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مقام معظم رهبری:
شما دانشجويان  ستارگان درخشانى 
هستيد كه آسمان آينده اين كشور را 

نورباران كرده  ايد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:
 اختصاص یک روز 
حقوق هیات رئیسه 

دانشگاه محقق اردبیلی 
به سیل زدگان 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى: 
دانشگاهیان دانشگاه 

محقق اردبیلی در تحقق 
شعار »رونق تولید« 
پیشگام خواهند بود

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش آموزش عالی با 
ایجاد دو رشته دکتری 
در دانشگاه محقق اردبیلی

رونمایی از ۵۱ کتاب 
منتشرشده در دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون اداری و مالی دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

 آغاز تعمیرات هشت 
واحد خوابگاهی 
ویالیی دانشگاه 
محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

افزایش ۸۰ درصدی 
تولید مقاالت داغ 
و پر استناد دانشگاه 

محقق اردبیلی

صفحه4

صفحه5

صفحه7

صفحه2

صفحه3

صفحه2

صفحه6

 ارتقای هشت پله ای رتبه دانشگاه 
ISC محقق اردبیلی در رتبه بندی جدید

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
خالقانه،  و  جهادی  كارهای  گفت: 
جای  بر  ارزشمندی  يادگارهای 

مى گذارند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در ديدار نوروزی 
محقق اردبيلى  دانشگاه  كاركنان  با 
عليرغم  افزود:  مطلب  اين  بابيان 
از  بسياری  موجود،  محدوديت های 
بيشتری  شتاب  با  دانشگاه  كارهای 

انجام مى شود.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
فشارهای  عليرغم  اينکه  بابيان 
ظالمانه تحميلى به كشور، پروژه های 
جديدی در دانشگاه شروع كرده ايم، 
دانشکده  سوم  فاز  كرد:  تصريح 
فنى و مهندسى را با ۴ هزار و ۸۰۰ 
فونداسيون  و  كرديم  شروع  مترمربع 
در حال آماده سازی است و يک بلوک 
خوابگاهى با ۴ هزار و ۲۵۰ مترمربع 
و  كرده ايم  زنى  كلنگ  فجر  دهه  در 
كارها طبق برنامه پيش مى رود كه اين 
خوابگاه بزرگ ترين خوابگاه دانشگاه 

خواهد بود.
استخر  مطالعه  اينکه  بابيان  وی 
ورزشى دانشگاه را اعضای هيات علمى 
انجام داده و ۲۸ اسفندماه پيمانکار اين 
انتخاب شده است، اضافه  پروژه هم 
كرد: در سال جاری ۳ پروژه ساختمان 
جديد دانشکده ادبيات و علوم انسانى، 
مجموعه آزمايشگاه های دانشکده فنى 
و مهندسى و كتابخانه مركزی را افتتاح 

خواهيم كرد.
ميزان  اينکه  به  اشاره  با  حبيبى 
بين المللى  علمى  توليدات  افزايش 
كشور ۸ درصد است اما ميزان افزايش 
توليدات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
در اين حوزه به ۵۰ درصد مى رسد، 
نفر  گذشته ۲۷  سال  در  كرد:  اضافه 
وزارت  دانشگاه های  دانشجويان  از 
به عنوان  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
دانشجويان نمونه كشور انتخاب شدند 
كه دو نفر از آن ها دانشجوی دانشگاه 
محقق اردبيلى هستند و اين در حالى 
است كه از برخى دانشگاه های مطرح 

كشور دانشجويى انتخاب نشد.

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
ادامه داد: تعداد هسته های فناور مركز 
رشد واحدهای فناوری اين دانشگاه 
از  و  است  داشته  درصدی  رشد ۵۴ 
زحمت كشان اين مركز مى خواهم كه 
فعاليت های  به سمت  را  دانشجويان 

فناورانه تشويق و ترغيب كنند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  حسنى 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  و 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
از  دانشگاه  كاركنان  گفت:  اردبيل 
سرمايه های اجتماعى جامعه و كشور 

و  نخبگان  شما  به  كشور  و  هستند 
فرهيختگان مى بالد.

امروز  اينکه  به  اشاره  با  وی 
از  فشارها  ظالمانه ترين  و  سخت ترين 
طرف كشورهای غربى به ايران تحميل 
مى شود، ادامه داد: انقالب اسالمى امروز 
در سخت ترين بحران ها و هجمه ها به 

حيات خود ادامه مى دهد.
برنامه  اين  در  مى شود  يادآور 
دانشگاه  علمى  هيات  اعضای  از 
در  آور  مقام  و  برتر  دانشجويان  و 
جشنواره های ملى و بين المللى و اساتيد 
راهنمای آن ها با اهدای لوح و هدايايى 

تقدير شد.

کارهای جهادی، یادگارهای ارزشمندی بر جای می گذارد

دکتر حبیبی در دیدار نوروزی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی:  تجمع اعتراضی 
دانشگاهیان دانشگاه 

محقق اردبیلی در محکومیت 
اقدام آمریکا علیه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى با برگزاری تجمع 
انقالب  پاسداران  سپاه  عليه  آمريکا  اقدام  اعتراض آميزی 

اسالمى را محکوم كردند.
حجت االسالم   دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  حسنى  عبداهلل  والمسلمين 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
در اين تجمع گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمى پاسدار 

واليت، مردم و نظام بوده است.
وی با اشاره به اينکه ما زير سايه پرچم واليت، اسالم و 
توحيد خدمت مى كنيم، تصريح كرد: اوليای آمريکا و استکبار 

جهانى شيطان است.
حسنى با اشاره به اينکه آمريکا از داعش و تروريسم 
حمايت كرده و به دنبال ريشه كن كردن انسان های سالم 
است، اضافه كرد: هر جا صدای مظلومى مى آيد، ايرانيان به 

ياری آن ها مى شتابند.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل ادامه داد: همه ما ضمن حمايت 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمى، شيطنت ها و رفتارهای 

خبيثانه آمريکا را محکوم مى كنيم.
در پايان اين مراسم، دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
انقالب  پاسداران  آمريکا عليه سپاه  اقدام  در محکوميت 

اسالمى بيانيه ای صادر و قرائت كردند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
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بیانیه دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی در 
محکومیت اقدام آمریکا 

علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در محکوميت 
اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  عليه  آمريکا  اقدام 

بيانيه ای صادر كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دانشگاهيان 
دانشگاه محقق اردبيلى در محکوميت اقدام آمريکا 
عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمى بيانيه ای صادر 

كردند.
متن اين بيانيه به شرح زير است:

 باسمه تعالى
اگر سپاه نبود، كشور هم نبود.  حضرت امام 

خمينى )ره(
بين المللى  موازين  خالف  و  غيرقانونى  اقدام 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار  در  امريکا  اياالت متحده 
انقالب اسالمى در فهرست »سازمان های تروريستى 
خارجى«، نشان از استيصال نظام سلطه از قدرت نرم 
جمهوری اسالمى و از طنزهای تلخ تاريخ است. 
تروريستى ناميدن سپاه پاسداران كه خود در مبارزه 
با تروريسم كور هزاران شهيد و جانباز تقديم كرده 
است، ناشى از عصبانيت نظام سلطه از موفقيت های 
چشمگير سبزپوشان حافظ امنيت، شرف و غيرت در 
مبارزه با تروريسم و برچيدن شجره خبيثه داعش در 
منطقه است. مجموعه ای كه در يکى از حساس ترين 
و خطرناک ترين زمان بشريت كه تروريسم برآمده از 
جهالت داعش، شرف و انسانيت را ذبح مى كرد، سرو 
قامت و استوار به مبارزه با نماد تحجر و تروريسم 
پرداخت و با تقديم شهدای گران قدر، اميد را در 

منطقه زنده نگه داشت.
امروز سپاه پاسداران و فرماندهان شجاع و غيور 
به فرمان رهبری معظم  آن كه مجاهدانه و عاشقانه 
انقالب از مرزهای انسانيت حراست و به بشريت 
جای  ايران  ملت  قلب  در  نه تنها  مى كنند  خدمت 
دارند بلکه محبوب دل های آزاده و بيدار در اقصى 
نقاط عالم به ويژه كشورهای منطقه هستند. لذا، چنين 
اهانت هايى برخالف هدف طراحان آن، موجبات 
بيشتر وحدت ملت بزرگ ايران و مسئوالن نظام شده 
و سپاه پاسداران را بيش از گذشته در بين ملت ايران 

و ملت های منطقه عزيز كرد. 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى، ضمن ادای 
احترام به همه شهدای انقالب به ويژه شهدای سپاه و 
مدافعان مظلوم حرم و حمايت قاطع از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى و فرماندهان غيور و مخلص آن، 
اقدام رژيم آمريکا را به شدت محکوم نموده و از 
و  اتحاد  حفظ  مى خواهد ضمن  محترم  مسئوالن 
همبستگى، اقدام متقابل در برابر اين اقدام خالف 
مقررات بين المللى آمريکا را انجام دهند. اميد است 
با بيداری امت اسالمى شاهد رهايى جوامع انسانى و 
اسالمى از دست نظام سلطه و نوكران و سرسپردگان 

آن باشيم. ان شاءاهلل. 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

منتشرشده  كتاب  عنوان   ۵۱ از 
دانشگاه  علمى  هيات  اعضای 
و ۹۷  سال های ۹۶  در  محقق اردبيلى 

رونمايى شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبيلى در حاشيه مراسم رونمايى 
از اين كتاب ها تصريح كرد: اين كتاب ها 
توسط انتشارات دانشگاه محقق اردبيلى 
چاپ شده و در دسترس عالقه مندان، 
پژوهشگران  و  اساتيد  دانشجويان، 

قرارگرفته است.
با  پور  بضاعت  ابوالفضل  دكتر 
سال های  در  افزود:  خبر  اين  اعالم 
۹۶ و ۹۷ توسط اعضای هيات علمى 

از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
دانشگاه  رتبه  پله ای  هشت  ارتقای 
 ISC محقق اردبيلى در رتبه بندی جديد

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى از ارتقای هشت پله ای 
رتبه دانشگاه در نظام رتبه بندی)ISC( در 
بين دانشگاه های جامع كشور خبر داد 
و گفت: بر اساس اعالم پايگاه استنادی 
نتايج  و   )ISC( اسالم  جهان  علوم 
رتبه بندی جديد )۱۳۹۶-۱۳۹۷(، دانشگاه 
در  پله صعود،  با هشت  محقق اردبيلى 
سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، با احتساب 
اعالم شده،   ۴۰-۳۱ بازه  امتيازات  دقيق 
رتبه ۳۴ كشوری را در بين دانشگاه های 

جامع به خود اختصاص داده است.
رتبه بندی  كرد:  تصريح  وی 

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
گسترش  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 
چتر حمايتى صندوق رفاه دانشجويان 
از  فناوری  وزارت علوم، تحقيقات و 

ايده های فناورانه دانشجويان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  نشست  در  صالحى  برومند  دكتر 
اساتيد  دانشکده ها،  پژوهشى  معاونان 
علمى  انجمن های  دبيران  و  مشاور 
اينکه  بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه 
و  تحصيل كرده  قشر  از  انتظار جامعه 
دانشگاه های مادر بسيار باال بوده و انتظار 
گره گشايى از مشکالت است، گفت: 
برای اينکه بتوانيم از حوزه های كليشه ای 
خارج و وارد حوزه های عملياتى شويم، 
بايد به بحث فناوری توجه ويژه داشته 

باشيم.
وی بابيان اينکه بايد بتوانيم از علوم 
و فنونى كه در دانشگاه مى آموزيم در 
حوزه فناوری و تبديل افکار و ايده به 
محصول استفاده كنيم، افزود: اولين جايى 
كه ايده در آنجا توليد و پرورش مى يابد 
مركز نوآوری است، سپس ايده در مركز 
رشد واحدهای فناوری رشد يافته و در 

دانشگاه محقق اردبيلى ۱۳۶ عنوان كتاب 
منتشرشده است كه ۵۱ عنوان توسط 
انتشارات دانشگاه محقق اردبيلى و بقيه 

طرف  از  هرساله  كشور  دانشگاه های 
ISC و بر اساس معيارها و شاخص های 
وجهه  آموزشى،  پژوهشى،  پنج گانه 
و  امکانات  تسهيالت،  بين المللى، 

صورت رسيدن به مرحله رشديافتگى 
به منظور تجاری سازی به پارک علم و 

فناوری معرفى مى شود.
صالحى مهم ترين پارامتر در بحث 
فناوری را كار تيمى عنوان و تصريح 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  كرد: 
سقف ۶۰۰  تا  محقق اردبيلى  دانشگاه 
ميليون ريال به صورت وام چهار درصد 
از  تنفس  با چهار سال  بازپرداخت  و 
تالش  در  و  مى كند  حمايت  ايده ها 
برای شركت های  مبلغ  اين  تا  هستيم 
دانش بنيان به ۸۰۰ ميليون ريال افزايش 

ديگر  انتشاراتى های  توسط  كتاب ها 
چاپ شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

فعاليت های اجتماعى و اقتصادی انجام 
مى گيرد كه اطالعات پژوهشى رتبه بندی 
سال ۹۷-۹۶ مربوط به بازه زمانى ۲۰۱۶-
مربوطه،  پرسشنامه  اطالعات  و   ۲۰۱۴

دهيم.
واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
فناوری دانشگاه محقق اردبيلى همچنين 
صندوق  حمايتى  چتر  گسترش  از 
فناورانه  ايده های  از  دانشجويان  رفاه 
اين  گفت:  و  داد  خبر  دانشجويان 
حمايت ها عالوه بر حمايت های مركز 

رشد دانشگاه مى باشد.
وی بابيان اينکه نقش انجمن های 
علمى در حمايت های صندوق رفاه 
افزود: در  دانشجويان پررنگ است، 
همين راستا صندوق رفاه دانشجويان 

عنوان  از ۵۱  كرد:  اضافه  محقق اردبيلى 
كتاب منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه 
محقق اردبيلى، ۳۸ عنوان ترجمه، ۱۰ عنوان 
تأليف و ۳ عنوان هم گردآوری بوده است.
معرفى  ما  هدف  اينکه  بابيان  وی 
اعضای هيات علمى و كتاب های آن ها به 
جامعه هدف است، تشريح كرد: دانشگاه 
محقق اردبيلى در زمينه تأليف، ترجمه و 
گردآوری كتاب های علمى و دانشگاهى 
حمايت  علمى  هيات  اعضای  توسط 

مى كند.
يادآور مى شود اين مراسم با حضور 
مديركل كتابخانه های عمومى استان اردبيل 
و مديركل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى 

استانداری اردبيل برگزار شد.

بوده   ۱۳۹۳-۱۳۹۵ زمانى  بازه  به  مربوط 
است.

حبيبى ضمن تبريک اين ارتقای رتبه، 
دانشگاه  شتاب دار  رشد  و  حاصل  توفيق 
عزم،  مرهون  را  مختلف  زمينه های  در 
همه  بى وقفه  كوشش  و  تالش  و  اراده 
اعضای هيات علمى بزرگوار و فرهيخته، 
كارمندان  و  خالق  و  مستعد  دانشجويان 

پرتالش دانست.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره 
به رشد قابل توجه تعداد مدارک ثبت شده 
 Web پايگاه های  در  اخير  سال  در 
بهبود  و   Scopus و   of Science
اميدواری  اظهار  رتبه بندی،  شاخص های 
كرد: سال های آينده در سايه الطاف الهى و 
همدلى بيشتر، شاهد ارتقای بيش ازپيش رتبه 

دانشگاه محقق اردبيلى باشيم.

به ازای هر دانشجو ۱۰۰ ميليون ريال 
و تا سقف يک ميليارد ريال به صورت 
يک  بازپرداخت  و  چهاردرصدی  وام 
سال تنفس و اقساط ۱۸ ماهه حمايت 

مى كند.
رشد  مركز  اينکه  بابيان  صالحى 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
مركز رشد جامع بوده و از همه رشته ها 
هيات  اعضای  گفت:  مى كند،  حمايت 
علمى دانشگاه نيز مى توانند هم زمان دو 

ايده را در مركز رشد پرورش دهند.
دكتر معراج شرری مدير فرهنگى و 
اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى نيز بابيان 
انجمن های علمى عصاره تحرک  اينکه 
دانشجويى در حوزه علمى هستند، گفت: 
عالوه بر رشد ابعاد شخصيتى، تحول برای 
مشاهده  انجمن ها  در  نيز  اشتغال  ايجاد 

مى شود.
پارک های  و  مراكز رشد  افزود:  وی 
علم و فناوری حلقه نجاتى هستند كه در 
آن ها به ايده ها و پرورش و تجاری سازی 

آن ها اهميت داده مى شود.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر در 

نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

رونمایی از ۵۱ کتاب منتشرشده در دانشگاه محقق اردبیلی

ISC ارتقای هشت پله ای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی جدید 

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 گسترش چتر حمایتی صندوق رفاه دانشجویان از ایده های فناورانه دانشجویان
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دانشگاه  دكتری  مقطع  دانشجوی 
بنياد  جايزه  برگزيده  و  محقق اردبيلى 
دانشگاه  علمى  فضای  گفت:  البرز 
در  موارد  مؤثرترين  از  محقق اردبيلى 

كسب موفقيت هايم بود.
با  گفتگو  در  خواه  جنت  جواد 
روابط عمومى دانشگاه بابيان اين مطلب 
برای كسب موفقيت های  يقيناً  افزود: 
علمى وجود يک بستر علمى ضروری 
است. اين فضا مى تواند يک دانشگاه 
خوب و پويا، يک موسسه علمى معتبر 
يا موارد اين چنينى باشد. برای بنده كه 
به صورت متوالى تمام مقاطع تحصيلى 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  را  خود 
كسب  در  موارد  مؤثرترين  گذرانده ام 
موفقيتم وجود فضای علمى و مهم تر 
در  حاشيه  هرگونه  به دوراز  همه  از 
و  تشويق  محقق اردبيلى،  دانشگاه 
ايجاد حس حمايتى در دانشجويان از 
طريق برنامه ريزی های مؤثر و برخورد 
راهگشا و صميمى رئيس و معاونين 
كالس های  از  برخورداری  دانشگاه، 
رهنمودهای  درنهايت  و  پربار  درسى 
علمى و اخالقى مؤثر به لطف وجود 
اساتيد ارزشمند و پرمهر گروه مهندسى 

بيوسيستم مى باشد.
البرز  فرهنگى  بنياد  داد:  ادامه  وی 
در سال ۱۳۴۲ باهدف كمک به اشاعه 
فرهنگ كشور از طريق اعطای جوايزی 
به  نام »جايزه بنياد البرز« كه به جايزه نوبل 
دانشمندان،  به  دارد  شهرت  نيز  ايرانى 
نخبگان، پژوهشگران و دانش آموختگان 
بزرگ مرد  همت  به   ايرانى،  برتر 
البرز  حسينعلى  مرحوم  خيرانديش، 
تأسيس شد و از آن سال تاكنون، جوايز 
باارزشى را به افراد برگزيده اهدا كرده 
كه اين مهم طى سنوات اخير در قالب 

با حضور  استانى  و  ملى  همايش های 
مسئوالن كشوری و مقامات وزارتخانه ها 

و دانشگاه ها برگزار شده است.
بنياد  هم اكنون  افزود:  خواه  جنت 
فرهنگى البرز تحت نظارت هيات امنايى 
سازمان اوقاف و امور خيريه در راستای 
نيات مترقى واقف، ترويج و  به  عمل 
گسترش فرهنگ وقف علمى و همچنين 
كشور  علمى  برتر  نخبگان  از  تجليل 

فعاليت مى كند.
مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
كرد:  تصريح  البرز  بنياد  جايزه  اهدای 
سوره  سالن  در  جوايز  اهدای  مراسم 
حوزه هنری تهران برگزار شد از ۵۹ نخبه 
علمى كشور متشکل از ۵ دانشمند، ۴ 
مخترع برتر، ۴۰ دانشجوی نخبه علمى 
و ۱۰ طلبه علوم دينى با حضور دكتر 
سورنا ستاری معاون علمى و فناوری 
رئيس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان، 
حجت االسالم و مسلمين سيد مهدی 
خاموشى رئيس سازمان اوقاف و امور 
خيريه، مهندس حيدر ارشدی مديرعامل 
بنياد فرهنگى البرز و دكتر عبداهلل جاسبى 

رئيس سابق دانشگاه آزاد تقدير شد. بنده 
هم در بخش دانشجوی برتر علمى برنده 

جايزه بنياد البرز شدم.
دانشگاه  دانش آموخته  اين 
محقق اردبيلى اضافه كرد: فرآيند گزينش، 
برتر، طبق  منتخبين  انتخاب و معرفى 
آئين نامه های موجود بنياد فرهنگى البرز، 
بر اساس ضوابط و معيارها با بررسى 
سوابق و مستندات آموزشى، علمى و 
پژوهشى، فرهنگى، افتخارات و غيره با 
معرفى افراد دارای باالترين امتياز انجام 
مى شود و دانشمندان و مخترعين توسط 
علوم  دانشجويان  نخبگان،  ملى  بنياد 
پزشکى از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى، دانشجويان علوم پايه، 
مهندسى و انسانى با معرفى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری و طالب علوم دينى 
توسط مركز امور نخبگان و استعدادهای 
انتخاب  علميه  حوزه های  درخشان 

مى شوند.
حد  پيشرفت  نظرم  به  افزود:  وی 
حال  در  بايد  هميشه  و  ندارد  نهايى 
پيشرفت بود. دانشگاه محقق اردبيلى نيز 

در سال های اخير با در نظر گرفتن وجود 
تحريم های ظالمانه عليه كشور عزيزمان 
پيشرفت های تجهيزاتى و عمرانى خوبى 
داشته است. البته در بعضى رشته ها هنوز 
جای كار وجود دارد اما مهم اين است كه 
دانشگاه محقق اردبيلى در مسير پيشرفت 
به راه خود ادامه مى دهد و يقيناً در اين 
مسير نواقص موجود جبران خواهد شد.

ابراز اميدواری كرد: با  جنت خواه 
تداوم برنامه ريزی های مناسب مسئولين 
دانشگاه، اين روند ادامه داشته باشد و 
شاهد پيشرفت های روزافزون دانشگاه 

محقق اردبيلى باشيم. 
به  توكل  از  پس  اينکه  بابيان  وی 
پشتکار  و  تالش  و  متعال  خداوند 
روزافزون، موفقيت های خود را مديون 
اساتيد  وجود  از  بهره مندی  و  خانواده 
گروه مهندسى بيوسيستم هستم، تشريح 
مى كنم  توصيه  دانشجويان  به  كرد: 
با  و  كنند  توكل  به خدا  كاری  هر  در 
تالش و پشتکار مسيرها را برای خود 
هموار نمايند و بدانند كه در هر مسيری 
دارد  وجود  فراوان  پستى وبلندی های 
و زندگى سراسر چالش است و تنها با 
اميد به خدا و پشتکار مى توان از موانع 
خود  برای  هميشه  كرد،  عبور  سخت 
الگوی مناسب داشته باشند، در زندگى 
از تجارب اساتيد دانشگاهى خود بهره 
بگيرند و هرگز ارتباط خود را با جامعه 
علمى دانشگاه قطع نکنند چرا كه دانشگاه 
پلى برای رسيدن به آرزوهای علمى آن ها 

است.
خواه  جنت  جواد  مى شود  يادآور 
متولد سال ۱۳۶۹ است كه هر سه مقطع 
تحصيلى كارشناسى، كارشناسى ارشد و 
دكتری خود را در دانشگاه محقق اردبيلى 

تحصيل كرده است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

 مشارکت دانشگاهیان
 در امر کمک به هم نوعان 
موجب جریان سازی در 

جامعه می شود
مشاركت  گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
دانشگاهيان در امر كمک به هم نوعان موجب جريان 

سازی در جامعه مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
حبيبى در نشست مشترک با مديركل مديريت بحران 
استانداری و مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
اردبيل از اختصاص يک روز از حقوق اعضای هيات 
رئيسه دانشگاه محقق اردبيلى به سيل زدگان خبر داد و 
گفت: در همين راستا فرهنگ سازی برای كمک به هم 

نوعان توسط دانشگاه امری بسيار مهم است.
وی مشاركت دانشگاهيان در اين امر را موجب 
جريان سازی در جامعه دانست و افزود: با برپايى چادر 
هالل احمر در دانشگاه محقق اردبيلى، كمک های نقدی 
و غير نقدی كاركنان و دانشجويان جمع آوری شده و 
از محل دانشگاه به سمت استان های سيل زده و نيازمند 

كمک ارسال شود.

حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى مسئول 
دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
باال  را  هالل احمر  به  جامعه  اعتماد  محقق اردبيلى 
دانست و گفت: انتظار مى رود چادر هالل احمر با 
مشاركت كانون دانشجويى هالل احمر دانشگاه در 
محوطه دانشگاه محقق اردبيلى مستقر شود تا از اين 
طريق كمک های دانشگاهيان به صورت نقدی و غير 

نقدی جمع آوری شود.
بحران  مديريت  مديركل  پور  عبدالعلى  فرهاد 
در  دانشگاه  اينکه حركت  بابيان  اردبيل  استانداری 
راستای كمک به سيل زدگان حركتى بسيار ارزشمند 
است، گفت: طبق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع 
رسمى قابل اعتمادترين افراد معلمان و دانشگاهيان 

هستند.
رامين معبودی مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان اردبيل بابيان اينکه ركورد كمک رسانى جمعيت 
هالل احمر در سيل اخير شکسته شده است، گفت: 
تا هجدهم فروردين ماه سال جاری حدود ۶۵ ميليارد 
تومان كمک نقدی به حساب هالل احمر واريزشده و 
به ارزش حدود ۲۵ ميليارد تومان كمک غير نقدی 

تحويل هالل احمر شده است.
وی بابيان اينکه مشاركت خيرين استان در اين 
امر حائز اهميت و چشمگير بوده است، افزود: همه 
مردم در هر لباس و صنفى كه هستند در كمک رسانى 
به سيل زدگان پيشرو بوده و از هيچ كمکى مضايقه 

نکردند.
دكتر عباس فنى اصل مشاور فرهنگى و دانشجويى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى نيز بابيان اينکه دانشگاه 
تنها جايى است كه از قشرها و اقوام مختلف مردم 
در آن حضور دارند، گفت: قطعاً مشاركت همه آحاد 
در كمک به هم نوعان و محبت به يکديگر بسيار مهم 

است.

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی و برگزیده جایزه بنیاد البرز:
 فضای علمی دانشگاه محقق اردبیلی از مؤثرترین موارد در کسب موفقیت هایم بود

دانشگاه  مالى  و  اداری  معاون 
محقق اردبيلى از آغاز تعميرات هشت 
دانشگاه  وياليى  خوابگاهى  واحد 

محقق اردبيلى خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
در  قربانى  اردوان  دكتر  دانشگاه، 
بازديد از خوابگاه های وياليى دانشگاه 
محقق اردبيلى از آغاز تعميرات هشت 
دانشگاه  وياليى  خوابگاهى  واحد 
اين  گفت:  و  داد  خبر  محقق اردبيلى 
زمانى  بازه  در  وياليى  واحد  هشت 
تعمير  اساسى  به صورت  چهارماهه 
دختر  دانشجويان  اختيار  در  و  شده 

دانشگاه قرار خواهد گرفت.
حاضر  حال  در  اينکه  بابيان  وی 
انتخاب شده و امور  پيمانکار مربوطه 
است،  آغازشده  تعميرات  به  مربوط 
كه  اصالحاتى  با  مى رود  اميد  افزود: 
در اين واحدها انجام مى شود، بتوانيم 
۱۰۰ الى ۱۲۰ دانشجوی دختر را در 

اين واحدها اسکان دهيم.

قربانى بابيان اينکه اعتبار در نظر 
 ۱۰ حدود  امر  اين  برای  گرفته شده 
ميليارد ريال است، گفت: اين تعميرات 
اساسى،  بازسازی  و  تعمير  شامل 
عمليات ابنيه و تأسيسات مکانيکى و 

برقى خواهد بود.
دانشگاه  مالى  و  اداری  معاون 
توجه  بر  تأكيد  با  محقق اردبيلى 
وضعيت  به  دانشگاه  مسئوالن 
دانشجويان،  خوابگاهى  و  رفاهى 

تصريح كرد: تالش ما ايجاد فضايى 
مطلوب و در شان دانشجويان است 
بدون  بتوانند  عزيز  دانشجويان  تا 
تحصيل  امر  به  دغدغه ای  داشتن 

خود بپردازند.

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 آغاز تعمیرات هشت واحد خوابگاهی ویالیی دانشگاه محقق اردبیلی
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پیام تسلیت رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی به 
مناسبت درگذشت مسئول 
برنامه ریزی و امور مربوط 
به تأسیس و اولین رئیس 
دانشکده کشاورزی اردبیل

 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت درگذشت 
مسئول برنامه ريزی و امور مربوط به تأسيس و اولين رئيس 

دانشکده كشاورزی اردبيل پيامى صادر كرد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به مناسبت درگذشت دكتر 
عباس ميرعين عارفين مسئول برنامه ريزی و امور مربوط 
به تأسيس و اولين رئيس دانشکده كشاورزی اردبيل پيامى 

صادر كرد.
متن اين پيام به شرح زير است:

 باسمه تعالى
انا هلل و انا اليه راجعون

باكمال تأسف و تأثر خبر درگذشت جناب آقای دكتر 
عباس ميرعين عارفين را دريافت نموديم.

استان  دانشگاهى  از جامعه  نمايندگى  به  اينجانب 
اردبيل و همچنين دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى، 
درگذشت آن فقيد سعيد كه مسئول برنامه ريزی و امور 
مربوط به تأسيس و اولين رئيس دانشکده كشاورزی و 
همچنين عضو اتاق فکر دانشگاه بوده و زحمات بسياری 
را در جهت تأسيس، راه اندازی و پيشرفت اين مجموعه 
داشته اند، كه اينک ثمرات آن به صورت نمود عينى در 
دانشگاه محقق اردبيلى متبلور مى باشد را به خانواده محترم 
آن مرحوم و جامعه علمى كشور تسليت و تعزيت عرض 

مى نمايم.
 دكتر عزيز حبيبى 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى

عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی  به عنوان عضو کارگروه 

تخصصی مشاوره وزارت علوم 
انتخاب شد

عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى با 
كسب آرای الزم به عنوان 
عضو كارگروه تخصصى 
علوم،  وزارت  مشاوره 
فناوری  و  تحقيقات 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در بخشى از حکم 
دكتر مجتبى شريعتى نياسر معاون آموزشى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری خطاب به دكتر حسين قمری كيوی 

عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى آمده است:
در اجرای مواد ۶، ۸ و ۱۰ آئين نامه شورای گسترش 
و برنامه ريزی آموزش عالى و با توجه به سياست وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری در يکپارچگى كارگروه های 
تخصصى و همچنين با عنايت به پايان يافتن مراحل 
انتخابات اعضای اين كارگروه ها، بدين وسيله جنابعالى را 
كه از آرای الزم برای حضور در عرصه تصميم سازی، 
مشاوره در سياست گذاری و برنامه ريزی در حوزه علوم 
برای  اين حکم،  به موجب  برخوردار شده ايد،  انسانى 
مدت ۲ سال به عضويت كارگروه تخصصى مشاوره 

منصوب مى نمايم.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:

از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
اختصاص يک روز حقوق هيات رئيسه 
سيل زدگان  به  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشگاهيان  گفت:  و  داد  خبر  كشور 
امر  در  محقق اردبيلى  دانشگاه 
كمک رسانى به نيازمندان پيشگام هستند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى ضمن ابراز همدردی 
با سيل زدگان استان های مختلف كشور، 
گفت: در همين راستا در جلسه اخير 
آن  بر  تصميم  دانشگاه  رئيسه  هيات 
شد تا اعضای هيات رئيسه و روسای 
دانشکده ها يک روز از حقوق خود را 
به هم وطنان آسيب ديده  جهت كمک 

اختصاص دهند.
مشاركت  اينکه  بابيان  وی 

دانشگاه،  مسئوالن  حضور  با 
هجدهمين نمايشگاه كتب تخصصى 
فارسى و التين دانشگاه محقق اردبيلى 

افتتاح شد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
نمايشگاه  اين  افتتاحيه  مراسم  در 
اين  بر  ما  تالش  تمام  كرد:  تصريح 
مركزی  كتابخانه  ساختمان  كه  است 
دانشگاه در سال جاری تکميل و به 

بهره برداری برسد.
دكتر عزيز حبيبى طرح موتورخانه 
را  آن  كه  بود  قديمى  ساختمان  اين 
به روزرسانى كرديم، افزود: در روزهای 
پايانى سال گذشته حدود يک ميليارد 
برای تجهيزات  تومان  ميليون  و ۷۰۰ 
موتورخانه ساختمان كتابخانه مركزی 

هزينه كرديم.
اينکه دانشگاه مشکلى  بابيان  وی 
اين ساختمان  بودجه  تأمين  در زمينه 
در  هم  پيمانکار  داد:  ادامه  ندارد، 
تأمين  عدم  دليل  به  گذشته  سال های 
بودجه دلسرد شده بود كه با تزريق های 
مالى انجام شده به كارها شتاب بخشيده 

است.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
تصريح كرد: فرهنگ كتاب خوانى در 
كشور ضعيف است و بايد تالش كنيم 
واقع  مؤثر  بيش ازپيش  زمينه  اين  در 

شويم.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  حسنى 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  و 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
يک  سرمايه  بهترين  گفت:  اردبيل 
دانشمند و طالب علم كتاب است و 
نمى توان كتاب را از دانشجو، استاد و 

دانشگاه جدا كرد.
برای  بايد  اينکه  به  اشاره  با  وی 

مى تواند  امر  اين  در  دانشگاهيان 
جامعه  در  سازی  جريان  موجب 
شود، افزود: در همين راستا كاركنان 

كتاب خوانى  فرهنگ  گسترش 
داد: عالم و  ادامه  سرمايه گذاری كرد، 
دانشمند بايد با كتاب و كتاب خوانى 

مأنوس شود.
نمايندگى  نهاد  مسئول 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
زمان  بايد  داد:  ادامه  محقق اردبيلى 
نمايشگاه كتاب را افزايش داد و در 
نمايشگاه  ماه  يک  حداقل  ترم  هر 

كتاب داير باشد.
و  اطالع رسانى  مركز  رئيس 
كتابخانه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى 
دوره  چهار  گذشته  سال  طى  گفت: 
تخّصصى  كتب  بزرگ  نمايشگاه 
فارسى و التين در دانشگاه، با مشاركت 
دانشگاه  انتشارات  سمت،  انتشارات 
تربيت مدرس، انتشارات مؤسسۀ جهاد 
دانش،  پديدۀ  انتشارات  دانشگاهى، 
انتشارات آسمان علم، انتشارات هالل 

دانشگاه نيز با نظر خود يک تا چند 
امر  اين  به  را  خود  حقوق  از  روز 

اختصاص داده اند.

شريف،  نوآوران  انتشارات  نقره ای، 
انتشارات  دانش،  الماس  انتشارات 
انتشارات  آيالر،  انتشارات  نور،  الهام 
 ،Elsevier انتشارات  عارف  ياد 
 ،Mc Graw Hill انتشارات 
انتشارات   ،John Wiley انتشارات 
 Springer و Cab International

Publishers  انجام شده است.
دكتر حبيب شهبازی شيران ادامه 
داد: هجدهمين دورۀ نمايشگاه بزرگ 
به  التين  و  فارسى  تخّصصى  كتب 
و  اعياد شعبانيه  گراميداشت  مناسبت 
عموم  دسترسى  زمينۀ  ايجاد  باهدف 
كتاب های  مجموعۀ  به  دانشگاهيان 
ناشران و شناساندن آثار معتبر علمى 
برگزار  تازه های تحقيق و پژوهش  و 

مى شود.
وی افزود: اين نمايشگاه با حضور 
ناشران معتبر و صاحب نام خارجى و 

چادر  استقرار  به  اشاره  با  حبيبى 
جمعيت  مشاركت  با  هالل احمر 
هالل احمر استان در محوطه دانشگاه، 
تصريح كرد: اعضای كانون دانشجويى 
هالل احمر دانشگاه در اين چادر آماده 
جمع آوری كمک های نقدی و غيرنقدی 
آسيب  به  كمک  به منظور  دانشگاهيان 

ديدگان سيل اخير هستند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
نقدی  غير  و  نقدی  كمک های  اينکه 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى طى 
روزهای آتى به مناطق سيل زده كشور 
اميدواری  اظهار  شد،  خواهد  ارسال 
كارمندان  علمى،  هيات  اعضای  كرد: 
امر خداپسندانه  اين  در  دانشجويان  و 

مشاركت داشته باشند.

انتشارات  سمت،  )انتشارات  داخلى 
انتشارات  مدّرس،  تربيت  دانشگاه 
انتشارات  بهشتى،  شهيد  دانشگاه 
انتشارات دانشگاهى،  جهاد  مؤسسۀ 
 Mc Graw انتشارات   ،  Elsevier
 ،John Wiley انتشارات   ،Hill
 ،Cab International انتشارات 
انتشارات  و   Norton انتشارات 
 ۲۴ تاريخ  از    Alpha science
فروردين ماه تا ۲ ارديبهشت ماه در محل 

كتابخانه مركزی دانشگاه داير است.
اين  كرد:  اضافه  شيران  شهبازی 
عنوان  هزار   ۴ از  بيش  با  نمايشگاه 
كتاب در حوزه های علوم انسانى، علوم 
پايه، فنى و مهندسى، معماری، علوم 
اسالمى، علوم تربيتى و كشاورزی برپا 
گرديده است و عالقه مندان مى توانند 
نمايشگاه  اين  از   ۱۸ تا   ۹ ساعت  از 

بازديد كنند.

 اختصاص یک روز حقوق هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به سیل زدگان 
دانشگاهیان پیشگام در کمک رسانی

با حضور مسئوالن دانشگاه؛ 

هجدهمین نمایشگاه کتب تخصصی فارسی و التین دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى: 

دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی در تحقق 

شعار »رونق تولید« پیشگام 
خواهند بود

گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
تحقق  در  محقق اردبيلى  دانشگاه  دانشگاهيان 

شعار »رونق توليد« پيشگام خواهند بود.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
شهدا  با  ميثاق  تجديد  مراسم  در  حبيبى  عزيز 
قرار  العين  نصب  و  راحل  امام  آرمان های  و 
اولين  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  دادن 
كاری سال ۱۳۹۸ در گلزار شهدای گمنام  روز 
دانشگاه ضمن تبريک سال جديد به دانشگاهيان 
دانشگاهيان  گفت:  محقق اردبيلى،  دانشگاه 
اتکا  با  جديد  سال  در  محقق اردبيلى  دانشگاه 
به شعار سال نام گذاری شده توسط مقام معظم 
شعار  اين  تحقق  در  توليد«،  مبنى»رونق  رهبری 

پيشگام خواهند بود.
معظم  مقام  فرمايشات  طبق  افزود:  وی 
رهبری امروز انقالبى گری و فرد انقالبى فردی 
است در كارها و فعاليت های خودش عالمانه و 
هوشمندانه به صورت جهادی تالش كند و فردی 
ضدانقالب و خائن به انقالب است كه در كارها 
و فعاليت هايى كه در جامعه به عهده گرفته است 

سستى و كاهلى داشته باشد.
و  وظايف  در  كرد:  اميدواری  اظهار  وی 
مدير،  پژوهشگر،  معلم،  از  اعم  كه  تکاليفى 
كارمند و دانشجوی دانشگاه بر عهده داريم، در 

سال جديد خدمات بهتری را ارائه كنيم.
حسنى  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز بابيان اينکه شهدا همه 
وجود خود را در راه خدا دادند، گفت: تجديد 
ميثاق با شهدا در اولين روز كاری سال جديد، 
انقالب  اهل بيت )ع( و شهدای  با  ميثاق  تجليل 

اسالمى و دفاع مقدس مى باشد.
ايثارگری  شهدا،  بركت خون  به  افزود:  وی 
مقام  و  خمينى)ره(  امام  رهبری  و  رزمندگان 
كه  مى كنيم  زندگى  كشوری  در  رهبری  معظم 
ناب  اسالم  پرچم دار  و  بوده  دينى  و  اسالمى 

محمدی است.
 ۱۳۹۸ سال  نام گذاری  به  اشاره  با  حسنى 
برای  كرد:  تصريح  توليد«،  »رونق  سال  بر  مبنى 
پيشرفت و تعالى دانشگاه تالش كنيم و دانشگاه 
را به رتبه های باالتر و در شان شخصيت مقدس 

اردبيلى برسانيم.
گفتنى است در اين مراسم كه به همت پايگاه 
مقاومت دانشگاه برگزار شد، شعرخوانى و قرائت 
ميثاق نامه دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در 
رونق  بر  مبنى  سال  شعار  از  حمايت  راستای 

توليد از بخش های ديگر اين برنامه بود.

معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل در 
حمايت از سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

بيانيه ای صادر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه 
به نقل از پايگاه اطالع رسانى و ارتباطات 
دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبيل متن اين بيانيه 

به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِ بِأَفْواِههِْم َو  »يُريُدوَن لِيُْطفُِؤا نُوَر اهللَّ
ُ ُمتِمُّ نُورِهِ َو لَْو َكرِهَ الْکافُِروَن« اهللَّ

آنان مى خواهند نور خدا را با دهان 
خود خاموش كنند ، درصورتى كه خدا 
نور خود را به كمال مى رساند ،هرچند 

كافران آن را خوش نداشته باشند .
اساسى  ركن  سياسى  استقالل 
حاكميت ملى است و يکى از عوامل 
سياسى  استقالل  نگه دارنده  اصلى 

نيروهای نظامى و دفاعى كشور است.
انقالب اسالمى نظام سياسى بديع به 
لحاظ ويژگى های خاص، نيازمند نيروی 
دفاعى مجهز به بنيان های عقيدتى قوی 

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
گفت: آرامش و امنيت امروز مرهون 
ايثارگران،  شهدا،  ازخودگذشتگى 

آزادگان و جانبازان است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
در  حبيبى  عزيز  دكتر  دانشگاه، 
دانشگاه  جانباز  كاركنان  با  نشست 
اعياد  تبريک  ضمن  محقق اردبيلى 
شعبانيه، روز پاسدار و روز جانباز، 
گفت: مايه افتخار است كه جمعى از 
اعم  دانشگاه محقق اردبيلى  كاركنان 
از اعضای هيات علمى و كارمندان 
از ايثارگران و جانبازان دوران دفاع 

مقدس هستند.
وی بابيان اينکه شهدا، آزادگان، 

به همراه ابزارهای نوين علمى مى باشد.
اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
برآمده از انقالب اسالمى و از شرايط 
موجود نقش اساسى را در حفظ، استمرار 
و بارور نمودن هويت ملى و دينى در 
دوره چهل ساله كارنامه انقالب اسالمى و 
در آستانه ورود به گام دوم انقالب تحت 

منويات مقام معظم واليت داشته است.
اين قابليت و ظرفيت های بى بديل 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمى متأثر 
از ماهيت انقالب اسالمى، محدود به بعد 

اسالم  راه  در  ايثارگران  و  جانبازان 
تا  گذشتند  جان خود  از  انقالب  و 
باشيم،  امنيت  و  آرامش  در  امروز 
افزود: ما نيز بايد در حد توان خود 
خود  وقت  و  زمان  از  ايثارگری  با 
مقرر  قانون  كه  چيزی  آن  از  بيش 
كرده برای خدمت به نظام اختصاص 

دهيم.
حبيبى بابيان اينکه بايد به نحوی 
عمل كنيم تا پيرو و دنباله روی شهدا 
و ايثارگران باشيم، گفت: در دانشگاه 
و  قوانين  حد  در  داريم  وظيفه  نيز 
مقررات در خدمت ايثارگران عزيز 

باشيم.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 

داخلى و يک بخش از ساختار سياسى 
و يا امنيتى نيست بلکه سرريز قابليت و 
كفايت آن در تمامى ابعاد )دفاعى، امنيتى 
به   )..... و  خدمت رسانى  سازندگى،   ،
بخش های فراملى فارغ از نوع مذهب، 
مليت و نژاد در برابر نظام سلطه خصوصًا 
امريکای جنايتکار و رژيم صهيونيستى 

خون خوار، سرازير شده است.
طبيعى است، اقتدار و اعتبار سپاه 
از  نمادی  اسالمى  انقالب  پاسداران 
اسالمى،  انقالب  تجلى  و  عظمت 

نمايندگى  نهاد  مسئول  حسنى 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
محقق اردبيلى نيز بابيان اينکه توفيق 
بسيار بزرگى است كه انسان بتواند 
باخدا معامله كند، افزود: طبق آيات 
الهى آن هايى كه جان خود را باخدا 
معامله كرده اند، جايگاهشان بهشت 

خواهد بود.
وی تأكيد كرد: از همه ايثارگران 
ايران اسالمى انتظار مى رود فضای 
معنوی خود را حفظ كرده و با ايثار 
جان و مال خود از انقالب اسالمى 
آيندگان  چراكه  كنند؛  پاسداری 
خواهند  قرار  خود  الگوی  را  آن ها 

داد.

فرهنگى  باورهای  و  مردمى  هويت 
استراتژی های  و  اهداف  به شدت 
راهبردی غرب را به چالش و مبارزه 
طلبيده است در اين راستا امريکا برای 
چاره ای  راه  هيچ  سياسى خود  اعتبار 
جز اتهام زنى، فرافکنى و اظهار عجز و 
انفعال جز از طريق متهم كردن سپاه به 
مفاهيم بى ارزش، تاريخ گذشته و پوچى 

مانند تروريست ندارد.
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل با حمايت 
همه جانبه از نيروهای مسلح جمهوری 
پاسداران  سپاه  به ويژه  ايران  اسالمى 
انقالب اسالمى اعالم مى كند كه دولت 
آمريکا و نيروهای تحت حاكميت اين 
ملت های  خون  به  دستشان  كه  رژيم 
مصداق  خود  است  آلوده  مظلوم 
تروريست مى باشند زيرا آنان منشأ بزرگ 
تروريسم در دنيا هستند كه سران آنان 
بايد به عنوان جنايتکار جنگى محاكمه 

شوند.
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل

طاهر يحيوی رئيس گروه شاهد 
محقق اردبيلى  دانشگاه  ايثارگر  و 
نيز با اشاره به مصوبه هيات رئيسه 
مبنى  اخير  سال های  در  دانشگاه 
ايثارگران  خاطرات  گردآوری  بر 
كار  اين  افزود:  مکتوب،  به صورت 
انتقال  قطعاً  و  است  انجام  در حال 
آينده  به  ايثارگران  پيام  و  خاطرات 

امری بسيار مهم است.
اعضای  ادامه  در  است  گفتنى 
نظرات  ارائه  به  نشست  در  حاضر 
و  پرداختند  خود  پيشنهاد های  و 
از  هديه  و  سپاس  لوح  اهدای  با 
محقق اردبيلى  دانشگاه  جانبازان 

تجليل به عمل آمد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

 آرامش و امنیت امروز مرهون ازخودگذشتگی شهدا، ایثارگران، 
آزادگان و جانبازان است

بیانیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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مدير تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه 
محقق اردبيلى:

مسابقات ورزش های همگانی 
دانشجویان دانشگاه های 

استان برگزار می شود

دانشگاه  فوق برنامه  و  تربيت بدنى  مدير 
محقق اردبيلى گفت: مسابقات ورزش های همگانى 
دانشجويان دانشگاه های استان اردبيل برگزار مى شود.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
غالمرضا احمدزاده در جلسه هماهنگى برگزاری 
مسابقات ورزش های همگانى دانشگاه های استان 
اردبيل با اعالم اين خبر افزود: اين مسابقات بايد تا 

۱۶ ارديبهشت ماه سال جاری برگزار شود.
وی بابيان اينکه مسابقات ورزش های همگانى 
دانشجويان دانشگاه های استان در ۹ رشته برگزار 
بسکتبال ۳  نفره،  واليبال ۴  كرد:  تصريح  مى شود، 
نفره، فوتسال )گل كوچک(، آمادگى جسمانى)كراس 
فيت( فريزبى، طناب زنى، دوگانه)دوچرخه سواری و 
دوی با مانع(، هفت سنگ مهارتى، دارت و هندپلو 

رشته های اين دوره از مسابقات هستند.
احمدزاده با اشاره به اينکه همه رشته ها در دو 
بخش دختران و پسران برگزار مى شود، اضافه كرد: 
در هر يک از رشته ها، يک تيم به مسابقات كشوری 
معرفى مى شوند و مسابقات كشور هم تابستان امسال 

در دانشگاه های الزهرا و همدان برگزار خواهد شد.

از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
افزايش ۸۰ درصدی توليد مقاالت داغ و 

پر استناد دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست با دبيران 
انجمن های علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
گذشته  سال  يک  طى  اينکه  بابيان 
حوزه های  در  خوبى  دستاوردهای 
مختلف دانشگاه داشته ايم، گفت: اراده 
و همتى كه خداوند به هر انسانى داده، 
بلندتر از آن است كه سختى ها بتواند آن ها 

نااميد كند.
وی بابيان اينکه ميزان رشد توليدات 
علمى كشور در مقايسه بين سال های 
۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود هشت درصد بوده 
است، افزود: اين در حالى است كه اين 
رشد برای دانشگاه محقق اردبيلى حدود 

۵۰ درصد بوده است.
ظرفيت های  از  استفاده  به  حبيبى 
فعاليت های  گسترش  برای  بين المللى 
همکاری  گفت:  و  كرد  تأكيد  علمى 
با  محقق اردبيلى  دانشگاه  پژوهشگران 
كشورهای پيشرفته ازجمله ژاپن، ايتاليا، 
درصد   ۱۵۸ نيز  غيره  و  هلند  سوئد، 

افزايش يافته است.
از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
افزايش ۸۰ درصدی توليد مقاالت داغ و 
پر استناد دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد و 
تصريح كرد: با تالش گروه همکاری های 
علمى و بين المللى دانشگاه نيز ظرفيت 
يورويى  هزار   ۱۳ حمايت  برای  فعال 
اتحاديه اروپا از اعزام استاد و دانشجوی 

گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
تالش و همت دانشجويان موجب كسب 
بين المللى  و  ملى  عرصه های  در  افتخار 

مى شود.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دبيران  با  نشست  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
نشريات  هنری،  و  فرهنگى  كانون های 
دانشگاه  دانشجويى  تشکل های  و 
محقق اردبيلى بابيان اينکه به همت، تالش 
و اثربخشى آن در كيفيت فعاليت ها اعتقاد 
ويژه دارم، گفت: اميد مى رود دانشجويان 
با تالش و همت مضاعف خود، موجب 
در  دانشگاه  و  خود  برای  افتخار  كسب 
بين المللى  به ويژه  و  ملى  عرصه های 

شوند.
امر،  اين  تحقق  در  داد:  ادامه  حبيبى 
سال گذشته دو نفر از دانشجويان دانشگاه 
نمونه  دانشجويان  به عنوان  محقق اردبيلى 
پايان نامه های  و  شدند  انتخاب  كشوری 
برخى از دانشجويان نيز به عنوان پايان نامه 

برتر در سطح ملى انتخاب شد.
وی با اشاره به فعاليت های بين المللى 
بين المللى  و  علمى  همکاری های  گروه 
ظرفيتى  راستا  همين  در  افزود:  دانشگاه، 
اتحاديه  يورويى  هزار   ۱۳ حمايت  برای 

دانشگاه های  به  محقق اردبيلى  دانشگاه 
اسپانيايى مهيا شده است.

وی بابيان اينکه در سال گذشته از ۲۷ 
دانشجوی نمونه كشوری زيرمجموعه 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقيقات و 
دانشگاه  دانشجويان  از  نفر  فناوری دو 
همچنين  افزود:  بودند،  محقق اردبيلى 
دانشگاه  اين  دانشجويان  پايان نامه های 
نيز جزو پايان نامه های برتر در بنياد البرز 
و جايزه ويژه پروفسور حسابى انتخاب 

و معرفى شده اند.
حبيبى از شتاب فعاليت های عمرانى 
دانشگاه خبر داد و گفت: عمليات عمرانى 
استخر و گلخانه آموزشى و پژوهشى 

دانشگاه نيز به زودی آغاز خواهد شد.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 

دانشگاه  اساتيد و دانشجويان  برای  اروپا 
ماه های  طى  كه  ايجادشده  محقق اردبيلى 
به  منتخب  دانشجويان  و  اساتيد  آتى 

دانشگاه های اسپانيايى اعزام خواهند شد.
حبيبى همچنين با اشاره به فعاليت های 

خاطرنشان كرد: با نوسازی و بهسازی 
برنامه های  خودسيانى  شهيد  سالن 
جشن های  و  علمى  انجمن های 
فارغ التحصيلى به صورت پررنگ برگزار 

خواهد شد.
معاون  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
دانشگاه  دانشجويى  و  فرهنگى 
توليد  بر  تأكيد  با  نيز  محقق اردبيلى 
گفت:  دانشگاه،  در  آفرين  ثروت  علم 
جزو  بايد  نيز  اخالق  توليد  بااين حال، 

اولويت های ما در دانشگاه باشد.
وی انجمن های علمى را اصلى ترين 
بازوی معاونت فرهنگى و دانشجويى 
عنوان كرد و افزود: ما با رويکردی جديد 
در ترميم اطراف محوطه های خوابگاهى 
استفاده  علمى  انجمن های  ظرفيت  از 

عمليات  كرد:  تصريح  دانشگاه،  عمرانى 
عمرانى فاز دوم و سوم دانشکده فنى و 
دانشگاه  دانشجويى  خوابگاه  و  مهندسى 
مورد  در  و  آغازشده  گذشته  سال  از 
پروژه استخر نيز پيمانکار آن انتخاب شده 

خواهيم كرد.
دكتر معراج شرری مدير فرهنگى و 
اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى نيز بابيان 
اينکه مجمع انجمن های علمى برای اولين 
بار در دانشگاه محقق اردبيلى تشکيل شد، 
گفت: تالش ما ايجاد فضای صميمى 

ميان انجمن های علمى است.
مى رود  انتظار  اينکه  بابيان  وی 
انجام  بر  عالوه  علمى  انجمن های 
فعاليت های روتين به سراغ فعاليت های 
افزود:  بروند،  بيشتر  خالقيت  دارای 
انجمن های  برنامه های  تعداد  افزايش 
اين  كه  است  مشهود  كاماًل  علمى 
خوب  روزهای  نويدبخش  مهم 
دانشگاه  و  علمى  انجمن های  برای 

محقق اردبيلى است.

عمليات عمرانى آن طى ماه های آتى آغاز 
خواهد شد.

تأكيد  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
كرد: عليرغم كمبودهای مالى، تالش ما بر 
اين است تا با صرفه جويى و مديريت بهينه 

مالى، منابع مالى را به سمت ارتقای علمى، 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه سوق دهيم.

عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  حسنى مسئول 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
بابيان اينکه امروز همه ما نيازمند وحدت 
آن  زمان  امروز  و همدلى هستيم، گفت: 
نيست كه در مقابل يکديگر جبهه بگيريم، 
بلکه بايد در مسير اسالم، انقالب و مسائل 

كالن دانشگاه قدم برداريم.
در  برنامه ای  وقتى  اينکه  بابيان  وی 
شورای فرهنگى دانشگاه مصوب مى شود 
بايد  به همه دانشگاه بوده و همه  متعلق 
را  برنامه  آن  و  دهيم  هم  دست به دست 
در  افزود:  كنيم،  برگزار  احسن  نحو  به 
همين راستا امسال بخش اعظم برنامه های 
دانشگاه در راستای بيانيه گام دوم انقالب 

اجرا خواهد شد.
حسنى تأكيد كرد: انتظار مى رود همه 
دانشگاهيان  و ساير  تشکل ها  و  كانون ها 
برای كمک به هم وطنان سيل زده مشاركت 
جامعه  حركت  اين  تا  باشند  داشته 
مختلف  اقشار  برای  الگويى  دانشگاهى 

جامعه باشد.

 افزایش ۸۰ درصدی تولید مقاالت داغ و پر استناد دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 تالش و همت دانشجویان موجب کسب افتخار در عرصه های ملی و بین المللی می شود



7نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - فروردین ماه 1398- سال هفدهم- شماره 112

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش آموزش عالی با ایجاد 
دو رشته دکتری در دانشگاه 

محقق اردبیلی

تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى از موافقت قطعى شورای 
گسترش آموزش عالى با ايجاد دو رشته مهندسى 
مکانيزاسيون كشاورزی و مديريت بازاريابى در 
مقطع دكتری در دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ترحم مصری از موافقت قطعى شورای گسترش 
مهندسى  رشته  دو  ايجاد  با  عالى  آموزش 
مکانيزاسيون كشاورزی و رشته مديريت بازرگانى 
گرايش مديريت بازاريابى در مقطع دكتری در 
دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد و گفت: اين دو 
رشته در دفترچه انتخاب رشته دكتری كه طى 
آموزش  اخير توسط سازمان سنجش  روزهای 

كشور منتشر شده، گنجانده شده اند.
در  دانشجو  پذيرش  برای  افزود:  وی 
مهندسى  رشته  برای  جديد  سالتحصيلى 
دوره  برای  نفر  دو  كشاورزی  مکانيزاسيون 
روزانه و يک نفر برای دوره نوبت دوم)شبانه( 
و برای رشته مديريت بازرگانى گرايش مديريت 
بازاريابى سه نفر برای دوره روزانه و دو نفر برای 
دوره نوبت دوم)شبانه( ظرفيت اختصاص يافته 

است. 
مهندسى  اينکه هدف رشته  بيان  با  مصری 
مکانيزاسيون كشاورزی، برنامه ريزی تاكتيکى و 
استراتژيکى در حوزه كشاورزی است، تاكيد كرد: 
اين رشته عالوه بر جنبه های مديريت و تحليل 
و  در كشاورزی  انرژی  به حوزه های  سيستم، 

مديريت پسماند كشاورزی پرداخت مى كند.
تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
به  توجه  با  داد:  ادامه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
اينکه ۴۰ درصد نيروی فعال اقتصادی استان در 
حوزه كشاورزی فعاليت مى كنند، اميد مى رود 
ايجاد اين رشته در دانشگاه مادر استان بتواند به 

مديريت كالن كشاورزی استان كمک كند.
مديريت  رشته  به  اشاره  با  همچنين  وی 
گفت:  بازاريابى،  مديريت  گرايش  بازرگانى 
فارغ التحصيالن اين رشته به مباحث مربوط به 
استراتژی های سازمانى،  تدوين  مباحث  بازار، 
شناخت مشتريان و نحوه ارتباط با آنها، شناخت 
به  خدمات  و  بازاريابى  فروش،  فرايندهای 
مشتريان زمينه تسلط داشته و بازار كار مناسبى 

خواهند داشت.

رئيس گروه همکاری های علمى 
و بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى 
رئيس  سوی  از  حکمى  طى  گفت: 
دانشگاه محقق اردبيلى، استاد دانشگاه 
كپنهاگ دانمارک به عنوان اولين استاد 
المللى دانشگاه محقق  بين  افتخاری 

اردبيلى منصوب و معرفى شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  ابراهيم گفت:  دكتر محمدتقى آل 
با حکم دكتر  درخواست دانشگاه و 

رئيس گروه همکاری های علمى 
و بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى 
از برگزاری دو كارگاه بين المللى در 

دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر محمدتقى آل ابراهيم از برگزاری 
كارگاه آموزشى مقاله نويسى نگارش 
 Writing a(انگليسى مقاالت 
 Paper for an International

محقق  دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز 
 Dr. Jens Carl Streibig ،اردبيلى
بين  افتخاری  استاد  اولين  عنوان  به 
المللى دانشگاه محقق اردبيلى منصوب 

و معرفى شد.
های  فعاليت  به  اشاره  با  وی 
 ،Dr. Jens Carl Streibig   علمى
ادامه داد: با توجه به اينکه وی بيش 
استناد علمى  از هشت هزار و ۷۰۰ 
در دنيا در خصوص مقاالت و كتاب 

حضور  با   )Scientific Journal
های  رشته  دانشجويان  و  اساتيد 
پژوهشگران  و  دانشگاه  مختلف 
مركز تحقيقات كشاورزی تهران و با 
 Dr. Jens Carl Streibig تدريس
در  دانمارک  كپنهاگ  دانشگاه  استاد 
و  داد  خبر  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
با  ديگری  كارگاه  همچنين  گفت: 
 Bioassay in the Life عنوان 

های منتشره خود دارد، پذيرش وی به 
عنوان استاد افتخاری بين المللى در 
دانشگاه محقق اردبيلى، در بهبود رتبه 

دانشگاه موثر خواهد بود.
اساس  اين  بر  گفت:  ابراهيم  آل 
به   Dr. Jens Carl Streibig
محقق  دانشگاه  در  منظم  صورت 
اردبيلى حضور خواهد داشت و در 
آموزشى  های  كارگاه  و  ها  كالس 

دانشگاه تدريس خواهد كرد.

Sciences با همکاری انجمن علوم 
علف های هرز اروپا و انجمن علمى 
دانشگاه ويژه  توليد و ژنتيک گياهى 
و  كشاورزی  دانشکده  دانشجويان 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  طبيعى  منابع 

برگزار شد.
وی هدف از برگزاری اين كارگاه ها 
را به روز رسانى اطالعات دانشجويان 
تحصيالت تکميلى در مورد آناليز داده 

رئيس گروه همکاری های علمى 
و بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى با 
 Dr. Jens Carl Streibig بيان اينکه
همچنين به عنوان پل ارتباطى ميان دو 
كپنهاگ  و  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
تصريح  كرد،  عمل خواهد  دانمارک 
پروژه  اجرای  در  كرد: وی همچنين 
ها و ارتقای دانشگاه محقق اردبيلى به 
يک دانشگاه بين المللى مشاوره های 

الزم را ارائه خواهد داد.

ها طبق جديدترين روش های مورد 
پذيرش در مقاالت بين المللى عنوان 
كارگاه  دو  اين  مدرس  افزود:  و  كرد 
Dr. Jens Carl Streibig سردبير 
دو ژورنال Q۱ مهم در دو انتشارات 
Elsevier و John Wiley بودند كه 
در مورد نگارش مقاالت انگليسى برای 
باال بردن شانس پذيرش نيز مطالبى ارائه 

كرد.

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

برگزاری دو کارگاه بین المللی در دانشگاه محقق اردبیلی

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

اولین استاد افتخاری بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد
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دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
برای  قدم  اولين  گفت:  محقق اردبيلى 
توليد  اساتيد،  بين المللى  فعاليت های 
موردعالقه  زمينه  در  باكيفيت  مقاالت 
است كه باعث مى شود عضو هيات علمى 
در مجامع بين المللى موردتوجه قرار گيرد.

دكتر مرتضى نطاق نجفى در گفتگو 
اين  بابيان  دانشگاه  عمومى  روابط  با 
با  ارتباط  ايجاد  بعد  قدم  افزود:  مطلب 
افراد علمى است كه به لحاظ پژوهشى 
به عضو هيات  نزديکى  عالقه مندی های 
كيفيت  درعين حال  و  دارند  علمى 
كه  دارند  باال  به  رو  متوسط  تحقيقاتى 
گذراندن فرصت مطالعاتى با چنين افرادی 
پژوهشى  موقعيت های  مى شود  باعث 
پيش بينى نشده ای به وجود بيايد و ايجاد 
از  يک  هر  زندگى  در  ارتباطى  چنين 
نظر  به  ضروری  علمى  هيات  اعضای 

مى رسد.
وی بابيان اينکه تيم مديريتى دانشگاه 
محقق اردبيلى نگاه مثبت و جلو برنده ای 
در اين راستا دارند، اضافه كرد: اين نگاه 
خوبى  پتانسيل  كه  شد  باعث  بنده  در 
برای گذر از موانع موجود برای فرصت 
مطالعاتى پيدا كنم و من به خاطر اين نگاه 
تيم مديريتى دانشگاه كمال تشکر را  از 
ارز  به  مربوط  مشکالت  اميدوارم  دارم. 
به زودی حل وفصل گردد تا اعضای هيات 
علمى بتوانند با آسودگى خيال به اين نوع 

فعاليت ها بپردازند.
در  اينکه  به  اشاره  با  نجفى  نطاق 

كشور  دو  به  قبل  سال  پاييز  و  تابستان 
)UFF( برزيل [دانشگاه فدرال فلومينس
] و سوئيس )دانشگاه ETH( سفر كردم، 
اضافه كرد: در برزيل پروژه ی زنجيره های 
كوانتومى را شروع كرديم و در دانشگاه 
مختلف  موضوع  سه  روی  بر   ETH
تحول شرام-لونر كسری، خواص هندسى 
خوشه های پوشاننده دوبعدی و خواص 
كومولوس  ابرهای  فركتالى  و  ديناميکى 
متمركز شديم. همچنين شرايط همکاری 
با يکى از اعضای هيات علمى دانشگاه 

در حال حاضر  و  گرديد  فراهم  سيدنى 
پروژه ای بر روی مدل ميکروسکوپى بازار 

بورس را با وی انجام مى دهم.
فيزيک  گروه  علمى  هيات  عضو 
اينکه  به  اشاره  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
تمام موضوعات تحقيقاتى تا حد مطلوبى 
از  برخى  داد:  ادامه  است،  رفته  پيش 
رسيده  اتمام  به  تحقيقات  موضوعات 
است و در حال ارسال آن ها هستيم. يکى 
از اين كارهای مشترک كه افيليشن های 
دانشگاه محقق اردبيلى، دانشگاه ETH و 

در  دارند،  آن وجود  در  دانشگاه سيدنى 
 physical review E rapid مجله 
communications پذيرفته شده است. 
اين  كاربردهای  به  اشاره  با  وی 
تحقيقات تصريح كرد: برخى از اين كارها 
صرفاً نظری هستند و برخى كاربردهايى 
بر  كار  مى رود  انتظار  مثال  برای  دارند. 
روی ديناميک ابرها تأثير قابل توجهى از 
ادراک ما نسبت به خواص ميکروسکوپى 
باشد.  داشته  جو  رفتار  متعاقباً  و  ابرها 
بازار  روی  بر  تحقيق  تأثيرات  همچنين 

بورس و مدل سازی ميکروسکوپى آن بر 
روی ادراک و روش نگاه به اين سيستم ها 

بديهى است.
نطاق نجفى با اشاره به اينکه تاكنون 
۳۵ مقاله JCR توليد كرده ام كه برخى از 
آن ها در فرايند انتشار هستند، ادامه داد: اين 
مقاالت عمدتاً موضوعات پديده های خود 
سامانده بحرانى، گرافين، جايگزيدگى در 
گاز الکترونى دوبعدی، نظريه ميدان های 
آماری دوبعدی، نظريه تحول شرام-لونر، 
را  پالسما  و  همديس  ميدان های  نظريه 
عمدتًا  مقاالت  اين  و  مى دهند  پوشش 
 Physical Review مجالت  در 
 E، Journal of Statistical
 Mechanics، Journal of Physics
 A، Physica A، Scientific
 Reports، Physica Scripta،
 Solid State Communications،
European Physical Journal B و 
غيره به چاپ رسيده اند. همچنين كتابى با 
عنوان »فيزيک محاسباتى« تصنيف كرده ام.

دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
با  حاضر  حال  در  گفت:  محقق اردبيلى 
جنوبى  كره  پيشرفته  مطالعات  موسسه 
)كره جنوبى-سئول(، موسسه ژئوفيزيک 
دانشگاه سائو پائولو )برزيل-سائوپائولو(، 
دی  )برزيل-ريو  فلومينس  دانشگاه 
)استراليا- سيدنى  دانشگاه  جانيرو(، 
)سوييس-  ETH دانشگاه  سيدنى(، 
زوريخ( و مركز تحقيقات يوئليچ )آلمان( 

همکاری علمى دارم.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی؛

 اولین قدم برای فعالیت های بین المللی اساتید، تولید مقاالت باکیفیت است

پیام تسلیت
همکار  ارجمند جناب آقای دکتر علی عبادی

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

جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقایان دکتر داود سیف زاده به عنوان رئیس دانشکده 
علوم، دکتر عادل اکبری مجد به عنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی و دکتر بهرام فتحی به عنوان 
سرپرست برنامه ریزی، آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی که بیانگر تعهد، لیاقت و 
شایستگی های برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبریک عرض 

نموده، موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقایان دکتر صدیف احدپور در سمت ریاست دانشکده علوم، دکتر داود 
سیف زاده در سمت مدیریت امور آموزشی و دکتر عادل اکبری مجد در سمت برنامه ریزی، آموزش های 

آزاد و مجازی دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر و تشکر داشته و آرزوی توفیقات الهی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی


