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رئیس دانشگاه خبر داد:
ارتقای  چشمگیر                 

۹ پله ای جایگاه دانشگاه 
محقق اردبیلی در 

جدیدترین رتبه بندی  
ISC

معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه مطرح کرد:
موافقت قطعی شورای 
گسترش و برنامه ریزی 
آموزش عالی با ایجاد ۵ 
رشته جدید در دانشگاه 

محقق اردبیلی

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه 
ریاست و روابط عمومی دانشگاه 

محقق اردبیلی:
انتشار ۱۳۵۸ خبر از 
دانشگاه در رسانه ها و 

شبکه های اجتماعی طی 
نیمه دوم سال گذشته

رئیس مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

طراحی و ساخت کنترلر 
هوشمند قابل برنامه ریزی 
توسط پژوهشگران مرکز 

نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق 

اردبیلی

رئیس دانشگاه مطرح کرد:
دانشگاهیان دانشگاه 

محقق اردبیلی نشان دادند در 
شرایط سخت نیز می توان 

فعالیت های ارزشمندی انجام 
داد

رئیس گروه همکاری های علمی 
بین المللی دانشگاه خبر داد:

دانشجوی دانشگاه محقق 
اردبیلی برنده بورس پژوهشی 
 Research Fellowship

دانشگاه
 Johannes Gutenberg 

Mainz آلمان شد
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:

موافقت قطعی شورای گسترش 
و برنامه ریزی آموزش عالی با 

ایجاد ۵ رشته جدید در دانشگاه 
محقق اردبیلی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه از موافقت 
قطعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد 

۵ رشته جدید در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترحم مصری 
از موافقت قطعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش 
عالی با ایجاد رشته های جامعه شناسی و مهندسی انرژی در 
مقطع کارشناسی پیوسته، نانو فیزیک در مقطع کارشناسی 
ارشد ناپیوسته و مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و 
سازه های هیدرولیکی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در 
مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد 
و گفت: پذیرش در این رشته ها به صورت روزانه بوده و از 

مهرماه سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ارتقای ۹ پله ای 
نظام  رتبه بندی  جدیدترین  در  دانشگاه  این  رتبه 
رتبه بندی )ISC( در بین دانشگاه های جامع کشور 

خبر داد.
عزیز  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
حبیبی گفت: جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در بین 
دانشگاه های جامع کشور در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ با ۹ 
پله صعود نسبت به سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ از رتبه ۳۰ به 

۲۱ ارتقا پیدا کرد.
وی افزود: رتبه بندی دانشگاه های کشور هرساله از 
طرف ISC و بر اساس معیارهای مختلف در شش 
حوزه آموزش )با وزن ۳۰ درصد(، پژوهش )با وزن 

۲۵ درصد(، فناوری و نوآوری )با وزن ۲۰ درصد(، 
اثرگذاری  )با وزن ۱۰ درصد(،  بین المللی سازی 
اقتصادی )با وزن ۱۰ درصد( و خدمات اجتماعی، 
زیرساخت و تسهیالت )با وزن ۵ درصد( انجام 

می شود.
بر  دانشگاه های کشور  رتبه  داد:  ادامه  حبیبی 
اساس هرکدام از معیارهای فوق به صورت جداگانه 
محاسبه می گردد که در آخرین رتبه بندی منتشره، 
دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس امتیازات کسب شده 
بر اساس دو معیار مختلف »پژوهش« و »بین المللی 
سازی« رتبه ۱۹ را در بین دانشگاه های جامع کشور 

کسب کرده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: در 
بازه  به  این رتبه بندی اطالعات پژوهشی مربوط 
پرسش نامه ای  اطالعات  و   ۲۰۱۶-۲۰۱۸ زمانی 
مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۷-۱۳۹۵ مورداستفاده قرار 
گرفته است که باتوجه  به افزایش تولیدات علمی 
در سال های اخیر امید می رود که به فضل الهی در 
گزارش های بعدی شاهد ارتقای جایگاه بیشتری 

باشیم. 
وی خاطرنشان کرد: موفقیت های به دست آمده 
و رشد شتاب دار دانشگاه در رتبه بندی های مختلف 
ملی و جهانی با وجود تحریم های ظالمانه بین المللی 
مرهون تالش بی وقفه اعضای هیئت علمی اندیشمند، 

دانشجویان مستعد و کارمندان پرتالش است.
حبیبی با اشاره به رشد قابل توجه تعداد مدارک 
 Web ثبت شده در سال های اخیر در پایگاه های
of Science و Scopus و بهبود شاخص های 
رتبه بندی، گفت: به توجه به کسب رتبه ۲۱ در 
سال جاری )بهترین رتبه در محدوده ۲۱-۳۰(، امید 
می رود در سایه الطاف الهی و همدلی بیشتر، شاهد 
قرارگرفتن نام دانشگاه محقق اردبیلی در جمع ۲۰ 
 ISC دانشگاه جامع برتر در رتبه بندی سال آینده

باشیم.
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  رتبه  است  گفتنی 
رتبه بندی ISC در سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و ۱۳۹۶-
۱۳۹۵ به ترتیب در محدوده های ۴۰-۳۱ و ۴۱-۵۰ 
قرار داشت و رتبه اخیر کسب شده حاکی از رشد 

شتابان جایگاه دانشگاه در رتبه بندی مذکور دارد.

ISC  ارتقای چشمگیر ۹ پله ای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در جدیدترین رتبه بندی
رئیس دانشگاه خبر داد:

تشکر از دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی برای ورود این دانشگاه 

به جمع دانشگاه های برتر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه اردبیل:

امام خمینی )ره(:
باید دانشگاه ها خود کفا بشوند

که احتیاج به دانش غرب نداشته 
باشند.

صفحه2

همین صفحه
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و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
خطبه های  در  اردبیل  امام جمعه 
دانشگاه  دانشگاهیان  از  جمعه  نماز 
محقق اردبیلی برای ورود این دانشگاه 
به جمع دانشگاه های برتر تشکر کرد.

روابط عمومی  گزارش  به   
حسن  سید  دکتر  آیت اهلل  دانشگاه، 
استان  در  ولی فقیه  نماینده  عاملی 
خطبه های  در  اردبیل  امام جمعه  و 
 ۱۴۰۰ فروردین  ششم  جمعه  نماز 
ورود دانشگاه محقق اردبیلی به جمع 
دانشگاه های برتر در رتبه بندی تایمز 

مدیر  و  دانشگاه  رئیس  مشاور 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
محقق اردبیلی از انتشار هزار و ۳۵۸ خبر 
از این دانشگاه در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی طی نیمه دوم سال گذشته خبر 

داد.
دکتر علی خالق خواه در گفت وگو 
با روابط عمومی دانشگاه با اعالم این خبر 
افزود: از این تعداد ۲۲۶ خبر در سایت 
وزارت  سایت  در  خبر   ۲۳ دانشگاه، 
علوم، ۱۶۹ خبر در رسانه های گروهی، 
اجتماعی  شبکه های  در  خبر   ۹۴۰

عمومی و وزارتخانه منتشر شده است.
وی با بیان اینکه ارتباط با جامعه 
هدف از طریق رسانه های گروهی و 
اپلیکیشن های موبایلی یکی از اهداف 
عملکرد  از  اطالع رسانی  برای  ما 
این  در  کرد:  تصریح  است،  دانشگاه 
راستا تالش می کنیم با فعاالن رسانه ای 
و شبکه های اجتماعی ارتباط دوسویه 

داشته باشیم.
مدیر  و  دانشگاه  رئیس  مشاور 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
ماه  در ۶  اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی 
گذشته حدود ۴۰ خبر باارزش خبری 
به  دانشگاه  روابط عمومی  توسط  باال 

دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
محقق اردبیلی گفت: در راستای مدیریت 
سبز و با الکترونیکی کردن امور، ضمن 
صرفه جویی در وقت ساالنه به میزان ۶ 
هزار برگ در مصرف کاغذ صرفه جویی 

می شود.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دکتر اردوان قربانی با اعالم این خبر افزود: 
استقرار و عملیاتی سازی نرم افزار ارزیابی 
عملکرد از سال ۱۳۹۸، در اداره کارگزینی 
اعضای غیر هیئت علمی و ارتباط دادن آن 
با سایر نرم افزارهای حوزه منابع انسانی 
حضوروغیاب،  نرم افزارهای  همانند 
ضمن  آموزش  و  سازمانی  تشکیالت 
انواع  طراحی  امکان  کارکنان،  خدمت 
و  ثبت  عملکرد،  ارزیابی  کاربرگ های 
نگهداری سوابق ارزیابی، تبادل اطالعات 
نتایج  از  استفاده  و  نرم افزارها  سایر  با 

تمام  و  اساتید  ریاست،  به  را   ۲۰۲۱

رسانه های مختلف ارسال شده است، 
ادامه داد: در مورد ۳۷ خبر هم با رسانه ها 
برای تهیه گزارش و خبر هماهنگ شده 
است تا رویدادهای دانشگاه را پوشش 

خبری قرار دهند.
این  در  اینکه  بیان  با  خواه  خالق 
مصاحبه  درخواست  مورد   ۱۷ مدت 
اختصاصی توسط رسانه های گروهی 
با مسئوالن و اساتید دانشگاه انجام شده 
است که به تمامی آنها پاسخ مثبت داده 
اطالع رسانی  زمینه  در  تا  است  شده 
تسهیلگری کنیم، افزود: در نیمه دوم سال 
۱۲۱ برنامه توسط روابط عمومی پوشش 

ارزیابی عملکرد در تمدید قرارداد اعضای 
قراردادی و پیمانی، اعطای پایه استحقاقی 
رتبه های  ارتقای  تشویقی،  پایه  سالیانه، 
شغلی، انتصابات و گزارش های موردنیاز 

را فراهم آورده است.

دست اندرکاران دانشگاه تبریک گفت.

تصویری داده شده است.
وی با بیان اینکه ۶۷ مورد اسالیدشو 
طی نیمه دوم سال تهیه و در صفحه 
اول سایت دانشگاه منتشر شده است، 
پیامک  مورد  ارسال ۱۴۱  کرد:  اضافه 
اطالع رسانی به کارکنان دانشگاه، طراحی 
و چاپ ۱۷۰ پوستر و نصب ۱۶۰ بنر و 
مشارکت در ۱۷۸ برنامه مختلف از دیگر 
اقدامات روابط عمومی دانشگاه طی نیمه 

دوم سال گذشته بوده است.
مدیر  و  دانشگاه  رئیس  مشاور 
حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه در این مدت 

بودن  دسترس  در  افزود:  وی 
سوابق  و  عملکرد  ارزیابی  نرم افزار 
ارزیابی شوندگان  برای  آن  در  مندرج 
و ارزیابی کنندگان، باعث تبیین اهداف 
افزایش شناخت مدیران  کلی سازمان، 

از  تشکر  ضمن  اردبیل  امام جمعه 
دانشگاهیان این دانشگاه، ابراز امیدواری 
مقامات  دانشگاه  این  دانشگاهیان  کرد: 

باالتری را احراز کنند.
وی با بیان اینکه انتظار از دانشگاه 
خاطرنشان  است،  فراتر  محقق اردبیلی 
بین  در  دانشگاه  این  می خواهیم  کرد: 

دانشگاه های برتر کشور متمایز باشد.
عاملی گفت: ان شااهلل دست به دست 
در  کشورمان  نمی گذاریم  و  داده  هم 
مسابقه علمی دنیا و یافته های علمی دنیا 

عقب بماند

نشریه داخلی پیام محقق به صورت مستمر 
و منظم منتشر شده است، افزود: در این 
مدت ۱۱ کلیپ، ۶ صدای دانشگاه، ۱۷ 
فتوتیتر و ۶ مورد اینفوگرافیک تهیه و منتشر 

شده است.
خالق خواه افزود: ارتباط گیری و ارتباط 
دهی با رسانه ها و شبکه های اجتماعی در 
اطالع رسانی  اصل  یک  به  امروز  دنیای 
تبدیل شده است و ما سعی می کنیم در این 

راستای حرکت کنیم.
دستگاه  عملکرد  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی بدون اطالع رسانی دقیق، شفاف و 
گویا ابتر است، ادامه داد: جامعه هدف باید 
در جریان امور دانشگاه قرار بگیرند که یکی 
از راه های پیشرو در این مورد اطالع رسانی 
رسانه های  طریق  از  دانشگاه  عملکرد 

گروهی و شبکه های اجتماعی است.
مدیر  و  دانشگاه  رئیس  مشاور 
دانشگاه  روابط عمومی  و  ریاست  حوزه 
تور مجازی  اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی 
و  انگلیسی  دوزبانه  به صورت  دانشگاه 
فارسی در نیمه دوم سال گذشته راه اندازی 
دانشگاه  در  اولین بار  برای  افزود:  شد، 
نشریه چندرسانه ای پژواک محقق توسط 
به صورت  و  طراحی  روابط عمومی 

الکترونیکی منتشر شد.

از  کارمندان  شناخت  کارمندان،  درباره 
خود و توانایی هایشان شده و وظایف هر 
نیز به طور  شخص و معیارهای ارزیابی 

واضح، مشخص می شود.
قربانی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد برای 
سال ۱۳۹۹ با استفاده از نرم افزار مذکور با 
اعمال برخی از تغییرات در نحوه ارزیابی، 
ارزیابی  داد:  ادامه  است،  انجام  حال  در 
عملکرد کارمندان دانشگاه به استناد ماده ۵۰ 
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی 
و دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد، بر 
اساس سطح پست سازمانی یا شغل یا نوع و 
ماهیت وظایف در چهار گروه »مدیر و معاون 
مدیر؛ رئیس گروه/اداره و کارشناس مسئول؛ 
کارشناس و کاردان؛ سایر مشاغل« به طور 
ساالنه، در دو محور عمومی و اختصاصی 
انجام و در نهایت به تأیید هیئت اجرایی منابع 

انسانی دانشگاه می رسد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه اردبیل:

تشکر از دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی برای ورود این دانشگاه به جمع دانشگاه های برتر

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی:

انتشار ۱۳۵۸ خبر از دانشگاه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی طی نیمه دوم سال گذشته

معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

صرفه جویی ساالنه ۶۰۰۰ برگ کاغذ در راستای مدیریت سبز

رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه خبر داد:

دانشجوی دانشگاه محقق 
اردبیلی برنده بورس 

 Research پژوهشی
Fellowship دانشگاه 

 Johannes Gutenberg
Mainz آلمان شد

بین المللی  علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
دانشگاه  دانشجوی  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
 Research پژوهشی  بورس  برنده  محقق اردبیلی 
 Johannes Gutenberg دانشگاه Fellowship

Mainz آلمان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدتقی 
آل ابراهیم گفت: جعفر چراغعلی زاده دانشجوی مقطع 
دکتری فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی برنده بورس 
 Research Fellowship شش ماهه  پژوهشی 
دانشگاه Johannes Gutenberg Mainz آلمان 

شد.
 TRR وی با بیان اینکه این بورسیه )معروف به
۱۴۶( متعلق به دانشگاه Mainz آلمان است که توسط 
بنیاد پژوهش آلمان DFG  از سال ۲۰۱۴ حمایت 
مالی می شود، افزود: این بورس مربوط به رشته های 

علوم پایه و توسعه الگوریتم می شود.
آل ابراهیم تصریح کرد: اعطای این بورس وابسته 
به موضوعات کاری پژوهشگر و رزومه پژوهشگر 
است که پس از پذیرش توسط یک استاد از دانشگاه 
Mainz در موضوع مرتبط، در کشور آلمان اجرا 

می شود.
بین المللی  علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  محقق اردبیلی  دانشگاه 
محقق اردبیلی در مسیر بین المللی شدن گام های مهمی 
همچون تبادل استاد و دانشجو با کشورهای مختلف 
رو آغاز نموده است و از هرگونه برنامه مبادله اساتید و 
دانشجویان جهت طی دوره های تخصصی بین المللی 

حمایت می کند.
زاده تحصیالت  گفتنی است جعفر چراغعلی 
دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی 
در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز کرد. سال ۱۳۹۵ در 
مقطع کارشناسی ارشد همین دانشگاه پذیرفته شد و در 
مرداد سال ۱۳۹۷ با موفقیت از پایان نامه خود با درجه 
عالی دفاع کرد. نتیجه این پایان نامه استخراج شش مقاله 
در مجالت معتبر بین المللی بود که چهار مورد آن جز 
مجالت Q۱ است. همچنین موفق به کسب عنوان 
پایان نامه برتر در گروه علوم پایه و همچنین دانشجوی 

استعداد درخشان در همین مقطع شده است.
خاطرنشان می شود وی بالفاصله پس از اتمام 
مقطع  وارد  سال ۱۳۹۷  در  ارشد  کارشناسی  دوره 
توانست  و  شد  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  دکتری 
به واسطه دکتر مرتضی نطاق نجفی، عضو هیئت علمی 
گروه فیزیک دانشگاه محقق که استاد راهنمای دوره 
ارشد و دکتری وی نیز بود، با اساتید خارجی و مطرح 

در رشته فیزیک همکاری های علمی داشته باشد.
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تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده 
مسیر  در  را  نمین  نوین  فناوری های 
شورای  گفت:  و  دانست  توسعه 
گسترش آموزش عالی با ایجاد ۲ رشته 
جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناس 
نوین  فناوری های  دانشکده  در  ارشد 
به  قطعی  موافقت  دانشگاه  این  نمین 

عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری دانشکده فناوری های 
نوین نمین را در مسیر توسعه دانست و 
افزود: شورای گسترش آموزش عالی 
مقطع  در  فیزیک  نانو  رشته  ایجاد  با 
مهندسی  رشته  و  ارشد  کارشناسی 
انرژی در مقطع کارشناسی در دانشکده 
دانشگاه  نمین  نوین  فناوری های 
محقق اردبیلی موافقت قطعی به عمل 

آورد.
جایگاه  ارتقای  به  اشاره  با  وی 
بین  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
دانشگاه های جامع کشور و صعود ۹ 
در  آموزش  حوزه  نقش  و  آن  پله ای 
این ارتقا، تأسیس رشته های جدید را 

مهم  امری  متخصص  افراد  تربیت  در 
دانست و گفت: دانشکده فناوری های 
نوین نمین با دو رشته کارشناسی تأسیس 
شده بود که با تالش و پیگیرهای مداوم 
مسئولین دانشکده و دانشگاه اخذ مجوز 
راه اندازی و ایجاد رشته های جدید برای 
اولین بار پس از تأسیس دانشکده فوق 
انجام گرفته است و رشد ۱۰۰ درصدی 

را شاهد است.
اینکه در سال های  بیان  با  مصری 
اخیر تالش های فراوانی در جهت توسعه 

دانشکده صورت گرفته  کیفی  و  کمی 
است، افزود: توسعه رشته های جدید، 
جهت  در  بین رشته ای  و  کاربردی 
پاسخگویی به مطالبات و درخواست ها 
دانشگاه  سیاست های  و  اولویت ها  از 
تحصیالت  مقطع  تأسیس  با  و  است 
تکمیلی در این دانشکده، از مهرماه سال 
جاری دانشجویان کارشناسی ارشد در 
دانشکده فناوری های نوین نمین شروع 
به تحصیل خواهند نمود و پروژه ها و 
تحقیقات پژوهشی قابل توجهی در این 

دانشکده انجام خواهد شد.
تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی ضمن  تکمیلی 
قدردانی از تالش های رئیس دانشگاه، 
رئیس دانشکده و فرماندار نمین، ورود 
به  نمین  نوین  فناوری های  دانشکده 
عرصه پذیرش دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی را به مردم فرهنگ دوست نمین 
امیدواری  اظهار  و  گفت  تبریک  نیز 
شاهد  آموزشی  سطح  ارتقای  با  کرد: 
دانشکده  بیشتر  هرچه  موفقیت های 
فناوری های نوین نمین و دانشگاه در 

سطح کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر ایجاد 
استمرار  و  تداوم  با  و  فوق  رشته های 
فعالیت های انجام شده، امید می رود تا 
مهرماه سال جاری عالوه بر مجوزهای 
صادر شده، دو رشته دیگر نیز در مقطع 
دانشکده  این  به  تکمیلی  تحصیالت 

اضافه شود.
انجام گرفته  فعالیت های  مصری 
و  استان  مسئوالن  دین  ادای  را 
شهرستان نمین برای تالش های مردم 

فرهنگ دوست نمین عنوان کرد.

رئیس دانشگاه مطرح کرد:

دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی نشان دادند در 
شرایط سخت نیز می توان 

فعالیت های ارزشمندی 
انجام داد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاهیان 
جهادی  کار  و  تالش  با  محقق اردبیلی  دانشگاه 
می توان  باشد،  دادند هرچند شرایط سخت  نشان 

فعالیت های ارزشمندی انجام داد.
دکتر عزیز  دانشگاه،  روابط عمومی  به گزارش 
حبیبی در مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی با شهدای گمنام در اولین روز کاری 
سال ۱۴۰۰ ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید، با 
اشاره به فشار حداکثری استکبار جهانی به کشور 
نیز  کرونا  ویروس  شیوع  گفت:  گذشته،  سال  در 
سخت ترین شرایط اقتصادی را به کشور تحمیل کرد.
وی افزود: سال گذشته علی رغم شرایط اقتصادی 
دشوار، دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با تالش و 
کار جهادی نشان دادند هرچند شرایط سخت باشد، 

می توان فعالیت های ارزشمندی انجام داد.
در  دانشگاه  رتبه  ارتقای  به  اشاره  با  حبیبی 
زمینه های مختلف در رتبه بندی های ملی و بین المللی، 
تصریح کرد: اطالع رسانی دستاوردهای دانشگاه در 
رسانه ها و توجه ویژه مسئوالن به این مهم، نشان 
می دهد که با دلسوزی و کار جهادی می توان کارهای 

بزرگی انجام داد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به تغییرات 
و تحوالت جهانی، گفت: به نظر می رسد دولت نیز 
تنگناهای مالی را پشت سر گذاشته است و امید 
می رود سال ۱۴۰۰ سال خوبی برای کشور عزیزمان 
ایران و دانشگاه محقق اردبیلی در ابعاد مختلف علمی، 

پژوهشی، فرهنگی، عمرانی و غیره باشد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه دانشگاهیان دانشگاه 
محقق اردبیلی اولین روز کاری خود در سال جدید 
را با تجدید میثاق با شهدای گمنام آغاز می کنند، 
گفت: اگر امروز دانشگاه موفقیتی را کسب کرده 
است مرهون زحمات کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، 

کارمندان و دانشجویان است.
اگر ما در هشت سال دفاع  اینکه  بیان  با  وی 
مقدس پیروز میدان شدیم، به خاطر ایثار، همدلی و 
گذشت بود، افزود: این وحدت و همدلی باید در 

جامعه حفظ شده و بیش ازپیش تقویت شود.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت 
سال  شعار  به  اشاره  با  نیز  محقق اردبیلی  دانشگاه 
تولید،  مبنی بر  رهبری  معظم  مقام  توسط  اعالمی 
می رود  انتظار  گفت:  زدایی ها  مانع  پشتیبانی ها، 

دانشگاهیان نیز در تحقق این شعار پیش گام باشند.
گفتنی است این برنامه توسط پایگاه مقاومت 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح کرد:
دانشکده فناوری های نوین نمین در مسیر توسعه / ایجاد ۲ رشته جدید

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
سیستم  ساخت  و  طراحی  از  اردبیلی 
کنترلر هوشمند قابل برنامه ریزی توسط 
فناوران مرکز رشد این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر برومند صالحی با اعالم این خبر، 
گفت: این محصول توسط شرکت فناور 
واحدهای  از  الکترونیک  صدرا  نوین 
فناور مستقر در مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری این دانشگاه طراحی 

و ساخته شده است.
دستگاه های  اکثر  در  افزود:  وی 
صنعتی، سیستم  الکترونیکی اختصاصًا 
برای یک دستگاه و تنها برای پردازش 
یک فرایند طراحی می گردد و چنانچه 
در سخت افزار آن سیستم الکترونیکی، 
خروجی ها و امکانات خاصی پیش بینی 
نشود آن سیستم برای دستگاه دیگر با 
نخواهد  استفاده  قابل  متفاوت  کارکرد 
ساخته  الکترونیکی  سیستم  لذا  بود، 
شده توسط شرکت فناوری نوین صدرا 
دستگاه  یک  کنترل  برای  الکترونیک، 
به  توجه  با  و  نشده  طراحی  خاص 
پیش بینی های انجام شده در سخت افزار 
متناسب  آن،  نرم افزاری  قابلیت های  و 
قابل  مشتری،  و  صنعت  هر  نیاز  با 

برنامه ریزی و طراحی می باشد.
نیاری  عظیمی  اصغر  مهندس 
مدیرعامل  و  الکترونیک  کارشناس 
شرکت فناوری نوین صدرا الکترونیک 
سیستم  این  سخت افزار  گفت:  نیز 
پردازنده  یک  شامل  الکترونیکی 
داده  دریافت  وظیفه  که  است  مرکزی 

تشخیص  رطوبت،  سنسورها)دما،  از 
حرکت، گاز و غیره(، پردازش و نمایش 
اطالعات و نیز کنترل خروجی بر اساس 
تنظیمات ذخیره شده در حافظه داخلی 

را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: به دلیل انعطاف پذیری 
بر  نرم افزار،  قسمت  در  سیستم  این 
اساس نیاز کاربر، امکان استفاده از این 
جوجه کشی  دستگاه های  در  سیستم 
صنعتی، دستگاه های میوه خشک کن، 
و  تولید  خط  خانه،  هوشمندسازی 
کنترل فرایندهای خط تولید )تشخیص 
رنگ، تشخیص حضور یا عدم حضور 
اشیا مقابل سنسور و غیره( وجود دارد.

نوین  فناوری  شرکت  مدیرعامل 
صدرا الکترونیک گفت: قابلیت اتصال 
سنسور پشتیبان عالوه بر سنسور اصلی، 
امکان کنترل چند دستگاه و مانیتورینگ 
با یک سیستم الکترونیکی مرکزی به 

دلیل پشتیبانی از تعداد نامحدودی از 
پشتیبانی  قابلیت  ورودی،  در  سنسور 
 AM سری  دیجیتال  سنسورهای  از 
و   )۲۳۰۵/۲۳۰۳/۲۳۰۲/)AM۲۳۰۱
 ،)DS )DS۱۸x۲۰ سنسورهای سری
قابلیت پشتیبانی از سنسورهای آنالوگ 
تشخیص   ،ADC مبدل  طریق  از 
هوشمند قطعی یا اختالل در سنسور 
نمایشگر،  در  خطا  کد  نمایش  و 
صورت  به   دستگاه  کنترل  قابلیت 
هوش مصنوعی در صورت قطعی یا 
اختالل سنسور، ذخیره تنظیمات کاربر 
پاک  )بدون   EEPROM در حافظه
شدن با قطع برق(، قابلیت کنترل توان 
روشن  و  خاموش  جای  به  خروجی 
قسمت  بودن  ایزوله  )دیمر(،  کردن 
AC از DC به دلیل استفاده از قطعه 
وجود  خروجی،  طبقه  در  اپتوکوپلر 
سیستم هشدار خطا و سیستم هشدار 

غیرفعال  یا  فعال  امکان  و  اضطراری 
وجود  تنظیمات،  منوی  از  آن  کردن 
صورت  در  اضطراری  فن  خروجی 
فعال شدن هشدار، وجود رله سوئیچ 
و  اصلی  برق  قطع  برای  اضطراری 
امکان استفاده از موتور الکتریکی در دو 
حالت گردش ثابت یا موتور چپ گرد/
راست گرد، از ویژگی های عمومی این 
سیستم الکترونیکی محسوب می شوند.

از  پشتیبانی  عظیمی تصریح کرد: 
 SHT سری  دیجیتال  سنسورهای 
قابلیت  نرم افزار،  ارتقای  با  سوئیسی 
و   SMS طریق از  هشدارها  دریافت 
قابلیت کنترل فرایند سیستم از طریق 
و  روشن  )دستورات   SMS ارسال 
دیگر  از  خروجی ها(  کردن  خاموش 
امکانات و ویژگی هایی است که در آینده 
نزدیک بر اساس نیاز مشتری و نیاز بازار 

به این سیستم اضافه خواهد شد.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

طراحی و ساخت کنترلر هوشمند قابل برنامه ریزی توسط پژوهشگران مرکز 
نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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برگزاری نشست مشترک 
هیئت های نظارت، ارزیابی
 و تضمین کیفیت آموزش 

عالی استان های اردبیل
و خراسان جنوبی

نشست مشترک هیئت های نظارت، ارزیابی 
استان های  عالی  آموزش  کیفیت  تضمین  و 
اشتراک  موضوع  با  جنوبی  خراسان  و  اردبیل 
الکترونیکی  آموزش  راهکارهای  و  تجارب 

به صورت مجازی برگزار شد.
این  در  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
نظارت،  هیئت  دبیر  شکوهی  دکتر  نشست 
ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی، 
دکتر فرزاد میرزائی دبیر هیئت نظارت، ارزیابی 
ترحم  دکتر  اردبیل،  استان  کیفیت  تضمین  و 
مصری معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
هیئت  نایب رئیس  و  محقق اردبیلی  دانشگاه 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اردبیل، 
دکتر آیتی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
نظارت،  هیئت  نایب رئیس  و  بیرجند  دانشگاه 
ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی 
به بیان اقدامات دانشگاه های مربوطه در طول 
کالس های  برگزاری  راستای  در  گذشته  سال 

مجازی در شرایط بیماری کرونا پرداختند.

مربوط  پنل های  ادامه نشست  در  همچنین 
و  کشاورزی  مهندسی،  و  فنی  گروه های  به 
علوم پایه با ارائه دکتر اکبری مجد از دانشگاه 
دانشگاه  از  ذوالفقاری  دکتر  و  محقق اردبیلی 
و  هنر  علوم انسانی،  و  ادبیات  پنل  و  بیرجند 
دانشگاه  از  حسن زاده  دکتر  ارائه  با  معارف 
دانشگاه  از  نژاد  دکتر رستمی  و  محقق اردبیلی 
طور  به  تجارب  اشتراک  به منظور  بیرجند 
هم زمان برگزار شد و دکتر بجدی و دکتر فتحی 
دانشگاه های  مجازی  آموزش های  مسئولین 
بیرجند و محقق اردبیلی به اشتراک تجربیات و 
راهکارهای خود در زمینه برگزاری کالس های 

مجازی پرداختند.
هیئت های  به  مربوط  پنل  در  است  گفتنی 
دکتر  نیز  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت، 
فرزاد میرزائی و دکتر شکوهی فرد دبیران هیئت 
استان های  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت، 
اردبیل و خراسان جنوبی، ضمن بیان چالش های 
پیشروی نظام آموزش عالی، شرایط پیش آمده را 
فرصتی برای بهبود بسترهای الکترونیکی دانسته 
و برگزاری نشست ها و همکاری مشترک بیشتر 
در راستای تبادل نظر و اشتراک تجربیات بین 
استان های اردبیل و خراسان جنوبی را خواستار 

شدند.

احمد قلی نژاد دانشجوی کارشناسی 
به عنوان  محقق اردبیلی  دانشگاه  ارشد 
این  دانشجویی  بسیج  جدید  مسئول 

دانشگاه معرفی شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی در مراسم تکریم و معارفه 
مسئوالن سابق و جدید بسیج دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه طی 
دو سال اخیر مجموعه بسیج دانشجویی 
دانشگاه خالصانه در هرجایی که نیاز بود، 
میدان می شد، گفت: وجود چنین  وارد 
نیروهایی در بخش های مختلف جامعه 

فوق العاده نیاز است.
روحیه  تقویت  به ضرورت  حبیبی 
بسیجی در جامعه تأکید کرد و افزود: این 
روحیه موتور محرکه خیلی قوی برای 

رشد و ارتقای جامعه است.
اینکه بسیج دانشجویی  بیان  با  وی 
دانشگاه با کمک امکانات سپاه حضرت 
عباس )ع( استان در شرایط سخت کرونایی 
و  خوابگاه ها  ضدعفونی  خصوص  در 
محل های برگزاری آزمون های سراسری 
بسیج  افزود: حوزه  داشت،  ویژه  اهتمام 
دانشجویی دانشگاه برای بار دوم در طول 
تاریخ دانشگاه، رتبه برتر کشوری را کسب 

کرد.
حبیبی با تأکید بر اینکه دانشجویان 
ساعی از نظر علمی و اخالقی باید در 
بسیج حضور داشته باشند، تصریح کرد: 
در  مودت  و  همکاری  وحدت،  روحیه 
دانشگاه  در  مختلف  بخش های  میان 
محقق اردبیلی طی چند سال اخیر پررنگ 
بوده و این مهم باعث اتخاذ تصمیمات 

بزرگ در دانشگاه شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
ابعاد  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  اینکه 
و  فرهنگی  پژوهشی،  علمی،  مختلف 
است،  درحال  رشد  به سرعت  عمرانی 
خاطرنشان کرد: در رتبه بندی های ملی و 

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد

بین المللی نیز ارتقای چشمگیری داشته ایم.
عبداهلل  المسلمین  حجت االسالم 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه توفیقات حاصل شده در دانشگاه 
نتیجه همدلی و همراهی بوده است، گفت: 
و  شهدا  انقالب، خون  برکت  به  امروز 
وحدت ملت، جمهوری اسالمی ایران به 
جایی رسیده که جزو کشورهای مطرح 

دنیا در عرصه های مختلف است.
وی با بیان اینکه اگر شخصی بخواهد 
به جایی برسد بدون تزکیه و خودسازی 
نمی شود، افزود: ماه مبارک رمضان بهترین 
زمان برای رسیدن به خواسته ها، آرزوها و 

آرمان ها است.
حسنی آینده نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران را بسیار روشن دانست و 
گفت: امروز مثل اوایل انقالب و هشت 
سال دفاع مقدس نیازمند وحدت، همراهی 

و همراهی در جامعه هستیم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه بیش از ۱۰۰ تشکل، کانون و انجمن 
فعال  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  علمی 
است، گفت: سال گذشته حدود یک هزار 

و ۳۰۰ برنامه در این دانشگاه اجرا شده 
است و برای ماه مبارک رمضان نیز ۳۰ 
برنامه در زمینه های متعدد برنامه ریزی شده 

است.
وی با بیان اینکه دانشگاه یک مرکز 
پویا در زمینه فعالیت های فرهنگی، دینی 
افزود: همان طوری که  و سیاسی است، 
دانشگاه در زمینه های مختلف آموزشی 
برنامه های  در  می درخشد،  پژوهشی  و 
فرهنگی در زمینه قرآن، هنر و سیاست نیز 

موفق عمل کرده ایم.
فنی اصل با بیان اینکه افراد صالح، 
بسیج  مجموعه  در  دلسوز  و  شایسته 
دانشجویی دانشگاه خدمت می کنند، گفت: 
مشورت پذیری، قبول کردن دیدگاه ها و 
بارز  ویژگی های  از  خودمحوری  عدم 
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه 

بود.
دکتر پرویز پرزور مسئول ناحیه بسیج 
دانشجویی استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
بسیج میراث معنوی حضرت امام خمینی 
)ره( است که به یادگار گذاشت، گفت: اگر 
امروز همانند جنگ احزاب دشمن همه 
اصحاب و یاران خود را برای مهار انقالب 
اسالمی ایران آماده کرده، نشان دهنده این 

است که عزت جمهوری اسالمی ایران در 
اوج قرار دارد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب، 
افزود: این بیانیه می گوید که انقالب اسالمی 
باید به دست جوانان مؤمن انقالبی سپرده 
شود و آسیب زدایی توسط افراد ضد فساد 
شود؛  انجام  عدالت طلبی  روحیه  دارای  و 
در همین راستا مصداق بارز کلیدواژه جوان 
مؤمن انقالبی به جوانان بسیجی ختم می شود.
پرزور همچنین با اشاره به فعالیت های 
محقق اردبیلی،  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
تصریح کرد: بسیج دانشجویی سال هاست 
که بدون ذره ای دغدغه نسبت به برنامه های 
ارزشی و پیشبرد این برنامه ها در این دانشگاه 

اهتمام می ورزد.
بسیج  سابق  مسئول  نقی زاده  حامد 
دانشجویی دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از 
دانشجویی،  بسیج  در  دوساله  فعالیت های 
کسب عنوان موفق ترین رده بسیج دانشجویی 
در استان و کشور و همچنین راه اندازی مرکز 
اولین بار  تحقیقات بسیج دانشجویی برای 
از  را  کشور  شمالغرب  دانشگاه های  در 
مهم ترین اقدامات بسیج دانشجویی دانشگاه 
دانست و  اخیر  محقق اردبیلی در دو سال 
گفت: ما در همه حال باید از شهدا درس 
و گوش به فرمان  بوده  والیت پذیر  بگیریم، 
بازی های سیاسی  باشیم و خود را درگیر 

نکنیم..
بسیج  جدید  مسئول  قلی نژاد  احمد 
از  نیز ضمن قدردانی  دانشجویی دانشگاه 
حسن اعتماد مسئوالن به وی، گفت: خادم 
دانشجویان بسیجی بودن برای بنده افتخار 

بزرگی است.
گفتنی است در ادامه از زحمات حامد 
دانشجویی  بسیج  سابق  مسئول  نقی زاده 
دانشگاه تجلیل و حکم احمد قلی نژاد به عنوان 
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  جدید  مسئول 

محقق اردبیلی به وی اعطا شد .

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان سعید علی حسینی، اسماعیل قاسم زاده، مهدی بایرامی، دکتر عزیز حبیبی، مهندس مهدی جعفریان، 
مهندس علی عبداللهی و سرکار خانم دکتر فریبا اسفندیاری  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

مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی خالق خواه
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به دلیل اجرای مسابقه کتاب خوانی »کاروان دانایی«؛
تجلیل مشاور استاندار و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان از کارشناس روابط عمومی دانشگاه

برگزار شد و توحید مهدوی کارشناس 
روابط عمومی دانشگاه به عنوان دبیر اجرایی 
مسئولیت اجرای این مسابقه را برعهده داشت 
و به مناسبت ۲۲ بهمن، ۲۲ نفر از نفرات برتر 

تجلیل شدند.
در متن این تقدیرنامه آمده است:

ماندگاری  راز  و  دانایی  دروازه  کتاب 
است؛ مساعی ارزنده تان در ترویج فرهنگ 
»مسابقه  برگزاری  و  کتاب خوانی  و  کتاب 
کاروان دانایی« با اهدای این لوح سپاس ارج 
نهاده و توفیق روزافزونتان را از ایزد منان 

خواستاریم.

مشاور استاندار و مسئول روابط عمومی 
استانداری اردبیل و مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل از 
روابط عمومی  کارشناس  مهدوی  توحید 

دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل کردند.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
این تجلیل به دلیل همکاری روابط عمومی 
برگزاری  برای  مرکز  دو  این  با  دانشگاه 
مسابقه کتاب خوانی »کاروان دانایی« بود که 
به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
در دهه فجر به صورت مجازی بین فرزندان 
اردبیل  استان  اجرایی  کارکنان دستگاه های 


