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بشر  معاونت حقوق  تفاهم نامه همکاری 
و امور بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه 

محقق اردبیلی منعقد شد.
فتاح  دانشگاه،  به گزارش روابط عمومی 
بین الملل  امور  و  بشر  معاون حقوق  احمدی 
انعقاد  مراسم  در  آبان   ۱۵ دادگستری  وزیر 
تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور 
بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه محقق 
اردبیلی با بیان اینکه دانشگاه ها ظرفیت بسیار 
خوبی در ارتقای دانش خانواده ها دارند، گفت: 
امید می رود با همکاری یکدیگر ارزیابی مطلوبی 
از تعهدات داخلی و بین المللی در حوزه حقوق 
کودک با همکاری دستگاه های مختلف در استان 

اردبیل داشته باشیم.
مجموعه  به  انسجام بخشی  به  وی 
و  کرد  تأکید  دستگاه ها  تمامی  فعالیت های 
و  فرهنگی  کل  اداره  راستا  همین  در  افزود: 
اجتماعی استانداری نقش هماهنگی مجموعه 

دست اندرکاران این حوزه در استان را دارد.
کانون  دانشگاه ها،  کرد:  تصریح  احمدی 
در  شهرداری ها  و  خیریه  انجمن های  وکال، 
کنار سایر ارگان های موظف از جمله آموزش 
و پرورش و بهزیستی می توانند به منظور ارتقای 
کودک  حقوق  حوزه  در  کشور  دستاوردهای 

نقش خوبی ایفا نمایند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر 
آموزشی  گروه های  اینکه  بیان  با  دادگستری 
و  پایان نامه ها  می توانند  دانشگاه  در  مختلف 

رساله های خود را در راستای 
و  سالم  شهروند  از  حمایت 
حقوق کودک تدوین نمایند، 
همچنین  دانشگاه ها  گفت: 
می توانند موضوعات متعددی 
را در خصوص تأثیر عوامل 
برای  کودکان  روی  بحرانی 
رساله های  و  پایان نامه ها 
دانشجویان رشته های مختلف 
شهرسازی،  معماری،  به ویژه 
حقوق و روانشناسی پیشنهاد 

دهند.
از  دانشگاه  وی حمایت 
دست اندرکاران حقوق بشر و 

حقوق کودک در استان را بسیار مهم و تأثیرگذار 
به  باید  استانی  هر  گره های  افزود:  و  دانست 
دست دانش پژوهان و محققان همان استان باز 
شود که در این خصوص نیازمند هم افزایی و 

همفکری با اساتید دانشگاه ها هستیم.
احمدی همچنین از دانشگاه محقق اردبیلی 
برتر  رساله های  و  پایان نامه ها  تا  خواست 
دانشجویان را در حوزه های حقوق شهروندی 
و حقوق کودک جهت تجلیل به عنوان پایان نامه 
و رساله برتر سال به وزارت دادگستری معرفی 

نماید.
مشورتی  و  علمی  نظرات  اخذ  به  وی 
اساتید در خصوص مباحث موردنظر و انجام 
امور مطالعاتی و ارائه پروژه های علمی مشترک 
در قالب تفاهم نامه فی مابین تأکید کرد و گفت: 
همچنین همکاری در جهت شناسایی خالها، 
و  اجرایی  تقنینی،  ضرورت های  و  الزامات 
قضایی و تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای 
تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط مورد 

تأکید است.
بین الملل  امور  و  بشر  حقوق  معاون 

اشاره  با  دادگستری  وزیر 
علمی  آسیب شناسی  به 
با  مرتبط  مقررات  و  قوانین 
و  بشر  حقوق  موضوعات 
سطح  در  شهروندی  حقوق 
جامعه، اضافه کرد: مساعدت 
برای  دوجانبه  همکاری  و 
حمایت بیشتر از انجمن های 
علمی دانشجویی و استفاده از 
توان بالقوه جامعه دانشگاهی 
سطح  افزایش  جهت  در 
حقوق  عمومی،  فرهنگ 
شهروندی و حقوق کودک در 
جامعه از جمله اهداف ما در 

انعقاد این تفاهم نامه است.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز ضمن معرفی دانشگاه محقق اردبیلی، 
گفت: این دانشگاه جزو دانشگاه های برتر منطقه 
و کشور در حوزه های مختلف بوده و روز به 
روز شاهد ارتقای رتبه آن در رتبه بندی های ملی 

و بین المللی هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت حقوق بشر و حقوق 
کودک، افزود: حقوق شهروندی دارای جنبه های 
مختلفی بوده که حقوق کودک در این خصوص 

دارای اهمیت ویژه ای است.
گروه های  وجود  به  اشاره  با  چمنی 
آموزشی روانشناسی و حقوق و حضور اساتید 
کرد:  تصریح  گروه ها،  این  در  کشوری  برتر 
دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و ادبیات 
و علوم انسانی در حوزه حقوق شهروندی و 
حقوق کودک فعالیت های خوبی داشته اند که 
در این خصوص می توان به برگزاری دومین 
همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 

طی آبان ماه سالجاری اشاره کرد.
اردبیلی گفت:  دانشگاه محقق  سرپرست 
تفاهم نامه فی مابین معاونت حقوق بشر و امور 
بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه محقق 
اردبیلی به منظور بسط و توسعه همکاری های 
برای  اجرایی  و  پژوهشی  آموزشی،  علمی، 
توانمندی های طرفین  از ظرفیت ها و  استفاده 

منعقد می شود.
در  بین المللی  تجربیات  انتقال  به  وی  
شهروندی  حقوق  بشر،  حقوق  موضوعات 
تبادل  افزود:  و  کرد  تأکید  کودک  حقوق  و 
زمینه های  در  تجربیات  انتقال  و  اطالعات 
مختلف و همکاری در تشکیل بانک اطالعات 
و  علمی  عرصه های  فعاالن  و  صاحب نظران 
مجموعه  کتب،  تدوین  و  تهیه  در  مشارکت 
تخصصی  علمی  نشریات  انتشار  و  مقاالت 
مشترک با موضوع حقوق کودک، حقوق بشر 
و حقوق شهروندی در قالب تفاهم نامه فی مابین 

انجام خواهد گرفت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و 
دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خبر داد:
مشارکت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی در تدوین استانداردهای ملی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه  
محقق اردبیلی از مشارکت این دانشکده در 

تدوین استانداردهای ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هادی 
غایبی ۱۰ آبان در جلسه هماهنگی تدوین 
استاندارد ملی مربوط به انواع آچار در دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
محقق  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
اردبیلی با دارا بودن ۷۷ نفر عضو هیأت علمی 
در رشته های مختلف فنی و مهندسی آمادگی 

کامل جهت مشارکت در تدوین استانداردهای 
ملی و بین المللی دارد.

و  آزمایشگاهی  امکانات  افزود:  وی 
کارگاهی دانشکده فنی و مهندسی پتانسیل 
ارائه خدمات فنی و تخصصی به صنایع 
آزمایشگاه های  قالب  در  استان  مختلف 
امید  و  دارد  را  معتمد  و  مرجع  همکار، 
است با همکاری اداره کل استاندارد استان 
مربوطه  مجوزهای  اخذ  فرایند  اردبیل 

تسهیل گردد.

اداره  رئیس  شرافتخواه  شهین 
استانداردسازی، آموزش و ترویج اداره کل 
استاندارد استان اردبیل نیز ضمن قدردانی از 
همکاری دانشکده فنی و مهندسی در برگزاری 
سلسله جلسات تخصصی آشنایی همکاران 
تدوین  در  نحوه مشارکت  با  هیأت علمی 
مشارکت  کرد:  امیدواری  ابراز  استانداردها، 
اعضای هیأت علمی دانشگاه محقق  اردبیلی 
در تدوین و بروزرسانی استانداردهای ملی و 

بین المللی تداوم یابد. 

معاون رئیس جمهور در امور مجلس:

حلمسائلومشکالتدانشگاهیاندرکانون
توجهدولتقراردارد

امام خمینی )ره(:
دانشجویان ذخایر ملت هستند



نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - آبانماه 1401- سال بیستم- شماره 155 2

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی از حضور این دانشگاه در 
بین دانشگاه های برتر جهان در رتبه بندی 
تایمز ۲۰۲۳ برای سومین سال پیاپی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جبرائیل رزمجو ۹ آبان با اعالم این خبر 
گفت: در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۰ درصدی 
دانشگاه   ۶۵ ایرانی،  دانشگاه های  تعداد 
جمع  در  ایران  اسالمی  جمهوری  از 
دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته است 
که دانشگاه محقق اردبیلی به شایستگی 
بازه ۶۰۱-۸۰۰  در  رتبه بندی جهانی  در 
به  کشور  جامع  دانشگاه های  بین  در  و 
همراه دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، 
رتبه  تهران  و  تبریز  کردستان،  کاشان، 
نخست، در بین دانشگاه های وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری رتبه چهارم و در بین 
کل دانشگاه های کشور رتبه شانزدهم را 

کسب کرده است.
رتبه بندی  نظام  کرد:  تصریح  وی 

 Times Higher Education(تایمز
 )World University Rankings
نظام  بزرگترین  و  معتبرترین  به عنوان 
رتبه بندی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز 
مورد  دنیا  سراسر  در  را  عالی  آموزش 
است  داده  قرار  رتبه بندی  و  ارزیابی 
به  مرتبط  آمار  اکتبر  ماه  در  هرساله  و 
دانشگاه های برتر جهان را منتشر می کند 

که تازه ترین نتایج خود را برای سال ۲۰۲۳ 
منتشر کرده است.

رزمجو تصریح کرد: در این گزارش 
هزار  از ۲  بیش  عملکرد  بررسی  با  که 
در  جهان  سراسر  در  دانشگاه   ۳۰۰ و 
درصد(،  وزن ۳۰  آموزش)با  زمینه  پنج 
درصد(،   ۷.۵ وزن  جهانی)با  چشم انداز 
پژوهش )با وزن ۳۰ درصد(، استنادها)با 

وزن ۳۰ درصد( و درآمدهای صنعتی)با وزن 
۲.۵ درصد( و بر پایه ۱۳ سنجه همراه بوده 
است، نام یک هزار و ۷۹۹ دانشگاه منتخب 
از ۱۰۴ کشور جهان دیده می شود که نام 
دانشگاه محقق اردبیلی برای سومین سال 

پیاپی در آن قرار دارد.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی اضافه کرد: برای رتبه بندی 
امسال از اطالعات مربوط به مقاالت چاپ 
شده در بازه زمانی سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۷ و 
استنادات مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۲۲ 

استفاده شده است.
این  صمیمانه  تبریک  ضمن  وی 
موفقیت به همکاران ارجمند، دانشجویان 
خاطرنشان  استان،  علمی  جامعه  و  عزیز 
کرد: توفیقات حاصل شده دانشگاه مرهون 
عزم، اراده و تالش و کوشش بی وقفه همه 
اعضای هیات علمی اندیشمند، دانشجویان 
و  پرتالش  کارمندان  خالق،  و  مستعد 
برنامه ریزی های هدفمند دانشگاه در حوزه 

پژوهش و فناوری است.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

کسب رتبه ۱۷ دانشگاه 
محقق اردبیلی در آخرین 

 ISC رتبه بندی
 قرارگیری دانشگاه در جمع

۱۰ دانشگاه جامع برتر کشور 
در حوزه فناوری و نوآوری

محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
بین  در  دانشگاه  این   ۱۷ رتبه  کسب  از  اردبیلی 
دانشگاه های جامع کشور و قرار گرفتن در جمع 
۱۰ دانشگاه جامع برتر کشور در حوزه»فناوری و 
نوآوری« در جدیدترین رتبه بندی ISC برای اولین 

بار خبر داد.
جبرائیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محقق  دانشگاه  جایگاه  گفت:  آبان   ۱۸ رزمجو 
اردبیلی در بین دانشگاه های جامع کشور در سال 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ با ۴ پله صعود نسبت به دوره گذشته 

از رتبه ۲۱ به ۱۷ ارتقا پیدا کرد.
کشور  دانشگاه های  رتبه بندی  افزود:  وی 
ISC و بر اساس معیارهای  هر ساله از طرف 
 ۳۰ وزن  آموزش)با  حوزه  شش  در  مختلف 
فناوری  ۲۵ درصد(،  پژوهش)با وزن  درصد(، 
بین المللی  درصد(،   ۲۰ وزن  نوآوری)با  و 
اثرگذاری  درصد(،   ۱۰ وزن  سازی)با 
خدمات  و  درصد(   ۱۰ وزن  اقتصادی)با 
 ۵ وزن  تسهیالت)با  و  ساخت  زیر  اجتماعی، 

درصد( انجام می شود.
بر  دانشگاه های کشور  رتبه  داد:  ادامه  رزمجو 
اساس هرکدام از معیارهای فوق به صورت جداگانه 
محاسبه می گردد که در آخرین رتبه بندی منتشره، 
دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس امتیازات کسب 
شده در حوزه »فناوری و نوآوری« با کسب رتبه 
۸ توانست در جمع ۱۰ دانشگاه جامع برتر کشور 

قرار گیرد.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
رتبه بندی اطالعات  این  اردبیلی تصریح کرد: در 
و   ۲۰۱۷-۲۰۱۹ زمانی  بازه  به  مربوط  پژوهشی 
اطالعات پرسشنامه ای مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۸-
۱۳۹۶ مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه 
و محصوالت  علمی  تولیدات  کیفیت  افزایش  به 
فناورانه و نوآوری در سال های اخیر امید می رود 
که به فضل الهی و با حمایت مسئوالن استانی و 
ملی در سال های آتی شاهد ارتقای جایگاه دانشگاه 

باشیم.
دست  به  موفقیت های  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  اردبیلی  دانشگاه محقق  دامنه دار  و رشد  آمده 
رتبه بندی های مختلف ملی و بین المللی با وجود 
تحریم های بین المللی، مرهون تالش های روزافزون 
همکاران هیات علمی توانمند، دانشجویان مستعد و 

کارکنان پرتالش است.

حضور دانشگاه محقق اردبیلی در بین دانشگاه های برتر جهان در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳ 
برای سومین سال پیاپی

معاون رئیس جمهور در امور مجلس 
گفت: حل مسائل و مشکالت دانشگاهیان 

در کانون توجه دولت قرار دارد .
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  در  آبان  سیدمحمد حسینی ۱۲ 
هم اندیشی اعضای کانون دانشگاهیان ایران 
اسالمی استان اردبیل در دانشگاه محقق 
اردبیلی با اشاره به حوادث اخیر کشور، 
گفت: طی روزهای گذشته دشمن قصد 
داشت با اغتشاشات حرکت روبه جلو و 
در  را  اسالمی  ایران  روزافزون  پیشرفت 
حوزه های مختلف مختل کند و تمرکزها 

را بر هم زند.
رشد  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
اقتصادی کشور منفی و یا صفر نیست و 
به حرکتی مثبت درآمده و نقدینگی در حال 
رشد است و این موارد دشمنان را بیش از 

هر چیزی رنج می دهد.
حسینی با اشاره به برخی از فعالیت های 
کرد:  تصریح  اخیر،  ماه های  طی  دولت 
قراردادهای بسیار خوب و امیدوارکننده ای 
با کشورهای همسایه و منطقه از جمله 
روسیه امضا شده که قطعاً اثرات آن در رشد 

اقتصادی کشور مشهود خواهد بود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس 
گفت: دشمن جنگ رسانه ای عظیمی را 
آغاز کرده  ایران  اسالمی  علیه جمهوری 

است؛ به طوری که حتی نقاط قوت کشور 
را نیز تیره و تار نشان می دهند.

ایران  دانشگاهیان  کانون  دبیرکل 
اسالمی اضافه کرد: دشمن در اغتشاشات 
اخیر سرمایه گذاری عظیمی را انجام داده 
است؛ بطوریکه برخی شبکه های خارجی 
به عنوان یک اتاق جنگ علیه جمهوری 

اسالمی ایران وارد عمل شده اند.
نظامی  توان  امروز  کرد:  تأکید  وی 
کشور به حدی رسیده است که ۲۲ کشور 

خواهان خرید پهباد ایرانی هستند.
حسینی همچنین با اشاره به برخی 
گفت:  دانشگاهیان،  مشکالت  و  مسائل 
حل مشکالت دانشگاهیان در کانون توجه 

دولت قرار دارد .
سید حامد عاملی استاندار اردبیل نیز 
گفت: با استقرار دولت انقالبی زمینه برای 
حل مسائل و مشکالت کشور مهیا شده، 
اما نیاز است برای تحقق گفتمان های دولت 

همکاری و کمک شود.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب، 
افزود: مهمترین گفتمان حال حاضر گفتمان 
تحول گرایی است و در حقیقت بیانیه گام 
دوم انقالب بیانیه ای برای تحول در تمام 
زمینه های کشور اعم از فرهنگی و اقتصادی 

است.
تولید  فرایند  کرد:  تصریح  عاملی 

وقوع  نیازمند  که  است  حوزه ای  ثروت 
تحول اساسی در آن هستیم؛ زیرا تا فرایند 
تولید ثروت را ترمیم نکنیم، نمی توانیم 
پاسخگوی هزینه ها، مسائل و مشکالت 

کشور باشیم.
همواره  کرد:  تأکید  اردبیل  استاندار 
افزایش  درخواست  مختلف  قشرهای 
حقوق خود را دارند اما این سؤال پیش 
می آید که این افزایش باید از کدام ثروت 
صورت گیرد و اینجاست که بحث فرایند 
تولید ثروت برای کشور پیش می آید و 

اهمیت آن بروز می یاید.
دانشگاه  سرپرست  اسماعیل چمنی 
اجمالی  معرفی  ضمن  اردبیلی  محقق 
دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: این دانشگاه 
علمی،  هیات  عضو   ۴۰۰ حدود  دارای 
۱۲هزار  از  بیش  و  کارمند   ۴۰۰ حدود 
دانشجو بوده و در  ۶۲ رشته کارشناسی، 
۱۲۸ رشته کارشناسی ارشد و ۶۱ رشته 

دکتری دانشجو می پذیرد.
وی با اشاره به پیشرفت چشمگیر رتبه 
دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه بندی های 
جهانی، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی برای 
دانشگاه های  بین  در  پیاپی  سال  سومین 
برتر جهان در رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳ قرار 
گرفت. همچنین دانشگاه محقق اردبیلی 
رتبه ۳ کشور در حوزه مهندسی رتبه بندی 

موضوعی تایمز ۲۰۲۳ را کسب کرد.
چمنی با اشاره به آخرین رتبه بندی جهانی 
یو اس نیوز ۲۰۲۳، ادامه داد: در رتبه بندی یو 
اس نیوز ۲۰۲۳، جمعاً ۵۲ دانشگاه ایرانی در 
بین ۲ هزار دانشگاه برتر از بیش از ۹۵ کشور 
جهان حضور دارند که در این میان دانشگاه 
محقق اردبیلی ضمن حضور برای دومین سال 
پیاپی، با صعود ۱۳۸ پله ای در جایگاه جهانی 
و ۲ پله ای در سطح ملی موفق به کسب رتبه 
یک هزار و ۱۵۸ در بین دانشگاه های سراسر 
جهان و رتبه ۲۲ در بین دانشگاه های ایرانی 
حاضر در رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۳ 

شده است.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
محقق  دانشگاه  دانشگاهیان  کرد:  تصریح 
اردبیلی به صورت استوار پای انقالب اسالمی 
ایستاده اند و بر همین اساس دانشگاهیان این 
دانشگاه با کمترین چالش در حوادث اخیر 

روبرو بودند.
مشکالت  برخی  به  اشاره  با  وی 
دانشگاهیان استان، تأکید کرد: بحث حقوق، 
مهم  مسائل  جمله  از  مسکن  و  مالیات 
دانشگاهیان استان اردبیل است که انتظار داریم 
دولت توجه ویژه ای به این موضوع داشته 

باشد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در 

نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

حلمسائلومشکالتدانشگاهیاندرکانونتوجهدولتقراردارد
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
پله ای  از صعود ۱۳۸  اردبیلی  محقق 
رتبه بندی  آخرین  در  دانشگاه  این 
نیوز ۲۰۲۳ و کسب  اس  یو  جهانی 
دانشگاه های  بین  در  شایسته ۷  رتبه 

جامع کشور خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
آبان   ۱۱ رزمجو  جبرائیل  دانشگاه، 
از صعود ۱۳۸ پله ای دانشگاه محقق 
اردبیلی در آخرین رتبه بندی جهانی 
 U.S. News(  ۲۰۲۳ نیوز  اس  یو 
   )Best Global Universities
بین  در   ۷ شایسته  رتبه  کسب  و 
داد  خبر  کشور  جامع  دانشگاه های 
نیوز  اس  یو  رتبه بندی  در  گفت:  و 
در  ایرانی  دانشگاه  ۲۰۲۳، جمعاً ۵۲ 
بین ۲ هزار دانشگاه برتر از بیش از 
۹۵ کشور جهان حضور دارند که در 
این میان دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
با  پیاپی،  سال  دومین  برای  حضور 
صعود ۱۳۸ پله ای در جایگاه جهانی 
به  موفق  ملی  سطح  در  پله ای   ۲ و 
کسب رتبه یک هزار و ۱۵۸ در بین 
دانشگاه های سراسر جهان و رتبه ۲۲ 
در بین دانشگاه های ایرانی حاضر در 
رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۳ 

شده است.

گذشته  سال  کرد:  اضافه  وی 
اولین  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
بار موفق به ورود به رتبه بندی یو اس 
نیوز ۲۰۲۲ شده و موفق به کسب رتبه 
جهانی یک هزار و ۲۹۶ در بین یک 
هزار و ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان و رتبه 
۲۴ در بین ۴۴ دانشگاه ایرانی و رتبه 
۸ در بین دانشگاه های جامع وابسته 
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

حاضر در رتبه بندی فوق گردید.
همچنین  داد:  ادامه  رزمجو 
دانشگاه های  رتبه بندی  این  در 
به عنوان  ترتیب  به  تهران  و  هاروارد 
ایران  و  جهان  دانشگاه های  بهترین 

انتخاب شده اند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی تصریح کرد: رتبه بندی 

معتبر  نظام های  از  که  نیوز  اس  یو 
رتبه بندی دانشگاهی در سطح جهان 
است، امسال برای نهمین سال پیاپی، 
رتبه بندی ساالنه خود را برای تعیین 
برتر جهان منتشر کرده  دانشگاه های 

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

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

دانشگاه های جهان استفاده می شود.
رزمجو ادامه داد: برای رتبه بندی یو 
اس نیوز ۲۰۲۳، از اطالعات مربوط به 
پنج سال اخیر در بازه زمانی سال های 

۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ استفاده شده است.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
کرد:  امیدواری  اظهار  اردبیلی  محقق 
در سایه تالش جمعی و حمایت های 
و صعود  روند حضور  ملی،  و  استانی 
در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  جایگاه 
رتبه بندی مختلف جهانی ادامه دار باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

صعود ۱۳۸ پله ای دانشگاه محقق اردبیلی در آخرین رتبه بندی جهانی یو اس نیوز ۲۰۲۳

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:
خیّران در احداث خوابگاه های 
دانشجویی کمک حال دانشگاه 

محقق اردبیلی هستند

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی گفت: خیّران در 
احداث خوابگاه های دانشجویی کمک حال این دانشگاه 

هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسماعیل چمنی 
۱۰ آبان در نشست با چند تن از پزشکان خیّر اردبیلی با 
بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی در حال حاضر دارای 
حدود ۱۲ هزار دانشجو است، گفت: در بحث پوشش 
خوابگاهی میانگین کشوری ۳۷ درصد است، اما این 
میزان در دانشگاه محقق اردبیلی ۲۰ درصد بوده که نیازمند 

توجه ویژه در این خصوص هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت خوابگاهی 
دانشگاه محقق اردبیلی برای دختران یک هزار و ۱۰۰ 
نفر و پسران نیز یک هزار و ۱۰۰ نفر است، افزود: در 
خصوص خوابگاه های متأهلی نیز اولین خوابگاه ۱۴ 
بوده و  دانشجویان  استفاده  در حال  واحدی خیرساز 
دومین خوابگاه ۱۴ واحدی خیرساز در حال احداث 
است. همچنین برای احداث ۲ خوابگاه متأهلی دیگر نیز 

در حال برنامه ریزی هستیم.
چمنی با اشاره به پیگیری های نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 
استاندار اردبیل برای اختصاص اعتبار الزم برای تکمیل 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  پسران  دانشجویی  خوابگاه 
تصریح کرد: قطعاً حضور دانشجویان در خوابگاه های 
دانشجویی دانشگاه باعث احساس امنیت بیشتر در میان 

دانشجویان می شود.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ضمن قدردانی از 
مشارکت خیرین در احداث خوابگاه های دانشجویی و 
رصدخانه دانشگاه، خاطرنشان کرد: حضور خیرین در 
محیط دانشگاه باعث افتخار ما بوده و بیش از پیش از 
خیرین عزیز دعوت می کنیم تا ما را در خدمت به جامعه 

دانشجویی یاری نمایند.
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه بنیاد حامیان 
دانشگاه محقق اردبیلی طی سال های اخیر رشد خوبی 
داشته است، گفت: کمک به دانشجویان نیازمند و احداث 

خوابگاه های متأهلی جزو اولویت های بنیاد بوده است.
وی به تربیت نسل صالح در دانشگاه ها تأکید کرد و 
افزود: مشارکت خیرین در بحث احداث خوابگاه های 

دانشجویی سرمایه گذاری معنوی برای آنان است.
مهدی داوری مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه محقق 
اردبیلی نیز با بیان اینکه بنیاد حامیان این دانشگاه به عنوان 
اولین موسسه خیریه آموزش عالی در سال ۱۳۹۸ در 
استان اردبیل راه اندازی شده است، گفت: تاکنون ۴ میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون ریال به صورت مستقیم به دانشجویان 

نیازمند کمک مالی شده است.
وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز 
به صورت وام ازدواج دانشجویی از طریق نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه به دانشجویان نیازمند 
پرداخت شده است، افزود: همچنین پرداخت وامی تحت 
عنوان وام شرافت به تعدادی از دانشجویان بی سرپرست 
با بازپرداخت بعد از ۲ سال از گذشت فارغ التحصیلی 

آغاز شده است.
رئیس  نویس  قرآن  جواد  ادامه  در  است  گفتنی 
هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه و عزیز اهلل ادیب و 
شیوا اسبقیان از پزشکان خیر اردبیلی نیز به ارائه نظرات 
خود پیرامون رایزنی برای مشارکت پزشکان خیر داخل 
به  کمک  و  خوابگاه ها  توسعه  برای  کشور  خارج  و 

دانشجویان نیازمند پرداختند.

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
استانداری اردبیل گفت: پژوهش ها باید 
به سمت کاربردی و ثروت آفرین سوق 

یابد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
کاظم دبیر ۱۵ آبان در جلسه شورای 
هفته  برگزاری  ستاد  سیاست گذاری 
پژوهش و فناوری استان اردبیل با بیان 
و  پژوهش  هفته  هدف گذاری  اینکه 
فناوری باید در طول سال انجام شده 
و روند فعالیت ها ارزیابی شود، گفت: 
همچنین هفته پژوهش باید برای عموم 
مردم ملموس باشد که برای تحقق این 
مهم نیازمند توجه ویژه به تبلیغات میدانی 

هستیم.
بازدید  به ضرورت  اشاره  با  وی 
دانش آموزان و عموم مردم از نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی، افزود: پژوهش ها 
و فناوری های انجام شده باید به سمت 
کاربردی و ثروت آفرین سوق یابد و در 
راستای حل مشکالت جامعه و مردم 

عمل کند.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه ۱۲ لغایت ۱۸ 
آذرماه سالجاری به عنوان هفته پژوهش 
و فناوری در استان ها نامگذاری شده 
پژوهش،  زنگ  اجرای  گفت:  است، 
دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
از  رونمایی  و  فناوری  و  پژوهشی 
دستاوردهای جدید، برگزاری جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده 
استان، برگزاری نشست ها و سمینارهای 

و  مخترعان  از  تجلیل  تخصصی، 
جمله  از  پژوهشی  تورهای  برگزاری 
مهمترین برنامه هایی است که برای این 

هفته پیش بینی شده است.
وی به تقویت ارتباط علمی جامعه 
و صنعت با دانشگاه تأکید کرد و افزود: 
تقویت و حمایت از تولیدات دانش بنیان 

نیز مورد تأکید ما است.
موفقیت های  به  اشاره  با  چمنی 
دانشگاه محقق اردبیلی طی یک سال 
گذشته، تصریح کرد: در رتبه بندی یو 
اس نیوز ۲۰۲۳، جمعاً ۵۲ دانشگاه ایرانی 
در بین ۲ هزار دانشگاه برتر از بیش از 
۹۵ کشور جهان حضور دارند که در 
این میان دانشگاه محقق اردبیلی ضمن 
حضور برای دومین سال پیاپی، با صعود 
۱۳۸ پله ای در جایگاه جهانی و ۲ پله ای 
در سطح ملی موفق به کسب رتبه یک 
هزار و ۱۵۸ در بین دانشگاه های سراسر 

جهان و رتبه ۲۲ در بین دانشگاه های 
ایرانی حاضر در رتبه بندی جهانی یو 

اس نیوز ۲۰۲۳ شده است.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی برای سومین سال پیاپی در بین 
برتر جهان در رتبه بندی  دانشگاه های 
تایمز ۲۰۲۳ قرار گرفته است، ادامه داد: 
دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۳ کشور 
در حوزه مهندسی رتبه بندی موضوعی 

تایمز ۲۰۲۳ را کسب کرده است.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
همچنین از قرارگیری ۱۲ نفر از اعضای 
هیات علمی، ۴ نفر از فارغ التحصیالن و 
یک نفر از پژوهشگران مدعو دانشگاه 
دانشمندان ۲  زمره  در  اردبیلی  محقق 
درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ خبر 

داد.
ستاد  تشکیل  به  اشاره  با  چمنی 
توسعه استانی در دانشگاه محقق اردبیلی، 

خاطرنشان کرد: با تشکیل این ستاد تالش 
خواهیم کرد پایان نامه های کارشناسی ارشد 
راستای حل  در  را  و رساله های دکتری 

مسائل و مشکالت جامعه اجرا کنیم.
و  پژوهش  معاون  رزمجو  جبرائیل 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز با اشاره 
به ارتقای جایگاه دانشگاه محقق اردبیلی در 
رتبه های مختلف ملی و بین المللی، گفت: 
حضور دانشمندان یک درصد برتر و دو 
درصد برتر و پژوهشگران برتر ملی در 
دانشگاه محقق اردبیلی در تحقق این امر 

تأثیرگذار بوده است.
هفته  هدف گذاری  به  اشاره  با  وی 
پژوهش و فناوری در دانشگاه ها، افزود: 
در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزشی و 
پژوهشی باید به نحوی عمل کنیم تا نتایج 
این پژوهش ها به سمت حل مشکالت 

جامعه سوق یابد.
مدیریت  سرپرست  شایقی  حسین 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  پژوهشی  امور 
نیز با بیان اینکه انتخاب پژوهشگران و 
علوم  گروه های  در  استان  برتر  فناوران 
انسانی،  علوم  مهندسی،  و  فنی  پایه، 
کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی 
پایه، علوم پزشکی بالینی و دستگاه های 
اجرایی بر اساس فعالیت های پژوهشی ۵ 
سال گذشته انجام خواهد گرفت، افزود: 
اعضای کمیته های علمی نیز در گروه های 
انتخاب  استان  دانشگاه های  از  مختلف 

می شوند.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در 

نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل:

پژوهش ها باید به سمت کاربردی و ثروت آفرین سوق یابد
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عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
به منظور  گفت:  اردبیل  استاندار 
تکمیل  برای  الزم  اعتبار  تخصیص 
محقق  دانشگاه  نیمه تمام  پروژه های 
اردبیلی در سفر مقامات کشوری و دور 
دوم سفر رئیس جمهور به استان اردبیل 

برنامه ریزی الزم انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
 ۲۳ میرجعفریان  الدین  سیدکمال 
عمرانی  پروژه های  از  بازدید  در  آبان 
اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
یکی از اولویت های نظام و دولت تأمین 
فضاهای آموزشی و فرهنگی مناسب 
همین  به  گفت:  است،  جوانان  برای 
و  در سطح کشور  منظور سرانه هایی 
استان پیش بینی شده است که در همین 
خصوص در حوزه دانشگاه ها توسعه 
دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی در 

دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به جمع بندی پروژه های 
برای  آتی  برنامه های  و  نیمه تمام 
توسعه دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: 
برنامه ریزی های الزم به منظور تخصیص 
اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه های 
در حال احداث دانشگاه محقق اردبیلی 
در سفر مقامات کشوری و دور دوم سفر 
رئیس جمهور به استان اردبیل انجام شده 

است.
میرجعفریان تصریح کرد: از منابع 
کمک  ویژه  به صورت  ملی  و  استانی 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: از خانواده های شهدا و ایثارگران 
انتظار می رود در عرصه های مختلف 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حضور 

پررنگی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  آبان   ۱ چمنی  اسماعیل 
تجلیل از فرزند شهید توحید محرمی 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارمند 
را  امروز  آرامش  و  امنیت  اینکه  بیان 
مدیون خون پاک شهدا و رشادت های 
رزمندگان، جانبازان و آزادگان هستیم، 
گفت: باید با خانواده معظم شهدا نیز 
با فروتنی رفتار کرده و به عهد خود با 

شهدا پایبند باشیم.
وی با تأکید بر حمایت از فرزندان 
فرزندان  می رود  امید  افزود:  شهدا، 
داده و  ادامه  را  پدران خود  راه  شهدا 
ما مسئوالن نیز کمک حال جامعه در 

راستای تحقق اهداف شهدا باشیم.
چمنی با بیان اینکه فرزندان شهدا 
از نعمت وجود پدر محروم بوده اند، 
تصریح کرد: این عزیزان دارای روحیه 
انتظار  مدیران  از  و  هستند  خاصی 
می رود در برخورد با این افراد نهایت 

طمأنینه را داشته باشند.

خواهد شد تا دانشجویان از محیط های 
آموزشی، خوابگاهی و فرهنگی برای 
خدمات  ارائه  و  دانش  و  علم  کسب 
بهتر به جامعه و کشور استفاده نمایند تا 

اثربخشی الزم را داشته باشند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
به ضرورت  همچنین  اردبیل  استاندار 
کاربردی کردن پایان نامه ها و رساله های 
از  گفت:  و  کرد  تأکید  دانشجویی 
می خواهیم  نیز  اجرایی  دستگاه های 
و  دانشجویان  از  حمایت  به منظور 
این  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 

پایان نامه ها و رساله ها را اجرایی نمایند.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی با بیان اینکه ستاد توسعه 
محقق  دانشگاه  محوریت  با  استانی 
اردبیلی طی ماه های اخیر تشکیل شده و 

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه از ابتدای حضور خود در 
پست سرپرستی دانشگاه با شهدا عهد 
بسته ام تا با تمام توان در راستای تحقق 
اهداف شهدا تالش کرده و در خدمت 
خانواده شهدا باشم، خاطرنشان کرد: 
از خانواده شهدا نیز انتظار می رود در 
عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی حضور پررنگی داشته باشند 
و این حضور پیام روشنی برای همه 

خواهد بود.
مالی  و  اداری  معاون  اکبری  تقی 
بیان  با  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

کارگروه های تخصصی آن فعالیت خود 
را آغاز کرده اند، گفت: در این کارگروه ها 
مسائل و مشکالت دستگاه های اجرایی 
احصا شده و دانشگاه در راستای حل 
عمل  وارد  مشکالت  و  مسائل  این 

می شود.
محقق  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی دارای بیش از ۱۲۰ هسته فناور و 
شرکت دانش بنیان است، افزود: ایده های 
اولیه در مرکز نوآوری بررسی شده و در 
صورت مطلوب بودن ایده ها به منظور 
رشد یافتن به مرکز رشد معرفی می شوند 
و تا مرحله تولید محصول مورد حمایت 
و  علم  پارک  به  و سپس  گرفته  قرار 

فناوری معرفی می شوند.
علم  پردیس  کرد:  اضافه  چمنی 
ایجاد  به زودی  نیز  دانشگاه  فناوری  و 

شرایط  دارای  شهدا  فرزندان  اینکه 
این  گفت:  هستند،  خاصی  روحی 
باید مدنظر مدیران ما  روحیه خاص 
در دانشگاه باشد و برای رشد و ارتقای 

آنان تالش کنند.
واالی  اهداف  به  اشاره  با  وی 
از  شهیدان  انگیزه  افزود:  شهدا، 
که  همچنان  جهاد  میدان  در  حضور 
در وصیت نامه های آنها موجود است، 
لبیک به  انقالب اسالمی،  از  حمایت 
ندای امام راحل، امربه معروف و نهی 
از منکر و دفاع از کیان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران بود.

می شود تا این شرکت ها در مرحله تولید 
محصول در پردیس علم و فناوری دانشگاه 

مستقر شوند.
اردبیلی  محقق  دانشگاه  سرپرست 
به ضرورت مهارت آموزی دانشجویان در 
تخصصی خود  رشته  در  تحصیل  کنار 
تأکید کرد و گفت: به منظور تحقق این 
امر برگزاری دوره های آموزشی مهارتی 
در حوزه های مختلف از جمله تعمیرات 
موبایل، تعمیرات مکانیکی، آموزش برق 
خانگی و غیره در دانشگاه محقق اردبیلی 

آغاز شده است.
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
اردبیلی نیز به ضرورت توسعه خوابگاه های 
دانشجویی ویژه دانشجویان متأهل تأکید 
کرد و گفت: از استانداری می خواهیم در 
خصوص احداث خوابگاه دانشجویی ۵۰۰ 
نفره دختران و ۱۰۰ واحد خوابگاه متأهلی 
برای دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

اهتمام ویژه داشته باشد.
امور  معاون هماهنگی  است  گفتنی 
عمرانی استاندار اردبیل به همراه سرپرست 
دانشگاه محقق اردبیلی از پروژه نیمه تمام 
خوابگاه  استخر،  احداث  حال  در  و 
متأهلی، خوابگاه پسران، فاز ۳ دانشکده 
لرزه،  میز  آزمایشگاه  مهندسی،  و  فنی 
محوطه سازی یادمان شهدا، رصدخانه و 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازدید و 

در جریان روند امور قرار گرفت.

پایگاه  فرمانده  اصل  فنی  عباس 
دیدار  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مقاومت 
باعث  را  شهدا  یادگاران  و  خانواده  با 
احساس آرامش انسان دانست و گفت: 
شهید توحید محرمی جزو کارمندان این 
دانشگاه بوده و حامد محرمی فرزند این 
شهید بزرگوار یادگاری از آن شهید در 

دانشگاه است.
وی افزود: در خدمت خانواده شهدا 
بودن جزو وظایف دانشگاه بوده و باید 
اهداف  تحقق  راستای  در  کنیم  تالش 

شهدا گام برداریم.
نمایندگی  نهاد  معاون  علیپور  بهنام 
محقق  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام 
اردبیلی با بیان اینکه طبق آیات و روایات 
اسالمی اوالد صالح جای پدر خود را پر 
بتوانیم راه شهدا را  باید  می کند، گفت: 
ادامه داده و به این راه ارزش قائل شویم.

وی با بیان اینکه شهدا با جان خود 
با خدا  معامله کرده و هر کس  با خدا 
به این طریق معامله کند، ضرر نخواهد 
دید، اظهار امیدواری کرد: فرزندان شهدا 

ثمربخش راه پدران خود باشند.
گفتنی است در ادامه با اهدای لوح از 
حامد محرمی فرزند شهید توحید محرمی 

تجلیل به عمل آمد.

اعتبار الزم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه محقق اردبیلی تخصیص می یابد

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی:

خانواده های شهدا و ایثارگران در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
حضور پررنگی داشته باشند

سرپرست مدیریت امور پژوهشی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل خبر داد:
دانشگاه خبر داد:

صعود ۲۰۰ پله ای دانشگاه 
محقق اردبیلی در حوزه علوم 

 )Life sciences(زیستی
در رتبه بندی موضوعی

 تایمز ۲۰۲۳

دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیریت  سرپرست 
محقق اردبیلی از صعود ۲۰۰ پله ای این دانشگاه 
علوم  حوزه  در  جهان  برتر  دانشگاه های  بین  در 
زیستی)Life sciences( در رتبه بندی موضوعی 

تایمز ۲۰۲۳ خبر داد.
حسین  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
شایقی ۱۶ آبان از صعود ۲۰۰ پله ای دانشگاه محقق 
در   ۲۰۲۳ تایمز  موضوعی  رتبه بندی  در  اردبیلی 
داد  خبر   )Life sciences(زیستی علوم  حوزه 
و گفت: خوشبختانه در سایه برنامه ریزی صحیح، 
تالش های بی وقفه مدیران، اعضای هیات علمی، 
کارکنان پرتالش و دانشجویان عزیز و حمایت های 
محقق  دانشگاه  ملی،  و  استانی  مسئوالن  بی دریغ 
اردبیلی ضمن حضور در رتبه بندی موضوعی تایمز 
برای   )Life sciences(زیستی علوم  حوزه  در 
سومین سال پیاپی، با صعود ۲۰۰ پله ای در جایگاه 
جهانی موفق به کسب رتبه ۸۰۰-۶۰۱ در بین یک 
رتبه بندی  در  دنیا  سراسر  از  دانشگاه  و ۱۷  هزار 
زیستی  علوم  حوزه  در   ۲۰۲۳ تایمز  موضوعی 

)Life sciences( شده است.
وی افزود: ۲۲ دانشگاه ایرانی در این حوزه در 
این  برتر قرار گرفته اند که در  جمع دانشگاه های 
بین دانشگاه محقق اردبیلی به صورت مشترک با 
دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، تبریز، علوم 
و  پزشکی  علوم  اصفهان،  ایران، صنعتی  پزشکی 
خدمات بهداشتی کاشان، علوم پزشکی مازندران، 
شیراز، تهران، ارومیه و زنجان در بازه ۶۰۱-۸۰۰ 
قرار گرفته است.شایقی تصریح کرد: این مهم در 
شرایطی اتفاق افتاده است که سال قبل ۱۱ دانشگاه 
ایرانی رتبه بهتری نسبت به دانشگاه ما در رتبه بندی 
موضوعی تایمز در حوزه علوم زیستی کسب کرده 
بودند، در حالی که امسال تنها یک دانشگاه ایرانی 
موفق به کسب رتبه بهتر نسبت به دانشگاه محقق 

اردبیلی شده است.
دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیریت  سرپرست 
محقق اردبیلی با بیان اینکه حوزه علوم زیستی 
جنگلداری«،  و  »کشاورزی  رشته های  شامل 
»علوم بیولوژیکی« ، »علوم دامپزشکی« و »علوم 
حداقل  چاپ  کرد:  خاطرنشان  است،  ورزشی« 
برای  الزم  شرط  اخیر  سال   ۵ در  مقاله   ۵۰۰
در   ۲۰۲۳ تایمز  موضوعی  رتبه بندی  به  ورود 
دانشگاه های  که  است  بوده  زیستی  علوم  حوزه 
بهترین  به عنوان  ترتیب  به  کردستان  و  هاروارد 
حوزه  این  در  ایران  و  جهان  دانشگاه های 

موضوعی شناخته شده اند.
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رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از استقرار 
۱۵۹ واحد فناور و ۱۰ شرکت دانش بنیان 

در این مرکز خبر داد.
نعمت هدایت ۲ آبان در گفتگو با 
روابط عمومی دانشگاه گفت: مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
در سال ۱۳۸۶ به عنوان اولین مرکز رشد 
استان با هدف ایجاد بستر مناسب برای 
نو  کسب وکارهای  و  فناور  واحدهای 

شروع به فعالیت کرد.
وی به حمایت از کسب وکارهای نو 
در این مرکز اشاره کرد و افزود: در حال 
حاضر ۱۵۹ واحد فناور در مرکز نوآوری 
و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق 
اکثر واحدها  اردبیلی مستقر هستند که 
برای  بوده و در حال طی مسیر  خالق 

تبدیل شدن به دانش بنیان هستند.
هدایت با بیان اینکه از ۵۹ شرکت 
اردبیل، ۱۰  استان  در  مستقر  دانش بنیان 
شرکت در مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
مستقر  اردبیلی  محقق  دانشگاه  فناوری 
هستند، تصریح کرد: اکثر ۴۹ شرکت دیگر 
رشد  و  نوآوری  مرکز  مجموعه  در  نیز 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 

رشد یافته اند.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 

واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
اضافه کرد: بر اساس آئین نامه های موجود، 
شرکت های دانش بنیان به مدت ۳ سال 
تا ۵ سال  در شرایط خاص حداکثر  و 
می توانند از خدمات مراکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری بهره مند شوند و زمانیکه 
به مرحله تجاری سازی می رسند به بازار 

معرفی می شوند.
وی تأکید کرد: تالش دانشگاه محقق 
حلقه  همواره  تا  بوده  این  بر  اردبیلی 
بین صنعت و دانشگاه را از طریق مرکز 
نوآوری و رشد واحدهای فناوری ایجاد 

کند.
هدایت ارتقای جایگاه مرکز نوآوری 

و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی را هدف اصلی این مرکز عنوان 
کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته و حمایت های سرپرست دانشگاه، 
پردیس علم و فناوری این دانشگاه ایجاد 
خواهد شد و نهایتاً شاهد تأسیس برج 

فناوری در استان اردبیل باشیم.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: بعد از تأسیس مرکز رشد و مشاهده 
تصمیم  فناور،  واحدهای  موفقیت های 
دانشگاه بر آن شد تا مرکز نوآوری نیز در 

کنار مرکز رشد تأسیس شود.
دارای  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 

پژوهش  و  آموزش  اصلی  رسالت  دو 
که  دانشجویی  این وجود  با  افزود:  است، 
فارغ التحصیل می شود ممکن است از مهارت 
کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نباشد. 
در همین راستا دانشگاه برای پر کردن این 
خال حلقه سوم را با تأسیس مرکز نوآوری 
به منظور تربیت دانشجویان خالق و دارای 

نوآوری ایجاد کرد.
هدایت با بیان اینکه دانشجویان بر اساس 
ایده های  یافته،  انجام  پژوهش  و  آموزش 
می کنند،  بیان  نوآوری  مرکز  در  را  خود 
اضافه کرد: همچنین مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در 
زمینه های برگزاری استارتاپ و رویدادهای 
فناورانه مختلف، اختصاص دفتر و میز کار 
اختصاصی، حضور در نمایشگاه های ملی 
و بین المللی به صورت رایگان در خدمت 
و  فناور  واحدهای  خالق،  دانشجویان 

شرکت های دانش بنیان است.
رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی حل مسائل 
گرو  در  را  کشور  اقتصادی  مشکالت  و 
اعتماد به جوانان و حمایت از آنان دانست 
در  رشد  مراکز  راستا  همین  در  افزود:  و 
دانشگاه ها ایجاد شده و این مراکز تجهیزات 
موجود در دانشگاه را نیز در اختیار فناوران 

قرار می دهد.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:

استقرار ۱۵۹ واحد فناور و ۱۰ شرکت دانش بنیان در  مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

سرپرست مدیریت امور پژوهشی دانشگاه 
خبر داد:

دانشگاه محقق اردبیلی رتبه 
۳ کشور در حوزه مهندسی 

)Engineering( رتبه بندی 
موضوعی تایمز ۲۰۲۳ را 

کسب کرد

دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیریت  سرپرست 
محقق اردبیلی از حضور شایسته این دانشگاه در 
بین ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان در حوزه مهندسی 
تایمز  موضوعی  رتبه بندی   )Engineering(
۲۰۲۳ و کسب رتبه ۳ در بین دانشگاه های کشور 

خبر داد.
حسین  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
شایقی ۱۱ آبان با اعالم این خبر، گفت: در حوزه 
حوزه های  زیر  شامل  که  مهندسی  موضوعی 
»مهندسی عمومی«، »مهندسی برق و الکترونیک«، 
»مهندسی مکانیک و هوافضا«، »مهندسی عمران«، 
ایرانی  دانشگاه  » مهندسی شیمی« است، ۴۲  و 
دنیا  برتر  دانشگاه   ۳۰۶ و  هزار  یک  جمع  در 
محقق  دانشگاه  بین  این  در  که  قرارگرفته اند 
دانشگاه های  با  مشترک  به صورت  اردبیلی 
نوشیروانی بابل، علم و صنعت، کاشان، صنعتی 
شیراز و دانشگاه تهران ضمن قرار گرفتن در بازه 
برتر  دانشگاه  از ۴۰۰  یکی  به عنوان   ،۳۰۱-۴۰۰
جهان در این حوزه موضوعی انتخاب شده است.
وی یادآور شد: سال گذشته چهار دانشگاه 
محقق  دانشگاه  به  نسبت  بهتری  رتبه  ایرانی 
اردبیلی در رتبه بندی موضوعی تایمز در حوزه 
مهندسی کسب کرده بودند، درحالی که امسال 
ایرانی موفق به کسب رتبه های  تنها ۲ دانشگاه 
بهتر نسبت به دانشگاه محقق اردبیلی شده اند که 
این مهم حاکی از بهبود نسبی جایگاه دانشگاه در 

بین دانشگاه های ایرانی است.
 ۵۰۰ حداقل  چاپ  کرد:  تصریح  شایقی 
ورود  برای  الزم  شرط  اخیر  سال   ۵ در  مقاله 
حوزه  در   ۲۰۲۳ تایمز  موضوعی  رتبه بندی  به 
مهندسی بوده است که دانشگاه هاروارد به عنوان 
بهترین دانشگاه جهان و همچنین دانشگاه صنعتی 
شریف با قرار گرفتن در بازه ۱۷۵-۱۵۱ به عنوان 
موضوعی  حوزه  این  در  ایران  دانشگاه  بهترین 

شناخته شده اند.
دانشگاه  پژوهشی  امور  مدیریت  سرپرست 
اطالعاتی  منبع  کرد:  خاطرنشان  اردبیلی  محقق 
مورد استفاده در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۳ 
داده های پایگاه های استنادی برای تولیدات علمی 
بازه زمانی ۲۰۲۱-۲۰۱۷ و برای استنادات علمی 

بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۱۷ بوده است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به 
اهمیت زمینه سازی فضای گفتگو و نقد 

در دانشگاه ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
جلسه  در  آبان   ۱ چمنی  اسماعیل 
دانشگاه  در  ترویجی  علمی  کرسی 
محقق اردبیلی ضمن تأکید بر اهمیت 
استقبال اساتید و دانشجویان از برگزاری 
گفت:  نظریه پردازی،  کرسی های 
کرسی های نظریه پردازی راهی روشن 

برای توسعه علم است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص اهمیت کرسی های 
راستا  همین  در  افزود:  نظریه پردازی، 
دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از 
کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
به منظور  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

و  رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای 
در  کشور  علمی  جامع  نقشه  با  منطبق 
شورای  مصوب  آئین نامه  چارچوب 
سال های  طی  فرهنگی  انقالب  عالی 

با  اخیر راه اندازی شده و کار خود را 
قوت ادامه می دهد.

چمنی با اشاره به اهمیت زمینه سازی 
فضای گفتگو و نقد در دانشگاه ها و 

مراکز علمی، به حمایت از نظریه پردازی در 
جامعه نخبگانی تأکید کرد و ابراز امیدواری 
کرد: با مشارکت فعال اساتید و دانشجویان 
دانشگاه، شاهد فعالیت چشمگیر در حوزه 
نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه 

محقق اردبیلی باشیم.
دبیرخانه  مسئول  عطادخت  اکبر 
کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های 
دانشگاه  مناظره  و  نقد  نظریه پردازی، 
محقق اردبیلی نیز گفت: در این جلسه 
کرسی »بررسی اثربخشی مداخالت دارویی 
در درمان کودکان مبتال به اختالل نارسایی 
توجه/ بیش فعالی: مرور نظام مند« توسط 
سیف اله آقاجانی و  سارا تقی زاده ارائه شد 
که محمد نریمانی و سجاد بشرپور اعضای 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی ناقدان 

این کرسی بودند.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

اهمیت زمینه سازی فضای گفتگو و نقد در دانشگاه ها

برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی
تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عباس فنی اصل ۸ آبان از برگزاری تریبون 
آزاد دانشجویی در سالن شهید خودسیانی 
دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: 
در این مراسم حدود ۸۰ نفر از دانشجویان 
خود  نظرات  ارائه  به  آزادانه  به صورت 
پیرامون مباحث روز و مسائل و مشکالت 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

پرداختند.
وی افزود: در این برنامه که با حفظ 
و  علمی  کاماًل  محیط  یک  در  و  نظم 

دوستانه برگزار شد، دانشجویان نظرات 
تحمل  و  شنیده  را  مخالف  و  موافق 

کردند.
فنی اصل با بیان اینکه دانشگاه یک 
همین  در  افزود:  است،  علمی  محیط 
اساس باید در یک محیط علمی زمینه های 
الزم برای ارائه نظرات متفاوت و مختلف 

فراهم باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزاری تریبون های آزاد، 
کرسی های آزاداندیشی و جلسات نقد 
و بررسی با حضور اساتید و مسئوالن 
استانی و کشوری جزو برنامه های این 

در  جاری  سالتحصیلی  برای  معاونت 
تصریح  است،  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
کرد: برگزاری این برنامه ها باعث خواهد 

شد تا دانشجویان در یک محیط علمی 
و آکادمیک نظرات خود را ارائه و پاسخ 

منطقی دریافت نمایند.
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روانشناسی  ملی  همایش  دومین 
بالینی کودک و نوجوان با پذیرش ۲۸۴ 
مقاله در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
و  پژوهش  معاون  رزمجو  جبرائیل 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ۴ آبان 
در دومین همایش ملی روانشناسی بالینی 
کودک و نوجوان گفت: با وجود اینکه 
کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است، اما 
دانشگاه محقق اردبیلی تمام تالش خود 
را در زمینه حمایت از دانشجویان محقق 

و پژوهشگر به کار بسته است.
طرح های  از  حمایت  افزود:  وی 
پژوهش سبب رشد و توسعه دانشگاه 
شده و به سبب آن جامعه به رشد و 

شکوفایی می رسد.
رزمجو عنوان کرد: خوشبختانه ۱۷ 
محقق و دانشمند برتر از دانشگاه محقق 
اردبیلی در بین ۲ درصد دانشمندان برتر 
جهان قرارگرفته اند که از این جمع، ۵ نفر 

را دانشجویان تشکیل داده اند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی بیان کرد: بازنگری آئین نامه 
گرنت پژوهشی در دستور کار قرار دارد 
که بر این اساس حمایت ها از فعاالن و 

پژوهشگران افزایش خواهد یافت.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اقدامات 

با  علمی  ارتباط  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و  جامعه 
اردبیلی از معرفی بیش از ۴۰۰ نفر از 
دانشگاه  کار  جویای  دانش آموختگان 
محقق اردبیلی به صنایع استان اردبیل 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهدی اسکندرزاده اصل ۸ آبان در کارگاه 
آموزشی »کارآفرینی دانش بنیان« با اشاره 
به طرح موضوعاتی در خصوص اینکه 
در کشور بیکاری زیاد است، گفت: باید 
به این مسئله نیز توجه کنیم که بررسی ها 
نشان می دهد در سطح جامعه افراد کاری 

کمی داریم.
با  آشنایی  راستای  در  افزود:  وی 
حوزه های کارآفرینی و صنعت استان 
۳۶ کارگاه آموزشی در دانشگاه محقق 
اردبیلی برگزار شده و برگزاری این چنین 

کارگاه ها تداوم خواهد داشت.
طی  کرد:  تصریح  زاده  اسکندر 
از  نفر  از ۴۰۰  بیش  گذشته  سال  دو 
دانشگاه  کار  جویای  دانش آموختگان 
محقق اردبیلی جهت اشتغال به صنایع 
تعداد  این  از  که  معرفی شده اند  استان 

حدود ۸۰ نفر جذب صنایع شده اند.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و 
کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی تأکید 
کرد: این مرکز آماده ارائه مشاوره ها و 

دیپلماسی علمی است که از این طریق 
کنفرانس های  در  حضور  با  می توان 
بین المللی تعامل و همکاری را با سایر 
دانشگاه های داخلی و خارجی افزایش 

داد.
دومین  رئیس  نریمانی  محمد 
همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و 
نوجوان نیز گفت: سرمایه اصلی دانشگاه 
در  دانشجو  و حضور  است  دانشجو 
این محفل علمی بسیار خوشایند بوده 
و برگزاری چنین همایش هایی روحیه 
گروهی و مشارکت پذیری را افزایش 

می دهد.
خروجی  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
حل  راستای  در  دانشگاه  فعالیت های 
مشکالت جامعه نباشد، قطعاً عملکرد 

اطالعات الزم در خصوص کارآفرینی 
و صنعت به دانشجویان و معرفی افراد 
جویای کار و متخصص به صنایع است.
مدیرعامل  منیری  مهدی  سید 
اسباب بازی  بازرگانی  تولیدی  شرکت 
دانشجویان  تا  است  الزم  گفت:  سام 
در هر رشته که مشغول تحصیل هستند 

وارد عرصه کسب وکار شوند.
وی افزود: مقطع کارشناسی سطحی 
است که مباحث آموزشی در اولویت 
قرار دارد، اما در مقطع کارشناسی ارشد 
تحولی در دوران تحصیلی یک دانشجو 

در  داد:  ادامه  داشت،  خواهد  ناقصی 
را  خود  تالش  تمام  ما  راستا  همین 
انجام می دهیم تا پژوهش ها و پایان نامه 
حل  سمت  به  و  باشد  تقاضامحور 

مشکالت جامعه برود.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  روانشناسی 
وظیفه اصلی دانشگاه را آموزش دانست 
فعالیت های  و تصریح کرد: همچنین 
جایگاه  ارتقای  سبب  که  پژوهشی 
جهانی دانشگاه می شود، باید موردتوجه 

قرار گیرد.
نریمانی عنوان کرد: دانشگاه محقق 
اردبیلی دارای ۱۱ مجله علمی پژوهشی 
است که ۸ مورد از آنها متعلق به دانشکده 

علوم تربیتی و روانشناسی است.

به لحاظ آغاز عرصه پژوهشی و تحقیقی 
رخ می دهد و فرصت برای کارآفرینی 

مهیاتر است.
خالقیت  اینکه  بیان  با  منیری 
در  را  نقش  اساسی ترین  نوآوری  و 
برای  افزود:  می کند،  ایفا  کارآفرینی 
نمونه داشتن روش جدید و کم هزینه 
با اثرگذاری و خروجی بیشتر از جمله 
موارد مورد توجه در خالقیت و نوآوری 

است.
این کارآفرین اردبیلی با بیان اینکه 
چهار مورد اساسی را جهت ورود به 

چشمگیر  استقبال  به  اشاره  با  وی 
پژوهشگران از این همایش، تشریح کرد: 
بیش از ۳۰۰ مقاله به این همایش ارسال 
شده بود که از این تعداد ۲۸۴ مقاله پذیرش 

شد.
علمی  هیات  عضو  مولوی  پرویز 
دانشگاه علوم پزشکی گفت: اختالل در 
تمرکز و بیش فعالی از جمله مشکالت 
شایع در کودکان و نوجوانان است و شیوع 

حدود ۸ درصد دارد.
وی افزود: از جمله عالئم بیش فعالی 
انجام  نگرفتن،  آرام  لجبازی،  به  می توان 
تکالیف در دقیقه ۹۰، فراموشی، سرگرمی 
بیش از حد با سیستم های دیجیتال و غیره 

اشاره کرد.
مولوی تأکید کرد: روش های درمانی 
در کنار مشاوره های روانشناسی می تواند 
در کاهش آسیب های ناشی از بیش فعالی 

مفید واقع شود.
سید علی میری رئیس انجمن اوتیسم 
در  همایش ها  برگزاری  نیز گفت:  ایران 
حوزه روانشناسی کودک و نوجوان نشان 
از پویایی و پای کار بودن دانشگاه محقق 

اردبیلی دارد.
وی افزود: انجمن اوتیسم ایران آمادگی 
خود را جهت همکاری های بیشتر در زمینه 
حل  و  اوتیسمی  خانواده های  به  کمک 
چالش های آن با دانشگاه محقق اردبیلی 

اعالم می کند.

حوزه کارآفرینی و کسب و کار باید مدنظر 
قرار داد، گفت: ابتدا درگیر شدن و ارتباط 
به عنوان  چه  کسب وکار  با  کردن  برقرار 
جهت  غیره  و  کارورز  کارآموز،  کارگر، 
آموختن مهارت کار کردن ضروری است.

عضو هیات علمی موسسه آموزش 
عالی مقدس اردبیلی ادامه داد: موارد بعدی 
انگلیسی،  به آموزش کامل زبان  مربوط 
سخت افزارهای  و  نرم افزارها  آموزش 
مرتبط با رشته تحصیلی و همچنین شکل 
دادن شخصیت حرفه ای مرتبط با رشته در 

شخص است.

دومین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

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

معرفی ۴۰۰ نفر از دانش آموختگان جویای کار دانشگاه محقق اردبیلی به صنایع استان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:با پذیرش 284 مقاله؛

قرارگیری ۱۷ نفر از اعضای 
هیات علمی، فارغ التحصیالن 

و پژوهشگران مدعو 
دانشگاه محقق اردبیلی در 
زمره دانشمندان ۲ درصد 
برتر جهان در سال ۲۰۲۲

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از قرارگیری ۱۲ نفر از اعضای هیات علمی، ۴ نفر 
از فارغ التحصیالن و یک نفر از پژوهشگران مدعو 
دانشگاه محقق اردبیلی در زمره دانشمندان ۲ درصد 

برتر جهان در سال ۲۰۲۲ خبر داد.
جبرائیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رزمجو ۴ آبان از انتشار لیست ۲ درصد برتر دانشمندان 
جهان در سال ۲۰۲۲ بر مبنای گزارش مشترک دانشگاه 
استنفورد و انتشارات الزیویر خبر داد و گفت: برای 
انتخاب لیست دانشمندان برتر، اطالعات پژوهشگران 
از سراسر جهان در ۲۰ حوزه و ۱۵۹ زیر حوزه بررسی 
همچون  شاخص هایی  اساس  بر  انتخاب  و  شده 
میزان   ،h-index، hm-index استنادات،  تعداد 

خوداستنادی و سایر موارد انجام پذیرفته است.
وی افزود: خوشبختانه در لیست منتشره برای 
سال ۲۰۲۲، اسامی ۱۲ نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی شامل حسین شایقی)استاد 
درصد  یک  دانشمندان  از  و  برق  آموزشی  گروه 
گروه  اصل)دانشیار  شاهدی  مهدی  جهان(،   برتر 
یک  دانشمندان  از  و  مکانیک  مهندسی  آموزشی 
آموزشی  گروه  حبیبی)استاد  عزیز  برتر(،  درصد 
جهان(،  برتر  درصد  یک  دانشمندان  از  و  شیمی 
مهندسی  آموزشی  گروه  غائبی)دانشیار  هادی 
مکانیک و از دانشمندان یک درصد برتر جهان(، 
شیمی(،  آموزشی  گروه  )استاد  زاده  سیف  داود 
عباس صباحی)استادیار دانشکده فناوری های نوین 
نمین(، عزیز باباپور)دانشیار گروه آموزشی مهندسی 
آموزشی  شیمی(، سید مهدی رضوی)استاد گروه 
زیست شناسی(، سجاد پیرمحمد)استاد گروه آموزشی 
)استادیار  حیدرزاده  حمید  مکانیک(،  مهندسی 
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر(، یوسف 
عباسپور)استاد گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم( و 
رضا اباذری)استادیار گروه ریاضیات و کاربردها( به 

چشم می خورد که جای بسی افتخار است.
رزمجو تصریح کرد: همچنین در این لیست سهیال 
اسدزاده، احمد جهانبخشی، توحید پریخانی و هادی 
رستم زاده از فارغ التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی 
و سید علی دلبری از پژوهشگران مدعو این دانشگاه 
حضور دارند که حاکی از کیفیت باالی آموزش و 

پژوهش در این دانشگاه می باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند رو به رشد فعلی و 
حمایت دانشگاه از پژوهشگران فعال و محققان، شاهد 
حضور تعداد بیشتری از پژوهشگران این دانشگاه در 
لیست دانشمندان برتر جهان در سال های آتی خواهیم 

بود.
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اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه محقق اردبیلی از حضور بیش 
در  دانشگاه  این  دانشجوی   ۶۰۰ از 
بیش از ۲۵ دوره مهارتی طی نیمسال 
در   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ سالتحصیلی  اول 
کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی 

دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
در  گفت:  آبان  اصل ۱۸  فنی  عباس 
و  استعداد  مهارت،  ارتقای  راستای 
افزایش توان اشتغالزایی دانشجویان، 
مهارتی  آموزشی-  دوره  از ۲۵  بیش 
مجموعه  در  دانشجویان  ویژه 
کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی 
دانشگاه در نیمسال اول سالتحصیلی 
۱۴۰۲-۱۴۰۱ در حال برگزاری است.
شامل  دوره ها  این  افزود:  وی 
و  اجرا  عکاسی،  داستان نویسی، 
طراحی  رزین،  ویترای،  گویندگی، 
نویسندگی،  بوم،  نقاشی روی  پرتره، 
تریکوبافی،  خیاطی،  چوب،  معرق 

قلم زنی،  سفال گری،  چرم دوزی، 
خوشنویسی،  ویراستاری،  فتوشاپ، 
کمک های اولیه، بازیگری، کارگردانی 
کاربردی  نرم افزارهای  آموزش  و 

است.
معاونت  اینکه  بیان  با  اصل  فنی 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق 

و  پرورش  راستای  در  اردبیلی 
محور  مهارت  استعدادهای  تقویت 
یک  دانشجو،  شعار»هر  دانشجویان 
خود  برنامه های  محور  را  مهارت« 
برگزاری  افزود:  است،  داده  قرار 
تحصیل  کنار  در  مهارتی  دوره های 
دانشجویان می تواند بستر مناسبی را 

برای ورود دانشجویان به بازار کار پس 
این  و  آورد  فراهم  فارغ التحصیلی  از 
دانشجویان به واسطه یادگیری و کسب 
مهارت می توانند در آینده به کارآفرینان 

موفقی تبدیل شوند.
وی ادامه داد: طرح بازارچه تولیدات 
از  حمایت  به منظور  نیز  دانشجویی 
محصوالت  که  مستعد  دانشجویان 
بر اساس آموزش های مهارتی  خود را 
یکشنبه  هر  می کنند،  تولید  شده  انجام 
در محل کانون های فرهنگی، هنری و 
دانشجویان  که  می شود  اجرا  اجتماعی 
می توانند تولیدات خود را در زمینه های 
تجسمی،  هنرهای  صنایع دستی، 
چرم دوزی و غیره برای فروش عرضه 

نمایند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۶۰۰ نفر از دانشجویان 
حال  در  دوره ها  این  در  دانشگاه 

مهارت آموزی هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

حضور بیش از ۶۰۰ دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی در بیش از ۲۵ دوره مهارتی 
طی نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

قرار گرفتن ۳ عضو
 هیات علمی و یک نفر
 از فارغ التحصیالن 

دانشگاه محقق اردبیلی در 
زمره پژوهشگران پراستناد 

یک درصد برتر جهان

محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  علمی  هیات  عضو   ۳ گرفتن  قرار  از  اردبیلی 
یک نفر از فارغ التحصیالن این دانشگاه در زمره 
پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان خبر 

داد.
جبرائیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
از اعضای  نفر  قرار گرفتن ۳  از  آبان  رزمجو ۳۰ 
هیات علمی و یک نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه 
محقق اردبیلی در زمره پژوهشگران پراستناد یک 
درصد برتر جهان خبر داد و گفت: بر اساس داده 
به  متعلق   )ESI(علم پایگاه  از  شده  منتشر  های 
شرکت کالریویت آنالیتیکس)WOS( و همچنین 
بر مبنای تائید مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و 
 ،)ISC(فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
حسین شایقی استاد گروه آموزشی مهندسی برق 
برای هشتمین سال پیاپی، عزیز حبیبی استاد گروه 
هادی  پیاپی،  سال  سومین  برای  شیمی  آموزشی 
مکانیک  مهندسی  آموزشی  گروه  دانشیار  غائبی 
از  زاده  رستم  هادی  و  پیاپی  سال  دومین  برای 
فارغ التحصیالن گروه آموزشی مهندسی مکانیک 
زمره  در  بار  اولین  برای  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان قرار 

گرفتند.
وی افزود: خوشبختانه در لیست منتشره، یک 
نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه محقق اردبیلی نیز 
حضور دارد که حاکی از کیفیت باالی آموزش و 

پژوهش در این دانشگاه می باشد.
پژوهشگران  انتخاب  اینکه  بیان  با  رزمجو 
حوزه   ۲۲ در  جهان  برتر  درصد  یک  پراستناد 
داده  داد:  ادامه  گیرد،  می  علم صورت  موضوعی 
های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران 
بنیادین  از سامانه شاخص های  برتر  یک درصد 

علم)ESI(  استخراج شده است.
محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
اردبیلی تصریح کرد: نتایج نظام رتبه بندی ESI هر 
معیار  و  می  شود  روز رسانی  به  بار  ماه یک  دو 
ارزیابی آن میزان استناد به مقاالت و تولیدات علمی 

منتشر شده در پایگاه معتبر بین المللی است.
دستاورد  این  صمیمانه  تبریک  ضمن  وی 
بزرگ علمی به همکاران عزیز افتخار آفرین، ابراز 
امیدواری کرد: روند حضور مداوم پژوهشگران این 
برتر  دانشگاه در جمع پژوهشگران و دانشمندان 

جهان ادامه دار باشد.

دانشجویی  تولیدات  بازارچه 
با  دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
حضور سرپرست دانشگاه، مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در محل کانون های فرهنگی و هنری 

دانشگاه شروع به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  آبان  اصل ۱۰  فنی  عباس 
دانشجویی  تولیدات  بازارچه  افتتاح 
یکی  گفت:  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
از مهمترین وظایف دانشگاه در کنار 
آموزش و پژوهش، برگزاری دوره های 
دانشجویان  برای  آموزشی-مهارتی 
به منظور توانمندسازی آنان جهت ورود 
به بازار کار به عنوان کارآفرین پس از 

فارغ التحصیلی می باشد.
تولیدات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانشجویی باید کارآفرین و در عین حال 

سودآور باشد، افزود: در طی برگزاری 
دانشجویان  افزایی،  مهارت  دوره های 
فرهنگی  کانون های  توسط  زیادی 

آموزشی  دوره های  دانشگاه  هنری  و 
تخصصی الزم را سپری کرده اند و جذب 
بازار کار شده اند و دانشگاه نیز زمینه های 
الزم را جهت رشد و حمایت از این قبیل 
فعالیت ها در حوزه کسب و کار فراهم 

کرده است.
فنی اصل خاطر نشان کرد: محصوالت 
عرضه شده در بازارچه تولیدات دانشجویی 
دستاوردهای حاصل از دوره هایی است که 
توسط کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه 

ویژه دانشجویان برگزار شده است.
شایان ذکر است این بازارچه هر هفته 
در  مستمر  به صورت  سه شنبه  روزهای 
محل کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه 
واقع در ساختمان آیت اهلل مشکینی دایر 

خواهد بود.

شروع به کار بازارچه تولیدات دانشجویی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
محقق  دانشگاه  فناوری  واحدهای 
اردبیلی از حضور فناوران مرکز نوآوری 
و رشد واحدهای فناوری این دانشگاه 
در دهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری 
شرقی  آذربایجان  استان  رشیدی  ربع 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نعمت هدایت ۱۰ آبان از حضور فناوران 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری 
این دانشگاه در دهمین نمایشگاه نوآوری 
و فناوری ربع رشیدی تبریز خبر داد و 
و  هسته   ۱۷ نمایشگاه  این  در  گفت: 
شرکت فناور دانشگاه دستاوردهای خود 
به  فناوری  مختلف  حوزه های  در  را 

نمایش گذاشتند.
نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  وی 
توانست فناوران اردبیلی را ضمن ارائه 
توانمندی های فناورانه خود، برای ادامه 
فعالیت های بیشتر در عرصه علم و دانش 
این  در  کرد:  تصریح  سازد،  مصمم تر 
نمایشگاه فناوران دانشگاه محقق اردبیلی 
در سطح قابل قبولی دستاوردهای خود را 

به نمایش گذاشتند.
در  مرکز  این  کرد:  تأکید  هدایت 
راستای تحقق شعار سال مبنی بر»تولید، 
برنامه های  آفرین«  اشتغال  دانش بنیان، 
جامع و مدونی در بحث اشتغالزایی و 
درآمدزایی و نیز حمایت از شرکت های 

دانش بنیان دارد.

حضور فناوران مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در دهمین 

نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
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دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
محقق اردبیلی از راهیابی ۳۹ طرح منتخب 
این دانشگاه به بخش کشوری پانزدهمین 

جشنواره بین المللی حرکت خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
عباس فنی اصل ۱۴ آبان با بیان اینکه مرحله 
دانشگاهی پانزدهمین جشنواره بین المللی 
و  عرضه  رقابت،  برای  رویدادی  حرکت 
نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی است، گفت: امسال 
عملکرد ۶۳ انجمن در قالب ۵۴۰ فعالیت 
به صورت فشرده توسط مدیریت حمایت 
و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
علوم،  وزارت  اعالمی  شیوه نامه  طبق  و 
پانزدهمین  برای  فناوری  و  تحقیقات 
و  ارزیابی  حرکت  بین المللی  جشنواره 

منتخبین اعالم شد.
وی افزود: ارزیابی فعالیت ها به صورت 
داوران  توسط  تخصصی  و  عمومی 
فعالیت ها  بین  از  انجام شد و  متخصص 
تعداد ۳۹ طرح به صورت انجمنی و فردی 
انجمن(،  برتر)۶  انجمن  بخش های  در 
نشریات  فعالیت(،  خالقانه)۴  فعالیت 
اثر(،  مسابقه)۴  نشریه(،  دانشجویی)۸ 
کارآفرینی)۳  اثر(،  دیجیتال)۴  محتوای 
اثر(،  کتاب)۳  اثر(،  ویژه)۳  بخش  اثر(، 
اثر(  برتر)یک  دانشگاه  و  اثر(  اختراع)۳ 
به عنوان منتخبین مرحله دانشگاهی به بخش 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبیلی گفت: توسعه فضای سبز از 

دغدغه های مهم این دانشگاه است.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
همایش  در  آبان   ۱۶ رزمجو  جبرائیل 
از  صیانت  فرصت های  و  سبز  مدیریت 
محیط زیست با بیان اینکه شورای راهبری 
مدیریت سبز در وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و دانشگاه ها تشکیل شده است، 
بحث  نیز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  گفت: 
با جدیت دنبال کرده و  مدیریت سبز را 
شورای راهبری مدیریت سبز را زیر نظر 

معاونت اداری و مالی تشکیل داده است.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی در 
آخرین رتبه بندی مدیریت سبز دانشگاهی 
رتبه ۳ ملی و ۱۵۵ بین المللی را کسب کرده 

و به دانشگاه سبز معروف است.
توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  رزمجو 

و  فرهنگی  ریزی  برنامه  مدیر 
از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی 
دانشگاه  دانشجویی  بسیج  انتخاب 
ترین  موفق  عنوان  به  اردبیلی  محقق 
حوزه بسیج دانشجویی استان اردبیل 
در جشنواره مالک اشتر سپاه حضرت 
عباس)ع( استان اردبیل در سال ۱۴۰۰ 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عادل آزاددل ۲۹ آبان از انتخاب بسیج 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
بسیج  حوزه  ترین  موفق  عنوان  به 
دانشجویی استان اردبیل در جشنواره 

کشوری راه یافتند.
فنی اصل تصریح کرد: در بین منتخبین 
انجمن های حقوق، زبان و ادبیات فارسی، 
فلسفه، تاریخ، مدیریت بازرگانی، مدیریت 
گردشگری، زمین شناسی، شیمی کاربردی، 
مهندسی عمران، روانشناسی، مدیریت و 
بیومکانیک ورزشی، مشاوره، صنایع چوب 
مکانیزاسیون  سلولزی،  فرآورده های  و 
مهندسی  بیوسیستم،  مکانیک  کشاورزی، 
آب، کارآفرینی، مخترعین و مبتکرین، مغز 

و شناخت، و نجوم به چشم می خورد.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 

دانشگاه  مهم  دغدغه های  از  سبز  فضای 
محقق اردبیلی است، اضافه کرد: برگزاری 
بین المللی در حوزه  کنفرانس های ملی و 
محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی طی 

عباس)ع(  حضرت  سپاه  اشتر  مالک 
استان اردبیل در سال ۱۴۰۰ خبر داد 

اکنون  هم  اینکه  بیان  با  اردبیلی  محقق 
منتخب  آثار  و صاحبان  انجمن ها  تمامی 
گزارش  آماده سازی  حال  در  دانشگاهی 
شده  تعریف  های  اینفوگرافی  و  نهایی 
بخش  به  آثار  ارسال  شیوه نامه جهت  در 
بین المللی جشنواره هستند، خاطرنشان کرد: 
عالقه مندان می توانند با مراجعه حضوری 
به دفتر انجمن های علمی در دانشکده ها 
و یا سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
https://uma.ac.ir/index.( به آدرس

از   )slc_lang=fa&۱۱۱=php?sid
نتایج اعالمی اطالع حاصل نمایند.

سال های اخیر نیز در همین راستا بوده که 
از جنبه  از جنبه فرهنگ سازی و هم  هم 
اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی مؤثر 

است.

و گفت: این انتخاب در راستای تحقق 
تدابیر فرمانده معظم کل قوا و بر اساس 

بین المللی  جشنواره  اینکه  بیان  با  وی 
حرکت ویژه انجمن های علمی-دانشجویی و 
با تأکید بر هم افزایی، تکثیر ایده های خالق و 
ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی-
دانشجویی همه ساله برگزار می شود، گفت: این 
جشنواره به صورت ساالنه و با سیاست گذاری 
و برنامه ریزی اداره کل پشتیبانی فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای 

مختلف دولتی و غیردولتی برگزار می شود.
اهداف  از  کرد:  تصریح  اصل  فنی 
مشارکت  جلب  به  می توان  جشنواره  این 
دانشجویان در فعالیت های علمی داوطلبانه 
و خالقانه و حمایت و تشویق آنها، شناسایی 
دستاوردهای  دارای  دانشجویان  و  انجمن ها 
علمی ممتاز و تقدیر از آنها، انعکاس و انتقال 
تجربه های علمی موفق و الگو بین دانشجویان،  
با  متناسب  فعالیت  به  دانشجویان  تشویق 
زمینه سازی  کشور،   نیازهای  و  اولویت ها 
تقویت  و  انجمن ها  هم افزایی  به منظور 
دانشجویی،   علمی  انجمن های  اتحادیه های 
آشنایی  به منظور  مناسب  بستر  ایجاد 
صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، 
سازمان های دولتی و غیردولتی با ظرفیت ها 
و توانمندی های علمی دانشجویان،  افزایش 
تعامالت بین المللی بین دانشجویان ایرانی و 
بین رشته ای  خارجی، و تقویت فعالیت های 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق 
اردبیلی ادامه داد: مجوز انتشار مجله تخصصی 
صادر  به زودی  نیز  محیط زیست  حوزه  در 

خواهد شد.
دانشگاه  علمی  توان  به  اشاره  با  وی 
محقق اردبیلی، گفت: این دانشگاه از اواخر 
دهه ۸۰ در جهت توسعه خیز برداشته است 
و امروز در رتبه بندی های ملی و بین المللی از 
جمله تایمز و یو اس نیوز دارای رتبه خوبی 
است. همچنین در رتبه بندی تایمز در حوزه 
فنی و مهندسی و علوم زیستی شاهد حضور 
دانشگاه محقق اردبیلی در کنار دانشگاه های 

مطرح کشور هستیم.
رزمجو خاطرنشان کرد: دانشگاه محقق 
اردبیلی با دارا بودن اساتید مجرب، توانمند 
و عالقمند، این آمادگی را دارد تا در راستای 
حفظ محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی 

با دستگاه های ذیربط همکاری نماید.

ارزیابی های انجام شده مبتنی بر فرآیند 
اشراف  و  سپاه  کل  فرماندهی  اشراف 
کلی ریاست سازمان بسیج مستضعفین 
در وضعیت و عملکرد سال ۱۴۰۰ انجام 

گرفته است.
وی افزود: در این جشنواره از احمد 
قلی نژاد مسئول سابق بسیج دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی به منظور کسب 
موفق ترین حوزه بسیج دانشجویی و سینا 
منصورزاده اشکانی مسئول فعلی بسیج 
به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
عنوان نخبه و مخترع برتر کشوری تجلیل 

به عمل آمده است.

راهیابی ۳۹ طرح منتخب دانشگاه محقق اردبیلی به بخش کشوری
 پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مطرح کرد؛

توسعه فضای سبز از دغدغه های مهم دانشگاه محقق اردبیلی است

در جشنواره مالک اشتر سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل؛

بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان موفق ترین حوزه بسیج دانشجویی 
استان اردبیل انتخاب شد

دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

ارتقای مرتبه علمی ۹ نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از 
ارتقای مرتبه علمی ۹ نفر از اعضای هیات علمی 

این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جبرائیل 
رزمجو ۱۱ آبان با اعالم این خبر افزود: در جلسه 
هیات ممیزه دانشگاه، جعفر اعظمی از دانشکده 
علوم و سعید خماری، مرتضی برمکی و علیرضا 
قنبری از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از 
مرتبه علمی دانشیاری به مرتبه علمی استادی ارتقا 

یافتند.
وی افزود: همچنین حسن ملکی از دانشکده 
از  شهاب  حسین  شهر،  مشگین  کشاورزی 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، عباس صباحی 
و آرش عبدالملکی از دانشکده فناوری های نوین 
نمین  و میرمهدی سیدرحیمی از دانشکده فنی و 
مهندسی از مرتبه علمی استادیاری به مرتبه علمی 

دانشیاری ارتقا یافتند.

حضور دانشگاهیان
 دانشگاه محقق اردبیلی

 در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

همگام  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشگاهیان 
با سایر دانشگاه های استان اردبیل در راهپیمایی 

روز ۱۳ آبان حضور یافتند.
دانشگاهیان  عمومی،  روابط  گزارش  به 
سایر  با  همگام  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
در  اردبیل  والیی  مردم  و  استان  دانشگاه های 
استکبار  با  مبارزه  روز  آبان  روز ۱۳  راهپیمایی 

جهانی شرکت کردند.
محقق  دانشگاه  دانشگاهیان  مراسم  این  در 
اردبیلی مسیر میدان شریعتی تا مصلی اردبیل را 
با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و 
غیره خشم و انزجار خود را نسبت به استکبار 

جهانی اعالم کردند.
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و  اطالعات  فناوری  مدیر 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  ارتباطات 
باند  پهنای  درصدی   ۳۵ افزایش  از 
خطوط اینترنت این دانشگاه خبر داد.

شهرام جمالی ۲۲ آبان با  اعالم این 
خبر، گفت: در راستای سیاست های 
راهبردی دانشگاه محقق اردبیلی مبنی 
بر توسعه دسترسی به محتوای علمی 
اساتید،  علمی  ارتباطات  تسهیل  و 
باند  پهنای  دانشجویان،  و  کارمندان 
اینترنت دانشگاه با افزایشی به میزان  
۱۰۰ مگابیت بر ثانیه، به ۳۸۰ مگابیت 

بر ثانیه رسید.
این  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
ضریب   بهبود  به منظور  باند  پهنای 

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
نمایشی  اثر  سه  راهیابی  از 
به  دانشگاه  این  دانشجویان 
جشنواره های استانی و منطقه ای 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه، عادل آزاددل ۱۵ آبان 
از راهیابی دو اثر نمایشی»خوان 
خون« و »چشم هایم برای تو« به 
مرحله نهایی جشنواره »سودای 
نمایشی  اثر  راهیابی  و  عشق« 
ششمین  به  پنج«  »ساعت 
جشنواره منطقه ای شمال غرب 
گروه  توسط  کشور»طلوع« 
تئاتر دانشجویی دانشگاه محقق 

اردبیلی خبر داد.
آثار  انتخاب  روند  به  اشاره  با  وی 
و  بررسی  از  پس  افزود:  برتر،  نمایشی 

پایداری ارتباطات از دو شرکت مجزا 
تأمین می شود.

بازبینی ۵۲ اثر رسیده به ششمین جشنواره 
با  معلولیت  دارای  افراد  تئاتر  منطقه ای 

افزایش  کرد:  تصریح  جمالی 
مجدد پهنای باند اینترنت دانشگاه بر 

با  پنج«  نمایش»ساعت  عنوان»طلوع«، 
بازیگری کریم شعبان علیزاده دانشجوی 

موجود  اساسی  نیازسنجی های  اساس 
همچنان در دستور کار حوزه پژوهش 
و فناوری دانشگاه قرار دارد و متناسب 
عملیاتی  دانشگاه،  ارتباطی  نیازهای  با 

خواهد شد.
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشگاه محقق اردبیلی خاطرنشان کرد: 
برای خوابگاه  اینترنت  تأمین  زمینه  در 
پردیس  از  خارج  جدیدالتأسیس 
دانشگاه نیز ایجاد لینک ارتباطی بی سیم 
و  دانشگاه  داده  مرکز  بین  نقطه به نقطه 
محل خوابگاه، توسط کارشناسان مرکز 
فناوری دانشگاه در حال اجراست و این 
طرح نیز طی هفته آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.

روشندل دانشگاه محقق اردبیلی در 
رشته بیومکانیک و کارگردانی رضا 
طالبی مربی کانون های فرهنگی، 
هنری و اجتماعی دانشگاه برای 
حضور در مرحله رقابتی و نهایی 

این جشنواره انتخاب شدند.
همچنین  داد:  ادامه  آزاددل 
مرحله  به  راه یافته  آثار  میان  از 
استانی سیزدهمین دوره جشنواره 
عنوان»سودای  با  بسیج  تئاتر 
نمایشی»خوان  آثار  عشق« 
محمد  نویسندگی  به  خون« 
احسان  کارگردانی  و  سیمزاری 
تو«  برای  »چشم هایم  و  طالبی 
اردشیر عابدی و  نویسندگی  به 
رضا طالبی و با هنرمندی اعضای 
محقق  دانشگاه  تئاتر  کانون 
اردبیلی برای حضور در مرحله رقابتی و 

نهایی این جشنواره انتخاب شدند.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد:

افزایش ۳۵ درصدی پهنای باند خطوط اینترنت دانشگاه محقق اردبیلی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

راهیابی سه اثر نمایشی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به جشنواره های استانی و منطقه ای
برگزاری 

تریبون آزاد دانشجویی 
با موضوع مسائل روز 

جامعه در دانشگاه 
محقق اردبیلی

موضوع  با  دانشجویی  آزاد  تریبون 
محقق  دانشگاه  در  جامعه  روز  مسائل 

اردبیلی برگزار شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
تریبون آزاد دانشجویی با موضوع مسائل 
و  فرهنگی  معاون  با حضور  جامعه  روز 
اساتید  بسیج  سازمان  رئیس  اجتماعی، 
استان و حضور پرشور دانشجویان توسط 
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه محقق 
اردبیلی در سالن شهید خودسیانی برگزار 

شد.
و  موافق  دانشجویان  مراسم  این  در 

مخالف به بیان نظرات خود پرداختند.

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 
از حمایت این دانشگاه از پایان نامه ها 
و رساله های مساله محور و مأموریت 

گرا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
ماه  آبان  اصل ۱۸  اسکندرزاده  مهدی 
راه ها  آموزشی»کارآفرینی؛  کارگاه  در 
ورود  برای  اینکه  بیان  با  بیراهه ها«  و 
تنها  صنعت  و  کارآفرینی  حوزه  به 
مدرک دانشگاهی کافی نیست، گفت: 
نیاز است عالوه بر مدرک دانشگاهی 
فارغ التحصیالن  یا  و  دانشجویان 

مهارت های بیشتری بیاموزند.
و  هدف  داشتن  ضرورت  به  وی 
به منظور  دانشجویان  توسط  مأموریت 
کرد  تأکید  کارآفرینی  یا  و  استخدام 
اساس  بر  باید  اهداف  این  افزود:  و 
مزیت های موجود در هر منطقه تعریف 

شود.

برای  کرد:  تصریح  اسکندرزاده 
اشتغال در هر استان نیازمند شناسایی 
مزایای صنایع و کارآفرینی آن منطقه 

هستیم.
رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  کارآفرینی  و 

پایان نامه ها  از  دانشگاه  این  حمایت  از 
مأموریت  و  محور  مساله  رساله های  و 
گرا خبر داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه 

محقق اردبیلی با شناسایی مزایا، مسائل و 
نیازمندی های استان، از پایان نامه هایی که 
بر اساس این مأموریت ها و اهداف ترسیم 

شوند، حمایت می کند.
شرکت  مؤسس  نوری  دامون 
بنیان مرصوص دامون نیز با  دانش بنیان 
بیان اینکه کارآفرینی یکی از شغل های 
است،  مختلف  جوامع  اقتصاد  بر  مؤثر 
و  رهبران  به نوعی  کارآفرینان  گفت: 
هدایت کننده جامعه اقتصادی هستند که 

موفقیت آنها به نفع جامعه است.
وی افزود: برای موفق شدن در مسیر 
کارآفرینی الزم است تا دانش و اطالعات 
کافی کسب کنیم و از تجربیات افراد فعال 

در این عرصه استفاده نماییم.
کرد:  تصریح  اردبیلی  فناور  این 
استفاده  کارآفرینی  برای  که  ایده هایی 
باشند؛  دست نخورده  و  نو  باید  می شود 
چراکه این موضوع تأثیر بسزایی در رشد 

و توسعه کارآفرینی دارد .

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

حمایت دانشگاه محقق اردبیلی از پایان نامه ها و رساله های مساله محور و مأموریت گرا
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سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
تأکید  دانشجویان  مهارت آموزی  به 
کرد و گفت: انجمن های علمی جایگاه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  در  ویژه ای 

دارند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
آبان   ۲۲ چمنی  اسماعیل  دانشگاه، 
علمی  انجمن های  گردهمایی  در  ماه 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویی 
گفت: امروزه در کل دنیا و دانشگاه های 
بزرگ کشور انجمن های علمی جایگاه 
ویژه ای پیدا کرده و از اهمیت فراوانی 

برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه انجمن های علمی 
نباید صرفاً یک نشریه چاپ کرده و 
یا یک کارگاه برگزار کنند و کارشان 
علمی  انجمن های  افزود:  شود،  تمام 
می توانند فعالیت هایی فراتر از دانشگاه 

نیز انجام دهند.
چمنی عنوان کرد: رویکرد جدید 
برگزاری  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برگزاری  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
انتخابات انجمن های علمی دانشجویی 
در  گفت:  و  داد  خبر  دانشگاه  این 
از  نفر  و ۲۷۹  هزار   ۳ انتخابات  این 

دانشجویان مشارکت داشتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عباس فنی اصل ۲۲ آبان با بیان اینکه 
انتخابات انجمن های علمی دانشجویی 
دانشگاه محقق اردبیلی آبان ماه سالجاری 
با مشارکت بی سابقه دانشجویان برگزار 
تمامی  منتخبین  شد، گفت: هم اکنون 
نتایج  می توانند  علمی  انجمن های 
انتخابات را در سایت معاونت فرهنگی 

و اجتماعی مشاهده نمایند.
وی با بیان اینکه در این انتخابات 
تعداد ۳۷۵ نفر از دانشجویان به عنوان 
کاندیدای شورای مرکزی انجمن های 
علمی ثبت نام کرده بودند که این آمار 
نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد 
تعداد  همچنین  افزود:  است،  داشته 
را  دانشجو رأی خود  ۳ هزار و ۲۷۹ 
در انتخابات ثبت کردند که این میزان 
مشارکت نسبت به سال گذشته ۱۴۰ 
افزایش داشته است؛ بطوریکه  درصد 
درصد   ۲۵ حدود  گفت  می توان 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در 

این انتخابات مشارکت کرده اند.
فنی اصل ادامه داد: با لحاظ امکان 
رأی هر دانشجو به انجمن های رشته ای 
و بین رشته ای، جمعاً ۶ هزار و ۱۷۶ رأی 
ثبت شد که این میزان مشارکت نسبت 
به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش 

داشته است.

برای  مهارت آموزی  دوره های 
دانشجویان است؛ بطوریکه برگزاری 
دوره های تعمیرات موبایل و غیره در 
برخی از انجمن های علمی آغاز شده و 
به زودی این طرح در کلیه انجمن های 

علمی اجرا خواهد شد.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
تصریح کرد: ضروری است دانشجویان 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی اضافه کرد: این موضوع 
دانشجویان  عالقمندی  دهنده  نشان 
علمی  انجمن های  فعالیت های  به 
برای  پرشور  فعالیت  نویدبخش  و 
سالتحصیلی جاری و پویایی هر چه 

بیشتر انجمن های علمی دانشگاه است.
وی با بیان اینکه مدیریت حمایت 
و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
اعتراضات  سالجاری  آبان  روز ۱۴  تا 
واصله در خصوص انتخابات را بررسی 
کرده و نتایج نهایی در طول هفته سوم 
آبان تثبیت شد، تصریح کرد: در ادامه 
مرکزی  با شورای  نشست تخصصی 
انجمن های علمی جهت ترسیم نقشه 
راه فعالیت های این انجمن ها برگزار و 
دبیران انجمن ها فعالیت های خود را در 

زمینه های تخصصی آغاز خواهند کرد.
فنی اصل اضافه کرد: نتایج فعالیت 
جشنواره  در  انجمن ها،  از  دوره  این 

در کنار حرفه اصلی دانشگاهی خود 
حداقل یک حرفه دیگر را بیاموزند تا 
بعد از فارغ التحصیلی دغدغه اشتغال 

نداشته باشند.
عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و 
نیز با بیان اینکه دانشگاه و دانشجو 
دانشجویی  تشکل های  با  بودن 

بین المللی حرکت سال آتی و جشنواره 
تیتر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به روند برگزاری 
برگزاری  روند  گفت:  انتخابات،  این 
دانشگاه  علمی  انجمن های  انتخابات 
محقق اردبیلی از ۹ مهرماه آغاز شده بود 
و ثبت نام کاندیداها تا ۲۲ مهرماه ادامه 
داشت. این انتخابات با شعار »با هم رشد 
می کنیم« جهت ایجاد زمینه رقابت برابر 
در بین دانشجویان، به منظور مدیریت 
و  دبیر  به عنوان  علمی  انجمن های 
همچنین ایجاد کمیته مرکزی انجمن های 

علمی بر پا شد.
وی ادامه داد: پس از نهایی کردن 
لیست ثبت نامی، روند انتخابات با انجام 
استعالمات آموزشی و انضباطی توسط 
الی ۲۶  زمانی ۲۳  بازه  در  دانشکده ها 
مهرماه، اعالم اسامی کاندیداهای تائید 
شده در ۲۶ مهر و پاسخ به اعتراضات و 

مجموعه  افزود:  می کنند،  پیدا  معنا 
از  نیز  دانشگاه  علمی  انجمن های 
جمله تشکل های دانشجویی است که 
سعی دارد خالءهای علمی دانشگاه و 
کند؛ چراکه  پر  را  دانشجویی  نیازهای 
در  نمی توان  را  علمی  مباحث  تمامی 

کالس های درس ارائه داد.
وی تصریح کرد: انجمن های علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی در طی چند سال 
اخیر جزو ۳ تا ۵ دانشگاه برتر کشور بوده 
و برای دانشگاه افتخار آفرینی کرده است.
فنی اصل خاطرنشان کرد: در حال 
با  علمی  انجمن   ۶۰ از  بیش  حاضر 
مشارکت پرشور دانشجویان در دانشگاه 
محقق اردبیلی فعالیت دارند و معاونت 
حمایت  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی 

همه جانبه ای از این انجمن ها دارد.
از  برنامه  این  در  است  گفتنی 
و  حرکت  ملی  جشنواره  برگزیدگان 
انجمن های علمی برتر تجلیل به عمل 

آمد.

ابهامات احتمالی در ۲۷ مهر تداوم پیدا کرد. 
کاندیدها در بازه زمانی ۲۸ مهر الی ۷ آبان 
فرصت داشتند تا با ارائه برنامه و محتوای 
کاری، تبلیغات خود را در سطح دانشگاه 
انجام دهند. پس از اتمام زمان تبلیغات، این 
انتخابات در بازه زمانی ۸ الی ۱۱ آبان در 
سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی-پلینک 

انجام گرفت.
وی افزود: در این انتخابات ۶۵ انجمن 
علمی در رشته های مختلف و بین رشته ای 
تعداد  میان  این  در  که  داشتند  حضور 
و  تربیتی  علوم  دانشکده  در  انجمن   ۵
روانشناسی، ۱۰ انجمن در دانشکده ادبیات 
دانشکده  در  انجمن  انسانی، ۶  علوم  و 
علوم اجتماعی، ۱۳ انجمن در دانشکده 
کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ انجمن در 
دانشکده  در  انجمن   ۸ علوم،  دانشکده 
فنی و مهندسی، یک انجمن در دانشکده 
فناوری های نوین سبالن نمین، ۲ انجمن 
 ۳ مشگین شهر،  کشاورزی  دانشکده  در 
انجمن در دانشکده فناوری کشاورزی و 
منابع طبیعی مغان، و ۱۰ انجمن به صورت 
و  دانشکده ها  نظر  تحت  بین رشته ای 
مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه می باشند.
فنی اصل خاطرنشان کرد: زمان بندی 
انتخابات به گونه ای طراحی شده است که 
انجمن های علمی بتوانند از اواسط آبان 
ماه برای دو نیم سالتحصیلی در زمینه های 
مختلف از قبیل فعالیت آموزشی، رویداد 
علمی، تولید و نشر محتوای علمی، فعالیت 
علمی،  آفرینی، خالقیت  کار  پژوهشی، 
گفتگوی علمی و تخصصی، ارتباطات و 
همکاری های علمی و غیره فعالیت نمایند.

انجمن های علمی جایگاه ویژه ای در دانشگاه محقق اردبیلی دارند 
 ضرورت مهارت آموزی دانشجویان

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد
 مشارکت بیش از ۳ هزار دانشجو

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تأکید کرد:سرپرست دانشگاه مطرح کرد:

ضرورت آشنایی دانشجویان 
با امکانات و ظرفیت های 
کتابخانه مرکزی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به 
ضرورت آشنایی دانشجویان با امکانات و ظرفیت های 

کتابخانه مرکزی این دانشگاه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جبرائیل رزمجو 
۲۴ آبان در کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطالعاتی 
اینکه کتابخانه هر  بیان  با  الکترونیکی  و منابع علمی 
دانشگاهی به نوعی قلب آن دانشگاه محسوب می شود، 
گفت: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی یکی از 
کتابخانه های قوی و مهم از نظر فضای فیزیکی و محتوایی 

در میان دانشگاه های کشور است.
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر در سایه تالش 
مدیران دانشگاه و کارکنان کتابخانه مرکزی، پیشرفت 
افزود:  بودیم،  شاهد  حوزه  این  در  را  خوبی  بسیار 
کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی دارای امکانات 
بسیار خوبی بوده و رتبه های برتر منطقه ای و ملی را در 

حوزه های مختلف کسب کرده است.
رزمجو با بیان اینکه کتابخانه مرکزی دانشگاه از نظر 
منابع علمی و پایگاه های اطالعاتی دارای ظرفیت های 
بسیار خوبی است، تصریح کرد: پیشنهاد می شود به منظور 
آشنایی دانشجویان با بخش های مختلف کتابخانه مرکزی، 
تور بازدید از کتابخانه مرکزی برای دانشجویان برگزار 

شود.
حبیب شهبازی شیران رئیس کتابخانه مرکزی و 
مرکز اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه 
هدف اصلی برگزاری این برنامه ها معرفی امکانات و 
ظرفیت های کتابخانه مرکزی به دانشجویان است، گفت: 
در تالش هستیم سلسله کارگاه های آموزشی برای آشنایی 
دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی و اعضای هیات علمی با 
منابع علمی و اطالعاتی الکترونیکی در طول سالتحصیلی 

تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به موفقیت های اخیر کتابخانه مرکزی 
دانشگاه در حوزه های مختلف، افزود: کتابخانه مرکزی 
 ۱۳۹۸_۹۹ سالتحصیلی  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
توانست عناوین نخست کشور در زیربخش هزینه کرد 
برای منابع داخلی و هفتم کشور در زیربخش هزینه کرد 
برای منابع خارجی در میان ۲۲۶ کتابخانه دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و در بین ۲۸۲ کتابخانه زیر پوشش سامانه آمار 

کتابخانه ها را کسب کند.
شهبازی شیران همچنین کسب رتبه نخست کشور 
در ثبت پیشنهاده در سال تحصیلی ۹۹_۱۳۹۸ در بین 
۹۱ موسسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کسب 
رتبه دوم منطقه ۳ آمایش آموزش عالی کشور در ثبت 
پیشنهاده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، کسب رتبه اول 
منطقه ۳ آمایش آموزش عالی کشور در ثبت پیشنهاده 
دیگر  از  را  غیره  و  تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹  سال  در 
موفقیت های کتابخانه مرکزی دانشگاه طی سال های 

اخیر عنوان کرد.
گفتنی است در ادامه منیژه آذر و افسانه حیدری وند 
کارشناسان کتابخانه مرکزی دانشگاه به ارائه مطالب خود 

در خصوص موضوع کارگاه پرداختند.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

کسب دو مقام در دهمین 
جشنواره ملی رویش توسط 
کانون  های فرهنگی و هنری 

دانشگاه محقق اردبیلی

محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اردبیلی گفت: کانون  های فرهنگی و هنری دانشگاه 
محقق اردبیلی در دهمین جشنواره ملی رویش)ویژه 
دستاوردهای کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی 
به  موفق  کشور(  سراسر  های  دانشگاه  مذهبی  و 

کسب دو  مقام برگزیده شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عباس فنی 
اصل ۲۹ آبان با بیان اینکه کانون  های فرهنگی و 
هنری دانشگاه محقق اردبیلی در دهمین جشنواره 
ملی رویش)ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی، 
سراسر  های  دانشگاه  مذهبی  و  اجتماعی  هنری، 
کشور( موفق به کسب دو  مقام برگزیده شدند، 
گفت: در این جشنواره لیال کرامتیان مقام اول بخش 
صنایع دستی رشته مصنوعات فلزی و زهرا اصالن 
زاده مقام سوم بخش صنایع دستی رشته مصنوعات 

چوبی را کسب نمودند.

هر  که  فرهنگی  رویداد  این  در  افزود:  وی 
شکوفایی  و  شناسایی  به  کمک  هدف  با  سال 
دینی  هنری،  فرهنگی،  ارزشمند  استعداد های 
دانشگاه  های  مستعد  دانشجویان  اجتماعی  و 
سراسر کشور برگزار می  شود، در بین دانشگاه 
های جامع کشور کانون های فرهنگی و هنری 
دانشگاه های تهران ۳ مقام، عالمه طباطبایی ۲ 
مقام،  محقق اردبیلی ۲ مقام، شهید بهشتی یک 
مقام و شیراز یک مقام را در بخش آثار فردی 

کسب کردند.
فنی اصل تصریح کرد: در این جشنواره ملی 
در میان دانشگاه های منطقه شمالغرب کشور تنها 
دانشگاه محقق اردبیلی موفق به احراز مقام شده 

است.
رویش  ملی  دهمین جشنواره  است  گفتنی 
ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی و مذهبی دانشگاه های سراسر کشور از 
۲۳ تا ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور ۸۰ دانشگاه و 
موسسه آموزش عالی به میزبانی دانشگاه شیراز 

برگزار شد.

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
کتاب  جلد  هزار   ۱۲۷ از  بیش  گفت: 
فارسی، التین و مرجع در کتابخانه مرکزی 
این دانشگاه در دسترس دانشجویان است.

حبیب شهبازی در گفتگو با روابط 
عمومی دانشگاه ضمن معرفی امکانات 
کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی، 
گفت: ساختمان جدید کتابخانه مرکزی 
و  امکانات  با  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
تجهیزات پیشرفته و مدرن در زمینی به 
با  و  مترمربع  و ۳۰۰  هزار  مساحت ۶ 
اعتباری بر مبلغ  ۲۴۵ میلیارد ریال احداث 
و در شهریور ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده 

است.
وی افزود: در حال حاضر کتابخانه 
مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی با داشتن 
نسخه   ۲۵۲ و  هزار   ۱۲۳ بر  افزون 
کتب فارسی و التین چاپی، ۴ هزار و 
عنوان   ۴۸۰ مرجع،  کتب  نسخه   ۵۲۵
نشریۀ چاپی و التین و ۹ هزار و ۲۴۳ 
و طرح  رساله(  و  پارسا)پایان نامه  جلد 
تحقیقاتی اعضای هیأت علمی در خدمت 

دانشجویان و پژوهشگران است.
شهبازی اضافه کرد: همچنین به لحاظ 
دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و منابع 
علمی الکترونیکی یکی از بزرگ ترین، 
مجهزترین و غنی ترین مراکز علمی کشور 

است.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
تصریح کرد: مدیریت بهینۀ منابع با تغییر 
کتابخانه ای)خرید  فرآیندهای  از  برخی 
و  دانشگاه(  کتابخانه های  برای  متمرکز 
خلق ارزش افزوده جهت بهسازی امور 
کتابخانه ها، پورتال تعاملی با ویژگی های 
هزارۀ  کتابخانه های  منحصربه فرد 
جهانی،  استانداردهای  با  مطابق  سّوم 
اطالعات،  سازماندهی  مجموعه سازی، 
پایگاه های  کیفی  و  کّمی  گسترش 
اثربخشی  ارتقای  و  الکترونیکی جدید 
پژوهشگران،  به  اطالع رسانی  خدمات 
خرید کتب هدفمند و کارآمد با نظر-

آموزشی  گروه های  مدیران  از  خواهی 
جلوگیری  و  دانشجویان  نمایندگان  و 
و  به خاطر سفارش  تکراری  از خرید 
خرید یکپارچه، جلوگیری از هزینه های 
جانبی، ایجاد مجموعه ای قوی از منابع 
الکترونیکی، توسعۀ بخش های مختلف 
بخش  چندین  ایجاد  و  کتابخانه ای 
مجموعه سازی)ثبت  بخش  نظیر  دیگر 
تأمین  و  سفارش  بخش  سفارش(،  و 
اّطالع  بخش  اطالعاتی،  پایگاه های 
 رسانی، فراهم ساختن امکان دسترسی به 
جدیدترین مقاالت ISI از بیش از ۲۰۰ 
پایگاه معتبر علمی به صورت کامالً آنالین، 
دسترسی به مقاالت خارج از ۲۰۰ پایگاه 
دانلود  امکان  آفالین،  به صورت  علمی 
شبانه روزی  به صورت  مقاالت  خودکار 
به  دسترسی  برقراری  ۲۴ساعته،  و 
از   ProQuest پایگاه  پایان نامه های 
برقراری   ،Articlegate پایگاه  طریق 
دسترسی آزمایشی به پایگاه تأمین مقاله 
به  دسترسی  برقراری   ،Daneshlink

پایگاه تحلیل استنادی WOS، برقراری 
دسترسی آزمایشی به پایگاه تأمین مقاله 
مستقیم  دسترسی  برقراری  سامیداک، 
 Scopus، استنادی  پایگاه های  به 
ISI  و SciVal و راه اندازی نرم افزار 
 iThenticate همانندجوی بین المللی
میلیون  از ۸۰  بیش  به  با دسترسی  که 
محتوای  میلیون   ۱۵۰ و  وب  صفحه 
 Cross علمی و همچنین دو هزار ناشر
و  شباهت  درصد  دقیق ترین   Cross
همپوشانی متنی را گزارش می دهد، از 
اقدامات مهم این مجموعه در سال های 

اخیر بوده است.
وی از برقراری دسترسی به نرم افزار 
هوشمندgrammarly، ایجاد دسترسی 
و اشتراک آنالین و نامحدود به پایگاه 
و    SciFinder اطالعات  بین المللی 
دسترسی به سرویس هوشمند رایانش 
ابری کتابخانۀ دیجیتال گیگالیب با هدف  

سفارشی سازی و  مستقل سازی امکانات 
منحصربه فرد دانلود آنالین و آنی متن 
کامل مقاالت، کتب و پایان نامه های دنیا 
از بیش از ۲۱۰ ناشر معتبر بین المللی 
خبر داد و گفت: برگزاری ۲۰ نمایشگاه 
تخّصصی کتب فارسی، التین و عربی 
در دانشگاه با هدف ایجاد زمینۀ دسترسی 
عموم دانشگاهیان به مجموعۀ کتاب های 
ناشران و شناساندن آثار معتبر علمی و 
با حضور  پژوهش  و  تحقیق  تازه های 
ناشران معتبر و صاحب  نام خارجی و 
کارگاه  دوره  چندین  برگزاری  داخلی، 
مهارت  دوره های  تخّصصی،  آموزشی 
کتابخانۀ  با  آشنایی  همایش  و  افزایی 
استنادی  و  اطالعاتی  منابع  و  مرکزی 
کتابخانه های  راه اندازی  موجود، 
ناهنجاری های  و  هنجارها  تخّصصی 
اجتماعی، جامعه شناسی و روان شناسی، 
علوم انسانی و التین از دیگر فعالیت های 

مفید این کتابخانه می باشد.
به  اینکه دسترسی  بیان  با  شهبازی 
کتب دیجیتال التین از طریق پایگاه های 
خریداری شده به بیش از ۶۰۰ هزار عنوان 
افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تعداد 
پایگاه ها و ناشران الکترونیکی آنالین و 
آفالین تحت پوشش کتابخانۀ مرکزی 
و مرکز اطاّلع  رسانی دانشگاه در حال 
حاضر به بالغ بر یک هزار و ۳۶۳ عنوان 
لینک  از طریق  آن ها  اسامی  که  رسیده 
http://gigalib.org/databases.

aspx قابل رؤیت است.

مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه 
محقق  دانشگاه  کاربران  دسترسی  کرد: 
نور)نرم افزار  سمیم  نرم افزار  به  اردبیلی 
انسانی  و  اسالمی  متون  یاب  مشابه 
نورالیب)پایگاه  نرم افزار  و  فارسی(، 
اطالعاتی دریافت و دانلود کتب فارسی 
اسالمی و انسانی( نیز برقرار شده و کلیه 
اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند از 

این خدمات استفاده نمایند.
پایگاه های  اهم  به  اشاره  با  وی 
در  قابل دسترس  الکترونیکی  اطالعاتی 
کرد:  تصریح  اردبیلی،  محقق  دانشگاه 
پایگاه ها شامل سیویلیکا)انتشارات  این 
مجالت  نورمگز)پایگاه  سازه(،  بوم  
Magiran)بانک  نور(،  تخّصصی 
سمنتاک،   کشور(،  نشریات  اطالعات 
Articlegate)پویاپرداز کارکیا(، پایگاه 
اطالعاتی اسکوپوس Scopus، پایگاه 

تحلیل استنادی  WOS، پایگاه همانند 
جوی بین المللی iTenticate )نرم افزار 
متون  مشابهت  یاب  و  اصالت  بررسی 
بین المللی  اطالعاتی  پایگاه  انگلیسی(، 
SciFinder، Grammarly )نرم افزار 
هوشمند گرامرلی(،  پایگاه های استنادی 
پایگاه   ،SciVal و    Scopus ،ISI
 ،CABI کشاورزی  اطالعاتی  علوم 
پایگاه علوم اطالعاتی ریاضیات و آمار 
MathSciNet، پایگاه علوم اطالعاتی 
شیمی Reaxys، پایگاه علوم اطالعاتی 
اطالعاتی   علوم  پایگاه   ،ProQuest
اطالعاتی  علوم  پایگاه   ،JSTOR
IEEE، و کتابخانۀ الکترونیکی جهانی 

هستند.
شهبازی با اشاره به نحوۀ استفاده از 
خدمات کتابخانۀ مرکزی دانشگاه محقق 
مراجعان  اول  گروه  گفت:  اردبیلی، 
کتابخانۀ مرکزی اعضای هیأت علمی، 
محقق  دانشگاه  دانشجویان  و  کارکنان 
اردبیلی هستند که سیستم بخش امانت 
کتابخانۀ مرکزی برای این دسته از اعضا 
باز است. یعنی خود عضو می تواند بعد 
از جستجوی کتاب و یافتن شمارۀ بازیابی 
کتاب به مخزن اصلی مراجعه نموده و 

کتاب مدنظر را بیابد.
وی با بیان اینکه کتاب تنها به خود فرد 
امانت داده می شود و امانت به غیر میسور 
و ممکن نیست، ادامه داد: جهت شناسایی، 
عضو باید کارت دانشجویی و یا کارت 
شناسایی معتبر را به هنگام امانت گرفتن 

کتاب به همراه داشته باشد. اعضای هیأت 
برای  علمی و کارکنان دانشگاه می توانند 
عضویت مدارک موردنیاز را به بخش امانت 
تحویل داده و فرم ثبت نام را تکمیل کرده و 
شمارۀ عضویت و کلمۀ عبور دریافت کنند 
و از سال ۱۳۹۵ نیز عضویت دانشجویان 

به صورت خودکار انجام می شود.
اعضای  کرد:  خاطرنشان  شهبازی 
هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دکتری 
می توانند هشت منبع از بخش دیداری و 
شنیداری به مّدت ۱۰ روز امانت ببرند؛ برای 
دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی، 
تعداد کتاب جهت رزرو به ترتیب ۵ و ۳ 

منبع و مدت زمان نگهداری ۱۰ روز است.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
اطالع رسانی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
گروه دّوم اعضای طرح غدیر هستند که در 
این گروه افراد عضو طرح غدیر در شرایط 
توّسط  غدیر  طرح  سرویس  ارایۀ  کنونی 
پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران 
می توانند از سرویس مطالعه در محل بهره 

مند شوند.
سّوم  گروه  افزود:  شهبازی 
تحصیلی  مقاطع  کلیّۀ  فارغ التحصیالن 
اردبیلی،  محقق  دانشگاه  بازنشستگان  و 
دانشجویان یا دانش آموختگان کلیّۀ مقاطع 
تحصیلی دانشگاه های دولتی و غیردولتی، 
علوم حوزوی، قضات و وکالی  طالب 
محققان  مترجمان،  مؤلّفان،  دادگستری، 
و پژوهشگران و سایر افراد با معرفی نامه 
که  ادارات کشور هستند  و  از سازمان ها 
به دو صورت عضویت استفاده در محل 
و عضویت استفاده در خارج از کتابخانه 
حسب آئین نامه عضویت موقّت یا آزاد در 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ 
استفاده  مرکز  این  امکانات  از  می توانند 

نمایند.
وی خاطرنشان کرد: کتابخانۀ مرکزی 
دانشگاه محقق اردبیلی مجهز به نرم افزار 
یا  بارکدینگ  RFID)سیستم  پیشرفته 
شناسایی داده ها با استفاده از امواج رادیویی( 
می باشد که در این سیستم اطالعات اعضا بر 
روی کارتی هوشمند ذخیره شده و توسط 
از  می شود؛  خوانده  و  ردیابی  گر  قرائت 
همین روی، بخش امانت کتابخانۀ مرکزی 
دانشگاه به صورت مخزن باز به ارائۀ خدمات 

می پردازد.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
با  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
اشاره به جایگاه کتابخانۀ مرکزی و مرکز 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اطالع رسانی 
کتابخانه های  رتبه بندی  گزارش های  در 
زیرپوشش  پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها 
وزارت علوم، تحقیقات،  و فناوری، گفت: 
کسب رتبه نخست کشور در ثبت پیشنهاده 
بین ۹۱  در  تحصیلی ۹۹_۱۳۹۸  در سال 
موسسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
کسب رتبه دوم منطقه ۳ آمایش آموزش 
عالی کشور در ثبت پیشنهاده در شش ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰، کسب رتبه اول منطقه ۳ 
آمایش آموزش عالی کشور در ثبت پیشنهاده 
اهم  از   ۱۳۹۹_۱۴۰۰ سالتحصیلی  در 
موفقیت های کتابخانه مرکزی دانشگاه طی 

سال های اخیر بوده است.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی دانشگاه خبر داد:

بیش از ۱۲۷ هزار جلد کتاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی در دسترس دانشجویان است 
 ارائه خدمات به خارج از دانشگاه
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رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق 
اردبیلی از استفاده از ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی 
به منظور برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان 

این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، هادی غایبی 
۲۴ آبان در نشست هماهنگی بررسی راهکارهای 
اجرایی تفاهم نامه همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با 
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل از آمادگی 
برگزاری  با  ارتباط  در  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
علمی  جامع  دانشگاه  موردنیاز  آموزشی  دوره های 
دانشگاه  ظرفیت  از  استفاده  مقابل،  در  و  کاربردی 
و  تکمیلی  دوره های  برگزاری  در  کاربردی  علمی 

مهارتی برای دانشجویان در قالب انجمن های علمی 
تأکید کرد.

جامع  دانشگاه  علمی  معاون  تقدیسی  حجت 
اهمیت  به  اشاره  با  اردبیل  استان  کاربردی  علمی 
واحدهای  آمادگی  به  دانشگاه،  دو  میان  همکاری 
مختلف  دانشگاه جامع علمی کاربردی برای برگزاری 
دوره های تک درس ۳۰  کوتاه مدت،  آزاد  دوره های 
الی ۱۰۰ ساعته و یا دوره های تک پودمان ۱۶۰ الی 

۴۸۰ ساعته اشاره کرد.
و  صنعت  با  ارتباط  مدیر  اسکندرزاده  مهدی 
جامعه دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن تأکید بر 
جامعه  و  صنعت  موردنیاز  نیروی  تربیت  تقویت 

در دانشگاه، بیان کرد: با توجه به افق توسعه استان 
اردبیل و طی مراحل اولیه جهت تصویب منطقه آزاد 
اردبیل به عنوان قطب صنایع غذایی، برنامه ریزی و 
دارای  استان  آموزشی  مراکز  دانشجویان  آموزش 

اهمیت است.
مرکز  شد  مقرر  نشست  این  در  است  گفتنی 
برگزاری  در  اردبیل  ذوب آهن  کاربردی  علمی 
تحصیالت  مقاطع  دانشجویان  برای   HSE دوره 
تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی با این دانشکده 
همکاری داشته باشد و ارتباط بین دو دانشگاه در 
داشته  تداوم  بیشتر  برگزاری دوره های  هماهنگی 

باشد.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خبر داد:
استفاده از ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی به منظور برگزاری دوره های مهارتی

 برای دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

پیامتبریک

انتصاب آقاى دکتر عبدالمجید دژم خوى به سمت سرپرست مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی را 
تبریک عرض نموده و از خدمات آقاى دکتر فرهاد ذوالفقارپور قدردانی می شود.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

انتصاب آقاى دکتر عبدالمجید دژم خوى به سمت سرپرست مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی را 

پیامتسلیت
همکاران  ارجمند:

سرکار خانم دکتر زهرا فتوره چی و جناب آقایان مهران باقالچی ، بهمن قره خانی ، دکتر رضا و احمد عبدى ، دکتر حامد خدایی 
و موسی ستارى سادات

 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، براى مرحومین از درگاه خداوند متعال مغفرت و براى شما و 
سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

برگزاری مسابقه تفسیر 
سوره زمر در دانشگاه 

محقق اردبیلی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی از برگزاری مسابقه تفسیر سوره زمر با 

حضور ۱۵۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عادل آزاددل 
۲۴ آبان از برگزاری مسابقه تفسیر سوره زمر با حضور 
۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد 
و گفت: این مسابقه به مناسبت هفته قرآن و عترت در 
دانشگاه ها و همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در سالن 

شهید خودسیانی دانشگاه برگزار شد.
وی به تداوم برنامه های قرآنی در دانشگاه محقق 
اردبیلی اشاره کرد و افزود: در همین راستا برگزاری 
رشته های حفظ،  در  کریم  قرآن  آموزش  دوره های 
قرائت، ترتیل، صوت و لحن برای دانشگاهیان این 

دانشگاه برنامه ریزی شده است.
برگزاری  برای  برنامه ریزی  از  همچنین  آزاددل 
دوره آموزش نهج البالغه در رشته های خطبه شناسی، 
نامه شناسی با رویکرد مسائل اجتماعی و سیاسی و 
حکمت شناسی با رویکرد مسائل اعتقادی و اخالقی 

در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

مدیر مسئول: اسماعیل چمنی
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