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پژوهشگران برگزیده دانشگاه محقق اردبیلی تجلیل شدند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد:

دانشگاه محقق اردبیلی جزو دانشگاه های رده باالی کشور 
 در حوزه مدیریت سبز دانشگاهی است
دانشگاه ها باید مشکل گشای مسائل زیست محیطی باشند

مقام معظم رهبری:
علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو 

وپیشرفت و اقتدار است.

تقدیر وزیر علوم از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به 
دلیل فراهم کردن زمینه حضور پرشور دانشگاهیان در 

اجتماع عظیم اربعین حسینی سال ۱۴۰۱

رئیس  از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر   
دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل فراهم کردن زمینه 
حضور پرشور دانشگاهیان در اجتماع عظیم اربعین 

حسینی سال 1401 تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محمدعلی 
زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 
ستاد ملی اربعین دانشگاهیان از اسماعیل چمنی 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل فراهم  کردن 
زمینه حضور پرشور دانشگاهیان در اجتماع عظیم 

اربعین حسینی سال 1401 تقدیر کرد.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اعطایی  لوح  متن 
فناوری به رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به شرح 

زیر است:
راز ماندگاری اربعین در پیوستگی قیام حسینی 
و پیام های روشنگرانه کاروان زمینی، نهفته است. 
بی شک همت مبتنی بر شور و شعور شیعیان و 
عاشقان آن حضرت در طول تاریخ از عوامل حفظ، 
نگهداری و انتقال این فرهنگ از نسلی به نسل دیگر 

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده، دانشمندان ۲ 
درصد برتر و مدیران مسئول و سردبیران مجالت علمی 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسماعیل چمنی ۲۶ 
دی در تجلیل از پژوهشگران برگزیده، دانشمندان ۲ درصد 
برتر و مدیران مسئول و سردبیران مجالت علمی دانشگاه 
علمی  مجالت  شدن  فعال  به ضرورت  محقق اردبیلی 
پژوهشی این دانشگاه تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم 
دانشگاه ما در کشور حرفی برای گفتن داشته باشد باید 

حوزه مجالت تقویت شود.
دانشگاه  بین الملل  روابط  حوزه  تقویت  از  وی 
محقق اردبیلی خبر داد و افزود: در همین راستا طی شش ماه 
گذشته به صورت جدی به دنبال جذب دانشجوی خارجی 

هستیم.
چمنی از افزایش حمایت ها و مشوق های پژوهشی 
در دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: تمام تالش مجموعه 
مدیریتی دانشگاه رفع تمام موانعی است که می تواند سرعت 
تحقیق و پژوهش را در دانشگاه کند کرده و یا کاهش دهد.
به وضعیت  اشاره  با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
بودجه این دانشگاه در سالجاری و سال آینده، ادامه داد: 
دانشگاه هایی است  دانشگاه محقق اردبیلی جزو معدود 
که شامل افزایش ۳۶ درصدی بودجه شده است که این 

موضوع می تواند وضعیت مالی دانشگاه را بهبود بخشد.
جبرائیل رزمجو معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز  محقق اردبیلی 
پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: قرارگیری 11 نفر 
از اعضای هیات علمی، 4 نفر از فارغ التحصیالن و یک 
نفر از پژوهشگران مدعو دانشگاه محقق اردبیلی در زمره 
دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲0۲۲ نشان از 

پیشبرد مرجعیت علمی این دانشگاه است.
رزمجو با اشاره به توجه ویژه دانشگاه محقق اردبیلی 
نسبت به نشریات علمی، بیان کرد: هدف دانشگاه توسعه 
مجالت علمی و پژوهشی است و بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده تمام تالش خود را در راستای بهبود بیش از 

پیش این حوزه به کار بسته ایم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از 

بوده است.
جناب آقای دکتر اسماعیل چمنی

رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی
زحمات صادقانه و خالصانه در خدمت رسانی 
به زائران اباعبداهلل الحسین)ع( فرصتی برای برداشتن 
گام هایی هر چند کوچک در پاسداشت این واقعه 
بزرگ و تکریم این قیام انسانی و ایمانی است. از 
این رو، از حمایت ها و اقدامات خالصانه و ارزشمند 
جنابعالی برای فراهم آوردن زمینه حضور پرشور 
دانشگاهیان در اجتماع عظیم اربعین حسینی سال 

1401 قدردانی و تشکر می کنم.
امید است با استعانت از حضرت باری تعالی 
و در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( توفیق 
خادم الحسین)ع( بودن در طول عمر، همراه با عزت 

و سربلندی و عاقبت به خیری قرین راهتان باشد.
محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
و رئیس ستاد ملی اربعین دانشگاهیان

بازنگری در آئین نامه گرنت خبر داد و افزود: مطابق این 
بازنگری بندهای جدیدی در راستای افزایش حمایت و 
تشویق ها از فعالیت های پژوهشی به این آئین نامه اضافه 

شده است.
بازنگری در راستای سرعت  این  تأکید کرد:  وی 
که  است  دانشگاه  در  پژوهش  و  تحقیق  به  بخشیدن 
در همین خصوص از فعالیت های پژوهشی حمایت 

خواهیم کرد.
گفتنی است در ادامه از بهرام ایمانی، نیلوفر میکاییلی، 
مهرداد محرم زاده، هادی غائبی، حمید حیدرزاده، امین 
قنادی اصل ، سدابه جهانبخش، زینب حزباوی، بهرام 
نژاد، فریبا محمودی،  فتحی، اسداهلل اسدی، کاظم حق 
پژوهشگران  به عنوان  معمری  مهدی  قضائی،  سیامک 
برگزیده داخل دانشگاهی، داود سیف زاده، عباس صباحی 
نمین، عزیز باباپور، سیدمهدی رضوی، سجاد پیرمحمد، 
حمید حیدرزاده، یوسف عباسپور، اکبر مهدیلو، سهیال 
اسدزاده، احمد جهانبخشی و سید علی دلبری به عنوان 
دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲0۲۲ و حسین 
نیلوفر  صدری،  اسماعیل  شایانفر،  حیدرعلی  شایقی، 
میکائیلی، فرزاد نوبخت، مهرداد محرم زاده، محمد نریمانی، 
سجاد بشرپور، علی رسول زاده، اردوان قربانی، احمدرضا 
کیانی، حسین قمری، مهدی معینی کیا و عادل زاهد به عنوان 
مدیران مسئول و سردبیران مجالت حائز کسب رتبه در 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نشریات  کمیسیون  ارزیابی 

فناوری تجلیل به عمل آمد.
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد:

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی جزو 
دانشگاه های رده باالی کشور در حوزه 
مدیریت سبز دانشگاهی است، گفت: 
مسائل  مشکل گشای  باید  دانشگاه ها 

زیست محیطی کشور باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
با  نشست  در  دی   ۸ سالجقه  علی 
اساتید گروه  فعاالن محیط زیست و 
در  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع 
عزم  گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه 
هیچ  تا  است  آن  بر  سیزدهم  دولت 
پروژه ای بدون پیوست زیست محیطی 

در کشور آغاز نشود.
وی با بیان اینکه رویکرد حل مسئله 
در دولت حاکم است، افزود: دولت در 
تمامی ابعاد رویکرد زیست محیطی به 

خود گرفته است.
سالجقه با بیان اینکه بودجه 140۲ 
کشور حاوی پیام زیست محیطی است، 
تصریح کرد: به توجه ویژه به محیط 
زیست در سراسر کشور تأکید داریم و 
شورای عالی محیط زیست کشور نیز 

به صورت منظم برگزار می شود.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 

قدس  سپاه  فرمانده  عالی  مشاور 
و  میدان  مرد  سلیمانی  سردار  گفت: 
عملیات، فداکار، ایثارگر بود و به عنوان 
و  ایران  ملت  برای  وطن  سرباز  یک 

امنیت کشور سربازی کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
مراسم  در  دی   1۲ مسجدی  ایرج 
با  میثاق  و  بصیرت  دهه  گرامیداشت 
شهادت  سالگرد  سومین  و  والیت 
سردار اسالم حاج قاسم سلیمانی در 
اینکه  بیان  با  محقق اردبیلی  دانشگاه 
سردار  از  دنیا  رتبه  عالی  فرماندهان 
سلیمانی به بزرگی یاد می کنند، گفت: 
سردار سلیمانی مرد میدان و عملیات، 
به عنوان یک  و  بود  ایثارگر  و  فداکار 
سرباز وطن برای ملت ایران و امنیت 
کشور سربازی کرد و نهایتاً جان خود 
را از دست داد و به مقام واالی شهادت 

نائل آمد.
وی با بیان اینکه باید قدر افرادی که 
برای نظام، میهن و مردم خدمت کرده 
افزود:  و زحمت کشیده اند را بدانیم، 
سردار سلیمانی تقویت نیروی مقاومت 
را در دستور کار قرار داد تا مقاومت 

بتواند مجهز شده و از خود دفاع کند.
سردار  اینکه  بیان  با  مسجدی 
را  مقاومت  نیروی  قدرت  سلیمانی 
افزایش و میان آنها همگرایی ایجاد کرد، 
فرماندهی  سلیمانی  سردار  داد:  ادامه 

آئین نامه  طبق  اینکه  بیان  با  زیست 
در  میکرون   ۲0 زیر  پالستیک های 
یک بازه زمانی 5 ساله باید از چرخه 
حذف شوند، گفت: در این خصوص 
و سایر مسائل مربوط به محیط زیست، 
شرکت های دانش بنیان به صورت ویژه 

پای کار هستند.
با اشاره به ضرورت حفاظت  وی 
شهری،  محیط  در  زیست  محیط  از 
تأکید کرد: از شهرداری ها می خواهم به 
چهره های زشت ورودی شهرها پایان 

دهند.

قاطع بود و تصمیم گیری های خود را 
در حوزه نظامی قاطعانه انجام می داد.

مشاور عالی فرمانده سپاه قدس با 
بیان اینکه شهادت سردار سلیمانی جرم 
و جنایت رئیس جمهور وقت آمریکا 
بود، گفت: ترامپ باید از نظر سیاسی، 
حقوقی، قضایی و کیفری پاسخگوی 

خون شهید سلیمانی باشد.
وی با اشاره به همکاری های متعدد 
ابومهدی المهندس با سردار سلیمانی، 
خاطرنشان کرد: ابومهدی المهندس با 
کمک سردار سلیمانی حشدالشعبی را 
در عراق ایجاد کرد و نسبت به ایران 
عالقه خاصی  و  عشق  ایران  مردم  و 

داشت.
با  عراق  در  ایران  سابق  سفیر 
تا  است  در تالش  اینکه دشمن  بیان 

به  اشاره  با  رئیس جمهور  معاون 
ورود سازمان حفاظت محیط زیست به 
بحث دیپلماسی محیط زیست، افزود: 
منطقه ای  نشست  خصوص  این  در 
کشورهای  حضور  با  زیست  محیط 
منطقه برگزار شد و دارای دستاوردهای 

ارزشمندی بود.
نشست  برگزاری  از  سالجقه 
بین المللی گرد و غبار در ایران در سال 
۲0۲4 میالدی خبر داد و گفت: تالش 
می کنیم سازمان منطقه ای محیط زیست 

را نیز راه اندازی کنیم.

ایجاد کند و  جنگ داخلی در کشور 
ایجاد  برای  مختلف  فرصت های  از 
اغتشاش و کشته سازی استفاده می کند، 
ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران جنگ 
طلب نیست و قصد جنگ و دشمنی با 

کشوری را ندارد.
اینکه جمهوری  بیان  با  مسجدی 
اسالمی ایران پای منافع خود ایستاده 
و همواره به دنبال نتیجه برد برد است، 
گفت: نیروهای نظامی ایران فدای ملت 
بزرگ ایران از پیر و جوان و زن و مرد 
گرفته تا اقوام و مذاهب مختلف هستند.
قدس  سپاه  فرمانده  عالی  مشاور 
عفت،  نجابت،  از  باید  کرد:  تأکید 
استقالل و مرزهای ایران متمدن دفاع 

کنیم.
و  برنامه سازی  به ضرورت  وی 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
آلودگی هوا، پسماند و تغییر اقلیم را سه 
موضوعی دانست که در حال حاضر روی 
آنها کار می شود، افزود: باید از ظرفیت 
HSE برای اشتغال استفاده کرد؛ چراکه 
طبق قانون هر شرکت و مجموعه ای که 
کند  فعالیت  معادن  و  صنایع  حوزه  در 
و بیش از 50 نفر نیرو داشته باشد باید 
یک نفر به عنوان کارشناس منابع طبیعی و 

محیط زیست جذب کند.
وی با اشاره به فعالیت های دانشگاه 
زیست،  محیط  حوزه  در  محقق اردبیلی 
جزو  دانشگاه  این  خوشبختانه  گفت: 
دانشگاه های رده باالی کشور در حوزه 

مدیریت سبز دانشگاهی قرار دارد.
اساتید  به حضور  اشاره  با  سالجقه 
ارزشمند در دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: 
در خصوص راه اندازی رشته های مرتبط 
دانشگاه  حال  کمک  زیست  محیط  با 

محقق اردبیلی خواهیم بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه دانشگاه ها باید مشکل گشای 
مسائل زیست محیطی کشور باشند، ادامه 
داد: با توجه به سطح علمی دانشگاه ها، 
باید از خروجی آنها به نحو احسن استفاده 

کنیم.

برنامه ریزی در حوزه های مختلف کشور 
تأکید کرد و گفت: ما باید به دنبال ساخت 
ایرانی قدرتمند باشیم؛ چراکه دشمن از 

ایران قوی و قدرتمند واهمه دارد.
مسجدی با بیان اینکه دانشگاه ها نباید 
محلی برای اختالف و درگیری باشند، 
بلکه دانشگاه ها باید به دنبال علم پروری 
باشند،  بزرگ  انسان های  سازندگی  و 
افزود: دانشگاهیان باید مظهر علم و منطق 
باشند و از اساتید انتظار می رود در عرصه 
علم و فرهنگ پیشگام باشند و با تالش و 
کوشش نسبت به تربیت دانشجویان نخبه 

اقدام کنند.
دانشگاه  رئیس  چمنی  اسماعیل 
محقق اردبیلی با بیان اینکه سردار سلیمانی 
اسالمی  نیروهای مخلص جمهوری  از 
ایران بود، گفت: اخالص در عمل، ساده 
واقعی  سرباز  و  مداری  والیت  زیستی، 
بودن برای نظام و میهن از ویژگی های 

بارز شهید سلیمانی بود.
و  والیت پذیری  اینکه  بیان  با  وی 
سرباز واقعی وطن بودن سردار سلیمانی 
زبان زد دنیا بود، افزود: مردم شریف ایران 
لبیک  با  سال 1۳۸۸  دی  در ۹  اسالمی 
به فرمان مقام معظم رهبری در پاسخ به 
حسینی  عاشورای  در  عده ای  فتنه گری 
به میدان آمدند و پایبندی خود به نظام 
به  را  والیت فقیه  و  اسالمی  جمهوری 

جهانیان اعالم کردند.

دانشگاه محقق اردبیلی جزو دانشگاه های رده باالی کشور در حوزه مدیریت سبز دانشگاهی است
 دانشگاه ها باید مشکل گشای مسائل زیست محیطی باشند

مشاور عالی فرمانده سپاه قدس مطرح کرد:

سردار سلیمانی برای امنیت ملت ایران سربازی کرد 
 دانشگاه باید محل علم پروری و سازندگی انسان های بزرگ باشد

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

آمادگی دانشگاه 
محقق اردبیلی برای همکاری 
با شورای شهر و شهرداری 
اردبیل در جهت آبادانی و 

توسعه شهری

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از آمادگی این 
دانشگاه برای همکاری با شورای شهر و شهرداری 
اردبیل در جهت آبادانی و توسعه شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسماعیل 
اعضای  با  مشترک  نشست  در  دی   ۲0 چمنی 
شورای اسالمی شهر و شهردار اردبیل به ضرورت 
پیشبرد  برای  دانشگاه  علمی  از ظرفیت  استفاده 
اهداف مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: دانشگاه 
در  تخصصی  نیروهای  داشتن  با  محقق اردبیلی 
حوزه عمرانی و شهری می تواند به عنوان بازوی 
پژوهشی و تحقیقاتی همراه شورای اسالمی شهر 

و شهرداری اردبیل باشد.
برای  محقق اردبیلی  دانشگاه  آمادگی  از  وی 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  با  همکاری 
خبر  توسعه شهری  و  آبادانی  در جهت  اردبیل 
بهره گیری شورای  با  امیدواری کرد:  ابراز  داد و 
اسالمی شهر و شهرداری اردبیل از  ظرفیت های 
محقق اردبیلی،  دانشگاه  پژوهشی  و  فنی  علمی، 
شاهد توسعه شهر اردبیل در ابعاد مختلف باشیم.

چمنی با بیان اینکه از شورای اسالمی شهر 
رفاه  منظور  به  می خواهیم  اردبیل  شهرداری  و 
بین  تردد  مشکالت  کاهش  و  دانشجویان  حال 
انتقال  در خصوص  غربی،  و  شرقی  سایت  دو 
پایه های پل عابر پیاده مقابل دانشگاه محقق اردبیلی 
به داخل دانشگاه اهتمام ویژه داشته باشد، ادامه 
پروانه  و  سند  اخذ  خصوص  در  همچنین  داد: 
ساختمان های دانشگاه نیازمند مساعدت شهرداری 

هستیم.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  انصاری  جواد 
اردبیل نیز همکاری دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان 
یک مجموعه علمی و پژوهشی و دانشگاه مادر 
استان و شورای اسالمی شهر و شهرداری اردبیل 
اردبیل  شهر  مدیریت  برای  مهم  اتفاق  یک  را 
این  تداوم  با  کرد:  امیدواری  اظهار  و  دانست 
همکاری ها شاهد توسعه شهری در ابعاد مختلف 

فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و غیره باشیم.
دانشگاه  معاونان  ادامه  در  است  گفتنی 
در  شهری  مهم  مسائل  مورد  در  محقق اردبیلی 
حوزه برنامه ریزی و فرهنگی به ارائه بیانات خود 
و  اردبیل  شهردار  صفری  محمود  و  پرداختند 
اعضای شورای اسالمی شهر اردبیل در خصوص 
حل شدن مسائل مطرح شده از سوی دانشگاه 

محقق اردبیلی قول مساعد دادند.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

راهیابی ۳۹ اثر انجمن های 
علمی دانشگاه محقق اردبیلی 
به مرحله کشوری پانزدهمین 

جشنواره بین المللی حرکت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
از راهیابی ۳۹ اثر انجمن های علمی این دانشگاه به 
بین المللی  جشنواره  پانزدهمین  کشوری  مرحله 

حرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، عباس فنی 
اصل ۳ دی از راهیابی ۳۹ اثر انجمن های علمی دانشگاه 
محقق اردبیلی به مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره 
انجمن های  گفت:  و  داد  خبر  حرکت  بین المللی 
علمی مشاوره، روانشناسی، مدیریت و بیومکانیک 
ورزشی، مهندسی آب، مخترعین و مبتکرین، و مغز 
و شناخت در بخش انجمن علمی برتر، انجمن های 
علمی مدیریت و بیومکانیک ورزشی، تاریخ، زبان 
بخش  در  بازرگانی  مدیریت  و  فارسی  ادبیات  و 
نجوم،  علمی  انجمن های  علمی خالقانه،  فعالیت 
مغز و شناخت، فلسفه، روانشناسی، چوب و کاغذ، 
زمین شناسی، شیمی، مخترعین و مبتکرین در بخش 
انجمن های علمی مغز و شناخت، نجوم،  نشریه، 
انجمن های  مسابقه،  بخش  در  مشاوره  و  حقوق 
علمی مدیریت بازرگانی، مشاوره، مهندسی عمران 
و روانشناسی در بخش محتوای دیجیتال، انجمن های 
علمی مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی بیوسیستم و 
کارآفرینی در بخش کارآفرینی، انجمن های علمی 
مخترعین و مبتکرین، علوم تربیتی و گردشگری در 
بخش ویژه، کتاب »کار CBT« به نویسندگی حسن 
ورزش«  در  اجتماعی  کتاب»کارآفرینی  طاهری، 
و  کتاب»ژنتیک  و  اجاق  سیدامیر  نویسندگی  به 
ورزش« به نویسندگی رضا فرضی  زاده در بخش 
کتاب، دستگاه شنا سوئدی و پشت بازو مکانیکی 
به سرگروهی نیما حسن زاده، افزونه برداشت عدس 
به  تیلر  روی  بر  نصب  جهت  غیرردیفی  کشت 
سرگروهی مجید دادخواه و سیستم الکترومکانیکی 
کنترل دما کاتالیزور خودرو با قابلیت گردش سیال 
و هدایت هوا به سرگروهی محمدجواد رستم اف 
در بخش اختراع و همچنین دفتر انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه در بخش دانشگاه برتر موفق به 
راهیابی به مرحله کشوری پانزدهمین جشنواره ملی 

حرکت شدند.
بین المللی حرکت  افزود: جشنواره  فنی اصل 
علمی  انجمن های  رقابت  با  و  ساالنه  به صورت 

دانشجویی دانشگاه های کشور برگزار می گردد.
کرد:  تصریح  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برای مشاهده عملکرد انجمن های علمی دانشگاه 
می توان  گذشته  تحصیلی  سال  در  محقق اردبیلی 
/https://uma.ac.ir/files/test۱ از لینک زیر
دسترسی   files/ketabche-harkat.pdf

داشت.

و  نوآوری  مرکز  رئیس 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
تائیدیه  صدور  از  محقق اردبیلی 
در  مستقر  فناور  واحد   ۲ دانش بنیان 
واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز 

فناوری این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر نعمت هدایت ۲7 دی با اعالم 
پژوهش های  مرکز  گفت:  خبر،  این 
اکسیر  شرکت  و   سازگار  صنعتی 
مستقر  فناور  واحد  طبیعت صدرا ۲ 
واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز  در 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی هستند 
دانش بنیان  تائیدیه  اخذ  به  موفق  که 

شدند.
پژوهش های  مرکز  افزود:  وی 
صنعتی سازگار با فعالیت تولید، نشر، 
برق،  حوزه  در  آموزش  و  پژوهش 
با  پزشکی  مهندسی  و  الکترونیک 
داشتن چهار مجموعه فناور در درون 
خود در سه سال گذشته توانسته است 
ای  فناورانه  فعالیت های  و  اقدامات 
و  الکترونیک  برق،  حوزه های  در  را 

تجهیزات پزشکی ارائه دهد.
هدایت اضافه کرد: این مجموعه ها 
مکمل  زنجیر  یک  حلقه های  مانند 
ایده  از  کامل  مسیر  و  بوده  یکدیگر 
تا محصول را به صورت یکجا در دل 

خود دارد.
و  نوآوری  مرکز  رئیس 
دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
شرکت  داد:  ادامه  محقق اردبیلی 
اکسیر طبیعت صدرا نیز در زمینه های 
گیاهان  دارویی  متابولیت های  تولید 
موبین،  ریشه های  کشت  طریق  از 
تولید ترکیبات دارویی گیاهی، تولید 
و  فرآوری  کشاورزی،  محصوالت 
و  کشاورزی  محصوالت  بسته بندی 

غیره فعالیت می کند.
دکتر بابک رضایی افشار مدیرعامل 
سازگار  صنعتی  پژوهش های  مرکز 
گفت: اولین مجموعه و حلقه شروع 
این  دانش بنیان  فعالیت های  زنجیره 
آرتا  مجموعه شرکت سازگار گستر 
سبالن است که با برگزاری دوره های 
است  توانسته  پژوهشی  و  آموزشی 
از ۳10  متشکل  تحقیقاتی  تیم   1۲0
دانشگاهی  فارغ التحصیل  و  دانشجو 
را جذب و پس از ارائه آموزش های 
از ۶0  بیش  تاکنون  آنان  به  مختلف 
مبنای  بر  را  داخلی و خارجی  مقاله 
پژوهش های  مرکز  خود  تولیدات 
صنعتی سازگار ارائه نماید. همچنین 
این پژوهش ها منجر به ثبت 5 اختراع  
و تألیف و ترجمه 1۸ جلد کتاب نیز 

شده است.
دوم  بخش  افزود:  افشار  رضایی 
که  است  سابتل  مجموعه  مرکز  این 
محصول   1۲ از  بیش  است  توانسته 
از جمله Chipset ثبت سیگنال های 
حیاتی را پس از اخذ مجوزهای الزم 
از جمله تائیدیه سازمان پژوهش های 

بهره برداری  پروانه  و  ایران  صنعتی 
صنعتی به تعداد ۳ هزار و 500 دستگاه 

در سال تولید نماید.
وی بیان کرد: سومین بخش این 
مرکز آزمایشگاه علوم شناختی سازگار 
شبکه  فعال  عضو  که  است  گستر 
راهبردی  فناوری های  آزمایشگاهی 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت 
در  مختلف  خدمت  هشت  و  بوده 
حوزه های برق و علوم شناختی ارائه 
می کند که در سال گذشته نیز بیش از 
۸0 فعالیت آزمایشگاهی و دانشگاهی 

را به افراد ارائه کرده است.
پژوهش های  مرکز  مدیرعامل 
مرکز  این  افزود:  سازگار  صنعتی 
همچنین با اخذ مجوز راه اندازی یک 
موسسه انتشارات با عنوان انتشارات 
پادمیرا توانسته است زنجیره پژوهشی 
تولیدی خود را تکمیل کرده و اقدام 
کتب  تخصصی  نشر  و  چاپ  به 
یافته های  نشر  و  علمی  مجالت  و 
سایر  و  مرکز  این  در  فعال  محققین 

تحقیقات تخصصی این حوزه نماید.
بخشی  داد:  ادامه  افشار  رضایی 
از خدمات این مرکز پژوهشی که از 
فرایندهای علمی و پیچیده دانش بنیان 
ارزیابی  کارگروه  به  بود  برخوردار 
و  شرکت ها  صالحیت  تشخیص  و 
مورد  و  اعالم  دانش بنیان  مؤسسات 
گرفت  قرار  نیز  کارگروه  این  تائید 
شرکت های  زمره  در  شرکت  این  و 

دانش بنیان ارزیابی شد.
الدینی  محب  مهدی  دکتر 
طبیعت  اکسیر  شرکت  مدیرعامل 
اسید  شیکوریک  گفت:  نیز  صدرا 
از ترکیبات دارویی مهم گیاه کاسنی 
مهار  در  توانایی  دلیل  به  و  است 
آنزیم HIV integrase و همچنین 
جذب  و  انسولین  ترشح  تحریک 

گلوکز، اهمیت فراوانی دارد.
متابولیت   این  اینکه  بیان  با  وی 

شده   سنتز  به صورت  اکنون  هم   ها 
شیمیایی در درمان بیماری ها استفاده 
می شود، افزود: ترکیب دارویی طبیعی 
دست  به  تاکنون  شیکوریک  اسید 

نیامده است.
توجه  با  داد:  ادامه  الدینی  محب 
زیاد  بازار  در  تقاضا  میزان  اینکه  به 
تولید  سرعت  طبیعت  در  و  است 
و  بوده  کند  ثانویه  متابولیت  های 
مدت زمان طوالنی برای تولید الزم 
است، در نتیجه استفاده از روش های 
بیوتکنولوژی برای تولید سریع و انبوه 
ثانویه و مواد دارویی  متابولیت  های 

ضروری به نظر می رسد.
مدیرعامل شرکت اکسیر طبیعت 
با  کار  این کسب و  داد:  ادامه  صدرا 
هدف تولید شیکوریک اسید از گیاه 
فنون  از  استفاده  با  کاسنی  دارویی 
راه اندازی  گیاهی  بافت  کشت  نوین 
شده و توانایی افزایش چشمگیری در 
راندمان تولید این ماده دارویی و سایر 

ترکیبات دارویی را دارد.
روش های  از  یکی  افزود:  وی 
های  متابولیت  تولید  برای  جدید 
ریشه  کشت  سیستم  ایجاد  گیاهی 
ناقل  استفاده  با  که  می باشد  مویین 
رایزوژنز  اگروباکتریوم  نام  به  طبیعی 

تولید می شود.
در  کرد:  تصریح  الدینی  محب 
اینکه جمع  به  توجه  با  حال حاضر 
استفاده  به جهت  کاسنی  گیاه  آوری 
پیامدهایی  آن  دارویی  مؤثره   مواد  از 
چون نابودی این گیاه را در پی دارد، 
در کشورهای مختلف ممنوعیت هایی 
گیاه  این  بی رویه  برداشت  برای 
طرفی  از  دارد.  وجود  طبیعت  از 
روش های کشت بافت و بیوتکنولوژی 
در شرایط درون شیشه جهت تولید 
اسید  شیکوریک  و  فنولی  ترکیبات 

انجام نشده است.
مدیرعامل شرکت اکسیر طبیعت 

صدرا اضافه کرد: تولید این ریشه ها در 
شرایط آزمایشگاهی با توان تولید باالی 
و  اسید  شیکوریک  و  فنولی  ترکیبات 
سایر متابولیت های قابل سنتز با ارزش 
دارویی در گیاه مادری و سرعت باالی 
رشد آنها نسبت به ریشه های معمولی 
نظر  از  به ویژه  ایده  این  باالی  اهمیت 
صنعت  لحاظ  از  و  می باشد  اقتصادی 

داروسازی دارای اهمیت است.
وی گفت: تولید محیط کشت نوین 
برای  ماکرو  عناصر  حذف  طریق  از 
شیکوریک  و  فنولی  ترکیبات  افزایش 
اسید در کشت ریشه های مویین کاسنی، 
تولید  برای  و جدید  مفید  روشی  یک 
این متابولیت  های دارویی با ارزش در 
شرایط آزمایشگاهی و مدت زمان کوتاه 

می باشد.
محب الدینی افزود: میزان ترکیبات 
فنولی و شیکوریک اسید موجود در این 
روش را می توان با استفاده از روش هایی 
چون استفاده از بیوراکتورها و بهینه سازی 
ذکر  روش های  سایر  و  کشت  محیط 
ها  متابولیت  تولید  افزایش  برای  شده 
افزایش داد. با توجه به اینکه گیاه کاسنی 
را  ارزش  با  های  متابولیت   از  انواعی 
تولید می کند، بنابراین یک مدل گیاهی 
عالی برای مطالعه بیوسنتز متابولیت  ها 
می باشد که از ریشه های مویین به دست 
آمده می توان برای بررسی های مختلف 
بیوسنتز  مولکولی  و  متابولیتی  مسیر 
و  اسید  شیکوریک  و  فنولی  ترکیبات 
سایر متابولیت های با ارزش دیگر این 
گیاه چون فالونوئیدها و کلروژنیک اسید 
نیز استفاده نمود و برای تولید داروهای 
مورد نیاز در درمان بیماری های کبدی و 
ایدز استفاده کرد. در طی این پژوهش 
به  موفق  طبیعت صدرا  اکسیر  شرکت 
ریشه های  دانش بنیان  محصول  تولید 
تولید  افزایش  و  کاسنی  گیاه  مویین 
شیکوریک  جمله  از  دارویی  ترکیبات 

اسید گردید.

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد:
صدور تائیدیه دانش بنیان ۲ واحد فناور مستقر در مرکز نوآوری و رشد واحدهای 

فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
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رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: از 
انجمن های علمی انتظار می رود در زمینه 

مهارت آفرینی و کارآفرینی فعال باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
دکتر اسماعیل چمنی ۲7 دی در نشست 
با اساتید مشاور انجمن های علمی دانشگاه 
فعالیت های  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
ارزشمند انجمن های علمی دانشگاه طی 
سال های اخیر، گفت: از انجمن های علمی 
انتظار می رود در زمینه مهارت آفرینی و 

کارآفرینی فعال باشند.
وی با بیان اینکه با توجه به همه گیری 
کرونا و ایجاد وقفه در برخی فعالیت های 
دانشجویی، انجمن های علمی باید به مسیر 
افزود:  برگردند،  خود  اصلی  رسالت  و 
انجمن های علمی باید برای ایجاد شغل در 

رشته تحصیلی خود سرآمد باشند.
چمنی از حمایت همه جانبه هیات 
رئیسه دانشگاه از فعالیت های انجمن های 
علمی خبر داد و تصریح کرد: ضروری 
هوش  نوین،  علوم  سمت  به  است 
مصنوعی و رباتیک که بتواند با دنیا ارتباط 

برقرار کند حرکت کنیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی فعالیت 
پژوهش،  حوزه  در  علمی  انجمن های 

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست 
و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی 
صنفی  شورای  انتخابات  برگزاری  از 

کارمندان این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اینکه  بیان  با  پوربیرامی 5 دی  یونس 
کارمندان  صنفی  شورای  انتخابات 
با  روز گذشته  محقق اردبیلی  دانشگاه 
حضور پرشور کارمندان دانشگاه برگزار 
نمایندگانی  شورا  این  در  گفت:  شد، 
و  معاونت ها  حوزه ها،  تمامی  از 

دانشکده های دانشگاه حضور دارند.
وی ضمن قدردانی از اعضای سابق 
این شورا، به نتایج این انتخابات اشاره 

علمی  همکاری های  گروه  رئیس 
از  محقق اردبیلی  دانشگاه  بین المللی  و 
معرفی این دانشگاه از طریق نمایندگی های 
ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی 

اسالمی در خارج از کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
معرفی  از  دی   17 شاددل  رضوان 
طریق  از  محقق اردبیلی  دانشگاه 
نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی در خارج از کشور 

خبر داد.
شناساندن  به منظور  افزود:  وی 
دانشگاه محقق اردبیلی در سطح بین المللی، 
دیباچه ای از معرفی این دانشگاه به زبان 
سازمان  طریق  از  فارسی  و  انگلیسی 
اختیار  در  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
رایزن های فرهنگی آن سازمان در نقاط 
مختلف دنیا قرار گرفت تا به منظور تبادالت 

و  دانست  مهم  را  فناوری  و  نوآوری 
پدران  مشاور  اساتید  کرد:  خاطرنشان 
معنوی دانشجویان بوده و از آنان انتظار 
می رود به صورت همه جانبه کمک حال 

دانشجویان باشند.
با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
فعالیت های ارزشمند انجمن های علمی 
پیش  از  بیش  شکوفایی  و  رشد  شاهد 
دانشگاه در سطح ملی و بین المللی باشیم.

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان 

کرد و افزود: در این انتخابات حجت 
اصنافی از حوزه ریاست، حسن معانی 
از  پیری  مدیریت حراست، مهدی  از 

دانشجویان  جذب  فرهنگی،  و  علمی 
خارجی، برگزاری دوره های کوتاه مدت، 
همایش ها و جشنواره ها و غیره، دانشگاه 
محل  دانشگاه های  به  را  محقق اردبیلی 

مأموریت خود بشناسانند.
نمایندگی های  داد:  ادامه  شاددل 

اینکه بیش از 100 نفر از اساتید دانشگاه 
در بخش فرهنگی فعال هستند، گفت: در 
معاونت فرهنگی و اجتماعی از ظرفیت 
مشاور  اساتید  بخش های  در  اساتید 
انجمن های علمی، اساتید مشاور فرهنگی 
دانشکده ها و هیات نظارت بر نشریات و 

انجمن های علمی بهره مند می شویم.
وی انجمن علمی را برای دانشجویان 
همانند پژوهش برای اساتید عنوان کرد 
و افزود: از فعالیت های ارزشمند، فاخر و 
سودمند انجمن های علمی استقبال می کنیم 

معاونت پژوهش و فناوری، انور نصرتی 
از معاونت فرهنگی و اجتماعی ، گلناز 
بشیری از معاونت دانشجویی ، خاقان 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در 
سه حوزه اروپا – آمریکا شامل روسیه 
)مادرید(،  اسپانیا  آلمان)برلین(،  مسکو(، 
فرانسه )پاریس(، انگلیس )لندن(، ایتالیا 
)رم(، سوئد )استکهلم(، بوسنی)سارایوو(، 
بلغارستان)صوفیه(  صربستان)بلگراد(، 

و هیچ گونه مشکل مالی برای این فعالیت ها 
وجود ندارد.

در حوزه  فعال  دانشجویان  اصل  فنی 
انجمن های علمی را دانشجویان ساعی در 
حوزه علمی و فرهنگی دانست و تصریح 
دانشگاه  علمی  انجمن های  بودجه  کرد: 
هر  علمی  انجمن های  فعالیت  برحسب 

دانشکده تخصیص می یابد.
دکتر جبرائیل رزمجو معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز انجمن های 
علمی را پیش قراوالن فعالیت های علمی 
دانشگاه در حوزه دانشجویی عنوان کرد و 
گفت: انجمن های علمی و اساتید مشاور 
حوزه  در  مهمی  بسیار  وظایف  انجمن ها 

علمی دانشجویی دارند.
وی با بیان اینکه بازدید از کارخانجات 
همکاری  با  استان  تولیدی  واحدهای  و 
و  پژوهش  هفته  طی  علمی  انجمن های 
ارج  منظور  به  افزود:  شد،  انجام  فناوری 
نهادن به فعالیت های پژوهشی دانشجویان 
جشنواره  شده  انجام  برنامه ریزی های  با 
دانشجویی پژوهش و فناوری همزمان با روز 
جوان اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد.

گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در 
نشست به ارائه نظرات خود پرداختند.

آزاد از معاونت اداری و مالی، پیمان گنجی 
از معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، 
محمدرضا فرخی از دانشکده فناوری های 
دانشکده  از  عبدی  احمد  نمین،  نوین 
کشاورزی مشگین شهر، احد هاشمی از 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، 
نادر بهشتی از دانشکده فنی و مهندسی، 
کشاورزی  دانشکده  از  سرداری  طاهر 
و منابع طبیعی، تهمینه نامی از دانشکده 
علوم، بهمن قره خانی از دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی، عظیم امیدوار از دانشکده 
از دانشکده  علوم تربیتی و علی مرادی 
علوم اجتماعی با کسب اکثریت آرا انتخاب 

شدند.

شامل  اقیانوسیه   - آسیا  یونان)آتن(،  و 
و  )استانبول  ترکیه  )تفلیس(،  گرجستان 
آنکارا(، آذربایجان)نخجوان و باکو(، ارمنستان 
)ایروان(، ترکمنستان)عشق آباد(، افغانستان 
پاکستان  کابل(،  و  مزارشریف  )هرات، 
)پیشاور، کراچی، الهور، کویته، اسالم آباد و 
راولپندی(، هند)بمبئی و دهلی نو(، قرقیزستان  
)نورالسلطان(،  قزاقستان  )بیشکک(، 
چین  سریالنکا)کلمبو(،بنگالدش)داکا(، 
)بانکوک(،  تایلند  ژاپن)توکیو(،  )پکن(، 
و  )کواالالنپور(  مالزی  )مانیل(،  فیلیپین 
اندونزی )جاکارتا( و آفریقا - عربی شامل 
الذقیه(،  و  سوریه)دمشق  )بغداد(،  عراق 
لبنان)بیروت(، قطر)دوحه(، عمان)مسقط(، 
تونس)تونس(، الجزایر)الجزیره(، جمهوری 
اوگاندا)کامپاال(،  نیجریه)آبوجا(،  غنا)آکرا(، 
تانزانیا)دارالسالم( و زیمباوه)حراره( مستقر 

هستند.

انجمن های علمی در زمینه مهارت آفرینی و کارآفرینی فعال باشند

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

انتخابات شورای صنفی کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خبر داد:

معرفی دانشگاه محقق اردبیلی از طریق نمایندگی های فرهنگی سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی در خارج از کشور

دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد:رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

اعضای جدید هیات ممیزه 
دانشگاه محقق اردبیلی 

انتخاب شدند

دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از 
انتخاب اعضای جدید هیات ممیزه این دانشگاه 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جبرائیل 
ممیزه  هیات  انتخابات  گفت:  دی   5 رزمجو 
دانشگاه محقق اردبیلی روز دوشنبه 5 دی ماه  در 

سالن بصیرت دانشگاه برگزار شد.
افزود:  انتخابات،  نتایج  به  اشاره  با  وی 
علیرضا قنبری با 5۹ رأی، کیومرث سفیدی با 
با ۲4 رأی در  ۲۹ رأی و جمال سیف دواتی 
به عنوان اعضای اصلی  حوزه علوم کشاورزی 
آیدین  همچنین  این حوزه  در  شدند.  انتخاب 

عزیزپور 14 رأی کسب کرد.
رزمجو اضافه کرد:در حوزه فنی و مهندسی 
اکبر صفرزاده با 5۹ رأی و عزیز باباپور با ۳0 
شدند.  انتخاب  اصلی  اعضای  به عنوان  رأی 
مجید  رأی،   ۳0 اصل  قنادی  امین  همچنین 
مجد 1۶  اکبری  عادل  و  رأی  پور ۲5  حسین 

رأی کسب کردند.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
و  فنی  حوزه  در  کرد:  تصریح  محقق اردبیلی 
مهندسی با توجه به اینکه امین قنادی اصل و 
عزیز باباپور هر دو ۳0 رأی کسب کرده بودند و 
به دلیل اینکه اکبر صفرزاده و امین قنادی اصل 
مطابق  هستند،  آموزشی  گروه  یک  از  دو  هر 
اصلی  عضو  به عنوان  باباپور  عزیز  آئین نامه 

انتخاب شد.
محمد  انسانی  علوم  حوزه  در  گفت:  وی 
نریمانی با 75 رأی و حبیب ابراهیم پور با 5۶ 
رأی به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند. در 
این حوزه همچنین عادل زاهد ۲۳ رأی، مرتضی 
ابراهیمی ۲0 رأی، محمد حسن زاده 1۳ رأی و 

مهرداد محرم زاده ۹ رأی کسب کردند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  ممیزه  هیات  دبیر 
ادامه داد: در حوزه علوم داود سیف زاده با ۲4 
با 1۸ رأی به عنوان  رأی و سیدمهدی رضوی 
اعضای اصلی هیات ممیزه انتخاب شدند. در 
ناصر سپهری  احدپور،  نیز صدیف  این حوزه 
جوان و فریبا محمودی هر کدام 15 رأی کسب 

کردند.
 رزمجو خاطرنشان کرد: بین حوزه های علوم 
کشاورزی و علوم انسانی نفر سوم با بیشترین 
رأی انتخاب می شود که در این انتخابات جمال 

سیف دواتی با ۲4 رأی انتخاب شد.
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رئیس مرکز نوآوری و رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های مشترک بین 
خانه فناوری های پیشرفته 
ایران و چین و خانه رباتیک 
و هوش مصنوعی دانشگاه 

محقق اردبیلی

واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از انعقاد تفاهم نامه 
فناوری های  خانه  بین  مشترک  همکاری های 
هوش  و  رباتیک  خانه  و  چین  و  ایران  پیشرفته 

مصنوعی این دانشگاه خبر داد.
نعمت  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  دی   11 هدایت 
همکاری های  توسعه  راستای  در  تفاهم نامه 
فناوری های  به  مربوط  حوزه های  در  بین المللی 

پیشرفته و نوآوری منعقد شد.
وی افزود: توسعه بسترهای تعامل و همکاری 
سازنده با ارگان های متولی فناوری از اولویت های 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه 

می باشد.
هدایت برگزاری رویدادهای مشترک علمی و 
فناوری، برگزاری بوت کمپ های نوآوری محور، 
همکاری در زمینه توانمندسازی تیم های استارتاپی 
از  فناوری  مباحث  توسعه  زمینه  در  همکاری  و 

جمله مفاد این تفاهم نامه می باشد.
واحدهای  رشد  و  نوآوری  مرکز  رئیس 
با بیان اینکه خانه  فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 
ایران و چین به عنوان اولین  فناوری های پیشرفته 
 Suzhou( مرکز تخصصی در پارک صنعتی سوژو
تأسیس   1۳۹4 سال  در   )  Industrial Park
و  علمی  وقت  معاون  سفر  پیرو  افزود:  گردید، 
فناوری ریاست جمهوری به کشور چین و بازدید 
از پارک صنعتی سوژو مقرر گردید خدمات توسعه 
صادرات به تمامی شرکت های دانش بنیان ارائه گردد 
و همچنین برنامه توسعه مراکز مشترک علمی و 
فناوری در دستور کار مرکز قرار گیرد و در حال 
پایگاه صادراتی  حاضر خدمات توسعه صادرات 
شرکت های  به  تخصصی  برند   5 قالب  در  چین 

دانش بنیان ارائه می گردد.
همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  از  همچنین  وی 
مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
اردبیل  استان  صنعتی  کلینیک  و  محقق اردبیلی 
مشترک،  رویدادهای  برگزاری  افزود:  و  داد  خبر 
اختصاص اتاق در شهرک صنعتی به مرکز نوآوری 
هاب  به عنوان  محقق اردبیلی  دانشگاه  رشد  و 
نوآوری منطقه، آموزش نیروی کار تخصصی در 
قالب مدرسه کسب و کار و برآورد نیازهای فناورانه 

صنایع استان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
به ضرورت راه اندازی کلینیک مشاوره در 
این دانشگاه به منظور ارائه خدمات به 

جامعه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
اسماعیل چمنی 1۸ دی در نشست هیات  
رئیسه دانشگاه با اعضای هیات علمی 
روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده 
اصلی  اولویت  محقق اردبیلی  دانشگاه 
توسعه  را  دانشگاه  مدیریتی  مجموعه 
کرد  عنوان  مختلف  ابعاد  در  دانشگاه 
و گفت: در همین راستا با تالش های 
صورت گرفته 15 میلیارد تومان توسط 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای 
ساخت خوابگاه های دانشجویی مصوب 
شده است. همچنین با رایزنی های انجام 
محل  از  نیز  تومان  میلیارد  گرفته 15 
توسعه متوازن استانی به همین منظور 

اختصاص خواهد یافت.
افزایش  برای  برنامه ریزی  از  وی 
ظرفیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 
پروژه  تکمیل  برای  افزود:  و  داد  خبر 
رایزنی  حال  در  نیز  دانشگاه  استخر 
برای استفاده از اعتبارات دور دوم سفر 

رئیس جمهور به استان هستیم.
چمنی به ضرورت راه اندازی کلینیک 
مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی به منظور 
ارائه خدمات به دانشگاه و جامعه تأکید 
و تصریح کرد: در حوزه بین الملل نیز 
شاهد فعالیت های خوبی طی ماه های 
 ۲0 جذب  بطوریکه  هستیم؛  اخیر 
در  تحصیل  برای  خارجی  دانشجوی 
انجام  حال  در  محقق اردبیلی  دانشگاه 

است.
به  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
آزمایشگاه مرکزی  از ظرفیت  استفاده 
دانشگاه توسط کلیه دانشکده ها تأکید 
کرد و گفت: در خصوص جذب هیات 
سهمیه  از  نیز  سالجاری  برای  علمی 

نفر  برای دانشگاه، ۲  یافته  اختصاص 
برای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

جذب شده اند.
شدن  عملیاتی  به  همچنین  وی 
با  دانشگاه  همکاری  تفاهم نامه های 
دستگاه های دولتی و بخش خصوصی 
تأکید و اظهار امیدواری کرد: با همکاری 
کلیه ارکان دانشگاه اعم از دانشجویان، 
در  کارمندان  و  علمی  هیات  اعضای 

جهت توسعه دانشگاه گام برداریم.
نهاد  مسئول  حسنی  عبداهلل 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
در  موجود  همدلی  نیز  محقق اردبیلی 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را 
نشان دهنده تالش، پشتکار و صمیمیت 
موجود در میان کارکنان این دانشکده 
دانست و گفت: از اساتید انتظار می رود 
نباید فقط به فکر دانشکده و دانشگاه 
خود باشند؛ چراکه ما دانشگاهیان در 

قبال جامعه مسئول هستیم.
در  جامعه  نیاز  اینکه  بیان  با  وی 
حوزه علوم انسانی، علوم تربیتی و علوم 
اجتماعی بسیار زیاد است، افزود: زکات 
علم نشر آن است و در همین راستا باید 

نسبت به جامعه احساس مسئولیت کرده 
و در خدمت جامعه باشیم.

دانشکده  رئیس  نریمانی  محمد 
دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم 
محقق اردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی 
گفت:  دانشکده،  این  فعالیت های  از 
فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و 
پژوهشی دانشکده فعال بوده و اساتید و 
دانشجویان در این حوزه ها فعال هستند.

نمایه سازی  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی مجالت و ارتقای همایش های 
دانشکده از ملی به بین المللی در دستور 
افزود: جذب  دارد،  قرار  دانشکده  کار 
دانشجوی خارجی در دانشکده نیز آغاز 
شده و به صورت جدی تداوم خواهد 

یافت.
نریمانی از برنامه ریزی برای افزایش 
داد و گفت:  دانشکده خبر  رشته های 
این  نظریه پردازی  کرسی های  عمده 
دانشکده در سطح ترویجی برگزار شده 
و برگزاری کرسی های نظریه پردازی در 
سطح نوآوری نیز برنامه ریزی و آغاز 

شده است.
و  تربیتی  علوم  دانشکده  رئیس 

روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ارتقای 
کیفیت آموزشی را جزو اهداف دانشکده 
برشمرد و تصریح کرد: باید تالش کنیم تا 
دانشجویان را در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی نیز سهیم کنیم تا دانشجویان از 

لحاظ اجتماعی و هیجانی نیز رشد کنند.
قاسمی  قادر  ادامه  در  است  گفتنی 
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
آئین نامه های  خصوص  در  دانشگاه 
آموزشی و برگزاری منظم کالس ها و توجه 
به حضور و غیاب دانشجویان، عباس فنی 
اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در خصوص فعالیت انجمن های علمی و 
نحوه برگزاری جشن های فارغ التحصیلی، 
تقی اکبری معاون اداری و مالی دانشگاه 
در خصوص برنامه ریزی برای ساماندهی 
نیروی انسانی به منظور کاهش کمبودها 
برای  دانشکده  به  تخصیصی  اعتبار  و 
معاون  گلی  اسماعیل  تجهیزات،  خرید 
خصوص  در  دانشگاه  دانشجویی 
ساماندهی خوابگاه های دانشجویی و مجزا 
بودن خوابگاه های دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی و تعدادی از اعضای هیات علمی 

به ارائه بیانات خود پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت راه اندازی کلینیک مشاوره در دانشگاه محقق اردبیلی
 برای ارائه خدمات به جامعه

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

بسیجیان در دفاع از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران پیشگام هستند
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 
نظام  ارزش های  از  دفاع  از  بسیجیان 
مقدس جمهوری اسالمی ایران پیشگام 

هستند.
عمومی  روابط  گزارش  به 
دی   ۲۶ چمنی  اسماعیل  دانشگاه، 
رئیسه  هیات  صمیمی  نشست  در 
مقاومت  پایگاه  بسیجیان  با  دانشگاه 
دانشگاه با اشاره به نقش بسیجیان در 
تحوالت فرهنگی و سیاسی، افزود: 
امروز صحنه نبرد از میدان نبرد نظامی 
به عرصه فرهنگی انتقال یافته است 
و در این خصوص نیازمند بصیرت 
آحاد  پیش  از  بیش  هوشمندی  و 

مختلف جامعه هستیم.
چمنی با بیان اینکه مهمترین وظیفه 
بسیجی در عصر حاضر کسب آگاهی 

از اهمیت نبرد فرهنگی و درک موقعیت 
خطیر فرهنگ بسیجی است، تصریح 
کرد: باید به این نکته نیز توجه ویژه 
داشته باشیم که دشمنان انقالب و نظام 
تمام تالش خود را برای نابودی فرهنگ 

اصیل انقالب و ایران به کار گرفته اند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
باید  بسیجی  فرد  یک  اینکه  بیان  با 
تقویت  را  خود  فرهنگی  عرصه  در 
کرده و فعالیت های فرهنگی را جزو 

اولویت های خود قرار دهد، خاطرنشان 
کرد: در تفکر بسیجی فعالیت فرهنگی 
و رشد فرهنگی به معنای شناخت بهتر 
اسالم و پاسداری از ارزش های دینی 

است.
و  تفکر  حفظ  به ضرورت  وی 
دانشگاهیان  میان  در  بسیجی  روحیه 
تأکید و با بیان اینکه بسیجیان در دفاع 
از ارزش های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران پیشگام هستند، گفت: از 
بسیجیان مخلص و متعهد انتظار می رود 
همواره با تمام نیرو آماده انجام وظیفه در 

راه انقالب و نظام باشند.
گفتنی است در ادامه اعضای هیات 
رئیسه و بسیجیان حاضر در نشست به 
ارائه نظرات خود پیرامون مسائل روز 

پرداختند.
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محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
با  دانشگاه  ارتباط  تقویت  به ضرورت 

جامعه و صنعت تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
نشست  در  دی  چمنی ۲4  اسماعیل 
هیات رئیسه دانشگاه با اعضای هیات 
علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
وضعیت  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
گفت:  سالجاری،  در  دانشگاه  مالی 
تالش می کنیم با تأمین اعتبار الزم در 
از  اعظمی  بخش  آتی  سال های  طول 

کمبودهای دانشکده را مرتفع کنیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت 
علوم  اجتماعی،  علوم  حوزه  اساتید 
پست های  در  تربیتی  علوم  و  انسانی 
مدیریتی دانشگاه، افزود: در خصوص 
مسائل فنی و عمرانی دانشکده علوم 
انجام  الزم  پیگیری های  نیز  اجتماعی 

خواهد شد.
چمنی راه اندازی ستاد توسعه استانی 
با محوریت دانشگاه محقق اردبیلی را 
یادآور شد و تصریح کرد: کارگروه های 
این ستاد نیز متشکل از اعضای هیات 
علمی دانشگاه و نمایندگان دستگاه های 
اجرایی استان تشکیل شده و در حال 

فعالیت هستند.
محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
با  دانشگاه  ارتباط  تقویت  به ضرورت 
جامعه و صنعت تأکید کرد و گفت: 
در راستای تحقق این مهم الزم است 
اعضای هیات علمی با توجه به رشته 
خود ارتباط مؤثری با جامعه و صنایع 

داشته باشند.

علمی،  همکاری  تفاهم نامه 
آموزشی، پژوهشی و فنی مشترک بین 
فرماندهی  و  محقق اردبیلی  دانشگاه 

انتظامی استان اردبیل منعقد شد .
عمومی  روابط  گزارش  به 
چمنی  اسماعیل  دکتر  دانشگاه، 
تفاهم نامه  انعقاد  مراسم  در  دی   ۲7
دانشگاه  انتظامی و  نیروی  همکاری 
همکاری  به  اشاره  با  محقق اردبیلی 
و  محقق اردبیلی  دانشگاه  مطلوب 
در  استان، گفت:  انتظامی  فرماندهی 
حوادث اخیر با همکاری و همدلی 
موجود در میان همکاران دانشگاهی 
شاهد جوی آرام در محیط دانشگاه 

بودیم.
جدی  توجه  به ضرورت  وی 
مقام  مدنظر  تبیین  جهاد  بحث  به 
افزود:  و  کرد  تأکید  رهبری  معظم 
جلسات  برگزاری  راستا  همین  در 
تبیینی، تریبون های آزاد  و کرسی های 
در  نظریه پردازی  و  آزاداندیشی 
دانشگاه محقق اردبیلی در حال انجام 

وی در خصوص تجهیز و راه اندازی 
دانشکده  برای  جدید  آزمایشگاه های 
علوم اجتماعی دانشگاه قول مساعد داد 
و افزود: در خصوص اضافه شدن خرید 
کتاب به صورت محتوایی نیز در آئین نامه 
گرنت اعضای هیات علمی بررسی های 

الزم انجام خواهد گرفت.
در  کرد:  خاطرنشان  چمنی 
خصوص جذب هیات علمی 17 نفر 
برای سالجاری مجوز اخذ شده که با 
بررسی های صورت گرفته در خصوص 
نیازمندی های دانشکده، ۳ نفر از آن به 
دانشکده علوم اجتماعی اختصاص یافته 

است.
نهاد  مسئول  حسنی  عبداهلل 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
و  دانشگاه ها  وجود  محقق اردبیلی 
درخشش اساتید در عرصه های مختلف 
از دستاوردهای  را  پژوهشی  علمی و 
بزرگ نظام مقدس جمهوری اسالمی 

است.
مشترک  همکاری  به  چمنی 
فرماندهی  و  محقق اردبیلی  دانشگاه 
انتظامی استان در خصوص استفاده 
از ظرفیت های پژوهشی موجود اشاره 
کرد و ادامه داد: دانشگاه محقق اردبیلی 
در زمینه طراحی و اجرای طرح های 
با  مرتبط  پژوهشی  و  تحقیقاتی 
همکاری  نیز  فراجا  مأموریت های 

ایران دانست و گفت: بحث هم اندیشی 
و ارج نهادن به نظرات اساتید دانشگاه 
چنین  این  باید  و  است  مهم  بسیار 

جلسات تداوم داشته باشد.
بهرام ایمانی رئیس دانشکده علوم 
نیز  محقق اردبیلی  دانشگاه  اجتماعی 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این 
دانشکده از درخواست جذب 7 عضو 
هیات علمی برای گروه های آموزشی 
دانشکده خبر داد و گفت: همچنین برای 
جذب ۶ دانشجوی عراقی رایزنی شده 

است.
مجوز  اخذ  جهت  اقدام  از  وی 
تأسیس رشته های جدید برای دانشکده 
خبر داد و گفت: کالس های مهارت های 
تدریس برای اساتید مدعو دانشگاه نیز 

برگزار شده است.
برای  برنامه ریزی  از  ایمانی 
برگزاری کنفرانس بین المللی چالش ها 
توسعه  مدیدیت  راهکارهای  و 

خواهد کرد.
فرمانده  تقوی  جواد  سرهنگ 
انتظامی استان اردبیل نیز با بیان اینکه 
در مسائل اخیر کشور استان اردبیل 
نسبت به سایر استان ها وضعیت بهتری 
دانشگاهی  حوزه  در  گفت:  داشت، 
نیز با توجه به اقدام ارزشمند رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی و پای کار بودن 
وی در این خصوص، اتفاق خاصی را 

گردشگری پایدار طی سال آتی در دانشگاه 
محقق اردبیلی خبر داد و گفت: مجوز ۲ 
نشریه برای دانشکده از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اخذ شده و دریافت مجوز 
انتشار ۶ مجله دیگر نیز در دستور کار قرار 

دارد.
اجتماعی  علوم  دانشکده  رئیس 
دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به فعالیت 
7 انجمن علمی دانشجویی در سطح این 
دانشکده، تصریح کرد: تالش ما این است 
تا برگزاری کارگاه های آموزشی و مهارتی، 
همسو با اهداف و سیاست های دانشکده 

باشد.
فنی  عباس  ادامه  در  است  گفتنی 
اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در خصوص رتبه های برتر فرهنگی در 
بخش های بسیج دانشجویی، تشکل های 
هنری  و  فرهنگی  کانون های  اسالمی، 
و انجمن های علمی و همکاری اساتید 
در برنامه های نوآورانه فرهنگی، جبرائیل 
در  فناوری  و  پژوهش  معاون  رزمجو 
با  گرنت  آئین نامه  بازنگری  خصوص 
رویکرد تشویق و حمایت از طرح های 
پژوهشی و بین سازمانی، تقی اکبری معاون 
تخصیص  خصوص  در  مالی  و  اداری 
اعتبار به دانشکده برای خرید تجهیزات، 
دانشکده  به  نیرو  نفر  یک  اختصاص 
گلی  اسماعیل  دانشکده،  فنی  مسائل  و 
معاون دانشجویی در خصوص وضعیت 
خوابگاه ها و سلف دانشجویی و برخورد 
محترمانه با دانشجویان در کمیته انضباطی 
و تعدادی از اعضای هیات علمی به ارائه 

بیانات خود پرداختند.

شاهد نبودیم.
وی افزود: این تفاهم نامه به منظور 
و  ظرفیت ها  از  مناسب  بهره برداری 
قابلیت های علمی و پژوهشی موجود 
راستای  در  محقق اردبیلی  دانشگاه  در 
انجام فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی 
و  تدابیر  فرامین،  بر  منطبق  کاربردی 
تحقق  جهت  در  سازمانی  نیازهای 
به اهداف مشترک و توسعه  بخشیدن 

همکاری ها منعقد می شود.
تقوی از حمایت فرماندهی انتظامی 
تحقیقاتی  طرح های  از  اردبیل  استان 
دانشگاه  دانشجویان  خدمت  کسر 
محقق اردبیلی خبر داد و تصریح کرد: در 
قالب این تفاهم نامه از ظرفیت دانشگاه 
محقق اردبیلی برای ارتقای کیفی نشریه 
علمی فرماندهی انتظامی استان بهره مند 

خواهیم شد.
تفاهم نامه  ادامه  در  است  گفتنی 
دانشگاه  و  انتظامی  نیروی  همکاری 
طرفین  امضای  به  محقق اردبیلی 

رسید.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تأکید کرد:

ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی بین دانشگاه 
محقق اردبیلی و فرماندهی انتظامی استان اردبیل

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:

فعالیت بانوان 
در عرصه های جامعه 
یکی از شاخصه های 
توسعه انسان در دنیا 

است

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: فعالیت بانوان 
در عرصه های جامعه یکی از شاخصه های توسعه 

انسان در دنیا است.
اسماعیل  دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
چمنی ۲5 دی در مراسم گرامیداشت سالروز والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، روز مادر و روز زن گفت: 
حضرت فاطمه زهرا )س( از نظر حجاب، عفاف و 

فضائل اخالقی الگوی تمام عالمیان است.
وی افزود: یکی از شاخصه های توسعه انسان در 
دنیا حضور و فعالیت بانوان در عرصه های اجتماعی 

است.
چمنی ادامه داد: در جمهوری اسالمی ایران در 
دهه های مختلف زنان همواره دوشادوش مردان در 
پست های مختلف و حساس مدیریتی و عرصه های 

مختلف حضور فعال و چشمگیر داشته اند.
در  کرد:  تصریح  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
آموزه های دینی نیز به جایگاه ویژه زنان تأکید شده و 
در آیات قرآن کریم زنان در کنار مردان مورد خطاب 

قرار گرفته اند.
چمنی خاطرنشان کرد: در جوامع غربی به زن 
به عنوان ابزار نگاه می کنند، اما به برکت نظام مقدس 
ارتقای  ایران  در  زنان  جایگاه  اسالمی  جمهوری 

چشمگیری یافته و مقام واالیی دارند.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: به برکت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، بانوان کشور در عرصه های 
علمی نیز فعالیت چشمگیر داشته اند؛ بطوریکه بر 
اساس آمارهای رسمی ۳45 بانوی دانشمند ایرانی در 

بین پژوهشگران پر استناد برتر دنیا قرار دارند.
اکنون ۳5 درصد اعضای هیات  بیان کرد:  وی 
علمی دانشگاه های کشور را بانوان تشکیل داده اند. 
همچنین ۶0 درصد دانشجویان کشور را بانوان تشکیل 
می دهند که در دانشگاه محقق اردبیلی از مجموع 1۳ 
هزار 500 نفر دانشجو 7 هزار و 500 نفر از  بانوان 

مشغول به تحصیل هستند.
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نوبت اول آزمون سراسری سال 140۲
همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر 
اسماعیل چمنی نماینده تام االختیار وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد 
استان  در  سراسری  آزمون های  برگزاری 
اردبیل ۲۹ دی در حاشیه بازدید از حوزه های 
امتحانی نوبت اول آزمون سراسری در استان 
اردبیل از برگزاری نوبت اول آزمون سراسری 
سال 140۲ همزمان با سراسر کشور در استان 
اردبیل خبر داد و افزود: این آزمون طی دو 
روز پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳0 در دو نوبت 

صبح و بعدازظهر برگزار شد.
وی افزود: آزمون گروه آزمایشی علوم 
تجربی صبح روز پنجشنبه با 10 هزار 150
داوطلب، گروه آزمایشی زبان های خارجی 
عصر پنجشنبه با یک هزار و ۲۳ داوطلب، 
گروه آزمایشی علوم انسانی صبح جمعه با 
آزمایشی  گروه  داوطلب،  و ۹۲0  هزار   5
علوم ریاضی صبح جمعه با یک هزار و 
۳41 داوطلب و گروه آزمایشی هنر عصر 
اردبیل  استان  در  داوطلب  با 5۲۶  جمعه 

برگزار شد.
آزمون  اول  مرحله  داد:  ادامه  چمنی 
سراسری سال 140۲ با حضور 11 هزار و ۹0

داوطلب زن و 7 هزار و  ۸70 داوطلب مرد 
جمعاً 1۸ هزار و ۹۶0 داوطلب در شهرستان 
اردبیل چهار حوزه دانشگاه محقق اردبیلی، 
دانشگاه پیام نور اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اردبیل و آموزش و پرورش اردبیل و 
شهرستان های بیله سوار، پارس آباد، گرمی، 

مشگین شهر، نمین و خلخال برگزار شد.
گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
نوبت  سراسری  آزمون  هماهنگی  جلسه 
اول نیز طی روزهای اخیر برای اولین بار 

استان و  تأمین  با حضور اعضای شورای 
محل  در  ذی ربط  دستگاه های  نمایندگان 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
آزمون های  برگزاری  ستاد  رئیس 
سراسری در استان اردبیل با بیان اینکه همه 
تمهیدات الزم برای برگزاری امن، سالم و 
عدالت محور این آزمون در تمامی حوزه های 
امتحانی اندیشیده شده است، تصریح کرد: 
نیروی  شهرداری،  فرمانداری،  استانداری، 
شرکت  آتش نشانی،  اورژانس،  انتظامی، 

توزیع نیروی برق، شرکت گاز و سایر ارگان ها 
در برگزاری آزمون دخیل هستند.

وی با اشاره به برگزاری نوبت اول آزمون 
سراسری در فصل زمستان، افزود: با توجه به 
محقق اردبیلی  دانشگاه  موتورخانه های  اینکه 
هوشمند بوده و متناسب با دمای محیط تنظیم 
می شوند، داوطلبان و خانواده های آنان هیچ گونه 
نگرانی در این خصوص نداشته باشند. همچنین 
به منظور رفاه خانواده های داوطلبان پارکینگ و 
مساجد دانشگاه ها برای استقرار خانواده ها آماده 

است.
آزمون  این  نتایج  اینکه  بیان  با  چمنی 
اسفندماه سالجاری از طریق سازمان سنجش 
اعالم خواهد شد، خاطرنشان کرد: مرحله دوم 
آزمون سراسری نیز تیرماه سال آینده برگزار 

خواهد شد.
گفتنی است دکتر رضا قاسمیان معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از 
حوزه های برگزاری نوبت اول آزمون سراسری 
سال 140۲ در دانشگاه محقق اردبیلی بازدید 
کرد. همچنین دکتر اسماعیل چمنی نماینده 
تام االختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 
رئیس ستاد برگزاری آزمون های سراسری در 
استان اردبیل از حوزه های برگزاری آزمون در 
دانشگاه های محقق اردبیلی، پیام نور اردبیل و 

آزاد اسالمی واحد اردبیل بازدید کرد.

برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در استان اردبیل

برگزاری نشست بررسی 
ابعاد جهانی حادثه 

1۹ ژانویه در دانشگاه 
محقق اردبیلی

نشست بررسی ابعاد جهانی حادثه 1۹ ژانویه 
با حضور نورالدین شیرین مدیر شبکه قدس تی 

وی ترکیه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نورالدین 
شیرین مدیر شبکه قدس تی وی ترکیه ۲۸ دی 
در نشست بررسی ابعاد جهانی حادثه 1۹ ژانویه 
در دانشگاه محقق اردبیلی ضمن یادآوری حادثه 
1۹ ژانویه و تأثیرات آن بر کشورهای منطقه، درد 
مشترک مسلمانان و تأثیر رهبری حضرت امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری در کشورهای 

مسلمان منطقه را مورد بررسی قرار داد.
وی تمامی کشورهای مسلمان را یک میهن 
واحد دانست و افزود: رفتار شنیع فرانسوی ها در 
رابطه با رهبر معظم انقالب محکوم است و این 

امر باعث اعتراض و تظاهرات مردم ترکیه شد.
تصریح  ترکیه  وی  تی  قدس  شبکه  مدیر 
کرد: تمامی امت اسالمی چه اهل تشیع و چه 
اهل تسنن برابر و برادرند و تمامی مسلمانان و 
کشورهای اسالمی آماده جنگ برای فلسطین و 

اسالم هستند.
نورالدین شیرین ادامه داد: ما مسلمانان اجازه 
در  صهیونیست ها  برای  پایگاهی  داد  نخواهیم 
وجود  چراکه  گردد؛  ایجاد  اسالمی  کشورهای 
اسرائیل در کشورهای جهان در واقع به معنی از 

بین رفتن امنیت و ایجاد فساد است.
ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  وی 
یک حرم است و دفاع از این حرم وظیفه همه 
و  ترکیه  ایران،  گفت:  است،  جهان  مسلمانان 
امنیت  و  آذربایجان سرزمین های واحد هستند 
آنها در کنار هم و در واقع عزت و سربلندی 
مسلمانان در زیر یک بیرق، بیرق اسالم تحقق 

خواهد یافت.

گفت:  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
جذب دانشجوی خارجی و افزایش مجالت 
دانشگاه  کار  دستور  در  پژوهشی  علمی 

محقق اردبیلی قرار دارد.
دانشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر اسماعیل چمنی ۲7 دی در نشست 
هیات  اعضای  با  دانشگاه  رئیسه  هیات 
دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده  علمی 
محقق اردبیلی با بیان اینکه جذب دانشجوی 
خارجی و افزایش مجالت علمی پژوهشی 
در دستور کار دانشگاه قرار دارد، گفت: در 
خصوص افزایش رشته های تحصیلی، در 
صورت مهیا بودن شرایط، حمایت های الزم 

صورت خواهد گرفت.
وی به ضرورت تکمیل ساختمان فاز 
سوم دانشکده فنی و مهندسی تأکید کرد 
و افزود: حمایت از گروه ها و رشته های 
اولویت های  جزو  باید  همواره  جدید 

دانشکده باشد.
را  آموزش  کیفیت  به  توجه  چمنی 
بسیار مهم دانست و تصریح کرد: گروه های 
و  آئین نامه  اساس  بر  می توانند  آموزشی 
سهمیه تعیین شده نسبت به جذب دانشجوی 

استعداد درخشان اقدام کنند.
بیان  با  محقق اردبیلی  دانشگاه  رئیس 
به ویژه  دانشجویی  مسائل  به  توجه  اینکه 

اسکان دانشجویان برای ما بسیار مهم است، 
خاطرنشان کرد: برای ساخت ۲00 واحد 
اجرایی  ستاد  توسط  دانشجویی  خوابگاه 
فرمان امام)ره( رایزنی های الزم انجام گرفته 

است.
دکتر هادی غایبی رئیس دانشکده فنی 
و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن 
ارائه گزارشی از فعالیت های این دانشکده از 
برنامه ریزی برای انتشار 5 مجله علمی در 
دانشکده فنی و مهندسی خبر داد و گفت: 
همچنین با جذب 10 دانشجوی خارجی در 

مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری 
نیز اعالم موافقت شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری دو کنفرانس 
این  برنامه های  جزو  سال 140۲  در  ملی 
معتمد  آزمایشگاه  افزود:  است،  دانشکده 
و  انرژی  آزمایشگاه  برای  زیست  محیط 
محیط زیست دانشکده نیز راه اندازی شده 

است.
غایبی از توجه جدی به اخذ مجوز برای 
آزمایشگاه هایی که قابلیت ارائه خدمات به 
جامعه و صنعت دارند خبر داد و ادامه داد: به 

منظور اخذ صالحیت مشاوره فنی و مهندسی 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ورود 
به پروژه ها و مناقصات در حال برنامه ریزی و 

رایزنی هستیم.
ادامه دکتر عباس فنی  گفتنی است در 
اصل معاون فرهنگی و اجتماعی در خصوص 
بر  عالوه  فرهنگی  مسائل  به  اساتید  توجه 
مسائل علمی، فعال شدن انجمن های علمی 
فرهنگی  و  علمی  اردوهای  و  بازدیدها  و 
معاون  قاسمی  قادر  دکتر  دانشجویان، 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی در خصوص 
برگزاری منظم کالس های آموزشی، حضور 
به  دانشگاه  توجه  دانشجویان،  غیاب  و 
سرآمد  شیوه نامه  تدوین  آموزش،  کیفیت 
آموزشی دانشگاه و ضرورت رعایت دقیق 
آئین نامه های آموزشی، دکتر جبرائیل رزمجو 
خصوص  در  فناوری  و  پژوهش  معاون 
بازنگری آئین نامه گرنت با رویکرد تشویق 
و  پژوهش  جشنواره  برگزاری  حمایت،  و 
از  حمایت  دانشجویی،  حوزه  در  فناوری 
پژوهشی  طرح های  از  حمایت  و  مجالت 
بین سازمانی، دکتر تقی اکبری معاون اداری 
پروژه های  خصوص  در  دانشگاه  مالی  و 
عمرانی و تخصیص اعتبار به دانشکده برای 
خرید تجهیزات و تعدادی از اعضای هیات 

علمی به ارائه بیانات خود پرداختند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

جذب دانشجوی خارجی و افزایش مجالت علمی پژوهشی
 در دستور کار دانشگاه محقق اردبیلی قرار دارد

مدیر مسئول: اسماعیل چمنی
یونس پوربیرامی هیر سردبیر:

دبیرتحریریه: موسی ستاری سادات
صفحه آرائی: ارسالن زادخاك

هیات تحریریه: علی انوار- شیدا مظفری  
شماره تلفن:04531505005

www.uma.ac.ir آدرس وب سایت:

پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان فیروز پیرنیا، مروت حیاتى، میرخلیل موسوى و خانواده محترم مرحوم 
جناب آقاى نصرت مرادى

 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

پیام تبریک
انتصاب جناب آقایان دکتر حسین محسنى به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، دکتر میرمهدى 
سیدرحیمى به عنوان سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانى فرهنگى و اجتماعى، دکتر سیف اله آقاجانى به عنوان 
مدیر نظارت، ارزیابى و تضمین کیفیت، دکتر مهدى حسن پور به عنوان مدیر آموزشى و دکتر حسن ملکى 
به عنوان سرپرست دانشکده کشاورزى مشگین شهر دانشگاه محقق اردبیلى تبریک عرض مى نماییم . همچنین 
از زحمات جناب آقایان دکتر رضا عبدى، دکتر على روشنیان فرد، دکتر حسین محسنى، دکتر محمد باشکوه و 

دکتر حبیب مارالیان در دوران تصدى  این سمت ها قدردانى مى شود.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

از زحمات جناب آقایان دکتر رضا عبدى، دکتر على روشنیان فرد، دکتر حسین محسنى، دکتر محمد باشکوه و 


