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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
خبر داد:

قرارگرفتن ۱۴ نفر از 
اعضای هیات علمی و ۲ نفر 

از فارغ التحصیالن
 دانشگاه محقق اردبیلی در 
زمره دانشمندان ۲ درصد 
برتر جهان در سال ۲۰۲۱

تجلیل از پژوهشگران 
و فناوران دانشگاه 
محقق اردبیلی در 
هشتمین جشنواره 
جهادگران علم و 

فناوری استان اردبیل
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 

خبر داد:
نصب و راه اندازی ایستگاه 

خودکار هواشناسی در 
دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

رونمایی از کوادکوپتر 
شناساگر افراد گمشده و 

آسیب دیده در طبیعت در 
مرکز نوآوری

 و رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
خبر داد:

حضور فعال انجمن های 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
در بخش رقابتی چهاردهمین 
جشنواره بین المللی حرکت 

با ثبت ۴۵ اثر  منتخب

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه 
دانشگاه خبر داد:

تیم دانشگاه محقق 
اردبیلی نایب قهرمان 

مسابقات دارت دانشجویان
 پسر دانشگاه های وزارت 

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

نورباران كرده  ايد.

رئیس دانشگاه خبر داد:

ورود دانشگاه محقق اردبیلی
 به رتبه بندی جهانی یو اس نیوز 

۲۰۲۲ برای اولین بار 
 کسب رتبه ۸ در بین دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم

استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و امام جمعه اردبیل به ضرورت 
موضوع  به  ها  دانشگاه  ورود 

خانواده آرمانی تاکید کرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، آیت اهلل سیدحسن عاملی 
دانشگاه  دانشجویان  با  دیدار  در 
در  کننده  شرکت  اردبیلی  محقق 
با  صدف  در  مرواریدی  دوره 
اشاره به اهمیت موضوع عفاف و 
حجاب، گفت: کار فرهنگی بیشتر 
در خصوص نظریه حریم بسیار 

مهم و ضروری است.
وی خواندن خطابه را باالترین 
فعالیت اجتماع عنوان کرد و افزود: 
دانشجویان می توانند با مراجعه به 

کتاب سحر بیان از ۱۱۰ فن بیان 
که در آن ذکر شده است، استفاده 

نمایند.
در  اینکه  بیان  با  عاملی 
خصوص عفاف و حجاب خداوند 
از زنان می خواهد به نحوی لباس 
بپوشند که معروف به عفت شوند، 
تا  است  ضروری  کرد:  تصریح 
دانشگاه به موضوع جدیدی تحت 

عنوان خانواده آرمانی بپردازد.
دکتر عباس فنی اصل معاون 
دانشگاه  اجتماعی  و  نفر از دانشجویان ورودی جدید محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه ۶۰ فرهنگی 

این دانشگاه در دوره ای سه روزه 
تحت عنوان مرواریدی در صدف 
که توسط بسیج دانشجویی برگزار 
اند،  نموده  شرکت  است،  شده 
دانشجویان  دوره  این  در  گفت: 
در خصوص عفاف و حجاب به 
صورت علمی ورود پیدا کرده اند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ 
تشکل، انجمن و کانون و بیش از 
۶۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه 
محقق اردبیلی  فعالیت می کنند، 
افزود: عالوه بر بسیج دانشجویی، 

طی  نیز  الشهدا  مکتب  هیات 
روزهای اخیر به منظور کادرسازی 
میان دانشجویان، اقدام به برگزاری 

دوره ای کرده است.
فنی اصل با بیان اینکه همایش 
ملی دانشگاه آرمانی به زودی در 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خواهد شد، تصریح کرد: منویات 
نماینده ولی فقیه در استان و امام 
برنامه  در  همواره  اردبیل  جمعه 
های دانشگاه و تشکل ها مدنظر 

قرار می گیرد.
این  ابتدای  در  است  گفتنی 
در  مرواریدی  دوره  دبیر  دیدار، 
صدف به ارائه گزارشی از جزئیات 

این دوره پرداخت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل تاکید کرد:

ضرورت ورود دانشگاه ها به موضوع خانواده آرمانی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
اندیشکده هایی  تاسیس  گفت: 
در  جامعه  نیازهای  رفع  برای 
گرفته  قرار  دانشگاه  کار  دستور 

است.
عمومی  روابط  گزارش  به 
در  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
دیدار با مشاور استاندار و مدیرکل 
ضمن  اردبیل،  استانداری  حوزه 
تبریک انتصاب دکتر پرویز پرزور 
عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی به این سمت، حضور وی 
در این سمت را منشا خیر برای 

استان و به ویژه دانشگاه دانست.
به  اعتماد  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاهی  و  بومی  نیروهای 
در  استان  مدیریتی  مجموعه  در 

تاسیس  افزود:  است،  ارتقا  حال 
اندیشکده هایی برای رفع نیازهای 
جامعه در دستور کار دانشگاه قرار 

گرفته است.
والمسلمین  االسالم  حجت 
نهاد  مسئول  حسنی  عبداهلل 
نمایندگی مقام معظم رهبری در 
بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
و  اعتقادی  دینی،  باورهای  اینکه 
مقدس  نظام  و  والیت  به  عشق 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
پرزور  پرویز  دکتر  شخصیت 

فردی  وقتی  گفت:  است،  عیان 
داشته  اعتقاد راسخ  به موضوعی 

باشد، قطعا موفق خواهد بود.

اساتید  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف  های  حوزه  در  دانشگاه 
مجموعه  حال  کمک  توانند  می 

داد:  ادامه  باشند،  استان  مدیریتی 
انتظار می رود نشست های هم 
اجتماعی  و  فرهنگی  اندیشی 
استان که سال های گذشته برگزار 

می شد، احیا شود.
مشاور  پرزور  پرویز  دکتر 
حوزه  مدیرکل  و  استاندار 
پرورش  را  خود  نیز  استانداری 
این  در  حضور  و  دانشگاه  یافته 
و  دانست  الهی  توفیق  را  سمت 
محل  حوزه  و  دانشگاه  گفت: 
و  هستند  اندیشه  و  فکر  تولید 

دولت مردمی تولید فکر و اندیشه 
قرار داده  را در دستور کار خود 

است.
ارتباط  ضرورت  به  وی 
حکمرانی  مجموعه  تنگاتنگ 
و  کرد  تاکید  دانشگاه  و  کشور 
اعتقاد  موضوع  این  به  گفت: 
در  باید  سازی  تصمیم  که  دارم 
به  بیفتد و  اتفاق  فضای دانشگاه 
عنوان عضو کوچکی از مجموعه 
دانشگاهی استان، بر خود وظیفه 
می دانم از فکر و اندیشه همکاران 
اهداف  پیشبرد  در  دانشگاهی 

استان استفاده نمایم.
گفتنی است در ادامه اعضای 
حاضر در نشست به ارائه نظرات 

خود پرداختند.

تاسیس اندیشکده هایی برای رفع نیازهای جامعه در دستور کار 
دانشگاه قرار گرفته است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

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

که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند.
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
بندی  رتبه  به  دانشگاه  این  ورود  از 
جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۲ برای اولین 
بین  در  شایسته ۸  رتبه  و کسب  بار 
به وزارت  دانشگاه های جامع وابسته 

علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دانشگاه  ورود  از  حبیبی  عزیز  دکتر 
بندی جهانی  به رتبه  اردبیلی  محقق 
 U.S. News(  ۲۰۲۲ نیوز  اس  یو 
 )Best Global Universities
برای اولین بار خبر داده و گفت: در 
رتبه بندی یو اس نیوز ۲۰۲۲ در کل، 
۴۹ دانشگاه ایرانی در بین یک هزار 
از ۹۰  بیش  از  برتر  دانشگاه  و ۷۵۰ 
کشور جهان حضور دارند که در این 
میان دانشگاه محقق اردبیلی موفق به 
کسب رتبه ۲۴ در بین تمام دانشگاه 
های ایرانی و همچنین رتبه شایسته 
۸ در بین دانشگاه های جامع وابسته 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شده است.
های  دانشگاه  بین  از  افزود:  وی 
جامع حاضر در این رتبه بندی، فقط 
تربیت  تبریز،  تهران،  های  دانشگاه 

فناوری  و  پژوهش  معاون 
انتشار  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دانشمندان  برتر  درصد   ۲ لیست 
مبنای  بر   ۲۰۲۱ سال  در  جهان 
گزارش مشترک دانشگاه استنفورد و 

انتشارات الزیویر خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
از  زاده  سیف  داود  دکتر  دانشگاه، 
انتشار لیست ۲ درصد برتر دانشمندان 
مبنای  بر   ۲۰۲۱ سال  در  جهان 
گزارش مشترک دانشگاه استنفورد و 
انتشارات الزیویر خبر داد و گفت: 
دانشمندان  لیست  انتخاب  برای 
از  پژوهشگران  اطالعات  برتر، 
سراسر جهان در ۲۲ حوزه و ۱۷۶ 
زیر حوزه که حداقل ۵ مقاله علمی 
بررسی  باشند،  رسانده  چاپ  به 
اساس شاخص  بر  انتخاب  و  شده 
استنادات،                                          تعداد  همچون  هایی 
میزان   ،h-index، hm-index
خوداستنادی و غیره صورت پذیرفته 

است.
در  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
 ،۲۰۲۱ سال  برای  منتشره  لیست 
هیات  اعضای  از  نفر   ۱۴ اسامی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی 
شایقی)استاد  حسین  دکتر  شامل 

مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، شهید 
بهتری  های  رتبه  کاشان  و  بهشتی 
نسب به دانشگاه محقق اردبیلی کسب 

کرده اند.
در  همچنین  داد:  ادامه  حبیبی 
این رتبه بندی دانشگاه های هاروارد 
بهترین  عنوان  به  ترتیب  به  تهران  و 
انتخاب  ایران  و  جهان  های  دانشگاه 

شده اند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
تصریح کرد: رتبه بندی یو اس نیوز که 
از نظام های معتبر رتبه بندی دانشگاهی 
در سطح جهان است، در طی بیش از 
۴۰ سال اخیر اقدام به رتبه بندی ساالنه 
دانشگاه های آمریکایی نموده است و 

گروه آموزشی برق و از دانشمندان 
یک درصد برتر جهان(، دکتر عزیز 
حبیبی ینگجه)استاد گروه آموزشی 
دانشمندان یک درصد  از  و  شیمی 
شاهدی  مهدی  دکتر  جهان(،  برتر 
اصل)دانشیار گروه آموزشی مهندسی 
مکانیک و از دانشمندان یک درصد 
غائبی)دانشیار  هادی  دکتر  برتر(، 
مهندسی  آموزشی  گروه 
عزیزیان  یاشار  دکتر  مکانیک(، 
آموزشی  گروه  کالندرق)دانشیار 
فیزیک(، دکتر داود سیف زاده)استاد 
گروه آموزشی شیمی(، دکتر عباس 

امسال برای هشتمین سال پیاپی، رتبه 
نیز برای تعیین  بندی ساالنه خود را 
دانشگاه های برتر جهان منتشر کرده 

است.
وی گفت: داده های مورد استفاده 
برای این رتبه بندی جهانی از موسسه 
شده  دریافت  آنالیتیکس  کالریویت 
از شاخص های ۱۳ گانه مختلف  و 
شامل شهرت جهانی پژوهش)با وزن 
آماری ۱۲.۵ درصد(، شهرت پژوهش 
منطقه ای)با وزن آماری ۱۲.۵  درصد(، 
درصد(،  آماری ۱۰  وزن  انتشارات)با 
درصد(،   ۲.۵ آماری  وزن  کتاب)با 
کنفرانس ها)با وزن آماری ۲.۵ درصد(، 
وزن  شده)با  نرمالیزه  ارجاعات  تاثیر 

نمین)استادیاردانشکده  صباحی 
دکتر  نمین(،  نوین  فناوری های 
عزیز باباپور)دانشیار گروه آموزشی 
مهندسی شیمی(، دکتر سید مهدی 
آموزشی  گروه  رضوی)استاد 
سجاد  دکتر  شناسی(،  زیست 
آموزشی  گروه  پیرمحمد)دانشیار 
حمید  دکتر  مکانیک(،  مهندسی 
آموزشی  گروه  حیدرزاده)استادیار 
دکتر  کامپیوتر(،  و  برق  مهندسی 
گروه  وجدی)استادیار  محمد 
مکانیک(،  مهندسی  آموزشی 
رشته  مهدیلو)استادیار  اکبر  دکتر 

آماری ۱۰ درصد(، ارجاعات کل)با وزن 
آماری ۷.۵ درصد(، تعداد انتشارات علمی 
جزو ۱۰ درصد با بیشترین استناد)با وزن 
آماری ۱۲.۵ درصد(، درصد کل انتشارات 
علمی جزو ۱۰ درصد با بیشترین استناد)با 
بین  همکاری  درصد(،  آماری ۱۰  وزن 
آماری  وزن  کشور)با  به  نسبت  المللی 
۵ درصد(، همکاری بین المللی)با وزن 
آماری ۵ درصد(، تعداد مقاالت پر استناد 
جزو ۱% برتر بیشترین استناد در زمینه 
مربوطه)با وزن آماری ۵ درصد( و درصد 
کل انتشارات علمی جزو ۱% مقاالت برتر 
با بیشترین استناد)با وزن آماری ۵ درصد( 
جهان  های  دانشگاه  بندی  رتبه  برای 

استفاده می شود.
بندی  رتبه  برای  داد:  ادامه  حبیبی 
یواس نیوز ۲۰۲۲، از اطالعات مربوط به 
پنج سال اخیر در بازه زمانی سال های 

۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ استفاده شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
امیدواری کرد: در سایه تالش جمعی و 
حمایت های استانی و ملی، روند حضور 
و صعود جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی 
در رتبه بندی مختلف جهانی ادامه دار 

باشد.

مهندسی معدن( و دکتر فرهاد صادق 
مغانلو)دانشیار گروه آموزشی مهندسی 
مکانیک( به چشم می خورد که جای 

بسی افتخار است.
کرد:  تصریح  زاده  سیف 
خوشبختانه در لیست منتشره، دو نفر از 
فارغ التحصیالن دوره دکتری دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز به اسامی مرحومه 
سینا  دکتر  و  پیرهاشمی  مهسا  دکتر 
دارند  اردبیلی حضور  زاده  اهلل  فیض 
که حاکی از کیفیت باالی آموزش و 

پژوهش در این دانشگاه می باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: انتخاب 
دو درصد برتر دانشمندان جهان برای 
بازه زمانی طوالنی مدت و همچنین 
شود  می  انجام  ساله  یک  زمانی  بازه 
که در لیست منتشره دکتر عزیز حبیبی 
دکتر مهدی شاهدی اصل و  ینگجه، 
دکتر حسین شایقی در هر دو لیست 
در  منتخب  عزیزان  سایر  و  منتشره 

لیست یک ساله حضور دارند.
ابراز امیدواری کرد:  وی در پایان 
با ادامه روند رو به رشد فعلی، شاهد 
حضور تعداد بیشتری از پژوهشگران 
این دانشگاه در لیست دانشمندان برتر 
جهان در سال های آتی خواهیم بود.      

رئیس دانشگاه خبر داد:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ورود دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۲ برای اولین بار 
 کسب رتبه شایسته ۸ در بین دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم

قرارگرفتن ۱۴ نفر از اعضای هیات علمی و ۲ نفر از فارغ التحصیالن
 دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۱

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های علمی و 

پژوهشی شرکت صنعتی 
حدید مبتکران و دانشگاه 

محقق اردبیلی

پژوهشی  نامه همکاری های علمی و  تفاهم 
شرکت صنعتی حدید مبتکران و دانشگاه محقق 

اردبیلی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
مراسم  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی 
انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی 
شرکت صنعتی حدید مبتکران و دانشگاه محقق 
روز  به  روز  دانشگاه  این  اینکه  بیان  با  اردبیلی 
در حال پیشرفت در عرصه های مختلف است، 
از اعضای  نفر  نیز ۱۴  گفت: طی روزهای اخیر 
این  التحصیالن  فارغ  از  نفر   ۲ و  علمی  هیات 
دنیا  برتر  درصد  دانشمندان ۲  در جمع  دانشگاه 

قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی برای 
مبتکران  نیازهای شرکت صنعتی حدید  به  پاسخ 
آمادگی کامل دارد، افزود: ما آماده هستیم تا طرح 
و  اساتید  تا  گیرد  انجام  شرکت  سوی  از  مساله 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در حوزه 

های مختلف ورود پیدا کنند.
مهندس مرتضی اللهوردی مدیرعامل شرکت 
ارائه گزارشی  نیز ضمن  صنعتی حدید مبتکران 
امیدواریم  گفت:  شرکت،  این  های  فعالیت  از 
نیازهای  از  بخشی  دانشگاهی  جامعه  کمک  با 
رفع  را  جامعه  در  موجود  مشکالت  و  شرکت 

کنیم.
استان  باید یک  اردبیل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صنعتی شود، ادامه داد: اگر این امر محقق نشود، 
خواهند  ما  از  را  بازار  این  همجوار  های  استان 

گرفت.
اللهوردی پرورش منابع انسانی متخصص در 
در  کار  بازار  به  ورود  برای  عالی  آموزش  حوزه 
عرصه صنعت را بسیار مهم دانست و گفت: فضای 
آماده حضور  و  شده  فراهم  شرکت  در  آموزشی 
متخصصان دانشگاهی برای آموزش نیروی انسانی 

شرکت هستیم.
گفتنی است در ادامه اساتید حاضر در نشست 

به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
تأمین  در  همکاری  شود  می  خاطرنشان 
شرکت،  نیاز  مورد  متخصص  انسانی  نیروی 
توسعه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده 
دانشگاه  در  موجود  های  پتانسیل  از  حداکثری 
های  پروژه  اجرای  در  همکاری  شرکت،  و 
تولیدی، صنعتی  واحدهای  نیاز  مورد  تحقیقاتی 
نامه  تفاهم  این  مهم  مفاد  از  شرکت  با  مرتبط 

همکاری است.
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دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
اندازی  راه  و  نصب  از  اردبیلی  محقق 
دانشگاه  در  هواشناسی  ایستگاه خودکار 

محقق اردبیلی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر علی نعمت اهلل زاده از نصب و راه 
در  هواشناسی  خودکار  ایستگاه  اندازی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: 
ایستگاه خودکار هواشناسی توسط گروه 
آموزشی جغرافی دانشکده علوم اجتماعی 
اعالم نیاز شد که خرید آن پس از بررسی 
اولیه و طرح در جلسه کمیته تجهیزات و 
با موافقت روسای محترم دانشکده ها به 

تصویب رسید.
اصل  در  ایستگاه  این  افزود:  وی 
ساخت ایران است و با صرف ۲ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال در دی ماه سال گذشته 
ثبت سفارش و پس از انجام مطالعات اولیه 
در مهر ماه سالجاری نصب و راه اندازی 

شد.
نعمت اهلل زاده با بیان اینکه قیمت 
روز این دستگاه ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
به خط  با توجه  داد:  ادامه  ریال است.، 
مشی های موجود مبنی بر اقدام سریع 
در خریدها و تکیه بر منابع داخلی برای 
در  دانشگاه  مالی  منافع  و  منابع  حفظ 
های  تحریم  و  ارزی  نوسانات  شرایط 
ناجوانمردانه، توانستیم این دستگاه را در 
زمانی مناسب و تقریبا با نصف قیمت 

فعلی خریداری کنیم.
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
محقق اردبیلی با تاکید بر اینکه اگر بودجه 

تجهیزات هر چه سریعتر اخذ و تخصیص 
یابد به نفع دانشگاه خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: قیمت اغلب تجهیزات آزمایشگاهی 
که در طی چند سال اخیر خریداری شده 
است، متاسفانه بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته 
است که اگر به موقع اقدام نمی شد، به 
احتمال قوی نمی توانستیم چنین تجهیزاتی 

را خریداری کنیم.
وی با اشاره به تجهیزات و پارامترهایی 
محقق  دانشگاه  هواشناسی  ایستگاه  که 
اردبیلی اندازه گیری می کند، گفت: دمای 

دمای  کمینه،  دمای  بیشینه،  هوا)دمای 
هوا)بیشینه،  نسبی  رطوبت  میانگین(، 
)دقت ۰.۱  باد  میانگین(، سرعت  کمینه، 
متر در ثانیه(، جهت باد)با دقت ۱ درجه(، 
شدت بارندگی)لحظه ای و میانگین(، عمق 
بارندگی، فشار هوا، دمای خاک در عمق 
های مختلف، رطوبت خاک در عمق های 
مختلف، لوکس متر، یو وی سنج، تشعشع 
سنج، طول روز، ساعات آفتابی، ساعات 
پشتیبان،  باطری  سنجی،  تبخیر  ابرناکی، 
کنترل شارژ، دیتاالگر، مودم، برق گیر، دکل 

۱۰ متری، نرم افزار نمایش، ثبت، تحلیل و 
گزارش گیری داده ها از جمله این موارد 

است.
نعمت اهلل زاده با اشاره به کاربردهای 
این ایستگاه، ادامه داد: هواشناسی عمومی، 
هواشناسی کشاورزی و مدل سازی رشد 
پایش  رسیدن محصول،  زمان  و  گیاهان 
اقلیمی،  تغییرات  بررسی  اقلیمی و  های 
پیش آگاهی از حوادث و بالیای طبیعی 
شامل سیل، سرمازدگی و طوفان، نیاز آبی 
گیاهان و مدل سازی های ریاضی مربوط 
به این حوزه، برنامه ریزی آبیاری و مدیریت 
مصرف آب در بخش کشاورزی، مطالعات 
انتقال حرارت و رژیم های دمایی خاک 
های  بررسی  خاک،  مختلف  اعماق  در 
تبادل و توزیع رطوبت بین سطح و اعماق 
 Hours و   GDD های  بحث  خاک، 
Chilling در محصوالت زراعی و باغی، 
راهداری و مدیریت حمل و نقل جاده ای، 
مدیریت  عمرانی،  های  کارگاه  مدیریت 
و خورشیدی  بادی  های  نیروگاه  نصب 
و هرفعالیتی که پارامترهای هواشناسی و 

اقلیمی در آن تاثیر دارد.
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: بی شک 
هر دستگاه پس از نصب و راه اندازی نیاز 
به سرویس، کالیبراسیون و یا رفع ایرادهای 
احتمالی دارد که این ایستگاه نیز با توجه 
به حساسیت سنسورهای موجود از این امر 
مستثنا نخواهد بود که در طی ماه های آتی با 
پایش داده های حاصل از ایستگاه، این کار 

صورت خواهد گرفت.

انتصاب عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی

 به عنوان مشاور 
استاندار و مدیرکل حوزه 

استانداری اردبیل

طی حکمی از سوی استاندار اردبیل، عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مشاور استاندار و 

مدیرکل حوزه استانداری اردبیل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از 
سوی دکتر سیدحامد عاملی استاندار اردبیل، دکتر پرویز 
اردبیلی به  پرزور عضو هیات علمی دانشگاه محقق 
عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استانداری اردبیل 

منصوب شد.
گفتنی است دکتر پرویز پرزور عضو هیأت علمی 
محقق  دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
اردبیلی بوده و فرماندهی ناحیه بسیج دانشجویی سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل بخشی از سوابق وی 

است.

کسب عنوان موفق ترین گروه 
جهادی توسط گروه جهادی 

شهید باکری بسیج دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی

گروه جهادی شهید باکری بسیج دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی موفق به کسب مقام موفق ترین گروه 
جهادی در سطح سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل 

شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر افزود: 
فرمانده سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل با اهدای 
لوح های تقدیر به ترتیب از حامد نقی زاده مسئول گروه 
جهادی شهید باکری دانشگاه محقق اردبیلی و مسئول 
سابق بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی و همچنین 

از آحاد بسیجیان این گروه جهادی تقدیر به عمل آورد.
دکتر عباس فنی اصل اضافه کرد: این افتخار با تالش 
های مستمر و ارزشمند این گروه جهادی حاصل شده که 
منجر به کسب مقام برتر در جشنواره استانی مالک اشتر 
سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل مربوط به عملکرد 

سال ۱۳۹۹ شده است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خبر داد:

نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی

و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
جانشین ستاد گرامیداشت هفته پژوهش و 
فناوری استان اردبیل از برگزاری جشنواره 
استان  در  فناوری  و  پژوهش  برگزیدگان 

اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عزیز حبیبی در جلسه شورای سیاستگذاری 
ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان 
با اعالم این خبر افزود: این جشنواره در 
بخش های اعضای هیات علمی دانشگاه 
ها، دستگاه های اجرایی، مراکز تحقیقاتی 
برگزار  آموزان  دانش  و  معلمان  ادارات، 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این جشنواره از 
یک  زمره  در  که  پژوهشگرانی  و  اساتید 
قرار گرفته  دانشمندان جهان  برتر  درصد 

اند، تجلیل خواهد شد، تصریح کرد: این 
جشنواره ۱۷ آذرماه برگزار خواهد شد.

جانشین ستاد گرامیداشت هفته پژوهش 
و فناوری استان اردبیل ادامه داد: دو نفر از 

بخش دانشگاهی در گروه های علوم پایه، 
فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و 
منابع طبیعی به عنوان نفر اول و نفر دوم، 
سه نفر از بخش دانشگاهی در هر یک از 
گروه های علوم پزشکی پایه و علوم پزشکی 
بالینی به عنوان نفر اول تا سوم، هفت نفر 
از دستگاه های اجرایی به عنوان نفرات اول 
تا هفتم به عنوان پژوهشگران برتر، سه نفر 
از مراکز تحقیقات دستگاه های اجرایی به 
عنوان نفر اول تا سوم و سه نفر از معلمان 
پژوهشگر آموزش و پرورش به عنوان نفر 
قرار  انتخاب و مورد تجلیل  تا سوم  اول 

خواهند گرفت.
حبیبی ادامه داد: هفته پژوهش و فناوری 
همزمان با سراسر کشور از ۱۳ تا ۱۸ آذرماه 

در استان اردبیل هم برگزار خواهد شد.

جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری در اردبیل برگزار می شود
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی از ارتقای مرتبه علمی 
این  علمی  هیات  اعضای  از  نفر   ۸

دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به   
دانشگاه، دکتر داود سیف زاده با اعالم 
این خبر افزود: در جلسه هیات ممیزه 
دانشگاه، دکتر شکراله اصغری، دکتر 
ناصر زارع، دکتر منصور راسخ و دکتر 

ترحم مصری از مرتبه علمی دانشیاری 
به مرتبه علمی استادی ارتقا یافتند.

وی افزود: همچنین دکتر منصور 
و  جهانی  اسماعیل  دکتر  رحمتی، 
دانشکده  از  حاضری  هاتف  دکتر 
علوم اجتماعی و دکتر تقی اکبری از 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از 
مرتبه علمی استادیاری به مرتبه علمی 

دانشیاری ارتقا یافتند.

ارتقای مرتبه علمی ۸ نفر از اعضای هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی
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اجتماعی  و  فرهنگی  معاون   
حضور  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
فعال انجمن های علمی این دانشگاه 
در بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره 
اثر   ۴۵ ثبت  با  حرکت  المللی  بین 

منتخب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل گفت: با بررسی 
فعالیت  های انجام شده توسط انجمن 
های علمی در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۹ 
تا خرداد۱۴۰۰ و داوری آنها بر اساس 
معیارهای مندرج در فرم های ارسالی 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
امتیازدهی انجام گرفته و اثرهای برتر 

انتخاب شدند.
به  اثر  ارسال  از  پیش  افزود:  وی 
تهیه  اثرها،  نهایی  تکمیل  جشنواره، 
طرح اینفوگرافی و آماده سازی کتابچه 
گزارش فعالیت و ثبت اطالعات انجمن 
ها و آثار منتخب در سامانه جشنواره در 

دستور کار قرار گرفت که تعداد این 
آثار ۴۵ اثر بوده که نسبت به سیزدهمین 
جشنواره بین  المللی حرکت ۲۰ درصد 

رشد داشته است.
فنی اصل اضافه کرد: در طی بازه 
بر ۶۵۵  بالغ  زمانی یک ساله مذکور، 
برنامه توسط ۵۸ انجمن علمی )شش 
دانشکده مستقر در پردیس مرکزی و 
سه دانشکده اقماری( اجرا شده است 
که ۴۳۵ برنامه به صورت ملی و ۲۵ 
برنامه به صورت بین  المللی اجرا شده 
است و همچنین۷۰ نسخه نشریه در طی 

این مدت در بخش نشریات منتشر شده 
است.

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
خاطرنشان  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مرحله  به  ارسالی  منتخب  آثار  کرد: 
بین  جشنواره  چهاردهمین  رقابتی 
برتر)۸  انجمن  شامل  المللی حرکت 
اثر(،  خالقانه)۶  علمی  فعالیت  اثر(، 
نشریات)۸ اثر(، مسابقه)۵ اثر( محتوای 
دیجیتال)۵ اثر(، کتاب)۳ اثر(، اختراع)۳ 
کاندیدای  و  اثر(  ویژه)۳  بخش  اثر(، 
دانشگاه برتر در چهار محور )حمایت 

علمی،  های  انجمن  از  دانشگاه  مالی 
ارتباط با صنعت، عملکرد انجمن  ها و 

ابتکارات و نوآوری ها( می باشند.
وی ضمن تقدیر از دست اندرکاران 
در  علمی  های  انجمن  های  فعالیت 
از مسئولین و اعضای  اعم  دانشکده ها 
برنامه  های  گفت:  علمی،  های  انجمن 
منتخب در بخش رقابتی مرحله دانشگاهی 
دانشکده  نیز  ها  دانشکده   تفکیک  به 
کشاورزی و منابع طبیعی با ۱۴ انجمن 
ادبیات  دانشکده  منتخب،  اثر  علمی،۱۱ 
و علوم انسانی با ۸ انجمن علمی، ۹ اثر 
 ۶ با  اجتماعی  علوم  دانشکده  منتخب، 
انجمن علمی، ۹ اثر منتخب، دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی با ۵ انجمن علمی، ۹ 
اثر منتخب،  دانشکده فنی و مهندسی با 
۹ انجمن علمی، ۳ اثر منتخب، دانشکده 
علوم با ۱۰ انجمن علمی، ۲ اثر منتخب و 
دانشکده فناوری های نوین نمین با یک 

انجمن علمی، یک اثر منتخب می باشد.

حضور فعال انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی در بخش رقابتی چهاردهمین 
جشنواره بین المللی حرکت با ثبت ۴۵ اثر  منتخب

درخشش کانون شعر و 
ادب دانشگاه محقق اردبیلی 

در حوزه شعر آیینی کشور

در آیین اختتامیه هشتمین دوره از سوگواره  ملی شعر 
آیینی-مذهبی ۷۲ خط اشک،کانون شعر و ادب دانشگاه 
محقق اردبیلی با دبیری راستین خواجوی نوری دانشجوی 
کارشناسی روانشناسی به عنوان کانون برتر دانشجویی در 

حوزه شعر آیینی مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر افزود: 
۶۰۰ اثر آیینی به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده بود که 
پس از بررسی کمیته داوران ۷ اثر به عنوان آثار منتخب و 

۶ کانون ادبی کشور از بین آنان انتخاب و تجلیل شدند.
دکتر عباس فنی اصل افزود: در این سوگواره عالوه بر 
قدردانی از شاعران برگزیده، ۶ کانون ادبی برتر دانشجویی 
کشور در حوزه  شعر آیینی جهت برگزاری مراسم های 
مختلف و تنوع فعالیت ها ادبی نیز معرفی و با اهدای جوایز 

از آن ها قدردانی شد.
فنی اصل ادامه داد: مراسم اختتامیه  هشتمین سوگواره ی 
ملی شعر آیینی ۷۲ خط اشک ویژه  دانشگاهیان سراسر 
کشور، شامگاه دوشنبه ۲۴ آبان هم زمان با روز کتاب و 
تاالر  در  طباطبایی،  عالمه  بزرگ داشت  و  کتاب خوانی 
بین المللی امام خمینی )ره( دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با حضور حجت االسالم دکتر مصطفی رستمی 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دکتر 
شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و 

سایر مسئوالن کشوری برگزار شد.
از  دوره  هشتمین  اختتامیه   مراسم  داد:  ادامه  وی 
سوگواره ی ملی شعر آیینی – مذهبی ۷۲خط اشک توسط 
اداره کل فرهنگی و امور اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های کشور و با حضور بیش از ۲۶۰ 
دانشگاه اعم از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، وزارت 
بهداشت و آزاد در سطح دانشگاهیان )دانشجو، استاد، 

کارمند( برگزار شد.

ثبت نام دانشجوی عراقی در 
دانشگاه محقق اردبیلی

دانشجوی  دومین  عنوان  به  عراقی  دانشجوی 
خارجی شهریه پرداز در دانشگاه محقق اردبیلی ثبت 

نام کرد.
امیر صابر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاپیر دانشجوی اهل اربیل عراق در مقطع کارشناسی 
ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب به 
صورت شهریه پرداز پذیرفته شده و در دانشکده فنی 

و مهندسی تحصیل خواهد کرد.

نمایندگی  نهاد  مسئول  حضور  با 
مقام معظم رهبری و معاون فرهنگی و 
اجتماعی  دانشگاه محقق اردبیلی، احکام 

مشاوران فرهنگی دانشکده ها اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی 
در نشست مشاوران فرهنگی و دبیران هم 
اندیشی دانشکده های دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه باید بر اساس درد، 
درمان کنیم، گفت: آسیب های فرهنگی 
باید شناسایی شوند تا در جهت حل آنها 

اقداماتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
بیانیه گام دوم انقالب را برای ما تبیین 
کرده است، افزود: باید برنامه های دینی، 
فرهنگی و مذهبی خود را بر اساس بیانیه 

گام دوم انقالب اجرا کنیم.
حسنی با تاکید بر اینکه باید نسبت به 
زندگی آینده جوانان برنامه ریزی داشته 
باشیم، تصریح کرد: احساس مسئولیت 
باید در میان دانشگاهیان فرهنگ سازی 
شود و امور را صرفا به خاطر خدا انجام 

دهیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
خاطرنشان کرد: هر دانشکده می تواند 
به صورت مستقل برنامه های مختلف 
فرهنگی در راستای تحکیم بنیان خانواده 

و غیره اجرا نماید.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اردبیلی نیز به ضرورت پای کار بودن 
افراد دلسوز و نوآور در امور فرهنگی 
تاکید کرد و گفت: انتظار می رود اساتید 

عالوه بر تدریس دروس آموزشی، در 
بحث های فرهنگی و تربیتی و به ویژه 
اهتمام  دانشجویان  شخصیت  ساخت 

ویژه داشته باشند.
وی امور فرهنگی را اموری بسیار 
مهم و ضروری دانست و افزود: مشاوران 
فرهنگی و دبیران هم اندیشی دانشکده ها 
بازوان فکری فرهنگی و حرکتی دانشگاه 

هستند.
فنی اصل با بیان اینکه دانشگاه به 
فکر و اندیشه اساتید نیاز دارد، ادامه داد: 

باید در کشف و پرورش استعدادهای 
دانشجویان نیز بیش از پیش کوشا باشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی علم همراه با تربیت و 
تهذیب را نیاز جامعه دانست و گفت: 
هر برنامه مفیدی در دانشگاه اجرا شود، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی در حد توان 

حمایت خواهد کرد.    
نحوه  خصوص  در  همچنین  وی 
انتخاب مشاوران فرهنگی دانشکده ها، 
سه  پیشنهاد  از  پس  افراد  این  گفت: 
نفر عضو هیات علمی به عنوان گزینه 
پیشنهادی توسط روسای دانشکده ها، در 
کمیته ای که بدین منظور تشکیل شده، 

انتخاب شده اند.
دکتر  احکام  ادامه  در  است  گفتنی 
زاده،  دکتر حسام حسن  ایمانی،  بهرام 
دکتر اکبر عطادخت، دکتر زهرا عبادی، 
دکتر میرمهدی سیدرحیمی، دکتر لیال 
غفاری نمازی، دکتر آزاده بوستان، دکتر 
مهرداد شیخلو و دکتر زینب حزباوی به 
عنوان مشاوران فرهنگی دانشکده های 

دانشگاه محقق اردبیلی اعطا شد.

احکام مشاوران فرهنگی دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی اعطا شد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی 
منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی از 
بررسی پرونده ۱۱ 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: 
انسانی  منابع  اجرایی  هیات  در جلسه 
استخدامی  تبدیل وضعیت  با  دانشگاه 
سعید علی حسینی از پیمانی به رسمی 

آزمایشی موافقت شد.
وی از موافقت با انتصاب محمود 
سیفی  بهمن  مظفری،  جواد  آقاجانی، 
منصور و اکبر رحیمی به پست کارشناس 
تحصیلی  مدرک  احتساب  و  مسئولی 
کاردانی محمد عزیزی خبر داد و گفت: 
قدیری  قاسم  مکانی،  همچنین موسی 
و تهمینه نامی به رتبه ۳، بهنام رمضانی 
به رتبه ۱ و غالمحسن یوسفی به رتبه 

مهارتی ارتقا یافتند.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه خبر داد:

بررسی پرونده ۱۱ نفر از کارمندان در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
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اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: مراسم 
با  جدید  ورودی  دانشجویان  معارفه 
دانشجویی  فعال تشکل های  حضور 

دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل تصریح کرد: این 
به  به مدت دو سال است که  مراسم 
همکاری  با  و  ای  دانشکده  صورت 
برگزار  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 

می شود.
وی ادامه داد: معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه به منظور انسجام در 
برگزاری مراسم معارفه ضمن برگزاری 
مراسم  هماهنگی  مقدماتی  جلسه 
حضور  با  نودانشجویان  از  استقبال 

دانشجویان ورودی  معارفه  مراسم 
جدید به صورت حضوری و مجازی در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در این مراسم ضمن تبریک آغاز 
سالتحصیلی جدید، با اشاره به تاریخچه 
محقق  دانشگاه  فعالیت  و  تاسیس 
اردبیلی، گفت: دانشگاه محقق اردبیلی 
در حال حاضر دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
دانشجو در رشته های فنی و مهندسی، 
کشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه زیر 
نظر حدود ۴۰۰ عضو هیات علمی تمام 
وقت مشغول فعالیت های علمی هستند.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی در سال های اخیر فعالیت های 
علمی،  های  حوزه  در  را  ارزشمندی 
پژوهشی و عمرانی شاهد بوده است، 
اینکه  برای  عمرانی  حوزه  در  افزود: 
گسترش  برای  الزم  های  زیرساخت 
فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی 
های  پروژه  شود،  فراهم  اجتماعی  و 
کتابخانه  جمله  از  موجود  عمرانی 
فاز  اجتماعی،  دانشکده علوم  مرکزی، 
دوم دانشکده فنی و مهندسی تکمیل و 
به بهره برداری رسیده اند و پروژه های 

اعضای ستاد استقبال، اقدام به تهیه و 
ارسال الگوی برگزاری مراسم معارفه 
جهت بهره برداری توسط دانشکده ها 

نمود.

جدید از جمله اولین خوابگاه دانشجویی 
یادمان شهدا  متاهلی، مرکز نوآوری و 
شروع و به بهره برداری رسیده اند و 
پروژه های دومین خوابگاه دانشجویی 
و  پسران  دانشجویی  متاهلی، خوابگاه 
استخر دانشجویی آغاز شده و در حال 

اجرا هستند.
حبیبی با بیان اینکه در حوزه علم و 
فناوری سال گذشته موفق شدیم برای 
اولین بار در رتبه بندی تایمز وارد شویم 
این رتبه  امسال رتبه دانشگاه را در  و 
بندی بین المللی ارتقا دهیم، ادامه داد: 
در رتبه بندی ISC نیز دانشگاه محقق 

مراسم  کرد:  اضافه  اصل  فنی 
معارفه به صورت حضوری و مجازی 
و همچنین با حضور و معرفی تشکل 
های دانشجویی برگزار شد که در این 

اردبیلی توانسته است جزو ۲۰ دانشگاه 
رتبه  در  گیرد.  قرار  کشور  برتر  جامع 
بندی مدیریت سبز دانشگاهی نیز در 
آخرین رتبه بندی انجام شده رتبه ۲۰۷ 

جهان را کسب کرده ایم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
خاطرنشان کرد: موفقیت ها و پیشرفت 
های حاصل شده نشان می دهد اساتید 
گرانقدر، دانشجویان عزیز و کارمندان 
مشغول  مجموعه  این  در  پرتالشی 
فعالیت هستند و امید می رود با استمرار 
این فعالیت ها بستر مناسبی برای رشد و 
اعتالی دانشجویان به عنوان آینده سازان 

راستا تشکل های دانشجویی با ایجاد 
۱۲ غرفه شامل غرفه های انجمن های 
علمی و نشریات دانشجویی، تشکل 
های اسالمی دانشجویان، کانون های 
فرهنگی و هنری، قرآن و عترت، هالل 
احمر و کانون های مذهبی به معرفی 
خود پرداختند که با بازدید بسیار خوب 
نودانشجویان از غرفه های تشکل ها 

همراه بود.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از  استقبال  ستاد  اعضای  همه  از 
ورودی های جدید به ویژه روسای 
فعال  اعضای  همه  و  ها  دانشکده 
جهت  دانشجویی  های  تشکل 
معارفه  مراسم  منسجم  برگزاری 

تشکر کرد.

ایران اسالمی فراهم شود.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
بیان اینکه امروز به برکت خون شهدا، 
ایثارگران،  های  رشادت  و  راحل  امام 
بستری برای رسیدن به کماالت علمی 
در کشور فراهم شده است، گفت: ما باید 
قدردان این نعمت الهی باشیم؛ چراکه 
روزی در این کشور امکان تحصیالت 
تکمیلی و مدارج عالیه دانشگاهی وجود 

نداشت.
وی افزود: با تحصیل علم ابتدا باید 
خودمان را ارتقا و رشد داده و به کمال 
برسانیم، سپس دست دیگران را بگیریم 

و از جهل و خرافات نجاتشان بدهیم.
حسنی با بیان اینکه امروز همه ما 
وظیفه داریم در کنار تحصیالت عالیه 
دنبال معرفت و رسیدن به کمال و توحید 
باشیم؛ چراکه رسیدن به توحید انسان را 

از همه مشکالت می رهاند
گفتنی است در این مراسم ها که به 
صورت مجزا برای ۹ دانشکده دانشگاه 
برگزار شد، روسای دانشکده ها نیز به 
ارائه گزارشی از فعالیت های دانشکده 

ها پرداختند.

برگزاری 3 کرسی علمی – 
ترویجی در دانشگاه

 محقق اردبیلی

از  حمایت  دستگاهی  کمیته  دبیرخانه  مسئول 
نقد و مناظره دانشگاه  کرسی های نظریه پردازی، 
محقق اردبیلی از برگزاری ۳ جلسه ارائه کرسی علمی 

- ترویجی در این دانشگاه خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدرضا موالئی از برگزاری دو جلسه ارائه کرسی 
علمی - ترویجی در این دانشگاه خبر داد و گفت: 
روانشناختی  ترویجی»پیامدهای   – علمی  کرسی 
سوء استفاده جنسی در کودکان و نوجوانان در ایران: 
مرور نظام مند پژوهشی ۲۰ سال اخیر« توسط دکتر 
محمد نریمانی و سپیده قاضی زاده با نقد دکتر سیف-
اهلل آقاجانی و دکتر سجاد بشرپور و کرسی علمی – 
ترویجی»مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در 
زمینه عوامل موثر در تعارضات زناشویی ۵ سال اخیر 
ایران)۱۳۹۵-۱۳۹۹(« توسط دکتر محمد نریمانی و 
راضیه حاجی مرادی با نقد دکتر نیلوفر میکائیلی و دکتر 

پرویز پرزور برگزار شد.
 – علمی  کرسی  همچنین  کرد:  اضافه  موالئی 
ترویجی»برنامه ریزی محله  ای و کاربست آن در نظام 
رسمی برنامه ریزی شهری ایران« توسط دکتر علیرضا 
محمدی با نقد دکتر حسین نظم فر و دکتر محمدحسن 

یزدانی برگزار شد.

جلسه هم اندیشی کارمندان 
با هیات رئیسه دانشگاه 

برگزار شد

جلسه هم اندیشی کارمندان با هیات رئیسه دانشگاه 
محقق اردبیلی در سالن شهید خودسیانی این دانشگاه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در این جلسه گفت: این دانشگاه برای 
اولین بار به رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۲ ورود 
کرده و رتبه شایسته ۸ را در بین دانشگاه های جامع 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرده 

است.
دکتر عزیز حبیبی تصریح کرد: کرونا سبب شده است 
که جلسات حضوری جای خود را به جلسات مجازی 

داده یا این جلسات کال برگزار نشود.
وی تصریح کرد: همه کارکنان در موفقیت های  
دانشگاه و افتخارآفرینی های آن سهم دارند و در این 

زمینه تالش های متعددی انجام داده اند.
الزم به ذکر است در این جلسه مسائل و مطالبات 
انها مطرح شد و مدیران  نمایندگان  کارمندان توسط 

دانشگاه پاسخ مسائل را بیان کردند.

حضور فعال تشکل های دانشجویی در مراسم  معارفه  دانشجویان ورودی جدید

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

فعالیت های  هماهنگی  شورای 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان 
با  مبارزه  ملی  مناسبت روز  به  اردبیل 

استکبار جهانی بیانیه ای صادر کرد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل 
به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار 

جهانی بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

 یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِْن تَنُْصُروا اهلَلّ 
یَنُْصْرُکْم َو یُثَبِّْت أَقْداَمُکْم
»سوره محمد، آیه ۷«

 یوم اهلل ۱۳ آبان، تبلور وحدت و 

همدلی مردم، همراهی علم و ارزش، 
ارج نهادن به استقالل، نفی سلطه استکبار 
و همبستگی ملت با والیت را با خود به 

همراه دارد. امروز، نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه بین الملل در کنار 
سایر ملل آزادی خواه جهان اعالم کرده 

که نظام سلطه به پایان راه خود نزدیک 
است و دیر نیست که شاهد فروپاشی 
آن باشیم. در این راستا اعضای شورای 
و  فرهنگی  های  فعالیت  هماهنگی 
اردبیل  استان  های  دانشگاه  اجتماعی 
ضمن اعالم انزجار از استکبارجهانی و 
تجدید میثاق با آرمان های واالی امام 
راحل و تبعیت از اوامر ولی امر مسلمین 
)مدظله  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
العالی(، اعالم می دارند که دانشگاهیان 
همراه با توسعه فعالیت های علمی و 
پژوهشی، در دفاع از ارزش های واالی 
قدم  ثابت  و  استوار  انقالب  و  اسالم 

خواهند ماند.

بیانیه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل
 به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
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در هشتمین جشنواره جهادگران علم 
و فناوری استان اردبیل، از عضو هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل به 

عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در هشتمین جشنواره جهادگران علم و 
فناوری استان اردبیل، از دکتر علی اشرف 
سلطانی عضو هیات علمی، دکتر مسعود 
اجری و مهندس میالد نعمتی به عنوان 
فناوران برگزیده و مهندس سمیرا نعمت 
زاده و دکتر سینا فیض اهلل زاده اردبیلی 
به عنوان پژوهشگران برگزیده تجلیل به 

عمل آمد.
سیدحامد  دکتر  جشنواره  این  در 
عاملی استاندار اردبیل  با بیان اینکه مفهوم 
جهادگران علم و فناوری می تواند یکی از 
مصادیق توصیف بسیج باشد، گفت: توجه 
به تحول  خواهی برای خروج از وضعیت 

فعلی نیز بسیار مهم است.
حوزه  در  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی دچار برخی آسیب  ها هستیم، 
کارها،  و  ساز  حاضر  حال  در  افزود: 
پاسخگوی  موجود  قواعد  و  ساختارها 

نیازهای امروز و آینده جامعه نیست.
تحول   نیامند  اینکه  بیان  با  عاملی 
خواهی در جامعه هستیم و این تحول  
خواهی نیازمند تالش و مجاهدت است، 
تصریح کرد: اگر از راهکارها و فناوری  
های جدید استفاده نکنیم، تحول خواهی 

اتفاق نخواهد افتاد.

محمدی  اصل  غالمحسین  سردار 
استان  عباس)ع(  سپاه حضرت  فرمانده 
اردبیل نیز با بیان اینکه بسیج صرفا برای 
نظامی  گری تشکیل نشده است، افزود: در 
۴۲ سال گذشته هر جا اسالم نیاز داشته، 
بسیجیان دشمن  شناس و حالل مشکل 

وارد صحنه شده  اند.
وی با بیان اینکه امام خمینی)ره( در 
دوران دفاع مقدس دفاع همه جانبه اعالم 
کرد و مردم همیشه در صحنه از سراسر 
کشور عازم مناطق جنگی شدند، افزود: در 
اغتشاشات و بالیای طبیعی نیز بسیج وارد 
عمل شده است. همچنین در پیشرفت 
با  مقابله  آبادانی، محرومیت زدایی و  و 
ویروس کرونا نیز بسیج وارد عمل شده 

است.
محمدی  اصل با بیان اینکه جنگ ما را 
آب دیده کرده و به ما استقالل و عظمت 
داد، افزود: امروز در امر جنگ سخت یکی 

از قدرت های بزرگ دنیا هستیم.
با  اگر  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
جمله سایبری روبرو می شویم، باید در 
علم و فناوری به حدی برسیم که با آن 
مقابله کنیم و جزو کشورهای پیشرفته 

جهان شویم.
دکتر حبیب ابراهیم پور رئیس پارک 
علم و فناوری استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
توسعه علم و فناوری از دانشگاه و پارک 
تا جامعه هدف انجام می  شود، ادامه داد: 
علم و فناوری جایگاهی برای توسعه بستر 

اقتصاد دانش بنیان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه امروز صنایع خالق 
نقش اساسی را در توسعه علم و فناوری ایفا 
می  کنند، افزود: در حال حاضر ۱۲ شرکت 
خالق و ۱۱ مرکز نوآوری در سطح استان 

فعال هستند.
ابراهیم  پور به توجه بیشتر به صنایع 
دانش بنیان تاکید کرد و افزود: پارک علم و 
فناوری و مراکز رشد خدمات بسیار خوبی را 
در راستای حل نیازهای کشور ارائه می  کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل 
با بیان اینکه تولید مقاله خیلی خوب است 
ولی انتظار می رود که به سمت اقتصاد دانش 
بنیان حرکت کنیم، گفت: از دانشگاه ها انتظار 
داریم از مقاله  محوری به سمت اقتصاد دانش 

بنیان حرکت کنند.
وی با بیان اینکه رویکرد همایش  ها نیز 
باید به سمت اقتصاد دانش  بنیان حرکت کند، 
افزود: راه  حل مشکالت، پژوهش مبتنی بر 
حل مسائل و به عبارتی توجه به پژوهش 

کاربردی است.
شایان ذکر است در این جشنواره دکتر 
نوآوری  مرکز  معاون  فرد  روشنیان  علی 
دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص نوآوری 

واقع بینانه به ارائه بیاناتی پرداخت.
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 می شود.

تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه محقق اردبیلی در هشتمین جشنواره 
جهادگران علم و فناوری استان اردبیل

کسب مقام برتر در دومین 
جایزه ملی کتاب سال 

جوانان توسط دانشجوی 
دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه  ورزشی  مدیریت  دکتری  دانشجوی 
کتاب سال  ملی  اردبیلی در دومین جایزه  محقق 
با ترجمه کتاب »بازاریابی ورزشی بین المللی« در 

حوزه تربیت بدنی مقام برتر را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب سید 
امیر اجاق از میان ۴۱ اثر راه یافته به بخش پایانی 

این جایزه توانست این مقام را به دست آورد.
آندره  و  دسبوردس  »میکل  تألیف  کتاب  این 
ریچلیو« از انتشارات جهاد دانشگاهی است که به 
صورت مشترک توسط »سید امیر اجاق و سمانه 

رنجبر« ترجمه شده است. 
دارای  اردبیلی  دانشگاه محقق  دانشجوی  این 
چندین مقاله علمی و پژوهشی ملی و بین المللی 
است و هم اکنون ترجمه دومین کتاب خود را با 
عنوان »کارآفرینی اجتماعی در ورزش« را در دست 
چاپ دارد و اثر منتخب ترجمه شده او در دومین 
جایزه ملی کتاب سال جوانان هم قرار است برای 
مدیریت  دکترای  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان 

ورزشی تدریس شود.
مراسم اختتامیه دوره دوم جایزه ملی کتاب سال 
جوانان در تاالر وحدت شهر تهران برگزار و در 
این دوره هزار و ۱۲ اثر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دبیر هیات اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

بررسی پرونده ۲ نفر
 از کارمندان در هیات اجرایی 

منابع انسانی دانشگاه

مدیر امور اداری و دبیر هیات اجرایی منابع انسانی 
دانشگاه محقق اردبیلی از بررسی پرونده ۲ 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 انتصاب دکتر لطف اله ملکی به عنوان رئیس اداره 
و شیرین دلشاد نمین به عنوان کارشناس مسئول موافقت 

شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
طبق  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
سنوات گذشته با برگزاری انتخابات، 
انجمن های  مرکزی  شورای  اعضای 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی جهت 
فعالیت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

مشخص شدند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دکتر عباس فنی  اصل گفت: 
طبق سنوات گذشته، در مهر و آبان، 
دانشگاه  علمی  انجمن های  انتخابات 

محقق اردبیلی برگزار می  شود.
وی افزود: انتخابات این دوره به 
جامع  سامانه  در  و  مجازی  صورت 
مدیریت فرهنگی دانشگاه )پُلینک - 
ثبت نام  با   )farhangi.uma.ac.ir
۱۹۸ نفر کاندیدا، مشارکت یک هزار 
و  هزار  سه  ثبت  و  دانشجو   ۳۶۴ و 
۶۵۵ رای که در نوع خود بی سابقه و 
یک رکورد برای مشارکت دانشجویان 
دانشجویی  تشکل های  انتخابات  در 

محسوب می شود، برگزار شد.
انجمن های  داد:  ادامه  اصل  فنی 
علمی دانشجویی فضای الزم جهت 
فعالیت در مباحثی نظیر برگزاری دوره 
تقویتی،  و  تکمیلی  آموزشی،   های 
در  همکاری  تخصصی،  کارگاه  های 
و  کنفرانس  ها  جشنواره  ها،  اجرای 
خارجی،  و  داخلی  علمی  مسابقات 
و  علمی  نشریات  انتشار  و  تولید 

الکترونیکی، کتاب، نرم  افزارهای رایانه 
آموزشی،  و  علمی  فیلم  های  و   ای 
برنامه  ریزی و اجرای بازدیدهای علمی 
فناوری،  و  صنعتی  علمی،  مراکز  از 

علمی  نشست  های  و  هم  اندیشی 
تخصصی را فراهم می  نمایند.

تشکیل  اهداف  به  اشاره  با  وی 
گفت:  علمی،  انجمن های  فعالیت  و 

ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی 
استعدادها همراه با حمایت های مادی و 
معنوی در راستای برانگیختن خالقیت 
و  دانش آموختگان  دانشجویان،  علمی 
بهره گیری از توانمندی آنان در تقویت 
و تحقق فضای علمی دانشگاه، افزایش 
در  دانشجویان  رقابت  و  مشارکت 
فعالیت های علمی و نهادینه ساختن این 
علمی  توان  از  بهره گیری  با  فعالیت ها، 
اعضای هیات علمی از جمله مهمترین 

این اهداف می باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی تصریح کرد: هم اکنون این 
دانشگاه دارای ۵۸ انجمن علمی است و 
در تالش هستیم تعداد انجمن های علمی 
دانشگاه را به تعداد رشته  های دانشگاه 

افزایش دهیم.
علمی  های  انجمن   داد:  ادامه  وی 
در  را  خود  فعالیت  های  ساله  همه 
سطح  دو  در  حرکت  جشنواره  قالب 
می  عرضه  ملی  و  دانشگاهی  درون 
دانشجویان  فعالیت  ماحصل  که  کنند 
بین  از  منتخب  اثر   ۴۵ ارسال  عزیز، 
تحصیلی              سال  در  شده  ثبت  اثر   ۶۵۵
چهاردهمین  به   ۱۳۹۹  –  ۱۴۰۰
جشنواره بین المللی حرکت و همچنین 
بین  در  برتر  دانشگاه  مقام  کسب 
در حوزه  دانشگاه  های سراسر کشور 
انجمن  های علمی و کسب هشت مقام 
برتر در حوزه  های رقابتی مختلف می 

 باشد.

انتخابات انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
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مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه 
محقق  دانشگاه  تیم  گفت:  اردبیلی  محقق 
دارت  مسابقات  قهرمان  نایب  اردبیلی 
دانشجویان پسر دانشگاه های وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
امیرعلی جعفرنژاد گفت: مسابقات قهرمانی 
آنالین دارت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 
ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور 
با حضور ۷۰ ورزشکار دختر از ۲۹ دانشگاه 
دانشگاه  از ۲۲  کشور و ۵۸ ورزشکار پسر 
کشور، با انجام ۲۴۰ بازی به میزبانی دانشگاه 

فردوسی مشهد به کار خود پایان داد.
وی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 
قهرمان  نایب  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تیم 

دانشگاه  پسر  دانشجویان  دارت  مسابقات 
های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد، 
افزود: تیم دانشگاه محقق اردبیلی متشکل 
قاسم  سلیمی،  رضا  زاده،  عباس  علی  از 
مربیگری  با  کریمی  سید  هاشم  و  پیرزاده 
رضا سروری در این مسابقات حضور یافتند 
که نهایتا پس از دو روز رقابت تنگاتنگ با 
رقبای قدرتمند خود از دانشگاه های سراسر 
ای  فنی حرفه  دانشگاه  تیم  از  بعد  کشور، 
این  قهرمان  نایب  مشهد،  منتظری  شهید 

مسابقات شدند.
انفرادی  بخش  در  داد:  ادامه  جعفرنژاد 
محقق  دانشگاه  از  سلیمی  رضا  نیز  پسران 
اردبیلی و امیررضا افرا از دانشگاه تبریز مشترکا 

مقام سوم این مسابقات را کسب کردند.

آغاز ثبت نام طرح 
مباحثاتی »اندیشه 

تمدن ساز«

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
نمایندگی  نهاد  مسئول  و  اردبیل  استان  دانشگاه های 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی از آغاز 
ثبت نام طرح مباحثاتی »اندیشه تمدن ساز« ویژه اعضای 

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی گفت: باتوجه به 
اهمیت آشنایی هر چه بیشتر دانشگاهیان به ویژه اساتید 
با منظومۀ فکری رهبر معظم انقالب در قالب کتاب 
جذاب و کاربردی طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن 
)درس نامهٔ اندیشۀ تمدن ساز( در دانشگاه محقق اردبیلی 

اجرا می شود.
وی افزود: این طرح در دو مرحله اجرا می شود، 
مرحله اول شامل بخش های ایمان و توحید و مشتمل بر 
۱۳ جلسه )به صورت مباحثه در ۱۳ هفته( و مرحله دوم 

مشتمل بر بخش نبوت و والیت خواهد بود.
حسنی ادامه داد: از امتیازات این طرح می توان اعطای 
ارتقاء  فرهنگی  امتیاز  از  برخورداری  برای  گواهینامه 
هیئت علمی )در هر مرحله ۱۶ ساعت و در کل طرح 
۳۲ ساعت گواهی معرفت افزایی صادر می شود( و اعزام 

گروه برتر دانشگاهی به مشهد مقدس اشاره کرد.
وی تأکید کرد: محتوای طرح )کتاب طرح کلی 
اندیشه اسالمی( به صورت فایل متنی )pdf( و فایل 
واتساپی  گروه  و  سایت  طریق  از  جلسات  صوتی 
بارگذاری می شود و پس از ثبت نام، اساتید در گروه های 
۳ الی ۵ نفره تقسیم بندی شده و یکی از استادان به عنوان 
دبیر گروه وظیفه هماهنگی و تعیین زمان مباحثه را دارد و 
یک نفر نیز از طرف دفتر نهاد رهبری در دانشگاه به عنوان 

مربی همراه با گروه خواهد بود.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: 
طرح به صورت مباحثاتی )نه تدریس( خواهد بود و 
اساتید برای مشارکت در طرح، صرفاً دو ساعت در هفته 

زمان اختصاص خواهند داد.
وی با بیان اینکه مجموع جلسات مباحثه تا پایان 
طرح، ۲۸ جلسه شامل ۱۳ جلسه یک ساعتی تحت 
عنوان توحید و ایمان و ۱۵ جلسه تحت عنوان نبوت 
و والیت خواهد بود، تشریح کرد: جلسات به صورت 
مجازی برگزار خواهد شد و لینک مباحثات باتوجه به 
زمان اعالمی در اختیار گروه قرار می گیرد و البته به اختیار 
اعضای هر گروه، جلسات می تواند به صورت حضوری 

نیز برگزار شود.
اینکه اساتید عالقه مند به شرکت  بیان  با  حسنی 
اینترنتی                         آدرس  به  ثبت نام  جهت  طرح  این  در 
کرد:  بیان  کنند،  مراجعه   https://b۲n.ir/w۸۲۶۹۹
با  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  اساتید 

شماره تلفن ۰۹۱۴۹۵۱۲۸۷۱ تماس بگیرند.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه خبر داد:

تیم دانشگاه محقق اردبیلی نایب قهرمان مسابقات دارت دانشجویان
 پسر دانشگاه های وزارت علوم شد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
گفت: دوره های تشکیالتی دانشجویان 

را در مسیر والیت قرار می دهد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، حجت االسالم والمسلمین 
افتتاحیه  مراسم  در  حسنی  عبداهلل 
دوره تشکیالتی هیاتی هیات به توان 
تشکیالت در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزاری  بودن  اثربخش  به  اشاره  با 
چنین برنامه هایی در دانشگاه، ادامه 
را در  دانشجویان  برنامه ها  این  داد: 
مسیر والیت قرار می دهد و در کنار 
متعال  خداوند  که  بیشماری  نعمات 
به انسان هدیه داده است، بزرگترین 
والیت  نعمت  خداوند  نزد  نعمت 

است.
وی اضافه کرد: قطعا برگزاری این 
برنامه ها امری ارزشمند و ماندگار است 

که باید گسترش یابد.
شدن  فراگیر  به  اشاره  با  حسنی 
سه بحران معرفتی، اخالقی و روانی 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
محقق اردبیلی به مناسبت هفته بسیج پیامی 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه متن 
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت  پیام 

حسنی به شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

امام خمینی )ره(: »بسیج لشکر مخلص 
خداست.«

هفته بسیج، یادآور دالورمردانی است که 
در راه دفاع از وطن و نیز ارزش های متعالی 
و مقدس جانانه ایستادگی کرده و به فرموده 
رهبر کبیر انقالب به »مصداق کاملی از ایثار و 
خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس 

حق و اسالم« تبدیل شدند.
تاثیرگذار  نیروی  این  بسیج،  تشکیل 
انقالب اسالمی ابتکار مبارکی بود که توسط 
امام خمینی )ره( انجام شد و نقش مهمی 
در برهه های حساس این کشور ایفا کرد، 
ایستادگی هشت ساله ملت ایران در برابر 
از  تا بن دندان مسلح صدام و دفاع  رژیم 
وجب به وجب خاک میهن، تنها نمونه ای 

مکتب  هیات  کرد:  تصریح  دنیا،  در 
الشهدای دانشجویی باید برنامه های 
توانمندسازی  جهت  در  را  خود 
معرفتی و اخالقی توسعه و گسترش 

دهد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار 
برنامه  برگزاری چنین  امیدواری کرد: 
هایی می تواند دانشجویان را به جایگاه 

باالتر معنوی برساند.  
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 

از این نقش آفرینی ها بود، چه اینکه بسیج 
شجره طیبه ای است که نه تنها در عرصه 
دفاع از خاک میهن بلکه در تمام عرصه هایی 
که نیاز به جانفشانی و ایثار دارد خالصانه و 
بدون کمترین چشمداشتی همواره حضور پر 
رنگ و موثری داشته است، حضور جهادی 
بسیجیان در امداد رسانی و کمک های مومنانه 
در حوادث طبیعی سال های اخیر همچون 
زلزله، سیل و بیماری منحوس کرونا نمونه 

محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
فرارسیدن  تبریک  ضمن  نیز  اردبیلی 
آغاز سالتحصیلی جدید به دانشجویان، 
گفت: در طی دوره شیوع بیماری کرونا 
خوشبختانه برنامه های فرهنگی با قوت 
ادامه پیدا کرد و بخش عمده ای از این 
برگزار  مجازی  صورت  به  ها  برنامه 
نیز  ها  برنامه  این  از  بخشی  که  شد 
توسط عزیزان هیات مکتب الشهدای 
دانشجویی که از فعال ترین تشکل های 
اسالمی دانشگاه محسوب می شوند، 

عرصه  در  بسیج  حضور  از  دیگری  های 
خدمات رسانی به ملت ایران بود، چنانکه 
اردوهای  قالب  در  بسیجیان  موثر  نقش 
جهادی در مناطق مختلف کشور در جهت 
محرومیت زدایی از چهره شهرها و روستاها 
و خدمات رسانی به محرومان و نیازمندان از 

خاطر مردم ایران نخواهد رفت.
فرهنگ بسیج و بسیجی، فرهنگ بی 
بدیلی است که ریشه در تفکر اسالم ناب 

اجرا شده است.
وی با اشاره به این که مخلص ترین 
افراد در تشکل های اسالمی عضویت 
دارند و با آرامش به انجام فعالیت های 
ارزشمند با رویکردهای متنوع فرهنگی 
هیات  مجموعه  افزود:  پردازند،  می 
مشغول  دانشجویی  الشهدای  مکتب 
فعالیت های ارزشمند هستند که این 
تشکیالتی  روحیه  داشتن  با  مهم جز 

قوی میسر نمی شود.
 فنی اصل تصریح کرد: خوشبختانه 
همه برنامه های هیات مکتب الشهدای 
دانشجویی قوی و منسجم به صورت 
اخالق مدارانه هم به صورت حضوری 
و هم به صورت مجازی در حال اجرا 

می باشد.
گفتنی است در ابتدای این مراسم 
مهدی پاشایی دبیر هیات مکتب الشهدا 
و مسئول اجرای این دوره به تشریح 
برنامه های دوره هفت روزه تشکیالتی 
تشکیالت  توان  به  هیات  هیاتی 

پرداخت.

محمدی صلی اهلل علیه و آله و سلم داشته و 
به معنای حضور در تمام عرصه هایی است 
که به حاکمیت مستضعفین در برابر مستکبران 
جهانی کمک می کند و از این روی امام 
راحل عظیم الشان، در پیام خود به مناسبت 
تشکیل این شجره طیبه، بسیج را به تشکیل 
هسته های مقاومت در تمام جهان فراخواند 
که تحقق این هدف مهم، ریشه استکبار و 
نظام سلطه را خواهد خشکانید و حاکمیت 
مستضعفان را محقق خواهد ساخت. انشاء 

اهلل.
اینجانب به نمایندگی از مجموعه دفاتر 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
های استان اردبیل، فرارسیدن این هفته را به 
امت حزب اهلل و شهیدپرور و تمام بسیجیان 
استان اردبیل به ویژه مجموعه بسیج اساتید، 
کارمندان، کارکنان و دانشجویان تبریک گفته 
و توفیق الهی را در راه تحقق اهداف نظام 
درگاه  از  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری 

الهی برای همگان مسئلت می نمایم.
 عبداهلل حسنی

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

دوره های تشکیالتی دانشجویان را در مسیر والیت قرار می دهد

پیام مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به مناسبت هفته بسیج
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رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه از حضور 
مرکز  فناور  و  نوآور  های  هسته 
فناوری  واحدهای  رشد  و  نوآوری 
دانشگاه محقق اردبیلی در نمایشگاه 
جشنواره جهادگران علم و فناوری 

استان اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر برومند صالحی از حضور هسته 
نوآوری  مرکز  فناور  و  نوآور  های 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  و 
محقق اردبیلی در نمایشگاه جشنواره 
جهادگران علم و فناوری استان اردبیل 

خبر داد.
صنعت  آردا  هسته  افزود:  وی 
ادوات  ساخت  زمینه  در  فعال  سبز 

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
اردبیلی از طراحی و ساخت کوادکوپتر 
شناساگر افراد گمشده و آسیب دیده در 
طبیعت توسط یکی از واحدهای فناور 

مستقر در این مرکز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
و  طراحی  از  صالحی  برومند  دکتر 
افراد  شناساگر  کوادکوپتر  ساخت 
گمشده و آسیب دیده در طبیعت توسط 
یکی از واحدهای فناور مستقر در این 
دستگاه  این  گفت:  و  داد  خبر  مرکز 
الکترونیک  پی  نیک  شرکت  توسط 
صنعت آرتا از واحدهای فناور مستقر در 

آن مرکز طراحی و ساخته شده است.
وی افزود: رونمایی از این دستگاه 
با حضور استاندار اردبیل در نمایشگاه 
و  علم  جهادگران  جشنواره  جنبی 

فناوری استان اردبیل صورت گرفت.
سازنده  نعمتی  میالد  مهندس 
این دستگاه گفت: این سیستم، مبتنی 
استفاده  با  و  بوده  بر هوش مصنوعی 
توانایی  افزایش  و  یادگیری  شبکه  از 

کشاورزی مبتنی بر نیاز استان، شرکت 
صنایع دستی آردا خالق فعال در زمینه 
هنرهای دستی و قلم زنی روی فلز، گروه 
هنری ماهچین فعال در زمینه تبلیغات 

خالقانه و عروسک های نمدی، هسته 
نوآور فرتاک ناژو فعال در زمینه تولید 
غذایی  پسماند  از  حیوانات  خوراک 
آتیه  نوآور آروند  و کشاورزی، هسته 

فعال در زمینه تولید خوراک حیوانات 
از پسماند میوه و تره بار، هسته فناور 
طرماح فعال در زمینه تولید زیور آالت 
خاص ارگانیک و سنگی، هسته نوآور 
برناروان فعال در زمینه دستگاه های 
استرس، هسته  سنجش و مدیریت 
نوآور یو وی فعال در زمینه ساخت 
سامانه های ضدعفونی هوای محیط، 
هسته نوآور تک آموز فعال در زمینه 
برای  انیمیشن  با  ریاضی  آموزش 
کودکان، هسته نوآور کیدزلند فعال در 
زمینه آموزش زبان انگلیسی با بازی و 
ورزش و  هسته نوآور ذهن زیبا فعال 
در زمینه آموزش و ترویج المپیادهای 
بین المللی ریاضی در این نمایشگاه 

حضور داشتند.

شناسایی  سنتی،  حرارتی  دوربین های 
افراد گمشده و آسیب دیده در طبیعت 
به ویژه  العبور و  مناطق صعب  را در 

جنگل های انبوه آسان  تر می  کند.
برق   مهندسی  رشته  دانشجوی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  الکترونیک 
نجات  و  امدات  تیم  های  گفت: 
معموالً برای پیدا کردن افراد گم شده 
استفاده  هلیکوپتر  از  ها  جنگل   در 
دوربین  های  از  استفاده  با  و  می کنند 

دوچشمی و حرارتی، محیط جنگل را 
افراد گمشده  به دنبال  اسکن کرده و 
های  دوربین   درحالیکه  گردند،  می  
بدن،  گرمای  تشخیص  با  حرارتی 
عملیات شناسایی را آسان  تر می  کنند 
پوشش  خاطر  به  موارد  برخی  در  و 
گیاهی گسترده یا تابش نور خورشید، 
خطا در تشخیص دارند که این نقیصه 
تا حد  مصنوعی  از هوش  استفاده  با 

زیادی برطرف شده است. 

نعمتی افزود: در این روش، دوربین 
چند  کوادکوپتر،  روی  بر  شده  نصب 
تصویر حرارتی از منطقه می گیرد، سپس 
برگ  نسبی  حذف  با  مصنوعی  هوش 
 های درختان، افزایش عمق میدان و سایر 
اصالحات، با ایجاد تصویری واضح  تر، 
شناسایی افراد را آسان  تر می کند؛ بطوریکه 
دقت این سیستم در شناسایی افراد، بین ۸۷ 
تا ۹۵ درصد است که در مقایسه با دقت 
۲۵ درصدی دوربین  های حرارتی سنتی، 

مزیتی مناسب به شمار می  رود. 
پی  نیک  شرکت  عامل  مدیر 
باال،  سرعت  آرتا  صنعت  الکترونیک 
اندازی  راه  زمان  شدید،  باد  در  پایداری 
کمتر، مداومت پروازی باال با باتری کمتر، 
برد باال)۲ تا ۳۰ کیلومتر(، حفظ تعادل در 
حالت خاموش شدن دو موتور و امنیت 
پروازی را از مزایای این سیستم نسبت به 
سایر کوادکوپترها برشمرد و تصریح کرد: 
این سیستم برای اهداف تیم  های امداد و 
نجات، نیروهای اعمال قانون و تیم های 
استفاده  قابل  حیوانات  جمعیت  کنترل 

است.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

حضور هسته های نوآور و فناور مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
در نمایشگاه جشنواره جهادگران علم و فناوری

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:
رونمایی از کوادکوپتر شناساگر افراد گمشده و آسیب دیده در طبیعت در مرکز نوآوری

 و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان غالمرضا حبیب زاده گرجانی، دکتر مسعود گنجی و جالل چشم براه  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

رئیس دانشگاه مطرح کرد:
راهبرد اصلی دانشگاه 

محقق اردبیلی حمایت از شرکت 
های دانش بنیان 

و فناور است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی راهبرد اصلی این دانشگاه 
را حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
در نشست با فناوران مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور 
دانشگاه محقق اردبیلی راهبرد اصلی این دانشگاه را حمایت 

از شرکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد.
وی با اشاره به مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی در 
راه اندازی صندوق پژوهش و نوآوری استان، افزود: مرکز 
نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی با تبدیل ساختمان سابق 
کتابخانه مرکزی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری طی سال اخیر راه اندازی شد.
حبیبی با بیان اینکه الزم است فناوران مستقر در مرکز 
رشد با مرکز نوآوری نیز آشنایی داشته باشند، اظهارامیدواری 
کرد: با ایده ها و خالقیت های فناوران، کارهای بزرگی در 

داخل و خارج از دانشگاه انجام دهیم.
دکتر حسین شایقی رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل نیز 
با بیان اینکه رویدادهای رقابتی محور به منظور راه اندازی 
کسب و کار به صورت فصلی توسط بنیاد نخبگان برگزار می 
شود، افزود: سپس تیم های برگزیده به منظور تجاری سازی 

محصوالت به سوی شتاب دهنده ها سوق پیدا می کنند.
نوآوری و رشد  برومند صالحی رئیس مرکز  دکتر 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن ارائه 
گزارشی از فعالیت های این مرکز، گفت: این مرکز در حال 
حاضر دارای ۸۱ اختراع ثبت شده، ۴۴ ایده تجاری شده 

است.
وی به ضرورت کیفیت بخشی به دستاوردهای هسته ها 
و واحدهای فناور تاکید کرد و افزود: طی سال های اخیر با 
تالش فناوران مسستقر در مرکز رشد، در حوزه های مختلف 

رو به رشد بوده ایم.
صالحی با بیان اینکه حوزه فعالیت ما جامع بوده و در 
همه حوزه ها می توانیم فناور جذب کنیم، ادامه داد: از سال 
۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ نیز رشد سه برابری حمایت های مالی 
دانشگاه را از فناوران شاهد بودیم و با راه اندازی صندوق 
پژوهش و نوآوری در استان، حمایت های مالی نیز در حال 

افزایش است.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در نشست به ارائه 

بیانات خود پرداختند.

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


