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ضرورت حمایت عملی و اجرایی
 از پژوهشگران و فناوران استان اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
حوزه های علمیه و دانشگاه ها دو بال 

بالندگی جامعه اسالمی هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست هم اندیشی 
حوزه و دانشگاه بابیان این مطلب افزود: 
تأثیرگذار  نهاد  دو  حوزه  و  دانشگاه 
مسئولیت  دانشگاه  که  هستند  کشور 
توسعه علوم را برعهده گرفته و حوزه 
مسئولیت سنگین تر هدایت و راهبری 
جامعه را بر عهده دارد، به همین دلیل 
نظام  بال  دو  را  نهاد  دو  این  می توان 
اسالمی برشمرد که به عنوان مکمل هم 
باید جامعه اسالمی را به سمت تعالی و 

بالندگی سوق دهند.
دو  این  هرچند  کرد:  اضافه  وی 
نهاد قبل از پیروزی انقالب اسالمی در 
کشور وجود داشتند اما پیروزی انقالب 
اسالمی سبب شد که هر دو نهاد به 
جایگاه واقعی خود برسند، جایگاهی 
که قبل از انقالب هرگز به آن نتوانستند 

دست پیدا کنند.
حوزویان  کرد:  تصریح  حبیبی 
خمینی)ره(  امام  توانمند  بازوی 
اما  بود  پهلوی  رژیم  با  مبارزه  در 
کمرنگی  نقش  هم  دانشگاهیان 
امام  خط  دانشجویان،  بلکه  نداشتند 
را پیگیر و در کنار معمار کبیر انقالب 
استبدادی  حکومت  بتوانند  تا  بودند 
رژیم پهلوی را ساقط کنند و این کار 
و  دینی  نگرش  شجاعانه،  رهبری  با 
اعتماد اسالمی امام راحل به الیه های 
مختلف مردم در بهمن ماه سال 57 به 

سرانجام رسید و اعتماد امام به این 
و  دانشگاه  که  شد  سبب  نهاد  دو 
حوزه علمیه بعد از انقالب اسالمی 
هم نقش راهبردی و استراتژیکی در 
داشته  اسالمی  نظام  ارکان حکومت 

باشند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: وحدت حوزه و دانشگاه، همیشه 
اسم شهید مفتح را در اذهان تداعی 
مستقیم  شاگرد  که  شهیدی  می کند، 
امام در حوزه بود و در دانشگاه هم 
تا مقطع دکتری فلسفه تحصیل کرد 
و برای وحدت این دو نهاد تأثیرگذار 
تالش های قابل تقدیری انجام داد اما 
نتوانستند  انقالب  و  نظام  بدخواهان 
با هدایت  بنابراین  او را تحمل کنند 

منافقین و با گلوله اعضای گروه فرقان 
او را در دانشگاه ترور کردند تا به زعم 
گرفته  انقالبیون زهرچشمی  از  خود 
باشند غافل از اینکه هر قطره از خون 
انقالبیون برای تربیت و پرورش ده ها 
نفر دیگر کفایت می کند و نسل های 
انقالب  خلف  فرزندان  و  جوان 
اسالمی، ذره ای از اهداف این انقالب 

پا پس نمی کشند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  استان 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: خداوند به علما و نخبگان نگاه 
وظیفه  دلیل  همین  به  دارد  ویژه ای 

در  زیرا  است  سنگین  نخبگان  و  علما 
قیامت عالمان به عنوان یک امت محشور 

می شوند.
وی ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه 
یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی است 
و تمدن نوین اسالمی در سایه وحدت این 

دو محقق می شود.
باید در سایه  ما  اظهار کرد:  حسنی 
جمهوری اسالمی، مقدمه مدینه فاضله 
را فراهم کرده و در این زمینه بسترسازی 
کنیم به همین دلیل وظیفه ما سنگین تر از 

شهدا است.
نشست  این  در  که  می شود  یادآور 
و  حوزه  اساتید  از  جمعی  هم اندیشی 
و  نظرات  ارائه  به  استان  دانشگاه های 

پیشنهادات خود پرداختند.

حوزه و دانشگاه دو بال بالندگی جامعه اسالمی هستند
دکتر حبیبی: مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

دانشگاه خبر داد:

اعضای شورای کارمندان 
دانشگاه از طریق انتخابات 

مشخص شدند

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و 
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: اعضای 
انتخابات  طریق  از  دانشگاه  این  کارمندان  شورای 

مشخص شدند.
دکتر علی  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومی 
اصغری بابیان این خبر افزود: در این شورا نمایندگانی 
از حوزه ریاست، معاونت ها و دانشکده های دانشگاه 

حضور دارند.
وی با اشاره به نتایج آرا تصریح کرد: در حوزه 
ریاست احد اقبالی و بهمن سیفی، در حوزه معاونت 
پژوهش و فناوری مهدی پیری، در حوزه معاونت 
فرهنگی و دانشجویی مجید خداداد، در حوزه معاونت 
اداری و مالی صابر داسگر، در حوزه معاونت آموزشی 
دانشکده  در  نادری،  بهروز  تکمیلی  تحصیالت  و 
فناوری های نوین نمین محمدرضا فرخی، در دانشکده 
کشاورزی مشگین شهر فریدون آذرمی، در دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان احمد هاشمی، در 
دانشکده فنی و مهندسی نادر بهشتی، در دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی عسگر رضایی، در دانشکده 
علوم علی خدایاری و در دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی مهران باقالچی انتخاب شدند.

استاندار اردبیل تأکید کرد:
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استاندار اردبیل به ضرورت حمایت 
عملی و اجرایی از پژوهشگران و فناوران 

استان اردبیل تأکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
از  تجلیل  در جشنواره  بهنام جو  اکبر 
پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل 
در سال ۱۳۹7 در دانشگاه محقق اردبیلی 
بابیان اینکه اگر به دنبال توسعه باشیم، باید 
اهمیت ویژه ای به پژوهش قائل شویم، 
گفت: باید به پژوهشگران امید داده و از 
آن ها به صورت عملی و اجرایی حمایت 
فعالیت های  پژوهشگران  کنیم؛ چراکه 
بسیار خوبی در زمینه های مختلف انجام 

می دهند.
از  خود  بازدید  به  اشاره  با  وی 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، 
پژوهشگران  بازدید  این  در  افزود: 
تا  داشتند  کامل  حمایت  درخواست 
فعالیت های پژوهشی خود را به سمت 

صنعتی شدن و تجاری سازی ببرند.
بهنام جو بابیان اینکه طی هفته جاری 
مدیران  با  ویژه ای  نشست  استانداری 
دستگاه های اجرایی استان در این زمینه 
برگزار خواهد کرد، افزود: با برگزاری 
این نشست در خصوص جزئیات نحوه 
تصمیم گیری  پژوهشگران  از  حمایت 

خواهد شد.
به فضای  اشاره  با  اردبیل  استاندار 
تحریم موجود در کشور، تصریح کرد: 
باید به افرادی که می توانند فعالیت های 
ویژه ای انجام دهند، بها دهیم؛ چراکه این 
افراد دارای ابتکار عمل و شهامت هستند.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
از  یک سوم  اینکه  بابیان  محقق اردبیلی 
ارتقای  از  حاصل  کشور  اقتصاد  رشد 
کارنامه  به  اگر  است، گفت:  بهره وری 
۴۰ ساله کشور در بخش اقتصادی نگاه 
به ویژه  و  سرمایه گذاری  مؤلفه  کنیم، 
سرمایه گذاری خارجی فراز و فرودهایی 

بسیاری داشته است.
وی با اشاره به اعمال تحریم ها و وارد 
شدن تکانه های خارجی به اقتصاد، افزود: 
دانشگاه ها می توانند در کنار دستگاه های 
اجرایی بدون تأثیرپذیری از تحریم ها با 
ارتقای بهره وری به رشد اقتصادی کمک 

جمهوری  سابق  فرهنگی  رایزن 
اسالمی ایران در ترکیه گفت: مؤثرترین و 
عمیق ترین تأثیر انقالب اسالمی در ترکیه 

بود.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر ابوالحسن خلج منفرد در »همایش 
بررسی روابط ایران و ترکیه« در دانشگاه 
محقق اردبیلی بابیان این مطلب افزود: ایران 
و ترکیه روابط تاریخی دارند و این رابطه 
در فرهنگ کشور ترکیه بیشتر قابل مشاهده 

است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه سیاسی 
ارتباط بین ایران و ترکیه فراز و نشیب هایی 
اسالم گرایان  کرد:  تصریح  است،  داشته 
ترکیه بعد از استقرار جمهوریت در زمان 

کنند.
حبیبی با تأکید بر اینکه دانشگاه ها اگر 
پای کار باشند، می توانند بخش اعظم رشد 
اقتصادی کشور را مدیریت و راهبری 
کنند، اظهارامیدواری کرد: پژوهشگران 
و  با همفکری  بتوانند   دانشگاهیان  و 

همکاری بر مشکالت فائق آیند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بابیان 
میان  همکاری  حاضر  حال  در  اینکه 
دانشگاه های استان در باالترین سطح قرار 
دارد، تصریح کرد: اخیراً نیز با توجه به 
تأکید ویژه استاندار و معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
شورای  دانش بنیان،  اقتصاد  اهمیت  به 
راهبری اقتصاد دانش بنیان استان اردبیل 
در استان تشکیل یافته تا کمکی برای 
جوانان، نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی 

باشد.
عبداهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل نیز بابیان اینکه الزمه پیشرفت در 
پژوهش، صنعت و فناوری کار درست 
پژوهشی  هر  برای  باید  گفت:  است، 

ارزش قائل شده و به آن ارج نهیم.
وی به حمایت ویژه از پژوهش ها و 
طرح های تحقیقاتی تأکید کرد و افزود: 
دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد می توانند در امر تحقق اقتصاد 

مقاومتی پیش قدم و نوآور باشند.
اینکه در بخش های  بابیان  حسنی 
مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت و 
تکنولوژی می توانیم نوآور بوده و در امر 

آتاتورک در مجلس اول کار خود را شروع 
کردند.

خلج منفرد با اشاره به اینکه حرکت 

تولیدات پیش قدم باشیم، تصریح کرد: 
باید با تکیه بر شعار »ما می توانیم« کار 
گروهی را رواج داده و زمینه ساز تمدن 

نوین اسالمی در جهان باشیم.
 دکتر اسحاق رسولی رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اردبیل نیز بابیان اینکه 
چرخه مدیریت علم و دانش دارای سه 
مؤلفه اساسی انتقال دانش، ارتقای دانش 
فناوری  و  دانش  کاربرد  و  پژوهش  و 
است، گفت: امروز بر اساس آمارهای 
ارائه شده توسط پایگاه ISI، جمهوری 
اسالمی ایران جزو ۱5 کشور برتر دنیا در 
حوزه تولید علم و دانش و ازنظر استناد به 
مقاالت علمی و پژوهشی و تأثیرگذاری 

آن جزو ۳۰ کشور برتر دنیا است.
وی بابیان اینکه امروز حوزه اقتصاد 
مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان با تحقیقات 
و فعالیت های افراد علمی و دانشگاهی 
در  کرد:  تصریح  شد،  خواهد  تقویت 
زمینه کاربرد دانش و فناوری نیز جامعه 
ایران در آستانه خیز نوآوری و فناوری 

قرارگرفته است.
رسولی بابیان اینکه علیرغم اعمال 
شاهد  کشور،  به  ظالمانه  تحریم های 
حوزه  در  چشمگیری  موفقیت های 
دانش و فناوری هستیم، خاطرنشان کرد: 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه 
مادر استان جو بسیار خوبی در استان 
حاکم کرده است تا دانشگاه ها بتوانند از 

ظرفیت یکدیگر استفاده نمایند.
 دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
روند  از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز 

اسالمی در ترکیه طی دهه های 5۰ و 6۰ 
به محاق رفت، ادامه داد: با پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، ترکیه به لحاظ فکری و 

فعالیت های دبیرخانه هفته پژوهش و 
جاری،  سال  در  اردبیل  استان  فناوری 
فناوری  و  پژوهش  ملی  هفته  گفت: 
امسال با شعار »پژوهش هدفمند؛ فناوری 
ارزش آفرین در خدمت تولید ملی« آغاز 
بکار کرده و در استان نیز بعد از برگزاری 
هفته  سیاست گذاری  شورای  جلسه 
پژوهش، پنج کمیته علمی در شاخه های 
علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و 
منابع طبیعی، علوم انسانی و علوم پزشکی 
تعیین و اعضای آن ها نیز از دانشگاه های 

مختلف استان انتخاب شدند.
وی اضافه کرد: منتخبان جشنواره 
پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل 
با بررسی دقیق و تخصصی این پنج کمیته 
تخصصی انتخاب شدند و انتخاب فناور 
برتر نیز توسط پارک علم و فناوری با 

تشکیل کمیته تخصصی انتخاب شد.
گفتنی است در ادامه حسین نظم 
فر، اکبر عطادخت، علی جعفری، هادی 
مهدی  اصل،  شاهدی  مهدی  غائبی، 
سلیمی، جبرائیل رزمجو، اردوان قربانی، 
ابراهیم فتائی، احمد سلیمی، نیما رزاقی 
اصل، شهرام حبیب زاده، فرهاد صالح 
ستاری،  فرهاد  عزیزیان،  یاشار  زاده، 
محمود صحرائی، کرامت اخوان گیگلو، 
جواد هاشمی، مهدی عالی پور اردی و 
محمد علیزاده سوال به عنوان پژوهشگران 
برتر از دانشگاه های محقق اردبیلی، علوم 
پزشکی، آزاد اسالمی، علمی کاربردی و 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان، دفتر تحقیقات کاربردی 
فرماندهی انتظامی استان، اداره کل حفاظت 

محیط زیست انتخاب شدند. 
همچنین شرکت باد افرا انرژی از 
دانشگاه  فناور  های  واحد  رشد  مرکز 
الکترونیک  شرکت  اردبیلی،  محقق 
پردازش سبالن از بخش صنعت، شرکت 
صحبا یورد یاردم از  پارک علم و فناوری 
استان و شرکت امن گستر راسا مهر از 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل 
به عنوان فناوران برتر استان تجلیل شدند. 
همچنین از سعید ابراهیمی به عنوان 
خیّر منتخب حوزه پژوهش استان تجلیل 

به عمل آمد.

اجتماعی به هم ریخت زیرا جریان اسالم گرا 
عالقه خاصی به امام خمینی)ره( و ایرانیان 

داشتند.
رئیس  حسن زاده  محمد  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه ترکیه در بین 
کشورهای مسلمان ازنظر رشد اقتصادی 
جزو برترین ها بوده است، گفت: ارتباطات 
ایران و ترکیه به دلیل همسایگی این دو 
کشور همیشه بر مسائل فرهنگی و سیاسی 

دو کشور تأثیرگذار بوده است.
یادآور می شود این برنامه به مناسبت 
هفته پژوهش و روز علوم سیاسی توسط 
انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه برگزار 

شد.

انتخاب رساله دکتری استاندار اردبیل تأکید کرد:
دانش آموخته دانشگاه 

به عنوان رساله برتر مقطع 
دکتری در زمینه شبکه های 
هوشمند انرژی در سال 97

دانشگاه  دانش آموخته  دکتری  رساله 
محقق اردبیلی به عنوان رساله برتر مقطع دکتری در 
زمینه شبکه های هوشمند انرژی در سال ۹7 انتخاب 

شد.
رساله  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتری یاشار هاشمی با عنوان »میراسازی نوسانات 
حضور  با  قدرت  سیستم  در  پایین  فرکانس 
با  باال  ظرفیت  پذیر  تجدید  انرژی  نیروگاه های 
استفاده از کنترل کننده مبتنی بر سیگنال های سطح 
گسترده« به عنوان رساله برتر مقطع دکتری در زمینه 
شبکه های هوشمند انرژی در سال ۱۳۹7 انتخاب 

شد.
استاد راهنمای این رساله دکتر حسین شایقی و 

استاد مشاور دکتر امین صفری بوده است.

برگزاری مسابقات
 کشوری مسیریاب رباتیک 

در دانشگاه محقق اردبیلی

مسابقات کشوری مسیریاب رباتیک در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در بازدید از 
روند برگزاری این مسابقات، برگزاری مسابقات و 
جشنواره های علمی دانشجویی را موجب پویایی 
دانشجویان و حرکت به سوی فعالیت های علمی 

عنوان کرد.
اینکه ما در دانشگاه محقق اردبیلی  بابیان  وی 
ضمن حمایت از برنامه ها و فعالیت های انجمن های 
علمی دانشجویی، از آن ها استقبال می کنیم، تصریح 
برنامه های  از  نیز  انجمن های علمی  تقویت  کرد: 

دانشگاه محقق اردبیلی است.
که  مسابقات  این  دوره  اولین  است  گفتنی 
دانشگاه  برق  مهندسی  علمی  انجمن  همت  به 
محقق اردبیلی برگزار می شود، ۲5 تیم از استان های 

مختلف کشور حضور دارند.

ضرورت حمایت عملی و اجرایی از پژوهشگران و فناوران استان اردبیل

رایزن فرهنگی سابق ایران در ترکیه:

عمیق ترین تأثیر انقالب اسالمی در ترکیه بود
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و  حوزه  وحدت  روز  با  هم زمان 
دانشگاه، دانشگاهیان و حوزویان اردبیل 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

اردبیل دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل در دیدار با دانشگاهیان و حوزویان 
گفت: دانشگاهیان و حوزویان باید درد 

ملت را داشته باشند.
عاملی  حسن  سید  دکتر  آیت اهلل 
به  احتیاج  ما  کشور  کرد:  تصریح 

پیشرفت های علمی دارد.
در  کشوری  هر  اینکه  بابیان  وی 
انقالب  از آن  یافته، قبل  صنعت رشد 
است،  رخ داده  کشور  آن  در  فرهنگی 
اظهار کرد: همه ما باید دغدغه مسائل 

کالن کشوری داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دامنه و گستره سلطه 
ورزش بسیار بیشتر از حوزه های دیگر 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر معرفت سیاه کوهیان در نشست 
فیزیولوژی ورزش  علمی متخصصین 
حوزه  افزود:  مطلب  این  بابیان  استان 
علوم ورزش تمام دنیا را فراگرفته است و 
امروز کشورها جهت قدرت نمایی برای 
حضور پرقدرت در المپیک و جام جهانی 

برنامه ریزی می کنند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه ما در 
رشته های  به  نگرش  تغییر  برهه  این 
تربیت بدنی است، تصریح کرد: ما رسالت 
بزرگی داریم که باید به جامعه ثابت کنیم 
دانش آموختگان رشته های علوم ورزشی 

علم و عمل را باهم دارند.

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان 
نماینده  سه  با  محقق اردبیلی  دانشگاه 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه  ارتباط  گفت:  برنامه  این 
این  که  می شود  سبب  نمایندگان  با 
نمایندگان در رفع مشکالت دانشگاه 

کمک حال ما باشند.
اینکه  بابیان  حبیبی  عزیز  دکتر 
به نوعی  جلساتی  چنین  برگزاری 
است،  آزادی  و  دموکراسی  تمرین 
تصریح کرد: انتظار می رود دانشجویان 
سؤاالت  مهمانان  حرمت  رعایت  با 

خود را مطرح کنند.
مردم  نماینده  فیضی  محمد  دکتر 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
تمامی  در  گفت:  اسالمی  شورای 
دانشجویان  طرف  از  که  جلساتی 

اردبیل با اشاره به اینکه کشور ما مسیر 
داد:  ادامه  دارد،  پیش  در  بسیار سختی 
دو بار علمی و تربیتی وجود دارد که بار 
علمی بر دوش دانشگاهیان و بار تربیتی 

بر دوش حوزویان گذاشته شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه باید به 
دنبال تفکر واگرا، سازنده و خالق هستیم، 
افزود: امروز نسل چهارم دانشگاه ها در 
دنیا مطرح هستند که در آن دانشگاه باید 

به تمام مسائل جامعه راهکار ارائه دهد.

پاسخگوی  و  حاضر  دعوت شده ام، 
سؤاالت بوده ام.

برای  آزاد  اینکه منطقه  بابیان  وی 
است،  ضروری  اردبیل  استان  توسعه 
تصریح کرد: امیدوارم با رفع ایرادات 

منطقه آزاد اردبیل تصویب شود.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 

سیاه کوهیان اضافه کرد: اگر بتوانیم 
دهیم،  ارائه  راه حل  جامعه  نیازهای  به 
آن وقت جامعه به سمت دانشگاه محوری 

سوق پیدا می کند.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 

نماینده  بدری  صدیف  مهندس 
مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در 
گفت:منطقه  اسالمی  شورای  مجلس 
استان  توسعه  اصلی  زیرساخت  آزاد 
امیدوارم به تصویب  اردبیل است که 

نهایی برسد.

دانشگاه در  دبیرخانه وحدت حوزه و 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه های استان ایجادشده است تا این 
دو نهاد را بیش ازپیش به هم نزدیک کنیم.

وی بابیان اینکه جلسه هم اندیشی 
دیشب  استان  دانشگاه های  و  حوزه 
اساتید حوزه و  از  نفر  با حضور ۲۰۰ 
دانشگاه برگزار شد، افزود: انتشار مقاالت 
و کتاب های مشترک، استفاده از اساتید 
دانشگاه در حوزه و برعکس، همکاری 
علمی بین طالب و دانشجویان، حضور 
پررنگ اساتید حوزه و دانشگاه در مسائل 
فرهنگی و اجتماعی و مواردی از این دست 
جزو خواسته های اساتید حوزه و دانشگاه 

برای نزدیکی بیشتر این دو نهاد است.
یادآور می شود در این دیدار برخی 
و  نظرات  دانشگاه  و  حوزه  اساتید  از 

پیشنهادات خود را مطرح کردند.

چنین نشست هایی سازنده هستند ولی 
باید این نشست ها تنها محدود به یک 

برنامه نباید بلکه باید تداوم داشته باشد.
اینکه  بابیان  نریمانی  محمد  دکتر 
انتقال  به منظور  علمی  نشست های 
تجارب بین افراد برگزار می شود، ادامه 
داد: این نشست ها فرصت انتقال تجارب 
بین افراد را فراهم می کند تا افراد با استفاده 
از تجارب یکدیگر بتوانند باهم ارتقا یابند.
کمک  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  لذت بخش  پژوهشگران  به 
پژوهشگر  یک  وظیفه  آخرین  افزود: 
راه های  از  یکی  و  است  اطالع رسانی 
اطالع رسانی برگزاری چنین نشست هایی 

است.
توسط  برنامه  این  می شود  یادآور 
انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی 

برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان و 
جوانان آرمان خواه هستند، اضافه کرد: 
کرده ایم،  اعتماد  جوانان  به  وقت  هر 
نتیجه مثبت گرفته ایم که نمونه آن در 

زمان 8 سال دفاع مقدس است.
مهندس رضا کریمی نماینده مردم 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
نمایندگان  گفت:  اسالمی  شورای 
عضو  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل، 
بهترین کمیسیون ها و حتی عضو هیات 

رئیسه آن بوده اند.
وی با اشاره به اینکه مجلس وظیفه 
بسترسازی و قانون گذاری است، ادامه 
داد: مجلس وظیفه اجرایی ندارد و باید 
در حیطه وظائف نمایندگان از ما انتظار 

داشته باشند.
برنامه  این  می شود  یادآور 
امید  اسالمی  انجمن  همت  به 
محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجویان 

برگزار شد.

 بازدید کارگروه های 
تخصصی هیأت استانی 

نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت از دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی 
استان اردبیل

نظارت،  استانی  کارگروه های تخصصی هیأت 
ارزیابی و تضمین کیفیت از دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی استان اردبیل بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگروه های 
تخصصی هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان 

اردبیل بازدید کردند.
فعالیت های  کیفیت  بهبود  و  ارتقا  راستای  در 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مراکز آموزش عالی 
استان، کارگروه های تخصصی هیأت استانی نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت بازدیدهای ادواری خود را 
در آذرماه سال ۱۳۹7 از ۲5 مؤسسه آموزش عالی 
استان شامل هشت دانشگاه پیام نور، سه آموزشکده 
فنی و حرفه ای، هفت دانشگاه آزاد اسالمی، شش مرکز 
آموزش علمی کاربردی و یک مؤسسه آموزش عالی 

غیردولتی-غیرانتفاعی به عمل آوردند.
همچنین طی آبان ماه سال جاری نیز این هیات 
از پنج مؤسسه آموزش عالی استان شامل دو دانشگاه 

پیام نور و سه دانشگاه فرهنگیان بازدید به عمل آورد.

عضو هیات علمی دانشگاه 
به عنوان نماینده انجمن 

علوم و مهندسی منابع آب 
در استان معرفی شد

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
نماینده انجمن علوم و مهندسی منابع آب در استان 

اردبیل معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رضا مکنون 
رئیس هیات مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب 
نمایندگی دکتر فریبرز معصومی عضو هیات مدیره 

دانشگاه محقق اردبیلی را اعالم کرده است.
الزم به ذکر است، این انجمن به منظور گسترش، 
پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای 
و  آموزشی  امور  به  بخشیدن  بهبود  و  متخصص 
در  و  تشکیل شده  مربوطه  زمینه های  در  پ ژوهشی 

زمینه های علمی، پ ژوهشی و فنی فعالیت می کند.

دانشگاهیان و حوزویان اردبیل با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دیدار کردند

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

دامنه سلطه ورزش بیشتر از حوزه های دیگر است

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با نمایندگان اردبیل برگزار شد
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اعضای شورای صنفی-
رفاهی دانشجویان دانشگاه 

انتخاب شدند

دانشگاه  دانشجویان  صنفی-رفاهی  شورای  اعضای 
محقق اردبیلی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ مدیر امور دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: انتخابات شورای صنفی-رفاهی 

دانشجویان به صورت الکترونیکی برگزار شد.
دکتر علی شیخ االسالمی افزود: مدیریت امور دانشجویی 
دانشگاه مطابق با جدول زمانی تعیین شده اقدامات الزم را 
در رابطه بااطالع  رسانی به دانشجویان، ثبت نام از متقاضیان، 
بررسی صالحیت ها و سایر امور مربوطه را مطابق با آئین نامه 
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور از ۲6 آبان  ماه 

تا ۱۴ آذرماه ۱۳۹7 انجام داد.
وی ادامه داد: انتخابات به صورت الکترونیکی از طریق 
سیستم آموزشی گلستان انجام شد که درنتیجه آن سیده 
 مریم اسمعیلی، مهسا اسماعیلی، سپیده محمد زاده، سوسن 
اکبرزاده، احمد احمدزاده، رامین غریب  زاده و نسیم محمدی 
به عنوان اعضای اصلی و مهدی سلیمی ترازوج، سپیده بشیر 
گنبدی و رضا احمدخانی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب 

شدند.

برگزاری مانور ایمنی و زلزله 
در دانشگاه محقق اردبیلی

مانور ایمنی و زلزله به مناسبت گرامیداشت روز 
دانشجو، در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر معرفت 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  کوهیان  سیاه 
محقق اردبیلی در حاشیه برگزاری این مانور بابیان اینکه 
آموزش در زمینه امداد و نجات بسیار مهم است، گفت: 
این آموزش ها از نان شب هم واجب تر بوده و باید انجام 

شود.
محیط  در  باید  آموزش ها  این  اینکه  بابیان  وی 
دانشگاهی و جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: 
دانشجویان نیز می توانند این فرهنگ را به خانواده های 

خود منتقل کنند.
رامین معبودی مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل نیز بابیان اینکه با برگزاری این چنین مانورهایی 
سازمان  در  گفت:  هستیم،  دغدغه ها  کاهش  درصدد 
هالل احمر تالش ما بر این است تا آموزش های امدادی 

را به بطن جامعه ببریم.
وی دانشجویان را به عنوان سفیر و پیام رسان برای 
جامعه و خانواده های خود دانست و افزود: ما هرچقدر 
آموزش را در جامعه نهادینه کنیم، در بحث مشکالت 

ناشی از حوادث با کاهش روبرو خواهیم شد.
معبودی اظهارامیدواری کرد: برگزاری این مانورها 

باعث شود تا جامعه را ایمن و تاب آور نماییم.
یادآور می شود این مانور به همت معاونت فرهنگی 
دانشجویی و کانون هالل احمر دانشگاه محقق اردبیلی و با 

همکاری جمعیت هالل احمر استان اردبیل برگزار شد.

علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
محقق  اردبیلی  دانشگاه  بین المللی  و 
تاریخ دانشگاه  بار در  اولین  برای  گفت: 
محقق اردبیلی حمایت ۱۳ هزار یورویی 
اتحادیه اروپا از اعزام استاد و دانشجوی 
دانشگاه  دو  به  محقق  اردبیلی  دانشگاه 

اسپانیایی کوردوبا و گرانادا انجام می شود.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر محمدتقی آل ابراهیم گفت: ظرفیت 
یورویی  هزار   ۱۳ حمایت  برای  فعال 
اتحادیه اروپا از اعزام استاد و دانشجوی 
دانشگاه  دو  به  محقق  اردبیلی  دانشگاه 
اسپانیایی کوردوبا و گرانادا ایجادشده است.
وی بابیان اینکه این حمایت در قالب 
برنامه KA۱۰7 اتحادیه اروپا و به منظور 
تبادل استاد و دانشجو صورت می گیرد، 
افزود: ضمن رایزنی های اولیه طی دو سال 

شورای  اعضای  هم اندیشی  جلسه 
دانشگاه محقق اردبیلی با سه نماینده اردبیل، 

نیر، نمین و سرعین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه این دانشگاه 
حدود ۱۱ هزار و 5۰۰ نفر دانشجو در مقاطع 
مختلف دارد، گفت: این دانشجویان در ۲۲۴ 
رشته مشغول تحصیل هستند که 5۹ رشته آن 

در مقطع دکتری است.
دکتر عزیز حبیبی با اشاره به اینکه دانشگاه 
دارای ۳85 نفر عضو هیات علمی است، ادامه 
داد: ۴۰ درصد اعضای هیات علمی دارای 

مرتبه علمی استاد تمام و دانشیار هستند.
وی اضافه کرد: ۲ نفر از اعضای هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی در زمره یک 
درصد دانشمندان برتر جهان قرار داشته و یک 
نفر به عنوان پر استنادترین استاد علوم انسانی 
و یک نفر هم به عنوان شیمیدان برتر کشور 

انتخاب شده اند.
عبداهلل  المسلمین  و  حجت االسالم 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حسنی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
مقام معظم  نمایندگی  نهاد  دفاتر  و رئیس 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل بابیان 

گذشته با مدیر بین الملل دانشگاه کوردوبای 
همکاری  تفاهم نامه  امضای  و  اسپانیا 
مشترک، مکاتبات پیاپی نیز جهت استفاده 
از ظرفیت اتحادیه اروپا برای ساپورت مالی 

دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد.
آل ابراهیم تصریح کرد: در گام اول 

دانشگاه  در  نمایندگان  خالی  جای  اینکه 
کرد:  امیدواری  ابراز  می شد،  احساس 
ارتباطات نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

با دانشگاه بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه استان اردبیل دانشگاه 
صنعتی ندارد، اضافه کرد: استانی که دانشگاه 
صنعتی نداشته باشد، در صنعت نمی تواند 
پیشرفت کند بنابراین انتظار داریم نمایندگان 

راه اندازی دانشگاه صنعتی را پیگیری کنند.
مردم  نماینده  کریمی  رضا  مهندس 

به صورت پایلوت یک نفر از دانشجویان 
دانشگاه  کشاورزی  رشته  دکتری 
محقق اردبیلی به مدت یک سال در دانشگاه 
کوردوبای اسپانیا حضور یافت و بر اساس 
عملکرد مثبت وی و رایزنی های صورت 
گرفته حضوری و مکاتبات انجام شده، دو 

اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  گفت:  اسالمی 
حرکات خوبی انجام شده و بارقه های امید 

شروع شده است.
ارتباط  می رود  انتظار  اینکه  بابیان  وی 
منطقی و خوب بین دانشگاه با نمایندگان و 
دستگاه های اجرایی ایجاد شود، اظهار کرد: 
این ارتباط موجب استفاده بهینه از ظرفیت ها 
و پتانسیل های دانشگاه در تصمیم گیری ها و 

تصمیم سازی ها می شود.

دانشگاه کوردوبا و گرانادا موافقت نهایی 
این منظور اعالم کردند و  برای  خود را 
اروپا  اتحادیه  فی مابین  قرارداد  اساس  بر 
برای سال ۲۰۱۹ تا سقف ۱۳ هزار یورو 

به دانشجویان و اساتید اعطا خواهد کرد.
و  علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه 
این ظرفیت برای اساتید به مدت یک هفته 
و برای دانشجویان مقطع دکتری به مدت 
سه ماه به منظور بهره گیری هرچه بیشتر 
اساتید و دانشجویان دوره دکتری از علوم 
روز در حیطه تخصصی برنامه ریزی شده 
این  جزئیات  کرد:  خاطرنشان  است، 
ظرفیت طی روزهای آتی طی نامه ای به 
اعالم خواهد شد و  دانشکده ها  روسای 
نحوه درخواست و بررسی تقاضاها اعالم 

خواهد شد.

دکتر محمد فیضی نماینده مردم اردبیل، 
شورای  مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر، 
اسالمی گفت: دانشگاه برای پیگیری های امور 
در حوزه وظائف نمایندگی روی ما حساب 

کند.
از  باید  دانشگاه  اینکه  بابیان  وی 
اظهار  کند،  استفاده  بودجه ای  فرصت های 
کرد: بر اساس تبصره ۹ قانون بودجه سال 
۹7، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری تا 
سقف درآمد اختصاصی سال ۹6 از بانک ها 
و  دارایی  تملک  در  و  گرفته  تسهیالت 

خوابگاه ها استفاده کنند.
مردم  نماینده  بدری  صدیف  مهندس 
مجلس  در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل، 
شورای اسالمی گفت: فاصله بین دانشگاه و 
دستگاه های اجرایی زیاد است و باید برای 

کاهش این فاصله برنامه ریزی کرد.
در  هم  نمایندگان  ما  اینکه  بابیان  وی 
از  کرد:  اظهار  هستیم،  دانشگاه  خدمت 
صندوق توسعه ملی هم می توان برای تجهیز 

آزمایشگاه ها استفاده کرد.
اعضای  هم اندیشی  نشست  این  در 
شورای دانشگاه هم دیدگاه ها و پیشنهادات 

خود را بیان کردند.

ایجاد ظرفیت فعال برای حمایت 13 هزار یورویی اتحادیه اروپا از اعزام استاد
 و دانشجوی دانشگاه به دو دانشگاه اسپانیایی

جلسه هم اندیشی اعضای شورای دانشگاه با نمایندگان اردبیل برگزار شد

برای اولین بار در دانشگاه محقق  اردبیلی انجام می گیرد:

نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نمایندگان 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین  و 
محقق اردبیلی  دانشگاه  عمرانی  پروژه های 

بازدید کردند.
دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
محقق اردبیلی، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
می کنیم  تالش  گفت:  بازدیدها  این  در 
پروژه های عمرانی دانشگاه را شتاب بخشیم 

تا قسمتی از کمبودها را جبران کنیم.
دکتر عزیز حبیبی بابیان اینکه ساختمان 
میز لرزه یکی از پروژه های عمرانی در دست 
اجرای دانشگاه است، تصریح کرد: در کشور 
تنها چند دانشگاه دارای میز لرزه است اما 
در برخی دانشگاه ها این میز لرزه در مقیاس 
کوچک تری قرار دارد و با راه اندازی میز لرزه به 
چند استان دیگر می توانیم خدمات ارائه دهیم.

وی ادامه داد: ساختمان کتابخانه مرکزی 

از دیگر پروژه های عمرانی دانشگاه است 
که دارای طراحی منحصربه فردی است و با 
اتمام این پروژه بخش زیادی از کمبودهای 

سرانه کتابخانه دانشگاه مرتفع می شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
فاز دوم و سوم دانشکده فنی و مهندسی هم 
باقدرت در حال اجرا است که فاز دوم آن 
برای استقرار آزمایشگاه ها و کارگاه ها بوده 

و فاز سوم هم در حال خاک برداری است.
کمبودهای فضای  به  اشاره  با  حبیبی 
علوم  و  ادبیات  دانشکده های  در  فیزیکی 
انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی افزود: 
ساختمان های این دو دانشکده هم در بخش 

شرقی دانشگاه در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: سالن همایش آیت اهلل 
مشگینی )خودسیانی( هم با اعتبار حدود 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت 
این  به زودی  و  است  شده  تعمیر  اساسی 

پروژه به اتمام می رسد.
یادآور می شود در این بازدید مهندس 
رضا کریمی، دکتر محمد فیضی و مهندس 
صدیف بدری نمایندگان مردم اردبیل، نیر، 
نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی 
دانشگاه  رئیسه  هیات  اعضای  همراه  به 

حضور داشتند.

بازدید نمایندگان اردبیل از پروژه های عمرانی دانشگاه
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همزمان با هفته پژوهش و فناوری در 
دانشگاه محقق اردبیلی؛

نوزدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، 

فناوری و فن بازار استان 
اردبیل افتتاح شد 

همزمان با هفته پژوهش و فناوری نوزدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل در 

دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل در مراسم 
افتتاحیه این نمایشگاه گفت: این چنین نمایشگاه هایی زمینه 

عرضه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی را فراهم می کند.
دکتر بهمن حسین زاده بابیان اینکه حمایت از چهره های 
فناور موجب ایجاد اشتغال و توسعه استان می شود، تصریح 
کرد: برای حمایت از ایده های خالقانه و فناور، کارگروه 
اقتصاد دانش بنیان را در استان تشکیل داده ایم تا شرکت های 

دانش بنیان را راهبری کنیم.
وی بابیان اینکه باید از تمام ظرفیت ها برای تقویت 
اقتصاد دانش بنیان استفاده کنیم، اظهار کرد: توسعه استان 
اردبیل درگرو حمایت از شرکت های دانش بنیان است تا در 

این زمینه تسهیلگری کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
اردبیل ابراز امیدواری کرد: هر روز شاهد دانش بنیان تر شدن 

فضای کسب وکار در سطح استان باشیم

درخشش انجمن های علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی
 در یازدهمین جشنواره

 ملی حرکت

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشگاه  علمی  انجمن های  درخشش  از  گفت: 
محقق اردبیلی در یازدهمین جشنواره ملی حرکت خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر معرفت 
سیاه کوهیان با اعالم این خبر افزود: در این جشنواره 
انجمن علمی مهندسی خاک مقام شایسته تقدیر در بخش 
انجمن برتر و انجمن علمی باستان شناسی مقام شایسته 

تقدیر در بخش نشریه را به دست آوردند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه عنوان کرد: 
انجمن علمی باستان شناسی مقام دوم در بخش محتوای 
دیجیتال، انجمن علمی چوب و کاغذ مقام شایسته تقدیر 
در بخش ویژه و انجمن علمی چوب و کاغذ مقام شایسته 

تقدیر در بخش نشریه را کسب کردند.
وی افزود: همچنین دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه 
عملکرد انجمن های علمی دانشجویی عنوان شایسته 

تقدیر را کسب کرد.
گفتنی است یازدهمین جشنواره ملی حرکت 5 الی 7 

آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزارشده است.

در  نامطلوب  میکروبی  فساد 
فرآوری مواد غذایی مدرن، به سالمت 
مصرف کنندگان خطرات جبران ناپذیری 
وارد می کند، همچنین باعث زیان های 
و  تولیدکنندگان  به  اقتصادی  شدید 
فروشندگان شده و به عنوان یک نگرانی 
به عرضه کنندگان خواروبار جهانی مطرح 

می باشد.
عوامل بیماری زای انسانی ناشی از 
بیماری های همه گیر که با هیچ درمانی 
بهبود پیدا نمی کنند، می تواند باعث فاجعه 
انسانی، اجتماعی و اقتصادی شود. هر 
تالش ممکن برای توسعه  حسگرهای 
نظارت  برای  سریع  و  ارزان، حساس 
بر حضور عوامل بیماری زا با احتمال 
تمایز بین خصوصیات بیماری زا و غیر 
بیماری زا می تواند در پیشبرد این زمینه 

کمک کند.
حساس  و  سریع  دقیق،  شناسایی 
بالینی  مدیریت  برای  ها  پاتوژن  
کردن  کم  همچنین  و  عفونی  بیماران 
فجایع  و  غذایی  مسمومیت های 
زیست محیطی، به شدت موردنیاز است.  
تشخیص حساس میکروارگانیسم های 
بیماری زا یک چالش علمی بزرگ و یک 
مشکل عملی است که از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
با توجه به اینکه روش های موجود 
میکروارگانیسم ها  اندازه گیری  برای 
بسیار طوالنی و بعضاً پرهزینه هستند، 
اندازه گیری  باقابلیت  روشی  ایجاد 
و  کوتاه تر  زمان  در  میکروارگانیسم ها، 

هزینه کمتر ارزشمند می باشد. 
اخیراً دکتر ماندانا امیری عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و تیم های 

و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
به ضرورت رعایت اخالق در پژوهش 

و مقاله نویسی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
کارگاه  در  نریمانی  محمد  دکتر 
دانشگاه  در  آموزشی»مقاله نویسی« 
هفته  تبریک  ضمن  محقق اردبیلی 
پژوهش، گفت: این دانشکده دارای دو 
مجله علمی پژوهشی است که به صورت 

منظم در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به فعالیت انجمن های 
انجمن  افزود:  دانشکده،  این  علمی 
انجام  مشغول  روانشناسی  علمی 
فعالیت های علمی و فرهنگی بوده و 
اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی 

نیز می کند.
اهمیت  به  اشاره  با  نریمانی 
مقاله نویسی در میان دانشگاهیان، تصریح 

موفق  ارزشمند  کاری  در  وی  همکار 
قالب زنی جدیدی  به ساخت سنسور 
انتخاب  و  اندازه گیری سریع  باقابلیت 

پذیر باکتری ایکوالی شدند.
هدف این کار تحقیقاتی، بهره گیری 
از پتانسیل قالب زنی پاتوژن  ها با استفاده 
گیراندازی  برای  سل-ژل  روش  از 
انتخابی و اندازه گیری عوامل بیماری زا 
را  پذیر  انتخاب  تا حسگری  می باشد 
برای اندازه گیری میکروارگانیسم ها ارائه 
برای  باکتریایی  حسگرهای  این  کند. 
بیماری های  از  عاری  زمینی  داشتن 
عفونی خاص و آلودگی میکروبی آب 

و غذا کمک می کند. 
در این تحقیق، سابستریت شیشه با 
الیه نازکی از طال باضخامت ۳۰ نانومتر 
به روش تبخیر حرارتی  تهیه شد. سپس 
با استفاده از فرایند سل-ژل در حضور 
باکتری هدف )E-Coli(، الیه ای نازک 
از SiO۲ بر روی زیرالیه طال ایجاد شد. 
پس از حذف باکتری، قالب پاتوژن به 

کرد: مقاله نویسی نمود خارجی پژوهش 
است.

و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
به ضرورت داشتن مهارت در مقاله نویسی 
تأکید کرد و گفت: تنها آیتمی که هیچ 
علمی  مقاالت  ندارد،  ارتقا  در  سقفی 

پژوهشی است.

دست آمد. 
نازک  الیه های  مطالعه   برای 
ساخته شده، از میکروسکوپ الکترونی 
روبشی، الیپسومتری، اسپکتروسکوپی 
اسپکتروسکوپی  و  سطحی  رزونانس 
امپدانس شیمیایی استفاده شده است. الیه 
نازک به صورت پوششی بر یک سطح 
یا ماده می نشینند و باعث ایجاد خواص 
الکتریکی، فیزیکی و مکانیکی سطحی 
خصوصیات  که  می شود  جدیدی 

سطحی زیر الیه را ارتقا می بخشد. 
به  نازک  الیه های  خواص 
که  است  وابسته  زیادی  پارامترهای 
تولید  روش  به  مربوط  پارامترها  این 
و کیفیت و نوع ماده زیر الیه خواهند 
بود. چون ساخت الیه  نازک در حضور 
باکتری انجام گرفته، حفراتی با شکل و 
سایز باکتری بر روی آن ایجادشده و 
این الیه نازک قالب زنی شده باضخامت 
اندازی و  دام  به  قابلیت  نانومتری که 

رهاسازی باکتری را دارد. 

علمی  مقاالت  اینکه  بابیان  وی 
پژوهشی باید کیفی بوده و ارزشمند 
نمایه  علمی  پایگاه های  در  تا  باشند 
شده و بیشتر مورد استناد قرار گیرند، 
 ۱۰ دانشجو   یک  اگر  کرد:  تصریح 
مقاله علمی پژوهشی داشته باشد یک 
چهره ملی در امر پژوهش به حساب 

می آید.

درنهایت، این حسگر قالب  زنی شده، 
برای اندازه گیری مقادیر مختلف باکتری 
تکنیک  با  مدل،  به عنوان   E. Coli
اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی 
انتخاب- گرفت.  قرار  مورداستفاده 
پذیری حسگر ساخته شده در حضور 
باکتری های دیگر نیز موردبررسی قرار 
گرفت. سادگی ایده و روش، شاید نکته 
کلیدی تحقیق باشد، به نظر می رسد، 
خاص،  پیچیدگی  بدون  ایده های 

کاربردی تر و قابل فهم تر خواهند بود.
 

گروهی  کار  یک  نتیجه  کار  این 
فوق العاده بین دو گروه تحقیقاتی شیمی 
زیست شناسی  و  امیری  ماندانا  دکتر 
دانشگاه  از  نوید  لطیفی  سعید  دکتر 
محقق اردبیلی و یک گروه تحقیقاتی از 

دانشگاه لیل فرانسه است. 
در  فرانسوی  همکاران  این 
اردیبهشت ماه ۹7 به دعوت گروه شیمی 
برگزاری  برای  محقق اردبیلی  دانشگاه 
کارگاهی با عنوان »حسگرهای بر پایه 
نانو ساختارها و مواد زیستی« به ایران 
آمدند و همکاری های ارزنده بیشتری نیز 

در این خصوص شکل گرفت.
  این کار پژوهشی ارزشمند در سال 
 Biosensors and مجله  در   ۲۰۱8
 ۱۲5-۱۲۴ جلد    Bioelectronics
صفحه ۱6۱ و با ضریب تأثیر 8.۲ در 
سطح Q۱ به چاپ رسید. برای مشاهده 
این مقاله می توانید به لینک زیر مراجعه 

فرمایید:
https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S۰۹56566۳۱8۳۰8۳۹X

نریمانی تأکید کرد: باید تالش کنیم 
تا خودمان را از دامنه محلی و منطقه ای 
بودن خارج کرده و حداقل در سطح ملی 
فعالیت کنیم و الزمه آن تولید مقاالت 

علمی پژوهشی است.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
به ضرورت رعایت اخالق در پژوهش و 
مقاله نویسی تأکید کرد و از دانشجویان 
خواست تا فعالیت های تحقیقاتی خود 
را به مقاله تبدیل کرده و برای چاپ به 

مجالت ارسال نمایند.
تا  صفر  نریمانی  دکتر  همچنین 
صد تولید یک مقاله علمی پژوهشی 
را برای حاضران در این کارگاه تشریح 

کرد.
گفتنی است این کارگاه آموزشی به 
همت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.

ساخت حسگر قالب زنی جدید برای اندازه گیری سریع و انتخاب پذیر
 یک پاتوژن در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق  اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت رعایت اخالق در پژوهش و مقاله نویسی
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برنامه  تخصصی  پنل  دومین 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  راهبردی 
با  خشونت  محوریت  با  اردبیل  استان 
امور  مدیرکل  اردبیل،  استاندار  حضور 
اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران 

استانی برگزار شد.
محمد  دکتر  جلسه  این   در 
حسن زاده رئیس دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به  
حل  در  مشارکت  برای  دانشگاه  تعهد 
برای  دانشگاه  هدف  و  جامعه  مسائل 
گفت:  جامعه محور  دانشگاه  شکل دهی 
اساتید دانشگاه آماده هر نوع همکاری 
با استانداری و نهادها و ادارات مربوطه 
برای بررسی و ارائه راهکارهای کاهش 

آسیب های اجتماعی هستند.
هیأت  عضو  عباسی  رسول  دکتر 

دانشکده  جامعه شناسی  رشته  علمی 
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات 
محقق اردبیلی ضمن تشریح ابعاد مسئله 
خشونت و ارائه مستنداتی در رابطه با 
وضعیت استان با ارائه الگوی مفهومی از 

جامعه و ساز و کارهای آن در سطوح 
تحلیلی متفاوت، به تبیین نظری خشونت 

پرداخت.
 وی به اهمیت عواملی چون کارایی 
و  رسمی  اجتماعی)هنجارهای  گرامر 

قواعد اخالقی(، عوامل نهادی و توزیع 
رابطه ای،  ابعاد  در  فرصت ها  متوازن 
در  آنان  نقش  و  فرهنگی  و  اقتصادی 

کاهش خشونت در جامعه اشاره کرد.
عباسی بعد از تبیین نظری موضوع، 
به برنامه اجرائی تدوین شده در سطوح 
قالب  در  میانی  و  خرد  کالن،  تحلیلی 
و  میان مدت  بلندمدت،  رویکردهای 
کوتاه مدت پرداخته و نظام های ارتباطی 

مالزم با برنامه ها را تشریح کرد.
در پایان جلسه پس از نقد و بررسی 
استاندار،  توصیه های  و  کارشناسان 
تخصصی  نشست های  که  شد  مقرر 
با  پیشنهادی  برنامه های  با  متناسب 
برای  سازمان های هدف تشکیل شده و 
برنامه  از متن  ارائه راهکارهای اجرائی 

تدوین شده، تدابیری اندیشیده شود.

پیام تبریک رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی به مناسبت روز دانشجو: 

۱۶ آذر نماد استکبارستیزی 
دانشجویان

روز  پیامی،  با صدور  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
دانشجو را تبریک گفت.

متن پیام تبریک دکتر عزیز حبیبی به شرح زیر است:
۱6 آذر نماد استکبارستیزی دانشجویان است، روزی 
که نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران می آمد تا 
نتایج »پیروزی سیاسی امیدبخشی را که در ایران نصیب قوای 
طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی شده است« را ببیند. )نقل 
از نطق آیزنهاور در کنگره آمریکا بعد از کودتای ۲8 مرداد(؛ 
غافل از اینکه استکبارستیزی در رگ های دانشجویان جاری 
است و حتی حکومت نظامی و گلوله هم نمی تواند این 
آرمان گرایی را در دانشجویان خفه کرده و آن ها را خانه نشین 

کند.
دانشجویان در مقابل زیاده خواهی ها ایستادند و آن سه 
قطره خون را هزینه ایستادگی، آرمان گرایی، روشن اندیشی، 
استکباری ستیزی، هویت طلبی و استقالل خود کردند تا در 
طول تاریخ به مانند راست قامتان تاریخ، سربلند باشند و این 

جنبش باید همیشه تاریخ به راه خود ادامه دهد.
نقش  بر کشور،  اقتصادی تحمیلی  امروز در جنگ 
دانشجویان بیش ازپیش پررنگ شده است و این دانشجویان 
هستند که باید راهبری جامعه را برعهده گرفته و در راستای 
تقویت ارکان نظام و انقالب به نقش تاریخی خود عمل 

کنند.
بر خود الزم می دانم به عنوان عضوی از خانواده بزرگ 
را  هویت بخش  و  تاریخی  روز  این  کشور؛  دانشگاهیان 
خدمت شما دانشجویان فرهیخته تبریک و تهنیت عرض 

نمایم.

تقدیر معاون وزیر علوم از رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی به خاطر 
کسب مقام دانشگاه شایسته 

تقدیر در جشنواره حرکت
علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تحقیقات و فناوری با ارسال لوحی از دکتر عزیز 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به خاطر کسب 
مقام دانشگاه شایسته تقدیر در یازدهمین جشنواره 

ملی حرکت تقدیر کرد.
در لوح دکتر غالمرضا غفاری خطاب به دکتر 

عزیز حبیبی آمده است:
بی شک رشد و تعالی علمی و فرهنگی کشور؛ 
نیازمند  امیدآفرین  آینده ای درخشان و  و ساختن 
مسئولیت  از  برآمده  خالقیت  و  نشاط  پویایی، 
این  در  است.  دانشجویان  و  دانشگاه  اجتماعی 
جشنواره  و  دانشجویی  علمی  انجمن های  مسیر 
برای  عرصه ای  و  فرصت  مشابه  به  ملی حرکت 

شکوفایی و حمایت از این توانمندی هاست.
اینک که در »یازدهمین جشنواره ملی حرکت« 
شاهد نمایش و درخشش موفقیت های دانشجویان 
مراتب  هستیم،  علمی  مختلف  عرصه های  در 
قدردانی و سپاس خود را تقدیم کوشندگان جوان 
عرصه علم، دانش و فناوری می نمایم. امید است 
شما، حرکت  نوآورانه  اندیشه  و  تالش  تعهد،  با 
ایران  فرهنگی  و  علمی  توسعه  و  رشد  پرشتاب 

اسالمی را شاهد باشیم.

جلسه مشترک استانداری و دانشکده ادبیات و علوم انسانی با موضوع برنامه 
راهبردی کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد

و  علوم  علمی  انجمن  همت  به 
مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی، 
دانشگاه  در  خاک  جهانی  روز  مراسم 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشکده  رئیس  قویدل  اکبر  دکتر 
دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
محقق اردبیلی در این مراسم بابیان اینکه 
پنجم دسامبر به عنوان روز جهانی خاک 
نام گذاری شده است، گفت: برای این 
راستای  در  مختلفی  برنامه های  روز 
فرهنگ سازی  عمومی در مورد اهمیت 

خاک برگزار می شود.
وی با اشاره به اهمیت استراتژیکی و 
بعد امنیت غذایی خاک، افزود: ۹5 درصد 

غذای انسان از خاک تأمین می شود.
قویدل بابیان اینکه 8۱5 میلیون نفر در 
جهان دچار فقر غذایی بوده و دو میلیارد 
نفر نیز دچار کمبود عناصر غذایی هستند، 
تصریح کرد: متأسفانه در دنیا و به ویژه 
در کشور ما، کشاورزی به صورت سنتی 
است و این عامل باعث شده است که 
خاک های ما از عناصر غذایی تهی باشند.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 

دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی طی حکمی، دکتر عباس 
فنی اصل را به عنوان مشاور فرهنگی و 

دانشجویی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معارفه  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
طبق  اینکه  بابیان  اصل  فنی  دکتر 
سال   ۴ در  انجام شده  برنامه ریزی های 
آینده در دانشگاه به اندازه ۱۰ سال کار 
خواهد شد، تصریح کرد: برای شتاب 
فرهنگی،  رشد  و  توسعه  به  بخشی 
دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  علمی،، 
باید از ظرفیت ها و توانمندی های افراد 

مختلف استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگی، 
حوزه حساس و ظریفی است، اضافه 

آسیب های کودهای شیمیایی به خاک، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه فرسایش خاک 
گریبان گیر کشور است و ایران سه برابر 

استاندارد جهانی فرسایش خاک دارد.
وی بابیان اینکه فرسایش ۱۴ درصد 
از تولید ناخالص ملی را از بین می برد، 
گفت: خاک را باید به عنوان یک دوست 
و منبع ارزشمند نگاه کنیم و بتوانیم از آن 

مثل طال استفاده کنیم. 
هیات  عضو  اصغرزاد  علی  دکتر 
اینکه  بابیان  نیز  تبریز  دانشگاه  علمی 
شعار روز جهانی خاک در سال ۲۰۱8 
میالدی راهکارهایی برای رفع آلودگی 

کرد: بین نیازهای فرهنگی و برنامه های 
وجود  همخوانی  کشور  در  فرهنگی 
باید  مورد  این  در  بنابراین  ندارد 

نیازسنجی کرده و برنامه ریزی کرد.

خاک عنوان شده است، گفت: به نظر بنده 
بهترین کار جلوگیری از آلودگی است؛ 
چراکه رفع آلودگی مستلزم تکنولوژی و 

هزینه بسیار باال است.
وی با اشاره به عوامل آلودگی خاک، 
افزود: استفاده از آب های تصفیه نشده 
و کم تصفیه شده در اراضی کشاورزی 

مهم ترین عامل آلودگی خاک است.
مهندس خلیل نکیشاد رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز بابیان 
اینکه خاک با اقتصاد و معیشت ما عجین 
شده است، افزود: خاک بستر حیات تولید 
و زمینه اول و آخر اقتصاد و معیشت 

با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
اشاره به اینکه باید نگاه دقیقی به مسائل 
تصریح  باشد،  داشته  وجود  فرهنگی 
کرد: با همت و تالش می توان کارهای 

است.
وی با اشاره به پتانسیل های استان 
اردبیل در بخش کشاورزی و اینکه استان 
دارای 755 هزار اراضی زراعی و باغی 
آبی و دیم است، گفت: بیش از 75 درصد 
بذر چغندر،  درصد  بذری، ۱۰۰  ذرت 
استان  در  ۱۰۰ درصد سورگوم کشور 
تولیدشده و همچنین استان اردبیل دارای 
رتبه زیر ۱۲ در هفت محصول زراعی 

کشور را دارد.
اقتصاد  مادر  را  کشاورزی  نیکشاد 
درصد   ۳۰ از  بیش  افزود:  و  دانست 
از  نیز  غیرنفتی  محصوالت  صادرات 

بخش کشاورزی است.
گفتنی است در این مراسم ضمن 
فعالیت های  از  نمایشگاهی  برگزاری 
انجمن علمی علوم و مهندسی خاک، 
دکتر شکراهلل اصغری مدیر گروه علوم 
و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی، 
مهندس ابراهیم پور مدیر گروه حفاظت 
و حاصلخیزی وزارت جهاد کشاورزی، 
ایستگاه تحقیقات  دکتر طالیی رئیس 
نظرات  ارائه  به  استان  کشاورزی 
پیرامون عنوان مراسم  تخصصی خود 

پرداختند.

بزرگی انجام داد زیرا چانه زنی و پیگیری 
معجزه می کند.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: دانشگاه برای ارتقای جایگاه خود 

به افکار و اشخاص نیاز دارد.
افراد  از  باید  اینکه  بابیان  وی 
مجرب در حوزه های مختلف استفاده 
کرد، ادامه داد: جایگاه دانشگاه، همیشه 
ارزشمند و واال است و ما باید قدردان 
انقالب  و  نظام  برکت  به  که  باشیم 
جامعه  در  خدمت  فرصت  اسالمی، 
اسالمی به دست آورده ایم و باید همت 
برای خدمتگزاری  مضاعفی  و تالش 

بیشتر داشته باشیم.

برگزاری مراسم روز جهانی خاک در دانشگاه محقق  اردبیلی

دکتر فنی اصل به عنوان مشاور فرهنگی و دانشجویی رئیس دانشگاه منصوب شد
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استاندار اردبیل گفت: گفتگو الزمه 
توسعه است و باید گفتگو را تمرین کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  نشست  در  بهنامجو  اکبر  مهندس 
و  محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجویان 
تجلیل از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی 
و دانشجویی به مناسبت روز دانشجو 
صدای  بتوانیم  باید  همه  کرد:  تصریح 

مخالفان و منتقدان را بشنویم.
وی بابیان اینکه با شهادت ۳ تن از 
دانشجویان در ۱6 آذر سال ۱۳۳۲، روز 
دانشجو برای همیشه تثبیت شد، ادامه داد: 
۳ مجموعه دانشگاه، حوزه و بازار همیشه 

در تحوالت تأثیرگذار بوده اند.
به  باید  اینکه  بابیان  اردبیل  استاندار 
ویژه ای  اهمیت  دانشگاهیان  و  دانشگاه 
بدهیم، اضافه کرد: ارتباط دانشگاه با بیرون 
باید تقویت شود و دانشگاهیان در حل 
مشکالت حوزه های مختلف به خصوص 
در زمینه آسیب های اجتماعی نقش آفرینی 

کنند. 
بهنامجو اظهار کرد: علیرغم تحریم ها، 
پتانسیل های خوبی در کشور وجود دارد 
که با تکیه بر آن ها می توان به مشکالت 

فائق آمد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اینکه برای توسعه دانشگاه برنامه های 
مختلفی داریم، اضافه کرد: به دنبال این 
را  محقق اردبیلی  دانشگاه  که  هستیم 

در  هماهنگی  جلسه  اولین 
مفاد  اجرایی  فرایند های  خصوص 
تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، 
دانشگاه  میان  فرهنگی  و  پژوهشی 
محقق اردبیلی و دانشگاه علوم پزشکی 

اردبیل برگزار شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بضاعت پور  ابوالفضل  دکتر  دانشگاه، 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
از  خرسندی  اظهار  با  محقق اردبیلی 
لزوم  بر  مذکور،  تفاهم نامه  امضای 
هم افزایی  باهدف  آن  مفاد  اجرای 
خدمت رسانی  در  طرفین  بیش ازپیش 
و حل مشکالت منطقه ای و ملی تأکید 

نمود.
بضاعت پور با اشاره به ظرفیت های 
مختلف  حوزه های  در  طرفین  بالفعل 
سخت افزاری و نرم افزاری، برنامه ریزی 
از  استفاده  و  همکاری  برای  مناسب 
پتانسیل های طرفین را خواستار شد و 
این مهم را در صرفه جویی منابع مالی، 
ارتقای کمیت و کیفیت مقاالت علمی، 
پژوهشی  اجرای طرح های  و  تعریف 
و اعتالی علمی دو دانشگاه تأثیر گذار 

دانست. 
فناوری  و  پژوهش  معاون 
اجرای  به  محقق اردبیلی  دانشگاه 
پایان نامه ها  و  پژوهشی  طرح های 

به عنوان مدلی برای دانشگاه نسل چهارم 
مطرح کنیم.

دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد: دانشگاه 
نسل چهارم، دانشگاه جامعه محور است 
که برای تمام مشکالت و مسائل جامعه 

راهکار ارائه می دهد.
وی با اشاره به اینکه رشد و توسعه 
دانشگاه  در گرو همت و تالش مضاعف 
همکاران، دانشجویان و کارکنان است، 
مسئوالن  و  استاندار  حمایت  با  افزود: 
عمرانی  پروژه های  تمام  علوم،  وزارت 
دانشگاه اعم از ساختمان کتابخانه، فاز 
دوم و سوم دانشکده فنی و مهندسی و 
ساختمان دانشکده های ادبیات و علوم 

از  رونمایی  مشترک،  رساله های  و 
مرکزی  آزمایشگاه  جامع  سامانه 
هفته  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
برای  مناسب  بسترسازی  پژوهش، 
امکان بهره مندی تخفیف ۲۰ درصدی 
علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
آزمایشگاهی  تجهیزات  از  پزشکی 
دانشگاه محقق اردبیلی و جانمایی لینک 
وب سایت  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این دانشگاه طبق مفاد تفاهم نامه اشاره 

نمود.        
معاون  بهلولی  شهاب  دکتر 

انسانی و کشاورزی و منابع طبیعی فعال 
هستند.

حبیبی با اشاره به اینکه بزرگترین 
با زیربنای ۴ هزار و  بلوک خوابگاهی 
اظهار  می شود،  احداث  مترمربع   ۲۰۰
کرد: مطالعه پروژه های عمرانی دانشگاه 
را اعضای هیات علمی دانشگاه به دست 

گرفته اند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
گفت: به برکت خوش شهدا و انقالب 

علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات 
تفاهم نامه  امضای  اردبیل  پزشکی 
همکاری های مشترک را فرصتی مغتنم 
در گسترش و ارتقای تعامالت طرفین 
آموزشی،  پژوهشی،  حوزه های  در 
لزوم  بر  و  برشمرد  غیره  و  فرهنگی 
آیین نامه های  و  شیوه نامه ها  تدوین 
اجرایی مرتبط با محورهای همکاری 

مدنظر طرفین تأکید کرد.
ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  وی 
تحقیقات  مرکز  در  موجود  کاربردی 
دانشگاه علوم پزشکی از اعضای هیأت 

جامعه  در  خدمت  فرصت  اسالمی 
اسالمی برای همه ما فراهم شده است و 

باید قدردان این نعمات باشیم.
وی ادامه داد: دشمنان نظام و انقالب  
اسالمی به دنبال انحراف اذهان جوانان 
کشور ما است غافل از اینکه این جوانان 
رهبری  معظم  مقام  منویات  مسیر  در 
حرکت کرده و تمام نقشه های دشمنان را 

نقش بر آب می کنند.
یادآور می شود در پایان این مراسم 
از دانشجویان استعدادهای درخشان و 
دانشجویان موفق در حوزه های فرهنگی، 
و  لوح  اهدای  با  علمی  و  دانشجویی 

هدایایی تقدیر شد.

برای  محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی 
همکاری های پژوهشی مشترک دعوت 

نمود.
همچنین مقرر شد مدیران متناظر 
حوزه پژوهش و فناوری دو دانشگاه 
فرایند و جزئیات محور های توافق شده 
را تعیین و برای اجرایی شدن بین دو 
دانشگاه، شیوه نامه عملیاتی را تهیه کنند. 
از  حاضر  اعضای  پایان،  در 
و  مرکزی  آزمایشگاه  تجهیزات 
میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بازدید 

نمودند.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد:

اتمام عملیات اجرایی اتصال 
مجموعه خوابگاه های ویالیی 
داخل دانشگاه به شبکه      

فیبر نوری 

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه از اتمام 
عملیات اجرایی اتصال مجموعه خوابگاه های ویالیی داخل 

دانشگاه به شبکه فیبر نوری دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر شهرام جمالی با 
اعالم این خبر افزود: با اتمام عملیات طراحی و اجرای شبکه 
مجموعه خوابگاه های ویالیی دانشگاه، امکان دسترسی بیش 
از ۲5۰ دانشجو به اینترنت و سرویس های الکترونیکی فراهم 

گردید. 
تغییر  با  جاری،  ترم  ابتدای  از  افزود:  جمالی  دکتر 
کاربری ۱6 واحد ویالیی واقع در سایت شرقی دانشگاه 
به مجموعه خوابگاهی خواهران، بیش از ۲5۰ دانشجو در 
این خوابگاه ها ساکن شده اند. با توجه به اینکه این مجموعه 
دارای زیرساخت شبکه برای اتصال به اینترنت و شبکه 
داخلی دانشگاه نبود، با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت 
دسترسی دانشجویان به این شبکه، طراحی های الزم برای 
ایجاد یک بستر شبکه مناسب در مدیریت فناوری اطالعات 
و ارتباطات دانشگاه انجام شد و عملیات اجرایی اتصال این 
خوابگاه ها به شبکه فیبر نوری نیز به سرعت و در ظرف دو 

هفته به انجام رسید. 
فناوری  مدیریت  کارشناسان  از  تشکر  ضمن  وی 
اطالعات و ارتباطات دانشگاه که طراحی و اجرای این شبکه 
را بر عهده داشتند، عنوان کرد: هم اکنون تمامی دانشجویان 
به  اتصال  طریق   از  می توانند  این خوابگاه ها  در  ساکن 
اکسس پوینت های نصب شده، از اینترنت و سرویس های 

الکترونیکی دانشگاه بهره مند شوند.

معاون اداری و مالی دانشگاه خبر داد:
اصالح سیستم گرمایشی 
موتورخانه های دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی از اصالح 
سیستم گرمایشی موتورخانه های دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اردوان قربانی 
موتورخانه  گرمایشی  سیستم  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
ساختمان های شماره ۲ و ۳ دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه اصالح شد تا در فصل گرمایشی مشکالتی 

در این زمینه پیش نیاید.
وی بابیان اینکه این اصالح در کمتر از یک ماه آغاز و 
به اتمام رسید، اظهار کرد: جا دارد از زحمات همکاران اداره 

تعمیر و نگهداری دانشگاه تقدیر و تشکر کنم.
معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
اصالح سیستم گرمایشی این ساختمان ها با هزینه ۲76 

میلیون ریال انجام شد.
این اصالح، حذف منابع  از  ادامه داد: هدف  قربانی 
انبساط سیستم گرمایش ساختمان های یادشده در زیر سقف 
طبقه اول که به دلیل سرریز آن، موجب نشتی و تخریب 
سقف ساختمان ها می شد و جایگزینی آن با سیستم منبع 

انبساط بسته در داخل موتورخانه بود.

استاندار اردبیل در نشست با دانشجویان دانشگاه به مناسبت روز دانشجو:

برگزاری اولین جلسه هماهنگی میان دانشگاه محقق اردبیلی
 و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

گفتگو الزمه توسعه است
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مقاله دکتر عزیز حبیبی عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در زمینه فوتوکاتالیست 
 ZnO های با کارایی باالی استوارشده بر پایه
در سال ۲۰۱8 به عنوان مقاله پر استناد و داغ 

معرفی شد.
امروزه  محیط زیست  آلودگی  مشکل 
جهان، مشکل تنها یک کشور و یا یک منطقه 
خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است 
که در بردارنده  مسائل مختلفی نیز هست 
آب وهوا،  آلودگی  به  می توان  ازجمله  که 
گرم شدن کره  زمین، از بین رفتن گونه های 
گیاهی و جانوری، فرسایش الیه  ازن، تخریب 
جنگل ها، آلودگی های صوتی، آزمایش های 

هسته ای و غیره اشاره کرد.
در دنیای امروز به دنبال دگرگونی های 
مقوله  تحوالت جمعیتی،  و  عمده جوامع 
آب و بحث محدودیت آن شکل دیگری 
به خود گرفته است. با توجه به مشکالت 
بیان شده، پژوهش و بررسی در زمینه  ارائه  
و  حفظ  جهت  در  مناسب  راهکارهای 
حراست از منابع آبی، روش های نوین در 
سرانه   مصرف  کردن  بهینه  آب،  مصرف 
روش های  با  فاضالب ها  بازیافت  و  آب 
الزامی  آن ها  از  مجدد  استفاده   و  مناسب 
است. امروزه به منظور بررسی مناسب ترین 
جایگزین برای روش های قدیمی تصفیه آب 
تکنولوژی های  آلی،  آلودگی های  و حذف 

هم زمان با هفته بسیج، هیات رئیسه 
پایگاه  شورای  اعضای  از  جمعی  و 
مقاومت و کانون بسیج اساتید دانشگاه 
محقق اردبیلی با خانواده شهید فراهم ملک 

پور دیدار کردند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ضمن  دیدار  این  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب 
و دفاع مقدس، گفت: شهدا در دوران دفاع 
مقدس از جان خود گذشتند و از خاک و 
کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
دفاع کردند، امروز نیز ما باید راه شهدا را 
ادامه داده و در جنگ اقتصادی با تالش 
معظم  مقام  منویات  راستای  در  بیشتر 
رهبری و اهداف نظام و انقالب حرکت 

کنیم. 
حبیبی تأکید کرد: ما نیز باید هرجایی 
که هستیم در مسئولیت خودمان جدی 

باشیم و به مردم خدمت کنیم.

علمی  هیات  پژوهشی عضو    طرح 
دانشگاه بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، 
پژوهشی  طرح  جزو 5  تجارت،  و  معدن 
شاخص کشوری در حوزه HSEE شناخته 

شد.
 نظام مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی، 
محیط زیست و انرژی )HSEE( در صنعت، 
مسیر دستیابی به اهداف را که همانا ایجاد 
محیط های کاری بدون حادثه، بدون آسیب 
و بدون آالینده زیست محیطی است، کوتاه 

می کند.
ضمن   HSEE برنامه های  مجموعه 
کاهش هزینه ها و مخاطرات و افزایش ایمنی 
و فرصت ها، امکان ممیزی انرژی در راستای 
آثار  پایش  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
زیست محیطی صنایع مختلف را در مرحله 

یکی  که  قرارگرفته اند  موردتوجه  جدیدی 
بهره برداری  روش ها،  این  کارآمدترین  از 
از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته بر پایه  
استفاده از نیمه رساناها در قالب فرآیندهای 

فتوکاتالیزوری است.
اخیراً دکتر عزیز حبیبی ینگجه و تیم 
ارزشمند رفتار  مقاله ای  پژوهشی وی در 
 )ZnO(روی اکسید  فوتوکاتالیزوری 
آب  از  آلی  آلودگی های  زمینه حذف  در 
داده اند.   قرار  موردبررسی  را  آشامیدنی 
اکسید روی )ZnO( به عنوان فتوکاتالیزور، 
پرکاربردترین  و  برجسته ترین  از  یکی 
نیمه رسانا در این حوزه  علمی است. این 
ماده سازگار با محیط زیست بوده و سالمت 
از  انسان و محیط را به خطر نمی اندازد. 

وی افزود: برادر شهید ملک پور نیز 
دانشگاه محقق اردبیلی  در  ما  که همکار 
است، راه برادر شهید خود را ادامه داده و 
از کارمندان تالشگر و افتخارات دانشگاه 

محقق اردبیلی است.
عبداهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 

بهره برداری فراهم می آورد.
با در کنار هم قرار گرفتن چهار مقوله 
اثرات  یکپارچه،  مدیریت  تحت   HSEE

غیر  به  می توان  روی  اکسید  مزیت های 
با  تهیه  روش های  در  تنوع  بودن،  سمی 
مورفولوژی های متفاوت، فراوانی در مواد 
قیمت  معمول(،  معدنی  )نمک های  اولیه  
پایین، پایداری مکانیکی-حرارتی و قدرت 

اکسندگی باال اشاره کرد.
این  فوق العاده  خواص  عالوه  بر  اما 
نیمه رسانا، شکاف انرژی زیاد و باز ترکیبی 
فعالیت  الکترون-حفره،   زوج های  سریع 
فتوکاتالیزوری اکسید روی را در ناحیه مرئی 

دچار محدودیت می کند.
در این مقاله مروری به تفسیر و بررسی 
حل مشکالت ZnO خالص از طریق مطالعه 
مکانیسم های مختلف و تشکیل اتصاالت 
ناهمگون چند نیمه رسانا با اکسید روی جهت 

بابیان  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  رهبری 
افتخار  خود  خانواده  برای  شهید  اینکه 
بزرگی است، گفت: خانواده شهدا برای 
نزد  جایگاهشان  و  داده  قربانی  دین 

اهل بیت)ع( رفیع است.
وی بابیان اینکه ازجان گذشتگی شهدا 
با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، افزود: شهدا 

بر  قابل مالحظه ای  هم افزایی  و  سینرژیک 
یکدیگر داشته و نتایج مثبت جمع جبری آن، 

به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود.

افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری پرداخته شده 
است که در قالب تهیه  نانوکامپوزیت  های 
چند جزئی فعال تحت تابش نور مرئی بر پایه  

ZnO معرفی شده است.
این تحقیقات حاصل تالش های دکتر 
دکتری  فارغ التحصیل  پیرهاشمی  مهسا 
رشته شیمی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی و 
حمایت و راهنمایی دکتر عزیز حبیبی ینگجه 
عضو هیأت علمی و همکاری دکتر شیما 
رحیم  پوران دانشجوی پسادکترای دانشگاه 

تبریز است.
مجله   در  ارزشمند  کار  این  نتایج 
 Journal of Industrial and
Engineering Chemistry   )جلد 6۲، 
سال ۲۰۱8، صفحات یک تا ۲5( به چاپ 

رسیده است.
این مقاله مروری  قابل توجه است که 
ارزشمند در سال ۲۰۱8 بر اساس گزارش 
هم    web of science استنادی  پایگاه 
به صورت مقاله Highly Cited )پر استناد( 
و هم به صورت Hot Paper  )مقاله داغ( 

معرفی شده است.
 برای مشاهده این مقاله می توانید به لینک 

زیر مراجعه کنید: 
https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S۱۲۲6۰86X۱8۳۰۰۱۳۳

همواره زنده و جاودانه هستند و ما باید راه 
آنان را ادامه دهیم.

دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی نیز بابیان 
جمهوری  امروز  امنیت  و  آرامش  اینکه 
و  شهدا  خون  سایه  در  ایران  اسالمی 
است،  اسالم  رزمندگان  رشادت های 
تصریح کرد: وظیفه ما دیدار با خانواده شهدا 
است و در همین راستا به همراه مسئوالن 
دانشگاه در منزل خانواده شهید ملک پور 

حضور یافتیم.
مهندس علیرضا دستور مدیر حراست 
دانشگاه نیز روحیه حق طلبی شهید ملک 
برجسته وی عنوان و  از صفات  را  پور 
اظهارامیدواری کرد: ادامه دهنده راه شهدا 

باشیم.
با  دیدار  این  پایان  در  است  گفتنی 
اهدای هدیه از خانواده شهید ملک پور 

تجلیل شد.

در راستای نیل به این اهداف، در طرح 
بین سازمانی منعقده دانشگاه محقق اردبیلی با 
شرکت شهرک های صنعتی اردبیل، شناسنامه 
جامعی جهت ممیزی HSEE واحدهای 
صنعتی شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل برای 
اولین بار در استان اردبیل تدوین و با استفاده 
از متدهای علمی روز، مورد ارزیابی و تحلیل 

قرار گرفت.
 محقق این طرح، دکتر سعید راثی نظامی 
دانشگاه  عمران  گروه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی بوده و گزارش نهایی این طرح 
پژوهشی بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، 
پژوهشی  طرح  جزو 5  تجارت،  و  معدن 
 HSEE حوزه  در  کشوری  شاخص 
شناخته شده و به عنوان گزارش شاخص به 

استان های سراسر کشور ابالغ شده است. 

رئیس دانشگاه خبر داد:
توسعه شبکه برق بخش شرقی 
دانشگاه با هزینه 20 میلیارد ریال 

توسعه می یابد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از اصالح و توسعه شبکه 
برق رسانی بخش شرقی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
با اعالم این خبر افزود: با توجه به توسعه فضاهای فیزیکی 
دانشگاه در بخش شرقی و با توجه به پروژه های در حال 
ساخت و طراحی در سایت مذکور اعم از ساختمان های 
کتابخانه مرکزی دانشگاه، دانشکده علوم انسانی، توسعه 
توسعه  آموزشی،  استخر  مهندسی،  و  فنی  دانشکده 
خوابگاه های خواهران و برادران و غیره و همچنین با توجه 
به فرسودگی های موردی در شبکه برق رسانی فعلی، طرح 
»اصالح و توسعه شبکه برق بخش شرقی دانشگاه« که 
توسط مدیریت امور فنی دانشگاه تهیه شده است، به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار شد.
وی اضافه کرد: این پروژه قرار است در طول سال 
جاری و اوایل سال آتی با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال 
اجرا شود و با اجرای این طرح مشکل برق رسانی سایت 
شرقی دانشگاه به صورت اساسی رفع و ساماندهی می شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: برای توسعه 
همه جانبه دانشگاه برنامه ریزی مالی مدونی انجام شده است 
تا کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و علمی دانشگاه 

بیش ازپیش ارتقا یابد.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

انتخاب دانشجویان 
نمونه دانشگاه محقق اردبیلی

 در سال ۱۳۹۷

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب 
دانشجویان نمونه دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹7 خبر 

داد.
علی  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
امور  مدیریت  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  شیخ االسالمی 
تعیین شده  زمانی  جدول  با  مطابق  دانشگاه  دانشجویی 
اقدامات الزم را در رابطه با اطالع رسانی به دانشجویان، تعیین 
کمیته دانشگاهی، کمیته فرهنگی، کمیته پژوهشی گروه های 
تخصصی، داوری آثار بارگذاری شده دانشجویان متقاضی 
و سایر امور مربوطه را مطابق با آئین نامه انتخاب دانشجوی 

نمونه کشوری از ۱۰ مهرماه تا 5 آذرماه ۱۳۹7 انجام داد.
دانشجویان  از  نفر  این جشنواره، ۱8  در  افزود:  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی )سه نفر در مقطع کارشناسی، یک 
نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۴ نفر در مقطع دکتری 
تخصصی( در گروه های علمی علوم انسانی، علوم کشاورزی 

و فنی و مهندسی شرکت کرده بودند.
توسط  نفر  این ۱8  آثار  اینکه  بابیان  شیخ االسالمی 
گرفت،  قرار  ارزیابی  مورد  تخصصی  داوری  کمیته های 
مقطع  دانشجوی  حمآلبادی  پیران  میالد  کرد:  تصریح 
کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از گروه علمی 
علوم انسانی با کسب 8۱.۱۰ امتیاز، پرویز پرزور دانشجوی 
با کسب  انسانی  رشته روانشناسی از گروه علمی علوم 
۱۰6.65 امتیاز و جواد جنت خواه دانشجوی رشته مهندسی 
مکانیک بیوسیستم از گروه علمی علوم کشاورزی با کسب 
6۴.۲5 امتیاز که حائز شرایط شده)کسب حداقل 6۰ امتیاز( و 
باالترین امتیاز را کسب کرده بودند، به عنوان برگزیده دانشگاه 

انتخاب شده و به مرحله کشوری راه یافتند.

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مقاله پر استناد و داغ معرفی شد

دیدار بسیجیان دانشگاه محقق اردبیلی با خانواده شهید فراهم ملک پور

بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه جزو 5 طرح پژوهشی شاخص کشوری
 در حوزه HSEE شناخته شد
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حضرت  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
بابیان  سوریه  در  العباس)ع(  ابوالفضل 
اینکه از اساتید دانشگاه ها انتظار داریم نوابغ 
حماسی برای جامعه تربیت کنند، افزود: 
انتظار می رود دانشگاهیان حامی قدرت، 
عزت و ادبیات بسیج باشند و آن را حمایت 

و ترویج نمایند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
سردار رحیم نوعی اقدم در نشست»نقش 
بسیج در تحوالت منطقه ای و بین المللی« 
در دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه اساتید 
دانشگاه مورد احترام هستند، افزود: از اینکه 
اساتید دانشگاه در بعد علمی حامی ما در 
جبهه مقاومت هستند، قدردان آن ها هستیم.

شکل گیری  فلسفه  به  اشاره  با  وی 
بسیج، گفت: بسیج با نفس امام خمینی)ره( 
و فرماندهی مقام معظم رهبری توانست 
ادبیات رفتاری، گفتاری، سیاسی، جنگی و 
مقاومت را به دنیا ارائه کند و این ادبیات تمام 

محاسبات دنیا را به هم ریخته است.
نوعی اقدم بابیان اینکه تجلی، ظهور 
و بروز ادبیات ما در طول ۴۰ سال در سه 
اتفاق بزرگ پیروزی انقالب، هشت سال 
دفاع مقدس و مقاومت خود را نشان داده 
است، تصریح کرد: خدایی بودن، خالص 
از  اطاعت  حماسه،  خدا،  درراه  بودن 

و  اطالعات  فناوری  مرکز  مدیر 
ارتباطات دانشگاه از راه اندازی سامانه مخزن 
امکان  باهدف  دانشگاه  علمی  اطالعات 
دسترسی به متن کامل مقاالت همایش ها و 
نیز۲۰ صفحه اول همه پایان نامه های دفاع 

شده در دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
فناوری  مرکز  مدیر  شهرام جمالی  دکتر 
اطالعات و ارتباطات دانشگاه با اعالم این 
خبر افزود: روند رو به افزایش استفاده از 
به اطالعات  برای دسترسی  فضای وب 
علمی در سال های اخیر سرعت بیشتری 
گرفته و عماًل اولین مکانی که یک محقق 
برای جستجوی اطالعات به آن مراجعه 
ازاین رو  می باشد.  وب  فضای  می کند 
فراهم نمودن امکان دسترسی آزاد به منابع 
از  یکی  از طریق وب،  اطالعاتی علمی 
مهم ترین فاکتورهای رده بندی دانشگاه ها 
در نظام های رده بندی نظیر وبومتریکس 

محسوب می شود.
مرکز  راستا،  این  در  افزود:  جمالی 
دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
پژوهش های  نشر  برای  محقق اردبیلی، 
وب،  فضای  در  دانشگاه  این  انجام شده 
از ابتدای مهرماه امسال اقدام به راه اندازی 
دانشگاه  علمی  اطالعات  مخزن  سامانه 

نمود. 
سامانه  این  راه اندازی  از  هدف  وی 
را ایجاد فضایی یکپارچه برای قرار دادن 
تولیدات علمی دانشگاه نظیر متن کامل 
مقاالت همایش های برگزارشده برشمرد 

فرماندهی و اخالق عناصر اصلی ادبیات 
بسیج هستند.

حضرت  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
بابیان  سوریه  در  العباس)ع(  ابوالفضل 
اینکه از اساتید دانشگاه ها انتظار داریم نوابغ 
حماسی برای جامعه تربیت کنند، افزود: 
انتظار می رود دانشگاهیان حامی قدرت، 
عزت و ادبیات بسیج باشند و آن را حمایت 

و ترویج نمایند.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی بابیان اینکه لحظه به لحظه 
کارنامه ۴۰ ساله بسیج سرشار از افتخار 

اول  دادن ۲۰ صفحه  قرار  کرد:  عنوان  و 
تمامی پایان نامه های دفاع شده، بخش های 
ابتدایی کتاب های منتشرشده توسط اعضای 
هیات علمی دانشگاه، طرح های پژوهشی 
انجام شده در دانشگاه و نیز دیتاست های 
استفاده شده در تحقیقات علمی دانشگاه از 
دیگر اهداف راه اندازی این سامانه می باشد.

و  اطالعات  فناوری  مرکز  مدیر 
ارتباطات دانشگاه تصریح کرد: بر این اساس 
در دو ماه اخیر بیش از ۴۰۰۰ عنوان مقاله و 
پایان نامه و  کتاب در مخزن اطالعات علمی 
دانشگاه بارگذاری شده است و این روند 
علمی  پژوهش های  تمامی  بارگذاری  تا 

دانشگاه ادامه خواهد داشت.
جمالی با اشاره به اینکه بررسی های 
انجام شده توسط این مرکز نشان می دهد 
محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی  مخزن  که 

است، گفت: اقتدار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در سایه تالش و رشادت های 

بسیجیان بوده است.
وی بابیان اینکه بسیجیان همیشه پای  
کار بوده اند، افزود: نظام به پشتوانه بسیج 
که  است  کرده  ایجاد  کشور  در  اقتداری 
استکبار جهانی نمی تواند نقشه های خود را 

عملیاتی کند.
به عنوان  ما  اینکه  بر  تأکید  با  حبیبی 
معلمان بسیجی در محیط علمی وظایفی 
داریم که باید به آن ها عمل کنیم، تصریح 
کرد: در حال حاضر کاهش کارآمدی نظام 

رتبه ششم کشور  اندازه،  ازلحاظ  تاکنون 
دانشگاه  علمی  مخزن  افزود:  داراست  را 
مراکز  برتر  علمی  مخزن  جمع۱۰۰۰  در 
آموزشی و پژوهشی دنیا قرار دارد و نتیجه 
رسمی رده بندی مخازن علمی اسفندماه سال 
جاری توسط وب سایت وبومتریکس اعالم 

خواهد شد.
وی بابیان اینکه این اقدام دسترسی آزاد 
به مطالب علمی دانشگاه را برای محققان 
کشور فراهم نموده است، افزود: بلکه باعث 
اضافه شدن بیش از ۲۰ هزار وب پیج به 
تعداد وب پیچ های ایندکس شده دانشگاه 
در موتور جستجوی گوگل شده است که  
از این نظر افزایشی 5۰ درصدی را نشان 

می دهد.
و  اطالعات  فناوری  مرکز  مدیر 
ارتباطات دانشگاه اضافه کرد: تعداد وب 

جزو برنامه های راهبردی دشمنان قرارگرفته 
است که در این راستا دانشگاهیان باید با 
تأکید بیشتر بر مطالعات روی موضوعات 
علمی و پژوهشی، ضمن کاهش مشکالت 

جامعه، نظام را کارآمدتر نشان دهند.
عبداهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل نیز با 
اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص 
مشرکان  و  یهودیان  گفت:  یهودیان، 

نمی توانند به مسلمانان ضرر برسانند.
وی اضافه کرد: یهودیان همان طور که 
درگذشته پیامبران و ائمه را نشانه گرفته 
بودند، امروز نیز دانشمندان، فرهیختگان و 

علمای ما را مورد هدف قرار داده اند.
گفتنی است در ادامه از فعالیت های 
جبهه های  در  اقدم  نوعی  رحیم  سردار 

مقاومت قدردانی شد.
شایان ذکر است این برنامه به همت 
پایگاه مقاومت و کانون بسیج اساتید و با 
همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری،معاونت فرهنگی و دانشجویی و 
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.

پیج های دانشگاه در فضای وب یکی از 
شاخص های مهم در رده بندی دانشگاه ها 
در رنکینگ جهانی وبومتریکس می باشد و 
 Rich File افزایش ۱5۰ درصدی تعداد
های دانشگاه از دیگر ثمرات این سامانه 
است. همچنین شاخص مهم دیگری که 
در رنکینگ وبومتریکس حائر اهمیت است 
تعداد بک لینک ها به وب سایت دانشگاه 
است که در چهارماهه اخیر از 58 هزار به 
6۹ هزار مورد افزایش یافته و این در حالی 
است که کیفیت بک لینک ها نیز ۳ درصد 

بهبود را نشان می دهد.
زحمات  از  تشکر  ضمن  جمالی 
مهندس میری زاده، معاون مرکز فناوری 
این پروژه  اطالعات دانشگاه که راهبری 
کرد:  امیدواری  اظهار  دارند،  عهده  بر  را 
این  در  انجام شده  فعالیت های  مجموعه 
تا در آینده نزدیک  حوزه باعث می شود 
شاهد بهبود جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی 
نظیر  وب  حوزه  رنکینگ های  در 

وبومتریکس باشیم.
مخزن  به  دسترسی  است  گفتنی 
اطالعات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در 
 ،http://repository.uma.ac.ir آدرس 
دسترسی به مقاالت همایش های برگزارشده 
http://repository.uma. آدرس  در 
و    ac.ir/view/subjects/L.html
دسترسی به کتاب های منتشرشده توسط 
آدرس  در  دانشگاه  هیات علمی  اعضای 
http://repository.uma.ac.ir/view/
subjects/M.html امکان پذیر می باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در جلسه هم اندیشی با 
اعضای انجمن های علمی:

انجمن های علمی نقش 
غیرقابل  انکاری در پویایی 

دانشگاه دارند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: انجمن های 
علمی نقش غیرقابل انکاری در پویایی دانشگاه دارند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه و 
مسئوالن دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی با اعضای 
انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه تصریح 
کرد: تقویت انجمن های علمی از برنامه های دانشگاه 

محقق اردبیلی در سال های آتی است.
انجمن های  فعالیت های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
علمی موجب تقویت روحیه کار تیمی در دانشجویان 
می شود، ادامه داد: کار تیمی یک مهارت اجتماعی 
است که در کشور ما به دلیل فقدان روحیه کار جمعی 
یک ضعف است ولی در کشورهای دیگر نقطه قوت 

کارها است.
اینکه  بابیان  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
فعالیت های انجمن های علمی مکملی برای برنامه های 
آموزشی مصوب در دانشگاه ها است، اظهار کرد: به 
دنبال این هستیم که منابع مالی فعالیت های انجمن های 
علمی به خود دانشکده ها واگذار شود تا سرعت کارها 

بیشتر شود.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل تصریح کرد: 
انجمن های علمی ویترین برنامه های علمی دانشگاه 
است و این انجمن ها می توانند بهترین کارهای علمی 

و معرفی را انجام دهند.
وی ادامه داد: به برکت نظام و انقالب اسالمی 
بهترین اساتید، دانشجویان و امکانات برای تحصیل و 

فعالیت های علمی در کشور فراهم شده است.
و  فرهنگی  معاون  کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با توجه به 
ظهور و بروز جنبه های کاربردی و  جامعه محور بودن 

علم، باید گفتمان علمی به گفتمان غالب تبدیل شود.
وی افزود: نباید فعالیت های علمی انجمن های 
علمی دانشجویی را در قالب های خاص محدود کنیم 
بلکه باید در حوزه های مختلف مانند ثبت اختراع، 
تولید علم، جامعه محور کردن علوم و غیره فعالیت 

کنند و ما هم از این فعالیت ها حمایت می کنیم.
دکتر معراج شرری مدیر فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: نهال انجمن های علمی 
دانشگاه امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است که 

نیاز بیشتری به مراقبت دارد.
گفتنی است که در این برنامه مسئوالن دانشکده ها، 
کارشناس انجمن های علمی و نمایندگان انجمن های 
علمی به اظهارنظر پرداخته و از اساتید مشاور، روسای 
دانشکده ها و اعضای انجمن های علمی که موفق به 
بودند،  کسب رتبه در جشنواره ملی حرکت شده 

تجلیل شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی حضرت ابوالفضل العباس)ع( در سوریه:

مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد:

راه اندازی سامانه مخزن اطالعات علمی دانشگاه

ضرورت تربیت نوابغ حماسی در دانشگاه ها 
 دانشگاهیان حامی ادبیات بسیج باشند
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تأمین کتب 
مورد نیاز دانشگاهیان 

دانشگاه محقق  اردبیلی 
توسط مجموعه فرهنگی 

دکتر بوک

گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
محقق  دانشگاه  کارکنان  و  دانشجویان 
و  دانشگاهی  کتب  می توانند   اردبیلی 
عمومی خود را از مجموعه فرهنگی دکتر 

بوک تأمین نمایند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز 
از  دانشگاه  رئیسه  هیات  بازدید  در 
اینکه  بابیان  بوک  دکتر  فرهنگی  مجموعه 
نیازهای  پاسخگوی  این مجموعه می تواند 
و  کتاب  زمینه  در  دانشگاه  دانشجویان 
این مجموعه که  باشد، گفت:  نوشت افزار 
راه اندازی  خصوصی  بخش  مشارکت  با 
موردنیاز  نوشت افزار  و  کتاب  است،  شده 
تأمین  را  مردم  اقشار  سایر  و  دانشگاهیان 

خواهد کرد.
این مجموعه  اینکه مدیریت  بابیان  وی 
اساتید  به  حضوری  مراجعه  با  می تواند 
کرده  شناسایی  را  درسی  منابع  دانشگاه 
نماید،  اقدام  آنها  تأمین  به  نسبت  و 
در  می تواند  مجموعه  این  همچنین  افزود: 
تخفیفی  طرح های  مختلف  مناسبت های 

برای دانشجویان داشته باشد.
تنوع  به  توجه  با  کرد:  تصریح  حبیبی 
همچنین  و  فروشگاه  این  در  محصوالت 
پاسخگویی مناسب به نیازهای دانشجویی، 
می توان مدت همکاری با این مجموعه را 

افزایش داد.
دکتر  فرهنگی  مجموعه  است  گفتنی 
بوک به  منظور تأمین کتب، نوشت افزار و 
لوازم آموزشی با مشارکت بخش خصوصی 
جنب ورودی اصلی دانشگاه محقق اردبیلی 
ایجاد شده است. این مجموعه برای کتب 
دانشگاهی برای دانشجویان، اعضای هیات 
محقق اردبیلی  دانشگاه  کارمندان  و  علمی 
داشته و همچنین طبق  ۱۰ درصد تخفیف 
اداری  امور  مدیریت  با  منعقده  قرارداد 
هیات  اعضای  و  کارمندان  دانشگاه، 
با  را  خود  خریدهای  می توانند  دانشگاه 
این  انجام دهند. همچنین  اقساط سه  ماهه 
مجموعه در مناسبت های مختلف از جمله 
هفته کتاب، روز دانشجو و غیره طرح های 

تخفیفی ویژه دارد.

دانشگاه  پژوهشی  مدیر 
محقق اردبیلی از افزایش ۱5۰ درصدی 
مقاالت اعضای هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی با پژوهشگران خارجی 
 Web of و Scopus در پایگاه های

Science خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر یوسف عباسپور گیالنده افزود: در 
سال ۲۰۱8، بر اساس گزارش پایگاه 
استنادی Scopus  تعداد  ۱۹۳ مقاله 
 Web of و بر اساس اطالعات پایگاه
Science  تعداد ۱6۳ مقاله مشترک 
با  دانشگاه  این  علمی  هیات  اعضای 
پژوهشگران و نویسندگان خارجی به 
چاپ رسیده است که این تعداد مقاله 
مشترک چاپ شده نسبت به سال ۲۰۱7 
در هر دو پایگاه اشاره شده رشد بیش از 

۱5۰ درصدی را نشان می دهد. 
نمایه  و  چاپ  به  اشاره  با  وی 

تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه 
و  پژوهشی  علمی،  همکاری های 
فرهنگی میان دانشگاه محقق اردبیلی و 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی در این مراسم با بیان اینکه 
دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳57 با 
پذیرش ۳۰ نفر دانشجو فعالیت خود را 
آغاز کرد، افزود: اکنون در چهلمین سال 
تأسیس این دانشگاه، ۱۱ هزار و 5۰۰ 
نفر دانشجو در ۲۲۰ رشته تحصیلی در 
کارشناسی،  کاردانی،  تحصیلی  مقاطع 
تحصیل  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 

می کنند.
وی بابیان اینکه این دانشگاه دارای 
۳85 نفر عضو هیات علمی می باشد که 
۴۰ درصد از آنان دانشیار و استاد تمام 
هستند، گفت: همچنین دو نفر از اعضای 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی جزو 
دانشمندان یک درصد برتر جهان، یک 
نفر از اعضای هیات علمی جزو اساتید 
پراستناد در حوزه علوم انسانی کشور و 
یک نفر به عنوان شیمی فیزیکدان برتر 

کشور هستند.
دانشگاه  اینکه  بابیان  حبیبی 
علمی  آبروی  به عنوان  محقق اردبیلی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کنار  در  استان 
پاسخگوی  تا  می کند  تالش  اردبیل 
نیازهای جوانان منطقه باشد، تصریح کرد: 
در همین راستا دانشگاه محقق اردبیلی 
نسل  دانشگاه  را  خود  اصلی  راهبرد 
چهارم یعنی دانشگاه جامعه محور قرار 

داده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بابیان 
با  پژوهشی  و  علمی  زمینه  در  اینکه 
در  می توانیم  دانشگاه  دو  همکاری 
ارتقا  بین المللی  و  ملی  رتبه بندی های 
یابیم، خاطرنشان کرد: همچنین می توانیم 

بیش از 5۱۰ مقاله در پایگاه استنادی 
Scopus و تعداد ۴۱۰ مقاله در پایگاه 
استنادی Web of Science  تا ۲7 
نوامبر سال ۲۰۱8 ادامه داد: این تعداد 
به  نسبت  دانشگاه  مقاالت چاپ شده 
سال ۲۰۱7 در پایگاه های Scopus و 

چاپ مقاالت و فعالیت های علمی را 
به صورت مشترک انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های 
آزمایشگاه مرکزی، مرکز رشد واحدهای 
و  جامعه  با  ارتباط  مرکز  و  فناوری 
آزمایشگاه  گفت:  دانشگاه،  کارآفرینی 
حال  در  به سرعت  دانشگاه  مرکزی 
پیشرفت و توسعه بوده و در خدمت 

دانشگاهیان استان است.
حبیبی گفت: این تفاهم نامه به منظور 
و  سازمان یافته  و  منظم  ارتباط  ایجاد 
علمی،  توانمندی های  از  بهره گیری 
فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای 
و فناوری و در جهت بهره مندی نظام مند 

از خرد جمعی منعقد می شود.

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
دانشگاه های  در  رهبری  معظم  مقام 
برای  باید  اینکه  بابیان  اردبیل  استان 
رشد و تعالی دانشگاه های استان تالش 
بیشتری داشته باشیم، افزود: با همفکری 
می توانیم نیازهای استان را آسیب شناسی 
کرده و در راستای حل مشکالت قدم 

Web of Science به ترتیب ۴۲ و 
۲۱ درصد افزایش نشان می دهد. 

دانشگاه  پژوهشی  مدیر 
دانستن  مؤثر  ضمن  محقق اردبیلی 
هیات  اعضای  علمی  همکاری های 
دانشگاه های خارج  با  دانشگاه  علمی 

برداریم.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه های 
استان از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، 
تصریح کرد: از تجربه کاری مدیران نیز 
باید بیشتر استفاده کنیم؛ چراکه با این 
تجربه ها می توان طرح های چندین ساله 

برنامه ریزی کرد.
اخالق  درس  اینکه  بابیان  حسنی 
مشترک  به صورت  استان  دانشگاهیان 
میان دانشگاه های استان برگزار می شود، 
اظهار امیدواری کرد: در سایر برنامه های 
فرهنگی نیز اشتراک داشته باشیم و حتی 
مشترک  به صورت  را  برنامه ها  برخی 

برگزار کنیم.
رئیس  اکبری  اخوان  قدرت  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز بابیان 
اینکه هدف از این نشست عقد تفاهم نامه 
موضوعات  خصوص  در  فی مابین 
است،  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی، 
گفت: امیدواریم همکاری نزدیک میان 
دو دانشگاه اتفاق بیفتد تا از ظرفیت های 

همدیگر استفاده کنیم.
وی بابیان اینکه هماهنگی و تعامل 
هم افزایی  موجب  دانشگاه ها  روسای 

دانشگاه ها  با  به خصوص  و  از کشور 
کشورهای  پژوهشی  مراکز  و 
توسعه یافته در ارتقای جایگاه دانشگاه 
بین المللی  و  ملی  رتبه بندی های  در 
ادامه داد: پژوهش های علمی مشترک 
میان  تألیفات مشترک  آن  در رأس  و 
مختلف،  کشورهای  پژوهشگران 
دستیابی  برای  مؤثر  راه حلی  به عنوان 
پیشرفته  علمی  فناوری  و  دانش  به 
می تواند  و  می رسد  نظر  به  ضروری 
عامل بسیار مهم و مؤثری در ارتقای 
رتبه  افزایش  و  کشور  علمی  توسعه  

دانشگاه باشد.
عباسپور ادامه داد: افزایش قابل توجه 
اعضای  بین المللی  همکاری های 
نویسندگان  با  دانشگاه  علمی  هیات 
از  دانشگاه های خارج  پژوهشگران  و 
کشور در انتشار مقاالت علمی پژوهشی 

معتبر حرکت قابل تقدیری است.

کرد:  تصریح  شد،  خواهد  دانشگاه ها 
دانشگاه علوم پزشکی عالوه بر بحث 
خدمات،  موضوعات  در  آموزش، 
بهداشت، غذا و دارو نیز فعالیت داشته 

و ارتباط مستقیمی با مردم دارد.
اخوان اکبری بابیان اینکه استراتژی 
اردبیل  پزشکی  علوم  دانشگاه  اصلی 
توسعه کمی و کیفی آموزش، پژوهش 
و تولید علم است، گفت: مرکز رشد 
این دانشگاه از سال گذشته شروع به 
کار کرده و طی مدت کوتاه فعالیت خود 

حرکت خوبی داشته است.
انجام  و  تعریف  است  گفتنی 
مطالعاتی  و  پژوهشی  پروژه های 
کاربردی، همکاری در انجام پایان نامه ها 
و طرح های پژوهشی مشترک، هدایت 
و حمایت از پایان نامه های دانشجویی 
نیازهای پژوهشی طرفین،  در راستای 
برگزاری مشترک سمینارها، نشست های 
علمی، دوره های تخصصی، کارگاه های 
جشنواره ها،  و  کوتاه مدت  آموزشی 
نشریات  و  کتب  انتشار  و  تألیف 
مقاالت،  داوری  و  پژوهشی  علمی، 
تجاری سازی یافته های پژوهشی، استفاده 
آزمایشگاهی  تجهیزات  و  امکانات  از 
طرفین طبق ضوابط موجود و تخفیف 
خصوص  در  متقابل  درصدی   ۲۰
تعرفه،  دارای  آزمایشگاهی  تجهیزات 
لینک دانشگاه محقق اردبیلی  جانمایی 
در  اردبیل  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
وب سایت دانشگاه های طرفین، استفاده 
از منابع موجود در کتابخانه ها، همکاری 
بازدیدهای  انجام  علمی،  انجمن های 
علمی اساتید و دانشجویان از واحدها 
برگزاری  طرفین،  علمی  مراکز  و 
مذهبی  فرهنگی،  مشترک  دوره های 
دانشگاهی  بین  ورزشی  مسابقات  و 
ازجمله محورهای همکاری مدنظر در 

این تفاهم نامه می باشد.

مدیر پژوهشی دانشگاه خبر داد:

رشد 15۰ درصدی مقاالت مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه با پژوهشگران خارجی در 
Web of Science و Scopus

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقای رضا لطفی و سرکار خانم دکتر ماهرخ دهقانی 
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و 

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلیاجر جزیل خواهانیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از حمایت 
این دانشگاه از فعالیت های علمی، فرهنگی و 

دانشجویی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی روز جمعه در دیدارهای 
جداگانه با دانشجویان پسر و دختر ساکن در 
خوابگاه های دانشجویی دانشکده فناوری های 
نوین نمین با اشاره به موضوع دیوارکشی 
محوطه دانشگاه، گفت: اعتبار الزم برای این 
امر تأمین شده و با توجه به مشکل پیش آمده 
با  اردبیل  استاندار  نمین،  در حوزه شهری 
حضور در محل دانشکده و بازدید از این 
محل، برای حل این مشکل قول مساعد داد.

ایجاد  خصوص  در  اینکه  بابیان  وی 
از  حمایت  دانشکده ها،  در  علمی  فضای 
انجمن های علمی جزو اولویت های دانشگاه 
است، افزود: دانشگاه آمادگی دارد دوره ها و 
کارگاه های مختلف آموزشی را با درخواست 
انجمن های علمی به منظور ارتقای مهارت و 
توانمندی دانشجویان با حضور اساتید ملی و 

بین المللی برگزار کند.
علی رغم  اینکه  بر  تأکید  با  حبیبی 
وجود تحریم های ظالمانه و فشارهای مالی، 
حمایت از فعالیت های علمی، فرهنگی و 
دانشجویی جزو برنامه های ما است، تصریح 
کرد: حمایت از پایان نامه ها و طرح های برتر 

دانشجویی نیز در دستور کار ما قرار دارد.

ایجاد  به ضرورت  اردبیل  استاندار 
رشته های متناسب با نیاز منطقه در دانشکده 

فناوری های نوین نمین تأکید کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  جمعه  روز  جو  بهنام  اکبر  مهندس 
بازدید از دانشکده فناوری های نوین نمین 
نمین  اینکه  بابیان  محقق اردبیلی  دانشگاه 
یک شهر صنعتی است، گفت: انتظار داریم 
رشته هایی در دانشکده فناوری های نوین 
نیازهای  پاسخگوی  تا  شود  ایجاد  نمین 

منطقه باشد.
وی با اشاره به مشکل به وجود آمده 
در موضوع دیوارکشی محوطه دانشکده، از 
معاون امور عمرانی خود خواست طی هفته 
با در نظر  جاری جلسه ای تشکل دهد و 
گرفتن همه مسائل، ضمن حمایت از دانشگاه 
و رعایت ضوابط شهری، مشکل پیش آمده 

را حل نماید.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان 
از  علمی  بازدیدهای  داریم  انتظار  کرد: 
آزمایشگاه های  و  مرکزی  آزمایشگاه 
جزو  دانشگاه  اصلی  سایت  دانشکده های 
برنامه های دانشکده فناوری های نوین نمین 

باشد.
دانشگاه  دانشجویان  اینکه  بابیان  وی 
محقق اردبیلی طی سال های گذشته درخشش 
کشورهای  با  حتی  و  داشته اند  خوبی 
خارجی ازجمله سوئد، هند، ایتالیا و ژاپن 
اضافه  داشته اند،  علمی  مشترک  همکاری 
کرد: دانشجویان دانشکده فناوری های نوین 
نمین نیز می توانند افراد مؤثری در مقیاس 

از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز  محقق اردبیلی 
فعالیت های دانشکده فناوری های نوین نمین، 
بابیان اینکه دانشجویان این دانشکده در دو 
رشته علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و 
لیزر در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند، 

ملی و بین المللی باشند و این نیازمند اراده و 
هدف گذاری مشخص است.

از  تجلیل  مراسم  اینکه  بابیان  حبیبی 
مناسبت  به  درخشان  استعداد  دانشجویان 
فرارسیدن روز دانشجو ۱۴ آذرماه در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار خواهد شد، گفت: از 
علمی  کارهای  در  می خواهیم  دانشجویان 
اساتید مشارکت داشته باشند و از حمایت ها 

و تشویق های مالی دانشگاه بهره مند شوند.
دانشکده  دانشجویان  حضور  به  وی 
فناوری های نوین نمین در برنامه های ملی 
اردوهای  همچنین  و  فرهنگی  و  علمی 
برگزارشده در سایت اصلی دانشگاه تأکید 

افزود: دانشجویان این دانشکده همواره جزو 
دانشجویان برتر دانشگاه محقق اردبیلی هستند 
و اکثر فارغ التحصیالن این دانشکده در مقطع 
کارشناسی ارشد در دانشگاه های بزرگ دولتی 

پذیرفته می شوند.

کرد و افزود: ما به عنوان مسئوالن دانشگاه 
نیز از پیشنهادهای دانشجویان برای ارتقای 
کیفیت فعالیت های دانشگاه استقبال می کنیم.

عبداهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن 
تبریک فرارسیدن سالروز میالد نبی مکرم 
اسالم، گفت: حضور در جمع دانشجویان 
جزو برنامه های ما بوده و تداوم خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه آینده نظام، کشور و 
جامعه از آن جوانان است، افزود: جوانان باید 
به آینده امید داشته باشند و زحمت بکشند، 
چراکه درس خواندن بدون زحمت نتیجه ای 

نخواهد داشت.
افتخار  و  فخر  را  دانشجویان  حسنی 
دانشگاه دانست و گفت: دانشجویانی که از 
اول فروردین ۱۳۹6 تا اول دی ۱۳۹7 ازدواج 
نهاد  دانشجویی  ازدواج  کرده و در سایت 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
ثبت نام نمایند، به صورت رایگان به مشهد 
برای  اعزام خواهند شد. همچنین  مقدس 
زیارت عتبات عالیات نیز برای دانشجویان 

تسهیالت در نظر گرفته شده است.
گفتنی است در این دو دیدار، دانشجویان 
ساکن در خوابگاه ها نیز به ارائه نظرات و 
پیشنهادات خود پیرامون مسائل موجود در 

دانشکده پرداختند.

حبیبی بابیان اینکه این دانشکده دارای 
برای  پیشرفته  و  مجهز  آزمایشگاه های 
رشته های علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و 
لیزر می باشد، ادامه داد: همچنین دانشجویان 
دو  این  در  تحصیل  به  شاغل  غیربومی 
مجزا  خوابگاهی  مجتمع  دو  در  دانشکده 

اسکان یافته اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی وجود این 
دانشکده در نمین را فرصتی برای توسعه 
آموزش عالی در شهرستان نمین دانست و 
تأکید کرد: دانشکده فناوری های نوین نمین 

موجب رونق این منطقه شده است.
گفتنی است در این بازدید حجت االسالم 
والمسلمین صفر یوسف زاده امام جمعه نمین، 
عاطف ناصری فرماندار نمین، دکتر محمد 
مهندس  و  کریمی  رضا  مهندس  فیضی، 
صدیف بدری نمایندگان اردبیل، نمین، نیر 
و سرعین در مجلس شورای اسالمی نیز 

حضور داشتند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

حمایت دانشگاه محقق اردبیلی از فعالیت های علمی، فرهنگی و دانشجویی
بازدید اساتید و دانشجویان 
از فاز دوم ساختمان دانشکده 

فنی و مهندسی

اساتید و نمایندگان اعضای انجمن های علمی 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه از پروژه در حال 
این  آزمایشگاهی  و  کارگاهی  ساختمان  اجرای، 

دانشکده بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محتشم 
دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس  محبی 
محقق اردبیلی در این بازدید گفت: ساختمان کارگاهی 
و آزمایشگاهی دانشکده فنی و مهندسی در مساحت 
۲ هزار و 5۰۰ مترمربع شامل طبقه همکف و اول در 

حال اجرا است.
وی اضافه کرد: این ساختمان در طبقه همکف 
شامل واحدهای کارگاهی و آزمایشگاهی متناسب با 
نیاز رشته های موجود و آتی دانشکده و در طبقه اول 
دارای کاربری آزمایشگاهی و تعدادی اتاق اعضای 

هیات علمی و کالس درس است.
محبی ادامه داد: در طبقه همکف آزمایشگاه سازه-
زلزله در نظر گرفته شده که شامل میز لرزه و کف صلب 

است.
دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس 
برای  لرزه  میز  آزمایشگاه  افزود:  محقق اردبیلی 
شبیه سازی رفتار سازه ها در برابر زلزله کاربرد دارد و 
تنها در تعداد معدودی از دانشگاه های کشور وجود 

دارد.
عمده  حاضر  حال  در  اینکه  بابیان  محبی 
تجهیزات میز لرزه با اعتبار حدود 7 میلیارد ریال 
محل،  شدن  آماده  به محض  که  خریداری شده 

قابل نصب است.
وی تشریح کرد: این پروژه شامل ۱5 واحد کارگاه 
و آزمایشگاه به مساحت هزار و ۱5۰ مترمربع، ۴۴5 
مترمربع آزمایشگاه سازه و زلزله، 8 اتاق هیات علمی و 

۲ کالس درس است.

استاندار اردبیل تأکید کرد:

ضرورت ایجاد رشته های متناسب با نیاز منطقه در دانشکده فناوری های نوین نمین


