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

نورباران كرده  ايد.

قرار گرفتن
 دکترعزیز حبیبی عضو 
هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی در زمره 
یک درصد برتر دانشمندان 

و نخبگان علمی جهان

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
۱۷دانشگاه ایرانی

 در »رتبه بندی تأثیر تایمز«
 در سال ۲۰۲۰ 

حضور موفق دانشگاه 
محقق اردبیلی در رتبه هفتم

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

طراحی و ساخت دستگاه 
 BIPAP تنفس مصنوعی
توسط فناوران مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه 

محقق اردبیلی

حجت االسالم والمسلمین حسنی 
خبر داد:

کمک ۸۰۶ میلیون ریالی  
به نیازمندان توسط 

همکاران دانشگاه
 لبیک دانشگاهیان

 به فرمایشات رهبری

طراحی و ساخت سامانه 
هوشمند پردازش تصاویر 

)COVIEW( پزشکی
 توسط فناوران مرکز رشد 

دانشگاه محقق اردبیلی

در مراسم 
هفته روابط عمومی دستگاه های 

اجرایی استان اردبیل؛
روابط عمومی

 دانشگاه محقق اردبیلی 
تجلیل شد

صفحه7

صفحه3

صفحه4

صفحه2

صفحه5

صفحه7

با حضور استاندار اردبیل و مسئوالن استانی؛

تولید ماسک N95 در مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد

صفحه2 رونمایی از دستگاه تب سنج مادون قرمز هوشمند

نماينده ولى فقيه در استان اردبيل 
دانشگاه  گفت:  اردبيل  امام جمعه  و 
محقق اردبيلى به مانند كارگاه عمرانى 
آن  در  جهادی  مديريت  كه  است 

قابل مشاهده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
آئين  در  عاملى  حسن  سيد  آيت اهلل 
محقق اردبيلى  دانشگاه  درختکاری 
سبز  فضای  افزود:  مطلب  اين  بابيان 
در تحصيل، آرامش، تخليه روحى و 
تصفيه هوا مؤثر است و در دانشگاه 
كاشته  نهال  هزار  محقق اردبيلى چند 

مى شود كه حركت مثبتى است.
وی بابيان اينکه سرانه فضای سبز 
بايد به سرانه استاندارد برسد، تصريح 
كرد: اردبيل از باال نبايد مانند كوير ديده 

شود.
نماينده ولى فقيه در استان اردبيل 
و امام جمعه اردبيل اضافه كرد: افزايش 
تعداد درختان و سرانه فضای سبز در 
دانشگاه سبب مى شود كه دانشجويان با 

دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
سرآمدان  فهرست  در  محقق اردبيلى 

علمى سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.
عمومى  روابط  گزارش  به 
عضو  اميری  ماندانا  دكتر  دانشگاه، 
هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
رتبه  اعتبار علمى ۲۳۰ و  با كسب 
۳۶ در گروه الف فهرست سرآمدان 
و  گرفت  قرار   ۱۳۹۹ سال  علمى 

خاطره خوشى از دانشگاه فارغ التحصيل 
شوند.

مراكز  وجود  اينکه  بابيان  عامل 
آموزشى بزرگ و موفقيت های اين مراكز 
مى تواند در ارتقای رتبه كنکور استان مؤثر 
واقع شود، تشريح كرد: كشور ما به دنبال 
استقالل علمى و سياسى است بنابراين 

نقدی،  پژوهانه  تومان  ميليون   ۳۵
از  استفاده  اعتبار  تومان  ميليون   ۵
امتياز  و  آزمايشگاهى  شبکه  خدمات 
دو نفر بکارگيری محقق پسادكتری به 

وی تعلق گرفت.
و  علمى  معاونت  است  گفتنى 
هدف  با  جمهوری  رياست  فناوری 
به  ايران  اسالمى  جمهوری  دستيابى 
فدراسيون  جهانى،  علمى  مرجعيت 

بايد با راه اندازی رشته های نوين در اين 
زمينه تالش كنيم.

دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى گفت: ارتفاع المان شهدای 
گمنام دانشگاه ۱۲.۵ متر بوده و با معماری 

ايرانى- اسالمى ساخته خواهد شد.
المان  طرح  اينکه  به  اشاره  با  وی 

سرآمدان علمى ايران را در سال ۱۳۹۴ 
فدراسيون  اين  است.  كرده  راه اندازی 
هيات  اعضای  از  نفر   ۱۰۰ ساالنه 
علمى كشور را كه دارای دستاوردهای 
پژوهشى برتر)طبق آئين نامه فدراسيون( 
بوده را شناسايى و حمايت مى كند. اين 
افراد در دو گروه الف و ب قرار گرفته 
و بر اساس اعتبار علمى رتبه دهى و 

حمايت مى شوند.

شهدای گمنام دانشگاه در سال ۱۳۹۳ به 
مسابقه گذاشته شده و از بين طرح های 
و  انتخاب  طرح  بهترين  ارسال شده، 
عمليات عمرانى آن در فروردين ماه آغاز 
حدود ۳۴  هم اكنون  كرد:  تصريح  شد، 
هزار مترمربع پروژه عمرانى در دانشگاه 

محقق اردبيلى در دست اجرا است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
و مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
گفت:  هم  محقق اردبيلى  دانشگاه  در 
گمنام  شهدای  المان  عمرانى  عمليات 
دانشگاه آغاز شده است و اين مجموعه 
بايد به مجموعه فرهنگى و مذهبى تبديل 

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

ميزبانى كرد.

دانشگاه محقق اردبیلی به مانند کارگاه عمرانی است
آیت اهلل عاملی در آئین درختکاری دانشگاه محقق اردبیلی: دکتر حبیبی در مراسم تجلیل از اساتید ارتقا یافته:

خروجی علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی افزایش 
چشمگیری داشته است

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: طى دو سال اخير 
تعداد خروجى های علمى دانشگاه محقق اردبيلى افزايش 

چشمگيری داشته است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
در مراسم تجليل از اساتيد ارتقا يافته دانشگاه محقق اردبيلى 
بابيان اين مطلب افزود: برای ارتقای دانشگاه در بخش های 

مختلف بايد بيش ازپيش تالش كنيم.
وی با اشاره به اينکه دانشگاه محقق اردبيلى در دو 
سال اخير در اغلب رتبه بندی ها ارتقا يافته است، تصريح 
كرد: ارتقای دانشگاه و اساتيد نبايد موجب تضعيف انگيزه 
كاركنان دانشگاه شود بلکه بايد برای رسيدن به اهداف 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دانشگاه و چشم اندازهای 

تدوين شده سنجيده تر و بيشتر تالش كنيم.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: دانشجويان 
دكتری دانشگاه مى توانند با حفظ فاصله گذاری اجتماعى و 
رعايت بهداشت فردی و گروهى در دانشگاه حضور يافته 

و كارهای علمى و پژوهشى خود را پيگير باشند.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى مسئول نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  و 
دانشگاه های استان اردبيل بابيان اينکه برنامه های معلمان و 
اساتيد در تکوين عالم تأثيرگذار است، تصريح كرد: مقام 
معلم مقام بزرگى است مشروط بر اينکه خوبى ها را تعليم 

دهند.
يادآور مى شود در اين مراسم از ۵۴ نفر عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى كه در يک سال اخير ارتقای 

مرتبه علمى داشتند، تجليل شد.

قرار گرفتن عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست سرآمدان علمی سال ۱۳۹۹
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حجت االسالم والمسلمین حسنی خبر داد:

کمک ۸۰۶ میلیون ریالی
 به نیازمندان توسط
 همکاران دانشگاه

 لبیک دانشگاهیان به فرمایشات رهبری

مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل گفت: كاركنان 
دانشگاه محقق اردبيلى در لبيک به فرمايشات مقام معظم 
رهبری با كمک ۸۰۶ ميليون ريالى به رزمايش بزرگ كمک 

مؤمنانه پيوستند.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى در گفتگو با 
روابط عمومى دانشگاه، با اعالم اين خبر افزود: اين مقدار 
كمک طى يک ماه گذشته توسط اعضای هيات علمى، 

كارمندان، خيرين و دانشجويان جمع آوری شده است.
وی بابيان اينکه برای جمع آوری اين كمک ها بنياد 
حاميان دانشگاه ، كانون بسيج اساتيد دانشگاه، پايگاه مقاومت 
دانشگاه و بسيج دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى مشاركت 
كرده اند، تصريح كرد: از محل كمک های جمع آوری شده، با 
حفظ كرامت انسانى به حساب بانکى ۴۳۰ نفر از دانشجويان 
نيازمند دانشگاه محقق اردبيلى به صورت نقدی واريز شده و 
۲۶۳ بسته معيشتى هم در حال تهيه و بسته بندی است و به 
زودی بين خانواده های نيازمند از جمله خانواده دانشجويان 

دانشگاه توزيع خواهد شد.
حسنى با اشاره به حديثى با مضمون بهشت جای 
سخاوتمندان است، اضافه كرد: كاركنان دانشگاه مشتاقانه 
و خودخواسته در اين كار خير مشاركت كردند تا نشان 
دهند كه جامعه دانشگاهى در كارهای خداپسندانه پيشرو 

و پيشگام هستند.
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
به  با اشاره  اردبيل  معظم رهبری در دانشگاه های استان 
رزمايش  برگزاری  برای  رهبری  معظم  مقام  فرمايشات 
مؤمنانه اظهار كرد: همه ما وظيفه داريم كه گوش به فرمان 

رهبری باشيم و پشت سر رهبر و ولى فقيه حركت كنيم.

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

محقق اردبیلی

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل با حضور 
در دانشگاه محقق اردبيلى، از پروژه های عمرانى اين دانشگاه 

بازديد به عمل آورد.
سيد  آيت اهلل  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
حسن عاملى نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل 
با حضور در دانشگاه محقق اردبيلى، از پروژه های عمرانى 
كتابخانه مركزی، ساختمان جديد دانشکده ادبيات و علوم 
انسانى، خوابگاه دانشجويى برادران، المان يادمان شهدا، فاز 
دوم و سوم دانشکده فنى و مهندسى، آزمايشگاه ميز لرزه، 
خوابگاه متأهلى خيّرساز و استخر دانشجويى اين دانشگاه 

بازديد به عمل آورد.

با حضور استاندار و مسئوالن استانى 
رشد  مركز  در   N95 ماسک  توليد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
استاندار اردبيل در مراسم آغاز به كار 
اين واحد توليدی گفت: اين مركز با ۶۰ 
نفر نيروی انسانى  روزانه حدود ۶ هزار 

ماسک N95 توليد مى كند.
مهندس اكبر بهنامجو بابيان اينکه 
هدف ما حمايت از واحدهای توليدی 
به خصوص در حوزه سالمت و درمان 
اليه   7 ماسک  كرد:  تصريح  است، 
N95 توسط شركت فرآيند پيشرفته 
آينده ايرانيان از شركت های مستقر در 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى توليد مى شود و اين ماسک 
بيشتر در بيمارستان ها مورداستفاده  قرار 
از  مى توانند  عادی  مردم  و  مى گيرد 

ماسک های جراحى استفاده كنند.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى هم گفت: ما از شركت های 

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
دانشگاه  آموزش مجازی دانشجويان 
پيگيری  جديت  با  محقق اردبيلى 

مى شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر ترحم مصری در مورد 
نحوه آموزش مجازی در اين دانشگاه 
گفت: با توجه به اينکه اين دانشگاه 
ساير  موفق  تجارب  از  بهره گيری  با 
آموزش مجازی  زمينه  در  دانشگاه ها 
از قبل بسترسازی حداقلى در زمينه 
در  مجازی  آموزش های  راه اندازی 
اين دانشگاه انجام داده بود ولى به طور 
مداوم به ترويج و تسهيل فرايندهای 
مى گماشت،  همت  الکترونيکى 
برگزاری  بر  عالوه  بطوريکه 
الکترونيکى برخى دروس و دوره ها، 
برگزاری حداقل ۳۰  جلسه دفاع از 
تحصيالت  پايان نامه های  و  رساله 
تکميلى به صورت الکترونيکى، امکان 
دريافت دانشنامه تحصيلى و گواهى 
و  الکترونيکى  به صورت  را  موقت 
بدون حضور دانشجويان در سال ۹۸ 

انجام داده است.
وی افزود: با توجه به شرايط پيش 
آمده ناشى از شيوع بيماری كرونا و 
تعطيلى كالس های حضوری، از ۱۰ 
اسفندماه ۱۳۹۸ برگزاری كالس های 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  مجازی 
پيگيری  با شدت و تالش مضاعفى 
 ۲۱۰ اسفند   ۲۹ تا  بطوريکه  شد، 
كالس درسى از طريق سامانه آموزش 
مجازی دانشگاه تداوم يافت. اين مهم 
در ايام تعطيالت نيز توسط همکاران 
محتوای  تهيه  و  پشتيبانى  دانشگاه 

مستقر در مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى حمايت مى كنيم تا 
بتوانند در زمينه توسعه جامعه گام های 

مؤثری بردارند.
وی اضافه كرد: شركت های مستقر 
در مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
جامعه  سطح  در  بايد  محقق اردبيلى 
نيازهای  اساس  بر  و  كنند  نيازسنجى 

جامعه به مطالعه و توليد بپردازند.

آموزشى و كالس های برخط)آنالين( 
نيز  ايام  اين  در  و  نشد،  فراموش 

آموزش الکترونيکى ادامه يافت.
تأكيدات  به  اشاره  با  مصری 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 
اين وزارتخانه  نامه معاون آموزشى 
مجازی،  كالس های  برگزاری  برای 
قرار  دستور  در  با  داشت:  اظهار 
دروس  تمامى  برگزاری  گرفتن 
نظری به طور الکترونيک،  از تاريخ 
فروردين ماه   ۲۰ الى  فروردين   ۱۶
سالجاری، همه اساتيد و كارشناسان 

طى  دانشکده ها  فنى  و  آموزشى 
نحوه  آموزشى  كارگاه  چندين 
كالس های  مديريت  و  تشکيل 

مجازی را آموزش ديدند.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
داد: از ۱۶ فروردين ماه تاكنون حدود 
با مشاركت ۸۰  ۹۴ درصد كالس ها 
شده  برگزار  دانشجويان  درصدی 
 ۳۲۰۰ برگزاری  آن  نتيجه  كه  است 

دستگاه  مراسم  اين  در  همچنين 
تب سنج مادون قرمز هوشمند كه توسط 
ايرانيان  آينده  پيشرفته  فرايند  شركت 
طراحى و ساخته شده است، رونمايى 

شد.
رئيس  صالحى  برومند  دكتر 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: دستگاه تب سنج 
لحاظ  از  طراحى شده  مادون قرمز 

در  آنالين  به صورت  درسى  كالس 
سامانه مجازی دانشگاه برگزار است.

همه  هم اكنون  اينکه  بابيان  وی 
مدرس  و  علمى  هيات  عضو   ۶۵۰
از  استفاده  امکان  دانشگاه  مدعو 
دارند،  را  مجازی  آموزش  سامانه 
هزار   ۱۰ از  بيش  كرد:  خاطرنشان 
از  نيز  دانشگاه  دانشجويان  از  نفر 
آموزشى الکترونيک استفاده كرده اند. 
در  نيز  به عمل آمده  بررسى های  طبق 
كالس   ۱۰۰ بر  بالغ  پيک،  ساعات 
درسى هم زمان با شركت حدود ۲۲۰۰ 

دانشجو برگزار شده است.
مدت،  اين  در  افزود:  مصری 
ارتقای  جهت  در  متعددی  اقدامات 
كمى و كيفى سامانه آموزش مجازی 
و  اساتيد  آشنايى  نيز  و  دانشگاه 
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 

هزينه تمام شده، قابل رقابت با مدل ها و 
نمونه های مشابه خارجى است.

بخش  مدير  فالح  حجت  مهندس 
فرايند  شركت  بخش  توسعه  و  تحقيق 
پيشرفته  آينده ايرانيان و طراح و سازنده 
دستگاه مذكور گفت: اين تب سنج قابليت 
اندازه گيری دما تا فاصله يک متری و با 
تا  نرم افزاری  تغييرات  و  تلرانس  اندكى 
فاصله ۵ متری  را دارد كه اين ويژگى، 
دستگاه  قابليت  و  مشخصه  مهمترين 
تب سنج طراحى شده نسبت به نمونه های 

خارجى است.
به  اردبيل  استاندار  مى شود  يادآور 
محقق اردبيلى،  دانشگاه  رئيس  همراه 
معاون هماهنگى امور اقتصادی استانداری، 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکى اردبيل، 
مديركل صنعت، معدن و تجارت استان 
استانى  مديران و مسئوالن  از  و جمعى 
رشد  مركز  در  مستقر  شركت های  از 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
و  مسائل  و  امور  جريان  در  و  بازديد 

مشکالت شركت ها قرار گرفت.

كه  است     adobe connect بر 
كارشناسان فنى با مراجعه)مجازی، تلفنى 
يا حضوری( به تک تک اعضای هيات 
دانشکده ها  مدعو  مدرسان  و  علمى 
ايرادات  رفع  و  آموزش  راه اندازی،  به 
احتمالى سامانه آموزش های مجازی آنها 

نيز اقدام كرده اند.
تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
افزود:  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
به  دانشگاه  مجازی  آموزش  سيستم 
منظور پشتيبانى تمامى كالس ها در زمان 
موجود  وضعيت  برابر   ۱۳ به  ترافيک 
ارتقا داده شد و عليرغم آن، همگام با 
سيستم اصلى آموزش مجازی، استفاده 
از روش های جانبى آموزش مجازی و 
توليد محتوای الکترونيکى نيز تأكيد شده 
فايل های  و  اسناد  انواع  تهيه  كه  است 
انجام  حال  در  نيز  صوتى  و  ويدئويى 

است.
و  اسناد  اينکه  به  اشاره  با   مصری 
منظور  به  آموزشى  متعدد  ويدئوهای 
آموزش  شيوه های  توسعه  و  ترويج 
الکترونيک از طريق وب سايت دانشگاه 
دسترس  در  اجتماعى  شبکه های  و 
اساتيد و دانشجويان قرار گرفت، اضافه 
كرد: نرم افزارهای متعدد موردنياز نيز در 
وب سايت اينترنتى دانشگاه برای استفاده 

عموم بارگذاری شده است.
وی گفت: در جلسه شورای آموزشى 
مجوز  دانشگاه،  تکميلى  تحصيالت  و 
دفاع نيمه حضوری تا زمان عادی شدن 
مصوب  الکترونيکى  به صورت  شرايط 
و ابالغ شده است كه درخواست اخذ 
در  نيز  دانشجويان  توسط  دفاع  مجوز 
سيستم الکترونيکى آموزشى به صورت 

مجازی انجام مى شود.

با حضور استاندار اردبیل و مسئوالن استانی؛

تولید ماسک N95 در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد
 رونمایی از دستگاه تب سنج مادون قرمز هوشمند

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی:
آموزش مجازی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با جدیت پیگیری می شود



3نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردیبهشت ماه 1399- سال هجدهم- شماره 125

از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
حضور موفق اين دانشگاه  در رتبه هفتم  
»رتبه بندی تأثير تايمز« در سال ۲۰۲۰ خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى از قرار گرفتن دانشگاه 
محقق اردبيلى در »رتبه بندی تأثير« تايمز 
۲۰۲۰ خبر داد و گفت: رتبه بندی تأثير 
دانشگاه ها برای دومين سال متوالى در دنيا 
از سوی نظام رتبه بندی بين المللى تايمز 

انجام شد.
وی افزود: تايمز در اين رتبه بندی 
دانشگاه ها را بر اساس اهداف توسعه 
 )SDGs( متحد  ملل  سازمان  پايدار 
توسعه  اهداف  است.  كرده  ارزيابى 
مورد   ۱7 متحد  ملل  سازمان  پايدار 
اين  برای  تايمز  مؤسسه  كه  است 
است.  استفاده كرده  آنها  از  رتبه بندی 
از  تايمز  مؤسسه  رتبه بندی  اين  در 
سه حوزه پژوهش، توسعه و نظارت 
استفاده كرده و در سال ۲۰۲۰ حدود 
مورد  را  كشور   ۸۵ از  دانشگاه   7۶۶

ارزيابى قرار داده است.
حبيبى بابيان اينکه بر اساس اعالم 
معيارهای  پژوهش،  حوزه  در  تايمز، 
توسط  شده  ارائه  داده های  از  تحقيق 

محدوده  در   )Elsevier( الزوير 
شده  حاصل   ۲۰۱۸-۲۰۱۴ سال های 
است و مقاالت مرتبط با اهداف توسعه 
در اين بازه زمانى به عنوان معيار پژوهش 
برآورد شده است، افزود: تايمز در معيار 
توسعه از شواهد و مدارک اعالم شده 
دانشگاه ها در حوزه تعداد فارغ التحصيالن 
يا عملکرد دانشگاه ها استفاده كرده است 
و داده های مورداستفاده در نزديک ترين 
سالتحصيلى به ژانويه تا دسامبر ۲۰۱۸ 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی بابيان اينکه ارزيابى هر هدف 
شامل شاخص ها و سنجه های اختصاصى 
بوده كه تايمز از آنها برای ارزيابى عملکرد 
دانشگاه درباره آن هدف استفاده كرده 
است، تصريح كرد: بر اساس اعالم تايمز 
تنها سيستمى است كه  اين رتبه بندی 
دانشگاه های جهان را برای پاسخگويى به 
اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد 

ارزيابى مى كند.

محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
نتايج اعالم  خاطرنشان كرد: بر اساس 
شده در سايت نظام رتبه بندی جهانى 
تايمز، در »رتبه بندی تأثير تايمز ۲۰۲۰« 
دارند  حضور  ايران  از  دانشگاه  هفده 
كه شامل دانشگاه علوم پزشکى ايران، 
و  سيستان  دانشگاه  الزهرا،  دانشگاه 
اميركبير،  صنعتى  دانشگاه  بلوچستان، 
بابل،  نوشيروانى  صنعتى  دانشگاه 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، دانشگاه 
پزشکى  علوم  دانشگاه  محقق اردبيلى، 
دانشگاه  تبريز،  دانشگاه  بهشتى،  شهيد 
علوم پزشکى زنجان، دانشگاه شهيد مدنى 
آذربايجان، دانشگاه  فسا، دانشگاه كاشان، 
توسى،  خواجه نصيرالدين  دانشگاه  
دانشگاه كردستان و دانشگاه  شهيد باهنر 

كرمان مى شوند.
حبيبى با اشاره به توجه ويژه نظام های 
تأثيرگذار  نقش  به  جهانى  رتبه بندی 
دانشگاه ها در جامعه، ابراز اميدواری كرد: 
با توجه به برنامه ريزی هدفمند دانشگاه 
در راستای ارتقای كيفيت فعاليت های 
در  اميدواريم  پژوهشى،  و  آموزشى 
آينده ای نزديک شاهد ارتقای چشمگير 
عرصه  اين  در  محقق اردبيلى  دانشگاه 

علمى جهانى باشيم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی
 ۱۶ عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى از 
ارتقای مرتبه علمى ۱۶ نفر از اعضای هيات علمى اين 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ابوالفضل 
بضاعت پور با اعالم اين خبر افزود: در جلسه هيات 
مميزه دانشگاه، دكتر شهرام جمالى، دكتر امين قلى زاد 
و دكتر ابراهيم عبدی اقدم از دانشکده فنى و مهندسى؛ 
دكتر اردوان قربانى، دكتر فرزاد ميرزايى، دكتر احمد توبه، 
دكتر مهدی حسن پور و دكتر هوشنگ رفيعى دستجردی 
دكتر شکراله  طبيعى؛  منابع  و  كشاورزی  دانشکده  از 
دانشکده  از  اسداللهى  خدابخش  دكتر  و  پورالخاص 
ادبيات و علوم انسانى و دكتر كاظم حق نژاد از دانشکده 
علوم از مرتبه علمى دانشياری به مرتبه علمى استادی ارتقا 

يافتند.
وی ادامه داد: دكتر كريم حاجى زاده و دكتر زهرا 
فتوره چى از دانشکده ادبيات و علوم انسانى؛ دكتر رئوف 
مصطفى زاده از دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى؛ دكتر 
عزيز باباپور از دانشکده فنى و مهندسى و دكتر مهدی 
معمری از دانشکده كشاورزی مشگين شهر از مرتبه 

علمى استادياری به مرتبه علمى دانشياری ارتقا يافتند.

برگزاری نشست کمیته 
فرهنگی و پیشگیری شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

استان اردبیل

اولين نشست كميته فرهنگى و پيشگيری شورای 
سال  در  اردبيل  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى 
۹۹ با حضور نمايندگان دستگاه های اجرايى در دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار گرديد.
در ابتدای جلسه دكتر معرفت سياه كوهيان معاون 
دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى، ضمن خوش آمدگويى 
و تشريح برنامه های پيشگيرانه دانشگاه در حوزه آسيب های 
اجتماعى بر نقش تقويت ديانت و ورزش در جامعه تأكيد 

كرد.
 در ادامه بهنام بهشتى دبير شورای هماهنگى مبارزه با 
مواد مخدر استان اردبيل بر ضرورت همکاری دستگاه های 
دخيل در برگزاری باشکوه جشنواره طرح ياريگران زندگى 
پيشگيری  حوزه  در   ۹۹ سال  فرهنگى  اولويت های  و 

پرداخت.
در انتها، دكتر بهزاد ستاری دبير كميته فرهنگى – 
پيشگيری استان اردبيل، با اشاره بر فعاليت های مؤثر دانشگاه 
به تمركز  از آسيب،  محقق اردبيلى در حوزه پيشگيری 
فعاليت های مداخله ای در محيط های خانواده، محالت، كار 

و مراكز آموزشى پرداخت.

۱۷دانشگاه ایرانی در »رتبه بندی تأثیر تایمز« در سال ۲۰۲۰ 
حضور موفق دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه هفتم

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
و  طراحى  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 
هوشمند  حرارتى  دوربين  ساخت 
توسط فناوران مركز رشد اين دانشگاه 
در راستای تشخيص بيماران ناشى از 

ويروس كرونا خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
از  صالحى  برومند  دكتر  دانشگاه، 
حرارتى  دوربين  ساخت  و  طراحى 
تشخيص  راستای  در  هوشمند 
بيماران ناشى از ويروس كرونا خبر 
توسط  محصول  اين  گفت:  و  داد 
شركت فرايند پيشرفته آينده ايرانيان 
مركز  در  مستقر  فناور  واحدهای  از 
رشد واحدهای فناوری اين دانشگاه 

طراحى و ساخته شده است.
مشابه  اپيدمى های  در  افزود:  وی 
ويروس كرونا، ازآنجايى كه كنترل عبور 
و مرور افراد بيمار و اعالم هشدار فوری 
اين  از  لذا  اهميت بسيار زيادی دارد، 
فناوری مى توان برای تشخيص فوری 
تب افراد استفاده كرد و به غربالگری 

بيماران از افراد سالم پرداخت.
باالی  دقت  داد:  ادامه  صالحى 
در  عمل  سرعت  و  اندازه گيری 
تشخيص دمای بدن افراد به صورت آنى 
 از ويژگى ها و مزيت های اين دستگاه 

است.

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى بابيان اينکه اين 
محصول  ازنظر كيفيت با محصوالت 
است،  رقابت  قابل  مشابه  خارجى 
تصريح كرد: از آنجايى كه بخش های 
تمامى  همراه  به  دستگاه  اين  اصلى 
نرم افزارهای آن در اين شركت توليد 

مى شود، لذا هزينه تمام شده آن نسبت 
بسيار  دستگاه  خارجى  نمونه های  به 
كمتر بوده و از اين جهت، توليد آن در 
داخل موجب صرفه جويى باالی ارزی 

در كشور خواهد شد.
مهندس حجت فالح مدير بخش 
تحقيق و توسعه شركت فرآيند پيشرفته 
آينده ايرانيان و طراح و سازنده دستگاه 

مذكور نيز گفت: اين دوربين حرارتى 
تصويربرداری  طريق  از  هوشمند 
مى آورد  فراهم  را  امکان  اين  حرارتى 
كه گرمای ساطع شده از اجسام مختلف 
قابل مشاهده گردد و با ثبت دمای اشيا 
رنگى  با  را  دمايى  هر  كادر خود،  در 
مخصوص به نمايش بگذارد، به نحوی 

كه دمای خارج شده از هر جسم، با 
و  گردد  مقايسه  قابل  اطرافش  اشيای 
دماهای پايين تر با رنگ های آبى، بنفش 
رنگ های  با  باالتر  دماهای  و  سبز  يا 

قرمز، نارنجى يا زرد به نمايش در آيند.
وی افزود: تصويربرداری حرارتى 
دارد،  كاربرد  مختلفى  بخش های  در 
تأمين كننده  به نحوی كه شركت های 

يافتن  برای  فناوری  اين  از  انرژی، 
شکاف های  از  حرارت  نشت  محل 
درب و پنجره، بالگردهای پليس برای 
تعقيب افراد مظنون در شب، متصديان 
پايش  برای  هواشناسى  ايستگاه های 
طوفان ها و تندبادها و پزشکان از اين 
و  اختالالت  تشخيص  برای  فناوری 

بيماری ها استفاده مى كنند.
دستگاه  اين  با  داد:  ادامه  فالح 
و  تردد  حين  را  افراد  دمای  مى توان 
اندازه گيری  آنها  توقف  به  نياز  بدون 
كرد و كافى است كه در مسير عبوری 
افراد در راهرويى با عرض مناسب برای 
جلوگيری از تمركز افراد تعبيه شود، 
توقف،  به  نياز  بدون  اين صورت  در 
دمای بدن شخص با عبور از جلوی 
اين دوربين حرارتى، اندازه گيری شده 
و در صورت باال بودن دمای بدن فرد، 
هشدار  خودكار  به صورت  دستگاه 

مى دهد.
توسعه  و  تحقيق  بخش  مدير 
ايرانيان  آينده  پيشرفته  فرآيند  شركت 
كشورهای  از  تعدادی  كرد:  تصريح 
فناوری  اين  صاحب  جهان  صنعتى 
هستند و با ساخت اين دوربين توسط 
نيز برخى شركت های  اين شركت و 
ديگر، اين فناوری در كشورمان بومى 

شده است.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

طراحی و ساخت دوربین حرارتی هوشمند توسط فناوران مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

افزایش پهنای باند  اینترنت 
دانشگاه به ۲۸۰ مگابیت بر ثانیه

دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدير 
محقق اردبيلى از افزايش پهنای باند اينترنت اين دانشگاه از 

۲۰۰ مگابيت بر ثانيه به ۲۸۰ مگابيت بر ثانيه خبر داد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر شهرام جمالى 
افزود: در راستای سياست های راهبردی دانشگاه مبنى بر 
توسعه آموزش های مجازی، دسترسى به محتوای علمى 
و تسهيل ارتباطات علمى اساتيد، كاركنان و دانشجويان 
دانشگاه، پهنای باند اينترنت افزايشى به ميزان ۸۰ مگابيت 

بر ثانيه داشت.
وی ادامه داد: نظر به اينکه دانشگاه محقق اردبيلى از ۱۶ 
فروردين امسال تمامى كالس های نظری خود را  به صورت 
مجازی برگزار مى كند، در راستای توسعه زيرساخت های 
الزم برای آموزش مجازی و ارائه كيفيت آموزش بهتر، 
در  دانشگاه  باند  پهنای  سريع  افزايش  برای  برنامه ريزی 
اولويت برنامه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار 

گرفت.
جمالى تصريح كرد: با رايزنى های انجام شده توسط 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه با شركت های 
تأمين كننده خدمات اينترنتى و با فراهم آوردن زيرساخت های 
الزم توسط اين مركز، اين ارتقای سرعت بدون هيچ گونه بار 

مالى برای دانشگاه صورت پذيرفت.
جمالى اضافه كرد: در بهمن ماه سال ۹۸ پهنای باند 
اينترنت دانشگاه از ۱۰۰ مگابيت برثانيه به ۲۰۰ مگابيت بر 
ثانيه افزايش يافته بود كه با احتساب افزايش فعلى، پهنای 
باند اينترنت دانشگاه در كمتر از ۴ ماه ۱۸۰ درصد افزايش 

يافته است.
دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدير 
محقق اردبيلى با اشاره به تالش های مسئوالن دانشگاه مبنى 
علمى  ارتباطات  جهت  الزم  زيرساخت های  توسعه  بر 
دانشگاه در داخل كشور و در سطح بين المللى، خاطر نشان 
كرد: افزايش مجدد پهنای باند اينترنت دانشگاه بر اساس 
نيازسنجى های اساسى موجود همچنان در دستور كار حوزه 
فناوری دانشگاه قرار خواهد داشت و به محض فراهم شدن 

آن اطالع رسانى صورت خواهد گرفت.

طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان 
صورت گرفت:

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اردبیل

طى حکمى از سوی وزير ورزش و جوانان، دكتر سجاد 
انوشيروانى عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان 

مديركل ورزش و جوانان اردبيل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى از سوی 
وزير ورزش و جوانان، دكتر سجاد انوشيروانى عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان مديركل ورزش و 

جوانان اردبيل منصوب شد.
انوشيروانى نايب قهرمانى وزنه برداری المپيک لندن و 
سرمربيگری تيم ملى وزنه برداری ايران را در كارنامه حرفه ای 

خود دارد.

از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
تالش دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى 

برای تحقق جهش توليد خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در جلسه مشترک 
شورای هماهنگى فعاليت های فرهنگى 
و  استان  دانشگاه های  اجتماعى  و 
اجرای  در  هم افزايى  و  هماهنگى 
بيماری  برنامه های فرهنگى در دوران 
كرونا و پساكرونا با اشاره به نامگذاری 
سالجاری از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان سال جهش توليد، گفت: در 
راستای تحقق جهش توليد، فعاليت های 
ارزشمندی در دانشگاه ها در حال انجام 

است.
دانشگاهى  ستاد  كرد:  اضافه  وی 
جهش توليد تشکيل شده تا بتوانيم با 
انجام كارهای علمى و پژوهشى و ارائه 
مشاوره به دستگاه های اجرايى و بخش 
صنعت و توليد، بخشى از پازل توسعه 

استان باشيم.
دانشگاه  اينکه  بابيان  حبيبى 
با  مقابله  راستای  در  محقق اردبيلى 
دانشگاه علوم  كنار  ويروس كرونا در 
فناوری،  و  علم  پارک  و  پزشکى 
فعاليت های گسترده ای انجام داده است، 
تصريح كرد: به دليل وجود هم افزايى 
دانشگاهيان،  در  بسيجى  روحيه  و 

واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
از  محقق اردبيلى  دانشگاه  فناوری 
تنفس  دستگاه  ساخت  و  طراحى 
فناوران  توسط    BIPAP مصنوعى 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 

محقق اردبيلى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 

از  صالحى  برومند  دكتر 
دستگاه  ساخت  و  طراحى 
 BIPAPمصنوعى تنفس 
رشد  مركز  فناوران  توسط 
راستای  در  دانشگاه  اين 
از  ناشى  بيماران  درمان 

ويروس كرونا خبر داد.
تأكيد  ضمن  وی 
ايده های  از  حمايت  بر 
كمک  برای  سالمت محور 
به درمان بيماران كرونايى در 
مركز رشد واحدهای فناوری 
محقق اردبيلى،  دانشگاه 
دستگاه  اين  طراحى  گفت: 

در  سالمت  حوزه  نيازهای  جزو  كه 
بين  تيم  توسط  مى باشد،  برهه  اين 
رشته های جوان از فناوران مركز رشد 
تخصصى  زمينه های  با  دانشگاه  اين 
هوش  و  فيزيولوژی  مکانيک، 

مصنوعى انجام گرفته است.
صالحى بابيان اينکه ورود به توليد 
دستگاه های تنفسى مى تواند منجر به 

مشکالتى كه در اين خصوص در ساير 
كشورها به چالش تبديل شد، در كشور 

عزيزمان ايران مديريت شد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره 
به اطالعيه ممنوعيت حضور دانشجويان 
در دانشگاه ها توسط ستاد ملى مبارزه با 
بيماری كرونا، گفت: در همين راستا، 
آموزش مجازی در دانشگاه ها در دستور 
كار قرار گرفت و در حال حاضر نيز در 

حال انجام است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
به ضرورت تبيين وظيفه دانشگاهيان 
نسبت به شعار سال تأكيد كرد و گفت: 

شود،  سالمت  اقتصاد  زنجيره  ايجاد 
افزود: حمايت مركز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبيلى جهت 
نمونه سازی انجام گرفته است و اين 
اين  كامل  تجاری سازی  تا  دانشگاه 
دستگاه، از واحد فناور مذكور حمايت 

خواهد نمود.

واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
فناوری دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
قيمت تمام شده  دستگاه طراحى شده 
بسيار پايين )در حدود ۳ تا ۵ ميليون 
در  لحاظ،  اين  از  و  مى باشد  تومان( 
قياس با دستگاه های تنفسى وارداتى 
قابل  دارند،  برابری  چند  قيمتى  كه 

مقايسه نيست.

عملى  الگوی  و  پيشانى  دانشگاهيان 
جامعه هستند و انتظار مى رود در راستای 

تحقق شعار سال پيشگام باشند.
قرارگاه  تشکيل  به  اشاره  با  وی 
نهاد  در  سالمت  فرهنگى  و  جهادی 
رهبری دانشگاه ها، افزود: همه دانشگاه ها 
در اين امر مهم سهيم هستند و بايد به 

كمک مدافعان سالمت بشتابيم.
پيش قدمى  به  اشاره  با  حسنى 
كمک های  خصوص  در  دانشگاهيان 
مؤمنانه مطرح شده توسط مقام معظم 
نيز  امر  اين  تحقق  در  رهبری، گفت: 
صندوق های نيکوكاری، بنياد حاميان، 
بسيج دانشجويى، بسيج اساتيد و ساير 
فعال  استان  دانشگاه های  در  واحدها 

و  طرح  جمالى  سيامک  دكتر 
مدير فنى تيم سازنده دستگاه تنفس 
به  اشاره  با   BIPAP مصنوعى 
طراحى شده،  دستگاه  قابليت های 
از  نمونه ای  دستگاه  اين  گفت: 
دو  مصنوعى  تنفس  سيستم های 
است   )BIPAP اختصار  )به  فشاره 

كه ساختاری ساده و غير پيچيده دارد.
وی افزود: اين دستگاه يک طرح 
ابداعى و جديد مى باشد كه از مفهوم 
فشار هيدرواستاتيک آب برای تنظيم 
فشار استفاده مى كند و قابليت ساخت 
مانند  بحرانى  شرايط  در  آن  سريع 
شيوع بيماری های تنفسى نظير كرونا، 
دستگاه  اين  اصلى  ويژگى های  از 

هستند .
دكتر عباس فنى اصل رئيس شورای 
هماهنگى فعاليت های فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاهيان استان اردبيل نيز بابيان اينکه 
امور فرهنگى تعطيل بردار نيست، گفت: 
در دوران فعلى، مساله مهمى كه نبايد مورد 
غفلت واقع شود، توجه ويژه به اهميت 

فعاليت های فرهنگى است.
وی تقويت مسائل فرهنگى و مذهبى 
دانشجويان را از وظايف مهم دانشگاهيان 
از ۹۰  بيش  اكنون  افزود:  و  كرد  عنوان 
به صورت  آموزشى  فعاليت های  درصد 
مجازی اجرا مى شود. در همين راستا در 
زمينه فرهنگى نيز بايد بدين صورت عمل 

كنيم.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى از تشکيل كميته فعاليت های 
فرهنگى مجازی در اين دانشگاه خبر داد 
برنامه هايى  اخير  روزهای  و گفت: طى 
به صورت مجازی در دانشگاه برگزار شده 
و برنامه های متعددی نيز برای بزرگداشت 
مراسم ملى-مذهبى، مسابقات فرهنگى و 

قرآنى و مشاوره تصويب شده است.
روسای  ادامه  در  است  گفتنى 
دانشگاه ها و مسئوالن دفاتر نهاد نمايندگى 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و ساير 
اعضای حاضر در جلسه به ارائه بيانات 

خود پرداختند.

محسوب مى شود.
قابليت های  به  اشاره  با  جمالى 
دستگاه طراحى شده، افزود: اين دستگاه  
قابليت تنظيم هر دو سطح فشار باال و 
پايين، تنظيم زمان دم و بازدم و تأمين 
از آن  استفاده  فشار PEEP را دارد و 
فناوری های  به  نيازی  و  بوده  آسان 

پيچيده  ديگری ندارد.
مدير  دودران  واثقى  حسين 
سازنده  تيم  توسعه  و  تحقيق 
  BIPAPتنفس مصنوعى دستگاه 
توسعه ای  قابليت های  به  نيز 
دستگاه اشاره كرد و گفت: ساختار 
و  توسعه  قابليت  دستگاه،  اين 
لحاظ نمودن سيستم های پيچيده تر 
مانند مانيتور كردن فشار سيستم و 

هماهنگى با تنفس بيمار را دارد.
وی افزود: ماهيت اين دستگاه 
غيرتهاجمى  درمان  به صورت 
بوده و مى تواند در موارد خفيف 
دستگاه  جايگزين  بيماری، 

ونتيالتور بيمارستانى گردد.
دستگاه  از  كرد:  تصريح  واثقى 
طراحى شده عالوه بر استفاده درمانى و 
بيمارستانى، با توسعه و تغييرات خاص 
قبيل  از  خانگى  مصارف   در  مى توان 
يا  و  خواب  در  تنفسى  اختالل  درمان 
بيماری های تنفسى مزمن نيز از آن بهره 

جست.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

تالش دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی برای تحقق جهش تولید

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

طراحی و ساخت دستگاه تنفس مصنوعی BIPAP توسط فناوران
 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
مقدس  نظام  زنده  شهيدان  جانبازان 

جمهوری اسالمى ايران هستند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
با  نشست  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
همکاران جانباز دانشگاه محقق اردبيلى 
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا 
آزادگان و  از رشادت های  و قدردانى 
جانبازان  و  آزادگان  گفت:  جانبازان، 
بهترين دوران زندگى خود را در عرصه 

پيکار با دشمن سپری كردند.
وی ضمن قدردانى از گروه شاهد و 
ايثارگر دانشگاه به منظور ارزش گذاری 
به مقام ايثارگران، جانبازان، آزادگان و 
خانواده های معظم شهدا، افزود: ما به 
نظام  زنده  شهيدان  به عنوان  جانبازان، 
مقدس جمهوری اسالمى ايران افتخار 

مى كنيم.
به عنوان  جانبازان  از  حبيبى 
اسوه های صبر و استقامت ياد كرد و 
ايثار و  گفت: جانبازان همواره درس 

ازخودگذشتگى به جامعه مى دهند.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى بابيان 
اينکه ما به عنوان مسئوالن دانشگاه بايد 
در ارائه خدمات مطلوب به اين قشر از 

همکاران عزيزمان كوشا باشيم، تأكيد 
كرد: جوانان نيز امروز بايد با الگوگيری 
در  را  ايثارگری  فرهنگ  جانبازان  از 
خود نهادينه كرده و از ارزش های نظام 

و انقالب دفاع كنند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمين 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 

مقام  به  بايد  هميشه  اينکه  بابيان  نيز 
جانبازان عزيز ارج بنهيم، گفت: مقام 
جانبازی كمتر از مقام شهادت نيست و 

بسيار رفيع است.
جانبازان  اينکه  بابيان  وی 
دادند،  انجام  خدا  با  بزرگى  معامله 
جزو  نيز  ما  كرد:  اميدواری  اظهار 
معامله  خدا  با  كه  باشيم  افرادی 

كرده اند.
گفتنى است در ادامه طاهر يحيوی 
رئيس گروه شاهد و ايثارگر دانشگاه و 
تعدادی از جانبازان حاضر در نشست 
به ارائه بيانات خود پرداختند. همچنين 
و  شاغل  كاركنان  از  نشست  اين  در 
به  تجليل  دانشگاه  جانباز  بازنشسته 

عمل آمد.

نشست هم اندیشی معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه 

محقق اردبیلی با اعضای 
هیأت علمی دانشکده ها

فناوری  و  پژوهش  معاون  هم انديشى  نشست 
علمى  هيأت  اعضای  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دانشکده ها در خصوص دو موضوع مقابله با ويروس 

كرونا و جهش توليد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ابوالفضل 
بضاعت پور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با تأكيد 
بر لزوم ورود دانشگاهيان به حل مشکالت و مسائل 
جامعه در اين مقطع، آمادگى اين معاونت را برای 
پذيرش و حمايت از ايده ها و پژوهش های مرتبط با 

دو موضوع مقابله با كرونا و جهش توليد اعالم كرد.
وی اقدامات اوليه در اين معاونت و دانشکده های 
مرتبط را برای تأسيس هسته پژوهشى علوم و فناوری 
مقابله با ويروس كرونا و هسته پژوهشى كلينيک 
صنعت در راستای تقويت پژوهش های مرتبط با كرونا 
و جهش توليد يادآور شد و از اعضای هيأت علمى 
اين هسته های پژوهشى  برای عضويت در  مرتبط 

دعوت كرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
مصوبات كارگروه علمى و فناوری مبارزه با ويروس 
و  تسهيالت  خصوص  در  را  دانشگاه  در  كرونا 
مشوق های موجود برای تمام فعاليت های پژوهشى 
اعضای هيات علمى مرتبط با راه های مقابله با بيماری 

ناشى از ويروس covid-۱۹ تشريح نمود.
دكتر برومند صالحى رئيس مركز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبيلى نيز آمادگى و تسهيالت 
اين مركز را برای حمايت از ايده های فناورانه منجر به 
محصوالت فناورانه كنترل بيماری كرونا تشريح نمود 
و از اعضای هيات علمى برای ارائه ايده و پيشنهاد های 
فناوری  استقرار واحدهای  در  فناورانه و همکاری 

تخصصى دعوت كرد.
در پايان، رئيس و معاونان و اعضای هيأت علمى 
دانشکده ها، نظرات خود را پيرامون همکاری علمى، 
پژوهشى و فناورانه مرتبط با بيماری كرونا و جهش 

توليد و ساير موضوعات پژوهشى بيان كرد.

بازدید منتخب مردم شریف 
شهرستان های اصالندوز، 
بیله سوار و پارس آباد از 

پروژه های عمرانی دانشگاه 
محقق اردبیلی

مهندس عباس جهانگيرزاده منتخب مردم شريف 
شهرستان های اصالندوز، بيله سوار و پارس آباد از 
پروژه های عمرانى دانشگاه محقق اردبيلى بازديد به 

عمل آورد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، مهندس عباس 
شهرستان های  شريف  مردم  منتخب  جهانگيرزاده 
اصالندوز، بيله سوار و پارس آباد با حضور در دانشگاه 
محقق اردبيلى از پروژه های عمرانى اين دانشگاه بازديد 
به عمل آورد و در جريان روند اجرايى آنها قرار گرفت.

جانبازان شهیدان زنده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد:

رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
و  طراحى  از  محقق اردبيلى  دانشگاه 
ساخت سامانه هوشمند پردازش تصاوير 
انعطاف پذير  پلتفرم  مبنای  بر  پزشکى 
)COVIEW(  توسط فناوران مركز 
رشد اين دانشگاه در راستای تشخيص 

بيماران ناشى از ويروس كرونا خبر داد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر برومند صالحى با اعالم اين خبر 
افزود: اين محصول توسط واحد فناور 
سداس )SADAS( از واحدهای فناور 
مستقر در مركز رشد واحدهای فناوری 
اين دانشگاه طراحى و ساخته شده است.

وی ادامه داد: اين سامانه قادر است 
انواع مختلفى از پردازش ها جهت بهبود 
مربوط  دوبعدی  تشخيص  و  تصاوير 
به عارضه ها و نقاط غيرنرمال ناشى از 
بيماری های عفونى مانند كرونا بر بافته ای 
ريه ها را اعمال كند كه اين قابليت، به 
نوبه خود مى تواند در تحليل و بررسى 
بافت های  روی  بر  مختلف  عوارض 
آسيب ديده توسط اپراتورهای پزشک 

بسيار سودمند باشد.
صالحى تصريح كرد: با اينکه سامانه 
اختصاصى  به صورت   COVIEW
برای پردازش بافت های ريه و بررسى 
كرونا  بيماری  از  ناشى  آسيب های 
نتايج  و  تصاوير  روی  بر  پردازش  و 
سى تى اسکن مبتاليان به اين بيماری با 
تکيه بر داده های معتبرِ اسکِن ريه های 
و  طراحى  كوويد-۱۹  به  مبتال  افراد 
ساخته شده است اما پلتفرم طراحى شده 

انعطاف پذيری  قابليت  اين سامانه،  در 
و  پردازش  در  بکارگيری  برای  بااليى 
آناليز داده های تصويرِی مربوط به ساير 
بخش های بدن از جمله توموگرافى مغز 

و ماموگرافى را نيز دارد.
فناور  واحد  مسئول  عباسى  ميثم 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  سداس 
دانشگاه محقق اردبيلى و طراح سيستم 

هوشمند  سامانه  گفت:  هم  مذكور 
)COVIEW( يک  پردازش تصاوير 
آنااليزر پيشرفته سيگنال های دوبعدی 
پلتفرم  بر  مبتنى  تصويری  ديتاهای  و 
انعطاف پذير و الگوريتم های فرا ابتکاری 
تا  طراحى شده  هدف  اين  با  و  است 
عالوه بر بهبود كيفيت تصوير، با رابط 
كاربری ساده، طيف وسيعى از عملگرها 

را در اختيار كاربر قرار دهد.
اين  طراحى  در  اينکه  بابيان  وی 
داده های  پردازش  تجربه  از  سيستم، 
برخى  طراحى  برای  هوايى  تصويری 
اضافه  استفاده شده است،  الگوريتم ها 
كرد: با توجه به اين كه پردازش تصاوير 
روش های  و  متدها  نيازمند  پزشکى 
اين  طراحى  در  لذا  است  خاصى 
جمله  از  عمده  هدف  سه  سامانه، 
ديتاهای  اصولى   Visualization
تصويری علمى و بخصوص پزشکى 

مدنظر بوده است.
نرم افزار  برتری  افزود:  عباسى 
نمونه های  به  نسبت   COVIEW
مشابه خارجى، رابط كاربری ساده آن 
جهت اعمال بيشترين عمليات بر روی 
تصاوير و دريافت نتيجه در بازه زمانى 
تمامى  دارای  سامانه،  اين  و  بوده  كم 
امکانات نمونه های خارجى نيز مى باشد.

مركز  فناور سداس  واحد  مسئول 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
محقق اردبيلى همچنين گفت: طبقه بندی 
داده های فرمت  تبديل  قابليت  داده ها، 

تصويری  فرمت های  به    DICOM
عمومى و دريافت خروجى چندگانه از 
تصوير، از ديگر ويژگى های اين سامانه 

مى باشد.
تلفيق  كرد:  اضافه  همچنين  وی 
ارائه  برای  ميان  بخشى  تجربيات 
راه حل های نوين در شرايط خاص مانند 
همه گيری بيماری كرونا از جمله اهداف 

آينده اين واحد فناور مى باشد.

)COVIEW( طراحی و ساخت سامانه هوشمند پردازش تصاویر پزشکی
 توسط فناوران مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی
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دانشجوی دانشگاه 
محقق اردبیلی جزو سه عکاس 
برتر در بخش ویژه چهارمین 
دو ساالنه ملی عکس سرمایه 

اجتماعی شد

دانشگاه  دكتری  دانشجوی  حمزه ای  مصطفى 
ويژه  بخش  در  برتر  عکاس  سه  جزو  محقق اردبيلى 

چهارمين دو ساالنه ملى عکس سرمايه اجتماعى شد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دبيرخانه چهارمين 
دو ساالنه ملى عکس سرمايه اجتماعى اعالم كرد كه با 
اسفندماه ۱۳۹۸ و عدم  آمده در  به شرايط پيش  توجه 
برگزاری اختتاميه در آن زمان و شرايط كنونى بيماری 
كوويد ۱۹ كه به دبيرخانه امکان برگزاری اختتاميه حداقل 
تا چند ماه آينده نخواهد داد، تصميم دبيرخانه دوساالنه بر 
اين شد تا برندگان دوساالنه را اعالم و جوايز آنها اهدا 
گردد، چرا كه اين مهم را وظيفه و تعهدی بر دوش دبيرخانه 
دوساالنه دانسته و در شرايط موجود كنونى اجرای آن را 

خرسند مى پندارد.
الوند رضازاده دبير هيات داوران اعالم كرد: هيات 
ارزيابى و تطبيق مصاديق تصويری مفهوم سرمايه اجتماعى 
در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ عکس ها را ارزيابى و تعداد ۶۰۰ 
اثر در بخش اصلى و ۶۲۱ اثر در بخش ويژه را به دست 
داوران رساندند و هيات داوری متشکل از مهدی سروری، 
على شاكر، شباب گلچين، عليرضا عزتى و كريم متقى با 
صرف ۱۲ ساعت نفس گير در ۲۴ اسفندماه با وجود برف 
سنگين شهر رشت و قطع برق منطقه كليه آثار مورد بررسى 
و تحليل كارشناسانه قرار دادند و در پايان ۲۹ اثر در بخش 

اصلى و ۳۳ اثر در بخش ويژه به نمايشگاه راه يافتند.
حمزه ای  مصطفى  داوران،  هيات  آرای  اساس  بر 
دانشجوی دكتری دانشگاه محقق اردبيلى جزو سه عکاس 
برتر در بخش ويژه چهارمين دو ساالنه ملى عکس سرمايه 
اجتماعى انتخاب شد و لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 

۲۰ ميليون ريال جايزه نقدی را از آن خود كرد.
يادآور مى شود در بخش اصلى ۲۹ قطعه عکس و در 
بخش ويژه ۳۳ قطعه عکس برای نمايش و انتشار در كتاب 

اين دوره  از دوساالنه انتخاب شده اند.

برگزاری مراسم احیای 
شب قدر در مسجد دانشگاه 

محقق اردبیلی

مراسم احيای شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان 
دانشگاه  مسجد  در  بهداشتى  پروتکل های  رعايت  با 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، مراسم احيای 
سخنرانى  با  رمضان  مبارک  ماه  سوم  و  بيست  شب 
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى مسئول دفتر نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و 
حضور جمعى از دانشگاهيان و با رعايت پروتکل های 

بهداشتى در مسجد دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

منتخب مردم بيله سوار، پارس آباد 
و اصالندوز در مجلس يازدهم گفت: 
دانشکده كشاورزی مغان بايد در بحث 

كشاورزی جايگاه ويژه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
در  جهانگيرزاده  عباس  مهندس 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  جلسه ای 
بابيان اين مطلب افزود: هر منطقه ای 
پتانسيل  و  دارد  را  پتانسيل های خود 
منطقه مغان در حوزه كشاورزی است 
اما بايد نگاه علمى به بخش كشاورزی 

مغان تقويت شود.
وی با اشاره به اينکه ساالنه بيش از 
۳ ميليون تن محصوالت كشاورزی در 
مغان توليد مى شود، تصريح كرد: هزار 
و ۶۰۰ هکتار گلخانه هم در اين منطقه 

در حال احداث است.
جهانگيرزاده بابيان اينکه دانشگاه ها 
چشم اميد مردم هستند، تصريح كرد: 
بايد جامعه دانشگاهى به اينکه چشم 

اميد مردم هستند، افتخار كنند.
منتخب مردم بيله سوار، پارس آباد 
و اصالندوز در مجلس يازدهم ادامه 

اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
داوری  از  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
كار   و  كسب  های  طرح   نهايى 

UMAup اين دانشگاه خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
با  اصل  فنى  عباس  دكتر  دانشگاه، 
دانش  برنامه  گفت:  خبر،  اين  اعالم 
معاونت  ذيل   UMAup  بنيان 
در  و  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
مراسم  با  علمى  انجمن  های  بخش 
برنامه در مهرماه  پوستر  از  رونمايى 
رئيسه  هيات  حضور  با   ۱۳۹۸
دانشگاه، رئيس پارک علم و فناوری 
و رئيس مركز رشد دانشگاه آغاز به 

كار كرد.
بيش  برنامه  اين  در  افزود:  وی 
دانشگاه  دانشجويان  از  نفر   ۶۰۰ از 
محقق اردبيلى ثبت  نام  نموده و پس 

داد: هر كمکى كه از دست ما بر بيايد 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه  خدمت  در 
دانشکده كشاورزی مغان هستيم و با 
انتقال مشکالت، قطعاً پيگير موضوع 
دانشکده  به  داريم  انتظار  و  مى شويم 
داشته  ويژه ای  توجه  مغان  كشاورزی 

باشيد.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: اين دانشگاه در 
 ۳۰ حدود  پذيرش  با   ۱۳۵7 مهرماه 

و  ايده  پردازی  كارگاه  برگزاری  از 
خالقيت، بيش از ۲۰۰ ايده كسب و 

نفر دانشجو كار خود را شروع كرده 
است.

وی افزود: طبق گزارش ها دانشگاه 
محقق اردبيلى در ISC -۲۰۱۹ جزو 
۲۳ دانشگاه جامع برتر كشور انتخاب 
سال  هم  وبومتری  در  و  است  شده 

گذشته ۶ رتبه ارتقا داشته ايم.
حبيبى با اشاره به اينکه سال گذشته 
دانشگاه محقق اردبيلى برای اولين بار در 
گرين متريک وارد شده و رتبه ۹ كشور 

كار توسط دانشجويان ارائه شد.
ادامه  در  كرد:  اضافه  اصل  فنى 

و ۴۲7 جهان را كسب كرده است.
وی با اشاره به افزايش ۱۰۰ درصدی 
رشد  مركز  در  فناوری  واحدهای 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
عليرغم  كرد:  تصريح  اخير  سال  در 
تحريم های ظالمانه و وضعيت اقتصادی 
 ۳۴ حدود  هم اكنون  كشور  نامناسب 
هزار مترمربع پروژه عمرانى در دانشگاه 
عمليات  اجرای  حال  در  محقق اردبيلى 

عمرانى است.
دانشکده  رئيس  عبادی  اصغر  دكتر 
محقق اردبيلى  دانشگاه  مغان  كشاورزی 
گفت: اين دانشکده از سال 77 فعاليت 
خود را شروع كرده است و هم اكنون 7 
رشته در مقطع كارشناسى و يک رشته در 
مقطع كارشناسى ارشد در اين دانشکده 

وجود دارد.
وی افزود: احداث استخر تحقيقاتى، 
تجهيز  تحقيقاتى،  مرغداری  احداث 
سرای  اساسى  تعميرات  آزمايشگاه ها، 
اساتيد و خوابگاه ها و غيره از اقدامات 
در  گذشته  سال  دو  طى  شده  انجام 

دانشکده مغان بوده است.

برگزاری  شامل  مرحله   ۱۲ طى  در  و 
و  كسب  فضای  معرفى  های  كارگاه  
اعتبارسنجى،  ناب،  بوم  طراحى  كار، 
فکری،  مالکيت  حقوقى،  چالش  های 
غيره  و  كار  و  كسب  مدل  ارائه  نحوه 
تعداد ايده  ها پس از بررسى، مشاوره، 
مراحل  در  امتيازدهى  و  منتورينگ 

مختلف، در قالب ۳۲ ايده نهايى شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى خاطرنشان كرد: داوری 
مرحله نهايى )Pitch Day( با حضور 
شش داور از بخش  های مختلف شامل 
معاونت فرهنگى و اجتماعى دانشگاه، 
رشد  مركز   ،UMAup فکر   اتاق 
دانشگاه و پارک علم و فناوری استان 
اردبيل از تاريخ ۲۹ ارديبهشت شروع و 
تا ۳۱ ارديبهشت ماه جهت معرفى ۱۰ 

تيم برتر ادامه خواهد داشت.

منتخب مردم بیله سوار، پارس آباد و اصالندوز در دانشگاه مطرح کرد:

دانشکده کشاورزی مغان باید در بحث کشاورزی جایگاه ویژه داشته باشد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
داوری نهایی طرح  های کسب و کار UMAup دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى از توسعه برنامه های فرهنگى 

دانشگاه در فضای مجازی خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر عباس فنى اصل تصريح كرد: با توجه 
به نياز مبرم به ارتقای برنامه های فرهنگى 
در فضای مجازی،  اثربخش  اجتماعى  و 
اين برنامه ها در حوزه فرهنگى و اجتماعى 

توسعه يافته است.
وی با اشاره به اجرای بيش از ۲۰ برنامه 
متنوع فرهنگى در فضای مجازی در ايام ماه 
مبارک رمضان اضافه كرد: با هدف اجرای 
مستمر برنامه های فرهنگى و اجتماعى در 
فضای مجازی و در راستای اجرای مفاد 
برنامه های  اجرای  اسالمى،  دانشگاه  سند 

تأثير گذار با رويکردهای متنوع در فضای 
مجازی توسعه خواهد يافت.

دبير شورای فرهنگى دانشگاه در ادامه 
با اشاره به تدوين آيين نامه داخلى كارگروه 

فعاليت های  افزود:  دانشگاه  مجازی  فضای 
فعاليت های  بخش  پنج  در  كارگروه  اين 
فرهنگى مجازی دينى و قرآنى، فعاليت های 
فرهنگى مجازی علمى تخصصى، فعاليت های 
فرهنگى مجازی هنری و ادبى، فعاليت های 
فعاليت های  و  اجتماعى  مجازی  فرهنگى 
فرهنگى مجازی ارتباطات فرهنگى و در قالب 
محورهای قرآن و عترت )ع( و ترويج فرهنگ 
و ارزش های اسالمى، آموزش، ابتکار، خالقيت 
و اشتغال، تبليغات فرهنگى و اجتماعى، ارتقای 
مسئوليت پذيری  مشاركت،  هنر،  و  مهارت 
اجتماعى، نشاط اجتماعى، اخالق حرفه ای 
از  پيشگيری  و  روان  سالمت  سازمان،  در 
ملى  مناسبت های  و  اجتماعى  آسيب های 

مذهبى در حال اجرا مى باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

توسعه برنامه های فرهنگی دانشگاه در فضای مجازی
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پیام تسلیت

همکار ارجمند جناب آقای امین صفری
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای مرحومه از درگاه 

خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی
 دانشگاه محقق اردبیلی

دكتر عزيز حبيبى عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى، در زمره يک درصد 
برتر دانشمندان و نخبگان علمى جهان قرار 

گرفت.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى با اعالم 
اين خبر گفت: بر اساس اعالم مركز منطقه 
ای اطالع رسانى علوم و فناوری و پايگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، دكتر 
شيمى  گروه  استاد  ينگجه  حبيبى  عزيز 
دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبيلى،  بر 
اساس داده های منتشر شده از پايگاه طاليه 
داران علم تامسون رويترز  )ISI(  در زمره 
يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى 

جهان قرار گرفت.
وی با اعالم اينکه انتخاب يک درصد 
برتر جهان در ۲۲ حوزه  برتر دانشمندان 
موضوعى علوم و علوم اجتماعى صورت 
مى گيرد و داده های مورد استفاده در تحليل 
و انتخاب پژوهشگران يک درصد برتر از 
 )ESI ( سامانه شاخص های اساسى علم

حضور  با  عمومى  روابط  هفته  مراسم 
استان  اجرايى  های  دستگاه  عمومى  روابط 

اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.
در  دانشگاه،  روابط عمومى  به گزارش 
اين مراسم معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
استاندار اردبيل گفت: امسال در ماده ۲۰ ضوابط 
اجرايى قانون بودجه بندی كشور آمده است كه 
دستگاه های اجرايى مکلف هستند ۳ در هزار 
اعتبارات هزينه ای خود را برای اطالع رسانى 

تخصيص دهند.
مهندس بهروز ندايى اضافه كرد: روابط 
درون  های  ماموريت  به  بايد  ها  عمومى 
سازمانى و برون سازمانى خود عمل كنند و 
اگر آنها بتوانند در زمينه اطالع رسانى به جامعه 
موفق عمل كنند، منجر به موفقيت سازمان مى 

شود.
ندايى اظهار كرد: روابط عمومى ها نقش 
پررنگى در آرامش جامعه دارند و اميد دستگاه 
های اجرايى به اطالع رسانى عملکردشان از 

طريق روابط عمومى ها است.
دانشگاه          رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى هم گفت: از روابط عمومى به 

و وب علوم )WOS( استخراج شده است، 
اضافه كرد: شاخص های نسبت تعداد كل 
تعداد  كننده،  استناد  مقاالت  به  استنادات 
متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و 
تخصص گرايى در ۱۰ سال اخير از جمله 

عنوان پل ارتباطى ميان يک سازمان با جامعه 
مخاطبش نام مى برند و از طرف ديگر مى 
گويند روابط عمومى بايد به عنوان وكيل 
العموم  مدعى  و  بيرون  در  سازمان  مدافع 
مخاطبان در داخل سازمان باشد و همين دو 
تعريف، بار سنگين مسئوليت روابط عمومى 

را نشان مى دهد.
وی اظهار كرد: امروزه روابط عمومى به 

مواردی است كه در شناسايى پژوهشگران 
تاثيرگذار، مدنظر قرار گرفته است.

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبيلى ادامه داد: دكتر عزيز حبيبى 
ينگجه از فارغ التحصيالن شيمى دانشگاه 

بخش حساس هر سازمانى تبديل شده است 
چرا كه ابزارها و تکنولوژی اطالع رسانى با 
شتاب بيشتری در حركت است و كاركنان 
روابط عمومى بايد به اين ابزارها و تکنولوژی 
ها مسلط و حتى سوار بر آنها شوند تا بتوانند 

آنها را در خدمت سازمان خود بگيرند.
و  استاندار  مشاور  غاربى  غالمحسين 
مسئول روابط عمومى استانداری اردبيل گفت: 

صنعتى شريف و از پژوهشگران توانمند 
دانشگاه است كه دارای بيش از ۱۹۰ مقاله 
معتبر علمى و پژوهشى )JCR( ، چندين 
كتاب تاليفى و ثبت اختراع تاييد شده است 
و  بهره وری  عالى  بسيار  دارای ضريب  و 
تأثيرگذاری علمى )h-index( برابر ۴۲ در 

WOS مى باشد.
بضاعت پور گفت: ۴۰ درصد از ۳۹ 
و ۵۰  دانشگاه  شده  چاپ  پراستناد  مقاله 
درصد از ۴ مقاله داغ چاپ شده دانشگاه 
بر اساس نتايج درج شده در  WOS در 
ماه مى ۲۰۲۰ ، از انتشارات اين پژوهشگر 

مى باشد.
كسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 
و استان طى چندين سال، انتخاب به عنوان 
شيميدان برجسته كشور در سال ۹۶ توسط 
انجمن شيمى ايران، تقدير توسط رييس 
به جهت چاپ  ايران  نانوفناوری  انجمن 
مقاالت داغ و پراستناد و عضويت در هيات 
تحريريه چند مجله علمى و پژوهشى از 
جمله افتخارات علمى دكتر عزيز حبيبى به 

شمار مى رود.

به دنبال ارتقای جايگاه روابط عمومى های 
دستگاه های اجرايى استان اردبيل هستيم.

روابط  به  سنتى  نگاه  كرد:  اضافه  وی 
عمومى بايد جای خود را به نگاه علمى و 

مدرن بدهد.
غاربى ادامه داد: تعامل روابط عمومى ها 
با رسانه های مختلف موجب بهبود اطالع 

رسانى در سازمان ها مى شود.
حميد لطف اللهيان شهردار اردبيل گفت: 
نقش روابط عمومى ها در توسعه ارتباطات بر 

همگان آشکار است.
وی اضافه كرد: تمام اقدامات انجام گرفته 
در دستگاه های اجرايى با اهتمام و تالش 

روابط عمومى ها اطالع رسانى مى شود.
يادآور مى شود در اين مراسم از اعضای 
قبلى شورای روابط عمومى  هيات رئيسه 
های استان و روابط عمومى های فعال در 
بحث كرونا تجليل و انتخابات هيات رئيسه 
شورای هماهنگى روابط عمومى های استان 

اردبيل برگزار شد.

قرار گرفتن دکتر عزیز حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

 برگزاری مراسم هفته روابط عمومی در دانشگاه محقق اردبیلی

در مراسم هفته روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی استان اردبیل؛

روابط عمومی دانشگاه
 محقق اردبیلی تجلیل شد

در مراسم هفته روابط عمومى دستگاه های اجرايى 
استان اردبيل از روابط عمومى دانشگاه محقق اردبيلى تجليل 

شد.
لوح سپاس  در  دانشگاه،  روابط عمومى  به گزارش 
اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون  ندايى  بهروز  اهدايى 
استاندار اردبيل و حميد لطف اللهيان شهردار اردبيل خطاب 

به احد اقبالى آمده است:
نظر به اينکه برای مقابله با شيوع بيماری كوويد ۱۹ 
در استان اردبيل اقدامات موثری در روابط عمومى دانشگاه 
محقق اردبيلى انجام داده ايد از اهتمام و تالش های انسان 
دوستانه جنابعالى در كمک به حفظ سالمت همکاران و 
مراجعان به آن دستگاه كه انشاهلل در پيشگاه پروردگار متعال 
ماجور خواهد بود قدردانى و با ارج نهادن به نيت خير 
آن برادر و تبريک ۲7 ارديبهشت، روز ارتباطات و روابط 
عمومى، اين لوح را به رسم يادبود اعطا مى كنم و اميدوارم با 
توكل به حضرت سبحان در انجام شايسته وظائف سازمانى 
و خدمتگزاری به مردم واليى استان، همواره كوشا و موفق 

باشيد.

تجلیل کمیته ملی موزه های 
ایران)ایکوم( از موزه تاریخ علوم 

اردبیل)دانشگاه محقق اردبیلی(

كميته ملى موزه های ايران)ايکوم( از موزه تاريخ علوم 
اردبيل)دانشگاه محقق اردبيلى( به جهت معرفى موزه و 
آثار آن در فضای مجازی و تحقق شعار»موزه ها زنده اند« 

تجليل كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، كميته ملى موزه 
اردبيل)دانشگاه  علوم  تاريخ  موزه  از  ايران)ايکوم(  های 
محقق اردبيلى( به جهت معرفى موزه و آثار آن در فضای 

مجازی و تحقق شعار»موزه ها زنده اند« تجليل كرد.
در متن لوح تقدير مير سيد احمد محيط طباطبايى 
رئيس كميته ملى موزه های ايران)ايکوم( خطاب به موزه 

تاريخ علوم اردبيل)دانشگاه محقق اردبيلى( آمده است:
لزوم شناخت و ترويج فرهنگ غنى سرزمين ايران 
و نشان دادن ميزان تاثير و تاثر آن در فرهنگ بشری در 
روزهای دشوار درگيری با بيماری همه گير كوويد -۱۹، 
الهام از زيبايى های  با  اهل فرهنگ را بر آن داشت تا 
طبيعى و معنوی پيرامون و بهره گيری از اصول پايداری 
و فناوری های نوين، نسبت به معرفى يادگارهای ارزشمند 
نياكان خويش و ميراث فرهنگى ملموس و ناملموس، به 
فاخرترين صورت ممکن در فضای مجازی همت گمارند 

و چراغ اميد را برای آيندگان روشن نگاه دارند.
روز جهانى موزه سال ۱۳۹۹ فرصتى است تا بار 
ديگر به ياد آوريم آنچه كه امروز به عنوان هويت فرهنگى 
ايران مى شناسيم و به آن افتخار مى كنيم، حاصل سال ها 
تالش بى شائبه عزيزانى است كه با مقاومت و پايداری 
در مقابل سختى های طبيعى و انسانى همانند نسل های 
اين سرزمين  فرهنگى  آثار  معرفى  و  به حفظ  گذشته 

كوشش ورزيده اند.
ايکوم ايران وظيفه خود مى داند مراتب تقدير و سپاس 
جامعه موزه داری ايران را برای تالش و همياری ارزنده آن 
موزه در جهت معرفى موزه و آثارش در فضای مجازی و 

تحقق شعار »موزه ها زنده اند«  تقديم نمايد.


