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تصویب تاسیس ۲ پژوهشکده، ۲ مرکز تحقیقاتی
 و ۱۱ هسته پژوهشی جدید در هیات امنای دانشگاه

نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اردبیل گفت: اساتید باید نقش 
خوبی در احیای فرهنگ شایسته ملی 

و دینی ما داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
آیت اهلل سید حسن عاملی در »نشست 
محیط  الزامات  و  ای  حرفه  اخالق 
اردبیلی  دانشگاه محقق  آموزشی« در 
افزود: گاهی یک  این مطلب  بیان  با 
و  پدر  از  بیشتر  بسیار  اساتید  تذکر 
این  از  باید  و  است  تاثیرگذار  مادر 
فرهنگ  احیای  برای  تاثیرگذاری 

شایسته خود استفاده کنیم.
وی افزود: اساتید باید از رسانه ها، 
تلویزیون و سایر عناصر تاثیرگذار برای 
احیای فرهنگ ملی و دینی ما استفاده 

کنند.
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
استان اردبیل اظهار کرد: خداوند متعال 
در قرآن کریم برای چند طایفه مقاماتی 
داده است که یکی از آنها معلمین و 

علما هستند.
عاملی با اشاره به اینکه برخی از 
مهلک  ما  کشور  برای  ناهنجاری ها 
است، تصریح کرد: ما به آینده بزرگی 
نگاه می کنیم و باید در زمینه فرهنگی 

بیش از پیش فعالیت کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اردبیل اضافه کرد: در روزگار 
امروز مدنیت نقش بزرگی دارد بنابراین 

ما به انقالب فرهنگی نیاز داریم.
عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
شرایط  با  ما  داد:  ادامه  اردبیل  استان 

باید  و  داریم  زیادی  فاصله  آرمانی 
برای  را  جمعی  احساسات  بتوانیم 
رسیدن به این آرمان ها احیا و به کار 

بگیریم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محیط  گفت:  هم  اردبیلی  محقق 
جهت  به  علمی  و  دانشگاهی  های 
تاثیرگذاری در جامعه فرصت برای هر 
کشور محسوب می شود که باید از آن 

برای راهبری جامعه استفاده کند.
های  حوزه  اینکه  بیان  با  وی 
تاثیر  دانشگاه  اثرگذاری  از  هم  دیگر 
می پذیرند، ادامه داد: به خاطر همین 
تاثیرگذاری است که دشمنان نظام و 

انقالب اسالمی در طول 4 دهه گذشته 
برای شیطنت در دانشگاه ها برنامه هایی 
را تدارک دیده بودند که به جهت پایبندی 
مردم به نظام و انقالب اسالمی هیچکدام 
به  ضربه  برای  را  خود  های  برنامه  از 

انقالب اسالمی نتوانستند پیاده کنند.
عالی  آموزش  اینکه  بیان  با  حبیبی 
پشتوانه نظام و انقالب اسالمی محسوب 
می شود، اظهار کرد: محیط های علمی 
اقتدار و خودباوری را به الیه های جامعه 

تزریق می کند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس 

دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان اردبیل هم گفت: اتاق 
فکر عفاف و حجاب برای ارتقای سطح 
عفاف و حجاب در بین دانشگاهیان استان 

را ایجاد کرده ایم.
وی ادامه داد: طرح توسعه و صیانت 
از عفاف و حجاب را تدوین کرده ایم و 
تالش می کنیم در این راستا با استفاده 
محکمی  گام های  اساتید  ظرفیت  از 

برداریم.
حسنی اظهار کرد: همه ما باید در قبال 
مسئولیت  احساس  دانشجویان  پوشش 
کنیم چرا که جامعه انتظار دارد دانشگاه ها 

در این مورد تاثیرگذار باشند.

اساتید باید نقش خوبی در احیای فرهنگ شایسته ملی و دینی داشته باشند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

استاندار اردبیل تاکید کرد:

ضرورت افزایش و تقویت مراکز 
مشاوره در استان اردبیل

استاندار اردبیل به ضرورت افزایش و تقویت مراکز 
مشاوره در استان اردبیل متناسب با نیاز تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس اکبر بهنام 
جو در نشست هم اندیشی فرهنگی و اجتماعی با موضوع 
پیشگیری از طالق در دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت 
افزایش و تقویت مراکز مشاوره در استان اردبیل متناسب 

با نیاز تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در این نشست ها باید از همه افراد 
موثر دعوت کنیم و دست به دست هم داده و کمک کنیم تا 
این آسیب ها به حداقل برسد، افزود: در بحث آموزش باید 
وظایف همه مشخص شده و با هدف گذاری مناسب در 

کاهش آمار طالق در استان بکوشیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس دفاتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل با بیان اینکه طالق تنها حاللی است که در نزد خدا 
منفورترین است، گفت: طالق عرش الهی را به لرزه در 

می آورد.
وی دوری از آموزه های دینی را عامل اصلی طالق 
و  کنترل  برنامه  اجرای  راستای  در  افزود:  و  کرد  عنوان 
کاهش برنامه آسیب های اجتماعی، آموزش قبل از ازدواج 
به صورت یک قانون درآمده و در قالب کارگاه های شش 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  اختیار  در  ساعته 

دانشگاه ها قرار گرفته است.
یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان اردبیل از راه اندازی بنیاد صیانت از 
خانواده در استان اردبیل خبر داد و گفت: ایجاد مشاوره قبل 
از ازدواج باید اجرایی شود و این مهم در پیشگیری از طالق 

بسیار موثر خواهد بود.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در نشست به ارائه 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
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مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری تاکید کرد:

لزوم ارتقای کمی و کیفی 
تعامالت دانشگاه با 

صنعت و جامعه

وزارت  صنعت  با  ارتباط  دفتر  مدیرکل 
علوم، تحقیقات و فناوری به لزوم ارتقای کمی 
جامعه  و  صنعت  با  دانشگاه  تعامالت  کیفی  و 

تاکید کرد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدسعید سیف در نشست با معاون و مدیران 
حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
با  ارتباط  در خصوص  را  دانشگاه  این  اقدامات 

صنعت مثبت ارزیابی کرد.
ارتقای کمی و کیفی  لزوم  به  وی همچنین 
تعامالت دانشگاه با صنعت و جامعه به  منظور 
و  پژوهشی  علمی،  های  ظرفیت   از  بهره  گیری 
در  دانشگاه ها،  علمی  هیأت  اعضای  فناورانه 
در  ملی  و  ای  منطقه   مبتال به  معضالت  رفع 
نیل  برای  عالی  آموزش  سیاست  های  راستای 
کارآفرین  و  محور  جامعه  دانشگاه  اهداف  به 

تأکید کرد.
پژوهش  معاون  پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن اشاره 
به ظرفیت ها و توانمندی های موجود دانشگاه 
گسترش  راستای  در  گرفته  صورت  اقدامات  از 
جامعه  و  صنعت  با  دانشگاه  تعامالت  تعمیق  و 
فرصت  اجرایی  شیوه نامه  تصویب  جمله  از 
علمی  هیات  اعضای  کشور(  مطالعاتی)داخل 
اجرایی  آئین نامه  تصویب  صنعت،  و  جامعه  در 
تأسیس واحد های پژوهشی در دانشگاه ، تصویب 
عناوین واحد های پژوهشی پیشنهادی دانشکده  ها 
قالب مرکز پژوهشی و هسته  های پژوهشی  در 

گزارشی ارائه کرد.
دکتر مهدی داوری رئیس مرکز ارتباط علمی 
با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
با  سازمانی  بین  های  طرح  اجرای  از  گزارشی 
دستگاه های اجرایی و نیز تشکیل شورای ارتباط 
برنامه  دانشگاه و تدوین  با صنعت و جامعه در 
عملیاتی دانشکده ها برای توسعه ارتباط با صنعت 
و جامعه ارائه و تالش برای عملیاتی کردن اهداف 
های  سیاست  اجرای  و  محور  جامعه  دانشگاه 
تشویقی برای افزایش تعامل دانشگاه با سازمان ها 
و واحدهای تولیدی استان را از جمله دغدغه های 
مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه 

برشمرد.
اطالعات  فناوری  مدیر  جمالی  شهرام  دکتر 
پیشنهاداتی  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشگاه 
اطالعات  فناوری  از  بهینه  استفاده  در خصوص 
توسعه  و  سازمان ها  نیاز  مورد  موضوعات  در 
شرکت های دانشگاهی برای استفاده از قابلیت های 
اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

مطرح کرد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
تحقیقات،  مرکز  تاسیس دو  تصویب 
دو پژوهشکده و یازده هسته پژوهشی 
دانشگاه  امنای  هیات  در  تقاضامحور 
محقق اردبیلی و ابالغ موافقت آن از 
مرکز  رئیس  و  وزیر  مقام  قائم  سوی 
ممیزه  هیات های  و  امنا  هیات های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی از تصویب تاسیس 
و  پژوهشکده   ۲ تحقیقاتی،  مرکز   ۲
در  تقاضامحور  پژوهشی  یازده هسته 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  امنای  هیات 
که به تائید وزیر علوم رسیده و توسط 
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های 
امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری ابالغ شده است، 
خبر داد و گفت: موافقت وزارت علوم، 
این  تاسیس  با  فناوری  و  تحقیقات 
تحقق  منظور  به  پژوهشی  واحدهای 
اهداف دانشگاه جامعه محور و هدایت 
فعالیت های پژوهشی به سمت نیازهای 
کشور  و  استان  فناوری  و  پژوهشی 

صورت گرفته است.
این  عناوین  به  اشاره  با  وی 
تاسیس  افزود:  پژوهشی،  واحدهای 

پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی  
کمک  به  روی  اکسید  نانوذرات  سنتز 
خواص  مریم،  خار  گیاه  عصاره 
ضدباکتریایی و ضددیابتی این نانوذرات 

را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی سنتز 
نانوذرات اکسید روی به کمک عصاره 
گیاه خار مریم، خواص ضدباکتریایی و 
ضددیابتی این نانوذرات را مورد بررسی 

قرار دادند.
دکتر ابوالفضل بایرامی عضو هیات 
ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی 
تأکید بر اهمیت موضوع مقاومت باکتری 
 ها در برابر آنتی  بیوتیک  ها، در خصوص 
اهداف دنبال شده در این طرح، گفت: 
امروزه حجم باالیی از آنتی  بیوتیک  ها 
به  طور مستقیم و غیرمستقیم وارد بدن 
انواع غذاهای گوشتی و  ما می  شوند. 
آنها مانند شیر،  همچنین فرآورده  های 
آنتی  بیوتیک  غیره حاوی  و  تخم  مرغ 
 هایی هستند که تولیدکننده استفاده کرده 
مقداری  روزانه  ناخواسته  ما  لذا  است. 
آنتی  بیوتیک وارد بدنمان می  کنیم که 
مقاومت  افزایش  موجب  موضوع  این 
بیوتیک  ها      آنتی   برابر  در  ها  باکتری  

می شود.
با  ما  حاضر  طرح  در  افزود:  وی 
سنتز نانوذرات ضد باکتری اکسید روی 

گستر  سالمت  تحقیقات  مرکز 
سالمت  پژوهشی  های  هسته  شامل 
سالمت  روانی،  سالمت  جسمانی، 
تربیتی و سالمت سازمانی با پیشنهاد 
روانشناسی،  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
مرکز تحقیقات مدیریت انرژی شامل 
هسته های پژوهشی بهینه سازی انرژی 
پیشنهاد  با  انرژی  هوشمندسازی  و 
دانشکده فنی و مهندسی، پژوهشکده 
مدیریت آب شامل هسته های پژوهشی 
آبیاری و زهکشی، منابع آب و محیط 
و  آبخیزداری  و  هیدرولوژی  زیست، 
مطالعات اقتصادی و اجتماعی آب با 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  پیشنهاد 

تالش کردیم از این نانوذرات زیستی 
استفاده  آنتی  بیوتیک  یک  عنوان  به  
کنیم و همچنین قابلیت این نانوذرات 
جهت حمل داروهای ضددیابت را نیز 

مورد بررسی قرار داده ایم.
مهمترین  کرد:  تصریح  بایرامی 
ویژگی نانوذرات تولید شده، استفاده 
از روش سنتز سبز یا دوستدار محیط  
روش  این  در  طبیعتاً  است.  زیست 
محیط   و  یابد  می   کاهش  هزینه  ها 
یکی  می  بیند.  آسیب  کمتر  زیست 
نانوذرات،  این  از ویژگی  های  دیگر 
نسبت  سبب  به  آن  سریع  اثرگذاری 
بسیار باالی سطح به حجم آنها است.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق 

طبیعی و پژوهشکده سالمت و امنیت 
تولیدات کشاورزی شامل هسته های 
پژوهشی ژنتیک و به نژادی گیاهی، به 
زارعی، رفاه و تغذیه حیوانات با پیشنهاد 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 
مورد موافقت وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری قرار گرفته است.
همچنین  کرد:  اضافه  حبیبی 
شامل  پژوهشی  هسته  یازده  تاسیس 
هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو با 
پیشنهاد دانشکده علوم، هسته پژوهشی 
و  ابنیه  سازی  بهینه  و  سازی  مقاوم 
زیرساخت ها با پیشنهاد دانشکده فنی 
و مهندسی، هسته های پژوهشی توسعه 

ما  طرح  این  در  داد:  ادامه  اردبیلی 
اینکه  اول  داشتیم،  اصلی  هدف  دو 
در  تأثیری  چه  شده  سنتز  نانوذرات 
به  دارد،  دیابت شیرین  کنترل عالئم 
را  دیابتی  های  موش   منظور،  همین 
به کمک این نانوذرات تحت درمان 
خونی  مختلف  آنالیزهای  سپس  و 
قند خون،  اندازه گیری غلظت  شامل 
انسولین  هورمون  و  لیپیدی  پروفایل 
قرار دادیم. نتایج حاصل تغییر معنی  
داری در جهت بهبود وضعیت موش  
اثر  بحث  در  داد.  نشان  دیابتی  های 
استفاده  نانوذرات  نیز  ضدباکتریایی 
رشد  از  درصد   ۹۰ باالی  تا  شده 

باکتری ها جلوگیری کردند.

انرژی های تجدیدپذیر، کشاورزی دقیق، 
کاربرد فناوری های نوین در زنجیره پس 
و  کشاورزی  محصوالت  برداشت  از 
مواد غذایی، تنوع زیستی و بیوتکنولوژی 
کاربرد  مدیریت  و  بازیافت  امیکس،  
مدیریت  و  لیگنوسلولزی  مواد  پسماند 
انرژی در صنایع زیستی با پیشنهاد دانشکده 
های  هسته  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
پژوهشی مطالعات اکوتوریسم و نگارش و 
ویرایش با پیشنهاد دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی و هسته پژوهشی اپتیک، فوتونیک و 
نانواپتیک با پیشنهاد دانشکده فناوری های 
نوین نمین نیز مورد موافقت قرار گرفته 

است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
احکام  قانون  یک  ماده  استناد  به  کرد: 
مفاد  کشور،  توسعه  های  برنامه  دائمی 
بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیات های 
آموزشی  موسسات  و  دانشگاه ها  امنای 
تاسیس  اجرایی  نامه  آئین  پژوهشی،  و 
برای  تقاضامحور  پژوهشی  واحدهای 
پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی 
جامعه به تصویب هیات امنای دانشگاه در 
تاریخ ۱4 مرداد ۱۳۹۸ رسیده است و امید 
می رود این تصمیم مهم و ارزشمند باعث 
افزایش طرح های پژوهشی تقاضامحور 

در دانشگاه شود.

ابتدا  حاضر  طرح  در  گفت:  وی 
گیاه  عصاره  با  روی  اکسید  نانوذرات 
پشت  از  پس  و  تهیه  شده  مریم  خار 
از  یابی  مشخصه   مراحل  گذاشتن  سر 
قبیل شکل، اندازه، مساحت سطح، فاز، 
خواص نوری و خواص دمایی به عنوان 
درمان موش  های  نانودارو جهت  یک 
دیابتی مورد استفاده قرار گرفته است. در 
ادامه نتایج به  دست  آمده با نتایج به  دست 
 آمده از درمان به  وسیله انسولین مقایسه 
ضدباکتریایی  اثر  همچنین  است.  شده 
باکتری  دو گونه  بر روی  نانوذرات  این 
با نام علمی،  Escherichia coli و 
Staphylococcus aureus ارزیابی 

شده است.
حاصل  پژوهش  این  است  گفتنی 
اروانق   محمدی  فرید  تالش  های 
کارشناسی  ارشد،  مقطع  دانشجوی 
عزیز  دکتر  و  بایرامی  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه  هیات  علمی  اعضای  حبیبی 
محقق اردبیلی است که با همکاری دکتر 
ماالیای  دانشگاه  از  پوران  رحیم  شیما 
انجام رسیده است. همچنین  به  مالزی 
 Materials مجله   در  کار  این  نتایج 
با   Science & Engineering C
سال  جلد ۹۷،   ( تاثیر 4٫۹۵۹  ضریب 
۲۰۱۹، صفحات ۳۹۷ تا 4۰۵( به چاپ 

رسیده است.

تصویب تاسیس ۲ پژوهشکده، ۲ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ هسته
 پژوهشی جدید در هیات امنای دانشگاه

توسط پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی مورد بررسی قرار گرفت:

سنتز نانوذرات اکسید روی به کمک گیاه خار مریم جهت درمان دیابت و مبارزه با باکتری  ها
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و  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع 
طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم 
اهمیت  به  اشاره  با  این کنفرانس  آغاز 
محیط زیست و منابع طبیعی و نقش 
آن در سالمت روانی افراد گفت: همه 
فعالیت های صیانت از محیط زیستی 
و حفاظت از منابع طبیعی برای ارتقای 

سطح کیفی زندگی مردم است.
دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه هر 
اندازه صیانت از منابع طبیعی و محیط 
به  اندازه  همان  به  شود  انجام  زیست 
پیدا  دست  سالم  غذایی  محصوالت 
چنین  برگزاری  داد:  ادامه  می کنیم، 
کنفرانس هایی ما را به مسیر زندگی سالم 

هدایت می کند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
بندی  رتبه  در  دانشگاه  این  رتبه  کرد: 
سالیانه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( ۸ پله ارتقا داشته است و همچنین 
تولیدات علمی دانشگاه در یکسال گذشته 
استنادی  پایگاه های  گزارش  مبنای  بر 
به   Web of Science و   Scopus
ترتیب ۵۵ و 4۰ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به رشد ۱۵۰ درصدی 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
 ۱۱ حدود  کرد:  اظهار  اردبیلی  محقق 
کاردانی،  مقاطع  در  دانشجو  نفر  هزار 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در 
۲۳۸ رشته این دانشگاه مشغول تحصیل 

هستند.
حبیبی ادامه داد: امسال تعداد اعضای 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به 
4۰۰ نفر افزایش پیدا می کند و در شرایط 
فعلی حدود 4۵ درصد اعضای هیات 
علمی این دانشگاه دارای مرتبه علمی 

دانشیاری و استاد هستند.
ارژنگ عزیزی معاون هماهنگی امور 
نقش  گفت:  اردبیل  استاندار  اقتصادی 

منابع طبیعی تجدید شونده در زندگی 
امروزی قابل انکار نیست و باید به این 

مساله دقت و توجه شود.
افزایش  با  امروزه  کرد:  اضافه  وی 
جمعیت دامنه فشارهای انسان بر منابع 
یافته  افزایش  زیست  و محیط  طبیعی 
است و این در حالی است که بسیاری 
از منابع مالی مردم از طریق منابع طبیعی 

تامین می شود.
زیست  مشکالت  افزود:  عزیزی 
محیط  به  توجهی  بی  نتیجه  محیطی 
زیست است و باید با محیط زیست و 

منابع طبیعی آشتی کنیم.
اولین  رئیس  قویدل  اکبر  دکتر 
چهارمین  و  المللی  بین  کنفرانس 
کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی 
کنفرانس  این  و محیط زیست گفت: 
از سال ۱۳۹۲ برگزار می شود و امسال 
بین المللی  به صورت  بار  اولین  برای 

برگزار می شود.
منابع  از  صیانت  کرد:  اضافه  وی 
تاریخ  اول  از  طبیعی و محیط زیست 
در  اما  بوده  اهمیت  دارای  بشریت 
دلیل آالیندگی های  به  اخیر  سال های 
محیط زیستی و به خطر افتادن حیات 
قرار  توجه  مورد  قبل  از  بیشتر  بشری 

گرفته است.
در  اینکه  به  اشاره  با  قویدل 

کنفرانس های علمی آخرین یافته های 
محققان به جامعه تبیین می شود، تصریح 
کرد: تبادل نظر بین اساتید، پژوهشگران 
و صاحبنظران از دیگر اهداف برگزاری 

کنفرانس است.
رئیس اولین کنفرانس بین المللی و 
چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع 
این  افزود: در  طبیعی و محیط زیست 
کنفرانس دو هدف علمی و فرهنگسازی را 
دنبال می کنیم که در بحث فرهنگ سازی 
استفاده از پکیج های قابل بازیافت و عدم 
مقاالت  و  ها  گواهینامه  کاغذی  چاپ 
پوستری از جمله ابتکارات فرهنگ سازی 

در این کنفرانس بود.
یادآور می شود در این مراسم مدیر 
کل هواشناسی استان اردبیل، معاون مدیر 
دکتر  آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  کل 
بهزاد قره یاضی عضو موسس انجمن 
ارگانیک و رئیس انجمن ایمنی زیستی، 
دکتر حسین ارزانی رئیس انجمن مرتع 
داری ایران و دکتر عثمان دوریم الوان 
از دانشگاه استانبول ترکیه به سخنرانی 

پرداختند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز در مراسم اختتامیه 
این کنفرانس با بیان اینکه در سالجاری 
دو همایش ملی و ۵ همایش بین المللی 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شده 

دو  برگزاری  کرد:  تصریح  است، 
همایش بین المللی به صورت پشت 
دانشکده  که  بود  کار سختی  هم  سر 
کشاورزی و منابع طبیعی به خوبی از 

عهده آن بر آمد.
وی اضافه کرد: تا پایان مهر ماه دو 
همایش ملی دیگر برگزار خواهیم کرد 
محقق  دانشگاه  دهد  می  نشان  این  و 
اردبیلی در زمینه های علمی و پژوهشی با 

برنامه ریزی دقیق پیش می رود.
دکتر اباذر اسمعیلی دبیر علمی اولین 
کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس 
ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط 
زیست با بیان اینکه ۲۱۹ مقاله به این 
کنفرانس ارسال شده بود، تصریح کرد: 
۱۹۳ مقاله از این تعداد مورد پذیرش قرار 

گرفت.
وی ادامه داد: ۲۷ مقاله به صورت 
شفاهی و ۱۵۰ مقاله هم به صورت پوستر 
و ۱۶ مقاله هم برای چاپ در مجموعه 

مقاالت مورد پذیرش قرار گرفتند.
اسمعیلی با اشاره به اینکه »صیانت از 
محیط زیست« به برندی برای دانشگاه 
محقق اردبیلی تبدیل شده است، اضافه 
کرد: تالش ما بر این است که این برند را 

حفظ و تقویت کنیم.
اکبر نگاهی معاون فرهنگی و امور 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان 
استان اردبیل گفت: موضوع جوانان یک 
موضوع عام است و هر جا که جوانان 
فعالیت داشته باشند ما به قدر وسع خود 

مشارکت می کنیم.
مردم  های  سازمان  داد:  ادامه  وی 
نهاد جوانان استان اردبیل به خصوص 
سمن های فعال در حوزه محیط زیست 

از سمن های فعال استان هستند.
مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
دکتر  توسط  کنفرانس  پایانی  قطعنامه 
اجرایی  دبیر  الدینی  محب  حسین 
کنفرانس قرائت و از مقاالت برتر، عوامل 
اجرایی و دستگاه های مشارکت کننده در 

برگزاری این کنفرانس تجلیل شد.

نشست هم اندیشی 
فرهنگی و اجتماعی با 

موضوع بررسی آسیب های 
اجتماعی استان اردبیل در 
دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

با  اجتماعی  و  فرهنگی  هم اندیشی  نشست 
موضوع بررسی آسیب های اجتماعی استان اردبیل 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
مهندس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  در  اردبیل  استاندار  جو  بهنام  اکبر 
دانشگاه  در  اجتماعی  و  فرهنگی  اندیشی  هم 
محقق اردبیلی با بیان اینکه در برخی شاخص های 
فرهنگی و اجتماعی وضعیت استان نسبت به سایر 
دارد، گفت:برای  قرار  مناسبی  رتبه  در  ها  استان 
و  خصوص  این  در  مطلوب  نقطه  به  رسیدن 
کاهش آسیب های اجتماعی تدوین برنامه اجرایی 

ضروری است.
های  شاخص  تدوین  بر  تاکید  ضمن  وی 
محوریت  با  استان  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه 
دانشگاه، افزود: در تدوین این شاخص ها عالوه 
بر انجام مطالعات الزم بر موقعیت استان از نظرات 

و پیشنهادات اساتید اهل فن هم استفاده شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
در  ها  نشست  خصوص  در  آمادگی  اعالم  با 
حوزه های اقتصادی، فنی و مهندسی، کشاورزی 
تمام  از  دانشگاه  افزود:  مختلف،  های  حوزه  و 
ظرفیت ها و پتانسیل در این راستا استفاده می کند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست ها، 
افزود: اگر حوزه های فرهنگی و اجتماعی صیانت 
و رصد نشوند می توانند آسیب های جدی داشته 

باشند.
حسنی  عبداله  المسلمین  و  االسالم  حجت 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
برگزاری  به  اشاره  با  استان  های  دانشگاه  در 
نظرات  از  کرد:  تاکید  دانشگاه،  در  نشست  این 
حوزه  در  حوزوی  و  دانشگاهی  فرهیختگان 

فرهنگی بهره برداری شود.
حسنی با اشاره به ظرفیت های این نشست 
با توجه به حضور مدیران دستگاه های اجرایی و 
فرهیختگان افزود: انتظار می رود بعد از شناسایی 
در  مدیریت خودشان  در حوزه  همه  ها،  آسیب 
جهت رفع مشکل تالش کنند و گزارش آن ارائه 

شود.
یادآور می شود در این جلسه معاون سیاسی 
، امنیتی و اجتماعی استان گزارشی از  وضعیت 
و  کرد  ارائه  استان  در  اجتماعی  های  آسیب 
فرهیختگان و اساتید دانشگاه به ارائه پیشنهادات و 

راهکارهای خود پرداختند.

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی 
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق اردبیلی

اساتید،  مسئوالن،  حضور  با 
سنتی  آئین  دانشجویان،  و  کارکنان 
دانشگاه  مسجد  در  گذاری  طشت 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با حضور مسئوالن، اساتید، کارکنان و 
دانشجویان، آئین سنتی طشت گذاری 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  مسجد  در 

برگزار شد.
گفتنی است طشت گذاری، مراسم 
است  محرم  ایام  عزاداری  در  سنتی 
برگزار  اردبیل  استان  در  عمدتاً  که 
می شود. در این آئین طشت های آب 
را در مساجد و حسینیه  ها می  آورند و 
این رویداد سمبل یک حادثه تاریخی 

است که در کربال اتفاق افتاده است.
به  مانده  روز  سه  از  مراسم  این 
محرم در مسجد جامع، مسجد اعظم و 

سپس در مساجد دیگر اجرا می  شود. 
در این مراسم طشت  ها را باالی سرها 

می  گیرند و مسجد را دور می  زنند، 
می  ریزند.  آب  آنها  داخل  در  سپس 
مردم دست به طشت و آب می  زنند 
و  حسین)ع(  امام  با  بیعت  نوعی  و 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( می کنند. 
آب طشت ها را مردم در شیشه  هایی 
این  می  دارند.  بر  تبرک  و  شفا  برای 
دادن  آب  از حادثه جوانمردانه  سنت 
 ۲۷ در  حر  سپاه  به  حسین)ع(  امام 
ذیحجه گرفته شده، که آب مشک ها را 
در طشت  ها ریختند و تمام لشکر حر 
این سنت  اسبان را سیراب کردند.  و 
سمبولیک تأسی از اقدام ساالر شهیدان 
است. به این مراسم طشت گردانی هم 

می  گویند.

برگزاری آئین سنتی طشت گذاری در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

فرزندان شهدا راه و 
رسم شهیدان را در میان 
دانشجویان ترویج دهند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: فرزندان شهدا راه و 
رسم شهیدان را در میان دانشجویان ترویج دهند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در 
مراسم تجلیل از فرزند شهید پوررشید با بیان اینکه ما همواره 
مدیون شهدا و رشادت های ایثارگران هستیم، گفت: جای 
خوشحالی است که تعدادی از فرزندان شهدا و ایثارگران 

جزو همکاران ما در دانشگاه هستند.
وی با بیان اینکه خانواده شهدا و ایثارگران باید به نحوی 
عمل کنند تا الگوی جامعه باشند، افزود: ما نیز باید در کارمان 

جدی و فعال باشیم و راه و رسم شهدا را ادامه دهیم.
حبیبی تاکید کرد: فرزندان شهدا راه و رسم شهیدان را در 

میان دانشجویان ترویج دهند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
تکریم خانواده شهدا را کاری بسیار ارزشمند دانست و گفت:  
شهدا عمر خود را در راه جهاد و مبارزه صرف کردند و 
آزادی کشور و ارزش های ملی و اسالمی را به دست آورند.

دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه 
نیز با بیان اینکه تجلیل از همکاران ایثارگر دانشگاه جزو 
برنامه های پایگاه بوده و به صورت مستمر انجام می شود، 
افزود: تعدادی از همکاران هیات علمی و کارمند ما در 
دانشگاه جزو فرزندان شهدا هستند که ما نیز باید با تجلیل از 

این عزیزان، باید دین خود را نسبت به شهدا ادا کنیم.
گفتنی است در ادامه با اهدای لوح تقدیر و هدیه از دکتر 
پوررشید عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی فرزند 

شهید پوررشید تجلیل شد.

بازدید نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اردبیل از 
پروژه های عمرانی دانشگاه 

محقق اردبیلی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با حضور 
در دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی این دانشگاه 

بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آیت اهلل سیدحسن 
عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با 
حضور در دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی این 

دانشگاه بازدید کرد.
در این بازدید آیت اهلل سیدحسن عاملی نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در جریان روند پروژه ها 
قرار گرفت و از همت مسئوالن دانشگاه به جهت اجرا و 

سرعت پروژه های متعدد عمرانی قدردانی کرد.
 همچنین در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با حضور در 

مزار شهدای گمنام دانشگاه، به مقام شهدا ادای احترام کرد.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

و  بین المللی  کنفرانس  دومین 
کشاورزی  ملی  کنفرانس  ششمین 
ارگانیک و مرسوم در دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
آغازین  مراسم  در  اردبیلی  محقق 
برگزاری  اینکه  بیان  با  کنفرانس  این 
عوامل  جمله  از  علمی  همایش های 
تصریح  شود،  می  محسوب  توسعه 
هایی  کنفرانس  چنین  برگزاری  کرد: 
موجب هم افزایی دانش در محورهای 

همایش می شود.
بین  ارتباط  ایجاد  و  آشنایی  وی 
پژوهشگران  و  دانشجویان  اساتید، 
برگزاری  مزیت های  دیگر  از  را 
ادامه  و  برشمرد  علمی  کنفرانس های 
داد: در همایش های علمی مسائل و 
مشکالت کشور مطرح و برای مرتفع 

راهکارهای  آنها  کردن 
علمی ارائه می شود.

بضاعت پور با اشاره به 
اینکه برگزاری همایش های 
علمی به دلیل پروسه های 
آن کار سختی است، ادامه 
داد: دانشگاه محقق اردبیلی 
با برنامه ریزی دقیق تمامی 
همایش های علمی تدوین 
شده را به صورت مرتب 
و طبق زمان بندی برگزار 

می کند.
و  پژوهش  معاون 
محقق  دانشگاه  فناوری 
در  کرد:  اضافه  اردبیلی 
سالجاری دو همایش ملی 
و 4 همایش بین المللی در 

شده  برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
است و پنجمین کنفرانس بین المللی 
هم دو روز دیگر در دانشگاه برگزار 

خواهد شد.
هماهنگی  معاون  عزیزی  ارژنگ 
گفت:  اردبیل  استاندار  اقتصادی  امور 
استان اردبیل یکی از قطب های مهم 

کشاورزی در کشور است.
وی ادامه داد: استان اردبیل حدود 
یک دهم جمعیت و مساحت کشور 
را دارد اما حدود 4 دهم محصوالت 
کشاورزی کشور در این استان تولید 

می شود.
اکبر قویدل رئیس دانشکده  دکتر 
دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
محقق اردبیلی و رئیس دومین کنفرانس 
المللی و ششمین کنفرانس ملی  بین 
گفت:  مرسوم  و  ارگانیک  کشاورزی 
یک  به  امروزه  ارگانیک  کشاورزی 

ضرورت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: کشاورزی ارگانیک 
غذای سالم در اختیار جامعه می گذارد 
و به نوعی کشاورزی پایدار محسوب 

می شود.

قویدل با اشاره به اینکه کشاورزی 
و  دار  آینده  کشاورزی  یک  ارگانیک 
استراتژیک محسوب می شود، اظهار 
کردیم  تالش  کنفرانس  این  در  کرد: 
که با همایش های مشابه تفاوت هایی 
داشته باشیم و هر یک از این تفاوت ها 

در بطن خود پیام هایی داشت.
رئیس دومین کنفرانس بین المللی 
کشاورزی  ملی  کنفرانس  ششمین  و 
ارگانیک و مرسوم ادامه داد: در تمامی 
پکیج های این کنفرانس از اجناس قابل 
بازیافت استفاده کردیم و از طرف دیگر 
چاپ کاغذی مقاالت را حذف کردیم 
و گواهینامه مقاالت از سایت کنفرانس 
قابل دانلود است تا از این طریق برای 

تنفس درختان کمکی کرده باشیم.
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی یادآور 
از  کاغذ،  مصرف  کاهش  برای  شد: 

چاپ مقاالت پذیرفته شده به صورت 
پوستر خودداری کردیم و این مقاالت 
ویدئو  از  الکترونیکی  صورت  به 

پروژکتورها قابل مشاهده است.
رئیس  نیکشاد  خلیل  مهندس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 
از  تن  میلیون   4.۵ حدود  گفت:  هم 
محصوالت کشاورزی کشور در استان 

اردبیل تولید می شود.
وی ادامه داد: تنوع اقلیمی موجود 
به  را  استان  این  اردبیل،  استان  در 
ویترین کشاورزی کشور تبدیل کرده 

است.
احمت  دکتر  که  شود  می  یادآور 
دکتر  و  ترکیه  کشور  از  اولوداگ 
کلیدی  سخنرانان  از  حصاری  جواد 
این مراسم بودند. همچنین در حاشیه 
موضوع  با  نمایشگاهی  کنفرانس  این 

محصوالت ارگانیک برگزار شد.
دومین  پایانی  قطعنامه  همچنین 
ششمین  و  بین المللی  کنفرانس 
و  ارگانیک  کشاورزی  ملی  کنفرانس 

مرسوم به شرح زیر است:
دومین  متعال،  خداوند  یاری  با 

ششمین  و  بین المللی  کنفرانس 
ارگانیک  کشاورزی  ملی  کنفرانس 
و مرسوم سوم و چهارم شهریور ماه 
۱۳۹۸ با شعار خاک سالم، غذای سالم 
و انسان سالم و با تعامل و مشارکت 
صمیمانه دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، پارک 
علم و فناوری استان اردبیل، استانداری 
سازمان  نخبگان،  ملی  بنیاد  اردبیل، 
جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی 
کل  اداره  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
محیط زیست و اداره کل هواشناسی 
و  دامپزشکی  کل  اداره  اردبیل،  استان 
شرکت  ها و ادارات دیگر و با شرکت 
پژوهشگران،  استادان،  از  نفر   ۲۱۳
کارشناسان، دانشجویان و عالقه مندان 
به علوم کشاورزی ارگانیک از دانشگاه 
در  مختلف  تحقیقاتی  مراکز  و   ها 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار و تعداد 

۳۲ مقاله پژوهشی به صورت سخنرانی 
و  ۳۱۲ مقاله به صورت پوستر ارائه 

شد.
ضمن تقدیر و امتنان از این حضور 
روز  اهمیت  به  عنایت  با  و  شایسته 
در  ارگانیک  کشاورزی  بحث  افزون 
در  ویژه  به  کشور  کالن  های  برنامه  
و  ملی  تولید  سالمت،  تغذیه،  حوزه 
صادرات غیرنفتی و با در نظر گرفتن 
مقاالت و مباحث مطرح شده، شرکت 
کنندگان این کنفرانس تخصصی موارد 
این  پایانی  قطعنامه  عنوان  به  را  ذیل 

همایش اعالم می  دارند:
۱- کنفرانس ضمن تاکید بر اهمیت 
توجه  ارگانیک،  کشاورزی  باالی 
پژوهشگران،  پیش مسئولین،  از  بیش 
به  را  مصرف کنندگان  و  تولید کنندگان 
به  رایج  کشاورزی  از  گذر  ضرورت 
اساسی  محورهای  تبیین  و  ارگانیک 
موکداً  کنفرانس  می دارد.  معطوف  آن 
پیشنهاد می  نماید برای تولید فرآورده  
های سالم، سالمت جامعه و حفاظت 
از محیط زیست از مصرف بی  رویه  
و  آفت کش ها  به خصوص  آالینده  مواد 

کودهای شیمیایی در عرصه کشاورزی 
دامپروری  در  شیمیایی  داروهای  و 
مناسب  ادوات  از  و  خودداری 

کشاورزی ارگانیک استفاده گردد.
تلفیقی  مدیریت  از  استفاده   -۲
به  کشاورزی  خسارت  زای  عوامل 
آالینده های  تدریجی  حذف  صورت 
مواد  از  مؤثر  استفاده  و  شیمیایی 
بیولوژیک از جمله مواد موثره گیاهی 
و میکروارگانیسم  های مفید در کنترل 
هرز  های  علف   و  بیماری  ها  آفات، 

پیشنهاد می  شود.
بخش  مسئولین  از  کنفرانس   -۳
که  نماید  می   درخواست  کشاورزی 
اجرای تصمیمات مرتبط با کشاورزی 
در سطوح ملی و منطق ه ای را منوط 
با  بنیادی و سازگار  پژوهش  های   به 
موضوع کشاورزی ارگانیک نموده و با 
صاحب نظران دانشگاهی، مشورت  های 

الزم را به عمل آورند.
لزوم  به  توجه  با   -4
در  ها  رویه   برخی  اصالح 
به  طریق  از  ایران  کشاورزی 
 کارگیری نتایج پژوهش  های 
کردن  کاربردی  و  نیازمحور 
پژوهش  ها و مقاالت علمی، 
ضرورت انتخاب پژوهش های 
کاربردی در تحقیقات اعضای 
هیات علمی و محققین و نیز 
تحصیالت  های  نامه   پایان  
تکمیلی و لزوم ارتباط نزدیک 
های  سازما ن   با  ها  دانشگاه  
دولتی و خصوصی مرتبط با 
بخش کشاورزی مورد توصیه 

و تأکید قرار می  گیرد.
تاثیرات  به  توجه  با   -۵
مثبت فناوری  های نو به  ویژه زیست  
کشاورزی  و  نانوفناوری  فناوری، 
کیفیت  و  کمیت  افزایش  در  دقیق 
دانشگاه  ها  از  کشاورزی  محصوالت 
و  پژوهشی  علمی،  مراکز  سایر  و 
سازمان  های اجرایی تقاضا می  شود 
امکانات الزم برای بهره  تمهیدات و 
 برداری پژوهشگران، دانشجویان و در 
نهایت کشاورزان از این فناوری  ها را 

فراهم نمایند.
و  پهنه  بندی  برنامه  تدوین   -۶
تعیین الگوی کشت گیاهان در مناطق 
تغییرات  به  توجه  با  کشور  مختلف 
اقلیم و نیز برنامه  ریزی مناسب برای 
حفاظت از خاک و منابع طبیعی مورد 

پیشنهاد و تأکید می  باشد.
کیفیت  بردن  باال  منظور  به 
بردن  باال  و  کشاورزی  محصوالت 
دانش  ارتقای  جامعه،  سالمت  سطح 
مصرف   و  تولیدکنندگان  آگاهی  و 
کشاورزی  خصوص  در  کنندگان 
ارگانیک با برنامه  های مناسب ترویجی 
و تبلیغی از طریق رسانه  های ارتباط 

جمعی توصیه می  شود.

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی
 کشاورزی ارگانیک و مرسوم برگزار شد
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رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
وکارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی از 
برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آمادگی 
از  تحقیقاتی خارج  های  پروژه  انجام 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مهدی داوری در جلسه بررسی 
های  همکاری  افزایش  راهکارهای 
علمی پژوهشی و تعریف پروژه های 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تخصصی 
سبالن  پردازش  الکترونیک  شرکت 
با اشاره به پتانسیل ها و قابلیت های 
دانشگاه محقق اردبیلی در زمینه برق و 
کامپیوتر، گفت: ما در دانشگاه همکاران 
که  داریم  حوزه  این  در  توانمندی 
می توانیم کمک حال شرکت الکترونیک 

پردازش سبالن باشیم.
دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
محقق اردبیلی دارای تجهیزات و امکانات 
الکترونیک  و  برق  حوزه  در  پیشرفته 
این  است  آماده  دانشگاه  افزود:  است، 
تجهیزات و امکانات را در اختیار شرکت 
الکترونیک پردازش سبالن قرار دهد و 
بدین ترتیب به صورت عملیاتی کمک 

حال این شرکت باشد.
داوری با بیان اینکه دانشگاه می تواند 
دوره های آموزشی مدنظر شرکت را 
برگزار کند، تصریح کرد: همچنین می 
توانیم پروژه های مدنظر شرکت را به 
صورت عملیاتی در قالب طرح های 
تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی 

اجرا کنیم.
رئیس  محبی  محتشم  دکتر 
دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
این  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
کارشناسی،  مقطع  سه  در  دانشکده 

رشته  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
دارای  در گرایش های مختلف  برق 
و  برق  گروه  گفت:  است،  دانشجو 
زمینه  حسب  بر  دانشکده  کامپیوتر 
پردازش  الکترونیک  شرکت  فعالیت 
سبالن با این شرکت همکاری نماید.

پتانسیل و  به  توجه  با  افزود:  وی 
ایجاد  با  همکاران،  در  موجود  انگیزه 
همکاری  توانیم  می  مناسب  بستری 
مشترک اجرایی میان دو مجموعه ایجاد 

کنیم.
شرکت  از  کرد:  تصریح  محبی 
الکترونیک پردازش سبالن می خواهیم 
تا پروژه های مدنظر خود را به صورت 
مصداقی به دانشگاه معرفی کند تا ما نیز 
بتوانیم بر حسب تخصص همکاران با 

شرکت همکاری داشته باشیم.
مدیرعامل  کهنی  بهزاد  مهندس 
شرکت الکترونیک پردازش سبالن نیز 
با بیان اینکه این شرکت فعالیت خود 
را از سال ۱۳۹۱ به صورت رسمی آغاز 
کرده و تبدیل به دانش بنیان شده است، 
گفت: حوزه کاری ما عمدتا طراحی و 
تولید انواع قطعات الکترونیکی بوده و 
بیشترین تولید ما نیز قطعات الکترونیکی 

خودرو است.
در  شرکت  این  اینکه  بیان  با  وی 
زمینه تولید بردهای صنایع لوازم خانگی 
و روشنایی نیز فعالیت دارد، افزود: در 
آلمان و  حال حاضر دفاتر فنی ما در 
چین نیز فعال بوده و دفتر فنی جمهوری 
اندازی  راه  زودی  به  نیز  آذربایجان 

خواهد شد.
کهنی با بیان اینکه این شرکت دارای 
آزمایشگاهی کامل بوده و سال به سال 
نیز تقویت می شود، خاطرنشان کرد: 
در این خصوص آماده ارائه خدمات به 

دانشگاه نیز هستیم.
الکترونیک  شرکت  مدیرعامل 
پردازش سبالن با بیان اینکه عمده نیاز 
شرکت بحث های نرم افزاری و دانش 
عقد  با  گفت:  است،  افزارنویسی  نرم 
تفاهم نامه همکاری می توانیم در پایان 
نامه های دانشجویی برای پروژه های 

سودآور همکاری داشته باشیم.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات 

خود پرداختند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل 
در دانشگاه محقق اردبیلی:

استفاده از ظرفیت های علمی 
و تجربی دانشگاهیان و 

فعاالن اقتصادی از برنامه های 
استانداری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: 
استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی دانشگاهیان و فعاالن 

اقتصادی از برنامه های استانداری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ارژنگ عزیزی در 
»نشست اقتصادی با محوریت بررسی شاخص های بخش 
صنعت در استان اردبیل« در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
اهداف برگزاری این نشست ها تصریح کرد: احصای موانع 
و مشکالت بخش های مختلف اقتصادی و تالش برای رفع 
این مشکالت تا در سطح استان از دیگر اهداف برگزاری این 

نشست ها است.
وی اضافه کرد: بسترسازی برای تعامل بیشتر صنعت با 
دانشگاه و دولت و همچنین بسترسازی برای اطالع رسانی از 
سیاست های اقتصادی دولت و برنامه دولت برای بهبود امور 

از دیگر اهداف برگزاری این نشست محسوب می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: 
بنابه دستور استاندار اردبیل برای بررسی مشکالت صنعت 
و فعاالن اقتصادی استان و ارائه راهکارهای علمی و عملی 
برای رفع این مشکالت با استفاده از نظرات کارشناسان، 
های  نشست  و صنعتی  اقتصادی  فعاالن  و  دانشگاهیان 
مستمری را برگزار می کنیم تا بتوان از این طریق برای توسعه 

اقتصادی استان راهکارهای مناسب پیدا کرد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: دانشگاه برای برگزاری این نشست ها آماده هست 
زیرا بر این باور هستیم که دانشگاه باید جامعه محور بوده و 

برای مشکالت جامعه باید راهکار ارائه دهد.
وی اضافه کرد: استاندار اردبیل برای رفع موانع استانی 
از صنعت این نشست ها را تدارک دیده است تا شاهد 
شکوفایی اقتصاد استان از طریق استفاده از ظرفیت های 

علمی دانشگاهیان و صاحب نظران باشیم.
یادآور می شود در این نشست اعضای هیات علمی 
دانشگاه های استان، مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی 
مرتبط و فعاالن بخش خصوصی حضور داشته و به اظهار 

نظر پرداختند.

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی با شهدای گمنام

دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند.

االسالم  دانشگاه، حجت  روابط عمومی  به گزارش 
والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
در این مراسم گفت: شهدا بذل جان کردند تا دین و اسالم 

را احیا کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز یکی از وظائف اصلی ما به 
خصوص دانشگاهیان فرهنگسازی دینی و ترویج احکام 
اسالمی است، تصریح کرد: هجمه دشمنان به کشور ما بخاطر 

این است که می خواهند دین و اسالم در جامعه نباشد.
یادآور می شود این مراسم به همت پایگاه مقاومت 
دانشگاه برگزار شد و حضار در آن با ذکر فاتحه ای با شهدای 

گمنام تجدید بیعت کردند.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه وکارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی برای انجام پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه

دانشگاهیان  گذشته،  سنوات  طبق 
اردبیل در بازار اردبیل به عزاداری پرداختند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
طبق سنوات گذشته، همزمان با هشتم 
ماه محرم دسته عزاداری دانشگاه محقق 
اردبیلی متشکل از رئیس، معاونان، مسئول 
نهاد رهبری، مدیران، کارمندان، اساتید و 
دانشجویان همگام با سایر دانشگاهیان 
حرکت  اردبیل  بازار  سمت  به  استان 
کرده و در عزای سرور و ساالر شهیدان، 
عزاداری  به  )ع(  حسین  امام  حضرت 

پرداختند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل در 
بازار اردبیل طی سخنانی گفت: لبیک یا 
حسین به معنای احیای نماز، حفظ عفت 
و حجاب، مقابله با دشمن، مبارزه با ظلم 

و ظالم و دفاع از حق و والیت است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ حسینی 
باید در عزاداری دانشگاهیان نشر پیدا 

کند، تصریح کرد: امروز بصیرت دینی 
برای همه ما الزم است و باید در این 

زمینه بیش از پیش تالش کنیم.

دانشگاه  دانشگاهیان  است  گفتنی 
محقق اردبیلی با عزاداری در طول مسیر 
با عبور از محالت طوی، اوچدکان و 

پیرعبدالملک وارد بازار اردبیل شدند و 
پس از عزاداری، در مسجد اعظم اردبیل 

به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

حضور دسته عزاداری دانشگاه های اردبیل در بازار اردبیل
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

شروع بکار ۱۴ عضو هیات 
علمی جدید در دانشگاه 

محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از شروع بکار ۱4 
عضو هیات علمی جدید در دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
جدید  اعضای  احکام  اعطای  مراسم  در  حبیبی 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
تالش  و  همت  با  علمی  هیات  جدید  همکاران 
گسترده خود می توانند در تمامی ابعاد مفید واقع 
همکاران  این  در  خوبی  پتانسیل  چراکه  شوند؛ 
مشاهده می شود، گفت: احساس وظیفه همکاران 
جدید باید مثل احساس وظیفه یک رئیس دانشگاه 

باشد.
وی با بیان اینکه وظایف اعضای هیات علمی 
های  فعالیت  فرهنگی،  خدمات  بند  چهار  در 
تعریف  علمی  و  فناورانه  و  پژوهشی  آموزشی، 
قالب  توانند در  افزود: همکاران می  شده است، 
این چهار بند امتیاز گرفته و مراحل ارتقای خود 

را طی نمایند.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی با 4۱ 
سال عمر در مسیری قرار گرفته است که ارتقای 
کیفی فعالیت های دانشگاه جزو دستور کار آن قرار 
دارد، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از نیازهای 
اصلی دانشگاه، ارتقای رتبه آن در نظام های ملی و 
بین المللی است که در این خصوص چاپ مقاالت 
ارزشمند، ثبت اختراع، اجرای طرح های پژوهشی که 
منجر به حل مشکالت جامعه شود، چاپ کتاب و 

غیره برای دانشگاه موثر است.
وی با اشاره به مشکالت و فشارهای اقتصادی 
ظالمانه تحمیلی به کشور، گفت: از همکاران هیات 
علمی انتظار می رود در کنار فعالیت های علمی و 
پژوهشی خود، به عنوان یک برادر و خواهر بزرگتر 
وظیفه اجتماعی و معلمی خود را با امیدآفرینی در 

میان دانشجویان ایفا کنند.
اظهارامیدواری  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
های  ویژگی  با  علمی  هیات  اعضای جدید  کرد: 
خود  علمی  ارزشمند  دستاوردهای  و  برجسته 

موجبات ارتقای دانشگاه را فراهم آورند.
حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز خطاب به اعضای جدید 
هیات علمی دانشگاه گفت: توفیق تربیت نسل صالح 

به شما اعطا شده و باید آنرا قدر بدانید.
وی با بیان اینکه اذهان و افکار جوانان ما بکر 
دانشگاه  استاد  افزود:  است،  تربیت  آماده  و  بوده 
می تواند با بحث تخصصی خود نسبت به تقویت 

باورها و اعتقادات دانشجویان نیز اقدام کند.
حسنی همچنین انقالب اسالمی را بزرگترین 

نعمت الهی برای ما ایرانیان دانست.
گفتنی است در ادامه معاونان دانشگاه نیز به ارائه 
بیانات خود پرداختند و احکام اعضای جدید هیات 

علمی دانشگاه به آنان اعطا شد.

محقق  دانشگاه  رئیس 
اردبیلی گفت: ۷ رشته جدید 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
ایجاد شده است و از مهر ماه 

دانشجو پذیرش می کند.
روابط  گزارش  به 
عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در مراسم گرامیداشت 
روز کارمند با اعالم این خبر 
افزود: این رشته ها شامل ۲ 
 ۳ دکتری،  مقطع  در  رشته 
کارشناسی  مقطع  در  رشته 
مقطع  در  رشته  و ۲  ارشد 

کارشناسی است.
اینکه  به  اشاره  با  وی 

سیاست وزارت علوم در زمینه ایجاد رشته 
های جدید در دانشگاه ها، انقباضی است، 
ایجاد  برای  علوم  وزارت  کرد:  تصریح 
رشته های جدید سخت گیری می کند 
و این رشته ها با تالش معاونت آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی و پیگیری آنها ایجاد 

شده است.
حبیبی با اشاره به اینکه هیات امنای 
دانشگاه با ایجاد ۳ مرکز تحقیقاتی و یک 
ادامه  است،  کرده  موافقت  پژوهشکده 

داد: ۲ طرح پژوهشی بین سازمانی که 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  توسط 
محقق اردبیلی کار شده بود، در سطح 
کشور به عنوان طرح برتر انتخاب شده 

است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به اینکه پروژه های عمرانی دانشگاه را 
کرد:  اضافه  بریم،  می  پیش  سرعت  با 
دوم  فاز  مرکزی،  کتابخانه  ساختمان 
دانشکده فنی و مهندسی و ساختمان علوم 

اجتماعی در ماه های آتی افتتاح می شود.
پیشرفت  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
دانشگاه مرهون تالش های همه کارکنان 
زحمات  و  خدمات  کرد:  اظهار  است، 

کارمندان قابل تقدیر است.
و  اداری  معاون  قربانی  اردوان  دکتر 
مالی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: بخشی 
زحمات  مدیون  دانشگاه  پیشرفت  از 

کارمندان است.
وی اضافه کرد: انتخاب کارمند نمونه 

یکی از سخت ترین جلسات 
همه  زیرا  بود  ما  کاری 
همکاران ما نمونه هستند و 
انتخاب کارمند نمونه در واقع 

انتخاب بین نمونه ها بود.
دبیر  باقالچی  مهران 
دانشگاه  کارمندان  شورای 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق 
در  همکاران  اینکه  برای 
جریان فعالیت های شورای 
کارمندان قرار بگیرد، تمامی 
در  را  جلسات  مصوبات 

سایت بارگذاری می کنیم.
بر  ما  کرد:  اضافه  وی 
این باور هستیم که شورای 
کارمندان باید در اتاق شیشه ای فعالیت 
کند به همین دلیل همکاران می توانند هم 
صورتجلسات را ببینند و هم در جلسات 

حضور یابند.
جلسه  این  در  که  شود  می  یادآور 
کارمندان به ارائه بیانات و پیشنهادات خود 
نمونه،  کارمندان  از  پایان  در  و  پرداخته 
کارمندان بازنشسته در طول سال گذشته 
و فعاالن پایگاه مقاومت دانشگاه با اهدای 

هدایایی تجلیل شد.

دکتر حبیبی در مراسم گرامیداشت روز کارمند:

 ۷ رشته جدید در دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شده است
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان امین جوادی، 

محمد حسین رهبری دوست، دکتر حسنعلی رسولی، 
مهندس سیف اله فیضی و سرکار خانم 

دکتر اشرف میکائیلی
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

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
چهارم  روز  مناسبت  به  تبریکی  پیام 

شهریور ماه روز کارمند صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پیام تبریک دکتر عزیز حبیبی به شرح 

زیر است:
همکاران گرامی

با اهدای سالم و درود؛
متعهد  انسانی  نیروی  داشتن 
اثر  و  مهمترین  از  متخصص،  و 
بخش ترین الزامات بالندگی و توسعه 

یک سازمان است.
روز کارمند در واقع روز تجلیل 
که  است  ای  شایسته  های  انسان  از 
هدف شان خدمت به مردم و کسب 
امروز  اگر  است.  پروردگار  رضای 
دانشگاه محقق اردبیلی توانسته است، 
علمی  مجامع  در  را  معتبری  جایگاه 

ملی و بین المللی کسب کند، همه این 
تعهد  و  تالش  سایه  در  ها  موفقیت 
که  است  گرفته  صورت  همکارانی 
به عنوان سرمایه های اصلی دانشگاه 

با صداقت کاری و مسئولیت پذیری 
و  دانشجویان  به  خدمت  جهت  در 
برداشته  گام  آنان  عزیز  های  خانواده 
و  بالندگی  توسعه،  رشد،  قطعاً  اند. 

تربیت  هدفش  که  دانشگاه  موفقیت 
و  متعهد  و  متخصص  نیروهای 
مرهون  است،  کشور  آینده   مدیران 
تعهد، توانمندی و شایستگی کارکنان 
صادقانه  تالش های  و  می باشد  آن 
و بی دریغ کارمندان در عرصه های 
مختلف در کنار استادان و دانشجویان، 
این مجموعه را در رسیدن به اهداف 
عالی نظام علم و فنآوری کشور یاری 

خواهد کرد.
بدین وسیله ضمن گرامیداشت   
یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه 
عرض  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
از  کارمند،  روز  مناسبت  به  تبریک 
زحمات و تالش های بی دریغ همه 
همکاران گرامی تشکر نموده، توفیق 
و سالمتی شما بزرگواران را از درگاه 

ایزد منان مسألت می نمایم.

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز کارمند


