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و دانشگاه ارزروم ترکیه

۳ پژوهشکده، ۳ مرکز تحقیقاتی 
دانشگاه  در  پژوهشی  هسته   ۱۱ و 
آغاز  را  خود  فعالیت  محقق اردبیلی 

کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
این  روسای  احکام  اعطای  مراسم 
و  تحقیقاتی  مراکز  پژوهشکده ها، 
هسته های پژوهشی گفت: این مراکز 
تقاضا  های  پژوهش  حوزه  در  باید 

محور فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه همه ما باید از این 
مراکز حمایت کنیم، تصریح کرد: این 
مراکز از بودجه دولتی استفاده نخواهند 
اداره  خودگردان  نوعی  به  بلکه  کرد 
این  مسئوالن  باید  بنابراین  می شوند 
مراکز در زمینه طرح های بین مراکزی 

فعالتر باشند.
با  باید  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
هم افزایی در مسیر فعالیت های این 
مراکز حرکت کنیم، اضافه کرد: باید از 
تمام ظرفیت ها و پتانسیل های موجود 
این  های  فعالیت  زمینه  در  دانشگاه 
مراکز و ارتباط گیری و ارتباط دهی با 

سازمان های مختلف بهره بگیریم.
پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
این  نامه  آئین  گفت:  محقق اردبیلی 
پژوهشی  و  تحقیقاتی  واحدهای 
امنای  هیات  تصویب  به  و  تنظیم 
دانشگاه رسیده است و باید فعالیت در 

چارچوب این آئین نامه باشد.
این  روسای  کرد:  اضافه  وی 
ادارات و دستگاه های  به  واحدها را 

تا  دولتی و عمومی معرفی می کنیم 
بتوانند در صورت نیاز همکاری داشته 

باشند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی اضافه کرد: فعالیت های 
قرار  ارزیابی  مورد  ها  واحد  این 
حوزه  در  واحدها  باید  و  می گیرند 
های مرتبط فعالیت های الزم را داشته 

باشند.
مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
عنوان  به  زاده  محرم  مهرداد  دکتر 
رئیس مرکز تحقیقات سالمت گستر، 
دکتر حسین شایقی به عنوان رئیس 
انرژی،  مدیریت  تحقیقات  مرکز 
رئیس  عنوان  به  صفرزاده  اکبر  دکتر 

های  آب  و  آب  مهندسی  پژوهشکده 
معدنی، دکتر علی رسول زاده به عنوان 
دکتر  آب،  مدیریت  پژوهشکده  رئیس 
اصغر عبادی به عنوان رئیس پژوهشکده 
کشاورزی،  تولیدات  امنیت  و  سالمت 
دکتر نورالدین حسین پور آزاد به عنوان 
فناوری  زیست  پژوهشی  مرکز  رئیس 
به  گیاهان دارویی، دکتر فرهاد ستاری 
و  علوم  پژوهشی  هسته  رئیس  عنوان 
جهانگیری  وحید  دکتر  نانو،  فناوری 
به عنوان رئیس هسته پژوهشی مقاوم 
سازی و بهینه سازی ابنیه و زیرساخت 
ها، دکتر عزت اهلل عسگری ارده به عنوان 
رئیس هسته پژوهشی توسعه انرژی های 
تجدید پذیر، دکتر علی روشنیان فرد به 

عنوان رئیس هسته پژوهشی کشاورزی 
به  افکاری  امیرحسین  دکتر  دقیق، 
کاربرد  پژوهشی  هسته  رئیس  عنوان 
از  پس  زنجیره  در  نوین  های  فناوری 
برداشت محصوالت کشاورزی و مواد 
عنوان  به  هدایت  نعمت  دکتر  غذایی، 
زیستی  تنوع  پژوهشی  هسته  رئیس 
محمد  دکتر  امیکس،  بیوتکنولوژی  و 
احمدی به عنوان رئیس هسته پژوهشی 
بازیافت و مدیریت کاربرد پسماند مواد 
به  مصری  ترحم  دکتر  لیگنوسلولزی، 
مدیریت  پژوهشی  رئیس هسته  عنوان 
انرژی در صنایع زیستی و دکتر صیاد 
اصغری به عنوان رئیس هسته پژوهشی 

مطالعات اکوتوریسم معرفی شدند.

آغاز فعالیت ۳ پژوهشکده، ۳ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ هسته پژوهشی در دانشگاه محقق اردبیلی

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در ارزروم ترکیه:

استاندار اردبیل در نشست هم اندیشی فرهنگی و 
اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی:

برنامه ریزی برای کاهش 
آسیب های اجتماعی و افزایش 

مهارت های زندگی ضروری است

کاهش  برای  ریزی  برنامه  گفت:  اردبیل  استاندار 
آسیب های اجتماعی و افزایش مهارت های زندگی 

ضروری است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس اکبر 
بهنامجو در نشست هم اندیشی فرهنگی و اجتماعی که 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، با بیان این مطلب 
افزود: باید برای کاهش شتاب آسیب های اجتماعی در 
استان برنامه ریزی کرده و همه دستگاه های مرتبط باید 

در این زمینه تالش کنند.
وی با بیان اینکه برای کاهش طالق باید مقوله های 
آموزش و مشاوره پیش از ازدواج، حین ازدواج و بعد 
از ازدواج به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، ادامه 
داد: آموزش در زمینه های ازدواج باید در مدارس به 

خصوص در مقطع دبیرستان انجام شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه روانشناسان استان در 
زمینه مشاوره های ازدواج باید ساماندهی شوند، اظهار 
کرد: باید مقوله ازدواج به صورت صحیح هدایت شود 
و از طریق دیگر باید جوانان را ترغیب کنیم که بعد از 

ازدواج هم با مشاوران در ارتباط باشند.
تمامی  در  آموزش  برای  باید  داد:  ادامه  بهنامجو 
اقشار  تمامی  در  و  عمومی  و  اداری  دستگاه های 
برنامه ریزی شود تا بتوانیم طالق را به مرور کاهش دهیم.

الزم به ذکر است در این نشست اعضای هیات 
و  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  ها،  دانشگاه  علمی 
کارشناسان، فعاالن و صاحبنظران حضور داشته و به بیان 

نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

تاسیس بنیاد حامیان 
دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از تاسیس بنیاد 
حامیان دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با روابط عمومی 
آموزه  های  تاکید  به سفارش و  اشاره  با  دانشگاه 
به سنت حسنه  قرآن کریم  به خصوص  اسالمی 
ما  ملی  و  دینی  هویت  افزود:  وقف،  و  احسان 
همواره با امر خیر گره خورده و در طول تاریخ، 
مردم علم دوست و دانش پژوه ایران زمین همواره 
امکانات در حوزه  های  ایجاد  برای وقف جهت 

آموزشی و تربیتی ارزش زیادی قائل بوده  اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به سابقه 
وقف و حضور سازمان های مردم نهاد در توسعه 
و  پژوهشی  آموزشی،  های  زیرساخت  ارتقای  و 
داخلی،  و  خارجی  مطرح  های  دانشگاه   عمرانی 
و  مهم  بسیار  آنرا  توسعه  و  دانشگاه  از  حمایت 
تاثیرگذار خواند و افزود: حمایت از آموزش عالی 
در هر کشور سرمایه  گذاری برای آیندگان بوده و 
هرکس در حد توان خود برای دانشگاه قدم بردارد، 
می  تواند  در جامعه  زیادی  بسیار  بر حوزه  های 
تاثیر مثبت داشته باشد؛ چراکه به تعبیر امام راحل 

دانشگاه مبدا همه تحوالت است.
حبیبی با تاکید بر استفاده از ظرفیت خیرین و 
حامیان آموزش عالی در حل و کاهش مشکالت 
دانشگاه محقق  بنیاد حامیان  دانشگاه  ها، تشکیل 
با  کرد:  بیان  و  ارزیابی  راستا  این  در  را  اردبیلی 
تأسی از آموزه  های دینی و در راستای گسترش 
فرهنگ وقف و نیکوکاری، جلب مشارکت حامیان 
علم و فناوری برای توسعه  آموزش عالی استان و 
ساماندهی کمک  های خیرین، بنیاد حامیان دانشگاه 

محقق اردبیلی در مهرماه ۱۳98 به ثبت رسید.
وی افزود: این بنیاد به عنوان پل ارتباط بین افراد 
نیکوکار و دانشگاه، بر آن است تا با بهره  گیری از 
نیروهای انسانی سرشار دانشگاه و ظرفیت ارزشمند 
بزرگ خیرین گامی موثر در توسعه همه جانبه و 
دانشجو  نیازهای  رفع  جهت  در  دانشگاه  پایدار 
نیاز اسکان و خوابگاه دانشجویان  تأمین  قبیل  از 
غیربومی، جبران کمبود فضاهای آموزشی، ورزشی 
نشاط  ایجاد  و  ایده آل  آزمایشگاهی  امکانات  و 
محیطی و روحی-روانی برای دانشجویان که عاملی 
موثر در کاهش ناهنجاری  هاست، بردارد و از این 
طریق نقشی موثر در پیشرفت و توسعه استان و 

کشور عزیزمان ایفا نماید.
کمک  برای  همگان  از  دعوت  ضمن  حبیبی 
دانشگاه  حامیان  بنیاد  به  معنوی  و  مادی  فکری، 
محقق اردبیلی، ابراز امیدواری کرد: با همت اساتید، 
استان  اندیش  نیک  خیرین  و  دانشگاه  کارکنان 
اردبیل، این دانشگاه را مانند نگینی در شمال غرب 
مورد حمایت قرار دهیم تا در آینده نزدیک شاهد 
ارتقای هرچه بیشتر و همه جانبه و شکوفایی روز 

افزون آن باشیم.

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در ارزروم ترکیه:

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در ارزروم ترکیه از آمادگی کنسولگری 
ایجاد  برای  ترکیه  ارزروم  در  ایران 
ارتباط میان دانشگاه محقق اردبیلی و 

دانشگاه ارزروم ترکیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر سجاد سلطان زاده در نشست با 
هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی با 

بیان اینکه از دانشجویان 
شهر  در  اردبیلی  موفق 
ارزروم ترکیه مشغول به 
تحصیل هستند، گفت: 
ارزروم ترکیه یک شهر 
دانشگاهی بوده و قدمت 
این  دانشگاه  و ظرفیت 
محقق  دانشگاه  و  شهر 
اردبیلی ایجاب می کند 
سویه  دو  ارتباطی  که 

باهم داشته باشند.
اینکه  بیان  با  وی 
انتظار می رود دانشگاه 
محقق اردبیلی نیازمندها 
تواند  می  که  آنچه  و 
اعالم  را  کند  عرضه 

کند، افزود: آمادگی داریم در حوزه  های 
انجام  از  اعم  دانشگاهی  مختلف 
تبادل  مشترک،  علمی  پژوهش های 
استاد و دانشجو و غیره میان دو دانشگاه 

ارتباط برقرار کنیم.
سلطان زاده تصریح کرد: برگزاری 
تورهای علمی به منظور دانش افزایی و 
معرفی توانمندی ها و ظرفیت های دو 

اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  رئیس 
رشد علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

های اخیر غرورآفرین بوده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در مراسم معارفه دانشجویان 
ورودی جدید دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی با بیان این مطلب افزود: رشد علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در سال های گذشته 
شتاب بیشتری گرفته است؛ بطوری که شاهد 
ارتقای 8 پله ای رتبه دانشگاه در رتبه بندی 
استنادی علوم جهان اسالم   پایگاه  سالیانه 
)ISC( و رشد ۵۵ و ۴۰ درصدی تولیدات 
علمی دانشگاه بر مبنای گزارشات پایگاه های 
 Web of Science و Scopus استنادی

هستیم.
حبیبی به پروژه های عمرانی در حال 
اجرای دانشگاه به مانند خوابگاه دانشجویی، 
فاز  عمرانی  های  پروژه  آموزشی،  استخر 
مهندسی،  و  فنی  دانشکده  سوم  و  دوم 
علوم  دانشکده های  ساختمان های جدید 
طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  و  انسانی 
آزمایشگاه میز لرزه و کتابخانه مرکزی اشاره 
کرد و ادامه داد: همه این پروژه ها در راستای 
ارتقای خدمات به دانشجویان و فراهم کردن 
زیرساخت های فیزیکی برای فعالیت علمی 

و پژوهشی است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
خوشبختانه هر ساله در آزمون کارشناسی 

دانشگاه نیز در دستور کار قرار گیرد.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
اردبیلی با تاکید بر افزایش همکاری های 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  بین المللی 
افزود: این همکاری ها در قالب انجام 
مطالعاتی  های  فرصت  و  پژوهش ها 
مشترک  با کشورهای خارجی به ویژه 

کشور دوست و همسایه ترکیه برای ما 
بسیار مهم است.

دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
استان  علمی  آبروی  محقق اردبیلی 
است، گفت: دانشگاه هایی که دارای 
رتبه باالیی هستند شناسایی شده و با 
آنها به صورت تخصصی و عملیاتی 

همکاری خواهیم داشت.

و  دانشجویان  مختلف،  های  رشته  ارشد 
دانش آموختگان دانشگاه محقق اردبیلی رتبه 
های تک رقمی و دو رقمی متعددی کسب 

می کنند.
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
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 گفت: در گام اول 

باید به خودسازی اقدام کنیم.
وی ادامه داد: علمی که ما را به خدا 
است  جهالت  بلکه  نیست  علم  نرساند، 
بنابراین باید در تمام مراحل زندگی با الگو 
گرفتن از ائمه اطهار در راه رسیدن به کمال 

بضاعت پور با اشاره به رشد باالی 
در  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح کرد: در 
همین راستا نیازمند استفاده از امکانات 
از  خارج  های  دانشگاه  باالی  سطح 

کشور هستیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حسنی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
و  ظرفیت  از  استفاده  به  اردبیلی 
توانمندی اساتید دانشگاه های استان 
و  کرد  تاکید  المللی  بین  سطح  در 
گفت: انتظار می رود در حوزه علوم 
ورود  بیشتر  انسانی  علوم  و  اسالمی 
کرده و مکتب تشیع و حقیقت دین 

را به دنیا معرفی کنیم.

معنوی تالش کرد.
دانشکده  رئیس  قویدل  اکبر  دکتر 
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: این دانشکده 9۳ نفر عضو 
هیات علمی دارد که ۴۵ نفر از آنها دارای 

مرتبه علمی دانشیاری و استادی هستند.
و  کشاورزی  دانشکده  داد:  ادامه  وی 
منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی دارای 
هزار و ۶۵۰ نفر دانشجو در مقاطع مختلف 
بوده و ۳۰ نفر کارمند هم زحمات کارهای 

اداری این دانشکده را بر عهده دارند.
گذشته  های  سال  در  افزود:  قویدل 
اعضای  توسط  اختراع  مورد   ۲۰ حدود 
هیات علمی دانشکده ثبت شده و در دو 

رئیس  ابراهیم  آل  محمدتقی  دکتر 
گروه همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
طبق تحقیقات ما ارزروم به یک شهر 
دانشگاهی و کشاورزی معروف است، 
الزم  تمهیدات  داریم  نظر  در  گفت: 
مشترک  دوره  های  برگزاری  جهت  را 
مشترک  کنفرانس های  و  دکتری 
نظام مند   صورت  به 

بیندشیم.
به  اشاره  با  وی 
برگزاری اجالس روسای 
دانشگاه  های اتحادیه آسیای 
میانه و کنفرانس دانشجویان 
تکمیلی  تحصیالت 
دانشگاه های اتحادیه قفقاز 
در  گذشته  سال های  طی 
محقق اردبیلی،  دانشگاه 
افزود: پیشنهاد می شود دفتر 
دانشگاه  در  ما  دانشگاهی 
اندازی  راه  ترکیه  ارزروم 
شود تا بتوانیم ازین طریق 
به معرفی دانشگاه بپردازیم.

در  است  گفتنی 
تحصیالت  و  آموزشی  معاونان  ادامه 
مدیر  فرهنگی،  دانشجویی،  تکمیلی، 
و  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه 
فرهنگی  پژوهش های  مرکز  رئیس 
و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  آذربایجان 
خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
و  نظرات  ارائه  به  اردبیل  استان  در 

دیدگاه های خود پرداختند.

سال گذشته هم ۱۰ مورد به این تعداد اضافه 
شده است.

حراست  مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: انتظار می رود که 
دانشجویان قوانین خوابگاه را مراعات کرده و از 

وسائل خود محافظت و مراقبت کنند.
در  باید  دانشجویان  کرد:  تصریح  وی 
انتخاب دوستان خود نهایت دقت کنند تا با افراد 
ناسالم در ارتباط نباشند و دوستان خود را از 
افراد مثبت، درس خوان و خانواده دار انتخاب 

کنند.
و  حمایت  مدیر  شرری  معراج  دکتر 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
و  فرهنگی  کانون   ۲۶ کرد:  تشریح  اردبیلی 
اجتماعی، ۵۷ انجمن علمی، ۵ تشکل اسالمی و 
۵9 نشریه دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی 

فعالیت دارند.
تعریف  طبق  کرد:  تصریح  مسئول  این 
یونسکو ایجاد تغییر محیط و بهبود زندگی، 
سواد محسوب می شود بنابراین دیگر فقط 

خواندن و نوشتن سواد نیست.
دکتر  مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
جوانشیر عزیزی معاون آموزشی دانشکده به 
معرفی آئین نامه های آموزشی و موارد الزم 
پرداختند  جدید  ورودی  دانشجویان  برای 
و  شده  برگزار  دانشجویان  بین  مسابقاتی  و 
غرفه های معاونت فرهنگی و اجتماعی هم برای 

ثبت نام و راهنمایی دانشجویان برپا شده بود.

آمادگی کنسولگری ایران در ارزروم ترکیه برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه 
محقق اردبیلی و دانشگاه ارزروم ترکیه

رشد علمی دانشگاه محقق اردبیلی در سال های اخیر غرورآفرین بوده است
دکتر حبیبی در مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
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معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
جلوه  اربعین  جریان  گفت:  کشور 

کوچکی از جامعه مهدوی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت  االسالم والمسلمین علی تقوی 
احیای  در  اربعین  نقش  همایش  در 
دانشگاه  در  حسین)ع(  امام  نهضت 

بیان  با  اردبیلی  محقق 
اینکه جریان اربعین جلوه 
کوچکی از جامعه مهدوی 
در  امروز  گفت:  است، 
از  هایی  گوشه  اربعین 
امام  وجودی  عظمت 
حسین)ع( را مشاهده می 

کنیم.
اینکه  بیان  با  وی 
جامعه نبوی باید به جامعه 
شود،  متصل  مهدوی 
مردم  اینکه  برای  گفت:  
به جامعه مهدوی امیدوار 
شوند، باید جامعه حسینی 

ایجاد شود.
تقوی با بیان اینکه در 

جامعه مهدوی ایثار، مهربانی، گذشت و 
بخشش مردم نسبت به هم زیاد شده و 
فقر کم می شود، افزود: امام حسین)ع( 
همه  و  است  ها  زیبایی  تمام  مظهر 
زشتی ها و زیبایی ها با جریان کربال به 

مردم نشان داده می شود.
معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 

زمان  اینکه محرم جزو  بیان  با  کشور 
هایی است که اتصال وجودی ما باید 
به ولی زمان تقویت شود، تصریح کرد: 
نباید لحظه ای اتصال انسان از والیت 

قطع شود.
وی جریان اربعین را یک میتینگ 
بزرگ سیاسی برای جهان تشیع و اسالم 
دانست و خاطرنشان کرد: این حرکت 

کامال بی حاشیه و دوستانه بوده و با این 
کار جهان تشیع و اسالم قدرت خود را 

به رخ دنیا می کشد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اینکه همکاری  بیان  با  اردبیلی  محقق 
خوبی میان مجموعه نهاد و دانشگاه در 
اجرای برنامه های فاخر فرهنگی وجود 
دارد، گفت: در شرایط سخت اقتصادی 

حاکم بر کشور که هدف دشمنان ایجاد 
فروپاشی  نافرمانی مدنی در جامعه و 
های  مجموعه  در  هماهنگی  با  بود، 
مختلف نظام و به ویژه هماهنگی میان 
سطح  در  رهبری  نهاد  و  ها  دانشگاه 
شاهد  تنها  نه  اردبیل،  استان  و  کشور 
ناهنجاری ها نبودیم، بلکه شاهد اتفاقات 
خوب در دانشگاه های استان و دانشگاه 

محقق اردبیلی بودیم.
وی با اشاره به برگزیده شدن یازده 
نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
قرآن و عترت،  در مسابقات کشوری 
نیز  اتاق فکر عفاف و حجاب  افزود: 
زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی تشکیل شده تا بتواند به مسائل، 
محدود  های  ناهنجاری  و  مشکالت 

دانشجویان ورود عالمانه داشته باشد.
حبیبی دانشگاه ها را الگو و پیشروی 
جامعه عنوان و تصریح کرد: محیط های 
علمی و دانشگاهی دارای سالمت باال 

هستند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
بیان  با  نیز  اردبیل  استان 
اینکه هدف از برگزاری 
است  این  همایش  این 
معارف  به  نسبت  که 
برداریم،  قدمی  حسینی 
حوزه  و  دانشگاه  گفت: 
باید هدف از شهادت امام 
جامعه  در  را  حسین)ع( 

تبیین کند.
اینکه  بیان  با  وی 
وظیفه  عالمان  و  اساتید 
حسینی  شعور  دارند 
ایجاد  مردم  میان  در  را 
کرده و فرهنگ حسینی 
اندازی  راه  در جامعه  را 
پیاده  امروز  کنند، گفت: 
روی اربعین از نجف تا کربال بهترین 
تبلیغ برای معرفی ظهور امام عصر)عج( 

است.
روز  در  امسال  داد:  ادامه  حسنی 
مزار  از  اردبیل  دانشگاهیان  اربعین 
شهدای گمنام شورابیل تا مزار شهدای 
گمنام دانشگاه محقق اردبیلی پیاده روی 

عظیمی برگزار خواهند کرد.

راهیابی ۱۱ دانشجوی 
دانشگاه محقق اردبیلی
 به مرحله ملی جشنواره

 قرآن و عترت

۱۱ نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به 
مرحله ملی سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان کشور راه یافتند.
معاون  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اعالم این خبر افزود: در سی و چهارمین جشنواره 
سراسری قرآن و عترت سه نفر از دانشجویان این 
دانشگاه موفق به کسب رتبه اول، سه نفر موفق به 
کسب رتبه دوم، سه نفر موفق به کسب رتبه سوم و 
همچنین دو نفر از دانشجویان موفق به کسب رتبه 

چهارم کشوری شدند.
سلطان  نرگس  افزود:  اصل  فنی  عباس  دکتر 
باغلو  بیگ  سالمی  حسن  نقاشی،  رشته  در  زاده 
در رشته ترجمه و تفسیر قرآن و عارفه منصوری 
در رشته حفظ موضوعی قرآن کریم مقام اول سی 
دانشجویان  عترت  و  قرآن  چهارمین جشنواره  و 

سراسر کشور کسب کردند.
رشته  در  پرست  وطن  فاطمه  داد:  ادامه  وی 
رشته  در  الماسی  محمد  )ع(،  بیت  اهل  احادیث 
و  دعا  در رشته  زاده  احد حاجی  و  خوشنویسی 

مناجات مقام دوم را کسب کردند.
در رشته  داد: وحید رحمانی  ادامه  اصل  فنی 
اذان، سمیه محمدی حمیدی در رشته مقاله نویسی 
و سیدهادی سیدترابی در رشته عکاسی مقام سوم 
و حمزه رجبی و علی بابالنی مقدم موفق به کسب 
رتبه چهارم کشوری در رشته های نقاشی و معرق 

شدند.
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی اضافه کرد: این دانشجویان در مسابقات 
علوم،  وزارت  تابعه  های  دانشگاه  بین  کشوری 
تحقیقات و فناوری موفق به کسب 9 رتبه برتر 
و ۲ رتبه چهارم شده و این ۱۱ نفر به مسابقات 
ملی که بین دانشجویان دانشگاه های تابعه وزارت 
علوم و وزارت بهداشت برگزار خواهد شد، راه 

یافتند.
الزم به ذکر است، مراسم اختتامیه این جشنواره  
با حضور آیت اهلل  یازدهم مهر ماه ۱۳98 در قم 
جعفر سبحانی، دکتر غالمی وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری و معاونان وزارت برگزار شد.

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور:

جریان اربعین جلوه ای از جامعه مهدوی است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
رشد علمی این دانشگاه شتاب بیشتری 

گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم  نشست  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
علمی  هیات  اعضای  با  اندیشی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی با بیان 
برای  ما  همه  باید  افزود:  مطلب  این 
رقابت  در  تا  کنیم  تالش  علم  تولید 

های علمی عقب نمانیم.
وی با اشاره به اینکه همه اعضای 
هیات علمی دانشگاه باید برای جذب 
رتبه های علمی خوب  با  دانشجویان 
جذب  کرد:  تصریح  کنند،  تالش 
دانشجویان با رتبه های باال می تواند با 
ارتقای شاخص های علمی و پژوهشی 

دانشگاه محقق شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: علوم انسانی در تولید فکر می تواند 
مثمرثمر باشد و در تمام دنیا به دلیل اثرات 
اجتماعی توجه ویژه ای به علوم انسانی 

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

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  رهبری در 
تصریح کرد: انتظارات از دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی برای تربیت نسل سالم 
و فعالین فرهنگی، مذهبی و دینی بیشتر 

است.
هیات  اعضای  داد:  ادامه  وی 
علمی باید برای تقویت باورهای دینی 
دانشجویان تالش کنند و جهت توسعه 

برنامه های قرآنی و فرهنگی اهتمام ویژه 
ای داشته باشند.

رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر 
دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: این دانشکده 
بیش از ۲ هزار و 8۰۰ نفر دانشجوی 

فعال دارد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته ۲۷۳ 
پایان نامه، ۲۰9 مقاله علمی، ۳۱ تالیف 

کارگاه  از ۵۰  بیش  برگزاری  و  کتاب 
آموزشی توسط دانشکده و اعضای هیات 
علمی تدوین و مشاوره و راهنمایی و 

برگزار شده است.
برنامه  این  در  شود  می  یادآور 
اعضای هیات رئیسه دانشگاه و اعضای 
هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی به بیان نظرات و پیشنهادات خود 

پرداختند.

دکتر حبیبی در نشست هم اندیشی با اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

رشد علمی دانشگاه شتاب بیشتری گرفته است
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رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

اجرایی شدن قرارداد 
همکاری مشترک دانشگاه 
محقق اردبیلی با دانشگاه 

کوردوبا اسپانیا

المللی  بین  رئیس گروه همکاری های علمی و 
دانشگاه محقق اردبیلی از اجرایی شدن قرارداد همکاری 
مشترک دانشگاه محقق اردبیلی با دانشگاه کوردوبای 

اسپانیا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدتقی 
آل ابراهیم از اجرایی شدن قرارداد همکاری مشترک 
اسپانیا  کوردوبای  دانشگاه  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خبر داد و گفت: دکتر عباس فنی اصل و دکتر یعقوب 
منصوری اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
در رشته های فلسفه غرب و شیمی فیزیک در راستای 
حمایت مالی در قالب برنامهKA۱۰۷  اتحادیه اروپا، به 

مدت یک هفته در کشور اسپانیا حضور یافتند.
وی افزود: حضور در دانشگاه ها به منظور آشنایی 
با منابع مرتبط تخصصی در حوزه فرد اعزام شده در 
سطح بین المللی، بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه های 
طرف مقابل و رایزنی در جهت حضور سایر اساتید 
و دانشجویان دکتری از مهمترین اهداف این قرارداد 

همکاری می باشد.
آل ابراهیم با بیان اینکه هدف گروه همکاری های 
هیات  همکاران  اعزام  دانشگاه  المللی  بین  و  علمی 
علمی و دانشجویان دوره دکتری برای دوره های کوتاه 
مدت علمی تحقیقاتی به دانشگاه های پیشرفته است، 
خاطرنشان کرد:  این اعزام با حمایت مالی طرف مقابل 
انجام می شود تا در شرایط تحریم، ارز کمتری از کشور 

خارج شود.

حضور هیات رئیسه 
دانشگاه محقق اردبیلی در آئین 
بهره برداری پل عابر پیاده برقی 

روبروی دانشگاه و بازدید از 
پروژه های عمرانی شورابیل

هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به همراه شهردار 
اردبیل در آئین بهره برداری پل عابر پیاده برقی روبروی 
دانشگاه حضور یافته و در ادامه از پروژه های عمرانی 

مجتمع فرهنگی تفریحی شورابیل بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات رئیسه 
دانشگاه محقق اردبیلی به همراه شهردار اردبیل در آئین 
بهره برداری پل عابر پیاده برقی روبروی دانشگاه حضور 
یافته و در ادامه از پروژه های عمرانی مجتمع فرهنگی 

تفریحی شورابیل بازدید کردند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
انجمن های علمی بستر خوبی برای رشد 

و ارتقای دانشجویان هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در مراسم استقبال از 
دانشجویان ورودی جدید دانشکده فنی 
و مهندسی این دانشکده ضمن تبریک 
آغاز سالتحصیلی جدید، با بیان اینکه 
در حال حاضر در ۴۱ امین سال تاسیس 
دانشگاه محقق اردبیلی واقع شده ایم، 
گفت: هم اکنون دانشگاه دارای ۴۰۰ نفر 
عضو هیات علمی می باشد که ۲۰ نفر 
آنها اخیرا به جمع ما ملحق شده اند و 
یا طی ماه های آینده ملحق خواهند شد.

دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
دارای ۲۳8 رشته در مقاطع کارشناسی، 
باشد،  می  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
افزود: از یازده هزار نفر دانشجوی شاغل 
به تحصیل در این دانشگاه نیز حدود سه 
هزار و ۳۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی 
و  تحصیل  حال  در  دکتری  و  ارشد 

پژوهش هستند.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه محقق 
اردبیلی دارای دو دانشمند یک درصد 
برتر جهان می باشد و به خاطر فعالیت 
های مطلوب، این تعداد در سال های 
آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت، 
استاد،  دارای  دانشگاه  همچنین  گفت: 
دانشجو و پژوهشگر نمونه کشوری می 

باشد.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
اشاره به شتاب بسیار خوب رشد علمی 
دانشگاه، افزود: در یک سال گذشته شاهد 
ارتقای هشت رتبه ای در پایگاه ISC و 

شش رتبه ای در وبومتری بودیم.
وی با بیان اینکه همکاری های علمی 
ما با کشورهای برتر خارجی در سال 
یافته  افزایش  درصد  ۲۰۱8 حدود ۵۰ 
است، تصریح کرد: علیرغم تحریم های 
وارده  اقتصادی  فشارهای  و  ظالمانه 
و  اساتید  علمی  ارتباطات  کشور،  بر 
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  پژوهشگران 
آلمان،  جمله  از  خارجی  کشورهای 

انگلیس، سوئد، فرانسه و غیره در حال 
دکتری  دانشجویان  و  است  افزایش 
دانشگاه نیز در کشورهای خارجی در حال 

گذراندن فرصت های مطالعاتی هستند.
مجوز  دریافت  به  اشاره  با  حبیبی 
و  تحقیقاتی  پژوهشی،  مرکز  چندین 
هسته های پژوهشی برای دانشگاه محقق 
واحدهای  رشد  مرکز  افزود:  اردبیلی، 
فناور دانشگاه نیز با بیش از 8۰ هسته 
فناور فعال در خدمت دانشجویان است 
تا ایده های فناورانه خود را در آنجا ارائه 

کرده و از حمایت الزم بهره مند شوند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه فعالیت در انجمن های علمی بستر 
خوبی برای رشد و ارتقای دانشجویان، 
ایجاد نشاط و روحیه همکاری و تقویت 
کار گروهی است، گفت: فعالیت های 
نیز در  فرهنگی و دانشجویی گسترده 
دانشگاه وجود دارد که عالقمندان می 

توانند از آنها استفاده کنند.
زیرساخت  تامین  به  اشاره  با  وی 
های الزم برای فعالیت های اساتید و 
دانشجویان، گفت: پروژه های فاز دوم و 
سوم دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان 
های جدید دانشکده های کشاورزی و 
منابع طبیعی و ادبیات و علوم انسانی، 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  گلخانه 
طبیعی، خوابگاه دانشجویی، استخر و 
کتابخانه مرکزی نیز در حال احداث بوده 

که به سرعت تکمیل خواهند شد.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه وظیفه داریم در کنار فعالیت های 
و  فرهنگ  معنویت،  لحاظ  از  علمی، 
اخالق نیز در خدمت دانشجویان باشیم، 
گفت: دانشگاه دارای ۶۰ انجمن علمی، 
۲۰ کانون فرهنگی و هنری و چندین 
کانون مذهبی و تشکل های اسالمی می 
باشد که هر کدام از آنها در حیطه فعالیت 

خود قوی و توانمند هستند.
وی با بیان اینکه دانشجویی موفق 
است که هم در زمینه علمی و هم در 
زمینه فرهنگی، معنوی، هنری و اخالقی 
فعال باشد، افزود: دانشگاه یک محیط 
با توجه به  علمی و فرهنگی است و 
اینکه محیط علمی تقدس دارد، ما نیز باید 
تالش کنیم حرمت این محیط مقدس 

علمی، سالم پویا را حفظ کنیم.
کسب  به  اشاره  با  اصل  فنی 
دانشجویان  چشمگیر  موفقیت های 
در جشنواره های مختلف فرهنگی و 
هنری کشوری، تصریح کرد: دانشجویان 
در  را  خود  فراغت  اوقات  توانند  می 
برنامه های متنوع دانشگاه، نهاد رهبری و 

تشکل ها سپری نمایند.
دکتر محتشم محبی رئیس دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه رشد شخصیت علمی و 
اجتماعی جوانان در دوران دانشجویی 
مسئوالن  گفت:  آید،  می  دست  به 

دانشگاه محقق اردبیلی توجه ویژه ای 
به دانشجویان دارند و مسائل آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان 

از دغدغه مسئوالن است.
دانشجویان  از  دعوت  ضمن  وی 
به رعایت قوانین آموزشی و انضباطی، 
افزود: دانشجویان این دانشکده در شش 
رشته کارشناسی، ۱۶ رشته کارشناسی 
ارشد و پنج رشته دکتری در حال تحصیل 
هستند و اکثر اساتید این دانشکده جزو 
فارغ التحصیالن دانشگاه های برتر کشور 

هستند.
دانشکده  این  اینکه  بیان  با  محبی 
دارای دو مرکز آپا و محاسبات سریع 
می باشد، ادامه داد: فازهای دوم و سوم 
دانشکده نیز در حال احداث می باشد 
که با بهره برداری از این دو ساختمان 
مشکالت فیزیکی دانشکده برای چند 

سال آتی حل خواهد شد.
مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
حراست دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه باید تابع مقررات و قوانین باشیم 
تا دچار برخی مشکالت نشویم، گفت: 
نگاه های کارکنان دانشگاه به دانشجویان 
پدرانه، مادرانه، برادرانه و خواهرانه است.

وی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: 
باید وجهه دانشگاهی خودمان را حفظ 
کنیم؛ چراکه عقل و شعور شما فراتر از 

افراد خارج از دانشگاه است.
دستور با بیان اینکه دانشجویان کارت 
دانشجویی خود را همیشه همراه خود 
داشته باشند و از آن مراقبت کنند؛ چراکه 
این کارت، عالوه بر کارت دانشجویی 
و  دارد  کاربرد  تغذیه  کارت  عنوان  به 
در سال های آتی نیز کاربردی های این 

کارت افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در ادامه دکتر نوشیار 
معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی 
نیز توضیحاتی در خصوص آئین نامه 
آموزشی دانشجویان ارائه کرد. همچنین 
های  غرفه  برپایی  و  مسابقه  برگزاری 
معاونت فرهنگی و اجتماعی از دیگر 

بخش های این برنامه بود.

انجمن های علمی بستر خوبی برای رشد و ارتقای دانشجویان هستند

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق 
این  از درخشش روابط عمومی  اردبیلی 
دانشگاه در اولین جشنواره ارزیابی عملکرد 
روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 

و فناوری منطقه ۳ کشور خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی اصغری با اعالم این خبر افزود: 
روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در 
این جشنواره موفق به کسب رتبه دوم در 
بخش طراحی و گرافیک، رتبه سوم در 
بخش انتشارات و رتبه چهارم در بخش 
فعالیت های شاخص روابط عمومی شده 

است.
وی با بیان اینکه این جشنواره برای 

کرد:  تصریح  شد،  می  برگزار  بار  اولین 
درخشش در این جشنواره نتیجه تخصص 

این حوزه  به  نگاه متخصصانه  گرایی و 
است.

 مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق 
روابط  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  اردبیلی 
داد:  ادامه  است،  پویا  ای  حوزه  عمومی 
سرعت تغییرات در علم روابط عمومی 
باال است بنابراین باید در این حوزه از افراد 
به روز و آشنا با ابزارهای نوین ارتباطات 
استفاده کرد تا بتوان به وظائف این حوزه 

جامه عمل پوشاند.
عمومی  روابط  کرد:  اظهار  اصغری 
پیشانی هر اداره ای محسوب می شود 
بین  رابط  بتواند  باید  دیگر  از طرف  و 
باشد  هدف  جامعه  و  اجرایی  دستگاه 
که برنامه ریزی ما هم برای تقویت این 

حوزه می باشد.

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه:

درخشش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی در اولین جشنواره 
روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۳ کشور
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 با توجه به کمبود منابع سوخت های 
فسیلی و اثرات نا مطلوب آالینده  های 
محیط  روی  بر  آنها  احتراق  از  ناشی 
بیشترکشور های جهان  امروزه  زیست، 
با هدف کاستن میزان وابستگی خود به 
سوخت  های فسیلی به دنبال انرژی  های 
تجدیدپذیر و سوخت  های پاک هستند.

پیش بینی می  شود که تولید انرژی 
جهان با استفاده از منابع انرژی تجدید-
برابر  تا ۲۰۳۵ سه  از سال ۲۰۱۰  پذیر 
شده و به ۳۱ درصد از کل تولید خواهد 
رسید. بدین منظور، از زیست گاز می 
 توان به عنوان یکی از پرکاربردترین منابع 
انرژی تجدیدپذیر، به  جای سوخت  های 
فسیلی استفاده کرد که نقش مهمی در 
کاهش گرمایش جهانی دارد. زیست گاز 
می  تواند از تخمیر و تجزیه بی  هوازی 
زیست توده از مواد مختلف آلی حاصل 
شود که دارای۶۰ تا ۷۰ درصد حجمی 
دی  حجمی  درصد  تا۴۰  و۳۰  متان 
 اکسیدکربن و مقدار ناچیزی از گازهای 
دیگر مانند هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، 
منواکسیدکربن و سولفید هیدروژن می 
درصد  وجود  دلیل  به  بنابراین،   باشد. 
زیاد حجمی دی  اکسیدکربن و متان در 
مخلوط زیست گاز، می توان آنرا به طور 
مؤثر توسط انواع فرآیند های ریفرمینگ، 

تبدیل به هیدروژن کرد.
انرژی  حامل  عنوان  به  هیدروژن 
سازگار  انرژی  های  تولید  برای  پاک 
با محیط زیست بوده که به طور عمده 
در صنایع نیروگاهی و شیمیایی مورد 
این  بر  عالوه  می  گیرد.  قرار  استفاده 
می  تواند به طور مؤثر در سیستم  های 
گلخانه   ناچیز  اثرات  با  سوختی  پیل 

ای، تبدیل به الکتریسیته شود. امروزه 
 ۵۰ حدود  عمده،  طور  به  هیدروژن 
درصد از فرآیند های ریفورمینگ بخار 
آب گاز طبیعی، ۳۰ درصد از پاالیشگاه  
های نفتی، ۱۶ درصد از فرآیند گازسازی 
الکترولیز  از  زغال سنگ و  ۴ درصد 
سال  های  در  می  شود.  تولید  آب 
اخیر به دلیل محدودیت منایع فسیلی 
انتشار  دلیل  به  اوزون  تخریب الیه  و 
منابع  از  استفاده  گلخانه  ای،  گازهای 
تولید  برای  پاک  و  انرژی تجدیدپذیر 

هیدروژن مورد توجه قرار گرفته  است. 
در بین انواع فرآیندهای ریفورمینگ، از 
اکسیداسیون جزئی، ریفورمینگ  قبیل 
اتوترمال و ریفورمینگ بخارآب، میزان 
تولید هیدروژن در فرآیند ریفورمینگ 
فرآیند ها  دیگر  با  مقایسه  در  بخارآب 

بیشتر می  باشد.
گروه  دانشیار  غائبی  هادی  دکتر 
مهندسی مکانیک با همکاری پروفسور 
دکتر  تبریز،  دانشگاه  از  یاری  مرتضی 

دانش آموخته  سعید  قوامی گرگری 
دانشگاه  از  مکانیک  مهندسی  دکتری 
محقق اردبیلی و مهندس هادی رستم  
ارشد  کارشناسی  آموخته  دانش    زاده 
به  موفق  شریف  صنعتی  دانشگاه 
ارائه یک سیستم نوین تولید همزمان 
فرایند  از  استفاده  با  توان  و  هیدروژن 
و  زیست گاز  بخار آب  ریفورمینگ 

استفاده از سیکل رانکین  آلی شدند.
طرف  یک   از  سیستم،  این  در 
از  و   )۱ زیست گاز)جریان  مخلوط 

طریق  از   )۳ آب)جریان  دیگر  طرف 
دبی جرمی  کنترل کننده  های  و  پمپ 
برای کنترل نسبت مولی بخار آب به 
کربن و دی  اکسیدکربن به متان و دبی 
می  شوند.  فرآیند  وارد  جریان،  کلی 
شده)جریان ۲(  پیش گرم  زیست  گاز 
و بخار آب نیز پس از پیش  گرم  شدن 
توسط جریان گازهای خروجی)جریان 
ترکیب  هم  با  کننده  مخلوط   در   )۴
می  شوند. مخلوط حاصل)جریان ۶( 

باالی  دمای  از  استفاده  با  رکپراتور  در 
گرم  ریفورمینگ،  واکنش  محصوالت 
شده)جریان 8( تا شرایط الزم را برای 
در  ریفرمینگ  شیمیایی  واکنش  انجام 
راکتور  در  کند)جریان ۷(.  پیدا  راکتور 
انرژی ورودی به انرژی شیمیایی تبدیل 
می  شود. سپس جریان گازهای خروجی 
ترکیب   شامل  که  راکتور  در  واکنش 
گازهای هیدروژن، مونواکسیدکربن، دی 
 اکسیدکربن، متان و بخارآب بوده)جریان 
8( برای استفاده مؤثر از گرمای باالی 
مخلوط  کردن  گرم  پیش  جهت  آنها، 
زیست  گاز و بخار آب ورودی سیستم 
استفاده می  شوند. به دلیل دمای باالی 
محصوالت واکنش)جریان ۱۱( و برای 
بازیابی گرمای اتالفی از چرخه رانکین  
آلی با مبادله  کن گرمای داخلی استفاده 
شده است. چرخه رانکین  آلی که از سیال 
عامل آلی استفاده کرده و با منبع انرژی دما 
پایین نیز راه  اندازی می  شود، با تولید توان 

به افزایش کارایی سیستم منجر می شود.
در  ارزشمند  پژوهش  این  نتایج 
 Renewable شماره ۱۳۰ مجله معتبر
Energy با رده کیفی Q۱ و با ضریب 
تأثیر ۵.۴۳9 و توسط انتشارات الزویر در 

سال ۲۰۱9 منتشر شده است.
شایان ذکر است که این مقاله ارزشمند 
در سال ۲۰۱9 بر اساس گزارش پایگاه 
استنادیweb of science به صورت 
مقاله Highly Cited )پراستناد( معرفی 

شده است.
برای مشاهده این مقاله به آدرس زیر 

مراجعه فرمایید:
https://www.sciencedirect. 
com/science/article/abs/pii/

رونمایی از پوستر رویداد 
علمی دانشگاه خالق 

)UMAup( در دانشگاه 
محقق اردبیلی

علمی  رویداد  پوستر  از  رونمایی  مراسم 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در   )UMAup(

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این مراسم 
گفت: امیدواریم دانشجویان با بهره مندی از پتانسیل 
موجود در تیم طراحی این رویداد و وجود پشتیبانی 
مالی گسترده از طریق پارک علم و فناوری و مرکز 
رشد از طرح   )UMAup(در جهت شکوفایی 

ایده های خود گام بردارند.
و  علم  پارک  رئیس  پور  ابراهیم  دکتر حبیب 
این طرح در هفت مرحله  اردبیل گفت:  فناوری 
اجرا خواهد شد و پس از مرحله هفتم نهایتاً ایده 
هایی که موفق شده اند، اما قابلیت تجاری کردن 
نداشته باشند هدیه ای به آنها تعلق خواهد گرفت، 
اما ایده های موفق تحت هدایت و شتاب دهی قرار 

گرفته و تقویت و تجاری خواهد شد.

و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز حمایت های 
این  پویایی  برای  ساز  زمینه  را  دانشگاه  ریاست 
طرح عنوان کرد و افزود: سال گذشته هفت نفر از 
اعضای انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان عضو شورای انجمن های علمی کشوری 
انتخاب شده اند و مقام های متعدد کشوری نیز 
در سال های قبل توسط همین عزیزان کسب شده 

است.
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و پشتیبانی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
خالق  دانشگاه  علمی  رویداد  کرد:  تاکید  نیز 
)uma up( منطبق با بسته خط مشی نسل دوم 
انجمن های علمی بوده و در عین حال همسو با 
نسل چهارم دانشگاه ها و رویکردی جامعه محور 
داشته که هدف نهایی آن، ایجاد زمینه برای حل 

مسأله است.
رشد  مرکز  رئیس  صالحی  برومند  دکتر 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان 
اینکه مرکز رشد در کنار پارک علم و فناوری از 
ایده های فوق پشتیبانی خواهد کرد، گفت: تمرین 
ایده پردازی و خالقیت آفرینی راه را برای مطرح 

کردن ایده های برتر باز خواهد کرد.
گفتنی است در ادامه دکتر علی روشنیان فرد 
استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق 
اردبیلی و حسین واثق دانشجوی دکتری دانشگاه 
تبریز از طرحان و عضو تیم راهبری این رویداد به 
معرفی کامل این رویداد علمی پرداختند و در پایان 
 UMAup دانشگاه خالق  پوستر  از  مراسم  این 
رونمایی و از دانشجویان عالقمند جهت شرکت 
دانشگاه  طرح  خالقیت،  و  رشد  های  کارگاه  در 

خالق UMAup ثبت نام به عمل آمد.

استفاده از فرایند ریفورمینگ بخار آب زیست گاز
 برای تولید همزمان هیدروژن و توان

۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های 
مراسم  در  شرکت  عازم  اردبیل  استان 

معنوی پیاده روی اربعین شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 

حجت االسالم والمسلمین 
عبداهلل حسنی رئیس دفاتر 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
های  دانشگاه  در  رهبری 
مراسم  در  اردبیل  استان 
در  دانشجویان  این  بدرقه 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
بیان اینکه این سفر معنوی 
قابل مقایسه با سایر سفرها 
نیست؛ چراکه این سفر، سفر 
و معراجی برای عاشقان امام 
گفت:  است،  حسین)ع( 
بیت  اهل  عاشق  جوانان 
امروز با شعار لبیک یا حسین 
عازم کربال هستند و حضور 
جوانان در پیاده روی اربعین، 

شناساندن حسین)ع( به دنیا و کمک به 
امام زمان)عج( است.

وی هدف دشمنان اسالم را تعطیلی 

این حرکت عظیم عنوان کرد و افزود: 
خوشبختانه امروز پیاده روی اربعین خود 

را در عالم نشان داده است.
حسنی تاکید کرد: امروز هیچکس 

و  حسین)ع(  امام  از  را  ما  تواند  نمی 
والیت جدا کند؛ چراکه وجود ما با امام 

حسین)ع( و والیت عجین شده است.

دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه امروز ۱۵۰ 
نفر از دانشجویان دانشگاه های استان 
اردبیل عازم شرکت در مراسم معنوی 

پیاده روی اربعین می شوند، گفت: این 
برنامه در راستای تقویت فرهنگ حسینی 
و ایثار و شهادت بوده و دانشجویان این 

مکتب عظیم را که در دنیا به راه افتاده به 
نسل های بعدی منتقل خواهند کرد.

وی با اشاره به نوآوری امسال این 
سفیران  طرح  اجرای  بر  مبنی  برنامه 
اربعین، افزود: دانشجویان 
این  در  کننده  شرکت 
پیاده روی، قبل از سفر 
با حضور در کالس های 
آموزشی زبان عربی، این 
توانایی را پیدا کرده اند تا 
کشورها  سایر  زائران  با 
ارتباط فرهنگی و مذهبی 

برقرار کنند.
حبیبی تصریح کرد: 
همچنین به دانشجویان 
داده  الزم  های  آموزش 
زائران  سایر  به  تا  شده 
و به ویژه زائران سالمند 
کمک های الزم از جمله 
کمک های امدادی ارائه 

نمایند.
گفتنی است در این مراسم از پرچم 

حرم امام حسین)ع( نیز استقبال شد.

اعزام ۱۵۰ دانشجوی دانشگاه های استان اردبیل به پیاده روی اربعین
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همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش؛

پیاده روی همگانی 
دانشجویان دختر دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد

همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، پیاده روی 
همگانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
مناسبت  به  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و در راستای 
توسعه فرهنگ ورزش همگانی در بین دانشجویان، پیاده 
روی همگانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در 

محوطه این دانشگاه برگزار شد.
دکتر معرفت سیاهکوهیان معاون دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی در این برنامه ورزشی به قراردادن ورزش و 
فعالیت های سالمت بخش به عنوان یکی از اولویت های 

مهم زندگی تاکید کرد.
وی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی دانشگاه، 
برای  ورزش  از  رود  می  انتظار  دانشجویان  از  افزود: 
افزایش اعتماد به نفس، سالمتی و نشاط خود نهایت 

استفاده را ببرند.
از  بهتر  استفاده  برای  را  دانشجویان  سیاهکوهیان 
امکانات و فضاهای ورزشی دانشگاه به منظور ارتقای 
تندرستی و سالمت جسمانی خود تشویق کرد و گفت: 
در راستای گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش نیز 
برنامه های متنوعی از جمله پیاده روی، اردوی کوهپیمایی 
برای  مختلف  های  رشته  در  ورزشی  مسابقات  و 
دانشجویان دختر و پسر و همچنین برگزاری جشن هفته 
تربیت بدنی ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی تدارک 

دیده شده است.
 گفتنی است در این برنامه ورزشی که از سالن 
ورزشی خواهران آغاز و پس از قرائت فاتحه در مزار 
شهدای گمنام دانشگاه، در محوطه زمین چمن مصنوعی 
خوابگاه خواهران به اتمام رسید، به قید قرعه به هفده 
نفر از شرکت کنندگان در این برنامه ورزشی هدایایی 

اهدا شد.

بازدید هیات رئیسه دانشگاه 
محقق اردبیلی از پروژه های 

تعمیر و نوسازی دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های 
تعمیر و نوسازی دانشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات رئیسه 
دانشگاه محقق اردبیلی از ساختمان شماره ۲ دانشکده 
ویالیی،  های  خوابگاه  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
محوطه سازی و نصب تجهیزات ورزشی و چمن 
مصنوعی خوابگاه های برادران و خواهران دانشگاه 

بازدید کردند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
از دانشجویان انتظار می رود با برنامه های 
دانشگاه  فرهنگی  و  پژوهشی  علمی، 

همراه باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
استقبال  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
از دانشجویان ورودی جدید دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه 
ضمن تبریک آغاز سالتحصیلی جدید 
و معرفی اجمالی دانشگاه، گفت: اکثر 
محقق  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای 
های  دوم  و  اول  شاگرد  جزو  اردبیلی 
دانشگاه های برتر کشور هستند. همچنین 
از فارغ التحصیالن دانشگاه ما در دانشگاه 
خودمان و بهترین دانشگاه های کشور و 
حتی برخی دانشگاه های خارج از کشور 
به عنوان اعضای هیات علمی فعالیت می 

کنند.
بیان  با  دانشجویان  به  وی خطاب 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  بستر  از  اینکه 
می توانید تا عالی ترین سطوح تحصیلی 
و اجرایی و مدیریتی پیش بروید، افزود: 
دانشگاه محقق اردبیلی دارای دو دانشمند 
یک درصد برتر جهانی، چندین استاد، 
پژوهشگر و دانشجوی نمونه کشوری و 

ده ها رتبه برتر کشوری است.
دارای  ایران  اینکه  بیان  با  حبیبی 
است،  گسترده  علمی  توان  و  ظرفیت 
ابراز امیدواری کرد: با توان علمی بیشتر 
از ظرفیت و پتانسیل خود به نحو احسن 

استفاده کنیم.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه از دانشجویان انتظار می رود 
با برنامه های علمی، پژوهشی و فرهنگی 
کرد:  تصریح  باشند،  همراه  دانشگاه 
امیدواریم با همت و تالش مضاعت، در 
سال های آتی بخشی از شما دانشجویان 
به عنوان اعضای هیات علمی در دانشگاه 

محقق اردبیلی استخدام شوید.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
شهدا،  خون  برکت  به  اینکه  بیان  با 
امروز  اساتید  و  ایثارگران  رزمندگان، 
جمهوری اسالمی ایران جزو کشورهای 
تاثیرگذار دنیا است، گفت: در طول ۴۰ 
سال گذشته به اندازه ۱۵۰ سال پیشرفت 

داشته ایم.
باید در  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
جامعه تاثیرگذار باشد؛ چراکه دانشگاه 
افزود:  است،  جامعه  در  تحوالت  مبدا 
هنر این است که انسان در عصر حاضر 

تحصیل کند و به عزت برسد.
با  دانشجویان  به  خطاب  حسنی  
بیان اینکه اصل اول برای شما تحصیل 
و عالم شدن است، ولی در کنار آن نیز 
کانون ها  در  فرهنگی  فعالیت های  به 
گفت:  بدهید،  اهمیت  تشکل ها  و 
و  خدمات  از  توانند  می  دانشجویان 
تسهیالت این دفتر در خصوص ازدواج 
عتبات  سفر  ازدواج،  وام  دانشجویی، 
عالیات، مشهد مقدس و در آینده نزدیک 

عمره مفرده استفاده نمایند.
دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق 
اردبیلی ضمن معرفی تاریخچه دانشکده، 
رشته ها و گروه های آموزشی موجود در 
این دانشکده، گفت: این دانشکده دارای 
سه دانشجوی نمونه کشوری بوده است.

حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای 
سه مجله علمی پژوهشی در حال چاپ 
بوده و اخیرا نیز دو مجله علمی پژوهشی 
دانشگاه  پژوهشی  شورای  در  دیگر 
مصوب شده است، افزود: همایش های 
برنامه  المللی در دانشکده  بین  ملی و 
برای  ها  همایش  این  که  شده  ریزی 

سالجاری پنج مورد بوده است.
تک  تک  اینکه  بیان  با  نریمانی 
خاصی  هدف  با  دانشگاه  های  برنامه 
ریزی  برنامه  دانشجویان  ارتقای  برای 
شده است، تصریح کرد: امید می رود 
دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی با 
توانمندی باال در جامعه موثر واقع شوند.

و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
اشاره به فلسفه دانشگاه های نسل چهارم 
که جامعه محور نامیده می شوند، گفت: 
در همین راستا ارتباط دانشکده با جامعه 
و دستگاه های اجرایی استان به صورت 
مطلوب برقرار است و می توان گفت 
دانشکده  این  بین سازمانی  طرح های 
بین  های  طرح  کل  درصد  حدود ۳۰ 

سازمانی دانشگاه است.
اینکه مرکز سالمت و  بیان  با  وی 
راه  اخیر  های  سال  نیز طی  تندرستی 
خدمات  به  نیز  اخیرا  و  شده  اندازی 

روانشناختی و آمار و مشاوره گسترش 
داده شده است، خاطرنشان کرد: این مرکز 
در اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و دکتری نیز بسیار موثر واقع شده است.

مدیر  دستور  علیرضا  مهندس   
نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  حراست 
دانشگاه را محیطی مقدس معرفی کرد 
و گفت: اگر بخواهیم دانشجوی خوبی 
باشیم، باید یاد بگیریم چگونه روی خط 

قانون حرکت کنیم تا موفق شویم.
باید  کارهایمان  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  باشد،  منطق  و  عقل  روی  از 
برای  دوست  انتخاب  در  دانشجویان 
خود، افراد مثبت، درس خوان و خانواده 

دار را انتخاب کنند.
دستور با تاکید بر یادگیری هنر نه 
گفتن توسط دانشجویان، تصریح کرد: 
دانشگاه  در  نیز  بسیار خوبی  مشاوران 
حضور دارند تا در مواقع بروز مشکل 

کمک حال دانشجویان باشند.
دکتر بروند صالحی رئیس مرکز 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
محقق اردبیلی نیز ضمن معرفی مرکز 
محلی  را  مرکز  این  دانشگاه،  رشد 
برای تبدیل ایده به پدیده و محصول 
قابل  تسهیالت  تشریح  به  و  دانست 
ارائه و حمایت های مرکز از ایده ها 

پرداخت.
گفتنی است در ادامه دکتر اسماعیل 
صدری و دکتر سجاد بشرپور معاونان 
و  پژوهشی  و  دانشجویی  و  آموزشی 
علوم  دانشکده  تکمیلی  تحصیالت 
آئین  معرفی  به  روانشناسی  و  تربیتی 
نامه های آموزشی و پژوهشی و موارد 
جدید  ورودی  دانشجویان  برای  الزم 
نودانشجویان  از  یکی  و  پرداختند 
کارشناسی ارشد به بیان خاطرات خود 
از دوران کارشناسی پرداخت. همچنین 
برپایی غرفه های معاونت فرهنگی و 
اجتماعی از دیگر بخش های این برنامه 

بود.

دانشجویان با برنامه های علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه همراه باشند

پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  نماینده 
غرب  و  شمالغرب  در  مسلح  نیروهای 
کشور گفت: دانشگاه ها شرکای علم و 
فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح هستند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزشی  کارگاه  در  فرزاد  محمد  دکتر 
»معرفی طرح  های بدیع و نوظهور و سایر 
حمایت  های پژوهشی وزارت دفاع« در 
دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: راهبرد 
صنعت دفاعی حرکت به سمت شکل گیری 

صنعت دفاعی دانش بنیان است.
وی ادامه داد: راهبرد صنعت دفاعی 
صنعت  گیری  شکل  سمت  به  حرکت 

دفاعی دانش بنیان است.
رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  فرزاد 
وزارت دفاع ارجاع موضوعات گلوگاهی 
به دانشگاه است، اضافه کرد: پیوند عمیق 

با ظرفیت دانشی کشور و شرکای علم و 
فناوری در راستای سیاست خود اتکایی در 
تامین نیازمندی های نیروهای مسلح است.

پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  نماینده 

غرب  و  شمالغرب  در  مسلح  نیروهای 
کشور افزود: رابطه بین اساتید و وزارت 
دفاع نباید رابطه پیمانکار و کارفرمایی باشد.
ها  پروژه  در  اساتید  داد:  ادامه  فرزاد 

شریک ما هستند و در الگوی مشارکت 
از  فراتر  ما  برای  دانشگاه  راهبردی، 
فناوری های امروز است و باید فناوری های 

فردا را در نظر بگیریم.
معاون  پور  بضاعت  ابوالفضل  دکتر 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
بین وزارت  رابط  انتظار می رود  گفت: 
از  بیش  اردبیلی  دانشگاه محقق  و  دفاع 
پیش فعال باشد تا اساتید بتوانند در زمینه 
همکاری های علمی و پژوهشی راحت تر 

اقدام کنند.
وی ادامه داد: اماده هر نوع همکاری 
در  بتوانیم  تا  هستیم  پژوهشی  و  علمی 
راستای توسعه کشور به اندازه خود مثمرثمر 

واقع باشیم.
کارگاه  این  در  شود  می  یادآور 
اساتید به ارائه نظرات و پیشنهادات خود 

پرداختند.

نماینده وزارت دفاع در شمالغرب و غرب کشور در دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشگاه ها شرکای علم و فناوری وزارت دفاع هستند
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هنری  دستاوردهای  نمایشگاه 
کارآموزان کانون های فرهنگی و هنری 
تابستان  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نمایشگاهی  سالن  محل  در   ۱۳98
گشایش  مشگینی  اهلل  آیت  ساختمان 

یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی در 
وجود  نمایشگاه  این  گشایش  مراسم 
این  در  هنرمند  اساتید  و  هنر  گروه 
حوزه را از افتخارات دانشگاه محقق 
اردبیلی عنوان کرد و گفت: مجموعه 
کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه 
با ۲۳ کانون تحت مدیریت اساتید و 

هنرمندان برجسته فعال هستند.
بودن  فعال  به  اشاره  با  وی 
در  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
فعالیت  افزود:  سالجاری،  تابستان 
های  کانون  و  علمی  انجمن های  در 

فرهنگی و هنری دانشجویان را برای 
ورود کارآمد به جامعه آماده می کند.

درآمد  اینکه  بیان  با  اصل  فنی 
محصوالت  این  فروش  از  حاصل 
و  فرهنگی  های  کانون  هنری صرف 
هنری خواهد شد، ابرازامیدواری کرد: 
به جایی برسیم که دانشجویان در کنار 

نیز  را  هنر  دو  یا  یک  تحصیل خود، 
فرابگیرند.

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
به  خطاب  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشجویان گفت: این محیط برای شما 
در دانشگاه آماده شده تا استقبالی قوی 

و موثر داشته باشید.

مدیر  بهجو  کیوان  فرشاد  دکتر 
اجتماعی  و  فرهنگی  ریزی  برنامه 
بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
این  در  شده  ارائه  محصوالت  اینکه 
نمایشگاه دستاورد و حاصل دوره های 
فرهنگی  های  کانون  تابستان  مهارتی 
و اجتماعی دانشگاه است، گفت: در 
حلقه مدیریتی بعد از هر اقدامی باید به 
دستاورد برسیم و بعد از هر دستاوردی 
در  را  دوم  حلقه  امروز  و  افتخار  به 

دانشگاه شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 
۱۳۳ اثر در رشته های طراحی، نقاشی 
روی بوم، نقاشی روی سفال، معرق، 
در  خطاطی  و  دوزی  چرم  ویترای، 
معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته 

است. 
به  نمایشگاه  این  می شود  یادآور 
مدت دو روز طی روزهای یکشنبه و 

دوشنبه ۲8 و ۲9 مهرماه برگزار  شد.

برگزاری پیاده روی
 اربعین حسینی از مزار تا مزار 

توسط دانشگاهیان اردبیل

پیاده روی اربعین حسینی از مزار شهدای گمنام 
محقق  دانشگاه  گمنام  شهدای  مزار  تا  شورابیل 

اردبیلی توسط دانشگاهیان اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیاده روی 
اربعین حسینی از مزار شهدای گمنام شورابیل تا 
مزار شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی توسط 

دانشگاهیان اردبیل برگزار شد.
والمسلمین  االسالم  حجت  مراسم  این  در 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
با  اردبیل  استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
بیان اینکه در زیارت امام حسین)ع( عظمت باالیی 
وجود دارد، گفت: خداوند متعال بر هر قدم زائر 

کربال ثواب یک حج را عطا می کند.
وی با بیان اینکه اجتماع عظیم مردم در کربال 
است،  حسین)ع(  امام  و  اسالم  پیروزی  از  نشان 
افزود: این حرکت ها قدمی برای اثبات این است 

که با ما با حسین)ع( هستیم.
گفتنی است قرائت زیارت اربعین، مداحی و 

سینه زنی از بخش های دیگر این برنامه بود.

بازدید فرمانده سپاه حضرت 
عباس)ع( استان اردبیل از 

پروژه های عمرانی دانشگاه 
محقق اردبیلی

با  اردبیل  استان  عباس)ع(  فرمانده سپاه حضرت 
حضور در دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی 

این دانشگاه بازدید کرد.
فرمانده سپاه  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومی 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل با حضور در دانشگاه 
محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی این دانشگاه بازدید 

کرد.
در این بازدید سردار جلیل بابازاده قانع فرمانده سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل در جریان روند پروژه 

ها قرار گرفت.
وی با توجه به حجم انبوه پروژه های عمرانی در 
دانشگاه محقق اردبیلی، از این دانشگاه به عنوان یک 
کارگاه فعال عمرانی یاد کرد و گفت: همه این فعالیت ها 
سرمایه گذاری برای نظام و کشور است؛ چراکه فرزندان 

ایران اسالمی در دانشگاه ها تحصیل می کنند.
بابازاده قانع موفقیت دانشگاه در زمینه های مختلف 
را موفقیتی برای نظام دانست و گفت: همت مسئوالن در 

سرعت انجام پروژه های دانشگاه قابل تقدیر است.

گشایش نمایشگاه دستاوردهای هنری کارآموزان کانون های فرهنگی و هنری
 دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
این  علمی  هیات  اعضای  درصد   ۴۵
دانشگاه دارای مرتبه علمی دانشیار و 

استاد هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معارفه  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشکده  جدید  ورودی  دانشجویان 
این  بیان  با  انسانی  علوم  و  ادبیات 
مطلب افزود: هر ساله تعدادی از فارغ 
التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی در 
کنکور کارشناسی ارشد رتبه های تک 
در  و  کرده  رقمی کسب  دو  و  رقمی 
دانشگاه های طراز اول کشور پذیرش 

می شوند.
وی به ارتقای هشت پله ای رتبه 
پایگاه  سالیانه  بندی  رتبه  در  دانشگاه 
  )ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی 
 ۴۰ و   ۵۵ رشد  افزود:  و  کرد  اشاره 
در  دانشگاه  علمی  تولیدات  درصدی 
گزارشات  مبنای  بر  گذشته  یکسال 
 Web و Scopus پایگاه های استنادی
of Science نشان می دهد دانشگاه 
برای  ای  ویژه  اهتمام  اردبیلی  محقق 
ارتقای در شاخصه های مختلف علمی 

و پژوهشی دارد.
های  پروژه  کرد:  اظهار  حبیبی 
سوم  فاز  مانند  به  دانشگاه  عمرانی 
خوابگاه  مهندسی،  و  فنی  دانشکده 
دانشجویی، استخر آموزشی و فرهنگی، 
سوم  و  دوم  فاز  عمرانی  های  پروژه 
دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان های 
جدید دانشکده های علوم اجتماعی و 
آزمایشگاه  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی 
از جمله  کتابخانه مرکزی  لرزه و  میز 
پروژه های عمرانی دانشگاه هستند که 
عمرانی  اجرایی-  عملیات  حال  در 

می باشند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حسنی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل گفت: آینده شما به دست 
خودتان رقم می خورد و نباید آینده 
خود را به خاطر لذت های زودگذر 

خراب کنید.
وی ادامه داد: نهاد نمایندگی مقام 
و  ترویج  راستای  در  رهبری  معظم 
به  آسان  ازدواج  فرهنگ  گسترش 
دانشجویانی که ازدواج کنند تهسیالت 
قرض الحسنه پرداخت کرده و سه روز 

آنها را به مشهد مقدس اعزام می کند.
رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
دانشکده  این  گفت:  اردبیلی  محقق 
دانشجو  نفر  با حدود ۳ هزار و 8۰۰ 
بزرگترین دانشکده دانشگاه محسوب 

می شود.
وی با بیان اینکه رسالت ما تربیت 

با اخالق  متعهد و  نیروی متخصص، 
مناسب است، تصریح کرد:  اجتماعی 
توسعه  در گروه  توسعه جامعه  امروز 
نیروی انسانی توسعه یافته است و برای 
توسعه جامعه باید خودمان توسعه یافته 

باشیم.
حسن زاده اضافه کرد: توسعه بدون 
توسعه فکر، ذهن و معنویت معنا ندارد 
و منابع فیزیکی توسعه را رقم نمی زنند 
بلکه انسان ها موجب توسعه جامعه می 

شوند.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
ادامه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی 
داد: جامعه از سمت مدرک محوری به 
سمت مهارت محوری و دانش محوری 
حرکت می کند و نباید ادامه تحصیل به 

خاطر دریافت مدرک باشد.
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: امروز خواندن و 
نوشتن سواد محسوب نمی شود بلکه 
طبق تعریف یونسکو ایجاد تغییر محیط 
و بهبود زندگی سواد تعریف می شود 

و برای تغییر محیط ابتدا باید خود را 
تغییر دهیم.

وی ادامه داد: کانون های فرهنگی 
و  علمی  های  انجمن  اجتماعی،  و 
نشریات دانشجویی محلی برای تقویت 

مهارت های دانشجویان است.
مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
حراست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
کار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  حراست 
صیانت انجام می دهد و یک حراست 

اجتماعی محسوب می شود.
باید  دانشجویان  کرد:  اضافه  وی 
در انتخاب دوستان خود نهایت دقت 
از  را  خود  دوستان  و  باشند  داشته  را 
افراد مثبت، درس خوان و خانواده دار 

انتخاب کنند.
دکتر برومند صالحی رئیس مرکز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: مرکز رشد از ایده ها برای 

تبدیل به محصول حمایت می کند.
وی ادامه داد: مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی دارای 
ایده  ثبت شده، ۳۴  اختراع علمی   ۶۱
تجاری شده بوده و برای تجاری سازی 
ایده ها تا ۶۰ میلیون تومان تسهیالت 

پرداخت می کند.
مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
مدیران گروه به معرفی آئین نامه های 
الزم  موارد  و  پژوهشی  و  آموزشی 
جدید  ورودی  دانشجویان  برای 
بیان  به  دانشجویان  و  پرداختند 
کارشناسی  دوران  از  خود  خاطرات 
روشندلی  دانشجوی  و  پرداخته 
شعری قرائت کرد و برپایی غرفه های 
معاونت فرهنگی و اجتماعی از دیگر 

بخش های این برنامه بود.

دکتر حبیبی در مراسم معارفه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

۴۵ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
دارای مرتبه علمی دانشیار و استاد هستند
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

انتخاب پیمانکار برای اجرای 
بخشی از عملیات ابنیه 

ساختمان گلخانه تحقیقاتی 
دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از انتخاب پیمانکار 
برای اجرای بخشی از عملیات ابنیه ساختمان گلخانه 

تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
با اعالم این خبر افزود: این گلخانه در سایت اصلی 
دانشگاه با متراژ ۱۴۵8 مترمربع و توسط شرکت میعاد 

سازه پارس انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدت قرارداد مرحله اول که شامل 
فونداسیون و اسکلت می باشد، 9 ماه شمسی است، ادامه 
داد: مبلغ این قرارداد ۱۴ میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۴8۰ 

هزار ریال می باشد.
حبیبی با بیان اینکه گلخانه های فعلی دانشگاه با توجه 
به اینکه با سیستم های قدیمی طراحی شده اند، باعث می 
شوند که در تحقیقات دقت کافی نداشته باشیم، تصریح 
کرد: وجود گلخانه تحقیقاتی با استاندارد مناسب برای 
دانشگاه محقق اردبیلی که دارای رشته های کشاورزی می 

باشد، فوق العاده ضروری است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: با توجه به 
توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی نیاز به فضای بیشتر 

برای گلخانه تحقیقاتی در دانشگاه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: امید می رود با بهره برداری از 
این گلخانه تحقیقاتی مناسب در حدود سه تا چهار سال 
آتی، شاهد ارتقای کیفی هر چه بیشتر فعالیت های علمی 

و پژوهشی در حوزه کشاورزی باشیم.

جلسه دفاع از دو کرسی 
نظریه پردازی در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد

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

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 » ماهیت فضای عمومی درگذر زمان « توسط دکتر 
حسین نظم فر و فرخ طهماسبی ارائه شد که ناقدان آن 
دکتر محمد حسن یزدانی و دکتر اسماعیل جهانی بودند.

وی اضافه کرد: کرسی دیگر با با عنوان »بررسی 
کاربرد نظریه مدیریت مبتنی بر موقعیت »هرسی« و 
»بالنچارد« در مدیریت سازمان های ورزشی ایران« توسط 
دکتر مهرداد محرم زاده ارائه و دکتر نسرین عزیزیان کهن 

و دکتر عباس نقی زاده باقی ناقدان آن بودند.

دکتر حبیبی در مراسم افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتب تخّصصی دانشگاه:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
کتاب زیرساخت پژوهشی برای اساتید 

و پژوهشگران محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
افتتاحیه  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
تخّصصی  کتب  نمایشگاه  نوزدهمین 
محّقق  دانشگاه  در  التین  و  فارسی 
اردبیلی با بیان این مطلب افزود: تالش 
و  دانشجویان  نیازهای  که  کنیم  می 
دانشگاهیان را در زمینه کتاب های مورد 

نیاز احصا و خریداری شود.
اندازی  راه  با  کرد:  اضافه  وی 
مرکزی  کتابخانه  جدید  ساختمان 
در  بیشتری  فیزیکی  فضای  دانشگاه، 
اختیار خواهیم داشت که در آن زمان 
می توان کتاب های بیشتری خریداری 

کرده و در اختیار دانشگاهیان قرار داد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
کرد: در رشته های علوم انسانی بیشتر از 
رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه 
نیازمند خرید کتاب های متنوع هستیم 
زیرا در رشته های علوم پایه و فنی و 
مهندسی آزمایشگاه ها بیشتر مورد نیاز 

کارهای پژوهشی هستند.
شیران  شهبازی  حبیب  دکتر 
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع 
اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  رسانی 
زمینۀ  ایجاد  هدف  با  نمایشگاه  این 
دسترسی عموم دانشگاهیان به مجموعۀ 
کتاب های ناشران و شناساندن آثار معتبر 

علمی و تازه های تحقیق و پژوهش و 
با مشارکت انتشارات سمت، انتشارات 
انتشارات  مدّرس،  تربیت  دانشگاه 
دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات مؤّسسۀ 
 ، Elsevierجهاد دانشگاهی، انتشارات
انتشارات Mc Graw Hill، انتشارات 
 Cab انتشارات   ،John Wiley
  Norton انتشارات ،International
و انتشارات Alpha science   برپا 

شده است.
نمایشگاه  این  در  داد:  ادامه  وی 
۴ هزار و ۴۰۰ عنوان کتاب که عمدتًا 
در سه سال اخیر منتشر شده اند، عرضه  
شده است و کتاب  های عرضه شده در 
این نمایشگاه، در موضوعات مختلف 
انسانی،  علوم  مهندسی،  و  فنّی  مانند 

علوم اسالمی، پزشکی، علوم پایه، علوم 
تربیتی و روان شناسی، کشاورزی و هنر 

و معماری غیره هستند.
دورۀ  نوزدهمین  افزود:  شهبازی 
نمایشگاه بزرگ کتب تخّصصی فارسی 
و التین به مدت ده روز از تاریخ ۱۴ تا 
۲۳ مهر از ساعت 9 تا ۱8 پذیرای عالقه 

مندان به کتاب است.
آتی  های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: برگزاری 
همایش »آشنایی با پایگاه های اّطالعاتی 
برگزاری  الکترونیکی«،  علمی  منابع  و 
کارگاه آموزشی »آشنایی با پایگاه  های 
 WOS و   Scopus استنادی  تحلیل 
سایر  از  استفاده  و  دسترسی  نحوۀ  و 

اعضای  )ویژۀ  موجود«  های  پایگاه  
هیأت علمی(، برگزاری کارگاه آموزشی 
»آشنایی با پایگاه های تحلیل استنادی 
Scopus و WOS و نحوۀ دسترسی 
و استفاده از سایر پایگاه های موجود« 
)ویژۀ دانشجویان دوره های تحصیالت 
آموزشی  کارگاه  برگزاری  تکمیلی(، 
»آشنایی با نحوۀ جستجوی منابع کتابخانه، 
و روش جستجو در منابع الکترونیک« 
مقاطع  تمامی  دانشجویان  )ویژۀ 
تحصیلی(، و برگزاری کارگاه آموزشی 
»آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های 
دانشجویان  )ویژۀ  ایرانداک«  اّطالعات 
دوره های تحصیالت تکمیلی( از دیگر 
برنامه هایی است که به اهتمام کتابخانۀ 
مرکزی و مرکز اّطالع رسانی دانشگاه 
محّقق اردبیلی به مناسبت هفتۀ کتاب و 
کتابخوانی در آبان و آذر امسال برگزار 
مرکزی  کتابخانه  رئیس  شد.   خواهد 
محقق  دانشگاه  رسانی  اطالع  مرکز  و 
اردبیلی اضافه کرد: ایجاد دسترسی به نرم 
افزار هوشمند گرامری grammarly؛ 
دسترسی و اشتراک آنالین و نامحدود 
یک ساله به پایگاه اّطالعاتی بین المللی 
امکان  ساختن  فراهم  و   SciFinder
از  بیش  خارجی  مقاالت  به  دسترسی 
آفالین  صورت  به  علمی  پایگاه   ۳۵۰
و آنالین از جمله خدماتی است که به 
تازگی در کتابخانه مرکزی دانشگاه ایجاد 

شده است.

کتاب زیرساخت پژوهشی برای اساتید و پژوهشگران محسوب می شود

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 
نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی 
نظریه  کرسی  مورد   ۱۴ برگزاری  از 
پردازی در سالجاری و همچنین تایید 
8 مقاله جدید جهت اجرا خبر داد خبر 
داد و گفت: تعداد مقاالت ارائه شده در 
سال جاری به این کمیته نسبت به سال 

گذشته ۵.۵ برابر رشد داشته است.
گفتگو  در  علی خالق خواه  دکتر 
با روابط عمومی دانشگاه با اعالم این 
افزود: عناوین ۱- موضوع کفی  خبر 
بخش  دو  در  درجه  تغییر  قابلیت  با 
به  نوآوری(   ( ریرفوت  و  فورفوت 
نژاد،  جعفر  علی  امیر  دکتر  تالیف 
فرایند  مکالمه  تحلیل  موضوع   -۲
محور، روش پیشنهادی برای مداخله 
روان  و  مشاوره  قلمرو  در  ارزیابی  و 
درمانی)نوآوری( به تالیف دکتر حسین 
تکامل  دوره  سه  موضوع  قمری، ۳- 
اصلی  مصادیق  )تبیین  بشری  جامعه 
ایام اهلل در قرآن( به تالیف امین فتحی، 
۴- موضوع نسبت اخالق و معرفت 
گرا  فضیلت  شناسان  معرفت  نگاه  از 
زاده،  عسکر  اکرم  دکتر  تالیف  به 
پیشنهادی  الگوی  ارائه  موضوع   -۵

ورزشکاران  عملکرد  بهبود  برای 
تالیف  به  ها  آن  استرس  کنترل  در 
موضوع   -۶ زاده،  فرضی  رضا  دکتر 
االرض  فی  افساد  مصادیق  بررسی 
ایران  تالیف دکتر  به  در عصر حاضر 
سلیمانی، ۷- موضوع نقش اندازه های 
آنتروپومتریک در استعدادیابی شناگران 
نخبه به تالیف دکتر محسن برغمدی و 
8- موضوع شعور حیوانات و بهشت 
حجت  تالیف  به  حیوانات  جهنم  و 
االسالم دکتر سیف اله مدبر تایید شده 
اند و در پاییز سال جاری اجرا خواهد 

شد.

وی با بیان اینکه کرسی های نظریه 
پردازی در سه سطح علمی ترویجی، 
نظریه پردازی و نوآوری و نقد  برگزار 
نظریه  های  کرسی  افزود:  شود،  می 
انسانی  علوم  های  رشته  در  پردازی 
و هنر و معماری ارائه می شود و از 
نظریه  کرسی های  کمیته  که  آنجایی 
محقق  دانشگاه  در  استان  پردازی 
های  دانشگاه  بقیه  است  اردبیلی 
استان نیز از این طریق به ارائه نظریه 

می پردازند.
مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 

نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی 
استقبال  روند  سالجاری  در  افزود: 
محقق  دانشگاه  در  پردازی  نظریه  از 
و  باشد  می  خود  اوج  در  اردبیلی 
اعضای هیات علمی بیشترین استقبال 
را از کرسی های نظریه پردازی داشته 

اند.
خالق خواه ادامه داد: نظریه پردازی 
 ۵.۵ قبل  سال  به  نسبت  سال 98  در 
اولین  برای  برابر رشد داشته است و 
بار در دانشگاه محقق اردبیلی دو طرح 
در سطح نوآوری توسط دکتر حسین 
قمری و دکتر امیرعلی جعفرنژاد گرو 

ارائه شده است.
در  اینکه  به  اشاره  با  خواه  خالق 
نظریه  کرسی  مورد   ۱۴ سالجاری، 
پردازی در سطح علمی ترویجی ارائه 
هیات  اعضای  داد:  ادامه  است،  شده 
علمی می توانند به ارائه نظریه در سه 
سطح علمی ترویجی، نظریه پردازی و 
نوآوری و نقد  بپردازند و دانشجویان 
و پژوهشگران غیر هیات علمی نیز با 
همکاری اعضای هیات علمی می توانند 
در این زمینه فعالیت کرده و نسبت به 
ارائه طرح به کمیته کرسی های نظریه 

پردازی استان اقدام کنند.

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

برگزاری ۱۴ کرسی نظریه پردازی و تایید ۸ مقاله جدید جهت اجرا در سالجاری
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سازمان  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اردبیل  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 

تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
تفاهمنامه  این  هدف  گفت:  اردبیلی 
همکاری های مشترک در زمینه های 
آموزشی، علمی، تحقیقات کاربردی و 
تولید محصوالت مشترک بین دانشگاه و 

سازمان است.
در  همکاری  کرد:  اضافه  وی 
برگزاری دوره های ارتقای پایه، فراهم 
های  کارآموزی  اجرای  امکان  نمودن 
دانشجویی، انجام طرح های تحقیقاتی، 
پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی، 
تعامل و همفکری در زمینه های رفع 
در  اجتماعی  معضالت  و  مشکالت 
حوزه های تخصصی، برگزاری همایش 
ها و سمینارها، برگزاری نمایشگاه های 

علمی و پژوهشی، همکاری در زمینه 
پژوهش  دکتری  دانشجویان  پرورش 
محور بر اساس ضوابط دانشگاه و ایجاد 
اتاق فکر مشترک از جمله موضوعات 

این تفاهم نامه است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 

داد: دانشگاه محقق اردبیلی در راستای 
چشم انداز دانشگاه جامعه محور آماده 
های  طرح  در  مشارکت  و  همکاری 
مختلف با سازمان های دولتی، عمومی 

و غیر دولتی است.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 

نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول  حسنی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل گفت: مهندسان تخصص 
دارند اما تعهد در برخی از آنها کمرنگ 
است بنابراین باید دوره هایی در این 

زمینه برگزار کرد.
وی اضافه کرد: در کارهای عمرانی 
بعد از اتمام کار مهندسان یا مسئولیتی در 
قبال بنا ندارند یا اگر داشته باشند کسی 

آنها را در قبال کارها مقصر نمی شناسد.
فرید صالحی عالی رئیس سازمان 
اردبیل  استان  ساختمان  مهندسی  نظام 
نگاه  مهندسی  نظام  سازمان  گفت: 
تخصصی به ماموریت ها و کارهای خود 

دارد
وی ادامه داد: مقررات ملی ساختمان 
از سال ۱۳۷۴ در کشور اجرایی می شود.

دکتر حسن زاده در مراسم گرامیداشت روز جهانی 
عصای سفید:

روشندالن نیاز به فهمیده 
شدن دارند

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: روشندالن نیاز به فهمیده شدن دارند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد حسن 
زاده در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در 
دانشگاه با بیان این مطلب افزود: نباید به روشندالن با 

حالت ترحم نگاه کرد.
وی اضافه کرد: روشندالن نیازی به هیچ ترحمی 
ندارند بلکه رفتار ترحم آمیز موجب تکدرخاطر آنها می 

شود بنابراین باید با آنها رفتار عادی داشت.
حسن زاده ادامه داد: خدمت به روشندالن برای هر 
فردی افتخار محسوب می شود و خداوند این توفیق را 
به ما داده است که در خدمت دانشجویان روشندل باشیم.
دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
محقق اردبیلی اضافه کرد: روشندل یار را برای همراهی 
هیچ  بدون  افراد  این  و  کردیم  اندازی  راه  روشندالن 

چشمداشتی روشندالن را یاری می کنند.
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: روشندالن 

با ما تفاوت دارند و این تفاوت زیبایی ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه چیزی که در نهاد روشندالن وجود 
دارد فراتر از چیزی است که از آنها گرفته شده است، ادامه 
داد: روشندالن توانایی های شاخصی دارند که شاید در 

افراد عادی وجود ندارد.
دکتر حبیب ابراهیم پور عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی و رئیس پارک علم و فناوری اردبیل گفت: 
روشندالنی که وارد دانشگاه ها می شوند دارای ضریب 

هوشی باالیی هستند.
وی اضافه کرد: پارک علم و فناوری اردبیل از تمامی 
روشندالنی که وارد فعالیت های حوزه فناوری شود، 

حمایت می کند.
الزم به ذکر است که در این مراسم روشندالن به بیان 
دغدغه ها و مسائل خود پرداختند و در پایان با اهدای 

هدایایی از آنها تجلیل شد.

بازدید کارکنان دانشگاه 
محقق اردبیلی از نمایشگاه 

رزمی فرهنگی والفجر ۸

کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی از نمایشگاه رزمی 
فرهنگی والفجر 8 استان اردبیل بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارکنان دانشگاه 
محقق اردبیلی از نمایشگاه رزمی فرهنگی والفجر 8 استان 

اردبیل بازدید کردند.
گفتنی است این بازدید به همت پایگاه مقاومت 

دانشگاه تدارک دیده شده بود.

دانشگاه محقق اردبیلی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
های  کارگاه  و  ها  آزمایشگاه  تجهیز 
دانشگاه محقق اردبیلی در سالجاری با 

سرعت بیشتری ادامه می یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
استقبال  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
از دانشجویان ورودی جدید دانشکده 
آغاز  تبریک  دانشگاه ضمن  این  علوم 
اینکه  بر  تاکید  با  جدید  سالتحصیلی 
دانشجویان نباید خودشان را دست کم 
بگیرند، گفت: جوانانی که در سال های 
گذشته با امکانات بسیار کمتر از االن در 
همین دانشگاه شاغل به تحصیل بودند، به 

باالترین مقام رسیده اند.
برای  الزم  بستر  اینکه  بیان  با  وی 
رشد و اعتالی علمی و ابعاد وجودی 
دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی 
آماده است، افزود: رشد علمی دانشگاه در 
سال های اخیر غرورآفرین بوده و روند 
ارتقای رتبه دانشگاه نیز به سرعت ادامه 

خواهد یافت.
حبیبی با اشاره به فرصت های شش 
دانشجویان  برای  پژوهشی  ماهه   9 و 
علیرغم  کرد:  تصریح  دکتری،  دوره 
تحریم ها، اساتید دانشگاه تالش می کنند 
تا توان علمی پژوهشگران داخلی را به 

کشورهای خارجی نشان دهند.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بیان اینکه برای توسعه زیرساخت های 
عمرانی  متعدد  های  پروژه  دانشگاه، 
تجهیز  افزود:  است،  انجام  حال  در 
آزمایشگاه ها و کارگاه ها نیز در سالجاری 

با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به آیه شریفه قرآن مبنی 
بر اینکه هیچ چیز برای انسان بدست 
نمی آید مگر با همت و تالش خود فرد، 
ابراز امیدواری کرد: دانشجویان و اساتید 
از همین امروز با تالش و انگیزه بیشتر 

دستاوردهای خوبی برای میهن عزیزمان 
ایران، استان و دانشگاهمان داشته باشند.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
اشاره به رشادت های شهدای گرانقدر، 
گفت: برای اینکه امروز به این مرحله 
شده  کشیده  بسیاری  زحمات  برسیم 
است و امید آینده کشور نیز شما جوانان 

دانشجو هستید.
برای  دانشجویان صرفا  افزود:  وی 
تحصیل علم به دانشگاه نیامده اند، بلکه 
از جنبه های متعدد از جمله جنبه های 
اخالقی، ایمانی، معنوی و غیره نیز باید 

آماده شده و وارد جامعه شوند.
فعالیت  به  اشاره  با  اصل  فنی 
انجمن های علمی، کانون های فرهنگی 
و هنری، تشکل های اسالمی و کانون 
های نهاد رهبری، تصریح کرد: دانشگاه در 
راستای شکوفایی استعدادهای دانشجویان 

نهایت تالش خود را انجام خواهد داد.
دکتر داود سیف زاده رئیس دانشکده 
علوم دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
این دانشگاه می تواند دانشگاه خوبی برای 
ادامه تحصیل شما دانشجویان در مقاطع 

باشد، گفت: دانشکده  باالتر  تحصیلی 
علوم دارای ۷۱ عضو هیات علمی می 
باشد که ۱۲ نفر از آنها دارای مرتبه علمی 

استادی هستند.
وی دانشجویان ورودی جدید را به 
مطالعه و در عین حال رعایت آئین نامه 
های آموزشی دعوت کرد و افزود: این 
دانشکده دارای دستگاه های پژوهشی 
اهداف  پیشبرد  برای  باال  تکنولوژی  با 

آموزشی و پژوهشی می باشد.
سیف زاده با بیان اینکه اعضای هیات 
علمی و دانشجویان دانشکده علوم نقش 
پررنگی در گسترش پژوهش در دانشگاه 
دارند، خاطرنشان کرد: استنادات علمی به 
مقاالت اعضای هیات علمی دانشکده 
نیز در سایت های بین المللی چشمگیر 

است.
مدیر  دستور  علیرضا  مهندس 
نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  حراست 
اینکه  بیان  با  دانشجویان  به  خطاب 
خوب فکر کنید، خوب درس بخوانید 
گفت:  دهید،  انجام  ارزنده  کارهای  و 
انتظار می رود شما دانشجویان چهار سال 
زحمت بکشید و نتیجه این چهار سال را 

در سال پنجم ببینید.
وی با بیان اینکه برابر قانون اساسی 
همه آزاد هستند و ما نیز مخالف شور و 
نشاط جوانی نیستیم، تاکید کرد: با این 
وجود باید توجه داشته باشیم که برای 
رسید به هدف نهایی خود عاقالنه رفتار 

کنیم.
دستور به ضرورت رعایت قوانین و 
مقررات دانشگاه تاکید کرد و گفت: ما نیز 
مکلف هستیم به عنوان کسانی که حافظ 
شما هستند، در کنار شما باشیم نه علیه 

شما.
مدیر حراست دانشگاه محقق اردبیلی 
انتخاب دوست،  به ضرورت دقت در 
مراقبت از وسایل شخصی و دقت در 
فعالیت در فضای مجازی تاکید کرد و 
افزود: دانشجویان می توانند در برنامه ها و 
اردوهای فرهنگی و تفریحی که از سوی 
دانشگاه تدارک دیده می شود حضور 

داشته باشند.
دکتر معراج شرری مدیر حمایت و 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز به معرفی تشکل های 
پرداخت و گفت:  دانشگاه  دانشجویی 
دانشجویان می توانند در تشکل های 
سالیق  برای  که  دانشگاه  دانشجویی 

مختلف موجود است، فعالیت کنند.
شما  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجویان باید مهارتی را غیر از درس 
یاد بگیرید، تصریح کرد: ما نیز با شعار 
»دانشگاه خالق« و »با هم رشد خواهیم 
کرد« در خدمت دانشجویان خواهیم بود.
مدیران  ادامه  در  است  گفتنی 
نیز  علوم  دانشکده  آموزشی  گروه های 
دانشجویان  به  هایی  توصیه  ارائه  به 
ورودی جدید پرداختند. همچنین برپایی 
غرفه  های معاونت فرهنگی و اجتماعی از 

دیگر بخش های این برنامه بود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه محقق اردبیلی
 در سالجاری با سرعت بیشتری ادامه می یابد
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برگزاری نمایشگاه 
دفاع مقدس در دانشگاه 

محقق اردبیلی
نمایشگاه دفاع مقدس در محوطه دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در 
برگزاری  نمایشگاه گفت:  این  افتتاح  مراسم 
این  های  نمایشگاه  و  فرهنگی  های  برنامه 
گوشه  همیشه  تا  شود  می  باعث  چنینی 
چه  برای  که  باشیم  داشته  شهدا  به  چشمی 

جان خود را فدا کردند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
اینکه هر  بیان  با  نیز  اردبیلی  دانشگاه محقق 
چه در نظام اعم از عزت و شرف داریم به 
برکت خون شهدا است، گفت: امروز نیاز به 
وحدت و همدلی داریم؛ چراکه امروز دشمن 

با نرم افزار به سراغ ما آمده است.
تبیین  و  افزایی  بصیرت  همچنین  وی 
اساسی  وظایف  از  را  اسالمی  های  ارزش 

دانشگاه ها دانست.

سردار بابازاده فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل:

)ع(  عباس  فرمانده سپاه حضرت 
هشت  طول  در  گفت:  اردبیل  استان 
سال دفاع مقدس، ما با مظلومیت دفاع 

و جنگ کردیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  قانع  بابازاده  جلیل  سردار 
در  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب 
افزود: همه مردم در جنگ، در انقالب 
مشارکت  مقدس  دفاع  در  و  اسالمی 
کردند و هیچ گروهی نمی تواند انقالب 
انحصار  به  را  دفاع مقدس  اسالمی و 

خود در آورد.
در  که  هم  االن  کرد:  اضافه  وی 
جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان نظام 
و انقالب اسالمی دنبال تحمیل جنگ 
مردم  همه  هستند،  روانی  و  فرهنگی 
انقالب  و  نظام  میهن،  از  دفاع  برای 

اسالمی بسیج شده اند.
اینکه  به  اشاره  با  قانع  بابازاده 
ما مدیون شهدا و خانواده های  همه 
آنها هستیم، اظهار کرد: کار اصلی را 
شهدا انجام دادند و خانواده های شهدا 
مشقت های فراوانی را متقبل شدند تا 
امروز کشور و انقالب اسالمی در دنیا 

سربلند باشد.
)ع(  عباس  فرمانده سپاه حضرت 
استان اردبیل با اشاره به اینکه دشمنان 
امروز به دنبال دو قطبی سازی کشور 
انقالب  و  نظام  به  زدن  ضربه  برای 
هستند، تصریح کرد: نباید اسیر جنگ 
روانی دشمنان بود زیرا شرایط اقتصادی، 
فرهنگی و اقتدار کشور هر روز بیش از 

قبل ارتقا می یابد.
در  سال  هر  افزود:  قانع  بابازاده 
دوران  های  عملیات  از  یکی  کشور 
دفاع مقدس بازسازی و به مردم معرفی 
می شود که امسال هم عملیات والفجر8 

بازسازی شده است.
اساتید  امروز  کرد:  اضافه  وی 
تربیت  و  تعلیم  سنگر  در  دانشگاه 
برای کشور خدمت می کنند و امروز 
در بازدیدی که از پروژه های عمرانی 
از  ام،  داشته  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
با  دانشگاه  مسئوالن  که  دیدم  نزدیک 
فراهم  برای  خاموش  های  مجاهدت 

آوردن امکانات به نسل جدید تالش 
می کنند.

دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی گفت: هفته دفاع مقدس 
یادآور روزهایی است که مردم کشور با 
ایثارگری و فداکاری برای دفاع از نظام و 

انقالب اسالمی کمر همت بستند.
وی با اشاره به اینکه مجاهدت های 
انکار  قابل  جانبازان  شهدا،  ایثارگران، 
همه  در  و  همیشه  داد:  ادامه  نیست، 
و  ها  ایثارگری  قدردان  باید  حال 
ازخودگذشتگی های این عزیزان هستیم 

و نباید آن را فراموش کنیم.

حبیبی اظهار کرد: امروز باید بیش 
از پیش در زمینه پیشرفت های علمی 
این  از  تا  کنیم  و کشور تالش  استان 
طریق برای خنثی کردن شیطنت های 

دشمنان کارساز باشیم.
یادآور می شود این مراسم به همت 
پایگاه مقاومت و کانون بسیج اساتید 
و  برگزار شد  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
ایثارگران دانشگاه توسط گروه شاهد و 

ایثارگر دانشگاه تجلیل شد.
از  قانع  بابازاده  سردار  همچنین   
نمایشگاه دفاع مقدس دانشگاه محقق 

اردبیلی بازدید کرد.

ما با مظلومیت دفاع و جنگ کردیم

طی مراسمی از برترین های انجمن های 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل به عمل 

آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  عزیز حبیبی 
در مراسم تجلیل از برترین های انجمن های 
علمی این دانشگاه با اشاره به فعالیت درخشان 
انجمن های علمی دانشگاه در یک سال گذشته، 
گفت: فعالیت های انجمن های علمی می تواند 
برای توسعه دانشگاه در ابعاد گوناگون اثرگذار 

باشد.
در  اداری  بروکراسی  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت انجمن های علمی به حداقل رسیده و 
انجمن ها می توانند با تصویب شورای گروه و 
دانشکده اکثر برنامه های خود را اجرا نمایند، 
افزود: همچنین دانشجویان می توانند در قالب 
انجمن های علمی از ظرفیت اساتید کشوری 

نیز در کارگاه ها و همایش ها استفاده کنند.
های  انجمن  بستر  اینکه  بیان  با  حبیبی 
علمی یکی از بهترین فرصت هایی است که 
دانشجویان می توانند توانمندی کار گروهی 
را در خود تقویت کنند، ابرازامیدواری کرد: با 
همت و تالش مدیران، اساتید و دانشجویان، 

دانشگاه را به جایگاه شایسته خود برسانیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه برای 

دانشجویان توفیق الهی است که برای تحصیل 
علم انتخاب شده اند، گفت: به برکت خون شهدا 
و نظام جمهوری اسالمی ایران همه بسترها برای 

رشد و اعتالی جوانان فراهم است.

وی با بیان اینکه امروز جزو کشورهای 
برتر در حوزه نانو هستیم، افزود: در قاموس ما 
مسلمانان »نمی توانیم« وجود ندارد و اگر تالش 

کنیم به همه چیز می رسیم.

فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و 
شکوفایی  حال  در  روز  به  روز  اینکه  بیان 
انجمن های علمی دانشگاه هستیم، گفت: در 

حال حاضر ۶۰ انجمن علمی در دانشگاه فعال 
است که با راهنمایی اساتید مشاور مشغول 

فعالیت هستند.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاهی موفق است 
که در همه زمینه ها به صورت متوازن حرکت 
فرهنگی  های  کانون  اکنون  هم  افزود:  کند، 
و  اسالمی  های  تشکل  نشریات،  هنری،  و 

انجمن های علمی در دانشگاه فعال هستند.
فنی اصل با بیان اینکه در راستای کیفی 
سازی برنامه ها و اجرای برنامه های فاخر و 
ارزشمند تالش می کنیم، تصریح کرد: هدف 
ما این است تا دانشجویان از لحاظ علمی و 

پژوهشی کارآمد و توانمند باشند.
و  حمایت  مدیر  شرری  معراج  دکتر 
پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با اشاره به روند صعودی فعالیت های 
انجمن های علمی دانشگاه، گفت: سال گذشته 
انجمن های علمی دانشگاه در جشنواره ملی 

حرکت صاحب هفت مقام شدند.
گفتنی است در ادامه دکتر ماندانا امیری 
استاد مشاور انجمن علمی شیمی کاربردی و 
دکتر مهدی شاهدی اصل استاد مشاور انجمن 
علمی مهندسی مکانیک و یکی از دانشجویان 
موفق در انجمن های علمی به ارائه بیانات خود 
پرداختند و در پایان از برترین های انجمن های 
علمی دانشگاه در زمینه های مختلف تجلیل به 

عمل آمد.

برترین های انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند
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دکتر حبیبی در اولین جلسه هیات مدیره بنیاد 
حامیان دانشگاه محقق اردبیلی:

هدف بنیاد حامیان دانشگاه 
حرکت در مسیر جهاد علمی 

و فرهنگی است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هدف بنیاد 
اردبیلی حرکت در مسیر  دانشگاه محقق  حامیان 

جهاد علمی و فرهنگی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در اولین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: این 
بنیاد می تواند بازوی دانشگاه در تامین زیرساخت ها 

و تامین نیازهای دانشجویان باشد.
وی با بیان اینکه محل هزینه کرد در دانشگاه 
بسیار گسترده است، ادامه داد: فقدان بنیاد حامیان 
شدن  متضرر  موجب  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
این  باید در  این دانشگاه می شود و  دانشگاهیان 
بنیاد تالش کنیم تا هزار راه نرفته را طی چند سال 

آینده طی کنیم.
گسترش  و  اشاعه  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی 
و  کمی  رشد  جهت  در  وقف  اسالمی  فرهنگ 
نیازمند  دانشجویان  به  کمک  و  دانشگاه  کیفی 
کرد:  اضافه  است،  بنیاد  این  اهداف  مهمترین  از 
توسعه زیرساخت ها و فضاهای فیزیکی با تاکید 
بر خوابگاه و کمک به دانشجویان نیازمند به طرق 
مختلف از جمله تاسیس صندوق قرض الحسنه از 

دیگر اهداف این بنیاد است.
حسنی  عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
گفت: در کار خیر باید گام اول را برداشت زیرا 
را  خیر  کار  در  توفیق  و  سربلندی  منان  خداوند 

تضمین کرده است.
وی با اشاره به اینکه برای موفقیت و توفیق 
بین  اردبیلی  محقق  دانشگاه  حامیان  بنیاد  بیشتر 
خیرین و افراد نیکوکار اعتماد ایجاد شود، اظهار 
کرد: با اعتمادسازی می توان گام های بلندی در 

راستای توسعه دانشگاه و دانشجویان برداشت.
حاج جواد قرآن نویس رئیس مجمع خیرین 
حامیان  بنیاد  مدیره  هیات  عضو  و  اردبیل  استان 
و  خیر  افراد  گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
نیکوکار همیشه در کارهای نیک آستین همت باال 
زده اند و قطعا در این بنیاد هم این افراد یاریگر ما 

خواهند بود.
وی با بیان اینکه باید قدردان مردم نوعدوست 
و  آبرو  از  هزینه  کرد:  تصریح  بود،  اردبیل  استان 
حیثیت، عاشق کار بودن و شناخت اجتماعی سه 

ضلع مثلث موفقیت در تشکل های خیریه است.
یادآور می شود در این نشست دکتر علی اشرف 
محقق  دانشگاه  حامیان  بنیاد  مدیرعامل  سلطانی 
اردبیلی توضیحاتی در مورد ارکان این بنیاد ارائه 
کرده و اعضای هیات مدیره بنیاد هم پیشنهادات و 

مطالب خود را بیان کردند.

 Journal of Operation مجله
 and Automation in Power
دانشگاه  انتشارات  از   Engineering
محقق اردبیلی توسط پایگاه بین المللی 
Scopus جهت نمایه سازی پذیرفته 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر حسین شایقی عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی و مدیرمسئول 
خبر،  این  اعالم  با   ،JOAPE مجله 
 Journal of Operation گفت: مجله
 and Automation in Power
Engineering )JOAPE( در زمینه 
در صنعت  اتوماسیون  و  برداری  بهره 
برق از انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی 
توسط دیتابیس معتبر Scopus نمایه 

سازی می شود.
به  متعلق   Scopus افزود:  وی 
 Elsevier و است   Elsevier B.V
محتوای  انتخاب  سیاست  مسئولیت 

Scopus را بر عهده دارد.
شایقی با بیان اینکه برای تصمیم 
گیری در مورد پذیرش یا رد عنوانی برای 
های  توصیه   Scopus ، Elsevier
مستقل هیات انتخاب و مشاوره محتوا 
 Content Selection( اسکاپوس 
  ))& Advisory Board )CSAB
را دریافت می کند، تصریح کرد: فرایند 
ارزیابی مجله توسط هیات انتخاب و 
 )CSAB(  مشاوره محتوای اسکاپوس
بیشتر از دوسال است که در حال انجام 
است. در این مدت فعالیت های مجله 

اعم از فرایند دریافت و داوری مقاالت 
تا چاپ نهایی آن به دقت زیر نظر کمیته 

CSAB انجام شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
مقاالت  کیفیت  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
انتشار یافته، فعال بودن سایت اینترنتی 
از دیگر موارد مهم در نمایه سازی فوق 
می باشد، خاطرنشان کرد: بدون شک 
این اتفاق، گام بسیار مؤثری در راستای 
اعتالی وجه بین المللی دانشگاه محقق 

اردبیلی می باشد.
داوری  فرایند  شایقی،  گفته  به 
JOAPE در نمایه اسکاپوس به پایان 
رسیده و مورد پذیرش قرار گرفته است 
 Scopus و فرایند نمایه سازی توسط
در حال انجام بوده و به گفته مسئول 
موسسه نهایتاً ۳ الی ۴ ماه دیگر عنوان 
مجله JOAPE در سایت رسمی پایگاه 

نمایه سازی اسکاپوس قرار می گیرد.

 Journal of Operation and Automation in Power Engineering پذیرش نمایه سازی مجله
Scopus از انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی توسط پایگاه بین المللی

مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی اصغری

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار 
شماره تلفن:۰۴۵۳۱۵۰۵۰۰۵
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پیام تسلیت
همکاران   ارجمند جناب آقایان  دکتر رضا  کارکن آزاد، مهندس جبرائیل 
عشایری ، حجت االسالم والمسلمین احمد شجاعی، دکتر علی رضایی 

شریف
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

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اجرای 
طرح سه شنبه های مهدوی با هدف 
شناساندن امام زمان)عج( به دانشگاهیان 
کانون  سوی  از  ارزشمند  اقدامی  را 
مهدویت دانشگاه محقق اردبیلی عنوان 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسنی در همایش از عاشورا تا انتظار؛ 
موضوع  با  انتظار  الزمه  عاشورا،  فهم 
نقش جوانان در انقالب سرخ حسینی 
و قیام سبز مهدوی در دانشگاه محقق 
درخت  عاشورا  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
اسالم را آبیاری کرده است، گفت: اگر 
امروز از انسانیت، عدالت، حقوق بشر، 
عزت، انصاف، امر به معروف، نهی از 
منکر و ایستادگی در مقابل ظلم خبری 
هست، قطعا به خاطر قدم های نورانی 

سیدالشهدا است.
امام  باید  امروز  کرد:  تاکید  وی 
حسین)ع( را به دنیا بشناسانیم تا فردا 
جامعه  زمان)عج(،  امام  ظهور  هنگام 

مهدوی شناخته شود.

حسنی اعتقاد ویژه سایر ادیان الهی به 
امام حسین)عج( را یادآور شد و گفت: 
عشق به امام حسین)ع( و دوست داشتن 
وی همان محبت ولی زمان را با خود 

همراهی می کند.
رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
بیان اینکه اگر در این عالم حجت الهی 
شده  نابود  عالم  باشد،  نداشته  وجود 
و قیامت آغاز می شود، تصریح کرد: 
رهبری شایسته، اجرای احکام اسالمی 

و توحیدی در جامعه، توسعه اخالق 
اجتماعی و امنیتی، صاحب منصب شدن 
انسان های مصلح و صادق و غیره از 
امتیازات برجسته دولت مهدوی به شمار 

می آیند.
سه  طرح  اجرای  همچنین  وی 
شنبه های مهدوی با هدف شناساندن 
در  دانشگاهیان  به  زمان)عج(  امام 
سطح دانشگاه محقق اردبیلی را اقدامی 
ارزشمند از سوی کانون مهدویت عنوان 

کرد.

معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اردبیلی نیز با بیان اینکه دانشگاه کارخانه 
انسان سازی است، افزود: یک دانشگاه 
های  زمینه  در  که  است  موفق  زمانی 
مختلف دارای برنامه باشد و استعدادهای 
مختلف دانشجویان را در ابعاد مختلف 

شکوفا سازد.
وی گفت: در حال حاضر حدود 
۱۰۰ کانون فرهنگی و هنری، تشکل 
دانشجویی و انجمن علمی در دانشگاه 

محقق اردبیلی فعال است.
فنی اصل با بیان اینکه امر مهدویت 
یک نیاز مشترک انسانی است و مختص 
تداوم  و  نبوده  مذهب خاصی  و  دین 
حیات شیعه نیز به این امر بستگی دارد، 
و  انحراف  برای  دشمن  کرد:  تصریح 
فراموشی امر مهدویت برنامه ریزی می 
کند؛ چراکه اعتقاد به مهدویت جلوی 

استکبار را می گیرد.
گفتنی است در ادامه ضمن قرعه 
از  به حاضران،  کشی و اهدای جوایز 
فعاالن امر مهدویت در دانشگاه محقق 

اردبیلی تجلیل به عمل آمد. 

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

اجرای طرح سه شنبه های مهدوی اقدامی ارزشمند در دانشگاه محقق اردبیلی است


