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

نورباران كرده  ايد.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی 

مطرح کرد:

 پیشرفت های دانشگاه 
محقق اردبیلی 

نشان دهنده خدمات 
انقالب اسالمی است

دكتر حبيبى در جشن فارغ التحصيلى 
دانشجويان كشاورزی دانشگاه محقق اردبيلى: 

فارغ التحصیالن رشته های 
کشاورزی از دانش خود 
برای ارتقای این صنعت 

استفاده کنند

دكتر سياه كوهيان در پنجمين دوره 
مسابقات سازه های ماكارونى مطرح كرد؛

 انجمن های علمی 
بهترین پایگاه برای 

تقویت روحیه کار تیمی 
در دانشجویان است

قائم مقام وزیر بهداشت 
در مراسم افتتاحیه دومین 

اجالس گردشگری سالمت 
کشورهای عضو اکو در دانشگاه 

محقق اردبیلی:

ساالنه ۳۰۰ هزار 
گردشگر سالمت 

به ایران سفر 
می کنند

حجت االسالم والمسلمین حسنی 
در مراسم بزرگداشت سالروز 
عروج ملکوتی امام خمینی)ره(:

امام خمینی)ره(
 با قدرت ایمان 

پیروز شد

صفحه5

صفحه6

صفحه3

صفحه2

صفحه3

صفحه7

 احداث زمین چمن مصنوعی
 در دانشگاه های کشور 

با  تبريز  در  تركيه  سركنسول 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  حضور 
از تالش كنسولگری تركيه در تبريز 
برای گسترش ارتباط ميان دانشگاه 
محقق اردبيلى و دانشگاه های تركيه 

خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
در  گونگور  حسين  دانشگاه، 
دانشگاه  رئيسه  هيات  با  نشست 
محقق اردبيلى بابيان اينکه تالش ما 
اين است تا از فرصت های مختلف 
دانشگاهيان  با  تا  كنيم  استفاده 
ديدار داشته باشيم، گفت: عقيده ما 
اساتيد  با  گفتگو  كه  است  اين  بر 
را  پيشرفت  موجبات  دانشگاه، 

فراهم مى آورد.
خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
دانشگاه  رئيسه  هيات  با  ديدار  از 
توسعه  در  افزود:  محقق اردبيلى، 
روابط فى مابين مى توانيم از ظرفيت 

دانشگاهيان استفاده كنيم.
فعاليت  و  همکاری  گونگور 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشگاه های تركيه را مهم ارزيابى و 
نيز در كنسولگری  تصريح كرد: ما 
هر  آماده ايم  تبريز  شهر  در  تركيه 
چه از دستمان برمى آيد به دانشگاه 

محقق اردبيلى كمک كنيم.
با  تبريز  در  تركيه  سركنسول   
ايرانى  اشاره به حضور دانشجويان 

افزود: هدف  بالعکس،  و  تركيه  در 
دانشگاه  ميان  ارتباط  گسترش 
محقق اردبيلى و دانشگاه های تركيه 

است.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
معرفى  ضمن  نيز  محقق اردبيلى 
اين  گفت:  محقق اردبيلى،  دانشگاه 
دانشجو  هزار   11 دارای  دانشگاه 
چهار  در  دانشـکده  هشت  و 
و  پارس آباد  نمين،  اردبيل،  شهر 
مشگين شهر مى باشد كه در جهت 
و  آموزشى  فعاليت های  گستـرش 

پژوهشى گام برمى دارد.
حبيبى بابيان اينکه اين دانشگاه 
درصد  يک  دانشمند  دو  دارای 
برتر جهان و يک شيمى فيزيکدان 
همچنين  افزود:  است،  كشور  برتر 
تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه 

به عنوان  اخير  سال های  طى  نيز 
انتخاب  نمونه كشوری  دانشجويان 

شده اند.
دانشگاه  اينکه  بابيان  وی 
محقق اردبيلى در حوزه های علمى، 
پژوهشى، روابط بين الملل فرهنگى 
حال  در  به سرعت  عمرانى  و 
گسترش است، افزود: امسال ميزان 
توليد علم و چاپ مقاالت دانشگاه 
محقق اردبيلى با كشورهای پيشرفته 
هند،  آمريکا،  ژاپن،  ازجمله  دنيا 
تركيه، بلژيک و سوئد 150 درصد 

افزايش يافته است.
على رغم  كرد:  اضافه  حبيبى 
اينکه ميزان رشد علمى كشور امسال 
حدود 10 درصد بوده است، رشد 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  علمى 

بيش از 50 درصد بوده است.

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
حضور  با  كرد:  اميدواری  اظهار 
سركنسول تركيه در تبريز در دانشگاه 
ميان  فعاليت های  محقق اردبيلى، 
در  مدنظر  دانشگاه های  و  ما  دانشگاه 
داشته  فوق العاده ای  گسترش  تركيه 

باشد.
نمايندگى  رئيس  ژرفى  رحيم 
وزارت امور خارجه در استان اردبيل 
محقق اردبيلى  دانشگاه  اينکه  بابيان 
مطلوبى  بسيار  ظرفيت های  دارای 
است، گفت: هدف اين است كه نبايد 
چيزی امضا شود كه صرفاً روی كاغذ 
بماند، بلکه بايد فعاليت های مدنظر به 
انجام شده  كار  تا  برسد  اجرا  مرحله 

چراغ راه كارهای بعدی باشد.
اول  گام  در  اينکه  بابيان  وی 
و  ادبيات  خصوص  در  مى توانيم 
آموزش زبان، تبادل استاد و دانشجو و 
تعريف دوره ها و پروژه های مشترک 
اقدام كنيم، افزود: با توجه به برگزاری 
محقق اردبيلى  دانشگاه  نشست،  اين 
تركيه ای  طرف  پيشنهاد های  منتظر 

برای آغاز كار خواهد بود.
در  حاضر  اعضای  است  گفتنى 
نشست از دو طرف كنسولگری تركيه 
محقق اردبيلى  دانشگاه  و  تبريز  در 
پرداختند.  خود  نظرات  نقطه  ارائه  به 
همچنين سركنسول تركيه در تبريز از 

موزه تاريخ علوم اردبيل بازديد نمود.

 تالش کنسولگری ترکیه در تبریز 
برای گسترش ارتباط میان دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه های ترکیه

سرکنسول ترکیه در تبریز با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: رئيس دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:

 آغاز عملیات تعمیر و بازسازی 
اساسی بخشی از ساختمان 

شماره ۲ دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از آغاز عمليات 
ساختمان  از  بخشى  اساسى  بازسازی  و  تعمير 
شماره ۲ دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
حبيبى از آغاز عمليات تعمير و بازسازی اساسى 
بخشى از ساختمان شماره ۲ دانشکده كشاورزی و 
منابع طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد و گفت: 
مبلغ برآورد اوليه برای اجرای اين عمليات حدود 1۲ 

ميليارد و 5۳1 ميليون ريال مى باشد.
اين  انجام شده  پيش بينى های  طبق  افزود:  وی 
عمليات طى مدت ۴ ماه از شروع قرارداد به اتمام 
خواهد رسيد و ساختمان دانشکده برای آغاز سال 

تحصيلى ۹۹-1۳۹۸ آماده بهره برداری خواهد بود.
سال  در  ساختمان  اين  اينکه  بابيان  حبيبى 
1۳۶۶ افتتاح شده است، خاطرنشان كرد: در حال 
از احداث  از گذشت حدود ۳۲ سال  بعد  حاضر 
نياز  آن،  بودن  فرسوده  به  توجه  با  اين ساختمان، 
به تعميرات اساسى داشت كه با تأمين اعتبار الزم 
اين  از  بازسازی اساسى بخشى  عمليات تعمير و 

ساختمان انجام مى شود.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:
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بازدید اعضای هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی از 

گروه صنعتی آرتا

اعضای هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى به منظور 
ارتباط و تعامل نزديک با صنعت از واحدهای توليدی 

گروه صنعتى آرتا بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ابوالفضل 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  پور  بضاعت 
محقق اردبيلى گفت: هدف از اين بازديد ارتباط گيری و 

ارتباط دهى با صنعت استان است.
وی بابيان اينکه دانشگاه محقق اردبيلى آماده تعامل 
و همکاری با واحدهای صنعتى استان است، ادامه داد: 
اساتيد و دانشجويان رشته های مختلف تحصيلى مى توانند 
به عنوان بازوان علمى و پژوهشى واحدهای صنعتى استان 

فعاليت كنند.
صنايع  صاحبان  اينکه  به  اشاره  با  پور  بضاعت 
و  دانشگاه  به  مثبتى  نگاه  بايد  توليدی  واحدهای  و 
ظرفيت های علمى و پژوهشى آن داشته باشند، تصريح 
دانشگاه ها  و  توليدی  واحدهای  متقابل  اعتماد  كرد: 

مى تواند منجر به توسعه طرفين و در نتيجه جامعه باشد.
دانشگاه محقق اردبيلى  فناوری  معاون پژوهش و 
اضافه كرد: در صورت تمايل واحدهای صنعتى، مى توانيم 
اعضای هيات علمى دانشگاه را برای فرصت مطالعاتى به 

اين واحدها معرفى كنيم.
كمال فتحى بيطرف مديرعامل آرتاپالست هم بابيان 
در  دانشگاه ها هستيم، گفت:  با  آماده همکاری  اينکه 
صورتى كه دانشگاه ها دانشجويان متخصص و متعهد 
معرفى كنند، آماده بورسيه و سپس استخدام آن ها هستيم.

يادآور مى شود گروه صنعتى آرتا به مديريت كمال 
فتحى بيطرف با داشتن شهرک صنعتى اختصاصى در 
زمينى به مساحت تقريبى ۴0 هکتار در كيلومتر ۲0 جاده 

اردبيل- آستارا، سه راهى جاده فندقلو واقع شده است.
 گروه صنعتى يادشده با تجهيزات پيشرفته و مدرن 
دارای شركت هايى ازجمله آرتا پالست و آرتاپان بوده 
و در زمينه های مصنوعات چوبى، چاپ و بسته بندی و 

مصنوعات پتروشيمى فعاليت دارد.

بازدید کارگروه های تخصصی 
هیات نظارت، ارزیابی و 

تضمین کیفیت آموزش عالی 
استان اردبیل از ۶ موسسه 

آموزش عالی

ارزيابى  نظارت،  هيات  تخصصى  كارگروه های 
در  اردبيل  استان  عالى  آموزش  كيفيت  تضمين  و 
ارديبهشت ماه سال 1۳۹۸ از ۶ مؤسسۀ آموزش عالى 
علمى  جامع  دانشگاه  آموزش  مركز   ۳ شامل  استان 
كاربردی استان و ۳ مؤسسه غيرانتفاعى غيردولتى بازديد 

كردند.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:

مديركل تربيت بدنى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری از تالش وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری برای احداث 
زمين چمن مصنوعى در دانشگاه های 
كشور خبر داد و گفت: وزارت علوم 
از احداث پيست دوچرخه سواری در 
دانشگاه محقق اردبيلى حمايت مى كند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر محمدحسين عليزاده در جلسه 
شورای ورزش دانشگاه محقق اردبيلى 
المپياد قهرمانى را بزرگ ترين رويداد 
ورزشى دانشگاهى عنوان كرد و افزود: 
در برگزاری المپيادهای ورزشى تالش 
ما بر اين است تا نهضت داوطلبى را 
و  دهيم  رواج  دانشجويان  ميان  در 
دانشجويان را در برگزاری اين رويدادها 

به عنوان عوامل اجرايى دخيل كنيم.
چمن  پروژه  اينکه  بابيان  وی 
به صورت  گذشته  سال  از  مصنوعى 
مشاركتى با صندوق رفاه دانشجويان 
و دانشگاه ها استارت زده شد، افزود: 
با افزوده شدن چمن مصنوعى دانشگاه 
محقق اردبيلى، تعداد چمن مصنوعى 
سال  مردادماه  تا  كشور  دانشگاه های 

جاری به ۲0 مورد خواهد رسيد.
عليزاده بابيان اينکه وجود فضای 
خوابگاه ها  محوطه  در  ورزشى  باز 
برای فعاليت های دانشجويان و به ويژه 
و  خوب  بسيار  دختر  دانشجويان 
مناسب است، افزود: تعويض كف پوش 
زمين های روباز ورزشى نيز در دستور 
كار قرار دارد كه دانشگاه محقق اردبيلى 

نيز در اين ليست قرارگرفته است.
 مديركل تربيت بدنى وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری بابيان اينکه در حال 
حاضر 51 استخر در سطح دانشگاه های 
كشور وجود دارد و تالش ما وجود 
حداقل يک استخر برای هر دانشگاه 
است، اظهار اميدواری كرد: با تکميل 
دانشگاه  استخر  و  ورزشى  فضاهای 

دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
محقق اردبيلى به عنوان نماينده انجمن 
مهندسى رودخانه ايران در شمال غرب 

كشور معرفى شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
رئيس  بجستان  دكتر محمود شفاعى 
با  ايران،  رودخانه  مهندسى  انجمن 
صدور حکمى دكتر اتابک فيضى عضو 
عمران  مهندسى  گروه  علمى  هيات 
به عنوان  را  محقق اردبيلى  دانشگاه 
غرب  شمال  در  انجمن  اين  نماينده 

كشور منصوب كرد.
در اين حکم آمده است:

چه  هر  گسترش  راستای  در 

محقق اردبيلى، دانشجويان اين دانشگاه 
ورزشى  فضای  به  دسترسى  برای 

مشکلى نداشته باشند.
وی بابيان اينکه سياست ما تقويت 
افزود:  است،  مرزی  جشنواره های 
مى تواند  نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه 
و  يافته  حضور  جشنواره ها  اين  در 
اميدواريم با فعاليت هايى كه در حوزه 
تربيت بدنى و ورزش در اين دانشگاه 
اول  دانشگاه  شاهد هستيم، جزو 10 

كشور در اين حوزه باشد.
مساعدت  و  حمايت  از  عليزاده 
فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
پيست  احداث  خصوص  در 
دانشگاه  در  دوچرخه سواری 
اظهار  و  داد  خبر  محقق اردبيلى 
اميدواری كرد: دانشگاه محقق اردبيلى 
منشأ تربيت نيروهای ارزشمند و بهتر 

برای ورزش كشور باشد.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز بابيان اينکه در حوزه 
تربيت بدنى در دانشگاه محقق اردبيلى 
فعاليت های خوبى شروع شده است، 
عليرغم  نيز  حاضر  حال  در  گفت: 
پروژه  اقتصادی،  فشارهای  وجود 
استخر سرپوشيده دانشگاه با كمک های 

انجمن  علمى  فعاليت های  بيشتر 
ايران و همچنين  مهندسى رودخانه 
همکاری های  اعتالی  جهت  در 

آغاز  اردبيل  استاندار  و  علوم  وزارت 
شده است.

چمن  احداث  اينکه  بابيان  وی 
مصنوعى در محوطه خوابگاه دختران 
نيز در دستور كار قرار دارد، افزود: گروه 
تربيت بدنى دانشگاه نيز جزو گروه های 
علمى برتر با توان علمى باال در منطقه 
بوده و تعدادی از اعضای هيات علمى 
و  المپيک  قهرمانان  جزو  گروه  اين 

مسابقات ملى و بين المللى مى باشند.
حبيبى با اشاره به اهميت توسعه 
فعاليت های ورزشى در سطح دانشگاه، 
ورزش  برای  چه  هر  كرد:  تأكيد 
سالمت  برای  كنيم،  سرمايه گذاری 

جسم و روح سرمايه گذاری كرده ايم.
دكتر معرفت سياه كوهيان معاون 
دانشگاه  دانشجويى  و  فرهنگى 
محقق اردبيلى نيز بابيان اينکه در تالش 
هستيم با همکاری وزارت علوم، پيست 
دوچرخه سواری دانشگاه را در محوطه 
راه اندازی  دانشجويى  خوابگاه های 
تعويض  خصوص  در  افزود:  كنيم، 
نيز  دانشگاه  كف پوش سالن ورزشى 
علوم  وزارت  مساعدت های  نيازمند 

هستيم.
تقويت  فوايد  به  اشاره  با  وی 

دانشگاهى  معتبر  مراكز  با  انجمن 
جنابعالى  بدين وسيله  كشور، 
مهندسى  انجمن  نماينده  به عنوان 

دانشگاه ها،  سطح  در  ورزشى  فضاهای 
تأكيد كرد: حضور دانشجويان در سالن ها 
و محوطه های ورزشى، قطعاً آسيب های 

اجتماعى را كاهش مى دهد.
اداری و  قربانى معاون  اردوان  دكتر 
مالى دانشگاه محقق اردبيلى نيز بابيان اينکه 
دانشگاه  در  پروژه   ۳5 حاضر  حال  در 
محقق اردبيلى فعال است، گفت: در تأمين 
اعتبار بخش های بعدی استخر دانشگاه 
نيازمند حمايت ويژه وزارت علوم هستيم.
مدير  احمدزاده  غالمرضا  دكتر 
دانشگاه  فوق برنامه  و  تربيت بدنى 
تقويت  اينکه  بابيان  نيز  محقق اردبيلى 
فعاليت های ورزشى و فوق برنامه موجب 
شده  دانشگاه  در  خاصى  پويايى  ايجاد 
ورزش  شدن  استانى  گفت:  است، 
همگانى در دستور كار وزارت علوم قرار 
گرفته كه در پى آن دبيرخانه ورزش های 
همگانى دانشگاه های استان در دانشگاه 

محقق اردبيلى تشکيل شده است.
ورزشى  سرانه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  در  روباز  و  سرپوشيده 
بودن كالس های  داير  از  محقق اردبيلى، 
به صورت  رشته  شانزده  در  فوق برنامه 
منظم خبر داد و افزود: جشنواره های بهاره 
و پاييزه درون دانشگاهى نيز به صورت 
مرتب برگزار شده و در بحث اردوهای 
اردوی  چهار  جاری  سال  در  بهاره، 
با حضور يک هزار و ۴00  دانشجويى 
نفر از دانشجويان دختر و پسر به صورت 

مجزا برگزار شده است.
گفتنى است در اين جلسه اعضای 
خود  نظرات  ارائه  به  جلسه  در  حاضر 
پرداختند و در ادامه مديركل تربيت بدنى 
از  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
يافته  اختصاص  زمين  استخر،  پروژه 
برای چمن مصنوعى، محوطه ورزشى 
و  برادران  تربيت بدنى  سالن  خواهران، 
مركز سالمت و تندرستى دانشگاه بازديد 

نمود.

ايران در شمال غرب كشور  رودخانه 
منصوب مى شويد.

توجه  و  عنايت  با  است  اميد 
ارزنده  فعاليت های  با  و  متعال  خدای 
حضرت عالى در زمينه گسترش، پيشبرد 
انجمن،  فعاليت  زمينه های  ارتقای  و 
آن  مديريت  و  سيل  مخاطرات  كاهش 
ايران  در  هرساله  مداوم  به طور  كه  را 
زيرساخت های  و  مى افتد  اتفاق  عزيز 
زيادی را تخريب مى كند به نحو شايسته 
انجام شود. پيشاپيش از مسئولين محترم 
كار  اين  در  كه  محقق اردبيلى  دانشگاه 
علمى همکاری خواهند كرد، تشکر و 

قدردانى مى شود.

 احداث زمین چمن مصنوعی در دانشگاه های کشور 
 حمایت وزارت علوم از احداث پیست دوچرخه سواری در دانشگاه محقق اردبیلی

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان نماینده انجمن مهندسی 
رودخانه ایران در شمال غرب کشور
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و  درمان  بهداشت،  وزير  قائم مقام 
آموزش پزشکى گفت: ساالنه ۳00 هزار 
گردشگر خارجى در حوزه سالمت و 
سفر  كشور  مختلف  مناطق  به  درمان 

مى كنند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ايرج حريرچى در مراسم افتتاحيه 
سالمت  گردشگری  اجالس  دومين 
همکاری  سازمان  عضو  كشورهای 
اقتصادی اكو در دانشگاه محقق اردبيلى 
با اعالم اين خبر افزود: ورود اين ميزان 
ميليون  و ۲00  ميليارد  يک  گردشگر 
دالر سود را در كشور به دنبال داشته 

است.
وی با اشاره به اينکه اين تعداد طى 
10 سال گذشته 10 برابر افزايش داشته 
كشورهای  اتباع  كرد:  تصريح  است، 
عراق، افغانستان، جمهوری آذربايجان 
و پاكستان بيشترين تعداد گردشگران 
تشکيل  را  ايران  به  ورودی  سالمت 

مى دهند.
و  درمان  بهداشت،  وزير  قائم مقام 
آموزش پزشکى با اشاره به ظرفيت های 
توجه  با  و  درمانى  بحث  در  كشور 
داد:  ادامه  پزشکى  پيشرفت های  به 
با  كشور  در  سالمت  گردشگری 
اتباع  جذب  و  گسترده  خدمات  ارائه 
كشورهای همسايه و مسلمان توسعه و 

گسترش مى يابد.
حريرچى اضافه كرد: 500 ميليون 
نفر از جمعيت كشورهای همسايه و 
عضو سازمان اكو برای دريافت خدمات 

سالمت متقاضى هستند.

ظرفيت  اينکه  به  اشاره  با  وی 
در  بايد  سالمت  گردشگری  توسعه 
اولويت كشور قرار گيرد، افزود: بخش 
عمده ای از گردشگران ۲0 ميليون نفری 
هدف گذاری شده در افق چشم انداز ۲0 
ساله كشور بايد به گردشگران سالمت 

اختصاص يابد.
آدام كوال دبير كل اكو گفت: سازمان 
اكو صدای كشورهای عضو است كه در 
راستای توسعه روابط اقتصادی فعاليت 
مى كنند و در دومين اجالس به دنبال 
حوزه  در  چالش ها  و  موانع  بررسى 

گردشگری سالمت هستيم.
ارتقای  و  رشد  برای  افزود:  وی 
بهداشت الزم است  حوزه سالمت و 
مدل های كسب وكاری و اپليکيشن های 
جديد را در زمينه بهداشت و سالمت 
فرصت  كنفرانس  اين  و  دهيم  ارائه 

توانمندی كشورها  ارائه  برای  مناسب 
است.

دبيركل اكو با اشاره به اينکه كشور 
بزرگ  ظرفيت های  به  توجه  با  ايران 
اكو  مقر   ۲0۲1 سال  در  گردشگری 
خواهد بود، ادامه داد: سازمان اكو مرجع 
عضو  كشورهای  همه  برای  بزرگى 

جهت افزايش همکاری ها است.
ظرفيت های  به  اشاره  با  كوال 
استان  در  موجود  گردشگری 
چنين  برگزاری  كرد:  تصريح  اردبيل 
اردبيل  استان  كرد  ثابت  همايش هايى 
كنفرانس های  برگزاری  توانايى 

بين المللى ديگر را دارد.
برگزاری  گفت:  اردبيل  استاندار 
سالمت  گردشگری  اجالس  دومين 
كشورهای عضو اكو در اردبيل گامى 
منطقه  اقتصادی  همگرايى  در  مهم 

است.
مهندس اكبر بهنامجو اضافه كرد: 
در اين اجالس كشورهای شركت كننده 
با ظرفيت ها و توانمندی های اقتصادی 
حوزه  در  همديگر  گردشگری  و 

گردشگری سالمت آشنا مى شوند.
وی خواستار همکاری كشورهای 
تجربيات  از  استفاده  در  اكو  عضو 
زمينه  در  يکديگر  پيشرفت های  و 
افزود:  و  شد  سالمت  گردشگری 
خوبى  گردشگری  ظرفيت های 
آبدرمانى،  زمينه  در  به خصوص 
طبيعت گردی  و  زمستانى  ورزش های 
و تاريخى در استان اردبيل فراهم شده 

است.
اين  اينکه  بابيان  اردبيل  استاندار 
گرم  آب های  وجود  علت  به  استان 
مجتمع های  و  چشمه ها  و  معدنى 
آبدرمانى متعدد، قطب مراكز آبدرمانى 
كشور محسوب مى شود، تصريح كرد: 
برای بهره گيری از ظرفيت های آب های 
گرم پرشمار در استان اردبيل اقدامات 
برای  پزشکان  اعزام  ازجمله  اساسى 
در  آبدرمانى  طى دوره های تخصصى 
تركيه آغاز شده كه پس از بازگشت و 
فعاليت آن ها در مجتمع  های آبدرمانى 
استان تا چند ماه آينده، اردبيل به قطب 
گردشگری سالمت در مراكز آبدرمانى 

تبديل مى شود.
يادآور مى شود اين مراسم با حضور 
مسئوالنى از 10 كشور عضو سازمان اكو 
و مديران اجرايى استان اردبيل و كشور 

برگزار شد.

دكتر سياه كوهيان در پنجمين دوره مسابقات 
سازه های ماكارونى مطرح كرد؛

 انجمن های علمی 
بهترین پایگاه برای تقویت 

روحیه کار تیمی 
در دانشجویان است

دانشگاه  دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
بهترين  علمى  انجمن های  گفت:  محقق اردبيلى 
پايگاه برای تقويت روحيه كار تيمى در دانشجويان 

است.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
معرفت سياه كوهيان در مراسم افتتاحيه پنجمين 
همت  به  كه  ماكارونى  سازه های  مسابقات  دوره 
بابيان  انجمن علمى مهندسى عمران برگزار شد، 
اين مطلب افزود: در كارهای انفرادی خوب عمل 
مى كنيم اما در كارهای تيمى و گروهى لنگ مى زنيم 

و بايد اين نقص را به مرور برطرف كنيم.
انجمن های  در  فعاليت  اينکه  بابيان  وی 
علمى موجب تقويت روحيه كار تيمى مى شود، 
بستر  انجمن های علمى  فعاليت در  تصريح كرد: 
تجربه آموزی را برای دانشجويان فراهم مى كند و 

بايد از اين فضا استفاده بهينه كرد.
دانشگاه  دانشجويى  و  فرهنگى  معاون   
دانشگاه های  امروزه  داد:  ادامه  محقق اردبيلى 
بايد  آن  اساس  بر  كه  مطرح هستند  جامعه محور 
دانشگاه برای تمام مشکالت جامعه راهکار ارائه 
دهد و انجمن های علمى و فعاالن در اين انجمن ها 

مى توانند در اين مورد نقش آفرينى كنند.
انجمن های  اعضای  اضافه كرد:  سياه كوهيان 
را  جامعه  مسائل  و  مشکالت  مى توانند  علمى 
شناسايى كرده و در راستای ارائه راهکارهای علمى 

و عملى برای آن ها در دانشگاه فعاليت كنند.
دانشگاه  دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
محقق اردبيلى افزود: انجمن های علمى اين دانشگاه 
فعاليت های متعدد و متنوع دارند و ما از فعاليت اين 

انجمن ها حمايت مى كنيم.
و  فنى  دانشکده  رئيس  محبى  محتشم  دكتر 
برگزاری  گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه  مهندسى 
ماكارونى  سازه های  مسابقات  مانند  مسابقاتى 
موجب تجربه اندوزی دانشجويان در مقياس پايين 

مى شود.
آموزشى  و  علمى  فعاليت های  داد:  ادامه  وی 
در انجمن های علمى سبب مى شود كه دانشجويان 
به صورت عملى آموخته های خود را به منصه ظهور 

برسانند.
يادآور مى شود اين مسابقات با حضور مديركل 
دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استانداری اردبيل، 
استان  ساختمان  نظام مهندسى  سازمان  رئيس 
اردبيل برگزار شد و از ميان تيم های شركت كننده 
Heros،كوارتز  تيم های  كشور،  دانشگاه های  از 
از دانشگاه محقق اردبيلى به  هر سه   Winners و
ترتيب رتبه های اول تا سوم اين دوره از مسابقات 

را كسب كردند.

قائم مقام وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه دومین اجالس گردشگری سالمت کشورهای عضو اکو در دانشگاه محقق اردبیلی:

 ساالنه ۳۰۰ هزار گردشگر سالمت به ایران سفر می کنند

توسط  جداگانه  احکام  صدور  با 
دكتر  محقق اردبيلى،  دانشگاه  رئيس 
عباس فنى اصل به عنوان معاون فرهنگى 
و اجتماعى و دكتر معرفت سياه كوهيان 
به عنوان معاون دانشجويى اين دانشگاه 

منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با صدور احکام جداگانه توسط رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى، دكتر عباس فنى 
اصل به عنوان معاون فرهنگى و اجتماعى 
به عنوان  و دكتر معرفت سياه كوهيان 
معاون دانشجويى اين دانشگاه منصوب 

شدند.
دكتر عزيز حبيبى در مراسم معارفه 
معاونان جديد فرهنگى و اجتماعى و 
دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
از  اينکه حوزه فرهنگى و دانشجويى 
حوزه های گسترده، حساس و اثرگذار 
در توسعه حوزه های مختلف دانشگاه ها 
چارت  در  خوشبختانه  گفت:  است، 
برای  معاونت  پنج  دانشگاه  سازمانى 
در  كه  است  بينى شده  پيش  دانشگاه 
سال های گذشته با صالحديد مسئوالن 
وقت، دو معاون فرهنگى و اجتماعى 
و دانشجويى با هم ادغام شده اند ولى 

اكنون با توجه به تجربه يک سال گذشته، 
تصميم به تفکيک اين دو معاونت گرفته 

شد.
وی فرهنگ را زيربنای توسعه در 
همه حوزه ها عنوان كرد و افزود: دكتر 
در  توانمند  فردی  اصل  فنى  عباس 
ابعاد مختلف است و اميدواريم از اين 
پس، اين دو معاونت باقدرتى بيشتر از 
سال های گذشته به فعاليت خود ادامه 
به  نسبت  ارزنده ای  كارهای  و  دهند 

سال های گذشته انجام دهند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 

حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز بابيان اينکه تدبير رياست دانشگاه در 
تفکيک دو معاون فرهنگى و دانشجويى 
به لحاظ گستردگى اين دو حوزه كاری 
بسيار ارزشمند است، گفت: به فضل 
الهى تعامل و همکاری ميان كانون ها، 
و  همديگر  با  انجمن ها  و  تشکل ها 
مجموعه مديريتى دانشگاه و نهاد رهبری 
بسيار مناسب است ولى نيازمند افزايش 
اين تعامل و همکاری نيز هستيم؛ چراكه 
هدف همه ما رشد و تعالى دانشگاه و 

دانشگاهيان است.
مدير  دستور  عليرضا  مهندس 
بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه  حراست 
گام های  شاهد  انتصاب  اين  با  اينکه 
اثرگذار در مجموعه دانشگاه و به ويژه 
حوزه فرهنگى باشيم، گفت: اميد مى رود 
فرهنگ غنى اسالمى و دينى كه همانا 
منشأ آن در فرمايشات مقام معظم رهبری 
است، سرلوحه كارهايمان در دانشگاه 

باشد.
دكتر اسماعيل گلى مسئول كانون 
بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى نيز 
عملى شدن پيشنهاد تفکيک حوزه های 
فرهنگى و دانشجويى توسط رياست 
رياست  دغدغه  از  نشان  را  دانشگاه 

دانشگاه به مساله فرهنگ دانست.
دكتر  اين  از  پيش  است  گفتنى 
معاون  به عنوان  كوهيان  سياه  معرفت 
فرهنگى و دانشجويى و دكتر عباس 
فرهنگى  مشاور  به عنوان  اصل  فنى 
مشغول  دانشگاه  رئيس  اجتماعى  و 
انتصاب،  اين  با  كه  بودند  به خدمت 
به  دانشجويى  و  فرهنگى  معاونت 
و  اجتماعى  و  فرهنگى  معاونت  دو 

دانشجويى تفکيک شد.

با صدور احکام جداگانه توسط رئیس دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت:

 انتصاب معاونان جدید فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی دانشگاه
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رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی عنوان کرد:

 رفع موانع تولید واحدهای 
فناور؛  اولویت  اصلی مرکز 

رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه

دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
فناور؛  واحدهای  توليد  موانع  رفع  گفت:  محقق اردبيلى 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  اصلى  اولويت 

محقق اردبيلى است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر برومند صالحى 
در بازديد از پروژه »انتقال ژن چندقلوزايى در گوسفندان نژاد 
مغانى« متعلق به شركت »آذين مرواريد مغان« شهرستان 
بيله سوار وابسته به مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
گفت: مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
درصدد است تا با رصد ميدانى واحدهای فناور و با تعامل 
سازنده با دستگاه های اجرايى استان، مشکالت و موانع توليد 

واحدهای فناور را مرتفع نمايد.
وی ضمن قدردانى از تالش های فرمانداری بيله سوار 
در حل مشکالت واحدهای فناور، افزود: رسالت اصلى 
مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبيلى، پرورش 
ايده های خالقانه و حمايت از آن ها از مرحله ايده تا مرحله 
توليد محصول و كسب درآمد پايدار برای واحدهای فناور و 

اشتغال زايى مى باشد.
حسن قبادی فرماندار بيله سوار نيز در اين بازديد تصريح 
كرد: خوشبختانه اراده بسيار خوبى در تمامى سطوح مديريتى 
استان برای رفع مشکالت و موانع توليد واحدهای فناور 
وجود دارد و اين مهم، خواسته استاندار محترم استان اردبيل 

به عنوان تکليف از تمامى دستگاه های اجرايى استان است. 
وی افزود: حل مشکالت فناوران منجر به رونق توليد و 

بهبود فضای كسب وكار در استان خواهد شد.
گفتنى است در ادامه در اين بازديد، مسائل و مشکالت 
واحدهای  )از  سبالن«  سبزسازان  »آرتا  شركت  مزرعه 
فناور و اشتغال زای مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
نزديک  از  نيز  گرمى  شهرستان  در  واقع  محقق اردبيلى( 
مورد ارزيابى قرار گرفت و هماهنگى های الزم برای حل 

مشکالت واحد فناور نامبرده به عمل آمد.

انتصاب مدیر برنامه ریزی فرهنگی 
و اجتماعی و مدیر حمایت و 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه محقق اردبیلی

با حکم رئيس دانشگاه محقق اردبيلى، مدير برنامه ريزی 
فرهنگى و اجتماعى و مدير حمايت و پشتيبانى فرهنگى و 

اجتماعى دانشگاه منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
با صدور احکام جداگانه ای، دكتر معراج شرری عضو 
محترم هيات علمى دانشگاه را به عنوان »مدير حمايت و 
پشتيبانى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه« و دكتر فرشاد كيوان 
بهجو عضو محترم هيات علمى دانشگاه را به عنوان »مدير 

برنامه ريزی فرهنگى و اجتماعى دانشگاه« منصوب كرد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
توسعه كشور منوط به توسعه يافتگى در 

علم و فناوری است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست آزادانديشى 
تحقق  در  دانشگاهى  نخبگان  »نقش 
اهداف علمى و پژوهشى بيانيه گام دوم 
انقالب« در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
دانشگاه ها مى توانند نقش ارزنده ای در 

رشد متوازن در همه ابعاد داشته باشند.
وی با اشاره به بيانيه گام دوم انقالب، 
افزود: در اولين بند اين بيانيه كه به عنوان 
منشور كاری ارائه شده است، توجه به 

علم و فناوری مشاهده مى شود.
حبيبى بابيان اينکه توسعه كشور منوط 
به توسعه يافتگى در علم و فناوری است، 
تصريح كرد: اين مهم نيازمند فعاليت هر 

آزمون  كشور،  سراسر  با  همزمان 
كارشناسى ارشد سال 1۳۹۸ در دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى  دانشگاه، 
آموزشى  معاون  مصری  ترحم  دكتر 
دانشگاه  تکميلى  تحصيالت  و 
محقق اردبيلى و نماينده تام االختيار آزمون 
اينکه  بابيان  محقق اردبيلى  دانشگاه  در 
جاری  سال  ارشد  كارشناسى  آزمون 
همزمان با سراسر كشور در دو نوبت 
نوبت  و  پنجشنبه  روز  عصر  و  صبح 
صبح روز جمعه  ۲۳ و ۲۴  خردادماه در 
استان اردبيل نيز برگزار شد، افزود: در اين 
آزمون، ۷ هزار و ۸00 نفر در شش حوزه 
آزمونى دانشگاه محقق اردبيلى به رقابت 
پرداختند و به طور متوسط ميزان حضور 
آقايان و خانم ها در اين آزمون حدود 50 

درصد است.
مصری گفت: عالوه بر نحوه پذيرش 
با آزمون، دانشگاه محقق اردبيلى حدود 
۳0 درصد ظرفيت خود را برای پذيرش 
دانشجويان استعداد درخشان به صورت 

بدون كنکور اختصاص داده است.

چه بيشتر اساتيد و پژوهشگران است.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى نقش 
بهبود  و  اصالح  در  دانشگاه  اساتيد 
وضعيت جامعه را بسيار پررنگ دانست 
و خاطرنشان كرد: نقش اساتيد بسيجى 
ازنظر عملى ازجمله حضور به موقع سر 
و  فرهنگى  فناوری،  پژوهش،  كالس، 
غيره بايد با اساتيد غير بسيجى متفاوت 

باشد.
شيوه  با  مديريت  همچنين  وی 
بسيجى با مديريت با شيوه عادی را بسيار 

متفاوت دانست.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
دوم  گام  بيانيه  اينکه  بابيان  نيز  اردبيل 
انقالب بايد به يک گفتمان در دانشگاه 

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى تصريح 
همکاران  از  نفر   ۸00 مجموعاً  كرد: 
آزمون  اين  برگزاری  در  دانشگاه 
مشاركت داشته و همچنين استانداری، 

تبديل شود، گفت: تاكنون بيش از بيست 
جلسه در اين خصوص در سطح دانشگاه 

برگزار شده است.
دانشگاه ها  وظيفه  اينکه  بابيان  وی 
در  افزود:  است،  فناوری  و  علم  توليد 
امر اتاق فکر حجاب و عفاف و مسائل 
فرهنگى كارهای بسياری در حال انجام 
است و در اين راستا از اساتيد توقع داريم 
به همديگر كمک كرده و اميد را در دل 

دانشجويان بکارند.
فرهنگ  ترويج  خواستار  حسنى 
ازدواج آسان توسط دانشگاهيان به عنوان 
الگوی جامعه شد و گفت: بايد تالش 

كنيم سبک زندگى خود را اسالمى كنيم.
دكتر مرتضى ابراهيمى رئيس سازمان 
بسيج اساتيد استان اردبيل ضمن تبريک 
روز بسيج اساتيد، گفت: روز بسيج اساتيد 

آتش نشانى،  اورژانس،  فرمانداری، 
نيروی انتظامى، پليس راهور، شهرداری، 
شركت های توزيع نيروی برق، گاز و 
آب نيز در برگزاری اين آزمون ياريگر 

ما بودند.

اسالمى  انقالب  تراز  استاد  روز  نام  به 
شهيد چمران نام گذاری شده است.

نخبگان  نقش  به  اشاره  با  وی 
و  علمى  اهداف  تحقق  در  دانشگاهى 
پژوهشى بيانيه گام دوم انقالب، افزود: 
توليد علم نافع، بهبود كيفيت آموزشى و 
فرهنگى و تربيت نيروی انسانى انقالبى و 

كارآمد محورهای اين نشست مى باشند.
گفتنى است در اين برنامه به همت 
كانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلى 
برگزار شد، اساتيد حاضر در نشست به 
ارائه نظرات و راهکارهای خود پيرامون 
موضوع نشست پرداختند و در پايان از 
تعدادی از اعضای هيات علمى كه در 
برنامه های كانون بسيج اساتيد دانشگاه 
مشاركت فعال داشتند، تجليل به عمل 

آمد.

وی خاطرنشان كرد: به منظور رفاه 
حال داوطلبان پاركينگ های جداگانه در 
دو سايت شرقى و غربى دانشگاه برای 
استقرار خودروهای داوطلبان پيش بينى 

شده بود.

 توسعه کشور منوط به توسعه یافتگی در علم و فناوری است

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه محقق اردبیلی
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حجت االسالم والمسلمین حسنی طی مراسم 
تبریک عید فطر:

 رمضان بهترین فرصت 
برای خودشناسی و 

خداشناسی است

مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: رمضان بهترين 

فرصت برای خودشناسى و خداشناسى است.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
در  حسنى  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مراسم تبريک عيد فطر در دانشگاه محقق اردبيلى 
مبارک  ماه  فضيلت  افزود:  مطلب  اين  بابيان 
رمضان در احاديث و آيات الهى به كرات مورد 
تأكيد قرار گرفته است و اميدواريم توانسته باشيم 

از اين فضيلت نهايت استفاده را ببريم.
وی با اشاره به اينکه بايد در كنار هم برای 
كنيم،  تالش  اسالمى  انقالب  و  نظام  اعتالی 
نعمت  اسالمى،  نظام  در  كرد: خدمت  تصريح 

الهى است و بايد قدردان اين نعمت باشيم.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل اضافه كرد: بايد در 
برای  بهترين وجه  به  هر مسئوليتى كه هستيم 
مردم خدمت كنيم و اين خدمت بايد بدون منت 
باشد چرا كه ما از بيت المال حقوق مى گيريم تا 

به مردم خدمت كنيم.

بازدید معاونان استاندار 
اردبیل از پروژه های عمرانی 

دانشگاه محقق اردبیلی

عمرانى  پروژه های  از  اردبيل  استاندار  معاونان 
دانشگاه محقق اردبيلى بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، مهندس بهروز 
ندايى معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى و مهندس 
مسعود امامى يگانه سرپرست معاونت امور عمرانى 
استاندار اردبيل با حضور در دانشگاه محقق اردبيلى 
از روند عمليات اجرايى پروژه های استخر، كتابخانه 
مركزی، فاز دوم و سوم دانشکده فنى و مهندسى، 
آزمايشگاه ميز لرزه، خوابگاه دانشجويى، ساختمان های 
جديد دانشکده های ادبيات و علوم انسانى و كشاورزی 
و منابع طبيعى و همچنين روند تعميرات خوابگاه های 
وياليى و ساختمان شماره ۲ دانشکده كشاورزی و 

منابع طبيعى بازديد كردند.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
دانشگاه  گفت:  اردبيل  استاندار 
محقق اردبيلى مولود انقالب اسالمى 
دانشگاه  اين  پيشرفت های  و  است 
به نوعى نشان دهنده خدمات انقالب 

اسالمى است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
شورای  جلسه  در  دانشگاه، 
حضور  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
هماهنگى  معاونت  سرپرست  و 
اردبيل،  استاندار  عمرانى  امور 
اين  بابيان  ندايى  بهروز  مهندس 
استاندار  دستور  به  افزود:  مطلب 
دانشگاه  عمرانى  پروژه های  از 
از  تا  كرديم  بازديد  محقق اردبيلى 
پيشرفت  ميزان  جريان  در  نزديک 
و اعتبارات موردنياز جهت تکميل 

اين پروژه ها قرار بگيريم.
وی افزود: اين بازديدها را برای 
جهت  موردنياز  اعتبارات  پيش بينى 
تأمين اعتبارات پروژه های نيمه تمام 
در سفر رئيس جمهور به استان اردبيل 

انجام مى دهيم. 
و  امنيتى  سياسى،  معاون 
بابيان  اردبيل  استاندار  اجتماعى 
به  رئيس جمهور  سفر  برای  اينکه 
روی  را  پروژه ها  اردبيل  استان 
آموزشى  و  راه  آب،  پروژه های 
متمركز كرده ايم، ادامه داد: اين كار 
به جهت برنامه ريزی دقيق و دوری 
گزيدن از پروژه های غير اولويت دار 

انجام مى شود.
ندايى با اشاره به اينکه دانشگاه 
محقق اردبيلى ازنظر علمى و مسائل 
پيشرفت های  پژوهشى  و  آموزشى 
خوبى داشته است، ادامه داد: اميدوارم 
اين دانشگاه منشأ خدمات خير برای 

كشور و استان باشد.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
استاندار اردبيل بابيان اينکه دانشگاه 

محلى برای توليد علم است، اضافه 
در جامعه خود  بايد  مهم  اين  كرد: 
دولتى  دستگاه های  و  دهد  نشان  را 
را  خود  پژوهشى  بودجه های  بايد 
زمينه های  در  دانشگاه  مشاركت  با 

پژوهشى مصرف كنند.
وی با اشاره به اينکه بايد ارتباط 
شود،  تقويت  دانشگاه  با  جامعه 
تصريح كرد: در استان اردبيل به جز 
چند مورد ارتباط مناسبى بين صنعت 

و دانشگاه وجود ندارد.
مطالعات  اينکه  بابيان  ندايى 
دانشگاه  توسط  بايد  هم  اجتماعى 
و اساتيد دانشگاه انجام شد، گفت: 
اين مطالعات بايد منجر به خروجى 
مناسب برای رفع مشکالت جامعه 

باشد.
هماهنگى  معاونت  سرپرست 
اردبيل  استانداری  عمرانى  امور 
دانشگاه  عمرانى  پروژه های  گفت: 
فعال  پروژه های  از  محقق اردبيلى 

عمرانى سطح استان است.
مهندس مسعود امامى يگانه بابيان 
اينکه كيفيت و سرعت عمل پيشرفت 
پروژه های عمرانى دانشگاه قابل قبول 
است، گفت: اين پروژه بايد با همدلى 
موردنياز  اعتبارات  تأمين  و  بيشتر 

بيش ازپيش شتاب بگيرد.
وی بابيان اينکه توسعه فضاهای 
از  يکى  دانشگاهى  و  آموزشى 
برنامه های سفر رئيس جمهور به استان 
اردبيل است، تصريح كرد: استانداری 
درصدد است تا با پيش بينى هزينه ها 
موردنياز،  اعتبارات كمکى  تأمين  و 
تکميل پروژه های عمرانى در دستور 

كار قرار دهد.
هدف  اينکه  بابيان  يگانه  امامى 
پروژه های  از  حمايت  استانداری 
عمرانى و آموزشى است، ادامه داد: 
هرچه  كه  است  اين  بر  ما  تالش 
در  و  تکميل  پروژه ها  اين  زودتر 

اختيار مردم قرار بگيرد.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
 ۴0 تقريبًا  دانشگاه  اين  گفت: 
و  است  شده  تأسيس  پيش  سال 
 500 و  هزار   10 حدود  هم اكنون 
نفر دانشجو و ۳۸5 نفر عضو هيات 

علمى دارد.
دكتر عزيز حبيبى افزود: حدود 
علمى  هيات  اعضای  درصد   ۴0
و  دانشيار  محقق اردبيلى  دانشگاه 
اعضای  از  نفر  بوده، دو  تمام  استاد 
زمره  در  دانشگاه  اين  علمى  هيات 
جهان  برتر  دانشمندان  درصد  يک 
قرار داشته و دو نفر هم از اعضای 
برتر  اساتيد  به عنوان  علمى  هيات 

كشور انتخاب شده اند.
از  نفر   ۴ اينکه  بابيان  وی 
سنوات  در  دانشگاه  دانشجويان 
نمونه  دانشجوی  به عنوان  گذشته 
از  گفت:  شدند،  انتخاب  كشوری 
كشور  نمونه  دانشجوی  نفر   ۲۳
انتخاب شده در سال گذشته، دو نفر 
از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى 

بوده اند.
حبيبى ادامه داد: بر اساس اعالم 
سايت اسکوپوس ميزان رشد علمى 
 ۸ حدود  گذشته  سال  در  كشور 
ميزان در  اين  اما  بوده است  درصد 
درصد   50 محقق اردبيلى  دانشگاه 
بوده است كه رقم قابل توجهى است.

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
دانشگاه  رتبه  اينکه  بابيان 
محقق اردبيلى در ISC هشت رتبه 
ارتقا يافته است، اظهار كرد: توليدات 
اعضای  بين المللى  مشترک  علمى 
هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 

15۸ درصد افزايش يافته است.
معدود  از  اينکه  بابيان  وی 
پروژه های  كه  هستيم  دستگاه هايى 
نکرده ايم،  تعطيل  را  خود  عمرانى 
محقق اردبيلى  دانشگاه  داد:  ادامه 

پيشانى علمى استان اردبيل محسوب 
مى شود.

نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
محقق اردبيلى گفت: خوابگاه متأهلى 
دانشگاهى در اين دانشگاه الزم است 
و بايد در اين زمينه برنامه ريزی های 

الزم انجام شود.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
از  برخى  در  داد:  ادامه  حسنى 
دانشگاه های كشور خوابگاه متأهلى 
متأهلى  خوابگاه های  و  دارد  وجود 
را  مشکالت  حدودی  تا  مى تواند 

مرتفع كند.
زمينه  در  اينکه  بابيان  وی 
كارهای  دانشجويى  خوابگاه های 
خوبى در دانشگاه انجام شده است، 
باز  خوابگاه  تعداد  اين  داد:  ادامه 
هم جوابگوی دانشجويان نيست و 
دانشجويان بعد از چند ترم در بيرون 
از دانشگاه خوابگاه مى گيرند كه اين 
آسيب های  به  منجر  مى تواند  خود 

اجتماعى باشد.
دانشگاه  اينکه  بابيان  حسنى 
استان  علمى  پيشانى  محقق اردبيلى 
افزود:  مى شود،  محسوب  اردبيل 
اين دانشگاه مهمانسرا ندارد و انتظار 
كنند  كمک  استانى  مسئوالن  داريم 
مهمانسرا  دانشگاه  برای  بتوانيم  تا 

تأسيس كنيم.
نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
وظيفه  كرد:  اضافه  محقق اردبيلى 
است و  نسل سالم  تربيت  دانشگاه 
مديران استانى هم بايد كمک كنند 
كه بدحجابى و بدپوششى به دانشگاه 

ورود نکند.
اين  در  مى شود  يادآور 
دانشگاه  شورای  اعضای  نشست، 
محقق اردبيلى نظرات و پيشنهاد های 

خود را بيان كردند.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد: 

پیشرفت های دانشگاه محقق اردبیلی نشان دهنده خدمات انقالب اسالمی است
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مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست و روابط 
عمومی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

شرکت حدود ۷۰۰ دانشجو 
در مسابقه رمضان

روابط  و  رياست  حوزه  مدير  و  رئيس  مشاور 
عمومى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: ۷۳1 نفر دانشجو 
در مسابقه دانشجويى ماه مبارک رمضان شركت كرده 

بودند.
عمومى  روابط  با  گفتگو  در  اصغری  على  دكتر 
دانشگاه با اعالم اين خبر افزود: اين مسابقه به همت 
اداره روابط عمومى در قالب »چهار هفته، چهار مسابقه« 
برگزار و طى آن در هر هفته يک سؤال مطرح مى شد 
و دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى از طريق صفحات 
رسمى اين دانشگاه در شبکه های مجازی مى توانستند 

در اين مسابقه شركت كنند.
وی بابيان اينکه استقبال دانشجويان از اين مسابقه 
كرد:  تصريح  بود،  شده  بينى  پيش  تعداد  از  بيشتر 
دانشجويان به مدت 5 روز مى توانستند با ارسال پاسخ 
در اين مسابقه شركت كنند و بعد از آن فرد منتخب هر 
هفته با قرعه كشى از بين ارسال كنندگان پاسخ صحيح 

انتخاب و با اهدای جوايزی از آن ها تجليل مى شد.
اصغری با اشاره به اهداف برگزاری اين مسابقه 
دانشجويى تشريح كرد: هدف از اين مسابقه ترغيب و 
تشويق دانشجويان به مطالعه در مورد ماه مبارک رمضان 
بود تا به اين بهانه در زمينه آيات و احاديث موجود در 

حوزه ماه مبارک رمضان مطالعه و بينديشند.
روابط  و  رياست  حوزه  مدير  و  رئيس  مشاور 
عمومى دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: انتظار داريم 
دانشجويان در برنامه های تدارک ديده شده برای آن ها، 

مشاركت بااليى داشته باشند.

برگزاری مراسم احیای 
شب های قدر در دانشگاه 

محقق اردبیلی

طبق سنوات گذشته، مراسم احيای شب های قدر 
با حضور پرشور دانشگاهيان و مردم اردبيل در مسجد 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طبق سنوات 
و  بيست  نوزدهم،  شب های  احيای  مراسم  گذشته، 
با حضور  رمضان  مبارک  ماه  و سوم  بيست  و  يکم 
پرشور دانشگاهيان و مردم اردبيل در مسجد دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
در  سخنرانان  شب،  سه  اين  در  است  گفتنى 
شخصيت  و  قدر  شب  جايگاه  و  ارزش  خصوص 
واالی حضرت على)ع( به ارائه بيانات خود پرداخته 
و در ادامه مراسم احيا برگزار شد. همچنين حاضران با 
برگزاری آئين هايى ازجمله قرائت دعای جوشن كبير و 

مديحه سرايى به راز و نياز پرداختند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
فارغ التحصيالن رشته های كشاورزی از 
صنعت  اين  ارتقای  برای  خود  دانش 

استفاده كنند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر عزيز حبيبى در جشن  دانشگاه، 
دانشکده  دانشجويان  فارغ التحصيلى 
كشاورزی و منابع طبيعى دانشگاه بابيان 
كشاورزی  صنعت  افزود:  مطلب  اين 
سنتى  به صورت  عمدتاً  كشور  در 
انجام مى شود اما اميدواريم دانشجويان 
فارغ التحصيل در رشته های مرتبط برای 
علمى كردن اين صنعت آستين همت باال 

بزنند.
وی با اشاره به اينکه نگاه غيرعلمى 
كه  است  شده  سبب  كشاورزی  به 
كشاورزی  محصوالت  توليد  هزينه 
در كشور باال باشد، ادامه داد: با ورود 
و  مرتبط  رشته های  دانش آموختگان 
هم  كشاورزی،  صنعت  علمى كردن 
مى توان راندمان كاری را افزايش داد و 
هم مى توان ارزش افزوده محصوالت را 

ارتقا بخشيد.
 رئيس دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
اينکه صنعت كشاورزی، پول ساز است، 
از  كشاورزی  حوزه  نبايد  كرد:  اضافه 
بى دانشى رنج ببرد به همين دليل انتظار 
از دانش آموختگان رشته های كشاورزی 

باال است.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
گفت: دانش برای رشد و كمال انسان 

است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
را  انسان  علم  اگر  كرد:  اضافه  حسنى 
به كمال نرساند، علم نيست بلکه جهل 

است.
از طريق  ما  اينکه  به  اشاره  با  وی 
دانش به مردم خدمت مى كنيم، اظهار 
نعمت های  از  ما  اينکه  وجود  با  كرد: 
در  اما  هستيم  برخوردار  آب وخاک 
صنعت كشاورزی هنوز توسعه الزم را 

نداشته ايم.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
بحث  كشاورزی،  بحث  امروز  گفت: 
روزانه همه مردم دنيا است و بايد بيشتر 

در اين حوزه تالش كنيم.
دانشکده  رئيس  قويدل  اكبر  دكتر 
دانشگاه  طبيعى  منابع  و  كشاورزی 
فارغ التحصيالن  گفت:  محقق اردبيلى 
ما  و  هستند  دانشگاه  اين  سفيران 
در  فارغ التحصيالن  برای  هستيم  آماده 

زمينه های مختلف تسهيل گرايى كنيم.
خانواده های  اينکه  بابيان  وی 
سال  چهار  امروز،  فارغ التحصيالن 
نگرانى هايى  ثبت نام  زمان  در  پيش 

هستم  باور  اين  بر  داد:  ادامه  داشتند، 
خانواده ها  تحويل  را  فارغ التحصيالنى 
مى دهيم كه ازنظر فرهنگى و علمى ارتقا 

يافته اند.
قويدل با اشاره به وضعيت اشتغال 
كرد:  تصريح  دولتى  بخش های  در 
بخش دولتى به نوعى اشباع شده است و 

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 
همگام با ساير دانشگاه های استان و 
مردم واليى اردبيل در راهپيمايى روز 

جهانى قدس شركت كردند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
اساتيد،  رئيسه،  هيات  دانشگاه، 
دانشگاه  كارمندان  و  دانشجويان 
ساير  با  همگام  محقق اردبيلى 
واليى  مردم  و  استان  دانشگاه های 
جهانى  روز  راهپيمايى  در  اردبيل 

فارغ التحصيالن برای اشتغال بايد به فکر 
فعاليت در بخش خصوصى باشند.

رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
اظهار  محقق اردبيلى  دانشگاه  طبيعى 
كرد: در بخش خصوصى تقاضا برای 
كشاورزی  رشته های  دانش آموختگان 
كاهش نيافته است بلکه حتى افزايش 

هم يافته است.
قويدل با اشاره به اينکه در جامعه 
نياز وافری به افراد باسواد و فرهيخته 

كرد:  اميدواری  ابراز  دارد،  وجود 
دانش آموختگان از دانسته های خود برای 

اعتالی استان و كشور استفاده كنند.
مسابقه،  برگزاری  مى شود  يادآور 
اجرای زنده موسيقى، اجرای استندآپ 
كمدی، و تجليل از فارغ التحصيالن از 

ديگر بخش های اين مراسم بود.

قدس شركت كردند.
مراسم  اين  در  است  گفتنى 
دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى در 
مسير چهارراه باهنر تا مصلى اردبيل 
مرگ  آمريکا،  بر  مرگ  با شعارهای 
بر اسرائيل، مرگ بر منافق، مرگ بر 
استکبار، مرگ بر صهيونيسم و غيره 
به  نسبت  را  خود  انزجار  و  خشم 
استکبار جهانى و سياست معامله قرن 

اعالم كردند.

فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی از دانش خود
 برای ارتقای این صنعت استفاده کنند

دكتر حبيبى در جشن فارغ التحصيلى دانشجويان كشاورزی دانشگاه محقق اردبيلى: 

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 آغاز اجرای بخشی از محوطه خوابگاه 
برادران)سایت غربی( دانشگاه

معاون اداری و مالى دانشگاه محقق اردبيلى از آغاز اجرای بخشى از محوطه 
خوابگاه برادران)سايت غربى( اين دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر اردوان قربانى از آغاز اجرای بخشى 
از محوطه خوابگاه برادران)سايت غربى( اين دانشگاه خبر داد و گفت: مبلغ 

برآورد اوليه برای اجرای اين عمليات حدود ۶۸5 ميليون ريال مى باشد.
وی افزود: طبق پيش بينى های انجام شده اين عمليات طى مدت يک ماه از 

شروع قرارداد به اتمام خواهد رسيد.
قربانى بابيان اينکه تأكيد رياست دانشگاه همواره بر ايجاد تسهيالت الزم 
برای رفاه حال دانشجويان است، خاطرنشان كرد: مکان يابى جديد و اصالح 

وسايل ورزشى پاركى نيز در محوطه اين خوابگاه در دستور كار قرار دارد.

حضور دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی 
در راهپیمایی روز جهانی قدس
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مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: امام خمينى)ره( با قدرت ايمان 
و  داخلى  دشمنان  و  مستکبران  بر 

خارجى پيروز شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى در مراسم بزرگداشت سالروز 
عروج ملکوتى امام خمينى)ره( بابيان 
خمينى)ره(  امام  افزود:  مطلب  اين 
ثابت كرد كه دين مى تواند بهترين ابزار 

حکومت باشد.
امام  اينکه  به  اشاره  با  وی 
نهايت  در  اوج عزت  در  خمينى)ره( 
داد:  ادامه  مى كرد،  زندگى  سادگى 
ابعاد  همه  در  راحل  امام  عظمت 

مشخص و بر همگان آشکار بود.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
از  قبل  خمينى)ره(  امام  كرد:  اضافه 

دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
گفت:  محقق اردبيلى  دانشگاه 
حمايت و هدايت انجمن های علمى 

دانشجويى از اهداف ما است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر معرفت سياه كوهيان 
در  پژوهش  و  در همايش تحصيل 
خارج از كشور كه به همت انجمن 
علمى مخترعين و مبتکرين برگزار 
شد، بابيان اين مطلب افزود: فعاليت 
در انجمن های علمى به دانشجويان 
فرصتى برای تمرين كارگروهى در 

زمينه های علمى را مى دهد.
در  فعاليت  كرد:  اضافه  وی 
ايجاد  موجب  علمى  انجمن های 
جمعى  كار  و  تشکيالتى  روحيه 
آماده  ما  و  مى شود  دانشجويان  در 
ايده های  و  طرح ها  از  حمايت 

باشد،  مذهبى  و  علمى  عالم  اينکه 
خودسازی كرده بود و به مرحله ای از 
نفس رسيده بود كه جز خدا، همه را 
كوچک مى ديد برای همين در مقابل 
بدخواهان انقالب و اسالم خم به ابرو 

نمى آورد.

مختلف  حوزه های  در  دانشجويان 
هستيم.

دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
داد:  ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه 
به  را  دانشگاه  كارهای  از  قسمتى 
تا  مى كنيم  برون سپاری  دانشجويان 

حسنى با اشاره به اينکه امام راحل 
در جهاد اكبر يعنى مبارزه با نفس پيروز 
شده بود، تصريح كرد: امام راحل يک 
لحظه خود را گم نکرد و با عمل به 
تکليف و اخالق نيکو مردم را جذب 

مى كرد.

دانشجويان  برای  هم  طريق  اين  از 
فرصتى  هم  و  شود  ايجاد  درآمدی 
ايجاد مى شود تا دانشجويان دروس 
خود را به صورت عملى تجربه كنند.

اينکه  به  اشاره  با  كوهيان  سياه 
دانشجويى  برنامه های  و  انجمن ها 

مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبيل گفت: امام از روز اول تا آخر 
قيام حتى يک لحظه هم دست به سالح 
سرد و گرم نبرد بلکه با قدرت ايمان 

پيروز شد.
انقالب  اينکه  به  اشاره  با  وی 
تشريح  بود،  قرآنى  انقالب  اسالمى، 
برای  مقدمه ای  اسالمى  انقالب  كرد: 
جهان  در  اسالمى  حاكميت  تشکيل 
است و بايد قدردان اين نظام و انقالب 

باشيم.
با  مراسم  اين  مى شود  يادآور 
هماهنگى  شورای  رئيس  حضور 
در  اردبيل  استان  اسالمى  تبليغات 
مسجد دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 
عکس  نمايشگاه  برگزاری  و  شد 
امام  اخالق  موضوع  با  پوستر  و 
از  سينه زنى  و  مداحى  خمينى)ره(، 

ديگر بخش های اين برنامه بود.

زمينه ساز مسئوليت پذيری دانشجويان  
در آينده را فراهم مى كند، ادامه داد: 
بازوی  بهترين  علمى  انجمن های 

كمکى برای دانشگاه هستند.
وی با اشاره به اينکه هر دانشجويى 
دارای  فارغ التحصيلى  زمان  در  بايد 
مهارت باشد، اضافه كرد: دانشجويان 
با مهارت آموزی مى توانند برای خود 

و ديگران اشتغال زايى كنند.
دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
دانشگاه محقق اردبيلى ابراز اميدواری 
كرد: دانشجويان با دو بال دين و علم 
مى توانند پيشرفت كرده و به جامعه 

و كشور كمک كنند.
همايش  اين  در  مى شود  يادآور 
نحوه پذيرش در دانشگاه های ژاپن و 
آلمان توسط سخنرانان به دانشجويان 

تبيين شد.

حجت االسالم والمسلمین حسنی در مراسم بزرگداشت سالروز عروج ملکوتی امام خمینی)ره(:

 امام خمینی)ره( با قدرت ایمان پیروز شد

دكتر سياه كوهيان در همايش تحصيل و پژوهش در خارج از كشور مطرح كرد؛

حمایت و هدایت انجمن های علمی از اهداف ما است 

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند جناب آقایان دکتر اسماعیل جهانی ، دکتر امین

 و سرکار خانم فاطمه قنادی اصل
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 عباس فنی اصل به 
سمت معاونت فرهنگی ، دکتر معرفت سیاه کوهیان به سمت معاونت دانشجویی 
، دکتر فرشاد کیوان بهجو به سمت مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 
و دکتر معراج شرری به سمت مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی  
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.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

با جذب 8 هسته فناور؛
 تعداد واحدهای فناور 

مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی از مرز

 ۶۰ واحد عبور کرد

دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
محقق اردبيلى گفت: از ابتدای سال جاری، تعداد ۸ 
واحد فناور جديد در اين مركز جذب شده و با اين 
جذب، تعداد واحدهای فناور مركز رشد واحدهای 

فناوری دانشگاه از مرز ۶0 واحد عبور كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر برومند 
افزود: اين هسته ها، در  با اعالم اين خبر  صالحى 
حوزه های IT، ساخت و توليد، نانو ذرات و كشاورزی 
جذب مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شده و 
برای طى پروسه طراحى مفهومى، تست و ارزيابى و 
ساخت نمونه نيمه صنعتى در مقطع پيش رشد قرار 

گرفته اند.
 وی ادامه داد: در نظر داريم تعداد شركت های 
مركز رشد دانشگاه را تا پايان سال ۹۸، به حدود ۷5 

شركت برسانيم.
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
محقق اردبيلى افزود: واحدهای فناوری كه در مقطع 
پيش رشد قرار مى گيرند شش تا نه ماه تحت مشاوره 
نمونه  از ساخت  قرار گرفته و پس  فنى  علمى و 
محصول و ثبت شركت، به عنوان شركت فناور وارد 

مقطع رشد مى شوند كه يک دوره سه ساله است.
 صالحى افزود: شركت های فناور كه در مقطع 
رشد قرار مى گيرند عالوه بر برخورداری از فضای 
فيزيکى و امکانات اداری مناسب، تحت فرايندهای 
ماليات،  بيمه،  حوزه های  در  مركز  توانمندسازی 
حقوق تجارت، ثبت برند، ثبت اختراع، دانش بنيان 
قرار  غيره  و  تجاری سازی  و  بازاريابى  شدن، 
مى گيرند و پس از رسيدن به مرحله رشديافتگى، 
و  علم  پارک های  به  محصول  انبوه سازی  برای 

فناوری معرفى مى شوند.
وی افزود: مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
آماده حمايت همه جانبه از ايده های فناورانه دانشگاهيان 

است.


