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 بیانیه گام دوم بر واگذاری مسئولیت ها 
به نسل چهارم انقالب تاکید دارد

استاندار اردبیل گفت: زیرساخت ها یکی 
از چالش های صنعت گردشگری استان اردبیل 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس 
اکبر بهنامجو در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس 
گردشگری )مطالعه فرصت ها و چالش های 
توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل( در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: 
از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی استان اردبیل تنها ۱۵۰ 
کیلومتر چهاربانده شده است و این روند مناسبی 
نیست و برای جذب مسافر باید برای رفع این 

چالش برنامه ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه از امسال باید ساالنه ۵۰ 
کیلومتر به راه های چهاربانده استان اردبیل اضافه 
شود، تصریح کرد: اعتبارات راه آهن اردبیل هم 
به طرق مختلف تامین شده است و طبق برنامه 
ریزی های انجام شده سال آینده به اتمام می 

رسد.
بهنامجو فصول پاییز و زمستان را مزیت 
نسبی برای گردشگری استان اردبیل برشمرد 
و ادامه داد: فصل زمستان می تواند به فرصت 
طالیی برای گردشگری استان اردبیل تبدیل شود 

اما فعال این کار انجام نشده است.
رئیس شورای اداری استان اردبیل اضافه 
کرد: باید زیرساخت های گردشگری زمستانی 
در اردبیل تامین شود به همین دلیل در طرح 
برنامه های متعددی در  اردبیل  بیدار  زمستان 
این زمینه انجام می دهیم که یکی از آنها افزایش 
پیست اسکی استان از یک پیست به ۴ پیست 

است.
وی با اشاره به اینکه در دنیا از آبگرم ها به 
شکل موجود در استان اردبیل استفاده نمی کنند، 
اضافه کرد: باید با جذب سرمایه گذاران و ایجاد 
امکانات مدت ماندگاری مسافران را افزایش داد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه استان اردبیل از 
فقدان سرمایه گذاران خوب رنج می برد، ادامه 
داد: باید مشکالت سرمایه گذاران را رفع کنیم 
و در این مورد کارهای خوبی انجام شده است.

بهنامجو با بیان اینکه گردشگری یکی از 
اردبیل است،  استان  محورهای اصلی توسعه 
استان  گردشگری  تقویت  زمینه  در  گفت: 
گام هایی برداشته شده است اما هنوز به ایده آل 

مدنظر نرسیده ایم.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه دانشگاه باید 

محور توسعه باشد، اظهار کرد: از منابع انسانی 
توسعه  برای  باید  ها  دانشگاه  در  متخصص 
استان استفاده شود، افزود: به همین منظور در 
آینده نشست مستمر با کارکنان دانشگاه ها را 
به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی و با همکاری 

ادارات برگزار می کنیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه اولین کنفرانس گردشگری 
توسعه  های  چالش  و  ها  فرصت  )مطالعه 
گردشگری با محوریت استان اردبیل( می تواند 
نقطه عطفی در بحث جذب گردشگران داخلی 
و خارجی باشد، گفت: نگاه علمی به صنعت 
گردشگری می تواند در ارتقای این صنعت موثر 

واقع شود.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های 
گردشگری استان اردبیل در بخش های مختلف، 
صنعت گردشگری استان می تواند در تولید 

ناخالص داخلی استان تاثیرگذار باشد.
حبیبی با اشاره به اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 

امسال وارد دهه پنجم فعالیت های خود شده 
است، ادامه داد: این دانشگاه به عنوان دانشگاه 
مادر استان هم اکنون حدود ۱۱ هزار نفر دانشجو 

و ۳۸۵ نفر عضو هیات علمی دارد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
امسال ۶ کنفرانس بین المللی و ۲ کنفرانس ملی 
به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده یا 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: در یک سال گذشته رشد علمی 
علمی  رشد  اما  است  بوده  درصد   ۸ کشور 
دانشگاه محقق اردبیلی ۵۰ درصد بوده است و 
این نشان از تالش اعضای هیات علمی دانشگاه 

در حوزه علمی و پژوهشی است.
حبیبی با بیان اینکه افزایش ۱۵۰ درصدی 
مقاالت انتشار یافته مشترک اعضای هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی با پژوهشگران خارجی 
را شاهد هستیم، ادامه داد: در یک سال گذشته 
۱۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع پروژه های عمرانی 

شروع کرده ایم.

دکتر محمد حسن زاده رئیس دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس 
اولین کنفرانس گردشگری )مطالعه فرصت ها و 
چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان 
اردبیل( گفت: تغییرات در دنیای کسب و کار با 
ورود فضای مجازی دچار تغییرات اساسی شده 

است.
وی با بیان اینکه شرکت هایی که قبال در مراکز 
تجاری دنبال دفتر فیزیکی بودند، امروز به دنبال 
سایت معتبر برای برندسازی هستند، تصریح کرد: 
امروزه برترین شرکت ها، شرکت هایی هستند که 
در فضای مجازی فعالیت داشته و خدمات ارائه 

دهند.
حسن زاده اضافه کرد: در کسب و کارهای 
تواند  نمی  مجازی  فضای  گردشگری،  صنعت 

جایگزین فضای حقیقی باشد.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی و رئیس اولین کنفرانس گردشگری 
توسعه  های  چالش  و  ها  فرصت  )مطالعه 

گردشگری با محوریت استان اردبیل( اظهار کرد: 
اردبیل ظرفیت های بالقوه گردشگری دارد اما هنوز 

به ایده آل مدنظر نرسیده ایم.
حسن زاده تصریح کرد: ساختار کنفرانس را به 
گونه ای تعریف کرده ایم که حالت کاربردی داشته 

باشد تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور در مراسم اختتامیه 
اولین کنفرانس گردشگری )مطالعه فرصت ها و 
چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان 
این  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  اردبیل( 
کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه در 
سالجاری است و امسال در زمینه کنفرانس های 

علمی بین المللی و ملی تابستان پرباری داریم.
دانشگاه  های  کنفرانس  اینکه  بیان  با  وی 
خودگردان هستند، افزود: کنفرانس های علمی در 

بهترین شرایط ممکن برگزار می شود.
دکتر محمد باشکوه دبیر علمی اولین کنفرانس 
های  چالش  و  ها  فرصت  )مطالعه  گردشگری 
توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل( گفت: 
۲۲۰ نفر در همایش شرکت کرده بودند و این افراد 
۱۸۰ مقاله به کنفرانس ارسال کرده بودند که ۱۶۰ 

مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
وی ادامه داد: مقاالت در سه بخش پوستر، 
سخنرانی و انتشار مورد پذیرش قرار گرفت و امروز 

مراسم اختتامیه کنفرانس برگزار می شود.
باشکوه ابراز امیدواری کرد: این کنفرانس آغاز 
مسیری برای ارتقای جایگاه صنعت گردشگری 

باشد.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک علم و 
فناوری اردبیل گفت: دانشجویان نباید به فکر استخدام 
باشند بلکه باید با ورود به حوزه فناوری گردشگری 

برای خود و دیگران اشتغالزایی ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه دولت در اداره امور خود مانده 
است، تصریح کرد: پارک علم و فناوری اردبیل 
آماده حمایت از ایده پردازان استان تا مرحله تجاری 

سازی است.
الزم به ذکر است که در این کنفرانس دکتر 
احسان بولوت عضو هیات علمی دانشگاه اک 
دنیز ترکیه، دکتر محمد تقی رهنمایی عضو هیات 
علمی دانشگاه تهران و دکتر ضرغام عضو هیات 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران سخنرانان 
از  این مراسم  پایان  بودند. همچنین در  کلیدی 
سخنرانان کلیدی، مقاالت برتر و حامیان کنفرانس 

تجلیل شد.

 زیرساخت ها یکی از چالش های صنعت گردشگری استان اردبیل است
دانشگاه باید محور توسعه باشد

استاندار اردبیل در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس گردشگری در دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  های کشور:
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رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 دومین استاد افتخاری 
بین المللی دانشگاه محقق 

اردبیلی معرفی شد

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی 
از  حکمی  طی  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
استاد  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  رئیس  سوی 
دانشگاه دیوزبرگ آلمان به عنوان دومین استاد 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  المللی  بین  افتخاری 

منصوب و معرفی شد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدتقی آل ابراهیم با اعالم این خبر گفت: طی 
حکمی از سوی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، 
پروفسور هرتزوگ استاد رشته ریاضی دانشگاه 
دیوزبرگ آلمان به عنوان دومین استاد افتخاری 
و  منصوب  اردبیلی  محقق  دانشگاه  المللی  بین 

معرفی شد.
همکاری  هرتزوگ  پروفسور  افزود:  وی 
مشترکی با دانشگاه های مختلف ایران داشته و 
در دانشگاه محقق اردبیلی نیز در پایان نامه های 

دکتری همکاری داشته است.
پروفسور  نشست  به  اشاره  با  ابراهیم  آل 
که  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  با  هرتزوگ 
حوزه  مدیر  مالی،  و  اداری  معاون  حضور  با 
اساتید  از  تعدادی  ریاست و روابط عمومی و 
در  کرد:  تصریح  شد،  برگزار  ریاضی  گروه 
مشترک  های  همکاری  شد  مقرر  نشست  این 
های  رایزنی  از  پس  طرف  دو  بین  دانشگاهی 

اداری انجام پذیرد.
و  علمی  های  همکاری  گروه  رئیس 
داد:  ادامه  محقق اردبیلی  دانشگاه  بین المللی 
استفاده از اعضای هیات علمی خارجی در پایان 
نامه ها و پروژه های مشترک پژوهشی و همچنین 
حضور اساتید مطرح بین المللی برای تدریس، 
از  یکی  غیره  و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
رتبه  ارتقای  افزایش  در  تاثیرگذار  پارامترهای 

دانشگاه می باشد.
از  مندی  بهره  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
اساتید خارجی فاکتوری مثبت در جهت ایجاد 
برای  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  ارتباط 
بین المللی  پروژه های  در  همکاری  و  طراحی 
جهت  جهانی  های  پتانسیل  از  استفاده  و 
انجام پژوهش های در بعد وسیع و استاندارد 

بین المللی می باشد.
آل ابراهیم خاطرنشان کرد: در مدت حضور 
اردبیلی،  پروفسور هرتزوگ در دانشگاه محقق 
کارگاه تخصصی در رشته ریاضی در دانشکده 
علوم برگزار شد و همچنین وی در جلسه دفاع 
یکی از دانشجویان دکتری به عنوان استاد مشاور 

حضور یافت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  های کشور:

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های کشور گفت: 
انقالب  دوم  گام  های  پیام  از  یکی 
باید  اول  نسل  که  است  این  اسالمی 
مسئولیت ها را به نسل چهارم انقالب 

اسالمی واگذار کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
مصطفی رستمی در گردهمایی اساتید 
دانشگاه های استان اردبیل با محوریت 
گام دوم انقالب اسالمی افزود: بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی دارای پیام های 
متعدد بود که یکی از این پیام ها به 
نسل اول انقالب برای کنار کشیدن و 
واگذاری مسئولیت به نیروهای جوان 

است.
از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  پیام های 
اداره  برای  جدید  نسل  به  ماموریت 
علیرغم  کرد:  تصریح  است،  کشور 
تالش های دشمن برای ناکارامد نشان 
دوم  گام  بیانیه  انقالب،  و  نظام  دادن 
نشان داد که کشور برای ۴۰ سال دوم 
انقالب اسالمی هم برنامه ریزی کرده 
برای دشمنان  پیامی  این هم  است و 

نظام و انقالب بود.
نسل  اینکه  به  اشاره  با  رستمی 

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  نماینده 
فناوری در کمیسیون دائمی هیات امنای 
ضرورت  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
در  مردم  شدن  سهیم  فرهنگ  ایجاد 
توسعه آموزش عالی استان تاکید کرد و 
از تالش برای مشارکت بنیاد۱۵ خرداد 
در  دانشجویی  خوابگاه  ساخت  در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  نشست  در  فرهودی  جواد  دکتر 
اینکه دانشگاه  بیان  با  استاندار اردبیل 
گذشته  سال  یک  در  اردبیلی  محقق 
پیشرفت های خوبی داشته است، گفت: 
استارت راه اندازی بنیاد حامیان دانشگاه 
نیز در جلسه شورای دانشگاه زده شد 
تا با ساماندهی خیران، زمینه های رشد 

و توسعه دانشگاه فراهم شود.
شهری  اردبیل  اینکه  بیان  با  وی 
مذهبی، حسینی و دارای مردمی معتقد 
است که می توانند از ثلث و مبرات 
خود به دانشگاه وقف کنند، افزود: در 
همین راستا در شرایط خاص اقتصادی 
امروز، شخص استاندار می تواند در 

این زمینه موثر واقع شود.
فرهودی تصریح کرد: برای رسیدن 
به اهداف بنیاد حامیان دانشگاه، در گام 
اول باید فرهنگ سهیم شدن مردم در 
توسعه آموزش عالی در منطقه راه بیفتد 

چهارم انقالب اسالمی جنگ، انقالب 
و خیلی از سختی های دیگر را ندیده 
از  بدتر  نسل  این  داد:  ادامه  است، 
نسل های گذشته مورد هجمه دشمنان 
قرار دارد و در این فضا فعاالن آموزش 
نسل های  تربیت  برای  کشور  عالی 

جوان مسئولیت سنگینی دارد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اظهار  دانشگاه های کشور  در  رهبری 
کرد: دشمنان نظام و انقالب اسالمی 
که  کاری  هر  ایران  به  ضربه  برای 
می  توانستند انجام داده اند و تنها جنگ 
را تحمیل نکرده اند و مطمئنا تا زمانی 
که توان و اقتدار نظامی و دفاعی کشور 

و همچنین مردم لمس کنند که به چه 
چیزی کمک می کنند.

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  نماینده 
هیات  دائمی  کمیسیون  در  فناوری 
امنای دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
در  دانشجویان  اقتصادی  وضعیت  به 
اگر  کرد:  خاطرنشان  کشور،  سراسر 
خرداد   ۱۵ بنیاد  مشارکت  با  بتوانیم 
در زمینه ساخت خوابگاه دانشجویی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  اقداماتی 
انجام دهیم، قطعا موجب تحول در این 

زمینه در اردبیل خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تعامل و هماهنگی 
نمایندگان  و  دانشگاه  میان  خوبی 

جنگ  گزینه  دنبال  آنها  است،  قوی 
نخواهند رفت.

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: اساتید دانشگاه 
مدافع نظام و انقالب اسالمی هستند و 
امروز انقالب اسالمی سرافرازانه وارد 

دهه پنجم شد.
وی با اشاره به اینکه ایران به دلیل 
های  هزینه  استکبارستیزی  روحیه 
سنگینی را متقبل شده است، ادامه داد: 
دانشگاهیان می توانند با علم و عمل 
هزینه های آرمانگرایی کشور را کاهش 
دهند و باید در این زمینه بیش از پیش 

تالش و برنامه ریزی کرد.

افزود:  است،  شده  ایجاد  مجلس 
توازن  اعتبارات  محل  از  امیدواریم 
منطقه ای به دانشکده نمین نیز کمک 
فرماندار سابق  قول  شود و همچنین 
این  به  اعتبار  اختصاص  برای  نمین 

دانشکده عملی شود.
استاندار  جو  بهنام  اکبر  مهندس 
دانشگاه  رئیس  انتخاب  نیز  اردبیل 
انتخاب های  جزو  را  اردبیلی  محقق 
برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
راستا  همین  در  گفت:  و  دانست 
وحدتی در دانشگاه و استان ایجاد شده 
و ما نیز شاهد ارتقای جایگاه دانشگاه 
محقق اردبیلی در سطح استان و کشور 

حبیبی با اشاره به اینکه ایجاد امید و 
نشاط و افزایش خودباوری در نسل های 
جدید می تواند آینده پرثمری برای کشور 
رقم بزند، ابراز امیدواری کرد: کشور با 
همدلی و همکاری همه اقشار می تواند 
و جنگ  های خارجی  تکانه  مقابل  در 
اقتصادی تحمیلی به مانند گذشته سربلند 

بیرون آید.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
که  است  این  ما  افتخار  امروز  گفت: 
کشور  اجتماعی  ملی-  سرمایه  خادم 
یعنی دانشجویان هستیم و باید در بحث 
داشته  ای  ویژه  اهتمام  نسل ها  تربیت 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه ها 
باید در کنار مباحث تخصصی، تزکیه را 
هم به دانشجویان آموزش دهند تا منجر 
به ایجاد تعهد شود، ادامه داد: باید بهترین 
نسل را تربیت کنیم تا آینده کشور هر روز 

درخشان تر از دیروز باشد.
یادآور می شود که در این گردهمایی 
اساتید دانشگاه های استان به ارائه نظرات 

و پیشنهادات خود پرداختند.

هستیم.
بنیاد  موضوع  به  اشاره  با  وی 
حامیان دانشگاه، تاکید کرد: در راستای 
تاثیرگذاری این بنیاد، می توان پروژه هایی 
خاص که جنبه مردمی، اجتماعی، علمی 
و دانشجویی داشته باشد، برای دانشگاه 
در  پیشرفت  موجبات  تا  کرد  تعریف 

دانشگاه شود.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
استاندار  ویژه  توجه  نیز  اردبیلی  محقق 
اردبیل به دانشگاه را یادآور شد و افزود: 
با تالش استاندار، اعتباری از محل توازن 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  به  ای  منطقه 

اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی 
دانشگاه محقق اردبیلی با شتاب خوبی 
در حال اجرا هستند و عملیات اجرایی 
پروژه استخر دانشگاه نیز آغاز شده است، 
گفت: در همین راستا تا مهرماه سالجاری 
۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای آموزشی 

و پژوهشی آماده افتتاح خواهیم داشت.
انتظار می رود  اینکه  بیان  با  حبیبی 
در سفر رئیس جمهور به استان اردبیل و 
توازن استانی توجه ویژه ای به دانشگاه 
محقق اردبیلی شود، تصریح کرد: در حال 
حاضر ساخت پروژه های عمرانی امیدی 
میان دانشگاهیان به ویژه دانشجویان ایجاد 

کرده است.

بیانیه گام دوم بر واگذاری مسئولیت ها به نسل چهارم انقالب تاکید دارد

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

ضرورت ایجاد فرهنگ سهیم شدن مردم در توسعه آموزش عالی 
 تالش برای مشارکت بنیاد ۱۵ خرداد در ساخت خوابگاه دانشجویی
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نماینده ولی فقیه در استان و امام 
به  توجه  ضرورت  به  اردبیل  جمعه 
جامعه  در  تربیتی  و  فرهنگی  احسان 
بنیاد  در  ظرفیت خیرین  از  استفاده  و 
تاکید  اردبیلی  محقق  دانشگاه  حامیان 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
آیت اهلل سیدحسن عاملی در دیدار با 
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه 
به  توجه  ضرورت  به  اردبیلی  محقق 
جامعه  در  تربیتی  و  فرهنگی  احسان 

تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در نظام دموکراسی 
نخبگان  باید  ایران  اسالمی  جمهوری 
مورد توجه قرار گیرند، افزود: در مراکز 
تصمیم گیری نیز باید انسان های بزرگی 

حضور داشته باشند.
عاملی با بیان اینکه دانشگاه مرکز 
رشد و عقالنیت کشور است، گفت: 
با همت شما مسئوالن،  امید می رود 
دانشگاه محقق اردبیلی همواره در مسیر 
رشد و رو به جلو باشد و انسان های 
به  و  داده  پرورش  و  تربیت  بزرگی 

جامعه تحویل دهد.

دکتر جواد فرهودی نماینده وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون 
محقق  دانشگاه  امنای  هیات  دائمی 
جمعه  امام  از  دعوت  ضمن  اردبیلی 
اردبیل برای بازدید از پروژه های عمرانی 
دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: در شرایط 
اقتصادی فعلی، پروژه های عمرانی این 
دانشگاه با روند بسیار خوبی در حال 

انجام هستند.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی به عنوان زینت آموزش عالی 
استان است، افزود: طی جلسه اخیر با 

اعضای شورای دانشگاه، مقرر گردید 
بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی راه 
اندازی شود تا از ظرفیت خیرین منطقه 
در پیشبرد اهداف دانشگاه استفاده شود.

فرهودی با بیان اینکه توجه و ارشاد 
نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اردبیل به مردم می تواند در این 
زمینه بسیار موثر واقع شود، گفت: این 
امر قطعا امری ماندگار برای دانشگاه و 

استان خواهد بود.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی نیز با اشاره به فعالیت های 

انجام یافته در دانشگاه، گفت: به منظور 
پاسخگویی به نیازهای استان در زمینه 
تقویت  مهندسی،  و  فنی  رشته های 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق 
اردبیلی در دستور کار قرار گرفته است 
دوم  فاز  عملیات  راستا  همین  در  و 
دانشکده به سرعت در حال انجام بوده 
و عملیات عمرانی فاز سوم این دانشکده 
نیز از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و 
امروز شاهد سرعت رشد خوبی در این 

پروژه ها هستیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حسنی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه از سال گذشته 
خوابگاه  بزرگترین  عمرانی  عملیات 
است،  شده  آغاز  دانشگاه  دانشجویی 
خوابگاه  ایجاد  وجود،  این  با  گفت: 
متاهلی برای دانشگاه یک نیاز اساسی 

است.
گفتنی است در این دیدار آیت اهلل 
سیدحسن عاملی با درخواست دانشگاه 
محقق اردبیلی مبنی بر عضویت ایشان 
دانشگاه  حامیان  بنیاد  امنای  هیات  در 

محقق اردبیلی موافقت نمود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه: 

بورسیه تحصیلی به صورت 
مقرری ماهانه به دانشجویان 

استعدادهای درخشان 
خوشه یک مقاطع مختلف 

پرداخت می شود

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در راستای 
جذب، حمایت و پشتیبانی از دانشجویان با استعداد 
دانشگاه، به صورت ماهانه مقرری تحصیلی )بورسیه 

تحصیلی( اعطا می کند.
دکتر ترحم مصری در گفتگو با روابط عمومی 
دانشگاه، با اعالم این خبر افزود: طی یک برنامه  ریزی 
منسجم و با اعمال نظرات و پیشنهادات کارشناسی 
استعدادهای  نیز  برتر و  دانشجویان حائز رتبه های 
درخشان در سه خوشه مورد حمایت قرار خواهند 
گرفت که تمام اعضای خوشه یک، بورسیه تحصیلی 

به صورت مقرری دریافت خواهند کرد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
تمامی  برای  طرح  این  کرد:  اضافه  اردبیلی  محقق 
مقاطع تحصیلی و برای دانشجویان مقطع کاردانی 
و کارشناسی ماهانه ۲ میلیون ریال، برای دانشجویان 
کارشناسی ارشد ۳ میلیون ریال و برای دانشجویان 

دکتری مبلغ ۵ میلیون ریال به تصویب رسیده است.
وی افزود: کلیات این آیین نامه در راستای جذب، 
حمایت و هدایت دانشجویان مستعد، ایجاد نشاط 
علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان برتر، بوده و 
چتر حمایتی این دانشجویان در مدیریت برنامه  ریزی 
آموزش  های آزاد و مجازی و بر اساس این آیین  نامه 

مستقر است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
استعداد  دانشجویان  کرد:  تصریح  اردبیلی  محقق 
که  مقاطع تحصیلی  و  ها  تمامی خوشه   درخشان 
دارای ایده  های فناورانه بوده و ایده  آنها در مرکز رشد 
دانشگاه پذیرفته شود، از حمایت مالی تا یک سوم برابر 
تسهیالت مصوب )بر اساس نظر شورای مرکز رشد( 

نیز بهره مند خواهند شد.
دانشجویان  شرکت  جهت  داد:  ادامه  مصری 
استعداد درخشان در کنفرانس  های علمی داخل کشور 
و ارائه مقاله نیز حمایت  هایی در نظر گرفته شده است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه تحصیل همزمان دانشجویان 
استعداد درخشان مطابق آئین  نامه  ویژه دانشجویان 
دارای استعداد درخشان مقطع کارشناسی مربوطه مجاز 
خواهد بود، اضافه کرد: دانشجویان استعداد درخشان 
مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به ترتیب خوشه 
در واگذاری کالس  های حل تمرین دارای اولویت 

خواهند بود.
مصری گفت: دانشجویان برای احراز یا تمدید 
عضویت، باید درخواست خود را به همراه کارنامه 
تحصیلی و مستندات مربوطه را به مدیریت برنامه ریزی 

آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تحویل دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تاکید کرد:

ضرورت توجه به احسان فرهنگی و تربیتی در جامعه 
 استفاده از ظرفیت خیرین در بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی

و  تحقیقات  علوم،  وزیر  نماینده 
فناوری در کمیسیون دائمی هیات امنای 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: پیشنهاد می 
کنم بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی 
با حضور خیرین فعال در حوزه آموزش 

عالی راه اندازی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم  نشست  در  فرهودی  جواد  دکتر 
اندیشی نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین 
و سرعین در مجلس شورای اسالمی و 
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه 
محقق اردبیلی با اعضای شورای دانشگاه 
تصریح کرد: در سطح کشور بنیاد حامیان 
علم و فناوری فعال است و با توجه به 
روحیه دینی و مذهبی حاکم بر اردبیل 
می توان این بنیاد را راه اندازی کرد و باید 
در این زمینه از ظرفیت های نمایندگان 
مجلس، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل 

و افراد تاثیرگذار دیگر استفاده کرد.
وی ادامه داد: مدیریت دانشگاه محقق 
و  است  موفقی  نسبتا  مدیریتی  اردبیلی 
در زمینه پروژه های عمرانی هم کارهای 

خوبی انجام شده است.
فرهودی با اشاره به اینکه باید کارکنان 
دانشگاه با هماهنگی رئیس دانشگاه به 
صورت یک شبکه عمل کنند، ادامه داد: 
باید تمام ظرفیت های اجرایی و توسعه ای 

را برای ارتقای دانشگاه جذب کرد.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  نماینده 
فناوری در کمیسیون دائمی هیات امنای 

دانشگاه محقق اردبیلی افزود: وزارتخانه 
تدابیری اندیشیده است تا تمامی مصوبات 

هیات امنای دانشگاه پایش شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
برای اولین بار نمایندگان حوزه انتخابیه 
اردبیل، نیر، نمین و گرمی و مشگین شهر 
از اعتبارات در اختیارشان کمک شایانی به 

دانشگاه کردند.
دکتر عزیز حبیبی با اشاره به اینکه در 
سال گذشته میانگین رشد علمی در کشور 
۱۸ درصد است، تصریح کرد: این رشد در 

دانشگاه محقق اردبیلی ۵۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه همکاری های 
علمی بین المللی این دانشگاه بیش از 
یافته است، گفت:  افزایش  ۱۰۰ درصد 
علیرغم  دانشگاه  عمرانی  پروژه  های 
کشور  اقتصادی  وضعیت  محدودیت 
تعطیل نشده است و حتی پروژه های 

جدید هم تعریف و شروع کرده ایم.
حبیبی با بیان اینکه در چند ماه آینده 
چند پروژه دانشگاه با زیربنای ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ متر مربع به اتمام رسیده و مورد 
بهره برداری قرار می گیرد، اضافه کرد: در 
کنار این پروژه ها، پروژه های عقب افتاده 
مثل المان شهدای گمنام، گلخانه آموزشی 

و غیره را هم پیگیر هستیم.
مردم  نماینده  مهندس رضا کریمی 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی گفت: تعریف محل درآمد 
ارزی برای دانشگاه ها چند سالی است که 
مطرح شده است و این کار می تواند در 

توسعه دانشگاه ها تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: باید بین دانشگاه و 
عرصه تولید و خدمات و صنعت ارتباط 
از  طرف  دو  هر  تا  شود  ایجاد  منطقی 

پتانسیل های یکدیگر استفاده کنند.

مردم  نماینده  فیضی  محمد  دکتر 
اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس 
شورای اسالمی هم گفت: در بودجه سال 
۹۸ برای اولین بار بخشی آورده شده و 
در آن وزارت علوم و بهداشت را مکلف 
به ایجاد درآمد ارزی کرده است که مزیتی 

برای دانشگاه ها محسوب می شود.
وی اضافه کرد: باید به مصوبات هیات 
امنای دانشگاه عمل شود و اگر مصوبه ای 
مورد اجرا قرار نمی گیرد باید آن را لغو 

کرد تا از بالتکلیفی خارج شود.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
در  که  است  این  مدیریت  هنر  گفت: 
را  خود  های  فعالیت  بحرانی  شرایط 
دانشگاه  در  خوشبختانه  و  دهید  نشان 
محقق اردبیلی مشکلی در زمینه مدیریت 

وجود ندارد.
وی اضافه کرد: تعامل ویژه کارکنان 
توسعه  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه از زیبایی های دانشگاه است و باید 

همفکری و تعامل آنها بیشتر هم شود.
یادآور می شود در این نشست اعضای 
شورای دانشگاه به اظهار نظر پرداختند 
و از دکتر محمد فیضی و مهندس رضا 
کریمی نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و 
سرعین در مجلس شورای اسالمی به دلیل 

حمایت از دانشگاه تجلیل شد.

نماینده وزیر علوم در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی:

بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی شود
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دکتر مصری خبر داد: 

راهیابی ۷ دانشجوی 
دانشگاه به مرحله کشوری 

المپیاد دانشجویی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی از راهیابی ۷ دانشجوی این دانشگاه به مرحله 

کشوری بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی خبر داد.
ترحم  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مصری با اعالم این خبر افزود: محمد صادق نوروزی 
در رشته فیزیک، حبیب شکری مشیران در رشته جغرافیا، 
علی فرجیان در رشته فیزیک، زهرا سیف اهلل زاده در 
رشته زیست شناسی، عباس دیدار در رشته آمار، هادی 
پوراسکندری در رشته زبان و ادبیات فارسی و فاطمه 
اصغری گلیزه در رشته زیست شناسی این ۷ دانشجو 

هستند.
وی ادامه داد: مرحله منطقه ای بیست و چهارمین 
المپیاد علمی – دانشجویی سال ۹۸ با حضور دانشگاه های 
استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان طی 
روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه سالجاری با شرکت ۶۳ 
نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در دانشگاه تبریز 
برگزار و ۷ نفر از این دانشجویان به مرحله کشوری راه 

یافتند.
 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی ادامه داد: مرحله کشوری این دوره از المپیاد روزهای 
۳ و ۴ مرداد ماه سال جاری در یکی از دانشگاه های تهران 

برگزار می شود.

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد: 

ارتقای مرتبه علمی ۱۱ نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از 
ارتقای مرتبه علمی ۱۱نفر از اعضای هیات علمی این 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اعالم این خبر افزود: دکتر حبیب ابراهیم 
پور از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر حمیدرضا 
محمددوست چمن آباد از دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی، دکتر عادل اکبری مجد از دانشکده فنی و مهندسی و 
دکتر نیلوفر میکائیلی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

به مرتبه علمی استاد ارتقا یافتند.
 وی ادامه داد: دکتر حسین محمدزاده از دانشکده 
علوم، دکتر اسماعیل سعادتی خمسه از دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی، دکتر ولی رسولی شربیانی از دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر علی رضایی شریف از 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر حسین رحیمی 
نعمت  دکتر  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده  از  کلور 
هدایت ایوریق از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر 
سیف اله آقاجانی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به 

مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور: 

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های کشور گفت: 
دانشگاهیان در رشد و پرورش جوانان 

مسئول هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مصطفی  والمسلمین  االسالم  حجت 
رستمی در نشست مشترک با روسای 
نهاد  دفاتر  مسئوالن  و  ها  دانشگاه 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه  های استان اردبیل، دانشگاه ها 
را محل رشد جوانان دانست و گفت: 
راستای  در  اقدامی  دانشگاه  در  وقتی 
رشد دانشجویان انجام شود، ما نیز در 
رشد و پاداش آن سهیم خواهیم بود و 
همچنین اگر کوتاهی کرده باشیم در آن 

کوتاهی سهیم هستیم.
وی با بیان اینکه دوام یک انسان 
و  است  او  باقیات  و  آثار  عالم  در 
جزو  فرزند  و  نسل  زمینه  همین  در 
انسان  سرمایه های  ماندگارترین 
هستند، افزود: ارزشمندترین سرمایه ها 
را خانواده ها پرورش داده و در اختیار 
ما دانشگاهیان قرار داده اند و ما نیز 
در همین خصوص در حد توان خود 

مسئول هستیم.
فضای  تاثیر  به  اشاره  با  رستمی 
تغییر گروه های مرجع در  مجازی و 
جامعه، تصریح کرد: در همین راستا باید 

به وظایف خود درست عمل کنیم.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های کشور با بیان 

مقاله دکتر ماندانا امیری عضو هیات 
کاربردهای  زمینه  در  دانشگاه  علمی 
نانوذرات کوانتومی کربنی در حسگرهای 
دارویی و آنالیزهای شیمیایی در مجله 
Chemical Society Reviews با 

ضریب تاثیر۴۰.۴۴ انتشار یافت.
ای  دسته  کربن  کوانتومی  ذرات 
)نانوساختارهای  کوانتومی  نقاط  از 
نانومواد،  این  هستند.  صفربعدی( 
خواص ویژه  ای از جمله سطوح انرژی 
الکتریکی  اپتیکی و  کوانتیده، خواص 
اثرات  علت  به  که  دارند  توجه  قابل 

کوانتومی ظاهر می شود.
برای  متعددی  سنتز  های  روش 
وجود  کربن  کوانتومی  ذرات  ساخت 
دارد. این ساختارها را می توان از پیش 
ماده های متعددی نظیر سیتریک اسید و 
گلوکز یا ساختارهای بزرگتر کربنی مثل 
گرافیت و دوده تهیه کرد. اخیرا، ذرات 
کوانتومی کربن مانند نانوذرات کربن، 
نانودات های کربن و گرافن کاربردهای 
متعددی در زمینه های متفاوت نشان 

داده اند.
و  جالب  کاربردهای  از  یکی 
ترکیبات  الکتروآنالیز  در  ارزشمند 
محیطی  زیست  بیولوژیکی،  مختلف 
ظهور  باعث  که  است  دارویی  و 
این  برای  بسیار حساسی  سنسورهای 

اینکه فضا و شرایط امروز شرایط آسانی 
نیست، گفت: در این شرایط است که 
نحوه مدیریت خود را نشان می دهد 
و امیدواریم جزو کسانی باشیم که در 
دوران سختی، قدمی برای خدمت به 

نظام و مردم برداشته باشیم.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
از دید  اردبیلی ضمن قدردانی  محقق 
نهاد  رئیس  عمیق  شناخت  و  وسیع 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
ها،  دانشگاه  به  نسبت  کشور  های 
گفت: در استان اردبیل آموزش عالی به 
صورت گسترده در چهل سال گذشته 
استان  عالی  آموزش  و  شده  شروع 

مدیون انقالب است.
دانشگاه  معرفی  ضمن  وی 
به  دانشگاه  این  افزود:  محقق اردبیلی، 

ترکیبات شده است. الکتروآنالیز، یک 
روش آسان و مقرون به صرفه است که 
قابلیت های اندازه گیری کمی و کیفی 
طیف گسترده ای از مواد را دارد. تهیه 
نانوکامپوزیت های جدید و بهبود حدود 
آشکارسازی از نتایج استفاده از نانومواد 
کربنی است که منجر به ساخت و ارائه 
باال در  توانایی  با  دستگاه های جدید 

اندازه گیری های پزشکی شده است. 
در کار مروری بسیار ارزشمندی که 
 Chemical در سال ۲۰۱۹ در مجله
انتشارات  از   Society Reviews
معتبر RSC توسط دکتر ماندانا امیری 
عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه 
دانشجوی  همراه  به  اردبیلی  محقق 

عنوان بزرگترین دانشگاه استان از مهر 
ماه سال ۱۳۵۷ فعالیت خود را با ۳۰ 
نفر دانشجو آغاز کرد و امروز دارای 
این  در  دانشجو  نفر  هزار   ۱۱ حدود 

دانشگاه هستیم.
حبیبی با بیان اینکه عالوه بر دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر 
پزشکی،  علوم  های  دانشگاه  استان، 
آزاد اسالمی، پیام نور، علمی کاربردی 
و موسسات غیرانتفاعی در استان فعال 
هستند، تصریح کرد: در استان اردبیل 
انسجام خوبی میان دانشگاه ها حاکم 
است و همکاری های بین دانشگاهی 

در حد عالی قرار دارند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ناجوانمردانه  فشارهای  به  اشاره  با 
میهن  به  دشمنان  توسط  اقتصادی 

محققینی  همکاری  با  و  وی  دکتری 
فرانسه  لیل  انگلیس،  بس  دانشگاه  از 
است  منتشر شده  فنالند  الپنرانتای  و 
کربن  نانوذرات  پایه  بر  حسگرهایی 
نانوساختارهای کربنی اصالح شده  و 
مانند  ترکیباتی  گیری  اندازه  برای 
دوپامین )انتقال دهنده عصبی(، داروی 
سیپروفلوکسازین، مشتقات هیدروکسی 
بنزن )آالینده محیط زیست( و کلرید 
موجود در نمونه های مختلف آب، ارائه 

شده است.
ماندانا  دکتر  که  است  ذکر  شایان 
کنفرانس  در   ۲۰۱۱ سال  در  امیری 
در  که  نانو  فناوری  و  علوم  آسیایی 
کشور ژاپن برگزار شد برای تحقیقی 

راستا  همین  در  گفت:  ایران،  اسالمی 
نهاد  همدلی میان دانشگاه ها و دفاتر 
رهبری در خصوص مدیریت هزینه ها، 
صرفه جویی و غیره مشهود است و می 
توان با همدلی بیشتر این مسیر سخت را 
با آرامش دوچندان طی کرد و با تقویت 
مقابل  در  را  آوری خود  تاب  اخوت، 

مشکالت ارتقا دهیم.
والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
دانشگاه های استان اردبیل نیز با بیان 
اینکه همدلی و همکاری زیبایی میان 
روسای دانشگاه ها در استان اردبیل 
استان  در  ما  گفت:  دارد،  وجود 
اردبیل کوچکترین تنشی را در سطح 

دانشگاه ها نداریم.
مسئولیت  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه  های استان اردبیل در دست افراد 
انقالبی، والیی و معنوی است، افزود: در 
خصوص اجرای برنامه های فرهنگی در 
دانشگاه های استان نیز شاهد هماهنگی 
خاصی هستیم؛ بطوریکه در برنامه هایی 
همچون عزاداری محرم، راهپیمایی و 
غیره دانشگاه ها به صورت دسته جمعی 
حرکت می کنند که این نشان از وحدت 
میان دانشگاهیان و دفاتر نهاد رهبری 

است.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
ارائه دیدگاه های خود  به  در نشست 

پرداختند.

برای  حسگری  ساخت  مورد  در 
نانوذرات  از  استفاده  با  رزورسینول 
کنفرانس  جوان  محقق  جایزه  کربن، 
 ۲۰۱۵ سال  در  و  کردند  دریافت  را 
به پاس تحقیقاتشان در زمینه اصالح 
در  آنها  از  استفاده  و  کربن  نانوذرات 
الکتروشیمیایی  حسگرهای  ساخت 
جایزه »راجر تیلور«  را از گروه کربن 
بریتانیا که زیر شاخه ای از RSC  و 
اختصاص  خود  به  باشد  می   IOP

دادند. 
این مطالعه ارزشمند در سال ۲۰۱۹ 
 Chemical Society مجله  در 
معتبر  انتشارات  از   Reviews
الزم  است.  رسیده  چاپ  به    RSC
 Chemical مجله  که  است  ذکر  به 
 ۱۲ بین  در   Society Reviews
هزار و ۵۴۱ مجله لیست شده توسط 
JCR بعد از مجالت بسیار معتبر نیچر، 
NATURE با ضریب تاثیر ۴۳ )در 
رتبه ۱۳(  و ساینس، SCIENCE   با 
ضریب تاثیر ۴۱ )در رتبه ۱۴( با ضریب 
تاثیر ۴۰.۴۴ در رتبه ۱۵ این رده بندی 
قرار گرفته است. برای مشاهده این مقاله 

می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://pubs.rsc.org/en/

content/articlelanding/2۰۱۹/
cs/c۸cs۰۰۴۴۵e#!divAbstract

دانشگاهیان در رشد و پرورش جوانان مسئول هستند

ذرات کوانتومی کربن در مسیر حسگرهای دارویی و بیولوژیکی
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مدرس رسمی سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
دانشگاه محقق اردبیلی:

 اولین گام در پدافند
 غیر عامل شناخت دشمن

 و تهدیدات است

مدرس رسمی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
اولین گام در پدافند غیر عامل شناخت دشمن و تهدیدات 

است.
فتح اهلل  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مبانی  و  اصول  با  »آشنایی  کارگاه  در  شمسایی 
پدافند غیرعامل« در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این 
اقداماتی  مجموعه  به  غیرعامل  پدافند  افزود:  مطلب 
گفته می شود که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده 
و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی 
و تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و 
غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرده یا میزان این 

خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
نوین  جنگ های  های  شاخص  به  اشاره  با  وی 
تصریح کرد: تاکید بر شبکه های جمع آوری اطالعات، 
تاکید بر سنسورهای هوشمند و تاکید بر اصل حمالت 

دقیق جزیی از این شاخصه ها هستند.
مدرس رسمی سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه 
داد: ساالنه هزار و ۷۰۰ تا ۲ هزار حادثه در ایران ثبت 
می  شود که بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به کشور 

خسارت وارد می کنند.
به گفته شمسایی، ۸۰ درصد ایران در معرض خطر 
زلزله، ۵۰ درصد در معرض خطر سیل و در مجموع ۹۰ 
درصد جمعیت کشور در معرض خطر ناشی از سیل یا 

زلزله هستند

صعود گروه کوهنوردی پایگاه 
مقاومت دانشگاه به قله آق داغ

گروه کوهنوردی پایگاه مقاومت دانشگاه محقق 
اردبیلی به قله آق داغ صعود کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
محقق  دانشگاه  مقاومت  پایگاه  فرمانده  اصل  فنی 
اردبیلی با اعالم این خبر افزود: این گروه برای شرکت 
در همایش بزرگ ورزشی )صعود سراسری به قله آق 
داغ( به سرپرستی دکتر صدیف احدپور و با همراهی 

جمعی از دانشگاهیان اقدام به صعود کردند.
وی افزود: شرکت کنندگان در این همایش از 
مسیر کمپ تکه بالغی موفق به صعود قله شده و 
پرچم پر افتخار کشور و دانشگاه را در دومین قله 

مرتفع استان به اهتزاز در آوردند.
یادآور می شود قله ۳۳۲۲ متری آق داغ خلخال 
به عنوان دومین قله مرتفع استان اردبیل عالوه بر 
برخورداری از جاذبه های طبیعی و گردشگری، یکی 
از زیستگاه های مهم حیات وحش کشور است که 
وحوش کمیابی همچون پلنگ ایرانی، کل و بز، کبک 
دری و انواع گیاهان دارویی نایاب را در دل خود جای 

داده است.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی گفت: برای 
نوین  های  فناوری  دانشکده  توسعه 

نمین از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جمعه  صبح  کریمی  رضا  مهندس 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  دکتر  با  همراه 
مالی  و  اداری  معاون  قربانی  دکتر  و 
از  بازدید  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشکده فناوری های نوین نمین با بیان 
دانشگاه  پیگیری های مدیریت  اینکه 
دانشکده  ریاست  و  محقق اردبیلی 
رفع  زمینه  در  نوین  فناوری های 
تصریح  است،  تقدیر  قابل  مشکالت 
کرد: اعضای هیات علمی دانشکده با 
انگیزه و عالقه زیاد دنبال توسعه کمی و 

کیفی دانشکده هستند.
وی با بیان اینکه هر زمان دانشکده 
دانشگاه  و  نمین  نوین  های  فناوری 
محقق اردبیلی به مشکل بر بخورند، 
آمادگی پیگیری مسائل در سطح استان و 
وزارتخانه را داریم، اضافه کرد: دانشکده 
باید مشکالت خود را به صورت بسته 
آماده کند تا در سطح وزارتخانه برای 

رفع این مشکالت رایزنی کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه برای تبدیل 
به  نمین  نوین  فناوری های  دانشکده 
انجام  متعددی  های  پیگیری  دانشگاه 

آزمون  کشور  سراسر  با  همزمان 
دانشگاه  در   ۱۳۹۸ سال  سراسری 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
از  بازدید  حاشیه  در  اردبیلی  محقق 
امتحانی آزمون سراسری  حوزه های 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  دانشگاه محقق 
آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ همزمان 
با سراسر کشور در استان اردبیل نیز از 
روز پنجشنبه ۱۳ تیر ماه آغاز شده و 
تا روز جمعه ۱۴ تیر ماه ادامه خواهد 
آزمایشی  گروه  آزمون  افزود:  یافت، 
انسانی  علوم  و  فنی  و  ریاضی  علوم 
پنجشنبه،  عصر  هنر  پنجشنبه،  صبح 
زبان  و  جمعه  صبح  تجربی  علوم 

انگلیسی عصر جمعه خواهد بود.
وی با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۷۰۲ 
این  در  اردبیل  استان  در  داوطلب 
آزمون شرکت کرده اند، گفت: از این 
داوطلب  نفر  و ۷۳۷  هزار  تعداد ۱۳ 
زن و ۹ هزار و ۹۶۵ نفر داوطب مرد 

هستند.
استان  در  اینکه  بیان  با  حبیبی 
اردبیل داوطلبان گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی یک هزار و ۹۳۱ نفر، 
علوم تجربی ۱۳ هزار و دو نفر، علوم 
انسانی ۴ هزار و ۶۵۰ نفر، هنر یک 
انگلیسی ۲  نفر و زبان  هزار و ۲۳۵ 
هزار و ۸۸۴ نفر هستند، ادامه داد: این 
آزمون طی دو روز در شهرستان های 

وزارت  های  سیاست  افزود:  دادیم، 
مورد  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
افزایش دانشگاه ها، سیاست انقباضی 
دانشکده  توسعه  برای  فعال  و  است 

تالش کنیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه مطالعات 
ساخت ساختمانی با زیربنای هزار و 
۶۰۰ متر مربع در پردیس نمین انجام 
شده است، گفت: مطالعه این ساختمان 
توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در 
کمترین زمان ممکن انجام شد و کار 
ماه  شهریور  در  آن  اجرایی  عمرانی- 

آغاز می شود.

آباد،  پارس  سوار،  بیله  اردبیل، 
خلخال، گرمی و مشگین شهر برگزار 

می شود.
وی با بیان اینکه در استان اردبیل 
۵۸ درصد داوطلبان زن و ۴۲ درصد 
مرد می باشند، تصریح کرد: ۵۵ درصد 
استان  در  سراسری  آزمون  داوطلبان 
متعلق به داوطلبان گروه آزمایشی علوم 
تجربی هستند که این میزان باالتر از 

میانگین کشوری می باشد.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه در شهرستان اردبیل ۱۳ هزار 

وی ادامه داد: با اعتبار حدود ۷۰۰ 
میلیون تومان سه پروژه محوطه سازی، 
احداث  و  بهداشتی  سرویس  تعمیر 

دیوار در حال احداث است.
زیباسازی  اینکه  بیان  با  حبیبی 
پردیس نمین هم به زودی آغاز می شود، 
اضافه کرد: تجهیز آزمایشگاه ها به دلیل 
هزینه باالی این تجهیزات، پروسه ای 
میان مدت است و باید با اولویت بندی 

این کار هم به مرور انجام شود.
کرد:  امیدواری  ابراز  حبیبی 
مجلس  در  اردبیل  استان  نمایندگان 
و  بودجه  الیحه  در  اسالمی  شورای 
دولت  هیات  سفر  در  نمین  فرماندار 

و ۹۲۱ داوطلب در این آزمون شرکت 
این تعداد، ۹ هزار و  از  اند که  کرده 
۳۳۹ نفر در دانشگاه محقق اردبیلی، 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  نفر   ۹۸۰
واحد اردبیل و ۳ هزار و ۶۰۲ نفر در 
مدارسی آموزش و پرورش ناحیه یک 

اردبیل آزمون می دهند.
از  نفر   ۸۷۰ مجموعا  گفت:  وی 
این  برگزاری  در  دانشگاه  همکاران 
همچنین  و  داشته  مشارکت  آزمون 
اورژانس،  فرمانداری،  استانداری، 
پلیس  انتظامی،  نیروی  آتشنشانی، 

به استان اردبیل، تدابیری برای افزایش 
اعتبارات دانشکده فناوری های نوین 

بیندیشند.
عاطف ناصری فرماندار شهرستان 
نمین گفت: ما حامی دانشکده فناوری های 
نوین نمین بوده و در تمام زمینه ها آماده 

کمک به این دانشکده هستیم.
قبولی  کرد:  اضافه  وی 
فارغ التحصیالن این دانشکده در آزمون 
معتبر  دانشگاه های  ارشد  کارشناسی 
کشور نشان از زحمات و تالش های 

اعضای هیات علمی دانشکده است.
دکتر یاشار عزیزیان رئیس دانشکده 
در  گفت:  نمین  نوین  های  فناوری 
دو سال گذشته اعضای هیات علمی 
دانشجویان  اینکه  بدون  دانشکده  این 
تحصیالت تکمیلی داشته باشند و با 
کمترین امکانات توانسته اند ۶۷ مقاله 

علمی منتشر کنند.
هیات  اعضای  کرد:  اضافه  وی 
مسائل  مورد  در  دانشکده  علمی 
آموزشی سنگ تمام گذاشته اند و ما 
دنبال رفع کمبودها هستیم تا بیش از 

پیش در خدمت دانشجویان باشیم.
این  حاشیه  در  شود  می  یادآور 
بازدید، نشست هم اندیشی با اعضای 
هیات علمی دانشکده برگزار شد و آنها 
مسائل و مشکالت خود را بیان کردند.

راهور، شهرداری، شرکت های توزیع 
نیروی برق، گاز و آب نیز در برگزاری 

این آزمون یاریگر ما بودند.
حبیبی خاطرنشان کرد: به منظور 
های  پارکینگ  داوطلبان  حال  رفاه 
جداگانه در دو سایت شرقی و غربی 
خودروهای  استقرار  برای  دانشگاه 
بود.  شده  بینی  پیش  داوطلبان 
های  ورودی  محوطه  در  همچنین 
هر دو سایت محلی برای استراحت 
خانواده های داوطلبان در نظر گرفته 

شده است.

مهندس کریمی نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در بازدید از دانشکده فناوری های نوین نمین:

 برای توسعه دانشکده فناوری های نوین نمین از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم

برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در دانشگاه محقق اردبیلی



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - تیر ماه 1398- سال هفدهم- شماره 115 6

برگزاری جشن فارغ التحصیلی 
دانشجویان دانشکده 

فنی و مهندسی

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی 
ورودی ۹۴ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این مراسم دکتر 
محتشم محبی رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: بهترین دوران تحصیل در مقطع 
کارشناسی است و خاطرات این مقطع همیشه در ذهن 

دانشجویان ماندگار است.
با خاطرات  دانشجویان  امیدوارم  اینکه  بیان  با  وی 
خوش دانشگاه را ترک کنند، تصریح کرد: آموخته های 
و  فردی  زندگی  در  باید  دانشگاه  در  التحصیالن  فارغ 

حرفه  ای آنها نقش آفرین باشد.
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: انسان هیچوقت از 
آموختن فارغ نمی شود و زمانی که انسان به این نتیجه برسد 

که دیگر نیازی به آموختن ندارد، جهالت شروع می شود.
وی با بیان اینکه دانشجویان در طول تحصیل عالوه بر 
حوزه علمی، باید در حوزه معرفتی هم رشد کنند، تصریح 
کرد: چهار سال تحصیل در مقطع کارشناسی سبب شده 
است که درخت علم دانشجویان بارور شده و آینده آنها 

را مشخص کند.
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی ادامه داد: اگر داشته های فارغ التحصیالن 
قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد می تواند در آینده 

حرفه ای آنها تاثیرگذار باشد.
نامه، اجرای  به ذکر است که قرائت سوگند  الزم 
از              تجلیل  نمایش طنز و  اجرای  زنده سنتی،  موسیقی 

فارغ التحصیالن از دیگر بخش های این مراسم بود.

بازدید نماینده وزیر علوم در 
کمیسیون دائمی هیات امنای 

دانشگاه محقق اردبیلی و 
نمایندگان اردبیل در مجلس از 

پروژه های عمرانی دانشگاه

نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون 
دائمی هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی و نمایندگان 
اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی از 

پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جواد فرهودی 
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون دائمی 
هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی و دکتر محمد فیضی و 
مهندس رضا کریمی نمایندگان اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی از پروژه های عمرانی دانشگاه 
محقق اردبیلی)استخر، فاز ۲ و ۳ دانشکده فنی و مهندسی، 
دانشجویی،  خوابگاه  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
کتابخانه مرکزی و محوطه سازی سایت شرقی( بازدید 

کردند.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های کشور گفت: 
مهمترین ماموریت نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها توجه به 

دروس معارف است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مصطفی  والمسلمین  االسالم  حجت 
گروه  اساتید  با  نشست  در  رستمی 
استان  های  دانشگاه  اسالمی  معارف 
اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
انتقال ارزش ها و مفاهیم  برای  اینکه 
داریم،  اختیار  در  را  فرصت  بهترین 
گفت: اکنون ما با نسلی مواجه هستیم 
که با انواع و اقسام و جلوه های مختلف 

علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
اردبیلی گفت:  محقق  دانشگاه  انسانی 
بزرگترین نیاز زبان و ادبیات فارسی در 

اردبیل مجله علمی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر محمد حسن زاده در اولین نشست 
اعضای هیات مدیره انجمن ترویج زبان 
و ادبیات فارسی شعبه استان اردبیل با 
بیان این مطلب افزود: پتانسیل های الزم 
ادبیات و  انتشار مجله در حوزه  برای 
زبان فارسی وجود دارد و باید این مساله 

را پیگیر شد.
می رود  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 
کرسی های  زمینه  در  انجمن 
نظریه پردازی فعالیت داشته باشد، ادامه 
داد: در نگاه اول به نظر می رسد فعالیت 
در این حوزه پیچیده و سخت است اما 
چنین نیست و اعضای هیات علمی در 
صورت ورود می توانند در کرسی های 

نظریه پردازی هم موفق ظاهر شوند.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
اظهار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی 
کرد: پیشنهاد می کنم که انجمن ترویج 
زبان و ادبیات فارسی شعبه استان اردبیل 
تالش کند تا این شعبه به عنوان استان 

شبهه نسبت به باورها و اندیشه های 
اسالمی  انقالب  و  اجتماعی  سیاسی، 

برخورد می کنند.
اینکه مدرسان دروس  بیان  با  وی 
درس  یک  مدرس  اسالمی  معارف 
مشاور  آن  کنار  در  و  بوده  تخصصی 
و  نظام  و  انقالب  مدافع  دانشجویان، 
اسالم هستند، افزود: در فرآیند انتخاب 
اساتید گروه معارف اسالمی نظارت های 

سختی وجود دارد.
مهمترین  اینکه  بیان  با  رستمی 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  ماموریت 
رهبری در دانشگاه ها توجه به دروس 
معارف است، تصریح کرد: مقوله تربیت 

بین  المللی  بین  ارتباطات  در  معین 
کشورهای منطقه باشد.

عضو  مختاری  مسروره  دکتر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  هیات 
و مدیر انجمن ترویج زبان و ادبیات 
اشاره  با  اردبیل  استان  شعبه  فارسی 
ایجاد و  این انجمن گفت:  به اهداف 
تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی بین 
استادان زبان و ادبیات فارسی، کوشش 
در افزودن دانش و اطالعات مدرسان 
زبان و ادبیات فارسی و آشنا ساختن 

به عنوان یک  باید  در دروس معارف 
اصل اساسی دیده شود.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
با  کشور  های  دانشگاه  در  رهبری 
بیان اینکه این تریبون برای تبلیغ دین 
در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: 
نهاد  به معاونت آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه  با  تا  داده شده  ماموریت  نیز 
معارف و نشر معارف در ارتباط باشد 
ای  گونه  به  کتب  تدوین  روند  در  و 
عمل شود تا هر دوره شاهد کتاب های 

جدیدی باشیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ عنوان 
واحد   ۱۶ الی   ۱۲ برای  کتاب  جلد 

آنان با تازه  ترین روش های آموزشی، 
همکاری با موسسات و مقامات وزارت 
علوم برای تحقیق و ارزشیابی مستمر و 
تجدید نظر در برنامه ها و کتب درسی 
زبان  تدریس  وضع  بهبود  منظور  به 
و  ها  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات  و 
موسسات آموزش عالی کشور از جمله 

اهداف این انجمن است.
 وی ادامه داد:  ایجاد روابط علمی با 
موسسات آموزش عالی دیگر کشورها 
اطالع  با  المللی  بین   علمی  مجامع  و 
وزارت علوم به منظور آگاهی بیشتر از 

دروس معارف اسالمی در دانشگاه  های 
بحث  افزود:  دارد،  وجود  مختلف 
مهارت افزایی اساتید دروس معارف نیز 

جزو الزامات ما می باشد.
رستمی تصریح کرد: با وجود ۱۱ 
نفر عضو هیات علمی در گروه معارف 
اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی، می توان 
یک مجله علمی پژوهشی نیز در این 

گروه تاسیس کرد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
 ۱۲۰ اینکه  بیان  با  نیز  اردبیل  استان 
نفر استاد دروس معارف اسالمی در 
فعالیت  اردبیل  استان  های  دانشگاه 
نفر  تعداد ۲۰  این  از  می کنند، گفت: 
معارف  گروه  علمی  هیات  عضو 
مابقی  و  هستند  ها  دانشگاه  اسالمی 
به عنوان حق التدریس در دانشگاه ها 

حاضر می شوند.
وی با بیان اینکه تقویت باورهای 
دینی دانشجویان بر عهده اساتید گروه 
معارف اسالمی قرار داده شده است، 
گفت: از افرادی که شایستگی تدریس 
دارند  را  اسالمی  معارف  دروس 
دعوت می کنیم تا به این عرصه وارد 

شوند.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
ارائه دیدگاه های خود  به  در نشست 

پرداختند.

پیشرفت های حاصل شده در امر تعلیم 
و تحقیق زبان و ادبیات در کشورهای 
دیگر، چاپ و نشر جزوه  ها و رساله  
ها و نیز انتشار نشریه منظم که حاوی 
های  روش  درباره  اطالعات  آخرین 
تدریس و تحوالت علمی در رشته زبان 
و ادبیات فارسی باشد، تشکیل مجالس 
سخنرانی و بحث های علمی و آموزشی 
فصلی یا ساالنه یا فوق العاده، قدردانی 
از استادان زبان و ادبیات فارسی که به 
نائل  ای  ارزنده   علمی  های  پیشرفت 
که  کسانی  از  تقدیر  نیز  و  گردیده اند 
خدمات شایسته ای در راه توفیق انجمن 
دانشمندان  بزرگداشت  داده اند،  انجام 
و محققان مشهور جهان که به زبان و 
ادبیات فارسی خدمت کرده اند، بررسی 
و  زبان  رشته  پیشرفت  به  که  مسائلی 
پیشنهاد  و  کند  کمک  فارسی  ادبیات 
و  علوم  وزارت  به  ها  بررسی  نتیجه 
آموزش عالی  و اظهار نظر درباره مسائل 
علمی و آموزشی که از طرف وزارت 
به  کشور  های  سازمان  سایر  و  علوم 
و  انتخاب  و  می گردد  احاله  انجمن 
معرفی کارشناسانی در این مورد از دیگر 

اهداف انجمن است.

مهمترین ماموریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
توجه به دروس معارف است

 بزرگترین نیاز زبان فارسی در اردبیل مجله علمی است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور:

دکتر حسن زاده در اولین نشست اعضای هیات مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه استان اردبیل:
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7نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - تیر ماه 1398- سال هفدهم- شماره 115

با تصویب استقرار ایده  های جدید در مرکز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه؛

تعداد واحدهای فناور مرکز 
رشد دانشگاه به ۷۵ واحد 

رسید

رشد  مرکز  در  مستقر  فناور  واحدهای  تعداد 
به ۷۵  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 

واحد رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ رئیس مرکز 
رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم 
این خبر گفت: این واحدها در حوزه  های فناوری 
اطالعات، مهندسی صنایع، بیوتکنولوژی )زیست 
فناوری( و مهندسی عمران هستند که در مراحل 

ارزیابی و تولید نمونه قرار دارند.
توانمندسازی  داد:  ادامه  برومند صالحی  دکتر 
واحدهای فناور مستقر در مرکز به منظور موفقیت 
در کسب و کار پیشنهادی از برنامه  های اصلی مرکز 

رشد در طول سال است.
 وی ابراز امیدواری کرد: تعداد واحدهای فناور 
مستقر در مرکز رشد دانشگاه تا پایان سالجاری به ۹۰ 

الی ۱۰۰ واحد افزایش یابد.
فناوری  افزود: مرکز رشد واحدهای  صالحی 
دانشگاه در راستای بهبود فضای کسب و کار، عالوه 
بر ایده های مبتنی بر فناوری، از طرح های اشتغالزا 
نیز حمایت می کند و در این راستا پذیرای ایده  های 

منجر به کارآفرینی نیز خواهد بود.

تقدیر از دانشگاه محقق 
اردبیلی به دلیل انتصاب دومین 

عضو هیات علمی خارجی 
مدعو افتخاری

و سازمان های  علمی  معاون همکاری های 
تخصصی مرکز همکاری های علمی و بین المللی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه 
علمی  هیات  عضو  دومین  انتصاب  دلیل  به  ای 
خارجی مدعو افتخاری از دانشگاه محقق اردبیلی 

تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در نامه دکتر 
عطاهلل خطاب به دکتر محمدتقی آل ابراهیم رئیس 
گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه 

محقق اردبیلی آمده است:
هرتزوگ  یورگن  پروفسور  انتصاب  دلیل  به 
استاد دانشگاه Duisburg-Essen آلمان به عنوان 
دومین عضو هیات علمی خارجی مدعو افتخاری؛ 
تالش  های ارزنده دانشگاه محقق اردبیلی را در جهت 
ارتباطات و همکاری های بین المللی ارج نهاده و 
موفقیت روزافزون آن دانشگاه را در پیمودن مسیر 
و موفقیت هر چه بیشتر در عرصه های تعامالت 
علمی، آکادمیک و پژوهشی از درگاه خداوند متعال 

خواستاریم.

و  فرهنگی  ریزی  برنامه  مدیر 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
۱۶ نفر از دانشجویان این دانشگاه به 
مرحله کشوری سی و چهارمین دوره 
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان راه 

یافتند.
افزود:  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر   
مجتبی کاشفی و فهیمه کاویانپور در 
رشته مفاهیم نهج البالغه، اسماء عبدی، 
حسن  و  لو  اروجعلی  مجرد  مرضیه 
سالمی بیگ باغلو در رشته آشنایی با 
ترجمه و تفسیر قرآن و عارفه منصوری 
در رشته حفظ موضوعی قرآن کریم از 

جمله این افراد هستند.
در  کریمی  مهناز  داد:  ادامه  وی 
رشته  آشنایی با سیره معصومین )ع(، 
افسانه خاتمی در رشته سبک زندگی 
اسالمی ایرانی، محمدرضا احدی در 
رشته پرسمان معارفی، پروین مهری 

سرپرست مدیریت تربیت بدنی 
و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
در  این  تیم  سوم  مقام  کسب  از 
دختر  دانشجویان  والیبال  مسابقات 
خبر  کشور   ۳ منطقه  های  دانشگاه 

داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
جعفرنژاد  امیرعلی  دکتر  دانشگاه، 
در  این  تیم  سوم  مقام  کسب  از 
دختر  دانشجویان  والیبال  مسابقات 
دانشگاه های منطقه ۳ کشور خبر داد 
و گفت: مسابقات والیبال دانشجویان 
کشور   ۳ منطقه  های  دانشگاه  دختر 
با حضور هفت تیم از دانشگاه های 
تبریز، ارومیه، زنجان، صنعتی ارومیه، 

 ۳ منطقه  اداری  مدیران  نشست 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
های  دانشگاه  ذیربط  کارشناسان  و 
وحدت  ایجاد  منظور  به  مربوط 
ها  نامه  آیین  مفاد  اجرای  در  رویه 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در این نشست که با حضور مهندس 
وزارت  نماینده  زاده  کوب  باروت 
وحدت  ایجاد  شد،  برگزار  علوم 
رویه در اجرای مفاد آیین نامه های 
دستورالعمل  ها،  دانشگاه  استخدامی 
اداری  مدیران  از طرف  تدوین شده 
منطقه ۷ کشوری در خصوص فوق 
پیشنهادی  فرمول  وری،  بهره  العاده 

در رشته آشنایی با احادیث اهل بیت، 
فاطمه وطن پرست در رشته آشنایی 
فلکی  علیرضا  بیت،  اهل  احادیث  با 
اهل  احادیث  با  آشنایی  رشته  در 
بیت، یلدا حسنی در رشته آشنایی با 
حمیدرضا  سجادیه،  صحیفه  مفاهیم 

شهید مدنی آذربایجان، بناب و محقق 
ارومیه  دانشگاه  میزبانی  به  اردبیلی 

برگزار گردید.

کشوری   ۸ منطقه  اداری  مدیران 
تعیین  محاسبه  نحوه  خصوص  در 
ضریب مدیریتی، دستورالعمل تعیین 

اسمعیل زاده در رشته حفظ ۵ جز قرآن 
کریم، احد حاجی زاده در رشته دعا 
و مناجات و وحید رحمانی در رشته 
و  سی  کشوری  مرحله  به  هم  اذان 
چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان راه یافتند.

که  مسابقات  این  در  افزود:  وی 
ای  دوره  به صورت  و  گروه  دو  در 
برگزار شد، تیم های دانشگاه تبریز، 

گروه پرتوکاری و درصد فوق  العاده 
کار با اشعه، نحوه احراز افراد تحت 
تکفل، انتخاب کارمند نمونه، ارتقای 

نتایج  کرد:  اضافه  بهجو  کیوان 
آوری،  فن  پژوهشی،  بخش های 
آثار  بررسی  از  پس  هنری  و  ادبی 
اعالم  کشوری  دبیرخانه  سوی  از 

خواهد شد.
و  فرهنگی  ریزی  برنامه  مدیر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
گفت: همچنین به مناسبت دهه کرامت 
مسابقه نقاشی ویژه فرزندان همکاران 
رسم  به  جوایزی  و  برگزار  دانشگاه 
یادبود به تمامی شرکت کنندگان اهدا 

شد.
وی افزود: در رده سنی ۶ تا ۸ سال 
پرهام  طبیعت  با  مهربانی  موضوع  با 
مصطفایی، در رده سنی ۶ تا ۸ سال با 
موضوع هوای پاک کاوه برمکی و در 
رده سنی ۸ تا ۱۰ سال با موضوع حرم 
امام رضا)ع( ثنا برغمدی برندگان این 

مسابقات شدند.

ارومیه و محقق اردبیلی به ترتیب به 
مقام های اول تا سوم این مسابقات 

دست یافتند.
جعفرنژاد با بیان اینکه تیم دانشگاه 
شمس  سرپرستی  به  اردبیلی  محقق 
مربیگری  و  ایمانی  مهناز  و  غفاری 
اعظم آرمون در این دوره از مسابقات 
کرد:  خاطرنشان  بود،  کرده  شرکت 
نسترن  تفاخ،  بزرگمهر، سعاد  فاطمه 
تقی زاده، مهسا فرجی، سارا یوسفی، 
زاده،  شیرین حسین  کریمی،  نسترن 
سیدشازیله،  سارا  مختاری،  عارفه 
سمیه عاشوری، کوثر ساویز و سودا 
دانشگاه  تیم  اعضای  نیز  حیدری 

محقق اردبیلی بودند.

رتبه اعضای غیرهیات علمی و نمونه 
قراردادهای بیمه درمان تکمیلی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر برنامه  ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:

 راهیابی ۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه به مرحله کشوری جشنواره 
قرآن و عترت دانشجویان

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی:

 کسب مقام سوم تیم دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات والیبال 
دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۳ کشور

 ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آیین نامه ها
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برنامه  و  طرح  کمیته  دبیر 
گفت:  کشور   ۳ منطقه  دانشگاه های 
های  دانشگاه  روسای  دیدگاه  باید 
پایدار  درآمد  ایجاد  جهت  را  منطقه 

تغییر دهیم.
عمومی  روابط  گزارش  به 
ششمین  در  دهقانی  رضا  دانشگاه، 
برنامه  و  طرح  کمیته  نشست 
در  کشور   ۳ منطقه  دانشگاه های 
این  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دولتی  های  بودجه  افزود:  مطلب 
ها  دانشگاه  نیازهای  پاسخگوی 
نیست بنابراین باید محل درآمد برای 

دانشگاه ها ایجاد کرد.
وی با اشاره به ینکه دانشگاه های 
درآمد  کمترین  دارای   ۳ منطقه 
اختصاصی نسبت به جثه خود هستند، 
پیشنهاد می کنم کمیته  تصریح کرد: 
 ۳ منطقه  های  دانشگاه  بین  مشترک 
ایجاد شود تا سرمایه گذاری و ایجاد 

محل درآمد مشترک را بررسی کنند.

بدنی  تربیت  مدیریت  سرپرست 
و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی 
از کسب مقام دوم تیمی رشته دو و 
دانشگاه  دختر  دانشجویان  میدانی 
قهرمانی  مسابقات  در  اردبیلی  محقق 
دانشگاه های منطقه ۳ کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اعالم  با  جعفرنژاد  امیرعلی  دکتر 
با  که  مسابقات  این  گفت:  خبر،  این 
حضور ۹ دانشگاه شامل دانشگاه های 
تبریز، ارومیه، شهید مدنی آذربایجان، 
بناب،  تبریز،  اسالمی  هنر  فرهنگیان، 
اردبیلی  مقدس  تبریز،  سهند  صنعتی 
و محقق اردبیلی و به میزبانی دانشگاه 
تبریز برگزار شد، تیم دانشجویان دختر 
دانشگاه محقق اردبیلی با دو مدال طال، 
هشت مدال نقره و پنج مدال برنز بعد 

برنامه  و  طرح  کمیته  دبیر 
دانشگاه های منطقه ۳ کشور ادامه داد: 
این محل درآمد باید در کوتاه مدت 
به درآمدزایی برسد و تقسیم سود هم 

بین دانشگاه ها انجام شود.
بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  دهقانی 
دانشگاه های منطقه ۳ کشور نوپا و 

از تیم های دانشگاه تبریز به مقام دوم 
تیمی دست یافت.

وی با اشاره به نتایج این دوره از 
ماده پرش طول  افزود: در  مسابقات، 
نرگس مدحی مدال طال و سعاد تفاخ 
مدال برنز، در ماده پرش ارتفاع نسترن 

به نوعی تازه تاسیس هستند، اضافه 
کرد: نوپا بودن این دانشگاه ها موجب 
شده است که ساختار پویا و جوانی 

داشته باشند.
معاون  قربانی  اردوان  دکتر 
منابع  مدیریت  و  مالی  اداری، 
اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی  دانشگاه 

محمدی  زهرا  و  طال  مدال  مرادزاده 
ویدا  نیزه  پرتاب  ماده  در  برنز،  مدال 
بهراد مدال نقره، در ماده پرتاب دیسک 
رقیه خاک پز مدال برنز، در ماده پرتاب 
وزنه رقیه خاک پز مقام چهارم، در ماده 
۴۰۰متر نسترن مراد زاده مدال نقره و 

بودجه  برنامه،  باید جایگاه مدیریت 
مورد  ها  دانشگاه  در  تشکیالت  و 
این  کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  توجه 
پیشبرد  در  کلیدی  نقش  مدیریت 
اهداف دانشگاه ها در راستای چشم 
اندازهای وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری دارد.
هماهنگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  بودجه  برنامه،  مدیریت  بیشتر 
تشکیالت در دانشگاه های منطقه ۳ 
و  متوازن  توسعه  به  منجر  تواند  می 
دانشگاه ها  این  ارتقای سطح درآمد 
شود، اضافه کرد: با هماهنگی بیشتر 
در  توان  می  منطقه،  های  دانشگاه 
زمینه جذب اعتبارات به دانشگاه ها 

بهتر عمل کرد.
قربانی ادامه داد: دانشگاه محقق 
هزار   ۱۱ حدود  اکنون  هم  اردبیلی 
نفر عضو   ۴۰۰ دانشجو، حدود  نفر 
کارمند  نفر   ۴۰۰ و  علمی  هیات 

دارد.

فاطمه اکبردوست مقام ششم، در ماده 
۱۵۰۰ متر معصومه جعفری مدال نقره 
و سعاد تفاخ مدال برنز، در ماده ۳۰۰۰ 
متر ویدا بهراد مدال نقره، در ماده ۶۰ 
متر آزاد معصومه جعفری مدال برنز 
و نرگس مدحی مقام چهارم، در ماده 
۸۰۰ متر ساناز عالیی مقام چهارم و 
در  و  مقام ششم  اکبر دوست  فاطمه 
نرگس  امدادی  متر  در۴۰۰   ۴ ماده 
و  عالیی  ساناز  بهراد،  ویدا  مدحی، 
نقره  مدال  صاحب  مرادزاده  نسترن 

شدند.
جعفرنژاد خاطرنشان کرد: در این 
دوره از مسابقات تیم دانشگاه محقق 
فرمانی  سمیرا  مربیگری  به  اردبیلی 
حضور  غفاری  شمس  سرپرستی  و 

داشت.

دبیر کمیته طرح و برنامه دانشگاه های منطقه 3 در دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:

باید دیدگاه روسای دانشگاه ها را جهت ایجاد درآمد پایدار تغییر دهیم

سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 کسب مقام دوم تیمی رشته دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی
 در مسابقات قهرمانی دانشگاه های منطقه ۳ کشور

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند جناب آقایان دکتر حسین قمری گیوی و رامین نصرتی

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

جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته همکار گرامی جناب آقای دکتر امیرعلی جعفرنژاد  به عنوان 
سرپرست مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق اردبیلی که بیانگر تعهد، 
لیاقت و شایستگی های برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن 
اسالمی است را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان 

مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر غالمرضا احمدزاده در سمت مدیریت 
تربیت بدنی و فوق برنامه  دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر و تشکر داشته و آرزوی 

توفیقات الهی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره:

 جلسه دفاع از نظریه 
»باستان شناسی، توسعه 
پارادایم میراث فرهنگی و 

دینی« برگزار شد

از  حمایت  دستگاهی  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه محقق 
اردبیلی از برگزاری جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی 
»باستان شناسی، توسعه پارادایم میراث فرهنگی و دینی« 

در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی خالق 
خواه با اعالم این خبر افزود: این کرسی در سطح علمی 
ترویجی توسط دکتر بهروز افخمی عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی ارائه شد و دکتر کریم حاجی زاده 

و دکتر رسول عباسی هم ناقدان این کرسی بودند.

بازدید نماینده وزیر 
در کمسیون دائمی هیات 
امنای دانشگاه، معاون 

استاندار و رئیس دانشگاه از 
برگزاری کنکور

کمسیون  در  وزیر  نماینده  فرهودی  جواد  دکتر 
امنای دانشگاه محقق اردبیلی، مهندس  دائمی هیات 
بهروز ندایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اردبیل، دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
و شهریار شیری آراسته مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی 
کنکور  آزمون  برگزاری  روند  از  اردبیل  استانداری 

سراسری در دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کردند.


