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دکتر حبیبی در بازدید از پروژه های 
عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی:

فاز دوم دانشکده فنی 
و مهندسی و المان 

شهدای گمنام قبل از 
مهرماه افتتاح می شود

با حضور آنالین معاون 
رئیس جمهور و معاون وزیر علوم؛

اختتامیه رویداد 
کمند در دانشگاه 

محقق اردبیلی 
برگزار شد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

مرکز نوآوری و رشد 
مشترک در نمین 
راه اندازی می شود

رئیس مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه خبر 

داد:
تولید انبوه بذر هسته 

سیب زمینی)مینی تیوبر( 
با استفاده از تکنولوژی 
کشت بافت گیاهی در 
دانشگاه محقق اردبیلی

مسئول کنگره شهدای استان 

اردبیل تأکید کرد: ضرورت 
تفحص در سیره شهدا

معاون دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی:

پرداخت بیش از 
۳۸ میلیارد ریال 

وام دانشجویی در 
نیمسال دّوم 
سال تحصیلی
1۳99-1400 

همین صفحه

صفحه4

صفحه5

صفحه2

صفحه3

صفحه4

صفحه2

وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
دانشگاه  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
محقق اردبیلی یکی از امیدهای آینده کشور 

است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
علی اسالمی پناه در نشست با اعضای شورای 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: 
شتاب کار در این دانشگاه معقول بوده و رسیدن 
دانشگاه محقق اردبیلی به جایگاه فعلی حرکت 

افتخارآمیزی است.
از  باید  دانشگاه ها  اینکه  بیان  با  وی 
حالت اداره دولتی خارج شوند، تصریح کرد: 
می خواهند کل پیشرفت جامعه را به دانشگاه 
منتسب کنند بنابراین رسالت همه ما نسبت به 

قبل بیشتر می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در شرایط 
پایه های  که  است  مدنظر  دانشگاهی  کنونی 
علم را توسعه دهد بنابراین باید دانشگاه ها از 
مسائل کوچک و حاشیه ای دور شوند، اظهار 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: فاز دوم 
دانشکده فنی و مهندسی و المان شهدای گمنام 

قبل از مهرماه افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در بازدید از پروژه های عمرانی 
دانشگاه با اعالم این خبر افزود: عملیات عمرانی 
و اجرایی این پروژه ها طبق پیش بینی ها جلو 

می رود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه پروژه المان شهدای گمنام 
دانشگاه یکی از المان ها زیبا در سطح استان 
المان ۱۲.۵  این  ارتفاع  داد:  ادامه  بود،  خواهد 
متر بوده و با معماری ایرانی- اسالمی ساخته 

احراز رتبه ممتاز و 
انتخاب دانشگاه 

محقق اردبیلی به عنوان 
مجموعه برتر 

در برگزاری آزمون های 
سراسری سال ۱۳۹۹

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 
دانشگاه  انتخاب  و  ممتاز  رتبه  احراز  از 
محقق اردبیلی به عنوان یکی از مجموعه های 
برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال 

۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور با ارسال لوحی به دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از احراز رتبه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  انتخاب  و  ممتاز 
در  برتر  مجموعه های  از  یکی  به عنوان 
برگزاری آزمون های سراسری سال ۱۳۹۹ 

خبر داد.
در بخش هایی از این لوح آمده است:

دلسوزی  و  مدیریت  تردید  بدون 
به همراه تالش های شایسته و  جنابعالی 
خالصانه دیگر همکاران خدوم و ساعی 
شما به خصوص نماینده محترم تام االختیار 
دانشگاه  انتخاب  و  ممتاز  رتبه  احراز  در 
محقق اردبیلی به عنوان یکی از مجموعه های 
سراسری  آزمون های  برگزاری  در  برتر 
سال ۱۳۹۹، منشأ بالندگی و ایجاد اطمینان، 
آرامش و باور در نزد همه متقاضیان و جامعه 
نسبت به جایگاه سازمان سنجش آموزش 

کشور بوده است.

کرد: نسبت به سال های قبل نگاه متفاوتی به 
دانشگاه ها وجود دارد و قرار است دانشگاه ها 

مأموریت گرا و کیفیت گرا شوند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی هم با اشاره 
به پیشینه این دانشگاه گفت: این دانشگاه مهرماه 
سال ۱۳۵۷ با پذیرش ۳۰ نفر دانشجو کار خود 

را آغاز کرده است.

می شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: فاز 
دوم دانشکده فنی و مهندسی هم با زیربنای ۲ 
هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال طی مراحل پایانی 
است و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید تکمیل 

و به بهره برداری می رسد.
به ذکر است دکتر حبیبی و هیات  الزم 
همراه از پروژه های خوابگاه خیر ساز محسنی 
راد، فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی، پروژه 
المان شهدای گمنام، رصدخانه، خوابگاه پسران 
و پروژه توسعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

بازدید کرده و در جریان امور قرار گرفتند.

دکتر عزیز حبیبی با بیان اینکه هم اکنون 
دانشگاه محقق اردبیلی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
نفر هیات علمی و ۴۰۰  دانشجو، ۴۰۰  نفر 
نفر کارمند دارد، افزود: رشد علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال 
۲۰۱۷ چهار برابر میانگین دانشگاه های کشور 

بود.

محقق اردبیلی  دانشگاه  کرد:  اضافه  وی 
طی سال ۹۹-۱۳۹۸ در بین دانشگاه های جامع 
کشور با ۹ پله صعود نسبت به سال ۱۳۹۷-۹۸ 

به رتبه ۲۱ ارتقا پیدا کرد.
دانشگاه  گذشته  سال  داد:  ادامه  حبیبی 
رتبه بندی  به  بار  اولین  برای  محقق اردبیلی 
بین المللی تایمز وارد شده و رتبه ۲ در بین 
علوم،  وزارت  تابعه  جامع  دانشگاه های 
تمام  بین  رتبه ۸ در  فناوری و  تحقیقات و 

دانشگاه های کشور را به دست آورد.
نمایندگی مقام معظم  نهاد  رئیس دفاتر 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: دانشگاه محقق اردبیلی 

در حال رشد و توسعه است.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
اضافه کرد: دانشگاه متعلق به نظام، انقالب 
اسالمی و مردم است و باید برای رشد و تعالی 
همه جوانان این مرز و بوم برنامه ریزی و تالش 

کنیم.

دانشگاه محقق اردبیلی یکی از امیدهای آینده کشور است

فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی و المان شهدای گمنام قبل از مهرماه افتتاح می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم:

دکتر حبیبی در بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی:

حضور دانشگاه محقق اردبیلی 
برای اولین بار در جمع برترین 

دانشگاه های جوان دنیا     

رئیس دانشگاه خبر داد:

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

نورباران كرده  ايد.

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

که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
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از  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
حضور شایسته دانشگاه محقق اردبیلی 
جوان  دانشگاه های  برترین  در جمع 

دنیا برای اولین بار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی از حضور شایسته 
دانشگاه محقق اردبیلی در جمع برترین 
دانشگاه های جوان دنیا برای اولین بار 
خبر داد و گفت: این رتبه بندی توسط 
نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز در 

سال ۲۰۲۱ منتشر شده است.
وی افزود: بر اساس این رتبه بندی 
 ۴۷۵ جمع  در  ایرانی  دانشگاه   ۲۶
دانشگاه جوان برتر دنیا قرارگرفته اند 
موفق  محقق اردبیلی  دانشگاه  که 
بین  در   ۳ شایسته  رتبه  کسب  به 
دانشگاه های جامع وابسته به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و رتبه ۷ 

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از تولید انبوه بذر هسته سیب زمینی )مینی 
با استفاده از تکنولوژی کشت  تیوبر( 
بافت گیاهی در مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر برومند صالحی گفت: شرکت آرتا 
زرینه کشت آریا مستقر در مرکز نوآوری 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  و 
محقق اردبیلی، با استفاده از تکنولوژی 
کشت بافت گیاهی موفق به تکثیر انبوه 
گیاهچه های ارقام مختلف سیب زمینی و 
تولید بذر هسته سیب زمینی)مینی  تیوبر( 

شده است.
کشت  آزمایشگاه  افزود:  وی 
بافت گیاهی این شرکت در ساختمان 
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
به صورت  و  دارد  قرار  محقق اردبیلی 
روزانه به تکثیر گیاهچه ارقام مختلف 

سیب زمینی می پردازد.
صالحی با بیان اینکه گیاهچه های 

در بین تمام دانشگاه های کشور شده 
است.

در  اینکه  بیان  با  حبیبی   
تایمز،  جوان  دانشگاه های  رتبه بندی 
 ۵۰ از  کمتر  قدمت  با  دانشگاه هایی 

تکثیر شده در این آزمایشگاه، به منظور 
تولید مینی  تیوبر، به گلخانه های اصفهان 
و اردبیل ارسال میگردد، تصریح کرد: 
عالوه بر تولید مینی تیوبر، سایر کالس های 
بذری سیب زمینی نیز در مزارع مختلف 
توسط این شرکت تولید می شود و غده 
این شرکت  توسط  تولید شده  بذری 
سیب زمینی کار  کشاورزان  اختیار  در 
استان های مختلف کشور قرار گرفته که 

کرد:  تصریح  هستند،  مدنظر  سال 
تایمز  عالی  آموزش  رتبه بندی  نظام 
جوان  دانشگاه های  رتبه بندی  برای 
۲۰۲۱ از همان روشی که دانشگاه های 
جهان را ارزیابی می کند، استفاده کرده 

بازدهی بسیار مناسبی داشته است.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان 
اردبیل یکی از قطب  های اصلی تولید 
سیب زمینی در کشور می باشد و از لحاظ 
اقلیمی برای تولید سیب زمینی با کیفیت 
مناسب می باشد، ارائه بذر سیب زمینی 
با کیفیت و بازدهی باال، گامی مؤثر در 

است و مأموریت های اصلی دانشگاه ها 
اعم از»تدریس، تحقیق، انتقال دانش و 
ارزیابی  را مورد  بین المللی«  چشم انداز 

قرار داده است.
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
قدرتمند  و  شایسته  ورود  به  اشاره 
اولین  برای  محقق اردبیلی  دانشگاه 
دانشگاه های  برترین  رتبه بندی  در  بار 
توفیقات  کرد:  نشان  خاطر  دنیا،  جوان 
در  دانشگاه  شتاب دار  و  شده  حاصل 
زمینه های مختلف مرهون عزم، اراده و 
تالش و کوشش بی وقفه همه اعضای 
دانشجویان  اندیشمند،  علمی  هیات 
و  پرتالش  کارمندان  و خالق،  مستعد 
در  دانشگاه  هدفمند  برنامه ریزی های 
حوزه پژوهش و فناوری است که نمونه 
بارز آن ورود در رتبه بندی های مختلف 

جهانی در سال های اخیر بوده است.

رونق صنعت کشت سیب زمینی در این 
استان و نیز در سطح کشور خواهد بود.

دکتر محسن گلناری مدیر آزمایشگاه 
گفت:  آریا  کشت  زرینه  آرتا  شرکت 
در  موجود  سیب زمینی  گیاهچه های 
آزمایشگاه این شرکت، در شرایط استریل 
و عاری از هرگونه عوامل پاتوژن از جمله 
ویروس، قارچ و باکتری تکثیر می شوند 
و به همین دلیل، از بازدهی کشت بسیار 

خوبی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت 
تولید غده بذری مینی  تیوبر این شرکت 
ساالنه در حدود ۲۸۰ هزار غده می باشد و 
این مقدار تا آخر سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰ هزار 
غده و در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۰ هزار غده 

خواهد رسید.
با  است  امید  کرد:  تصریح  گلناری 
حمایت های مسئوالن دانشگاهی و استانی، 
این  گلخانه  و  آزمایشگاه  توسعه  زمینه 
شرکت و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال 
افراد بیشتری در سطح استان اردبیل فراهم 

گردد.

رئیس دانشگاه خبر داد:

حضور دانشگاه محقق اردبیلی برای اولین بار در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا      

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

تولید انبوه بذر هسته سیب زمینی)مینی تیوبر( با استفاده از تکنولوژی کشت بافت 
گیاهی در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

تسهیل و تسریع امور 
راهبرد اساسی تیم مدیریت 

دانشگاه است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: تسهیل و تسریع 
امور راهبرد اساسی تیم مدیریت دانشگاه است.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
با اعضای شورای صنفی اساتید دانشگاه  در نشست 
محقق اردبیلی با بیان اینکه ما در دانشگاه شاهد شورای 
صنفی جوان و پرکار هستیم، گفت: باید گردش کار میان 
مشکالت و راه حل های پیشنهادی در شورای صنفی 
اساتید دانشگاه وجود داشته باشد تا شاهد مجموعه ای 

پویا، منظم و روبه جلو باشیم.
وی با تأکید بر اینکه رصد مستمر نواقص توسط 
کمیته های  افزود:  است،  مهم  بسیار  صنفی  شورای 
مختلفی در شورای صنفی تشکیل شده و مسائل مختلف 

به صورت مستمر دنبال می شود.
راهبرد  امور  تأکید کرد: تسهیل و تسریع  حبیبی 

اساسی ما در دانشگاه محقق اردبیلی است.
دکتر اردوان قربانی معاون اداری و مالی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه شورای صنفی یار و یاور 
بدنه مدیریتی دانشگاه است، گفت: در مدت کوتاه تشکیل 
شورای صنفی در دانشگاه محقق اردبیلی پیگیری های 
مستمر در خصوص مسائل مختلف از سوی این شورا 

صورت گرفته است.
اساتید  صنفی  شورای  رئیس  باباپور  عزیز  دکتر 
اینکه برگزاری این  بیان  با  نیز  دانشگاه محقق اردبیلی 
نشست ها می تواند مقدمه ای برای حل مشکالت متعدد 
در مسائل صنفی باشد، گفت: شورای صنفی اساتید 
دانشگاه در مدت شش ماه فعالیت خود در کمیسیون های 

مختلف دانشگاه فعالیت و پیگیری داشته است.
گفتنی است در ادامه رئیس و اعضای شورای صنفی 
اساتید دانشگاه به ارائه مسائل، مشکالت و راهکارهای 
پیشنهادی خود پرداختند و تصمیمات الزم توسط هیات 

رئیسه دانشگاه اتخاذ شد.

بازدید معاون حقوقی و امور 
مجلس وزیر علوم از کتابخانه 
مرکزی و پروژه های عمرانی 

دانشگاه محقق اردبیلی

علوم،  وزیر  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی 
حال  در  عمرانی  پروژه های  و  مرکزی  کتابخانه  از 

احداث این دانشگاه بازدید به عمل آورد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر علی 
اسالمی پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی 
حال  در  عمرانی  پروژه های  و  مرکزی  کتابخانه  از 

احداث این دانشگاه بازدید به عمل آورد.

و  دانشجویی  بسیج  ناحیه  سرپرست  علمیه،  حوزه های  مدیر 
کارشناسان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 

اردبیل از پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
صابری  روح اهلل  سرهنگ  علمیه،  حوزه های  مدیر  نوروزی  مهدی 
سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی و کارشناسان اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اردبیل از خوابگاه های متأهلی خیرساز، فاز 
دوم دانشکده فنی و مهندسی، یادمان شهدای گمنام و رصدخانه خیرساز 

دانشگاه محقق اردبیلی بازدید نمودند.

بازدید مدیر حوزه های علمیه 
و سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی 
استان اردبیل از پروژه های عمرانی 

دانشگاه محقق اردبیلی
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دومین  مقاله   ۶۲۸ دریافت  با 
همایش ملی مدرسه آینده در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
چنین  این  برگزاری  گفت:  همایش 
اثرگذاری  می تواند  همایش هایی 

اجتماعی داشته باشد.
دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد: هیچ 
نهادی جز مدرسه نمی تواند اندیشه و 
دیدگاه را در دانش آموزان پرورش داده 

و آنها را برای آینده آماده کند.
آرمانی  مدرسه  اینکه  بیان  با  وی 
از  باید  اسالمی  انقالب  دوم  گام  در 
کرد:  اضافه  باشد،  استاندارد  نظر  هر 
درخور  مدرسه  فرزندانمان  برای  باید 
توجهی داشته باشیم تا بتوانیم برای آینده 
احساس  دارای  و  مناسب  شهروندان 

مسئولیت اجتماعی تربیت کنیم.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
این  برگزاری  که  کرد  امیدواری  ابراز 
تصمیم گیری  در  همایش هایی  چنین 
سیاست گذاران حوزه آموزش وپرورش 

تأثیرگذار باشد.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
و  محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
مدرسه  ملی  همایش  دومین  رئیس 
و  آموزش وپرورش  گفت:  هم  آینده 
دانشکده علوم تربیتی باید بیش ازپیش 
کارهای  همه  و  باشند  نزدیک  هم  به 
مشکالت  حل  راستای  در  پژوهشی 
آموزش وپرورش باشد که اگر دانشگاه 
در این راستا حرکت کند در حقیقت به 

دانشگاه نسل چهارم تبدیل شده است.
دکتر محمد نریمانی اضافه کرد: اگر 
مدارس بتوانند دانش آموزان را تربیت 
دینی داده و سواد اخالقی آنها را ارتقا 
دهند تا بتوانند راه را از چاه تمییز کنند، 
آن وقت توانسته است به اهداف مهم 

خود برسد.
در  مقاله   ۶۲۸ اینکه  بیان  با  وی 
دومین همایش ملی مدرسه آینده ارسال 
تعداد مقاالت  بود، تصریح کرد:  شده 
ارسالی به این همایش نسبت به دوره 
قبل حدود ۲ برابر شده است و به دلیل 

استقبال پژوهشگران کشور دو بار زمان 
برگزاری همایش را تمدید کردیم.

و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
و  محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی 
مدرسه  ملی  همایش  دومین  رئیس 
بتواند  باید  همایش  این  افزود:  آینده 
چالش های مدارس را پیش بینی کرده و 
برای این چالش ها، راهکارهای علمی و 

عملیاتی ارائه دهد.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
و  آموزش  محل  مدرسه  گفت:  هم 
آشنایی دانش آموزان با توحید و رسیدن 

به قله الهی است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
محل  مدرسه  اینکه  بیان  با  حسنی 
افزود:  است،  اخالق  و  ادب  آموزش 
و  است  توحید  شناخت  علم  اولین 
به  چیز  همه  سپردن  هم  علم  آخرین 

خداوند متعال می باشد.
وی با بیان اینکه باید این همایش ها 
راهکارهای مناسبی برای مراکز آموزشی 
و مدارس پیدا کند، اظهار کرد: باید مقام 
معلم را تکریم کنیم و عظمت مدرسه را 

حفظ و صیانت کنیم.
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
آموزان  دانش  برای  باید  اینکه  بیان  با 

نحوه زندگی کردن و اخالق دینی را 
باید  درس  کرد:  تصریح  داد،  آموزش 
در  زندگی  و  دینی  اخالق  یادگرفتن 
آینده را برای دانش آموزان تشریح کند.

استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
اردبیل گفت: همه کشورها برای توسعه 
آموزش وپرورش  نیازمند  پیشرفت  و 

کارآمد و اثربخش هستند.
اینکه  بیان  با  ناصری  احمد  دکتر 
جزو  معلمان  خدمات  جبران  هزینه 
در  پرداخت  قابل  ارقام  باالترین 
کشورهای توسعه یافته است، تصریح 
آموزش وپرورش  در  هزینه  کرد: 
برخالف سال های گذشته که مصرفی 
سرمایه گذاری  به عنوان  می دانستند، 
در  مسئله  این  و  است  شده  پذیرفته 

آینده آثار مثبتی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه طبق سند تحول 
اصلی  رکن  مدرسه  آموزش وپرورش، 
داد:  ادامه  است،  تربیت  و  تعلیم  نظام 
مدرسه نقطه اتکای حاکمیت و ملت در 

رشد و تعالی کشور است.
استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
با  کرونا  دوره  در  کرد:  اظهار  اردبیل 
تجربه  تأسف بار،  خسارات  وجود 
گرانسنگی در حوزه آموزش وپرورش 
به ثبت رسید و روشن شد که مدرسه 

جایگزینی ندارد.
وزارت  آموزشی  معاون  مشاور 
استاد  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دانشگاه خوارزمی هم در ارتباط مجازی 
یک  مدرسه  گفت:  همایش  این  با 

سازمان اجتماعی است که در آن عناصر 
مختلفی در حال فعالیت هستند.

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم با بیان 
اینکه مقررات و آیین نامه ها به رهبری 
می کند،  کمک  مدارس  هدایت  و 
مدرسه  آینده  از  وقتی  کرد:  تصریح 
صحبت می شود باید تمام عناصر فعال 
در مدارس مورد تجزیه و تحلیل قرار 

بگیرد.
وی با بیان اینکه کرونا به ما درس 
بزرگی داد که باید آینده مدرسه را واقع 
مدیران  کرد:  تشریح  ببینیم،  تر  بینانه 
مدارس  که  هستند  عالقمند  مدارس 
امکانات،  حداقل  با  و  بوده  اثربخش 

حداکثر اثربخشی را داشته باشند.
وزارت  آموزشی  معاون  مشاور 
استاد  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
مدیریت  داد:  ادامه  خوارزمی  دانشگاه 
به  سنتی  حالت  از  آینده  در  مدارس 
حالت پویا و کارآمد تبدیل خواهد شد.

امکانات  اینکه  بیان  با  ابراهیم  نوه 
نوین به مدیران مدارس دیکته می کند 
که با استفاده از تکنولوژی های جدید به 
هدایت مدرسه بپردازند، اظهار کرد: باید 
در آینده بین دانش آموزان و مدارس 

ارتباط قوی ایجاد کرد.
ملی  همایش  دومین  علمی  دبیر 
علمی  هیات  عضو  و  آینده  مدرسه 
قول  به  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
کردن  پر  یادگیری  و  آموزش  بزرگی 
سطل خالی نیست بلکه افروختن آتش 

است.
دکتر عادل زاهد با بیان اینکه مدرسه 
کرد:  اضافه  است،  معلمان  عبادتگاه 
نشانه های  که  باورند  این  بر  برخی ها 

فرتوتی در مدارس دیده می شود.
وی با بیان اینکه آموزش وپرورش 
کرد:  اظهار  است،  محور  اطالعات 
تست  آموزش وپرورش  سیستم  وقتی 
محور باشد دانش آموزان دنبال رقابت 
از  این شرایط مدرسه  می روند که در 

مأموریت های خود دور می شود.
یادآور می شود که در این همایش 
سه پنل تخصصی برگزار و مقاالت برتر 

معرفی شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
خبر داد:

راهیابی ۱۰ نشریه و اثر به مرحله  
نهایی داوری دوازدهمین جشنواره 

سراسری رسانه و نشریات 
دانشجویی کشور

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
نشریات  اثر  و  نشریه  بار۱۰  اولین  برای  گفت: 
نهایی  مرحله   به  محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجویی 
داوری دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات 

دانشجویی کشور)تیتر۱۲( راه یافتند.
عباس  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  به گزارش 
فنی اصل با اعالم این خبر افزود: بر اساس گزارش 
دبیرخانه جشنواره تیتر ۱۲ مستقر در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، در این جشنواره ۱۵۳ دانشگاه 
شرکت کردند و ۲۸ هزار و ۲۷۱ نشریه و اثر ارسالی 
برای بررسی و احراز شرایط ورود، به مرحله داوری تیم 

غربالگری جشنواره رسیده بود.
وی اضافه کرد: تعداد ۲۳ هزار و ۷۸۹ نشریه و اثر 
وارد مرحله  اول داوری شدند و درنهایت ۸۷۲ نشریه 
و اثر )۳ درصد آثار شرکت کننده در جشنواره( از ۹۳ 
دانشگاه با کسب امتیاز الزم، به مرحله  نهایی راه یافتند.

برای  دانشگاه محقق اردبیلی  داد:  ادامه  فنی اصل 
اولین بار با ارسال ۲۷۵ نشریه و اثر در حوزه  رقابتی 
۵گانه جشنواره، در جایگاه ۲۶ ام دانشگاه های کشور 
قرار  مشارکت  در حوزه   بهداشت(  و  علوم  )وزارت 
گرفت و هم اکنون پس از داوری مرحله  اول، ۱۰ نشریه 
و اثر از دانشگاه محقق اردبیلی وارد مرحله نهایی داوری 
شده اند که شامل نشریات برگزیده با ۳ عنوان، بخش 
آثار برگزیده با ۲ اثر و بخش مجازی با ۵ اثر است و 
در این بخش دانشگاه محقق اردبیلی در بین ۹۳ دانشگاه 
راه یافته به مرحله نهایی، از نظر کل آثار راه یافته رتبه 
۱۸ام و در بخش مجازی رتبه ۶ام را از آن خود کرده 

است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
و  روان شناسی(  علمی  )انجمن  تحول  نشریه  افزود: 
نشریه ساو اندیشه )انجمن علمی فلسفه( در بخش 
نشریه  انسانی،  علوم  تخصصی  علمی  نشریات 
BLOSSOM )انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی( 
در بخش نشریات زبان های خارجی، نشریه ساو اندیشه 
)انجمن علمی فلسفه؛ عرفان پورعبدل( در بخش طرح 
روی جلد، نشریه رما )انجمن علمی علوم کامپیوتر( 
در بخش نشریات صوتی، نشریه کیمیا )انجمن علمی 
شیمی( در بخش نشریات چاپی الکترونیک، نشریه ساو 
اندیشه )نخستین منتقدان دموکراسی در فلسفه سیاست؛ 
تخصصی  علمی  مقاله  بخش  در  ترکاشوند(  جواد 
زبان  آموزش  علمی  انجمن  صفحه  و  انسانی  علوم 
انگلیسی )گلناز پیغامی( و صفحه دانشجویی دانشگاه 
ریاضی  صفحه  و  حقی(  )محمدعلی  محقق اردبیلی 
آسونه )رقیه ملکی آقاباقر( در بخش صفحات اینستاگرام 

آثار راه یافته هستند.
فنی اصل ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا 
در کشور تاکنون، بیش  از ۱۳۰ شماره نشریه متنوع در 

دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شده است.

با دریافت 628 مقاله؛

دومین همایش ملی مدرسه آینده در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

مسئول کنگره شهدای استان اردبیل به ضرورت تفحص در سیره شهدا تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سردار غالم عسگر کریمیان در محفل روایتگری و 
انس با شهدای گمنام در مزار شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی گفت: شهدای گمنام 
مردان مردی بودند که آگاهانه شهادت را در آغوش گرفتند تا بقیه یارانشان آسیب نبینند.

وی افزود: با تطابق فرهنگ عاشورایی و کربالی ایران در می یابیم که ما در دفاع 
مقدس از فرهنگ عاشورایی الهام گرفتیم.

کریمیان تأکید کرد: علی رغم اینکه احداث بارگاه و یادمان برای شهدای گمنام مهم 
است، امر مهمتر تفحص در سیره شهدا است.

مسئول کنگره شهدای استان اردبیل با بیان اینکه شهدا برای خلق ارزش های واال در 
حفاظت از انقالب اسالمی جان خود را فدای نظام و انقالب و میهن اسالمی کردند، اظهار 

امیدواری کرد: بتوانیم از حضور معنوی شهدای گمنام در جامعه استفاده کنیم.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز گفت: طبق فرمایش امام خمینی)ره(، 

شهدای گمنام از شهدای ارزشمند، واالمقام و مظلوم هستند.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ میزبان دو شهید گمنام در این دانشگاه هستیم، 
افزود: طراحی المان شهدای گمنام دانشگاه بعد از طی مراحل مختلف نهایی شد و 

عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است.

مسئول کنگره شهدای استان اردبیل تأکید کرد: ضرورت تفحص در سیره شهدا
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با حضور آنالین معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور و معاون فرهنگی 
تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و 
در  کمند  رویداد  اختتامیه  فناوری،  و 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
اختتامیه  مراسم  در  آنالین  حضور  با 
رویداد کمند گفت: رویداد کمند )کار، 
مهارت و نوآوری دختران دانشجو( در 

چندین دانشگاه کشور اجرا می شود.
کرد:  اظهار  ابتکار  معصومه  دکتر 
تدوین  کمند،  طرح  اجرای  از  هدف 
الگوی موفق برای کارآفرینی دختران 
بوده که با استقبال دانشگاه و دانشجویان 

مواجه شد.
ورود  همیشه  اینکه  بیان  با  وی 
ما  دغدغه  کار  عرصه  به  دانشجویان 
بوده است، تصریح کرد: در این زمینه 
با دشواری هایی مواجه بوده ایم اما در 
دولت دوازدهم زمینه های این کار فراهم 

شده است.
ابتکار ابراز امیدواری کرد که نتایج 
این طرح برای دانشگاه های استان اردبیل 

پایدار بماند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری هم با حضور 
مراسم گفت: وزارت  این  در  مجازی 
تجربه  گذشته  سال  چند  طی  علوم 
موفقی در توانمندسازی دانشجویان و 
به خصوص دختران داشته است و برای 
رسیدن جامعه به توسعه و پیشرفت باید 
تمام افراد جامعه مشارکت داشته باشند.

 دکتر غالمرضا غفاری اظهار کرد: 
سهیم شدن در توسعه و رشد جامعه 
بدون داشتن مهارت و قابلیت امکان پذیر 
نیست و طرح کمند به دنبال آن است که 
قدرت و مهارت را در بین دانشجویان 
دختر ارتقا دهد زیرا توانایی بستری برای 

مشارکت بیشتر است.
وی ادامه داد: دانشجویان باید در 

دانشگاه  دانشجویی  معاون 
محقق اردبیلی میزان وام پرداختی به 
دانشجویان این دانشگاه در نیمسال 
دّوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را 

بیش از ۳۸ میلیارد ریال اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر معرفت سیاهکوهیان با اعالم این 
خبر افزود: با هماهنگی انجام گرفته 
میزان  دانشجویان،  رفاه  صندوق  با 
نیمسال  این  در  پرداختی  وام های 
نسبت به نیمسال قبل، ۵ میلیارد ریال 

افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: وام های دانشجویی 
در قالب وام تحصیلی، وام ضروری، 

کنار مهارت تخصصی رشته تحصیلی 
خود، توانایی کار تیمی، توانایی گفتگو 
تقویت  خود  در  را  تعامل  توانایی  و 

کنند.
هم  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
گفت: اشتغال پذیری دانشجویان برای 
آینده آنها خوب است و باید در این 

زمینه بیش ازپیش تالش کرد.
کرد:  اضافه  حبیبی  عزیز  دکتر 
اخیر  سال های  طی  علوم  وزارت 
در  مختلف  نهادهای  همکاری  با 
کارآفرینی  و  مهارت آموزی  حوزه 
قابل تقدیری  اقدامات  دانشجویان 

انجام داده است.
وی اظهار کرد: با همکاری معاونت 
علمی ریاست جمهوری مرکز نوآوری 
راه اندازی  را  محقق اردبیلی  دانشگاه 
ارائه  زمینه  در  امیدواریم  و  کرده ایم 
به  دانشجویان  دادن  و سوق  خدمات 
سمت شرکت های دانش بنیان ثمربخش 

باشد.
 رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
استان  دانشگاه های  در  رهبری  معظم 
مقام  نمایندگی  نهاد  اردبیل و مسئول 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
انقالب اسالمی،  برکت  به  هم گفت: 
خون شهدا و رهبری داهیانه مقام معظم 
فعالیت  برای  مناسبی  بستر  رهبری 
دانشجویان و جوانان در کشور فراهم 

وام تحصیلی ویژۀ دکتری، وام ودیعه 
مسکن و وام شهریه به بیش از هزار و 
۲۰۰ نفر از دانشجویان پرداخت شده 

شده است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار نفر 
دانشجو در دانشگاه های استان اردبیل 
کرد:  اضافه  هستند،  تحصیل  مشغول 
جوانان و دانشجویان آینده سازان کشور 
هستند و باید همه تالش کنیم تا به سر 

منزل مقصود برسند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: رویداد کمند 
با  که  است  دانشجو  دختران  ویژه 
همکاری معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری، صندوق کارآفرینی 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  و  امید 

وزارت علوم برگزار می شود.
دکتر عباس فنی اصل اظهار کرد: 
از بین ایده های دریافتی در این رویداد، 
۱۰ ایده منتخب و ۶ ایده به عنوان ایده 

برگزیده انتخاب شدند.
با  کارگاه هایی  اینکه  بیان  با  وی 
حضور ۹۰ نفر از دختران دانشجو در 
کرد:  تصریح  برگزار شد،  رویداد  این 
این رویداد باید گام اولی برای دختران 
دانشجو باشد و دانشگاه ها باید برنامه های 

مفصلی در این زمینه اجرا کنند.
منابع  تخصیص  و  تجهیز  معاون 
گفت:  امید  کارآفرینی  صندوق  مالی 
که  می دهد  نشان  خانم ها  کارآفرینی 
زنان با وجود موانع موجود به بالندگی 

است.
دانشگاه  دانشجویی  معاون 
طبق  کرد:  اظهار  محقق اردبیلی 

رسیده اند.
دکتر امین خلیلی اضافه کرد: کارآفرینی 
در دنیا در حال گسترش است و زنان با 
وجود موانع فرهنگی، اجتماعی و ترس از 

شکست در این مسیر قدم گذاشته اند.
وی با بیان اینکه ترس از شکست در 
خانم ها بیشتر است، تصریح کرد: صندوق 
کارآفرینی امید صندوق های خرد محلی 
و  است  کرده  راه اندازی  روستاها  در  را 
بهترین  از  یکی  اشتغال روستایی  بحث 

عملکردهای این صندوق می باشد.
خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
استانداری اردبیل هم گفت: رویداد کمند 
موجب ایجاد حس رقابت و حس حضور 

در دانشجویان دختر شد.
فریبا محمدلو ادامه داد: دانشجویان 
دختر در چنین رویدادهایی پتانسیل ها و 

ظرفیت های خود را نشان می دهند.
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و 
دبیر  و  محقق اردبیلی  دانشگاه  اجتماعی 
اجرایی رویداد کمند گفت: صنایع دستی، 
تکنولوژی  خوراکی،  و  غذایی  تولیدات 
و مهندسی، طراحی و دوخت پارچه و 
لباس،گردشگری، محیط زیست و صنایع 
رویداد  این  محورهای  فرهنگی  خالق 

بودند.
دکتر معراج شرری اضافه کرد: به ۳ نفر 
از برگزیدگان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال وام قرض الحسنه و به ۶ نفر اول هم 

جوایز نقدی اعطا می شود.
معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و 
دبیر علمی رویداد کمند گفت: علم در بستر 

فرهنگ رشد می کند.
داد:  ادامه  فرد  روشنیان  علی  دکتر 
۶ تیم برتر رویداد کمند تحت حمایت 
مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی قرار 

می گیرند.
الزم به ذکر است در پایان این مراسم 
از ایده های برتر با اهدای جوایز نقدی و 

تندیس تجلیل شد.

هماهنگی های انجام گرفته با صندوق 
رفاه دانشجویان، همانند نیمسال اّول سال 
ضروری  وام   ،۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحصیلی 
در قالب خرید وسایل کمک آموزشی 
به  لپ تاپ(  و  تبلت  موبایل،  )گوشی 
دانشجویان متقاضی پرداخت شده است.
توجه  با  داد:  ادامه  سیاهکوهیان 
کرونا،  ویروس  شیوع  تداوم  به 
به  دانشجویی  حوزۀ  خدمت رسانی 
حال  رفاه  و  سالمتی  حفظ  منظور 
به صورت  کماکان  دانشجویان، 
الکترونیکی از طریق سیستم دانشجویی 
گلستان یا از طریق تماس تلفنی بدون 

وقفه تداوم دارد.

با حضور آنالین معاون رئیس جمهور و معاون وزیر علوم؛

اختتامیه رویداد کمند در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی:

پرداخت بیش از ۳۸ میلیارد ریال وام دانشجویی در نیمسال دّوم 
سال تحصیلی 1۳99-1400

با پذیرش 136 مقاله؛

اولین همایش علمی- 
دانشجویی روانشناسی

 در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار شد

اولین همایش علمی- دانشجویی روانشناسی با 
پذیرش ۱۳۶ مقاله در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در این همایش گفت: 
روانشناسی علمی است که در وهله اول از رفتار خود 
شناخت پیدا کرده و در وهله دوم از طرف مقابل 

شناخت حاصل می شود.
دکتر داود سیف زاده ابراز امیدواری کرد که مقاالت 
و سخنرانی های ارائه شده در این همایش جهت پیشبرد 

اهداف مثمرثمر واقع شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
هم گفت: بیش از ۱۰۰ تشکل، کانون و انجمن علمی 
در این دانشگاه فعال است که در زمینه های مختلف 

فعالیت می کنند.

دکتر عباس فنی اصل اضافه کرد: از ۱۲۰ فعالیت 
انجام شده در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۳۸ 
برنامه توسط انجمن علمی روانشناسی برگزار شده 

است.
وی ادامه داد: به دنبال توانمندسازی دانشجویان 
ارتقای  با  دانشجویان  تا  هستیم  مختلف  ابعاد  در 

توانمندی های خود وارد جامعه شوند.
دانشجویی  علمی-  همایش  اولین  علمی  دبیر 
روانشناسی هم گفت: ۱۵۸ مقاله به این همایش ارسال 
شده بود که ۱۳۶ مقاله پذیرفته شده و از آنها ۱۸ مقاله 
به صورت سخنرانی در سه پنل تخصصی ارائه می شود.

دکتر اکبر عطادخت ادامه داد: در جامعه شاهد 
تغییرات روزافزون هستیم و دانشگاهیان در راستای 
دانشگاه نسل چهارم باید با این تغییرات همسو باشند.

دکتر بهزاد ستاری مدیرکل بهزیستی استان اردبیل 
گفت: بهزیستی و دانشگاه باید بتوانند ارتباط خود را 

تقویت و گسترش دهند.
 ستاری اضافه کرد: یادگیرندگان راهبردی برای 
اهداف  به  تا  می کنند  تدوین  کلی  طرح های  خود 

پیش بینی شده خود برسند.
دکتر علی محمدزاده عضو هیات علمی دانشگاه 
پیام نور تبریز گفت: اصالت عاطفه و اصالت شناخت 

از مرحله ای به مرحله دیگر دارای اولویت است.
محمدزاده با بیان اینکه در روانشناسی کودک باید 
شاهد وحدت عاطفه و شناخت باشیم، تصریح کرد: 
با بررسی مراحل ششگانه تربیت کودک، شاهد غلبه 

جریان عاطفی در فرآیند رشد هستیم.
دبیر اجرایی اولین همایش علمی- دانشجویی 
دانشگاه  علمی  انجمن های  گفت:  هم  روانشناسی 
و  علمی  رشد  در  که  کرده اند  ثابت  محقق اردبیلی 

فرهنگی دانشجویان مؤثر هستند.
حسن طاهری ادامه داد: هدف از برگزاری این 
در  دانشجویان  مشارکت  سطح  افزایش  همایش 

فعالیت های علمی و جنبی بود.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
مرکز نوآوری و رشد سه جانبه مشترک 

در شهرستان نمین راه اندازی می شود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی در نشست 
نمین  شهرستان  فرماندار  با  مشترک 
و رئیس پارک علم و فناوری استان 
این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  اردبیل 
توسط  مشترک  به صورت  مرکز  
فرمانداری  محقق اردبیلی،  دانشگاه 
نمین و پارک علم و فناوری راه اندازی 
آن  در  شهرستان  فناوران  تا  می شود 

مستقر شده و به فعالیت بپردازند.
وی با بیان اینکه صحبت های اولیه 
برای راه اندازی این مرکز رشد حدود 
یکسال پیش انجام شده بود، تصریح 
از  یکی  محقق اردبیلی  دانشگاه  کرد: 
فناوری های  دانشکده  ساختمان های 
این  راه اندازی  برای  را  نمین  نوین 

مرکز در اختیار پارک علم و فناوری 
و فرمانداری قرار می دهد تا آنها این 
ساختمان را تجهیز کرده و راه اندازی 

کنند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
این  راه اندازی  با  کرد:  امیدواری  ابراز 

مرکز، تبدیل علم به فناوری و فناوری 
فناوران  و  مبتکران  توسط  ثروت  به 

شهرستان تسهیل شود.
فرماندار شهرستان نمین هم در این 
جلسه با بیان اینکه افتخارآفرینی های 
ملی  در سطح  محقق اردبیلی  دانشگاه 

و بین المللی مایه مباهات است، گفت: 
رشد  و  نوآوری  مرکز  راه اندازی  با 
مشترک سه جانبه در نمین رابطه بین 

علم و عمل تقویت می شود.
با  کرد:  اضافه  ناصری  عاطف 
سنتی  شیوه های  جدید،  فناوری های 
شده  منسوج  جهان  در  درآمد  کسب 
است و ما نباید از جرگه جهانی در این 

زمینه دور باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری استان 
اردبیل هم با بیان اینکه راه اندازی مرکز 
نوآوری و رشد سه جانبه فرصتی برای 
و  اساتید  باید  گفت:  است،  فناوران 
سمت  به  بیش ازپیش  را  دانشجویان 
و  تشویق  رشد  مراکز  در  فعالیت 

ترغیب کرد.
اضافه  پور  ابراهیم  حبیب  دکتر 
کرد: مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی، 

سرآمد مراکز رشد استان است

در نشست مشترک رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی و رئیس هیات تکواندو استان 

اردبیل مطرح شد:

توسعه همکاری های 
علمی و ورزشی دانشگاه 

محقق اردبیلی و هیات 
تکواندو استان اردبیل

دانشگاه  رئیس  مشترک  نشست  در 
استان  تکواندو  هیات  رئیس  و  محقق اردبیلی 
ورزشی  و  علمی  توسعه همکاری های  اردبیل، 
استان  تکواندو  هیات  و  دانشگاه محقق اردبیلی 

اردبیل مطرح شد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
عزیز حبیبی در نشست با رئیس هیات تکواندو 
استان اردبیل با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی 
در حوزه ورزش بسیار فعال است، گفت: توجه 
میان  در  خودباوری  افزایش  باعث  ورزش  به 

دانشجویان می شود.
محقق اردبیلی  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
آماده همکاری علمی در حوزه ورزش و به ویژه 
افزود:  است،  استان  تکواندو  هیات  با  تکواندو 
و  آزمایشگاه ها  از  می تواند  تکواندو  هیات 
همایش های  برگزاری  برای  دانشگاه  سالن های 
علمی و کارگاه های آموزشی به منظور مهارت 
علمی  ماهیت  با  استان  ورزشکاران  افزایی 

استفاده نماید.
تکواندو  هیات  رئیس  خوشروزی  تورج 
موفق  برگزاری  به  اشاره  با  نیز  اردبیل  استان 
در  کیوروگی  داوران  افزایی  دانش  سمینار 
تکواندو  هیات  گفت:  محقق اردبیلی،  دانشگاه 
مسابقات  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  برای 
منطقه ای  و  دانشگاهی  بین  دانشگاهی،  درون 
منعقد  تفاهم نامه  به  استناد  با  دانشجویان  برای 
استان  تکواندو  هیات  و  دانشگاه  بین  شده 

آمادگی دارد.
برای  هیات  این  آمادگی  از  همچنین  وی 
برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان و 

فرزندان کارکنان دانشگاه خبر داد.
دکتر معرفت سیاه کوهیان معاون دانشجویی 
استعدادیابی  گفت:  نیز  محقق اردبیلی  دانشگاه 
رشته  برای  ژنتیک  طریق  از  ورزشی  علمی 
تکواندو در مرکز سالمت و تندرستی دانشگاه 

قابل انجام است.
عزیز حبیبی  دکتر  از  ادامه  در  است  گفتنی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر معرفت سیاه 
خالق  علی  دکتر  دانشجویی،  معاون  کوهیان 
خواه مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر 
امیر جعفرنژاد مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه و 
مسابقات  کمیته  مسئول  زاده  محسن  سیروس 
افزایی  دانش  سمینار  موفق  برگزاری  به پاس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  کیوروگی  داوران 

توسط هیات تکواندو تجلیل به عمل آمد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

مرکز نوآوری و رشد مشترک در نمین راه اندازی می شود

و  نوآوری  مرکز  رئیس 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
سه  اختراع  ثبت  از  محقق اردبیلی 
محصول توسط واحد فناور مستقر در 

این مرکز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
از ثبت اختراع  دکتر برومند صالحی 
چیپ ست ثبت سیگنال های حیاتی، 
هوای  شیمیایی  و  پرتوی  سترون ساز 
توزیع کننده  دستگاه  و  جاروبرقی 
از  یکی  توسط  خودرو  شیشه شور 
مرکز  این  در  مستقر  فناور  واحدهای 
خبر داد و گفت: این محصوالت توسط 
از  سبالن  آرتا  گستر  سازگار  شرکت 
واحدهای فناور مستقر در مرکز نوآوری 
و رشد واحدهای فناوری این دانشگاه 
طراحی و پس از ثبت مالکیت معنوی، 

به مرحله تجاری سازی رسیده است.
مدیر  افشار  رضایی  بابک  دکتر 
شرکت  صنعتی  پژوهش های  مرکز 
مخترع  و  سبالن  آرتا  گستر  سازگار 
این محصوالت، گفت: این مجموعه 
توانسته است ملزومات تولید محصول 
دانش محور از فعالیت های آزمایشگاهی 
تا تولید نیمه صنعتی را در مرکز نوآوری 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  و 

محقق اردبیلی فراهم آورد.
این  متخصص  تیم  افزود:  وی 
از  متشکل  تحقیقاتی  مجموعه 
پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی در 
رشته های الکترونیک، مکانیک، مهندسی 
پزشکی، کامپیوتر و منابع طبیعی توانسته 
است با تکیه بر توانمندی های علمی و 
فنی خود، محصوالت مبتنی بر نیازهای 
جامعه را شناسایی و در جهت تولید و 

تأمین این نیازها اقدام نماید.
سه  این  داد:  ادامه  افشار  رضایی 
محصول فناورانه حاصل تالش چند 
مرکز  این  جوان  متخصصین  ماهه 

نیازسنجی  بر  بنا  که  است  پژوهشی 
صورت گرفته آماده ورود به بازار شده 

است.
صنعتی  پژوهش های  مرکز  مدیر 
شرکت سازگار گستر آرتا سبالن گفت: 
چیپ  مجموعه،  این  محصول  اولین 
ست اخذ سیگنال های حیاتی است که 
عالوه بر ثبت اختراع، گواهی تحقیق و 
از وزارت صمت  نیز  توسعه خود را 
دریافت نموده و از نظر فنی، یک مدار 
میلی متری  ابعاد  با  سی(  مجتمع)آی 
است که می تواند برای ثبت سیگنال های 
نوار عصب و  نوار مغز و  نوار قلب، 
آن  قرارگیری  با  به کار رود و  عضله 
تولیدکنندگان  و  محققان  در دسترس 
می توان  الکتروفیزیولوژی،  تجهیزات 
و  الکترونیکی  از طراحی های  را  آنان 
ابزار دقیق اخذ سیگنال بی نیاز نمود و 

سیگنالی باکیفیت باال و بدون نویز را در 
الکتروفیزیولوژی تحویل  دستگاه های 

داد.
وی تصریح کرد: دستاورد صنعتی 
دیگر این مجموعه، سترون ساز پرتوی 
و شیمیایی هوای جاروبرقی است که 
هوای  مسیر  در  فیلتر  یک  به صورت 
قرار  جاروبرقی  توسط  شده  مکیده 
هوای  در  موجود  ذرات  و  می گیرد 
جاروبرقی را ضدعفونی و از پخش و 
جریاندهی به میکروب ها و ویروس ها 
توسط جریان هوای جاروبرقی ممانعت 

به عمل می آورد.
دستگاه  این  افزود:  افشار  رضایی 
میکروارگانیسم های  کردن  نابود  برای 
موجود، از روش های پرتودهی و مواد 
استفاده  ترکیبی  به صورت  شیمیایی 
و  ایمنی  رفتن  باال  باعث  که  می کند 

راندمان سترون سازی می شود.
صنعتی  پژوهش های  مرکز  مدیر 
سبالن  آرتا  گستر  سازگار  شرکت 
ویژگی هایی  محصول  این  داد:  ادامه 
همچون سبکی، قابلیت اتصال آسان و 
ضربه پذیری را داراست که آن را برای 
کاربری خانگی و صنعتی بسیار مناسب 

می کند.
وی تصریح کرد: اختراع بعدی این 
دستگاه  اخیر،  ماه  شش   در  مجموعه 
است  شیشه شور  محلول  توزیع کننده 
که یک اختراع محیط زیستی در حوزه 
هر  کارگیری  به   و  است  پاک کننده ها 
دستگاه می تواند از ورود ۲۰ هزار بطری 

پالستیکی به طبیعت جلوگیری کند.
واقع  در  داد:  ادامه  افشار  رضایی 
این دستگاه جایگزین خرید بطری های 
که  است  خودرو  شیشه شور  محلول 
به صورت یک جایگاه توزیع طراحی 
شده و در محل نصب، آب و محلول 
محلول  و  کرده  ترکیب  را  شیمیایی 
از طریق  را  باال  کیفیت  با  شیشه شور 
نازل خود در اختیار مصرف کننده قرار 
کیفیت  راحتی،  بر  عالوه  و  می دهد 
باالی محصول و حفظ محیط زیست، 
می تواند تا ۵۰ درصد کاهش هزینه را 
پی  در  محصول  این  خریداران  برای 

داشته باشد.
وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون 
دانش آموختگان  از  مجموعه ای 
این  با  دانشگاهی  مختلف  رشته های 
مجموعه به عنوان پژوهشگر همکاری 
با  کرد:  امیدواری  اظهار  می کنند، 
صنعتی  مراکز  حمایت  و  همراهی 
و  صنعت  بیش ازپیش  ارتباطات  و 
دانشگاه، این محصوالت در سبد خرید 
جامعه هدف قرار گیرد و شاهد ظهور 
نخبه  جوانان  توانمندی های  بروز  و 

دانشگاهی کشورمان باشیم.

ثبت اختراع سه محصول توسط واحد فناور مستقر در مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل 
خبر داد:

رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی در برگزاری آزمون 

سراسری در دانشگاه 
محقق اردبیلی

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از 
آزمون  برگزاری  در  بهداشتی  پروتکل های  دقیق  رعایت 

سراسری در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
بهروز  مهندس  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ندایی در بازدید از حوزه های امتحانی گروه علوم تجربی 
پروتکل های  دقیق  رعایت  از  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
بهداشتی در برگزاری آزمون سراسری در این دانشگاه خبر 
داد و گفت: استفاده از ماسک توسط داوطلبان و عوامل 
طبق  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  و  آزمون  برگزاری 
دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به خوبی رعایت شده است.
وی با بیان اینکه زیرساخت ها و امکانات موجود از 
جمله سالن های مجهز  برای برگزاری آزمون سراسری 
به صورت مطلوب پیش بینی شده است، افزود: با توجه به 
امکاناتی که در مقطع کنونی در دانشگاه محقق اردبیلی و سایر 
حوزه ها وجود دارد، مشکل خاصی در خصوص برگزاری 
آزمون سراسری نداریم و داوطلبان به راحتی و با آرامش در 

آزمون شرکت کرده اند.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

بررسی پرونده ۲۱ نفر از کارمندان 
در هیات اجرایی منابع انسانی 

دانشگاه

مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی از بررسی پرونده ۲۱ نفر از کارمندان 
این دانشگاه در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سیدناصر هاشمی با 
اعالم این خبر افزود: در جلسه هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه با ارتقای رتبه محمود آقاجانی، سیروس محسن زاده 

و احمد هاشمی به رتبه ۳ موافقت شد.
وی با بیان اینکه با ارتقای رتبه رسول شاهی و سمیه 
هوشیار به رتبه ۲ موافقت شد، تصریح کرد: عزیز نخستین 
فعال، سجاد پورعباس، زیبا حضرتقلی زاده، عسگر فخیم، 
رباب بخشایش و سید محمدرضا اسدی هم به رتبه یک 

ارتقا یافتند.
مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: با ارتقای رتبه نعمت اهلل 
خوشبخت، کریم صمدی و گلناز بشیری به مهارتی موافقت 

شد.
به عنوان  محمدی  رقیه  انتصاب  با  افزود:  هاشمی 
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت، انتصاب بهمن 
قره خانی به عنوان رئیس اداره خدمات آمورشی، دانشجویی 
و عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و انتصاب محمد 
بضاعت پور به عنوان رئیس اداره نظارت و ارزیابی واحدهای 

استانی موافقت شد.
 مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به موافقت با احتساب مدرک 
تحصیلی کاردانی افشین سعادتی تصریح کرد: با تبدیل 
وضعیت سه نفر از ایثارگران- پیام عزیزیان کالندرق، شیرین 

دلشاد نمین و رویا نخستین- هم موافقت شد.

مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی خالق خواه

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری 
شماره تلفن:04531505005
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آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد.

دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
از  بازدید  حاشیه  در  محقق اردبیلی 
دانشگاه  این  سراسری  آزمون  حوزه های 
سالجاری  سراسری  آزمون  اینکه  بیان  با 
امسال نیز طبق روال سال گذشته به دلیل 
روز  چهار  در  کشور،  کرونایی  شرایط 
آزمون  برگزاری  گفت:  می شود،  برگزار 
گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۹ تیر، 
گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و 
علوم انسانی صبح پنجشنبه ۱۰ تیر، گروه 
آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۱۱ و 
صبح  خارجی  زبان های  آزمایشی  گروه 

مرکز  و  مرکزی  کتابخانۀ  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی از کسب 
رتبه پنجم دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت 
پیشنهاده و همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها 
و پیشنهاده ها در میان دانشگاه های کشور در 

شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
این  اعالم  با  شیران  دکتر حبیب شهبازی 
خبر افزود: به گزارش پژوهشگاه علوم و 
فناوری اطالعات، دانشگاه های برگزیده در 
پایان نامه ها، رساله ها  ثبت و همانندجویی 
و پیشنهاده ها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ 
ترتیب  به  میان،  این  در  که  معرفی شدند 
تبریز،  دانشگاه  مشهد،  فردوسی  دانشگاه 
شهید  دانشگاه  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
محقق اردبیلی،  دانشگاه  تهران،  بهشتی 
رتبه های  اصفهان  دانشگاه  و  یزد  دانشگاه 
اول تا هفتم ثبت پیشنهاده دانشگاه های ایران 

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

در این دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
موالئی  محمدرضا  دکتر  دانشگاه، 

شنبه ۱۲ تیرماه برنامه ریزی شده است.
کلیه  ضدعفونی  به  اشاره  با  وی 
حوزه های آزمون قبل از هر نوبت برگزاری 

و دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران، 
دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شیراز، دانشگاه 
محقق اردبیلی، دانشگاه عالمه طباطبایی، و 

آزمون، افزود: این آزمون در استان اردبیل 
در مرکز استان در دانشگاه محقق اردبیلی، 
دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی و 

دانشگاه شهید چمران اهواز رتبه های اول 
تا هفتم همانندجویی پایان نامه ها، رساله ها و 
پیشنهاده ها را در کشور در شش ماهه دوم 

مدارس آموزش وپرورش و در شهرستان های 
پارس آباد، بیله سوار، گرمی، مشگین شهر، 

نمین و خلخال برگزار می شود.
 ۶۸۰ و  هزار   ۲۴ اینکه  بیان  با  حبیبی 
کنکور  برای  اردبیل  استان  در  داوطلب 
این  از  که  داشتیم  کننده  ثبت نام  سراسری 
تعداد ۱۴ هزار و ۶۳۳ نفر زن و ۱۰ هزار و 
۴۷ نفر مرد هستند، ادامه داد: ۸۵۵ داوطلب در 
گروه آزمایشی هنر، یک هزار و ۴۴ داوطلب 
در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، یک 
هزار و ۷۰۸ داوطلب در گروه آزمایشی علوم 
انسانی، دو هزار و ۷۴۵ داوطلب در گروه 
آزمایشی علوم تجربی و یک هزار و ۶۱۹ 
داوطلب در گروه آزمایشی زبان های خارجه 
در حوزه دانشگاه محقق اردبیلی در این چهار 

روز با هم رقابت می کنند.

سال ۱۳۹۹ به دست آورده اند.
 ۲ مادۀ  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
فصل دوم آیین نامه  ثبت و اشاعۀ پیشنهادها، 
پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی و 
صیانت از حقوق پدیدآوران در آن ها که در 
تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۵ به تصویب وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری رسیده، مؤسسه ها موظف 
هستند، پیشنهاد پارساهای مصوب دانشجویان 
خود را که طبقه بندی )محرمانه، خیلی محرمانه، 
سری، به کلی سری، یا مانند آن ها( ندارند، در 
سامانه های اطالعاتی ثبت و تأیید و متن کامل 
آن ها را در قالب و به شیوه ای که ایرانداک تعیین 

می کند، بارگذاری کنند.
گزارش  ریز  داد:  ادامه  شیران  شهبازی 
همانندجویی و ثبت پایان نامه ها، رساله ها، و 
پیشنهاده  ها در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در 
در   irandoc.ac.ir/about/report نشانی 

دسترس است.

با  کرسی  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
عنوان »ارائه الگوی ریاضی جدید برای 
توسط  قلب«  ضربان  شکست  تعیین 
دکتر  و  کوهیان  سیاه  معرفت  دکتر 
آن  ناقد  که  شد  ارائه  دهقانی  ماهرخ 

دکتر لطفعلی بلبلی بود.

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون سراسری در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد

کسب رتبه پنجم دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت پیشنهاده و همانندجویی

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

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان دکتر فریدون رحمانی، احد اقبالی، محمد بضاعت پور، دکتر ترحم مصری، امین صفری، مهدی بایرامی، دکتر سیامک قضایی و 
مصطفی قهری و سرکار خانم ها رقیه محمدی و فرشته خدایاری  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

دانشگاه آرمانی از دیدگاه آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

   برنامه ریزی در دانشگاه، باید در جهت تربیت دانشجوی آرمانی باشد


