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

مدیر فناوری اطالعات و 
ارتباطات دانشگاه خبر داد:

ارتقای ۲۳۲ پله ای 
دانشگاه محقق اردبیلی 
در استنادات گوگل 

اسکالر

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  
خبر داد:

درخشش دانشگاه محقق 
اردبیلی در جشنواره ملی 

رویش برای اولین بار
 در تاریخ دانشگاه

ارتقای ۲۱۵ پله ای 
دانشگاه محقق اردبیلی 
در رتبه بندی جهانی 

وبومتریکس
JULY-۲۰۲۰ 

رئیس دانشکده فناوری های نوین 
نمین دانشگاه خبر داد:

طراحی
 و ساخت دستگاه 

»راکتور اتوکالو سنتز 
هیدروترمال« در 

دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
خبر داد:

ارائه خدمات 
آزمایشگاه مرکزی 

دانشگاه محقق اردبیلی
 به پژوهشگران سراسر 

کشور

صفحه7

صفحه4

صفحه2

صفحه3

صفحه3

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

اولین همایش ملی اربعین حسینی در 
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود

صفحه2

استاندار اردبیل گفت: کتابخانه مرکزی 
و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق 
رتبه  عالی  مسئوالن  حضور  با  اردبیلی 

کشور در هفته دولت افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهندس اکبر بهنام جو در جریان بازدید 
محقق  دانشگاه  عمرانی  های  پروژه  از 
اردبیلی با بیان اینکه در دو سال اخیر برای 
توسعه فضای آموزشی دانشگاه محقق 
اردبیلی بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان هزینه 
برای  خوبی  جهش  گفت:  است،  شده 
توسعه و تامین امکانات، فضای آموزشی 
و مجموعه استخر مورد نیاز دانشگاه آغاز 
شده و این روند با تامین اعتبار بیشتر ادامه 

می یابد.
وی با بیان اینکه پروژه های کتابخانه 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی از کسب هشت 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  برتر  مقام 
بین المللی  جشنواره  دوازدهمین 

حرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  اعالم  با  اصل  فنی  عباس  دکتر 
ویژه  اهتمام  به  توجه  با  گفت:  خبر، 
مسئوالن دانشگاه به فعالیت انجمن های 
علمی دانشجویی و تالش همکاران 
سطح  در  مبتکر  و  سخت کوش 
دانشکده ها و نیز کارشناسان انجمن های 
علمی دستیابی به موفقیت در این حوزه 
قابل پیش بینی بوده و امروز شاهد رشد 

و تعالی در این زمینه هستیم.

مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
با حضور  دولت  هفته  در  اردبیلی  محقق 

مسوالن عالی رتبه کشور افتتاح می شود، 
افزود: در یک سال اخیر تالش بسیار خوبی 

در حوزه عمرانی در دانشگاه محقق اردبیلی 
انجام شده است که قابل تقدیر است.

این  بر  عالوه  افزود:  اردبیل  استاندار 
استخر  اولین  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ها، 
و  کارکنان  برای  دانشگاهی  سرپوشیده 
دانشجویان، فازهای دوم و سوم دانشکده 
دانشکده  ساختمان  و  مهندسی  و  فنی 
کشاورزی و منابع طبیعی را در دست اجرا 
دارد که با تالش مسئوالن ذیربط و تامین 
اعتبار مورد نیاز در یک سال آینده به بهره 

برداری خواهند رسید.
وی خاطرنشان کرد: توسعه و جهش 
توسعه  سبب  عالی  آموزش  مراکز  در 
توجه  با  و  شود  می  ها  بخش  سایر  در 
آبروی  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اینکه  به 
استان است، باید در جهت توسعه فضای 
آموزشی و سایر بخش های این دانشگاه 

تالش کنیم.

محقق اردبیلی  دانشگاه  افزود:  وی 
در جشنواره بین المللی حرکت همپای 
خوش  کشور  بزرگ  دانشگاه های 
درخشید و امید است با اتحاد و همدلی 
تمام حوزه های دخیل، توفیقات روزافزون 

تداوم داشته باشد.
این  در  کرد:  تصریح  اصل  فنی 
محقق اردبیلی  دانشجویان  جشنواره 
ارسال  با  علمی  انجمن های  حوزه  در 
۳۵ اثر نقش آفرینی کرده و در نهایت با 
تقدیر  مقام رتبه شایسته  کسب هشت 
دوم  رتبه  کشور،  دانشگاه های  بین  در 
انجمن علمی ژنتیک و تولیدات گیاهی 
علمی  انجمن  دوم  رتبه  کارآفرینی،   –
باستان شناسی – نشریه باستان  شناخت، 

رتبه دوم انجمن علمی مهندسی فضای 
سبز – مسابقه طراحی منظر، رتبه شایسته 

تقدیر انجمن علمی مهندسی مکانیک 
تقدیر  شایسته  رتبه  رسانش،  نشریه   –

انجمن علمی مهندسی صنایع چوب و 
فرآورده های سلولزی – نشریه کاغذ سبز، 
رتبه شایسته تقدیر انجمن علمی علوم 
و مهندسی آب – نشریه آرتاب و رتبه 
شایسته تقدیر انجمن علمی علوم باغبانی 
– محتوای دیجیتال در بین دانشگاه های 

کشور افتخارآفرین شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در  کرد:  خاطرنشان  محقق اردبیلی 
بین المللی  جشنواره  دوره  یازدهمین 
حرکت نیز انجمن های علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی موفق به کسب شش رتبه 
کشوری)پنج مقام شایسته تقدیر و یک 
این  از  که  بودند  شده  دوم(  رتبه  مقام 
نظر شاهد رشد کمی و کیفی فعالیت ها 

هستیم.
وی گفت: ارزش این افتخارآفرینی 
نظر  از  که  است  مشهود  زمانی 
دانشگاه  کسب شده،  مقام های  تعداد 
دانشگاه های  از  پس  محقق اردبیلی 
تهران)۱۵ مقام(، شیراز)۱۳ مقام(، فردوسی 
مشهد)۱۰ مقام( و تبریز)۹ مقام( با کسب 
۸ مقام، در رتبه پنجم دانشگاه های کشور 
قرار گرفت. از طرفی موفقیت دانشگاه 
محقق اردبیلی در مقایسه با دانشگاه های 
شمالغرب کشور)ارومیه یک مقام، زنجان 
بدون مقام، شهید مدنی تبریز یک مقام، 
صنعتی سهند تبریز  بدون مقام، صنعتی 
مقام(  چهار  گیالن  و  مقام  یک  ارومیه 

مشهود است.

کتابخانه مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی در هفته دولت افتتاح می شود

کسب ۸ مقام کشوری توسط دانشگاه محقق اردبیلی در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت

استاندار اردبیل:

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:
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مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

راه اندازی پویش»من 
ماسک می زنم« در دانشگاه 

محقق اردبیلی

دانشگاه  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  مدیر 
محقق اردبیلی از راه اندازی پویش »من ماسک می زنم« در این 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی اصغری 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جامعه و لزوم رعایت 
عموم مردم در خصوص پیشگیری از ابتال به این بیماری، 
دانشگاه  در  »من_ماسک_می زنم«  پویش  راه اندازی  از 
محقق اردبیلی خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این پویش 
توسط دانشگاه، فرهنگ سازی در سطح جامعه و سوق دادن 

مردم به سمت استفاده از ماسک در محیط عمومی است.
وی با بیان اینکه دانشگاهیان اعم از دانشجویان، کارمندان 
و اعضای هیات علمی به عنوان قشر فرهیخته، فرهنگی و 
نخبه جامعه می توانند در تأثیرگذاری و استفاده حداکثری 
مردم از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی مؤثر واقع 
شوند، تصریح کرد: در حال حاضر استفاده از ماسک، رعایت 
به یک  بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی  پروتکل های 

فرهنگ در سطح دانشگاه محقق اردبیلی تبدیل شده است.
اصغری با بیان اینکه عالقه مندان برای پیوستن به این 
پویش می توانند نام و نام خانوادگی، سمت دانشگاهی و 
عکس ماسک دار خود را به آی دی روابط عمومی دانشگاه 
به آدرس  umaac-pr در شبکه های اجتماعی ارسال کنند، 
افزود: عالقه مندان می توانند فایل مربوط به خود را بعد از 
طراحی توسط روابط عمومی و انتشار آن در شبکه های 
اجتماعی دانشگاه، در شبکه های اجتماعی شخصی خود 
نیز با نام »دانشگاه_محقق_اردبیلی« و پویش »من_ماسک_

می زنم« منتشر نمایند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
آزادگان در ایام دفاع مقدس 

از جان خود مایه گذاشتند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آزادگان در ایام  
دفاع مقدس از جان خود مایه گذاشتند و از خاک و کیان 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دفاع کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در 
مراسم تجلیل از آزادگان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
ما همیشه قدردان رشادت های آزادگان و ایثارگران هستیم، 
گفت: این عزیزان در ایام دفاع مقدس از جان خود مایه 
گذاشته و از خاک و کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران دفاع کردند.
وی با بیان اینکه باید در رأس فعالیت های خود آزادگان 
را به عنوان الگوی خود قرار دهیم، افزود: در فعالیت های 
اداری نیز باید به نحوی عمل کنیم که شرمنده خون شهدا و 

رشادت های ایثارگران، آزادگان و جانبازان نشویم.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه آزادگان مدال افتخار 
جامعه هستند، گفت: بزرگ ترین افتخار مجموعه ایثارگری 
این است که بتوانند روحیه ایثار و شهادت و اخالص را در 

همه حال نگه دارند و پاداش خود را از خدا بگیرند.
گفتنی است در ادامه با اهدای لوح سپاس و هدیه 
دانشگاه  آزادگان  رحیمی  عزیز  و  یحیوی  طاهر  از 

محقق اردبیلی تجلیل به عمل آمد.

مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
اردبیل از برگزاری اولین همایش ملی 
اربعین حسینی در مهرماه سالجاری در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اهمیت حماسه اربعین 
حسینی، از برگزاری همایش ملی اربعین 
با عنوان اعتالی نهضت حسینی و تحقق 
تمدن نوین اسالمی برای اولین بار در 
کشور در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد 
و گفت: این همایش با همکاری تمامی 
دستگاه های اجرایی و فرهنگی استان 
در پنج محور دین و فرهنگ، ادبیات، 
سیاست و نظام بین الملل، اجتماعی و 

هنری برگزار می شود.
را  این همایش  کمیته علمی  وی 
رکن و اساس آن دانست و خاطرنشان 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
پله ای   ۲۱۵ ارتقای  از  محقق اردبیلی 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  جایگاه 
دانشگاه های  وبومتریکس  رتبه بندی 
جهان و ۶ پله ای در بین دانشگاه های 

کشور در ۶ ماهه اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ابوالفضل بضاعت پور با اعالم این 
خبر گفت: در آخرین رتبه بندی منتشر 
دنیا  دانشگاه های  وبومتریکس  شده 
)جوالی ۲۰۲۰(، دانشگاه محقق اردبیلی 
با ۲۱۵ رتبه ارتقا در جهان و ۶ رتبه 
ارتقا در ایران، در جایگاه ۲۳۰۰ جهانی 

و ۴۴ کشور قرار گرفت.
دانشگاه های  بین  در  افزود:  وی 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تابعه 
باالتر  فناوری، دانشگاه محقق اردبیلی 
از دانشگاه های اصفهان، صنعتی سهند، 
شهرکرد،  شاهد،  طباطبایی،  عالمه 
شهید  خرم آباد،  ایالم،  یاسوج،  اراک، 
مدنی تبریز، صنعتی شیراز، سیستان و 
بلوچستان، قم، گلستان و غیره رتبه ۲۹ 

را کسب کرد.
نظام  این  در  افزود:  پور  بضاعت 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ۱۳ نفر از 
دانشجویان دانشگاه به مرحله کشوری 
سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان سراسر کشور راه یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل ادامه داد: این ۱۳ 
نفر در بخش معارفی و همچنین رشته 
حفظ که ۲۷ خردادماه سال جاری در 
سراسر کشور به صورت مجازی برگزار 
شد؛ حائز بیشترین امتیاز شده و با اعالم 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت 
مرحله  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

کشوری راه یافته اند.

کرد: به توفیق الهی ۴۸ نفر از اساتید 
برجسته و نخبگان کشوری عضو این 
کمیته بوده که بالغ بر ۲۰ نفر آن ها استاد 

تمام هستند.
حسنی با اعالم اینکه این همایش در 
 )ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

شامل  شاخص  چهار  از  رتبه بندی 
نمایه  مقاالت  به  استنادات  مجموع 
اسکالر،  گوگل  در  دانشگاه  شده 
 ۱۰ بین  در  دانشگاه  مقاالت  تعداد 
سایماگو،  پراستناد  مقاالت  درصد 
تعداد صفحات نمایه شده وب سایت 
دانشگاه در گوگل و تعداد بک لینک ها 
به وب سایت دانشگاه، برای رتبه بندی 
دانشگاه ها استفاده می شود و دانشگاه 
محقق اردبیلی در همه این شاخص های 

رشد قابل توجهی داشته است.

در  نظری  یوسف  داد:  ادامه  وی 
رشته حفظ ۵ جزء، زهرا ابراهیم زاده در 

ثبت شده و ارزش و اهمیت فراوانی در 
پیشبرد اهداف نظام اسالمی و تشکیل 
تمدن نوین اسالمی دارد، تصریح کرد: 
حوزویان،  نخبگان،  اساتید،  تمامی  از 
جهت  دانشگاهیان  و  پژوهشگران 
دعوت  ملی  همایش  این  در  شرکت 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به رتبه های قبلی 
دانشگاه گفت: در طول دو  سال اخیر 
ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی روند 
مداوم رو به رشدی را داشته به طوری 
که نسبت به سال ۲۰۱۸ در رده بندی 
جهانی ۴۴۵ رتبه و در ایران ۱۳ رتبه 

ارتقا را شاهد بوده ایم.
وی اضافه کرد: توسعه قابل توجه 
اطالعات،  فناوری  زیرساخت های 
دسترس پذیری  چشمگیر  افزایش 

رشته احکام، مرضیه مجرد اروجعلی 
لو، اسما عبدی و عارفه منصوری در 

می شود.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه آخرین مهلت ارسال مقاالت به این 
همایش ۱۵ شهریورماه سالجاری تعیین 
افزود: عالقه مندان می توانند  شده است، 
برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از 
http:// نحوه ارسال مقاله به آدرس اینترنتی
arbaeenuma.ir/ مراجعه یا با شماره 
همایش ۰۴۵۳۱۵۰۵۵۵۶  دبیرخانه  تلفن 

تماس حاصل نمایند.
وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی 
مهرماه   ۱۵ در  همایش  این  موجود، 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  سالجاری 
به صورت  هم زمان  درمانی  و  بهداشتی 
از  زنده  پخش  با  مجازی  و  حضوری 
فضای مجازی با حضور اساتید برجسته 
کشوری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

خواهد شد.

سرویس های الکترونیکی دانشگاه، انتشار 
دانشگاه  پژوهشی  یافته های  گسترده 
مخزن  سامانه  طریق  از  محقق اردبیلی 
علمی در راستای راهبرد دسترسی آزاد 
به روزرسانی مداوم  به اطالعات علمی، 
در  دانشگاه  پژوهشگران  پژوهش های 
برابری تعداد  افزایش ۳  گوگل اسکالر، 
در  وب  در  دانشگاه  علمی  صفحات 
جهت رویت پذیری بیشتر پژوهش های 
دانشگاه در اینترنت و افزایش استنادات 
به این پژوهش ها و نیز پایش مداوم بک 
لینک ها به وب سایت دانشگاه از مهم ترین 
در  اخیر  سال  دو  در  که  بوده  اقداماتی 
بهبود شاخص های وبومتریکس  جهت 

در این دانشگاه انجام شده است.
ادامه داد: در رده بندی  بضاعت پور 
علوم  دانشگاه  تهران،  دانشگاه  اخیر، 
پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی به ترتیب رتبه های اول تا 
سوم کشور را کسب کردند و دانشگاه 
موسسه  و  استنفورد  دانشگاه  هاروارد، 
به  نیز   )MIT( ماساچوست  فناوری 
ترتیب در جایگاه های اول تا سوم دنیا 

قرار گرفتند.

فلکی  علیرضا  تفسیر،  و  ترجمه  رشته 
در رشته آشنایی با احادیث، محمدرضا 
رشته  در  مجد  رحیمی  شبنم  و  احدی 
پرسمان قرآنی، سپیده فرد در رشته سبک 
زندگی، لیال سعادتی و کبری تقی زاده در 
رشته صحیفه سجادیه و ابراهیم طاهری و 
حسن نظرپور در رشته نهج البالغه این 

۱۳ نفر هستند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
بخش های  منتخبین  اسامی  کرد:  اضافه 
آوایی، ادبی، هنری، پژوهشی و فناوری این 
جشنواره پس از داوری از سوی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری متعاقباً اعالم 

خواهد شد.

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

اولین همایش ملی اربعین حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود

JULY-۲۰۲۰ ارتقای ۲۱۵ پله ای دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی جهانی وبومتریکس

راهیابی ۱۳ نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت 
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نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
تالش  از  اسالمی  شورای  مجلس  در 
و  تحصیلی  های  رشته  توسعه  برای 
فضای آموزشی دانشکده فناوری های 

نوین نمین خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
از  بازدید  در  بدری  صدیف  مهندس 
پروژه های عمرانی دانشکده فناوری های 
نوین دانشگاه محقق اردبیلی در شهرستان 
مطلوب  اقدامات  به  اشاره  با  نمین 
دانشگاه در زمینه تجهیز و توسعه بخش 
های مختلف این دانشکده، بر مستقل 
به  آن  تبدیل  و  دانشکده  این  شدن 

دانشگاه تأکید کرد.
وی همچنین در خصوص پیگیری 
این  تحصیلی  رشته های  توسعه  برای 
و  کارشناسی  مقاطع  در  دانشکده 
کارشناسی ارشد و تخصیص اعتبارات 
پروژه  سوم  و  دوم  فاز  برای  الزم 
ساختمان آموزشی دانشکده از وزارت 
سازمان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

برنامه و بودجه قول مساعد داد.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
از  قدردانی  ضمن  محقق اردبیلی 
و  استانی  مسئوالن  حمایت های 
شهرستانی و نمایندگان شهرستان های 
اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس 
توسعه  خصوص  در  اسالمی  شورای 
دانشکده فناوری های نوین نمین، گفت: 

برای توسعه رشته های موجود و دریافت 
نیازمند  جدید  رشته های  برای  مجوز 

کمک نمایندگان مجلس هستیم.
فناوری های  دانشکده  توسعه  وی 
نوین را در توسعه آموزش عالی، تبدیل 
علم به فناوری و توسعه اقتصاد دانش 
با  افزود:  و  دانست  مؤثر  بسیار  بنیان 
توسعه رشته ها و دانشکده ها مسیر توسعه 

شهرستان نمین که شهرستانی علم خیز 
و فرهنگ پرور است، هموار خواهد شد.

حبیبی خاطرنشان کرد: طی دو سال 
اخیر عالوه بر تجهیز آزمایشگاه های این 
دانشکده، پروژه دیوارکشی و ساختمان 
هزار  زیربنای ۲  با  دانشکده  آموزشی 

مترمربع آغاز شده است.
دکتر یاشار عزیزیان رئیس دانشکده 
فناوری های نوین نیز با بیان اینکه طی 
دو سال گذشته با اختصاص حدود ۱۰ 
میلیارد ریال آزمایشگاه های این دانشکده 
به صورت کامل تجهیز شده اند، گفت: 
در حال حاضر این دانشکده دارای دو 
علوم  و  لیزر  و  اپتیک  مهندسی  رشته 
مهندسی است، ولی با توجه به اینکه ما 
قابلیت و امکانات ارائه خدمات علمی و 
رفاهی به یک هزار و ۳۰۰ نفر دانشجو را 
داریم، با ایجاد دو رشته جدید مهندسی 
مواد و مهندسی انرژی که در هیچ یک از 
دانشگاه های استان وجود ندارد، توسعه 

دانشکده رقم خواهد خورد.

رئیس دانشکده فناوری های نوین نمین 
دانشگاه خبر داد:

طراحی و ساخت دستگاه 
»راکتور اتوکالو سنتز 

هیدروترمال« در دانشگاه 
محقق اردبیلی

نمین  نوین  فناوری های  دانشکده  رئیس 
ساخت  و  طراحی  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
دستگاه »راکتور اتوکالو سنتز هیدروترمال« در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمایت  راستای  در  گفت:  عزیزیان  یاشار 
سنتز  اتوکالو  »راکتور  دستگاه  ملی،  تولید  از 
جمشیدی  میراحمد  همت  به  هیدروترمال« 
فناوری های  دانشکده  فارغ التحصیالن  از 
دکتر  و  محقق اردبیلی  دانشگاه  نمین  نوین 
غالمرضا پیرقلی و دکتر یاسر شکری اعضای 
هیأت علمی این دانشگاه با همکاری دوجانبه 
و  پردازش  آزما  فناوران  تجارت  شرکت 
و  طراحی  نمین  نوین  فناوری های  دانشکده 

ساخته شده است.
و  فشار  تحت  راکتورهای  افزود:  وی 
انجام  منظور  به  دار  همزن   اتوکالوهای 
مانند  فشار  تحت  شیمیایی  واکنش های 
و  پلیمری  پژوهش های  و  هیدروژیناسیون 
کاتالیسیتی در آزمایشگاه های تحقیق و توسعه 
و نیز برای تولید مواد شیمیایی در واحدهای 

آزمایش صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
و  فشار  مقدار  تعیین  داد:  ادامه  عزیزیان 
اتمسفر واکنش و همچنین کنترل دما در انجام 

این واکنش ها بسیار مهم می باشد.
نمین  نوین  فناوری های  دانشکده  رئیس 
دستگاه  کرد:  تصریح  محقق اردبیلی  دانشگاه 
راکتور اتوکالو سنتز هیدروترمال طراحی شده 
این امکان را به اپراتور می دهد تا فشار و دمای 
واکنش و همچنین زمان واکنش را با استفاده 
از سیستم کنترل دما و فشار تحت کنترل داشته 

باشد.
دستگاه،  فنی  مشخصات  به  اشاره  با  وی 
و  لیتر  میلی   ۲۰۰ دستگاه  این  حجم  گفت: 
استیل  آن  جنس  بوده،  سازی  سفارشی  قابل 
داخلی  محافظ  الیه  جنس   ،۳۰۴ ضدخش 
کاری  دمای  بیشینه  کیفیت،  با   PTFE آن 
قابل  و  بار   ۲۵۰ کاری  فشار  بیشینه   ،۲۰۰˚C
سفارشی سازی، سیستم نمایش آن مانیتور ۷ 
اینچ رنگی با قابلیت لمسی و پارامترهای قابل 
تنظیم در آن، دما )سیستم PID کنترل(، فشار، 

زمان، سرعت همزن مغناطیسی می باشد.

تالش برای توسعه رشته های تحصیلی و فضای آموزشی دانشکده فناوری های نوین نمین
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
خدمات  ارائه  از  محقق اردبیلی 
آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
سراسر  پژوهشگران  به  محقق اردبیلی 

کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر علی نعمت اهلل زاده گفت: آزمایشگاه 
با هدف  مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی 
استفاده بهینه از دستگاه های تحقیقاتی در 
زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه و تالش در جهت متمرکز نمودن 
و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته 
بهره وری  مختلف،  رشته های  موردنیاز 
بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در 
هزینه کرد پروژه ها، انجام پژوهش ها در 
مسیری با حداقل چالش ها، ایجاد ارتباط 
دسترسی  و  محققان  بین  در  گسترده 
و  پژوهشگران  علمی،  هیات  اعضای 
دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی 
و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و 
به  خدمات رسانی  و  موجود  تجهیزات 
سال  در  دانشگاه  از  خارج  مؤسسات 

۱۳۹۳ راه اندازی شده است.
در  مستقر  تجهیزات  افزود:  وی 
تجهیزات  کنار  در  آزمایشگاه  این 
به  دانشکده ها  آزمایشگاه های  پیشرفته 
خدمات  ارائه  کشور  پژوهشگران  تمام 

می نماید.
نعمت اهلل زاده با اشاره به فعالیت های 
طی  در  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
سال های اخیر، افزود: خرید دستگاه های 
جدید، تعمیر، به روزرسانی و کالیبراسون 
دستگاه های موجود، تأمین قطعات جانبی 
و یدکی و مواد استاندارد الزم، همکاری 
از  موردنیاز  دستگاه های  تأمین  جهت 
نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران و جلب 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

ارائه خدمات به دانشجویان  جمهوری، 
دانشگاه  اساتید  و  تکمیلی  تحصیالت 
محقق اردبیلی و همچنین متقاضیان خارج 
از دانشگاه و کسب درآمد برای دانشگاه، 
تجمیع و راه اندازی دستگاه های بالاستفاده 
دانشکده ها در آزمایشگاه مرکزی ازجمله 
مرکزی  آزمایشگاه  مهم  فعالیت های 

دانشگاه است.
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
محقق اردبیلی با اشاره به جلب هدایای 
تجهیزاتی خیرین به آزمایشگاه مرکزی، 
ایمنی  کنترل  و  پایش  کرد:  تصریح 
سطح  در  کارگاهی  و  آزمایشگاهی 
ضمن  دوره های  برگزاری  دانشگاه، 
کارشناسان  برای  تخصصی  خدمت 
برای   HSE دوره های  و  آزمایشگاه 
تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان 
و  شیمیایی  پسماندهای  جمع آوری 
میکروبی آزمایشگاه ها، ایجاد بانک های 
اطالعاتی فنی از کارشناسان، تجهیزات، 
مواد و آزمایشات و دستورالعمل های فنی، 
عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری 
نانو، پیگیری و تکمیل پرونده¬ و اقدام 

به اخذ مجوز آزمایشگاه همکار استاندارد، 
معتمد محیط زیست، معتمد غذا و دارو و 
عضویت در شبکه های جدید تخصصی 
از دیگر اقدامات کالن آزمایشگاه مرکزی 

دانشگاه در سه سال اخیر بوده است.
نعمت اهلل زاده با اشاره به تعمیر و 
بروز رسانی ۹ دستگاه با اعتبار بالغ بر 
 ۱۰  ،۱۳۹۷ سال  در  ریال  میلیون   ۲۵۲
دستگاه با اعتبار بالغ بر ۵۳۳ میلیون ریال 
در سال ۱۳۹۸ و ۵ دستگاه با اعتبار بالغ 
ریال در  میلیون  میلیارد و ۱۹۷  بر یک 
خاطرنشان  سال ۱۳۹۹،  اول  چهارماهه 
کرد: این خدمات به صورت همه شمول 
بوده و کلیه دانشکده های دانشگاه را در 

برمی گیرد.
خرید  برای  اینکه  بیان  با  وی 
 ۱۸ از  بیش   ۱۳۹۷ سال  در  تجهیزات 
میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال، در سال ۱۳۹۸ 
بیش از ۴ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال و در 
سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد و 
۱۱۸ میلیون ریال هزینه شده است، افزود: 
در بحث حمایت از تولیدات داخلی و 
معاونت  مالی  همچنین جذب حمایت 

و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
در فرصت به وجود آمده در نمایشگاه 
آزمایشگاه  ایران،  ساخت  تجهیزات 
تجهیزات  خرید  به  اقدام  مرکزی 
آزمایشگاهی برای دانشکده های دانشگاه 
بیش از ۴۹۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ و 
بیش از ۱۵ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال در 

سال ۱۳۹۸ نموده است.
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
مواد  خرید  برای  گفت:  محقق اردبیلی 
شیمیایی نیز بیش از ۱۳۳ میلیون ریال در 
سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۹۵ میلیون ریال در 
سال ۱۳۹۸ و در سال ۱۳۹۹ نیز تاکنون 
بیش از یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال 

هزینه شده است.
وی با اشاره به روند صعودی ارائه 
آزمایشگاه  درآمد  کسب  و  خدمات 
مرکزی برای دانشگاه طی سه سال اخیر، 
خدمات  ارائه  مورد   ۱۵۰ کرد:  تصریح 
از  بیش  درآمدزایی  با  آزمایشگاهی 
یک میلیارد و ۳۳ میلیون ریال در سال 
۱۳۹۷ به تعداد ، ۱۷۶ مورد ارائه خدمات 
آزمایشگاهی با درآمدزایی بیش از یک 
میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ 
و ۱۸۲ مورد ارائه خدمات آزمایشگاهی 
با درآمدزایی بیش از ۲۰۲ میلیون ریال 
چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹ انجام شده 

است.
نعمت اهلل زاده خاطرنشان کرد: در 
سایر زمینه ها نیز آزمایشگاه مرکزی بنا به 
رسالت خود اقدام به جمع آوری و انتقال 
پنج دستگاه بالاستفاده از دانشکده ها و 
مرکزی  آزمایشگاه  در  آنان  راه اندازی 
نموده است و همچنین اقدام به جذب 
سوی  از  اهدایی  تحقیقاتی  دستگاه   ۴
دانشگاهی  پژوهش های  برای  خیران 

نموده است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خبر داد:

ارائه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی
 به پژوهشگران سراسر کشور
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بازدید فرماندار اردبیل از پروژه های 
عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس مسعود امامی یگانه فرماندار شهرستان 
اردبیل با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی از روند 
ساختمان  و  مرکزی  کتابخانه  ساختمان  اجرایی 
دانشکده علوم اجتماعی که هر دو در شرف افتتاح 

هستند، بازدید کرد.

کسب عنوان موفق ترین حوزه قشری 

بسیج در سطح استان توسط بسیج 

دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در 

جشنواره مالک اشتر

بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی عنوان 
استان  سطح  در  بسیج  قشری  حوزه  موفق ترین 
اردبیل را در دهمین جشنواره مالک اشتر کسب 

کرد.
بسیج  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی عنوان موفق ترین 
حوزه قشری بسیج در سطح استان اردبیل را در 

دهمین جشنواره مالک اشتر کسب کرد.
سپاه  فرمانده  بابازاده  سردار  تقدیر  لوح  در 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل خطاب به فرمانده 
و آحاد بسیجیان حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی آمده است:در راستای تحقق تدابیر 
ارزیابی های  اساس  بر  و  قوا  کل  معظم  فرمانده 
انجام شده مبتنی بر فرآیند اشراف فرماندهی، در 
سال ۱۳۹۸ موفق به کسب افتخار موفق ترین حوزه 
قشری بسیج در سطح استان در دهمین جشنواره 
مالک اشتر گردیده اید. بدیهی است که این موفقیت 
مرهون تالش و مجاهدت بسیجیان خدوم آن رده 
می باشد. اینجانب بر خود الزم می دانم از مجاهدت 
و  تقدیر  شما  مخلصانه  و  بی وقفه  تالش های  و 
تشکر نمایم. ان شااهلل این افتخار در سال های آتی 

نیز تداوم داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
دانشگاه  درخشش  از  محقق اردبیلی 
محقق اردبیلی در جشنواره ملی رویش 
برای اولین بار در تاریخ این دانشگاه 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
از  اصل  فنی  عباس  دکتر  دانشگاه، 
محقق اردبیلی  دانشگاه  درخشش 
برای  رویش  ملی  جشنواره  در 
دانشگاه  این  تاریخ  در  بار  اولین 
این جشنواره،  در  داد و گفت:  خبر 
کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه 
محقق اردبیلی موفق به کسب ۳ مقام 

اول کشوری شدند.
وی افزود: در این جشنواره امیر بیگ 
زاده در بخش هنرهای تجسمی رشته 
نقاشی موفق به کسب رتبه اول کشوری، 
مریم حائری در بخش صنایع دستی رشته 
مصنوعات شیشه ای موفق به کسب رتبه 
اول کشوری و سیدهادی سیدترابی در 
بخش عکس موفق به کسب رتبه اول 

کشوری شدند.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
تعداد  نظر  از  کرد:  تصریح  دانشگاه 
این  در  کشوری  کسب شده  رتبه های 
جشنواره، دانشگاه محقق اردبیلی بعد از 
دانشگاه های فردوسی مشهد و عالمه 

دانشگاه  حامیان  بنیاد  مدیرعامل 
های  بخش  توسعه  از  محقق اردبیلی 
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  مختلف 

حضور خیران نیک اندیش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر علی اشرف سلطانی با اشاره به 
تأسیس بنیاد حامیان این دانشگاه در 
سال گذشته، گفت: طی ۹ ماه فعالیت 
در  قابل توجهی  اقدامات  بنیاد،  این 
انجام  دانشگاه  برای  خیرین  جذب 

شده است.
حامیان  بنیاد  اینکه  بیان  با  وی 
آفرینش  دانشگاه محقق اردبیلی بستر 
اعتماد و امکانات اثربخش در جهت 
توسعه  و  دانشجویان  توانمندسازی 
می باشد،  دانشگاه  فناوری  و  دانش 
فرهنگ  گسترش  و  اشاعه  گفت: 
کمی  رشد  جهت  در  وقف  اسالمی 
و  برنامه ریزی  دانشگاه،  کیفی  و 
کمک های  جذب  برای  ساماندهی 
مردمی و دولتی در جهت ساخت و 
دانشگاه،  موردنیاز  فضاهای  افزایش 
و  پژوهشی  طرح های  از  حمایت 
تحقیقاتی نخبگان و اساتید دانشگاه، 
حمایت از دانشجویان نیازمند از طریق 
از  قرض الحسنه  صندوق  راه اندازی 
بنیاد  این  تأسیس  اهداف  مهم ترین 

است.
از  حداکثری  استفاده  از  وی 
کمک و حمایت های خیرین و افراد 
زیرساخت ها  توسعه  برای  نیکوکار 

طباطبایی، در جایگاه بعدی قرار گرفته 
است.

بر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فعالیت های  پیش  از  بیش  توسعه 
دانشگاه  هنری  فرهنگی  کانون های 
تأکید کرد و گفت: از ابتدای تشکیل 
دانشگاه محقق اردبیلی تاکنون، اولین بار 
است که کانون های فرهنگی و هنری 

دانشگاه در جشنواره ملی رویش موفق 
به کسب مقام شده اند.

اختتامیه  مراسم  است  گفتنی 
ویژه  ملی رویش  هشتمین جشنواره 
دستاوردها و توانمندی های کانون های 
سراسر  دانشگاه های  هنری  فرهنگی 
و  فرهنگی  معاونت  توسط  کشور 
تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی 

دانشگاه شهید  میزبانی  به  و  فناوری  و 
با حضور  برخط  به صورت  و  بهشتی 
علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر 
معصومه  دکتر  فناوری،  و  تحقیقات 
امور  در  رئیس جمهور  معاون  ابتکار 
زنان و خانواده، دکتر غالمرضا غفاری 
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، 

تحقیقات و فناوری برگزار شد.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه خبر داد:

توسعه بخش های مختلف دانشگاه محقق اردبیلی با حضور خیران نیک اندیش

درخشش دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره ملی رویش برای اولین بار در تاریخ دانشگاه
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

با  دانشگاه  فیزیکی  فضاهای  و 
دانشجویی،  خوابگاه های  بر  تأکید 
به  قرض الحسنه  صندوق  تأسیس 
منظور حمایت از دانشجویان نیازمند 
حمایت، حمایت از طرح های توسعه 
از  حمایت  و  آزمایشگاه ها  تجهیز  و 
پژوهش، علم و فناوری در دانشگاه 

در بنیاد حامیان دانشگاه خبر داد.
سلطانی به اشاره به اقدامات انجام 
شده در بنیاد، تصریح کرد: طی ۹ ماه 
نوری  حاج  قدرت  مهندس  گذشته 
اردبیلی  برتر  کارآفرینان  و  خیران  از 
احداث یک باب خوابگاه متأهلی ۱۴ 
میلیارد   ۲۳ تقریبی  مبلغ  به  واحدی 
عملیات  که  شده اند  متقبل  را  ریال 
سال  آذرماه  از  پروژه  این  اجرایی 
پیشرفت  دارای  و  شده  آغاز  گذشته 

فیزیکی بسیار خوبی است.

دانشگاه  حامیان  بنیاد  مدیرعامل 
مهندس  اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی 
خیران  از  راد  محسنی  حمید 
در  مشارکت  اردبیلی  نیک اندیش 
متأهلی  خوابگاه  باب  یک  احداث 
۱۴ واحدی به مبلغ تقریبی ۹ میلیارد 
ریال را متقبل شده است، اضافه کرد: 
همچنین دکتر عبدالحسین محمدزاده 
از خیران و کارآفرینان برتر استان نیز 
مشارکت در احداث درمانگاه دانشگاه 

را بر عهده گرفته اند.
انجام  از  همچنین  سلطانی 
بر  نظارت  و  طراحی  مطالعات، 
پروژه های احداث خوابگاه متأهلی و 
وقف  با  دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه 
و  اساتید  توسط  تخصص  و  وقت 

مهندسان خیر دانشگاه خبر داد.
وی با اشاره به تأمین کمک هزینه 

مسکن ۱۰ زوج دانشجوی دانشگاه به 
مبلغ ماهیانه ۶۱ میلیون ریال توسط خیر 
نیک اندیش مهندس قدرت حاج نوری، 
چی  قلم  کاظم  دکتر  کرد:  خاطرنشان 
مدیر موسسه آموزشی قلم چی نیز تعمیر 
اساسی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 
را به میزان ۳ میلیارد ریال عهده دار شده 

است.
ریالی  میلیون   ۸۰۶ کمک  سلطانی 
خیرین دانشگاهی از طریق بنیاد حامیان 
و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم 
دانشجویی،  بسیج  دانشگاه،  در  رهبری 
مرکز  و  مقاومت  پایگاه  اساتید،  بسیج 
بزرگ  رزمایش  به  دانشگاه  نیکوکاری 
ناشی  آالم  کاهش  برای  مؤمنانه  کمک 
از بیماری کرونا را یادآور شد و گفت: 
ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون ریال از طریق 
به  مستمر  صورت  به  نیکوکار  خیرین 
بنیاد کمک می شود و تاکنون بالغ بر یک 
میلیارد ریال با همکاری مرکز نیکوکاری 
دانشگاه  مالی  کم توان  دانشجویان  به 

کمک مالی شده است.
دانشگاه  حامیان  بنیاد  مدیرعامل 
دعوت  ضمن  پایان  در  محقق اردبیلی 
حضور  جهت  نیک اندیش  خیرین  از 
دانشگاه  توسعه  در  مشارکت  و 
حضور  شد:  یادآور  محقق اردبیلی، 
خیرین در دانشگاه و مشارکت در امر 
توسعه، عالوه بر توسعه استان و کشور، 
برای  بزرگی  بسیار  صالحات  باقیات 

خیرین بزرگوار خواهد بود.



همزمان با سراسر کشور، آزمون 
کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ با رعایت 
پنجشنبه  روز  بهداشتی  پروتکل های 
۱۶ مرداد لغایت روز شنبه ۱۸ مرداد 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

عمومی  روابط  گزارش  به 
آغاز  از  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 
۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی 
همزمان با سراسر کشور در دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد و گفت: در این 
آزمون ۱۱ هزار و ۶۷۱ نفر در سطح 

استان ثبت نام کننده داشتیم.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۵ 
هزار ۲۱۲ داوطلب زن و ۶ هزار و 
۴۵۹ داوطلب مرد هستند، افزود: این 
دانشگاه  در  اردبیل  استان  در  آزمون 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  محقق اردبیلی، 
نور  پیام  دانشگاه  اردبیل،  واحد 

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی
 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

نوین،  غیرانتفاعی  دانشگاه  اردبیل، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آباد 
پارس آباد  پرورش  و  آموزش  و 

برگزار می شود.
روز  در  کرد:  تصریح  حبیبی 
 ۴۵۰ و  هزار   ۲ مرداد   ۱۶ پنجشنبه 

شرکت کننده، در روز جمعه ۱۷ مرداد 
۲ هزار و ۴۴۳  شرکت کننده و در روز 
شنبه ۱۸ مرداد ۹۶۱ شرکت کننده در 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  آزمون 

آزمون شرکت می کنند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 

سالمتی  و  موفقیت  آرزوی  ضمن 
رعایت  به  اشاره  با  و  داوطلبان  برای 
آزمون،  این  در  بهداشتی  پروتکل های 
برگزاری  حوزه های  کرد:  خاطرنشان 
آزمون قبل از آزمون ضدعفونی شده و 
فاصله ابالغی سازمان سنجش نیز برای 
صندلی بیشتر از استاندارد رعایت شده 
حوزه های  ورودی  در  همچنین  است. 
انجام  از داوطلبان تب سنجی  امتحانی 

می شود.
سیاسی،  معاون  ندایی  بهروز  دکتر 
نیز  اردبیل  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی 
در بازدید از حوزه های امتحانی دانشگاه 
موفقیت  آرزوی  ضمن  محقق اردبیلی 
مسئوالن  تالش  از  داوطلبان،  برای 
پروتکل های  رعایت  در  دانشگاه 
با  مقابله  ملی  ستاد  ابالغی  بهداشتی 
سراسری  آزمون  برگزاری  برای  کرونا 

کارشناسی ارشد قدردانی کرد.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی:

برگزاری انتخابات تشکل های 
اسالمی در سامانه گلستان

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی از 
برگزاری انتخابات تشکل های اسالمی در سامانه گلستان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی 
جامعه  تشکل  مرکزی  شورای  انتخابات  افزود:  اصل 
از  نفر  هزار  از  بیش  شرکت  با  دانشجویان  اسالمی 

دانشجویان ۲۰ مردادماه در سامانه گلستان برگزار شد.
با  ادامه   معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در 
اشاره به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی شرکت کنندگان در 
این انتخابات نسبت به انتخابات حضوری سال گذشته، 
اضافه کرد: خوشبختانه با تمهیداتی که در سامانه آموزشی 
گلستان توسط همکاران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 
فراهم شده است؛ انتخابات سایر تشکل های دانشجویی 
نیز در این سامانه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه ضمن تأکید بر توسعه 
فعالیت های مجازی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و 
اشاره به این که در نیمسال قبل به طور متوسط تعداد 
شرکت کنندگان در هر برنامه مجازی تشکل های اسالمی 
الزم  زمینه های  افزود:  است؛  بوده  نفر   ۱۲۰ از  بیش 
جهت برگزاری سلسله دوره های آموزشی مجازی با 
رویکردهای متنوع فرهنگی در مجموعه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی فراهم شده است و تالش این است که میزان 
مشارکت در برنامه های مجازی تشکل های اسالمی در 
ترم پیش رو به بیش از ۱۵۰ نفر به ازای هر برنامه افزایش 

یابد.

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

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

نظریه پردازی در این دانشگاه خبر داد.
دکتر علی  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومی 
خالق خواه با اعالم این خبر افزود: این کرسی ها با 
عنوان »بررسی مصادیق افساد فی االرض در عصر 
حاضر« توسط دکتر ایران سلیمانی ارائه شد که ناقدان 
آن حجت االسالم دکتر احمد شجاعی و دکتر مرتضی 
ابراهیمی بودند و » تحلیل و بررسی اخالق و دین 
از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مرتضی مطهری « 
توسط دکتر علی خالق خواه ارائه شد و ناقدان آن دکتر 

تقی اکبری و دکتر حسین تقوی بودند.

کتاب عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به چاپ چهارم رسید
کتاب »حقوق اجتماعی و سیاسی 
عباس  دکتر  تألیف  اسالم«  در  انسان 
فنی اصل عضو هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی به چاپ چهارم رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
کتاب »حقوق اجتماعی و سیاسی انسان 
در اسالم« تألیف دکتر عباس فنی اصل 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 

به چاپ چهارم رسید.
دکتر عباس فنی اصل عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و مؤلف 
این کتاب در گفتگو با روابط عمومی 
با اعالم این خبر گفت: کتاب »حقوق 
اجتماعی و سیاسی انسان در اسالم« در 
سال ۱۳۸۹ در دو هزار و ۲۰۰ نسخه 
توسط انتشارات »به نشر« آستان قدس 
با  هم زمان  و  رسید  چاپ  به  رضوی 
۱۴ مرداد سال ۱۳۹۳، روز حقوق بشر 
عنوان  به  انسانی،  کرامت  و  اسالمی 
اثر برتر به نشر در حوزه »حقوق بشر 

اسالمی« معرفی گردید.
ارزنده  استقبال  افزود:  وی 
اندیشمندان و دانشگاهیان و اتمام نسخ 
آن در کتاب فروشی ها، ضرورت اقدام 
به چاپ در مراحل بعدی را ایجاب کرد 
که چاپ چهارم آن با ویراست دوم و 
اضافات جدید طی روزهای اخیر روانه 

بازار شد. 
ویژگی های  به  اشاره  با  اصل  فنی 
این کتاب، تصریح کرد: در این کتاب به 
تمامی سرفصل های معرفی شده از طرف 
اسالمی  معارف  اساتید  امور  معاونت 
کالسیک  به صورت  و  شده  پرداخته 
و روان  و با زبان ساده ولی استداللی، 
موردقبول  که  گردیده   ارائه  مطالب 
متولیان امر قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ 
مجوز تدریس در دانشگاه ها برای واحد 
درسی حقوق اجتماعی و سیاسی انسان 

صادر گردید.

دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
محقق اردبیلی با بیان اینکه زندگی اجتماعی 
انسان ایجاب می کند تا با قوانین و قواعدی 
آشنا شده و با آگاهی از حقوق و تکالیف 
خود و رعایت آن ها، از زیاده خواهی پرهیز 
کرده و به حق خود قانع شود، خاطرنشان 
کرد: عدم آشنایی انسان ها با حقوق خود 
و در نتیجه عدم رعایت آن ها، معضالت 
کرده  ایجاد  فراوانی  ناهنجاری های  و 
است که آمارهای متعدد به بخشی از این 

مشکالت اشاره دارد.
تالش  کتاب  این  در  گفت:  وی 
شده تا به حقوق اساسی انسان در زمینه 

اجتماعی و سیاسی از دیدگاه حقوق بشر 
اسالمی اشاره شود و ضمن تبیین آن ها، 
به مقایسه آن با دیدگاه حقوق بشر غربی 
پرداخته و برتری حقوق بشر اسالمی 
اثبات گردد. اشاره به حقوق زن و حقوق 
از  اقلیت ها  و حقوق  اسالم  بین الملل 

دیگر مباحث این کتاب است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
برخی  با  آشنایی  افزود:  محقق اردبیلی 
مباحث چه بسا ارزش مقطعی داشته یا 
مربوط به شغل یا رشته خاصی باشد، 
درحالی که برخی مسائل دیگر وجود 
دارد که آشنایی با آن ها ضرورت همگانی 

بوده و اختصاص به قشر خاص و زمان 
خاصی ندارد، ازجمله می توان به مباحث 
حقوقی اشاره کرد که به سبب موجود 
اجتماعی بودن انسان، همگان موظف به  
آشنایی با قواعد و قوانینی هستند که به 
واسطه پایبندی به آن ها و بهره مندی از 
امتیازات ویژه آن، بتواند زندگی خود را 
انتظام بخشیده و ارتباط صحیح و پایدار با 
جامعه و حاکمیت و حتی دین و خدا را 
داشته باشد؛ لذا این کتاب به عنوان واحد 
کاردانی  رشته های  تمامی  در  عمومی 
و کارشناسی اجازه تدریس داشته و با 

استقبال شایسته مواجه گردیده است.
دلیل  بیان  در  داد:  ادامه  اصل  فنی 
استقبال از کتاب حاضر به چندین زمینه 
می توان اشاره کرد ازجمله پرداختن به 
مباحث ضروری و موردنیاز روز به زبان 
علمی، ارائه مطالب به شیوه استداللی، 
نقد منصفانه دیدگاه های دیگر، تالش 
در اجتناب از شیوه خطابی، ارائه مباحث 
به زبان ساده در عین رعایت اختصار و 
پرهیز از توضیحات غیر الزم موجب 
شده است که این کتاب با رغبت بیشتر 
مطالعه کنندگان عزیز مواجه گرد، البته 
و  درسی  کتاب  عنوان  به  آن  معرفی 
صدور مجوز تدریس در دانشگاه ها نیز 

مزید بر این علت می باشد.
و  اجتماعی  حقوق  کتاب  مؤلف 
اینکه  بیان  با  اسالم  در  انسان  سیاسی 
و  وسیع  بسیار  بشر  حقوق  مصادیق 
گسترده است، تأکید کرد: کتاب تألیفی، 
این  در  ناچیز  و  کوچک  بسیار  گامی 
زمینه است که با بهره گیری از معارف 
اندیشمندان  دیدگاه  و  اسالمی  ارزنده 
اسالمی صورت پذیرفته است، پرداختن 
هرچه بیشتر و عمیق تر اندیشمندان و 
متخصصان به این مباحث حیاتی و مهم، 
خدمتی دیگر به بشریت بوده و موجب 

رفع نقائص این کتاب خواهد بود.
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استاندار اردبیل از حوزه های امتحانی 
آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در دانشگاه 

محقق اردبیلی بازدید به عمل آورد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
مهندس اکبر بهنامجو استاندار اردبیل به 
همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
خود از حوزه های امتحانی گروه علوم 
تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در 
به عمل  بازدید  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

آورد.
بهنامجو در این بازدید ضمن تقدیر از 
عوامل برگزاری آزمون و نهادهای دخیل 
محقق  دانشگاه  ویژه  اهتمام  از  آن،  در 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  اردبیلی 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی قدردانی کرد.
وی گفت: وزارت علوم با برگزاری 
کامال  فضای  یک  ایجاد  و   ۹۹ کنکور 
رفت  هدر  مانع  توانست  اصولی 
زحمات دانش آموزان و خانواده هایی 
که یک سال تمام بصورت فشرده برای 
کنکور زحمت کشیده و برای این دوره 
کردند،  می  شماری  لحظه  کنکور  از 

شود.
گذاری  فاصله  اینکه  بیان  با  وی 
اجتماعی، ضدعفونی محل و استفاده از 
ماسک کامال رعایت شده است، افزود: 
مسئوالن  و  مراقبین  و  انتظامی  عوامل 

آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در حاشیه بازدید از حوزه های 
آزمون سراسری این دانشگاه با بیان اینکه 
آزمون سراسری سالجاری امسال به دلیل 
روز  چهار  در  کشور،  کرونایی  شرایط 
برگزار می شود، گفت: برگزاری آزمون 
گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۲۹ 
مرداد، گروه های آزمایشی علوم ریاضی 
و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۳۰ 
مرداد، گروه آزمایشی علوم تجربی صبح 
جمعه ۳۱ مرداد و گروه آزمایشی زبان 
های خارجی صبح شنبه اول شهریورماه 

برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه کلیه حوزه های آزمون 
قبل از هر نوبت برگزاری آزمون ضدعفونی 
می شود، افزود: خانواده ها از لحاظ رعایت 
موارد بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
نگرانی نداشته باشند؛ چراکه ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی ابالغی، ماسک و 
داوطلبان  اختیار  در  نیز  ضدعفونی  مواد 
قرار می گیرد و حتی در این آزمون شاهد 
افزایش فاصله صندلی داوطلبان به میزان 

۱۸۰ سانتی متر هستیم.
حبیبی با بیان اینکه ۲۴ هزار و ۹۸۶ 
کنکور  برای  اردبیل  استان  در  داوطلب 

دانشگاهی در برگزاری کنکور ۹۹ نهایت 
دانش  زحمت  که  دارند  را  همکاری 
کرونایی  شرایط  در  داوطلبان  و  آموزان 

ضایع نشود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: بخاطر 
اجتماعی  فاصله  حد  از  بیش  رعایت 
امسال از فضای بیشتری جهت برگزاری 

کنکور استفاده شده و دانشگاه های محقق 
پزشکی،  علوم  اسالمی،  آزاد  اردبیلی، 
پیام نور، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و 
مدارس آموزش و پرورش در این دوره 

همکاری بسیار خوبی داشته اند.
نباید  ها  خانواده  افزود:  جو  بهنام 
دغدغه ای در این آزمون داشته باشند؛ 

به دست هم  عوامل دست  که همه  چرا 
داده که خطری داوطلبان کنکور را تهدید 
برای  تجهیزات  و  امکانات  همه  و  نکند 
برگزاری یک آزمون و رقابت سالم مهیا 

شده است.
وی گفت: برگزاری آزمون کنکور در 
کشور خود یک تبلیغ مفید برای اجرای یک 

چنانچه  و  است  اجتماعی  گذاری  فاصله 
ملی  ستاد  سوی  از  شده  تبیین  پروتکل 
کرونا اجرا شود، هیچ شغل و برنامه ای در 
سطح کشور آسیب نمی بیند و مردم باید 
با الگو برداری از وضعیت برگزاری کنکور 
اجتماعی  و  عادی  زندگی  در  سراسری 

تالش کنند.

آزمون سراسری در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
همزمان با سراسر کشور؛

بازدید استاندار اردبیل از آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

سراسری ثبت نام کننده داشتیم که از این 
تعداد ۱۴ هزار و ۵۳۷ نفر زن و ۱۰ هزار 
یک  داد:  ادامه  هستند،  مرد  نفر  و ۴۴۹ 
هزار و ۵۱۵ داوطلب در گروه آزمایشی 
هنر، یک هزار و ۷۶۳ داوطلب در گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی، شش هزار 

و ۲۱۹ داوطلب در گروه آزمایشی علوم 
در  داوطلب   ۴۶۲ و  هزار   ۱۲ انسانی، 
گروه آزمایشی علوم تجربی و سه هزار و 
۲۷  داطلب در گروه آزمایشی زبان های 

خارجه با هم رقابت می کنند.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 

اردبیل  استان  در  آزمون  این  اینکه  بیان 
شهرستان  های  اصلی  حوزه های  در 
گرمی،  مشگین  شهر،  خلخال،  اردبیل، 
شود،  می  برگزار  آباد  پارس  و  سوار  بیله 
همچنین از همکاری نهادهای مختلف از 
شهرداری،  فرمانداری،  استانداری،  جمله 

دانشگاه های علوم پزشکی، پیام نور، آزاد 
اسالمی، علمی کاربردی مدیریت صنعتی 
مقدس  و  نوین  غیرانتفاعی  شهرداری،  و 
پرورش،  و  آموزش  مدارس  اردبیلی، 
این  برگزاری  در  اورژانس  و  آتشنشانی 

آزمون قدردانی کرد.
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پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان  دکتر علی رسول زاده ، رضا سامع نژاد ، دکتر محتشم محبی ، 

اژدر مصروفی ، مهدی میرزا رسول زاده و دکتر سید علی اصغر فتحی 
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

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  محقق اردبیلی  دانشگاه  تکمیلی 
برگزاری آزمون دکتری ۱۳۹۹ با رعایت 
پروتکل های بهداشتی همزمان با سراسر 
کشور در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری از برگزاری آزمون 
پروتکل های  رعایت  با  دکتری ۱۳۹۹ 
بهداشتی همزمان با سراسر کشور در 
استان اردبیل خبر داد و گفت: در این 
آزمون دو هزار و ۹۳۴ داوطلب ثبت نام 

کننده داشتیم.
وی با بیان اینکه از این تعداد یک 
هزار و ۱۳۷ داوطلب زن و یک هزار 
این  افزود:  بودند،  مرد  داوطلب   ۷۹۷
حوزه  دو  در  اردبیل  استان  در  آزمون 
اصلی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه 

پیام نور اردبیل با موفقیت برگزار شد.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
ارتقای ۲۳۲  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
پله ای دانشگاه محقق اردبیلی در استنادات 

گوگل اسکالر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر شهرام جمالی گفت: طبق آخرین 
رده بندی منتشر شده توسط وبومتریکس 
)جوالی ۲۰۲۰(، دانشگاه محقق اردبیلی 
بر اساس شاخص استنادات در گوگل 
اسکالر، با ۲۳۲ پله ارتقا در رتبه ۱۳۲۵ 

جهان قرار گرفت.
به  استنادات  افزایش  افزود:  وی 
مقاالت منتشر شده پژوهشگران دانشگاه 
نشان دهنده رشد کیفی تولیدات علمی 
در  و  است  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
رده بندی فعلی که مجموع استنادات به 
مقاالت ۲۱۰ نفر از پژوهشگران برتر هر 
دانشگاه  در گوگل اسکالر مبنای ارزیابی 
قرار گرفته است، دانشگاه محقق اردبیلی 
با ۷ پله ارتقا نسبت به دوره قبل و باالتر 

دانشگاه  در  کرد:  تصریح  مصری 
در  زن  داوطلبان  محقق اردبیلی 
ساختمان های دانشکده فنی و مهندسی 
در  مرد  داوطلبان  و  صفی  شیخ  و 
ساختمان های دانشکده علوم، کشاورزی 

از دانشگاه های کاشان، نوشیروانی بابل، 
رازی  سهند،  صنعتی  زنجان،  ارومیه، 
کرمانشاه، خوارزمی تهران، الزهرا، اراک، 
یاسوج، صنعتی شاهرود، صنعتی شیراز، 
شهرکرد و دانشگاه کردستان، رتبه ۱۷ 

و منابع طبیعی، ادبیات و علوم انسانی 
و علوم تربیتی و روانشناسی در آزمون 

شرکت کردند.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 

دانشگاه های تابعه وزارت عتف را کسب 
نمود.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشگاه محقق اردبیلی خاطر نشان کرد: 
دانشگاه های هاروارد، استنفورد و کالیفرنیا 

آرزوی موفقیت و سالمتی برای داوطلبان 
پروتکل های  رعایت  به  اشاره  با  و 
خاطرنشان  آزمون،  این  در  بهداشتی 
کرد: حوزه های برگزاری آزمون قبل از 
آزمون ضدعفونی شده و فاصله ۱۶۰ 
سانتی متری ابالغی سازمان سنجش نیز 

برای صندلی رعایت شده است.
اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی 
خاطر  به  می توانستند  داوطلبان 
حوزه  محل  کرونا،  بیماری  شرایط 
در  ما  دهند،  تغییر  را  خود  امتحانی 
دانشگاه محقق اردبیلی ۷ نفر داوطلب 
استان ها  سایر  امتحانی  حوزه های  از 
گرفته  آزمون  نیز  آن ها  از  که  داشتیم 
شد. همچنین از دو نفر بیمار کرونایی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  هماهنگی  با 
صورت  به  بیمارستانی  مجموعه  و 

جداگانه آزمون گرفته شد.

برکلی همانند دوره قبل در رتبه های اول 
تا سوم جهان قرار گرفتند و دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حائز 

رتبه های اول تا سوم کشور شدند.

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون دکتری ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد:

ارتقای ۲۳۲ پله ای دانشگاه محقق اردبیلی در استنادات گوگل اسکالر

برگزاری وبینار تخصصی 
»رودخانه های شهری، سیالب 

و بهره برداری«

به همت پژوهشکده مهندسی آب و آب های معدنی 
دانشگاه محقق اردبیلی و با همکاری شرکت مهندسین 
مشاور سازه پردازی ایران، وبینار تخصصی »رودخانه های 

شهری، سیالب و بهره برداری « برگزار شد.
در این وبینار دکتر اکبر صفرزاده رئیس پژوهشکده 
دانشگاه  استاد  و  معدنی  آب های  و  آب  مهندسی 
عملکرد  و  اهداف  تشریح  ضمن  محقق اردبیلی 
پژوهشکده، به بیان چالش ها و فرصت های مطالعه در 
شهری  رودخانه های  مدیریت  و  بهره برداری  جهت 

پرداخت.
شرکت  از  افسوس  محمود  مهندس  سپس 
فارغ التحصیل  و  پردازی  سازه  مشاور  مهندسین 
دانشگاه دلفت هلند به مدت ۹۰ دقیقه به طور مبسوط 
به عوامل تأثیرگذار در مدیریت سیآلب های شهری و 
نقش رودخانه های شهری در این ارتباط را تشریح 

نمود.
التحصیل  فارغ  میرپنجی،  سادات  ساره  مهندس 
دانشگاه تربیت مدرس و از کارشناسان شرکت مهندسین 
مشاور سازه پردازی بود که به مدت ۶۰ دقیقه تجارب 
ملی و بین المللی در زمینه بهره برداری از رودخانه های 
شهری را از منظر گردشگری، منظر شهری، اکولوژی، 

محیط زیست و غیره بیان کرد.
 در ادامه به مدت ۴۵ دقیقه جلسه پرسش و پاسخ 
ایران، شرکت آب  هیدرولیک  انجمن  گردید.  برگزار 
منطقه ای استان اردبیل، سازمان حفاظت محیط زیست 
استان اردبیل، سازمان مدیریت بحران استان اردبیل و 
انجمن علمی هیدروانفورماتیک از حامیان این وبینار 
تخصصی بودند و در سطح مدیران و کارشناسان ارشد 

در این برنامه شرکت داشتند.
در مجموع تعداد شرکت کنندگان در این وبینار 
۱۲۶ نفر بود که عالوه بر مدیران و کارشناسان ارشد 
سازمان های یادشده و اساتید و دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی، شرکت کنندگانی از دانشگاه های علم 
مشهد،  فردوسی  مدرس،  تربیت  تهران،  صنعت،  و 
شهرکرد،  اصفهان،  صنعتی  اصفهان،  تبریز،  سمنان، 
ارومیه و خواجه نصیرالدین طوسی نیز در آن حاضر 

بودند.


