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

نورباران كرده  ايد.

مرکز نوآوری و 
رشد واحدهای فناور 
دانشکده کشاورزی 
و منابع طبیعی مغان 

راه اندازی شد

معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه خبر داد:
ورود دانشگاه

 محقق اردبیلی به 
 University رتبه بندی

Quality Ranking

رزمنده و جانباز اردبیلی در 
مراسم گرامیداشت سالروز 

آزادسازی خرمشهر در 
دانشگاه محقق اردبیلی:

الگوپذیری شهدا و 
رزمندگان از عاشورا 

به آنها جرات و 
شجاعت داد

در پی کسب رتبه سوم در بخش 
دانشگاه برتر در چهاردهمین 
جشنواره بین المللی حرکت؛

معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری از رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی تقدیر کرد

اخذ نشان دانش بنیانی 
توسط شرکت آرکا آلتین 

الکترونیک اردبیل از 
واحدهای فناور تحت 
پوشش مرکز نوآوری و 
رشد واحدهای فناوری 

دانشگاه محقق اردبیلی

معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه خبر داد:

افتخارآفرینی 
انجمن های علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی
 در چهاردهمین 

بین المللی  جشنواره 
حرکت
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رئیس دانشگاه خبر داد:

تداوم درخشش نام دانشگاه محقق اردبیلی 
در جمع دانشگاه های یک درصد برتر جهان

 در سال ۲۰۲۲

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ارتقای 
رتبه این دانشگاه در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ 
گفت:  و  داد  خبر  آسیایی  دانشگاه های 
دانشگاه محقق اردبیلی در این رتبه بندی 
موفق به کسب رتبه ۲ در بین دانشگاه های 

جامع کشور شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
تداوم  از  خرداد   ۱۸ حبیبی  عزیز  دکتر 
حضور موفق دانشگاه محقق اردبیلی در 
رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ دانشگاه های آسیایی 
خبر داد و افزود: بر اساس اطالعات منتشره 
در وب سایت موسسه تایمز، ۶۱۶ دانشگاه 
از ۳۱ کشور مختلف آسیایی موفق به ورود 
دانشگاه های   ۲۰۲۲ تایمز  رتبه بندی  به 
دانشگاه  بین  این  در  که  شده اند  آسیایی 
جایگاه ۵  ارتقای  ضمن  اردبیلی  محقق 
پله ای نسبت به سال ۲۰۲۱، موفق به کسب 

تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تکمیلی 
و  گسترش  شورای  قطعی  موافقت 
ایجاد  با  عالی  آموزش  برنامه ریزی 
یک رشته کارشناسی ارشد و یک رشته 

دکتری در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر ترحم مصری ۲۸ خرداد با اعالم 
این خبر افزود: رشته علوم و مهندسی 
مقطع  در  زهکشی  و  آبیاری   - آب 
دکتری تخصصی یکی از این رشته ها 
است که به صورت روزانه از مهرماه سال 

جایگاه شایسته ۱۲۵ در بین دانشگاه های 
آسیایی شده است.

دانشگاه  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
حضور  تداوم  بر  عالوه  اردبیلی  محقق 
دانشگاه های  تایمز  رتبه بندی  در  موفق 
آسیایی برای دومین سال پیاپی، توانسته 
است رتبه های فاخر ۲ )با سه رتبه ارتقا 

جاری دانشجو پذیرش می شود و نحوه 
آموزش این رشته آموزشی - پژوهشی 

خواهد شد.
رشته  دومین  اینکه  بیان  با  وی 
هم رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش 
آموزش زبان فارسی است که در مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته با ایجاد آن 
موافقت قطعی شده است، تصریح کرد: 
از  به صورت روزانه  این رشته هم  در 
مهرماه دانشجو پذیرش خواهد شد و 
نحوه آموزش این رشته هم آموزشی - 

پژوهشی خواهد شد.

نسبت به سال قبل( و ۱۲ )با ۳ رتبه ارتقا 
نسبت به سال قبل( را به ترتیب در بین تمام 
دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم و 

دانشگاه های ایرانی کسب کند.
حبیبی گفت: در کل ۵۸ دانشگاه ایرانی 
یاد شده در  به رتبه بندی  به ورود  موفق 
سال ۲۰۲۲ شده اند که در بین دانشگاه های 

جامع وابسته به وزارت  علوم، فقط دانشگاه 
کاشان موفق به کسب جایگاه بهتر نسبت به 

دانشگاه محقق اردبیلی شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
به  بزرگ  موفقیت  این  تبریک صمیمانه 
همکاران  کشور،  و  استان  علمی  جامعه 
هیات علمی، کارکنان توانمند و دانشجویان 
کرد: شاخص های  اضافه  دانشگاه،  عزیز 
تایمز ۲۰۲۲  رتبه بندی  در  استفاده  مورد 
دانشگاه های آسیایی، همان شاخص های 
رتبه بندی  برای  استفاده  مورد  گانه   ۱۳
جهانی تایمز در قالب ۵ معیار آموزش )با 
وزن آماری ۲۵ درصد(، پژوهش )با وزن 
آماری ۳۰ درصد(، استنادات )با وزن آماری 
۳۰ درصد(، درآمد صنعتی )با وزن آماری 
۷/۵ درصد( و وجهه بین المللی )با وزن 

آماری ۷/۵ درصد(  است.

رئیس دانشگاه خبر داد:

ارتقای رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ دانشگاه های آسیایی
کسب رتبه ۲ در بین دانشگاه های جامع کشور

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد:
موافقت قطعی با راه اندازی یک رشته دکتری و یک رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه محقق اردبیلی

هم زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر؛

عملیات اجرایی فاز ۲ یادمان 
شهدای گمنام دانشگاه 
محقق اردبیلی آغاز شد

آزادسازی  سالروز  خرداد  سوم  با  هم زمان 
خرمشهر، عملیات اجرایی فاز ۲ یادمان شهدای گمنام 

دانشگاه محقق اردبیلی آغاز شد.                   
عزیز  دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
حبیبی ۳ خرداد در مراسم شروع عملیات اجرایی 
این پروژه گفت: محوطه سازی یادمان شهدای گمنام 
دانشگاه آغاز می شود تا این محل به مجموعه فرهنگی 

و دینی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برای این پروژه ۳۲ میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این پروژه 

طی ۴ ماه تکمیل می شود.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ابراز امیدواری کرد: 

گام دوم انقالب اسالمی را مستحکم برداریم.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
و فرمانده پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی هم 
گفت: المان شهدای گمنام دانشگاه طی مدت ۲ سال و 
با اعتباری حدود ۳۵ میلیارد ریال اجرا و سال گذشته 

به بهره برداری رسید.
وی اضافه کرد: فاز دوم این المان امروز شروع 
می شود تا بتوانیم در راستای گسترش فرهنگ ایثار و 

شهادت گام های مؤثری برداریم.
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از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
در  دانشگاه  این  نام  درخشش  تداوم 
برتر  درصد  یک  دانشگاه های  جمع 
جهان ضمن کسب رتبه های فاخر ملی 
۱، ۲ و ۳ در حوزه های موضوعی »علوم 
سال  »شیمی«در  و  »مهندسی«  مواد«، 

۲۰۲۲ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نام  گرفتن  قرار  از  حبیبی  عزیز  دکتر 
این دانشگاه در جمع دانشگاه های یک 
درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ بر پایه 
آخرین داده های منتشره در پایگاه علمی 
بین المللی شاخص های اساسی علم)  
 )Essential Science Indicators
یا به اختصار ESI و همچنین پایگاه 
 Clarivate علمی کالریویت آنالیتیکس

Analytics خبر داد.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 
در پی کسب موفقیت های پی در پی 
ملی و بین المللی، امسال نیز به درخشش 
خود در جمع دانشگاه های یک درصد 
برتر جهان در سه حوزه موضوعی »علم 
مواد«، »مهندسی« و »شیمی« ادامه داده 
و به ترتیب موفق به کسب رتبه های  
ملی اول، دوم و سوم در این سه حوزه 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
مرکز  راه اندازی  از  اردبیلی  محقق 
فناور  واحدهای  رشد  و  نوآوری 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 

مغان این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  خرداد   ۷ زاده  سیف  داود  دکتر 
رشد  و  نوآوری  مرکز  افتتاح  مراسم 
فناور دانشکده کشاورزی  واحدهای 
و منابع طبیعی مغان دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه منطقه مغان یکی 
است،  ایران  از قطب های کشاورزی 

جامع  دانشگاه های  بین  در  موضوعی 
کشور بر اساس شاخص »نسبت تعداد 

استناد به هر مقاله« شده است.
اساس  بر  کرد:  تصریح  حبیبی 
پایگاه های علمی  منتشره در  داده های 
به  استناد  »تعداد  شاخص  مذکور، 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  مقاله«  هر 
مواد،  »علم  موضوعی  حوزه های  در 
»مهندسی« و »شیمی« به ترتیب ۲۷.۵۸، 
۱۵.۳۲ و ۱۹.۵۷ بوده است که به ترتیب 
منجر به کسب رتبه های شایسته ۲۸۴، 
۴۱۲ و ۵۹۱ برای دانشگاه محقق اردبیلی 

گفت: امید می رود راه اندازی این مرکز 
مایه خبر و برکت برای منطقه باشد.

رشد  مرکز  افتتاح  از  هدف  وی 
را برقراری پیوند بین دانشگاه و بدنه 
و  دانست  صنعت  و  جامعه  اصلی 
دانشکده  فناورانه  فعالیت های  افزود: 
با  مغان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
خواهد  توسعه  رشد  مرکز  حمایت 

یافت.
حمایت  همچنین  زاده  سیف 
دانشگاه محقق اردبیلی از مرکز رشد 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 

در  بین تمام دانشگاه های جهان شده 
است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
اشاره به اهمیت مرجعیت علمی ایران 
اسالمی در سطح جهان که همواره مورد 
است،  بوده  معظم رهبری  مقام  تأکید 
خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص نشان 
دهنده مرجعیت علمی عبارت از تعداد 
استنادات علمی محققین بین المللی به 
اسناد علمی منتشره توسط پژوهشگران 
ایرانی است که تعداد باالی استنادات 
دریافتی به ازای هر مقاله، نشان دهنده 

مغان را از لحاظ پشتیبانی، مسائل مالی 
و تجهیزات اعالم کرد.

رئیس  صالحی  برومند  دکتر 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور 
بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
اینکه حمایت های مادی و معنوی از 
واحدهای فناوری که در مرکز رشد 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده 
عمل  به  شد،  خواهند  جذب  مغان 
حمایت ها  این  گفت:  آمد،  خواهد 
شامل تسهیالت مالی و حمایت های 
مشاوره ای خواهد بود تا این واحدها 

کیفیت بسیار باالی اسناد علمی منتشره 
اردبیلی  توسط محققین دانشگاه محقق 
است و این مهم در سایه تالش جمعی 
اساتید گرانقدر، مدیران توانمند، دانشجویان 
پرتالش و کارشناسان زحمتکش دانشگاه 
و همچنین حمایت بی شائبه مراجع استانی 

و ملی حاصل شده است.
وی ضمن تبریک کسب این موفقیت 
بزرگ به همکاران، دانشجویان و جامعه 
علمی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد: 
روند شتابان و روبه رشد دانشگاه محقق 
اردبیلی در کسب جایگاه های فاخر ملی 
و بین المللی ادامه داشته و انشاهلل به زودی 
در  دانشگاه  این  افتخارآفرینی  شاهد 
سایر عرصه های علمی از قبیل فناوری، 
و   تولید  مربوط  مباحث  و  کارآفرینی 

شرکت های دانش بنیان باشیم.
در  منتشره  اطالعات  گفت:  حبیبی 
پایگاه ESI هر دو ماه یک بار به روزرسانی 
شده و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که از 
نقطه نظر تعداد استنادهای علمی دریافتی 
در ۱۰ سال اخیر جز یک درصد برتر جهان 
در هرکدام از ۲۲ حوزه موضوعی علمی 
جهان  برتر  درصد  یک  به عنوان  باشند، 

معرفی می شوند.

یک  به  را  دارند  که  ایده ای  بتوانند 
محصول تبدیل کنند و از طریق فروش 
بتوانند در سطح جامعه  محصوالتشان 

کسب وکار پایداری را راه اندازی کنند.
دکتر اصغر عبادی رئیس دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی مغان دانشگاه 
نیز گفت: جهت گیری  اردبیلی  محقق 
جدید دانشگاه ها به سمت حل مسائل 
و مشکالت مردم، کارآفرینی و حمایت 
شد  باعث  دانش بنیان  شرکت های  از 
تأسیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
سایر  با  همگام  را  دانشکده  فناور 
واحدهای دانشگاه محقق اردبیلی جزو 
اولویت علمی و فناوری این دانشکده 

قرار گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تأسیس 
این مرکز امکانات دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی مغان در اختیار شرکت های 
دانش بنیان در حوزه های مختلف بخش 
این  و  گیرد  قرار  منطقه  کشاورزی 
رویکرد سبب تسهیل تولید محصوالت 

شرکت های دانش بنیان منطقه گردد.
دکتر  حکم  ادامه  در  است  گفتنی 
علمی  هیات  عضو  واحدی  وحید 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 
به عنوان سرپرست مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناور دانشکده کشاورزی و 
منابع طبیعی مغان دانشگاه محقق اردبیلی 

به وی اعطا شد.

رئیس دانشگاه:رئیس دانشگاه خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی
 با پتانسیل باال آماده همکاری 
با دستگاه های اجرایی است

گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
با  همکاری  آماده  باال  پتانسیل  با  دانشگاه  این 

دستگاه های اجرایی است.
دکتر  دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
عزیز حبیبی ۲۸ خرداد در نشست با مدیرکل 
مدیریت بحران استان اردبیل با بیان این مطلب 
افزود: دانشگاه محقق اردبیلی با وجود اساتید در 
رشته های مختلف می تواند در زمینه شناسایی 
در  راهکار  ارائه  و  طبیعی  احتمالی  مخاطرات 
و  مشورتی  بازوی  مشکالت  این  رفع  مورد 

علمی دستگاه های اجرایی باشد.
بحران  مدیریت  مدیرکل  خدمتی  مهدی 
و  طرح ها  از  ما  گفت:  هم  اردبیل  استان 
و  مقابله  برای  دانشگاه  اساتید  راهکارهای 

پیشگیری از بحران ها استقبال می کنیم.
اعضای  نشست  این  در  می شود  یادآور 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  هیئت علمی 
ارائه  به  مهندسی  و  فنی  مختلف  رشته های 

نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند.

انتصاب عضو هیئت علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی 

به عنوان سرپرست 
فدراسیون وزنه برداری

دکتر سجاد انوشیروانی عضو هیئت علمی 
سرپرست  به عنوان  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با حکم 
وزیر ورزش و جوانان، دکتر سجاد انوشیروانی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
وزنه برداری  فدراسیون  سرپرست  به عنوان 

جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
نایب قهرمانی  انوشیروانی  است  گفتنی 
تیم  سرمربیگری  و  لندن  المپیک  وزنه برداری 
و  ورزش  مدیرکلی  و  ایران  وزنه برداری  ملی 
جوانان استان اردبیل را در کارنامه حرفه ای و 

اجرایی خود دارد.

مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان 
دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی شد

تداوم درخشش نام دانشگاه محقق اردبیلی در جمع دانشگاه های 
یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲
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دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برتر  مقام  از کسب شش  اردبیلی  محقق 
چهاردهمین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
جشنواره بین المللی حرکت و حضور در 
بین دانشگاه های برتر کشور برای سومین 

سال پیاپی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
عباس فنی اصل ۴ خرداد با اعالم این خبر، 
گفت: با توجه به اهتمام ویژه مسئوالن و 
دانشجویان دانشگاه به فعالیت انجمن های 
همکاران  تالش  و  دانشجویی  علمی 
سخت کوش و مبتکر در سطح دانشکده ها 
و نیز کارشناسان انجمن های علمی، دستیابی 
به موفقیت در این حوزه قابل پیش بینی بوده 
و امروز شاهد رشد و تعالی در این زمینه 

هستیم.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  افزود:  وی 
همپای  حرکت،  بین المللی  جشنواره  در 
دانشگاه های بزرگ کشور خوش درخشید 
تمام  همدلی  و  اتحاد  با  است  امید  و 
حوزه های دخیل، توفیقات روزافزون تداوم 

داشته باشد.

طی حکمی از سوی مسئول ناحیه 
بسیج دانشجویی استان اردبیل، سینا 
منصور زاده اشکانی به عنوان مسئول 
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  جدید 
محقق اردبیلی منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق 
اردبیلی ۳۱ خرداد در مراسم تکریم و 
معارفه مسئوالن سابق و جدید بسیج 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه بسیج دانشجویی این دانشگاه 
طی سال های اخیر در اوج فعالیت های 
امید  گفت:  است،  داشته  قرار  خود 
می رود مسئول جدید بسیج دانشجویی 
دانشگاه با انرژی بیشتر از لحاظ کمی 
و کیفی فعالیت های این نهاد مقدس را 

افزایش دهد.
دانشجویی  بسیج  افزود:  وی 
دوران  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
شورای  توان  از  استفاده  با  کرونا 
مرکزی و سایر اعضای خود، توانست 
سطح  در  را  ارزشمندی  فعالیت های 

در جلسه قرارگاه مرکزی شهید 
از  نفر   ۸۰ شد  مقرر  الهدی  علم 
دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل 
مشهد  در  کشوری  والیت  طرح  در 

مقدس شرکت کنند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
فرمانده  حبیبی  عزیز  دکتر  دانشگاه، 
و  علم الهدی  شهید  مرکزی  قرارگاه 
رئیس دانشگاه ۳۰ خرداد در جلسه 
این قرارگاه در دانشگاه محقق اردبیلی 
با اشاره به برگزاری مطلوب راهیان 
استان  دانشگاه های  دانشجویی  نور 
گذشته،  سال  اسفندماه  در  اردبیل 
در  استان  دانشگاه های  گفت: 
قرارگاه  این  برنامه های  برگزاری 

به صورت هماهنگ عمل می کنند.

فنی اصل از کسب مقام سوم دانشگاه 
برتر در بین  دانشگاه های سراسر کشور و 
علمی  انجمن های  توسط  برتر  مقام  پنج 
چهاردهمین  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

جشنواره بین المللی حرکت خبر داد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
این  در  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
در  دانشگاه  این  دانشجویان  جشنواره 
حوزه انجمن های علمی با ارسال ۴۶ اثر 

دانشگاه و استان انجام دهد.
حبیبی فعالیت های فناورانه مسئول 
جدید بسیج دانشجویی دانشگاه را به 
امیدواری  ابراز  و  گرفت  نیک  فال 
شاهد  سال  شعار  به  توجه  با  کرد: 
همکاری نزدیک بسیج دانشجویی با 

مجموعه های فناوری دانشگاه باشیم.
محمد  حجت االسالم والمسلمین 
بسیج  ناحیه  مسئول  فر  علمداری 

وی با تأکید بر اجرای برنامه های 
در  مناسبت ها  با  متناسب  فرهنگی 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
در  استان  دانشگاه های  افزود:  عالی، 

نقش آفرینی کرده اند، گفت: رتبه اول بخش 
انجمن  را  انسانی  علوم  برتر  انجمن های 
علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه محقق 

اردبیلی کسب کرد.
وی افزود: رتبه دوم بخش کتاب فنی 
دانشجویی  علمی  انجمن  را  مهندسی  و 
مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی برای 
فرصت ها،  هوشمند؛  شبکه های  کتاب 

تحوالت و روندها کسب کرد.

بیان  با  نیز  اردبیل  استان  دانشجویی 
اینکه شهید چمران الگوی همه جانبه 
نخبگان،  اساتید،  دانشجویان،  برای 
هنرمندان و عرفا است، گفت: سبک 
زندگی شهید چمران می تواند مدلی 

برای زندگی ما باشد.
اهداف  داشتن  به ضرورت  وی 
بلندمدت در بسیج دانشجویی تأکید 
کرد و افزود: برنامه های مختلفی طی 

موضوعات استانی نیز تعهدات خود 
را در خصوص مصوبات این قرارگاه 

عملی کنند.
لمسلمین  ا م و سال ال حجت ا

فنی اصل ادامه داد: ۳ رتبه شایسته تقدیر 
به  انسانی  علوم  کارآفرینی  بخش  در  نیز 
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی 
برای اثر دمنوش های لیوانی اوپال، در بخش 
انجمن  به  کشاورزی  و  دامپزشکی  اختراع 
علمی دانشجویی مهندسی صنایع چوب و 
فرآورده های سلولزی برای دستگاه خورشیدی 
تولید آب سرد و گرم از رطوبت هوا و در 
دانشجویی  علمی  انجمن  به  ویژه  بخش 
روانشناسی برای برگزاری اولین همایش ملی 
علمی دانشجویی روانشناسی با هدف کاهش 

اثرات روانی کرونا رسید.
افتخارآفرینی  این  ارزش  گفت:  وی 
زمانی مشهود است که یادآور شویم دانشگاه 
سومین سال پیاپی است که به عنوان دانشگاه 
برتر کشوری انتخاب شده و از نظر تعداد 
مقام های کسب شده، دانشگاه محقق اردبیلی 
پس از دانشگاه  تهران)۱۰ مقام(، تبریز )۱۰ 
مشهد)۷  فردوسی  مقام(،  شیراز)۹  مقام(، 
مقام( و علم و صنعت)۷ مقام( با کسب شش 
مقام، در رتبه ششم دانشگاه  های کشور قرار 

گرفت.

سال های اخیر در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار شده است که جای تقدیر دارد.

علمداری فر تلفیق علم و عمل را 
در اعمال مسئول جدید بسیج دانشجویی 

دانشگاه محقق اردبیلی نمایان دانست.
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی هم 
نخبه،  افراد  اخیر  سال های  طی  گفت: 
مؤدب و توانمند به عنوان مسئول بسیج 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  دانشجویی 
انتخاب شده اند و همکاری ارزنده ای با 

دانشگاه دارند.
وی افزود: اساس دغدغه بسیج دفاع 

از والیت و پیشبرد اهداف نظام است.
جدید  و  سابق  مسئوالن  ادامه  در 
بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
به ارائه بیانات خود پرداختند. همچنین 
با اهدای لوح و هدیه از خدمات احمد 
قلی نژاد مسئول سابق بسیج دانشجویی 
دانشگاه تجلیل و حکم سینا منصور زاده 
اشکانی مسئول جدید بسیج دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی به وی اعطا شد.

بسیج  ناحیه  مسئول  علمداری  محمد 
بیان  با  نیز  اردبیل  استان  دانشجویی 
مدت  به  کشوری  والیت  طرح  اینکه 
۴۰ روز با حضور ۸۰ نفر از دانشجویان 
مقدس  مشهد  در  استان  دانشگاه های 
برگزار خواهد شد، افزود: برای شرکت 
دانشجویان  از  نفر   ۳۴۵ طرح  این  در 
از  بعد  که  کرده اند  ثبت نام  استان 
نفر   ۸۰ مصاحبه،  و  آزمون  برگزاری 

انتخاب خواهند شد.
امام  خط  دوره  اینکه  بیان  با  وی 
دانشجویان  از  نفر  با شرکت ۲۰۰  نیز 
شد،  خواهد  برگزار  استانی  به صورت 
ادامه داد: راهیان نور شمالغرب کشور 
خواهد  برگزار  سالجاری  تابستان  نیز 

شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:
افتخارآفرینی انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد

در جلسه قرارگاه مرکزی شهید علم الهدی مطرح شد؛

شرکت ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های استان اردبیل در طرح والیت کشوری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

ستاد استانی سال بین المللی 
علوم پایه در اردبیل

 تشکیل شد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از تشکیل ستاد استانی 
سال بین المللی علوم پایه در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
۲۵ خرداد در اولین جلسه ستاد بزرگداشت سال بین المللی 
علوم پایه در استان اردبیل گفت: سازمان جهانی یونسکو 
سال ۲۰۲۲ را به عنوان سال بین المللی علوم پایه نام گذاری 
کرده است تا این علوم بیشتر موردتوجه جهانیان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه علوم پایه زیربنای علوم دیگر است، 
تصریح کرد: حوزه علوم پایه به صورت مستقیم با فناوری 
و ثروت ارتباط ندارد به همین دلیل کمتر موردتوجه قرار 

می گیرد.
حبیبی ادامه داد: علوم پایه به رشته های دیگر خدمات 
علمی ارائه می دهد بنابراین باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد 
به همین دلیل یونسکو سال جاری میالدی را به این نام 

نام گذاری کرده است.
دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این جلسه گفت: بر اساس  نامه 
ارسالی از وزارت علوم، رئیس دانشگاه معین استان به عنوان 
رئیس ستاد استانی معرفی شده و از ۵ شاخه علوم پایه یعنی 
ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی و شیمی یک 

نفر را به عنوان عضو ستاد استانی معرفی می شوند.
سیف زاده افزود: برگزاری همایش ها و کنفرانس های 
با موضوع رشته های علوم پایه، ترجمه و تألیف کتاب های 
مرتبط، ایجاد خانه علم استان، جذب حمایت مالی، جذب 
دانشجوی پسادکتری خارجی در رشته های علوم پایه و ... 
از پیشنهادهای ما برای سال بین المللی علوم پایه در استان 

است.

با حکم رئیس فدراسیون وزنه برداری؛

کارمند  دانشگاه 
محقق اردبیلی به عنوان 

سرمربی تیم ملی وزنه برداری 
بزرگساالن منصوب شد

سعید  وزنه برداری،  فدراسیون  رئیس  حکم  با 
به عنوان  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارمند  علی حسینی 

سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به زودی اردوی 
در  برای حضور  آمادگی  بزرگساالن جهت  ملی  تیم 
مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی زیر نظر سعید 

علی حسینی برگزار می شود.
یادآور می شود مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان 
در سال ۲۰۱۷، رکورددار جوانان جهان در سال ۲۰۰۸ 
و مدال طالی بزرگساالن آسیا در سال ۲۰۰۸ از جمله 
در رشته وزنه برداری  افتخارات سعید علی حسینی 

است.
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اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
رصد  به عنوان  باید  دانشگاه ها  گفت: 
کننده تحوالت جامعه و جهت دهنده 

به فعالیت های جامعه باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی ۳۱ خرداد در نشست 
آزاداندیشی»استاد تراز انقالب اسالمی: 
جهاد تبیین، مساله محوری و کارآمدی 
روز  مناسبت  به  که  حکمرانی«  نظام 
بسیج اساتید در دانشگاه محقق اردبیلی 
برگزار شد، گفت: طبق فرمایش امام 
تحوالت  مبدأ  دانشگاه  خمینی)ره( 

است.
وی افزود: دانشگاه ها باید به عنوان 
رصد کننده تحوالت جامعه و جهت 

دهنده به فعالیت های جامعه باشند.
از  سالجاری  نام گذاری  حبیبی 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 

فیزیولوژی  ملی  همایش  اولین 
ورزشی به صورت حضوری و مجازی 
دانشگاه  در  مقاله   ۱۷۰ پذیرش  با  و 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر داود سیف زاده معاون پژوهش 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و 
ملی  همایش  اولین  در  خرداد   ۳۰
فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشاره به اهمیت ورزش در 
حوزه  دو  در  ورزش  گفت:  زندگی، 

سالمت جسم و روان کارکرد دارد.
وی به تأثیر مثبت تلفیق علم و عمل 
قهرمانان  افزود: حضور  و  کرد  اشاره 
ورزشی در جمع اساتید دانشگاه محقق 
اردبیلی می تواند در تحقق این امر مفید 

باشد.
بهبود  با  اینکه  بیان  با  زاده  سیف 
وضعیت کرونایی کشور، همایش های 
حضوری  به صورت  نیز  دانشگاه 
برنامه ریزی خواهد شد، تصریح کرد: 
همایش ها،  حضوری  برگزاری  با 
شرکت کنندگان عالوه بر درک بیشتر 
جنبه های علمی همایش، از زیبایی های 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق  دانشگاه  گفت:  اردبیلی  محقق 
اردبیلی در جهت افزایش جذب طرح های 
کالن کشور، تسهیل و تسریع روند ارائه 
بسترسازی  و  قرارداد  عقد  و  پروپوزال 
برای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 
شرکت  با  اختصاصی  درآمد  افزایش  و 
پیشگامان علم و فناوری های عصر تدبیر 

به عنوان کارگزار موافقت نامه امضا کرد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
امضای  مراسم  در  سیف زاده  داود  دکتر 
موافقتنامه همکاری بین دانشگاه محقق 
و  علم  پیشگامان  شرکت  و  اردبیلی 
این  اعالم  با  تدبیر  عصر  فناوری های 

را  آفرین  اشتغال  تولید، دانش بنیان و 
بهترین اتفاق سالجاری دانست و اظهار 
باعث  نام گذاری  این  کرد:  امیدواری 
جدید،  قرن  سال  اولین  در  تا  شود 
در  بیشتری  نقش آفرینی  دانشگاه ها 

شهر اردبیل نیز بهره مند می شوند.
دکتر محمد نریمانی رئیس اولین 
همایش ملی فیزیولوژی ورزشی نیز با 
بیان اینکه برای سالجاری ۱۴ همایش 
دانشکده  توسط  بین المللی  و  ملی 
علوم تربیتی و روانشناسی برنامه ریزی 
سال  گفت:  است،  شده  مصوب  و 
و  ملی  همایش   ۱۷ از  نیز  گذشته 
بین المللی برگزار شده در دانشگاه، ۹ 
همایش توسط دانشکده علوم تربیتی و 

روانشناسی برگزار شده است.
پررنگ  سهم  به  اشاره  با  وی 

به  توافق  این  کرد:  امیدواری  ابراز  خبر 
توسعه کمی و کیفی فعالیت های علمی 
برون دانشگاهی اساتید دانشگاه و تالش 

جامعه داشته باشند.
رئیس  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 
سازمان بسیج اساتید استان اردبیل هم 
شهید  مثل  بزرگی  انسان های  گفت: 
اسالمی  انقالب  ثمرات  از  چمران 

روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
پژوهشی  و  علمی  پیشرفت های  در 
دانشگاه، افزود: دانشکده دارای ۵ مجله 
علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری است.
اساتید  اینکه  بیان  با  نریمانی 
کرسی های  بحث  در  دانشکده 
نظریه پردازی نیز به صورت جدی پای 
کار بوده و نقش آفرینی می کنند، تصریح 
کرد: حضور قهرمانان ورزشی در جمع 
ورزشی  فیزیولوژی  گروه  اساتید 
دانشگاه محقق اردبیلی از ویژگی های 

در راستای حل مشکالت جامعه و صنعت 
منجر شود.

دکتر امیر اصیل قائم مقام مدیرعامل 

هستند که هستی خود را برای یک بعد 
اساسی به نام کرامت، انسانیت و عقالنیت 
در  را  آن  آثار  امروز  ما  و  کردند  ایثار 
اجتماعی  و  سیاسی  علمی،  عرصه های 

مشاهده می کنیم.
علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس 
انسانی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
اسالمی،  انقالب  تراز  استاد  الزامات  به 
گفت: اصل باورمندی، انگیزه و تالش، 
و  نوآوری  مسائل،  به  راهبردی  نگاه 
گره گشایی در شخصیت شهید چمران 

کاماًل عیان بود.
چمران  شهید  کرد:  تأکید  ابراهیمی 
ذهن و فکر را محبوس در ابزار قرار نداد، 

بلکه ابزار را به خدمت خودش گرفت.
گفتنی است در ادامه اعضای هیات 
علمی دانشگاه های استان به ارائه نظرات 

خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

برجسته این گروه آموزشی است.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی هدف 
از برگزاری همایش های علمی را تبادل 
اطالعات میان پژوهشگران و ایجاد انگیزه 
برای دانشجویان تحصیالت  و فرصت 
تکمیلی عنوان کرد و گفت: حدود ۲۰۰ 
مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده 
مورد  مقاله  تعداد، ۱۷۰  این  از  که  بود 

پذیرش قرار گرفت.
سیف اهلل  حجت االسالم والمسلمین 
مدبر رئیس مرکز مطالعات علم و دین 
به  اشاره  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
طبق  گفت:  اسالم،  در  ورزش  فلسفه 
برای  ورزش  علی)ع(  امام  فرمایش 
صحت بدن، قوت بدن، پر کردن اوقات 

فراغت و ایجاد نشاط است.
سیاه  معرفت  دکتر  است  گفتنی 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  کوهیان 
سوری  رحمان  دکتر  و  اردبیلی  محقق 
تهران  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
همایش  این  کلیدی  سخنران  به عنوان 
زمینه  در  تخصصی  مباحث  ارائه  به 

فیزیولوژی ورزشی پرداختند.

شرکت کارگزار با بیان اینکه دانشگاه محقق 
اردبیلی به عنوان دهمین دانشگاه کشور در 
فناوری  تبادل  کارگزار  انتخاب  خصوص 
اقدام کرده است، برخی روش های اجرایی 

موافقت نامه را تشریح کرد.
 از اهداف مهم  این موافقت نامه می توان 
فناورانه  و  پژوهشی  نیازهای  احصای  به 
صنایع و ارائه آنها در قالب فرم RFP مورد 
علمی  ظرفیت های  معرفی  طرفین،  توافق 
دانشگاه و ارائه به صنایع کشور، همکاری 
در فروش محصوالت و خدمات فناورانه 
تجاری سازی شده در مرکز رشد دانشگاه و 
ارائه مشاوره های تخصصی توسط اساتید به 

صنایع اشاره کرد.

دانشگاه ها باید به عنوان رصد کننده تحوالت جامعه و جهت دهنده به فعالیت های جامعه باشند

با پذیرش 170 مقاله؛
اولین همایش ملی »فیزیولوژی ورزشی« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
دانشگاه محقق اردبیلی آماده بسترسازی برای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان است

در پی کسب رتبه سوم در بخش دانشگاه برتر رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت؛
معاون فرهنگی و اجتماعی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 

تقدیر کرد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در پی کسب رتبه سوم در بخش دانشگاه برتر در 
چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت از رئیس دانشگاه 

محقق اردبیلی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عبدالحسین 
کالنتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در پی کسب رتبه سوم در بخش دانشگاه برتر در 
چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت با ارسال لوحی از 

دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تقدیر کرد.
در بخش هایی از این لوح آمده است:

و  فرهنگی کشور  و  علمی  تعالی  و  بی شک، رشد 
پویایی،  نیازمند  امیدآفرین  و  درخشان  آینده ای  ساختن 
نشاط و خالقیت برآمده از مسئولیت اجتماعی دانشگاه و 
دانشجویان است. در این مسیر، انجمن های علمی دانشجویی 
و جشنواره بین المللی حرکت فرصت و عرصه ای را برای 

شکوفایی و حمایت از این توانمندی ها ارائه می دهند.
این لوح سپاس به پاسداشت اهتمام و مشارکت شایسته 
شما در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت و کسب 

رتبه سوم در بخش دانشگاه برتر تقدیم می شود.

دومین جلسه ستاد توسعه 
هسته های فناور و شرکت های 
دانش بنیان دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد

دومین جلسه ستاد توسعه هسته های فناور و شرکت های 
دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که 
با حضور مدیران دانشگاه، برخی از فعاالن شرکت های 
دانش بنیان و مدیران شتاب دهنده های استان اردبیل برگزار 
شد، راهکارهای ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه در 
تشکیل واحدهای فناور و  شرکت های دانش بنیان ارائه شد.

همچنین مقرر گردید مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه، برای تحقق شعار سال، کارگاه های متعددی 
را جهت آشنایی بیشتر فناوران و اعضای هیئت علمی دانشگاه 

با روند تأسیس شرکت های دانش بنیان برگزار نماید.
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
بسترهای الزم برای فعالیت دانشجویان 

در انجمن های علمی فراهم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عزیز حبیبی ۲۹ خرداد در آئین 
محقق  دانشگاه  آوران  مقام  از  تجلیل 
جشنواره  چهاردهمین  در  اردبیلی 
بین المللی حرکت با بیان اینکه بدون 
و  پژوهشی  علمی،  کارهای  انجام 
فناورانه نمی توانیم شاهد  فعالیت های 
ثمرات مطلوب در عرصه های مختلف 
هم  دست به دست  باید  گفت:  باشیم، 
علمی  جایگاه  ارتقای  برای  و  دهیم 

دانشگاهمان تالش کنیم.
تولید،  سال  در  افزود:  وی 
انتظار  آفرین  اشتغال  و  دانش بنیان 
مسئوالن  و  سیاست گذاران  می رود 
محیط های  از  را  خود  حمایت های 
علمی تقویت کنند تا بتوانیم با تالش 
و  سخت  مسیرهای  از  کوشش  و 

تحریم های ظالمانه عبور کنیم.
موفقیت  به  اشاره  با  حبیبی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان 
بین المللی  جشنواره  چهاردهمین  در 

آیین تجلیل از جهادگران و گروه های 
برتر قرارگاه دانشجویی عهد خدمت به 
میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
سردار غالمحسین محمدی اصل فرمانده 
سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل ۲۱ 
خرداد در این مراسم گفت: امام رضا )ع( 
حقیقت ایمان در یک انسان مؤمن را در 
دارا بودن سه خصلت برمی شمارند، که آن 
سه ویژگی فهم دین، تدبیر و اندازه گیری 
درست در زندگی و شکیبایی و بردباری 

در مصیبت ها و سختی ها است.
محمدی اصل دو واژه دانشجو و جهاد 
را مکمل همدیگر دانست و عنوان کرد: 
بازسازی و سازندگی فقط با تعامل، اخوت 
و یکپارچگی توأم با یک ایمان عمیق و 

تدابیر امکان پذیر هست.
وی با بیان اینکه جهاد به معنای اوج 
افزود:  خداست،  راه  در  مؤمنانه  تالش 
جهادگر باید از خودسازی و ایمان عمیق 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی از انعقاد تفاهم نامه همکاری 
علمی، آموزشی و ترویجی بین دانشگاه 
محقق اردبیلی و مؤسسه آموزش و ترویج 

کشاورزی خبر داد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
خبر  این  اعالم  با  سیف زاده  داود  دکتر 
به منظور گسترش  تفاهم نامه  این  افزود: 
همکاری های علمی، آموزشی و ترویجی 
و توسعه تحقیقات کاربردی و تقاضا محور 
علوم  و  دامپروری  کشاورزی،  زمینه  در 

مرتبط امضا شد.
وی اضافه کرد: همکاری در انتقال 
دانش و  نتایج تحقیقات و تجربیات اساتید 

حرکت، ادامه داد: بسترهای الزم برای 
فعالیت دانشجویان در انجمن های علمی 

فراهم است.
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
اشاره به کسب رتبه های مطلوب توسط 
این دانشگاه در رتبه بندی های ملی و 
بین المللی طی سال های اخیر، گفت: 
انتظار می رود با تالش مجموعه دانشگاه 

این رتبه ها حفظ شده و ارتقا یابد.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
میان  در  دانشگاه  این  گفت:  اردبیلی 

برخوردار باشد تا به بصیرت و آگاهی 
دست پیدا کند.

)ع(  عباس  حضرت  سپاه  فرمانده 
استان اردبیل تصریح کرد: دانشجویان آینده 
این انقالب هستند و باید پایه و ریشه آنها 
محکم باشد تا بتوانند پرچم این نظام و 

دانشگاه با کارشناسان و بهره برداران پیشرو 
استان از طریق اطالع رسانی و برگزاری 
ترویجی،  آموزشی  حضوری  دوره های 
برگزاری  و  اطالع رسانی  در  همکاری 
ترویجی  آموزشی  مجازی  دوره های 

بیش از ۱۰۰ دانشگاه کشور که دارای 
ما  دانشگاه  به  بهتری نسبت  امکانات 
هستند، برای سومین سال پیاپی جزو 
سه دانشگاه برتر کشور در چهاردهمین 
جشنواره بین المللی حرکت انتخاب شده 
است و این نشان دهنده این اصل است 
که همت باالتر از تجهیزات و امکانات 

است.
اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
و  تشکل  علمی،  انجمن  حدود ۱۰۰ 
محقق  دانشگاه  در  دانشجویی  کانون 
اردبیلی فعال است، افزود: انجمن های 

انقالب را نگه دارند.
دانشگاه  رئیس  حبیبی  عزیز  دکتر 
محقق اردبیلی گفت: نام گذاری امسال 
به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
هجری  جدید  قرن  از  سال  اولین  در 
هوشمندانه  نام گذاری  یک  شمسی 

پیشرو  بهره برداران  و  کارشناسان  ویژه 
بخش کشاورزی سراسر کشور از طریق 
زیرساخت های موجود )شبکه برکت ملی( 
تلویزیونی  و همچنین تخصیص کانال 
مجزا در شبکه آموزش کشاورزی مؤسسه 

علمی جایگاه ویژه ای در دانشگاه محقق 
اردبیلی دارند.

فنی اصل تصریح کرد: دانشگاه محقق 
علمی  انجمن های  حوزه  در  اردبیلی 
امکانات الزم را در اختیار دانشجویان قرار 

داده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
انجمن های  کرد:  تأکید  اردبیلی  محقق 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی ثابت کرده اند 

که کار جمعی قابل انجام است.
دکتر علی روشنیان فرد مدیر حمایت 
و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
ارائه گزارشی  نیز ضمن  اردبیلی  محقق 
جشنواره  چهاردهمین  اجرای  روند  از 
جشنواره  افزود:  حرکت،  بین المللی 
دادن  نشان  برای  عطفی  نقطه  حرکت 
جایگاه فعالیت های انجمن های علمی در 

دانشگاه ها است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  افزود:  وی 
جزو دانشگاه هایی است که جایگاه خود 
را در دوره های مختلف حفظ کرد و با 
دانشگاه های تراز اول رقابت می کند و در 
چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت 

نیز موفق به کسب شش مقام شد.

است و هدف مقام معظم رهبری از این 
نام گذاری این است که همه دانشگاهیان 
برای رشد و اعتالی همه جانبه جامعه پای 

کار بیایند.  
وی با بیان اینکه هسته های علمی بسیج 
دانشجویی می توانند با انجام کارهای علمی 
تحریم های  جوابگوی  خود  پژوهشی  و 
باشند، تصریح کرد:  غیرانسانی  ظالمانه و 
با  تا  می رود  انتظار  عزیز  دانشجویان  از 
تالش های خود در بحث فناوری و تبدیل 
فناوری به ثروت کارهای ارزشمندی را از 

خود به یادگار بگذارند.
رضوی  مطهر  حرم  خادمان  حضور 
همراه با پرچم متبرک حرم در سالن، رونمایی 
از نماهنگ دست در دست هم سعید قربانی 
و خاطره گویی از دیگر برنامه های اجرا شده 

در این مراسم بود.
در پایان نیز از جهادگران و گروه های 
برتر قرارگاه دانشجویی عهد خدمت تجلیل 

شد.

آموزشی  برنامه های  پخش  برای  )شاک( 
ترویجی اساتید دانشگاه، حمایت مالی از 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های 
دکترای مرتبط با نیازهای مؤسسه در قالب 
اجرای مشترک طرح های تحقیقی ترویجی، 
استفاده از زمین های زراعی، باغی و واحدهای 
پایان نامه ها  اجرای  در  مؤسسه  دامپروری 
و رساله های پایان یافته و مرتبط با نیازهای 
مؤسسه حسب توافق طرفین و همکاری در 
اطالع رسانی، ترویج و توسعه محصوالت 
دانش بنیان،  شرکت های  تولیدی  فناورانه 
در  دانشگاه  فناور  هسته های  و  واحد ها 
عرصه های تولیدی بخش کشاورزی از جمله 

اهداف این تفاهم نامه است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:

بسترهای الزم برای فعالیت دانشجویان در انجمن های علمی فراهم است

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

آیین تجلیل از جهادگران و گروه های برتر قرارگاه دانشجویی عهد خدمت برگزار شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری  دانشگاه محقق اردبیلی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:
ورود دانشگاه محقق اردبیلی 
 University به رتبه بندی

Quality Ranking

اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
 University گفت: دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی
 ۳۸۲ و  جهان   ۱۲۰۷ رتبه  در   Quality Ranking

دانشگاه های آسیایی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر داود سیف زاده 
۲۳ خرداد با اعالم این خبر افزود: در این نظام رتبه بندی 
که اولین بار در سال ۲۰۲۲ دانشگاه های مختلف جهان را 
از لحاظ کیفیت پژوهشی رتبه بندی کرده است، از کشور 
جمهوری اسالمی ایران ۴۷ دانشگاه حضور دارند که دانشگاه 
محقق اردبیلی رتبه ۱۷ را در بین دانشگاه های جامع کسب 

کرده است.
وی بیان کرد: از بین دانشگاه های جامع وابسته به وزارت 
علوم، دانشگاه های تهران، تبریز و فردوسی مشهد به عنوان 
معرفی  مذکور  رتبه بندی  در  ایرانی  دانشگاه های  برترین 

شده اند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ادامه 
داد: روش شناسی این رتبه بندی صرفاً مبتنی بر شاخص های 
پژوهشی است که از ۳ شاخص تعداد مقاالت و سایر آثار 
پژوهشی در طی ۵ سال در پایگاه Scopus )با وزن ۶۰ 
درصد(، میانگین ارجاعات به هر مقاله )با وزن ۲۰ درصد(، 
درصد اسناد پژوهشی منتشر شده در ۱۰ درصد مجالت برتر 

دنیا )با وزن ۲۰ درصد( تشکیل می شود.

اولین همایش بین المللی و پنجمین 
همایش ملی »تبیین اندیشه 

دفاعی امام خامنه ای« در اردبیل 
برگزار می شود

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و رئیس اولین 
همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی »تبیین اندیشه 
دفاعی امام خامنه ای« در استان اردبیل از برگزاری استانی این 

همایش در اردبیل خبر داد.
مرتضی  دکتر  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
ابراهیمی ۲۴ خرداد در جلسه اهدای احکام ساختار استان 
اردبیل این همایش گفت: اقدامات و برنامه ریزی های الزم 
برای برگزاری این همایش فاخر انجام شده است و مشکل 

خاصی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه منویات مقام معظم رهبری چراغ راه 
همه دوستداران نظام و انقالب اسالمی است، تصریح کرد: 
همایش استانی با دریافت مقاالت اساتید و پژوهشگران 

استانی برگزار می شود.
ابراهیمی با بیان اینکه این همایش حضوری خواهد بود، 
تشریح کرد: برای تبادل اندیشه و آرا می توان این همایش را 

به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار کنیم.
رئیس بسیج اساتید استان اردبیل اضافه کرد: مبانی، 
اصول و ابعاد اندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای، گام دوم 
انقالب در اندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای، مقاومت و 
آینده آن در اندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای، سازوکارها 
و ابزارهای دفاعی در اندیشه و مکتب امام خامنه ای و نقش 
انقالب اسالمی ایران در افول قدرت امریکا در اندیشه و 

مکتب دفاعی امام خامنه ای محورهای این همایش هستند.
استان  این جلسه احکام ساختار  یادآور می شود در 

اردبیل اهدا شد.
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وبینار آموزشی طرح دستیار فناوری 
با حضور دانشجویان در دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
پژوهش  معاون  سیف زاده  داود  دکتر 
در  اردبیلی  دانشگاه محقق  فناوری  و 
این وبینار به رسالت دانشگاه های نسل 
جامعه محور(  )دانشگاه های  چهارم 
کردن  دانش بنیان  آن،  مهم ترین  از  که 
گفت:  و  کرد  اشاره  است  اقتصاد 
کسب جایگاه مناسب دانشگاه  محقق 
اردبیلی در رتبه بندی های معتبر دنیا در 
نتیجه دستاوردهای چشمگیر علمی و 

پژوهشی است.
انجام  ضمن  کرد:  اضافه  وی 
سمت  به  باید  پژوهشی  فعالیت های 
فناوری نیز حرکت کرد که در همین 
راستا معاونت فناوری و نوآوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، شیوه نامه های 
طرح های  خصوص  در  شده  تدوین 
سه گانه مرتبط با فناوری را به دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز 
کرده  ابالغ  فناوری  و  علم  پارک های 

است.
مرکز  رئیس  داوری  مهدی  دکتر 
کارآفرینی  و  جامعه  با  علمی  ارتباط 
دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: در 

معاون دانشجویی دانشگاه محقق 
دانشجویان  درخشش  از  اردبیلی 
کشتی،  مسابقات  در  دانشگاه  این 
دانشجویان  بسکتبال مسابقات  شنا و 

دانشگاه های منطقه ۳ کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل گلی ۱۷ خرداد  از قهرمانی 
تیم کشتی فرنگی دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی با ۳ مدال طال، ۲ مدال 
نقره و یک مدال برنز و نایب قهرمانی تیم 
کشتی آزاد پسران و بسکتبال دختران در 
مسابقات دانشجویان دانشگاه های منطقه 

۳ کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه تیم کشتی فرنگی 
دانشگاه محقق اردبیلی با کسب ۱۳۰ 
امتیاز به مقام قهرمانی رسید، افزود: در 
این مسابقات محمد آقازاده در وزن ۶۰ 
کیلو مدال نقره، میر اسماعیل میرصادقی 
در وزن ۶۷ کیلو مدال نقره، علی قهرمانی 
در وزن ۷۷ کیلو مدال برنز، سلیم لسانی 
در وزن ۸۷ کیلو مدال طال، مجید قهرمان 
طال،  مدال  کیلو  وزن ۹۷  در  روزگار 
حسام بابایی در وزن  ۱۳۰کیلو مدال طال 
کسب کردند که رضا محمد علیپور مربی 
و دکتر ربعلی بلبلی سرپرست این تیم 
بودند و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

میزبان این دوره از مسابقات بود.
گلی با بیان اینکه تیم کشتی آزاد 
به  موفق  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کسب مقام نایب قهرمانی این مسابقات 

طرح دستیار فناوری ابالغ شده توسط 
وزارت علوم، دانشجویان به مدت شش 
ماه در یکی از واحدهای فناوری پارک 
علم و فناوری به کسب مهارت و تجربه 

مشغول می شوند.
 ۳۰۰ دانشجو  اینکه  بیان  با  وی 
ساعت در واحد یاد شده مشغول شده و 
در پایان، گواهی مهارت آموزی دریافت 
می کند، افزود: برای دانشجویان مقاطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
به ترتیب مبالغ ده میلیون ریال، بیست 
میلیون ریال و سی میلیون ریال کمک 

مالی پرداخت می شود.
از  ثبت نام  اینکه  بیان  با  داوری 

شد، ادامه داد: در این مسابقات مهدی 
مقام سوم،  کیلو  وزن ۹۷  در  کامرانی 
سلیم عوج در وزن ۸۶ کیلوگرم مقام 
وزن ۵۷  در  سلطان پور  حسین  سوم، 
در  شعبانی  عدنان  و  دوم  مقام  کیلو 
وزن۶۵ کیلو مقام سوم را کسب کردند و 
ابراهیم پوستی مربی و دکتر ربعلی بلبلی 

سرپرستی این تیم را بر عهده داشتند.
معاون دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشاره به برگزاری مسابقات 
دانشگاه های  دختر  دانشجویان  شنای 
منطقه ۳ با حضور ۶ دانشگاه به میزبانی 
دانشگاه ارومیه، گفت: در این مسابقات 

سامانه  در  خردادماه  بیستم  تا  اول 
parkintern.ir  انجام می شود، اضافه 
کرد: پارک علم و فناوری استان از ۲۱ 
خرداد تا ۲۶ تیرماه  مدارک متقاضیان 
را ارزیابی و نتیجه را در ۲۸ تیر اعالم 
می کند که در صورت تأیید، متقاضیان از 
اول مرداد تا سی ام دی ماه دوره شش ماهه 

را می گذرانند.
گرنت  »طرح  به  اشاره  با  داوری 
این  ادامه داد:  فناوری« وزارت علوم 
طرح ۳ شاخه دارد و شاخه نخست 
مخاطبانش  که  است  جوانه  طرح 
تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان 
پژوهشگران  و  هیئت علمی  اعضای 

نیز مهگل مروجی در ماده های  ۱۰۰ متر 
کرال پشت و ۲۰۰ متر مختلط انفرادی 
به دو مدال طال دست یافت و سهمیه 
حضور در پانزدهمین المپیاد ورزشی 
دانشجویان سراسر کشور را کسب نمود.
وی با بیان اینکه مهگل مروجی در 
ماده ۲۰۰ متر آزاد نیز به مدال نقره دست 
یافت، ادامه داد: سرپرستی این تیم را نیز 

مهناز ایمانی بر عهده داشت.
بسکتبال  تیم  اینکه  بیان  با  گلی 
دختران دانشگاه محقق اردبیلی نیز با 
مربی گری سولماز دهقان و سرپرستی 
نایب قهرمان  غفاری  شمس  دکتر 

و  رساله ها  به  گرنت  این  و  هستند 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی  تعلق 
می گیرد که با رویکرد نوآورانه و فناورانه 
جامعه  تحقیقاتی  نیازهای  پاسخگوی 

باشند.
دوم  شاخه  داوری،  گفته  به 
مخاطبانش  که  است  شکوفایی  طرح 
اعضای  و  تحقیقاتی  آزمایشگاه های 
هیئت علمی هستند و این گرنت نیز به 
نمونه محصول قابل تجاری سازی تعلق 
می گیرد و شاخه سوم، طرح رشد نام دارد 
که شرکت های زایشی که از دل دانشگاه ها 
مستقر  رشد  مراکز  در  و  شده  خارج 

می شوند، مخاطب این طرح اند.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به 
»شیوه نامه اجرایی هدفمندسازی پایان نامه ها 
و رساله های تحصیالت تکمیلی )پارسا(«  
تشریح کرد: در این شیوه نامه مشوق هایی 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  برای 
پیش بینی شده که از جمله آن اختصاص 
کفایت  برای  کاربردی  پارسای  به  نمره 
کاربردی  پارسای  ویژه  امتیاز  و  علمی 
در انتخاب پایان نامه/رساله برتر، انتخاب 
موضوعات تقاضامحور و همراه با قرارداد 
از طرف صنایع و دستگاه های  حمایت 

اجرایی هستند.

مسابقات دانشجویان دختر دانشگاه های 
این  کرد:  تصریح  شد،  کشور  منطقه ۳ 
مسابقات نیز به میزبانی دانشگاه ارومیه 
برگزار شد که تیم های دانشگاه پیام نور 
تبریز، دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه 

ارومیه به ترتیب اول تا سوم شدند
محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
اردبیلی با اشاره به پایان مسابقات ورزشی 
دانشجویان دانشگاه های منطقه ۳ کشور، 
گفت: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
در دو بخش دختران و پسران در مجموع 
۲۲ مدال طال، ۲۵ مدال نقره و ۲۰ مدال 

برنز کسب کردند.

برگزاری وبینار آموزشی طرح دستیار فناوری در دانشگاه محقق اردبیلی

معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد:

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات کشتی، شنا و بسکتبال 
مسابقات دانشجویان دانشگاه های منطقه ۳ کشور

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

کارگاه آموزشی »طرح درس 
نویسی و طراحی سؤاالت 

استاندارد« برگزار شد

در راستای توانمندسازی و ارتقای مهارت حرفه ای 
آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  حق التدریس  مدعو/  اساتید 
عالی استان، کارگاه آموزشی »طرح درس نویسی و طراحی 
سؤاالت استاندارد« در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این کارگاه که با 
حضور حدود ۲۰۰ نفر از اساتید مراکز آموزش عالی استان 
برگزار شد، دکتر بهرام ایمانی عضو هیئت علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی  به عنوان مدرس کارگاه، مطالب خود را در دو 
محور »طرح درس نویسی« و »طراحی سؤاالت استاندارد« 
به حاضران ارائه کرد. »ضرورت، نکات موردتوجه در تهیه 
طرح درس و اقسام آن و شیوه های ارزشیابی طول ترم و 
موارد موردتوجه در طراحی آزمون پایان ترم از نظر سؤاالت 

و زمان آزمون« از مطالب کاربردی این کارگاه بود.
این کارگاه ۲ ساعته با ارائه برخی مطالب آیین نامه ای 
مربوط به آموزش و ارزشیابی توسط دکتر حسین محسنی 
مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه محقق 
اردبیلی و دکتر علی مجتهدین دبیر هیئت نظارت، ارزیابی 
و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ارائه و به سؤاالت 

شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

برگزاری مسابقات 
فوتسال دانشجویان دختر 

دانشگاه های منطقه ۳ کشور 
به میزبانی دانشگاه

نایب قهرمانی تیم دانشگاه 
محقق اردبیلی

از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
نایب قهرمانی تیم دانشگاه در مسابقات فوتسال دانشجویان 
دختر دانشگاه های منطقه ۳ کشور که به میزبانی دانشگاه 

برگزار شد، خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اسماعیل گلی 
با اعالم این خبر افزود: در این مسابقات ۴ تیم از دانشگاه های 
ارومیه و علمی  آذربایجان،  اردبیلی، شهید مدنی  محقق 
کاربردی تبریز به رقابت پرداختند که تیم  دانشگاه های علمی 
کاربردی تبریز، محقق اردبیلی و شهید مدنی آذربایجان به 

ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: تیم دانشگاه محقق اردبیلی متشکل از 
آزیتا شاهی، ویدا بهراد، فاطمه بزرگمهر، رقیه قاسمی، مهسا 
صفایی، مهسا برزگر، فاطمه اکبردوست، راضیه ساالر گنجی، 
فرزانه قاسمی، نفیسه فرح بخش، فاطمه علیپور و آیدا خیر در 
این مسابقات شرکت کرده بود که مربیگری  این تیم را اعظم 
شکاری و سرپرستی تیم را هم رباب مستی بر عهده داشتند.
گلی عنوان کرد: تیم اول این دوره از مسابقات سهمیه 
حضور در پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور  که تابستان 
سالجاری در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد را کسب نمود.
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
جذب  سامانه  گفت:  اردبیلی  محقق 
پیوسته ایده در دانشگاه محقق اردبیلی 

راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  خرداد   ۹ زاده  سیف  داود  دکتر 
مراسم اختتامیه رویدادهای ایده پردازی 
حوزه های علوم انسانی و کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه در سال های اخیر رشد علمی 
کشور شتابان بوده و درصد رشد علمی 
برابر متوسط رشد  دانشگاه ها چندین 
جهانی بوده است، گفت: در کنار ادامه 
فعالیت های پژوهشی بنیادی، باید نقص 
خود را در کارهای نوآوری و پرداختن 

به فناوری جبران کنیم.
دانشگاه هایی  اینکه  بیان  با  وی 
که شعار دانشگاه نسل چهارم را سر 
می دهند باید عقب ماندگی خود را در 
کارهای فناوری و کاربردی جبران کنند، 
در  ایده  پیوسته  جذب  سامانه  افزود: 
دانشگاه محقق اردبیلی ایجاد می شود تا 
دانشجویان و پژوهشگران ایده های خود 

را مطرح و نتیجه آن را پیگیر شوند.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
گفت: اگر کار و تالش به توحید وصل 
خدمت  در  تولید  و  نوآوری  و  شود 

کارگاه آموزشی »نظام ایده ها و نیازها« 
)سامانه نان( ویژه اعضای هیئت علمی در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
و  پژوهش  معاون  سیف زاده  داود  دکتر 
این  در  اردبیلی  دانشگاه محقق  فناوری 
کارگاه گفت: سامانه نان در سطح وزارت 
علوم مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: برای برقراری ارتباط 
تعدادی  صنعت  و  جامعه  با  دانشگاه 
سامانه وجود دارد اما سامانه نان به نوعی 

همه شمول است.
دکتر مهدی داوری مدیر مرکز ارتباط 
علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق 
اردبیلی هم گفت: سامانه نان دارای سه 
مرحله ارائه ایده و نیاز، محصول و اشتغال 

دانش بنیان است.
وی با تأکید بر اهمیت این نظام در 

امام  گفت:  مشگین شهر  امام جمعه 
خمینی )ره( ندای توحید را به گوش جهانیان 

رساند.
دانشگاه،  روابط عمومی  گزارش  به 
در  خرداد   ۱۱ باوقار  رضا  حجت االسالم 
امام  ارتحال  سالروز  بزرگداشت  مراسم 
خمینی )ره( در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 
این مطلب افزود: عشق به حضرت پروردگار 
و معصومین از امام )ره( شخصیتی ساخته 
بود که مظهر عبودیت و بندگی و مجسمه 

اخالق بود.
از  یکی  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
است،  راحل  امام  ماندگار  میراث های 

بشریت قرار گیرد، خدا آن را جهانی 
می کند.

اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
و  جوانان  اختیار  در  که  فرصتی 
دانشجویان قرار گرفته در طول تاریخ 
به  امروز  افزود:  است،  بی نظیر  اسالم 
برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
انقالب اسالمی و خون شهدا، دانشمندان 
هسته ای ما جوانان ۳۰ تا ۳۵ ساله هستند.
معاون  اصل  فنی  عباس  دکتر 
محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
اردبیلی با بیان اینکه تربیت دانشجویان 
توانمند وظیفه اصلی دانشگاه ها است، 
توانمندی  این  راه های  از  یکی  گفت: 

توجه به علم و پژوهش است.
همکاری های  به  اشاره  با  وی 

وزارت عتف  تأکید  و  باالدستی  قوانین 
بر  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و 
پیاده سازی این نظام اضافه کرد: مدیریت 
جامع علم و دانش مطابق با نقشه جامع 
علمی کشور، عدالت پژوهشی، نیازسنجی 

معنای  به  )ره(  امام خمینی  کرد:  تصریح 
واقعی کلمه به مردم اعتماد داشت و بر این 
باور بود که حکومت بدون رضایت مردم 

هیچ اساسی ندارد.
باوقار با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
اضافه  بود،  راحل  امام  از  دیگری  میراث 
کرد: والیت فقیه میراث ماندگار دیگری از 
امام خمینی )ره( بود و اما برای پشتیبانی از 

والیت بقیه تأکید ویژه داشت.
امام جمعه مشگین شهر اضافه کرد: اسالم 
سیاسی و وصیت نامه امام خمینی )ره( از 
دیگران میراث ماندگار معمار کبیر انقالب 

اسالمی بود.

مرکز  و  علمی  انجمن های  مشترک 
عزیزان  این  تالش  با  افزود:  نوآوری، 
شاهد کسب رتبه های برتر در جشنواره 

بین المللی حرکت بودیم.
بنیاد  رئیس  شایقی  حسین  دکتر 
اشاره  با  نیز  اردبیل  استان  نخبگان 
نخبگان  ملی  بنیاد  حمایت های  به 
از  پشتیبانی  گفت:  پژوهشگران،  از 
اختراع های برگزیده، جذب در نهادهای 
علمی  فعالیت های  توسعه  فناورانه، 
تسهیالت  دانشجویان،  فرهنگی  و 
خدمت نظام وظیفه تخصصی، توسعه 
تسهیالت  دانش بنیان،  کسب وکارهای 
جذب  تسهیالت  و  پسادکتری  دوره 
در دستگاه هایی اجرایی بخشی از این 

حمایت ها هستند.

و نیاز آفرینی، افزایش بهره وری، توسعه 
اقتصاد دانش بنیان، حمایت از نخبگان و 
تولید دانش بنیان و تقویت ارتباط صنعت 
و جامعه با دانشگاه از اهداف کالن سامانه 

نان است. 

دکتر علی روشنیان فرد معاون نوآوری 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری 
ارائه  نیز ضمن  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
رویداد،  این  برگزاری  روند  از  گزارشی 
گفت: در ابتدای سالجاری برنامه ای تحت 
عنوان برنامه جامع اشتغال زایی و کارآفرینی 

دانش بنیان در دانشگاه تدوین شد.
خانه های  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
تشکیل  افزود:  دانشکده ها،  در  خالقیت 
هدفمندی  به  منجر  خالقیت  خانه های 
فعالیت های انجمن های علمی شده است.

روشنیان فرد با بیان اینکه طی هفته 
کارگاه در  این رویداد ۲۵  برگزاری  اول 
دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، 
و  تربیتی  علوم  انسانی،  علوم  و  ادبیات 
روانشناسی و علوم اجتماعی برگزار شد، 
کارگاه های  نیز  دوم  هفته  داد: طی  ادامه 
مشاوره،  سوم  هفته  طی  و  تخصصی 

منتورینگ، ارائه و داوری انجام شد.
معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
تیم  این رویداد ۲۹  در  خاطرنشان کرد: 
شرکت کرده بودند که ۱۹ تیم به مرحله 
نهایی راه یافتند و نهایتاً تیم های روانک، 
در  سوم  تا  اول  مقام  زد  زبان  و  شتاب 
حوزه علوم انسانی و تیم های سوالر پنل، 
آرتاصنعت نوین و نهال آفرین فدک مقام 
اول تا سوم در حوزه کشاورزی و منابع 

طبیعی را کسب کردند.

داوری ضمن دعوت اساتید به ارائه ایده 
متناسب با نیازهای مطرح شده در سامانه 
برای اجرا در قالب طرح های پژوهشی یا 
پایان نامه ها، ایجاد طوفان فکری در کمک به 
حل مسائل کشور، ارتباط با ساختار سیستم 
ثبت اختراعات و بورس ایده، انجام تحقیقات 
نیاز محور، آگاهی، اولویت بندی و طبقه بندی 
صنعت،  اعتماد  افزایش  واردات،  نیاز های 
دولت و جامعه به علم و دانش و تدوین 
نظام مند و پویای اولویت های تحقیقاتی را از 

جمله برآیند های این سامانه برشمرد.   
جامعه  با  علمی  ارتباط  مرکز  رئیس 
و کارآفرینی در این کارگاه، شیوه نامه های 
دستیار  فناوری،  دستیار  »طرح  اجرایی 
هدفمند سازی  الزامات  سند  پژوهشی، 
پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی، 
فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت 

و سامانه ساتع« را ارائه کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

سامانه جذب پیوسته ایده در دانشگاه محقق اردبیلی راه اندازی می شود

کارگاه آموزشی نظام ایده ها و نیازها در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

امام جمعه مشگین شهر:
امام خمینی )ره( ندای توحید را به گوش جهانیان رساند

در دانشگاه محقق اردبیلی؛

نشست آموزشی »طرح 
جهت گیری الهی فرهنگی 

در تدریس« برگزار شد

الهی  جهت گیری  »طرح  آموزشی  نشست 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  تدریس«  در  فرهنگی 

برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط   گزارش  به 
حرزاده  مهدی  محمد  والمسلمین  حجت االسالم  
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های استان یزد ۲۲ خرداد در این نشست 
رسالت  آموزشی،  رسالت  کنار  در  اساتید  گفت: 

تربیتی هم دارند.
وی اضافه کرد: رسالت تربیتی و فرهنگی جزو 

ذات معلمی است و قابل تفکیک هم نیست.
از ظرفیت کالس های  باید  داد:  ادامه  حرزاده 
درس برای رسالت تربیتی و فرهنگی استفاده کرد 
زیرا علم بدون اخالق و معنویت زمینه سازی برای 

سوءاستفاده از علم است.
حسنی  عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  رئیس 
در دانشگاه های استان اردبیل و مسئول دفتر نهاد 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
اردبیلی هم گفت: هر استادی در حوزه کاری خود 

رسالت سنگین و خطیری دارد.
دینی  باورهای  تقویت  برای  باید  افزود:  وی 
در بین دانشجویان بیش ازپیش تالش کنیم و زبان 
صحبت با جوانان را در این مورد یاد بگیریم تا 
حرف هایمان اثربخش باشد زیرا در برخی مواقع 

یک تلنگر موجب تحول در دانشجویان می شود.

برگزاری دو جلسه دفاع
 از کرسی نظریه پردازی

 در دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست 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 جواد 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  خرداد   ۱۱ گرجامی 
و  دین«  شناخت  برای  عقل  »تربیت  کرسی های 
با کدام رویکرد؟« توسط دکتر علی  »ترویج دین 
امین  اول  ناقدان کرسی  که  ارائه شد  خالق خواه 
فتحی و دکتر علی رضایی شریف و ناقدان کرسی 
دوم دکتر حسین تقوی و دکتر سیف اهلل آقاجانی 

بودند.
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دانشجویان  نقاشی  آثار  نمایشگاه 
گروه نقاشی دانشگاه محقق اردبیلی در 

نگارخانه خطایی اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ۷ 
خرداد در مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار 
نقاشی دانشجویان گروه نقاشی دانشگاه 
خطایی  نگارخانه  در  اردبیلی  محقق 
فعالیت های  گسترش  لزوم  به  اردبیل 
انجمن های علمی دانشجویان تأکید کرد 
و گفت: تولید و خلق آثار دانشجویی 
و  دانشگاه  ارتباط  گسترش  زمینه ساز 

جامعه است.
در  برتر  رتبه های  کسب  وی 
از  هنری  و  فرهنگی  جشنواره های 
جمله جشنواره بین المللی حرکت را 

رزمنده و جانباز دفاع مقدس گفت: 
الگوپذیری شهدا و رزمندگان از عاشورا 

به آنها جرات و شجاعت داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
رسول نوع پرور سوم خرداد در مراسم 
گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر 
در  پیروزی  و  ایثار  مقاومت،  روز  و 
دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این مطلب 
اسالمی  در جمهوری  روز  هر  افزود: 
پیروزی  و  ایثار  مقاومت،  روز  ایران، 

است.
وی با بیان اینکه یاد شهدا بزرگ ترین 
فضیلت است، تصریح کرد: صدام بااراده 
خود جنگ را شروع نکرد بلکه تمام 
کشورهای جهان پشت سر او ایستاده 

بودند و ما از ۵۰ کشور اسیر داشتیم.
حق  در  اینکه  بیان  با  نوع پرور 
خرمشهر خیلی جفا شد و شبانه روز 
این شهر را بمباران کردند، تشریح کرد: 
عراقی ها در دیوارهای خرمشهر نوشته 

رئیس هسته پژوهشی کدگذاری، 
رمزنگاری و پردازش تصویر دانشگاه 
کارگاه  برگزاری  از  اردبیلی  محقق 
آموزشی »آشنایی با شبکه های عصبی 
و یادگیری عمیق« در این دانشگاه خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر احمد یوسفیان دارانی ۲ خرداد 
با اعالم این خبر افزود: این کارگاه با 
حضور اساتید دانشکده، دانشجویان و 
فارغ التحصیالن در کارگاه آمار شروع 
شده و به مدت ۱۰ جلسه ادامه پیدا 

خواهد کرد.
کارگاه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
به معرفی شبکه های عصبی مصنوعی 
پرداخته شده و شرکت کنندگان با انواع 
این شبکه ها  آشنا می شوند، اضافه کرد: 
آشنایی با فرایند کلی یادگیری، آشنایی 

جزو افتخارات دانشجویان و دانشگاه 
دانست و حمایت همه جانبه دانشگاه 
از فعالیت های مؤثر انجمن های علمی 

را اعالم کرد.

بودند که »آمده ایم تا بمانیم« اما مردم و 
رزمندگان با جان ودل از خرمشهر دفاع 
کرده و برای آزادی آن ایثار و فداکاری 

کردند.
دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی هم در این مراسم گفت: 

با مفاهیم و روش های یادگیری ماشین 
و تاریخچه آن، آشنایی با انواع داده ها، 
مفاهیم کامل شبکه عصبی و یادگیری 
عمیق و پیاده سازی شبکه های عصبی 

استاد  قوام  خانی  حسن  فریدون 
دانشگاه  نقاشی  انجمن علمی  مشاور 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه هنرمندان 
هنر،  طریق  از  که  می کوشند  همواره 

در جنگ، هر دو بلوک شرق و غرب 
برای ضربه به کشور و انقالب اسالمی 
بسیج شده بودند اما رزمندگان و شهدا 
بااراده پوالدین توانستند از کشور و نظام 
و انقالب اسالمی دفاع کنند و امروز 
کشور به آسایش و آرامش رسیده و تا 

جمله  از  کانولوشنی  و  چندالیه 
سرفصل های این دوره است.

رئیس هسته پژوهشی کدگذاری، 
رمزنگاری و پردازش تصویر دانشگاه 

تحولی در جامعه ایجاد کنند، گفت: هنر 
نقاشی با قدمت طوالنی خود در دل تاریخ 
هنر همواره موردتوجه بوده و بهترین ابزار 
هنرمند  که  است  مفاهیمی  برای  بیانگر 

می خواهد ارائه دهد.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی با 
هدف پروراندن و رشد نبوغ اندیشمندان 
و هنرمندان، انجمن های علمی و هنری را 
با همین هدف تشکیل داده و انجمن علمی 
گروه نقاشی مفتخر است که این نمایشگاه 
نقاشی را برای بازدید عموم و آشنایی بیشتر 
مردم با هنرمندان آینده ی کشور عزیزمان 

ایران برگزار کند.
گفتنی است این نمایشگاه با ۵۵ اثر تا ۹ 
خردادماه ۱۴۰۱ در محل نگارخانه خطایی 

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد.

حدودی به رشد و توسعه دست پیدا کرده 
است.

و  رشادت ها  باید  کرد:   اضافه  وی 
ایثارگری ها و فداکاری های رزمندگان و 
شهدا را به جوانان انتقال بدهیم تا بدانند 
که کشور چه شرایط سختی را پشت سر 

گذاشته است.
عبداهلل  حجت االسالم والمسلمین   
حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
اردبیل و  استان  دانشگاه های  در  رهبری 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبیلی هم گفت: جنگ 
و جبهه هنوز هم تمام نشده است زیرا 
با انقالب اسالمی هنوز ادامه  دشمنی ها 

دارد.
امروز  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
ارزش های ما را نشانه رفته اند، تشریح کرد: 
باید در دانشگاه دانشجویان را با ارزش های 
خود آشنا کرده و برای گسترش ارزش های 

الهی تالش کنیم.

آشنایی  کرد:  اظهار  اردبیلی  محقق 
معروف،  معماری های  و  شبکه ها  با 
آشنایی با مفاهیم و تکنیک های آموزش 
با  آشنایی  عمیق،  یادگیری  مدل های 
روش های   ،Transfer Learning
انواع  و   Data Augmentation
 Dropout، مانند  شبکه ها  الیه های 
  Pooling، BachNormalization
و غیره، بررسی مسئله طبقه بندی اعداد 
دست نویس فارسی و آشنایی با معماری 
GAN از دیگر سرفصل های این کارگاه 

است.
با  »آشنایی  کارگاه  می شود  یادآور 
توسط  یادگیری«  و  عصبی  شبکه های 
رمزنگاری  کدگذاری،  پژوهشی  هسته 
آموزشی  گروه  و  تصویر  ویرایش  و 
برگزار  دانشگاه  کاربردها  و  ریاضیات 

می شود.

نمایشگاه آثار نقاشی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار شد

رزمنده و جانباز اردبیلی در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در دانشگاه محقق اردبیلی:

الگوپذیری شهدا و رزمندگان از عاشورا به آنها جرات و شجاعت داد

رئیس هسته پژوهشی کدگذاری، رمزنگاری و پردازش تصویر دانشگاه:

کارگاه »آشنایی با شبکه های عصبی و یادگیری« در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی؛

همایش خادمان راهیان نور 
دانشجویی استان اردبیل 

برگزار شد

همایش خادمان راهیان نور دانشجویی استان اردبیل به 
میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز حبیبی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی و فرمانده قرارگاه مرکزی 
راهیان نور دانشجویی استان اردبیل ۸ خرداد در این همایش 
گفت: دفاع مقدس یک سرمایه عظیم است که باید آن را به 

نسل های آینده منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه های روایتگری به انتقال خاطرات 
و ارزش های انقالبی می پردازد، تصریح کرد: به فرموده مقام 
معظم رهبری، راهیان نور یک فناوری و یک حرکت عظیم 

است که باید قدر آن را دانست.
عظیم ابراهیم پور از روایتگران دوران دفاع مقدس هم 
با بیان اینکه جبهه حق و باطل از زمان خلقت انسان بوده 
است، تصریح کرد: نشانه موجودیت ما، مقابله با جبهه باطل 

تا زمان ظهور است.
وی اضافه کرد: مدل جنگیدن ما در دنیا مدل جدیدی 
بود، مدل تن در برابر تانک که جز با تفکر انقالبی نمی شد با 

این تفکر از کشور و والیت دفاع کرد.
در این همایش از عوامل اجرایی راهیان نور دانشجویی 

جنوب کشور تجلیل شد.

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

برگزاری مسابقه گلبانگ اذان 
در دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 
اردبیلی از برگزاری مسابقه گلبانگ اذان به مناسبت سوم 
خرداد سالروز فتح خرمشهر روز مقاومت، ایثار و پیروزی 

در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرشاد کیوان 
بهجو ۴ خرداد گفت: مسابقه گلبانگ اذان به مناسبت سوم 
خرداد سالروز فتح خرمشهر در مسجد دانشگاه محقق 

اردبیلی برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه اذان و نماز در اسالم 
و لزوم توسعه فرهنگ قرآنی در دانشگاه، تشویق جوانان 
دانشجو به اقامه نماز را موضوعی حائز اهمیت دانست و 
اضافه کرد: بهره گیری از اندیشه های خالقانه نسل جوان 
در تبلیغ شعائر اسالمی، ترویج مسابقات فرهنگی همچون 
اذان در کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر است که در این 
راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به طور مستمر 
نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی با محوریت نماز و 

اذان اقدام می کند.
کیوان بهجو با بیان اینکه وحید رحمانی، مهراب 
مریخی، مرتضی یوسفی و سجاد نظری به عنوان نفرات 
اول تا چهارم این مسابقات انتخاب شدند، ادامه داد: رضا 
محمدپور قاری و داور ممتاز بین المللی و مهدی صالحی 
قاری و مؤذن ممتاز کشوری داوری این مسابقه را بر عهده 

داشتند.



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - خردادماه 1401- سال بیستم- شماره 150

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
از قهرمانی تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر 
و تکواندو دختران، نایب قهرمانی تیم والیبال 
تکواندوکاران  رنگارنگ  مدال های  دختران، 
این  دختران  کاراته  تیمی  مقام سوم  پسر، 
دانشگاه در مسابقات ورزشی دانشجویان 

دانشگاه های منطقه   ۳ کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اسماعیل گلی ۷ خرداد با اعالم این خبر 
دانشگاه  پسران  تنیس روی میز  تیم  افزود: 
محقق اردبیلی در این مسابقات با میزبانی 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز موفق به کسب 
مقام اول شد و بدین ترتیب سهمیه کامل 
جهت اعزام به المپیاد ورزشی دانشجویان 

سراسر کشور را کسب کرد.
مسابقات  در  کرد:  اضافه  وی 
دانشگاه های  از  تیم   ۱۰ تنیس روی میز 
داشتند  حضور  کشور   ۳ منطقه  مختلف 
و تیم دانشگاه محقق اردبیلی متشکل از 
بهزاد بیات، سروش اسدی، اکبر مهدویان، 
موالیی  امیرحسین  و   شاپور روح بخش 
در این مسابقات جایگاه نخست را از آن 
خود کردند که مربی  این تیم نعمت ذاکر و 
سرپرستی تیم را هم بهزاد الوانی بر عهده 

داشتند.
گلی با بیان اینکه تیم تکواندو دختران 
مسابقات  این  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
اردبیلی از موفقیت شرکت آرکا آلتین 
فناور  از واحدهای  اردبیل  الکترونیک 
تحت پوشش آن مرکز در اخذ نشان 
و  ارزیابی  کارگروه  از  دانش بنیانی 
و  شرکت ها  صالحیت  تشخیص 
مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر برومند صالحی ۲۴ خرداد ضمن 
آرکا  شرکت  افزود:  خبر  این  اعالم 
آلتین الکترونیک اردبیل در حوزه برق 
و  مخابرات  فوتونیک،  الکترونیک،  و 
می کند  فعالیت  خودکار  سیستم های 
برای طراحی  را  دانش بنیانی  و مجوز 
تصویربرداری  سیستم های  تولید  و 

که  مسابقات  این  در  افزود:  شد،  قهرمان 
به میزبانی دانشگاه ارومیه و با حضور ۱۱ 
دانشگاه برگزار شد، تیم تکواندو دانشجویان 
دختر دانشگاه محقق اردبیلی با دو مدال طال، 
دو مدال نقره و یک مدال برنز به مقام قهرمانی 
این مسابقات دست یافته و سهمیه حضور در 
پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور 

را کسب کرد.
به گفته معاون دانشجویی دانشگاه محقق 
اردبیلی، در این مسابقات صدف میرحیدریان 
در وزن اول و بیتا پیری در وزن چهارم به 
مقام قهرمانی و مدال طال، فاطمه شاهی در 
وزن پنجم و زهرا ریحانی در وزن ششم 

مغناطیسی زمین اخذ کرده است.
وی ادامه داد: سیستم تصویربرداری 
تأسیسات  یافتن  در  زمین  مغناطیسی 
و ساختارهای مدفون در داخل زمین 

کاربرد دارد.

مدال نقره و بیتا محمدی در وزن هفتم به 
مدال برنز دست یافتند و سرمربی این تیم 
تیم مهناز  رقیه عبدالحسینی و سرپرست 

ایمانی بودند.
تیم والیبال دختران  اینکه  بیان  با  وی 
این  نایب قهرمان  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
با  مسابقات  این  داد:  ادامه  شد،  مسابقات 
حضور ۷ تیم از دانشگاه های مختلف منطقه 
انجام شد و  ارومیه  به میزبانی دانشگاه  و 
تیم دانشگاه محقق اردبیلی متشکل از سیما 
داوطلب،  شیما  حامدی،  نسرین  فیروزان، 
یاسمن حقی، رقیه پارسا، عرفانه افراز، کوثر 
ساویز، اسما حبیب زاده، یگانه حیدری، ایسان 

پریخانی  رضایی  امید  مهندس 
برق- مهندسی  رشته   آموخته  دانش 
و  اردبیلی  دانشگاه محقق  الکترونیک 
طراح سیستم تصویربرداری مغناطیسی 
زمین هم گفت: در این سیستم، از هوش 

صباغی، لیال عطایی و سعاد تفاخ به سرمربیگری 
اعظم آرمون و سرپرستی دکتر شمس غفاری 

جایگاه نایب رئیسی را از آن خود کرد.
معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
اینکه تیم تکواندو دانشجویان پسر  با اعالم 
دانشگاه در این مسابقات ۴ مدال کسب کردند، 
گفت: این مسابقات به میزبانی دانشگاه ارومیه با 
شرکت ۱۳ دانشگاه برگزار شد و در وزن چهار 
سید امین باقریان مدال طال، در وزن هفت سهیل 
احدی مدال نقره و در وزن های دو و پنج حامد 
کریمی و میالد مقدم مدال برنز را از آن خود 
کردند و  سیروس محسن زاده  مربی و جهان 

خدمتی سرپرست این تیم بودند.
وی اضافه کرد: مسابقات کاراته دانشجویان 
دختر به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
آتنا  که  شد  برگزار  دانشگاه  حضور ۹  با  و 
پهلوان زاده در وزن ۶۱- کیلوگرم، با شکست 
دادن تمام رقبای خود به مدال طال دست یافت 
و سهمیه حضور در پانزدهمین المپیاد ورزشی 
دانشجویان کشور را کسب کرد و در وزن ۵۰- 
کیلوگرم هم سنا سلمان زاده به مدال برنز رسید.

به گفته گلی،  تیم دانشگاه محقق اردبیلی 
با دو نفر ورزشکار مسابقات کاراته دختران 
شرکت کرده بود و توانست در بخش تیمی 
مقام سوم را از آن خود کند که  مربیگری این 
تیم را دکتر ماریه عاشوری و سرپرستی تیم را 

دکتر شمس غفاری بر عهده داشتند.

مصنوعی استفاده شده و این سیستم ضمن 
داشتن ویژگی های ممتاز نسبت به رقبای 
هفتم  قیمتی حدود یک  خارجی خود، 

مشابه خارجی دارد.
هوش  از  بهره گیری  داد:  ادامه  وی 
تفکیک  قدرت  باال،  پایداری  مصنوعی، 
مناسب و راحتی در استفاده، این سیستم 
را نسبت به سایر سیستم های مشابه متمایز 

کرده است. 
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
»تولید؛  سال  در  که  کرد  امیدواری  ابراز 
عنایات  با  آفرین«،  اشتغال  دانش بنیان؛ 
خداوند متعال و همت و کوشش فناوران 
و ادامه سیاست های توانمندسازی مرکز، 
شاهد افزایش کمی و کیفی محصوالت 

فناوران مرکز باشیم.

معاون دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

درخشش دانشجویان دانشگاه در مسابقات ورزشی دانشجویان منطقه ۳ کشور

اخذ نشان دانش بنیانی توسط شرکت آرکا آلتین الکترونیک اردبیل از واحدهای فناور 
تحت پوشش مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

رشادت های خالصانه شهدا 
باید در فعالیت های روزمره 
ما بروز و ظهور داشته باشد

گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه  رئیس 
فعالیت های  در  باید  شهدا  خالصانه  رشادت های 

روزمره ما بروز و ظهور داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزیز 
حبیبی ۲ خرداد در مراسم تجلیل از خانواده شهید 
اکبر بضاعت پور با بیان اینکه برگزاری برنامه های 
مربوط به شهدا باعث می شود تا فرهنگ ایثار و 
یادآوری  دانشگاهی  و  علمی  محیط  در  شهادت 
شود، گفت: رشادت های خالصانه شهدا نیز باید در 

فعالیت های روزمره ما بروز و ظهور داشته باشد.
وی افزود: شهدا ناظر بر اعمال ما هستند و اگر 
به صورت کامل و دقیق  را  ما مسئوالن کار خود 
انجام دهیم به وظیفه خود عمل کرده ایم و در غیر 

اینصورت اولین خیانت را به شهدا کرده ایم.
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حسنی مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشاره به مباحث ایثار و شهادت، گفت: 
شهدا الگوهای ما در جامعه هستند و ما باید پیرو 

شهدای گرانقدر باشیم.
وی تأکید کرد: دست به دست هم برای پیشرفت 
دانشگاه و ارتقای آگاهی دانشجویان دانشگاه تالش 

کنیم.
دکتر عباس فنی اصل فرمانده پایگاه مقاومت 
فرارسیدن  به  اشاره  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
گفت:  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز  خرداد  سوم 
برنامه های مختلفی با همکاری بسیج اساتید طی 

امروز و فردا در دانشگاه برگزار خواهد شد.
شهدا  یادگاران  از  تجلیل  اینکه  بیان  با  وی 
که طبق فرمایش امام خمینی)ره(، چشم و چراغ 
ملت هستند، جزو وظایف ما است، گفت: پایگاه 
مقاومت دانشگاه افتخار دارد یک دوره از ایثارگران 
و خانواده شهدای منتسب به دانشگاه تجلیل کرده و 

دور دوم را آغاز کرده است.
فنی اصل اخالق نیکو، ایمان راستین، دلسوزی 
بارز همکار  بندی به والیت را از صفات  و پای 
اکبر  شهید  برادر  پور  بضاعت  محمد  دانشگاهی 
بضاعت پور دانست و افزود: وی همچنین به عنوان 

الگوی شایسته شهدا در دانشگاه است.
پور  بضاعت  از محمد  ادامه  در  است  گفتنی 
کارمند دانشگاه محقق اردبیلی و برادر شهید اکبر 

بضاعت پور تجلیل به عمل آمد.

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان مهندس محسن شیخعلیزاده و اسد نوروزی  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

دبیرتحریریه: احد اقبالی عموقین
صفحه آرائی: ارسالن زادخاک

هیات تحریریه: توحید مهدوی - علی انوار- شیدا مظفری 
شماره تلفن:04531505005
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دانشگاه آرمانی از دیدگاه آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

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


