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

نورباران كرده  ايد.

معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه خبر داد:

ارتقای چشمگیر جایگاه 
دانشگاه محقق اردبیلی در 
رتبه بندی جهانی سایماگو 

با کسب رتبه ۷ در بین 
دانشگاه های جامع کشور

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی 

خبر داد:
افزایش بیش از 60 درصدي 

اعتبار قرارداد طرح های 
پژوهشی بین سازمانی 
دانشگاه محقق اردبیلی

مسئول سازمان بسیج دانشجویی 
کشور:

بسیج دانشجویی با ورود 
به نهضت مسئله محوری به 
حل مشکالت کشور کمک 

کند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در 
مراسم تجدید میثاق با شهدا:
دانشگاهیان در سال

 »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« مسئولیت 
سنگین و خطیری دارند

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر 
حوزه ریاست و روابط عمومی خبر 

داد:
انتشار ۲0۴0 خبر دانشگاه 
محقق اردبیلی در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی در سال 

۱۴00

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه خبر داد:

موافقت قطعی شورای 
گسترش و برنامه ریزی آموزش 
عالی با ایجاد ۴ رشته تحصیلی 
در مقطع کارشناسی ارشد در 

دانشگاه محقق اردبیلی

همین صفحه

صفحه3

صفحه4

صفحه3

صفحه2

همین صفحه

صفحه2

رئیس دانشگاه خبر داد:

تشکیل ستاد توسعه هسته های فناور و شرکت های 
دانش بنیان در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
چشمگیر  ارتقای  از  محقق اردبیلی 
رتبه بندی  در  دانشگاه  این  جایگاه 
جهانی سایماگو با کسب رتبه ۷ در بین 

دانشگاه های جامع کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پژوهش  معاون  زاده  داود سیف  دکتر 
 ۲۵ محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری  و 
جایگاه  ارتقای چشمگیر  از  فروردین 
رتبه بندی  آخرین  در  دانشگاه  این 
نظام  اساس  بر  جهان  دانشگاه های 
افزود:  و  داد  خبر  سایماگو  رتبه بندی 
پایگاه  در  منتشره  نتایج  اساس  بر 
سایماگو  رتبه بندی  نظام  اطالع رسانی 
دانشگاه  میالدی،   ۲۰۲۲ سال  در 
دانشگاه   ۹۷ بین  در  محقق اردبیلی 
ایرانی حاضر در رتبه بندی مذکور اعم 
علوم  صنعتی،  جامع،  دانشگاه های  از 
پله ای  جهش ۳۲  با  غیره،  و  پزشکی 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  محقق اردبیلی  دانشگاه  تکمیلی 
و  گسترش  شورای  قطعی  موافقت 
 ۴ ایجاد  با  عالی  آموزش  برنامه ریزی 
کارشناسی  مقطع  در  تحصیلی  رشته 

ارشد این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 

رتبه ۲۴  حائز  سال ۲۰۲۱،  به  نسبت 
شده است.

این  گرفتن  قرار  از  همچنین  وی 
بین  در   ۷ ارزشمند  رتبه  در  دانشگاه 
وزارت  به  وابسته  جامع  دانشگاه های 
داد  خبر  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دانشگاه های  بین  از  کرد:  اضافه  و 

از  فروردین   ۱۶ مصری  ترحم  دکتر 
و  گسترش  شورای  قطعی  موافقت 
ایجاد  با  عالی  آموزش  برنامه ریزی 
گرایش  طبیعت گردی  رشته های 
اکوتوریسم و مدیریت بازرگانی گرایش 
مدیریت استراتژیک در دانشکده علوم 
گرایش  شیمی  مهندسی  اجتماعی، 

فقط  عتف،  وزارت  به  وابسته  جامع 
مدرس،  تربیت  تهران،  دانشگاه های 
و  مشهد  فردوسی  تبریز،  شیراز، 
شهید بهشتی به ترتیب رتبه موفق به 
کسب جایگاه بهتر نسبت به دانشگاه 

محقق اردبیلی شده اند.
بهبود  به  اشاره  ضمن  زاده  سیف 

نانوفناوری در دانشکده فنی و مهندسی 
و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در 
مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: 
پذیرش در این رشته ها به صورت روزانه 
بوده و از مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد 

شد.

۱۲۵ پله ای جایگاه جهانی دانشگاه در 
رتبه بندی جهانی سایماگو ۲۰۲۲ نسبت 
دانشگاه  گرفتن  قرار  از  قبل،  سال  به 
برترین   ۶۵۸ رتبه  در  محقق اردبیلی 

دانشگاه های جهان خبر داد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: در رتبه بندی سال 
۲۰۲۲، موسسه سایماگو از شاخص های  
پژوهشی )با وزن ۵۰ درصد(، نوآوری )با 
وزن ۳۰ درصد( و اجتماعی )با وزن ۲۰ 
درصد( و داده های بازه زمانی سال های 

۲۰۲۰-۲۰۱۶ استفاده کرده است.
وی یادآور شد: همه داده های مورد 
نیاز برای این رتبه بندی از منابع بین المللی 
استخراج شده است و فقط دانشگاه هایی 
وارد این رتبه بندی شده اند که در آخرین 
سال بازه زمانی ۵ ساله مدنظر، حداقل 
۱۰۰ اثر علمی در پایگاه اسکاپوس منتشر 

کرده باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

ارتقای چشمگیر جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی جهانی سایماگو با 
کسب رتبه ۷ در بین دانشگاه های جامع کشور

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
ظرفیت دانشگاه برای ارتقای 
شرکت های دانش بنیان به کار 

گرفته می شود

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ظرفیت دانشگاه 
برای ارتقای شرکت های دانش بنیان به کار گرفته می شود و 
ما برای حمایت از فعالیت های فناورانه و دانش بنیان آمادگی 

داریم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
۱۵ فروردین ماه در جلسه ستاد توسعه هسته های فناور و 
شرکت های دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این 
مطلب افزود: ۷ شرکت دانش بنیان در مرکز رشد این دانشگاه 
فعال هستند که باید از تجارب آنها استفاده کرده و افرادی 
که توانایی و پتانسیل دارند را با شرایط راه اندازی و فعالیت 

شرکت های دانش بنیان آشنا کرد.
وی با بیان اینکه باید کارگاه های آموزشی به افراد مستعد 
برگزار کنیم، تصریح کرد: برای تبدیل ظرفیت های بالقوه به 

بالفعل در حوزه دانش بنیان باید برنامه ریزی کنیم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی هم گفت: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
باید اتاق فکری تشکیل داده و ایده ها و طرح های مرتبط با 

دانش بنیان را جمع آوری کند.
وی اضافه کرد: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به 
نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری کرده است 
باید خودمان به دنبال افراد توانمند رفته و آنها را شناسایی 

و جذب کنیم.
نوآوری و رشد  برومند صالحی رئیس مرکز  دکتر 
 ۷ گفت:  هم  محقق اردبیلی  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
شرکت دانش بنیان و ۱۳۰ واحد فناور در این مرکز فعالیت 

می کنند که برای افزایش تعداد آنها برنامه ریزی کرده ایم.
وی ادامه داد: باید در زمینه شرکت های دانش بنیان و 

هسته های فناور بیش ازپیش فعال باشیم.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:
موافقت قطعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با ایجاد ۴ رشته تحصیلی در 

مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه محقق اردبیلی
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از  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
تصویب تشکیل ستاد توسعه هسته های 
فناور و شرکت های دانش بنیان در اولین 
جلسه هیات رئیسه این دانشگاه در سال 

۱۴۰۱ خبر داد.
دکتر عزیز حبیبی ۶ فروردین در اولین 
جلسه هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی 
در سال ۱۴۰۱ ضمن تبریک سال نو و 
آرزوی سالی پر خیر و برکت، گفت: به 
معظم  مقام  فرمان  اجرایی شدن   منظور 
رهبری در نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام 
ستاد  اشتغال آفرین«،  دانش بنیان،  »تولید؛ 
شرکت های  و  فناور  هسته های  توسعه 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  دانش بنیان 

تشکیل می شود.
وی افزود: این ستاد متشکل از اعضای 
هیأت  رئیسه دانشگاه، رؤسای دانشکده ها، 
رئیس و معاونین مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه، رئیس مرکز 
کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی  ارتباط 
دانشگاه،  پژوهشی  امور  مدیر  دانشگاه، 
رئیس  اردبیل،  استان  شتاب دهنده های 
بنیاد نخبگان استان اردبیل و چهار نفر از 
فناوران زبده و مدیران عامل شرکت های 
دانش بنیان دانشگاه می باشد که تعیین کننده 

مدیر  و  دانشگاه  رئیس  مشاور 
دانشگاه  حوزه ریاست و روابط عمومی 
محقق اردبیلی از انتشار ۲هزار و ۴۰ خبر 
شبکه های  و  رسانه ها  در  دانشگاه  این 

اجتماعی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
با  فروردین  خواه ۱۷  خالق  علی  دکتر 
اعالم این خبر افزود: در سال ۱۴۰۰، ۳۴۲ 
خبر در سایت دانشگاه،۴۱ خبر در سایت 
رسانه های  در  خبر  علوم، ۳۳۰  وزارت 
گروهی و هزار و ۲۷۳ خبر در شبکه های 
اجتماعی منتشر و ۵۴ خبر در صداوسیما 

پخش شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۴ 
خبر دانشگاه به خبرگزاری ها و وزارت 
علوم ارسال شده است، تصریح کرد: در 
۹۲ مورد با رسانه ها برای تهیه گزارش و 
خبر از دانشگاه هماهنگی های الزم انجام 

شده است.

به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به یاد دکتر 
غفاری عضو هیئت علمی متوفی دانشگاه محقق اردبیلی 

نهال کاری شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مرتضی 
ابراهیمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
گفت:  مراسم  این  در  فروردین   ۲۳ محقق اردبیلی 
شادروان دکتر غفاری از اساتید اخالق مدار دانشگاه و از 
چهره های محبوب بین کارکنان دانشگاه و دانشجویان 

بود.
وی اضافه کرد: به یاد دکتر غفاری دو نهال در 
محوطه دانشگاه غرس می کنیم تا همیشه یاد و نام این 

عضو هیئت علمی دانشگاه جاودان بماند.
خانواده  حضور  با  مراسم  این  می شود  یادآور 
مرحوم غفاری و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

برگزار شد.

خط مشی ارکان مختلف دانشگاه در توسعه 
اقتصاد دانش بنیان خواهند بود.

دانشگاه  کرد:  تصریح  حبیبی 
گذشته،  سنوات  همانند  محقق اردبیلی 
نوآوری،  اکوسیستم  از  قاطع  حمایت 
خود  وظیفه  را  کارآفرینی  و  فناوری 
می داند و در این  راستا از تمامی امکانات 
و ظرفیت های موجود بهره خواهد گرفت.

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
الزم  زیرساخت های  کرد:  تصریح 
برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در این 
دانشگاه فراهم است که وجود اعضای 

خالق خواه با بیان اینکه ۲۲۳ برنامه 
دانشگاه به صورت تصویری پوشش داده 
شده است، افزود: در این یک سال ۲۵۷ 
مورد اسالیدشو یا پوستر یا اطالعیه در 

سایت دانشگاه منتشر شده است.

دانشجویان،  و  کارمندان  علمی،  هیئت 
تخصصی  و  مرکزی  آزمایشگاه های 
دانشگاه با تجهیزات پیشرفته و به  روز، 
فضاهای  اطالعات،  فناوری  بسترهای 
کارگاهی و تخصیص دو باب ساختمان 
 ۱۰۰ و  هزار  چهار  حدود  زیربنای  با 
رشد  و  نوآوری  مرکز  به  مترمربع 
واحدهای فناوری دانشگاه از جمله  این 

زیرساخت ها محسوب می شوند.
 ۱۳۰ حدود  هم  اکنون  افزود:  وی 
رشد  و  نوآوری  مرکز  در  فناور  واحد 
واحدهای فناوری دانشگاه فعال هستند 

مدیر  و  دانشگاه  رئیس  مشاور 
دانشگاه  حوزه ریاست و روابط عمومی 
محقق اردبیلی با بیان اینکه ۳۰۶ فقره پیامک 
برای اطالع رسانی برنامه ها و خدمات به 
جامعه هدف دانشگاه ارسال شده است، 

که برای توسعه فناوری و راه اندازی کسب 
 و کار از خدمات مشاوره ای و حمایت های 

مالی این مرکز بهره می برند.
حبیبی با اشاره به لزوم افزایش کّمی و 
کیفی تولید مبتنی بر علم و پژوهش، آمادگی 
واحدهای  با  همکاری  برای  را  دانشگاه 
تولیدی و صنعتی استان با اجرای پژوهش ها 
و پایان نامه های کاربردی و مورد نیاز آنها، 
در  اساتید  مطالعاتی  فرصت های  اجرای 
جامعه و صنعت، راه اندازی بخش تحقیق و 
توسعه)R & D( صنایع، تأمین نیروی ماهر 
مورد نیاز واحدهای صنعتی و ارائه خدمات 

آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع اعالم کرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان 
کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید اشتغال  
آفرین، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک 
هدف،  این  به  رسیدن  و  است  ضرورت 

اراده ای جمعی می طلبد.
حبیبی اظهار امیدواری کرد: با عنایت 
مقام معظم  فرامین  منّان و تحت  خداوند 
رهبری و حمایت ها و راهبردهای وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بتوانیم به عنوان 
یک مرکز دانشگاهی تأثیرگذار، گام مهمی در 
رشد شرکت های دانش بنیان و افزایش تولید 

و اشتغال آفرینی برداریم.

اضافه کرد: ۱۴۰ بنر و پوستر در این مدت 
طراحی شده و ۱۸۷ بنر چاپ یا نصب شده 

است.
این مسئول با بیان اینکه روابط عمومی 
مشارکت  اجرایی  برنامه  در ۲۰۳  دانشگاه 
داشته است، ادامه داد: ۱۵۴ برنامه در مدت 
یک سال در سالن بصیرت یا خودسیانی 
توسط  هم  برنامه   ۵۴ و  شده  برگزار 

روابط عمومی دانشگاه اجرا شده است.
وی با بیان اینکه ۳۰ کلیپ در مدت یک 
سال توسط روابط عمومی تهیه و منتشر شده 
است، تصریح کرد: ۳۵ مورد فتوتیتر و ۲۴ 
مورد اینفوگرافیک طراحی و منتشر شده و 
۱۲ مورد نشریه الکترونیکی پیام محقق و 
۲ مورد نشریه چندرسانه ای پژواک محقق، 
۲۶ برنامه برای تلویزیون اینترنتی، ۱۴ مورد 
صدای دانشگاه و ۱۷ مورد طراحی کتابچه 
و بروشور از دیگر اقدامات روابط عمومی 

دانشگاه در سال گذشته بوده است.

رئیس دانشگاه خبر داد:

تشکیل ستاد توسعه هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان در دانشگاه محقق اردبیلی

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی خبر داد:

انتشار ۲0۴0 خبر دانشگاه محقق اردبیلی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی طی سال ۱۴00

به همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛

نهال کاری به یاد دکتر غفاری عضو هیئت علمی متوفی دانشگاه

بازدید رئیس دانشگاه و مدیرکل 
امور بانوان و خانواده استانداری 

اردبیل از خوابگاه های دانشجویی 
و کالس های حضوری دانشگاه 

محقق اردبیلی

خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  و  دانشگاه  رئیس 
استانداری اردبیل از خوابگاه های دانشجویی و کالس های 

حضوری دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کردند.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه و فریبا محمدلو مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری اردبیل ۲۰فروردین از خوابگاه های دانشجویی و 

کالس های حضوری دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کردند.

کسب رتبه سوم کشوری 
بخش اینفوگرافیک جشنواره 

رسانه ای ابوذر توسط 
کارشناس روابط عمومی 

دانشگاه

دانشگاه  روابط عمومی  کارشناس  مظفری  شیدا 
محقق اردبیلی رتبه سوم کشوری بخش اینفوگرافیک هفتمین 

جشنواره رسانه ای ابوذر را کسب کرد.
اهدایی  لوح  در  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب 

به مظفری آمده است:
اینک که در پرتو عنایت پروردگار عالم و در سایه لطف 
امام عصر )عج( جشنواره ابوذر به هفتمین وعده گاه خود 
رسیده است و در این سال ها، شاهدی از بالندگی و رویش و 
فرازمندی فرهیختگان و نخبگان و دغدغه مندان عرصه رسانه 

ارائه نموده است.
هفتمین  داوران  هیئت  رأی  به  بنا  و  الهی  توفیق  به 
جشنواره رسانه ای ابوذر، موفق به کسب رتبه سوم بخش 

اینفوگرافیک شده اید.
بدین سبب از همت و اندیشه واالیتان در خلق این 
اثر ارزشمند تقدیر و سپاسگزاری می گردد؛ امید است تا با 
حضور فعاالنه خویش در عرصه جهاد تبیین همچنان شاهد 
خلق آثار ماندگار شما باشیم، توفیق روزافزونتان را از درگاه 

خداوند متعال خواستاریم.
گفتنی است مظفری پیش از این نیز موفق به کسب مقام 
اول استانی رشته اینفوگرافیک در جشنواره رسانه ای ابوذر 

شده بود.
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رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
از  اردبیلی  دانشگاه محقق  کارآفرینی  و 
افزایش بیش از ۶۰ درصدي اعتبار قرارداد 
طرح  های پژوهشی بین سازمانی دانشگاه 
محقق اردبیلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر داد.
دکتر مهدي داوري ۳۱ فروردین در 
گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: 
در بخش ارتباط علمی با جامعه با بیش 
از ۶۰ سازمان، اداره و شرکت تفاهم نامه 
همکاری های علمی و پژوهشی امضا 
شده و حاصل آن، انعقاد ۲۷۲ مورد قرارداد 
طرح پژوهشی بین سازمانی با اعتبار بالغ بر 

۸۸ میلیارد ریال است.
وی با اشاره به افزایش بیش از ۶۰ 
درصدي اعتبار قرارداد طرح های پژوهشی 
بین سازمانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
مشابه قبل از آن، افزود: اعتبار قرارداد طرح 
و  اجرایی  دستگاه های  با  سازمانی  بین 
واحدهاي تولیدي در یک سال اخیر بیش 

از ۱۶ میلیارد ریال بوده است.
بین  طرح  چهار  انتخاب  از  داوری 
سازمانی دانشگاه به عنوان طرح برگزیده 
کشوري و سه نفر از همکاران به عنوان 
اعضای هیات علمی برتر در حوزه ارتباط 
با صنعت و جامعه در دو سال اخیر از 
طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
خبر داد و اثربخشی اساتید دانشگاه را در 

عرصه های علمی قابل توجه دانست.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
اشاره به شرکت ۵۴ نفر از اعضای هیأت 
در  اساتید  مطالعاتی  فرصت  در  علمی 
صنعت و جامعه مطابق شیوه نامه وزارتی، 
از همکاران خبر  نفر  دوره ۳۸  اتمام  از 
دوره ها  این  کرد:  امیدواری  اظهار  و  داد 
در افزایش ارتباط بین دانشگاه و جامعه 
و آشنایی اساتید با مشکالت جامعه و 
در  دانشگاهیان  نقش آفرینی  و  صنعت 
حل مسائل جامعه و صنعت و نیز افزایش 
پروژه های تقاضامحور و پایان  نامه  ها و 
رساله های نیازمحور نقش مؤثری داشته 

باشد.
وی ضمن اشاره به آغاز به کار مرکز 

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
خالصانه  دانشگاه  این  مقاومت  پایگاه 

فعالیت می کند.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
در  فروردین ماه   ۳۰ حبیبی  عزیز  دکتر 
بسیج  مسئول  با  پایگاه  شورای  جلسه 
کارمندان سپاه حضرت عباس )ع( استان 
اردبیل با بیان این مطلب افزود: برنامه های 
معنوی باعث می شود که کارمندان ضمن 
انجام کارهای اداری تالش مضاعفی برای 

خدمت به مردم داشته باشند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل و  رهبری در دانشگاه های استان 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
گفت:  هم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در 
باید برای خدمت بیشتر به نظام و انقالب 

بیش ازپیش فعال باشیم.

هدایت شغلی و کاریابی تخصصی، یکی 
از مأموریت های مرکز فوق را همکاری در 
تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای 
التحصیالن  فارغ  بین  از  استان  تولیدی 
دانشگاه عنوان و یادآور شد: طی دو سال 
اخیر، با امضای تفاهم  نامه و هماهنگی های 
الزم، بیش از ۴۰۰ نفر از دانش آموختگان 
دانشگاه به ۱۲ واحد صنعتي استان از جمله 
آرتاویل  تایر، گروه صنعتی آرتا، آرتا جوجه 
سبالن، امید فارمد پارسیان و الکترونیک 
پردازش سبالن معرفی و حدود ۱۰۰ نفر 

از بین آنان جذب شده است. 
داوری با اشاره به اقدامات دیگر مرکز 
دو  درس  گفت:  کارآفرینی،  بخش  در 
واحدی مبانی کارآفرینی در چند سال اخیر 
با همکاري معاونت آموزشي و تحصیالت 
تکمیلي و دانشکده ها ارائه شده که با 
شده  روبرو  دانشجویان  خوب  استقبال 
نیمسال تحصیلی گذشته، در  و در ۱۴ 
مجموع ۲ هزار و ۲۰۵ دانشجو در قالب 
۵۴ کالس این درس اختیاري را انتخاب 

کرده اند.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 
برگزاري کارگاه ها و وبینارهاي آموزشي 
را جزو سایر برنامه هاي مرکز در راستاي 
آشنایي  و  کارآفریني  فرهنگ  ترویج 

وی اضافه کرد: نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
هم برای مشارکت در برنامه های بسیج 
به خصوص در حوزه های بصیرت افزایی 

و جهاد تبیین آمادگی دارد.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 

دانشجویان با روش هاي کسب و کار 
عنوان کرد و ارائه مشاوره  های کارآفرینی 
و فرصت هاي شغلي به دانشجویان در 
بستر سامانه ساجد را از برنامه  های پیش 

رو معرفي نمود.
خطیر  رسالت  به  اشاره  با  داوري 
دانشگاه ها و مراکز علمي در تحقق شعار 
سال با عنوان»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« بر گسترش برنامه هاي مرکز ارتباط 
علمي با جامعه و کارآفریني در راستاي 
تولید  کیفي  و  کّمي  افزایش  به  کمک 
مبتني بر علم و پژوهش و تقویت اقتصاد 
دانش  بنیان با همکاري سایر واحدها و به 
ویژه توجه خاص اساتید و دانشجویان 

تحصیالت تکمیلي تأکید کرد.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی اجراي 
طرح هاي پژوهشي کاربردي مورد نیاز 
پایان  دادن  سوق  و  تولیدي  واحدهاي 
نامه هاي تحصیالت تکمیلي به سمت 
فرصت  صنعت،  و  جامعه  نیازهاي 
و صنعت،  جامعه  در  اساتید  مطالعاتي 
ارائه مشاوره هاي علمي و تخصصي به 
صنایع و کشاورزی، آشنایي دانشجویان 
ارتقاي  کار،  و  کسب  هاي  روش  با 
فعالیت هاي پژوهشکده ها و هسته هاي 
پژوهشي و تمرکز بیشتر در تأمین نیروي 

پایگاه  فرمانده  و  دانشگاه  اجتماعی  و 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: 
اعضای پایگاه بدون هیچ چشمداشتی و 
به صورت کامالً داوطلبانه فعالیت می کنند.

محقق  دانشگاه  در  داد:  ادامه  وی 
اردبیلی زمینه برای فعالیت های مختلف 

آموزش  از  پس  تولیدي  واحدهاي  ماهر 
های مهارتي الزم را در کنار فعالیت هاي 
مرکز نوآوري و رشد واحدهاي فناوري در 
راستاي توسعه واحدهاي فناور و شرکت 
هاي دانش بنیان به عنوان رئوس برنامه هاي 

دانشگاه عنوان کرد.
راهکار  که  مهم  این  بر  تاکید  با  وی 
اساسي براي حمایت از اقتصاد دانش بنیان 
در کشور، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
و حرکت در راستاي برنامه دانشگاه هاي 
تولیدي  واحدهاي  از  است،  چهارم  نسل 
خواست که نیازهای علمی و پژوهشی خود 
را به دانشگاه بسپارند تا قابلیت هاي دانشگاه 
روی نیاز هایی که ضرورت و کارایی بیشتری 

دارند، متمرکز شود.
داوري لزوم همراهي کامل دانشگاه و 
جامعه علمي با نظام ایده ها و نیازها)نان( که 
با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، 
کمک به اقتصاد دانش بنیان و تولید اشتغال 
آفرین در سطح کشور در حال پیاده سازي 
است را یادآور شد و ابراز امیدواری کردک 
با مشارکت همه  جانبه اعضای هیأت علمی 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه، 
شاهد ارتقای نقش محوری دانشگاه در تمام 
ابعاد علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی جامعه و 
تحقق اهداف مد نظر مقام معظم رهبري در 

نامگذاري سال جدید باشیم.

پایگاه مقاومت فراهم شده است و ما هرساله 
برنامه های متعددی برگزار می کنیم.

مسئول  جمشیدی  وحید  سرهنگ 
حضرت  سپاه  کارمندان  بسیج  پیشین 
عباس )ع( استان اردبیل هم گفت: پایگاه 
مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی برنامه های 
گسترده ای برگزار می کند و دو بار هم در 
جشنواره مالک اشتر مقام اول را کسب کرده 

است.
سرهنگ سید منصور صمصام حیدری 
مسئول جدید بسیج کارمندان سپاه حضرت 
عباس )ع( استان اردبیل هم گفت: فعالیت 
در بسیج در حقیقت کار برای خدا است و 
خداوند متعال خود پاداش این فعالیت ها را 

می دهد.
از  جلسه  این  در  که  می شود  یادآور 
صمصام  سرهنگ  و  جمشیدی  سرهنگ 

حیدری تجلیل شد.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

افزایش بیش از 60 درصدي اعتبار قرارداد طرح های پژوهشی بین سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی خالصانه فعالیت می کند

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم
 تجدید میثاق با شهدا:

دانشگاهیان در سال
 »تولید؛ دانش بنیان، 

اشتغال آفرین« مسئولیت 
سنگین و خطیری دارند

گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
دانش بنیان،  »تولید؛  سال  در  دانشگاهیان 
اشتغال آفرین« مسئولیت سنگین و خطیری دارند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
میثاق  تجدید  مراسم  در  فروردین   ۱۴ حبیبی 
شهدای  با  محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشگاهیان 
با  دانشگاه  کارکنان  با  نوروزی  دیدار  و  گمنام 
بیان این مطلب افزود: نام گذاری اولین سال قرن 
بنام سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« آغاز 
سرفصل جدیدی از حضور مؤثر حوزه فناوری 
جمهوری  اعتالی  در  دانشگاهیان  همچنین  و 

اسالمی ایران است.
دانشگاهیان  نقش آفرینی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  باشد،  مؤثر  سال،  این  در  باید 
امسال باید برنامه های متعددی در حوزه افزایش 
شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور داشته 

باشیم.

با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه  حبیبی 
با کرونا برای حضوری شدن دانشگاه ها تشریح 
کرد: دانشجویان حدود ۲ سال از محیط علمی 
دور بوده اند بنابراین باید عین فرزندان خود آنها را 
راهنمایی کنیم تا خألهای عدم حضور در محیط 

علمی مرتفع شود.
حسنی  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
نهاد  مسئول  و  اردبیل  استان  دانشگاه های 
دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
رمضان،  مبارک  ماه  گفت:  هم  محقق اردبیلی 
ماه مهمانی خداوند متعال است و در این ماه 
است،  بشریت  مایه هدایت  که  آسمانی  کتاب 

نازل شده است.
هزار  از ۱۱  بیش  تربیت  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه  دانشگاهیان  مسئولیت  دانشجو، 
محقق اردبیلی را خطیر کرده است، افزود: همه 
ما الگوی دانشجویان هستیم بنابراین باید مراقب 

گفتار و رفتار خود باشیم.
اسالمی  انقالب  اینکه سفره  بیان  با  حسنی 
برای کمک به اهل بیت باز شده است و باید از این 
فرصت طالیی استفاده کنیم، اضافه کرد: انقالب 
نهضت  آغاز  و  مهدوی  انقالب  تداوم  اسالمی 

مهدوی است.
پایگاه  به همت  مراسم  این  می شود  یادآور 

مقاومت دانشگاه برگزار شد.
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                        برگزاری محفل انس با قرآن در دانشگاه محقق اردبیلی
   همزمان با هفدهم ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، همزمان با هفدهم ماه مبارک رمضان، به همت پایگاه مقاومت دانشگاه محفل انس با قرآن با حضور     
قاریان ملی و بین المللی و گروه تواشیح در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور:

بسیج  دانشجویی کشور گفت:  بسیج  مسئول سازمان 
دانشجویی با ورود به نهضت مسئله محوری با نگاه عالمانه بر 

مشکالت منطقه و کشور، به حل آنها کمک کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدحسین 
کفعمی ۲۸ فروردین در آئین تکریم و معارفه مسئوالن سابق 
و جدید ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل با بیان اینکه مقام 
معظم رهبری اهتمام ویژه ای به دیدار با دانشجویان دارند و برای 
ماه مبارک رمضان سالجاری نیز سه دیدار با دانشجویان پیش 
بینی شده است، افزود: در گام دوم انقالب وظیفه تشکل های 
دانشجویی مشخص شده و به عنوان حلقه میانی برای ایجاد 

حرکت عمومی معقول و منضبط هستند.
وی افزود: وظیفه نسل جوان این است که با نقش آفرینی 
در کشور، مسائل و مشکالت را حل کنند و امید جامعه را 

بیشتر کنند.
کفعمی با بیان اینکه بسیج دانشجویی با ورود به نهضت 
مسئله محوری با نگاه عالمانه بر مشکالت منطقه و کشور، 
به حل آنها کمک کند، تصریح کرد: رسالت دانشگاه نیز در 
این حوزه رسالت ویژه ای است و اگر دانشگاه علم نافع تولید 
نکند و اساتید دانشجویان انقالبی تربیت نکنند، رسالت خود را 

به درستی انجام نداده اند.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور با بیان اینکه 
به عنوان بسیج دانشجویی وظیفه داریم در صحن  امروز 
دانشگاه میدان داری کرده و با حمایت مسئوالن، نقشه راه 
دانشگاه ها را بر مبنای انقالب اسالمی ترسیم کنیم، ادامه داد: 
جریان غیرانقالبی به دنبال تعریف دانشگاه به صورت های 
دیگر است؛ در مقابل ما باید دانشگاه ها را انقالبی و اسالمی 
تعریف کنیم که این مهم نیازمند مجاهدات همه دانشگاهیان 

انقالبی است.
بسیج  ناحیه  جدید  مسئول  از  اینکه  بیان  با  کفعمی 
دانشجویی استان اردبیل انتظار می رود با نگاه تربیتی در این 
حوزه فعالیت کند، خاطرنشان کرد: اگر تربیت حین عملیات 

باشد، شاهد اتفاقات خوب خواهیم بود.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
اینکه طی سال های اخیر فعالیت های ارزشمندی توسط بسیج 
کسب  متعددی  افتخارات  و  شده  انجام  استان  دانشجویی 
کرده اند، گفت: مجموعه بسیج دانشجویی استان در دوران 
همه گیری کرونا نیز با همه توان پای کار و کمک حال سایر 

مجموعه های استان بود.
وی افزود: مقام معظم رهبری اولین سال قرن جدید را سال 

تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری کرده و این نشان 
دهنده رویکرد جدیدی در تمدن نوین اسالمی در قالب علم 

و فناوری است.
حبیبی با بیان اینکه بعد از ۴۳ سال تالش گسترده در 
با  علمی  مجموعه های  ارتباط  بیشتر  اقتدار  با  باید  کشور، 
مجموعه های تصمیم گیری کشور افزایش یابد، تصریح کرد: 
دانشگاه محقق اردبیلی این آمادگی را دارد تا با بسیج دانشجویی، 

اساتید، علمی پژوهشی و کارمندان فعالیت های ارزشمندی 
انجام دهد تا منشأ خیر واقع شود.

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس دفاتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل با 
بیان اینکه امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به برکت 
خون شهدا، امام و رهبری و وحدت و اخالص مردمی چهل و 
سومین سال خود را پیش می برد، گفت: امروز رعب و وحشت 
انقالب در دل کفار جای گرفته است و دشمنان در حال مأیوس 

شدن هستند.
وی با اشاره به رشد و تعالی دانشگاه های استان، به تربیت 
نسل جوان با رویکرد انقالبی تأکید کرد و افزود: یکی از 

وظایف اصلی اساتید تقویت باورهای دینی جوانان است.
سرهنگ جهانبخش عطایی معاون هماهنگ کننده سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل با بیان اینکه امید به آینده در 
دست جوانان، دانش آموزان، دانشجویان و فرهیختگان جامعه 
است، گفت: وظیفه بسیار مهمی بر گردن بسیج دانشجویی، 

اساتید و دانشگاه ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه دشمن به شدت در میدان جنگ نرم در 
حال فعالیت است و در این میان فرماندهان و افسران جوان 
جنگ نرم که اساتید و دانشجویان هستند، باید در میدان عمل 
باید در شرایط سخت  دانشجویان  اساتید و  افزود:  باشند، 

بصیرت داشته و موضع گیری کنند.
امروز دغدغه مقام معظم رهبری  اینکه  بیان  با  عطایی 
بیشتر بر روی جوانان است، تصریح کرد: در گام دوم انقالب 
به حضور جوانان در عرصه های مختلف تأکید شده تا کارنامه 

چهل ساله دوم انقالب توسط جوانان تکمیل شود.
مسئول  فر  علمداری  محمد  حجت االسالم والمسلمین 
جدید ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
مجموعه دانشگاه ها ظرفیت عظیمی برای تولید علم و پژوهش 
بسیج  رویکرد  گفت:  دارند،  متخصص  مدیران  تربیت  و 
دانشجویی کمک کننده دانشگاه ها در این عرصه و تولید گفتمان 

علمی، بصیرتی، سیاسی و اجتماعی است.
دانشجویی  بسیج  مأموریت  اولین  اینکه  بیان  با  وی 
کادرسازی و تربیت نیروهای تراز انقالب اسالمی است، افزود: 
اگر کادر انقالب می خواهیم و دغدغه آینده انقالب را داریم، 

باید مسئله تربیت را جدی بگیریم.
علمداری به نقش آفرینی دانشجویان در مسائل انقالب 
تأکید کرد و گفت: بسیج دانشجویی به صورت مسئله محوری 

در تمامی سطوح ورود خواهد کرد.
مسئول جدید ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل با بیان 
اینکه دانشجو باید جرات مطالبه گیری داشته باشد، تصریح کرد: 
بحث جهاد تبیین، بیانیه گام دوم انقالب، گفتمان سازی و مطالبه 
گری از مسئوالن جزو اولویت ها ما در بسیج دانشجویی خواهد 

بود.
روح اهلل صابری مسئول سابق ناحیه بسیج دانشجویی 
استان اردبیل نیز با بیان اینکه طی ۲ سال گذشته فعالیت های 
بسیج دانشجویی متأثر از کرونا نشد، گفت: ما در بسیج 
نقاط  در  و  ساختیم  فرصت  کرونا  تهدید  از  دانشجویی 
مختلف استان فعالیت های مختلفی در زمینه های عمرانی، 
فرهنگی و واکسیناسیون توسط بسیج دانشجویی انجام شد.

کادرسازی  را  دانشجویی  بسیج  اصلی  مأموریت  وی 
برای نظام و امیدبخشی به آینده دانست و افزود: دانشگاه های 
استان در این مدت یاریگر مجموعه بسیج دانشجویی استان 

بودند.
صابری  روح اهلل  خدمات  از  ادامه  در  است  گفتنی 
مسئول سابق ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل قدردانی 
و حجت االسالم والمسلمین محمد علمداری فر به عنوان 
مسئول جدید ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل معرفی 

شد.

بسیج دانشجویی با ورود به نهضت مسئله محوری به حل مشکالت کشور کمک کند

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان مهندس بیژن فتحی آذر، دکتر امیرحسین افکاری، تقی زینی زاده و میریعقوب مقیمی  مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، برای مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر مسئول: دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر: دکترعلی خالق خواه
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جلسه ستاد مدیریت کرونا 
دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در این جلسه ضمن اشاره 

بر جزئیات پروتکل ابالغی، بر ضرورت
هماهنگی بین بخشی برای خدمت رسانی مطلوب جهت 

حضوری شدن کالس ها تأکید کرد.
وی گفت: با حضور دانشجویان نشاط به فضای 
دانشگاه بازگشته و ضروری است همگی با رعایت 
این  پایداری  بر  آن  اجرای  بر  تأکید  و  شیوه نامه ها 

شرایط و خروج از دوران کرونا کمک کنیم.
 دکتر اسماعیل گلی معاون دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی هم به عنوان دبیر ستاد مدیریت کرونا 
و  ساده انگاری  از  پرهیز  بر  تأکید  ضمن  دانشگاه 
عادی سازی، توضیحاتی در خصوص خدمات ارائه 
شده در حوزه دانشجویی و مرکز بهداشت، درمان 
بر ضرورت  ارائه و  دانشگاه  دانشجویی  و مشاوره 
اجرای کامل پروتکل، تکمیل واکسیناسیون، استفاده 
فاصله گذاری  و  مناسب  تهویه  ایجاد  ماسک،  از 

اجتماعی اشاره کرد.
بهداشت،  مرکز  رئیس  قنادی اصل  فاطمه  دکتر 
درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه هم ضمن اشاره به 
شیوه نامه جدید و نظارت های اعمال شده، بر ضرورت 
اجرای کامل پروتکل، تکمیل واکسیناسیون، استفاده از 
ماسک، ایجاد تهویه مناسب و فاصله گذاری اجتماعی 

اشاره کرد. 
الزم به ذکر است که در این جلسه حاضرین به 
ارائه دیدگاه های خود پرداخته و مقرر شد که مسئولیت 
اجرای پروتکل بر عهده مدیران واحدهای مربوطه بوده 
و نظارت بر اجرا توسط مدیریت  های نظارت، ارزیابی 
و تضمین کیفیت و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

دانشجویی دانشگاه صورت گیرد.

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

تالش همه مسئوالن در استمرار پیشرفت های علمی و کسب موفقیت الزم است.


