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مقام معظم رهبری:
شما دانشجويان  ستارگان درخشانى 
هستيد كه آسمان آينده اين كشور را 

نورباران كرده  ايد.

تأکید رئیس دانشگاه به 
اجرای ۱۰۰ درصدی 
آموزش مجازی در 
دانشگاه محقق اردبیلی

در راستای مقابله با ويروس كرونا 
صورت گرفت؛

تولید انبوه محلول 
ضدعفونی توسط 
فناوران مرکز رشد 
واحدهای فناوری 

دانشگاه
معاون پژوهش و فناوری

 دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:
ارائه مشاوره علمی اعضای 

هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی جهت 

کاهش مشکالت ناشی از 
کرونا

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر 

داد:

حمایت از ایده های 
علمی دانشگاهیان 
در راستای مقابله با 

ویروس کرونا

ساخت سیستم ماژوالر 
تصفیه کننده هوا و محیط 

از عوامل بیماری زا 
 )UMFILTER(

توسط فناوران مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه 

محقق اردبیلی

صفحه2

صفحه2

صفحه3

صفحه3

صفحه4

با حضور استاندار و مسئوالن استانی انجام شد؛

آغاز عملیات عمرانی المان شهدای گمنام 
و خوابگاه متأهلی 14 واحدی دانشگاه 

صفحه2

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: در راستای مقابله با ويروس 
كرونا، دانشگاه محقق اردبيلى اكثر 
را  خود  حضوری  فعاليت های 
به صورت الکترونيک به دانشجويان 

ارائه مى نمايد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
در  حبيبى  عزيز  دكتر  دانشگاه، 
نشست هم انديشى مديران دانشگاه 
نحوه  موضوع  با  اردبيلى  محقق 
مشاركت دانشگاه در تحقق جهش 
توليد، راهکارهای الزم برای ارتقای 
كيفيت فعاليت های آموزش مجازی 
دانشگاه و بررسى راهکارهای الزم 
با  مقابله  روش های  ارتقای  برای 
ويروس كرونا، گفت: در راستای 
دانشگاه  كرونا،  ويروس  با  مقابله 
فعاليت های  اكثر  اردبيلى  محقق 
به صورت  را  خود  حضوری 
ارائه  دانشجويان  به  الکترونيک 

مى نمايد.
حال  در  اينکه  بيان  با  وی 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  حاضر 
از يک دانشگاه حضوری به يک 
دانشگاه مجازی تبديل شده است، 
فعاليت  نتيجه  كار  اين  افزود: 
دانشگاهى  همکاران  شبانه روزی 
است كه اميدواريم نواقص اندک 
موجود نيز طى روزهای آتى حل 

شود.
آموزش  اينکه  بيان  با  حبيبى 
مجازی ظرفيت بسيار خوبى برای 
آموزش است كه مى توانيم به نحو 
احسن از آن استفاده كنيم، تصريح 
گذشته  سال  طى  همچنين  كرد: 
دانشگاه  در  پژوهشى  هسته   ۱۱
تا در سال جهش  راه اندازی شده 

داشته  بيشتری  نقش آفرينى  توليد 
باشند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با 
بيان اينکه كلينيک صنعت دانشگاه 
با همکاری سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان راه اندازی مى شود 
توليدی  واحدهای  مشکالت  تا 
راهکارهای  ارائه  با  صنعتى  و 
علمى توسط اساتيد دانشگاه حل 

راه اندازی  گفت:  شود، 
با  دانشگاه  نوآوری  مركز 
همکاری معاونت علمى و 
فناوری رياست جمهوری 
قرار  كار  دستور  در  نيز 
و  پايان نامه ها  تا  دارد 
ايده های دانشجويان مقاطع 
كارشناسى ارشد و دكتری 

عملياتى شود.
به ضرورت  وی 
تقويت برنامه uma up و 
همچنين راه اندازی انجمن 
دانشگاه  دانش آموختگان 
و  تأكيد  اردبيلى  محقق 
خاطرنشان كرد: راه اندازی 

دانشگاه  دانش آموختگان  انجمن 
مى تواند در رشد و اعتالی دانشگاه 

مؤثر باشد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
علمى  كنفرانس های  برگزاری  به 
تأكيد  وبينار  به صورت  دانشگاه 
كرد و افزود: دانشگاه آماده تأمين 
خصوص  در  زيرساخت ها  كليه 
به صورت  كنفرانس ها  برگزاری 

وبينار است و اميدواريم هر يک 
برگزاری  به  اقدام  دانشکده ها  از 
در  وبينار  به صورت  كنفرانس 

سالجاری نمايند.
وی با بيان اينکه سرعت عمل، 
هوشمندی  و  جسارت  جرات، 
دادن  حركت  در  مى تواند  مديران 
مجموعه های مختلف مؤثر باشد، 
اظهاراميدواری كرد: سال ۱۳۹۹ سال 

پرثمری از لحاظ علمى، پژوهشى، 
فرهنگى و عمرانى برای دانشگاه 

محقق اردبيلى باشد.
مشاركت  بر  تأكيد  با  حبيبى 
سال  شعار  تحقق  در  دانشگاه 
نام گذاری شده توسط مقام معظم 
توليد،  جهش  بر  مبنى  رهبری 
است  ضروری  همچنين  گفت: 
فناوران  و  دانشجويان  اساتيد، 

كرونا  ويروس  با  مقابله  برای 
راستا  همين  در  كه  كنند،  ورود 
مركز  در  ارزشمندی  فعاليت های 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 

انجام گرفته است.
ارائه  ضمن  همچنين  حبيبى 
گزارشى از فعاليت ها و دستاوردهای 
دانشگاه محقق اردبيلى در سال ۱۳۹۸، 
گفت: قرار گرفتن دانشگاه جزو ۲۳ 

 ،ISC  دانشگاه جامع برتر در رتبه بندی
رتبه بندی  در  رتبه ای  شش  ارتقای 
وبومتری دانشگاه های كشور، حضور 
برای  متريک  گرين  رتبه بندی  در 
بار و كسب رتبه ۹ كشور و  اولين 
درصدی  افزايش ۱۰۰  جهان،   ۴۲۷
رشد  مركز  فناور  واحدهای  تعداد 
پروژه های  شروع  فناور،  واحدهای 
عمرانى جديد، انجام تعميرات گسترده 

در بخش های مختلف دانشگاه، ايجاد 
سازوكار مناسب برای جذب اعضای 
هيات علمى شاخص در زمينه های 
بنياد  راه اندازی  فرهنگى،  و  علمى 
حاميان، آغاز فعاليت عمرانى ساخت 
خوابگاه متأهلى ۱۴ واحدی خيرساز و 
غيره ازجمله مهمترين اين فعاليت ها و 

دستاوردها مى باشد.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
نهاد  دفتر  مسئول  حسنى 
نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز با بيان اينکه توسعه و 
به  كشوری  هر  پيشرفت 
انسان های فرهيخته  دست 
كشور  آن  دانشگاهيان  و 
اتفاق مى افتد، گفت: امروز 
جمهوری اسالمى ايران نيز 
پيشرفت و توسعه  به  نياز 
راستا  همين  در  و  دارد 
خدمت و تالش اساتيد ما، 

جهاد فى سبيل اهلل است.
وی با بيان اينکه هزاران 
شهيد برای زنده نگه داشتن 
اسالم جان خود را نثار كرده اند، افزود: 
بايد قدرشناس اسالم، انقالب و نظام 

باشيم.
قرارگاه  اينکه  بيان  با  حسنى 
در  دانشگاهيان  جهادی  و  فرهنگى 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه راه اندازی شده است، افزود: 
برخى از اساتيد در اين خصوص با 
ما همکاری كرده اند كه قدردان آن ها 

هستيم و از ساير اساتيد نيز مى خواهيم 
به ما كمک كنند.

مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
اردبيلى با بيان اينکه از دانشگاهيان 
عزيز مى خواهم در خصوص بحث 
كمک مؤمنانه پيشگام باشند، تصريح 
كرد: در خصوص شعار سال نيز بايد 
بدانيم كه اساتيد دانشگاه بايد با ارائه 
برنامه ها و راهکارها باعث جهش در 

توليد شوند.
گفتنى است در اين جلسه دكتر 
و  آموزشى  معاون  مصری  ترحم 
تحصيالت تکميلى در مورد آموزش 
مجازی، دكتر ابوالفضل بضاعت پور 
معاون پژوهش و فناوری در مورد 
مصوبات كارگروه مبارزه با ويروس 
دكتر  توليد،  جهش  سال  و  كرونا 
فرهنگى  معاون  فنى اصل  عباس 
فعاليت های  مورد  در  اجتماعى  و 
معرفت      دكتر  مجازی،  فرهنگى 
دانشجويى  معاون  سياه كوهيان 
برای  خوابگاه ها  آمادگى  مورد  در 
اردوان  دكتر  دكتری،  دانشجويان 
قربانى معاون اداری و مالى در مورد 
ضرورت صرفه جويى در منابع مالى 
و ساير مديران حاضر در نشست به 

ارائه نظرات خود پرداختند.
در اين جلسه همچنين از دكتر 
مديرعامل  گرمى  قاسمى  اله  كريم 
مهدی  مهندس  و  آرتاسرم  شركت 
عبداله زاده مديرعامل شركت فرايند 
پيشرفته آينده ايرانيان از فناوران مركز 
به  دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
جهت توليد محصوالت فناورانه برای 
پيشگيری و مهار ويروس كرونا تجليل 

به عمل آمد.

دانشگاه محقق اردبیلی پیشگام در ارائه خدمات الکترونیکی به دانشجویان
در راستای مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت؛



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -فروردین ماه 1399- سال هجدهم- شماره 124 2

در راستای مقابله با ويروس كرونا صورت گرفت؛

تولید انبوه محلول ضدعفونی 
توسط فناوران مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه

دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
محقق اردبيلى از توليد انبوه محلول ضدعفونى دست و 
محل تزريق با آرم »آرتاكل« توسط شركت داروسازی 
آرتاسرم از واحدهای فناور تحت پوشش مركز رشد 

واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
برومند  دكتر  دانشگاه،  روابط عمومى  گزارش  به 
صالحى با اعالم اين خبر افزود: اين شركت تاكنون بيش 
از ۲۰۰ هزار بطری محلول ضدعفونى توليد و بسته بندی 

كرده و در اختيار عموم مردم قرار داده است.
وی اضافه كرد: ظرفيت توليد محلول ضدعفونى 
توسط شركت داروسازی آرتاسرم، حدود ۱۰ هزار بطری 
در هر شيفت كاری روزانه است و در صورت نياز توانايى 
توليد ۳۰ هزار بطری محلول ضدعفونى در سه شيفت 

كاری در شبانه روز را دارد.

مديرعامل شركت داروسازی آرتاسرم و عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى هم در اين خصوص گفت: 
تركيبات اين محلول شامل اتانول، گليسرول، آب اكسيژنه 
و بلومتيلن بوده و اين محصول در بطری های ۵۰۰ و ۱۲۵ 

ميلى ليتری بسته بندی و توزيع مى شود.
دكتر كريم اله قاسمى ضمن تشکر از حمايت های 
توليد  در  الزم  مساعدت های  خصوص  در  استاندار 
اين محصول افزود: در آينده نزديک، خط توليد ساير 
محصوالت مرتبط برای مقابله با ويروس كرونا نظير پد 
الکلى، ژل ضدعفونى و بسته های كوچک جيبى محلول 
ضدعفونى در اين شركت، راه اندازی و در اختيار عموم 

جامعه قرار خواهد گرفت.

معاونت آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 
محقق اردبيلى خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش آموزش عالی با 
ایجاد مقطع دکتری رشته 

مدیریت ورزشی در دانشگاه 
محقق اردبیلی

معاونت آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 
محقق اردبيلى از موافقت قطعى شورای گسترش آموزش 
عالى با ايجاد مقطع دكتری رشته مديريت ورزشى در 

دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد.
ترحم  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
مصری از موافقت قطعى شورای گسترش آموزش عالى 
با ايجاد مقطع دكتری رشته مديريت ورزشى در دانشگاه 
محقق اردبيلى خبر داد و گفت: پذيرش دانشجو در اين 
رشته از نيمسال اول سال تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ آغاز 

خواهد شد.

با حضور استاندار و جمعى از مديران 
استانى عمليات عمرانى المان شهدای گمنام 
و خوابگاه متأهلى دانشگاه محقق اردبيلى 

آغاز شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
عمليات  آغاز  مراسم  در  اردبيل  استاندار 
عمرانى اين پروژه ها گفت: مديران تالشگر 
و جهادی حتى در شرايط سخت اقتصادی 

هم پروژه ها را تعطيل نمى كنند.
كرد:  اضافه  بهنامجو  اكبر  مهندس 
مديريت دانشگاه محقق اردبيلى در شرايط 
سخت فعلى هم با اراده قوی پروژه ها را 
قابل تقدير  آن ها  زحمات  و  مى برد  پيش 

است.
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
پروژه ای  اولين  گفت:  محقق اردبيلى 

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى به اجرای 
۱۰۰ درصدی آموزش مجازی باكيفيت باال 

در اين دانشگاه تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
عزيز حبيبى در جلسه شورای يادگيری و 
دانشگاه  الکترونيکى  و  مجازی  آموزش 
محقق اردبيلى گفت: امروزه به لحاظ شرايط 
خاص كشور به دليل شيوع بيماری كرونا، 
كالس های  تشکيل  و  مجازی  آموزش 
كليه  برای  مجازی  به صورت  آموزشى 
دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى از اولويت 

و اهميت بسيار بااليى برخوردار است.
وی افزود: از لحاظ پشتيبانى مالى و 
تأمين  برای  محدوديتى  هيچ گونه  اداری 
نيازها و تجهيزات الزم برای برگزاری ۱۰۰ 
درصد و باكيفيت باالی كالس های آموزشى 

آغاز  آن  عمرانى  عمليات  امروز  كه 
دانشگاه  گمنام  شهدای  المان  مى شود، 
است كه ارتفاع آن ۱۲.۵ متر بوده و با 
معماری ايرانى- اسالمى ساخته خواهد 

شد.
وی با اشاره به اينکه طرح المان شهدای 
به مسابقه  گمنام دانشگاه در سال ۱۳۹۳ 
گذاشته شده و از بين طرح های ارسال شده، 
بهترين طرح انتخاب شده است، تصريح 
المان،  اين  نقشه  تغيير جزئى در  با  كرد: 
عمليات عمرانى آغاز شده و پيمانکار وعده 

اتمام ۴ ماهه آن را داده است.
وی گفت: هم اكنون ۳۴ هزار مترمربع 
پروژه عمرانى در دانشگاه محقق اردبيلى در 
دست اجرا است كه اگر در بين دانشگاه های 
كشور بى نظير هم نباشد حتماً كم نظير است.

مجازی وجود ندارد.
هيات  اعضای  كرد:  تصريح  حبيبى 
علمى مى توانند برای برگزاری كالس های 
از محل گرنت پژوهشى خود،  مجازی، 
ميليون  يک  ميزان  به  محدوديت  بدون 
تومان برای خريد لوازم جانبى موردنياز 

وی با بيان اينکه امروز عمليات عمرانى 
اولين خوابگاه متأهلى دانشجويى در سطح 
استان نيز آغاز مى شود، تصريح كرد: اين 
پروژه توسط مهندس قدرت حاج نوری 
خير استان اردبيل تأمين هزينه و ساخته 

مى شود.
حبيبى افزود: اين خوابگاه در دو طبقه 
و ۱۴ واحد خواهد بود كه قرارداد ساخت 
آن روز دانشجوی سال ۹۸ منعقد شد و هر 

واحد حدود ۳۸ مترمربع خواهد بود.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  حسنى 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
و مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى هم گفت: المان 
شهدای گمنام بايد به مجموعه فرهنگى و 

از قبيل هدفون، قلم نوری و غيره استفاده 
نمايند.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى تأكيد كرد: 
الزم است در هر دانشکده برای حداقل يک 
الى دو نفر به عنوان مسئول يا كارشناس ابالغ 
زده شود تا اين افراد برای نصب و راه اندازی 

مذهبى تبديل شود.
وی اضافه كرد: با ساخت حسينيه در كنار 
المان شهدای گمنام مى توان برنامه های مذهبى 
و فرهنگى دانشگاه و حتى برنامه های نهادهای 

مختلف را ميزبانى كرد.
يادآور مى شود در اين مراسم با حضور 
سپاه  فرمانده  قانع  بابازاده  جليل  سردار 
حضرت عباس )ع( استان اردبيل، مهندس 
فرزاد قلندری معاون هماهنگى امور عمرانى 
استاندار اردبيل، مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان، مديركل حفظ آثار و نشر 
ديگر  جمعى  و  مقدس  دفاع  ارزش های 
دانشگاه  عمرانى  پروژه های  از  مديران  از 
اعم از استخر آموزشى، دانشکده ادبيات و 
خوابگاه  و  مركزی  كتابخانه  انسانى،  علوم 

دانشجويى بازديد شد.

سامانه آموزش مجازی به اتاق تک تک اساتيد 
دانشکده مراجعه و آموزش های الزم را در اين 

خصوص ارائه نمايند.
و  آموزشى  معاون  مصری  ترحم  دكتر 
تحصيالت دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن 
آموزش  و  تشکيل  نحوه  از  گزارشى  ارائه 
كالس های مجازی در دانشگاه، گفت: طبق 
برنامه ريزی انجام شده با زمان بندی مشخص از 
۱۶ الى ۲۰ فروردين كارگاه آموزشى حضوری 
برای اساتيد كليه دانشکده ها در سالن بصيرت 
برگزار خواهد شد تا ايرادات احتمالى رفع 

گردد.
مديران  معاونان،  ادامه  در  است  گفتنى 
مورد  در  جلسه  در  حاضر  كارشناسان  و 
جزئيات برگزاری كالس های آموزشى مجازی 

تبادل نظر كردند.

با حضور استاندار و مسئوالن استانی انجام شد؛

آغاز عملیات عمرانی المان شهدای گمنام و خوابگاه متأهلی دانشگاه محقق اردبیلی

تأکید رئیس دانشگاه به اجرای ۱۰۰ درصدی آموزش مجازی در دانشگاه محقق اردبیلی

 رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى از توليد ست لوله 
ونتيالتور EVA توسط فناوران مركز رشد 
اين دانشگاه در راستای درمان بيماران ناشى 

از ويروس كرونا خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر برومند صالحى از توليد ست لوله 
ونتيالتور EVA توسط فناوران اين دانشگاه 
در راستای درمان بيماران ناشى از ويروس 

كرونا خبر داد.
وی با بيان اينکه شركت فرايند پيشرفته 
مستقر  فناور  واحدهای  از  ايرانيان  آينده 
اين  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  در 
دانشگاه در تأمين بخش عمده ای از نياز 
بيمارستان های كشور به ست لوله ونتيالتور 

EVA وارد عمل شده است، افزود: اين 
اقدام در پى افزايش روزافزون نياز كشور به 

تجهيزات الزم برای مقابله با ويروس كرونا 
و درمان بيماران صورت مى گيرد.

در  شركت  اين  داد:  ادامه  صالحى 
حوزه  توليد تجهيزات پزشکى فعاليت داشته 
و بخشى از نيازهای تجهيزاتى بيمارستان ها 

را تأمين مى كند.
رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى خاطرنشان كرد: اين 
شركت در حال حاضر روزانه يک هزار 
و ۵۰۰ ست لوله ونتيالتور EVA توليد 
مى كند كه اين ميزان قابل افزايش به حدود 

۴ هزار ست در روز است.
مهندس مهدی عبداله زاده مديرعامل 
شركت فرايند پيشرفته آينده ايرانيان نيز در 
اين خصوص گفت: ست لوله ونتيالتور 

EVA يکبارمصرف دارای طراحى مناسب 
برای اتصال به دستگاه ونتيالتور بوده و ضد 
انسداد و فاقد هرگونه نشتى در سيستم 

است.
وی افزود: اين ست دارای كانکتورهای 
محکم و مقاوم بوده و ضمن سازگاری 
با محيط زيست، در دو سايز بزرگسال و 

اطفال تهيه مى شود.
دستگاه  داد:  ادامه  عبداله زاده 
ونتيالتور كه اخيراً در كشور بومى سازی 
شده است، دستگاهى است كه تنفس را 
برای بيمارانى كه به طور طبيعى قادر به 
تنفس نيستند فراهم نموده و انتقال هوا 
از طريق لوله های ونتيالتور به ريه بيمار 

صورت مى گيرد.

در راستای درمان بيماران ناشى از ويروس كرونا صورت گرفت:

تولید ست لوله ونتیالتور EVA توسط فناوران مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی
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رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
و  طراحى  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 
مانيتورينگ  هوشمند  سيستم  ساخت 
توسط  تميز(  )اتاق   Clean Room

فناوران مركز رشد اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر برومند صالحى از طراحى و ساخت 
 Clean مانيتورينگ  هوشمند  سيستم 
فناوران  توسط  تميز(  )اتاق   Room
مركز رشد اين دانشگاه در راستای تجهيز 
و بهينه سازی فرايند توليد لوازم پزشکى 
موردنياز برای درمان بيماری های مختلف 
به خصوص برای توليد تجهيزات مرتبط 
با درمان بيماران ناشى از ويروس كرونا 

و نيز ساير كارگاه های توليدی خبر داد.
در   Clean Room افزود:  وی   
داروسازی،  من جمله  صنايع  اغلب 
تجهيزات پزشکى، غذايى، خودرويى، 
كامپيوتر و بسياری از صنايع ديگر استفاده 
مى شود و سيستم هوشمند مانيتورينگ آن 
جهت افزايش كارايى و بهينه سازی خط 
توليد لوازم پزشکى توسط شركت فرايند 
پيشرفته آينده ايرانيان از واحدهای فناور 

مستقر در مركز رشد واحدهای فناوری 
اين دانشگاه طراحى و ساخته شده است.

وی ادامه داد: فعاليت اين شركت در 
حوزه  توليد تجهيزات پزشکى است و 
تأمين كننده بخشى از نيازهای تجهيزاتى 

بيمارستانى كشور است.
آماده  شركت  اين  افزود:  صالحى 
مانيتورينگ  هوشمند  سيستم  اجرای 
مذكور برای كارگاه های توليدی مى باشد.

مهندس حجت فالح مدير بخش 
تحقيق و توسعه  شركت فرايند پيشرفته 
آينده ايرانيان و طراح سيستم فوق نيز در 

اين خصوص گفت: سيستم هوشمند 
دارای   Clean Room مانيتورينگ 
فشار،  دما،  پارامترهای  پايش  قابليت 
رطوبت و همچنين تعداد ريزذرات معلق 
با  مداوم  به صورت  و  مى باشد  هوا  در 
رصد و بررسى اين پارامترها، وضعيت 
كلين روم های واحد توليدی را تحت 
تغيير  در صورت  تا  مى دهد  قرار  نظر 
حالت  به  نسبت  پارامترها  از  هركدام 
استاندارد، مسئولين مربوطه را به صورت 
قرار  اتفاق  اين  ارائه هشدار در جريان 

دهد.

وی افزود: اين سيستم قابليت ذخيره 
چهارگانه  پارامترهای  داده های  تمامى 
مذكور را داشته و مهمترين ويژگى آن 
موجود،  سيستم های  اغلب  به  نسبت 
قابليت ارسال اين داده ها از طريق بستر 
اينترنت به مديرعامل و ساير مسئولين 
ويژگى،  اين  توسط  كه  است  مربوطه 
خواهند  توليدی  شركت های  مديران 
دور،  راه  از  و  هرلحظه  در  توانست 
واحدهای   Clean Room وضعيت 
معيارهای  ازلحاظ  را  خود  توليدی 

استاندارد بررسى و پايش نمايند.
فالح تصريح كرد: همچنين از طريق 
اتصال دوربين های تحت شبکه به سيستم 
فوق، قابليت مانيتورينگ و بررسى تردد 
انجام  قابل  نيز   Clean Room در 

خواهد بود.
روم  كلين  كرد:  خاطرنشان  وی 
محيطى است كه در آن، در كنار كنترل 
پارامترهای دما، فشار و رطوبت، غلظت 
ذرات موجود در هوا نيز كنترل شده و  
ميکروب ها و ذرات معلق در سطح پايين 

و كنترل شده ای نگه داشته مى شوند.

تجلیل معاون وزیر علوم از 
عضو هیات علمی دانشگاه

معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، تحقيقات و 
فناوری با ارسال لوحى از دكتر اكبر صفرزاده عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى و مجری طرح برگزيده در 
رفع مشکالت و رونق توليد استان های كشور تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، متن لوح دكتر 
مسعود برومند خطاب به دكتر صفرزاده به شرح زير 

است:
جناب آقای دكتر اكبر صفرزاده

مشکالت  رفع  در  برگزيده  طرح  محترم  مجری 
و رونق توليد استان های كشور »مدل سازی عددی و 
فيزيکى رسوب زدايى از مخزن سد ميل مغان« نظر به 
تالش های مستمر جنابعالى در ارتباط صنعت و دانشگاه 
و فعال ساختن ظرفيت های بالقوه و استفاده مطلوب 
از فرصت های اين عرصه در جهت عرضه فناوری و 
پاسخگويى به نيازهای استانى و منطقه ای، بدين وسيله 
مراتب تقدير و تشکر اين وزارت از طرح فوق به عمل 

مى آيد.
اميد آن داريم حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه با دستان 
توانايتان، بيش ازپيش تقويت و شاهد پيشرفت همه جانبه 
كشور در تمامى استان ها باشيم. از خداوند متعال برای 

جنابعالى، موفقيت روزافزون و بهروزی مسألت داريم.

معاون پژوهش و فناوری
 دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:

ارائه مشاوره علمی اعضای 
هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی جهت کاهش 
مشکالت ناشی از کرونا

دانشگاه محقق اردبيلى  فناوری  معاون پژوهش و 
دانشگاه  اعضای هيات علمى  ارائه مشاوره علمى  از 
محقق اردبيلى جهت كاهش مشکالت ناشى از كرونا 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اشاره به ضرورت آرامش روان و لزوم 
پاسخگويى علمى برای حل مشکالت ناشى از ويروس 
كوويد ۱۹، از ارائه مشاوره علمى رايگان تلفنى توسط 
اساتيد مجرب و متخصص خود در راستای مسئوليت 
اجتماعى و به منظور كاهش مشکالت ناشى از كرونا در 

جامعه خبر داد.
وی به نقش تأثيرگذار جامعه فرهيخته دانشگاهى 
در كاهش آالم و افزايش رويکرد علمى در مواجهه با 
مشکالت اقشار مختلف جامعه، در كنار فعاليت های مركز 
رشد واحدهای فناوری در ساخت محصوالت فناورانه 

مرتبط در اين دوران تأكيد كرد.
زمينه های  در  مشاوره ها  افزود:  پور  بضاعت 
ورزشى،  علوم  اجتماعى،  آسيب های  روانشناسى، 
تحصيلى، تغذيه، بهداشت، فناوری و ساير موضوعات 
ارائه  عزيز  استانى های  هم  و  همشهريان  به  موردنياز 

مى شود.

طراحی و ساخت سیستم هوشمند مانیتورینگ Clean Room توسط فناوران
 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
ايده های  از  دانشگاه  اين  حمايت  از 
علمى دانشگاهيان در راستای مقابله با 

ويروس كرونا خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
در  حبيبى  عزيز  دكتر  دانشگاه، 
پژوهشى  علمى  كارگروه  جلسه 
دانشگاه  در  كرونا  ويروس  با  مقابله 
بررسى  موضوع  با  محقق اردبيلى 
راهکارهای علمى و فناوری مبارزه با 
بيماری كوويد ۱۹، به ضرورت ورود 
اساتيد و واحدهای مختلف دانشگاه 
اين  فناوری در  به حوزه پژوهش و 

خصوص تأكيد كرد.
دانشگاه  رسالت  بر  تأكيد  با  وی 
در راستای تحقق مسئوليت اجتماعى 
و حل مشکالت به وجود آمده ناشى 
افزود:  جامعه،  در  كرونا  ويروس  از 

معاون پژوهش و فناوری وزير علوم، 
تحقيقات و فناوری با ارسال لوحى از 
دكتر اردوان قربانى، دكتر مهدی معمری 
و دكتر رئوف مصطفى زاده اعضای هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى و مجری 
طرح برگزيده در رفع مشکالت و رونق 

توليد استان های كشور تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
متن لوح دكتر مسعود برومند خطاب 
دانشگاه  علمى  هيات  اعضای  اين  به 

محقق اردبيلى به شرح زير است:
در  برگزيده  طرح  محترم  مجری 

تجربه  و  تخصص  است  ضروری 
اعضای هيات علمى دانشگاه در انجام 

پژوهش های مرتبط بکار گرفته شود.
حبيبى همچنين به ورود واحدهای 
فناور و شركت های دانش بنيان مستقر 

رفع مشکالت و رونق توليد استان های 
مشاركت  و  »توانمندسازی  كشور 
پروژه های  اجرای  در  دست اندركاران 

فناوری  واحدهای  رشد  مركز  در 
محصوالت  تهيه  جهت  دانشگاه 
با همه گيری  مقابله  به منظور  فناورانه 

ويروس كرونا تأكيد كرد.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 

به  نظر  اردبيل«  استان  آبخيزداری 
تالش های مستمر جنابعالى در ارتباط 
ساختن  فعال  و  دانشگاه  و  صنعت 

ايده های  از  دانشگاه  اين  حمايت  از 
مقابله  راستای  در  دانشگاهيان  علمى 
گفت:  و  داد  خبر  كرونا  ويروس  با 
هم انديشى  نشست  راستا  همين  در 
دانشکده ها  علمى  هيات  اعضای 
حوزه  مديران  و  معاون  حضور  با 
برگزار  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش 
خواهد شد تا ضمن شناسايى ايده ها، 
تيم های كاری جهت انجام پژوهش و 
تحقيقات در اين زمينه تشکيل شوند و 

فعاليت خود را آغاز نمايند.
معاون  ادامه  در  است  گفتنى 
پژوهش و فناوری دانشگاه و مديران 
اين حوزه، رئيس مركز رشد واحدهای 
و  پژوهشى  معاونان  و  فناوری 
تحصيالت تکميلى دانشکده ها به ارائه 
موضوع  خصوص  در  خود  نظرات 

جلسه پرداختند.

ظرفيت های بالقوه و استفاده مطلوب از 
فرصت های اين عرصه در جهت عرضه 
فناوری و پاسخگويى به نيازهای استانى 
و منطقه ای، بدين وسيله مراتب تقدير و 
تشکر اين وزارت از طرح فوق به عمل 

مى آيد.
اميد آن داريم حلقه ارتباط صنعت 
و دانشگاه با دستان توانايتان، بيش ازپيش 
همه جانبه  پيشرفت  شاهد  و  تقويت 
از  باشيم.  استان ها  تمامى  در  كشور 
خداوند متعال برای جنابعالى، موفقيت 

روزافزون و بهروزی مسألت داريم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

حمایت از ایده های علمی دانشگاهیان در راستای مقابله با ویروس کرونا

تجلیل معاون وزیر علوم از اعضای هیات علمی دانشگاه
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان  امین صفری، فتح اله نصیرزاده، مهدی بایرامی، دکتر توحید حاتمی،  
مهدی یگان زاده، دکتر رضا و احمد عبدی و خانم حوریه بهراد 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

در راستای مقابله با ويروس كرونا صورت گرفت:

ساخت سیستم ماژوالر 
تصفیه کننده هوا و محیط از عوامل 

 )UMFILTER( بیماری زا
توسط فناوران مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه 

محقق اردبیلی
سيستم  كرونا،  ويروس  با  مقابله  راستای  در 
بيماری زا  عوامل  از  محيط  و  هوا  تصفيه كننده  ماژوالر 
فناوران مركز رشد واحدهای  )UMFILTER( توسط 

فناوری دانشگاه محقق اردبيلى ساخته شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر برومند صالحى 
رئيس مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
عوامل  از  محيط  و  هوا  تصفيه كننده  سيستم  ساخت  از 
بيماری زا توسط فناوران اين مركز خبر داد و گفت: اين 
سيستم بر مبنای طراحى دستگاه هايى استوار است كه بتوانند 
فرآيند ضدعفونى نمودن را بدون استفاده از مواد و مايعات 
كه در برخى موارد خود عامل آسيب به پوست و ريه هستند، 

انجام دهند.
وی افزود: از اين سيستم مى توان در انبارهای دارويى، 
محيط  های حمل ونقل فرودگاهى، بيمارستان ها و به طوركلى 
برحسب نياز در مکان هايى كه نياز به فيلتر كردن هوا و محيط 

وجود دارد استفاده كرد.

صالحى ادامه داد: اين دستگاه يک سيستم كامپکت 
برای تصفيه هوا و اشيا با قيمت پياده سازی كم و كارايى 
باالست و مصرف جريان آن كم است و طراحى بدنه آن 
به صورتى قابل انجام است كه در سايزهای مختلف قابليت 
نصب روی پايه، آويز از ديوار و غيره برای اماكن مختلف 

را داشته باشد.
مهندسى  ارشد  كارشناسى  دانشجوی  عباسى  ميثم 
مکاترونيک دانشگاه محقق اردبيلى و مسئول واحد فناور 
اين  فناوری  )SADAS( مركز رشد واحدهای  سداس 
دانشگاه و طراح سيستم گفت: دستگاه مذكور يک دستگاه 
تصفيه كننده است كه از تلفيق چند عمل استفاده مى كند و 
ساخت ازن برای از بين بردن باكتری ها و غيرفعال كردن 

ويروس ها يکى از اين عمل هاست.
وی افزود: سيستم ماژوالر تصفيه كننده هوا و محيط از 
عوامل بيماری زا يک سيستم مركب از چندين بخش است 
كه شامل يونيت مکش هوا، يونيت تصفيه، فيلتراسيون و 
يونيت پمپاژ هوا مى باشد كه با قرارگيری سيستم در محيط 
آلوده و به محض شروع به كار، دستگاه شروع به مکش هوای 

محيط به درون محفظه كرده و آن را تصفيه مى كند.
عباسى تصريح كرد: هوای وارد شده به محفظه دستگاه 
در چندين مرحله تصفيه مى شود، ازجمله با مدار ويژه 
چندطبقه مولد O۳. در مرحله بعد پس از گذر از محفظه 
فيلتراسيون بر مبنای تابش UVC از يک اليه فيلتر نانو عبور 
كرده و هوای عاری از عوامل بيماری زا وارد محيط مى شود. 
انجام فرآيندهای مذكور بسته به محيطى كه استفاده مى شود 
و نيز بسته به سطح آلودگى و مدار و طراحى دستگاه، بين ۴۵ 

ثانيه تا ۸۰ دقيقه متغير است.
عضو مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق 
اردبيلى خاطرنشان كرد: اين سيستم به گونه ای طراحى شده 
تا در كمترين زمان ممکن شروع به فعاليت نمايد و طراحى 
ماژوالر و كامپکت آن اين قابليت را دارد كه بتوان از آن 

جهت ضدعفونى تجهيزات و لوازم نيز استفاده كرد.
وی گفت: بر مبنای دانش فنى به دست آمده و مطالعه بر 
روی روش های نوين ضدعفونى سازی، يک سيستم محفظه 
 دار برای فرآيند فيلتراسيون تجهيزات پزشکى و مصرفى هم 
طراحى شده است. محفظه دستگاه به گونه ای طراحى شده 
كه تجهيزات را بتوان داخل آن قرار داد تا ضدعفونى شوند. 
در طراحى و ساخت محفظه ضدعفونى كننده، از تركيب 
UMFILTER و يک روش نوين و كارآمد ديگر استفاده 

شده است.

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
از  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
آموزش  ساماندهى  و  گسترش 

مجازی در اين دانشگاه خبر داد.
گفتگو  در  مصری  ترحم  دكتر 
اعالم  با  دانشگاه  عمومى  روابط  با 
اين خبر افزود: اين دانشگاه هم زمان 
آموزشى  كالس های  تعطيلى  با 
دانشگاه ها كه به منظور جلوگيری از 
از  ناشى  بيماری  شيوع  و  گسترش 
ويروس كرونا اتفاق افتاد، كالس های 
سامانه  طريق  از  را  خود  آموزشى 
https:// به آدرس آموزش مجازی 
  uma.ac.ir/onlinecourse

تشکيل داده است.
وی اضافه كرد: با توجه به شرايط 
پيش آمده ناشى از شيوع بيماری كرونا 
حضوری،  كالس های  تعطيلى  و 
دانشگاه محقق اردبيلى از ۲۰ اسفندماه 
۱۳۹۸ برگزاری كالس های مجازی را 

آغاز كرده است.
مصری با بيان اينکه در روزهای 
آخر سال ۱۳۹۸ برگزاری كالس های 
مجازی به صورت اختياری بود، ادامه 
در  كالس ها  مجازی  برگزاری  داد: 
پيدا  ادامه  نوروز هم  تعطيالت عيد 
كرد به طوری كه در فاصله ۲۰ اسفند 
تا ۱۶ فروردين نزديک ۲۳۰ كالس 
اساتيد  توسط  دانشگاه  در  مجازی 

دانشگاه برگزار شد.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
با  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
علوم،  وزارت  تأكيدات  به  اشاره 
معاون  نامه  و  فناوری  و  تحقيقات 
برای  وزارتخانه  اين  آموزشى 
از  مجازی  كالس های  برگزاری 
به  داد:  ادامه   ۱۳۹۹ فروردين   ۱۶
دليل نياز به بررسى سامانه آموزش 
مجازی دانشگاه و نيز لزوم آشنايى 
با  دانشجويان  و  اساتيد  بيشتر 
مقرر  مجازی،  تدريس  روش های 
شد اجرای اين طرح در فاصله ۱۶ 
به صورت   ۱۳۹۹ فروردين   ۲۳ تا 
فروردين   ۲۳ از  بعد  و  آزمايشى 
۱۳۹۹ مطابق برنامه آموزشى دانشگاه 
به طور فراگير اجرا گردد كه اين كار 

هم انجام شده است.

مصری اظهار كرد: در بازه زمانى 
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ )برگزاری اختياری 
 ۲۳ تا  مجازی(  به صورت  كالس ها 
فراگير  )اجرای   ۱۳۹۹ فروردين 
برگزاری كالس های مجازی در كل 
دانشگاه( اقدامات متعددی در جهت 
ارتقای كمى و كيفى سامانه آموزش 
مجازی دانشگاه و نيز آشنايى اساتيد و 
دانشجويان با اين امر انجام شده است.
وی با اشاره به ارتقای نرم افزاری 
سيستم آموزش مجازی دانشگاه ادامه 
داد: سيستم آموزش مجازی دانشگاه 
محقق اردبيلى سيستم استاندارد مبتنى 
بر adobe connect  است كه برای 
استفاده بهتر از سامانه، نسخه آن ارتقا 

پيدا كرده است.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اينکه در كنار سيستم اصلى آموزش 
مجازی، استفاده از روش های جانبى 
آموزش مجازی و توليد محتوی مانند 
تهيه انواع اسناد و فايل های ويدئويى 
سامانه های  از  استفاده  صوتى،  و 
نيز  آفالين  تدريس  ديگر  آموزشى 
در حال انجام است، افزود: سيستم 
به منظور  دانشگاه  مجازی  آموزش 
زمان  در  كالس ها  تمامى  پشتيبانى 
ترافيک به ۱۱ برابر وضعيت موجود 

ارتقا داده شد.
مصری با اشاره به اينکه اسناد و 
به منظور  آموزشى  متعدد  ويدئوهای 
آموزش  شيوه های  توسعه  و  ترويج 
وب سايت  طريق  از  الکترونيک 

اجتماعى  شبکه های  و  دانشگاه 
دانشجويان  و  اساتيد  دسترس  در 
همچنين  كرد:  اضافه  گرفت،  قرار 
در  موردنياز  متعدد  نرم افزارهای 
استفاده  برای  دانشگاه  وب سايت 

عموم بارگذاری شده است.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
اظهار كرد: به منظور آشنايى اساتيد با 
دو  الکترونيک،  آموزش  روش های 
كارگاه آموزشى مجازی در اسفندماه 
۱۳۹۸ برگزار شد و به دنبال اجرای 
فراگير آموزش مجازی، از ۱۶ الى ۲۰ 
فروردين ۹۹ تعداد ۶ كارگاه آموزشى 
به تفکيک دانشکده ها برای اعضای 

هيات علمى برگزار شد.
 ۱۳۹۸ اسفند   ۲۰ از  افزود:  وی 
جلسه  چهار   ۹۹ فروردين   ۱۶ تا 
به منظور  دانشگاه  آموزشى  شورای 
تصويب  و  موجود  شرايط  بررسى 
مقررات آموزشى در راستای كاهش 
تسهيل  و  دانشجويان  دغدغه های 
اجرای  نيز  و  مقررات  از  برخى 
تشکيل  علوم  وزارت  سياست های 
مقررات  جلسات،  اين  نتيجه  در  و 
تعطيلى  شرايط  خاص  آموزشى 
كالس های حضوری ناشى از شيوع 
و  تدوين  بند  در ۱۳  كرونا  بيماری 

ابالغ شد.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون   
محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
ادامه داد: اين دانشگاه تجربه خوبى 
جلسات  الکترونيکى  برگزاری  در 

جامع  آزمون  برگزاری  و  دفاع 
بسترسازی  و  داشت  دكتری  دوره 
مناسبى نيز در اين زمينه داشت و بر 
اساس  تصميمات شورای دانشگاه، 
رساله های دكتری و جلسات امتحان 
از  خارج  داوران  توسط  جامع 
برگزار  مجازی  به صورت  دانشگاه 
از  تا   ۳۰ حدود  تاكنون  و  مى شود 
جلسات دفاع به صورت الکترونيکى 
در بهمن و اسفندماه سال ۹۸ برگزار 

شده است.
وی با بيان اينکه در جلسه شورای 
تکميلى  تحصيالت  و  آموزشى 
دانشگاه، مجوز حضور تمام اجزای 
شرايط  شدن  عادی  زمان  تا  دفاع 
و  مصوب  الکترونيکى  به صورت 
اين  در  همچنين  افزود:  شد،  ابالغ 
جامع  امتحان  خصوص  در  جلسه 
به دليل تقارن ماه مبارک رمضان با 
امتحان جامع مصوب شد كه  زمان 
دانشجويان  دكتری  جامع  آزمون 
دكتری در ارديبهشت ماه برگزار نشود 
و زمان برگزاری آزمون جامع متعاقبًا 

اطالع رسانى خواهد شد.
به گفته مصری، درخواست اخذ 
مجوز دفاع توسط دانشجويان نيز در 
مجازی  به صورت  گلستان  سيستم 
امکان پذير شده و از مهرماه سال ۹۸ 
تمام دانشجويان دكتری و از مهرماه 
ارشد  كارشناسى  دانشجويان    ۹۷
درخواست اخذ مجوز دفاع خود را از 

سيستم گلستان انجام مى دهند.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى اظهار 
دانشجو  هم  حاضر  حال  در  كرد: 
مجوز  اخذ  درخواست  مى تواند 
و  دهد  ارائه  گلستان  سيستم  از  را 
بعد  مدير گروه  تأييد  فقط قسمت 
صورت  گروه  در  آن  تصويب  از 
تأييد معاونت پژوهشى و  پذيرد و 
بعد  دانشکده  تکميلى  تحصيالت 
از تصويب آن در شورای دانشکده 

انجام گيرد.

گسترش و ساماندهی آموزش مجازی در دانشگاه
معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:


