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دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت 

يک ملت است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:

رونمایی از سامانه 
تولیدی مرکز آپای 

دانشگاه به عنوان سامانه 
برگزیده کشوری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلی خبر داد:

انتخاب موزه تاریخ 
علوم  اردبیل به عنوان 
موزه برگزیده کشور

در سال ۱۳۹۷

معاون آموزشی و تحصيالت 
تکميلی دانشگاه محقق اردبيلی 

مطرح کرد:

  باالترین حمایت از 
پایان نامه ها را در شمال 

غرب کشور داریم

توسط عضو هيات علمی دانشگاه 
محقق اردبيلی و همکاران

انجام شد:
ساخت لبه برشکاری 

فوق سخت با 
کامپوزیت هیبریدی 

سرامیکی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 

تأکید کرد: 
ضرورت ترویج و یادگیری 
سبک زندگی اسالمی در میان 

دانشجویان

دبير شورای کارمندان دانشگاه 

محقق اردبيلی خبر داد:

انتخاب دو عضو شورای 
کارمندان دانشگاه در ارکان 

شورای صنفی کارمندان 
دانشگاه های دولتی سراسر کشور

همین صفحه

صفحه4

صفحه10

صفحه2
صفحه3

صفحه6

صفحه6

همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم 
ورزشی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

از  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
آمادگی این دانشگاه برای تعامل علمی 

با دانشگاه های روسیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست با رئیس 
نمایندگی وزارت امور خارجه در استان 
بین الملل  روابط  اینکه  بابیان  اردبیل 
سال های  طی  محقق اردبیلی  دانشگاه 
اخیر فعال شده است، گفت: در حال 
حاضر نیز فعالیت های علمی مشترک، 
استفاده  و  مطالعاتی   فرصت های 
اعضای  توسط  علمی  امکانات  از 
دانشگاه  دانشجویان  و  علمی  هیات 
محقق اردبیلی و دانشگاه های خارجی 

انجام می شود.
وی بابیان اینکه فعالیت های علمی 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی طی 
سال گذشته 150 درصد افزایش داشته 
با  ما  فعالیت های  افزود: عمده  است، 
کشورهایی نظیر ژاپن، هند، آمریکا و 

کشورهای اروپایی می باشد.
دانشگاه  کرد:  تأکید  حبیبی 
روابط  است  عالقه مند  محقق اردبیلی 
بین المللی خود را با کشورهای منطقه 
و سایر کشورهای خارجی گسترش 

دهد.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
همچنین آمادگی این دانشگاه را برای 
همکاری همه جانبه با نمایندگی امور 

خارجه در استان اردبیل اعالم کرد.
نمایندگی  رئیس  ژرفی  رحیم 
وزارت امور خارجه در استان اردبیل 

دارای  اردبیل  استان  اینکه  بابیان 
توانمندی های مطلوب است، گفت: ما 
در نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان آمادگی داریم تا ارتباط دانشگاه 
محقق اردبیلی را با دانشگاه های منطقه 
به ویژه دانشگاه های روسیه برقرار کنیم.

وی بابیان اینکه دانشگاه های روسیه 
جزو دانشگاه های سرآمد و معتبر منطقه 
هستند، افزود: تالش ما در این حوزه 
بیشتر در زمینه علمی و فعالیت های 

دانشگاهی خواهد بود.
باز  ما  دست  کرد:  تصریح  ژرفی 

است تا ارتباط دانشگاه محقق اردبیلی 
را با دانشگاه های روسیه در رشته های 

غیرپزشکی برقرار کنیم.
امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
گفت:  اردبیل  استان  در  خارجه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  می رود  انتظار 
عالقه مندی و نیازهای خود را احصا 
کرده و دانشگاه خارجی مدنظر خود را 
انتخاب و به ما معرفی کند تا مقدمات 
ایجاد ارتباط میان دو دانشگاه را فراهم 

کنیم.
حاضر  حال  در  اینکه  بابیان  وی 

نشست 20 دانشگاه برتر کشورهای ایران 
برگزار  در رشته های مختلف  و روسیه 
می شود، تأکید کرد: دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز به عنوان دانشگاه وزین و معتبر قابلیت 

ورود به این جمع را دارد.
رئیس  ابراهیم  آل  محمدتقی  دکتر 
گروه همکاری های علمی و بین المللی 
اینکه  بابیان  نیز  محقق اردبیلی  دانشگاه 
اروپا در  اتحادیه  با  بیشترین فعالیت ما 
سال جاری در حال اجرا است، گفت: 
هم اکنون اعزام دانشجو و استاد با هزینه 

اتحادیه اروپا در حال اجرا است.

آمادگی دانشگاه برای تعامل علمی با دانشگاه های روسیه
رئيس دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد: رئيس دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:

رونمایی از سامانه تولیدی 
مرکز آپای دانشگاه به عنوان 

سامانه برگزیده کشوری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از رونمایی سامانه تولیدی 
مرکز آپای این دانشگاه به عنوان سامانه برگزیده کشوری خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
از رونمایی سامانه تولیدی مرکز آپای دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان سامانه برگزیده کشوری با حضور وزیر ارتباطات 
روز  مناسبت  به  گفت:  و  داد  خبر  اطالعات  فناوری  و 
جهانی ارتباطات که امسال با شعار رونق تولید و گسترش 
خدمات دیجیتال نام گذاری شده است، دکتر آذری جهرمی 
از نمایشگاه دستاوردهای حوزه فناوری اطالعات کشور 
بازدید و از چهار طرح مهم ارتباطی ازجمله سامانه تولیدی 
آزمایشگاه آپای دانشگاه محقق اردبیلی به نام سینا رونمایی 

کرد.
وی در تشریح سامانه سینا، افزود: این سامانه اولین 
ارزیابی و کشف خودکار  سامانه بومی کشور در حوزه 
آسیب پذیری های فضای وب است. همچنین این سامانه با 
رصد دائمی فضای وب کشور نسبت به کشف و گزارش 

آسیب پذیری های موجود اقدام می کند.
خزشگر  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  حبیبی 
را  کشور  وب سایت  هزار   ۳00 از  بیش  فوق  سامانه 
مرکز  در  استقرار  با  سامانه  این  است،  کرده  شناسایی 
کشور«  وب  فضای  مانیتورینگ  و  نظارت  ماهر»مرکز 

عمل می کند.
کرد:  خاطرنشان  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
به ۳5  مربوط  سامانه  بین حدود 100  از  سینا  سامانه 
مرکز آپا، به عنوان یکی از شش سامانه برگزیده مراکز 
آپای کشور ذیل طرح های چهارگانه به این نمایشگاه 

دعوت شده بود.

با حضور پژوهشگران ملی و بین المللی؛
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 بستر الزم برای فعالیت 
انجمن های علمی در دانشگاه 

فراهم است
 رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: بستر الزم برای 
فعالیت انجمن های علمی در دانشگاه محقق اردبیلی 

فراهم است.
دکتر عزیز  دانشگاه،  روابط عمومی  به گزارش   
دانشگاه  حرکت  جشنواره  دوازدهمین  در  حبیبی 
نسل  دانشگاه  ویژگی های  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
چهارم  نسل  در  گفت:  جامعه محور(،  چهار)دانشگاه 
دانشگاه ها که جامعه محور هستند همه تصمیم گیری های 
کاهش  و  اشتغال زایی  بحث های صنعتی،  در  جامعه 

آسیب ها از دانشگاه جهت می گیرد.
وی بابیان اینکه در دانشگاه جامعه محور فعالیت های 
دانشجویان محصور در دیوار داخلی دانشگاه نیست، 
افزود: در این نوع دانشگاه ها که دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشجویان  است،  داده  قرار  خود  الگوی  را  آن  نیز 
عالوه بر داشتن شور و نشاط علمی در دانشگاه ها، باید 

اثرگذاری الزم را در جامعه داشته باشند.

دانشگاه  در  ما  سیاست  اینکه  بابیان  حبیبی 
فعالیت های  کیفی  و  کمی  افزایش  محقق اردبیلی 
کرد:  امیدواری  اظهار  است،  علمی  انجمن های 
فعالیت های دانشجویان در مسائل علمی، فناورانه و 

توسعه اجتماعی افزایش یابد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه بستر الزم 
برای رشد و شکوفایی انجمن های علمی دانشجویان در 
دانشگاه فراهم است، تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه 
دانشجویی  جشنواره های  در  تاکنون  محقق اردبیلی 
جایگاه های خوبی کسب کرده اند  که امید می رود با 
تداوم فعالیت ها در سطح دانشگاهی و ملی نقش آفرینی 

کنند.
شفیع شفیعی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی 
برای  الزم  بستر  اینکه  بابیان  نیز  اردبیل  استانداری 
فعالیت های اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی فراهم 
است، گفت: خوشبختانه به همت مسئوالن دانشگاه 
طی چند سال اخیر فضایی فراهم شده تا دانشجویانی با 

مهارت اجتماعی باال تقدیم جامعه کنیم.
اجتماعی  و  شهودی  مهارت  اینکه  بابیان  وی 
دانشجویان در انجمن های علمی شکل می گیرد، افزود: 
دانشجویان فعال در انجمن های علمی معموالً بعد از 
اتمام دوران دانشگاه وارد سازمان های مردم نهاد شده و 

فعالیت های اجتماعی انجام می دهند.
اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر  شرری  معراج  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز فعاالن انجمن های علمی را 
جزو موفق ترین دانشجویان معرفی کرد و گفت: در 
حوزه انجمن های علمی هم افزایی شخصیتی ملموس 

است.
وی بابیان اینکه انجمن هایی موفق هستند که رئیس 
و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و مشاور و دبیر 
همراه دارند، افزود: امروز انجمن های علمی دانشگاه 

نماد تحرک، پویایی، انرژی و تالش هستند.
گفتنی است اجرای شعر به زبان انگلیسی، ترکی، 
عربی و فارسی، پرفورمنس، موسیقی، مسابقه، بازدید 
و  شیمی  گروه های  اجرای  باستان شناسی،  سایت  از 
تربیت بدنی، برنامه لیدر قطب نما و تجلیل از مدیرکل 
و  اساتید  استانداری،  فرهنگی  و  اجتماعی  امور 
دانشجویان مقام آورنده دانشگاهی و کشوری و غیره 

از دیگر بخش های این جشنواره بود.

با حضور پژوهشگران ملی و بين المللی؛

و  ملی  پژوهشگران  حضور  با 
بین المللی در دانشگاه محقق اردبیلی، 
سومین  و  بین المللی  همایش  اولین 
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم 

ورزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سید عبدالحمید احمدی معاون 
همگانی  ورزش  توسعه  و  فرهنگی 
وزارت ورزش و جوانان در مراسم آغاز 
این همایش در دانشگاه محقق اردبیلی 
در  اردبیل  استان  ورزشکاران  گفت: 
برای کشور  افتخارات زیادی  ورزش 

کسب کرده اند.
دانشگاه  اهتمام  اینکه  بابیان  وی 
ساالنه  برگزاری  در  محقق اردبیلی 
ابراز  دارد،  تقدیر  جای  همایش  این 
این  خروجی های  کرد:  امیدواری 
عملی  و  علمی  راهکارهای  همایش 
در  مردم  مشارکت  و  حضور  برای 

ورزش باشد.
ورزش  اینکه  بابیان  احمدی 
مردم  زندگی  در  بااهمیتی  موضوع 
است، تصریح کرد: ورزش و نهادینه 
کردن آن برای اقشار مختلف مردم حائز 
اهمیت است و برای گسترش ورزش 
در جامعه باید همه دستگاه های متولی 

تعامل و همفکری داشته باشند.
و  فرهنگی  معاون 
توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان 
ادامه داد: زندگی امروزی 
پیشرفت های  سبب  به 
موجب  تکنولوژی 
کم تحرکی در مردم شده 
نیازمند  بنابراین  است 
ارتقای  و  دانش افزایی 
ورزش  در  مردم  دانش 

هستیم.
مهندس بهروز ندایی 
امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری  اجتماعی  و 
امر  گفت:  اردبیل 
پژوهش هنوز در جامعه 
ما نهادینه نشده است که 
این مقوله دارای دو دلیل 
است که اولی عدم ورود 
پژوهش  به  دانشگاه ها 

دستگاه های  آشنایی  عدم  دیگری  و 
اجرایی با مقوله پژوهش است.

بودجه  وی اضافه کرد: ۳ درصد 
برای هزینه در حوزه پژوهش پیش بینی 
می شود اما به دلیل عدم آشنایی مدیران 
بودجه  این  گاهی  پژوهش  حوزه  با 

جذب نمی شود.
اردبیل  استان  کرد:  اظهار  ندایی 
قهرمانان خوبی در رشته های ورزشی 
به خصوص در رشته های انفرادی دارد.

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
ورزش  امروز،  گفت:  محقق اردبیلی 

و  است  قدرت  مؤلفه های  از  یکی 
بین المللی  و  عمومی  دیپلماسی  در 

نقش آفرینی می کند.
و  کشور  اینکه  بابیان  وی 
ورزشی  رشته های  در  اردبیل  استان 
ظرفیت های متعددی دارد، افزود: اگر 
برنامه های ورزشی با علم و پژوهش 
گره بخورد، می تواند پتانسیل های پیدا 
بیش ازپیش  را  اردبیل  استان  پنهان  و 

بشناساند.
حبیبی با اشاره به اینکه رشته های 
علوم ورزشی در دانشگاه محقق اردبیلی 
جایگاه خود را پیدا کرده است، ادامه 
داد: فارغ التحصیالن دکتری رشته های 

محقق  دانشگاه  در  ورزشی  علوم 
اردبیلی، امروز در دانشگاه های کشور 
مشغول  علمی  هیات  عضو  به عنوان 
هستند  آموزش  و  پژوهش  تدریس، 
مطرح  چهره های  این  بر  عالوه  و 
ورزشی  رشته های  بنام  قهرمانان  و 
زاده،  فرضی  انوشیروانی،  همچون 
دانشگاه  در  غیره  و  حسینی  علی 

محقق اردبیلی جذب شده اند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
اظهار کرد: در سال های آتی امکانات 
دانشگاه  ورزشی  سخت افزارهای  و 

محقق اردبیلی گسترش خواهد یافت 
که این کار نیازمند حمایت مسئوالن 
است و جا دارد از حمایت های استاندار 
اردبیل که سال گذشته ۷5 میلیارد ریال 

به دانشگاه کمک کردند، تشکر کنیم.
حبیبی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
نفر   ۳0 حدود  پذیرش  با   5۷ سال 
کشاورزی  دانشکده  به عنوان  دانشجو 
با  اما  به کار کرد  تبریز آغاز  دانشگاه 
استان شدن اردبیل، تبدیل به دانشگاه 
نفر  هزار   11 حدود  امروز  و  شد 
دانشجو و حدود ۴00 نفر عضو هیات 
آموزش،  مشغول  دانشگاه  در  علمی 

پژوهش و کارهای علمی هستند.

دبیر  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
و  بین المللی  همایش  اولین  اجرایی 
سومین همایش ملی تازه های پژوهش 
دنبال  به  گفت:  ورزشی  علوم  در 
دوره  دومین  و  اولین  موفق  اجرای 
سال  اردیبهشت  در  ملی،  همایش 
را  همایش  شدن  بین المللی  گذشته 
تقاضا کردیم که پس از طی مراحل، 

با این درخواست موافقت شد.
وی اضافه کرد: با انتشار فراخوانی، 
از ۳0 دی ماه سال ۹۷ تا ۳0 فروردین 
سال ۹۸ حدود ۴۶2 مقاله به دبیرخانه 

همایش ارسال شد و حدود ۳00 مقاله 
از  نفر   5 و  گرفت  قرار  پذیرش  مورد 
اساتید دانشگاه های ترکیه در این همایش 

حضور دارند.
معاون  بضاعت پور  ابوالفضل  دکتر 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
در مراسم اختتامیه این همایش گفت: به 
بیشتر همایش های  دلیل شرایط جوی، 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی در نیمه اول 

سال برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه تا مهرماه سال 
دانشگاه  در  علمی  همایش   ۷ جاری 
اضافه  می شود،  برگزار  محقق اردبیلی 
کرد: از این تعداد 5 همایش به صورت 
بین المللی و 2 همایش هم به صورت ملی 

برگزار خواهد شد.
اهداف  به  اشاره  با  پور  بضاعت 
کرد:  تصریح  علمی  همایش های 
دانشجویان در این همایش ها با یافته های 
جدید علمی در رشته های مرتبط آشنا 
ارتباط  یکدیگر  با  نیز  محققان  و  شده 

برقرار می کنند.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
دانشگاه  این  اینکه  بابیان  محقق اردبیلی 
از برگزاری همایش های علمی حمایت 
در  همایش ها  این  کرد:  اضافه  می کند، 
رتبه بندی های علمی دانشگاه تأثیر مثبتی 

دارد.
دکتر امیرعلی جعفر 
اولین  اجرایی  دبیر  نژاد 
و  بین المللی  همایش 
ملی  همایش  سومین 
در  پژوهش  تازه های 
گفت:  ورزشی  علوم 
پیش  ماه   ۹ حدود 
این  برگزاری  مقدمات 
همایش آغاز شد و پس 
دریافت  مراحل  طی  از 
همایش  اولین  مجوز، 
سومین  و  بین المللی 
تازه های  ملی  همایش 
علوم  در  پژوهش 

ورزشی میزبانی کردیم.
کرد:  اضافه  وی 
به  مقاله   ۴۶2 حدود 
دبیرخانه همایش ارسال 
شده بود که حدود ۳00 
مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و 5 نفر از 
اساتید دانشگاه های ترکیه در این همایش 
حضور داشته و دو نفر از آن ها سخنرانان 

کلیدی بودند.
جعفر نژاد اضافه کرد: این همایش ها 
سبب می شود که دانشجویان به خصوص 
با  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
همایش های  در  بین المللی  محیط های 

علمی آشنا شوند.
یادآور می شود که در پایان این مراسم 
اهدای  با  سخنرانان  و  برتر  مقاالت  از 

هدایایی تقدیر شد.

همایش بین المللی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد



3نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردیبهشت ماه 1398- سال هفدهم- شماره 113

و  طراحی  هسته  پژوهشگران 
کامپوزیت  نانو  محصوالت  ساخت 
مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی موفق به ساخت 
لبه برشکاری فوق سخت با کامپوزیت 

هیبریدی سرامیکی شدند.
عضو  اصل  شاهدی  مهدی  دکتر 
مکانیک  مهندسی  گروه  علمی  هیات 
با  گفتگو  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
این  اعالم  با  دانشگاه  عمومی  روابط 
خبر افزود: پژوهشگران هسته طراحی 
نانو کامپوزیت  و ساخت محصوالت 
اکسیدی  غیر  سرامیک  سه  تلفیق  با 
)بوریدی-کاربیدی-نیتریدی(، موفق به 
ساخت چند لبه برشکاری کامپوزیتی 
با سختی بسیار باال )۳5 گیگا پاسکال( 
شدند که آزمون های اولیه را نیز به خوبی 

پشت سر گذاشته است. 
بررسی های  اینکه  بابیان  وی 
لبه های  که  داد  نشان  ریزساختاری 
کامپوزیتی صد درصد چگال تولیدشده 
ماده  سه  بر  افزون  کرد:  اضافه  است، 
بیانگر  فازی  آنالیز  اولیه،  سرامیکی 
تشکیل ترکیبات بین  فلزی در ساختار 
باالیی  سختی  خود  که  بود  نمونه ها 

دارند.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
هم اکنون  افزود:  محقق اردبیلی 
پژوهشگران هسته طراحی و ساخت 
نانو کامپوزیت مستقر در  محصوالت 
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی در حال انجام آزمون های 
آیی  کار  دقیق  تحلیل  برای  تکمیلی 

لبه های برشکاری کامپوزیتی ساخته شده 
خود  ایده  تجاری سازی  رویکرد  با 

هستند.
شاهدی اصل با اشاره به اینکه امروزه 
جدایی ناپذیر  بخش  برش  ابزار های 
برای  که  هستند  ماشین کاری  صنایع 
اهداف گوناگون به کار می روند، تشریح 
کرد: لبه های برش که در زبان عامیانه 
اهمیت  معروف اند،  برش  الماس  به 
کاربردی دوچندان دارند. به گفته این 
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اردبیلی، لبه های برش کنونی اغلب از 

جنس فوالدهای ابزار هستند که برای 
از  الیه ای  با  سطح،  سختی  افزایش 
مواد سرامیکی سخت )همچون نیترید 
تیتانیم( پوشش داده می شوند. بااین حال، 
فرآیند  در  ابزار  شدن  گرم  پی  در 
ماشین کاری و نیز تفاوت های ساختاری 
میان سطح و زیرالیه، عمر مفید لبه های 
برش، بسیار پایین است به گونه ای که در 
زمره مواد مصرفی صنایع ماشین کاری به 
شمار می روند و هزینه باالیی را به این 

بنگاه ها تحمیل می کنند.
بر  شدن  چیره  برای  گفت:  وی 

فوالدی،  برش  ابزارهای  کاستی های 
افزون بر تالش هایی که برای پوشش 
دیگری  انواع  به تازگی  می شود،   دهی 
از ابزارهای برش بر پایه مواد طبیعی یا 
مصنوعی بسیار سخت توسعه یافته اند. 
این ابزارها که به ابزارهای فوق سخت 
سرامیکی  مواد  جنس  از  معروف اند، 
ساخته می شوند که از آن جمله می توان 
تنگستن،  کاربید  پایه  بر  ابزارهایی  به 

نیترید بور و الماس اشاره کرد.
دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی ادامه داد: با توجه به مواد 
ساخت  فرآیندهای  و  به کاررفته  اولیه 
پیچیده و پرهزینه، ابزارهای فوق سخت 
بسیار گران هستند و تنها در کاربرهای 
سال های  در  که  می روند  به  کار  ویژه 
کارگیری  به  برای  اخیر، کوشش هایی 
مواد یا فرآیندهای نوین برای ساخت 
ابزارهای فوق سخت با هزینه تمام شده 
به  منجر  که  است  گرفته  انجام  کمتر 
توسعه ابزارهای برش کامپوزیتی شده 

است.
شاهدی اصل ادامه داد: این هسته به 
سرپرستی بنده و با همکاری دکتر زهره 
انرژی،  و  مواد  پژوهشگاه  از  احمدی 
دانشگاه  از  حمیدزاده  زهرا  مهندس 
دانشگاه  از  نایبی  بهزاد  دکتر  تبریز، 
صنعتی امیرکبیر و مهندس محمد دشتی 
از دانشگاه صنعتی سهند فعالیت خود 
را در زمینه پژوهش و توسعه مواد و 
محصوالت کامپوزیتی با بهره گیری از 
از حدود یک سال پیش  نانو  فناوری 

آغاز کرده است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلی:

آموزش های مهارتی و 
غیررسمی باید بهبود و 

تقویت شود

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آموزش های 
مهارتی و غیررسمی در بین جوانان و دانشجویان باید 

بهبود و تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی اولین جلسه مشترک دانشگاه محقق اردبیلی با 
نهادها و ارگان های درگیر با مسئله مهارت بابیان این 
مطلب افزود: مهارت آموزی سبب می شود که جوانان 

بتوانند به مقوله خوداشتغالی وارد شوند.
وی بابیان اینکه بهبود آموزش های مهارتی نیازمند 
هم افزایی و همگرایی نهادهای مرتبط با این حوزه 
است، اظهار کرد: دانشگاه محقق اردبیلی آماده همکاری 
با تمام نهادهای مرتبط اعم از سازمان فنی و حرفه ای و 
نهادهای مشابه برای افزایش مهارت آموزی در جامعه 

مخاطب دانشگاه است.
به  اشاره  با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
فعالیت های مجموعه آموزش های آزاد دانشگاه اضافه 
کرد: با تدوین سند آموزش های مهارتی استان می توان 

بیش ازپیش در این مثمر ثمر واقع شد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود آماده همکاری با ارگان ها 

و نهادهای مرتبط با مسئله مهارت است.
دکتر ترحم مصری اضافه کرد: این کار در راستای 
شورای توسعه آموزش های مهارتی و اشتغال پذیری 

دانشگاه انجام می شود.

کسب مدال طالی مسابقات 
جهانی کونگ فو ارمنستان 
توسط دانشجوی دانشگاه 

محقق اردبیلی

دانشگاه  فوق برنامه  و  تربیت بدنی  مدیر 
مسابقات  طالی  مدال  کسب  از  محقق اردبیلی 
جهانی کونگ فو ارمنستان توسط دانشجوی دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر غالمرضا 
جهانی  مسابقات  طالی  مدال  کسب  از  احمدزاده 
کونگ فو ارمنستان توسط محسن ناصری دانشجوی 
بیوسیستم  مکانیک  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع 
ناصری  گفت:  و  داد  خبر  محقق اردبیلی  دانشگاه 
به عنوان عضو تیم ملی کونگ فو جمهوری اسالمی 
ایران در مسابقات جهانی ارمنستان حضور یافته بود 
که موفق به کسب مقام اول این دوره از مسابقات شد.

توسط عضو هيات علمی دانشگاه محقق اردبيلی و همکاران انجام شد:

ساخت لبه برشکاری فوق سخت با کامپوزیت هیبریدی سرامیکی

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
بهترین  رمضان  اینکه  بابیان  اردبیل 
قرآنی  برنامه های  برای  فرصت 
است خواستار تبدیل بیانیه گام دوم 
انقالب در دانشگاه ها به یک گفتمان 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
هماهنگی  شورای  جلسه  در  حسنی 
فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان 
اردبیل بابیان اینکه ماه مبارک رمضان 
بهترین فرصت برای برنامه های قرآنی 
برنامه های  اجرای  اخیراً  است، گفت: 
قرآنی بر عهده نهاد رهبری گذاشته شده 

است.
هیات  تشکیل  اینکه  بابیان  وی 
های قرآنی و مذهبی در میان اساتید 
قرار گیرد،  دانشکده ها در دستور کار 
افزود: نباید اجازه دهیم فاصله ای میان 

اساتید رخ دهد.
کرسی های  افزایش  به  حسنی 
آزاداندیشی در دانشکده ها تأکید کرد 

و گفت: امید می رود گام دوم انقالب 
تبدیل  به یک گفتمان  دانشگاه ها  در 

شود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  رهبری 
بابیان اینکه در ماه مبارک رمضان از 
در  حضور  برای  زن  و  مرد  مبلغان 
خوابگاه های دانشجویی دعوت شده 
باید فضای دانشگاه ها  افزود:  است، 
نیز تلطیف کرده و زمینه ازدواج  را 

فراهم  را  دانشجویان  برای  آسان 
کنیم.

برای  دانشگاه ها  اینکه  بابیان  وی 
امام  ارتحال  سالروز  بزرگداشت 
باشند،  داشته  ویژه  برنامه  خمینی)ره( 
می رود  انتظار  همچنین  کرد:  تصریح 
حضور دانشگاهیان در مراسم جزخوانی 
قرآن در مصلی اردبیل به صورت پیوسته 

و منظم باشد.
حسنی با اشاره به تشکیل اتاق فکر 

محقق  دانشگاه  در  عفاف  و  حجاب 
اردبیلی، گفت: دانشجویان باید آداب 
داخل دانشگاه را رعایت کنند. در همین 
راستا توجه به حجاب و عفاف نباید 
صرفاً برخورد حراستی باشد و ما در 
این زمینه برگزاری نمایشگاه، تجلیل 
بسته های  ارائه  برتر،  پوشش های  از 
تشویقی علمی، فرهنگی و دانشجویی 
به دانشجویان باحجاب را در دستور کار 

قرار داده ایم.
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
به حضور  اشاره  با  نیز  محقق اردبیلی 
قاری مصری در ایام ماه مبارک رمضان 
خواستار  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  در 
مشارکت حداکثری همه دانشگاه های 

استان در این برنامه شد.
تشکیل  خواستار  همچنین  وی 
علمی  انجمن های  مجمع  رسمی 

دانشگاه های استان شد.
نمایندگان  ادامه  در  است  گفتنی 
ارائه  به  نیز  استان  دانشگاه های  سایر 

نظرات خود پرداختند.

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

رمضان بهترین فرصت برای برنامه های قرآنی است 
بیانیه گام دوم انقالب در دانشگاه ها به یک گفتمان تبدیل شود
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عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس؛

 آموزش باید به زندگی 
حرفه ای ما تبدیل شود

مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
گفت: آموزش یک مسئله و مقوله اساسی است 
تبدیل  ما  حرفه ای  زندگی  از  جزئی  به  باید  که 

شود.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزشی  کارگاه  در  مهرمحمدی  محمود 
کفایت های آموزشی و آموزش پژوهی دانشگاه 
کار  ما  افزود:  مطلب  این  بابیان  محقق اردبیلی 
آموزشی انجام می دهیم اما اهتمام درباره آموزش 
و ارتقای کیفیت در اساتید نهادینه شود که این 

کار حرکت مبارکی است.
وی بابیان اینکه آموزش و تدریس به حیات 
ادامه داد: در  علمی و آموزشی ما تبدیل شود، 
کیفیت  ارتقای  و  آموزش  کشور،  دانشگاه های 

آموزشی باید به دغدغه نهادیه شده بدل شود.
نوآوری های  اینکه  به  اشاره  با  مهرمحمدی 
سینه  در  نباید  دانشگاه ها،  در  آموزشی 
و  خالقیت ها  باید  افزود:  شود،  حبس  اساتید 
نوآوری های ایجادشده توسط اساتید به اشتراک 

گذاشته شود.

مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
کیفیت  اعتالی  فکر  به  باید  اینکه  به  اشاره  با 
هیچ  متأسفانه  داد:  ادامه  باشیم،  عالی  آموزش 
هدف، استراتژی، تحرک و فعالیت سازمان یافته 
باهدف  آموزشگری  و  آموزش  شأن  با  متناسب 

ارتقای کیفیت به چشم نمی خورد.
سکوت  و  رکود  نوعی  کرد:  اضافه  وی 
در  آموزشی  کیفیت  ارتقای  عرصه  در  معنی دار 
حاکم  خرد  آموزشگری  عمل  تا  کالن  سطوح 

است.
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: مدرک های اعطایی 
از طرف دانشگاه های کشور در تمامی کشورها 
مورد پذیرش قرار می گیرد و این نشان می دهد 
که کشورهای دیگر سطح آموزش کشور را قبول 

دارند.
استاد  رابطه  کرد:  اضافه  ترحم مصری  دکتر 
یا سود  پلیسی  رابطه  یک  کشور  در  دانشجو  و 
استاد،  و  دانشجو  بین  ارتباط  بلکه  نیست  ده 
ارتباط اجتماعی، دوطرفه و پرسشگری است و 

با توسعه از پرسشگری عبور می کنند.
ارتقای  راستای  در  باید  کرد:  اضافه  وی 
همین  به  کنیم  برنامه ریزی  آموزشی  کیفیت 
دلیل ما برنامه های مختلفی در این زمینه تدوین 
کرده ایم که به مرور و در طول سال اجرا می کنیم.
از  بابالن  زاهد  عادل  دکتر  جلسه  این  در 
به  محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
معرفی دکتر محمود مهرمحمدی پرداخت و در 
آخر اعضای هیات علمی دانشگاه به ارائه نقطه 

نظرات خود پرداختند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از انتخاب موزه تاریخ علوم 
 اردبیل به عنوان موزه برگزیده کشور برای 
چهارمین سال متوالی در سال 1۳۹۷ خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور از انتخاب 
موزه تاریخ علوم  اردبیل به عنوان موزه 
سال  چهارمین  برای  کشور  برگزیده 
متوالی در سال 1۳۹۷ خبر داد و گفت: 
انتخاب موزه برتر کشور در چهار گروه 
موزه های خصوصی و موزه های دولتی 
بزرگ، متوسط و کوچک و شاخص هایی 
شامل آموزش، بازدید از موزه، معرفی، 
نگهداری و حفاظت، پژوهش، توسعه 
مدیریت، خالقیت و نوآوری، گردآوری، 
تالش برای بقا، شعار روز جهانی موزه، 
کودک و نوجوان، اعمال استانداردهای 
فنی و توسعه فیزیکی و مناسب سازی 

برای معلوالن انجام می شود.
 وی خاطرنشان کرد: در آئین ویژه 
روز جهانی موزه سال جاری که با شعار 
کانون های  جایگاه  در  موزه ها  جهانی 
دکتر  حضور  با  سنت  آینده  فرهنگی 

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
از  حمایت  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
انجمن های علمی در راستای تقویت 
روحیه فعالیت و تحرک در دانشجویان 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر  دانشگاه، 
دانشجویی  علمی  ملی  همایش  در 
دانشگاه  در  روان  مشاوره و سالمت 
محقق اردبیلی با اشاره به فعالیت های 
انجمن های علمی دانشگاه، گفت: در 
راستای نیل به اهداف عالی انجمن ها 
تحرک  و  فعالیت  روحیه  تقویت  و 
انجمن ها  فعالیت  از  دانشجویان،  در 

حمایت می کنیم.
موفقیت های  به  اشاره  با  وی 
محقق  دانشگاه  علمی  انجمن های 
علمی  انجمن های  افزود:  اردبیلی، 
دانشگاه جزو انجمن های فعال هستند 
و موفقیت های چشمگیری در سطح 

منطقه و ملی کسب کرده اند.
رئیس  نریمانی  محمد  دکتر 
تربیتی و روانشناسی  دانشکده علوم 
اینکه  بابیان  محقق اردبیلی  دانشگاه 
موضوع  همایش  این  موضوع 
گفت:  است،  جامعه  امروز  موردنیاز 
و  ملی  همایش  چندین  امسال 
برگزار  دانشکده  توسط  بین المللی 

خواهد شد.
فعالیت های  اینکه  بابیان  وی 
بخشی  هویت  در  علمی  انجمن های 
به دانشجویان اثرگذار است، افزود: در 
به حمایت های  توجه  با  راستا  همین 

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  و 
صنایع دستی و گردشگری کشور، مدیر 
منطقه ای یونسکو در ایران و جمعی از 
مدیران و موزه داران کشور در فرهنگستان 
هنر جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، 
از موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
سه  در  کشور  برگزیده  موزه  به عنوان 
شاخص»توسعه مدیریت«، »گردآوری« 

رئیس و معاون فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه از برنامه های علمی و فرهنگی، 
در  علمی  انجمن های  می رود  انتظار 
و  کارگاه ها  ها،  نشست  برگزاری 
همایش های علمی و آموزشی پیشگام 
باشند و نباید برای خودشان محدودیت 

ایجاد کنند.
پنج  فعالیت  به  اشاره  با  نریمانی 
دانشکده  در  علمی توانمند  انجمن 
تصریح  روانشناسی،  و  تربیتی  علوم 
برگزاری  در  علمی  انجمن هایی  کرد: 
برنامه هایی که موجب رشد دانشجویان 

می شود، کوشا باشند.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
بهترین و بزرگ ترین وظیفه دانشجویان 
تحصیلی  رشته  به  داشتن  تسلط  را 
امیدواری  اظهار  و  دانست  خودشان 
کرد: جایگاه رشته مشاوره در جامعه به 

و »معرفی« و در شش شاخص به عنوان 
بخش  در  کشور  تقدیر  شایسته  موزه 
موزه های دولتی کوچک در سال 1۳۹۷ 

تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به فرآیند انتخاب 
این  کرد:  تصریح  کشور،  برتر  موزه 
موزه های  عملکرد  اساس  بر  انتخاب 
تخصصی  مستندات  بررسی  و  کشور 

جایگاه مناسب و مطلوب خود برسد.
دکتر علی قره داغی عضو هیات 
اینکه  بابیان  نیز  تبریز  دانشگاه  علمی 
که  است  رشته ای  مشاوره  رشته 
زندگی  راستای  در  آن  از  می توانیم 
شخصی و شغلی و در آینده در فرزند 
گفت:  کنیم،  استفاده  غیره  و  پروری 
هم  از  جدای  روانشناسی  و  مشاوره 
نیستند و ارتباط نزدیک و همگامی با 

جامعه دارند.
سازی  برند  به ضرورت  وی 
رشته های مشاوره و روانشناسی تأکید 
رشته  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد 
است؛  پرطرفداری  رشته  مشاوره 
چراکه متصل به بازار و بی نیاز از دولت 

فعالیت می کند.
نسبت  اینکه  بابیان  داغی  قره 
سالمت روان و مشاوره مانند نسبت 
مادر و فرزند است، اظهار امیدواری 

در چهارچوب آئین نامه کمیته بین المللی 
شاخص  دوازده  در  )ایکوم(،  موزه ها 
متشکل  داوران  با رأی هیات  ذکرشده 
از 5۷ نفر از متخصصان و برجستگان 
موزه به صورت کامالً محرمانه انجام شده 
و موزه هایی که در هر شاخص بیشترین 
نموده اند  کسب  را  داوران  هیات  رأی 

اعالم می شود.
این  اینکه  بابیان  پور  بضاعت 
فعالیت  سال  چهار  مدت  در  موزه 
خود موفق به کسب پنج رتبه برتر در 
ادامه داد: موزه  سطح ملی شده است، 
تاریخ علوم دانشگاه در سال 1۳۹۴ در 
»خالقیت  شاخصه های»گردآوری«، 
و  نوجوان«  و  »کودک  نوآوری«،  و 
 1۳۹5 سال  در  مدیریت«،  »توسعه 
و  مدیریت«  شاخصه های»توسعه  در 
سال 1۳۹۶  در  و  جهانی«  روز  »شعار 
موزه«،  جهانی  شاخصه های»روز  در 
و  »گردآوری«  نوآوری«،  و  »خالقیت 
»بازدید از موزه« به عنوان موزه برتر کشور 
معرفی شده بود. همچنین این موزه در 
سال 1۳۹۴ برنده هفدهمین جایزه ترویج 
علم جمهوری اسالمی ایران شده است.

کرد: خدمات خودمان را حرفه ای تر 
پیش  جامعه  نیازهای  راستای  در  و 

ببریم.
استاد  کیانی  احمدرضا  دکتر 
مشاور انجمن علمی مشاوره دانشگاه 
اهمیت  به  اشاره  با  نیز  محقق اردبیلی 
مشاوره، گفت: تمام تالش بشر برای 
کردن  کمتر  و  راحت  دنیای  داشتن 
دردهای مردم و بیشتر کردن لذت های 

زندگی است.
وی بابیان اینکه در رشته مشاوره با 
رشد و کمال انسانی ارتباط وجود دارد، 
افزود: رسالت ما انسان ها این است که 

به دیگران کمک کنیم.
دکتر معراج شرری مدیر فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
رشته هایی  جزو  مشاوره  اینکه  بابیان 
است که بعد از فارغ التحصیلی به درد 
فضای  در  گفت:  می خورد،  جامعه 
انرژی  و  و شادی  امید  کاشتن  امروز 
در میان مردم بزرگ ترین وظیفه انسانی 

است.
دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
علمی  هیات  عضو  مدبر  سیف اهلل 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با اشاره به 
معنای مشاوره و ذکر و اهمیت آن در 
آیات و احادیث، در خصوص اهمیت 
موضوع  به  اکرم)ص(  پیامبر  دادن 
ارکان  تمامی  در  مشورت  و  مشاوره 
اجتماعی  امورات  در  به ویژه  زندگی 
و حکومتی و اهمیت سالمت روان و 
تأکید مکرر آن در اسالم مطالبی ارائه 

کرد.  

انتخاب موزه تاریخ علوم  اردبیل به عنوان موزه برگزیده کشور در سال ۱۳۹۷

معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه محقق اردبيلی در همايش ملی علمی دانشجويی مشاوره و سالمت روان خبر داد: 

حمایت از انجمن های علمی در راستای تقویت روحیه فعالیت و تحرک در دانشجویان
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رئيس دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی
دانشگاه محقق اردبيلی مطرح کرد: 

دانش آموزان باید همیاران 
محیط  زیست باشند

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
همیاران  باید  آموزان  دانش  گفت:  محقق اردبیلی 

محیط زیست و منابع طبیعی باشند.
اکبر  دانشگاه، دکتر  به گزارش روابط عمومی 
محیط زیست  همیاران  همزاد)  جشن  در  قویدل 
ایران دیار( بابیان این مطلب افزود: این کارها باعث 
می شوند که فرزندانمان در حفاظت از محیط زیست 
و منابع طبیعی احساس مسئولیت کرده و مؤثر واقع 

شوند.
اطالعات  باید  فرزندانمان  اینکه  بابیان  وی 
موردنیاز در موردحفاظت از محیط زیست را داشته 
باشند، ادامه داد: این اطالعات را باید دانش آموزان به 
خانواده هایشان انتقال دهند تا خانواده ها هم به مسائل 

محیط زیستی حساسیت داشته باشند.

قویدل با اشاره به اینکه ما یک کره زمین داریم که 
باید همه نسل ها از آن استفاده کنند، افزود: همان طور 
که این کره زمین را از نسل های پیشین تحویل گرفته ایم 
باید این کره را پاکیزه و تمیز به نسل های آینده هم 

تحویل دهیم.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
محقق اردبیلی اظهار کرد: مخاطرات محیط زیستی به 
دلیل عدم رعایت اصول حفاظت از محیط زیست 
است و باید همه ما این اصول را یاد گرفته و رعایت 

کنیم.
قویدل با اشاره به اینکه فرسایش خاک در ایران 
سه برابر متوسط جهانی است، ادامه داد: برای تشکیل 
هر سانتی متر خاک بین 100 تا هزار سال زمان نیاز 
است بنابراین باید با رعایت اصول از فرسایش خاک 

جلوگیری کنیم.
وی بابیان اینکه نباید کاری کنیم که نسل های 
بعدی آب و خاک نداشته باشند، افزود: اگر آب و 
خاک از بین رود، کشاورزی از بین می رود و چون ۹0 
درصد غذا از کشاورزی به دست می آید بنابراین با از 

بین رفتن آب و خاک، با کمبود غذا مواجه می شویم.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
هم گفت: طرح همزاد ۴ سال پیش آغاز شد و امروز 
طرح همزاد برای دانش آموزان اجرا می شود زیرا دانش 
آموزان نقش مهمی در حوزه حفاظت از محیط زیست 

دارند.
دکتر معراج شرری ادامه داد: مسیر همزاد، مسیر 
دانایی است و دانش آموزان امروز در مسیر دانایی قرار 

دارند.
وی بابیان اینکه دانش آموزان نباید اجازه دهند 
کنند،  رها  طبیعت  در  را  زباله  خانواده هایشان  که 
افزود: دانش آموزان و فرزندان می توانند خانواده ها 
داده و  قرار  از محیط زیست  را در مسیر حفاظت 
اجازه ندهند که آن ها در طبیعت آتش روشن کنند 

تا درختان را بشکنند.
شرری اضافه کرد: کره زمین مادر همه ما است 
و امروز حال مادرمان خوش نیست بنابراین باید از 

مادرمان مراقبت کنیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
آحاد مردم باالترین اعتماد و اطمینان را 

به معلمان دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در مراسم گرامیداشت 
روز معلم با اعالم این خبر افزود: معلمان 
و اساتید باید از این سرمایه اجتماعی 
اسالمی  انقالب  و  نظام  اعتالی  برای 

استفاده کنند.
و  دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاهیان باید در کنار کار علمی و 
الیه های  در  تأثیرگذاری  به  آموزشی 
مختلف جامعه هم توجه داشته باشند، 
باید  دانشگاهیان  و  دانشگاه  داد:  ادامه 
بتوانند روی مردم اثرگذار بوده و برای 
رفع مشکالت جامعه راه حل های علمی 

و عملی ارائه دهند.
حبیبی ادامه داد: نباید معلمان اجازه 
دهند به جایگاه اجتماعی و علمی آن ها 
خدشه ای وارد شود و خود باید منشأ 

خیر و برکت باشند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: اگر دانشگاه و دانشگاهیان نتوانند 

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه 
حل  پرچم داران  شناسان  روان  گفت: 

پیچیدگی های زندگی امروزی هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  سلیمانی  اسماعیل  دکتر 
به  که  روان شناس  روز  گرامیداشت 
در  روان شناسی  علمی  انجمن  همت 
سالن شهید خودسیانی برگزار شد، بابیان 
این مطلب افزود: روان شناسان با در نظر 
گرفتن نیازهای طبیعی و با درک روح 

زمان به این کار اقدام می کنند.
وی بابیان اینکه انسان تنها در بعد 
جسمی تعریف نمی شود، تصریح کرد: 
انسان در ابعاد مختلفی مانند بعد روانی، 
مواردی  و  معنوی  بعد  اجتماعی،  بعد 
به  باید  و  می شود  تعریف  ازاین دست 

همه این بعدها توجه شود.
روان شناس  اینکه  بابیان  سلیمانی 
بدون شناخت از خود و دیگران و علم 
روان شناسی به درد نمی خورد، اضافه 
کرد: باالترین آگاهی انسان خودآگاهی 
و خودشناسی است و در فرمایشات 
شده  اشاره  آن  به  هم  دینی  بزرگان 

است.

نیروهای علمی، مؤمن، مدافع نظام و 
انقالب اسالمی و با مهارت به جامعه 
تحویل دهند، آن وقت جایگاه خود را از 

دست خواهند داد.
حبیبی با اشاره به اینکه معلمان باید 
بیش ازپیش به ارتقای جایگاه اجتماعی و 
علمی خود توجه کنند، تشریح کرد: دفاع 
از جایگاه معلمان وظیفه تک تک ما است 
و باید این کار را در برنامه روزمره زندگی 

خود قرار دهیم.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
و  هدف  جامعه  سالمت  کرد:  اظهار 
محیط دانشگاه قابل قیاس با نهادهای 
و دستگاه های دیگر نیست و ضریب 
سالمت دانشگاهیان باالتر از آن ها است.

حبیبی بابیان اینکه دشمنان نظام و 
انقالب اسالمی تمام تالش خود را برای 
گرفته اند،  کار  به  مردم کشور  ناامیدی 
تصریح کرد: اساتید باید در کالس های 
درسی، به دانشجویان امید دهند و آن ها 

را به آینده خوش بین کنند.
عبداهلل   حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه 
ادامه داد: یکی از بهترین بازار کارها در 
رشته های روان شناسی و مشاوره است و 
مقوله هایی مانند ازدواج، طالق، مشاوره 
تحصیلی، آسیب های اجتماعی و مسائل 
خانوادگی در حوزه کاری روان شناسان 

قرار دارند.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روان شناسی 
خدمات  و  روان شناسی  رشته  گفت: 
باید به اقشار مختلف مردم  این رشته 

استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: معلمی جلوه ای از قدرت الیزال 

الهی است.
وی بابیان اینکه خداوند متعال در 
به صفت  خلقت  از  بعد  کریم،  قرآن 
معلمی اشاره می کند، ادامه داد: معلمان 
باید قدردان توفیق الهی به آن ها برای 

جایگاه معلمی باشند.
حسنی اضافه کرد: معلمان بهترین 
هستند  ایران  اسالمی  جمهوری  ثمره 
قیامت  در  معلمان  روایات،  طبق  و 

به صورت یک امت محشور می شوند.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
ادامه داد: اساتید باید بیانیه گام دوم مقام 
یک  به  دانشگاه  در  را  رهبری  معظم 

گفتمان عمومی تبدیل کنند.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس بسیج 
اساتید استان اردبیل و عضو هیات علمی 

شناسانده شود.
دکتر محمد نریمانی بابیان اینکه باید 
تمام همت خود را جهت ارتقای کیفی 
کار  به  روان شناسی  آموزش رشته های 
با این کار می توان  بریم، تصریح کرد: 
برای آینده کشور روان شناسان خوب 

تربیت کرد.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: باید روان شناسان در نظام سالمت 
کشور نقش آفرینی کنند به همین دلیل در 

معلمی  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
دارای جایگاه، بها و حرمت هستند و باید 

معلمان قدر این جایگاه را بدانند.
فرهنگ،  کرد:  اضافه  وی 
توجه  و  آینده نگری  بودن،  جهانی 
بومی  ظرفیت های  و  قابلیت ها  به 
شاخص های  و  ماهیت ها  محلی  و 

انقالب اسالمی هستند.
رئیس بسیج اساتید استان اردبیل و 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
بابیان اینکه انقالب اسالمی با هوشمندی 
باید کارگزاران آن هم  شکل گرفته و 
هوشمندانه عمل کنند، تصریح کرد: باید 
از دایره گروهی و حزبی بیرون آمده و 
فکرمان را در اشل انقالب اسالمی قرار 

دهیم.
از  مراسم  این  در  می شود  یادآور 
اساتید بازنشسته، خانواده مرحوم دکتر 
ثمری عضو متوفی هیات علمی دانشگاه 
و اساتید ارتقا یافته مرتبه علمی و اساتید 
برتر دانشکده ها در ارزشیابی آموزشی و 
اساتید فعال در حوزه آموزش مجازی و 

آموزش مهارتی تجلیل شد.

بیش ازپیش تالش  باید  آموزش  حوزه 
کنیم.

اجتماعی  و  فرهنگی  مدیر 
همه  در  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
پیشرفت های بشری، گمشده هایی وجود 
دارد که روان شناسان می توانند آن ها را 

پیدا کنند.
افزود:  شرری  معراج  دکتر 
گمشده های زندگی امروزی، در اذهان 
فکر  انسان  اما  است  گرفته  قرار  افراد 
می کند که زندگی تنها در ابعاد جسمی 

و بدنی است.
وی اضافه کرد: هویت انسانی چیزی 
است که انسان همیشه با آن درگیر است 
و دگرشناسی، خودشناسی و ارتباطات 
شناسان  روان  توسط  که  است  چیزی 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
یادآور می شود این برنامه با حضور 
شفیع شفیعی مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری اردبیل برگزار شد 
تئاتر،  اجرای  زنده،  موسیقی  پخش  و 
علمی  انجمن های  اعضای  از  تجلیل 
و برگزاری مسابقات مختلف از دیگر 

بخش های این مراسم بود.

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در مراسم روز روان شناس:

 روان شناسان پرچم داران حل پیچیدگی های زندگی امروزی هستند

دکتر حبيبی در مراسم گراميداشت روز معلم: 

مردم باالترین اعتماد را به معلمان دارند
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جشن بزرگ نیمه شعبان 
در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد
رئیس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم بابیان اینکه باید 
با رفتار و گفتار خود به منتظر واقعی تبدیل شویم، 
ادامه داد: بهترین کار برای حضور در مسیر ظهور، 
الگو گرفتن از رفتار و گفتار ائمه اطهار و پیاده کردن 

آن در زندگی شخصی و اجتماعی است.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  دکتر عزیز حبیبی 
اجتماعی  و  علمی  فرهنگی،  فعالیت های  از 
و  تشکل ها  کانون ها،  قالب  در  دانشجویان 
کرد:  استقبال می کند، تصریح  انجمن های علمی 
می تواند  انجمن ها  و  کانون ها  تشکل ها،  پویایی 
در سوق دادن دانشجویان به فعالیت های مختلف 

مؤثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساختمان 
کتابخانه مرکزی در حال اجرا است، ابراز امیدواری 
کرد: در سال جاری عملیات اجرایی این ساختمان 
این  مرکزی،  کتابخانه  ساختمان  افتتاح  با  و  تمام 

ساختمان مورد استفاده دانشگاهیان قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه به زودی 
کارهای اجرایی استخر دانشگاه آغاز می شود، تصریح 
کرد: تقریباً همه پروژه های عمرانی دانشگاه فعال بوده 

و تعللی در این زمینه وجود ندارد.
رتبه  پله ای  هشت  ارتقای  به  اشاره  با  حبیبی 
 ISC جدید رتبه بندی  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
علوم  استنادی  پایگاه  اعالم  اساس  بر  کرد:  اضافه 
جدید  رتبه بندی  نتایج  و   )ISC( اسالم  جهان 
هشت  با  محقق اردبیلی  دانشگاه   ،)1۳۹۷-1۳۹۶(
با   ،۹۶ سال  به  نسبت   ۹۷ سال  در  صعود،  پله 
احتساب دقیق امتیازات بازه ۳1-۴0 اعالم شده، رتبه 
۳۴ کشوری را در بین دانشگاه های جامع به خود 

اختصاص داده است.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  و  محقق اردبیلی 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل گفت: 
ثواب انتظار فرج حضرت ولیعصر)عج( هم طراز با 

ثواب شهادت در راه خدا است.
وی اضافه کرد: شناخت از امام زمان)ع(، محبت 
به امام، اطاعت از والیت و تبعیت از خواسته های 
واقعی  منتظران  از وظائف  ولیعصر)عج(  حضرت 

ظهور است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
اردبیل  استان  مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
ادامه داد: خودکنترلی انسان، حسن خلق و خدمت 
به مردم انتظارات حضرت ولیعصر)عج( از منتظران 

است.
کانون  همت  به  مراسم  این  می شود  یادآور 
مهدویت برگزار شد و تجلیل از نفرات برتر مسابقه 
و  مولودی خوانی  زنده،  موسیقی  مقاله نویسی، 

برگزاری مسابقه از دیگر بخش های این مراسم بود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  رهبری 
سبک  یادگیری  و  ترویج  به ضرورت 
دانشجویان  میان  در  اسالمی  زندگی 

تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
دانشجویی  سراهای  جشن  مراسم  در 
دانشگاه محقق اردبیلی بابیان اینکه درس 
و کار و تالش برای این است که انسان 
به جایگاهی برسد تا به خوشبختی و 
ابدیت برسد، گفت: اگر انسان قدر خود 

دانشگاه  کارمندان  شورای  دبیر 
محقق اردبیلی از انتخاب دو عضو شورای 
کارمندان دانشگاه در ارکان شورای صنفی 
سراسر  دولتی  دانشگاه های  کارمندان 

کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهران باقالچی با اعالم این خبر گفت: 
شورای  عضو   به عنوان  بهشتی  نادر 
مرکزی و علی خدایاری به عنوان عضو 

هیأت نظارت انتخاب شدند.
نشست  چهارمین  داد:  ادامه  وی 
کارمندان  صنفی  شورای  اعضای 

را بداند و خودش را به خدا وصل کند 
و افکار توحیدی داشته باشد، بهترین 

انسان می شود.
وی با تأکید بر اینکه دانشجویان 
را  زندگی  مسیر  تا  کنند  تالش 
نهاد  افزود:  کنند،  انتخاب  به درستی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه در سه محور ترویج ازدواج 
تسهیل  آسان،  سبک  به  دانشجویی 
با  عالیات  عتبات  به  سفر  مقدمات 
وام  ارائه  و  قرض الحسنه  وام  ارائه 
دانشجویی برای آغاز زندگی مشترک 

کشور  سراسر  دولتی  دانشگاه های 
دانشگاه    55 از  نفر   110 حضور  با 
زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری برای تصمیم گیری و تصویب 
نهایی اساسنامه و انتخاب اعضای ارکان 
اصلی شورا در دانشگاه شیراز برگزار شد. 
باقالچی اضافه کرد: در این جلسه 
از دانشگاه های بزرگ ۳ الی 5 نفر و از 
سایر دانشگاه ها یک الی 2 نفر بر اساس 
در  مصوب  شاخص های  و  معیارهای 
قبلی برای عضویت در مجمع  جلسه 
عمومی دعوت به عمل  آمده بود و بر 

در خدمت دانشجویان است.
 حسنی همچنین به ضرورت ترویج 
در  اسالمی  زندگی  سبک  یادگیری  و 

میان دانشجویان تأکید کرد.
معاون  کوهیان  سیاه   معرفت  دکتر 
دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
دانشجویی  دوران  نیز  محقق اردبیلی 
را بهترین دوران زندگی عنوان کرد و 
گفت: دانشجویان باید قدر این دوران 
را بدانند و از آن به نحو احسن استفاده 

کنند.
و  همکاران  اینکه  بابیان  وی 

همین مبنا از دانشگاه محقق اردبیلی مهران 
باقالچی دبیر شورا، نادر بهشتی نایب  
دبیر شورا و علی خدایاری عضو شورا 
برای شرکت در این نشست معرفی شده 

بودند.
دانشگاه  کارمندان  شورای  دبیر 
با  انتخابات  افزود:  محقق اردبیلی 
پیش شرط داوطلبی حداکثر سه نفر از 
دانشگاه های مؤسس و میزبان، دو نفر 
از دانشگاه های بزرگ و یک نفر از سایر 
دانشگاه ها برای تشکیل هیأت نظارت 5 
نفره و شورای مرکزی 11 نفره انجام شد 

برنامه های  برگزاری  برای  دانشجویان 
زحمات  دانشجویی  سراهای  هفته 
امیدواری  اظهار  کشیده اند،  زیادی 
و  دانشگاه  شان  در  برنامه ها  این  کرد: 

دانشجویان برگزار شود.
گفتنی است این مراسم که با حضور 
شفیع شفیعی مدیرکل امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری اردبیل برگزار شد، 
سنتور نوازی و موسیقی سنتی، تئاتر، 
برگزاری مسابقه و تجلیل از منتخبان 
مسابقات آشپزی، اتاق نمونه و غیره از 

دیگر بخش های این مراسم بود.

که با انتخاب همکاران در شورای مرکزی 
و هیات نظارت، گام مؤثری در معرفی 
توانمندی های دانشگاه محقق اردبیلی و 
بیان ارتباط سازنده  مدیریت دانشگاه با 

کارکنان برداشته شد. 
باقالچی با اشاره به اهداف شورای 
صنفی کارمندان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی تصریح کرد: این 
نهاد صنفی فارغ از مسائل سیاسی بوده 
بین  تعامل  افزایش  باهدف  صرفاً  و 
مدیران و بدنه کارمندی و تبادل مسائل 
و مشکالت فی مابین و ارائه راهکارهای 
عملی برای آن ها تشکیل شده است و 
هدایت مسیر تعامل و گفتگوها به سوی 
و  رویه  وحدت  با  واحد،  مجرایی 
انسجام بیشتر ازجمله اهداف اولیه این 

تشکیالت قلمداد شد.
از  برخورداری  کرد:  اضافه  وی 
دانشگاهی،  برتر  سازمانی  تجربه های 
پیاده سازی  و  طراحی  در  مرجعیت 
دانشگاهی،  بین  تعاملی  شبکه های 
فرصت های  از  هوشمندانه  بهره گیری 
در  حرکت  مستمر،  یادگیری  بی بدیل 
مسیر مرزهای دانش ضمنی سازمانی و 
صالحیت های حرفه ای و نیل به تراز برتر 
دانشگاهی کشور از مفاد موردتوافق برای 
چشم انداز این تشکیالت صنفی عنوان 

شده است.

ضرورت ترویج و یادگیری سبک زندگی اسالمی در میان دانشجویان

دبير شورای کارمندان دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

 انتخاب دو عضو شورای کارمندان دانشگاه در ارکان شورای صنفی کارمندان 
دانشگاه های دولتی سراسر کشور
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معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه 
محقق اردبيلی خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش آموزش عالی با 

ایجاد رشته مهندسی علوم 
و صنایع غذایی در دانشکده 

کشاورزی مشگین شهر 
دانشگاه

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
گسترش  شورای  قطعی  موافقت  از  محقق اردبیلی 
آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی علوم و صنایع 
دانشکده  در  ناپیوسته  کارشناسی  مقطع  در  غذایی 
کشاورزی مشگین شهر دانشگاه محقق اردبیلی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم 
مصری از موافقت قطعی شورای گسترش آموزش 
عالی با ایجاد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی 
در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشکده کشاورزی 
مشگین شهر دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: 
پذیرش دانشجو در این رشته از مهرماه سال جاری 

آغاز خواهد شد.
علوم،  وزارت  اهتمام  به  توجه  با  افزود:  وی 
تحقیقات و فناوری به فرآیند حذف تدریجی کنکور 
و در راستای عدالت آموزشی پذیرش این رشته بدون 
آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انجام خواهد 

شد.

بازدید هیات رئیسه 
دانشگاه محقق اردبیلی
 از پروژه های عمرانی

روند  از  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیسه  هیات 
اجرایی پروژه های عمرانی دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات رئیسه 
پروژه های  اجرایی  روند  از  دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشکده   ۳ و   2 فاز  دانشگاه)استخر،  عمرانی 
جدید  ساختمان های  لرزه،  میز  مهندسی،  و  فنی 
دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و ادبیات و 
علوم انسانی، خوابگاه دانشجویی و کتابخانه مرکزی( 
و تعمیرات خوابگاه های ویالیی بازدید کرده و در 

جریان فعالیت های این پروژه ها قرار گرفتند.
در این بازدید دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی ضمن گفتگو با پیمانکاران پروژه ها، به 

تسریع و شتاب در اجرای پروژه ها تأکید کرد.

مراسم بزرگداشت جابر بن حیان 
دانشگاه  در  کشور  برجسته  شیمیدان 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی در این مراسم با اشاره به 
اینکه دانشگاه از برگزاری برنامه های 
تصریح  می کند،  استقبال  دانشجویی 
دانشجویی  برنامه های  برگزاری  کرد: 
تشکل ها،  قوت  نقطه  به  می تواند 
دانشجویی  کانون های  و  انجمن ها 

تبدیل شود.
زمینه  دانشگاه  اینکه  بابیان  وی 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، هنری 
و ورزشی دانشجویان را فراهم می کند، 
این  از  باید  دانشجویان  داد:  ادامه 
نهایت  موجود  امکانات  و  فرصت ها 

استفاده را ببرند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: هرچند آموزش و پژوهش محور 
اما  است  دانشگاه  فعالیت های  اصلی 
دانشجویان می توانند فعالیت های جانبی 
هم داشته باشند و این فعالیت ها منجر به 
تقویت مهارت کار تیمی در دانشجویان 

می شود.
مردم  اغلب  حبیبی،  گفته  به 
کشورهای درحال توسعه فردگرا بوده و 
مهارت الزم را برای کار تیمی ندارند 
بنابراین می توان با برگزاری فعالیت های 
در  را  گروهی  کار  مهارت  تیمی، 

دانشجویان ایجاد و تقویت کرد.
هیات  عضو  امیری  ماندانا  دکتر 
بابیان  محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی 
اینکه جابر بن حیان پدر علم شیمی 
است، گفت: در سال 201۹ به مناسبت 

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی 
نظریه پردازی،  کرسی های  از  حمایت 
نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی از 
برگزاری جلسه دفاع از کرسی علمی 
اسالم«  در  کشاورزی  »نظام  ترویجی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر علی خالق خواه با اعالم این خبر 
افزود: این کرسی توسط دکتر سیامک 
غریبی اصل استادیار گروه کشاورزی 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ارائه 
و توسط دکتر اصغر باقری و دکتر مجتبی 
سوختانلو اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی داوری شد.
وی با اشاره به چکیده این کرسی 
در  کشاورزی  نظام های  کرد:  تصریح 
آثار  داشتن  دلیل  به  اخیر  دهه  چند 
جوامع  و  محیط زیست  بر  مخرب 
انسانی دست خوش تغییراتی زیر بنایی 
در  امروزه  اینکه  به طور  است  گردیده 
کشورهای پیشرفته به جای کشاورزی 
تک محصولی و صنعتی، از کشاورزی 
جایگزین استفاده می گردد. کشاورزی 

گرامیداشت مقام و منزلت علمی جابر 
بن حیان برنامه های مختلف در جهان 

برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه شناساندن جابر 
بن حیان و معرفی بزرگان علمی مملکت 
به مردم کشور و دنیا باید مورد توجه 
قرار گیرد، ادامه داد: انجمن علمی شیمی 
دانشگاه محقق اردبیلی برای این منظور و 
آشنایی بیشتر دانشجویان با چهره های 
علمی برنامه های مختلفی تدارک دیده 

است.
دکتر لیال فتوحی فعال حوزه صنعت 
و دکترای شیمی هم گفت: وجود منابع 
مختلف و ارتباط آن ها با رشته شیمی 
برای  هم  هنوز  که  است  شده  سبب 
فارغ التحصیالن رشته های شیمی زمینه 

پایدار یکی از نظام های موفق و جامع 
کشاورزی جایگزین است که به سرعت 
در تمام دنیا روبه گسترش است و در این 
بین نیز کشاورزی های فلسفی همچون 
کشاورزی بیودینامیک،کشاورزی وگان، 
کشاورزی  ماکروبیوتیک،  کشاورزی 
و  باورها  در  ریشه  که   ... و  مزدازنان 
همچون  فرقه ای  و  دینی  اعتقادات 
مسیحیت، زرتشت، بودائیسم و ... دارد و 
تحت نظام های کشاورزی فلسفی مورد 

اشتغال وجود داشته باشد.
رشته  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شیمی هنوز جایگاه شغلی وجود دارد، 
دروس  درصد   1۷ وجود  داد:  ادامه 
ارائه  کارشناسی،  مقطع  در  عمومی 
دروس پیشرفته غیر مرتبط با شیمی در 
مقطع کارشناسی ارشد، بازنگری نشدن 
دروس دانشگاهی با پیشرفت علوم، عدم 
هماهنگی بین دروس نظری و عملی 
در  عملی  دروس  بودن  کیفیت  کم  و 
دانشگاه ها از آسیب های آموزش رشته 

شیمی در ایران است.
دکتر عیسی یاوری استاد تمام گروه 
گفت:  مدرس  تربیت  دانشگاه  شیمی 
حیان  بن  جابر  میراث  تکوین  نظریه 
است که بر اساس این نظریه جابر بن 

توجه طرفداران کشاورزی پایدار قرار 
گرفته است روبه گسترش است.

خالق خواه ادامه داد: بنابراین با توجه 
اهمیت موضوع و تالش هر فرقه و دینی 
بر شمولیت بخشیدن نظام کشاورزی 
که  دارد  ضرورت  خویش،  فلسفی 
پروتکل های  ثبت  و  معرفی  جهت 
اسالم  مقدس  دین  کشاورزی  نظام 
که کامل ترین و جامع ترین دین برای 
علمی  پژوهش های  می باشد،  بشریت 

حیان معتقد بود که می توان فلزات را به 
یکدیگر تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه جابر بن حیان 
بر این باور بود که فلزات جهان دارای 
۴ خصلت هستند، افزود: گرم، سرد، تر 
و خشک چهار ویژگی مدنظر جابر بن 

حیان در فلزات هستند.
بعد  اضافه کرد: 100 سال  یاوری 
چون  فرهیختگانی  حیان  بن  جابر  از 
ابوریحان بیرونی و زکریای رازی رساله 
مهمی نوشته و نظریه تکوین جابر بن 

حیان را رد کردند.
توسط  برنامه  این  می شود  یادآور 
انجمن علمی شیمی برگزار شد و دکتر 
فاروق نصیری هم به معرفی دکتر عیسی 

یاوری پرداخت.

صورت گیرد که در همین راستا طرح 
موضوع نظام کشاورزی در اسالم مطرح 
می گردد تا با گردآوری و تدوین تقویم 
اسالم  آمیزه های  اساس  بر  کشاورزی 
به منظور بازنگری در پروتکل های موجود 
کشاورزی صنعتی)ًعرفی( باهدف ایجاد 
پروتکل های پایدار مبتنی بر پایه شرح و 
رمزگشایی آیات، احادیث، دعاها، اسناد 
و کتب اسالمی به صورت کتاب راهنما 

طراحی گردد.

مسئول دبيرخانه کميته دستگاهی حمايت از کرسی های نظريه پردازی دانشگاه محقق اردبيلی:

جلسه دفاع از کرسی علمی ترویجی »نظام کشاورزی در اسالم« برگزار شد

مراسم بزرگداشت جابر بن حیان برگزار شد
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:

 انتخاب پیمانکار برای اجرای 
محوطه سازی کتابخانه مرکزی 

و ساختمان جدید دانشکده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب پیمانکار برای 
اجرای محوطه سازی ساختمان جدید کتابخانه مرکزی و 
ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ضلع 

شرقی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
با اعالم این خبر افزود: این کار در محوطه ساختمان های 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی و کتابخانه مرکزی به زیربنای 
حدود 1.5 هکتار و توسط شرکت آرتا پروژه انجام خواهد 

شد
وی بابیان اینکه مدت قرارداد پنج ماه شمسی است، 
ادامه داد: مبلغ پیشنهادی شرکت حدود ۳5 میلیارد و ۸۴۸ 

میلیون ریال است.

مدير دانشجويی دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:
 برگزاری بیش از ۲۰ برنامه 
در هفته سراهای دانشجویی

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری 
بیش از 20 برنامه در هفته سراهای دانشجویی خبر داد.

علی  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
شیخ االسالمی با اعالم این خبر افزود: این برنامه ها به منظور 
ایجاد نشاط و شادی در بین دانشجویان دختر و پسر انجام 

شد.
وی اضافه کرد: برنامه هفته سراهای دانشجویی مطابق 
سنوات قبل و با شعار »سراهای دانشجویی عرصه نوآوری، 
مهارت  محوری و رونق تولیدات دانشجویی« از ۷ تا 1۳ 
اردیبهشت ماه با همکاری مدیران دانشگاه و شورای صنفی-

رفاهی دانشجویان برگزار شد. 
در  دانشجویان  مشارکت  به  اشاره  با  شیخ االسالمی 
برنامه های این هفته ادامه داد: هدف اصلی ما از اجرای این 
برنامه ها، ایجاد روحیه شاد و مشارکت دانشجویان بود، که تا 

حدود زیادی به این اهداف دست یافتیم.
به گفته مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی، 
هرچند که هدف اصلی دانشگاه مسائل علمی، پژوهشی 
و آموزشی است اما برنامه های جانبی می تواند دانشجویان 
را تشویق و ترغیب کند تا ازنظر روحی و روانی به سطح 
باالیی رسیده و در حوزه های علمی و آموزشی پرتحرک 

ظاهر شوند.
آموزشی  کارگاه  برگزاری  داد:  ادامه  شیخ االسالمی 
مهارت های زندگی دانشجویی، آموزش کمک های اولیه و 
تغذیه مناسب برای دانشجویان، برگزاری کارگاه آموزشی 
برای کارکنان سراها،  با دانشجویان  ارتباطی  مهارت های 
مسابقه  برگزاری  دانشجویی،  تولیدات  بازارچه  برپایی 
سراهای  در  کم هزینه  و  سالم  غذای  اولویت  با  آشپزی 
دانشجویی، بازدید دانشجویان از اماکن تاریخی و تفریحی 
شهر اردبیل، انتخاب اتاق های نمونه، برگزاری اردوهای 
پیاده روی و کوه پیمایی، برپایی ایستگاه سالمت، ویزیت 
رئیسه  هیات  بازدید  هفته،  طول  در  دانشجویان  رایگان 
دانشگاه از سراهای دانشجویی و برگزاری جشن بزرگ 
سراهای دانشجویی با حضور پرشور دانشجویان از مهم ترین 

برنامه های این هفته بود.

و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
مدیون  مطلوب  بهره وری  با  جامعه ای 

رشته های علوم تربیتی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نریمانی در همایش ملی  دکتر محمد 
علمی دانشجویی علوم تربیتی و جامعه 
اینکه  بابیان  دانشگاه محقق اردبیلی  در 
عنوان همایش ارتباط خوبی با وضعیت 
فعلی جامعه دارد، گفت: این همایش 
می تواند نقش رشته های علوم تربیتی را 

در جامعه به نحو مطلوب نشان دهد.
جامعه ای  داشتن  برای  افزود:  وی 
با بهره وری مطلوب مدیون رشته های 
علوم تربیتی هستیم؛ چراکه علوم تربیتی 
تأثیر قرار  ارکان جامعه را تحت  همه 

می دهد.
علوم  رشته  اینکه  بابیان  نریمانی 
تربیتی گستره فراوانی داشته و تمام ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی جامعه را پوشش 
می دهد، تصریح کرد: نقش علوم تربیتی 
رفتارهای  تغییر  فرهنگ سازی،  در 

تبریز  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
گفت: روانشناسی دو بعد زندگی فردی 
و زندگی اجتماعی انسان را مورد توجه 

و بررسی قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر رسول حشمتی در همایش ملی 
بابیان  روانشناسی  دانشجویی  علمی 
این مطلب افزود: روانشناسی منجر به 
و  می شود  خودمان  از  عمیق  شناخت 
انسان هرچقدر خود را بشناسد به همان 

اندازه هستی را خواهد شناخت.
روانشناسی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موجب می شود که عزت نفس در انسان 
افزایش یابد، تصریح کرد: مطالعه علم 
انسان  که  می شود  سبب  روانشناسی 

زخم های عزت نفس خود را ترمیم کند.
تبریز  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
ارتقای  و  ایجاد  به  کمک  اینکه  بابیان 
ارتباط از دیگر نقش های علم روانشناسی 
داد:  ادامه  است،  انسان ها  زندگی  در 
و  هستیم  ارتباط  محصول  انسان ها  ما 
روانشناسی موجب می شود که به این 

ارتباطات عمق ببخشیم.
به گفته حشمتی، سازگار کردن انسان 
با تغییر و تحوالت از دیگر آثار عمیق 
مطالعه علم روانشناسی در زندگی فردی 

و اجتماعی انسان است.
تبریز  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
تشریح کرد: روانشناسی بالینی بیشتر به 
نقش ذهن پرداخته و ارزیابی، تشخیص 
قرار  موردبررسی  را  ذهن  بیماری  و 
می دهد ولی روان پزشکی ذهن بیمار را با 
دارو معالجه کرده و روانشناسی سالمت 
ارتباط بین ذهن و بدن را بررسی می کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
قدر  باید  اینکه  بابیان  محقق اردبیلی 

نامطلوب، ارتقای سطح فرهنگی جامعه 
و غیره بسیار باال است.

و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
خارجی،  کشورهای  در  کرد:  تأکید 
علوم تربیتی مهم تر از سایر علوم تلقی 
می شود؛ چراکه سر و کارش با تربیت 

نیروی انسانی است.
دکتر عیسی جعفری عضو هیات 

فرصت ها را بدانیم، گفت: در کارهای 
انفرادی موفق عمل می کنیم اما در کارهای 
گروهی با مشکالتی مواجه هستیم که 
باید دانشجویان از فضای ایجادشده در 
دانشگاه برای تقویت روحیه کار جمعی 

استفاده کنند.
کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
همایش های علمی و دانشجویی موجب 
ایجاد روحیه تشکیالتی و کار جمعی در 
دانشجویان می شود، اضافه کرد: معاونت 
برنامه های  از  دانشجویی  و  فرهنگی 
حمایت  مختلف  ابعاد  در  دانشجویان 

می کند.
انجمن های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
علمی بهترین بازوی کمکی برای دانشگاه 
و معاونت ها هستند، تصریح کرد: این 
انجمن ها و برنامه های دانشجویی از اآلن 
زمینه های مسئولیت پذیری دانشجویان در 

آینده را فراهم می کند.
اینکه  به  اشاره  با  کوهیان  سیاه 
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی از تمام ایده های دانشجویان 
استقبال می کند، ادامه داد: تالش ما بر این 

با  نیز  گیالن  نور  پیام  دانشگاه  علمی 
گفت:  تربیتی،  علوم  اهمیت  به  اشاره 
تمام پیشرفت های بشری مرهون علوم 

تربیتی است.
از  یکی  را  اجتماعی  سرمایه  وی 
سرمایه های مهم برای انسان دانست و 
افزود: علوم تربیتی رشته ای میان رشته ای 
و  روانشناسی  دین،  فلسفه،  میان 
و  تربیت  برای  مختلف  حوزه های 

است که قسمتی از کارهای دانشگاه را به 
دانشجویان برون سپاری کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به اینکه نوع نگاه 
به رشته های تحصیلی بسیار مهم و مؤثر 
است، اضافه کرد: متأسفانه برخی افراد 
اما  به دنبال تحصیالت می روند  صرفاً 
برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی باید تفکر 

خالقانه داشت.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
یک  دیگران  و  خود  به  احترام  اصل 
تشویق روانی است و برای انسان هم 
تشویق کردن و هم تشویق شدن مهم و 

لذت بخش است.
اینکه  بابیان  نریمانی  محمد  دکتر 
انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی فعال هستند، تصریح کرد: 
این فعالیت ها خود را در قالب برنامه های 
مختلف و همایش های علمی خود را 

نشان می دهد.
وی بابیان اینکه کارهای ارزشمندی 
دانشکده  علمی  انجمن های  توسط 

پرورش انسان است.
زمینه  در  سرمایه گذاری  جعفری 
و  دانست  بلندمدت  را  تربیتی  علوم 
تصریح کرد: نتیجه این سرمایه گذاری 
در رشد و شکوفایی مسائل اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی خواهیم دید.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
گیالن تأکید کرد: تمام پیشرفت و تمدن 
بشری در عرصه های مختلف مرهون 

حوزه علوم انسانی است.
دکتر معراج شرری مدیر فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
با اشاره به جایگاه و اهمیت رشته های 
علوم تربیتی، گفت: جامعه ما نیازمند 
افراد متخصص در حوزه علوم تربیتی 

است.
ارائه  ادامه ضمن  در  است  گفتنی 
مقاالت علمی توسط دانشجویان، اساتید 
حاضر در همایش به ارائه نقطه نظرات 
خود پیرامون موضوع همایش و مقاالت 
ارائه شده پرداختند و در پایان از مقاالت 

برتر تجلیل به عمل آمد.

انجام شده است، اضافه کرد: این برنامه ها 
موجب مشارکت بیشتر دانشجویان در 

کارهای گروهی می شود.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اینکه همایش های علمی به فرهنگ 
می بخشد،  عمق  دانشجویان  پژوهشی 
ارتباطات  همایش ها،  این  در  افزود: 
و  پژوهشگران  اساتید،  با  دانشجویان 
این  و  می شود  تقویت  صاحب نظران 
کار موجب کارهای مشترک پژوهشی 

می شود.
نریمانی ادامه داد: همایش های علمی 
نشاط علمی را به دنبال دارد و این کار 
سبب می شود که توان علمی و اجتماعی 

دانشجویان تقویت شود.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل هم 
علمی  انجمن های  در  فعالیت  گفت: 
خود  برای  خوبی  فرصت  دانشجویی 
مسئوالن  و حتی  دانشگاه  دانشجویان، 

اجرایی است.
دکتر بهزاد ستاری اضافه کرد: سازمان 
نوع  هر  آماده  اردبیل  استان  بهزیستی 
همکاری با انجمن های علمی دانشجویی 
است و پیشنهاد می کنم که دانشجویان 
همکاران  تجارب  از  برنامه هایشان  در 

بهزیستی استفاده کنند.
تأثیرگذاری  به  اشاره  با  وی 
تصریح  افراد  زندگی  در  هیجانات 
کرد: یکی از فاکتورهای مهم موفقیت 
این  و  انسان ها بحث هیجانات است 
در  ویژه ای  و  اثرات خاص  هیجانات 

زندگی افراد دارند.
یادآور می شود در این همایش ۷ نفر 
از دانشجویان به ارائه مقاله پرداخته و از 

سه مقاله برتر تجلیل شد.

داشتن جامعه ای با بهره وری مطلوب مدیون رشته های علوم تربیتی است

عضو هيات علمی دانشگاه تبريز در همايش ملی روانشناسی:

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی: 

روانشناسی بعد فردی و اجتماعی زندگی انسان را بررسی می کند
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد: 

درخشش اعضای هیات علمی 
دانشگاه در جشنواره تجلیل

 از بانوان پژوهشگر
 استان اردبیل

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از 
درخشش اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در 
جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر استان اردبیل خبر 

داد.
درخشش  از  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره 

تجلیل از بانوان پژوهشگر استان اردبیل خبر داد.
وی افزود: در این جشنواره دکتر فریبا اسفندیاری و 
دکتر ماندانا امیری اعضای هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی، به عنوان برگزیدگان پژوهشی بانوان استان مورد 

تجلیل قرار گرفتند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: این جشنواره به همت اداره کل امور بانوان و خانواده 
استانداری اردبیل و با همکاری دانشگاه های استان در 
استان،  بانوان  بین  در  پژوهش  فرهنگ  ترویج  راستای 
ایجاد انگیزه و تشویق محققان زن به کارهای پژوهشی و 

تقویت این رویکرد در استان برگزار شد.

رئيس دانشکده کشاورزی مشگين شهر در 
جشن فارغ التحصيلی دانشجويان: 

علم و تخصص در کنار 
اخالق و معنویت معنی و 

مفهوم پیدا می کند

رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر گفت: علم 
و تخصص در کنار اخالق و معنویت معنی و مفهوم پیدا 

می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مهدی جودی 
رشته های  دانشجویان  دانش آموختگی  جشن  مراسم  در 
تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، 
مهندسی تولیدات گیاهی)باغبانی و زراعت( و مهندسی 
گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی مشگین شهر گفت: 
دانش آموختگی پایان راه نیست و هیچ کسی نباید به بهانه 
دانش آموخته شدن خود را از کسب و علم و دانش محروم 

سازد.
دانشکده  افزود:  دانش آموختگان  به  خطاب  وی 
کشاورزی مشگین شهر در طی مدت تحصیل شما، تمام 
سعی و اهتمام خود را به کار گرفت تا دوره تحصیل برای 

دانش جویان مثمر ثمر بوده باشد.
جودی تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران 
و تغییر اقلیم، مشکالت زیادی در بخش کشاورزی کشور و 
استان وجود دارد که دانش آموختگان می توانند در این زمینه 

منشأ خیر و اثر باشند.
رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر به اهمیت و 
جایگاه اخالق، معرفت و معنویت اشاره کرد و گفت: علم 
و تخصص در کنار اخالق و معنویت معنی و مفهوم پیدا 

می کند.
از  تئاتر  و  مسابقه  موسیقی،  اجرای  است  گفتنی 

بخش های دیگر این برنامه بود.

اولین جشنواره نشریات دانشجویی 
دانشگاه های استان اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
این  افتتاح  مراسم  در  محقق اردبیلی 
اینکه اولین جشنواره  بابیان  جشنواره 
نشریات دانشجویی دانشگاه های استان 
اردبیل به همت همکاران و دانشجویان 
برگزار می شود، تصریح کرد: همکاران 
این  برگزاری  برای  دانشجویان  و 
جشنواره به صورت شبانه روزی تالش 

کردند.
با  کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
میزبان  اینکه تالش می کنیم  به  اشاره 
جشنواره های منطقه ای و ملی نشریات 
دانشگاه محقق اردبیلی  دانشجویی در 
دانشجویی  داد: نشریات  ادامه  باشیم، 
تریبون دانشجویان است و  دانشجویان 
در این نشریات می توانند مشکالت و 

مسائل خود را مطرح کنند.
وی بابیان اینکه نشریات دانشجویی 
آغازی است که پایان ندارد، اضافه کرد: 
و  فراتشکلی  می توانند  نشریات  این 
فراجناحی بوده و کمک حال مسئوالن 
دانشگاه ها در عمل به وظائفشان باشد.

دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
با گرامیداشت  دانشگاه محقق اردبیلی 
نیمه شعبان تصریح کرد: بازیچه های 

دنیوی سبب شده است 
برای  خوبی  چشم  که 
دیدن نداشته باشیم و اگر 
خوب  را  خود  دیدگان 
که  می بینیم  کنیم،  پاک 
ولیعصر)عج(  حضرت 

هست و ما گم شده ایم.
معراج  دکتر 
فرهنگی  مدیر  شرری 
دانشگاه  اجتماعی  و 
دبیر  و  محقق اردبیلی 
اولین جشنواره نشریات 
دانشگاه های  دانشجویی 
استان اردبیل بابیان اینکه 
دانشجویی  نشریات 
محیط  نمای  تمام  آیینه 
دانشگاه ها است، تصریح 
کرد: نشریات دانشجویی 
که  است  جدی  تمرین 

فضای  آینده  در  می توانند  آن  فعاالن 
مقصود  سرمنزل  سمت  به  را  جامعه 

هدایت کنند.
جشنواره  اولین  اینکه  بابیان  وی 
نشریات دانشجویی دانشگاه های استان 
اردبیل برای پویایی بیشتر فعاالن این 
کار  گذشته  سال  آذرماه  در  نشریات 
خود را شروع کرد، افزود: دریافت آثار 
تا فروردین ماه ادامه داشت و آثار بدون 
برای  باشد  افراد مشخص  اسم  اینکه 

داوری به داوران ارسال شد.
شرری بابیان اینکه اولین جشنواره 
دانشجویی  نشریات  نمایشگاه  و 
رقابتی،  بخش  سه  در  اردبیل  استان 
نمایشگاهی و برنامه های جنبی برگزار 

این  به  اثر   2۷5 داد:  ادامه  می شود، 
جشنواره ارسال شده بود که در بخش 
نشریات علمی و فرهنگی و اجتماعی 
 ۳0 تیتر  اثر،   ۶ انتشار  توالی  اثر،   ۸۸
اثر، سرمقاله و یادداشت ۳1 اثر، طرح 
روی جلد 2۹ اثر، صفحه آرایی 2۴ اثر، 
مصاحبه 21 اثر، خبر 1۷ اثر و مقاله 2۹ 

اثر ارسال شده بود.
دکتر علی خالق خواه عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اینکه امروزه در عصر جهانی شدن 
زندگی می کنیم، گفت: عده ای بر این 
باور هستند که ارتباطات از ملزومات 
جهانی شدن است و امروز رسانه های 
در ابعاد اجتماعی، اخالقی، عاطفی و 

فرهنگی زندگی تأثیرگذار هستند.

اطالع رسانی،  داد:  ادامه  وی 
آموزش و سرگرمی سه وظیفه نشریات 
این  فعاالن  باید  که  است  دانشجویی 
نشریات به این وظیفه خود عمل کنند.

نشریات  کرد:  اضافه  خواه  خالق 
فردی  هویت  می توانند  دانشجویی 
نگرش های  همچنین  و  اجتماعی  و 
فرهنگی و سیاسی دانشجویان را تحت 

تأثیر قرار دهند.
نیز  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
در مراسم اختتامیه این جشنواره بابیان 
اینکه ضعف کار تیمی در دستگاه های 
دولتی و غیردولتی مشهود است، گفت: 
با  مردم  دهی  ارتباط  و  ارتباط گیری 
یکدیگر ضعیف است به همین دلیل 

کار  از  بیشتر  کشور  در  انفرادی  کار 
تیمی مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر عزیز حبیبی با اشاره به اینکه 
در نهادهای آموزشی باید تقویت کار 
ادامه  بگیرد،  قرار  توجه  مورد  تیمی 
مناسبی  فضای  دانشگاه  محیط  داد: 
برای تقویت مهارت کار تیمی در بین 
دانشجویان است و باید دانشگاه ها به 

این امر اهتمام ویژه داشته باشند.
وی اضافه کرد: برگزاری برنامه ها 
و جشنواره های بین دانشگاهی سبب 
و  استان  دانشگاه های  بیشتر  تعامل 
باید  داد:  ادامه  می شود،  دانشجویان 
با  و  شده  بیشتر  دانشگاه ها  تعامالت 
به کارهای تیمی،  سوق دادن جوانان 
جوانان توانمندتری به جامعه تحویل 

دهیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بابیان 
تکیه گاه کشور هستند،  اینکه جوانان 
اضافه کرد: رهبر معظم انقالب در بیانیه 
مهم و تاریخی گام دوم انقالب، به نقش 
جوانان تأکید ویژه داشتند و باید همه ما 
به تبعیت از بیانیه گام دوم انقالب با 
تقویت ابعاد فرهنگی، اجتماعی، علمی 
و آموزشی در دانشجویان، این جوانان 

را توانمندتر سازیم.
جوانان  کرد:  اظهار  حبیبی 
باور  را  خود  باید  دانشجویان  و 
قبول  برای  را  خود  و  باشند  داشته 
آماده  آینده  در  متعدد  مسئولیت های 
کنند زیرا دانشجویان و جوانان در آینده 

کشور را مدیریت خواهند کرد.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: برای انسان فخر و مباهات است 
که در طول زندگی اش یک کار بزرگ 

و ماندگار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه عده زیادی 
برای تخریب انسان ها تالش می کنند، 
ادامه داد: هنر واقعی زنده نگه داشتن 
دل انسان است وگرنه تخریب انسان را 

شیطان هم انجام می دهد.
حسنی افزود: جوانان را باید برای 
زندگی بهتر هدایت کنیم و کاری کنیم 
که جوانان در جامعه خادم مردم و دین 

باشند.
دکتر معراج شرری مدیر فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر 
دانشجویی  نشریات  جشنواره  اولین 
گفت:  اردبیل  استان  دانشگاه های 
امروز دانشجویان نمادی از پایستگی 
نشریات،  در  که  است  خروشی  و 
کانون های  و  انجمن ها  تشکل ها، 
ظهور  منصه  به  را  خود  دانشجویی 

می رسانند.
وی اضافه کرد: اولین جشنواره و 
استان  دانشجویی  نشریات  نمایشگاه 
بخش  سه  در  اردبیل 
و  نمایشگاهی  رقابتی، 
برنامه های جنبی برگزار 
از  آثار  دریافت  و  شد 
بود  دی ماه شروع شده 
که بدون مشخص شدن 
برای  نویسندگان  نام 
داوری در اختیار داوران 

قرار گرفت.
فرهنگی  مدیر 
دانشگاه  اجتماعی  و 
دبیر  و  محقق اردبیلی 
اولین جشنواره نشریات 
دانشجویی دانشگاه های 
داد:  ادامه  اردبیل  استان 
2۷5 اثر به این جشنواره 
در  که  بود  ارسال شده 
علمی  نشریات  بخش 
و فرهنگی و اجتماعی 
 ۳0 تیتر  اثر،   ۶ انتشار  توالی  اثر،   ۸۸
اثر، سرمقاله و یادداشت ۳1 اثر، طرح 
روی جلد 2۹ اثر، صفحه آرایی 2۴ اثر، 
مصاحبه 21 اثر، خبر 1۷ اثر و مقاله 2۹ 

اثر ارسال شده بود.
سجاد  دکتر  کرد:  اظهار  شرری 
حسینی، دکتر فاطمه قنادی اصل، مریم 
رضایی، دکتر جواد رمضانی مقدم، دکتر 
مهدوی  توحید  و  راد  فروغی  پیمان 

هیات داوران این جشنواره بودند.
موسیقی  اجرای  می شود  یادآور 
زنده، اجرای تئاتر، قرائت بیانیه هیات 
داوران توسط توحید مهدوی و تجلیل 
از نفرات برتر در بخش های مختلف از 

دیگر بخش های این مراسم بود.

برگزاری اولین جشنواره نشریات دانشجویی استان اردبیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی
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مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 در دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

 ضرورت گسترش عمل
به قرآن در جامعه

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت گسترش عمل به قرآن در 

جامعه تأکید کرد.
حجت االسالم   دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
والمسلمین عبداهلل حسنی در محفل انس با قرآن در مسجد 
دانشگاه محقق اردبیلی قرآن را مسیر هدایت زندگی دانست و 

گفت: قرآن و اهل بیت بدون همدیگر معنا ندارند.
وی بابیان اینکه قرآن کتاب و برنامه زندگی و راهگشای 
انسان است، افزود: توجه، نگاه و عمل به قرآن در جامعه 

باید گسترش یابد.
حسنی تصریح کرد: از خدا می خواهیم قرآن را در دل ما 

زنده نگه دارد و به زندگی ما هدف و معنا ببخشد.
گفتنی است این برنامه که به همت پایگاه مقاومت 
حضرت  سپاه  ادارات  بسیج  و  محقق اردبیلی  دانشگاه 
عباس)ع( استان اردبیل و با همکاری کانون قرآن دانشگاه 
برگزار شد، قرائت قرآن توسط قاریان ملی و بین المللی و 

اجرای تواشیح از بخش های این محفل قرآنی بود.

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبيلی خبر داد:

آغاز هوشمند سازی و 
مانیتورینگ موتورخانه های 
گرمایشی ساختمان های 

دانشگاه  
معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز 
هوشمند سازی و مانیتورینگ موتورخانه های گرمایشی 

ساختمان های دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مانیتورینگ  و  آغاز هوشمند سازی  از  بانی  قر اردوان 
دانشگاه  ساختمان های  گرمایشی  موتورخانه های 

محقق اردبیلی خبر داد.

وی بابیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای این 
پروژه حدود سه میلیارد ریال می باشد که دو میلیارد ریال 
آن از محل اعتبارات ملی و یک میلیارد ریال از محل 
اعتبارات داخلی تأمین شده است، افزود: پروژه از آذرماه 
1۳۹۷ با طرح پایلوت هوشمند سازی دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی آغاز و پس از بازخورد مثبت، در 
فروردین ماه 1۳۹۸ به سایر ساختمان ها تعمیم و در مرحله 

اجرا می باشد .
قربانی تصریح کرد: اجرای کامل این پروژه باعث 
حرارتی  آسایش  برق(،  و  انرژی)گاز  مصرف  کاهش 
و  تجهیزات  عمر  طول  افزایش  کاربران،  و  ساکنان 
هزینه های  کاهش  و  ساختمان ها  رارتی  ح تأسیسات 
تعمیرات و نگهداری تأسیسات ساختمان های دانشگاه 

خواهد شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
عملیات اجرایی احداث اولین استخر 
سرپوشیده دانشگاهی استان در دانشگاه 

محقق اردبیلی به زودی آغاز می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی بابیان اینکه 
عملیات اجرایی احداث اولین استخر 
سرپوشیده دانشگاهی استان در دانشگاه 
می شود،  آغاز  به زودی  یلی  محقق اردب
گفت: با توجه به اینکه مطالعات این 
پروژه توسط دانشکده فنی و مهندسی 
انجام و به اتمام رسیده است، با تأمین 
و  داخلی  منابع  طریق  از  لیه  او اعتبار 
مساعدت های وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و استانداری اردبیل عملیات 
جاری  فصل  طی  آن  داث  اح اجرایی 

آغاز می شود.
وی توسعه فضای ورزشی و رفاهی 
دانشگاه را مهم ترین هدف احداث این 
استخر عنوان کرد و افزود: در این امر 
رشته  دانشجویان  به  ی  خدمت رسان
تربیت بدنی و افزایش امکانات رفاهی 
دانشجویان و کارکنان مورد تأکید است.

تحصیالت  و  زشی  آمو معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در  را  پایان نامه ها  از  باالترین حمایت 

شمال غرب کشور داریم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری در مراسم تجلیل 
و  آموزشی  برگزیده  ویان  دانشج از 
معرفی جایزه های بنیاد نخبگان بابیان 
این مطلب افزود: در جهت جذب و 
نگهداری استعدادها برنامه های حمایتی 
آموزشی و  مالی،  از حمایت های  اعم 

پژوهشی داریم.
وی اضافه کرد: برای نفرات برتر 
ورودی ها  برگزیدگان  و  ا  المپیاده
تسهیالتی در نظر گرفته شده است که 
استفاده  آن ها  از  می توانند  ان  دانشجوی

کنند.
مصری با اشاره به اینکه بسته های 
برای  شده  گرفته  نظر  در  تشویقی 
درخشان  استعدادهای  دانشجویان 
اضافه کرد: برای همه مقاطع تحصیلی 
نظر  در  را  تشویقی  بسته های  این 

گرفته ایم.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
اضافه  دانشگاه محقق اردبیلی  تکمیلی 
کرد: یکی از معتبرترین تولیدات کشور 
تولیدات  دارند،  اذعان  آن  به  همه  که 
را  آموزشی  کیفیت  زیرا  است  علمی 
امیدواریم  و  کنیم  حفظ  توانسته ایم 
را  تولیدات  این  دانشجویان  کمک  به 

توسعه دهیم.
مصری با اشاره به اینکه رابطه استاد 
و دانشجو یک رابطه پلیسی یا سود ده 

حبیبی بابیان اینکه احداث استخر 
دانشگاه با زیربنای دو هزار و 500 متر 
در سایت شرقی دانشگاه آغاز خواهد 
شد، افزود: این پروژه در دو فاز انجام 
این  پیش بینی ها  طبق  که  شد  خواهد 
بهره برداری  به  سال 1۴00  در  استخر 

خواهد رسید. 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی بابیان 
استفاده  برای  حاضر  حال  در  اینکه 
و  دانشجویان  رفاهی  و  آموزشی 

دانشجو  بین  ارتباط  داد:  ادامه  نیست، 
دوطرفه  اجتماعی،  ارتباط  استاد،  و 
از  توسعه  با  و  است  پرسشگری  و 

پرسشگری عبور می کنند.
رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل و 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: بنیاد نخبگان هرساله به تعدادی 
از دانشجویان صاحب استعداد برتر در 
مقاطع مختلف تحصیلی، جایزه هایی را 

در ۴ دسته اعطا می کند.
یکی  افزود:  شایقی  حسین  دکتر 
از این جوایز، جایزه آموزش است که 
باهدف تسهیل مسیر آموزشی و هدایت 
عرصه  به  ورود  برای  دانشجویان 
جایزه  دیگر،  جوایز  و  است  آموزش 
پژوهش است که باهدف تسهیل مسیر 
برای  دانشجویان  هدایت  و  پژوهشی 

ورود به عرصه پژوهش است.
وی با اشاره به اینکه سومین نوع 
جایزه، جایزه فنّاوری است که باهدف 

کارکنان با استخرهای خارج دانشگاه 
کرد:  تأکید  می شود،  بسته  قرارداد 
دانشگاه،  در  استخر  این  احداث  با 
پیش بینی می شود عالوه بر درآمدزایی 
نیز  مالی  صرفه جویی  دانشگاه،  برای 

خواهیم داشت.
وی بابیان اینکه در طراحی استخر 
تا  است  بوده  این  بر  تالش  دانشگاه 
برگزاری  به منظور  استاندارد  استخری 
مسابقات  و  آموزشی  کالس های 

و  نوآورانه  و  فنّاورانه  مسیر  تسهیل 
هدایت دانشجویان برای ورود به عرصه 
افزود:  است،  شده  طراحی  کارآفرینی 
نخبگان،  بنیاد  جایزه  نوع  چهارمین 
ارتقای  باهدف  که  فرهنگ  جایزه 
فرهنگ اسالمیـ  ایرانی،  تقویت هویت 
مّلی و رفع نیازهای ماّدی و اجتماعی 

دانشجویان اهدا می شود.
پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
تشویق  برای  گفت:  محقق اردبیلی 
مقاالت  انتشار  حوزه  در  دانشجویان 
انجام  مختلف  برنامه ریزی های  علمی 
نظر  در  تشویقی  بسته های  و  داده 

گرفته ایم.
تشویق  مبلغ  اینکه  بابیان  وی 
درصد   ۶0 را  دانشجویان  مقاالت 
برای  قباًل  داد:  ادامه  داده ایم،  افزایش 
کارشناسی  مقطع  دانشجویان  مقاالت 
این  برای  که  نداشتیم  تشویقی  بسته 

همچنین  باشد،  آبی  ورزش های 
به منظور خدمات دهی به مراکز آموزشی، 
دستگاه های اجرایی و سایر شهروندان، 
به صورت  دانشگاه  استخر  ورودی 
مستقل و از خارج دانشگاه در نظر گرفته 

شده است.
در  ما  تالش  اینکه  بابیان  حبیبی 
دانشگاه ارائه خدمات باکیفیت مطلوب 
به دانشجویان است، گفت: در همین 
راستا عالوه بر توجه به مباحث آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی، پروژه های عمرانی 
نیز شتاب بیشتری گرفته اند که در این 
خصوص می توان به در حال احداث 
فاز  مرکزی،  کتابخانه  پروژه های  بودن 
دوم و سوم دانشکده فنی و مهندسی، 
ساختمان های دانشکده های کشاورزی 
و منابع طبیعی و ادبیات و علوم انسانی، 
خوابگاه دانشجویی، توسعه برق سایت 
شرقی دانشگاه، تعمیرات اساسی هشت 
تعمیرات  و  ویالیی  خوابگاه  واحد 
دانشکده  دو  شماره  ساختمان  اساسی 
کشاورزی و منابع طبیعی در سال جاری 

اشاره کرد.

مقطع هم تشویق در نظر گرفته ایم.
بضاعت پور ادامه داد: برای مقاالتی 
می شود،  منتشر  جمعی  به صورت  که 
مشخص  ضریبی  نویسنده  هر  برای 
کرده ایم که برای هر فرد تشویقی در 

نظر گرفته شود.
واحدهای  رشد  مرکز  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری 
گفت: مرکز رشد واحدهای فناوری 
میلیون   ۶00 سقف  تا  دانشگاه 
و  درصد  چهار  وام  به صورت  ریال 
از  تنفس  سال   ۳.5 با  بازپرداخت 

ایده ها حمایت می کند.
دکتر برومند صالحی اضافه کرد: 
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
مراکز رشد جامع  محقق اردبیلی جزو 
پذیری  ایده  رشته ها  همه  از  و  بوده 

می کند.
 1۶0 اینکه  به  اشاره  با  وی 
مرکز  تأسیس  بدو  از  فناور  واحد 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
این  خدمات  از  تاکنون  محقق اردبیلی 
مرکز استفاده کرده اند و 52 واحد فناور 
افزود:  هستند،  مستقر  مرکز  این  در 
کشور  اعتالی  به  کردن  کمک  برای 
باید دانشجویان و جوانان وارد حوزه 
فناوری شده و اقدام به خوداشتغالی و 

کارآفرینی کنند.
مراسم  پایان  در  می شود  یادآور 
و  آموزشی  برگزیده  دانشجویان  از 
جایزه های  مشمول  که  دانشجویانی 
بنیاد نخبگان شده اند، با اهدای جوایزی 

تقدیر شد.

 عملیات اجرایی احداث اولین استخر سرپوشیده دانشگاهی استان 
در دانشگاه به زودی آغاز می شود

معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه محقق اردبيلی مطرح کرد:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

  باالترین حمایت از پایان نامه ها را در شمال غرب کشور داریم



مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی اصغری

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک
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رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  کارآفرینی  و 
در  امیدآفرینی  به  توجه  به ضرورت 
و  دانشگاه ها  توسط  جوانان  میان 

آموزش وپرورش تأکید کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزشی  کارگاه  در  داوری  مهدی  دکتر 
و  تعاونی  تشکیل  الزامات  و  »ضرورت 
نقش آن در توسعه کارآفرینی« در دانشگاه 
و  دانشگاه ها  اینکه  بابیان  محقق اردبیلی 
با  که  هستند  مراکزی  آموزش وپرورش 
این مراکز  جوانان سروکار دارند، گفت: 
به  باید  امر آموزش و پژوهش،  در کنار 
امیدآفرینی که از وظایف آن هاست توجه 
امید صادق  باشند و در گسترش  داشته 

پیشگام باشند.
وی بابیان اینکه در طول 11 ترم گذشته 
درس کارآفرینی برای دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی ارائه شده است، افزود: این 
از  کارگاه  هفتمین  و  بیست  نیز  کارگاه 
کسب وکار  آموزشی  کارگاه های  سلسله 
برگزار  که  است  عمل  تا  ایده  از  موفق 

می شود.

دانشگاه  دانشگاهیان  تجمع  در 
محقق اردبیلی در اعتراض به تحریم های 
خارج از قواعد بین المللی آمریکا نسبت 
به ایران، دانشگاهیان خواستار ایستادگی 
اقدامات  مقابل  بین المللی در  نهادهای 
نسنجیده و غیرعلمی آمریکا و کمک به 

اعتالی هر چه بیشتر اهداف عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در 
تجمع اعضای هیات علمی، دانشجویان 
محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشگاهیان  و 
یک جانبه،  تحریم های  به  اعتراض  در 
غیرقانونی و خارج از قواعد بین المللی 
دولت آمریکا و تحمیل اراده تروریسم 
اقتصادی خود علیه سایر دولت ها راجع 
به کاهش روابط تجاری، اقتصادی، علمی 
و پژوهشی با کشور متمدن جمهوری 

اسالمی ایران عنوان شد:
رفتار و اقدامات ظالمانه و غیرقانونی 

مشاوره  دفتر  اینکه  بابیان  داوری 
خدمت  در  دانشگاه  کارآفرینی 
در  کرد:  تصریح  است،  دانشجویان 
بخش های مختلف دانشگاه نیز موضوع 
مهارت آفرینی و مهارت آموزی به جد 

پیگیری می شود.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
رشد  مرکز  در  مناسب  بستر  ایجاد  به 
واحدهای فناوری دانشگاه به منظور تبدیل 

دولت آمریکا علیه ملت و مراکز آموزشی 
ایران که به صورت غیر سازنده و مخرب، 
و  آموزشی  اجتماعی،  ساختارهای 
فرهنگی کشورمان را مورد هدف قرار 
اقتصادی  تروریسم  بارز  مصداق  داده، 
بین المللی علیه یک ملت تمدن ساز و 

ایده پژوهشگران به محصول، خاطرنشان 
کرد: باید از پتانسیل های تعاونی ها استفاده 
کنیم تا در آینده شاهد موفقیت های بزرگ 
برای دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 

محقق اردبیلی باشیم.
ناصر نعمتی مدیر تعاون اداره کل کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز 
بابیان اینکه تعاونی یک بحث رفتار محور 
در برابر رقابت است، افزود: در بحث تعاون 
به سود فکر نمی کنیم؛ گرچه نتیجه فعالیت 

نقش آفرین در صلح جهانی و بین المللی 
می باشد.

اقدامات غیرمسئوالنه دولت آمریکا 
عالوه بر ضرر و زیان مادی و معنوی 
صدها  دارای  که  ایران  کشور  علیه 
دانشمند مطرح جهانی می باشد باعث 

منجر به سود شود.
اساسی  راهبردهای  به  اشاره  با  وی 
اقتصاد  تعاونی  بخش  در  تحول  برای 
کشور، گفت: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه 
انسانی  منابع  توانمندسازی  و  مدیریت 
شبکه ای،  تعامالت  تحکیم  تعاونی ها، 
دستگاهی،  بین  همفکری های  تقویت 
تعیین مشوق ها و منابع مالی و توسعه بازار 
تعاونی ها و تقویت برند آن ها این راهبردها 

می باشند.
توسعه  اداره  رئیس  کاتب  احسان 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  کارآفرینی 
باید  گفت:  اردبیل  استان  اجتماعی 
اجرایی  دستگاه های  قوانین  و  وضعیت 
تا  شود  مشخص  کارآفرینان  برای 
مهارت های  کنار  در  بتوانند  کارآفرینان 
خود، فعالیت های خود را نیز به صورت 

نظام مند انجام دهند.
امیرپور   گفتنی است در ادامه علی 
و  مهرپرور  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
عیسی رضازاده مدیرعامل شرکت تعاونی 
فرش دستباف طالباف به ارائه بیانات خود 

پرداختند.

تجاری سازی  ممانعت  و  ممنوعیت 
ایده ها و اختراعات و اکتشافات علمی 
و پزشکی شده که این امر متضرر شدن 
سایر کشورهای متمدن و پیشرفته عضو 
سازمان ملل متحد را نیز در پی داشته و 

خواهد داشت.
بین المللی  نهادهای  از  لذا 
خواستاریم در مقابل اقدامات نسنجیده 
آمریکا  ایاالت متحده  غیرعلمی  و 
ایستادگی نموده و به اعتالی هر چه 
ما  نمایند.  کمک  علم  اهداف  بیشتر 
خواستار دفاع از ساحت مقدس علم 
و علم آموزی در مقابل افرادی هستیم 
که دوست دارند جهان را در تاریکی 
جهل نگه دارند . به امید روزی که علم 
و علم آموزی در جهان تقدیس گردد 
با  مقابله  به خود جرأت  هیچ کس  و 

علم آموزی را ندهد.

رئيس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرينی دانشگاه محقق اردبيلی تأکيد کرد: 

ضرورت توجه به امیدآفرینی در میان جوانان توسط دانشگاه ها و آموزش وپرورش

در تجمع دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلی در اعتراض به تحريم های خارج از قواعد بين المللی آمريکا نسبت به ايران مطرح شد:

 نهادهای بین المللی در مقابل اقدامات نسنجیده و غیرعلمی آمریکا ایستادگی
 و به اعتالی هر چه بیشتر اهداف علم کمک نمایند

پیام تسلیت
همکاران   ارجمند:

جناب آقای دکتر یعقوب منصوری و سرکار خانم ها گلناز و زهرا بشیری مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلی 
خبر داد:

 قرار گرفتن مخزن اطالعات 
علمی دانشگاه 

 )Scientific Repository(
برای اولین بار در فهرست 

رنکینگ موسسه وبومتریکس

دانشگاه محقق اردبیلی  فناوری  معاون پژوهش و 
دانشگاه  این  علمی  اطالعات  مخزن  گرفتن  قرار  از 
Scientific Repository برای اولین بار در فهرست 

رنکینگ موسسه وبومتریکس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل 
علمی  اطالعات  مخزن  گرفتن  قرار  از  پور  بضاعت 
دانشگاه محقق اردبیلی Scientific Repository برای 
اولین بار در فهرست رنکینگ موسسه وبومتریکس خبر 
داد و گفت: در تازه ترین رده بندی اعالم شده از سوی این 
موسسه )May 201۹( برای مخازن علمی مؤسسات 
آموزشی و پژوهشی دنیا، مخزن اطالعات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی برای اولین بار در رتبه 2۴05  دنیا قرار 

گرفت.
وی بابیان اینکه اطالعات این موسسه برای رده بندی 
مخازن علمی از طریق گوگل اسکالر تأمین می شود، 
محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی  اطالعات  مخزن  افزود: 
در مهرماه سال 1۳۹۷ توسط مرکز فناوری اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه راه اندازی گردید و تاکنون حدود هفت 
هزار مقاله، پایان نامه و طرح پژوهشی در آن بارگذاری 
شده که به صورت رایگان قابل دسترس همه افراد می باشد.

بضاعت پور تصریح کرد: روند شناسایی آیتم های 
مخزن توسط گوگل اسکالر به کندی صورت می پذیرد 
و حجم زیادی از این هفت هزار آیتم هنوز شناسایی 
نشده اند که به مرور با ایندکس شدن آن ها، رتبه دانشگاه 

بهتر خواهد شد.
دانشگاه محقق اردبیلی  فناوری  معاون پژوهش و 
داده های  مخزن  رده بندی  این  در  کرد:  خاطرنشان 
اخترفیزیک ناسا، مخزن گزارش های فنی ناسا، مخزن 
دیجیتال دانشگاه ریودوژانیرو برزیل، مخزن اطالعات 
پژوهشی دانشگاه کیوتو ژاپن و سرویس اسناد دیجیتال 
سازمان پژوهش های هسته ای اروپا )CERN( به ترتیب 

رتبه های اول تا پنجم را کسب نموده اند.


