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

نورباران كرده  ايد.

با تجلیل از تیم های برگزیده 
در دانشگاه محقق اردبیلی؛

مراسم اختتامیه 
برنامه دانشگاه خالق 

 UMA up
برگزار شد

رئیس گروه همکاری های علمی 
و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد:

آغاز به کار سایت 
جدید انگلیسی زبان 

دانشگاه
رئیس دانشکده فنی و مهندسی خبر 

داد:

برگزاری سه وبینار 
بین المللی در دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه 

محقق اردبیلی 

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد:

پذیرش
 بدون کنکور 

دانشجو در برخی 
از کد رشته های 

دانشگاه

رئیس دانشگاه خبر داد:

انعقاد توافق نامه 
احداث  درمانگاه 

خیرساز در دانشگاه 
محقق اردبیلی

صفحه4

صفحه2

صفحه5

صفحه2

صفحه3

رشد بیش از ۴ برابری مقاالت علمی 
ثبت شده توسط پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی 
WOS نسبت به میانگین کشوری در پایگاه استنادی

صفحه2

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از 
شركت های  درصدی   ۵۰ افزايش 
رشد  مركز  در  فعال  بنيان  دانش 
دانشگاه  فناوری  واحدهای 
محقق اردبيلى نسبت به سال گذشته 

خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
عزم  از  حبيبى  عزيز  دكتر  دانشگاه، 

محقق اردبيلى  دانشگاه  جدی 
حيطه  به  مؤثر  ورود  در 
نسل  دانشگاه های  عملکردی 
چهارم به  منظور توسعه اقتصاد 

دانش محور خبر داد.
دانش  شركت های  وی 
اقتصاد   بنيان را موتور محرک 
مبتنى بر دانش دانست و افزود: 
تمام  محقق اردبيلى  دانشگاه 
خصوص  در  را  خود  تالش 
توسعه شركت های دانش  بنيان 

به كار خواهد بست.
حبيبى با اعالم اينکه زمينه 
فعاليت واحدهای فناور در اين 
تصريح  است،  فراهم  دانشگاه 

كه  دانش  بنيانى  شركت های  كرد: 
مشغول  محقق اردبيلى  دانشگاه  در 
سال  به  نسبت  هستند  فعاليت 
گذشته، ۵۰ درصد رشد داشته اند كه 
الزم است اين گونه شركت ها از نظر 
كمى و حيطه اثرگذاری توسعه يابند.
محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
دانش  بنيان  شركت های  داد:  ادامه 

محقق اردبيلى  دانشگاه  در  موجود 
الکترونيک،  و  برق  حوزه های  در 
سيستم های  و  مخابرات  فوتونيک، 
كشاورزی  زيستى،  فناوری  خودكار، 
و  پيشرفته  مواد  غذايى،  صنايع  و 
فناوری های  بر  مبتنى  محصوالت 
شيميايى، دارو و فرآورده های پيشرفته 
درمان)سنتتيک،  و  تشخيص  حوزه 

گياهى-طبيعى سلولى و مهندسى بافت 
و بيوتکنولوژی(، فناوری اطالعات و 
ارتباطات و نرم افزارهای رايانه ای فعال 

هستند كه عمدتا نوپا مى باشند.
منظور  به   كرد:  خاطرنشان  وی 
ظرفيت های  از  پيش  از  بيش  استفاده 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  موجود 
تجاری سازی  جهت  در  تالش  و 

دانشگاهى،  فناورانه  دستاوردهای 
شركت های  از  حمايت  شيوه نامه 
شده  تأسيس  دانشگاهى  بنيان  دانش 
در  علمى  هيأت  اعضای  توسط 
امنای دانشگاه قرار  دستور كار هيأت 
گرفته كه اميد مى رود با تصويب اين 
شيوه نامه و ورود اعضای هيأت علمى 
دانشگاه به جريان فناوری دانش بنيان، 

حوزه  در  ارزشمندی  دستاوردهای 
افزايش  و  دانش  بر  مبتنى  اقتصاد 

اشتغال جوانان به دست آيد.
اين  اينکه  بر  حبيبى گفت: عالوه 
دانشگاه با ارائه خدمات حمايتى نظير 
فضای  كم بهره،  تسهيالت  تخصيص 
غيره  و  مشاوره ای  خدمات  كاری، 
حمايت  بنيان  دانش  شركت های  از 

مى كند، دولت نيز ارزش ويژه ای برای 
قائل  دانش  بنيان  شركت های  فعاليت 
به  مى توان  نمونه  عنوان  به  كه  است 
بخش  سوی  از  حمايتى  برنامه   ۱۱۰
 های مختلف معاونت علمى و فناوری 
نوآوری  صندوق  جمهوری،  رياست 
بخش  های  ساير  و  شکوفايى  و 
دولت اشاره كرد كه شامل تسهيالت 
و  مالياتى  معافيت های  مناسب، 
گمركى، بيمه، برنامه های توسعه 
استقرار،  صادرات، حمايت های 
غيره  و  فرابورس  و  بورس 

مى باشد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
و  شناسايى  به  منظور  افزود: 
توانمندسازی دانشجويان خالق 
فراهم كردن شرايط  نوآور و  و 
تجاری سازی  و  پردازی  ايده 
آنان  دستاوردهای  و  ايده ها 
و  فناوری  زنجيره  تکميل  و 
كسب وكارهای  راه اندازی 
دانش  بنيان، در كنار مركز رشد 
دانشگاه  فناوری  واحدهای 
از  حمايت  در  ساله   ۱۳ قدمت  كه 
دانشگاه  نوآوری  مركز  دارد،  فناوران 
محقق اردبيلى نيز با همکاری معاونت 
علمى و فناوری رياست جمهوری در 
شرف تأسيس است كه اميد مى رود با 
راه اندازی اين مركز، جهش مناسبى در 
توسعه اقتصاد مبتنى بر دانش در استان 

اردبيل رقم بخورد.

افزایش ۵۰ درصدی شرکت های دانش بنیان فعال در مرکز رشد واحدهای فناوری
 دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به سال گذشته

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش آموزش عالی با 
ایجاد مقطع کارشناسی 

ارشد رشته علوم و مهندسی 
آب گرایش منابع آب در 

دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 
گسترش  شورای  قطعى  موافقت  از  محقق اردبيلى 
آموزش عالى با ايجاد مقطع كارشناسى ارشد رشته 
علوم و مهندسى آب گرايش منابع آب با پذيرش 

روزانه در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر ترحم 
مصری از موافقت قطعى شورای گسترش آموزش 
عالى با ايجاد مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم و 
مهندسى آب گرايش منابع آب در اين دانشگاه خبر 
داد و گفت: پذيرش دانشجو در اين رشته به صورت 
روزانه از نيمسال اول سالتحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ آغاز 

خواهد شد.
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رئیس دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد:

رصد خورشید 
گرفتگی)کسوف( در دانشگاه

محقق اردبيلى  دانشگاه  علوم  دانشکده  رئيس 
دانشگاه  در  گرفتگى)كسوف(  خورشيد  رصد  از 

محقق اردبيلى خبر داد.
داود  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
سيف زاده با بيان اينکه اول تيرماه ۱۳۹۹، ايران شاهد 
خورشيد گرفتگى)كسوف( جزئى بود كه به عبارتى 
آخرين كسوف قرن با تقويم شمسى محسوب مى شد، 
گفت: از آنجا كه محل عبور اين گرفتگى از غرب 
آفريقا به سمت شرق آسيا بود، شاهد گرفتگى هايى 

در درصدهای متفاوت در نقاط مختلف ايران بوديم.
وی با بيان اينکه در استان اردبيل مقدار گرفتگى 
به ۳۷ درصد رسيد، افزود: در شهر اردبيل زمان شروع 
گرفتگى ۹:۱۰:۲۷، زمان اوج آن ۱۰:۱۶:۴۹ و پايان 

گرفتگى ۱۱:۳۰:۴۴ بود.
سيف زاده اضافه كرد: الزم به ذكر است بهترين 
مکان در ايران برای مشاهده اين پديده زيبا، جنوب 
استان سيستان و بلوچستان به ويژه شهرستان چابهار-

روستای پسابندر بود.
محقق اردبيلى  دانشگاه  علوم  دانشکده  رئيس 
همت  به  دانشگاه  نجوم  انجمن  كرد:  خاطرنشان 
مهندس ساالر عباسوند كارشناس گروه فيزيک اقدام 
به نصب تلسکوپ های مجهز به فيلترخورشيد در 
محوطه دانشکده علوم كرد تا دانشجويان، كاركنان 
و اعضای هيات علمى بتوانند پديده مذكور را رصد 

نمايند.
وی گفت: خورشيدگرفتگى بعدی در سوم آبان 
۱۴۰۱ به صورت جزئى و خورشيد گرفتگى كامل ۱۳ 

سال بعد در ۳۰ اسفند ۱۴۱۲ رخ خواهد داد.

مدیر حراست دانشگاه 
محقق اردبیلی منصوب شد

طى حکمى از سوی مشاور وزير و رئيس مركز 
دكتر  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  حراست وزارت 
على ناصری منش به عنوان مدير حراست دانشگاه 

محقق اردبيلى منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى 
از سوی مشاور وزير و رئيس مركز حراست وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری، دكتر على ناصری منش 
به مدت سه سال به عنوان مدير حراست دانشگاه 

محقق اردبيلى منصوب شد.

از  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
افزايش ۴.۴ برابری مدارک و مقاالت 
پژوهشگران  توسط  شده  ثبت  علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى نسبت به ميانگين 
كل كشور در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال 

۲۰۱۷ خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
خبر  اين  اعالم  با  حبيبى  عزيز  دكتر 
از  شده  استخراج  اطالعات  افزود: 
 Web of Science( پايگاه استنادی
تعداد  كه  مى دهد  نشان   )WOS
شده  ثبت  علمى  مقاالت  و  مدارک 
توسط پژوهشگران كل كشور در سال 
۲۰۱۷ برابر با ۵۴ هزار و ۳۴۲  مورد 
و در سال ۲۰۱۹ برابر ۶۱ هزار و ۵۲۷  
مورد مى باشد كه از رشد ۱۳ درصدی 

رئيس گروه همکاری های علمى و 
بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى از آغاز 
به كار سايت جديد انگليسى زبان اين 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
اعالم  با  ابراهيم  آل  محمدتقى  دكتر 
اين خبر افزود: در اين سايت آخرين 
زبان  به  دانشگاه  اخبار  و  اطالعات 

انگليسى منتشر مى شود.
نفر   ۳۸ اعزام  به  اشاره  با  وی 
به  دانشگاه  علمى  هيات  اعضای  از 
و  بين المللى  و  علمى  كنفرانس های 
در  مطالعاتى  فرصت های  به  نفر   ۴
سال گذشته تصريح كرد: در راستای 
از  خارج  نخبه  ايرانيان  از  بهره گيری 
كشور از آنها برای برگزاری دوره های 
آموزشى، كارگاه های آموزشى، كنفرانس 
و استاد مشترک طرح های پژوهشى و 
تحصيالت  دانشجويان  پايان نامه های 
تکميلى استفاده مى كنيم و از اين پتانسيل 
در دوره همه گيری ويروس كرونا جهت 
برگزاری وبينارهای بين المللى استفاده 

تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
از  محقق اردبيلى  دانشگاه  تکميلى 
در  دانشجو  كنکور  بدون  پذيرش 
دانشگاه  اين  رشته های  كد  از  برخى 
طى سال تحصيلى ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خبر 

داد.
دكتر ترحم مصری در گفتگو با 
اين  اعالم  با  دانشگاه  روابط عمومى 
سياست های  راستای  در  افزود:  خبر 
فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
در خصوص حذف كنکور در برخى 
نيز  محقق اردبيلى  دانشگاه  رشته ها، 
طبق سنوات گذشته در برخى رشته ها 
بدون آزمون و صرفاً بر مبنای سوابق 
دانشجو  پذيرش  داوطلب  تحصيلى 

خواهد داشت.

اين  درحالى كه  است  بوده  برخوردار 
رشد برای دانشگاه محقق اردبيلى برابر با 

۵۸ درصد مى باشد.

مى شود.
با  همکاری  اشاره  با  ابراهيم  آل 
داد:  ادامه  پيشرفته جهان  دانشگاه های 
پس از برگزاری دوره مشترک دكتری با 
دانشگاه استراسبورگ فرانسه تأمين منابع 
مالى الزم برای دعوت دو استاد از كشور 
اسپانيا برای تدريس، برگزاری كارگاه و 

غيره در دانشگاه كسب شده است.
علمى  همکاری های  گروه  رئيس 

اين  در  پذيرش  داد:  ادامه  وی 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  رشته ها 

مقاالت  و  مدارک  داد:  ادامه  وی 
پژوهشگران  توسط  شده  ثبت  علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى در سال ۲۰۱۷ در 

و بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى از 
اعزام اولين دانشجوی كارشناسى  ارشد 
و دكتری برای دوره فرصت مطالعاتى به 
خارج از كشور با همکاری اتحاديه اروپا 
خبر داد و افزود: در ادامه اين همکاری 
گرنت الزم برای اعزام ۴ نفر از اعضای 
هيات علمى ديگر در سال ۲۰۲۰ اخذ 

شده است.
هيات  همکار  دو  اعزام  به  وی 

رشته  از  مجزا  صورت  به  تحصيلى 
محل های با آزمون و مستقل از كنکور 

پايگاه wos برابر ۳۵۵ مدرک و در سال 
ميزان  اين  برابر ۵۶۳ مى باشد كه   ۲۰۱۹
به  برابر رشد نسبت  از ۴  بيش  افزايش 

ميانگين كل كشور را نشان مى دهد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: 
ميزان رشد علمى اين دانشگاه در اين بازه 
 WOS زمانى دو ساله بر مبنای داده های
در مقايسه با ساير دانشگاه های پرآوازه و 
بزرگ كشور كامالً چشمگير و قابل توجه 
بوده است و با توجه به تأمين بسترهای 
در  پژوهشى  و  علمى  فعاليت های  الزم 
انجام يافته  برنامه ريزی های  و  دانشگاه 
فعاليت های  اين خصوص، در سايه  در 
ارزشمند علمى و پژوهشى همکاران شاهد 
درخشش بيشتر دانشگاه در اين عرصه 

خواهيم بود.

كوتاه   آموزش  دوره  طى  برای  علمى 
در  اسپانيا  كوردوبای  دانشگاه  به  مدت 
افزود: گرنت  و  كرد  اشاره  سال گذشته 
۳۳ هزار يورويى اتحاديه اروپا برای اعزام 
اساتيد و دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى 
به دو دانشگاه اسپانيايى كوردوبا و گرانادا 
در قالب قرارداد اراسموس پالس به اين 

منظور تخصيص يافته است.
رئيس گروه همکاری های علمى و 
بين المللى دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: 
دو دانشمند خارجى از كشورهای آلمان 
دانمارک  و  اسن(  برگ  ديوز  )دانشگاه 
)دانشگاه كپنهاگ( به عنوان اساتيد مدعو 
افتخاری در رشته های رياضى و كشاورزی 

دانشگاه محقق اردبيلى منصوب شده اند.
پيگيری های  به  توجه  با  افزود:  وی 
الزم جهت اخذ مجوز جذب دانشجوی 
خارجى در دانشگاه و موافقت اداره كل 
دانشجويان خارجى در اين خصوص، به 
دنبال جذب دانشجوی خارجى از كشور 
همسايه عراق هستيم و در اين خصوص 

اقداماتى در شرف انجام است.

با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و 
با مالک معدل كتبى ديپلم با توجه به 
نوع ديپلم داوطلب و رشته انتخابى وی 
توسط سازمان سنجش آموزش كشور 

انجام مى شود.
به گفته معاون آموزشى و تحصيالت 
محقق اردبيلى،   دانشگاه  تکميلى 
داوطلبانى كه منحصراً متقاضى تحصيل 
در اين رشته محل ها هستند، نيازی به 
ثبت نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ 

ندارند.
تحصيل  كرد:  اظهار  مصری 
رشته های  روزانه  دوره های  در 
كسب  صورت  در  كنکور،  بدون 
شهريه  بدون  الزم،  صالحيت های 

خواهد بود.

رشد بیش از ۴ برابری مقاالت علمی ثبت شده توسط پژوهشگران دانشگاه 
WOS محقق اردبیلی نسبت به میانگین کشوری در پایگاه استنادی

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

آغاز به کار سایت جدید انگلیسی زبان دانشگاه

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

پذیرش بدون کنکور دانشجو در برخی از کد رشته های دانشگاه
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محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس 
در  مشاركت  نامه  توافق  انعقاد  از 
احداث درمانگاه خيرساز توسط دكتر 
عبدالحسين محمدزاده كارآفرين و خير 
اردبيلى در دانشگاه محقق اردبيلى خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
انعقاد  مراسم  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
خيرساز  درمانگاه  احداث  نامه  توافق 
در دانشگاه محقق اردبيلى ضمن معرفى 
اجمالى دانشگاه به استفاده از تجربيات 
دكتر عبدالحسين محمدزاده كارآفرين و 

خير اردبيلى تأكيد كرد.
بحث  بايد  اينکه  بيان  با  وی 
به يک فرهنگ گسترده  كارآفرينى را 
پای  روی  بايد  افزود:  كنيم،  تبديل 
خود بايستيم و فرهنگ كار و تالش را 

گسترش دهيم.
بنياد  تأسيس  به  اشاره  با  حبيبى 
حاميان دانشگاه محقق اردبيلى، تصريح 
احداث  گذشته  ماه  هفت  طى  كرد: 
متأهلى  دانشجويى  خوابگاه  اولين 
حاج  قدرت  مهندس  توسط  خيرساز 
نوری آغاز شده و عمليات اجرايى آن 
به سرعت در حال انجام است تا بعد از 
بهره برداری دانشجويان كم توان بتوانند 

از آنها بهره مند شوند.
عبداهلل  والمسلمين  حجت االسالم 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
جامعه  فرهيختگان  اينکه  بيان  با  نيز 
بايد به فکر آينده جوانان باشند، گفت: 
بزرگترين كاری كه بتوان به نظام، كشور 
و مردم كرد، ايجاد اشتغال برای جوانان 
خود  دنبال  به  اشتغال  چراكه  است؛ 
خواهد  ارمغان  به  را  جوانان  ازدواج 

آورد.
بنياد  فعاليت های  به  اشاره  با  وی 
حاميان دانشگاه، افزود: احداث درمانگاه 
بزرگى  صالحات  باقيات  دانشگاه  در 

است و عالوه بر اينکه از طرف خير 
يادگاری بزرگى به جا گذاشته مى شود، 
فرهنگ انجام كار خير نيز در جامعه 

نهادينه مى شود.
محمدزاده  عبدالحسين  دكتر 
كارآفرينى و خير اردبيلى نيز به تمركز 
بر انتقال الگوها، روش ها و منش های 
مربوط به كسب و كار حرفه ای تأكيد 
تجارب  انتقال  بحث  گفت:  و  كرد 
حرفه ای از طريق يونسکو برای توسعه 
حوزه های  تقويت  و  كار  و  كسب 

اقتصادی در دستور كار قرار دارد.
دانشگاه  امنای  هيات  عضو 
تالش  اينکه  بيان  با  محقق اردبيلى 

مى كنيم دفتر يونسکو در بحث كسب 
محقق اردبيلى  دانشگاه  در  كار  و 
راه اندازی شود، افزود: در آينده نزديک 
دانشگاه  در  يونسکو  رئيسه  هيات 
محقق اردبيلى حضور خواهند يافت و 
موضوعات مرتبط با دانشگاه با حضور 

آنها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
محمدزاده با بيان اينکه در خصوص 
احداث درمانگاه روی عهد خود هستم، 
گفت: احداث درمانگاه برای دانشگاه به 
عنوان يک فرصت و توفيق برای بنده 

است.
عضو  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
دانشگاه  حاميان  بنياد  امنای  هيات 
انعقاد  نيز در خصوص  محقق اردبيلى 
خيرساز  درمانگاه  احداث  نامه  توافق 
با توجه به وجود  در دانشگاه، گفت: 
 ۲۰۰ الحاق  دانشگاه،  در  درمانگاه 
 ۲ در  موجود  درمانگاه  به  مترمربع 
دكتر  توسط  و  شده  بينى  پيش  فاز 
عبدالحسين محمدزاده كارآفرين و خير 

اردبيلى احداث خواهد شد.
اعضای  ادامه  در  است  گفتنى 
حاضر در نشست از پروژه های عمرانى 
و بخش های مختلف دانشگاه بازديد 

نمودند.

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی خبر داد:
خرید تجهیزات آزمایشگاهی به 
ارزش ۳.۷۶ میلیارد ریال برای 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

در سالجاری

دانشگاه  انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده  رئيس 
محقق اردبيلى گفت: تجهيزاتى به ارزش ۳ ميليارد و ۷۶۳ 
ميليون ريال طى سالجاری برای كارگاه ها و آزمايشگاه های 

اين دانشکده خريداری شده است.
 دكتر محمد حسن زاده در گفتگو با روابط عمومى 
دانشگاه با اعالم اين خبر افزود: با توجه به اينکه رشته های 
و  كارگاه ها  تعداد  بيشترين  باستان شناسى  و  هنر  گروه 
آزمايشگاه ها را دارد و اين دو گروه بيشترين تعداد درس های 
عملى را دارند اكثر اين تجهيزات به اين دو گروه اختصاص 

يافته است.
وی اضافه كرد: در سال ۹۹ بازسازی ساختمان هنر 
در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم برای سال تحصيلى 
جديد بتوانيم دستگاه ها و تجهيزات خريداری شده را در 
اين ساختمان راه اندازی كنيم و قطعاً تأمين اين تجهيزات 
تأثير قابل توجهى در بهبود كيفيت آموزش و پژوهش خواهد 

داشت.
دانشگاه  انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده  رئيس   
محقق اردبيلى اضافه كرد: در خريد تجهيزات، خريداری 
كاالهای ايرانى در اولويت قرار گرفته و همکاران دانشکده 
تالش كرده اند كه در سريع ترين زمان ممکن تجهيزات الزم 

را تهيه كنند كه جای تقدير و تشکر دارد.
حسن زاده افزود: به دليل محدوديت فضای فيزيکى در 
سال های گذشته از لحاظ تجهيزات، دانشکده با مشکالت 
عديده ای روبرو بوده  است كه با راه اندازی ساختمان جديد 
دانشکده و بازسازی ساختمان هنر اين مشکل رفع شده و 
خريداری تجهيزات قطعاً موجب بهبود كيفيت آموزش شده 

و سطح رضايت دانشجويان را ارتقا خواهد داد.

رئیس دانشکده کشاورزی مشگین شهر خبر داد:

خرید تجهیزات آزمایشگاهی به 
ارزش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

ریال در سالجاری

دانشگاه  شهر  مشگين  كشاورزی  دانشکده  رئيس 
محقق اردبيلى گفت: در سالجاری تجهيزات آزمايشگاهى 
به ارزش ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال برای اين دانشکده 

خريداری شده است.
دكتر حبيب ماراليان در گفتگو با روابط عمومى دانشگاه 
با اعالم اين خبر افزود: با اين بودجه ۹ دستگاه آزمايشگاهى 
جهت استفاده اعضای هيات علمى و دانشجويان خريداری 
شده است تا كارهای تحقيقاتى، پژوهشى و درسى به شکل 

بهتری انجام شود.
دانشگاه  شهر  مشگين  كشاورزی  دانشکده  رئيس 
محقق اردبيلى ادامه داد: در سال جاری ۹ دستگاه از محل 
تسهيالت و اعتبار تجهيزات دانشکده خريداری شده است 
كه شامل فليم فتومتر، دستگاه اندازه گيری مواد مغذی خاک، 
كلروفيل فلورانس، كلروفيل متر، پى اچ متر، لوكس متر، 

ترازوی ديجيتال، نيترات سنج و مايکروويو است.
ماراليان با بيان اينکه اين تجهيزات عمدتا كاربرد محور 
بوده و در حوزه پژوهش و آموزش كارايى دارند، اضافه 
كرد: اين تجهيزات به دليل اينکه مشابه داخلى ندارند، عمدتا 

خارجى هستند.

انعقاد توافق نامه احداث درمانگاه خیرساز در دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس دانشگاه خبر داد:

مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: تجهيزات 
آزمايشگاهى به مبلغ ۲۷ ميليارد ريال 
در  مهندسى  و  فنى  دانشکده  برای 

سالجاری خبر داد.
با  گفتگو  در  زاد  قلى  امين  دكتر 
اين  اعالم  با  دانشگاه  عمومى  روابط 
 ۲۷ حدود  مجموع  در  افزود:  خبر 
تجهيزات  خريد  برای  ريال  ميليارد 
از طريق استعالم بها و درج مناقصه 
خريد  يا  دولتى  معامالت  سامانه  در 
آزمايشگاهى  تجهيزات  نمايشگاه  از 
كه  است  شده  هزينه  داخل  ساخت 
عالوه بر كسب كمترين بها از تأمين 
ريال  ميليارد  يک  بر  بالغ  كنندگان، 
تخفيف از طريق مذاكره با فروشندگان 

اخذ شده است.
ماه  چهار  در  كرد:  اضافه  وی 
رئيس  پيگيری  و  عنايت  با  گذشته 
مالى  تسهيالت  تأمين  در  دانشگاه 
بالغ بر ۳۲ دستگاهِ عمده برای تجهيز 
آزمايشگاه های دانشکده فنى خريداری 
دستگاه   ۱۲ تعداد،  اين  از  كه   شده 
برای گروه مهندسى برق  و كامپيوتر 
و  پردازشگر  و  سرور  چندين  شامل 
كامپيوترهای ويژه برای تجهيز مركز 
سخت افزار  آزمايشگاه  و  محاسبات 
ست های  و  بردها  همچنين  و 
آزمايشگاه های  برای  آزمايشگاهى 
ربات  بازوی  و  الکترونيک  و  قدرت 

آموزشى و پژوهشى و پرينتر سه بعدی 
بوده است.

مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
كرد:  اضافه  محقق اردبيلى  دانشگاه 
۱۰ دستگاه آزمايشگاهى در مجموعه 
مهندسى مکانيک و مواد شامل آناليزور 
گاز، دستگاه تست خستگى و سايش 
و پتانسيواستات و دستگاه آناليز مودال 
بوده  است و خريد يک دستگاه سى 
 ان  سى به ارزش نزديک به ۱۰ ميليارد 
ريال مدنظر مى باشد كه بودجه خريد 
وزارت  ارزی  اعتبارات  محل  از  آن 
علوم تأمين شده و قرارداد خريد آن 

در دست تهيه است.
قلى زاد اضافه كرد: ۵ دستگاه برای 
آزمايشگاه های گروه مهندسى عمران 
جريان  سه بعدی  سرعت سنج  شامل 

سياالت و مجموعه تست ارتعاشات 
و دستگاه تراكم  سنج بتن و دستگاه 
تحکيم خاک بوده و در گروه مهندسى 
شامل  شاخص  دستگاه   ۳ معماری 
صداسنج و دوربين حرارتى و آناليزور 

رنگ خريداری شده  است.
و  فنى  دانشکده  رئيس  گفته  به 
مهندسى دانشگاه محقق اردبيلى، برای 
آزمايشگاه گروه مهندسى شيمى يک 
به  پالروگراف  بنام  شاخص  دستگاه 
قيمت ۵ ميليارد ريال خريداری شده 
كه دستگاهى با تکنولوژی باال و بسيار 

كاربردی مى باشد.
اين  اينکه  بيان  با  زاد  قلى 
كاربردهای  بر  عالوه  تجهيزات 
به روزرسانى  و  پژوهشى  و  آموزشى 
امکان  كه  دانشکده  آزمايشگاه های 

ارائه تحقيقات مؤثر و  مفيد به وسيله 
و  تکميلى  تحصيالت  دانشجويان 
افزود:  مى كنند،  فراهم  را  دكتری 
و  راه اندازی  در  مى توانند  همچنين 
تجهيز آزمايشگاه مرجع محيط زيست 
در استان و ارائه خدمات به واحدهای 
مورد  دانشگاه  خارج  از  متقاضى 

بهره برداری قرار گيرند.
وی ادامه داد: بيشتر اين تجهيزات 
و  هستند  كمياب  يا  ناياب  استان  در 
از اين ميان دستگاه پالروگراف برای 
فلزات  مخصوصاً  و  فلزات  آناليز 
ميليارد   ۵ از  پس  ارزش  به  سنگين 
ريال و دستگاه سرعت سنج سه بعدی 
جريان سياالت به ارزش ۳.۵ ميليارد 

ريال خريداری شده است.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
كرد:  اظهار  محقق اردبيلى  دانشگاه 
۱۷ درصد از اين بودجه به صورت 
نمايشگاه  از  خريد  برای  مستقيم 
با  و  داخل  ساخت  تجهيزات 
نمايشگاهى  تخفيفات  از  بهره مندی 
رياست  علمى  معاونت  حمايت  و 
 ۱۰ حداقل  و  شده  هزينه  جمهوری 
درصد ديگر اقالم به صورت مستقيم 
از تجهيزات ساخت داخل فراهم شده 
جزو  كه  موارد  بقيه  برای  و  است 
مشابه  نمونه  بدون  نوين  تجهيزات 
خارجى  توليدات  از  هستند  داخلى 

خريد شده است.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی خبر داد:

خرید تجهیزات آزمایشگاهی به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال 
برای دانشکده فنی و مهندسی در سالجاری
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رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد:

خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
به ارزش۲۳.۱۱۷ میلیارد ریال 

برای دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی در سالجاری

رئيس دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: تجهيزاتى به ارزش ۲۳ ميليارد 
و ۱۱۷ ميليون ريال طى سالجاری برای كارگاه ها و 

آزمايشگاه های اين دانشکده خريداری شده است.
عمومى  روابط  با  گفتگو  در  قويدل  اكبر  دكتر 
دانشگاه با اعالم اين خبر افزود: تعداد ۵۶ دستگاه از 
محل بودجه تجهيزات برای آزمايشگاه ها و كارگاه 

های اين دانشکده خريداری شده است.
وی اضافه كرد: اين تجهيزات بخشى از نيازهای 
دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى در اجرای تحقيقات 
روز آمد را برطرف مى كند تا در جهت بررسى و 
حل مشکالت كشاورزی استان و كشورمان بتوانيم 
توليدات علمى روز آمد و شايسته ای در حوزه های 

تخصصى كشاورزی و منابع طبيعى داشته باشيم.
رئيس دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى دانشگاه 
تجهيزات  همه  در  كرد:  تصريح  اردبيلى  محقق 
خريداری شده تاكيد بر خريد دستگاه های داخلى 
بوده است و  در برخى موارد، اقدام به خريد تجهيزات 

خارجى شده است.

بازدید هیات رئیسه دانشگاه 
محقق اردبیلی از پروژه های 

عمرانی دانشگاه

هيات رئيسه دانشگاه محقق اردبيلى از پروژه های 
دانشکده  احداث)ساختمان  حال  در  عمرانى 
كشاورزی و منابع طبيعى، خوابگاه دانشجويى پسران، 
شرف  در  خيرساز(،  متأهلى  دانشجويى  خوابگاه 
افتتاح)ساختمان دانشکده علوم اجتماعى و كتابخانه 
مركزی( و تعميرات)ساختمان آموزشى گروه هنر( 

دانشگاه بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، هيات رئيسه 
دانشگاه محقق اردبيلى از پروژه های عمرانى در حال 
احداث)ساختمان دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى، 
دانشجويى  خوابگاه  پسران،  دانشجويى  خوابگاه 
افتتاح)ساختمان  شرف  در  خيرساز(،  متأهلى 
و  مركزی(  كتابخانه  و  اجتماعى  علوم  دانشکده 
دانشگاه  هنر(  گروه  آموزشى  تعميرات)ساختمان 

بازديد نمودند.

خالق  دانشگاه  اختتاميه  مراسم 
تيم های  از  تجليل  با   UMA up

برگزيده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
گفت:  مراسم  اين  در  محقق اردبيلى 
تبديل  و  فناوری  به  نوآوری  تبديل 
ويژه ای  اهميت  از  ثروت  به  فناوری 
برخوردار است كه بايد در اين زمينه 
و  جوانان  خالقيت  و  ابتکارات  از 

دانشجويان استفاده كرد.
دانشگاه خالق  برنامه  افزود:  وی 
UMA up يکى از برنامه هايى بود كه 
نمود عينى همکاری چندجانبه بود كه 

به خوبى اجرا شد.
حبيبى ادامه داد: هسته های فناور 
مركز رشد واحدهای فناور دانشگاه به 
۱۰۵ هسته رسيده است و تقويت مركز 
رشد جز برنامه های راهبردی دانشگاه 

محقق اردبيلى است.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اظهار 
كرد: دانشگاه در طى دو سال اخير رشد 
نوآوری  مركز  و  داشته  علمى خوبى 

دانشگاه در حال راه اندازی است.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى 
و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
تعقل،  به  را  ما  متعال  گفت: خداوند 

تدبر و تفکر دعوت كرده است.
عالم  به  نگاه  كرد:  اضافه  وی 
متفاوت از نگاه به عوام است و كار 
شما دانشجويان خيلى باارزش است و 
يکى از باارزش ترين كارها تالش برای 

اشتغال جوانان است.
معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر 
دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 

مسئول دبيرخانه كميته دستگاهى 
نظريه پردازی،  كرسى های  از  حمايت 
محقق اردبيلى  دانشگاه  مناظره  و  نقد 
از برگزاری سه جلسه دفاع از كرسى 

نظريه پردازی در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر على خالق خواه با اعالم اين خبر 
با عنوان  اين كرسى ها  از  افزود: يکى 
بر  اجتماعى  سرمايه  نقش  »بررسى 
رضايت شغلى اعضای هيات علمى« 
توسط دكتر نسرين عزيزيان كهن ارائه 
شد كه ناقدان آن دكتر محمد باشکوه و 

دكتر على خالق خواه بودند.
وی اضافه كرد: كرسى ديگر با عنوان 
»نسبت اخالق و معرفت از نگاه معرفت 
شناسان فضيلت گرا« توسط دكتر اكرم 
عسگرزاده ارائه و دكتر اسماعيل سعادتى 
خمسه و دكتر على غفاری ناقدان آن 

بودند.
مسئول دبيرخانه كميته دستگاهى 
نظريه پردازی،  كرسى های  از  حمايت 

 ۹۸ سال  مرداد  گفت:  محقق اردبيلى 
جرقه اين برنامه زده شد و اوايل مهرماه 
پوستر برنامه با حضور دانشجويان و 
مسئوالن دانشگاه و استان رونمايى شد.
وی افزود: در اين برنامه ۶۶۰ نفر 
از دانشجويان ثبت نام كرده و ۲۰۵ ايده 
اوليه ثبت كرده بودند كه از بين آنها ۳۲ 
طرح و ايده به عنوان طرح كسب و كار 

برتر انتخاب شد.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
اين  هدف  كرد:  اظهار  محقق اردبيلى 
برنامه انجمن های علمى دانشگاه بود 
كه با تالش همکاران و اعضای كادر 
اجرايى با استقبال باشکوه دانشجويان 

مواجه شد.
رئيس  پور  ابراهيم  حبيب  دكتر 
پارک علم و فناوری استان اردبيل هم 
 UMA گفت: برنامه دانشگاه خالق
up يک برنامه خالق و ابتکاری بود كه 

به بهترين شکل ممکن اجرا شد.
وی ادامه داد: مراكز رشد و نوآوری 
دروازه ورود به دانشگاه كارآفرين است 
نيازهای  به  نتواند  كه  دانشگاهى  و 
مهارتى و فناوری جامعه پاسخگو باشد، 

نمى تواند در جامعه تأثيرگذار باشد.
رئيس  صالحى  برومند  دكتر 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
تمامى  گفت:  هم  محقق اردبيلى 
دانشگاه  امکانات  و  آزمايشگاه ها 
محقق اردبيلى در چارچوب های قانونى 
در اختيار واحدها و هسته های فناور 

است.
رشد  مركز  كرد:  اضافه  وی 
واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبيلى 
بر اساس چارچوب های مشخص شده 
از تمامى واحدهای فناور حمايت های 

الزم را انجام مى دهد.
دكتر معراج شرری مدير حمايت و 
پشتيبانى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى هم گفت: برنامه دانشگاه 
زيستى  بوم  يک   UMA up خالق
جذب  دنبال  آن  در  كه  بود  ما  برای 
انجمن های  و  دانشجويان  ايده های 

علمى بوديم.
 UMA up كرد:  اضافه  وی 
ابتدای مسير يک برنامه ناشناس  در 
بود اما حاال به يک برند تبديل شده 

است.

 رونمایی از کتاب جدول 
تناوبی عناصر

در اين مراسم كتاب »جدول تناوبى 
عناصر« كه توسط انجمن علمى شيمى به 
رشته تحرير در آمده است، رونمايى شد.

علمى  مشاور  اميری  ماندانا  دكتر 
انجمن علمى شيمى و عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: اين كتاب 
علمى  انجمن های  چاپى  كتاب  اولين 
دانشگاه است كه توسط دانشجويان مبتکر 

و خالق رشته شيمى تدوين شده است.
وی ادامه داد: سال ۲۰۱۹ به نام سال 
به  بود  شده  نامگذاری  تناوبى  جدول 
همين دليل انجمن علمى شيمى دانشگاه 
اقدام به تدوين و تأليف اين كتاب مصور 

كرده است.
 

امضای تفاهم نامه همکاری
 با پارک علم و فناوری

تفاهم نامه  مراسم  اين  در  همچنين 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه  بين  همکاری 
پارک علم و فناوری استان اردبيل به امضا 

رسيد.
طرفين  تفاهم نامه  اين  اساس  بر 
موظف شدند كه با استفاده از ظرفيت های 
و  علم  پارک  و  محقق اردبيلى  دانشگاه 
فناوری استان اردبيل، پتانسيل های پارک 
علم و فناوری و مركز رشد واحدهای 

فناور دانشگاه را معرفى كنند.
اين تفاهم نامه به امضای دكتر عزيز 
و  محقق اردبيلى  دانشگاه  رئيس  حبيبى 
دكتر حبيب ابراهيم پور رئيس پارک علم 

و فناوری استان اردبيل رسيد.
يادآور مى شود اهدای تنديس و لوح 
سپاس به مربيان، كادر اجرايى و اتاق فکر، 
گپ و گفت دانشجويى با سرگروه های ۵ 
تيم برتر و تجليل از تيم های برتر از ديگر 

بخش های اين برنامه بود.

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

مراسم اختتامیه برنامه دانشگاه خالق UMA up برگزار شد
با تجلیل از تیم های برگزیده در دانشگاه محقق اردبیلی؛

نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبيلى ادامه 
»بررسى و  با عنوان  داد: كرسى ديگر 
تحليل بازی های ديجيتال؛ با محوريت 

بازی های  و  سبک ها  سنجى  ميزان 
پرطرفدار و ايده پردازی جهت طراحى 
و بومى سازی بازی ها، مبتنى بر مرور 

سيستماتيک« توسط سيد على شريفى فرد 
ارائه شد كه ناقدان آن دكتر على خالق خواه 

و دكتر اكبر عطادخت بودند.



رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
محقق اردبيلى  دانشگاه  مغان  طبيعى 
ارزش حدود  به  در سالجاری  گفت: 
۲ ميليارد و ۵۵۳ ميليون ريال تجهيزات 
دانشکده  اين  برای  آزمايشگاهى 

خريداری شده است.
با  گفتگو  در  عبادی  اصغر  دكتر 
اين  اعالم  با  دانشگاه  عمومى  روابط 
خبر اضافه كرد: در مجموع ۲۲ دستگاه 
برای دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى 
خريداری شده است تا در زمينه های 
آموزشى، پژوهشى و تحقيقاتى مورد 

استفاده قرار بگيرد.
برای  تجهيزات  داد:  ادامه  وی 
كارهای تحقيقاتى سه گروه آموزشى 
علوم گياهى، علوم دامى و مهندسى 

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان:

خرید تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال
 برای دانشکده در سالجاری

شده  خريداری  كشاورزی  فناوری 
است و عمده كاربرد اين تجهيزات نيز 

مربوط به اين گروه ها مى باشد.

بذر  دستگاه  كرد:  اضافه  عبادی 
شمار، تانک ازت، PH متر روميزی، 
آب  دستگاه  ليتری،   ۵۰ اتوكالو 

مقطرگيری و هات پليت مگنت، كولر 
 ،Barnes maze گازی اسپليت، دستگاه
علوفه خرد كن، كپسول CO۲، دستگاه 
دستگاه  حيوانات،  استنشاقى  بيهوشى 
شاتل باكس و دستگاه پلتيسمومتر، هلى 
شات مويک پرو اسمارت، شيب  سنج، 
 ۱۳۳۹p،-TES فتوسنتزمتر  نما،  قطب 
پرتابل مدل pp-۲۰۳ و سری  PHمتر 
كامل الک تمام استيل از جمله تجهيزات 

خريداری شده است.
منابع  و  كشاورزی  دانشکده  رئيس 
طبيعى مغان دانشگاه محقق اردبيلى ادامه 
داد: يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از 
اين اعتبارات نيز مربوط به خريد تراكتور 
در حال  كه  مى باشد   ۴W ۳۹۹ ITM

خريداری است.
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رئیس دانشکده فناوری های نوین نمین خبر داد:

خرید تجهیزات آزمایشگاهی 
به ارزش ۶.۱۲ میلیارد ریال 
برای دانشکده فناوری های 

نوین نمین در سالجاری

رئيس دانشکده فناوری های نوين نمين از خريد 
تجهيزات آزمايشگاهى به ارزش ۶.۱۲ ميليارد ريال 
برای دانشکده فناوری های نوين نمين در سالجاری 

خبر داد.
دكتر ياشار عزيزيان در گفتگو با روابط عمومى 
دانشگاه از خريد تجهيزات آزمايشگاهى به ارزش ۶.۱۲ 
ميليارد ريال برای دانشکده فناوری های نوين نمين در 
سالجاری خبر داد و گفت: با اين اعتبار دستگاه های 
انکوباتور CO۲، آسياب گلوله ای، متعلقات دستگاه 
اپتومکانيک و  ليزر Nd-Yag و مجموعه هايى از 

بوردهای اپتيکى آموزشى خريداری شده است.
افزود:  دستگاه ها،  اين  كاربرد  به  اشاره  با  وی 
دستگاه انکوباتور CO۲ برای كشت سلولى، آسياب 
گلوله ای برای پودر كردن مواد جهت توليد ذرات ريز 
و متعلقات دستگاه ليزر Nd-Yag و مجموعه هايى از 

اپتومکانيک و بوردهای اپتيکى كاربرد آموزشى دارند.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه 
محقق اردبیلی:

سایت کامپیوتری دانشگاه 
آماده خدمات دهی به 

دانشجویان فاقد امکانات 
برای آزمون های مجازی 

است

دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدير 
دانشگاه  كامپيوتری  سايت  گفت:  محقق اردبيلى 
آماده خدمات دهى به دانشجويان فاقد امکانات برای 

آزمون های مجازی است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر شهرام 
جمالى با اعالم اين خبر افزود: سايت های كامپيوتری 
ساختمان جديد كتابخانه مركزی دانشگاه در طول دوره 
امتحانات پايان ترم آماده خدمت رسانى به دانشجويانى 
است كه فاقد امکانات الزم برای شركت در آزمون های 

مجازی هستند.
وی ادامه داد: به دليل جلوگيری از شيوع بيماری 
كرونا، اولويت اصلى، ماندن در خانه و شركت در 

آزمون های مجازی آنالين مى باشد.

برگزاری سه وبینار بین المللی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس دانشکده فنی و مهندسی خبر داد:

مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى از برگزاری سه 
و  فنى  دانشکده  در  بين المللى  وبينار 

مهندسى اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر امين قليزاد از برگزاری سه وبينار 
بين المللى در دانشکده فنى و مهندسى 
يک  گفت:  و  داد  خبر  دانشگاه  اين 
وبينار توسط گروه مهندسى عمران و 
دو وبينار توسط گروه مهندسى شيمى 

برگزار شده است.

 برگزاری وبینار بین المللی 
»روش شبیه سازی مبتنی بر 

فیزیک برای لحاظ کردن عدم 
قطعیت در تحلیل خطر زلزله و 

ارزیابی لرزه ای«
مدرس  و  سخنران  گفت:  قليزاد 
تربالى  كريم  دكتر  وبينار  اين  اصلى 
پسا دكترای مهندسى زلزله از دانشگاه 
UCL لندن بود. وی فارغ التحصيل 
محقق اردبيلى،  دانشگاه  از  كارشناسى 
تحقيقات  مركز  از  ارشد  كارشناسى 
ساختمان و مسکن و دكتری از دانشگاه 
كانتربری نيوزلند بوده و در دانشگاه های 
كانتربری نيوزلند و نيز پلى تکنيک ميالن 
ايتاليا نيز دو دوره موفق پسا دكتری را 

پشت سر گذاشته  است.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
در  داد:  ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه 
بيان  به  اصلى  سخنران  وبينار  اين 
آخرين دستاوردهای علمى در ارتباط 
سپس  و  پرداخت  وبينار  موضوع  با 
جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده و 
حاضرين تجربيات خود را در اين زمينه 

به اشتراک گذاشتند.
تعداد  كرد:  خاطرنشان  وی 
 ۱۰۱ وبينار  اين  در  شركت كنندگان 
نفر بود كه عالوه بر سخنران اصلى، 
شركت كنندگانى از دانشگاه های علم و 
صنعت، تهران، تربيت مدرس، فردوسى 

مشهد، سمنان، تبريز، اصفهان و خواجه 
حاضر  آن  در  نيز  طوسى  نصيرالدين 

بودند.

بین المللی  وبینار  برگزاری 
و  موضعی  ساختار  »بررسی 
از  استفاده  با  مواد  الکترونی 
طیف سنجی جذب  اشعه ایکس 

»)XAS(
قليزاد در خصوص برگزاری اين 
مدرس  و  سخنران  گفت:  نيز  وبينار 
اصلى اين وبينار دكتر سعيد ساعدی 
در  پسادكتری  پژوهشگر  و  مدرس 
دانشگاه  از  شيمى  مهندسى  دانشکده 
به دعوت  كه  بود  هلند   TU Delft
آباد صبور هيات  فهيمه حوری  دكتر 
علمى گروه مهندسى شيمى دانشگاه، 
سخنرانى در خصوص »طيف سنجى 
«ارائه   )XAS( ايکس  اشعه  جذب 

نمود.
وی افزود: در اين سخنرانى تابش 
سينکروترون، ساختار شتاب دهنده های 
الکترونى، نحوه توليد پرتو ايکس در 
انجام  نحوه  همراه  به  سينکروترون 
با  ايکس  اشعه  جذب  آزمايش های 
استفاده از پرتو ايکس توليدی معرفى 

و توضيح داده شد.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
كرد:  تصريح  محقق اردبيلى  دانشگاه 
دكتر ساعدی ضمن اشاره به اين مطلب 

ساخت  و  طراحى  حال  در  ايران  كه 
مى باشد،   )ILSF( ملى  نور  چشمه 
چند مورد مهم از سينکروترون هايى كه 
همکاری  برای  مى توانند  پژوهشگران 
با آنها اقدام كنند، ازجمله شتاب دهنده 
SESAME در كشور اردن را معرفى 
و در ادامه اصول روش طيف سنجى 
نحوه  و   )XAS( ايکس  اشعه  جذب 
تحليل داده های حاصل از جذب برای 

چند نمونه كاتاليست شرح داد.
وی با بيان اينکه اين وبينار به همت 
گروه مهندسى شيمى و دانشکده فنى و 
مهندسى دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 
شد، افزود: پس از اين سخنرانى، بخش 
پرسش و پاسخ و طرح سؤاالت مختلف 
از طرف حاضرين در جلسه برگزار شد.

قليزاد ادامه داد: در اين وبينار حدود 
و  پژوهشگران  اساتيد،  از  نفر   ۱۵۳
از ۲۷  تکميلى  تحصيالت  دانشجويان 
دانشگاه و موسسه داخل و خارج از ايران 
از جمله دانشگاه های EPFL سوئيس، 
پلى تکنيک مونترال كانادا، باسک اسپانيا، 
صنعت،  و  علم  تهران،  محقق اردبيلى، 
صنعتى شريف، صنعتى اميركبير، تربيت 
سهند،  صنعتى  شيراز،  تبريز،  مدرس، 
شهيد بهشتى، فردوسى مشهد، سمنان، 
اراک، صنعتى مالک اشتر، امام خمينى 
قزوين، شهيد مدنى آذربايجان، صنعتى 
اصفهان، زنجان، پژوهشگاه مواد انرژی، 

رازی كرمانشاه و غيره حضور داشتند.

برگزاری وبینار بین المللی »رسوب 
الیه اتمی )ALD( در سیستم های 

بستر سیال«
نيز  وبينار  اين  خصوص  در  قليزاد 
 Prof. گفت: سخنران اصلى اين وبينار
استاد   J.Ruud van Ommen
 TU دانشکده مهندسى شيمى از دانشگاه
Delft هلند بود كه به دعوت دكتر فهيمه 
حوری آباد صبور عضو هيات علمى گروه 
مهندسى شيمى دانشگاه، سخنرانى خود را 
در خصوص اصول كلى روش رسوب 
اليه اتمى در بستر سيال و كاربردهای آن 
در زمينه كاتاليست، ذخيره و تبديل انرژی 

و داروسازی ارائه نمود.
وی با بيان اينکه اين وبينار به همت 
گروه مهندسى شيمى و دانشکده فنى و 
مهندسى دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد، 
افزود: پس از اين سخنرانى، بخش پرسش 
و پاسخ و طرح سؤاالت مختلف از طرف 

حاضرين در جلسه برگزار شد.
مهندسى  و  فنى  دانشکده  رئيس 
در  داد:  ادامه  محقق اردبيلى  دانشگاه 
اساتيد،  از  نفر   ۱۲۰ حدود  وبينار  اين 
تحصيالت  دانشجويان  و  پژوهشگران 
تکميلى از ۴۰ دانشگاه و موسسه داخل 
ايران از جمله دانشگاه های  و خارج از 
هلند،   TU Delft فنالند،   Aalto
 Vrije Universiteit Brussel
دانشگاه  اسپانيا،   Basque بلژيک، 
صنعت،  و  علم  تهران،  محقق اردبيلى، 
صنعتى اميركبير، تربيت مدرس، الزهرا، 
مازندران،  گيالن،  تبريز، صنعتى سهند، 
شهيد بهشتى، فردوسى مشهد، سمنان، 
صنعتى  اشتر،  مالک  صنعتى  اراک، 
قزوين،  خمينى  امام  بابل،  نوشيروانى 
شهيد مدنى آذربايجان، اصفهان، صنعتى 
اصفهان، زنجان، پژوهشگاه مواد انرژی، 
صنعت نفت اهواز، رازی كرمانشاه و غيره 

حضور داشتند.
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان  سید ناصر و سید محمد هاشمی، مهندس فروع الدین زرگرزاده، جعفر ایران نژاد، دکتر رضا 
بهمرام، غالمحسین حبیب زاده، مهندس بهنام رمضانی و دکتر کریم اله قاسمی و سرکار خانم ها خدیجه وفایی زاده، آرزو 
معصومی و مریم اسدیان  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

فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى از موفقيت شركت 
واحدهای  از  بنيان  بهينه گستر  سازه  آژند 
فناور تحت پوشش آن مركز در اخذ مجوز 
دانش  بنيان از كارگروه ارزيابى و تشخيص 
صالحيت شركت ها و مؤسسات دانش  بنيان 
معاونت علمى و فناوری رياست جمهوری 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
افزود:  خبر  اين  اعالم  با  برومند صالحى 
شركت آژند سازه بهينه گستر بنيان در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای 
رايانه ای فعاليت نموده و مجوز دانش بنيانى 
را برای طراحى افزونه كنترل سازه  )آكس( 
بر اساس مقررات ملى ساختمان اخذ كرده 

است.
افزار آكس بر اساس  افزود: نرم   وی 
نياز دفاتر فنى و مهندسى به خصوص بخش 

دانشگاه  علوم  دانشکده  رئيس 
سالجاری  در  گفت:  محقق اردبيلى 
تجهيزات آزمايشگاهى به ارزش ۲۴ ميليارد 
اين دانشکده خريداری شده  برای  ريال 

است.
گفتگو  در  زاده  سيف  داود  دكتر 
اين  اعالم  با  دانشگاه  عمومى  روابط  با 
خبر افزود: حدوداً مبلغ ۲۴ ميليارد ريال 
تجهيزات  رسانى  بروز  و  خريد  برای 
آزمايشگاهى به دانشکده علوم اختصاص 
به  تجهيزاتى  راستا  اين  در  كه  يافت 
برای هر  ميليارد ريال  تقريبى ۶  ارزش 
كدام از گروه های زيست شناسى، شيمى 
گروه  برای  ريال  ميليارد   ۴ فيزيک،  و 
برای  ريال  ميليارد   ۲ و  زمين شناسى 
گروه های آموزشى آمار، علوم كامپيوتر 
و رياضيات و كاربردها خريداری شده 

است.
دستگاه های  اكثر  داد:  ادامه  وی 
خريداری شده راه اندازی شده اند و تعدادی 
تجهيزات  نمايشگاه  طريق  از  كه  ديگر 
توليدات داخل خريداری شده اند، به تدريج 

راه اندازی خواهند شد.

كنترل نقشه های سازه سازمان نظام مهندسى 
ساختمان كشور و استانداردهای الزم طرح 
 ريزی شده و شركت ها، سازمان ها و تمامى 
ساخت وساز  حوزه  در  فعال  كارفرمايان 

مسکن، بازار هدف اين محصول هستند.
مقدم  زاده  سليمان  سهيل  مهندس 
مديرعامل شركت آژند سازه بهينه گستر بنيان 

دانشگاه  علوم  دانشکده  رئيس 
با اشاره به اهم تجهيزات  محقق اردبيلى 
خريداری شده برای گروه های آموزشى 
محاسباتى  سرور  افزود:  مختلف 
خال  پمپ  دستگاه(،  )چندين  پيشرفته 
تحقيقاتى)چندين  سانتريفيوژهای  و 
دستگاه(، منبع تغذيه ولتاژ باال )چندين 
دستگاه(، ده ها قلم لوازم اپتيکى، ال سى 

و طراح نرم افزار مذكور گفت: طراحى بهينه تر 
سازه ها و همچنين تهيه نقشه های سازه ای با 
استانداردهای جاری كشور از جمله توانايى ها 
و مزايای اين نرم افزار است و صرفه جويى 
در فوالد مصرفى سازه ها و طراحى ايمن تر 
سازه ها )كه در بلندمدت باعث افزايش طول 

عمر مفيد سازه خواهد گرديد( از مزايای 

آر متر، كوره و آون )چندين دستگاه(، كمى 
لومينسانس، اسپکتروفتومتر )دو دستگاه(، 
ساز  شبيه  پتانسيواستات-گالوانواستات، 
هيتر- ديجيتال،  ترازوی  خورشيدی، 

استايرر )چندين دستگاه(، حمام التراسوند 
)دو   CO۲ انگوباتور )چندين دستگاه(، 
تحقيقاتى  های  ميکروسکوپ  دستگاه(، 
)سه دستگاه(، دستگاه تهيه مقاطع نازک 

استفاده از اين نرم افزار مى باشد.
وی افزود: با توجه به مدنظر قرار گرفتن 
تمامى  انجام  بومى سازی،  دقت،  سرعت، 
مقررات  اساس  بر  سازه  طراحى  مراحل 
ملى ساختمان و كاربرپسند بودن نرم افزار، 
محيط نرم افزار آكس به گونه ای طراحى شده 
كه مکانيسمى شبيه نرم افزارهای آشنا برای 
مهندسين طراح داشته باشد لذا اين نرم افزار 
 ETABS به صورت افزونه بر روی نرم افزار
طراحى  نرم افزارهای  اصلى ترين  جزو  كه 

سازه است، قرار گرفت.
آكس  افزار  نرم  افزود:  زاده  سليمان 
به  شدن  تبديل  برای  فراوانى  قابليت های 
پركاربرد، دقيق، سريع، بومى و  نرم افزاری 
كاهش  لحاظ  )به  محيط زيست  دوستدار 
مصرف فوالد و در نتيجه توليد كمتر گازهای 

گلخانه ای( دارد.

سرمايشى،  كن  خشک  ميکروسکوپى، 
يخچال آزمايشگاهى )چندين دستگاه(، 
 PCR ،هدايت سنج، سانتريفيوژ يخچالدار
Gradient از جمله تجهيزات خريداری 

شده برای اين دانشکده هستند.
به گفته سيف زاده، خريد اين حجم از 
تجهيزات آزمايشگاهى در طى بازه زمانى 
بسيار كوتاه در دانشکده علوم بى سابقه بوده 
است و اميد آن مى رود با فعال شدن همه 
تجهيزات خريداری شده، كيفيت و كميت 
پژوهش های انجام شده در دانشکده ارتقای 
ملموسى پيدا كند به همين دليل ضروری 
مى دانم، به نوبه خود و از طرف همکاران 
و دانشجويان دانشکده علوم از زحمات و 
عنايات رئيس دانشگاه، معاون و مديران 
حوزه پژوهشى و فناوری دانشگاه قدردانى 

كنم. 
وی افزود: در حين هزينه كرد اعتبار 
يادشده، توجه ويژه ای به توليدات باكيفيت 
شركت های داخلى شده است و  سهم 
قابل توجهى از تجهيزات خريداری شده 
افتخار  بسى  جای  كه  مى باشند  ايرانى 

مى باشد.

اخذ مجوز دانش  بنیان توسط شرکت آژند سازه بهینه گستر بنیان از واحدهای فناور تحت پوشش 
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

 رئیس دانشکده علوم خبر داد:
خرید تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش ۲4 میلیارد ریال برای دانشکده علوم

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خبر داد:

خرید تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش 
۳.۶ میلیارد ریال برای دانشکده علوم 

تربیتی و روانشناسی در سالجاری

رئيس دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه 
به  آزمايشگاهى  تجهيزات  خريد  از  محقق اردبيلى 
ارزش ۳.۶ ميليارد ريال برای اين دانشکده در سالجاری 

خبر داد.
دكتر محمد نريمانى در گفتگو با روابط عمومى 
دانشگاه با اعالم اين خبر افزود: با اين اعتبار دستگاه 
رديابى حركات چشم )Eye tracking(  و دستگاه 
 Transcranial تحريک مغناطيسى فراجمجمه  ای
Magnetic Stimulation )TMS(  خريداری 

شده است.
رديابى  دستگاه  خريد  برای  كرد:  اضافه  وی 
حركات چشم ۸۰۰ ميليون ريال و برای خريد دستگاه 
تحريک مغناطيسى فراجمجمه  ای ۲ ميليارد و ۸۰۰ 

ميليون ريال هزينه شده است.
رئيس دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به كاربرد اين دستگاه ها تصريح 
   )Eye tracking( كرد: دستگاه رديابى حركات چشم
يکى از ابزارهای نوروسايکولوزيک برای ارزيابى رفتار 
چشم است و تعيين مى كند كه تمركز چشم دقيقاً روی 
چه نقطه ای است و با چه ميزان چشم از يک نقطه به 
نقطه ديگر حركت مى كند و با اين اطالعات مى توان 
هشياری- ميزان توجه، تمركز، خواب آلودگى، ارزيابى 
از حاالت چشمى و به ويژه سوگيری در پردازش 

اطالعات را مشخص كرد.
 نريمانى ادامه داد: دستگاه تحريک مغناطيسى 
فراجمجمه  ای)TMS(  هم دستگاهى برای تحريک 
روش  كه  است  روی جمجمه  از  مغز  مغناطيسى 
غيرتهاجمى برای مطالعه مغز است و اين دستگاه 
روانى  اختالالت  برخى  درمان  برای  مناسبى  ابزار 
مقاوم به دارودرمانى نظير افسردگى، دردهای مزمن و 

اسکيزوفرنى مى باشد.


