خداوند در هر آیه از قرآن شاهکار 
به  باید  این راستا  کرده است و در 
داشته  ویژه  توجه  قرآن  فصاحت 

باشیم.
عاملی با بیان اینکه از جهت استخدام کلمات، 
حروف و اوزان در قرآن باید صحبت شود، افزود: 
قدرت حمل معنا در زبان عربی بسیار استثنا است.
خبرگان  مجلس  در  استان  مردم  نماینده 
رهبری با بیان اینکه قرآن صورت کتبی انسان 

نمایند.
پرشور  حضور  اینکه  بیان  با  خدابخش 
از  قبل  پاکسازی جاده یک روز  و  تماشاگران 
مسابقات آسیایی والیبال از نقاط مثبت میزبانی 

کامل است، تصریح کرد: قرآن برای کسانی که 
آنرا انتخاب کرده اند، به ارث گذاشته شده است.

استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
اردبیل با بیان اینکه قرآن نظام تربیتی خاصی 
دارد، خاطرنشان کرد: اگر انسان در چارچوب 
آن نظام تربیتی رشد پیدا کند، قطعا به مرتبه 

استان بود، تصریح کرد: با برگزاری 
ورزشی،  رویداد  این  مطلوب 
مسابقات  میزبانی  خصوص  در 
و  هندبال  فوتسال،  بسکتبال، 
با  رایزنی  حال  در  نیز  قایقرانی 

فدراسیون های مربوطه هستیم.
استاندار اردبیل اظهارامیدواری 
کرد: اردبیل  می تواند مرکز مسابقات 

آسیایی و بین المللی باشد.
استان  اداری  شورای  رئیس 
اردبیل گفت: می توان با تصویب 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پژوهشی  بودجه  درصد  یک  وزیران،  هیات 
دستگاه های اجرایی را در اختیار دانشگاه ها 

قرار دهیم.
بقیه در صفحه 4

اعالیی می رسد.
طرح  با  اردبیل  جمعه  امام 
این سئوال که چرا جامعه از این 
شده  بهره  بی  ارزشمند  سرمایه 
دانشگاه  در  کرد:  تاکید  است؟، 
برای توسعه و گسترش مفاهیم 
های  دوره  و  ها  کالس  قرآنی 

بیشتری برگزار شود.
استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اردبیل با اشاره به فرا رسیدن ماه 
مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، گفت: 
دانشگاه ها رویکردی داشته باشند تا 
دانشجویان آشنایی بیشتری با قرآن 

و مفاهیم آن داشته باشند.
رضا  توسط  قرآن  قرائت  است  گفتنی 
تواشیح  اجرای  المللی،  بین  قاری  محمدپور 
توسط گروه مشکات و تجلیل از فعاالن کانون 
قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی از دیگر بخش های این 

مراسم بود.

استاندار اردبیل:

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل: 

دانشگاه ها باید نقش اصلی و عملی خود را در راستای شعار سال ایفا نمایند

دانشگاه ها برای آشنایی دانشجویان با قرآن فعال تر باشند
بهره برداری از 

گیت ورود و خروج 
الکترونیکی 

خوابگاه های خواهران 
دانشگاه محقق 

اردبیلی 

با حضور هیأت رئیسه دانشگاه، گیت 
ورود و خروج الکترونیکی خوابگاه های 
خواهران دانشگاه محقق اردبیلی به بهره 

برداری رسید.
و                      عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی در مراسم بهره برداری 
الکترونیکی  خروج  و  ورود  گیت  از 
خوابگاه های خواهران دانشگاه گفت: 
محوطه  همچنین  و  منظور  این  برای 
سازی ورودی خوابگاه های خواهران 
و  مالی  اداری،  معاونت  همکاری  با 
مدیریت منابع حدود 200 میلیون تومان 

هزینه شده است.
وی افزود: تسهیل در ورود و خروج 
از جمله  امنیت  افزایش  و  دانشجویان 
کردن  الکترونیکی  اهداف  مهمترین 
گیت های ورود و خروج خوابگاه های 

دانشجویی است.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری دانشگاه محقق 

اردبیلی و دانشگاه 
GIRESUN ترکیه 

سرپرست مدیریت روابط عمومی 
و بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی از 
انعقاد تفاهم نامه همکاری این دانشگاه 
و دانشگاه  GIRESUN ترکیه خبر داد.

دکتر محمدتقی آل ابراهیم در گفتگو 
با روابط عمومی و بین الملل دانشگاه با 
بیان اینکه طی سفر اخیر پروفسور گودرز 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به 
دانشگاه GIRESUN ترکیه، تفاهم نامه 
انعقاد شده  دانشگاه  میان دو  همکاری 
دو  نامه  تفاهم  این  طی  گفت:  است، 
 GIRESUN دانشگاه محقق اردبیلی و
در زمینه های مختلف همکاری مشترک 

خواهند داشت.
وی افزود: تبادل استاد، دانشجو و 
پژوهشگر، اجرای برنامه های مشترک 
واحد مجازی، همکاری در پروژه های 
های  برنامه  اجرای  پژوهشی،  علمی 
آموزشی و علمی پاره وقت، برگزاری 
همایش  ها، کنفرانس ها و میزگردهای 
مشترک، تبادل کتاب و منابع آموزشی 
فعالیت های  پژوهشی و همچنین  و 
اجتماعی مشترک از اهم موارد مورد 
همکاری  نامه  تفاهم  این  در  تفاهم 

می باشد.
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: دانشگاه ها در 
زمینه حفاظت محیط زیست نقش راهبردی 

و کلیدی دارند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر معصومه ابتکار در نشست با 
اساتید دانشگاه  های استان اردبیل در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: بنای دولت یازدهم 
از ابتدا حرکت دانش  بنیان بوده تا مبتنی بر 
پژوهش و دانش روز مسیر و توسعه کشور 
را به سمت توسعه پایدار و رشد کشور را به 

سمت رشد سبز ببرد.
از  یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
لحاظ اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست 
و امور بین  الملل در شرایط دشواری کار 
خود را شروع کرد، افزود: دولت یازدهم 
خوشبختانه توانست در ابعاد و عرصه  های 

مختلف گام  های مهمی بردارد.
ششم  برنامه  فرابخشی  سند  ابتکار 
توسعه کشور را از مهمترین تحوالت این 
دولت عنوان و تصریح کرد: برای اولین بار 
یک سند فرابخشی محیط زیست داریم و 
این سند تکلیف دستگاه  های مختلف را از 
نظر شاخص  های زیست محیطی مشخص 

می  کند.
اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون 
دانشگاه ها می  توانند در این زمینه نقش 
خصوص  این  در  را  کلیدی  و  راهبردی 
داشته باشند، افزود: با این کار دانشگاه  ها                                                                        
در  منطقه  و  ملی  سطح  در  توانند  می  
فرآیندهای توسعه  ای حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: همه دستگاه  ها از جمله 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، 

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق 
تشخیص  منظور  به  گفت:  اردبیلی 
فارغ التحصیالن و پژوهشگران نخبه 
و کارآمد، کمیته تشخیص نخبگی در 
اردبیلی تشکیل می  دانشگاه محقق 

شود.
پروفسور محمد نریمانی در گفتگو 
با روابط عمومی و بین الملل دانشگاه 
با بیان اینکه بر اساس مصوبه هجدهم 
اردیبهشت ماه هیات رئیسه دانشگاه، 
ترکیب  با  نخبگی  تشخیص  کمیته 
معاونت پژوهش و فناوری، معاونت 
تکمیلی،  تحصیالت  و  آموزشی 
مدیرگروه مرتبط با حوزه علمی افراد 

درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری عضو کمیته ملی 
توسعه پایدار هستند و اهداف هفده  گانه را 

دنبال می  کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم بحث 
نگاه علمی به مسائل محیط زیست است، 
تصریح کرد: خوشبختانه در سه و نیم سال 
گذشته فعالیت  های خوبی در این زمینه در 

دانشگاه  ها انجام شده است.
ابتکار با بیان اینکه کارگاه  های مختلف 
پژوهشی در عرصه محیط زیست برگزار 
شده است، افزود: تفاهم  نامه خوبی نیز با 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا شده 
که یک فرآیند آن مدیریت سبز در دانشگاه 

است.
وی با بیان اینکه در فضای دانشگاه  ها 
باید مدیریت سبز اجرا شود، گفت: برای 
دانشگاه  ها دستورالعمل ویژه وجود دارد تا 
مدیریت انرژی، آب، پسماند و تفکیک از 

مبدا انجام شود.
اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  معاون 
دستاورد  الکترونیک  دولت  اجرای 
دستگاه  که  است  یازدهم  دولت  بزرگ 
 های اجرایی به ویژه دانشگاه  ها باید در 
اجرایی کردن آن پیشگام باشند، افزود: 
سبز  دانشگاه  جشنواره  اولین  امسال 
تحقیقات  علوم،  وزارت  همکاری  با 
می  رود  امید  و  شد  اجرا  فناوری  و 
این  در  نیز  اردبیل  استان  دانشگاه  های 
زمینه فعال شده و دستاوردهای خوبی 

داشته باشند.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 

نخبه و دو نفر از اعضای هیات علمی 
به پیشنهاد مدیرگروه تشکیل می شود.

تشکیل                                          باید  اینکه  بیان  با  زیست 
و  اساتید  و  دانشجویی  های  تشکل  
ها  دانشگاه   در  نوآوری  ها  از  حمایت 
محیط  حوزه  گفت:  گیرد،  قرار  مدنظر 
فناوری  های  به  توجه  لحاظ  از  زیست 
چراکه  است؛  مهمی  بسیار  حوزه  نوین 
دانشگاه  های ما  می  توانند از این بابت 
مبدا تحول باشند و راهکارهای آنها برای 

کشور راهگشا باشد.
از             حمایت  برای  اینکه  بیان  با  وی 
فناوری  های سبز در قالب استارت  آپ  های 
سبز آمادگی داریم، افزود: بحث اقتصاد سبز 
نیز در دانشگاه  ها باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه 
امروز اقتصاد دنیا به سمت اقتصادی می  رود 

که اقتصاد دوار باشد.
با  مبارزه  برای  اینکه  بیان  با  ابتکار 
از صندوق  اعتباراتی  غبار  پدیده گرد و 
توسعه ملی پیش  بینی شده است، گفت: 
محیط زیست مساله  ای فرابخشی و ملی 
بوده و مشارکت مردم در این عرصه بسیار 

کلیدی است.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
زیرساخت  ها در دولت یازدهم تقویت شده 
افزود: 14 الیحه در مجلس داریم  است، 
که تعدادی تصویب شده و تعدادی نیز در 

آستانه تصویب قرار دارد.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
تعیین  در  مشارکت  بر  تاکید  با  زیست 
اسالمی  شوراهای  انتخابات  سرنوشت 
مدیریت  کرد:  تصریح  روستا،  و  شهر 
و  است  مهم  بسیار  روستایی  و  شهری 
در این راستا باید افراد توانمند و آماده 

فداکاری را انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته 
در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

وی اظهارامیدواری کرد: در انتخابات 
ریاست جمهوری نیز که مظهر کامل مردم  
ساالری دینی است، بتوانیم در استان و کشور 
انتخاباتی سالم، آزاد و پرشوری داشته باشیم 
و مردم از حق خود برای تعیین سرنوشت و 
سلیقه مورد نظر برای اداره کشور پای صحنه 

بیایند.
دکتر مجید خدابخش استاندار اردبیل 
گفتگوی  نشست  هفته  هر  اینکه  بیان  با 
های  دانشگاه   اساتید  با حضور  اجتماعی 
استان اردبیل برگزار می  شود، گفت: در این 
جلسات نقش دانشگاه  ها در تحقق شعار 

سال مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: اعضای هیات علمی دانشگاه 
صورت  به  چه  و  فردی  صورت  به  چه 
دانشگاهی که بتوانند پیشنهاد کاربردی برای 
مشکالت استان داشته باشند، حاضریم هزینه 

این فکر و اندیشه را بپردازیم.
برای  اشتغال  ایجاد  به  خدابخش 
کرد  تاکید  دانشگاهی  فارغ  التحصیالن 
صنایع  اقتصاد  راستا  این  در  افزود:  و 

غذایی از محورهای تعیین کننده است.
استاندار اردبیل از آمادگی همکاری همه  
جانبه دولت در خصوص صنایع تبدیلی، 
تکمیلی و بسته بندی با دانشگاه خبر داد و 
استان  شهرستان  هشت  در  کرد:  تصریح 
زعفران کاشته می  شود، ولی متاسفانه خام  

فروشی می  شود و برند نداریم.
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه جلسات هم 
 اندیشی با اساتید توسط استاندار هر هفته 
برگزار می  شود، اظهارامیدواری کرد: بتوانیم 
در کنار هم و در جهت تحقق آرمان  های 
بهبود و پاسداری از محیط زیست کوشا 

باشیم.
وی افزود: به زودی طرح دانشگاه سبز 
برای به حداقل رساندن آسیب به محیط 
زیست، مهندسی نوین تغذیه و پذیرایی و 
برخورد با زباله در دانشگاه محقق اردبیلی 

اجرا خواهد شد.
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
نمایندگی  نهاد  مسئول  مدبر  اله  سیف 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
می  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی 
و  کشاورزی  دانشکده  سه  برای  شود 
منابع طبیعی، علوم و فنی مهندسی یک 
استان  گفت:  شود،  ساخته  تولید  سوله 
کشت  برای  را  پتانسیل  بهترین  اردبیل 
بافت گیاهان دارویی دارد و در این راستا 
می توانیم با برند محقق به نقاط مختلف 

کشور نهال صادر کنیم.
گفتنی است در این نشست تعدادی از 
اساتید دانشگاه های استان نیز به ارائه نقطه 
نظرات خود پیرامون موضوعات مرتبط با 

محیط زیست پرداختند.

این  در  افزود:  شد،  خواهد  مستقر 
کمیته پژوهشگران و فارغ التحصیالن 
نخبه شناسایی و جذب فعالیت های 
پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 

می شوند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
انجمن های  اردبیلی تشکیل  محقق 
مخترعین و مبتکرین و ترغیب و تشویق 
افراد نخبه به انجام                      فعالیت 
های پژوهشی را از اهداف تشکیل این 
کمیته عنوان و تصریح کرد: این افراد 
و  پردازی  ایده  گسترش  راستای  در 
انجام پژوهش های بنیادین و کاربردی 

شناسایی خواهند شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:

دانشگاه محقق اردبیلی 
هر سال به یک نفر نشان نخبگی 

اهدا می کند 
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: این دانشگاه هر سال به یک نفر نشان نخبگی اهدا 

خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، صادقی 
در مراسم بزرگداشت مقام معلم گفت: در هیات رئیسه 
دانشگاه تصویب شده است که هر سال یک نخبه از استان 
اردبیل شناسایی و از طرف دانشگاه به او نشان نخبگی اهدا 

شود.
وی با اشاره به اینکه این افراد باید در حوزه های علمی 
یا اجرایی یا فرهنگی یا غیره باشد، تصریح کرد: طبق مصوبه 
این فرد باید دارای سه ویژگی نخبگی، متولد استان و خادم 

کشور بوده باشد.
صادقی با اشاره به روند رو به رشد دانشگاه محقق 
اردبیلی اظهار کرد: سال 2013 تعداد مقاالت ISI چاپ 
شده توسط اساتید دانشگاه 144 مقاله بود که این تعداد 
در سال 2016 به 299 مقاله افزایش یافته که رشد 107 

درصدی نشان می دهد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: تعداد مقاالت 
چاپ شده در سال 2016 توسط اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی نسبت به سال 2015 تقریبا 52 درصد افزایش یافته 

است.
وی با اشاره به طرح های بین سازمانی منعقد شده 
بین دانشگاه محقق اردبیلی و ادارات گفت: سال 89 حدود 
128 میلیون تومان طرح بین سازمانی توسط دانشگاه محقق 
اردبیلی منعقد شده بوده است که این مبلغ در سال 95 به 

900 میلیون تومان افزایش یافته است.
صادقی با بیان اینکه پروفسور توکلی منشا خدمات 
بسیاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه 
تربیت مدرس بوده است، اظهار کرد: قدردانی از اساتید جزو 
وظایف ما محسوب می شود و باید این کار را سرلوحه کار 

خود قرار دهیم.
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیف اله مدبر مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: از امام حسین)ع( می توان استکبارستیزی آموخت 

چرا که امام همیشه در مسیر استکبارستیزی حرکت کرد.
وی با بیان اینکه امام حسین)ع( زمان را می شناخت و 
متناسب با زمان حرکت می کرد، اظهار کرد: اساتید باید برای 

بصیرت افزایی دانشجویان تالش کنند.
مدبر با اشاره به اینکه از حضرت ابوالفضل)ع( می توان 
درس والیت مداری گرفت، ادامه داد: حضرت ابوالفضل)ع( 
در دو راهی مال و منال دنیوی و سخت ترین شرایط زندگی 
بود اما در این دو راهی از مسیر والیت مداری خارج نشد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: از امام سجاد)ع( عطوفت و مهربانی 
را می توان درس گرفت چرا که حضرت با انسان های 

چموش و نادان با نرمش و مالیمت برخورد کرد.
یادآور می شود دکتر تیمور توکلی متولد 1316 در 
هشتجین بوده و لیسانس ماشین های کشاورزی از دانشگاه 
تهران، فوق لیسانس مکانیک کاربردی و دکتری انتشار 
حرارت در موتورهای درونسوز از دانشکده علوم پاریس 

ششم فرانسه و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است.
در این مراسم با اهدای لوح و جوایزی از پروفسور 
عنوان  به  قربانی  بهزاد  و  علمی  نخبه  عنوان  به  توکلی 
پژوهشگر برتر حوزه حقوقی مالی فصلنامه تخصصی 

ذیحساب تجلیل شد.

دانشگاه ها در زمینه حفاظت محیط زیست نقش راهبردی و کلیدی دارند

تشکیل کمیته تشخیص نخبگی در دانشگاه محقق اردبیلی

قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
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اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی با حضور 
مهمانان کشوری و استانی در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
المللی  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
علمی  دبیر  نریمانی  محمد  پروفسور  دانشگاه، 
همایش و قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
را  اجتماعی  مقام معظم رهبری چند آسیب  گفت: 
به عنوان آسیب های اولویت دار مطرح کرده است 
راستای  در  دولتی  غیر  های  سازمان  و  ادارات  که 

این آسیب ها گام های موثری برداشته اند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های  آسیب  زمینه  در  را  مختلفی  های  برنامه 
اجتماعی اجرا کرده است، تصریح کرد: راه اندازی 
کتابخانه تخصصی آسیب های اجتماعی در دانشگاه، 
برگزاری دوره های آموزشی و حمایت از پایان نامه های 
دانشجویی از جمله برنامه های دانشگاه محقق اردبیلی در 

این زمینه بوده است.
وی با بیان اینکه هیچ مطالعه میدانی بدون مطالعه 
اسنادی نمی تواند پایه علمی و تئوریک داشته باشد، ادامه 
داد: با آموزش مهارت های اجتماعی و ارتقای سطح 
هوش اجتماعی و معنوی تا حدود زیادی می توان از 

آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد.
نریمانی با اشاره به اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
ارتباط علمی با جامعه را حفظ و تقویت کرده است، 
افزود: چند روز پیش مرکز تندرستی و سالمت دانشگاه 
را راه اندازی کردیم که عالوه بر کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه، مردم عادی هم می توانند از خدمات مختلف 
این مرکز استفاده کنند که این یکی از راه های حفظ 

ارتباط علمی دانشگاه با جامعه است.
دبیر علمی اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی 
اضافه کرد: دو بار مهلت ارسال مقاله به این همایش را 
تمدید کردیم و در این مدت 604 مقاله به دبیرخانه 
آن  مقاله   500 نزدیک  که  بود  شده  ارسال  همایش 
به صورت  مقاله   20 تعداد  این  از  و  شدند  پذیرفته 
معرض  در  پوستر  به صورت  بقیه  و  ارائه  سخنرانی 

نمایش قرار می گیرد.
سرهنگ رحیم سروری جانشین فرماندهی نیروی 
انتظامی استان اردبیل گفت: امروز نیروی انتظامی به 
یک نهاد دانش محور تبدیل شده است و اقتدار واقعی 

نیروی انتظامی در دانایی و دانش محوری آن است.
وی افزود: با ایجاد ساختارهایی مانند راه اندازی 
و  جذب  برای  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاونت 
مشارکت حداکثری مردمی در زمینه مسئله اجتماعی 

تالش و برنامه ریزی کرده ایم.
سروری با اشاره به اینکه امنیت یک مقوله همگانی 
و فرابخشی است، تصریح کرد: دفتر تحقیقات نیروی 
انتظامی ایجاد تعامل با مراکز علمی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
اردبیل  استان  انتظامی  نیروی  فرماندهی  جانشین 
باید  اجتماعی  های  آسیب  حل  برای  کرد:  اضافه 
راهکارهای فرهنگی و اجتماعی را مورد استفاده قرار 

داد و کار پلیسی آخرین اقدام در این زمینه است.
پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  خدادادی  یوسف 
گفت:  اردبیل  استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از 
آسیب های اجتماعی اموری هستند که نظم عمومی 
را  جامعه  هنجارهای  و  زنند  می  هم  به  را  جامعه 

مخدوش می کنند.
از  گذشته  های  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
آسیب های اجتماعی غفلت شده است، ادامه داد: 
های  آسیب  امروز  که  شده  باعث  غفلت  همین 

اجتماعی عمیق، وسیع و شایع شده باشد.
علیرغم سنتی،  اردبیل  استان  داد:  ادامه  خدادادی 
مذهبی و تاریخی بودن نتوانسته از این آسیب ها در 
امان بماند و آسیب های مختلفی در این استان وجود 

دارد.
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قدم  اولین  کرد:  اضافه  اردبیل  استان  کل  دادگستری 
در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی اصالح سیستم 

اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذار است؛ چرا که 
اقتصاد با آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد و 
استان اردبیل در زمینه جذب سرمایه گذار بسیار عقب 

مانده است.
وی تصریح کرد: اصالح سیستم آموزشی کشور، 
نقش خانواده، استفاده از نهادهای مدنی، نقش رسانه ها 
و به خصوص صدا و سیما و نقش نهادهای مذهبی در 

کاهش آسیب های اجتماعی انکار ناپذیر است.
و  اجتماعی  معاون  الفت  باقر  محمد  دکتر 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: پدیده جرم 
تاثیر مستقیمی در وقوع آسیب های اجتماعی دارد و 
ارتکاب  در  مستقیمی  اثر  هم  اجتماعی  های  آسیب 

رفتارهای مجرمانه دارد.
اجتماعی  آسیب های  و  اینکه جرم  بیان  با  وی 
می توانند علت و معلوم هم باشند، ادامه داد: انسان 
با همنوع ممکن است که دچار  در برقراری ارتباط 

انحراف از ارزش ها شود.
الفت با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در کشور 
از زمان حمله مغول به کشور شتاب گرفته است، افزود: 
قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند در زمینه آسیب های 

اجتماعی کارهای تاثیرگذار انجام دهد.
قوه  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
مدیران  بین  در  ایجاد حساسیت  کرد:  اضافه  قضائیه 
کشور در زمینه آسیب های اجتماعی اولین گام برای 
کاهش این آسیب ها است که این کار از پنج سال پیش 

آغاز شده است.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  نصیری  ناصر  مهندس 
اجتماعی استانداری اردبیل گفت: بحث آسیب های 
اجتماعی، بحث وسیع و دامنه داری است به همین دلیل 

کار در این زمینه سخت است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری مراکز علمی 
و دستگاه های اجرایی اظهار کرد: مقام معظم رهبری 
های  آسیب  عنوان  به  را  ها  آسیب  از  مورد  چهار 
اولویت دار مطرح کرده است که باید در این مسیر 

حرکت کرد.
نصیری با اشاره به اینکه تاثیر سیاست و اقتصاد بر 
مسائل اجتماعی غیر قابل انکار است، اضافه کرد: بر این 
باور هستم که ریشه اصلی بسیاری از مصائب کشور در 

کمرنگ شدن صداقت است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل 
ادامه داد: سیاست های اجرایی کشور در زمینه آسیب های 
اجتماعی بر اساس منویات مقام معظم رهبری تدوین شده 

است.
نصیری با بیان اینکه دولت در سال های اخیر سند 
تقسیم کار ملی را تنظیم کرده است، افزود: طبق این 
سند وظائف دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با 

آسیب های اجتماعی مشخص شده است.

امور  معاون  فرید  مسعودی  اله  حبیب  دکتر 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی 
های  آسیب  از  پیشگیری  بحث  در  مهم  مباحث  از 
اجتماعی توجه به کودکان است، تصریح کرد: دولت ها                          
می بایست برای رشد و نمو ابتدایی کودکی و ایجاد 
زمینه های مناسب برای ارتقای سالمت کودکان در 

تمامی زمینه ها، سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه باید روی توانمندی مغزی کودکان 
سرمایه گذاری شود، افزود: این سرمایه گذاری سبب 
رشد فردی کودکان می شود و آنها در برخورد با مسائل 

اجتماعی تصمیم درستی می گیرند.
مسعودی فرید با بیان اینکه راه اندازی اورژانس 
اجتماعی یکی از بهترین اقدامات در زمینه آسیب های 
اجتماعی است، افزود: در سالجاری اورژانس اجتماعی 
در 140 شهر کشور راه اندازی می شود که سه شهر آن 

در استان اردبیل قرار دارند.
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیف اله مدبر 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به توجه دین به مسائل اجتماعی 
گفت: دین مبین اسالم در زمینه مسائل اجتماعی آنقدر 
زیبا مطرح شده است که هیچ قانونی نمی تواند هم 

سطح دین باشد.
قوانین  تدوین  برای  دین  تالش  به  اشاره  با  وی 
خودتربیتی ادامه داد: دین مبین اسالم، احکام پنجگانه 
یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح را طوری 
تدوین کرده است که حدود و چارچوب های رفتاری 

و گفتاری انسان را با جزئیات تبیین کرده است.
مدبر با اشاره به اینکه اگر در جامعه دین حاکم 
باشد، باید در آن جامعه فقر از بین رود، اظهار کرد: دین 
در زمینه های اقتصادی و اجتماعی مسائل را به خوبی 

مشخص کرده است.
دکتر محمد خیراندیش کارآفرین در زمینه نقش 
فضای کسب و کار در کاهش آسیب های اجتماعی 
مسائل  از  ناشی  اجتماعی  های  آسیب  ریشه  گفت: 

اجتماعی است.
وی با بیان اینکه بیکاری منجر به فقر و مهاجرت 
منجر به حاشیه نشینی می شود، اضافه کرد: مسائل 
اجتماعی به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم بندی 

شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
خیر اندیش با بیان اینکه چهار راهکار برای آسیب های 
اجتماعی داریم، افزود: مطالعات جامعه شناسی، آموزش 
مهارت های اجتماعی، رفع بیکاری و تربیت اسالمی چهار 
راهکار پیشنهادی ما در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی 

است.
اهدای  با  همایش  این  پایان  در  شود  می  یادآور 
جوایزی از نهادهای مشارکت کننده در این همایش و 

صاحبان ایده های برتر تجلیل شد.

برگزاری اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی 
در دانشگاه محقق اردبیلی

توافق دانشگاه محقق 
اردبیلی و کمیته امداد 

امام خمینی)ره( 
جهت اختصاص عایدات 
صندوق های صدقه برای 
دانشجویان نیازمند دانشگاه 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی از 
توافق دانشگاه محقق اردبیلی و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
برای  صدقه  های  صندوق  عایدات  اختصاص  جهت 

دانشجویان نیازمند دانشگاه خبر داد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی در گفتگو با روابط عمومی و 
بین الملل دانشگاه با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
در راستای رفع مشکالت مالی دانشگاهیان قدم های 
موثری برداشته است، گفت: صندوق کمک بالعوض 
به دانشجویان دانشگاه در سالجاری 500 درصد افزایش 

بودجه داشته است.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته 395 فقره وام 
بالعوض و 71 فقره وام قرض الحسنه به میزان 50 میلیون 
تومان به دانشجویان نیازمند پرداخت شده است، افزود: 
از سوی دیگر طبق توافق با کمیته امداد امام خمینی)ره( 
حدود 70 صندوق توسط دانشگاه محقق اردبیلی دریافت 
شده است و تمامی عایدات این صندوق ها صرفاً برای 

نیازمندان دانشگاه اختصاص خواهد یافت.
فنی اصل با بیان اینکه بر هر هفت صندوق یک نفر 
مسئول انتخاب شده است، ادامه داد: این صندوق ها ماهانه 
آن  در  موجود  مبلغ  و  باز شده  مسئول صندوق  توسط 
صورتجلسه شده و توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی 
به حساب صندوق کمک بالعوض به دانشجویان واریز 

خواهد شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
از همکاران خواست تا در این امر خداپسندانه و خیر 

همکاری نمایند.

جشن روز معماری در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد 

جشن روز معماری با حضور دانشجویان، اساتید و 
مهمانان کشوری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، در 
این مراسم دکتر وحید وزیری ناظر انجمن علمی معماری 
اولین  گذشته  سال  در  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
برای  برگزار کردیم و  را  المللی معماری  بین  همایش 

برگزاری برنامه های دیگر هم آماده همکاری هستیم.
وی با بیان اینکه هدف ما اعتال و ارتقای معماری شهر 
 NGO و استان است، تصریح کرد: از هر نوع همکاری با
استقبال کرده و آماده میزبانی از برنامه ها متعددی در این 

حوزه هستیم.
وزیری با اشاره به اهمیت علم معماری تصریح کرد: 
علم معماری ترکیبی از علوم مختلف است به همین دلیل 

این علم جایگاه خاص خود را دارد.
ایران،  معماری  مرکز  مسئول  شود  می  یادآور 
برگزاری پرسش و پاسخ و اهدای جایزه به حضار بر 

اساس قرعه کشی از دیگر برنامه های این مراسم بود.
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ادامه از صفحه اول
خدابخش گفت: در مدت سه و نیم 
سال گذشته مایل بودیم از اعضای هیات 
علمی دانشگاه های معتبر در مدیریت 
دستگاه های اجرایی استفاده کنیم، ولی 
ترجیح  ها  وزارتخانه  برخی  متاسفانه 
می دهند از نیروهای خودشان استفاده 

نمایند.
وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید نقش 
اصلی و عملی خود را در راستای شعار 
رود  می  انتظار  افزود:  نمایند،  ایفا  سال 
اساتید رشته مدیریت، کلینیک مدیریتی 
برای رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی 

ایجاد کنند.
استان  اینکه  بیان  با  اردبیل  استاندار 
اردبیل در راستای گردشگری و کشاورزی 
ظرفیت های فراوانی دارد، تاکید کرد: اگر 
به دنبال گردشگری هستیم، گردشگری 
مفهوم اقتصادی دارد که باید به دنبال آن 

باشیم.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 

دومین همایش ملی تازه های پژوهش 
در علوم ورزشی ویژه مسابقات قهرمانی 
والیبال امیدهای آسیا به میزبانی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
و                            عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه، پروفسور گودرز صادقی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
از  در هوش حرکتی  اردبیل  استان  مردم 
سردمداران کشور هستند، گفت: به همین 
دلیل برای گسترش رشته های علوم ورزشی 
برنامه ریزی کرده و این رشته ها را گسترش 

دادیم.
وی با اشاره به اهمیت رشته های علوم 
ورزشی در دانشگاه محقق اردبیلی و توجه 
به آن رشته ها ادامه داد: سه سال پیش در 
رشته های علوم ورزشی تنها پنج استادیار و 
دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی بودند اما با توجه به سیاست مدیریتی 
ما برای اولویت دار کردن این رشته ها، امروز 
17 نفر عضو هیات علمی در رشته های 
علوم ورزشی داریم که سه نفر آنها دارای 
مرتبه علمی استاد تمام و پنج نفر از آنها نیز 

خانم هستند.
صادقی با بیان اینکه چند سال پیش 
اردبیل  استان  دوست  ورزش  دختران 
برای تحصیل در رشته های علوم ورزشی 
مجبور بودند که در استان های دیگر یا در 
مراکز غیر دولتی با کیفیت پایین مشغول 
تحصیل شوند، ادامه داد: امروز با جذب 
اعضای هیات علمی خانم، دیگر دختران 
ورزشکار و ورزش دوست استان اجباری 
به تحصیل در استان های دیگر یا مراکز 

غیردولتی ندارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
ما به تربیت بدنی به عنوان یک مزیت نسبی 
نگاه می کنیم چرا که استان اردبیل، استان علی 
دایی ها، فرضی زاده ها، انوشیروانی ها،                                                             
آینده  در  که  است  غیره  و  ها  رضازاده 
نزدیک دو نفر از این چهره های ورزشی 
که دانشجوی دکتری هستند، به عضویت 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در 
می آیند تا تعداد اعضای هیات علمی 
این دانشگاه در رشته های علوم ورزشی 

به 19 نفر برسد.

دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه این 
جلسات به طور منظم روزهای شنبه در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود، 
گفت: در این جلسات اساتید نظرات و 
راهکارهای خود را پیرامون مسائل توسعه 

ای استان بیان می کنند.
معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه در این نشست ها ارتباط 
استان  اجرایی  مقام  ترین  عالی  مستقیم 
امید                                                                            گفت:  شود،  می  برقرار  اساتید  با 
با  ها  نشست  سلسله  این  در  رود  می 
به  گذاشتن  وقت  و  بررسی  مطالعه، 
خروجی مطلوبی دست یابیم و تالش می 
کنیم این نشست ها رفته رفته تخصصی تر 

و عمیق تر شوند.
وی با اشاره به فعالیت مرکز کارآفرینی 
و ارتباط با جامعه دانشگاه محقق اردبیلی، 
افزود: همه ساله توانمندی های علمی و 
پژوهشی دانشگاه برای توسعه همکاری 
علمی به سازمان ها ارسال می شود و در 

معاون  احمدی  عبدالحمید  دکتر 
وزارت  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی، 
اردبیل  استان  گفت:  جوانان  و  ورزش 
برای دریافت میزبانی مسابقات والیبال 
امیدهای آسیا زحمات زیادی کشید و 
تالش های همه جانبه مسئوالن استان 
و هماهنگی مدیریتی برای دریافت این 

میزبانی قابل تقدیر بود.
همایش  این  اینکه  بیان  با  وی 
با  رابطه  در  اندیشی  هم  برای  فرصتی 
ادامه  است،  ورزشی  علوم  در  پژوهش 
داد: این همایش فرصتی برای استفاده از 
نظرات و یافته های علمی دانشمندان و 

پژوهشگران ایجاد می کند.
احمدی با اشاره به اینکه در چهار 
سال گذشته با نگاه عقالنی و مدبرانه، 
بسترسازی هایی برای گسترش ورزش 
در  افزود:  است،  انجام شده  در جامعه 
به  توجه  همگانی  های  ورزش  حوزه 
زیرساخت ها و ایجاد آنها سبب رشد 
کمی بسیار باالیی نسبت به دوره های 

قبل شده است.
با                کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
میان مدت  و  کوتاه  های  ریزی  برنامه 
و با آگاهی بخشی و فرهنگسازی بتوان 
در  مردم  درصدی  مشارکت 50  زمینه 

ورزش های همگانی را فراهم کرد.

همین راستا سال گذشته 27 میلیارد ریال 
طرح بین سازمانی با دستگاه های اجرایی 

منعقد شده است.
پژوهش  اینکه  بر  تاکید  با  نریمانی 
نباید صرفاً تحقیقی باشد، بلکه باید وارد 
فاز عملیاتی و اجرایی شود، تصریح کرد: 
هر ماه بازدیدهایی از واحدهای صنعتی و 
تولیدی انجام می شود و در همین راستا 
تولیدی و صنعتی  از واحدهای  تاکنون 
سبالن پارچه، آرتاپالست، آرتاویل تایر، 
قارچ سبالن و غیره بازدید انجام گرفته 

است.
فناوری  و  پژوهش  معاون 
اینکه                                                                          بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
همایش هایی که در سطح دانشگاه برگزار 
می شود، یک محور آن دستگاه های اجرایی 
حوزه  در  کرد:  اظهارامیدواری  هستند، 
مسائل اجتماعی و زیست محیطی بتوانیم                                                                 
همایش ها را جهت بدهیم و قطعا خروجی 

این همایش ها مطلوب خواهد بود.
پژوهشگران  از  گفت:  نریمانی 

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی 
وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: در 
رابطه با ورزش بانوان هم دولت تدبیر و 
امید راه های جدیدی باز کرد و گشایش 
در این مورد سبب شد که امروز بانوان برای 
اولین بار در تاریخ مدال المپیک کسب کرده 

و برای بانوان و کشور افتخارآفرینی کنند.
احمدی با اشاره به اینکه دولت تدبیر 
و امید به دنبال رسیدن به قهرمانی های 
پایدار در ورزش است، افزود: قهرمانی ها 
نباید نوسانی باشد بلکه باید با برنامه ریزی، 
ورزشکاران جدید را جایگزین قهرمانی 

کرد که از میادین خداحافظی کرده اند.

مهندس ناصر نصیری معاون سیاسی 
و امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه اهمیت 
ورزش برای عادی ترین افراد جامعه هم 
ملموس است، تصریح کرد: انسان نیازمند 
حرکت در مسیر سعادت و سعادتمندی 
است و ورزش کردن انسان را در این مسیر 

قرار می دهد.
اینکه وضعیت جسمی  بیان  با  وی 
مناسب موجب تقویت و تعالی روحی 
افراد می شود، ادامه داد: ورزش موجب 
ایجاد نشاط در فرد می شود و انسان با 
نشاط هم می تواند برنامه ریز خوبی برای 

خود و جامعه باشد.
برای  انسان  اینکه  بیان  با  نصیری 

انتظار می رود در کنار تولید مقاالت 
و  مسائل  حل  در  پژوهشی  علمی 
اثرگذار  نیز  اجتماعی  مشکالت 

باشند.
پروفسور مهرداد محرم زاده معاون 
دانشگاه  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
اردبیل  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق 
میزبان شایسته ای برای مسابقات والیبال 
سایه  در  افزود:  بود،  آسیا  امیدهای 
میزبانی این رویداد ورزشی، سالن های 
استاندارد و ارزشمند برای استان اردبیل 

بدست آمد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه فضای 
قابل توجه و آب و هوای فوق العاده ای 
در استان اردبیل وجود دارد، تصریح کرد: 
با این ویژگی ها استان اردبیل می تواند 
متقاضی میزبانی رویدادهای دیگر ورزشی 

باشد.
از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنی 
اساتید به ارائه دیدگاه ها و راهکارهای 

خود پیرامون توسعه استان پرداختند.

خلق  افسردگی  و  عبوسی  غمگینی، 
نشده است، ادامه داد: افسردگی بر جامعه 
تحمیل شده است و باید برای مقابله با این 
افسردگی برنامه ریزی کرد چرا که جامعه 

به نشاط و شادی هم نیاز دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل 
با اشاره به اینکه فعالیت های ورزشی در 
روابط بین المللی کشورها تاثیرگذار است، 
سفیران  ورزشی،  قهرمانان  کرد:  اظهار 

فرهنگی کشور در دنیا هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و 
امید به دنبال تقویت نشاط در جامعه است، 
روابط                   گسترش  دنبال  به  دولت  گفت: 

بین المللی و احیای اخالق است.
نماینده  درخشنده  مسعود  دکتر 
کنفدراسیون والیبال آسیا با بیان اینکه عدم 
حضور بانوان در ورزشگاه ها نمره منفی 
ورزشی                  مسابقات  میزبانی  دریافت  در 
ابراز  شود،  می  محسوب  المللی  بین 
امیدواری کرد: ورود و حضور بانوان در 
مسابقات ورزشی فراهم شود تا ایران در 
زمان دریافت میزبانی مسابقات بین المللی 

دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته 
ایران بعد از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و 
چین به دنبال مقام چهارم در والیبال بود، افزود: 
امروز والیبال ایران نه تنها در آسیا بلکه در دنیا 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.
درخشنده با اشاره به اینکه فدراسیون 
والیبال به دنبال استقالل مالی است، ادامه 
والیبال  فدراسیون  خاطر  همین  به  داد: 
از  بعد  و  بود  اسپانسر  جذب  دنبال  به 
موفقیت های سال های اخیر توانسته است 

اسپانسرهای قوی جذب کند.
یادآور می شود در پایان این مراسم با 
اهدای تندیس و لوح از دکتر عبدالحمید 
دکتر  درخشنده،  مسعود  دکتر  احمدی، 
ایوب بهتاج، پروفسور فرهاد رحمانی نیا، 
پروفسور مهرداد محرم زاده، خوان سیچلو 
سرمربی تیم ملی والیبال امید ایران، مسعود 
هوشمندی، سید محمد رضا هاشمی، کریم                      
حاجی زاده و مدیر مجتمع قهوه سویی به 
خاطر تالش در گسترش ورزش و از سه 

مقاله برتر تجلیل شد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
»مسیر تعالی فردی و سازمانی 
در کسب و کار با سیستم های 
نوین مدیریتی« در دانشگاه 

محقق اردبیلی 
و  فردی  تعالی  »مسیر  آموزشی  کارگاه 
سازمانی در کسب و کار با سیستم های نوین 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  مدیریتی« 

شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مرکز  مدیر  داوری  مهدی  دکتر  دانشگاه، 
دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی  ارتباط 
اینکه  بیان  با  کارگاه  این  در  اردبیلی  محقق 
عنوان  به  سوم  نسل  های  دانشگاه  امروزه 
شوند،  می  شناخته  کارآفرین  های  دانشگاه 
بر  عالوه  کارآفرین  های  دانشگاه  گفت: 
پژوهشی،  و  آموزشی  مسائل  به  پرداختن 
و  دانش  مدیریت  که  هستند  هایی  ارگان 

دارند. بر عهده  را  توسعه جامعه 
در  بنیان  دانش  اقتصاد  اینکه  بیان  با  وی 
جامعه توسط دانشگاه های کارآفرین پی ریزی 
مراکز دانش  دانشگاه ها،  این  افزود:  می شود، 
بنیان و حلقه های اتصال بین ایده و محصول 

را توسعه می دهند.

داوری با اشاره به فعالیت های مرکز ارتباط 
محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی 
کارآفرینی  مبانی  درس  ارائه  گفت:  اردبیلی، 
اندازی  راه  کارشناسی،  مقطع  دانشجویان  به 
مرکز مشاوره کارآفرینی، برگزاری کارگاه های 
صندوق  رئیس  حضور  و  آموزشی  مختلف 
از  جمهوری  ریاست  فناوری  و  پژوهش 

مهمترین فعالیت های این مرکز بوده است.
و  جامعه  با  علمی  ارتباط  مرکز  مدیر 
اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی 
گردشگری  ویکند  آپ  استارت  برگزاری  به 
محقق  دانشگاه  در  گذشته  سال  ماه  بهمن  در 
استارت  این  برتر  های  ایده  گفت:  اردبیلی، 
دانشگاه  فناوری  مرکز رشد واحدهای  در  آپ 
برای  نیز  اجرایی  های  دستگاه  و  شده  مستقر 
اعالم  ها  ایده  این  کردن  کاربردی  و  هدایت 

آمادگی کرده اند.
گفتنی است در ادامه مهندس رضا بیگ زاده 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی در خصوص 
مسیر تعالی فردی و سازمانی در کسب و کار 
نقطه  ارائه  به  مدیریتی  نوین  های  سیستم  با 

نظرات خود پرداخت.

برگزاری دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

استاندار اردبیل:

دانشگاه ها باید نقش اصلی و عملی خود را در راستای شعار سال ایفا نمایند
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پایگاه  همت  به  مهدی  منتظران  بصیرتی  نشست 
االسالم  حجت  سخنرانی  و  دانشگاه  بسیج  مقاومت 

والمسلمین مدبر برگزار شد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  با حضور جمعی  منتظران ظهور  بصیرتی  نشست 
اساتید و کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با سخنرانی 
نهاد  مسئول  دکترمدبر  والمسلمین  االسالم  حجت 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
در مسجد این دانشگاه در رابطه با تبین شاخص ها و 

معیارهای انتخاب اصلح برگزار شد.
های  شاخص  تبیین  نشست ضمن  این  در  مدبر 
انتخاب اصلح به تبیین تعهد از ویژگی های فرد اصلح 
پرداخت و گفت: شخص مؤمن و متعهدی که در جامعه 
اسالمی به دنبال پذیرش مسئولیتی است نباید سازشکار 
باشد چونکه فرد سازشکار در حراست از دین خدا عاجز 

و ناتوان است.
وی طمع ورزی و رنگ پذیری را از جمله رذایلی 
دانست که فرد مسئولیت پذیر باید از آنها دور بوده و 
از انتخاب افرادی با چنین ویژگی هایی در پست های 

مختلف برحذر باشد.
 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی در نشست منتظران ظهور به تبیین خصایص 
و ویژگی های یک انتخاب اصلح پرداخت و گفت: همه 
باید در چارچوب قانون و با طی کردن معیار های خاص 

به انتخاب یک نفر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه دوران سنتی سپری شده و مالک و 
معیار برای انتخاب افراد اصلح تدوین شده است، گفت: 
این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود بطوریکه دیگر مردم 
نباید چشم و گوش بسته و تنها بر اساس شایعات زبانی 

دست به انتخاب فرد مورد نظر خود بزنند.
وی با بیان اینکه انتخاب امروز ما آینده را خواهد 
ساخت، گفت: نباید بگونه ای انتخاب کنیم که فردا نتوانیم 

جوابگوی فرزندان خود باشیم.
وی تصریح کرد: امروز ما وظیفه داریم تا در چارچوب 
قانون فردی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کنیم که فردا 
با حرکت های عاقالنه خود در چارچوب قواعد اسالم 

کشور را به سمت تعالی پیش ببرد.
راهنمای  چراغ  بعنوان  کریم  قران  ازمفاهیم  وی 
انتخاب اصلح نام برد و گفت: امروز انتخاب ما باید بر پایه 
تعقل،تفکر و تدبر صورت بگیرد تا فردای بهتری داشته 

باشیم.
وی از قانون بعنوان حاشیه امن نام برد و گفت: 
قانون ما به راحتی بدست نیامده بلکه برای استقرار آن 
خون بسیاری از جوانان مؤمن و انقالبی ما ریخته شده 

است.
وی با بیان اینکه پاسداری از قانون و عمل به آن 
وظیفه امروز همه ما است گفت: امروز تکلیف اساتید 
و دانشجویان بیش از بیش در حوزه روشنگری سنگین 
است چون که تبیین شاخص های انتخاب اصلح در 
چارچوب قانون از جمله وظایف قشر فرهیخته است.

وی با بیان اینکه خروجی انتخابات پیش رو باید منجر 
به فردی متعهد شود،گفت: متعهد کسی است که پای عهد 

خود بایستد و به آن عمل کند.
وی به ویژگی های شخص متعهد اشاره کرد و گفت: 
مهمترین ویژگی فرد متعهد در جامعه ما این است که تعهد 
وی از آموزه های اسالم سرچشمه گرفته شده باشد، به 
طوری که تعالیم اسالم را سر لوحه امور خود قرار داده  و 

برپایه آنها قول داده و عمل کند.
وی در ادامه سخنان خود به ویژگی های شخص 
متعهد از دیدگاه امام علی علیه السالم اشاره کرد و گفت: 
طبق احادیث برجای مانده از حضرت علی علیه السالم 
شخصی که می خواهد مسئولیتی را در اداره جامعه اسالمی 
برعهده بگیرد نباید سازشکار باشد چونکه فرد سازشکار 
به هیچ وجه نمی تواند از عهده پاسداری از ارزش های 

اسالم برآید
وی رنگ نپذیری و طمعکار نبودن را نیز از دیگر 
شاخصه های فرد مسئولیت پذیر عنوان کرد و گفت: 
آوردن  بدست  خاطر  به  کسی  که  دیدید  زمان  هر 
مسئولیتی پا روی دین و ارزش های آن می گذارد 
آن فرد ناالیق است چون که فردای انتخابات به اولین 
کسی که رحم نخواهد کرد خود فرد رأی دهنده به 

او خواهد بود.
وی با بیان اینکه فرد مسئولیت پذیر نباید رنگ پذیر 
باشد گفت: کسی که مدام در حال رنگ عوض کردن 
است فردا از اقامه دین خدا در جامعه عاجز خواهد 

شد.
مدبر با بیان اینکه طمعکار همواره به فکر منافع خود و 
اطرافیانش است گفت: چنین شخصی حاضر است برای 
بدست آوردن چند روز دنیا همه چیزش را از دست بدهد 
پس قطعا شایسته اداره جامعه اسالمی نیست چونکه منافع 
ملی را به خاطر خود خواهی های خود به خطر خواهد 

انداخت.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

محقق اردبیلی با بیان اینکه در فضایی که جامعه جهانی 
دارند،  ما  انتخاب  به  عالم چشم  مسلمانان  بخصوص 
انتخابات پیش روی ایران اسالمی را مسئله جهان اسالم 
توصیف کرد و گفت: انتخاب ما می تواند جامعه جهانی 
را نیز متحول کند چون که تمام اندیشمندان دنیا بر این 

ادعا معترفند.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که درد مردم را می فهمند 
انگشت شمار هستند و کسی هم که درد مردم را درک 
کرده باید در ریشه کن کردن فقر و فساد در جامعه عزم 

جدی داشته باشد و دل بسوزاند.
وی یکی دیگر از ویژگی های فرد اصلح اشاره کرد 
و گفت: فرد اصلح کسی است که عالوه بردرمان کردن 
آالم مردم به فکر پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور نیز 
باشد نه اینکه در توهمات توسعه دنیایی خود را غرق کند.
وی فرد اصلح را فردی عنوان کرد که به فکر اقشار 
مظلوم  و مستضعف جامعه بوده  و در اصالح اوضاع 

دنیوی و اخروی مردم بکوشد
وی نشاط را از جمله ویژگی های فرد اصلح عنوان 
کرد و گفت: وی باید در کنار حفظ اقتدار  و عزت کشور 
به صورت هوشمندانه ای بکوشد تا بار سنگین را به 

سرمنزل مقصود هدایت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود دشمنی استکبار 
با ملت ایران را یادآور شد و گفت: نظام سلطه در کشور ما 
بعد از پیروزی انقالب و صدور آن به جهان به دنبال اعتبار 
شکنی ملت ایران در جهان است تا بتواند به موقعیت قبلی 

خود بازگردد.
مدبر در پایان سخنان خود از عموم مردم به خصوص 
قشر فرهیخته دانشگاهی خواست تا معیار های انقالبی 
بودن مالک انتخاب خود در انتخابات پیش رو قرار بدهند 
چون که تنها فرد انقالبی می تواند کشور را به ساحل امن 
توأم با پیشرفت و عدالت رهنمون کند و باور های انقالب 
را که چیزی جز استقالل همه جانبه و آزادی نیست جامعه 

عمل بپوشاند.

برگزاری نشست بصیرتی منتظران مهدی در دانشگاه محقق اردبیلی  شورای هماهنگی فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های 

استان اردبیل برگزار شد 

شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه های استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل رئیس شورای هماهنگی فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل در این 
جلسه با بیان اینکه این نشست برای هماهنگی برنامه های 
دانشگاه ها برای انتخابات پیش رو است، گفت: وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص انتخابات به حرکت 

متعادل دانشگاه ها تاکید دارد.
وی با بیان اینکه دانشگاه ها اردیبهشت ماه روزهای 
پرکاری را دارند، افزود: در این روزها چهره های سیاسی 
مطرح کشوری نیز در دانشگاه ها حضور پیدا می کنند که 

باید برنامه ریزی ها به صورت دقیق صورت گیرد.
فنی اصل با بیان اینکه دانشگاه ها نباید از گروه و یا 
جناح خاصی طرفداری کنند، تصریح کرد: باید برای حضور 

حداکثری پای صندوق های رای تالش کنیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه بخشنامه های متعددی برای بحث انتخابات ابالغ 
شده است که باید مدنظر دانشگاه ها قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: در بحث انتخابات دانشگاه ها باید اثرگذاری باالیی 
داشته باشند؛ چراکه طبق فرموده امام خمینی)ره( دانشگاه ها 

کارخانه انسان سازی هستند.
برگزاری  از  باید  ها  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
تریبون های آزاد دانشجویی، مناظرات و کرسی های 
آزاداندیشی حمایت کنند، گفت: همچنین دانشگاه ها 
باید با تشکل های مجوزدار و حرکت کننده در راستای 

قانون با عدالت رفتار کنند.
عالی  معاضدی  کاظم  والمسلمین  االسالم  حجت 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: ماه 
شعبان فضائل بسیاری دارد که توجه به آن موجب سعادت 

انسان می شود.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در جلسه به ارائه 

نقطه نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.

کسب مقام سوم 
مسابقات بدمینتون کارکنان 

دانشگاه  های منطقه 3 کشور 
توسط تیم دانشگاه محقق اردبیلی 
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
از کسب مقام سوم مسابقات بدمینتون کارکنان دانشگاه  های 

منطقه3 کشور توسط تیم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
غالمرضا احمدزاده با بیان اینکه مسابقات بدمینتون کارکنان 
دانشگاه های منطقه3 کشور به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز با حضور کارکنان هفت دانشگاه برگزار شد، گفت: 
این مسابقات به صورت تیمی برگزار شد که در نهایت 
تیم کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی توانست مقام سوم را 

بدست آورد.
وی با بیان اینکه افشین ناصری، علی حضرتقلی زاده 
و بهزاد الوانی اعضای تیم کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 
در این دوره از مسابقات بودند، خاطرنشان کرد: در این 
دوره از مسابقات تیم کارکنان دانشگاه های تبریز، زنجان و 
محقق اردبیلی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود 

اختصاص دادند.

بدنی  تربیت  مدیران  نشست 
دانشگاه های منطقه  3 کشور به همراه 
در  بانوان  ورزش  مسئول  کارشناسان 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمرضا  دکتر  دانشگاه،  الملل  بین 
فوق  و  بدنی  تربیت  مدیر  احمدزاده 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  برنامه 
تشریح نتایج و مصوبات این نشست 
خصوص  در  نشست  این  در  گفت: 
تقویم مسابقات منطقه ای که انتخابی 
المپیاد دانشجویی نیز می باشد، بحث 
گردید و میزبانان هرکدام از رشته های 
ورزشی مشخص گردیدند. همچنین 
در خصوص زمان برگزاری مسابقات 

کارکنان نیز بحث و تبادل نظر گردید 
و میزبانان مسابقات ورزشی کارکنان 

خانم و آقا هم مشخص شدند.

افزود: در این جلسه مصوب  وی 
شد در رشته های تکواندو، دو و میدانی، 
تیراندازی با تفنگ و شنا برای دختران و 

رشته های تکواندو، تیراندازی با تفنگ، 
شنا، دو و میدانی و کشتی آزاد و فرنگی 
برای دانشجویان پسر مسابقات منطقه ای 

در نیمه اول سالجاری برگزار گردد.
همچنین  کرد:  اضافه  احمدزاده 
دانشگاه محقق اردبیلی در رشته تکواندو 
دختران و کشتی آزاد و فرنگی پسران 

میزبان مسابقات منطقه 3 انتخاب شد.
گفتنی است در این نشست مدیران 
تربیت بدنی دانشگاه های تبریز، ارومیه، 
زنجان، تحصیالت تکمیلی زنجان، هنر 
اسالمی تبریز، صنعتی سهند، صنعتی 
معلم  تربیت  مراغه،  بناب،  ارومیه، 
حضور  اردبیلی  محقق  و  آذربایجان 

داشتند.

نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه 3 کشور در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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چهارمین نشست گفتگوی اجتماعی 
استان با حضور استاندار و اساتید دانشگاه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  استان  های 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
استاندار  خدابخش  مجید  دکتر  دانشگاه، 
اردبیل در این نشست با بیان اینکه جلسات 
اساتید  حضور  با  مشترکی  تخصصی 
دانشگاهی و مراکز رشد برگزار می کنیم، 
گفت: امسال با توجه به اینکه مقام معظم 
برای  را  مقاومتی  اقتصاد  عنوان  رهبری 
دومین سال پیاپی برای شعار سال نامگذاری 
کرده اند، این جلسات را در موضوعات 
مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی؛ تولید-

اشتغال با جدیت تمام ادامه می دهیم.
جلسات  سلسله  این  افزود:  وی 
ظرفیت  از  استفاده  برای  شنبه  روزهای 
اساتید در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

خواهد شد.
خدابخش با بیان اینکه اردبیل به خاطر 
برخی مسائل در گذشته در بن بست قرار 
گرفته و صرفاً در بخش کشاورزی فعالیت 
کرده است، گفت: همچنین کشاورزی با 
تبدیل  کشاورزی خرد  به  باال  بهره وری 

شده است.
از  بعد  اینکه  بیان  با  اردبیل  استاندار 
انقالب اسالمی ایران، مسئوالن شهر عمدتًا 
به فکر عمران شهر بوده اند، ادامه داد: در حال 
حاضر کفایت توسعه استان قطعاً در بحث                                                             

سرمایه گذاری است.
رئیس شورای اداری استان اردبیل با 
طرح این سئوال که نقش دانشگاه های 
اقتصاد  شعار  شدن  اجرایی  برای  استان 
تاکید  چیست؟  تولید-اشتغال  مقاومتی؛ 
استان  یک  در  دانشگاه  استقرار  کرد: 
صرفاً آموزش و پرورش نیروی انسانی 
بخش  در  در گذشته  متاسفانه  و  نیست 
و  افزوده  ارزش  ثروت،  خلق  مهارت، 
ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل 
بهره  ها  دانشگاه  ظرفیت  از  دانشگاهی 

مطلوبی نبرده ایم.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
القرای  ام  در کشور  نباید  دین  گفت: 

جهان اسالم غریب باشد.
و                  عمومی  روابط  گزارش  به 
گودرز  پروفسور  دانشگاه،  الملل  بین 
مرکز  آغازین  روز  مراسم  در  صادقی 
این  بیان  با  دین  و  علم  مطالعات 
مدیون  علمی  رشد  گفت:  مطلب 
آزادی در مراکز علمی مانند مدارس و                                                        
مساله  این  باید  که  است  ها  دانشگاه 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
فضا  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
بیش  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  در 
تا به سواالت نسل  باز شود  از پیش 
داده  قدیمی  های  پاسخ  جوان،  های 

نشود.
صادقی با بیان اینکه مرکز مطالعات 
علم و دین به همت حجت االسالم و 
المسلمین دکتر سیف اله مدبر مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
اندازی  راه  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
و  ایجاد  برای  هم  ما  داد:  ادامه  شد، 

همین  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
منظور از دانشگاه محقق اردبیلی خواستیم 
صنایع  تبدیلی،  صنایع  های  رشته  تا 
تکمیلی و بسته بندی را راه اندازی کند؛ 
کشاورزی  در خدمت  تا صنعت  چراکه 
قرار نگیرد، نمی توانیم حلقه کشاورزی 

را تکمیل کنیم.
خدابخش با اشاره به نقش ویژه اساتید 
در تحقق شعار سال، گفت: تنها کارمندان 
اساسی  قانون  طبق  توانند  می  که  دولتی 
شرکت تاسیس کنند، اعضای هیات علمی 
فرصت  یک  این  و  هستند  ها  دانشگاه 

طالیی برای آنها است.
درس  ارائه  همچنین  اردبیل  استاندار 
بسیار  کار  را  دانشجویان  به  کارآفرینی 
ارزشمند و تاثیرگذاری از سوی دانشگاه 

محقق اردبیلی عنوان کرد.
کلینیک  ایجاد  ضرورت  به  وی 

مرکز  این  توسعه  و  رشد  به  کمک 
در  قطعا  و  ایم  گفته  لبیک  مطالعات 
کار  به  را  خود  توان  تمام  مسیر  این 

توسط      صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
راه  با  گفت:  و  کرد  تاکید  ها  دانشگاه 
اندازی این کلینیک ها می توان مشکالت 

واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کرد.
خدابخش تاکید کرد: اساتید دانشگاهی 
ارائه  کاربردی  صورت  به  توانند  می  که 
طریق نمایند، می توانیم با آنها قرارداد ببندیم 
و هزینه آنرا از محل اعتبارات استانی تامین 

مالی کنیم.
استاندار اردبیل با اشاره به میزبانی استان 
اردبیل برای مسابقات آسیایی والیبال، گفت: 
بعد از تهران، دومین استانی هستیم که دو 
سالن سرپوشیده در حد استانداردهای بین 
المللی داریم و با وجود این سالن ها در 
استان می توانیم میزبانی مسابقات رشته های 
بین  مختلف ورزشی را در سطح ملی و 

المللی به اردبیل بیاوریم.
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه 

می گیریم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
دین  و  علم  مطالعات  مرکز  افزود: 

محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه این نشست 
به پیشنهاد استاندار محترم با حضور اساتید 
دانشگاه های استان در خصوص مسائل 
اجتماعی برگزار می شود، گفت: در این 
نشست استاندار محترم در تماس مستقیم 
با اساتید قرار دارد و اساتید می تواند نقطه 
نظرات خود را پیرامون مسائل توسعه استان 

بیان کنند.
وی با بیان اینکه این نشست به منظور 
ارتباط و آشنایی بیشتر با توانمندی اساتید 
برگزار می شود، افزود: همچنین اساتید با 
مسائل و مشکالت موجود در استان آشنا 
ارائه می  راهکارهای عملی  و  می شوند 

نمایند.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  صادقی 
مطالعاتی  فرصت  ایجاد  برای  اردبیلی 
انجام  اقداماتی  صنعت  بخش  در 
با                                                              توانیم  می  کرد:  تصریح  داد،  خواهد 

مصوبه ای، اساتید دانشگاه یک یا دو روز 
دانشگاه در  به جای حضور در  در هفته 

واحدهای تولیدی و صنعتی حضور یابند.
مقام  قائم  نریمانی  محمد  پروفسور 
رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
مسائل  اینکه حل  بیان  با  اردبیلی  محقق 
تواند  می  پژوهشی  و  علمی  رویکرد  با 
تاثیرگذاری باالیی داشته باشد، گفت: اساتید 
نباید صرفا به ارائه مقاله و نظریه پردازی 
اکتفا کنند، بلکه باید به صورت عملیاتی 

پای کار بیایند.
وی از تالش برای گسترش فعالیت های 
مرکز محاسبات سریع دانشگاه محقق اردبیلی 
های  بخش  مشکالت  افزود:  و  داد  خبر 
صنعتی استان را می توانیم در قالب طرح های 

پژوهشی حل کنیم.
نریمانی با بیان اینکه گروه های علمی 
دانشگاهی می توانند برای حل مسائل و 
مشکالت در واحدهای تولیدی و صنعتی 
مستقر شوند، اظهارامیدواری کرد: خروجی 
دانشگاه ها نیز عینی تر شده و به سمت حل 

مشکالت جامعه پیش رود.
دکتر مرتضی ابراهیمی معاون آموزشی 
محقق  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
اردبیلی نیز با بیان اینکه تا زمانیکه در ذهن 
ما تغییر ایجاد نشود، نمی توانیم در محیط 
پیرامون خود تغییر ایجاد کنیم، افزود: ایجاد 
دانشگاه، مرکز آموزش عالی و رشته نیز یک 

اشل خاص دارد.
وی گفت: اگر دانشگاه را منشا درمان 
جامعه بدانیم، از دل همان دانشگاه، دارو 

تولید شده و بیمار درمان می شود.
منبع  دانشگاه  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
تولید علم و ایده و راهکار است، افزود: بر 
همین اساس دانشگاه باید شاکله و بخش 
مهمی از تصمیم گیری در استان و کشور 

باشد.
اساتید                                       ادامه  در  است  گفتنی 
دانشگاه  های مختلف استان به ارائه نقطه 
نظرات خود پیرامون توسعه استان بر محور 

اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال پرداختند.

توسعه  در  محوری  نقش  تواند  می 
این  و  باشد  داشته  منطقه  دینی 
مسئولین  همت  به  تواند  می  مساله 
محقق  ها  دانشگاه  اساتید  و  مرکز 

شود.
المسلمین دکتر  حجت االسالم و 
سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
و  مطالعات علم  مرکز  اردبیلی گفت: 
دین در دو بخش اساتید و دانشجویی 
محقق  دانشگاه  در  بار  اولین  برای 
اندازی  راه  کشور  سطح  در  اردبیلی 

شده است.
راه  کلی  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
دین،  و  علم  مطالعات  مرکز  اندازی 
-ایرانی  اسالمی  تمدن  نقشه  تدوین 
چهار  در  مرکز  این  داد:  ادامه  است، 
کشاورزی  پایه،  علوم  آموزشی  گروه 
و محیط زیست، علوم انسانی و گروه 

معماری فعالیت می کند.
مدبر با بیان اینکه علم نور است، 
شامل  تنها  مساله  این  کرد:  اضافه 
علم دین نمی شود بلکه شامل تمام 
تمامی  و  شود  می  دینی  های  علم 
باشند  دینی  علم  توانند،  می  ها  علم 
خدا  به  را  انسان  اینکه  بر  مشروط 

کند. نزدیک 
عضو  گلشنی  مهدی  پروفسور 
دانشگاه صنعتی شریف  علمی  هیات 
گفت: تقابل علم و دین در عالم اسالم 
و در دوران تمدن اسالمی مطرح نبوده 

و این مساله از واردات غرب است.
وی ادامه داد: دانشمندان مسلمان، 
تکلیف  از  بخشی  را  شان  علمی  کار 
دینی شان می دانستند و اصاًل مسأله 

تعارض هیچ وقت مطرح نبود.
دانشمندان  افزود:  گلشنی 
که  اند  بوده  باور  این  بر  مسلمان 
است  عبادت  نوعی  طبیعت  مطلعه 
و همین برداشت در اول علم جدید 

هم بوده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

دین نباید در ام القرای جهان اسالم غریب باشد

برگزاری چهارمین نشست گفتگوی اجتماعی استان در دانشگاه محقق اردبیلی
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اساتید  و  مدیران  معاونان،  رئیس، 
سومین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
با  استان  اجتماعی  گفتگوی  نشست 

حضور استاندار اردبیل شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر مجید خدابخش استاندار 
اردبیل در این نشست با اشاره به شعار 
اقتصاد مقاومتی؛ تولید- سال مبنی بر 
اشتغال، گفت: اساتید دانشگاه ها باید در 
راستای تولید و اشتغال در استان اردبیل 

نقش آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه اساتید دانشگاه تنها 
گروهی هستند که طبق قانون اساسی 
شرکت  تاسیس  به  اقدام  توانند  می 
دولت                                                                     راستا  در همین  افزود:  نمایند، 
کردن  فراهم  و  تامین  وظیفه  نیز 

زیرساخت ها را بر عهده دارد.
خدابخش با بیان اینکه با اشاره به 
نقش کلیدی رشته مدیریت در عصر 
حاضر، تصریح کرد: پیشنهاد می شود 
در این رشته، کلینیکی در دانشگاه محقق 
اردبیلی و سایر دانشگاه های استان ایجاد 
تولیدی  واحدهای  تا مشکالت  شود، 

برطرف شود.
استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر فضا برای گام برداشتن در 
راستای حمایت از تولید داخلی فراهم 
است، افزود: انتظار می رود دانشگاه ها 
در مقوله هایی که ظرفیت آن در استان 
وجود دارد و حتی در برخی مقوله ها 

فراتر از ظرفیت استان، پیشگام باشند.

خدابخش با بیان اینکه از مرکز رشد 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه 
مادر استان انتظار فوق العاده ای داریم، 
خاطرنشان کرد: راه اندازی مرکز مشاوره 
درس  ایجاد  همچنین  و  کارآفرینی 
کارآفرینی در دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
یک کار بسیار ارزشمند است و در همین 
راستا پیشنهاد می شود مراکز مشاوره 
کارآفرینی در سایر دانشگاه های استان 

نیز راه اندازی شود.
وی همچنین با اشاره به مهارتی و 
کاربردی بودن رشته های دانشگاه جامع 
علمی کاربردی، تاکید کرد: مهندسی که 
از مراکز علمی کاربردی فارغ التحصیل 

می شود، باید نیروی عملیاتی باشد.
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر اجرای 
منویات مقام معظم رهبری در راستای 

شعار سال، تاکید کرد: نهایت تالش ما 
این است که دانشگاه وظایف خود را به 

نحو احسن انجام دهد.
کنیم  می  سعی  کرد:  تاکید  وی 
در دانشگاه محقق اردبیلی در راستای 
اجرایی کردن شعار سال مبنی بر اقتصاد 

مقاومتی؛ تولید-اشتغال گام برداریم.
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام 
فناوری  و  پژوهش  معاون  و  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
رویکرد گفتگو در حوزه های مختلف 
افزود:  است،  فراوانی  اثربخشی  دارای 
انتظار می رود این نشست ها از حالت 
عمومی خارج و تخصصی تر شود؛ چرا 
که در این حالت خروجی و نتیجه آنها 

بهتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشاوره کارآفرینی 
توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه محقق 

مرکز  گفت:  شود،  می  ارائه  اردبیلی 
نوآوری نیز در مرکز رشد دانشگاه محقق 

اردبیلی راه اندازی خواهد شد.
نریمانی با بیان اینکه در حال حاضر 
فرصت مطالعاتی صنعتی وجود دارد، 
افزود: اساتید می توانند برای بهره مندی 
با شناسایی  مطالعاتی،  این فرصت  از 
کارخانجات صنعتی، در حل مسائل و 

مشکالت آنها موثر واقع شوند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
درس  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
کارآفرینی نیز در دانشگاه محقق اردبیلی 
به دانشجویان ارائه می شود، تصریح کرد: 
طی سالجاری جشنواره ایده های برتر در 
بحث تولید و اشتغال و همچنین کارگاه 
آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه مدیران 
دانشگاه  توسط  اجرایی  های  دستگاه 

محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.
امور  مدیرکل  شفیعی  شفیع 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل 
نیز با بیان اینکه محوریت برگزاری این 
نشست  ها بر مبنای شعار سال مبنی بر 
اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال است، 
پیشنهادات،  نشست  این  در  افزود: 
دیدگاه  ها و نظرات اساتید و استاندار و 
چگونگی ایفای نقش آنها پیرامون شعار 

سال بحث و بررسی می  شود.
گفتنی است در ادامه اساتید دانشگاه  
های مختلف استان به ارائه نقطه نظرات 
محور  بر  استان  توسعه  پیرامون  خود 
اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال پرداختند.

حضور اساتید دانشگاه محقق اردبیلی در سومین نشست گفتگوی اجتماعی استان اردبیل معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه: 

فروشگاه دانشجویی حرکت 
در مسیر اقتصاد مقاومتی است 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: فروشگاه و نمایشگاه عرضه محصوالت دانشجویی 

حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و فروشگاه 
دانشجویی شورای صنفی- رفاهی دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی تصریح کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری 
باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کارهای خود قرار داد و 
برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دانشجویی در این مسیر قرار 

دارد.
وی با بیان اینکه مسئوالن دانشگاه از برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی استقبال می کنند، ابراز امیدواری کرد: در این 
نمایشگاه ها بیشتر کارهای دستی و هنری دانشجویان در 

معرض نمایش و فروش قرار بگیرد.
فنی اصل با اشاره به مزیت های این نمایشگاه ها اضافه 
کرد: این نمایشگاه ها و فروشگاه ها سبب می شود که 
دانشجویان انگیزه خوبی برای ورود به صنعت و اشتغال 

داشته و برای خود محل درآمدزایی تعریف کنند.
محقق  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی افزود: نمایشگاه و فروشگاه دانشجویی شورای 
صنفی- رفاهی دانشجویان دانشگاه برای ورود به بازار 
زمینه سازی می کند و دانشجویانی هستند که از چنین 
نمایشگاه هایی شروع کرده اند و االن عالوه بر خود به 

چند نفر هم اشتغالزایی ایجاد کرده اند.

پروژه استخر دانشگاه محقق 
اردبیلی وارد مرحله آماده سازی 

فرآیند اجرایی شد 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: پروژه استخر دانشگاه محقق اردبیلی با تائید 
مطالعات اکتشافی وارد مرحله آماده سازی فرآیند اجرایی 

شد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور مهرداد محرم زاده در بازدید هیئت رئیسه دانشگاه 
بیان  با  محقق اردبیلی از عملیات پروژه استخر دانشگاه 
اینکه در حال حاضر پروژه استخر دانشگاه محقق اردبیلی 
با تائید مطالعات اکتشافی وارد مرحله آماده سازی فرآیند 
اجرایی شده است، گفت: این پروژه در راستای بهره مندی 

دانشجویان، کارمندان و اساتید دانشگاه اجرا می شود.
وی افزود: با اجرایی شدن عملیات پروژه استخر و 
بهره برداری از آن، رشته های ورزشی مرتبط نیز ساماندهی 

خواهند شد.
محرم زاده تصریح کرد: با تقویت فعالیت های اجرایی 
و فنی، ضمن شروع فاز اجرایی می توانیم صرفه جویی 300 

میلیون تومانی نسبت به فاز پیشنهادی اولیه داشته باشیم.

با  و  شعبانیه  اعیاد  مناسبت  به 
مدیریت  بازرسی،  مدیرکل  حضور 
استانداری  حقوقی  امور  و  عملکرد 
استان  مساجد  های  کانون  مدیر  و 
دانشگاه،  رئیسه  هیات  و  اردبیل 
دانشگاه  در  کتاب  بزرگ  نمایشگاه 

محقق اردبیلی آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین 
گودرز  پروفسور  دانشگاه،  الملل 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در مراسم افتتاح این نمایشگاه با بیان 
کارکنان  گذشته  های  ماه  طی  اینکه 
دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  حوزه 
زحمات بسیاری کشیده اند، گفت: با 
تصویب هیات رئیسه دانشگاه دو نفر 
به دلیل عملکرد  از مدیران دانشگاه 
خواهند  قرار  تقدیر  مورد  برتر 

گرفت.
وی با بیان اینکه مدیران دانشگاه 
محیط کاری خود را به قلب تپنده ای 
برای دانشگاه تبدیل کرده اند، افزود: 
مرکزی  کتابخانه  جدید  ساختمان 
دانشگاه نیز به زودی به بهره برداری 
خواهد رسید و امید می رود با افتتاح 
این ساختمان مشکل فضای فیزیکی 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  حوزه 

حل شود.
دانشگاه  اینکه  بیان  با  صادقی 
ارومیه  در  ای  شعبه  تهران  الزهرای 

دایر کرده است، ادامه داد: می توانیم 
کتابداری  رشته  پروتکلی  امضای  با 

را به صورت مشترک برگزار کنیم.
معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
اولین  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی 
کتاب  هنر  المللی  بین  کنفرانس 
اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  در  آرایی 
فراملی  در سطح  ماه سالجاری  آبان 
برگزار خواهد شد، افزود: مجموعه 
اطالع  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 
برگزاری  تنها بحث  دانشگاه  رسانی 
گیرد،  نمی  جدی  را  ها  نمایشگاه 
برای  را  مختلفی  های  فعالیت  بلکه 
اساتید و دانشجویان اثربخشی باالیی 

دارد، اجرا می کند.
نقش  حوزه  این  گفت:  وی 
کند؛  می  ایفا  پژوهش  در  را  اصلی 
چرا که فعالیت های پژوهشی اساتید 
به  دسترسی  بدون  دانشجویان  و 
کتابخانه و پایگاه های علمی امکان 

پذیر نیست.
نریمانی با بیان اینکه همه مسائل 
و مشکالت در هیات رئیسه دانشگاه 
اظهار  شود،  می  حل  مثبت  نظر  با 
و  مرکزی  کتابخانه  کرد:  امیدواری 
مرکز اطالع رسانی دانشگاه عالوه بر 
عرصه اجرایی، در عرصه های متعدد 
آموزشی و پژوهشی نیز موفق باشند.
شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق  دانشگاه  رسانی  اطالع 
حمایت  از  تقدیر  ضمن  اردبیلی 
این  گفت:  دانشگاه،  رئیسه  هیات 
نمایشگاه با بیش از سه هزار عنوان 
معارف  های  حوزه  در  کتاب  جلد 
اسالمی، علوم انسانی، علوم تربیتی 
دانشگاه  سطح  در  روانشناسی  و 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه طبق فرمایشات 
انجام  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
کار جهادی، افزود: در همین راستا 
و  سالجاری  ماه  اردیبهشت  طی 
مقام  بزرگداشت  هفته  مناسب  به 
در  آموزشی  کارگاه  چهار  معلم، 
و  علمی  هیات  اعضای  سطح 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

برگزار می شود.
شهبازی شیران با بیان اینکه اولین 
کنفرانس بین المللی هنر کتاب آرایی 
در فرهنگ و تمدن اسالمی آبان ماه 
سالجاری توسط کتابخانه مرکزی و 
محقق  دانشگاه  رسانی  اطالع  مرکز 
اردبیلی برگزار خواهد شد، تصریح 
از نظر  اردبیلی  کرد: دانشگاه محقق 
فعالیت های مرتبط با امور کتابداری 
در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش 
برتر  دانشگاه  عنوان  به  کشور  عالی 

محسوب می شود.

نمایشگاه کتاب در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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فرمانده سابق لشکر عاشورا گفت: ما 
مدیون خون شهدا هستیم و باید راه شهدا 

را ادامه دهیم.
و                                                   عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه، سردار امین شریعتی 
در همایش مهمانی ستاره ها ویژه شهدای 
مدافعان حرم استان اردبیل که به همت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و پایگاه 
برگزار شد، تصریح  دانشگاه  مقاومت 
مطرح  ها  یادواره  این  از  هدف  کرد: 
بلکه گرامیداشت  نیست  کردن جنگ 
یاد و خاطره شهدایی است که اگر آنها 
نبودند کشور به هیچ موفقیتی دست پیدا                 

نمی کرد.
وی ادامه داد: این یادواره ها به منظور 
حفظ جو معنوی است که به برکت خون 
شهدا در کشور ایجاد شده است تا راه 

شهدا و اهداف آنها را زنده نگه داریم.
از  را  پذیری  اطاعت  شریعتی 
ویژگی های خاص شهدا بیان کرد و 

افتتاح مرکز سالمت و تندرستی دانشگاه محقق اردبیلی

افزود: رزمندگان در دوران هشت سال 
دفاع مقدس و در تمام صحنه ها اطاعت 
پذیری را سرلوحه کار خود قرار داده 
بودند و امروز مدافعان حرم از حریم 

اهل بیت دفاع می کنند.
عاشورا  لشکر  سابق  فرمانده 
از  پذیری  مسئولیت  کرد:  اضافه 
دیگر ویژگی های شهدا بودند و در 
از  که  نداشتیم  را  زمان جنگ کسی 

مسئولیت ها شانه خالی کند.
وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ 
آمد،  نمی  بر  کاری  عهده  از  هر کس 
مسئولیتش را قبول نمی کرد، ادامه داد: 
این مساله به یک فرهنگ در دوران دفاع 

مقدس تبدیل شده بود.
شریعتی گفت: اگر می خواهیم راه 
شهدا را ادامه دهیم باید در هر جایی که 
حضور داریم مسئولیت خود را به شکل 

مطلوب انجام دهیم.
وی همدلی را از دیگر ویژگی های 
شهدا برشمرد و تاکید کرد: در آن دوران 
گذاشته  کنار  را  نظرها  اختالف  همه، 
بودند و با همدلی و برادری از کشور 

دفاع می کردند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
گفت: هر چه داریم از شهدا است و 

امروز باید پاسداشت خون شهدا باشیم.
وی با بیان اینکه شهدا خود را فدای 
افزود:  کردند،  انقالب  و  نظام  از  دفاع 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا وظیفه هر 
تک تک ما است و باید در این مسیر 

حرکت کنیم.
مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
همسر شهید هاشم دهقانی نیا خاطراتی 
از این شهید تعریف کرده و در پایان از 
خانواده های شهیدان دهقانی نیا و آقایی 

تجلیل شد.

کارگاه تمثیل آیینه 
در عرفان اسالمی در دانشگاه 

برگزار شد 
کارگاه تمثیل آیینه در عرفان اسالمی ویژه اساتید در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
منوچهر صدوقی سها با بیان اینکه سه دستگاه فلسفه 
عینا  دستگاه  یک  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  اسالمی 
از فلسفه یونان ترجمه شده و به همان شعر به حوزه 

اسالمی وارد شده است.
فلسفه  با  متفاوت  این دستگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی است، ادامه داد: فلسفه یونانی ارتباطی با فلسفه 
اسالمی ندارد بنابراین این دستگاه فلسفه اسالمی نیست.

صدوقی سها با اشاره به دستگاه دیگر فلسفه ادامه داد: 
دستگاه دوم متاثر از فلسفه یونان است اما به آن رنگ و 
لعاب اسالمی زده شده است که این هم فلسفه اسالمی 

نیست.
وی با بیان اینکه دستگاه سوم همان فلسفه اسالمی 
است، افزود: فلسفه اسالمی نشات گرفته از خود اسالم 

است و اسالم آسمانی است و فلسفه انسانی است.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، دانشکده جوانی است 
و در این مدت توانسته است رشته های متعددی را دایر 

کند.
در  رشته  پنج  دکتری،  رشته  شش  افزود:  وی 
کارشناسی ارشد و پنج رشته در مقطع کارشناسی کم 
داریم تا تمامی رشته های علوم انسانی در تمامی مقاطع 

را دایر کنیم.
ابراهیم پور ادامه داد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی 75 عضو هیات علمی دارد که 
17 نفر آنها دارای مرتبه دانشیاری، شش نفر مربی و بقیه 

استادیار هستند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 
اردبیلی ادامه داد: این اساتید در هفت گروه علمی فعالیت 
می کنند و تالش ما بر این است رشته هایی دیگر را هم 

ایجاد کنیم.

برگزاری دومین
 کارگاه  معرفت افزایی با موضوع

 »اخالق حرفه ای و تربیت اسالمی« 
»اخالق                    موضوع  با  افزایی  معرفت  کارگاه  دومین 
حرفه ای و تربیت اسالمی« با حضور امین فتحی دبیر هم 
اندیشی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین سرپرست، 
اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشکده کشاورزی مشگین 

شهر برگزار شد.
امین فتحی دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: یکی از مهم ترین اهداف بعثت پیامبر را کامل کردن و به 

غایت رساندن مکارم اخالق است.
اذکار وارده در خصوص سه ماه  ادعیه و   وی آداب، 
رجب، شعبان و رمضان را دارای مضامین بلند و عالی برشمرد 
و افزود: ماه رجب به منزله توشه، ماه شعبان به منزله راه و ماه 

رمضان به منزله مقصد نهایی مسیر تعالی است.
دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی علم اخالق 
را مشتمل بر دو قسم نظری و عملی دانست و گفت: اخالق 
نظری شاخه  هایی نظیر علم اخالق، فلسفه اخالق، تربیت 

اخالقی و آداب را در بر می گیرد.
وی بحث در خصوص مبانی و مفاهیم اخالقی را از 
موضوعات علم اخالق دانست و اضافه کرد: در مورد چند 
مفهوم اخالقی باید دقت نظر در مفاهیم و صفات اخالقی را 

در نظر داشت.
فتحی از مباحث فسلفه اخالق به عنوان بررسی چرایی 
اخالق یاد کرد و افزود: اینکه چرا دروغ بد است و یا اینکه چرا 
ما باید رفتار اخالقی داشته باشیم، موضوع فلسفه اخالق است.

مدیون خون شهدا هستیم 
فرمانده سابق لشکر عاشورا: 

تندرستی  و  سالمت  مرکز 
حضور  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
افتتاح  کشوری  و  استانی  مسئوالن 

شد.
و                             عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه، پروفسور گودرز 
صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
این مرکز گفت:  افتتاحیه  مراسم  در 
برای راه اندازی و تکمیل این مرکز 
حدود یک میلیارد تومان هزینه شده 

است.
مرکز سالمت  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  تندرستی  و 
تنها به شاغلین دانشگاه خدمات ارائه 
نمی دهد، تصریح کرد: این مرکز هم 
به مردم عادی و هم به دانشگاهیان 

خدمات ارائه می دهد.
مرکز  این  کرد:  اظهار  صادقی 
را  جامعه  و  دانشگاه  بین  ارتباط 

تاثیرگذاری  تا  کرد  خواهد  تقویت 
دانشگاه بیش از گذشته باشد.

سیاهکوهیان  معرفت  پروفسور 
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
گفت: این مرکز با تخفیف های ویژه 

در خدمت هموطنان خواهد بود.
دارای  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است،  مختلف  های  بخش 
کرد: مرکز سالمت و تندرستی دارای 
روانی،  مشاوره  مانند  هایی  بخش 
تغذیه،  مشاوره  ورزشی،  مشاوره 

تمرین  واحد  ورزشی،  استعدادیابی 
و تست، واحد حرکات اصالحی و 

غیره است.
اینکه  به  اشاره  با  سیاهکوهیان 
دانشگاه  بهداشت  مرکز  پزشکان 
تندرستی  و  سالمت  مرکز  در  نیز 
افزود:  داشت،  خواهند  حضور 
برخی از خدمات ارائه شده نیازمند 
هستند  پزشک  تجویز  و  تشخیص 
در  پزشک  منظور حضور  همین  به 
مرکز سالمت و تندرستی را تدارک 

دیده ایم.
تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق  دانشگاه  روانشناسی  و 
اردبیلی ادامه داد: این مرکز در زمینه 
استعدادیابی ورزشی امکانات به روز 
استعداد  توان  می  راحتی  به  و  دارد 
ورزشی هر فرد را با انجام آزمایش ها 

و تمرین ها تشخیص داد.

حضرت  والدت  مناسبت  به 
ابولفضل)ع( و روز جانباز، با اهدای لوح و 
جوایزی از جانبازان دانشگاه محقق اردبیلی 

تجلیل شد.
و                            عمومی  روابط  گزارش  به 
گودرز  پروفسور  دانشگاه،  الملل  بین 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  صادقی 
با اشاره به جایگاه جانبازان و ایثارگران 
ایثارگران  و  جانبازان  کرد:  تصریح 
صاحبان نظام، انقالب و دانشگاه هستند.
وی با بیان اینکه باید همیشه و در 
همه حال قدردان جانبازان و ایثارگران بود، 
افزود: تالش ما بر این است که در دانشگاه 
محقق اردبیلی شان و جایگاه جانبازان را 

حفظ و ارتقا دهیم.
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: نباید به مسائل ایثارگران و جانبازان 

تنها از یک بعد نگاه کرد بلکه در این مورد 
باید چند بعدی نگاه کرد.

وی با بیان اینکه جانبازی یک مکتب 
ماندگاری  برای  باید  کرد:  اظهار  است، 
آثار، خاطرات و تالش های جانبازان و 

ایثارگران تالش و برنامه ریزی شود.

مدبر اضافه کرد: باید آثار و حرف های 
جانبازان و ایثارگران را مکتوب کرده و به 
نسل های آینده انتقال داد تا آنها هم در 

جریان امور قرار بگیرند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 

کرد: پیشنهاد می کنم که جانبازان دانشگاه، 
تشکلی برای پیگیری امورات خود تشکیل 

دهند.
امور  گروه  رئیس  یحیوی  طاهر 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: جانبازان دانشگاه افتخاری 
برای ما محسوب می شوند و تالش ما بر 
این است که موانع و مشکالت پیش روی 

این قشر را مرتفع کنیم.
وی با بیان اینکه برای چاپ خاطرات 
ریزی             برنامه  کتاب  قالب  در  جانبازات 
کرده ایم، تصریح کرد: به زودی مراحل جمع 

آوری و تدوین این کتاب آغاز می شود.
به کمک مسئوالن  اشاره  با  یحیوی 
دانشگاه برای رفع مسائل جانبازان تشریح 
دانشگاه، مدیریت  کرد: همکاری رئیس 
و  مالی  و  اداری  معاون  ریاست،  حوزه 
مدیریت منابع و مدیر اداری قابل تقدیر 

است.

تجلیل از جانبازان دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
و  کرده  بزرگنمایی  را  مشکالت  نباید 

کارهای انجام شده را کمرنگ کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
در  صادقی  گودرز  پروفسور  دانشگاه، 
مراسم هفته خوابگاه ها با اعالم این خبر 
تصریح کرد: ما افرادی هستیم که مشکالت 
و ضعف ها را می دانیم به همین دلیل این 
مشکالت را انکار نمی کنیم اما در راستای 
های  گام  مشکالت  این  تدریجی  رفع 

خوبی بر می داریم.
افزایش  اینکه در صدد  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  هستیم،  ها  خوابگاه  ظرفیت 
مصمم هستیم که استادسراها را در اختیار 
باید  چون  ولی  دهیم  قرار  دانشجویان 
طبق قانون سه سال مسکن اعضای تازه 
استخدام شده هیات علمی را تامین کنیم، 
قصد داریم هزینه مسکن این اساتید را 
پرداخت کرده و استادسراها را در اختیار 

دانشجویان قرار دهیم.
صادقی با اشاره به اینکه بزرگترین 

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
هفته  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه 
محقق اردبیلی گرامی داشته می شود.

دکتر عباس فنی اصل در گفتگو 
با روابط عمومی و بین الملل دانشگاه 
های  خوابگاه  هفته  اینکه  بیان  با 
دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی 
گرامی داشته می شود، گفت: به همین 
 30 از  مختلفی  های  برنامه  منظور 
لغایت 5 خرداد 1396در  اردیبهشت 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
وی با بیان اینکه انتخاب اتاق نمونه 
مشاوره  کارگاه  برگزاری  و  بهداشتی 
حرف  افسردگی  مورد  در  »بیایید 
بزنیم...« در خوابگاه های دانشجویی 
دانشگاه از برنامه های اولین روز این 
جشن  برگزاری  افزود:  است،  هفته 
بزرگ هفته خوابگاه های دانشجویی 

پاداش در این دنیا زیستن با جمعی آزاده، 
روشنفکر و قشر آگاه است، اضافه کرد: 
دانشگاه  ایجاد  برای  هم  کنار  در  باید 

پیشرفته تر تالش کنیم.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه تغییرات در مسائل فرهنگی، 

از  نیز  دانشجویان  رایگان  ویزیت  و 
برنامه های دیگر گرامیداشت این هفته 

خواهد بود.
فنی اصل ادامه داد: برگزاری مسابقه 
و  خواهران  ویژه  محلی  غذای  طبخ 
سالمت)اندازه  غرفه  برپایی  برادران، 

اجتماعی، اخالقی و سیاسی به تدریج 
انجام می شود، اظهار کرد: اشتغال دغدغه 
اصلی کشور است و باید در این مورد 

چاره اندیشی کرد.
سال  سه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذشته 100 عضو هیات علمی جذب 

خون،  فشار  خون،  قند  تست  گیری 
وزن و غیره(، بازدید از بقعه شیخ صفی 
و موزه مردم شناسی ویژه خواهران و 
برادران، بازدید از خوابگاه ها و برگزاری 
مراسم روز سالمت و بهداشت عمومی 
در خوابگاه ها از دیگر برنامه های این 

کرده ایم، افزود: در سه سال اخیر فضایی 
فراهم کرده ایم که دانشجویان با هر طرز 
فکری با اطمینان فعالیت خود را انجام 

دهند.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
گفت: هر چند همیشه مسائل و مشکالت 
به  اما  مالی گریبانگیر دستگاه ها است 
لطف رئیس دانشگاه مشکل خاصی در 

این زمینه نداریم.
وی با اشاره به خدمات انجام شده در 
سه سال اخیر ادامه داد: ایجاد تنوع غذایی 
و بردن غذا به خوابگاه های دانشجویان از 
جمله خدمات انجام شده در حوزه تغذیه 

دانشجویی بوده است.
فنی اصل با بیان اینکه در روزهای 
غذای  رمضان  مبارک  ماه  و  امتحانات 
این  افزود:  داشت،  خواهیم  دانشجویی 
کار برای آسایش بیشتر دانشجویان است 
تا آنها در زمان امتحانات و ماه رمضان 

دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.

هفته در دانشگاه محقق اردبیلی خواهد 
بود.

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
زندگی  سبک  بهترین  مسابقه 
پیام  بروشور  توزیع  دانشجویی، 
مشاور در خوابگاه ها، برپایی غرفه 
ویژه  آموزشی  کارگاه  و  سالمت 
هفته  طول  در  خوابگاهی  پرسنل 

برگزار خواهد شد.
مسابقات  کرد:  خاطرنشان  وی 
همگانی)شوت  های  ورزش  بزرگ 
بسکتبال، مچ اندازی، لی لی تعادلی، 
غیره(  و  سنگ  هفت  کشی،  طناب 
های  خوابگاه  هفته  مناسبت  به 
ماه  اردیبهشت  در  نیز  دانشجویی 
بدنی  تربیت  سالن  در  سالجاری 
های  خوابگاه  محوطه  و  خواهران 

کوثر برگزار شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: خوابگاه دانشجویی 
خواهران کوثر 4 دانشگاه 
محقق اردبیلی کلنگ زنی 

شد 

محقق  دانشگاه  رئیسه  هیئت  حضور  با 
کوثر 4  دانشجویی خواهران  اردبیلی، خوابگاه 

دانشگاه محقق اردبیلی کلنگ زنی شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
محقق  دانشگاه  رئیس  گودرز صادقی  پروفسور 
با  خوابگاه  این  زنی  کلنگ  مراسم  در  اردبیلی 
بیان اینکه ساخت خوابگاه یکی از اولویت های 
دانشگاه محقق اردبیلی است، گفت: تالش می کنیم 
با مشارکت موثر معاونت اداری، مالی و مدیریت 
منابع و فرهنگی و دانشجویی گام های موثری در 
ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 

برداریم.
پروفسور مهرداد محرم زاده معاون اداری، 
مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه خوابگاه دانشجویی خواهران کوثر 
4 با زیربنای چهار هزار و 250 متر مربع و در 
ظرفیت  گفت:  شد،  خواهد  ساخته  طبقه  پنج 
خواهد  نفر   340 نیز  دانشجویی  خوابگاه  این 

بود.
وی با بیان اینکه برای احداث این خوابگاه 
شده  هزینه  اولیه  برآورد  تومان  میلیارد  شش 
است، افزود: امید می رود با تامین بودجه طی 
دو سال آتی شاهد بهره برداری از این خوابگاه 

باشیم.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: با 
توجه به اینکه در دانشگاه محقق اردبیلی تعداد 
با تعداد دانشجویان تناسب ندارد،  خوابگاه ها 
تالش می کنیم از راه های ممکن این مشکل 

را حل کنیم.
سالجاری  مهرماه  از  اینکه  بیان  با  وی 
به  دولتی  نرخ  با  نفری  یکصد  ساختمان  یک 
برادران  دانشجویی  های  خوابگاه  ظرفیت 
همچنین  افزود:  شد،  خواهد  افزوده  دانشگاه 
و  مهمانسرا  از  بخشی  آینده  سالتحصیلی  از 
عنوان  به  دولتی  نرخ  با  دانشگاه  استادسرای 
دانشجویان  اختیار  در  دانشجویی  خوابگاه 

خواهر قرار خواهد گرفت.
فنی اصل اظهارامیدواری کرد: با بهره برداری 
از خوابگاه دانشجویی خواهران کوثر 4 نیز طی 
این  در  دانشجویان  از  بخشی  آتی  سال  دو 

خوابگاه ساکن شوند.

ارزیابی  و  نظارت  هیأت  جلسه 
با حضور  اردبیل  استان  عالی  آموزش 
دانشگاه  تخصصی  کارگروه  اعضای 

محقق اردبیلی برگزار شد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا  مهندس  دانشگاه،  الملل  بین 
حوزه  مدیریت  سرپرست  دستور 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  ریاست 
شده                                                                 انجام  اقدامات  از  تقدیر  ضمن 
توسط دفتر نظارت و ارزیابی، گفت: 
و  نواقص  توانند  می  ها  دانشکده 
مشکالتی را که قادر به حل آنها نیستند، 
به حوزه ریاست دانشگاه منتقل کنند تا 
بتوان در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح 
خصوص  این  در  مقتضی  تصمیم  و 

گرفت.
دکتر محمد ضارب نیا مدیر نظارت، 

ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز در این جلسه گفت: نظارت و 
ارزیابی از دانشکده های دانشگاه ارتقای 
کیفیت آموزشی را در پی خواهد داشت.

برای  گذشته  سال  در  افزود:  وی 
ارزیابی  و  نظارت  نامه  بار شیوه  اولین 
هیأت  تصویب  به  و  تدوین  دانشگاه 
رییسه دانشگاه رسید تا با تشکیل کارگروه 

های تخصصی هر دانشکده متشکل از 
مسئولین و برخی از اعضای هیأت علمی                                     
دانشکده ها به بررسی نقاط ضعف و 
قوت و ارائه راهکارهای منطقی برای رفع 
نواقص دانشکده ها بپردازند، که رؤسای 
دانشکده ها با همدلی فراوان در سال 95 
اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

دانشگاه را در این امر یاری کردند.
و  بازدیدها  نتایج  قرائت  به  وی 
فرم های مربوطه پرداخت و هریک از 
رؤسای دانشکده ها اقدامات انجام شده 
و مشکالت خود را در این خصوص 

بیان داشتند.
گفتنی است دانشگاه محقق اردبیلی 
مصوبه  بنابر  که  دارد  دانشکده  هشت 
هیأت رئیسه دانشگاه تمامی دانشکده ها 

مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرند.

برگزاری جلسه هیأت نظارت و ارزیابی استان اردبیل با محوریت دانشگاه محقق اردبیلی 

 نباید مشکالت را بزرگنمایی کرد

گرامیداشت هفته خوابگاه های دانشجویی 
در دانشگاه محقق اردبیلی
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مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه 
رسمی  حمایت  اعالم  از  اردبیلی  محقق 
انجمن علوم علف های هرز اروپا از اولین 
کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و 

مرسوم در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دکتر محمدتقی آل ابراهیم در گفتگو با 
روابط عمومی و بین الملل دانشگاه از اعالم 
حمایت رسمی انجمن علوم  علف های هرز 
اروپا از اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی 
ارگانیک و مرسوم در دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد و گفت: پیش از این نیز سفارت 
فرانسه در ایران، دانشگاه نیوکاسل انگلستان، 
دانشگاه  و  تبریز  دانشگاه  تهران،  دانشگاه 
فردوسی مشهد حمایت خود را از برگزاری 

این کنفرانس اعالم کرده اند.
علوم                       انجمن  اینکه  بیان  با  وی 

رئیس اداره استعدادهای درخشان، 
برنامه ریزی آموزشی و آموزش های 
آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشگاه  این  دانشجویان  حضور  از 
در مرحله اول بیست و دومین المپیاد 
علمی دانشجویی قطب چهار کشوری 

در دانشگاه تبریز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، دکتر علی خالق خواه با اعالم 
این خبر، گفت: تعداد هفتاد و سه نفر از 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در پانزده 
رشته زراعت، شیمی کاربردی، مهندسی 
شناسی،  زمین  ریاضیات،  آمار،  شیمی، 
زبان و ادبیات فارسی، الهیات، علوم 
جغرافی، مهندسی مکانیک، مهندسی 

هیات  عضو  صبحی  ناصر  دکتر 
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی 
فضای مجازی کارکردهای مثبت و منفی 
دارد به همین دلیل می تواند فرصت یا 

تهدید باشد.
و                            عمومی  روابط  گزارش  به 
بین الملل دانشگاه، صبحی در نهمین 
های  کارگاه  سری  از  آموزشی  کارگاه 
کانون همیاران سالمت با موضوع »ازدواج 
و فضای مجازی« تصریح کرد: فضای 
مجازی زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار 
داده است و در حالت کلی سبک زندگی 

ما را تغییر داده است.
اتفاق  یک  ازدواج  داد:  ادامه  وی 
نیست و از نظر روانشناسی یک فرآیند 
تصمیم  این  که  است  گیری  تصمیم 
مهمترین تصمیم هر فرد در زندگی خود 

است.
تصمیم  در  اینکه  بیان  با  صبحی 
ازدواج، انسان سرنوشت خود را تعیین 
می کند، اظهار کرد: در تصمیم ازدواج، 
فرصت بازگشت وجود ندارد یا اگر هم 
وجود داشته باشد، فرد چند دهه عوارض 

آن را پرداخت خواهد کرد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 

علف های  هرز  اروپا در زمینه مدیریت  
علف های هرز در کشاورزی با جدیدترین 
روش های مرسوم در دنیا فعالیت می کند، 

عمران، مهندسی کامپیوتر و مهندسی 
برق در مرحله اول بیست و دومین 
المپیاد علمی دانشجویی قطب چهار 

محقق اردبیلی ادامه داد: ازدواج قرارداد 
و  اجتماعی  اخالقی،  عاطفی،  فردی- 
قانونی است بنابراین باید در این زمینه 

آگاهانه تصمیم گیری کرد.
وی با بیان اینکه برای شکل گیری 
دارد،  وجود  مولفه  پنج  موفق  ازدواج 
افزود: آگاهی از اهداف و کارکردهای 
ازدواج، آگاهی از مراحل ازدواج، آگاهی 
انتخاب همسر، آگاهی  از مالک های 
از تفاوت های دختر و پسر و آسیب 

شناسی ازدواج این پنج مولفه هستند.

با  المللی  بین  کارگاه  دو  تاکنون  افزود: 
محقق  دانشگاه  در  انجمن  این  همکاری 
اردبیلی برگزار شده و همچنین این انجمن 

کشوری که در دانشگاه تبریز برگزار 
شد، شرکت نمودند.

 وی افزود:المپیاد فوق با شرکت 

صبحی با اشاره به اهداف ازدواج 
افزود: هدف اصلی ازدواج، رسیدن به 
آرامش در کنار هم است که باید این مهم 

در زندگی زوجین محقق شود.
وی با بیان اینکه ازدواج سه مرحله 
دارد، اظهار کرد: مرحله آشنایی، مرحله 
نامزدی و مرحله عقد و عروسی مراحل 

ازدواج را تشکیل می دهند.
و                  عمومی  روابط  گزارش  به 
خالق  علی  دکتر  دانشگاه،  الملل  بین 
تعداد  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  خواه 

دانشگاه  خود  ژورنال  شماره  آخرین  در 
محقق اردبیلی را به عنوان اولین دانشگاه 
ایرانی همکار این انجمن معرفی کرده است.

آل ابراهیم با بیان اینکه اولین کنفرانس 
ملی  کنفرانس  پنجمین  و  المللی  بین 
روزهای  مرسوم  و  ارگانیگ  کشاورزی 
25 و 26 مرداد ماه 1396 )برابر با 16 و 
محقق  دانشگاه  در   )2017 آگوست   17
اردبیلی برگزار خواهد شد، ادامه داد: هدف 
امکان  ایجاد  کنفرانس،  این  برگزاری  از 
تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط با علوم 
و فناوری به منظور بررسی عمیق چالش 
 ها در زمینه کشاورزی پایدار و بهره گیری 
از نتایج آن جهت برنامه ریزی در جهت 
تکامل و توسعه صنعتی و علمی کشور 

می  باشد.

گروه های دانشجویی از دانشگاه های 
تبریز، صنعتی سهند،  اردبیلی،  محقق 
ارومیه، زنجان  ارومیه، صنعتی  مراغه، 
و همدان و به میزبانی دانشگاه تبریز 

برگزار شد.
اینکه  بیان  با  خواه  خالق 
مرحله  در  فوق  المپاد  برگزیدگان 
مدرس  تربیت  دانشگاه  در  که  دوم 
خواهند  شرکت  شد  خواهد  برگزار 
دفتر  سیاست  کرد:  تصریح  نمود، 
استعدادهای درخشان دانشگاه تالش 
در جهت حمایت از دانشجویان برتر 
علمی می باشد که اعزام دانشجویان 
به المپیاد های علمی در همین راستا 

است.

هفتاد و سه نفر از دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی در پانزده رشته زراعت، 
شیمی کاربردی، مهندسی شیمی، آمار، 
ریاضیات، زمین شناسی، زبان و ادبیات 
فارسی، الهیات، علوم جغرافی، مهندسی 
مهندسی  عمران،  مهندسی  مکانیک، 
کامپیوتر و مهندسی برق در مرحله اول 
بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی 
قطب چهار کشوری که در دانشگاه تبریز 

برگزار شد، شرکت نمودند.
با شرکت  فوق  افزود:المپیاد   وی 
گروه های دانشجویی از دانشگاه های 
سهند،  صنعتی  تبریز،  اردبیلی،  محقق 
مراغه، ارومیه، صنعتی ارومیه، زنجان و 
همدان و به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار 

شد.
خالق خواه با بیان اینکه برگزیدگان 
در  که  دوم  مرحله  در  فوق  المپاد 
دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد 
شد شرکت خواهند نمود، تصریح کرد: 
درخشان  استعدادهای  دفتر  سیاست 
از  حمایت  در جهت  تالش  دانشگاه 
که  باشد  می  علمی  برتر  دانشجویان 
اعزام دانشجویان به المپیاد های علمی 

در همین راستا است.

رئیس شورای انتخاب استادان ممتاز دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد: 

ارتقای عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 
به رتبه استاد ممتازی 

رئیس شورای انتخاب استادان ممتاز دانشگاه محقق 
اردبیلی از ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 

به رتبه استاد ممتازی خبر داد.
پروفسور گودرز صادقی در گفتگو با روابط عمومی 
و بین الملل دانشگاه از ارتقای عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به رتبه استاد ممتازی خبر داد و گفت: در 
جلسه اخیر شورای انتخاب استادان ممتاز دانشگاه محقق 
اردبیلی، پرونده علمی-پژوهشی پروفسور محمد نریمانی 
مطرح و نامبرده با امتیاز 589.25 به درجه استاد ممتازی 

ارتقا یافت.
وی افزود: پروفسور محمد نریمانی استاد گروه روان 
شناسی بوده  و در کارنامه علمی خود عناوین متعددی 
از جمله دانشجوی نمونه کشوری در سال 1377، استاد 
نمونه کشوری در سال 1390، پژوهشگر نمونه کشوری 
لیست  در  گرفتن  قرار  و 1391،  های 1388  سال  در 
بیست دانشمند حوزه علوم انسانی در سال 1392 و قرار 
گرفتن در لیست پر تولید ترین محققان علوم انسانی در 
سال 1395 بر اساس گزارش پایگاهی استنادی جهان 

اسالم)ISC( را دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: پروفسور 
محمد نریمانی اولین استاد دانشگاه محقق اردبیلی است که 

به رتبه استاد ممتازی نائل می شود.

نمایشگاه آثار هنر اسالمی
 و صنایع دستی باغ ترنج 

برگزار شد 

نمایشگاه آثار هنر اسالمی و صنایع دستی دانشجویان 
هنر با عنوان باغ ترنج به همت انجمن علمی هنر دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی در نگارخانه ختایی مجموعه جهانی 

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در 
مراسم افتتاح این نمایشگاه پتانسیل هنر در زمینه فعالیت 
در عرصه جامعه را زیاد دانست و گفت: برند سازی ارائه 
آثار دانشجویی و ایجاد آرشیو برای آنها باید مورد توجه 

قرار گیرد.
وی خلق آثار هنری را مایه افتخار بسیاری از فعاالن 
رشته های دیگر دانست و گفت: آثار سنتی ایرانی موجب 
فخر ایران زمین است و حفظ اصالت دینی و بومی بسیار 

مهم است.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: این برنامه با 
عنوان باغ ترنج با سه هدف ارائه و معرفی آثار هنری 
دانشجویان هنر برای ایجاد انگیزه در دانشجویان و تشویق 

به تولید آثار فاخر برگزار می شود.
وی معرفی توانمندی دانشجویان گروه هنر به جامعه 
دیگر  از  را  هنر  گروه  گذاری  تاثیر  ارتقای  راستای  در 

اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.
زمینه  در  اثر   45 نمایشگاه  این  در  است  گفتنی 
نگارگری، تذهیب، آثار شیشه، معرق، منبت در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

اعالم حمایت رسمی انجمن علوم علف های هرز اروپا از اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی 
ارگانیک و مرسوم در دانشگاه محقق اردبیلی

حضور دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
در مرحله اول بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی قطب چهار کشوری

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی:

فضای مجازی می تواند فرصت یا تهدید باشد
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و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
ورزشی  استعدادیابی  دوره  گفت:  
و  تربیتی  علوم  دانشکده  همت  به 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
برای اولین بار در استان اردبیل برگزار 

می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور  دانشگاه،  الملل  بین  و 
جلسه  در  سیاهکوهیان  معرفت 
تخصصی  دوره  برگزاری  هماهنگی 
استعدادیابی ورزشی با حضور مدیر 
و  ورزش  وزارت  استعدادیابی  کل 
جوانان و مدیر کل ورزش و جوانان 
استان اردبیل با اعالم این خبر افزود: 
جاری  سال  تیرماه   14 از  دوره  این 
به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه این دوره ها 

دکتر  مباحثه  و  سخنرانی  جلسه 
منوچهر صدوقی سها با عنوان تفسیر و 
تاویل عرفانی قرآن ویژه دانشجویان در 
تاالر سخنرانی استاد رضا سید حسینی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منوچهر  دکتر  دانشگاه،  الملل  بین 
صدوقی سها با اشاره به آیه 7 سوره 
آل عمران به وجوه صحیح قرائت و 

معنای صحیِح آیه پرداخت.
وی تاویل را به بازگرداندن معنا از 
ظاهر به باطن معنی کرد و گفت: تاویل 
را در نوعی از تقسیم بندی به دو نوِع 
تاویِل  و  )فروکاستی(  تنزیلی  تاویل 

تصعیدی تقسیم می شود.

بیشتر در تهران برگزار می شود، تصریح 
هم  تهران  در  دوره  برگزاری  کرد: 
موجب افزایش هزینه افراد  اعزامی از 
استان می شود و هم اینکه افراد به دلیل                                                             
دارند،  که  مختلفی  های  مشغله 
پیدا  را  ها  دوره  در  حضور  امکان 

از  آنچه  داد:  ادامه  سها  صدوقی 
نظر من مردود است تاویِل تنزیلی و 
فروکاستِن معنای آیه به مصداِق خاص 

نمی کنند.
به  اشاره  با  سیاهکوهیان 
برای  اشتغالزایی  موضوع  حساسیت 
جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و  تربیتی  علوم  دانشکده  داد:  ادامه 
روانشناسی در راستای منویات مقام 

است، برای مثال اگر کلمه سو را تنها 
به مثال شرابخواری تاویل دهیم امری 
تاویل  است؛  قبول  غیرقابِل  و  مردود 

اشتغالزایی  جهت  رهبری  معظم 
را  الزم  مقدمات  کند  می  تالش 
برای گذراندن دوره های آموزشی و 

مهارت آموزی فراهم کند.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
اظهار کرد: افراد شرکت کننده در این 
دوره ها می توانند در مراکز استعدادیابی 

ورزشی شاغل شوند.
امروزه  کرد:  تاکید  سیاهکوهیان 
دیگر نگاه سنتی به رشته های ورزشی 
ای  حرفه  های  ورزش  پاسخگوی 
به  نگاه علمی  با  باید  بنابراین  نیست 
ورزش در این حوزه فعالیت کرد که 
روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
درک  با  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
این مساله اقدام به برگزاری دوره های 
های  رشته  برای  آموزشی  و  علمی 

ورزشی می کند.

تنزیلی از بین بردِن معنای ظاهری و 
قائل شدن به معنایی دیگر برای موضوع 

و ایجاد تغییر برای معنای مطلق است.
وی افزود: تاویِل تصعیدی عبارت 
از توسعه دادن در عیِن حال حفظ کردِن 
معنای ظاهر است، برای مثال به هر چیزی 
که بنویسد، قلم می گویند و این قلم در 
چندین مرتبه از هستی چندین مصداق با 
حفِظ اصِل معنا دارد. این به گفته صدوقی 
سها در آیه هایی از قرآن که به قلم سوگند 
خورده شده است می توان همه مراتِب 

قلم را مد نظر داشت.
دو  حداقل  تاویل  در  افزود:  وی 
ضابطه وجود دارد یکی حفظ معنای 
ظاهر دومی تطابق با روح کلی کالم و 

دیگری معنای اطالقی است.

پروفسور سیاهکوهیان:  مراسم روز روانشناسی
 در دانشگاه  محقق اردبیلی 

برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز روانشناسی به همت 
محقق  دانشگاه  در  روانشناسی  علمی  انجمن 

اردبیلی برگزار شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور  دانشگاه، 
دانستن  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
است،  الزم  مدیران  برای  روانشناسی  مبانی 
که  شود  می  سبب  مساله  این  کرد:  تصریح 
مدیران رفتار و گفتار پرسنل خود را تجزیه و 

تحلیل کنند.
روانشناسی  علمی  انجمن  به  افزود:  وی 
مدت  کوتاه  های  دوره  که  میکنم  توصیه 
روانشناسی را برای خود و دیگر دانشجویان و 

حتی مسئوالن و پرسنل دانشگاه برگزار کنند.
آگاهی  دادن  ما  اینکه وظیفه  بیان  با  صادقی 
نباید  کرد:  اظهار  است،  الزم  های  آموزش  و 
مشکالت  گشای  گره  تواند  می  که  اطالعاتی 

باشد را مخفی کنیم.
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
آتی تحوالتی خواهد  ماه های  دانشگاه در  این 
داشت، گفت: ساختمان جدید کتابخانه تیر ماه 
افتتاح می شود و در مورد زیباسازی دانشگاه هم 

اقداماتی انجام خواهیم داد.
انجام  وی تشریح کرد: تمام تالش خود را 
داده ایم که در سه سال اخیر امنیت روانی را در 
دانشگاه ایجاد کنیم و فکر می کنم تا حدودی 

در این مورد هم موفق بوده ایم.
علمی  هیات  عضو  بشرپور  سجاد  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه روانشناسی 
صرفا یک رشته علمی نیست، تصریح کرد: این 
رشته مهارت نیز محسوب می شود و دانشجویان 
باید مهارت های الزم را برای روانشناس شدن 

یاد بگیرند.
از  یکی  روانشناسی  اینکه  بیان  با  وی 
سخت ترین رشته ها است، افزود: برای اینکه 
های  مهارت  باید  باشیم  موفق  روانشناسی  در 

الزم را کسب کرد.
مثل دیگر  اینکه روانشناسی  بیان  با  بشرپور 
اندوخته های  نیست که در محل کار  رشته ها 
التحصیل نخورد،  دوره کارشناسی به درد فارغ 
رشته  کارشناسی  دوره  های  مهارت  داد:  ادامه 
استفاده  مورد  باید  کاری  محیط  در  روانشناسی 

قرار بگیرد.

چهارمین دوره مسابقات 
استانی پرتاب موشک  های 
در  تیم   32 حضور  با  آبی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه 

برگزار شد.
روابط  گزارش  به 
عمومی و بین الملل دانشگاه، 
رئیس  میرزایی  بهروز  دکتر 
مهندسی  و  فنی  دانشکده 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
پرتاب  اینکه مسابقات  بیان 
حضور  با  آبی  موشک های 
قالب  در  نفر   96 از  بیش 
32 تیم از دانشگاه  های آزاد 
اسالمی واحد اردبیل، پیام نور 
اردبیل، علوم پزشکی اردبیل، 
مقدس اردبیلی، مرکز علمی 
اردبیل  آهن  کاربردی ذوب 
و محقق اردبیلی برگزار شد، 

دو  بصورت  مسابقات  این  گفت: 
مرحله ای برگزار شده و طی آن یک 
تیم خالق از نظر طراحی و رعایت 

اصول آیرودینامیکی و سه تیم نیز در 
بیشترین  که  موشک  پرتاب  مرحله 
انتخاب                                                        کنند،  طی  را  مسافت 

می  شوند.
وی با بیان اینکه در مرحله پرتاب 
در  پرتاب  زاویه  آبی  موشک  های 

اختیار تیم  های شرکت کننده 
بوده و بین 30 تا 60 درجه 
تصریح  است،  تغییر  قابل 
کرد: هدف از برگزاری این 
مسابقات ایجاد شور، نشاط 
و انگیزه در میان دانشجویان 
و  خالقیت ها  شناسایی  و 
دانشجویان  توانمندی  های 

است.
پایان  در  است  گفتنی 
تیم  های  مسابقات  این 
پرتاب  طول  با   shark
با   89 مکانیک  متر،   140
و  متر   147 پرتاب  طول 
پرتاب  طول  با   voyager
143 متر از دانشگاه محقق 
اردبیلی به ترتیب مقام اول 
را  مسابقات  این  سوم  تا 
ازآن خود کردند. همچنین 
تیم مکانیک 94 نیز از دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان برگزیده بخش طراحی 

موشک معرفی شد.

مسابقات استانی پرتاب موشک  های آبی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

دوره استعدادیابی ورزشی برای اولین بار در اردبیل برگزار می شود

کارگاه تفسیر و تاویل عرفانی قرآن برای دانشجویان دانشگاه برگزار شد



استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه دیگر رقابت 
شود،  آغاز  رفاقت  دوره  باید  امروز  و  شده  تمام 
تصریح کرد: همگی باید برای اعتالی ایران اسالمی 

تالش کنیم.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
دکتر مجید خدابخش در هفتمین نشست با اساتید 
محقق  دانشگاه  در  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
تبریک حضور پرشور مردم غیور  اردبیلی، ضمن 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای  ایران در 
اسالمی شهر و روستا، گفت: این حضور حماسی 
مردم، باعث اقتدار ملی و ایجاد مصونیت برای نظام 

جمهوری اسالمی و کشور خواهد بود.
در  که  اکثریتی  به  ویژه  تبریک  ضمن  وی 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری امتداد 
تدبیر را انتخاب کردند، افزود: این انتخاب مردم، 

مدیر عامل خانه شکوفه های اردبیل گفت: فقر 
حاصل عوامل و مسائل اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
سید آقا سید حاتمی در جشن باران مهر با اعالم این 
مطلب افزود: باید با نوعدوستی در کنار هموطنان 
بود و برای مبارزه با فقر آستین همت و اراده باال زد.
وی با اشاره به اینکه دوران جوانی بهترین دوران 
زندگی هر فرد است، اظهار کرد: باید از این دوران 
زندگی نهایت استفاده را برد و دست هموطنان را با 

حفظ کرامت آنها گرفت.

مسئولیت دولتمردان را بیشتر و سنگین تر کرد.
خدابخش با تاکید بر اینکه دیگر رقابت تمام 
شده و امروز باید دوره رفاقت آغاز شود، تصریح 
کرد: همگی باید برای اعتالی ایران اسالمی تالش 

کنیم.
تحقق  در  ها  دانشگاه  نقش  اردبیل  استاندار 
شعار سال را یادآور شد و گفت: از همه افرادی که 
می توانند برای ارتقا و توسعه کشور تالش کنند، 

باید استفاده شود.
این  برگزاری  تداوم  به  اشاره  با  وی 
پنج  ها  نشست  این  در  افزود:  ها،  نشست 
ورزش،  و  گردشگری  تخصصی  کارگروه 
معدن  صنعت،  غذایی،  مواد  و  کشاورزی  آب، 
و  عمران  و  شهرسازی  معماری،  تجارت،  و 
همچنین اقتصاد و مدیریت تعریف می شود تا 

سید حاتمی با اشاره به اینکه چهار گروه سنی در 

این نشست ها تخصصی تر شوند.
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی ضمن تبریک حماسه 29 اردیبهشت، با بیان 
اینکه باید به انتخاب آگاهانه جامعه تبریک گفت و 
افزود: دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی عالوه بر 
امور آموزشی و پژوهشی، درگیر کارهای سیاسی 

هستند، ولی سیاست بازی نمی کنند.
هدف  بلکه  نیست،  هدف  علم  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  اخالقیات  رشد  و  انسانیت 
دانشگاه محقق اردبیلی افتخار می کند که در ذات 

خود دارای شجاعت است.
صادقی تاکید کرد: باید در راستای پژوهش گام 

برداریم، تا آموزش.
و  پژوهش  معاون  نریمانی  محمد  پروفسور 
اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
های جدید  فناوری  راستای  در  نو  کارهایی  باید 
صورت گیرد، گفت: امید می رود با برگزاری این 
نشست ها، در راستای توسعه استان گام های مهم 

و موثری برداشته شود.
در  استان  عالی  مقام  اینکه حضور  بیان  با  وی 
از                    استفاده  و  پژوهشی  و  آموزشی  های  محیط 
رخ                                                                                  آسانی  به  دانشگاهیان  و  اساتید  های  ایده 
ویژه  توجه  با  دیوار  و  مانع  این  افزود:  دهد،  نمی 
برداشته شده  اردبیل  استان  در  نخبگان  به  استاندار 

است.
صورت  به  ها  نشست  این  داد:  ادامه  نریمانی 
کارگروه های تخصصی کشاورزی، صنایع تبدیلی، 
صنایع تکمیلی، بسته بندی و غیره ادامه خواهد یافت.
گفتنی است در ادامه تعدادی از اساتید به ارائه 
دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون توسعه استان 

پرداختند.

خانه شکوفه ها هستند، تصریح کرد: در گروه سنی 
زیر شش سال دختران و پسران باهم هستند اما در 
گروه های باالتر دختران و پسران از هم جدا هستند.
مدیر عامل خانه شکوفه های اردبیل اضافه کرد: 
به همت خیرین و نوعدوستان زندگی این بچه ها 

باالتر از زندگی قشر متوسط جامعه است.
خانه  جدید  ساختمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این خانه  افزود:  است،  راه ساخت  در  شکوفه ها 
در شهرک فلسطین قرار دارد و 2 هزار و 585 متر 

مربع زیربنا دارد.

استاندار اردبیل: 

مدیر مسئول: مهندس علیرضا دستور
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
همکاران ارجمند جناب آقایان پروفسور حسین شایقی و مقصودعلی امامی

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.

مدیریت روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
ارتقای مرتبه علمی جناب آقایان پروفسور محمد نریمانی به مرتبه »استاد ممتازی« و دکتر مرتضی برمکی، دکتر صیاد 
اصغری سراسکانرود و دکتر اسماعیل گلی کالنپا به مرتبه »دانشیاری« را تبریک گفته، توفیقات روزافزون شان را در خدمت 

به میهن اسالمی از خداوند متعال مسئلت داریم.
انتصاب به جا و شایسته جناب آقایان پروفسور محمد نریمانی به سمت دبیر شورای دانشگاه و پروفسور احمد یوسفیان دارانی 
به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور علمی که بیانگر 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 آقای پروفسور عزیز حبیبی در سمت دبیر شورای دانشگاه نیز نهایت تقدیر و تشکر را 

داشته و آرزوی توفیقات الهی را برایشان داریم.

مدیریت روابط عمومی و بین الملل دانشگاه محقق اردبیلی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف:
 علوم پایه با شأن واقعی 

خودش فاصله دارد 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: 
شأن  با  پایه  علوم  هنوز  سوم  جهان  کشورهای  در 

واقعی خودش فاصله دارد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
پروفسور مهدی گلشنی در همایش »روزی با فیزیک« 
محقق  دانشگاه  فیزیک  علمی  انجمن  به همت  که 
اردبیلی برگزار شد، تصریح کرد: رشته های علوم پایه 
در کشورهای جهان سوم به خاطر خودشان مطرح 
نیستند بلکه این رشته به نوعی برای آنها تحمیل شده 

است.
گلشنی با بیان اینکه باید شأن رشته های علوم 
پایه به  ادامه داد: رشته های علوم  پایه حفظ شود، 
دالیل مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند و هر طیف 
برای مطالعه این رشته ها از زاویه ای به مساله نگاه 

کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار 
کرد: یک وقتی علوم پایه را برای زیباییش مطالعه 
می کردند تا زیبایی های طبیعت را کشف کرده و 

لذت ببرند.
گلشنی افزود: ادیان ابراهیمی هم طبیعت را مورد 
مطالعه  برای  هم  آنها  دلیل  و  اند  داده  قرار  مطالعه 
کشف عظمت و بزرگی خلقت است چرا که کشف 
ادیان  و  بوده  آور  انسان شگفت  برای  این عظمت 
ابراهیمی هم دیدگاهش را در این مورد به صورت 
صریح بیان کرده است، به همین دلیل مسلمانان هم 

دنبال علم فیزیک رفته اند.
دکتر فرهاد ستاری عضو هیات علمی و مشاور 
انجمن فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی گفت: گروه 

فیزیک این دانشگاه 17 نفر عضو هیات علمی دارد.
هیات  اعضای  سنی  میانگین  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  سال   40 فیزیک  رشته  علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در چهار گرایش رشته فیزیک 

تا مقطع دکتری، دانشجو پذیرش می کند.
را  فیزیک  با  روزی  همایش  برگزاری  ستاری 
مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: انجمن علمی فیزیک 
دانشگاه محقق اردبیلی از سال 77 تشکیل شده است.

از امروز رقابت ها به رفاقت تبدیل شود 
 همه برای اعتالی ایران اسالمی تالش کنیم

مدیر عامل خانه شکوفه ها:
فقر حاصل عوامل اجتماعی است


