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امام خمینی)ره(: 
شته باشند  باید دااگشنه اه خودکفا بشوند هک احتیاج هب دانش رغب ندا

مقام معظم رهبری:  
محیط دااگشنه تحول طلب است و حرکت رد کلیشه اه را پذریا نیست.

رئیس جمهور: 
رد بحث    آزادی دااگشنه،  اگر دااگشنه رد علم و ژپوهش، تحقیق و بیان آزاد نباشد، ما 

فی هک مدنظر است     رد سرماهی انسانی و توسعه فرهنگی علمی دست     یابیم.  نمی توانیم هب اهدا

 وزری: 
ربانهم اهیی هک رد فضای دااگشنهی و با حضور دانشجویان انجام می شود، باید متناسب   با 

گاه محیط علمی باشند. جای
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دانشگاه محقق اردبیلی مولود انقالب  
دانشگاه محقق اردبیلی »مولود انقالب اسالمی« است. این دانشگاه در مهرماه سال 1357 با پذیرش 32 
دانشجو در رشته مهندسی کشاورزی عمومی آغاز به کار کرده و امروز به یکی از قطب های علمی و آموزشی در 

سطح استان و منطقه تبدیل شده است. 
شجره مقدس علم و دانش در سطح استان اردبیل با وجود دانشگاه محقق اردبیلی هر روز بارورتر شده و 
امروز این دانشگاه علیرغم محدودیت ها و محرومیت های تاریخی منطقه، توانسته است در قامت درخت تنومند 
حوزه آموزش عالی خودنمایی کرده و با حدود 10 هزار و400 دانشجو در 236 رشته از مقطع کاردانی تا دکترای 

تخصصی، روز به روز تاثیرگذاری خود بر استان و منطقه را افزایش می دهد. 
شاخه دیگر این درخت تنومند علمی را نخبگان و فرهیختگان علمی تشکیل می دهد که در قامت اعضای 
هیات علمی دانشگاه مشغول به فعالیت هستند. در حال حاضر 385 نفر عضو هیات علمی در این دانشگاه 
مشغول ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی به فرزندان سرزمین اسالمی مان هستند و در کنار آنها 391 نفر 

کارمند  بار مسئولیت پیاده سازی برنامه های دانشگاه را بر دوش دارند. 
امسال 40 سالگی انقالب و نظام جمهوری اسالمی را در حالی جشن می گیریم که قطار توسعه کشور در 
چشم اندازهای طراحی شده توسط معمار کبیر انقالب اسالمی و همچنین مسیر تدوین شده توسط مقام معظم 

رهبری بدون اینکه بر اثر سنگ اندازی های استکبار جهانی خم به ابرو بیاورد، حرکت می کند. 
اما 40 سالگی آغاز راه است. راهی که باید ایران را در سال 1404 به کشور اول منطقه تبدیل و  آن را برای 
رقابت در حوزه های اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای طراز اول آماده کند. در این زمینه، نقش 
دانشگاه ها بیش از پیش پررنگ تر و حساس تر است. چرا که، دانشگاه ها وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص و 
کارآمد را برعهده دارند و توسعه کشور بدون حضور نیروی انسانی متخصص امکان پذیر نیست. امروز دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه جامعه محور تالش می کند تا به رسالت خطیر خود در حل مشکالت جامعه 

بیش از پیش عمل نماید. 
امیدوارم با همکاری و تالش جمعی دانشگاهیان گرانقدر، توفیق برداشتن گام های بلند و ارزشمندی در این 

مسیر فراهم شود. 
 ان شاءاهلل

عزیز حبیبی ینگجه-  بهمن 97
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رؤسای دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز تاسیس

دکتر عباس میر عین عارفین
مسئول برنامه ریزی امور تاسیس و راه اندازی

دانشکده کشاورزی اردبیل 

دکتر رضا مستقیم
)بهمن 1372 - تیر 1376(

رئیس دانشگاه

دکتر عزیز حبیبی ینگجه
)تیر 1384 - بهمن 1388(

رئیس دانشگاه

دکتر قدیر نوری قنبالنی
)قبل از اسفند 1370 رئیس دانشکده کشاورزی

 و اسفند1370 - بهمن 1372(
رئیس مجتمع آموزش عالی

دکتر سید احمد میرشکرایی
)تیر 1376 - مرداد 1377(

سرپرست  دانشگاه

دکتر مسعود گنجی
)بهمن 1388 -  فروردین 1393(

رئیس دانشگاه

دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
)مرداد 1377 - تیر 1384(

رئیس دانشگاه

دکتر گودرز صادقی 
)فروردین 1393 -  اردیبهشت 1397(

رئیس دانشگاه

دکتر عزیز حبیبی ینگجه
)اردیبهشت 1397  - ادامه دارد(

رئیس دانشگاه
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امروزه مدیران بخش های مختلف کشور از جمله مدیران اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تربیت می شوند و به همین جهت انتظار می رود که 
تربیت مدیران در تراز انقالب اسالمی نیز در دانشگاه ها و حوزه های علمیه صورت گیرد. هدف 
انقالب اسالمی داشتن دانشگاهی در تراز انقالب اسالمی برای تربیت نسل سالم، صادق، عالم 
و امانتدار است که این امر مهم در سایۀ تالش و تربیت اساتید و همت دانشجویان امکان پذیر 
می باشد. امروزه شاهد شکوفایی علمی دانشمندان جوان در عرصه های مختلف هستیم که نشان 

از همت واالی اساتید و دانشجویان دارد.
یکی از مهمترین وظائف دانشگاهیان در این برهه از تاریخ انقالب اسالمی، جامه عمل 
پوشاندن به بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی است که جامعه هدف جوانان و دانشگاهیان هستند.

نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها حسب عنایت و دستور حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه اي )مدظله  العالي( با هدفي متعالي و در راستاي ایجاد دانشگاه مؤمن و متعبد 
به هدایت الهي و در راستاي تبیین ارزش هاي اسالمي و تعمیق آگاهي هاي دیني و اعتقادي 
دانشجویان و دانشگاهیان با اهتمام و جدیت تمام نسبت به برنامه ریزي و ایجاد هماهنگي 
و ارتباط با نهادها وتشکل هاي دانشجویي اقدام نموده و در جهت ایجاد ارتباط با اساتید و 

نیروهاي فرهنگي و مذهبي گام هاي مؤثري برداشته است.
امید است با هوشمندی و بصیرت دانشگاهیان، بتوانیم با شتاب بیشتری برای تحقق آرمان های 

انقالب اسالمی گام برداریم.
عبداله حسنی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محل تربیت مدیران تراز انقالب اسالمی
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نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
حسب عنایت و دستور مقام معظم رهبری حضرت 
هدفي  با  العالي(  )مدظله   خامنه اي  العظمی  آیت اهلل 
متعالي و در راستاي ایجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به 
هدایت الهي و در راستاي تبیین ارزش هاي اسالمي 
و تعمیق آگاهي هاي دیني و اعتقادي دانشجویان و 
دانشگاهیان و بر اساس مصوبۀ نهایي اسفندماه سال 
ایجاد  بر  مبني  فرهنگي  انقالب  1372 شوراي عالي 
سازماني جدید براي تحقق منویات معظم  له، بر اساس 
کلیۀ  در  و  گردید  تشکیل  معین  وظایف  و  اهداف 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي انجام وظیفه مي نماید.
اهم فعالیت های این دفتر به شرح ذیل می باشد:
• سلسله نشست های هم اندیشی با استادان دانشگاه 

محقق اردبیلی
• سلسله نشست های علمی و فرهنگی با محوریت 

پاسخ به شبهات دینی، اعتقادی و سیاسی 
اساتید و  برگزاری همه سالۀ ضیافت رضوی   •

دانشجویان در مشهد مقدس
• هماهنگی و اعزام مبلغین دینی جهت حضور در 
خوابگاه های دانشجویی و پاسخ به شبهات اعتقادی، 
دینی و سیاسی در بازه زمانی 9 دی ماه لغایت ایام 

فاطمیه، ماه محرم و ماه مبارک رمضان
• اعزام اساتید، کارکنان و دانشجویان به عتبات

• اجرای طرح آرامش معنوی با محوریت حضور 
در خوابگاه های دانشجویی و تبلیغ چهره به چهره

دانشجویان  از  حمایت  در  مهر  طرح  اجرای   •
بی بضاعت

• برگزاری اعتکاف دانشجویی
• هماهنگی برنامه های مذهبی و دینی از جمله 
اعیاد و سوگواری های ائمه معصومین علیهم السالم 

در دانشگاه
• اجرای ویژه برنامه های مذهبی و دینی در هر روز 

در مسجد دانشگاه
)ع(،  عترت  و  قرآن  کانون های  نمودن  فعال   •
کانون یاوران نماز، کانون ستاره )گروه شهدا(، کانون 
عفاف،  و  کانون حجاب  دختران،  کانون  مهدویت، 
برای  مطهر  بینش  کانون  و  )ره(  امام  خط  کانون 

دانشجویان
• ترویج و تبلیغ ازدواج آسان دانشجویی با فعال 
کردن ستاد ازدواج دانشجویی و کانون پیوند مهر در 

دفتر نهاد

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی
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برخی از اهم فعالیت های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه:
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استان  اردبیل  در شمال غرب  کشور  قرار گرفته  و از 
غرب  به  استان  آذربایجان  شرقی ، از شمال  و شمال  شرق 
 به  کشور جمهوری  آذربایجان ، از شرق  و جنوب  شرق  به 
 استان  گیالن  و از جنوب  به  استان  زنجان  محدود است .

این  استان از لحاظ  شکل  ظاهری ، استان  طویلی است  
 که  فاصله  شمالی ترین  و جنوبی ترین  نقطه  آن  در حدود 
290 کیلومتر و فاصله  شرقی ترین  و غربی ترین  آن  حدود 

132 کیلومتر است.
مساحت  استان  اردبیل  17 هزار و 953 کیلومتر مربع  
است که  حدود یک و 9 صدم درصد از مساحت  کل 
 کشور را تشکیل  می دهد. طول  مرزهای  این  استان  با 

کشور جمهوری  آذربایجان  حدود 369 کیلومتر است.
امتداد  در  آن  به شکل طولی  توجه  با  استان  این 
نصف النهارات، از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار 
است. شهرستان  اردبیل  در اقلیم  خشک  قرار دارد که  
ماه های  خشک  و یخبندان  آن  بیش  از 8 ماه  است  و 
شدت  بارندگی  در بهار و پائیز بوده  و دارای  زمستان  سرد 
و تابستان  معتدل  است. پوشش  گیاهی  در این  منطقه  به 
 صورت  استپی  بوده  و در شمال غرب  آن  پوشش  نیمه 

 جنگلی  نیز مشاهده  می شود.
نتایج سرشماری  عمومی  اساس  بر  اردبیل  استان 
 نفوس و مسکن  سال 1395 جمعیتی بالغ  بر یک میلیون 
و 248 هزار و 488 نفر داشته و طبق    مصوبات  تقسیمات 
 کشوری  دارای  10 شهرستان ، 29 بخش ، 26 شهر، 71 

دهستان  و هزار و 854 آبادی  است .
استان اردبیل با جاذبه های طبیعی و تاریخی منحصر 
به فرد یکی از مناطق جالب گردشگری در ایران است و 
مهمترین ویژگی این استان، آب و هوای مطبوع و خنک 

این منطقه در فصول بهار و تابستان است. 
محصوالت کشاورزی و دامی آن گندم، جو، سیب 
زمینی، بذر چغندر قند، محصوالت علوفه ای، میوه های 
درختی، حبوبات، عسل و لبنیات است. صنایع دستی 

و سوغات آن نیز، گلیم، جاجیم، شال، ورنی، مسند، 
سفال، صنایع چوب، مصنوعات چرمی و قالی بوده 
و  سیاه  حلوای  عسل،  سرشیر،  آن  سوغاتی های  و 

شیرینی های محلی است. 
شهر اردبیل نخستین بار بر روی لوحه های گلی 
سومریان در 5000 سال پیش در شهر نیپور باستان به 
عنوان شهری کوهستانی و با عنوان آراتا ثبت شده است. 
این شهر در دوران مختلف، مرکز ایالت آذربایجان بوده 
و به نام های آرتاویل، باذان پیروز، فیروزگرد، داراالرشاد، 
دارالملک، دارالعرفان، داراالمان، شهر مقدس )به سبب 
وجود مدفن اجداد صفوی( ملقب بوده است و به علت 
قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم از رونق اقتصادی 

بسیاری برخوردار بوده است.

معرفی استان
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دانشگاه محقق اردبیلی در یک نگاه

نام  با   1357 سال  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشجو  نفر   32 پذیرش  با  و  کشاورزی  دانشکده 
در رشته کشاورزی عمومی در محل ساختمان نیمه 
کاره شهرداری واقع در میدان ساعت )مصالی فعلی( 
این مرکز  نمود.  فعالیت های آموزشی خود را آغاز 
آموزش عالی در سال 1370 از دانشگاه تبریز منتزع 
و مدتی به صورت مجتمع آموزش عالی به فعالیت 
خود ادامه داد و در سال 1375 با تبدیل آن به دانشگاه 
با عنوان دانشگاه محقق اردبیلی موافقت به عمل آمده 

است.
این دانشگاه در مرکز استان )شهر اردبیل( واقع 
استان  دولتی  دانشگاه جامع  تنها  عنوان  به  و  شده 
محسوب می شود. در حال حاضر  114 هزار و 515 

با 385  آموزشی  وکمک  آموزشی  فضای  مترمربع 
نفر عضو هیأت علمی، 391 نفر کارمند، بیش از 10 
هزار و 400 دانشجو، 8 دانشـکده، یک مرکز رشد 
واحدهای فناوری و یک مرکز پژوهشی در چهار 
شهر اردبیل، نمین، پارس آباد و مشگین شهر بیش 
از پیش در جهت گستـرش فعالیت های آمـوزشـی 
گام  عزیزمان  میهن  از  منطقه  این  در  پژوهشی  و 

برمی دارد. 
شورای  مصوب  تحصیلی  رشته های  تعداد 
گسترش در این دانشگاه، 236 رشته شامل 8 رشته 
کاردانی، 72 رشته در مقطع کارشناسی، 97 رشته در 
مقطع کارشناسی ارشد و 59 رشته در مقطع دکتری 

است. 

تاریخچة دانشگاه
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سال  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  
به  )وابسته  کشاورزی  آموزشکده  نام  با   1357
دانشجو  نفر   32 تعداد  پذیرش  با  تبریز(  دانشگاه 
در رشته کشاورزی عمومی فعالیت های آموزشی 

خود را آغاز نمود. 
در سال 1377 با ارتقای آموزشکده به دانشکده 
حال  در  آمد.  عمل  به  قطعی  موافقت  کشاورزی 
آموزشی  گروه   11 دارای  دانشکده  این  حاضر، 
و  علوم  دامي،  علوم  نباتات،  اصالح  و  )زراعت 
مهندسي  باغباني،  گیاه پزشکي،  غذایي،  صنایع 
صنایع  و  علوم  آبخیزداری،  و  مرتع  بیوسیستم، 
علوم  و  مدیریت کشاورزی، آب  کاغذ،  و  چوب 
خاک( و 54 رشته تحصیلی )14 رشته کارشناسی، 
دکتری  رشته   18 و   ارشد  کارشناسی  رشته   22
و  علمی  هیأت  عضو   89 با  که  است  تخصصی( 
پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت  به  دانشجو   1778

خود مشغول هستند.
رشته های  در  فارغ التحصیالن  تعداد  ضمنًا 

کشاورزی و منابع طبیعی 2249 نفر است.

افتخارات و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده 
قدیر                  پروفسور  آقای  )جناب  نمونه کشوری  استاد   -

نوری قنبالنی(
- اختراعات )20 مورد(

- کتاب برگزیده کشوری )دو مورد(
- کسب 13 مورد رتبه کمتر از 10 در آزمون کارشناسی 

ارشد  سال 1397 
- کسب عنوان نخبه برتر علمی در پنجاه و ششمین سال 
اعطای جایزه بنیاد البرز )جناب آقای جواد جنت خواه( در 

سال 1397
- کسب رتبه دومی انجمن های علمی دانشجویی در 

جشنواره حرکت )5 مورد( 
- برگزاری همایش های علمی ملی)7 مورد( و بین المللی 

)8 مورد(
-   برگزاری همایش ملی توسط انجمن های علمی)یک مورد(
- برگزاری نمایشگاه فرهنگی و کارگاه های تخصصی در 

طول سال )به طور متوسط 50 مورد در سال( 
مدرسان   حضور  با  تخصصی  دوره های  برگزاری   -

برجسته خارجی )4 مورد(

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
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توسعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از بدو تاسیس به روایت آمار

لیست رشته های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رشته های کارشناسی

مرتع و آبخیزداريمکانیزاسیون کشاورزيمهندسي کشاورزي گیاه پزشکي
مهندسي کشاورزي - آبمهندسی منابع طبیعی - جنگلداریمهندسي کشاورزي علوم خاک

علوم وصنایع چوب وکاغذمهندسي کشاورزي ـ اصالح نباتاتعلوم دامي- دام
مهندسی فضای سبزمهندسي کشاورزي-زراعتمهندیس کشاورزی-باغبا�ن
مهندسي کشاورزي-علوم دامي-طیورمکانیک ماشینهاي کشاورزي

رشته های کارشناسی ارشد
مهندسي کشاورزي - بیوتکنولوژي در کشاورزيمهندسي کشاورزي - زراعت

مهندسي منابع طبیعي - مرتعداريمهندسي کشاورزي - حشره شناسي کشاورزي
مدیریت کشاورزيمهندسي کشاورزي - اصالح نباتات

مهندسي منابع طبیعي - آبخیزداريمهندسي کشاورزي - علوم خاک- شیمي و حاصلخیزي خاک
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزیمهندسي کشاورزي - علوم خاک- فیزیک و حفاظت خاک
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیمهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژیهای تجدید پذیر

مهندسي کشاورزي - علوم دامي- فیزیولوژی دامعلوم و تکنولوژي بذر
مهندسي کشاورزي - علوم خاک- بیولوژی خاکعلوم باغباني- سبزي کاري

بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزیمهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

- صنایع غذا�یمهندسي کشاورزي - علوم دامي- تغذیه دام علوم و مهندیس صنایع غذا�ی

علوم باغباني- گیاهان زینتيمهندسي کشاورزي - شناسایي و مبارزه با علف هاي هرز

23

تعداد رشته های تحصیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیتعداد گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 به تفکیک مقطع تحصیلی 
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رشته های دکتری تخصصی

مرتع داري و آبخیزداري و بیابان زدایي- علوم مرتعحشره شناسي کشاورزي گرایش بیوسیستماتیک کنه ها
مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهاي کشاورزياصالح نباتات - بیومتري

علوم باغبانی- فیزیولوژي و اصالح سبزياصالح نباتات - ژنتیک مولکولي

حشره شناسي کشاورزي گرایش اکولوژي و کنترل بیولوژیکبوم شناسي زراعي )اگرواکولوژي(

حشره شناسي کشاورزي گرایش بیوسیستماتیک حشراتزراعت -اصالح نباتات- بیوتکنولوژي کشاورزي
حشره شناسي کشاورزي گرایش فیزیولوژي و سم شناسيزراعت -اصالح نباتات- علوم علف های هرز

علوم باغبانی- فیزیولوژي و اصالح میوهزراعت -اصالح نباتات- علوم و تکنولوژي بذر
علوم باغبانی- علوم باغباني و فضاي سبز گرایش گیاهان زینتيزراعت -اصالح نباتات- فیزولوژي گیاهان زراعي

علوم باغباني بیوتکنولوژي و ژنتیک ملکولي محصوالت باغباني  علوم دامی - تغذیه دام

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 به تفکیک مرتبه علمی
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سال 1397سال 1357شرح

200012840فضای فیزیکی)متر مربع(

301778تعداد دانشجو

فضای کالبدی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
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دانشکده فنی و مهندسی در سال 1368 با پذیرش 30 
نفر دانشجو در رشته عمران – کارهای عمومی ساختمان 
فعالیت های آموزشی خود را آغاز نمود و در سال 1377 
با تاسیس دانشکده فنی و مهندسی موافقت قطعی به 
گروه   5 با  دانشکده  این  حاضر،  حال  در  آمد.  عمل 
آموزشی )مهندسي برق و کامپیوتر، مهندسي مکانیک، 
مهندسي عمران، مهندسي شیمي و معماري( و 28 رشته 
تحصیلی )7 رشته کارشناسی، 16 رشته کارشناسی ارشد 
و  5 رشته دکتری تخصصی( و  با 72 عضو هیات علمی 
و 1979 دانشجو به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود 

ادامه می دهد.

افتخارات و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
-  کسب عنوان دانشمند ایرانی با قرار گرفتن در زمره 
دانشمندان یک درصد برتر جهان توسط جناب آقای 

دکتر حسین شایقی)4 سال متوالی(
- انتشار مجله علمی – پژوهشی با مجوز ISC در 

رشته مهندسی برق 
جزو  اردبیلی  محقق  دانشگاه  گرفتن  قرار   -
دانشگاه های موثر در دنیا در گروه فنی مهندسی در سال 

 ISI –ESI 2017 براساس رتبه بندی پایگاه
- انجام طرح های بین سازمانی متعدد توسط اعضای 
هیأت علمی دانشکده با شرکت آب منطقه ای استان، 
شرکت توزیع برق استان، اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری، اداره کل آب و فاضالب استان، شرکت 

مخابرات استان، شهرداری و غیره
- انتخاب دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشکده 

به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 95
-  انتخاب انجمن رباتیک دانشکده  در مسابقات 

ایران – اپن به عنوان تیم برتر کشور
- انتخاب آقایان دکتر هادی غائبی و دکتر مهدی 

شاهدی اصل به عنوان پژوهشگران برتر استانی
- ثبت اختراع بین المللی توسط آقای دکتر بهروز 

میرزایی ضیاپور، استاد تمام رشته مهندسی مکانیک
- رتبه اول تیم دانشجویی گروه مهندسی مکانیک 

در مسابقات ملی طراحی و صنعتی
- انتخاب طرح پژوهشی بین سازمانی آقای دکتر 
در  سازمانی  برتر  مجد جزء طرح های  اکبری  عادل 

سطح کشور

دانشکده فنی و مهندسی
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توسعه دانشکده فنی و مهندسی از بدو تاسیس به روایت آمار

لیست رشته های دانشکده فنی و مهندسی
رشته های کارشناسی

مهندسی شیمیمهندسي کامپیوتر - نرم افزارمهندسی اجرایی عمران )کارشناسی ناپیوسته(
مهندسي معماريمهندسي برقمهندسی مکانیک
مهندسی عمران

رشته های کارشناسی ارشد

مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكيمهندسي عمران - سازه
مهندسي مكانيك - طراحي كاربرديمهندسي مكانيك - تبديل انرژي

مهندسي معماريمهندسي عمران - زلزله
مهندسی مكانيك - ساخت و توليدمهندسي برق -سيستم های قدرت
مهندسی برق - مدار مجتمع الكترونيكمهندسي شيمي- طراحی فرآيندها

مهندسی عمران - مهندسی و مديريت منابع آبمهندسي عمران - ژئوتكنيك
مهندسی شيمی - فرآيندهای جداسازیمهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري

مهندسی برق- الكترونيك قدرت و ماشين های  الكتريكیمهندسی مكاترونيك

رشته های دکتری تخصصی
مهندسی عمران - ژئوتكنيكمهندسی برق- قدرت
مهندسي مكانيك- تبديل انرژیمهندسی عمران- سازه
مهندسی عمران- زلزله
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كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
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مقايسه تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده فني و مهندسي به تفكيك مقطع تحصيلي 

1368 1397

تعداد رشته های تحصیلی دانشکده فنی و مهندسی به تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد  گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی
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تعداد  دانشجوی شاغل به تحصیل دانشکده فنی و مهندسی

تعداد  آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی

تعداد  اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی
 به تفکیک مرتبه علمی
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)HPC( مرکز محاسبات سریعHPLC دستگاه

دستگاه اسپکتروفتومترتونل باد

)Water Flow( دستگاه الکتروریسیکانال رودخانه ای

راکتور آنزیمی-کاتالیستیمیز لرزه

دستگاه ویسکومتردستگاه کانال روباز شیب پذیر

ست آزمایشگاهی کنترلدستگاه تراش

تابلوهای آزمایشگاه الکتروصنعتیدستگاه فرز

)UTM( اسپکتروم آنالیزردستگاه تست کشش

موتورهای آموزشی آزمایشگاه ماشین های الکتریکیماشین مته ستونی

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی

نام دستگاه

لیست دستگاه های آزمایشگاهی عمده دانشکده فنی و مهندسی

فضای کالبدی دانشکده فنی و مهندسی
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نفر  با پذیرش 34  دانشکده علوم در سال 1372 
دانشجو در رشته فیزیک، فعالیت آموزشی خود را آغاز 
کرده است. در سال 1376 شورای گسترش آموزش 
عالی با تاسیس دانشکده علوم موافقت قطعی به عمل 

آورده است. 
در حال حاضر این دانشکده دارای 7 گروه آموزشی 
)فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی، ریاضیات 
و کاربردها، آمار و علوم کامپیوتر( و 48 رشته تحصیلی 
)12 رشته کارشناسی، 17 رشته کارشناسی ارشد و 19 
رشته دکتری تخصصی( می باشد. این دانشکده با 71 
عضو هیات علمی و 1996 دانشجو بیش از پیش به 

فعالیت آموزشی و پژوهشی خود ادامه می دهد.

افتخارات و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
-  انتخاب جناب آقای پروفسور عباس نجاتی به 
عنوان دانشمند ایرانی با قرار گرفتن در زمره دانشمندان یک 
درصد برتر جهان از طرف پایگاه اطالعات علمی تامسون 

رویترز و کسب عنوان پژوهشگر برتر استانی طی سه دوره
- انتخاب جناب آقای دکتر عزیز حبیبی  ینگجه به 
توسط  برجسته کشوری  دانشمند شیمی دان   عنوان 
انجمن شیمی ایران و پژوهشگر برتر استانی و دانشگاه 
در سال های متمادی و کسب جایزه مقاالت برتر کیفی 

انجمن علمی نانوفناوری  ایران 
- انتخاب جناب آقای دکتر کمال بهمن پور  به 
عنوان پژوهشگر برتر استانی و نویسنده مقاله داغ در 
استان و پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات فیزیک و 

ریاضی ایران
- انتخاب به عنوان نویسنده مقاله با بیشترین ضریب 

تاثیر توسط جناب آقای دکتر ناصر شمخالی
کریم اله  دکتر  آقای  توسط  کارآفرینی صنعتی   -
قاسمی گرمی مؤسس شرکت آرتا سرم )تولید انواع 

سرم های تخصصی تزریقی انسانی( 
- اخذ جایزه بین المللی راجر تیلور توسط خانم 

دکتر ماندانا  امیری

دانشکده علوم
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لیست رشته های دانشکده علوم
رشته های کارشناسی

فیزیک- اتمی و مولکولیزیست شناسي علوم گیاهيزیست شناسي - عمومي

فیزیک- جامداتزیست شناسی سلولی و مولکولیشیمي کاربردي

فیزیک - بنیادی )نظری(علوم کامپیوترآمار وکاربردها

زمین شناسیفیزیک - هسته ایریاضیات و کاربردها

رشته های کارشناسی ارشد
ریاضي محض- آنالیززیست شناسي - فیزیولوژي گیاهيشیمي - شیمي آلي

ریاضي محض- جبرزیست شناسي - فیزیولوژي جانوريشیمي - شیمي فیزیک
ریاضي محض - هندسهفیزیک- حالت جامدشیمي تجزیه

ریاضي کاربردي - آنالیز عددیفیزیک- اتمی و مولکولی زمینه پالسمافیزیک- بنیادي )نظري(

محاسبات نرم - ساختارهاي جبر منطقيشیمی- شیمی معدنیفیزیک- هسته اي

آمار ریاضيزیست شناسي- علوم سلولي و مولکولي

تعداد  رشته های  دانشکده علوم

تعداد  رشته های تحصیلی دانشکده علوم
به تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده علومتعداد اعضای هیات دانشکده علوم

تعداد  گروه های آموزشی دانشکده علوم
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فارغ التحصیالن دانشکده علوم از ابتدای تاسیس   

توسعه فضای فیزیکی دانشکده علوم )مترمربع(   

دکتری تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی

3171661102

سال 1397سال 1372شرح
015200فضای فیزیکی
341996تعداد دانشجو

نام دستگاه
)SEM(میکروسکوپ الکترونی

)FTIR( مادون قرمز تبدیل فوریه
)XRD( پراش اشعه ایکس

)DRS( پراکندگی بازتابشی انتشاری
)Sputtering Coat ( الیه نشانی در خالء
)HPLC( کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال

)AAS(جذب اتمی
)TGA( آنالیز حرارتی

چشمه نوترونی آمرسیوم
PCR دستگاه

لیست دستگاه های آزمایشگاهی عمده دانشکده علوم

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده علوم

تعداد آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده علوم

تعداد اعضای هیات علمی  دانشکده علوم به تفکیک مرتبه علمی

رشته های دکتری تخصصی
ریاضي محض- آنالیزفیزیک بنیادی گرایش ریاضي فیزیکزیست شناسی- فیزیولوژي جانوری
ریاضي محض- آنالیز گرایش تابعیفیزیک- هسته ایزیست شناسی- فیزیولوژي گیاهي
ریاضي محض- جبر گرایش ترکیباتآمارزیست شناسي - سلولي و مولکولي

ریاضي محض- جبر گرایش جبر جابجاییریاضی کاربردی- معادالت دیفرانسیلشیمي آلي
ریاضي محض- جبر گرایش گروهریاضي کاربردي- آمارشیمي تجزیه
ریاضي محض - هندسه )توپولوژي(ریاضي کاربردي- آنالیز عددیشیمي فیزیک

فیزیک- فیزیک بنیادی گرایش آشوب
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دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1375 با پذیرش 30 
نفر دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی خود 
را آغاز  و در سال 1383 با تاسیس دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی موافقت قطعی به عمل آمد. در حال حاضر، این دانشکده 
دارای 13 گروه آموزشی )فلسفه و ادیان و عرفان، حقوق و علوم 
سیاسی، هنر، برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیاي طبیعي، 
باستان شناسي، تاریخ، علوم اقتصادی، مدیریت بازرگانی، مدیریت 
دولتی و گردشگری، زبان و ادبیات فارسي، زبان و ادبیات عربي و 
آموزش زبان انگلیسي( با 62 رشته تحصیلی )20 رشته کارشناسی، 
35 رشته کارشناسی ارشد و 7 رشته دکتری تخصصی( بوده و 
73 عضو هیات علمی و 2880 دانشجو به فعالیت آموزشی و 

پژوهشی مشغول  هستند.

افتخارات و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

- انتخاب پایان نامه آقای جعفر جباری دانشجوی کارشناسی 
ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

به عنوان پایان نامه برتر سال 1395
- درخشش سه نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور در 

سال 1396
- کسب رتبه های اول، هفتم و نهم توسط دانشجویان این 

دانشکده  در کنکور کارشناسی ارشد 
علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  انجمن های  درخشش   -
انسانی در مرحله کشوری جشنواره ملی حرکت در سال 1395 
)کسب رتبه برترین غرفه، کسب مقام اول انجمن علمی جغرافیا 
و  برنامه ریزی دانشکده در بخش آموزش و کسب مقام شایسته 

تشویق در بخش نشریات(
- انتخاب مؤلف برتر و مدرس برتر بخش گردشگری استان 
اردبیل برای دو سال پیاپی از میان اعضای هیات علمی دانشکده 
)در سال 1395 آقایان دکتر حبیب ابراهیم پور و دکتر ولی نعمتی و 
در سال 1396 آقایان دکتر محمد حسن زاده و دکتر بهرام ایمانی( .
-   انتخاب کتاب پایداری در صنعت گردشگری با ترجمه 
جناب آقای دکتر حبیب ابراهیم پور به عنوان کتاب شایسته تقدیر 

در حوزه صنعت گردشگری در سال 1396.
- ترجمه دو کتاب تاریخ صفویه با عناوین»تاریخ قزلباشان« 
و »شاه اسماعیل دوم زندانی20 ساله قلعه قهقهه« به زبان ترکی 
استانبولی توسط جناب آقای دکتر حسن اسدی عضو محترم 

هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1395.
آقای  ترجمه  گرافیک  طراحی  مبانی  کتاب  انتخاب   -
حسام حسن زاده عضو هیأت علمی گروه هنر به عنوان کتاب 
سال فرهنگی در دومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی 

در سال 1397.
انتشار فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و  -  اخذ مجوز 

عدالت فضایی به زبان انگلیسی در سال 1396.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی از بدو تاسیس به روایت آمار

تعداد گروه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 0
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كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي

 1  0  0

 25

 53

 15

مقايسه تعداد رشته هاي تحصيلي دانشكده ادبيات و علوم انساني به تفكيك مقطع تحصيلي 

1372 1397

تعداد رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی به تفکیک مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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1375

1375

1375

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 به تفکیک مرتبه علمی

فضای کالبدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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سال 1397سال 1375شرح

05000فضای فیزیکی)متر مربع(

302597تعداد دانشجو

رشته های کارشناسی ارشد

تاریخ آسیایی مرکزی و قفقاززبان و ادبیات فارسي- محض
اقتصاد - نظریزبان و ادبیات فارسي - ادبیات پایداری
اقتصاد - انرژیزبان و ادبیات فارسي - ادبیات تطبیقی

اقتصاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیزبان و ادبیات عربی
اقتصاد - اقتصاد سبزمترجمي زبان عربي

ادیان و عرفان - عرفان اسالمیباستان شناسي- دوران اسالمی
علوم سیاسی- مطالعات آسیای مرکزی و قفقازباستان شناسي- دوران پیش از تاریخ

آموزش زبان انگلیسیباستان شناسي- دوران تاریخی
زبان شناسی همگانیتاریخ ایران اسالمی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایيآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

لیست رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته های کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی روستاییزبان و ادبیات فارسی
جغرافیا و برنامه ریزي شهريآموزش زبان انگلیسی
جغرافیای طبیعی- آب وهواشناسيزبان وادبیات عربی
جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژیمترجمی زبان عربی

مدیریت بازرگانیحقوق
مدیریت جهانگردیادیان و عرفان

اقتصادفلسفه
باستان شناسيصنایع دستي

تاریخنقاشی
علوم سیاسیهنر اسالمی - نگارگری
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رشته های دکتری تخصصی

باستان شناسي- دوران اسالمیزبان و ادبیات فارسي
باستان شناسي- دوران پیش از تاریخآب و هواشناسي
باستان شناسي- دوران تاریخیژئومورفولوژي

جغرافیا و برنامه ریزي شهري

جغرافیا و برنامه ریزي روستایي- مدیریت توسعه پایدار 
مدیریت جهانگردی - مدیریت برنامه ریزی توسعه جهانگردیروستایی

جغرافیا و برنامه ریزي شهري- برنامه ریزی مسکن و 
مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیکبازآفرینی شهری

مدیریت بازرگانی- مدیریت کارآفرینیجغرافیا و برنامه ریزي شهري- کاربری اراضی و امالک
مدیریت کسب و کار - مالیآب و هوا شناسي )اقلیم شناسي(- آب و هواشناسي سینوپتیک
مدیریت کسب و کار - بازاریابیآب و هوا شناسي )اقلیم شناسي(- آب و هواشناسي محیطی

مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی و روابط کارژئومورفولوژي نظری
مدیریت دولتی- مدیریت مالی و اقتصادیژئومورفولوژي و آمایش محیط

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی
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دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سال1391 پس 
از جدا شدن از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فعالیت 
)روانشناسی،  آموزشی  با سه گروه  را  آموزشی خود 
علوم تربیتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی( و 16 رشته 
تحصیلی )کارشناسی روان شناسی عمومی، تربیت بدنی 
و علوم ورزشی، راهنمایي و مشاوره و روانشناسی بالینی، 
کارشناسی  ارشد روانشناسي عمومي، فیزیولوژي ورزشي 
روانشناسي  محض،  ورزشي  فیزیولوژي  کاربردی، 
بالیني، تحقیقات آموزشي، مشاوره توانبخشي، مشاوره 
خانواده،  مشاوره شغلی، مشاوره مدرسه و آموزش و 
بهسازی منابع انسانی و دکتری تخصصی فیزیولوژي 
ورزشي قلب و عروق و تنفس و روانشناسي عمومي( 
آغاز کرده و  اکنون با 32 رشته )4 رشته کارشناسی، 15 
رشته کارشناسی ارشد و 4 رشته دکتری تخصصی(، 32 
عضو هیات علمی و 976 دانشجو به فعالیت آموزشی و 

پژوهشی خود ادامه می دهد.
افتخارات و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

- انتخاب به عنوان پرتولید کننده ترین پژوهشگر در 
حوزه علوم انسانی، پژوهشگر  برگزیده کشوری در 
سال های1388 و1391، پژوهشگر برگزیده استانی، استاد 

نمونه کشوری سال 1390، قرار گرفتن در لیست 20 نفر 
دانشمندان حوزه علوم انسانی بر اساس گزارش ISC در 
سال1392، کسب  عنوان استاد ممتاز توسط آقای دکتر 

محمد نریمانی.
-ثبت اختراع دستگاه مترونوم وکتاب سال استعدادیابی 

 ورزشی توسط آقای  دکتر معرفت سیاه کوهیان
- کسب عنوان بانوی پژوهشگر، فناور و سرآمد استان 

توسط خانم دکتر نیلوفر میکائیلی
- کسب عنوان نایب قهرمانی وزنه برداری المپیک و 
سرمربیگری تیم مّلی وزنه برداری جوانان و بزرگساالن 

توسط آقای دکتر سجاد انوشیروانی
- کسب عنوان قهرمانی مسابقات وزنه برداری کشوری 

دانشجویان توسط محسن دادرس 
برداری جهانی  نایب قهرمان وزنه  - کسب عنوان 

توسط سعید علی حسینی
- کسب عنوان نایب قهرمان شمشیربازی کشوری و 

آسیایی توسط  امیررضا کنعانی
- کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری )سجاد رشید  
سال 1396، میالد پیران حمل آبادی و پرویز پرزور سال 

.)1397

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی



- انجام طرحهای بین سازمانی متعدد توسط اعضای 
علمی دانشکده با آداره کل آموزش و پرورش، شرکت 
آب منطقه ای استان، اداره کل زندانها، اداره کل بهزیستی 

و استانداری.
- انتخاب دکتر اکبر عطادخت به عنوان پژوهشگر برتر 

استانی در گروه علوم انسانی
-  انتخاب رساله دکتری خانم سارا پیر عالیی در جشنواره 
انتخاب رساله سال 97-96  از سوی جهاد دانشگاهی کل 
کشور در رشته فیزیولوزی ورزشی به راهنمایی آقای دکتر 

معرفت  سیاه کوهیان.
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توسعه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از بدو تاسیس به روایت آمار

رشته های کارشناسی

راهنمایي و مشاورهروانشناسی عمومی

روانشناسی بالینیتربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد گروه های آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تعداد رشته های تحصیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
به تفکیک مقطع تحصیلیی

لیست رشته های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
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رشته های کارشناسی ارشد
مشاوره- خانوادهروانشناسي عمومي
مشاوره- شغلیروانشناسي بالیني

مشاوره- مدرسهفیزیولوژي ورزشي-  فیزیولوژي فعالیت ورزشي محض
آموزش و بهسازی منابع انسانیمدیریت ورزشی گرایش بازاریابی ورزشی

مشاوره- توانبخشيمدیریت ورزشی ـ تاسیسات و اماکن ورزشی
مدیریت آموزشیبیومکانیک ورزشی                                                                                

تحقیقات آموزشيفیزیولوژي ورزشي-  فیزیولوژي ورزشي کاربردی
روانشناسی تربیتیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته های دکتری تخصصی

علوم تربیتي گرایش مدیریت آموزشيفیزیولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس

مشاورهروانشناسي عمومي
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سال شرح
سال 13911397

04600مقدار فضا)متر مربع(

969976تعداد دانشجو

عناوین دستگاه های آزمایشگاهی عمده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

نام دستگاه

 GSR BIOFEDBACKدستگاه بیوفیدبک

)Arm Ergometer( کارسنج دستی

)High Intensity Laser( دستگاه لیرز پر توان

دستگاه ثبت کننده نوار قلب )الکتروکاردیوگراف(

دستگاه تست ورزش )سنجش آمادگی قلبی ریوی(

دستگاه فیزیورکوردر

)AUTOMATIC TALLY MAZE( دستگاه ماز

)ELECTROSHOCK( الکتروشوک

)EEG( دستگاه ثبت امواج مغزی

)TDS( دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای

)ERP( دستگاه پتانسیل های وابسته به رویداد
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با پذیرش 30  این واحدآموزشی در سال 1375 
فعالیت  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  دانشجو 
آموزشی خود را آغاز نمود. از سال 1391 با مصوبه 
نام  تغییر  نوین  فناوری های  دانشکده  به  امنا  هیات 
علوم  آموزشی  گروه  قالب  در  سال  همان  در  داد. 
مهندسی با سه رشته تحصیلی )کارشناسی مهندسی 
علوم ریاضی، علوم مهندسی زیست محیطی و علوم 

مهندسی محاسباتی( ماموریت آموزشی و پژوهشی 
خود را ادامه داد. در سال 1394 با تاسیس دانشکده 
فناوری های نوین نمین موافقت قطعی به عمل آمد. 
در حال حاضر، این دانشکده دارای 2 رشته تحصیلی 
در مقطع کارشناسی بوده و با 11 عضو هیات علمی 
و 265 دانشجو به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود 

ادامه می دهد. 

دانشکده فناوری های نوین نمین
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توسعه دانشکده فناوری های نوین نمین از بدو تاسیس به روایت آمار

 لیست رشته های دانشکده فناوری های
 نوین نمین 

رشته های کارشناسی دانشکده فناوری های نوین نمین

مهندسی اپتیک و لیزرعلوم مهندسی

فضاهای فیزیکی دانشکده
 فناوری های نوین نمین )مترمربع(          

سال 1397سال 1392نوع فضا
900900آموزشی

43505350کمک آموزشی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده فناوری های نوین نمین

تعداد اعضای هیات علمی  دانشکده فناوری های نوین نمین
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دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

  دانشکده  کشاورزی و منابع طبیعی مغان در سال 
1377 با نام آموزشکده کشاورزی مغان و با پذیرش 
تعداد 60 نفر دانشجو در دو رشته تولیدات دامی و 
تولیدات گیاهی فعالیت های آموزشی خود را آغاز 
نمود و در سال 1378 با ایجاد آموزشکده کشاورزی 
مغان موافقت قطعی به عمل آمد و در سال 1390 
با ارتقای آموزشکده به دانشکده کشاورزی موافقت 

شد. 
در حال حاضر، این دانشکده دارای 3 گروه آموزشی 
)تولیدات دامي، تولیدات گیاهي و آبیاري( با 8 رشته 
تحصیلی )5 رشته کارشناسی  ناپیوسته، 2 رشته کارشناسی 
و 1رشته  کارشناسی ارشد( می باشد که با 18عضو هیات 
علمی و 175دانشجو به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود 

ادامه می دهد.
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توسعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان از بدو تاسیس به روایت آمار
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سال نوع فضا)متر مربع(
1377

سال 
1397

16601660آموزشی

11004390کمک آموزشی

عناوین دستگاه های آزمایشگاهی عمده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

اسپکتروفتومتر

فلیم فتومتر

سطح برگ سنج

فلوریمتر )فلورسانس متر(

دستگاه کشش یونیورسال )سنتام(

رطوبت سنج بر اساس صفحات سرامیکی
 )پرشر ممبر(

کجلدال

دستگاه سونوگرافی حیوانات آزمایشگاهی

فریز درایر

سوکسله

انکوباتور انکوم

کوره الکتریکی

دستگاه آنالیز شیر

لیست رشته های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

رشته های کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و مهندسي تولیدات  گیاهي   
مهندسی کشاورزی- علوم دامی آبخیزداری

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصالح نباتاتمهندسی آبیاریمهندسي تولیدات دامي

مهندسی ماشین های کشاورزی

رشته های کارشناسی ارشد

علوم دامی - فیزیولوژی دام

نام دستگاه
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دانشکده کشاورزی مشگین شهر

 1391 سال  در  مشگین شهر  کشاورزی  دانشکده 
تاسیس شد و در سال 1392  با پذیرش 70 دانشجو 
در 3 رشته زراعت، باغبانی و گیاهان داروئی فعالیت 
این  حاضر  حال  در  کرد.  آغاز  را  خود  آموزشی 

دانشکده دارای 5 رشته )2 رشته کاردانی و3 رشته 
کارشناسی ناپیوسته( بوده و با 6 عضو هیات علمی 
و 102 دانشجو به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود 

ادامه می دهد.
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توسعه دانشکده کشاورزی مشگین شهر از بدو تاسیس به روایت آمار

لیست رشته های دانشکده کشاورزی مشگین شهر

رشته های کاردانی

تکنولوژی مرتع و آبخیزداریتکنولوژی تولیدات گیاهی

رشته های کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانیمهندسی تولیدات گیاهی- زراعت

 مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر

3

تعداد رشته های تحصیلی دانشکده کشاورزی مشگین شهر
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عناوین دستگاه های آزمایشگاهی عمده دانشکده کشاورزی مشگین شهر

نام دستگاه
سانتریفیوژ یخچال دار

PCR
 )Elisa( ال آی زا

دستگاه اندازه گیری هدایت روزنه ای
ژل داک

تانک ازت
الکتروفورز

دستگاه روتاری
میکروسکوپ های پیشرفته

اتوکالو
اسپکتروفتومتر
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حوزه اداری، مالی و عمرانی دانشگاه

این حوزه  دارای 4 مدیریت به نام های  مدیریت 
و  بودجه  برنامه،  مدیریت  مالی،  مدیریت  اداری، 
تشکیالت و مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی 

می باشد. 
موارد زیر گزارش مختصری از اقدامات این 

حوزه در چهل سال گذشته است:
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آمار کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه
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فضاهای فیزیکی دانشگاه )مترمربع( و سرانه دانشجویی فضاها

سال شرح
1357

سال 
1397

200052540فضای آموزشی

061975فضای کمک آموزشی

2000114515جمع

3210428آمار دانشجو

گزارش طرح های عمرانی در حال اجرای دانشگاه

نام پروژهردیف
سال 
شروع

زیربنا 
)مترمربع(

محل تامین اعتبار
اعتبار مورد نیاز 
تا تکمیل پروژه 

)میلیون ریال(

1
ساختمان کتابخانه مرکزی و آمفی تئاتر 

و محوطه اطراف
45000ملی و منابع داخلی13876000

2
فاز دوم احداث و تجهیز دانشکده

 فنی و مهندسی
35000ملی و منابع داخلی13932500

3
فاز سوم احداث و تجهیز دانشکده 

فنی و مهندسی
95000ملی و منابع داخلی13974800

4
توسعه ساختمان دانشکده کشاورزی 

)بلوک 2(
45000منابع داخلی13914600

5
احداث ساختمان دانشکده  ادبیات و 

علوم انسانی و محوطه اطراف
55000ملی و منابع داخلی13915000

13974250احداث یک بلوک خوابگاه دانشجویی6
منابع داخلی و 

تسهیالت
80000

55000ملی 13874700ساختمان دانشکده کشاورزی مشگین شهر7

410000 31550 جمع
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سالن شهید خودسیانی دانشگاه

ساختمان کتابخانه دانشگاه
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حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

دانشگاه  با جدا شدن  1371 همزمان  در سال 
معاونت  حوزه  تبریز،  دانشگاه  از  اردبیلی  محقق 
و  شد  تاسیس  پژوهشی  و  دانشجویی  آموزشی، 

آموزشی  معاونت  اصلی  ساختار   1386 سال  در 
و تحصیالت تکمیلی به صورت مستقل به وجود 

آمد. 
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فعالیت های مهم حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی

تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه

تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه به تفکیک مرتبه علمی
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افتخارات و دستاوردهای آموزشی و تحصیالت تکمیلی

عنوانسالدانشکدهنام و نام خانوادگیردیف

پروفسور قدیر نوری1
کشاورزی

 و منابع طبیعی
استاد نمونه کشوری1384

پروفسور محمد نریمانی2
علوم تربیتی

 و روانشناسی
پژوهشگر نمونه کشوری1391- 1388

پروفسور محمد نریمانی3
علوم تربیتی

 و روانشناسی
استاد نمونه کشوری1390

پروفسور محمد نریمانی4
علوم تربیتی

 و روانشناسی
1392

ده درصد لیست دانشمند
ISC علوم انسانی کشوری بر اساس 

دانشمند یک درصد برتر جهانی1397-1394فنی و مهندسیپروفسور حسین شایقی5

پروفسور محمد نریمانی6
علوم تربیتی
و روانشناسی

1395
پر تولیدترین محقق

 علوم انسانی کشوری

شیمی دان برجسته کشوری1396علومپروفسور عزیز حبیبی ینگجه7

دانشمند یک درصد برتر جهانیعلومپروفسور عباس نجاتی8

مدال المپیاد کشوریعلومدکتر کمال بهمن پور9

جایزه بین المللی راجر تیلورعلومدکتر ماندانا امیری 10

علومدکتر سعید لطیفی نوید11
جایزه کنگره بین المللی

 اتحادیه اروپا

مدال المپیاد دانشجویی کشوریعلومدکتر بهداد مصطفایی12
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حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
در سال1383 به عنوان معاونت مستقل در دانشگاه 
ایجاد شده و در راستای ارتقای فعالیت های پژوهشی 
و  علم  تولید  در  نقش  ایفای  و  دانشگاه  فناوری  و 
تصمیم گیری های پژوهش محور استان و کشور تالش 

می نماید. 
اهم دستاوردها و فعالیت ها

•  قرار گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در لیست 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا با بیشترین مقاالت 

یک درصد برتر 
• رشد چشمگیر مقاالت مشترک اعضای هیات 

علمی دانشگاه با  پژوهشگران خارجی
• افزایش تعداد مقاالت Highly Cited دانشگاه 

محقق اردبیلی به 30 مورد در سال 1397
• شناخته شدن مقاله دو عضو هیات علمی دانشگاه 

Hot paper به  عنوان مقاله
• قرار گرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در بین 
موثرترین دانشگاه های جهان براساس رتبه بندی پایگاه

 ،ISI-ESI
موضوعی  رشته  دو  در  دانشگاه  گرفتن  قرار   •
جزو  موضوعی«  های  رشته  »تمامی  و  »مهندسی« 

موثرترین دانشگاه های جهان. 

حوزه  پژوهشی و فناوری دانشگاه
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Web of Science تولیدات علمی در پایگاه استنادی
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درصد تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه به تفکیک حوزه موضوعی تولید
Scopus براساس گزارش پایگاه استنادی 

نام کشورنام دانشگاهردیف
آلماندانشگاه فرایبرگ1
اسپانیادانشگاه کوردوبا2
ایتالیاداشنگاه ساپینزا3
اسپانیادانشگاه گرانادا4
کانادامرکز تحقیقات سالمت روان و اعتیاد 5
ترکیهدانشگاه آتاتورک6
ترکیهدانشگاه آتیلیم7
ترکیهدانشگاه آرداهان8
ترکیهدانشگاه استانبول9
فرانسهدانشگاه استراسبورگ10
ترکیهدانشگاه آنکارا11
ترکیهدانشگاه آهی اوران12
ترکیهدانشگاه حاجت تپه13
ترکیهدانشگاه سینپ14
ترکیهدانشگاه فرات15
ترکیهدانشگاه قفقاز- قارص16

نام کشورنام دانشگاهردیف
ترکیهدانشگاه مصطفی کمال17
ترکیهدانشگاه گریسون18
قبرسدانشگاه اوکالین شایر19
قبرسدانشگاه خاور نزدیک20
قبرسدانشگاه کایرنیا21
قبرسدانشگاه نیکوزیا22
گرجستاندانشگاه دولتی تفلیس گرجستان23
گرجستاندانشگاه گرجستان24
قزاقستاندانشگاه قزاقستان25
قرقیزستاندانشگاه قرقیزستان26
چیندانشگاه چین27
عراقدانشگاه صالح الدین28
بنگالدشدانشگاه جهانی بنگالدش29
گرجستاندانشگاه ایلیا30
گرجستاندانشگاه فنی گرجستان31
ترکیهدانشگاه جمهوریت32

  انعقاد تفاهم نامه های آموزشی، پژوهشی با 32 دانشگاه معتبر خارج از کشور به شرح ذیل
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 ده نفر اول اعضای هیأت علمی با باالترین قرارداد پژوهشی بین سازمانی
و  حوادث  به  فوری  واکنش  زمینه  در  پژوهشی  مشاوره  خدمات   •

پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطالعات
• خدمات مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه 

محقق اردبیلی به منظور ارایه خدمات افتا
• بررسی و طراحی سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت آب منطقه ای 

استان اردبیل

• قرارداد انجام خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی و کاوش و آزادسازی 
و انتقال داده های باستان شناسی گورستان باستانی خرم آباد مشکین شهر 
• مطالعه باستانشناختی و شناسایی محوطه های باستانی سد اهل ایمان 

• تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه تاریخی قلعه بسطام
• تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه تاریخی حسنلو

• کاوش باستان شناختی قلعه قیزیل قیه احمدبیگلو مشگین شهر

• تحلیل هیدرودینامیکی حوضچه های پایین دست سد میل مغان با 
استفاده از مدل عددی سه بعدی

• مدل سازی  عددی و فیزیکی رسوب زدایی از مخزن سد میل و مغان

• مطالعه ژئوالکتریک )مغناطیس سنجی( معدن نمک چهر آباد
• کاوش باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

• مطالعه و تهیه طرح مرمت و مستند سازی مدرسه جعفری اسالمی
• مطالعه و تهیه طرح مرمت و مستند سازی مدرسه امام بیله سوار

• مطالعه باستان شناسی منظر سد احمدبیگلو
• مطالعه و تهیه طرح مرمت و مستندسازی حمام عدل مشگین شهر

• کاوش نجات بخشی گورستان باستانی قیزیل قیه شهرستان مشگین شهر 

پروژه های  اجرای  در  اندرکاران  دست  مشارکت  و  توانمندسازی   •
آبخیزداری استان اردبیل

• مشاوره طرح  های جامع آبخیزداری و ارزیابی میزان موفقیت ریز پروژه های 
انجام شده )باغات دیم-تشکیل تعاونی ها- اقدامات آبخیزداری ( و تهیه بانک 

اطالعات
• انجام مشاوره عالی طرح های جامع آبخیزداری و منابع طبیعی استان 
و نظارت عالیه بر تدوین طرح های حوزه های پنج گانه سقزچی و پیله رود 
شهرستان نمین، خوجین شهرستان خلخال، حوزه مشگین چایی و مشگین 

غربی  شهرستان مشگین شهر

دکتر شهرام جمالی
• سازمان فناوری اطالعات ایران

• شرکت آب منطقه ای اردبیل

دکتر رضا رضالو
• سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

• اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان آذربایجان غربی

• شرکت آب منطقه ای اردبیل

دکتر اکبرصفرزاده
• شرکت آب منطقه ای اردبیل

دکتر کریم حاجی زاده
• اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استان اردبیل
• اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استان زنجان
• شرکت آب منطقه ای اردبیل

دکتر اردوان قربانی
• اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اردبیل
• اداره کل حفاظت محیط زیست  استان 

اردبیل
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• اجرای نظر سنجی در زمینه سنجش رضایت شغلی کارکنان و سنجش رضایت ارباب 
رجوع شرکت آب منطقه ای اردبیل 

• شناسائی گلوگاه های فساد خیز
• پیش امکان سنجی ظرفیت های سرمایه گذاری استان اردبیل در بخش خدمات و گردشگری

•  شناسایی و تحلیل بازارهای هدف داخلی و خارجی فرآورده های لبنی سنتی و تدوین استراتژی 
های توسعه بازار واحدهای سنتی فرآوری لبنیات

• تدوین برنامه پنجساله شهرداری بیله سوار )برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری(
• تدوین برنامه پنجساله شهرداری خلخال )برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری(

• تدوین برنامه پنجساله شهرداری مشگین شهر )برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری(
• تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کارکنان و راهکارهای ارتقاء آن در استانداری اردبیل

• مطالعه، بررسی و ارایه راه حل های پیاده سازی بازار محلی آب در دشت مشگین شهر
• تخصیص بهینه آب از سد مخزنی یامچی و آب زیرزمینی محدوده شبکه بر اساس نیازهای 

جدید و بازنگری در جداول فرمان

• بررسی و ارایه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و معرفی 
الگوی استفاده از انرژی های تجدید پذیر

• امکان سنجی و طراحی بهینه سیستم ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر جهت تأمین برق 
مورد نیاز ایستگاه گورگور

• مطالعات جامع روش های کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه توزیع متناسب با شرایط 
بومی و اولویت بندی فاکتور های تاثیر با توجه به برگشت سرمایه

• انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی 
شماره 2 اردبیل جهت استفاده مجدد و استحصال آب صنعتی از پساب خروجی در واحدهای 

صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل 
• ممیزی EESH تعداد 87 واحد صنعتی و تهیه و تکمیل شناسنامه EESH آنها و همچنین 

تهیه شناسنامه EESH شهرک صنعتی شماره دو اردبیل
بررسی پدیده تغذیه گرایی و الیه بندی حرارتی سدهای مهم استان )مطالعه موردی سد 
گیوی( و تدوین الگوی مدیریت کیفی مخزن با استفاده از مدل های پیش بینی و آنالیز سناریو

• پروژه بررسی و مقایسه فاکتورهای آب  شرب شهر پارس آباد با آب دستگاه های تصفیه 
خانگی متداول و آب بسته بندی و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها بر سالمتی مصرف 

کنندگان

• عوامل گرایش معتادین خود معرف به مرکز پیشگیری سازمان بهزیستی
• طرح جامع آسیب شناسي رواني در استان اردبیل

• شناسائی فشارزاهای روانی و اجتماعی دانش آموزان دختر دوره ی آموزش متوسطه استان اردبیل 
و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

• بررسی میزان اثر بخشی ارائه خدمات آموزشی مرکز مشکالت ویژه یادگیری در پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان دارای مشکالت یادگیری )شناسایی نقاط قوت و ضعف(

• طراحی محتوای آموزشی برای کودکان دارای مشکالت ویژه یادگیری و مطالعه میزان اثربخشی آن
• بررسی عوامل مرتبط با پایین بودن میانگین نمرات دانش آموزان پایه اول متوسطه در ماده 

درسی زیست شناسی
• پژوهش وضعیت فرهنگی کارکنان و خانواده های آنان در شرکت آب منطقه ای اردبیل

• بررسی نگرش خانواده های شاهد، ایثارگر و شهروندان استان اردبیل نسبت به برگزاری یادواره 
شهیدان

دکتر حبیب ابراهیم پور
• شرکت آب منطقه ای اردبیل، شرکت آب و 

فاضالب روستایی استان اردبیل
استان  دارایی  اقتصادی و  امور  اداره کل   •

اردبیل، شرکت شهرک های صنعتی اردبیل
• شهرداری بیله سوار، خلخال، مشگین شهر  

و استانداری  اردبیل

دکتر امین کانونی
• شرکت آب منطقه ای اردبیل

پروفسور حسین شایقی
• شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 

استان اردبیل
• شرکت آب منطقه ای اردبیل

• شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

پروفسور محمد  نریمانی
• سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

• اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل
• شرکت آب منطقه ای اردبیل

• سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اردبیل

دکتر سید سعید راثی نظایی
• شرکت شهرک های صنعتی اردبیل

• شرکت آب منطقه ای اردبیل
• شرکت آب و فاضالب  استان اردبیل



عملکرد 40 ساله دانشگاه محقق اردبیلی 58

سهم محققان کشورهای خارجی در همکاری تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس 
Scopus گزارش پایگاه استنادی

Turkey United States South Korea Malaysia
Canada Australia Germany United Kingdom
India Japan Poland Spain
Greece Italy Belgium China
Viet Nam France Netherlands Denmark
South Africa Switzerland Hungary Austria
Finland Hong Kong Saudi Arabia Azerbaijan
Brazil Egypt Lithuania Mexico
Portugal Singapore Cyprus Iraq
Romania Russian Federation Sweden United Arab Emirates
Ireland Serbia Armenia Bangladesh
Bulgaria Croatia Ecuador Jordan
Lebanon New Zealand Norway Qatar
Slovenia
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نفرات برتر اعضای هیات علمی دانشگاه با بیشترین مقاالت در مجالت بین المللی
ScopusWeb of Science

ف
دی

ر

تعداد نام و نام خانوادگی
مقاالت

عکس

154دکتر عزیز حبیبی ینگجه1

97دکتر حسین شایقی2

70دکتر عباس نجاتی3

59دکتر بهرام ناصری 4

58دکتر جبرائیل رزمجو5

55دکتر یعقوب منصوری6

54دکتر یاشار عزیزیان7

47دکتر بهمن نویدشاد8

41دکتر مهدی شاهدی اصل9

40دکتر امیرناصر شمخالی10

ف
دی

ر

تعداد نام و نام خانوادگی
مقاالت

عکس

158دکتر عزیز حبیبی ینگجه1

151دکتر حسین شایقی2

77دکتر عباس نجاتی3

64دکتر جبرائیل رزمجو4

58دکتر بهرام ناصری5

57دکتر یعقوب منصوری6

55دکتر یاشار عزیزیان7

45دکتر بهمن نویدشاد8

45دکتر یوسف عباسپور9

43دکتر امیرناصر شمخالی10

42دکتر هادی غائبی11
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ISC

ف
دی

ر

تعداد نام و نام خانوادگی
عکسمقاالت

246دکتر محمد نریمانی1

82دکتر سجاد بشیرپور2

79دکتر نادرحاجلو3

64دکتر علی اصغری4

61دکتر وکیل حیدری ساربان5

54دکتر علی عبادی6

53دکتر رئوف سید شریفی7

50دکتر اکبر عطادخت8

50دکتر قدیر نوری قنبالنی 9

41دکتر حسین قمری گیوی10

ISC 10 نفر اول از اعضای هیات علمی دانشگاه با بیشترین مقاالت در پایگاه
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Scopus و Web of Science درپایگاه های  h-index *نفرات برتر دانشگاه با باالترین
ScopusWeb of Science

ف
دی

ر

عکسh-indexنام و نام خانوادگی

34دکتر عزیز حبیبی ینگجه1

24دکتر حسین شایقی2

19دکتر مهدی شاهدی اصل3

15دکتر عباس نجاتی4

12دکتر یعقوب منصوری5

12دکتر امیرناصر شمخالی6

12دکتر ابوالفضل بضاعت پور 7

11دکترغالمحسین ایمانزاده8

11دکتر بهرام ناصری 9

11دکتر یاشار عزیزیان10

11دکتر ماندانا امیری11

ف
دی

ر

عکسh-indexنام و نام خانوادگی

36دکتر عزیز حبیبی ینگجه1

29دکتر مهدی شاهدی اصل2

28دکتر حسین شایقی3

17دکتر ماندانا امیری4

15دکتر عباس نجاتی5

14دکتر یعقوب منصوری6

14دکتر یاشار عزیزیان7

14دکتر هادی غائبی8

13دکتر امیرناصر شمخالی9

13دکتر ابوالفضل بضاعت پور10

دکتر سیدمهدی رضوی 11
13خسروشاهی

دکتر غالمحسن 12
13ایمانزاده

13دکتر داود سیف زاده13

*اعداد استخراج شده برای h-index بر مبنای مقاالت منتشر شده به نام دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.
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11 نفر اول دانشگاه با بیشترین اختراع13 نفر اول دانشگاه با باالترین IF/AIF مقاالت

ف
دی

ر

عکستعداد اختراعاتنام و نام خانوادگی

دکتر بهروز میرزائی 1
بین المللیضیاپور

دکتر یوسف2
8 عباسپورگیالنده

دکتر 3
7عباس معمارباشی

دکتر غالمحسین 4
شاهقلی

4

دکتر5
4 ترحم مصری

دکتر 6
4حسین شایقی

دکتر7
4محمد قربان پور

دکتر عزت اله8
3 عسگری اصلی ارده

دکتر معرفت 9
3سیاهکوهیان 

دکتر 10
2علی نعمت اله زاده

2دکتر مهدی داوری11

ف
دی

عکسIF/AIFنام و نام خانوادگیر

2/78دکتر رضا موسوی اقدم1

2/755دکتر عزیز حبیبی ینگجه2

2/71دکتر جبرائیل رزمجو3

2/59دکتر شراره میرزائی4

2/454دکتر صدیف احدپور5

2/454دکتر محمد ضارب نیا6

2/424دکتر ماندانا امیری7

دکتر عزت اله8
2/395 عسگری اصلی ارده

2/289دکتر عادل اکبری مجد9

2/314دکتر سید جالل سیدشنوا 10

2/09دکتر مهدی شاهدی اصل11

2/06دکتر هادی غائبی12

2/06دکتر محمد وجدی13
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Hot و Highly Cited مقاالت

ف
دی

ر

عکستعداد مقاالت داغتعداد مقاالت پر استنادنام و نام خانوادگی

122دکتر عزیز حبیبی ینگجه1

-3دکتر مهدی شاهدی اصل2

-2دکتر هادی غائبی3

-2دکتر حسین شایقی4

-2دکتر مرتضی یاری دریامان5

11دکتر مهسا حسن پور کاشانی6

-1دکترعادل اکبری مجد7

-1دکتر محمد ضارب نیا8

-1دکتر طاهر علیزاده 9

-1دکتر اسماعیل خلیفه10

-1سینا فیض اله زاده11
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Highly Cited Papers

Article NameAuthorsSource

MAGNETICALLY SEPARABLE TERNARY G-C3N4/FE3O4/BIOI NANOCOMPOSITES: NOVEL VISIBLE-
LIGHT-DRIVEN PHOTOCATALYSTS BASED ON GRAPHITIC CARBON NITRIDEMOUSAVI, M;HABIBI-YANGJEH, AJ COLLOID INTERFACE SCI 465: 83-

92 MAR 1 2016۱

FABRICATION OF NOVEL MAGNETICALLY SEPARABLE NANOCOMPOSITES USING GRAPHITIC 
CARBON NITRIDE, SILVER PHOSPHATE AND SILVER CHLORIDE AND THEIR APPLICATIONS IN 
PHOTOCATALYTIC REMOVAL OF DIFFERENT POLLUTANTS USING VISIBLE-LIGHT IRRADIATION

MOUSAVI, M;HABIBI-YANGJEH, 
A;ABITORABI, M

J COLLOID INTERFACE SCI 480: 218-
231 OCT 15 2016۲

ULTRASONIC-ASSISTED PREPARATION OF PLASMONIC ZNO/AG/AG2WO4 NANOCOMPOSITES WITH 
HIGH VISIBLE-LIGHT PHOTOCATALYTIC PERFORMANCE FOR DEGRADATION OF ORGANIC 
POLLUTANTS

PIRHASHEMI, M;HABIBI-YANGJEH, AJ COLLOID INTERFACE SCI 491: 216-
229 APR 1 2017۳

NOVEL TERNARY G-C3N4/FE3O4/AG2CRO4 NANOCOMPOSITES: MAGNETICALLY SEPARABLE AND 
VISIBLE-LIGHT-DRIVEN PHOTOCATALYSTS FOR DEGRADATION OF WATER POLLUTANTSHABIBI-YANGJEH, A;AKHUNDI, AJ MOL CATAL A-CHEM 415: 122-130 

MAY 1 2016۴

GRAPHITIC CARBON NITRIDE NANOSHEETS DECORATED WITH CUCR2O4 NANOPARTICLES: NOVEL 
PHOTOCATALYSTS WITH HIGH PERFORMANCES IN VISIBLE LIGHT DEGRADATION OF WATER 
POLLUTANTS

AKHUNDI, A;HABIBI-YANGJEH, AJ COLLOID INTERFACE SCI 504: 697-
710 OCT 15 2017۵

FE3O4/ZNO/COWO4 NANOCOMPOSITES: NOVEL MAGNETICALLY SEPARABLE VISIBLE-LIGHT-
DRIVEN PHOTOCATALYSTS WITH ENHANCED ACTIVITY IN DEGRADATION OF DIFFERENT DYE 
POLLUTANTS

SHEKOFTEH-GOHARI, M;HABIBI-
YANGJEH, A

CERAM INT 43 (3): 3063-3071 FEB 
15 2017۶

REVIEW ON MAGNETICALLY SEPARABLE GRAPHITIC CARBON NITRIDE-BASED NANOCOMPOSITES 
AS PROMISING VISIBLE-LIGHT-DRIVEN PHOTOCATALYSTS

MOUSAVI, M;HABIBI-YANGJEH, 
A;POURAN, SR

J MATER SCI-MATER ELECTRON 29 
(3): 1719-1747 FEB 2018۷

NOVEL MAGNETIC FE3O4/ZNO/NIWO4 NANOCOMPOSITES: ENHANCED VISIBLE-LIGHT 
PHOTOCATALYTIC PERFORMANCE THROUGH P-N HETEROJUNCTIONS

HABIBI-YANGJEH, A;SHEKOFTEH-
GOHARI, M

SEP PURIF TECHNOL 184: 334-346 
AUG 31 2017۸

Article NameAuthorsSource

REVIEW ON THE CRITERIA ANTICIPATED FOR THE FABRICATION OF HIGHLY EFFICIENT ZNO-BASED 
VISIBLE-LIGHT-DRIVEN PHOTOCATALYSTS

PIRHASHEMI, M;HABIBI-YANGJEH, 
A;POURAN, SR

J IND ENG CHEM 62: 1-25 JUN 25 
2018۹

MAGNETICALLY RECOVERABLE HIGHLY EFFICIENT VISIBLE-LIGHT-ACTIVE G-
C3N4/FE3O4/AG2WO4/AGBR NANOCOMPOSITES FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATIONS OF 
ENVIRONMENTAL POLLUTANTS

MOUSAVI, M;HABIBI-YANGJEH, AADVANCED POWDER TECHNOL 29 
(1): 94-105 JAN 2018۱۰

DECORATION OF CARBON DOTS AND AGCL OVER G-C3N4 NANOSHEETS: NOVEL PHOTOCATALYSTS 
WITH SUBSTANTIALLY IMPROVED ACTIVITY UNDER VISIBLE LIGHT

ASADZADEH-KHANEGHAH, S;HABIBI-
YANGJEH, A;ABEDI, M

SEP PURIF TECHNOL 199: 64-77 JUN 
30 2018۱۱

ZNO/NIWA(4)/AG2CRO4 NANOCOMPOSITES WITH P-N-N HETEROJUNCTIONS: HIGHLY IMPROVED 
ACTIVITY FOR DEGRADATIONS OF WATER CONTAMINANTS UNDER VISIBLE LIGHTPIRHASHEMI, M;HABIBI-YANGJEH, ASEP PURIF TECHNOL 193: 69-80 

MAR 20 2018۱۲

EFFECTS OF CARBON ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF ZRB2-BASED COMPOSITES: A REVIEWASL, MS;NAYEBI, B;AHMADI, 
Z;ZAMHARIR, MJ;SHOKOUHIMEHR, M

CERAM INT 44 (7): 7334-7348 MAY 
2018۱۳

EFFECTS OF NANO-GRAPHITE CONTENT ON THE CHARACTERISTICS OF SPARK PLASMA SINTERED 
ZRB2-SIC COMPOSITES

ASL, MS;ZAMHARIR, MJ;AHMADI, 
Z;PARVIZI, S

MATER SCI ENG A-STRUCT MATER 
716: 99-106 FEB 14 2018۱۴

EFFECTS OF SINTERING TEMPERATURE ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
SPARK PLASMA SINTERED TITANIUM

ASL, MS;NAMINI, 
AS;MOTALLEBZADEH, A;AZADBEH, M

MATER CHEM PHYS 203: 266-273 
JAN 1 2018۱۵

THERMODYNAMIC AND THERMOECONOMIC ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF A NOVEL 
COMBINED COOLING AND POWER (CCP) CYCLE BY INTEGRATING OF EJECTOR REFRIGERATION AND 
KALINA CYCLES

GHAEBI, H;PARIKHANI, 
T;ROSTAMZADEH, H;FARHANG, BENERGY 139: 262-276 NOV 15 2017۱۶

PROPOSAL AND ASSESSMENT OF A NOVEL GEOTHERMAL COMBINED COOLING AND POWER CYCLE 
BASED ON KALINA AND EJECTOR REFRIGERATION CYCLES

GHAEBI, H;PARIKHANI, 
T;ROSTAMZADEH, H;FARHANG, B

APPL THERM ENG 130: 767-781 FEB 
5 2018۱۷

Article NameAuthorsSource

LOAD FREQUENCY CONTROL STRATEGIES: A STATE-OF-THE-ART SURVEY FOR THE RESEARCHERSHAYEGHI, H;SHAYANFAR, HA;JALILI, 
A

ENERG CONV MANAGE 50 (2): 344-
353 FEB 2009۱۸

DEMAND SIDE MANAGEMENT IN A SMART MICRO-GRID IN THE PRESENCE OF RENEWABLE 
GENERATION AND DEMAND RESPONSE

AGHAJANI, GR;SHAYANFAR, 
HA;SHAYEGHI, HENERGY 126: 622-637 MAY 1 2017۱۹

EXERGETIC ANALYSIS OF VARIOUS TYPES OF GEOTHERMAL POWER PLANTSYARI, MRENEWABLE ENERGY 35 (1): 112-
121 JAN 2010۲۰

THERMOECONOMIC ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF AN AMMONIA-WATER POWER/COOLING 
COGENERATION CYCLE

ZARE, V;MAHMOUDI, SMS;YARI, 
M;AMIDPOUR, MENERGY 47 (1): 271-283 NOV 2012۲۱

PAN EVAPORATION PREDICTION USING A HYBRID MULTILAYER PERCEPTRON-FIREFLY ALGORITHM 
(MLP-FFA) MODEL: CASE STUDY IN NORTH IRAN

GHORBANI, MA;DEO, RC;YASEEN, 
ZM;KASHANI, MH;MOHAMMADI, B

THEOR APPL CLIMATOL 133 (3-4): 
1119-1131 AUG 2018۲۲

A METHOD FOR PLACEMENT OF DG UNITS IN DISTRIBUTION NETWORKSHEDAYATI, H;NABAVINIAKI, 
SA;AKBARIMAJD, A

IEEE TRANS POWER DELIVERY 23 
(3): 1620-1628 JUL 2008۲۳

A COMBINATION CHAOTIC SYSTEM AND APPLICATION IN COLOR IMAGE ENCRYPTIONPARVAZ, R;ZAREBNIA, MOPT LASER TECHNOL 101: 30-41 
MAY 2018۲۴

SELECTIVE DETERMINATION OF CHLORAMPHENICOL AT TRACE LEVEL IN MILK SAMPLES BY THE 
ELECTRODE MODIFIED WITH MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER

ALIZADEH, T;GANJALI, MR;ZARE, 
M;NOROUZI, P

FOOD CHEM 130 (4): 1108-1114 
FEB 15 2012۲۵

IMPACTS OF ADDITIVES ON PERFORMANCE AND EMISSION CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINES 
DURING STEADY STATE OPERATION

KHALIFE, E;TABATABAEI, 
M;DEMIRBAS, A;AGHBASHLO, M

PROG ENERG COMBUST SCI 59: 32-
78 MAR 2017۲۶

SURVEY OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AS BASIS TO BIG FLOOD MANAGEMENT: CHALLENGES, 
RESEARCH DIRECTIONS AND FUTURE WORK

FOTOVATIKHAH, F;HERRERA, 
M;SHAMSHIRBAND, S;CHAU, 
KW;ARDABILI, SF;PIRAN, MJ

ENG APPL COMP FLUID 12 (1): 411-
437 MAR 26 2018۲۷
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Hot Papers 

نمودار اعتبار طرح های بین سازمانی

Article NameAuthorsSource

REVIEW ON MAGNETICALLY SEPARABLE GRAPHITIC CARBON 
NITRIDE-BASED NANOCOMPOSITES AS PROMISING VISIBLE-
LIGHT-DRIVEN PHOTOCATALYSTS

MOUSAVI, M;HABIBI-
YANGJEH, A;POURAN, 
SR

J MATER SCI-MATER 
ELECTRON 29 (3): 
1719-1747 FEB 2018

1

REVIEW ON THE CRITERIA ANTICIPATED FOR THE 
FABRICATION OF HIGHLY EFFICIENT ZNO-BASED VISIBLE-
LIGHT-DRIVEN PHOTOCATALYSTS

PIRHASHEMI, 
M;HABIBI-YANGJEH, 
A;POURAN, SR

J IND ENG CHEM 62: 
1-25 JUN 25 20182

PAN EVAPORATION PREDICTION USING A HYBRID 
MULTILAYER PERCEPTRON-FIREFLY ALGORITHM (MLP-FFA) 
MODEL: CASE STUDY IN NORTH IRAN

GHORBANI, MA;DEO, 
RC;YASEEN, 
ZM;KASHANI, 
MH;MOHAMMADI, B

THEOR APPL 
CLIMATOL 133 (3-4): 
1119-1131 AUG 2018

3
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• گسترش شبکه داخلی برای در دسترس قرار گرفتن سرویس های الکترونیکی از همه نقاط دانشگاه

سامانه های الکترونیک راه اندازی شده در دانشگاه محقق اردبیلی

گسترش شبکه داخلی دانشگاه و افزایش تعداد گره های این 
شبکه از سال 1374 الی 1397
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نشریات چاپی موجودکتب دیجیتال موجود

460 عنوان نشریۀ چاپیدسترسی از طریق پایگاه به بیش از 600 هزار عنوان
20 عنوان نشریّۀ التین

منابع و مدارک چاپی

1- Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
2- Elemental analysis (CHNSO)
3- Physisorption (BET)
4- Potantiostat/Galvanostat
5- Nanodrop
6- Real-time PCR
7- Dynamic light scattering (DLS)
8- Atomic force microscope (AFM)
9- Forceplate
10- Flourecent Microscope
11- Laipen
12- Hydraulic Actuator
13- Vibrating sample magnetometer (VSM)
14- Polymerase chain Reaction (PCR)

لیست برخی دستگاه های پیشرفته و مورد استفاده محققان موجود در آزمایشگاه مرکزی به شرح زیر می باشد:

سایر دستگاه های تحت پوشش آزمایشگاه مرکزی که در دانشکده ها مستقر هستند و به صورت مشترک 
استفاده می شوند؛ نظیر     TRIAXIAL ،HPLC ،TGA ،DRS ،FTIR ،XRD ،SEMجذب اتمی، 

اسپاترینگ، کجلدال، اسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر و .... .

بخش مرجع
کتب مرجعطرح تحقیقاتی و پژوهشیپایان نامه
8967 جلد1293 نسخه4709 نسخه

کل کتب موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
کتب التین چاپیکتب فارسی چاپیکتب فارسی و التین چاپی

10810 عنوان– 11696 33167 عنوان– 84846 نسخه43977 عنوان– 96542 نسخه
نسخه
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هزینه صرف شده برای خرید تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در سه سال گذشته:

میزان اعتبار مصرفی برای خرید تجهیزات )ریال(سالردیف

113953/040/000/000

213964/190/000/000

3139718/900/000/000

Vibrating sample magnetometer (VSM) Dynamic light scattering (DLS)

Forceplate Laipen Nanodrop
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Physisorption (BET)

Elemental analysis (CHNSO)

Hydraulic Actuator

 Potantiostat/Galvanostat

Atomic force microscope (AFM)

Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Flourecent Microscope Real-time PCR Polymerase chain Reaction (PCR)
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در سال 1393 با مجموعه های زیر افتتاح شد:

1- گالری تاریخ و افتخارات آموزش عالی استان 
اردبیل

2- گالری ارتباطات و فناوری 
3- گالری سنجه های اندازه گیری

4- گالری طبیعت
5- موزه زمین شناسی دکتر قهرمان سهرابی

میکائیل  مهندس  دارویی  گیاهان  کلکسیون   -6

بدرزاده
افتخارات:

الف- کسب عنوان موزه برتر کشور در سال 1394، 
1395 و 1396  از سوی ایکوم ایران. 

علم  ترویج  جایزه  دوره  هفدهمین  کسب  ب- 
جمهوری اسالمی ایران در آبان 1395. 

ج- ثبت موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
در کمیته بین المللی موزه ها و مجموعه های دانشگاهی 

)UMAC (

25000

20000

15000

10000

5000

0
100

3800

18120
20070

21425

موزه تاریخ علوم اردبیل
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 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه در سال 
1386 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
فعالیت خود را با هدف ایجاد زیرساخت های الزم 
جهت راه اندازی، رشد و توسعه ی واحدهای فناوری 

نوپا آغاز نمود. 

خالصه فعالیت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه

عنوان

تعداد دستاوردها
اختراعات علمی

61ثبت شده
34تجاری شده

28جوایز جشنواره
11500میزان اعتبارات حمایتی پرداخت شده به واحدها )میلیون ریال(

27بومی سازیتعداد انتقال فناوری
129واحدهای مستقر در دوره رشدتعداد واحدها

زمینه

تخصصی

واحدهای

فناور

35فناوری اطالعات و ارتباطات، برق و کامپیوتر
23مکانیک، مواد و ساختمان

15صنایع شیمی، فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی
45کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع غذایی و محیط زیست

3نانو تکنولوژی-بیوتکنولوژی
3علوم پایه

5علوم انسانی
56تعداد واحد فناور موفق خارج شده

21تعداد واحد ناموفق خارج شده
73تعداد دوره های آموزشی برگزار شده

22تعداد همایش/جشنواره ملی
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هسته/ اعضای  توسط  اختراع  مورد   57 ثبت   -
واحدهای فناور

- کارآفرین برتر ملی و کارآفرین برتر استانی، سال 
1389، سید احد سعیدی اردبیلی، شرکت آریا ژنتیک 

دام و طیور
- طرح برگزیده ی دومین جشنواره و نمایشگاه ملی 
تا عمل، سال 1390، شهریار رحمانی، شرکت  علم 

شیمی پژوهان
- طرح تجاری برگزیده کشوری دومین جشنواره و 
نمایشگاه ملی علم تا عمل، سال 1390، مسعود بخشی، 

شرکت  الکترومغناطیس کاران پویاکاو
ایده و خالقیت  اولین جشنواره ملی  - رتبه اول 
دانشگاه پیام نور، سال 1396، فرهاد احدوند، شرکت آریا 

طب خالء
- طرح برتر پنجمین جشنواره بین المللی نوآوری های 
فناوری ربع رشیدی، سال 1396، علی محمدیان اردی، 

شرکت پویش تصویر سالمت
- طرح برتر دومین جشنواره ملی اختراعات سراج 
آذربایجان در بخش فناوری، سال 1396، قادر علی پور، 

شرکت آسیاتیکن
بین المللی  جشنواره  ششمین  برتر  طرح    -
قادر  سال 1397،  رشیدی،  ربع  فناوری  نوآوری های 

علی پور، شرکت آسیاتیکن
ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  دومین  برتر  - طرح 
فناوری های آب، خاک و محیط زیست، سال 1397، قادر 

علی پور، شرکت آسیاتیکن.

افتخارات کسب شده توسط واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه

نمونه هایی از محصوالت تولید شده در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه

دستگاه ویدیو الرنگسکوپ جهت استفاده در تراشه بیمار دستگاه نبوالیزر اولتراسونیک دارویی قابل استفاده در بخش های ویژه 
بیمارستان جهت درمان بیماری های تنفسی
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دستگاه پالس اکسیمتر خون جهت اندازه گیری درصد اشباع اکسیژن خون با قابلیت ارسال اطالعات

چراغ خورشیدی all in one ، مجهز به سنسور حرکتی، از توان 30 وات الی 200 وات، 
توان های باالی 100 الی 200 وات

گیاه دارویي استویا، 300 برابر شیرین تر از قند، تکثیر به روش کشت بافت، براي اولین بار در شمالغرب ایران
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و  دانشجویی  و  آموزشی  معاونت  در سال 1371 
پژوهشی تاسیس و  در سال 1378 با ایجاد دو مدیریت 
به نام های امور دانشجویی و امور فرهنگی و تربیت بدنی 
در معاونت دانشجویی و فرهنگی موافقت بعمل آمد. در 

حال حاضر، این معاونت دارای 4 مدیریت به نام های 
مدیریت دانشجویی، مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه، 
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی و مدیریت 

برنامه ریزی فرهنگی می باشد.

حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
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دستاوردها و افتخارات انجمن های علمی
سالانجمن علمیعنوانردیف

1390مخترعینکسب مقام اول بخش اختراع در چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران1
1390باغبانیکسب مقام اول ثبت نشریه در چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران 2

کسب مقام استاد مشاور نمونه کشوری انجمن های علمی 3
1393زراعت و اصالح نباتاتتوسط دکتر محمدتقی آل ابراهیم

1393مهندسی عمرانکسب مقام اول بخش زیبایی مسابقات استانی سازه های ماکارونی4

کسب مقام اول در دهمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران5
»iranopen 2015« 1394رباتیک

کسب رتبه 26 برنامه نویسی ACM منطقه ای غرب آسیا در بین 43 دانشگاه 6
1394علوم کامپیوترشرکت کننده

1394مهندسی عمرانکسب مقام اول بخش زیبایی مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی7
1394مهندسی عمرانکسب مقام سوم بخش بارگذاری مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی8
1394مهندسی مکانیککسب مقام های اول، دوم و سوم در مسابقات استانی موشک های آبی9
1394علوم  کامپیوترکسب رتبه برتر تیم های دانشگاه در اولین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی10

کسب عنوان انجمن علمی برتر کشور )بخش آموزش( در نهمین جشنواره ملی 11
1395جغرافیا و برنامه ریزیحرکت در استان کرمان

کسب مقام سوم و شایسته تشویق بخش نشریه در نهمین جشنواره ملی حرکت 12
1395جغرافیا و برنامه ریزیدر استان کرمان

1395دانشگاه محقق اردبیلیکسب عنوان بهترین غرفه در نهمین جشنواره ملی حرکت در استان کرمان13
1395شبکه هوشمند انرژیکسب مقام سوم دومین دوره مسابقات کشوری شبکه هوشمند انرژی14

بهترین تیم لیگ ربات های هوشمند اندازه متوسط در دوازدهین دوره مسابقات 15
»iranopen 2017«  1396رباتیکبین المللی روبوکاپ آزاد ایران

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش غرفه دهمین جشنواره ملی حرکت در 16
1396دانشگاه محقق اردبیلیدانشگاه رازی کرمانشاه

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش فضای مجازی دهمین جشنواره ملی حرکت 17
1396باغبانیدر دانشگاه رازی کرمانشاه

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش اختراع دهمین جشنواره ملی حرکت در 18
1396مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه کرمانشاه

کسب مقام دوم لیگ مسیریاب ویژه در ششمین دوره مسابقات کشوری رباتیک 19
1397رباتیکجام نور مشهد

مدیریت فرهنگی:
انجمن های علمی
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کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش دانشگاه برتر یازدهمین جشنواره ملی 20
1397دانشگاه محقق اردبیلیحرکت در دانشگاه اصفهان

کسب مقام دوم در بخش اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی یازدهمین 21
جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

اتحادیه روانشناسی و 
1397علوم تربیتی ایران

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی 22
حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن  علمی علوم و 
1397مهندسی خاک

کسب مقام دوم در بخش محتوای دیجیتال یازدهمین جشنواره ملی حرکت در 23
دانشگاه اصفهان

انجمن  علمی 
1397باستان شناسی

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش نشریه )باستان شناخت( یازدهمین جشنواره 24
ملی حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن  علمی 
1397باستان شناسی

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش نشریه )کاغذ سبز( یازدهمین جشنواره ملی 25
حرکت در دانشگاه اصفهان

انجمن  علمی چوب و 
1397فرآورده های سلولزی

کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش ویژه یازدهمین جشنواره ملی حرکت در 26
دانشگاه اصفهان

انجمن  علمی چوب و 
1397فرآورده های سلولزی

کسب مقام اول در اولین دوره مسابقات کشوری ربات مسیریاب در دانشگاه 27
1397رباتیکمحقق اردبیلی

کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقات کشوری ربات مسیریاب در دانشگاه 28
1397رباتیکمحقق اردبیلی

تعداد انجمن های علمی در چهل سال گذشته
56
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دستاوردها و افتخارات  تشکل های اسالمی

دستاوردها و افتخارات  کانون قرآن و عترت

سالتشکلعنوانردیف
1391بسیج دانشجوییکسب رتبه برتر دومین جشنواره افسران جنگ نرم در بخش وبالگ و وب سایت1
1393بسیج دانشجوییکسب عنوان موفق ترین رده سازمان بسیج مستضعفین در سطح کشور2
1393بسیج دانشجوییکسب عنوان حوزه برتر بسیج دانشجویی دانشگاه در جشنواره کشوری مالک اشتر3
1394بسیج دانشجوییگروه جهادی برتر استان و معرفی به مرحله کشوری4
1395بسیج دانشجوییرتبه برتر در استان5

کسب عنوان برتر کشوری توسط ستاد راهیان نور استان اردبیل توسط قرارگاه مرکزی 6
1395بسیج دانشجوییراهیان نور سپاه و بسیج کشور

کسب عنوان برتر کشوری توسط ستاد راهیان نور استان اردبیل توسط قرارگاه مرکزی 7
1396بسیج دانشجوییراهیان نور سپاه و بسیج کشور

جامعه اسالمی کسب مقام دوم در بخش تولید محتوا در جشنواره افسران جنگ نرم استان اردبیل8
1396دانشجویان

9
کسب مقام دوم در بخش شبکه های پیام رسان در جشنواره افسران

 جنگ نرم استان اردبیل
1396هیأت مکتب الشهدا

1396بسیج دانشجوییکسب 2 عنوان جهادگر نمونه استان10

سالتعداد مقامعنوانردیف
51388 مقامکسب مقام منطقه ای و راهیابی به مرحله کشوری1
61389 مقامکسب مقام منطقه ای و راهیابی به مرحله کشوری2
61392 مقامکسب 5 مقام منطقه ای و 1 مقام کشوری3
61393 مقامکسب 5 مقام منطقه ای و 1 مقام کشوری4

71394 مقامکسب 6 مقام منطقه ای و1 مقام کشوری5

81395 مقامکسب 7 مقام منطقه ای و 1 مقام کشوری6
191396 رتبهکسب 14 رتبه منطقه ای و 5 رتبه کشوری7
341397 رتبهکسب 26 رتبه منطقه ای و 8 رتبه کشوری8

تشکل های اسالمی:

کانون قرآن و عترت
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دستاوردها و افتخارات  بخش نشریات

سالنام نشریهعنوانردیف
باستان شناختراهیابی نشریه به مرحله رقابت کشوری1

زمین کاوانمقام سوم کشوری در مسابقات برتر تهران 2

1397باستان شناخت و کاغذ سبزکسب مقام برای 2 نشریه در جشنواره حرکت3

1397باستان شناختکسب مقام دوم در محتوای دیجیتال جشنواره حرکت4

1397باستان شناختکسب عنوان شایسته تقدیر در حوزه نشریات جشنواره حرکت5

1397کاغذ سبزکسب عنوان شایسته تقدیر در حوزه نشریات جشنواره حرکت6

نشریات
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جدول نموداری کسب مدالهای منطقه ایی و کشوری

مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه:
 بخش تربیت بدنی: 
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کانـون های فرهنگی و هنـری:

فضاهای ورزشی سرپوشیده )متر مربع(

حوزه تربیت بدنی
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برخی خدمات و امکانات:
سرای  مجتمع  هوشمند  کنترل  سیستم  دارای   -
دانشجویی کوثر و شهرک ویالیی و تجهیز به دوربین 

مدار بسته.
با  دانشجویی  سراهای  کلیه  در  اینترنت  دارای   -

سرعت  مناسب.
اتاق سراهای دانشجویی ملکی به  - تجهیز کلیه 

یخچال.
- تجهیز 50 درصد از اتاق سراهای ملکی به تشک 

طبی و استاندارد.

خوابگاه های دانشگاه

مدیریت دانشجویی:
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غذاخوری های دانشگاه






