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مقام معظم رهبری:
دانشگاه است که مدیران و 

سیاسیون و مهندسان آینده کشور 
را تربیت می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اردبیل:

 کار با دانشجو 
جزو ظریف ترین امور 

فرهنگی است

در اقدامی بی سابقه و بی نظیر: 
کمک ۳۰۰ میلیارد ریالی 
وزارت علوم و استانداری 
اردبیل به دانشگاه محقق 

اردبیلی برای تکمیل 
و شروع پروژه های

 عمرانی جدید

در دیدار مدیر کل روابط عمومی 
وزارت علوم با رئیس دانشگاه

 محقق اردبیلی مطرح شد:

 باید از روابط 
عمومی حمایت 

مادی و معنوی کرد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

 حوزه عمرانی 
دانشگاه ها باید به جایگاه 

واقعی خود برگردند

تقدیر رئیس
 دانشگاه محقق اردبیلی 
از کمک های استاندار 

محترم اردبیل  
در خصوص تامین بودجه 

طرح های عمرانی 
دانشگاه

رئیس دانشکده علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی: 

دریافت جایزه باالکریشنا 
و کسب رتبه اول

 توسط تیم دانشگاه 
محقق اردبیلی در مسابقه 

دانشجویی آمار کشور

صفحه6

صفحه3

صفحه3

صفحه4

صفحه2

همین صفحه

صفحه11

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای دانشگاه محقق اردبیلی:

 مشارکت وزارت علوم در پروژه های 
عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی

منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
حوزه عمرانی دانشگاه ها باید به جایگاه 

واقعی خود برگردند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گردهمایی  در  نظرپور  محمدتقی  دکتر 
وزارت  گانه   10 مناطق  عمرانی  دبیران 
دانشگاه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
محقق اردبیلی با بیان اینکه سابقه عمرانی در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسیار زیاد 

است، گفت: بعد از انقالب 
فضاهای  به  نیاز  احساس 
دانشگاهی وجود داشت که 
در این خصوص وزارت به 
این فکر افتاد که در کشور 
متمرکز  مدیریت  به  نیاز 

وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید 
در همه امور برنامه ریزی 
حداکثر  تا  باشیم  داشته 
در  افزود:  ببریم،  را  بهره 
و  ساخت  حاضر  حال 

ساز نسبت به گذشته کمتر شده است، ولی 
نگهداری فضاها بسیار مهم است که باید 

توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.
تشکیل  با  باید  اینکه  بیان  با  نظرپور 
و  بازسازی  برای  تخصصی  های  کمیته 
جدید  های  ایده  ها  ساختمان  نوسازی 
داشته باشیم، تصریح کرد: باید به این نکته 
نیز توجه داشته باشیم که وظیفه ما ارزان 

ساختن نیست، بلکه خوب ساختن است.
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان 

سنگین  مناطق  عمرانی  دبیران  کار  اینکه 
است و باید فراتر از ساختار اداری کار کنند، 
خاطرنشان کرد: باید دستورالعملی تدوین 
کرده و در اختیار دانشگاه های کشور قرار 
گیرد تا این دستورالعمل ها به نسل های 

بعدی نیز منتقل شود.
وی به ضرورت تهیه کتاب دستورالعمل 
شناسنامه                 و  بیشتر  ماندگاری  جهت 
ساختمان های دانشگاه ها تاکید و خاطرنشان 
کرد: مستندسازی ساختمان ها در هزینه های 

تعمیر و نگهداری تاثیرگذار است.
نظرپور به ضرورت راه اندازی اتاق های 
فکر با حضور اساتید تاکید کرد و گفت: 
ممکن است در برخی موارد نتوانیم درآمد 
جدیدی برای دانشگاه داشته باشیم، ولی قطعا 

با صرفه جویی می توان درآمدزایی کرد.
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
دانشگاهی  فضاهای  ساماندهی  ضرورت 
تاکید کرد و افزود: در خصوص مدیریت 
سبز و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیز 

باید اهتمام ویژه داشته باشیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه استفاده از بهترین های 
دانشگاه سبب می شود که به توسعه کمی و 
کیفی خللی وارد نشود، گفت: باید با حذف 
هزینه های زائد و کاهش هزینه، تکانه های 
خارجی را به صورت عالمانه مدیریت کنیم.

وی اظهارامیدواری کرد: باید با همفکری 
هم بتوانیم در ارتقای دانشگاه نقش آفرینی 

کنیم.
محقق  دانشگاه  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  اردبیلی 
دانشگاه باید در ابتدا فضاهای 
فیزیکی مورد نیاز خود را تامین 
امکانات  کرد:  تصریح  کند، 
ساز  زمینه  افزاری  سخت 
پیشرفت کمی و کیفی است 

و باید به این مهم دقت کرد.
اسماعیلی  دکتر جمشید 
نظارت بر طرح های  مدیرکل 
علوم،  وزارت  عمرانی 
تحقیقات و فناوری نیز با بیان 
اینکه در سطح وزارت علوم دارای 10 منطقه 
هستیم که دبیران عمرانی مناطق 10 گانه جزو 
بهترین ها و افراد توانمند دانشگاه ها هستند، 
اظهارامیدواری کرد: از توانمندی و تخصص 
دبیران عمرانی مناطق برای توسعه دانشگاه ها 

استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: مشکالت موجود نباید 
موجب دلسردی همکاران در دانشگاه های 
و             همفکری  با  باید  بلکه  باشد  کشور 
هم اندیشی بتوانیم راهکارهای برون رفت 

از وضع موجود را پیدا کرده و عملیاتی کنیم.

 حوزه عمرانی دانشگاه ها باید به جایگاه واقعی خود برگردند
انتخاب عضو معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به 
عنوان مادر نمونه 

استان اردبیل
دکتر اشرف میکائیلی عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 

مادر نمونه استان اردبیل انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هیات  عضو  میکائیلی  اشرف  دکتر 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی از طرف 
غیردولتی  بنیاد  نهاد  مردم  سازمان 
فرهنگی بین المللی مادر به عنوان مادر 

نمونه استان اردبیل انتخاب شد.
از  گفتنی است در بخش هایی 
لوح تقدیر دکتر اشرف میکائیلی که 
از سوی پروفسور جعفر مهراد رئیس 
هیئت امنای بنیاد فرهنگی بین المللی 
مادر و غالمرضا محمدی بنیانگذار بنیاد 
فرهنگی بین المللی مادر به وی اعطا 

شده، آمده است:
خطیر  و  مقدس  وظایف  انجام 
مادری ثمره نهایی عشق به انسانیت 
الهی  و  بزرگ  موهبتی  این  و  است 
است. جای مسرت است که آن بانوی 
گرانقدر به دلیل برخورداری از صفات 
عالیه مادری به عنوان مادر نمونه سال 
1۳۹۷ استان اردبیل انتخاب شده اید، 
این منزلت افتخارآمیز را به آن مادر 
گرامی تبریک گفته؛ سالمت، سعادت 
و موفقیت بیشتر سرکار را از درگاه 

خداوند متعال خواهانیم.

تجلیل رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی از آزادگان 

دوران دفاع مقدس 
دانشگاه محقق اردبیلی

طی  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
مراسمی از رشادت های آزادگان دوران 
دفاع مقدس دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل 

کرد.
دانشگاه،  روابط عمومی  به گزارش 
از  تجلیل  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آزادگان 
های  رشادت  و  زحمات  از  قدردانی 
آزادگان در هشت سال دفاع مقدس، گفت: 
آفرینی  حماسه  و  فداکاری  گاه  هیچ  ما 
هشت  دوران  در  اسالمی  ایران  آزادگان 
سال دفاع مقدس را فراموش نخواهیم کرد.
وی افزود: ما باید آزادگان را به عنوان 
الگو واسوه خود در تمام مراحل زندگی 

خود قرار دهیم. 
و  مجاهدت  به  به  اشاره  با  حبیبی 
بردباری آزادگان سلحشور، تصریح کرد: 
امنیت و آرامش امروز را مدیون صالبت 

و استقامت این عزیزان هستیم.
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ضرورت حل مشکالت آزادگان تاکید و 
خاطرنشان کرد: تکیه نظام و کشور به مردم 
است و ما نیز به عنوان مسئوالن جامعه باید 

اعتماد عمومی را حفظ کنیم.
گفتنی است در ادامه طاهر یحیوی 
و عزیز رحیمی آزادگان دانشگاه محقق 
اردبیلی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند 
و در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از 
رشادت های این دو آزاده گرانقدر دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل شد.
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معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی 

مشارکت خواهد کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر محمدتقی نظرپور در جلسه شورای 
دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: طبق 
توافق انجام شده 50 درصد هزینه مورد 
نیاز این استخر را هم استانداری اردبیل 

تقبل کرده است.
در  دانشگاه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
باشد،  فعال  استان  مشکالت  حل  زمینه 
ادامه داد: اگر به دنبال توسعه همه جانبه 
استان اردبیل هستید باید تعامل دانشگاه 
و استانداری دو طرفه باشد و هر یک بر 

دیگری کمک کنند.
نظرپور با اشاره به اینکه باید از توان 
استفاده  ها  خوابگاه  ساخت  در  خیرین 
کرد، افزود: باید نظر خیرین را جلب کرد 
تا بتوان از ظرفیت ها و مساعدت های 
نیاز  مورد  آنها در ساخت خوابگاه های 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه باید ارتباط دانشگاه 
با صنعت تقویت شود، اظهار کرد: صنعت 
منتظر            و  گیرد  می  پیش  در  را  خود  راه 
برود  سمتش  به  دانشگاه  که  ماند  نمی 
اما باید دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
بتواند کمک  اردبیل  استان  مادر  دانشگاه 

کار خوبی برای صنعت استان باشد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
به اینکه وزیر تدابیر راهبردی برای مقابله 
با تحریم ها تنظیم کرده است، اظهار کرد: 
مالی،  و  اداری  بخش   4 در  تدابیر  این 
آموزشی و پژوهشی، فناوری و اجتماعی 

و فرهنگی تنظیم شده است.
وی با اشاره به اینکه تحریم ها برای 
کشور و دانشگاه ها تهدید است اما باید 
تبدیل کرد،  به فرصت  را  تهدید ها  این 
مقدس  دفاع  سال   8 زمان  در  گفت: 
مشکالت جدی تری وجود داشت که پا 
پس نکشیدیم ولی االن در جنگ اقتصادی 

قرار داریم که با تجارب سنوات گذشته با 
این جنگ هم مقابله خواهیم کرد.

باید                        اینکه  به  اشاره  با  نظرپور 
حذف                  با  ها  هزینه  در  جویی  صرفه 
هزینه های زائد انجام شود، ادامه داد: باید 
راهبرد افزایش درآمد و کاهش هزینه ها را 

در دستور کار خود قرار دهیم.
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
به اینکه باید برای صرفه جویی در واحد ها 
و دانشکده های مختلف بسته های تشویقی 
در نظر گرفت، افزود: با برنامه ریزی درست 
اینکه  بدون  کرد  جویی  صرفه  توان  می 

نارضایتی ایجاد شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
استانداری  و  دانشگاه  این  ارتباط  اینکه 
بی نظیر است، گفت: این ارتباط نزدیک 
فرصت استثنایی برای توسعه کمی و کیفی 

دانشگاه محقق اردبیلی است.
دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد: کشور به 
دلیل تکانه های خارجی تحت فشار است 
و باید با حرکات هوشمندانه و مدبرانه از 

این مسیر عبور کرد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه محقق 
هیات  عضو  نفر   ۳۷۶ دارای  اردبیلی 
علمی است، ادامه داد: از این تعداد ۳0 
نفر دارای مرتبه علمی استاد تمام، 118 
 ۲۶ و  استادیار  نفر   ۲0۲ دانشیار،  نفر 
نفر مربی هستند و این یعنی 40 درصد 
اعضای هیات علمی این دانشگاه استاد 

تمام و دانشیار هستند.
دارای  دانشگاه  این  حبیبی،  گفته  به 
رشته   ۷۲ شامل  تحصیلی  رشته   ۲۲8
کارشناسی، ۹۷ رشته کارشناسی ارشد و 

5۹ رشته دکتری است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
کرد: میزان قبولی دانش آموختگان دانشگاه 
معتبر  های  دانشگاه  از  اردبیلی  محقق 
تکمیلی  تحصیالت  آزمون  در  کشوری 
از  این نشان  حدود 40 درصد است که 
دانشگاه  این  در  آموزشی  باالی  کیفیت 

است.
اساتید  از  نفر  دو  داد:  ادامه  حبیبی 
برتر  درصد  یک  زمره  در  دانشگاه 
از  یکی  گرفته،  قرار  جهان  دانشمندان 
انسانی  علوم  استاد  پراستنادترین  اساتید 

کشور و یک نفر هم به عنوان شیمیدان 
فیزیک  در شاخه شیمی  برجسته کشور 

انتخاب شده اند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه محقق 
اردبیلی از نظر علمی وضعیت خوبی دارد 
اما از نظر فضای فیزیکی وضعیت خوبی 
داده  قول  استانداری  کرد:  اظهار  نداریم، 
است که برای پروژه های عمرانی دانشگاه 

کمک کند.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استاندار اردبیل گفت: تمام تالش ما بر 
دانشگاه  های  ظرفیت  از  که  است  این 
استفاده کنیم و این همراهی و همکاری 
دانشگاه و استانداری باید بیش از پیش 

تقویت شود.
وضعیت  اینکه  بیان  با  نواداد  علی 
اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند 
که از ظرفیت دانشگاه ها نهایت استفاده را 
ببریم، ادامه داد: تفاهم نامه ای با دانشگاه 
محقق اردبیلی امضا کرده ایم تا بتوانیم از 
این دانشگاه در رفع مشکالت استان استفاده 

کنیم.
را  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کرد:  تصریح  دانیم،  می  خود  مددکار 
استاندار عنایت ویژه ای به دانشگاه دارد 
در  موجود  های  محدودیت  وجود  با  و 
تالش است هزینه های مورد نیاز دانشگاه 

را تامین کند.
استانداری  اینکه  به  اشاره  با  نواداد 
اردبیل برای پروژه های عمرانی دانشگاه 
علوم،  وزارت  اندازه  به  اردبیلی  محقق 
تحقیقات و فناوری کمک می کند، افزود: 
ظرفیت های دانشگاه محقق اردبیلی باال 
است اما انتظارات از این دانشگاه نیز بسیار 

باال هست.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استاندار اردبیل با بیان اینکه مردم استان 
های  رشته  که  دارند  انتظار  ما  از  اردبیل 
ایجاد  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  جدید 
استان  در  بتوانند  فرزندانشان  تا  شود 
خود مشغول تحصیل شوند، اظهار کرد: 
دانشگاه محقق اردبیلی از نظر علمی در 
مقطع خوبی قرار دارد اما رشته های مورد 

نیاز را باید ایجاد کرد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دانشگاه  این  در  فیزیکی  فضای  کمبود 
انتظار داریم که مسئوالن  جدی است و 
برای  فناوری  وزارت علوم، تحقیقات و 
رفع این مشکالت یاریگر دانشگاه باشند.

عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مقام  نمایندگی  نهاد  کرد:  اضافه  حسنی 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیل هم به دانشگاه محقق اردبیلی انتقال 
یافته است و امروز این نهاد نیاز به یک 

ساختمان مستقل دارد.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
یک  خدمت  اینکه  به  اشاره  با  اردبیل 
این  از  کرد:  اظهار  است،  الهی  توفیق 
به  بیشتر  خدمت  برای  باید  فرصت 

بهترین نحو استفاده کرد.
یادآور می شود در ادامه جلسه اعضای 
شورای دانشگاه محقق اردبیلی پیشنهادات 

و نظرات خود را بیان کردند.
و  مالی  اداری،  معاون  گفتنی 
تحقیقات  علوم،  وزارت  منابع  مدیریت 
و فناوری بعد از جلسه شورای دانشگاه، 
از پروژه های عمرانی دانشگاه بازدید به 

عمل آورد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای دانشگاه محقق اردبیلی:

 مشارکت وزارت علوم در پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی
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و  سیاست  گذاری  دفتر  مدیرکل 
برنامه  ریزی امور فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به ضرورت تجاری 
واحدهای  تولیدی  محصوالت  سازی 
فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه محقق 

اردبیلی تاکید کرد.
دانشگاه،  روابط عمومی  به گزارش 
دکتر مهدی کشمیری در بازدید سرزده 
از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق  دانشگاه  توجه  اردبیلی،  محقق 
اردبیلی به مرکز رشد را بسیار مطلوب و 
ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم 
حوزه  در  دانشگاه  اعتبارات  از  بخشی 
توجه  و  هزینه شده  فناوری  و  نوآوری 

جدی به این امر شود.
وی با بیان اینکه حمایت مختصری 
که ما از پارک های علم و فناوری می کنیم 
به منظور تعامل با دانشگاه ها است، افزود: 
پارک های علم و فناوری دارای یک سری 
امتیازات هستند که در صورت همکاری 
فناوری                                                                    و  علم  های  پارک  مشترک 
از  توانند  می  ها  پارک  ها،  دانشگاه  با 
رشد  مراکز  در  مستقر  های  شرکت 

حمایت داشته باشند.
رشد  مراکز  اینکه  بیان  با  کشمیری 
منظور  به  مناسب  فضای  دارای  باید 
استفاده مشترک دانشجویان و واحدهای 
رشد  مراکز  کرد:  تصریح  باشند،  فناور 
دانشگاهی باید محل کسب و کار بوده و 
دارای پشتیبانی های الزم از جمله سالن 

غذاخوری و غیره باشند.
و  سیاست  گذاری  دفتر  مدیرکل 
برنامه  ریزی امور فناوری وزارت علوم، 
اینکه  بر  تاکید  با  فناوری  و  تحقیقات 
از مراکز رشد است،  وظیفه ما حمایت 
افزود: امید می رود مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با تعامل 
با استانداری و پارک علم و فناوری در 

بحث توسعه بازار محصوالت شرکت ها 
گام بردارد.

به تولید  با توجه  وی تصریح کرد: 
رشد  مرکز  در  ارزشمند  محصوالت 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، 
تولیدی  محصوالت  سازی  تجاری 
واحدهای فناور مستقر در این مرکز رشد 

ضروری است.
خصوص  در  همچنین  کشمیری 
قول  دانشگاه  رشد  مرکز  قطعی  مجوز 
مساعد داد که اگر طی دو ماه آتی، مجوز 
اصولی و قطعی به مجوز فعالیت تبدیل 

نشود، مجوز قطعی مرکز رشد دانشگاه 
محقق اردبیلی صادر شود.

دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با بیان اینکه تاکید ویژه ای 
دانشگاه داریم،  برای توسعه مرکز رشد 
گفت: امیدواریم در چهار سال آتی مرکز 
دانشگاه محقق  فناوری  رشد واحدهای 
اردبیلی در ردیف مراکز رشد برتر وزارت 

علوم قرار گیرد.
خرید  برای  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت شرکت های مستقر در مرکز 

مصمم  دانشگاه  در  استفاده  برای  رشد 
موجب  قطعا  کار  این  افزود:  هستیم، 
این  در  فعال  جوانان  برای  امیدآفرینی 
شرکت ها خواهد شد و می تواند الگویی 

نیز برای سایرین باشد.
حبیبی با تاکید بر توسعه فعالیت های 
در           کرد:  تصریح  دانشگاه،  رشد  مرکز 
بحث های جاری و تجهیزاتی این مرکز 

نیز نیازمند مساعدت وزارت علوم هستیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید 
کرد: تبدیل موافقت اصولی مرکز رشد به 
موافقت قطعی حداقل کمک وزارت علوم 

برای توسعه این مرکز و دانشگاه است؛ 
چراکه این امر مهم در رتبه بندی دانشگاه 

تاثیرگذار است.
 دکتر برومند صالحی رئیس مرکز 
دانشگاه محقق  فناوری  رشد واحدهای 
اردبیلی با بیان اینکه در حال حاضر این 
مرکز با 40 واحد فناور دارای قرارداد بوده 
و ۳0 واحد در مرکز رشد مستقر هستند، 
برای  مستقل  ساختمان  خرید  با  افزود: 
مرکز رشد، بسیاری از مشکالتی که در 
نقل و انتقال با آن مواجه بودیم حل شد 

و با استفاده بهینه از امکانات این ساختمان 
می توانیم 80 واحد را در این مرکز مستقر 

کنیم.
وی با بیان اینکه از بدو تاسیس این 
مرکز تاکنون، دانشگاه بیش از 5 میلیارد 
تومان برای این مرکز هزینه کرده و حدود 
1۹8 میلیون تومان نیز از اعتبارات وزارت 
علوم بهره مند شده ایم، گفت: در حال 
حاضر نیز نیازمند مساعدت جدی وزارت 
علوم هستیم تا بتوانیم خدمات بیشتری به 

جامعه علمی و پژوهشی ارائه دهیم.
صالحی با بیان اینکه صرفه جویی 
جاری  های  هزینه  و  انسانی  نیروی  در 
رشد                          مرکز  در  ما  های  اولویت  جزو 
می باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
نیز  ما  و  است  اصولی  مرکز  این  مجوز 
هیچگونه کمبودی از لحاظ استانداردهای 
وزارت علوم نداریم، انتظار داریم مجوز قطعی 

این مرکز توسط وزارت علوم صادر شود.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه انتظارات 
از دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه 
مادر استان زیاد است، خاطرنشان کرد: ما در 
مرکز رشد ضمن جذب ایده ها، خدمات 
مشاوره ای را در دستور کار قرار داده ایم 
با  مشترک  جلسات  برگزاری  ضمن  و 
واحدهای فناور، بنا را بر تعامل نزدیک با 

این واحدها گذاشته ایم.
بازدید،                          این  از  پیش  است  گفتنی 
دفتر                مدیرکل  کشمیری  مهدی  دکتر 
سیاست گذاری و برنامه  ریزی امور فناوری 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
همراه دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه                 
محقق اردبیلی با مهندس اکبر بهنام جو 
این  در  و  کردند  دیدار  اردبیل  استاندار 
جلسه نیز به توسعه مراکز رشد و شرکت 
های مستقر در این مراکز با حمایت وزارت 

علوم، استانداری و دانشگاه تاکید شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

 کار با دانشجو جزو 
ظریف ترین امور فرهنگی 

است

جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دانشجو  با  کار  و  دانشگاه  کار  گفت:  اردبیل 
جزو ظریف ترین نوع امورات فرهنگی است 

و نیازمند تخصص در این امور می باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل 
نهاد  دفتر  ارتباطات  و  رسانی  اطالع  پایگاه  از 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل، آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در دیدار 
های  دانشگاه  اسالمی  معارف  گروه  اساتید  با 
استان اردبیل با بیان اینکه از جهت فرهنگی و 
تربیتی ما نمره قبولی در کشور نداریم، گفت: 
خروجی بخشی از کارهای فرهنگی تطابقی با 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اهداف 

نداشته و ندارد.
استادان  به مسئولیت سنگین  اشاره  با  وی 
دانشگاه ها، خاطرنشان کرد: مدیران فرهنگی 
خود  کارهای  به  نسبت  رحمانه  بی  باید 

قضاوت و حکم کنند.
امورات  به  تخصصی  نگاه  عدم  عاملی 
با  فرهنگی  مسئوالن  آشنایی  عدم  و  فرهنگی 
اهمیت آنرا از مهمترین دغدغه ها و مشکالت 
مدیریت  کرد:  تشریح  و  عنوان  فرهنگی  امور 
منابع انسانی در جهت رشد یک ملت دارای 

اهمیت اساسی است.
کار  کرد:  خاطرنشان  اردبیل  جمعه  امام 
ترین  دانشجو جزو ظریف  با  کار  و  دانشگاه 
نوع امورات فرهنگی است و نیازمند تخصص 

در این امور می باشد.
جلسه                     ابتدای  در  است  ذکر  شایان 
حجت االسالم والمسلمین عبداله حسنی رئیس 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر 
دانشگاه های استان اردبیل به ارائه گزارشی از 
فعالیت های دفاتر نهاد و گروه معارف اسالمی 

دانشگاه های استان اردبیل ارائه نمود.
گفتنی است در این دیدار معاون آموزش 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  پژوهشی  و 
رهبری در دانشگاه های کشور، رئیس دانشگاه 
رهبری  نهاد  دفاتر  رئیس  قم،  باقرالعلوم 
دانشگاه  رئیس  اردبیل،  استان  های  دانشگاه 
اساتید  و  نهاد  دفاتر  اردبیلی،  مسئوالن  محقق 
استان  های  دانشگاه  اسالمی  معارف  گروه 

اردبیل حضور داشتند.

مدیرکل دفتر سیاست  گذاری و برنامه  ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

ضرورت تجاری سازی محصوالت تولیدی واحدهای فناور مستقر
 در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی

در اقدامی بی نظیر و بی سابقه مقرر 
شد استانداری اردبیل و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری طی دو سال مبلغ 
۳00 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی 

دانشگاه محقق اردبیلی کمک کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در جلسه مهندس اکبر بهنامجو استاندار 
اردبیل با دکتر محمد تقی نظرپور معاون 
وزارت  منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور 
دکتر عزیز حبیبی ینگجه رئیس و سایر 
مسئوالن دانشگاه محقق اردبیلی انجام 
گرفت، طرفین به توافق در این زمینه 
رسیده و صورتجلسه ای را امضا کردند.

در  مقرر شد  توافق  این  اساس  بر 
سالجاری مبلغ ۶0 میلیارد ریال توسط 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
۶0 میلیارد ریال هم توسط استانداری 
اردبیل برای توسعه فعالیت های عمرانی 
دانشگاه تامین اعتبار شود. همچنین مطابق 

این صورتجلسه مقرر شد در سال ۹8، 
توسعه                                                              ریال جهت  میلیارد  مبلغ 180 
محقق  دانشگاه  عمرانی  های  فعالیت 
توسط  مشترک  صورت  به  اردبیلی 
وزارت علوم و استانداری اردبیل از محل 
منابع بودجه ۹8 این دو مجموعه تامین 

اعتبار شود. 
تقی  محمد  دکتر  جلسه  این  در 

نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت 
منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
اظهار کرد: با توجه به نبود استخر در 
دانشگاه محقق اردبیلی با وجود رشته 
احداث  لزوم  بدنی  تربیت  تحصیلی 
استخر در این دانشگاه احساس می شود.
وی اضافه کرد: با ایجاد استخر در 
این دانشگاه، عالوه بر دانشجویان رشته 

تربیت بدنی برای گذراندن دروس خود، 
دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه 

هم می توانند از این فضا استفاده کنند. 
نظرپور تصریح کرد: نصف هزینه 
ساخت استخر دانشگاه و نصف هزینه 
شروع عملیات احداث ساختمان جدید 
وزارت  را  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
علوم، تحقیقات و فناوری تامین اعتبار 
می کند و نصف دیگر هزینه های این 
پروژه ها را هم استانداری تامین اعتبار 

خواهد کرد. 
مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل 
گفت: ۳00 میلیارد ریال مورد توافق با 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای 
دانشگاه محقق اردبیلی طی سال جاری و 

سال آینده تامین اعتبار می شود. 
دانشگاه  مسئوالن  کرد:  اضافه  وی 
محقق اردبیلی بر اساس صالحدید خود 
این اعتبارات را در پروژه های مدنظر 

خود هزینه خواهند کرد.

در اقدامی بی سابقه و بی نظیر: 

کمک ۳۰۰ میلیارد ریالی وزارت علوم و استانداری اردبیل به دانشگاه محقق اردبیلی برای 
تکمیل و شروع پروژه های عمرانی جدید
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سلسله گفتگوهای تخصصی
 با اعضای هیات علمی-4:

دکتر حاجی زاده: اعتبارات 
پژوهشی ادارات در اختیار 

دانشگاه قرار بگیرد

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
اعتبارات پژوهشی ادارات باید در مرحله توزیع در اختیار 
دانشگاه قرار بگیرد تا کارهای پژوهشی این ادارات توسط 

اساتید دانشگاه انجام شود.
دکتر کریم حاجی زاده در گفتگو با روابط عمومی 
دانشگاه با اعالم این مطلب افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
با وجود رشته های تکمیلی در تولید علم و توسعه 
نهادهای عمومی  ادارات و  ماموریت های تخصصی 
ظرفیت بزرگی است که باید از این ظرفیت برای توسعه 

استان استفاده بیشتری شود.
وی با اشاره به اینکه باید معاونت پژوهشی دانشگاه 
نیازهای پژوهشی تمام دستگاه های دولتی و عمومی را 
احصا کرده و ارتباطات برون سازمانی دانشگاه با تمامی 
دستگاه های اجرایی را تقویت کند، اضافه کرد: این 
معاونت باید نیازهای آنها را شناسایی کرده و ظرفیت های 

دانشگاه را به آنها معرفی کند.
حاجی زاده اضافه کرد: باید بعد از احصای نیازهای 
پژوهشی دستگاه های اجرایی، در شورای پژوهش استان 
یا شورای اداری استان موافقت کنند که اعتبارات پژوهشی 
دستگاه ها در اختیار دانشگاه قرار بگیرد تا آنها کارهای 

پژوهشی ادارات را انجام دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه باید دانشگاه از پذیرش پژوهش ها با اعتبارات نارسا 
خودداری کند، گفت: وقتی دانشگاه، پژوهشی با اعتبارات 
پایین را قبول می کند، کیفیت پژوهش هم پایین خواهد 
بود و این باعث خدشه دار شدن حیثیت علمی دانشگاه 

می شود.
به                 نباید  دانشگاه  اینکه همکاران  به  اشاره  با  وی 
پروژه های پژوهشی به عنوان فرصت ارتقا نگاه کنند، 
ادامه داد: متاسفانه در کشور این وضعیت وجود دارد و 
به جز تعداد معدودی بقیه دانشگاه ها به چنین وضعی 

دچار شده اند.
حاجی زاده با اشاره به اینکه رابطه بین دانشگاه و 
دستگاه های اجرایی باید عالمانه باشد، تصریح کرد: 
دانشگاه باید تقاضا محور باشد اما اعتبارات کم پژوهشی 
دستگاه های اجرایی یک آسیب است و این اعتبارات کم، 

هدف پژوهش را نمی تواند محقق کند.
وی با بیان اینکه دانشگاه باید به شورای اداری استان 
تفهیم کند که اعتبارات پژوهشی را تامین اعتبار کند، 
اضافه کرد: درآمد عمومی دولت هیچوقت به اندازه پیش 
بینی شده نمی رسد به همین دلیل دستگاه های اجرایی 
اعتبارات خود را به بخش های اولویت دار می دهد و 
همین روند سبب می شود که اعتبارات پژوهشی را در 

بخش عدم تخصیص قرار می دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه چندین طرح بین سازمانی اجرا کرده ایم، تصریح 
کرد: رشته ما به گونه ای است که تنها می توانیم با سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کار کنیم.
حاجی زاده ادامه داد: با سازمان های میراث فرهنگی 
استان اردبیل و استان زنجان کار کرده ایم و با ارومیه هم 
تا مرحله قرارداد پیش رفتیم اما سازمان مربوطه طرح را 

اجرا نکرد.
وی ادامه داد: تمامی طرح های بین سازمانی به 
صورت مشترک با همکاران دانشگاه انجام شده است 
زیرا طرح های بین سازمانی معموال به صورت تیمی 

انجام می شود تا کیفیت کار باالتر باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
گفت: انجمن دانش آموختگان دانشگاه 

محقق اردبیلی راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
ارائه  ضمن  اصل  فنی  عباس  دکتر 
توضیحاتی درباره چگونگی عضویت 
در انجمن مذکور، افزود: دانشآموختگان 
دانشگاه محقق اردبیلی برای عضویت در 
این انجمن می توانند به آدرس اینترنتی 
 .http://uma.ac.ir/alumni»uma»
مراجعه کرده و طبق راهنمای عضویت، 

فرم عضویت را تکمیل نمایند.
استفاده                     در  تسهیل  اصل  فنی 
فارغ التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی 
حفظ  و  ایجاد  و  دانشگاه  امکانات  از 
التحصیالن  فارغ  بین  مستمر  ارتباط 
اندازی  راه  اهداف  از  را  دانشگاه  و 
کرد:  تصریح  و  برشمرد  انجمن  این 

دانشگاه  فناوری  پژوهش و  معاون 
محقق اردبیلی گفت: کمیته های تخصصی 
برای تعریف پروژه های تقاضامحور بین 

دانشگاه و ادارات تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور در اولین 
همکاری  نامه  تفاهم  راهبری  جلسه 
زمینه  در  پژوهشی  و  علمی  های 
و  غیرعامل  پدافند  بحران،  مدیریت 
آب  سازمان  و  دانشگاه  بین   HSE
منطقه ای اردبیل گفت: باید برای اجرایی 
کردن مفاد تفاهم نامه های تخصصی                                                         

برنامه ریزی کنیم.
کمیته  چهار  گیری  شکل  از  وی 
عملیاتی و تسریع در انجام مقدمات چهار 
طرح بین سازمانی در این خصوص خبر 

تجارب                                                                        و  نظرات  از  گیری  بهره 
ارتقای  جهت  در  التحصیالن  فارغ 
علمی،  ارتقای  برای  تالش  دانشگاه، 
فنی و دانش مدیریتی فارغ التحصیالن 
دانشگاه، ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و 
فنی بین دانشگاه و مراکز علمی و اجرایی 

داد و افزود: نقش متخصصان دانشگاهی 
پدافند غیر عامل در  اهداف  در تحقق 
سازمان های مختلف از جمله شرکت 
آب منطقه ای اردبیل پررنگ است و باید 

به منظور آشنا نمودن دانشگاه با مراکز 
مذکور، قابلیت ها و ترفیع نیازهای علمی 
و فنی آن ها و رفع نیازهای دوطرف 
اهداف  دیگر  از  ارتباط  این  کمک  به 
تشکیل انجمن  فارغ التحصیالن دانشگاه                     

می باشد.

به این نقش جامه عمل پوشاند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
نقش  ایفای  لزوم  اردبیلی  محقق 
دانشگاهیان در حل مسائل و مشکالت 

انجمن  وظایف  به  اشاره  با  وی 
دانش آموختگان دانشگاه عنوان کرد: 
نیازهای  انتقال  جهت  سازی  زمینه 
مختلف  های  بخش  فنی  و  علمی 
پیشنهادات  ارائه  به دانشگاه،  اجرایی 
در  الزم  تغییرات  خصوص  در 
پژوهشی  و  آموزشی  های  برنامه 
و  فعلی  نیازهای  اساس  بر  دانشگاه 
ها،  کنفرانس  برگزاری  جامعه،  آتی 
علمی،  های  گردهمایی  و  سمینارها 
فنی و اجتماعی به منظور باالتر بردن 
دانش فنی و تخصصی اعضا، بررسی 
حل  راه  ارائه  و  موجود  مشکالت 
های مناسب و کمک در جذب فارغ 
های  بخش  در  دانشگاه  التحصیالن 
مناسب علمی، صنعتی، فنی و اجرایی 
از جمله وظایفی است که این انجمن 

بر عهده دارد.

را یادآور شد و  بر برنامه ریزی برای 
با سالمت مردم  رعایت اصول مرتبط 

تأکید کرد.
در این جلسه مقرر شد کمیته های 
تخصصی در زمینه های کیفیت آب و 
محیط زیست، پایداری تاسیسات آبی و 
مباحث انفورماتیک با دعوت از نمایندگان 
شرکت آب منطقه ای تشکیل شده و 
مقدمات اجرای چهار طرح بین سازمانی 
در اسرع وقت فراهم شده و پیشرفت 
کار کمیته ها طی جلسات راهبری در                        

بازه های زمانی سه ماهه پایش شود.
و  کارشناسان  شود،  می  یادآور 
مسئوالن دانشگاه و آب منطقه ای در این 
جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود 

پرداختند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:
 راه اندازی انجمن دانش آموختگان دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
 کمیته  های تخصصی برای تعریف پروژه های تقاضامحور بین دانشگاه و ادارات تشکیل شود

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: باید از روابط 

عمومی حمایت مادی و معنوی کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدار  در  نژاد  عبداللهی  علیرضا  دکتر 
بیان                    با  اردبیلی  با رئیس دانشگاه محقق 
از                                                                     حمایت  با  افزود:  مطلب  این 
از  خیلی  توان  می  ها،  عمومی  روابط 

مشکالت را حل کرد.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها 
باید مطالبه گری کنند، تصریح کرد: روابط 
عمومی های دانشگاه های کشور را آسیب 
شناسی کرده ایم به همین دلیل در نظر 
داریم دوره های مختلفی را برای روابط 
این                                                                      عمومی ها برگزار کنیم و معتقدیم 
دوره های ضمن خدمت از نان شب برای 

روابط عمومی ها واجب تر است.
به  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  عبداللهی 
روابط  جشنواره  اولین  برگزاری  دنبال 
عمومی های وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری هستیم، اضافه کرد: برگزاری چنین 
جشنواره هایی موجب تحرک بیشتر در بین 
روابط عمومی ها و رقابت آنها با یکدیگر 

می شود.
مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، 
روابط  کرد:  اظهار  فناوری  و  تحقیقات 
عمومی دانشگاه های کشور در 10 منطقه 
فعالیت می کنند و دبیر هر منطقه به صورت 
کامال دموکراتیک و با رای مسئوالن روابط 

عمومی دانشگاه انتخاب می شوند.
اینکه شورای عالی  با اشاره به  وی 
تحقیقات  علوم،  وزارت  رسانی  اطالع 
افزود:                        ایم،  داده  تشکیل  را  فناوری  و 
آئین نامه این شورا را هم تدوین کرده ایم 

که با مصوبه وزیر اجرا خواهیم کرد.
سایت  اینکه  بیان  با  نژاد  عبداللهی 
به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
شود،  می  شناخته  مرجع  سایت  عنوان 
اضافه کرد: رسانه ها اخبار سایت وزارت 
علوم را بازنشر می کنند و سعی ما هم 
بر این است که فضای تقریبا مساوی به 
وزارت  سایت  در  کشور  های  دانشگاه 
داده و اخبار پارک های علم و فناوری 
و پژوهشکده ها را هم جدا کرده ایم تا 

دسترسی راحت تر باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
محقق  دانشگاه  عمومی  روابط  اینکه  به 
اردبیلی در چند سال گذشته متحول شده 
است، گفت: در مدت خدمتم هیچ وقت 
روابط عمومی دانشگاه را به اندازه شرایط 

فعلی پویا ندیده بودم.
اینکه  بیان  با  حبیبی  عزیز  دکتر 
فن  اهل  و  متخصص  افراد  حضور 
سبب تحول در روابط عمومی دانشگاه                          
تشریح  است،  شده  اردبیلی  محقق 
کرد: پیش بینی می کنم روابط عمومی 
دانشگاه در سال های آینده جزو روابط 

عمومی های برتر باشد.
وی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه ها 
با جامعه کم است، گفت: مردم احساس 
می کنند دانشگاه به یک ویترین تبدیل شده 
و برای حل مسائل و مشکالت جامعه 

ورود پیدا نمی کنند.
حبیبی با اشاره به اینکه با مطرح کردن 
دانشگاه جامعه محور دنبال کاهش فاصله 
دانشگاه با جامعه هستیم، ادامه داد: دانشگاه 
باید همانند لکوموتیو جامعه را در مسیر 

پیش بینی شده هدایت کند.

در دیدار مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مطرح شد:

 باید از روابط عمومی حمایت مادی و معنوی کرد
 حضور افراد متخصص موجب تحول در روابط عمومی دانشگاه شده است
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در دیدار با هسته 
گزینش دانشگاه های منطقه۳ کشور:

 هسته گزینش باید افراد 
شایسته را انتخاب کند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هسته گزینش 
باید افراد شایسته را انتخاب کند چرا که این هسته باید 
در قبال انتخاب افراد در این دنیا و آخرت پاسخگو 

باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در دیدار با هسته گزینش دانشگاه های منطقه۳ 
کشور با بیان این مطلب افزود: در هسته گزینش باید از 
نگاه کمیته امدادی اجتناب کرد و شرایط زندگی افراد 

را نباید در گزینش مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به اینکه در گزینش افراد باید روی 
شایستگی آنها حساس بود، افزود: در گزینش باید 

صالح دانشگاه را در نظر گرفت.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه باید 
زاویه دید خود را تغییر دهیم تا از تکرار اشتباهات 
جلوگیری کنیم، گفت: جذب افراد ناشایست ظلم به 
افراد شایسته است و هسته گزینش باید مقتدرانه به 

ماموریت های خود عمل کند.
در  مفید  کار  راندمان  اینکه  بیان  با  حبیبی 
دستگاه های اداری کشور پایین است، تصریح کرد: 
هیچکس نمی خواهد هزینه چابک سازی و ارتقای 

کارایی دستگاه های دولتی را پرداخت کند.
دبیر منطقه ۳ گزینش کارکنان آموزش عالی 
برای  گزینش  هسته  اهمیت  اینکه  بیان  با  کشور 
همه  در  گزینش  گفت:  است،  مشخص  همه 
بر  ما  اما گزینش در کشور  کشورها وجود دارد 

اساس آموزه های دینی می باشد.
در  اینکه  به  اشاره  با  زاده  حاجی  اباصلت 
از  دیگر  ادارات  به  نسبت  گزینش  ها،  دانشگاه 
حساسیت بیشتری برخوردار است، اضافه کرد: در 
دانشگاه ها با دانشجویان روبرو هستیم و شرایط کار 
در این محیط نسبت به ادارات دیگر متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه جذب نیروهای کارآمد و 
دانشگاه ها و  از دغدغه های مسئوالن  متخصص 
هسته گزینش است، ادامه داد: وظیفه هسته گزینش، 
پیشگیری است تا از تحمیل هزینه های بیشتر بر 

دانشگاه جلوگیری کند.
حاجی زاده اضافه کرد: منطقه ۳ گزینش کارکنان 
اردبیل،  زنجان،  استان   4 از  کشور  عالی  آموزش 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تشکیل شده است.
مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: گزینش منطقه ۳ کارکنان آموزش عالی کشور 
جلسات هم اندیشی مختلفی تشکیل می دهد که 
خروجی این جلسات رضایتبخش بوده و پیشنهادات 

به هیات اجرایی و عالی ارائه می شود.
میرصادق فاضل دولت آبادی افزود: زحمت اصلی 
گزینش بر عهده مصاحبه گر ها و محققین است و ما 

بر اساس اطالعات ارائه شده آنها عمل می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بین کارکنان دانشگاه محقق 
اردبیلی هیچ فردی وجود ندارد که پرونده گزینش 
نداشته باشد، اضافه کرد: گزینش سیستم پویایی است 

و در همه کشورها وجود دارد.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات  فناوری  سازمان  اطالعات 
ایران از فعالیت ۳۶ مرکز آپا در سطح 
کشور خبر داد و گفت: در مرکز آپای 
چندین  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
سامانه تولید شده است که در سطح 
و  کرد  خواهیم  استفاده  آنها  از  ملی 
قابلیت صادرات به کشورهای خارجی 

را نیز دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سید هادی سجادی در نشست با 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آپا 
مخفف آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد 
است و معادل کلمه CERT است که از 
 Computer Emergency ترکیب کلمات

Response Team می باشد.
وی با بیان اینکه در سطح کشور 
اکثر  که  هستند  فعال  آپا  مرکز   ۳۶
آنها در دانشگاه های مادر استان ها 
فعالیت می کنند، افزود: ارائه مشاوره 
فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  به 
و  استانی  های  دستگاه  و  اطالعات 
ارتباط با دستگاه های ملی به منظور 
ارائه سرویس های ملی و غیره جزو 

ماموریت های مهم این مراکز است.
سجادی با بیان اینکه مرکزیت آپا 
ماهر)مدیریت  مرکز  کشور  سطح  در 
امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
کرد:  تصریح  باشد،  می  ای(  رایانه 
تاکنون ۲ الی ۳ هزار نفر در مراکز آپای 
سراسر کشور با ما همکاری داشته و در 
ادامه جذب سازمان ها شده و عده ای 

نیز در مراکز آپا مانده اند.
معاون امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات  فناوری  سازمان  اطالعات 
ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۳00 
سراسر  آپای  مراکز  در  نفر   400 الی 

کشور در حال فعالیت هستند، گفت: با 
توجه به اینکه امنیت رشته بسیار سختی 
است، از این رو افراد کمی با انتخاب 
این رشته و کسب مهارت های الزم 

جذب سازمان ها می شوند.
وی خاطرنشان کرد: می توان گفت 
آپا تنها مرکزی در دانشگاه ها است که در 
آن افراد با انگیزه کار می کنند، فرار مغزها 
رخ نمی دهد، اشتغالزایی ایجاد می شود 

و فعالیت ها اثربخشی ملی دارد.
سجادی با بیان اینکه بیش از 100 
ایده توسط مراکز آپا در سراسر کشور 
تولید شده و در صف بررسی هستند، 
محقق  دانشگاه  آپای  مرکز  در  افزود: 
اردبیلی نیز چندین سامانه تولید شده 
است که در سطح ملی از آنها استفاده 
به  صادرات  قابلیت  و  کرد  خواهیم 

کشورهای خارجی را نیز دارند.
معاون امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات  فناوری  سازمان  اطالعات 
ایران گفت: مراکز آپا مراکزی هستند که 
عالوه بر تربیت نیروی انسانی، در خلق 

ایده و تولید سامانه نیز پیشگام هستند.
وی حمایت های دانشگاه محقق 
اردبیلی از مرکز آپا را بسیار مطلوب 
با  ارتباط  بخش  افزود:  و  کرد  عنوان 
صنعت دانشگاه نیز می تواند از طریق 
برای  بسیاری  های  پروژه  آپا  مرکز 
درآمدزایی  موجب  و  بیاورد  دانشگاه 

برای دانشگاه شود.
سجادی همچنین فضای فیزیکی 
مرکز آپای دانشگاه را مطلوب ارزیابی و 
اظهارامیدواری کرد: با گسترش فضای 
فیزیکی دانشگاه، فضای فیزیکی مرکز 

آپا نیز گسترش یابد.
معاون امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعات  فناوری  سازمان  اطالعات 

ایران با بیان اینکه مرکز ماهر در هزینه 
دانشجویان  به  ها  پرداختی  و  کردها 
کافی  نظارت  انصاف  حد  رعایت  و 
دارد، تصریح کرد: خوشبختانه در این 
خصوص هیچگونه گزارش نارضایتی 
از مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی 

برای ما گزارش نشده است.
 دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
آپا  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق 
مرکزی است در دل دانشگاه و از منابع 
می  استفاده  موجود  انسانی  نیروی  و 
کند، گفت: امیدواریم در همه حوزه ها، 
فعالیت هایی نظیر فعالیت های مرکز آپا 

انجام شود.
وی با بیان اینکه وجود مراکز آپا 
برای کشور بسیار ضروری است، افزود: 
تبدیل علم و فناوری به ثروت نیز در 

این مراکز تحقق پیدا می کند.
امنیت  و  شبکه  امنیت  حبیبی 
دانست  را جزو ضروریات  اطالعات 
و تصریح کرد: این امور برای همگان 
افتاده است و در این راستا  امری جا 
ایجاد مراکز آپا ایده بسیاری خوبی بوده 

که عملیاتی شده است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
خواستار توجه ویژه مرکز ماهر به استان 
اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی شد و 
تاکید کرد: اگر مرکز ماهر، استان اردبیل 
را برای اجرای طرحی به عنوان پایلوت 
کشوری انتخاب نماید، ما نیز به عنوان 
همکاری  آماده  استان  مادر  دانشگاه 

هستیم.
اجرای                                                   اینکه  بیان  با  وی 
پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی 
با حمایت های استاندار اردبیل سرعت 
این                                 اتمام  با  افزود:  است،  گرفته 
پروژه ها، فضای مرکز آپای دانشگاه 

را نیز گسترش خواهیم داد.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه مرکز آپا می تواند به عنوان 
مرکزی برای ارتقای مهارت دانشجویان 
عمل کند، گفت: اگر در دانشگاه سرمایه 
دارای  قطعا  گیرد،  صورت  گذاری 

ثمرات بسیاری خواهد بود. 
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه محقق 
اردبیلی می تواند بازوی اجرایی اداره 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات باشد، 
خواستار افزایش بیش از پیش تعامالت 

میان دانشگاه و این اداره کل شد.
 دکتر شهرام جمالی رئیس مرکز 
بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آپای 
اینکه این مرکز یازدهمین مرکز آپای 
راه اندازی شده در کشور است، گفت: 
حمایت های دانشگاه و مرکز ماهر در 
پیشبرد اهداف مرکز آپا برای ما انرژی 

بخش بوده است.
وی اظهارامیدواری کرد: با حضور 
در نمایشگاه ملی شیراز و صادرات به 
کشورهای خارجی، درآمدزایی خوبی 

برای دانشگاه داشته باشیم.
گفتنی است پیش از این نشست، 
تبادل  و  تولید  فضای  امنیت  معاون 
اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران 
ضمن بازدید از مرکز آپای دانشگاه محقق 
فعالیت های  اردبیلی، در جریان روند 
سیستم عامل بومی و سامانه های تولید 
شده و در حال تولید مرکز آپای دانشگاه 

محقق اردبیلی قرار گرفت.
وی در این بازدید به پایداری درآمد 
مرکز آپا تاکید کرد و گفت: مرکز ماهر 
سرویس های امدادی ارائه می کند و 
تالش می کنیم با تعریف مدلی کمک 
ویژه ای برای سرپا بودن مرکز آپا داشته 

باشیم.

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران خبر داد:

فعالیت ۳۶ مرکز آپا در سطح کشور 
 استفاده از سامانه های تولید شده مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی در سطح ملی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
این  علمی  هیات  اعضای  درصد   40
دانشگاه، دارای مرتبه علمی استاد تمام و 

دانشیار هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
خبری  نشست  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  خبرنگاران  با 
دانشگاه محقق اردبیلی دارای ۳۷۶ نفر 
عضو هیات علمی است که ۳0 نفر از 
آنها دارای مرتبه علمی استاد تمام، 118 
نفر دانشیار، ۲0۲ نفر استادیار و ۲۶ نفر 

مربی هستند.
دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
دارای ۲۲8 رشته تحصیلی شامل ۷۲ 
رشته کارشناسی، ۹۷ رشته کارشناسی 
ارشد و 5۹ رشته دکتری است، تصریح 
آموختگان  دانش  قبولی  میزان  کرد: 
دانشگاه محقق از دانشگاه های معتبر 
کشوری در آزمون تحصیالت تکمیلی 
حدود 40 درصد است که این نشان از 
کیفیت باالی آموزشی در این دانشگاه 

است.
که  داوطلبانی  کرد:  اضافه  حبیبی 
محقق  دانشگاه  سراسری،  آزمون  در 
اردبیلی را انتخاب می کنند نسبت به 
دانشگاه های دیگر دارای رتبه کنکور 
باالتری هستند اما با تالش همکاران در 
دانشگاه محقق اردبیلی و کیفیت باالی 
ارشد  کارشناسی  مقطع  در  آموزشی، 

درصد قبولی باالیی دارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
اساتید دانشگاه در زمره  از  نفر  داد: دو 
یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار 
گرفته، یکی از اساتید پراستنادترین استاد 
علوم انسانی کشور و یک نفر هم به عنوان 
شیمیدان برجسته کشور در شاخه شیمی 

فیزیک انتخاب شده اند.
سنوات  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  گذشته 
پژوهشی  طرح   1۷0 اردبیلی  محقق 
این  افزود:  اند،  داده  انجام  نیازمحور 
طرح ها به صورت مشترک با دستگاه های 

اجرایی استان انجام شده است.
حبیبی با بیان اینکه راهبرد دانشگاه 
محقق اردبیلی حرکت به سمت دانشگاه 
اول  نسل  گفت:  است،  محور  جامعه 
که  بودند  محور  آموزش  ها،  دانشگاه 
تنها به مقوله آموزش می پرداختند، نسل 
دوم پژوهش محور بودند و نسل سوم، 
دانشگاه های کارآفرین بودند که تبدیل 
علم به ثروت را دنبال می کردند و االن 
دانشگاه های نسل چهارم در دنیا مطرح 
هستند که جامعه محور بوده که برای 
رفع همه مسائل جامعه، نقش آفرینی 

می کنند.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
اشاره به اینکه ماه های اخیر حدود 50 
میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه ها 
و کارگاه ها تخصیص داده ایم، افزود: 
برای  خوبی  های  گام  حرکت  این  با 
افزایش فعالیت های علمی و پژوهشی 

برداشته ایم.

ایجاد  برای  حبیبی،  گفته  به 
دانشجویان تحصیالت  بین  در  انگیزه 
تکمیلی برای انجام کارهای پژوهشی 
میزان پاداش ها و تشویق دانشجویان 
درصد  تا 50  تکمیلی 40  تحصیالت 

افزایش داده ایم.
وی با اشاره به پروژه های عمرانی 
دانشگاه تصریح کرد: کتابخانه مرکزی، 
ساختمان های دانشکده علوم انسانی، 
کشاورزی و منابع طبیعی و ساختمان 
از  مهندسی  و  فنی  دانشکده  کارگاه 
دانشگاه  عمرانی  های  پروژه  جمله 

است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: احداث یک باب خوابگاه در داخل 
سایت دانشگاه مصوب قطعی شده است 
و عملیات عمرانی آن امسال آغاز می شود.

حبیبی اضافه کرد: مجوزهای الزم 
دانشجویی  خوابگاه  ساخت  جهت 
از  آن  اعتبار  تامین  و  دانشگاه  داخل 
طریق فروش ساختمان های خوابگاهی 
اخذ  داخل شهر  در  استفاده  قابل  غیر 
شده است که با اعتبار حاصل از فروش 
این خوابگاه ها، یک خوابگاه در داخل 

سایت دانشگاه ساخته شده و در اختیار 
دانشجویان قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در پردیس اردبیل 
هیچ رشته بدون متقاضی وجود ندارد، 
ادامه داد: معیار انتصاب ها در دانشگاه 
شایستگی و توانایی فردی افراد است و 
هیچ فردی به دلیل گرایش سیاسی نباید 

حذف شود.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  اردبیلی 
خبرنگاران گفت: رتبه دانشگاه محقق 
که  است   5۶ وبومتریک  در  اردبیلی 
ارتباط مستقیمی با ارجاعات به پورتال 
دانشگاه دارد و تالش ما بر این است که 

این رتبه را ارتقا دهیم.
معاون  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
دانشگاه  منابع  مالی و مدیریت  اداری، 
محقق اردبیلی هم در پاسخ به سوالی 
مبنی بر وضعیت یادمان شهدای دانشگاه 
که  یادمان  این  اول  فاز  کرد:  تصریح 
محوطه سازی بود، به پایان رسیده و فاز 
دوم هم که ساخت المان است بعد از 
تایید دفتر فنی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در سالجاری آغاز شده است که 

به این دفتر دو طرح ارسال شده است.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
برنامه  و ۷0  هزار  گذشته  سال  گفت: 
است  شده  اجرا  دانشگاه  در  فرهنگی 
و حدود ۶0 نشریه دانشجویی هم در 

دانشگاه منتشر می شود.
دکتر ترحم مصری معاون آموزشی 
محقق  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
روسای  تمامی  کرد:  تصریح  اردبیلی 
دانشکده ها و مدیران گروه ها و اساتید 
دانشگاه آماده هستند که برای داوطلبان 

کنکور مشاوره رایگان ارائه دهند.

تقدیر رئیس دانشگاه
 محقق اردبیلی از کمک های 

استاندار محترم اردبیل
 در خصوص تامین بودجه 
طرح های عمرانی دانشگاه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی طی نامه ای از 
اردبیل در خصوص  کمک های استاندار محترم 
تقدیر  دانشگاه  عمرانی  های  بودجه طرح  تامین 

کرد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اردبیلی طی  دانشگاه محقق  رئیس  عزیز حبیبی 
جو  بهنام  اکبر  مهندس  های  کمک  از  ای  نامه 
استاندار محترم اردبیل در خصوص تامین بودجه 

طرح های عمرانی دانشگاه تقدیر کرد.
متن نامه دکتر حبیبی خطاب به مهندس بهنام جو 

به شرح زیر است؛
 

جناب آقای مهندس اکبر بهنام جو
استاندار محترم استان اردبیل 

با سالم و تحیّات؛
دارید                استحضار  که  همانگونه  احتراماً، 
و  علم  های  پارک  و  رشد  مراکز  ها،  دانشگاه 
فناوری نقش تعیین کننده ای در گسترش اقتصاد 
دانش بنیان دارند. لذا توجه به حوزه های مختلف 
از  ثروت  به  علم  تبدیل  نیز  و  فناوری  و  علوم 
توسعه  تسریع  در  که  است  ای  ارزنده  کارهای 
متوازن استان نقش بی بدیلی ایفا می نماید. در این 
و هوشمندانه  متعالی  نگرش  ویژه،  توجه  راستا، 
عنوان  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  به  جنابعالی 
مبارکی را  استان، فرصت مغتنم و  دانشگاه مادر 
برای ارتقای کیفی و گسترش کمی این دانشگاه 
فراهم نموده است. تصمیم به موقع جنابعالی در 
اختصاص بودجه یکصد و پنجاه میلیارد ریالی در 
طول سال های ۹۷ و ۹8 به منظور توسعه فضاهای 
نگاه  مبیّن  آموزشی  و کمک  پژوهشی  آموزشی، 
ویژه جنابعالی  برای فراهم نمودن بسترهای الزم 
برای  استان  شایسته  جوانان  دسترسی  منظور  به 
باال  کیفیت  با  عالی  های  آموزش  از  مندی  بهره 

می باشد.
جنابعالی  آفرینی  نقش  از  بدینوسیله  لذا 
ناپذیر  خستگی  و  جهادی  چهره  قامت  در 
نموده  تشکر  و  تقدیر  استان  سازندگی  عرصه 
سختکوشی  و  صداقت  اخالص،  پاس  به  و 
علمی  توسعه  بستر  نمودن  فراهم  در  جنابعالی 
دانشگاه که موجب ایجاد امید بیشتر در جوانان 
استان، اساتید، کارمندان و دانشجویان عزیز این 
دانشگاه گردیده است، مراتب قدردانی خانواده 
بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی را به حضور اعالم                     

 می دارد.
عزیز حبیبی ینگجه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در نشست خبری با خبرنگاران:
 ۴۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه، دارای مرتبه علمی استاد تمام

 و دانشیار هستند

و  اساتید  از  ای،  برنامه  طی 
محقق  دانشگاه  منتخب  دانشجویان 
و  قرآنی  های  جشنواره  در  اردبیلی 
فرهنگی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل 

شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در جلسه 
شورای فرهنگی دانشگاه با بیان اینکه 
دانشگاه  در  فرهنگی  های  برنامه  از 
این  کرد:  تصریح  کنیم،  می  استقبال 
فرهنگی  ارتقای  موجب  ها  برنامه 

دانشجویان و کارکنان می شود.
وی با اشاره به اینکه باید رفتار و 
گفتار ائمه اطهار و آیات قرآن در تمام 
افکار و اندیشه های ما عجین شود، ادامه 
داد: باید افکار و اندیشه های قرآنی را 
در تمامی ابعاد زندگی خود جاری و 

ساری سازیم.
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
بیان  با  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
در  برنامه   ۳۷۶ سالجاری  طی  اینکه 
دانشگاه اجرا شده است، افزود: ۲0 اثر 

انجمن های علمی به مرحله کشوری 
راه یافته اند.

دکتر عباس فنی اصل اضافه کرد: 
اساتید و دانشجویان با عالقه خویش در 
دانشکده ها کار فرهنگی انجام می دهند 

و این کارشان قابل تقدیر است.
بهرام  دکتر  از  شود  می  یادآور 
ناصری و دکتر عبدالمجید دژم خوی 
به عنوان منتخبین دومین جشنواره قرآن 
دانشگاه های سراسر  اساتید  و عترت 

کشور تجلیل شد.
از فاطمه وطن پرست، مهران اسدی، 
یونس هاشمی، سمیه محمدی حمیدی، 
احدی،  رضا  محمد  دیوانبگی،  جعفر 
منصوری،  عارفه  علیجانپور،  جالل 
مرضیه مجرد اروجعلی لو، محمد مافی، 
مهرداد نصیری، زهرا زایر، شمس الدین 
قوره جیلی، الهه شیروند، زینب پیری، 
شاهین حسین زاده، لیال سعادتی و لیال 
فتحی هم به عنوان منتخبین رشته های 

معارفی در مرحله منطقه ای)مناطق ۳و 5 
کشور( سی و سومین جشنواره قرآن و 
عترت دانشجویان سراسر کشور تجلیل 

شدند.
همچنین از دکتر محمد حسن زاده 
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
و دکتر علی غفاری مشاور فرهنگی این 
دانشکده به عنوان مقام اول فعالیت های 
در  گذشته  سالتحصیلی  طی  فرهنگی 
از دکتر اردوان  سایت اصلی دانشگاه، 
و  کشاورزی  دانشکده  رئیس  قربانی 
هدایت  نعمت  دکتر  و  طبیعی  منابع 
مشاور فرهنگی این دانشکده به عنوان 
طی  فرهنگی  های  فعالیت  دوم  مقام 
اصلی  سایت  در  گذشته  سالتحصیلی 
دانشگاه و از دکتر حبیب مارالیان رئیس 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 
و دکتر ابراهیم تقی نژاد مشاور فرهنگی 
برتر  دانشکده  عنوان  به  دانشکده  این 
در فعالیت های فرهنگی پردیس های 
دانشگاه طی سالتحصیلی گذشته تجلیل 

شد.

طی برنامه ای در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت:

تجلیل از اساتید و دانشجویان منتخب در جشنواره های قرآنی و فرهنگی
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دانشکده  علمی  هیات  عضو 
گفت:  تهران  دانشگاه  کارآفرینی 
معیار تعامل موفق دانشگاه و صنعت، 
تجاری سازی ایده ها و پژوهش های 

دانشگاهی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  نیا  حسینی  غالمحسین  دکتر 
و  الزامات  کارآفرین؛  «دانشگاه  کارگاه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  راهکارها« 
با بیان اینکه بستر جریان فعالیت های 
انسان در عصر حاضر متالطم، غیرقابل 
های  تصمیم  اساس  بر  و  بینی  پیش 
است، گفت:  غیرمتعارف  و  غیرخطی 
با راه حل های دیروز مسائل امروز و 
آینده را نمی توان حل کرد، بلکه باید 
مسائل آینده با راه حل های آینده ولی 

امروز حل شود.
وجودی  فلسفه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه های جامعه محور، افزود: این 
دانشگاه ها باید آینده نگار بوده و با یک 
آینده نگری، لوکوموتیو انتقال جامعه به 

آینده باشند.
حسینی با بیان اینکه در سال های 
اخیر توسعه مبتنی بر تولید جای خود 
را به توسعه مبتنی بر دانایی داده است، 
انسانی،  نیروی  نوآوری،  کرد:  تصریح 
کارآفرینی و واحدهای تحقیق و توسعه 
مشخصه های توسعه مبتنی بر دانایی 
و  رشد  مراکز  نیز  آن  ساختار  و  بوده 
مناطق  فناوری،  و  علم  های  پارک 
توسعه فناوری های نوین، داالن های 
علم و فناوری و دانشگاه های کارآفرین 

می باشند.
دانشکده  علمی  هیات  عضو 
اشاره  با  تهران  دانشگاه  کارآفرینی 
دانشگاه  بایدهای  و  استلزامات  به 
کارآفرین، خاطرنشان کرد: تا قرن 15 

دانشگاه های نسل اول با بحث آموزش 
تا   1500 سال  از  کردند،  می  فعالیت 
۲000 میالدی دانشگاه های نسل دوم 
به بعد نسل  و از سال ۲000 میالدی 
سوم دانشگاه ها با عنوان دانشگاه های 

کارآفرین مطرح شدند.
وی کاهش بودجه پژوهشی، کاهش 
حمایت های مالی و تغییر انتظارات از 
نقش دانشگاه در ارتباط با تعامل بیشتر 
با محیط را از جمله فشارهای محیطی 

بر دانشگاه ها عنوان کرد.
حسینی با بیان اینکه در نسل سوم 
جایگاه  حفظ  بر  عالوه  ها  دانشگاه 
مشارکت  باید  پژوهشی،  و  آموزشی 
شود،  بیشتر  اقتصادی  توسعه  در 
تصریح کرد: ایجاد قابلیت های نهادی 
از شبکه سازمان های  اعم  کارآفرینی 
تحقیق و توسعه، شبکه سازمان های 
دانش  کارآفرینی،  مشاوره  و  آموزش 
کارآفرینی، مهارت کارآفرینی و نگرش 
جریان  ایجاد  همچنین  و  کارآفرینی 
نوآوری در منطقه اعم از تحول رابطه 
منظور  به  دولت  و  صنعت  دانشگاه، 
اجرای مدل پویا و تعاملی نوآوری از 
جمله ماموریت های اصلی یک دانشگاه 

کارآفرین است.
دانشکده  علمی  هیات  عضو 
تعامل  با  تهران  دانشگاه  کارآفرینی 
دانشگاه ها با صنعت و دولت تاکید کرد 
و گفت: توسعه قابلیت های کارآفرینی، 
تولید و انتقال دانش، فناوری و نوآوری، 
ایجاد شهرک های دانش محور و حل 
و  ها  بنگاه  جامعه،  مشکالت  علمی 
دولت کارکردهای اصلی یک دانشگاه 

کارآفرین است.
وی با اشاره به موضوع تجاری سازی  
گفت:                  کارآفرین،  های  دانشگاه  در 

دانش  تبدیل  فرآیند  سازی  تجاری 
تئوریک موجود در نهادهای دانشگاهی 
به برخی از انواع فعالیت های اقتصادی 

است.
ایده  زایش  افزود:  حسینی 
استخراج                                 پژوهش،  از  کار  و  کسب 
از                                        جدید  ای  مخاطره  های  پروژه 
ایده ها، راه اندازی شرکت های انشعابی 
ارزش  خلق  تحکیم  و  ها  پروژه  از 
اقتصادی از طریق شرکت های انشعابی 

مراحل تجاری سازی دانش هستند.
دانشکده  علمی  هیات  عضو 
کارآفرینی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
ترویج، آموزش و فعالیت های ستادی 
ها  دانشگاه  در  کارآفرینی  های  زمینه 
هستند، افزود: معیار تعامل موفق دانشگاه 
و  ها  ایده  سازی  تجاری  صنعت،  و 

پژوهش های دانشگاهی است.
وی با بیان اینکه وقتی نرخ تغییرات 
درون  تغییرات  نرخ  از  بیشتر  محیط 
فرا  سازمان  عمر  پایان  باشد،  سازمان 
راه  تنها  کرد:  تصریح  است،  رسیده 
بقا و رشد دانشگاه، توسعه کارآفرینی 
دانشگاه  و تبدیل به دانشگاه کارآفرین 

است.
همچنین دکتر عزیز حبیبی رئیس 
گفت:                    نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گذشته                     سالیان  طی  که  ای  فاصله 
پیدا                                                                   صنعت  و  جامعه  با  ها  دانشگاه 
اند، باعث خسران و ضرر بسیار  کرده 
دانشگاه ها و جامعه شده  برای  زیادی 

است.
این  که  زیانی  و  افزود: ضرر  وی 
آموزش  به  یافته  سازمان  ارتباط  عدم 
است  شده  باعث  کرده،  وارد  عالی 
واقعی  موضوعات  با  دانشگاه  اساتید 

جامعه خیلی آشنا نباشند.

حبیبی ادامه داد: وقتی معلم و استاد 
دانشگاه با مسائل و واقعیت های جامعه 
اعم از واقعیت های موجود در صنعت 
و مسائل اجتماعی آشنا نباشد، قطعا فکر 
و اندیشه وی برای حل مشکالت عقیم 

خواهند ماند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
های  دانشگاه  بهترین  اینکه  بیان  با 
دنیا، دانشگاه هایی هستند که تعامل 
با توده جامعه و صنعت  ای  سازنده 
با  جامعه  وقتی  کرد:  تصریح  دارند، 
باشد،  نداشته  خوبی  ارتباط  دانشگاه 
با  جامعه  مدیریت  شود  می  باعث 
اثربخشی بسیار کم و با هزینه بسیار 

باال انجام شود .
توجه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
های  دانشگاه  مدل  که  باشیم  داشته 
پیشرو در دنیا چیست، خاطرنشان کرد: 
دانشگاه ها از نسل اول آموزشی و نسل 
دوم پژوهشی گذشته و به نسل سوم 
کارآفرین و نسل چهارم جامعه محور 
که همه تصمیم گیری های جامعه در 
بحث های صنعتی، اشتغالزایی و کاهش 
آسیب ها از دانشگاه جهت می گیرد، 

رسیده اند.
حبیبی با بیان اینکه اساتید دانشگاه 
در  سزایی  به  نقش  محور  جامعه 
و  اجتماعی  فنی،  های  گیری  تصمیم 
فرهنگی جامعه دارند، گفت: دانشگاه 
جامعه محور باعث می شود عالمانه، 

هوشمندانه تصمیم گیری شود.
بتوانیم  کرد:  اظهارامیدواری  وی 
اشتغال  و  اقتصادی  رونق  در  نقشی 

جوانان ایفا نماییم.
گفتنی است در ادامه اساتید حاضر 
در نشست به ارائه نظرات، پیشنهادات و 

سئواالت خود پرداختند.

افتخارآفرینی ورزشکاران 
دانشگاه محقق اردبیلی 
در چهاردهمین المپیاد 
ورزشی دانشگاه های 

سراسر کشور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
دانشگاه  ورزشکاران  افتخارآفرینی  از  اردبیلی 
ورزشی  المپیاد  چهاردهمین  در  اردبیلی  محقق 

دانشگاه های سراسر کشور خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ورزشکاران  افتخارآفرینی  از  اصل  فنی  عباس 
المپیاد  چهاردهمین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
و  داد  خبر  کشور  های سراسر  دانشگاه  ورزشی 
گفت: کاروان ورزشی دانشجویان این دانشگاه در 
چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر 
میزبانی  به  سالجاری  ماه  10مرداد  از  که  کشور 
دانشگاه شیراز آغاز شده بود، موفق به کسب دو 
مدال نقره، دو مدال برنز، چهار مقام چهارم، سه 
مقام پنجم و یک مقام ششم )در مجموع 1۲ مدال 

و مقام( شدند.
وی با بیان اینکه در رشته دو و میدانی بهزاد 
شنوا مدال نقره ماده دو 10000 متر، مقام چهارم 
ماده دوی ۳000 متر مانع و مقام ششم ماده دوی 
پرتاب  ماده  برنز  ذبیحی مدال  بهزاد  متر،   5000
نیزه و احسان فخری مقام چهارم ماده 10کیلومتر 
ولیزاده  آیدین  دکتر  مربیگری  به  را  روی  پیاده 
کسب کردند، گفت: در رشته تکواندو نیز وحید 
به  را  کیلوگرم   -80 وزن  برنز  مدال  اصالنی 

مربیگری سیروس محسن زاده کسب کرد.
فنی اصل با بیان اینکه در رشته کشتی فرنگی 
و   کیلوگرم   -۹۷ وزن  نقره  مدال  موتاب  امیر 
علیرضا میرزاپور مقام پنجم وزن 55- کیلوگرم 
کسب  زاده  فرضی  رضا  دکتر  مربیگری  به  را 
آزاد  کشتی  رشته  در  همچنین  افزود:  کردند، 
بهنام خشنودی مقام پنجم وزن 8۶- کیلوگرم و 
آقای آریا مدق هشترودی مقام پنجم وزن 1۲5+ 
کسب  پوستی  ابراهیم  مربیگری  به  را  کیلوگرم 

کردند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی ادامه داد: در رشته شنا نیز مهدی پوروثوق 
مقام چهارم ماده 100 متر قورباغه و مقام چهارم 
ماده ۲00 متر قورباغه را به مربیگری دکتر محسن 

برغمدی کسب کرد.
کاروان  نیز  نهایی  بندی  رده  در  افزود:  وی 
ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی با کسب 4۳ امتیاز 
عالی  آموزش  موسسه  و  دانشگاه   1۶4 بین  در 
شرکت کننده در این المپیاد، در رده شانزدهم قرار 

گرفت.
المپیاد  از  دوره  این  در  داد:  ادامه  اصل  فنی 
پوش  ملی  دانشجویان  تمامی  حضور  ورزشی، 
بدون محدویت و آزاد بود که این امر سطح کیفی 

رقابت ها را بسیار باالتر و سخت تر کرده بود.

 تجاری سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی؛ 
معیار تعامل موفق دانشگاه و صنعت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد:
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
نزدیکی و تعامل دستگاه های اجرایی به 
ویژه صدا و سیما و دانشگاه که جزو 
گروه های مرجع جامعه هستند، موجب 

ارتقای فرهنگی جامعه می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ 
دکتر عزیز حبیبی در نشست هم اندیشی 
با مدیر کل و معاونان صدا و سیمای 
امام  همانطوریکه  افزود:  اردبیل  مرکز 
خمینی)ره( صدا و سیما را یک دانشگاه 
معرفی کرده اند، ما نیز به عنوان دانشگاه 
مادر استان آماده ایم تا با صدا و سیما 

همکاری داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه معرفی دانشگاه 
بار  تواند  می  موجود  های  رشته  و 
اقتصادی را از دوش خانواده ها بکاهد، 
تصریح کرد: صدا و سیما می تواند با 
معرفی دانشگاه به خانواده ها کار بسیار 

مهمی در این زمینه انجام دهد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید 
بر اینکه دانشگاه می تواند در کاهش 
موثری                      نقش  اجتماعی  های  آسیب 
در  اساتید  باشد، گفت: حضور  داشته 
برنامه های مختلف صدا و سیما می تواند 

در این زمینه نیز راهگشا باشد.
وی اضافه کرد: زمینه های همکاری 
دانشگاه و صدا و سیما بسیار گسترده 
است که امید می رود این نشست ها 
ادامه یافته و ثمرات بسیاری برای هر دو 

مجموعه داشته باشد.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
عضو  نفر   ۳۷۶ دارای  اردبیلی  محقق 
هیات علمی است، افزود: ۳0 نفر از این 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی گفت: توسعه و تکمیل 
فناوری،  و  پژوهش  های  زیرساخت 
و  فناوری  و  پژوهش  امور  تسهیل 
سیاست های تشویقی می تواند نقش 
بسیار مهمی در ارتقای جایگاه دانشگاه 

داشته باشد.
دکتر برومند صالحی در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه با بیان اینکه همه 
کارکنان بایستی در ارتقای رتبه دانشگاه 
از هیچ کوششی دریغ نورزند و همه 
راستا گام های  این  به سهم خود در 
موثر بردارند، عنوان کرد: ارتقای رتبه 
دانشگاه باید در همه ابعاد صورت گیرد 
و بر اساس وزن متفاوت شاخص های                                                     
رتبه بندی، برنامه ریزی های میان مدت 
و بلند مدت در این خصوص صورت 

پذیرد.
واحدهای  رشد  مرکز  رئیس 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به مسئولیت های مختلف اجرایی خود 
بنده  افزود: در کنار این مسئولیت ها، 
تاکنون حدود ۶5 مقاله علمی و پژوهشی 
در مجالت معتبر داخلی و خارجی با 

تعداد دارای مرتبه علمی استاد تمام، 118 
نفر دانشیار، ۲0۲ نفر استادیار و ۲۶ نفر 

مربی هستند.
محقق  دانشگاه  رئیس  گفته  به 
اردبیلی؛ این دانشگاه دارای ۲۲8 رشته 
تحصیلی شامل ۷۲ رشته کارشناسی، 
۹۷ رشته کارشناسی ارشد و 5۹ رشته 

دکتری است.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه صدا و سیما نقش بی بدیل 
و بسیار مهمی در جامعه دارد، گفت: 
اجتماعی،  خانوادگی،  سازی  فرهنگ 
آموزشی و هنر از صدا و سیما نشات 

می گیرد.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی افزود: رسانه بخشی از زندگی 
است و نمی توان بدون آن زندگی کرد.

وی با بیان اینکه در دانشگاه برنامه های 
مختلفی اجرا می شود، تصریح کرد: سال 
گذشته بیش از هزار و 100 برنامه فرهنگی 

نمایه های معتبر چاپ کرده ام و حدود 
داخلی  مقاالت  قطعی  پذیرش   ۲0
منتشر                   تدریج  به  که  دارم  خارجی  و 

می شوند. 
وی اضافه کرد: حدود 150 مقاله 
و                    ملی  معتبر  های  همایش  در  نیز 
بین المللی ارائه کرده ام که اغلب در 
معیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

بوده است.
صالحی با بیان اینکه تألیف ۳ کتاب 
دانشگاهی را در کارنامه علمی خود دارد 
عنوان کرد: تاکنون ۳ دانشجوی دکتری و 

در دانشگاه اجرا شده که در نوع خود 
اجتماع  در  اما  است  بزرگی  حرکت 
بازتاب خاصی نداشته است و صدا و 

سیما باید بیشتر به این برنامه ها بپردازد.
حسنی با اشاره به اینکه صدا و سیما 
نوعا برنامه های کالن دانشگاه را در بازه 
زمانی کوتاه پوشش می دهد، اضافه کرد: 
صدا و سیما و دانشگاه باید بیشتر به هم 

کمک کنند تا سطح برنامه ارتقا یابد.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  معظم رهبری در 
اردبیل ادامه داد: افراد موفق دانشگاهی 
به صورت مناسب از سوی صدا و سیما 
معرفی نشده اند و باید به این افراد ارزش 
داده و آنها را به مردم جامعه معرفی کند.

حسنی با اشاره به اینکه انتظار داریم 
عملکرد دانشگاه به صورت مناسب از 
طریق صدا و سیما معرفی شود، اظهار کرد: 
ظرفیت بزرگی در دانشگاه وجود دارد که 
صدا و سیما می تواند در برنامه های 

مختلفش از این ظرفیت ها بهره بگیرد.

بیش از 150 دانشجوی کارشناسی ارشد 
را راهنمایی و مشاوره نموده ام.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
طرح   ۲۳ اجرای  به  اشاره  با  اردبیلی 
پژوهشی خاطرنشان کرد: بنده هم اینک 
عضو چند مجمع علمی داخلی نظیر 
انجمن جغرافیدانان ایران و انجمن ایرانی 
اقلیم شناسی هستم و تاکنون بیش از ۲00 
مقاله داخلی و خارجی را داوری علمی 

کرده ام.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه زمینه 

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل 
علیه  عیار  تمام  جنگ  اینکه  بیان   با 
جمهوری اسالمی ایران راه انداخته اند، 
تصریح کرد: استکبار جهانی به دنبال 
این است که اعتماد مردم ایران به نظام 
زیرا  برد  بین  از  را  اسالمی  جمهوری 
دشمنان نظام و انقالب پی برده اند که 
با جنگ نمی توانند به ایران ضربه وارد 

کنند.
علی مال احمدی با اشاره به اینکه 
باید نقش گروه های مرجع در جامعه 
تاثیرگذاری                داد:  ادامه  شود،  پررنگ 
گروه های مرجع در جامعه باید بیش از 
پیش بیشتر شود و ما دنبال این هستیم که 

این گروه ها را بیشتر معرفی کنیم.
اخبار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه را رد نمی کنیم زیرا دانشگاه 
نقش مرجع دارد، اضافه کرد: ما تنوع 
موضوعی خیلی زیادی داریم که در این 
برنامه ها می توانیم با دانشگاه همکاری 

بیشتری داشته باشیم.
مالاحمدی با بیان اینکه حضور در 
دانشگاه یک نعمت است، افزود: قدم 
گذاشتن در محیط علمی برای ما افتخار 
است؛ چراکه علم جایگاه رفیع و مقدسی 

دارد.
سوی  و  سمت  کرد:  تاکید  وی 
ما این است که از ظرفیت دانشگاه 

بهره مند شویم.
دانشگاه  مسئوالن  نشست  این  در 
محقق اردبیلی و صدا و سیمای مرکز 
استان اردبیل به ارائه پیشنهادات و نظرات 

خود پرداختند.

اصلی تحقیقاتی و تز دکترای خود در 
حوزه انرژی باد است تصریح کرد: در 
منتشر                را  متعددی  مقاالت  زمینه  این 
کرده ام و برای اولین بار، پتانسیل سنجی 
و پهنه بندی علمی و فنی انرژی باد را در 

سطح استان اردبیل انجام دادم.
به  توجه  با  همچنین  افزود:  وی 
ضرورت های کشور، بخشی از مطالعات 
و تحقیقات بنده در حوزه مخاطرات آب 
و هوایی خاص ایران و نیز مدلسازی 

تغییرات اقلیمی در ایران بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشاره به همکاری های علمی 
خود در سطح بین المللی عنوان کرد: 
خارجی  نویسنده  چند  با  اکنون  هم 
یک  برای  کتاب  یک  تدوین  در حال 
ناشر بین المللی درخصوص مدلسازی 
تغییرات آب و هوایی هستم و نهایی 
کردن پذیرش یک عضو هیات علمی 
خارجی برای گذراندن فرصت مطالعاتی 
در خصوص مدلسازی آب و هوایی در 
گروه اقلیم شناسی دانشگاه محقق اردبیلی 
از دیگر برنامه های علمی بین المللی بنده 

می باشد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

 راهیابی ۱۹ اثر انجمن های علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله 

کشوری یازدهمین جشنواره ملی حرکت

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی از 
راهیابی 1۹ اثر انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به مرحله کشوری یازدهمین جشنواره ملی حرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرشاد کیوان 
بهجو از راهیابی 1۹ اثر انجمن های علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی به مرحله کشوری یازدهمین جشنواره ملی حرکت 

خبر داد.
وی افزود: در بخش انجمن علمی برتر انجمن های 
علمی فلسفه، مشاوره، علوم و مهندسی نمین، زیست شناسی 
و علوم و مهندسی خاک، در بخش فعالیت علمی خالقانه 
انجمن های علمی ادیان و عرفان و فلسفه، در بخش نشریه 
انجمن های علمی چوب و کاغذ، زیست شناسی، باستان 
شناسی، مشاوره و فلسفه، در بخش مسابقه انجمن علمی 
علوم کامپیوتر، در بخش محتوای دیجیتال انجمن های علمی 
باستان شناسی و علوم باغبانی، در بخش کتاب انجمن علمی 
مشاوره، در بخش کارآفرینی انجمن علمی علوم باغبانی و در 
بخش ویژه انجمن بین رشته ای سبز و جمعی از انجمن های 
علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی موفق به راهیابی 

به مرحله کشوری یازدهمین جشنواره ملی حرکت شدند. 
کیوان بهجو تصریح کرد: جشنواره ملی حرکت به 
صورت ساالنه و با رقابت انجمن های علمی دانشجویی 

دانشگاه های کشور برگزار می گردد.

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان نماینده وزارت 
علوم در شورای استان اردبیل سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

طی حکمی از سوی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان نماینده وزارت علوم، تحقیقات و 
مهندسی  نظام  سازمان  اردبیل  استان  در شورای  فناوری 
کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران منصوب 

شد.
حکمی  طی  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به   
از سوی دکتر مسعود شمس بخش مشاور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی، دکتر بهمن 
نجفی عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
نماینده وزارت متبوع در شورای استان اردبیل سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شد.
گفتنی است در بخش هایی از حکم دکتر بهمن نجفی 

آمده است؛
جناب آقای دکتر بهمن نجفی

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی 
و به استناد بند ۳ ماده ۷ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران حسب نظر 
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری،حضرتعالی به عنوان 
نماینده وزارت متبوع در شورای استان اردبیل سازمان مذکور 

منصوب می شوید.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در نشست با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز اردبیل:

تعامل نزدیک دانشگاه و صدا و سیما موجب ارتقای فرهنگی جامعه می شود

سلسله گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی -3

دکتر صالحی: نقش مهم سیاست های تشویقی در ارتقای جایگاه دانشگاه
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معاون آموزش و پژوهش دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
ها به ضرورت بازنگری در کتب معارف 

اسالمی دانشگاه ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین سید قریشی 
در نشست اساتید گروه معارف اسالمی 
اردبیل در دانشگاه  دانشگاه های استان 
امروز  اردبیلی گفت: در شرایط  محقق 
مواجهه ما با دانشجویان و تیپ جوان 
جامعه نیازمند مهارت و توانایی بیشتر 
است و بر حسب تغییرات زمان نیازمند 

تغییرات در ارائه دروس هستیم.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم با زبان 
امروز مخاطب، با آنها ارتباط برقرار کنیم، 
دچار مشکل خواهیم شد، افزود: باید در 
راه رسالت الهی از ابزارهای نو به نحو 

احسن بهره الزم را ببریم.
سید قریشی با تاکید بر اینکه مخاطبان 
تحول طلب  به جد  ها  دانشگاه  در  ما 
در  دانشجویان  کرد:  تصریح  هستند، 
ساختارهای کلیشه ای جای نمی گیرند و 
همیشه مایلند حرف های نو از ما بشنوند.
دفتر  پژوهش  و  آموزش  معاون 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه ها با اشاره به تغییر و نوآوری 
در ادبیات دینی و رویکردها، خاطرنشان 
توجه                                                                   باید  راستا   همین  در  کرد: 
ویژه ای به فرمایش مقام معظم رهبری 
اینکه  بر  مبنی  نوگرایی  خصوص  در 
محیط دانشگاه محیطی تحول طلب بوده 
داشته  دارد،  بودن  نو  احساس  دائما  و 

باشیم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
به لزوم تغییرات موسمی و فصلی دروس 
تاکید دارند، گفت: در  معارف اسالمی 
همین راستا برای یک تحول در حوزه 
سه  در  باید  اسالمی  معارف  دروس 
حوزه محتوا و اولویت های موضوعی 
کتب، نگارش و ادبیات کتب و اعمال 
کتب  در  مخاطبان  های  عالقمندی 

تغییراتی داشته باشیم.
سید قریشی با تاکید بر اینکه دروس 
باشد،  زمان  نیازهای  بر حسب  باید  ما 
افزود: کتاب های آینده ما باید به صورت 
از  و  شده  بازنگری  فصلی  و  موسمی 
ادبیات دینی تولید شده جامعه علمی در 

گرایش های مرتبط استفاده شود.
دفتر  پژوهش  و  آموزش  معاون 
در                          رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه ها به ضرورت بومی سازی دروس 
معارف اسالمی تاکید کرد و گفت: تالیف و 
تدوین کتاب ها نیز با جمعی از نویسندگان 
و استفاده از اساتید معارف اسالمی نیز باید 

انجام شود.
تولید  روند  کرد:  خاطرنشان  وی 
مرکز  انحصار  از  باید  نیز  را  ها  کتاب 
دربیاوریم و به استان ها واگذار کنیم که 
امیدواریم دانشگاه ها نیز از این اقدام مهم 

حمایت کنند.
 دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز گفت: نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و گروه 
های معارف اسالمی بخشی از کارهای 
اهداف  به  رسیدن  برای  که  سنگینی 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به عهده 

دانشگاه ها است را به دوش می کشند.
وی ضمن معرفی اجمالی دانشگاه 
محقق اردبیلی، افزود: این دانشگاه مولود 
انقالب بوده و در چهلمین سال فعالیت 
خود قرار دارد و به عنوان پیشانی و آبروی 

علمی استان اردبیل محسوب می شود.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه محقق 
در  استان  دولتی  دانشگاه  تنها  اردبیلی 
حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  است، 
فعالیت های دانشگاه در قالب رشته های 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
تخصصی متعدد با 11 هزار نفر دانشجو 

دنبال می شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی وجود 
این  در  تخصصی  دکتری  رشته   5۹
استان  برای  بزرگی  افتخار  را  دانشگاه 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  دانشگاه  و 
دانشگاه  اساتید  از  همچنین 40 درصد 
دارای مرتبه علمی استاد تمام و دانشیار 
هستند که خوشبختانه بخشی از همکاران 
هیات علمی گروه معارف اسالمی نیز در 

این گروه حضور دارند.
وی افزود: در گروه معارف اسالمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 11 عضو هیات 
و خوشبختانه جزو  دارد  علمی وجود 
ترین  منظم  ترین،  منسجم  بهترین، 
آموزشی  های  گروه  قانونمندترین  و 
محسوب می شود و در سنوات گذشته 
نیز حجت االسالم والمسلمین شجاعی 
به  دانشگاه  اسالمی  معارف  مدیرگروه 
عنوان مدیرگروه برتر کشوری انتخاب 

شده است.
حبیبی تصریح کرد: از دیگر افتخارات 
دانشگاه محقق اردبیلی داشتن دو نفر از 
دانشمندان یک درصد برتر جهان است 
که در میان ۲۷4 دانشمند کشور قرار دارند.
پراستنادترین  اینکه  بیان  با  وی 
پژوهشگر علوم انسانی کشور و شیمیدان 
برجسته کشور در شاخه شیمی فیزیک 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  نیز 
محقق اردبیلی هستند، افزود: میزان قبولی 

دانش آموختگان این دانشگاه در آزمون 
تحصیالت تکمیلی از دانشگاه های معتبر 
کشوری نیز حدود 40 درصد است که این 
نشان از فعالیت های ارزشمند آموزشی و 

پژوهشی همکاران این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به برخی چالش ها در حوزه گروه معارف 
اسالمی، گفت: در گروه های آموزشی 
مختلف مرز میان گروه ها شکسته شده 
و شاهد افزایش همکاری ها هستیم که 
معارف  گروه  میان  همکاری  امیدواریم 
اسالمی و سایر گروه های آموزشی در 
دانشگاه روز به روز بهتر شده و افزایش 

یابد.
وی با بیان اینکه در دانشگاه محقق 
ارتباط گروه  افزایش  به منظور  اردبیلی 
معارف اسالمی با سایر گروه ها اقداماتی 
اهتمام  نیازمند  ولی  است،  شده  انجام 
اینکه  به  با توجه  افزود:  بیشتر هستیم، 
اسالم در زمینه های مختلف از جمله 
مباحث اقتصادی، آسیب های اجتماعی 
و غیره حرفی برای گفتن دارد، می توان 
با همکاری گروه معارف اسالمی و سایر 
گروه ها اقدامات موثری در دانشگاه ها و 

جامعه انجام داد.
حبیبی به ضرورت چاپ کتب فاخر 
علمی دینی به زبان های زنده دنیا توسط 
گروه معارف اسالمی با همکاری گروه 
های مختلف به منظور تقویت حضور 
در جوامع بین المللی تاکید کرد و گفت: 
برای صدور انقالب به سراسر دنیا، زبان 
پژوهشگران علمی و دینی خیلی بهتر 
است که می توان با مستندسازی فرصت 

بسیار خوبی را برای اساتید ایجاد کرد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
برای  دانشگاه  این  آمادگی  از  همچنین 
ارائه تشویق های مالی برای اساتید گروه 
معارف اسالمی برای رسیدن به اهداف 

ذکر شده خبر داد.
به  در حال حاضر  کرد:  تاکید  وی 
منظور کاهش تکانه های فشار اقتصادی، 
با کاهش هزینه ها و حذف هزینه های 

زائد به دولت و نظام کمک کنیم.
 حبیبی خاطرنشان کرد: امید می رود 
با برگزاری چنین برنامه هایی همدلی و 
وفاق برای رسیدن به اهداف مشخص در 

دانشگاه ها فراهم شود.
 حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیل با بیان اینکه اساتید گروه معارف 
اسالمی استان اردبیل جزو اساتید نخبه 
شخصیتی  لحاظ  از  برجسته  و  علمی 
هستند، گفت: این اساتید افرادی هستند 
و  اجتماعی  علمی،  فکری،  دغدغه  که 

سیاسی دارند.
واحد  حدود 1۶  اینکه  بیان  با  وی 
اختیار  در  کارشناسی  دوره  دروس  از 
این  افزود:  هستند،  معارف  گروه  اساتید 
باورهای  تقویت  برای  فرصت  بهترین 
دینی دانشجویان و فرصت طالیی برای 
دانشجویان است تا در سن جوانی از حضور 

اساتید علمی و دینی بهره مند شوند.
فضای  که  امروز  داد:  ادامه  حسنی 
مجازی افکار و اندیشه ها را با خود همراه 
و ذهن ها را مشغول کرده است، بهترین 
فرصت  این  از  اساتید  که  است  توفیق 

طالیی بهره برداری کنند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه تزکیه در قرآن همیشه قبل از تعلیم 
آمده است، افزود: همه اساتید نسبت به 
تربیت و تزکیه صحیح دانشجویان مسئول 
هستند، مخصوصا اساتید گروه معارف 
دارای مسئولیت بیشتر و سنگین تر هستند.
اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگترین نعمت الهی است که خداوند 
به ملت ایران عنایت فرموده است، گفت: 
باالترین درجه و افتخار نزد کسانی است 
که در راستای تعلیم و تربیت نسل صالح 

قدم بردارند.
حسنی با بیان اینکه در نیمسال دوم 
سالتحصیلی ۹۷-1۳۹۶، ۷۷۶ واحد درسی 
توسط 101 استاد و ۲0 عضو هیات علمی 
تمام وقت در گروه معارف اسالمی به 
دانشجویان استان اردبیل ارائه شده است، 
گفت: با پیگیری ها و رایزنی های صورت 
گرفته، مجوز تدریس اساتید در استان صادر 
و مصاحبه های علمی نیز به صورت استانی 
انجام خواهد شد و مجوزهای صادر شده 
در استان ها نیز اعتبار کشوری خواهند 

داشت.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی:

 انسان ناخالص در درگاه امام رضا)ع( به 
اکسیر ناب انسانیت دست پیدا می کند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: انسان ناخالص در درگاه امام رضا )ع( 

به اکسیر ناب انسانیت دست پیدا می کند.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از سایت دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی، 
حجت االسالم والمسلمین عبداله حسنی در ویژه برنامه 
موسی  بن  علی  حضرت  والدت  سالروز  گرامیداشت 
الرضا )ع( با بیان اینکه یکی از توفیقات خداوند متعال به 
مردم بزرگ ایران اسالمی؛ وجود نازنین حضرت علی بن 
موسی الرضا علیه السالم است، اظهار داشت: پروردگار 
عالم نعمتی به ما داده است که کمتر مردمی می توانند از 

آن نعمت بهره مند شوند.
وی با بیان روایتی از امام جواد )ع( به تشریح و تفسیر 
آن پرداخت و افزود: کسی که گنهکار باشد و به حرم این امام 
همام در مشهد مقدس مشرف شود، گناهان او پاک و قلب از 

نور حضرتش پر می شود.
در         رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
دانشگاه های استان اردبیل در بخش پایانی صحبت های خود 
چند نمونه از فضائل ارزشمند حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السالم را بیان کرد و گفت: انسان ناخالص در درگاه امام 

رضا )ع( به اکسیر ناب انسانیت دست پیدا می کند.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد:

 احداث خوابگاه دانشجویی داخل 
دانشگاه با تامین اعتبار از طریق فروش 

خوابگاه های درون شهری

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق 
اردبیلی از احداث خوابگاه دانشجویی داخل دانشگاه با تامین 

اعتبار از طریق فروش سه خوابگاه درون شهری خبر داد.
مهرداد  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اخذ مجوزهای الزم  پی  در  اینکه  اعالم  با  زاده  محرم 
جهت ساخت خوابگاه دانشجویی داخل دانشگاه و تامین 
اعتبار آن از طریق فروش ساختمان های خوابگاهی غیر 
قابل استفاده در داخل شهر افزود: با اعتبار حاصل از فروش 
این خوابگاه ها، یک خوابگاه در داخل سایت دانشگاه 

ساخته شده و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
تمامی                             که  است  این  ما  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
خوابگاه ها در داخل سایت دانشگاه قرار بگیرد، ادامه داد: با این 
کار دانشجویان مشکل رفت و آمد نداشته و عالوه بر آن مسائل 

مربوط به دوری مسافت برای دانشجویان مرتفع خواهد شد.
محرم زاده با اشاره به مساحت و موقعیت جغرافیایی 
خوابگاه های در حال فروش دانشگاه تصریح کرد: یکی از 
این خوابگاه ها در میدان بسیج، خیایان شهریارواقع شده که 
دارای ۲00 متر عرصه و ۳۷5 متر اعیان است و خوابگاه دوم 
در چهارراه باغمیشه، خیابان آیت اهلل خامنه ای واقع شده که 
شامل حدود ۳1۹ متر عرصه و حدود 504 متر اعیان بوده و 
خوابگاه سوم در شهرک حافظ، خیابان کشاورز واقع شده که 
آن هم دارای حدود ۲۳۷ متر عرصه و 4۳5 متر اعیان است.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه محقق 
اردبیلی افزود: متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد و مدارک به اداره رفاه و پشتیبانی 
دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی 
http://uma.ac.ir/files/info/files/»یا به لینک اینترنتی
با                                                                                                   یا  مراجعه   khab.pdf»uma. HYPERLINK
شماره های ۳1505008- و ۳15050۲1  با کد 045 تماس 

بگیرند.

معاون آموزش و پژوهش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

ضرورت بازنگری در کتب معارف اسالمی دانشگاه ها
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رییس مرکز رشد واحدهای فناور
 دانشگاه محقق اردبیلی:

 شرکت های فناور 
برای دانش بنیان کردن 
محصوالت خود اقدام کنند

رییس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: شرکت های فناور برای دانش بنیان 

کردن محصوالت خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر برومند 
صالحی در جلسه هم اندیشی مسئوالن مرکز رشد 
واحدهای فناور دانشگاه با مدیران عامل واحدهای 
فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز 
بنا  دانشگاه  ها  رسالت  امروزه  کرد:  تصریح  رشد 
به فن  بر ضرورت های موجود، در حال شیفت 
محوری، مهارت افزایی و کارآفرینی است و در این 
راستا، واحدهای فناور مرکز رشد الزم است نقش 

بسیار موثرتری را ایفا کنند.
از  اعم  الزم  بسترهای  تمامی  افزود:  وی 
خدمات  و  فیزیکی  فضای  مالی،  های  حمایت 
مشاوره  ای مطلوب برای تبدیل ایده  های خالقانه 
فناورانه در  فناورانه به محصوالت و خدمات  و 

دانشگاه محقق اردبیلی وجود دارد. 
عضو  نفر   ۳۷۳ وجود  کرد:  اشاره  صالحی 
هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه محقق اردبیلی 
با تخصص های مختلف و تجربیات فراوان، ظرفیت 
بسیار مناسبی هستند که می توانند به واحدهای فناور 

دانشگاه مشاوره  های موثر و مفیدی ارائه کنند.
دانشگاه  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  رییس 
محقق اردبیلی گفت: مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق  اردبیلی در بین 1۹۲ مرکز رشد 
 ۳1 زمره   در  کشور،  سراسر  فناوری  واحدهای 
مرکزی است که دارای مجوز فعالیت «جامع« در 
تمامی حوزه  های دانش و فن است و این فرصت 
بسیار مناسبی است تا ایده  های خالقانه در تمامی 

زمینه  ها ارائه و پشتیبانی شود. 
مستقر  فناور  های  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
کردن  بنیان  دانش  برای  سریعتر  هرچه  مرکز  در 
محصوالت خود اقدام کنند، اضافه کرد: مرکز رشد 
برای تحقق این امر، به ارائه خدمات مشاوره  ای و 
رایزنی  های خود با مسئولین مربوطه سرعت بیشتری 

خواهد بخشید. 
سیدناصر هاشمی معاون مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه محقق اردبیلی گفت: اینترنت رایگان 
با حجم و سرعت مناسب برای ارائه به واحدهای 
مستقر در مرکز رشد و نیز ارائه اتوماسیون اداری برای 
سهولت و تقویت تعامالت اداری مرکز با واحدهای 

فناور فراهم شده است.
در ادامه  جلسه، مدیران عامل واحدهای فناور 
و شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز به ارائه 
پیشنهادات و نظرات در راستای توانمندسازی فنی 
و بازاریابی محصوالت واحدها و شرکت های فناور 
برای رسیدن به نتایج بسیار مطلوبتر و تبدیل ایده به 

ثروت پرداختند.

در  گفت:  دانشگاه  دانشجویی  مدیر 
 50 از  بیش   1۳۹۶-۹۷ تحصیلی  سال 
انواع  قالب  در  تسهیالت  ریال  میلیارد 
دانشجویان  به  دانشجویی  وام  مختلف 
دانشگاه از سوی صندوق رفاه دانشجویان 
دانشجویی  الحسنه  قرض  صندوق  و 

دانشگاه پرداخت شده است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر اسماعیل گلی با اعالم این خبر افزود: 
پرداخت  برای  الزم  اعتبارات  تامین  با 
همکاران  تالش  و  دانشجویی  های  وام 
در  دانشگاه  دانشجویی  رفاه  اداره  محترم 
وام  نفر،  و ۲۳۷  هزار  به ۳  گذشته  سال 
میلیارد   4۹ از  بیش  مبلغ  به  دانشجویی 
ریال پرداخت شده است که از نظر مبلغ 
پرداختی نسبت به سال تحصیلی گذشته 
تحصیلی                  سال  به  نسبت  و  درصد   1۹
۹5-1۳۹4، 150 درصد رشد داشته است. 
وی تصریح کرد: وام ضروری و وام 
ویژه دکتری به ترتیب با 1۶/۷8 و 1۳/۳0 
میلیارد ریال )به ترتیب ۳4 و ۲۷ درصد( 
به  بیشترین میزان مبلغ پرداخت شده را 

خود اختصاص داده است. 
مدیر دانشجویی دانشگاه با اشاره به 
شامل  وام  نوع  بیست  از  بیش  پرداخت 

همزمان با سراسر کشور، آزمون کاردانی 
به کارشناسی ناپیوسته سال 1۳۹۷ در دانشگاه 

محقق اردبیلی نیز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
ترحم مصری معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی در حاشیه 
بازدید از حوزه های امتحانی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور، 
آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 
1۳۹۷ در دانشگاه محقق اردبیلی نیز برگزار 
شد، گفت: این آزمون در یک نوبت صبح 
جمعه 1۲ مرداد 1۳۹۷ در سه حوزه فرعی 
دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، 
و  تربیتی  علوم  و  انسانی  علوم  و  ادبیات 

وام تحصیلی، ویژه دکتری، وام ضروری، 
ویژه                           تغذیه،  مسکن،  ازدواج،  شهریه، 
پایان نامه، زیارت عتبات، دانش هسته ای و 
غیره از سوی اداره رفاه دانشجویی دانشگاه 
در  دانشجویی  های  وام  نام  ثبت  گفت: 
نیمسال اول از مهر ماه و در نیمسال دوم 
از بهمن ماه بر اساس زمان  بندی ابالغی 
از سوی صندوق رفاه شروع خواهد شد. 

یکبار  ماه  سه  هر  پرداخت  از  گلی 
مبلغ  به  دکتری  دانشجویان  به  ویژه  وام 
18 میلیون ریال )از طریق صندوق( و ۲1 

روانشناسی دانشگاه برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این آزمون 1۷0 نفر 

میلیون ریال برای دریافت کنندگان وام از 
طریق بانک توسعه تعاون خبر داد و افزود: 
وام ضروری ویژه دکتری برای هر دانشجو 
یکبار و به مبلغ ۳0 میلیون ریال در طول 

مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام ضروری 
تا سقف ۶ میلیون ریال برای دانشجویان 
ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  کاردانی، 
پرداخت می شود، تصریح کرد: در مجموع 
از مقاطع  امسال ۳ هزار و ۲۳۷ دانشجو 
وام  دریافت  متقاضی  تحصیلی  مختلف 

به عنوان عوامل اجرایی همکاری داشتند، 
افزود: کل داوطلبان شرکت کننده در حوزه 

بودند که خوشبختانه با برنامهریزی صورت 
گرفته به محض دریافت مدارک متقاضیان 
اقدام الزم در خصوص ثبت اطالعات و 
تایید آنها انجام و مدارک در حداقل زمان 
الزم به صندوق رفاه ارسال گردید تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن فرآیند پرداخت وام 

از سوی صندوق رفاه آغاز گردد. 
مدیر دانشجویی دانشگاه ضمن تشکر 
رفاه  اداره  کارکنان  و  رییس  زحمات  از 
خوشبختانه  افزود:  دانشگاه،  دانشجویی 
موثر  تالش  و  خوب  همکاری  با 
مدیریت  دانشجویی  رفاه  اداره  کارکنان 
دانشجویی، دانشگاه محقق اردبیلی جزو                            
دانشگاه های پیشرو در جذب اعتبارات 
و واریز مبالغ وام به حساب دانشجویان 
بوده و محدودیتی در زمینه پرداخت وام 

به دانشجویان نداشتیم. 
وی همچنین با اشاره به کمک همکاران 
الحسنه  در عملکرد صندوق قرض  خیر 
یک  گذشته  سال  در  گفت:  دانشجویی 
میلیارد و ۳4۷ میلیون ریال به صورت کمک 
بالعوض و وام قرض الحسنه به بیش از 
هزار نفر از دانشجویان نیازمند پرداخت شده 
است که نسبت به سال گذشته ۶0 درصد 

افزایش داشته است.

دانشگاه محقق اردبیلی یک هزار و ۲4۶ نفر 
هستند که از این تعداد، 401 داوطلب زن و 

845 نفر داوطلب مرد می باشند.
رفاهی  خدمات  به  اشاره  با  مصری 
و  داوطلبان  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خانواده های آنان، خاطرنشان کرد: به همین 
منظور عالوه بر آماده سازی مسجد دانشگاه، 
سردرب  جنب  سرپوشیده  ای  محوطه 
دانشگاه آماده سازی شده است. همچنین 
محلی برای استقرار خودروهای داوطلبان نیز 

در نظر گرفته شده است.
وی گفت: نتایج این آزمون شهریور ماه 
سالجاری از طریق سایت سازمان سنجش 

اعالم خواهد شد.

مدیر دانشجویی دانشگاه:

پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد ریال تسهیالت به دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷

همزمان با سراسر کشور؛

 برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری 
را  کشور  امروز  امنیت  و  اقتدار  گفت: 
مدیون اخالص شهدا و تدبیرات حکیمانه 

مقام معظم رهبری هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
نظریه  «بررسی  تخصصی  نشست  در 
بخش محرومیت زدایی به عنوان نقشه 
الگوی پیشرفت اسالمی« انقالب اسالمی 
را بستر توسعه الگوی پیشرفت اسالمی 
انقالب  ایستادگی  گفت:  و  کرد  عنوان 
اخالص،  ایثارگری،  مدیون  اسالمی 
جوانان  روزی  شبانه  تالش  و  شهادت 
است و حفظ این نظام ملزم به افزایش 

تالش است.
اهمیت  به  اشاره  ضمن  حسنی 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، 
سال  چهلمین  برای  دشمنان  افزود: 
های  توطئه  اسالمی  انقالب  پیروزی 
سنگینی مد نظر خود دارند که به حول 

قوه الهی شکست خواهند خورد.

بزرگترین  را  اسالمی  انقالب  وی 
معجزه تاریخ اسالم عنوان کرد و اظهار 
داشت: در مقابل انواع توطئه های بیش 
کردیم  ایستادگی  دنیا  قدرت  ابر  از 50 
ائمه  و  متعال  خداوند  عنایت  این  و 

معصومین)ع( است.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به فرمایش امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه 

پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت 
شما آسیبی نرسد، تشریح کرد: عظمت، 
مدیون  را  کشور  امروز  امنیت  و  اقتدار 
اخالص شهدا و تدبیرات حکیمانه مقام 
معظم رهبری هستیم و باید با تمام وجود 

خود پشتیبان والیت فقیه باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از نقشه دشمنان 
اسالمی  نظام  به  مشکالت  دادن  ارتباط 
است، گفت: مشکالت امروز کشور را 

نباید پای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ثبت کرد.

دبیر  کشوری  االسالم  حجت   
پیشرفت  الگوی  راهبردی  شورای 
تشریح  به  ادامه  در  نیز  اسالمی کشور 
و  زدایی  محرومیت  بخش  نظریه 
و  پرداخت  اسالمی  پیشرفت  الگوی 
برای  اسالمی  پیشرفت  الگوی  گفت: 
تمامی مشکالت کشور به ویژه مساله 
آفت؛  یک  عنوان  به  زدایی  محرومیت 
راهکار مناسب  موجود است که نظریه 

تعرف راه حل این مسئله است.
تعرف  نظریه  تشریح  به  وی 
غلط  تنظیم  اینکه  بیان  با  و  پرداخت 
زدایی  محرومیت  برابر  انسانی  روابط 
تعرف  نظریه  کرد:  تاکید  است؛ 
اکسیری است که به شما قدرت تنظیم 
درست روابط انسانی را می دهد و از 

محرومیت زدایی جلوگیری می کند.
گفتنی است در ادامه نشست، اساتید 
حاضر در جلسه نظرات خود را مطرح 

نمودند.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل:

 اقتدار و امنیت امروز کشور را مدیون اخالص شهدا 
و تدبیرات حکیمانه مقام معظم رهبری هستیم
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عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
مقاالت  تا  اساتید خواست  از  اردبیلی 
خود را در مجالت با اعتبار علمی بیشتر 

چاپ کنند.
گفتگو  در  پور  بهمن  کمال  دکتر 
با اشاره به  با روابط عمومی دانشگاه 
خود،  پژوهشی  علمی  های  فعالیت 
عنوان  به  حاضر  حال  در  بنده  گفت: 
کاربردهای  و  ریاضیات  گروه  دانشیار 
 55 دارای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مقاله JCR هستم که 5 مورد از آنها 
داغ(  )مقاله   Hot paper به صورت 
مورد  یک  همچنین  است.  درآمده 
 Moscow مجله  در   Q1 مقاله  نیز 
Mathematical journal در سال ۲018 
به نام بنده و همکاران چاپ شده است.

علوم،  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
تحقیقات و فناوری مجالت را به لحاظ 
 Q3 ،Q2 ،Q1 کیفیت به چهار دسته
و Q4 تقسیم بندی کرده است، افزود: 
Q1 مجالت تاپ می باشند که تعداد 
آن در رشته ریاضیات بسیار اندک است.
چند  حل  به  اشاره  با  پور  بهمن 
توسط  ریاضی  جهانی  باز  مساله 
 1۹۷0 سال  در  کرد:  تصریح  وی، 
نام  به  شاخصی  ریاضیدان  میالدی 
هارتشورن)Hartshorne( در یکی از 
مقاالت خود چهار سئوال مطرح کرد که 
دوتای آنها را خودش به صورت جزئی 
حل نمود ولی موفق به ارائه جواب کلی 
آن دو سوال  نگردید و  بدان سواالت 
مدت ها مسائلی باز در ریاضیات بودند.
وی افزود: از آن زمان به بعد چندین 
Huneke- ریاضیدان برجسته از جمله
  Koh، Delfino-Marley،
Kawasaki، Yoshida  و تنی چند 
از ریاضیدانان شاخص دیگر روی این 
مسائل کار کردند و با روش های بسیار 
سختی که فقط برای ریاضیدانان تراز 
شده  ارائه  جواب  بود،  فهم  قابل  اول 

جامعه  «تحلیل  علمی  نشست 
شناختی مسائل اخیر کشور با رویکرد 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  سیاسی« 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین مریجی در 
نشست علمی تحلیل جامعه شناختی 
مسائل اخیر کشور با رویکرد سیاسی با 
اشاره به اهمیت مسائل جامعه شناختی، 
گفت: جامعه شناس نباید نگاه ارزشی 
به مسائل داشته باشد، بلکه باید واقع 

بینانه نگاه کند.
و  بابایی  چمران،  شهیدان  از  وی 
همت به عنوان سرمایه های نظام یاد 
کرد و اظهار داشت: انقالب اسالمی به 
برکت خون شهدا به چهلمین سالگی 

خود قدم نهاده است.
مریجی به تحلیل مشکالت اخیر 

را   )Hartshorne(هارتشورن توسط 
اندکی گسترش و تعمیم دادند، اما حالت 
کلی یکی از این مسائل در سال ۲00۹ 
توسط بنده همراه با استاد راهنمایم آقای 
دکتر رضا نقی پور از دانشگاه تبریز به 
عنوان موضوع رساله دکتری با روشی 
نسبتا قابل فهم و راحت، اما کامال جدید 
و ابتکاری حل شد و مورد توجه داور 
قرار   Journal of Algebra مجله 
 Hot مقاله  عنوان  به  بعدا  و  گرفت 

paper معرفی شد.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه دومین سئوال نیز 
با همکاری دکتر رضا  در سال ۲014 
نقی پور و دکتر منیره صدقی با روش 
کوتاه و ساده ای در حالت کلی حل 
 Proceedings of شده و در مجله ی
 the American Mathematical
داد:  ادامه  شد،  چاپ    Society
از  پیش  شده  ارائه  جواب  بهترین 
مجله  در   Kawasaki توسط  آن 
 Mathematische Zeitschrift
چاپ شده بود که علیرغم آنکه اثباتی 
در حالت جزئی ارائه کرده بود، در عین 
حال مقاله ای طوالنی و بسیار سخت 

بود.
کرد:  خاطرنشان  پور  بهمن 
چهار  از  چهارم  و  سوم  سئواالت 

های  بخش  نقش  و  پرداخت  کشور 
و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  دولتی 
گفت: در مشکالت اخیر کشور، فضای 
بلکه  نبود،  مشکالت  عامل  مجازی 

شتاب دهنده بود.
رئیس دانشگاه باقرالعلوم به لزوم 

سئوال مذکور به طور کامل توسط خود 
شده  حل   )Hartshorne(هارتشورن

بود.
وی با اشاره به سایر فعالیت های 
تحقیقاتی خود، گفت: مورد دیگر مربوط 
 Lynch به حدسی از ریاضیدانی به نام
بود که در سال ۲01۷ با ارائه یک مثال 
نقض موفق به رد این حدس شدم، الزم 
به ذکر است که این مقاله مستخرج از 
یک طرح پژوهشی بود که در دانشگاه 
محقق اردبیلی اجرا شد و مورد توجه 
 Communications ویژه داور مجله

in Algebra قرار گرفت.
پور همچنین در خصوص  بهمن 
سوابق پژوهشی خود نیز گفت: بنده هم 
اینک به دلیل داشتن سوابق پژوهشی 
پژوهشکده  ارشد  محقق  مناسب، 
ریاضی در مرکز تحقیقات فیزیک نظری 
و ریاضیات تهران)IPM( هستم و به 
صورت افتخاری به رغم عدم حضور 
عنوان  به  موسسه،  آن  در  فیزیکی 
مرکز  آن  با  غیرمقیم  ارشد  پژوهشگر 

تحقیقاتی همکاری علمی دارم.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشاره به برگزیده شدن وی 
برتر شاخه علوم  پژوهشگر  عنوان  به 
پایه استان اردبیل در سالتحصیلی جاری، 
با  کماکان  اینجانب  تحقیقات  افزود: 

به تحقیقات  محوریت مسائل مربوط 
دارد  هارتشورن)Hartshorne(ادامه 
را  موارد  این  مقاله   40 حدود  طی  و 
مبسوط گسترش  و  منسجم  به شکل 
داده ام و در بسیاری از موارد از برخی 
 Springer از انتشارات مهم از جمله
تماس هایی در قالب ایمیل جهت تالیف 
کتابی در زمینه تحقیقات خود داشته ام 
که فعال به علت در جریان بودن ادامه 
تحقیقات از انجام این کار منصرف شده 
و درصدد هستم تا در سال های آتی 
کتابی در زمینه تحقیقات خود در یکی 
از انتشارات معتبر بین المللی منتشر کنم.
وی خاطرنشان کرد: بنده در حال 
دانشجوی  نفر  شش  دارای  حاضر 
دکتری در زمینه های جبر جابجایی و 
هندسه جبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
هستم که سه نفر از آنها در آستانه دفاع 

هستند..
بهمن پور با تاکید بر اینکه پژوهش 
رتبه  ارتقای  در  مهمی  بسیار  سهم 
دانشگاه ها دارد که مربوط به اعضای 
پیشنهاد                افزود:  است،  علمی  هیات 
می شود از اختصاص پاداش و تشویق 
به مقاالت چاپ شده در مجالت سطح 
پایین خودداری شود؛ چراکه با این کار 
هم در منابع بیت المال صرفه جویی                                                                    
تشویق  اساتید  هم  و  شود  می 
خواهند شد تا پژوهش های جدی و 
تاثیرگذارتری در مجالت با اعتبار علمی 

بیشتر چاپ کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
 JCR اردبیلی تاکید کرد: قطعا مجالت
مجالتی آزمون پس داده با پیشینه ای 
شناخته شده هستند و مطالب چاپ شده 
در آنها به مراتب جدی تر از مطالب 
چاپ شده در مجالت پولی هستند و 
این در حالی است که چاپ مقاله در 
مجالت کم اعتبار پولی منجر به خروج 

ارز از کشور نیز می شود.

امام  زندگی  سیره  با  بیشتر  آشنایی 
از  گفت:  و  کرد  تاکید  حسین)ع( 
عاشورا  روز  سیدالشهدا)ع(  زندگانی 
را می شناسیم که مسبب نظام مقدس 

انقالب اسالمی شد.
والمسلمین  االسالم  حجت 

نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداله 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های استان اردبیل نیز ضمن 
بیان فضائل روز دحواالرض، اهمیت 
این روز را برای قیام امام زمان )عج( 

یادآور شد.
وی با بیان اینکه امید امروز کشور 
اظهار  است،  جامعه  فرهیختگان  به 
جامعه  واعظ  و  الگو  استادان  داشت: 

هستند.
حسنی ادامه داد: دشمنان با جنگ 
نرم نسبت به فرهیختگان جامعه و مردم 

توطئه افکنی می کنند.
اسالم  دشمنان  حیله  به  حسنی 
انقالب  پیروزی  سال  چهلمین  برای 
کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  اسالمی 
انقالب اسالمی به حول قوه الهی، با 
وحدت مردم، ایمان و تقوای جوانان 
و عنایات ویژه حضرت ولیعصر)عج( 
و تدبیرات حکیمانه مقام معظم رهبری 
به انقالب حضرت مهدی )عج( متصل                           

می شود.

سلسله گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی -2 

دکتر بهمن پور: اساتید دانشگاه مقاالت خود را در مجالت با اعتبار علمی بیشتر چاپ کنند

برگزاری نشست علمی»تحلیل جامعه شناختی مسائل اخیر کشور 
با رویکرد سیاسی« در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه: 
حضور فعال اعضای هیات علمی 
و کارکنان دانشگاه در حوزه وب 

ضروری است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
حضور فعال اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در 

حوزه وب ضروری است.
ابوالفضل  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با اصول درج  بضاعت پور در «کارگاه آموزشی آشنایی 
مطالب و تکمیل پروفایل اعضای هیات علمی« با بیان این 
مطلب افزود: فعالیت در حوزه وب بر دیده شدن آثار علمی، 

پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ها تاثیرگذار است.
وی اضافه کرد: انتظار می رود اعضای هیات علمی 
دانشگاه پروفایل خود را در سایت تکمیل کنند تا بتوانند در 
ارتباط گیری و ارتباط دهی با پژوهشگران داخلی و خارجی 

موفق تر عمل کنند.
دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مرکز  مدیر 
و  اساتید  پروفایل  بودن  روز  به  گفت:  اردبیلی  محقق 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ارتقای جایگاه دانشگاه 

در رتبه بندی های وب سنجی موثر است.
دکتر امیر حیدری افزود: از اساتید انتظار می رود که 
اطالعات خود را در سامانه ثبت کرده و از سامانه های 

موجود در وب سایت دانشگاه استفاده کنند.
فناوری  مرکز  معاون  زاده  میری  دانیال  مهندس 
اطالعات و ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی حوزه وب 
و معیارهای رتبه بندی و عوامل تاثیرگذار بر بهبود رتبه 
دانشگاه، توضیحاتی درباره خدمات جدید مرکز فناوری 
برای  پروفایل  صفحه  ایجاد  امکان  جمله  از  دانشگاه 
ویدئوهای  بارگذاری  تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان 
آموزشی در سامانه اشتراک فایل دانشگاه و نیز ایجاد زیر 

پورتال برای گروه های تحقیقاتی دانشگاه ارائه کرد.
یادآور می شود در پایان شرکت کنندگان در کارگاه 
نظرات و پیشنهادات خود را بیان کرده و به سواالت آنها 

پاسخ داده شد.

رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی: 
دریافت جایزه باالکریشنا و کسب رتبه 
اول توسط تیم دانشگاه محقق اردبیلی 

در مسابقه دانشجویی آمار کشور

رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی از کسب 
رتبه اول در بخش کاربردی و دریافت جایزه باالکریشنا 
توسط تیم دانشگاه محقق اردبیلی در نوزدهمین مسابقه 

دانشجویی آمار کشور خبر داد.
صدیف  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
احدپور از کسب رتبه اول در بخش کاربردی و دریافت 
اردبیلی در  دانشگاه محقق  تیم  باالکریشنا توسط  جایزه 

نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار 
کشور تیرماه سالجاری در محل سازمان سنجش آموزش 
کشور برگزار شد، افزود: تیم دانشگاه محقق اردبیلی متشکل 
از عباس دیدار و پریسا جعفرزاده به سرپرستی دکتر بهداد 

مصطفائی در این مسابقه حضور داشتند.
تیم  بر  این مسابقات عالوه  احدپور اضافه کرد: در 
دانشگاه محقق اردبیلی، تیم هایی از دانشگاه های تهران، 
شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، سمنان، فردوسی مشهد، 
الزهرا، مازندران و  باهنر کرمان،  عالمه طباطبایی، شهید 

گلستان نیز حضور داشتند.
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از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آمادگی 
ارائه مشاوره رایگان انتخاب رشته برای 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون 

سراسری سالجاری خبر داد.
دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با روابط 
دانشگاه  آمادگی  از  دانشگاه  عمومی 
محقق اردبیلی برای ارائه مشاوره رایگان 
به  برای داوطلبان مجاز  انتخاب رشته 
انتخاب رشته آزمون سراسری سالجاری 

خبر داد.
روسا،  اینکه  بیان  با  حبیبی 
علمی                   هیات  اعضای  و  گروه  مدیران 
دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی 
از روز شنبه 1۳ مرداد لغایت چهارشنبه 
1۷ مرداد سالجاری آماده ارائه مشاوره 
رایگان به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
آزمون سراسری هستند، افزود: همچنین 
داوطلبان و خانواده های آنان می توانند 
در روزهای مذکور از ساعت ۹ صبح الی 
1۳ ظهر با حضور در دانشگاه از امکانات 
رفاهی  و  پژوهشی  علمی،  مختلف 

دانشگاه بازدید نمایند.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
شامل  ۷۲  رشته  دارای ۲۲8  اردبیلی 
کارشناسی، ۹۷ رشته  مقطع  رشته در 
در مقطع کارشناسی ارشد و 5۹ رشته 
در مقطع دکتری و هشت دانشکده)فنی 
و مهندسی، علوم، کشاورزی و منابع 
انسانی، علوم  ادبیات و علوم  طبیعی، 
تربیتی و روانشناسی، کشاورزی مغان، 

محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
از  صنعت  و  تکنولوژی  گفت:  اردبیلی 

پژوهش شکوفا می شود.
دکتر مهدی شاهدی اصل در گفتگو 
با روابط عمومی دانشگاه با بیان این مطلب 
افزود: شاخصه های پژوهشی در ارتقای رتبه 
دانشگاه موثر است بنابراین باید نگاه ویژه ای 

به این مقوله داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برای اساتید دانشگاه 
آموزشی،  علمی-  فعالیت  نوع  چهار 
پژوهشی، فرهنگی و اجرایی تعریف شده 
است، ادامه داد: در حوزه آموزشی تدریس 
در کالس، راهنمایی و مشاوره دانشجویان 
از مهمترین وظایف اساتید است و در حوزه 
پژوهشی، پرورش روحیه پژوهشگری در 
دانشجویان و آموختن الفبای پژوهش به آنها 

از یک استاد انتظار می رود.
این عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
وظایف  بر  افزون  امروزه  افزود:  اردبیلی 
مذکور، بر کارآفرینی، تبدیل علم به ثروت 
و حل مشکالت جامعه نیز تاکید می شود. 

شاهدی اصل ادامه داد: اساتید با حضور 
پررنگ در مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری و تاسیس شرکت های دانش بنیان 
می توانند یافته های علمی و پژوهشی خود 
را به صورت کاربردی در سطح جامعه پیاده 

کنند.
وی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه باید 
علم و دانش را از حالت تئوری و نظری 

کشاورزی مشگین شهر و فناوری های 
افزود: ۳۷5 عضو  نمین( است،  نوین 
هیات علمی دارای درجه علمی استاد 
تمام، دانشیار، استادیار و مربی نیز به 
صورت تمام وقت در خدمت آموزش 
تالش                   کشور  و  استان  پژوهش  و 

می کنند.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی در لیست دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی دنیا با بیشترین مقاالت یک 
درصد برتر قرار دارد، افزود: همچنین 
این دانشگاه جزو دانشگاه های برتر و 
جوان با فرصت های مناسب در جذب 
نخبه                 و  فعال  علمی  هیات  اعضای 

می باشد.
اساتید  حضور  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه،  این  در  تجربه  با  و  برجسته 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  گفت: 
برجسته  اساتید  جزو  اردبیلی  محقق 

فناوری سوق دهند،  به سمت صنعت و 
اضافه کرد: با این کار می توان دانشجویان 
را به سمت مهارت آموزی هدایت کرد و 
با ایجاد اعتماد به نفس در آنها، فرهنگ خود 
اشتغالی را میان دانشجویان ترویج داد تا کمتر 

در اندیشه استخدام باشند.
مکانیک  گروه  علمی  هیات  عضو 
اینکه  به  اشاره  با  اردبیلی  دانشگاه محقق 
در کشورهای توسعه یافته اساسا تاسیس 
دانشگاه ها با رویکرد حل مشکالت صنعت 
کشورها  این  در  گفت:  است،  جامعه  و 
این کارها،  برای  بودجه های تخصیصی 
لزوما دولتی نیست بلکه صنعتگران موقع 
احساس نیاز به سراغ دانشگاه و دانشگاهیان 
می روند و اساتید ضمن پژوهش و ارائه 
راهکار برای حل این مشکالت، نتایج را به 

کشور بوده و فارغ التحصیل دانشگاه های 
معتبر خارجی و مطرح کشور می باشند.

حبیبی با بیان اینکه دو نفر از اعضای 
هیات علمی این دانشگاه جزو دانشمندان 
یک درصد برتر جهان یک نفر شیمیدان 
و  شیمی  شاخه  در  کشور  برجسته 
فیزیک هستند، تصریح کرد: همچنین 
این دانشگاه جزو دانشگاه های موثر دنیا 
در زمینه فنی و مهندسی بوده و یکی از 
اساتید این دانشگاه جزو پراستنادترین 
کشور                                                        انسانی  علوم  حوزه  اساتید 

می باشد.
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
قبولی حداکثری دانش آموختگان این 
دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و 
دکتری در بهترین دانشگاه های دولتی 

کشور اشاره کرد.
وی به اهمیت دادن به فعالیت های 
فناورانه و کارافرینی و ایجاد امکانات و 

صورت مقاله، کتاب و اختراع ثبت می کنند.
 وی با اشاره به تاثیر همکاری های 
ها  دانشگاه  رتبه  ارتقای  در  المللی  بین 
تصریح کرد: ارتباطات بین المللی، برگزاری 
کنفرانس ها و کارگاه ها، توجه به فعالیت های 
بین رشته ای و بین گرایشی از مهمترین 

شاخصه های توسعه دانشگاه ها است.
امروزه  اینکه  بیان  با  اصل  شاهدی 
ارتباطات بین المللی و همکاری با دانشمندان 
از  گوناگون  کشورهای  پژوهشگران  و 
است،  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت 
تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه 
ها باید با حضور پررنگ در فضای اینترنت و                                                                            
مقدمات  تخصصی،  مجازی  های  شبکه 
آشنایی و ارتباط با اساتید و پژوهشگران 

کشورهای مختلف را فراهم کنند.

شرایط الزم تاکید کرد و گفت: همچنین 
دانشگاه محقق اردبیلی دارای آزمایشگاه 
و  آزمایشگاه  از 100  بیش  و  مرکزی 

کارگاه تخصصی می باشد.
حضور  امکان  به  اشاره  با  حبیبی 
های  همایش  در  دانشگاه  دانشجویان 
علمی ملی و بین المللی، تصریح کرد: 
آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی آماده 
ثبت نام از دانشجویان و اقشار مختلف 
های  زبان  یادگیری  منظور  به  مردم 

مختلف دنیا می باشد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه این دانشگاه دارای سالن های متعدد 
ورزشی به منظور استفاده دانشجویان و 
زمینه  در  گفت:  باشد،  می  همکاران 
تالش  نیز  دانشجویی  های  خوابگاه 
در  دانشجویان  حداکثری  اسکان  ما 

خوابگاه های دانشگاه می باشد.
گفتنی است داوطلبان و خانواده های 
اطالعات  برای کسب  توانند  می  آنان 
های  دانشکده  تلفن  شماره  با  بیشتر 
دانشگاه)فنی و مهندسی 045۳1505۷۲0 
کشاورزی   ،  045۳15051۷۷ علوم   ،
 ،  045۳150514۷ طبیعی  منابع  و 
ادبیات و علوم انسانی 045۳1505510 
روانشناسی  و  تربیتی  علوم   ،
نوین  های  ،فناوری   045۳1505۶۲۶
کشاورزی   ،  045۳۲۳۲4044 نمین 
مشگین شهر045۳۲545۶۲4 و دانشکده 
 )  045۳۲۷15۶۷4 مغان  کشاورزی 

تماس حاصل نمایند.

با فعالیت ها و زمینه  وی در رابطه 
بنده  کرد:  نشان  خاطر  خود  تخصصی 
اولین عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی در رشته مهندسی مواد هستم و 
و  فناوری  نانو  پیشرفته،  مواد  حوزه  در 
کامپوزیت های سرامیکی و فلزی فعالیت 
دارم و با اینکه کمتر از سه سال از آغاز به 
کارم در این دانشگاه می گذرد، با تالش 
خود  سهم  به  روزی  شبانه  کوشش  و 
سعی در اعتالی هر چه بیشتر نام و آوازه 

دانشگاه داشته ام. 
مکانیک  گروه  علمی  هیات  عضو 
دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: برگزیده 
درون  برتر  پژوهشگر  عنوان  به  شدن 
دانشگاهی در حوزه فنی و مهندسی، انتشار 
در  مقاله  ارایه 40   ،ISI مقاله  حدود 50 
تالیف  و خارجی،  داخلی  های  کنفرانس 
بیش از 10 جلد کتاب تخصصی، اجرای 5 
طرح پژوهشی دانشگاهی، برگزاری چندین 
کارگاه تخصصی و داوری برای بیش از ۲0 
ژورنال معتبر داخلی و خارجی از جمله 

سوابق بنده در چند سال اخیر بوده است.
 شاهدی اصل افزود: هم اکنون چندین 
همکاری علمی و پژوهشی با اعضای هیات 
علمی و پژوهشگران داخلی و خارجی دارم 
که از آن جمله می توان به انجام پروژه های 
از  با مراکز دانشگاهی  تحقیقاتی مشترک 
کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آلمان، تونس، 

کانادا و ایتالیا اشاره کرد.

حضور استاد دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا، النگ بیچ 
در دانشگاه محقق اردبیلی

النگ  کالیفرنیا،  ایالتی  دانشگاه  استاد 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  در  حضور  با  بیچ 
در  کمومیکانیکال  خصوص«اثرات  در 

الکتروکاتالیز« سخنرانی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
دانشگاه  االصل  ایرانی  استاد  توسل  هادی 
ایالتی کالیفرنیا، النگ بیچ با حضور در جمع 
محقق  دانشگاه  علوم  دانشکده  دانشجویان 
کمومیکانیکال  در خصوص«اثرات  اردبیلی، 

در الکتروکاتالیز« سخنرانی کرد.
مزایای  و  ها  ویژگی  به  اشاره  با  وی 
برخی  گفت:  کالیفرنیا،  ایالتی  های  دانشگاه 
از این دانشگاه صرفا روی مباحث آموزشی 
تحقیقاتی  مباحث  روی  صرفا  نیز  برخی  و 

فعالیت می کنند.
توسل ضمن برشمردن تفاوت های میان 
ایرانی  دانشجویان  از  افزود:  ها،  دانشگاه 
لیسانس  فوق  مقطع  در  تحصیل  برای  که 
و طی دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت در 
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تمایل دارند، استقبال                    

می کنیم.
استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، النگ بیچ 
با اشاره به زمینه تحقیقات خود، خاطرنشان 
به  بنده  تحقیقاتی  زمینه  اصلی  هدف  کرد: 
انرژی  گردد؛ چراکه  می  بر  انرژی  موضوع 
و  دانشمندان  برای  مهمی  بسیار  موضوع 
اندیشمندان است تا روی آن تحقیق داشته 

باشند.
اینکه در دانشگاه ما مرسوم  بیان  با  وی 
سال  از  لیسانس  دانشجویان  که  است 
در  را  خود  تحقیقات  خود،  تحصیل  دوم 
آزمایشگاه های شیمی آغاز می کنند، افزود: 
دانشجویان  برای  خوبی  فرصت  یک  این 

عالقمند به علم شیمی است.
علمی  هیات  عضو  امیری  ماندانا  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن برشمردن 
توسل،  هادی  دکتر  پژوهشی  علمی  رزومه 
حضور اساتیدی همچون وی را در دانشگاه 

محقق اردبیلی مایه امید و افتخار دانست.
گفتنی است در ادامه دکتر هادی توسل 
در  کمومیکانیکال  خصوص«اثرات  در 
تخصصی  مباحث  ارائه  به  الکتروکاتالیز« 

خود پرداخت.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ارائه مشاوره رایگان انتخاب رشته در دانشگاه محقق اردبیلی

سلسله گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی -1

 دکتر شاهدی اصل: تکنولوژی و صنعت از پژوهش شکوفا می شود
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اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  رئیس 
فرهنگی،  های  تکانه  برای  باید  دانشگاه 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه راهکار 

کاهش هزینه ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در نشست با اعضای هیات 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  دانشگاه  علمی 
دانشگاه باید در حوزه های مختلف نقش 
امروز،  جهان  در  زیرا  باشد  داشته  آفرینی 

دانشگاه جامعه محور مطرح است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور 
تصریح کرد: در این شرایط باید هزینه ها را 
بیش از پیش مدیریت کنیم تا بتوانیم از نظر 
مالی با حداکثر صرفه جویی به اندازه خود در 

این زمینه نقش ایفا کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه صرفه جویی در 
تمامی هزینه ها را باید جدی بگیریم، اظهار 
کرد: این چنین می توانیم در کاهش تکانه ها 
و کاهش فشارهای اقتصادی کشور مشارکت 

داشته باشیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
دانشگاه  چهارم  نسل  اکنون  هم  اینکه 
اول  نسل  کرد:  اظهار  است،  مطرح 
که  بودند  محور  آموزش  ها،  دانشگاه 
تنها به مقوله آموزش می پرداختند، نسل 
دوم پژوهش محور بودند و نسل سوم، 
دانشگاه های کارآفرین بودند که تبدیل 
علم به ثروت را دنبال می کردند و االن 
دانشگاه های نسل چهارم در دنیا مطرح 
هستند که جامعه محور بوده که برای رفع 

همه مسائل جامعه، نقش آفرینی می کنند.
وی با اشاره به اینکه امام راحل)ره( در 
اویل انقالب از دانشگاه به عنوان مبدا همه 
با  ادامه داد: امروز  اند،  تحول ها یاد کرده 
گذشت 4 دهه از پیروزی انقالب اسالمی، 
این حرف امام راحل)ره( به کرسی نشسته 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
ارتباط با مراکز علمی موجب توسعه یافتگی 

کشورها می شود.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی در سمپوزیوم توسعه 
اجتماعی استان اردبیل با بیان این مطلب 
افزود: هر کشوری که از مراکز علمی و 
اندیشکده ها فاصله گرفته است به توسعه 

نرسیده اند.
تنگاتنگ  ارتباط  اینکه  بیان  با  وی 
بین مراکز علمی و دستگاه های اجرایی 
شود،  می  متوازن  توسعه  به  منجر 
تصریح کرد: در این راستا در نظر داریم                                                   
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی را به 

سمت حل مشکالت جامعه سوق دهیم.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
محقق اردبیلی در بحث شناساندن نخبگان                      
گام های موثری برداشته است، اضافه کرد: 
شناسایی نخبگان و معرفی آنها به جامعه کار 
ارزشمندی است که باید این کار به صورت 

مستمر انجام شود.
ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
داد: در توسعه استان اردبیل باید از افکار،   
اندیشه ها و علوم اساتید و نخبگان بهره 
بگیریم تا بتوانیم استراتژی توسعه یافتگی 

استان را به صورت علمی تدوین کنیم.
در  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
با  کشورها  توسعه  پیشرفته،  کشورهای 
انجام                                   نخبگان  و  ها  اندیشکده  همراهی 
می شود، افزود: بدون استفاده از نظرات و                                                                           
اندیشه های نخبگان یا توسعه یافتگی انجام 
نمی شود یا مدیریت با هزینه باال خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ارتباط بین دانشگاه 
محقق اردبیلی و دولت محلی در بهترین 

است و دانشگاه جامعه محور دارای چنین 
ویژگی هایی است.

در آخرین  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
دانشگاه  رتبه   ISC اعالمی  بندی  رتبه 
محقق اردبیلی 4۹ بود، اضافه کرد: همه 
اندازه خود  به  نامناسب  رتبه  این  در  ما 
بنابراین باید همه ما برای  سهیم هستیم 

ارتقای این رتبه تالش کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
دور  راه  از  کنترل  با  علمی  کار  اینکه  به 
انجام شدنی نیست، تصریح کرد: باید همه 
همکاران وقت و انرژی خود را برای ارتقای 
علمی دانشگاه صرف کنند تا بتوانیم موفق 

شویم.
وی با اشاره به اینکه امروز رقابت در 
بین دانشگاه های کشور بیشتر شده است، 
افزود: اگر امروز در رتبه بندی ها جایگاه 
مناسبی نداریم، به این معنا نیست که درست 
کار نکرده ایم بلکه دانشگاه های دیگر نسبت 
بیشتری                    شتاب  و  سرعت  ما  دانشگاه  به 

داشته اند.

ارتباط  این  گفت:  دارد،  قرار  وضعیت 
نویدبخش استان پیشرفته در سال های آتی 

است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه این دانشگاه از سال 5۷ فعالیت خود را 
شروع کرده و مولود انقالب اسالمی است، 
افزود: امسال چهلمین سال تاسیس دانشگاه 
محقق اردبیلی است که حدود 1۲ هزار نفر 
دانشجو، حدود 400 نفر عضو هیات علمی 
داشته و در ۶0 رشته دکتری و 100 رشته 

کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: نسل اول دانشگاه ها، آموزش محور 
بودند که تنها به مقوله آموزش می پرداختند، 
نسل دوم پژوهش محور بودند و نسل سوم، 
تبدیل  بودند که  کارآفرین  دانشگاه های 
علم به ثروت را دنبال می کردند و االن                                                                   
دانشگاه های نسل چهارم در دنیا مطرح 

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  رهبری در 
اساتید دانشگاه ها سرمایه های اجتماعی و 
ملی هستند و باید الگوی برای اقشار مختلف 

جامعه باشند.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
حسنی تصریح کرد: نشست اعضای هیات 
به صورت  باید  دانشگاه  علمی و مدیران 
مرتب برگزار شود تا مسائل دانشگاه در آن 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
به  باید نگاه ما  اینکه  به  با اشاره  اردبیل 
کرد:  اضافه  باشد،  بعدی  چند  دانشگاه 
در شان  را  آینده  نسل های  باید  اساتید 
انقالب اسالمی تربیت کرده و خود عامل 

آموزه های دینی باشند.
حسنی ادامه داد: انقالب اسالمی نعمتی 
از طرف خداوند به ما است و باید زمینه 

تمدن حاکمیت اسالمی را فراهم کنیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی رتبه 48 
را در نظام رده بندی سایماگو بین سال های 
۲010 تا سال ۲018 داشته است و باید برای 

ارتقای رتبه های دانشگاه تالش کنیم.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور اضافه کرد: 
دانشگاه هایی که با ما در این نظام رتبه بندی 
رقابت می کنند سرعت بیشتری نسبت به ما 

دارند.
موثر  های  شاخصه  به  اشاره  با  وی 
این  بندی ISC تصریح کرد: در  در رتبه 
آموزش  درصد،   58 پژوهش  بندی  رتبه 
المللی 10 درصد،  بین  ۲8 درصد، وجهه 
تسهیالت و امکانات ۲ درصد و فعالیت های 
درصد   ۲ صنعتی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

تاثیرگذار هستند.
بضاعت پور با اشاره به اینکه دانشگاه ها 
در پارامترهای مختلف باهم رقابت می کنند، 
اضافه کرد: برای ارتقای جایگاه دانشگاه باید 

در همه ابعاد برنامه ریزی و تالش کنیم.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
زمینه  در  باید  داد:  ادامه  اردبیلی  محقق 
افزایش  المللی،  بین  دانشجوی  جذب 
به  نسبت  المللی  بین  دانشجویان  نسبت 
دانشجویان داخلی و افزایش هیات علمی 
بین المللی نسبت به هیات علمی داخلی 

تالش کنیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی اضافه کرد: بهترین فاکتور در ارتقای 
رتبه بندی دانشگاه، توجه کمی و کیفی به 
تولیدات پژوهشی اعم از مقاالت، کتاب و 
طرح های تحقیقاتی کاربردی و بین سازمانی 

است.
یادآور می شود که در ادامه این نشست، 
اعضای هیات علمی دانشگاه به ارائه نظرات 

و پیشنهادات خود پرداختند.

هستند که جامعه محور بوده که برای رفع 
همه مسائل جامعه، نقش آفرینی می کنند.

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: برنامه 
ایم و در  «اردبیل 1400« را تدوین کرده 
نظر داریم توسعه یافتگی استان را در طی 
این برنامه به مطالبه عمومی مردم و نخبگان 

تبدیل کنیم.
دکتر بهمن حسین زاده با بیان اینکه با 
تالش استاندار و رهنمودهای امام جمعه 
اردبیل ۷50 میلیارد تومان برای راه آهن 
اردبیل تامین اعتبار شده است، ادامه داد: راه 
آهن یکی از زیرساخت های استان است 
که طبق برنامه ریزی ها طی سه سال تکمیل 

می شود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد ۲0 هزار 
شغل در سال جزو برنامه های تیم استاندار 
اردبیل است، اضافه کرد: سهم استان اردبیل 

ایجاد ۷ هزار شغل در سال بود اما ما ایجاد 
۲0 هزار شغل در سال را برنامه ریزی کرده 

ایم.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
توسعه منابع استاندار اردبیل زمستان بیدار 
ای  توسعه  های  برنامه  از  دیگر  یکی  را 
استان بیان کرد و افزود: ۲4 طرح و پروژه 
زیرا  ایم  سپرده  مشاور  به  را  گردشگری 
عقیده داریم که بدون مطالعه و احساسی 

تصمیم گیری نکنیم.
دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان 
استان اردبیل و عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی تصریح کرد: باید به تربیت 
نسل جوان کشور اهتمام ویژه ای داشته 

باشیم.
به  را  دینمان  باید  اینکه  بیان  با  وی 
نخبگان و اساتید ادا کنیم، اضافه کرد: باید 
با معرفی چهره ها و نخبگان به نسل جوان، 
از رهنمودها و راهنمایی های آنها به مانند 

چراغ راه استفاده کنیم.
شایقی با اشاره به اینکه فرهنگ و تمدن 
هر سرزمینی مدیون علما و نخبگان است، 
افزود: تکریم نخبگان و بزرگان علم و دانش 

رسالت ما است.
یادآور می شود؛ در این سمپوزیوم 
شفیع شفیعی مدیر کل امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری اردبیل پیام استاندار 
اردبیل را قرائت کرد و از زحمات دکتر 
محمدباقر بهشتی، دکتر محمود عرفانی، 
دکتر حبیب اهلل زنجانی، دکتر سیف اهلل 
سیف اللهی و دکتر محمد زاهدی اصل 
با اهدای لوح و جوایزی تجلیل و مهمانان 
بازدید  دانشگاه  علوم  تاریخ  موزه  از 

کردند.

رئیس دانشگاه در نشست با اعضای هیات علمی: 

دانشگاه باید برای تکانه های جامعه راهکار داشته باشد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در سمپوزیوم توسعه اجتماعی استان اردبیل:

 ارتباط با مراکز علمی موجب توسعه یافتگی کشورها می شود
در جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل مطرح شد:

بررسی راهکارهای
 دانشگاه های استان در جهت 
تحکیم وحدت بین اقوام و فرق 

در استان اردبیل

موضوع راهکارهای دانشگاه های استان در جهت 
اردبیل  استان  در  فرق  و  اقوام  بین  وحدت  تحکیم 
و  فرهنگی  های  فعالیت  هماهنگی  شورای  جلسه  در 
اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی اصل 
رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه های استان اردبیل با بیان اینکه دانشجویان قلب فعال 
جامعه هستند، گفت: دانشگاه های استان باید برای آغاز 

سالتحصیلی جدید آمادگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخش های دانشجویی و فرهنگی 
در دانشگاه ها باید باهم هماهنگ باشند، افزود: قبل از آغاز 
سالتحصیلی نیز باید بحث های رفاهی دانشجویان تقویت 

شود.
فنی اصل با بیان اینکه دانشگاه ها باید در خصوص 
برگزاری تجمعات دانشجویی عالمانه عمل کنند، تصریح 
کرد: همچنین باید با آینده نگری با مسائل برخورد منطقی 

داشته باشیم و از تصمیم های عجوالنه پرهیز کنیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی با 
اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای دانشگاه ها در جهت 
تحکیم وحدت بین اقوام و فرق در استان اردبیل، گفت: در 
همین راستا با توجه به اینکه در حال حاضر اقوام متعدد در 
دانشگاه های استان در حال تحصیل هستند، نیازمند نظرات 

علمی دانشگاهیان هستیم.
فنی اصل با بیان اینکه دانشگاه ها برنامه های وحدت 
بخش خود را برای هفته وحدت ارائه دهند، افزود: این 

برنامه ها باید به وحدت واقعی منجر شود.
ابراهیمی معاون آموزشی و پژوهشی  دکتر مرتضی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل نیز به برگزاری برنامه های هم اندیشی با محوریت 
دانشجویان و نمایشگاه های مرتبط با معرفی اقوام تاکید 
کرد و گفت: در همین راستا باید به معرفی هویت و کارکرد 

فرهنگی خرده فرهنگ ها نیز توجه داشته باشیم.
وی به بررسی نقش اقوام در هویت ملی کشور تاکید و 
تصریح کرد: برگزاری دوره ها و کارگاه های مهارت آموزی، 
ایجاد سایت الکترونیکی برای تبادل نظر دانشجویان، انجام 
اقدامات پیش دستانه بر اساس دغدغه دانشجویان، برگزاری 
اردوهای فرهنگی و تفریحی در قالب ترکیبی نیز می تواند 

در خصوص این موضوع مفید واقع شود.
ابراهیمی به ضرورت دعوت از سخنرانان منتسب به 
اقوام و فرق مختلف در دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: برای 
تصمیم گیران نیز باید نشستی ویژه به منظور گفتمان مشترک 

برگزار شود و نشست ها باید در قالب تبادل نظر باشد.
دکتر فرشاد کیوان بهجو مدیر فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه بحث اصلی وحدت 
بخشی، همان فضای گفتگوی صادقانه و سازنده است، 
گفت: کار فرهنگی را می توان به صورت غیرمستقیم نیز 

انجام داد؛ چراکه ضریب تاثیر آن نیز می تواند بیشتر باشد.
وی با اشاره به هرم سرمایه های اجتماعی، افزود: 
اند  کرده  ثابت  یافته  توسعه  کشورهای  و  دنیا  دین، 
باشد، ولی  مثلثی  باید  که هرم سرمایه های اجتماعی 
واپاشی شده  این هرم دچار  متاسفانه در حال حاضر 

است.
مدیران  و  معاونان  روسا،  ادامه  در  است  ذکر  شایان 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های استان به ارائه نظرات و 

پیشنهادات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

اصغری،  شکراله  دکتر  برهانیان،  جعفر  دکتر  فخیم،  عسگر  آقایان:  جناب 
قاسم قدیری و دکتر بهمن زاهدی 

برای  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما  به  را  وارده  مصیبت 
مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته جناب آقای دکتر اکبر قویدل به سمت مشاور اجرائی رئیس و 
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته در 
صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبریک عرض نموده، موفقیت 

و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر علی اشرف سلطانی طوالرود  در سمت مشاور 
اجرایی رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه نیز تقدیر و تشکر داشته و آرزوی 

توفیقات الهی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی به مدت 10 روز در منطقه 
گلمغان و روستای کنسول کندی در حال 

برگزاریست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
جهادی  اردوی  از  بازدید  در  اردبیلی 
اردبیلی در  دانشگاه محقق  دانشجویان 
اردوهای  گفت:  اردبیل  گلمغان  منطقه 
جهادی همه ساله با حضور دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی و هماهنگی و 
سازماندهی بسیج دانشجویی دانشگاه و 

استان انجام می گیرد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این 
اردوها، افزود: در این اردوها جوانان با 
وضعیت زندگی اقشار مختلف جامعه 
به ویژه اقشار بی بضاعت در روستاها 
آشنا شده و در راستای کاهش آالم و 

مشکالت مردم گام بر می دارند.
حبیبی ادامه داد: همچنین دانشجویان 
با واقعیات و محرومیت های جامعه آشنا 
شده و همت و اراده خودشان را بسیج 
در  خواندن  درس  با  تا  کرد  خواهند 

دانشگاه ها از فرصت ها استفاده کرده 
و توانمندی علمی و مهارتی خودشان 
را افزایش بدهند تا بتوانند بعد از دانش 
آموختگی در راستای حل این مشکالت 

قدم بردارند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
اظهارامیدواری کرد: با گسترش کیفی و 
کمی این اردوها، شاهد گسترش فرهنگ 

کمک به افراد کم بضاعت و کم توان در 
جامعه باشیم.

فنی  عباس  دکتر  است  ذکر  شایان 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  اصل 
دانشگاه نیز در این بازدید حضور داشت. 
همچنین در این بازدید مجیدی مسئول 
سازندگی ناحیه بسیج دانشجویی استان و 
سلطانی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 

محقق اردبیلی در خصوص جزئیات این 
اردو توضیحاتی ارائه نمودند.

جهادی  اردوهای  است  گفتنی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان 
گلمغان  منطقه  در  روز   10 مدت  به 
منظور  به  کندی  کنسول  روستای  و 
محرومیت زدایی از اقشار نیازمند جامعه 

در حال برگزاریست.

برگزاری اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی طی حکمی از سوی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری؛

 انتصاب معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق 

اردبیلی به عنوان دبیر کارگروه 
تخصصی آموزش، پژوهش، 
فناوری و نوآوری و نماینده 

وزیر در استان اردبیل

تحقیقات  علوم،  وزیر  از سوی  طی حکمی 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  فناوری،  و 
محقق اردبیلی به عنوان دبیر کارگروه تخصصی 
آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و نماینده 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان اردبیل 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی 
از سوی دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون پژوهش 
دبیر  عنوان  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و 
و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
نوآوری و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

در استان اردبیل منصوب شد.
دکتر  حکم  از  هایی  بخش  در  است  گفتنی 

بضاعت پور آمده است؛
نامه)اصالحی(  آئین   ۲8 ماده  بند  اساس  بر 
به  استان،  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  اجرایی 
شماره 51551ت/50۹۶1 مورخ ۹4/04/۲4 مصوب 
هیئت محترم وزیران، با عنایت به تعهد، تخصص 
و تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان دبیر کارگروه 
تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و 
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان 

اردبیل منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت 
تحقق و اجرای سیاست ها و برنامه های وزارت 
علوم در حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری و در 
چارچوب اهداف جمهوری اسالمی ایران موفق و 

موید باشید.

و  اطالعات  فناوری  مرکز  مدیر 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ارتباطات 
اتمام عملیات اجرایی فاز یک فیبرنوری 
با اتصال 11 واحد دیگر  این دانشگاه 
شبکه  به  دانشگاه  های  ساختمان  از 
فیبرنوری اصلی دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
خبر  این  اعالم  با  حیدری  امیر  دکتر 
افزود: حجم تبادل داده در فضای وب 
با ایجاد سرویس های جدید در حال 
سبب  مسئله  همین  و  است  افزایش 
در  ارتباطی  های  لینک  تا  است  شده 
شبکه های کامپیوتری به گلوگاه تبادل 

اطالعات تبدیل شوند.
وی افزود: مرکز فناوری اطالعات 
های  لینک  کردن  جایگزین  دانشگاه 
موجود با خطوط فیبرنوری را با اولویت 
باال در دستور کار خود قرار داد و این 
خدمات  کیفیت  اینکه  بر  عالوه  امر 

رسانی حوزه وب را در دانشگاه بهبود 
می بخشد، طرحی آینده نگرانه است تا 
در صورت نیاز به سایر سرویس های 
مبتنی بر وب با حجم تبادل داده باال در 
آینده، شبکه قابلیت پشتیبانی از آنها را 

داشته باشد.
اتمام  با  کرد:  تصریح  حیدری 
عملیات اجرایی فاز یک این طرح به 

طول ۲.5 کیلومتر، خوابگاه های کوثر۲، 
کوثر۳، کوثر5، کوثر۶، کوثر۷، کوثر8، 
شهید رحیمی، شش واحدی محسنی 
مجموعه  های  ساختمان  همچنین  و 
تربیت بدنی پسران، مهمانسرا و مرکز 
دانشگاه  فیبرنوری  شبکه  به  بهداشت 

متصل شدند.
فناوری  مرکز  مدیر  گفته  به 

محقق  دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات 
اردبیلی؛ شبکه کامپیوتری این دانشگاه 
با داشتن بیش از 1۳ هزار کاربر فعال، 
یکی از بزرگترین شبکه های خدمات 
اردبیل  استان  در  وب  حوزه  رسانی 
از  استفاده  با  که  شود  می  محسوب 
نیروی متخصص بومی استان توانسته به 
صورت همزمان در عرصه های تامین 
بر  مبتنی  ارائه سرویس های  اینترنت، 
شبکه، نگهداری شبکه، امنیت و طرح 

های توسعه ای موفق عمل کند.
ما  داد: هدف اصلی  ادامه  حیدری 
روزآمد  و  مدرن  های  سرویس  ارائه 
برای اساتید، کارکنان و دانشجویان است 
و به روز رسانی سرویس اشتراک فایل 
دانشگاه، افزایش پهنای باند اینترنت و 
های  کارگاه  و  ها  دوره  برگزاری  نیز 
و  کارمندان  اساتید،  برای  تخصصی 
دانشجویان دانشگاه در دستور کار این 

مرکز قرار دارد.

مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد:

 اتمام عملیات اجرایی فاز یک فیبرنوری دانشگاه


