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مقام معظم رهبری:
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 ارتقای رتبه دانشگاه نیازمند همت 
و تالش جمعی همکاران است

امور  هماهنگى  معاونت  سرپرست 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبيل 
و  طرح ها  از  اردبيل  استانداری  گفت: 

ايده های جديد استقبال مى كند.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
عباس كريمى در مراسم اختتاميه رويداد 
شتاب با محوريت كشاورزی در دانشگاه 
محقق اردبيلى بابيان اينکه توسعه كشور در 
ابعاد مختلف نيازمند نيروی انسانى است، 
گفت: اين توسعه به شرطى اتفاق خواهد 
افتاد كه فضا و بستر مناسب برای فعاليت 
طريق  از  پردازان  ايده   و  انسانى  نيروی 
فراهم  مسئوالن  و  ذی ربط  دستگاه های 

شود.
از  را  گردشگری  و  كشاورزی  وی 
اولويت های اصلى توسعه استان نام برد و 
افزود: قابليت های موجود در استان ازجمله 
تنوع آب و هوايى، ظرفيت های كشاورزی 
و  گردشگری  پتانسيل های  معدنى،  و 
دسترسى به كشورهای آسيای ميانه و قفقاز 
بى نظير است كه بايد از آن ها به نحو احسن 

در راستای توسعه استان استفاده شود.
كريمى به ضرورت برنامه ريزی در كليه 
امور تأكيد و تصريح كرد: بايد به سمت 
فرا صنعتى و مدرنيته حركت كنيم؛ چراكه 
نيازها  پاسخگوی  ديگر  روش های سنتى 

نيستند.
امور  هماهنگى  معاونت  سرپرست 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبيل 
به  ضرورت هوشمند سازی مديريت مزارع 
گفت:  و  كرد  تأكيد  استان  در  كشاورزی 
بحث بازاريابى و فروش اينترنتى را نيز بايد 

در زمينه های مختلف احيا كنيم.
اميدواريم  اينکه  بر  تأكيد  با  وی 
در  استان  فناوری  و  علم  پارک  مديريت 
نوبنيان  شركت های  از  حمايت  راستای 
قدم های اساسى بردارد، افزود: استانداری 
هم از طرح ها و ايده های جديد استقبال 
دستگاه ها  ساير  همکاری  با  و  مى كند 
اعتبارات الزم را بدين منظور تخصيص 

خواهيم داد.
پيوند  به ضرورت  همچنين  كريمى 
سازمان  و  محقق اردبيلى  دانشگاه  عميق 
جهاد كشاورزی تأكيد و اظهار اميدواری 
كرد: خروجى تحقيقات در زمينه كشاورزی 
جنبه  استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  در 

عملياتى به خود بگيرد.
معاون  بضاعت  پور  ابوالفضل  دكتر 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز به  ضرورت افزايش ارتباط ميان دانشگاه 
و پارک علم و فناوری تأكيد كرد و گفت: 
منابع انسانى خالق سرمايه اصلى جامعه 

دانش،  خلق  به  منجر  مى تواند  و  است 
نوآوری و كسب وكار در جامعه شود.

حاضر  حال  در  اينکه  بيان  با  وی 
حالت  از  آپى  استارت  رويدادهای 
عملياتى  به  صورت  و  درآمده  نمايشى 
سليقه  همچنين  افزود:  مى شوند،  برگزار 
نيز  شركت كنندگان  و  برگزاركنندگان 
ايده های  از  حمايت  ضمن  و  تغييريافته 
مطرح شده، از دل آن ها محصول نيز توليد 

مى شود.
بضاعت  پور بابيان اينکه رويکرد اصلى 
دانشگاه محقق اردبيلى در سال جاری ارتباط 
مؤثر ميان دانشگاه و جامعه است، تصريح 

كرد: در همين راستا دانشگاه محقق اردبيلى 
از برگزاری استارت آپ ها حمايت مى كند.

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبيلى كسب و كار مبتنى بر علوم 
روز، بهبود وضعيت اشتغال و حركت در 
راستای استفاده از علوم و فناوری های روز 
كشاورزی را خروجى مورد انتظار از اين 
رويداد عنوان و خاطرنشان كرد: با توجه به 
اينکه امسال چهلمين سال تأسيس دانشگاه 
محقق اردبيلى و به عبارتى چهلمين سال 
اردبيل  در  كشاورزی  دانشکده  تأسيس 
است، بايد از تجارب اساتيد اين حوزه در 

دانشگاه استفاده كرد.
وی بابيان اينکه ارائه درس كارآفرينى 
استقبال  مورد  محقق اردبيلى  دانشگاه  در 
گفت:  است،  قرارگرفته  دانشجويان 
تقاضا  سمت وسوی  بايد  نيز  پايان نامه ها 
محوری به خود گرفته و در جهت حل 

مشکالت جامعه و به ويژه استان باشند.
دكتر حبيب ابراهيم  پور رئيس پارک 
علم و فناوری استان اردبيل نيز با مطرح 
كردن اين سؤال كه علم بهتر است يا ثروت، 
بايد در كنار  امروزه علم و ثروت  گفت: 
يکديگر باشند؛ چراكه دانشگاه بايد بتواند 
با استفاده از علم، مدل ساخته و سپس آن 

مدل تجاری شود.
وی بابيان اينکه پارک های علم و فناوری 
چهارم  و  سوم  نسل  دانشگاه های  ماحصل 
هستند، اظهار اميدواری كرد: به جايى برسيم 
تا تحقيقاتى كه در دانشگاه ها انجام مى شود، 

كاربردی و فناورانه شوند.
ابراهيم  پور بابيان اينکه اگر سه نهاد دولت، 
بخش خصوصى و نهادهای مدنى كنار هم 
به خوبى پيوند بخورند، توسعه آفرين خواهند 
بود، تصريح كرد: اكنون دولت وجود دارد، 
ولى خالء اساسى ما بخش خصوصى و در 

ادامه نهادهای مدنى هستند.
رئيس پارک علم و فناوری استان اردبيل 
گفت: در برنامه ها و جلسات آتى سعى ما بر 
اين خواهد بود كه بخش خصوصى را وارد 
ميدان كنيم. همچنين تالش مى كنيم مجمع 
خيرين علم و فناوری را در استان ايجاد كنيم و 
اين مجمع متشکل از سرمايه گذاران و خيرينى 
خواهد بود كه با سرمايه ای كه در دست دارند، 

بتوانند از ايده ها حمايت كنند.
وی همچنين با اشاره به جزئيات برگزاری 
رويداد شتاب با محوريت كشاورزی، افزود: 
در اين رويداد ۱۱۲ نفر شركت كننده داشتيم كه 
۳۷ ايده مطرح شد و از اين ۳۷ ايده، ۱۸ ايده 
مورد بررسى قرار گرفت و نهايتاً ۲۰ ايده دفاع 
شد و در رأی گيری مشاوران و منتوران قرار 
گرفت كه از ميان آن ها پنج ايده برتر انتخاب 
شد كه اين ايده ها در پارک علم و فناوری 

مستقر خواهند شد.
ابراهيم  پور ادامه داد: ۱۵ ايده بعدی نيز 
مى توانند بعد از طى مراحل داوری در مراكز 

رشد و پارک علم و فناوری مستقر شوند.
رئيس پارک علم و فناوری استان اردبيل 
بانک  برای تشکيل  برنامه ريزی  از  همچنين 

اطالعاتى ايده در استان خبر داد.
مديركل  برنامه  اين  در  است  گفتنى 
فناوری اطالعات و ارتباطات و رئيس سازمان 
نظام مهندسى كشاورزی و منابع طبيعى استان 
حضور داشتند و نهايتاً از پنج ايده برتر تجليل 

به عمل آمد.

 استانداری اردبیل از طرح ها و ایده های جدید استقبال می کند
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل: اعطای سند افتخار 

مشارکت در ساخت صحن 
مبارک حضرت زهرا)س( 

در نجف اشرف به دانشگاه 
محقق اردبیلی

مبارک  در ساخت صحن  مشاركت  افتخار  سند 
حضرت زهرا)س( در نجف اشرف با امضای رئيس ستاد 
بازسازی و عتبات عاليات مركز و رئيس ستاد بازسازی 
عتبات عاليات استان اردبيل به دانشگاه محقق اردبيلى اعطا 

شد.
افتخار  سند  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مشاركت در ساخت صحن مبارک حضرت زهرا)س( 
در نجف اشرف از سوی اسفنديار هوشيار رئيس ستاد 
بازسازی عتبات عاليات استان اردبيل به دكتر عزيز حبيبى 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اعطا شد.
گفتنى است در بخش هايى از اين سند آمده است:

خادمان اهل بيت)ع(: اعضای هيات علمى و كاركنان 
محترم دانشگاه محقق اردبيلى

اينک كه در راستای ساخت صحن مبارک حضرت 
زهرا)س( در نجف اشرف به افتخار مشاركت در تأمين 
ميليون  مبلغ ۴۲۰  به  مترمربع  هزينه ساخت چهارده 
ريال نائل و موجبات خشنودی قلب مقدس حضرت 
فراهم  را  االعظم)ارواحنافداء(  بقيه اهلل  و  زهرا)س( 
نموده ايد. اين ستاد ضمن ابراز سپاس و تشکر، از پيشگاه 
خداوند متعال قبولى اين عمل شايسته را مسئلت نموده و 
آرزومند توفيق روزافزونتان مى باشد. شهد شيرين افتخار 

ارادت به ساحت ملکوتى امام على)ع( گوارايتان باد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
و  همت  نيازمند  دانشگاه  رتبه  ارتقای 

تالش جمعى همکاران است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست هم انديشى 
با اعضای هيات علمى دانشکده علوم 
به  اشاره  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
فعاليت ها و افتخارات دانشگاه در چهل 
سال گذشته، گفت: على رغم اين همت 
و تالش جا برای نوآوری های عظيم و 

همت بيشتر وجود دارد.
كتاب های  چاپ  اينکه  بابيان  وی 
سازمانى  بين  طرح های  انجام  علمى، 
ثبت  جامعه،  مشکالت  حل  به منظور 
رتبه  ارتقای  در  مقاالت  و  اختراعات 
اظهار  هستند،  مهم  بسيار  دانشگاه ها 
اميدواری كرد: با همت و تالش جمعى 

همکاران رتبه دانشگاه را بهبود بخشيم.
حبيبى بابيان اينکه على رغم وضعيت 
اقتصادی كشور شاهد شتاب در اجرای 
هستيم،  دانشگاه  عمرانى  پروژه های 
تصريح كرد: مطالعه فاز سوم دانشکده 
فنى و مهندسى با همکاری اعضای هيات 
علمى اين دانشکده انجام شده و عمليات 
خوابگاه  و  دانشکده  سوم  فاز  اجرايى 

گروه  رئيس  هم انديشى  نشست 
همکاری های علمى و بين المللى دانشگاه 
محقق اردبيلى با روسا و اعضای هيات 
علمى دانشکده های اين دانشگاه برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر محمدتقى آل ابراهيم در نشست 
هيات  اعضای  و  رئيس  با  هم انديشى 
علمى دانشکده ادبيات و علوم انسانى 
امتيازآور  شاخص های  طرح  ضمن 
برای دانشگاه در حوزه بين الملل افزود: 
فعاليت در حوزه بين المللى مورد تأكيد 
و  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
بردن  باال  برای  دانشگاه  رئيسه  هيات 
رتبه بندی ملى و بين المللى است و در 

دانشجويى پسران نيز آغاز شده است، 
پروژه های  اجرايى  عمليات  همچنين 
تحقيقاتى  آموزشى  گلخانه  و  استخر 
طبيعى  منابع  و  كشاورزی  دانشکده 
آغاز  پايان سال  از  قبل  تا  نيز  دانشگاه 
خواهد شد و با بهره برداری از ساختمان 
جديد دانشکده ادبيات و علوم انسانى، 
گروه معارف اسالمى به اين ساختمان 

منتقل خواهد شد.
با  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
بيان اينکه در كنار فعاليت های عمرانى، 
كارگاه های  و  آزمايشگاه ها  تجهيز 
تومان  ميليارد  چهار  اعتبار  با  دانشگاه 

دانشگاه محقق اردبيلى در اكثر شاخص ها 
سال های  ظرف  خوبى  عملکردهای 
اخير داشتيم كه از آن جمله مى توان به 
تفاهم نامه ها  از  تعدادی  كردن  اجرايى 
دانشجو  ارسال  پيشرفته،  با كشورهای 
كانادا،  به  تفاهم نامه مشترک  اساس  بر 
برگزاری دوره مشترک دكتری با كشور 
بخش  با  مثبت  رايزنى های  و  فرانسه 
علمى سفارت اين كشور در حمايت 
از كنفرانس ها و رويدادهای علمى، اخذ 
گرنت از اتحاديه اروپا و تبادل دانشجو 
و استاد با دو دانشگاه در كشور اسپانيا، 
برگزاری كارگاه های بين المللى با حضور 
اساتيد مطرح در سطح جهان و غيره 

اشاره كرد.

انجام شده است، گفت: برای سکوبندی 
آزمايشگاه های دانشکده علوم نيز ۳۵۰ 

ميليون تومان هزينه شده است.
وی با تأكيد بر اينکه همکارانى كه 
در دانشگاه مسئوليت قبول مى كنند بايد 
به اندازه كافى برای كار وقت بگذارند، 
تداوم  برای  ما  معيار  كرد:  تصريح 

همکاری ها نيز قانونمندی است.
حبيبى همچنين رسالت دانشگاه را 
افزايش فعاليت های علمى پژوهشى و 
ارائه راهکار برای حل مشکالت جامعه 

دانست.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 

تالش  با  بايد  ما  داد:  ادامه  وی 
همکاران در جهت پيشبرد فعاليت ها و 
شاخص های بين المللى گام برداريم به 
همين دليل نشست های هم انديشى با 
روسا و اعضای هيات علمى دانشکده ها 

را برنامه ريزی و اجرا مى كنيم.
رئيس گروه همکاری های علمى و 
بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
دانشجويان  جذب  برای  بايد  كرد: 
خارجى برنامه ريزی و تالش كنيم كه 
اين كار هم از جهت ارزآوری و هم 
از جهت رتبه بندی حائز اهميت است 
حوزه  در  اساتيد  ارتباط  طريق  از  و 
و  دانشگاه ها  ساير  با  تخصصى شان 
تحصيالت  دوره  در  مربوطه  اساتيد 

حسنى مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
اينکه اساتيد دانشکده علوم دانشگاه قبل 
از اينکه يک معلم علوم پايه باشند، بايد 
يک معلم خداشناسى و انديشه اسالمى 
تقويت  اساتيد در  باشند، گفت: نقش 
باورهای دينى دانشجويان و مردم بيشتر 

از يک طلبه است.
وی همچنين به ضرورت اهتمام ويژه 
اساتيد به تزكيه و تربيت دانشجويان تأكيد 

كرد.
رئيس  احدپور  صديف  دكتر 
محقق اردبيلى  دانشگاه  علوم  دانشکده 
نيز با اشاره به فعاليت های انجام يافته در 
اين دانشکده، بسياری از اولين های علمى 
پژوهشى كشور، استان و دانشگاه را از 
دانشکده علوم دانست و گفت: تجهيز 
آزمايشگاه ها و آمفى تئاتر ساختمان شيخ 
و  انجام شده  جاری  سال  طى  صفى 
چندين آزمايشگاه تخصصى نيز به زودی 

به بهره برداری خواهند رسيد.
گفتنى است در ادامه اعضای هيات 
علمى دانشکده علوم و معاونان دانشگاه 
خود  پيشنهاد های  و  نظرات  ارائه  به 

پرداختند.

تکميلى قابل اجراست و يکى از گام های 
اساسى برای جذب دانشجوی خارجى 
نيز  كارشناسى  مقطع  در  دانشگاه  در 
ايجاد زيرساخت الزم از طريق معاونت 
آموزشى و تحصيالت تکميلى و تشکيل 
دوره های آموزش زبان فارسى فشرده 
سه ماهه برای دانشجويان خارجى در 

دانشکده علوم انسانى است.
وی افزود: بين المللى شدن دانشگاه ها 
از  يکى  عالى  آموزش  توسعه  در 
مطرح شده  علوم  وزارت  سياست های 
بين المللى  حوزه  در  فعاليت  و  است 
شدن يک رقابت است و هيچ دانشگاهى 
نمى تواند خود را از اين سياست عقب 

بکشاند.

بازدید رئیس دانشگاه رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
محقق اردبیلی از 

ساختمان های دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از ساختمان های 
شماره دو و سه دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى 

دانشگاه بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
همراه  به  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس  حبيبى 
معاون اداری و مالى، مدير امور فنى و نظارت بر 
طرح های عمرانى، رئيس گروه همکاری های علمى 
دانشکده  رئيس  و  اداری  امور  مدير  بين المللى،  و 
كشاورزی و منابع طبيعى دانشگاه از ساختمان های 
شماره دو و سه دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى 

دانشگاه بازديد كرد.
گفتنى است رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ضمن 
بازديد از تعميرات انجام شده و همچنين پنجره های 
ساير  در  تسريع  بر  دانشکده،  نصب شده  جديد 
امورات مربوط به تعميرات اين ساختمان ها و موارد 

مرتبط با آزمايشگاه های دانشکده تأكيد كرد.

برگزاری نشست 
مدیریت حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی با کارکنان 
حفاظت فیزیکی دانشگاه

دانشگاه  حراست  مديريت  فصلى  نشست 
محقق اردبيلى با نگهبانان اداره حفاظت فيزيکى در 

سالن جلسات مهمانسرای دانشگاه برگزار شد.
مهندس  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
عليرضا دستور مدير حراست دانشگاه محقق اردبيلى 
در اين نشست در خصوص هماهنگى هر چه بيشتر 
كاركنان حفاظت فيزيکى برای اداره و كنترل امور 
نگهبانى و حفاظت محيط دانشگاه، نظارت و بازديد 
اماكن، دانشکده ها و حضور حداكثری و باكيفيت در 

انجام وظايف مطالبى عنوان كرد.
وی ضمن يادآوری شرح وظايف نگهبانى، گفت: 
بايد با هوشياری هر چه بيشتر در اين امر مقدس، در 
حفاظت و حراست از مجموعه دانشگاه كوشا بوده و 

در بهبود فرآيند امور گام های مثبتى برداشته شود.
نگهبانان  از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنى 
موضوعات و مشکالت كاری خود را طرح و پاسخ 

الزم از سوی مدير حراست ارائه گرديد.

 ارتقای رتبه دانشگاه نیازمند همت و تالش جمعی همکاران است

برگزاری نشست هم اندیشی رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده ها
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علمى،  همکاری های  تفاهم نامه 
دانشگاه  ميان  پژوهشى  و  آموزشى 
محقق اردبيلى و دانشگاه فرهنگيان استان 

اردبيل منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
انجام  به  مراسم  اين  محقق اردبيلى در 
و  آموزشى  علمى،  همکاری های 
كرد  تأكيد  دانشگاه  دو  ميان  پژوهشى 
كه  است  خوشحالى  جای  گفت:  و 
فرهنگيان  دانشگاه  دانش آموختگان 
برای تقويت بنيه علمى خود در مقاطع 
كارشناسى ارشد و دكتری در دانشگاه 

محقق اردبيلى تحصيل مى كنند.
وی اضافه كرد: با تقويت بنيه علمى 
اثرگذاری  قطعاً  دانشگاه ها،  در  معلمان 
بيشتر  نيز  آموزان  دانش  ميان  در  آن ها 

خواهد شد.
عالوه  اينکه  بر  تأكيد  با  حبيبى 
و  آموزان  دانش  معلمان،  و  اساتيد  بر 

پژوهشى  و  علمى  همايش  دومين 
كاركنان حراست دستگاه های اجرايى استان 
اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر اردوان قربانى معاون اداری و مالى 
دانشگاه محقق اردبيلى در دومين همايش 
حراست  كاركنان  پژوهشى  و  علمى 
دستگاه های اجرايى استان اردبيل در دانشگاه 
سياست های  اينکه  بابيان  محقق اردبيلى 
استکبار  كه  برهه ای  در  مقاومتى  اقتصاد 
جهانى تالش برای فشار بيشتر به كشور 

انقالب  معظم  رهبر  توسط  داشت، 
ابالغ شد، گفت: طبق منويات مقام 
معظم رهبری ظرفيت های اقتصادی 

در كشور بايد فعال شود.
سياست های  به  اشاره  با  وی 
زمينه  در  محقق اردبيلى  دانشگاه 
اقتصادی، افزود: دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز همگام با ساير دانشگاه های كشور 
آموزش و تحقيقات  دادن  به سوق 
دانشگاه به سمت بازار با مکانيسم 
تجاری سازی در چهارچوب دانشگاه 
اعتقاد  جامعه محور  يا  چهارم  نسل 

دارد.
شبکه  از  حمايت  به  قربانى 
و  تأكيد  دانش بنيان  شركت های 
نظر  در  را  اين  بايد  كرد:  تصريح 

بگيريم كه اقتصاد مقاومتى از شبکه ای شدن 
شركت های دانش بنيان و توليد ثروت با 

تجاری سازی دانش محقق مى شود.
دانشگاه  مالى  و  اداری  معاون 
محقق اردبيلى خاطرنشان كرد: سياست های 
علم و فناوری، اقتصاد مقاومتى و شعارهای 
ساليانه مقام معظم رهبری ايجاب مى كنند 
كه مسئوالن علم و فناوری كشور از طريق 
به  ارزش گذاری  و  علم  تجاری سازی 
فناوری ملزم به ايجاد توازن بين سه عنصر 
فرآيند ايده آل نوآوری، رهبری مؤثر مديران 

ارشد و خالقيت شوند.
وی بابيان اينکه دانشگاه محقق اردبيلى 
دو  نظام  سياست های  راستای  در  كه 

بنيه  ارتقای  برای  بايد  نيز  دانشجويان 
علمى خود تالش كنند، تصريح كرد: ما 
نيز به عنوان اساتيد دانشگاه، بايد عالوه 
دوران  در  خود،  مديريت  دوران  بر 

معلمى نيز تالش كنيم.
رئيس دانشگاه  عبدی  رضا  دكتر 
فرهنگيان استان اردبيل نيز بابيان اينکه 

استراتژی كلى را دنبال مى كند، گفت: اولين 
استراتژی برنامه كوتاه مدت است كه شامل 
صرفه جويى، كاهش هزينه ها و استفاده از 
توليدات داخلى مى شود و دومين استراتژی 
از  حمايت  توانمند،  دانشجويان  تربيت 
و  رشد  مراكز  و  كاربردی  پژوهش های 
پارک های علم و فناوری و تعامل حداكثری 

با پارک علم و فناوری است.
 دكتر محمد حسن زاده رئيس دانشکده 
ادبيات و علوم انسانى دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز بابيان اينکه اقتصاد كشور هنوز هم يک 

اقتصاد دولتى است، گفت: نقش دولت در 
اقتصاد كشور كامالً مشخص است.

وی بابيان اينکه ناسالم بودن ساختار 
اقتصادی از سه موضوع انحصار، ضعف 
نشات  مصلحت انديشى  و  پاسخگويى 
مى گيرد، گفت: در يک سازمان هرچقدر 
و  محور  شورا  تصميم گيری  مبنای 
مديرمحور باشد و قانون تصميم نگيرد، 
امکان ناسالم بودن اقتصاد در آنجا بيشتر 

است.
انسان  امروز  اينکه  بابيان  حسن زاده 
سرمايه  بهترين  و  است  توسعه  مبنای 
افزود:  است،  انسانى  برای رشد سرمايه 
بايد تالش كنيم زمينه برای رقابت ميان 

تالش ما در دانشگاه فرهنگيان تقويت 
سواد علمى و ايجاد نگرش های صحيح 
در ميان دانشجو معلمان است، گفت: 
نتيجه اين فعاليت ها اتفاقات بزرگ در 
دانشگاه ها خواهد بود كه منجر به توسعه 

پايدار نيز خواهد شد.
رسالت  اينکه  بر  تأكيد  با  وی 

توليدكنندگان و عرضه كنندگان خدمات 
به صورت  نيز  كنترل  تا  بيفتد  اتفاق 

اتوماتيک عملياتى شود.
 رئيس حراست كل استان اردبيل بابيان 
اينکه حراست كل استان در بحث آموزش 
و تهيه مقاالت علمى در سطح كشور حرف 
اول را مى زند، گفت: همچنين در زمينه 
ارتباط با اقتصاد مقاومتى، مبارزه با تحريم، 
عمليات روانى عليه تحريم اقدامات مؤثری 
انجام شده كه منجر به دو مورد بولتن علمى 

شده است.

در  فعاليت ها  اين  اينکه  بابيان  وی 
راستای جهت دهى علمى به حراست ها و 
حراست كل است، افزود: اقتصاد مقاومتى 
اول  اولويت  و  ما  اصلى  بحث  امروز 
حراست كل است و نتايج بسيار خوبى در 

اين زمينه كسب شده است.
اردبيل  استان  كل  حراست  رئيس   
معيشت  تأمين  با  ارتباط  در  كرد:  تأكيد 
مردم تالش های بسيار خوبى انجام شده تا 
مردم در ارتباط با معيشت با مشکل مواجه 

نشوند.
 مهندس عليرضا دستور مدير حراست 
امروز  گفت:  نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه 
ميزبان دومين همايش علمى و پژوهشى 

دانشگاه  و  محقق اردبيلى  دانشگاه 
است،  هم  شبيه  و  مقدس  فرهنگيان 
افزود: معلمان مسئوليت توسعه جامعه 
را بر عهده دارند و در همين راستا بايد 

كمک حال آنان باشيم.
گفتنى است تفاهم نامه همکاری های 
دانشگاه  پژوهشى  و  آموزشى  علمى، 
محقق اردبيلى و دانشگاه فرهنگيان استان 
ترجمه،  تأليف،  زمينه های  در  اردبيل 
نشريات  و  كتب  انتشار  و  ويرايش 
كردن  كاربردی  آموزشى،  و  علمى 
دستاوردهای علمى و پژوهشى، انجام 
پروژه های پژوهشى و آموزشى، طراحى 
آموزشى،  كارگاه های  برگزاری  و 
نمايشگاه ها،  و  همايش ها  سمينارها، 
تشکيل جلسات و مراسم بزرگداشت 
و تجليل از مؤلفان و مترجمان، چاپ 
و انتشار نشريات معتبر علمى پژوهشى، 
غيره  و  مشترک  تحقيقاتى  طرح های 

هست.

حضور  با  اردبيل  استان  حراست های 
دستگاه های  حراست  مديران  و  كاركنان 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  استان  اجرايى 

هستيم.
روند  پژوهش يک  اينکه  بابيان  وی 
هوشيارانه برای كشف و بازنگری پديده ها، 
رخدادها و فرضيه ها است، افزود: برگزاری 
هدف  با  پژوهشى  علمى  همايش های 
حل  و  نوآوری  ايجاد  دانش،  گسترش 

مشکالت انجام مى شود.
برگزاری  با  اينکه  بابيان  دستور 
از  بسياری  همايش،  اين  دوره  اولين 
حراست های كشور به اين سمت وسو 
كشيده شدند، تصريح كرد: زمانى ما نياز 
به حراست فرهنگى داشتيم ولى امروز 
نياز اصلى كشور، حراست علمى است.

 دكتر صادقى دبير علمى دومين 
همايش علمى و پژوهشى حراست های 
استان اردبيل بابيان اينکه حراست كل 
استان و كارگروه آموزش حراست كل 
برای پاسخگويى و لبيک به فرمان های 
فراخوان  به  اقدام  مقام معظم رهبری 
كاالی  از  حمايت  موضوع  در  مقاله 
حراست ها  گسترده  نقش  و  ايرانى 
اين زمينه نموده است، گفت: در  در 
اين دوره نسبت به اولين دوره شاهد 
به  مقاله  ارائه  درصدی  افزايش ۱۰۰ 

دبيرخانه همايش بوديم.
صادقى بابيان اينکه فعاليت های نظارتى 
حراست بايد وجهه علمى و تخصصى 
به خود بگيرد، تصريح كرد: فعاليت های 
پژوهشى و برگزاری اين چنين همايش هايى 

مى تواند در اين زمينه مؤثر واقع شود.
وی افزود: بعد از داوری توسط هيات 
داوران، ۱۰ مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب 
شد. همچنين چهارمقاله كاربردی متناسب 
با بحث حمايت از كاالی ايرانى به صورت 

سخنرانى انتخاب شدند.
در پايان اين همايش علمى از نفرات 
حضور  با  پذيرش شده  مقاالت  و  برتر 

مسئوالن تقدير به عمل آمد.

بازدید معاون آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
از روند برگزاری امتحانات

مدير  و  تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
آموزش دانشگاه محقق اردبيلى از روند برگزاری امتحانات 

پايان ترم بازديد كردند.
ترحم  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
امتحانات گفت:  برگزاری  از روند  بازديد  در  مصری 
كنترل و بازبينى روندهای اجرايى يکى از الزامات اساسى 

اصالح مداوم سيستم های آموزشى است.
وی با اشاره به تالش مجموعه آموزشى در اجرايى 
نمودن دقيق آئين نامه های مدنظر در برگزاری امتحانات 
آموزشى  همکاران  مجموعه  زحمات  كرد:  تصريح 
بامتانت و دقت نظر كافى در پيشبرد  دانشکده ها كه 
اهداف سنجش آموزشى دانشجويان تالش خالصانه 

دارند، قابل تقدير است.
مصری اضافه كرد: امسال يکى از مبانى اصالح امور 
فيدبک از سيستم است كه امسال خوشبختانه با تأكيد 
رياست دانشگاه، مجموعه آموزشى در اين خصوص 
اجرا  به  ذی ربط  مجموعه های  كمک  به  را  اقداماتى 

درآورده است.
دانشگاه  تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
محقق اردبيلى ادامه داد: امسال برای اولين بار دانشجويان 
نظرات و پيشنهاد های خود را در اين خصوص مى توانند 
در سيستم گلستان به صورت يک سامانه نظام يافته به 

اطالع مجموعه آموزشى دانشکده و دانشگاه برسانند. 
آموزشى  مجموعه  وظايف  از  يکى  افزود:  وی 
دانشکده ها، ايجاد فضای مناسب و آرام برای دانشجويان 
است كه به سهم خود از تالش معاونين و همکاران 
اين فضای مناسب در دانشکده ها  ايجاد  آموزشى در 

تشکر مى كنم.

برگزاری جلسه هماهنگی 
همایش ملی جهاد عشایر 
در دانشگاه محقق اردبیلی

دومين جلسه هماهنگى همايش ملى جهاد عشاير 
در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دومين جلسه 
دانشگاه  در  عشاير  جهاد  ملى  همايش  هماهنگى 

محقق اردبيلى برگزار شد.
در اين جلسه كه با حضور مديركل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد، دكتر عزيز 
به ضرورت  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس  حبيبى 
جهان  علوم  استنادی  پايگاه  از  مجوز  دريافت 

اسالم)ISC( برای اين همايش تأكيد كرد.
گفتنى است در اين جلسه در خصوص زمان، 
مکان و نحوه برگزاری همايش بحث و تبادل نظر 
شد و مقرر گرديد جزئيات نهايى برگزاری همايش با 
هماهنگى نماينده محترم ولى فقيه در استان و امام جمعه 

اردبيل اطالع رسانى شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق  اردبیلی و دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل 

برگزاری همایش علمی و پژوهشی کارکنان حراست دستگاه های
 اجرایی استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی
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استاد دانشگاه تبريز و رئيس مركز پژوهش های 
شورای شهر تبريز در دانشگاه محقق اردبيلى:

 توسعه وارداتی نیست
 و فرآیندی درون زا است

استاد دانشگاه تبريز و رئيس مركز پژوهش های شورای 
اسالمى شهر تبريز گفت: توسعه وارداتى نيست و فرآيندی 

درون زا است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر محمدباقر 
بهشتى در همايش فراز و فرودهای توسعه از اميركبير تا 
امروز در دانشگاه محقق اردبيلى بابيان اين مطلب افزود: اگر 

در جامعه حركت توسعه آغاز شود، به توسعه مى رسد.
وی با اشاره به اينکه توسعه در كل دنيا مدل واحد ندارد، 
تصريح كرد: هر كشوری به توسعه رسيده، خود جامعه 

به صورت درونى حركت كرده و به توسعه رسيده است.
استاد دانشگاه تبريز با اشاره به اينکه توسعه با امکانات 
انجام نمى شود، اضافه كرد: امروزه از ژاپن به عنوان كشور 
توسعه يافته ياد مى كنند اما رمز موفقيت ژاپن تقسيم قدرت 

و علم پذيری است.
همچنين در اين برنامه آقای دكتر محمد حسن زاده 
عضو هيات علمى و رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: هنوز به تعريف مشترک توسعه 
در ايران نرسيده ايم و عموماً توسعه را با رشد اقتصادی اشتباه 

گرفته ايم.
وی با اشاره به اينکه توسعه دارای دو بعد انسانى و 
اقتصادی و اجتماعى و رفتاری است، اضافه كرد: در كشور 
بعد فيزيکى، اقتصادی را بار آورده ايم اما به بعد فکری توسعه 

نرسيده ايم.
عضو هيات علمى و رئيس دانشکده ادبيات و علوم 
انسانى دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: توسعه باهم كار كردن 
است و بعد اقتصادی توسعه، بعد اجتماعى را ايجاد نمى كند.

يادآور مى شود در اين جلسه رئيس پارک علم و فناوری 
استان اردبيل، سرپرست معاونت سياسى، امنيتى و اجتماعى 
استانداری اردبيل و مديركل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى 

استانداری اردبيل برگزار شد.

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

و مؤسسات آموزش عالی 
استان اردبیل

كارگروه های تخصصى هيأت استانى نظارت، ارزيابى و 
تضمين كيفيت از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى استان 

اردبيل بازديد كردند.
كارگروه های  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
تخصصى هيأت استانى نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى استان اردبيل بازديد 

كردند.
در راستای ارتقا و بهبود كيفيت فعاليت های آموزشى، 
پژوهشى و فرهنگى مراكز آموزش عالى استان، كارگروه های 
تخصصى هيأت استانى نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
بازديدهای ادواری خود را در هفته اول دی ماه سال ۱۳۹۷ از 
شش موسسه آموزش عالى استان شامل سه مركز پيام نور و 

سه واحد دانشگاه آزاد اسالمى به عمل آوردند.

عضو  اصل  فنى  عباس  دكتر 
محقق اردبيلى  دانشگاه  علمى  هيات 
به عنوان فرمانده پايگاه مقاومت دانشگاه 

محقق اردبيلى معارفه شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق 
 اردبيلى در مراسم معارفه فرمانده پايگاه 
محقق اردبيلى گفت:  دانشگاه  مقاومت 
بسيج و بسيجيان در طول ۸ سال دفاع 
مقدس و بعد از اتمام جنگ تحميلى، 
همواره در مسير انقالب اسالمى و واليت 

حركت كرده و پيشرو امور بوده اند.
شرايط  در  اينکه  به  اشاره  با  وی 
انقالب اسالمى  فعلى دشمنان نظام و 
ما  كشور  عليه  را  گسترده ای  جنگ 
تدارک ديده اند، تصريح كرد: نقشه های 
شوم دشمنان و استکبار جهانى برعليه 
مردم كشور ضرورت حضور بسيج را 

دوچندان كرده است.
حبيبى با اشاره به اينکه دشمنان نظام 
و انقالب اسالمى توانمندی های كشور را 

طى حکمى از سوی رئيس دانشگاه 
خواه  خالق  على  دكتر  محقق اردبيلى، 
به عنوان مسئول دبيرخانه كميته دستگاهى 
حمايت از كرسى های نظريه پردازی، نقد 

و مناظره منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
و  تکريم  مراسم  در  محقق اردبيلى 
معارفه مسئوالن سابق و جديد دبيرخانه 
كميته دستگاهى حمايت از كرسى های 
دانشگاه  مناظره  و  نقد  نظريه پردازی، 
تقويت  بر  تأكيد  ضمن  محقق اردبيلى 
عالى  شورای  با  دبيرخانه  اين  ارتباط 
انقالب فرهنگى، گفت: در همين راستا 
بايد از ظرفيت اساتيد شناخته شده ملى 
انتقال  جهت  نظريه پردازی  حيطه  در 
اطالعات به اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى 

بهره برد.
همکاران  عموم  از  افزود:  حبيبى 
رشته های علوم انسانى، علوم تربيتى و 
روانشناسى، هنر و معماری مى خواهم 
تا در حيطه نظريه پردازی كه مورد تأكيد 
مقام معظم رهبری و شورای عالى انقالب 
فرهنگى است، حداكثر تالش الزم را به 

عمل آورند.
به   محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
ضرورت تقويت كرسى نظريه پردازی 

شناسايى كرده و برای كمرنگ كردن اين 
نقاط برنامه ريزی مى كند، ادامه داد: بايد 
با روحيه بسيجى و با ابزارهای جديد، 

نقشه های دشمنان را خنثى كنيم.
سيد  حجت االسالم والمسلمين   
و  طالب  بسيج  جديد  مسئول  سياح 
روحانيون سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل هم گفت: در طول ۴۰ سال گذشته 

و  تأكيد  محقق اردبيلى  دانشگاه  در 
تصريح كرد: در همين راستا، مسئول 
از  دستگاهى حمايت  كميته  دبيرخانه 
كرسى های نظريه پردازی، نقد و مناظره 
دانشگاه بايد در شوراهای دانشکده های 
علوم انسانى و علوم تربيتى و روانشناسى 
حضور يافته و به تبيين و اطالع رسانى 
در خصوص كرسى های نظريه پردازی 

اقدام نمايد.
از  مراسم  اين  در  است  گفتنى 
در  صدری  اسماعيل  دكتر  زحمات 

رمز پيروزی مردم ايران در برابر استکبار 
واليت  و  استقامت  بصيرت،  جهانى 

مداری بوده است.
به  بسيجى  تفکر  اينکه  بابيان  وی 
حل بسياری از مشکالت كشور كمک 
مى كند، اضافه كرد: در فضای جنگ نرم، 
داخلى  مخالفان  و  ضدانقالب  جريان 
دنبال اين هستند كه به مردم تلقين كنند 

مدت تصدی اين سمت تقدير و حکم 
دكتر على خالق خواه به  عنوان مسئول 
دستگاهى  كميته  دبيرخانه  جديد 
نظريه پردازی،  كرسى های  از  حمايت 
نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبيلى به 

وی اعطا شد.
شايان ذكر است در اين جلسه مقرر 
شد برای برگزاری دفاع از طرح شش 
سطح  در  نظريه پردازی  كرسى  عنوان 
علمى ترويجى به شرح ذيل اقدام الزم 

به عمل آيد.

كه انقالب اسالمى دستاوردی نداشته 
به صورت  و  آمار  با  بايد  ما  اما  است 
علمى پاسخ صحيحى به چنين شبهاتى 

بدهيم.
دكتر عباس فنى اصل فرمانده پايگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به 
اينکه در سال جاری بيش از ۹۳ عنوان 
برنامه توسط اين پايگاه انجام شده است، 
تصريح كرد: بسيجى برای تقابل، تعارض 
و تنش نيامده است بلکه وظيفه بسيجيان 
برای  مسئوالن  ياريگر  كه  است  اين 

خدمت بيشتر به مردم باشند.
يادآور مى شود در اين مراسم كه با 
حضور رئيس سازمان بسيج كارمندان 
استان، مسئول ناحيه بسيج دانشجويى 
دانشگاه های استان، رئيس بسيج اساتيد 
استان و سردار حاج ناصر دستاری شهيد 
شد،  برگزار  كشور  غرب  شمال  زنده 
حکم تمديد فرماندهى پايگاه مقاومت 
عباس                دكتر  به  محقق اردبيلى  دانشگاه 

فنى اصل اهدا شد.

شايان ذكر است در اين جلسه مقرر 
شد برای برگزاری دفاع از طرح شش 
پردازی در سطح  نظريه  عنوان كرسى 
علمى ترويجى به شرح ذيل اقدام الزم 

به عمل آيد.
عنوان  چهار  شد  مقرر  همچنين 
به شرح ذيل در سطح كرسى علمى 
هيات حمايت  دبيرخانه  به  ترويجى 
نقد  پردازی  نظريه  های  كرسى  از 
ارسال  نهايى  تاييد  جهت  مناظره  و 

شود.

فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی معارفه شد

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
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معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
محقق اردبيلى مطرح كرد:

 مشارکت بخش خصوصی 
در توسعه و گسترش 

سراهای دانشجویی مهم 
است

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
مشاركت بخش خصوصى در توسعه و گسترش سراهای 

دانشجويى را مهم دانست.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر معرفت 
و  نظارت  شورای  جلسه  پنجمين  در  كوهيان  سياه 
ارزيابى سراهای غيرانتفاعى استان اردبيل در دانشگاه 
محقق اردبيلى، مشاركت بخش خصوصى را در بحث 
توسعه و گسترش سراهای دانشجويى مهم دانست و 
افزود: دولت و نهادهای قانونى بايد از بخش خصوص 
حمايت كنند تا زمينه توسعه و شکوفايى آن ها به وجود 

آيد.
رئيس شورای نظارت و ارزيابى سراهای غيرانتفاعى 
استان اردبيل تصريح كرد: در كنار اين حمايت ها ، هدايت 

و نظارت نيز بايد به صورت دقيق رعايت گردد.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر در شورا به بيان 
نظرات خود پرداختند. همچنين صدور مجوز سرای 
غيرانتفاعى شهيد باكری)پسران( مورد موافقت اعضا قرار 

گرفت.
شايان ذكر است در ادامه اعضای شورا از سراهای 
غيرانتفاعى نور)دختران( و شهيد باكری)پسران(بازديد 
نموده و ضمن ديدار با دانشجويان در جريان مسائل و 

مشکالت آن ها قرار گرفتند.

دیدار رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی با مدیرکل ثبت 
اسناد و امالک استان اردبیل 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با مديركل ثبت اسناد و 
امالک استان اردبيل ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به همراه مهندس عليرضا 
دستور مدير حراست و غالمرضا يوسفى مدير حقوقى، 
قراردادها و رسيدگى به شکايات دانشگاه محقق اردبيلى با 
مديركل ثبت اسناد و امالک استان اردبيل ديدار و گفتگو 

كرد.
گفتنى است در اين ديدار در خصوص جانمايى اسناد 
مالکيت دانشگاه در سامانه كاداستر و وضعيت ثبتى امالک 
دانشگاه و مشکالت پيش رو و راه حل های آن بحث 
و گفتگو شد و مقرر گرديد در اجرای قانون جامع حد 
نگار كارشناسان دو طرف پيرامون مسائل و موضوعات 
مطرح شده به طورجدی اقدامات الزم را معمول و نتيجه 

را مرتباً گزارش نمايند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
تعامل دانشگاه و پارک علم و فناوری 
جوانان  برای  سازی  فرصت  موجب 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
رئيس  با  ديدار  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
پارک علم و فناوری استان اردبيل بابيان 
اين مطلب افزود: تعامل بين دانشگاه و 
پارک علم و فناوری سبب مى شود كه 
ايده های جوانان چکش كاری و به مرحله 
موجب  كار  همين  و  برسد  محصول 

اشتغال پايدار مى شود.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
معضل  يک  به  بيکاری  امروز  كرد: 
تبديل شده است و همه ما بايد برای 
و  برنامه ريزی  جوانان  اشتغال زايى 

تالش كنيم.
وی با اشاره به اينکه آماده همکاری 
فناوری در حوزه های  پارک علم و  با 
قباًل  كرد:  تصريح  هستيم،  مختلف 
فناوری  و  علم  پارک  با  تفاهم نامه ای 
داشته ايم كه با به روزرسانى آن مى توانيم 
و  علم  پارک  برای  بيشتری  خدمات 

فناوری ارائه دهيم.
دكتر حبيب ابراهيم پور رئيس پارک 

با  »آشنايى  آموزشى  دوره های 
و  شركت ها«  قانونى  دفاتر  تحرير 
»آشنايى با قوانين مالياتى و معافيت های 
مالياتى شركت ها و اشخاص حقوقى« 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  در 
باهدف  و  محقق اردبيلى  دانشگاه 
در  مستقر  شركت های  توانمندسازی 

اين مركز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مركز  رئيس  صالحى  برومند  دكتر 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه اظهار 
در  مستقر  فناور  واحدهای  داشت: 
مركز رشد، در كنار انجام فعاليت های 
قوانين و  با  فناورانه خود، الزم است 
مقررات مربوطه كه نوعاً در حوزه های 

عنوان  با  علمى  سخنرانى  برنامه 
»انتقال ماده و حرارت در محيط های 
متخلل)خاک( با كاربرد در ذخيره انرژی 
با  محيط«  پاک سازی  و  پذير  تجديد 
حضور دكتر على مرادی استاد دانشگاه 
ايالتى كاليفرنيا در دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
همکاری های  گسترش   راستای  در 
علمى بين المللى، برنامه سخنرانى علمى 
در  حرارت  و  ماده  »انتقال  عنوان  با 
محيط های متخلل)خاک( با كاربرد در 
ذخيره انرژی تجديد پذير و پاک سازی 

علم و فناوری استان اردبيل و عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: برنامه 
ما تقويت ارتباط با دانشگاه ها است تا از 
ظرفيت ها و پتانسيل های آن ها استفاده 

كنيم.
وی بابيان اينکه استفاده از امکانات 
دانشگاه ها مانند آزمايشگاه های مختلف 
مى تواند موجب شتاب در حصول نتيجه 

ثبت شركت، ماليات، بيمه، بازاريابى و 
شدن،  دانش بنيان  استاندارد،  فروش، 
برندسازی و غيره مى باشد آشنايى كافى 

محيط« با حضور دكتر على مرادی استاد 
دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در دانشکده فنى 

ايده های جوانان، هسته ها و شركت های 
دانش بنيان باشد، تصريح كرد: پارک علم 
و فناوری حاصل دانشگاه های نسل سوم 
و به نوعى رابط بين دانشگاه ها و جامعه 
انعقاد  با  بتوانيم  اميدواريم  ما  و  است 
تفاهم نامه هايى از امکانات و تجهيزات 
دانشگاه ها برای پيشبرد اهداف استفاده 

كنيم.

داشته باشند و اطالعات الزم را كسب 
كنند.

واحدهای  رشد  مركز  افزود:  وی 

محقق اردبيلى  دانشگاه  مهندسى  و 
برگزار شد.

يادآور مى شود در اين جلسه اعضای 
محقق اردبيلى،  دانشگاه  رئيسه  هيات 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى، رئيس دانشکده 
دانشگاه  انسانى  علوم  و  ادبيات 
و  علم  پارک  مشاور  محقق اردبيلى، 
فناوری هم به ارائه نظرات و پيشنهاد های 

خود پرداختند.

برای  الزم  آمادگى  دانشگاه  فناوری 
ضروری  دوره های  تمامى  برگزاری 
به منظور توانمندسازی فناوران مستقر 

در مركز را دارد.
در ادامه محرم حضرتى، حسابرس 
ارشد مالياتى شركت ها از اداره كل امور 
مالياتى استان اردبيل، نحوه  تحرير دفاتر 
قانونى شركت ها و نيز قوانين مالياتى 
اشخاص  و  معافيت های شركت ها  و 
واحدهای  هسته ها،  برای  را  حقوقى 
پوشش  تحت  شركت های  و  فناور 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى به طور كامل تشريح نمود 
و به سؤاالت مديران عامل شركت ها در 

اين خصوص پاسخ داد.

جلسه  ادامه  در  است  گفتنى   
و  اساتيد  با حضور  پاسخ  و  پرسش 
محقق اردبيلى  دانشگاه  دانشجويان 
گسترش  راه های  و  شد  برگزار 
قرار  موردبحث  علمى  همکاری های 

گرفت.
شايان ذكر است اين برنامه علمى 
و  مهندسى  فنى  دانشکده  همت  به 
گروه همکاری های علمى و بين المللى 
نمايندگى  همکاری  با  و  دانشگاه 
انجمن های علوم و مهندسى منابع آب 
و انرژی ايران در استان اردبيل برگزار 

شد.

دکتر حبیبی در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری استان:

 تعامل دانشگاه و پارک علم و فناوری موجب فرصت سازی برای جوانان می شود

در مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد:

دوره های آموزشی »آشنایی با تحریر دفاتر قانونی شرکت ها« و »آشنایی با قوانین مالیاتی و 
معافیت های مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوق«

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان »انتقال ماده و حرارت در محیط های متخلل)خاک( 
با کاربرد در ذخیره انرژی تجدید پذیر و پاک سازی محیط« در دانشگاه
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دانشگاه  مالى  و  اداری  معاون 
تسهيالت  گفت:  محقق اردبيلى 
بانک تجارت برای ساخت خوابگاه 
پرداخت  به زودی  دانشجويى 

مى شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر اردوان قربانى با اشاره 
به بازديد نمايندگان بانک تجارت از 
دانشگاه  دانشجويى  خوابگاه  پروژه 
بازديد  اين  در  گفت:  محقق اردبيلى، 
نمايندگان بانک تجارت ضمن بازديد 
از پروژه، در جريان آغاز، فعاليت های 
انجام گرفته و امور آتى مربوط به پروژه 

قرار گرفتند.

وی افزود: در اين بازديد نمايندگان 
تا  دادند  مساعد  قول  تجارت  بانک 
ضمن تسريع در پرداخت تسهيالت 

خوابگاه  پروژه  برای  بانک  اين 
محقق اردبيلى،  دانشگاه  دانشجويى 
اولين قسط اين تسهيالت نيز حداكثر 

تا يک ماه آينده پرداخت شود.
قربانى تصريح كرد: در اين بازديد 
پرداخت  نحوه  شد  مقرر  همچنين 
برای خريد  بانک تجارت  تسهيالت 
از  قباًل  كه  آزمايشگاهى  تجهيزات 
 ۱۰ طى  بود،  شده  درخواست  بانک 
روز آينده مشخص شده و جواب داده 

شود.
دانشجويى  خوابگاه  است  گفتنى 
زيربنای  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
مترمربع   ۲۰۰ و  هزار  چهار  تقريبى 
بوده كه  احداث  در ۵ طبقه در حال 
مبلغ اوليه قرارداد آن ۳۲ ميليارد ريال 

مى باشد.

دکتر بضاعت پور به  
عنوان دبیر هیات ممیزه 
دانشگاه محقق اردبیلی 

انتخاب شد

ابوالفضل  با رأی اعضای هيات مميزه، دكتر 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  پور  بضاعت 
به عنوان دبير هيات مميزه دانشگاه محقق اردبيلى 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
جلسه  در  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس  حبيبى 
تاريخچه  به  اشاره  با  دانشگاه  اين  مميزه  هيات 
مهرماه  در  دانشگاه  اين  كرد:  تصريح  دانشگاه 
سال ۵۷ به عنوان دانشکده اقماری دانشگاه تبريز 
به  آغاز  يک رشته  در  نفر   ۳۲ حدود  پذيرش  با 

كاركرده است.
 ۱۱ هم اكنون حدود  اينکه  به  اشاره  با  وی 
كاردانى  مختلف  مقاطع  در  دانشجو  نفر  هزار 
مشغول  محقق اردبيلى  دانشگاه  در  دكتری  تا 
هزار   ۳ حدود  داد:  ادامه  مى باشند،  تحصيل 
مقاطع  در  دانشجويان  اين  از  نفر   ۵۰۰ و 
تکميلى مشغول تحصيل هستند كه  تحصيالت 
نفر دانشجوی مقطع  اين تعداد حدود ۷۰۰  از 

هستند. دكتری 
حبيبى با اشاره به اينکه ۵۹ رشته در مقطع 
دارد،  محقق اردبيلى وجود  دانشگاه  در  دكتری 
اظهار كرد: حدود ۳۸۳ نفر عضو هيات علمى 
تمام وقت در دانشگاه مشغول تدريس هستند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى افزود: حدود 
دانشگاه  اين  علمى  هيات  اعضای  درصد   ۴۰
تمام  استاد  و  دانشيار  علمى  مرتبه  دارای 

هستند.
وی بابيان اينکه دانشگاه محقق اردبيلى دارای 
كشاورزی  علوم،  مهندسى،  و  فنى  دانشکده   ۵
علوم  و  انسانى  علوم  و  ادبيات  طبيعى،  منابع  و 
تربيتى و روانشناسى است، ادامه داد: اين دانشگاه 
پارس آباد،  اقماری در شهرستان های  دانشکده   ۳

مشگين شهر و نمين دارد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به اينکه 
اين دانشگاه را به عنوان دانشگاه جامعه محور مطرح 
راهکارهای  ارائه  ما  نگاه  كرد:  تصريح  كرده ايم، 
برای مسائل و مشکالت جامعه  علمى و عملى 
طرح های  افزايش  دنبال  دليل  همين  به  و  است 
بين سازمانى و سوق دادن پايان نامه ها برای حل 

مشکالت جامعه هستيم.
حبيبى با اشاره به پروژه های عمرانى دانشگاه 
گفت: فاز سوم دانشکده فنى و مهندسى، كتابخانه 
و  انسانى  علوم  دانشکده های  ساختمان  مركزی، 
كشاورزی و خوابگاه در حال اجرا بوده و گلخانه 

آموزشى و احداث استخر را در برنامه داريم.
يادآور مى شود كه در اين جلسه با رای اعضای 
هيات مميزه، روسای كميسيون های تخصصى و 

اعضای آن مشخص شدند.

معاون اداری و مالى دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:

تسهیالت بانک تجارت برای ساخت خوابگاه دانشجویی به  زودی پرداخت می شود

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
ايده های خالقانه و نو مى تواند در توسعه 

كشور مثمر ثمر واقع شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
افتتاحيه  مراسم  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
پنجمين رويداد شتاب استان اردبيل با 
محوريت صنعت كشاورزی در سالن 
بصيرت دانشگاه بابيان اين مطلب افزود: 
ايده های خالقانه قطعاً در محور علم و 
عمل ارائه مى شود كه با آخرين يافته های 
علمى منطبق بوده و مى تواند راهگشای 

مشکالت باشد.
وی با اشاره به اينکه امروز دشمنان 
دنبال  به  اقتصادی  جنگ  تحميل  با 
تضعيف نظام و انقالب هستند، تصريح 
كرد: جوانان بايد با ورود به بحث های 
بيش ازپيش  كارآفرينى  و  خوداشتغالى 
در اين جنگ اقتصادی تحميلى ياريگر 

كشور باشند.

بين  آموزشى  همکاری  تفاهم نامه 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  مركز رشد 
محقق اردبيلى و سازمان فنى و حرفه ای 

استان اردبيل امضا شد.
رئيس  صالحى  برومند  دكتر 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  مركز رشد 
و  قابليت ها  معرفى  به  محقق اردبيلى 
توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری 
دانشگاه پرداخت و افزود: اين دانشگاه با 
دارا بودن حدود ۱۱ هزار نفر دانشجو 
و حدود به ۳۸۳ نفر عضو هيات علمى 
 ۵۰۰ و  هزار   ۳ حدود  و  تمام وقت 
و  تکميلى  تحصيالت  دانشجوی  نفر 
تجهيزات  و  فضا  از  برخورداری  نيز 
آزمايشگاهى و كارگاهى بسيار مناسب، 
پتانسيل بسيار خوبى برای نقش آفرينى 
در توسعه  علم و فناوری دارد كه الزم 
است اين قابليت ها بيش ازپيش از بالقوه 

به بالفعل تبديل شوند.
توسعه  لزوم  بر  تأكيد  با  وی   
آموزش های مهارتى، نقش اين آموزش ها 
دانشجويان،  توانمندسازی  در  را 
در  فناور  واحدهای  و  دانش آموختگان 

دانشگاه  كرد:  اضافه  حبيبى 
در  نو  ايده های  از  محقق اردبيلى 
چارچوب های ضوابط و قوانين حمايت 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  و  كرده 
دانشگاه هم در خدمت جوانان و ايده 

پردازان است.
دكتر حبيب ابراهيم پور رئيس پارک 

و  مقاومتى  اقتصاد  پياده سازی  راستای 
خودباوری ملى و دستيابى به مهارت های 
ابراز  و  برشمرد  مهم  كشور  موردنياز 
اميدواری كرد: اداره كل آموزش فنى و 
حرفه ای و ساير ارگان های استان اردبيل 
تعامل و همکاری بيشتری با مركز رشد 
توسعه  در  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
به  ايده  تبديل  و  مهارتى  آموزش های 

محصول داشته باشند.
 صالحى بابيان اينکه هدف از امضای 
اين تفاهم نامه، توسعه علم و فناوری و 
افزايش و بهبود توانمندی های مهارتى 

علم و فناوری استان اربيل با اشاره به 
اينکه حدود ۱۴۵ واحد، هسته و شركت 
در اين پارک فعاليت مى كنند، تصريح 
كرد: حدود ۱۰۰ ايده در پنجمين رويداد 
شتاب اردبيل شركت كرده اند كه اگر تنها 
۵ درصد آن ها منجر به توليد محصول 
شود، مى تواند راهگشای برخى مشکالت 

واحدهای فناور مستقر در مركز رشد و 
با رويکرد توسعه  اشتغال زايى در استان 
اردبيل ادامه داد: همکاری های متقابل بين 
دانشگاه و سازمان های استانى مى تواند 
به هم افزايى دستگاه ها در حوزه علم و 
فناوری منجر گردد كه انتفاع آن به تمامى 

اقشار استان خواهد رسيد.
وی مزايای انعقاد اين تفاهم نامه برای 
واحدها، شركت ها و هسته های مستقر در 
مركز را برشمرد و از آمادگى اين مركز 
برای انجام فعاليت های فناورانه مشترک با 

ساير سازمان های استان خبر داد.

پيشرو باشد.
استانى  اردبيل،  استان  افزود:  وی 
كشاورزی است اما تاكنون انتظارات الزم 
در حوزه كشاورزی برآورده نشده است 
بنابراين اميدوارم با ايده های جديد بتوانيم 

در اين زمينه تأثيرگذار باشيم.
پنجمين  است  ذكر  به  الزم 
محوريت  با  اردبيل  شتاب  رويداد 
حضور  با  كشاورزی  صنعت 
جهاد  مديركل  شركت كننده،  تيم های 
معاون  و  رئيس  استان،  كشاورزی 
كشاورزی  نظام مهندسى  سازمان 
واحدهای  رشد  مركز  رئيس  استان، 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه های  فناوری 
دانشکده  رئيس  اردبيل،  اسالمى  آزاد 
دانشگاه  طبيعى  منابع  و  كشاورزی 
سالن  در  عالقه مندان  و  محقق اردبيلى 
بصيرت دانشگاه محقق اردبيلى آغاز شد 

و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

مديركل  پورقلى  محمد  مهندس 
استان  حرفه  و  فنى  آموزش  سازمان 
اردبيل، ضمن تشريح امکانات آن سازمان 
و  آموزشى  دوره های  برگزاری  برای 
كارگاه های فنى گفت: اداره كل آموزش 
دارا  با  اردبيل  استان  حرفه ای  و  فنى 
بودن ۲۵ مركز دولتى و ۱۹۵ آموزشگاه 
از  بيش  ساالنه  حرفه ای،  و  فنى  آزاد 
ساعت   – نفر  هزار  و ۴۰۰  ميليون   ۳
دولتى  بخش  در  مهارتى  آموزش های 
و بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر – 
ساعت آموزش های مهارتى را از طريق 
بخش خصوصى در حوزه های مختلف 
خدمات، صنعت، كشاورزی و فرهنگ و 

هنر در سطح استان اردبيل ارائه مى كند. 
اين گونه  اميدواری كرد:  اظهار  وی 
تعامالت بين دانشگاه و ساير سازمان های 

استان افزايش يابد.
عامل  مديران  جلسه،  ادامه  در 
واحدهای فناور به تشريح نيازمندی های 
سازمان  از  خود  انتظارات  و  آموزشى 
آموزش فنى و حرفه ای استان و مركز 

رشد پرداختند.

دکتر حبیبی در مراسم افتتاحیه پنجمین رویداد شتاب اردبیل:

 ایده های خالقانه و نو می تواند در توسعه کشور مثمر ثمر واقع شود

امضای تفاهم نامه  همکاری مرکز رشد دانشگاه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان
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دانشگاه  مميزه  هيات  رئيس 
اولين  تشکيل  با  گفت:  محقق اردبيلى 
جلسه از دوره جديد هيات مميزه دانشگاه 
محقق اردبيلى، تركيب جديد اين هيات 
در  را  خود  فعاليت های  و  مشخص 

حوزه های تخصصى آغاز كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى گفت: با تشکيل اولين 
جلسه از دوره جديد هيات مميزه دانشگاه 
محقق اردبيلى، تركيب جديد اين هيات 
در  را  خود  فعاليت های  و  مشخص 

حوزه های تخصصى آغاز كردند.
هيات  چهارم  دوره  در  افزود:  وی 
مميزه دانشگاه، دكتر ابوالقاسم محمدی، 
دكتر اهلل شکر اسدالهى و دكتر محمدتقى 
علوم،  وزير  نمايندگان  به عنوان  اعلمى 
مميزه  هيات  در  فناوری  و  تحقيقات 
معاون  مصری  ترحم  دكتر  و  دانشگاه 
آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
خدمت به خانواده های شهدا و ايثارگران 
وظيفه ملى همه ما است و بايد در اين 

زمينه بيش ازپيش تالش كنيم.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در جلسه با مديركل و 
مسئوالن بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
اردبيل بابيان اين مطلب افزود: خدمات 
و  فداكاری ها  ايثارگری ها،  برابر  در  ما 
ايثارگران و  ازجان گذشتگى های شهدا، 

خانواده های آن ها ادای دين است.
دانشجويان  اينکه  به  اشاره  با  وی 
شاهد و ايثارگران دانشگاه محقق اردبيلى 
مشکل خاصى ندارند، تصريح كرد: در 
روی  به  هميشه  دانشگاه  رياست  اتاق 

دانشجويان باز است.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان اردبيل گفت: خدمات دانشگاه به 
خانواده های شهدا و ايثارگران متفاوت 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
سامانه  راه اندازی  از  محقق اردبيلى 
درخواست آنالين پاداش مقاالت علمى-

پژوهشى چاپ شده اعضای هيات علمى 
سيستم  طريق  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 

مديريت اطالعات پژوهشى خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر ابوالفضل بضاعت  پور با اعالم اين 
خبر، گفت: زير بخش جديدی از سيستم 
اطالعات پژوهشى تحت عنوان»درخواست 
پاداش چاپ مقاله در مجالت« راه اندازی 
شده است و از اين به بعد اعضای محترم 
مراجعه  بدون  مى توانند  علمى  هيات 
و  پژوهش  معاونت  حوزه  به  حضوری 
فرم  كردن  پر  بدون  و  دانشگاه  فناوری 
كاغذی، نسبت به ثبت درخواست خود 

به عنوان عضو هيات مميزه دانشگاه محقق 
حضور دارند.

دانشگاه  مميزه  هيات  رئيس 
محقق اردبيلى تصريح كرد: طبق انتخابات 
اخير هيات مميزه دانشگاه و حکم وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری، دكتر محمد 

از خدمات ديگر ادارات است، به همين 
دليل امام راحل و مقام معظم رهبری در 
مورد مسائل آموزشى خانواده های شهدا و 

ايثارگران تأكيد ويژه ای داشته اند.
و  شهدا  اينکه  بابيان  شاهى  ياسر 
ايثارگران سرمايه و قهرمان ملى هستند، 

به صورت الکترونيکى اقدام نمايند.
وی افزود: از مزايای اين سيستم آنالين، 
امکان پيگيری درخواست و مشاهده مبلغ 
پاداش مقاله برای تک تک نويسندگان مقاله 

دكتر  شايقى،  حسين  دكتر  نريمانى، 
معرفت سياه كوهيان، دكتر غالمحسين 
دكتر  رزمجو،  جبرائيل  دكتر  ايمانزاده، 
يوسف عباس پور، دكتر عبداهلل برهانى 
فر، دكتر موسى عابدينى، دكتر حبيب 
ابراهيم پور، دكتر اكبر صفرزاده، دكتر اكبر 

گفت: وظيفه ما تکريم خانواده های شهدا 
و ايثارگران و ارائه خدمات قانونى به آن ها 

است.
وی بابيان اينکه در راستای تأكيدات 
امام راحل و مقام معظم رهبری برای ارائه 
خانواده های  به  آموزشى  بهتر  خدمات 

مى باشد.
كليه  كرد:  تصريح  پور  بضاعت 
قوانين مربوط به ضرايب تشويق، مقاالت 
ضرايب  اعمال  استناد،  پر  مقاالت  داغ، 

قويدل، دكتر على نعمت اهلل زاده و دكتر 
داود سيف زاده به عنوان اعضای هيات 
مميزه دانشگاه در دوره جديد فعاليت 

خود را آغاز كردند.
جلسه  اولين  در  داد:  ادامه  حبيبى 
هيات مميزه، دكتر ابوالفضل بضاعت پور 
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه 
به عنوان دبير هيات مميزه انتخاب شد و 
با پيشنهاد رئيس هيات مميزه و تائيد 
نريمانى  محمد  دكتر  هيات،  اعضای 
تخصصى  كميسيون  رئيس  به عنوان 
دكتر غالمحسين  انسانى،  علوم  گروه 
كميسيون  رئيس  به عنوان  ايمانزاده 
يوسف  دكتر  علوم،  گروه  تخصصى 
كميسيون  رئيس  به عنوان  پور  عباس 
تخصصى گروه علوم كشاورزی و دكتر 
اكبر صفرزاده به عنوان رئيس كميسيون 
تخصصى گروه فنى و مهندسى انتخاب 

و معرفى شدند.

آموزش وپرورش  در  ايثارگران  و  شهدا 
ايثارگران  و  شاهد  اداره  دانشگاه ها  و 
طريق  از  افزود:  است،  شده  راه اندازی 
اين ادارات مسائل مربوط به خانواده های 
شهدا و ايثارگران را در چارچوب های 
قانونى پيگيری مى كنيم تا خدمات به نحو 

احسن ارائه شود.
و  شاهد  دانشجويان  گروه  رئيس 
ايثارگران دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
دانشجويان  كارنامه  ترم،  هر  پايان  در 
به  و  كرده  استخراج  ايثارگر  و  شاهد 
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ارسال 

مى كنيم.
اساتيد  اينکه  بابيان  يحيوی  طاهر 
دانشگاه  دانشکده های  تمام  در  مشاور 
داد:  ادامه  معرفى شده اند،  محقق اردبيلى 
وضعيت تحصيلى دانشجويان شاهد و 
ايثارگر دانشگاه بهتر از دانشجويان عادی 

است.

با  مشترک  همکاری های  به  مربوط 
نويسندگان خارجى و حذف اتوماتيک نام 
نويسندگان خارجى و دانشجويان دانشگاه 
تشويق  آنالين  سامانه  در  محقق اردبيلى 

مقاالت اعمال شده است. 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
كليه  كرد:  خاطرنشان  محقق اردبيلى 
مقاالت  پاداش  درخواست های 
دانشگاه  علمى  هيات  محترم  اعضای 
اين  طريق  از   ۱۳۹۷ دی ماه   ۱۷ از 
مى شود  رسيدگى  و  دريافت  سيستم 
پاداش  درخواست های  به  زودی  و 
دانشجويان تحصيالت تکميلى دانشگاه 
و پژوهشگران پسادكتری دانشگاه نيز از 
طريق سيستم اطالعات پژوهشى انجام 

خواهد شد.   

انتصاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

به عنوان رئیس پارک علم و 
فناوری استان اردبیل

طى حکمى از سوی وزير علوم، تحقيقات و 
فناوری، دكتر حبيب ابراهيم  پور عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان رئيس پارک علم و 

فناوری استان اردبيل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى 
دكتر  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزير  سوی  از 
دانشگاه  علمى  هيات  عضو  ابراهيم  پور  حبيب 
محقق اردبيلى به عنوان رئيس پارک علم و فناوری 

استان اردبيل منصوب شد.
غالمى  منصور  دكتر  حکم  از  بخش هايى  در 
به دكتر  فناوری خطاب  وزير علوم، تحقيقات و 
حبيب ابراهيم پور آمده است: اميد است با تعامل 
مؤثر با مديريت استان و ساير دستگاه های اجرايى 
شرايط مناسب برای توسعه پارک و حل مشکالت 
را  دانش بنيان  مؤسسات  و  شركت ها  روی  پيش 
فراهم آوريد و برقراری روابط مؤثر و هدفمند با 
دانشگاه های استان را برای بهره گيری دانشگاهيان 
صدر  در  فناوری  و  علم  پارک  ظرفيت های  از 
برنامه های خود قرار دهيد. از شما انتظار مى رود 
فناوری  و  علم  پارک  موجود  شرايط  ارزيابى  با 
اردبيل به ارتقای جايگاه آن اهتمام ورزيده و زمينه 
حمايت های  و  خدمات  كيفى  و  كمى  پيشرفت 
و  مؤسسات  كسب وكار  توسعه  برای  موردنياز 
و  خصوصى  بخش  ظرفيت های  از  بهره گيری 
غيردولتى در توسعه كالبدی پارک را فراهم آوريد. 
عبدالقيوم  دكتر  پيش ازاين  است  ذكر  شايان   
قلى پوری عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى، 
عهده  بر  را  استان  فناوری  و  علم  پارک  رياست 

داشت.

حضور دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی در مراسم 

بزرگداشت حماسه ۹ دی 
در مصلی اردبیل

رئيس، مسئول نهاد رهبری، اساتيد و كاركنان دانشگاه 
محقق اردبيلى در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در مصلى 

اردبيل حضور يافتند.
دانشگاه  رئيس  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
محقق اردبيلى، مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری، 
اساتيد و كاركنان دانشگاه محقق اردبيلى در مراسم بزرگداشت 

حماسه ۹ دی در مصلى اردبيل حضور يافتند.

رئیس هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی: 

خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران وظیفه ملی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 راه اندازی سامانه درخواست آنالین پاداش مقاالت علمی-پژوهشی چاپ شده 
اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

 ترکیب جدید هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی مشخص شد
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و  ارزيابى  نظارت،  هيأت  نشست 
استان  عالى  آموزش  كيفيت  تضمين 
اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
نشست هيأت نظارت، ارزيابى و تضمين 
اردبيل  استان  عالى  آموزش  كيفيت 
به منظور بررسى وضعيت آموزشکده های 
فنى و حرفه ای و دانشگاه فرهنگيان استان 
و تدوين برنامه بهبود كيفيت عملکرد 
هيأت نظارت استانى با حضور اعضای 
هيأت در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى و رئيس هيأت نظارت، 
ارزيابى و تضمين كيفيت آموزش عالى 
استان اردبيل در اين نشست با اشاره به 
لزوم برگزاری منظم و مستمر جلسات 
هيأت نظارت استانى، بر اهميت نظارت 
و ارزيابى بر بهبود كيفيت زيرنظام های 

آموزش عالى استان تأكيد نمود.
نظارت،  مدير  ميرزائى  فرزاد  دكتر 

توسعه  و  تقاضا  كاهش  معاون 
مشاركت های مردمى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر رياست جمهوری با ارسال تقدير 
نامه ای از رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 

تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در 

ايمنى  روز  دی ماه   ۵ با  هم زمان 
در برابر زلزله و كاهش اثرات باليای 
طبيعى؛ مانور ايمنى و زلزله در خوابگاه 
دختران دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر معرفت سياه كوهيان معاون فرهنگى 
و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى در 
حاشيه برگزاری اين مانور با بيان اينکه با 
تالش اعضای كانون هالل احمر دانشگاه 
اين مانور به صورت عملى و اجرايى در 
مرحله اول در خوابگاه دانشجويى پسران 
و در مرحله دوم در خوابگاه دانشجويى 
دختران اجرا شد، گفت: اميدواريم بتوانيم 
با برگزاری اين مانور، نقيصه های احتمالى 
موجود را شناسايى كرده و در راستای 

برطرف كردن آن ها اقدام كنيم.
دانشجويان  كرد:  اضافه  وی 
با  اردو،  اين  برگزاری  راستای  در 
امداد  خصوص  در  الزم  آموزش های 
و نجات، كمک های اوليه و ساير موارد 

مرتبط آشنا شدند. 
رامين معبودی مديرعامل جمعيت 
هالل احمر استان اردبيل نيز با بيان اينکه 

و  دانشگاه  كيفيت  تضمين  و  ارزيابى 
سرپرست دبيرخانه هيأت نظارت استانى نيز 
به ارائه نظرات و پيشنهاد های كارگروه های 
و  فنى  آموزشکده های  از  بازديدكننده 
حرفه ای و پرديس های دانشگاه فرهنگيان 

تقديرنامه ارسالى پرويز افشار خطاب به 
دكتر عزيز حبيبى آمده است:

توفيق خدمت به فرهنگ اين مرز و 
بوم شکوهمند برای مردان و زنانى است 
تيرگى سردی  كه خورشيد وجودشان 
جهالت را به روشنى و گرمى آگاهى مبدل 

اين مانور به مناسبت پنجم دی ماه روز 
اثرات  كاهش  و  زلزله  برابر  در  ايمنى 
باليای طبيعى اجرا شد، افزود: ما بايد 
آمادگى جامعه و به ويژه اقشار دانشگاهى 

را در برابر زلزله افزايش دهيم.
وی بابيان اينکه به منظور برگزاری 
و  امدادی  آموزش های  مانور،  اين 

استان اردبيل پرداخت.
گفتنى است در ادامه اعضای هيأت 
نظارت نيز نظرات و راهبردهای خود را 
در جهت بهبود كيفيت مراكز آموزش 
پايان  در  نمودند.  ارائه  استان  عالى 

مى سازند و پرتو وجودشان جلوه های 
روشن و زيبايى حيات را بر مردمان 

مى نماياند.
تالش  و  زحمات  از  وسيله  بدين  
های ارزشمند جناب عالى و همکاران 
محترم به ويژه سركار خانم دكتر فاطمه                             

كمک های اوليه به مدت سه روز برگزار 
شده است، تصريح كرد: در اين مانور 
محقق اردبيلى،  دانشگاه  احمر،  هالل 
اورژانس، پليس، آتش نشانى و مديريت 
بحران استانداری اردبيل نقش داشته اند.

با  كرد:  اميدواری  اظهار  معبودی 
كاهش  در  مانورهايى  چنين  برگزاری 

نشست نيز برنامه بهبود كيفيت عملکرد 
هيأت نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
آموزش عالى استان اردبيل مطرح و به 
تصويب اعضای هيأت نظارت استانى 

رسيد.

قنادی اصل؛ رئيس مركز بهداشت و درمان 
دانشگاه، در  دانشجويى  امور  و مشاور 
حوزه فرهنگى و پيشگيری اوليه از اعتياد 
در استان اردبيل تقدير و تشکر نموده و 
ضمن آرزوی توفيق روز افزون از درگاه 

ايزد منان همگامى شما را ارج مى نهيم.

آالم بشری در حوادث غيرمترقبه موثر 
عمل كنيم.

يادآور مى شود اين مانور به همت 
معاونت فرهنگى و دانشجويى و كانون 
هالل احمر دانشگاه محقق اردبيلى و با 
استان  احمر  هالل  جمعيت  همکاری 

اردبيل برگزار شد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى: 

قرارداد واگذاری زمین 
ساختمان در حال احداث 
دانشکده مشگین شهر 

منعقد شد

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: قرارداد واگذاری 
دانشکده  احداث  حال  در  ساختمان  به  مربوط  زمين 

كشاورزی و منابع طبيعى مشگين شهر منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
افزود: پس از ۸ سال وقفه در مستندسازی زمين در اختيار 
اين دانشکده و توقف عمليات ساختمانى آن به دليل عدم 
واگذاری سند مالکيت آن به نام دانشگاه محقق اردبيلى و به 
همين دليل عدم تخصيص اعتبار الزم برای ادامه عمليات 
ساختمانى، خوشبختانه با تالش و پيگيری های مضاعف 
مجموعه دانشگاه و پس از كسب مجوزهای الزم، قرارداد 
واگذاری دو هکتار از اراضى ملى به پالک ثبتى۱۰۹  فرعى 
از ۹۷ اصلى با كاربری آموزش عالى در ۵ دی ماه سالجاری 
دانشگاه  و  اردبيل  استان  و شهرسازی  راه  كل  اداره  بين 

محقق اردبيلى تنظيم و مبادله گرديد.
وی بابيان اينکه ساختمانى به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ 
مترمربع در حال ساخت در اين زمين است، تصريح كرد: اين 
ساختمان حدود ۴۵ درصد پيشرفت فيزيکى دارد و تاكنون 
حدود يک ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان برای آن هزينه شده 

است.

استاد دانشگاه محقق اردبیلی برای 
چهارمین بار در زمره یک درصد 
برتر دانشمندان و نخبگان علمی 

جهان قرار گرفت

دانشگاه  علمى  هيات  عضو  شايقى  حسين  دكتر 
محقق اردبيلى برای چهارمين بار در زمره يک درصد برتر 

دانشمندان و نخبگان علمى جهان قرار گرفت.
ابوالفضل  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  پور  بضاعت  
اردبيلى گفت: بر اساس اعالم مركز منطقه  ای اطالع رسانى 
 ،)ISC( علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
دكتر حسين شايقى استاد گروه برق دانشکده فنى و مهندسى 
دانشگاه محقق اردبيلى،  بر اساس داده های منتشر شده از 
پايگاه طاليه داران علم تامسون رويترز )ISI( در سال ۲۰۱۸ 
در زمره يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى قرار 

گرفت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى با 
اعالم اينکه اين فهرست از پژوهشگران پراستناد در ۲۲ 
حوزه موضوعى علوم و علوم اجتماعى است، گفت: داده 
های مورد استفاده در تحليل و انتخاب پژوهشگران يک 
درصد برتر از سامانه شاخص های اساسى علم ) ESI( و 
وب علوم )WOS( در بازه زمانى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ استخراج 

شده است.
بضاعت پور با اشاره به فرآيند و معيارهای مکمل 
نسبت  استنادی،  خود  نرخ  افزود:  نويسندگان،  شناسايى 
تعداد كل استنادها به تعداد كل مقاالت استناد كننده، تنوع 
جغرافيايى مقاالت استناد كننده و تخصص گرايى از جمله 
مواردی است كه در شناسايى پژوهشگران تاثيرگذار مدنظر 

قرار گرفته است.

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی

تقدیر معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه
 با مواد مخدر ریاست جمهوری از رئیس دانشگاه

همزمان با 5 دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی؛ 

مانور ایمنی و زلزله در خوابگاه دختران دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
آماده همکاری با اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگری استان هستيم.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در جلسه هم انديشى 
با مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگری استان بابيان اين مطلب افزود: 
بايد دانشگاه در زمينه مسائل و مشکالت 
دنيا  در كل  كند و  نقش آفرينى  جامعه 
هم ، چنين است و ما بايد در اين زمينه 

بيش ازپيش فعال باشيم.
وی ادامه داد: دانشگاه محقق اردبيلى 
رشته های  در  نزديک  همکاری  آماده 
و  گردشگری  دستى،  صنايع  با  مرتبط 
فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  با  بازاريابى 
صنايع دستى و گردشگری است و در اين 
مورد برای دور شدن از بروكراسى های 
موجود و شتاب بخشى به تعامالت و 
همکاری ها، گروه های علمى مى توانند 

مستقيما وارد بحث شوند.
كرد:  اضافه  محقق  دانشگاه  رئيس 
دانشجويان دانشگاه مى توانند به عنوان 
در  مرتبط  رشته های  تحصيل كرده های 

نانو كامپوزيت  های فوق دما باالی 
پيشرفته در دانشگاه محقق اردبيلى ساخته 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر مهدی شاهدی اصل عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى با همکاری 
مهندس زهره احمدی و مهندس مهران 
دكترای  دانشجويان  از  تن  دو  جابری 
ايشان در پژوهشگاه مواد و انرژی كرج 
هيات  عضو  پرويزی  سروش  دكتر  و 
تهران  رجايى  شهيد  دانشگاه  علمى 

نوين  فرآيند  به كارگيری  با 
جرقه ای  پالسمای  تفجوشى 
موفق به ساخت نانو كامپوزيت 
دی بوريد  پايه  سراميکى   های 
زيركونيم)ZrB۲( تقويت شده 
با كاربيد سيليسيم)SiC( و نانو 

ورقه های گرافيتى شدند.
با  زيركونيم  دی  بوريد 
بى همتايى  ويژگى های  داشتن 
باال،  بسيار  ذوب  دمای  مانند 
گرمايى  و  الکتريکى  رسانش 
پايداری  باال، چگالى متوسط، 
سايشى  مقاومت  و  شيميايى 
مناسب، توجه پژوهشگران و 
جلب  خود  به  را  صنعتگران 
كرده است و كاربرد كم  رقيبى 

در سازه  های هوافضايى، المنت  های 
ذوب،  بوته  های  ها،  كوره   گرمايى 

الکترودها و پوشش  ها دارد. 
فوق  های  كامپوزيت   توليد  برای 
دما باال مى  توان از فرآيندهای تفجوشى 
گرم  پرس  گرم،  پرس  فشار،  بدون 
مايکرويو  امواج  با  واكنشى، تفجوشى 
بهره  جرقه ای  پالسمای  تفجوشى  و 
گرفت. به هرروی، نياز به دماهای بسيار 

زمينه های مختلف با اداره ميراث فرهنگى 
همکاری كنند و اين افراد به نوعى نيروی 
ميراث  كل  اداره  برای  ارزان قيمت  كار 

فرهنگى هم هستند.
طرح های  مى توان  افزود:  حبيبى 
پژوهشى و پايان نامه های كارشناسى ارشد 
و دكتری را به سمت رشته های مرتبط با 

اداره ميراث فرهنگى سوق داد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 

سبب  سراميک ها  تفجوشى  برای  باال 
مى شود كه  دانه  های ساختار ماده دچار 
پسماند  تنش  های  گردد،  رشد سريع 
زيادی در قطعه توليدشده باقى بماند و 
ريزترک های مخربى در محصول نهايى 
پديد آيد. بهره گيری از فرآيند پيشرفته 
كمابيش  جرقه ای  پالسمای  تفجوشى 
به حل اين دشواری ها ياری مى  رساند، 
اين  به  قطعه  زيرا مدت زمان ساخت 
روش در مقايسه با فرآيندهای تفجوشى 
ديگر، بسيار كوتاه است و تنها در چند 

دقيقه به انجام مى رسد.
امکان سنجى  پژوهش،  اين  در 
ساخت نانو كامپوزيت  های سراميکى 
به  بهبوديافته  با خواص  باال  دما  فوق 
جرقه ای  پالسمای  تفجوشى  روش 
موردبررسى قرار گرفت. بدين منظور 
نانو كامپوزيت  های فوق دما باالی پايه 
دی  بوريد زيركونيم تقويت شده با كاربيد 
سيليسيم )۲۵ درصد حجمى( و مقادير 

استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبيل و مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
اردبيل به عنوان شهر داراالرشاد شناخته 
مى شود بنابراين بايد رفتارها، گفتارها و 
المان های داراالرشاد را بتوانيم به آن ها 

نشان دهيم.
وی بابيان اينکه متأسفانه در حوزه 
گردشگری به دنبال سودآوری بوده و از 
فرهنگ غافل شده اند، تصريح كرد: بايد 

مختلف نانو گرافيت )۰- ۲.۵- ۵- ۷.۵ 
و ۱۰ درصد وزنى( به روش تفجوشى 
فرآيند  شد.  توليد  جرقه ای  پالسمای 
ساخت نمونه ها با آماده سازی مخلوط 
پودر مواد اوليه به نسبت های مشخص، 
درون  كامپوزيتى  پودرهای  ريختن 
قالب های گرافيتى و تفجوشى در دمای 
۱۹۰۰ درجه سانتى گراد به مدت زمان 
۷ دقيقه با اعمال فشار ۴۰ مگاپاسکال در 

محيط خالء به انجام رسيد. 
 مشخصه  يابى نمونه های كامپوزيتى 

ساخته شده با آزمون های چگالى سنجى، 
كمک  به  ريزساختاری  بررسى های 
الکترونى  و  نوری  ميکروسکوپ های 
روبشى، آناليز فازی به روش پراش پرتو 
ايکس و تحليل های ترموديناميکى برای 
بررسى واكنش  های شيميايى محتمل 
انجام شد.  تفجوشى  فرآيند  هنگام  به 
زدايش ناخالصى های اكسيدی سطحى 
در اثر واكنش با نانو گرافيت و تشکيل 

روی ميراث معنوی بيشتر كاركرده و اين 
ميراث را بشناسانيم.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگری استان اردبيل گفت: ارتباط 
معناداری بين مسائل پژوهشى، دانشگاه ها 
و دستگاه های اجرايى تعريف نشده است 
و بايد از ظرفيت دانشگاه ها استفاده كنيم.

استان  اينکه  بابيان  فالحى  نادر 
دارای  گردشگری  حوزه  در  اردبيل 
پتانسيل های بالقوه است، تصريح كرد: 
در برخى حوزه ها اين پتانسيل ها به بالفعل 

تبديل شده است اما جای كار دارد.
وی با اشاره به اينکه در هر سه حوزه 
دانشگاه ها  با  همکاری  آماده  كل  اداره 
هستيم، ادامه داد: مشکل عمده صنعت 
بودن  اردبيل، فصلى  استان  گردشگری 
گردشگری استان است به همين دليل 
را  بيدار  زمستان  طرح  اردبيل  استاندار 

مطرح كرده اند.
يادآور مى شود در اين جلسه اعضای 
هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى در 
حوزه های مرتبط نظرات و پيشنهاد های 

خود را مطرح كردند.

فازهای درجای دما بااليى چون كاربيد 
زيركونيم به بهبود چگالش، ريزساختار 
كامپوزيت  نانو  مکانيکى  خواص  و 
انجاميد. با افزايش مقدار افزودنى نانو 
گرافيت، سختى كامپوزيت  ها كاهش 
ولى چقرمگى شکست نمونه ها افزايش 
چشمگيری يافت. افت سختى نمونه ها 
بهبود  و  گرافيت  نانو  ذاتى  نرمى  به 
قابل توجه چقرمگى شکست. در پى 
افزودن اين نانو ماده كربنى به فعال شدن 
شدن  چقرمه  گوناگون  سازوكارهای 

نسبت داده شد.
كار  اين  يافته های   
سال  در  ارزشمند  پژوهشى 
جلد  در  ميالدی   ۲۰۱۸
هفتصد و شانزدهم مجله معتبر 
 Materials Science &
با ضريب   Engineering A
رسيده  چاپ  به   ۳.۴ تاثير 
است. نويسندگان بر اين باورند 
پژوهشى  دستاوردهای  كه 
ارائه شده در اين مقاله مى تواند 
در صنايع ساخت ابزارآالت و 
تجهيزات ديرگداز و مقاوم به 
سايش و همچنين در طراحى 
سازه  های هوافضايى پيشرفته 

به كار گرفته شود.
شايان ذكر است كه بر پايه گزارش 
پايگاه استنادی Web of Science اين 
استناد  پر  مقاله  عنوان  به  ارزشمند  اثر 
 ۲۰۱۸ سال  در   )Highly Cited(

معرفى شده است.
برای مشاهده متن كامل اين مقاله 

مى توان به نشانى زير مراجعه كرد:
https://doi.org/10.1016/j.

msea.2018.01.038

سرپرست معاونت سياسى، امنيتى و اجتماعى
 استانداری اردبيل: 

دانشگاه ها باید بستر 
برنامه ریزی برای پیشگیری 

از اعتیاد در جامعه باشند

اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاونت  سرپرست 
استانداری اردبيل گفت: باور ما اين است دانشگاه ها در 
حوزه پيشگيری از اعتياد برای جامعه برنامه داشته باشند؛ 
چراكه دانشگاه ها بايد بستر بسياری از برنامه ريزی ها در 

اين حوزه باشد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، شهريار شيری 
آراسته در نشست تخصصى كاربردی مداخالت فرهنگى 
و پيشگيری از اعتياد بابيان اينکه باور ما بر اين است 
كه امنيت برگرفته از زيرساخت های موجود در جامعه 
است، افزود: اگر جامعه ای امن است، پس بسترها و پيش 

زمينه های اجتماعى آن مناسب است.
شيری آراسته بابيان اينکه اميدواريم با هم افزايى تمامى 
نهادهای اثرگذار به مرور شاهد كاهش اين آسيب اثرگذار 
باشيم، تصريح كرد: همچنين تالش مى كنيم نگاه سنتى 

جاافتاده به اين پديده را نيز تغيير دهيم.
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاونت  سرپرست 
استانداری اردبيل بابيان اينکه تشکل های مردم نهاد به 
اين مقوله به خوبى ورود پيداكرده و كمپ های دارای 
مجوز نيز تشکيل يافته است، خاطرنشان كرد: متاسفانه از 
علل اصلى گرايش دانشجويان و جوانان به اعتياد، داشتن 
امتحان، بى خيالى، فراموشى مشکالت و غيره عنوان شده 

است.
وی تاكيد كرد: باور ما اين است دانشگاه ها برای 
جامعه برنامه داشته باشند؛ چراكه دانشگاه ها بايد بستر 

بسياری از برنامه ريزی ها در اين حوزه باشد.
و  فرهنگى  معاون  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
اگر  اينکه  بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه  دانشجويى 
مى خواهيم اعتياد در جامعه كاهش يابد، بايد دو عامل 
ديانت و ورزش را مدنظر قرار دهيم، گفت: لذتى كه 
مى كند،  دريافت  بدنى  فعاليت های  طول  در  انسان 

وصف ناپذير است.
كه  است  اعتياد  نوعى  ورزش  اينکه  بابيان  وی 
وضعيت ذهن، بدن، جسم و قلب انسان را بهتر كرده 
و اجازه نمى دهد بسياری از بيماری ها از جمله ديابت و 
غيره به سراغ انسان بيايد، تصريح كرد: ما در مركز سالمت 
و تندرستى دانشگاه نيز آمادگى داريم در همه ابعاد چکاب 

كامل برای مراجعان انجام دهيم.
سياه كوهيان تاكيد كرد: انسان يک بار به دنيا آمده 

است و سبک زندگيش بايد خيلى بهتر باشد.
بهداشت،  مركز  رئيس  اصل  قنادی  فاطمه  دكتر 
درمان و مشاوره دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى نيز با 
بيان اينکه در موضوع پيشگيری از اعتياد بايد نگرش ها 
تغيير يافته، بحث ها جدی شده و جلوی روند رو به 
افزايش مصرف مواد مخدر گرفته شود، افزود: همچنين 
بايد اجرای يک سری برنامه های اختصاصى و آموزش 

مهارت های زندگى و فرزندپروری را گسترش دهيم.
قنادی اصل با تأكيد بر اينکه بايد برنامه های دارای 
اثربخشى بيشتر طراحى و اجرا شود، گفت: در همين 
راستا اجرای برنامه های پيشگيری محور دارای اثربخشى 

بيشتری خواهد بود.
گفتنى است در اين نشست كه برای اولين بار در 
اردبيل برگزار شد، اساتيد و كارشناسان  سطح استان 
حاضر به ارائه نظرات خود پيرامون موضوع نشست 

پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

ساخت نانو کامپوزیت  های فوق دماباالی پیشرفته در دانشگاه محقق اردبیلی

 آماده همکاری با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستیم
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى تاكيد كرد: 

شورای کارمندان بازوی 
امین مدیریت دانشگاه باشد

شورای  گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
كارمندان بازوی امين مديريت دانشگاه باشد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
حبيبى در نشست با منتخبان دوره جديد شورای 
كارمندان دانشگاه محقق اردبيلى بابيان اينکه انتظار 
بهبود  باعث  كارمندان  شورای  فعاليت های  داريم 
فعاليت های دانشگاه شود، گفت: شورای  كيفيت 
كارمندان بايد بازويى امين برای مديريت دانشگاه 

باشد.
وی با بيان اينکه بايد با همکاری همديگر در 
كاهش هزينه ها، نوآوری، افزايش درآمد و ارتقای 
كوشا  دانشگاه  مختلف  بخش های  در  وری  بهره 
باشيم، افزود: شورای كارمندان قطعاً در تمام ابعاد 

كمک حال ما در دانشگاه خواهد بود.
حبيبى شورای كارمندان را شورايى برای تصميم 
سازی عنوان و تصريح كرد: مديران دانشگاه نيز بايد 
در زمينه های مسائل معيشتى، حق وحقوق، ارتقای 
و ساير موارد مربوط به همکاران اهتمام ويژه داشته 
باشند تا نيازی به انتقال مسائل و مشکالت توسط 

شورای كارمندان نباشد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با تأكيد بر اينکه 
پست های سازمانى افراد نبايد محلى برای ويژه 
و  چشم  عنوان  به  دانشگاه  گفت:  باشد،  خواری 
برای  مناسب  الگويى  بايد  و  است  جامعه  چراغ 
جامعه بوده و بتواند قانونمندی و رفتار آكادميک 

را به جامعه منتقل كند.
مالى  و  اداری  معاون  قربانى  اردوان  دكتر 
رابطه  اينکه  بيان  با  نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشگاه  رئيسه  هيات  و  كارمندان  شورای  ميان 
كارمندان  شورای  گفت:  است،  متقابل  رابطه ای 
بدنه  به  را  رئيسه  هيات  های  سياست  بايد 
به  را  كارمندان  مشکالت  و  مسائل  و  كارمندی 

مديران و هيات رئيسه دانشگاه منتقل كنند.
سياسى  های  فعاليت  انجام  عدم  به  وی 
نمايندگان شورای كارمندان با نام اين شورا تاكيد 
و  اموال  از  دقت، صيانت  افزود: سرعت،  و  كرد 
بيت المال جزو اولويت های ما در دانشگاه است كه 
اميدواريم شورای كارمندان نيز در اين زمينه موثر 
واقع شده و در راستای رسيدن دانشگاه به دانشگاه 

جامعه محور نقش ايفا كند.
و  رياست  حوزه  مدير  اصغری  على  دكتر 
ضمن  نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه  عمومى  روابط 
ارائه گزارشى از روند ثبت نام و برگزاری انتخابات 
شورای كارمندان دانشگاه، گفت: انتخابات شورای 
كارمندان دانشگاه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ در ۱۳ حوزه به 

صورت هم زمان برگزار شد.
گفتنى است در ادامه اعضای شورای كارمندان 
پرداختند.  خود  پيشنهاد های  و  نظرات  ارائه  به 
مهران  انتخابات،  برگزاری  با  ادامه  در  همچنين 
عنوان  به  بهشتى  نادر  و  دبير  عنوان  به  باقالچى 
نايب دبير دوره جديد شورای كارمندان دانشگاه 

محقق اردبيلى انتخاب شدند.

مدير حوزه های علميه استان اردبيل 
از  را  خود  جايگاه  كه  كسانى  گفت: 
دست مى دهند، عليه نظام جمهوری 

اسالمى ايران شمشير مى كشند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مهدی  حجت االسالم  والمسلمين 
نوروزی در مراسم گراميداشت  ۹ دی 
بابيان اين مطلب افزود: افراد وقتى جايگاه 

خود را از دست مى دهند، 
خواری  ويژه  از  دستشان 
نظام  عليه  و  مى شود  قطع 

شمشير مى كشند.
اينکه  به  اشاره  با  وی 
و  تکبر  پرستى،  رياست 
مال پرستى سبب فتنه انگيزی 
مى شود، ادامه داد: تا زمانى 
تمام  خواری ها  ويژه  كه 
فتنه انگيزی  احتمال  نشود، 

وجود دارد.
اينکه  بابيان  نوروزی 
مى كنيم  مطالعه  را  تاريخ 
تاريخ  از  عبرتى  درس  تا 
بگيريم، اظهار كرد: دنياطلبى 
ديگر  از  ثروت اندوزی  و 
كه  است  فتنه انگيزی  علل 

حضرت  حکومت  دوران  مطالعه  با 
على)ع( مى توان فتنه انگيزی ياران آن 
حضرت را با فتنه های بعد از انقالب 
اسالمى مقايسه كرد و تفاوت مردم اين 
دوره با مردم زمان اميرالمؤمنين سبب 
شده است كه انقالب اسالمى پا برجا 

بماند.

برنامه های »انجمن علمى شيمى 
سايت  در  اردبيلى«  محقق  دانشگاه 
بين المللى نماينده آيوپاک و يونسکو 

منعکس شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ماندانا اميری عضو هيأت علمى 
گروه شيمى دانشگاه محقق اردبيلى با 
بيان اينکه سازمان يونسکو و آيوپاک،  
و  يکصد  مناسبت  به  را   ۲۰۱۹ سال 
تناوبى  پنجاهمين سال كشف جدول 
و  مندليف  ديميتری  بوسيله  عناصر 
صدمين سال تاسيس آيوپاک، »سال بين 
المللى جدول تناوبى عناصر« نامگذاری 
كرده اند افزود: به همين منظور، انجمن 
علمى شيمى دانشگاه محقق اردبيلى به 
عنوان اولين انجمن علمى ايران، برنامه های 
متعددی از جمله برگزاری دو مسابقه 
كشوری به نام های »فيلم عنصر مورد 
تناوبى  بساز« و »جدول  را  عالقه ات 
خودت را بساز«، ترجمه كتاب »جدول 
بزرگداشت  همايش  عناصر«،  تنابى 
»جابربن حيان« شيميدان برجسته ايرانى 
و جشنواره »جدول تناوبى عناصر« را در 
سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد كرد كه اين 
برنامه ها توسط »انجمن شيمى ايران« 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
گذشته،  سال  در ۴۰  ما  كشور  اقتدار 
درون زا بوده است و كشور به عوامل 
درون وابسته بوده و به عوامل خارجى 

وابستگى نداشته است.
دكتر عزيز حبيبى با اشاره به اينکه 
دشمنان نظام و انقالب اسالمى هميشه 
سعى داشته اند بين مردم ايران شکاف 

به  دشمنان  كرد:  تصريح  كنند،  ايجاد 
تضعيف  و  قطبى  چند  ايجاد  دنبال 
هيچوقت  ولى  هستند  كشور  امنيت 

نتوانسته اند موفق ظاهر شوند.
و  اتحاد  اينکه  به  اشاره  با  وی 
همدلى رمز موفقيت مردم ايران اسالمى 
در برهه های مختلف است، ادامه داد: 

مورد حمايت قرار مى گيرد.
اميری عنوان كرد: سايت بين المللى 
 International Year(  iypt2019
of Periodic Table 2019( نماينده 
آيوپاک و يونسکو، برنامه های ارائه شده 
به مناسبت بزرگداشت سال بين المللى 

در زمان انقالب اسالمى اقشار مختلف 
مردم با انديشه های مختلف به پيروی 
از امام راحل)ره( به حکومت استبدادی 
پايان دادند و نظام سياسى كشور را به 
مردم ساالری دينى و جمهوری اسالمى 
دفاع  سال   ۸ زمان  در  و  دادند  تغيير 
مقدس كه دست در دست هم برای 
دفاع از مام ميهن در برابر اجيرشدگان 

و  ايستادند  غرب  و  شرق  ابرقدرتان 
خون دادند و خاک ندادند.

 ۴۰ طول  در  كرد:  اضافه  حبيبى 
سال اخير اين همدلى سبب شده است 
كه مردم ايران به تبعيت از مقام معظم 
رهبری و با وطن دوستى تمام نقشه های 
را  اسالمى  انقالب  و  نظام  بدخواهان 

جدول تناوبى عناصر را در سراسر دنيا 
وبسايت،  اين  در  دهد.  مى  پوشش 
شيمى  علمى  انجمن  های  برنامه 
دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان اولين 

نماينده ايرانى انعکاس يافته است.
وی يادآور شد: الزم به ذكر است كه 

نقش بر زمين كنند و هميشه باافتخار 
پرچم كشور را به اهتزاز دربياورند اما 
عنوان  به  ما  همه  كه  كرد  توجه  بايد 
سربازان واليت فقيه، پشت سر رهبر 
رهبر  گوش به فرمان  و  كرده  حركت 
خود باشيم كه بصيرت همين است كه 

امت گوش به فرمان واليت باشد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
نهاد  دفاتر  رئيس  حسنى 
رهبری  معظم  مقام  نمايندگى 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در 
و مسئول دفتر نهاد نمايندگى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه 
در طول  گفت:  محقق اردبيلى 
۴۰ سال گذشته بيشترين هجمه 

به كشور ما انجام شده است.
 ۸۸ فتنه  اينکه  بابيان  وی 
بزرگ ترين فتنه بود، اضافه كرد: 
در سال ۸۸ همه مردم آمدند و 

فتنه را خاموش كردند.
حسنى اظهار كرد: دشمنان 
رهبر،  از  را  مردم  مى خواهند 
جدا  واليت  و  دينى  مراجع 
كنند و امروز خواص و نخبگان 
افزايى  بصيرت  وظيفه  جامعه 

در اقشار مختلف مردم را دارند.
يادآور مى شود اين برنامه به همت 
پايگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى 
برگزار  استان  دانشجويى  بسيج  و 
شد  و در پايان از نفرات برتر مسابقه 
كتاب خوانى به مناسبت حماسه ۹ دی 

تجليل شد.

اينگونه فعاليت های ارزشمند با انعکاس 
المللى  بين  رتبه  ارتقا  در  المللى  بين 

دانشگاه موثر خواهد بود.
 :iypt2019 وبسايت  لينک 
org/.https://www.iypt2019

events

مدیر حوزه های علمیه استان اردبیل:

 کسانی که جایگاه خود را از دست می دهند، علیه نظام شمشیر می کشند

انعکاس برنامه های »انجمن علمی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی« 
در سایت بین المللی نماینده آیوپاک و یونسکو



مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی اصغری
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند  جناب آقایان دکتر عادل کاظمی و بایرام عالی 

همت و خانواده محترم قهری
 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، 
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 دکتر حبیب ابراهیم پور عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی  به سمت ریاست پارک علم و فناوری  اردبیل 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 دکتر عبدالقیوم قلی پوری در سمت ریاست 
پارک علم و فناوری اردبیل تقدیر و تشکر داشته و آرزوی توفیقات الهی 

برایشان داریم.
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
اشاره به چشمگير بودن فعاليت همکاران 
اخير،  های  سال  طى  دانشگاه  جوان 
همکاران  ساير  كرد:  اظهاراميدواری 
و  علمى  های  فعاليت  زمينه  در  نيز 
اختراعات  مقاالت،  توليد  پژوهشى، 
پيشگام                                  سازمانى  بين  های  طرح  و 

باشند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى در نشست هم انديشى 
با اعضای هيات علمى دانشکده فنى 
تاثيرگذاری  اينکه  بيان  با  مهندسى  و 
دانشگاه  مهندسى  و  فنى  دانشکده 
استان                                                             و  دانشگاه  اعتالی  و  رشد  در 
گفت:  باشد،  باال  خيلى  تواند  مى 
دانشگاه اكنون در چهلمين سال فعاليت 
خود قرار دارد و در اين مدت فعاليت 
اعتالی  و  برای رشد  ای  ارزنده  های 
دانشگاه انجام شده است ولى باز هم 
برای  نيازمند تالش جمعى همکاران 

رشد دانشگاه هستيم.
بودن  چشمگير  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  جوان  همکاران  فعاليت 
اظهاراميدواری  اخير،  های  سال  طى 
زمينه                             در  نيز  همکاران  ساير  كرد: 
فعاليت های علمى و پژوهشى، توليد 
بين  اختراعات و طرح های  مقاالت، 

سازمانى پيشگام باشند.
از همکاران  اينکه  بيان  با  حبيبى 
علمى  های  فعاليت  با  خواهم  مى 
فاخر، ارجاعات علمى خود را افزايش 
دهند، تاكيد كرد: اگر بخواهيم دانشگاه 
قدم بزرگى در زمينه رشد و توسعه 
توان  و  حد  در  بايد  همه  بردارد، 
خودشان همت داشته و جهاد همگانى 

ايجاد شود.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
به ارتقای رتبه علمى دانشگاه تاكيد 
كرد و گفت: بايد برای ارتقای رتبه 
پذيرش  در  تا  كنيم  تالش  دانشگاه 

دانشجويان خوب حرفى برای گفتن 
داشته باشيم.

عمليات  آغاز  به  اشاره  با  وی 
احداث ساختمان فاز سوم دانشکده 
فاز  مطالعه  افزود:  مهندسى،  و  فنى 
سوم با زمان يک سوم و اعتبار يک 
دانشگاه  از  خارج  به  نسبت  چهارم 
توسط همکاران دانشکده انجام شده 

است.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
ادامه داد: در كنار فاز سوم و مجموعه 
كارگاهى، پروژه خوابگاه دانشجويى نيز 
آغاز و مطالعه پروژه استخر ورزشى با 

همکاری اعضای هيات علمى دانشکده 
فنى و مهندسى انجام شده و در مرحله 
برآورد اعتبار مى باشد. همچنين پروژه 
مربوط به برق سايت شرقى دانشگاه 
حال  در  تومان  ميليارد  دو  اعتبار  با 
اجرا بوده و با توجه به اينکه مطالعات 
منابع  و  كشاورزی  دانشکده  گلخانه 
طبيعى انجام شده، عمليات احداث آن 

نيز سال آتى آغاز خواهد شد.
های  فعاليت  انجام  به  حبيبى 
دانشگاه توسط همکاران در اسرع وقت 

بدون  توانيم  مى  گفت:  و  كرد  تاكيد 
امور  پاسخگوی  ای  هزينه  هيچگونه 

محوله در اسرع وقت باشيم.
در  بين گروهى  به همکاری  وی 
دانشکده ها تاكيد كرد و افزود: با اين 
كار مى توان فعاليت های بسيار ارزنده 
علمى انجام داد تا به سرعت شاهد رشد 

و توسعه دانشگاه باشيم. 
 دكتر محتشم محبى رئيس دانشکده 
فنى و مهندسى دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز ضمن ارائه گزارشى از فعاليت های 
دانشکده  اين  اينکه  بيان  با  دانشکده، 
دارای دو هزار و ۶۵۳ نفر دانشجو و ۷۲ 

نفر عضو هيات علمى است، گفت: سه 
نفر از اعضای هيات علمى دارای مرتبه 
علمى استادی، ۱۹ نفر دانشيار، ۴۵ نفر 

استاديار و پنج نفر مربى هستند.
دانشکده  اين  اينکه  بيان  با  وی 
دارای پنج گروه آموزشى مهندسى برق 
و كامپيوتر، مهندسى معماری، مهندسى 
مکانيک، مهندسى عمران و مهندسى 
محاسبات  مركز  افزود:  است،  شيمى 
سريع دانشگاه نيز طى سال های اخير 
در اين دانشکده راه اندازی شده و سال 

ارتقا  آن  های  سيستم  نيز  گذشته 
يافته اند.

محبى با بيان اينکه آزمايشگاه سازه 
اجرای  حال  در  نيز  دانشکده  زلزله 
فونداسيون است، تصريح كرد: احداث 
ساختمان آزمايشگاه ها و كارگاه ها و 
همچنين فاز سوم دانشکده نيز همکاران 

دانشکده را اميدوارتر كرده است.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
اينکه  بيان  با  اردبيلى  دانشگاه محقق 
برای  تومان  ميليون   ۸۰۰ باالی 
مهندسى  و  فنى  دانشکده  تجهيزات 
شده  گرفته  نظر  در  سالجاری  در 

است، خاطرنشان كرد: آزمايشگاه های 
گذشته                 های  سال  طى  كه  دانشکده 
بروز  به  نياز  اند،  شده  اندازی  راه 
رسانى تجهيزات دارند كه اميدواريم در                 
سال های آتى برای نوسازی تجهيزات 
آزمايشگاه های دوره كارشناسى اعتبار 

در نظر گرفته شود.
معاونان  ادامه  در  است  گفتنى 
علمى  هيات  اعضای  و  دانشگاه 
دانشکده فنى و مهندسى به بيان نظرات 

و پيشنهادات خود پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

فعالیت همکاران جوان در دانشگاه محقق اردبیلی چشمگیر است

رئيس آكادمى زبان دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:

 آغاز به کار کالس های 
آموزشی زبان آلمانی در 
دانشگاه محقق اردبیلی

محقق اردبيلى  دانشگاه  زبان  آكادمى  رئيس 
از آغاز به كار كالس های آموزشى زبان آلمانى 

در دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
محمدتقى آل ابراهيم از آغاز به كار كالس های 
آموزشى زبان آلمانى در دانشگاه محقق اردبيلى 
خبر داد و گفت: اين مهم در راستای توجه به 
بيانات مقام معظم رهبری در آموزش و استفاده 

از ساير زبان ها اتفاق افتاده است.
دانشگاه  زبان  آكادمى  اينکه  بابيان  وی 
آموزش  برای  مناسبى  بستر  محقق اردبيلى 
زبان های خارجى در استان اردبيل است، افزود: 
به  عالقه مندان  و  دانشجويان  حال  رفاه  جهت 
ثبت نام  هزينه  خارجى،  زبان های  يادگيری 
دانشگاه  زبان  آكادمى  ترميک  كالس های 
محقق اردبيلى بسيار پايين تر از ساير مؤسسات 

است.
آل ابراهيم بابيان اينکه دانشجويان دانشگاه 
همچنين  و  ها  دانشگاه  ساير  و  محقق اردبيلى 
كالس های  از  مى توانند  غيردانشگاهى  افراد 
آكادمى زبان دانشگاه بهره مند شوند، خاطرنشان 
كرد: عالقمندان مى توانند همه روزه برای كسب 
و   ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۱۲ شماره  با  بيشتر  اطالعات 
برای ثبت نام به دفتر آكادمى زبان واقع در طبقه 
محقق اردبيلى  دانشگاه  مركزی  سازمان  دوم 

مراجعه نمايند.


