رهبری:
مقام معظم
خمینی (ره):
امام

درخشانى
ستارگان
دانشجويان
شما
کفا بشوند
ها خود
باید دانشگاه
كشور را
آينده اين
کههستيد
باشند.
نداشته
آسمانغرب
احتیاجكهبه دانش
نورباران كرده ايد.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
خبر داد:

حضور شایسته دانشگاه
محققاردبیلی در بین
دانشگاه های برتر جهان در
رتبه بندی موضوعی تایمز
 ۲۰۲۲در حوزه های علوم
فیزیکی و علوم زیستی
صفحه3

رئیس دانشگاه خبر داد؛

صعود  ۲۰۰پله ای دانشگاه محقق اردبیلی
در آخرین رتبه بندی جهانی تایمز  ۲۰۲۲و
کسب رتبه  ۵در بین دانشگاه های کشور

صفحه2

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
خبر داد:

افزایش تعداد مقاالت
پراستناد و داغ دانشگاه
محقق اردبیلی به ۸۳
مقاله
صفحه3

طراحی و ساخت سیستم
پیشرفته تصویربرداری
مغناطیسی از زمین و
رادار زمیننفوذ در
مرکز نوآوری و رشد
واحد های فناوری
دانشگاه محقق اردبیلی

صفحه 8

صفحه5

نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه اردبیل در پی ارتقای رتبه علمی
دانشگاه محقق اردبیلی پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
آیت اهلل سیدحسن عاملی نماینده ولی
فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در پی
ارتقای رتبه علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر موفقیت بزرگ دانشگاه محقق
اردبیلی در صعود  ۲۰۰پله ای در آخرین
رتبه بندی جهانی تایمز  ۲۰۲۲و صعود
 ۶پله ای در سطح ملی و کسب رتبه ۵
در بین دانشگاه های کشور ،بسیار مسرت
بخش و غرور آفرین است.
با اعتزاز تمام و شکر و ثنا به درگاه
حضرت احدیت ،این موفقیت بزرگ را
به ریاست محترم دانشگاه و هیات علمی
و کارکنان محترم و معزز و به عموم اهالی
استان تبریک عرض می کنم.
سیدحسن عاملی
 ۱۲شهریور ۱۴۰۰

پیام تبریک رئیس دانشگاه
محقق اردبیلی به وزیر
علوم ،تحقیقات و فناوری
رئیس مرکز نوآوری و رشد
واحدهای فناوری دانشگاه خبر
داد:

روند طراحی و اجرایی
یادمان شهدای گمنام
دانشگاه محقق اردبیلی

خبر موفقیت بزرگ
دانشگاه محقق اردبیلی
در صعود  ۲۰۰پله ای در
آخرین رتبه بندی جهانی
تایمز  ۲۰۲۲بسیار
مسرت بخش و غرور
آفرین است

صفحه 4

صفحه 5

فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه
تشریح کرد:

نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه اردبیل در پیامی مطرح کرد:

کسب عنوان نخست
کشور توسط کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه در
زیربخش هزینهکرد برای
منابع داخلی در سال
تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

ثبت اختراع ترکیب مواد اصطکاکی بدون مس برای تولید لنت ترمز در مرکز نوآوری
و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس مرکز نوآوری و رشد
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
از ثبت اختراع ترکیب مواد اصطکاکی
بدون مس برای تولید لنت ترمز خودرو
توسط یکی از واحدهای فناور مستقر در
این مرکز خبر داد.
دکتر برومند صالحی در گفتگو
با روابط عمومی دانشگاه با اعالم این
خبر افزود :این محصول توسط شرکت
دانش سازان لنت مهراد از واحدهای
فناور مستقر در این مرکز طراحی و پس
از ثبت برند با نام لنت مهراد ،در مرحله
تولید تجاری است.
رئیس مرکز نوآوری و رشد
واحدهای فناوری دانشگاه محقق
اردبیلی تصریح کرد :با تداوم
حمایتهای این مرکز و سایر سازمانها
مربوطه ،میزان تولید این محصول در
آینده نزدیک افزایش خواهد یافت و
دانش فنی تولید مواد اصطکاکی لنت
ترمز در کشور نهادینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت دانش سازان لنت
مهراد و مخترع این محصول هم گفت:
این شرکت توانسته است ملزومات تولید
این محصول و همچنین ایجاد دانش فنی
درزمینهٔ طراحی ترکیب مواد اصطکاکی
مورداستفاده در لنت ترمز خودرو -از
فعالیتهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی تا
تولید صنعتی  -را در مرکز نوآوری و
رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق
اردبیلی فراهم آورد.
دکتر آیدا معزی پور افزود :تیم
متخصص این مجموعه تحقیقاتی،

متشکل از اساتید دانشگاه و
پژوهشگران صنعتی و دانشگاهی در
رشتههای مهندسی مکانیک و مهندسی
صنایع سلولزی است که موفق شدهاند
با تکیهبر دانش فنی و همچنین تجارب
کسبشده در صنعت ،محصول خود را
با توجه به نیاز بازار و همچنین مطابق با
معیارهای زیستمحیطی تولید و عرضه
کند.
وی افزود :در لنت ترمز با استفاده از
نیروی اصطکاک مواد بهکاررفته در آن،
انرژی جنبشی به انرژی حرارتی تبدیل
و سبب کاهش سرعت دوران و توقف
چرخهای خودرو میشود.
معزی پور تصریح کرد :ترکیب

بهکاررفته در لنت ترمز از چندین ماده
مختلف با ماهیتهای گوناگون (مرکب
از  ۱۰تا  )۳۰تشکیلشده و مواد
بهکاررفته در آن در  ۴گروه اتصالدهنده،
پرکننده ،اصالحکننده اصطکاک و الیاف
طبقهبندی میشوند.
مدیرعامل شرکت دانش سازان لنت
مهراد ادامه داد :این ترکیب باید بهگونهای
باشد که ضریب اصطکاک مناسب و
پایداری ایجاد کند و نرخ سایش آنکه
معیاری از طول عمر لنت است؛ مطلوب
باشد و سختی آن در حدی باشد که نه
آنچنان باال که سبب خوردگی دیسک
شود و نه آنقدر کم که سبب عدم
گیرایی لنت شود.

معزی پور تصریح کرد :لنت ترمز
باید مقاومت مطلوبی در برابر حرارت
باالی ناشی از ترمز گیری داشته باشد
و افت ضریب اصطکاک آن در محدوده
استاندارد باشد.
مخترع ترکیب مواد اصطکاکی
بدون مس افزود :یکی از موادی که
سبب بهبود ویژگیهای تریبولوژی لنت
ترمز میشود ،مس است که به دلیل دارا
بودن هدایت حرارتی باال ،سبب انتقال
سریع حرارت میشود و از افت ضریب
اصطکاک لنت ترمز در دماهای باال
جلوگیری میکند.
وی ادامه داد :مطالعات اخیر نشان
داده است که مس و همچنین سایر
فلزات سنگین سبب بروز مشکالت
محیطزیستی میشوند و با محیطزیست
سازگار نیستند؛ بنابراین الزم است بر
اساس مقررات مربوطه ،مصرف آن در
لنت ترمز در سال  ۲۰۲۰به زیر  ۵درصد
و تا سال  ۲۰۲۵باید به زیر یک درصد
برسد و حذف کامل آن نیز مطلوب
است.
معزی پور ادامه داد :محققین شرکت
دانش سازان لنت مهراد پس از سالها
تجربه و تحقیق موفق به ارائه ترکیب
مواد اصطکاکی فاقد مس و آزبست (ماده
سرطانزا) شدهاند که کلیه ویژگیهای
آن در حدود مجاز و مطلوب استاندارد
است ،هیچ صدایی در زمان ترمز گیری
ایجاد نمیکند ،افت ضرایب اصطکاک
آن در دمای باال مناسب بوده و همچنین
قیمت و کیفیت بسیار مطلوبی دارد.
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رئیس دانشگاه خبر داد؛

صعود  ۲۰۰پله ای دانشگاه محقق اردبیلی در آخرین رتبه بندی جهانی
تایمز  ۲۰۲۲و کسب رتبه  ۵در بین دانشگاه های کشور
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از صعود
 ۲۰۰پله ای این دانشگاه در آخرین رتبه
بندی جهانی تایمز  ۲۰۲۲و کسب رتبه
ارزشمند  ۵در بین دانشگاه های کشور
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی از صعود  ۲۰۰پله ای
این دانشگاه در آخرین رتبه بندی جهانی
تایمز  ۲۰۲۲و کسب رتبه ارزشمند  ۵در
بین دانشگاه های کشور خبر داد و گفت:
رتبه بندی جهانی تایمز یکی از معتبرترین
نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان
است که هر ساله اقدام به تعیین جایگاه
دانشگاه های مختلف جهان بر اساس ۵
شاخص کلی آموزش(با وزن آماری ۳۰
درصد) ،پژوهش(با وزن آماری  ۳۰درصد)،
استنادات(با وزن آماری  ۳۰درصد) ،وجهه
بین المللی(با وزن آماری  ۷.۵درصد) و
ارتباط با صنعت(با وزن آماری  ۲.۵درصد)
مینماید.
حبیبی اضافه کرد :برای رتبه بندی
امسال از اطالعات مربوط به مقاالت چاپ
شده در بازه زمانی سالهای  ۲۰۱۶-۲۰۲۰و
استنادات مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۲۱
استفاده شده است.
وی افزود :سال گذشته دانشگاه محقق

اردبیلی برای اولین بار موفق به ورود به رتبه
بندی جهانی تایمز  ۲۰۲۱شده و موفق به
کسب رتبه جهانی  ۶۰۱-۸۰۰در بین یک
هزار و  ۵۲۷دانشگاه برتر جهان و رتبه ۱۱
در بین  ۴۷دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه
بندی فوق گردید.
حبیبی تصریح کرد :خوشبختانه در
سایه برنامه ریزی صحیح ،تالش های بی
وقفه مدیران ،اعضای محترم هیات علمی،
کارکنان پرتالش و دانشجویان عزیز و

حمایت های بی دریغ مسوالن استانی
و ملی ،دانشگاه محقق اردبیلی ضمن
حضور در رتبه بندی جهانی تایمز برای
دومین سال پیاپی ،با صعود  ۲۰۰پله ای در
جایگاه جهانی و  ۶پله ای در سطح ملی
موفق به کسب رتبه فاخر  ۵۰۱-۶۰۰در بین
یک هزار و  ۶۶۲دانشگاه از سراسر دنیا و
رتبه ارزشمند  ۵در بین  ۵۸دانشگاه ایرانی
حاضر در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۲
شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان
کرد :بر اساس آخرین اطالعات منتشره توسط
موسسه تایمز ،فقط  ۴دانشگاه ایرانی شامل
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(با رتبه جهانی
،)۳۵۱-۴۰۰دانشگاهعلومپزشکیکردستان(با
رتبهجهانی،)۳۵۱-۴۰۰دانشگاهعلومپزشکی
مازندران(با رتبه جهانی  )۳۵۱-۴۰۰و دانشگاه
صنعتی شریف(با رتبه جهانی )۴۰۱-۵۰۰
موفق به کسب رتبه بهتر نسبت به دانشگاه
محقق اردبیلی شده اند.
وی گفت :نکته بسیار حائز اهمیت در
رتبه بندی امسال ،کسب رتبه عالی ۱۷۹
توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شاخص
ارجاعات علمی در بین تمام دانشگاه های
جهان است که از نظر مرجعیت علمی به
عنوان موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری
و سیاستگذاران آموزش عالی کشور ،بسیار با
ارزش می باشد.
حبیبی ضمن تبریک صمیمانه این
موفقیت بزرگبه همکاران محترم ،دانشجویان
عزیز و جامعه علمی استان ،ابراز امیدواری کرد:
حضور موفق دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه
بندی های جهانی و ملی در سایه الطاف بی
کران خداوند متعال و تالش های شبانه روزی
همکاران توانمند و دانشجویان گرامی در سال
های آتی تداوم داشته باشد.

در جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان اردبیل مطرح شد؛

حضور دانشگاه محقق اردبیلی در بین  ۶۰۰دانشگاه رتبهبندی تایمز افتخاری برای آموزش عالی اردبیل است
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
گفت :حضور این دانشگاه در بین ۶۰۰
دانشگاه رتبهبندی تایمز افتخاری برای
آموزش عالی استان اردبیل است.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در جلسه شورای
هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی دانشگاههای استان اردبیل با
بیان این مطلب گفت :رتبهبندی جهانی
تایمز یکی از معتبرترین نظامهای
رتبهبندی دانشگاههای جهان است
که هرساله اقدام به تعیین جایگاه
دانشگاههای مختلف جهان بر اساس ۵
شاخص کلی آموزش (با وزن آماری
 ۳۰درصد) ،پژوهش (با وزن آماری
 ۳۰درصد) ،استنادات (با وزن آماری
 ۳۰درصد) ،وجهه بینالمللی (با وزن
آماری  ۷.۵درصد) و ارتباط با صنعت
(با وزن آماری  ۲.۵درصد) میکند.
وی اضافه کرد :دانشگاه محقق

اردبیلی در آخرین رتبهبندی جهانی
تایمز  ۲۰۲۲با  ۲۰۰پله صعود در بین
 ۶۰۰دانشگاه قرار گرفته و رتبه  ۵در بین
دانشگاههای کشور را کسب کرده است.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل

و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی
هم گفت :اولین همایش بینالمللی و
دومین همایش ملی «اربعین»  ۴مهرماه
به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار
خواهد شد.
وی اضافه کرد :توقع از دانشگاه این

است که اساتید و کارمندان برای جامعه
الگو باشند و این توقع درستی است که
باید در این زمینه تالش شود.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی هم
گفت :در راستای فرمایشات نماینده
ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل
همایش دانشگاه آرمانی در گام دوم
انقالب اسالمی در دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار خواهد شد.
این مسئول ادامه داد :انتظار میرود
همه دانشگاههای استان خود را در
برگزاری این همایش دخیل دانسته و در
کنار دانشگاه محقق اردبیلی باشند.
الزم به ذکر است که در این جلسه
رؤسا و معاونان فرهنگی دانشگاههای
استان ،مسئوالن نهاد مقام معظم رهبری در
دانشگاهها و مسئوالن حراست دانشگاهها
به بیان پیشنهادهای خود پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

آزادگان اسوههای صبر و استقامت هستند
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت :آزادگان اسوه های
صبر و استقامت هستند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در
مراسم تجلیل از آزادگان این دانشگاه آزادگان را اسوه
های صبر و استقامت دانست و گفت :آزادگان در
دوران هشت سال دفاع مقدس با رشادت های بی نظیر
خود از خاک و کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران دفاع کردند.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول دفتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق

شجاعت و استقامت هستند و در دوران اسارت سخت
ترین شرایط را متحمل شدند.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه آزادگان سرمایه نظام در
خصوص دفاع از ارزش های انقالب ،خون شهدا و
رساندن پیام شهدا به جامعه هستند ،ادامه داد :انتظار
آزادگان نیز این است که خط اصیل ایثارگری در جامعه
رواج یابد.
اردبیلی با بیان اینکه همکاران آزاده ،افتخاری برای گفتنی است در این مراسم از عزیز رحیمی و طاهر
دانشگاه هستند ،افزود :این عزیزان مردانی از جنس یحیوی همکاران آزاده بازنشسته تجلیل به عمل آمد.

با دریافت  400مقاله و به صورت مجازی؛

اولینهمایشبینالمللی
مشاوره در دانشـگاه
محقق اردبیلی برگزار شد

با دریافت  ۴۰۰مقاله و به صورت مجازی،
اولین همایش بینالمللی مشاوره در دانشگاه
محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه ،معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در این
همایش گفت :قدمت علم مشاوره بهاندازه تاریخ
اجتماعی بشر است.
دکتر داود سیفزاده با بیان اینکه همه ما به
مشاوره نیاز داریم ،تصریح کرد :در دوران معاصر
مشاوره به صورت یک علم ظاهر شده است.
وی با اشاره به اینکه یک مشاور خوب اصوالً
باید درک صحیحی از حاالت روانی مراجع
داشته باشد ،تصریح کرد :مشاوره پل ارتباطی
بین حوزههای علمی روانشناسی و علوم تربیتی
است.
دبیر علمی اولین همایش بینالمللی مشاوره
و عضو هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی
هم گفت ۴۰۰ :مقاله به دبیرخانه این همایش
ارسال شده بود که  ۳۵۰مقاله مورد پذیرش
قرار گرفت.
دکتر علی رضایی شریف اضافه کرد :مقاالت
پذیرش شده در  ۳حوزه مشاوره مدرسه ،حوزه
مشاوره رواندرمانی و حوزه مشاوره خانواده و
ازدواج بودند که در هرکدام از دو حوزه اول
 ۱۰۰مقاله و در حوزه سوم  ۱۵۰مقاله توسط
داوران مورد پذیرش قرار گرفتند.
دبیر علمی اولین همایش بینالمللی مشاوره
و عضو هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی ابراز
امیدواری کرد :این همایش گامی در جهت ارتقا
و ترویج مشاوره در حوزههای مختلف باشد.
دکتر حسین قمری گیوی عضو هیئتعلمی
دانشگاه محقق اردبیلی و سخنران کلیدی این
همایش هم گفت :در  ۷قلمرو صالحیت
مشاوران مورد بررسی قرار میگیرد و مشاوران
باید در این  ۷قلمرو متبحر باشند.
وی اضافه کرد :حوزه ارتباط با مراجع و
درگیرکردن او ،حوزه ارزیابی ،حوزه ایجاد و
حفظ رابطه درمانی و اتحاد درمانی ،حوزه درک
و فهم طرحواره های شناختی مراجع ،حوزه
بررسی و مدیریت حاالت عاطفی مراجعان،
حوزه بررسی و حل کردن دوسوگرایی و حوزه
درک فرایندهای فکری غیرخطی و استفاده از
مداخالت تناقص آمیز این  ۷قلمرو هستند.
الزم به ذکر است سه پنل
تخصصی در این همایش برگزار شد و
 Dr. Abdulrazag Olayinka Oniyeاز
نیجریه و  Dr. Mansour Aminiاز مالزی
به صورت مجازی از دیگر سخنرانان کلیدی این
همایش بودند.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

افزایش تعداد مقاالت
پراستناد و داغ دانشگاه
محقق اردبیلی به  ۸۳مقاله

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
از افزایش تعداد مقاالت پراستناد و داغ دانشگاه
محقق اردبیلی به  ۸۳مقاله در سال  ۲۰۲۱خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر داود
سیف زاده با اشاره به اینکه بر اساس آخرین
گزارش برگرفته از پایگاه استنادی Web of
 Scienceدر تاریخ  ۱۶سبتامبر سال  ،۲۰۲۱تعداد
مقاالت پر استناد( )Highly Cited Paperو
داغ( )Hot Paperدانشگاه محقق اردبیلی به ترتیب
به  ۷۹و  ۴مقاله رسیده است ،افزود :از این تعداد۷ ،
مقاله پر استناد در سال  ۲۰۲۱به چاپ رسیده است.
وی یادآور شد :مقاله پراستناد(Highly Cited
 )Paperبه مقاله ای گفته می شود که میزان
ارجاعات آن بر اساس تعداد ارجاعات شمرده شده
توسط پایگاه  ،ESIشامل یک درصد برتر مقاالت
دنیا در دست ه بندی خاص خود قرار باشد.
سیفزاده ادامه داد :در تالیف مقاالت پراستناد
دانشگاه ،دکتر مهدی شاهدی اصل با  ۴۲مقاله،
دکتر عباس صباحی نمین با  ۲۲مقاله ،دکتر عزیز
حبیبی ینگجه با  ۱۶مقاله ،دکتر محمد وجدی در
 ۷مقاله ،دکتر فرهاد صادق مغانلو در  ۶مقاله ،دکتر
یاشار عزیزان کالندرق با  ۴مقاله ،دکتر مسعود ابی
ترابی ،دکتر عزیز باباپور و دکتر بهمن نجفی در ۳
مقاله ،دکتر افسر روحی در تالیف  ۲مقاله و دکتر
مرجان عابدی ،دکتر موسی عابدینی ،دکتر عادل
اکبری مجد و دکتر هادی غائبی هر کدام در یک
مقاله بیشترین نقش و مشارکت را در تولید مقاالت
پراستناد داشت ه اند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
اضافه کرد :همچنین دکتر عزیز حبیبی ینگجه در
تالیف  ۴مقاله داغ و دکتر افسر روحی و دکتر مسعود
ابی ترابی هر کدام در تالیف یک مقاله داغ مشارکت
داشته اند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاران هیات
علمی که در زمینه انجام پژوهش های تاثیرگذار
و به ویژه انتشار مقاالت داغ و پراستناد مشارکت
داشته اند ،خاطرنشان کرد :افزایش کیفیت تولیدات
علمی دانشگاه از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در
رتبه بندی های جهانی و پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم است.
سیف زاده با بیان اینکه توجه و برنامه ریزی
ویژه ای به بحث مرجعیت علمی که مورد تاکید
رهبر معظم انقالب در نقشه جامع علمی کشور
است ،در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است،
اظهارامیدواری کرد :در سایه الطاف الهی و همت
و تالش همکاران محترم و دانشجویان عزیز ،شاهد
ارتقای بیش از پیش دانشگاه محقق اردبیلی در این
عرصه علمی جهانی باشیم.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

حضور شایسته دانشگاه محقق اردبیلی در بین دانشگاه های برتر جهان در رتبه بندی
موضوعی تایمز  ۲۰۲۲در حوزه های علوم فیزیکی و علوم زیستی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محقق اردبیلی از حضور شایسته این
دانشگاه در بین دانشگاه های برتر جهان
در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲
در حوزه های موضوعی علوم فیزیکی
( )Physical sciencesو علوم
زیستی ( )Life sciencesخبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر داود سیف زاده از حضور شایسته
این دانشگاه در بین دانشگاه های برتر
جهان در رتبه بندی موضوعی تایمز
 ۲۰۲۲در حوزه های موضوعی علوم
فیزیکی ( )Physical sciencesو
علوم زیستی ( )Life sciencesخبر
داد و گفت :در حوزه موضوعی علوم
فیزیکی که شامل رشته های «فیزیک
و نجوم»« ،شیمی»« ،زمینشناسی»،
«محیط زیست»« ،زمین و علوم
دریایی» و همچنین» آمار و ریاضی
«است ۴۰ ،دانشگاه ایرانی در جمع
یک هزار و  ۲۲۷دانشگاه برتر دنیا قرار
گرفته اند که در این بین دانشگاه محقق
اردبیلی به صورت مشترک با دانشگاه
های صنعتی امیر کبیر ،علم و صنعت
ایران ،صنعتی شریف ،تبریز و یاسوج
در بازه  ۵۰۱-۶۰۰قرار گرفته و بدین
ترتیب جزء  ۶۰۰دانشگاه برتر جهان
در این حوزه موضوعی انتخاب شده

است.
وی افزود :این مهم در شرایطی اتفاق
افتاده است که در این حوزه موضوعی
تنها شش دانشگاه ایرانی موفق به کسب
رتبه های بهتر نسبت به دانشگاه محقق
اردبیلی شده اند.
سیف زاده خاطرنشان کرد :چاپ
حداقل  ۵۰۰مقاله در  ۵سال اخیر شرط
الزم برای ورود به رتبه بندی موضوعی
تایمز  ۲۰۲۲در حوزه علوم فیزیکی
بوده است که دانشگاه های کالیفرنیا
برکلی(مشهور به دانشگاه برکلی) و
صنعتی نوشیروانی بابل به ترتیب به
عنوان بهترین دانشگاه های جهان و

ایران در این حوزه موضوعی شناخته
شده اند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محقق اردبیلی همچنین از حضور این
دانشگاه در رتبه بندی موضوی تایمز
 ۲۰۲۰در حوزه علوم زیستی شامل
رشته های «کشاورزی و جنگلداری»،
«علوم بیولوژیکی» « ،علوم دامپزشکی» و
«علوم ورزشی» خبر داد و افزود :شرط
حضور در رتبه بندی موضوعی مربوط
به این حوزه نیز چاپ حداقل  ۵۰۰مقاله
در  ۵سال اخیر بوده است.
وی اضافه کرد :در حوزه علوم
زیستی ۲۰ ،دانشگاه ایرانی در رتبه بندی

موضوعی تایمز  ۲۰۲۲در جمع ۹۷۲
دانشگاه برتر جهان حضور دارند که
دانشگاه محقق اردبیلی به همراه دانشگاه
های بوعلی سینا ،فردوسی مشهد ،گیالن،
خوارزمی ،لرستان ،رازی کرمانشاه ،شهید
باهنر و شهید چمران حائز رتبه مشترک
 ۸۰۱+شده است.
سیف زاده ادامه داد :دانشگاه
هاروارد به عنوان بهترین دانشگاه جهان
و دانشگاه های کردستان و تبریز با قرار
گرفتن در بازه  ۴۰۱-۵۰۰به عنوان
بهترین دانشگاه های ایران در حوزه
موضوعی علوم زیستی انتخاب شده اند.
وی با بیان اینکه منبع اطالعاتی
مورد استفاده در رتبه بندی موضوعی
تایمز  ۲۰۲۲داده های پایگاه های
استنادی(برای تولیدات علمی بازه زمانی
 ۲۰۱۶-۲۰۲۰و برای استنادات علمی
بازه زمانی  )۲۰۱۶-۲۰۲۱بوده است،
خاطر نشان کرد :موسسه تایمز دانشگاه
های جهان را در  ۱۱حوزه موضوعی
مختلف رتبه بندی می کند که از این
میان نتایج مربوط به حوزه های «علوم
فیزیکی»« ،علوم زیستی»« ،درمان و
سالمت» و «فیزیولوژی» اعالم شده و
نتایج رتبه بندی هفت حوزه موضوعی
دیگر در ماه های اکتبر و نوامبر سال
 ۲۰۲۱منتشر خواهد شد.

با پذیرش  225مقاله؛

اولین همایش ملی روان درمانی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

اولین همایش ملی روان درمانی ایران
با پذیرش  ۲۲۵مقاله بهصورت مجازی
در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم
افتتاحیه این همایش گفت :ارسال بیش از
 ۲۶۰مقاله به این همایش نشان از استقبال
پژوهشگران از این همایش و موضوعات
آن است.
دکتر عزیز حبیبی تصریح کرد :شیوع
ویروس کرونا در دنیا وضعیتی ایجاد
کرده است که نیاز به علم روانشناسی
و مشاوره و اهمیت آن بیشازپیش
مشخص شده است.
وی با بیان اینکه نیاز به علوم
روانشناسی در جامعه گسترشیافته
است ،تصریح کرد :به دلیل اهمیت
موضوع حتم ًا باید همایشها و
هماندیشیهای مختلف در موضوعات
علوم روانشناسی برگزار شده و برای
مشکالت اجتماعی راهکارهایی ارائه
شود.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه محقق
اردبیلی با تالشهای ارزنده تمامی
کارکنان در مسیر رشد و تعالی علمی قرار
گرفته است ،تشریح کرد :دانشگاه محقق
اردبیلی در آخرین رتبهبندی جهانی تایمز
 ۲۰۲۲با  ۲۰۰پله صعود موفق به کسب
رتبه  ۵۰۱-۶۰۰در بین هزار و ۶۶۲

دانشگاه از سراسر دنیا و رتبه ارزشمند
 ۵در بین  ۵۸دانشگاه ایرانی حاضر شده
است.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل و
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت:
خداوند متعال انسان را در دو بُعد جسمی
و روحی آفریده است.
وی با بیان اینکه بدن مرکب روح
انسان است ،ادامه داد :همه نعمات
زمینی غذای جسم انسان است و همه
اخالقیات ،اذکار ،عبادات غذای روح
انسان است.
دکتر محمد حاتمی دبیر علمی

اولین همایش ملی روان درمانی ایران
و رئیس سازمان نظام روانشناسی و
مشاوره کشور هم در ارتباط مجازی
و آنالین در این مراسم گفت :امروزه
روانشناسی خود را به جامعه تحمیل
کرده است و تأثیر علوم روانشناسی
در عرصههای مختلف زندگی مردم
قابلمشاهده است.
وی با بیان اینکه روزانه  ۱۳۰هزار
مشاوره روانشناسی در کشور به مردم
ارائه میشود ،ادامه داد ۷ :هزار روانشناس
از نظام روانشناسی و مشاوره کشور
پروانه فعالیت دارند و  ۳۵هزار نفر عضو
این نظام هستند.
دبیر علمی اولین همایش ملی
روان درمانی ایران و رئیس سازمان نظام

روانشناسی و مشاوره کشور اضافه کرد:
برای مقابله با ویروس کرونا باید پیوست
سالمت روان وجود داشته باشد که
متأسفانه این پیوست در زمینه مقابله با
ویروس کرونا وجود ندارد.
دکتر نیلوفر میکائیلی عضو
هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی هم
گفت :رواندرمانی بهکاربردن اصول
علمی بر اساس رویکردهای نظری است
تا مشکالت عاطفی ،روحی ،روانی و
غیره افراد را حل کند.
وی با بیان اینکه رواندرمانی کاری
کام ً
ال علمی است که هر کس نمیتواند
آن را انجام دهد ،تشریح کرد :بیشترین
مشکالت مبتالیان به ویروس کرونا
اضطراب ،استرس و کرختی هیجانی
است و کرختی هیجانی ممکن است
سالها در این افراد باقی بماند.
دکتر سیفاهلل آقاجانی عضو
هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی و دبیر
اجرایی اولین همایش ملی روان درمانی
ایران گفت ۱۸ :آذرماه  ۱۳۹۹مجوز
 ISCاین همایش دریافت شد و تا ۱۲
شهریورماه سال جاری مهلت ارسال مقاله
به این همایش تمدید شده بود.
وی با بیان اینکه ۲۶۸مقاله به دبیرخانه
این همایش ارسال شده بود ،افزود۲۲۵ :
مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و  ۱۹مقاله
در سه پنل تخصصی ارائه می شود.
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در نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه و مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل مطرح شد:

مشارکت دانشگاه محقق اردبیلی و صدا و سیما در زمینه انعکاس
فعالیت های دانشگاهی به جامعه
در نشست مشترک هیات رئیسه
دانشگاه و مدیرکل صدا و سیمای مرکز
اردبیل به ضرورت مشارکت دانشگاه
محقق اردبیلی و صدا و سیما در زمینه
انعکاس فعالیت های دانشگاهی به
جامعه تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه
محقق اردبیلی در نشست با مدیرکل
صدا و سیمای مرکز اردبیل با اشاره به
فعالیت های ارزشمند صدا و سیما در
زمینه انعکاس دستاوردها و فعالیت
های دانشگاه ،گفت :تعامل و همکاری
دانشگاه محقق اردبیلی و صدا و سیما
طی سال های اخیر در سطح عالی بوده
و ماندگار خواهد بود.
وی از دانشگاه محقق اردبیلی به
عنوان آبروی علمی استان یاد کرد و
افزود :این دانشگاه سال گذشته برای
اولین بار وارد رتبه بندی تایمز شد و
در بین  ۸۰۰دانشگاه برتر جهان قرار
گرفت و امروز بعد از یک سال با ۲۰۰
پله صعود در جمع  ۶۰۰دانشگاه برتر
جهان قرار گرفته است.
حبیبی با بیان اینکه دانشگاه محقق
اردبیلی مولود انقالب بوده و امروز بعد
از  ۴۲سال فعالیت در عرصه های ملی
و بین المللی حرفی برای گفتن دارد،

ادامه داد :ضروری است تا با مشارکت
بیشتر دانشگاه و صدا و سیما ،دستاوردها
و فعالیت های ارزشمند دانشگاه برای
جامعه و به ویژه نسل جوان معرفی شود.
رئیسدانشگاهمحققاردبیلیبااشاره
به پخش زنده اولین همایش ملی اربعین
از شبکه های استانی و ملی در سال
گذشته ،گفت :چهارم مهر ماه سالجاری
نیز اولین همایش بین المللی و دومین
همایش ملی اربعین با حضور سخنرانان
داخلی و خارجی در دانشگاه محقق
اردبیلی برگزار خواهد شد که انتظار می
رود این همایش نیز به نحو احسن توسط
صدا و سیما پوشش داده شود.
دکتر علی مالاحمدی مدیرکل

پیام تسلیت رئیس دانشگاه و مسئول نهاد
نمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه
محقق اردبیلی در پی درگذشت نماینده
مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان

رئیس دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق
اردبیلی در پی درگذشت نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری پیام
تسلیتیصادرکردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،پیام تسلیت به شرح زیر است:
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت آیت اهلل میرفخرالدین موسوی ننه کران نماینده مردم استان اردبیل
در مجلس خبرگان رهبری موجب تاسف و اندوه جامعه دانشگاهی دانشگاه محقق
اردبیلیشد.
اینجانبان به نمایندگی از دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی درگذشت این عالم
دانشمند را که در طول عمر با برکت خود منشا خدمات ارزشمند در دانشگاه ها،
حوزه های علمیه ،مجلس شورای اسالمی ،دیوان عالی کشور و مجلس خبرگان
رهبری بوده است ،خدمت جامعه دانشگاهی ،مردم شریف استان اردبیل و خانواده
معزز ایشان تسلیت عرض می نماییم.
عبداله حسنی -عزیز حبیبی ینگجه
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

صدا و سیمای مرکز اردبیل با بیان اینکه
توفقیات دانشگاه محقق اردبیلی موجب
افتخار همه استان است ،گفت :مردم
استان نیز روشن و آگاه هستند و این
موفقیت ها را مشاهده می کنند.
وی با اشاره به رشد و پیشرفت
بسیار خوب دانشگاه های استان ،ادامه
داد :صدا و سیما نیز در راستای معرفی
وانعکاسفعالیتهایدانشگاهیهمراه
دانشگاه ها است.
مالاحمدی با بیان اینکه یکی از
بندهای بیانیه گام دوم انقالب مرتبط
با علم و دانش و توجه به آن است،
تصریح کرد :باید تالش کنیم برای داشته
های خودمان مبلغ خوبی باشیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل
همچنین با اشاره به برگزاری اولین همایش
بین المللی و دومین همایش ملی اربعین
حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی ،گفت:
در همین راستا برنامه های تولیدی و خبری
در دستور کار قرار دارند و تالش ما این
است این رویداد بین المللی که در دانشگاه
محقق اردبیلی برگزار خواهد شد به نحو
احسن پوشش داده شود.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با
بیان اینکه صدا و سیما همیشه به صورت
صادقانه با دانشگاه همکاری دارد ،گفت:
نام دانشگاه محقق اردبیلی برای این استان
باعث افتخار است؛ چراکه در طول ۵۰۰
سال گذشته فردی مثل مقدس اردبیلی از
لحاظ علمی و قداست نداشته ایم.
وی با اشاره به تالش ارزشمند صدا
و سیما در پخش زنده اولین همایش ملی
اربعین در سال گذشته ،ادامه داد :امسال در
آستانه اربعین حسینی نیز انتظار می رود
این همایش که با مشارکت دانشگاه ها و
دستگاه های فرهنگی استان برگزار خواهد
شد ،انعکاس خوبی داشته باشد.
گفتنی است در ادامه اعضای هیات
رئیسه دانشگاه و معاونان صدا و سیما به
ارائه بیانات خود پرداختند.

برگزاری دو جلسه دفاع
از کرسی نظریهپردازی
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
ایندانشگاهخبردادوگفت:کرسیعلمیترویجی«پیوستگی
فقر و آسیب های اجتماعی» توسط دکتر سیف اله مدبر ،با
داوری دکتر اسماعیل جهانی و دکتر محمدامین میکائیلی و
کرسی علمی ترویجی«نقد و بررسی دو حدیث از احادیث
باب  ۲۴کتاب وسائل الشیعه» توسط دکتر سیف اله مدبر با
داوری دکتر امین فتحی و دکتر محمدامین میکائیلی برگزار
شد.

کسب عنوان نخست کشور
توسط کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
در زیربخش هزینهکرد برای
منابع داخلی در سال تحصیلی
۱۳۹۸-۹۹

تجلیلکانونبازنشستگاندانشگاهمحققاردبیلی
از رئیس دانشگاه

کانون بازنشستگان دانشگاه
محقق اردبیلی با اهدای لوح سپاسی
از حمایتهای رئیس دانشگاه محقق
اردبیلی از بازنشستگان این دانشگاه
تقدیرکردند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
در لوح سپاس کانون بازنشستگان
دانشگاه محقق اردبیلی خطاب به دکتر
عزیز حبیبی آمده است:
با اهدای سالم و درود؛
کانون بازنشستگان دانشگاه
محقق اردبیلی به نمایندگی از طرف
کلیه بازنشستگان و پیشکسوتان این
دانشگاه از مساعدت ارزنده جنابعالی

و اعضای محترم هیئتامنای دانشگاه در
خصوص تصویب تسهیالت رفاهی برای
بازنشستگان ،مؤظفین و مستمریبگیران و
همچنینپیگیریهایارزشمندحضرتعالی،
معاونین ارجمند ،مدیران و کارکنان دلسوز
دانشگاه که در رابطه با به ثمر رسیدن مسائل
بیمه تکمیلی ،تسهیالت بانکی و بیمه عمر
عزیزان بازنشسته ،مستمریبگیران و
مؤظفین دانشگاه محقق اردبیلی زحمات
فراوانی متحمل شدند ،تشکر و قدردانی
مینماید.
از خداوند متعال برای جنابعالی و
همکاران محترم آرزوی سالمتی و توفیق
روزافزون دارم.

رئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطالعرسانی دانشگاه
محقق اردبیلی از کسب عنوان نخست کشور این کتابخانه در
میان  ۲۲۶کتابخانۀ دانشگاهها و پژوهشگاههای زیرپوشش
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در زیربخش هزینهکرد
برای منابع داخلی در سال تحصیلی  ۱۳۹۸-۹۹خبر داد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه ،دکتر حبیب شهبازی
شیران اعالم کرد :بر اساس آخرین رتبهبندی کتابخانههای
دانشگاهی توسط پژوهشگاه علوم و فناوری ایران
(ایرانداک) ،در سال تحصیلی  ،۱۳۹۸-۹۹کتابخانۀ مرکزی
و مرکز اطالعرسانی دانشگاه محقق اردبیلی در زیربخش
هزینهکرد برای منابع داخلی رتبۀ ا ّول و در زیربخش
هزینهکرد برای منابع خارجی رتبۀ هفتم کشور را در میان
 ۲۲۶کتابخانه دانشگاهها و پژوهشگاههای زیرپوشش
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دست آورد.
وی افزود :پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک) آمار کتابخانهها را بر پایه استاندارد NISO
 Z۳۹.۷در  ۵شاخص مجموعه ،نیروی انسانی ،زیرساخت،
اعتبارات و خدمات هرساله گردآوری و در سامانۀ آمار
کتابخانههامنتشرمیکند.
رئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطالعرسانی دانشگاه
محقق اردبیلی یادآور شد :در گزارش رتبهبندی سال
تحصیلی  ۱۳۹۷-۹۸نیز ،کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطالع
رسانی دانشگاه محقق اردبیلی در زیربخش هزینهکرد برای
منابع داخلی رتبۀ سوم کشور و در زیربخشهای هزینهکرد
برای تحقیق و توسعه و منابع خارجی به ترتیب رتبههای
هفتم و نهم کشور را در بین  ۲۰۳کتابخانۀ دانشگاهها و
پژوهشگاههای زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کسب کرده بود.
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پیام تقدیر رئیس دانشگاه
محقق اردبیلی از وزیر
پیشین علوم ،تحقیقات
و فناوری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با صدور پیامی از
زحمات وزیر پیشین علوم ،تحقیقات و فناوری تقدیر
کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،پیام دکتر عزیز
حبیبی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سرور ارجمند جناب آقای دکتر منصور غالمی
با اهدای سالم و درود؛
اینک که پس از چهار سال تالش ارزشمند و پرثمر
به عنوان وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری آن هم در
شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور ،ناشی از تحریمهای
ظالمانۀ استکبار جهانی و گسترش ویروس کرونا در
سراسر جهان ،برای استمرار خدمات علمی و پژوهشی
به سنگری دیگر روانه میشوید ،بر خود وظیفه میدانم تا
به نمایندگی از جامعۀ دانشگاهی استان اردبیل از اقدامات
بنیادین و آیندهنگرانه و تالشهای گستردۀ انجامگرفته در
نظام آموزش عالی کشور در طول این سالها ،صمیمانه
از حضرت عالی سپاسگزاری نمایم .امیدوارم همواره
زیر سایۀ الطاف بیکران خداوند متعال و با تالشهای
ارزشمند خویش ،در خدمت به جامعۀ دانشگاهی کشور
در سنگر جدید موفق و سربلند باشید.
با تجدید احترام
عزیزحبیبیینگجه
رئیسدانشگاهمحققاردبیلی

برگزاری دو جلسه دفاع
از کرسی نظریهپردازی

مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره دانشگاه
محقق اردبیلی از برگزاری دو جلسه دفاع از کرسی
نظریهپردازی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
محمدرضا موالئی با اعالم این خبر افزود :کرسی
علمی ترویجی «رابطه علوم انسانی با توسعه با تأکید بر
علوم سیاسی» توسط دکتر مرتضی ابراهیمی با داوری
دکتر رضا محموداوغلی و دکتر محمدرضا موالئی و
کرسی علمی ترویجی «ماهیت سیاست و ویژگیهای
حاکم سیاسی ازنظر امام هادی (ع) با تأکید بر زیارت
جامعه کبیره» توسط دکتر مرتضی ابراهیمی با داوری
دکتر محمدرضا موالئی و دکتر رضا محمود اوغلی
برگزار شد.

5

پیام تبریک رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با صدور
پیامی انتخاب وزیر جدید علوم ،تحقیقات و
فناوری را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،پیام
دکتر عزیز حبیبی به شرح زیر است:
بسماهللالرحمنالرحیم
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر
محمدعلیزلفیگل
وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری
سالم علیکم؛
خدا را شاکریم که جامعۀ دانشگاهی
کشور با تاسی از تعالیم ارزشمند اسالم ناب
محمدی (ص) و به برکت انقالب شکوهمند
اسالمی و رهبری داهیانۀ امام راحل و مقام
معظم رهبری ،در چهل و سه سال گذشته

توانسته است گامهای ارزندهای را در
راستای توسعۀ آموزشی ،پژوهشی ،فناوری
و فرهنگی بر دارد .یقین دارم که با حضور
حضرتعالی به عنوان دانشمندی فرهیخته

و توانمند در سرقافله این حرکت مقدس
علمی ،بر شتاب آن افزوده و رسیدن به
موفقیت های هرچه بیشتر را تسریع خواهد
کرد.

این جانب به نمایندگی از جامعۀ
دانشگاهی استان اردبیل ،ضمن ارج نهادن
به همه تالشهای صورتگرفته در مقاطع
گوناگون در حوزه علم و فناوری کشور،
ضمن تبریک ُحسن انتخاب حضرت عالی
توسط ریاست محترم جمهوری و رای
اعتمادقاطبۀنمایندگانمحترممجلسشورای
اسالمی ،توفیق حضرت عالی را در مسیر
تعالیهرچهبیشتر جامعۀدانشگاهیوتحقق
اهداف و آرمانهای مقدس و واالی انقالب
اسالمی ،که در گا م دوم انقالب ترسیم شده
است ،از درگاه ایزد منان خواستارم.
با تجدید احترام
عزیزحبیبیینگجه
رییسدانشگاهمحققاردبیلی

فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه تشریح کرد:

روند طراحی و اجرایی یادمان شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی

فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق
اردبیلی روند طراحی و اجرایی یادمان شهدای
گمنام دانشگاه را تشریح کرد.
دکتر عباس فنی اصل در گفتگو با
روابط عمومی دانشگاه گفت :از آرزوهای
دانشگاهیان معطر کردن فضای معنوی و
مقدس دانشگاه محقق اردبیلی با عطر شهدای
گمنام بود که در این راستا نامه های متعددی به
سردارباقرزادهفرماندهکمیتهتفحصمفقودین
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ارسال شد که در پی آن اکیب های متعدد
جایابی محل تدفین در دانشگاه حضور پیدا
کردند.
وی افزود :نهایتا فرمانده کمیته تفحص
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی شخصا در تابستان  ۱۳۹۳در دانشگاه
حضور یافته و پس از بازدید از بخش های
مختلف دانشگاه و بررسی پیشنهادات
دانشگاه ،تپه روبروی دانشکده فنی و
مهندسی(تپه شهدای کنونی) را مناسب ترین
مکان تشخیص داده و مقرر شد پس از تسطیح
تپه و آماده سازی قبور شهدا با همکاری سپاه
حضرت عباس(ع) استان ،در تاریخ ششم آبان
 ۱۳۹۳همزمان با سوم ماه محرم الحرام ،دو
شهید گمنام تشیع و تدفین گردند.
فنی اصل ادامه داد :برای برگزاری شایسته
این مراسم ماندگار ،هیات امنایی متشکل از
مسئولین دانشگاه و عوامل دخیل در امور
فرهنگی تشکیل شد و تمهیدات الزم برای
برگزاری مراسم تدفین به عمل آمد و در روز
موعود،جمعیتعظیمیازدانشگاهیانومردم
شهیدپرور اردبیل در دانشگاه حضور یافته
و نماز با امامت مرحوم آیت اهلل سید ابراهیم
سیدحاتمی برگزار و مراسم تشییع دو شهید

مدیرمسئول نشریه Journal of
Operation and Automation in
)Power Engineering (JOAPE
از کسب رتبه بینالمللی توسط این نشریه
در ارزیابی سال  ۱۳۹۹دفتر سیاستگذاری
و برنامهریزی امور پژوهشی و کمیسیون
نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری خبر داد.
دکتر حسین شایقی در گفتگو با
روابطعمومی دانشگاه اضافه کرد :نشریه
 JOAPEمقاالت برجسته در حوزه انرژی
و اتوماسیون در مهندسی برق با تاکید بر
سیستمهای قدرت را منتشر میکند.
وی افزود :در سال  ۲۰۱۹این نشریه
با مدیرمسئولی اینجانب و مدیریت
داخلی دکتر امین صفری و با حمایتهای
همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه موفق

نامآور گلگون کفن با عظمت تمام انجام شد.
فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق
اردبیلی با بیان اینکه برای ایجاد یادمانی
ماندگار و شایسته مقرر شد از طریق فراخوان
ملی ،طرح یادمان تهیه گردد ،افزود :در همین
راستا در نیمه اول خرداد  ۱۳۹۴پوستر مسابقه
طرح یادمان شهدای گمنام دانشگاه به سراسر
کشور ارسال شده و در نهایت  ۲۶اثر از نقاط
مختلف کشور به دبیرخانه مسابقه رسید که
 ۱۵تیرماه سال  ۱۳۹۴تیم داوری متشکل از
اساتید گروه های معماری و هنر دانشگاه های
محقق اردبیلی و آزاد اسالمی واحد اردبیل و
ش های
نماینده اداره کل حفظ آثار و نشر ارز 
دفاع مقدس بررسی شده و نهایت ًا  ۵اثر به
عنوان آثار برتر برگزیده شد و در مرحله بعدی
داوری ،با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه و
نمادهای استانی ،اثر حاضر انتخاب شد.

فنی اصل تصریح کرد :طی ماه های
مرداد و شهریور  ۱۳۹۴طرح انتخاب شده در
چهار جلسه جداگانه با حضور تیم داوری،
ش های
نماینده اداره کل حفظ آثار و نشر ارز 
دفاع مقدس استان و طراحان طرح بررسی و
تغییرات الزم توسط طراحان اعمال گردیده
و طرح به افراد مختلف صاحب نظر از
جمله امام جمعه محترم ،سازمان حفظ آثار و
ارزشهای دفاع مقدس کشور و غیره ارسال
شد و نهایتا در شورای فرهنگی دانشگاه
نظرات دریافتی مورد بررسی قرار گرفته و
پس از جمع بندی نهایی در هیات رئیسه
دانشگاه ،طرح جهت اقدام بعدی در اختیار
دفتر فنی قرار گرفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
محقق اردبیلی خاطرنشان کرد :آغاز عملیات
طرح به خاطر بررسی مجدد پیشنهادات

کسب رتبه بینالمللی توسط نشریه JOAPE

جدید و دیگر مشکالت با تعلل مواجه شده
و متاسفانه برای مدتی به تاخیر افتاد و نهایتا
در سال  ۱۳۹۸پس از طی مراحل قانونی،
مهندس مشاور طرح انتخاب و عمال زمینه
اجرای المان کلید خورد و در تاریخ ۱۹
فروردین  ۱۳۹۹با پیمانکار منتخب قرارداد
بسته شد و عملیات اجرایی آن شروع شد که
الحمد هلل پس از حدود پنج ماه به مبارکی هفته
دفاع مقدس به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد :بنا به نظر طراح المان،
طرح مذکور الهام گرفته از آیات وحیانی،
معماری ایران باستان و معماری بومی اردبیل
است که هدف آن نشان دادن جایگاه رفیع
شهدا در جنت با ایجاد حس حیات ابدی
شهدا در زیر سایه درختان بهشتی بر روی
قبور شهدا می باشد(ان المتقین فی ظالل و
عیون).
فنی اصل گفت :جهت گیری تمام
عناصر به یک نقطه مشترک نشان از جهت
حرکت شهدا به نقطه سعادت ابدی بوده
و استفاده پالن دایره با مفهوم ابتدا و انتها
یکی بودن ،منتهی شدن حرکت عالم به
معبود است .درخت سرو نشان استقامت
و پایداری ایران اسالمی هست .وجود
هشت درخت سرو به ایستادگی و مقاومت
قهرمانانه در هشت سال دفاع مقدس اشاره
دارد .شکل داخلی وسط هر درخت ،نشانه
نور شمع است و به فرمایش امام خمینی(ره)
اشاره دارد که « :شهدا شمع محفل بشریتند».
گنبد یادمان اشاره به قاعده وحدت در کثرت
و مبدائیت خدا برای عالم دارد .همچنین
مقطع مقرنس گنبد ،از مدل پنجره ارسی
خانه ابراهیمی اردبیل گرفته شده و با گنبد
ترکیب یافته است.

ادامه داد :در ارزیابی سال  ۱۳۹۹دفتر
سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی
و کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری با صعود بهمراتب
باالتر در دسته مجالت بینالمللی قرار
گرفت.
وی افزود :این موفقیتهای پیدرپی
مرهون تالشهای شبانهروزی اعضای
هیئت تحریریه و همکاران اجرایی ،چاپ
بهموقع شمارههای مجله و استفاده از
استانداردهای جهانی در فرایند دریافت،
داوری و چاپ مقاالت مانند سیستمهای
مشابهتیاب ،داوری دو سو ناشناس،
استفاده از شناسه دیجیتال برای مقاالت و
به اخذ شاخص  SCOPUSشد و در
مدیرمسئول نشریه  Journal ofهمچنین وبسایت فعال و پویای مجله
اولین سال نمایهسازی در  SCOPUSدر  Operation and Automation inبوده و امیدواریم به همین ترتیب ادامه
چارک سوم ( )Q۳قرار گرفت.
 )Power Engineering (JOAPEداشتهباشد.
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به صورت مجازی و در دانشگاه محقق اردبیلی؛

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی برگزار شد
هفتمینکنفرانسبینالمللیفناوری
و مدیریت انرژی به صورت مجازی در
دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه،
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم
افتتاحیه این کنفرانس گفت :ارسال بیش
از  ۶۰۰مقاله به این کنفرانس نشان از
استقبال پژوهشگران و همچنین دغدغه
آنها در زمینه فناوری و مدیریت انرژی
است.
دکتر عزیز حبیبی اضافه کرد :با
افزایش جمعیت نیازهای جدید در
حوزه آب ،انرژی به وجود آمده که این
نیازها به چالشی در جهان تبدیل شده
است.
وی با بیان اینکه آب ،هوا ،خاک و
آلودگی های آنها به یک بحران تبدیل
شده است ،اضافه کرد :برگزاری چنین
کنفرانس هایی کار ارزشمندی است و
باید بتوانیم از خروجی های این چنین
همایش هایی در زمینه استفاده از علوم و
فناوری های نوین در حوزه انرژی های
تجدیدپذیراستفادهکنیم.
دکتر حسین شایقی عضو هیات
علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس
هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و
مدیریت انرژی هم گفت :در راستای
توسعه پایدار ،کشورها نیازمند برنامه
ریزی ،مدیریت و ارتقای صحیح
فناوری برای حوزه انرژی هستند.
وی با بیان اینکه جمعیت کشور یک
درصد جمعیت جهان را تشکیل می
دهد اما حدود  ۲درصد انرژی جهان در
ایران مصرف می شود ،ادامه داد :کشور
ما دهمین کشور مصرف کننده انرژی در
جهان است.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق

اردبیلی و رئیس هفتمین کنفرانس بین
المللی فناوری و مدیریت انرژی ادامه
داد :کشور ما در تولید دی اکسید کربن
ششمین کشور جهان است و سرانه
مصرف گاز ما حدود  ۲.۵برابر سرانه
مصرف کشورهای توسعه یافته است.
شایقی با بیان اینکه این کنفرانس
فرصت مناسبی است که برای بررسی
چالش های موجود در حوزه فناوری و
مدیریت انرژی است ،تصریح کرد۶۲۰ :
مقاله به این کنفرانس ارسال شده بود که
 ۵۰۰مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
رئیس هفتمین کنفرانس بین المللی
فناوری و مدیریت انرژی ادامه داد:
بیش از  ۱۵دانشگاه کشور و چندین
دانشگاه جهان در برگزاری این کنفرانس
مشارکت داشتند و در این همایش
پژوهشگران برتر حوزه انرژی کشور،
رساله ها ،پایان نامه ها و پروژه های برتر
حوزه انرژی و مقاالت برتر ارائه شده
معرفی می شوند.
مهندس عبدالصاحب ارجمند
مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت و

انتقال و توزیع برق وزارت نیرو هم
در ارتباط مجازی با کنفرانس گفت:
در حال حاضر دوران سرنوشت سازی
برای تمدن بشری به دلیل گذار از انرژی
فسیلی به انرژی تجدید پذیر است.
وی با بیان اینکه بر اساس شاخص
ها ،رتبه آمادگی ایران برای گذار انرژی
 ۱۰۱از بین  ۱۱۵کشور بوده است ،ادامه
داد :بیش از  ۲درصد انرژی جهان در
ایران مصرف می شود و شدت انرژی
ایران نسبت به دنیا  ۲برابر و نسبت به
کشورهای توسعه یافته  ۴برابر است.
مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت و
انتقال و توزیع برق وزارت نیرو اضافه
کرد :برای عبور از مرحله گذار باید تغییر
آرایش دهیم و باید در زمینه رویکردها و
پارادایم ها تغییراتی انجام دهیم.
مهندس حسین قدیمی مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان اردبیل هم
گفت :هر درجه افزایش دما ،هزار و
 ۵۰۰مگاوات مصرف برق را افزایش
می دهد.
وی با بیان اینکه در پیک مصرف

در بیشترین دما ،مصرف استان اردبیل ۴۵۰
مگاوات است ،ادامه داد :صنعت برق،
صنعت زیرساختی و استراتژیک است.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاههای استان اردبیل و
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت:
مصرف انرژی در کشور ما نیاز به فرهنگ
سازی دارد و اگر بحث صرفه جویی
ترویج پیدا نکند ،هر چقدر تولید کنیم باز
هم کم می آوریم.
وی با بیان اینکه میزان مصرف انرژی
در کشور ما نسبت به دنیا باال است ،اضافه
کرد :باید روی انرژی تجدید پذیر و
خورشیدی برنامه ریزی و سرمایه گذاری
کرد.
دکتر بهنام محمدی عضو هیات علمی
دانشگاه تبریز و رئیس انجمن انرژی ایران
هم در ارتباط مجازی با کنفرانس گفت:
انجمن انرژی ایران در سال  ۸۴تاسیس شد
و در سال  ۱۳۹۲اولین کنفرانس فناوری و
مدیریت انرژی را برگزار کردیم.
وی افزود :در سال  ۹۳و از دومین
دوره کنفرانس ،آن را به صورت بین المللی
برگزار می کنیم و امروز دانشگاه محقق
اردبیلیمیزبانهفتمینکنفرانسبینالمللی
فناوری و مدیریت انرژی است.
یادآور می شود در این کنفرانس دکتر
کاظم زارع و دکتر غالمحسین نجفی به
عنوان پژوهشگران برتر انرژی کشور،
رساله دکتر مهدی ذوالفقاری به عنوان
رساله برتر ،پایان نامه مهندس علی سیفی
قهرمانلو به عنوان پایان نامه برتر و پروژه
کارشناسیمهندسفاطمهاسماعیلیپروژه
برتر کارشناسی انتخاب شدند و کنفرانس
با برگزاری پنل های تخصصی ادامه دارد.

پیامتبریکرئیسدانشگاه
محققاردبیلیبهمناسبت
روز کارمند

رئیسدانشگاهمحققاردبیلیبهمناسبتروزکارمندپیام
تبریکی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،پیام تبریک دکتر
عزیز حبیبی به شرح زیر است:
همکارانگرامی
با اهدای سالم و درود؛
نیروی انسانی کارآمد ،متخصص و متعهد سرمایه
ارزشمند هر سازمانی است و روز کارمند فرصتی است برای
قدردانی از کارمندان دلسوز و پرتالش که در راستای اهداف
سازمانیهمتمیکنند.
خداوند را شاکر هستیم که دانشگاه محقق اردبیلی
با عنایات الهی و تالش های ارزنده اساتید ،کارمندان و
دانشجویان عزیز توانسته است قدم های موثری در بخش
های علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و عمرانی بردارد.
لذا اینجانب بر خود فرض می دانم ضمن تبریک هفته
دولت و روز کارمند که با نام و یاد شهیدان واال مقام «رجایی
و باهنر» مزین شده است از تمامی تالش ها و زحمات
کارمندان گرانقدر دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر کرده و توفیق
و سالمتی این عزیزان بزرگوار را از درگاه ایزد منان مسألت
مینمایم.
دکترعزیزحبیبیینگجه
رئیسدانشگاه

رئیس گروه همکاریهای علمی و بینالمللی
دانشگاه خبر داد:

راهاندازی وبسایت زبان
ترکی آذری دانشگاه
محقق اردبیلی

عضو هیئتعلمی گروه مدیریت و بیومکانیک دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

شرکت  ۴۳۳نفر در آزمون عملی تربیتبدنی و علوم ورزشی
عضو هیئتعلمی گروه مدیریت
و بیومکانیک دانشگاه محقق اردبیلی
از شرکت  ۴۳۳نفر در آزمون عملی
تربیتبدنی و علوم ورزشی کنکور
سراسری  ۱۴۰۰در این دانشگاه خبر
داد.
دکتر محسن برغمدی در گفتگو
با روابطعمومی دانشگاه با اعالم این
خبر افزود :در بخش پسران  ۱۸۷نفر
و در بخش دختران  ۲۴۶نفر داوطلب
در آزمون عملی تربیتبدنی کنکور
سراسری  ۱۴۰۰شرکت کردند.
وی با بیان اینکه تعداد عوامل اجرایی
در بخش پسران و دختران حدود  ۹۰نفر
بودند ،تشریح کرد :آزمون شامل ثبتنام،
معاینه بدنی توسط پزشک ،غربالگری
و معاینه بدنی متخصص تربیتبدنی
و آزمون عملی تربیتبدنی شامل ۶
ایستگاهبود.
به گفته برغمدی ،بارفیکس

خوابیده ،دریبل فوتبال ،دراز و نشست،
دوی  ۴در  ۹متر ،پرتاب توپ مدیسن
بال و دوی  ۲۵۰متر برای پسران و دوی
 ۱۵۰متر برای دختران ایستگاههای
آزمون بودند.
عضو هیئتعلمی گروه مدیریت
و بیومکانیک دانشگاه محقق اردبیلی با

بیان اینکه آزمون عملی تربیتبدنی و
علوم ورزشی پسران روز چهارشنبه و
آزمون دختران روز پنجشنبه در سالن
تربیتبدنی دانشگاه محقق اردبیلی
برگزار شد ،اضافه کرد :این آزمون با
نظارت نماینده سازمان سنجش ،ناظر
پژوهشگاه تربیتبدنی و حراست

دانشگاه برگزار و نتایج آزمون در اختیار
نماینده سازمان سنجش قرار گرفت.
یادآور میشود ،نماینده تاماالختیار این
آزمون دکتر محسن برغمدی ،سرپرست
اجرایی بخش پسران دکتر امیرعلی
جعفرنژاد و در بخش دختران دکتر ماهرخ
دهقانیبودند.

رئیس گروه همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه
محقق اردبیلی از راهاندازی وبسایت زبان ترکی آذری این
دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه ،دکتر محمدتقی
آل ابراهیم با اعالم این خبر افزود :یکی از شاخصههای
بینالمللی بودن دانشگاهها داشتن سایت چندزبانه جهت
استفاده افراد از کشورهای مختلف است که در این راستا
ابتدا قالب جدید وبسایت انگلیسی دانشگاه رونمایی شد و
در ادامه وبسایت عربی راهاندازی شد و وبسایت ترکی
ی نیز در هفته جاری راه اندازی شد که در حال حاضر
آذر 
وبسایت دانشگاه محقق اردبیلی با  ۴زبان در حال فعالیت
است.
وی اضافه کرد :وبسایت ترکی آذری باتوجهبه
موقعیت منطقهای دانشگاه محقق اردبیلی جهت افزایش
هرچه بیشتر همکاریهای علمی و بینالمللی مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
رئیس گروه همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه
محقق اردبیلی ادامه داد :عالقه مندان میتوانند از طریق لینک
موجود در سایت اصلی دانشگاه گزینه  AZERIرا انتخاب
و وارد سایت مذکور شوند.
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دکتر حبیبی در مراسم افتتاحیه لیگ مناظرات
ویژه خواهران دانشگاههای استان اردبیل:

نقش بانوان در جامعه
پررنگ است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت :نقش
بانوان در ارکان و الیههای مختلف جامعه
پررنگ است.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه ،دکتر عزیز
حبیبی در مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقات
لیگ مناظرات ویژه خواهران دانشگاههای استان
اردبیل با بیان این مطلب افزود :بانوان در همه
امور از تحصیل تا تربیت فرزندان و برنامههای
اجتماعی و فرهنگی حضور دارند و این حضور
نشاندهنده جایگاه واالی آنها است.
وی با بیان اینکه برگزاری اینچنین
برنامههایی موجب تقویت جایگاه بانوان
میشود ،تصریح کرد :بانوان حدود  ۵۰درصد
جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و باید از
برنامههای بانوان استقبال و حمایت کرد.
دکتر فاطمه گریوانی معاون بسیج خواهران
سازمان بسیج دانشجویی کشور هم گفت :بر
اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ،نگاه اصیل
اسالمی به زن الگوی سوم است.
وی با بیان اینکه سعی میکنیم در بسیج
دانشجویی کشور این نگاه اصیل را داشته باشیم،
تصریح کرد :فعالیتها در بسیج دانشجویی،
خانواده محور هستند.
گریوانی با بیان اینکه در همه مکاتب نگاه
به خانواده نگاه مقدسی است ،تصریح کرد:
بانوان ستون اصلی خانوادهها هستند و جامعه
زمانی رشد میکند که روح آرامش در خانواده
حکمفرما باشد و این کار با آرامش بانوان محقق
شدنی است.
معاون بسیج خواهران سازمان بسیج
دانشجویی کشور با اشاره به اینکه نگاه اصیل
به زنان در هیچ مکتبی جز مکتب اسالم وجود
ندارد ،تصریح کرد :همه مکاتب مدیون بانوان
هستند.
گریوانی با اشاره به نقش بانوان در انقالب
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس تشریح
کرد :در گام دوم انقالب اسالمی هم باید
شاهد حضور پررنگ بانوان باشیم و اگر بانوان
همراهی نکنند ،راه به جایی نخواهیم برد.
در این مراسم از دکتر فاطمه گریوانی معاون
بسیج خواهران سازمان بسیج دانشجویی کشور
و فاطمه حبیبزاده بانوی موفق اردبیلی تجلیل
شد.
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مهرماه به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

اولین همایش بینالمللی و دومین همایش ملی «اربعین» برگزار میشود
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی
گفت :اولین همایش بینالمللی و دومین
همایش ملی «اربعین» ۴مهرماه به میزبانی
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
دکتر عزیز حبیبی در جلسه هماهنگی
این همایش گفت :اولین همایش ملی
اربعین در سال گذشته به میزبانی دانشگاه
محقق اردبیلی برگزار شد و امسال دومین
دوره این همایش بهصورت بینالمللی
برگزارمیشود.
وی اضافه کرد :حجت االسالم
والمسلمین عبداهلل حسنی رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل و مسئول
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه محقق اردبیلی رئیس همایش،
دکتر مرتضی ابراهیمی دبیر علمی و دکتر
حسین محسنی دبیر اجرایی همایش
هستن .د
رئیس دومین همایش ملی و اولین
همایش بینالمللی «اربعین» و رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل و مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
محقق اردبیلی هم گفت :فراخوان این

همایش به چهار زبان انگلیسی ،اردو،
عربی و فارسی منتشر شده است.
حجتاالسالموالمسلمین عبداهلل
حسنی با بیان اینکه این همایش مجوز
 ISCرا هم گرفته است ،اضافه کرد :نگاه
عالمانه و علمی به اربعین ،نگاه جدیدی
است و این همایش با کمک تمام
دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان

برگزارمیشود.
رئیس دومین همایش ملی و اولین
همایش بینالمللی «اربعین» و رئیس
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههای استان اردبیل و مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
محقق اردبیلی افزود :همایش اربعین
بهصورت حضوری و مجازی برگزار

خواهد شد.
دبیر علمی اولین همایش بینالمللی
و دومین همایش ملی «اربعین» هم گفت:
دریافت مقاله در این همایش تا آخر
شهریورماه تمدید شده است و اساتید
و پژوهشگران تا  ۳۱شهریور میتوانند
مقاالت خود را به دبیرخانه همایش
ارسالکنند.
دکتر مرتضی ابراهیمی اضافه کرد:
اولویت اول برای سخنرانی مهمانان
خارجی هستند و تالش کردهایم در بین
مهمانان خارجی توزیع جغرافیایی داشته
باشیم و از هر قارهای سخنرانی وجود
داشتهباشد.
دکتر حسین محسنی دبیر اجرایی
اولین همایش بینالمللی و دومین
همایش ملی «اربعین» هم گفت:
سخنرانانی از کشورهای هلند ،یمن،
استرالیا ،فلسطین ،عراق ،تونس ،لبنان و
پاکستاندراینهمایشسخنرانیخواهد
کرد.
یادآور میشود در این جلسه افراد و
مسئوالن ادارات اجرایی و دانشگاههای
استان به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود
پرداختند.

به مناسبت روز کارمند؛

کارمندان نمونه دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

به مناسبت روز کارمند ،کارمندان نمونه
دانشگاهمحققاردبیلیتجلیلشدند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه،
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم
تجلیل از کارمندان نمونه گفت :علیرغم
شرایط سخت اعم از تحریمهای ظالمانه و
شرایطکرونایی،دستاوردهایدانشگاهمحقق
اردبیلی چشمگیر بوده است.
دکتر عزیز حبیبی اظهار کرد :دو پروژه
یادمان شهدای گمنام و فاز دوم دانشکده فنی
و مهندسی بهزودی به بهرهبرداری میرسد
و در سال گذشته هم پروژههای کتابخانه
مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی تکمیل
و افتتاح شد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان
اینکه در حوزههای علمی و پژوهشی هم
افتخارات متعددی کسب شده که حتی در
شرایط عادی هم کسب آنها کار سادهای نبود،
ادامه داد :در ماههای آینده هم خبرهای خوبی
در این مورد خواهیم شنید.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاههای استان اردبیل و مسئول نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

محقق اردبیلی گفت :کارهایی که برای خدا
انجام میشود ،ماندگار بوده و ثواب بیشتری
دارند.
حجتاالسالموالمسلمینعبداهللحسنی
ادامه داد :گرهگشایی از کار مردم ،کار بزرگی
است و باید برای خدمت به مردم به چشم
قداست نگاه کرد.
معاون اداری و مالی دانشگاه محقق
اردبیلی هم گفت :طی سه سال گذشته در

تمامی زمینهها شاهد رشد و توسعه دانشگاه
بودهایم.
دکتر اردوان قربانی اضافه کرد :طی
سه سال گذشته جز  ۵دانشگاه برتر در
ارائه خدمات رفاهی بودهایم و در مقایسه
با دانشگاههای دیگر پرداختهای مناسبی
داشتهایم.
مدیر امور اداری دانشگاه محقق
اردبیلی هم گفت :بر اساس شیوهنامه

مصوب دانشگاه ۱۰ ،درصد کارمندان
دانشگاه را بهعنوان کارمند نمونه انتخاب
کردهایم.
سید ناصر هاشمی ادامه داد :بر اساس
شیوهنامه،هیئتاجراییشاخصههایانتخاب
کارمند نمونه را به واحدها اعالم کرده و
واحدها کارمندان نمونه را انتخاب و اعالم
کردندولیستنهاییبعدازتطبیقباشیوهنامه
مشخصشد.
یادآور میشود رضا محمدپور ،حسین
سلیمی ،جعفر مجید پور ،جهان خدمتی،
مژگان کامجو موحد ،میترا اجودی مقدم،
یوسف بهرو ،رقیه میرزانژاداصل ،زینب
عابدینی ،محمدحسین رهبری دوست،
محسن حسینی تبار ،علی برنجی ،عظیم
امیدوار ،لطیف رضایی ،جبرائیل عشایری،
جواد مظفری ،اسداله نظرزاده ،عسگر
رضایی ،باقر دادگر ،صابر داسگر ،ابراهیم
نهاری،معصومهموسوی،نازلاسدی،افشین
سعادتی ،کریم بدلی ،محمد عبداله زاده،
محمد پناهی ،علی سلیمی ،کمال نیکوزاد و
احد اقبالی بهعنوان کارمندان نمونه دانشگاه
در سال  ۱۴۰۰تجلیل شدند.

راهیابی  ۹دانشجوی دانشگاه به مرحله سراسری سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت
دانشجویان کشور در بخش معارفی
معارفی به مرحله سراسری سی و ششمین جشنواره
قرآن و عترت دانشجویان کشور راه یافتند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه ،دکتر عباس فنی
اصل با اشاره به برگزاری بخش معارفی سی و ششمین
جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور
توسط وزارت علوم ،تحقیقات در مردادماه سال جاری
با رقابت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر
کشور تشریح کرد :در این دوره از جشنواره در رشته
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی احکام صفورا زادحسینی ،در رشته آشنایی با احادیث
گفت ۹ :نفر از دانشجویان این دانشگاه در بخش فاطمه وطن پرست قلعه جوق و مهسا اسماعیلی ،در

رشته پرسمان معارفی محمدرضا احدی و سالمت
رسولی و شبنم رحیمی مجد ،در رشته ترجمه و تفسیر
فروزان قضایی ،در رشته حفظ موضوعی محمد مافی
و در رشته نهجالبالغه پروین مهری جمادی موفق
به کسب رتبه برتر و راهیابی به مرحله سراسری این
جشنوارهشدهاند.
وی ادامه داد :از لحاظ تعداد راهیافتگان به مرحله
سراسری این جشنواره ،دانشگاه محقق اردبیلی بین
دانشگاههای منطقه بیشترین تعداد راهیابی را داشته
است.

مدیر مسئول :دکتر عزیز حبیبی ینگجه
سردبیر :دکترعلی خالق خواه
دبیرتحریریه:احداقبالیعموقین
صفحه آرائی :ارسالن زادخاک
هیات تحریریه :توحید مهدوی  -علی انوار -شیدا مظفری
شمارهتلفن04531505005:
آدرس وب سایتwww.uma.ac.ir :
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تقدیر اعضای هیات رییسه
دانشگاه محقق اردبیلی
از نماینده ولی فقیه در استان

اعضای هیات رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی از
آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه اردبیل تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،پیام هیات
رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی به شرح زیر است:
سرور گرانقدر حضرت آیت اهلل دکتر سید حسن
عاملی
نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه
معزز اردبیل
با سالم و احترام
پیامهای ارزنده حضرتعالی در تبریک
موفقیتهای پیدرپی دانشگاه که نشات گرفته
از روحیه علم دوستی آن عزیز فرهیخته و ارج و
حرمت علم در دین مبین اسالم است ،تاثیری بیشتر
از خود موفقیتها در همکاران دانشگاهی دارد که
در این شرایط دشوار کشور ،جانانه در سنگر اعتالی
علمی ،فناوری و فرهنگی استان و کشور اسالمیمان
تالش میکنند.
اعضای هیئت رئیسه دانشگاه محقق اردبیلی،
ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از الطاف و عنایات
ویژه حضرتعالی به تعالی و پیشرفت علم ،فناوری
و فرهنگی کشور و خصوصا استان عالم پرورمان،
به استحضار می رساند که اساتید ،کارمندان و
دانشجویان این دانشگاه لحظهای از تالش و کوشش
در اعتالی نام میهن عزیزمان از پای ننشسته و به
تالش در مسیر تعیین شده توسط بزرگانی نظیر
حضرتعالی ادامه خواهند داد .انشاءاهلل
سالمتی و طول عمر باعزت شما عزیز فرهیخته
و اندیشمند آرزوی ماست.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته تصویربرداری مغناطیسی از زمین و رادار زمیننفوذ در مرکز نوآوری و
رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از طراحی
و ساخت سیستم پیشرفته تصویربرداری
مغناطیسی از زمین و رادار زمیننفوذ در این
مرکز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر
برومند صالحی در بازدید از شرکت
آرکا آلتین الکترونیک از اتمام مراحل
چند ساله تحقیق و توسعه سیستم های
پیشرفته تصویربرداری از زیر سطح زمین
و ساخت آن توسط این شرکت و ورود به
فاز تولید نمون ه های صنعتی این سیستمها
در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
محقق اردبیلی خبر داد.
وی کاربردهای این سیستم را در
اکتشاف و بهره برداری از انواع معادن،
تصویربرداری از تأسیسات شهری،
تحقیقات باستان شناسی ،زمین شناسی،
خاکشناسی ،مدیریت آبهای زیرزمینی و
غیره عنوان کرد.
صالحی خاطرنشان کرد :این محصول به
دلیل قیمت بسیار مناسب ،کارایی بسیار
خوب ،رابط کاربری با آموزش راحت و
بدون نیاز به تخصص ،در صورت حمایت

میتواند در داخل و خارج از کشور بازار
مناسبی داشته باشد.
مهندس امید رضایی مدیرعامل شرکت
آرکا آلتین الکترونیک و طراح و سازنده
محصول گفت :در داده پردازی این
سیستم ،به صورت گسترده از هوش
مصنوعی استفاده شده و از این رو این
سیستم از لحاظ پایداری در شرایط

مختلف آب هوایی و آلودگی های
مغناطیسی و رزولوشن تفکیک و تصویر،
ی های منحصر بفرد در بین
دارای ویژگ 
نمون ه های داخلی و خارجی است.
وی افزود :دقت اندازهگیری و پایداری
باال ،دارا بودن رابط کاربری حرفه ای
تشخیص و هشدار خطاهای اپراتور و
تصحیح آن ،تنظیم ارتفاع ،فشارسنج،

دماسنج ،صفحه نمایش رنگی ،ارتباط با
نرمافزارهای مختلف ،دارا بودن حافظه،
ارتباط بی سیم با رایانه و امکان حذف
ی های
ذرات و فلزات سطحی از ویژگ 
این سیستم است.
رضایی همچنین قابلیت اسکن تصویری
تأسیسات و سازه های زیر خاک مانند
انواع لول ه های آب ،گاز ،کابلهای برق
و مخابرات ،انواع فونداسیون ،تونلها و
راهروها و اشیای فلزی مدفون در خاک
را از دیگر توانمندی های این سیستم
دانست.
فارغالتحصیل مهندسی برق-الکترونیک
دانشگاه محقق اردبیلی مقاومت در
برابر نویزها و میدان های مزاحم ،رابط
کاربری گرافیکی ،بهره مندی از سیستم
هوش مصنوعی ،تشخیص جهت های
مغناطیسی زمین و زاویه دستگاه ،دارا بودن
حالت خودکار اسکن ،دارا بودن باتری
کمکی خارجی برای کار طوالنی مدت،
پرتابل بودن و سبک وزنی ،طراحی بر
اساس ارگونومی و عمق کاوش واقعی
بیشتر نسبت به سایر سیستمها را از دیگر
خصوصیات این سیستم برشمرد.

در جلسه قرارگاه اربعین دانشگاهیان استان اردبیل مطرح شد:

اعزام  ۱۰نفر از دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل به پیاده روی اربعین

اعزام  ۱۰نفر از دانشجویان دانشگاه
های استان اردبیل به پیاده روی اربعین
در جلسه قرارگاه اربعین دانشگاهیان
استان اردبیل مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،دکتر عزیز حبیبی رئیس
دانشگاه محقق اردبیلی در جلسه
قرارگاه اربعین دانشگاهیان استان
اردبیل با بیان اینکه پیاده روی اربعین
تا سال  ۱۳۹۸به صورت حضوری و
زمینی انجام می شد ،گفت :به دلیل
شیوع ویروس کرونا این مراسم سال
گذشته برگزار نشد.
وی با بیان اینکه در سالجاری نیز
به دلیل ادامه شرایط کرونایی حضور در
این مراسم به صورت محدود و صرفا
از طریق اعزام هوایی صورت می گیرد،
افزود :امسال همچنین اولین همایش بین
المللی و دومین همایش ملی اربعین
حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی

برگزار خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل
حسنی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاه های استان
اردبیل نیز با بیان اینکه طبق فرمایشات
مقام معظم رهبری موضوع اربعین
مقدمه تحقق تمدن نوین اسالمی است،

افزود :اولین همایش بین المللی و
دومین همایش ملی اربعین با مشارکت
دانشگاه ها و دستگاه های فرهنگی
استان چهارم مهرماه سالجاری در سالن
شهیدخودسیانیدانشگاهمحققاردبیلی
برگزار خواهد شد.
سرهنگ روح اهلل صابری مسئول

ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل نیز
با بیان اینکه سهمیه اختصاص یافته برای
حضور دانشجویان سراسر کشور در
مراسم پیاده روی اربعین  ۲۳۰نفر است که
از این تعداد  ۱۰نفر به دانشجویان دانشگاه
های استان اختصاص یافته است ،گفت:
اعزام دانشجویان به این مراسم صرفا به
صورت هوایی خواهد بود.
وی با اشاره به برپایی موکب های
فرهنگی ،درمانی و خدماتی دانشجویی
ویژه اربعین در مرز ایران و آذربایجان در
ورودیبیلهسواروامامزادهسیدصدرالدین،
ادامه داد :هیات های دانشجویی و کمک
های مومنانه نیز به مناسبت ایام اربعین
حسینی اجرا خواهد شد.
صابری همچنین از تهیه  ۲۵۰بسته
کمک آموزشی و نوشت افزار برای
دانشجویان نیازمند خبر داد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در
جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند.

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

نقش اخالقی و سلوک اجتماعی اساتید در راهبری جامعه (احیای یک نفس ،احیای جامعه) بیبدیل است.

همکاران ارجمند:

پیام تسلیت

جناب آقایان مهندس غالمرضا شهابیفرد ،دکتر اکبر صفرزاده ،خلیل بیگناه ،مسعود موسوی  ،محمدرضا خداداد ،شهروز جعفروند ،بهروز نادری ،بهزاد بلندی ،مهندس محمد انوار و مهندس رضا
کارکن آزاد 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.

روابطعمومیدانشگاهمحققاردبیلی

