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رئیس دانشگاه خبر داد:
حضور دانشگاه

 محقق اردبیلی در 
جمع ۲۵ دانشگاه 

برتر جامع کشور در 
آخرین رتبه بندی 
دانشگاه های جهان 
ISC توسط موسسه

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

کسب رتبه ۲ توسط 
دانشجوی دانشگاه در 

المپیاد علمی دانشجویی 
کشوری سال ۱۴۰۰

استاندار اردبیل طی مراسم 
تجلیل از پژوهشگران برتر در 

دانشگاه محقق اردبیلی:
تولیدات باید دانش 

بنیان شوند

رئیس مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

رونمایی از دستگاه 
استحصال عدس توسط 

محققین دانشگاه 
محقق اردبیلی

سرپرست معاونت سیاسی و 
اجتماعی استانداری اردبیل طی 
مراسم روز دانشجو در دانشگاه 

محقق اردبیلی:

روز دانشجو با ماهیت 
استکبار ستیزی تعریف 

شده است
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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:

ارتقای ۵۲ پله ای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی 
مدیریت سبز دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱ 

کسب جایگاه سوم کشور برای دومین سال پیاپی

فناوری  و  پژوهش  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی از قرار 
گرفتن ۳ نفر از اعضای هیات 
علمی این دانشگاه در زمره یک 
جهان  دانشمندان  برتر  درصد 

خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
زاده  داود سیف  دکتر  دانشگاه، 
از قرار گرفتن ۳ نفر از اعضای 
در  دانشگاه  این  علمی  هیات 
زمره یک درصد برتر دانشمندان 
جهان خبر داد و گفت: بر اساس 
داده های منتشر شده از پایگاه 

طالیه داران علم تامسون رویتر 
)ISI(و همچنین بر مبنای تائید 
رسانی  اطالع  ای  منطقه  مرکز 
علوم و فناوری و پایگاه استنادی 
 ،)ISC(اسالم جهان  علوم 
دکتر حسین شایقی استاد گروه 
آموزشی برق برای هفتمین سال 
پیاپی، دکتر عزیز حبیبی ینگجه 
استاد گروه آموزشی شیمی برای 
دومین سال پیاپی و دکتر هادی 
آموزشی  گروه  دانشیار  غائبی 
مکانیک برای اولین بار در زمره 
دانشمندان  برتر  درصد  یک 

قرار  جهان  علمی  نخبگان  و 
گرفتند.

وی با بیان اینکه انتخاب یک 
جهان  دانشمندان  برتر  درصد 
علم  موضوعی  حوزه   ۲۲ در 
داده  افزود:  گیرد،  می  صورت 
های مورد استفاده در تحلیل و 
انتخاب پژوهشگران یک درصد 
های  شاخص  سامانه  از  برتر 
استخراج   )ESI(علم بنیادین 

شده است.
کرد:  تصریح  زاده  سیف 
هر   ESI رتبه بندی نظام  نتایج 

دو ماه یک بار به روز رسانی می 
 شود و معیار ارزیابی آن میزان 
استناد به مقاالت منتشر شده در 

مجالت ISI است.
فناوری  و  پژوهش  معاون 
ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دستاورد  این  صمیمانه  تبریک 
بزرگ علمی به همکاران عزیز 
امیدواری  ابراز  آفرین،  افتخار 
مداوم  حضور  روند  کرد: 
در  دانشگاه  این  پژوهشگران 
جمع دانشمندان برتر جهان ادامه 

دار باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

قرار گرفتن ۳ عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان

عباسپور  یوسف  دکتر 
علمی  هیات  عضو  گیالنده 
دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
در  کشور  برگزیده  پژوهشگر 
گروه کشاورزی و منابع طبیعی 
در بیست و دومین جشنواره ملی 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
 ۱۴۰۰ سال  کشور  برگزیده 

انتخاب شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 

دکتر  اهدایی  لوح  در  دانشگاه، 
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری خطاب به 
عباسپور گیالنده  یوسف  دکتر 

آمده است:
پژوهشگر گرامی جناب آقای 

دکتر یوسف عباسپور گیالنده
و  دینی  ارزشهای  اعتالی 
فرهنگی و اقتدار علمی کشور 
مرهون تالش ارزشمند استادان، 
پژوهشگران و فناورانی است که 

با اندیشه خالق و قلم پویایی 
خود آینده ای روشن و سرشار 
از امید را به ایران اسالمی هدیه 

می کنند.
 از شما فرهیخته گرامی که با 
تعهد و مسئولیت پذیری و خلق 
آثار ارزنده علمی و پژوهشی به 
مقام پژوهشگر برگزیده کشور در 
گروه کشاورزی و منابع طبیعی 
در بیست و دومین جشنواره ملی 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران 

برگزیده کشور سال ۱۴۰۰ نائل 
نمایم.  می  قدردانی  اید،  شده 
امیدوارم با حضور فعال جنابعالی 
بیشتر  هرچه  شکوفایی  شاهد 
استعدادها، امید و خردورزی در 
عرصه پژوهش و فناوری باشیم.

شما  افزون  روز  توفیقات 
را در گسترش دانش و اعتالی 
منان  از درگاه خداوند  معرفت 

خواهانم.

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به عنوان پژوهشگر برگزیده گروه کشاورزی و منابع طبیعی کشور انتخاب شد

صفحه3
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این 
 Green Metric بندی رتبه  در  دانشگاه 
دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱، رتبه ۳ 

ایران و ۱۵۵ جهان را کسب کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر عزیز حبیبی با اعالم این خبر افزود: بر 
 Green اساس رتبه بندی اعالم شده توسط
Metric، دانشگاه محقق اردبیلی در این رده 
بندی مورد ارزیابی قرار گرفته و توانست 
رتبه ۱۵۵ جهان را کسب کند و نسبت به 

سال گذشته ۵۲ پله ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: در این نظام رتبه بندی 
دانشگاه های جهان هر ساله در ماه دسامبر 
شامل  مختلف  شاخص  شش  اساس  بر 
زیرساخت های موجود در راستای ایجاد 
محیط زیست مناسب، توجه به مصرف بهینه 
انرژی و تغییرات آب و هوا، میزان بازیافت 
پسماندها، میزان مصرف و بازیافت آب، به 
کارگیری سیستم های حمل و نقل بدون 
آالیندگی و نیز آموزش و پژوهش در حوزه 
صیانت از محیط زیست  به عنوان شاخص 

های اصلی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
محقق  دانشگاه  کرد:  تصریح  حبیبی 
 Green اردبیلی در خصوص کسب امتیاز
Metric نسبت به سال گذشته ۱۲.۳ درصد 
پیشرفت  موید  که  است  کرده  پیشرفت 
در تمامی شاخص ها می باشد که در این 

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
محقق اردبیلی از کسب رتبه اول کشوری 
در  دانشگاه  این  دانشجویی  بسیج  توسط 
برگزاری دوره اول طرح جامع راه مهندسی 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل با بیان اینکه بسیج دانشجویی 
دوره  برگزاری  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
به  موفق  مهندسی  راه  جامع  طرح  اول 
کسب رتبه اول در کشور شد، گفت: طرح 
جامع راه مهندسی بستری برای نقش آفرینی 
دانشجویان مساله  محور است که از طریق 
این طرح مسائل اساسی مرتبط با صنعت با 
لحاظ ظرفیت های دانشجویی و رشته های 

تخصصی آن ها قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به مأموریت دانشگاه ها در 

باید  تولیدات  گفت:  اردبیل  استاندار 
دانش بنیان شوند و ما از مجموعه های دانش 

بنیان حمایت می کنیم.
دکتر سید حامد عاملی طی مراسم تجلیل 
از پژوهشگران برتر در دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان این مطلب افزود: جامعه ما توسعه پرور 
و خالق پرور نیست و افراد خالق در سیستم 

مدیریتی انسان های مظلومی هستند.
وی با بیان اینکه می توانیم و باید مراکز 
رشد در حوزه های علوم انسانی در استان 
راه اندازی شود، تصریح کرد: جامعه نیاز به 
فناوری های نوین در حوزه های مختلف 
و  کار  موجود  سخت  شرایط  در  و  دارد 
اقدامات مراکز رشد و شرکت های دانش 

بنیان ستودنی است.
عاملی با بیان اینکه هر هفته سه شنبه 
تولید  مشکالت  رفع  برای  ای  جلسه  ها 
در  کرد:  اضافه  کنیم،  می  برگزار  کنندگان 
حوزه شاخص های اقتصادی استان اردبیل 
وضعیت مناسبی ندارد و باید در این زمینه 

تالش بیشتری انجام دهیم.
اردبیل  استان  اداری  شورای  رئیس 
های  ظرفیت  از  استفاده  با  کرد:  تصریح 
ارزشمندی که در استان وجود دارد می توان 
جهش تولید ایجاد کرد و ما باید تولیدمان بر 

دوم  دانشگاه  با  امتیازی  فاصله  خصوص 
کشور از ۸۲۵ به ۱۷۵ کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان 
کرد: از جمله مهمترین اقدامات انجام گرفته 
دانشگاه در این حوزه می توان به تخصیص 
حدود ۲۰ میلیارد ریال بودجه برای توسعه 
فضای سبز و محوطه سازی، کاشت درختان 
مقاوم در برابر کم آبی، نصب کنتور در هر 

دوره کنونی، اظهار کرد: از مهمترین مأموریت 
دانشگاه ها حل مسائل موجود در جامعه به 
خصوص مسائل مرتبط با صنعت است که با 
تکیه بر علم و فناوری این امر ممکن خواهد 

بود.
راه  جامع  طرح  داد:  ادامه  اصل  فنی 

مبنای دانش بنیان انجام شود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی و جانشین رئیس ستاد گرامیداشت 
هفته پژوهش و فناوری استان اردبیل هم 
گفت: جز استفاده از فناوری های نوین مسیر 
دیگری برای توسعه، رشد و تعالی کشورها 

وجود ندارد.
و  علمی  مرکزیت  کرد:  اضافه  وی 
تولید علم نافع دو مطالبه اصلی رهبری از 
دانشگاهیان است که باید تالش کنیم به این 

مطالبات جامه عمل بپوشانیم.

واحد برای پایش میزان مصرف آب و برق، 
نصب درب گردان و درب اتوماتیک برای 
محدود کردن اتالف انرژی در بخش های 
مختلف، نصب تایمر و سنسورهای حرکت 
سیستم های روشنایی، تحلیل میزان تولید 
پسماند در هر واحد، شناسایی پسماند های 
انواع  آنها، تفکیک  خطرناک و جداسازی 
زباله ها، جایگزینی ظروف یکبار مصرف با 

مهندسی در تالش است تا دانشجویان را 
به سمت آگاهی و دغدغه  مندی نسبت به 
و  جامع  دید  تقویت  کشور،  مسائل  حل 
تخصصی نسبت به رشته  و فضای کاری 
آینده، توانمندسازی برای پیشرفت و تعالی 
کشور و حل دغدغه  های ذهنی و مشکالت 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و جانشین 
و  پژوهش  هفته  گرامیداشت  ستاد  رئیس 
فناوری استان اردبیل تصریح کرد: اهمیت 
کافی ندادن  و عدم سرمایه گذاری در علم 
کشور  در  که  است  دالیلی  از  فناوری  و 

نتوانسته ایم از ظرفیت ها استفاده کنیم.
دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر ستاد 
گرامیداست هفته پژوهش و فناوری استان 
اردبیل هم گفت: ۴۳ نفر از پژوهشگران و 
های  حوزه  در  اردبیل  استان  برتر  فناوران 

ظروف گیاهی و کاغذی، نصب شیشه های دو 
جداره، عایق کاری لوله های آب گرم، استاندارد 
سازی موتورخانه و کسب برچسب انرژی و 
نیز هوشمندسازی موتورخانه ها و سیستم های 

گرمایش اشاره کرد.
وی گفت: برگزاری چندین کنفرانس در 
حوزه مدیریت سبز، سوق دادن پایان نامه ها 
و پژوهش ها به سمت موضوعات مرتبط با 
مدیریت سبز مانند حفظ محیط زیست و انرژی 
های تجدید پذیر، کاهش میزان مصرف کاغذ از 
طریق منع چاپ هاردکپی پایان نامه ها و استفاده 
از نسخه های الکترونیکی به جای آن و نیز 
تشکیل انجمن علمی سبز و حمایت از فعالیت 
های دانشجویی در این زمینه از دیگر اقدامات 

انجام گرفته در این راستا است.
و  شده  کسب  رتبه  کرد:  تاکید  حبیبی 
 Green بندی  رتبه  در  پلکانی  پیشرفت 
Metric گواه مسیر صحیحی است که دانشگاه 
محقق اردبیلی در راستای مدیریت سبز و حفظ 
محیط زیست در پیش گرفته است و امید می 
رود با برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش 
جمعی خانواده بزرگ دانشگاه محقق اردبیلی با 

سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.
الزم به ذکر است دانشگاه محقق اردبیلی 
در این رتبه بندی از دانشگاه های تهران، اراک، 
بوعلی سینای همدان، شیراز، امیرکبیر، صنعتی 

شریف، یزد و تبریز رتبه بهتری داشته است.

دوران تحصیل هدایت کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه استقبال خوب دانشجویان 
از این طرح نویدبخش اثبات کارآمدی آموخته 
های آنها برای رفع نیازهای کشور و تحقق 
عملی مقابله با استکبار است، تصریح کرد: وقایع 
روز دانشجو بیانگر این است که استکبار برای 
حفظ سلطه، به دنبال وابستگی و ناکارآمدی 
است و برای مقابله با آن اجرای چنین طرح 

هایی در کشور ضروری است.  
گفتنی است آئین افتتاحیه طرح جامع راه 
مهندسی توسط سازمان بسیج دانشجویی کشور 
و با مشارکت نواحی بسیج دانشجویی استان ها 
و دانشگاه های کشور با حضور وزیر علوم، 
تحقیقات فناوری در روز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ 

به صورت مجازی برگزار شد.

مختلف تجلیل می شوند.
وی اضافه کرد: دو نفر از بخش دانشگاهی 
مهندسی،  فنی  پایه،  علوم  گروه های  در 
علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان 
نفر اول و نفر دوم، سه نفر از گروه های علوم 
پزشکی پایه و سه نفر از گروه علوم پزشکی 
بالینی، ۷ پژوهشگر دستگاه های اجرایی، ۳ 
های  دستگاه  تحقیقاتی  مراکز  از  پژوهشگر 
اجرایی، ۸ فناور برتر، ۳ معلم، ۳ دانش آموز 
و تعدادی دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه ها 

انتخاب و تجلیل می شوند.
سیف زاده با اشاره به اینکه در این مراسم 
رونمایی از کتاب منتشر شده اعضای هیات 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی انجام می شود، 
تصریح کرد: این کتاب ها ۴۵ عنوان هستند که 
در حوزه های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم 

انسانی و علوم پایه منتشر شده اند.
وی با بیان اینکه این کتاب ها از مهرماه 
ادامه  اند،  آبانماه ۱۴۰۰ منتشر شده  تا   ۱۳۹۹
داد: استقبال اعضای هیات علمی، با عنایت به 
حمایت های دانشگاه در قالب حق التالیف و 
حق ترجمه و همچنین کمک هزینه انتشار و 
مناسب  بسیار  گرنت،  محل  از  کتاب  چاپ 

ارزیابی می شود.

رئیس دانشگاه خبر داد:

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

ارتقای ۵۲ پله ای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی مدیریت سبز دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۱ 
 کسب جایگاه سوم کشور برای دومین سال پیاپی

کسب رتبه اول کشوری توسط بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
در برگزاری دوره اول طرح جامع راه مهندسی

استاندار اردبیل طی مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر در دانشگاه محقق اردبیلی:
تولیدات باید دانش بنیان شوند

رئیس دانشگاه خبر داد:

حضور دانشگاه محقق 
اردبیلی در جمع ۲۵ 

دانشگاه برتر جامع کشور 
در آخرین رتبه بندی 

دانشگاه های جهان توسط 
 ISC موسسه

این  رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از حضور 
کشور  جامع  برتر  دانشگاه  در جمع ۲۵  دانشگاه 
در آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط 

موسسه ISC  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی از حضور دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه 
برای  جهان  های  دانشگاه   ISC جهانی  بندی 
سومین سال پیاپی خبر داد و افزود: ۱۷ دانشگاه 
علوم پزشکی و ۹ دانشگاه صنعتی موفق به ورود 
به رتبه بندی جهانی سال ۲۰۲۱ موسسه ISC شده 
اند، همچنین از بین دانشگاه های جامع کشور، فقط 
۲۵ دانشگاه جامع در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۲۱ 

موسسه ISC حضور دارند.
وی دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، 
فردوسی مشهد، شهید بهشتی، تبریز، گیالن، یزد، 
شهید باهنر کرمان، کاشان، اصفهان، بوعلی سینا، 
ارومیه، شهید  مازندران،  رازی، سمنان، کردستان، 
یاسوج،  اردبیلی،  محقق  شهرکرد،  اهواز،  چمران 
الزهرا، بین المللی امام خمینی، لرستان و شاهد را 
۲۵ دانشگاه جامع حاضر در این رتبه بندی عنوان 
و تصریح کرد: در این رتبه بندی، دانشگاه محقق 
اردبیلی به صورت مشترک با دانشگاه های علوم 
چمران  شهید  سهند،  صنعتی  کردستان،  پزشکی 
یاسوج  و  ارومیه  پزشکی  علوم  شهرکرد،  اهواز، 
همانند سال گذشته در بازه رتبه ای۱۸۰۱-۲۰۰۰ 

قرار گرفته است.
 حبیبی گفت: موسسه استنادی علوم و پایش 
علم و فناوری)ISC(  به منظور رتبه  بندی دانشگاه 
شامل  چهارگانه  های  شاخص  از  جهان   های 
وزن ۱۰  آموزش)با  درصد(،  وزن ۶۰  پژوهش)با 
درصد(، نوآوری)با وزن ۱۵ درصد( و فعالیت  های 

بین  المللی)با وزن ۱۵ درصد( استفاده کرده است.
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
در رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط موسسه 
ISC، دانشگاه  هایی مورد بررسی قرار گرفته اند 
سال   زمانی  بازه  در  علمی  سند  حداقل ۸۵۰  که 
به  ساینس  آو  وب  پایگاه  در  های ۲۰۱۷-۲۰۱۹ 
ثبت رسانده اند، یادآور شد: با توجه به وزن باالی 
شاخص پژوهش در رتبه بندی جهانی ISC و با 
عنایت به این واقعیت که بعد از سال ۲۰۱۸ رشد 
قابل توجهی در تعداد و کیفیت اسناد علمی منتشره 
به نام دانشگاه محقق اردبیلی رخ داده است، امید 
می رود جایگاه جهانی و ملی دانشگاه در رتبه بندی 

ISC هر چه بیشتر بهبود پیدا نماید.   
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رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق 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.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر برومند صالحی از طراحی و ساخت 
کوادکوپتر شناساگر افراد گمشده و آسیب 
 دیده در طبیعت توسط یکی از واحدهای 
و  داد  خبر  مرکز  این  در  مستقر  فناور 
گفت: این دستگاه توسط شرکت نیک پی 
الکترونیک 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 جنبی 
جشنواره جهادگران علم و فناوری استان 

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

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

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

دوربین  های دوچشمی و حرارتی، محیط 
افراد  دنبال  به  و  کرده  اسکن  را  جنگل 
گمشده می  گردند، درحالیکه دوربین  های 
حرارتی با تشخیص گرمای بدن، عملیات 
شناسایی را آسان  تر می  کنند و در برخی 
گسترده  گیاهی  پوشش  خاطر  به  موارد 
یا تابش نور خورشید، خطا در تشخیص 
دارند که این نقیصه با استفاده از هوش 
مصنوعی تا حد 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.
مدیر عامل شرکت نیک پی الکترونیک 
صنعت آرتا سرعت باال، پایداری در باد 
مداومت  کمتر،  اندازی  راه   زمان  شدید، 
باال)۲  برد  کمتر،  باتری  با  باال  پروازی 
حالت  در  تعادل  حفظ  کیلومتر(،  تا ۳۰ 
خاموش شدن دو موتور و امنیت پروازی 
را از مزایای این سیستم نسبت به سایر 
کوادکوپترها برشمرد و تصریح کرد: این 
و  امداد  های  تیم   اهداف  برای  سیستم 
نجات، نیروهای اعمال قانون و تیم های 
کنترل جمعیت حیوانات قابل استفاده است.

پیام تبریک آیت اهلل عاملی 
در پی قرار گرفتن تعدادی 

از اساتید استان در زمره یک 
درصد برتر دانشمندان جهان

در پی قرار گرفتن تعدادی از اساتید استان اردبیل در 
زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان نماینده ولی 
فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل پیام تبریکی 

صادر کرد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیام آیت اهلل سید 

حسن عاملی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 یَْرَفِع اهلَلّ الَِّذیَن آَمنُوا مِنُْکْم َو الَِّذیَن أُوتُوا الْعِْلَم َدَرجاٍت
 جای بسی سرور، غرور، امید و اعتزاز است که برای 
چندمین بار چهره علمی استان اردبیل در سطح کشور 
درخشید و اردبیل عزیز ما سر به آسمان سایید طبق 
گزارش مراکز بین المللی جمعی از نخبگان علمی 
استان با استباق در خیرات علمی در زمره یک درصد 

برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
 این موفقیت بزرگ را به حائزان این مدال بزرگ علمی 
آقایان دکتر شایقی، دکتر حبیبی ، دکتر غائبی از اساتید 
معزز دانشگاه محقق اردبیلی و سرکار خانم دکتر سارا 
مصطفی لو دانشیار محترم دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل و اهالی مکرم استان تبریک می 
گویم و از ساحت عز ربوبی برای این عزیزان و تمام 
جوانان، ذخائر، نوابغ و مفاخر علمی استان آرزوی تقدم 
و موفقیت های بیشتر علمی و فتح و ظفر در عرصه 
علم و دانش را مسالت دارم و امیدوارم این حرکت 
مبارک علمی با قدرت و همت مضاعف استدامه یابد.

سید حسن عاملی
۲۰ آذر ۱۴۰۰

۶ جمادی االولی ۱۴۴۳
کسب رتبه ۲ توسط دانشجوی 

دانشگاه  محقق اردبیلی در المپیاد علمی 
دانشجویی کشوری سال ۱۴۰۰

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق 
اردبیلی از کسب رتبه ۲ توسط دانشجوی دانشگاه در 

المپیاد علمی دانشجویی کشوری سال ۱۴۰۰ خبر داد.
ترحم  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
مصری با اعالم این خبر افزود: دریا عاقل زاده دانشجوی 
رشته علوم تربیتی رتبه ۲ آزمون مرحله نهایی بیست و 
ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشوری سال ۱۴۰۰ که 
در مردادماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد، را 

کسب کرده است.
وی اضافه کرد: دانشگاه از دانشجویان مستعد و 
در  بتوانند  تا  می کند  حمایت  درخشان  استعدادهای 

زمینه های پژوهشی و علمی بیش ازپیش بدرخشند.

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

طی مراسمی از پژوهشگران دانشگاه 
محقق اردبیلی و همچنین از دو درصد 

برتر دانشمندان جهان تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی در این مراسم گفت: این دانشگاه 

به تدریج جایگاه خود را پیدا می کند.
وی اضافه کرد: با تداوم فعالیت های 
ارزشمند همکاران دستاوردهای خوبی 
به دست می آوریم که شان و جایگاه 

دانشگاه را ارتقا می دهد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: در آخرین رتبه بندی گرین متریک 
دانشگاه محقق اردبیلی رتبه سوم کشور 
و رتبه ۱۵۵ جهان را کسب کرده است 

که جای خوشحالی است.
الزم به ذکر است که در این مراسم، 
بهروز  دکتر  جعفرنژاد،  امیرعلی  دکتر 

معاون اجتماعی بنیاد ۱۵ خرداد ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از احداث 
دو بلوک خوابگاه متاهلی ۱۴ واحدی در 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
بنیاد  اجتماعی  معاون  ابراهیمی  مجتبی 
۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت 
این  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  امام)ره( 
اسالمی  ایرانی  معماری  با  خوابگاه ها 
بروزترین  و  بهترین  از  استفاده  با  و 

استانداردهای فنی احداث می شود.
وی با اشاره به فعالیت های جمعیت 
محور بنیاد، افزود: بنیاد ۱۵ خرداد پروژه 
قالب طرح  در  را  های خوابگاه سازی 
عمده  و  است  کرده  شروع  خورشید 

فعالیت های آن در مناطق محروم است.
ابراهیمی با توجه به تامین زمین مورد 

سبحانی و دکتر لطفعلی بلبلی نفرات اول 
تا سوم علوم انسانی؛ دکتر حسین شایقی، 
دکتر محمد وجدی و دکتر فرزاد صداقتی 
سه نفر اول فنی و مهندسی؛ دکتر یوسف 
عباس پور گیالنده، دکتر جمال سیف 
دواتی و دکتر راضیه پوردربانی نفرات 

نیاز توسط دانشگاه ابراز امیدواری کرد در 
صورت شروع به موقع عملیات اجرایی 
احداث، شاهد افتتاح خوابگاه ها در ۱۶ 

آذر ۱۴۰۱ باشیم.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی با اشاره به تاریخچه تاسیس 
و فعالیت دانشگاه، گفت: دانشگاه محقق 
اردبیلی در حال حاضر با بیش از ۱۱ هزار 

اول تا سوم کشاورزی و منابع طبیعی؛ 
دکتر داود سیف زاده نفر اول علوم پایه، 
دکتر عسگر عباداللهی نفر اول دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دکتر 
دانشکده  اول  نفر  عبدالملکی  آرش 
فناوری های نوین نمین و دکتر آیدین 

و ۵۰۰ دانشجو در ۲۸۱ رشته در حوزه 
های فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم 
انسانی و علوم پایه و حدود ۴۰۰ عضو 
هیات علمی تمام وقت مشغول فعالیت 

های علمی است.
ارتقای  سطح  به  اشاره  با  وی 
و  ملی  رتبه بندی های  در  دانشگاه  رتبه 
اخیر  های  سال  در  افزود:  بین المللی، 

کشاورزی  دانشکده  اول  نفر  عزیزپور 
مشکین شهر به عنوان پژوهشگران برتر 

تجلیل شدند.
همچنین از دکتر حسین شایقی، دکتر 
عزیز حبیبی ینگجه، دکتر مهدی شاهدی 
یاشار  دکتر  غائبی،  هادی  دکتر  اصل، 
عزیزیان کالندرق،دکتر داود سیف زاده، 
دکتر عباس صباحی نمین، دکتر عزیز 
باباپور، دکتر سید مهدی رضوی، دکتر 
سجاد پیرمحمد، دکتر حمید حیدرزاده، 
دکتر محمد وجدی، دکتر اکبر مهدیلو، 
اعضای  مغانلو  صادق  فرهاد  دکتر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  هیئت علمی 
اردبیلی و  زاده  اله  دکتر سینا فیض  و 
خانواده مرحومه دکتر مهسا پیرهاشمی 
دانش آموختگان دانشگاه محقق اردبیلی 
به دلیل قرارگرفتن در دو درصد برتر 

دانشمندان جهان تجلیل شد.

توفیقات خوبی حاصل شده است.
حبیبی با بیان اینکه در حوزه خوابگاه 
ها کمبود داریم، افزود: با توجه به شرایط 
است  شده  تالش  اقتصادی  سخت 
قسمتی از این کمبود ها را با مشارکت 
خیرین و با استفاده از این ظرفیت جبران 

کنیم.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  وی ضمن 
دهد،  می  انجام  را  الزم  های  همکاری 
ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبار مورد 
نیاز تا یک سال آینده عملیات احداث این 

خوابگاه ها به اتمام برسد.
ستاد  مدیرکل  افتخاری  مهدی   
اجرایی فرمان امام اردبیل هم ضمن اعالم 
احداث  خصوص  در  الزم  همکاری 
خوابگاه، ابراز امیدواری کرد شاهد افزایش 

همکاری ها با دانشگاه باشیم.

پژوهشگران برتر دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

معاون اجتماعی بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( خبر داد:
دو بلوک خوابگاه متاهلی ۱۴ واحدی در دانشگاه محقق اردبیلی احداث می شود
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
یادگار  دانشگاه  و  روز وحدت حوزه 

ارزشمند امام خمینی)ره( است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
هم  نشست  طی  حبیبی  عزیز  دکتر 
اندیشی روز وحدت حوزه و دانشگاه 
در سالن شهید خودسیانی این دانشگاه 
تصریح کرد: دانشگاه ها و حوزه های 
علمی دو بازوی علمی کشور هستند که 
باید تالش کنیم نعامل این دو نهاد روز 

به روز بیشتر شود.
وی با بیان اینکه در این سال های 
انقالب  و  نظام  علیه  دشمنان  جنگ 
اسالمی ابعاد گسترده ای پیدا کرده است، 
تصریح کرد: در این شرایط سخت باید 
حوزه و دانشگاه به عنوان دو بال علمی 
کشور با مودت و همدلی بیشتر به مقابله 
برای  و  پرداخته  ها دشمنان  توطئه  با 

توسعه کشور تالش کنند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 

حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امروز 
به صورت  دانشگاه  و  حوزه  وحدت 

عملی و میدانی پیش می رود.
وی با بیان اینکه دور هم نشستن 

علما فضل بزرگی است، تصریح کرد: 
برگزاری چنین نشست هایی تکریم از 

مقام علم، دانش و خردورزی است.
حسنی با اشاره به اینکه باید الگوی 
همه ما حضرت فاطمه الزهرا)س( باشد، 
اضافه کرد: حضرت فاطمه الزهرا)س( 
تا آخر عمر از والیت و حریم والیت 

دفاع کرد.
حجت االسالم مهدی نوروزی مدیر 
حوزه های علمیه استان اردبیل هم گفت: 
حوزه و دانشگاه یک کار مهم دارند و آن هم 

تربیت نسل های جدید برای آینده است.
وی با بیان اینکه نسل امروز به مانند 
ما فکر نمی کنند، تصریح کرد: در دوره 
پسامدرنیته هستیم و در این دوره شاهد 

تکثرگرایی اعتقادی هستیم.
دکتر محمد نریمانی عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: وقتی 
و  حوزه  همکاری  و  تعامل  از  صحبت 
دانشگاه است باید از همدیگر و ظرفیت های 

این دو نهاد شناخت کافی را داشته باشیم.
افسانه جهانی نماینده حوزه های علمیه 
هم در این نشست گفت: باید برای تربیت 
افراد صاحبنظر و توانمند همگام با جنبش 
نرم افزاری و همچنین پشتیبانی از تحکیم 
آرمان  های انقالب اسالمی بیشتر تالش 

کنیم.

روز وحدت حوزه و دانشگاه یادگار ارزشمند امام خمینی)ره( است
مدیر حوزه علمیه میرزا علی اکبر اردبیل:

زندگی ارزش مدارانه 
مهمترین ویژگی 

حضرت فاطمه)س( است

مدیر حوزه علمیه میرزا علی اکبر اردبیل گفت: 
مهمترین ویژگی حضرت فاطمه)س( پایبندی آن 
حضرت به یک سری ارزش ها و در واقع ارزش 

مدارانه زندگی کردن است.
حجت  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
االسالم رسول خواسته طی برنامه وادی فاطمی 
مطلب  این  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
افزود: خداوند متعال در جای جای قرآن کریم 
کرده  معرفی  ما  برای  را  بزرگ  های  شخصیت 
فاطمه)س(  شان حضرت  در  آیه   ۱۳۵ و  است 

وجود دارد.
برای  معرفتی  منبع  قرآن  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است،  الهی  و  آسمانی  افراد  شناختن 
برای شناخت  منبع  کرد: کالم معصومین دومین 
اشخاص بزرگ آسمانی است و معرفی در کالم 
ها  شخصیت  واالی  جایگاه  از  نشان  معصومین 

دارد.
خواسته سخنان دانشمندان و علما و بروز 
به  را  فرد  شخصیتی  های  ویژگی  ظهور  و 
برای شناخت  منبع  ترتیب سومین و چهارمین 
منبع  و گفت: هر چهار  برشمرد  آسمانی  افراد 
شخصیت  و  فاطمه)س(  حضرت  مورد  در 
متعددی  مطالب  حضرت  آن  الهی  و  آسمانی 

بیان کرده اند.

برگزاری مراسم 
عزاداری سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(

 در دانشگاه محقق اردبیلی

 مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
مراسم  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به   
عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی در 

مسجد این دانشگاه برگزار شد.

نجوم  علمی  انجمن  مشاور  استاد 
احداث  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رصدخانه 
آن را به عنوان شمالی ترین و مجهزترین 

رصدخانه ایران مطرح خواهد کرد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
احداث  کرد:  اضافه  عباسوند  ساالر 
دادن  بر  عالوه  دانشگاه  در  رصدخانه 
جهت  در  رصدی  و  علمی  امکانات 
آموزش هرچه بهتر دانشجویان، می تواند 
عالقه مندان  و  پژوهشگران  آموزش  در 
استان اردبیل نیز امکاناتی نظیر داده های 
گزارش  نجومی،  پدیده های  از  رصدی 
استهالل ماه، انجام پژوهش های علمی، 
فراهم   ... و  ملی  همایش های  برگزاری 
آورد که خود می تواند بخش کوچکی از 

اهداف رصدخانه باشد.
وی افزود: در سال های اخیر قدم های 
مثبتی توسط دانشگاه محقق اردبیلی و 
خیرین استان در جهت احداث رصدخانه 
برداشته شده  اردبیل  استان  در  مجهزی 
است تا به حول و قوه الهی، استان اردبیل 
را به عنوان یکی از قطب های علمی کشور 

در بحث شاخه نجوم مطرح کند.
به گفته عباسوند، احداث رصدخانه 
در استان به عنوان یک ساختمان آموزشی 
و پژوهشی می تواند اردبیل را در زمره 
مراکز علمی خاص مطرح کند به گونه ای 
پژوهشگران مختلفی  دانشجویان و  که 
خودشان  رصدی  گزارشات  می توانند 
محقق  دانشگاه  رصدخانه  طریق  از  را 
اردبیلی گزارش کنند که همین امر باعث 
دانشگاه  نام  بیشتر  چه  هر  مطرح شدن 

محقق اردبیلی در کشور خواهد شد.
نجوم  علمی  انجمن  مشاور  استاد 
دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: اگر 
دوران امروز را با سال های قبل مقایسه 
کنیم، مشاهده می کنیم همین امکانات نظیر 
اینترنت، گوشی و فضاهای مجازی باعث 
شده تا همه از اخبار اکتشافات فضایی 
آگاهی پیدا کنند و همین امر باعث می شود 

و  فیزیک  به سمت  زیادی  عالقه مندان 
نجوم کشیده شوند و حتی گاهی رشته 
دانشگاهی فیزیک و نجوم را انتخاب کنند.

از  ادامه داد: برای هر شاخه ای  وی 
ویژه ای  علمی  آزمایشگاه  نیازمند  علم 
هستیم و برای شاخه نجوم هم نیازمند 
درس  دانشجویان  تا  هستیم  رصدخانه 
نجوم دانشگاهی را در یک محیط علمی 
که  چرا  بیاموزند  هدفمند  به صورت  و 
یادگیری تئوری هیچگاه نمی تواند جای 

آموزش عملی را بگیرد.
این کارشناس دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه توسعه نجوم رصدی در تمدن 
اسالمی موجب تأسیس رصدخانه هایی 
فعالیت های  رصد،  بر  عالوه  که  شد 
پژوهشی متنوعی در آنجا انجام می شد، 
گفت: در واقع رصدخانه ها به عنوان یکی 
از مراکز علمی در تمدن اسالمی به شمار 
می رفتند که عالوه بر تبادل نظرات علمی، 
نیز  ریاضیات  و  نجوم  آموزش  آنها  در 

صورت می گرفت. یک نمونه بارز از این 
رصدخانه ها در ایران را می توان به احداث 
رصدخانه مراغه توسط خواجه نصیرالدین 
طوسی اشاره کرد که در زمان خودش 
ایرانی و  ترویج علوم  اساسی در  نقش 

اسالمی داشت.
عباسوند تشریح کرد: از همان دوران 
باستان که بشر رو به آسمان کرد، همواره 
خود  از  سؤاالتی  آن  پرسشگر  ذهن 
می پرسید که ابعاد عالم چقدر است و 
انتهای عالم کجاست و همین سؤاالت 
گذاشت  تأثیر  وی  پیشرفت  مسیر  در 
به گونه ای که در ۴۰۰ سال پیش با اختراع 
تلسکوپ توسط گالیله دریچه جدیدی 
تا  توانست  بشر  و  علم گشوده شد  از 

حدودی به سؤاالتش پاسخ دهد.
به گفته این کارشناس دانشگاه محقق 
اردبیلی، علم نجوم یکی از قدیمی ترین 
علومی است که هزاران سال قبل مورد 
آن  شاهد  امروزه  و  گرفته  قرار  بررسی 
هستیم که در دنیا، نجوم پیشرفت بسیار 
سریعی دارد و روزانه کشفیات بزرگی از 

عالم را مشاهده می کنیم.
از  که  برگی  هر  کرد:  تشریح  وی 
این کتاب عالم ورق زده می شود نشان 
و  است  خداوند  عظمت  و  قدرت  بر 
مشخص  اینجا  در  علم  این  عظمت 
می شود که خداوند سوره ای به نام »نجم« 
نامیده و همواره برای نشان دادن عظمت 
خود به آسمان، خورشید، ماه و ستارگان 

قسم خورده است.
بر  تاکید  اینکه  بیان  با  عباسوند 
علم آموزی باعث شد بسیار از کشفیات 
بزرگ علمی در کشورهای اسالمی رخ 
دهد و نجوم هم از این قاعده مستثنی 
نبود، بیان کرد: بزرگانی همچون ابوریحان 
طوسی،  خواجه نصیرالدین  بیرونی، 
غیاث الدین جمشید کاشانی، عبدالرحمن 
صوفی رازی و ... هرکدام فخر ایران زمین 
بودند و چون ستاره ای درخشان در تاریخ 

علم می درخشند.

استاد مشاور انجمن علمی نجوم دانشگاه محقق اردبیلی:

رصدخانه دانشگاه می تواند شمالی ترین و مجهزترین رصدخانه ایران باشد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در نشست هم اندیشی روز وحدت حوزه و دانشگاه:
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رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
بیست  با  همزمان  گفت:  اردبیلی 
دستاوردهای  نمایشگاه  دومین  و 
استان  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش، 
عدس  استحصال  دستگاه  از  اردبیل، 
توسط محققین این دانشگاه رونمایی 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر برومند صالحی گفت: همزمان با 
بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای 
استان  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش، 
عدس  استحصال  دستگاه  از  اردبیل، 
توسط محققین دانشگاه محقق اردبیلی 
رونمایی شد. این دستگاه پس از طی 
پایه  گونه  پارامتریک  ارزیابی  روند 
های  سامانه  بررسی  عدس،  کوتاه 
موجود جهانی، طراحی و بهینه سازی، 

ساخته شد.
این  کاری  تیم  افزود:  وی 
روشنیان  علی  دکتر  شامل  اختراعات 

های  فعالیت  هماهنگی  شورای 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان 
اردبیل به مناسبت روز دانشـجو بیانیه ای 

صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل 
به مناسبت روز دانشـجو بیانیه ای صادر 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

شانزده آذر که یادآور عدالتخواهی، 
استکبارستیزی و حق طلبی قشر دانشجو 
است در حقیقت پیروی از همان راهی 
یاران  و  علی)ع(  بن  حسین  که  است 
باوفایش به این ملت عزیز به خصوص 

دانشجویان گرامی نشان دادند.
مومن،  دانشجویان  تاثیر  شک  بی 

بیوسیستم  مهندسی  استادیار  فرد 
منصور  سینا  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
نادیا  و  دادخواه  مجید  اشکانی،  زاده 
سعادتی از دانشجویان کارشناسی رشته 

مکانیزاسیون کشاورزی هستند.
تیم  این  کرد:  تصریح  صالحی 
مساله،  بیان  روند   ۱۴۰۰ فروردین  از 
نیازها،  بندی  طبقه  نیاز،  استخراج 

انقالبی و والیتمدار کشور عزیزمان در 
تحوالت تاریخ معاصر برای پیشرفت 
ناپذیر  انکار  کشور  علمی  و  فرهنگی 
است. در نقاط مختلف دنیا جنبش های 
دانشجویی دارای ویژگی های مشترکی 
هستند، شاید مطالبه گری در امور صنفی، 

فکری،  طوفان  های  دوره  برگزاری 
سنتز، ارزیابی، طراحی مهندسی را آغاز 

کرده است.
مخترع  فرد  روشنیان  علی  دکتر 
فرآیند  انجام  گفت:  نیز  دستگاه  این 
های  سامانه  و  سامانه  این  تولید 
منطقه در چهار  نیاز  بر  مبتنی  مشابه 
مرحله  است.  شده  تبیین  مرحله 

آموزشی و رفاهی از ویژگی های مشترک 
این جنبش ها در بیشتر نقاط دنیا باشد؛ اما 
آنچه که جنبش دانشجویی در کشورمان 
را از سایر جنبش های دانشجویی دنیا 
متمایز می سازد روحیه استکبارستیزی 
و عدالتخواهی است. جنبشی که همواره، 

انجام  گروه،  سازی  آماده  به  اول 
آغاز  و  نیاز  مورد  های  زمینه  پیش 
است.  یافته  اختصاص  ها  طراحی 
مرحله دوم مربوط به اجرا و ارزیابی 
دستگاه ها است. مرحله سوم مربوط 
گذار  سرمایه  جذب  و  بازاریابی  به 
اجرای  چهارم  مرحله  و  باشد  می 

عملیاتی و تولید انبوه می باشد.
تحقیقاتی  گروه  این  افزود:  وی 
ثابت کرده است که توانایی طراحی و 
اجرای سیستم های مختلفی را دارد. از 
مسئولین امر انتظار می روند با حمایت 
حقوقی و مالی از این گروه، روند حل 
مشکالت کشاورزی کشور را تسریع 

نمایند.
روشنیان فرد تصریح کرد: این تیم 
برآوردی از مبلغ مورد نیاز برای تسهیل 
مشکالت استان و کشور را در بخش 
های متعددی دارد، با هماهنگی ارگان 
بهبود  شاهد  توان  می  مختلف  های 

کیفیت کشاورزی کشور شد.

مسائل  تمامی  متعهدانه  و  هوشیارانه 
جهان و کشور را زیر نظر داشته و منشأ 

تحوالتی عظیم گشته است.
لذا ضمن گرامیداشت یاد شهدای 
عزیز دانشجو، از همه فرهیختگان و 
خواستاریم  دانشگاهی  اندیشمندان 
در  جهادگونه  تالشی  و  همت  با  تا 
تحقق  و  جانبه  همه  پیشرفت  جهت 
عزت و اقتدار ایران اسالمی بیش از 
بیش کوشا باشند و با اقتدار فرهنگی، 
نظام  دشمنان  های  توطئه  تمامی 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

خنثی نمایند.
عباس فنی اصل

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های

 استان اردبیل

رونمایی از دستاورد فناور 
مستقر در مرکز رشد 

دانشگاه توسط وزیر علوم و 
معاون علمی رئیس جمهور

دستاورد فناور مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی توسط وزیر علوم، 
فناوری  و  علمی  معاون  و  فناوری  و  تحقیقات 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  در  رئیس جمهور 
تهران  فن بازار  و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 

رونمایی شد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر برومند 
صالحی رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این خبر 
افزود: چیپ ست اخذ سیگنال های حیاتی آخرین 
دستاورد شرکت سازگار گستر آرتا سبالن توسط 
دکتر بابک رضایی افشار جزو معدود فناوری های 
شرکت کننده در نمایشگاه مذکور بود که به مرحله 

رونمایی راه پیدا کرد. 
مرکز  مدیر  افشار  رضایی  بابک  دکتر 
آرتا  سازگارگستر  شرکت  صنعتی  پژوهش های 
محصول،  این  گفت:  محصول  سازنده  و  سبالن 
مدار مجتمعی با ابعاد میلی متری است که قادر به 
ثبت سیگنال های نوار قلب، نوار مغز و نوار عصب 
و عضله است و می تواند سیگنال هایی باکیفیت باال 
و بدون نویز را در دستگاه های الکتروفیزیولوژی 

تولید کند.

 LPT برگزاری آزمون زبان
در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی از 
برگزاری نوزدهمین آزمون زبان LPT این دانشگاه 

خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدتقی آل ابراهیم با اعالم این خبر، گفت: در 

این آزمون ۷۸ شرکت کننده حضور داشتند.
این  افزود: جهت رفاه حال دانشجویان   وی 
آزمون هر ماه برگزار می شود تا دانشجویان بتوانند 
از نمره آن جهت شرکت در آزمون جامع و یا دفاع 

دکتری استفاده نمایند.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

رونمایی از دستگاه استحصال عدس توسط محققین دانشگاه محقق اردبیلی

بیانیه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان اردبیل
 به مناسبت روز دانشـجو

دانشجوی  شهدای  یادواره  اولین 
ورزشکار استان اردبیل در دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی و فرمانده پایگاه مقاومت 
دانشگاه محقق اردبیلی گفت: بهترین 
الگو برای همه ما شهدا هستند و ما باید 

راه شهدا را ادامه دهیم.
راه  اینکه شهدا چراغ  بیان  با  وی 
هستند، تصریح کرد: شهدا عامل نجات 
جامعه هستند و وظیفه ما است که نام و 

یاد شهدا را زنده نگه داریم.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: یک 

شخص اگر خدا و توحید را باور داشته 
باشد در روز قیامت به عنوان یک امت 

محشور می شود.

وی با بیان اینکه کسانی که ایمان 
داشته باشند همیشه استقامت و مقاومت 
می کنند و پیروزی ثمره مقاومت است، 
اضافه کرد: مقام معظم رهبری مسیر راه 
را برای جوانان روشن کرده اند و شهدا 
از زندگی خود گذشتند تا اسالم را احیا 

کنند.
دکتر معرفت سیاهکوهیان معاون 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی و 
روایتگر این یادواره هم گفت: انسان 
در هر لحظه در دو راهی حق و باطل 
قرار دارد و باید یکی از اینها را انتخاب 

کند.
الزم به ذکر است در این مراسم از 

خانواده چند شهید تجلیل شد.

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی:

اولین یادواره شهدای دانشجوی ورزشکار استان اردبیل برگزار شد
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قرارگاه  و  اساتید  بسیج  وبینار   
فرهنگی انقالب اسالمی با سخنرانی 
استاد  دکتر غالمرضا خواجه سروی 
علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی 

برگزار شد.
عمومی  روابط  گزارش  به 

وبینار  سومین  دانشگاه، 
نشست  های  سلسله  از 
پیرامون  اندیشی  آزاد  ماهانه 
روز  مسائل  و  موضوعات 
و  اساتید  »بسیج  باعنوان   ،
انقالب  فرهنگی  قرارگاه 
دکتر  سخنرانی  با  اسالمی« 
سروی  خواجه  غالمرضا 
دانشگاه  استاد علوم سیاسی 

عالمه طباطبائی برگزار شد.
خواجه  غالمرضا  دکتر 

سروی ضمن تشریح جایگاه شورای 
تبیین  به  فرهنگی،  انقالب  عالی 
ماموریت ها و نقش خطیر این شورا 
در کشور و موارد و مصوبات مرتبط 
پرداخت  ها   دانشگاه  با  شورا  این 
درگیر  عموما  ها  دانشگاه  گفت:  و 
کارهای دیگر هستند و ارتباط مناسبی 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  با 

ندارند.

وی با بیان فعالیت ها و نقشه راه 
بسیج اساتید، به ارتباط بسیج اساتید 
به  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  با 
عنوان مصوبه این شورا تاکید کرد و 
افزود: بایستی سند دانشگاه اسالمی در 
بین دانشگاهیان تکثیر و تبیین شود، 

زیرا همه چیز در آن پیش بینی شده 
آن  به  درصد   ۱۰ اگر  حتی  و  است 
نیل پیدا کنیم، شاهد تحوالت مثبتی 

خواهیم بود.
به  اشاره  با  سروی  خواجه 
موضوعات و مسائل مرتبط همکاری 
قرارگاه  و  اساتید  بسیج  ارتباط  و 
تشریح   به  اسالمی  انقالب  فرهنگی 
در  اساتید  بسیج  نبایدهای  و  بایدها 

همچنین  و  پرداخت  ها  دانشگاه 
پیشنهادهایی جهت توسعه و ارتقای 

فعالیت ها مطرح نمود.
مسئول  ابراهیمی  مرتضی  دکتر   
رئیس  و  اردبیل  استان  اساتید  بسیج 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 

ضمن  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
تبریک هفته بسیج به بسیجیان علی 
اساتید  بسیج  اعضای  الخصوص 
امام  فرموده  به  دانشگاه  کرد:  عنوان 
سازی  انسان  کارخانه  خمینی)ره(  
است و به فرموده مقام معظم رهبری 
اساتید فرماندهان جنگ نرم هستند، 
علی القاعده این دو عبارت و نظریه 
اقتضا  کشور  فکری  نظام  اساسی 

محوریت  با  دانشگاهیان  که  کند  می 
حوزه  این  در  را  کلیدی  نقش  اساتید 
داشته باشند؛ چراکه اساتید قوه عاقل و 
موتور حرکت فکر، خردورزی، علم و 
پیشرفت هستند که جزو اصول گزاره 
های اساسی تمدن سازی نوین اسالمی، 
دوم  گام  و چهارچوب  کالبد 

انقالب می باشند.
گلی  اسماعیل  دکتر 
دبیر  و  اساتید  بسیج  مسئول 
دانشگاه  استادان  اندیشی  هم 
تبریک  با  نیز  اردبیلی  محقق 
هفته بسیج به اساتید دانشگاه 
محقق اردبیلی، بسیج را ابتکار 
در  خمینی)ره(  امام  حضرت 
فرصت  به  تهدیدها  تبدیل 
و  نظم  از  ادامه  در  و  نامید 
موضوع  دو  عنوان  به  انقالبی  محتوای 
تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان شاکله آرایش عوامل فرهنگی 

در کشور یاد نمود.
 گفتنی است این وبینار توسط کانون 
بسیج اساتید و دفتر هم اندیشی استادان 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
و  شد  برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

وبینار با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.

به مناسبت هفته بسیج؛

برگزاری وبینار بسیج اساتید و قرارگاه فرهنگی انقالب اسالمی
 در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

دانشگاه های استان اردبیل 
به سمت اقتصاد دانش بنیان 

حرکت می کنند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاه  های 
استان اردبیل به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت می 

کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
فعالیت های  در جلسه شورای هماهنگی  حبیبی 
فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل با بیان این مطلب 
افزود: محصوالت ارائه شده در غرفه مراکز رشد 
دانشگاه ها در نمایشگاه هفته پژوهش حاکی از آن 
است که دانشگاه های استان اردبیل برای رسیدن به 
اقتصاد دانش بنیان برنامه ریزی کرده و در این مسیر 

حرکت می کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس جلسات برگزار شده 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور 
وزیر و روسای دانشگاه های معین استان ها برگزار 
شده است، سیاست وزارت علوم این است که به 
مرور دانشگاه ها به ارائه آموزش حضوری بپردازند 
اما نسخه واحدی نمی توان برای تمام دانشگاه ها در 

استان ها پیچید.
پیش  ماه  یک  حدود  از  اینکه  بیان  با  حبیبی 
مقاطع  به  امور مربوط  اردبیلی  دانشگاه محقق  در 
کارشناسی ارشد و دکتری را حضوری انجام می 
دهیم، تصریح کرد: بر اساس مقتضیات دانشگاه ها، 
در مورد آموزش حضوری یا مجازی تصمیم گیری 

شده است.
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
دانشگاه های استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: باید در دانشگاه ها فضا را برای دانشجویان باز 

کنیم تا مطالبات خود را بیان کنند.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل حسنی با بیان 
اینکه باید دانشگاه نسبت به رفع شبهات دانشجویان 
اقدام کنند، ادامه داد: باید از حضور عوامل فتنه در 

دانشگاه ها جلوگیری کرد.
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی هم تصریح کرد: برای روز دانشجو حدود 
۳۳ برنامه اجرا خواهیم کرد که از جمله آنها می توان 
به معرفی سیره شهدا، مسابقات ورزشی و قرآنی و 

غیره اشاره کرد.
ابتدای  از  داد:  ادامه  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشگاه  در  برنامه   ۷۰۰ حدود  تاکنون  سالجاری 

محقق اردبیلی اجرا کرده ایم.
برنامه ضمن سخنرانی میهمان ویژه،  ادامه  در 
حاضرین در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادهایی 
خود در خصوص مسائل فرهنگی و سیاسی دانشگاه 

پرداختند.
دانشگاه  روسای  حضور  با  جلسه  این  ضمنا 
های استان، مسئولین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری دانشگاه ها، معاونین فرهنگی و دانشجویی، 
مدیران حراست، مسئول بسیج دانشجویی استان و 

رئیس جهاد دانشگاهی استان برگزار گردید.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری اردبیل طی مراسم روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی:

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
گفت:  اردبیل  استانداری  اجتماعی  و 
روز دانشجو با ماهیت استکبار ستیزی 

تعریف شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
روز  مراسم  طی  قاسمیان  رضا  دکتر 
دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان این مطلب افزود: دانشجویان باید 
روحیه خود را با استکبارستیزی تنظیم 

کنند.
حال  در  اینکه غرب  بیان  با  وی 
افول است، تصریح کرد: آمریکا قدرت 
دیگر  و  است  داده  از دست  را  خود 
قدرت ائتالف سازی نداشته و ارزش 

اخالقی اش از بین رفته است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری اردبیل ادامه داد: 
ایران یک نهضت است و نهضت را 

نباید با کشورهای دیگر مقایسه کرد.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این مراسم گفت: 
اولین خوابگاه متاهلی خیرساز را خرداد 
ماه امسال افتتاح کردیم و ساخت دو 
خوابگاه متاهلی را هم شروع کرده ایم.

نوآوری  مرکز  اینکه  بیان  با  وی 
تا  کردیم  اندازی  راه  را  دانشگاه 
دانشجویان عالقه مند، مبتکر و خالق 
در این مرکز به پرورش نبوغ و استعداد 
خود بپردازند، تصریح کرد: صعود ۲۰۰ 

پله ای دانشگاه در آخرین رتبه بندی 
جهانی تایمز ۲۰۲۲ و کسب رتبه ۵ در 
بین دانشگاه های کشور، ورود دانشگاه 
به رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۲ 
برای اولین بار و کسب رتبه شایسته 
۸ در بین دانشگاه های جامع وابسته 
به وزارت علوم، قرارگیری ۱۴ نفر از 
اعضای هیات علمی و ۲ نفر از فارغ 
التحصیالن دانشگاه در زمره دانشمندان 
برتر جهان در سال ۲۰۲۱،  ۲ درصد 
هیات  اعضای  از  نفر   ۳ گرفتن  قرار 
درصد  یک  زمره  در  دانشگاه  علمی 
دانشمندان برتر جهان، افتتاح کتابخانه 
مرکزی، افتتاح ساختمان دانشکده علوم 
اجتماعی، افتتاح یادمان شهدای گمنام 

سال  طی  دانشگاه  عملکرد  جمله  از 
های اخیر بوده است.

حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
مقام معظم  نمایندگی  نهاد  و مسئول 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
گفت: امروز دانشجویان بهترین سرمایه 
کشور خودمان و کشورهای اسالمی 

هستند.
اینکه یک دانشجوی  بیان  با  وی 
والیی  و  انقالبی  متدین،  مومن، 
غربی  دانشمند  هزار  از  ارزشمندتر 
است، تصریح کرد: امروز دنیا از سه 
بحران معرفتی، اخالقی و روانی رنج 

می برد.
حسنی اضافه کرد: شهدای ما برای 
نثار  را  اسالم جان خود  و  دین  احیای 
کردند و ما موظف هستیم راه آنها را ادامه 

دهیم.
بنیاد  رئیس  شایقی  حسین  دکتر 
نخبگان استان اردبیل هم گفت: اعطای 
دانشجویی،  های  پشتیبانی  تسهیالت 
اعطای تسهیالت و جایزه علمی عالمه 
پژوهشگران  و  استادان  به  طباطبایی 
از  مادی  حمایت  کشور،  برجسته 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله 
اعطای  نخبگان،  موضوعیت  با  دکترا 
اعتبار پژوهش و نوآوری به اختراعات 
و  سطح  سه  در  برگزیده  مخترعین  و 
برگزیدگان جشنواره  سایر  به  همچنین 
های مورد حمایت بنیاد، جایزه علمی به 
محققین دوره پسا دکترا، حمایت مادی از 
شرکت های دانش بنیان در به  کارگیری از 
دانش آموختگان برتر، اعطای تسهیالت 
نظام وظیفه به صورت بکارگیری نخبگان 
در پروژه های تحقیقاتی به جای خدمت 
جذب  تسهیل  و  حمایت  و  سربازی 
نخبگان در دستگاههای اجرایی از جمله 

وظائف بنیاد نخبگان است.
الزم به ذکر است که تواشیح خوانی و 
تجلیل از تعدادی از دانشجویان موفق در 
حوزه های فرهنگی، علمی و آموزشی از 

دیگر بخش های این مراسم بود.

روز دانشجو با ماهیت استکبار ستیزی تعریف شده است
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آغاز بکار بیست و دومین 
نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار 
استان اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، بیست و 
دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و 
فن بازار استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز 

بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همزمان با 
هفته پژوهش و فناوری، بیست و دومین نمایشگاه 
استان  بازار  فن  و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 
اردبیل با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت 
و منابع استانداری اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی  

آغاز بکار کرد.

مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 
اردبیل و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
به مناسبت روز دانشجو پیامی صادر 

کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل و دکتر عزیز حبیبی رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت روز 

دانشجو پیامی صادر کردند.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برگ های تاریخ ملت ایران سرشار از 
صفحات حماسی و افتخار است که روز 
شانزدهم آذر در میان آنها همچون گوهری 
تابان می درخشد. روزی که به نام روز 
دانشجو مزین شده و یادآور حماسه ظلم 
ستیزی و ذلت ناپذیری دانشجویان این 

مرز و بوم در آذر ۱۳۳۲ می باشد.
کودتای  روز،  این  درآمد  پیش 
ننگین و آمریکایی ۲۸ مرداد بود که با 
تثبیت پایه های دیکتاتوری رژیم پهلوی 

همزمان با روز جهانی خاک، پنجمین 
گردهمایی بزرگداشت روز جهانی خاک 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
مراسم  این  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گفت: از سال ۲۰۰۲ با توجه به اهمیت 
موضوع، ۵ دسامبر به عنوان روز جهانی 
سال  از  و  است  شده  نامگذاری  خاک 
۲۰۱۴ فائو این روز را به عنوان یک روز 

رسمی در تقویم خود قرار داده است.
دکتر اکبر قویدل افزود: امنیت غذایی 
و کشاورزی، دو ویژگی حیاتی برای یک 
جامعه مستقل است و تمامی کشورهای 
کرده  تمرکز  مساله  این  روی  پیشرفته 
اند و دنبال آن هستند که مواد غذایی را 

خودشان تولید کنند.
کمبود  مشکل  اینکه  بیان  با  وی 
تنگاتنگی  ارتباط  خاک  شوری  با  آب 
آب  مشکل  برای  کرد:  تصریح  دارد، 
این  چند  هر  دارد  وجود  راهکارهایی 
راهکارها گران قیمت هستند اما مشکل 
خاک غیر قابل حل است و اگر خاک 
را تخریب کنیم، نمی توانیم جایگزینی 
برای آن پیدا کرده یا از جای دیگری آن 

را تامین کنیم.
منابع  دانشکده کشاورزی و  رئیس 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: 
برابر   ۴ ما  کشور  در  خاک  فرسایش 
متوسط جهانی است و جبران فرسایش 

خاک به صدها سال زمان نیاز دارد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   

بر کشور  استبداد را  فضای خفقان و 
در  و  شرایطی  چنین  در  کرد.  حاکم 
حالی که مسئوالن رژیم آماده استقبال 
اعطای  و  آمریکا  رئیس  معاون  از 
دکترای افتخاری دانشگاه تهران به پاس 
همکاری در این کودتا بودند، تنها یک 
صدا بود که سکوت مرگبار حاکم را 
شکست و آن چیزی نبود جز صدای 
متحد و یکپارچه دانشجویان دانشگاه 
تهران که با خیزش خود علیه این شب 
تار و تقدیم سه شهید دانشجو، اوج 

استان اردبیل هم در این مراسم گفت: 
برگزاری این چنین نشست هایی موجب 

توسعه و تعالی کشاورزی می شود.
اضافه  نیکشاد  خلیل  مهندس 
از  کشور  در  کشاورزی  بخش  کرد: 
است  افتاده  دور  هوشمند  کشاورزی 
که باید نگاه هوشمندانه به کشاورزی 
داشته باشیم و باید در این زمینه برنامه 

ریزی شود.

وی با بیان اینکه خاک بستر حیات 
موتور  را  کشاورزی  داد:  ادامه  است، 
محرک سایر بخش های اقتصادی قلمداد 
می کنند زیرا همه آن بخش ها نیروی 

رانشی خود را از کشاورزی می گیرند.
هیات  عضو  شهاب  حسین  دکتر 
مدیر  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی 

هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند 
و چنین شد که روز ۱۶ آذر به تعبیر 
مقام معظم رهبری به نام دانشجوی»ضد 
آمریکا« و »ضد سلطه« شهرت یافت و 
پس از پیروزی انقالب در تاریخ رسمی 
کشور نیز به این روز ثبت و ضبط شد.

از این روی روز ۱۶ آذر را باید نماد 
ناپذیری  ذلت  ستیزی،  ظلم  بصیرت، 
بوم  مرز و  این  دانشجویان  بیداری  و 
دانست که نه تنها در تحوالت انقالب 
اسالمی بلکه پس از پیروزی انقالب نیز 

گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده 
با اشاره  کشاورزی و منابع طبیعی هم 
به اینکه هم اکنون پنجمین گردهمایی 
این  در  خاک  جهانی  روز  بزرگداشت 
دانشگاه برگزار می شود، تشریح کرد: سه 
برگزار  به صورت حضوری  اول  دوره 
شد، دوره چهارم به دلیل شروع ویروس 
به  هم  دوره  پنجمین  و  مجازی  کرونا 
صورت حضوری و مجازی برگزار می 

شود.
کرد:  اضافه  شهاب  حسین  دکتر 
فرسایش و شوری خاک دو مساله مهم 
در زمینه تخریب خاک هستند که باید 
در این زمینه چاره اندیشی و برنامه ریزی 

شود.
وی یادآور شد: فرسایش و شوری 

همواره جلوه های مختلف این ویژگی 
ها را از خود به نمایش گذاشتند.

چنانکه روزی در پشت خاکریزهای 
جبهه های نبرد حق علیه باطل از خاک 
وطن دفاع کرده و روزی دیگر در سنگر 
علم و فناوری در راه اعتال و پیشرفت 
ایران اسالمی گام بر می دارند و این 
جانفشانی ها و فداکاری ها جای بسی 

تقدیر و تشکر دارد.
به  اینجانبان  راستا  همین  در 
نمایندگی از مجموعه نهاد نمایندگی 
های  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
استان اردبیل و نیز مجموعه دانشگاه 
به  را  دانشجو  روز  اردبیلی،  محقق 
کلیه دانشجویان گرامی و نیز اساتید و 
تبریک  استان  های  دانشگاه  کارمندان 
گفته و از خداوند متعال برای این آینده 
سازان بی بدیل ایران عزیزمان موفقیت 

و کامیابی خواستاریم.
 

خاک در کشور ما در حد باالیی قرار دارد 
و باید حفاظت از خاک و احیای خاک 

مورد توجه قرار گیرد.
دکتر آیدا عباسی عضو هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی و مشاور انجمن 
علوم و مهندسی خاک هم گفت: این 
اجرا  را  مختلفی  های  برنامه  انجمن 
کرده است و کارگاه های مختلفی برای 

دانشجویان برگزار کرده است.

زمینه  در  باید  کرد:  اضافه  عباسی   
فرسایش و تخریب خاک در کشور زنگ 
خطر و هشدار به صدا در بیاید و هر کدام 
از ماها باید سفیران این زنگ خطر باشیم.
معاون  زاده  ابراهیم  احمد  مهندس 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری 
آبخیزداری استان اردبیل هم گفت: حفظ، 

احیا، اصالح، توسعه و بهره برداری از 
خاک از سیاست های کالن منابع طبیعی 

کشور است.
 ابراهیم زاده با بیان اینکه متولی حوزه 
حفظ آب و خاک در کشور مشخص 
نیست و هر کس در این مورد ساز خود 
را می زند، افزود: در کشور ما هنوز قانون 

آبخیزداری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ساالنه در هر هکتار 
تصریح  داریم،  خاک  فرسایش  تن   ۹
کرد: طبیعت به آن اندازه تخریب شده 
است که نظم و تعادل آن به هم ریخته 

است.
منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه 
داد: تا زمانی که آبخیزداری مردم محور 
نباشد در زمینه صیانت و حفاظت از آن 

نتیجه نخواهیم گرفت.
دکتر جوانشیر عزیزی معاون آموزشی 
و دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع 
طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: 
حفاظت از خاک وظیفه عمومی است 
و باید هر فردی در این زمینه به نحوی 

سهم خود را ادا کند.
 عزیزی اضافه کرد: باید به هر کدام 
منظر  از  خاک  و  آب  های  چالش  از 
شور  خاک  اگر  و  کنیم  نگاه  خودشان 

شود دیگر در اختیار ما نیست.
فرانسیس  دکتر  شود  می  یادآور 
مارتین از دانشگاه گرانادا اسپانیا سخنران 
کلیدی این همایش بود که به صورت 

آنالین سخنرانی کرد.

پیام مشترک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل به مناسبت روز دانشجو

گردهمایی بزرگداشت روز جهانی خاک در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

عبداله حسنی 
رئیس دفاتر نهاد 

نمایندگی
 مقام معظم رهبری

در دانشگاه های استان 
اردبیل

عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی
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و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق  دانشگاه  رسانی  اطالع  مرکز 
ثبت  پنجم  رتبه  کسب  از  اردبیلی 
تحصیلی ۱۴۰۰- در سال  پیشنهاده 
۱۳۹۹ توسط این دانشگاه خبر داد.

روابط  عمومی  گزارش  به   
دانشگاه، دکتر حبیب شهبازی شیران 
با اعالم این خبر گفت: به گزارش 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایران، دانشگاه  های برگزیده در ثبت 
و همانندجویی پایان  نامه  ها، رساله 
سالتحصیلی  در  پیشنهاده  ها  و   ها 
در  که  شدند  معرفی   ۱۳۹۹-۱۴۰۰
های  دانشگاه  ترتیب  به  میان،  این 
شمار   ۵۸۷۵ با  مشهد  فردوسی 
شمار   ۲۰۱۰ با  تبریز  پیشنهاده، 
 ۱۸۴۵ با  مدرس  تربیت  پیشنهاده، 
شمار پیشنهاده، شهید بهشتی تهران 
محقق  پیشنهاده،  شمار   ۱۵۸۴ با 
پیشنهاده،  شمار   ۱۰۳۷ با  اردبیلی 
و  پیشنهاده  شمار   ۱۰۰۸ با  ارومیه 
اصفهان با ۹۶۰ شمار پیشنهاده رتبه 
پیشنهاده  ثبت  هفتم  تا  اول   های 
به  وابسته  مؤسسه   ۹۰ بین  در  را 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
به   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سالتحصیلی  در 

دست آورده  اند.
دانشگاه  همچنین  افزود:  وی 
های تهران، فردوسی مشهد، شیراز، 
مدرس،  تربیت  طباطبایی،  عالمه 
محقق اردبیلی، شهید چمران اهواز، 
اصفهان، و تبریز موفق به کسب رتبه  
های اول تا نهم همانندجویی پارسا 

مؤسسه   ۱۱۹ بین  در  پیشنهاده  و 
تحقیقات  علوم،  وزارت  به  وابسته 
-۱۴۰۰ سالتحصیلی  در  فناوری  و 

۱۳۹۹ شده  اند.
و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق  دانشگاه  رسانی  اطالع  مرکز 
اساس  بر  کرد:  تصریح  اردبیلی 
ثبت و  آئین  نامه  ماده ۲ فصل دوم 

پایان  نامه  ها  ها،  پیشنهاده  اشاعه  
تکمیلی  تحصیالت  های  رساله   و 
در  پدیدآوران  حقوق  از  صیانت  و 
آنها که در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۵ به 
تصویب وزارت علوم، تحقیقات و 
موظف  مؤسسات  رسیده،  فناوری 

مصوب  پارساهای  پیشنهاد  هستند 
طبقه  بندی  که  را  خود  دانشجویان 
سری،  محرمانه،  خیلی  )محرمانه، 
ندارند،  آنها(  مانند  یا  به کلی سری، 
و  ثبت  اطالعاتی  های  سامانه   در 
قالب  در  را  آنها  کامل  متن  و  تأیید 
تعیین  ایرانداک  که  شیوه  ای  به  و 

می کند، بارگذاری نمایند.

سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
نزدیک   ،۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحصیلی 
هزار   ۱۹۰ و  استاد  هزار   ۳۶ به 
همانندجو  سامانه  عضو  دانشجوی 
 ۲۲۲ به  نزدیک  مؤسسه،   ۶۳۱ از 
همانندجویی  درخواست  هزار 

همانندجویی  داد:  ادامه  داشته  اند، 
پارسا، پیشنهاده و مقاله نیز در سامانه 
»همانندجو« با پشتوانه روزافزون تمام 
 متن نزدیک به ۳۹۰ هزار عنوان پارسا، 
و  پیشنهاده،  عنوان  هزار   ۹۰ از  بیش 
با  مقاله و روی هم  ۲۶۵ هزار عنوان 
نشانی  در  برگ،  میلیون   ۷۷ از  بیش 
TIK.IRANDOC.AC.IR انجام 

می  شود.
کرد:  خاطرنشان  شیران  شهبازی 
سامانه »همانندجو« با کاوش خودکار 
را  همانند  نوشته  های  آثار،  این  در 
منبع  و  همانندی  اندازه  و  بازیابی 

اطالعات همانند را نمایش می  دهد.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی رتبه پنجم ثبت پیشنهاده در سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را کسب کرد

بیش از ۳۰ برنامه
 ویژه روز دانشجو برگزار

 می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
ویژه  برنامه   ۳۰ از  بیش  برگزاری  از  اردبیلی 

روز دانشجو در این دانشگاه خبر داد.
دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  اصل  فنی  عباس 
ویژه  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه   ۳۰ از  بیش 
مجازی  حضوری،  صورت  به  دانشجو  روز 
برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  تلفیقی  و 

خواهد شد.
معرفی  های  برنامه  برگزاری  افزود:  وی 
دبیران  از  تجلیل  دانشجو،  شهدای  سیره 
تشکل  شامل  دانشجویی  های  تشکل  فعال 
کانون  و  علمی  های  انجمن  اسالمی،  های 
ویژه  عکاسی  مسابقه  هنری،  فرهنگی  های 
فراخوان  مسابقه  کلیپ،  انتشار  دانشجو،  روز 
محتوای فرهنگی، انتشار ویژه نامه، فرازخوانی 
قرائت قرآن کریم، پویش دانشجوی مجازی، 
اکران مستند شهید دانشجو، اکران فیلم، برپایی 
نمایشگاه مجازی، ارسال پیام هایی با موضوع 
میثاق  تجدید  دانشگاه،  اجتماعی  مسئولیت 
شهدای  با  دانشجویی  های  تشکل  دبیران 
گمنام دانشگاه، سلسله کارگاه های آموزشی، 
بازدید از مراکز فرهنگی، نشست ادبی، مسابقه 
طراحی پوستر، کالس آموزشی تالوت قرآن، 
متنوع  مسابقات  دانشجویی،  های  نشست 
محتوا  انتشار  نوشته،  عکس  مسابقه  ورزشی، 
تجلیل  مراسم  برگزاری  و  مجازی  فضای  در 
از دانشجویان مقام آور دانشگاه از برنامه های 

دانشگاه ویژه روز دانشجو می باشد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ماهه   ۸ در  اینکه  به  اشاره  با  اردبیلی  محقق 
نخست حدود ۷۰۰ برنامه و فعالیت فرهنگی 
در  تلفیقی  و  مجازی  حضوری،  صورت  به 
تاکید کرد:  انجام شده است،  دانشگاه اجرا و 
به  منجر  دانشجویان  نظر  به  اعتباربخشی 

توانمندسازی فرهنگی دانشگاه خواهد شد.
فنی اصل افزود: در راستای اجتماع محور 
دانشگاه،  در  فرهنگی  های  فعالیت  کردن 
به  دانشگاه  فرهنگی  های  برنامه  از  بخشی 
در  دانشجویان  توسط  و  دانشجویان  پیشنهاد 
اهدافی  به  توجه  با  که  باشد  می  اجرا  حال 
نظر  مد  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  در  که 
فرهنگی  های  برنامه  توسعه  است،  قرارگرفته 

اجتماع محور استمرار خواهد داشت.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل:

توسعه  معاونت  سرپرست 
مدیریت و منابع استانداری اردبیل 
سمت  به  باید  پژوهش ها  گفت: 

تولید ثروت سوق داده شود.
روابط عمومی  گزارش  به 
دانشگاه، کاظم دبیر در جلسه 
ستاد  سیاستگذاری  شورای 
و  پژوهش  هفته  برگزاری 
این  بیان  با  استان  فناوری 
پژوهش  هفته  افزود:  مطلب 
و  استان  برای  مهمی  هفته 
کشور است و این هفته باید 
کشور  برای  تا  باشد  بهانه ای 

ثروت و اندیشه تولید شود.
باید  اینکه  بیان  با  وی 
از  حاصل  ثروت  تولید 
اقشار  همه  برای  پژوهش ها 
جامعه باشد، تصریح کرد: باید 
انگیزاننده  جوایز  و  امتیازات 

تا  شود  داده  برتر  پژوهشگران  به 
برای پژوهش های کاربردی ترغیب 

شوند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 

و جانشین رئیس ستاد گرامیداشت 
استان  فناوری  و  پژوهش  هفته 
تجلیل  اردبیل هم گفت: جشنواره 
از پژوهشگران برتر استان ۱۷ آذرماه 

برگزار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
می شود.

دکتر عزیز حبیبی ادامه داد: دو 
در  دانشگاهی  بخش  از  نفر  یا سه 

گروه های علوم پایه، فنی مهندسی، 
منابع  و  کشاورزی  علوم انسانی، 
طبیعی به عنوان نفر اول و نفر دوم یا 
شایسته تقدیر، سه نفر از گروه های 

علوم پزشکی پایه و سه نفر از گروه 
علوم پزشکی بالینی به عنوان نفر اول 
تجلیل خواهند  یا  انتخاب  تا سوم 

شد.

برتر  پژوهشگران  افزود:  وی 
پژوهشگران  اجرایی،  دستگاه های 
مراکز تحقیقات دستگاه های اجرایی، 
معلمان،  بین  در  برتر  پژوهشگران 
یا  دانشجویان  و  دانش آموزان 
هم  دانشگاه ها  دانش آموختگان 

انتخاب و تجلیل می شوند.
فناوری  و  پژوهش  معاون 
دبیر  و  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
ستاد گرامیداشت هفته پژوهش 
هم  اردبیل  استان  فناوری  و 
آذرماه  تا ۱۸  کرد: ۱۳  تصریح 
هفته پژوهش هم زمان با سراسر 
هم  اردبیل  استان  در  کشور 

برگزار می شود.
دکتر داود سیف زاده اضافه 
نمایشگاه  برگزاری  کرد: 
و  پژوهش  دستاوردهای 
از  تجلیل  فن بازار،  و  فناوری 
مراسم  اجرای  برتر،  پژوهشگران 
زنگ پژوهش و مواردی ازاین دست 
هفته  اجرایی  برنامه های  جمله  از 

پژوهش خواهد بود.

پژوهش ها باید به سمت تولید ثروت سوق داده شود
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دبیر هیات اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی خبر 
داد:

بررسی پرونده ۹ نفر
 از کارمندان دانشگاه

 در هیات اجرایی منابع 
انسانی دانشگاه

منابع  اجرایی  هیات  دبیر  و  اداری  امور  مدیر 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی از بررسی پرونده ۹ 
نفر از کارمندان این دانشگاه در هیات اجرایی منابع 

انسانی دانشگاه خبر داد.
سیدناصر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با اعالم این خبر افزود: در جلسه هیات  هاشمی 
اجرایی منابع انسانی دانشگاه با ارتقای رتبه علی النقی 
مصطفایی به رتبه یک، بهروز خیاط رستمی، رسول 
ارشادی فرد، طاهر سرداری، فاطمه قشالقی، فیروز 

حاتم زاده و صدیقه میرزاده به رتبه ۳ موافقت شد.
هاشمی با اشاره به موافقت با احتساب مدرک 
رستمی  خیاط  بهروز  ارشد  کارشناسی  تحصیلی 
افزود: علی نیک نژاد و عدالت شیر محمدی به رتبه 

مهارتی ارتقا یافتند.

تجدید میثاق دانشگاهیان 
دانشگاه محقق اردبیلی

 با شهدای گمنام

همزمان با هفته بسیج، دانشگاهیان دانشگاه محقق 
اردبیلی با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
مراسم  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس  حبیبی 
با شهدای  دانشگاه  این  دانشگاهیان  میثاق  تجدید 
گمنام ضمن تبریک هفته بسیج، گفت: با تجدید 
میثاق با شهدا باید در عمل به وظایف سازمانی و 
اجتماعی خود به نحو احسن عمل کنیم و شرمنده 

شهدا نشویم.
حسنی  عبداهلل  والمسلمین  االسالم  حجت 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه بسیجی همیشه باید 
بسیجی باشد، گفت: یک فرد بسیجی همیشه باید با 
خدا، در مسیر والیت، مطیع فرمان رهبر، مبلغ دین 

و ارشادگر باشد.
وی در چرایی شاخص شدن برخی شهدا، افزود: 
شهدای شاخص اطاعت پذیری باالیی داشتند که 
برای مثال می توان از شهید سلیمانی به عنوان مطیع 

امر والیت و سرباز مخلص اسالم نام برد.
گفتنی است این مراسم به همت پایگاه مقاومت 
دانشگاه برگزار شد و عطرافشانی مزار شهدا و قرائت 

زیارت شهدا از دیگر برنامه های این مراسم بود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
شورای امربه معروف و نهی ازمنکر این 
دانشگاه برنامه های متعددی اجرا می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شورای  جلسه  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
دانشگاه  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
محقق اردبیلی با بیان این مطلب افزود: 
امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه دینی 
زمینه  این  در  باید  و  است  همه مان 

بیش ازپیش فعال باشیم.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
اردبیلی هم گفت:  دانشگاه محقق  در 
۱۲۳ راهبرد در نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری دانشگاه محقق اردبیلی تدوین 

شده است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
 ۶ گذشته  سال  کرد:  تصریح  حسنی 
ضیافت اندیشه با کمترین هزینه برگزار 
کردیم که در هر مورد حدود ۱۰۰ نفر 

در هشتمین جشنواره جهادگران علم 
و فناوری استان اردبیل، از اعضای هیات 
علمی، پژوهشگران و فناوران 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 به عنوان رتبه برتر علمی بسیج 
اساتید، دکتر مسعود اجری و مهندس 
میالد نعمتی به عنوان فناوران برگزیده 
دکتر  و  زاده  نعمت  مهندس سمیرا  و 
عنوان  به  اردبیلی  زاده  اهلل  فیض  سینا 
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.
در حوزه  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی دچار برخی آسیب  ها هستیم، 
کارها،  و  ساز  حاضر  حال  در  افزود: 
ساختارها و قواعد موجود پاسخگوی 

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.
سردار غالمحسین محمدی  اصل 
فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان 
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 

از اساتید شرکت کرده اند و برای سال 
جاری هم حدود ۶ برنامه ضیافت اندیشه 

تدارک دیده ایم.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
برگزاری  گفت:  هم  اردبیلی  محقق 
مستمر وبینارها و نشست های مرتبط 
با امربه معروف و نهی ازمنکر از جمله 
شورای  در  شده  اجرا  برنامه های 
امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه است.

مشکل وارد صحنه شده  اند.
امام خمینی)ره(  اینکه  بیان  با  وی 
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 و آبادانی، محرومیت زدایی و 
مقابله با 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  وی خاطرنشان کرد: 
جمله سایبری روبرو می شویم، باید در 
علم و فناوری به حدی برسیم که با آن 
مقابله کنیم و جزو کشورهای پیشرفته 

جهان شویم.

داد:  ادامه  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشکده ها  فرهنگی  کمیته  تشکیل 
شورای  اهداف  پیشبرد  راستای  در 
امربه معروف و نهی ازمنکر و تولید محتوا 
مجازی  فضای  در  مستمر  به صورت 
و انتشار آن در شبکه های اجتماعی از 
دیگر برنامه های شورای امربه معروف و 

نهی ازمنکر است.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر 

دچار  جامعه  گفت:  هم  اردبیل  استان 
بیماری بی تفاوتی شده است.

ابراهیم  سید  حجت االسالم 
اینکه ۲۰ عرصه  بیان  با  میرعباس زاده 
امربه معروف  شورای  در  تخصصی 
افزود:  کرده ایم،  تعریف  نهی ازمنکر  و 
پیشانی مأموریت ما مطالبه گری از ادارات 
است و مطالبه گری صحیح آبادانی به 

دنبال دارد.
و  فرهنگی  برنامه ریزی  مدیر 
هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۳ برنامه 

فرهنگی اجرا کرده ایم.
دکتر فرشاد کیوان بهجو اضافه کرد: 
 ۹۴ حدود  یعنی  برنامه ها  درصد   ۱۴
برنامه مستقیماً مرتبط با امربه معروف و 

نهی ازمنکر است.
الزم به ذکر است که در این برنامه 
امربه معروف و  احکام اعضای شورای 
نهی ازمنکر دانشگاه محقق اردبیلی اهدا 

شد.

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 
بنیان  اقتصاد دانش   محوری به سمت 

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 
مرکز  معاون  فرد  روشنیان  علی  دکتر 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  نوآوری 
ارائه  به  بینانه  واقع  نوآوری  خصوص 

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.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

شورای امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه برنامه های متعددی اجرا می کند

تجلیل از اعضای هیات علمی، پژوهشگران و فناوران دانشگاه محقق اردبیلی 
در هشتمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان اردبیل
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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 
از حضور هسته های نوآور و فناور مرکز نوآوری و رشد 
نمایشگاه  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 

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

جشنواره جهادگران علم و فناوری استان اردبیل خبر داد.
وی افزود: هسته آردا صنعت سبز فعال در زمینه ساخت 
ادوات 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 خوراک حیوانات از پسماند غذایی و کشاورزی، هسته 
نوآور آروند آتیه 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 سنجش و مدیریت استرس، هسته 
نوآور یو وی فعال در زمینه ساخت سامانه های ضدعفونی 
هوای محیط، هسته نوآور تک آموز فعال در زمینه آموزش 
ریاضی با انیمیشن برای 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.

برگزاری دو جلسه دفاع
 از کرسی نظریه پردازی

 در دانشگاه محقق اردبیلی

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

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدرضا 
موالئی از برگزاری دو جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی 
در این دانشگاه خبر داد و گفت:  کرسی های  »تربیت 
بر اساس نگاهی به مساله جبر و اختیار« و »مالحظات 
اخالقی در پژوهش های تربیتی« هر دو توسط دکتر علی 
خالق خواه ارائه شده که ناقدان آنها دکتر حسین تقوی و 

دکتر تقی اکبری بودند.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
گفت: الزمه توحید حقیقی و ایمان قوی 

شناخت عمیق می باشد.
به روابط عمومی دانشگاه، حجت 
والمسلمین عبداهلل حسنی در  االسالم 
وبینار اخالق و معرفت شناسی با اشاره 
به بحران های گریبانگیر جامعه از جمله 
بحران های اخالقی، اعتقادی و معرفتی 
به نقش دین در رفع بحران های انسانی 
تاکید کرد و افزود: ریشه بحران ها غفلت 
از فضایل فطری و ساحت غیرمادی انسان 
و عدم توجه به خدا و تعلیم پیامبران ائمه 
فرایض  از  بعد  و  باشد  )ع( می  هدی 
باالترین وسیله برای تقرب به خداوند، 

نهاد نمایندگی مقام معظم  رئیس 
اردبیل  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  و 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  رهبری 
گفت: ۲۶۰ نفر از اساتید دانشگاه های 
استان اردبیل در طرح اندیشه تمدن ساز 

ثبت نام کرده اند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل  المسلمین  و  االسالم  حجت 
طرح  هماهنگی  جلسه  در  حسنی 
بیان این مطلب  با  اندیشه تمدن ساز 
افزود: این طرح در دو مرحله برگزار 

نوع دوستی و خدمت به خلق است.
فناپذیری روح  با تفسیر عدم  وی 
انسان، گفت: الزمه توحید حقیقی و ایمان 

و  ایمان  اول  مرحله  در  که  شود  می 
توحید مورد مباحثه قرار می گیرد و 

قوی شناخت عمیق می باشد و معرفت 
شناسی در وهله اول یک نوع رسیدن به 

توحید است.

در مرحله دوم اساتید در مورد نبوت و 
والیت بحث خواهند کرد.

حسنی همچنین با تشریح تصاویری 
از عظمت و حقایق هستی، گفت: سیر 
در آفاق و انفس مقدمه ای برای تقرب به 
ذات اقدس الهی است و هرکس خدا را 
بندگی کند خداوند همه چیز را در اختیار 

او قرار می دهد.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل با 
اشاره به آیه ۲۸ سوره رعد گفت : تنها با 
یاد خدا دل ها آرام می گیرد و این امر غلط 
است که انسان آرامش خود را در پول و 

مادیات ببیند.
وی خاطر نشان کرد: قدم اول در 
مسیر اخالقیات محبت است و دین ما 

دین محبت و دین عشق است.

وی اضافه کرد: این اساتید در قالب 
تیم های ۳ یا ۵ نفره مباحثاتی را برگزار 
می کنند و در هر تیم یک نفر مربی و 
یک نفر هم دبیر حضور خواهد داشت.
کشور  ساز  تمدن  طرح  مسئول 
هم با حضور آنالین و مجازی در این 
جلسه گفت: محتوای این طرح برای 
اساتید کاربردی، جذاب و دارای مطالب 

به روز است.
دوست  شریفی  االسالم  حجت 
اضافه کرد: انتظار می رود که اساتید در 

این طرح مشارکت فعال داشته باشند.

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

الزمه توحید حقیقی و ایمان قوی شناخت عمیق می باشد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

۲۶۰ نفر از اساتید اردبیل در طرح اندیشه تمدن ساز ثبت نام کرده اند

ثبت نام دانشجوی ترکیه ای
 در دانشگاه محقق اردبیلی

به عنوان سومین دانشجوی خارجی  دانشجوی ترکیه ای 
شهریه پرداز در دانشگاه محقق اردبیلی ثبت نام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسحاق گوکلو دانشجوی 
اهل استانبول ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد عرفان اسالمی به 
صورت شهریه پرداز پذیرفته شده و در دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی تحصیل خواهد کرد.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
رهبری در دانشگاه های استان اردبیل و 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: همه ما 
وظیفه داریم راه شهدا را ادامه دهیم و باید 

به این وظیفه جامه عمل بپوشانیم.
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل 
حسنی در مراسم معرفی سیره شهدای 
دانشجو اظهار کرد: انقالب اسالمی به 
راحتی به دست نیامده است بلکه برای 
تشکیل  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
جمهوری اسالمی هزینه های سنگینی 

پرداخت شده است.
نظام و  اینکه دشمنان  بیان  با  وی 

انقالب اسالمی به دنبال ضربه زدن به 
کشور هستند، تصریح کرد: روز دانشجو 
روز مبارزه با استعمار و استکبار است 
و باید زمینه را برای فعالیت دانشجویان 

فراهم کنیم.
سرهنگ دهقانی روایتگر دوران دفاع 
مقدس هم گفت: شهدای ما نماز خوان 

بوده و نماز شب می خوانند.
وی با بیان اینکه شهدا نعمت های 
قدردان  باید  کرد:  اظهار  هستند،  الهی 
استقالل  برای  آنها  زیرا  باشیم  شهدا 
اسالم  از  صیانت  و  حفاظت  کشور، 
و برای کرم و حیثیت کشور از خود 

گذشتگی کردند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی:

باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم

10
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان امین جوادی، دکتر شکراله اصغری، فیروز ابراهیمی و دکتر احسان شفیقی   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

پیام تسلیت رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این 
پیام به شرح زیر است:

انا هلل و انا الیه راجعون 
درگذشت اندوهبار همکار ارجمند 
سرکار خانم بهشته پناهی موجب تاسف و 
اندوه جامعه دانشگاهی محقق اردبیلی شد.
  اینجانب به نمایندگی از دانشگاهیان 
این  درگذشت  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
خدمت  را  پرتالش  و  ارجمند  همکار 
جامعه دانشگاهی و خانواده معزز ایشان 

تسلیت عرض می نمایم.  
عزیز حبیبی ینگجه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
 ۳۰ آذر ۱۴۰۰

پیام تسلیت مسئول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
المسلمین  و  االسالم  حجت  پیام  متن 

عبداهلل حسنی به شرح زیر است:
همکار  ناگهانی  درگذشت  ضایعه 
خانم  سرکار  مغفوره  مرحومه  ارجمند 
بهشته پناهی چنان سنگین و جانسوز است 
که به دشواری به باور می نشیند ولی در 
برابر تقدیر الهی چاره ای جز تسلیم و رضا 
نیست. اینجانب ضمن عرض تسلیت به 
خانواده محترم آن مرحومه و به کارکنان و 
کارمندان و اساتید دانشگاه محقق اردبیلی، 
از خداوند منان برای آن سفر کرده رحمت 
واسعه الهی و برای  بازماندگان صبر عظیم 

مسألت می نمایم.

عبداله حسنی
مسئول دفتر نهاد مقام معظم 
رهبری در  دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تسلیت رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری
.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه متن 
پیام دکتر مسعود گنجی رئیس صندوق 

رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ابرِیَن الَّذیَن إَِذا أََصابَتُْهْم ُمِصیبٌَه  رِ الَصّ َوبَِشّ

َقالُوا إِنَّا هلِلَّ َو إِنَّا إِلَیْهِ َراِجُعوَن
برادر گرامی جناب آقای دکتر حبیبی 
ینگجه، رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی  

سالم علیکم
با احترام و در نهایت تأسف مطلع شدیم 
همکار گرامیمان سرکار خانم بهشته پناهی دار 
فانی را وداع گفته است. بدیهی است تالش 
های آن بانوی متعهد در عرصه خدمت به 
نخواهد  یاد   از  دانشگاهیان هرگز  جامعه 

رفت.
به  را  بزرگ  مصیبت  این  صمیمانه 
جنابعالی، کارکنان دانشگاه و خانواده ارجمند 
ایشان تسلیت عرض می نمایم و از پروردگار 
متعال برای آن مرحومه،  غفران و آرامش و 
برای خانواده محترم و بازماندگان، صبر و 

شکیبایی در این غم و هجران مسئلت دارم.

دکتر مسعود گنجی
رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیام های تسلیت در پی درگذشت همکار کارمند دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه تاکید کرد:

ضرورت گردآوری خاطرات شهدا و 
رزمندگان دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت گردآوری 
خاطرات شهدا و رزمندگان این دانشگاه تاکید کرد.

عزیز  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشکسوت  بسیجیان  از  تجلیل  مراسم  در  حبیبی 
دانشگاه محقق اردبیلی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، 
به ضرورت گردآوری خاطرات شهدا و رزمندگان این 

دانشگاه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه شهدا و رزمندگان عزیز ما دارای 
نیات ارزشمند و خالصی بودند، افزود: نظام جمهوری 
اسالمی ایران همچنان به همان نیات خالص و ارزشمند 

نیازمند است.
حبیبی با بیان اینکه امروز نیز ۸۵ میلیون شهروند 
ایرانی در شرایط سخت تحریم های ظالمانه در حال 
مقاومت هستند، تصریح کرد: ما نیز باید بسیجی بودن 
را در اعمال و رفتار خود نشان دهیم و در وظایف 
سازمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی با 

همان روحیه دوران دفاع مقدس خدمت کنیم.
مقاومت  پایگاه  فرمانده  اصل  فنی  عباس  دکتر 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه توجه به شهدا به 
عنوان شمع محفل بشریت و رزمندگان به عنوان افراد 
مخلص نظام چراغ راه دانشگاه محقق اردبیلی است، 
گفت: تداوم زندگی ما مدیون خون شهدا و رشادت 

رزمندگان است.
وی با اشاره به احداث یادمان شهدای گمنام به 
عنوان نشانه ماندگاری در دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: 
با مصوبه اخیر هیات رئیسه دانشگاه، محوطه سازی این 

مجموعه ارزشمند نیز به زودی آغاز خواهد شد.
فنی اصل با بیان اینکه تعدادی از همکاران دانشگاه 
حضور  عملیاتی  مناطق  در  مقدس  دفاع  دوران  در 
داشتند، تصریح کرد: تجلیل از پیشکسوتان بسیجی 
دانشگاه در همین راستا و به ترتیب حضور در جبهه 

انجام می شود.
گفتنی است این مراسم به همت پایگاه مقاومت 
دانشگاه برگزار شد و در ادامه از دکتر تقی اکبری و تقی 
زینی زاده به عنوان پیشکسوتان بسیجی دانشگاه محقق 

اردبیلی تجلیل به عمل آمد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
فعالیت های جمعی و تقویت آن جزو 

برنامه های دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
شورای  جلسه  در  حبیبی  عزیز  دکتر 
فرهنگی دانشگاه با اعالم این مطلب 
افزود: ایجاد نشاط در محیط علمی باید 
در کنار کارهای فرهنگی، آموزشی و 

غیره انجام شود.
وی با بیان اینکه ارتقای دانشگاه در 
رتبه بندی های ملی و بین المللی حاصل 
تالش همه ارکان دانشگاه است، تصریح 
کرد: این ارتقاها سبب شده است که 
برای  مختلف  کشورهای  دانشجویان 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  تحصیل 
تمایل بیشتری پیدا کنند و دیروز سومین 
از  پرداز  شهریه  خارجی  دانشجوی 

کشور ترکیه در دانشگاه ثبت نام کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: از ابتدای سال 

۶۸۳ برنامه فرهنگی، علمی، آموزشی، 
دینی و غیره در دانشگاه اجرا شده است 
که در زمان جنگ فرهنگی کار ماندگاری 

محسوب می شود.
دکتر عباس فنی اصل اضافه کرد: 
توانمندسازی دانشجویان در بخش های 
مختلف هدف ما است به همین جهت 

دوره های مختلفی برگزار می شود.
دانشگاه محقق  وی تصریح کرد: 
اردبیلی به شکل متحد در همه بخش ها 
فعال است و این اتفاق مبارکی در حوزه 

فرهنگی است.
این جلسه  در  است  ذکر  به  الزم 
فرهنگی  مشاور  عبادی  زهرا  دکتر 

دانشکده علوم، دکتر زینب حزباوی مشاور 
منابع  و  کشاورزی  دانشکده  فرهنگی 
طبیعی، دکتر میر مهدی سیدرحیمی مشاور 
فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی، احمد 
قلی نژاد مسئول بسیج دانشجویی، مهدی 
پاشایی دبیر هیات مکتب الشهدا، حسن 
طاهری دبیر انجمن علمی روانشناسی و 
سخنگوی مجمع و عضو کمیته حمایت 
و نظارت بر انجمن های علمی، مهدی 
پورآذین دبیر انجمن علمی جغرافیا و عضو 
مجمع و عضو کمیته حمایت و نظارت 
قاسمی  مهدی  علمی،  های  انجمن  بر 
دبیر انجمن علمی مخترعین و مبتکرین 
و عضو مجمع، مریم طهماسبی زاده دبیر 
انجمن علمی مهندسی فضای سبز، مهیا 
علیپور رمکی دبیر انجمن علمی حقوق، 
سهیل کمالی دبیر دبیران سابق کانون های 
فرهنگی  هنری و لیال حسین زاده دبیر 
کانون فرهنگی هالل احمر با اهدای لوح 

و هدایایی تجلیل شدند.

فعالیت های جمعی جزو برنامه های دانشگاه است


