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دانشگاه های  نیازمندی های  و  مسائل 
استان اردبیل با حضور وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در دانشگاه محقق اردبیلی بررسی 

شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  در  آذر  گل ۲۹  زلفی  محمدعلی 
مجلس  در  اردبیل  نمایندگان  با  مشترک 
شورای اسالمی، استاندار اردبیل و روسای 
دانشگاه های استان اردبیل گفت: مقرر گردید 
تا مساعدت های الزم برای حل مسائل و 
نیازمندی های دانشگاه های استان اردبیل در 

زمینه های مختلف انجام شود.
وی با اشاره به بحث کمبود خوابگاه در 
دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: قرار است با یک 
برنامه ریزی مطلوب مشکالت این دانشگاه در 

زمینه کمبود خوابگاه به حداقل برسد.
از  بازبینی  کرد: یک  عنوان  زلفی گل 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان انجام می شود 
تأمین و  زمینه  اعتبارات الزم در  و سپس 

تجهیز کارگاه ها در نظر گرفته خواهد شد.

از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
و  علمی  هیات  اعضای  مطالبات  پیگیری 

یاوران علمی خبر داد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدعلی زلفی گل ۲۹ آذر در دیدار با اعضای 

وزیر علوم همچنین در خصوص مسائل 
دانشگاه فرهنگیان نیز بیان کرد: با توجه به 
اهمیت ویژه تعلیم و تربیت در سطح جامعه 
همکاری های خاصی را با دانشگاه فرهنگیان 
امکانات و اعضای هیات عملی  از حیث 

انجام خواهیم داد.

هیات علمی و کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی، 
گفت: سهم اعتبارات وزارت علوم از اعتبارات 

کل کشور سهمی خاص است.
در  چه  هر  می دانیم  قطعاً  افزود:  وی 
دانشگاه هزینه کنیم چندین برابر آن عاید 

حداکثری  رفع  جهت  گفت:  وی 
نیاز  اردبیل  استان  دانشگاه های  مشکالت 
است از ظرفیت سفرهای استانی ریاست 

جمهوری بیش از پیش بهره مند شد.
دانشگاه  رئیس  چمنی  اسماعیل 
دانشگاه  گفت:  نیز  محقق اردبیلی 

ارزش  موضوع  این  و  می شود  جامعه 
سرمایه گذاری در دانشگاه را نشان می دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح 
کرد: پیگیر مطالبات اعضای هیات علمی و 
کارمندان هستیم و تمام تالش خود را می کنیم 

محقق اردبیلی هم اکنون با ۴۰۰ عضو هیات 
علمی، ۴۰۰ یاورعلمی و بیش از ۱۳ هزار 
در سطح  علمی خود  فعالیت  به  دانشجو 

استان ادامه می دهد.
وی افزود: براساس آخرین رتبه بندی 
ISC دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۱۷ در بین 
دانشگاه های کشور را کسب کرده است و از 
نظر فناوری و نوآوری در رتبه ۸ کشور قرار 

گرفته است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد: 
این دانشگاه اخیراً وارد رتبه بندی کشورهای 
گروه D۸ شده و رتبه ۶۰۰ الی ۸۰۰ رتبه بندی 

تایمز را به خود اختصاص داده است.
چمنی تأکید کرد: این دانشگاه از نظر 
از وزارت  که  می برد  رنج  کمبود خوابگاه 
علوم انتظار مساعدت در این زمینه را داریم.

روسای  ادامه  در  است  گفتنی 
دانشگاه های استان به ارائه بیانات خود در 
خصوص نیازمندی های دانشگاه های خود 

پرداختند.

تا با تصمیمات اتخاذ شده همه این عزیزان را 
در حد وسعمان راضی کنیم.

شورای  دبیران  ادامه  در  است  گفتنی 
صنفی اساتید و کارمندان و تعدادی از اساتید 

و کارمندان به ارائه نظرات خود پرداختند.

بررسی مسائل و نیازمندی های دانشگاه های استان اردبیل با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدرنشستبااساتیدوکارمنداندانشگاهمحققاردبیلیخبرداد:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:

دانشگاه ها بهترین محل
 برای سرمایه گذاری در کشور هستند

مقاممعظمرهبری:
رویکرد مصرف کنندگی علم را باید به 

رویکرد تولید علم تبدیل کنیم 

نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهاردبیل
دردیدارباوزیرعلوممطرحکرد؛

راه اندازی دانشگاه صنعتی 
اردبیل مطالبه اصلی و اساسی 

مردم استان اردبیل است

راه اندازی  گفت:  اردبیل  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
دانشگاه صنعتی در اردبیل نیاز اساسی استان است و اکنون 

به یک مطالبه اساسی و اصلی در استان تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سید حسن عاملی 
شامگاه ۲۹ آذر در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
فرودگاه اردبیل گفت:  راه اندازی دانشگاه صنعتی در اردبیل 
نیاز اساسی استان است و اکنون به یک مطالبه اساسی و 

اصلی در استان تبدیل شده است.
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  از  گفت:  وی 
درخواست داریم تا در اسرع وقت با طی روال قانونی در 
خصوص راه اندازی دانشگاه صنعتی اردبیل تسریع شود تا 
این استان نیز از برکات وجود دانشگاه صنعتی بهره مند شود.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
نیز گفت: اردبیل ظرفیت بسیار باالیی در حوزه های مختلف 
علمی و آموزشی دارد و تمام تالش خود را در راستای 

توسعه علمی این استان انجام خواهیم داد.
وی افزود: طی دیدار با اعضای هیات علمی، کارمندان 
و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مشکالتشان از نزدیک 
بررسی و نسبت به حل و فصل آنها قول های مساعد داده 

شد.
دانشگاه  کرد:  بیان  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
محقق اردبیلی به عنوان نماد علمی استان اردبیل می تواند نقش 
بسیار مؤثری را در رشد و توسعه استان داشته باشد و ما نیز 

به شکل همه جانبه از این دانشگاه بزرگ حمایت می کنیم.
زلفی گل گفت: راه اندازی دانشگاه صنعتی اردبیل مورد 
بررسی وزارت قرار خواهد گرفت و پیگیری ها در این زمینه 
به جد انجام می گیرد و نتیجه نیز به زودی اعالم خواهد شد.

پیگیری مطالبات اعضای هیات علمی و یاوران علمی
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وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدرآئینتکریمومعارفهرئیسدانشگاهمحققاردبیلیمطرحکرد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
و  علم  سرمایه گذاری  برای  محل  بهترین 
فناوری و نوآوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 

و پارک های علم و فناوری هستند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمدعلی زلفی گل ۲۹ آذر در آئین تکریم 
و معارفه رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
امروز ارزش علم و دانش برای هیچ کس 
در دنیا پوشیده نیست و اخیراً هم به وضوح 
مشاهده کردیم که اگر علم، دانش و فناوری 
نبود و واکسن کرونا ساخته نمی شد معلوم 
نبود سرنوشت جهان به چه سمتی می رفت.

با  جهانی  استکبار  اینکه  بیان  با  وی 
تحریم های ظالمانه واکسن کرونا را حاضر 
نشدند در اختیار کشور ما قرار دهند، افزود: 
این دانشمندان ما بودند که با علم باالی خود 
موفق به ساخت واکسن ایرانی شدند و بار 
دیگر سطح علمی ایران را به جهانیان نشان 

دادند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
به نگاه ویژه رهبر معظم انقالب به نخبگان 
و دانشگاهیان، عنوان کرد: دشمنان به خوبی 
نقطه قوت کشور ما را که دانشگاه است 
قرار  مورد هدف  را  آن  و  متوجه شده اند 
داده اند، اما بصیرت باالی جامعه دانشگاهیان 

سبب یاس و ناامیدی دشمنان شده است.
زلفی گل ادامه داد: اکنون ما رتبه اول 
بطوریکه در سال  داریم؛  را  منطقه  علمی 
۲۰۲۲ پژوهشگران ۷۸ هزار سند علمی را 
در سطح بین المللی منتشر کرده اند و در حال 
حاضر محققان دانشگاه های دنیا حاضرند با 

ما همکاری علمی داشته باشند.
وی ادامه داد: این موارد نشان می دهد 
که بهترین محل برای سرمایه گذاری علم و 
فناوری و نوآوری بوده که مبدأ آن دانشگاه ها، 
فناوری  و  علم  پارک های  و  پژوهشگاه ها 

هستند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: 
نیاز است بازنشستگان هیات علمی، یاوران 
علمی و سایر کارمندان در دانشگاه ها مورد 
تکریم قرار گیرند و این موضوع باید برای 

دانشجویان نیز تبیین و فرهنگ سازی شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با قرار گرفتن 
محقق اردبیلی  دانشگاه  عمرانی  پروژه های 
در ماده ۲۳ و بهره مندی از سفرهای استانی 
در  مؤثری  گام های  جمهوری،  ریاست 
برداشته  عمرانی  پروژه های  اتمام  راستای 

شود.
زلفی گل تصریح کرد: تعامل سازنده 
با هر سه رکن دانشگاه یعنی اعضای هیات 
علمی، یاوران علمی و دانشجویان راه را برای 

توسعه دانشگاه ها هموار خواهد کرد.
سیدحامد عاملی استاندار اردبیل گفت: 

در حال حاضر ۴۰ هزار دانشجو و یک هزار 
عضو هیات علمی فعال در استان اردبیل 
هستند ولی پتانسیل علمی و پژوهشی استان 
از وضعیت فعلی  باالتر  به مراتب  اردبیل 
است که برای رسیدن به جایگاه واقعی علمی 
استان باید توجه ویژه وزارت علوم به استان 

اردبیل در دستور کار باشد.
وی افزود: دانشگاه محقق اردبیلی یکی 
از ستون های اصلی و تأثیرگذار علمی استان 
دوره  در  که  می شود  محسوب  منطقه  و 
روسای قبلی اقدامات قابل توجهی در حوزه 
افزایش کیفیت و سطح علمی بین المللی 
دانشگاه انجام شده است و از رئیس جدید 
که  می رود  انتظار  محقق اردبیلی  دانشگاه 
شاخص های علمی و پژوهشی داخلی و 
بین المللی را چشمگیرتر از دوره های قبل 

افزایش دهد.
جامعه  کرد:  تصریح  اردبیل  استاندار 
دانشگاهی پتانسیل کاهش و رفع مشکالت 
کشور و استان ها در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی را دارد و باید به شکل 
درست از این ظرفیت حداکثر استفاده را 

داشته باشیم.
سطح  دانشگاه های  کرد:  عنوان  وی 
کشور در حوزه علوم انسانی کاستی های 
قابل توجهی دارند و انتظار داریم که به شکل 
تخصصی و دقیق کاستی های فوق را بررسی 
و در راستای رفع نیازهای علمی اقدامات 
الزم در دستور کار باشد؛ چراکه توجه به 
رشته علوم انسانی در سطح جامعه بازتاب و 

تأثیرگذاری بسیار چشمگیری دارد.
عبداهلل حسنی رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
نیز گفت: در مسائل و مشکالت اخیر که در 
دانشگاه های کشور به وجود آمد، دانشگاه 

محقق اردبیلی با کمترین چالش و مسئله 
آن روزها را سپری کرد و این مهم به واسطه 
بصیرت باالی دانشگاهیان این دانشگاه رقم 

خورد.
دشمنان  امروز  اگر  کرد:  تصریح  وی 
قرار  خود  تیررس  در  را  ما  دانشگاه های 
ما  دانشگاه های  از  که  شد  معلوم  داده اند 

می ترسند و از آن ضربه خورده اند.
ولی اسماعیلی رئیس مجمع نمایندگان 
استان اردبیل نیز گفت: میانگین سطح پوشش 
خوابگاهی در کشور باال بوده که متأسفانه این 
پوشش در اردبیل خیلی پایین است و در این 
خصوص از وزیر علوم درخواست داریم تا 
مساعدت های الزم را در خصوص رسیدن 

به میانگین کشوری داشته باشد.
واحدهای  تقویت  امروزه  افزود:  وی 
دانش بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاه ها نیاز 
اساسی و روز استان اردبیل است که انتظار 

داریم مورد توجه وزارت علوم قرار گیرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای 
معیشتی  وضعیت  خصوص  در  اسالمی 
نمی توان وضعیت  نیز گفت:  دانشگاهیان 
معیشتی دانشگاهیان را نادیده گرفت و این 
علوم  وزارت  توجه جدی  نیازمند  بخش 

است.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، 
نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی، 
هیات  اعضای  معیشت  حوزه  در  گفت: 
علمی باید تصمیمات و قوانینی تصویب 
شود که شاهد کاهش مشکالت این قشر و 

جلوگیری از فرار مغزها شویم.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در 
حال حاضر اصلی ترین نیاز استان اردبیل 
در حوزه علمی، دانشگاه صنعتی است که 

این  تأسیس  برای  اقدامات الزم  و  مکاتبات 
دانشگاه در مرکز استان انجام شده است که 

نیازمند توجه ویژه وزیر علوم هستیم.
بدری عنوان کرد: با توجه به تغییر و تحول 
و  علوم  وزارت  از  کشور،  روز  نیازهای  در 
متخصصان حوزه فوق می خواهیم که رشته های 
جدید و نوین مرتبط با نیازهای روز کشور را 
تدوین و در دانشگاه های کشور جذب دانشجو 

صورت گیرد.
سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل، نیر، 
نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی، 
گفت: مطالبه اصلی  مردم اردبیل از وزیر علوم 
احیای مجدد دانشگاه فناوری های نوین نمین 
انتظار داریم در اسرع وقت وزارت  است و 

علوم به این مطالبه پاسخ مثبت دهد.
وی افزود: رفع محرومیت ها و همچنین 
استان  سطح  در  دانشگاهی  توسعه  و  رشد 
خواسته همیشگی مجمع نمایندگان استان است 
و در این راستا از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 

کرد.
دانشگاه  رئیس  چمنی  اسماعیل 
محقق اردبیلی گفت: امیدوارم با ایجاد وفاق و 
همدلی بیشتر، بین اعضای هیات علمی، یاوران 
علمی و دانشجویان عزیز و تالش شبانه روزی 
برای توسعه  همه جانبه  دانشگاه، گام های مؤثری 
در راستای رشد و توسعه هرچه بیشتر علمی 

استان برداشته شود.
وی افزود: دانشگاه مرکز توسعه  علم و 
دانش و خانه عالمان و اندیشمندان و به عبارتی 
محلی است که حفظ کرامت انسان ها در آن 
از بیشترین اهمیت برخوردار است و در این 
مکان نه فقط برای توسعه علم، بلکه همسو با 
آن اخالق و معنویت باید ترویج شده و افرادی 

متعهد و متخصص تربیت شوند.
چمنی تصریح کرد: انتظار می رود اساتید 

علم خود را در بستر دین و سعادت واقعی 
انسان ها مورد توجه قرار دهند که خوشبختانه 
قاطبه همکاران ما در دانشگاه محقق اردبیلی 

اینگونه هستند.
وی ادامه داد: دانشگاه های پیشرفته که به نام 
دانشگاه های نسل چهارم نامیده می شوند چهار 
رسالت و وظیفه اصلی شامل آموزش و تربیت 
نیروی انسانی کارآمد و متخصص، پژوهش 
اعم از تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی، 
کارآفرینی و ترسیم نقشه راه و جهت دهی به 
سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی جامعه و دستگاه های اجرایی کشور 

می باشد را بر دوش دارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عنوان کرد: 
ما اساتید دانشگاه با توجه به بیانات مقام معظم 
اینکه  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری 
دغدغه ایشان علم و دانشگاه است باید فصل 
جدیدی را در مدیریت دانشگاه ها آغاز کنیم 
و با حمایت از نیروهای ارزشی و انقالبی و 
استفاده از دانش آموختگان متعهد و متخصص 
به موضوع مهم  افراد نخبه و توجه ویژه  و 
کارآفرینی که نتیجه برنامه ریزی علمی برای 
آموزش مؤثر و پژوهش کارآمد است، بتوانیم 
جوانان متخصص، متعهد و پرانرژی برای آینده 

کشورمان تربیت کنیم.
چمنی تأکید کرد: بی شک مدیریت مبتنی 
قانون گرایی،  اخالق مداری،  صداقت،  بر 
شایسته ساالری، توجه به خرد جمعی، انضباط 
مالی، صرفه جویی و پرهیز از اسراف و اهتمام 
به افزایش درآمدهای دانشگاه، به کارگیری تمام 
ظرفیت ها و استعدادها، تعامل سازنده با هر 
سه رکن دانشگاه یعنی اعضای هیات علمی، 
یاوران علمی و دانشجویان عزیز و حمایت های 
مدیران وزارت و مسئولین استانی ما را در این 

راه یاری خواهد کرد.
گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
انقالب  از برکات  دانشگاه محقق اردبیلی که 
اسالمی است با حدود ۴۰۰ نفر عضو هیات 
علمی، بیش از ۴۰۰ نفر یاور علمی و بیش از 
۱۳ هزار نفر دانشجو و با تالش هایی که در 
تمام این سال ها انجام گرفته است، هم اکنون 
در سطح کشور به یکی از دانشگاه های جوان و 

پیشرو تبدیل شده است.
دانشگاه  سابق  رئیس  حبیبی  عزیز 
محقق اردبیلی نیز گفت: دانشگاه محقق اردبیلی 
طی سال های اخیر در رتبه بندی های مختلف 
بوده  ارتقا  شاهد  و  یافته  بین المللی حضور 
است و این مهم مرهون تالش های همه جانبه 

همکاران گرامی در دانشگاه است.
عدم  ما  مشکالت  از  یکی  افزود:  وی 
حضور دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی بود 
که خوشبختانه با برنامه ریزی و تالش های انجام 
شده، دانشگاه وارد رتبه بندی های مختلف شده 
و زمانی که در دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۳۷ 
رتبه بندی  ISC را داشت اکنون به رتبه ۱۷ 

ارتقا یافته است.
وی در خصوص پروژه های عمرانی نیز 
پروژه های  اجرای  و  تعمیر  بازسازی،  گفت: 
قرار  دانشگاه  کار  دستور  در  عمرانی  متعدد 
داشت و امیدواریم با اختصاص منابع مالی در 

اسرع وقت این پروژه ها به پایان برسند.
ریاست  حکم  ادامه  در  است  گفتنی 
از خدمات  و  اعطا  به وی  اسماعیل چمنی 
عزیز حبیبی رئیس سابق دانشگاه محقق اردبیلی 
تجلیل شد. همچنین از قدیر نوری، مسعود 
گنجی و گودرز صادقی روسای اسبق دانشگاه 

محقق اردبیلی تجلیل به عمل آمد.

دانشگاه ها بهترین محل برای سرمایه گذاری در کشور هستند
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با حضور در دانشگاه محقق اردبیلی 
ادای  دانشگاه  این  گمنام  به شهدای 
احترام کرد و در ادامه از پروژه های 
عمرانی این دانشگاه بازدید به عمل 

آورد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، محمدعلی زلفی گل وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به همراه 
معاون پارلمانی وزیر، رئیس صندوق 

روابط  مدیرکل  و  دانشجویان  رفاه 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  عمومی 
فناوری، استاندار اردبیل و نمایندگان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اردبیل 
شهدای  به  احترام  ادای  ضمن 

خوابگاه  عمرانی  پروژه های  از  گمنام، 
دانشکده   ۳ فاز  استخر،  دانشجویی، 
آموزشی  ساختمان  و  مهندسی  و  فنی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازدید 

کرد.

ادای احترام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی 
و بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریخبرداد:
برنامه ریزی برای برطرف کردن 
کمبود خوابگاه دانشجویی در 

دانشگاه محقق اردبیلی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: درخصوص 
جبران کمبود خوابگاه در این دانشگاه قرار است اعتباراتی 
برای تکمیل خوابگاه در حال ساخت درنظر گرفته شود و 
همچنین پروژه ساخت یک خوابگاه دیگر نیز به زودی انجام 

شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محمدعلی زلفی گل 
۲۹ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه در اردبیل گفت: 
در خصوص جبران کمبود خوابگاه در این دانشگاه قرار 
است اعتباراتی برای تکمیل خوابگاه در حال ساخت درنظر 
گرفته شود و همچنین پروژه ساخت یک خوابگاه دیگر نیز 

به زودی انجام شود.
وی افزود: در راستای تجهیز آزمایشگاه های مرکزی 
دانشگاه ها از جمله دانشگاه محقق اردبیلی اعتباری در نظر 
گرفته خواهد شد تا کمبودهای آزمایشگاه ها به حداقل برسد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: اردبیل یکی از 
استان های زیبای کشور با ویژگی های منحصربه فرد است و 
دانشگاه محقق اردبیلی نگین علمی این استان به شمار می رود.
زلفی گل بیان کرد: دانشگاه محقق اردبیلی از اساتید 
مجرب و سطح باال برخوردار است که سبب خواهد شد 
تا این دانشگاه در رتبه بندی های آینده ارتقا پیدا کند و سطح 

علمی آن بیش از پیش باالتر رود.
وی در خصوص اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیالن 
عنوان کرد: بحث اشتغال یک مسئله فرابخشی است و همت 
همگانی را می طلبد و در همین راستا وزارت علوم سعی بر 
ارائه آموزش های مهارت محور دارد تا فارغ التحصیالن در 

ورود به بازار کار کمترین دغدغه را داشته باشند.

مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبری
دردانشگاهمطرحکرد:

بستر برای فعالیت های فرهنگی و 
قرآنی در دانشگاه محقق اردبیلی 

فراهم است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی گفت: بستر برای فعالیت های فرهنگی و قرآنی 

در این دانشگاه فراهم است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عبداهلل حسنی ۱۳ 
آذر در مراسم تجلیل از برگزیدگان کشوری جشنواره قرآن و 
عترت و منتخبین مسابقه تفسیر زمر در دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه بستر برای فعالیت های فرهنگی و قرآنی دانشگاه 
محقق اردبیلی فراهم است، گفت: احساس مسئولیت و قدم 

برداشتن در راه قرآن بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه قرآن و اهل بیت یادگار ارزشمند رسول 
اکرم)ص( است، افزود: قرآن حقیقتی فراموش نشدنی و 

نوری است که راه را به ما نشان می دهد.
عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه بزرگترین کار در دانشگاه 
تربیت دانشجویان قرآنی است، گفت: دانشگاه زمانی موفق 

است که چهره های قرآنی در دانشگاه زیاد باشد.
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه دانشگاه جهت دادن 
دانشجویان به سمت خدا است، افزود: راه نجات مردم فهم 

درست و عمل به قرآن است.
فنی اصل با اشاره به برگزاری کالس ها و دوره های 
استقبال  کرد:  تصریح  محقق اردبیلی،  دانشگاه  در  قرآنی 
دانشجویان از برنامه ها و مسابقات قرآنی در حد مطلوب 

است.

فناوری  تحقیقات و  وزیر علوم، 
نیازها  و  ایده ها  نظام  سامانه  گفت: 
در وزارت علوم ایجاد شده است تا 
صنایع و دستگاه ها نیازها و چالش های 
و  کنند  ثبت  سامانه  این  در  را  خود 
دانشجویان نیز پایان نامه های خود را 

به سمت حل این مسائل پیش ببرند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، محمدعلی زلفی گل ۲۹ آذر 
در نشست با تشکل های دانشجویی و 
دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه 
ما  دانشگاه های  گفت:  محقق اردبیلی 
در  جهانی  رتبه بندی های  در  امروز 
سطح بسیار باالیی قرار دارند و قطعًا 
پیش  مؤثر  شکل  به  حرکت ها  این 

خواهد رفت.
بر  ما  تالش  و  افزود: سعی  وی 
علمی  مناسب  فضای  تا  است  این 
حاکم  دانشگاه ها  در  را  عقالنی  و 
کرده و دانشجویان را به فعالیت های 
دانش بنیان  و  تحقیقاتی  پژوهشی، 

سوق بدهیم.
فناوری  تحقیقات و  وزیر علوم، 
با صنعت،  ارتباط علم  در خصوص 
و  ایده ها  نظام  سامانه  کرد:  بیان 
شده  ایجاد  علوم  وزارت  در  نیازها 
است تا صنایع و دستگاه ها نیازها و 
چالش های خود را در این سامانه ثبت 
پایان نامه های  نیز  دانشجویان  کنند و 
خود را به سمت حل این مسائل پیش 

ببرند.
هزار  تاکنون ۷  گفت:  گل  زلفی 
نیاز در این سامانه ثبت شده است که 
افزایش  میزان  این  پیش بینی می کنیم 
بین  ارتباط  این طریق  از  پیدا کند و 

علم و صنعت در جامعه بهبود یابد.
پروژه های  خصوص  در  وی 
عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی تصریح 
کرد: خوابگاه دانشجویی، استخر، فاز 
۳ دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده 
دانشگاه  پروژه  چهار  انسانی  علوم 
تالش  تمام  که  است  محقق اردبیلی 

به  این پروژه ها  اتمام  خود را جهت 
کار خواهیم بست.

در رشته ها  بازنگری  از  زلفی گل 
و توانمندسازی دانشجویان در مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد.
دانشگاه  رئیس  چمنی  اسماعیل 
ماه   ۵ در  گفت:  نیز  محقق اردبیلی 
این  در  آزاد  تریبون  چندین  گذشته 
قصد  و  است  شده  برگزار  دانشگاه 
داریم تعداد آن را طی ماه های آینده 

افزایش دهیم.
تصمیم  براساس  گفت:  وی 
بودجه  کل  درصد   ۳ علوم  وزارت 
دانشگاه صرف امور فرهنگی می شود 
و این اتفاقی بسیار خوب برای حوزه 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها است.

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس   
عنوان کرد: مانع هیچ برنامه فرهنگی 
در چارچوب قانون در سطح دانشگاه 
برنامه های  از  همه جانبه  و  نیستیم 

فرهنگی حمایت می کنیم.
از  امسال  کرد:  تصریح  چمنی 
به  دانشجویی  کاروان  سه  دانشگاه 

برای  و  شدند  اعزام  معلی  کربالی 
در  هزینه  تومان  میلیون   ۳ نفر  هر 
نظر گرفته شد که این میزان در سایر 
دانشگاه ها به ازای هر نفر یک و نیم 

میلیون تومان بود.
وی تأکید کرد: به هیچ کس اجازه 
بر هم زدن آرامش حاکم در دانشگاه 

را نمی دهیم.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
سلف  در  روز  هر  کرد:  تصریح 
دانشگاه دو نوع غذا ارائه می شود و از 
وقتی که مدیریت دانشگاه را بر عهده 
گرفتم گوشت یخ زده در طبخ غذاها 
استفاده نمی شود، بلکه از گوشت گرم 
در  روز  و یک  می شود  استفاده  روز 
میان به همراه تیم مدیریتی در سلف 
نزدیک  از  و  یافته  حضور  دانشگاه 

شاهد کیفیت غذا هستیم.
بازدیدهای  به  اشاره  با  چمنی 
دانشجویی  خوابگاه های  از  دوره ای 
و  مشکالت  کرد:  بیان  دانشگاه، 
کمبودها در این بازدیدها احصا شده 

و ما نسبت به رفع آنها اقدام می کنیم.

فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس 
نیز  محقق اردبیلی  دانشگاه  اجتماعی  و 
و  وحدت  مهم  امر  دو  اینکه  بیان  با 
در  فرهنگی  مباحث  بودن  اولویت دار 
اهمیت  حائز  محقق اردبیلی  دانشگاه 
است، گفت: با توجه به بودجه در نظر 
گرفته شده برای حوزه فرهنگی، مشکل 

خاصی در این حوزه نداریم.
وی با اشاره به فعالیت های ارزشمند 
دانشگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، 
افزود: دانشگاه محقق اردبیلی در حوزه 
قرآن و عترت، انجمن های علمی، بسیج 
دانشجویی، کانون های فرهنگی و هنری 

دارای رتبه های برتر کشوری است.
فنی اصل با بیان اینکه طی روزهای 
دانشگاه  در  برنامه ای  هیچ  اخیر 
است،  نشده  تعطیل  محقق اردبیلی 
تصریح کرد: اکثر برنامه های دانشگاه با 
حضور پرشور دانشجویان برگزار شده 

است.
دانشجویان  ادامه  در  است  گفتنی 
حاضر در این نشست به ارائه دیدگاه های 

خود پرداختند.

وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوریدرنشستبادانشجویاندانشگاهمحققاردبیلیمطرحکرد؛

سامانه نظام ایده ها و نیازها در راستای بهبود ارتباط علم و صنعت ایجاد شده است
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اردبیل از تشکل های دانشجویی خواست تا 
با همکاری همدیگر فعالیت های ارزنده ای 

در دانشگاه ها انجام دهند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  دیدار  در  آذر   ۲۰ عاملی  سیدحسن 
دانشگاهیان استان اردبیل دانشگاه را مرکز 
عقالنیت جامعه دانست و گفت: اساتید 
دانشگاه باید به نحوی عمل کنند تا گره های 

ذهنی جامعه را باز کنند.
وی با اشاره به فعالیت های دانشجویان 
تشکل های  از  استان،  دانشگاه های  در 
دانشجویی خواست تا از جزیره ای عمل 
کردن دوری کرده و با همکاری همدیگر 
فعالیت های ارزنده ای در دانشگاه ها انجام 

دهند.
علمی  اقتدار  به  اشاره  با  عاملی 
جمهوری اسالمی ایران در سطح دنیا، ابراز 
امیدواری کرد: در آینده نزدیک دانشگاه ها 
بهترین نقش را در هدایت جامعه داشته 

باشند.
اردبیل  استان  در  ولی فقیه  نماینده 

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
از انتخاب یک محصول فناورانه مرکز 
نوآوری و رشد واحدهای فناوری این 
فناوری  از ۳۰  یکی  به عنوان  دانشگاه 
منتخب در نمایشگاه پژوهش و فناوری 

کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نعمت هدایت ۲۰ آذر گفت: دستگاه 
تولید کیسه محلول های تزریقی دارویی 
از  اسپاد  تدبیر  نیکا  شرکت  توسط 
فناوران مستقر در مرکز نوآوری و رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
منتخب  فناوری  از ۳۰  یکی  به عنوان 
علوم،  وزیر  بازدید  مورد  و  انتخاب 

تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی به ضرورت 
توسعه تبادالت و همکاری های دانشگاه 
محقق اردبیلی و سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی در زمینه های مختلف تأکید کرد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوان شاددل ۵ آذر در دیدارهای جداگانه 
با معاون همکاری های علمی و دانشگاهی، 
مدیرکل مبادالت فرهنگی و سازمان های 
بین المللی و مدیرکل توسعه روابط فرهنگی 
آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات 
و  تبادالت  توسعه  به ضرورت  اسالمی 
و  محقق اردبیلی  دانشگاه  همکاری های 
در  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان 

زمینه های مختلف تأکید کرد.
وی ضمن معرفی دانشگاه محقق اردبیلی 

و  مهم  بسیار  را  بیت المال  از  صیانت 
ضروری دانست و گفت: امروز جمهوری 
اسالمی ایران با شدت بیشتری با جنگ 
آژانس های  و  بوده  مواجه  دشمن  روانی 
نمایی علیه  به سیاه  اقدام  خبری دشمن 
این خصوص  در  که  می کنند  ما  کشور 

وی افزود: شرکت نیکا تدبیر اسپاد 
تأمین پیش نیازهای  با هدف تولید و 

و پتانسیل های علمی و فرهنگی موجود در 
این دانشگاه، افزود: دانشگاه محقق اردبیلی 

نیازمند روشنگری و تبیین دستاوردهای 
نظام و انقالب در سطح جامعه و به ویژه 

دانشگاه ها هستیم.
نهاد  دفاتر  رئیس  حسنی  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
ضمن  نیز  اردبیل  استان  دانشگاه های 

دارویی به خصوص ملزومات و مواد 
کاهش  و  در کشور  تولید سرم  اولیه 

آماده انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی در زمینه های 

استان  دانشگاه های  آرام  جو  از  گزارشی 
برگزاری  گفت:  کشور،  اخیر  حوادث  در 
آزاد،  تریبون  گری،  مطالبه  جلسات 
مسائل  واکاوی  و  آزاداندیشی  کرسی های 
دانشگاه های  دانشجویان  برای  کشور  اخیر 
استان برنامه ریزی شده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مقدمات برگزاری همایش 
ملی خانواده آرمانی در دانشگاه محقق اردبیلی 
انجام شده و این همایش طی سالجاری برگزار 
خواهد شد، افزود: همایش ملی ایثار، جهاد 
و شهادت نیز در راستای کنگره بزرگداشت 
۳۴۰۰ شهید استان اردبیل طی ماه های گذشته 

در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
حسنی همچنین از تداوم سلسله جلسات 
اخالق دانشگاهیان با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اردبیل در دانشگاه های 

استان خبر داد.
گفتنی است در این دیدار روسا و معاونان 
نهاد  دفاتر  مسئوالن  دانشگاه ها،  فرهنگی 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
و جمعی از اعضای تشکل های دانشجویی 

دانشگاه های استان اردبیل حضور داشتند.

کشور،  خارج  از  مذکور  موارد  واردات 
طراحی  فناوری  به  دستیابی  به  موفق 
انواع  کیسه  تولید  دستگاه  ساخت  و 
فرآورده های  و  تزریقی  محلول های 
دارویی به عنوان پنجمین کشور دارای این 

تکنولوژی گردیده است.
هدایت تصریح کرد: دستگاه تولید این 
پیچیده ای  فناوری  نوع بسته بندی دارای 
است که تکنولوژی ساخت آن در اختیار 
تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته از 

قبیل آمریکا، آلمان، ژاپن و چین می باشد.
رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: 
خودکار  به طور  است  قادر  دستگاه  این 
تغذیه فیلم، چاپ، ساخت کیسه و اتصال 

ملحقات )Port( را انجام دهد.

مختلف علمی و فرهنگی است.
این  انعقاد  با  کرد:  تصریح  شاددل 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  تفاهم نامه، 
از  بیش  در  علمی  رایزن های  از  اسالمی 
آسیای  حوزه  به خصوص  دنیا  کشور   ۶۰
مرکزی و اقیانوسیه جهت معرفی دانشگاه 
علمی  تبادالت  به منظور  محقق اردبیلی 
دانشجویان  جذب  جمله  از  فرهنگی 
کوتاه مدت  دوره های  تعریف  خارجی، 
اساتید و دانشجویان، برگزاری همایش ها و 

جشنواره ها استفاده خواهد کرد.
و  علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی همچنین از 
رایزنی برای برگزاری نشست آتی روسا و 
معاونین دانشگاه های عضو اکو در دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد.

تشکل های دانشجویی فعالیت های ارزنده ای در دانشگاه ها انجام دهند
 اساتید گره های ذهنی جامعه را باز کنند

رئیسمرکزنوآوریورشدواحدهایفناوریدانشگاهخبرداد:

انتخاب محصول فناورانه دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان یکی از ۳۰ فناوری منتخب 
در نمایشگاه پژوهش و فناوری کشور

رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه تأکید کرد:
ضرورت توسعه تبادالت و همکاری های دانشگاه محقق اردبیلی

 و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

معاونپژوهشوفناوریدانشگاهخبرداد:نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهاردبیلخواستارشد:

رونمایی از ۲۳ عنوان کتاب 
منتشر شده توسط انتشارات 
دانشگاه محقق اردبیلی طی 

یک سال گذشته

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
گفت: همزمان با هفته پژوهش و فناوری و با حضور 
معاون توسعه مدیریت منابع استاندار اردبیل از ۲۳ 
عنوان کتاب منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه 

محقق اردبیلی طی یک سال گذشته رونمایی شد.
جبرائیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رزمجو ۱۹ آذر گفت: همزمان با هفته پژوهش و 
فناوری و با حضور معاون توسعه مدیریت منابع 
استاندار اردبیل از ۲۳ عنوان کتاب منتشر شده توسط 
انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی طی یک سال گذشته 

رونمایی شد.
وی افزود: از ۲۳ عنوان کتاب منتشر شده توسط 
انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۵ عنوان ترجمه، ۷ 

عنوان تصنیف و یک عنوان تألیف بوده است.
شده  ترجمه  کتاب   ۱۵ کرد:  اضافه  رزمجو 
و  گردشگری  اقتصاد  سفر،  بازاریابی  کتاب های 
هوش  مبانی  حسن زاده،  محمد  ترجمه  محصول 
محاسباتی شبکه های عصبی ترجمه مهدی نوشیار، 
الکترونیک دیجیتال ۳ ترجمه حمید بهادر، فرایندهای 
هضم بی هوازی، انرژی پایدار در کشاورزی و مدیریت 
سیستم های تولید بیوگاز ترجمه ترحم مصری، تغذیه 
گیاهی و مقاومت به تنش های غیر زیستی ترجمه 
بهروز اسماعیل پور، مبانی فناوری و نحوه عملکرد 
فتوولتاییک ترجمه جواد طریقی، اخالق کسب و 
کار- روش ها و کاربرد ترجمه حسین رحیمی، رهبری 
آموزشی، نظریه پردازی و ایدئولوژی در مدیریت و 
رهبری آموزشی ترجمه علی خالق خواه، مدیریت 
نیروی فروش ترجمه ناصر سیف الهی، والددرمانگری 
ترجمه زهرا اخوی، اطالعات و تکنولوژی ارتباطات 
در توسعه پایدار ترجمه محمد احمدی و راهنمای به 
نژادی به کمک جهش ترجمه رسول اصغری زکریا 

هستند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
کتاب  نیز  تصنیفی  کتاب های  همچنین  داد:  ادامه 
مدیریت حوزه های آبخیز کوهستانی تصنیف اباذر 
خاک  آب  فیزیک  در  پیشرفته  مباحث  اسمعلی، 
با  فرایندهای جداسازی  علی رسول زاده،  تصنیف 
اله  نعمت  علی  تصنیف  نانوجاذب ها  و  جاذب ها 
ابوالفضل  تصنیف  باز  شیف  کمپلکس های  زاده، 
بهروز  تصنیف  آسفالتین  رسوب  پور،  بضاعت 
متمرکزکننده  و  خورشیدی  سلول های  میرزایی، 
کاربرد  ستاری،  فرهاد  تصنیف  خورشیدی  های 
باال تصنیف بهرام  با عملکرد  کروماتوگرافی مایع 
فتحی بوده و تنها کتاب تألیفی نیز کتاب اصول و 
مدیریت بازاریابی خدمات تألیف ناصر سیف الهی 

می باشد.
رزمجو همچنین حمایت دانشگاه محقق اردبیلی 
و  علمی  کتاب های  تصنیف  و  ترجمه  تألیف،  از 
دانشگاهی توسط اعضای هیات علمی را یادآور شد.
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فارغ التحصیلی اولین 
دانشجوی شهریه پرداز 

خارجی دانشگاه محقق اردبیلی

پرداز  شهریه  دانشجوی  اولین 
رشته  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  خارجی 
 Rehabilitation(توانبخشی مشاوره 
ارشد  کارشناسی  مقطع  در   )counseling

فارغ التحصیل شد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسماعیل چمنی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی 
دانشگاه  رئیسه  هیات  جلسه  در  آذر   ۲۱
محقق اردبیلی ضمن تبریک فارغ التحصیلی این 
برنامه ریزی های  انجام  از  خارجی،  دانشجوی 
این  در  خارجی  دانشجوی  برای جذب  الزم 
دانشگاه خبر داد و گفت: در همین راستا ایجاد 
حداکثری  جذب  برای  الزم  زیرساخت های 

دانشجویان خارجی در حال انجام است.
سطح  در  علمی  دیپلماسی  به  توجه  وی 
کشور و دانشگاه محقق اردبیلی را بسیار مهم 
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  و  دانست 
به عنوان کشوری که از سطح باالیی در حوزه 
مناسبی  آکادمیک  ظرفیت  و  فناوری  و  علم 
برخوردار  خارجی  دانشجویان  جذب  برای 
است، می تواند به عنوان یکی از مقاصد جدی 

برای دانشجویان خارجی تلقی شود.
چمنی با اشاره به مزایای جذب دانشجوی 
دانشجوی  حضور  کرد:  تصریح  خارجی، 
دامنه  توسعه  به  ما  دانشگاه های  در  خارجی 
نفوذ فرهنگی و علمی و معرفی توانمندی های 

داخلی به سایر کشورها مؤثر است.
رضوان شاددل رئیس گروه همکاری های 
محقق اردبیلی  دانشگاه  بین المللی  و  علمی 
بین  علمی  همکاری های  گسترش  به  نیز 
کرد  تأکید  نیجریه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
از  دانشجوی خارجی جدید   ۱۲ از جذب  و 
کشورهای همسایه برای تحصیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی خبر داد.
فارغ التحصیل  آسوکوتی  عبداهلل  ابراهیم 
کارشناسی  مقطع  توانبخشی  مشاوره  رشته 
ارشد دانشگاه محقق اردبیلی از کشور نیجریه 
دانشگاه  خدمات  از  قدردانی  ضمن  نیز 
محقق اردبیلی در مدت ۲ سال تحصیل وی در 
تحصیل  و  زندگی  تجربیات  از  دانشگاه،  این 

خود در این دانشگاه سخن گفت.
تحصیلی  مدرک  ادامه  در  است  گفتنی 
رشته  فارغ التحصیل  آسوکوتی  عبداهلل  ابراهیم 
محقق اردبیلی  دانشگاه  توانبخشی  مشاوره 

توسط رئیس این دانشگاه به وی اعطا شد.

محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
به ضرورت تقویت حس وطن پرستی 
در میان دانشجویان تأکید کرد و گفت: 
۱۶ آذر مظهر  استقالل، آزادی و سند 

میهن پرستی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  آذر   ۱۶ چمنی  اسماعیل 
دانشگاه  دانشجو در  گرامیداشت روز 
محقق اردبیلی ضمن تبریک این روز به 
دانشجویان، به فلسفه روز دانشجو اشاره 
کرد و گفت: ۱۶ آذر مظهر  استقالل، 
آزادی و سند میهن پرستی است تا فریاد 
ضد استکباری ایران را به گوش جهانیان 

برساند.
در  دانشجویان  درخشش  به  وی 
برهه فعلی اشاره کرد و گفت: امروز 
دانشجویان ما در تمام حوزه های علمی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درخشیده  
و چشم جهانیان را بر سمت خود خیره 

کرده اند.
از  پیش  دوران  مقایسه  به  چمنی 
انقالب اسالمی با برهه فعلی پرداخت 
به  وابسته  انقالب  از  پیش  گفت:  و 
غرب بودیم، اما امروز در سایه تالش 
به خودباوری،  نخبگان  و  دانشجویان 
خودکفایی و فتح قله های علمی جهان 

رسیده ایم.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
به تشریح اهداف غرب در خصوص 
اعمال دموکراسی در کشورها اشاره کرد 
و افزود: غرب به دنبال ایجاد دموکراسی 
در کشور ما نیست؛ بلکه به دنبال اهداف 

خاص و مغرضانه در کشور هستند.
وی به تقویت حس وطن پرستی 
در میان دانشجویان تأکید و خاطرنشان 
اسالمی مان  میهن  اعتالی  برای  کرد: 
خودمان باید آستین باال بزنیم؛ چرا که 
بیگانگان قطعاً پیشرفت و سربلندی ما را 

نمی خواهند.
چمنی با اشاره به اغتشاشات اخیر 

هدف  گفت:  مختلف،  شهرهای  در 
کشور،  در  اغتشاش  ایجاد  از  دشمن 
تأمین منافع خود و مانع الگوسازی ایران 

در جهان است.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
با اشاره به برخی مشکالت داخلی در 
کشور، تصریح کرد: این مشکالت باید 
به دست فرزندان ایران اسالمی حل شود 
و نباید انتظار حل مشکالت از جانب 

دشمنان داشته باشیم.
وی با اشاره به اقتدار علمی ایران، 
برخالف  اسالمی  ایران  امروز  گفت: 
دوران پیش از انقالب که برای یک سیم 
خاردار محتاج غرب بود، از لحاظ علم و 
فناوری به اقتدار علمی و دفاعی رسیده 

و خودکفا است.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
انقالب،  دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  با 
عزت  به  دست یابی  کرد:  خاطرنشان 
و اقتدار مدنظر بیانیه گام دوم انقالب، 
انقالبی و کار جهادی  نیازمند روحیه 

اساتید و دانشجویان است.
چمنی تصریح کرد: نخبگان امروز 
و  فناوری  به  را  علم  هستند  موظف 
فناوری را به ثروت تبدیل کنند تا مردم 
طعم رفاه و آرامش را در کنار امنیت 

بچشند.
نهاد  مسئول  حسنی  عبداهلل 

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
امروز  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
ایران اسالمی توانمند هستند  جوانان 
به عنوان موتور محرکه  دانشجویان  و 
کشور شناخته می شوند که ایران قوی با 
دستان توانمند دانشجویان غیرتمند رقم 

خواهد خورد.
خط  فعاالن  را  دانشجویان  وی 
افزود:  و  دانست  علم  عرصه  مقدم 
امروز به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و خون شهدا، دانشجویان 
در سنگر علم و تحقیق فعالیتی جدی 

دارند.
بصیرت  به  اشاره  با  حسنی 
دانشجویان در برابر توطئه های دشمنان 
انقالب اسالمی، تصریح کرد: جوانان 
ما در جمهوری اسالمی ایران آزادانه 
اما  می پردازند،  خود  فعالیت های  به 
دشمن آزادی را وارونه معنا می کند و با 
توطئه افکنی به دنبال ایجاد آشوب و نا 
امنی است، لذا باید به این مسائل توجه 
با بصیرت در مقابل شایعه  داشت و 
دشمنان  دروغ گویی های  و  پراکنی 

ایستادگی کرد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  رهبری 
تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری در 
خصوص جوانان و دانشجویان، ادامه 

داد: ما هرگاه به جوانان اعتماد کردیم در 
عرصه های مدیریتی جوانان سرافرازانه در 
عمل به وظایف موفقیت های بسیاری از 
خود نشان داده اند و امروز نیز می توانند 
در مسیر پیشرفت های بزرگ کوشا باشند.
حسنی خاطرنشان کرد: دانشجویانی 
موفق هستند که در برابر نقشه های شوم 
باشند و همواره  داشته  دشمن بصیرت 
دینی خود تالش  ارتقای معرفت  برای 
کنند و همچنین آرمانگرایی را سرلوحه 

کار خود قرار دهند.
نوآوری  علم،  تولید  همچنین  وی 
و خالقیت، عدالت خواهی و استقالل 
دانشجوی  ویژگی های  از  را  خواهی 

سیاسی عنوان کرد.
نخبگان  بنیاد  رئیس  شایقی  حسین 
استان اردبیل نیز به معرفی خدمات بنیاد 
نخبگان از دانشجویان دارای استعداد برتر 
پرداخت و گفت: ارائه تسهیالتی چون 
هزینه ماهانه ۳ الی ۵ میلیون تومان، اعطای 
فرصت های مطالعاتی ملی و بین المللی، 
اعزام به مجامع ملی و بین المللی، دوره های 
توانمندسازی آموزشی و اقدام برای مسکن 
نخبگان  بنیاد  تسهیالت  جمله  از  ملی 
ویژه  برتر  استعداد  دارای  دانشجویان  به 

طرح های بنیاد نخبگان است.
بنیاد  روی  پیش  طرح های  به  وی 
نخبگان اشاره کرد و گفت: فراهم سازی 
در  علمی  نخبه  هزار  جذب  زمینه 
شرایط  تسهیل  و  اجرایی   دستگاه های 
جذب هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز 
علمی از طرح های پیش روی بنیاد نخبگان 
برای دانشجویان استعداد برتر و نخبه علمی 

است.
نمایندگان  ادامه  در  است  گفتنی 
دانشجویان به ارائه نظرات خود پرداخته و 
از ۵۱۰ نفر دانشجویان استعداد درخشان، 
۱۵ نفر از دانشجویان فعال فرهنگی و ۲ 
نفر دانشجوی نمونه دانشگاه تجلیل به 

عمل آمد.

سرپرستدانشگاهمحققاردبیلیدرمراسمگرامیداشتروزدانشجو:

ضرورت تقویت حس وطن پرستی در میان دانشجویان 
۱۶ آذر مظهر استقالل، آزادی و سند میهن پرستی است

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

معرفی برگزیدگان دانشگاهی سی امین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری
دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر 
برگزیدگان  معرفی  از  محقق اردبیلی 
دانشگاهی سی  امین جشنواره انتخاب 

دانشجوی نمونه کشوری خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
 ۱۳ االسالمی  شیخ  علی  دانشگاه، 
آذر گفت: سی امین جشنواره انتخاب 
دانشجوی نمونه کشوری در دانشگاه 
دانشجویان  و  برگزار  محقق اردبیلی 
برگزیده دانشگاهی به مرحله کشوری 

راه یافتند.
امور  مدیریت  افزود:  وی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  دانشجویی 
تعیین  زمانی  جدول  با  مطابق 
با  رابطه  در  را  الزم  اقدامات  شده 
تعیین  دانشجویان،  به  اطالع رسانی 
فرهنگی،  دانشگاهی،  کمیته های 

آموزشی، پژوهشی، تشکیل گروه های 
تخصصی، داوری آثار بارگذاری شده 
امور  سایر  و  متقاضی  دانشجویان 
مربوطه را مطابق با آئین نامه انتخاب 
دانشجوی نمونه کشوری از ۲ مهرماه 

انجام داد.
شیخ االسالمی تصریح کرد: در 
این جشنواره، ۱۶ نفر از دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی در گروه های 
علمی علوم انسانی، علوم کشاورزی، 

علوم پایه و فنی و مهندسی شرکت 
کرده بودند.

دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  محقق اردبیلی 
کمیته های  توسط  نفر   ۱۶ این  آثار 
مورد  تخصصی،  داوری  پژوهشی 
نهایت  در  و  گرفت  قرار  ارزیابی 
رشته  دانشجوی  طاهری  حسن 
از  کارشناسی  مقطع  روانشناسی 
گروه علمی علوم انسانی و سیدکریم 
علوم  رشته  دانشجوی  تهامی 
باغبانی-بیوتکنولوژی مقطع دکتری 
علوم  علمی  گروه  از  تخصصی 
شده  شرایط  حائز  که  کشاورزی 
دانشگاهی  برگزیده  به عنوان  بودند، 
کشوری  مرحله  به  و  شده  انتخاب 

راه یافتند.
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بیست و سومین جشنواره تجلیل 
از پژوهشگران و فناوران برتر استان 
محقق اردبیلی  دانشگاه  در  اردبیل 
برگزار و پژوهشگران و فناوران برتر 

استان اردبیل تجلیل شدند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  معاون  دبیر  کاظم  دانشگاه، 
مدیریت و منابع استاندار اردبیل۱۵ آذر 
در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برتر استان اردبیل گفت: تولید 

ثروت نیازمند پژوهش است.
و  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی 
اجرایی  دستگاه های  در  امر  متولیان 
باید نسبت به امر تحقیق و پژوهش 
داشته  اهتمام  پروژه ها  اجرای  در 
باید  ابتدا  مسئوالن  گفت:  باشند، 
مشکالت را قبول کنند تا نسبت به 
اهمیت پژوهش و کاربردی کردن آنها 

اقدام کنند.
پژوهش های  اینکه  بیان  با  دبیر 
آفرین،  اشتغال  سمت  به  باید  ما 
ثروت  و  مشکالت  از  گره گشایی 
کرد:  تصریح  یابند،  سوق  آفرینی 
پژوهشی مفید است که رفاه مردم را 

به دنبال داشته باشد.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کرد:  خاطرنشان  اردبیل  استاندار 
دستگاه های  در  پژوهشگران  تکریم 

اجرایی باید نهادینه شود.
سرپرست  چمنی  اسماعیل 
به  اشاره  با  محقق اردبیلی  دانشگاه 
افتخارات فرزندان اردبیل در مجامع 
گفت:  بین المللی،  و  ملی  علمی 
فرزندان ما توانمند و از نبوغ باالی 

علمی برخوردارند.
دانشمندان  اینکه  بیان  با  وی 
اردبیلی سرآمد عرصه علم و فناوری 

تحصیالت  مدیریت  سرپرست 
از  محقق اردبیلی   دانشگاه  تکمیلی 
اعالم آمادگی این دانشگاه برای پذیرش 
دانشجویان پژوهش محور خارجی در 

مقطع دکتری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبدالمجید دژم خوی ۱ آذر با بیان اینکه 
دانشجویان  یا  و  خارجی  دانشجویان 
ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از 
کشور از طریق سوابق تحصیلی می توانند 
موجود  دکتری  دوره های  تمامی  در 
به صورت  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
پژوهش  محور تحصیل نمایند، گفت: 
دانشجویان داخل کشور نیز از طریق 
آزمون سازمان سنجش می توانند در این 

دوره ها پذیرفته شوند.
شیوه  تفاوت  تنها  افزود:  وی 
و  رایج(  –پژوهشی)شیوه  آموزشی 

از  تجلیل  گفت:  هستند،  کشور  در 
فناوران و پژوهشگران در عرصه های 
باعث  دانش آموزی  و  دانشجویی 

پویایی و نشاط جامعه می شود.
چمنی علم و دانش را آشکارترین 
قدرت هر کشوری  و  وسیله عزت 
دانست و تصریح کرد: نیروی انسانی 
بوده  کشوری  هر  سرمایه  مهمترین 
از  بیش  داشتن  با  اسالمی  ایران  و 
۱۴ میلیون دانش آموخته دانشگاهی  

روزهای خوبی را خواهد داشت.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
با اشاره به افتخارات این دانشگاه طی 
سال های اخیر، تصریح کرد: کسب 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه   ۱۷ رتبه 
آخرین رتبه بندی ISC و قرارگیری 
دانشگاه در جمع ۱۰ دانشگاه جامع 
و  فناوری  حوزه  در  کشور  برتر 
نوآوری و ورود به رتبه بندی جهانی 
D۸ برای اولین بار از جمله افتخارات 

اخیر دانشگاه است.
ستاد  دبیر  رزمجو  جبرائیل 
و  اردبیل  استان  پژوهش  هفته 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
هفته  اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی 

پژوهش محور میزان تأثیر آزمون کتبی 
دکتری در نتیجه نهایی آن می باشد؛ بدین 
صورت که تأثیر آزمون کتبی در شیوه 
آموزشی پژوهشی ۵۰ درصد و در شیوه 

پژوهش محور ۳۰ درصد است.

پژوهش و فناوری با شعار پژوهش 
پیشران، دانش بنیان  و اشتغال آفرین  
با برنامه های متنوع در مراکز علمی 
اجرا  در حال  مدارس  و  دانشگاهی 
نمایشگاه  همچنین  گفت:  است، 
و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 
فن بازار استان نیز طی هفته جاری 
دانشگاه  تربیت بدنی  سالن  در 
تولیدات  از  و  برگزار  محقق اردبیلی 

دانش بنیان رونمایی شد.
وی به برنامه های هفته پژوهش 
اشاره کرد و گفت: بازدید از صنایع 
دانشجویان  ویژه  تولیدی  مراکز  و 
کارگاه های  برگزاری  و  اساتید  و 
علمی  توانمندسازی  و  آموزشی 
پیش بینی شده  برنامه های  از جمله 
جاری  هفته  در  دانشجویان  برای 

می باشد.
جشنواره  رسالت  به  رزمجو 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 
اشاره کرد و گفت: مرجعیت علمی و 
ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه  در 
کنار حل مسائل و مشکالت جامعه از 
اهداف برگزاری این جشنواره است.

نمایشگاه  دبیر  عباسپور  یوسف 

دانشگاه  شد:  یادآور  خوی  دژم 
محقق اردبیلی به ازای هر ۵ نفر دانشجوی 
دکتری آموزشی – پژوهشی)شیوه رایج( 
در هر رشته، می تواند یک نفر دانشجوی 

دکتری پژوهش محور جذب نماید.

فن  و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 
بازار استان اردبیل و رئیس پارک علم 
گزارش  ارائه  به  نیز  اردبیل  فناوری  و 
خدمات پارک علم و فناوری پرداخت 
و گفت: تفاوت نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار امسال با 
سال های گذشته، فراهم کردن زمینه های 
محصوالت  فروش  و  تجاری سازی 

فناورانه است.
وی به نحوه انتخاب فناوران برتر 
استان در سالجاری اشاره کرد و گفت: 
سیاست گذاری  شورای  نظر  طبق 
جشنواره پژوهشگران و فناوران استان، 
انتخاب نهایی بر  عهده پارک علم و 
فناوری بود که با همکاری مراکز رشد و 
بر اساس شاخص های ملی امتیازبندی و 

منتخبین نهایی شدند.
عباس پور به شاخص های فناوران 
برتر اشاره کرد و گفت: سابقه کاری و 
تجربه، تحصیالت مرتبط و دوره های 
فناورانه،  آمادگی  تخصصی،  آموزشی 
میزان فروش داخلی محصوالت، میزان 
کسب  افتخارات  و  عناوین  صادرات، 
اخذ  مجوزهای  و  استانداردها  شده، 
تأثیر  فناورانه،  اشتغالزایی  میزان  شده، 
شرکت ها در حل مشکالت و نیازهای 
جامعه از جمله مهمترین شاخص های 
انتخاب فناوران برتر استان در سالجاری 

بود.
از  تعدادی  ادامه  در  است  گفتنی 
حوزه های  از  نمایندگی  به  منتخبان 
مختلف به ارائه نظرات خود پرداختند 
و از منتخبان بیست و سومین جشنواره 
فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل 
برتر  اردبیل و یک درصد  استان  برتر 
جهان  علمی  نخبگان  و  دانشمندان 

تجلیل به عمل آمد.

تحصیالت  مدیریت  سرپرست 
تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
در دوره های دکتری پژوهش محور رساله 
دانشجو در واقع انجام یک طرح پژوهشی 
تقاضامحور است، تصریح کرد: انجام این 
طرح طی یک قرارداد با یک نهاد حقوقی 
اعم از دولتی یا غیردولتی که اصطالحًا 
کارفرما نامیده می شود به دانشگاه واگذار 
توسط  طرح  این  اعتبار  کل  و  می گردد 
کارفرما تأمین و نتیجه کار توسط کارفرما 

تحویل گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: کوتاهی نسبی 
این دوره به علت کمتر بودن تعداد واحد 
آموزش در مقایسه با دوره های دکتری رایج 
و ارتباط موضوع رساله با مسائل جاری 
این دوره  مزایای  از  بخش های مختلف 
بوده و امکان اشتغال فارغ التحصیالن را به 

مراتب باال می برد.

پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل تجلیل شدند

سرپرستمدیریتتحصیالتتکمیلیدانشگاهخبرداد:

اعالم آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی برای پذیرش دانشجویان
 پژوهش محور خارجی در مقطع دکتری

پیام تبریک نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اردبیل 

در پی قرار گرفتن جمعی 
از نخبگان استان اردبیل 
در زمره یک درصد برتر 

دانشمندان جهان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در 
پی قرار گرفتن جمعی از نخبگان استان اردبیل در زمره 

یک درصد برتر دانشمندان جهان پیامی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سیدحسن 
عاملی ۳۰ آبان در پی قرار گرفتن جمعی از نخبگان 
استان اردبیل در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان 

پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یَْرَفِع اهلَلُهّ الَِّذیَن آَمنُوا مِنُْکْم َو الَِّذیَن أُوتُوا الْعِْلَم 

َدَرجاٍت
جای بسی سرور، غرور، امید و اعتزاز است که 
برای چندمین بار نبوغ جوانان نخبه اردبیلی و چهره 
علمی استان اردبیل در سطح کشور درخشید و اردبیل 

عزیز ما سر به آسمان سایید.
طبق گزارش مراکز بین المللی جمعی از نخبگان 
علمی استان با استباق در خیرات علمی در زمره یک 
درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفته غرور مقدس 
هم استانی های عزیز را احیاء کردند. جمهوری اسالمی 
با همت همین جوانان فرهیخته توانسته عظیم ترین 
دانشمند  تعبیر یک  به  فتح و  را  سنگرهای علمی 
کانادایی عقب ماندگی پانصدساله علمی ایران عزیز را 
جبران  نماید. قطعاً با همت دانشگاهیان عزیز حرکت 
به قله های بزرگ علمی با سرعت بیشتر ادامه خواهد 

داشت.
این موفقیت بزرگ را به حائزان این مدال بزرگ 
علمی بین المللی و خانواده های مکرم  آنها تبریک 
عرض می کنم و از عمق دل آرزومندم که جوانان در 
اتخاذ الگو در زندگی خودشان این نخبه های علمی را 
در ردیف اول زندگی خودشان قرار بدهند. غرق در 
مسرت و شعفیم که آقایان دکتر حسین شایقی برای 
هشتمین بار، دکتر عزیز حبیبی برای سومین بار، دکتر 
هادی غائبی برای دومین بار و دکتر هادی رستمی 
برای اولین بار از دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر نورالدین 
قدیمی از دانشگاه آزاد اردبیل برای سومین بار و سرکار 
خانم دکتر سارا مصطفی لو دانشیار دانشکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای دومین بار در زمره 

یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
این موفقیت بسیار بزرگ را به دانشگاه های استان، 
اساتید معظم و اهالی مکرم استان تبریک می گویم و 
از ساحت عز ربوبی برای این عزیزان و تمام جوانان، 
ذخائر، نوابغ و مفاخر علمی استان آرزوی تقدم و 
موفقیت های بیشتر علمی و فتح و ظفر در عرصه علم 
و دانش را مسالت دارم و امیدوارم این حرکت مبارک 

علمی با قدرت و همت مضاعف استدامه یابد.
سید حسن عاملی

۳۰ آبان ۱۴۰۱
۲۶ربیع اآلخر ۱۴۰۱

اردبیل المحروسه المحمیه عن النوائب والحدثان



77نشریه داخلی دانشگاه محقق اردبیلی - آذرماه 1401- سال بیستم- شماره 156

همزمان با هفته بسیج، فاز ۲ یادمان 
شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی با 
حضور مسئوالن استانی و دانشگاهی به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
فرمانده  اصل  محمدی  غالمحسین 
سپاه حضرت عباس )ع( استان اردبیل 
از  بهره برداری  مراسم  در  آذرماه   ۵
دانشگاه  گمنام  شهدای  یادمان   ۲ فاز 
محقق اردبیلی گفت: اقتدار، عظمت و 
هویت کنونی کشورمان به برکت خون 
شهدای این مرز و بوم تحقق یافته است.
امام  تاریخی  فرمان  افزود:  وی 
خمینی)ره( مبنی بر تأسیس بسیج، کشور 
را به یک اقیانوسی بی پایان وصل کرد تا 
کشور از این نعمت فراوان بهره مند شود.
محمدی اصل با بیان اینکه امروزه 
نقش و اهمیت بسیج برای کسی پوشیده 
پایتخت  اردبیل  نیست، تصریح کرد:: 
حسینت است و مردم ما بصیر و دارای 
همین  و  هستند  زدنی  مثال  آگاهی 
موضوع سبب شد تا در اغتشاشات اخیر 
استان ما قابل مقایسه با سایر استان ها 
نباشد و کمترین مسئله را در این استان 

شاهد بودیم.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه 
محقق اردبیلی ضمن تبریک هفته بسیج، 
در  موجود  سربلندی  و  عزت  گفت: 
نظام  شهدای  خون  برکت  به  کشور 
دست  به  اسالمی  جمهوری  مقدس 
آمده است و ما امروز هرچه داریم از 

شهداست.
در  اتحاد  حفظ  به ضرورت  وی 
میان تمام اقشار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی تأکید کرد و افزود: حفظ اتحاد 

سبب می شود تا تمام نقشه های شوم 
کوچک ترین  و  شده  خنثی  دشمنان 

صدمه ای وارد نظام نشود.
اخیر  حوادث  به  اشاره  با  چمنی 
کشور، تصریح کرد: در این خصوص 
دانشگاه محقق اردبیلی شاهد کمترین 
چالش ها بود که این موضوع به واسطه 
همکاری و همدلی کارکنان و اساتید 

دانشگاه حاصل شد.
محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی فاز ۲ 

یادمان شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی 
تأسیسات  تأمین  محوطه سازی،  شامل 
زیربنایی و فضای سبز با زیربنای حدود ۵ 
هزار مترمربع در خردادماه سالجاری آغاز 
شده بود که امروز در هفته بسیج با هزینه 
کرد اعتبار حدود ۵۰ میلیارد ریالی شاهد 

بهره برداری از آن هستیم.
عبداهلل حسنی مسئول نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی 
نیز گفت: امروز کلیه پیشرفت های موجود 
در کشور به واسطه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و زنده نگه داشتن راه شهدا رقم 

خورده است .
سایر  با  ما  نظام  فرق  افزود:  وی 
نظام های دنیا این است که انقالب ما بر پایه 
دین، قرآن و مکتب اهل بیت بنا شده است.
حسنی تصریح کرد: رهبری بی نظیر 
امام راحل در آن زمان و همچنین بصیرت 
واالی رهبر فرزانه انقالب اسالمی مسیر را 

برای این انقالب هموار کرده است.
گفتنی است در پایان مراسم تجدید 
میثاق با شهدا و تجلیل از عوامل اجرایی 
پروژه فاز ۲ یادمان شهدای گمنام دانشگاه 

برگزار شد.

باحضورمسئوالناستانیودانشگاهیانجامگرفت؛

بهره برداری از فاز ۲ یادمان شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبیلی

رئیسآزمایشگاهمرکزیدانشگاهخبرداد:

انتخاب کارشناس 
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 

محقق اردبیلی به عنوان 
کارشناس منتخب شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های 

راهبردی

دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
آزمایشگاه  کارشناس  انتخاب  از  محقق اردبیلی 
مرکزی این دانشگاه به عنوان کارشناس منتخب 
خبر  راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 

داد.
علی  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
نعمت اهلل زاده ۹ آذر گفت: بنا بر اعالم دبیرخانه 
بر  راهبردی،  فناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
اساس عملکرد سال ۱۴۰۰ مراکز عضو شبکه، 
۱۶ کارشناس آزمایشگاه از مراکز مختلف عضو 
 ۱۴۰۰ سال  منتخب  کارشناس  به عنوان  شبکه، 

معرفی شدند.
کارشناس،   ۱۶ این  میان  در  افزود:  وی 
دانشگاه  مرکزی  کارشناس  خدایاری  علی 
محقق اردبیلی به عنوان کارشناس منتخب شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی انتخاب شده 

است.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  زاده  اهلل  نعمت   
نقش مهم کارشناسان در ارائه مطلوب خدمات 
فناوری  آزمایشگاهی  شبکه  آزمایشگاهی، 
انتخاب کارشناسان منتخب در هر  با  راهبردی 
آنها، سعی می کند  از  تقدیر  و  ارزیابی  و  دوره 
انگیزه هایی را برای افزایش بهره وری کارشناسان 
آزمایشگاه های عضو این شبکه در سراسر کشور، 

فراهم نماید.
دانشگاه  مرکزی  آزمایشگاه  رئیس 
ساالنه  ارزیابی  کرد:  خاطرنشان  محقق اردبیلی 
معیارها  مبنای  بر  آزمایشگاه ها،  کارشناسان 
می گیرد؛  صورت  گوناگون  شاخص های  و 
کارشناسان منتخب از مراکزی انتخاب شده اند که 
در ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه 
از سه  در دو شاخص  در سال ۱۴۰۰، حداقل 
»فعالیت  و  »مشتری مداری«  شاخص»کارکرد«، 
شبکه ای«، بیشترین امتیاز را کسب کرده  و بهبود 

جایگاه داشته اند.
ارزیابی  دستورالعمل  اساس  بر  گفت:  وی 
آزمایشگاهی  شبکه  عضو  مراکز  عملکرد 
همچون  شاخص هایی  راهبردی،  فناوری های 
آزمایشگاه،  برای  درآمدزایی  و  کارکرد  میزان 
میزان  آزمایشگاهی،  خدمات  ارائه  در  مهارت 
رضایت مشتریان، چگونگی عملکرد سازمانی 
کارشناس در آزمایشگاه، در انتخاب کارشناسان 

مؤثر است.

رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
و  محصول صنعتی  از ۳  رونمایی  از 
دستاوردهای  نمایشگاه  در  نوآورانه 
در  اردبیل  استان  فناوری  و  پژوهش 

دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
این  اعالم  با  آذر   ۱۴ هدایت  نعمت 
خبر، گفت: همزمان با بیست و سومین 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری 
حضور  با  اردبیل  استان  بازار  فن  و 
مسئوالن استانی از ۳ محصول صنعتی و 
نوآورانه واحدهای مستقر در مرکز رشد 

دانشگاه محقق اردبیلی رونمایی شد.
وی افزود: اولین محصول مشعل 
صنعتی است که توسط شرکت آرین 
سپاکو ساخته شده و محصوالت این 
ماشین سازی و  شرکت در حوزه های 
تجهیزات صنعتی، صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی، تجهیزات الکترومکانیکی و 

اتوماسیون می باشد.
این شرکت  هدایت تصریح کرد: 
همکاری های  است  توانسته  تاکنون 
صنعتی  مجموعه های  با  موفقی 
کشورهای ایتالیا و روسیه در حوزه های 

صنعتی داشته باشد.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
خاطرنشان کرد: شرکت آرین سپاکو با 
مهندسی معکوس و تولید سیستم های 
در  وسیع  کاربردهای  با  گرمایش 
گلخانه ها و کارخانجات برای اولین بار 
در استان اردبیل توانسته است دانش فنی 
طراحی و ساخت این محصول را در 

سطح استان توسعه داده و نام این استان 
را نیز به عنوان تولید کننده محصوالت 
گرمایشی ویژه در سطح کشور مطرح 

سازد.
وی با بیان اینکه دومین محصول 
سازگاری  پیش  تست  دستگاه 
الکترومغناطیسی بوده و توسط شرکت 
تابان  ایرسا  گستر  دانش  کاوان  ایده 
ساخته شده است، گفت: انرژی های 
الکترومغناطیسی ناخواسته در محیط 
ممکن است باعث اثرات ناخواسته ای 
 )EMI( مغناطیسی  تداخل  مانند 

شوند.
هدایت با بیان اینکه در طول تاریخ، 
انتشار این امواج ناخواسته باعث حوادث 
مخربی مانند سقوط هواپیما و شلیک 
افزود:  است،  شده  موشک  ناخواسته 
سازگاری الکترومغناطیسی )EMC( در 
حقیقت توانایی تجهیزات الکترونیکی 
و سیستم ها در محدود کردن دریافت 
انرژی های الکترومغناطیسی ناخواسته و 

عملکرد درست آنها است.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
با بیان اینکه این انرژی ها حتی ممکن 
تجهیزات  دیدن  آسیب  باعث  است 
برای  گفت:  شوند،  نیز  سیستم 
اندازه گیری و تست این اثرات نیاز به 
دستگاهی می باشد که داخل آن نسبت 
تا ۸۰  در حدود ۶۰  بیرون  محیط  به 
دسی بل شیلد بوده و امواج الکتریکی و 

مغناطیسی  بر هم عمود می باشند.
وسیله  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
برای انجام تست های پیش سازگاری 
طراحی  مراحل  در  الکترومغناطیسی 
بردهای الکترونیکی - الکتریکی استفاده 
هزینه  به  توجه  با  داد:  ادامه  می شود، 
این  باالی تست های سازگاری  بسیار 
دستگاه یک روش کم هزینه و ریسک 
محیطی  شرایط  بررسی  جهت  پایین 
این وسیله  الکترومغناطیسی می باشد. 
از یک موجبر مستطیلی و دو قسمت 

مخروطی برای تطبیق مناسب در دو انتها 
تشکیل شده که در داخل یک محفظه 
شیلد الکترومغناطیسی قرار دارد. در داخل 
این محفظه امواج الکتریکی و مغناطیسی 

در مود عمود برهم  می باشند.
هدایت با بیان اینکه سومین محصول 
توسط شرکت  سرم  پک  تولید  دستگاه 
است،  شده  ساخته  اسپاد،  تدبیر  نیکا 
گفت: این شرکت با بهره گیری از توان 
علمی و تجربی در زمینه بسته بندی مواد 
فناوری  به  دستیابی  به  موفق  دارویی، 
کیسه  تولید  دستگاه  ساخت  و  طراحی 
انواع محلول های تزریقی و فرآورده های 
دارویی به عنوان پنجمین کشور دارای این 

تکنولوژی گردیده است.
وی افزود: در حال حاضر سرم یا به 
عبارت صحیح  تر»محلول تزریقی« به دو 
شکل بطری های پلی  اتیلن یا پلی  پروپیلن 
و بگ  های کیسه  ای در بازار موجود است، 
افزود: بسته بندی کیسه  ای نسل جدیدی از 
بسته بندی دارویی محسوب می شود که 
در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته 
اتیلن گردیده  پلی  جایگزین بطری های 

است.
هدایت با بیان اینکه دستگاه تولید این 
پیچیده ای  فناوری  نوع بسته بندی دارای 
است که تکنولوژی ساخت آن در اختیار 
تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته از 
قبیل آمریکا، آلمان، ژاپن و چین می باشد، 
اضافه کرد: این دستگاه قادر است به طور 
خودکار تغذیه فیلم، چاپ، ساخت کیسه و 
اتصال ملحقات )Port( را انجام دهد و در 
حال حاضر برای اولین بار در کشور انجام 

گردیده  است.

رئیسمرکزنوآوریورشدواحدهایفناوریدانشگاهمحققاردبیلیخبرداد:

رونمایی از ۳ محصول صنعتی و نوآورانه در دانشگاه محقق اردبیلی
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دانشگاه  دانشجویی  معاون 
 ۱۰۰ اسکان  از   محقق اردبیلی 
متقاضی  دانشجویان  درصدی 
در  بار  اولین  برای  خوابگاه 

خوابگاه های این دانشگاه خبر داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
آذر   ۱۲ گلی  اسماعیل  دانشگاه، 
گفت: در راستای سیاست های دولت 
خدمت  رسانی  نهضت  در  مردمی 
دانشگاه  سرپرست  مساعدت  با  و 
واگذاری ساختمان والیت  بر  مبنی 
و  پسر  دانشجویان  اسکان  برای 
اتخاذ شده، ظرفیت خوابگاه  تدابیر 
دانشجویی دانشگاه در بخش برادران 
حدود ۳۰ درصد )۳۰۰ نفر( افزایش 

یافت.
وی افزود: با این اقدام ارزشمند 
پسر  دانشجویان  همه  جهادی  و 
و  روزانه  از  اعم  خوابگاه  متقاضی 
شبانه در خوابگاه اسکان داده شدند.

این  تجهیز  به  اشاره  با  گلی 
یخچال،  تخت،  به  ساختمان 
تصریح  غیره،  و  تشک  اجاق گاز، 
کرد: برای تجهیز و آماده سازی این 
ریال  میلیارد   ۲۵ حدود  ساختمان 
علوم،  وزیر  کمک های  محل  از 
تحقیقات و فناوری و رئیس صندوق 

رفاه دانشجویان هزینه شده است.
دانشگاه  دانشجویی  معاون 
توأم  رویکرد جهادی  محقق اردبیلی 
با کرامت انسانی در جهت خدمت 

دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
رایزنی های  با  گفت:  محقق اردبیلی 
و  راه  کل  اداره  با  گرفته  صورت 
کارکنان  اردبیل،  استان  شهرسازی 
صاحب  دانشگاه  این  مسکن  فاقد 

مسکن می شوند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
با  آذر   ۹ اکبری  تقی  دانشگاه، 
دانشگاه  سرپرست  دیدار  به  اشاره 
و  راه  مدیرکل  با  محقق اردبیلی 
با  گفت:  اردبیل،  استان  شهرسازی 
مشکل  گرفته  صورت  رایزنی های 
دانشگاه  مسکن  فاقد  کارکنان 
محقق اردبیلی با همکاری این اداره 

کل حل می شود.
کارکنان  کلیه  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی اعم از پیمانی، 
با  می توانند  شرکتی  و  قراردادی 
مراجعه به اداره رفاه دانشگاه در این 
طرح ثبت نام نمایند، افزود: مقرر شد 
اسامی واجدین شرایط به اداره کل 

را  دانشجویان  به  شایسته  رسانی 
راهبرد اصلی این معاونت در حوزه 
با  افزود:  و  کرد  بیان  دانشجویی 
خوابگاه های  باالی  هزینه   به  توجه 
استیجاری، عدم توان پرداخت اجاره 
مشکالت  و  دانشجویان  توسط  بها 
متعدد مدیریت آن در خارج از محیط 
دانشجویان  همکاری  با  دانشگاه، 
عزیز و زحمات همکاران، مدیریت 
 ۷ حدود  خوشبختانه  و  انجام  فضا 
درصد )۱۴۰ نفر( به ظرفیت خوابگاه 
خواهران اضافه شد که این موضوع 
ما را از اجاره خوابگاه جدید بی نیاز 
دانشجویان  تمام  که  شد  باعث  و 
شبانه دختر و سنواتی نیز در داخل 

دانشگاه ساماندهی شوند.
صرفه جویی  به  اشاره  با  وی 
از  ساالنه  ریالی  میلیارد   ۵۰ حدود 
دانشگاه،  برای  فوق  اقدامات  محل 

راه و شهرسازی استان ارسال شود 
تا در قالب نهضت ملی مسکن در 
یکی از شهرک های اردبیل نسبت به 

اختصاص زمین اقدام شود.
زمین های  بررسی  از  اکبری 
کمیته  توسط  اردبیل  شهر  همجوار 
در  داد:  ادامه  و  داد  خبر  مسکن 
صورت تائید مراجع ذیصالح نسبت 
به خرید این زمین ها برای کارکنان 

تصریح کرد: مشاهده لبخند رضایت 
و  ارجمند  دانشجویان  چهره  بر 
دغدغه  کاهش  و  آنان  خانواده های 
اسکان  خصوص  در  عزیزان  این 
برای ما شیرین ترین و ماندگارترین 

لحظات را ثبت کرد.
ظرفیت  خصوص  در  گلی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  خوابگاهی 
خوابگاهی  ظرفیت  کل  گفت: 
دانشگاه محقق اردبیلی حدود ۳ هزار 
و ۱۰۰ نفر است که حدود ۲ هزار 
نفر آن خوابگاه دولتی و یک هزار 
پردیس  به صورت  آن  نفر   ۱۰۰ و 

می باشد.
دانشگاه  دانشجویی  معاون 
ظرفیت  همچنین  محقق اردبیلی 
یک  را  خواهران  بخش  خوابگاهی 
یک  را  برادران  و  نفر  و ۸۰۰  هزار 

هزار و ۳۰۰ نفر اعالم کرد.

دانشگاه نیز اقدام خواهد شد.
دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
اشاره  با  همچنین  محقق اردبیلی 
در جهت  معاونت  این  اقدامات  به 
در  گفت:  دانشگاه،  کارکنان  رفاه 
همین راستا به منظور تأمین کاالهای 
و  معتبر  شرکت های  با  اساسی 
آنالین و  برای خرید  برند  صاحب 
از  حقوق  از  کسر  ماهه   ۳۶ اقساط 

پراکندگی  به  اشاره  با  وی 
در  خواهران  پردیس  خوابگاه های 
مجتمع خوابگاهی کوثر داخل دانشگاه 
و مشکالت آن و ضرورت بهبود سرانه 
خوابگاه دانشجویی، توجه به ساخت 
و  برادران  حوزه  در  دولتی  خوابگاه 
این  مهم  اولویت های  از  را  خواهران 
معاونت برشمرد و افزود: از سال ۱۳۹۷ 
پروژه بزرگ خوابگاه دولتی به مساحت 
۴ هزار و ۲۵۰ مترمربع و ظرفیت ۴۰۰ 
نفر در بخش برادران شروع شده است 
و امید می رود با مساعدت مالی وزارت 
علوم در دو سال آینده به بهره برداری 

برسد.
پخت  و  توزیع  به  اشاره  با  گلی 
در  غذا  پرس  هزار   ۷ حدود  روزانه 
روزانه  کرد:  بیان  دانشگاه،  غذاخوری 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای هر 
دانشگاه  غذاخوری  از  که  دانشجویی 
پرداخت  غذا  یارانه  می کند  استفاده 
درصد   ۸ تنها  واقع  در  و  می شود 
هزینه تمام شده از دانشجویان دریافت 

می شود.
راستای  در  گفت:  همچنین  وی 
دانشجویان  متفاوت  به سالیق  توجه 
و در راستای رفاه آنان، رستوران تاک 
نیز  دانشجو  هر  برای  و  شده  فعال 
ازای  به  یارانه  ریال  هزار   ۳۹۲ مبلغ 
و  ناهار  در  از غذا  استفاده  هر وعده 
شام در رستوران تاک یارانه پرداخت 

می شود.

طریق شرکت تعاونی دانشگاه در حال 
عقد قرارداد هستیم.

راه اندازی  اینکه  بیان  با  وی 
کارکنان  فرزندان  ویژه  مهدکودک 
دانشگاه محقق اردبیلی نیز در حال اخذ 
مجوز و فروش خدمات است، افزود: 
دانشگاه  داخل  در  مهدکودک  این 
مکان یابی شده و در حال تجهیز است.

زمینه  در  کرد:  خاطرنشان  اکبری 
افزایش  نیز  قرض الحسنه  وام های 
جزو  آن  در  تنوع  و  وام  سقف 
سیاست های دانشگاه بوده و به زودی 

اجرایی خواهد شد.
دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون 
بیمه  خصوص  در  محقق اردبیلی 
نیز  الگو  دو  در  کارکنان  تکمیلی 
تصریح کرد: در این خصوص در حال 
طرف  کردن  مشخص  برای  پیگیری 
قرارداد با کارگزاری موفق بیمه هستیم 
به  خصوص  در  همکاران  نگرانی  تا 

حداقل برسد.

اسکان ۱۰۰ درصدی دانشجویان متقاضی خوابگاه برای اولین بار در خوابگاه های 
دانشگاه محقق اردبیلی

معاوناداریومالیدانشگاهخبرداد:

کارکنان فاقد مسکن دانشگاه محقق اردبیلی صاحب مسکن می شوند

مدیربرنامهریزیفرهنگیواجتماعیمعاوندانشجوییدانشگاهخبرداد:
دانشگاهخبرداد:

بازدید علمی دانشجویان 
دانشگاه محقق اردبیلی از 

پیشرفت های 
علمی و فنی و نظامی 

جنوب کشور

اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه ریزی  مدیر 
علمی  بازدید  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
پیشرفت های  از  دانشگاه  این  دانشجویان 
علمی و فنی و نظامی جنوب کشور خبر داد.

دکتر عادل آزاددل ۱۲ آذر گفت: تعدادی 
از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به منظور 
آشنایی با پیشرفت های حاصل در بخش های 
مهم کشور از سایت های علمی، فنی و نظامی 
واقع در جنوب کشور بازدید علمی به عمل 

آوردند.
علمی  بازدید  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اردوی  عنوان  با  دانشجویی  بسیج  همت  به 
انجام  گمشده(  پیشرفت)روایت  راهیان 
معظم  مقام  تأکید  راستای  در  افزود:  گرفت، 
به  نسبت  روشنگری  ایجاد  بر  مبنی  رهبری 
فریضه  تحقق  و  اسالمی  انقالب  حقایق 
دانشگاه  دانشجویان  تبیین،  جهاد  قطعی 
ساحل  و  صنایع  و  کشتی سازی  شرکت  از 
گازی  میعانات  پاالیشگاه  ایکو(،  ایران)ایزو 
نیروی  یکم  منطقه  تیپ  خلیج فارس،  ستاره 
با  نزدیک  از  و  کرده  بازدید  ارتش  دریایی 
علمی،  پیشرفت های  و  دستاوردها  آخرین 
فنی و نظامی کشور که به همت و توانمندی 
رقم  ایرانی  جوان  متخصصان  و  مهندسان 

خورده، آشنا شدند.
معاونت  حوزه  کرد:  تصریح  آزاددل 
فرهنگی و اجتماعی با برنامه ریزی های الزم 
جوان  نسل  بیشتر  هرچه  آشنایی  به منظور 
علمی،  مهم  ظرفیت های  و  پیشرفت ها  با 
اقدام  اجتماعی  و  تاریخی  فرهنگی،  دینی، 
ابتدای  از  مختلف  اردوهای  برگزاری  به 
که  است  نموده   ۱۴۰۱-۱۴۰۲ سالتحصیلی 
دانشجویان  بازدید  به  می توان  آنها  جمله  از 
و  مریم مقدس  کلیسای  آذربایجان،  موزه  از 
همت  تبریز)به  شهر  در  واقع  کبود  مسجد 
انجمن علمی ادیان و عرفان( و نیز بازدید از 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی)به همت هیات 
تاریخی  اماکن  از  بازدید  و  الشهدا(  مکتب 
دانشجویی  بسیج  همت  به  شهر  مشگین 

دانشگاه اشاره کرد.
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مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  اطالع رسانی 
از کسب جایگاه هفتم کشور توسط 
ثبت  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
-۱۴۰۱ سالتحصیلی  در  پیشنهاده 

۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش روابط  عمومی دانشگاه، 
حبیب شهبازی شیران ۲۳ آذر با اعالم 
دانشگاه ها،  عملکرد  افزود:  خبر  این 
آموزش  مؤسسه های  و  پژوهشگاه ها 
 عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی 
در   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلی  سال  در 
پیشنهاده)پروپوزال(  و  پارسا  ثبت 
فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  توسط 
منتشر شد  ایران)ایرانداک(  اطالعات 
ترتیب  به  گزارش،  این  پایه  بر  که 
دانشگاه فردوسی مشهد با ۲ هزار و 
۳۱۵ شمار پیشنهاده، دانشگاه تبریز با 
۲ هزار و ۲۲۳ شمار پیشنهاده، دانشگاه 
تربیت مدرس با ۲ هزار و ۳۶ شمار 
پیشنهاده، دانشگاه شهید بهشتی تهران 
پیشنهاده،  با یک هزار و ۹۷۸ شمار 
دانشگاه اصفهان با یک هزار و ۲۰۵ 
شمار پیشنهاده، دانشگاه ارومیه با یک 

  Research مدیرمسئول نشریه علمی
 in sport management and
از  marketing دانشگاه محقق اردبیلی 
نمایه سازی این نشریه در فهرست نشریات 
 )ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مهرداد محرم زاده ۲۲ آذر گفت: بنا بر اعالم 
 )ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 Research  in sport نشریه 
 management and marketing
بر  محقق اردبیلی  دانشگاه  انتشارات  از 
اساس آئین نامه نمایه سازی نشریات در 

هزار و ۱۴۸ شمار پیشنهاده، دانشگاه 
محقق اردبیلی با یک هزار و ۸۷ شمار 
پیشنهاده و دانشگاه مازندران با یک 
هزار و ۵۷ شمار پیشنهاده جایگاه اول 

تا هشتم را کسب کرده اند.
ماده  بر اساس  وی تصریح کرد: 
اشاعه   و  ثبت  آئین نامه  دوم  ۲ فصل 
رساله های  و  پایان نامه ها  پیشنهادها، 
از  صیانت  و  تکمیلی  تحصیالت 
در  که  آنها  در  پدیدآوران  حقوق 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در کمیته 
ارزیابی نشریات، تأییدیه ورود به فهرست 

تاریخ ششم آذرماه ۱۳۹۵ به تصویب 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
هستند  موظف  مؤسسه ها  رسیده، 
پیشنهاد پارساهای مصوب دانشجویان 
خود را که طبقه بندی محرمانه، خیلی 
محرمانه، سری، به کلی سری، یا مانند 
آنها ندارند، در سامانه های اطالعاتی 
ثبت و تأیید و متن کامل آنها را در 
قالب و به شیوه ای که ایرانداک تعیین 

می کند بارگذاری کنند.

نشریات لیست اولیه پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم را کسب کرده است.

اینکه  بیان  با  شیران  شهبازی 
در  پیشنهاده  و  رساله  پایان نامه،  ثبت 
SABT. نشانی  در  »ثبت«   سامانه 
IRANDOC.AC.IR انجام می شود، 
ادامه داد: در این سامانه دانشجویان پس 
از تصویب پیشنهاده، داده ها و تمام  متن 
رهگیری  شناسه  و  درون  دهی  را  آنها 
دریافت می کنند. پارسا نیز پس از درون  
دهی داده ها و بارگذاری فایل تمام  متن 
و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه 
می شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت 

پارسا به پایان می رسد.
مرکز  و  مرکزی  کتابخانه  رئیس 
محقق اردبیلی  دانشگاه  اطالع رسانی 
-۱۴۰۱ سالتحصیلی  در  کرد:  تصریح 
از ۹۲ هزار  بیش  ۱۴۰۰، ۴۸۶ مؤسسه 
پارسا و ۳۹۵ مؤسسه بیش از ۵۹ هزار 
پیشنهاده را در سامانه ملی ثبت پایان نامه، 

رساله و پیشنهاده بارگذاری کرده اند.
تأیید  و  ثبت  کرد:  خاطرنشان  وی 
اطالعات و فایل های بارگذاری شده از 
مرجع  توسط بخش  دانشجویان  سوی 
اطالع رسانی  مرکز  و  مرکزی  کتابخانه 

دانشگاه انجام می گیرد.

وی افزود: این نشریه پس از انتشار چهار 
شماره از سال ۱۳۹۸ با مجوز شورای دانشگاه 
و اخذ پروانه نشر، موفق به اخذ رتبه ب از 
کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم در 

اولین سال ارزیابی گردید.
زاده  محرم  مهرداد  است  گفتنی 
عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی 
محقق اردبیلی  دانشگاه  روانشناسی  و 
مدیرمسئول و سردبیر، نسرین عزیزیان عضو 
مدیر  محقق اردبیلی  دانشگاه  علمی  هیات 
داخلی و نیما حسن زاده دانشجوی دانشگاه 
نشریه  این  اجرایی   مدیر  محقق اردبیلی 

هستند.

کسب جایگاه هفتم کشور توسط دانشگاه محقق اردبیلی در ثبت پیشنهاده
 در سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
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باحضورمعاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندار
اردبیلانجامگرفت؛

آغاز بکار بیست و سومین 
نمایشگاه دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار 
استان اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی

بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، 
معاون  حضور  با  اردبیل  استان  بازار  فن  و  فناوری 
دانشگاه  در  اردبیل  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 

محقق اردبیلی آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسماعیل چمنی 
مراسم  در  آذر   ۱۳ محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
دستاوردهای  نمایشگاه  سومین  و  بیست  بکار  آغاز 
پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل در دانشگاه 
محقق اردبیلی با اشاره به برنامه های هفته پژوهش در 
از ۱۲۰  بیش  برگزاری  محقق اردبیلی، گفت:  دانشگاه 
کارگاه، بازدیدهای علمی، دیدار با نخبگان، زنگ پژوهش 
در مدارس، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان برای هفته 

جاری در دانشگاه محقق اردبیلی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب و محورهای 
مختلف آن، افزود: توجه به جهاد علمی در این خصوص 
بسیار مهم بوده و امید می رود این جهاد باعث ارتقای 

جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و جهان شود.
چمنی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در حال 
حاضر جزو ۱۶ کشور برتر در حوزه علمی است، تصریح 
کرد: سرعت پیشرفت علمی کشور ۱۱ برابر سرعت 

پیشرفت علمی دنیا است.
اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
بنیادی،  ایران در حوزه سلول های  اسالمی  جمهوری 
فناوری های هسته ای و غیره حرفی برای گفتن دارد، اظهار 
امیدواری کرد: با تالش و کوشش و ابتکار در حوزه علم 

و فناوری موجب سربلندی ایران اسالمی باشیم.
فناوری  و  علم  پارک  رئیس  پور  عباس  یوسف 
استان اردبیل با بیان اینکه بیست و سومین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل ۱۳ 
لغایت ۱۶ آذر در سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی 
برپاست، گفت: این نمایشگاه نقطه عطفی برای نمایش 
فرصت  و  فناوران  و  پژوهشگران  ظرفیت  و  توان 
مغتنمی برای جوانان نخبه است تا بتوانند دستاوردهای 
علمی و پژوهشی خود را به نمایش بگذارند. همچنین 
سرمایه گذاران و صنعت گران بتوانند نیازهای فناورانه 

خود را از این طریق تأمین کنند.
وی با اشاره به حمایت های پارک علم و فناوری از 
واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز 
رشد و پارک علم و فناوری و اختصاص تسهیالت الزم 
به آنها، افزود: طی سفر اخیر مسئوالن صندوق نوآوری 
و شکوفایی به استان اردبیل، ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
به صورت قطعی برای شرکت های دانش بنیان اخذ شد 
که امید می رود میزان این تسهیالت به ۵۰۰ میلیارد ریال 

افزایش یابد.
گفتنی است در ادامه یاسر عبدالهی معاون هماهنگی 
روسای  همراه  به  اردبیل  استاندار  اقتصادی  امور 
دانشگاه های استان از غرفه های این نمایشگاه بازدید به 

عمل آورد.

نمایشگاه فرهنگی و اجتماعی با 
موضوع»کرونا در یک نگاه« به همت 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
مجموعه کانون های فرهنگی و هنری 
دانشگاه محقق اردبیلی آغاز بکار کرد.

عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر  آزاددل  عادل  دانشگاه، 
اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه ریزی 
مراسم  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
در  گفت:  نمایشگاه  این  بکار  آغاز 
قرن حاضر هنر و زبان هنر جایگاه 
ویژه ای در انتقال بسیاری از مفاهیم 
ابزارهای  سایر  که  دارد  مدلوالت  و 
اطالع رسانی از چنین ظرفیت باالیی 

برخوردار نیستند.
وی افزود: از این رو نگاه به بیماری 
کرونا از زاویه هنر که در نوع خود امری 
بدیع است می تواند بسیاری از حقایق 

ناگفته را بازگو کند و درعین حال بیانگر 
نگاه هنرمندان به این بیماری به ویژه در 
چارچوب فرهنگ کشور خود و سایر 

نقاط جهان باشد.
لطیفی معاون نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل 
مختلف  ابعاد  کرونا  بیماری  گفت:  نیز 
تحت  قرن حاضر  در  را  انسان  زندگی 
نمایش  به  آثار  تأثیر قرار داده است که 
گذاشته شده در این نمایشگاه نگاه بدیع 

و هنرمندانه را از این بیماری به تصویر 
می کشد.

حسین رحمتی هنرمند و نمایشگاه 
اجتماعی  و  فرهنگی  نمایشگاه  گردان 
»کرونا در یک نگاه« نیز با تبیین اهداف 
این  در  گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری 
نمایشگاه ۳۵ اثر از هنرمندان سراسر دنیا از 
جمله ایران، بلژیک، سودان، ایتالیا، چین و 
غیره در رشته کاریکاتور با موضوع کرونا 
جمع آوری و به نمایش گذاشته شده تا 
زاویه دید هنرمندان مختلف به بیماری 
کووید ۱۹ در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار گیرد.
گفتنی است این نمایشگاه تا ۱۶ آذرماه 
از ساعت ۹ الی ۱۴ در محل کانون های 
فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه دایر 
بوده و میزبان عالقه مندان به فرهنگ و هنر 

است.

برگزاری نمایشگاه فرهنگی و اجتماعی »کرونا در یک نگاه« در دانشگاه محقق اردبیلی
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محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
همسران  مجاهدت های  گفت: 
جانبازان کمتر از مجاهدت های خود 

جانبازان نیست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  دیدار  در  آذر  چمنی ۲۲  اسماعیل 
با  همسر جانباز اسمعیل شاهدوست 
بیان اینکه شهدا و ایثارگران جان خود 
را در راه دفاع از نظام و میهن فدا کردند، 
شهدا،  همسران  مجاهدت های  گفت: 
جانبازان، آزادگان و ایثارگران نیز کمتر از 

مجاهدت های خود آنان نیست.
وی با بیان اینکه همسران ایثارگران 
دارای جایگاه واالیی نزد خداوند هستند، 
افزود: وظیفه ما نیز تقدیر و تشکر از این 

بزرگواران است.
و  آرامش  کرد:  تصریح  چمنی 
مدیون رشادت ها و  را  امروز  آسایش 
جانفشانی های شهدا، جانبازان، آزادگان 

و ایثارگران هستیم.
نهاد  مسئول  حسنی  عبداهلل 

و  نوآوری  مرکز  رئیس 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
محقق اردبیلی از انتخاب غرفه این مرکز 
به عنوان غرفه برتر در  بیست و سومین 
پژوهش،  دستاوردهای  نمایشگاه 

فناوری و فن بازار کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
انتخاب  از  آذر   ۲۳ هدایت  نعمت 
غرفه مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
غرفه برتر در بیست و سومین نمایشگاه 
و  فناوری  پژوهش،  دستاوردهای 

فن بازار کشور خبر داد.
موفقیت  این  اینکه  بیان  با  وی 

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی، نقش 
دین و برنامه های دینی بر آرامش روانی 

انسان را مطرح کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
عبداهلل حسنی ۲۲ آذر در سمینار سالمت 
دانشگاه  در  جوانی جمعیت  و  خانواده 
و  دین  نقش  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
برنامه های دینی بر آرامش روانی انسان، 
به  آفرینش  و خلقت  عالم  همه  گفت: 
ایجاد  احترام حضرت فاطمه زهرا)س( 

شده است.
وی آرامش و آسایش را گمشده های 
حیات بشری دانست و افزود: انسان دارای 
روح بوده و این روح به انسان شخصیت 
و صفا داده و انسان را به کمال و سعادت 

می رساند.
حسنی با بیان اینکه نگاه به ازدواج و 
تشکیل زندگی بسیار مهم بوده و انسان را 
به کمال می رساند، تصریح کرد: محبت 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه همسران 
جانبازان یک عمر در خدمت جانبازان 
جان  عزیز  جانبازان  گفت:  بوده اند، 
خود را در راه نظام و دین فدا کردند و 
توفیق الهی نصیب آنان شد تا به افتخار 

جانبازی نائل آیند.
وی هر لحظه از زندگی جانبازان 

نوآوری  مرکز  برای  بار  اولین  برای 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد  و 

محقق اردبیلی حاصل شده است.

جامعه،  و  فرزند  همسر،  مادر،  پدر،  به 
خوشرویی و کمک کردن، به نوعی غذای 

روح هستند.
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 

را دارای ثواب شهدا دانست و اظهار 
امیدواری کرد: ما مسئوالن نیز بتوانیم 
اسالمی،  جمهوری  نظام  برای  قدمی 
اسالمی برداریم  انقالب  و  اسالم  دین 
آزادگان،  جانبازان،  شهدا،  شرمنده  تا 

ایثارگران و خانواده آنان نشویم.
یوسف نوری مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اردبیل نیز دیدار 

این  در  اینکه  بیان  با  هدایت 
کیسه  تولید  دستگاه  نمایشگاه 
فرآورده های  و  تزریقی  محلول های 

اینکه قرآن مایه آرامش انسان را در یاد خدا 
دانسته و این مهم با نماز حاصل می شود، 
جامعه  امروز  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان 
است  بی بهره  معنوی  آرامش  از  بشری 
و دلیل آن سه بحران معرفتی، شناختی، 

با خانواده شهدا و ایثارگران را بسیار مهم 
و ضروری دانست و گفت: بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان اردبیل در سالجاری 
را  کشور  عملیاتی  برنامه های  اول  رتبه 

کسب کرده است.
مسروره مختاری مشاور رئیس دانشگاه 
محقق اردبیلی در امور بانوان و خانواده نیز 
با بیان اینکه همسران جانبازان زینب وار از 
همسران خود مراقبت و پرستاری می کنند، 
افزود: پرستاران جانبازان هشت سال دفاع 
مقدس با تأسی از حضرت زینب)س( این 

کار را انجام می دهند.
خانواده  از  تقدیر  به ضرورت  وی 
جانبازان و آزادگان عالوه بر خانواده شهدا 
تأکید کرد و گفت: موفقیت های اسمعیل 
شاهدوست جانباز دوران دفاع مقدس در 
عرصه تولید قطعاً در سایه ایثارگری های 

همسر وی بوده است.
گفتنی است در ادامه از همسر اسمعیل 
مقدس  دفاع  دوران  جانباز  شاهدوست 

تجلیل به عمل آمد.

دارویی شرکت نیکا تدبیر اسپاد مستقر 
در این مرکز به عنوان یکی از فناوری های 
افزود:  شد،  انتخاب  نمایشگاه  برتر 
همچنین چهار تفاهم نامه با صندوق های 
نوآوری و مراکز رشد دانشگاه های دیگر 

منعقد گردید.
رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
همچنین از مذاکره با سرمایه گذاران برای 
فناورانه  محصوالت  در  سرمایه گذاری 
زمین،  مغناطیسی  اسکنر  قبیل  از  مرکز 
دستگاه پیش سازگاری الکترومغناطیسی 
پرواز و هدایت  کنترل  الگوریتم های  و 

کوادکوپترها خبر داد.

اخالقی و روانی است.
و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  عباس 
اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امور 
بانوان و خانواده دانشگاه با رویکرد جدید 
بانوان  برای  مفیدی  و  ارزنده  برنامه های 

برنامه ریزی کرده است.
وی شناخت خود را یکی از مهمترین 
وظایف انسان دانست و افزود: بحث علم و 
دانش بانوان بسیار مهم است؛ چراکه اصل 
انسان سازی و تربیت انسان کار مادران است.

فنی اصل بانوان به ویژه مادران را رکن 
اصلی سالمت خانواده دانست و تصریح 
کرد: بر همین اساس آگاهی بانوان در جامعه 

بسیار مهم است.
گفتنی است در ادامه این سمینار نیلوفر 
اعضای  اصل  قنادی  فاطمه  و  میکائیلی 
هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به ارائه 
بیانات خود در خصوص سالمت خانواده، 
جمعیت  جوانی  و  تغذیه ای  سالمت 

پرداختند.

مجاهدت های همسران جانبازان کمتر از مجاهدت های خود جانبازان نیست

انتخاب غرفه مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
غرفه برتر در  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور

نقش دین و برنامه های دینی بر آرامش روانی انسان

رئیسدانشگاهمحققاردبیلی:

مسئولنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهمحققاردبیلیتأکیدکرد؛

سرپرستدانشگاهمحققاردبیلی:

حسابداران از اهمیت ویژه ای 
در دستگاه های اجرایی 

برخوردارند

گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  سرپرست 
حسابداران از اهمیت ویژه ای در دستگاه های اجرایی 

برخوردارند.
اسماعیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
چمنی ۱۵ آذر در مراسم روز حسابدار در دانشگاه 
کارکنان  به  روز  این  تبریک  ضمن  محقق اردبیلی 
مدیریت مالی دانشگاه با بیان اینکه حسابداران از 
اهمیت ویژه ای در دستگاه های اجرایی برخوردارند، 
در  و  بوده  کار  سختی  دارای  حسابداران  گفت: 
پاسخگویی دستگاه اجرایی به دستگاه نظارتی نقش 

مهمی  دارند.
وی با اشاره به نقش حسابداری در بودجه بندی 
وجود  افزود:  سازمان،  یک  آینده  پیش بینی های  و 
حسابدار با تجربه و دقیق می تواند یکی از اصول 
اساسی برای هر کسب و کار و یک سازمان به شمار 

رود.
چمنی در خصوص کمبود نیرو در حوزه مالی 
انتقال  داریم در خصوص  آمادگی  دانشگاه گفت: 
سایر  از  حسابداری  تخصصی  حوزه  در  کارمند 
دستگاه های اجرایی به دانشگاه محقق اردبیلی اقدام 

کنیم.
دانشگاه  مالی  و  اداری  معاون  اکبری  تقی 
محقق اردبیلی نیز گفت: حسابداران میزان قانون مندی 
آینده  در  سازمان  ریزان  برنامه  همیار  و  سازمان ها 

گزینی هستند.
وی افزود: پایبندی به قانون و سالمت سازمانی 
از مجرای یک حسابدار متعهد، دلسوز و مؤمن عبور 

می کند.

برگزاری مراسم گرامیداشت 
روز دانشجو توسط بسیج 

دانشجویی دانشگاه 
محقق اردبیلی

مراسم گرامیداشت روز دانشجو به همراه پرسش 
و پاسخ توسط بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 

برگزار شد.
مراسم  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
گرامیداشت روز دانشجو به همراه پرسش و پاسخ 
توسط بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد.
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معاونفرهنگیواجتماعیدانشگاهخبرداد:

برگزاری بیش از 
۴۰ برنامه ویژه روز 
دانشجو در دانشگاه 

محقق اردبیلی

دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برنامه  از ۴۰  از برگزاری بیش  محقق اردبیلی 

ویژه روز دانشجو  در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عباس 
برنامه   ۴۰ از  بیش  گفت:  آذر   ۲۶ اصل  فنی 
دانشجو  روز  ویژه  اجتماعی  و  فرهنگی 
در  تلفیقی  و  مجازی  حضوری،  به صورت 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
شده  برگزار  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
مناسبت  به  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
افزود:  سالجاری،  آذرماه  در  دانشجو  روز 
دانشجو  روز  گرامیداشت  مراسم  برگزاری 
به همراه گفتگوهای آزاداندیشی، تریبون های 
تجلیل  پاسخ،  و  پرسش  جلسات  و  آزاد 
از  تجلیل  فرهنگی،  فعال  دانشجویان  از 
برگزیدگان کشوری جشنواره های حرکت و 
رویش، برگزاری مسابقه عکاسی، بازدیدهای 
خوشنویسی،  مسابقه های  فرهنگی،  و  علمی 
دیدار  مجازی،  به صورت  شعر  و  نقاشی 
نهاد  کانون های  و  دانشجویی  تشکل های 
امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  با  رهبری 
دانشجویان  به  گل  اهدای  اردبیل،  جمعه 
این  برای  کانون های فرهنگی و هنری  فعال 
ایام پیش بینی شده بود که با استقبال پرشور 

دانشجویان برگزار شد.
بازدید  و  دیدار  کرد:  اضافه  اصل  فنی 
از  تجلیل  دانشجویی،  خوابگاه های  از 
قرآن  جشنواره  ششمین  و  سی  برگزیدگان 
مسابقه  منتخبین  از  تجلیل  کشور،  عترت  و 
با  اندیشی  هم  جلسات  زمر،  سوره  تفسیر 
دانشجویی  تشکل های  و  کانون ها  دبیران 
آموزشی،  کارگاه های  سلسله  دانشگاه، 
به صورت  مهدویت  سه شنبه  برگزاری 
گمنام  شهدای  با  میثاق  تجدید  ویژه برنامه، 
ورزشی  جشنواره های  برگزاری  دانشگاه، 
میالد  جشن  برگزاری  دانشگاهی،  درون 
آداب  کتاب  معرفی  زینب)س(،  حضرت 
دانشجویی و آسیب های اجتماعی و معرفی 
برنامه های  از  بخشی  دانشجو  شهدای  سیره 
در  محقق اردبیلی  دانشگاه  در  شده  اجرا 

راستای گرامیداشت روز دانشجو می باشند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
دانشگاه محقق اردبیلی آماده همکاری 
همه جانبه در حوزه های علمی، پژوهشی 

و فرهنگی با جهاد دانشگاهی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اسماعیل چمنی ۲۲ آذر در بازدید از 
دانشگاهی  جهاد  مختلف  بخش های 
را  مجموعه  این  اردبیل  استان  واحد 
نهادی مردمی و انقالبی در حوزه علم، 
فناوری و فرهنگ دانست و گفت: در 
جهاد دانشگاهی بیشترین فعالیت ها با 

کمترین امکانات انجام می گیرد.
وی هدف از ایجاد جهاد دانشگاهی 
را پلی میان دانشگاه و صنعت عنوان کرد 
و گفت: جای خوشحالی است که جهاد 
دانشگاهی اردبیل با اقدامات شایسته ای 
مسیر  در  می دهد  انجام  استان  در  که 

اصلی خود قرار دارد.
چمنی با اشاره به فعالیت های جهاد 
دانشگاهی در حوزه درمان ناباروری در 
مرکز درمان قفقاز، افزود: فعالیت این 
بخش قابل تقدیر است و از این جهت 
که به خانواده ها امید می بخشد باعث 
افتخار جامعه علمی و دانشگاهی استان 

است.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
همچنین راه اندازی خط تولید پایلوت 

نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
حضور  به ضرورت  شورای  مجلس  در 
مسئوالن در میان دانشجویان تأکید کرد و 
گفت: باید به دانشجویان میدان داده شود 
تا در قالب انجمن های علمی و تشکل های 
مشخص  ضوابط  با  سیاسی  و  اسالمی 

فعالیت کنند.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  نشست  در  آذر   ۲۶ بدری  صدیف 
با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیسه  هیات 
با جایگاه واالی علم و دانش در  اشاره 
جامعه، گفت: جایگاه دانشگاه در ارتباط 
با بخش های مختلف جامعه بسیار مهم و 

اساسی است.
به  مربوط  مسائل  اینکه  بیان  با  وی 
دانشگاه باید در داخل دانشگاه مدیریت 
اخیر  مسائل  خصوص  در  افزود:  شود، 
دانشگاه  در  خوبی  مدیریت  کشور، 
محقق اردبیلی انجام گرفت که قابل تقدیر 

است.
دانشجویان  کنار  در  حضور  بدری 
از  را  آنان  حرف  به  دادن  گوش  و 
اقدامات مهم و ارزشمند مدیران دانشگاه 
محقق اردبیلی در حوادث اخیر عنوان و 
تصریح کرد: انتظار می رود با برنامه ریزی 
منسجم این روند تداوم یافته و مسئوالن 

در همه حال در کنار دانشجویان باشند.
دانشگاه  امنای  هیات  عضو 
به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  محقق اردبیلی 
دانشجویان میدان داده شود تا در قالب 
انجمن های علمی و تشکل های اسالمی و 
سیاسی با ضوابط مشخص فعالیت کنند، 

همت  با  استان  در  پلیمری  نشاسته 
جهادی در جهاد دانشگاهی استان را 
کار ارزشمندی عنوان کرد و ادامه داد: با 
توجه به موقعیت کشور در تحریم های 
فعالیت های  از  امیدواریم  شده  انجام 
منشأ خیر و برکت برای استان و کشور 

باشد.
وی فعالیت های مرکز رشد گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی را قابل تقدیر 
دانست و اظهار امیدواری کرد: این مرکز 
بتواند در آینده بخشی از نیازهای دارویی 

کشور را مرتفع نماید.
دانشگاه  کرد:  اضافه  چمنی 
محقق اردبیلی آماده همکاری همه جانبه 
و  پژوهشی  علمی،  حوزه های  در 

گفت: همچنین دانشگاه باید از ظرفیت 
مسئوالن استانی و کشوری برای حضور 

در جمع دانشجویان استفاده کند.
وی به برگزاری جلسات تبیینی در 
موضوعات تخصصی برای دانشجویان 
می رود  انتظار  افزود:  و  کرد  تأکید 
نیز  دانشجویی  آزاداندیشی  کرسی های 

به صورت عملیاتی فعال شود.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دانشگاه ها  پیشنهادات  پذیرای  مجلس 
برای توسعه آموزش عالی، برنامه هفتم 
توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ است، ادامه 
داد: توجه به معیشت اعضای هیات علمی 
و کارمندان بسیار مهم بوده و مجلس آماده 

کمک به دولت در این خصوص است.
بدری اظهار امیدواری کرد: مسئوالن 
کشور بیش از پیش برای حل مشکالت 

فرهنگی با جهاد دانشگاهی است.
مهران اوچی اردبیلی رئیس جهاد 
نیز  اردبیل  استان  واحد  دانشگاهی 
ضمن معرفی بخش های مختلف جهاد 
دانشگاهی، ظرفیت تولید پایلوت نیمه 
صنعتی تولید نشاسته جهاد دانشگاهی 
اردبیل را ۵۰۰ تن و نیاز کشور به این 
و   کرد  اعالم  تن  هزار  را ۴  محصول 
گفت:  در تالش هستیم ظرفیت این 
در سال  تن  هزار  به ۲  را  تولید  خط 
افزایش دهیم که در این صورت برای 

۳۰ نفر نیز اشتغالزایی خواهد شد.
درمان  مرکز  خدمات  به  وی 
ناباروری قفقاز اردبیل اشاره و اظهار کرد: 
در ۱۰ سال گذشته با فعالیت مرکز درمان 

آماده  نیز  مجلس  و  کنند  ورود  کشور 
پشتیبانی از دولت در این خصوص است.

دانشگاه  رئیس  چمنی  اسماعیل 
محقق اردبیلی نیز گزارشی از فعالیت های 
و  ارائه  اخیر  ماه های  طی  دانشگاه  این 
به  مجلس  نمایندگان  توجه  خواستار 
حوزه دانشگاه اعم دانشجویان، اعضای 

هیات علمی و کارمندان شد.
وی با اشاره به فعالیت های عمرانی 
خصوص  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 
و  آموزشی  ساختمان های  احداث 
نمایندگان  از  دانشجویی،  خوابگاه های 
اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
خواست در خصوص تکمیل طرح های 
عمرانی نیمه تمام دانشگاه به ویژه خوابگاه 
دانشجویی و استخر مساعدت و حمایت 

الزم را داشته باشند.
پیش  مشکالت  به  اشاره  با  چمنی 

ناباروری جهاد دانشگاهی در استان، درمان 
بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده موفقیت آمیز 
بوده و بدین طریق امید به زندگی به این 

خانواده ها بازگشته است.
طرح  بازنگری  از  اردبیلی  اوچی 
با تأکید  جامع گردشگری استان اردبیل 
جهاد  همت  به  سالمت  گردشگری  بر 
دانشگاهی اردبیل خبر داد و خاطرنشان 
کرد: این طرح با کارفرمایی میراث فرهنگی 
و استانداری به این نهاد واگذار شده تا 
به عنوان یک سند باالدستی برای توسعه 
همه جانبه استان در بخش گردشگری تهیه 

و تدوین گردد .
محصوالت  تولید  به  ادامه  در  وی 
پایه گیاهان دارویی در مرکز  دارویی بر 
رشد جهاد دانشگاهی اردبیل اشاره کرد 
و گفت: دو محصول این مرکز با اخذ کد 
اخالق پزشکی و انجام مرحله کارآزمایی 
بالینی به مرحله تجاری سازی رسیده است.
فعالیت  به  اشاره  با  اردبیلی  اوچی 
خبرگزاری های ایسنا، ایکنا و سیناپرس 
کرد:  اظهار  اردبیل،  دانشگاهی  در جهاد 
و  دانشجویی  مناظره های  برگزاری 
کرسی های آزاداندیشی در راستای عمل 
توسط  رهبری  معظم  مقام  منویات  به 
معاونت فرهنگی از فعالیت های دیگر جهاد 

دانشگاهی در بخش دانشجویی است.

پلکانی  مالیات  اعمال  خصوص  در  آمده 
برای حقوق اعضای هیات علمی، به مسائل 
اشاره و  قانون جهش علمی  و مشکالت 
اظهار امیدواری کرد: با ورود مجلس شاهد 
برطرف شدن مشکالت دانشگاهیان و بهبود 
وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و 

کارمندان دانشگاه ها باشیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره 
به حوادث اخیر کشور، تصریح کرد: تالش 
بوده  این  بر  دانشگاه  مدیریتی  مجموعه 
جمع  در  حضور  با  همواره  که  هست  و 
دانشجویان، گوش شنوایی برای مسائل و 
مشکالت آنان باشند و در حد توان نسبت 

رفع آنان اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه برخورد ما با دانشجویان 
همواره همراه با مهربانی، عطوفت و رافت 
اسالمی بوده است، گفت: طی ماه های اخیر 
جلسات پرسش و پاسخ و تریبون آزاد نیز 
به صورت دوره ای در دانشگاه برگزار شده 

است.
جدید  رویکرد  به  اشاره  با  چمنی 
پارک علم و فناوری استان و تالش برای 
ارتقای جایگاه استان در حوزه شرکت های 
دانش بنیان و تجاری سازی محصوالت آنان، 
از حمایت همه جانبه دانشگاه محقق اردبیلی 
از فعالیت های پارک علم و فناوری استان 
در  استان  نمایندگان  از  گفت:  و  داد  خبر 
مجلس نیز به جد می خواهیم در خصوص 
افزایش اعتبارات تخصیصی به پارک علم 
و فناوری استان اهتمام ویژه داشته باشند تا 
شاهد رشد و شکوفایی استان در حوزه علم 

و فناوری و شرکت های دانش بنیان باشیم.

رئیسدانشگاهمحققاردبیلی:

دانشگاه محقق اردبیلی آماده همکاری همه جانبه در حوزه های علمی، پژوهشی
 و فرهنگی با جهاد دانشگاهی است

نمایندهاردبیل،نمین،نیروسرعیندرمجلسشورایاسالمیتأکیدکرد:

ضرورت حضور مسئوالن در میان دانشجویان 
 باید به دانشجویان میدان داده شود
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پیام تسلیت

همکاران  ارجمند:

جناب آقایان حسن زمانی ، ولی احدزاده ، محمدرضا فرخی و احد اقبالی
 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

مدیر مسئول: اسماعیلچمنی
سردبیر:یونسپوربیرامیهیر

دبیرتحریریه: موسیستاریسادات
صفحه آرائی:ارسالنزادخاک

هیات تحریریه:علیانوار-شیدامظفری
شماره تلفن:04531505005
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