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همایش ملی بزرگداشت استاد رضا سیدحسینی
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

امام خمینی)ره(:
دانشگاه چراغ راه هدایت

ملت است.

پیام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت عید نوروز

دیگر بار نفس زمین گرم شد تا بوته ها و گل ها و درختان با پوشیدن رخت های رنگارنگ 
شادمانی کنند و دیدگان با شرف ترین مخلوق خداوند »انسان« را به نور شادی منور سازند. 
خداوند را شاکرم که ما را در »دانشگاه محقق اردبیلی« دور هم آورد تا مفتخر به خدمت 

در کانون دانش و خردورزی استان و همنشین جوانان، فرهیختگان و دانشمندان باشیم.
امیدوارم آنچه را که در سال 1395 کاشتیم به نیکی در سال 1396 درو کنیم. یک سال 
تالش صادقانه اساتید، کارکنان و دانشجویان ما مقبول حضرت حق باشد و در سال نو نیز 
بر همه ما رحم و شفقت روا دارد تا گامی فراتر برداریم و سالمان از پارسالمان نیکوتر و 

پر بارتر باشد.
با امام شهیدان پیمانی دوباره می بندیم که پشت رهبرمان را خالی نکنیم و هر کجا که 

هستیم گل سر سبد بوستان انقالب و میهن خود باشیم.
گودرز صادقی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
نوروز 1396

پیام مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت عید نوروز

ِحيِم  ْحَمِن الَرّ بِْسِم اهلل الَرّ

ْل َحالَنَا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو الْْحَواِل َحوِّ یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو الْبَْصارِ یَا ُمَدبَِّر اللَّيِْل َو النََّهارِ یَا ُمَحوِّ
فرا رسیدن بهار طبیعت و حلول سال نو را خدمت همه استادان، کارکنان، 
دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و خانواده های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض 
می نمایم و از درگاه ایزد منان سالی پرخیر و برکت همراه با سالمتی و شادکامی 

آرزو می کنم.
به راستی چه مبارک و شگفت انگیز است این مسأله نوروز و تغییر فصل ها 
که خداوند درآن به زمین خود حیاتی دوباره می بخشد و انسان با چشمان خود 
این حادثه عظیم که یادآور آیه الهی حیات دوباره پس از مرگ بوده، به نظاره 
می نشیند و این همان جلوه زیبای مقلب القلوب است که باید شکرگزار قدرت 

بی پایان پروردگار عالمیان شد.
از همین رو آفریدگار هستی را شاکریم در سالی که توسط رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نام گذاری گردید، خانواده بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی توانست با کوشش روزافزون خود در جهت نیل به این هدف بزرگ و تاریخی 

قدم بردارد و در این راه موفقیت های چشمگیری کسب نماید که پرداختن به آن ها مجال مفصل دیگری را می طلبد.
امید است با استعانت از خداوند سبحان و توجهات حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(و رهنمودهای حکیمانه رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( و با بهره گیری از توانمندی های شایسته خویش، در راستای 

خلق ایده ها و شکوفایی بیش از پیش در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی پیروز و سربلند باشیم.
و من ا... التوفیق

سیف اله مدبر
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی

صفحه3

در این گفتگو که به همت مدیریت 
روابط عمومی و بین الملل دانشگاه محقق 
انجام گرفته است، دکتر مسعود  اردبیلی 
گنجی از روزهای مدیریت خود در دانشگاه 
محقق اردبیلی حرف های شنیدنی برایمان 

تعریف می کند.
سال  ماه  خرداد  سوم  روز  در  بنده 
سی  با  مصادف  شمسی  هجری   1342
در  قمری  1382هجری  ذیحجه  ماه  ام 
شهرستان اردبیل در یک خانواده مذهبی 
از طبقه متوسط چشم به جهان گشوده ام، 
دوره ابتدائی را در دبستان 13 آبان، دوره 
پورسینا و دوره  را در مدرسه  راهنمایی 
فیزیک در  را در رشته ریاضی  متوسطه 
معلمان  تعلیم  تحت  اندرزگو  دبیرستان 
دلسوز و فداکار قرار گرفته و دوره ها را 
با موفقیت و نمرات عالی به پایان رسانده 
و در خرداد ماه سال 1362 مدرک دیپلم 
خود را اخذ نموده و در همان سال در 
کنکور سراسری شرکت کرده و در رشته 
بهشتی  شهید  دانشگاه  آمار  کارشناسی 
تهران پذیرفته شدم و با تالش و کوشش 
سال  در  را  آمار  کارشناسی  دوره  فراوان 

1366به پایان رساندم.
در طول تحصیالت خود در دانشگاه 
شهید بهشتی، در دبیرستان های آیت اهلل 
با توجه به  سعیدی و ولی عصر تهران، 
عالقه ای که به امور آموزشی داشتم، به 
تدریس دروس آمار و ریاضی مشغول شدم 
و همچنین در ستاد مرکزی هیات های هفت 
نفره واگذاری زمین نیز مشغول به خدمت 
بودم.  جامعه  مستضعفان  و  محرومان  به 
باتوجه به مشغله های ذکر شده در باال، 
در سال 1367 در کنکور اعزام دانشجو به 
خارج از کشور شرکت نموده و به عنوان 
تنها فرد از بین کلیه شرکت کنندگان در 
رشته آمار از آزمون قبول شدم و در سال 
1369 به دانشگاه دهلی کشور هند با اخذ 
بورس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته آمار اعزام و در سال 1371 موفق به 
اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در 

رشته آمار ریاضی از آن دانشگاه گشتم و 
بالفاصله دوره دانشوری).M.Phil( را در 
دانشگاه پنجاب هند در سال 1371 شروع 
شاگرد  عنوان  به  در سال 1373  و  کردم 
و  شدم  التحصیل  فارغ  دانشگاه  آن  اول 
از   ).Ph.D(دکتری تخصصی برای دوره 
دانشگاه دهلی پذیرش اخذ نمودم تا زیر 
نظر دانشمند علم آمار پرفسور ا.ک. بانسال 
در زمینه برآورد بیزین به تحقیق بپردازم و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نیز، 
با توجه به موفقیت های چشمگیری که 
در مقاطع تحصیلی قبلی ام کسب نموده 

تا  نمود  موافقت  بودم 
دوره دکتری تخصصی 
خود را نیز به صورت 
آن  بورسیه  دانشجوی 
وزارتخانه ادامه دهم و 
موفق   1376 سال  در 
شدم این دوره تحصیلی 
را نیز به پایان برسانم و 
جهت خدمت به ملت 
سرافراز و علم دوست 
ایران اسالمی در همان 
برگشتم  ایران  به  سال 
زادگاه  نیز  ایران  در  و 
خود، یعنی شهر اردبیل 

را برای خدمت برگزیدم از سال 1376 به 
عنوان عضو هیات علمی گروه آموزشی 
ریاضی دانشکده علوم و االن عضو هیات 
علمی گروه آموزشی آمار، دانشکده علوم 

مشغول بکار می باشم.
با توجه به عالقه ای که جهت رشد و 
شکوفایی همه جانبه دانشگاه داشتم و جهت 
معرفی شهر اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی 
به دانشمندان و عالمان و محققان داخلی و 
خارجی تالش و کوشش زیادی کردم تا 
سی امین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران 
را در سال 1388 در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شود که این مهم با موافقت دانشگاه 
محقق اردبیلی و انجمن ریاضی ایران تحقق 
یافت و ریاست محترم وقت دانشگاه با 
هماهنگی انجمن ریاضی کشور اینجانب 
کنفرانس  امین  سی  دبیر  عنوان  به  را 
برگزیدند.  ایران  ریاضی  المللی  بین 
کنفرانس  این  عالی  در سطح  برگزاری 
باعث گردید که اردبیل مخصوصاً دانشگاه 
محقق اردبیلی در سطح دنیا، با توجه به  
اطالع رسانی هایی که توسط سایت های 
اینترنتی انجام گرفته بود)آن زمان دسترسی 
به اینترنت در ایران مثل امروز نبود( مشهور 

گردد که تعداد شرکت کنندگان داخلی و 
خارجی در این کنفرانس نشانگر تایید این 

موضوع بود.
مدیر گروه آموزش ریاضی دانشگاه 
محقق اردبیلی، دبیر سی امین کنفرانس بین 
المللی  ریاضی کشور، مدیر مسئول مجله 
 ، Hyper Structure علمی و پژوهشی
رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه محقق 
مدیریت  آموزشی  مرکز  رئیس  اردبیلی، 
دولتی استان اردبیل، معاون دانشجویی و 
معاون  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  فرهنگی 
محقق  دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی 

استان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  اردبیلی، 
اردبیل و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از 

جمله سمت های اجرایی بنده می باشد.
در زمان مدیریت اینجانب موفقیت های 
چشمگیری در سایه تالش همکاران دلسوز 
و کاردانم در دانشگاه محقق اردبیلی صورت 
گرفت که به گوشه ای از آنها اشاره می کنم: 
کسب عنوان دانشگاه عاشورایی در سطح 
کشور، کسب رتبه اول کشوری در امور 
فرهنگی و امور اجتماعی در سطح کشور، 
کسب عنوان مدیر برتر استانی در استان 
اردبیل،  کسب رتبه برتر امر به معروف 
ونهی از منکر در استان اردبیل، 
کسب عنوان دستگاه شایسته 
اقامه  ستاد  در  ویژه  تقدیر 
نماز استان، کسب رتبه برتر 
آموزشی  امور  در  کشوری 
در  تکمیلی   تحصیالت  و 
و  مجوز  اخذ  سطح کشور، 
یا راه اندازی حدود100رشته 
تحصیلی در سطح کارشناسی 
راه  یا  و  مجوز  اخذ  ارشد، 
رشته   56 حدود  اندازی 
تحصیلی در سطح  دکتری، 
تشکیالت  سطح  ارتقای 
اداری دانشگاه محقق اردبیلی 
پست  به 1605  سازمانی  پست  از 618 
نامه  آیین  اجرای  و  تصویب  سازمانی، 
غیر  و  علمی  هیات  استخدامی  و  اداری 
هیات علمی خاص دانشگاه محقق اردبیلی 
)برای اولین بار در تاریخ دانشگاه(، برقراری 
حق ایاب و ذهاب و هزینه غذا بصورت 
دانشگاه)برای  کارکنان  کلیه  برای  نقدی 
اولین بار در تاریخ دانشگاه(، ایجاد صندوق 
قرض الحسنه کارکنان دانشگاه با کمک سه 
در جهت  اختصاصی  درآمد  از  درصدی 
رفاه حال کارکنان)برای اولین بار در تاریخ 
دانشگاه(، کسب رتبه برتر کشوری در ایجاد 

محیط امن و با نشاط در محیط کار در 
سطح کشور، ساخت و  یا تکمیل هشت 
ساختمان دانشگاهي با مساحت بیش از 30 
هزار متر مربع در دانشگاه محقق اردبیلی 
)ساختمان خانه فرهنگ، ساختمان دانشکده 
علوم  دانشکده  ساختمان  ریاضی،  علوم 
تربیتی و روانشناسی، ساختمان دانشکده 
فنی و مهندسی، ساختمان خوابگاه شماره 
3 کوثر، ساختمان خوابگاه شهید رحیمی، 
و  نمین  مذهبی  و  فرهنگی  ساختمان 
اخذ  مغان(،  فرهنگی  ساختمان علمی و 
ساختمان  ساخت 6  به  شروع  و  مجوز 
مساحت  به  آموزشی  کمک  و  آموزشی 
حدود 23 هزار مترمربع در دانشگاه محقق 
 ،2  ،1 آموزشی  های  ساختمان  اردبیلی) 
3  ، ساختمان خوابگاه دانشجویی نمین، 
ساختمان دانشکده علوم انسانی و ساختمان 
مرکز رشد واحدهای فناوری(، راه اندازی 
برای  پژوهشی  و  علمی  مجله  چندین 
اولین بار در دانشگاه محقق اردبیلی، قرار 
گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در ردیف 
دانشگاه های برتر جهان برای اولین بار در 
سال 2011 ، ارتقاء دانشگاه محقق اردبیلی 
)در  سال 1392  در  کشوری  رتبه 23  به 
بین کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
دولتی کشور(، اخذ مجوز ایجاد کمیسیون 
موارد خاص استانی در استان اردبیل )قبال 
زیر نظر دانشگاه ارومیه فعالیت می کرد(، 
مستقل  ممیزه  هیات  ایجاد  مجوز  اخذ 
برای دانشگاه محقق اردبیلی )قبال زیر نظر 
دانشگاه ارومیه فعالیت می کرد(، ایجاد هفت 
دانشکده جدید در کنار پنج دانشکده قبلی 
علوم  )دانشکده  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
ریاضی، دانشکده برق و مکانیک، دانشکده 
فناوری های کشاورزی، دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی، دانشکده ادبیات و زبان های 
خارجی اردبیل، دانشکده کشاورزی مشکین 
دانشکده  به  مغان  آموزشکده  ارتقای  و 
مغان(، ایجاد دانشکده فناوری های نوین 
در دانشگاه محقق اردبیلی و ارتقای آن به 
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین سبالن.
بقیه در صفحه 11

روایتی از ساليان دور اما نزدیک؛

حرف های شنیدنی از ششمین رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
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دکتر مرتضی ابراهیمی معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی:

بسمه تعالی
»تلک األیام نداولها بین الناس و لیعلم اهلل الذین آمنوا«

     »تطور، تغییر و تعویض زمان، سنت مقدر حکیم مدبر برای تدبیر و تحسیب 
به قیاس زیست طبیعی است که پدیدار رجعت و اقامه از نقص و قصر به کفایت 

و تمامت آدمیزاد است.
به یقین کل این تحوالت با تولد و زیست در عالم سفلی با رنج و محنت آغاز و 
با ضمانت والیت حقیقی در ظل سیادت قطب عالم هستی به صیروریت شعف و 
شفق کامل، تمام خواهد شد. انشااهلل حرکت از محنت ها و ابتالئات قصیر الزمان 
1395 و ورود و حضور مجدد به عصر توقیتی 1396 با توفیق، لطافت، شادکامی، 
رهبری،  معظم  مقام  ایران  زعیم  ملت  دیانت  وفی  همراه  دوستی  نوع  و  آرامش 
همکاران، اساتید، کارکنان و دانشجویان به ویژه خدمتگذاران بی تکلف آموزش 

دانشگاه در بخش های مختلف آن مزین، قرین و مبروک شود«.

والسالم علیکم و رحمه اهلل

پروفسور مهرداد محرم زاده معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی:

همکاران بزرگوار و تالشگر دانشگاهی؛
اینک که در سایه الطاف الهی به استقبال بهار طبیعت و آغاز سالی جدید می رویم، 
امیدوارم تالش های همگی در سال 1395 در عین ایجاد رضایت درونی خودمان، مورد 
قبول پروردگار یکتا و کلیه سروران گرامی دست اندرکار کشور و به خصوص مردم 
عزیز استان اردبیل قرار گیرد. بی شک تغییر سال همراه با افزایش تجارب حرفه ای، بهبود 
نگرش ها و تقویت عالیق و وفاداری به ارزش ها در راستای تثبیت تعهد به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران تحت رهبری مقام معظم رهبری و پایبندی به نظام حرفه ای 
سازمان های کاری خواهد بود و این همان مفهوم دستیابی به بلوغ کاری در هر دو حیطه 

توانمندی اجرایی و مسئولیت پذیری اجتماعی و شغلی می باشد.
اینجانب به سهم خود، ضمن عرض خسته نباشید به همه همکاران گرامی و زحمتکش
در کلیه حوزه های کاری دانشگاه و ابراز مراتب قدرشناسی از مسئولین محترم استانی و به ویژه سپاس از اعتماد ریاست محترم دانشگاه به 
اینجانب، پیشاپیش آغاز سال جدید را تبریک عرض نموده و امیدوارم در کنار خانواده محترم، سالی سرشار از سالمتی، سعادت و دستیابی 
منان  ایزد  پیشگاه  به  ام  گرامی  روزافزون همه شما سروران  موفقیت  و  دعاگوی سالمتی  و  نموده  آرزو  عزیزانم  کلیه  برای  را  ها  بهترین  به 

بود. خواهم 

پروفسور احمد یوسفیان دارانی معاون اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی:
اعضای محترم هیات علمی، کارمندان شریف و دانشجویان عزیز؛

نوروز این عید فرخنده و باستانی همواره تداعی کننده امید بشر به تحول و نوگرایی 
و نوید بخش آینده بهتر است. فرارسیدن این عید سعید وآغاز بهار جان  ها و جهان را به 

شما دانشگاهیان گرانقدر تبریک عرض می نمایم.
خوشبختانه در سالی که گذشت بذر توانمندی و تحّول در فعالیت های گوناگون 
دانشگاه به یُمِن الطاف الهی و هّمت و پایمردی بی دریغ شما همکاران سختکوش و 
عّزتمند و همراهی دانشجویان عزیز دانشگاه و به رغم دشواری ها و چالش های پیدا و 

پنهانش به ثمر نشست. 
با امید به توانمندی بالقوه موجود در دانشگاه وبسیج استعدادها، همه به گشایش 
راه های فروبسته اندیشیدیم و در عمل، اراده خود را به همفکری، دوستی و همدلی 
معطوف کردیم و از هیچ کوششی برای استفاده از سرمایه های دانشگاه فروگذار نکردیم.
امید است در سال جدید و در پرتو عنایات پروردگار دانا و دوستدار دانایی و زیبایی، تالش اقشار دانشگاهی اعم ازدانشجویان گرامی، کارمندان 

محترم و اساتید ارجمند در پیشبرد امور جاری و تحقق اهداف مربوط به توسعه کمی و کیفی دانشگاه در ابعاد گوناگون استمرار یابد.  
پروردگارا! آغازسال نو را برایمان رستگاری، میانه  اش را موفقیت و پایانش را سعادتمندی قرار ده.

سعادت، سالمت و بهروزی همگان را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.

پیام هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت عید نوروز
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پروفسور محمد نریمانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی:

دشت  های  در  روح  تا  مغتنم  است  فرصتی  بهار 
برای  یابد  مجالی  و  درآید  به جوالن  آگاهی  و  معرفت 
بلند»احسن  معنای  در  اندیشه  و  آفرینش  راز  در  تامل 

الحال«.
خداوند را شاکریم که نعمت خدمت در عرصه علم 
و دانش را در اختيارمان قرار داده و از ذات اقدسش می 
خواهيم تا در سال جدید به ما دانشگاهيان و پژوهشگران 
توفيق عنایت فرماید در راستای حل مشکالت جامعه و 
تزریق نتایج علم و پژوهش در متن جامعه و توسعه همه 
جانبه کشور اسالمی  مان گام برداریم. از خدای متعال، 
برای همکاران گرامی،  نو  تندرستی و کاميابی در سال 
دانشجویان عزیز و خانواده های محترم آنها مسالت دارم.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:

بسمه تعالی
فرار رسیدن سال نو و عید باستانی را به تمامی دانشگاهیان عزیز 
و خانواده محترمشان تبرک عرض نموده و سعادت و سالمتی برای 

همگان آرزومندم.
با ظهور  پیام آور تمام خوبی ها بوده و  امید است سال جدید 

حضرت حّجت به بهار واقعی ختم شود.

پیام سردبیر به مناسبت عید نوروز

یاُمَقلّب الُقلوب وَ االَبصار یاُمَدبّر الیل وَ الَنهار
یا ُمَحول الَحول وَ االَحوال َحِوّل حالَنا اِلی اَحَسن الحال

اینک که نسیم بهاری، نوید سال نو را آورده، خرسندیم که در 
در  فرهنگ،  و  علم  مجاهدان  شما  تالش  با  توانستیم   1395 سال 
جهت تحقق رسالت دانشگاه محقق اردبیلی گام برداریم و اکنون به 

آینده  ای درخشان  تر می  اندیشیم.
خواب  از  را  خفته  طبیعت   ، بهار  نوازش  پر  دستان  که  اکنون 
بیدار می سازد، دگر بار قلم آفرینش با رنگ بازی بر پیکره لوح پاک 
طبیعت، نگاری دیگر از مظاهر زیبای خلقت را بیان می نماید و زمین 
و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآئین خویش را نثار نگاه و نگار ما می 
کنند. تا در تحولی شگرف نسیم مشک افشان و ترنم بلبالن شیرین 
بیان را به نظاره بنشینیم و  »یا مقلب القلوب« گویان به ستایش آن 

جمیل بی نظیر به پا خیزیم.
در پایان به سهم خود از تالش و مجاهدت تک تک همکاران تقدیر و تشکر می کنم و فرارسیدن بهار و آغاز سال 1396 را به خانواده بزرگ 

دانشگاه محقق اردبیلی تبریک می گویم و از درگاه ایزد یکتا سربلندی و شادکامی شما را خواهانم.

محمدتقی آل ابراهیم
سردبیر نشریه پیام محقق
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رضا  استاد  بزرگداشت  ملی  همایش 
سیدحسینی با حضور اساتید برجسته کشوری در 

سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در این همایش با بیان اینکه حضور 
اساتید برجسته کشوری و نماینده سفیر فرانسه در 
ایران در این همایش بسیار ارزشمند و اثرگذار است، 
گفت: 34 جلد کتاب استاد رضا سیدحسینی بسیار 

فراتر از ارزش یک استاد و پروفسور است.
وی با بیان اینکه استاد رضا سیدحسینی اهل 
قلم بوده که پس از درگذشتش این همایش برای 
وی برگزار می شود، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
آمادگی همکاری با بنیاد نخبگان برای برگزاری 
چنین همایش هایی را برای افراد در قید حیات نیز 

دارد؛ چراکه اثر آن بسیار بیشتر خواهد بود.
نریمانی با بیان اینکه شصت نفر از اساتید به نام 
اردبیل توسط بنیاد نخبگان استان شناسایی شده 
است، تصریح کرد: می توان همه ساله از تعدادی از 

این اساتید به لحاظ اثرگذار بودن آنها تجلیل کرد.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی با بیان اینکه ترجمه بسیار سخت تر از 
تالیف است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استاد 
رضا سیدحسینی 40 سال از عمر خود را در عرصه 
ترجمه فعالیت کرده است، این کار یعنی استاد عمر 

خود را وقف ایران کرده است.
رئیسه  هیات  نظر  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه سالن های سخنرانی و اجتماعات دانشگاه 
به اسم نخبگان اثرگذار استان نامگذاری خواهند 
شد، تصریح کرد: در گام اول تاالر سخنرانی دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی به اسم استاد رضا سیدحسینی 
نامگذاری می شود تا با این کار حداقل تجلیل از 

خدمات ایشان داشته باشیم.
پروفسور حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان 
استان اردبیل و رئیس همایش نیز با بیان اینکه 
آنها، معرفی  رموز موفقیت  و  نخبگان  شناسایی 
المللی،  بین  و  ملی  سطح  در  ایرانی  مشاهیر 
الگوسازی شیوه زندگی و کاری نخبگان و تکریم 
مفاخر و نخبگان کشور از اهداف بنیاد ملی نخبگان 
است، گفت: هدف از برگزاری این همایش نیز تکریم 
و نکوداشت جایگاه واالی استاد رضا سیدحسینی 

از بزرگان جامعه مترجمان و مولفان کشور است.
وی با بیان اینکه تخصص، ذوق و فن بیان استاد 
رضا سیدحسینی بسیار ارزشمند بود، افزود: این 

ارزشمندی ادبیات ایران را وامدار خود نموده است.
شایقی استاد رضا سیدحسینی را مهمترین 
مترجم تاثیرگذار در جامعه ادبی ایران معرفی و 
تصریح کرد: استاد رضا سیدحسینی مترجم زبده و 
صاحب سبک، نویسنده ماهر و آشنا به نیاز ادبیات و 

کاشف نویسندگانی با سبک نوین بود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه دو اثر استاد رضا سیدحسینی به عنوان 
کتاب برگزیده سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب 
شده است، افزود: نبوغ سرپرستی و هدایت ایشان 

در گرداوری فرهنگ آثار نیز کامال مشهود است که 
این فرهنگ آثار به میراث ماندگار در ادبیات و هنر 

تبدیل شده است.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه سردیس مرحوم احمدی گیوی طی روزهای 
اخیر در دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد، گفت: 
ساخت و رونمایی سردیس استاد رضا سیدحسینی 
نیز برنامه آتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

وی با بیان اینکه همه انسان های برجسته و 
رهبران بزرگ دنیا دارای ویژگی های برجسته ای 
بوده اند، افزود: تواضع، فروتنی و ایثار در همه این 

انسان ها مشترک است.
لوران کریکه وابسته زبان فرانسه سفارت فرانسه 
کشور  از طرف  احترام  ادای  نیز ضمن  ایران  در 
فرانسه به اثرات پژوهشی و چهره واالی استاد رضا 
سیدحسینی، گفت: برای بنده افتخار بزرگی است 
که در مراسم بزرگداشت این شخصیت برجسته که 

آثار گرانقدری دارد، حضور یابم.
وی با بیان اینکه آثار استاد رضا سیدحسینی 
ارزشمند و استثنایی است و این استثنایی بودن به 
لحاظ ویژگی های بارز روحی و شخصیتی ایشان 
است، افزود: انسان های واال به لحاظ تفکر واالیشان 
فراتر از زندگی شخصی شناخته شده و تاثیرگذار 

می شوند.
رضا  استاد  اینکه  بیان  با  کریکه  لوران 
سیدحسینی 30 آوریل 1926 در شمالغرب ایران 
در اردبیل به دنیا آمده و فرزند وی نیز هم اکنون 
مترجم و عکاس است، گفت: ایشان در 16 سالگی 
بوسیله ترجمه متون ترکی به فارسی کار خود را آغاز 
کرد و تحصیالت خود را در ایران، فرانسه و آمریکا در 

زمینه علوم ارتباطات و زبان فرانسه ادامه داد.
وابسته زبان فرانسه سفارت فرانسه در ایران با 
بیان اینکه رضا سیدحسینی بعد از بازگشت به ایران 
زبان فرانسه را بیشتر تقویت کرد و اولین ترجمه 
خود از زبان فرانسه را در سال 1947 به چاپ رساند، 
افزود: کشور فرانسه به عنوان سرزمین فرهنگ و 
ادبیات نیز ارادت خود را با اهدای نخل آکادمیک در 

سال 2006 به ایشان ادا کرد.
وی با بیان اینکه سیدحسینی اولین مترجمی 
است که توانست آثار نویسندگان بزرگ فرانسه را به 
ایرانیان بشناساند، تصریح کرد: سیدحسینی با این 
کار امکان شناخت هنر و ادبیات فرانسه را به ایرانیان 

مهیا کرد.
و  تکریم  دفتر  مدیرکل  شاهرضایی  دکتر 
الگوسازی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه برگزاری 
الگوسازی  باید  چنین همایش های بزرگداشتی 
شود، گفت: باید تالش کنیم به هویت موجود در 

استان ها برسیم.
وی با بیان اینکه علم حالت ایستایی ندارد و باید 
روز به روز پیشرفت کند، افزود: اردبیل یکی از نقاط 
زیبای ایران است و از نظر حجم و چگالی دارای 

مفاخر فراوانی است.
مرحوم  اذان  اینکه  بیان  با  شاهرضایی 
دنیا  جای  همه  در  اردبیلی  زاده  موذن 
را  انسان  صدا  این  و  دهد  می  تکان  را  انسان 
چنین                                                                              این  برگزاری  افزود:  کند،  می  ملکوتی 

همایش هایی باید ادامه داشته باشد.
احمد  دکتر  همایش  این  در  است  گفتنی 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  عضو  گیالنی  سمیعی 
فارسی، دکتر قدمعلی سرامی استاد برجسته ادبیات 
کشور، دکتر موسی اسوار نویسنده و مترجم برجسته 
کشور و دکتر اهلل شکر اسدالهی عضو هیات علمی 
های  ویژگی  در خصوص  بیاناتی  تبریز  دانشگاه 
اخالقی و کاری استاد رضا سیدحسینی ارائه کردند. 
همچنین بیانیه انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی 
توسط دکتر مختاری عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی و ارج نامه معاون رئیس جمهوری 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان توسط دکتر شاهرضایی 
مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان 

قرائت شد.
همچنین با حضور اعضای خانواده استاد رضا 
استاد رونمایی شد  نقاشی  تابلو  از  سیدحسینی 
و در ادامه تاالر سخنرانی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه به نام تاالر استاد رضا سیدحسینی 

نامگذاری شد.

همایش ملی بزرگداشت استاد رضا سیدحسینی 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

کارگروه اجتماعی و فرهنگی 
اتاق فکر استان اردبیل 

در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار شد

کارگروه اجتماعی و فرهنگی اتاق فکر استان اردبیل 
در اتاق شورای دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
محمد حسن زاده مدیر اتاق فکر استان اردبیل در این 
جلسه با بیان اینکه مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری دغدغه این را دارد که دیدگاه های نخبگان 
و ذینفعان در کنار دیدگاه های دولتمردان قرار گیرد، 
گفت: در همین راستا نخبگان از گروه های مختلف 
شناسایی شدند و نهاد دانشگاه به عنوان مرکز این 

گفتگوها قرار گرفت.
انجام  فکر  اتاق  اصلی  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
گفتگو بین ذینفعان یک موضوع است، افزود: خروجی 
تصمیمات اتاق فکر در سیاست گذری ها تاثیرگذار 

است.
حسن زاده با بیان اینکه تالش اتاق فکر برای 
برقراری ارتباط بیشتر علوم انسانی با جامعه است، 
تصریح کرد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی از نتایج 
اجتماعی  و  فرهنگی  گفتگوی  و خروجی جلسات 
می شود  تشکیل  اردبیل  استانداری  در  که  استان 
استفاده می کنیم، تا از موازی کاری جلوگیری شود.

مدیر اتاق فکر استان اردبیل تاکید کرد: اتاق فکر 
استان ها مسیری برای شنیده شدن صدای نخبگان 

است.
شفیع شفیعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اردبیل نیز با بیان اینکه ارتباط استانداری 
اردبیل با اتاق فکر استان در حوزه های مختلف در حد 
عالی است، گفت: اتاق فکر استانداری اردبیل با 60 نفر 
عضو متشکل از اساتید، فعاالن و مدیران فرهنگی و 
اجتماعی و فرهیختگان فعال است و تاکنون 58 جلسه 

در موضوعات مختلف برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه از نظر میزان طالق شهرستان های 
مشگین شهر، اردبیل و پارس آباد به ترتیب در رتبه های 
اول تا سوم قرار دارند، افزود: اردبیل از لحاظ نرخ طالق 
در رتبه 14 کشوری قرار دارد و جزو استان های بحرانی 

طالق نیست.
شفیعی افزود: از لحاظ اعتیاد جزو استان های پاک 

بوده و در رتبه 18 کشوری واقع هستیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل 
رشد جمعیت استان اردبیل را 1.4 و رشد جمعیت 
روستایی استان را 2.5- عنوان کرد و گفت: درآمد سرانه 

استان نیز از درآمد سرانه کشور کمتر است.
رمضان خواه دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی 
نیز حضور فعاالن مدنی و اعضای هیات علمی در این 
جلسات را ارزشمند دانست و گفت: نظرات این اعضا در 

جلسات می تواند مکمل یکدیگر باشد.
وی همچنین به برخی آمارها در خصوص وضعیت 

فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل اشاره کرد.
گفتنی است در ادامه اعضای کارگروه به بحث و 

گفتگو پیرامون مسائل مرتبط با کارگروه پرداختند.
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با حضور مسئوالن استانی و خانواده مرحوم 
این  از سردیس  گیوی،  احمدی  دکتر حسن 
در  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  و  نویسنده 

دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه با ریاست 
دکتر ابراهیم پور فعالتر شده و این دانشکده در 
زمینه فعالیت های فرهنگی مختلف به عنوان 
دانشکده برتر انتخاب و از رئیس آن تجلیل شد.
فنی اصل با اشاره به اینکه وظیفه دانشگاه 
تنها ارائه دروس درسی نیست، اظهار کرد: ما 
مسئولین دانشگاه وظیفه داریم که استعدادهای 
دانشجویان را در زمینه های مختلف شناسایی 

کرده و به بروز و ظهور آن کمک کنیم.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
محقق اردبیلی افزود: بیش از 830 برنامه طی 
سال جاری در سطح دانشگاه اجرا شده است 
و تالش ما بر این است که در راستای پرورش 

صحیح دانشجویان گام برداریم.
و  سیاسی  معاون  نصیری  ناصر  مهندس 
امنیتی استاندار اردبیل با اشاره به اینکه باید به 
چهره های علمی و ارزشمند احترام گذاشت، 
تصریح کرد: به خاطر احترام به ساحت علم و 
مردم گیوی بدون دعوت در این مراسم حضور 

یافتم.
با بیان اینکه استاد نجیبی تندیسی  وی 
افتخار  و  ملی  چهره  که  است  کرده  خلق 
ادامه داد: خالقیت یکی  اردبیل است،  استان 
از بارزترین صفات خداوند متعال است و خلق 
آثار هنری نیاز و ضرورتی برای جامعه محسوب 

می شود.
استاد  مرحوم  اینکه  به  اشاره  با  نصیری 
و  تدوین  کتاب   60 از  بیش  گیوی  احمدی 
تالیف کرده است، ابراز کرد: انسان های بزرگی 
که برای پیشرفت علم و توسعه کشور زحمت 
در  نشوند،  تکریم  و  تجلیل  اگر  اند،  کشیده 

حقیقت در قبال آنها ناسپاسی شده است.
دکتر بشیر خالقی نماینده مردم خلخال و 
کوثر در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر در 
هنر روح نباشد، آثار هنری ماندگار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه مرحوم دکتر احمدی گیوی 
ده ها نفر از مردم شهرستان را با امکانات پایین 
تعلیم و تربیت کرد، افزود: پیشنهاد می کنیم که 
تندیس این نویسنده شهیر را در هر دو شهرستان 

خلخال و کوثر نصب شود.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به 
عنوان رئیس خانه نخبگان سازمان بسیج علمی  و 
پژوهشی  سپاه حضرت عباس استان اردبیل در 
چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری رتبه 

برتر را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس خانه نخبگان بسیج 
سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل و معاون 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی در این خصوص گفت: این انتخاب در 
جریان برگزاری چهارمین جشنواره جهادگران 
علم وفناوری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
مرکزی  به همت سازمان بسیج علمی و پژوهشی 

بسیج مستضعفین انجام گرفت.
چهارمین  اختتامیه  مراسم  است  گفتنی 
جشنواره جهادگران علم و فناوری با حضور دکتر 

خالقی با اشاره به اینکه بیش از 10 درصد 
لغتنامه دهخدا را مرحوم احمدی گیوی تدوین 
را  خود  مفاخر  باید  کرد:  اظهار  است،  کرده 
هم  جوان  های  نسل  به  را  آنها  و  شناخته 

بشناسانیم.
اول کشوری و  استاد طراز  جعفر نجیبی 
مجسمه ساز بین المللی گفت: مسئولینی که 
در مراسم حضور دارند باید تالش کنند که در 
زمینه زیباسازی شهر گام های مناسبی بردارند 
چرا که شهرهایی مانند اردبیل می تواند از این 

ظرفیت ها بیشتر بهره مند شود.
وی با بیان اینکه این زیباسازی ها می تواند 
در زمینه جذب گردشگر و توریسم به شهرها 
کمک کنند، اظهار کرد: عالوه بر آن، این کار 
موجب اشتغالزایی برای فارغ التحصیالن رشته های 

هنری می شود.
نجیبی با بیان اینکه بهترین راه مبارزه با 
بدخواهان کشور، مبارزه فرهنگی و هنری است، 
ادامه داد: امروزه هنر به یک زبان جهانی تبدیل 

شده است.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی 
اظهار کرد: در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه، کارهایی در یک سال اخیر انجام شده 

است که در سطح استان تاثیرگذار بوده است.
که  ایم  گرفته  نظر  در  افزود:  وی 
زمینه             در  را  مختلفی  های  سمپوزیوم 
و                         کرده  برگزار  هنری  های  رشته 

کارگاه های متعددی برگزار خواهیم کرد.
دنبال  به  اینکه  به  اشاره  با  پور  ابراهیم 
تاسیس رشته اقتصاد هنر هستیم، اظهار کرد:  

علی  اکبر والیتی رئیس هیات موسس و هیات 
امنای دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر حمید میرزاده 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر حسین قدیانی 
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، 

به دنبال تجمیع موزه های هنری استان هستیم 
که با این کار می توان در زمینه هنری مثمر 

ثمر واقع شد.
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
دکتر  مرحوم  افزود:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
حسن احمدی گیوی، زبان شناس، دستوردان، 
و  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  و  نویسنده 
سال 91  در  ادبیات  ماندگار  چهره  همچنین 
است که سردیس وی توسط استاد نجیبی طی 

دو روز ساخته شد.
فرزند  گیوی  احمدی  فرهنگ  دکتر 
مرحوم دکتر احمدی گیوی گفت: پدرم همه 
دانشجویانش را مثل فرزندانش می دانست و 
برای علم آموزی آنها تمام تالش خود را انجام 

می داد.
پدر  از  ای  خاطره  به  اشاره  با  وی 
مرحومش ادامه داد: یکبار خبرنگاری از پدر 
پرسید چند فرزند داری و پدرم جواب داد 
تعجب  موجب  که  دارم  فرزند  هزار   70 که 
خبرنگار شد و پدرم توضیح داد که تاکنون 
70 هزار دانشجو داشته ام و همه آنها را مثل 

فرزندانم می دانم.
احمدی گیوی ادامه داد: پدرم هیچوقت 
به علم و تحصیالتش افتخار نمی کرد بلکه 
پول حرام  ریالی  افتخار می کرد که  این  به 
به زندگیش وارد نکرده و نان کسی را سنگ 

نکرده است.
یادآور می شود در این مراسم از سردیس 
مرحوم دکتر احمدی گیوی رونمایی شده و 
با اهدای لوح تقدیری از استاد نجیبی تجلیل 

شد.

سرلشگر فیروز آبادی، نمایندگان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و مخترعان در مرکز 
همایش های بین  المللی صدا وسیمای جمهوری 

اسالمی ایران برگزار شد.

سردیس مرحوم احمدی گیوی در دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد

درخشش عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در چهارمین 
جشنواره جهادگران علم و فناوری

کارگروه اقتصاد و گردشگری 
اتاق فکر استان اردبیل

 در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار شد

استان  فکر  اتاق  گردشگری  و  اقتصاد  کارگروه 
گذاری  سیاست  دفتر  مدیرکل  حضور  با  اردبیل 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
دکتر شالچی مدیرکل دفتر سیاست گذاری فرهنگی 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و 
جلسه کارگروه اقتصاد و گردشگری اتاق فکر استان 
گیری  شکل  فکر  اتاق  هدف  اینکه  بیان  با  اردبیل 
یک سری گفتگوهای عقالنی میان ذینفعان است، 
گفت: فعالیت در اتاق فکر باعث می شود تا شاهد 
ایجاد  موجب  که  موردی  های  گذاری  سیاست 

چالش برای کشور می شود، نباشیم.
از  توجهی  قابل  های  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
نخبگان در بیرون از دولت و در بخش خصوصی وجود 
دارند، گفت: با توجه به این مهم بنا بر این شد که 
دانشگاه های مادر استان ها محور گفتگوهای اتاق های 

فکر استانی باشند.
علوم،  وزارت  در  ما  نظر  کرد:  تصریح  شالچی 
تحقیقات و فناوری این شد که درب های دانشگاه ها 

برای نخبگان جامعه باز شود.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اتاق فکر 
گفتگوی میان جامعه، دولت و دانشگاه پیرامون مسائل 
توسعه در کارگروه های مختلف است، خاطرنشان کرد: 
گزارش های علمی و سیاستی از این جلسات استخراج 
جلساتی  چنین  در  نخبگان  حضور  و  شوند  می 

سرمایه ای برای استان ها خواهد بود.
استان  فکر  اتاق  مدیر  زاده  حسن  محمد  دکتر 
اردبیل نیز با بیان اینکه اتاق های فکر استانی در پی 
نهادینه  سازی مشارکت و همفکری کلیه فرهیختگان 
چرخه  به  آنان  های  اندیشه   ورود  و  ایرانی  جامعه 
سیاست گذاری عمومی است، گفت:  فعالیت  های اتاق 
فکر استانی مبتنی بر جمع  بندی نظرات کارشناسی 
خبرگان استانی و تمرکز بر مدیریت دانش خبرگی 

است.
وی با بیان اینکه اتاق فکر استانی به جای جمع  آوری 
داده  ها و اطالعات، با توجه به مدل هرم مدیریت دانش، 
صرفاً به جمع  بندی نظرات تحلیلی نهایی و کاربردی 
تمرکز می کند، افزود: مدل اجرایی انجام این وظیفه 
سه  جانبه گرا است؛ بدین مفهوم که در جلسات اتاق 
و  دانشگاهی  کارشناسان  دولتی،  خبرگان  از  فکر 
ذینفعان)نخبگان ملی و محلی( دعوت به عمل می آید.

دکتر روح اهلل قاسمی دبیر کارگروه اقتصادی اتاق 
فکر نیز با اشاره به سهم بخش های مختلف اقتصاد 
ارزش  در  مختلف  های  بخش  سهم  و  اشتغال  در 
افزوده استان، گفت: تغییرات ارزش افزوده در بخش 
کشاورزی استان دارای مزیت بالقوه، در بخش صنعت 
دارای مزیت نسبی و در بخش خدمات دارای مزیت 

نسبی است.
وی افزود: کل تغییرات ارزش افزوده استان نسبت 

به کشور در وضعیت رو به بهبود قرار دارد.
گفتنی است در ادامه اعضای کارگروه به بحث و 

گفتگو پیرامون مسائل مرتبط با کارگروه پرداختند.
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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 203 نفر از اعضای 
هیات علمی دانشگاه های مختلف عضومرکز 

مطالعات علم و دین در این دانشگاه هستند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیف اله مدبر در 
نشست خبری با اصحاب رسانه استان تصریح 
کرد: مرکز مطالعات علم و دین در دو بخش 
اندازی شده است و  راه  دانشجویی  اساتید و 

طبیعی  منابع  از  صیانت  همایش  سومین 
و محیط زیست با حضور دانشجویان، اساتید و 

مسئوالن در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به عوامل فردی در صیانت 
از طبیعت تصریح کرد: در روانشناسی محیط، روی 

صیانت از طبیعت تاکید شده است.
عوامل  از  باید  انسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محیطی مراقبت کند، اضافه کرد: منابع طبیعی 
تنها متعلق به من و شما نیست بلکه به نسل های 
آینده هم تعلق دارد و باید این میراث را برای آنها 

انتقال دهیم.
منابع  مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  نریمانی 
ادامه داد: در  طبیعی، رفتاری و فرهنگی است، 
مواجه با مسائل زیست محیطی باید تبعات مثبت 
آن را هم در نظر گرفت و باید از آن خوب استفاده 

کنیم تا برای فردا هم قابل استفاده باشد.
حجت االسالم و المسلمین سیف اله مدبر 
نمایندگی مقام معظم رهبری در  نهاد  مسئول 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: سال گذشته هزار 
اصله نهال در هشت نوع میوه به عنوان باغ قرآنی 
دانشجویی در دانشگاه راه اندازی کردیم که در آن 
درخت های مثمری که در قرآن از میوه آن نام برده 
شده است، کاشتیم تا دانشجویان از میوه های آن 

استفاده کنند.
اینکه در سالجاری دو هزار  با اشاره به  وی 
درخت مثمر دیگر در همان هشت نوع خواهیم 
کاشت، اظهار کرد: سال گذشته هزار اصله نهال هم 

در دانشکده نمین کاشتیم.
مدبر با بیان اینکه نگاه قرآن به طبیعت، نگاه 
تخصصی است، ادامه داد: اگر نگاه شناسی دینی جا 
بیفتد، منجر به نگاه توحیدی می شود که در این 

نگاه، تخریبگر طبیعت نخواهیم بود.
دانشکده  رئیس  رزمجو  پروفسور جبرائیل 
محقق  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
از  باید  سازی  فرهنگ  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
مدارس شروع شود، گفت: امروزه اهمیت منابع 
طبیعی بیش از گذشته اهمیت دارد و باید در 
صیانت از آن برنامه ریزی کنیم که این کار بدون 

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

و گروه معماری فعالیت می کند.
علوم،  مبنای  اگر  اینکه  به  اشاره  با  مدبر 
اسالمی باشد قطعا انسان را به خدا می رساند و 
اگر مبانی غیر اسالمی داشته باشد، انسان را از خدا 

مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه باید در حفظ و احیای منابع 
طبیعی و محیط زیست تالش کنیم، اظهار کرد: 
منابع طبیعی تجدیدپذیر است و توسعه پایدار بدون 

صیانت از محیط زیست امکانپذیر نیست.
یکی  زایی  بیابان  اینکه  به  اشاره  با  رزمجو 
افزود: برای  از چالش های منابع طبیعی است، 
فرهنگ سازی در زمینه صیانت از منابع طبیعی 
و محیط زیست از طرفیت های آموزش و پرورش، 
دانشگاه ها، ائمه جمعه و رسانه ها برای این کار 

کمک گرفت.
محمد خداپرست مدیر کل حفاظت محیط 
زیست استان اردبیل با بیان اینکه کل جنگل های 
استان 69 هزار هکتار است، گفت: سرانه جنگل های 

استان 400 الی 500 متر مربع هست.
وی با اشاره به عوامل تخریب محیط زیست 
استان ادامه داد: وجود دام های مازاد بر ظرفیت، 
تخریب جنگل ها و مراتع، بهره برداری بی رویه 
و غیر فنی معادن و وجود شکار بی رویه از جمله 
اردبیل  عوامل تخریب محیط زیست در استان 

است.
خداپرست با بیان اینکه با بیان اینکه در استان 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  ممنوع  شکار  مناطق 
گندشمین، شورابیل، خروسلو، مشکول، انزان، نوار 

دور می کند، اضافه کرد: برای مرکز مطالعات علم 
و دین، مجله علمی – پژوهشی در نظر گرفته ایم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: مرکز حوزه 
دانشگاهیان استان اردبیل را در دانشگاه محقق 
اردبیلی راه اندازی کرده ایم که دانشجویان تمامی 
دانشگاه ها، می توانند در آن ثبت نام کنند و از 

این ترم بخش اساتید هم راه اندازی شده است.
این مسئول با بیان اینکه برنامه فرهنگ دینی 
راهبری را با تالش هفت ماهه تدوین رده ایم، 
افزود: در این برنامه شورای راهبری و کمیته 
تخصصی تحلیل راه اندازی کرده ایم که هر کدام 

وظائف خود را انجام می دهند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: پارسال هزار 
اصله نهال در هشت نوع میوه به  عنوان باغ قرآنی 
در دانشگاه راه اندازی کرده بودیم و امسال هم 
طی روزهای آتی دو هزار درخت مثمر هم به این 

مجموعه اضافه می شود تا مجموعه کامل شود.
زنی  کلنگ  گذشته  سال  مدبر،  گفته  به 
دارالقرآن دانشگاه توسط امام جمعه زده شد اما 
به دلیل وضعیت اقتصادی، فعال سالن بزرگی را 
به این امر تجهیز کرده و دارالقرآن را در دانشگاه 

فعال کرده ایم.

مرزی و گیالرلو مناطق شکار ممنوع استان است.
منابع  کل  اداره  معاون  زاده  حسن  احد 
طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه 
کاشت نهال گامی در جهت زیبایی بخشی به 
منابع  و  ها  جنگل  کرد:  اظهار  است،  طبیعت 
طبیعی تکیه گاه مطمئن برای مسائل اجتماعی 

و اقتصادی است.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی زیربنای حیات 
انسان و توسعه پایدار است، تصریح کرد: کار انفرادی 
برای مسائل محیط زیستی کارساز نیست و باید 
دستگاه ها با هماهنگی یکدیگر برنامه ریزی علمی 

و عملیاتی در این زمینه داشته باشند.
حسن زاده با اشاره به اهداف حوزه آبخیزداری 
ادامه داد: گام اول در این زمینهتوسعه پایدار این 
حوزه  معیشتی  وضعیت  دوم  گام  و  بوده  حوزه 

نشینان است.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اردبیل اظهار کرد: در حوزه مراتع هدف اول 
حفظ مراتع بوده و گام دوم کنترل چرای دام ها 

است.
الزم به ذکر است در این همایش پنل های 
برتر  نفرات  از  پایان  برگزار شده و در  تخصصی 
مسابقات عکاسی و نقاشی کودکان و دانشجویی با 

اهدای هدایایی تجلیل شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلی:
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مطالعات علم و دین هستند

برگزاری سومین همایش صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق اردبیلی

کارگروه کشاورزي، آب و 
محیط زیست اتاق فکر 

استان اردبیل در دانشگاه 
محقق اردبیلي برگزار شد

کارگروه کشاورزي، آب و محیط زیست اتاق فکر استان 
اردبیل در سالن جلسات مهمانسراي دانشگاه محقق اردبیلي 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و بین الملل دانشگاه، دکتر مهدي 
داوري رئیس مرکز ارتباط علمي با جامعه و کارآفریني دانشگاه 
محقق اردبیلي در این جلسه با بیان اینکه اتاق فکر استان ها 
با همکاري مرکز بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوري 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و به میزباني دانشگاه مادر 
هر استان تشکیل یافته است، گفت: دسترسي متقابل دولت و 
نخبگان و صاحبنظران استان ها به یکدیگر از این طریق تسهیل 

مي یابد.
وي افزود: در قالب نشست هاي تخصصي اتاق فکر که 
عمدتا پیرامون مسائل مهم هر استان تشکیل مي شود، امکان 
استفاده از ظرفیت نخبگان و انتقال راهکارهاي حل مساله به 

دولت فراهم مي شود.
داوري با اشاره به فعالیت هاي عمده دانشگاه محقق اردبیلي 
در سال هاي اخیر براي تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه از قبیل 
سوق دادن پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویان تحصیالت 
تکمیلي به سمت نیازهاي جامعه، اجراي بیش از 135 طرح بین 
سازماني تقاضامحور به سفارش دستگاه هاي اجرایي و واحدهاي 
تولیدي، فعال نمودن کارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، 
فناوري و نوآوري استان به عنوان دبیرخانه و انعقاد 70 عنوان 
تفاهم نامه همکاري هاي علمي و پژوهشي  با سازمان هاي 
مختلف، ابراز امیدواري کرد: با همکاري دانشگاهیان و مسئولین 
اجرایي، گام هاي موثري در راستاي حل مشکالت موجود در 

بخش محیط زیست، آب و کشاورزي استان برداشته شود.
دکتر محسن ناصري رئیس کارگروه آب، محیط زیست 
و کشاورزي اتاق هاي فکر کشور و عضو هیات علمي دانشگاه 
تهران نیز به عزم دولت براي استفاده از توان نخبگان در حل 
مشکالت اساسي استان ها اشاره کرد و  افزود: حل معضالت 
کشور با توسعه دامنه دریافت نظر و راهکار نخبگان محلي 
تسریع شده و این هم  افزایي رویکردي عقالیي در بسط و 

توسعه حکمراني مطلوب است.
امروزه معضالب آب، محیط زیست و  اضافه کرد:  وي 
کشاورزي به دلیل بافت درهم تنیده آنها و بستر مشترک مي 
 بایست در محیطي تعاملي و یکپارچه مورد بررسي قرار گیرد، 

که این دلیل مشترک بودن این کارگروه است.
دکتر مجید رمضاني دبیر کارگروه آب، محیط زیست و 
کشاورزي نیز سیماي کلي محیط زیست، آب و کشاورزي 
استان اردبیل را به صورت مبسوط ارائه کرد و از کارگروه استاني 
خواست تا با تمرکز عالمانه در موضوعات ارائه شده به تببین 

راهکارهاي عملي براي حل مشکالت پیش رو بپردازند.
مهندس غالمحسین محمدي مجري طرح اتاق هاي 
فکر کشور و مشاور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري 
نیز اهداف اتاق هاي فکر استاني را تشریح و ثمرات این 
کارگروه هاي استاني را در وضع قوانین و برنامه ریزي هاي 

مدیریتي کشور مهم برشمرد.
گفتني است این نشست که  با حضور نمایندگان دستگاه هاي 
اجرایي از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزي، منابع طبیعي 
و فرمانداري اردبیل و اعضاي هیات علمي دانشگاه برگزار شد، 
مسائلي از جمله چاره جویي براي کاهش آب هاي سطحي و 
زیر زمیني دشت اردبیل، تعیین الگوي کشت منطقه، استفاده از 
انرژي هاي نو، فرهنگ سازي مناسب براي مقابله با بحران آب و 
آلودگي هاي زیست محیطي، برنامه ریزي براي حفاظت خاک 
و آب، پرهیز از مصرف بي رویه کودها و سموم شیمیایي در 
تولید محصوالت کشاورزي، محافظت از تنوع گیاهي و جانوري 
منطقه، مدیریت علمي پسماندهاي شهري و لزوم پایش آلودگي 

هوا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.



7نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - اسفند ماه 1395- سال چهاردهم- شماره 90

برگزاری جلسه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل
 با محوریت دانشگاه آزاد اسالمی در دانشگاه محقق اردبیلی

اعزام دانشجویان خواهر دانشگاه های استان اردبیل به اردوی راهیان نور

جلسه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی 
استان اردبیل با حضور اعضای کارگروه تخصصی 
دانشگاه آزاد اسالمی در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر مرتضی ابراهیمی نایب رئیس 
استان  عالی  آموزش  ارزیابی  و  نظارت  هیأت 
اردبیل در این جلسه گفت: انجام نظارت های 
از وظایف  مستمر بر موسسات آموزش عالی 
هیات های استانی نظارت و ارزیابی می باشد 
و انتظار می رود همانند گذشته موسسات و 
مراکز آموزش عالی استان با در نظر گرفتن موارد 
اعالم شده توسط هیات استانی نظارت و ارزیابی 
عالوه بر توسعه کمی، بُعد کیفی و استانداردهای 
آموزش عالی را مورد توجه قرار دهند تا  بدین 
مراکز  بیشتر  اعتالی  و  پویایی  شاهد  وسیله 

آموزش عالی باشیم.
معاون  دارانی  یوسفیان  احمد  پروفسور 
اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: در 
سال های اخیر دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری توانسته است خیل 
عظیمی از دانشجویان را جذب نماید که انتظار 
می رود استانداردهای آموزش عالی در خصوص 
مجوزهای ایجاد رشته و تخصیص دانشجو در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی با دقت و حساسیت 
بیشتری رعایت گردد و واحدها و مراکز آموزشی 
دانشگاه آزاد اسالمی همت بیشتری برای افزایش 

کیفیت واحدها و مراکز خود داشته باشند.
یوسفیان دارانی تصریح کرد: دانشگاه آزاد 
اسالمی به عنوان یک زیر نظام آموزش عالی 
انتظار  و مورد  از کیفیت مطلوب  باید  کشور 
نیازهای  پاسخگوی  بتواند  تا  باشد  برخوردار 
فراگیران باشد، از همین رو ارزیابی و نظارت 

نور  راهیان  دانشجویی  کاروان  سومین 
از دانشجویان خواهر  اردبیل متشکل  استان 
دانشگاه های استان اردبیل از دانشگاه محقق 

اردبیلی اعزام شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر  دانشگاه، 
محقق  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
با  دانشجویان  این  اعزام  مراسم  در  اردبیلی 
بیان اینکه بسیج دانشجویی با ثبتنام پرشور 
نیز  امسال  دانشجویان  خوب  استقبال  و 
اجرا                                                                                را  برنامه  این  موفقیت  و  سربلندی  با 
از  متفاوت  بسیار  سفر  این  گفت:  کند،  می 
سفرهای دیگر و این مناطق نیز متفاوت از 
مناطق دیگر است؛ چراکه دفاع مقدس متفاوت 

از جنگ های دیگر است.
وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس 
مردم با خون خود از شرف، دین و کشور خود 
دفاع کردند، افزود: در آن زمان دشمن تالش 
کرد بخش هایی از کشور را تجزیه کند و معتقد 
بودند که استان خوزستان جزو کشور عراق 
است و با شعار نجات خوزستان وارد جنگ 

شدند.
فنی اصل با بیان اینکه رزمندگان دفاع 
مقدس با اخالص و کمترین امکانات از کشور 
دفاع کردند، تصریح کرد: در کشور 146 خانواده 

امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
دکتر محمد ضارب نیا دبیر هیأت نظارت 
و ارزیابی آموزش عالی استان و مدیر نظارت 
و ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: در 
استان اردبیل شش واحد و پنج پردیس مربوط 
به واحدها، یک مرکز و سه آموزشکده فنی و 
حرفه ای سماء وجود دارد که در سال گذشته 
نظارت کارگروه های  و  ارزیابی  همگی مورد 

تخصصی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: نظام تضمین کیفیت چیزی 
بیش از خط مشی ها و رویه ها و در برگیرنده 
منابع انسانی و مادی است که در اجرای خط 

مشی ها و رویه ها مشارکت داشته اند.
ضارب نیا تصریح کرد: امروزه بهبود، ارتقا 
و تضمین کیفیت از ضرورت های نظام های 
منظور  به  ارزیابی  کاربرد  و  است  دانشگاهی 
آگاهی از وضعیت موجود و شناسایی نیازها و 

پنج شهیده وجود دارد و در استان اردبیل نیز 
یک خانواده پنج شهیده و یک جانبازه وجود 

دارد که نسبت به آنها وظیفه سنگینی داریم.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
محقق اردبیلی با بیان اینکه رزمندگان در دوران 
دفاع مقدس با ایمان، صداقت و نماز شب به 
اهداف واالی خود رسیدند، افزود: امکانات و 
امنیت امروز را مدیون خون شهدا هستیم و 
در همین راستا باید قدردان شهدا، رزمندگان، 

جانبازان و آزادگان باشیم.
مدت  در  دانشجویان  اینکه  بیان  با  وی 

مشکالت نظام آموزش عالی و بررسی میزان 
در جهت  موثر  گامی  آن  های  تحقق هدف 
برنامه ریزی برای بهبود کیفیت نظام آموزش 

عالی خواهد بود.
های  نظام  زیر  سایر  افزود: همچون  وی 
تکمیل  و  فرم»الف«  بررسی  به  ها  کارگروه 
فضای  جمله  از  مواردی  بررسی  و  فرم»ب« 
مراکز و واحدها، آموزش، پژوهش، امتحانات، 
دیگر  مسائل  بسیاری  و  مراکز  سایت  وب 
پرداخته است که وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اردبیل و خلخال قابل تقدیر بود.
آموزش  ارزیابی  و  نظارت  هیأت  دبیر 
های  ابالغیه  داد:  ادامه  اردبیل  استان  عالی 
این گزارش ها پس از تصویب هیأت نظارت 
و ارزیابی استان در قالب فرم »ج« به مراکز و 
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان و وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد.

حضور در این اردو با عظمت هایی که مردم 
ایران خلق کردند آشنا می شوند، تصریح کرد: 
دانشجویان باید به عنوان یک پیامبر در این 
اردوها حضور یابند و بعد از بازگشت نیز انتقال 

دهنده ارزش ها و آرمان های شهدا باشند.
اینکه طبق فرمایش  بیان  با  فنی اصل 
مقام معظم رهبری دفاع مقدس به عنوان 
گنجینه تمام نشدنی است، گفت: اردوهای 
دارند؛  فراوانی  تاثیرگذاری  نور  راهیان 
چراکه  این مناطق، مناطق مقدسی هستند 

و با اخالص آزاد شده اند.

دانشجوی دانشگاه محقق 
اردبیلی دانشجوی نمونه 

کشوری شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
از انتخاب دانشجوی این دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه 

کشوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل با اعالم این خبر، گفت: طبق اعالم سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یاشار 
برق  دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی  هاشمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری 

انتخاب شده است.
گفتنی است مراسم اختتامیه بیست و پنجمین دوره 
جشنواره دانشجوی نمونه چهارم اسفندماه سالجاری با 
حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای علوم، تحقیقات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاالر شهید 

بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

برگزاری مسابقه
نقاشی کودکان با موضوع 

نکوداشت طبیعت

در آستانه سومین همایش صیانت از منابع طبیعی و 
محیط زیست مسابقه نقاشی با موضوع نکوداشت طبیعت 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر 
معراج شرری مجری طرح همزاد تصریح کرد: این مسابقه با 
همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی، انجمن های علمی 
گروه های علوم و مهندسی آب، علوم و صنایع چوب و کاغذ، 
مرتع و آبخیزداری، جنگلداری و علوم و مهندسی خاک در 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
وی افزود: مخاطبان مسابقه مذکور کودکان اعضای 
هیأت علمی و کارمندان دانشگاه و همچنین تعدادی از 
کودکان سازمان بهزیستی اردبیل و در محدوده سنی 4 تا 

11 سال بود.
شرری با اشاره به اهداف تاسیس گروه همزاد ادامه داد: 
گروه همزاد در راستای حفاظت از محیط زیست تشکیل 
شده است چرا که نباید از اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و 

محیط زیست غافل شد.
مجری طرح همزاد اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی 
این مسابقه، جلب مشارکت کودکان در مسایل مربوط به 
محیط زیست و تفکر در نحوه حفاظت و کمک به محیط 

زیست بود.
یادآور می شود؛ پس از برگزاری مسابقه نقاشی در سالن 
مطالعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، به رسم یادبود 
جوایزی به کودکان سازمان بهزیستی اهدا شد و از نفرات 
برتر مسابقه نقاشی نیز در روز برگزاری همایش صیانت از 

منابع طبیعی و محیط زیست تجلیل خواهد شد.
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جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
دانشگاه محقق اردبیلی با حضور اعضای ستاد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین دکتر 
سیف اله مدبر مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: حکمت مال قلب است و هر چیزی 

که مخالف درگاه خدا باشد، مطرود است.
بدگویی،  غیبت،  اینکه  بیان  با  وی 
خدا  درگاه  مخالف  غیره  و  افترا  تهمت، 
است، ادامه داد: هر عملی که خالف فطرت 
آدمی باشد، کار شیطانی است و باید از آن 

دوری کرد.
مدبر با اشاره به اینکه گروه بازی را باید 
کنار گذاشت، اضافه کرد: برخورد ما باید 
با مسائل، افراد و دانشجویان پدرانه بوده و 
در کنار آنها باشیم تا بتوانند مشکالت را 

حل کنند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
دانشگاه یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین 
ستادهای دانشگاه است، اظهار کرد: جلسات 
ستاد به صورت مرتب برگزار می شود و 
نتایج و تصمیمات خوبی هم در این ستاد 

گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از اساتید 
الگوی مناسبی هستند، ادامه داد: باید از 
این اساتید به طرق مختلف استفاده کنیم 
این  پتانسیل های  و  چرا که ظرفیت ها 

اساتید نباید نادیده گرفته شود.
مدبر افزود: باید گفت و گو با یکدیگر 
را تقویت کنیم و در صورت مشاهده خطا 
از فردی با او به گفت و گو بپردازیم چرا 
که گاهی افراد با یک گفت و گوی منطقی 

احیا می شوند.
مهندس علیرضا دستور مدیر حراست 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به ضرورت 
برگزاری برخی دوره ها برای اساتید و کارمندان 
تصریح کرد: آموزش اخالق حرفه ای یکی از 
دغدغه های ما است که در این مقوله چند 
کارگاه برگزار شده است و این کارگاه ها 

باید ادامه داشته باشد.
ها،  دانشکده  روسای  کرد:  اظهار  وی 
شناسنامه های فرهنگی اساتید را راه اندازی 
کنند تا فعالیت های فرهنگی آنها همیشه 
در دسترس بوده و اساتید فعال در این حوزه 

شناسایی شوند.
دستور اضافه کرد: اگر مسائل فرهنگی 
و امر به معروف و نهی از منکر را به درستی 
مدیریت کنیم، قطعا در آینده به موفقیت های 

چشم گیری دست پیدا می کنیم.

جشنواره منطقه ایبرگزاری جلسه ستاد  امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه محقق اردبیلی
 شعر و داستان کوتاه برف
 در دانشگاه محقق اردبیلی

 به کار خود پایان داد

جشنواره منطقه ای شعر و داستان کوتاه برف با تجلیل از 
آثار برتر در دانشگاه محقق اردبیلی به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، پروفسور 
گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تجلیل 
از آثار برتر جشنواره منطقه ای شعر و داستان کوتاه برف در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
پیشتاز فعالیت های فرهنگی در منطقه است، گفت: طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری هر چه برای فرهنگ سرمایه 

گذاری شود، اسراف نشده است.
محقق  دانشگاه  اولویت  را  ادب  و  فرهنگ  اخالق،  وی 
اردبیلی عنوان کرد و افزود: در چنین محیطی است که علم و 

پژوهش نیز شکوفا خواهد شد.
دکتر قدمعلی سرامی استاد برجسته ادبیات ایران نیز با بیان 
اینکه شعر هنر دعوت همه ذرات جهان به روشنایی و نورانیت 
است، گفت: معتقدم شعر به عنوان هنر برتر است؛ چراکه مقوله 

معنا آنرا دو بعدی کامل می کند.
وی شعر را فشرده ترین بیان انسان دانست و افزود: شعر 
مقوله ای یگانه و واحد بوده و جلوه و تجلی آن در دوگانگی معنا 

و اصوات است.
سرامی با بیان اینکه شعر هنری است که آنرا می سراییم، 
تصریح کرد: ارزش شعر به کهنه یا نو بودن آن نیست؛ بلکه هر 

چقدر شعر من و تو را به هم نزدیک کند، مطلوب تر است.
گفتنی است 250 اثر از استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در چهار بخش شعر فارسی، 
شعر ترکی، داستان کوتاه فارسی و داستان کوتاه ترکی به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که از میان این آثار سه اثر 
در هر بخش توسط هیات داوران به عنوان آثار برتر انتخاب و 

تجلیل شد.

سومین دوره آزمون زبان 
 )UMA-Lpt(

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

رئیس آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری 
محقق  دانشگاه   )UMA-Lpt( زبان  آزمون  دوره  سومین 

اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، دکتر رضا 
عبدی با اعالم این خبر، گفت: آکادمی زبان دانشگاه محقق 
با  اردبیلی برای سومین بار آزمون زبان )UMA-Lpt( را 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  حضور 
در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه برگزار 

کرد.
وی افزود: برای برگزاری این آزمون از اساتید پنج دانشگاه 

کشور همکاری می کنند.
برای  قبولی  نمره  کرد:حدنصاب  تصریح  عبدی 
پایان نامه دکتری 50  آزمون جامع 40 و برای دفاع از 

خواهد بود. 

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه محقق اردبيلی: 

بیش از 3 هزار و 200 نفر در آزمون دکتری شرکت کرده اند

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
در  امسال  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
سطح استان اردبیل سه هزار و 262 نفر در 

آزمون دکتری شرکت کرده اند.
الملل  بین  و  روابط عمومی  گزارش  به 
معاون  ابراهیمی  مرتضی  دکتر  دانشگاه، 
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
آزمون  توجیهی  جلسه  در  اردبیلی  محقق 
دکتری تصریح کرد: دو آزمون خیلی مهمی 
وجود دارد که یکی از آنها آزمون سراسری 
برای ورود به دانشگاه بوده و دیگری آزمون 
آزمون  خصوص  به  تکمیلی  تحصیالت 

دکتری است.
این  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
برای  هماهنگی  توجیهی،  جلسه 

روز  در  دکتری  آزمون  مطلوب  برگزاری 
بهتر  برگزاری  برای  افزود:  است،  جمعه 
با  افراد در هر رده ای،  باید همه  آزمون 
آزمون  برگزاری  روز  در  کامل  هماهنگی 

باشند. داشته  حضور 
و  همکاری  کرد:  اضافه  ابراهیمی 
چرا  است  الزم  ها  بخش  همه  هماهنگی 
که همه ما باید یکدست بوده و در برگزاری 
آزمون هیچ باال و پایینی نداریم بلکه هر فرد 

باید به وظائف خود عمل کند.
رفع  نماینده  نظری  هاشمیان  محمد 
سازمان  دکتری  ورودی  آزمون  نقص 
توجیهی  جلسات  این  گفت:  سنجش 
باید  و  است  یادآوری  بلکه جلسات  نیست 
تا  ایجاد کنیم  امن  برای داوطلبان شرایط 

سواالت  به  مناسب  فضای  در  داوطلبان 
پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل یکی از 
استان های برتر در برگزاری آزمون ها است، 
اضافه کرد: آزمون دکتری از آزمون های مهم 
مسئوالن  از  باالیی  توقع  داوطلبان  و  است 

برگزاری آزمون دارند.
هاشمیان نظری افزود: تراکم در آزمون 
درصد   58 امسال  و  است  بیشتر  دکتری 
داوطلبان آزمون دکتری خانم ها و 42 درصد 

آقایان هستند.
اول  نیمه  کرد:  اظهار  مسئول  این 
اردیبهشت ماه 96 نتایج اولیه آزمون دکتری 
اعالم می شود و امسال در پذیرش دانشجو 
و  سوابق  درصد   70 و  آزمون  درصد   30

مصاحبه تاثیرگذار است.
حراست  مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
داوطلبان  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
با داوطلبان سایر آزمون ها  آزمون دکتری 
متفاوت هستند و باید در برگزاری این آزمون 

دقت زیادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید با داوطلبان برخورد 
مناسبی داشته باشیم، افزود: برخورد مناسب 
و رفتار درست سبب می شود که مشکلی در 

روند برگزاری آزمون به وجود نیاید.
همراه  تلفن  ورود  کرد:  اظهار  دستور 
به محل آزمون هم برای داوطلبان و هم 
و  است  ممنوع  برگزاری  مسئوالن  برای 
تمامی داوطلبان را به یک چشم می بینیم 
وجود  ما  برای  آنها  بین  تفاوتی  هیچ  و 

ندارد.
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مراسم بزرگداشت روز مهندس در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

احکام اعضای شورای پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی اعطا شد

حضور  با  مهندس  روز  بزرگداشت  مراسم 
دانشجویان، اساتید و مسئوالن استانی در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
53 انجمن علمی در این دانشگاه فعالیت می کند، 

مهندس،  روز  کرد:  تصریح 
و  کشان  زحمت  همه  روز 
سازندگان کشور است و باید 

قدردان این عزیزان بود.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
طوسی  نصیرالدین  خواجه 
موثر  و  توانمند  فرد  یک 
داد:  ادامه  بود،  جامعه  در 
با  بسیار  روز  مهندس،  روز 
عظمت و ارزشمندی است 
و بهانه خوبی است تا مسائل 
و مشکالت مهندسان مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
فنی اصل ابراز امیدواری 
کرد: مهندسان بتوانند برای 
خدمات  کشور  و  جامعه 
ارزنده ای ارائه داده و جامعه 

ای توسعه یافته یا در مسیر توسعه را به نسل های 
آینده تحویل دهند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
تعداد  به  اشاره  با  اسالمی  در مجلس شورای 
زیاد فارغ التحصیالن دانشگاهی گفت: تعداد 
زیاد فارغ التحصیالن هم مزیت و هم تهدید 
محسوب می شود چرا که این افراد می توانند 
برای رشد و توسعه کشور مثمر ثمر واقع شوند 
و تهدید این است که باید برای اشتغال آنها 
باید برنامه ریزی کرده و نسبت به ایجاد بازار 
کار اقدام کرد وگرنه به تهدید تبدیل می شود.

صدیف بدری با اشاره به اینکه یکی از علل 

با حضور رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، احکام 
اعضای شورای پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 

اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
محقق  دانشگاه  رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
اردبیلی در جلسه اعطای احکام اعضای شورای پایگاه 
مقاومت دانشگاه با بیان اینکه شأن پایگاه مقاومت، 
بسیج و انقالب اسالمی به ما یاد داده است که پیش 
از خودمان به داد محرومان و مستضعفان بشتابیم 
و آزادی و حمایت از نهضت های آزادی بخش را 
سرلوحه کار خود قرار دهیم، گفت: اگر آبرو و اعتباری 
نیز در دنیا داریم، ناشی از حمایت از مظلومان و 

مستضعفان است.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از فعالیت های 
فرهنگی دانشگاه توسط پایگاه مقاومت انجام می شود، 
افزود: برنامه های بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، 
پایگاه مقاومت و نهاد رهبری نیز در راستای پیشبرد 

اهداف فرهنگی دانشگاه اجرا می شود.
و  کاری  سیاسی  اینکه  بر  تاکید  با  صادقی 
جناح بندی در کار ما راه ندارد، تصریح کرد: والیت 
مداری، تدین و مدیریت توأم با تدبیر در سرلوحه 

کارهای ما قرار دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهارامیدواری 
کرد: سنت تحمل و مدارا در حداکثر امور رعایت شده 

و از نیروهای خوب و متعهد همیشه استفاده شود.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت 
اجرای  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی  دانشگاه محقق 
برنامه های پایگاه در دانشگاه بدون هیچگونه مشکل 
و با بودجه و حمایت کامل انجام می شود، گفت: 
هیچگونه مانعی در دانشگاه برای فعالیت های بسیج 

تعداد زیاد فارغ التحصیالن بیکار، پذیرش دانشگاه 
برای  نباید  ها  دانشگاه  کرد:  اضافه  است،  ها 
درآمدزایی بیشتر و تامین هزینه های خود اقدام 

به جذب دانشجو بکنند.
فارغ  درصد   15 اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  بقیه  و  دولتی  های  دانشگاه  از  التحصیالن 
دانشگاه های دیگر است، اضافه کرد: در شش سال 

اخیر تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی چهار برابر 
شده است.

بدری با اشاره به اینکه رکود اقتصادی یکی 
از علت های بیکاری در جامعه است، ادامه داد: 
عملکرد دولت در زمینه کنترل تورم قابل تقدیر 
است اما در زمینه رکود اقتصادی عملکرد مناسبی 

نداشته است.
نماینده اردبیل اظهار کرد: در بین هفت رشته 
مربوط به ساختمان، بیشترین بیکاری مربوط به 
رشته عمران است و برای رفع بیکاری در این 
رشته باید صنعت ساختمان سازی رونق پیدا کند.
آمایش  طرح  باید  اینکه  بیان  با  بدری 

وجود ندارد و برنامه ها با تالش صادقانه بسیجیان 
پیش می رود.

وی با بیان اینکه اعضای پایگاه طی چند سال 
اخیر از 30 نفر به 300 نفر افزایش یافته است، افزود: 
یکی از توفیقات پایگاه، فعال بودن بخش خواهران 
به صورت مجزا از برادران بود که بعد از مدتی طبق 
بخشنامه رسمی سپاه، مسئول بخش خواهران پایگاه 

به صورت مستقل تر فعالیت خود را ادامه داد.
فنی اصل با بیان اینکه پایگاه مقاومت دانشگاه 
محقق اردبیلی طی سال های متمادی در بخش های 
مختلف توانسته است عنوان پایگاه نمونه استانی و 
کشوری را به خود اختصاص دهد، تصریح کرد: در 
سالجاری حدود 60 مورد اردوی تفریحی، زیارتی، 

گفت:  شود،  تدوین  دانشگاهی  های  رشته 
به کشورهای دیگر  صدور خدمات مهندسی 
می تواند یکی از راه های کاهش بیکاری در 

رشته های مهندسی باشد.
مهندسین  بسیج  مسئول  اقراری،  شهروز 
و     ها  شهادت  به  اشاره  با  معماری  و  عمران 
مجاهدت های مهندسان در زمان هشت سال 
مدافعان  و  مقدس  دفاع 
حرم گفت: درخواست ما از 
سیستم آموزشی کشور این 
است که رشادت ها و دالور 
نسل  به  شهدا  های  مردی 

های آینده منتقل شود.
اینکه  به  اشاره  با  وی 
با خدا  ارتباط خود را  باید 
اگر  افزود:  کنیم،  حفظ 
باشد،  خدا  برای  اعمالمان 
ما  یاریگر  هم  خدا  قطعا 
این  از  یکی  و  بود  خواهد 
راه ها، تالش برای ساختن 

کشور است.
به  اشاره  با  اقراری 
سیاست های کالن سازمان 
بسیج مهندسین تصریح کرد: 
برآیند اجرا در این سازمان چهار مرحله دارد و نظام 
جذب، نظام تثبیت، نظام رشد و نظام ساماندهی 

این چهار مرحله را تشکیل می دهند.
مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری 
خیر  مهندسین  مجمع  اندازی  راه  اشاره  با 
هزار  حدود  مجمع  این  گفت:  اردبیل  استان 
نفر عضو دارد و در زمینه ساخت مسکن برای 
اقشار محروم جامعه فعالیت های چشم گیری                      

داشته اند.
یادآور می شود که برگزاری مسابقه بین 
دیگر  از  مهندسان  از  تجلیل  و  دانشجویان 

برنامه های این مراسم بود.

عزاداری محرم، بازدید و برنامه های اجرایی سپاه و 
20 مورد حلقه صالحین و منتظران موعود توسط 

پایگاه مقاومت دانشگاه برگزار شده است.
فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه این پایگاه با پیروی از آرمان های امام 
و رهبری و شهدا کار می کند، افزود: پایگاه مقاومت 
دانشگاه از هر گونه اختالف، تفرقه و تخریب دوری 
می کند و در انتخابات ها نیز سربلند بیرون آمده ایم؛ 
چراکه خود را به هیچ جناح و گروه خاصی مقروض 

نمی دانیم.
اعضای شورای  احکام  ادامه  گفتنی است در 
پایگاه اعطا و از اعضای شورای سابق و همکاران 

یاریگر پایگاه مقاومت دانشگاه تجلیل شد.

دانشکده های برتر فرهنگی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

تجلیل شدند
دانشکده های برتر فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی 
در برگزاری برنامه ها و زیباسازی در ایام دهه فجر تجلیل 

شدند.
دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه برنامه های فرهنگی دانشگاه با جدیت تمام در حال 
اجرا است، گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در برگزاری 
اردوهای راهیان نور دانشجویی نیز همکاری های الزم 

را دارد.
وی با بیان اینکه اولین کاروان راهیان نور دانشجویی 
دوازدهم اسفند ماه عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور 
خواهد شد، افزود: این اردوها حرکت مبارکی است که 

باید روز به روز بر رونق آن افزوده شود.

صادقی همچنین بر برگزاری منظم و سر وقت نماز 
جماعت در مسجد دانشگاه تاکید کرد.

اله مدبر  والمسلمین دکتر سیف  حجت االسالم 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه محتوای برنامه های 
فرهنگی باید توسط دانشجویان برنامه ریزی شود، تصریح 
کرد: کار فرهنگی صرفاً پرچم زدن نیست؛ بلکه اگر 
بخواهیم کار فرهنگی به نتیجه ختم شود، دانشجویان 

باید در برنامه های فرهنگی حضور جدی داشته باشند.
در  فرهنگی  امکانات  تمامی  اینکه  بیان  با  مدبر 
فراهم شده  دانشگاه  دارالقرآن ساختمان شیخ صفی 
است، خاطرنشان کرد: تشکل ها و کانون های دانشجویی 
باید اولویت اول خود را به اقامه نماز و حضور در مسجد 
اختصاص دهند و حتی می توانند جلسات خود را نیز در 

مسجد برگزار کنند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشجویان  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خود  برای  پاتوقی  عنوان  به  را  مسجد  توانند  می 
آموزشی  مراکز  موفقیت  کرد:  تاکید  دهند،  قرار 

مسجدمحور نیز زبان زد تاریخ بوده است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در حال حاضر 
برنامه های مربوط به ایام فاطمیه توسط هیئت مکتب 
الشهدا، راهیان نور توسط بسیج دانشجویی و اشتغال 
و کاریابی توسط انجمن اسالمی دانشجویان در حال 
روز  برنامه  نیز  اخیر  روزهای  طی  افزود:  است،  اجرا 
مهندس اجرا شد و برنامه قرآن خوابگاه ها نیز به صورت 

خودجوش و با استقبال باال برگزار می شود.
وی با بیان اینکه دانشکده ها در برنامه های فرهنگی 
پای کار آمده اند و در دهه فجر نیز قدم های مطلوبی 
برداشته شد، اضافه کرد: در همین راستا دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی در زمینه اجرای برنامه و دانشکده فنی 
مهندسی در زمینه زیباسازی از طرف گروه بررسی به 

عنوان دانشکده های برتر انتخاب شدند.
گفتنی است در ادامه از رئیس دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی و نماینده دانشکده فنی و مهندسی تجلیل شد.
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اجتماعی  سفیران  »مشارکت  همایش 
و  مخدر  مواد  تقاضای  کاهش  و  کنترل  در 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  ها«  روانگردان 

برگزار شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی و رئیس این همایش با بیان اینکه 
آسیب های اجتماعی حاصل از مصرف مواد مخدر 
کمتر از مصرف مشروبات الکلی نیست، تصریح 
کرد: وظیفه دانشمندان، پزشکان، روانشناسان، 
جامعه شناسان و چهره های دانشگاهی است که 

در این زمینه به علما کمک کنند.
های  چهره  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
دانشگاهی و علمی باید فهرستی از مواد مخدر 
خانمانسوز به مراجع عظام اعالم کنند، افزود: اگر 
این کار انجام شود قطعا می تواند در تصمیم 
گیری آنها موثر واقع شود چرا که دالیل زیادی 
برای حرام اعالم کردن مصرف مواد مخدر وجود 

دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
مضرات اعتیاد مجازی کمتر از اعتیاد به مواد 
مخدر نیست، اظهار کرد: امروزه دغدغه ای که 
در مورد ترک اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد، 
در مورد ترک اعتیاد به فضای مجازی و اینترنت 

هم وجود دارد.
وی با اشاره به افراد در معرض خطر اعتیاد 
مجازی و اینترنتی اضافه کرد: کودکانی که از 
طرف والدین کنترل نمی شوند و میانساالنی که 
تنها زندگی می کنند، بیشتر در معرض خطر 

اعتیاد به فضای مجازی و اینترنتی هستند.
و  سیاسی  معاون  نصیری  ناصر  مهندس 

جلسه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی 
استان اردبیل با حضور اعضای کارگروه تخصصی 
در  اردبیل  استان  کاربردی  علمی  دانشگاه جامع 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
و  نظارت  هیأت  رئیس  صادقی  گودرز  پروفسور 
ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل در این جلسه 
گفت: باتوجه به اینکه هدف دانشگاه جامع علمی 
کاربردی ارتقای سطح مهارت شاغلین بخش  های 
مختلف اقتصادی و افزایش مهارت  های حرفه  ای 
فارغ  التحصیالن مراکز آموزشی می باشد و مراکز 
دولتی ماموریت خدماتی دارند، در صورت عدم ارائه 
امکانات آموزشی و کارگاهی مناسب، لزومی برای 

دانشگاه داری ندارند.
علمی  مراکز  رود  می  انتظار  افزود:  صادقی 
کاربردی در راستای ماموریت تعریف شده خود اقدام 

به ایجاد دوره و جذب دانشجو نمایند.
دکتر محمد ضارب نیا دبیر هیأت نظارت و 
ارزیابی آموزش عالی استان و مدیر نظارت و ارزیابی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: دراستان اردبیل 21 
مرکز علمی کاربردی داریم که از این تعداد، مرکز 
خانه کارگر پارس آباد بیشترین دانشجو و مرکز جهاد 
کشاورزی مغان و فنی و حرفه ای اردبیل کمترین 

دانشجو را دارند.
وی افزود: بازدیدهای دفتر نظارت از ابتدای سال 
شروع و با توجه به مشاهدات، نظارت های انجام یافته 
و گزارشات واصله تصمیم گرفته شد که بطور ویژه در 
ایام امتحانات نیز بازدیدهایی داشته باشیم؛ بطوریکه 
در سال 95 از اکثر مراکز دوبار بازدید انجام شده 

است.
ترین  اصلی  از  یکی  کرد:  تصریح  نیا  ضارب 
مشکالت دانشگاه جامع علمی کاربردی که از دغدغه 
های اصلی وزارت علوم هم می باشد مشکل ماموریت 
گرا نبودن بسیاری از مراکز این واحد دانشگاهی در 
سطح کشور است که در موارد متعددی دوره هایی 

امنیتی استاندار اردبیل تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری پنج آسیب اجتماعی را مطرح کرده اند 
که یکی از آنها اعتیاد است و باید برای کاهش 

آن، کارهای عملی انجام دهیم.
آسیب  خطرناکترین  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی مطرح شده توسط مقام معظم رهبری، 
اعتیاد است، اضافه کرد: این آسیب اجتماعی، با 

چهار مورد دیگر ارتباط دارد.
نصیری با اشاره به اینکه فرد اعتیاد پذیر، 
محیط و خود مواد مخدر سه عامل اصلی در 
زمینه اعتیاد هستند، افزود: در شرایط کنونی 
تولید مواد مخدر به صورت صنعتی انجام می 
شود و هیچ محیطی را نمی توان امن فرض 

کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با 
بیان اینکه هدف همایش »مشارکت سفیران 
اجتماعی در کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر 
در  عمومی  مشارکت  جلب  ها«،  روانگردان  و 
کاهش آسیب های اعتیاد به مواد مخدر است، 
افزود: حکومت به تنهایی قادر به رفع یک معضل 
اجتماعی نیست و نیازمند اراده عمومی است که 
در این مورد باید اطالع رسانی و روشنگری شود.
دکتر حسین قمری دبیر علمی همایش 
»مشارکت سفیران اجتماعی در کنترل و کاهش 
تقاضای مواد مخدر و روانگردان ها« گفت: 140 
مقاله به این همایش ارسال شده بود که 40 
مقاله پذیرفته شده و از سه مقاله برتر تجلیل 

می شود.
همایش  این  از  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
ترویج زندگی سالم و غنی سازی محیط های 
الگوی  یک  باید  افزود:  اجتماعی  و  خانوادگی 

با  سنخیتی  هیچگونه  متاسفانه  که  شده  ایجاد 
ماموریت تعریف شده آنها ندارد، که مطمئن هستیم 
در این خصوص رئیس واحد استانی اردبیل اقدامات 

مثبتی انجام خواهند داد.
وی افزود: همچون سایر زیر نظام ها، کارگروه 
ها به بررسی فرم»الف« و تکمیل فرم»ب« پرداخته 
و ابالغیه های این گزارش ها پس از تصویب هیأت 
نظارت و ارزیابی استان در قالب فرم»ج« به مراکز 
استان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  آموزش 
اردبیل و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال 

خواهد شد.
دکتر داریوش لطیفی رئیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: 
واحد استانی با در نظر گرفتن نظرات هیأت استانی 
نظارت و ارزیابی در سال آینده اقدام به رتبه بندی 

مراکز علمی کاربردی سطح استان خواهد نمود.
لطیفی ادامه داد: هدف دانشگاه جامع علمی 

بومی در خصوص مبارزه با مصرف مواد مخدر 
و ارتقای سالمت جامعه در حوزه مضرات مواد 

مخدر تدوین شود.
قمری با بیان اینکه چهارمین علت مرگ و 
میر در کشور، اعتیاد به مواد مخدر است، ادامه 
داد: طبق پژوهش های انجام شده؛ یک دالر 
هزینه در زمینه پیشگیری با چهار یا پنج دالر 
در درمان برابری می کند و ما به دلیل تعداد 
زیاد افراد معتاد به مواد مخدر، در مرحله درمان 

هستیم..
سفیران  »مشارکت  همایش  علمی  دبیر 
اجتماعی در کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر 
و روانگردان ها« افزود: در سند جامع پیشگیری 
اولیه از اعتیاد، ایجاد ساختار برای کاهش مصرف 
مواد مخدر و اطالع رسانی نسبت به مصرف این 

مواد مورد تاکید قرار گرفته است.
بهزیستی  کل  مدیر  ستاری  بهزاد  دکتر 
استان اردبیل هم با اشاره به اینکه 40 عامل 
فردی و 35 عامل اجتماعی در اعتیاد شناسایی 
فردی،  عوامل  بین  در  گفت:  است،  شده 
مهمترین عامل ویژگی های شخصیتی افراد 

است.
وی ادامه داد: در زمینه عامل ویژگی های 
طریق  از  باید  اجتماعی  کنترل  شخصیتی، 

خانواده، مدرسه و جامعه انجام شود.
مدیر کل بهزیستی استان اردبیل مهمترین 
عامل اجتماعی در زمینه اعتیاد را روابط بین 
برشمرد  اجتماعی  و  خانوادگی  روابط  فردی، 
و اضافه کرد: خرده فرهنگ های تایید کننده 
از دیگر عوامل اجتماعی در زمینه گرایش به 

مصرف مواد مخدر است.

کاربردی، ارتقای سطح کیفی آموزش های علمی 
کاربردی و بکارگیری اساتیدی است که مهارت های 

فنی الزم را دارند.
مهندس اسماعیل رسولی رئیس اداره نظارت 
های  واحد  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ارزیابی  و 
استانی نیز با بیان اینکه در سالجاری اولین جلسه 
ویدئو کنفرانس دفاتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی 
دانشگاه های کشور به همت دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار گردید، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده 
ارزیابی دانشگاه پرداخت و  اداره نظارت و  توسط 
از  بازدید  مورد  از 60  بیش  سالجاری  در  گفت: 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صورت گرفته 
که برای اولین بار بصورت 100 درصدی بوده است.

نتایج  نیز  سالجاری  پایان  تا  افزود:  رسولی 
بازدیدها از دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی 
و  نظارت  شورای  به  الزم  تصممیات  اتخاذ  برای 

ارزیابی دانشگاه ارائه خواهد شد.

 در دانشگاه محقق اردبيلی برگزار شد؛
همایش »مشارکت سفیران اجتماعی در کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر و روانگردان ها« 

برگزاری جلسه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اردبیل
 با محوریت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی

همایش زمین 47 ساله
 در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

همایش زمین 47 ساله در سالن شهید خودسیانی 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور گودرز صادقی در این همایش گفت: در حالی 
در کره های دیگر به دنبال آب و حیات می گردیم که 
را در کره خاکی خودمان  عالی ترین مظاهر زیبایی 

ناجوان مردانه نشانه گرفته و نابود می کنیم.
وی افزود: بی شک در میان تمام موجوداتی که 
مفید هستند، انسان مضرترین موجود برای حیات و 
زمین بوده و فضا را برای شکوفایی درختان تباه کرده 

است.
در محیط  وسایل طبیعی  از  استفاده  به  صادقی 
دانشگاه و زندگی تاکید کرد و گفت: در دانشگاه باید به 
جای استفاده از ظروف پالستیکی، از ظروف گیاهی قابل 

بازیافت استفاده شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه باید از 
خودمان شروع کنیم و امیدوارم گام های کوچک مفید و 
موثر واقع شوند، افزود: اخالق و مدارا در دانشگاه محقق 
اردبیلی حرف اول را می زند و اگر احساس امنیت در 
دانشگاه وجود داشته باشد، قطعاً دانشگاه از نظر علمی 

نیز ارتقا خواهد یافت.
وی با بیان اینکه تعداد مقاالت ثبت شده دانشگاه 
 1395 سال  پایگاه Scopusدر  در  اردبیلی  محقق 
نسبت به سال قبل از آن 54 درصد افزایش یافته است، 
خاطرنشان کرد: عملیات تجهیز، تعمیر و زیباسازی 
سالن شهید خودسیانی دانشگاه نیز طی روزهای آتی 
آغاز و ظرفیت خوابگاه های دانشجویی از خرداد ماه سال 

آتی افزایش خواهد یافت.
دکتر صدیف احدپور رئیس دانشکده علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه سالیانه میلیون ها تن 
زباله توسط انسان ها تولید می شود، افزود: متاسفانه در 
تولید و استفاده از ظروف پالستیکی آسیب های فراوانی 

به کره زمین وارد می شود.
وی با بیان اینکه رهیافت های نوینی وجود دارد که 
سبزیجات را در داخل محیط های بسته و در داخل آب 
تولید می کنند که مصرف آب آن نیز بسیار کم است، 
تصریح کرد: باید به جای ظروف پالستیکی از ظروف 
گیاهی استفاده کنیم تا آلودگی ایجاد نکند و در طبیعت 

نیز بازیافت شود.
حبیب شهابی فر دبیر این همایش نیز با بیان اینکه 
علوم پایه زمینه سایر دانش ها است، گفت: انجمن های 
علمی زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، نجوم، 
شیمی و نانو با همکاری همدیگر برای اولین بار همایش 

زمین 47 ساله را تدارک دیده اند.
محیطی  زیست  های  دیدگاه  ارائه  است  گفتنی 
توسط نماینده انجمن های مردم نهاد، برگزاری مسابقات 
عکس، نقاشی و بازیگری و همچنین پخش کلیپ های 
این  های  برنامه  دیگر  از  زمین  در خصوص  مختلف 

همایش بود.
خاطرنشان می شود در این همایش رئیس دانشگاه 
از  را  دانشگاهیان  نمادین  صورت  به  اردبیلی  محقق 
استفاده از ظروف پالستیکی منع و به استفاده از ظروف 

گیاهی قابل بازیافت تشویق کرد.
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برگزاری کارگاه های آموزشی واکنش زنجیره ای پلی مراز 
و مطالعات پویش کل ژنوم در نمین

ادامه از صفحه اول
کتب آمار توصیفي و کاربرد آن، ریاضیات پایه 
و کاربرد آن و آمار و کاربردها نیز از جمله مهمترین 

کتب تالیفي بنده مي باشند.
مسلما واضح است که همسران و خانواده هاي 
مدیران موفق در توفیق آنان نقش اساسي دارند و 
مي توانند شرایطي فراهم کنند که مدیران دغدغه 
محیط  از  خارج  فضاي  به  نسبت  کمتري  خاطر 
کاري خود داشته باشند و به راحتي به کار مدیریتي 
بپردازند. خانواده من هم از این قاعده مستثني نبودند، 
اگر در زمان مدیریتم موفقیتي نصیب دانشگاه محقق 
اردبیلي گشت حتما در سایه شکیبایي،  بردباري و 

تشویق به کار آنان در طول این دوره است.
شیرین ترین خاطره ام مربوط به مشاهده و 
شنیدن خبر موفقیت هاي دانشگاه با کسب عناوین 

کارگاه های آموزشی واکنش زنجیره ای پلی 
مراز و مطالعات پویش کل ژنوم در دانشکده فناوری 

های نوین نمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
دکتر یاشار عزیزیان رئیس دانشکده فناوری های 
نوین نمین گفت:کارگاه آموزشی واکنش زنجیره 
 ،Real Time PCR و   )PCR( مراز  پلی  ای 
اساس و کاربردها، طراحی پرایمر و پروب، رفع عیب 
PCR و تحلیل و تفسیر داده ها توسط دکتر سعید 
لطیفی نوید و دکتر مهسا عالم با استقبال گسترده 
عالقمندان رشته های مختلف در پردیس فناوری های 

نوین نمین- دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این کارگاه اساس و روش کار 
Real- و  PCR و نحوه عمل، کاربرد های مهم

Time PCR، انواعPCR  ، انواع رنگ های مورد 
های  روش   ،Real-Time PCR در  استفاده 
های  روش   ،Real-Time PCR با  سنجش 
تعیین کمیت با Real-Time PCR، محدودیت ها 
 ،PCR Troubleshooting / و رفع عیب و نقص
 Primer & Probe پروب/  و  پرایمر  طراحی 
Design و آنالیز و تفسیر داده ها آموزش داده شد.

عزیزیان تصریح کرد: کارگاه آموزشی مطالعات 
 GWAS فرا  و   )GWAS( ژنوم  کل  پویش 
عبدالهی  رستم  دکتر  توسط   ))Post-GWAS

برتر کشوري و مشاهده موفقیقت هاي همکارانم بود 
که همکاران با جان و دل، شب و روز براي کار کردن 
نمي شناختند و براي پیشرفت دانشگاه همه جانبه 
تالش مي کردند و تلخ ترین خاطره ام مربوط به فوت 
دانشجویان عزیزم، مخصوصا دانشجوي بسیار عزیز و 
بسیجي ام آقاي عباس مغني بود که در تصادف با یک 
ماشین در محیطي دور از خانواده و در غربت فوت کرد.
دانشگاه محقق اردبیلي از همه جهات مخصوصا 
از نظر نیروي انساني کاردان و فهیم، پتانسیل باالیي 
براي پیشرفت دارد. امید دارم مسئوالن دانشگاه از 
این پتانسیل در جهت رشد و شکوفایي دانشگاه به 
نحو احسن استفاده کنند و همچنان از مسئولین 
هاي  صحبت  به  حوصله  با  دارم  انتظار  محترم 
کارکنان دانشگاه گوش دهند و در جهت حل مسائل 

و مشکالت آنها بکوشند.

آرپناهی استاد ژنتیک دانشگاه تهران برگزار شد.
رئیس دانشکده  فناوری های نوین نمین اظهار 
کرد: در این کارگاه آموزشی به تشریح اهمیت و 
مبانی پویش کل ژنوم و نیز تجزیه و تحلیل های فرا 

GWAS )Post-GWAS( پرداخته شد.
به گفته وی، در این کارگاه پیشرفته، تجزیه و 
تحلیل عملی داده های GWAS شامل ساختار 
داده های ژنومیک خام )SNP( و تبدیل آنها به 

در خصوص راه اندازي موزه تاریخ علوم در 
دانشگاه نیز کار خوب، ارزشمند و ماندگاري است. 
شهر،  دانشگاه،  براي  برکت  و  خیر  مایه  انشااهلل 

استان و کشور عزیزمان باشد.
براي همه همکارانم آرزوي موفقیت و سربلندي 
دارم. انشاهلل همگي دست به دست هم دهیم و با 
در  را حداقل  اردبیلي  دانشگاه محقق  واال،  همت 
شمالغرب کشور به جایي برسانیم تا مثل نگیني 
ایران  تارک  بر  اردبیلي  محقق  عالمه  خود  چون 
عزیزمان بدرخشد و مایه خیر و برکت براي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران باشد بطوري که آوازه 

آن جهاني گردد.
گفتني است دکتر مسعود گنجي داراي درجه 
دانشیاري دانشگاه محقق اردبیلي بوده و از سال 1388 

تا 1393 رئیس دانشگاه محقق اردبیلي بوده است.

ژنومی  های  داده  کیفیت  کنترل   ،plink فرمت 
SNP، آزمون های بررسی اختالط های جمعیتی 
آنالیزهای  و   )population Stratification(
 Multiple( تک نشانگری و آزمون های چندگانه
 GWAS و نیز تجزیه و تحلیل های فرا )Testing
ژنی  شناسی  هستی  شامل   ))Post-GWAS
آنالیز غنی  سازی ژنی  )Gene Ontology( و 

)Gene Enrichment Analysis( انجام شد.

برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای
در دانشکده علوم تربیتی و 

روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 

کارگاه آموزشی اخالق حرفه ای در دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی با حضور اساتید دانشکده و تدریس مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد. 
دانشگاه،                              الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  اله مدبر در  حجت االسالم والمسلمین دکتر سیف 
کارگاه با اشاره به اسالمی شدن و اسالمی سازی دانشگاه 
شدن  اسالمی  برای  اسالمی  نگاه  حاکمیت  گفت:  ها، 

دانشگاه ضروری دانست.
اساتید در تربیت  بر اهمیت و ضرورت نگاه  تأکید  با  وی 
دانشجویان موفق، افزود: نگاه اساتید از ابعاد مختلف مانند نگاه 
به خود، نگاه به مسئولیت و کار، نگاه به مسئوالن و نگاه به 
دانشجویان مهم است و اصالح و ارتقای این نگاه ها می تواند 

در تربیت دانشجویان بسیار مؤثر واقع شود.
مدبر عمل اساتید به گفته ها، داشتن حسن خلق و فروتنی 
و نیز احتراز از قرار دادن خود در مواضع تهمت را در تربیت 

اخالقی حائز اهمیت دانست.
پروفسور محمد نریمانی قائم مقام رئیس دانشگاه محقق 
بر رشد علمی،  را مقدم  اساتید  اخالقی  نیز رشد  اردبیلی 
اقتصادی و اجتماعی دانست و بر ضرورت درونسازی اخالق 
توسط اساتید تأکید کرد و گفت: رعایت اخالق در انجام 
وظایف آموزشی، پژوهشی و عمومی از عوامل مهم و مؤثر 

در سالم سازی فضای دانشگاه است.

برگزاری مرحله دانشگاهی 
سی و دومین دوره جشنواره 

سراسری قرآن و عترت 
دانشجویان

دوره جشنواره  دومین  و  دانشگاهی سی  مرحله 
سراسری قرآن و عترت دانشجویان در بخش معارفی 

و بخش حفظ برگزار شد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  روابط عمومی  به گزارش 
سی و دومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت 
و  معارفی شامل هشت رشته  دانشجویان در بخش 
بخش حفظ شامل رشته های پنج جز، ده جز، بیست 
جز و حفظ کل قرآن با حضور شرکت کنندگان در 

مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
منتخبین این رشته ها در مرحله منطقه ای با 
دانشجویان دانشگاه های مناطق سه و چهار رقابت 

خواهند کرد.

روایتی از ساليان دور اما نزدیک؛

حرف های شنیدنی از ششمین رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

درختکاری در دانشگاه محقق اردبیلی
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تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی بین مجمع مهندسان خیر استان اردبیل 

و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد.
الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، پروفسور گودرز صادقی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در مراسم انعقاد این تفاهم نامه 
و  فرهنگ  اشاعه  راستای  در  گفت:  همکاری 
اخالق غنی اسالمی و ارزش های واالی انسانی 
در فعالیت های خیریه و نهادینه کردن ابعاد آن 
در اندیشه و عمل جامعه علمی کشور و با عنایت 
به رسالت و مسئولیت متخصصین، پژوهشگران و 

دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی از شرکت 37 سازه ماکارونی در 
این دانشگاه خبر  مسابقه سازه های ماکارونی 

داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، 
دکتر بهروز میرزایی در مراسم افتتاحیه مسابقات       
این                      افزود:  این خبر  اعالم  با  ماکارونی  سازه های 
سازه ها توسط 22 تیم و از دانشگاه های محقق 
اردبیل، آزاد اسالمی و پیام نور در این مسابقات حضور 

یافته اند.
وی با بیان اینکه مسابقه سازه های ماکارونی 
هر ساله در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود، 
ادامه داد: پیشنهاد می کنم زمان برگزاری مسابقات 
را در سال های آینده تغییر دهند تا با استقبال 

بیشتری روبرو شود.
میرزایی با اشاره به اینکه امکانات مسابقه باید 
متناسب با سطح مسابقات باشد، اضافه کرد: تالش 
می کنیم در صورت درخواست دانشجویان، امکانات 

مورد نیاز را تهیه کنیم.

نخبگان علمی و قشر دانشجوی میهن اسالمی در 
بسط و توسعه فرهنگ انجام خدمات عام المنفعه، 
استان  بین مجمع مهندسان خیر  نامه  تفاهم 

اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی انعقاد می شود.
و  تجارب  از  مندی  بهره  بر  وی همچنین 
ظرفیت های علمی و اجرایی مجمع مهندسان 
خیر استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی در 
و  پژوهشی  آموزشی،  مشترک  های  همکاری 

فرهنگی تاکید کرد.
مجمع  مدیرعامل  فتحی  ایرج  مهندس 
مهندسان خیر استان اردبیل نیز با بیان اینکه این 

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق 
اردبیلی افزود: هر ساله توسط انجمن های علمی 
شاهد برگزاری مسابقاتی مانند مسابقات موشک های 

آبی، رباتیک و سازه های ماکارونی هستیم.

مجمع در سال 1393 در قالب سازمان مردم نهاد 
تشکیل یافت، گفت: این مجمع با 600 نفر عضو 
نخبه خدمات فنی و مهندسی رایگان در مناطق 

محروم ارائه می کند.
وی با بیان اینکه طی مدت فعالیت این مجمع 
75 هزار مترمربع نقشه و خدمات مهندسی رایگان 
انجام شده است، افزود: ساخت هشت مورد مسکن 
محرومین و چهار مورد تعمیر و بازسازی مسکن 
محرومین نیز از عمده فعالیت های این مجمع در 

اردبیل، گرمی و بیله سوار بوده است.
فتحی با بیان اینکه عالوه بر خدمات رسانی 
های  قدم  نیز  فرهنگی  بعد  در  محرومین،  به 
مثبتی برداشته ایم، تصریح کرد: بازدید از سرای 
سالمندان، جانبازان و معلوالن و همچنین دیدار 
با چهره های ماندگار جزو برنامه های هفتگی و 

ماهانه مجمع است.
استان  خیر  مهندسان  مجمع  مدیرعامل 
اردبیل با بیان اینکه اعضای این مجمع نخبگان 
کرد:  استان هستند، خاطرنشان  دانشگاه های 
مجمع آمادگی دارد به دانشجویان نیازمند نیز از 

بعد تحصیلی و معیشتی کمک کند.
وی با بیان اینکه فعالیت های مجمع به دور 
از حاشیه های سیاسی است، گفت: علیرغم اینکه 
گردش مالی مجمع صفر است، اما کارهای بزرگی 

انجام شده است.
فتحی اظهارامیدواری کرد: مجمع مهندسان 
خیر استان اردبیل با مشارکت دانشگاه محقق 
اردبیلی و همفکری اساتید، فعالیت های شاخصی 

انجام دهد.

در این مراسم تیم Azarbayjan ؛ سلطان 
ساواالن و Pasta structure maker به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را کسب کرده و تیم مهراز 

برنده زیباترین سازه شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجمع مهندسان خیر استان اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان سیدکاظم اسدی، آیدین ولی زاده و 

دکتر عبداهلل سبحانی        
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

آقایان دکتر علی غفاری، دکتر  ارتقای مرتبه علمی جناب 
نعمت اباذری و دکتر یاسر حسینی به مرتبه »دانشیاری«  را 
تبریک گفته، توفیقات روز افزون شان را در خدمت به میهن 

اسالمی از خداوند متعال مسئلت داریم.
 

مدیریت روابط عمومی و بین الملل 
دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی:

 37 سازه ماکارونی در مسابقه سازه های ماکارونی دانشگاه شرکت کرده اند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

در آسمان انسانیت
 همیشه باز است

 

آسمان  در  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
انسانیت همیشه باز است و انسان در هر جایی می تواند با 

رفتار اسالمی و انسانی، دست همنوعانش را بگیرد.
دانشگاه،  الملل  بین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروفسور گودرز صادقی در نشست منتظران مهدی )عج( 
تصریح کرد: وظیفه همه ما این است که خانواده شهدا 
را در هر جایگاهی که باشند، تکریم کرده و حرمت آنها 

را نگه داریم.
وی با بیان اینکه گروهی از شهدا، کسانی هستند که 
آگاهانه حرکت در مسیر الهی و اسالمی را انتخاب می 
کنند، ادامه داد: شور و شوق شهادت در همه شهدا وجود 
داشته است و باید این شور و شوق را به نسل های آینده 

انتقال دهیم.
صادقی با اشاره به اینکه در بین شهدای عاشورا، بعد 
از امام حسین)ره(، می توان از زندگی حر بن یزید ریاحی 
درس گرفت، اضافه کرد: در بین شهدای چهار دهه اخیر، 
شخصا عالقه زیادی به شهید چمران دارم چرا که در اوج 
اقتدار به دنیا پشت کرد و آگاهانه راهی را انتخاب کرد که 
منجر به شهادتش شد و باید از این چنین افرادی درس 

بگیریم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه شهادت 
ترک دنیا در اوج است، افزود: شهدا در بین مردم همیشه 
برای جامعه  ارزشی  قهرمانان  این  و  مانند  قهرمان می 

محسوب می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه برای شناختن هر مکتبی 
طرق مختلفی وجود دارد، گفت: یکی از این راه ها، بحث 
علما در مورد آن مکتب است تا نقاط ضعف و قوت آن را 

پیدا کرده و روی آن بحث علمی و منطقی داشته باشند.
وی یکی دیگر از راهکارهای شناخت هر مکتب را 
رهبر آن مکتوب برشمرد و افزود: رهبر باید عامل به عمل 
آن مکتب باشد و پیامبر و ائمه ما این چنین بودند و با عمل 
خود بهترین الگوی رفتاری و گفتاری در جامعه گسترش 

می دادند.
یادآور می شود در این مراسم که به مناسبت روز 

بزرگداشت شهدا انجام شد، از خانواده شهدا تجلیل شد.


