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مقام معظم رهبری:
دانشگاه است که مدیران و سیاسیون و 
مهندسان آینده کشور را تربیت می کند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 خبر داد:

رشد چشمگیر مقاالت 
مشترک بین المللی 
پژوهشگران دانشگاه 
محقق اردبیلی در دو 

سال اخیر

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی مغان خبر داد:

کاشت ۹۵۰۰ اصله 
نهال صنوبر ریشه دار

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

مجوز پذیرش دانشجوی 
خارجی اخذ شد

 رونمایی از سایت جدید 
انگلیسی زبان

معاون اداری و مالی دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

طراحی نرم افزار 
سیستم یکپارچه 

بهینه سازی مصرف 
انرژی)سیبا( 
در دانشگاه 

محقق اردبیلی

 دکتر عتباتی در دانشگاه محقق 
اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت استفاده
 از نگاه تخصصی 
اساتید دانشگاه 

در پیشبرد اهداف 
دادگستری

همین صفحه

صفحه3

صفحه3

صفحه2

صفحه4

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه محقق اردبیلی:

رشد شرکت های دانش بنیان استان 
اردبیل قابل قبول است

صفحه2

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
اجرای  آماده  دانشگاه  این  گفت: 
ادارات،  با  سازمانی  بین  طرح های 

سازمان ها و شرکت ها است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
انعقاد  مراسم  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
و  دانشگاه  بین  همکاری  تفاهم نامه 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل با 
بیان این مطلب افزود: دانشگاه دارای 
ظرفیت های مختلف علمی و پژوهشی 
است که می توان از این ظرفیت ها برای 

توسعه استان و کشور استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه ۴ طرح بین 
به  محقق اردبیلی  دانشگاه  سازمانی 

عنوان طرح برگزیده کشوری انتخاب 
حال  به  تا  کرد:  تصریح  است،  شده 
با سازمان آب  بین سازمانی  ۲۰ طرح 

منطقه ای اجرا کرده ایم.
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  اینکه  بیان 
پژوهشکده  آب،  مدیریت  پژوهشکده 
مهندسی آب و مرکز تحقیقات مدیریت 
انرژی راه اندازی شده است، اضافه کرد: 
با کمک اساتید و پژوهشگران می توان 
کارهای ارزنده ای در مورد آب و ارتقای 

بهره وری آب استان انجام داد.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  و 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل گفت: طبق احادیث در آخرت 
پر ثواب ترین عمل، عملی است که آدم 

تشنه ای را سیراب کند.
وی ادامه داد: دانشگاه محقق اردبیلی 
داشته  خوبی  رشد  اخیر  سال های  در 
است و باز هم جای رشد دارد بنابراین 
باید از ظرفیت های این دانشگاه بیشتر 

استفاده شود.
شرکت  مدیرعامل  جنگی  عباس 
اردبیل هم گفت:  استان  منطقه ای  آب 
در استان اردبیل ۱۰ سد بزرگ مخزنی 

و ۵۰ سد مخزنی کوچک وجود دارد.
تفاهم نامه  این  طبق  داد:  ادامه  وی 
شرکت آب منطقه ای استان و دانشگاه 
همکاری  محور   ۲۱ در  محقق اردبیلی 

خواهند کرد.
جنگی افزود: نشر علم و دانش و 
همچنین تحقیق و پژوهش از کارهای 
دانشگاه است و ما آماده ایم تا زنجیره 
تحقیقاتی با دانشگاه را درست و اجرا 

کنیم.
مراسم  این  در  می شود  یادآور 
تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه 
و مسئوالن شرکت آب منطقه ای اردبیل 

به ارائه نظرات خود پرداختند.

دانشگاه محقق اردبیلی آماده اجرای طرح های بین سازمانی با ادارات است
دکتر حبیبی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با آب منطقه ای اردبیل: رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

رشد چشمگیر مقاالت مشترک 
بین المللی پژوهشگران دانشگاه 

محقق اردبیلی در دو سال اخیر

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از رشد چشمگیر ۱۶۴ 
درصدی مقاالت مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی با پژوهشگران خارجی در پایگاه استنادی 

WOS در دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
با اعالم این خبر افزود: بر اساس داده های استخراج شده از 
پایگاه استنادی WOS تعداد مقاالت مشترک بین المللی 
پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی در دو سال اخیر از رشد 
۱۶۴ درصدی برخوردار شده است طوری که تعداد مقاالت 
مشترک از ۶۷ مقاله در سال ۲۰۱۷ به ۱۷۷ مقاله در سال 

۲۰۱۹ رشد یافته است.
تعداد  سال ۲۰۲۰  نخست  ماه  در ۵  داد:  ادامه  وی 
مقاالت مشترک بین المللی با آدرس دانشگاه ۱۱۰ مقاله است 
که با توجه به نرخ چاپ مقاالت در سال ۲۰۲۰ افزایش 

چشمگیری در پایان سال ۲۰۲۰ خواهد داشت.
دانستن  مؤثر  ضمن  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
با  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  علمی  همکاری های 
دانشگاه های خارج از کشور و به خصوص با دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی کشورهای توسعه یافته در ارتقای جایگاه 
داد:  ادامه  المللی  بین  و  ملی  رتبه بندی های  در  دانشگاه 
پژوهش های علمی مشترک و در رأس آن تألیفات مشترک 
میان پژوهشگران کشورهای مختلف، به عنوان راه حلی مؤثر 
برای دستیابی به دانش و فناوری علمی پیشرفته ضروری به 
نظر می رسد و می تواند عامل بسیار مهم و مؤثری در ارتقای 
توسعه  علمی کشور، افزایش مرجعیت علمی و افزایش رتبه 

دانشگاه در مجامع بین المللی باشد.
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حجت االسالم و المسلمین حسنی در مراسم 
بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی)ره( 

و قیام 15 خرداد:

امام خمینی)ره( افتخار می کرد
 که خادم ملت است

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل گفت: امام 

خمینی)ره( افتخار می کرد که خادم ملت است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت االسالم 
بزرگداشت  مراسم  در  حسنی  عبداهلل  المسلمین  و 
قیام ۱۵ خرداد در  امام خمینی)ره( و  ارتحال  سالروز 
مسجد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: 
امام خمینی)ره( خود را در پیش خداوند متعال کوچک 

می کرد به همین دلیل خداوند امام را بزرگ کرد.
وی با بیان اینکه امام خمینی)ره( در گام اول با نفس 
مبارزه کرده و بر آن غلبه کرده بود، تصریح کرد: نفس 
بزرگ ترین دشمن درونی انسان است و کسی که بر 
دشمن درونی غلبه کند، می تواند بر دشمنان بیرونی هم 

غلبه کند و امام راحل هم چنین بودند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل اضافه کرد: 
امام خمینی )ره( به معنای واقعی کلمه عالم و حکیم بود 

و با علم و معرفت به توحید رسیده بود.
حسنی با اشاره به اینکه امروز صحنه انقالب اسالمی 
صحنه کربال است، اظهار کرد: امروز کسانی که به رهبر 
معظم انقالب کمک می کنند در حقیقت به سیدالشهدا 

کمک می کنند.
یادآور می شود این برنامه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد و مداحی  از دیگر بخش های این 

برنامه بود.

بازدید هیات رئیسه دانشگاه 
محقق اردبیلی از دانشکده 
کشاورزی مشگین شهر

هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی از دانشکده 
کشاورزی مشگین شهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هیات رئیسه 
دانشگاه محقق اردبیلی با حضور در دانشکده کشاورزی 
مشگین شهر، از بخش های مختلف دانشکده بازدید 

کردند.
همچنین در جریان این سفر، هیات رئیسه دانشگاه 
با امام جمعه مشگین شهر و نماینده مردم شریف 
مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی در خصوص 
مسائل و مشکالت دانشکده و تسریع در جهت حل 

آن ها دیدار کردند.

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
 جمهور گفت: رشد شرکت های دانش 

بنیان استان اردبیل قابل قبول است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  ستاری  سورنا  دکتر  دانشگاه،  
دستاوردهای  نمایشگاه  از  بازدید 
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  فناورانه 
استانداری،  افزود:  مطلب  این  بیان 
دانشگاه محقق اردبیلی و دیگر مراکز 
به  ویژه ای  نگاه  پژوهشی  و  علمی 
بنیان  دانش  اقتصاد  و  رشد  مراکز 

دارند.
اردبیل  استان  اینکه  بیان  با  وی 
در  ذاتی  پتانسیل های  دارای 
داد:  ادامه  است،  فناورانه  حوزه های 
تعداد شرکت های دانش بنیان استان 
هم  این  از  بیشتر  می تواند  اردبیل 

دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
نرم افزار  طراحی  از  محقق اردبیلی 
بهینه سازی مصرف  یکپارچه  سیستم 
انرژی)سیبا( در دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نرم افزار  گفت:  قربانی  اردوان  دکتر 
بهینه سازی مصرف  یکپارچه  سیستم 
انرژی)سیبا( در راستای اجرایی شدن 
محیط  حفاظت  سازمان  تفاهم نامه 
زیست کشور و دانشگاه محقق اردبیلی 
ماه سال ۱۳۹۸  مرداد  در  منعقد شده 
و  علمی  همکاری های  در خصوص 
و  سبز  مدیریت  در حوزه  تخصصی 
نیز ابالغ دستور العمل و آئین  نامه نظام 
دستگاه های  کلیه  برای  سبز  مدیریت 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از برگزاری اولین وبینار 
بین المللی این دانشگاه در سال ۱۳۹۹ 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بضاعت  ابوالفضل  دکتر  دانشگاه، 
وبینار  اولین  موفق  برگزاری  از  پور 

باشد.
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
 جمهور با  اشاره به اینکه بیش از ۵ 
کشور  در  بنیان  دانش  شرکت  هزار 

توان  از  استفاده  با  کشور  اجرایی 
علمی و تخصصی همکاران دانشگاه 
محقق اردبیلی برای ارزیابی و مدیریت 
در  کشور  اجرایی  دستگاه های  کلیه 

بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی طی 
روزهای اخیر خبر داد و گفت: در این 
وبینار ۵۰ نفر از سه دانشگاه خارجی 
و  آلمان  اولدنبورگ  انگلستان،  بس 
لیمریک ایرلند و همچنین ۱۰ دانشگاه 
دانشگاه های  شامل  کشور  داخل 
صنعتی شریف، شهید بهشتی، تبریز، 

وجود دارد، تصریح کرد: خام فروشی 
یکی از معضالت جدی اقتصاد کشور 
است و ارزش افزوده ای ندارد بنابراین 
بنیان  دانش  اقتصاد  سمت  به  باید 

حوزه مدیریت سبز طراحی شده است.
وی افزود: این نرم افزار با استفاده 
برنامه نویسی VB.NET  و  از زبان 
دیتا  مدیریت  برای   SQL همچنین 

اصفهان، الزهرا، شهید مدنی، پیام نور، 
محقق اردبیلی  و  زنجان  خوارزمی، 

شرکت کردند.
این  اصلی  سخنران  افزود:  وی 
استاد  مارکن  فرانک  پروفسور  برنامه 
شیمی دانشگاه بس انگلستان بود که 
توسط  دکتر ماندانا امیری عضو هیات 

حرکت کرد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشگاه  گفت:  هم  محقق اردبیلی 
پذیرش  با   ۵۷ سال  در  محقق اردبیلی 
را  خود  کار  دانشجو  نفر   ۳۰ حدود 
مولود  نوعی  به  و  است  کرده  شروع 

انقالب اسالمی است.
نفر  وی اضافه کرد: هم اکنون ۳۹۵ 
هیات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی 
به صورت تمام وقت مشغول تدریس 
و پژوهش هستند و حدود ۱۰ هزار و 
۵۰۰ نفر دانشجو در این دانشگاه مشغول 

تحصیل می باشد.
رشد  مرکز  در  داد:  ادامه  حبیبی 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
۱۰۵ واحد فناوری مستقر بوده و مشغول 

فعالیت هستند.

بیس استفاده شده است که با توجه به 
مختلف  کاربران  برای  دسترسی  تعیین 
است  فراهم شده  آن ها  مدیریت  امکان 
و همچنین دارای قابلیت تبدیل شدن به 
نرم افزار تحت وب را دارا می باشد که به 
صورت یکپارچه برای کل کشور می توان 

اجرا نمود.
برای  نرم افزار  این  داد:  ادامه  قربانی 
اولین بار در سطح کشور توسط همکاران 
این دانشگاه تهیه شده و در حال حاضر 
در  آزمایشی  به صورت  آن  از  نسخه ای 
اختیار سازمان محیط زیست استان قرار 
داده شده و مورد تأیید قرار گرفته است 
که در صورت تأیید نهایی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور  از سال ۱۳۹۹ برای 

کل کشور اجرایی خواهد گردید.

علمی گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی 
خصوص  در  و  بود  شده  دعوت 
 electroanalytical chemistry in«
nanogaps« سخنرانی خود را انجام داد.

بضاعت پور تصریح کرد: کلیه مراحل 
ثبت نام، تبلیغات، اطالع رسانی و برگزاری 
این وبینار به صورت مجازی انجام گرفته 
بود و تجربه موفقی را برای برگزاری سایر 
برنامه ها و همایش های مجازی دانشگاه 
برای حوزه پژوهش و فناوری به ارمغان 

آورد.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی محدودیت ایجاد شده برای 
برگزاری حضوری همایش ها و کنفرانس ها 
در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا را 
فرصتی بسیار مغتنم برای حوزه پژوهش و 
فناوری برشمرد و گفت: با همت همکاران 
عزیز در دانشکده ها و برنامه ریزی و تأمین 
زیرساخت های اختصاصی جهت برگزاری 
همایش ها توسط حوزه پژوهش و فناوری، 
کلیه همایش های مصوب امسال به صورت 

مجازی برگزار خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه محقق اردبیلی:

رشد شرکت های دانش بنیان استان اردبیل قابل قبول است

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
طراحی نرم افزار سیستم یکپارچه بهینه سازی مصرف انرژی)سیبا( در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:
برگزاری اولین وبینار بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۹
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
مجوزهای الزم برای پذیرش دانشجوی 

خارجی در این دانشگاه اخذ شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رونمایی  مراسم  در  دکتر عزیز حبیبی 
از سایت جدید انگلیسی زبان دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: بر 
این اساس تالش می کنیم با دانشگاه های 
کشورهای مختلف تعامل کرده و دانشجو 

پذیرش کنیم.
وی اضافه کرد: بر پذیرش دانشجوی 
دانشگاه های  تجارب  از  باید  خارجی 
دیگر استفاده کنیم تا بتوانیم بدون مشکل 

خاصی در این زمینه فعالیت کنیم.
با  می توانیم  داد:  ادامه  حبیبی 
دانشگاه های خارجی به طرق مختلف 

تبادل دانشجو و استاد داشته باشیم.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 

اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
گفت: برای پذیرش دانشجوی خارجی 
باید رشته های موردعالقه آن ها را احصا 

کرده و در این زمینه فعالیت کنیم.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
پذیرش  برای  باید  داد:  ادامه  حسنی 
دانشجوی خارجی با نهادهای مختلف 

هماهنگ شویم تا مشکلی پیش نیاید.
رئیس گروه همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در حال رایزنی هستیم تا هیاتی از دانشگاه 
محقق اردبیلی را به دانشگاه های کشور 

عراق اعزام کنیم.
اضافه  ابراهیم  آل  محمدتقی  دکتر 
کرد: وبینارهای بین المللی مختلفی در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار کرده ایم که 
با استقبال قابل توجهی مواجه شده است.
از  نشست  این  در  می شود  یادآور 
دانشگاه  زبان  انگلیسی  جدید  سایت 

محقق اردبیلی رونمایی شد.

بازدید رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی از فعالیت های 
عمرانی دانشکده فناوری های 

نوین نمین

فعالیت های  از  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
عمرانی دانشکده فناوری های نوین نمین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
با حضور در  حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشکده فناوری های نوین نمین، از پروژه ساختمان 
روند  جریان  در  و  بازدید  دانشکده  این  آموزشی 

فعالیت های عمرانی آن قرار گرفت.
همچنین در نشست با اهالی ساکن در همسایگی 
دانشکده، برای تسریع در حل مسائل و مشکالت 
همسایگان تأکید کرد. رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در 
ادامه نیز از پروژه دیوارکشی دانشکده بازدید به عمل 

آورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

انجمن های علمی در ایجاد 
تحرک و نشاط اجتماعی نقش 

ویژه ای دارند

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: انجمن های علمی در ایجاد تحرک و نشاط 

اجتماعی نقش ویژه ای دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس 
فنی اصل در مراسم تجلیل از داوران مرحله کشوری 
جشنواره ملی حرکت با اشاره به جایگاه انجمن های 
علمی در ایجاد تحرک، نشاط اجتماعی و پیشبرد 
اهداف دانشگاه جامعه محور، فعالیت و ورود اعضای 
و  دانشجویان  راهبری  و  هدایت  در  علمی  هیات 
همچنین داوری آثار دانشجویان انجمن های علمی در 
جشنواره ملی حرکت را نوعی ایثار و نمادی از حرکت 
جهادی در تحقق جامعه ای فرهیخته، آباد و پیشرو در 

حوزه علم و فناوری دانست.
گفتنی است در این مراسم از دکتر نیلوفر میکائیلی، 
دکتر حسین شایقی، دکتر عادل اکبری  مجد، دکتر 
محمدتقی آل ابراهیم و دکتر مجتبی سوختانلو اعضای 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی که به عنوان اساتید 
فعالیت  حرکت  ملی  جشنواره  یازدهمین  در  داور 
داشتند، با اهدای لوح سپاس از سوی مدیرکل فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تجلیل 

به عمل آمد.

مجوز پذیرش دانشجوی خارجی اخذ شد
 رونمایی از سایت جدید انگلیسی زبان

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

آب  مدیریت  پژوهشکده  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری وبینار 
مصارف  برای  باران  آب  جمع  آوری 
شهری و خانگی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
وبینار  گفت:  رسول زاده  علی  دکتر 
علمی تحت عنوان »جمع  آوری آب 
باران برای مصارف شهری و خانگی« 
توسط  سبز  مدیریت  راستای  در 
پژوهشکده مدیریت آب با همکاری 
آبخیزداری  و  مرتع  علمی  انجمن 

دانشگاه برگزار شد.
نفر  وبینار ۹۳  این  در  افزود:  وی 
در زمان پیک مشارکت، از دانشگاه ها، 
و  تحقیقاتی  مراکز  و  سازمان ها 

پژوهشگران کشور حضور داشتند.
وبینار  این  ابتدای  در  رسول زاده 
اهداف پژوهشکده و افق های پیش رو 

منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی مغان دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه سبز و 
استفاده بهینه از زمین های زراعی دانشکده، 
طرح زراعت چوب در این دانشکده اجرا و 
بر اساس آن ۹ هزار و ۵۰۰ اصله نهال صنوبر 

ریشه دار )رقم نگرا( کاشته شد.
دکتر اصغر عبادی در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه با اعالم این خبر اضافه کرد: 
این اصله ها از اداره منابع طبیعی تحویل و 
اقدام به کاشت آن در ۷.۷ هکتار از زمین های 

زراعی روبروی دانشکده شد.
وی افزود: با پیگیری ها و حمایت رئیس 
احیای  و  اصالح  خصوص  در  دانشگاه 
و  کشاورزی  دانشکده  داخل  باغ  قطعات 
منابع طبیعی مغان، اولین قطعه از این باغات با 
کاشت نهال های اصالح شده زیتون و فندق 

احیا شد.
راستا حدود  این  داد: در  ادامه  عبادی 
۶۰ اصله نهال زیتون و ۱۴۰ نهال فندق در 
قطعه زمین ۶ هزار مترمربعی مجاور مزرعه 

تحقیقاتی غرس گردید.

را تشریح و ضمن بیان اهمیت موضوع 
جمع  آوری آب باران در عصر حاضر، 
تأکید کرد: نیاز به پیگیری های بیشتر برای 
ضرورت استفاده در عمل از زحمات 

صاحب نظران در این زمینه وجود دارد.
دکتر  تاج بخش،  دکتر  ادامه  در 
دستورانی، دکتر معماریان، دکتر عباسی و 

وی افزود: نهال های زیتون کاشته شده 
و  کنسروی  زرد  رقم  از  دانشکده  این  در 
نهال های فندق از ارقام سه  گروب، فرتیل 
دوکوتارد و روند دوپی مونت می باشد که 
با شرایط آب و هوایی منطقه نیز سازگار 
نیز به صورت  آبیاری قطعات  می باشد و 
قطره ای و با تجهیزات موجود در دانشکده 

مهندس محمدی، رئیس و اعضای هیات 
مدیره انجمن سیستم های سطوح آبگیر 
باران به ترتیب در خصوص معرفی و 
نقش انجمن در استحصال آب در محیط  
های شهری، سیستم ترکیبی استحصال 
آب باران و پساب تمیز خانگی جهت 
استفاده های غیر شرب منازل، تجارب 

اجرا شده است.
عبادی افزود: پیرو مصوبه هیات رئیسه 
دانشکده کشاورزی  از  بازدید  دانشگاه در 
بازسازی  و  تعمیر  مغان،  طبیعی  منابع  و 
دانشکده  اساتید  کوی  ساختمان های 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان با اعتباری 
تعویض  شامل  ریال  میلیون  بر ۷۷۹  بالغ 

پشت بام  سطوح  از  آب  استحصال 
در استان گلستان و تهیه دستورالعمل 
جمع آوری آب باران از سطوح پشت بام، 
استحصال آب باران برای مصارف غیر 
شرب در ساختمان ها و تفکیک، ذخیره 
و استفاده از پساب خانگی به ارائه بیانات 

خود پرداختند.
گفتنی است در نهایت جمع بندی 
حزباوی  زینب  دکتر  توسط  وبینار 
رئیس هسته هیدرولوژی و آبخیزداری 
مشاور  و  آب  مدیریت  پژوهشکده 
انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه 

محقق اردبیلی صورت پذیرفت.
آب  »وبینار جمع  آوری  همچنین 
و  کشاورزی  مصارف  برای  باران 
باغات دیم« نیز به  عنوان برنامه بعدی 
پژوهشکده مدیریت آب در ۵ تیر ۱۳۹۹ 

برگزار خواهد شد.

یو  پنجره های  با  آلومینیومی  پنجره های 
بغل  سفیدکاری  و  کاری  گچ   پی وی سی، 
با  همراه  دیوارها  رنگ آمیزی  پنجره ها، 
زیرسازی، نصب شیشه های دوجداره، نصب 

درب ضد سرقت اجرا گردید.
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  رئیس 
طبیعی مغان ادامه داد: کوی اساتید دانشکده 
مغان شامل چهار واحد مسکونی می باشد که 
در اختیار اعضای هیات علمی و اساتید مدعو 
دانشکده قرار دارد و با توجه به قدمت زیاد 
آن و فرسودگی ساختمان ها رئیس دانشگاه 
را  آن  اساسی  تعمیرات  دستور  بازدید  در 
صادر کرد و با تالش و زحمات دفتر فنی 

دانشگاه کار بازسازی سریعاً انجام گرفت.
به گفته عبادی، به علت فرسوده شدن 
تعمیر  دانشکده  زراعی  زمین های  کانالت  
کانالت  های آب زمین های زراعی دانشکده 
به طول تقریبی ۲۰۰ متر به صورت خاکریزی 
و ترمیم نقاط آسیب دیده با اعتباری به مبلغ 
۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال  اجرا و از نفوذ 
آب به زمین های زراعی اطراف جلوگیری به 

عمل آمد.

رئیس پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری وبینار جمع  آوری آب باران برای مصارف شهری و خانگی در دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عبادی با اشاره به روند توسعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان خبر داد:

کاشت ۹۵۰۰ اصله نهال صنوبر ریشه دار
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان  اسماعیل رسولی و امیر تقی نژاد  مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 

نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس کل دادگستری استان اردبیل به 
ضرورت استفاده از نگاه تخصصی اساتید 
دانشگاه در پیشبرد اهداف دادگستری تأکید 

کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
ناصر عتباتی در نشست هم اندیشی»دانشگاه 
تحول خواه، عدالت طلبی و مبارزه با فساد« 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
ملزوم  و  الزم  فساد  با  مبارزه  و  عدالت 
و  عدالت  مقوله  گفت:  هستند،  یکدیگر 
مبارزه با فساد محورهای متعددی دارد. برای 
رسیدن به عدالت واقعی در جامعه، اولین 
قدم مبانی و محتوا هستند که بیشتر در قوانین 

خود را نشان می دهند.
تحقق  برای  اینکه  بیان  با  وی 
دوم  نکته  فساد  با  مبارزه  و  عدالت طلبی 
نکته  افزود:  است،  عادالنه  ساختارهای 
سوم نیز وجود مجریان عادل و باتقوا در 
تمامی حوزه ها است، که در این راستا باید 
انسان های متعهد و متخصص پای کار بیایند 

و به تحقق عدالت کمک کنند.
عتباتی نکته چهارم را نظارت و آگاهی 
مردم عنوان و تصریح کرد: دانشگاه های ما به 
عنوان محیط های علمی روشنگر، تبیین کننده 

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه  
وبینار  برگزاری  از  محقق اردبیلی 
مدل های  سازی  عملیاتی  بین المللی 
تحقیقاتی هوش مصنوعی در صنعت 

شهرهای هوشمند خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
بضاعت  ابوالفضل  دکتر  دانشگاه، 
پور با اعالم این خبر افزود: سخنران 
و مدرس اصلی این وبینار دکتر امین 

آگاهی  بر  عالوه  می توانند  تأثیرگذار  و 
بخشی، به عنوان مراجع نظارتی نقد کرده و 

پیشنهاد ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل به 
ضرورت استفاده از نگاه تخصصی اساتید 
دانشگاه در پیشبرد اهداف دادگستری تأکید 
و خاطرنشان کرد: ما به عنوان متولیان امر 
عدالت طلبی و مبارزه با فساد نیازمند تغذیه 

از ناحیه مراجع علمی و دانشگاهی هستیم.

سازی  هوشمند  دکترای  پسا  راسخ، 
دانشگاه  از  شهری  زیرساخت های 
داده  تحلیل  مدیر  و  تگزاس  آستین 
بود  واشنگتن  از   PWC شرکت 
دستاوردهای  آخرین  بیان  که ضمن 
تکنیک های  کاربرد  درزمینٔه  علمی 
هوشمندسازی  در  مصنوعی  هوش 
تجربیات  بیان  به  شهرها، 
این  در  جهانی  موفق  استارتاپ  های 

وی با بیان اینکه باید عدالت طلبی و 
مبارزه با فساد را به صورت یک گفتمان 
رایج در جامعه تبدیل کنیم تا به عنوان یک 
تفکر در جامعه پذیرفته شود، گفت: برای 
موفقیت در عدالت طلبی و مبارزه با فساد 

باید مجاهدت و ایستادگی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اعتقاد و باور ما این 
است که عزم جدی برای عدالت طلبی و 
مبارزه با فساد در دستگاه قضایی وجود دارد، 

زمینه پرداخت.
به  وبینار  این  اینکه  بیان  با  وی 
و  مهندسی  و  فنی  دانشکده  همت 
آب های  و  آب  مهندسی  پژوهشکده 
معدنی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 
شد، افزود: بعد از توضیحات ابتدایی 
جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و 
این  در  را  خود  تجربیات  حاضرین 

زمینه به اشتراک گذاشتند.

افزود: از افتخارات دستگاه قضایی در یک 
سال اخیر نیز این است که مبارزه با فساد 

را از درون خود دستگاه شروع کرده است.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با بیان اینکه شهید چمران و 
شهید بهشتی در ایجاد تحول در حوزه های 
گفت:  بودند،  سبک  صاحب  مختلف 
امیدواریم با تالش مجموعه قضایی استان، 
شاهد این باشیم که روزبه روز سالمت بخش 

های مختلف جامعه ارتقا یابد.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان 
بسیج اساتید استان اردبیل با بیان اینکه شهید 
چمران الگوی مبارزه با ظلم و ستم بود، 
افزود: در همین راستا ایشان به عنوان الگویی 
برای دانشگاه که نهاد مهم جامعه است، قرار 

گرفت.
برگزاری  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
نشست های مشترک میان قضات و اساتید 
دانشگاه در راستای کمک فکری اتفاق افتد.

گفتنی است این برنامه به همت کانون 
بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 
ادامه رئیس کل دادگستری استان به  و در 
سؤاالت مطروحه توسط اساتید دانشگاه های 

استان پاسخ داد.

این  در  داد:  ادامه  پور  بضاعت 
بودند  کرده  شرکت  نفر   ۱۱۶ وبینار 
که عالوه بر سخنران اصلی از آمریکا، 
دانشگاه های  از  شرکت کنندگانی 
و  علم  دانشگاه  کانادا،  نیوبرانشویک 
صنعت، شهید بهشتی، تهران، تربیت 
سمنان،  مشهد،  فردوسی  مدرس، 
تبریز، اصفهان، کاشمر و آزاد قزوین 

نیز در آن حاضر بودند.

 دکتر عتباتی در دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت استفاده از نگاه تخصصی اساتید دانشگاه در پیشبرد اهداف دادگستری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:
برگزاری وبینار بین المللی عملیاتی سازی مدل های تحقیقاتی هوش مصنوعی در صنعت شهرهای هوشمند

تجدید میثاق دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی

 با شهدای گمنام

هم زمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، 
دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام 

این دانشگاه تجدید میثاق کردند.
هم زمان  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام این دانشگاه 

تجدید میثاق کردند.

برگزاری نشست هیأت نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش 

عالی استان اردبیل

نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
آموزش عالی استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس هیأت 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان 
در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات صورت 
عالی  آموزش  زیرنظام های  رؤسای  توسط  گرفته 
استان در راستای برگزاری آموزش های الکترونیکی، 
برای  مناسبی  بستر  باید  تمامی زیرنظام  ها  گفت: 
برگزاری کالس ها در صورت ادامه روند فعلی برای 

برگزاری  کالس های مجازی فراهم نمایند.
وی افزود: در طول این ایام نه تنها آموزش عالی 
و دانشگاه ها تعطیل نبودند، بلکه بیش از پیش و با 
جدیت بیشتری برگزاری کالس های مجازی ادامه 

داشت.
دکتر فرزاد میرزائی دبیر هیأت نظارت استانی نیز 
گزارشی از بارگذاری احکام کارگزینی اعضای هیأت 
علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 

در سامانه آموزش عالی HES ارائه نمود.
گفتنی است در این نشست در راستای اجرای 
و  ارزیابی  نظارت،  های  هیأت  آیین نامه   ۴ ماده 
تضمین کیفیت استانی در خصوص تشکیل شبکه 
کارشناسان نظارت و ارزیابی، مقرر گردید دانشگاه ها 
معرفی  ضمن  استان،  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
نماینده رابط با هیأت نظارت استانی، برنامه بهبود 
کیفیت عملکرد خود را به دبیرخانه هیـأت نظارت 

استانی ارسال نمایند.
از  گزارشی  نشست،  این  پایان  در  همچنین 
بستر  بر  غیرحضوری  آموزش  ارائه  چگونگی 
توسط  جاری  نیمسال  در  الکترونیکی  شبکه های 
مسئوالن محترم زیر نظام های آموزش عالی استان 

ارائه شد.

نمایشگاه عکس و پوستر اخالق 
شهدای  و  خمینی)ره(  امام  حضرت 
۱۵ خرداد در سازمان مرکزی دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
بنیان گذار کبیر  ایام رحلت  با  هم زمان 

و  خمینی)ره(  امام  اسالمی  انقالب 
سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، نمایشگاه 
عکس و پوستر حضرت امام خمینی)ره( 
پایگاه  به همت  و شهدای ۱۵ خرداد 
مرکزی  سازمان  در  دانشگاه  مقاومت 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر اخالق  
حضرت امام خمینی)ره( و شهدای  ۱۵ خرداد


