مقام معظم رهبری:

دانشگاه است که مدیران و سیاسیون و
مهندسان آینده کشور را تربیت میکند.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
خبر داد:

قرار گرفتن
دکتر حسین شایقی عضو
هیات علمی دانشگاه
محققاردبیلیدر
زمره دانشمندان یک
درصدبرترجهان برای

رئیس دانشگاه خبر داد:

دانشگاه محققاردبیلی در زمره دانشگاههای
یک درصد برتر جهان قرار گرفت

صفحه2

صفحه4

ششمین سال پیاپی

انتصاب رئیس دانشگاه
محققاردبیلیبهعنوان
رئیس دانشگاه معین
استان و نماینده وزارت
علوم در استان اردبیل

صفحه2

رئیسدانشگاهمحققاردبیلیخبرداد:

ارتقای  ۱۷۳پلهای
دانشگاهمحققاردبیلی
در رتبهبندی جهانی
یورپ ۲۰۲۰

صفحه4
رئیس دانشگاه خبر داد:

فروش بیش از  ۴۰میلیارد
ریالیمحصوالت
واحدهای فناور مستقر در
مرکز رشد
دانشگاه محقق اردبیلی طی
یک سال گذشته

صفحه3

جشنواره تجلیل
از پژوهشگران و
فناوران برتر استان
اردبیل برگزار شد

صفحه11

صفحه5

رئیس گروه همکاریهای علمی و بینالمللی
دانشگاه خبر داد:

سومیناستادافتخاری
بینالمللیدانشگاه
محققاردبیلیمعرفیشد

رئیسگروههمکاریهایعلمیوبینالمللیدانشگاه
محققاردبیلی گفت :طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه،
استاد دانشگاه استراسبورگ فرانسه بهعنوان سومین استاد
افتخاری بینالمللی این دانشگاه منصوب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر محمدتقی
آل ابراهیم با اعالم این خبر گفت :طی حکمی از سوی
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محققاردبیلی ،پروفسور
دنیلورکریچهارتاستادرشتهزیستشناسیمولکولی
دانشگاه استراسبورگ بهعنوان سومین استاد افتخاری
بینالمللی این دانشگاه منصوب و معرفی شد.
وی با بیان اینکه پروفسور دنیل ورک ریچهارت
جزو اساتید به نام در رشته خود بوده و صاحب ارجاعات
فراوان علمی میباشد و در کنفرانسهای علمی و
پایاننامههای دکتری دانشگاه محققاردبیلی همکاری
داشته است ،گفت :اساتید افتخاری بینالمللی دانشگاه
جهتارتقایهمکاریعلمیبینالمللی،انجامپروژههای
مشترک برای برگزاری کنفرانس و وبینارهای بینالمللی،
راهنمایی و مشاوره پایاننامههای دانشجویی و چاپ
مقاالت مشترک علمی و پژوهشی انتخاب میشوند.
آل ابراهیم تصریح کرد :حضور اساتید افتخاری
بینالمللی در ارتقای رنکینگ بینالمللی دانشگاه نیز مؤثر
هستن .د

پیامنمایندهولیفقیهدر
استانبهمناسبتقرارگیری
عضو هیات علمی و
دانشگاهمحققاردبیلی
در زمره دانشمندان و
دانشگاههای یک درصد برتر
جهان

رئیس دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

کسب رتبه  ۳ایران و  ۲۰۷جهان در رنکینگ  Green Metricدانشگاههای جهان در سال
 ۲۰۲۰میالدیتوسطدانشگاهمحققاردبیلی

رئیس دانشگاه محققاردبیلی از
کسب رتبه  ۳ایران و  ۲۰۷جهان در
رنکینگ Green Metricدانشگاههای
جهان در سال  ۲۰۲۰میالدی توسط
دانشگاهمحققاردبیلیخبرداد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی با اعالم این خبر،
افزود :بر اساس رتبهبندی اعالم شده
توسط  ، Green Metricدانشگاه
محققاردبیلی در این ردهبندی مورد
ارزیابی قرارگرفته و توانست رتبه ۲۰۷
جهان را کسب کند و نسبت به سال
گذشته  ۲۲۰پله ارتقا نماید.
وی اضافه کرد :در این نظام
رتبهبندی که هر ساله در ماه دسامبر
برای دانشگاههای جهان بر اساس شش
شاخص مختلف شامل زیرساختهای
موجود در راستای ایجاد محیط زیست
مناسب ،توجه به مصرف بهینه انرژی
و تغییرات آب و هوا ،میزان بازیافت
پسماندها ،میزان مصرف و بازیافت
آب ،بهکارگیری سیستمهای حمل و
نقل بدون آالیندگی و نیز آموزش و
پژوهش در حوزه صیانت از محیط
زیست بهعنوان شاخصهای اصلی
مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی ادامه داد :دانشگاه محققاردبیلی
در خصوص کسب امتیاز Green
 Metricنسبت به سال گذشته حدود
 ۴۱درصد پیشرفت کرده است که مؤید
پیشرفت در تمامی شاخصها میباشد
که در شاخص ایجاد زیرساختهای
موجود در راستای ایجاد محیط زیست

مناسب ،رتبه اول در کشور را کسب نموده
است که نسبت به سال گذشته حدود
 ۹۳درصد پیشرفت مشاهده میشود و
در شاخص مدیریت مصرف و بازیافت
آب حدود  ۷۸درصد ،شاخص مدیریت
پسماند حدود  ۴۶درصد ،شاخص
مدیریت حمل و نقل بدون آالیندگی
حدود  ۳۵درصد ،شاخص مدیریت
مصرف انرژی حدود  ۲۷درصد و
شاخص آموزش و پژوهش حدود ۴
درصد پیشرفت حاصل شده است.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی
خاطرنشان کرد :فعالیتهای انجام شده
در راستای توسعه و بهبود شاخصهای
زیست محیطی در دانشگاه میتواند
بهعنوان الگو و موتور محرکهای برای

سایر بخشهای جامعه باشد و از این رو
دانشگاه محققاردبیلی در سالهای اخیر
نگاه ویژهای به امر مدیریت سبز داشته و
این دیدگاه ادامه خواهد داشت.
به گفته حبیبی ،از جمله مهمترین
اقداماتانجامگرفتهدانشگاهمحققاردبیلی
در این حوزه میتوان به تخصیص حدود
 ۳۰میلیارد ریال بودجه برای توسعه فضای
سبز و محوطهسازی ،کاشت درختان مقاوم
در برابر کم آبی ،نصب کنتور برای پایش
میزان مصرف آب و برق ،نصب درب
گردان و درب اتوماتیک برای محدود کردن
اتالف انرژی ،نصب تایمر و سنسورهای
حرکتسیستمهایروشنایی،تحلیلمیزان
تولیدپسماندواحدها،شناساییپسماندهای
خطرناک و جداسازی آنها ،تفکیک انواع

زبالهها ،شروع جایگزینی ظروف یکبار
مصرف با ظروف گیاهی و کاغذی ،نصب
شیشههای دو جداره ،عایقکاری لولههای
آب گرم ،استانداردسازی موتورخانه و
کسببرچسبانرژیونیزهوشمندسازی
موتورخانهها و سیستمهای گرمایش اشاره
کرد.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی گفت:
برگزاری چند کنفرانس در حوزه مدیریت
سبز ،سوق دادن پایاننامهها و پژوهشها به
سمت موضوعات مرتبط با مدیریت سبز
مانند حفظ محیط زیست و انرژیهای
تجدید پذیر ،کاهش میزان مصرف کاغذ
از طریق منع چاپ هاردکپی پایاننامهها و
استفاده از نسخههای الکترونیکی به جای
آن و نیز تشکیل انجمن علمی سبز و
حمایت از فعالیتهای دانشجویی در این
زمینه از دیگر اقدامات انجام گرفته در این
راستا است.
به گفته حبیبی ،رتبه کسب شده
در رنکینگ  Green Metricمؤید
مسیر صحیحی است که دانشگاه
محققاردبیلی در راستای مدیریت سبز
و حفظ محیط زیست در پیش گرفته
است و با برنامهریزیهای صورت گرفته
و تالش جمعی خانواده بزرگ دانشگاه
محققاردبیلی با سرعت بیشتری در این
مسیر حرکت خواهیم کرد.
الزمبهذکراستدانشگاهمحققاردبیلی
در این رتبهبندی از دانشگاههای تهران،
اراک ،بوعلی سینای همدان ،شیراز،
امیرکبیر ،صنعتی شریف ،یزد و تبریز رتبه
بهتری داشته است.
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رئیس دانشگاه خبر داد:

دانشگاه محققاردبیلی در زمره دانشگاههای یک درصد برتر جهان قرار گرفت
رئیس دانشگاه محققاردبیلی
از قرار گرفتن این دانشگاه در زمره
دانشگاههای یک درصد برتر جهان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی گفت :بر اساس
دادههای استخراج شده در بازه ۱۰
ساله توسط پایگاه شاخصهای اساسی
علم( ، )ESIدانشگاه محققاردبیلی در
جمع دانشگاههای یک درصد برتر
جهان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه از کشور ایران
تعداد  ۷۴دانشگاه و موسسه تحقیقاتی

برتر جهان قرار دارند که دارای بیشترین
میزان اثرگذاری بودهاند ،افزود :دانشگاه
محققاردبیلی همانند سال گذشته در
جمع  ۳۰دانشگاه جامع برتر کشور قرار
دارد.
رئیس دانشگاه معین استان اردبیل
تصریح کرد :یکی از برنامههای مهم برنامه
جامع علمی کشور رسیدن به مرجعیت
علمی در سطح منطقه و جهان است و
دانشگاه محققاردبیلی برای رسیدن به این
مهم مصمم به اخذ استنادهای با کیفیت
شامل  ۳۰دانشگاه جامع ۲۶ ،دانشگاه شش مرکز و پژوهشکده تحقیقاتی برای تولیدات علمی خود از سرتاسر
علوم پزشکی ۱۲ ،دانشگاه صنعتی و در جمع دانشگاههای یک درصد جهان میباشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

قرار گرفتن  ۱۱نفر از اساتید و پژوهشگران دانشگاه محققاردبیلی
در جمع دانشمندان  ۲درصد برتر دنیا

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محققاردبیلی از قرار گرفتن  ۱۱نفر از
اساتید و پژوهشگران این دانشگاه در
جمع دانشمندان  ۲درصد برتر دنیا خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر ابوالفضل بضاعت پور از قرار
گرفتن  ۱۱نفر از اساتید و پژوهشگران
این دانشگاه در جمع  ۲درصد
دانشمندان جهان خبر داد و گفت :این
گزارش توسط دانشگاه استنفورد و بر
اساس دادههای اسکوپوس منتشر و
بروز رسانی شده است که تعداد یک
هزار و  ۱۵۴نفر پژوهشگر ایرانی در این
گزارش جای گرفته است.
وی افزود :این گزارش  ۲درصد
برتر دانشمندان را بر اساس دادههای
پایگاه اسکوپوس در طول بازه علمی
بلندمدت ()career long impact

در  ۲۲رشته موضوعی و همچنین
 ۲درصد برتر دانشمندان را بر اساس
دادههای پایگاه اسکوپوس در سال
)single year impact( ۲۰۱۹
در  ۱۷۶حوزه تخصصی بر اساس
شاخصهای استنادی استاندارد شامل
شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
گفت :در لیست گزارش شده بر اساس
دادههای پایگاه اسکوپوس در طول
بازه علمی بلندمدت (career long
 )impactدکتر عزیز حبیبی ینگجه
استاد تمام گروه آموزشی شیمی ،دکتر
حسین شایقی استاد تمام گروه آموزشی

برق و دکتر مهدی شاهدی اصل دانشیار
گروه آموزشی مکانیک قرار دارند و در
لیست منتشر شده بر اساس دادههای پایگاه
اسکوپوس در سال single year(۲۰۱۹
 )impactتعداد  ۱۱پژوهشگر شامل دکتر
عزیزحبیبیینگجه(گروهآموزشیشیمی)،
دکتر حسین شایقی (گروه آموزشی برق)،
دکتر مهدی شاهدی اصل (گروه آموزشی
مکانیک) ،دکتر داود سیف زاده (گروه
آموزشی شیمی) ،دکتر هادی غایبی (گروه
آموزشی مکانیک) ،دکتر یاشار عزیزیان
(گروه آموزشی فیزیک) ،دکتر عزیز باباپور
(گروه آموزشی مهندسی شیمی) ،دکتر
حمید حیدرزاده (گروه آموزشی برق)،
دکتر عباس صباحی نمین( دانشکده
فناوریهای نوین نمین) ،زهره احمدی
(عضو بنیاد پژوهشگران مدعو دانشگاه) و
دکتر علی قاسمی ( دانش آموخته دانشگاه
محققاردبیلی)قراردارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

قرار گرفتن دکتر حسین شایقی عضو هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی در زمره
دانشمندان یک درصد برتر جهان برای ششمین سال پیاپی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محققاردبیلیازقرارگرفتندکترحسین
شایقی عضو هیات علمی دانشگاه در
زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان
برای ششمین سال پیاپی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر ابوالفضل بضاعتپور با اعالم
این خبر گفت :بر اساس اعالم مرکز
منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری
و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( ،)ISCدکتر حسین شایقی استاد گروه
برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
محققاردبیلی ،طبق دادههای منتشر
شده از پایگاه طالیه داران علم تامسون
رویترز ( )ISIبرای ششمین بار پیاپی
در زمره یک درصد برتر دانشمندان و
نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه انتخاب یک

درصد برتر دانشمندان برتر جهان در ۲۲
حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی
صورت میگیرد و دادههای مورد
استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران
یک درصد برتر از سامانه شاخصهای

اساسی علم (  )ESIو وب علوم
( )WOSاستخراج شده است ،اضافه
کرد :شاخصهای نسبت تعداد کل
استنادات به مقاالت استناد کننده ،تعداد
متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و

تخصص گرایی در  ۱۰سال اخیر از جمله
مواردی است که در شناسایی پژوهشگران
تأثیرگذار،مدنظرقرارگرفتهاست.
بضاعت پور افزود :انتخاب یک درصد
برتر دانشمندان برتر جهان در  ۲۲حوزه
موضوعی علوم و علوم اجتماعی صورت
میگیرد و دادههای مورد استفاده در تحلیل
و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر از
سامانه شاخصهای اساسی علم ( )ESIو
وب علوم ( )WOSاستخراج شده است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محققاردبیلی تصریح کرد :شاخصهای
نسبت تعداد کل استنادات به مقاالت
استناد کننده ،تعداد متوسط خود استنادی
به ازای هر مقاله و تخصص گرایی از
جمله مواردی است که در شناسایی
پژوهشگران تأثیرگذار ،مدنظر قرارگرفته
است.

رئیس دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

رشد  ۲۳۰درصدی تعداد
شرکتهای دانشبنیان
دانشگاهمحققاردبیلی
در سه سال اخیر

رئیس دانشگاه محققاردبیلی از رشد  ۲۳۰درصدی
تعداد شرکتهای دانشبنیان دانشگاه محققاردبیلی در
سه سال اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر عزیز حبیبی
با اشاره به افزایش  ۲۳۰درصدی شرکتهای دانشبنیان
فعال دانشگاه محققاردبیلی در سال  ۱۳۹۹نسبت به
سه سال گذشته ،گفت :تعداد شرکتهای دانشبنیان
این دانشگاه از  ۲شرکت در سال  ۱۳۹۷به  ۷شرکت
در سال  ۱۳۹۹رسیده و انتظار میرود تعداد شرکتهای
دانشبنیان دانشگاه تا پایان سالجاری به بیش از ۱۱
شرکتبرسد.
وی افزود :شرکت سان نور سنا با ایده بهینهسازی
مصرف انرژی در سیستمهای روشنایی و تولید المپهای
ال ای دی فوق باریک کممصرف در حوزه فناوری برق
والکترونیک،فوتونیک،مخابراتو سیستمهایخودکار،
شرکت آرتا سبز سازان سبالن با ایده کاشت استویا در
حوزه فناوری زیستی ،کشاورزی و صنایع غذایی ،شرکت
مهندسی آرتا زر دانش برنا با تولید افزودنیهای مؤثر
درآلیاژسازیوفرایندهایمختلفشکلدهیمصنوعات
طال در حوزه فناوری مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی
بر فناوریهای شیمیایی ،شرکت گیاهان دارویی اندیشه
سالمت سبالن با تولید پماد ضد سوختگی در حوزه
فناوری دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و
درمان(سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت
و بیوتکنولوژی) ،شرکت بنیان مرصوص دامون(فناور
مشترک با پارک علم و فناوری اردبیل) با ساخت
دستگاه ویدیوالرنگوسکوپ در حوزه فناوری برق و
الکترونیک ،فوتونیک ،مخابرات و سیستمهای خودکار،
شرکت آژند سازه بهینه گستر بنیان با طراحی افزونه
کنترل سازه و شرکت دژ افزار داده ¬بان سبالن سریر با
طراحی سیستم ذخیرهسازی بومی تحت شبکه در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای از
شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز رشد واحدهای
فناوریدانشگاهمحققاردبیلیهستند.
حبیبی ادامه داد :شرکت دژ افزار دادهبان سبالن
سریر با طراحی سیستم ذخیرهسازی بومی تحت شبکه
به مدیریت دکتر شهرام جمالی ،اولین شرکت دانشبنیان
دانشگاهی تأسیس شده توسط اعضای هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی میباشد که سیستم مذکور را برای
ذخیرهسازی و پشتیبانگیری از فایلهایی با ارزش دادهای
باال طراحی کرده است.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی به ورود اعضای هیأت
علمی این دانشگاه به تأسیس شرکتهای دانشبنیان
دانشگاهی اشاره و خاطرنشان کرد :امکانات مناسبی نظیر
فضای کار ،استفاده از برند دانشگاه در تبلیغات و بازاریابی
محصول ،اولویتدهی در واگذاری معامالت مختلف،
تأثیر در فرایند ارتقای مرتبه و غیره بهعنوان مشوق
برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در دانشگاه
محققاردبیلی و تجاریسازی دستاوردهای فناورانه
توسط اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده است و
این دانشگاه تمام توان خود را برای تبدیل واحدهای فناور
به شرکتهای دانشبنیان به کار خواهد بست.
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انتخاب کارشناس
تربیت بدنی دانشگاه
محققاردبیلیبهعنوان
سرمربی تیم ملی
وزنهبرداری جوانان ایران

سعید علی حسینی کارشناس تربیت بدنی دانشگاه
محققاردبیلی از سوی فدراسیون وزنهبرداری بهعنوان
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری جوانان ایران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،سعید علی حسینی
کارشناس تربیت بدنی دانشگاه محققاردبیلی از سوی
فدراسیون وزنهبرداری بهعنوان سرمربی تیم ملی وزنهبرداری
جوانان ایران انتخاب شد.
گفتنی است مدال طالی نوجوانان آسیا سال ۲۰۰۳
اندونزی ،مدال طالی نوجوانان آسیا سال  ۲۰۰۴تایلند ،مدال
طالی جوانان جهان سال  ۲۰۰۶چین ،مدال طالی جوانان
جهان سال ۲۰۰۸کره جنوبی ،مدال طالی جوانان باشگاههای
آسیا سال  ۲۰۰۶ازبکستان ،مدال طالی بزرگساالن آسیا سال
 ۲۰۰۸کره جنوبی ،رکورددار جوانان جهان سال  ،۲۰۰۸مدال
نقره قهرمانی جهان سال  ۲۰۱۷آمریکا و مدال نقره بازیهای
آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸از افتخارات سعید علی حسینی است.
اردوی تیم ملی جوانان جهت حضور در مسابقات
وزنهبرداری قهرمانی جهان در عربستان از اول دیماه برگزار
خواهد شد.
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه خبر داد:

برگزاریانتخابات
شورایکارمنداندانشگاه
محققاردبیلی

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
محققاردبیلی از برگزاری انتخابات شورای کارمندان دانشگاه
محققاردبیلیخبرداد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر علی خالق خواه
ازبرگزاریانتخاباتشورایکارمنداندانشگاهمحققاردبیلی
خبر داد و افزود :در این شورا نمایندگانی از حوزه ریاست،
معاونتها و دانشکدههای دانشگاه حضور دارند.
وی با اشاره به نتایج آرا ،گفت :در حوزه ریاست
مهندس علیرضا دستور و حسن معانی ،در حوزه معاونت
پژوهش و فناوری مهدی پیری ،در حوزه معاونت فرهنگی
و اجتماعی سید موسی ستاری سادات ،در حوزه معاونت
دانشجویی شهروز کامرانی ،در حوزه معاونت اداری و
مالی خاقان آزاد ،در حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی جواد مظفری ،در دانشکده فناوریهای نوین نمین
محمدرضا فرخی ،در دانشکده کشاورزی مشگین شهر
فریدون آذرمی ،در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
احمد هاشمی ،در دانشکده فنی و مهندسی توحید فکری،
در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مهندس عقیل
فوالدی ،در دانشکده علوم علی خدایاری ،در دانشکده
ادبیات و علوم انسانی مهران باقالچی ،در دانشکده علوم
تربیتی آرمان منافزاده و در دانشکده علوم اجتماعی
جبرائیل نهاری انتخاب شدند.

3

رئیس دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

ارتقای  ۱۷۳پلهای دانشگاه محققاردبیلی در رتبهبندی جهانی یورپ ۲۰۲۰

رئیس دانشگاه محققاردبیلی از
ارتقای ۱۷۳پلهای دانشگاهمحققاردبیلی
در رتبهبندی جهانی یورپ ۲۰۲۰خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی از ارتقای  ۱۷۳پلهای
دانشگاه محققاردبیلی در رتبهبندی
جهانی  ۲۰۲۰ URAPخبر داد و
گفت :بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰
میالدی نظام «رتبهبندی دانشگاهها بر
پایه عملکرد علمی» یا «یو َرپ» ۵۲
مؤسسه ایرانی متشکل از  ۲۶دانشگاه
جامع ۹ ،دانشگاه صنعتی و  ۱۷دانشگاه
علوم پزشکی در میان  ۳۰۰۰مؤسسه
برتر جهان در سال  ۲۰۲۰قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه این نظام رتبهبندی
توسط «دانشگاه صنعتی خاورمیانه»
در کشور ترکیه مدیریت و روزآمد
میشود ،افزود :در رتبهبندی سال
 ، ۲۰۲۰دانشگاه محققاردبیلی در بین
 ۲۶دانشگاه جامع کشور رتبه  ۱۵را
کسب نموده است.
رئیس دانشگاه معین استان افزود:

علیرغم افزایش تعداد مؤسسات
ارزیابی شده از  ۲۵۰۰موسسه در
سال  ۲۰۱۹به  ۳۰۰۰موسسه در سال
 ، ۲۰۲۰رتبه جهانی ( )۲۰۲۰دانشگاه
محققاردبیلی  ۱۷۳پله ارتقا یافته است.

حبیبی با بیان اینکه شمار مقالههای
سال، ۲۰۱۹شماراستنادها(،)۲۰۱۵-۲۰۱۹
شمار کل انتشارات (،)۲۰۱۵-۲۰۱۹
بهرهوری علمی ( ،)۲۰۱۵-۲۰۱۹تأثیر
پژوهشی ( )۲۰۱۵-۲۰۱۹و همکاری

جهانی()۲۰۱۵-۲۰۱۹؛ شش سنجه
کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی
مؤسسههای آموزش بوده است،
تصریح کرد :رتبهبندی  URAPاز
نظامهای رتبهبندی جهانی است که
مؤسسههای جهانتراز را شناسایی و
جایگاه آنها را در برابر یکدیگر ارزیابی
میکند.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی
با اشاره به توجه ویژه نظامهای
رتبهبندی جهانی به کیفیت تولیدات
پژوهشی در ارتباط با تعداد استنادها
و همکاریهای بینالمللی ،ابراز
امیدواری کرد :با توجه به برنامهریزی
هدفمند دانشگاه در راستای ارتقای
کیفی تولیدات پژوهشی و توجه ویژه
به مرجعیت علمی ،برنامه مدونی در
خصوص افزایش استنادات تولیدات
علمی توسط حوزه پژوهش دانشگاه
ریلگذاری شده است و انشاءاهلل
در آیندهای نزدیک شاهد ارتقای
چشمگیر دانشگاه محققاردبیلی در این
عرصه علمی جهانی باشیم.

تشریح برنامههای ویژه روز دانشجو در دانشگاه محققاردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه محققاردبیلی برنامههای ویژه
روز دانشجو در این دانشگاه را تشریح
کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عباس فنی اصل در تشریح
برنامههای روز دانشجو در دانشگاه
محققاردبیلی ،گفت :بیش از  ۲۰برنامه
فرهنگی و اجتماعی ویژه روز دانشجو
با رویکرد اجرا در فضای مجازی در
دانشگاه محققاردبیلی برگزار خواهد
شد.
وی افزود :برگزاری سلسله
جلسات مجازی پرسش و پاسخ
دانشجویی بهصورت برخط با معاونان
و مدیران دانشگاه در گروه مجازی
علمی ،صنفی و آموزشی (عصا)،
مراسم معارفه ویژه نودانشجویان به
تفکیک توسط دانشکدههای دانشگاه

در فضای مجازی همراه با پرسش و
پاسخ دانشجویی ،مسابقه عکس ویژه
روز دانشجو ،وبینار جنبش دانشجویی
در گذر زمان ،برنامه فرازخوانی
قرائت قرآن ،مسابقه عکس با موضوع
مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی
دانشجو در شرایط کنونی ،مسابقه

مجازی کوله پشتی ویژه دانشجویان،
ارسال پیامهایی با موضوع مسئولیت
اجتماعی دانشگاه ،مسابقه تفسیر یکی
از سورههای قرآن کریم و همچنین
تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی
از برنامههای فرهنگی دانشگاه ویژه
روز دانشجو خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
محققاردبیلی ضمن اشاره به اینکه در
هشتماهه نخست سالجاری بیش
از  ۷۰۰فعالیت فرهنگی و اجتماعی
بهصورت مجازی در دانشگاه انجام
شده است ،تأکید کرد :اعتباربخشی به
نظر دانشجویان دانشگاه به این محیط
موجودیت میبخشد.
فنی اصل افزود :در راستای اجتماع
محور نمودن فعالیتهای فرهنگی در
دانشگاه ،بخش عمدهای از برنامههای
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به پیشنهاد
دانشجویان و توسط خود دانشجویان
در حال اجرا میباشد که با توجه به
اهدافی که در معاونت فرهنگی و
اجتماعی جهت اجتماع محور نمودن
فعالیتهای فرهنگی مدنظر قرارگرفته
است ،توسعه برنامههای فرهنگی
اجتماع محور استمرار خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

رونمایی از  ۳۸عنوان کتاب دانشگاهی پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محققاردبیلی از رونمایی از  ۳۸عنوان
کتاب دانشگاهی اعضای هیات علمی و
غیرهیات علمی دانشگاه محققاردبیلی
همزمان با هفته پژوهش و فناوری خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر ابوالفضل بضاعت پور از رونمایی
از  ۳۸عنوان کتاب دانشگاهی اعضای
هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه
محققاردبیلی همزمان با هفته پژوهش
و فناوری با حضور استاندار اردبیل خبر

داد و گفت :این کتب شامل تصنیف،

تألیف ،ترجمه و تدوین و گردآوری

بوده که در زمینههای مختلف فنی و
مهندسی ،علوم ،کشاورزی و علوم
انسانی طی یک سال گذشته توسط
انتشارات دانشگاه محققاردبیلی به
چاپ رسیده است.
وی با بیان اینکه از بدو تأسیس
دانشگاه محققاردبیلی تاکنون ۴۹۳
عنوان کتاب توسط اعضای هیات
علمی و غیرهیات علمی این دانشگاه به
چاپ رسیده است ،افزود :از این تعداد
 ۲۰۵عنوان کتاب مربوط به سه سال
اخیر است.
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انتصاب رئیس دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان رئیس دانشگاه معین استان
و نماینده وزارت علوم در استان اردبیل
طی حکمی از سوی وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری ،رئیس
دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان
رئیس دانشگاه معین استان و نماینده
وزارت علوم در استان اردبیل
منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
طی حکمی از سوی دکتر منصور
غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی بهعنوان رئیس دانشگاه
معین استان اردبیل و نماینده وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در استان
اردبیل منصوب شد.
متن حکم دکتر عزیز حبیبی به
شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عزیز حبیبی
ینگجه
رئیسمحترمدانشگاهمحققاردبیلی
در اجرای مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی و مصوبه جلسه شماره
 ۱۳۱ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع
علمی کشور در خصوص سیاستها و
ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش

عالی در جمهوری اسالمی ایران ،و به
منظور تمرکززدایی و شبکهسازی
علمی ،همافزایی مؤسسات آموزش
عالی واقع در آن استان ،مشارکت هر
چه بیشتر مؤسسات در تصمیمگیری
و تصمیم سازی های آموزش عالی،
متناسبسازی و متوازن کردن توسعه
مؤسسات ،کاهش بوروکراسی ناشی از

تمرکز تصمیمگیریها و ایجاد هماهنگی
و تبادل تجربیات میان ساختارهای
آموزش عالی ،و وفق مفاد ماده  ۱آئیننامه
پیادهسازی آمایش آموزش عالی کشور –
مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی
در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
بدینوسیله جنابعالی بهعنوان رئیس
دانشگاه معین استان اردبیل و نماینده
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
استان اردبیل منصوب میشوید.
بدیهی است همه مؤسسات آموزش
عالی آن استان به همکاری با آن دانشگاه
برای تحقق مفاد مندرج در آئیننامه مذکور
فاند.
موظ 
منصورغالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

معاون دانشجویی دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

افزایش مبالغ وامهای دانشجویی سالتحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
نسبت به سالتحصیلی گذشته

معاون دانشجویی دانشگاه
محققاردبیلی از افزایش مبالغ وامهای
دانشجویی سالتحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
نسبت به سالتحصیلی گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر معرفت سیاه کوهیان با بیان اینکه
مبالغ وامهای دانشجویی سالتحصیلی
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰نسبت به سالتحصیلی
 ۱۳۹۸-۱۳۹۹افزایش چشمگیری
داشته است ،گفت :در همین راستا
وام تحصیلی از چهار میلیون و ۵۰
هزار ریال تا پنج میلیون و  ۴۰۰هزار
ریال به  ۱۵میلیون ریال تا  ۲۰میلیون
ریال ،وام ضروری از  ۱۰میلیون ریال
به  ۳۰میلیون ریال تا  ۵۰میلیون ریال،
وام تحصیلی ویژه دکتری از  ۱۸میلیون
ریال به  ۲۱میلیون ریال ،وام ودیعه

مسکن از  ۶۰میلیون ریال به ۱۵۰
میلیون ریال و وام شهریه از هفت
میلیون و  ۵۰۰هزار ریال تا  ۳۵میلیون
ریال به  ۱۰میلیون ریال تا  ۵۰میلیون

وامهای دانشجویی شامل وام تحصیلی،
وام ضروری ،وام تحصیلی ویژه
دکتری ،وام ودیعه مسکن و وام شهریه
میباشد.
سیاه کوهیان تصریح کرد :ثبتنام
وامهای دانشجویی نیمسال اول
سالتحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰از  ۳۰مهر
سالجاری شروع شده و تا  ۱۵دیماه ادامه
دارد.
دانشگاه
دانشجویی
معاون
محققاردبیلی تصریح کرد :با توجه
به شیوع ویروس کرونا ،تمام خدمت
حوزه دانشجویی از قبیل ثبتنام وامهای
دانشجویی ،ارسال مدارک موردنیاز وامها
ریال افزایش یافته است.
وی افزود :طبق آییننامه جدید و غیره بهصورت الکترونیکی از طریق
وامهای دانشجویی ابالغی از سوی پورتال دانشجویی صندوق رفاه و سیستم
صندوق رفاه دانشجویان ،انواع دانشجوییگلستانانجاممیشود.

اعضای جدید هیات ممیزه دانشگاه محققاردبیلی انتخاب شدند
با برگزاری انتخابات ،اعضای
جدید هیات ممیزه دانشگاه
محققاردبیلی انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر ابوالفضل بضاعت پور
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محققاردبیلی گفت :انتخابات هیات
ممیزه دانشگاه محققاردبیلی روز
دوشنبه  ۲۴آذرماه با توجه به شرایط
کرونایی به دو صورت مجازی و
حضوری در دانشکدههای دانشگاه
برگزار شد.
وی با اشاره به نتایج انتخابات،
افزود :به ترتیب رأی در حوزه فنی
و مهندسی دکتر اکبر صفرزاده ،دکتر
امین قنادی اصل و دکتر حسین
شایقی ،در حوزه علوم دکتر داود
سیف زاده ،دکتر عباس نجاتی و

دکتر صدیف احدپور ،در حوزه علوم
انسانی دکتر محمد نریمانی ،دکتر
حبیب ابراهیم پور و دکتر مرتضی
ابراهیمی ،در حوزه کشاورزی دکتر

بضاعت پور اضافه کرد :نفر چهارم
حوزه کشاورزی بر اساس تبصره یک
شیوهنامه برگزاری انتخابات اعضای
هیات ممیزه دانشگاه مصوب سال
 ۱۳۹۷انتخاب شده است.
وی افزود :به ترتیب رأی در
حوزه فنی و مهندسی دکتر هادی
غایبی ،دکتر علی نعمت اله زاده و
دکتر فرزاد صداقتی ،در حوزه علوم
دکتر سید مهدی رضوی ،دکتر فاروق
نصیری ،دکتر اسداله اسدی ،در حوزه
علوم انسانی دکتر محمد حسنزاده،
دکتر مهرداد محرم زاده و دکتر عادل
زاهد بابالن ،در حوزه کشاورزی
یوسف عباس پور ،دکتر جبرائیل دکتر محمد احمدی ،دکتر محمدتقی
رزمجو ،دکتر نعمت هدایت و دکتر آل ابراهیم و دکتر فرشاد کیوان
اکبر قویدل بهعنوان اعضای اصلی بهجو بهعنوان اعضای کمیسیونهای
تخصصی انتخاب شدند.
هیات ممیزه انتخاب شدند.

پیامنمایندهولیفقیهدر
استانبهمناسبتقرارگیری
عضو هیات علمی و دانشگاه
محققاردبیلیدرزمره
دانشمندانودانشگاههای
یک درصد برتر جهان

نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل
به مناسبت قرارگیری عضو هیات علمی دانشگاه
محققاردبیلی برای ششمین سال پیاپی در زمره
دانشمندان یک درصد برتر جهان و دانشگاه
محققاردبیلی برای دومین بار در زمره دانشگاههای
یک درصد برتر جهان پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،آیتاهلل سید
حسن عاملی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
اردبیل به مناسبت قرارگیری عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی برای ششمین سال پیاپی در
زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان و دانشگاه
محققاردبیلی برای دومین بار در زمره دانشگاههای
یک درصد برتر جهان پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
یَ ْر َفع َّ
ین أُوتُوا الْعِ ْل َم
ین آ َمنُوا مِن ُْک ْم َوالَّ ِذ َ
اللُ الَّ ِذ َ
َد َر َج ٍ
ات  ۱۱( ...مجادله)
با کمال مسرت و تمام مباهات ،خالصانهترین
ارادت و تحسین خود را به مناسبت حیازت رتبه
ورود به جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان،
توسط جوان پر استعداد و نخبه پرنبوغ ،جناب
استاد دکتر شایقی که برای ششمین بار این مدال
را تصاحب کردهاند و همچنین به مناسبت ورود
دانشگاه محققاردبیلی به فهرست دانشگاههای پر
استناد برترهای دنیا که برای دومین بار صورت
گرفت به محضر جناب آقای دکتر شایقی ،اساتید
معظم دانشگاه محققاردبیلی و ریاست آن و
همچنین به ساحت هم استانیهای عزیزم تقدیم
میدارم.
استعداد جوانهای این خطه مبارک کشور را
ارج مینهم و در برابر قابلیتهای سحار این قطعه
ایران عزیز سر تعظیم فرود میآورم .بدون شک این
فتح بزرگ سنگرهای علم و دانش و این تقدمها
از برکات انقالب عظیم ملت بزرگ ما و از ثمرات
خون مقدس شهداست .نقطه هدف انقالب اسالمی
در عرصه علم ،نه تنها سهیم شدن در تولید دانش
جهانی و حرکت پایاپای با آخرین یافتههای علمی
دنیا بلکه باالتر از آن ،همت برای پیشبرد مرزهای
فعلی علم و دانش  ،مقصد آرمانی انقالب اسالمی
است.
واهلل علی ما نقول وکیل انه خیر ناصر و معین
االحقر سید حسن عاملی
 ۲۷آذر  ۱۳۹۹برابر با  ۲جمادی االولی ۱۴۴۲
اردبیل المحروسه المحمیه
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جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل برگزار شد
بیست و یکمین جشنواره تجلیل از
پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل در
دانشگاهمحققاردبیلیبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
مهندس اکبر بهنا م جو استاندار اردبیل
در بیست و یکمین جشنواره تجلیل از
پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل در
دانشگاه محققاردبیلی با بیان اینکه پژوهش
بعد از انقالب اسالمی جایگاه خود را
پیدا کرده است ،گفت :در حال حاضر
نیز خوشبختانه پژوهشگران و حوزههای
دانشبنیان در خصوص مقابله با کرونا به
خوبیعملمیکنند.
وی با بیان اینکه در قالب قرارگاه شهید
سلیمانی فعالیتهای بسیار خوبی آغاز شده
است ،افزود :در همین راستا شاهد کاهش
چشمگیر بستریهای کرونایی در استان
هستی .م
بهنامجو با بیان اینکه در سالهای اخیر
مراکز فناوری ،دانشبنیان و نوآوری استان
اردبیل افزایش چشمگیری داشته است،
تصریح کرد :ارتباط بین دانشگاه با صنعت
و کشاورزی نیز روز به روز بیشتر میشود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه اولویتهای
پژوهشی ما باید به سمت حل مشکالت
جامعه و مردم سوق پیدا کند ،گفت :در
حوزه پزشکی  ۱۷طرح مرتبط با کرونا در
استان مصوب شده و در حال انجام است.
وی تأکید کرد :پژوهشها باید عملیاتی،
اجرایی و تجاریسازی شوند و تأثیرات
خود را در جامعه نشان دهند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی ضمن تبریک هفته پژوهش و
فناوری ،گفت :امروز علم و فناوری بهعنوان
یکی از مؤلفههای اصلی قدرت و امنیت
کشورمحسوب میشود.
وی با بیان اینکه علم و فناوری میتواند
نتایج ارزشمندی برای جوامع داشته باشد،
ادامه داد :اگر بخشهای خصوصی در
زمینه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند،
میتوانند رقابتپذیری کاالی خود را در
عرصههای بینالمللی و ورود به تجارت
جهانی افزایش دهند.
حبیبی ضمن قدردانی از حمایتهای
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
اردبیل ،استاندار و نمایندگان استان در
مجلس شورای اسالمی از فعالیتهای
علمی و پژوهشی ،افزود :در سایه این
حمایتها کارنامه علم و فناوری استان در
چند سال اخیر غرورآفرین بوده است.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با اشاره
به موفقیتهای این دانشگاه در عرصههای
ملی و بینالمللی ،گفت :در طول  ۴۲سال
فعالیت این دانشگاه  ۴۹۳عنوان کتاب
توسط اساتید دانشگاه به چاپ رسیده که
 ۲۰۵مورد آن مربوط به سه سال گذشته
است.
وی خاطرنشان کرد :در حوزه تولید علم
در پایگاه استنادی اسکوپوس متوسط رشد
علمی کشور  ۲۲درصد میباشد ولی رشد
علمی دانشگاه محققاردبیلی  ۱۰۹درصد
است.
حبیبی از افزایش ۱۷۰درصدی مجالت

علمی پژوهشی دانشگاه محققاردبیلی خبر
داد و افزود :در بحث مرجعیت علمی نیز
برای دومین بار در جمع دانشگاههای یک
درصد برتر جهان قرار گرفتیم و دارای ۳
نفر دانشمند یک درصد برتر جهان ،یک
نفر سرآمد علمی ۱۱،دانشمند ۲درصد برتر
جهان و  ۲نفر استاد پر استناد در حوزه علوم
انسانیهستیم.
وی با بیان اینکه مقاالت داغ تولیدی
دانشگاهطیسالهایاخیررشدچشمگیری
داشته است،گفت :همچنین افزایش ۳۱۰
درصدی مقاالت مشترک با پژوهشگران
خارجی را طی سه سال اخیر شاهد هستیم.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با اشاره
به ورود این دانشگاه به رتبهبندیهای
معتبر بینالمللی ،گفت :در رتبهبندیهای

شایقی ،دکتر عزیز حبیبی و دکتر مهدی
شاهدی اصل از دانشگاه محققاردبیلی
و دکتر نورالدین قدیمی از دانشگاه آزاد
اسالمی و پژوهشگران برتر استان در
حوزههای مختلف تجلیل به عمل آمد.
لیست پژوهشگران و فناوران برتر
استان اردبیل در سال  ۱۳۹۹به شرح زیر
است:
 -۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم انسانی دکتر سجاد
بشرپورازدانشگاهمحققاردبیلی
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم انسانی دکتر
امیرعلیجعفرنژادازدانشگاهمحققاردبیلی
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم انسانی دکتر محمد

برتر استان در گروه علوم پایه دکتر صدیف
احدپورازدانشگاهمحققاردبیلی
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پایه دکتر نازیال
آقایی هیری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اردبیل
 -۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پزشکی پایه
مهندس مهدی فضل زاده دویل از دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
استاناردبیل
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پزشکی پایه دکتر
نوروز نجف زاده از دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر

وبومتری ،تأثیر تایمز ،موضوعی تایمز،
یورپ و مدیریت سبز ارتقای بسیار خوبی
داشتیم.
حبیبی با بیان اینکه شش طرح بین
سازمانی اعضای هیات علمی این دانشگاه
جزو طرحهای برتر کشوری قرارگرفته
است،گفت:همهموتورخانههایدانشگاهنیز
توسط اعضای هیات علمی هوشمندسازی
شدهاند.
وی همچنین از رشد  ۲۴۸درصدی
هستههای فناور و شرکتهای دانشبنیان
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه نسبت
به سه سال اخیر خبر داد.
دکتر ابوالفضل بضاعت پور دبیر ستاد
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری
استان اردبیل نیز ضمن ارائه گزارشی
از فعالیتهای این ستاد در سالجاری،
گفت :برای برگزاری این جشنواره شش
کمیته علمی متشکل از اساتید توانمند
دانشگاههای استان به منظور بررسی
پروندههای علمی پژوهشگران تشکیل
و منتخبان از گروههای علمی مختلف
مشخص شدند.
گفتنی است در ادامه پژوهشگران حاضر
در نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.
همچنین در ادامه از دانشمندان و نخبگان
علمی یک درصد برتر جهان ،دکتر حسین

عظیمیازدانشگاهفرهنگیان
 -۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر استان در گروه فنی و مهندسی دکترعزیز
باباپورازدانشگاهمحققاردبیلی
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر
برتر استان در گروه فنی و مهندسی دکتر
محمد قربان پور از دانشگاه محققاردبیلی
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر
برتر استان در گروه فنی و مهندسی دکتر
عباس میرزایی ثمرین از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اردبیل
 -۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر استان در گروه کشاورزی و منابع
طبیعی دکتر رئوف مصطفی زاده از دانشگاه
محققاردبیلی
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر
برتر استان در گروه کشاورزی و منابع
طبیعی دکتر رضا سیدشریفی از دانشگاه
محققاردبیلی
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر
برتر استان در گروه کشاورزی و منابع
طبیعی دکتر محمد ضعیفی زاده از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اردبیل
 -۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پایه دکتر سعید
لطیفینویدازدانشگاهمحققاردبیلی
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر

برتر استان در گروه علوم پزشکی پایه
دکتر هادی پیری دوگاهه از دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
استان اردبیل
 -۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پزشکی بالینی
دکتر عباس یزدانبد از دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
استان اردبیل
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پزشکی بالینی
دکتر سمیه متین از دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر
برتر استان در گروه علوم پزشکی بالینی
دکتر بهمن بشردوست از دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
استان اردبیل
 -۱کسب عنوان پژوهشگر برتر مراکز
تحقیقاتیاستاندکترحسینکربالئیخیاوی
از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابعطبیعیاستاناردبیل
-۱کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر
برتر دستگاههای اجرایی استان دکتر
محمدباقر سپهری از صدا و سیمای مرکز
استان
 -۲کسب عنوان رتبه دوم پژوهشگر

برتر دستگاههای اجرایی استان عظیم امیدوار
ازدانشگاهمحققاردبیلی
 -۳کسب عنوان رتبه سوم پژوهشگر
برتر دستگاههای اجرایی استان دکتر رضا
بخشی مشهدلو از اداره کل ورزش و
جوانان
 -۴کسب عنوان رتبه چهارم پژوهشگر
برتر دستگاههای اجرایی استان تقی قاسمی
خادمی از جهاد دانشگاهی واحد استان
 -۵کسب عنوان رتبه پنجم پژوهشگر
برتر دستگاههای اجرایی استان اکبر غاربی
کلخوران از دانشگاه جامع علمی کاربردی
 -۶کسب عنوان رتبه ششم پژوهشگر
برتر دستگاههای اجرایی استان دکتر رحیم
معصومی از سازمان صنعت ،معدن و
تجارت
 -۷کسب عنوان رتبه هفتم پژوهشگر
برتر دستگاههای اجرایی استان شهزاد
جماعتی از کمیته امداد امام خمینی (ره)
 -۱کسب عنوان رتبه اول معلمان
پژوهشگر آموزش و پرورش استان شهریار
درگاهی اودولو
 -۲کسب عنوان رتبه دوم معلمان
پژوهشگر آموزش و پرورش استان مینا
طاهری پیله رود
 -۳کسب عنوان رتبه سوم معلمان
پژوهشگر آموزش و پرورش استان دکتر
محمدیزدانی
 -۱کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر
برتر دانشگاه محققاردبیلی حمیدرضا
صمدی فرد
 -۲کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر
برتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی استان اردبیل یوسف رشتبری
 -۳کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر
برتر دانشگاهفرهنگیان سجادگلی
-۱کسب عنوان رتبه اول دانش آموز
پژوهشگربرتراستانمبینالطفی
-۲کسب عنوان رتبه دوم دانش آموز
پژوهشگر برتر استان عرفان پورولی
-۳کسب عنوان رتبه سوم دانش آموز
پژوهشگر برتر استان علی رنجبر
 -۱کسب عنوان فناور برتر استان امید
پورستار از پارک علم و فناوری استان
 -۲کسب عنوان فناور برتر استان سودا
ببرزاده از مرکز رشد جامع پارک علم و
فناوریاستان
 -۳کسب عنوان فناور برتر استان
یوسف جهاندیده از مرکز رشد جهاد
کشاورزی
 -۴کسب عنوان فناور برتر استان میالد
نعمتی از مرکز رشد دانشگاه محققاردبیلی
 -۵کسب عنوان فناور برتر استان
محمود خروشی از مرکز رشد جهاد
دانشگاهی
 -۶کسب عنوان فناور برتر استان بهمن
طاهری از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی
 -۷کسب عنوان فناور برتر استان وحید
اصغری آذر از مرکز رشد دانشگاه علوم
پزشکی
 -۸کسب عنوان فناور برتر استان حمید
قدیرزاده پریخانی از مرکز رشد شهرستان
مشگینشهر
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قدردانی هیات رئیسه دانشگاه از پیام تقدیر نماینده ولیفقیه در استان
و امامجمعه اردبیل در خصوص پیشرفتهای علمی و فناوری دانشگاه محققاردبیلی
هیات رئیسه دانشگاه محققاردبیلی
در پاسخ به لطف و عنایت آیتاهلل دکتر
سید حسن عاملی نماینده ولیفقیه در
استان و امامجمعه اردبیل در خصوص
پیشرفتهای علمی و فناوری دانشگاه
محققاردبیلیپیامیصادرکرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
هیات رئیسه دانشگاه محققاردبیلی در
پاسخ به لطف و عنایت آیتاهلل دکتر
سید حسن عاملی نماینده ولیفقیه در
استان و امامجمعه اردبیل در خصوص
پیشرفتهای علمی و فناوری دانشگاه
محققاردبیلیپیامیصادرکرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
إ ِ َّن اللّ َال یُ َغ ِّی ُر َما ب ِ َق ْومٍ َحتَّی یُ َغ ِّی ُروا ْ َما
ب ِ َأن ْ ُف ِسهِ ْم ﴿رعد﴾۱۱:
حضرت آیتاهلل دکتر سید حسن
عاملی
نمایندۀ محترم ولیفقیه در استان و
امامجمعۀ فاضل و دانشمند اردبیل
سالمعلیکم؛
همانگونه که استحضار دارید علم
و فناوری بهعنوان یکی از مؤلفههای
اصلی قدرت و امنیت کشورها محسوب
میشود .بهویژه برای کشور عزیزمان که
بیش از چهار دهه تحت انواع فشارها
و تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی
بوده است ،همت و تالش گسترده و
جهادی در عرضه علم و فناوری اهمیت
حیاتی دارد .خداوند منان را شاکریم
که دانشگاهیان دانشگاه محققاردبیلی
باوجود همۀ محدودیتهای مالی
که در سالهای اخیر کشورمان با آن
روبرو بوده است ،با احساس وظیفه در

سنگر دانشگاه توانسته است افتخارات
ارزشمندی در سالهای اخیر در
بخشهای علمی ،فرهنگی و فناوری به
دست آورد که بهصورت خالصه شامل
موارد زیر میباشند:
 -۱ورود تحسینبرانگیز به
رتبهبندی تایمز  ۲۰۲۱دانشگاههای
برتر جهان با کسب رتبه هفتم در بین
دانشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری
 -۲قرار گرفتن در زمره دانشگاههای
یک درصد برتر جهانی
 -۳ارتقای  ۱۷۳پلهای در رتبهبندی
جهانی ۲۰۲۰ URAP
-۴افزایش  ۱۲پلهای رتبه دانشگاه
در رتبهبندی جدید ISC
-۵قرار گرفتن سه نفر از اعضای
هیات علمی دانشگاه در زمرۀ دانشمندان
یک درصد برتر جهان
 -۶قرار گرفتن  ۹نفر از اعضای
هیات علمی در زمره دانشمندان دو
درصد برتر جهان

 -۷قرار گرفتن دو نفر از اعضای
هیات علمی دانشگاه در زمره
پژوهشگران پر استناد برجسته کشور در
حوزه علوم انسانی
 -۸قرار گرفتن یکی از اعضای
هیات علمی دانشگاه در زمره صد
سرآمد علمی کشور در سال ۹۹
 -۹افزایش  ۲۳۰درصدی
شرکتهایدانشبنیان
 -۱۰افزایش  ۲۱۰درصدی تعداد
واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
 -۱۱کسب رتبۀ  ۳کشور و ۲۰۷
جهان در رتبهبندی Green Metric
دانشگاههای جهان در سال ۲۰۲۰
 -۱۲کسب عنوان دانشجوی نمونه
کشوری در مقطع دکتری و همچنین
کسب رتبههای متعدد کشوری توسط
کانونهای فرهنگی ،مذهبی و علمی
دانشجویان
 -۱۳انتخاب بسیج دانشجویی
دانشگاه بهعنوان رده برتر کشوری در
جشنواره ملی مالک اشتر

-۱۴انتخاببهعنواندستگاهبرترگروه
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی جشنواره
شهید رجایی استان اردبیل
-۱۵برگزاری برنامههای گسترده
فرهنگی و مذهبی فاخر از جمله برگزاری
اولین همایش ملی اربعین :اعتالی نهضت
حسینی ،تحقق تمدن نوین اسالمی
 -۱۶تالش گسترده برای توسعه
فعالیتهای عمرانی و زیرساختها و
تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی
و پژوهشی
 -۱۷راهاندازی بنیاد حامیان
دانشگاه محققاردبیلی به منظور بسیج
همه جانبه ظرفیت خیرین نیکاندیش
در راستای رشد و اعتالی دانشگاه و
شروع احداث اولین خوابگاه ویژه
دانشجویان متأهل
بدون تردید کسب موفقیتهای
گسترده علمی ،پژوهشی و فرهنگی توسط
خانوادۀ بزرگ دانشگاه محققاردبیلی ،بعد
از فضل و کرم الهی ،مرهون راهنماییهای
ارزنده ،راهبردی و دلسوزانه حضرتعالی،
حمایتهای بیدریغ جناب آقای مهندس
اکبر بهنامجو ،استاندار ساعی و تالشگر
استان و همچنین حمایتهای نمایندگان
محترم استان در مجلس شورای اسالمی
و کمکهای سایر مسئوالن و خیرین
نیکاندیش در حوزه علم و فناوری بوده
است.
از خداوند متعال میخواهیم تا
گامهایمان را بیشازپیش در راه خدمت
به میهن و انقالب عزیزمان در عرصه علم
و فناوری استوار گرداند و ما را در انجام
رسالت خطیرمان یاری فرماید.
هیات رئیسه دانشگاهمحققاردبیلی

انتصاب عضو هیات علمی
دانشگاهمحققاردبیلی
بهعنوان دبیر هماندیشی
اساتید دانشگاههای
استان اردبیل

طی حکمی از سوی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل،
عضو هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان دبیر
هماندیشی اساتید دانشگاههای استان اردبیل منصوب
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی حکمی از
سوی حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی رئیس
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
استان اردبیل ،دکتر اسماعیل گلی عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان دبیر هماندیشی اساتید
دانشگاههای استان اردبیل منصوب شد.

تقدیر مدیرکل فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم از
معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه به خاطر کسب مقام
دانشگاهشایستهتقدیر
در جشنواره حرکت

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

طراحی و ساخت سیستم مولد امواج مولتی رول پرتابل توسط پژوهشگر مرکز رشد
رئیس مرکز رشد واحدهای
فناوری دانشگاه محققاردبیلی از
طراحی و ساخت سیستم مولد امواج
مولتی رول پرتابل توسط فناوران مرکز
رشد این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر برومند صالحی از طراحی و
ساخت سیستم مولد امواج مولتی رول
پرتابل توسط فناوران مرکز رشد این
دانشگاه خبر داد و گفت :این محصول
توسط واحد فناور سداس از واحدهای
فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای
فناوری این دانشگاه طراحی و ساخته
شده است.
وی افزود :سیستمهای مولد امواج
یا ژنراتور سیگنال یکی از مهمترین
تجهیزات مورد استفاده در صنایع
گوناگون مخصوص ًا در صنایع حساس
میباشند.
صالحی تصریح کرد :تست و

واحدهای فناوری دانشگاه محققاردبیلی

بررسیمداراتوتجهیزاتالکترونیکی،
استفاده در خطوط تولید ،ارتباطات و
مخابرات از جمله سیستمهای وای
فای ،وایمکس ،ارتباطات ماهوارهای
و مدوالسیونها ،سیستمهای راداری،
اکتشافات معدنی و همچنین استفاده

در تجهیزات درمانی بیماریها از جمله
کاربردهای سیستمهای مولد موج و
اسیالتور ها به شمار میروند.
رئیس مرکز رشد واحدهای
فناوری دانشگاه محققاردبیلی افزود:
دانش فنی جهت طراحی و ساخت

تجهیزات با کاربریهای خاص جزو
موضوعاتی است که محققین مرکز رشد
واحدهای فناوری این دانشگاه به آن
دست پیدا کردهاند.
مهندس میثم عباسی مدیر تیم فناور
سداس و طراح و سازنده سیستم مولد
امواج مولتی رول پرتابل نیز گفت:
ژنراتور سیگنال وظیفه تولید شکل موج
و یا سیگنال الکتریکی را بر عهده دارد و
نوع و مشخصات موج تولیدی بسته به
کاربرد متفاوت است که میتواند پیوسته
یا گسسته باشد.
وی افزود :سیگنالهای مورد استفاده
در صنایع و بخشهای دیگر از نظر
نوع به سیگنالهای صوتی ،سیگنالهای
رادیویی ،پالس ،آنالوگ و دیجیتال و از
نظر عملکرد به سیستمهای ،Arbitary
آر اف ،مولد سیگنال صوتی ،مولد سیگنال
ویدیویی و فانکشن ژنراتور تقسیمبندی
میشوند.

مدیرکلفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،تحقیقات
و فناوری با ارسال لوحی از دکتر عباس فنی اصل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محققاردبیلی به
خاطر کسب مقام دانشگاه شایسته تقدیر در دوازدهمین
جشنوارهبینالمللیحرکتتقدیرکرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در لوح دکتر
محمدهادی عسگری خطاب به دکتر عباس فنی اصل
آمده است:
بی شک رشد و تعالی علمی و فرهنگی کشور؛ و
ساختن آیندهای درخشان و امیدآفرین نیازمند پویایی،
نشاط و خالقیت برآمده از مسئولیت اجتماعی دانشگاه
و دانشجویان است .در این مسیر انجمنهای علمی
دانشجویی و جشنواره بینالمللی فرصت و عرصهای را
برای شکوفایی و حمایت از این توانمندیها ارائه میدهد.
این لوح سپاس بهپاسداشت اهتمام و مشارکت
شایسته شما در دوازدهمین جشنواره بینالمللی حرکت
و کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش دانشگاه برگزیده
تقدیممیشود.
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انتصابدبیر،نایبرئیس
بانوان و خزانهدار هیات
ورزشهایدانشگاهی
استان اردبیل

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون
ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران،
دبیر ،نایب رئیس بانوان و خزانهدار هیات ورزشهای
دانشگاهی استان اردبیل منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی احکامی
جداگانه از سوی هادی بشیریان رئیس فدراسیون
ملی ورزشهای دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران،
جهان خدمتی بهعنوان دبیر ،دکتر شمس غفاری
بهعنوان نایب رئیس بانوان و مهراب بابازاده بهعنوان
خزانهدار هیات ورزشهای دانشگاهی استان اردبیل
منصوب شدند.

ارتقای مرتبه علمی ۲۱
عضو هیات علمی دانشگاه
محققاردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محققاردبیلی
از ارتقای مرتبه علمی  ۲۱نفر از اعضای هیات علمی
این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
ابوالفضل بضاعت پور از ارتقای مرتبه علمی  ۲۱نفر
از اعضای هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی خبر
داد و گفت :در جلسه هیات ممیزه دانشگاه ،دکتر
عطا غفاری گیالنده و دکتر رضا رضالو از دانشکده
علوم اجتماعی ،دکتر بهمن نجفی ،دکتر علی اصغری
و دکتر بهمن نویدشاد از دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی ،دکتر عادل کاظمی پیله درق ،دکتر
کمال بهمنپور و دکتر صدیف احدپور از دانشکده
علوم و دکتر محتشم محبی اسبمرز از دانشکده فنی
و مهندسی از مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی
استادی ارتقا یافتند.
وی افزود :دکتر صغری میرارشادی از دانشکده
فناوریهای نوین نمین ،دکتر امین نواختی مقدم و
دکتر اکرم عسگرزاده از دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دکتر فریبا محمودی و دکتر غالمرضا
احمدزاده از دانشکده علوم ،دکتر سعید نیک بین و
دکتر پریسا شیخ زاده مصدق از دانشکده کشاورزی
و منابع طبیعی و دکتر حامد رحمن شکرگزار ،دکتر
سیدرضا موسوی اقدم ،دکتر علیرضا نگهدار ،دکتر
عبدالمجید دژم خوی و دکتر حمید بهادر از دانشکده
فنی و مهندسی از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه
علمی دانشیاری ارتقا یافتند.
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رئیس دانشگاه محققاردبیلی:

حوزه و دانشگاه بهعنوان بازوان پرتوان برای رشد متوازن جامعه هستند

رئیس دانشگاه محققاردبیلی گفت:
حوزه و دانشگاه بهعنوان بازوان پرتوان
برای رشد متوازن جامعه هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در وبینار آزاداندیشی
رسالتها و مأموریتهای حوزه و
دانشگاه در گام دوم انقالب اسالمی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حوزه و
دانشگاه بهعنوان بازوان پرتوان برای رشد
متوازن جامعه هستند ،گفت :حوزه و
دانشگاه هر دو در یک سنگر برای رشد
و تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران فعالیت میکنند تا شاهد تحقق همه
آرمانهای انقالب شکوهمند اسالمی
باشیم.
وی با بیان اینکه در گام دوم انقالب
هفتبند توسط مقام معظم رهبری مورد
تأکید قرارگرفته است ،افزود :ضرورت
تحقق علم و پژوهش و تبدیل آن به
گفتمان غالب جامعه ،معنویت و اخالق،
اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل

و آزادی ،عزت ملی ،روابط خارجی
و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی
مواردی هستند که الزم است دانشگاهیان
و حوزویان در این خصوص ورود پیدا
کرده و نقش مهمیداشته باشند.
حبیبی اظهار امیدواری کرد :با همت
و تالش دانشگاهیان ،پژوهشگران،
فناوران و حوزویان بتوانیم راه و رسم

شهدا را ادامه دهیم.
حجت االسالم والمسین عبداهلل
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل با
بیان اینکه رسالت و مأموریت حوزه و
دانشگاه در گام دوم انقالب مورد تأکید
مقام معظم رهبری است ،افزود :دشمنان
از روز اول دانشگاهها و حوزههای علمیه

را هدف قرار داده و به دنبال فرهیختگان
ماهستند.
وی با بیان اینکه وحدت حوزه
و دانشگاه همواره مورد تأکید امام
خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده
است ،تصریح کرد :امروز بعد از ۴۲
سال از گذشت انقالب اسالمی ،دانشگاه
و حوزه در کنار هم هستند و بر همین
اساس هیچکس نمیتواند آسیبی به
کشوربزند.
حجتاالسالموالمسلمین مهدی
نوروزی رئیس حوزه علمیه استان اردبیل
گفت :اگر تولید علم برای آیندهایران
اسالمی باشد ،قطع ًا موفق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از نظر تولیدات
علمی پیشرفتهای بسیار خوبی در
کشور اتفاق افتاده است ،افزود :این
مورد نیز باید بررسی شود که آیا حوزه
و دانشگاه توانستهاند با تولیدات علمی
خود نیازهای روزمره خود را طوری باال
ببرند که امنیت فکری در کشور ایجاد
شود؟

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اجرای بیش از  ۱۰۰برنامه بهصورت مجازی در هفته فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها
در دانشگاه محققاردبیلی
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
محققاردبیلی از اجرای بیش از ۱۰۰
برنامه بهصورت مجازی در هفته
فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها در این
دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عباس فنی اصل با اعالم این
خبر ،گفت :به مناسبت هفته فرهنگی
و اجتماعی دانشگاهها ،بیش از ۱۰۰
برنامه بهصورت مجازی و در قالب
 ۵محور موضوعی کلی شامل فرهنگ
دانشگاهی و فضائل دینی ،اخالقی،
بازخوانی و ارائه روزآمد مواریث
دینی و علمی ،فرهنگ دانشگاهی و
قانون مداری ،پاسخگویی ،عقالنیت و
خردورزی ،فرهنگ دانشگاهی و توسعه
مشارکت و رقابت قانونمند دانشگاهیان
در تشکلها و کانونهای دانشجویی،
فرهنگ دانشگاهی و پاسداشت حریم
خانواده و احیای ارزشهای ملی و
معنوی و فرهنگ دانشگاهی و تقویت
نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان
در دانشگاه محققاردبیلی اجرا شد.
وی افزود :برنامههای محور
موضوعی اول که با هدف توسعه
اخالق حرفهای در سازمان اجرا شد،
شامل برگزاری مسابقات قرآن به تفکیک
ویژه اساتید ،کارکنان و دانشجویان،
تولید محتوا در زمینههای اخالق از
بیانات بزرگان دینی ،سلسله کارگاهها
با موضوعیت اخالق حرفهای در
سازمان با رویکرد اسالمی در راستای
افزایش بازدهی در محیط کار ،سلسله

مسابقات کتابخوانی فرهنگی -مذهبی
ویژه دانشجویان و برگزاری مسابقات
کتابخوانی فرهنگی-مذهبی ویژه
همکاران دانشگاهی (کارمندان و اعضای
هیأت علمی) بوده است.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه
محققاردبیلی ادامه داد :در محور
موضوعی دوم با هدف توسعه رعایت
سلسله مراتب اداری و سازمانی
برنامههایی شامل تولید محتوا در فضای
مجازی ،انتخاب مشاوران فرهنگی
در دانشکدهها جهت توسعه بیشتر
برنامههایفرهنگیدانشکدهها،برگزاری
سلسله نشست های مجازی و مسابقات
کتابخوانی اجرا شد.
فنی اصل اضافه کرد :در محور
سوم نیز با هدف توسعه رویکرد
مدیریتیاجتماعمحوراجرایبرنامههای

وبینارهای آموزشی در حوزههای
تخصصی مختلف توسط تشکلهای
دانشجویی ،برگزاری دورههای مهارت
آموزی بهصورت مجازی توسط
مجموعه کانونهای فرهنگی هنری،
اجرایطرحاستعدادیابیازنودانشجویان
در زمینه هنری و مهارتی ،برگزاری
انتخابات تشکلهای دانشجویی با
مشارکت بیش از  ۳هزار نفر و اجرای
جشنوارههای دانشجویی و برگزاری
طرح ایدههای اعضای هیات علمی
دانشگاه طی نیمسال جاری مدنظر قرار
گرفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
محققاردبیلی گفت :در محور چهارم
با هدف ارتقای نشاط دینی ،سلسله
کارگاههایآموزشیترویجسبکزندگی
اسالمی ،سلسله مسابقات کتابخوانی

با موضوعات سبک زندگی اسالمی
ایرانی ،تهیه و انتشار محتواهای فرهنگی
با مضامین نشاطآور در فضای مجازی،
تولید محتوا با عنوان جهاد فرهنگی
و طراوت عفاف ،برگزاری مسابقات
فرازخوانی(قرائت قرآن کریم) بهصورت
مجازی ویژه دانشجویان،کارمندان
و اعضای هیأت علمی و برگزاری
مراسم تقدیر از منتخبین مسابقات و
جشنوارههای قرآنی اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد :در محور پنجم
نیز با هدف ارتقای مسئولیتپذیری
اجتماعی دورههای آموزشی مهارتهای
زندگی در راستای تقویت روحیه کار
دستهجمعی ،سلسله مسابقات فرهنگی
جهت افزایش روحیه کمک به همنوع،
سلسله نشست های مجازی مدیران
دانشگاه با دانشجویان در راستای افزایش
روحیه مسئولیتپذیری و طرح کوله
پشتی ویژه نودانشجویان اجرا شد.
هماهنگی
شورای
رئیس
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
دانشگاههای استان اردبیل با اشاره به
اینکه اجتماع محور بودن فعالیتهای
فرهنگی دانشگاه از اهداف مهم این
معاونت میباشد و با جدیت تمام
ادامه خواهد یافت ،خاطر نشان کرد:
در تالش هستیم تا ضمن توسعه
سطح برنامهها از دانشگاهی به استانی
و کشوری سهم برنامههای مشارکتی با
سایر دانشگاهها و سازمانهای اجرایی
نیز طی نیمسال دوم سالتحصیلی
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰افزایش یابد.
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نماینده اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی در دانشگاه محققاردبیلی:

دانشگاه محل تصمیم سازی برای تصمیمگیریهای مبارک در کشور است

نماینده اردبیل ،نمین ،نیز و سرعین در
مجلس شورای اسالمی دانشگاه را محل
تصمیمسازیبرایتصمیمگیریهایمبارک
در کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
حجتاالسالموالمسلمینسیدکاظمموسوی
در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل
از برگزیدگان علمی ،فرهنگی و ورزشی
دانشگاه محققاردبیلی با بیان اینکه ۱۶
آذر روز بصیرت ،اقتدار ،والیت مداری و
توانمندی است ،گفت :اساتید دانشگاه در
حوزههای مختلف نخبگان را تربیت میکنند
و در همین راستا مجلس و جامعه نیازمند
نخبگاناست.
وی دانشگاه را محل تصمیم سازی برای
تصمیمگیریهای مبارک در کشور دانست و
افزود :هر چقدر دانشگاهها و فضای علمی
کشور را توسعه دهیم ،فرهنگسازی بیشتر
نیز در جامعه رخ خواهد داد.
موسوی با بیان اینکه فرهنگ ،نخبگی،
اختراع و رشد و بالندگی از دانشگاههای ما
برخواسته است ،ادامه داد :بر همین اساس
احترام خاصی به دانشگاه قائل بوده و نیازمند
کمکدانشگاهیانهستیم.
نماینده اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه باید
تالش کنیم تا دانشگاهها با صنعت ارتباط
قوی برقرار کنند ،ادامه داد :علم و تفکر
دانشگاهی ،دانشجویی و بسیجی باید در
صنعت حاکمباشد.
موسوی با بیان اینکه طی شش ماه
گذشته اعتبارات مختلفی از طریق دولت،
شستا ،قرارگاه خاتم به استان جذب شده
است ،ادامه داد :در همین راستا مجتمعهای
دامپروری ،عمران شهری ،چندین تقاطع
غیرهمسطح و بیمارستان هزار تختخوابی در
مناطقمختلفاستاندردستورکارقرارگرفته

است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه برای شبکه
ریلی اردبیل همه اعتبار آن تأمین شده و
طبق پیشبینیها این شبکه ریلی باید در
سال ۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد ،گفت :شبکه
ریلی اردبیل-پارس آباد و اتصال آن به قفقاز
نیز در بودجه سال آتی پیشبینی خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد :با تالش و
کوشش مسئوالن و نمایندگان جایگاه استان
اردبیل به معنای واقعی احیا شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی ضمن گرامیداشت روز
دانشجو ،گفت :با توجه به شیوع ویروس
کرونا و به دلیل رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،مراسم روز دانشجوی امسال با
حضور تعداد بسیار محدودی از دانشجویان
برگزارمیشود.
وی گفت :انتشار ویروس کرونا اگر چه
کل جامعه جهانی را دچار تأثیرات شگرفی
کرده ،ولی یک نکته را به همه دنیا گوشزد
کرد که بشریت باید روی علم و فناوری و

سالمتیبشرسرمایهگذاریکند.
حبیبی با بیان اینکه علیرغم مشکالت
به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا
در کشور ،خوشبختانه در دانشگاه
محققاردبیلی به جهت همت ،تالش و
یکپارچگی بین مجموعه دانشگاه ،نشان
دادیم میتوانیم دستاوردهای ارزشمندی را
کسب کنیم.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی متوسط
رشد علمی کشور طی سه سال اخیر ۲۲
درصد بوده ،ولی این رشد در دانشگاه
محققاردبیلی  ۱۰۹درصد بوده است ،افزود:
در حوزه چاپ کتاب نیز ۱۹۶ ،عنوان کتاب
از  ۴۹۳عنوان کتاب چاپ شده در طول
تاریخ دانشگاه در سه سال اخیر انجام شده
است.
رئیس دانشگاه معین استان اردبیل با بیان
اینکهدانشگاهمحققاردبیلیدارای ۳دانشمند
یک درصد برتر و  ۱۱دانشمند دو درصد
برتر دنیا است ،تصریح کرد :برای افزایش
سرعت رشد علمی دانشگاه ،همکاریهای
علمی بینالمللی را افزایش دادهایم؛ در همین

راستا میزان مقاالت مشترک ما با پژوهشگران
کشورهای خارجی در سال  ۲۰۲۰نسبت به
سال  ۳۱۰ ،۲۰۱۷درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه امسال پژوهشگران این
دانشگاه از ۳۰هزار یورو ظرفیت گرنت اتحادیه
اروپا استفاده میکنند ،خاطرنشان کرد :شش
مورد طرح پژوهشی تقاضامحور اساتید نیز
جزو طرحهای برتر کشوری انتخاب شدهاند.
حبیبی با بیان اینکه مرکز رشد واحدهای
فناوری دانشگاه محققاردبیلی در بحث تبدیل
علم به فناوری و فناوری به ثروت از  ۳۳هسته
فناور در سال  ۱۳۹۶به  ۱۱۵هسته فناور در
سالجاری رسیدهاند ،افزود :راهاندازی مرکز
نوآوری در دستور کار بوده و پیشنهاد راهاندازی
برج فناوری دانشگاه نیز ارائه شده است.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد :با همت
و اراده فوالدین حجتاالسالموالمسلمین سید
کاظم موسوی نماینده اردبیل ،نمین ،نیر و
سرعین در مجلس شورای اسالمی در راستای
رشد و اعتالی دانشگاه گام برداریم.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه محققاردبیلی نیز با بیان اینکه نگاه
انقالب اسالمی به مسائل مختلف نگاهی
عالمانه بوده و تأسیس دانشگاه یکی از آنها
است ،افزود :کلید سعادت و خوشبختی یک
جامعه به دست معلم ،استاد و دانشجو است.
وی با بیان اینکه توقع جامعه از دانشگاه
تربیت دانشمندانی همچون شهیدان فخری زاده
ها ،احمدی روشن ها و شهریاری ها است،
ادامه داد :در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران
به سمت و سوی تحقق تمدن نوین اسالمی که
در زمان ظهور امام زمان(عج) اتفاق خواهد افتاد،
در حال حرکت است.
گفتنی است در ادامه از برگزیدگان علمی،
فرهنگی و ورزشی دانشگاه محققاردبیلی
تجلیل به عمل آمد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
خبر داد:

موافقتقطعیشورای
گسترش آموزش عالی با
ایجادرشتهمهندسیمعدن
دردانشگاهمحققاردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
محققاردبیلی از موافقت قطعی شورای گسترش آموزش
عالی با ایجاد رشته مهندسی معدن در مقطع کارشناسی در
این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر ترحم
مصری از موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی
با ایجاد رشته مهندسی معدن در مقطع کارشناسی در
دانشگاه محققاردبیلی خبر داد و گفت :پذیرش در این
رشته بهصورت روزانه میباشد.

انتصاب دبیر هماندیشی
اساتید دانشگاه محققاردبیلی

معاون اداری و مالی دانشگاه خبر داد:

افزایش میزان کمکهزینه عائلهمندی و اوالد کارکنان دانشگاه محققاردبیلی

معاون اداری و مالی دانشگاه
محققاردبیلی از افزایش میزان
کمکهزینه عائلهمندی و اوالد کارکنان
این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر اردوان قربانی گفت :بر اساس
دستور  ۱۴و  ۱۵از مصوبات چهارمین
نشست عادی از دوره پنجم هیات
امنای دانشگاه در تاریخ  ۱۶مهرماه
سال  ۱۳۹۹با اصالح مواد  ۳۵و ۳۶
آئیننامه استخدامی اعضای غیر هیات
علمی و ماده  ۶۷آئیننامه استخدامی

تاریخ اول فروردین سالجاری افزایش
یافت.
وی افزود :بر اساس مصوبات یاد
شده میزان کمکهزینه عائلهمندی و
اوالد به شرح جدول ذیل افزایش
یافته است که برای اجرا و صدور

اعضای هیات علمی ،کمکهزینه
عائلهمندی و اوالد پرسنل دانشگاه از

غیر هیات علمی
هیات علمی

احکام به مدیریت امور اداری
دانشگاه ابالغ شده است که امید
میرود پس از انجام مقدمات الزم
طی چند روز آتی احکام پرسنل
صادر و برای اجرا به امور مالی
ابالغ خواهد شد.

کمکهزینه
عائلهمندی(ریال)
۲۹۶۲۱۷۰
۲۹۶۹۴۱۵

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه خبر داد:

کمکهزینه اوالد(ریال)
۷۶۷۹۷۰
۷۸۱۴۲۵

کسب مقام اول کشوری توسط دانشجوی دانشگاه محققاردبیلی در مسابقات مجازی
ووشو  /حضور دانشجوی دانشگاه در اردوی تیم ملی کبدی
مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه
دانشگاه محققاردبیلی از کسب مقام
اول کشوری توسط دانشجوی این
دانشگاه در مسابقات مجازی ووشو
و همچنین دعوت از دیگر دانشجوی
دانشگاه برای حضور در اردوی تیم
ملی کبدی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر امیرعلی جعفرنژاد از کسب
مقام اول کشوری توسط دانشجوی

دانشگاه محققاردبیلی در مسابقات
مجازی ووشو دانشجویان پسر و دختر
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
سراسر کشور در بخش تالو خبر داد
و گفت :این مقام در مسابقات مجازی
ووشو( فرم نن دائو) توسط آیسان
قهرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد
بیومکانیک ورزشی این دانشگاه کسب
شده است.
وی با بیان اینکه مسابقات مجازی

قهرمانی ووشو دانشجویان پسر و دختر
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
سراسر کشور در بخش تالو با معرفی
نفرات برتر به پایان رسید.
جعفرنژاد همچنین از دعوت
از آیدا خیّر دانشجوی کارشناسی
رشته تربیت بدنی و علوم
ورزشی برای حضور در اردوی
تیم ملی کبدی جمهوری اسالمی
ایران خبر داد.

طی حکمی از سوی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان اردبیل،
عضو هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان دبیر
هماندیشی اساتید این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی حکمی از
سوی حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی رئیس
دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای
استان اردبیل ،دکتر اسماعیل گلی عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان دبیر هماندیشی اساتید
این دانشگاه منصوب شد.
در بخشهایی از حکم دکتر اسماعیل گلی آمده
است:
بالندگی و پیشرفت علمی و فرهنگی کشور
امری است پربها که تضمینکننده آینده درخشان این
مرز و بوم است .بی شک این مهم جز با مجاهدت
و تالش خستگیناپذیر استادان دانشگاهها دستیافتنی
نخواهد بود .ایجاد زمینه شکلگیری حلقههای استادان
و هماهنگی برنامههای ایشان ،بهعنوان نشست های
هماندیشی در دانشگاهها مدیون تالشهای دبیرانی
است که با همافزایی علم و ادب ،بسترهای الزم برای
گرد هم آمدن متفکران ،مدیران و متخصصان دلسوز
نظام اسالمی را فراهم آورده که نتیجه نهایی آن ایفای
نقش محوری در توسعه علمی و معرفتی کشور و
ارتقای سطح فرهنگی این قشر فرهیخته و اثرگذار
خواهد بود.
با عنایت به مراتب تعهد ،شایستگی و سوابق ارزنده
جنابعالی بهموجب این حکم به مدت یک سال بهعنوان
دبیر هماندیشی اساتید دانشگاه محققاردبیلی تعیین
میشوید .انتظار میرود با بهرهگیری از توان علمی و
اجرایی و همکاری و همافزایی با اساتید دانشگاه در
جهت تحقق اهداف هماندیشی تالش و کوشش خود
را به کار بندید.

نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی -آذر ماه  -1399سال هجدهم -شماره 132

انتصاب سرپرست جدید
مدیریت حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه
محققاردبیلی

طیحکمیازسویرئیسدانشگاهمحققاردبیلی،
سرپرست جدید مدیریت حوزه ریاست و روابط
عمومی این دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،طی حکمی از
سوی دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محققاردبیلی،
دکتر علی خالق خواه عضو هیات علمی دانشگاه
بهعنوان سرپرست جدید مدیریت حوزه ریاست و
روابط عمومی این دانشگاه منصوب شد.
دکتر عزیز حبیبی در مراسم تکریم و معارفه
مدیر سابق و سرپرست جدید مدیریت حوزه
ریاست و روابط عمومی دانشگاه محققاردبیلی
ضمن تبریک هفته بسیج با بیان اینکه دکتر علی
اصغری طی چند سال گذشته خدمات ارزندهای
در کنار سایر مدیران دانشگاه داشتهاند ،گفت :دکتر
اصغری فردی وارسته ،ارزشمند و آرام هستند که
برای ما مفید بود.
وی با بیان اینکه بعد از بررسیهای فراوان دکتر
علی خالق خواه به جای دکتر علی اصغری انتخاب
شد که امید میرود دکتر خالق خواه نیز این راه را با
سرعت ،دقت و کیفیت باالتر ادامه دهد.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
محققاردبیلی نیز با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج،
گفت :تشکیل بسیج یک حرکت بزرگ دینی در کشور
بود.
وی با بیان اینکه دکتر علی اصغری انسانی سالم و
بدون حاشیه و فعالیتش همراه با منطق و اصول بود،
افزود :دکتر علی خالق خواه نیز انسانی سالم و دارای
روحیه مشابه به دکتر اصغری بوده و در حوزه تعلیم و
تربیتنیزفعالهستند.
دکتر علی اصغری مدیر سابق حوزه ریاست و
روابط عمومی دانشگاه نیز ضمن قدردانی از حسن
اعتماد ریاست دانشگاه به وی طی این مدت و
فعالیتهای همکاران حوزه ریاست و روابط عمومی،
گفت :از این به بعد نیز در حوزه آموزش و پژوهش در
خدمت دانشگاه خواهم بود.
دکتر علی خالق خواه سرپرست جدید مدیریت
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه نیز ضمن
تقدیر از حسن اعتماد ریاست دانشگاه به وی ،اظهار
امیدواری کرد :با اخالق مداری و همکاری همکاران
حوزه بتوانیم قدمی ناچیز برای رشد و اعتالی دانشگاه
برداریم.
گفتنی است در این مراسم از دکتر علی
اصغری مدیر سابق حوزه ریاست و روابط
عمومی دانشگاه محققاردبیلی تجلیل به عمل آمد
و حکم دکتر علی خالق خواه بهعنوان سرپرست
جدید مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی
دانشگاه به وی اعطا شد.
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نماینده اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

طرح جامع راه مهندسی در راستای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه است

نماینده اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین
در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح
جامع راه مهندسی در راستای ارتباط
بیشتر صنعت و دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
مهندس صدیف بدری در مراسم افتتاحیه
طرح جامع راه مهندسی استان اردبیل
در دانشگاه محققاردبیلی با بیان اینکه
شهدای علم و فناوری همچون شهید
فخری زاده در کیفیت علم آموزی ،نشر
علم و خدمت صادقانه به اقتدار ایران
اسالمی الگو هستند ،افزود :دشمن در این
فکر است که با ترور دانشمندان ما خللی
در اراده ما ایجاد خواهد کرد ،ولی باید
بداند که با این کارها روز به روز اراده
ما برای پیشرفت ایران اسالمی افزایش
مییابد.
وی با اشاره به طرح جامع راه
مهندسی استان که توسط بسیج
دانشجویی اجرا میشود ،افزود :این اقدام
راهبردی در راستای ارتباط بیشتر صنعت
و دانشگاه و استفاده بیشتر از ظرفیت
دانشجویان و نخبگان دانشگاهی در
پروژههای استان خواهد بود.
بدری ضمن تقدیر از فعالیتهای
دانشگاهیان دانشگاه محققاردبیلی در
خصوص ارتقای کیفی آموزش در
طول سالیان گذشته ،ادامه داد :کسب
رتبه برتر در بین دانشگاههای منطقه در

رتبهبندیهایاخیرنیزتوسطایندانشگاه
قابل تحسین است .ما نیز در مجلس
شورای اسالمی در حوزه تجهیزات
آزمایشگاهی و کارگاهی کمک حال
دانشگاه بوده و هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی با اشاره به آسیبهای
رشتههای فنی و مهندسی ،تصریح کرد:
در رشتههای فنی و مهندسی در طول
 ۳۰سال گذشته برنامهریزی جامعی
در راستای توسعه کیفی این رشتهها
نداشتهایم.
وی با اشاره به جایگاه رشتههای
فنی و مهندسی در جامعه ،افزود:
پیشرفتهایی که در حوزههای مختلف

فنی و مهندسی داشتیم ،قابل تحسین
است ولی مطلوب نیست.
نماینده اردبیل ،نمین ،نیر و سرعین
در مجلس شورای اسالمی بهضرورت
استفاده از ظرفیت مهندسان استان بیش
از گذشته تأکید کرد و گفت :تولید
ثروت و پیشرفت در گرو سرمایهگذاری
و احداث واحدهای صنعتی و تولیدی
است.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی نیز ضمن اشاره به ترور
ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده،
گفت :حداقلترین کاری که جامعه
دانشگاهی میتواند انجام دهد ،این است
که مسیر این شهیدان را در حوزه علم و

فناوری ادامه دهند.
وی با اشاره به کمکهای مهندس
بدری در اغلب فعالیتهای توسعه،
عمران و تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه
از طریق مجلس ،افزود :امیدواریم در
بودجه سال آتی نیز یاریگر ما باشند تا
بیشازپیش در خدمت علم و فناوری
باشیم.
حبیبی با بیان اینکه کیفیت
فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه
در سالهای اخیر ارتقا یافته است ،ادامه
داد :نقطه قوت ما امروز موضوع علم و
فناوری در کشور است و باید تالش کنیم
تا مهارت و توانمندی را در دانشجویان
ارتقادهیم.
دکتر پرویز پرزور مسئول بسیج
دانشجویی استان اردبیل نیز با اشاره
به رویکرد جدید بسیج دانشجویی در
حوزه حل مسائل و مشکالت استان و
کشور ،گفت :باوجود همه ابعاد رشد
در حوزه آموزش عالی ،با عدم مسئله
محور بودن در فضای دانشگاهی مواجه
هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات
راهبردی ما طرح جامع راه مهندسی
است ،افزود :این اقدام برای تربیت
نیروهای در تراز انقالب اسالمی و ادامه
دهنده راه شهدایی همچون شهید فخری
زاده خواهد بود.

در نشست مشترک رئیس دانشگاه محققاردبیلی با فرماندار نمین مورد تأکید قرار گرفت:

تالش همه جانبه برای رشد و اعتالی دانشکده فناوریهای نوین نمین

در نشست مشترک رئیس دانشگاه
محققاردبیلی با فرماندار نمین ،به
تالش همه جانبه برای رشد و اعتالی
دانشکده فناوریهای نوین نمین تأکید
شد.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر عزیز حبیبی رئیس
دانشگاه محققاردبیلی در نشست
مشترک با فرماندار نمین گفت:
عملیات اجرایی ساختمان آموزشی
دانشکده فناوریهای نوین که
اردیبهشت ماه سالجاری آغاز شده
است ،به سرعت در حال انجام است
که برای مرحله اول آن که فونداسیون
و اسکلتبندی را شامل میشود،
حدود  ۲میلیارد تومان هزینه در نظر
گرفته شده است.
وی افزود :مجموعه دیوارکشی
دانشکده نیز سال گذشته آغاز شده
و فعالیتهای آن به سرعت در حال
انجام بوده و مراحل نهایی خود را
طی میکند و یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون تومان برای آن هزینه شده
است.
حبیبی تصریح کرد :طبق
برنامهریزیهای انجام شده توسعه
رشتههای دانشکده برای مهرماه سال
آتی انجام خواهد شد و مذاکرات
الزم در این خصوص با مسئوالن

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
انجام شده است که حداقل یکرشته
در مقطع کارشناسی و یکرشته در
مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده
فناوریهای نوین نمین راهاندازی
شود.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی
ضمن قدردانی از حمایتهای
فرماندار نمین از فعالیتهای
دانشکده ،اظهار امیدواری کرد :با
همراهی مسئوالن شهرستان ،رشد
و اعتالی دانشکده سرعت بیشتری
داشته باشد.

رئیس دانشگاه معین استان
اردبیل با بیان اینکه رئیس دانشکده
فناوریهای نوین نمین طی مدت
کوتاه با هماهنگی کامل با دانشکده
فنی و مهندسی دانشگاه ،نقشه راه
 ۱۰ساله برای این دانشکده تدوین
کرده است ،ادامه داد :این نقشه
راه بعد از تصویب در هیات امنای
دانشگاه اجرایی و عملیاتی خواهد
شد.
عاطف ناصری فرماندار نمین نیز
ضمن قدردانی از فعالیتهای مسئوالن
دانشگاه محققاردبیلی در خصوص

تالش برای توسعه کمی و کیفی
دانشکده فناوریهای نوین نمین،
گفت :مجموعه اقدامات از لحاظ کمی
محوطهسازی ،دیوارکشی و زیباسازی
محیط دانشکده و احداث ساختمان
آموزشی بوده و از لحاظ کیفی نیز
ارتقای رشتههای تحصیلی و استفاده
از اساتید مجرب به منظور کسب
رضایت شهروندان نمین میباشد.
وی ضمن قول مساعد در
خصوص حل و فصل مسائل مرتبط با
دانشکده در شهرستان ،اظهار امیدواری
کرد :بتوانیم موجبات رضایتمندی
بیشتر مردم نجیب شهرستان نمین را
فراهم آوریم.
دکتر فرزاد صداقتی رئیس
دانشکده فناوریهای نوین نمین نیز با
بیان اینکه اقدامات الزم در خصوص
ایجاد فیبر نوری دانشکده انجام شده
است ،گفت :مقرر گردیده دانشکده
فناوریهای نوین نمین برای جذب
رشتههای جدید از کلیه تجهیزات
آزمایشگاهی و اساتید دانشکده فنی و
مهندسی دانشگاه استفاده نماید.
در ادامه رئیس دانشگاه
محققاردبیلی به همراه فرماندار نمین
از پروژههای عمرانی در حال اجرای
دانشکده فناوریهای نوین نمین
بازدید کردند.

10

دانشجویان
معارفه
مراسم
ورودی جدید دانشکدههای دانشگاه
محققاردبیلی بهصورت مجازی برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی در این مراسم ضمن
تبریک آغاز سالتحصیلی جدید ،با اشاره
به تاریخچه این دانشگاه ،گفت :دانشگاه
محققاردبیلی فعالیتهای علمی خود
را بهصورت یک دانشکده در مهرماه
سال  ۱۳۵۷زیرنظر دانشگاه تبریز آغاز
کرد و با تداوم فعالیتهای خود در سال
 ۱۳۷۲از دانشگاه تبریز منتزع گردید
و در سال  ۱۳۷۵تحت عنوان دانشگاه
محققاردبیلی فعالیتهای خود را ادامه
داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر
دانشگاه محققاردبیلی بهعنوان دانشگاه
معین استان در همه حوزه علوم از جمله
فنی و مهندسی ،علوم پایه ،شاخههای
مختلف علوم انسانی و علوم کشاورزی
در حال فعالیتهای علمی و پژوهشی
میباشد ،افزود :این دانشگاه در حال
حاضر دارای حدود  ۱۱هزار نفر
دانشجو است که این دانشجویان زیر
نظر  ۴۰۰عضو هیات علمی تمام وقت
فعالیتهای علمی خود را ادامه میدهند.
حبیبی با بیان اینکه خوشبختانه
اعضای هیات علمی دانشگاه اغلب از
دانشگاههای برتر کشور و حتی خارج
از کشور فارغالتحصیل شدهاند و ۴۵
درصد از اساتید دانشگاه دارای مرتبه
علمی استاد تمام و دانشیار هستند ،ادامه
داد :در بین اساتید دانشگاه ،اساتید بسیار
برجستهای وجود دارند که سه نفر از
اساتید دارای رتبه یک درصد برتر جهانی
هستند ،دو نفر از اساتید در سالهای
گذشته بهعنوان استاد نمونه کشوری
انتخاب شدند و یک نفر از اساتید نیز
توانسته بهعنوان پژوهشگر برتر کشوری
فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را در
سطح ملی به ثبت برساند.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی
خاطرنشان کرد :تعدادی از دانشجویان
ما نیز توانستهاند افتخارات ملی کسب
نمایند که انتخاب تعدادی از دانشجویان
بهعنوان دانشجویان نمونه کشوری
بخشی از این افتخارات در سالهای
گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه دانشگاه
محققاردبیلی در سالهای اخیر
برای اینکه بتواند از لحاظ کیفی در
ارتقای فعالیتهای علمی و پژوهشی
خود اثرگذاری بیشتری داشته باشد،
ارتقای جایگاه علمی دانشگاه را در
رتبهبندیهای ملی و بینالمللی به جد
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برگزاری مجازی مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید
دانشگاه محققاردبیلی

پیگیر شده و باعث کسب دستاوردهای
ارزشمند علمی و پژوهشی شده است،
تصریح کرد :تابستان امسال موفق شدیم
برای اولین بار در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۱
وارد شویم و در جمع یک هزار و ۵۲۷
دانشگاه برتر جهانی قرار بگیریم ،در
این رتبهبندی دانشگاه محققاردبیلی
توانست در کنار دانشگاههای تبریز و
شهید بهشتی جایگاه هفتم را در بین
دانشگاههای تحت پوشش وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری کسب کند.
همچنین دانشگاه محققاردبیلی در
رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم( )ISCدر چند سال اخیر موفق
شده تا ارتقای  ۱۲پلهای را داشته باشد.
حبیبی ادامه داد :در رتبهبندی جهانی
دانشگاهها از نظر مدیریت سبز نیز
موفق شدیم در سال گذشته رتبه ۴۲۷
جهانی و  ۹کشوری را کسب کنیم که
امیدواریم با تداوم فعالیتهای علمی و
پژوهشی اساتید محترم ،پشتکار کارکنان
عزیز و دانشجویان گرانقدر بتوانیم در
سالهای آتی از لحاظ علمی و پژوهشی
پیشرفتهای چشمگیری در سطح ملی
و بینالمللی داشته باشیم.
رئیس دانشگاه معین استان اردبیل
گفت :برای اینکه زیرساختهای
دانشگاه برای فعالیتهای علمی و
پژوهشی دانشجویان آماده شود،

پروژههای عمرانی متعددی در حال اجرا
است که بخشی از آنها از جمله دانشکده
جدید علوم اجتماعی و کتابخانه
مرکزی در سالجاری به بهرهبرداری
رسید و بخشی دیگر از جمله اجرای
فازهای دوم و سوم دانشکده فنی و
مهندسی ،ساختمان جدید دانشکده
کشاورزی و منابع طبیعی ،مجموعه
استخر ،خوابگاههای دانشجویی متأهلی
و مجردی و غیره از دیگر فعالیتهای
عمرانی است که در حال انجام بوده
و امید میرود با بهرهبرداری از این
پروژهها بسترهای الزم برای رشد و
تعالی دانشجویان فراهم شود.
وی گفت :دانشگاه دارای
دستورالعملهایی است که از
دانشجویان برتر علمی برای پذیرش
و جذب بدون آزمون در مقاطع باالتر
کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس
معدل و فعالیتهای علمی اقدام کند که
امیدواریم بخشی از دانشجویان با ایجاد
فضای علمی و رقابت سازنده موفق
شوند از این فرصت استفاده نمایند.
همچنین پرداخت بورسیههای ماهانه
برای دانشجویان برتر نیز پیشبینی
شده است که امید میرود با اجرای
این دستورالعملها ،دانشگاه در جذب
و نگهداشت دانشجویان با استعداد باال
در سالهای آتی موفقیتهای خوبی را

کسب کند.
حبیبی دوران دانشجویی را دوران
بسیار شیرینی دانست و گفت :از
دانشجویان میخواهم در کنار فعالیتهای
علمی و پژوهشی سعی کنند با حضور
در انجمنهای علمی و تشکلهای
اسالمی به بلوغ فکری خودشان و افزایش
توانمندیهای متعدد در خود کمک نمایند.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با بیان
اینکه شیوع ویروس کرونا باعث شده که
در بسیاری از حوزههای فعالیت بشری
در سراسر دنیا مشکالتی ایجاد شود و
آموزش عالی نیز متأثر از این موضوع بوده
و باعث شده فعالیتهای آموزشی ما نیز
اغلب بهصورت مجازی ادامه یابد ،اظهار
امیدواری کرد :این مشکل جهانی هر چه
سریعتر مرتفع شود و با حضور دانشجویان
در محیط دانشگاه بتوانیم فعالیتهای
علمی را بهتر و با کیفیت باالتر در کنار
همدیگر انجام دهیم.
عبداهلل
حجتاالسالموالمسلمین
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محققاردبیلی با
اشاره به عوامل موفقیت انسان در دوران
دانشجویی ،گفت :تالش ،توکل و تزکیه
سه عامل مهم و اساسی در موفقیت انسان
در دوران دانشجویی است.
وی با بیان اینکه آینده نظام و انقالب
برای جوانان است ،خطاب به دانشجویان

گفت :شما باید از هم اکنون تالش کنید
و با جدیت درس بخوانید تا هم رضایت
خدا را کسب کنید و هم توفیق خدمت به
خلق خدا را.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل با
بیان اینکه این دفتر در استان و بهویژه
در دانشگاه محققاردبیلی با کمال افتخار
بهعنوان پدر معنوی دانشگاه در خدمت
دانشجویان است ،افزود :به دانشجویان
ارجمند توصیه میشود در کنار تحصیل
علم و دانش در دانشکدهها و دانشگاه،
در تشکلهای اسالمی و دانشجویی،
کانونهای دانشجویی ،بسیج دانشجویی
و کانونهای نهاد رهبری عضو شوند و
فعالیت نموده و نحوه مدیریت را از این
تشکلها و کانونها یاد بگیرند.
حسنی همچنین سفر به عمره
دانشجویی ،عتبات عالیات ،مشهد مقدس
و ازدواج دانشجویی را از دیگر تسهیالت
نهاد رهبری برای دانشجویان عنوان کرد
که استفاده از این تسهیالت بعد از بهبود
وضعیت بیماری کرونا امکانپذیر خواهد
بود.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه نیز گفت :دانشجویان
عزیز در بهترین دوران عمر خود که
دوران تالش و کوشش شبانهروزی است
قرار دارند تا بتوانید یک عمر از ثمره
اندوختههای خود بهرهمند گردند.
وی با بیان اینکه خداوند استعدادهای
متعددی در درون انسان قرار داده است که
شکرگزاری آنها در بارور کردن و به شکوفا
رساندن آنها است ،افزود :درس خواندن
یک بخش از توانایی دانشجویان است و
دانشجویان نباید از دیگر تواناییهای خود
غافل شوند.
فنی اصل تصریح کرد :معاونت
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در جهت
شکوفایی استعدادهای متعدد فرهنگی،
هنری و اجتماعی دانشجویان ،با ۶۰
انجمن علمی ۲۳ ،کانون فرهنگی و هنری،
 ۵تشکل اسالمی و بیش از  ۶۰نشریه
دانشجویی در خدمت نودانشجویان عزیز
است تا با مشارکت در این زمینهها توانایی
و قابلیت خود را شکوفا کرده و بهعنوان
فردی الیق و توانمند وارد جامعه شوند.
گفتنی است این مراسم با مشارکت
معاونت فرهنگی و اجتماعی ،روابط
عمومی و دانشکدهها بهصورت مجازی
برای هر یک از دانشکدههای دانشگاه در
سه روز برگزار شد و در هر برنامه روسای
دانشکدههای مربوطه به ارائه توضیحاتی
در خصوص دانشکدههای خود پرداختند.
همچنین در این مراسمها نودانشجویان نیز
سؤاالت خود را مطرح و مسئوالن مربوطه
به آن پاسخ گفتند.
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بیانیه کانون بسیج اساتید
دانشگاهمحققاردبیلی
در محکومیت ترور دکتر
محسن فخری زاده دانشمند
برجسته کشور توسط
دشمنان ایران اسالمی

کانون بسیج اساتید دانشگاه محققاردبیلی در
محکومیت ترور دکتر محسن فخری زاده دانشمند
برجسته کشور توسط دشمنان ایران اسالمی بیانیهای
صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،کانون بسیج
اساتید دانشگاه محققاردبیلی در محکومیت ترور دکتر
محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشور توسط
دشمنان ایران اسالمی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
باسمهتعالی
با ریختن خون عزیزان ما ،تأیید شد انقالب ما .بکشید
ما را ،ملت ما بیدارتر میشود.
حضرت امام خمینی (ره)
در آستانه سالروز ترور دانشمند فرهیخته شهید
دکتر مجید شهریاری ،بار دیگر دشمنان و بدخواهان
پیشرفت علمی ایران اسالمی در اقدامی بزدالنه و پلید
دکتر محسن فخری زاده را با توسل به منطق کور ترور
به شهادت رساندند .ایشان از چهرههای برجسته علمی
و از افراد تأثیرگذار در صنایع راهبردی کشور از جمله
مسائل هستهای-موشکی ،لیزر و اخیرا ً در ساخت کیت
تشخیص بیماری کویید  ۱۹و تولید واکسن کرونا بوده و
تنها دانشمند ایرانی است که نخست وزیر رژیم جعلی
صهیونیستی در یک برنامه از وی نام برده بود.
ترور چهرههای برجسته علمی و خدوم ایران
اسالمی نشانگر حقانیت و درستی مسیر تعالی و پیشرفت
علمی کشور از یک سو و استیصال و هراس دشمنان
از پیشرفتهای علمی تحقق یافته در شرایط تحریم از
سوی دیگر میباشد .شهادت شهید فخری زاده که در
آستانه مخملی شدن دست چدنی آمریکا و ذوق زدگی
عدهای اتفاق افتاد ،عمق کینه دشمنان از اقتدار علمی را
بیشازپیش هویدا و موجبات بیشتر وحدت و انسجام
ملی و بیداری ملت ایران خواهد شد .آری ،این خاصیت
خون شهید است که بیدارگر باشد و آگاهی دهنده .هر
چند خأل این شهید عزیز موجب خسران خواهد بود،
ولی بدخواهان بدانند که نهضت علمی برآمده از انقالب
اسالمی یک جریان سیال و پویا بوده و قائم به فرد نیست.
بی شک ،شاگردان و همراهان این شهید عزیز با نیرو و
انرژی مضاعف مسیر آغاز شده را طی خواهند کرد.
کانون بسیج اساتید دانشگاه محققاردبیلی ،ضمن
تبریک و تسلیت شهادت مجاهد علمی-دفاعی کشور
شهید دکتر فخری زاده به ملت بزرگ ایران ،فرمانده معظم
کل قوا ،خانواده محترم این شهید واالمقام و جامعه علمی
کشور ،اقدام تروریستی دشمنان را محکوم نموده و از
مسئوالن محترم میخواهد که با هوشمندی تمام انتقام
سختی از عامالن این حادثه گرفته و با افزایش پروتکلها
و مراقبتهای حفاظتی از دانشمندان برجسته از تکرار
حوادثمشابهجلوگیرینمایند.
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رئیس دانشگاه محققاردبیلی:

ترور شهید فخری زاده حرکت ذلیالنه دشمنان نظام بود

رئیس دانشگاه محققاردبیلی گفت :ترور
شهید فخری زاده حرکت ذلیالنه دشمنان نظام
بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
عزیز حبیبی در مراسم مجازی بزرگداشت
مقام دانشمند هستهای شهید دکتر محسن
فخری زاده در دانشگاه محققاردبیلی گفت:
شهید فخری زاده در کسوت معلمی و استادی
جزو فرهیختگان کشور بود و در حوزه مسائل
و مشکالت کشور بهصورت بسیجی وار در
خط مقدم دفاع از ارزشهای اسالمی قدم
یداشت.
برم 
وی افزود :دشمنان آنقدر ذلیل شدهاند که
یک معلم و استاد دانشگاه را که در همه جای
دنیا دارای ارزش و احترام خاصی است ،در
روز تعطیل و در کنار خانواده ،ترور میکنند.
حبیبی با بیان اینکه شهید فخری زاده در
کنارفعالیتهایعلمی،فعالیتهایماندگاری
به یادگار گذاشته است ،تصریح کرد :تهیه
اقالم دفاعی کشور جزو حقوق قانونی هر
کشور بوده و این شهید بزرگوار در این جایگاه
خدمات ارزشمندی را انجام داده است.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با اشاره
به فعالیتهای شهید فخری زاده در حوزه
سالمت و بهویژه مقابله با ویروس کرونا،
گفت :آگاهی دانشگاهیان باید از کینه و

عداوت دشمنان از نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران افزایش یابد و برای تداوم راه
این شهید بزرگوار ،تالش شبانهروزی خود
را در حوزههای مختلف علمی ،پژوهشی و
صنعتیافزایشدهیم.
حجتاالسالموالمسلمینعبداهللحسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان اردبیل نیز با بیان اینکه
ترور شهید فخری زاده نشان از درماندگی
و استیصال دشمنان است ،گفت :دشمن
نمیتواند قدرت ،اقتدار و پیشرفت نظام
اسالمی ما را ببیند و از این روی دست به
چنینکارهاییمیزند.

وی با بیان اینکه به برکت خود شهدا،
رهبری مقام معظم رهبری و حرکت جهادی
مردم ،قطار حرکت کشور به سمت فتح قله
افتخار در عرصه علمی است ،افزود :شهید
فخری زاده نیز برای نجات امت اسالم و
بشریت در حال تالش بود تا دارو و واکسنی
برای مقابله با ویروس کرونا تهیه کند.
حسنی خطاب به دانشگاهیان گفت:
اولین برنامه دشمن شکست و حذف
فرهیختگان جامعه و نخبگان دانشگاهی و
حوزوی است ،ولی همین دشمنان باید بدانند
که با ترور فرهیختگان ما نمیتوانند جلوی
رسیدن به ظهور و تحقق تمدن اسالمی و

عدالت محور امام زمان(عج) را بگیرند.
دکتر مرتضی ابراهیمی رئیس سازمان
بسیج اساتید استان اردبیل نیز با بیان اینکه
امنیت و سالمتی نعمت بسیار بزرگی است
که باید آن را قدر بدانیم ،گفت :اگر بزرگانی
همچون سردار سلیمانیها و دکتر فخری زاده
ها و سایر مدافعان کشور در تالش هستند
تا ما در امنیت باشیم ،پس باید این امنیت را
قدربدانیم.
وی با بیان اینکه ترور از جمله
شگردهایی است که امروز با استفاده از ابزار
و فناوریهای نوین انجام میشود ،افزود :در
دنیای امروز دشمنان سعی میکنند از ادبیات
و گزارههای هوشمند برای کنترل دیگران
استفادهنمایند.
ابراهیمی تهدید دشمن را نشانه قدرت
جمهوری اسالمی ایران دانست و تصریح
کرد :ترور دانشمندان در شرایط موجود تنها
ابزار ممکن برای حریف است که از آن
استفادهمیکند.
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه محققاردبیلی تأکید کرد :اگر ما در
حوزههای علمی مسئولیت مان را به درستی
انجام دهیم ،اقدامات و آسیبهای فیزیکی
نمیتواند ما را از اهداف انقالب اسالمی دور
کند.

رئیس دانشگاه خبر داد:

فروش بیش از  ۴۰میلیارد ریالی محصوالت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
دانشگاه محقق اردبیلی طی یک سال گذشته

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از
فروش بیش از  ۴۰میلیارد ریالی محصوالت
واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد این
دانشگاه طی یک سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه واحدهای
فناور دانشگاه محقق اردبیلی بیش از ۴۰
میلیارد ریال فروش محصوالت فناورانه
طی یک سال گذشته داشتهاند ،گفت :اغلب
این واحدها با محوریت دانشجویان ،دانش
آموختگان و اساتید در مرکز رشد واحدهای
فناوریدانشگاهمستقرهستند.
وی افزود :دانشگاه محقق اردبیلی
ت های متعددی در راستای
حمای 
توانمندسازی واحدهای فناور از جمله
تسهیالت مالی ،ارائه خدمات پشتیبانی و
مشاوره در زمینههای مختلف نظیر بیمه،
مالیات ،تجاریسازی ،فروش ،دانش بنیان
شدن ،ثبت اختراع ،ثبت برند ،حضور در
نمایشگاهها و غیره به عمل میآورد تا این
واحدها بتوانند ایدههای فناوران ه خود را به
محصول تبدیل نموده و در نهایت روان ه بازار
کنند.
حبیبی تصریح کرد :آموزش دانشجویان
در ورود به حوزه فناوری یکی از رسالت

های اصلی دانشگاه است و با این رویکرد،
در حال حاضر تعداد  ۱۱۵واحد فناور در
دانشگاه محقق اردبیلی مشغول تحقیق بر
روی ایدههای فناوران ه خود هستند که تعداد
قابل توجهی از این واحدها از دانشجویان و
دانشآموختگان این دانشگاه هستند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره
ت های دانش بنیان
به رشد مناسب شرک 
این دانشگاه در سال  ۱۳۹۹نسبت به سه
سال گذشته ،گفت :این دانشگاه تبدیل

واحدهای فناور خود به شرکتهای دانش
بنیان را در دستور کار قرار داده است تا از
این طریق ،نقش دانشگاه در ایجاد زیست
بوم فناوری و راهاندازی کسب و کارهای
پایدار برای دانشجویان و دانشآموختگان
را ارتقا بخشد.
وی با اشاره به شروع تأسیس شرکت
های دانشبنیان دانشگاهی توسط اعضای
هیأت علمی در این دانشگاه و نیز افزایش
حمایتهای مالی و مشاوره ای به فناوران

دانشگاه ،ابراز امیدواری کرد :با ورود اساتید
دانشگاه به حوزه فناوری و سوق دادن
تحقیقات آنها به سمت محصوالت فن
محور و کاربردی کردن نتایج پژوهشهای
دانشگاهی ،دانشگاه بیش از پیش در کنار
صنعت قرار گیرد و مسئولیت اجتماعی خود
را در توسع ه نسل چهارم دانشگاهها ایفا کند.
حبیبی افزود :پس از شروع ویروس
منحوس کرونا در کشور ،این دانشگاه در
ش های مجازی  ۱۰۰درصدی ،در
کنار آموز 
حوزه تولید محصوالت مرتبط با پیشگیری،
تشخیص و درمان کرونا نیز ورود نمود که
از جمل ه آن میتوان به تولید ماسکهای
فیلتردار هفت الی ه N۹۵و تأمین بخش عمده
ای از نیاز کادر درمانی استان اردبیل به این
محصول ،محلول ضدعفونی دست و محل
تزریق ،ست لوله ونتیالتور برای بزرگساالن
و اطفال ،بگ تنفس بیهوشی ،دستگاه تنفس
مصنوعی غیرتهاجمی دو فشاره بر اساس
فشار هیدرو استاتیک آب ،سیستم ماژوالر
ی زا،
تصفیهکننده هوا و محیط از عوامل بیمار 
دستگاه هوشمند اسپیرومتر پرتابل ،تبسنج
غیرتماسی هوشمند ،سامانه پردازش تصاویر
پزشکی و تشخیص میزان درگیری ریه با
ویروس کرونا اشاره کرد.

تجلیل از عضو هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی در هفتمین جشنواره جهادگرانعلم و فناوری استان اردبیل

در هفتمین جشنواره جهادگران علم و
فناوری استان اردبیل ،از عضو هیات علمی
دانشگاه محققاردبیلی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در
هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری
استان اردبیل ،از دکتر اسماعیل گلی عضو
هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی تجلیل
به عمل آمد.
در لوح تقدیر دکتر اسماعیل گلی که به
امضای سردار بابازاده فرمانده سپاه حضرت
عباس(ع) استان اردبیل رسیده ،آمده است:
با احترام و ضمن تبریک هفته مبارک
بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گلگون کفن عرصه علم و فناوری بهویژه
شهید ابراهیم زارع گلمغانی شهید شاخص

هفتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری
استان اردبیل ،این لوح بهپاس زحمات و
فعالیتهای جنابعالی در پژوهشی و فناوری
و کسب رتبه برتر علمی بسیج اساتید تقدیم
شما برادر گرامی میگردد .امید است زحمات
شما مرضی ذات حقتعالی قرارگرفته و با اتکا
به خداوند سبحان و تحت توجهات حضرت
ولیعصر(عج) و نایب بر حقش حضرت
امامخامنهای(مدظلهالعالی)باسرمشقگرفتن
از شهدای گرانقدر ،بیشازپیش موفق باشید.
گفتنی است این جشنواره از سال ۱۳۹۲
همه سال در هفته بسیج به منظور تجلیل
از فعاالن علمی و فناوری بسیج به همت
سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری سپاه
استان اردبیل برگزار میشود.
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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه خبر داد:

دکتر حبیبی در مراسم تجلیل از فرزند شهید شیرپور تأکید کرد:

باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم

رئیس دانشگاه محققاردبیلی
گفت :باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر عزیز حبیبی رئیس
دانشگاه محققاردبیلی در مراسم
تجلیل از شهال شیرپور همکار این
دانشگاه فرزند شهید اکبر شیرپور
ضمن تبریک هفته بسیج و تسلیت
شهادت دکتر محسن فخری زاده،
اظهار امیدواری کرد :ادامه دهنده راه
شهدا باشیم.
وی ضمن قدردانی از پایگاه
مقاومت و گروه شاهد و ایثارگر
دانشگاه در خصوص برنامهریزی
برای برگزاری چنین برنامههایی،
افزود :برای ما افتخار است که فرزند
بزرگوار شهید همکار ما بوده و دارای
رفتار و منش شهید بزرگوار است.
حجت االسالم و المسلمین
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه
محققاردبیلی نیز ضمن قدردانی از

مجموعه مدیریت دانشگاه به خاطر
ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت،
گفت :تجلیل از خانواده شهید برای ما
افتخار است.
وی با بیان اینکه دشمن هر روز
در فکر توطئه علیه ما است ،افزود :ما
باید با وحدت و تالش بیشتر نقشه
شوم دشمنان را بیاثر کنیم.

نامگذاری سالنهای
آمفیتئاتر دانشکده علوم
دانشگاه محققاردبیلی به
نام شهید فخری زاده و
شهید شهریاری

دکتر عباس فنی اصل فرمانده
پایگاه مقاومت دانشگاه نیز با بیان
اینکه ما مدیون خون شهدا هستیم،
افزود :وجود خانواده شهدا برای
دانشگاه مایه برکت است.
وی با اشاره به اینکه این تجلیل
به مناسبت هفته بسیج انجام میشود،
افزود :در دانشگاه از افراد منتسب

به شهدا و ایثارگران با حضور اعضای
هیات رئیسه دانشگاه تجلیل میشود.
طاهر یحیوی رئیس گروه شاهد و
ایثارگر دانشگاه با بیان اینکه شهید اکبر
شیرپور بهعنوان پاسدار وظیفه جمعی
لشگر  ۳۱عاشورا بود ،افزود :وی در
تاریخ  ۳۰خرداد  ۱۳۶۷در منطقه جنوب
به شهادت رسیده است.

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه محققاردبیلی
در محکومیت ترور دکتر محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشور

دانشگاهیان دانشگاه محققاردبیلی در
محکومیت ترور دکتر محسن فخریزاده
دانشمند برجسته کشور بیانیهای صادر
کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ذین ُقتِلوا فی َسبیلِ َّ
الل ِ
َحسبَ َّن الَّ َ
َوال ت َ
أَمواتً ًا بَل أَحیا ٌء ِعندَ َربِّهِم یُرزَقونَ.
(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی
که در راه خدا کشته شدند ،مردگانند! بلکه
آنان زندهاند ،و نزد پروردگارشان روزی
داده میشوند« .سوره مبارکه آل عمران
آیه »۱۶۹
بار دیگر استکبار جهانی و رژیم
غاصب صهیونیسم در اقدامی وحشیانه،
سرداری خدوم و دانشمند ارشد حوزه
دفاعی کشورمان را به شهادت رسانده و
چهره پلید و جنایتکار خود را به نمایش
گذاشتند.
شهید واال مقام دکتر محسن
فخریزاده استاد فیزیک دانشگاه امام
حسین (ع) و رئیس سازمان پژوهش و
نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح کشورمان بود که در عرصه علمی،

پژوهشی و دفاعی و تولید اقالم دفاعی
در دوران تحریم نقش بسزایی داشت که
اقتدار و توانمندی جمهوری اسالمی را
به رخ دشمنان کشانده و دشمن کوردل با
احساساستیصال،توانمقابلهباتالشهای
مجاهدانه این دانشمند توانمند را نداشته و
با کینه و عداوت ،چارهای ندیدند جز
پناه بردن به اقدامی کور و وحشیانه در
به شهادت رساندن این دانشمند و استاد

توانمند ایران زمین.
دشمن سرزمین والیی و شهادت پرور
بداند که فرزندان مخلص این خاک پاک،
به رهبری مقام معظم رهبری ،گامهای
بسیار ارزندهای در راه پیشرفت همه
جانبه برداشتهاند که این دانش و فناوری،
خصوص ًا در زمینههای دفاعی بومی
شده و ترور دانشمندان نه تنها پیشرفت
برنامههای مختلف علمی ،پژوهشی و

فناوری را مختل نخواهد کرد ،بلکه عزم و
اراده دانشمندان و فناوران ایران عزیز را در
پیشرفت هرچه بیشتر و سریعتر در به ثمر
رساندن زحمات شهدای عزیز و تحقق
آرمانهای آنها جزمتر خواهد کرد.
دشمنان کوردل باید تاوان سختی را به
خاطر این جنایت دد منشانه خود بپردازند و
منتظر انتقام سخت فرزندان رشید این کشور
قهرمانپرورباشند.
ما دانشگاهیان ،شهادت این دانشمند
توانمند و خدوم عرصه دفاعی کشورمان
را محضر مقام معظم رهبری و خانواده
بزرگ دانشگاهیان و بازماندگان محترم
آن شهید گرانقدر ،تبریک و تسلیت
عرض نموده و دوباره با خون شهدا پیمان
میبندیم که راه خونین آنها را ادامه داده
و با تالش شبانهروزی در سنگر علم و
دانش ،تا تحقق آرمانهای نظام اسالمی،
از پای ننشینیم.
شورای هماهنگی فعالیتهای علمی و
فرهنگیدانشگاهمحققاردبیلی
دفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر
دانشگاههایاستان
شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی
دانشگاههایاستان

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهمحققاردبیلیازنامگذاریسالنهایآمفیتئاتر
دانشکده علوم این دانشگاه به نام شهدای هستهای
شهیدان فخری زاده و شهریاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی ضمن
تسلیت شهادت دکتر محسن فخری زاده که طی
روزهای اخیر توسط دشمنان انقالب اسالمی ترور
شد ،گفت :بعد از شهادت دکتر محسن فخری زاده
پیشنهادی از سوی دکتر علی توانا مدیر گروه فیزیک
دانشگاه مبنی بر نامگذاری سالنهای آمفیتئاتر شماره
 ۱و  ۲ساختمان اصلی این دانشکده به نام شهید دکتر
محسن فخریزاده و شهید دکتر مجید شهریاری ارائه
شده بود که مورد استقبال مسئوالن دانشکده و هیات
رئیسه دانشگاه قرار گرفت.
وی ادامه داد :در راستای تجلیل از شهدای
هستهای مخصوص ًا شهیدان فخری زاده و شهریاری،
این پیشنهاد در هیات رئیسه دانشگاه نیز تصویب شد
تا با این اقدام یاد و خاطره این شهدای ارزشمند علم
و فناوری همیشه در دانشگاه محققاردبیلی زنده بماند.
حسنیبابیاناینکهباایناقدامارزشمنددانشجویان
سالهای آتی نیز با این دانشمندان بزرگ کشورمان و
مجاهدتهای آنان آشنا خواهند شد ،اظهار امیدواری
کرد :ما دانشگاهیان بتوانیم راه این دانشمندان بزرگ
عرصه علم و فناوری کشور را ادامه داده و دشمنان
نظام و انقالب را بیشازپیش مأیوس کنیم.

تجدید میثاق دانشگاهیان
دانشگاه محققاردبیلی با
شهدای گمنام

معاون اداری و مالی دانشگاه خبر داد:

افزایش  ۵۰درصدی حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی دانشگاه محققاردبیلی
معاون اداری و مالی دانشگاه
محققاردبیلی از افزایش  ۵۰درصدی حقوق
و مزایای اعضای غیر هیات علمی این
دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
اردوان قربانی از افزایش  ۵۰درصدی حقوق
و مزایای اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
موضوع بخشنامه شماره  ۶۹۶۴۸۸مورخ

۳۰بهمن  ۱۳۹۸سازمان برنامه و بودجه
کشور خبر داد.
وی افزود :طبق نامه وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری تأمین اعتبار موردنیاز در
قالب بودجه تفصیلی از محل صرفهجویی
هزینهها و درآمدهای اختصاصی برای اجرا
در سال  ۱۳۹۹و پیشبینی و اعتبار الزم برای
اجرا در سالهای آتی تأمین خواهد شد.

جمعی از دانشگاهیان دانشگاه محققاردبیلی به
مناسبت  ۵آذر روز بسیج ،با شهدای گمنام دانشگاه
تجدیدمیثاقکردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،جمعی از
دانشگاهیان دانشگاه محققاردبیلی به مناسبت  ۵آذر
روز بسیج ،با شهدای گمنام دانشگاه تجدید میثاق
کردند.
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بیانیه رئیس دفاتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان اردبیل
به مناسبت روز دانشجو

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل به مناسبت روز دانشجو بیانیهای
صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،بیانیه
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل حسنی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
لم ُسلطانٌ َمن َوجدَ ُه َ
صال ب ِ ِه َو َمن لَم یَ ِجد ُه َ
صیل
العِ ُ
َع َلیه.
امام علی(علیهالسالم) :دانش ،سلطنت و قدرت است،
هر که آن را بیابد با آن یورش برد و پیروز شود ،و هر که آن
را نیابد بر او یورش برند و مغلوب گردد.
دانشجویان ،نسل فرزانه و آگاه و برگزیده کشورند که
استکبار ستیزی ،آزاد اندیشی ،آرمان گرایی ،داشتن روحیه
جهادی و انقالبی ،مطالبه گری و دفاع ازحقوق مظلومان و
مستضعفان عالم از شاخصههای بارز آنهاست ،باید با تمسک
به قرآن و اهلبیت «علیهمالسالم» همراه با بصیرت و پیروی
از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی امام
خامنهای (دامت برکاته) در جهت شکوفایی و تحقق این
شاخصههاگامبردارند.
امسال در شرایطی به استقبال این روز میرویم که در
مقطعی حساس از رویارویی متفاوت با استکبار قرار داریم.
در زمانیکه هنوز مرحمی بر داغ اللههای پر کشیده امان نیافته
بودیم که داغ دیگری بر جانمان نشست ،ترور شخصیتهای
علمی از جمله شهید محسن فخری زاده نشان هراس دشمن
از پیشرفت علمی و هستهای کشور و استیصال و ناتوانی در
مقابله با قدرت ایران است؛ که باز هم جنبش دانشجویی
مانند سدی نفوذناپذیر در مقابل نفوذ جریانی ،فکری و
فرهنگی دشمن در بدنه انقالب شکوهمند اسالمیخواهد
ایستاد و گام دوم انقالب را محکمتر و استوارتر بر دهان
یاوهگویان و دشمنان اسالم خواهد برداشت.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۶
آذر این روز را که بهپاس رشادتهای دانشجویان عزیز
ایران اسالمی بهعنوان روز دانشجو نامگذاری گردیده است
بهتمامی دانشجویان و رهپویان علم و دانش دانشگاههای
استان اردبیل تبریک عرض مینماییم و اعالم میداریم« :
«تا شرک و کفر هست ،مبارزه هست .و تا مبارزه هست،
ما هستیم»
عبداهللحسنی
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههایاستاناردبیل

مدیر مسئول :دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر :دکترعلی خالق خواه
دبیرتحریریه:احداقبالیعموقین
صفحه آرائی :ارسالن زادخاک
هیات تحریریه :توحید مهدوی  -علی انوار -شیدا مظفری
شمارهتلفن04531505005:
آدرس وب سایتwww.uma.ac.ir :
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رئیس دانشگاه محققاردبیلی خبر داد:

کسب  ۶مقام توسط روابط عمومی دانشگاه محققاردبیلی در جشنواره تولیدات کرونایی
روابط عمومی ادارات استان اردبیل

رئیس دانشگاه محققاردبیلی از
کسب  ۶مقام توسط روابط عمومی این
دانشگاه در جشنواره تولیدات کرونایی
روابط عمومی ادارات استان اردبیل خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی با اعالم این خبر
افزود :این جشنواره توسط شورای
هماهنگی روابط عمومی استان
اردبیل و در بین روابط عمومیهای
دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای
استان برگزار شد که روابط عمومی
دانشگاه محققاردبیلی موفق به کسب
رتبه اول بخش پیام در فضای مجازی،
رتبه اول بخش اینفوگرافی ،رتبه اول
بخش بنر ،رتبه دوم بخش ویژه ،رتبه
دوم بخش عکس و رتبه دوم بخش
کلیپ شد که نشان از اهتمام و توجه
ویژه روابط عمومی دانشگاه به مقوله
پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا

دارد.
وی با بیان اینکه امروزه روابط
عمومیها بازوی ارتباط گیری و
ارتباط دهی با بخشهای مختلف
جامعه هستند ،تصریح کرد :نگاه و
رفتار حرفهای روابط عمومیها سبب
میشود پل ارتباطی پویا بین هر سازمان

و جامعه هدف آن ایجاد و هر روز بیش
از روز قبل تقویت شود.
حبیبی با بیان اینکه ما بر این باور
هستیم که همه بخشهای دانشگاه
در راستای مأموریتهای خود باید
حرفهای عمل کنند ،اظهار کرد:
روابط عمومی به جهت اینکه هم در

داخل سازمان و هم در بیرون سازمان
دارای مأموریتهای دشواری است،
بطوریکه در داخل سازمان نقش
مدعیالعموم و به نوعی تریبون جامعه
هدف و حلقه اتصال آن به تمام ارکان
سازمان بوده و در بیرون سازمان هم
به نوعی سخنگو و نماینده سازمان
محسوب میشود که هر دو مورد
کاری حساس ،انرژیبر ،اولویتدار
و کلیدی محسوب میشود که در آنها
کمدقتی دردسرساز و دردسرآفرین
میشود.
رئیس دانشگاه محققاردبیلی با بیان
اینکه ویروس کرونا جامعه جهانی را با
چالش مواجه کرده است ،اضافه کرد:
باید با تمام امکانات و تجهیزات برای
پیشگیری از ویروس کرونا تالش کرد
که در دانشگاه محققاردبیلی این مهم
توسط بخشهای مختلف به نحو
مطلوب انجام میشود.

نماینده مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه یک واقعیت غیرقابل انکار است

نماینده مشگین شهر در مجلس
شورای اسالمی گفت :قدرت
جمهوری اسالمی ایران در منطقه یک
واقعیت غیرقابل انکار است.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر محمود عباسزاده
مشگینی در برنامه مجازی رویای
فراموش شده انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه محققاردبیلی
ضمن تبریک روز دانشجو ،گفت:
امید میرود ادامه دهنده راه شهدا و
خصوص ًا شهدای دانشجو و شهید
فخری زاده شهید عرصه تکنولوژی
باشیم.
است ،افزود :از اول انقالب نیز
وی با بیان اینکه در عرصه اقتصاد مسئولین سعی کردهاند بودجه از
در کشور تحول بزرگی اتفاق افتاده درآمد نفت بینیاز باشد.

است.
عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
دستاوردهای بزرگ هزینههای بزرگ
دارد ،خاطرنشان کرد :هر کشوری
که هستهای شده ،یک دوران طوالنی
بهطور جدی در مضیقه قرارگرفته
است.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محققاردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی
از فعالیتهای این دانشگاه ،اظهار
امیدواری کرد :با تالش و کوشش
دانشگاهیان راه شهدای انقالب
عباس زاده مشگینی تأکید کرد :اسالمی ،جنگ تحمیلی و بهویژه
قدرت جمهوری اسالمی ایران در شهدای عرصه علم و فناوری ادامه
منطقه یک واقعیت غیرقابل انکار خواهد داشت.

پیام تسلیت
همکاران ارجمند:

جناب آقایان دکتر منصور راسخ ،علی برنجی ،نعمت اله آسمند ،خاقان آزاد ،مهندس مرتضی علی قربانی ،دکتر

مهدی معینی کیا ،دکتر هوشنگ رفیعی ،جهان خدمتی ،دالور ندرتی ،رسول جوادی ،فیروز مبشری (دوگچی) ،دکتر
بهرام گسیلی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و
روابطعمومیدانشگاهمحققاردبیلی

