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ویژه نامه بیستمین سالگرد تاسیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) 

        " با حضور دکتر توفیـقی، 
بیستمین سالگرد تاسیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) 

                                                                     گرامی داشته شد" 

و  دانشی  مسئولیت  بر  عالوه  دانشگاه  توفیقی:  دکتر 
دانش افزایی، مسئولیت های بزرگ اجتماعی و فرهنگی 
دارد که به صورت یک هدف معین باید به آن بپردازند؛ که در 
فعالیت  با  اکرم(ص)  نبی  عالی  آموزش  راستا موسسه  این 
همچنین  و  فرهنگ  سطح  ارتقاء  در  خود  شاخص  های 
مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموخته های خود در این 

امر به نیکی عمل کرده است. 



دکتر جعفر توفیقی: 

ت.  ی ا ما دا ا ی و  سا روی ا ند سازی  وا ت سازی،  ن اصی  وزش ر آ

دکتر جعفر توفیقی، عضو پیوسته فرهنگستان دکتر جعفر توفیقی، عضو پیوسته فرهنگستان 
ایران  علمی  توسعه  جمعیت  رئیس  و  علوم 
بیستمین  گرامیداشت  آیین  ویــژه  سخنــران 
عالــی  آمــوزش  موسسـه  تــاسیــس  سالـگرد 

نبی اکرم (ص) تبریـز بود. 

آموزش  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به  آموزش   موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به   
عالی نبی اکرم (ص)، دکتر جعفر توفیقی، وزیر 
اسبق علـوم ، با بیان اینکه  تا سال 84 در دوران 
و  رشد  شاهد  علوم  وزارت  در  خود  فعالیت 
پیشرفت موسسه آموزش عالی  نبی اکرم(ص) 

بوده است، بیان کرد: 

مدیران  و  موسسان  همت  به  موسسه  مدیران این  و  موسسان  همت  به  موسسه  این 
بیست  این  در طی  است  توانسته  خود  مجرب 
سال از فراز و نشیب های متعددی عبور کند و به 
موفقیت های گسترده ای در زمینه های علمی  

پژوهشی دست یابد. 

"جعفر توفیقی" با اشاره به بازدیدی که از موسسه نبی اکرم(ص) به عمل آورده 
است، در خصوص ماهیت دانش پژوهی این موسسه سخن به میان آورد و گفت: 
در بازدیدی که از موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) داشتم با اندیشه های نوین در بازدیدی که از موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) داشتم با اندیشه های نوین 
و  موثر  اهداف  راستای  در  که  شدم  مواجه  مجموعه  این  مسئوالن  و  مدیران 

هدفمند یک موسسه عالی آموزشی حداکثر تالش خود را به کار گرفته اند.  

رئیس جمعیت توسعه علمی کشور ادامه داد: 

بزرگ  های  مسئولیت  افزایی،  دانش  و  دانشی  مسئولیت  بر  عالوه  بزرگ دانشگاه  های  مسئولیت  افزایی،  دانش  و  دانشی  مسئولیت  بر  عالوه  دانشگاه 
اجتماعی و فرهنگی دارد که به صورت یک هدف معین باید به آن بپردازند؛ که در 
این راستا موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) با فعالیت های شاخص خود در 
ارتقاء سطح فرهنگ و همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموخته های خود 

در این امر به نیکی عمل کرده است.  

توفیقی با مقایسه شرایط مطلوب اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کشور 
ایران علی رغم وجود منابع غنی زمینی ، تاکید کرد: 

با توجه به این که سرزمین ما جزء سرزمین های غنی از ذخایر زمینی است متاسفانه با توجه به این که سرزمین ما جزء سرزمین های غنی از ذخایر زمینی است متاسفانه 
با وجود این سرمایه های پر ارزش در مقایسه کشورهای دیگر از شرایط اقتصادی 
مطلوبی برخوردار نیست و این در حالی است که کشورهایی که فاقد این سرمایه 
ها هستند در اقتصاد خود شاهد رشد شگرف در تولید ثروت هستند و تنها دلیل 
این امر نقش انسان های خالق، فرهیخته و نوآور است. انسان های فرهیخته و خالق 
است که ثروت آفرینند و تنها با فروش نفت یک کشور غنی و ثروتمند نمی شود.    

وی ادامه داد: آموزش رکن اصلی ظرفیت سازی، توانمند سازی نیروی انسانی و وی ادامه داد: آموزش رکن اصلی ظرفیت سازی، توانمند سازی نیروی انسانی و 
عدالت اجتماعی است؛ چراکه عدالت اجتماعی نیز موکل برعدالت آموزشی است و 
با توزیع فرصت های آموزش عالی است که موفقیت انسان ها در کسب موقعیت 

های اجتماعی و فرهنگی محقق خواهد شد.  

در حال حاضر کشور ما با کمبود تقاضای نیروی در حال حاضر کشور ما با کمبود تقاضای نیروی 
فرصت  ایجاد  با  تنها  و  است  مواجه  انسانی 
کسب و کار مناسب برای دانش آموخته های 
رونق  کشور  اقتصادی  چرخه  که  است  جوان 

خواهد گرفت. 

سالگرد  بیستمین  ویژه  یادمان  از  رونمایی 
تاسیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) 

دو وظیفه مهم  به  خود  پایان سخنان  در  توفیقی  جعفر 
برای توسعه سرمایه های  دولت ها اشاره کرد و گفت: 
علمی هر کشور، دولت ها دو وظیفه مهم دارند که یکی 
از آنها افزایش دسترسی آموزش، خالقیت و نوآوری برای 
جمعیت کل کشور و دیگری فرصت سازی های اقتصادی 
برای جمعیت آموزش دیده جهت ایجاد فضای کسب و کار 

است. 
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رئیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) : 

ه  ش  ودشان بار دا ت و ه  ت  ه ای ا ی  ه  و ش آ خار ما دا ھا ا
ت.  یده ا ی را  ز  و ی خ    و 

دکتر میالنی درآیین گرامیداشت  بیستمین دکتر میالنی درآیین گرامیداشت  بیستمین 
سالگرد  تاسیس موسس آموزش عالی نبی 
اکرم (ص) بیان نمود ، موسسه  آموزش عالی 
1404 به  نبی اکرم (ص) باید در افق سال 
موسسه ای ارزش آفرین در عرصه آموزش 
عالی کشور تبدیل شود و در میان تمام مراکز 
آموزش عالی کشور چه دولتی، چه غیر دولتی 

در اولویت قرار بگیرد در اولویت قرار بگیرد 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش 
عالی نبی اکرم (ص)، محمدرضا میالنی ، در آغاز 
این مراسم با تبریک بیستمین سالگرد تاسیس 
این مجموعه به اساتید و دانشجویان، به علت 
نام گذاری این موسسه به نام پیامبر ختمی 
مرتبت اشاره کرد و گفت: هدف بنیادی 
موسسان این مجموعه از بدو فعالیت،  حرکت 
در راه رسول خدا و در خدمت گرفتن علم در در راه رسول خدا و در خدمت گرفتن علم در 

اقصی نقاط دنیا است. 

میالنی افزود: اگر بخواهم افتخارات بیست ساله این موسسه را بشمارم، یک 
جمله بیش تر نمی توانم بگویم و آن اینکه تنها افتخار ما دانش آموخته های 
فرهیخته ای است که درخت وجودشان بار دانش گرفته و چرخ نیلوفری را به زیر 

کشیده است. 
وی با اشاره به تعیین چشم انداز و برنامه راهبردی هدفمند در راستای فعالیت وی با اشاره به تعیین چشم انداز و برنامه راهبردی هدفمند در راستای فعالیت 
های این مجموعه ادامه داد: موسسه  آموزش عالی نبی اکرم (ص) باید در افق 
سال 1404 به موسسه ای ارزش آفرین در عرصه آموزش عالی کشور تبدیل شود 
و در میان تمام مراکز آموزش عالی کشور چه دولتی، چه غیر دولتی در اولویت قرار 
بگیرد، به این ترتیب راهی نداشتیم جز اینکه شایستگی های خود را بشناسیم، در 

صدد ارتقاء آن ها برآییم و با تکیه بر آنها این راه دشوار را دنبال کنیم.  

رئیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) از اهمیت نوآوری در فعالیت های رئیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) از اهمیت نوآوری در فعالیت های 
بنیادی این مجموعه که در بیانیه ماموریت موسسه نیز ذکر شده است، سخن به 
میان آورد و گفت: ماموریت این موسسه نوآوری و پارادایم سازی در نظام 
آموزش عالی کشور است، در نگاه ما نوآوری یعنی؛ خلق ارزش افزوده منحصر به 

فرد و متمایز برای تمام ذی نفع های اصلی موسسه. ما نوآوری را در تمام ارکان 
موسسه اعم از امور سیستم دانشگاهی و دانشجویی به روز می دهیم. 

محمدرضا میالنی در سخنان خود به افزایش ساالنه پذیرش دانشجو در این 
موسسه تاکید کرد و گفت: موسسه نبی اکرم(ص) ساالنه هشت درصد 
افزایش جمعیت دانشجویی دارد. اساتید مورد نیاز خود را درداخل و خارج کشور 
بورسیه می کند. برنامه توانمندسازی دانشجویان را در سه زمینه مهارت های 

زندگی، دینی اجتماعی و علمی آموزشی مجددا آغاز کرده است.  
میالنی در پایان سخنان خود از گردآوری و مستند سازی آثار بزرگان علم و هنر میالنی در پایان سخنان خود از گردآوری و مستند سازی آثار بزرگان علم و هنر 
حوزه عمومی آذربایجان، توسط موسسه  آموزش عالی نبی اکرم(ص)  خبر داد و 
تصریح کرد: اولین مجموعه آثار نقاشی هنرمند توانمند، "کریم صدق روحی" 
توسط این موسسه گردآوری شده و در مرحله چاپ قرار دارد که در آینده ای 
نزدیک از آن رونمایی خواهد شد؛ همچنین اقدامات  تدوین جلد اول دایرة 
المعارف هنرمندان آذربایجان به اتمام رسیده و دایرة المعارف خبرنگاران آذربایجان 
نیز مراحل اولیه خود را طی می کند و امیدواریم که در روز خبرنگار، تیر ماه 96 

آماده رونمایی شود. آماده رونمایی شود. 

موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) در یک نگاه: 

1375 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با دو  این موسسه در سال 
رشته کارشناسی کتابداری و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ،  با پذیرش 21 

دانشجو کار خود را آغاز نمود. 
حال پس از بیست سال فعالیت مستمر آموزشی و پژوهشی توانسته رشته های 
42 رشته / مقطـع افزایش داده بطــوریکه در نیمسـال اول  تحصیلی خود را به 
2300 نفر  تعــداد   95-96 سال تحصیلــی 
دانشجو در این موسسه آموزش عالی تحصیل 
کردند. این موسسه با بهینه کردن رویکرد خود 
، برنامه ریزی های مدونی در جهت نیل به ایجاد 
دانشگاه نسل سوم و کار آفرین آغاز کرده و 
ایجاد رشته های جدید خود را نیز در این راستا ایجاد رشته های جدید خود را نیز در این راستا 

انجام میدهد.  
وجود 13 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی 
ارشد، بار پژوهشی موسسه را افزایش داده و 
مدیریت موسسه آموزش عالی را بر آن داشته تا 
کاربردی  و  بنیان  دانش  پژوهشی  طرحهای  از 
حمایت نماید. موسسه آموزش عالی نبی اکرم 
(ص) با تعداد 7200 نفر فارغ التحصیل در طی 
افزایش  در  بسزایی  سهم  گذشته  سال   20
شمالغرب  منطقه  آگاهی  و  علمی  شمالغرب سطح  منطقه  آگاهی  و  علمی  سطح 

کشور برداشته است 
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آیین دانش آموختگی فارغ التحصیالن موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) 
نیز در کنار جشن بیستمین سالگرد تاسیس موسسه برگزار شد. 

همراه با جشن بیست سالگی موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) ، دومین آیین دانش 
آموختگی فارغ التحصیالن  موسسه نیز برگزار گردید.  

از  از دانشجویان فارغ  التحصیلی هم امسال در حالی سپری شد که ۱۴۷ نفر  جشن فارغ 
تحصیل گرد هم آمدند و با پوشیدن لباسهای یکدست فارغ التحصیلی لحظات قشنگ و ناب 

را در کنار دوستان و خانواده ها جشن گرفتند. 

در قاب رسانه ها: 

حال و هوای دانشجویان فارغ التحصیل قبل از برگزاری جشن دیدنی  بود محل مراسم  شور 
و حال دیگری داشت." آنها کنار هم سوگند نامه خواندند تا برای اعتالی مهین اسالمی 
پرتالش تراز همیشه در صحنه ها علم و عمل  وسازندگی ثابت قدم بوده و در این راه از هیچ 

کوششی دریغ نکنند . 
در  این آیین، فارغ التحصیالن  تک به تک به روی سن رفته و تندیس سنگی فارغ التحصیلی 
و لوح خود را از دست رئیس دانشگاه و مدعوین ویژه مراسم دریافت نمودند  و عکس 

یادگاری گرفتند . 

ویژه نامه بیستمین سالگرد تاسیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) 

تهیه شده در:  روابط عمومی موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) 
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