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

نورباران كرده  ايد.

پیام مرجع عالیقدر حضرت 
آیت اهلل العظمی نوری 
همدانی دامت برکاته  به 
همایش اربعین در دانشگاه 

محقق اردبیلی

دكتر اصغری در تشريح عملکرد روابط 
عمومى دانشگاه محقق اردبيلى:
طی شش ماه اول 

سالجاری ۹۹۸ خبر 
دانشگاه در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی 

بازنشر شده است

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه خبر داد:

ثبت اختراع دستگاه تنفس 
مصنوعی غیرتهاجمی دو 

فشاره توسط فناوران مرکز 
رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی

بیانیه نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه 

اردبیل به مناسبت افتخار 
آفرینی عضو هیات علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه خبر داد:

موافقت
 با راه اندازی ۳ رشته 
کارشناسی ارشد در 

دانشگاه محقق اردبیلی

چاپ کتاب عضو 
هیات علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی در 

انتشارات بین المللی 
Springer
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با حضور مهمانان کشوری و استانی؛

اولین همایش ملی اربعین
 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

همین صفحه

رشته  سراسری  كنکور  اول  نفر 
مطلوب  برگزاری  از  تجربى  علوم 
محقق  دانشگاه  در  سراسری  كنکور 

اردبيلى تشکر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
كنکور  اول  نفر  شنوا  سيد  امير  سيد 
سراسری علوم تجربى و فرزند عضو 
هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى در 
مراسم تجليل دانشگاه محقق اردبيلى با 
بيان اين مطلب افزود: دانشگاه محقق 
اردبيلى با رعايت پروتکل های بهداشتى 
مطلوب  نحو  به  را  سراسری  كنکور 
برگزار كرد و حتى بهتر از آنى بود كه 

ما فکر مى كرديم.
وی با بيان اينکه اميدوارم هميشه 
خدمتگزار مردم و كشور باشم، اضافه 
كرد: شرايط برای موفقيت همه دانش 
بايد تالش  آموزان فراهم است ولى 

كنند.
تجربى  علوم  كنکور  اول  نفر 
با  آموزان  دانش  بايد  كرد:  اضافه 
كامل  انضباط  و  نظم  با  و  جديت 

درس بخوانند.
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى با بيان اينکه كسب رتبه 
اول كنکور تجربى توسط فرزند عضو 
اردبيلى  هيات علمى دانشگاه محقق 
انرژی مضاعفى به ما داد، اظهار كرد: 
سيد امير سيدشنوا با كسب رتبه اول 
كنکور تجربى به الگويى برای جوانان 

تبديل شد.
وی با اشاره به اينکه كسب اين رتبه 
موجب ايجاد غرور و خودباوری در 

بين جوانان استان شد، اضافه كرد: سيد امير 
سيد شنوا در دامن خانواده ای فرهنگى، 
علمى و زحمت كش بزرگ شده است 
و قطعا در آينده منشا خير برای استان و 

كشور خواهد بود.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
رعايت  با  و  مطلوب  برگزاری  كرد: 
وظيفه  جزو  بهداشتى  های  پروتکل 
كه  خوشحاليم  ما  و  است  دانشگاه 
از  تجربى  كنکور  اول  نفر  و  داوطلبان 
نحوه برگزاری كنکور در اين دانشگاه 

راضى هستند.
حبيبى اضافه كرد: افراد فرهيخته بايد 
پای كار بيايند و موجب ارتقای جامعه 
شوند زيرا جامعه با حضور نخبگان مى 

تواند به رشد و توسعه برسد.
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس 
دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل هم گفت: 

كسب اين رتبه برای استان و كشور افتخار 
است و خدا را شاكريم كه به بركت نظام و 
انقالب اسالمى چنين افراد رشد و تربيت 

شده اند.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 
حسنى اضافه كرد: بايد قدردان خانواده 
فرزندی  باشيم كه چنين  زحمت كش 
پرورش داده اند و بايد قدردان مقام معظم 
رهبری، نظام و انقالب اسالمى باشيم كه 
زمينه را برای رشد اين چنين جوانانى 

فراهم كرده اند.
سيدامير  كرد:  اميدواری  ابراز  وی 
سيدشنوا در آينده سرباز مکتب اسالم و 
انقالب اسالمى باشد و افتخارآفرين استان 

و كشور باشد.
دكتر سيدجالل سيدشنوا عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى و پدر نفر 
كنکور  گفت:  هم  تجربى  كنکور  اول 
امير راه دور و  امير است و  شروع كار 

درازی در پيش دارد.

امسال در  اينکه كنکور  بيان  با  وی 
شرايط خاص و ويژه برگزار شد، ادامه 
داد: برگزاری مطلوب كنکور در دانشگاه 
كاهش  در  خوبى  تاثير  اردبيلى  محقق 

استرس خانواده ها داشت.
دكتر عفت نوشيار مادر سيدامير سيد 
از برگزاری مطلوب  با تقدير  شنوا هم 
كنکور در دانشگاه محقق اردبيلى و تکريم 
نفر اول كنکور تجربى در اين دانشگاه 
گفت: برگزاری كنکور با سطح باال در 
دانشگاه محقق اردبيلى موجب كاهش 

استرس خانواده ها شد.
وی اضافه كرد: امير تاكنون زحمات 
زيادی كشيده است و از نظر علمى و 
مذهبى هم فرد معتقدی است و قطعا در 
آينده خدمتگزار مردم و كشور خواهد 

بود.
دكتر مهدی نوشيار عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى و دايى سيد امير 
سيدشنوا هم گفت: امير از كودكى پسر 
مستعد و منظمى بود و با انضباط كامل 

تحصيل مى كرد.
برای  هم  خانواده  كرد:  اظهار  وی 
و  فضاسازی  امير  تحصيل  و  مطالعه 
حمايت كرد و امروز امير تبديل به الگويى 
برای جوانان شده است و بايد حتى ما هم 
از امير درس بگيريم و برگزاری خوب 
كنکور در دانشگاه محقق اردبيلى هم مزيد 

بر علت شد.
اين  در  شود  مى  يادآور 
از  هدايايى  و  لوح  اهدای  با  مراسم 
سيداميرسيدشنوا نفر اول كنکور علوم 

تجربى تجليل شد.

تشکر نفر اول کنکور علوم تجربی از برگزاری مطلوب کنکور 
در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:
قرار گرفتن دکتر مهدی شاهدی اصل عضو 

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 در زمره یک درصد برتر دانشمندان و 

نخبگان علمی جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
دكتر مهدی شاهدی اصل عضو هيات علمى اين دانشگاه در 
زمره يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى جهان قرار 

گرفت.
ابوالفضل  دكتر  دانشگاه،  روابط عمومى  به گزارش   
بضاعت  پور با اعالم اين خبر گفت: بر اساس داده های منتشر 
ISI-( شده از پايگاه استنادی طاليه داران علم تامسون رويترز

ESI(، دكتر مهدی شاهدی اصل دانشيار رشته مهندسى مواد 
و متالوژی دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه محقق اردبيلى 
در زمره يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمى جهان 

قرار گرفت.
وی با اعالم اينکه انتخاب يک درصد برتر دانشمندان 
برتر جهان در ۲۲ حوزه موضوعى علوم و علوم اجتماعى 
صورت مى گيرد و داده های مورد استفاده در تحليل و انتخاب 
پژوهشگران يک درصد برتر از سامانه شاخص های اساسى 
علم )ESI( و وب علوم )WOS( استخراج شده است، 
اضافه كرد: شاخص های نسبت تعداد كل استنادات به مقاالت 
استناد كننده، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و 
تخصص گرايى در ۱۰ سال اخير از جمله مواردی است كه 

در شناسايى پژوهشگران تاثيرگذار، مدنظر قرار گرفته است.
بضاعت پور ادامه داد: دكتر شاهدی اصل از پژوهشگران 
برجسته دانشگاه مى باشد كه در تاليف ۵۰ درصد مقاالت 
پراستناد دانشگاه و  در بيش از ۹۱ درصد مقاالت داغ دانشگاه 

بيشترين سهم مشاركت را داشته است.
وی افزود: در حال حاضر ۳  نفر از اعضای هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى در زمره يک درصد برتر دانشمندان 
و نخبگان علمى جهان قرار دارند كه مرجعيت علمى مبنای 

گزينش اين عزيزان در پايگاه طاليه داران علم است.
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و  كشوری  مهمانان  حضور  با 
استانى، مراسم افتتاحيه اولين همايش 
ملى اربعين؛ اعتالی نهضت حسينى 
تحقق تمدن نوين اسالمى در دانشگاه 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  رئيس 
در  كشور  های  دانشگاه  در  رهبری 
با اشاره  اين همايش  به  پيام مجازی 
به اينکه موضوع اربعين بايد از ابعاد 
گيرد،  قرار  بررسى  مورد  مختلف 
اربعين  به  توجه علمى  تصريح كرد: 
يکى از ضرورت ها است و عظمت 
دينى،  تاريخى،  ابعاد  از  بايد  اربعين 
جغرافيايى، تحوالت اجتماعى و غيره 

مورد بررسى قرار گيرد.
المسلمين  و  االسالم  حجت 
مصطفى رستمى با بيان اينکه اربعين 
يک مکتب و آرمان است، ادامه داد: 
نبايد به اربعين به عنوان يک مراسم 

نگاه كرد.
عظمت  اينکه  به  اشاره  با  وی 
اربعين به اندازه عظمت عاشورا بود، 
مدينه  ظرفيت  اربعين  كرد:  تصريح 
فاضله ای را دارد كه در قرآن وعده 

داده شده بود.
نمايندگى مقام معظم  نهاد  رئيس 
رهبری در دانشگاه های كشور اضافه 
كرد: حركت اربعين همراه با خودسازی 
است و در آن حركت به سمت تمدن و 

آرمان ها انجام مى شود.
حجت االسالم و المسلمين على 
سياسى  و  فرهنگى  معاون  تقوی 
رهبری  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد 
گفت:  هم  كشور  های  دانشگاه  در 
از  بايد  اربعين  و  عاشورا  جريان 
و  اجتماعى  فردی،  های  ساحت 

تمدنى مورد بررسى قرار بگيرد.
وی با بيان اينکه روح و جسم امام 
حسين)ع( به اراده الهى مورد تطهير 
قرار گرفته بود، تشريح كرد: در تبيين 
انسان شناسانه، امام حسين)ع( انسان 
همه  برای  تواند  مى  كه  است  كامل 

جهانيان الگو باشد.
تقوی با اشاره به اينکه در جريان 
اربعين همه اديان وجود دارد كه نشان 
سخنان  مذاهب  همه  برای  دهد  مى 
امام حسين)ع( شنيدنى است، تصريح 
كرد: در تمدن حسينى مردم با عشق و 

عالقه وارد مى شوند.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى و 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
هم  اربعين  همايش  اولين  رئيس  و 
گفت: امسال راهپيمايى اربعين به دليل 

شيوع ويروس كرونا تعطيل شده است 
خداوند  عنايت  با  و  دليل  همين  به 
متعال از اين فرصت استفاده كرده و 
اوليه همايش ملى اربعين حسينى را 

برگزار كرديم.
المسلمين  و  االسالم  حجت 
عبداهلل حسنى با بيان اينکه برگزاری 
همايش ملى اربعين يکى از بهترين 
راستای  در  حركات  برترين  و 
است،  حسينى  اربعين  گراميداشت 
از  نفر   ۲۵۰ از  بيش  كرد:  تشريح 
اساتيد  و  محققان  پژوهشگران، 
دانشگاه های كشور در اين همايش 

شركت كرده اند.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس  و 

معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبيل اضافه كرد: در مراسم اختتاميه 
شهدا،  های  خانواده  از  همايش  اين 
مدافعان سالمت، مدافعان حرم تجليل 

خواهد شد.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
همايش  چندين  ساالنه  گفت:  هم 
برگزار  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در 
اربعين  ملى  همايش  اما  شود  مى 
حسينى همايش متفاوت و ماندگاری 
است كه در سال های آتى هم تداوم 

خواهد داشت.
كرد:  اضافه  حبيبى  عزيز  دكتر 
و  چهل  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
دومين سالگرد تاسيس خود را پشت 
سر گذاشته است و در اين سال ها 
كرده  كسب  متعددی  های  موفقيت 

است.
وی با بيان اينکه اين دانشگاه هم 
هيات  عضو  نفر   ۴۰۰ حدود  اكنون 

علمى و حدود ۱۱ هزار نفر دانشجو 
كرد:  اظهار  دارد،  مختلف  مقاطع  در 
۲۷۶ رشته تحصيلى در دانشگاه محقق 
در  كه ۶۴ رشته  دارد  اردبيلى وجود 

مقطع دكتری است.
نفر   ۴ تاكنون  داد:  ادامه  حبيبى 
دانشگاه  علمى  هيات  اعضای  از 
درصد  يک  زمره  در  اردبيلى  محقق 
دانشمندان برتر قرار گرفته است و ۲ 
نفر از اعضای هيات علمى به عنوان 
استاد برتر كشوری، يک نفر به عنوان 
شيميدان برتر كشور و يک نفر هم در 
سرآمدان علمى كشور قرار گرفته اند.

حجت االسالم و المسلمين سيد 
فقيه  ولى  نماينده  نواب  عبدالفتاح 
سرپرست  و  زيارت  و  امور حج  در 
مجازی  پيام  در  هم  ايرانى  حجاج 

گفت: زيارت اربعين نشانه مومن است 
و در زيارت اربعين نشانه های مومنين 

ذكر شده است.
وی با بيان اينکه دنيا عامل غفلت 
هم  تکبر  كرد:  تصريح  است،  انسان 
باعث مى شود كه انسان خود را برتر 

از ديگران بداند.
نماينده ولى فقيه در امور حج و 
ايرانى  حجاج  سرپرست  و  زيارت 
از  نفس  از هوای  پيروی  اظهار كرد: 
ديگر عامل بدبختى انسان در زيارت 
باطل  از  انسان  نبايد  و  است  اربعين 

اطاعت كند.
عضو هيات علمى پژوهشگاه علوم 
اربعين  و فرهنگ اسالمى هم گفت: 
خود يک پديده تمدنى است و آورده 

های كالن و بزرگى برای اسالم دارد.
حجت االسالم و المسلمين دكتر 
حبيب اهلل بابايى اضافه كرد: فرهنگ 
اربعين فرهنگ زائر و خادمى است و 

اين تفکر يکى از آورده های اربعين برای 
جامعه بشری است.

نماينده  آيت اهلل سيدحسن عاملى 
ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل 
در مراسم اختتاميه اولين همايش ملى 
اربعين؛ اعتالی نهضت حسينى تحقق 
تمدن نوين اسالمى در دانشگاه محقق 
خصوصياتى  اينکه  بيان  با  اردبيلى 
از  يک  هيچ  دارد،  امام حسين)ع(  كه 
هيچ  همچنين  گفت:  ندارند،  امامان 
امامى زيارت اربعين ندارد، به جز امام 

حسين)ع(.
به  گفتن  تسليت  افزود:  وی 
نبايد  و  است  كردن  فراموش  معنای 
نيز  حسين)ع(  امام  شهادت  برای 
تسليت بگوييم؛ چون قرار نيست امام 

حسين)ع( فراموش شود.

مختلف  ابعاد  اينکه  بيان  با  عاملى 
شود،  بررسى  بايد  اربعين  راهپيمايى 
بايد  اربعين  راهپيمايى  كرد:  تصريح 
قدرت  عليه  جهانى  اعتراض  يک  به 

اهريمنى تبديل شود.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  معظم رهبری در دانشگاه های 
همايش  اين  اينکه  بيان  با  نيز  اردبيل 
و  استان  های  دانشگاه  همراهى  با 
دانشگاه  در  اجرايى  های  دستگاه 
محقق اردبيلى برگزار شد، گفت: جای 
كنيم  اعالم  امروز  كه  است  خرسندی 
به بركت نام امام حسين)ع(، برگزاری 
به صورت  آتى  سال  در  همايش  اين 
گرفته  قرار  تصويب  مورد  بين المللى 

است.
وی با بيان اينکه در اين همايش از 
مذاهب مختلف دريافت مقاله داشتيم، 
كرونا  بيماری  شيوع  خاطر  به  افزود: 

نتوانستيم دعوت عمومى داشته باشيم 
.

را  مومن  صفات  از  يکى  حسنى 
و  كرد  عنوان  اربعين  زيارت  خواندن 
بندگى  كتاب  شيرازه  اربعين  گفت: 
نور خدا  كه  است  كرده  ثابت  و  بوده 
قيامت  تا  و  نيست  شدنى  فراموش 

ادامه خواهد داشت.
اربعين؛  ملى  همايش  اولين  رئيس 
تمدن  تحقق  حسينى  نهضت  اعتالی 
حضور  اينکه  بيان  با  اسالمى  نوين 
اربعين  روی  پياده  در  مردم  ميليونى 
و  باشيم  صبور  بايد  داد  نشان  ما  به 
است،  ماندگار  هميشه  برای  مقاومت 
افزود: اربعين اوج مقاومت را به ما ياد 
مى  اسالمى  امت  عظمت  مايه  و  داد 

باشد.
علمى  دبير  محسنى  حسين  دكتر 
از  گزارشى  ارائه  ضمن  نيز  همايش 
زمان  در  اينکه  بيان  با  همايش،  روند 
پوستر  پخش  از  كه  محدودی  بسيار 
به  داشتيم  مقاالت  گردآوری  تا 
بودن  بديع  و  محورها  گيرايى  خاطر 
از ۲۵۰  مقاله  موضوعات حدود ۱۱۰ 
همايش  دبيرخانه  تحويل  پژوهشگر 
 ۴۸ توسط  مقاالت  اين  گفت:  شد، 
عضو كميته علمى داوری و تاييد شد 
اساتيد  از  متشکل  داوران  كميته  كه 
 ۱۳ از  دانشگاه  و  حوزه  برجسته 
كه در حوزه  های مختلف  بود  استان 
اجتماعى، هنری، ادبى، دينى و سياسى 

فعال هستند.
وی با بيان اينکه از همه استان های 
كشور مقاله به دبيرخانه همايش ارسال 
شده بود، افزود: مقاالت واصله از استان 
های مرزنشين و اهل سنت قابل توجه 

بود.
همايش  اين  پايان  در  است  گفتنى 
دكتر مسروره  اعاليى،  از دكتر محسن 
ايران  دكتر  و  ضيايى  آيدين  مختاری، 
سليمانى به عنوان صاحبان مقاالت برتر 
از عسگر شاهى شاعر، غالمحسين  و 
پور  عظيم  عظيم  روحانى،  صبوری 
خانواده شهدا، خانواده مرحوم محمدباقر 
منصوری مداح واليى، خانواده مرحوم 
مصطفى نوروزی شهيد مدافع سالمت 
و حجت االسالم عبداهلل رضايى جانباز 
اربعين  خادمان  عنوان  به  حرم  مدافع 

تجليل به عمل آمد.
به  همايش  اين  شود  مى  يادآور 
صورت مجازی و حضوری با رعايت 
پروتکل های بهداشتى برگزار و از شبکه 
تلويزيونى سبالن و همچنين از شبکه 
های اجتماعى به صورت مستقيم پخش 

شد.

با حضور مهمانان کشوری و استانی؛

اولین همایش ملی اربعین در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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رئيس دانشگاه محقق اردبيلى فعاليت 
های فرهنگى را زيربنای همه فعاليت ها 

دانست.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
عزيز حبيبى در نشست شورای هماهنگى 
فعاليت های فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
های استان اردبيل در دانشگاه محقق اردبيلى 
ضمن تبريک هفته دفاع مقدس، با بيان 
اينکه شهدای گرانقدر با نثار خون پاک خود 
عزت و آبروی نظام را حفظ كردند، گفت: 
در سايه اين رشادت ها، امروز ما در آرامش 
و امنيت كامل هستيم و مى توانيم در مورد 
توسعه علمى، پژوهشى، فناوری و اقتصادی 

صحبت كنيم.
وی ضمن قدردانى از دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالى استان به خاطر 
سراسری،  آزمون  مطلوب  برگزاری 
افزود: در سايه همدلى و همکاری مراكز 
دانشگاهى، آموزش و پرورش و نهادهای 
امنيتى، اطالعاتى و انتظامى، اين آزمون به 
خوبى در سطح استان برگزار شد و با توجه 
به رعايت كامل پروتکل های بهداشتى، 
بيماری كرونا  به  ابتال  افزايش  هيچگونه 

مشاهده نشد.
وی با اشاره به ورود دانشگاه محقق 
اردبيلى برای اولين بار به رتبه بندی تايمز 
و قرارگيری در بين ۱۵۲۷ دانشگاه برتر 
جهانى و كسب رتبه هفتم در بين دانشگاه 
های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 
افزود: اين مهم افتخار و دستاورد بسيار 

نتيجه  در  كه  است  استان  برای  بزرگى 
همدلى ميان دانشگاه های استان در سال 

های اخير به دست آمده است.
حبيبى با اشاره به كسب رتبه برتر در 
جشواره شهيد رجايى استان توسط اين 
عضو  نفر  دو  وجود  داد:  ادامه  دانشگاه، 
هيات علمى يک درصد برتر جهانى، يک 
نفر عضو هيات علمى سرآمد علمى، كسب 
۱۳ رتبه كشوری در جشنواره سراسری 
قرآن و عترت از افتخارات دانشگاه محقق 

اردبيلى مى باشد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى فعاليت 
های فرهنگى را زيربنای همه فعاليت ها 
دانست و تصريح كرد: بعد از شيوع بيماری 
فرهنگى  های  فعاليت  كشور،  در  كرونا 
دانشگاه محقق اردبيلى همانند فعاليت های 
آموزشى تعطيل نشد و به صورت مجاری 
برگزار شد؛ چراكه بحث های علمى و 

فرهنگى بحثى تعطيل بردار نيست.

عبداهلل  والمسلمين  االسالم  حجت 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبيل 
با بيان اينکه دانشگاه های استان يک خانواده 
علمى هستند، افزود: افتخارات هر دانشگاه 
متعلق به مجموعه دانشگاه ها و نهايتا متعلق 

به مجموعه استان است.
جمهوری  نظام  اينکه  بيان  با  وی 
اسالمى ايران بستری برای ما فراهم كرده 
كه در طول تاريخ جامعه اسالمى اين بستر 
فراهم نبوده، افزود: امروز مسئوليت همه ما 
خطير و سنگين بوده و ثواب و فضيلت آن 

نيز بسيار باالست.
اولين  برگزاری  به  اشاره  با  حسنى 
محقق  دانشگاه  در  اربعين  ملى  همايش 
اردبيلى، گفت: اين همايش دارای مجوز 
ISC بوده و ۱۵ مهرماه سالجاری برگزار 

خواهد شد.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 

رهبری در دانشگاه های استان اردبيل با 
اشاره به تشکيل كارگروه فرهنگى مجازی 
از ابتدای شيوع بيماری كرونا در دانشگاه 
محقق اردبيلى، خاطرنشان كرد: از برنامه 
های برگزار شده در فضای مجازی استقبال 
بسيار خوبى شده و اميد مى رود دانشگاه 
های استان در اين خصوص بيش از پيش 

فعال باشند.
حسنى به حضور اساتيد دانشگاه ها 
در كارزار فرهنگى تاكيد كرد و گفت: اگر 
اساتيد در اين راستا فعال بوده و وارد عمل 
شوند، قطعا موفقيت های خوبى را خواهيم 

داشت.
مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبيلى با تاكيد 
بر اينکه با اخالق و حسن خلق مى توان 
بسياری از فعاليت ها را انجام داد، گفت: 
محوری  اخالق  امروز  رود  مى  انتظار 
بهترين كار فرهنگى ما در دانشگاه ها و 

ادارات باشد.
دكتر عباس فنى اصل رئيس شورای 
هماهنگى فعاليت های فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاه های استان اردبيل نيز به ضرورت 
تقويت زيرساخت های فرهنگى جامعه 
تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر دغدغه 
اصلى مردم مسائل اقتصادی بوده و متاسفانه 
بحث فرهنگ، آداب و رسوم صحيح و 

هويت مورد غفلت واقع شده است.
گفتنى است در ادامه اعضای حاضر در 

جلسه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

چاپ کتاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در 

Springer انتشارات بین المللی

اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى  هيات  عضو  كتاب 
 Fracture Behavior of Asphalt“ عنوان  تحت 
 Springer در موسسه انتشاراتى بين المللى  ”Materials

چاپ شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، كتاب دكتر سجاد 
پيرمحمد عضو هيات علمى گروه مهندسى مکانيک دانشگاه 
 Fracture Behavior of“ محقق اردبيلى تحت عنوان
Asphalt Materials”  در موسسه انتشاراتى بين المللى 

Springer چاپ شد.
دكتر سجاد پيرمحمد در گفتگو با روابط عمومى دانشگاه 
با اعالم اين خبر، گفت: اين كتاب كه در سال ۲۰۲۰ منتشر 
گرديده، حاصل تحقيقات و تجربه نويسندگان در بيش از 
۱۰ سال اخير و همچنين محققان ديگر در زمينه مکانيک 

شکست مواد آسفالتى مى  باشد.
وی با بيان اينکه در نگارش اين كتاب از حدود ۳۰ مقاله 
چاپ شده در مجالت معتبر JCR و علمى و پژوهشى 
ISC بهره گرفته شده است، افزود: اين كتاب، دومين كتاب 
چاپ شده بنده توسط موسسات انتشاراتى بين  المللى به زبان 

انگليسى مى  باشد.
پيرمحمد تصريح كرد: اين كتاب كه رفتار شکست 
انواع مواد آسفالتى را مورد مطالعه قرار مي دهد، شامل مطالب 
مهمى در خصوص كاربرد تئوری های مختلف شکست 
در مدلسازی اجزای محدود روسازی های آسفالتى، تاثير 
پارامترهای مختلف بر روی رفتار رشد ترک مواد آسفالتى 
و همچنين انواع روش های اندازه گيری استحکام شکست 

مواد آسفالتى مى  باشد.
عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اينکه 
اين كتاب از شش فصل تشکيل شده است، گفت: در فصل 
اول به مقدمه  ای از بتن  های آسفالتى همراه با انواع مختلف 
خرابى  های روسازی  های آسفالتى به خصوص انواع ترک 
 های ايجاد شده در سطح جاده  ها پرداخته شده است. در 
فصل دوم مدلسازی عددی رفتار رشد ترک بتن آسفالتى با 
 Discrete element استفاده از روش های مختلف از قبيل
 method )DEM(، Finite element method
 Extended finite element method و   ))FEM
XFEM(( مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. همچنين 
به اثر پارامترهای مختلف شامل موقعيت چرخ خودرو، بار 
افقى، ضريب االستيسيه و ضخامت اليه  های آسفالتى بر 

روی پارامترهای شکست پرداخته شده است.
وی ادامه داد: فصل سوم در خصوص رفتار شکست 
آسفالت HMA مى  باشد و نمونه  های استفاده شده جهت 
 SENB، شامل HMA اندازه  گيری مقاومت شکست مواد
SCB، DC)T( و غيره تحت مودهای مختلف بارگذاری 
I/II/III در اين فصل بررسى شده است. ضمن اينکه اثر 
پارامترهای نوع و دانه  بندی سنگ  دانه، درصد فضای خالى، 
نوع قير مصرفى، دما، فيبرها، افزودنى  ها، مواد نانو و غيره 
بر روی مقاومت شکست HMA مفصالً در اين قسمت 

بررسى شده است.
پيرمحمد گفت: فصل چهارم مربوط به رفتار شکست 
فصل  اين  موضوع  مى  باشد.   WMA آسفالتى  مواد 
عبارتست از بررسى اثر فاكتورهای مختلف از جمله مود 
بارگذاری، خرده  های الستيکى و غيره بر روی استحکام اين 
نوع مواد آسفالتى. فصل پنجم نيز در رابطه با كاربرد مکانيک 
شکست غيرخطى در مخلوط  های آسفالتى بحث مى كند 
كه شامل مفاهيم انرژی شکست و انتگرال J مى  باشد. در 
اين فصل به نحوه اندازه گيری اين پارامترها با استفاده از 
نمونه  های مختلف آزمايشگاهى پرداخته شده است و نهايتًا 
كل محتوای كتاب در فصل ششم بصورت خالصه تشريح 

شده است.
برای  استفاده  قابل  كتاب  اين  كرد:  خاطرنشان  وی 
پژوهشگران و دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد و دكتری 
رشته  های مهندسى مکانيک و عمران فعال در حوزه مکانيک 

شکست مواد آسفالتى مى  باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد:

فعالیت های فرهنگی زیربنای همه فعالیت ها است

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست 
و روابط عمومى دانشگاه گفت: طى شش 
ماه اول سالجاری ۹۹۸ خبر دانشگاه در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعى بازنشر 

شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر على اصغری با اعالم اين خبر افزود: 
بيشتر اين اخبار توسط روابط عمومى تهيه 
و در سايت دانشگاه منتشر شده و سپس 
رسانه ها و شبکه های اجتماعى اقدام به 

بازنشر آنها كرده اند.
مدت  اين  طى  كرد:  اضافه  وی 
خبر،   ۷۳۸ اجتماعى  های  شبکه  در 
خبر،  ها ۱۹۷  سايت  و  ها  خبرگزاری 
صدا و سيما ۴۳ خبر و در سايت وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری ۲۰ خبر بازنشر 

و منتشر شده است.
مشاور رئيس و مدير حوزه رياست 
به  اشاره  با  دانشگاه  عمومى  روابط  و 
توسط  برنامه   ۱۲۷ تصويری  پوشش 
داد:  ادامه  اين مدت  در  روابط عمومى 
تهيه ۴۱ كليپ و تيزر، ۲۰ مورد نريشن 
و اجرا، تهيه و توليد دو فيلم كوتاه و تهيه 
يک مورد موشن گرافى از ديگر اقدامات 
روابط عمومى دانشگاه در حوزه مولتى 

مديا بوده است.
اينکه در شش ماه  بيان  با  اصغری 
گذشته حدود ۱۴۵ خبر توسط روابط 
عمومى دانشگاه تهيه و در سايت دانشگاه 
منتشر شده است، اضافه كرد: بارگذاری 
۱۳۲ مورد اساليدشو، ۳۵ مورد آگهى و 
اطالعيه، ۱۷ مورد پوستر همايش و ۳۵۶ 
محتوا در زيرپورتال ها اعم از تلويزيون 

اينترنتى، صدای دانشگاه و غيره هم در 
سايت دانشگاه انجام شده است.

وی گفت: ارسال ۱۳۱ پيامک، نصب 
و اطالع رسانى ۲۳۱ بنر و پوستر و ۵۷ 
مورد خبر ارسالى و دعوت از خبرنگاران 
از اقدامات روابط عمومى در حوزه اخبار 

و اطالع رسانى بوده است.
اصغری اظهار كرد: طراحى ۱۷۹ بنر، 
پوستر، استند و غيره، طراحى ۷ بروشور، 
تراكت و مواردی از اين دست، طراحى 
انتشار  و  طراحى  و  اينفوگرافيک   ۱۴

۳۹ فتوتيتر از جمله فعاليت های روابط 
عمومى در زمينه طراحى های گرافيکى 

بوده است.
مشاور رئيس و مدير حوزه رياست 
و روابط عمومى دانشگاه اظهار كرد: 
طراحى و انتشار الکترونيکى ۶ مورد 
و  تهيه  محقق،  پيام  داخلى  نشريه 
انتشار ۳۷ مورد پيام و بيانيه، چاپ ۴۵ 
مورد چاپ   ۹ و  غيره  و  تراكت  بنر، 
كتابچه، فولدر، بروشور و مواردی از 
روابط  اقدامات  ديگر  از  دست  اين 

عمومى دانشگاه در نيمه اول سالجاری 
است.

و  اقدامات  به  اشاره  با  اصغری 
روابط  توسط  شده  انجام  كارهای 
عمومى در زمينه مقابله با كرونا اظهار 
 ۲ گرافيکى،  توليدات  مورد   ۵۹ كرد: 
مورد پويش و نظرسنجى، ۸ مورد تهيه 
فيلم كوتاه، كليپ و تيزر و ۴۳ مورد 
اقدامات  جمله  از  رسانى  اطالع  هم 
روابط عمومى دانشگاه در زمينه مقابله 

با كرونا است.

دكتر اصغری در تشريح عملکرد روابط عمومى دانشگاه محقق اردبيلى:
طی شش ماه اول سالجاری ۹۹۸ خبر دانشگاه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازنشر شده است
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فرماندار اردبیل:

دانشگاه محقق اردبیلی ۲۰ 
هزار مترمربع فضای آموزشی، 
پژوهشی و دانشجویی در حال 

ساخت دارد

فرماندار اردبيل گفت: دانشگاه محقق اردبيلى ۲۰ 
هزار مترمربع فضای آموزشى، پژوهشى و دانشجويى 

در حال ساخت دارد.
مهندس  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
امامى يگانه در بازديد از پروژه های عمرانى دانشگاه 
محقق اردبيلى با بيان اينکه مجموعه دانشگاه محقق 
اردبيلى به كارگاه پروژه های عمرانى تبديل شده 
دانشگاه  اين  شاخص  های  پروژه  گفت:  است، 
فاز دوم و سوم دانشکده فنى و مهندسى، استخر، 
ساختمان دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى، يادمان 
اين  كه  است  زلزله  آزمايشگاه تخصصى  و  شهدا 
آزمايشگاه جزو آزمايشگاه های تخصصى شاخص 

در شمالغرب كشور مى باشد.
وی با بيان اينکه با تکميل اين پروژه ها حدود 
۲۰ هزار مترمربع به فضای آموزشى، پژوهشى و 
افزوده خواهد  اردبيلى  دانشگاه محقق  دانشجويى 
شد، ادامه داد: در مجموع برای اين پروژه ها بالغ بر 

۲۶ ميليارد تومان هزينه شده است.
امامى يگانه اظهاراميدواری كرد: با بهره برداری 
و اتمام اين پروژه ها شاهد توسعه فضای دانشگاه و 

ارائه خدمات بهتر به دانشجويان خواهيم بود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه خبر داد:

موافقت با راه اندازی
 ۳ رشته کارشناسی ارشد 
در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون آموزشى و تحصيالت تکميلى دانشگاه 
محقق اردبيلى از موافقت شورای گسترش و برنامه 
ريزی آموزش عالى با راه اندازی ۳ رشته كارشناسى 

ارشد در اين دانشگاه خبر داد.
دكتر ترحم مصری در گفتگو با روابط عمومى 
با اعالم اين خبر افزود: رشته های علوم و مهندسى 
صنايع غذايى گرايش فناوری مواد غذايى، مهندسى 
و  چوب  صنايع  مهندسى  و  كنترل  گرايش  برق 
فرآورده های سلولزی گرايش صنايع سلولزی اين 

سه رشته هستند.
وی اضافه كرد: اين رشته ها روزانه و در مقطع 
كارشناسى ارشد هستند و به صورت آموزشى و 
پژوهشى هستند كه موافقت قطعى با آنها شده است.

آيت اهلل نوری همدانى دامت بركاته به 
همايش اربعين دانشگاه محقق اردبيلى پيامى 

ارسال كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه محقق 
اردبيلى، پيام آيت اهلل نوری همدانى به شرح 

زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

و  الّصاله  و  العالمين  رّب  »الحمدهلل 
الّسالم على سيّدنا محّمد و آله الّطاهرين سيّما 

بقيّه اهلل فى االرضين«
ِ َفإِنََّها مِْن تَْقَوی  ْم َشَعائَِر اهللَّ ﴿َوَمْن يَُعظِّ

الُْقُلوِب﴾﴿الحج، ۳۲﴾
با سالم و تحيت به آن مجمع محترم 
شهادت  ايام  تسليت  و  ارادت  عرض  و 
حضرت امام حسين )ع( و اصحاب با وفای 
آن حضرت و عزيزان محترم همايشى كه بنام 

اربعين در حال برگزاريست.
بى شک عشق و ارادت به اهل بيت: 
افتخار شيعيان است و اين عاشقان روزبروز 
اين  اوج  اربعين  و  است  افزايش  در حال 
دلدادگى است كه حقيقت قيام سيدالشهداء 
)ع( را زنده نگه مى دارد و اينگونه همايش ها 
فرصتى برای دستيابى به معرفت بيشتر نسبت 
به معارف بلند اهلبيت: است زيرا زيارت 
اربعين با هزينه زيادی به دست آمده است در 
اين زيارت اربعين مى خوانيم كه خون داده 
شد تا مردم عاقل و عالم شوند و ياد عاشورا 
و كربال يک تاريخ مقطعى نيست بلکه مانور 
و مکتب و مدرسه ای است كه تا قيامت 
به همين ترتيب باقى خواهد ماند و از اين 
فرصت معنوی حداكثر استفاده را بايد نمود.

 در باب زيارت حضرت سيد الشهداء 
)ع( در كربال احاديث فراوانى از اهل بيت 
عليهم السالم نقل گرديده است كه تعداد 
كثير اين روايات نشان از اهميت پاسداشت 

نهضت عاشورا دارد.
لَِقتِل  إّن  فرمودند:»  اكرم )ص(  پيامبر 
الُحسيِن َحراَرهً فى ُقلوِب الُمؤمِنيَن التَبُرُد 
اَبَداً« حقيقتاً كشته شدن امام حسين )ع( چنان 
ايجاد  مومنين  قلوب  و  دل ها  در  حرارتى 
كرده است كه هيچگاه به سردی نمى گرايد 
و يا در توصيف بقعه آن حضرت در كربال 
مى فرمايند: }ِهَى أَْطَهُر بَِقاِع اْلَْرِض َو أَْعَظُمَها 

دانشگاه  مركزی  آزمايشگاه  رئيس 
محقق اردبيلى از كسب رتبه پنجم اين 
ارزيابى  در  دانشگاه  مركزی  آزمايشگاه 
عملکرد آزمايشگاه های مراكز دانشگاهى و 
رتبه ۲۸ مجموع آزمايشگاه های خصوصى 
و دولتى عضو شبکه آزمايشگاهى فناوری 

های راهبردی خبر داد.
دكتر على نعمت اهلل زاده در گفتگو 
يکى  گفت:  دانشگاه  عمومى  روابط  با 
انجام  ارزشمند  های  گذاری  سرمايه  از 
مراكز  تجهيز  و  ايجاد  كشور،  در  شده 
آزمايشگاهى متنوع است كه در دانشگاه  ها، 
پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتى و همچنين 
در بخش های خصوصى در سراسر كشور 
به پژوهشگران و صنايع، خدمات ارائه مى  

كنند.
وی با بيان اينکه شبکه آزمايشگاهى 
فناوری های راهبردی معاونت علمى و 
راستای  در  جمهوری  رياست  فناوری 
زيرساخت  های  وری  بهره  افزايش 
آزمايشگاهى كشور، عملکرد مراكز عضو 
شبکه را به صورت مستمر پايش مي کند، 
بر اساس سه دسته  اين سنجش  افزود: 
شاخص كالن كاركرد)بيانگر ميزان و تنوع 

ُحْرَمًه َو إِنََّها لَِمْن بَْطَحاءِ الَْجنَّه{ كربال پاكترين 
بقعه روی زمين و از نظر حرمت واحترام 
از بزرگترين بقعه هاست و حقيقتاً كربال از 

بوستان های بهشت است.
)ع(  صادق  امام  از  الشيعه  وسائل  در 
َقبِْر  ِطيِن  فِى   « فرمودند:  كه  است  منقول 
َواُء  الُْحَسيِْن )ع( ِشَفاٌء مِْن ُكلِّ َداءٍ َو ُهَو الدَّ
اْلَْكبَُر« در تربت قبر امام حسين )ع( شفای 
هر دردی است و بزرگترين دارو همان است.
در كامل الزيارات از حضرت امام جعفر 
صادق )ع( منقول است كه فرمودند:» َمْن 
َخَرَج مِْن َمنْزِلِهِ يُرِيُد زِيَاَرهَ َقبْرِ اَلُْحَسيِْن بِْن 
الَُم إِْن َكاَن َماِشياً ُكتَِب لَُه بُِکلِّ  َعلِىٍّ َعَليْهِ السَّ
ُخْطَوهٍ َحَسنٌَه َو ُمِحَى َعنُْه َسيِّئٌَه َفإِْن َكاَن َراكِبًا 
ُ لَُه بُِکلِّ َحافِرٍ َحَسنًَه َو َحطَّ بَِها َعنُْه  َكتََب اهلَلَّ
ُ مَِن  َسيِّئًَه َحتَّى إَِذا َصاَر فِى اَلَْحائِرِ َكتَبَُه اهلَلَّ
اَلُْمْفلِِحيَن اَلُْمنِْجِحيَن َحتَّى إَِذا َقَضى َمنَاِسَکُه 
ُ مَِن اَلَْفائِزِيَن َحتَّى إَِذا أََراَد ااَلِنِْصَراَف  َكتَبَُه اهلَلَّ
ُ َعَليِْه  ِ َصلَّى اهلَلَّ أَتَاهُ َمَلٌک َفَقاَل لَُه إِنَّ َرُسوَل اهلَلَّ
الََم َو يَُقوُل لََک اِْستَأْنِِف  َو آلِهِ يُْقرِئَُک اَلسَّ

ُ لََک َما َمَضى« اَلَْعَمَل َفَقْد َغَفَر اهلَلَّ
كسى كه از منزلش بيرون آيد و قصدش 
زيارت قبر حسين بن على عليه السالم باشد، 
اگر پياده رود خداوند به هر قدمى كه بر 
مى دارد يک حسنه مى نويسد و يک گناه از 
او محو مى كند تا زمانى كه به حائر حسينى 
برسد خداوند او را از جمله مصلحين و 
رستگاران و برگزيدگان مى نويسد و هنگامى 

كه اعمال زيارت و مناسکش تمام مى شود، 
محسوب  فائزين  جمله  از  را  او  خداوند 
مى فرمايد و هنگامى كه بخواهد مراجعت 
كند فرشتگان نزد او آمده و ابالغ سالم رسول 
خدا )ع( را مى كنند و مى گويند كه پبامبر به 
شما پيام داد كه اعمال زندگى خود را از نو 
شروع كن؛ چرا كه تمام گناهان گذشته ات 

آمرزيده شده است.
از اين گونه روايات در فضائل زيارت 
امام حسين )ع( مخصوصا در ايام اربعين 
آن حضرت در بحار االنوار و ديگر كتب 
حديثى فراوان است و به حدی بر آن تأكيد 
شده كه در بعضى از روايات از وجوب و 
فرض بودن زيارت آن حضرت ياد شده و 
حتى برخى از فقهاء مانند عالمه محمد تقى 
مجلسى و عالمه محمد باقر مجلسى رضوان 
اهلل عليهما نظر مباركشان بر اين بوده است كه 
برای كسانى كه استطاعت اين سفر را دارند، 
زيارت حضرت سيد الشهداء )ع( در كربال 

در عمرشان حداقل يکبار واجب است.
در حديث مشهوری هم از حضرت امام 
حسن عسکری )ع( عالمات مومن پنج چيز 
شمرده است كه يکى از آن ها زيارت اربعين 

امام حسين )ع( است.
زيارت اربعين حسينى از اولين اربعين 
كه اهل بيت )ع( در بازگشت از سفر شام 
در سال ۶۱ هجری قمری به كربال رسيدند 
و سر های مطهر شهداء را در كنار پيکر های 

مطهر آنان دفن كردند و از طرفى اولين زائر 
از  انصاری  عبداهلل  بن  جابر  يعنى  حسينى 
صحابى پيامبر اكرم )ص(  از مدينه به همراه 
عطيه كوفى هم به كربال آمدند، تاكنون ادامه 
داشته است و خداوند در اين جنبش و شور و 
شوق حسينى فوايدی را برای عالم اسالم قرار 

داده است كه قابل شمارش نيست.
در روايات آمده است كه در عصر ظهور 
يکى از ندا هايى كه امام زمان )عج( خطاب 
به همه جهانيان مى فرمايند، اين است كه» يَا 
َی الُْحَسين قتل َعطشاناً« آن  أَهَل الْعالَم إِنَّ َجدِّ
حضرت خود را به واسطه جد بزرگوارشان امام 
حسين )ع( معرفى مى كنند و اين بدان معناست 
كه در زمان ظهور آن حضرت، همه جهانيان امام 

حسين )ع( را به خوبى مى شناسند. 
در اين سال ها ملت عراق با بذل مال و با 
عشق وافر به حضرت ابا عبداهلل )ع( خالصانه 
در خدمت زائران آن حضرت بوده اند و از هيچ 
كمکى دريغ ندارند. و اما امسال با وجود ويروس 
كرونا توفيق پياده روی اربعين برای بسياری از 
عزيزان سلب شد و بدون ترديد همانطور كه 
زيارت امام حسين )ع( و رفتن به كربال و آن 
هم در ايام اربعين از افضل مستحبات است؛ اما 
عمل به توصيه ستاد ملى مبارزه با كرونا الزم و 
حفظ جان واجب است و خود ائمه معصومين 
)ع( نيز بر حفظ سالمتى و جان تاكيد داشته اند 
بر اين اساس امسال اربعين حسينى را همه با 
توفيق پروردگار عالم به خواندن زيارت اربعين 
در منازل و ذكر توسل و مصيبت زنده نگه 
خواهيم  داشت و انشاءاهلل خداوند متعال اين 
ويروس را از جامعه بشری بر طرف نمايد و در 
آينده همگان همانند گذشته توفيق عزاداری را با 
همان شور و شعور حسينى برقرار كنند و البته 
حضور فعال در رسانه و فضای مجازی برای 

عظمت اربعين از ضروريات است.
و  انديشمندان  عزيزان  همه  از  پايان  در 
بويژه  محترم  مجمع  آن  در  حاضر  نخبگان 
رياست محترم و نماينده محترم ولى فقيه در 
آن دانشگاه تشکر نموده و توفيق همگان را از 

خداوند متعال خواستارم.
والسالم عليکم و رحمه اهلل و بركاته

قم مقدسه
حسين نوری همدانى

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه پنجم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی در ارزیابی عملکرد 
آزمایشگاه های مراکز دانشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی دامت برکاته به همایش اربعین دانشگاه محقق اردبیلی

آزمايشگاه  سوی  از  شده  ارايه  خدمات 
و همچنين تعدد و تنوع مشتريان آنها(، 
رضايت  ميزان  مداری)بيانگر  مشتری 
ارائه  چگونگى  از  آزمايشگاه  مشتريان 
خدمات( و فعاليت شبکه ای)نشان دهنده 
ميزان هم راستايى و همراهى آزمايشگاه 
شبکه  های  برنامه  و  ها  سياست  با 
آزمايشگاهى و تعامل آزمايشگاه با ساير 

مراكز عضو شبکه( است.
نعمت اهلل زاده با بيان اينکه ششمين 

دوره ارزيابى عملکرد آزمايشگاه  های عضو 
شبکه آزمايشگاهى فناوری  های راهبردی 
بر اساس عملکرد آزمايشگاه ها در سال 
۱۳۹۸ انجام شده است و در اين دوره، 
فعاليت ۲۵۸ مجموعه آزمايشگاهى مورد 
ارزيابى قرار گرفته است، ادامه داد: در اين 
ارزيابى آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق 
آزمايشگاه   رتبه ۲۸ مجموع  اردبيلى در 
های خصوصى و دولتى قرار گرفته است. 
در  دانشگاهى  مراكز  بين  در  همچنين 

اين رتبه بندی، آزمايشگاه مركزی دانشگاه 
علوم  دانشگاه  اول،  رتبه  شريف  صنعتى 
پزشکى مشهد رتبه دوم، دانشگاه فردوسى 
مشهد رتبه سوم، دانشگاه لرستان رتبه چهارم 
و آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى 

در رتبه پنجم قرار گرفته اند.
رئيس آزمايشگاه مركزی دانشگاه محقق 
اردبيلى خاطرنشان كرد: بعد از آزمايشگاه 
مركزی دانشگاه محقق اردبيلى، ۹۴ آزمايشگاه 
از قبيل آزمايشگاه مركزی دانشگاه علم و 
صنعت، آزمايشگاه نانواپتوالکترونيک دانشگاه 
اصفهان،  صنعتى  دانشگاه  مدرس،  تربيت 
دانشگاه علوم پزشکى تبريز، دانشگاه الزهرا، 
علوم  مركزی  آزمايشگاه  تبريز،  دانشگاه 
پزشکى ايران، دانشگاه شهيد مدنى آذربايجان، 
آزمايشگاه مركزی گيالن و آزمايشگاه مركز 
تحقيقات مواد نانوساختار دانشگاه سهند تبريز 
در كنار ساير آزمايشگاه  های مراكز دانشگاهى 

در رتبه  های بعدی قرار دارند.
وی در پايان گفت: آزمايشگاه مركزی 
دانشگاه محقق اردبيلى در سال ۱۳۹۷ در بين 
۲۱۹ آزمايشگاه دانشگاهى در رتبه ۱۵ و در 
بين تمام آزمايشگاه های دولتى و خصوصى 

در رتبه ۵۷ قرار داشت.



مدير اداری دانشگاه محقق اردبيلى 
بخشى از فعاليت های انجام شده در 
اداره كارگزينى اعضای غيرهيأت علمى 
از مهر ۱۳۹۷ تا شهريور ۱۳۹۹ را تشريح 

كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
بهنام سروری اضافه كرد: از اول مهر 
۱۳۹۷ تا شهريور ۱۳۹۹ تعداد ۱۴۷ نفر 
از همکاران غيرهيات علمى به رتبه  های 

شغلى باالتر ارتقا يافته  اند.
از  نفر   ۳۱ برای  كرد:  اضافه  وی 
همکاران غيرهيات علمى پايه تشويقى 
نامه  آيين   ۲۲ ماده  يک  بند  موضوع 
تشويقى  پايه  نفر  برای ۴  استخدامى، 
نامه  آيين   ۲۲ ماده   ۵ بند  موضوع 
استخدامى، برای يک نفر پايه تشويقى 
نامه  آيين   ۲۲ ماده   ۶ بند  موضوع 
استخدامى و برای ۳ نفر پايه تشويقى 
نامه  آيين   ۲۲ ماده   ۸ بند  موضوع 

استخدامى اعطا شده است.
مدير اداری دانشگاه محقق اردبيلى 
گفت: ۴۲ نفر از مزايای تبصره ۴ ماده ۲۱ 
آيين نامه استخدامى و ۱۱ نفر از اعضای 
مزايای  از  قراردادی  علمى  غيرهيات 
پست های سازمانى مديريتى بهره  مند 

شده اند.

مدیر اداری دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد:

بخشی از فعالیت های انجام شده در اداره کارگزینی
 اعضای غیرهیأت علمی از مهر ۱۳۹۷

به گفته سروری، در اين مدت برای 
۶ نفر باقيمانده از اعضای غيرهيات علمى 
قراردادی شماره شناسه اخذ شده و با 
اخذ شماره  های مذكور تمامى اعضای 
دانشگاه  قراردادی  علمى  غيرهيات 
دارای شماره شناسه شده  اند كه به نوبه 
خود در سطح دانشگاه  های منطقه قابل 

تحسين مي باشند و 
همچنن ۳۱ نفر از 
همکاران به پست 
سازمانى   های 
از  اعم  باالتر 
و  كارشناسى 
مديريتى انتصاب 
و  شده اند  داده 
نسبت  همچنين 

به  تبديل وضعيت استخدامى  ۹ نفر از 
همکاران اقدام شده است.

از  نفر   ۴۰ برای  داد:  ادامه  وی 
مدارک  علمى،  غيرهيات  همکاران 
تحصيلى مقاطع باالتر اعمال شده كه 
تقريباً ۵۰ درصد اين همکاران به دليل 
برخى مغايرت اعمال مدرک تحصيلى با 
مفاد آيين نامه استخدامى موفق به اعمال آن 
نشده بوده اند و با عنايت به درخواست 
حمايت  های  و  موافقت  واحد،  اين 

رئيس دانشگاه موضوع به جلسه هيات 
امنای دانشگاه ارجاع و با كسب نظر 
موافق هيات، مشکل اين همکاران برای 

اعمال مدرک تحصيلى مرتفع شد.
وی اضافه كرد: با عنايت به اينکه در 
طول سنوات گذشته همکاران با ابالغ  
های داخلى و در پست  های سازمانى 
غير مرتبط با رشته 
تحصيلى مشغول 
انجام وظيفه بودند 
موضوع  اين  و 
خدمت  ادامه  در 
برای  همکاران 
ارتقای مسير شغلى 
مشکالتى  بعضاً 
را ايجاد مى  نمود، 
مشکل  شده،  انجام  كه  ساماندهى  با 
بيش از ۱۰۰ نفر از همکاران با حداقل 
جابجايى و اختصاص پست های سازمانى 
جديد برای اعضای رسمى و پيمانى و  
اختصاص عناوين شغلى جديد متناسب 
با وظايف محوله و تعيين پست  های 
سازمانى متناظر برای اعضای غيرهيات 
علمى قراردادی نسبت به ساماندهى امر 
و رفع مشکل مسير ارتقای شغلى آتى 

همکاران اقدام شده است.

فعاليت  كنار  در  داد:  ادامه  سروری 
اعضای  كارگزينى  اداره  روزمره   های 
اداره  اين  همکاران  علمى،  غيرهيات 
نسبت به  تکميل و بروزرسانى اطالعات 
پاكنا،   ،HES همکاران در سامانه  های
سامانه ملى ساختار و عملياتى نمودن نرم 
افزار ارزيابى عملکرد برای اولين بار در 

دانشگاه نيز اقدام نموده  اند.
مدير اداری دانشگاه محقق اردبيلى 
 ۱۲ دستور  مفاد  به  عنايت  با  افزود: 
مستخرج از مصوبات مورخ ۲۲ دی ماه 
۹۸ هيات امنای دانشگاه سوابق خدمت 
شركتى ۹ نفر از اعضای غيرهيات علمى 
دانشگاه كه در سنوات گذشته با شركت  
دانشگاه  با  قرارداد  های خدماتى طرف 
انجام وظيفه نموده بودند متناسب با مفاد 
اعمال سوابق  با  و  بررسى  فوق  دستور 
يادشده به عنوان سابقه قابل قبول برای 

بازنشستگى موافقت شده است.
دارد  جا  پايان  در  افزود:  سروری 
اداری  معاون  رئيس،  های  حمايت   از 
منابع  اجرايى  هيات  اعضای  مالى،  و 
و  كارمندان  شورای  دبير   انسانى، 
اعضای  كارگزينى  اداره  همکاران 
غيرهيات علمى دانشگاه كمال تشکر و 

قدردانى را بنمايم.
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برای اولین بار در دانشگاه محقق اردبیلی؛

آزمون عملی کنکور 
سراسری رشته تربیت بدنی 

برگزار شد

مديرگروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: برای اولين بار آزمون عملى 
كنکور سراسری در رشته تربيت بدنى برای مقطع 

كارشناسى برگزار شد.
با  گفتگو  در  زاده  محرم  مهرداد  دكتر 
افزود:  خبر  اين  اعالم  با  دانشگاه  روابط عمومى 
آزمون عملى آقايان در ۲۸ شهريور و آزمون عملى 
با رعايت كامل  خانم ها در ۲۹ و ۳۰ شهريورماه 
جمله حضور  از  ايمنى  و  بهداشتى  پروتکل های 
بينايى،  سنجش  تيم  آمبوالنس،  پزشک،  كامل 
سازمان  نماينده  حضور  با  و  اصالحى  حركات 
سنجش و نماينده پژوهشگاه تربيت بدنى وزارت 
علوم )خانم و آقا( و با بهره گيری از همکاران گروه 
و اداره تربيت بدنى دانشگاه و دانشجويان دكترا و 

داوران برگزار شد.
از  بعد  توانستيم  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
سال ها با گرفتن مجوز دكترای مديريت ورزشى 
كه روز چهارشنبه دوم مهرماه ۹۹ زمان مصاحبه 
متقاضيان مى باشد، ضمن ايجاد شرايط مناسب برای 
توسعه فعاليت های اعضای گروه مديريت ورزشى 
مديريت  دكترای  متقاضيان  برای  خاطری  امنيت 
ورزشى استان اردبيل در خصوص ادامه تحصيل در 

دانشگاه محقق اردبيلى فراهم آورديم.
مديرگروه تربيت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه 
JournalAdv محقق اردبيلى اضافه كرد: نشريه
نشريه   )ancedSportTechnology)JAST
زبان  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى پژوهشى 
انگليسى بعد از سه سال نداشتن شرايط ارزيابى با 
انجام اقدامات قابل توجه در نمايه سازی های الزم 
و منطبق سازی نشريه با آيين نامه های روز و بهبود 
و ارتقای سطح فرايند چاپ مقاالت خوشبختانه 
سال  پايان  ارزيابى  در  توانستيم  اولين بار  برای 
وزارت  نشريات  كميسيون  از  را  )ب(  رتبه   ۹۸
بگيريم كه هم رتبه با نشريه های مديريت ورزشى 
وزارت  تربيت بدنى  پژوهشگاه  تهران،  دانشگاه 
علوم، دانشگاه گيالن و همدان شد و نکته مهم 
با حوزه  مرتبط  نشريه  نزديک ۳۰  بين  اينکه در 
تربيت بدنى فقط دو نشريه در تهران رتبه الف آن 

هم به زبان فارسى گرفتند.
نشريه  اولين  مجوز  كرد:  اضافه  زاده  محرم 
عنوان  با  ورزشى  مديريت  انگليسى زبان 
 ResearchIn SportManagement
andMarketing مجوز انتشار از وزارت ارشاد 
گرفته و در حال اتمام شماره اول مى باشد و در 
پايان سال برای گرفتن رتبه به كميسيون نشريات 

وزارت ارسال مى كنيم.
الزم به ذكر است در كنکور عملى دكتر مهرداد 
محرم زاده نماينده تام االختيار و رئيس كل آزمون 
عملى در دانشگاه محقق اردبيلى بود و سردبير هر 

دو نشريه مذكور دكتر مهرداد محرم زاده مى باشد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

شورای کارمندان با ارائه راهکار کمک حال مدیریت دانشگاه باشد
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
ارائه  با  كارمندان  شورای  گفت: 
راهکار كمک حال مديريت دانشگاه 

باشد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست با اعضای 
شورای كارمندان دانشگاه با بيان اينکه 
معتمد  كارمندان،  شورای  اعضای 
واحدهای خود هستند، گفت: شورای 
كارمندان ضمن ارائه پيشنهادات خود، 

راهکار نيز ارائه دهند.
های  تحريم  به  اشاره  با  وی 
موجود و تاثير آن بر مسائل مختلف 
شورای  اعضای  از  افزود:  كشور، 
كارمندان انتظار داريم در روشن گری 
مسائل موجود برای همکاران پيشگام 
ارائه راهکارهای مشخص  با  بوده و 

كمک حال مديريت دانشگاه باشند.
دكتر اردوان قربانى معاون اداری 
نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه  مالى  و 
وضعيت  از  گزارشى  ارائه  ضمن 
موجود دانشگاه، گفت: سعى كرديم 
نسبت به ساير دانشگاه ها، شرايط را 

به نحو احسن مديريت كنيم.
سال ۱۳۹۷  در  اينکه  بيان  با  وی 
در  اول  دانشگاه  پنج  جزو   ۱۳۹۸ و 
شورای  از  افزود:  بوديم،  ها  پرداختى 
اساس  بر  رود  مى  انتظار  كارمندان 
دانشگاه  حال  كمک  شورا،  اساسنامه 

باشد.

قربانى با تاكيد بر اينکه دبير شورای 
با  بار  اولين  برای  دانشگاه  كارمندان 
جلسات  در  دانشگاه  رئيس  دستور 
در  و  داشته  حضور  اجرايى  هيات 
صورت نياز نظرات خود را ارائه مى 
پرونده ها  بررسى  در  داد:  ادامه  دهد، 
در هيات اجرايى نيز سعى مى كنيم با 
رعايت قانون، نهايت مساعدت را داشته 

باشيم.

شورای  دبير  باقالچى  مهران 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  كارمندان 
و  مشکالت  مسائل،  بيان  ضمن 
كارمندان  ميان  در  موجود  ابهامات 
واحدهای  همکاران  گفت:  دانشگاه، 
عنوان  به  ما  از  دانشگاه  مختلف 
كارمندان  شورای  در  خود  منتخبان 
انتظار دارند كه درخواست های آنان 
را به مديريت دانشگاه انتقال داده و 

موارد الزم را پيگيری نماييم.
جلسه  اين  در  كرد:  اضافه  وی 
تعاونى مسکن كاركنان مطرح و مقرر 
همکاری  با  كارمندان  شورای  شد 
معاونت اداری و مالى پيگيری الزم را 

در اين خصوص انجام دهد.
اعضای  ادامه  در  است  گفتنى 
بيانات  ارائه  به  نشست  در  حاضر 

خود پرداختند.
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طى حکمى از سوی وزير علوم، 
دانشگاه  رئيس  فناوری،  و  تحقيقات 
ستاد  رئيس  عنوان  به  اردبيلى  محقق 
سومين كنگره شهدای دانشجو در استان 

اردبيل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
منصور  دكتر  سوی  از  حکمى  طى 
غالمى وزير علوم، تحقيقات و فناوری، 
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلى به عنوان رئيس ستاد سومين 
كنگره شهدای دانشجو در استان اردبيل 

به منظور بررسى مسايل و مشکالت 
زنبورداری،  با  مرتبط  فناور  واحدهای 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز 
مديرعامل  موسويان  ميرمحسن  ميزبان 
اتحاديه سراسری زنبورداران ايران زمين 

بود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رييس 
بيان  ضمن  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
تاريخچه تأسيس مركز و همچنين روند 
جذب و پرورش ايده های نو، به بيان 
جزييات حمايت های مركز از واحدهای 

فناور پرداخت.
دكتر برومند صالحى تصريح كرد: 
با عنايت به پتانسيل بسيار باالی استان 
اردبيل در توليد عسل، الزم است توليد 
های  طرح  به  عرصه،  اين  كنندگان 
ورود  نيز  فناوری  بر  مبتنى  و  نوآورانه 
پيدا كنند تا ضمن افزايش راندمان توليد، 
شاهد برندسازی پايدارتری نيز در اين 

زمينه باشيم.

و  شهدا  كنگره  ستاد  مسئول 
گفت:  اردبيل  استان  شهيد  سرداران 
مؤلفه های  از  يکى  رهبری  و  واليت 

پيروزی ما در دفاع مقدس بود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
سردار غالم عسگر كريميان در نشست 
بسيجيان دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اين مطلب افزود: در زمان دفاع مقدس 
هم سلسله مراتب فرماندهى واليى بود 
و هم ارتباط معنوی بين امام، رزمندگان 

و مردم وجود داشت.
وی با بيان اينکه يکى از اساسى 
ترين عوامل پيروزی رزمندگان ما توكل 
بود، اظهار كرد: اخالص در عمل هم 
از مولفه های ديگر پيروزی و علت و 
مولفه ديگر پيروزی رزمندگان ما تالش 
بود كه اخالص بدون تالش كفايت 

نمى كند.
و  شهدا  كنگره  ستاد  مسئول 
سرداران شهيد استان اردبيل اضافه كرد: 

منصوب شد.
در بخش هايى از حکم دكتر عزيز 

حبيبى آمده است:

و  تبيين  به ضرورت  نظر  احتراما 
شهدای  سيره  و  خاطره  ياد،  معرفى 
دانشجو به جامعه دانشگاهى به ويژه 

دانشجويان فرهيخته و متعهد، به موجب 
اين حکم به سمت رئيس ستاد سومين 
كنگره شهدای دانشجو در استان اردبيل 

منصوب مى شويد.
اميد است كه با استعانت از خداوند 
متعال و بهره گيری از سيره اهل بيت و 
انفاس طيبه شهدا و با به كارگيری تمامى 
راه  در  استان  در  موجود  های  ظرفيت 
معرفى و تبيين سيره شهدای دانشجو، 
موفق  ايثار  و  مقاومت  های  اسوه  اين 

باشيد.

افزایش تعامل مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی با اتحادیه سراسری
 زنبورداران ایران زمین

والیت و رهبری یکی از مؤلفه های پیروزی ما در دفاع مقدس بود
سردار کریمیان در نشست بسیجیان دانشگاه محقق اردبیلی:

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام گرفت؛

انتصاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس ستاد سومین کنگره شهدای 
دانشجو در استان اردبیل

سراسری  اتحاديه  مديرعامل 
زنبورداران ايران زمين نيز ضمن اظهار 
رشد  مركز  با  آشنايى  از  خرسندی 
آمادگى  از  دانشگاه،  فناوری  واحدهای 
اين اتحاديه برای همکاری و تعامل بيشتر 

با فناوران عرصه زنبورداری خبر داد.
ميرمحسن موسويان افزود: الزم است 

توسل به ائمه اطهار و مقاومت از ديگر 
مولفه های پيروزی ما در هشت سال 

دفاع مقدس بود.
اينکه جنس  به  اشاره  با  كريميان 
دفاع مقدس از جنس عاشورا بود، ادامه 
ايران  اتفاقات كربال در كربالی  داد:  

تکرار شد.

جامعه زنبورداران استان، عالوه بر توليد و 
برندسازی عسل، به توليد و فروش ساير 
محصوالت اين عرصه نظير بره موم، ژل 
رويال، زهر زنبور، ملکه، گرده گل و غيره 

نيز مبادرت ورزند.
وی تصريح كرد: با توجه به رقابتى 
كميت  و  كيفيت  افزايش  بازار،  بودن 

وی با اشاره به اينکه هدف اصلى 
از  اسالمى  انقالب  و  نظام  دشمنان 
تحميل جنگ به ايران مهار و كنترل 
كرد:  اضافه  بود،  اسالمى  انقالب 
با  دشمنان اصال فکر نمى كردند كه 
چنين مقاومتى روبرو شوند اما عنايت 
خداوند متعال و رهبری حضرت امام 

محصول، برندسازی و طرح های خالقانه 
محصوالت  بازاريابى  و  بندی  بسته  در 
زنبورداری از الزامات موفقيت زنبورداران 

است.
شركت  مديرعامل  صفوی  سيدنظام 
استاد اصالح كندوی آرتا زنبور و از فناوران 
تحت حمايت مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه و صاحب ايده ثبت اختراع شده 
»اصالح اتوماسيون و كندوی هوشمند زنبور 
و  پرداخت  خود  ايده  تشريح  به  عسل«، 
اجرای اين طرح را گامى در جهت افزايش 
راندمان توليد عسل دانست كه مورد تأييد 
زنبورداران  سراسری  اتحاديه  مديرعامل 

ايران زمين نيز قرار گرفت.
از  بازديد  ضمن  جلسه،  ادامه  در 
منظور  به  گرديد  مقرر  مذكور،  شركت 
افزايش تعامل و همکاری بين مركز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
و اتحاديه سراسری زنبورداران ايران زمين 
در خصوص حمايت از فناوران اين عرصه، 

تفاهم نامه همکاری منعقد شود.

خمينى)ره( و پيوند بين مردم و مسئوالن 
كه محاسبات دشمن  خدوم سبب شد 

درست از آب در نيايد.
كريميان اظهار كرد: اطالق نام جنگ 
نيست چرا كه  به دفاع مقدس صحيح 
و جنگ  باطل  و  ما، جنگ حق  جنگ 

حسينيان زمان با يزيديان زمان بود.
دكتر عباس فنى اصل فرمانده پايگاه 
مقاومت و معاون فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: رزمندگان 
انقالب  نظام و  از  پای جان  تا  و شهدا 

اسالمى دفاع كردند.
وی با بيان اينکه بايد تمام تالش خود 
را بکنيم كه شرمنده شهدا و رزمندگان و 
ايثارگران نباشيم، تصريح كرد: اين برنامه 
با همکاری پايگاه مقاومت، بسيج اساتيد 
و بسيج دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى 
برگزار مى شود، ادامه داد: به دليل رعايت 
پروتکل های بهداشتى نتوانستيم همه را به 

برنامه دعوت كنيم.

برگزاری نمایشگاه مجازی 
دفاع مقدس 

در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  در  مقدس  دفاع  مجازی  نمايشگاه 
محقق اردبيلى برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عباس 
فنى اصل فرمانده پايگاه مقاومت دانشگاه محقق 
اردبيلى گفت: به مناسبت چهلمين سالگرد هفته 
پروتکل های  رعايت  راستای  در  و  مقدس  دفاع 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  مقاومت  پايگاه  بهداشتى 
دفاع مقدس  نمايشگاه  برگزاری مجازی  به  اقدام 

نموده است.

فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی 
تاکید کرد:

ضرورت توجه به ارزش 
واالی شهدا در جامعه

فرمانده پايگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبيلى 
به ضرورت توجه به ارزش واالی شهدا در جامعه 

تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عباس 
فنى اصل در مراسم تجليل از برادر شهيد عبدالهى 
به ضرورت توجه به ارزش واالی شهدا در جامعه 
تاكيد كرد و گفت: فراموش كردن ياد و نام شهدا 

خسارت جبران ناپذيری دارد.
ما مديون خون شهدا  اينکه همه  بيان  با  وی 
هستيم، افزود: خانواده شهدا مايه بركت و افتخار 

برای جامعه هستند.
شايان ذكر است در ادامه با اهدای لوح و هديه 
محقق  دانشگاه  كارمند  عبدالهى  على  مهندس  از 
اردبيلى برادر شهيد رزاق عبدالهى تجليل به عمل 

آمد.
گفتنى است شهيد رزاق عبدالهى در عمليات 

والفجر ۸ در فاو به فيض عظيم شهادت نائل آمد.
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بازدید دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی از 
نمایشگاه رزمی فرهنگی 

عملیات کربالی ۵

دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى از نمايشگاه رزمى 
فرهنگى عمليات كربالی ۵ هفته دفاع مقدس بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رئيس دانشگاه محقق 
اردبيلى در اين بازديد گفت: شهدا، ايثارگران و رزمندگان 
جان خود را كف دست گرفتند و با دفاع از كشور و نظام و 

انقالب اسالمى امنيت ملى كشور را تضمين كردند.
دكتر عزيز حبيبى با بيان اينکه در زمان دفاع مقدس 
كشور ابزار و تجهيزات خاصى نداشت، تصريح كرد: شهدا 
و ايثارگران با روحيه بسيجى و كار جهادی از كشور دفاع 
كردند و بايد هر يک از ما در مسئوليت خود كار جهادی 

انجام دهيم تا ادامه دهنده راه شهدا باشيم.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى اضافه كرد: بايد فرهنگ 
ايثار و شهادت را گسترش دهيم تا زيربنای امنيت ملى خود 

را تحکيم و تقويت كنيم.
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى و رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل هم گفت: شهدا و 
ايثارگران برای دفاع از كشور از جان خود گذشتند و امروز 
ما بايد آنها را الگوی خود قرار داده و مسير دفاع از نظام و 

انقالب اسالمى را محکم و با قدرت تمام ادامه دهيم.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى اضافه كرد: 
بايد در مسير دفاع از نظام و انقالب اسالمى گوش به فرمان 
ولى فقيه خود باشيم و از هيچ تالشى در اين مسير دريغ 

نکنيم.
يادآور مى شود كه اين برنامه به همت پايگاه مقاومت 

دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

سرپرست مدیریت اداری 
دانشگاه معارفه شد

سید ناصر هاشمی به عنوان سرپرست مدیریت 
اداری دانشگاه محقق اردبیلی معارفه شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، معاون اداری و 
مالى دانشگاه محقق اردبيلى در مراسم معارفه سرپرست 
جديد مديريت اداری دانشگاه گفت: گسترش فضای 
سبز، تسهيل امور اداری، بهسازی محيط، صرفه جويى 
منابع و توسعه خدمات الکترونيکى از قبل شروع شده 
است و اميدواريم در دوره مديريت جديد تسريع در روند 

امور را شاهد باشيم.
دكتر اردوان قربانى اضافه كرد: انتظار مى رود هر 
روز بيشتر از روز قبل شاهد ايجاد رضايتمندی در بين 

همکاران باشيم.
معاون اداری و مالى دانشگاه محقق اردبيلى اضافه 
كرد: ارتقای شاخصه های وابسته به امور اداری در سطح 
ملى و بين المللى از انتظارات ما از مدير جديد اداری 

دانشگاه است.
سيد ناصر هاشمى سرپرست جديد مديريت اداری 
دانشگاه محقق اردبيلى هم ضمن تشکر از حسن اعتماد 
معاون اداری و مالى ابراز اميدواری كرد در زمينه وظائف 
و ماموريت های محوله همت و تالش مضاعفى داشته 

باشد.

مسئول دفتر جنبش عصائب اهل الحق عراق:

خاطره جنگ تحمیلی برای ایران و عراق خاطره ای تلخ بود

سرپرست جدید دانشکده فناوری های نوین نمین معارفه شد

برگزاری نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

مسئول دفتر جنبش عصائب اهل 
الحق عراق گفت: خاطره جنگ تحميلى 

برای ايران و عراق خاطره ای تلخ بود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
جنبش  دفتر  مسئول  االسدی  عارف 
برنامه  در  عراق  الحق  اهل  عصائب 
در  مقدس  دفاع  المللى  بين  حقانيت 
اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
خاطره جنگ تحميلى برای ايران و عراق 
خاطره ای تلخ بوده و طبيعى است اگر 
جنگى رخ دهد آثار و پيامدهای تلخى 
دارد، گفت: جنگ هشت ساله بين دو 
كشور آسيب های فراوانى برای هر دو 

كشور وارد كرد.
وی با بيان اينکه ما شيعيان عراق 
اين جنگ را سخت و ظالمانه عليه ملت 
ايران مى دانيم، افزود: نظر فقهای عراق 
در مورد مساعدت صدام در جنگ نيز 

حرام و غيرشرعى اعالم شده بود.
عارف االسدی با بيان اينکه حدود 
۶۵ درصد مردم عراق شيعه هستند ولى 
از لحاظ تاريخى تا پايان دوران صدام 
دست  در  كشور  امور  اختيار  هرگز 
شيعيان نبوده است، تصريح كرد: تصميم 
دوران  در  مخصوصا  عراق  در  گيری 

جنگ هيچ ارتباطى به شيعيان نداشت.
مسئول دفتر جنبش عصائب اهل 
با  ارتباط  ما  اينکه  بيان  با  الحق عراق 

هيات  عضو  صداقتى  فرزاد  دكتر 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى به عنوان 
سرپرست جديد دانشکده فناوری نوين 

نمين اين دانشگاه معارفه شد.
دانشگاه،  به گزارش روابط عمومى 
آموزشى  معاون  مصری  ترحم  دكتر 
محقق  دانشگاه  تکميلى  تحصيالت  و 
سرپرست  معارفه  مراسم  در  اردبيلى 
جديد دانشکده فناوری های نوين نمين 
اين دانشگاه گفت: با توجه به اتمام دوره 
رياست دكتر ياشار عزيزيان در مسئوليت 
رياست دانشکده، مقرر شد نيرويى جديد 
و تازه نفس مسئوليت دانشکده را بر عهده 
بگيرد و توسعه رشته های دانشکده را 
پيگيری نمايد، كه دكتر فرزاد صداقتى اين 

مسئوليت را بر عهده گرفت.
دكتر على اصغری مدير حوزه رياست 
و روابط عمومى دانشگاه نيز ضمن تقدير 

نشست هم  انديشى دبيران انجمن  
های علمى دانشجويى دانشگاه محقق 
و  فرهنگى  معاون  حضور  با  اردبيلى 
اجتماعى و مدير حمايت و پشتيبانى 
دانشگاه به همراه كارشناسان انجمن های 
علمى در سالن بصيرت دانشگاه برگزار 

شد.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه با 
ابراز خرسندی از عملکرد انجمن های 
علمى گفت: مشاركت در فعاليت  های 
مقدمه  دانشگاه  علمى  انجمن  های 
های  عرصه  به  ورود  برای  تمرينى  و 

ايران را يک رابطه سرنوشت ساز مى 
دانيم، ادامه داد: هر چند مايل هستيم با 
كشورهای عربى همسايه ارتباط داشته 
باشيم ولى هرگز بهای آن قطع ارتباط با 

ايران نخواهد بود.
وی ادامه داد: بعد از صدام الفت ها 
و محبت ها ميان دو كشور برگشت و 
ارتباط ما با ايرانى ها به ارتباط برادر با 

برادر بدل گشت.
عارف االسدی با بيان اينکه مردم 
مى  احساس  اربعين  مراسم  در  عراق 
كردند از ايرانى ها به عنوان برادران خود 
در منزل پذيرايى مى كردند، ادامه داد: 
امسال عراقى ها از عدم حضور ايرانى 

و تشکر از زحمات دكتر عزيزيان و ابالغ 
پيام تشکر رياست دانشگاه، گفت: فعاليت 
تصدی  مدت  در  عزيزيان  دكتر  های 
پيگيری  رياست دانشکده در خصوص 

مديريتى، پژوهشى و اجتماعى است.
داد:  ادامه  اصل  فنى  عباس  دكتر 
ترقى  جهت  اردبيلى،  محقق  دانشگاه 
دانشجويان تمامى امکانات الزم را در 

در مراسم اربعين ناراحت هستند.
مسئول دفتر جنبش عصائب اهل 
الحق عراق با بيان اينکه شهيد سليمانى 
توانست برادری را ميان دو كشور ايران 
و عراق به تصوير بکشد، گفت: سردار 
سليمانى هم رزمنده، هم فرمانده و هم 
برادر برای ما عراقى ها بود و توانست به 
نحو احسن نشان دهد كه دو ملت ايران 

و عراق برادر هستند.
سردار  شهادت  اينکه  بيان  با  وی 
قاسم سليمانى و ابومهدی المهندس به 
صورت خيلى عجيب ولى مبارک اتفاق 
افتاد، افزود: اين دو بزرگوار باهم شهيد 
شدند تا سرنوشت ميان دو ملت ايران و 

فعاليت های آموزشى و پژوهشى و توسعه 
رشته ها قابل تقدير است.

دكتر فرزاد صداقتى سرپرست جديد 
نيز  نمين  نوين  های  فناوری  دانشکده 

اختيار دانشجويان قرار داده است.
معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
انتقال  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
تجربيات موفق جهت شروع به فعاليت 

عراق باهم گره بخورد.
اظهاراميدواری  االسدی  عارف 
كرد: وحدت و اخوتى كه با شهادت 
پديد  ملت  دو  ميان  بزرگوار  دو  اين 
ادامه  زمان)عج(  امام  ظهور  تا  آمد، 

داشته باشد.
معاون  اصل  فنى  عباس  دكتر   
محقق  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى 
اردبيلى نيز با بيان اينکه دفاع مقدس 
كه  است  ارزشمندی  بسيار  گنجينه 
انتقال ارزش های آن به نسل های آينده 
در  گفت:  است،  نظام  كننده  تضمين 
جنگ تحميلى حدود ۳۷ كشور دست 
به دست هم دادند تا انقالب مردم از 
بين برود و خط حركت عوض شود، 
ولى مردم با دست خالى ولى سرشار 
ايستادگى  استکبار  مقابل  در  ايمان  از 

كردند.
وی با بيان اينکه حدود پنج ميليون 
شيرمرد ايرانى در دفاع مقدس حاضر 
شدند و از ناموس و كيان كشور دفاع 
دفاع  سال  هشت  در  افزود:  كردند، 
مقدس حدود ۲۲۰ هزار شهيد تقديم 
اين حركت اسالمى و انقالبى شد و اين 

شهدا جزو افتخارات ما هستند.
پخش  و  مداحى  است  گفتنى 
نماهنگ از ديگر بخش های اين برنامه 

بود.

ضمن قدردانى از اعتماد رياست دانشگاه 
فناوری  به وی، گفت: توسعه دانشکده 
دانشگاه  با  نيز همگام  نمين  نوين  های 
پيگيری خواهد شد و در اين زمينه نيازمند 
حمايت مسئوالن شهرستانى و دانشگاه 

هستيم.
صداقتى  فرزاد  دكتر  است  گفتنى 
مهندسى  رشته  ممتاز  التحصيلى  فارغ 
برق قدرت از دانشگاه تبريز است كه در 
حال حاضر دانشيار گروه مهندسى برق و 
كامپيوتر دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه 
محقق اردبيلى است. وی بيش از ۶۰ مقاله 
منتشر شده در مجالت معتبر داخلى و 
خارجى و همايش های ملى و بين المللى 
معاونت  همچنين  صداقتى  دكتر  دارد. 
پژوهشى و تحصيالت تکميلى دانشکده 
فنى و مهندسى دانشگاه را نيز در كارنامه 

خود دارد.

ساير دانشجويان در انجمن  های علمى از 
الزامات فعاليت  های دبيران است، اضافه 
كرد: انتخابات سالم و قوی برای سپردن 
مسئوليت به افراد جديد كاری مهم و 

الزامى مى باشد.
دكتر معراج شرری مدير حمايت و 
پشتيبانى فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى با اشاره به رشد فعاليت 
 ها و افتخارات نشريات و انجمن  های 
علمى گفت: كسب موفقيت  های اخير، 
تصادفى نبوده و گام  های اساسى در اين 
زمينه برداشته شده و به صورت فزاينده، 

دارای تداوم خواهد بود.
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هوشمندسازی  پژوهشى  هسته  مدير 
انرژی دانشگاه محقق اردبيلى گفت: طرح 
فنى و اقتصادی هوشمند سازی موتورخانه 
گرمايشى مسجد دانشکده فناوری های نمين 

اجرا شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
حميد بهادر تصريح كرد: انرژی و  مباحث 
مربوط به مديريت آن از چالش های مهم 
مديريت خوبى روی  اگر  و  است  بشری 
صرفه  ضمن  باشيم  داشته  موجود  منابع 
 جويى و استفاده بهينه از منابع، شاهد توسعه 
و پيشرفت صنعتى كشور و رفاه بيشتر مردم 

خواهيم بود.
های  روش  از  يکى  كرد:  اضافه  وی 
و  آسان  سريع،  دسترسى  منابع  مديريت 
امکان  و  انرژی  مصرف  ميزان  به  برخط 
كنترل آن است و سيستم هوشمند موتورخانه 
ضمن صرفه  جويى و كاهش هدر رفت 
انرژی آرامشى توام با اطمينان را برای ساكنين 
ساختمان مسکونى، تجاری يا فرهنگى فراهم 

مى كند.
بهادر ادامه داد: سامانه كنترل هوشمند 
موتورخانه گرمايشى سامانه  ای است كه 
گرمايشى  سيستم  خودكار  كنترل  امکان 
مركزی ساختمان )اعم از ديگ  ها، پمپ  ها و 
دمای آبگرم بهداشتى ارسالى به ساختمان( را 
فراهم مى سازد و به كمک اين سامانه، كاركرد 
مشعل  ها و پمپ  ها، متناسب با تغييرات 
دمای هوای بيرون كنترل مى شود تا به اين 

رئيس مركز ارتباط علمى با جامعه و 
كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى از برگزاری 
كارگاه آموزشى مجازی»معرفى سامانه اجرايى 
ساتع و بهره مندی اعضای هيأت علمى از 

ظرفيت های سامانه« در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
مهدی داوری با اعالم اين خبر، گفت: در 
راستای آشنايى تکميلى اعضای هيأت علمى 
با سامانه اجرايى تقاضا و عرضه پژوهش و 
فناوری )ساتع(، چهار كارگاه آموزشى مجزا 

برای اساتيد دانشکده ها برگزار شد.
http:// وی افزود: اين سامانه به آدرس

sate.atf.gov.ir با هدف پيوند ميان تقاضا 
و عرضه پژوهش و فناوری و به كارگيری 
نياز  توانمندی های داخلى در جهت رفع 
های فناورانه كشور توسط معاونت پژوهش 
و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
و شورای عالى تحقيقات و فناوری)عتف( راه 

داخل  در  حرارتى  آسايش  شرايط  وسيله 
ساختمان تامين شود كه به عنوان مثال اين 
سامانه در فصول سرد سال و در ساعات اوليه 
روز )صبح  ها( به دليل پايين بودن دمای هوای 
بيرون، با افزايش كاركرد مشعل  ها و پمپ 
 ها، دمای مورد نياز برای تامين نياز گرمايشى 
ساختمان را تامين مى كند، اما در اواسط روز 

و با گرمتر شدن 
بيرون،  هوای 
روشن  كمتر  با 
نمودن مشعل  ها 
و پمپ  ها، دمای 
به  ارسالى  آبگرم 
يا  ها  كوئل   فن 
كاهش  را  شوفاژ 
داده تا از بى  تابى 

ساكنين ساختمان در اثر گرم شدن بيش از 
اندازه داخل ساختمان جلوگيری كند.

هوشمندسازی  پژوهشى  هسته  مدير 
اين  افزود:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  انرژی 
سامانه همچنين متناسب با تقاضای آبگرم 
مصرفى ساختمان، در ساعات مختلف شبانه 
در محدوده  را  آبگرم مصرفى  دمای  روز، 
مطلوبى حفظ مى  كند و از افت دمای آبگرم 
آبگرم  مصرف  پيک  ساعات  در  مصرفى 

جلوگيری مى كند.
اين  قابليت های  از ديگر  وی گفت: 
موتورخانه  كاری  ساعات  تنظيم  دستگاه، 
ساختمان مى باشد و با توجه به اينکه اين 

اندازی شده است و اولويت های پژوهشى 
شركت ها و بانک های دولتى و در آينده 
دستگاه های اجرايى جهت مشاهده اساتيد 
دانشگاه و ارائه پروپوزال در اين سامانه قرار 

شب،  و  عصر  ساعات  در  ها  ساختمان 
خالى از سکنه مى باشد، لذا امکان خاموشى 
ديگ  ها و پمپ  ها )با در نظر گرفتن كليه 
اين  به  و  مى شود  فراهم  فنى(  مالحظات 
ترتيب مى توان از كار كردن اين تجهيزات در 
موارد غيرضروری جلوگيری نمود و بنابراين 
از استهالک اين تجهيزات جلوگيری مى شود 
و  تعمير  هزينه  و 
نگهداری آنها كاهش 

مى يابد.
بهادر،  گفته  به 
به كمک اين دستگاه 
راه  پيش  با  مى توان 
موقع  به  اندازی 
موتورخانه گرمايشى 
قبل از ورود كاركنان 
يا دانشجويان به ساختمان )به طور مثال ۲ تا 
۳ ساعت قبل از ورود آنها(، شرايط آسايش 
مطلوب در زمان ورود اين افراد تامين نمود 
كه الزم به ذكر است ساعت پيش راه اندازی 
نيز به كمک اطالعات دريافتى از سنسورها 
و متناسب با دمای هوای بيرون توسط خود 

دستگاه اعمال مى شود.
هوشمندسازی  پژوهشى  هسته  مدير 
انرژی دانشگاه محقق اردبيلى افزود: با توجه 
به هزينه كم اين سامانه  ها و پتانسيل صرفه 
جويى بااليى كه به كمک آن قابل دستيابى 
مى باشد، استفاده از اين سامانه به عنوان يکى 
از بهترين راهکارهای زود بازده صرفه جويى 

مى گيرد.
داوری تصريح كرد: طبق مفاد بند »ح« 
تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ كل كشور، بانک 
 ها و شركت  های سود ده وابسته به دولت 

انرژی شناخته مى شود و عالوه بر اين به كمک 
اين راهکار مى توان در برق مصرفى پمپ های 
موجود در سيستم گرمايشى نيز صرفه جويى 

نمود.
از  بخشى  رفع  كنار  در  داد:  ادامه  وی 
نيازمندی دانشگاه در جهت مديريت مصرف 
انرژی هدف اصلى اين پروژه ايجاد فرصتى 
توانمند  دانشجويان  بالندگى  و  رشد  برای 
از  بخشى  اينکه  وجود  با  و  بود  دانشگاه 
موتورخانه  های دانشگاه قبال هوشمندسازی 
شده بودند ولى به نظر مى رسد پروژه  هايى 
كه نيازمند پشتيبانى مداوم مى باشند بهتر است 
توسط افراد بومى آن منطقه پياده سازی شوند. از 
اين رو در راستای بومى سازی اين تکنولوژی و 
توسعه هر چه بيشتر آن در استان اين طرح در 
هسته پژوهشى هوشمندسازی انرژی دانشگاه 

محقق اردبيلى كليد خورد.
هوشمندسازی  پژوهشى  هسته  مدير 
انرژی دانشگاه محقق اردبيلى گفت: اين پروژه 
به صورت صفر تا صد بدون اينکه مهندسى 
معکوسى انجام شود توسط اساتيد، دانشجويان 
و كارمندان دانشگاه محقق اردبيلى انجام گرفت. 
از اين رو اين سيستم كامال انعطاف پذير بوده 
و مى تواند در مراكز پمپاژ آب، مجتمع  های 
مسکونى، سردخانه  ها، نيروگاه  های برق و 
سيلوها نصب و راه اندازی شود و هزينه تمام 
شده اين سيستم هم حتى بدون لحاظ هزينه 
پشتيبانى كمتر از نصف مشابه موجود در بازار 

مى باشد.

به منظور حل مسائل و مشکالت خود، مکلف 
به اختصاص حداقل ۴۰ درصد از هزينه امور 
پژوهشى خود به دانشگاه ها و جهاد دانشگاهى 
هستند كه در قالب طرح های بين سازمانى، 
تکميلى،  تحصيالت  رساله  های  و  پايان نامه 
طرح  های پسادكتری و طرح  های تحقيقاتى 
دانش آموختگان تحصيالت تکميلى غيرشاغل 

هزينه مى شود.
اين  گفتنى است دكتر مهدی داوری در 
كارگاه ها، عالوه بر تشريح سامانه ساتع و مفاد 
بند »ح« تبصره ۹ قانون بودجه و پاسخگويى 
ها،  كارگاه  در  حاضر  همکاران  سؤاالت  به 
توضيحاتى در مورد فرصت مطالعاتى داخل 
اعضای هيأت علمى دانشگاه در جامعه و صنعت 
و لزوم بهره مندی از اين ظرفيت برای ارتقای 
تعامالت بين دانشگاه و صنعت، هدفمند سازی 
پايان نامه ها و فعال سازی واحد های پژوهشى 

ارايه نمود.

طرح فنی و اقتصادی هوشمند سازی موتورخانه گرمایشی مسجد دانشکده فناوری های نوین نمین اجرا شد

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری
 دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ثبت اختراع دستگاه تنفس 
مصنوعی غیرتهاجمی دو 

فشاره توسط فناوران مرکز 
رشد واحدهای فناوری 

دانشگاه

دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
محقق اردبيلى از ثبت اختراع دستگاه تنفس مصنوعى 
غيرتهاجمى دو فشاره بر اساس فشار هيدرو استاتيک آب 
برای شرايط اورژانسى توسط فناوران اين مركز خبر داد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر برومند صالحى 
از ثبت اختراع دستگاه تنفس مصنوعى غير تهاجمى دو فشاره 
بر اساس فشار هيدرواستاتيک آب برای شرايط اورژانسى 
توسط شركت كيان زيست ياخته ايرانيان از فناوران مستقر 
در مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى خبر 
داد و گفت: دستگاه تنفس مصنوعى بای  پپ كه خبر طراحى 
و ساخت آن توسط فناوران مركز رشد واحدهای فناوری 
اين دانشگاه قبالً رسانه  ای شده بود، در مركز مالکيت معنوی 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور ثبت اختراع شد.
وی افزود: ايده  مذكور در شرايط كرونايى فعلى حائز 
اهميت بسيار بااليى است و ساخت آن با توجه به قابليت 
های مناسب و هزينه  تمام شده  پايين، اقتصادی و مقرون به 

صرفه است.
صالحى تصريح كرد: در همين راستا مقرر گرديده با 
حمايت های مالى دانشگاه محقق اردبيلى و معاونت علمى و 
فناوری رياست جمهوری، اين محصول تجاری  سازی گردد.

انتصاب دکتر مجید حسین پور 
به عنوان معاون پژوهشی و 

تحصیالت تکمیلی
 دانشکده فنی و مهندسی 

دانشگاه محقق اردبیلی

محقق  دانشگاه  رئيس  سوی  از  حکمى  طى 
معاون  عنوان  به  پور  مجيد حسين  دكتر  اردبيلى، 
و  فنى  دانشکده  تکميلى  تحصيالت  و  پژوهشى 

مهندسى اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، طى حکمى 
از سوی رئيس دانشگاه محقق اردبيلى، دكتر مجيد 
حسين پور به عنوان معاون پژوهشى و تحصيالت 
دانشگاه  اين  مهندسى  و  فنى  دانشکده  تکميلى 

منصوب شد.
گفتنى است دكتر حسين پور دانشيار گروه برق 

و كامپيوتر اين دانشکده مى باشد.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 برگزاری کارگاه آموزشی مجازی »معرفی سامانه اجرایی ساتع و بهره مندی اعضای 
هیأت علمی از ظرفیت های سامانه« در دانشگاه محقق اردبیلی

دكتر اكبر صفرزاده عضو هيات علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى در همايش ملى تجليل 
از نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر تجليل 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، معاون 
فرهنگى و اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى در 
مراسم اهدای جايزه به دكتر صفرزاده تصريح 
كرد: همه ما مديون خون شهدا و فداكاری 
های ايثارگران و رزمندگان و خانواده های آنها 

هستيم و بايد به آنها ادای دين كنيم.
كرد:  اضافه  اصل  فنى  عباس  دكتر 
معدل دانشجويان ايثارگران دانشگاه از معدل 
دانشجويان ديگر بيشتر است و اين نشان مى 
دهد كه دانشجويان ايثارگر در زمينه تحصيل 

بيش از ديگران تالش مى كنند.
و  اساتيد  دانشجويان،  كرد:  اظهار  وی 
پژوهشگران ايثارگران با استعدادها و تالش 
های خودشان هميشه برای دانشگاه و استان 

و كشور افتخارآفرينى مى كنند.
دكتر امين قلى زاد رئيس دانشکده فنى 

تجلیل از دکتر اکبر صفرزاده در همایش ملی تجلیل از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر

اردبيلى گفت:  و مهندسى دانشگاه محقق 
افتخارآفرينى اساتيد و پژوهشگران دانشگاه 

مايه فخر و مباهات ما است.
وی اضافه كرد: دكتر صفرزاده فرد مقيد، 

متعهد و نوانديشى است كه به صورت مستمر 
به كار پژوهشى و علمى مى پردازد.

اكبر صفرزاده هم گفت: شرايط  دكتر 
دانشگاه محقق اردبيلى برای فعاليت های 

علمى و پژوهشى مهيا و مناسب است.
حسين صادقى معاون فرهنگى و آموزشى 
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل هم 
گفت: هميشه بايد قدردان از خودگذشتگى 
آنها  های  خانواده  و  ايثارگران  شهدا،  های 

باشيم.
وی افزود: موفقيت فرزندان شهدا و ايثارگر 

همه ما را خشنود و مسرور مى كند.
داور نوری رئيس اداره هنری و اسناد بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان اردبيل هم گفت: 
هزار و ۷۵۰ فرزند شهيد در استان اردبيل وجود 
دارد كه هر كدام از آنها در زمينه های مختلفى 

فعاليت مى كنند.
از  تجليل  ملى  يادآور مى شود همايش 
نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر به صورت 
مجازی برگزار شده بود و امروز جوايز دكتر 
دانشگاه محقق  صفرزاده عضو هيات علمى 
اردبيلى و يکى از برگزيدگان اين همايش با 
حضور مسئوالن دانشگاه و بنياد شهيد به وی 

تقديم شد.
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بیانیه نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اردبیل به مناسبت افتخار 
آفرینی عضو هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل به مناسبت 
افتخار آفرينى عضو هيات علمى دانشگاه محقق اردبيلى              

بيانيه ای صادر كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، بيانيه آيت اهلل سيد 

حسن عاملى به شرح زير است:
    بسم اهلل الرحمن الرحيم       شهداهلل انه الله اال هو 

والمالئکه و اولوالعلم  آل عمران-۱۸   
 درخشش جوانان و دانش پژوهان مومن و انقالبى و با 
غيرت كشورمان در جميع علوم و فنون، بسيار مايه مسرت و 
مباهات است و روزی نيست كه خبر موفقيت های فرزندان 
اين مرزو بوم در چهارسوی عالم منتشر نشود. از قلب 
غرب و اروپا گرفته تا شرق دور، آوازه رهاوردهای علمى و 
فرهنگى ايرانيان به ويژه فرزندان راسخ در علم اردبيل سرفراز 

طنين انداز است.
بعد از موفقيت افتخارآفرين فرزند برومندمان سيد امير 
سيد شنوا و فتح بلندترين قله علمى كشور در ميان بيش 
از نيم ميليون نفر شركت كننده! مطلع شديم جناب آقای 
دكتر مهدی شاهدی اصل عضو هيات علمى دانشگاه محقق 
اردبيلى به جرگه يک درصد دانشمند برتر جهان در آخرين 
رتبه بندی بين المللى پيوسته  اند خبرهايى كه مشحون از 
رونق توليد علم و دانش در مراكز علمى و آموزشى و 
تحقيقاتى استان بوده و آينده درخشان و خود اتکا و مستقل 

و خودباوری را نويد مى دهد.
اين موفقيت های الهام بخش را به هموطنان عزيز به 
ويژه دانشگاهيان و دانشجويان از صميم قلب تبريک گفته و 
اعتالی نام ايران اسالمى و اردبيل سرفراز را در تمامى سطوح 

علمى و پژوهشى از درگاه احديت مسالت داريم.
 سيد حسن عاملى

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل

معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:

پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد ریال 
وام دانشجویی در سالتحصیلی
 ۹۹-۱۳۹۸ برای دانشجویان 

دانشگاه محقق اردبیلی

معاون دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى از پرداخت بيش 
از ۳۳ ميليارد ريال وام دانشجويى در سالتحصيلى ۱۳۹۸-۹۹ 

برای دانشجويان اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر معرفت سياه  
كوهيان از پرداخت بيش از ۳۳ ميليارد ريال وام دانشجويى در 
سالتحصيلى ۹۹-۱۳۹۸ برای دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلى 
خبر داد و گفت: اين مبلغ در قالب ۱۶ نوع وام از قبيل 
تحصيلى، مسکن، ضروری، ازدواج، شهريه و غيره به بيش از 

دو هزار و ۷۰۰ نفر از دانشجويان پرداخت شده است.
حال  رفاه  برای  گذشته،  سالتحصيلى  از  افزود:  وی 
دانشجويان عزيز، كارشناسان ادارۀ رفاه دانشجويى در دانشکده  
ها مستقر شده  اند كه اين امر موجب افزايش رضايتمندی 

دانشجويان شده است.
سياه كوهيان تصريح كرد: عليرغم شيوع ويروس كرونا، 
تمام خدمات حوزه دانشجويى از قبيل خوابگاه  ها، غذاخوری 
 ها و غيره با رعايت كامل پروتکل  های بهداشتى، بدون وقفه 
ادامه دارد و در همين راستا تمامى امور مربوط به حوزه 
دانشجويى به  صورت الکترونيکى و يا از طريق تماس تلفنى 

انجام مى  شود.

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش
 در علوم ورزشی برگزار شد

به همت دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد:

گرامیداشت روز جهانی عصای سفید

و  المللى  بين  همايش  دومين 
چهارمين همايش ملى تازه های پژوهش 
دانشگاه  ميزبانى  به  ورزشى  علوم  در 

محقق اردبيلى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عبدالحميد احمدی معاون توسعه 
ورزش همگانى وزير ورزش و جوانان 
كه به صورت آنالين در مراسم حضور 
داشت با بيان اينکه هفته تربيت بدنى 
فرصتى برای ارائه دستاوردهای علمى 
در  گفت:  است،  جامعه  به  ورزشى 
زمينه  در  ورزش  از  كرونايى  شرايط 
ارتقای سالمت مردم و اجرای روش 
های نوين برای ورزش در منزل استفاده 

كرديم.
در  تحركى  كم  اينکه  بيان  با  وی 
زندگى مردم نگران كننده است، اضافه 
برنامه ريزی  كرد: در شرايط كرونايى 
برای انجام ورزش با رويکرد غنى سازی 
اوقات فراغت مردم و افزايش تاب آوری 

جامعه انجام شده است.
دكتر ابوالفضل بضاعت پور معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
سومين  اين  گفت:  همايش  اين  در 
همايشى است كه به صورت مجازی و 
آنالين در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 
مى شود و تا آخر سال ۵ همايش ديگر 
هم به صورت مجازی برگزار خواهد 

شد.
بضاعت پور اضافه كرد: اين همايش 

به همت دانشکده علوم اجتماعى 
دانشگاه محقق اردبيلى و با مشاركت نهاد 
كتابخانه های عمومى استان اردبيل، پارک  
علم و فناوری استان اردبيل و بهزيستى 
استان اردبيل، پنجمين دوره گراميداشت 
فضای  در  سفيد  عصای  جهانى  روز 

مجازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر محمد حسن زاده رئيس دانشکده 
علوم اجتماعى دانشگاه محقق اردبيلى 
در اين مراسم گفت: روشندالن جامعه 
نياز به توجه دارند كه جنس اين توجه 
از نوع ترحم نيست، بلکه از نوع فهميده 

شدن است.
كرد  خواهيم  تالش  افزود:  وی 
در راستای رفع مشکالت دانشجويان 
روشندل در حوزه كالس  های مجازی 
محقق  دانشگاه  شعار  و  برداريم  گام 
اردبيلى دانشگاه روشندل يار را عملى 

 تر سازيم.
عضو  پور  ابراهيم  حبيب  دكتر 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى  هيات 
استان  فناوری  و  علم  پارک  رئيس  و 
اخير  نيز گفت: در چهار سال  اردبيل 
توجه دانشگاه به مساله روشندالن با دو 
هدف كاركرد درون دانشگاهى و برون 
دانشگاهى تداوم داشته است. اول اينکه 

فرصت مغتنمى برای بهره گرفتن از يافته 
های علمى در حوزه رشته های علوم 

ورزشى است.
وی با بيان اينکه رشد رشته ها و 
فعاليت های ورزشى در دانشگاه محقق 
اردبيلى در برنامه توسعه دانشگاه قرار 
های  رشته  رشد  كرد:  تصريح  دارد، 
ورزشى، برگزاری برنامه ها و مسابقات 
مركز  اندازی  راه  ورزشى،  متعدد 
اندازی  راه  گستر،  سالمت  تحقيقات 
مركز سالمت و تندرستى، راه اندازی 
پيشرفته  ورزشى  های  فناوری  مجله 
جمله  از  ورزشى  تجهيزات  خريد  و 
اقدامات انجام شده در دانشگاه محقق 
توسعه  و  گسترش  زمينه  در  اردبيلى 

برنامه های ورزشى است.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل 

جامعه دانشگاهيان اعم از اعضای هيات 
علمى، كارمندان و دانشجويان دانشگاه 
در  را  خود  اجتماعى  وظايف  بتوانند 
قبال دانشجويان روشندل محقق سازند 
و دوم اينکه جامعه خارج از دانشگاه 
را برای احقاق حقوق مسلم شهروندی 

روشندالن آماده نمايند.
نهاد  مديركل  رضاقليزاده  پروانه 
كتابخانه های عمومى استان اردبيل نيز 
ضمن تاكيد بر لزوم همکاری نهادها و 
سازمان های مختلف كشور برای فراهم 
نابينايان،  برای  مناسب  شرايط  نمودن 
اظهار داشت: نهاد كتابخانه های عمومى 
استان اردبيل توجه ويژه ای به مساله 
روشندالن دارد و بخش روشندالن اين 
نهاد تمام تالش خود را معطوف افزايش 
سطح مطالعه جامعه نابينايان استان نموده 

است.

حسنى مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
و  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبيل هم 
گفت: ورزش يک ابزار ارزشمند برای 
حفظ جان است و مقام معظم رهبری 
ورزش، تحصيل و تهذيب را به جوانان 

توصيه مى كنند.
موجب  ورزش  كرد:  اضافه  وی 
جسمانى  و  روانى  نفسانى،  سالمت 
شده و سبب افزايش اعتماد به نفس، 
تقويت روح و جسم و ارزشمندی انسان                   

مى شود.
دكتر مهرداد محرم زاده دبير علمى 
دومين همايش بين المللى و چهارمين 
همايش ملى تازه های پژوهش در علوم 
ورزشى گفت: ۳۲۵ مقاله به دبيرخانه 

دكتر اسماعيل جهانى عضو هيات 
شناسى  جامعه  و  تاريخ  گروه  علمى 
دانشگاه محقق اردبيلى طى سخنرانى با 
موضوع »مساله روشندالن و مسئوليت 
اجتماعى«، تصريح كرد: مقوله معلوليت 
و از آن جمله نابينايى از جمله مسائل 
مورد عالقه جامعه شناسان بوده است 
و جامعه شناسى معلوليت به صورت 
دارد.  تمركز  موضوع  بدين  مشخص 
با اين وجود مطالعات جامعه شناسى 
قرار  غفلت  مورد  ايران  در  معلوليت 

گرفته است.
وی افزود: از نگاه جامعه شناسى 
معلوليت يک برساخته اجتماعى تلقى 
مى شود، به اين معنا كه معلوليت در فرد 
مستتر نيست، بلکه در نوع نگاه جامعه 
جستجو مى شود كه به اين افراد تحميل 

مى شود.  

همايش ارسال شده بود كه از بين آنها 
۲۶۷ مقاله مورد پذيرش قرار گرفت.

وی ادامه داد: از بين مقاالت پذيرش 
شده در دومين همايش بين المللى و 
چهارمين همايش ملى تازه های پژوهش 
قالب  مقاله در  در علوم ورزشى ۲۲۵ 
پوستر و ۸ مقاله هم به صورت سخنرانى 

ارائه خواهد شد.
محرم زاده اضافه كرد: ۸ سخنران 
در  ها  پنل  در  برای سخنرانى  كليدی 
نظر گرفته شده است كه ۴ نفر آنها از 
كشورهای تركيه، عراق و آذربايجان بوده 
و ۴ نفر هم از دانشگاه های كشورمان 

است.
دكتر سجاد انوشيروانى عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى و مديركل 
ورزش و جوانان استان اردبيل هم گفت: 
برای تحقق برنامه ششم توسعه موظف 
علمى  های  پژوهش  از  كه  هستيم 

حمايت كنيم.
ادامه داد: خألهای بزرگى در  وی 
بين علم ورزش وجود دارد و بايد با 
استفاده از يافته های پژوهشى در حوزه 

ورزش اين خألها را پر كنيم.
همايش  اين  كه  شود  مى  يادآور 
با  و  و حضوری  مجازی  به صورت 
قرائت پيام دكتر محمود گودرزی وزير 
اسبق ورزش و جوانان و مدير انجمن 
مديريت ورزشى دانشگاه های كشور 

برگزار شد.

گفتمان  نوع  دو  تشريح  با  وی 
موسوم به آتنى و اسپارتى در خصوص 
گفتمان  در  داشت:  اظهار  معلولين، 
جايگاه  از  معلولين  اسپارتى  منسوخ 
چندانى برخوردار نيستند و تالش در 
راه توانمندسازی ايشان يک قبح است 
و حتى در برخى از جوامع فاشيستى 
تالش برای حذف معلولين و اصالح 
اما در گفتمان  نسل مطرح مى شود، 
آتنى كه تقريباً گفتمان غالب در تمام 
از  برخورداری  است  معاصر  جوامع 
ها و  انسان  تمام  مواهب حيات حق 
حتى معلولين تلقى مى شود و جوامع 
تالش  آن  تحقق  راه  در  بايست  مى 
نمايند، با اين احوال بين نظر و عمل 

تفاوت فاحشى وجود دارد.
وی افزود: واقعيت معلوليت كنش 
متقابل بين جامعه و فرد معلول است 
و در اين خصوص هر دو بايد ايفاگر 

نقش باشند.
اين  در  شود  مى  نشان  خاطر 
دانشجويان  از  تن  چهار  از  مراسم 
روشندل دانشگاه محقق اردبيلى ميالد 
على  جواهری،  ابوالفضل  نصرتى، 
جباری و كوثر عشقى به دليل پيشتازی 
و  فرهنگى  علمى،  عرصه  های  در 

اجتماعى تجليل شد.

در دانشگاه محقق اردبیلی؛

9



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -مهرماه 1399- سال هجدهم- شماره 130 10

رئيس كتابخانه مركزی و مركز اطالع 
از  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رسانى  اطالع 
كسب رتبه سوم كتابخانه مركزی دانشگاه 
منابع  برای  كرد  هزينه  در  اردبيلى  محقق 
داخلى در ميان ۲۰۳ كتابخانه دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، 
فناوری در سالتحصيلى ۹۸- تحقيقات و 

۱۳۹۷ خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
حبيب شهبازی شيران گفت: كتابخانه مركزی 
دانشگاه محقق اردبيلى در بحث هزينه كرد 
برای منابع داخلى رتبه سوم كشوری را در 
جمع ۲۰۳ كتابخانه دانشگاه ها و پژوهشگاه 
های تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری در سالتحصيلى ۹۸-۱۳۹۷كسب 
كرد. در اين بخش دانشگاه های تهران و 
تربيت مدرس به ترتيب رتبه های ۲ و ۹ 

كشوری را كسب كرده اند.
برای  كرد  هزينه  بحث  در  افزود:  وی 
منابع خارجى نيز كتابخانه مركزی دانشگاه 
محقق اردبيلى رتبه ۹ كشور را كسب كرده 
است كه دانشگاه های تربيت مدرس و تهران 
به ترتيب رتبه های يک و ۱۰ كشوری را 

كسب كرده اند.
كتابخانه  داد:  ادامه  شيران  شهبازی 
مركزی دانشگاه در بحث هزينه كرد برای 
تحقيق و توسعه نيز رتبه ۷ كشوری را كسب 
تربيت  های  دانشگاه  رتبه  كه  است  كرده 
مدرس و تهران نيز در اين بخش به ترتيب 

۱۳ و ۲۶ كشوری است.
كتابخانه  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
مركزی دانشگاه با داشتن ۱۲۳ هزار و ۲۵۲ 
نسخه كتب فارسى و التين چاپى، ۹ هزار و 
۳۴۸ نسخه كتب مرجع، ۴۸۰ عنوان نشريه 
چاپى و التين و هفت هزار و ۷۱۷ جلد طرح 
تحقيقاتى و پژوهشى، پايان نامه كارشناسى 
بزرگترين،  از  يکى  دكتری  رساله  و  ارشد 
مجهزترين و غنى ترين مراكز علمى شمال 

غرب كشور به شمار مى آيد.
كتابخانه  اينکه  بيان  با  شهبازی شيران 
دانشگاه محقق اردبيلى مجهز به نرم افزار 
يا  باركدينگ  )سيستم   RFID پيشرفته 
شناسايى داده ها با استفاده از امواج راديويى( 
ادامه داد: در اين سيستم، اطالعات  است، 
اعضا بر روی كارتى هوشمند ذخيره شده 
و توسط قرائتگر رديابى و خوانده مى شود؛ 
از همين رو، بخش امانت كتابخانه مركزی 

ارائه  به  باز  مخزن  صورت  به  دانشگاه 
خدمات مى پردازد.

رئيس كتابخانه مركزی و مركز اطالع 
رسانى دانشگاه محقق اردبيلى خاطرنشان 
فنى،  بهينه زيرساخت های  كرد: مديريت 
امنيتى و شبکه كتابخانه مركزی، مديريت 
فرآيندهای  از  برخى  تغيير  با  منابع  بهينه 
كتابخانه ای )خريد متمركز برای كتابخانه 
های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷  سال  در  دانشگاه  های 
جهت  افزوده  ارزش  خلق  و   )۱۳۹۸ و 
بهسازی امور كتابخانه ها، يکپارچه سازی 
و  مركزی  كتابخانه  سطح  در  ها  فعاليت 
كتابخانه واحدهای تابعه دانشگاه، مجموعه 
سازی، راه اندازی و بهره برداری از سيستم 
از  استفاده  با  ها  داده  شناسايى  يا   RFID
امواج راديويى در كتابخانه مركزی دانشگاه 
محقق اردبيلى )قرائتگر، باركدخوان( و تگ 
بخش های دسته سخت افزاری و مديريت 
شلف، كنترل دستيابى، چک كردن ورودی 
و  تحويل  صندوق  و  اتوماتيک  خروجى 
تک گذاری، راه اندازی كتابخانه تخصصى 
هنجارها و ناهنجاری های اجتماعى، جامعه 
شناسى و روان شناسى، كتابخانۀ تخصصى 
التين،  تخصصى  كتابخانه  انسانى،  علوم 
جذب منابع رايگان علمى تخصصى التين 
به مبلغ بيش از يک ميليارد و ۳۵۰ ميليون 
ريال برای كتابخانه مركزی و كتابخانه های 
تابعه دانشگاه طى سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
تسهيل  منظور  به  اطالعات  سازماندهى  و 
بازيابى و دستيابى هر چه سريع تر به محتوای 
منابع و بازيابى آنها، تبديل شدن به كتابخانه 
مرجع در سطح منطقه، و مركز اطالع  رسانى 
مرجع در سطح ملى، گسترش شبکه های 
همکاری با كتابخانه های دانشگاهى و مراكز 
علمى بين المللى، مکانيزه كردن فعاليت  های 
كتابخانه  ای جهت سرعت بخشيدن به ذخيره 
دسترس  كار  تسريع  اطالعات،  بازيابى  و 
پذيری به رساله های دكتری و پايان نامه 
های دانشجويان كارشناسى ارشد، خودكار 
سازی سيستم بازگشت منابع و ارتقای و 
روزآمد سازی كتابخانه الکترونيک دانشگاه 
را از اهم اقدامات و فعاليت های كتابخانه 
مركزی و مركز اطالع رسانى دانشگاه محقق 

اردبيلى در طى سال های اخير برشمرد.
های  پايگاه  خريد  افزايش  بر  وی 
اطالعاتى خارجى به صورت مستقيم يا از 
طريق شركت های واسطه اشاره كرد و امکان 

دسترسى به جديدترين مقاالت ISI  از بيش 
از ۲۰۰ پايگاه معتبر علمى به صورت كاماًل 
آنالين، دسترسى به مقاالت خارج از ۲۰۰ 
پايگاه علمى به صورت آفالين، امکان دانلود 
خودكار مقاالت به صورت شبانه روزی و 
۲۴ ساعته، برقراری دسترسى به پايان نامه 
)پروقوئست(    ProQuest پايگاه  های 
برقراری   ،Articlegate پايگاه  طريق  از 
مقاله  تأمين  پايگاه  به  آزمايشى  دسترسى 
Daneshlink، برقراری دسترسى به پايگاه 
تحليل استنادی WOS، برقراری دسترسى 
ساميداک،  مقاله  تأمين  پايگاه  به  آزمايشى 
های  پايگاه  به  مستقيم  دسترسى  برقراری 
استنادی Scopus،ISI  و SciVal  و راه 
اندازی نرم افزار همانند جوی بين المللى 
بيش  به  دسترسى  با  كه   iThenticate
از ۸۰ ميليون صفحه وب و  ۱۵۰ ميليون 
ناشر  هزار  دو  و همچنين  علمى  محتوای 
Cross Cross دقيق ترين درصد شباهت 
و همپوشانى متنى را گزارش مى دهد، ايجاد 
گرامری  هوشمند  افزار  نرم  به  دسترسى 
grammarly، ايجاد دسترسى و اشتراک 
اطالعاتى  پايگاه  به  نامحدود  و  آنالين 
به  دسترسى  و   ،SciFinder المللى  بين 
كتابخانه  ابری  رايانش  هوشمند  سرويس 
ديجيتال گيگاليب با هدف سفارشى سازی 
و  مستقل سازی امکانات منحصر به فرد 
دانلود آنالين و آنى متن كامل مقاالت، كتب 
و پايان نامه های دنيا از بيش از ۲۱۰ ناشر 
معتبر بين المللى را از ديگر فعاليت های مفيد 

اين كتابخانه دانست.
كتب  خريد  شيران  شهبازی  گفته  به 
هدفمند و كارآمد با نظر خواهى از مديران 
گروه های آموزشى و نمايندگان دانشجويان 
انجام مى شود و تدابيری جهت جلوگيری 
از خريد تکراری به خاطر سفارش و خريد 
يکپارچه، جلوگيری از هزينه های جانبى و 
ايجاد مجموعه ای قوی از منابع الکترونيکى 
انديشيده شده و دسترسى به كتب ديجيتال 
التين از طريق پايگاه های خريداری شده به 
بيش از ۶۰۰ هزار عنوان افزايش يافته است.

رئيس كتابخانه مركزی و مركز اطالع 
اشاره  با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رسانى 
و  فرهنگى  مختلف  های  طرح  اجرای  به 
كتابخوانى در اين مجموعه، از برپايى ۲۰ 
التين،  تخصصى  كتب  بزرگ  نمايشگاه 
مشاركت  با  دانشگاه  در  عربى  و  فارسى 

برگزاری  داخلى،  و  خارجى  معتبر  ناشران 
كتابخانه  با  آشنايى  همايش  دومين  و  اولين 
مركزی و منابع اّطالعاتى و استنادی موجود 
در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، برگزاری همايش 
آشنايى با پايگاه های اطالعاتى و شيوه های 
و   ۱۳۹۷ سال  در  علمى  منابع  به  دسترسى 
همايش آشنايى با پايگاه های اطالعاتى و منابع 
علمى و الکترونيکى در سال ۱۳۹۸، همچنين 
برگزاری ده ها كارگاه آموزشى تخصصى برای 
اساتيد، كاركنان و دانشجويان مقاطع تحصيالت 

تکميلى دانشگاه  خبر داد.
به گفته شهبازی شيران توسعه بخش های 
مختلف كتابخانه ای و ايجاد چندين بخش ديگر 
نظير بخش مجموعه سازی)ثبت و سفارش(، 
بخش سفارش و تأمين پايگاه های اطالعاتى، 
بخش اطالع رسانى، ارتقای نرم افزار كتابخانه 
و پورتال كتابخانه مركزی دانشگاه، خريد كتب 
ديجيتال در قالب كتابخانه ديجيتال و غيره از 
ديگر اقدامات مؤثری است كه در حدود سه 
سال گذشته به همت كتابخانه مركزی و مركز 
اطالع رسانى دانشگاه محقق اردبيلى انجام گرفته 

است.
محقق  دانشگاه  مركزی  كتابخانه  رئيس 
اطالعاتی  های  پایگاه  مورد  در  اردبيلى 
اين  در  التين(  و  )فارسی  آزاد  دسترسی  با 
كتابخانه گفت: بخش تأمين منابع الکترونيکى 
كتابخانه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى يکى از 
مجهزترين مراكز اطالع رسانى دانشگاهى در 
سطح كشور است كه امکان استفاده از پايگاه 
و  داخلى   )online( پيوسته  اطالعاتى  های 
های  نامه  پايان  به  آزاد  دسترسى  خارجى، 
خارجى، دسترسى آزاد به كتب التين، دسترسى 
آزاد به منابع مرجع و امکان مطالعه پايان نامه 
های الکترونيکى دانشجويان دانشگاه را فراهم 

مى كند.
بوم  )انتشارات  سيويليکا  وی  گفته  به 
سازه(، نورمگز )پايگاه مجالت تخصصى نور(، 
Magiran )بانک اطالعات نشريات كشور(، 
كاركيا(،  )پوياپرداز   Articlegate سمنتاک، 
پايگاه اطالعاتى اسکوپوس Scopus، سيستم 
 ،ArticleGate تأمين مقاالت و مدارک علمى
پايگاه   ،Daneshlink مقاله  تأمين  پايگاه 
مقاله  تأمين  پايگاه   ،WOS استنادی  تحليل 
افزار  نرم  آزمايشى(،  )دسترسى  ساميداک 
 iTenticate المللى  بين  جوی  همانند 
)نرم افزار بررسى اصالت و مشابهت ياب متون 
 Scopus، ISI انگليسى(، پايگاه های استنادی

و SciVal، پايگاه علوم اطالعاتى كشاورزی 
اطالعاتى رياضيات و  پايگاه علوم   ،CABI
اطالعاتى  پايگاه علوم   ،MathSciNet آمار
اطالعاتى  علوم  پايگاه   ،Reaxys شيمى 
 ،JSTOR پايگاه علوم اطالعاتى ،ProQuest
كتابخانه   ،IEEE اطالعاتى  علوم  پايگاه 
الکترونيکى جهانى و چند پايگاه ديگر از منابع و 
پايگاه های اطالعاتى الکترونيکى قابل دسترس 
در دانشگاه محقق اردبيلى هستند كه با توجه 
به نياز اساتيد و دانشجويان مقاطع تحصيالت 
تکميلى، كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى 
دانشگاه امکان دسترسى به پايگاه های فارسى و 
التين مزبور را برای كاربران فراهم كرده است.

شهبازی شيران همچنين گسترش كمى و 
كيفى پايگاه های الکترونيکى جديد و ارتقای 
اثربخشى خدمات اطالع رسانى به پژوهشگران، 
منابع  نگه داشتن  روز  به  راستای  در  تالش 
مستمر  توانمندسازی  و  آموزش  كتابخانه، 
با  دانشگاه(  )كتابداران  كتابدار  انسانى  نيروی 
هدف تخصصى نمودن بخش های كتابخانه 
و بهينه سازی كيفيت ارايه خدمات كتابخانه 
ای دانشگاه، بهره گيری از فناوری های نوين 
از  تركيبى  های  كتابخانه  ايجاد  با  اطالعاتى 
و  خدمات  بخش  اثر  سازی  ديجيتال  طريق 
منابع، طرح ايجاد كتابخانه ديجيتال، در آميختن 
خدمات كتابخانه با اهداف محلى و ملى، تبديل 
شدن به كتابخانه مرجع در سطح دانشگاه های 
شمال غرب كشور، گسترش شبکه همکاری 
فراهم  خارجى،  و  داخلى  های  كتابخانه  با 
ساختن زيرساخت های الزم و تأمين امکانات 
مطلوب برای دستيابى به استانداردهای جهانى، 
جهت  الزم  های  راهنمايى  و  آموزش  انجام 
چه  هر  گيری  بهره  و  اطالعات  جستجوی 
بهتر از منابع، حركت از سمت راهکار مالکيت 
منابع به سياست دسترسى به منابع را از جمله 
موضوعات و سياست های حال حاضر و آتى 
اين حوزه برشمرد كه با هدف ارتقای اثر بخشى 
و كيفيت يا كارايى فعاليت به صورت روشمند 

برنامه  ريزی و اجرا مى  شود.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

کسب رتبه سوم کتابخانه مرکزی دانشگاه در هزینه کرد برای منابع داخلی در میان 
کتابخانه های دانشگاه ها و پژوهشگاه های وزارت علوم در سالتحصیلی ۱۳۹۷-۹۸

معاون فرهنگى و اجتماعى دانشگاه 
محقق اردبيلى از كسب رتبه سوم توسط 
دانشگاه محقق اردبيلى در حوزه عفاف و 
حجاب در بين ۲۸ دستگاه اجرايى استان 

اردبيل خبر داد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  گفت:  اصل  فنى  عباس  دكتر 
محقق اردبيلى در بين ۲۸ دستگاه اجرايى 
باالی ۵۰ نفر استان اردبيل در حوزه عفاف 
و حجاب موفق به كسب رتبه سوم استانى 

شده است.
اضافه  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 

فعاليت  به  توجه  با  بندی  رتبه  اين  كرد: 
اخير  يکسال  طى  اجرايى  های  دستگاه 
در زمينه عفاف و حجاب صورت گرفته 

است.
بندی  رتبه  اين  در  گفت:  اصل  فنى 
دانشگاه محقق اردبيلى با كسب امتياز ۸۵ از 
۱۰۰ جزو ۳ دستگاه برتر استان معرفى شده 

است. 
دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
با  كرد:  اميدواری  اظهار  اردبيلى  محقق 
برنامه ريزی های صورت گرفته در معاونت 
تشکيل  به  نظر  و  اجتماعى  و  فرهنگى 

كارگروه های توسعه فعاليت های فرهنگى 
كارگروه  همچنين  و  مجازی  فضای  در 
های  فعاليت  حجاب  و  عفاف  اجرايى 
فرهنگى دانشگاه در حوزه عفاف و حجاب 

بيش از پيش گسترش يابد.
 فنى اصل با اشاره به اين كه فعاليت های 
فرهنگى دانشگاه در زمينه عفاف و حجاب 
های  فعاليت  كل  از  درصد   ۷ حدود 
فرهنگى را شامل مى شود، افزود: برنامه 
های متنوعى در زمينه عفاف و حجاب با 
رويکرد اجرا در فضای مجازی در دست 

اقدام مى باشد.

دانشگاه محقق اردبیلی رتبه سوم حوزه عفاف و حجاب را در بین ۲۸ دستگاه اجرایی استان کسب کرد
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برگزاری نشست مشترک شورای دانشکده های فنی و مهندسی
 و فناوری  های نوین نمین دانشگاه محقق اردبیلی

دبیر هیات اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

بررسی پرونده ۱۹ نفر از کارمندان دانشگاه در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه

به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
امکانات  و  ابزار  از  استفاده  ضرورت 
دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه محقق 
فناوری  دانشکده  توسعه  برای  اردبيلى 

های نوين نمين اين دانشگاه تاكيد كرد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
اساتيد  با  نشست  در  حبيبى  عزيز  دكتر 
دانشکده فناوری های نوين نمين با بيان 
اين دانشکده دارای اهميت بسيار  اينکه 
بااليى برای ما است، گفت: هيچ برنامه 
ای برای محدود كردن يا تعطيلى دانشکده 
وجود نداشته و تقويت دانشکده فناوری 
های نوين نمين جزو برنامه های اصلى 

دانشگاه است.
بهره  و  ساخت  به  اشاره  با  وی 
برداری از خوابگاه دانشجويى، غذاخوری 
مسئوليت  اول  دوران  در  مسجد  و 
خونشست مشترک شورای دانشکده های 
فنى و مهندسى و فناوری های نوين نمين 
برنامه  هدف  با  محقق اردبيلى  دانشگاه 
در  دانشکده  دو  همکاری  برای   ريزی 
توسعه آموزشى و تحصيالت تکميلى در 
دانشکده فناوری های نوين نمين برگزار 

شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
امين قلى  زاد رئيس دانشکده فنى  دكتر 
برنامه  ارائه  ضمن  دانشگاه  مهندسى  و 
فنى  دانشکده  آموزشى  توسعه  ساله   ۱۰
و مهندسى، گفت: اين دانشکده آمادگى 
دارد در اخذ مجوز پذيرش دانشجو در 
رشته  های نوين از طريق معرفى اعضای 
مرتبط و هم  در تخصص  هيات علمى 
 افزايى امکانات آزمايشگاهى و كارگاهى 
نمين  نوين  فناوری  های  دانشکده  با 

همکاری نمايد
و  فنى  دانشکده  پيشنهاد  افزود:  وی 
مهندسى اين است كه درخواست مجوز 
در رشته  های كالسيک از طرف دانشکده 
نوين  های  رشته   در  و  مهندسى  و  فنى 
طريق  از  رشته  ای  بين  گرايش  های  و 
دانشکده فناوری  های نوين نمين انجام 

دبير  و  اداری  مديريت  سرپرست 
دانشگاه  انسانى  منابع  اجرايى  هيات 
محقق اردبيلى از بررسى پرونده ۱۹ نفر 
از كارمندان اين دانشگاه در هيات اجرايى 

منابع انسانى دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
خبر  اين  اعالم  با  هاشمى  ناصر  سيد 
منابع  اجرايى  هيات  جلسه  در  افزود: 
شغلى  رتبه  ارتقای  با  دانشگاه  انسانى 
عادل شاهنده، رضا پرورش و جبرائيل 

عشايری به رتبه ۳ موافقت شد.
اين  در  همچنين  كرد:  اضافه  وی 
جلسه با ارتقای رتبه مهارتى انور نصرتى، 
مجيد زارع زاده و فريدون آذرمى و رتبه 
يک ميرصادق فاضل دولت آباد و اسد 

نوروزی موافقت شد.

دبير  و  اداری  مديريت  سرپرست 
هيات اجرايى منابع انسانى دانشگاه محقق 
اردبيلى اضافه كرد: انتصاب احد اقبالى به 
عنوان رئيس اداره روابط عمومى و فيروز 
ابراهيمى، حسن زمانى و طاهر حسين 
زاده به عنوان كارشناس مسئول مصوب 

شد.

مدرک  احتساب  هاشمى،  گفته  به 
تحصيلى كارشناسى بخشعلى نوراللهى و 
از  خدايى  حامد  دكتری  تحصيلى  مدرک 
ديگر مصوبات جلسه هيات اجرايى منابع 

انسانى دانشگاه بود.
وی گفت: انتصاب جبرائيل نهاری به 
عنوان حسابدار، عسگر فخيم به عنوان معاون 

منيژه  مغان،  كشاورزی  تحقيقات  ايستگاه 
فيضى به عنوان كارشناس مسئول مركز رشد 
و مسعود شادمان به عنوان حسابدار مصوب 

شد.
مدرک  احتساب  هاشمى،  گفته  به 
تحصيلى كارشناسى مسعود شادمان و مدرک 

كارشناسى ارشد آصف رزمجوی از ديگر 
مصوبات جلسه هيات اجرايى منابع انسانى 

دانشگاه بود.

پذيرد.
قلى زاد تصريح كرد: شايسته است دو 
دانشکده در ارائه  و پيگيری برنامه توسعه 
رشته  های خود به رويه معمول دانشگاه  
های تراز اول و الگوهای موفق كشور در 
اين زمينه توجه داشته باشند و با توجه به 
شرايط جديد ابالغ شده از طرف وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری برای ظرفيت 
پذيرش دانشجو و اخذ مجوز رشته  های 
جديد، بهتر است در جمع بندی برنامه  ها 

و اقدامات دو دانشکده تعجيل شود.
دكتر فرزاد صداقتى رئيس دانشکده 
فناوری  های نوين نمين نيز ضمن اعالم 
نرخ پذيرش دانشجو و رشته  های داير 
برنامه  تحقق  ميزان  و  دانشکده  اين  در 
توسعه  اين دانشکده در سنوات گذشته، 
امکانات  تجربيات،  از  استفاده  گفت: 
مخصوصا  و  كارگاهى  و  آزمايشگاهى 

نيروی انسانى دانشکده فنى و مهندسى 
در مسير توسعه اين دانشکده بسيار موثر 

خواهد بود.
در  هماهنگى  و  تعامل  افزود:  وی 
برنامه های توسعه ای دو دانشکده باعث 
تسريع در پيشبرد اهداف تعيين شده هر 

دو دانشکده خواهد شد.
شورای  عضو  شايقى  حسين  دكتر 
كردن  هدفمند  به ضرورت  نيز  دانشگاه 
اعالم نياز دانشکده  ها در فراخوان جذب 
كاری  پراكنده   از  پرهيز  و  علمى  هيات 

تاكيد كرد.
برنامه  نشست  اين  در  است  گفتنى 
توسعه ۱۰  ساله  دو دانشکده مبادله و مورد 
اعضای  و  گرفت  قرار  مشترک  بررسى 
خود  ديدگاه  های  دانشکده  دو  شورای 
برای  مساعى  تشريک  نحوه  درباره  را 
اخذ مجوز رشته  های جديد و اجتناب از 

تداخل برنامه  ها مطرح نمودند.
در  افزود:  اخير،  د و طى سال های 
و  دانشکده  ديواركشى  نيز  حاضر  حال 
احداث ساختمان آموزشى آغاز شده و با 

سرعت ادامه دارد.
مديريتى  مجموعه  تالش  حبيبى 
دانشگاه را توسعه و تقويت متوازن همه 
دانشکده ها دانست و تصريح كرد: تعامل 
و  مهندسى  و  فنى  های  دانشکده  ميان 
فناوری های نوين نمين بسيار مهم است 
امکانات  و  ابزار  از  است  ضروری  و 
توسعه  برای  مهندسى  و  فنى  دانشکده 
دانشکده فناوری های نوين نمين استفاده 

شود.
دكتر ترحم مصری معاون آموزشى و 
تحصيالت تکميلى دانشگاه محقق اردبيلى 
نيز ضمن ارائه گزارشى از وضعيت رشته 
های دانشگاه و دانشکده، گفت: دانشکده 

دانشگاه  برای  نمين  نوين  های  فناوری 
الزم  های  پيگيری  و  بوده  مهم  بسيار 
نيز در خصوص اخذ مجوز برای رشته 
های جديد از وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوری انجام شده و خواهد شد.
وی با اشاره به پيگيری های رياست 
نمايندگان  و  اردبيل  استاندار  دانشگاه، 
مجلس از وزير علوم و معاون آموزشى 
وزارت برای اخذ مجوز رشته های جديد 
برای دانشکده فناوری های نوين نمين، 
افزود: پيشنهاد مى شود برای تاسيس رشته 
های جديد تيمى تشکيل شود و برای دو 

الى سه رشته به جمع بندی برسند.
سرپرست  صداقتى  فرزاد  دكتر 
نيز  نمين  نوين  های  فناوری  دانشکده 
ضمن قدردانى از حسن اعتماد رياست 
دانشکده به خاطر انتصاب وی به عنوان 
سرپرست دانشکده، گفت: تالش خواهيم 
كرد همراه و همگام با مجموعه دانشگاه، 
نيز  دانشکده  برای  را  دانشگاه  اهداف 

برآورده سازيم.
برای  بايد مسيری  اينکه  بيان  با  وی 
به  بايد  افزود:  كنيم،  تعريف  دانشکده 
سمت رشته ها و اهدافى برويم كه شدنى، 

عملياتى و زودبازده باشند.
امور  مدير  الياسيان  رسول  مهندس 
عمرانى  های  طرح  بر  نظارت  و  فنى 
از  گزارشى  ارائه  ضمن  نيز  دانشگاه 
فناوری  دانشکده  عمرانى  های  فعاليت 
های نوين نمين از بدو تاسيس تاكنون، 
گفت: در حال حاضر پروژه ديواركشى 
دانشکده به سرعت در حال انجام بوده 
با  نيز  دانشکده  آموزشى  ساختمان  و 
زيربنای ۲ هزار مترمربع و در ۳ طبقه در 

حال اجرا است.
اعضای  ادامه  در  است  گفتنى 
هيات علمى دانشکده به ارائه نظرات و 
پيشنهادات خود پرداختند. همچنين رئيس 
های  پروژه  از  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
عمرانى دانشکده بازديد و در جريان روند 

فعاليت ها قرار گرفت.

11



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -مهرماه 1399- سال هجدهم- شماره 130 12

مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی اصغری

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری 
شماره تلفن:045۳۱505005

 www.uma.ac.ir :آدرس وب سایت

پیام تسلیت
همکاران ارجمند جناب آقایان دکتر یوسف عباس پور، دکتر عطا غفاری، مسعود موسوی، 
جعفر ایران نژاد، مهندس احمد و محمد هاشمی و سرکار خانم فریده صالتی  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

به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
امکانات  و  ابزار  از  استفاده  ضرورت 
دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه محقق 
اردبيلى برای توسعه دانشکده فناوری 

های نوين نمين اين دانشگاه تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر عزيز حبيبى در نشست با اساتيد 
با  نمين  نوين  های  فناوری  دانشکده 
بيان اينکه اين دانشکده دارای اهميت 
بسيار بااليى برای ما است، گفت: هيچ 
برنامه ای برای محدود كردن يا تعطيلى 
تقويت  و  نداشته  وجود  دانشکده 
دانشکده فناوری های نوين نمين جزو 

برنامه های اصلى دانشگاه است.
وی با اشاره به ساخت و بهره برداری 
و  غذاخوری  دانشجويى،  خوابگاه  از 
مسئوليت خود  اول  دوران  در  مسجد 
و طى سال های اخير، افزود: در حال 
حاضر نيز ديواركشى دانشکده و احداث 
ساختمان آموزشى آغاز شده و با سرعت 

ادامه دارد.
مديريتى  مجموعه  تالش  حبيبى 
دانشگاه را توسعه و تقويت متوازن همه 
دانشکده ها دانست و تصريح كرد: تعامل 
ميان دانشکده های فنى و مهندسى و 

شريف  مردم  نماينده  بازديد  در 
در  آباد  پارس  و  سوار  بيله  اصالندوز، 
مجلس شورای اسالمى و رئيس دانشگاه 
كشاورزی  دانشکده  از  اردبيلى  محقق 
جانبه  همه  توسعه  برای  تالش  به  مغان 
دانشکده كشاورزی مغان دانشگاه محقق 

اردبيلى تاكيد شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
نماينده  جهانگيرزاده  مهندس  بازديد  در 
و  سوار  بيله  اصالندوز،  شريف  مردم 
پارس آباد در مجلس شورای اسالمى و 
دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه محقق 
به  مغان  كشاورزی  دانشکده  از  اردبيلى 
برای توسعه همه جانبه دانشکده  تالش 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  مغان  كشاورزی 

تاكيد شد.
عزيز  دكتر  و  جهانگيرزاده  مهندس 

فناوری های نوين نمين بسيار مهم است 
امکانات  و  ابزار  از  است  ضروری  و 
دانشکده فنى و مهندسى برای توسعه 
دانشکده فناوری های نوين نمين استفاده 

شود.
دكتر ترحم مصری معاون آموزشى 
و تحصيالت تکميلى دانشگاه محقق 
از  گزارشى  ارائه  ضمن  نيز  اردبيلى 
وضعيت رشته های دانشگاه و دانشکده، 
گفت: دانشکده فناوری های نوين نمين 
برای دانشگاه بسيار مهم بوده و پيگيری 
های الزم نيز در خصوص اخذ مجوز 
برای رشته های جديد از وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری انجام شده و خواهد 

حبيبى با حضور در دانشکده كشاورزی 
بخش  از  اردبيلى  محقق  دانشگاه  مغان 
دانشکده)كتابخانه،  مختلف  های 

آزمايشگاه  آموزشى،  فرهنگى  ساختمان 
پرورش  استخر  تحقيقاتى،  مزرعه  ها، 
ماهى، قطعات در حال پاكسازی، فعاليت 

های عمرانى و پاركينگ خودرو بازديد 
نمودند.

بازديد مهندس  اين  گفتنى است در 
جهانگيرزاده برای همکاری و مساعدت 
الزم برای تامين اعتبار و همچنين افزايش 
زمين  سند  اخذ  و  تحصيلى  های  رشته 
های دانشگاه قول مساعد داد. دكتر عزيز 
حبيبى رئيس دانشگاه نيز از انجام برنامه 
دانشکده  توسعه  برای  الزم  های  ريزی 

خبر داد.
بازديد،  اين  در  است  ذكر  شايان 
نماينده مردم شريف اصالندوز، بيله سوار 
و پارس آباد در مجلس شورای اسالمى و 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ضمن ديدار 
و  مسائل  جريان  در  دانشکده،  اساتيد  با 
مشکالت آنها قرار گرفته و برای حل آنها 

قول مساعد دادند.

شد.
وی با اشاره به پيگيری های رياست 
نمايندگان  و  اردبيل  استاندار  دانشگاه، 
مجلس از وزير علوم و معاون آموزشى 
های  رشته  مجوز  اخذ  برای  وزارت 
جديد برای دانشکده فناوری های نوين 
برای  شود  مى  پيشنهاد  افزود:  نمين، 
تاسيس رشته های جديد تيمى تشکيل 
شود و برای دو الى سه رشته به جمع 

بندی برسند.
سرپرست  صداقتى  فرزاد  دكتر 
دانشکده فناوری های نوين نمين نيز 
ضمن قدردانى از حسن اعتماد رياست 
دانشکده به خاطر انتصاب وی به عنوان 

تالش  گفت:  دانشکده،  سرپرست 
خواهيم كرد همراه و همگام با مجموعه 
دانشگاه، اهداف دانشگاه را برای دانشکده 

نيز برآورده سازيم.
مسيری  بايد  اينکه  بيان  با  وی 
افزود:  كنيم،  تعريف  دانشکده  برای 
اهدافى  و  ها  رشته  سمت  به  بايد 
برويم كه شدنى، عملياتى و زودبازده 

باشند.
مهندس رسول الياسيان مدير امور 
عمرانى  های  طرح  بر  نظارت  و  فنى 
از  گزارشى  ارائه  ضمن  نيز  دانشگاه 
فعاليت های عمرانى دانشکده فناوری 
های نوين نمين از بدو تاسيس تاكنون، 
گفت: در حال حاضر پروژه ديواركشى 
دانشکده به سرعت در حال انجام بوده 
با  نيز  دانشکده  آموزشى  ساختمان  و 
زيربنای ۲ هزار مترمربع و در ۳ طبقه در 

حال اجرا است.
اعضای  ادامه  در  است  گفتنى 
هيات علمى دانشکده به ارائه نظرات 
و پيشنهادات خود پرداختند. همچنين 
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى از پروژه 
های عمرانى دانشکده بازديد و در جريان 

روند فعاليت ها قرار گرفت.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ابزار و امکانات دانشکده فنی و مهندسی
 برای توسعه دانشکده فناوری های نوین نمین

تالش برای توسعه همه جانبه دانشکده کشاورزی مغان دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فرزاد صداقتی 
به عنوان سرپرست دانشکده 

فناوری های نوین نمین 
دانشگاه محقق اردبیلی 

منصوب شد

دانشگاه محقق  رئيس  از سوی  طى حکمى 
اردبيلى، دكتر فرزاد صداقتى عضو هيات علمى 
سرپرست  عنوان  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
دانشگاه  اين  نمين  نوين  های  فناوری  دانشکده 
منصوب شد.به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر  سوی  از  حکمى  طى 
دانشگاه محقق اردبيلى، دكتر فرزاد صداقتى عضو 
عنوان  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  علمى  هيات 
سرپرست دانشکده فناوری های نوين نمين اين 

دانشگاه منصوب شد.
در بخش هايى از حکم دكتر فرزاد صداقتى 

آمده است:
در  رهبری  معظم  مقام  منويات  از  تبعيت 
حسن  و  انصاف  رعايت  مديريتى،  روش های 
معاشرت با اساتيد، كارمندان و دانشجويان عزيز، 
تالش برای افزايش كيفيت فعاليت های آموزشى 
و پژوهشى دانشکده، افزايش تعداد رشته ها و نيز 
نيازهای  به  توجه  با  تکميلى  تحصيالت  توسعه 
منطقه، گسترش تعامالت دانشکده با شهرک های 
صنعتى، توسعه فعاليت های انجمن های علمى، 
افزايش  ها،  كارگاه  و  ها  آزمايشگاه  ارتقای 
های  هزينه  كاهش  دانشکده،  اختصاصى  درآمد 
از جمله  غيرضروری و حذف هزينه های زائد 
اقدامات مورد انتظار از جنابعالى در تعامل با ساير 

بخش های دانشگاه مى باشد.


