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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از 
حضور دانشگاه محقق اردبیلی در بین 
۲۳ دانشگاه جامع کشور در رتبه  بندی 

جهانیISC-۲۰۱۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
گرفتن  قرار  از  حبیبی  عزیز  دکتر 
بین ۲۳  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشگاه جامع کشور در رتبه  بندی 
جدید ISC در سال ۲۰۱۹ خبر داد 
و گفت: در رتبه  بندی جهانی سال 
جهان  علوم  استنادی  پایگاه   ۲۰۱۹
اسالم  )ISC(، تعداد ۲۰۰۵ دانشگاه 
قرار  بررسی  مورد  از سراسر جهان 
گرفته و رتبه ب ندی شده اند که از 
ایران ۴۳  اسالمی  جمهوری  کشور 
رتبه  بندی حضور  این  در  دانشگاه 
دارند که ۲۳ مورد دانشگاه جامع و ۱۲ 
مورد دانشگاه علوم پزشکی و هشت 

دانشگاه صنعتی هستند.
گزارش  براساس  افزود:  وی 
منتشر شده توسط ISC، ۲۳ دانشگاه 
جامع حاضر در این رتبه بندی، شامل 
مدرس،  تربیت  تهران،  دانشگاه های 
فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، 
تبریز، گیالن، اصفهان، بوعلی سینا، 
شهید  یزد،  کاشان،  سمنان،  رازی، 
باهنر کرمان، مازندران، ارومیه، یاسوج، 
الزهرا )س(، بین المللی امام خمینی 
اهواز،  چمران  شهید  شاهد،  )ره(، 
اردبیلی    محقق  دانشگاه  و  شهرکرد 

می  باشند و از دانشگاه های علوم پزشکی 
نیز ۱۲ دانشگاه، شامل دانشگاه های علوم 
ایران،  بهشتی،  شهید  تهران،  پزشکی 
اصفهان، مشهد، تبریز، بقیه اهلل، شیراز، 
مازندران، جندی شاپور اهواز، کرمان و 
کرمانشاه در این رتبه بندی حضور قرار 
دارند. از دانشگاه های صنعتی نیز هشت 
دانشگاه، دانشگاه های صنعتی اصفهان، 
شریف، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، 
خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی 
بابل، سهند و شاهرود در این نظام رتبه 

بندی قرار گرفته  اند.
رتبه  این  در  کرد:  تصریح  حبیبی 
 بندی معیارهایی نظیر پژوهش، نوآوری، 
المللی  بین   فعالیت  های  و  آموزش 
لحاظ شده است و دانشگاه  هایی مورد 

بررسی قرار گرفته  اند که حداقل ۸۵۰ 
مدرک در سال  های ۲۰۱۵-۲۰۱۷ در 
پایگاه   Web of Science به ثبت                      

رسانده اند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
از موارد مهم این رتبه بندی جهانی در 
مقایسه با رتبه بندی کشوری سال های 
قبل افزایش وزن پژوهش و استنادهای 
مقاالت و همچنین کارهای مشترک 
علمی بین المللی است که امیدواریم با 
توجه به برنامه ریزی هدفمند دانشگاه 
در سال  های آینده در سایه الطاف الهی 
و همت و تالش بیشتر همکاران، شاهد 
ارتقای بیش از پیش رتبه دانشگاه محقق 
اردبیلی در سایر رتبه  بندی  های جهانی 

باشیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

۲۰۱۹-ISC حضور دانشگاه محقق اردبیلی در بین ۲۳ دانشگاه جامع کشور در رتبه  بندی جهانی

استاد دانشگاه محقق اردبیلی برای پنجمین بار 
در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان 

علمی جهان قرار گرفت

دکتر حسین شایقی استاد دانشگاه محقق اردبیلی 
برای پنجمین بار در زمره یک درصد برتر دانشمندان و 

نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل 
بضاعت پور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی با اعالم این خبر گفت: بر اساس اعالم مرکز 
پایگاه  و  فناوری  و  علوم  رسانی  اطالع  ای  منطقه 
حسین  دکتر   ،)ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی 
مهندسی  و  فنی  دانشکده  برق  استاد گروه  شایقی 
دانشگاه محقق اردبیلی،  بر اساس داده  های منتشر 
 )ISI( شده از پایگاه طالیه داران علم تامسون رویترز
برای پنجمین بار در زمره یک درصد برتر دانشمندان و 

نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با 
اعالم اینکه داده  های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب 
پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه شاخص های 
اساسی علم ) ESI( و وب علوم )WOS( استخراج 
شده است، اضافه کرد: شاخص  های نسبت تعداد کل 
استنادات به مقاالت استناد کننده، تعداد متوسط خود 
استنادی به ازای هر مقاله و تخصص گرایی از جمله 
مواردی است که در شناسایی پژوهشگران تاثیرگذار، 

مدنظر قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشگاه های 
پر استناد یک درصد جهان قرار گرفت
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دکتر صادقی نماینده تهران در دانشگاه محقق اردبیلی:

قوای سه گانه مستقل
 از یکدیگر هستند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: قوای سه گانه یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و 
قوه قضائیه در کشور ما مستقل از یکدیگر هستند.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  صادقی  محمود 
برنامه ای با عنوان »استقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی« با بیان این مطلب افزود: این سه قوه زیر 
نظر والیت فقیه و بر اساس قوانین مربوط به خود 

فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون در جمهوری 
اسالمی ایران تمام مقامات به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می شوند.
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
طور  به  اخیر  سال   ۴۰ در  کرد:  اضافه  اسالمی 
متوسط ۴۰ انتخابات در کشور برگزار شده است 
شده  مراجعه  مردم  رای  به  بار   ۴۰ یعنی  این  و 

است.
انجمن  به همت  برنامه  این  یادآور می شود 
اردبیلی  دانشگاه محقق  دانشجویان  امید  اسالمی 

برگزار شد.

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

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

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی 
خالق خواه با اعالم این خبر افزود: یکی از این 
کرسی ها با عنوان » توسعه گردشگری ورزشی 
فرزاد  دکتر  توسط  مدرن«  های  دیدگاه  بر  مبتنی 
مهرداد  دکتر  آن  ناقدان  که  شد  ارائه  نوبخت 

محرم زاده و دکتر محمد باشکوه بودند.
عنوان  با  با  دیگر  کرسی  کرد:  اضافه  وی 
»مولفه های ارشادگری بر اساس تحلیل مضامین 
متون اسالمی« توسط دکتر حسین تقوی ارائه و 
دکتر علی خالق خواه و دکتر علی غفاری ناقدان 

آن بودند.

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در زمره 
درصد  یک  استناد  پر  های  دانشگاه 

جهان قرار گرفت.
عمومی  روابط  گزارش  به 
قرار  از  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  گرفتن 
یک  استناد  پر  های  دانشگاه  زمره 
درصد جهان در سال ۲۰۱۹ خبر داد 
و گفت: بر اساس گزارش ارائه شده 
جهان  علوم  استنادی  پایگاه  توسط 
های  شاخص   پایگاه   )ISC( اسالم 
اساسی علم )ESI(متعلق به شرکت 
)ISI(آخرین  آنالتیکس  کالریویت 
برتر  درصد  یک  موسسات  فهرست 
در  استنادها  تعداد  بیشترین  که  دنیا 
طول ۱۰ سال گذشته دریافت کرده اند 
را منتشر و بطور مداوم به  روزرسانی 

می کند.
وی با بیان اینکه این دانشگاه  ها و 
مراکز تحقیقاتی در سطح دنیا از لحاظ 

مهندس قدرت حاج  نوری، حامی 
نیکوکار دانشگاه محقق اردبیلی کمک 
هزینه مسکن ۱۰ زوج دانشجوی این 

دانشگاه را متقبل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با اعالم این خبر گفت: 
این اقدام خداپسندانه خیّر نیک اندیش 
به کاهش مشکل مالی دانشجویان متأهل 
کمک شایانی کرده و موجب می گردد این 
دانشجویان آسوده خاطرتر به تحصیل 

علم و دانش بپردازند.
حبیبی با قدردانی از این مساعدت 
فراهم  کرد:  بیان  ملی  برتر  کارآفرین 
دانشجویان  ازدواج  نمودن زمینه های 
بسیاری  معنوی  اجر  دارای  دانشگاه 

مرحله دانشگاهی هشتمین جشنواره 
رویش با حضور مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگی استانداری اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی در این 
جشنواره با اشاره به حمایت دانشگاه از 
فعالیت های دانشجویی، گفت: وظیفه ما 
در دانشگاه این است که دانشجویان را 
آماده ورود به اجتماع و قبول مسئولیت 

کنیم.
اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
در  هنرآموز  و  دانشجو   ۵۰۰ حدود 
۳۲ کالس فرهنگی و هنری آموزش 
می بینند، افزود: تالش می کنیم زمینه های 

تعداد استنادهای دریافتی در مجموع 
موسسات یک درصد برتر قرار گرفته 
 اند، افزود: بر این اساس برای انتخاب 
موثرترین دانشگاه  ها، کلیه دانشگاه  ها 
و موسسات تحقیقاتی دنیا بر حسب 
میزان اثرگذاری آنها مشخص و مرتب 
سازی شده و در گام بعد یک درصد 
میزان  بیشترین  دارای  که  آنها  برتر 
اثرگذاری بوده اند انتخاب و معرفی 

است که امیدواریم همواره نیکوکاران 
با همکاری دانشگاه یاریگر زوج های 

جوان در امر مقدس ازدواج باشند.

در  دانشجویان  حضور  برای  را  الزم 
برنامه های فرهنگی و هنری فراهم کنیم.
دکتر فرشاد کیوان بهجو مدیر برنامه 

می  شوند.
آخرین  در  اینکه  بیان  با  حبیبی 
آذر  در  یافته  انجام  رسانی  بروز 
موسسه  و  دانشگاه  تعداد ۶۵   ۱۳۹۸
تحقیقاتی از کشور جمهوری اسالمی 
دانشگاه   درصد  یک  میان  در  ایران 
بیشترین  دارای  که  جهان  برتر  های 
میزان اثرگذاری بوده اند مشاهده می 
دانشگاه   بین  در  کرد:  تصریح   شود، 

حامیان  بنیاد  مدیره  هیأت  رییس 
به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
استقبال مناسب دانشگاهیان و نیکوکاران 

ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز 
با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ کانون 
فرهنگی و هنری در دانشگاه فعالیت می 

ها و پژوهشگاه  های کشور ۲۷ دانشگاه 
 ۱۱ پزشکی،  علوم  دانشگاه   ۲۲ جامع، 
دانشگاه صنعتی و ۵ مرکز تحقیقاتی در 
جمع موثرترین  های دنیا قرار گرفتند و 
خوشبختانه دانشگاه محقق اردبیلی جزو 
یکی از ۲۷ دانشگاه جامع می باشد که 
یک  استناد  پر  های  دانشگاه  زمره  در 

درصد جهان قرار گرفته است.
رییس دانشگاه محقق اردبیلی ابراز 
امیدواری کرد: با توجه به برنامه ریزی 
ارتقای  راستای  در  دانشگاه  هدفمند 
کیفی تولیدات پژوهشی و توجه ویژه 
رهبر  اشاره  مورد  علمی  مرجعیت  به 
انقالب، برنامه ریزی مدونی در  معظم 
تولیدات  استنادات  افزایش  خصوص 
دانشگاه  پژوهش  حوزه  توسط  علمی 
در حال انجام است و در سایه الطاف 
الهی و همت و تالش بیشتر همکاران، 
شاهد ارتقای بیش از پیش نقش دانشگاه 
علمی  عرصه  این  در  اردبیلی  محقق 

جهانی باشیم.

از  استفاده  داد:  ادامه  بنیاد  این  تأسیس  از 
ظرفیت خیرین در توسعه کمی و کیفی 
دانشگاه جزو برنامه های دانشگاه بوده و در 
این زمینه توسعه خوابگاه های دانشجویی 
به ویژه خوابگاه های متأهلی برای ترویج 
سنت حسنه  ازدواج دانشجویی در اولویت 

می  باشد.
وی با اشاره به بهره  مندی دانشگاه های 
سرآمد دنیا همچون هاروارد، ام آی تی و 
آکسفورد از کمک  های خیرین و واقفین 
عالی  آموزش  نیکوکار  حامیان  افزود: 
در  را  اردبیلی  محقق  دانشگاه  می توانند 
احداث و تکمیل پروژه  های خوابگاهی 
مورد نیاز، تجهیز آزمایشگاه  ها و کارگاه های 
پژوهشی و همچنین اعطای بورس تحصیلی 

به دانشجویان کم توان مالی یاری کنند.

کنند که مجوز فعالیت چهار کانون اخیرا 
صادر شده است، گفت: این کانون ها در 
سه ماهه اخیر سه مقام کشوری و یک مقام 

بین المللی کسب کرده اند.
وی با بیان اینکه ۲۲۶ اثر در زمینه های 
فیلم،  تجسمی،  هنرهای  دستی،  صنایع 
مرحله  دبیرخانه  به  غیره  و  عکس 
رویش  جشنواره  هشتمین  دانشگاهی 
داوران  هیات  افزود:  بود،  شده  ارسال 
بعد بررسی آثار با توجه به شاخص های 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۳ اثر 
را برای راهیابی به مرحله کشوری انتخاب 
کردند و ۱۰ اثر نیز به عنوان آثار شایسته 

تقدیر انتخاب شد.
گفتنی است در ادامه از منتخبان این 

جشنواره تجلیل به عمل آمد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشگاه های پر استناد یک درصد جهان قرار گرفت

تقبل کمک هزینه مسکن ۱۰ زوج دانشجوی دانشگاه توسط خیر اردبیلی

برگزاری مرحله دانشگاهی هشتمین جشنواره رویش 
در دانشگاه محقق اردبیلی

اقدام ارزشمندی دیگر از نیکوکار حامی علم و دانش استان؛
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همایش ملی »مدیریت پروژه های 
منابع طبیعی« در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر حسین بدری پور عضو شورای عالی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور با بیان اینکه نباید قوانینی تصویب 
شود که موجب سواستفاده افراد از منابع 
باشد، تصریح کرد: کشورهای  طبیعی 
پیشرفته هر وقت اشتباه کنند فورا دست 
به اصالح می زنند اما در کشور ما دچار 
روزمرگی های بدون خروجی شده ایم.

وی با اشاره به اینکه در ایران همه 
می  مدیریت  متمرکز  به صورت  چیز 
اتخاذ شده  داد: تصمیمات  ادامه  شود، 
در تهران به استان ها ابالغ می شود و 

استان ها آنها را اجرا می کنند.

عضو شورای عالی سازمان جنگل ها، 
کرد:  اضافه  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
ظرفیت نیروی انسانی فردی در کشور باال 
است اما ظرفیت های سازمانی پایین است.
مبصر  عزیزی  جوانشیر  دکتر 

کشاورزی  دانشکده  آموزشی  معاون 
و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزاری  از  هدف  اینکه  بیان  با  هم 
علمی  توانایی  تقویت  همایش ها  این 
گفت:  است،  دانشجویان  اجرایی  و 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هر 
سال برنامه های مختلفی در این راستا اجرا 

می کند.
دکتر فرشاد کیوان بهجو مدیر برنامه 
ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
اردبیلی هم گفت:باید به روستاها روحیه 
توسعه تزریق کنیم تا بتوانیم توسعه را به 
صورت متوازن در کشور گسترش دهیم.
وی اضافه کرد: در کشور به اندازه 
کافی کارهای پژوهشی انجام شده است 
اما در اجرا به مشکل بر می خوریم زیرا 

مدیریت ما سنتی بوده و علمی نیست.
الزم به ذکر است این برنامه با حضور 
مدیر کل سازمان محیط زیست استان 
منابع طبیعی  اردبیل و معاون مدیرکل 
و آبخیزداری حضور داشته و کارگاه و 

نمایشگاه هم برگزار شد.

اجرای برنامه
 »چیلله آخشامی« در دانشگاه

برنامه  یلدا،  شب  فرارسیدن  مناسبت  به 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  آخشامی«  »چیلله 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این برنامه 
ادب  و  شعر  کانون  و  خطایی  کانون  همت  به 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
سحر  همچون  شاعرانی  برنامه  این  در 
سارا  زارع،  رعنا  جهانگیرزاده،  رامین  خیاوی، 
اسماعیلی و  بهمن خادم، حسین  محمدرضایی، 

شهریار نعمتی شعرخوانی کردند.

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ آذربایجان:

تحقیق و مطالعه در زمینه 
تاریخ منطقه آذربایجان 

ضعیف است

آذربایجان گفت:  فرهنگ  تاریخ و  پژوهشگر 
تحقیق و مطالعه در زمینه تاریخ آذربایجان ضعیف 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رضا زرگر 
در نشست شانلی آذربایجان که به همت کانون 
فرهنگی خطایی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 
اسطوره  افزود: در مورد  این مطلب  بیان  با  شد، 
های منطقه آذربایجان هم کار خوبی انجام نشده 

است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان دارای برخی 
اقلیمی و جغرافیایی است، تصریح  ویژگی های 
های  ویژگی  از  سردسیری  و  کوهستانی  کرد: 
حتی  و  واکنش  نگاه،  و  است  منطقه  جغرافیایی 

احساسات ما هم از اقلیم تاثیر می پذیرد.
اضافه  آذربایجان  فرهنگ  و  تاریخ  پژوهشگر 
انجام  الزم  دقت  تاریخ  مطالعه  در  متاسفانه  کرد: 
نمی شود و بعضا مشاهده می شود افراد با مطالعه 
کم اقدام به چاپ کتاب هم می کنند که این کار 

نباید انجام شود.
الزم به ذکر است در پایان نشست، به سواالت 

دانشجویان و حضار پاسخ داد.

همایش ملی »مدیریت پروژه های منابع طبیعی« برگزار شد

عباس)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
استان اردبیل گفت: دانشگاه های استان 
شهدای  و  انقالب  دستاورد  اردبیل 
و  دانشجویان  اساتید،  بوده و همه  ما 

کارمندان مورد احترام ما هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
سردار جلیل بابازاده قانع در چهارمین 
کنگره شهدای دانشجوی استان اردبیل 
ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
انقالب و دفاع مقدس و به ویژه شهدای 
طراوت  و  زیبایی  گفت:  دانشجو، 
دانشگاه به سبب وجود دانشجویان آن 

دانشگاه است.
بابازاده قانع با بیان اینکه دانشگاه های 
استان اردبیل دستاورد انقالب و شهدای 
دانشجویان  اساتید،  همه  و  بوده  ما 
هستند،  ما  احترام  مورد  کارمندان  و 
گفت: انسان باید مرام، قدرت تحلیل و 

تشخیص حق از باطل را داشته باشد.
را  جوانان  صالبت  و  وقار  وی 
سرمایه بزرگی دانست و افزود: جوانان 
باید با آرامش هر چه تمام زندگی کنند 
و مسئوالن نیز باید به اعتقاد و ایمان 
با رفتار و کردار  جوانان فکر کنند و 

خود جوانان را جذب نمایند.
بابازاده قانع با بیان اینکه سعی و 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: همزمان با هفته 
پژوهش و با حضور مسئولین استانی 
عنوان   ۲۵ تعداد  دانشگاه،  مدیران  و 
کتاب که توسط اعضای هیأت علمی و 
غیرهیأت علمی دانشگاه به چاپ رسیده 

است، رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با اعالم  ابوالفضل بضاعت پور  دکتر 
شامل  کتب  این  افزود:  خبر  این 
تدوین  و  ترجمه  تألیف،  تصنیف، 

تالش ما همیشه بر این بوده است تا به 
عنوان یک سرباز نظام جان خود را فدا 
کنیم، تصریح کرد: اکنون جنگ روانی 
یکی از علوم روز است و ما نیز باید با 
هنرمندی در مقابل این جنگ ایستادگی 

کنیم.
فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( 
مسئوالن  اینکه  بیان  با  اردبیل  استان 
مردم  میان  در  باید شجاعت حضور 
اکنون  داشته باشند، خاطرنشان کرد: 
داده  هم  دست  به  دست  دنیا  همه 
درآورند؛  زانو  به  را  ایران  مردم  تا 
و  داریم  اختیار  در  چیز  همه  نیز  ما 

علوم  زمینه  در  که  بوده  گردآوری  و 
مختلف طی هشت ماه اخیر به چاپ 
قرار  عالقمندان  اختیار  در  و  رسیده 

گرفته است.
وی افزود: با عنایت به تسهیالت 
ایجاد شده برای چاپ کتاب در دانشگاه، 
به  علمی  هیأت  اعضای  کتب  تعداد 
صورت قابل توجهی در حال افزایش 
بوده؛ به طوری که در سال گذشته بیش 
از یکصد عنوان کتاب در دانشگاه چاپ 

شده است.

الزمه پیروزی ایمان و اخالص است؛ 
به  تنگنا  در  همیشه  اسالم  چراکه 

پیروزی رسیده است.
بابازاده قانع با بیان اینکه ابرقدرت ها 
بردن  بین  از  با  تا  کنند  می  تالش 
افتخارآفرینان کشور مثل شهدای هسته 
ای، نظام و کشور را تضعیف نمایند، 
گفت: ما نیز به عنوان یک کشور شیعه و 
مسلمان با تمام وجود با دنیای استکبار 

در جنگ هستیم.
وی تاکید کرد: ما در رابطه با مسائل 
دفاعی کشور دست باال داریم و اصل 
برای ما دل مردم است که با اسالم و 

حقانیت می باشد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه برگزاری 
چنین برنامه هایی برداشتن قدمی در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
است، گفت: در کنار ابزارهای مادی، 
اصلی ترین عاملی که امنیت کشور را 
تقویت می کند، فرهنگ ایثار و شهادت 

است.
وی با بیان اینکه هیچ چیز باالتر از 
فرهنگ ایثار و شهادت نتوانسته ما را 
از مکر و حیله دشمنان مصون بدارد، 
افزود: قطعا تقویت این فرهنگ باعث 

ناامیدی و یاس دشمنان می شود.
حبیبی تاکید کرد: تقویت فرهنگ 
ایثار و شهادت می تواند موجب تقویت 
حوزه های علمی، پژوهشی، اقتصادی 

و اقتصاد دانش بنیان شود.
دفاع  تئاتر  اجرای  است  گفتنی 
مقدس،  دفاع  زنده  موسیقی  مقدس، 
دفاع  سینمای  بازیگر  روایتگری 
مقدس، مداحی، رونمایی از اپلیکیشن 
کتاب امتحان نهایی، تجلیل از خانواده 
معظم شهدای دانشجو و برگزیدگان 
شهدای  کنگره  کتابخوانی  مسابقه 
دانشجو از بخش های دیگر این برنامه 

بود.

فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل:
دانشگاه های استان اردبیل دستاورد انقالب و شهدا هستند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

رونمایی از ۲۵ عنوان کتاب دانشگاهی در هفته پژوهش
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استاندار اردبیل در نشست هم اندیشی 
فرهنگی و اجتماعی:

مسائل اجتماعی باید آموزش 
داده شود

باید  اجتماعی  مسائل  گفت:  اردبیل  استاندار 
آموزش داده شود و این مساله باید به متخصصان امور 

سپرده شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس اکبر 
بهنامجو در نشست هم اندیشی فرهنگی و اجتماعی در 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: آموزش 
و پرورش باید در بستر خودش همه آموزش ها را به 

جامعه مخاطبانش ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه باید آموزش محور باشیم، 
تصریح کرد: شرح وظائف دستگاه ها را باید به ریز 
مشخص کنیم تا بتوانند کارهای محول شده را به نحو 

احسن انجام دهند.
استاندار اردبیل اضافه کرد: نباید ناامیدی را در 
جامعه ترویج داد زیرا علیرغم مشکالت اقتصادی 
تحمیل شده به کشور، کارهای خوبی انجام شده است.
دکتر محمد نریمانی رئیس دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: برخی 
برنامه ها را خوب تدوین می کنیم اما خوب اجرا نمی 

کنیم به همین دلیل خروجی مد نظر را ندارد.
های  دلبستگی  گروهی  کار  کرد:  اضافه  وی 
اجتماعی را افزایش داده و در نتیجه خشونت را در 

جامعه کاهش می دهد.
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 
محقق اردبیلی افزود: یکی از مواردی که پرخاشگری 
ایجاد می کند، ناکامی است و باید آموزش ببینیم که از 

حق خود به نحو احسن دفاع کنیم.
این نشست اعضای  به ذکر است که در  الزم 
هیات علمی دانشگاه های استان و فعاالن فرهنگی و 

اجتماعی به بیان دیدگاه ها پرداختند.

بازدید استاندار اردبیل از بیستمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
فناوری و فن بازار استان اردبیل 

در دانشگاه محقق اردبیلی

استاندار اردبیل از بیستمین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی بازدید کرد.
مهندس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اکبر بهنام جو استاندار اردبیل از بیستمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل 

در دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرد.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل:

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل  استان  دانشگاه های  رهبری در 
گفت: سیاست نهاد رهبری در دانشگاه ها 

راهبری فرهنگی برنامه ها است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
مشورتی  شورای  نشست  در  حسنی 
های  دستگاه  در  فقیه  ولی  نمایندگان 
اجرایی استان اردبیل در دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه اساتید دانشگاه الگوی 
جامعه و مردم هستند، گفت: اگر دانشگاه 
ها در مسیر مستقیم و درست باشند، قطعا 

جامعه هدایت پیدا می کند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
بیان سیاست نهاد رهبری در دانشگاه ها 
راهبری فرهنگی برنامه ها است، افزود: با 
کمک و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه، ساالنه بیش از یک 
هزار برنامه فرهنگی در دانشگاه محقق 

اردبیلی اجرا می شود.

وی با اشاره به برنامه های استانی نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
وحدت  های  برنامه  کرد:  تصریح  ها، 
دانشجویی،  ازدواج  دانشگاه،  و  حوزه 
اعزام دانشگاهیان به عتبات و پیاده روی 
اربعین، ضیافت اندیشه اساتید و دانش 
افزایی اساتید، دسته عزاداری دانشگاهیان، 

مزار  از  دانشگاهیان  اربعین  روی  پیاده 
تدریس دروس  مزار، صدور مجوز  تا 
معارف در استان و ارائه آموزش های قبل 

از ازدواج از جمله این برنامه ها هستند.
حسنی همچنین از فعالیت بیش از 
هشتاد نفر ائمه جماعت در دانشگاه های 

استان خبر داد.

دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با اشاره به تاریخچه و 
ارائه گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه، 
نهاد  تنگاتنگ  و  خوب  ارتباط  گفت: 
توفیقات  دانشگاه،  مدیریت  و  رهبری 

خوبی را نصیب دانشگاه کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۱ 
هزار ۵۰۰ مترمربع فضای در حال احداث 
در دانشگاه داریم، افزود: اخیرا در رتبه 
بندی مدیریت سبز دانشگاه ها نیز رتبه ۹ 

کشور و ۴۲۷ جهان را کسب کرده ایم.
حبیبی با اشاره به راه اندازی بنیاد 
حامیان دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: در 
اولین گام مهندس حاج نوری خیر اردبیلی 
برای ساخت خوابگاه دانشجویی متاهلی 
پیشقدم  دانشگاه  این  دانشجویان  برای 
شده اند، همچنین ایشان متعهد شده اند تا 
زمان بهره برداری از این خوابگاه، هزینه 
اجاره واحد مسکونی مناسب را برای ۱۰ 
از سوی  معرفی شده  دانشجوی  زوج 

دانشگاه پرداخت کند.

سیاست نهاد رهبری در دانشگاه ها راهبری فرهنگی برنامه ها است

اردبیل گفت: دانشجویان  استاندار 
برای خوداشتغالی باید کنار تحصیالت 
داشته  هم  آموزی  مهارت  دانشگاهی، 

باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  بهنامجو  اکبر  مهندس 
تجلیل از برگزیدگان علمی، فرهنگی 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ورزشی  و 
بیان این مطلب افزود: ارتباط صنعت 
به  نسبت  اردبیل  استان  در  جامعه  با 
قبل تقویت شده است اما هنوز در این 

مورد نیاز به کار هست.
وی با اشاره به اینکه باید رشته های 
بازارکار مرتبط  نیازهای  با  دانشگاهی 
محقق  دانشگاه  در  داد:  ادامه  شود، 
مختلف  های  حوزه  در  اردبیلی 
خوب کار شده است و کارهایی که 
در دهه های قبل با وجود اعتبارات و 
در  اکنون  هم  بود،  نشده  کار  بودجه 

حال اجرا است.
بهنامجو با اشاره به اینکه تحریم های 
ظالمانه ای به کشور تحمیل شده است، 
تصریح کرد: علیرغم تشدید تحریم ها 
بر علیه کشور، همچنان توسعه کشور 

ادامه دارد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
اردبیل  استاندار  گفت:  اردبیلی  محقق 
دانشگاه  برای  ای  ویژه  های  کمک 
محقق اردبیلی کرده است تا پروژه ها 

را پیش ببریم.
وی با بیان اینکه ۲ مرکز تحقیقاتی، 
۲ پژوهشکده و ۱۱ هسته پژوهشی در 
دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد شده است، 
به  پژوهشی  واحدهای  این  داد:  ادامه 
جامعه  دانشگاه  اهداف  تحقق  منظور 
محور و هدایت فعالیت های پژوهشی 

به سمت نیازهای پژوهشی و فناوری 
استان و کشور صورت گرفته است.

با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
این  رتبه  ای  پله   ۸ ارتقای  به  اشاره 
پایگاه  سالیانه  بندی  رتبه  در  دانشگاه 
 )ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی 
افزود: رشد ۵۵ و ۴۰ درصدی تولیدات 
بر  گذشته  یکسال  در  دانشگاه  علمی 
استنادی  های  پایگاه  گزارشات  مبنای 
Scopus و Web of Science نشان 

از تالش های علمی و پژوهشی در این 
دانشگاه است.

حبیبی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹۵ 
هسته فناوری در مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه محقق اردبیلی فعال است، 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  داد:  ادامه 
دانشگاه   Green Metric رنکینگ 
های جهان، رتبه ۹ ایران و ۴۲۷ جهان 
را کسب کرده است که در این نظام رتبه 
بندی شاخص های مختلفی همچون 
راستای  در  موجود  های  زیرساخت 
ایجاد محیط زیست مناسب، توجه به 

مصرف بهینه انرژی و تغییرات آب و 
هوا، میزان تولید و بازیافت پسماندها، 
به  آب،  بازیافت  و  مصرف  میزان 
نقل  و  حمل  های  سیستم  کارگیری 
بدون آالیندگی و نیز آموزش و پژوهش 
در حوزه صیانت از محیط زیست  به 
عنوان شاخص های اصلی مورد ارزیابی 

قرار می گیرند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: فاز سه دانشکده فنی و مهندسی با 

۴ هزار و ۸۰۰ متر مربع، پروژه خوابگاه 
پسران با ۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع، استخر 
آموزشی با ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع و 
گلخانه تحقیقاتی با ۱۳ هزار متر مربع 
و  شده  شروع  سالجاری  در  مساحت 
پروژه های قبلی هم در حال اجرا بوده 
و هم اکنون ۳۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع 

پروژه عمرانی در دانشگاه فعال است.
هیات  عضو  شایقی  حسین  دکتر 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس 
گفت:  اردبیل  استان  نخبگان  بنیاد 
از  تعدادی  به  ساله  هر  نخبگان  بنیاد 

دانشجویان مستعد تحصیلی در مقاطع 
مختلف تحصیلی، اعتبارهایی را برای 
تسهیل حرکت و رشد آنان در مسیر 
فرهنگ  و  فناوری  پژوهش،  آموزش، 

اعطا می کند.
دانشجویان  هدایت  داد:  ادامه  وی 
های  زمینه   در  تحصیلی  مستعد 
خود،  علمی  فعالیت  های  تخصصی 
پشتیبانی از فعالیت نخبگان دانشجویی 
در سطح مؤسسه  های  کشور، رفع موانع 
پیشرفت اجتماعات نخبگان دانشجویی 
و طراحی روند رشد تدریجی و پیوسته 
دانشجویان مستعد تحصیلی در مسیر 
نخبگی از جمله برنامه های بنیاد نخبگان 
جهت پشتیبانی از فعالیت  های علمی و 
فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی 

کشور است.
نوری  حاج  قدرت  مهندس 
خوابگاه  احداث  از  هم  اردبیلی  خیر 
برای  متری   ۳۵ تا   ۳۰ واحدی   ۱۴
محقق  دانشگاه  متاهل  دانشجویان 
اردبیلی خبر داد و افزود: یک ماه برای 
مطالعه پروژه وقت صرف می شود و از 
یک ماه بعد، پیمانکار انتخاب و پروژه 

شروع می شود.
وی ادامه داد: دانشجویان نباید منتظر 
استخدام باشند بلکه باید خودشان دنبال 
برای  کارآفرینی  حتی  و  شغل  ایجاد 

دیگران باشند.
الزم به ذکر است در این مراسم از 
برگزیدگان علمی، پژوهشی، فرهنگی 
از  برخی  و  شده  تجلیل  ورزشی  و 
های خود  دیدگاه  بیان  به  دانشجویان 
پرداختند. همچنین مجوز بنیاد حامیان 
دانشگاه محقق اردبیلی توسط استاندار 

به رئیس این دانشگاه اهدا شد.

استاندار اردبیل در مراسم تجلیل از برگزیدگان علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی:

مهارت آموزی برای خوداشتغالی دانشجویان ضروری است
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تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه 
محقق اردبیلی و بانک تجارت منعقد 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  میان  همکاری  نامه  تفاهم 
محقق اردبیلی و بانک تجارت منعقد 

شد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
انعقاد  مراسم  در  اردبیلی  محقق 
به  اشاره  با  نامه همکاری  تفاهم  این 
از  دانشگاه  همکاران  اکثر  رضایت 
این  گفت:  تجارت،  بانک  خدمات 
در  دانشگاه  تا  شده  باعث  رضایت 
امور مالی بانک تجارت را به عنوان 

اولویت خود قرار دهد.
این  موضوعات  به  اشاره  با  وی 
ارائه  افزود:  همکاری،  نامه  تفاهم 
تعهدات  قبول  و  تسهیالت  خدمات، 
پولی  های  سیاست  اساس  بر  بانکی 
مطابق  و  مرکزی  بانک  اعتباری  و 
مقررات، ضوابط و دستورالعمل های 
به  مابین  فی  توافق  و  بانک  جاری 
اساتید، کارکنان و دانشجویان معرفی 
شده از سوی دانشگاه در قبال تمرکز 
بانکی  و  پولی  های  فعالیت  انجام 
دانشگاه نزد بانک تجارت، ایجاد زمینه 
همکاری دانشگاه و مراکز تابعه با بانک 
در بخش فناوری اطالعات بانکداری 
الکترونیک و همکاری های علمی و 
تحقیقاتی مطابق مقررات و ضوابط و 
براساس قرارداد جداگانه از موضوعات 

این تفاهم نامه می باشند.

رضا اسکندری مدیر شعب بانک 
تجارت استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
همکاری بانک تجارت با دانشگاه ها 
افتخار بزرگی برای ما است، گفت: هر 
گونه سرمایه گذاری در محیط دانشگاه 
در بلندمدت به سود جامعه و فرزندان 

خودمان خواهد بود.
فعالسازی  اشاره ضرورت  با  وی 
رمز پویا برای کارت های بانکی، افزود: 
دانشگاهیان،  به  نهادن  ارج  منظور  به 
در  حضور  با  بانک  این  همکاران 
دانشگاه، همکاران دانشگاهی را در این 

امر راهنمایی خواهند کرد.

اسکندری افتتاح انواع حساب های 
ارزی و ریالی برای دانشگاه و کارکنان 
امکان  نمودن  فراهم  مقررات،  مطابق 
دسترسی به سیستم های الکترونیکی، 
بانک  پرداخت  درگاه  نمودن  فعال 
اینترنتی  واریز  جهت  اینترنت  در 
دانشجویان و کارکنان دانشگاه، نصب 
مورد  های  مکان  در   ATM دستگاه 
نظر دانشگاه، صدور انواع ضمانت نامه 
های بانکی و گشایش انواع اعتبارات 
آخرین  اساس  بر  داخلی  اسنادی 
بانک  اعتباری  و  پولی  های  سیاست 
مرکزی، ارائه انواع تسهیالت در قالب 

مرابحه برای اساتید و کارکنان دانشگاه، 
پرداختی  تسهیالت  تعداد  افزایش 
به  نفر ماهانه  از ۱۵  قالب مرابحه  در 
بازنشسته،  نفر  یک  و  شاغل  نفر   ۲۰
اعطای تسهیالت مرابحه کمک هزینه 
فروش  تسهیالت  اعطای  تحصیلی، 
برگزاری  مسکن،  خرید  اقساطی 
الکترونیک،  بانکداری  آموزش  دوره 
ارائه انواع خدمات بیمه ای و اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
تعهدات  از  را  دانشجویان  و  کارکنان 
بانک تجارت در این تفاهم نامه عنوان 

کرد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی خبر داد:

موافقت گروه تخصصی 
شورای آموزش عالی با 

ایجاد رشته بیوانفورماتیک در 
دانشکده فناوری های نوین 
نمین دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی از موافقت گروه تخصصی شورای 
آموزش عالی با ایجاد رشته بیوانفورماتیک در مقطع 
فناوری های نوین  کارشناسی ارشد در دانشکده 

نمین دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ترحم مصری از موافقت گروه تخصصی شورای 
در  بیوانفورماتیک  رشته  ایجاد  با  عالی  آموزش 
مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده فناوری های 
نوین نمین دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: 
پذیرش دانشجو در این رشته از مهر ماه سال ۱۳۹۹ 
با اعالم پذیرش دانشجو توسط سازمان سنجش 

آغاز خواهد شد.

آغازبکار بیستمین
 نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار 
استان اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، بیستمین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 
استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز بکار 

کرد.
همزمان  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه  بیستمین  فناوری،  و  پژوهش  هفته  با 
استان  بازار  فن  فناوری و  پژوهش،  دستاوردهای 
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع  اردبیل 
استانداری اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی  آغاز 

بکار کرد.
گفتنی است در این نمایشگاه از کتب منتشر 
شده انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی در سالجاری 

رونمایی شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه محقق اردبیلی و بانک تجارت

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دانشگاه محقق اردبیلی به کارگاه توسعه 
ای از جنبه های مختلف تبدیل شده 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم  نشست  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
با  دانشگاه  این  دانشجویان  با  اندیشی 
بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی به یک 
کارگاه توسعه ای از جنبه های مختلف 
تبدیل شده است، گفت: طی ۱۰ سال 
خوابگاهی  هیچ  ساخت  شروع  اخیر 
در دانشگاه استارت نخورده بود، ولی 
برادران  جدید  خوابگاه  ساخت  اخیرا 
با زیربنای ۴۲۰۰ مترمربع در پنج طبقه 
ساختمان  همچنین  است.  شده  آغاز 
در  ویالیی  های  سوئیت  و  مهمانسرا 
گرفته  قرار  خواهران  خوابگاه  اختیار 

است.
وی با اشاره به تعهد مهندس حاج 
نوری خیر اردبیلی برای ساخت خوابگاه 
دانشجویی متاهلی برای دانشجویان این 
دانشگاه، گفت: همچنین ایشان متعهد 
این  از  برداری  بهره  زمان  تا  اند  شده 
خوابگاه، هزینه اجاره واحد مسکونی 
دانشجوی  زوج   ۱۰ برای  را  مناسب 
معرفی شده از سوی دانشگاه پرداخت 

کند.
حبیبی با بیان اینکه شورای صنفی 
همکاری  و  هماهنگی  با  دانشجویان 
معاونت دانشجویی باعث حل مشکالت 
دانشجویی شده است، افزود: بنده نیز به 
عنوان رئیس دانشگاه روزهای شنبه و 
سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۰ به منظور 
مالقات با دانشجویان در خدمت آنان 

هستم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز مجموعه مسئوالن دانشگاه را خادم 

دانشجویان دانست و گفت: وظیفه ما 
رسیدگی و حل مشکالت دانشجویان 

است.
وی با اشاره به آغاز ثبت نام ازدواج 
گسترش  دنبال  به  افزود:  دانشجویی، 
ازدواج دانشجویی هستیم تا این بحث 

را تسهیل کنیم.
معاون  دکتر معرفت سیاه کوهیان 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
با اشاره به فعالیت های حوزه معاونت 
حاضر  حال  در  گفت:  دانشجویی، 
دو هزار و ۸۰۰ نفر از دانشجویان در 
خوابگاه های دانشجویی ساکن هستند.

وی با اشاره به شناسایی و معرفی 
به صندوق قرض  نیازمند  دانشجویان 
الحسنه دانشگاه، افزود: طی چند سال 
اخیر نیز بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان از 
محل خارج از دانشگاه برای کمک به 
دانشجویان نیازمند جمع آوری شده و 

در اختیار آنها قرار گرفته است.
سیاه کوهیان با بیان اینکه سعی و 
تالش ما ایجاد محیطی آرام و شاد در 
خوابگاه های دانشجویی است، تصریح 
دانشجویی،  اردوهای  برگزاری  کرد: 
بهبود ارائه خدمات در سیستم گلستان 
دانشجویی، محوطه سازی خوابگاه ها، 
تعمیر و نصب تجهیزات ورزشی، راه 
برگزاری  ورزشی،  سالن  بوفه  اندازی 
ارائه خدمات  کارگاه های آموزشی و 
نیز  مشاوره  و  دندانپزشکی  پزشکی، 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  راستای  در 

دانشجویان بوده است.
دبیر  ناطقی  ادامه  در  است  گفتنی 
سایر  و  دانشجویان  صنفی  شورای 
دانشجویان حاضر در نشست به ارائه 
پرداختند.  خود  نظرات  و  سئواالت 
خصوص  در  نیز  دانشگاه  مسئوالن 
سئواالت دانشجویان، پاسخ های الزم 

را ارائه نمودند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشگاه محقق اردبیلی به کارگاه توسعه ای از جنبه های مختلف
 تبدیل شده است
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رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل تاکید کرد:

ضرورت تالش دانشگاهیان و 
حوزویان برای معرفت افزایی و 

بصیرت افزایی جامعه

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
دانشگاه های استان اردبیل به ضرورت تالش دانشگاهیان 
و حوزویان برای معرفت افزایی و بصیرت افزایی جامعه 

تاکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت االسالم 
والمسلمین عبداهلل حسنی در نشست هم اندیشی وحدت 
حوزه و دانشگاه در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه به 
ضرورت تالش دانشگاهیان و حوزویان برای معرفت افزایی 
و بصیرت افزایی جامعه تاکید کرد و گفت: اساتید دانشگاه و 
حوزه نقش بزرگی در دانشگاه و حوزه دارند؛ چراکه این ها 

الگوی جامعه بوده و نگاه مردم به این دو نهاد است.
وی با بیان اینکه امروز مسیر و هدف برای ما مشخص 
است، افزود: در همین راستا مقام معظم رهبری بیانیه گام 
دوم انقالب را برای جوانان و دانشجویان مطرح کرده است.
های  صالح  با  دشمن  امروز  کرد:  تصریح  حسنی 
مختلف وارد خانه ها شده و در صورت عدم بصیرت افزایی، 

دشمن ضربه خود را خواهد زد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه همه ما باید از آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران دفاع کنیم، گفت: امروز 
تبعیت از فرامین ولی فقیه زمان و تبیین فرمایشات رهبری 

در جامعه بر عهده ما است.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا بهروزی لک استاد 
دانشگاه باقرالعلوم قم نیز با اشاره به اهمیت مرجعیت علمی 
قرآن کریم، گفت: قرآن مبنای وحدت حوزه و دانشگاه 

است.
وی به اسالمی سازی علوم و جایگاه قرآن تاکید کرد و 

افرود: نقش قرآن در علوم دینی باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است در ادامه جمعی از اساتید دانشگاه و حوزه 

به ارائه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

همزمان با روز دانشجو؛

تجلیل رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی از خانواده 

شهید ایوب معادی

همزمان با روز دانشجو رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
از خانواده شهید ایوب معادی تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در دیدار با خانواده شهید ایوب معادی با بیان اینکه همه 
ما مدیون شهدا هستیم، تصریح کرد: باید همه ما در مسیر 

شهدا گام برداریم.
وی اضافه کرد: امروز حضور در راستای توسعه 

کشور و تالش در این مسیر به مانند راه شهدا است.
شهید ایوب معادی در سال ۱۳۳۴ در اردبیل متولد 
شد، او دانشجوی رشته اقتصاد بود که در بیست و چهارم 
خرداد ماه سال ۱۳۵۷ در تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی 
به درجه رفیع شهادت نائل و پیکر مطهرش پس از تشییع 
با شکوه در قبرستان علی آباد اردبیل به خاک سپرده شد.

دکتر حبیبی در نشست هم اندیشی با اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی:

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: توسعه متوازن و همه جانبه این 

دانشگاه در دستور کار قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم  نشست  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
علمی  هیات  اعضای  با  اندیشی 
این  بیان  با  مهندسی  فنی و  دانشکده 
هزار   ۳۱ اکنون  هم  افزود:  مطلب 
در  عمرانی  پروژه  مربع  متر   ۵۰۰ و 

دانشگاه فعال است.
وی افزود: برای اولین بار دانشگاه 
 Green رنکینگ  در  اردبیلی  محقق 
Metric دانشگاه های جهان، رتبه ۹ 
ایران و ۴۲۷ جهان را کسب کرده است 
شاخص  بندی  رتبه  نظام  این  در  که 
های مختلفی همچون زیرساخت های 
موجود در راستای ایجاد محیط زیست 
مناسب، توجه به مصرف بهینه انرژی 
و تغییرات آب و هوا، میزان تولید و 
و  مصرف  میزان  پسماندها،  بازیافت 
بازیافت آب، به کارگیری سیستم های 
نیز  و  آالیندگی  بدون  نقل  و  حمل 
آموزش و پژوهش در حوزه صیانت از 

استاد تمام دانشگاه تبریز گفت: ایران 
از نظر مقدار اراضی مزروعی پنجمین 

کشور جهان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر علی اصغر جعفرزاده در سومین 
جهانی  روز  بزرگداشت  گردهمایی 
خاک در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
این مطلب افزود: در کل دنیا ۱۳ میلیارد 
 ۱.۸۷ که  دارد  وجود  اراضی  هکتار 
مزروعی  اراضی  آن  از  هکتار  میلیارد 

است.
وی با بیان اینکه ۱۶.۵ میلیون هکتار 
از اراضی کشور ما قابل کشت است، 
تصریح کرد: بیش از نصف این مقدار 
به صورت  زیر کشت دیم هست که 

غیرعلمی کشت می شود.

محیط زیست  به عنوان شاخص های 
اصلی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد حامیان 
دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی شده 
است، ادامه داد: مهندس قدرت حاجی 
خوابگاه  احداث  اردبیلی  خیر  نوری 
متاهل  دانشجویان  برای  واحدی   ۱۴
شده  متقبل  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

است.

تبریز  عضو هیات علمی دانشگاه 
ادامه داد: عوامل متعددی مانند فرسایش 
و  زیستی  تنوع  خاک،  آلودگی  خاک، 
عوامل دیگر در تخریب خاک تاثیرگذار 

هستند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
جهادی  روحیه  دارای  باید  مدیر  داد: 
منصفانه  برخورد  کار،  پایه  و  بوده 
برای  تالش  همکاران،  با  عادالنه  و 
افزایش همدلی و هم افزایی و تعامل با 
شبکه مدیریتی دانشگاه از دیگر ویژگی 

های یک مدیر باشد.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 

دانشکده  رییس  قویدل  اکبر  دکتر 
کشاوزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق 
اردبیلی گفت: هر سال ۲ میلیارد تن از 
خاک کشور دچار فرسایش می شود و از 
این طریق هزینه های گزافی به اقتصاد 

اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل گفت: اساتید از ثمرات 
۴۰ ساله انقالب اسالمی هستند و شما 
بهترین های جامعه اسالمی ما هستید.

المسلمین  و  االسالم  حجت 
باید  اساتید  داد:  ادامه  حسنی  عبداهلل 
دانشجویانی تربیت دهند که در کنار 
تخصص، دارای تعهد هم باشد تا آینده 

کشور را تامین کنند.
دکتر محتشم محبی رئیس دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: در طول دو سال مدیریتم، اجازه 
ندادیم دانشکده دچار حاشیه شده و 

مباحث دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
دوران  طول  در  کرد:  اضافه  وی 
مسئولیتم هر وقت نیاز داشته ایم هیات 
رئیسه دانشگاه و به خصوص رئیس 
امور  پیگیر  و  بوده  ما  کنار  دانشگاه 

بوده اند.
اعضای  نشست  این  پایان  در 
هیات علمی دانشکده به بیان نظرات 

و پیشنهادات خود پرداختند.

کشور تحمیل می شود.
فرسایش خاک  اینکه  بیان  با  وی 
نظر  از  جبران  ناپذیری  عواقب 
برای  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
هدررفت  کرد:  تشریح  دارد،  کشور 
خاک قابل جبران نیست و باید کاهش 
برنامه  پیش  از  بیش  خاک  هدررفت 

ریزی و تالش شود.
برنامه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل 
محیط  مدیرکل  اردبیل،  استانداری 
سازمان  رئیس  اردبیل،  استان  زیست 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان اردبیل، مدیر کل جهاد کشاورزی 
دانشگاهی  مسئوالن  و  اردبیل  استان 

حضور داشتند.

توسعه متوازن و همه جانبه دانشگاه در دستور کار قرار دارد

استاد دانشگاه تبریز در بزرگداشت روز جهانی خاک در دانشگاه محقق اردبیلی:

ایران از نظر اراضی مزروعی پنجمین کشور جهان است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی از کسب چهار مقام ملی در 
سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و 
عترت دانشجویان کشور برای اولین بار در 

تاریخ این دانشگاه خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عباس فنی اصل گفت: چهار نفر از 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی موفق به 
کسب مقام در سی و چهارمین جشنواره 
سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور 

برای اولین بار در تاریخ دانشگاه شدند.
موفق  منصوری  عارفه  افزود:  وی 
رشته حفظ  در  ملی  دوم  رتبه  به کسب 

موضوعی قرآن کریم، محمد الماسی موفق 
رشته  رشته  در  ملی  دوم  رتبه  کسب  به 

خوشنویسی، وحید رحمانی موفق به کسب 
رتبه سوم ملی در رشته اذان و فاطمه وطن 

پرست موفق به کسب رتبه سوم ملی در 
رشته احادیث اهل بیت شدند.

بین  رقابت  کرد:  اضافه  اصل  فنی 
دانشجویان دانشگاه های تابع وزارت علوم، 
بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقیقات 
درمان و آموزش پزشکی، آزاد اسالمی، پیام 
نور، فرهنگیان، علمی کاربردی، فنی و حرفه 

ای و معارف اسالمی کشور بوده است. 
گفتنی است مرحله ملی این جشنواره 
که باالترین سطح این جشنواره می باشد، از 
تاریخ ۱۲ الی ۱۴ آذر سالجاری به میزبانی 
دانشگاه آزاد اسالمی در شهر شیراز برگزار 

شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

کسب چهار مقام ملی در سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور 
برای اولین بار در تاریخ دانشگاه محقق اردبیلی
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 بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران 
دانشگاه  در  اردبیل  استان  برتر  فناوران  و 

محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به   
مهندس اکبر بهنام  جو استاندار اردبیل در 
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برتر استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی 
به ضرورت توجه ویژه به امر پژوهش در 
همه حوزه ها تاکید کرد و گفت: در عصر 
حاضر باید سرعت بیشتری به ارتباط بین 
پژوهش، صنعت، کشاورزی، علوم انسانی 
و هر جایی که نیازمند توسعه هستیم، داده 

شود.
وی با بیان اینکه در کنار همه کارهای 
فعالیت های مثبت، خالهایی نیز وجود دارد، 
افزود: در همین راستا باید خالها و تنگناها 
رفع شده و برای حل مشکالت جامعه به 

تولید و اقتصاد کشور کمک کنیم.
بهنام جو تاکید کرد: در سطح استان نیز 
نامه ها،  پایان  از  باید  برای رفع مشکالت 
فرصت های مطالعاتی و سایر بخش های 

مرتبط با پژوهش نهایت استفاده را ببریم.
استاندار اردبیل با تاکید بر نقش ارتباطات 
بین  گفت:  توسعه،  در  عمومی  روابط  و 
دانشگاه و صنعت باید ارتباط برقرار شده و 
با این ارتباط است که می توان مشکالت 

را حل کرد.
 دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه فعالیت های علمی و 
پژوهشی در همه دنیا می تواند اثرات گسترده 
هیچ  گفت:  باشد،  داشته  بشر  زندگی  در 
فعالیتی را نمی توان بدون علم و پژوهش 
شروع کرد و به عبارتی نباید بدون پژوهش 

تصمیمی گرفته شود.
استاندار  به نقش پررنگ  با اشاره  وی 
اردبیل در فعالیت های علمی و پژوهشی 
استان، افزود: باید شان دانشگاه را بدانیم و 
عالوه بر استفاده از دستاوردهای آن، برای 
حل مشکالت خود از دانشگاه کمک بگیریم.
با بیان اینکه تعداد هسته های  حبیبی 
فناور دانشگاه طی دو سال اخیر از ۳۵ هسته 
به ۹۵ هسته رسیده است، گفت: راه اندازی 
دو پژوهشکده و دو مرکز تحقیقاتی و ارائه 
خدمات توسط آزمایشگاه مرکزی به منظور 
نیز در این  نیازهای جامعه  به  پاسخگویی 

دانشگاه انجام شده است.
 دکتر ابوالفضل بضاعت پور دبیر این 
اینکه در جلسه ستاد  بیان  با  نیز  جشنواره 
مقرر شد فعالیت های فاخر پژوهشی در 
شش گروه علوم انسانی، علوم کشاورزی، 
علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی بالینی 
و پزشکی پایه طبقه بندی شود، گفت: در 
همین راستا ۳۵ نفر از اساتید خبره در حوزه 
پژوهش از دانشگاه های مختلف در کمیته 
های تخصصی علمی حضور پیدا کرده و 
پرونده ها را بررسی کردند و پس از جمع 
برگزیدگان  استانداری،  در  امتیازها  بندی 

انتخاب شدند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی خاطرنشان کرد: در جشنواره امسال 
اجرایی  های  دستگاه  کارمندان  از  تجلیل 
دارای مرکز تحقیقاتی، معلمان پژوهشگر، 
سایر دستگاه های اجرایی، دانش آموزان و 

دانشجویان پژوهشگر نیز در دستور کار قرار 
گرفت.

 دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک 
اینکه  بیان  با  نیز  اردبیل  فناوری  و  علم 
پژوهش،  دستاوردهای  نمایشگاه  بیستمین 
فناوری و فن بازار استان امسال از ۱۷ الی ۲۱ 
آذر ماه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، 
گفت: در این نمایشگاه ۲۲ دستگاه دولتی، 
۷۰ استارت آپ، ۱۸ واحد فناور، ۱۲ شرکت 
دانش بنیان و ۹ مرکز رشد و پارک علم و 

فناوری حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۱۲ 
کارگاه تخصصی با حضور مسئوالن، مشاوره 
رایگان برای فناوران و رویدادهای فناورانه 
برگزار شد، تصریح کرد: هشت محصول 
فناورانه و سه کتاب فناوران و شرکت های 
دانش بنیان نیز در این نمایشگاه رونمایی شد.
پژوهشگران  ادامه  در  است  گفتنی   
خود  نظرات  ارائه  به  نشست  در  حاضر 
پرداختند . همچنین در ادامه از پژوهشگران 

برتر استان در حوزه های مختلف تجلیل به 
عمل آمد.

لیست پژوهشگران و فناوران برتر استان 
اردبیل در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

پژوهشگر  اول  رتبه  عنوان  کسب   -۱
برتر استان در گروه علوم انسانی: دکتر وکیل 

حیدری ساربان از دانشگاه محقق اردبیلی 
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
دکتر  انسانی:  علوم  گروه  در  استان  برتر 
اسماعیل صدری دمیرچی از دانشگاه محقق 

اردبیلی 
شایسته  پژوهشگر  عنوان  کسب   -۳
دکتر  انسانی:  علوم  گروه  در  استان  تقدیر 
یوسف نامور از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اردبیل
پژوهشگر  اول  رتبه  عنوان  کسب   -۱
برتر استان در گروه فنی و مهندسی: دکتر 

سجاد پیرمحمد از دانشگاه محقق اردبیلی  
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
برتر استان در گروه فنی و مهندسی: دکتر 
علی نعمت اله  زاده از دانشگاه محقق اردبیلی 
شایسته  پژوهشگر  عنوان  کسب   -۳

تقدیر استان در گروه فنی و مهندسی: دکتر 
عباس حیدری از آموزشکده فنی و حرفه ای 

رازی
۱- کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر برتر 
استان در گروه کشاورزی و منابع طبیعی: 
دکتر بهرام  ناصری از دانشگاه محقق اردبیلی 
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
منابع  و  کشاورزی  گروه  در  استان  برتر 
از دانشگاه  طبیعی: دکتر کیومرث سفیدی 

محقق اردبیلی 
پژوهشگر  اول  رتبه  عنوان  کسب   -۱
برتر استان در گروه علوم پایه: دکتر مرتضی 

نطاق نجفی از دانشگاه محقق اردبیلی 
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
پایه: دکتر داود  استان در گروه علوم  برتر 

سیف زاده از دانشگاه محقق اردبیلی 
شایسته  پژوهشگر  عنوان  کسب   -۳
تقدیر استان در گروه علوم پایه: دکتر هاشم 
یعقوبی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

پژوهشگر  اول  رتبه  عنوان  کسب   -۱

برتر استان در گروه علوم پزشکی پایه: دکتر 
از دانشگاه علوم پزشکی و  مهدی وثوقی 

خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
برتر استان در گروه علوم پزشکی پایه: دکتر 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  فرزاد خادمی 

خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل 
شایسته  پژوهشگر  عنوان  کسب   -۳
پایه:  پزشکی  علوم  گروه  در  استان  تقدیر 
دکتر محمد مأذنی از دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
۱- کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر 
برتر استان در گروه علوم پزشکی بالینی: 
علوم  دانشگاه  از  امانی  فیروز  دکتر 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 

استان اردبیل 
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
برتر استان در گروه علوم پزشکی بالینی: دکتر 
اسماعیل فرزانه از دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل 
شایسته  پژوهشگر  عنوان  کسب   -۳
تقدیر استان در گروه علوم پزشکی بالینی: 

دکتر حامد زندیان از دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

 ۱- کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر 
برتر مراکز تحقیقاتی استان: دکتر رضا طالیی 
از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

منابع طبیعی استان اردبیل
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
برتر مراکز تحقیقاتی استان: مهندس معرفت 
قاسمی کلخوران از مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
۳- کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر 
پرویز  دکتر  استان:  تحقیقاتی  مراکز  برتر 
شریفی زیوه از مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 ۱- کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر 
برتر دستگاه های اجرایی استان: دکتر لطف اله 

ملکی از دانشگاه محقق اردبیلی
پژوهشگر  دوم  رتبه  عنوان  ۲- کسب 
برتر دستگاه های اجرایی استان: دکتر نسیم 

صفاری از شرکت آب منطقه ای اردبیل

۳- کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر 
برتر دستگاه های اجرایی استان: ایرج فرجی 

داودخانی از مرکز فنی و حرفه ای خلخال
۴- کسب عنوان رتبه چهارم پژوهشگر 
برتر دستگاه های اجرایی استان: سید کریم 

تهامی از جهاد دانشگاهی واحد استان
۵- کسب عنوان رتبه پنجم پژوهشگر 
برتر دستگاه های اجرایی استان: کاظم خزان 

از اداره کل بهزیستی استان اردبیل
۶- کسب عنوان رتبه ششم پژوهشگر 
رامین  استان:  اجرایی  های  دستگاه  برتر 
حسینی از آموزشکده فنی و حرفه ای رازی

۷- کسب عنوان رتبه هفتم )مشترک( 
پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استان: 
شهین شرافتخواه آذری از اداره کل استاندارد 

استان اردبیل
۷- کسب عنوان رتبه هفتم )مشترک( 
پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استان: 
فرهنگی  میراث  اداره کل  از  نیکنام  کامبیز 

گردشگری و صنایع دستی
معلمان  اول  رتبه  عنوان  کسب   -۱  
پژوهشگر آموزش و پرورش استان: دکتر 

مهری موالیی
معلمان  دوم  رتبه  عنوان  کسب   -۲
پژوهشگر آموزش و پرورش استان: دکتر 

ساناز عینی
معلمان  سوم  رتبه  عنوان  کسب   -۳
پژوهشگر آموزش و پرورش استان: محمد 

کریمی
 ۱- کسب رتبه اول فناوران برتر استان: 
پژواک  شرکت  مدیرعامل  خداداد،  میالد 
الکترونیک فرتاک از پارک علم و فناوری 

استان
۲- کسب رتبه دوم فناوران برتر استان: 
تولید  هسته  مسئول  علیرضایی،  کبری 
داروهای پی تی دی و آنزیم ها از مرکز رشد 

پارک علم و فناوری
۳- کسب رتبه سوم فناوران برتر استان: 
سارا  قهرمان زاده، صاحب ایده تولید و تکثیر 
گیاه دارویی استویا به روش کشت بافت، از 

مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی
۴- کسب عنوان شایسته تقدیر فناوران 
برتر استان: رضا وحیدنیا، مدیرعامل شرکت 
رشد  مرکز  از  یزدان،  صنعت  آرا  یاسین 

دانشگاه علوم پزشکی
۵- کسب عنوان شایسته تقدیر فناوران 
برتر استان: مجتبی آقازاده، مدیرعامل شرکت 
کشت بافت رویان نوین، از مرکز رشد جهاد 

کشاورزی
۶- کسب عنوان شایسته تقدیر فناوران 
برتر استان: سعید ناصری، عامل شرکت شفاء 
درمان پاک داروی سبز، از مرکز رشد جهاد 

دانشگاهی
۷- کسب عنوان شایسته تقدیر فناوران 
مدیرعامل  محمدی،  سیامک  استان:  برتر 
شرکت پروهیل اندیشه سالمت سبالن، از 

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی
 ۱- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
میترا  دکتر  اردبیلی:  محقق  برتردانشگاه 

موسوی
۲- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
واحد  کاربردی  علمی  جامع  برتردانشگاه 

استان اردبیل: محمد  معصومی
۳- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
اردبیل:  واحد  اسالمی  آزاد  برتردانشگاه 

نورالدین  قدیمی
۴- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
برتردانشگاه فرهنگیان استان اردبیل: سمیرا 

حقی
۵- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
برترآموزشکده فنی و حرفه ای استان اردبیل: 

رضا شفائی اسک شهر
۶- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
برتردانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 

استان اردبیل: دکتر افشین حبیب زاده 
۷- کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر 
برتردانشگاه پیام نور استان اردبیل: ژاله فکری 

علی بابالو
دانش  اول  رتبه  عنوان  ۱-کسب   
حسنی  رضا  استان:  برتر  پژوهشگر  آموز 

رحیم بیگلو
آموز  دانش  دوم  رتبه  عنوان  ۲-کسب 

پژوهشگر برتر استان: زهرا حسینی نیا
۳-کسب عنوان رتبه سوم دانش آموز 

پژوهشگر برتر استان: مهیال معینی کیا

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل برگزار شد
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای علمی ۱۱ نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از 
ارتقای علمی ۱۱ نفر عضو هیات علمی این دانشگاه خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اعالم این خبر افزود: دکتر بهرام ایمانی و 
دکتر عسگر صالحی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
دکتر مقصود سعادتی نیاری، دکتر فرهاد ستاری و دکتر قادر 
نجارباشی از دانشکده علوم، دکتر آزاده بوستان، دکتر عسگر 
عبادالهی و دکتر ابراهیم تقی نژاد از دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی مغان، دکتر فرزاد صداقتی از دانشکده فنی و 
مهندسی و دکتر اسماعیل صدری دمیرچی از دانشکده علوم 

تربیتی و روانشناسی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند.
وی ادامه داد:  دکتر یاور رستم زاده از دانشکده فنی و 

مهندسی به مرتبه علمی استادیاری ارتقا یافتند

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری ۴۴۳ برنامه متنوع 
فرهنگی و اجتماعی در 

دانشکده ها و خوابگاه های 
دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی از 
برگزاری ۴۴۳ برنامه فرهنگی و اجتماعی از ابتدای سالجاری 
تا ابتدای آذرماه سالجاری  در دانشکده ها و خوابگاه های 

این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی 
اصل از برگزاری کارگاه های متنوع آموزشی در زمینه های 
کاربرد زبان بدن، مهارت نه گفتن و پیشگیری از ایدز در 
دانشکده ها و همچنین برگزاری سلسله کارگاه های آسیب 
های اجتماعی و فضای مجازی در خوابگاه های دانشجویی 

خواهران و برادران دانشگاه خبر داد.
وی ضمن تاکید بر این که رویکرد معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه اجرای بخشی از برنامه های فرهنگی 
در دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی می باشد، اضافه 
کرد: خوشبختانه همکاری های خوبی در این زمینه با جهاد 
دانشگاهی واحد استان و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی 

استان داشته ایم.
فنی اصل در ادامه از برگزاری ۴۴۳ برنامه فرهنگی و 
اجتماعی از ابتدای سالجاری تا ابتدای آذرماه سالجاری خبر 
داد و افزود: ۱۷ درصد این برنامه ها مربوط به تشکل های 
اسالمی، ۲۲ درصد مربوط به کانون های فرهنگی هنری و 
مذهبی، ۵۱ درصد مربوط به انجمن های علمی دانشگاه و 

۱۰ درصد مربوط به سایر حوزه های فرهنگی بوده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
ضرورت توجه به نانوفناوری در بحث 

تبدیل فناوری به ثروت تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در نشست مشترک 
با شرکت ها و واحدهای فناور حوزه 
فنی، مهندسی و نانوتکنولوژی و انعقاد 
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه محقق 
اردبیلی، پارک علم و فناوری و انجمن 
محل  در  اردبیل  استان  نانوفناوری 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
به  اشاره  با  اردبیل  استان  بازار  فن  و 
اهمیت بحث نانوفناوری، گفت: نانو علم 
جدیدی نیست؛ بلکه رویکرد جدیدی به 

همه علوم است.
وی با بیان اینکه نانوفناوری در همه 
حوزه ها از پزشکی تا مواد غذایی به 
عنوان انقالب جدید ظاهر شده است، 
تبدیل  انتظار می رود در بحث  افزود: 
فناوری به ثروت بحث نانوفناوری جدی 

گرفته شود.
حبیبی به تشکیل تیم های کاری در 
این حوزه تاکید کرد و گفت: باید حوزه 
جوانان  و  التحصیالن  فارغ  به  را  نانو 

دانشگاهی بسپاریم.
رئیس  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
پارک علم و فناوری اردبیل با بیان اینکه 
لحاظ  از  فناوران  فعالیت  بخش عمده 
حمایت علمی، پژوهشی، کارگاهی و 
است،  دانشگاه  با  مرتبط  آزمایشگاهی 
گفت: هدف از انعقاد تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه میان دانشگاه، پارک و انجمن 
نانو این است که پژوهشگران فعال در 
حوزه نانو در پارک علم و فناوری مستقر 

شوند.
وی با بیان اینکه توانایی پژوهشگران 
هر  در  که  است  باال  قدری  به  استان 
حوزه ای وارد شوند، موفق خواهند بود، 
اظهارامیدواری کرد: با همکاری هم کمیته 
مشترکی تشکیل و تفاهم نامه اجرایی 
شود تا حوزه نانو را در استان پیش ببریم.
این  مفاد  به  اشاره  با  پور  ابراهیم 
نامه  تفاهم  این  در  گفت:  نامه،  تفاهم 
تشکیل پایگاه اطالعاتی حوزه نانو، تعیین 

سرفصل های دوره های آموزشی نانو، 
معرفی فناوران این حوزه و تعیین مسیر و 
موضوع پایان نامه ها جزو تعهدات انجمن 
نانوفناوری، کمک در بحث آزمایشگاه ها 
و کارگاه ها و حمایت از دانشجویان و 
اساتید در حوزه پژوهشی جزو تعهدات 
دانشگاه و برگزاری رویدادهای شتاب، 
کارگاه های آموزشی و استفاده از ظرفیت 
اساتید در این خصوص جزو تعهدات 

پارک می باشد.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز با بیان اینکه حمایت از پایان نامه های 
فناورانه و استفاده از ظرفیت های علمی 
اساتید دانشگاه از بندهای مهم و موثر 
این تفاهم نامه است، گفت: امید می رود 
پارک علم و فناوری کمک حال خوبی 

در این زمینه برای دانشگاه باشد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر 
های خود  دیدگاه  ارائه  به  نشست  در 
پرداختند. همچنین تفاهم نامه سه جانبه 
میان دانشگاه محقق اردبیلی، پارک علم و 
فناوری اردبیل و انجمن نانوفناوری استان 

اردبیل منعقد شد.

ضرورت توجه به نانوفناوری در بحث تبدیل فناوری به ثروت

 همزمان با ۱۶ آذر و به مناسبت 
حاج  قدرت  مهندس  دانشجو،  روز 
محقق  دانشگاه  حامی  خیر  نوری 
ای  نامه  توافق  انعقاد  با  اردبیلی، 
در  متأهلی  خوابگاه  اولین  احداث 
عهده  بر  را  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
توافق  این  انعقاد  مراسن  در  اردبیلی 
دانشجویی  خوابگاه  این  گفت:  نامه 
با زیربنای ۴۱۰ مترمربع در دو طبقه 
با  ۱۴ واحد برای استفاده دانشجویان 

متأهل ساخته می  شود.
وی با تجلیل از اقدام ارزشمند این 
احداث خوابگاه  در  ارجمند  نیکوکار 
ضرورت  به  متاهلی،  دانشجویی 
ارتقای  از ظرفیت خیرین در  استفاده 
و  آموزشی  رفاهی،  شاخص های 
بیان  و  تاکید  دانشگاه  در  پژوهشی 
کرد: در دانشگاه محقق اردبیلی تاکنون 
اقدامی در خصوص احداث خوابگاه 
نگرفته  صورت  متاهلی  دانشجویی 
بود و این نخستین باری است که این 
حرکت باشکوه و خداپسندانه به همت 
یکی از نیک اندیشان خیر استان و بنیاد 
حامیان دانشگاه محقق اردبیلی صورت 

می گیرد.
در  اسکان  اینکه  بیان  با  حبیبی 
از  بخشی  دانشجویی  خوابگاه  های 
مشکالت معیشتی دانشجویان را حل 
می  کند، افزود: رسیدگی به وضعیت 
کیفی  ارتقای  در  دانشجویان  معیشتی 
مسائل آموزشی و پژوهشی دانشجویان 

به  زمینه  این  در  و  بوده  مهم  بسیار 
کمک و مساعدت بیش از پیش خیرین 

محترم نیاز است.
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
متقاضی  دانشجویان  تعداد  افزایش 
کمبود  و  دانشگاه  داخل  در  اسکان 
و  دانشجویی  خوابگاه  های  شدید 
مسئولین  و  ها  خانواده   های  دغدغه  
خوابگاه  در  دانشجویان  اسکان  برای 
رود  می  انتظار  گفت:  و  کرد  اشاره 
خیرین محترم، دانشگاه محقق اردبیلی 
را به عنوان نماد آموزش عالی استان 
دانشجویی  های  خوابگاه   ساخت  در 

یاری کنند.
که  نوری  حاج  قدرت  مهندس 
برعهده  را   خوابگاه  این  ساخت 
گرفته است، ضمن ابراز خوشحالی از 
تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه و رویکرد 
دانشگاه در حرکت به سمت استفاده 
از ظرفیت خیرین در توسعه آموزش 
این خصوص گفت:  استان، در  عالی 
وقف و انجام کارهای خیر در دانشگاه 
موجب می  گردد افراد بیشتری به این 
کار روی بیاورند که این امر به بهبود 
هرچه بیشتر شاخص  های آموزشی  و 
شایان  کمک  عالی  آموزش  پژوهشی 

می کند.
خوابگاه  ساخت  از  هدف  وی 
حسنه  سنت  ترویج  را  متأهلی 
دانشجویان  مشکل  کاستن  و  ازدواج 
از جمله  افزود:  و  کرد  عنوان  متأهل 
مشکالت عمده دانشجویان غیربومی، 
تأمین خوابگاه می  و  مناسب  اسکان 
و  مناسب  آرام،  محیطی  در  تا   باشد 
بدون دغدغه به کسب علم و دانش 

بپردازند.
گفتنی است در ادامه با اهدای لوح 
و هدیه از مهندس قدرت حاج نوری 

تجلیل به عمل آمد.

انعقاد توافق نامه احداث اولین خوابگاه متاهلی دانشگاه توسط خیر اردبیلی
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
 Green گفت: این دانشگاه در رنکینگ
رتبه ۹  های جهان،  دانشگاه   Metric

ایران و ۴۲۷ جهان را کسب کرد.
 دکتر عزیز حبیبی در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه با اعالم این خبر افزود: 
بر اساس رتبه بندی اعالم شده توسط 
محقق  دانشگاه   ،  Green Metric
اردبیلی برای اولین بار در این رده بندی 
مورد ارزیابی قرار گرفته و توانست رتبه 

۴۲۷ جهان را کسب کند.
وی اضافه کرد: در این نظام رتبه بندی 
که هر ساله در ماه دسامبر برای دانشگاه 
شاخص  شود  می  اعالم  جهان  های 
های مختلفی همچون زیرساخت های 
موجود در راستای ایجاد محیط زیست 
مناسب، توجه به مصرف بهینه انرژی و 
تغییرات آب و هوا، میزان تولید و بازیافت 
پسماندها، میزان مصرف و بازیافت آب، 
به کارگیری سیستم های حمل و نقل 
بدون آالیندگی و نیز آموزش و پژوهش 
در حوزه صیانت از محیط زیست  به 
عنوان شاخص های اصلی مورد ارزیابی 

قرار می گیرند.
های  فعالیت  داد:  ادامه  حبیبی 
انجام شده در راستای توسعه و بهبود 
شاخص های زیست محیطی در دانشگاه 
می تواند به عنوان الگو و موتور محرکه 
ای برای سایر بخش های جامعه باشد و 
از این رو دانشگاه محقق اردبیلی در سال 
های اخیر نگاه ویژه ای به امر مدیریت 

سبز داشته است.
  به گفته حبیبی، از جمله مهمترین 
محقق  دانشگاه  گرفته  انجام  اقدامات 

به  توان  می  حوزه  این  در  اردبیلی 
تخصیص حدود ۲۰ میلیارد ریال بودجه 
برای توسعه فضای سبز و محوطه سازی، 
کاشت درختان مقاوم در برابر کم آبی، 
نصب کنتور در هر واحد برای پایش 
میزان مصرف آب و برق، نصب درب 
گردان و درب اتوماتیک برای محدود 
های  بخش  در  انرژی  اتالف  کردن 
سنسورهای  و  تایمر  نصب  مختلف، 
حرکت سیستم های روشنایی، تحلیل 
میزان تولید پسماند در هر واحد، شناسایی 
پسماند های خطرناک و جداسازی آنها، 
تفکیک انواع زباله ها، جایگزینی ظروف 
یکبار مصرف با ظروف گیاهی و کاغذی، 
نصب شیشه های دو جداره، عایق کاری 

لوله های آب گرم و نیز هوشمندسازی 
موتورخانه ها و سیستم های گرمایش 

اشاره کرد.
 رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
حوزه  در  کنفرانس  چندین  برگزاری 
مدیریت سبز، سوق دادن پایان نامه ها 
موضوعات  سمت  به  ها  پژوهش  و 
مرتبط با مدیریت سبز مانند حفظ محیط 
پذیر،  تجدید  های  انرژی  و  زیست 
کاهش میزان مصرف کاغذ از طریق منع 
چاپ هاردکپی پایان نامه ها و استفاده از 
نسخه های الکترونیکی به جای آن و نیز 
تشکیل انجمن علمی سبز و حمایت از 
فعالیت های دانشجویی در این زمینه از 
دیگر اقدامات انجام گرفته در این راستا 

است.
شده  کسب  رتبه  حبیبی،  گفته  به 
موید   Green Metric رنکینگ  در 
مسیر صحیحی است که دانشگاه محقق 
اردبیلی در راستای مدیریت سبز و حفظ 
محیط زیست در پیش گرفته است و 
برنامه ریزی های صورت گرفته و  با 
دانشگاه  بزرگ  خانواده  جمعی  تالش 
محقق اردبیلی انشااهلل با سرعت بیشتری 

در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
دانشگاه  است  ذکر  به  الزم 
از  بندی  رتبه  این  در  محقق اردبیلی 
دانشگاه های تهران، اراک، بوعلی همدان، 
شیراز، امیرکبیر، شریف، یزد و تبریز رتبه 

بهتری داشته است.

دکتر حبیبی در مراسم تجلیل از برادر
 شهید صادقی:

همت و کار مضاعف برای 
توسعه کشور، حرکت در 
مسیر آرمان های شهدا 

است

همت  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
کشور،  توسعه  برای  مضاعف  کار  و  مضاعف 

حرکت در مسیر آرمان های شهدا است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی در مراسم تجلیل از برادر شهید صادقی که 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  است،  دانشگاه  همکار 
جان  از  مقدس  دفاع  سال  زمان هشت  در  شهدا 
خود در راه دفاع از نظام و انقالب گذشتند و امروز 
وظیفه ما است در راستای توسعه کشور بیش از 

پیش تالش کنیم.
وی با اشاره به اینکه تجلیل از خانواده شهدا 
کمترین کار برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
باید همیشه در کنار خانواده  است، تصریح کرد: 
متحمل  آنها  زیرا  باشیم  ایثارگران  و  شهدا  های 
زحمات متعددی شده اند و هیچ چیزی نمی تواند 
جای خالی عزیزترین های این خانواده ها را پر 

کند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
استان اردبیل گفت: بهترین کار و توفیق برای ما، 

خدمت در نظام جمهوری اسالمی ایران است.
عبداهلل حسنی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
الگوی  را  شهدا  سیره  و  راه  باید  کرد:  اضافه 
والیت  و  انقالب  مسیر  در  و  دهیم  قرار  خود 

باشیم.
وی با اشاره به اینکه رفع مشکالت دانشجویان 
حرکت در شهدا است، ادامه داد: شهدا در مسیر 
نظام، انقالب و والیت خالصانه کار و تالش کردند 

و باید ما هم خالصانه کار کنیم.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
اجتماعی دانشگاه و فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: حدود ۳۰۰ هزار نفر در 
زمان هشت سال دفاع مقدس جان خود را فدای 
نظام و انقالب اسالمی کردند که اگر زنده می ماندند 
هر کدام فرد موثری برای کشور می شدند و در آن 
انقالب  زمان جان و خون خود را فدای نظام و 

اسالمی کردند.
وی اضافه کرد: همه ما مدیون شهدا و ایثارگران 
و خانواده های آنها هستیم و تداوم زندگی ما مدیون 

خون شهدا است.
همت  به  که  مراسم  این  در  شود  می  یادآور 
پایگاه مقاومت دانشگاه برگزار شد از مهندس نادر 
صادقی همکار دانشگاه و برادر شهید حسن صادقی 

با اهدای لوح و هدایی تجلیل شد.

در رنکینگ Green Metric دانشگاه های جهان؛

دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۹ ایران و ۴۲۷ جهان را کسب کرد

مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
گفت: ازدواج آسان و دانشجویی باید 

در سطح جامعه ترویج داده شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم و المسلمین در نشست 
این  اعالم  با  خبرنگاران  با  خبری 
دانشجویی  ازدواج  ستاد  افزود:  خبر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
تسهیل  دنبال  به  کشور  دانشگاه های 

ازدواج آسان است.
دانشجویانی که  اینکه  بیان  با  وی 
از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ 
می  باشند  کرده  ازدواج   ۱۳۹۸ آذرماه 
دانشجویی  ازدواج  سامانه  در  توانند 
سالجاری ثبت نام کنند، تصریح کرد: 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
ازدواج  که  دانشجویی  ها  دانشگاه  در 
دانشجویی کرده باشند را به سفر زیارتی 

مشهد مقدس می فرستد.
ازدواج  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
دانشجویی جزو ازدواج هایی است که 

کمترین طالق در آن انجام می شود، 
اضافه کرد: سال گذشته ۱۶۶ زوج در 
دانشگاه های استان در سامانه ازدواج 

دانشجویی ثبت نام کرده بودند.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
تدریس  برای  مجوز  صدور  گفت: 
صورت  به  اسالمی  معارف  دروس 

استانی انجام می شود و االن حدود ۱۲۰ 
نفر در دانشگاه های استان این دروع را 

تدریس می کنند.
نفر   ۸۰ حدود  افزود:  حسنی 
روحانی در دانشگاه های استان اردبیل 
جماعت،  نماز  اقامه  های  زمینه  در 
پاسخ به پرسش های دینی و مذهبی، 
این  از  مواردی  و  فرهنگی  برنامه های 

دست فعالیت می کنند.
و  اساتید  اعزام  داد:  ادامه  وی 

دانشجویان به عتبات عالیات، برگزاری 
دوره های ضیافت اندیشه، تشکیل برنامه 
عفاف و حجاب و ترویج کرسی های 
نهاد  برنامه های  دیگر  از  اندیشی  آزاد 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 

دانشگاه های استان اردبیل است.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
انقالب  پیروزی  از  بعد  کرد:  اضافه 
اسالمی، بصیرت و بیداری همیشه از 
دانشگاه ها شروع می شود و دانشجویان 
حقایق را به مردم انتقال می دهند و برای 
روز دانشجو بیش از ۵۰ برنامه تدارک 

دیده ایم.
دشمنان  اینکه  به  اشاره  با  حسنی 
ایجاد  دنبال  اسالمی  انقالب  و  نظام 
که  هستند  کشور  در  ناامیدی  و  یاس 
باید با بصیرت افزایی و معرفت افزایی 
نقشه های شوم آنها را نقش بر آب کرد، 
در  مردم  حداکثری  حضور  داد:  ادامه 
انتخابات اسفند ماه بسیار مهم است و 
باید برای این حضور از حاال تالش کنیم.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل:

ازدواج آسان و دانشجویی باید ترویج داده شود
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برگزاری کارگاه آموزشی 
آشنایی با آسیب های شایع 

دوران دانشجویی در دانشگاه 
محقق اردبیلی

کارگاه آموزشی آشنایی با آسیب های شایع دوران 
در  دانشجویی  حوزه  کارشناسان  ویژه  دانشجویی 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشجویی  معاون  کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی در این کارگاه بر دیانت و انجام 
فعالیت های ورزشی به منظور کاهش آسیب های 

اجتماعی تاکید کرد.
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر  بهشتی 
مخدر استان اردبیل با اشاره به طرح یاریگران زندگی 
و اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر، به ترسیم 
وضعیت مصرف مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن 

پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین بهنام علی پور معاون 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بر ضرورت بهبود 

مهارت های ارتباطی تاکید کرد.
مدیریت  سرپرست  منش  ناصری  علی  دکتر 
حراست دانشگاه محقق اردبیلی نیز به قانون مداری، 
جلب اعتماد دانشجویی و داشتن ارتباط صمیمی با 

آنها تاکید کرد.
دکتر فاطمه قنادی اصل رئیس مرکز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشجویی با بیان آسیب  های شایع 
برون  و  درون  همکاری  های  بر  دانشجویی،  دوره 
های  آسیب  کنترل  و  پیشگیری  برای  دانشگاهی 

اجتماعی تاکید کرد.
و  درمان  بهداشت،  مرکز  مشاور  پور  بهمن 
مشاوره دانشجویی نیز با ترسیم نیمرخ سالمت روان 
دانشجویان، به ضرورت انجام طرح بتا برای پیشگیری 

و کنترل آسیب  های اجتماعی اشاره  کرد.

بازدید استاندار اردبیل
 از پروژه های عمرانی 
دانشگاه محقق اردبیلی

همزمان با ۱۶ آذر روز دانشجو، استاندار اردبیل 
با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی، از پروژه های 

عمرانی این دانشگاه بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همزمان با ۱۶ 
آذر روز دانشجو، مهندس اکبر بهنام جو استاندار اردبیل 
با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی، از پروژه های 

عمرانی این دانشگاه بازدید به عمل آورد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
احداث مجموعه هتل، رستوران و تاالر 
دانشگاه محقق اردبیلی توسط شرکت 
تعاونی خدماتی، رفاهی و فرهنگی این 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی در اولین جلسه شرکت 
فرهنگی  و  رفاهی  خدماتی،  تعاونی 
دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه های با 
قدمت باال دارای امکانات رفاهی مختلف 
هستند، گفت: دانشگاه های جوان به دلیل 
تنگناهای مالی در برهه های مختلف با 

مشکالت زیرساختی مواجه بوده اند.
هتل،  مجموعه  اینکه  بیان  با  وی 
رستوران و تاالر یکی از خالهای دانشگاه 
ما بود، افزود: طبق مصوبه هیات امنای 
زمین  از  استفاده  اعطای حق  دانشگاه، 
انتفاع برای  به تعاونی از محل اذن در 
احداث هتل، رستوران و تاالر دانشگاه به 
مساحت عرصه شش هزار مترمربع انجام 

خواهد گرفت.
با بیان اینکه احداث شعبه  حبیبی 
دانشگاه بانک تجارت نمونه موفقی از 
اذن در انتفاع در دانشگاه است، تصریح 

شورای  توسط  کار  این  استارت  کرد: 
کارمندان زده شد و طبق قوانین تعاونی 
در اولین قدم سهام این شرکت تعاونی 
به میزان برابر در اختیار اعضای عالقمند 
به حضور در تعاونی قرار خواهد گرفت.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
برگزاری کنفرانس ها و سایر مراسمات 
دانشگاهی و خارج از دانشگاهی را از 
فعالیت های این مجموعه عنوان کرد و 
گفت: در این مجموعه شاهد درآمدزایی 
برای دانشگاه و همکاران عضو خواهیم 

بود.
این  در  کرد:  خاطرنشان  حبیبی 
همه  جدیدالتاسیس  تعاونی  شرکت 
بازنشستگان،  از  اعم  دانشگاه  کارکنان 
اعضای هیات علمی و کارمندان رسمی، 
پیمانی، قراردادی و شرکتی می توانند 
سرمایه  های  پروژه  در  و  شده  عضو 

گذاری آن مشارکت نمایند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز 

برای  مدیره  هیات  اعضای  کرد:  تاکید 
دریافت وام بانکی اقدام کنند تا هم در 
عملیات اجرایی پروژه تسریع شود و هم 
اینکه همکاران نیز به جای کسر از حقوق 

، اقساط بانک را پرداخت نمایند.
رود  می  انتظار  اینکه  بیان  با  وی 
عمرانی  مسائل  کنار  در  مدیره  هیات 
این پروژه، به مسائل فرهنگی پروژه نیز 
توجه داشته باشند، افزود: باید تفاوت این 
مجموعه داخل دانشگاه با مجموعه های 
خارج دانشگاه در بحث مسائل فرهنگی 
ملموس باشد و فعالیت آن نیز به نحوی 
باشد که در اعتقادات دینی و فرهنگی 

مهمانان تاثیرگذار باشد.
گفتنی است در ادامه مهران باقالچی 
دبیر شورای کارمندان، دکتر وحید وزیری 
مدیرعامل شرکت تعاونی، نادر بهشتی 
نایب دبیر شورای کارمندان، دکتر محمد 
تاالری  باهر  طاهر  دکتر  و  زاده  حسن 
تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  اعضای 
به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه 
تاسیس شرکت و فعالیت آن و نحوه 
مشارکت اعضا در پروژه های سرمایه 

گذاری شرکت پرداختند.

مجموعه هتل، رستوران و تاالر توسط شرکت تعاونی دانشگاه محقق اردبیلی احداث می شود

پایه  نوین  نانوکامپوزیت  های 
نیترید تیتانیم با بهره  گیری از فناوری 
نانو توسط پژوهشگران دانشگاه محقق 

اردبیلی و همکاران ساخته شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مهدی شاهدی اصل عضو هیات 
علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه 
مهندس  همراه  به  اردبیلی  محقق 
نایبی  بهزاد  دکتر  و  دلبری  سیدعلی 
دانشگاه  این  مدعو  پژوهشگران  از 
از  غسالی  احسان  دکتر  همکاری  با 
دکتر  و  انرژی  و  مواد  پژوهشگاه 
دانشگاه  از  شکوهی  مهر  محمدرضا 
به  موفق  جنوبی،  کره  سئول  ملی 
ساخت نانوکامپوزیت  های نوین پایه 
نانولوله  با  تیتانیم تقویت شده  نیترید 

کربنی و کاربید سیلیسیم شدند.
دکتر مهدی شاهدی اصل نویسنده 
مسئول این مقاله پراستناد گفت: نیترید 
همچون  ویژه  ای  خواص  تیتانیم 
پایین،  اصطکاک  باال، ضریب  سختی 
نقطه ذوب باال، پایداری گرمایی عالی 
خوردگی  و  فرسایش  به  مقاومت  و 
خوبی دارد. این ویژگی  ها سبب شده 
است که این ماده سرامیکی در ساخت 
تزیینی،  پوشش  های  ها،  سرمت  
کاتالیست  های دما باال و روکش  های 
ضد سایش ابزارآالت برشکاری کاربرد 

داشته باشد.
مواد  تولید  برای  افزود:  وی 
از  معمول  طور  به  باال  دما  سرامیکی 
و  فشار  بدون  تفجوشی  فرآیندهای 
پرس گرم بهره گرفته می  شود، ولی 

به دلیل پیدایش فازهای ترد که افت 
دارد،  پی  در  را  مکانیکی  استحکام 
برای  سنتی  روش  های  از  استفاده 
ساخت سرامیک  های پایه نیترید تیتانیم 
کارآیی چندانی ندارد. نیاز به دماهای 
بسیار باال برای تفجوشی سرامیک  ها 
ماده  ریزساختار  که  می  شود  سبب 
و  گردد  ها  دانه   افراطی  رشد  دچار 
در  بی  رویه  ای  پسماند  تنش  های 
محصول فرآوری شده باقی بماند. از 
این رو، بهره  گیری از فرآیند پیشرفته 
تفجوشی پالسمای جرقه  ای کمابیش 
می  تواند به گره  گشایی از این مشکل 

یاری رساند، زیرا زمان مورد نیاز برای 
نسبت  روش،  این  در  نمونه  ساخت 
به فرآیندهای سنتی تفجوشی، بسیار 

کوتاه تر است.
کرد:  خاطرنشان  اصل  شاهدی 
در این پژوهش، تاثیر افزودن نانولوله 
کربنی و کاربید سیلیسیم بر چگالش 
و ریزساختار نانوکامپوزیت  های پایه 
روش  به  شده  ساخته  تیتانیم  نیترید 
تفجوشی پالسمای جرقه  ای بررسی 
شامل  نمونه  چهار  منظور  بدین  شد. 
نیترید تیتانیم خالص، نیترید تیتانیم به 
همراه ۵ درصد وزنی نانولوله کربنی، 

درصد   ۲۰ همراه  به  تیتانیم  نیترید 
سرانجام  و  سیلیسیم  کاربید  حجمی 
نیترید تیتانیم به همراه هر دو افزودنی 
به  تولید  فرآیند  شد.  ساخته  مذکور 
جرقه  ای  پالسمای  تفجوشی  روش 
گراد  سانتی  درجه   ۱۹۰۰ دمای  در 
به مدت زمان ۷ دقیقه با اعمال فشار 
۴۰ مگاپاسکال در اتمسفر خالء انجام 
نمونه  های  یابی  مشخصه   گرفت. 
کامپوزیتی ساخته شده با آزمون  های 
ارشمیدس،  روش  به  سنجی  چگالی 
کمک  به  ریزساختاری  بررسی  های 
و  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ 
پرتو  پراش  روش  به  فازی  شناسایی 
سرانجام،  رسید.  انجام  به  ایکس 
تبیین  برای  شماتیکی  مدل های 
چگونگی پیشبرد فرآیند تفجوشی در 
و  ارائه  سرامیکی  کامپوزیت های  این 

ترسیم شد.
این  های  یافته  است:  گفتنی 
پژوهش در جلد چهل و پنجم مجله 
 Ceramics International معتبر 
سال ۲۰۱۹  در  تاثیر ۳.۴۵  با ضریب 
به  همچنین  رسید.  چاپ  به  میالدی 
 Web of استنادی  پایگاه  گزارش 
Science این کار پژوهشی ارزشمند 
Highly-( پراستناد  مقاله  عنوان  به 
معرفی شده  در سال ۲۰۱۹   )Cited
مقاله  کامل  متن  مشاهده  برای  است. 
مذکور می توان به نشانی زیر مراجعه 

کرد:

j./10.1016/https://doi.org
2018.10.223.ceramint

ساخت نانوکامپوزیت  های نوین پایه نیترید تیتانیم با بهره  گیری از فناوری نانو توسط 
پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی و همکاران
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تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی از اجرای 
هدایت  و  حمایت  جدید  دستورالعمل 
دانشگاه  درخشان  استعداد  دانشجویان 
نشاط  ایجاد  جذب،  راستای  در  )اهداد( 
علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان 

برتر در دومین نیم سال تحصیلی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر ترحم مصری در جلسه اخیر شورای 
محقق  دانشگاه  درخشان  استعدادهای 
پرونده  افزود:  خبر  این  اعالم  با  اردبیلی 
تحصیلی رتبه های برتر کنکور سراسری و 
آزمون  ورودی تحصیالت تکمیلی )ارشد و 
دکتری( سال ۱۳۹۸، بررسی شدند و لیست 
دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که 
مشمول این آیین نامه بودند در خوشه  های 
مرتبط طبقه بندی و برای دریافت تسهیالت 

معرفی شدند.
وی اضافه کرد: یکی از ویژگی  های 
این طرح بهره  مندی دانشجویان استعداد 
درخشان خوشه یک از بورسیه تحصیلی 
و مقرری ماهانه دو، سه و پنج میلیون ریالی 

است.
بر  عالوه  کرد:  اظهار  مصری 
حمایت های دانشجویی، پژوهشی و غیره، 

دانشجویان خوشه یک از حمایت مالی 
ماهانه تا ۵ میلیون ریال برخوردار می  شوند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
براساس  افزود:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشجویان  از  نفر   ۶ دستورالعمل  این 
اق  ابراهیمی  دکتری شامل سجاد  مقطع 
مهندسی  رشته  دکتری  دانشجوی  قلعه 
نوید  یک،  رتبه  کشاورزی  مکانیزاسیون 
رشته  دکتری  دانشجوی  جو  رضوان 
علوم و مهندسی باغبانی رتبه یک، علی 
و  آب  رشته  دکتری  دانشجوی  شاهی 

هواشناسی رتبه دو، لیال رنجبر شام اسبی 
شناسی  زیست  رشته  دکتری  دانشجوی 
گیاهی-فیزیولوژی رتبه سه، زهرا سپهری 
زیست  رشته  دکتری  دانشجوی  جوان 
و  پنج  رتبه  گیاهی-فیزیولوژی  شناسی 
دکتری  دانشجوی  مردان  نریمانی  حامد 
رشته آگروتکنولوژی رتبه ۱۷، از مزایای 
خوشه یک که دریافت شهریه ماهانه است، 

برخوردار شدند.
مصری با بیان اینکه همچنین ۱۰ نفر 
از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز 

از مزایای دریافت شهریه ماهانه )خوشه 
یک( برخوردار شدند، تصریح کرد: میالد 
پیران حمل آبادی دانشجوی نمونه کشوری 
در مقطع کارشناسی و دانشجوی مقطع 
رویندرزق  اسبق  لیال  ارشد،  کارشناسی 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات و 
معارف اسالمی- ادیان رتبه ۱۲، ویدا امان 
جهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته 
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری رتبه 
۱۲، متینه اعتمادی نیا دانشجوی کارشناسی 
ارشد رشته علوم و مهندسی آب رتبه ۱۴، 
اکرم حیدرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد 
رشته الهیات و معارف اسالمی- ادیان رتبه 
کارشناسی  دانشجوی  عزیزی  الهام   ،۱۵
و  مرتع  مهندسی  و  علوم  رشته  ارشد 
زاده  کریم  زهرا    ،۱۸ رتبه  آبخیزداری 
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
منابع  و  فناوری  زیست  حاصلخیزی- 
خاک رتبه ۲۱، فاطمه مرادنژاد دانشجوی 
شناسی  زیست  رشته  ارشد  کارشناسی 
مولکولی و سلولی رتبه ۲۴، سیدمحمد 
رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  مدنی 
فیزیک رتبه ۲۳۳ و سارینا جهانی دانشجوی 
کارشناسی ارشد رشته فیزیک رتبه ۳۰۶ این 

۱۰ نفر هستند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

ارسال دانشنامه تحصیلی 
به آدرس پستی دانش 

آموختگان دانشگاه 
محقق اردبیلی

دانشگاه  تکمیلی  و تحصیالت  آموزشی  معاون   
محقق اردبیلی از برقراری امکان ارسال دانشنامه تحصیلی 

به آدرس پستی دانش آموختگان این دانشگاه خبر داد.
ترحم  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مصری گفت: با ایجاد زیرساخت های الزم و در راستای 
تکریم و رفاه حال دانش آموختگان و به ویژه دانش 
آموختگان غیربومی دانشگاه محقق اردبیلی، از این پس 
امکان ارسال دانشنامه تحصیلی دانش آموختگان به آدرس 

پستی آنها فراهم شده است.
وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح، گفت: 
دانش  به شخص  تحصیلی  دانشنامه  تحویل  تاکنون 
آموخته و یا وکیل قانونی وی انجام می شد، ولی در 
ساختار جدیدی که در سیستم گلستان راه اندازی شده 
است، دانش آموختگان دانشگاه محقق اردبیلی می توانند 
با ورود به سیستم گلستان و پس از احراز هویت نسبت 

به دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند.
مصری افزود: سپس دانش آموختگان می توانند با 
استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم گلستان 
شده و نسبت به بارگذاری اطالعات و مدارک مورد نیاز 
اقدام کنند تا دانشگاه بتواند دانشنامه مربوطه را در اسرع 
وقت به آدرس پستی اعالم شده در سیستم ارسال نماید.

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه این دانشگاه جزو معدود دانشگاه 
های کشور است که این طرح را اجرایی کرده است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال دانش آموختگان از 
این امر در روزهای نخست اجرا، تالش می کنیم صدور 
گواهی موقت پایان دوره تحصیلی را نیز به زودی از 

همین طریق عملیاتی و اجرایی کنیم.

تجلیل از عضو هیات علمی 
دانشگاه در جشنواره جهادگران 

علم و فناوری استان اردبیل

در ششمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان 
اردبیل از عضو هیات علمی و دانش آموخته مقطع دکتری 

دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جشنواره 
از دکتر فرهاد ذوالفقارپور عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به جهت کسب رتبه برتر علمی »بسیج 

اساتید« تجلیل شد.
همچنین از دکتر مهسا پیرهاشمی دانش آموخته 
مقطع دکتری دانشگاه محقق اردبیلی به جهت کسب رتبه 

برتر علمی »طرح برتر« تجلیل شد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:

اجرای دستورالعمل جدید حمایت و هدایت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه
 پرداخت مقرری ماهانه به دانشجویان استعدادهای درخشان

عضو  منیق  میری  سیدجواد  دکتر 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  علمی  هیات 
و مطالعات فرهنگی گفت: فلسفه می 
به سمت  را  تواند آشوب های ذهنی 

نظم مفهوم ببرد و راهکار ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
وی در همایش ملی »فلسفه و ایده وحدت 
ملی« که به همت انجمن علمی فلسفه در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، با بیان 
این مطلب افزود: فلسفه گفتگوی دائمی 

است و منطق گفتگو در خودش دارد.
وی با اشاره به اینکه فلسفه به کار ما 
نظم می دهد، تصریح کرد: فلسفه زمانی 
به درد می خورد که از منظر ایرانی برای 

ما راهکار ارائه کند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه 

سه چیز باعث تشتت ما می شود، افزود: 
با  نسبت  غرب،  به  نسبت  ما  مواضع 
مدرنیته و نسبت با اقتصاد جهانی این 

سه عامل هستند.
رئیس  زاده  حسن  محمد  دکتر 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

محقق اردبیلی گفت: فلسفه با اندیشه و 
تفکر عجین شده است.

وی اضافه کرد: امر فلسفه ممکن 
است مستقیما در حل مسائل روزمره 
نقش ایفا نکند ولی اگر راهکارها ریشه 
فلسفی نداشته باشد حل مساله سخت 

خواهد بود.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
اضافه  اردبیلی  محقق  دانشگاه  انسانی 
و  است  فلسفه غریب  با  کرد: جامعه 
انجمن فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی در 
صدد است درجه غربت فلسفه را در 

جامعه کاهش دهد.
الزم به ذکر است در پایان همایش، 
دکتر میری به سواالت دانشجویان پاسخ 
داد و از دکتر میری و دانشجویان فعال 

در انجمن فلسفه تجلیل شد.

دکتر میری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی:

فلسفه می تواند آشوب های ذهنی را به سمت نظم مفهوم ببرد

غرفه دانشگاه
 در ششمین نمایشگاه

 و جشنواره 
جهادگران علم و 

فناوری استان اردبیل
غرفه دانشگاه محقق اردبیلی در 

ششمین نمایشگاه و جشنواره جهادگران 
علم و فناوری استان اردبیل مورد 

استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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بازدید نماینده مشگین شهر 
در مجلس شورای اسالمی از 
پروژه های عمرانی دانشگاه 

محقق اردبیلی

نماینده مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی از 
پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ولی ملکی 
نماینده مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی با حضور 
در دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه های عمرانی این 

دانشگاه بازدید و در جریان روند آنها قرار گرفت.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
مغان خبر داد:

انعقاد قرارداد واگذاری 
زمین ۱۲ هکتاری به 

دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی مغان

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان از 
انعقاد قرارداد واگذاری زمین ۱۲ هکتاری به دانشکده 

کشاورزی و منابع طبیعی مغان خبر داد.
حبیب  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مارالیان گفت: قطعه زمین واقع در رو به روی دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان به مساحت حدود ۱۲ 
هکتار به دلیل نداشتن سند، در طی دو سال  گذشته مورد 
تعرض افراد و ارگان  ها قرار گرفته بود و پیگیری حقوقی 

مساله نیز همواره با مشکل جدی همراه بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل بروز اختالف 
بین شهرداری اسالم آباد و دانشکده در موضوع مالکیت 
زمین مذکور از دو سال گذشته، هر گونه اقدام و عملیات 
زراعی از طرفین تا تعیین تکلیف قطعه مذکور منع شده 

بود.
مارالیان تصریح کرد: با پیگیری و توجه ویژه ریاست 
دانشگاه و تشکیل کمیته پیگیری اسناد و امالک دانشگاه 
و تعامل با اداره کل منابع طبیعی استان و شهرستان طرح 
زراعت چوب برای زمین مذکور از طرف دانشکده ارائه 
و در کمیته فنی اداره کل تصویب و برای اجرای طرح 
و واگذاری زمین، قرارداد نهایی بین دانشگاه و اداره کل 

منابع طبیعی امضا گردید.
مغان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
خاطرنشان کرد: در این طرح دانشکده با کاشت گونه  های 
چوبی از جمله صنوبر عالوه بر رواج فرهنگ زراعت 
چوب در منطقه، در راستای درآمدزایی و افزایش درآمد 
اختصاصی گام موثری برداشته است و این تعامل بین 
دانشگاه و اداره منابع طبیعی در جهت حفاظت از اراضی 
ملی و استفاده بهینه از این منابع در جهت اشتغالزایی قابل 
تحسین بوده و این در سایه همت و تالش مسئوالن 

محقق شده است.

نشست  بسیج  هفته  مناسبت  به 
تحقق  در  بسیج  »رسالت  آزاداندیشی 
اهداف بیانیه گام دوم انقالب« در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 

اردبیلی در این نشست 
گفت: یکی از مولفه های 
اثرگذار در امنیت و اقتدار 
کشورها، علم و فناوری 

است.
وی با اشاره به اینکه 
هر کس مسلط به علم 
باشد می تواند بر رقبای 
خود چیره شود، تصریح 
کرد: مقام معظم رهبری 
به  اساسی  نقش  دو 
دانشگاهیان تبیین کرد که 
یکی مرجعیت علمی و 
تولید علم بوده و دیگری 

تولید علم نافع است.
حبیبی با بیان اینکه 

جمهوری اسالمی ایران به دلیل ویژگی 
استکبارستیزی دشمنان زیادی دارد، ادامه 
داد: به دلیل این ویژگی استکبارستیزی، 
کشور ما مورد آماج سخت ترین فشارها 
قرار گرفته است و دشمنان از هر فرصتی 

برای ضربه به ایران استفاده می کنند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
کرد: با روحیه بسیجی و حرکت جهادی 
می توان آسیب پذیری کشور در برابر 
فشارهای دشمنان را کاهش داد و بسیج 
در تمامی حوزه ها آمادگی کشور در برابر 

دشمنان را باال برده است.
حبیبی با اشاره به اینکه مقام معظم 

انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری 
اسالمی، هفت محور را بیان کردند که 
اولین محور آن علم و فناوری است، 
تصریح کرد: معنویت و اخالق، اقتصاد، 
سبک  و  ملی  عزت  فساد،  با  مبارزه 
دوم  گام  محورهای  دیگر  از  زندگی 

انقالب اسالمی است که باید در تمامی 
این محورها ورود کنیم.

دکتر مرتضی ابراهیمی عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس 
بسیج اساتید استان اردبیل گفت: بسیج 
یکی از الزامات هویت طلبی و عزت 

خواهی مردم است.
وی با اشاره به محورهای بیانیه گام 
نکته  کرد:  اضافه  اسالمی  انقالب  دوم 
اول در بخش دوم این بیانیه؛ علم است 
اما صرف علم کافی نیست بلکه علم باید 
همراه با عدالت باشد و جامعه را به آینده 

امیدوار کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه علمی که 
در دراز مدت مفید نباشد، به درد جامعه 
اسالمی نمی خورد، اظهار کرد: خدمت، 
عدالت و تربیت سه ضلع مدنظر حضرت 

علی)ع( برای نظام اسالمی است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 

استان  اساتید  بسیج  رئیس  و  اردبیلی 
اردبیل اضافه کرد: اگر سه ضلع مدنظر 
امیرالمومنین را سرلوحه کار خود قرار 
دهیم، می توانیم ادعا کنیم که در مسیر 
اسالم و اندیشه ناب محمدی گام بر می 

داریم.
حجت االسالم بهنام علیپور معاون 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: علم 
سلطان است و هر کس بر علم مسلط 

باشد می تواند بر دشمنان مسلط شود.
اخالص  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شاخصه اصلی بسیج بوده و بسیجیان 

با اخالص کار می کنند، ادامه داد: طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری هر کسی 
که برای رفع مشکالت کشور تالش کند، 

بسیجی است.
علیپور با اشاره به اینکه بسیج باید 
باشد،  داشته  نشاط  و  آگاهانه  اطاعت 
برگزاری  کرد:  تصریح 
معرفت  های  دوره 
افزایی و بصیرت افزایی 
در سطح عالی می تواند 

راهگشا باشد.
اسماعیل گلی  دکتر 
بسیج  کانون  مسئول 
محقق  دانشگاه  اساتید 
به  بسیج  اردبیلی گفت: 
از  برآمده  نیروی  عنوان 
متن مردم رسالت سنگینی 
بیانیه گام دوم  تبیین  در 

انقالب بر دوش دارد.
وی اضافه کرد: بسیج 
مواظب  و  مراقب  باید 
دوم  گام  بیانیه  که  باشد 
انقالب اسالمی از سند باالدستی به نگاه 

تشریفاتی و تزئیناتی نزول پیدا نکند.
اهداف  تحقق  برای  افزود:  گلی 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی باید تبیین 
این بیانیه به الیه های مختلف جامعه و 
پیگیری جهت عملیاتی شدن این اهداف 
باید دو راهبرد مهم بسیج در قبال این 

بیانیه باشد.
توسط  نشست  این  است  گفتنی 
کانون بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی 
و پایگاه مقاومت این دانشگاه برگزار شد 
و دانشگاهیان در آن به بیان نظرات خود 

پرداختند.

برگزاری نشست آزاداندیشی »رسالت بسیج در تحقق اهداف بیانیه
 گام دوم انقالب« در دانشگاه

فناوری  بستر  در  کارآفرینی 
محقق  دانشگاه  میزبانی  به  اطالعات 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر مهدی داوری رئیس مرکز ارتباط 
علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه 
در  کارآفرینان  گفت:  اردبیلی  محقق 
دولت ها و ملت های مختلف مورد 

ارج و احترام هستند.
و  علمی  مراکز  اینکه  بیان  با  وی 
دو  کارآفرینی  زمینه  در  دانشجویان 
در  کرد:  تصریح  دارند،  مهم  رسالت 
در  کارآفرینی  دروس  علمی،  مراکز 
وزارت  توجه  مورد  اخیر  های  سال 
علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته 
و در کنار آن دانشجویان باید به مهارت 
آموزی در کنار تحصیل توجه ویژه ای 

داشته باشند.
داوری اضافه کرد: باید قبول کنیم 
که زمان کاریابی و کارجویی در شرایط 
امروز تمام شده است و باید فرهنگ 
برای  افراد  تا  یابد  ترویج  کارآفرینی 

خود اشتغالزایی کنند.
با  علمی  ارتباط  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه 
کارگاه  تاکنون ۳۰  داد:  ادامه  اردبیلی 
در زمینه کارآفرینی برای دانشجویان 
برگزار کرده و درس مبانی کارآفرینی 
هم حدود ۹ ترم است که در دانشگاه 

و  شود  می  ارائه  اردبیلی  محقق 
راه  دفتر مشاوره کارآفرینی  همچنین 

اندازی کرده ایم.
اداره توسعه  احسان کاتب رئیس 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  کارآفرینی 
رفاه اجتماعی استان اردبیل هم گفت: 
پشتیبانی از بنگاه های جدید نوآور و 

تسهیل رشد آنها از وظائف اکوسیستم 
کارآفرینی است.

خدمات  داد:  ادامه  وی 
به  یک  تعامل  طریق  از  اکوسیستم 
اکوسیستم  و  ذینفعان  میان  یک 

فراهم می شود.
مدرس  و  مشاور  خداپناه  بهمن 
کارآفرینی هم اظهار کرد: عالم کسب 
و کار را به سه دسته پیش از اینترنت، 
زمان اینترنت و پس از اینترنت تقسیم 

بندی می کنند.
در  کارآفرینی  کرد:  اضافه  وی 
و  خطرات  اطالعات  فناوری  بستر 
عالم  در  دارد و فرصت  فرصت هایی 
یا  نشده  ارضا  نیاز  وجود  کارآفرینی 
شانس  که  است  شده  ارضا  ناقص 

برآورده شدن آنها نیست.
کارگاه  این  که  است  گفتنی 
جامعه  با  علمی  ارتباط  مرکز  توسط 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 
برگزار و در پایان دانشجویان نظرات و 

سواالت خود را مطرح کردند.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

کارگاه کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات برگزار شد
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پیام تسلیت

همکاران ارجمند جناب آقایان  دکتر عسگر 
صالحی و نعمت اله آسمند مصیبت وارده را 
به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
خداوند  درگاه  از  مرحومین  برای  نموده، 
متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
گفت: بستر برای فعالیت های بیشتر 
علمی و پژوهشی کارکنان این دانشگاه 

فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم  نشست  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
رئیسه  هیات  نظر  تبادل  و  اندیشی 
دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: 
همکاران باید راهبرد مشخصی تدوین 

کرده و در مسیر آن حرکت کنند.
از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  گذشته 
انجام کارهای علمی  برای  را  طبیعی 
و پژوهشی حمایت می کنیم، تصریح 
کرد: در شرایط سخت اقتصادی باید 
همه باهم و در کنار هم برای رشد و 
کار  کشور  و  استان  دانشگاه،  توسعه 

کنیم.
حبیبی با اشاره به ضرورت اولویت 
بندی نیازها برای هزینه بودجه تشریح 
دانشکده  تحقیقاتی  گلخانه  کرد: 
فاز  وارد  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
عملیاتی شده است و در این گلخانه ۲۴ 
آزمایشگاه پیش بینی شده است که تا 

حدودی نیازها را مرتفع می کند.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
را  انسان  که  کارهایی  از  یکی  گفت: 

دادن  سوق  رساند  می  سعادت  به 
دانشجویان به توحید هست و از اساتید 
انتظار می رود در این زمینه بیش از پیش 

فعال باشند.
وی اضافه کرد: علم باید انسان را 
به توحید برساند و هر علمی که انسان 
را به توحید نرساند، علم نیست بلکه 

جهل است.
اکبر قویدل رئیس دانشکده  دکتر 
دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
سال  در  گفت:  هم  اردبیلی  محقق 
تومان  میلیون   ۶۲۲ حدود  گذشته 
برای خرید تجهیزات آزمایشگاه های 

دانشکده هزینه کرده ایم.

دو  برگزاری  کرد:  اضافه  وی 
همایش بین المللی، اخذ مجوز زمین 
مزرعه آموزشی و تحقیقاتی سامیان، 
لبنیات،  کارگاه  در  تولید  مجوز  اخذ 
و  گیاهشناسی  باغ  کامل  پلن  تهیه 
های  درخواست  کردم  برگی  تک 
هزینه  در  جویی  صرفه  برای  خرید 
و کاغذ از دیگر اقدامات انجام شده 
در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

است.
احداث  شروع  داد:  ادامه  قویدل 
فاز اول گلخانه تحقیقاتی با اعتبار یک 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، تعمیرات 
دانشکده   ۲ شماره  ساختمان  اساسی 

میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد  یک  اعتبار  با 
تومان، تعویض پنجره های فرسوده و 
بکارگیری پنجره های عایق حرارتی، 
ارتقای برق مزرعه تحقیقاتی، تعمیرات 
ساختمان ها، اصالح سیستم ناودان و 
جمع آوری آب ساختمان شماره ۱، ۲ 
و ۳، کف سازی و سکوبندی آزمایشگاه 
ها و مواردی از این دست از کارهای 
انجام شده در دانشکده طی سالجاری 

بوده است.
نشست  این  در  شود  می  یادآور 
دانشکده  علمی  هیات  اعضای 
کشاورزی و منابع طبیعی به بیان نظرات 

و پیشنهادات خود پرداختند.

دکتر حبیبی در نشست هم اندیشی و تبادل نظر هیات رئیسه دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی:

بستر برای فعالیت های همکاران فراهم شده است

پیام تبریک

جناب آقایان و سرکار خانم ها:

انتصاب به جا و شایسته همکاران گرامی جناب آقایان دکتر وکیل 
حیدری ساربان - دکتر اسماعیل صدری - دکتر سجاد پیرمحمد - 
دکتر علی نعمت اله زاده - دکتر بهرام ناصری - دکتر کیومرث سفیدی 
- دکتر مرتضی نطاق نجفی - دکتر داود سیف زاده - دکتر لطف اله 

ملکی - سارا قهرمان زاده - دکتر میترا موسوی
 انتخاب شما را به عنوان پژوهشگران برتر استان اردبیل از دانشگاه 

محقق اردبیلی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
دریافت سهمیه استخدامی 
۱۵ نفر در حوزه کارشناسی 

برای آزمایشگاه ها 
و کارگاه های دانشگاه

 محقق اردبیلی

سهمیه  دریافت  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
استخدامی ۱۵ نفر در حوزه کارشناسی برای آزمایشگاه ها و 
کارگاه ها از سازمان اداری و استخدامی کشور برای دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
با اشاره به نامه معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: با توجه به ضرورت تامین 
نیروی انسانی در حوزه کارشناسی به ویژه تامین نیروهای 
مورد نیاز آزمایشگاه ها، کارگاه ها و امور ستادی، ۱۵ سهمیه 
استخدامی برای دانشگاه محقق اردبیلی اختصاص یافته 

است.
وی افزود: این تعداد سهمیه برای جذب نیروی انسانی 
به صورت پیمانی و از طریق برگزاری آزمون استخدامی در 

فضای رقابتی می باشد.
حبیبی با بیان اینکه رشته های مورد نیاز دانشگاه محقق 
اردبیلی از طریق انتشار آگهی استخدامی طی ماه های آتی به 
اطالع عموم خواهد رسید، تصریح کرد: داوطلبانی که دارای 
شرایط اعالم شده در آگهی استخدامی باشند، می توانند در 

این آزمون شرکت نمایند.


