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امام خمینی )ره(:
دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، 

شقاوت یک ملت است.

کسب ۵ رتبه برتر 
کشوری توسط 

دانشجویان دانشگاه در 
جشنواره سراسری قرآن 

و عترت دانشجویان

رئیس گروه همکاری های علمی و                      
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 امضای قرارداد همکاری 
مشترک علمی بین 

دانشگاه محقق اردبیلی 
و مرکز سالمت روان و 

)CAMH(اعتیاد کانادا

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

افزایش تولیدات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

 براساس گزارشات پایگاه 
استنادی Scopus و 
Web of Science

سرپرست آزمایشگاه مرکزی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 ارائه خدمات
 آزمایشگاه مرکزی 

دانشگاه محقق اردبیلی 
به خارج از دانشگاه 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
 40 درصد از هزینه امور 
پژوهشی شرکت های 
سودده و بانک ها به 
اجرای طرح های 

کاربردی و پایان نامه ها 
اختصاص می یابد

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد:

 تسهیالت دانشگاه
 محقق اردبیلی برای 
دانشجویان ورودی 

جدید

صفحه7

صفحه10

صفحه2

صفحه2

صفحه2
صفحه6

صفحه4

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 عملیات احداث دو بلوک خوابگاه 
دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی 

آغاز می شود

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
دانشجویی دانشگاه گفت:با تدابیر ریاست 
دانشگاه، ۳ خوابگاه دولتی در حال احداث 
تمامی  آینده  در  وجود  این  با  که  است 
خوابگاه های  پوشش  تحت  دانشجویان 

دولتی قرار خواهند گرفت.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  و 
گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  به تشریح 
خدمات رفاهی، فرهنگی و حمایت های 
مالی قابل  ارائه این معاونت به دانشجویان 

پرداخت.
روابط عمومی دانشگاه: خدمات 

رفاهی قابل  ارائه به دانشجویان را به 
 اختصار توضیح دهید؟

دانشگاه حدود ۲۵  اصل:  فنی  دکتر 
خوابگاه دولتی و خودگردان دارد که به همه 
دانشجویان اعم از دانشجویان تحصیالت 
تعلق  کارشناسی  دانشجویان  و  تکمیلی 
هزینه  از  درصد   ۴۰ حداقل  و  می گیرد 
دانشجویان  به  خودگردان  خوابگاه های 
است  ذکر  به  داده می شود. الزم  تخفیف 
تمامی  گذشته  سال  سه  دو  طول  در 
خوابگاه های برادران و خواهران با صرف 
هزینه بیش از ۳ میلیارد تومان بازسازی و 

رنگ آمیزی شده است.
غذایی  منوهای  درصد   ۹۰ از  بیش 
و  شده  منویی  دو  دانشگاه  غذاخوری 
درصد  افزایش  و  مصرفی  برنج  تغییر  با 
برنج ایرانی کیفیت غذا نسبت به سال های 
به منظور  و  است  پیداکرده  ارتقا  گذشته 
صبحانه  و  شام  وعده  دانشجویان،  رفاه 
گذشته  سال  از  خوابگاه های خودگردان 

در خوابگاه توزیع می  شود. 
دانشگاه دارای ۳ سالن ورزشی مجهز 
)دو سالن ویژه برادران و یک سالن مختص 
خواهران(، یک زمین چمن فوتبال با پیست 

دو و میدانی و یک زمین چمن در داخل 
محوطه اصلی دانشگاه است. همچنین دو 
زمین چمن مصنوعی به زودی در دانشگاه 
افتتاح خواهد شد و در طول سال دوره های 
رشته(   ۱۲ از  )بیش  ورزشی  مختلف 
به صورت رایگان برای خواهران و برادران 

برگزار می گردد.
فعال  بسیار  دانشگاه  بهداشت  مرکز 

طول  )در  پزشک  و  بوده 
)دو  دندان پزشک  روز( و 
با تخفیف  روز در هفته( 
ویژه برای ارائه خدمت به 
دانشجویان حضور دارند. 
دانشگاه  مشاوره  بخش 
مشاور  با حضور ۱۸  نیز 
در بخش های متعدد اعم 
دینی  اخالقی،  درسی،  از 
و غیره در داخل دانشگاه 
خوابگاه های  داخل  و 
مشغول  دانشجویی 
به  رایگان  خدمات  ارائه 

دانشجویان هستند. 
ایجاد بوفه های دانشجویی در تمامی 
خوابگاه ها، راه اندازی خشک شویی در دو 
راه اندازی  نیمه صنعتی،  و  صنعتی  بخش 
مرکز انتشارات و ارائه خدمات کامپیوتری 
بازار دانشگاه،  و بخش های دیگر در فن 
راه اندازی پارکینگ دانشجویی و برگزاری 
نمایشگاه محصوالت دانشجویی از دیگر 
دانشجویان  به  قابل ارائه  رفاهی  خدمات 

هست.

روابط عمومی دانشگاه: این معاونت 
چه حمایت های مالی از دانشجویان

 انجام می دهد؟ 
کاهش  راستای  در  اصل:  فنی  دکتر 
بهبود  و  دانشجویان  زندگی  های  هزینه  
بر  عالوه  دانشگاه  آنان،  رفاهی  وضعیت 
 ۴۰ حدود  خودگردان،  خوابگاه  تجهیز 
درصد اجاره بها و سایر هزینه  های خوابگاه 

خودگردان را به دانشجویان تخفیف داده 
است. امسال نیز اجاره بهای ترمی خوابگاه 
خودگردان بیش از ۷۵۰ هزار تومان است 
که حداقل ۳۰۰ هزار تومان به دانشجویان 

تخفیف داده خواهد شد. 
آماده  نیز  دانشجویی  رفاه  اداره 
واگذاری حدود بیست نوع وام بر اساس 
به  دانشجویان  رفاه  صندوق  ضوابط 
دانشجویان هست. گفتنی است در سال 
گذشته به حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر از 

دانشجویان بیش از ۵۰ میلیارد ریال وام 
از طریق اداره رفاه دانشگاه پرداخت شده 

است.
عالوه بر ارائه تسهیالت از سوی صندوق 
قرض الحسنه  صندوق  دانشجویان،  رفاه 
دانشجویی برای کمک به دانشجویان نیازمند 
با کمک خیرین در دانشگاه راه اندازی شده 
است که در سال گذشته به حدود ۱۰۰۰ 
نفر از دانشجویان نیازمند 
و  بالعوض  مالی  کمک 
وام قرض  الحسنه پرداخت 

کرده است. 
روابط عمومی 

دانشگاه: در خصوص 
مشارکت دانشجویان 

در برنامه های فرهنگی 
و انجمن های علمی 

توضیحاتی ارائه 
فرمایید.

اصل:  فنی  دکتر 
این  در  حاضر  حال  در 
 ۶۰ از  بیش  علمی،  انجمن   ۶۰ معاونت 
و  اسالمی  تشکل   ۵ دانشجویی،  نشریه 
۲۳ کانون فرهنگی با مشارکت دانشجویان 
فعالیت می کنند و بیش از ۱۶ دوره به صورت 
رایگان توسط کانون های فرهنگی و هنری 
برگزار و گواهی های معتبر به دانشجویان 

ارائه می شود.
 روابط عمومی دانشگاه: برنامه های 

آتی این معاونت برای ارائه خدمات 
بهتر به دانشجویان چیست؟ 

ارزشمند  تدابیر  با  دکتر فنی اصل: 
خوابگاه   ۳ دانشگاه،  محترم  ریاست 
با  که  است  احداث  حال  در  دولتی 
دانشجویان  تمامی  آینده  در  وجود  این 
قرار  دولتی  خوابگاه های  پوشش  تحت 
خواهند گرفت. از طرفی به زودی کار 
سال های طوالنی  از  که  استخر  ساخت 
و  می شود  آغاز  است،  برنامه ریزی شده 
کردن  مکانیزه  با  تا  هستیم  تالش  در 
خدمات  غذا  پخت  مراحل  تمامی 
بهتری را در غذاخوری های دانشگاه به 

دانشجویان ارائه دهیم.
 روابط عمومی دانشگاه: به عنوان 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
چه توصیه هایی به دانشجویان 

دارید؟
به  من  توصیه  اصل:  فنی  دکتر 
دانشجویان عزیز این است که دانشجویان 
جایگاه علمی خودشان را خوب بشناسند 
و به هیچ وجه از بحث علمی غفلت نکنند 
که اولین و مهم ترین وظیفه آن هاست و 
در کنار این امر با توجه به استعدادهای 
هنری،  مباحث  به  می توانند  خودشان 
فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
در  توانمند  فردی  به عنوان  و  واردشده 
به  توجه  با  کنند.  پیدا  حضور  جامعه 
اینکه دانشگاه یک محیط دانشجو محور 
در  دانشجویان  همکاری  ازاین رو  است 
نظم  رعایت  از  اعم  مختلف  بخش های 
و انضباط، همکاری در رعایت بهداشت 
یکدیگر  حریم  رعایت  و  خوابگاه ها 
هستند  ضروریات  جزو  خوابگاه ها  در 
از  که  زمانی  دانشجویان  امیدواریم  و 
افرادی  می شوند  فارغ التحصیل  دانشگاه 
ارائه  آماده  و  کامل  توانمندی  با  مفید 
امان  اسالمی  میهن  به  شایسته  خدمات 

باشند.

 تالش دانشگاه محقق اردبیلی 
برای اسکان تمامی دانشجویان در خوابگاه های دولتی

دکتر فنی اصل خبر داد:
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
بلوک  دو  احداث  عملیات  زودی  به 
خوابگاه دانشجویی برادران و خواهران 
با زیربنای تقریبی چهار هزار و ۲۰۰ و 
دانشگاه  مترمربع در  سه هزار و ۲۰۰ 

محقق اردبیلی آغاز می شود.
دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه گفت: به زودی عملیات 
دانشجویی  خوابگاه  بلوک  دو  احداث 
تقریبی  زیربنای  با  برادران و خواهران 
چهار هزار و ۲۰۰ و سه هزار و ۲۰۰ 
مترمربع در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز 

می شود.
وی با بیان اینکه خوابگاه برادران در 
جنب خوابگاه شهید رحیمی و خوابگاه 
خواهران جنب خوابگاه کوثر ۳ احداث 
احداث  مطالعات  افزود:  شد،  خواهد 
خوابگاه برادران به اتمام رسیده است و 
طی هفته جاری به سامانه مناقصات وارد 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تولیدات  افزایش  از  اردبیلی  محقق 
پایگاه  اساس  بر  دانشگاه  این  علمی 
  Web of Science و   Scopus استنادی

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور با اعالم این 
پایگاه  گزارش  اساس  بر  افزود:  خبر 
استنادیScopus ، تولیدات علمی ثبت 
شده دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۲۰۱۸ 
تا ۲۰ سپتامبر، در این پایگاه به ۴۲۲ مدرک 

ارتقا پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: این تعداد مدرک ثبت 
شده در حالی است که هنوز بیشتر از 
سه ماه به پایان سال ۲۰۱۸ میالدی باقی 
مانده و حتی تعداد مدارک سال ۲۰۱۸، 
خواهد  افزایش  نیز  سال  اتمام  از  پس 

یافت.
بضاعت پور تصریح کرد: براساس 
  Web of Science گزارش پایگاه استنادی
دانشگاه  شده  ثبت  علمی  تولیدات  نیز 
 ۲۰ تا   ۲۰۱۸ سال  در  اردبیلی  محقق 
سپتامبر در این پایگاه، رشد ۴/۲ درصدی 

نشان می دهد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: تعداد مدارک ثبت 
سال  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  شده 
۲۰۱۷ جمعاً ۳۳۰ مدرک بوده است که تا 
۲۰ سپتامبر سال ۲۰۱۸ این تعداد به ۳۴۴ 

مدرک افزایش پیدا کرده است.
تعداد  افزایش  از  پور  بضاعت 
ه  نشگا ا د  H i g h l y Ci te d ت  ال مقا
داد  خبر  مورد   ۱۷ به  اردبیلی  محقق 
 Highly مقاله  ۱۷ از  ۹ مقاله  گفت:  و 
کارهای  به  مربوط  شده  cited منتشر 
عضو  حبیبی  عزیز  دکتر  تحقیقاتی 
تیم  و  شیمی  گروه  علمی  هیات 

خواهد شد.حبیبی اضافه کرد: مطالعات 
به روز رسانی خوابگاه  و  نقشه  تغییر 
خواهران نیز در حال انجام است و اواخر 
مهر ماه سالجاری  برای مناقصه آماده 

خواهد شد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 

دانشجویان  از  متشکل  وی  تحقیقاتی 
دکتری  و  ارشد  تکمیلی  تحصیالت 
به  مقاالت  این  از  یکی  که  است 
شکل Hot paper شناخته شده است.

 Highly ۳ مقاله کرد:  اضافه  وی 
کارهای  به  مربوط  شده  cited منتشر 

اینکه احداث این دو بلوک خوابگاهی در 
تاریخ هشتم مرداد ماه سالجاری در جلسه 
هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده 
است، تصریح کرد: برای احداث خوابگاه 
فروش  محل  از  برادران  دانشجویی 
شهری  داخل  فرسوده  خوابگاه های 

تحقیقاتی انجام گرفته در گروه مهندسی 
برگیرنده  در  آن  مورد  که ۲  است  برق 
تیم  و  شایقی  حسین  دکتر  کارهای 
پژوهشی وی است و یک مورد دیگر آن 
مربوط به کار دکتر عادل اکبری مجد و تیم 

تحقیقاتی وی است.

برای  و  دانشگاه  اختصاصی  درآمد  و 
احداث خوابگاه دانشجویی خواهران از 
محل کمک های وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و تسهیالت بانکی تامین اعتبار 

شده است.
دو  این  احداث  اینکه  بیان  با  وی 
از  سال   ۱۰ از  بعد  خوابگاهی  بلوک 
احداث آخرین خوابگاه ها انجام می شود، 
خاطرنشان کرد: امید می رود با تالش 
همکاران طی ۲.۵ سال آینده شاهد بهره 
برداری از این دو بلوک خوابگاهی باشیم.

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر 
ظرفیت خوابگاهی داخل دانشگاه برای 
برادران ۸۷۰ نفر و برای خواهران یک 
هزار نفر می باشد، گفت: با بهره برداری 
از این دو بلوک خوابگاهی این ظرفیت 
برای برادران به یک هزار و ۲۰۰ نفر و 
برای خواهران به یک هزار و ۲۷۰ نفر 

خواهد رسید.

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
از  داد:۲ مورد  ادامه  اردبیلی  محقق 
به  مربوط  مقاالت Highly Cited  شده 
گروه مهندسی مکانیک است که مربوط به 
کارهای دکتر مهدی شاهدی اصل )یک 
مورد( و دکتر هادی غائبی ) یک مورد( از 
اساتید جوان دانشگاه و تیم های تحقیقاتی 

آنها است.
مورد  کرد: ۲  تصریح  پور  بضاعت 
از مقاالت مربوط به کارهای منتشر شده 
توسط دکتر طاهر علیزاده )گروه شیمی( 
و دکتر یاری ) گروه مکانیک( بوده اند که 
در دانشگاه محقق اردبیلی تولید و منتشر 
شده است و یکی از کارهای منتشر شده 
مربوط به اسماعیل خلیفه ) دانشجوی 

دکتری( دانشگاه بوده است.
 Highly وی اظهار کرد: لیست مقاالت
تاریخ  در  Cited و Hot Papers دانشگاه 

ارائه گزارش )۲۰ سپتامبر سال ۲۰۱۸( به 
شرح زیر است: 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 عملیات احداث دو بلوک خوابگاه دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز می شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:
افزایش تولیدات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

Web of Science و Scopus براساس گزارشات پایگاه استنادی 

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 امضای قرارداد همکاری 
مشترک علمی بین دانشگاه 

محقق اردبیلی و مرکز 
سالمت روان و اعتیاد 

)CAMH(کانادا

المللی  بین  و  علمی  های  همکاری  گروه  رئیس 
همکاری  قرارداد  امضای  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مرکز  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  بین  علمی  مشترک 

سالمت روان و اعتیاد کانادا)CAMH( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدتقی 
آل ابراهیم از امضای قرارداد همکاری مشترک علمی 
بین دانشگاه محقق اردبیلی و مرکز سالمت روان و اعتیاد 
کانادا)CAMH( خبر داد و گفت: دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی رشته روانشناسی می توانند برای دوره فرصت 
مطالعاتی یا اجرای پروژه تحقیقاتی به مرکز فوق الذکر 

رفته و بدون پرداخت هزینه به تحقیق مشغول شوند.
وی با بیان اینکه این مرکز در شهر تورنتو کانادا واقع 
شده است، افزود: به این منظور اولین دانشجوی دوره 
دکتری رشته روانشناسی به مرکز CAMH کانادا اعزام 

گردید.
دکتری  دانشجویان  کرد:  تصریح  ابراهیم  آل 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی که عالقمند استفاده از 
این فرصت هستند، می توانند با هماهنگی استاد راهنمای 
خود به گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 

واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند.
المللی  بین  و  علمی  های  همکاری  گروه  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: آدرس سایت 
،)CAMH( اینترنتی مرکز سالمت روان و اعتیاد کانادا
 Www.camh.ca  و  Www.insite.camh.net 

می باشد.
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مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  گفت:  فناوری 
صندوق  آمادگی  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
تخصیص  برای  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه 
اعتبار جهت راه اندازی اتاق و جاده تندرستی در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
مهندس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  رئیس  با  نشست  در  مهر  یزدان  حسن 
پشتکار  و  دغدغه  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
و  دانشجویان  امور  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
چهار  از  گفت:  است،  ارزشمند  رفاهی  خدمات 
مشاوران  و  اساتید  همفکری  با  گذشته  سال 
رفاه  صندوق  برای  راهبردی  شورای  اقتصادی 
تشکیل شده و سند راهبردی برای صندوق تدوین 

و توسط هیات امنا مصوب شد.
وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ 
همه اهداف و برنامه ها بر اساس سند 
برنامه های کوتاه  و  انجام می شود 
مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف 

شده است.
سال  تا  کرد:  تصریح  مهر  یزدان 
۱۳۹۴ اجاره بهای کلیه خوابگاه های 
دانشجویی در سراسر کشور یکسان 
به  بعد  به   ۱۳۹۴ سال  از  ولی  بود، 
ارتقای  و  عدالت  رعایت  منظور 
کردن  هدفمند  و  ها  خوابگاه 
مشخص  شاخص  هفت  خدمات، 
سطح  پنج  به  ها  خوابگاه  و  شد 

تقسیم بندی شدند.
روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر 
دانشجویان  رفاه  صندوق  عمومی 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
با بیان اینکه ۶۵ خوابگاه در سطح ۵ 

وجود داشت که در سال ۱۳۹۵ همه خوابگاه های 
سطح ۵ به سطح ۴و۳ ارتقا پیدا کردند، گفت: سال 
گذشته نیز به دانشگاه های دارای خوابگاه سطح ۳ 

و ۴ اعالم شد تا سطح خود را ارتقا دهند.
ها  غذاخوری  نیز  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
امسال  افزود:  شدند،  بندی  دسته  سطح  سه  در 
مشارکت                 با  نیز  را   ۳ رتبه  های  غذاخوری 

دانشگاه ها ارتقا خواهیم داد.
نامه  تفاهم  امضای  به  اشاره  با  مهر  یزدان 
تحقیقات  علوم،  های  وزارتخانه  میان  همکاری 
و  معدن  صنعت،  و  کشاورزی  جهاد  فناوری،  و 
و  الزم  اقالم  راستا  همین  در  گفت:  تجارت، 
ضروری دانشگاه های برتر طی هفته گذشته تامین 
شد و برای مابقی دانشگاه ها در اسرع وقت تامین 

خواهد شد.
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
اندازی شورای رصد در صندوق  با اشاره به راه 
راه  ضرورت  و  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه 
طی  ما  افزود:  ها،  دانشگاه  در  شورا  این  اندازی 
چهار سال گذشته دو میلیارد و چهارصد میلیون 
اردبیلی کمک کردیم و  تومان به دانشگاه محقق 
امسال نیز تاکنون حدود ۲۲۰ میلیون تومان به این 

دانشگاه پرداختی داشتیم.
با  تندرستی  اتاق  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
هدف باال بردن نشاط دانشجویی در خوابگاه های 

برادران، گفت: اگر در خوابگاه ها فضایی حداقل 
۷۰ متری در اختیار ما قرار گیرد، برای تجهیز این 
اختصاص خواهیم  اعتبار  تومان  میلیون   ۴۰ اتاق 

داد.
های  خوابگاه  برای  کرد:  اضافه  مهر  یزدان 
در  را  تندرستی  جاده  نیز  خواهران  دانشجویی 
برنامه داریم که در این خصوص نیز در صورت 
اعالم دانشگاه، کمک های الزم انجام خواهد شد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
نظر  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  نیز 
میزان پاسخگویی به درخواست متقاضیان خوابگاه 
وضعیت مناسبی ندارد، گفت: در حال حاضر برای 
اختصاصی  درآمد  محل  از  ها  خوابگاه  تعمیرات 
دانشگاه اعتبار در نظر گرفته شده است که امیدواریم 
دانشجویان  رفاه  صندوق  سوی  از  الزم  اعتبارات 

اختصاص یابد.
 وی با اشاره به دیدار خود و استاندار اردبیل 
با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون اداری، 
رفاه  صندوق  رئیس  و  منابع  مدیریت  و  مالی 
این دیدارها وزیر  افزود: در  دانشجویان وزارت، 
محترم علوم برای احداث دو خوابگاه دانشجویی 

برای دانشگاه محقق اردبیلی قول مساعد دادند.
آزاد  رستوران  اندازی  راه  به  اشاره  با  حبیبی 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  در  سالجاری  مهرماه  از 
اظهارامیدواری کرد: حضور مهندس یزدان مهر در 
دانشگاه نقطه عطفی در خصوص بهبود وضعیت 

خوابگاهی و غذاخوری دانشگاه باشد.
خوابگاه  احداث  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
دانشجویی را از اولویت های اصلی دانشگاه محقق اردبیلی 
خوابگاه  سالجاری  تابستان  عنوان کرد و گفت: در 
شماره یک برادران به صورت کامل مورد تعمیرات 
قرار گرفته و خوابگاه شهید رحیمی نیز مورد رنگ 

آمیزی کامل قرار گرفته است.
رفاه  صندوق  علمی  ریزی  برنامه  وی 
افزود:  و  دانست  ارزشمند  بسیار  را  دانشجویان 
مجتمع  در  خواهران  سواری  دوچرخه  رینگ 
خوابگاهی کوثر از محل اعتبارات محوطه سازی 

در دستور کار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
گفت:  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
فعالیت های شروع شده وزارت علوم در  تبلور 

دانشگاه ها موجب ایجاد امید می شود.
دانشجویی  امور  مدیر  گلی  اسماعیل  دکتر   
متوسط  اینکه  بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
واگذاری خوابگاه در دانشگاه محقق اردبیلی ۵۰ 
درصد متقاضیان است، افزود: با این حساب از سه 
هزار و ۶۰۰ نفر متقاضی خوابگاه، به حدود یک 
نفر در خوابگاه های دولتی اسکان  هزار و ۸۰۰ 

داده می شود.
دانشجویی  خوابگاه  سرانه  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به میزان استاندارد 
متقاضیان  امسال  گفت:  است،  پایین  بسیار  آن 
خواهران  و  برادران  دولتی  خوابگاه  از  استفاده 

حدود دو برابر شده است.
گلی با بیان اینکه در خصوص رستوران آزاد 
بحث تاسیسات و امور زیربنایی توسط دانشگاه و 

مابقی تجهیزات روبنایی توسط بخش خصوصی 
انجام گرفته است، افزود: این رستوران از اول مهر 
به  آغاز  با  که  کرد  خواهد  آغاز  را  خود  فعالیت 
کار این رستوران، باری از سلف مرکزی دانشگاه 

کاهش خواهد یافت.
محقق  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر 
اردبیلی با بیان اینکه محوطه مجتمع خوابگاهی 
زمین  ایجاد  برای  آماده  و  شده  تسطیح  کوثر 
چهار  طول  در  گفت:  است،  مصنوعی  چمن 
دولتی  های  خوابگاه  درصد   ۷۵ اخیر  سال 
و  نوسازی  بازسازی،  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

رنگ آمیزی شده است.
وی با بیان اینکه امسال برای تعمیرات خوابگاه 
مکمل  و  رحیمی  شهید  برادران،  یک  شماره 
شده  هزینه  تومان  میلیون   ۹۰۰ حدود  تاسیسات 
است، افزود: بخشی از هزینه خوابگاه شماره یک 
دانشگاه  حساب  به  رفاه  صندوق  توسط  برادران 
واریز شده و امیدواریم صندوق رفاه در خصوص 

مابقی هزینه ها نیز عنایت ویژه داشته باشد.
 گفتنی است در ادامه مدیر حوزه ریاست و 
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  عمومی  روابط 
علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونان اداری، 
مالی و مدیریت منابع و فرهنگی و دانشجویی و 
آزاد،  رستوران  از  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر 
محوطه خوابگاه کوثر و خوابگاه های در دست 

تعمیر برادران دانشگاه بازدید کردند.

سرپرست مدیریت فناوری اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 VPN راه اندازی سرویس 
برای دسترسی به پایگاه های 

علمی الکترونیکی از خارج 
دانشگاه

و  اطالعات  فناوری  مدیریت  سرپرست 
ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی از راه اندازی 
های  پایگاه  به  دسترسی  برای   VPN سرویس

علمی الکترونیکی از خارج دانشگاه خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خدمات  از  برخی  گفت:  جمالی  شهرام 
های  بخش  توسط  شده  ارائه  الکترونیکی 
قابل  دانشگاه  داخل  در  تنها  دانشگاه  مختلف 
دسترس بوده است که الزم است امکان استفاده 

از خارج دانشگاه نیز فراهم شود.
وی افزود: از جمله مهمترین این خدمات 
می توان به پایگاه های علمی الکترونیکی اشاره 
کرد که با صرف هزینه زیاد برای استفاده اساتید 

و دانشجویان فراهم شده است.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  جمالی 
ساعات  در  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
مشغول  نیز  دانشگاه  از  خارج  و  غیراداری 
به  دسترسی  جهت  هستند،  پژوهش  و  مطالعه 
فناوری  مدیریت  اطالعاتی،  های  پایگاه  این 
 VPN اطالعات و ارتباطات دانشگاه سرویس
دانشگاه  خارج  از  دسترسی  برای  را  جدیدی 

راه اندازی نموده است.
و  اطالعات  فناوری  مدیریت  سرپرست 
خاطرنشان  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ارتباطات 
جای  هر  در  توانند  می  محترم  همکاران  کرد: 
طریق  از  دارند  دسترسی  اینترنت  به  که  دنیا 
دانشگاه  سرورهای  به  جدید   VPN سرویس 
الکترونیکی  خدمات  تمامی  از  و  شده  متصل 
که در داخل دانشگاه به آنها دسترسی داشتند 

بهره مند شود.
سبب  سرویس  این  اندازی  راه  گفت:  وی 
رسانی،  خدمات  افزایش  ضمن  تا  می شود 
اشتراک  برای  مجدد  هزینه  صرف  به  نیازی 

پایگاه های اطالعاتی نباشد.
سرور  آدرس  کرد:  خاطرنشان  جمالی 
نام  و   uma.ac.ir.acct2 دانشگاه    VPN
و  کاربری  نام  همان  آن  عبور  کلمه  و  کاربری 
باشد.  می  دانشگاه  داخل    VPN عبور  کلمه 
نیاز  صورت  در  توانند  می  همکاران  همچنین 
http://uma.ac.ir/ آدرس راهنمایی به  به 

 pdf .2 _files/itcenter/files/vpn
مراجعه نمایید.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:

آمادگی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جهت راه اندازی اتاق
 و جاده تندرستی در دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره دانشگاه:

تایید نهایی و ارسال
 دو مورد کرسی ترویجی 

اعضای هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی

رئیس دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد 
و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی از تایید نهایی و 
ارسال دو مورد کرسی ترویجی اعضای هیات علمی 
این دانشگاه از طرف هیات حمایت از کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقالب 

فرهنگی خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
افزود: کرسی  این خبر  با اعالم  اسماعیل صدری 
ترویجی دکتر بهروز افخمی عضو هیات علمی گروه 
آموزشی باستان شناسی با عنوان »هژمونی نمادین و 
منازعه دارایی های فرهنگی« و کرسی ترویجی دکتر 
اسماعیل جهانی دولت آباد عضو هیأت علمی گروه 
آموزشی تاریخ و جامعه شناسی با عنوان »طراحی 
مدِل ارزیابی و بهبود عملکرد طرح های شهری« از 
طرف هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنگی به تایید 

نهایی رسیده است.

تجدید میثاق دانشگاهیان 
با شهدا به مناسبت 

گرامیداشت هفته دولت

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام این دانشگاه 

تجدید میثاق کردند.
رئیس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم با بیان اینکه 
همه ما مدیون شهدا هستیم، تصریح کرد: باید راه 
شهدا را ادامه دهیم و امروز باید وظائف خود را 
به نحو احسن انجام دهیم تا شرمنده خون شهدا 

نباشیم.
دکتر عزیز حبیبی با اشاره به جنگ اقتصادی 
تحمیلی به کشور توسط دشمنان نظام و انقالب 
ادامه داد: باید در محیط کاری خود بیش از پیش 
با الگوگیری از ایثارگری ها و فداکاری های شهدا 
در زمینه کاهش هزینه ها، حذف هزینه های زائد و 

صرفه جویی بهینه تالش کنیم.
تقویت  راستای  در  باید  کرد:  اضافه  وی 
جایگاه دانشگاه برنامه ریزی و تالش کنیم زیرا 
دانشجویان امروز ادامه دهنده راه شهدا هستند و 
را  الزم  توانمندی  و  مهارت  دانش،  آنها  به  باید 

هدیه دهیم.
دانشگاهیان  مراسم  پایان  در  شود  می  یادآور 
با قرائت فرازی از زیارت شهدا و فاتحه با شهدا 

تجدید میثاق کردند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی تسهیالت دانشگاه 
ورودی  دانشجویان  برای  اردبیلی  محقق 

جدید را تشریح کرد.
دکتر ترحم مصری در گفتگو با روابط 
محقق  دانشگاه  اقدامات  دانشگاه،  عمومی 
اردبیلی در خصوص ثبت نام از دانشجویان 
ورودی جدید و تسهیالت و حمایت های 
این دانشگاه از دانشجویان مقاطع مختلف 

تحصیلی را تشریح کرد.
روابط عمومی دانشگاه: برنامه معاونت 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
برای ثبت نام از دانشجویان ورودی 

جدید چیست؟
دکتر مصری: بعد از اعالم نتایج کنکور 
مقاطع مختلف، بسته کامل حاوی اطالعات 
ها،  فرم  شامل  مختلف  مقاطع  نامی  ثبت 
آئین نامه ها، فلوچارت، کروکی دانشگاه، 
راهنمای ثبت نام، تقویم ثبت نامی و غیره در 
پورتال معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس 
بارگذاری   www.uma.ac.ir/edu
ثبت  تقویم  اساس  بر  دانشجویان  و  شده 
نامی ارائه شده، اقدام به ثبت نام اینترنتی و 
آپلود کردن اطالعات و مدارک مورد نیاز 
در سامانه اینترنتی ثبت نام می نمایند. سپس 
در ایام از قبل تعیین شده و به تفکیک رشته 
و مقطع تحصیلی در دانشگاه حضور پیدا 
می کنند تا تحویل اصل مدارک و ثبت نام 

حضوری از آنان صورت پذیرد.
امسال جهت رفاه حال پذیرفته شدگان 
عزیز و خانواده های محترم و ممانعت از 
عزیزان  این  سردرگمی  و  جهت  بی  تردد 
در محیط دانشگاه، بخش عمومی ثبت نام 
از پذیرفته شدگان مقاطع مختلف که شامل 
صدور کارت دانشجویی، خوابگاه، خدمات 
صورت  به  گردد،  می  غیره  و  پلیس+۱۰ 
بدنی  تربیت  سالن  محل  در  و  مجتمع 
دانشگاه انجام می پذیرد؛ بدین ترتیب که 
مراجعین در ابتدا و طبق برنامه از پیش اعالم 
شده به دانشکده مربوطه مراجعه کرده و بعد 
از تحویل مدارک مستقیما به سالن تربیت 
بدنی مراجعه می نمایند تا فرآیند ثبت نام 
حال  رفاه  جهت  همچنین  گردد.  تکمیل 
بیشتر دانشجویان عزیز، خدمات کافی نت و 
کپی در محل سالن تربیت بدنی مستقر شده 
است که از تردد بی جهت آنان در سطح 

شهر ممانعت به عمل آید.

و  کارکنان  مسئوالن،  حضور  با 
در  گذاری  طشت  مراسم  دانشجویان 
مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مقام  نمایندگی  نهاد  فرهنگی  معاون 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل گفت: امام حسین)ع( در عاشورا، 

زیبایی های اسالم را نشان داد.
المسلمین  و  االسالم  حجت 
امام                           اینکه  بیان  با  نسب  علی  حمید 
حسین )ع( فقه شیعه را بیان کرد، افزود: 
با وجود اینکه یزیدیان امام حسین )ع( 
انکار                       را  می شناختند اما حضرت را 
می کردند به همین دلیل حضرت مجبور 

شد در عاشورا خود را معرفی کند.

 روابط عمومی دانشگاه: تسهیالت 
دانشگاه برای دانش آموزان ممتاز 

کنکور سراسری در مقاطع 
مختلف چیست؟

جذب  راستای  در  مصری:  دکتر 
داوطلبین ممتاز آزمون های سراسری اخیرا 
تحصیالت  و  آموزشی  مجموعه  ابتکار  با 
تکمیلی دانشگاه آئین نامه ای جهت جذب 
کارشناسی  کنکورهای  ممتاز  دانشجویان 
ارشد و دکتری تصویب و برای اجرا ابالغ 
پرداخت  شامل  نامه  آئین  این  است.  شده 
مقرری ثابت ماهانه به مبلغ ۳ و ۵ میلیون ریال 
به ترتیب برای دانشجویان ارشد و دکتری)به 
سراسری  کنکور  در  آنان  رتبه  که  شرطی 
از ۱۵ درصد ظرفیت کل پذیرفته شدگان 
دوره روزانه در آن رشته و مقطع پایین تر 
باشد(، اعطای رایگان خوابگاه دانشجویی)به 
سراسری  کنکور  در  آنان  رتبه  که  شرطی 
از ۲۵ درصد ظرفیت کل پذیرفته شدگان 
دوره روزانه در آن رشته و مقطع پایین تر 
باشد( و اولویت دادن به دانشجویان دکتری 
پذیرفته شده جهت استفاده از فرصت های 
مطالعاتی خارج از کشور می باشد. همچنین 
برنامه هایی برای جذب دانشجویان نخبه 
کارشناسی در دست اقدام داریم که به موقع 

اطالع رسانی خواهد شد.
 روابط عمومی دانشگاه: تسهیالت 
دانشگاه برای دانشجویان ممتاز 

مقاطع مختلف تحصیلی و حمایت از 
دانشجویان استعدادهای درخشان به 

چه صورت است؟
انتخاب  و  شناسایی  مصری:  دکتر 
دانشجویانی که مشمول استفاده از آئین نامه  ها  

وی با بیان اینکه امام حسین )ع( 
در آن شرایط خاص زیبایی های اسالم 
را به همه نشان داد، تصریح کرد: امام 
هدایت،  چراغ  عنوان  به  )ع(  حسین 

و دستورالعمل  های مربوط به استعدادهای 
درخشان می باشند، براساس معدل کل در 
تمام مقاطع تحصیلی)کارشناسی، کارشناسی 
های  درخواست  بررسی  دکتری(،  و  ارشد 
پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی 
هم  درصد   ۱۵ بین  از  دانشجویان  ارشد 
براساس  آنان  انتخاب  و  رشته  هم  ورودی 
وزارت  درخشان  استعدادهای  نامه  آئین 
پذیرش  های  درخواست  بررسی  علوم، 
بدون آزمون در مقطع دکتری با اعالم آگهی 
پذیرش بدون آزمون و انتخاب آنان براساس 
امتیاز مقاله آئین نامه استعدادهای درخشان 
دانشجویان  به  گواهی  ارائه  علوم،  وزارت 
درخشان  استعدادهای  آموختگان  دانش  و 
دانشگاه به دانشگاهها و سازمان ها و غیره، 
ارائه کارت شناسایی استعدادهای درخشان به 
دانشجویان استعدادهای درخشان، برگزاری 
کالس  های تقویتی در زمینه  های آموزش و 
مکالمه زبان انگلیسی ، آموزش تافل، آمادگی 
آزمون های مختلف ملی و بین المللی زبان 
با  مطابق  و  ضرورت  حسب  بر  انگلیسی 
درخواست دانشجویان مذکور،  تأیید معرفی 
نامه دانشجویان دارای استعدادهای درخشان 
به صندوق رفاه دانشگاه برای دریافت وام 
تحصیلی، حمایت از طرح  های پژوهشی و 
تحقیقاتی و مقاله ارائه شده توسط دانشجویان 
مذکور، انجام و اجرای آئین نامه  تحصیل 
به  اعزام  تحصیلی،  رشته  دو  در  همزمان 
کشوری،  و  ای  منطقه  علمی  المپیادهای 
برگزاری کارگاه های آموزشی و اردوهای 
فرهنگی و تفریحی برای دانشجویان ممتاز و 
استعداد درخشان، حمایت و پشتیبانی جهت 
شرکت درکنفرانس  های علمی و پژوهشی 

خط اسالم را آشکار کرد و نشان داد 
که دروغ، مکر، حیله، عوام فریبی و 
تبعیض در اسالم ناب محمدی وجود 

ندارد.

ملی و بین المللی، اهدای لوح تقدیر و جوایز 
نقدی و غیر نقدی به دانشجویان ممتاز و 
استعداد درخشان و برگزیدگان المپیادهای 
ملی  بنیاد  با  همکاری  و  مشارکت  علمی، 
نخبگان استان اردبیل و تهران در ارزیابی از 
دانشجویان صاحب استعداد درخشان این 
دانشگاه در مقاطع مختلف برای اخذ انواع 
جایزه تحصیلی )آموزشی، پژوهشی، فناوری 

و فرهنگی(.
 روابط عمومی دانشگاه: برنامه شما 
برای استفاده دانشجویان مقاطع 
مختلف تحصیلی از فرصت های 

مطالعاتی داخل و خارج از 
کشور چیست؟

دکتر مصری: یکی از مهم ترین اهداف 
این معاونت ارتقای کیفیت دوره های دکتری 
دانشگاه و افزایش پویایی این دوره ها با توسعه 
ارتباطات علمی با دانشگاه های معتبر داخل 
و خارج از کشور است که در این خصوص 
تاکنون این معاونت برای تمام دانشجویان 
دکتری که درخواست فرصت مطالعاتی داده 
اند اقدام کرده است و از شروع سال ۱۳۹۷ 
با وجود محدودیت سهمیه، برای متقاضیان 
حائز شرایط دانشجوی دکتری برای گذراندن 
آلمان،  کشورهای  در  مطالعاتی  فرصت 
فرانسه، کانادا، فنالند، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، 
استرالیا و دانمارک و نیز دانشجویان متقاضی 
فرصت  گذراندن  برای  مطالعاتی  فرصت 
مطالعاتی در دانشگاه های معتبر داخل کشور 
اقدام شده یا به وزارت علوم معرفی شده 
از  دانشجو  نفر  یک  پذیرش  برای  و  اند 
گذراندن  برای  کشور  داخل  دانشگاه های 
فرصت مطالعاتی در دانشگاه محقق اردبیلی 

نیز اقدام شده است.
روابط عمومی دانشگاه: توصیه هایی 
که برای دانشجویان ورودی جدید 
در مقاطع مختلف تحصیلی دارید؟

تا  گردد  می  توصیه  مصری:  دکتر 
دانشجویان عزیز مقاطع مختلف آئین نامه های 
آموزشی مرتبط با مقطع تحصیلی خود را که 
در وب سایت معاونت آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه موجود می باشد، دانلود کرده 
و به دقت مطالعه فرمایند تا از بروز هرگونه 
تحصیل  دوران  طول  در  آموزشی  مشکل 
آنان ممانعت به عمل آید. همچنین توصیه                                                         
می شود قوانین و مقررات مربوط به نظام 

وظیفه عمومی را دقیقا مطالعه  نمایند.

علی نسب با بیان اینکه نماز ستون 
دین اسالم است، اظهار کرد: باید در همه 
شرایط نماز را اقامه کرد و به خدا متکی 

بود.
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  معظم رهبری در 
اردبیل ادامه داد: عاشورا فرصتی فراهم 
ناب  اسالم  )ع(  حسین  امام  تا  کرد 
محمدی را معرفی و امر به معروف و 

نهی از منکر را احیا کرد.
وی با اشاره به اینکه امام حسین )ع( 
سفینه نجات است، اضافه کرد: حتما هر 
فردی مشکالت، گرفتاری ها و بیماری 
روحی و روانی داشته است که با توسل 
به امام حسین)ع( و پیام هایش می توانیم 

خود را نجات دهیم.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد:

 تسهیالت دانشگاه محقق اردبیلی برای دانشجویان ورودی جدید

مراسم طشت گذاری در مسجد دانشگاه برگزار شد
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم تجلیل از 
خانواده شهید محرمی:

 خانواده های شهدا و 
ایثارگران در خط مقدم دفاع 

از نظام و انقالب هستند
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: خانواده های 
شهدا و ایثارگران در خط مقدم دفاع از نظام و انقالب 

هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در مراسم تقدیر از فرزند شهید توحید محرمی به مناسبت 
هفته دولت با بیان این مطلب افزود: خانواده های شهدا 
و ایثارگران در زمان هشت سال دفاع مقدس، از جان 
عزیزترین های خود گذشتند تا نگذارند لطمه ای به نظام 
و انقالب اسالمی بخورد بنابراین انتظار می رود که این 
خانواده ها در هر زمان و مکانی در خط مقدم دفاع از نظام 

و انقالب باشند.
وی با اشاره به اینکه خانواده شهدا و ایثارگران برای 
نظام و انقالب هزینه داده اند، تصریح کرد: باید همه ما در 
کنار هم راه شهدا را ادامه داده و پشتوانه کشور در شرایط 

مختلف باشیم.
حبیبی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی استکبار 
جهانی به کشور ادامه داد: در چنین شرایطی باید همه 
اختالف نظرها را کنار گذاشته و در حفظ و حراست 
کشور کوشا باشیم تا اجازه ندهیم جنگ اقتصادی تحمیلی 

خدشه ای به کشور وارد کند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: عده ای به 
غلط تصور می کنند که خانواده های شهدا و ایثارگران 
شاغل در ادارات و دستگاه های دولتی و عمومی از 
اما در دانشگاه  پایینی برخوردار هستند  سطح علمی 
محقق اردبیلی شاهد درخشش علمی و پژوهشی اعضای 

خانواده های شهدا و ایثارگران هستیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با 
بیان اینکه شهدا و ایثارگران سرمایه و قهرمان ملی هستند، 
گفت: وظیفه ما تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران و 

ارائه خدمات قانونی به آنها است.
یاسر شاهی با اشاره به اینکه خدمات دانشگاه به 
خانواده های شهدا و ایثارگران متفاوت از خدمات دیگر 
ادارات است، اضافه کرد: امام راحل و مقام معظم رهبری 
در مورد مسائل آموزشی خانواده های شهدا و ایثارگران 

تاکید ویژه ای داشته اند.
وی با بیان اینکه در راستای تاکیدات امام راحل و 
مقام معظم رهبری برای ارائه خدمات بهتر آموزشی به 
خانواده های شهدا و ایثارگران در آموزش و پرورش و 
دانشگاه ها اداره شاهد و ایثارگران راه اندازی شده است، 
افزود: از طریق این ادارات مسائل مربوط به خانواده های 
شهدا و ایثارگران را در چارچوب های قانونی پیگیری 

می کنیم تا خدمات به نحو احسن ارائه شود.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل 
تشریح کرد: ارائه خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران در 

دانشگاه محقق اردبیلی رضایت بخش است.
رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه ۵۸ نفر از کارمندان و اعضای 
و  شهدا  های  خانواده  از  دانشگاه  این  علمی  هیات 
ایثارگران هستند، تصریح کرد: حدود ۲۵۰ نفر دانشجو از 
اعضای خانواده های شهدا و ایثارگران در مقاطع مختلف 

در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول تحصیل هستند.
از                                                                                     دانشجویان  تمام  اینکه  بیان  با  یحیوی  طاهر 
خانواده های شهدا در خوابگاه دولتی مستقر شده اند، 
اضافه کرد: میانگین معدل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
خانواده های شهدا و ایثارگران بیشتر از دانشجویان دیگر 

دانشگاه است.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از تجهیز 
آزمایشگاه های این دانشکده خبر داد و 
افزود: برای راه اندازی رشته زنبورداری 

تالش می کنیم.
دکتر اردوان قربانی در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه، تالش برای 
ایجاد فضای تعامل، همدلی، آرامش 
و توسعه همکاری با استناد به قوانین 
تبیین  و  بررسی  ها،  نامه  آیین  و 
شناسایی  بر  تأکید  با  موجود  وضع 
محدودیت ها و پتانسیل ها و بررسی 
و ارائه برنامه های راهبردی در زمینه 
به  را  دانشگاه  توسعه  های  شاخص 
دانشکده  کلی  های  سیاست  عنوان 
کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از حمایت های 
با  رئیس، معاونان و مدیران دانشگاه، 
اقدامات صورت گرفته طی  به  اشاره 
دانشکده،  این  در  گذشته  ماه  چهار 
تجهیزاتی  اعتبار  تخصیص  افزود: 
که  دانشکده  به  ریال  میلیاد  شش 
دو سال  اعتبار  از  بیشتر  مقایسه،  در 
که   ۱۳۹۵ های  سال  یعنی  گذشته 
که  و ۱۳۹۶  تومان  میلیون  برابر۱۶۰ 
است.  بوده  تومان  میلیون  برابر ۴۰۵ 
آموزشی  های  گروه  بین  مبلغ  این 
دانشکده تقسیم و گروه ها در حال 
خود  نیاز  مورد  های  دستگاه  خرید 

می باشند.
قربانی از تخصیص اعتبار ۲۰ میلیارد 
ریالی به آزمایشگاه مرکزی که بخشی از 
آن با توجه به درخواست ها و نیازهای 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مانند 
مرکز محاسبات و دستگاه  های دیگر در 
حال هزینه شدن می باشد خبر داد و 
اضافه کرد: اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال نیز 
برای تجهیزات دوربین مزرعه بابالن، 
گلخانه ها، مرغداری، گوسفنداری و 
ساختمان لبنیات تخصیص یافته که با 
نظارت و هماهنگی مدیریت حراست 

دانشگاه در حال انجام است.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
ساختمان  اولویت  به  توجه  با  کرد: 
شماره ۲ دانشکده که قرار بر تعمیر آن 
بوده، با موافقت اولیه معاون محترم وزیر 
و تاکید بر تامین آن از اعتبارات استانی، 
دانشگاه  محترم  ریاست  مساعدت  با 
اعتبار مورد نیاز تقریبا تامین شده است. 
کارهای اولیه و چگونگی تعمیرات و 
اعتبار مورد نیاز تقریبا در اواخر تیرماه 
با توجه به محدودیت  نهایی شد که 
زمانی، تعمیرات اساسی به سال ۱۳۹۸ 

موکول شده است.
قربانی خاطرنشان کرد: در عین حال 
بخشی از کار هم در راستای بهینه سازی 
ساختمان های شماره ۲ و ۳ دانشکده، 
فرایند تعویض پنجره ها برای سالجاری 

و  مالی  اداری،  معاونت  برنامه  در 
مدیریت منابع دانشگاه قرار دارد که امید 
می رود در یک یا دو ماه آینده بتوانند 
نسبت به اجرای آن اقدام الزم را داشته 
باشند. همچنین با اتمام ساختمان در 
حال احداث دانشکده و راه اندازی آن 
با توجه به تامین اعتبار آن، امیدواریم 
با  ارتباط  در  توجهی  قابل  گشایش 
فضاهای آموزشی و پژوهشی و اتاق 
اساتید که در حال حاضر به شدت در 

مضیقه هستیم صورت پذیرد.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
توسعه  دانشگاه،  توسعه  الزامات  از 
سطوح  در  مجموعه  انسانی  منابع 
انسانی  منابع  لذا  می باشد،  مختلف 
مشارکت  و  همدلی  باید  مجموعه 
همراه  و  کنند  احساس  را  توسعه  در 
شوند. توسعه منابع انسانی در دانشگاه 
به منزله همراهی و همدلی همکاران و 
دانشجویان برای تالش برای رسیدن به 
یک هدف و آینده مشترک می باشد. در 
همین راستا در ترم جاری سه نفر از 
همکاران جدید دکتر رقیه جهدی در 
گروه جنگلداری، دکتر اصغر استاجی 
در گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای 
سبز و دکتر علی روشنیان فرد در گروه 
مکانیک بیوسیستم به جمع ما خواهند 

پیوست.
کمبود  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
دانشکده،  مصوب  چارت  و  کارمند 
محترم  ریاست  حمایت  با  امیدواریم 
ارتقای کمی و کیفی  بتوانیم  دانشگاه 
قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم. 
قربانی از برنامه ریزی برای هر چه 
برگزارکردن سیزدهمین همایش  بهتر 
همایش  سومین  و  آبخیزداری  ملی 
صیانت از طبیعت در ۱۰ و ۱۱ مهرماه 
خبر داد و افزود: برگزاری دو همایش 
بین المللی برای سال ۱۳۹۸ در شورای 

پژوهشی دانشگاه مصوب شده است.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از تالش 
فرهنگی  های  فعالیت  ارتقای  برای 
توسط  سالیانه  برنامه  که  دانشکده 
مسئول امور فرهنگی دانشکده تدوین 

برای  افزود:  و  داد  خبر  است،  شده 
ارتقای فعالیت های انجمن های علمی 
برنامه های مشخص شده توسط  که 
انجمن ها نهایی شده نیز امیدواریم با 
تخصیص اعتبار الزم بتوانیم برنامه های 

پیشنهادی را هر چه بهتر برگزار کنیم.
سایت  توسعه  طرح  تهیه  از  وی 
ارتقای  برای  دانشکده  کامپیوتری 
گفت:  و  داد  خبر  دانشکده  وبومتری 
آالت  ماشین  و  ها  دستگاه   شناسایی 
نیازمند به تعمیر نیز حدود ۸۳ مورد 
شناسایی و مراحل تعمیر آنها در پروسه 

اجرا قرار گرفته است.
قربانی ادامه داد: بسیاری از دستگاه  های 
کوچک تعمیر شده و دستگاه  های بزرگ 
به طور مثال کجلدال با اعتبار حدود  ۳۰ 
میلیون ریال تعمیر شده و قرارداد تعمیر 
دستگاه اتومیک ابزربشن نیز در حال نهایی 

شدن است.
و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از 
پیگیری و ساماندهی مزرعه آموزشی و 
پژوهشی بابالن شامل تعمیر و اصالح 
سیم خاردار مزرعه، سیم توری برای 
سایبان  پرندگان،  ورود  از  جلوگیری 
تعمیر  کشاورزی،  ادوات  و  لوازم 
تراکتور، ساماندهی موتورخانه قدیمی 
و حمل موتور قدیمی به هانگار جهت 
استفاده در بخش آموزش و پژوهش، 
محوطه سازی، تبدیل برق سه فاز از 
۱۳ آمپر  به ۶۵ آمپر خبر داد و گفت: 
فرعی  مسیر  آسفالت  برای  پیگیری 
مزرعه تا درب ورودی نیز در برنامه آتی 
و در حال پیگیری است. همچنین در 
کنار آن پیگیری کارهای مزرعه سامیان 
شامل آزمایشات آب، خاک و تدوین 
اولیه قرارداد برای آب و کارهای انجام 
شده و در حال انجام برای اختصاص 
نهایی این زمین در حال پیگیری است. 
عضو شورای دانشگاه محقق اردبیلی 
قابلیت  با  های  دستگاه  شناسایی  از 
ارائه خدمات دانشکده به بخش های 
دانشگاه  از  دانشگاه و خارج  مختلف 
از  حداکثری  و  بهینه  استفاده  جهت 
این دستگاه ها خبر داد و تصریح کرد: 
پرورش یک دوره بره و یک دوره مرغ 

در  نیز  پژوهش  و  آموزش  هدف  با 
دانشکده انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال تدوین 
در  جدید  سرویس  سلف  با  قرارداد 
ظرفیت  حداکثری  تولید  راستای 
مرغداری و کاهش بار مالی به دانشگاه 
و سوددهی هستیم، گفت:  همچنین 
در حال پیگیری و تدوین قرارداد برای 
در  دانشکده  لبنیات  واحد  اندازی  راه 
صورت گرفتن موافقت  های اصولی 

هستیم.
احداث  اعتبار  تامین  از  قربانی 
گلخانه جدید دانشکده خبر داد و افزود: 
در انتظار برطرف شدن برخی ایرادات 
جزئی طرح هستیم که در صورت رفع 

آن طرح مزبور شروع خواهد شد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی از پیگیری برای گرفتن 
مرجع  و  استاندارد  آزمایشگاه  مجوز 
مانند  دانشکده  های  آزمایشگاه   برای 
احداث  و  آب  و  خاک  آزمایشگاه 
سوله صنایع چوب با هدف خدمات 
آموزشی، پژوهشی و تولیدی خبر داد و 
گفت: مرحله طرح پایلوت سوله صنایع 
چوپ در حال انجام بوده و در صورت 
رضایت بخش بودن امیدوار هستیم با 
این  دانشگاه  محترم  ریاست  حمایت 

مجموعه را راه اندازی کنیم.
اندازی  راه  برای  تالش  از  وی 
رشته زنبورداری و در خواست برای 
تامین اعتبار برای احداث و راه اندازی 
زنبورستان دانشکده خبر داد و تصریح 
کنیم هسته  کرد: همچنین تالش می 
همکاری  با  دانشکده  در  زنبورداری 

بخش خصوصی راه اندازی شود.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از انجام 
کارهای اولیه راه اندازی دو مجله علمی 
و پژوهشی برای دانشکده خبر داد و 
گفت: تالش می کنیم نشست دانشکده 
با استانداری و مدیران حوزه کشاورزی 

و منابع طبیعی نیز برگزار شود. 
فارغ  جشن  برگزاری  از  وی 
های  دوره   برای  دانشکده  التحصیلی 
مختلف در سالجاری خبر داد و ادامه 
داد: برگزاری همایش چهار روزه فضای 
سبز، نشست هم اندیشی با همکاران 
با  اندیشی  هم  نشست  و  دانشکده 
همکاران هیات علمی نیز طی سالجاری 

در دانشکده برگزار شده است.
حق التدریس  پرداخت  از  قربانی 
آموزشی قبل از پایان ترم با تأکید رئیس 
دانشگاه و همکاری همکاران  محترم 
محترم امور مالی دانشگاه و دانشکده 
که نشان از عزم مدیریت دانشگاه در 
انضباط مدیریتی در زمینه های مختلف 
از جمله انضباط زمانی دارد خبر داد و 
افزود: پرداخت حق التدریس پژوهشی 

نیز در تیرماه انجام شده است.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی:

 تجهیز آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تالش برای راه اندازی رشته زنبورداری
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فناوری  و  پژوهش  معاون 
برگزاری  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
حوزه  در  تخصصی  های  کارگاه 
وبومتریک برای اعضای هیات علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بضاعت پور  ابوالفضل  دکتر  دانشگاه، 
  Researcآموزشی کارگاه  در 
در   Google scholar و   gate
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هدف از 
برگزاری این کارگاه ها آشنایی اعضای 
که  است  قسمت هایی  با  هیات علمی 
بتواند  آن  قِبَل  از  هیات علمی  عضو 
همکاری های  و  داشته  علمی  استفاده 

علمی خود را افزایش دهد.
وی تاکیدکرد: در حوزه وبومتریک 
هایی  کارگاه  چنین  برگزاری  نیازمند 
هستیم؛ چراکه دانشگاه های مشابه با این 
کار رتبه و جایگاه دانشگاه خود را ارتقا 

داده اند.
سرپرست  جمالی  شهرام  دکتر 

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 
نیز با بیان اینکه دانشگاه نیز مثل سایر 
سازمان ها به دنبال این است که چهره 
فاخر، پیشرو و رشد یافته ای از خود 
نشان دهد، گفت: در همین راستا حضور 
کمی و کیفی در فضای وب بسیار مهم 
است و این موضوع به عنوان یکی از 
نظام های رتبه بندی دانشگاه ها مطرح 

است.
موثر  حضور  اینکه  بیان  با  وی 

مستلزم  وب  فضای  در  ها  دانشگاه 
کیفیت پورتال دانشگاه و میزان مشارکت 
اعضای جامعه دانشگاهی است، افزود: 
اعضای  که  است  این  کار  ترین  ساده 
اجتماعی  های  شبکه  در  علمی  هیات 

علمی عضو باشند.
 Research gate :جمالی افزود
که  است  علمی  اجتماعی  شبکه  یک 
آن  در  پژوهشگر  میلیون   ۱۵ از  بیش 
دارای پروفایل هستند و دارای بیش از 

۱۱۸ میلیون صفحه علمی بوده و بیش 
گرفته  قرار  آن  در  پروژه  هزار   ۷۰۰ از 
شده است، تصریح کرد: در این شبکه 
اجتماعی می توان مقاالت را به اشتراک 
همکار  کرد،  پرسش  طرح  گذاشت، 
علمی در سطح بین المللی پیدا کرد و 
با مشارکت در فضای پرسش و پاسخ 

سطح خود را ارتقا داد.
معاون  زاده  میری  دانیال  مهندس 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 
نیز به بیان ویژگی ها و امکانات موجود 
 Research در شبکه اجتماعی علمی
علمی  جستجوی  موتور  و    gate
Google scholar پرداخته و نحوه 
ایجاد پروفایل، قرار دادن مقاالت و داده 
ها و نحوه استفاده از ابزارهای موجود در 

آن را تشریح کرد.
شرکت  ادامه  در  است  گفتنی 
کنندگان در کارگاه نظرات و پیشنهادات 
خود را بیان کرده و به سواالت آنها پاسخ 

داده شد.

در بازدید پزشکان پیشکسوت اردبیل از موزه تاریخ 
علوم اردبیل عنوان شد؛ 

موزه تاریخ علوم دانشگاه 
محقق اردبیلی نقطه قوت 
و عطفی در علم و دانش 

اردبیل است

در بازدید پزشکان پیشکسوت اردبیل از موزه 
دانشگاه  تاریخ علوم  اردبیل، موزه  تاریخ علوم 
محقق اردبیلی به عنوان نقطه قوت و عطفی در 

علم و دانش اردبیل عنوان شد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جواد وهاب زاده متخصص مغز و اعصاب و 
عضو جامعه پزشکان آمریکا، دکتر عبدالرحیم 
جالیی، دکتر علی مناف زاده متخصص کودکان 
از  بیهوشی  متخصص  پشتاره  حبیب  دکتر  و 
موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی بازدید 

کردند.
در این بازدید پزشکان پیشکسوت اردبیلی 
اقدام دانشگاه محقق اردبیلی را در تأسیس یک 

موزه علمی، بسیار جالب و ارزشمند دانستند.
این پزشکان موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق 
اردبیلی را نقطه قوت و عطفی در علم و دانش 
اردبیل دانستند و افزودند: گالری تاریخ آموزش 
محقق  دانشگاه  افتخارات  و  اردبیل  در  عالی 
اردبیلی و بخش دانشمندان و پزشکان استان از 
بخش های بسیار فاخر این موزه است که تاکید 
زیادی بر حفظ و نمایاندن افتخارات علمی منطقه 

داشته است.
پزشکان بازدیدکننده از موزه بیان کردند: موزه 
تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی فرصتی بسیار 
پر اهمیت و مغتنمی در معرفی دانشمندان منطقه 
به نسل  های جوان و سوق دهی آنان به کسب 
علم و دانش و افتخارآفرینی برای منطقه و کشور 

و خدمت به جامعه است.
تاریخ  زاده  وهاب  جواد  دکتر  همچنین 
پزشکی در اردبیل و نسل  های اول، دوم و سوم 
پزشکان دانشگاه  های علوم پزشکی داخل کشور 

از بدو تأسیس دانشگاه در ایران را تشریح کرد.
دکتر علی مناف  زاده نیز به ارائه مطالبی در 
دکتر  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تأسیس  زمینه 
عبدالرحیم جالیی نیز به ذکر مطالبی در زمینه 
تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل و همچنین 
افراد موثر در تشکیل این دو دانشگاه  و دکتر 
فعالیت  های  برشمردن  به  نیز  پشتاره  حبیب 
علمی و عمومی عام المنفعه پزشکان در اردبیل 

پرداختند.
گفتنی است در ادامه پزشکان بازدیدکننده از 
موزه، برخی آثار و اسناد خود از جمله عکس 
پزشک مشهور، خیر و نیکنام اردبیلی زنده  یاد 
علوم  تاریخ  موزه  به  را  حاذق  بابا  حاج  دکتر 

اردبیل اهدا نمودند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه و بومتریک برای اعضای هیات علمی

مرکزی  آزمایشگاه  سرپرست 
ارائه  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  خدمات 
دانشگاه  از  خارج  به  اردبیلی  محقق 
خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده آزمایشگاه های دانشگاه به 

صورت شبکه درخواهند آمد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
زاده  اهلل  نعمت  علی  دکتر  دانشگاه، 
کارشناسان  با  اندیشی  هم  نشست  در 
آزمایشگاه های دانشگاه محقق اردبیلی 
ایمنی  یا   HSE موضوع  به  اشاره  با 
توجه  با  گفت:  ها،  آزمایشگاه  در 
در  کارشناسان  حضور  اینکه  به 
الزم  است،  زیاد  ها  آزمایشگاه 
است ایمنی فردی کارشناسان را در 

دهیم. قرار  اولویت 
از                     بازدید  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  ها  دانشکده  های  آزمایشگاه 
بازدیدها  این  در  افزود:  است،  انجام 
تالش می کنیم تا مساله HSE و شرایط 

استاندارد آزمایشگاه ها بررسی شود.
اینکه  بر  تاکید  با  زاده  اهلل  نعمت 
کارشناسان آزمایشگاه ها باید در برخی 
موارد به دانشجویان تذکر داده و برخی 
موارد را نیز یادآوری کنند، تصریح کرد: 
همچنین کارشناسان با مرور مداوم اصول 
ایمنی کار در آزمایشگاه، موارد مهم را به 

دانشجویان منتقل نمایند.
سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
همین  در  کرد:  اضافه  اردبیلی  محقق 
راستا و با توجه به شروع سالتحصیلی 
جدید،  دوره های آموزشی و بازآموزشی 
ایمنی کار در آزمایشگاه برای کارشناسان 
آزمایشگاه و دانشجویان برگزار خواهد 

شد.

دانشجویان،  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
اساتید نیز باید در یک سری دوره های 
مجزا در کارگاه های HSE حضور داشته 
باشند؛ چراکه اساتید نیز ارتباط بیشتری با 

دانشجویان دارند.
در  اینکه  بیان  با  زاده  اهلل  نعمت 
بحث ایمنی و سالمت فردی باید دقیق 
باشیم، تصریح کرد: ایمنی دستگاه های 
آزمایشگاهی نیز باید مدنظر باشد تا بتوانیم 

حداکثر استفاده را از آنها داشته باشیم.
مرکزی  آزمایشگاه  سرپرست 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
تعمیر، نگهداری، نظافت و گردگیری 
مهم  بسیار  آزمایشگاهی  های  دستگاه 
است، خاطرنشان کرد: انتظار می رود 
به  نسبت  ها  آزمایشگاه  کارشناسان 
سرویس دوره ای دستگاه ها حساس 
باشند؛ چراکه باید نسبت به داده ها و 
ارائه  دانشگاه  از  خارج  به  که  نتایجی 

می شود، اطمینان داشته باشیم.
آزمایشگاه  تالش  به  اشاره  با  وی 
مرکزی دانشگاه برای راه اندازی سامانه 
اینترنتی آزمایشگاه مرکزی، گفت: در حال 

حاضر ۸۰ درصد کارهای این سامانه انجام 
شده که بخش اعظم کار با این سامانه بر 
خواهد  ها  آزمایشگاه  کارشناسان  عهده 

بود.
برخی  به  اشاره  با  زاده  اهلل  نعمت 
از قابلیت های این سامانه، گفت: این 
کارشناسان  عملکرد  اساس  بر  سامانه 
عملکرد  تا  داد  خواهد  امتیاز  آنها  به 
دارند،  زیادی  فعالیت  که  همکارانی 

مشخص باشد.
مرکزی  آزمایشگاه  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: پیشنهاداتی 
ها  آزمایشگاه  کارشناسان  سوی  از  که 
ارائه می شود، نتیجه چندین سال تجربه 
و کار در آزمایشگاه است که قطعا این 

پیشنهادات کاربردی خواهد بود.
وی با اشاره به درآمدزایی دانشگاه از 
محل آزمایشگاه مرکزی، افزود: این درآمد 
به همراه مبلغ حمایتی که از شاعا پرداخت 
می شود، برای آزمایشگاه های دانشگاه 

هزینه می شود.
نعمت اهلل زاده با بیان اینکه مدیریت 
هزینه ها، جلوگیری از تکرار در خریدها 

توسط  منابع  از  حداکثری  استفاده  و 
انجام  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
خدمات  همچنین  گفت:  شود،  می 
مشاوره خرید دستگاه و تجهیزات نیز 
در سامانه اینترنتی آزمایشگاه مرکزی 

ارائه خواهد شد.
مرکزی  آزمایشگاه  سرپرست 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  طبق 
صورت  به  دانشگاه  های  آزمایشگاه 
بانک  افزود:  آمد،  درخواهند  شبکه 
تجهیزات، مواد شیمیایی، ارائه خدمات 
کارشناسان  و  مسئوالن  ارتباط  و 
صورتی  به  طریق  این  از  آزمایشگاه 

سیستمی به اجرا در خواهد آمد.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی 
های  کارگاه  و  ها  دوره  برگزاری  از 
تخصصی برای کارشناسان آزمایشگاه ها 
استقبال می کند، تصریح کرد: با همکاری 
ها،  گروه  مدیران  ها،  دانشکده  روسای 
نمایندگان HSE دانشکده ها و مسئوالن 
و کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها 
سعی در رفع مشکالت موجود خواهیم 

کرد.
و  هماهنگی  از  زاده  اهلل  نعمت 
و  بهتر  خدمات  ارائه  جهت  افزایی  هم 
بیشتر آموزشی و پژوهشی به همکاران، 
دانشجویان و مراجعه کنندگان خارج از 
دانشگاه خبر داد و افزود: همچنین برای 
روز آزمایشگاه نیز برنامه های خاص و 
تخصصی برنامه ریزی شده که پیگیر آنها 

هستیم.
کارشناسان  ادامه  در  است  گفتنی 
ارائه  به  ها  دانشکده  های  آزمایشگاه 
خود  پیشنهادات  و  مشکالت  نظرات، 

پرداختند.

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 ارائه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی به خارج از دانشگاه 
آزمایشگاه های دانشگاه به صورت شبکه در می آیند
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هفته  مناسبت  به  مراسمی  طی 
دولت و روز کارمند، از کارمندان نمونه 
و بازنشستگان دانشگاه محقق اردبیلی با 

اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
مراسم با بیان اینکه تمام موفقیت های 
دانشگاه با همدلی و همراهی همکاران 
به دست می آید، تصریح کرد: دانشگاه 
محقق اردبیلی بعد از ۴۰ سال از زمان 
تاسیس آن به بلوغ رسیده است و قطعا 
با مشارکت پرسنل به سمت اوج حرکت 

خواهد کرد.
اینکه  به  اشاره  با  حبیبی  عزیز 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  توسعه 
مقاطع  و  مختلف  های  رشته  ایجاد 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
داد:  ادامه  بیشتری داشته است،  شتاب 
این سرعت و شتاب باعث شده است 
ایجاد  با  همگام  عمرانی  های  فعالیت 
رشته ها پیش نرود و امروز در زمینه 

فضای فیزیکی دچار مشکل شویم.
علوم،  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
تحقیقات و فناوری و استانداری اردبیل 
علیرغم تمام تنگناهای اقتصادی کشور 
اند،  کرده  دانشگاه  به  خوبی  کمک 
اضافه کرد: در سفر معاون وزیر علوم به 
اردبیل، مصوب شد که ۱۵ میلیارد تومان 
استانداری اردبیل و ۱۵ میلیارد تومانی 
وزارت علوم برای پروژه های عمرانی 
دانشگاه طی سال های ۹۷ و ۹۸ کمک 

کنند.
حبیبی با اشاره به برخی از پروژه های 
افزود:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  عمرانی 
کتابخانه مرکزی، استخر ورزشی، احداث 
دو خوابگاه، ساختمان های دانشکده های 
فنی و مهندسی و دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی از جمله پروژه های عمرانی 

دانشگاه است.

دانشگاهیان  گذشته،  سنوات  طبق 
عزاداری  به  اردبیل  بازار  در  اردبیل 

پرداختند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عزاداری  دسته  گذشته،  سنوات  طبق 
متشکل  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نهاد  مسئول  معاونان،  رئیس،  از 
و  اساتید  کارمندان،  مدیران،  رهبری، 
دانشجویان همگام با سایر دانشگاهیان 
اردبیل حرکت  بازار  به سمت  استان 
ساالر  و  سرور  عزای  در  و  کرده 
شهیدان، حضرت امام حسین )ع( به 

عزاداری پرداختند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
سخنانی  طی  اردبیل  بازار  در  اردبیل 
گفت: لبیک یا حسین به معنای احیای 
نماز، حفظ عفت و حجاب، مقابله با 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در ۴۰ سال گذشته دانشگاه از اعتبارات 
استانی محروم بوده است اما با درایت 
های استاندار و کمک های وزارتخانه، 
احساس می کنم سال آتی سال خوبی 

برای دانشگاه باشد.
ریال  میلیارد  اینکه ۴۵  بیان  با  وی 
برای تجهیز آزمایشگاه های دانشکده ها 
و آزمایشگاه مرکزی تخصیص داده ایم، 
تشریح کرد: با تجهیز آزمایشگاه ها، کیفیت 
کارهای علمی اساتید و دانشجویان ارتقا 

خواهد یافت.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: استکبار جهانی به دنبال تضعیف نظام 
و انقالب است اما رهبر معظم انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی ایران مسیری با 
تکیه بر بازوان توانمند نیروهای کشور 
طراحی کرده است که باید همه ما چه 
در خانواده و چه در دانشگاه در این مسیر 

حرکت کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه باید در حد 
توان خود برای توانمندی کشور تالش 
کنیم، گفت: با حذف هزینه های زائد و 
صرفه جویی در هزینه ها می توانیم کمک 

حال کشور باشیم.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 

دشمن، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از 
حق و والیت است.

و  عاشورا  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
کربال تمام نشده و دشمنان اسالم، شیعیان 
را در محاصره اقتصادی قرار داده و تحریم 

دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه رفتار 
فردی باید تبدیل به رفتار سازمانی شود، 
تصریح کرد: در رفتار سازمانی اولویت 
دهی به منافع سازمانی بر منافع فردی 

ارجحیت دارد.
دکتر مهرداد محرم زاده با بیان اینکه 
بهره وری را کارایی به عالوه اثربخشی 
کارایی  کرد:  اضافه  کنند،  می  تعریف 
با  فرد  و  است  کار  درست  اجرای 
مسئولیت پذیری به دنبال اثربخشی بیشتر 

است.
وی با اشاره به اینکه فرد برای ارتقای 
فن،  علم،  اساس  بر  باید  کارایی خود، 
مهارت و تجارب عمل کند، تشریح کرد: 
کارایی  اینکه  یعنی  کار درست  اجرای 
سازمانی افزایش یافته، منجر به تکریم 
ارباب رجوع می شود بنابراین همه ما باید 

به دنبال افزایش بهره وری خود باشیم.
مدیریت  و  مالی  اداری،  معاون 
منابع دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: 
پرداخت های کارمندان و اساتید به شرط 

تامین اعتبار به موقع انجام می شود.
محرم زاده با اشاره به نحوه انتخاب 
کارمندان نمونه تصریح کرد: کارمندان 
آن  مسئوالن  توسط  بخش  هر  نمونه 
بخش انتخاب و معرفی شده اند و ما هم 

می کنند، افزود: از مکتب امام حسین)ع( 
درس گرفته ایم که زیر بار ظلم و ستم 

نرویم.
حسنی با تاکید بر اینکه ایثار، گذشت، 
ارزش، انسانیت و معنویت در کربال موج 

به نظرات آنها احترام قائل هستیم.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  معاون 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه مبارزه با نفس باید در دستور زندگی 
آدم                                                                   دل  کرد:  تصریح  بگیرد،  قرار  ما 
می خواهد برخی کارها را انجام دهد 
ائمه  خود،  گفتار  و  رفتار  در  باید  اما 
اطهار را الگو قرار داده و با توسل به راه 

الهی بر نفس اماره غلبه کنیم.
بهنام  والمسلمین  االسالم  حجت 
علیپور با اشاره به اینکه باید ترس از خدا 
را در زندگی خود جاری و ساری کنیم، 
اضافه کرد: کار به انسان نیت خدایی یا 
نیت شیطانی می دهد بنابراین باید همیشه 
خدا را در اعمال و رفتار خود حاضر و 

ناظر ببینیم.
وی با اشاره به اینکه جهل اعتقادی از 
دیگر تهدیدات زندگی انسان است، افزود: 
شهوت گرایی هم انسان را به جهالت 
می رساند و شهوت انواع مختلفی مانند 
شهوت شکم، شهوت قدرت، شهوت 

ثروت و شهوت مقام دارد.
علیپور اضافه کرد: انسان با رعایت 
فرد  به  تواند  می  مذکور  مورد  چهار 
باید سعی  بنابراین  تبدیل شود  نمونه 
کنیم این موارد را در همه حال رعایت 

کنیم.
کارمندان  شورای  دبیر  آزاد  خاقان 
دانشگاه محقق اردبیلی هم در این مراسم 
گفت: نیروهای انسانی باید در واحدهای 
مختلف بررسی و ساماندهی شوند تا 
بتوانیم به محقق شدن اهداف دانشگاه 

بیشتر کمک کنیم.
از  مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
کارمندان نمونه بخش های مختلف و 
بازنشستگان دانشگاه طی یکسال گذشته 
با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شده و 
کارمندان هم به ارائه نظرات و پیشنهادات 

خود پرداختند.

می زد، تصریح کرد: امروز جوانان شهید 
حججی وار از مکتب امام حسین)ع( دفاع 

می کنند.
نمایندگی مقام معظم  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی لبیک یا 
حسین)ع( را لبیک یا خامنه ای دانست و 
گفت: ما تا آخرین قطره خون از ولی فقیه 

دفاع می کنیم.
دانشگاه  دانشگاهیان  است  گفتنی 
طول  در  عزاداری  با  اردبیلی  محقق 
طوی،  محالت  از  عبور  با  مسیر 
بازار  وارد  پیرعبدالملک  و  اوچدکان 
در  عزاداری،  از  پس  و  شدند  اردبیل 
مسجد اعظم اردبیل به عزاداری و سینه 

زنی پرداختند.
قرائت  مراسم  همزمان  همچنین 
زیارت عاشورا در مزار شهدای گمنام 
دانشگاه محقق اردبیلی ویژه خواهران 

دانشگاهی برگزار شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

 40 درصد از هزینه امور 
پژوهشی شرکت های سودده 
و بانک ها به اجرای طرح های 

کاربردی و پایان نامه ها 
اختصاص می یابد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از تخصیص 
پژوهشی                       امور  هزینه  از  درصد   ۴۰ حداقل 
شرکت های سودده، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
کاربردی،  طرح های  اجرای  به  دولت  به  وابسته 
طرح  های  تکمیلی،  تحصیالت  پایان نامه های 
دانش آموختگان  تحقیقاتی  طرح های  و  پسادکتری 
حل  راستای  در  شاغل  غیر  تکمیلی  تحصیالت 

مشکالت شرکت ها خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابوالفضل بضاعت پور با بیان این مطلب افزود: طبق 
مفاد بند )ط( تبصره )۹( قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  برای  مبالغ  این  کشور  کل 
آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر 
درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن ها در این قانون 
توافق نامه  تبادل  از  پس  عیناً  و  می شود  محسوب 
و  کشور  بودجه  و  برنامه   سازمان  به  آن ها  توسط 
خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور 
به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد 
می شود،  داده  برگشت  قرارداد  طرف  دانشگاهی 
به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها 

تسویه  شوند.
قانون،  این  مطابق  داشت:  اظهار  بضاعت پور 
طرح  هر  مبلغ  از  پرداخت  قابل  سهم  حداقل 
پسادکتری،  پژوهشگران  دانشجویان،  به  )پروژه( 
کارورز  نیروهای  و  پژوهشگر  دانش آموختگان 

شصت درصد )۶۰%( خواهد بود.
وی این قانون را فرصت مناسبی برای شرکت ها، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعی برشمرد و عنوان کرد: این 
سازمان ها می توانند با استفاده از پتانسیل دانشگاه ها 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، به حل مشکالت 

و مسائل خود در حوزه  های مختلف بپردازند.
به  گفت:  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
می شود  توصیه  نیز  دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید 
در راستای کاربردی نمودن پایان نامه  ها/رساله  های 
تحصیالت تکمیلی، تحقیقات خود و تقویت ارتباط 
دانشگاه با جامعه، از این فرصت پیش آمده استفاده 

حداکثری نمایند.
هیات  اعضای  کرد:  خاطرنشان  پور  بضاعت 
به منظور  می  توانند  دانشگاه  دانشجویان  و  علمی 
مشاهده عناوین و فرایند اجرای طرح های پژوهشی 
پیشنهادی از کل کشور به سامانه اجرایی بند )ط( 

تبصره )۹( به آدرس اینترنتی
https://mapfa.msrt.ir )http: //10.30.55.244( 

مراجعه نمایند و برای تعریف پروژه های تحقیقاتی 
و  بانک  ها  ها،  شرکت   با  را  الزم  مذاکرات  جدید، 
برای  و  عمل آورده  به  موردنظر  انتفاعی  مؤسسات 
پیگیری  های الزم و انعقاد توافق نامه، مراتب را به مرکز 

ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی اعالم نمایند.

طی مراسمی؛
کارمندان نمونه دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

حضور دسته عزاداری دانشگاه های اردبیل در بازار اردبیل
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طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی، دکتر شهرام جمالی به 
فناوری  مدیریت   سرپرست  عنوان 
اطالعات و ارتباطات دانشگاه منصوب 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
معارفه با بیان اینکه تغییر مدیریتی جهت 
بهبود انجام می شود، تصریح کرد: افکار 
و سالیق مختلف موجب ایجاد تحول 
در هر حوزه ای می شود و ما امیدواریم 
کارهای  ادامه  ضمن  جدید  سرپرست 
برنامه ریزی شده، کارهای جدیدی در این 

حوزه انجام دهند.
فناوری  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
اطالعات و ارتباطات، حوزه حساسی 
است، تصریح کرد: این حوزه از بیرون 
چندان دیده نمی شود اما در مشکالت 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه 
بیشتر از همه جا دیده می شود و به 

چشم می آید.
بضاعت پور افزود: حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات با تمامی کارکنان 
دارد  کاری  ارتباط  دانشگاه  پرسنل  و 
این سبب می شود حساسیت کار  و 
بیشتر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی ادامه داد: دکتر حیدری 

کشور  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
مقطع تحصیالت  داریم  تصمیم  گفت: 
تکمیلی را در دانشگاه فرهنگیان استان 

اردبیل راه اندازی کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر حسین خنیفر در نشست با رئیس 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
استان اردبیل از لحاظ دسترسی به سایر 
شرایط  دارای  هوا  و  آب  و  ها  استان 
کنیم  می  تالش  گفت:  است،  مطلوبی 
قطب های مهم تربیت معلم را در استان 

اردبیل راه اندازی کنیم. 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  استان  در ۱۰  فرهنگیان  دانشگاه 
دارای مقطع تحصیالت تکمیلی است، 
تحصیالت  مقطع  داریم  تصمیم  افزود: 
رونق  نیز  اردبیل  استان  در  را  تکمیلی 

بخشیم.
خنیفر با بیان اینکه توسعه دانشگاه 
فرهنگیان در استان اردبیل در سرلوحه 
کار ما قرار دارد، تصریح کرد: معلمی 
که دوره های فنون تدریس، کارورزی، 
مشاوره و غیره را سپری نکند نمی تواند 
راستا  این  در  که  باشد  خوبی  معلم 
گرفته  انجام  مناسبی  برنامه ریزی های 

است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان 
اینکه کار معلمی یک اتفاق نیست، بلکه 
یک توفیق است، تاکید کرد: ما به دنبال 

اطالعات  فناوری  مدیریت  زمان  در 
خوبی  کارهای  دانشگاه  ارتباطات  و 
انجام داد و یکی از ویژگی های وی 
در دسترس بودنش است که همیشه و 
در همه حال به تلفن پاسخ می داد و 
اخالق نیکو از دیگر ویژگی های وی 

بود.
از  جمالی  دکتر  کرد:  اضافه  وی 
فناوری  نیروهای متخصص در حوزه 

اطالعات و ارتباطات است.
پیشین  مدیر  حیدری  امیر  دکتر 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه  همکاران  عابدترین  اینکه 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در 
در  کرد:  تصریح  هستند،  مشغول 
های  دانشگاه  از  برخی  که  حالی 

تربیت معلم قیمتی هستیم، نه اینکه به هر 
قیمتی معلم تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جلوی 
دوره های یک ماهه و دو ماهه گرفته شده 
و اجازه نمی دهیم معلمی با این دوره ها 
وارد کالس درس شود، خاطرنشان کرد: با 
تمهیدات انجام شده این دوره ها به یک 

سال افزایش یافته اند.
خنیفر همچنین از تالش برای ایجاد 
۳۱ دانشگاه جامع ملی تربیت معلم در 

مراکز استان ها خبر داد. 
رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور ضمن 
تقدیر از مساعدت دانشگاه محقق اردبیلی 
مدیون  ما  گفت:  فرهنگیان،  دانشگاه  به 

امنیت  نظر  از  همجوار  های  استان 
اطالعات دچار مشکل می شدند اما 
به همت و تالش همکاران، در این 

حوزه تاکنون مشکلی نداشته ایم.
وی با بیان اینکه بیشتر کارهای ۹ 
برابر شدن پهنای باند دانشگاه انجام شده 
است، ادامه داد: اتاق سرور هم توسط 
شده  اندازی  راه  و  طراحی  همکاران 

است.
زیر  اینکه  به  اشاره  با  حیدری 
همکاران  هم  را  سایت  های  پرتال 
انجام  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
داده اند، اضافه کرد: باالی ۹۵ درصد 
ساختمان های دانشگاه به فیبرنوری 

مجهز شده اند.
سرپرست  جمالی  شهرام  دکتر 
و  اطالعات  فناوری  مدیریت  جدید 

دانشگاه محقق اردبیلی هستیم و امیدواریم 
با افزایش همکاری های میان دو دانشگاه 
شاهد اقدامات ماندگار در استان اردبیل 

باشیم.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
سابقه  به  اشاره  با  اردبیلی  محقق 
فعالیت های رئیس دانشگاه فرهنگیان، 
افزود: حضور دکتر خنیفر در دانشگاه 
فرهنگیان قطعا منشا خیر و برکت برای 

این دانشگاه خواهد بود. 
وی با اشاره به فعالیت های ارزشمند 
مقام  حضور  گفت:  فرهنگیان،  دانشگاه 
معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان نیز 
نشان از اهمیت و توجه معظم  له به این 

ارتباطات با بیان اینکه امیدوارم پاسخ 
و  پژوهش  معاون  و  رئیس  اعتماد 
فناوری در طول مسئولیتم را به نحو 
احسن بدهم، تصریح کرد: اگر فناوری 
اطالعات و ارتباطات دیده نشود یعنی 
دهد  می  انجام  درست  را  کارهایش 
فناوری  بیاید،  پیش  مشکلی  اگر  و 

اطالعات و ارتباطات دیده می شود.
وی با بیان اینکه در طول سال های 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اخیر، 
دانشگاه پویا بوده است، ادامه داد: کار را 
کارشناسان انجام می دهند و کار مدیر 

سیاستگذاری و رفع موانع است.
جمالی با اشاره به اینکه رویکرد 
فناوری  که  بود  خواهد  این  ما  کلی 
اطالعات و ارتباطات را از روزمرگی 
آفت  روزمرگی  افزود:  کنم،  دور 
آفت  این  به  نباید  که  است  بزرگی 

دچار شویم.
وی اضافه کرد: باید توسعه تک تک 
کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات 
امیدوارم  و  دهیم  قرار  توجه  مورد  را 
توسعه فردی در خدمت توسعه سازمانی 

قرار بگیرد. 
با  برنامه  این  یادآور می شود در   
اهدای لوح و هدایایی از زحمات دکتر 
حیدری تقدیر و با اعطای حکمی دکتر 
مدیریت  سرپرست  عنوان  به  جمالی 
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه 

محقق اردبیلی منصوب شد.

دانشگاه و ادای احترام به معلمان بود.
حبیبی با بیان اینکه ما تربیت یافته 
معلمان هستیم، تاکید کرد: در همین راستا 
برای تربیت معلمان آینده کشور نیز به نحو 

احسن تالش می کنیم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
برای  دانشگاه  این  آمادگی  از  همچنین 
دانشگاه  فرهنگی  های  برنامه  میزبانی 

فرهنگیان خبر داد.
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبیل نیز با بیان اینکه در مدت دو سال 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  در  فعالیت 
رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل 
فعالیت فرهنگی خوبی انجام شد، گفت: 
دانشگاه  در  که  است  خرسندی  جای 
فرهنگیان اعتماد خاصی به نهاد رهبری 

وجود دارد.
جانبه  همه  توسعه  بر  تاکید  با  وی 
دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، افزود: نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
برای تربیت نسل سالم دارای دغدغه است 
که امیدواریم در مسائلی همچون ماده ۲۸ 

به نهاد مسئولیت داده شود.
تحصیالت  مقطع  ایجاد  حسنی 
استان را  تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان 
ضروری دانست و گفت: معلم ها برای 
باید  نیز  ما  و  هستند  ماندگار  ما  کشور 

قدردان آنها باشیم.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی:

 تقویت جریان فناوری در 
جامعه به یک ضرورت 

تبدیل شده است

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: امروزه تقویت جریان فناوری 

در جامعه به یک ضرورت تبدیل شده است.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
برومند صالحی در اولین دوره آموزشی »آشنایی با 
فرایندهای دانش بنیان شدن شرکت ها: ملزومات و 
مزایای آن« تصریح کرد: واحدهای فناور الزم است 

در این خصوص همت بسیار زیادی صرف کنند.
فناور  واحدهای  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
استان باید با کسب استانداردهای الزم، محصوالت 
با  بتوانند  تا  و خدمات خود را دانش  بنیان کرده 
موجبات  مصوب،  حمایت های  از  برخورداری 
بهبود فضای کسب و کار را نیز در جامعه فراهم 

کنند.
سرارزیاب  طباطبایی  سیدعلیرضا  مهندس 
ریاست  علمی  معاونت  سوی  از  شده  معرفی 
جمهوری به تشریح فرایندهای دانش  بنیان شدن 

شرکت ها و مزایای مترتب بر آن پرداخت.
همترازی  و  بندی  رتبه  فرآیندهای  وی 
معیارهای  و  مطرح  را  بنیان  دانش  محصوالت 
و  فناوری  سطح  شرط  ارزیابی  برای  تفصیلی 
پیچیدگی دانش فنی انواع کاالها و خدمات دانش 
 بنیان و نیز شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه 
کشاورزی،  حوزه  نظیر  مختلف  های  حوزه  در 
دامپروری، غذایی و صنایع وابسته، حوزه تجهیزات 
ساخت  آالت  ماشین   و  قطعات  آزمایشگاهی، 
زیست،  محیط   و  آب  تجهیزات  حوزه  تولید،  و 
حوزه زیست  فناوری، حوزه سخت افزارهای برق 
و الکترونیک، تجهیزات پزشکی، لیزر و فوتونیک، 
حوزه ملزومات پزشکی، حوزه داروهای پیشرفته 
و کیت ها، حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
نرم افزارهای رایانه ای، حوزه مواد پیشرفته شیمیایی 
و پلیمری، حوزه مواد پیشرفته )فلزی، سرامیکی، 
کامپوزیت، نانو، استحصال و استخراج فلزات( و 

حوزه تجهیزات نفت و گاز را تشریح کرد.
در این جلسه نکات کلیدی و مهم آئین  نامه 
نوپا   ،۱ نوع  نوپا  بنیان  دانش   شرکت  ها  ارزیابی 
نوع ۲، تولیدی نوع ۱ و تولیدی نوع ۲ )صنعتی( 
و  ها  شرکت   مالکیت  ارزیابی  شیوه  همچنین  و 
ویرایش  همچنین  شد.  ارائه  متقاضی  مؤسسات 
اول تا پنجم فهرست کاالها و خدمات دانش  بنیان 
مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت 
ارزیابی  مورد  دانش بنیان  مؤسسات  و  ها  شرکت  

قرار گرفت. 
در ادامه  جلسه، هسته  ها، شرکت ها و واحدهای 
فناور مراکز رشد استان، سؤاالت و مسائل خود را 
فرایندهای  روی  پیش  های  در خصوص چالش  
دانش  بنیان شدن محصوالت و خدمات خود بیان 

کردند.

دکتر جمالی به عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطالعات 
و ارتباطات دانشگاه منصوب شد

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور:

 مقطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل راه اندازی می شود
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عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
توجه به صداقت علمی را بسیار مهم دانست و 
گفت: ابتکار و نوآوری در مجالت با IF باال 

حرف اول را می زند.
دکتر امیرناصر شمخالی نفر اول دانشگاه 
محقق اردبیلی از نظر نسبت IF بر MIF مقاله 
در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  به تشریح 
فعالیت های علمی و پژوهشی خود پرداخت.

روابط عمومی دانشگاه: لطفا در 
مورد مقاالت و فعالیت های پژوهشی 

خودتان توضیحی ارائه بفرمایید.
فراخور  به  اینجانب  شمخالی:  دکتر 
گرایش  با  فیزیک  شیمی  که  تحصیلی  رشته 
متنوعی  های  زمینه  در  باشد،  می  محاسباتی 
زمینه  در  ها  فعالیت  از  بخشی  دارم.  فعالیت 
نانو مواد و خصوصا نانو خوشه ها هست که 
معموال به دلیل محدودیت های سخت افزاری، 
با روش های دینامیک مولکولی مورد بررسی 
فعالیت  از  دیگر  قسمت  گیرند.  می  قرار 
شیمی  به  مربوط  اینجانب  پژوهشی  های 
سطح و جذب سطحی می باشد که پایان نامه 
دکتری اینجانب نیز در مورد محاسبات شیمی 
است.  بوده  سطحی  جذب  برای  کوانتومی 
موضوع مورد عالقه دیگر، ساختار الکترونی 
برخی کمپکس های سنتزی با قابلیت کاربرد 
دیگر  زمینه  می باشد.  کاتالیستی  یا  و  داروئی 
بحث حالت های برانگیخته رنگدانه های آلی 
است، که دارای اهمیت در بخشی از سلول 
های خورشیدی می باشد. موضوع دیگر مورد 
انتقاالت  روی  بر  حالل  اثر  اینجانب،  عالقه 
الکترونی برخی ترکیبات داروئی و یا کریستال 
مایع است. البته اخیرا به بحث تئوری اطالعات 
)Information Theory( در مورد مولکول 
ها عالقمند شده ام و کار بر روی این موضوع را 
آغاز کرده ام. بیشتر مقاالت اینجانب در زمینه 
از  بخشی  است.  بوده  سطحی  جذب  و  نانو 
مقاالت به حالت های برانگیخته و انتقاالت 
ساختار  به  مربوط  دیگر  بخشی  و  الکترونی 
الکترونی کمپلکس ها می باشد. بیش از ۹۰ 
چاپ   Q۱ مجالت  در  مقاالت  این  درصد 

شده است.
 روابط عمومی دانشگاه: تعداد مقاالتتان 
در سال های گذشته و امسال در چه 

حد بوده است؟ 
دکتر شمخالی: تعداد کل مقاالت تا کنون 
۴۳ مورد است. سال میالدی ۲۰۱۷، ۱۱ مورد، 
سال میالدی ۲۰۱۶، ۱۱ مورد و سال میالدی 
۲۰۱۸ تاکنون ۶ مورد به چاپ رسیده است. 
البته ۵ مورد دیگر به ژرونالهای مربوطه ارسال 
شده که هنوز جواب داوری آنها اعالم نشده 

است. 
 روابط عمومی دانشگاه: بهترین مقاله 

ای که تا به حال چاپ کرده اید با چه 
 IF عنوانی و در چه مجله ای بوده و

آن چقدر بوده است؟
دکتر شمخالی: بهترین مقاالت، دو مقاله در 
 The Journal سال میالدی ۲۰۱۷ در مجله
                   of Physical Chemistry Letters
می باشد که مربوط به انتشارات انجمن شیمی 

آمریکا )ACS( با عناوین زیر است:
Au@ void@ AgAu Yolk–Shell 

Nanoparticles with Dominant Strain 
Effects: A Molecular Dynamics 
Simulation

Au@Void@Ag Yolk–Shell 
Nanoclusters Visited by Molecular 
Dynamics Simulation: The Effects of 
Structural Factors on Thermodynamic 
Stability

مقدار IF این ژورنال در سال ۲۰۱۶ برابر 
به ۸.۷۰۹  سال ۲۰۱۷  در  و  است  بوده   ۹.۳۵

رسیده است. 
مقدار  معموال  که  است  توضیح  به  الزم 
IF هر سال میالدی نسبت به سال قبلی کمی 
تغییر دارد که عوامل زیادی در آن نقش دارد، 
مانند روشهای مدیریت و سیاستهای مدیریتی، 
تأسیس مجله ای با زمینه کاری مشابه و جذب 
مقاالت خوب که باعث ایجاد رقابت شدیدی 

بین مجالت مختلف می شود. 
حامد  دکتر  همکاری  با  مقاله  دو  این 
حکیم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  اکبرزاده 

سبزواری ارائه گردیده است.
 روابط عمومی دانشگاه: در مورد 

بهترین مقاله خود بیشتر توضیح دهید:
دکتر شمخالی: در دو مقاله ای که ذکر 
شد، شبیه سازی دینامیک مولکولی بر روی 
نانو خوشه های از نوع Yolk-Shell انجام 
گرفته است که نوع جدیدی از نانو خوشه ها 
با قابلیت های کاتالیستی باال هستند. در این 
خوشه ها، ابتدا یک خوشه کوچکتر به عنوان 
هسته تشکیل شده و سپس بر روی آن چند 
الیه از یک ماده دیگر ایجاد می شود، بطوریکه 
خالی  فضای  یک  پوسته،  و  هسته  مابین 
)void( وجود دارد. ما در این دو مقاله، اثر 
ویژگی های ساختاری این خوشه ها بر روی 
مطالعه  مورد  را  آنها  ترمودینامیکی  پایداری 

قرار داده ایم. 
 روابط عمومی دانشگاه: به نظر شما 
همکاران دیگر باید چه کاری انجام 
دهند تا در این زمینه موفق شوند؟

دکتر شمخالی: به نظر اینجانب اولین و 
مهمترین عامل در این مورد، مطالعه زمینه های 
تحقیقاتی مطرح و به روز می باشد. عامل دیگر 
استفاده از ابزار یا روش های کارآمد و به روز 
است. بخش مهمی از کار نیز به نحوه نگارش 
مقاله و ساختار آن مربوط است. آیا عنوان مقاله 
با زمینه کاری مورد عالقه مجله ای که مقاله به 
آن ارسال می شود تطابق دارد؟ آیا چکیده مقاله 
مناسب بوده و ایجاد اشتیاق در خواننده برای 
تعقیب موضوع تحقیق ارائه شده، می نماید؟ 
آیا متن مقاله و ساختار بندی آن مناسب است؟ 
آیا اشکاالت گرامری متن برطرف شده است؟ 
شکله ا و نمودارها واضح و گویا هستند؟ آیا 
صداقت علمی لحاظ شده است؟ آیا توضیح و 
تفسیر داده های بدست آمده منطقی و واضح 
است؟ آیا مراجع استناد شده در متن مقاله به 
روز و مناسب هستند؟ آیا طول مقاله مناسب 

است؟
این ها نمونه ای از مسائل مهمی است که در 
نگارش مقاله باید مورد توجه قرار گیرد. توجه 
به صداقت علمی بسیار مهم است. متأسفانه در 
این مورد در سال های قبل توجه کافی نشده و 
تعداد کمی از محققان با عددسازی و ارائه نتایج 
نادرست دید منفی نسبت به پژوهشگران ایرانی 
در مجامع بین المللی ایجاد کرده اند. به همین 
دلیل توصیه می شود که اگر داده ای مورد انتظار 
نبوده در مقاله ذکر شود و دالیل اینکه آن داده 
در مقایسه با داده های دیگر تفاوت دارد، مانند 
خطا های احتمالی و غیره حتما ذکر گردد و 

قضاوت به عهده خواننده گذاشته شود.
روابط عمومی دانشگاه: راهکارهای 

چاپ مقاالت در مجالت Q۱ برای سایر 
همکاران چیست؟

 ،Q۱ مقاالت  مورد  در  شمخالی:  دکتر 
عالوه بر موارد ذکر شده در سؤال قبلی، توجه 
به چند نکته ضروری است: باید توجه داشت 
که تعداد مجالت Q۱ در مقایسه با کل مجالت 
کم است )شاید نهایتا ۲۰ درصد(. در نتیجه، اگر 

قصد چاپ مقاله Q۱ دارید، باید کار ارائه شده 
دارای یک نوع آوری و ابتکار جدید باشد که 
تفاوت کار جدید را با کارهای قبلی بطور واضح 
نشان دهد. مثال فرض کنید قبال بر روی ماده ای 
تحقیقی انجام گرفته و نتیجه ای حاصل شده 
است. حال همان تحقیق با همان روش و همان 
دیدگاه در مورد ماده ای جدید که تفاوتهایی 
با ماده قبلی دارد، انجام گردیده است. تحقیق 
جدید قطعا قابل چاپ در مجالت معتبر است، 
اما تضمینی برای چاپ آن در مجله Q۱ نیست. 
مجالت        این  داوران  که  سؤالی  اولین  معموال 
 )motivation( می پرسند این است: انگیزه
شما از این تحقیق چه بوده است؟ چه ابتکار یا 
نو آوری جدیدی صورت گرفته است؟ خوب 
واضح است که صرف تغییر نوع ماده معموال به 

عنوان یک ابتکار جدید تلقی نمی شود.
مساله مهم دیگری که کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد، این است که به نظر می رسد 
در سالهای اخیر سمت و سوی مقاالت Q۱ به 
طرف تولید یا تهیه یک ابزار )device( رفته 
پذیرش  قابل  مقاالتی  که  معنی  بدین  است. 
خواهند بود که یا نتیجه آن به تولید یک ابزار 
به طور مستقیم منجر شده و یا اینکه بطور غیر 
مستقیم به آن کمک کند. با کمی مطالعه در 
صفحات شخصی محققان برجسته جهانی در 
زمینه های مختلف علمی، می توان به این نکته 
پی برد. البته ممکن است در ظاهر این مسئله 
برای رشته های علوم انسانی صادق نباشد. اما 
در واقع برای این رشته ها نیز وضع به همین 
منوال است. در رشته های علوم انسانی کسی 
غیره  و  صنعتی  ابزار  یا  قطعه  ساختن  انتظار 
ندارد، بلکه منظور از ابزار در اینجا، ارائه مدلهای 
تئوریهای  جدید،  بررسی  روشهای  جدید، 

جدید، و یا جنبش های نرم افزاری هست.
 روابط عمومی دانشگاه: راهکارهای 

بهبود و ارتقای جایگاه و رتبه
 دانشگاه را بفرمایید.

دکتر شمخالی: واضح است که افزایش 
تعداد مقاالت با کیفیت نقش اساسی در این 
زمینه دارد. مساله دیگر ارتباطات بین المللی و 
کارهای گروهی با پژوهشگران خارجی است 
واضح  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  حتما  که 
است که در اینجا کمی از خودگذشتگی الزم 
است. مثال فرض کنید ایده طرح از شماست 
اما ابزار و مواد از یک محقق دیگر است. ممکن 
است شما انتظار داشته باشید که حتما نفر اول 
امتیاز  که  باشید  مسئول  نویسنده  یا  مقاله  در 
پژوهشی بیشتری به شما تعلق بگیرد. اما این 
ممکن است به مذاق طرف مقابل خوش نیاید. 
در این صورت احتماال در آینده با شما همکاری 
نخواهد داشت. اگر طرف مقابل کوتاه نیامد، شما 
باید با توجه به وضعیت رتبه بندی دانشگاه ما و 
کشور ما کوتاه بیایید تا زمینه همکاری در آینده 
مسدود نشود. حاال چه اشکالی دارد که کمی از 

امتیاز پژوهشی خودتان صرف نظر کنید؟
و  سازمانی  بین  های  طرح  دیگر  مساله 
ثبت اختراعات است. البته در مورد طرح های 
بین سازمانی اشکاالت قانونی هم وجود دارد 
که باید به تعامل سازنده با مسئولین رده باال و 
نهادهای قانون گذاری و متولی امر حل شود. 
مثال بخشی از بودجه تمام سازمان های دولتی 
مربوط به پژوهش است. اما مگر دانشگاه متولی 
اصلی پژوهش در کشور نیست؟ چه اشکالی 
دارد که با نظارت دقیق این بودجه ها به همراه 
اختیار  در  استان،  هر  در  مربوطه  طرحهای 

دانشگاههای همان استان قرار بگیرد؟
بین  سیمنارهای  برگزاری  دیگر  مساله 
بندی  رتبه  به  زیادی  کمک  که  است  المللی 
تکمیل  دیگر  مهم  مساله  کند.  می  دانشگاه 

پروفایل شخصی اساتید محترم مخصوصا به 
زبان انگلیسی است تا محققان خارج از کشور با 
دیدن این پروفایل ها به راحتی بتوانند اطالعات 

الزم را بدست آورند.
روابط عمومی دانشگاه: تنگناهای چاپ 

 IF مقاالت در مجالت با
باال چیست؟

دکتر شمخالی: همان طور که قبال توضیح 
 IF داده شد، ابتکار و نو آوری در مجالت با
باال حرف اول را می زند. صداقت علمی نیز 
بسیار مهم است. نحوه نگارش مقاله و نداشتن 
ایرادهای گرامری و جذاب بودن عنوان و متن 
و چکیده مقاله نیز مهم است. مساله مهم دیگر 
در این مورد باز کمی از خود گذشتگی است، 
بدین معنی که اگر شما تحقیقی در چند بخش 
انجام داده اید که هر بخش آن می تواند به یک 
مقاله منجر شود. اما نه لزوما مقاالت با کیفیت. 
پس بهتر است کمی از خود گذشتگی به خرج 
داده و همه این بخش ها را بصورت یک مقاله 

با کیفیت در آورید.
مساله دیگر باز کمی از خود گذشتگی در 
همکاری های بین دانشگاهی است. مثال همان 
دو مقاله اینجانب که در باال ذکر شد. خیلی مهم 
نیست که شما اسم اول باشید یا نه، فعال مهم 
این است که مقاله با کیفیت باال چاپ شود. 
البته مقاالت مستقل برای ارتقا مهم است، اما 
توجه کنید که در کنار رسیدن تعداد مقاالت 
ممیزه  هیأت  قبول  مورد  حد  یک  به  مستقل 
محترم دانشگاه، بهتر است به منظور کمک به 
ارتقای دانشگاه، به تعداد مقاالت با کیفیت خود 

بیفزایید.
نکته آخر اینکه، چون تعداد مجالت Q۱ کم 
است، در هر صورت بخاطر رقابت بین المللی 
شدید بین محققان، احتمال رد شدن مقاله شما 
شدن  مأیوس  باعث  نباید  این  اما  است.  زیاد 
شما بشود. معموال پیشنهادهایی که داوران این 
مجالت ارائه می دهند، سازنده بوده و خودش 
نوعی کمک به ارتقای کیفیت مقاله است. پس 
اگر مقاله شما رد شد، ایرادهای آن را برطرف 

کرده و به یک مجله مناسب دیگری بفرستید. 
 روابط عمومی دانشگاه: پژوهشی که 
انجام داده اید چه مشکلی در جامعه 

حل کرده و چه کاربردی داشته است؟
دکتر شمخالی: این پژوهش، در راستای 
مواد  نانو  تولید  برای  مدت  بلند  هدف  یک 
خاص با قابلیت های کاتالیستی است. اما در 
اینجا توجه به یک نکته ضروری است. خیلی از 
مشکالت جامعه قابل ارائه در مقاالت خارجی 
نیست. مثال در مورد مشکالت صنعتی، خیلی 
و  اند  شده  انجام  دیگر  کشورهای  در  آنها  از 
بنابراین تکرار آنها منجر به مقاالت پژوهشی 
جدید    نمی شود. برای حل مشکالت صنعتی 
ما لزوما نیاز به مقاله نداریم، بلکه به طرح های 
بین سازمانی گسترده نیاز است تا قطعه ای یا 
دستگاهی با همکاری تخصص های مختلف 

چاپ  بحث  بین  باید  بنابراین  شود.  ساخته 
مقاالت معتبر در مجالت خارجی و مشکالت 
با  و  معتبر  مقاالت  شد.  قائل  تفکیک  جامعه 
و  است  جهانی  روز  مسائل  مورد  در  کیفیت 
طبیعی هم هست. خیلی از مسائل جهانی لزوما 
به عنوان مشکل در کشور ما تلقی نمی شود. 
بنابراین نمی توان انتظار داشت مقاالتی که از 
طرف محققین دانشگاهی در مجالت جهانی 
را  جامعه  از  مشکلی  حتما  شود،  می  چاپ 
حل کند. در مقابل، به ارائه راهکارهای قانونی 
برقراری  جهت  مؤثر  های  تالش  و  مناسب 
با  خصوصی  و  دولتی  های  نهاد  بین  ارتباط 
کشورهای  تمام  در  نمود.  مبادرت  دانشگاه 
پیشرفته، تحقیقات به سمت و سوی تولید ابزار 
جدید رفته است. اما در کشور ما مشکل اساسی 
به نظر اینجانب عدم مراجعه به دانشگاه برای حل 
مشکالت جامعه از سوی دستگاه های مختلف 
است. البته کمی هم مشکل در زمینه برقراری 
ارتباط با خارج دانشگاه در بین اعضای محترم 
هیات علمی وجود دارد که به نظر من قابل 
حل است. اما اگر مراجعه ای از بیرون صورت 
نگیرد، هیات علمی در این خصوص اختیارات 
چندانی ندارد. فعالیت های آموزشی، سختی 
کارهای پژوهشی، مشکالت اقتصادی، گرانی 
مواد و ابزارها، و مشکالت دیگر مجالی برای 
عرض اندام باقی نمی گذارد. بارها اتفاق افتاده 
است که طرحی از سوی دانشگاهیان به سازمان 
های مختلف ارائه گردیده و رد شده است، بعد 
در  اشخاصی  به  طرح  همان  کمال تعجب  با 
خود آن سازمان داده شده است. یا اینکه مسئولین 
آن واحد اظهار داشته اند، اینکه در چین تولید می 
شود و ما راحت می توانیم واردش کنیم. پس 
واضح است که بخش زیادی از این مشکل به 
خارج از دانشگاه بر می گردد. چون ما در دانشگاه 
در زمینه های مختلف توانمندی های خوبی داریم. 
ضمنا مساله دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم، برخی                                                                     
خیلی  که  دارد  وجود  دانشگاهی  های  رشته 
ارتباطی با جامعه و صنعت ندارند. مثال فلسفه، 
کیهان شناسی یا فیزیک ذرات بنیادی، شیمی 
مشکالت  حل  به  توجه  غیره.  و  کوانتومی 
جامعه و صنعت نباید باعث قربانی شدن این 
علم  از  ای  شاخه  هم  ها  این  شود.  ها  رشته 
هستند و در جای خود مهم تلقی      می شوند. 
بنابراین، در ارتقای جایگاه دانشگاه همه این 

مسائل باهم باید مورد توجه قرار گیرد.

 روابط عمومی دانشگاه: چیکده 
 Google انگلیسی، عنوان مقاله و لینک

Scholar+ Link Profileرا بفرمایید: 
دکتر شمخالی:

لینک: 
https://scholar.google.com/citation
s?user=LEtUxaUAAAAJ&hl=en&oi=ao

سلسله گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی -5 
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کسب 5 رتبه برتر کشوری 
توسط دانشجویان دانشگاه در 

جشنواره سراسری قرآن و 
عترت دانشجویان

دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشجویان  از  نفر   ۵ گفت:  اردبیلی  محقق 
دانشگاه موفق به کسب رتبه های برتر کشوری 
آثار سی و سومین جشنواره قرآن و  در بخش 

عترت دانشجویان کشور شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
فنی اصل با اعالم این خبر افزود: در این جشنواره 
ابراهیم طاهری نمهیل در رشته فیلم کوتاه و علی 
محمد اوغلی در رشته شبکه های مجازی موفق 

به کسب رتبه اول شدند.
نقاشی  رشته  در  ازهری  فریبا  داد:  ادامه  وی 
موفق به کسب رتبه دوم، پرویز پرزور در رشته 
سینا  و  سوم  رتبه  کسب  به  موفق  نویسی  مقاله 
سلیمانی در رشته نرم افزار موفق به کسب رتبه 

سوم شدند.
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
کسب  های  رتبه  تعداد  لحاظ  از  کرد:  تصریح 
دانشگاه  جشنواره،  این  آثار  بخش  در  شده 
محقق اردبیلی بعد از دانشگاه اصفهان در رتبه 

دوم قرار گرفت.
معارفی  های  بخش  در  افزود:  اصل  فنی 
دانشگاه  دانشجویان  از  نفر   ۲۱ نیز  آوایی  و 
محقق اردبیلی به مرحله کشوری این جشنواره 
 ۱۹ الی   ۱۶ تاریخ  از  و  اند  کرده  پیدا  راه 
با  زنجان  دانشگاه  در  جاری  سال  شهریورماه 
رقابت  به  دیگر  های  دانشگاه  منتخبین  سایر 

پرداخت.    خواهند 
جشنواره  سومین  و  سی  است  گفتنی 
با  کشور  دانشجویان  عترت  و  قرآن  سراسری 
دانشجویان  از  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش  مشارکت 
قرآنی  و  دینی  های  فعالیت  عرصه  در  فعال 
دانشگاه های سراسر کشور برگزار شده است. 

نمایندگی  نهاد  دفتر  همت  به 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل ۱۰۰ نفر از دانشجویان 
با  همراه  استان  این  های  دانشگاه 
معاون دفاتر نهاد دانشگاه های استان 
اردبیل، مدیر هماهنگی و ارتباطات 
نهاد و کارشناس کانون های  دفاتر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  نهاد  دفتر 

حضور یافتند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  و  دانشگاه 
نهاد  دفتر  ارتباطات  و  رسانی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 

به  اردبیل،  استان  های  دانشگاه 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  همت 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
استان اردبیل ۱۰۰ نفر از دانشجویان 
همراه  استان  این  های  دانشگاه 
دانشگاههای  نهاد  دفاتر  رئیس  با 
دانشگاه  نهاد  دفاتر  معاون  کشور، 
های استان اردبیل، مدیر هماهنگی 
و ارتباطات دفاتر نهاد و کارشناس 
کانون های دفتر نهاد دانشگاه محقق 
دانشجویان  با  همزمان  اردبیلی 
آذربایجان  استان  های  دانشگاه 
رواق  در  زنجان  و  غربی  شرقی، 

حضور  مقدس  مشهد  دارالحجه 
یافتند.

و  عدالتخواهی  است  گفتنی 
و  اسالمی  انقالب  آرمانگرایی، 
شناسی  دشمن  آن،  دستاوردهای 
غرب، جنبش دانشجویی و انقالبی 
طرح  دورۀ  موضوعات  از  بودن 
اردو  این  که  بوده  رضوی  ضیافت 
در قالب جلسات عمومی سخنرانی، 
کارگاه و جلسات میزگرد و گفتگوی 
آزاد اندیشی و گعده های شبانه در 
برگزاری                   حال  در  فراغت  اوقات 

می باشد.

۱00 نفر از دانشجویان اردبیل در طرح ضیافت رضوی 
دانشگاه های شمالغرب کشور حضور یافتند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
بسته های  ارائه  گفت:  اردبیلی  محقق 
تشویقی و حمایتی به منظور باال بردن 
کیفیت کار پژوهش و تحقیق در سطح 

دانشگاه انجام می گیرد.
در  پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه  عمومی  روابط  با  گفتگو 
بسته های حمایتی و تشویقی را برای 
اختراع  ثبت  و  کتاب  تالیف  مقاالت، 

تشریح کرد که در زیر می خوانید:
 دکتر ابوالفضل بضاعت پور-تشویق 

مقاله و کتاب
روابط عمومی دانشگاه: برای 

مقاالت دانشجویان کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری چه 

بسته های حمایتی در نظر گرفته 
شده است؟ و نسبت به سال های 

قبل چه تغییری داشته است؟
دکتر بضاعت پور: پاداش مقاالت 
کارشناسی  کارشناسی،  دانشجویان 
ارشد و دانشجویان دکتری که از تاریخ 
نگذشته  سال   ۲ آنان  التحصیلی  فارغ 
باشد بر اساس دستورالعمل زیر پرداخت 
با  مقاالت  از  ردیف  هر  و  شد  خواهد 
توجه به کیفیت آنها افزایش ۵۰ الی ۲۰۰ 

هزار تومانی خواهند داشت.
الف( مبلغ پاداش مقاالت با نمایه 

ISC سه میلیون ریال 
در  شده  چاپ  مقاالت  ب( 
Scopus وWOS   چهار میلیون ریال

ج( مقاالت JCR پنج و نیم تا هشت 
میلیون ریال

 روابط عمومی دانشگاه: سطح 
مقاالت در بسته های تشویقی چه 

تاثیری دارد؟
دکتر بضاعت پور: سطح مقاالت 
تشویقی  بسته های  در  دانشجویان 
در  مجالت  آن  قرارگیری  اساس  بر 
 JCR یا   WOS ISCو  Scopus
مقاالت  مورد  در  و  می شود  سنجیده 
JCR، این سطح مقاالت براساس نسبت 
IF/AIF سنجیده می شود به طوری که 
اگر ≥ IF/AIF > ۰.۵ ۰ باشد پاداش 

مقاله ۵.۵ میلیون ریال،
 اگر  IF/AIF ≤>۱  ۰.۵ باشد پاداش 

 ۱ ≥ IF/AIF مقاله ۶.۵ میلیون ریال و اگر
باشد پاداش مقاله ۸ میلیون ریال خواهد 

بود.
 روابط عمومی دانشگاه: آیا برای 
کتاب های تالیفی دانشجویان هم 
بسته تشویقی در نظر گرفته اید؟ 

چه حمایت هایی می شود؟ 
و  حمایت  پور:  بضاعت  دکتر 
محقق  دانشگاه  دانشجویان  از  تشویق 
و  ثبت  پرداخت  قالب  در  اردبیلی 
پاداش  بین المللی؛  و  ملی  اختراعات 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
و پاداش مقاالت چاپ شده در مجالت 
معتبر ملی و بین المللی انجام می شود و با 
توجه به شرایط خاص تالیف کتاب های 
تالیفی  کتاب های  از  دانشگاهی، 
دانشجویان در حال حاضر حمایت به 

عمل نمی آید.
روابط عمومی دانشگاه: برای 

اختراعات دانشجویی چه حمایت 
هایی انجام می دهید؟

و  ثبت  برای  پور:  بضاعت  دکتر 
اختراعات ملی و بین المللی دانشجویان 
در صورتی که فقط گواهی ثبت اختراع 
از اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت 
میلیون   ۷ مبلغ  باشند  داشته  صنعتی 
ریال پاداش تعلق می گیرد. در صورتی 
که ثبت اختراع دارای تاییدیه از مراجع 
ذیصالح و مورد تایید وزارت علوم یا 
وزارت بهداشت داشته باشد عالوه بر 
۷ میلیون ریال ذکر شده، مبلغ ۱۲ میلیون 
هر  برای  می گیرد.  تعلق  پاداش  ریال 

ثبت اختراع که دارای گواهی و تاییدیه 
از مراجع معتبر خارج از کشور باشد بر 
اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه 
از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال پاداش تعلق 

می گیرد.
 روابط عمومی دانشگاه: جهت 
تشویق اساتید نسبت به تالیف 

مقاالت سطح باال چه تشویق ها و 
پاداش هایی در نظر گرفته اید؟

خصوص  در  پور:  بضاعت  دکتر 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  تشویق 
به تولید مقاالت با سطح کیفی باال؛ اوالً 
اینکه سطح پاداش مقاالت JCR باالتر 
از سایر نمایه ها در نظر گرفته شده است. 
 IF به بسته  نمایه JCR؛  خصوص  در 
و AIF پاداش مقاله از ۱۰ تا ۴۰ میلیون 
ریال  تغییر می کند. برای مقاالت منتشر 
 Science و Nature شده در مجله
سقف  برابر   ۴ میزان  به  مقاله  پاداش 
برای  می باشد.   JCR مقاالت پرداختی 
 JCR مجالت در  شده  منتشر  مقاالت 
که در رده Q۱ چاپ می شوند حداقل 
پرداخت  پاداش  ریال  میلیون  مبلغ ۳۰ 
می گردد و برای مقاالتی که در مجالت 
JCR با نسبت IF/AIF باالی ۲ چاپ 
ریال  میلیون   ۴۰ پاداش  مبلغ  می شود 

خواهد بود.
 روابط عمومی دانشگاه: اگر 

مقاالت اساتید کاربردی بوده و 
منجر به رفع مشکالت جامعه شود. 

چه پاداشی در نظر گرفته اید؟
از  حمایت  پور:  بضاعت  دکتر 

تحقیقات کاربردی اعضای هیات علمی 
پژوهشی  طرح های  قالب  در  دانشگاه 
علمی  هیات  عضو  اگر  بود.  خواهد 
مشکالت  حل  جهت  کاربردی  طرح 
جامعه و دستگاه های اجرایی داشته باشد 
کسب  جهت  مذکور  طرح  پروپوزال 
دستگاه های  و  سازمان ها  به  حمایت 
صورت  در  و  می گردد  ارسال  ذیربط 
بین  طرح  قالب  در  حمایت؛  کسب 
سازمانی اجرای آن به عضو هیات علمی 
واگذار می شود. اگر عضو هیات علمی 
مایل باشد آن را در قالب طرح داخل 
دانشگاهی به انجام برساند در صورتی 
که بتواند مشکلی را حل نماید و تاییدیه 
سازمان مربوطه مبنی بر حل مشکل را 
جمله  از  ویژه ای  حمایت  نماید  اخذ 
مستثنی کردن طرح مذکور از استخراج 
صورت  حساب  تسویه  برای  مقاله 

خواهد گرفت.
 روابط عمومی دانشگاه: برای 
کتاب های تالیفی اساتید چه 
تشویق و پاداش های در نظر 

گرفته اید؟
پرداخت  پور:  بضاعت  دکتر 
حق  و  ترجمه  حق  تالیف،  حق 
تدوین و گردآوری کتاب های چاپ 
برای  دانشگاه  انتشارات  توسط  شده 
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه 
پرداخت  زیر  دستورالعمل  اساس  بر 

می شود:
به  تصنیف  و  تالیف  حق  الف( 
و  ریال  هزار   ۷۵ صفحه  هر  ازای 
کل  برای  ریال  میلیون   ۳۰ حداکثر 

کتاب می باشد.
ب( حق ترجمه به ازای هر صفحه 
۶۰ هزار ریال و حداکثر ۲۵ میلیون ریال 

برای کل کتاب می باشد.
ج( حق نگارش سایر آثار به ازای 
هر صفحه ۳۰ هزار ریال و حداکثر ۱۲ 

میلیون ریال است. 
د( در صورتی که عضو هیات علمی 
 Book Chapter انتشار  به  نسبت 
توسط ناشرهای معتبر بین المللی موفق 
اساس  بر  ریال  میلیون   ۱۵ مبلغ  شود 

ضوابط مربوطه پرداخت می شود.  

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح کرد؛
 مقاالت، کتب و ثبت اختراع دانشجویان و اساتید مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند
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و  ملی علوم  سیزدهمین همایش 
مهندسی آبخیزداری و سومین همایش 
ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط 
دانشگاه  زیست مهرماه سالجاری در 

محقق اردبیلی برگزار می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر سیدحمیدرضا صادقی 
سیزدهمین  هماهنگی  جلسه  در 
مهندسی  و  علوم  ملی  همایش 
ملی  همایش  سومین  و  آبخیزداری 
محیط  و  طبیعی  منابع  از  صیانت 
با  اردبیلی  زیست در دانشگاه محقق 
آبخیزداری  انجمن  اهداف  به  اشاره 
ایران، گفت: این انجمن در شناساندن 
و تبیین ضرورت حفاظت خاک و آب 
موانع  رفع  و  عموم  به  آبخیزداری  و 
و مشکالت موجود در مدیریت این 
تا  الهی تالش می نماید  ودیعه های 
با تغییر نگرش های حاکم بر مدیریت 
این منابع، امکان بهره برداری از آنها 

با توجه به اصل پایداری فراهم گردد.
در  ما  سیاست  اینکه  بیان  با  وی 
این  گذشته  سال  چند  از  انجمن 
با  تخصصی  های  همایش  که  است 
و  غیرتکراری  و  خاص  محورهای 
در خارج از مرکز کشور برگزار کنیم، 
افزود: دوازده دوره همایش ملی علوم 
و مهندسی آبخیزداری در استان های 
مختلف کشور برگزار شده و امسال 
دوره  سیزدهمین  برگزاری  شاهد  نیز 
و  اردبیل  استان  در  همایش  این 

دانشگاه محقق اردبیلی هستیم.
کل  ادارات  اینکه  بیان  با  صادقی 
ها  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
همیشه همراه ما در انجمن بوده اند، 
و  های خوب  دانشگاه  کرد:  تصریح 
موجه مثل دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
بستر مناسب و مطلوبی برای ما فراهم 
کرده اند تا بتوانیم چنین همایش هایی 

را برگزار کنیم.
ملی  کالن  طرح  به  اشاره  با  وی 
افزود:  کشور،  آبخیزداری  مدیریت 

این طرح نیز یکی از طرح های خوب 
عالی  شورای  توسط  که  است  ملی 

عتف مورد تائید قرار گرفته است.
ایران  آبخیزداری  انجمن  رئیس 
دانشگاه  ارزشمند  اقدام  به  اشاره  با 
محقق اردبیلی در تاسیس موزه تاریخ 
علوم، خاطرنشان کرد: در این همایش 
شرکت کنندگان عالوه بر حضور در 
نشست های تخصصی و کارگاه های 
آموزشی، از موزه تاریخ علوم دانشگاه 

نیز بازدید خواهند کرد.
رئیس  قربانی  اردوان  دکتر   
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  عزم 
جهت ارتقای رتبه و جایگاه دانشگاه 
از                                           راستا یکی  است، گفت: در همین 
شاخص های ارتقای این رتبه، برگزاری 

همایش های ملی و بین المللی است.
برگزاری  راستای  در  افزود:  وی 

در  المللی  بین  و  ملی  های  همایش 
ملی  همایش  سیزدهمین  دانشگاه، 
علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین 
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی 
و  سالجاری  برای  زیست  محیط  و 
کشاورزی  کنفرانس  دوره  ششمین 
ارگانیک و مرسوم و چهارمین دوره 
و  طبیعی  منابع  از  صیانت  همایش 
محیط زیست برای سال آینده توسط 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 

برنامه ریزی شده است. 
قربانی با بیان اینکه این دانشکده 
و  هزار  یک  دارای  حاضر  حال  در 
۷۰۰ دانشجوی فعال و هشت گروه 
فعال رسمی است، تصریح  آموزشی 
اشتغال  بحث  رود  می  امید  کرد: 
مورد  همایش  این  در  دانشجویان 

استقبال قرار گیرد.
و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  طبیعی  منابع 
این  رود  می  انتظار  کرد:  خاطرنشان 
بهبود  وضعیت  کند  کمک  همایش 

علمی  سطح  ارتقای  شاهد  و  یابد 
دانشجویان باشیم.

معاون  عربخدری  محمود  دکتر   
پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و 
حاصلخیزی با بیان اینکه گرد و غبار، 
کم آبی و تبعات ناشی از بحران کم 
آبی از مشکالت مهم هستند، افزود: 
در  مشکالت  این  رفع  دنبال  به  باید 

کشور باشیم.
حل  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  قطع  طور  به  باید  مشکالت  این 
شود،  ویژه  توجه  آبخیزداری  مسیر 
گفت: همچنین باید منابع و مصارف 
را مورد توجه قرار دهیم تا بحران کم 

آبی مرتفع شود.
عربخدری تصریح کرد: این همایش 
که به همت دانشگاه محقق اردبیلی و 
برگزار                          ایران  آبخیزداری  انجمن 
تا  است  مناسبی  فرصت  شود،  می 
نتایج پژوهش ها جمع بندی شده و 

مورد توجه کل کشور قرار گیرد.
 مهندس شهامت هدایت مدیرکل 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
حلقه  یافتن  ضرورت  به  اردبیل 
و  اجرایی  های  دستگاه  بین  گمشده 
در  گفت:  و  کرد  تاکید  علمی  مراکز 
دستگاه های اجرایی خالء وجود دارد 
با  علمی  مراکز  مشارکت  عدم  آن  و 

بخش اجرایی است.
وی با بیان اینکه در منابع طبیعی 
هر  افزود:  ندارد،  معنا  سیاسی  مرز 
قدمی که در این زمینه برداشته شود، 
بشری  حیات  نجات  راستای  در 

خواهد بود.
و                      مقاالت  کرد:  تاکید  هدایت 
ایده های رسیده به این همایش برای 
نحوه مدیریت آبخیزداری، آینده نگری 
و تسهیل گری این بخش و همچنین 
جلوگیری از فرسایش بسیار ارزشمند 
بوده و این ایده ها قطعا به دستگاه های 

اجرایی تزریق خواهد شد.
دبیر  زاده  مصطفی  رئوف  دکتر   

علمی سیزدهمین همایش ملی علوم 
اینکه  بیان  با  آبخیزداری  مهندسی  و 
در این همایش در ۱۲ محور پذیرش 
بوم  خدمات  گفت:  داشتیم،  مقاله 
سازگان آبخیزها، سالمت و پایداری 
آبخیز  های  حوزه  مدیریت  آبخیز، 
رودخانه های مرزی، ابزارها و رویکردهای 
های  حوزه  مشترک  منابع  مدیریت 
فراملی  و  ملی  های  مقیاس  آبخیز، 
تجارب  آبخیز،  منابع  جامع  مدیریت 
اقتصادی- ارتقای  ای  منطقه  و  ملی 
معیشت های جایگزین،  و  اجتماعی 
پویایی-اصالح و احیای بوم سازگان 
جنگلی و مرتعی، الگوهای ارزیابی و 
کاهش آلودگی منابع آب-خاک-هوا، 
مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی، 
منابع  در  مکانی  نوین  های  فناوری 
طبیعی و محیط زیست، قوانین و مسائل 
حقوقی منابع طبیعی و محیط زیست 
در امر حفاظت و پایش-پیش بینی و 

طبیعی  منابع  های  چالش  مدلسازی 
محور  دوازده  این  زیست  محیط  و 

هستند.
امروز  به  تا  اینکه  بیان  با  وی 
همایش  دبیرخانه  توسط  مقاله   ۲۳۰
تاکنون  افزود:  است،  شده  دریافت 
 ۴۸ مقاالت  داوری  هیات  رای  با 
مقاله در بخش شفاهی و ۱۷۰ مقاله 
در بخش پوستر مورد پذیرش واقع 

شده اند.
مصطفی زاده با بیان اینکه این دو 
همایش روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
۱۰ و ۱۱ مهرماه سالجاری در دانشگاه 
شد،  خواهد  برگزار  اردبیلی  محقق 
تصریح کرد: همزمان با برگزاری این 
مرتبط  آموزشی  کارگاه  سه  همایش، 
مدیریت  از  گزارشی  ارائه  نشست  و 
خواهد  برگزار  آبخیز  حوزه  کالن 
اندیشی در  شد. همچنین جلسه هم 
آموزش،  بخش  تقویت  خصوص 
این  حاشیه  در  اجرا  و  تحقیقات 

همایش در نظر گرفته شده است.

همایش های ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و صیانت از 
منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در جلسه شورای 
فرهنگی دانشگاه های استان:

 باید کیفیت خدمات را 
بیش از پیش ارتقا دهیم

کیفیت  باید  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
خدمات ارائه شده به دانشجویان، اساتید و کارمندان را بیش 

از پیش ارتقا دهیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل با 
بیان این مطلب افزود: در شرایط فعلی کشور باید اتحاد 
و انسجام بیشتری داشته باشیم و هر کدام از ما در جایگاه 

خودمان بیش از پیش تالش کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه برخی از جناح ها با سطحی 
نگری به دنبال تامین منافع خود هستند، ادامه داد: دوستداران 
نظام و انقالب اسالمی در شرایط سخت کنونی نباید به تور 

دشمنان نظام و انقالب و استکبار جهانی بیفتند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه پیش بینی 
می شود کشور سال سخت مالی را در پیش رو داشته باشد، 
اضافه کرد: باید با اتحاد و انسجام بیشتر تمام نقشه ها و 
دسیسه های روانی، اقتصادی، سیاسی و غیره را نقش بر 

آب کنیم.
وی با اشاره به اینکه آمریکا و چند کشور همراهش 
تمامی کارهایی که می توانستند را انجام داده اند، افزود: راه 
مقابله با استکبار جهانی شفاف و روشن است و باید چند 
برابر سال های گذشته برای مقابله با نقشه های دشمنان 

وقت و انرژی صرف کنیم.
حبیبی اضافه کرد: حقانیت جمهوری اسالمی ایران در 
تمامی مسائل شفاف است اما نقشه های کشورهای یاغی 

مظلومیت نظام اسالمی ما را نشان می دهد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشگاه چراغ روشن جامعه 
است، تصریح کرد: دانشگاه باید بهترین الگو برای جامعه 

باشد.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی با اشاره به 
اینکه دانشگاه وظیفه خطیر و سنگینی در جامعه دارد، ادامه 
داد: عزاداری دانشگاهیان اردبیل در سال گذشته با اقامه نماز 

در خیابان هنگام اذان، بهترین نماد برای دانشگاهیان بود.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
رود  می  انتظار  کرد:  اظهار  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه ها در دسته عزاداری 

حضور حداکثری داشته باشند.
در  دانشجویان  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
اظهار کرد:  میدان داده شود،  آزاداندیشی  کرسی های 
باید فرصتی فراهم شود تا دانشجویان مسائل و حرف 

های خود را بیان کنند.
وی اضافه کرد: ایام محرم بهترین فرصت برای تبیین 
مبانی دینی و انقالب اسالمی است و باید در این ایام اقدام 

به خودسازی کنیم.
 مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی اظهار کرد: انقالب اسالمی برگرفته از راه امام 
حسین)ع( است و همانطور که یاران امام حسین)ع( در 

محاصره بودند، کشور ما را هم محاصره کرده اند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: در آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه ها باید آمادگی 

کامل داشته باشند.
دکتر عباس فنی اصل اضافه کرد: باید دانشگاه ها 
نیازهای ضروری را رصد کرده و تدابیر الزم را در این 

مورد  بیندیشند.
و  نظرات  جلسه  اعضا  پایان  در  شود  می  یادآور 
پیشنهادات خود را در مورد حوزه های مختلف فرهنگی 

ارائه کردند.



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - شهریورماه 1397- سال شانزدهم- شماره 105 12
اردبیلی گفت:  محقق  دانشگاه  رئیس 
بسیج در پیچ های تاریخی توانست نظام و 

انقالب اسالمی را بیمه کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در مراسم معارفه سرپرست 
ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل با بیان 
این مطلب افزود: گروهک های مختلف 
مخالف نظام و انقالب از همان زمان پیروزی 
انقالب اسالمی به دنبال تضعیف و ضربه 
زدن بر پیکر انقالب اسالمی بودند اما مردم 
کشور با تقدیم فرزندان خود از حریم نظام و 

انقالب صیانت و حفاظت کردند.
امروز  جامعه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ما نیازمند تقویت روحیه ایثار و شهادت 
است، ادامه داد: علیرغم اینکه دشمنان نظام 
و انقالب در ۴۰ سال گذشته با ترفندهای 
متعدد به دنبال تضعیف نظام اسالمی بودند 
اما در یک سال گذشته، تاکتیک خود را تغییر 

داده و به دنبال جنگ اقتصادی هستند.
حبیبی با بیان اینکه امروز آمریکا و چند 
کشور دیگر دنبال ضربه زدن بر پیکر انقالب 
اسالمی هستند، ادامه داد: در این شرایط، 
بسیج باید بیش از پیش در سنگر دفاع از 
آرمان های نظام و انقالب قرار گرفته و مردم 

را هم به این سمت سوق دهد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
ما وظیفه داریم در شرایط فعلی کشور، با 
کارهای نو و بدیع در محیط علمی موجبات 
رونق اقتصادی کشور را فراهم آوریم و در 
این بین اقتصاد دانش بنیان می تواند نقش 

پررنگی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بسیج دانشجویی 
نقش بسیار تعیین کننده در ترویج فرهنگ 
بین دانشجویان دارد،  ایثار و شهادت در 
ادامه داد: باید جوانان و دانشجویان را با 
وظائف اسالمی و انقالبی خود آشنا کنیم تا 
بدانند که کشور برای رسیدن به این جایگاه 

چه هزینه هایی را متقبل شده است.

اولین دانشجوی دکتری دانشگاه محقق 
اصالح  و  فیزیولوژی  رشته  در  اردبیلی 

سبزی ها از رساله خود دفاع کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رشته  دکتری  دانشجوی  راد  کریمی  رقیه 
رساله  از  ها  سبزی  اصالح  و  فیزیولوژی 
تحصیلی خود با عنوان »نانو کپسوله کردن 
بر  آنها  اثر  و  دارویی  گیاهان  های  اسانس 
قارچ  برداشت  از  پس  کیفیت  معیارهای 

دکمه ای« با موفقیت دفاع نمود.
گفتنی است دکتر مهدی بهنامیان عضو 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
استاد راهنما، دکتر سارا دژستان و دکتر مهدی 
دانشگاه      علمی  هیات  اعضای  از  داوری 
محقق اردبیلی به عنوان استاد مشاور، دکتر 
محمود قاسم نژاد به عنوان داور خارجی و 
دکتر اسماعیل چمنی و دکتر علیرضا قنبری به 

 عنوان داوران داخلی این رساله بودند.
رقیه  رساله  چکیده  است  ذکر  شایان 

کریمی راد به شرح زیر است؛ 
هدف: یکی از مهمترین مشکالت در 
صنعت قارچ دکمه  ای فسادپذیری باالی اندام 
بارده در طول دوره پس از برداشت می باشد. 
امروزه نانوتکنولوژی تکنیک انکارناپذیر در 

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور 
با بیان اینکه نهاد دانشگاه به نهاد پیشرو برای 
انقالب اسالمی تبدیل شده است، گفت: 
حساسیت نهاد دانشگاه به قدری باال است 
که امام راحل و مقام معظم رهبری بارها بر 

حضور پررنگ در این نهاد تاکید کرده اند.
با بیان  دکتر محمد جواد نیک  روش 
اینکه دانشگاه از دو حیث کارکرد ویژه دارد، 
اظهار کرد: یکی از این کارکرد ویژه این است 
که تربیت نیروهای موثر یک جامعه بر عهده 
دانشگاه است و امروز تمام تصمیم گیرندگان 
کشور مستخرج دو نهاد علمی یعنی دانشگاه 

و حوزه های علمیه هستند.
وی دومین کارکرد ویژه دانشگاه را تولید 
دانش برشمرد و اضافه کرد: تولید دانش 
پیشرفت اهداف جامعه را تبیین می کند، 
دانشی که مبانی و مسائل جامعه را مطرح 

و حل می کند.
بسیج  اینکه  بیان  با  روش  نیک 

بهبود کیفیت محصوالت در صنعت غذایی 
آزمایش  دو  در  حاضر،  پژوهش  در  است. 
نارنج  و  سبز  زیره  اسانس  های  اثر  مجزا، 
بارگیری شده در نانوذرات کیتوزان بر کیفیت 
پس از برداشت قارچ دکمه  ای در مقایسه با 

تدخین اسانس  ها و شاهد ارزیابی شد.
روش شناسی پژوهش:  هر دو آزمایش  

دانشجویی مجموعه ای است که مفتخر 
به بنا گذاشته شدن توسط شخص معمار 
کبیر انقالب اسالمی است، تصریح کرد: 
بسیج دانشجویی رسالت خود را پرچم دار 
انقالب اسالمی در نهاد دانشگاه می داند 
و این بدین معنا است که مجموعه بسیج 
بلکه  نیست  برنامه  فوق  یک  دانشجویی 

طرح امام راحل برای امت سازی است.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور 
اضافه کرد: بسیج امتداد انقالب اسالمی در 
بین مردم است که باید انقالب اسالمی را 
یاری کند و به حل مسائل انقالب اسالمی 

بپردازد.
حضرت  سپاه  فرماندهی  جانشین 
عباس)ع( استان اردبیل گفت: امنیت، آرامش 
و اقتدار امروز خود را مدیون خون شهدا، 
ایثارگری ها و فداکاری های آنها در دوران 

دفاع مقدس هستیم.
سردار فرهنگ مستعد حصاری با بیان 

کاماًل  طرح  قالب  در  فاکتوریل  صورت  به 
تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت و مقایسه 
صورت  دانکن  روش  به  داده  ها  میانگین 
گرفت. ترکیب اسانس  های مورد بررسی با 
استفاده از دستگاه GC-MS شناسایی شدند. 
خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات سنتز 
عبوری  الکترونی  میکروسکوپ  با  شده 

نهضت  امتداد  در  اسالمی  انقالب  اینکه 
عاشورا است، اضافه کرد: بسیج به عنوان 
یادگار امام راحل در هر عرصه ای که نظام 
و انقالب نیاز داشته به موقع وارد عمل شده 

است.
وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی در 
چهلمین سالگرد پیروزی خود با اقتدار کامل 
به راهش ادامه می دهد، افزود: بسیج انعطاف 
پذیر است و بر اساس نیاز زمان در مسیر 

انقالب اسالمی حرکت می کند.
مستعد حصاری با اشاره به اینکه بسیج 
در عرض هیچ دستگاهی نیست، تصریح 
کرد: بسیج همراه هر دستگاه و حلقه اتصال 

آن دستگاه به مردم است.
حضرت  سپاه  فرماندهی  جانشین 
عباس)ع( استان اردبیل با بیان اینکه بسیج 
دانشجویی در سنگر علم و عمل تالش 
می کند، افزود: اگر در علم پیشرفت نکنیم، 
نمی توانیم در برابر تکنولوژی های دشمن 

بایستیم.
این مسئول با اشاره به اینکه در دانشگاه 
نظام اسالمی، تخصص همراه تعهد آموزش 
داده می شود، ادامه داد: دانشجویان روحیه 
مطالبه گری دارند اما نباید دچار اشتباه شده و 

مطالبه گری را به مخالف گری تبدیل کنند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل گفت: 
تالش، جدیت و پرکاری از ویژگی های 
روحیه بسیجی و انقالبی گری است و باید 
این روحیه را همیشه و در همه حال حفظ 

کنیم.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
حسنی اظهار کرد: امروز کسانی که در مسیر 

تفرق  دستگاه  و   )HRTEM( باال  دقت  با 
روند  شد.  آنالیز   )DLS( نوری  دینامیک 
تغییرات رنگ، کاهش وزن و سفتی، فعالیت 
 CAT، SOD، آنزیم  های آنتی  اکسیدان شامل
APX، GR و آنتی اکسیدان  های غیر آنزیمی 
شامل اسید اسکوربیک و فنل کل در قارچ  های 
بسته  بندی شده از روز صفر تا بیستم هر ۵ روز 

انقالب اسالمی زحمت می کشند اجرشان با 
امام حسین)ع( است.

وی با اشاره به اینکه امروز همه دشمنان 
قسم خورده نظام و انقالب اسالمی بر علیه 
کشور متحد شده اند، تصریح کرد: هدف 
اصلی آنها از بین بردن اسالم است و تمام 
تالش خود را در این زمینه به کار می گیرند.
حسنی با اشاره به اینکه رکن اصلی و 
راس دین، والیت است، ادامه داد: دشمنان 
نظام و انقالب به دنبال از بین بردن والیت 
هستند و همه ما وظیفه داریم برای نظام و 
انقالب تالش کنیم و هر چقدر در این زمینه 

تالش کنیم باز هم کم است.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: دشمن سید الشهدا ۳۰ هزار نفر بود 
اما امروز دشمنان نظام و انقالب اسالمی 
از ۳۰ کشور بیشتر است اما امام حسین)ع( 
به علت کم بودن تعداد یارانش تسلیم نشد 
و امروز ما هم به دلیل کم بودن همراهان 

در برابر استکبار جهانی تسلیم نمی شویم.
مسئول  اسدی  الدین  معین  سرهنگ 
پیشین ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل 
گفت: خود را مدیون انقالب، نظام، بسیج 
و سپاه می دانم و در طول ۶۹ ماهی که در 
خدمت بسیج دانشجویی بودم، هر چه انجام 

داده ام وظیفه و ماموریتم بود.
ناحیه  جدید  سرپرست  پرزور  پرویز 
بسیج دانشجویی استان اردبیل هم گفت: 
تالش جهت تربیت و کادرسازی برای نظام 
و ایفای نقش در حل مسائل و چالش های 
دانشجویی  بسیج  اصلی  رسالت  دو  نظام 

است.
از  مراسم  پایان  در  شود  می  یادآور 
تقدیر  هدایایی  اهدای  با  اسدی  سرهنگ 
و پرویز پرزور به عنوان سرپرست جدید 
ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل معارفه 

و منصوب شد.

یکبار اندازه  گیری شد.
توسط  نانوذرات  اندازه  آنالیز  یافته ها: 
تفرق  و  عبوری  الکترونی  میکروسکوپ 
دینامیکی نور نشان داد که نانوذرات سنتز 
در  قطری  و  کروی  شکلی  دارای  شده 
حدود ۲۰ تا ۸۰ نانومتر بودند. نتایج نشان 
شده  بارگیری  اسانس  های  کاربرد  داد 
معنی  داری  طور  به   کیتوزان  نانوذرات  در 
میزان تغییر رنگ، کاهش وزن و سفتی را 
در مقایسه با تدخین اسانس و تیمار شاهد 
به تاخیر انداخت. این تیمار همچنین تجمع 
ترکیبات فنولی و اسید اسکوربیک را تسریع 
کرده و منجر به افزایش فعالیت آنزیم  های 
آنزیم  های  فعالیت  کاهش  و  آنتی اکسیدان 
مخرب پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز تا روز 

پانزدهم دوره انبارداری شد.
رهایش  پژوهش،  این  در  نتیجه گیری: 
آهسته اسانس  های مورد بررسی از نانوذرات 
کیتوزان بسیار امیدبخش بوده  و می  تواند 
قارچ  برداشت  از  پس  عمر  افزایش  برای  
دکمه  ای تا ۱۵ روز دوره انبارداری در دمای 
۴ درجه سانتیگراد بدون کاهش معنی  دار در 
ظرفیت آنتی  اکسیدانی و کیفیت محصول 

مورد استفاده قرار گیرد.

بسیج در پیچ های تاریخی نظام و انقالب را بیمه کرد

دفاع اولین دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی در رشته فیزیولوژی و اصالح سبزی ها

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم معارفه سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل: 



تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی 
با شرکت های آذر ساروج سبالن و طنین پیک 
سبالن)تولید کننده توپ های ورزشی بتا( در 
جریان بازدید معاون پژوهش و فناوری و 
اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 

از این دو شرکت منعقد شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  در  پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه  میان  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
محقق اردبیلی با مدیران عامل شرکت های 
سبالن                                                                         پیک  طنین  و  سبالن  ساروج  آذر 
)تولید کننده توپ های ورزشی بتا( ضمن 
های  پتانسیل  و  امکانات  کامل  معرفی 

دانشگاه محقق اردبیلی بر لزوم تعامل بیشتر 
فی مابین در حوزه های تخصصی تأکید نمود.

دکتر مهدی داوری رئیس مرکز ارتباط 
دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی 
محقق اردبیلی نیز با اشاره به مفاد این تفاهم 
نامه همکاری، گفت: توسعه خدمات مطالعاتی 
و تحقیقاتی و استفاده حداکثری از پتانسیل 
های موجود در دانشگاه و شرکت ها، ایجاد 
همکاری  مجموعه،  دو  میان  موثر  ارتباط 
نیاز  مورد  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  در 
واحدهای تولیدی صنعتی مرتبط با شرکت 
ها، ایجاد زمینه های همکاری برای کارآموزی 
سمینارها  ها،  کارگاه  برگزاری  دانشجویان، 

استفاده  مشترک،  علمی  های  همایش  و 
مرکزی  آزمایشگاه  امکانات  از  شرکت ها 
طبق ضوابط دانشگاه از مهمترین زمینه های 

همکاری فی مابین خواهد بود.  
عامل  مدیر  محرابی  رضا  مهندس 
شرکت آذر ساروج سبالن و مهندس صفا 
سراج مهدیزاده مدیر عامل شرکت طنین 
ارتقای  از  استقبال  نیز ضمن  پیک سبالن 
کمی و کیفی تعامالت با دانشگاه، بر لزوم 
بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم 
افزاری طرفین در راستای افزایش راندمان 
انرژی،  مصرف  در   جویی  صرفه  تولید، 
تأکید  غیره  و  زیست  محیط  از  حفاظت 

نمودند.
گفتنی است شرکت آذر ساروج سبالن 
با  شده  اتوکالو  سبک  بلوک  کننده  تولید 
مقاوم در  مزیت های عایق حرارتی عالی، 
برابر صوت، مقاومت باال در برابر آتش و 
سازگار با محیط زیست و همچنین مالت 
باشد.  می  جانبی  تجهیزات  و  خشک 
نیز  سبالن  پیک  طنین  شرکت  همچنین 
در زمینه تولید انواع توپ  های ورزشی با 
فناوری  های روز و استاندارد باال از قبیل 
والیبال،  بسکتبال،  فوتسال،  فوتبال،  توپ 
هند بال، مدیسین  بال و توپ  های فانتزی در 

سایز های مختلف فعالیت می نماید.
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گزارش تصویری ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه محقق اردبیلی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با شرکت های آذر ساروج سبالن و طنین پیک سبالن
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان: اسد نوروزی و دکتر لطف اله ملکی
نموده،  به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض  را  وارده  مصیبت 
سایر  و  برای شما  و  مغفرت  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحومین  برای 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته جناب آقای دکتر شهرام جمالی به سمت سرپرست 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات 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 امیر حیدری در سمت مدیریت 
نیز تقدیر و تشکر داشته و آرزوی  ارتباطات دانشگاه  فناوری اطالعات و 

توفیقات الهی برایشان داریم.
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از دریافت 
۲۶۵ مقاله در سیزدهمین همایش ملی علوم 

و مهندسی آبخیزداری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اردوان قربانی در نشست خبری با خبرنگاران 
استان اردبیل با اعالم این خبر افزود: از این 
تعداد ۴۲ مقاله شفاهی و ۱۹۸ مقاله پوستری 
پذیرفته شده و ۲۵ مقاله هم رد موضوعی و 

محتوایی شده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
سیزدهمین  میزبان  ماه  مهر  و ۱۱  در ۱۰ 
همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری 
منابع  از  صیانت  ملی  همایش  سومین  و 
کرد:  تصریح  است،  آبخیزداری  و  طبیعی 
بوم  خدمات  محور   ۱۲ در  همایش  این 
سازگان آبخیزها، سالمت و پایداری آبخیز، 
مدیریت حوزه های آبخیز رودخانه های 
مرزی، ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع 
مشترک حوزه های آبخیز، مقیاس های ملی 
و فراملی مدیریت جامع منابع آبخیز، تجارب 
ملی و منطقه ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی 
و معیشت های جایگزین، پویایی-اصالح 
مرتعی،  و  جنگلی  سازگان  بوم  احیای  و 
منابع  آلودگی  کاهش  و  ارزیابی  الگوهای 
منابع  کاربرد  و  مدیریت  آب-خاک-هوا، 
مکانی  نوین  های  فناوری  لیگنوسلولزی، 
در منابع طبیعی و محیط زیست، قوانین 
محیط  و  طبیعی  منابع  حقوقی  مسائل  و 
زیست در امر حفاظت و پایش-پیش بینی و 
مدلسازی چالش های منابع طبیعی و محیط 

زیست برگزار می شود.
این  کنار  در  اینکه  به  اشاره  با  قربانی 
همایش ۴ کارگاه آموزشی برگزار می شود، 
ادامه داد: مدل سازی کاربری اراضی، سالمت 
آبخیز، تحلیل SWOT در مدیریت آبخیز و 
مدل سازی آب زیرزمینی ۴ کارگاه در نظر 
گرفته شده هستند و در کنار آنها مسابقات 
عکاسی، پایان نامه برتر، کارآفرین برتر و  
های  کالن حوزه  مدیریت  طرح  نشست 

آبخیز برگزار می شود.

منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
این دانشکده ۹۰ نفر عضو هیات علمی دارد 
که در ۸ گروه آموزشی مشغول تدریس و 

تحقیق هستند.
به گفته قربانی، دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در ۱۳ 
رشته کارشناسی، ۲۸ رشته کارشناسی ارشد 
و ۱۸ رشته دکتری دانشجو پذیرش می کند 
و هم اکنون هزار و ۷۰۰ نفر دانشجو در این 

دانشکده مشغول تحصیل هستند.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه متاسفانه 
بین بخش اجرا و محققان و پژوهشگران 
گسست وجود دارد، ادامه داد: این گسست 
به معضلی تبدیل شده است و هدف ما بر 
این است که فاصله بخش اجرا و محققان 

را کم کنیم.
اشتغال                     مشکل  به  اشاره  با  وی 
فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی و 
منابع طبیعی اضافه کرد: مشکل اشتغال، یک 

مشکل فرابخشی است اما این مساله در بین 
فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی به 

یک چالش تبدیل شده است.
نائب رئیس انجمن آبخیزداری کشور با 
بیان اینکه این انجمن یک تشکل مستقل و 
غیردولتی است، تصریح کرد: هیات رئیسه 
انجمن ترکیبی از افراد دانشگاهی، محققان و 

افراد اجرایی است.
انجمن  افزود:  سعادت  حسین  دکتر 
تشکل  یک  عنوان  به  ایران  آبخیزداری 
مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی است که 
از سال ۱۳۷۷ با فعالیت خود را با استفاده 
از اساتید، محققان و کارشناسان در مباحث 
آب و خاک از مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی 
و اجرایی کشور آغاز کرده و هدف اصلی 
انجمن طبق اساسنامه گسترش و ارتقای علم 
آبخیزداری و توسعه کمی و کیفی نیروهای 
متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش 

و پژوهش در زمینه های مرتبط است.
نفر  هزار  از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:                       هستند،  آبخیزداری  انجمن  عضو 

در                                                              آبخیزداری  انجمن  های  همایش 
تا  شود  می  برگزار  مختلف  های  استان 
فرصت های الزم برای محققان، دانشگاهیان 
و مسئوالن اجرایی آن استان ها برای حضور 

و مشارکت در همایش ها فراهم شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت 
خاک و حاصلخیزی گفت: میزان فرسایش 
در کشور ما از حد مجاز بیشتر است و باید 

حد مجاز را به درستی تعریف کنیم.
دکتر محمود عربخدری با بیان اینکه 
این پژوهشکده تاکنون بیش از ۲ هزار طرح 
پژوهشی در کشور اجرا کرده است، افزود: 
در سراسر کشور ۱۲۰ عضو هیات علمی و 

نمایندگی داریم.
به  ها  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اضافه  کنند،  می  عمل  ای  جزیره  شکل 
کرد: دانشگاه ها هر کدام به شکل مجزا کار                         
می کنند و نتوانسته اند شبکه ای کار کنند به 
همین دلیل ممکن است طرح ها و کارهایی 

با موضوع مشترک را هر کدام کار کنند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

مدیون                      را  خود  ما  گفت:  اردبیل  استان 
رسانه های استان می دانیم زیرا این رسانه ها 
بازوی اطالع رسانی بوده و قطعا در سیزدهمین 
همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و 
سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 

محیط زیست یاریگر ما خواهند بود.
به  اشاره  با  هدایت  شهامت  مهندس 
اینکه راه نجات کشور از بحران های محیط 
زیستی، توجه به حوزه آبخیزداری است، 
تصریح کرد: عدم توجه به حوزه آبخیزداری 
مشکالت حیاتی و محیط زیستی را به وجود 

آورده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۳ میلیارد 
صندوق  از  اعتبار  تومان  میلیون   ۶۰۰ و 
توسعه ملی برای انجام عملیات آبخیزداری 
استان اردبیل در مرحله نخست تخصیص 
یافته است، ادامه داد: اجرای این طرح به 
گرمی،  شهرستان  های  در  رسمی  طور 
و  شده  آغاز  آباد  پارس   و  مشگین شهر 
در  دیگر  پروژه  های  نزدیک  آینده  در 

شهرستان  های استان آغاز می شود.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد:

دریافت 265 مقاله در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری


