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امام خمینی )ره(:
باید دانشگاه ها خودکفا بشوند

 که احتیاج به دانش غرب
 نداشته باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

 ارتقای ۶ رتبه ای 
دانشگاه محقق اردبیلی 
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وبومتریکس دانشگاه های 
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دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی:
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برگزار شد
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 رشد ۱۵۰ درصدی همکاری های علمی 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی در شرایط 

ایزوله و تحریم شدید بین المللی

دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
محقق اردبیلی گفت: کاهش مصرف 
ایرانی دو محور  و استفاده از کاالی 
دانشگاه  این  در  مقاومتی  اقتصاد 

هستند.
با  قربانی در گفتگو  اردوان  دکتر 
روابط عمومی با اشاره به این مطلب 
افزود: اقتصاد مقاومتی »با هدف تأمین 
رشد پویا و بهبود شاخص  های مقاومت 
سند  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی 
سیاست های  بیست  ساله،  چشم انداز 
رویکردی  با  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
پذیر، فرصت ساز،  انعطاف  جهادی، 
مولد، درون  زا، پیشرو و برون گرا ابالغ 
شده است.«؛ تالش ما بر این است که 

در این راستا حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه تالش می شود 
تمامی خریدهای دانشگاه از تولیدات 
داخلی باشند، تصریح کرد: در راستای 
اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش مصرف 
در  مصرفی  اقالم  به خصوص  اقالم 
دستور کار قرار گرفته است، به همین 
دلیل با تقویت خدمات الکترونیکی، 
هزینه های زاید تا حدودی حذف شده 

است.
اجرای  اینکه  به  اشاره  با  قربانی 
طرح هوشمندسازی موتورخانه های 
دانشگاه جهت بهینه سازی و کاهش 
مصرف سوخت در این دانشگاه برنامه 
ریزی شده است، ادامه داد: اجرای طرح 
جمع  آوری و بازیافت کاغذ، تعویض 

المپ های پر مصرف با المپ های کم 
مصرف، تعویض پنجره های قدیمی 
جداره  دو  های  پنجره  با  فرسوده  و 
و  انرژی  مصرف  کاهش  راستای  در 
رعایت الگوی مصرف، استفاده مناسب 
از امکانات موجود در دانشگاه و راه 
اندازی برخی از دستگاه های مستهلک 
برای کاهش هزینه و اجرای تحقیقات 
مختلف در زمینه خودکفایی در تولید از 
جمله برنامه های دانشگاه برای کاهش 

هزینه ها است.
دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
محقق اردبیلی با بیان اینکه این دانشگاه 
علیرغم داشتن ماموریت های علمی 
هم  درآمدزایی  زمینه  در  آموزشی  و 
فعالیت هایی دارد، اظهار کرد: اقدام 
در جهت فعال سازی کارخانه لبنیات، 

راه اندازی مرکز سالمت و تندرستی و 
اجاره  جامعه،  به  مرتبط  خدمات  ارائه 
دادن خوابگاه ها و سالن های کنفرانس 
و ورزشی، انعقاد ۲۸ مورد قرارداد طرح 
پژوهشی بین سازمانی با اعتبار بیش از  
۱۴.۶ میلیارد ریال، برنامه ریزی جهت 
گوشتی  مرغ  پرورش  مستمر  فعالیت 
با حداکثر ظرفیت، اقدام به راه اندازی 
زنبورستان برای تولید عسل و گسترش 
و  استان  در  عسل  زنبور  پرورش  علم 
و  مستمر  فعالیت  جهت  ریزی  برنامه 
حداکثر  با  گوسفند  پرواربندی  پایدار 
ظرفیت از اقدامات این دانشگاه در زمینه 

درآمدزایی و ایجاد اشتغال است.
قربانی ادامه داد: برگزاری کارگاه   هایی 
و  تکنولوژی ها  کردن  بومی  حوزه  در 
مرتبط  کارگاه های  برگزاری  و  بازدید 

برای تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان 
سازی، حذف فرآیندها و مکاتبه های 
به  دانشجویان  از  استفاده  غیرضروری، 
کاهش  دانشجویی جهت  کار  صورت 
اقتصادی  کارگروه  تشکیل  هزینه ها، 
درآمدهای  افزایش  هدف  با  دانشگاه 
گلخانه  احداث  دانشگاه،  اختصاصی 
دانشگاه جهت تامین گل  های مورد نیاز 
درآمد  منابع  ایجاد  و  دانشگاه  محوطه 
این محل و تصویب  از  دانشگاه  برای 
برق  درصد   ۲۰ حداقل  تامین  طرح 
انرژی  های  از طریق  دانشگاه  مصرفی 
تجدیدپذیر از دیگر تالش های دانشگاه 
اقتصاد  راستای  در  اردبیلی  محقق 

مقاومتی است.
به گفته قربانی، حذف چاپ کاغذی 
جایگزین  و  دانشجویی  نامه های  پایان 
و  ترغیب  الکترونیکی،  انتشار  کردن 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  تشویق 
و  کشور  داخل  مطالعاتی  فرصت  به 
ترغیب  صنعتی،  مطالعاتی  فرصت  های 
اعضای هیات علمی دانشگاه به فرصت 
و  تقاضا  با  کشور  از  خارج  مطالعاتی 
خارج  پژوهشی  علمی  مراکز  حمایت 
از کشور، فعال سازی کارگروه آموزش، 
پژوهش، نوآوری و فناوری استان اردبیل 
به عنوان دبیرخانه در راستای تخصیص 
یک درصد اعتبارات هزینه ای سازمان  ها 
و  کاربردی  های  پژوهش   حوزه  در 
تحقق  و  تولید  رونق  و  محور  تقاضا 
اقتصاد مقاومتی، ارایه درس دو واحدی 
مبانی کارآفرینی به صورت اختیاری از 
سال ۹۲ در دانشگاه برای آشنایی بیشتر 
دانشجویان با روش های کسب و کار و 
مفاهیم کارآفرینی و تاسیس دفتر مشاوره 
کارآفرینی هم به منظور اهداف ابالغی 

اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

 کاهش مصرف و استفاده از کاالی ایرانی دو محور اقتصاد مقاومتی 
در دانشگاه محقق اردبیلی

اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها در آموزش عالی؛

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر اردبیل مطرح کرد:

تجلیل از رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در دهمین 

اجالس ملی شبکه 
سازمان های غیردولتی محیط 
زیست و منابع طبیعی کشور

در دهمین اجالس ملی شبکه سازمان های غیردولتی 
محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اهدای تندیسی از 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل 

حمایت از برنامه های زیست محیطی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دهمین اجالس 
ملی شبکه سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد ماه به میزبانی 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
یادآور می شود در اجالس با حضور دکتر عیسی 
کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست کشور، دکتر مسعود پزشکیان نائب رئیس 
مجلس شورای اسالمی، مهندس خلیل آقایی معاون 
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور و معاونان او، آیت اهلل سید حسن 
عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، 
مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل، دکتر محمد فیضی 
و مهندس صدیف بدری نمایندگان نیر، نمین، سرعین و 
اردبیل در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران 
اجرایی استان اردبیل و با حضور نمایندگان سازمان های 
مردم سازمان های غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی 

کشور برگزار شد.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد:

 ارتقای ۶ رتبه ای 
دانشگاه محقق اردبیلی 

در رتبه بندی وبومتریکس 
دانشگاه های کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از ارتقای ۶ رتبه ای دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه 

بندی وبومتریکس دانشگاه های کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اعالم این خبر، گفت: در آخرین رتبه 
بندی منتشر شده وبومتریکس برای دانشگاه های دنیا 
)جوالی ۲۰۱۹( دانشگاه محقق اردبیلی با ۱۴۰ رتبه 
ارتقا در دنیا، ۶۷ رتبه ارتقا در آسیا و ۶ رتبه ارتقا در 
ایران، در جایگاه ۲۶۱۲ دنیا، ۷۵۶ آسیا و ۵۲ ایران قرار 

گرفت.
وی افزود: در این نظام رتبه بندی از چهار معیار 
شامل تعداد صفحات نمایه شده وب سایت دانشگاه 
در گوگل، تعداد بک لینک ها به وب سایت دانشگاه، 
دانشگاه  شده  نمایه  مقاالت  به  استنادات  مجموع 
در گوگل اسکالر و تعداد مقاالت دانشگاه در بین 
۱۰ درصد مقاالت پراستناد سایماگو برای ارزیابی 
دانشگاه ها استفاده می شود که بر اساس آمار منتشر 
شده توسط وبومتریکس، در بخش تعداد صفحات 
نمایه شده وب سایت دانشگاه  ۴۱۳ رتبه ارتقا در 
دنیا، در بخش تعداد استنادات در گوگل اسکالر ۱۴۷ 
رتبه ارتقا و در بخش تعداد مقاالت برتر ۶۴۴ رتبه در 
دنیا نسبت به رتبه بندی قبلی  )ژانویه ۲۰۱۹( مشاهده 

می شود.
بضاعت پور ادامه داد: در این رتبه بندی دانشگاه 
تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی 
شریف به ترتیب رتبه های اول تا سوم کشور را 
کسب نمودند. دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و 
موسسه فناوری ماساچوست )MIT( نیز به ترتیب در 

جایگاه های اول تا سوم دنیا قرار گرفتند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
تصریح کرد: در راستای بهبود رتبه دانشگاه در حوزه 
وبومتریکس از سال گذشته برنامه های مختلفی در 
این معاونت تدوین گردید که با اجرای آنها به مرور 
شاهد تاثیرات مثبت آنها هستیم. راه اندازی سامانه های 
مختلفی همچون پورتال پروفایل دانشجویان دکتری 
تجهیز  دانشگاه،  علمی  اطالعات  مخزن  سامانه  و 
سرورهای  به  دانشگاه  اطالعات  فناوری  مرکز 
و  آنالین  گیری  پشتیبان  سامانه  اندازی  راه  سریع، 
نیز الزام دانشکده  ها به قرار دادن اطالعات کافی در 
زیرپورتال هایشان و انجام بهینه سازی های الزم در 
جهت افزایش سرعت لود صفحات زیرپورتال ها و 
نیز برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد برای اعضای 
محترم هیات علمی و دانشجویان  از جمله فعالیت های 

انجام شده در یک سال اخیر بوده است.
وی اضافه کرد: در این بازه زمانی تعداد صفحات 
نمایه شده دانشگاه در گوگل ۸۵ درصد افزایش یافته 
و تعداد مقاالت و پایان نامه های نمایه شده در گوگل 

اسکالر نیز افزایشی ۸ برابری را نشان می دهد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر اردبیل مطرح کرد:

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
رشد ۱۵۰ درصدی همکاری های علمی 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی در 
شرایط ایزوله و تحریم شدید بین المللی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه شهر اردبیل که 
برگزاری  با چهلمین سالروز  همزمان 
نماز جمعه در اردبیل و چهارم مرداد 
روز استان اردبیل انجام شد، در تشریح 
اقدامات و دستاوردهای دانشگاه محقق 
اردبیلی، گفت: این دانشگاه دارای ۳۸۵ 
نفر عضو هیات علمی می باشد که با 
استخدام های جدید این تعداد در مهرماه 
افزایش  نفر  به حدود ۴۰۰  سالجاری 
خواهد یافت. تعداد دانشجویان شاغل به 
تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
حدود ۱۱ هزار نفر می باشد که در ۲۳۸ 
کارشناسی،  کاردانی،  مقاطع  در  رشته 
کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می 

کنند.
وی با اشاره به پروژه های عمرانی 
علیرغم  افزود:  دانشگاه،  در  فعال 
تحریم های ظالمانه پروژه های عمرانی 
متعدد از جمله فاز سوم دانشکده فنی 
و مهندسی با زیربنای ۴۸۰۰ مترمربع، 
زیربنای ۴۲۰۰  با  دانشجویی  خوابگاه 
مترمربع و استخر آموزشی و فرهنگی با 
زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع در دانشگاه آغاز 

شده است.
حاضر  حال  در  گفت:  حبیبی 
سوم  و  دوم  فاز  عمرانی  های  پروژه 
دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان های 
جدید دانشکده های علوم اجتماعی و 
کشاورزی و منابع طبیعی، آزمایشگاه 
خوابگاه  مرکزی،  کتابخانه  لرزه،  میز 
دانشجویی و تعمیرات اساسی خوابگاه 
دو  شماره  ساختمان  و  ویالیی  های 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی به 
سرعت در حال اجرا هستند و پیش 
پروژه  سالجاری  طی  شود  می  بینی 
 ۶ زیربنای  با  مرکزی  کتابخانه  های 
هزار مترمربع، فاز دوم دانشکده فنی و 

کمیته  دبیرخانه  مسئول 
کرسی های  از  حمایت  دستگاهی 
مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه 
دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری 
نظریه  کرسی  از  دفاع  جلسه  دو 

پردازی در این دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
با  دانشگاه، دکتر علی خالق خواه 
اعالم این خبر افزود: یکی از این 
کرسی ها با عنوان »ترسیم تضمین 
راستای  در  معلم  تربیت  کیفیت 
پیشرفت اسالمی-ایرانی با استقرار 
نظام فرهنگ کیفیت« توسط دکتر 

مهندسی با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع و 
دانشکده علوم اجتماعی با زیربنای ۵ 

هزار مترمربع به بهره برداری برسد.
پروژه های گلخانه  داد:  ادامه  وی 
آموزشی و تحقیقاتی، ساختمان دانشکده 
فناوری های نوین نمین، یادمان شهدای 
گمنام و ساختمان رصدخانه دانشگاه نیز 

طی سالجاری آغاز خواهد شد.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
تولیدات  درصدی  و ۴۰  رشد ۵۵  از 
بر  یکسال گذشته  در  دانشگاه  علمی 
استنادی  پایگاه های  مبنای گزارشات 
   Web of Science و   Scopus
خبر داد و گفت:  ارتقای هشت پله ای 
رتبه دانشگاه در رتبه بندی سالیانه پایگاه 

 ،)ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی 
درخشش مجدد دو نفر از اعضای هیات 
درصد  یک  زمره  در  دانشگاه  علمی 
دانشمندان برتر دنیا،  رشد ۶۰ درصدی 
در قسمت مرجعیت علمی دنیا از طریق 
انتشار مقاالت داغ، پر استناد و با ضریب 
باال،  رشد ۱۵۰ درصدی  بسیار  تاثیر 
در  المللی  بین  علمی  های  همکاری 
بین  شدید  تحریم  و  ایزوله  شرایط 
المللی، برگزاری ۱۰ کنفرانس ملی و بین 
المللی در جهت ایجاد جنب و جوش 
علمی و ارتباطات علمی بین دانشجویان 
و اساتید دانشگاه با دانشگاه های داخل 
و خارج کشور، انجام ۲۹ مورد قرارداد 
با اعتبار  طرح پژوهشی بین سازمانی 
بیش از  ۱۴ میلیارد ریال در خصوص 
حل مشکالت صنایع در سطح ملی و 
استانی، انعقاد بیش از  ۱۲ عنوان تفاهم 

دکتر  و  بابالن  زاهد  عادل  دکتر 
که  شد  ارائه  سیدکالن  سیدمحمد 
و  قمری  حسین  دکتر  آن  ناقدان 

دکتر علی خالق خواه بودند.
دیگر  کرسی  افزود:  وی 
بین  نسبت  »بررسی  عنوان  با 
قرآن  با  تحول)تغییر(  نظریه 
و  اجتماعی  ابعاد  بر  تاکید  با 
سیاسی آن« توسط دکتر مرتضی 
حجت  توسط  و  ارائه  ابراهیمی 
احمد  دکتر  والمسلمین  االسالم 
عباسی  رسول  دکتر  و  شجاعی 

شد. نقادی 

نامه همکاری های علمی و آموزشی 
واحدهای  و  اجرایی  های  دستگاه  با 
تولیدی و صنعتی در راستای همکاری 
دانشگاه با صنعت و جامعه و کسب رتبه 
برتر کشوری موزه تاریخ علوم دانشگاه 
و ثبت آن در کمیته بین المللی موزه های 
دانشگاهی جهان از مهمترین اقدامات و 
دستاوردهای پژوهشی دانشگاه محقق 

اردبیلی در ۱۵ ماه گذشته می باشد.
حبیبی به اهتمام و اقدام موثر دانشگاه 
محقق اردبیلی برای پذیرش دانشجوی 
اردبیل،  در  رشته  در ۱۹  کنکور  بدون 
تمام  از  مغان   و  شهر  مشگین  نمین، 
گروه های آزمایشی در راستای سیاست   
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر 

کاهش دغدغه ها از بابت کنکور خبر داد 
و تصریح کرد: حمایت از دانشجویان با 
استعداد در قالب اعطای بورسیه تحصیلی 
۲، ۳ و ۵ میلیون ریالی برای دانشجویان 
دکتری، ارشد و کارشناسی خوشه ۱، 
اعطای جوایز تحصیلی، امکانات رفاهی، 
فرهنگی و ورزشی، ثبتنام و پذیرش بدون 
کنکور در مقاطع باالتر صورت می گیرد.

وی از تسهیل فرصت های مطالعاتی 
و  داد  خبر  دکتری  دانشجویان  برای 
گفت: در سال گذشته ۱۰ نفر به فرصت 
مطالعاتی خارجی اعزام شده  اند و  ۲۴ 
نفر نیز از فرصت مطالعاتی داخلی استفاده 

کرده  اند.
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
وجود ۸۲ تشکل دانشجویی شامل ۵۵ 
انجمن علمی، ۵ تشکل اسالمی و ۲۲ 
دانشگاه  در  هنری  و  فرهنگی  کانون 

اشاره کرد و گفت: ۶۹ نشریه دانشجویی 
در دانشگاه منتشر می شود و دو نفر از 
دانشجویان ما نیز در اتحادیه انجمن های 

علمی کشوری عضو هستند.
عنوان   ۲۷ کسب  از  همچنین  وی 
افتخار در حوزه های انجمن های علمی، 
نشریات و قرآن و عترت و کسب رتبه 
زمینه  ممتاز کشوری در سال ۱۳۹۷ در 

فعالیت های قرآنی خبر داد.
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
اردبیلی گفت: در سال ۱۳۹۷ یک نفر از 
از  نفر  مقطع دکتری و یک  دانشجویان 
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه به 
صورت همزمان برای اولین بار به عنوان 
و  بیست  در  کشوری  نمونه  دانشجوی 
هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری 

انتخاب شدند.
دانشجویان  تمامی  اسکان  از  وی 
و  هزار  دو  تعداد  به  خوابگاه  متقاضی 
با  دانشجویی  در خوابگاه های  نفر   ۶۰۰
زیربنای ۲۷ هزار مترمربع خبر داد و گفت: 
و  خودگردان  خوابگاه های  جمع آوری 
انتقال دانشجویان به خوابگاه های داخل 
از طریق تبدیل ساختمان های  دانشگاه 
ویالیی، آپارتمان ها و مهمانسرای دانشگاه 
به خوابگاه و صرفه  جویی ۵ میلیارد ریالی 

در طول سال انجام شده است.
تعمیرات  انجام  به  همچنین  حبیبی 
دانشجویی  خوابگاه های  در  اساسی 
دانشگاه با اعتبار بالغ بر ۷.۵ میلیارد ریال، 
شروع عملیات احداث بزرگترین خوابگاه 
نفر،  ظرفیت ۳۲۰  با  پسران  دانشجویی 
پرداخت وام  های دانشجویی به تعداد بیش 
۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو به مبلغ بیش از ۴۰ 
میلیارد ریال، پرداخت وام قرض الحسنه 
به ۷۰۰ نفر از دانشجویان بی بضاعت به 
صورت بالعوض و باعوض با بیش از 

۷۰۰ میلیون ریال اشاره کرد.
گفتنی است در ادامه رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی با حضور در دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از 
ایشان برای بازدید از بخش های مختلف 
دانشگاه و پروژه های عمرانی دعوت به 

عمل آورد.

 رشد ۱۵۰ درصدی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی 
در شرایط ایزوله و تحریم شدید بین المللی

جلسه دفاع از دو کرسی نظریه پردازی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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همایش »آینده ای روشن با انتخاب 
آگاهانه« ویژه داوطلبان کنکور سراسری 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه محقق اردبیلی در این همایش با 
بیان اینکه این دانشگاه گام ها بزرگی در 
حوزه های علمی و پژوهشی برداشته 
محقق  دانشگاه  کرد:  تصریح  است، 
علمی  هیات  نفر  اردبیلی حدود ۳۸۵ 

دارد.
دکتر ترحم مصری با اشاره به اینکه 
دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه 
درصد  یک  زمره  در  اردبیلی  محقق 
دانشمندان برتر جهان قرار داشته و دو 
نفر دیگر هم در آستانه قرار گرفتن در 
زمره این دانشمندان هستند، اضافه کرد: 
دانشگاه محقق  دانشجویان  اکنون  هم 

اردبیلی در ۷۲ رشته مقطع کارشناسی، 
۹۷ رشته مقطع کارشناسی ارشد و ۶۱ 
تحصیل  مشغول  دکتری  مقطع  رشته 

هستند.
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

مطالعاتی  فرصت  به  نفر   ۱۰ گذشته 
خارجی اعزام شده  اند و  ۲۴ نفر نیز 
از فرصت مطالعاتی داخلی استفاده کرده 
 اند، تصریح کرد: تمامی هزینه های این 
دانشجویان را وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری پرداخت کرده است.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به سیاست ها و برنامه های این دانشگاه 
برای حمایت از دانشجویان استعدادهای 
از  نفر   ۱۲ امسال  داد:  ادامه  درخشان 
ماهانه  حقوق  دانشگاه  دانشجویان 
برای  مبلغ  این  که  کنند  می  دریافت 
دانشجویان دکتری ۵ میلیون ریال، برای 
دانشجویان کارشناسی ارشد ۳ میلیون 
ریال و برای دانشجویان کارشناسی ۲ 

میلیون ریال بود.
الزم به ذکر است که در این همایش 
روسای دانشکده های دانشگاه محقق 
اردبیلی به معرفی دانشکده ها و رشته 
های موجود پرداخته و روش انتخاب 
همایش  در  داوطلبان حاضر  به  رشته 

تبیین شد.

اولین کنفرانس بین المللی 
اپتوالکترونیک، اپتیک 

کاربردی و میکروالکترونیک 
در دانشکده فناوری های 

نوین نمین برگزار شد

اپتوالکترونیک،  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک در دانشکده 
فناوری های نوین نمین دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
معاون  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
المللی  بین  کنفرانس  اولین  افتتاحیه  مراسم  در 
اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک 
گفت:  نمین  نوین  های  فناوری  دانشکده  در 
برنامه های  برگزاری کنفرانس های علمی جزو 

اولویت دار این دانشگاه است.
اعضای  افزود:  پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
هیات علمی این دانشگاه در رشته های مختلف 
پژوهشی  و  علمی  همکاری  نوع  هر  آماده 

بین المللی با اساتید کشورهای مختلف هستند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  دارد،  دانشجو  نفر  هزار  حدود ۱۱ 
این دانشجویان در ۲۳۸ رشته در مقاطع کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می 

کنند.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  پور  بضاعت 
سایت  در  دانشکده   ۵ شامل  اردبیلی  محقق 
نمین،  های  شهرستان  در  دانشکده   ۳ و  اصلی 
رشد  افزود:  است،  شهر  مشگین  و  آباد  پارس 
در  دانشگاه  علمی  تولیدات  درصدی   ۴۰ و   ۵۵
های  پایگاه  گزارشات  مبنای  بر  گذشته  یکسال 
و   Web of Science و   Scopus استنادی 
ارتقای هشت پله ای رتبه دانشگاه در رتبه بندی 
 )ISC( سالیانه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
نشان از همت، اراده و تالش علمی و پژوهشی 

کارکنان این دانشگاه است.
دکتر یاشار عزیزیان رئیس دانشکده فناوری 
کنفرانس  به  مقاله   ۱۲۰ گفت:  نمین  نوین  های 
و  کاربردی  اپتیک  اپتوالکترونیک،  المللی  بین 
میکروالکترونیک ارسال شده بود که از این تعداد 

۸۷ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: OAM۲۰۱۹یک بستر میان  رشته 
و  جدید  های  پیشرفت   ارائه  برای  برجسته   ای 
اپتیک  اپتوالکترونیک،  زمینه  در  تحقیقات  نتایج 

کاربردی و میکروالکترونیک است.
ارائه   کنفرانس  از  هدف  داد:  ادامه  عزیزیان 
و  اپتیک  زمینه  ی  در  تحقیقات  نتایج  آخرین 
الکترونیک با توجه به نیازهای عملی و استفاده 
آینده  نگر از روش  های علمی برای ارتقا همکاری 
دنیا  در  دانشمندان  و  محققان  دانشگاهیان،  بین 

است.

برگزاری همایش »آینده ای روشن با انتخاب آگاهانه« ویژه داوطلبان کنکور 
سراسری در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزش و مشارکت مردمی 
به  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
و  خرد  ظرفیت  از  استفاده  ضرورت 
امر  در  ها  دانشگاه  آکادمیک  گفتمان 

محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسکندر امیدی نیا در نشست با 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی یکی از 
رسالت های مهم دانشگاه ها را شکل 
دهی مشارکت های اجتماعی عنوان کرد 
و گفت: حضور دانشجویان در دانشگاه 
ها فرصت بسیار خوبی است تا بتوانند 
در مباحث اجتماعی که رنگ و بوی 
داشته  مشارکت  دارند،  زیستی  محیط 

باشند.
وی محیط زیست را یک موضوع 
بسیار تخصصی دانست و افزود: باید 
شعار از مردم، با مردم و برای مردم را 
سرلوحه کار خود قرار داده و به محیط 
فضیلت  و  ارزش  یک  که  زیست 
اجتماعی و راز مانایی تمدن ایرانی است، 

توجه ویژه داشته باشیم.
استفاده  ضرورت  به  نیا  امیدی 
آکادمیک  گفتمان  و  خرد  ظرفیت  از 
دانشگاه ها در امر محیط زیست تاکید و 

تصریح کرد: محیط زیست یک جریان 
این جریان وحدت  و  بوده  اجتماعی 

آفرین است.
دانشگاه  رئیس  دکتر عزیز حبیبی 
محقق اردبیلی نیز ضمن معرفی اجمالی 
مدیریت  بحث  در  گفت:  دانشگاه، 
سبز در دانشگاه محقق اردبیلی، تمرکز 
همین  در  و  دارد  وجود  زیادی  بسیار 
راستا با اعتبار حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
موتورخانه های دانشگاه هوشمندسازی 

شده اند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت 
تشکل های دانشجوی و ان جی او ها 

در جهت پاک سازی محیط زیست و 
گسترش این فرهنگ در سطح دانشگاه 
و جامعه، افزود: انتظار می رود سازمان 
پایان  از  نیز  زیست  محیط  حفاظت 
دانشجویان  های  رساله  و  های  نامه 
موضوعات  در  تکمیلی  تحصیالت 

مرتبط حمایت کند.
حبیبی با اشاره به تحریم های ظالمانه 
علیه مهین اسالمی ایران طی چهل سال 
گذشته، تصریح کرد: علی رغم این چنین 
تحریم هایی، اقتدار علمی امروز کشور را 

مدیون دانشگاهیان هستیم.
مهندس محمد خداپرست مدیرکل 

حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز 
با بیان اینکه تعامل بسیار خوبی در زمینه 
بحث های آموزشی، برگزاری همایش 
ها و سمینارها با دانشگاه های استان به 
ویژه دانشگاه محقق اردبیلی داریم، گفت: 
استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه ها در 
نیز  اداره کل  کارگروه های تخصصی 

انجام شده است.
دکتر اردوان قربانی معاون اداری و 
مالی دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن 
ارائه گزارشی از فعالیت این دانشگاه در 
زمینه مدیریت سبز، گفت: تفکر زیست 
و  گرفته  شکل  دانشگاه  در  محیطی 
امیدواریم درک ضرورت توجه به محیط 

زیست در جامعه نیز شکل بگیرد.
با اشاره به برنامه ریزی های  وی 
ورودی  دانشجویان  برای  شده  انجام 
جدید در خصوص آشنایی با مدیریت 
سبز، افزود: تالش ما در دانشگاه تربیت 
دانشجوی سبز و تحویل آن به جامعه 

است.
نامه  تفاهم  ادامه  در  است  گفتنی 
همکاری علمی و پژوهشی بین سازمان 
حفاظت محیط زیست و دانشگاه محقق 

اردبیلی منعقد شد.

معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

 ضرورت استفاده از ظرفیت خرد و گفتمان آکادمیک دانشگاه ها در امر محیط زیست

دکتری  دانشجوی  اولین 
رشته  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رساله  از  تجدیدپذیر  های  انرژی 

خود دفاع کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، جواد جنت خواه دانشجوی 
دکتری رشته انرژی های تجدیدپذیر 
عنوان  با  خود  تحصیلی  رساله  از 
از  استفاده  ترمودینامیکی  »تحلیل 
از  چندگانه  تولید  بمنظور  بیودیزل 
طریق سیکل رانکین آلی« با موفقیت 

دفاع کرد.
نجفی  بهمن  دکتر  است  گفتنی 
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
دکتر  راهنما،  استاد  به عنوان  اردبیلی 
علمی  هیات  عضو  غائبی  هادی 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان استاد 
از دانشگاه  مشاور، دکتر رضا عبدی 
تبریز به عنوان داور خارجی و دکتر 
راضیه  دکتر  و  شاهقلی  غالمحسین 
داخلی  داوران  به  عنوان  دربانی  پور 

این رساله بودند.

دفاع اولین دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی در رشته انرژی های تجدیدپذیر
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بازدید معاون اداره کل نظارت 
بر طرح های عمرانی وزارت 
علوم از پروژه های عمرانی 

دانشگاه محقق اردبیلی

معاون اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری از پروژه های عمرانی دانشگاه 

محقق اردبیلی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس سید شهاب 
الدین حسینی معاون اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه 
محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی این دانشگاه بازدید و در 

جریان روند فعالیت ها قرار گرفت.

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت آموزش عالی 
استان اردبیل از پارک علم و 

فناوری و مراکز رشد دانشگاه ها

در راستای ارزیابی عملکرد نهادهای توسعۀ فنّاوری، 
کارگروه تخصصی مؤسسات پژوهشی و فناوری هیأت 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اردبیل  
از پارک علم و فناوری استان اردبیل، مراکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل 

بازدید کرد.

جلسه دفاع از دو کرسی 
نظریه پردازی برگزار شد

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های 
از  اردبیلی  دانشگاه محقق  مناظره  و  نقد  پردازی،  نظریه 
برگزاری جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی توسط دو تن 

از اعضای هیات علمی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی خالق خواه 
با اعالم این خبر افزود: یکی از این کرسی ها با عنوان » 
توسعه رویکرد کارآفرینانه در مراکز آموزش عالی« توسط 
دکتر فرزاد نوبخت و نگار اشرفی ارائه شد که نقادان آن دکتر 

عباس نقی زاده و دکتر نسرین عزیزیان بودند.
 وی افزود: کرسی دیگر با عنوان » دستاوردها، کاربردها 
و خدمات در حوزه روانشناسی تربیتی و مدرسه« توسط 
دکتر علی رضایی شریف ارائه و توسط دکتر حسین تقوی و 

دکتر اسماعیل صدری نقادی شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
نسل  خودباوری  و  بسیجی  روحیه 
جمعی  کارهای  تقویت  باعث  جدید 

شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
افتتاحیه  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشجویان  ناتمام  راه  جهادی  اردوی 
به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
بیانیه  در  مقام معظم رهبری  تاکیدات 
بیانیه  این  انقالب، گفت: در  گام دوم 
مقام معظم رهبری به بحث استفاده از 
نیروهای جوان در عمران و آبادانی تاکید 

دارد.
وی با اشاره به بندهای هفت گانه 
بیانیه گام دوم انقالب، افزود: اولین بند 
این بیانیه مربوط به حوزه علم و فناوری 
است و سایر حوزه ها نیز با این حوزه 

ارتباط دارند.
های  فعالیت  اینکه  بیان  با  حبیبی 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
طرح   ۱۸۹ اجرای  از  اردبیلی  محقق 
پژوهشی بین سازمانی در دانشگاه محقق 

اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور در جلسه 
بررسی چالش ها و راهکار های توسعه 
ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
مناسب  قابلیت  های  به  اشاره  ضمن 
دانشگاه در تولید علم و اجرای پژوهش 
 های مورد نیاز جامعه و صنعت در سطح 
ملی و منطقه ای و اجرای دوره  های 
فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و 
جامعه، به سایر توانمندی  های دانشگاه 
از جمله اساتید متخصص و صاحب 
نظر، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی 

مناسب اشاره کرد.
وی همچنین به لزوم توجه بیشتر به 
تقویت و توسعه ارتباط بین دانشگاه و 
صنعت و استفاده بهینه واحدهای تولیدی 
و صنعتی از دانشگاه در حل مشکالت 

ارزشمندی با روحیه بسیجی در سطح 
است،  انجام  حال  در  کشور  و  منطقه 
تصریح کرد: این فعالیت های ارزشمند 
و اثرگذار معادالت و ساز و کارهای بین 

المللی را دچار تغییر کرده است.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه روحیه بسیجی و تالش و 

تاکید کرد.
بضاعت پور با اشاره به اجرای ۱۸۹ 
طرح پژوهشی بین سازمانی در دانشگاه، 
بسترسازی مناسب توسط سازمان صمت 
را در راستای ورود واحدهای خصوصی 
به بحث پژوهش های کاربردی و مسئله 

محور خواستار شد.
دکتر رامین صادقی رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 
نیز بر ضرورت استفاده از دانشگاه در 
حل مشکالت مبتالبه واحدهای صنعتی، 

وجود  جدید  نسل  در  که  خودباوری 
دارد باعث تقویت کارهای جمعی شده 
و روز به روز به افتخارات کشور می 
افزاید، گفت: همچنین کارهایی که در 
بر  تاکید  با  مناطق محروم  و  روستاها 
می  انجام  جهادی  و  فرهنگی  مسائل 
شود، بسیار ارزشمند است و این ها المان 

معدن و تجارت استان تأکید کرد.
های  قابلیت  به  اشاره  ضمن  وی 
بخش معدن و برخی واحدهای صنعتی 
منحصر به فرد در استان، آمادگی خود 
اجرای  در  دانشگاه  از  استفاده  برای  را 
پژوهش های مورد نیاز و همکاری در 
بازدید اساتید و دانشجویان و کارآموزی 

دانشجویان اعالم کرد.
در حال  اینکه  به  اشاره  با  صادقی 
صنعتی  واحد های  درصد   ۳۴ حاضر 
استان راکد هستند، ضرورت توجه همه 

و پله های ترقی و پیشرفت هستند.
با تالش  اظهارامیدواری کرد:  وی 
های بسیار در ارتقای توانمندی علمی 
اجتماعی  و  فرهنگی  های  مهارت  و 

دانشجویان موثر واقع شویم.
حجت االسالم والمسلمین عابدی 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه 
با  نیز  اردبیل  استان  دانشجویی  بسیج 
بیان اینکه خودسازی، فرهنگ سازی، 
در  زدایی  محرومیت  و  گری  مطالبه 
است،  تاکید  مورد  جهادی  اردوهای 
گفت: بدون فرهنگ سازی نمی توانیم 
موفق باشیم. همچنین جامعه ای موفق 
وجود  آن  در  گری  مطالبه  که  است 

داشته باشد.
گفتنی است این اردو به مدت ۱۰ 
روز با محوریت فرهنگی در روستاهای 

نیارق و سوها برگزار می شود.

جانبه به این امر و همکاری دانشگاهیان 
برای حل این مشکل را یادآور شد.

و  معاونان  ادامه،  در  است  گفتنی 
اعضای  و  سازمان صمت  کارشناسان 
و  نظرات  دانشگاه،  علمی  هیأت 
پیشنهادات خود را در راستای تقویت 
در  و  ارائه  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط 
خصوص راه اندازی بنگاه های صنعتی، 
همکاری در تهیه پیوست  های زیست 
محیطی پروژه  های صنعتی، توجه به 
صنعتی  پروژه های  و  وابسته  صنایع 
بزرگ استان، لزوم تعیین مشاور برای 
اعضای هیأت  بین  از  مدیران صنعتی 
های  خوشه  توسعه  دانشگاه،  علمی 
ارتباط دائمی و مستمر  لزوم  صنعتی، 
 R&D طرفین و راه اندازی واحدهای
در واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین 
با  صمت  تخصصی  کمیته  شد  مقرر 
سازمان  و  دانشگاه  نمایندگان  حضور 
راهکارهای  و  شده  تشکیل  صمت 
فی  های  همکاری   گسترش  عملیاتی 

مابین را بررسی و اجرایی نماید.

 روحیه بسیجی و خودباوری نسل جدید باعث تقویت کارهای جمعی شده است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی:

 اجرای ۱۸۹ طرح پژوهشی بین سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی

ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی با حضور تعدادی از اعضای هیات 
علمی دانشگاه در مشهد مقدس برگزار شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  رهبری در 
حفاظت و تبیین آرمان های انقالب اسالمی 

یکی از مهمترین وظایف اساتید است.
عبداله  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی با بیان اینکه بحث اصلی ما دانش 
افزایی و معرفت افزایی است، افزود: برای 
رسیدن به توحید، جاودانگی و حقیقت کمال 
انسانیت راهی جزء والیت اهل بیت علیهم 

السالم و والیت پذیری نیست.
وی تاکید کرد: استاد کسی است که 
خداوند متعال توفیق هدایت و تربیت انسان 
را به او داده است و هم شأن و منزلت با امام 

قرار داده است چراکه نجات یکنفر همانند آن 
است که همه انسان ها را نجات داده باشیم.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل ادامه 

داد: ستار العیوب بودن، سازش با مردم و صبر 
در سختی ها و خوشی ها هر کدام خصایص 
مهم از خداوند متعال، نبی مکرم اسالم و امام 

معصوم هستند.
حسنی ادامه داد: دل بستن به غیر از انقالب 
اسالمی و والیت فقیه امنیت دنیوی و اخروی 

ندارد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی در مشهد مقدس با حضور ۲۳ نفر 
از اساتید و همکاران این دانشگاه برگزار شد، 
تصریح کرد: اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 
خوش فکر  و  انقالبی  مومن،  جوان،  اکثراً 
محقق  دانشگاه  برای  نعمتی  این  و  هستند 

اردبیلی است.

ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه محقق اردبیلی در مشهد مقدس برگزار شد
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دکتر حبیبی در مراسم تقدیر از آزادگان دانشگاه:

 باید همیشه قدردان ایثارگران 
و خانواده های شهدا باشیم

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: باید همیشه قدردان 
ایثارگران و خانواده های شهدا باشیم زیرا آرامش امروز را 

مدیون فداکاری ها و ایثارگری های آنها هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در 
مراسم تقدیر از آزادگان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این 
مطلب افزود: سختی ها و مشقت هایی آزادگان برای دفاع 
از وطن و انقالب اسالمی در زندان های رژیم بعثی کشیده 
اند، با هیچ چیزی قابل جبران نیست و هدف ما از تجلیل 

این است که نشان دهیم به یاد ایثارگری های آنها هستیم.
وی قدردانی از ایثارگران را وظیفه ای سنگین برشمرد و 
ادامه داد: باید در راستای ارائه خدمت به این افراد و خانواده 

هایشان اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه نباید 
رسیدگی به دغدغه های ایثارگران و خانواده های شهدا به 
صورت شعاری باشد، اظهار کرد: برخورد شعاری در شان 
این افراد و خانواده هایشان نیست و باید بیش از پیش در این 

زمینه اهتمام بورزیم.
الزم به ذکر است در پایان این برنامه، از طاهر یحیوی و 
عزیز رحیمی کارکنان آزاده دانشگاه با اهدای لوح و هدایی 

تقدیر شد.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور در نشست با رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 افزایش همکاری دانشگاه پیام 
نور با دانشگاه های دولتی کشور

افزایش همکاری  از  نور کشور  پیام  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه پیام نور با دانشگاه های دولتی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدرضا 
زمانی در نشست با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
دانشگاه پیام نور دارای ۴۳۰ هزار دانشجو در سطح کشور 
است، گفت: این دانشجویان در رشته های مختلف تحصیلی 
به جز رشته های پزشکی در مقاطع مختلف کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند.
وی افزود: دانشگاه پیام نور دارای حدود چهار هزار 
عضو هیات علمی و ۱۰ هزار کارمند در سراسر کشور است.

برای  افزایی  اینکه در راستای مهارت  بیان  با  زمانی 
دانشجویان و فارغ التحصیالن به صورت پایلوت در هفت 
استان کشور کالس های آموزشی و تخصصی شغل مورد 
نظر آن استان و شهرستان را برگزار می کنیم، افزود: باید 

کمک کنیم تا بحث مهارت افزایی در کشور راه بیفتد.
افزایش  از  نور کشور همچنین  پیام  دانشگاه  رئیس 
همکاری دانشگاه پیام نور با دانشگاه های دولتی کشور در 

زمینه های مختلف خبر داد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
معرفی این دانشگاه از لحاظ تعداد دانشجو، اعضای هیات 
علمی، کارمند و فضاهای آموزشی و پژوهشی، به موفقیت 
های این دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی اشاره 
کرد و گفت: برنامه ما در دانشگاه محقق اردبیلی ارتقای رتبه 

دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی است.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی ارتباط بسیار 
خوبی با دانشگاه پیام نور اردبیل در زمینه برنامه های آموزشی 
و فرهنگی دارد، افزود: در بحث نظارت و ارزیابی و ارتقای 
کیفیت فعالیت های دانشگاهی نیز ارتباط خوبی میان دانشگاه 

پیام نور و مرکز نظارت و ارزیابی استان وجود دارد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در سالجاری برای اولین بار دو عضو هیات 
این  در  افتخاری  مدعو  خارجی  علمی 

دانشگاه جذب کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست خبری با 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  رسانه  اصحاب 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  خبرنگار  روز 
Dr. Jens Carl Streibig از دانشگاه 
استاد  اولین  عنوان  به  دانمارک  کپنهاگ 
افتخاری بین المللی و پروفسور هرتزوگ 
دیوزبرگ  دانشگاه  ریاضی  رشته  استاد 
آلمان به عنوان دومین استاد افتخاری بین 
المللی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شده 

اند.
های  پروژه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمرانی دانشگاه فعال است و پیشرفت 
از جمله  افزود:  دارند،  قبولی  قابل  های 
توان  می  دانشگاه  عمرانی  های  پروژه 
مهندسی،  و  فنی  دانشکده  سوم  فاز  به 
و  آموزشی  استخر  دانشجویی،  خوابگاه 
فرهنگی، پروژه های عمرانی فاز دوم و 

ارتباطات  فناوری اطالعات و  مدیر 
دانشگاه محقق اردبیلی از جهش ۱۹۳۰ پله 
ای مخزن علمی دانشگاه محقق اردبیلی در 

رتبه بندی وبومتریکس خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر شهرام جمالی با اعالم این خبر، گفت: 
در آخرین رتبه بندی مخزن های اطالعاتی 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دنیا که 
 ۲۰۱۹ جوالی  در  وبومتریکس  توسط 
منتشر گردید، مخزن علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی با یک جهش ۱۹۳۰ پله ای، از رتبه 
۲۴۰۵ دنیا به رتبه ۴۷۵  و از رتبه نهم  به 
رتبه اول مخازن علمی دانشگاهی کشور 

ارتقا یافت.
وی افزود: در رتبه بندی مذکور که بر 
اساس داده های مستخرج از گوگل اسکالر 
انجام می شود، معیارهایی همچون میزان 
مقاالت علمی و پایان نامه های نمایه شده 
در گوگل اسکالر، دسترسی آزاد و رایگان 
به آنها در فضای وب و همچنین دارا بودن 
استانداردهای دسترسی آزاد به اطالعات 
علمی توسط مخزن علمی مورد سنجش 

قرار می گیرد.
رده  این  در  کرد:  تصریح  جمالی 
فیزیک  اختر  های  داده  مخزن  بندی، 
ناسا، مخزن گزارشات فنی ناسا، مخزن 
ریودوگرانده  فدرال  دانشگاه  دیجیتال 

سوم دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان 
های جدید دانشکده های علوم اجتماعی 
و کشاورزی و منابع طبیعی، آزمایشگاه میز 
لرزه، کتابخانه مرکزی، خوابگاه دانشجویی 
و تعمیرات اساسی خوابگاه های ویالیی و 
ساختمان شماره دو دانشکده کشاورزی و 

منابع طبیعی اشاره کرد.

پژوهشی  اطالعات  مخزن  برزیل، 
اسناد  سرویس  ژاپن،  کیوتوی  دانشگاه 
پژوهش های هسته ای  دیجیتال سازمان 
علمی  مخزن  و   )CERN( اروپا 
مجموعه ۱۰ دانشگاه کالیفرنیا رتبه های 

برتر را کسب نمودند.
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیر 
کرد:  اردبیلی خاطرنشان  محقق  دانشگاه 
روی  سامانه  این  سال ۱۳۹۷  مهرماه  در 
سرورهای مرکز فناوری اطالعات دانشگاه 
به صورت مجازی سازی شده در بستر 
طی  در  و  گردید  اندازی  راه   Eprints

حبیبی با اشاره به اینکه پروژه های 
گلخانه آموزشی و تحقیقاتی، ساختمان 
دانشکده فناوری های نوین نمین، یادمان 
رصدخانه  ساختمان  و  گمنام  شهدای 
شد،  خواهد  آغاز  امسال  هم  دانشگاه 
اظهار کرد: پیش بینی می شود پروژه های 
کتابخانه مرکزی، فاز دوم دانشکده فنی و 

پایان  نسخه  هزار  از ۸  بیش  مدت،  این 
نامه، طرح پژوهشی و مقاله تولید شده در 
دانشگاه محقق اردبیلی در آن ثبت گردید. 
پس از انجام تست های آنالین مرتبط با 
رعایت پروتکل دسترسی آزاد به منابع علمی 
توسط OAI و اخذ استانداردهای الزم و نیز 
مکاتبه مستمر با موسسه وبومتریکس برای 
بهینه نمودن ساختار مخزن، کلیه این پایان 
نامه ها و مقاالت در  گوگل اسکالر شناسایی 

و نمایه گردید.
ماهه   ۹ در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اخیر بیش از ۵۰۰ هزار مراجعه و بیش 

مهندسی و دانشکده علوم اجتماعی به بهره 
برداری برسد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به ارتقای هشت پله ای رتبه دانشگاه در 
استنادی علوم  پایگاه  بندی سالیانه  رتبه 
و  رشد ۵۵  افزود:   )ISC( اسالم  جهان 
۴۰ درصدی تولیدات علمی دانشگاه در 
یکسال گذشته بر مبنای گزارشات پایگاه 
 Web of و   Scopus استنادی  های 
Science نشان از تالش های علمی و 

پژوهشی در این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
های  همکاری  درصدی   ۱۵۰ رشد  به 
علمی بین المللی این دانشگاه تصریح کرد: 
در قالب اعطای بورسیه تحصیلی ۲، ۳ و 
۵ میلیون ریالی برای دانشجویان دکتری، 
ارشد و کارشناسی خوشه ۱، اعطای جوایز 
و  فرهنگی  رفاهی،  امکانات  تحصیلی، 
ورزشی، ثبت نام و پذیرش بدون کنکور 
در مقاطع باالتر از جمله بسته حمایتی 
استعدادهای  دانشجویان  از  دانشگاه  این 

درخشان است.

از ۴۰ هزار بار دانلود محتوا از این مخزن 
صورت پذیرفته است، افزود: نظر به اینکه 
کلیه مقاالت و پایان نامه های ثبت شده 
در مخزن اطالعات علمی دانشگاه توسط 
گوگل اسکالر نمایه می شود، امکان استناد 
به آنها و افزایش تعداد استنادات به پژوهش 
های اعضای هیات علمی دانشگاه فراهم 

خواهد شد.
توجه  با  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
اینکه تمامی مقاالت کنفرانس های  به 
محقق  دانشگاه  توسط  شده  برگزار 
اردبیلی در مخزن علمی ثبت می شود، 
نمایه شدن این مقاالت در گوگل اسکالر 
که  است  مولفانی  برای  بزرگ  مزیتی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  های  کنفرانس 
را برای انتشار مقاالت خویش انتخاب 

می کنند.
جمالی گفت: با تصمیم گیری های 
برای  دانشگاه،  توسط  گرفته  صورت 
کنفرانس های آتی کتابچه خالصه مقاالت 
به صورت کاغذی و یا لوح فشرده منتشر 
نخواهد شد و به جای آن تمامی مقاالت 
در مخزن علمی دانشگاه بارگذاری خواهد 
شد که این امر عالوه بر اینکه دسترسی به 
مقاالت را تسهیل خواهد کرد، گامی موثر 
در راستای مدیریت سبز دانشگاه خواهد 

بود.
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