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

نورباران كرده  ايد.

برگزاری اولین 
همایش ملی ایده های 
نوین در کشاورزی و 

منابع طبیعی 
در دانشکده کشاورزی 

و منابع طبیعی مغان

ساخت نمونه  های 
تیتانیمی به روش نوین 

تفجوشی پالسمای 
جرقه  ای در دانشگاه 

محقق اردبیلی

برای اولین بار انجام گرفت؛  

دستیابی پژوهشگران 
دانشگاه محقق اردبیلی 
به بهینه سازی خواص 
رئولوژیکی و مکانیکی

 قیر اصالح شده

رئيس دانشگاه خبر داد:

برای اولین بار با ایجاد 
یک مرکز پژوهشی در 
دانشگاه محقق اردبیلی 

موافقت شد

ارائه الگوریتم 
رمزنگاری تصویر با تابع 
آشوب مرکب توسط 
پژوهشگران دانشگاه 

محقق اردبیلی

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

فعالیت های عمرانی در 
دانشگاه محقق اردبیلی با 
جدیت پیگیری می شود

صفحه5

صفحه4

صفحه7

صفحه9

صفحه2

همین صفحه

صفحه3

هیبت استاد نسبت به دانشجو
  بیشتر از پدر و مادر است 

شهدا بزرگترین الگو برای اعتالی کشور هستند

اردبيلى  محقق  دانشگاه  رييس 
ايجاد  با  اصولى  موافقت  از صدور 
زيست  فناوری  پژوهشى  »مركز 
دانشگاه  اين  در  دارويى«  گياهان 
خبر داد و گفت: برای اولين بار با 
ايجاد يک مركز پژوهشى در دانشگاه 

محقق اردبيلى موافقت مى شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى با اعالم 
اين خبر افزود: شورای گسترش و 
برنامه   ريزی آموزش عالى در جلسه 
»مركز  ايجاد  با   1397/6/4 مورخه 
گياهان  زيست  فناوری  پژوهشى 
پژوهشى  گروه  دو  شامل  دارويى« 
گياهان  فرآوری  و  سازی  »اهلى 
دارويى« و »زيست  فناوری گياهان 
دارويى« در دانشگاه محقق اردبيلى 

خبر داد. 
وی به ظرفيت های بالقوه استان 
در حوزه گياهان دارويى اشاره كرد 
زيرساخت  كردن  فراهم  افزود:  و 
های كاشت، برداشت و فرآوری اين 
گياهان با توجه به بازار منطقه  ای، 
ملى و بين المللى امری مهم و مؤثر 

در تحقق اقتصاد مقاومتى است.
به وجود رشته  اشاره  با  حبيبى 
متعدد  تجهيزات  و  تحصيلى   های 
در  دارويى  گياهان  بحث  با  مرتبط 
كرد:  تاكيد  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

در  دانشگاهى  های  پژوهش  نقش 
گياهان  بهبود  و  اصالح  خصوص 
دارويى و كاربرد فرآورده های آنها 
پزشکى،  مختلف  های  زمينه  در 
بايد  ارگانيک  كشاورزی  و  صنعت 

مورد توجه قرار بگيرد.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
علوم،  وزارت  سياست  به  اشاره  با 
تحقيقات و فناوری مبنى بر موافقت 
سوم  نوع  پژوهشى  مراكز  ايجاد  با 
)تقاضا محور( تصريح كرد: تالش 

كالن  های  طرح  دريافت  برای 
مركز  اين  موفقيت  برای  كاربردی 

پژوهشى ضروری است.
را  مركز  اين  اندازی  راه  وی 
گامى مهم در راستای تحقق اهداف 
برشمرد  محور  جامعه  دانشگاه 
تالش  با  كرد:  اميدواری  اظهار  و 
مركز  اين  پژوهشگران،  و  محققان 
در آينده نزديک دستاوردهای علمى 
و عملى ملموسى را به جامعه ارايه 

كند.

حبيبى با بيان اينکه برای اولين بار 
است كه با ايجاد يک مركز پژوهشى 
موافقت  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در 
موافقت  اين  كرد:  اضافه  شود؛  مى 
نامه شماره 197077 مورخ  نامه طى 
مسعود  دكتر  امضای  با   1397/8/14
و  فناوری  و  پژوهش  معاون  برومند 
فناوری  و  پژوهش  كميسيون  رئيس 
ريزی  برنامه  و  گسترش  شورای 
محقق  دانشگاه  به  عالى  آموزش 

اردبيلى اعالم شده است.

برای اولین بار با ایجاد یک مرکز پژوهشی در دانشگاه محقق اردبیلی موافقت شد
موافقت با ایجاد »مرکز پژوهشی زیست  فناوری گیاهان دارویی«

رئيس دانشگاه خبر داد:     رئيس گروه همکاری های علمى
 و بين المللى دانشگاه: 

دو موقعیت پسا دکتری 
برای فارغ التحصیالن 

دکتری رشته های 
زیست شناسی و کشاورزی 

در دانشگاه فرایبورگ 
سوئیس

رئيس گروه همکاری های علمى و بين المللى 
دانشگاه  در  پسادكتری  موقعيت  دو  از  دانشگاه 
فرايبورگ سوئيس برای فارغ التحصيالن دكتری 

رشته های زيست شناسى و كشاورزی خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
محمدتقى آل ابراهيم با اعالم اين خبر گفت: اعضای 
هيأت علمى و دانشجويان جهت كسب اطالعات 
بيشتر مى توانند به صفحه گروه همکاری های علمى 
و بين  المللى دانشگاه مراجعه و لينک مربوطه را 

مطالعه نمايند.
آل ابراهيم افزود: همچنين عالقه مندان مى توانند 

با مراجعه به لينک 
 Open positions و زير بخش Department قسمت
از ساير برنامه های اين دانشگاه برای دوره دكتری 

در رشته های مذكور استفاده نمايند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

https:// www3.unifr.ch/bio/en
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امام  نماينده ولى فقيه در استان و 
جمعه اردبيل با بيان اينکه هيبت استاد 
نسبت به دانشجو بيشتر از پدر و مادر 
است، گفت: شهدا بزرگترين الگو برای 

اعتالی كشور هستند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
آيت اهلل دكتر سيدحسن عاملى در جلسه 
درس اخالق دانشگاهيان استان اردبيل 
تدفين  سالگرد  چهارمين  مناسبت  به 
شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبيلى با 
بيان اينکه ما در كنار سفره شرف و عزت 
شهدا نشسته ايم، گفت: شهدا زمانى به 
داد كشور و ملت رسيدند و در برابر يک 
قدرت اهريمنى كه ملت را در نهايت 
حصار قرار داده بودند، با كمال شرف از 

كشور دفاع كردند.
وی با بيان اينکه بنای يادبود شهدا 
بنای يادبود حماسه ها، ايثار و فداكاری ها 
است، افزود: ما به اين ثروت نياز داريم؛ 
چراكه روزگار ما روزگار شبهه است و به 
همه چيز از جمله آثاری كه برای شهدا 

درست مى شود، ايجاد شبهه كرده اند.
عاملى تصريح كرد: دشمنان شبهه ای 
وارد كرده اند كه كشورهای پيشرفته آثار 
جنگ را از بين مى برند، ولى اين شبهه 
از اساس غلط است؛ برای مثال در كشور 
روسيه، موزه جنگ اين كشور بزرگترين 

معاون هماهنگى امور اقتصادی و 
گفت:  اردبيل  استانداری  منابع  توسعه 
استارت آپ ها بايد منجر به اقتصاد و 

جذب سرمايه گذار شوند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر بهمن حسين زاده در نشست با 
روسای مراكز رشد استان اردبيل در مركز 
رشد دانشگاه محقق اردبيلى به ضرورت 
ايجاد كسب و كارهای نو در استان تاكيد 
كرد و گفت: دانشگاه ها و مراكز رشد 
استان يک تيم هستند كه بايد برای رشد 
و تعالى استان و اشتغال فارغ التحصيالن 

كار كنند.
وی تاكيد كرد: در همين راستا پارک 
علم و فناوری و مراكز رشد استان بايد 
به صورت هماهنگ، منسجم، هدفمند و 
برنامه ريزی شده در راستای توسعه استان 

تالش كنند.
حسين زاده با بيان اينکه مراكز رشد 
بازوان اجرايى برای هدفمند كردن امور 
مربوط به علم و فناوری هستند، افزود: 
در همين راستا بايد گزارش فعاليت های 
انجام شده و قابل ارائه در مراكز رشد ارائه 

شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اردبيل با بيان اينکه 
با پيشنهاد رئيس دانشگاه محقق اردبيلى، 
شورای راهبری اقتصاد دانش بنيان استان 
اردبيل تشکيل مى شود، تصريح كرد: 
استارت آپ هايى كه در استان برگزار 

موزه جنگ دنيا است و تمام آثار جنگ را 
در آن حفظ كرده اند.

نماينده ولى فقيه در استان اردبيل 
با بيان اينکه شهدا بزرگترين الگو برای 
اعتالی كشور هستند، تاكيد كرد: هشت 
سال دفاع مقدس شناسنامه، معرف و 

نبوغ نسل بزرگ ايران اسالمى است.
عاملى گفت: ما نيازمند يک سفر 
آن  در  جديد  نسل  تا  هستيم  معنوی 
سفر معنوی با حماسه ها، رشادت ها و 
تدبيرها آشنا شوند و اين صيانت بزرگى 

برای كشور ما است.
امام جمعه اردبيل اظهاراميدواری 
در  مقدسى  و  فاخر  بسيار  بنای  كرد: 

مى شوند بايد منجر به اقتصاد و جذب 
سرمايه گذار شوند.

وی با بيان اينکه در نظر داريم رويداد 
بزرگ كارآفرينى با حمايت استانداری و 
بانک ملى و با مشاركت دانشگاه ها و 
مراكز رشد استان در آذرماه برگزار كنيم، 
ريزی  برنامه  در حال  گفت: همچنين 
مديريت  آپ  استارت  برگزاری  برای 
شهری با مشاركت شورای اسالمى شهر 

و شهرداری هستيم.
حسين زاده با تاكيد بر اينکه برگزاری 
استارت آپ ها بايد متناسب با نيازهای 
صنعتى، گردشگری و كشاورزی استان 
باشد، افزود: همچنين متوليان برگزاری 
شتاب  كنند  سعى  ها  آپ  استارت 
دهنده های ملى به استان دعوت كنند.

دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه تشکيل 

دانشگاه  گمنام  شهدای  قدسى  مزار 
محقق اردبيلى احداث شود.

وی با بيان اينکه هيبت استاد نسبت 
به دانشجو بيشتر از پدر و مادر است، 
افزود: يک كلمه از استاد زندگى دانشجو 

را متحول مى كند. 
رئيس شورای فرهنگ عمومى استان 
اردبيل با بيان اينکه يکى از اختالفات ما 
با تمدن غرب در كمال  گرايى و سوق به 
انسان كامل شدن است، افزود: همچنين 
شده  نقل  اكرم)ص(  پيامبر  از  حديثى 
است كه زمانى خواهد رسيد كه مردم 
به جای امر به معروف، امر به منکر و 
به جای نهى از منکر نهى از معروف 

شورای راهبری اقتصاد دانش بنيان بركات 
بسياری برای استان خواهد داشت، افزود: 
دانشگاه محقق اردبيلى با تمام توان از اين 
شورا حمايت خواهد كرد تا جوانان بعد 
از فارغ التحصيلى بتوانند ايده های خود 
را به محصول تبديل كنند و اين فرصت 

بسيار خوبى برای ما است.
حبيبى با بيان اينکه تالش مى كنيم 
برگزاری دوره های كارآفرينى و كسب 
و كار را افزايش دهيم، افزود: در همين 
راستا با همکاری پارک علم و فناوری، 
توزيع  شركت  اسالمى،  آزاد  دانشگاه 
نيروی برق و دانشگاه محقق اردبيلى، 
رويداد شتاب در حوزه صنعت برق طى 
هفته جاری در دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار خواهد شد.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى تصريح 
كرد: اگر بتوانيم يک جريان فناوری در 

خواهند كرد.
عاملى خاطرنشان كرد: كامل شدن 
انسان دارای نشانه هايى از جمله اوج 
عبوديت،  از  نشدن  سير  عبوديت، 
قراری،  بى  تشخص،  از  فرار  توحيد، 
يکه خوار نبودن، وظيفه خود را انجام 
ها  انسان  هدايت  در  و حريص  دادن 

شدن است.
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
و  ياد  گراميداشت  ضمن  نيز  اردبيل 
خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، 
دانشگاه                   گمنام  شهدای  و  حرم  مدافع 
محقق اردبيلى، گفت: شهدا برای حفظ 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمى ايران 
تالش كردند و ما بايد قدردان آنان باشيم.

اينکه حسينيه شهدای  بيان  با  وی 
گمنام دانشگاه محقق اردبيلى در كنار 
تاسيس  گمنام  شهدای  نورانى  مرقد 
خواهد شد، افزود: اين حسينيه به عنوان 
يک مركز فرهنگى عمل خواهد كرد و در 
آينده نزديک بهترين برنامه های فرهنگى 

و مذهبى اجرا خواهد شد.
گفتنى است قرائت زيارت عاشورا و 
مداحى از ديگر بخش های اين مراسم 

معنوی بود.

همه دانشگاه ها ايجاد كنيم و نهايتا جريان 
اصلى را در يک دانشگاه برگزار كنيم، 
هزينه ها نيز به صورت محسوس كاهش 

خواهد يافت.
وی اظهاراميدواری كرد: با فعاليت 
دانشگاه ها، سال 1398 سالى بهتر از نظر 
ايجاد اشتغال كه دغدغه اصلى مسئوالن 

است، باشد.
دكتر برومند صالحى رئيس مركز 
رشد دانشگاه محقق اردبيلى نيز ضمن 
معرفى فعاليت های مركز رشد، با بيان 
اينکه در حال حاضر 46 واحد فناور در 
فعال هستند،  دانشگاه  اين  مركز رشد 
گفت: از اين تعداد، 30 واحد در مركز 

مستقر هستند.
وی با بيان اينکه واحدهای مستقر 
عالوه بر استفاده از تسهيالت مالى، از 
مند مى شوند،  بهره  استقرار  خدمات 
و  مشاوره  ناظر،  از  همچنين  افزود: 
از  و  رايگان  نمايشگاه  در  شركت 
برای  درصدی   ۵0 حداقل  تخفيف 
استفاده از خدمات آزمايشگاهى دانشگاه 

بهره مند مى شوند.
دانشگاه  كرد:  تصريح  صالحى 
محقق اردبيلى همانند ساير دانشگاه ها 
عزم خود را جزم كرده تا جريان فناوری 

را در استان بيش از پيش رونق دهد.
ادامه حاضران در  گفتنى است در 
جلسه به ارائه نظرات و پيشنهادات خود 

پرداختند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل تاکید کرد:

استارت آپ ها باید منجر به اقتصاد و جذب سرمایه گذار شوند

دكتر منوچهر صدوقى سها در دانشگاه
 محقق اردبيلى:

 فلسفه مساوی ارسطو 
نیست

گفت:  عرفان  و  فلسفه  حکمت،  پژوهشگر 
فلسفه  مساوی  ارسطو  و  ارسطو  مساوی  فلسفه 

نيست.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
منوچهر صدوقى سها در مراسم گراميداشت هفته 
فلسفه در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان اين مطلب 
شخصيت  دچار  نبايد  فلسفه  دانشجويان  افزود: 

زدگى شوند.
وی با انتقاد از روش های آموزشى در سيستم 
دانشجويان  اگر  كرد:  تصريح  كشور  آموزشى 
مى خواهند فلسفه بياموزند بايد خودشان به داد 

خودشان برسند و طلبگى كنند.
صدوقى سها با بيان اينکه به تعداد انسان ها، 
تفکر وجود دارد، اضافه كرد: به ناحق علوم را به 
دو بخش علوم عقلى و علوم نقلى تقسيم بندی 
نقلى، تعقل و تفکر وجود  اند كه در علم  كرده 
ندارد بلکه علوم را آنطور كه شنيده و خوانده اند، 
نقل مى كنند اما در علوم عقلى، عقل مسئول تعقل 

است.
پژوهشگر حکمت، فلسفه و عرفان ادامه داد: 
و  اند  داده  قرار  عقلى  علوم  راس  در  را  فلسفه 
فلسفه بايد مبتنى بر تعقل باشد و نقل در فلسفه 

معنا ندارد.

با حکم مديركل تربيت بدنى 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری:

 دکتر سجاد انوشیروانی 
به عنوان سرپرست انجمن 
وزنه برداری دانشجویان 

پسر منصوب شد
علوم،  وزارت  تربيت بدنى  مديركل  حکم  با 
تحقيقات و فناوری، دكتر سجاد انوشيروانى به عنوان 
پسر  دانشجويان  وزنه برداری  انجمن  سرپرست 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، در حکم دكتر 
محمدحسين عليزاده خطاب به دكتر انوشيروانى آمده 

است:
و  فرصت ها  از  بهره گيری  به ضرورت  نظر 
به كارگيری ايده های خالق و نو، به منظور رشد 
به  عنايت  با  و  دانشگاهى  ورزش  پويايى  و 
تخصص و تجارب ارزنده جنابعالى، به موجب 
اين حکم به مدت يک سال به عنوان سرپرست 
منصوب  پسر  دانشجويان  وزنه برداری  انجمن 

مى شويد.
در اين حکم اضافه شده است: اميدوارم در سايه 
الطاف الهى و مشاركت و همفکری ساير نخبگان و 
صاحب نظران عرصه تربيت بدنى و ورزش شاهد رشد 
و ارتقای كمى و كيفى اين رشته در دانشگاه های كشور 

باشيم.

هیبت استاد نسبت به دانشجو بیشتر از پدر و مادر است 
 شهدا بزرگترین الگو برای اعتالی کشور هستند
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اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
كتاب  نمايشگاه  برگزاری  گفت: 
اساتيد،  آسان  دسترسى  موجب 
به كتاب مى  كارمندان و دانشجويان 

شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى در مراسم 
افتتاحيه شانزدهمين نمايشگاه بزرگ 
به  التين  و  فارسى  تخصصى  كتب 
با  كتابخوانى  و  كتاب  هفته  مناسبت 
برگزاری  با  افزود:  مطلب  اين  بيان 
اين نمايشگاه ها، اساتيد و دانشجويان 
ديگر  های  استان  به  سفر  به  نيازی 
برای تهيه كتاب های مورد نياز خود 

ندارند.
وی با اشاره به تاثيرات اجتماعى 
برگزاری نمايشگاه های كتاب اضافه 
ترويج  موجب  ها  نمايشگاه  كرد: 

فرهنگ كتاب و كتابخوانى مى شود.
مركز  و  مركزی  كتابخانه  رئيس 
اطالع رسانى دانشگاه محقق اردبيلى 
مناسبت  به  نمايشگاه  اين  گفت: 

محقق  دانشگاه  در  مراسمى  طى 
اردبيلى از جعفر ابراهيمى)شاهد(، شاعر 
و نويسنده كودک و نوجوان تجليل شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
جعفر  از  تجليل  مراسم  در  اردبيل 
ابراهيمى)شاهد( اظهار كرد: مشکل دنيا و 
كشور ما مساله فرهنگى است و سياست، 
اقتصاد و همه چيز ما وابسته به تعالى 

فرهنگ است.
آيت اهلل سيد حسن عاملى با بيان 
اينکه غصه مى خورم به مسائل اجتماعى 
بى  فرهنگى حل مى شود  نگاه  با  كه 
توجهى مى شود، تصريح كرد: اهميت 

فرهنگ برای ما در رده اول قرار دارد.
وی با اشاره به اينکه مشکل فرهنگ 
داد:  ادامه  دارد،  وجود  مقوله  دو  در  ما 
مشکل اول نيروی انسانى است و مشکل 
دوم نرم افزارهايى است كه در شرايط 

خاص بايد از آن بهره بگيريم.
نماينده ولى فقيه در استان و امام 
مغز  اينکه  به  اشاره  با  اردبيل  جمعه 
وجود  ما  كشور  در  فرهنگى  متفکر 
ندارد، گفت: جعفر ابراهيمى محصول 
سيستم نيست كه اگر اين چنين بود 
االن تنها يک ابراهيمى وجود نداشت 

بلکه ابراهيمى ها داشتيم.
ها  ابراهيمى  كرد:  اضافه  عاملى 
اين  به  خدادادی  موهبت  و  همت  با 
مرحله رسيده اند و مشعوف هستم كه 
كتاب هايشان در زمان خودشان چاپ 

شده است.
عناصر  كرد:  تصريح  جمعه  امام 
تربيت پيچيده است و تا زمانى كه اين 
عناصر باهم هماهنگ نشوند، ما روی آب 

گراميداشت هفتۀ كتاب و كتاب خوانى 
و با هدف ايجاد زمينۀ دسترسى عموم 
های  كتاب  مجموعۀ  به  دانشگاهيان 
ناشران و شناساندن آثار معتبر علمى 
های  زمينه  در  پژوهش  های  تازه  و 
مختلف علمى، دينى، ادبى، اجتماعى، 
فرهنگى و تاريخى، نمايشگاه بزرگ 
كتب تخّصصى فارسى و التين برگزار 

مى شود.

مى نويسيم.
نماينده ولى فقيه در استان اردبيل 
اظهار كرد: از ابراهيمى به دليل انتخاب 
حساس  های  سوژه  خوب  تدوين  و 
اجتماعى تشکر مى كنم كه از نظر تربيتى، 

نقش ويژه ای در كشور داشته اند.
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
همايش  برگزاری  كرد:  اميدواری  ابراز 
های  سرمايه  حفظ  در  گراميداشت 
منزلت  ارتقای  برای  استان،  اجتماعى 
استان و فرهنگ سازی برای نسل های 

جديد موثر است.
اينکه  بيان  با  حبيبى  عزيز  دكتر 
معرفى چهره های فرهنگى در توسعه 
فرهنگى نقش موثری ايفا مى كند، اضافه 
كرد: نسل های جديد بايد با افرادی كه 
آنها  غيرمستقيم  و  مستقيم  تربيت  در 

نقش داشته اند، آشنا شوند.
وی تجليل از فرهيختگان و فعاالن 

شيران  شهبازی  حبيب  دكتر   
ناشر   8 حضور  با  نمايشگاه  افزود: 
معتبر و صاحب نام خارجى و داخلى 
انتشارات  سمت،  انتشارات  يعنى 
انتشارات  مدرس،  تربيت  دانشگاه 
انتشارات دانشگاهى،  جهاد  مؤّسسۀ 

 Mc Graw انتشارات ، Elsevier
 ،John Wile انتشارات   ،Hill
و   Cab International انتشارات 

تحسين  قابل  حركت  را  فرهنگى 
و  معرفى  كرد:  اضافه  و  برشمرد 
الگوسازی فرهيختگان بايد در راستای 
در  ما  و  شود  انجام  فرهنگى  توسعه 
مسير  اين  در  اردبيلى  محقق  دانشگاه 

حركت مى كنيم.
كه  خوشحالم  كرد:  اظهار  حبيبى 
ميزبان  اردبيلى  محقق  دانشگاه  امروز 
برنامه فاخری برای گراميداشت فرزند 

گرانسنگ ديار سبالن است.
رئيس بنياد نخبگان اردبيل گفت: 
سرمايه  ترين  بزرگ   شعرا  و  اساتيد 
از  بايد  و  هستند  جوامع  فرهنگى 
ظرفيت آنها برای تربيت جامعه استفاده 

كرد.
كرد:  تصريح  شايقى  دكتر حسين 
تکريم چهره های برتر زمينه  ساز آشنايى 
نسل جوان است و ما به دنبال الگوسازی 

آنها در جامعه هستيم.

برگزار   Springer Publishers
مى شود.

كرد:  اضافه  شيران  شهبازی 
همانند  افزار  نرم  به  دايمى  دسترسى 
 iThenticate: المللى  بين  جوی 
 Plagiarism Detection
و  ارزيابى  برای   Software
تشخيص سرقت علمى برای استفادۀ 
اساتيد محترم دانشگاه ايجاد شده و با 
ايجاد سرويس هوشمند رايانش ابری 
امکان  گيگاليب  ديجيتال  كتابخانه 
كامل  متن  آنى  و   Online دانلود 
دنيا  نامه های  پايان  مقاالت، كتب و 
از بيش از ۲10 ناشر معتبر بين  المللى 
در دانشگاه محقق اردبيلى فراهم شده 

است.
با  مراسم  اين  شود  مى  يادآور 
امور  مدير كل  حضور شفيع شفيعى 
استانداری  فرهنگى  و  اجتماعى 
مديركل  عزيزخانى  رباب  اردبيل، 
كتابخانه های عمومى استان اردبيل و 

مسئوالن دانشگاه برگزار شد.

اين برنامه با حضور مهندس اكبر 
ناصر  سيد  اردبيل،  استاندار  بهنامجو 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير  اسحاقى 
مدير  شفيعى  شفيع  اردبيل،  اسالمى 
فرهنگى  و  اجتماعى  امور  دفتر  كل 
مدير  رجبى  امير  اردبيل،  استانداری 
حوزه هنری اردبيل، زعفر احدزاده مدير 
و  كودكان  فکری  پرورش  كانون  كل 
نوجوانان استان اردبيل، حجت االسالم 
و المسلمين عبداهلل حسنى رئيس دفاتر 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در 
حجت  اردبيل،  استان  های  دانشگاه 
امام جمعه  زاده  االسالم صفر يوسف 
نمين، دكتر محسن شاهرضايى مديركل 
دفتر الگوسازی بنياد نخبگان كشور و 
و  اساتيد  دوستان،  فرهنگ  از  جمعى 
دانشجويان برگزار شد و در آن ضمن 
تجليل از جعفر ابراهيمى، از پرتره وی 

رونمايى شد.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى:

 فعالیت های عمرانی در 
دانشگاه محقق اردبیلی با 
جدیت پیگیری می شود

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: فعاليت های 
عمرانى در دانشگاه محقق اردبيلى با جديت پيگيری مى 

شود.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
با اشاره به فعاليت های عمرانى انجام گرفته در دانشگاه 
محقق اردبيلى در سال 1397، گفت: فعاليت های عمرانى 

در دانشگاه محقق اردبيلى با جديت پيگيری مى شود.
حبيبى افزود: در هفت ماه اول سالجاری نصب سايه 
بان پاركينگ محوطه غربى و واحد حمل و نقل دانشگاه با 

اعتبار سه ميليارد ريال انجام شده است.
مسجد  ورودی  محوطه  آبنمای  اينکه  بيان  با  وی 
دانشگاه نيز با اعتبار يک ميليارد و 400 ميليون ريال انجام 
شده است، افزود: يک ميليارد و ۵00 ميليون ريال نيز برای 
ارتقای سيستم های روشنايى محوطه های دانشگاهى و 

خوابگاهى هزينه شده است.
حبيبى با اشاره به رنگ آميزی نرده ها و ديوارهای 
مشرف به خيابان دانشگاه با اعتبار يک ميليارد ريال، ادامه 
داد: برای تعميرات اساسى ساختمان اموال دانشگاه نيز ۵۵0 

ميليون ريال هزينه شده است.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به تعمير و 
بازسازی ساختمان مهمانسرای دانشکده كشاورزی مغان، 
گفت: برای اين مورد نيز 800 ميليون ريال هزينه شده 

است.

منابع رایگان علمی و 
تخصصی التین به کتابخانه 
مرکزی دانشگاه رونمایی شد

منابع رايگان علمى و تخصصى التين اهدايى به 
كتابخانه مركزی دانشگاه محقق اردبيلى رونمايى شد.

رئيس كتابخانه مركزی و مركز اطالع رسانى دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: به اهتمام كتابخانه مركزی دانشگاه 
محقق اردبيلى از منابع التين اهدايى به اين كتابخانه 

رونمايى شد.
دكتر حبيب شهبازی شيران با اعالم اين خبر افزود: 
ارزش ريالى اين كتاب ها، 630 ميليون ريال بود كه به 

صورت رايگان به كتابخانه دانشگاه اهدا شده است.
وی افزود: اين مجموعه به واسطه همکاری های 
كتابخانه مركزی دانشگاه با تعدادی از انتشارات معتبر و 
صاحب نام خارجى و داخلى به صورت هديه در اختيار 
اين دانشگاه قرار گرفته است كه اين مهم در غنى تر شدن 
مجموعه التين تاثير به سزايى دارد و تالش های افسانه 
حيدری وند و مهدی پيری در اين زمينه قابل تقدير است.
يادآور مى شود اين مراسم با حضور شفيع شفيعى 
مدير كل امور اجتماعى و فرهنگى استانداری اردبيل، 
رباب عزيزخانى مديركل كتابخانه های عمومى استان 

اردبيل و مسئوالن دانشگاه برگزار شد.

حبیبی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب دانشگاه: 

برگزاری نمایشگاه کتاب موجب دسترسی آسان اساتید و دانشجویان به کتاب می شود

طی مراسمی در دانشگاه محقق اردبیلی: 

مراسم تجلیل از جعفر ابراهیمی)شاهد( برگزار شد
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جعفر ابراهيمى)شاهد( در دانشگاه
 محقق اردبيلى: 

سادگی یکی از مهمترین 
خصیصه های ادبیات

 کودکان است

شاعر و نويسنده ادبيات كودک گفت: سادگى 
يکى از مهمترين خصيصه های ادبيات كودكان 

است.
جعفر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ابراهيمى)شاهد( در دانشگاه محقق اردبيلى با بيان 
اين مطلب افزود: اين سادگى بايد در تمام ابعاد 
شعر كودک وجود داشته باشد تا كودكان بتوانند 

منظور شاعر را بفهمند.
ما،  ماندگار  شاعران  همه  اينکه  بيان  با  وی 
ساده گو بوده اند، تصريح كرد: بايد زبان، بيان و 

نگاه شاعر ساده و كودک فهم باشد.
ديگر  خصيصه  اينکه  به  اشاره  با  ابراهيمى 
شعر كودک تخيل است، ادامه داد: تخيل در شعر 
بزرگساالن هم وجود دارد اما تخيل شعر كودكان 
كار  اين  و  باشد  كودكان  دنيای  مخصوص  بايد 
آموختنى نيست بلکه بايد به صورت درونى كسب 

شود.
شاعر و نويسنده ادبيات كودک افزود: ادبيات 
كودكان به طور رسمى بعد از مشروطيت به وجود 
آمد زيرا در اين زمان درهای ترجمه به ايران باز 

شد.
غالبا كسانى  دوره  اين  در  كرد:  اظهار  وی 
مى نوشتند كه كودک نويس نبودند بلکه دنبال 
كودكان  معموال  كه  بودند  كودک  اندرز  و  پند 
زبان  به  زيرا  گرفتند  نمى  را  آنها  محتوای 

كودک نبودند.
رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
فرهيختگان و  از  قدردانى  اردبيلى گفت:  محقق 
الگوسازی و معرفى آنها به اقشار مختلف حركت 

قابل تقديری است.
اهميت  كرد:  اضافه  زاده  محمد حسن  دكتر 
وقتى  كه  است  جهت  آن  از  كودک  ادبيات 
و  يافتگى  توسعه  از  حرف  توسعه،  تحليلگران 
توسعه نيافتگى مى زنند، ريشه مساله را در آموزش 

دوران كودكى جستجو مى كنند.
وی با بيان اينکه هيچ كشوری نمى تواند بدون 
برسد،  توسعه  به  آموزش كودكان  به  نهادن  ارج 
اضافه كرد: تحليلگران در اين مساله متفق القول 

هستند.
رئيس دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه 
استاد  ميزبان  امروز  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
افزود:  هستيم،  كودكان  ادبيات  شاعر  ابراهيمى 
جعفر ابراهيمى از افتخارات استان اردبيل است كه 

برای همه ايرانيان شناخته شده هستند.
در پايان اين مراسم از جعفر ابراهيمى)شاهد( 

با اهدای هدايايى تجليل شد.

اولين همايش ملى ايده های نوين 
در كشاورزی و منابع طبيعى در دانشکده 
كشاورزی و منابع طبيعى مغان برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
حجت االسالم والمسلمين رشادی امام 
جمعه پارس آباد در اين همايش با بيان 
اينکه منطقه مغان نيازمند برگزاری بيشتر 
اين چنين همايش هايى است، گفت: 
خاک منطقه مغان حاصلخيز بوده و بايد 

از آن به نحو احسن بهره برداری شود.
اسالمى  ايران  اينکه  بيان  با  وی 
دارای ذخاير غنى بوده و از نعمت های 
فراوان بهره مند است، افزود: ايران جزو 
شده  محسوب  برخوردار  كشورهای 
از  كشاورزی  محصوالت  واردات  و 

كشورهای خارجى برازنده ما نيست.
و  آب  وجود  به  اشاره  با  رشادی 
در  حاصلخيز  خاک  و  مناسب  هوای 
منطقه مغان، تصريح كرد: بايد از اين 
امکانات به صورت بهينه استفاده شود؛ 
چراكه استعداد در اين منطقه باال بوده و 
بايد تالش كنيم تا بهره وری افزايش يابد.

به  اشاره  با  آباد  پارس  امام جمعه 
وجود كشت و صنعت های متعدد در 
منطقه مغان، خاطرنشان كرد: ما بايد برای 
شکوفايى كشت و صنعت و دانشگاه 
در منطقه، اين دو را با هم تلفيق كنيم و 
دانشگاه را در راس مديريت كشاورزی 

به حساب بياوريم.
وی با انتقاد از اداره سنتى منطقه از 
لحاظ كشاورزی، افزود: كشاورزی منطقه 
بايد از حالت سنتى خارج شود و برای 
آبياری نوين و تحت فشار به صورت 

عملى اقدام شود.
دانشکده  قويدل رئيس  اكبر  دكتر 
دانشگاه  طبيعى  منابع  و  كشاورزی 
محقق اردبيلى با بيان اينکه اين دانشگاه 
دارای سه دانشکده كشاورزی در سايت 
اصلى اردبيل، مغان و مشگين شهر بوده 

دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبيلى گفت: تناسب موضوع و 
نيازها در استارت آپ ها بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور در اختتاميه 
چهارمين رويداد شتاب اردبيل با بيان اين 
مطلب افزود: بايد استارت آپ ها موجب 
رفع مشکالت و موانع توسعه جامعه باشد 

تا بيش از پيش تاثيرگذار باشند.
خريد  بايد  اينکه  بيان  با  وی 
تجهيزات بر اساس اتکا به توانايى فنى 
از  استفاده  كرد:  اضافه  باشد،  داخلى 
ظرفيت شركت های دانش بنيان بايد در 

دستور كار قرار بگيرد.
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
محقق اردبيلى با بيان اينکه شركت های 
دانش بنيان بايد افزايش يابد، ابراز اميدواری 
كرد: همکاری های نزديک بين مركز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى و 

و در راستای تحقيقات علمى فعاليت 
توليد  نهايى  هدف  گفت:  كنند،  مى 
علم در دانشگاه های نسل چهارم كه 
جامعه محور ناميده مى شوند اين است 
كه دانشگاه تالش دارد توليد علم را در 
به كار  راستای حل مشکالت جامعه 
گيرد و بتواند دانش ثروت آفرين برای 

جامعه توليد نمايد.
دانشگاه  اساس  اينکه  بيان  با  وی 
های  رشته  اساس  بر  اردبيلى  محقق 

كشاورزی پايه گذاری شده است، افزود: 
در همين راستا دانشگاه بايد در زمينه 

كشاورزی پيشرو باشد.
قويدل به ضرورت تقويت ارتباط 
و تعامل دانشگاه و بخش توليد تاكيد 
كرد و گفت: ما نيز بايد تحقيقات خود 
انجام  جامعه  نيازهای  با  متناسب  را 

دهيم.
رئيس دانشکده كشاورزی و منابع 
طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به 
تهديداتى همچون كم آبى و خشکسالى، 
از  استفاده  متاسفانه  كرد:  خاطرنشان 
روش های سنتى آبياری در مغان باعث 
بروز اين مشکل شده است كه بايد اين 
سياست ها تغيير يابد و به سمتى برويم 
تا از اين خاک حاصلخيز به نحو احسن 

استفاده كنيم.

پارک علم و فناوری موجب افزايش تعداد 
شركت های دانش بنيان و در نتيجه افزايش 

توليد محصوالت دانش بنيان شود.
رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
رويداد  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
شتاب حوزه صنعت برق به مدت سه روز 
برگزار شد و قبل از آغاز اين رويداد، دو 

وی فرسايش خاک را يکى ديگر 
از تهديدات منطقه عنوان كرد و گفت: 
متاسفانه ميزان فرسايش در كشور سه 
برابر استاندارد جهانى است و اين يک 

فاجعه زيست محيطى است.
قويدل اظهاراميدواری كرد: موضوع 
رويکرد  دهنده  نشان  همايش  اين 
جديدی در رشته های كشاورزی باشد 
و با توسعه آن به سمت مزارع و دنيای 

واقعى كشاورزی برويم.

نماينده رئيس دانشگاه محقق اردبيلى 
در اولين همايش ملى ايده های نوين در 
كشاورزی و منابع طبيعى ضمن ابالغ 
پيام دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى به اين همايش، گفت: 
با توجه به رويکرد جديد دانشگاه، بايد 
به نحوی عمل كنيم تا دانشگاه در رفع 

مشکالت جامعه دخيل باشد.
رياست  تاكيد  داد:  ادامه  وی 
جهت  در  حداكثری  تالش  دانشگاه 
تحقق اقتصاد مقاومتى، كاهش هزينه های 
ای  گونه  به  بودجه  مديريت  زائد، 
و  شود  وری  بهره  افزايش  باعث  كه 
استفاده از انرژی های نو و تجديدپذير 

مى باشد.
دكتر حبيب ماراليان رئيس دانشکده 
كشاورزی و منابع طبيعى مغان دانشگاه 

پيش رويداد نيز در دانشگاه محقق اردبيلى 
برگزار شد.

دكتر برومند صالحى افزود: در مدت 
سه روز برگزاری، كارگاه های آموزشى 
كسب و كار، ثبت اختراع، آشنايى با فرآيند 
از سازمان صنعت، معدن و  اخذ مجوز 
تجارت، مبانى حقوقى كسب و كار و ثبت 

محقق اردبيلى نيز با بيان اينکه همايش 
ملى ايده های نوين در كشاورزی و منابع 
طبيعى به عنوان اولين همايش ملى منطقه 
در دانشکده مغان برگزار مى شود، گفت: 
اين همايش با مشاركت مركز تحقيقات 
كشاورزی،  جهاد  سازمان  كشاورزی 
كشت و صنعت مغان و پارس برگزار 

مى شود.
وی با بيان اينکه از نقاط مختلف 
مقاله  پذيرش  همايش  اين  در  كشور 
داشتيم، افزود: در حاشيه برگزاری اين 
آالت  ماشين  از  نمايشگاهى  همايش، 
دانشکده  در محوطه  كشاورزی مدرن 

برگزار شد.
نتايج  كرد:  اظهاراميدواری  ماراليان 
حاصل از اين همايش موجب توسعه و 

تعالى منطقه شود.
 دكتر عسگر عباداللهى دبير علمى 
از  گزارشى  ارائه  ضمن  نيز  همايش 
روند برگزاری همايش، گفت: پتانسيل 
باالی منطقه مغان در كنار توان علمى 
اعضای هيات علمى دانشکده ما را بر 
آن داشت تا برای اولين بار در منطقه 
های  ايده  عنوان  تحت  را  همايشى 
طبيعى  منابع  و  كشاورزی  در  نوين 

برگزار كنيم.
وی با بيان اينکه كميته علمى اين 
اساتيد  از  نفر  از 48  متشکل  همايش 
استقبال  افزود:  بود،  كشوری  برجسته 
گسترده ای از همايش شد به طوريکه 
در مهلت مقرر 4۲0 مقاله به دبيرخانه 
از  بعد  و  بود  شده  ارسال  همايش 
طى فرآيند داوری 14 مقاله در بخش 
سخنرانى و ۲80 مقاله در بخش پوستر 

پذيرفته شد.
 گفتنى است در ادامه اين همايش 
مهندس عاليى عضو هيات مديره كشت 
اسدزاده  مهندس  و  مغان  صنعت  و 
بخشدار پارس آباد به ارائه ديدگاه های 

خود پرداختند.

شركت و قانون كار برگزار شد.
مصرف،  مديريت  افزود:  وی 
تلفات،  كاهش  شبکه،  اتوماسيون 
توليدات  بار،  مديريت  هوشمندسازی 
پراكنده، مميزی انرژی واحدهای صنعتى 
و اداری، لوازم اندازه گيری در شبکه های 
توزيع، ساخت تجهيزات مديريت بار از راه 
دور، شناورسازی ساعات پيک مشتركين 
پرمصرف و راهکارهای كاهش مصرف 
مشتركين كشاورزی محورهای اين رويداد 

بودند.
 رئيس مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: 107 نفر 
در اين رويداد ثبت نام كرده بودند، اضافه 
كرد: 4۲ ايده ثبت نام اوليه كرده بودند كه 
بر اساس شاخص های ارزيابى ۵ ايده برتر 
انتخاب شدند و اين ايده ها از حمايت 
6۵ ميليون تومانى مركز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبيلى برخوردار 

خواهند شد.

برگزاری اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی 
در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در اختتاميه چهارمين رويداد شتاب اردبيل:

 تناسب موضوع و نیازها در استارت آپ ها مورد توجه قرار گیرد
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چهارمین رویداد 
شتاب اردبیل در دانشگاه 

محقق اردبیلی
 آغاز به کار کرد

چهارمين رويداد شتاب اردبيل با محوريت 
آغاز  اردبيلى  محقق  دانشگاه  در  برق  صنعت 

به كار كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، رئيس مركز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه  محقق اردبيلى 
در مراسم آغاز به كار اين رويداد تصريح كرد: 
دنبال               را  هدف  دو  معموال  شتاب  رويدادهای 
مى كنند كه يکى از آنها رفع مشکالت موجود 
در جامعه و ديگری ايجاد كسب و كار پايدار 

برای ايده دهندگان است.
اينکه  به  اشاره  با  صالحى  برومند  دكتر 
تبديل  برای  برتر در رويداد شتاب  ايده های 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  به  محصول  به 
دانشگاه محقق اردبيلى و پارک علم و فناوری 
حال  در  كرد:  تصريح  شوند،  مى  هدايت 
حاضر 46 واحد فناور در مركز رشد دانشگاه                
محقق اردبيلى فعال و از اين تعداد، 30 واحد 

در مركز مستقر هستند.
وی با اشاره به اينکه ۵0 شركت ديگر نيز 
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  در  توانند  مى 
اضافه  يابند،  استقرار  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  رشد  مركز  در  كرد: 
برای هر ايده 60 ميليون تومان تسهيالت كم 

بهره با خواب 3 ساله پرداخت مى شود.
فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس   
رشد  مركز  داد:  ادامه  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
دانش  های  از شركت  برای حمايت  دانشگاه 
پرداخت  تومانى  ميليون   80 تسهيالت  بنيان، 

مى كند.
رشد  مركز  در  اينکه  بيان  با  صالحى 
مالى،  های  مشاوره  ها،  شركت  به  دانشگاه 
ارائه                 غيره  و  بيمه  فروش،  سازی،  تجاری 
آموزشى  های  كارگاه  همچنين  و  شود  مى 
گفت:  شود،  مى  برگزار  آنها  برای  مختلف 
های                                                                  آزمايشگاه  و  مركزی  آزمايشگاه 
به  هم  اردبيلى  محقق  دانشگاه  های  دانشکده 
شركت های مستقر در مركز رشد اين دانشگاه 

بين ۵0 تا 100 درصد تخفيف مى دهد.
با  شتاب  رويداد  اين  شود  مى  يادآور 
حضور دكتر حسين شايقى رئيس بنياد نخبگان 
مدير  محمدی  حسن  مهندس  اردبيل،  استان 
عامل شركت توزيع نيروی برق استان اردبيل، 
پردازان  ايده  و  استانى  مسئوالن شهرستانى و 

آغاز شد و تا روز جمعه ادامه دارد.

الگوريتم رمزنگاری تصوير با تابع 
پژوهشگران  توسط  مركب  آشوب 

دانشگاه محقق اردبيلى ارائه شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
الگوريتم رمزنگاری تصوير با تابع آشوب 
دانشگاه  پژوهشگران  توسط  مركب 

محقق اردبيلى ارائه شد.
با توسعه شبکه های اجتماعى در 
دهه اخير، امنيت انتقال اطالعات در اين 
شبکه همواره مورد توجه محققان بوده و 
به صورت يک مساله به روز و پر اهميت 
در آمده است. با توجه به اينکه تصوير در 
انتقال اطالعات در شبکه های اجتماعى 
دارای نقش مهمى مى باشد، لذا ايجاد 
يک بستر امن برای انتقال تصاوير دارای 

اهميت مى باشد.
برای  ها  مهمترين روش  از  يکى 
های  روش  از  استفاده  امن،  انتقال 
از                                                          استفاده  باشد.  مى  رمزنگاری 
روش های كالسيک رمزنگاری برای 
قبيل  از  معايبى  دارای  تصاوير  انتقال 
ضعف در سرعت انتقال و ضعف در 
انتقال مى باشد. در سال های  امنيت 
رفع  برای  مختلفى  های  روش  اخير 
اين نواقص مطرح شده است كه يکى 

رئيس مركز  ارتباط علمى با جامعه 
و كارآفرينى دانشگاه محقق اردبيلى به 
ضرورت ترويج فرهنگ كارآفرينى ميان 
دانشجويان و فارغ التحصيالن تاكيد 

كرد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
داوری  مهدی  دكتر  دانشگاه، 
يا  افسانه  »كارآفرينى؛  كارگاه  در 
واقعيت« در دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اينکه مشاركت در توليد علم 
جزو رسالت های مهم دانشگاه ها 
در  ايرانى  دانشمندان  گفت:  است، 
بخش فناوری، نانوفناوری سلول های 
بنيادی و صنايع دارويى موفقيت های 

چشمگيری داشته اند.
وی به تقويت ارتباط دانشگاه با 
جامعه تاكيد كرد و افزود: دانشگاه در 
حل مشکالت جامعه مى تواند نقش 

آفرينى كند.
فرهنگ  ترويج  به  داوری 
و              دانشجويان  ميان  كارآفرينى 
و  كرد  تاكيد  التحصيالن  فارغ 
تصريح كرد: دانشگاه ها بايد مركز 
فرهنگى و  فعاليت های  تمام  ثقل 

پژوهشى باشد.
علمى  ارتباط  مركز   رئيس 
دانشگاه  كارآفرينى  و  جامعه  با 
اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
شعار امسال دانشگاه محقق اردبيلى 
شده  تعيين  محور  جامعه  دانشگاه 

الگورتم های  ايجاد  ها  اين روش  از 
رمزنگاری مبتنى بر سيستم های آشوب 
مى باشد، اما توابع آشوب كالسيک كه 
ها  الگوريتم  اين  در  معمول  طور  به 
دارای  گيرند  مى  قرار  استفاده  مورد 
نمونه  عنوان  به  نقاط ضعف هستند. 
دارای   sin و   logistic آشوب  توابع 
توزيع غير يکنواخت در حوزه مکانى 
هستند، همچنين اين دسته از توابع در 
ساختار  دارای  خاصى  مکانى  ناحيه 

آشوب مى باشند. 
محمد  دكتر  پژوهشى  تيم  اخيرا 

است، افزود: دانشجويان با شركت 
در كارگاه ها و استارت آپ ويکندها 
خود  در  را  خودباوری  توانند  مى 

تقويت كنند.
رئيس  زاده  حسن  محمد  دكتر 
انسانى  علوم  و  ادبيات  دانشکده 
دانشگاه محقق اردبيلى نيز گفت: اگر 
نرخ بيکاری در ايران باال است، علت 
اصلى آن نبودن فرصت های شغلى 
نيست؛ بلکه از نبودن مهارت های 

شغلى است.
وی تاكيد كرد: تا زمانيکه تفکر ما 
اين باشد كه مدرک بگيريم، بازار كار 
رفته  رفته  و  داشت  مشکل خواهد 
فارغ التحصيالن دارای مدرک فاقد 

مهارت بيشتر خواهد شد.
مهدی حسين نژاد رئيس مركز 
رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم 

ضارب نيا عضو هيات علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى در مقاله ای ارزشمند، 
بر  مبتنى  رياضى  اصول  از  استفاده  با 
و  مثلثاتى  توابع  از  استفاده  با  انتقال 
نمايى و استفاده از اصول تركيب توابع 
با ايجاد يک سيستم آشوب ساز جديد 
در خصوص حل اين مشکالت اقدام 

نموده اند.
مقدار   محاسبه  از  استفاده  با 
كه  شود  مى  مشخص   Lyapunov
ناحيه آشوب برای سيستم پيشنهادی در 
مقايسه با توابع كالسيک بيشتر است. 

پزشکى اردبيل نيز با اشاره به اهميت 
و  اشتغال  ايجاد  نظر  از  كارآفرينى 
نقش و ويژگى های كارآفرينان در 
عنوان  به  كارآفرينان  جامعه، گفت: 
موتور توسعه اقتصادی، نقش های 

مختلفى را در جامع ايفا مى كنند.
های  ويژگى  به  اشاره  با  وی 
كارآفرينان، افزود: نوآوری، خالقيت، 
نفس،  به  اعتماد  پذيری،  مخاطره 
و  گرا  هدف  استقالل،  فنى،  دانش 
غيره از ويژگى های مهم كارآفرينان 

است.
فناوری  رشد  مركز  رئيس 
پزشکى  علوم  دانشگاه  سالمت 
و  ترغيب  اشتغالزايى،  اردبيل 
تشويق سرمايه گذاری و تعادل در 
اقتصادهای پويا را از آثار كارآفرينان 
گفت:  و  كرد  عنوان  جامعه  در 

پيشنهادی در  ساختار سيستم آشوب 
نگاری  رمز  الگوريتم  و  مذكور  مقاله 
مبتنى بر تابع آشوب جديد در مقاله 

ارائه شده است. 
با پياده سازی الگوريتم پشنهادی 
برای  جديد،  آشوب  تابع  بر  مبتنى 
مقايسه  در  كارايى روش  هايى  مثال 
با ساير روش های رمزنگاری نشان 

داده شده است.
سال  در  پژوهش  اين  های  يافته 
محمد  دكتر  توسط  ميالدی   ۲018
دانشجوی  پروز)  رضا  و   نيا  ضارب 
دكتری( از دانشگاه محقق اردبيلى، در 
 Optics and Laser مجله   101 جلد 

Technology  به چاپ رسيد.
مقاله  اين  كه  است  اهميت  حائز 
اساس  بر   ۲018 سال  در  ارزشمند 
 web of scienceگزارش پايگاه استنادی
به صورت مقاله Highly Cited )پراستناد( 

معرفى شده است.
برای مشاهده اين مقاله مى توان به 

لينک زير مراجعه كرد:
https://www.sciencedirect.

com/science/ar t ic le/pi i/
S0030399217311039

همچنين كارآفرينان عامل نوآوری و 
روان كننده تغيير و تحريک و تشويق 

حس رقابت هستند.
حسين نژاد به ضرورت پرورش 
و  كرد  تاكيد  كارآفرينان  آموزش  و 
را  متنوعى  كارآفرينان طيف  گفت: 
شامل مى شوند كه همين باعث تنوع 
كارآفرين  و  كارآفرينى  تعريف  در 

شده است.
صفا سراج مهدی زاده مديرعامل 
طنين پيک سبالن توپ های ورزشى 
اين  های  فعاليت  معرفى  بتا ضمن 
شركت، گفت: اين شركت با هدف 
محصوالت  خودكفايى  و  توليد 
ورزشى و توسعه و ارتقای كيفيت 
محصوالت داخلى تاسيس شده كه 
شامل توليد كليه توپ های ورزشى 

الستيکى و چرمى مى باشد.
در  شركت  اين  افزود:  وی 
به  بيشتری  توجه  اخير  های  سال 
كيفيت  و  افزايش سرعت خدمات 

محصوالت داشته است.
اردبيلى  موفق  كارآفرين  اين 
تصريح كرد: توپ های توليدی اين 
شركت كشورهای آذربايجان، عراق، 
تركيه، افغانستان، امارات و گرجستان 
صادر مى شود و در حال حاضر نيز 
در حال عقد قرارداد با شركت های 
چند مليتى بزرگ صنعت ورزش از 

جمله آديداس هستيم.

ارائه الگوریتم رمزنگاری تصویر با تابع آشوب مرکب 
توسط پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد:
 ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی میان دانشجویان و فارغ التحصیالن
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و  اطالعات  فناوری  مدير 
از  اردبيلى  محقق  دانشگاه  ارتباطات 
حجم  برای  متفاوت  ضرايب  اعمال 
مصرفى اينترنت در ساعات مختلف 

روز خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 

دانشگاه، دكتر شهرام جمالى با اعالم 
حال  رفاه  به منظور  افزود:  خبر  اين 
استفاده  جهت  و  عزيز  دانشجويان 
بهينه از ظرفيت اينترنت دانشگاه و با 
توجه به راه اندازی سامانه پايش شبکه 
دانشگاه  اطالعات  فناوری  مركز  در 

در  شبکه  ترافيک  آماری  تحليل  و 
ضرايب  با  طرحى  مختلف،  ساعات 
متفاوت مصرف اينترنت دانشجويان 

در نظر گرفته شده است. 
اين  اساس  بر  اينکه  بابيان  وی 
و  شب  پايانى  ساعات  در  طرح، 
مصرفى  حجم  تعطيل،  روزهای  نيز 
ضرايب  با  دانشجويان  اينترنت 
شد  خواهد  محاسبه  كمتری 
طرح،  اين  اعمال  با  كرد:  عنوان 

برای  قابل استفاده  اينترنت  ميزان 
ظرفيت  از  بيشتر  بسيار  دانشجويان 
بود.  خواهد  اعالم شده  اسمى 
همچنين در ساعات كاری دانشگاه، 
قابل توجهى  ميزان  به  شبکه  ترافيک 

تعديل خواهد شد.
نظر  در  ضرايب  است  گفتنى 
در  اينترنت  برای مصرف  گرفته شده 
به  ساعات و روزهای مختلف هفته 

شرح ذيل است:

جلسه شورای هماهنگی 
فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه های 

استان در دانشگاه 
محقق اردبیلی برگزار شد

جلسه شورای هماهنگى فعاليت های فرهنگى 
و اجتماعى دانشگاه های استان با حضور معاونين و 
مديران فرهنگى دانشگاه ها در دانشگاه محقق اردبيلى 

برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
دكتر معرفت سياه كوهيان رئيس شورای هماهنگى 
دانشگاه های  اجتماعى  و  فرهنگى  فعاليت های 
استان اردبيل در اين جلسه بر لزوم برگزاری ماهانه 
سياست گذاری  در خصوص  استانى  اين جلسات 
ارائه  با  گفت:  و  كرد  تأكيد  فرهنگى  برنامه های 
برنامه های فرهنگى شش ماهه و يک ساله دانشگاه ها 
در اين جلسات مى توانيم شاهد هماهنگى و همفکری 

بيشتری در برگزاری برنامه های فرهنگى باشيم.
وی با اشاره به اهميت اجرای برنامه های فرهنگى، 
افزود: در كنار مسائل فرهنگى بايد به مسائل معيشتى و 

رفاهى دانشجويان نيز توجه كرد.
را  اين جلسه  برگزاری  از  كوهيان هدف  سياه 
برنامه های  برنامه های 16 آذر و  انسجام در اجرای 
اجرايى مشترک در سطح استان و دانشگاه های استان 
برشمرد و تصريح كرد: ماهيت اين كار بسيار مهم 
و اساسى است، اين برنامه ها برای استکبارستيزی و 
نشان دادن اهداف ما است. ايستادن در مقابل استبداد 
و استعمار و گفتن حرف حق را بايد در عمل و با 
برقراری تعامل صحيح با دانشجويان به آن ها نشان 

دهيم.
رئيس شورای هماهنگى فعاليت های فرهنگى و 
اجتماعى دانشگاه های استان اردبيل ايجاد بستر مناسب 
در دانشگاه را از اهداف غايى خود برشمرد و گفت: 
بودن  مسئوليت پذير  به  منوط  بستری  ايجاد چنين 
تک تک ما مى باشد و ما بايد در مقام مسئوليت پذيری 

پاسخ گو باشيم.
حجت االسالم و المسلمين عبداهلل حسنى مسئول 
دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری در دانشگاه 
محقق اردبيلى عنوان كرد: 16 آذرماه روز دانشجو 
است و اين روز عزت، عظمت و قدرت دانشجو را 

به ما نشان مى دهد.
را  خود  جان  ما  دانشجويان  اينکه  بابيان  وی 
ازدست داده اند تا حرف حق را بزنند تصريح كرد: اين 
نشان مى دهد كه همه دانشجويان ما بالاستثنا انقالبى و 

واليى هستند.
رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه های استان اردبيل با اشاره به اينکه ما 
نمى توانيم ذهن جوان دانشجو را مسدود كنيم افزود: 
برگزاری كرسى های آزادانديشى و تريبون های آزاد 
جزو خواسته های مقام معظم رهبری مى باشد و ما 
بايد در چهارچوب قانون به اجرای برنامه های فرهنگى 

بپردازيم.
و  نظرات  ارائه  به  جلسه  حاضرين  ادامه  در 
برنامه های پيشنهادی خود در راستای موضوع جلسه 

پرداختند.

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

اعمال ضرایب متفاوت برای حجم مصرفی اینترنت در ساعات مختلف روز

عباس)ع(  سپاه حضرت  فرمانده 
استان اردبيل گفت: جمهوری اسالمى 
انزوای سياسى و بن بست  ايران در 

گير نکرده است.
 به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
مراسم  در  قانع  بابازاده  جليل  سردار 
حصر  شکست  سالروز  بزرگداشت 
سوسنگرد در دانشگاه محقق اردبيلى 
ضمن گراميداشت شهدای انقالب و 
در  رزمندگان  تحميلى، گفت:  جنگ 

اسالمى  انقالب  دوران 
و دفاع مقدس در شرايط 
سخت ايستادگى كردند 

و پيروز شدند.
وی با اشاره به نقش 
شهيد چمران در عمليات 
سوسنگرد، افزود: شهيد 
چمران  مصطفى  دكتر 
جنگ  گذاران  بنيان  از 

نامنظم در دنيا است.
بابازاده قانع با تاكيد 
گذشته  نبايد  اينکه  بر 
كنيم؛  فراموش  را  خود 
بخواهيم  اگر  چراكه 
باشيم  داشته  ای  آينده 

احترام  خودمان  گذشته  به  بايد 
بگذاريم، خاطرنشان كرد: ما بزرگانى 
كه  داشتيم  اردبيلى  مقدس  همچون 

منشا خير بودند.
عباس)ع(  سپاه حضرت  فرمانده 
اردبيل ضمن تشريح عمليات  استان 
سوسنگرد، گفت: در آن دوران ايران 
و  داشت  قرار  خاصى  شرايط  در 
توانستيم با فداكاری و درايت بزرگان 
و  يافته  نجات  مقابل رزم دشمن  در 

پيروز شويم.
امام  فرمايش  به  اشاره  با  وی 

برای  ما  اينکه  بر  مبنى  خمينى)ره( 
كرد:  تصريح  جنگيم،  مى  تکليف 
افرادی كه حق و شخصيت معصومان 
تاريخ را كه برای حفظ تماميت ارضى 
كشور جنگيدند و شهيد شدند، ناديده 
بگيرند، عاقبت خوبى نخواهند داشت.

اينکه  بر  تاكيد  با  قانع  بابازاده 
ما به دنيا اثبات كرديم كه على رغم 
و  اراده  با  توان  مى  كمبودها،  وجود 
ايمان جنگيد، افزود: همچنين به دنيا 

فهمانديم كه ما در انزوای سياسى و 
بن بست گير نکرده ايم.

عباس)ع(  سپاه حضرت  فرمانده 
زمان  اينکه  بر  تاكيد  با  اردبيل  استان 
تصريح  است،  رو گذشته  در  و  بزن 
كرد: امروز زمانى است كه ما در مقابل 
دشمنان و به ويژه آمريکا حرفى برای 

گفتن داريم.
 دكتر عزيز حبيبى رئيس دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهدای جنگ تحميلى 
و شکست حصر سوسنگرد، گفت: 

گذشتند  خود  جان  از  زمانى  شهدا 
تا از خاک كشور و نظام و انقالب 

اسالمى دفاع كنند.
به  ما  اينکه  بر  تاكيد  با  وی 
عنوان اساتيد دانشگاه بايد در بحث 
آموزش و تدريس نسبت به تربيت 
بورزيم،  اهتمام  بيشتر  دانشجويان 
افزود: دانشجويان هم بايستى همت 
و تالش مضاعفى در افزايش مهارت 
و توانمندی داشته باشند، تا در رشد 

ايفا  نقش  بيشتر  كشور  اعتالی  و 
كنند.

مديران  اينکه  بر  تاكيد  با  حبيبى 
بايد شبانه روزی تالش كنند تا در راه 
سازندگى كشور مثمرثمر واقع شوند، 
تصريح كرد: همه ما بايد برای كاهش 
مشکالت كشور تالش كنيم و بهترين 
روش اين است كه هر كس در جايگاه 
خودش بيشتر از قبل تالش و كار كند.
 حجت االسالم والمسلمين عبداهلل 
حسنى رئيس دفاتر نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبری در دانشگاه های استان 

بايد  امروز  اينکه  بيان  با  نيز  اردبيل 
دفاع  سال  هشت  در  كه  حقايقى  با 
مقدس اتفاق افتاده است آشنا شويم 
و بدانيم چه كسانى ايثارگری كردند 
تا انقالب اسالمى به ثمر برسد، افزود: 
وقتى سوسنگرد در دست دشمن بود، 
مردم  و  اسالم  رزمندگان  فداكاری 
را  تا دشمن  داد  به دست هم  دست 

فراری دهد.
ايران  امروز  اينکه  بيان  با  وی 
الهى  فضل  به  اسالمى 
شهدا  خون  بركت  به  و 
مقام  داعيانه  رهبری  و 
لحاظ  از  رهبری  معظم 
جزو  مقاومت  و  امنيت 
در  برتر  كشورهای 
ادامه  است،  جهان  سطح 
دانشگاهيان  امروز  داد: 
عمليات  جوابگوی  بايد 
روانى دشمن باشند و آنرا 

مديريت و درمان كنند.
اينکه  بيان  با  حسنى 
وظيفه ما خدمت رسانى 
نوآوری  ايجاد  و  مردم  به 
است، افزود: انتظار مى رود 
امروز انديشمندان و دانشگاهيان در جبهه 
سازندگى، علمى، فرهنگى و پيشرفت 

الگوی جامعه باشند.
 گفتنى است در ادامه صادق پام 
به  مقدس  دفاع  دوران  آزادگان  از 
بيان خاطراتى از دوران دفاع مقدس 
پرداخت. همچنين از صادق پام رزمنده 
حاضر در شکست حصر سوسنگرد 
تقاعدی،  شهيدان  های  خانواده  و 
به  فضابخش  و  خراسانى  حجتى، 
عنوان خانواده های شهدای سوسنگرد 

تجليل به عمل آمد.

فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبیل تاکید کرد:

 جمهوری اسالمی ایران در انزوای سیاسی و بن بست گیر نکرده است
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با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
صدور حکمى دكتر على شيخ االسالمى 
را به عنوان سرپرست مديريت دانشجويى 

دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  دانشجويى  و  فرهنگى  معاون 
دكتر  تکريم  مراسم  در  اردبيلى  محقق 
اسماعيل گلى مدير دانشجويى پيشين 
االسالمى  شيخ  على  دكتر  معارفه  و 
دانشجويى  مديريت  جديد  سرپرست 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: همه ما بايد 
در هر شرايطى منافع دانشگاه را در نظر 

بگيريم.
دكتر معرفت سياه كوهيان اضافه كرد: 
رشد و تعالى دانشگاه برای ما هدف غايى 
است و بايد برای ارتقای دانشگاه در ابعاد 

مختلف تالش كنيم.
هر  در  بايد  اينکه  به  اشاره  با  وی 

پژوهشگران دانشگاه محقق اردبيلى 
دانشگاه  از  پژوهشگرانى  همکاری  با 
 های كوچ تركيه و صنعتى سهند تبريز 
و با به كارگيری روش نوين متالورژی 
پودر-فرآيند ساخت پيشرفته تفجوشى 
ساخت  به  موفق  جرقه  ای  پالسمای 
جنس  از  آزمايشگاهى  های  نمونه  
يافته  بهبود  خواص  دارای  و  تيتانيم 

شدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
پژوهشگران دانشگاه محقق اردبيلى با 

همکاری پژوهشگرانى از 
دانشگاه  های كوچ تركيه 
و  تبريز  سهند  صنعتى  و 
با به كارگيری روش نوين 
پودر-فرآيند  متالورژی 
ساخت پيشرفته تفجوشى 
موفق  جرقه ای  پالسمای 
های  نمونه   ساخت  به 
جنس  از  آزمايشگاهى 
خواص  دارای  و  تيتانيم 

بهبود يافته شدند.
همگام  امروزه 
و  دانش  پيشرفت  با 
مواد  به  نياز  فناوری، 
خواص  با  مهندسى 
كه  كاربردهايى  در  ويژه 

تنش  های گرمايى و مکانيکى  تحت 
است.  يافته  افزايش  دارند،  قرار  باال 
به  مى  توان  ها  ويژگى   اين  جمله  از 
چگالى پايين، استحکام باال، مقاومت به 
خوردگى، پايداری گرمايى، چقرمگى 
اشاره  انسان  بدن  با  سازگاری  و  باال 
برای ساخت  تيتانيم  رو،  اين  از  كرد. 
هوافضا،                                           صنايع  در  گوناگون  قطعات 
مواد  فرآوری  نظامى،  هسته  ای، 
شيميايى و پزشکى به شکل گسترده 

 ای به كار مى  رود. 
از سوی ديگر فناوری  های نوين 
ساخت و توليد بر پايه متالورژی پودر 

مسئوليتى كه هستيم، با خلوص نيت 
كار كنيم، اضافه كرد: بايد برای اهداف 
نظام و انقالب اسالمى و دانشگاه تالش 
كرده و در اين مسير از هيچ كوششى 

دريغ نکنيم.

فرآيند،  تکرارپذيری  به سبب  تنها  نه 
بلکه به دليل قابليت بهتر كنترل شکل 
نهايى  دانه  ها در ريزساختار  اندازه  و 
گرفته  قرار  ويژه  توجه  مورد  قطعه 
پودر  متالورژی  فرآيندهای  همانا   اند. 
به مهندسان اين توانايى را مى  بخشد 
بسازند.  نهايى  شکل  با  اجسامى  تا 
برخالف فرآيند ريخته گری كه تنها برای 
مواد با دمای ذوب پايين به كار مى  رود، 
روش  های مبتنى بر پودر را كمابيش 
مى  توان برای همه مواد به كار گرفت. 

از جمله اين روش  ها كه در ساخت 
آلياژها و كامپوزيت  های زمينه تيتانيمى 
نيز كارآيى دارند مى  توان فرآيندهای 
تفجوشى بدون فشار، پرس گرم، پرس 
ايزواستاتيک گرم، تفجوشى در خالء 
را  جرقه  ای  پالسمای  تفجوشى  و 
برشمرد. به هر روی، باال بودن دمای 
تفجوشى موجب رشد سريع دانه  ها، 
افزايش تنش  های پسماند و پيدايش 
فرآيند  بنابراين  مى  شود.  ها  ريزترک  
است  بهتر  تيتانيمى  قطعات  ساخت 
به شکل سريع و در دماهای پايين به 
روش  از  بهره گيری  كه  برسد  انجام 

محقق  دانشگاه  حراست  مدير 
در                        دانشجويان  انتظارات  گفت:  اردبيلى 
حوزه های  مختلف باالتر رفته است و بايد 
برای پاسخ به اين انتظارات بيش از پيش 

تالش كنيم .

نوين تفجوشى پالسمای جرقه  ای به 
خوبى اين هدف را پشتيبانى مى كند.

در اين كار پژوهشى، دكتر مهدی 
شاهدی اصل و همکاران با به كارگيری 
اين فرآيند پيشرفته كه با اعمال همزمان 
تيتانيم  پودر  ذرات  روی  فشار  و  دما 
ريخته شده، در قالب گرافيتى در مدت 
گرفت،  انجام  كوتاه  نسبت  به  زمان 
با  تيتانيمى  امکان ساخت نمونه  های 
چگالى نسبى باال و خواص مکانيکى 
مناسب در مقايسه با روش های سنتى 

فرآهم آمد. فرآيند تفجوشى پالسمای 
گوناگون)7۵0،  دماهای  در  جرقه  ای 
درجه   13۵0 و   1۲00  ،10۵0  ،900
سانتى گراد( به مدت زمان ۵ دقيقه و 
با اعمال فشار ۵0 مگاپاسکال به انجام 
برای  دقيقى  مشخصه  يابى  رسيد. 
تيتانيمى  نمونه  های  سنجش خواص 
ساخته شده به كار گرفته شد كه از آن 
جمله مى  توان به آزمون  های چگالى 
با  ريزساختاری  بررسى  های  سنجى، 
ميکروسکوپ  های نوری و الکترونى 
پراش  روش  به  فازی  آناليز  روبشى، 
آزمون  كشش،  آزمون  ايکس،  پرتو 

مهندس عليرضا دستور اظهار كرد: ما 
هم به قدر وسع خود در خدمت مديريت 
دانشجويى هستيم تا چرخه های معاونت 

فرهنگى و دانشجويى بهتر بچرخد.
دكتر اسماعيل گلى مدير دانشجويى 
گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه  پيشين 
همه كارهايى كه در مدت حضورم در 
اين مسئوليت انجام شده است به كمک 
خود                    وظيفه  و  است  بوده  همکاران 
مى دانم از زحمات همکاران حوزه تشکر 

كنم.
دكتر على شيخ االسالمى سرپرست 
دانشگاه  دانشجويى  مديريت  جديد 
محقق اردبيلى گفت: فعاليت در حوزه 
و  همت  نيازمند  دانشجويى  مديريت 
با  اميدوارم  كه  است  مضاعف  تالش 
مشاركت همکاران شرمنده اعتماد معاون 

و رئيس دانشگاه نشوم.

خمش، سختى  سنجى)با بهره گيری از 
تجهيزات موجود در داخل كشور( و 
آزمون پيشرفته نانو فرورندگى)توسط 
كوچ  دانشگاه  در  پژوهشى  همکار 
تركيه( اشاره كرد. نتايج به دست آمده 
گويای آن بود كه دمای تفجوشى تاثير 
چشمگيری بر خواص محصول داشت 
به  گونه  ای كه بهترين نتيجه در دمای 
1۲00 درجه سانتى  گراد به دست آمد. 
سال  در  پژوهش  اين  های  يافته  
مهدی  دكتر  توسط  ميالدی   ۲018
دكتر  و  اصل  شاهدی 
از  نمينى  صباحى  عباس 
اردبيلى،  محقق  دانشگاه 
از  مطلب  زاده  امير  دكتر 
دانشگاه كوچ تركيه و دكتر 
دانشگاه  از  آزادبه  مازيار 
جلد  در  سهند  صنعتى 
 Materials مجله   ۲03
 Chemistry and
Physics به چاپ رسيد. 
اميد است كه نتايج منتشر 
مقاله  اين  قالب  در  شده 
بتواند به شکل صنعتى در 
مهندسى  قطعات  ساخت 
پيشرفته به كار گرفته شود.

حائز اهميت است كه 
بر  ارزشمند در سال ۲018  مقاله  اين 
 web ofاساس گزارش پايگاه استنادی
 Highly بصورت مقاله   science
Cited )پراستناد( معرفى شده است. 
به  توان  مى  مقاله  اين  مشاهده  برای 

لينک زير مراجعه كرد:
h t t p s : / / w w w .

sciencedirect.com/science/
article/pii/S HYPERLINK 
»https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S۰2۵
۰2۵۴۰۵۸»۴۰۵۸۴۱73۰77۰۸
۴۱73۰77۰۸

سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط 
عمومی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 استقبال دانش آموزان اردبیلی 
از برنامه »درهای باز« دانشگاه 

محقق اردبیلی

روابط  و  رياست  حوزه  مديريت  سرپرست 
عمومى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: دانش آموزان 
دانشگاه             باز«  »درهای  برنامه  از  اردبيل  مدارس 

محقق اردبيلى استقبال كردند.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ترويج  هفته  با  همزمان  گفت:  اصغری  على 
برنامه  از  اردبيل  مدارس  آموزان  دانش  علم، 
استقبال  اردبيلى  محقق  دانشگاه  باز«  »درهای 
كردند. در همين راستا دانش آموزان با حضور 
تندرستى،  و  سالمت  مركز  از  دانشگاه  اين  در 
آزمايشگاه مركزی و موزه تاريخ علوم دانشگاه 

بازديد كردند.
وی افزود: در اين بازديدها دانش آموزان با 
مختلف  های  بخش  دستاوردهای  و  ها  فعاليت 
تاثير              بازديد  اين  قطعا  كه  شدند  آشنا  دانشگاه 
تحصيلى  رشته  انتخاب  فرآيند  در  سزايى  به 
موجبات  و  داشت  خواهد  آنها  شغلى  آينده  و 
فراهم  را  دانشگاه  با  جامعه  تر  نزديک  ارتباط 

خواهد كرد.
نيز  سال  طول  در  كرد:  خاطرنشان  اصغری 
بسياری از دانش آموزان مدارس استان، با حضور 
در دانشگاه محقق اردبيلى از بخش های مختلف 

دانشگاه بازديد مى كنند.
اردبيلى گفت:  محقق  دانشگاه  رئيس  مشاور 
دانشگاه محقق اردبيلى دانشگاه مادر استان و به 
عنوان تنها دانشگاه جامع دولتى استان محسوب 
و  هزار   11۵ دارای  حاضر  حال  در  و  شود  مى 
آموزشى  آموزشى و كمک  مترمربع فضای   808
بوده و با بيش از 11 هزار دانشجو در چهار شهر 
اردبيل، نمين، پارس آباد و مشگين شهر بيش از 
پيش در جهت گستـرش فعاليت های آمـوزشـى 
بر  ميهن عزيزمان گام  از  منطقه  اين  پژوهشى  و 

مى  دارد.
دارای  دانشگاه  اين  اضافه كرد: همچنين  وی 
دانشکده های علوم، كشاورزی و منابع طبيعى، فنى 
و مهندسى، ادبيات و علوم  انسانى، علوم تربيتى و 
نمين، كشاورزی  نوين  فناوری های  روانشناسى، 
شهر                   مشگين  كشاورزی  و  مغان  طبيعى  منابع  و 

مى باشد.
دانشگاه،  اين  افتخارات  به  اشاره  با  اصغری 
برای  اردبيلى  محقق  دانشگاه  گرفتن  قرار  گفت: 
اولين بار در ليست دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى 
در  برتر،  درصد  يک  مقاالت  بيشترين  با  دنيا 
جمع موثرترين دانشگاه های مهندسى دنيا، قرار 
دانشگاه                          علمى  هيأت  اعضای  از  نفر  دو  گرفتن 
محقق اردبيلى در زمره دانشمندان يک درصد برتر 
دنيا،  انتخاب عضو هيأت علمى دانشگاه به عنوان 
شيميدان برجسته كشور در شاخه شيمى فيزيک از 

جمله اين افتخارات مى باشد.

با حکم رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

ساخت نمونه  های تیتانیمی به روش نوین تفجوشی پالسمای جرقه  ای
 در دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر شیخ االسالمی به عنوان سرپرست مدیریت دانشجویی دانشگاه منصوب شد
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
محقق اردبيلى گفت: استفاده از منابع 
علمى منتشر شده در حوزه پژوهش 

بسيار حائز اهميت است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دكتر ابوالفضل بضاعت پور در همايش 
و  اطالعاتى  های  پايگاه  با  آشنايى 
علمى  منابع  به  دسترسى  های  شيوه 
منابع علمى  از  استفاده  تصريح كرد: 
پزوهشگران  به  اعتباربخشى  باعث 
ارتقا                     را  آنها  كار  اهميت  و  شده 

مى دهد.
شدن  معتبر  با  كرد:  اضافه  وی 
كارهای پژوهشى، ارجاعات به آن كار 
افزايش يافته و موجب مى شود كه 
مجالت علمى معتبر نسبت به چاپ 
آن اقدام كنند كه اين سلسله مراتب 
سبب مى شود كه كار پژوهشى بيشتر 

مشاهده شود.
گراميداشت  با  پور  بضاعت 
اضافه  كتابخوانى  و  كتاب  هفته 
كرد: كتابخوانى بايد به يک فرهنگ 
تبديل شود و اين كار بايد در سنين 
داده  آموزش  ها  بچه  به  كودكى 

شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
اينکه  به  اشاره  با  اردبيلى  محقق 
كتابخانه مركزی اين دانشگاه پايگاه های 
اطالعاتى و منابع مورد نياز اساتيد و 
تا  است  كرده  تامين  را  دانشجويان 
مورد استفاده پژوهشگران قرار بگيرد، 
ها  پايگاه  اين  خريداری  داد:  ادامه 
كمتر  در  و  است  تقديری  قابل  كار 
دانشگاهى اين تعداد پايگاه اطالعاتى 

وجود دارد.
مركز  و  مركزی  كتابخانه  رئيس 
اطالع رسانى دانشگاه محقق اردبيلى 

با حکم رئيس دانشگاه محقق اردبيلى، 
دكتر سعيد راثى نظامى به عنوان سرپرست 
اين  امنا و مميزه  دبيرخانه هيات های 

دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
دانشگاه  رئيس  حبيبى  عزيز  دكتر 
محقق اردبيلى در مراسم معارفه دكتر 
سعيد راثى نظامى به عنوان سرپرست 
و  امنا  های  هيات  دبيرخانه  جديد 
على  دكتر  تکريم  و  دانشگاه  مميزه 
اشرف سلطانى رئيس پيشين دبيرخانه 
هيات های امنا و مميزه دانشگاه گفت: 
دكتر سلطانى فردی فرهيخته، خوش 
اخالق و خوش برخورد است كه در 
زمان مسئوليت خود، كارهای خوبى 

انجام دادند.
حبيبى با بيان اينکه دكتر سلطانى 
به دليل مشغله شخصى نتوانستند به 
همکاری در حوزه اجرايى ادامه دهند، 
ادامه داد: دوست داشتيم دكتر سلطانى 

گفت: بخش تأمين منابع الکترونيکى 
كتابخانه مركزی دانشگاه محّقق اردبيلى 
يکى از مجّهزترين مراكز اّطالع رسانى 
كه  است  در سطح كشور  دانشگاهى 
امکان استفاده از پايگاه های اّطالعاتى 
خارجى،  و  داخلى   )online( پيوسته 
دسترسى آزاد به پايان نامه های خارجى، 
دسترسى آزاد به كتب التين، دسترسى 
آزاد به منابع مرجع و امکان مطالعه پايان 
دانشجويان  الکترونيکى  های  نامه 

دانشگاه را فراهم مى كند.
شيران  شهبازی  حبيب  دكتر 
بوم  )انتشارات  سيويليکا  افزود: 
مجاّلت  )پايگاه  نورمگز  سازه(، 
 Magiran نور(،  تخّصصى 
كشور(،  نشريّات  اّطالعات  )بانک 
)پوياپرداز   Articlegate سمنتاک، 
اسکوپوس  اّطالعاتى  پايگاه  كاركيا(، 
مقاالت  تأمين  سيستم   ،Scopus
 ،ArticleGate علمى  مدارک  و 
 ،Daneshlink مقاله  تأمين  پايگاه 
پايگاه تحليل استنادی WOS، پايگاه 
)دسترسى  ساميداک  مقاله  تأمين 
جّوی  همانند  افزار  نرم  آزمايشى(، 

دانشگاه  اجرايى  حوزه  در  همچنان 
حضور داشتند و از نظرات و تجربيات 
مسائل  ارتقای  برای  سلطانى  دكتر 

مختلف دانشگاه استفاده كنيم.
وی با بيان اينکه مقاومت در مقابل 
جهانى  استکبار  های  خواهى  زياده 

)نرم افزار   iTenticate المللى  بين 
ياب  مشابهت  و  اصالت  بررسى 
متون انگليسى(، پايگاه های استنادی 
پايگاه   ،SciVal و   Scopus، ISI
 ،CABI كشاورزی  اّطالعاتى  علوم 
و  رياضيات  اّطالعاتى  علوم  پايگاه 
علوم  پايگاه   ،MathSciNet آمار 
پايگاه   ،Reaxys شيمى  اّطالعاتى 
پايگاه   ،ProQuest اّطالعاتى  علوم 
پايگاه   ،JSTOR اّطالعاتى  علوم 
كتابخانه   ،IEEE اّطالعاتى  علوم 
پايگاه  چند  و  جهانى  الکترونيکى 
ديگر از منابع و پايگاه های اّطالعاتى 
الکترونيکى قابل دسترس در دانشگاه 
توّجه  با  كه  هستند  اردبيلى  محّقق 
مقاطع  دانشجويان  و  اساتيد  نياز  به 
تحصيالت تکميلى، كتابخانه مركزی 
و مركز اّطالع رسانى دانشگاه امکان 
و  فارسى  های  پايگاه  به  دسترسى 
فراهم  كاربران  برای  را  مزبور  التين 

كرده است.
كّمى  گسترش  داد:  ادامه  وی 
الکترونيکى  های  پايگاه  كيفى  و 
خدمات  اثربخشى  ارتقای  و  جديد 

هزينه دارد، تصريح كرد: همه ما بايد با 
درايت، تدبير و بصيرت به اندازه وسع 

خود اين هزينه را تقبل كنيم.
استکبار  اينکه  به  اشاره  با  حبيبى 
جهانى به دنبال شکسن كمتر نظام و 
تحميل  و  تحريم  با  اسالمى  انقالب 

پژوهشگران،  به  رسانى  اّطالع 
نگه  روز  به  راستای  در  تالش 
و  آموزش  كتابخانه،  منابع  داشتن 
انسانى  نيروی  مستمر  توانمندسازی 
كتابدار )كتابداران دانشگاه( با هدف 
تخّصصى نمودن بخش های كتابخانه 
ارايه خدمات  كيفيت  بهينه سازی  و 
گيری  بهره  دانشگاه،  ای  كتابخانه 
با  اّطالعاتى  نوين  های  فنّاوری  از 
ايجاد كتابخانه های تركيبى از طريق 
ديجيتال سازی اثر بخش خدمات و 
منابع، طرح ايجاد كتابخانه ديجيتال، 
در آميختن خدمات كتابخانه با اهداف 
محّلى و مّلى، تبديل شدن به كتابخانه 
شمال  دانشگاه های  سطح  در  مرجع 
غرب كشور، گسترش شبکه همکاری 
خارجى،  و  داخلى  های  كتابخانه  با 
الزم  زيرساخت های  ساختن  فراهم 
برای  مطلوب  امکانات  تأمين  و 
جهانى،  استانداردهای  به  دستيابى 
انجام آموزش و راهنمايى های الزم 
بهره  و  اّطالعات  جستجوی  جهت 
از منابع، حركت  گيری هر چه بهتر 
به  منابع  مالکيّت  راهکار  سمت  از 
سياست دسترسى به منابع را از جمله 
حال  های  سياست  و  موضوعات 
با  كه  استد  اين حوزه  آتى  حاضر و 
هدف ارتقای اثر بخشى و كيفيّت و 
يا كارايى فعاليّت به صورت روشمند 

برنامه ريزی و اجرا مى شود.
اين  در  كه  شود  مى  يادآور 
زاده  ميری  دانيال  مهندس  كارگاه 
و  دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
محمدجواد  و  وند  حيدری  افسانه 
كاركنان  از  مقدم  زاده  سليمان 
كتابخانه مركزی دانشگاه به تدريس 

پرداختند.

سختى ها و فشارها است، اظهار كرد: 
بايد هر فردی برای كاهش فشارهای 
مشاركت  كشور  به  جهانى  استکبار 
داشته باشد و برای اين مشاركت الزم 
نيست كارهای خاصى انجام دهد بلکه 
بايد در مسئوليت خود بيش از پيش 

تالش كند.
المسلمين  و  االسالم  حجت 
نهاد  دفتر  مسئول  حسنى  عبداهلل 
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگى 
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: همه ما 
استکبار  برابر  در  مقاومت  برای  بايد 
حركت  رهبری  سر  پشت  جهانى 
كرده و در مسير طراحى شده توسط 

مقام معظم رهبری حركت كنند.
وی اضافه كرد: دكتر سلطانى اهل 
هميشه  و  بوده  همکاری  و  مشورت 
به نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
دكتر  به  كمک  آماده  و  داشتند  لطف 

راثى نظامى هستيم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: 

ضرورت فعال سازی 
کارگروه های تخصصی 

نظارت و ارزیابی
ضرورت  به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  رئيس 
و  نظارت  تخصصى  های  كارگروه  سازی  فعال 

ارزيابى تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز 
حبيبى در جلسه شورای نظارت، ارزيابى و تضمين 
كيفيت دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به اهميت و 
جايگاه نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت واحدهای 
دانشگاه، بر لزوم برگزاری منظم اين جلسات و تشکيل 

و مشاركت فعال كارگروه  های مربوطه تاكيد كرد.
وی با اشاره به اهميت فعال سازی كارگروه های 
تخصصى نظارت و ارزيابى، افزود: اخذ تصميمات 
نظر  با  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  راهبردی 
كارگروه های تخصصى زمينه اصالح و ارتقای 

سطح دانشگاه را فراهم خواهد كرد.
و  ارزيابى  نظارت،  مدير  ميرزايى  فرزاد  دكتر 
تضمين كيفيت دانشگاه محقق اردبيلى نيز به معرفى 
آئين نامه جديد نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
دانشگاه و اقدامات انجام گرفته توسط دفتر مديريت 

نظارت دانشگاه محقق اردبيلى پرداخت. 

رئيس آكادمى زبان دانشگاه خبر داد:

 افزایش ۵۰ درصدی درآمد 
آکادمی زبان در نیمه اول سالجاری

رئيس آكادمى زبان دانشگاه محقق اردبيلى از افزايش 
۵0 درصدی درآمد اين آكادمى در نيمه اول سالجاری 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر محمد تقى 
آل ابراهيم با اعالم اين خبر افزود: اين افزايش درآمد 
به دليل برنامه ريزی جديد و اطالع رسانى جامع تر به 
دانشجويان حاصل شده است زيرا نسبت به قبل تبليغات 
ميدانى و فضای مجازی افزايش چشم گيری داشته است.

وی اضافه كرد: در راستای سياست های كالن دولت 
تدبير و اميد و دانشگاه محقق اردبيلى برای درآمدزايى در 
بخش های مختلف، آكادمى زبان دانشگاه هم تالش دارد 

در اين مسير حركت كند.
از  يکى  كه  نکته  اين  به  اشاره  با  ابراهيم  آل 
شاخص های بين المللى سازی دانشگاه ها، آموزش 
زبان های مختلف به دانشجويان است، افزود: به اين 
انگليسى و زبان فرانسه در  منظور دوره های زبان 

آكادمى دانشگاه برگزار مى شود.
وی تصريح كرد: تالش مى كنيم دوره های زبان 
آلمانى به شرط به حد نصاب رسيدن دانشجويان برگزار 
كنيم تا عالقمندان به اين زبان بين المللى هم بتوانند از اين 

دوره ها استفاده كنند.
رئيس آكادمى زبان دانشگاه محقق اردبيلى با اشاره به 
اينکه در ترم پائيز بيش از ۲00 نفر در كالس های زبان 
اين آكادمى ثبت نام كرده اند، ادامه داد: در حال حاضر 1۲ 
كالس فعال زبان تشکيل شده است و اكثر افراد ثبت نام 

كننده از دانشجويان دانشگاه هستند.
دانشجويان،  رعايت حال  برای  افزود:  ابراهيم  آل 
كالس ها دو روز در هفته و از ساعت 18 تا 19:30 

برگزار مى شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

استفاده از منابع علمی در حوزه پژوهش بسیار حائز اهمیت است

با حکم رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

 دکتر راثی نظامی به عنوان سرپرست دبیرخانه هیات های امنا 
و ممیزه دانشگاه منصوب شد
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برای  اردبيلى  محقق  دانشگاه  پژوهشگران 
اولين بار توانستند با استفاده از روش شوک خالء 
به بهينه سازی خواص رئولوژيکى و مکانيکى قير 
اصالح شده دست يابند كه جزو مناسب ترين قير 

برای آسفالت مناطق سردسير و گرمسير هست.
دكتر عزيز باباپور عضو هيات علمى دانشگاه 
محقق اردبيلى در گفتگو با روابط عمومى دانشگاه 
به تشريح فعاليت های علمى و پژوهشى خود 

پرداخت.
روابط عمومی دانشگاه: لطفاً در مورد 

مقاالت و فعالیت های پژوهشی خودتان 
توضیحی ارائه بفرمایید.

دکتر باباپور: اين جانب در زمينه  های مختلف 
مهندسى شيمى، نانوتکنولوژی، نانو كامپوزيت و 
 Chapter غيره فعاليت مي کنم. چاپ 14 كتاب و
Book به زبان های فارسى و انگليسى، چاپ 
 ISC يا ISI 10 مقاله ،ISC و ISI 3۵ مقاله
ارائه  و  مختلف  ژورنال های  در  شده  سابميت 
بيش از ۵0 مقاله در كنفرانس های بين  المللى و 
ملى را در كارنامه پژوهشى خود دارم. همچنين 
3 كتاب در حال تأليف و ۲ كتاب در حال ترجمه 
هست. بنده 6 طرح پژوهشى تمام شده و ۵ طرح 
پژوهشى در حال اجرا چه به صورت مجری و چه 
به صورت همکار اصلى طرح در رزومه كاری 
خود دارم. هم اكنون در تالش هستيم تا شركت 
دانش بنيان »آبتين نانو كامپوزيت« را زير نظر مركز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى راه  
اندازی كنيم كه جهت تجاری  سازی و فروش 
محصوالت خود در اين شركت سعى مى كنيم از 
دانشجويان فعال خود در »هسته نانو انرژی« كه 
زير نظر معاون پژوهش و فناوری فعاليت مى كنند، 

استفاده كنيم.
همچنين ۲ مورد از مقاالت JCR و Q1 بنده 
در ليست پر استنادترين مقاالت حوزه نانو انرژی 

به شرح زير قرار دارد:
1- Aziz Babapoor; Mohammad 

mehdi Azizi; Gholamreza Karimi, 
Thermal management of a Li-ion 
battery using carbon fiber-PCM 
composites, Applied Thermal 
Engineering, Volume 8۲(c), Pages 
۲01۵ ,۲90–۲81.

2- Fereshteh Samimi, Aziz 
Babapoor, Mohammadmehdi 
Azizi, Gholamreza Karimi, Thermal 
management analysis of a Li-ion 
battery cell using phase change 
material loaded with carbon fibers, 
Energy (96 )۲016C pp. 371-3۵۵. DOI: 
10.1016/j.energy.2015.12.064.
در اين حوزه بيشترين تالشم بر اين است كه 
دانشجويان ليسانس و سال اول ارشد را با اصول 
پژوهش و مقاله  نويسى آشنا كنم تا وارد حوزه 
پژوهشى شوند كه خوشبختانه در اين زمينه شاهد 

موفقيت های چشمگيری بوده  ايم.
روابط عمومی دانشگاه: بهترین مقاله  ای 

که تابه حال چاپ کرده  اید با چه عنوانی 
و در چه مجله  ای بوده و IF آن چقدر 

بوده است؟ توضیحاتی در مورد این مقاله 
خود بفرمائید.

باباپور: در سال ۲017، پژوهشگران  دکتر 
دانشگاه شيراز به كمک دانشگاه محقق اردبيلى 
و دانشگاه ريجاينا كانادا با اضافه كردن نانو ذرات 
توليد  به  پليمری، موفق  الياف  به  اكسيد فلزی 
نانو كامپوزيت های هوشمندی شده اند كه قادر 
به ذخيره  سازی انرژی در خود است كه تنها با 
تغييرات دمايى نزديک به دمای محيط، آن را آزاد 

مى كند.
مواد تغيير فاز دهنده، جزئى از انرژی های 
تجديدپذير محسوب مى شوند؛ چراكه اين مواد 
انرژی گرمايى را به صورت گرمای »نهان ذوب« 
در خود ذخيره كرده و از فاز جامد به مايع تبديل 
مى شوند و درنهايت با تغييرات دمايى )تغيير فاز از 
مايع به جامد(، اين گرما را آزاد مى كنند. به دليل 

اهميت اين مواد، اين محققان با اضافه كردن نانو 
ذرات اكسيد فلزی به الياف پليمری، نانو الياف 
هوشمندی را برای ذخيره  سازی گرما توليد كردند.

نانو الياف تغييردهنده فاز با اهداف مختلف و 
روش های گوناگون سنتز مى شوند و باوجود همه 
مزايا، اين مواد از محدوديت هايى چون پايين بودن 
ضريب هدايت حرارتى برخوردار هستند كه بايد با 
ارائه راهکارهايى آن ها را رفع كرد تا عملکرد مواد 
تغييرفازدهنده و توجيه كاربردی آن ها بهبود  يابد. با 
افزودن نانو ذرات اكسيد فلزی، ضريب هدايت 
الياف تا حدود 96 درصد نسبت  نانو  حرارتى 
به كامپوزيت پليمری پايه بهبود يافت. همچنين 
محصوالت  اين  فازی  تغيير  دمای  محدوده  
توليدشده گسترده )حدود 17 درجه( و نزديک 
دمای بدن انسان است. لذا اين نانو كامپوزيت ها 
جهت ذخيره سازی و آزادسازی انرژی در دماهای 
پايين بسيار مفيد هستند. اين نتايج منجر به كاهش 
قيمت  كاهش  انرژی،  بازيابى  و  ذخيره  هزينه 
تمام شده محصول، كاهش آلودگى محيط زيست 

و افزايش رفاه مصرف كننده مى شوند.
محصوالت،  اين  كاربرد  اصلى ترين 
ذخيره سازی و آزادسازی انرژی در صنايع نساجى 
برای توليد لباس های هوشمند است و در صنايع 
مهندسى پزشکى، مديريت گرمايى انواع باتری ها 
و صنايع ديگر نيز مى توانند كاربرد داشته باشند. 
از آنجايى كه اين مواد تجديدپذير و به دفعات 
)سيکل گرمايش و سرمايش( قابل استفاده هستند، 
طبق پژوهش های صورت گرفته ازنظر اقتصادی 
از  تحقيقات  اين  توجيه پذير هستند.  كامالً  نيز 
كارشناس  گلستانه،  ايمان  سيد  مهندس  سوی 
ارشد مهندسى شيمى و پروفسور غالمرضا كريمى 
عضو هيأت علمى دانشگاه شيراز و دكتر عزيز 
باباپور عضو هيأت علمى دانشگاه محقق اردبيلى 
و پروفسور فرشيد ترابى از دانشگاه ريجاينا كانادا 
 Applied مجله  در  آن  نتايج  و  شده  اجرايى 

Energy با ضريب تأثير 7.9 منتشرشده است.
روابط عمومی دانشگاه: به نظر شما 

همکاران دیگر باید چه کاری انجام دهند 
تا در این زمینه موفق شوند؟ 

دكتر باباپور: پژوهش يک كار تيمى است. 
در پژوهش به تنهايى نمي توان ايده  ها را به نحو 
احسن پياده كرد. باوجود گرانى مواد اوليه و هزينه 
تست ها، پژوهش انگيزه و عالقه مى  خواهد. اگر 
روحيه تيمى در دانشگاه افزايش پيدا كند قطعاً نتايج 
بهتری حاصل خواهد شد. در ضمن حمايت های 
رياست محترم و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 
كه هردوی اين بزرگواران از پژوهشگران بنام و 
بين المللى هستند در ايجاد جو پژوهش محوری 
مي توانند نقش بسزايى داشته باشند. يک هيات 
پژوهشى  آموزشى،  فرهنگى،  وظيفه   4 علمى 
و اجرايى دارد كه متأسفانه بعضاً بُعد پژوهشى 

فراموش يا ناديده گرفته مى  شود. 
 روابط عمومی دانشگاه: راهکارهای 

چاپ مقاالت در مجالت Q۱ برای سایر 
همکاران چیست؟

دكتر باباپور: اگر انگيزه الزم در افراد باشد، اين 

كار شدنى است. بعضى مواقع انگيزه الزم نيست. 
البته الزم به ذكر هست در برخى رشته ها، شرايط 
مقاله دادن نسبتاً فرق ميکند. ولى با توجه به تعداد 
در صورتى  دانشگاه،  در  علمى  هيات  اعضای 
كه حمايت دانشگاه باشد و هركدام از همکاران 
يک مقاله ISI در برنامه كاری خود داشته باشند، 
مى توانيم در اين زمينه آمار قابل توجهى داشته 

باشيم.
 روابط عمومی دانشگاه: راهکارهای 
بهبود و ارتقای جایگاه و رتبه دانشگاه را 

بفرمایید.
دکتر باباپور:

دنبال  باالترين سطح  بايد در  پژوهش   -1
شود.

۲- آزمايشگاه های پژوهشى ازنظر زيربنايى، 
تجهيزات و غيره مجهز گردند.

مختلف  مقاطع  دانشجويان  و  اساتيد   -3
علمى  از  مقاالت  چاپ  به  ترغيب  و  تشويق 

ترويجى گرفته تا مقاالت JCR با IF باال شوند.
عملکرد  گزارش  ساليانه  يا  ماهيانه   -4
پژوهشى اعضای هيات علمى مانند نتايج ارزشيابى 

آموزشى كه هر ترم ارائه مي شود ارائه گردد.
۵- هسته  های پژوهشى-دانشجويى تقويت 

و حمايت مالى گردند.
6- تأليف كتاب چه به صورت فارسى و چه 
انگليسى مي تواند سفيران خوبى در شناسايى و 
مراجعه افراد به پژوهش های اساتيد محترم دانشگاه 

محقق اردبيلى باشد.
7- از دانشجويان مستعد و پرتالش مقاطع 
مختلف خصوصاً ليسانس حمايت كافى گردد 
تا در مقاطع باالتر بتوانيم با حفظ آن ها در اين 
دانشگاه، از وجودشان در راستای پيشبرد اهداف 

واالی دانشگاه بهره مند شويم.
8- ارتباط ما با دانشگاه های معتبر خارجى 

تقويت گردد.
9- اصلى ترين مسئله اين است كه ما بايد باور 
كنيم كه چاره  ای جز تالش شبانه  روزی نداريم و 
در جهت ارتقای دانشگاه چه در سطح ملى و چه 
در سطح بين  المللى نياز به تالش شبانه  روزی 

داريم.
 روابط عمومی دانشگاه: تنگناهای چاپ 

مقاالت در مجالت با IF باال چیست؟
دکتر باباپور: اعتقاد شخصى بنده اين است 
اگرچه مشکالتى وجود دارد ولى اين كار شدنى 
البته در برخى                   است. برخى مجالت با IF باال 
رشته  ها پول مي خواهند. باالخره بعضى مواقع نيز در 
حق مقاالت ايرانى بى  انصافى مي گردد. البته امکانات 
بسيار پيشرفته، زبان انگليسى قوی و غيره از ابزار 
اساسى در چاپ مقاالت با IF باال هست. وگرنه 
معتقدم كه ما هيچ مشکلى از بابت ايده  های نو و 
جالب نداريم. مشکالت ما در پروراندن ايده  ها و 

تبديل آن به محصول و تجاری  سازی آن هست.
 روابط عمومی دانشگاه: چکیده انگلیسی، 
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 مشخصات مقاله نيز به شرح زير هست:
 Enhancement of Rheological
and Mechanical Properties
 of Bitumen by Polythiophene
Doped with Nano Fe3O۴
 Bitumen has remarkable
 chemical and mechanical properties
 as a construction and insulating
 material. In this research, bitumen
 reinforced with polythiophene,
 which is doped with Fe3O۴
 nanoparticles, was produced by
 the vacuum shock technique.
 Samples were prepared at various
 filler loadings to investigate
 their rheological and mechanical
 properties. Characteristics of the
 samples were evaluated using
 a dynamic shear rheometer and
 various empirical rheological tests
 including the softening point,
 penetration, and reversibility. The
 results indicated that the synthesized
 nanoparticles have good
 compatibility and interaction with
 the molten phase of bitumen. On the
 other hand, modification of bitumen
 has led to significant improvement
 in the compound shear modulus
 and resistance against deformation,
 while it has hindered fatigue damage
 and improved the softening point,
.penetration, and reversibility
 روابط عمومی دانشگاه: پژوهشی که انجام 
داده اید چه مشکلی در جامعه حل کرده و 

برای چه کاربردی داشته است؟
دکتر باباپور: بنده با توجه به سوابق صنعتى 
و اجرايى مختلف از مشکالت صنايع اطالعات 
اينکه  با توجه به  كافى دارم. در مورد آسفالت 
سابقه »مشاور فنى شهرداری« را دارم كامالً واقف 
هستم كه متأسفانه بسياری از كارخانه های آسفالت 
مشکالت  و  مي شوند  اداره  سنتى  به صورت  ما 
زيادی دارند. در ضمن اصالً به اين مسئله توجه                        
نمي شود كه هر منطقه با توجه به نوع آب وهوا، نوع 
خاک، ميزان ترافيک و غيره نياز به آسفالت خاص 
خودش را دارد. قير نقش به سزايى در صنعت 
از قير در توليد آسفالت  آسفالت دارد. استفاده 
عالوه بر مزايای آن كه شامل نرمى و روانى جاده 
برای حركت و استهالک كمتر خودرو مى شود، 
با معايبى نيز همراه است. ازجمله نشست، ترک، 
موج برداشتن، روان شدن قير، جدا شدن سنگدانه، 
آسفالت كندگى، چاله شدن، آبگرفتگى، خشن 
شدن سطوح جاده  ها و غيره كه عالوه بر آسيب 
به خودرو باعث خسارات اقتصادی بيشتری نيز 
مى شود. همچنين قير در حالت عادی، مقاومت و 
استحکام كمى جهت تحمل وزن وارده به آن را 
دارد و در صورت اختالف دمايى زياد )گرم و 
سرد شدن در روز و شب( از مقاومت دمايى پايينى 
برخوردار است. همچنين به دليل ايجاد ترک  های 

فراوان در اثر تحمل فشارهای بسيار باال، امکان 
تصادف خودروها بيشتر خواهد شد. در مناطق 
آسفالت  قير  باالی روز،  دمای  اثر  در  گرمسير 
ذوب شده و در شب پس از سرد شدن تغيير 
شکل مى دهد. عالوه بر آن در مناطق سردسير 
نيز ترک و شکنندگى بر اثر سفت شدن قير از 
آسفالت  زودرس  خرابى  علل  و  شايع  عوامل 
هست كه باعث كاهش روانى جاده و استهالک 

باال خواهد شد. 
ازاين رو، پژوهشگران دانشگاه محقق اردبيلى 
در پژوهشى كه از سال 139۲ شروع شده است با 
همکاری پژوهشگرانى از دانشگاه صنعتى همدان، 
برای اولين بار با استفاده از روشى نوين توانستند 
به توليد نانو كامپوزيتى از قير مخصوص آسفالت 

مناطق سردسير و گرمسير دست بيابند.
اين  گسترده،  پژوهش  اين  از  بخشى  در 
پژوهشگران توانستند به نانو كامپوزيتى به همراه 
پلى تيوفن و نانو ذرات Fe3O4 دست يابند كه 
نتيجه  اين آزمايش ها به رفع معايب باال منجر شد. 
در اين آزمايش ها، ابتدا پلى تيوفن و نانو ذرات 
كه  روش شوک خالء  از  استفاده  با   Fe3O۴
برای اولين بار توسط همين تيم پژوهشى در سال 
۲016 در مجله  Composites Part Aارائه 
شد، تهيه شدند. در اين روش، با استفاده از تغيير 
سريع فشار باال و پايين )در اين مورد، ۲0 و 60 
ميلى متر جيوه( نقاط حباب و احتمال ايجاد ترک 

به حداقل مى رسد. 
نانو ذرات  و  پلى تيوفن  تحقيقات،  اين  در 
Fe3O4 به عنوان پركننده  اصلى كامپوزيت جهت 
افزايش استحکام قير استفاده شده است. يکى ديگر 
از اهداف ايجاد اين نانو كامپوزيت، بهبود مقاومت 
نيز   UV اشعه  براثر  تخريب  برابر  در  قير  در 
هست. نتايج آزمايش های FTIR حاكى از سنتز 
كامل ذرات پلى تيوفن و همچنين آناليز PSA و 
اندازه  10  نانو ذرات در  SEM نشانگر وجود 
نانومتر است كه اين كاهش به خصوص اندازه 
در نانو ذرات به واكنش بهتر آن ها با قير مذاب 
خواهد انجاميد. همچنين با استفاده از بررسى  های 
تصويری انجام شده، مى توان نتيجه گرفت كه تغيير 
چشمگيری در شکل نمونه  ذرات نانو كامپوزيت 
قير توليدشده همراه با پلى تيوفن و نانو ذرات 

Fe3O4 به وجود آمده است.
در ادامه با استفاده از تست  های رئولوژيک 
و DSR، افزايش بسيار باالی مقاومت قيرهای 
 Fe3O4 كامپوزيت شده با پلى تيوفن و نانو ذرات
در برابر تغيير شکل مشاهده شد. نانو كامپوزيت 
نسبت  باالتری  بسيار  مقاومت  دارای  حاصله، 
از خواص رئولوژيک  قير بوده و  به مدل خام 
بهتری برخوردار است. همچنين واكنش مناسب 
آن با قير مذاب به همبستگى آسفالت جهت عدم 
ايجاد ترک و استحکام باالتر در برابر فشار كمک 
شايانى خواهد كرد. عالوه برآن، با افزايش مقاومت 
دمايى قير در برابر ذوب شدن براثر گرما، احتمال 
تغيير شکل آسفالت در جاده به حداقل مى رسد. 
 Q1 بخشى از نتايج اين پژوهش اخيراً در مجله
آمريکايى كه مجله تکنيکال هست به شرح زير 

چاپ شده است:
Seyyed Mojtaba Mousavi, 

Seyyed Alireza Hashemi,Aziz 
Babapoor, Bijan Medi,  
Enhancement of Rheological and 
Mechanical Properties of Bitumen 
by Polythiophene Doped with 
Nano Fe3O۴, The Journal of The 
Minerals, Metals & Materials 
Society (JOM), 2۰۱۸. DOI: 
۱۰.۱۰۰7/s3-32۱۵-۰۱۸-۱۱۸37.
تحقيقات ما در اين زمينه گسترده بوده و 
به زودی مقاالت ديگری نيز منتشر خواهد شد. 
در ضمن بخش هايى از اين كار در مراحل ثبت 
اختراع قرار دارند. همچنين كتاب »قير و آسفالت« 
اثر جديد ديگری از اين تيم پژوهشى كشوری  
هست كه در حال گذراندن مراحل چاپ هست و 

به زودی وارد بازار خواهد شد.

سلسله گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی -7 

برای اولین بار انجام گرفت؛  دستیابی پژوهشگران دانشگاه محقق اردبیلی به بهینه سازی خواص رئولوژیکی و مکانیکی قیر اصالح شده
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انتخاب طرح شرکت آسیا 
تیکین از شرکت های مرکز 
رشد دانشگاه در جشنواره 

ربع رشیدی تبریز به عنوان 
یکی از فناوران برتر

طرح بازيافت تمام نخاله های ساختمانى شركت 
از شركت های مستقر در مركز رشد  تيکين  آسيا 
واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبيلى در جشنواره 
نوآوری و فناوری ربع رشيدی تبريز به عنوان يکى از 

فناوران برتر انتخاب شد.
شركت آسيا تيکين به مديريت قادر عليپور از 
شركت های مستقر در مركز رشد واحدهای فناوری 
دانشگاه محقق اردبيلى با ارايه طرح بازيافت تمام 
نخاله  های ساختمانى و عمرانى، در جشنواره نوآوری 
 (RINITEX2018) تبريز  رشيدی  ربع  فناوری  و 
جشنواره  برتر  فناوران  از  يکى  عنوان  به  توانست 

انتخاب شود.
 دكتر برومند صالحى رئيس مركز رشد واحدهای 
فناوری دانشگاه محقق اردبيلى با اين خبر افزود: طرح 
مذكور در مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه به 
درجه رشد يافتگى رسيده و در شرف معرفى به پارک 

علم و فناوری استان برای تجاری سازی است.

استقبال از پرچم بارگاه
 امام رضا)ع( در دانشگاه 

محقق اردبیلی

همزمان با سالروز شهادت امام هشتم، پرچم متبرک 
بارگاه امام رضا)ع( بر دستان خادمان آن حضرت، در 

مسجد دانشگاه محقق اردبيلى چرخانده شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، حجت االسالم 
اسحاقيان در اين مراسم ضمن تسليت سالروز شهادت 
امام رضا)ع(، گفت: درک نياز اولين چيزی است كه 

انسان بعد از تولد پيدا مى كند.
وی با بيان اينکه انسان هرچه جلوتو مى رود 
نيازهای ديگری پيدا مى كند، افزود: خداوند انسان را 
نيازمند آفريده است و نيازمندترين موجود انسان است، 

چون وقتى نياز پيدا مى كند دنبالش حركت مى كند.
اسحاقيان با تاكيد بر اينکه مهمترين نياز انسان نياز 
به دين و امر الهى است، تصريح كرد: اگر نگاهمان به 
دين عوض شود نيازمان به دين بيشتر خواهد شد و 

بعد از آن به دنبال حقيقت خواهيم بود.
گفتنى است مداحى و زيارت پرچم بارگاه امام 
رضا)ع( توسط حضار از بخش های ديگر اين مراسم 

معنوی بود.

معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
كاركنان  حمايت  از  اردبيلى  محقق 
دانشگاه محقق اردبيلى از فعاليت های 
بنياد حمايت از كودكان بى سرپرست و 

سرطانى استان اردبيل خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، 
بازديد  در  معرفت سياه كوهيان  دكتر 
كاركنان دانشگاه محقق اردبيلى از بنياد 
با  كودكان مستمند و سرطانى اردبيل 
های كسب شده  موفقيت  اينکه  بيان 
در اين بنياد باقيات الصالحات است، 
دانشگاه  خيرين  مجمع  در  ما  گفت: 
نيز از راهنمايى ها و تجارب ارزشمند 

مديريت اين بنياد بهره مند شده ايم.
وی با بيان اينکه همکاران دانشگاه 
بنياد كمک       اين  به  ماهانه  به صورت 
مى كنند، افزود: همکاران سهيم در اين 
نوع خدمات، آخرت خود را تضمين 

مى كنند.
بنياد  رئيس  نويس  قرآن  جواد 
و  بى  سرپرست  كودكان  از  حمايت 
سرطانى استان اردبيل نيز با اشاره به به 
تاريخچه فعاليت های مجمع خيرين 
از كودكان  بنياد حمايت  مدرسه ساز، 
مستمند، بى سرپرست و سرطانى استان 

و  كشاورزی  دانشکده  سرپرست 
منابع طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى از 
افزايش 300 درصدی بودجه تجهيزات 
دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى نسبت 

به سال گذشته خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
بيان  با  قويدل  اكبر  دكتر  دانشگاه، 
دانشکده  تجهيزات  بودجه  اينکه 
دانشگاه  طبيعى  منابع  و  كشاورزی 
با   1397 سال  در  اردبيلى  محقق 
افزايش 300 درصدی نسبت به سال 
رسيده  ريال  ميليارد  شش  به  قبل 
است، گفت: با توجه به ديدگاه علمى 
دانشگاه،  محترم  رياست  حمايت  و 
اين بودجه مى تواند راهگشای كمبود 

تجهيزات در دانشکده باشد.
وی افزود: در همين راستا در گروه های 

مراسم عزاداری اربعين حسينى 
دانشگاه  دانشگاهيان  حضور  با 

محقق اردبيلى برگزار شد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
اربعين  عزاداری  مراسم  دانشگاه، 
دانشگاهيان  حضور  با  حسينى 
دانشگاه محقق اردبيلى برگزار شد.

در اين مراسم كه هيات رئيسه 
و  دانشجويان  اساتيد،  از  و جمعى 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  كارمندان 
االسالم  حجت  داشتند،  حضور 
رئيس  حسنى  عبداهلل  والمسلمين 

مدرسه  خيرين  مجمع  گفت:  اردبيل، 
ساز استان تاكنون 369 مدرسه در قالب 
يک هزار و 469 كالس درس ساخته و 
تحويل آموزش و پرورش داده است. 
همچنين چندين مدرسه نيز در حال 
به  سالجاری  طى  كه  است  ساخت 

بهره برداری خواهند رسيد.
اين  های  فعاليت  به  اشاره  با  وی 
بنياد در خصوص حمايت از كودكان 
 139۵ های  سال  در  افزود:  مستمند، 
و 1396 تعدادی از اين فرزندان ما در 
مقاطع مختلف تحصيلى به ويژه دكتری 

آموزشى تالش بر اين بود كه با توجه 
تجهيزات،  بودجه  در  گشايش  به 
در  باال  تکنولوژی  با  های  دستگاه 
اولويت خريد قرار گيرد تا همکاران 
با كيفيت در  بتوانند مقاالت  دانشکده 

معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری 

از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده اند 
و در حال حاضر نيز 4۵ نفر در حال 
تحصيل در دانشگاه ها هستند كه هويت 
آنها كامال محرمانه بوده و كمک های 
مردمى نيز به صورت ماهانه به حساب 
شخصى آنها واريز مى شود. همچنين 
در مناسبت های مختلف نيز بسته های 

حمايتى برای آنان ارائه مى شود.
بخش  اينکه  بيان  با  نويس  قرآن 
حمايت از كودكان سرطانى زير 18 سال 
نيز با توجه به باال بودن رتبه سرطان استان 
راه اندازی شد، تصريح كرد: تهيه دارو، 

مجالت با ضريب تاثير باال چاپ نمايند.
قويدل تصريح كرد: با توجه به لزوم 
و  جديد  های  دستگاه  از  برخورداری 
تکنولوژی های روز در چاپ مقاالت 
توانند  مى  ها  دستگاه  اين  كيفيت،  با 

امسال  گفت:  سخنانى  طى  اردبيل 
عده ای از همکاران توفيق زيارت 

برای  رفاهى  و  درمانى  امکانات  ايجاد 
كودكان و خانواده های آنان و حمايت 

مالى از آنان در دستور كار ما قرار دارد.
رئيس بنياد حمايت از كودكان بى 
با  اردبيل  استان  و سرطانى   سرپرست 
بيان اينکه كاركنان دانشگاه محقق اردبيلى 
جزو حاميان ما هستند، خاطرنشان كرد: 
همه ساله نيز برنامه شادی برای كودكان 
اين بنياد توسط دانشگاه محقق اردبيلى 

اجرا مى شود.
گفتنى است در ادامه كاركنان دانشگاه 
محقق اردبيلى از بخش های مختلف اين 
بنياد بازديد و در جريان فعاليت های آن 
قرار گرفته و نظرات و پيشنهادات خود را 
ارائه نمودند. همچنين لوح سپاس رئيس 
دانشگاه محقق اردبيلى از سوی معاون 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه به رئيس 
بنياد حمايت از كودكان بى  سرپرست 
و سرطانى استان اردبيل اعطا و نشان 
يکى  عليپور( و  عالى خيرين)مرحوم 
از نقاشى های كودكان مبتال به سرطان 
های  پاس حمايت  به  پوشش  تحت 
دانشگاه  دانشگاهيان  معنوی  و  مادی 
محقق اردبيلى از بنياد به اين دانشگاه 

هديه شد.

راهگشای بخشى از مشکالت همکاران 
و دانشجويان در دسترسى سريع و آسان 

به تکنولوژی های روز باشند.
و  كشاورزی  دانشکده  سرپرست 
منابع طبيعى دانشگاه محقق اردبيلى تاكيد 
كرد: دانشکده تالش نموده است تا در 
اسرع وقت نسبت به خريد تجهيزات 
اقدام نمايد؛ به نحوی كه تا به امروز چهار 
ميليارد و ۲۵6 ميليون ريال از بودجه فوق 
مصرف شده و يک ميليارد و 744 ميليون 
ريال نيز تجهيزات مورد نياز سفارش 
داده شده و طى چند روز آينده تحويل 

دانشگاه خواهد شد.
اغلب  كرد:  خاطرنشان  وی 
خريدهای فوق الذكر با پيگيری های 
دكتر اردوان قربانى رئيس سابق دانشکده 

انجام شده است.

عده  و  داشتند  را  حسين)ع(  امام 
ای نيز همانند ما جاماندگان اربعين 

هستند.
برپايى  با  نيز  ما  افزود:  وی 
مراسم اربعين حسينى در دانشگاه، 
نگه              زنده  را  حسين)ع(  امام  قيام 

مى داريم.
از  روی  پياده  است  گفتنى 
شهدای گمنام دانشگاه محقق اردبيلى 
قرائت  شورابيل،  گمنام  شهدای  تا 
بخش  از  مداحى  و  اربعين  زيارت 

های مهم اين برنامه بود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد:

 حمایت کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی از فعالیت های بنیاد حمایت از 
کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی:

 افزایش ۳۰۰ درصدی بودجه تجهیزات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به سال گذشته

برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی
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دانشگاه                        علمى  هيات  عضو 
محقق اردبيلى تجهيز آزمايشگاه ها، حمايت 
مالى از دانشجويان تحصيالت تکميلى و 
راه اندازی  writing center را از الزمه های 

ارتقای جايگاه دانشگاه عنوان كرد.
دكتر اميرعلى جعفرنژاد عضو هيات 
علمى دانشگاه محقق اردبيلى در گفتگو با 
روابط عمومى دانشگاه  به تشريح فعاليت های 

علمى و پژوهشى خود پرداخت.
روابط عمومی دانشگاه:

 لطفا در مورد مقاالت و فعالیت های 
پژوهشی خودتان توضیحی ارائه 

بفرمایید.
دو  دارای  اينجانب  جعفرنژاد:  دکتر 
طرح پژوهشى تکميل شده و شش طرح 
پژوهشى در دست اجرا هستم. همچنين 
تاليف يک كتاب و ترجمه سه كتاب كه 
دكتری  آزمون  منبع  های  كتاب  اغلب 
هستند، نيز در كارنامه پژوهشى بنده موجود 

است.
در  بنده  پژوهشى  های  طرح  اغلب 
ارتباط با چگونگى اثرگذاری كفى های 
كفش، كفش های ورزشى و بريس های 
مختلف و تمرينات ورزشى مختلف بر 
مکانيک بدن مى  باشد. توجه بسياری در 
بخش تجاری و بازار بر كيفيت اين موارد 
در سطح بين المللى مى شود، به همين دليل 
پژوهش در اين زمينه بسيار مورد توجه 

جامعه بين المللى است.
 روابط عمومی دانشگاه: 

تعداد مقاالتتان در سال های گذشته 
و امسال در چه حد بوده است؟

دکتر جعفرنژاد: حدود ۵0 مقاله در 
طى 1.۵ سال گذشته منتشر شده كه از اين 
بين حدود 9 مقاله در يکى از زير فيلدهای 
مربوط به مجالت Q1 بوده  اند. حدود 1۲ 
 Scopus و ايندكس شده در ISI مقاله
منتشر شده است. همچنين حدود 30 مقاله 
علمى پژوهشى در مجالت داخلى منتشر 

شده است.
روابط عمومی دانشگاه:

 بهترین مقاله ای که تا به حال 
چاپ کرده اید با چه عنوانی و در 
چه مجله ای بوده و IF آن چقدر 

بوده است؟ 
دکتر جعفرنژاد: دو مقاله زير با عناوين

 The long-term use of 
foot orthoses affects walking 
kinematics and kinetics of 
children with flexible flat feet: 
A randomized controlled trial

و
A comparison of running 

kinetics in children with and 
without genu varus: A cross 
sectional study.
 كه به ترتيب در سال ۲017 و ۲018 
در مجله PLOSE ONE منتشر شده 
اند و ميانگين IF دو سال اخير آن حدود 

3 مى باشد، منتشر شده اند. 
روابط عمومی دانشگاه:

 توضیحاتی در مورد بهترین مقاله 
خود بفرمائید.

دکتر جعفرنژاد: من تمام مقاالت التين 
خودم به ويژه مواردی كه JCR هستند را 
بهترين مى دانم، چون در تمامى اين مقاالت 
در ارتباط با صنعت بسيار كاربردی هستند 
مقاالت  اين  در  شده  ذكر  موارد  تمام  و 
بهترين داورهای  به لحاظ علمى توسط 
بين المللى مورد داوری قرار گرفته اند و 
اين قابليت را دارند كه در زمينه صنعتى 
در صورت استفاده از نتايج آنها، قابليت 
رقابت محصوالت تجاری ما با محصوالت 
خارجى بسيار بيشتر از حالت فعلى شود. 

روابط عمومی دانشگاه:
 به نظر شما همکاران دیگر باید چه 
کاری انجام دهند تا در این زمینه 

موفق شوند؟
ساير  شاگرد  بنده  جعفرنژاد:  دکتر 
بيشتر  دوستان  از  و  باشم  مى  همکاران 
توصيه  اندازه  در  و  گيرم  مى  راهنمايى 
نمودن نيستم. اما مطالعه باال و به روز بودن 
و با علم روز دنيا پيش رفتن كه از طريق 
پيگيری مقاالت منتشر شده به طور روزانه 
حاصل مى شود بسيار كمک كننده است و 
چشم اندازه های پژوهشى و نياز جامعه در 

آنها به خوبى معرفى مى شود. 
روابط عمومی دانشگاه: 

راهکارهای چاپ مقاالت در مجالت 
Q1 برای سایر همکاران چیست؟

و  باال  مطالعه  جعفرنژاد:  دکتر 
ابزارهای  تجهيز نمودن آزمايشگاه ها به 
آزمايشگاهى معتبر بين المللى و همکاری 
با ساير اساتيد در دانشگاه های خارج از 
كشور بسيار كمک كننده است. كيفيت 
داوری در مجالت Q1 بسيار باال است 
و بايد قبل از طرح موضوع پژوهش تمام 
 ،target journal مقاله،  چاپ  مسير 
مطالعه تمام مقاالت در آن journal  انجام 
شود. بايد برای تک تک خطوط نوشته شده 
در مقاله دليل و توجيه علمى پيش از ارسال 

مقاله برای مجالت وجود داشته باشد. 
روابط عمومی دانشگاه:

 راهکارهای بهبود و ارتقای جایگاه و 
رتبه دانشگاه را بفرمایید.

اگر  خيلى خالصه  دکتر جعفرنژاد: 
بخواهم اين مورد را پاسخ بدهم:

- تجهيز آزمايشگاه ها
- حمايت مالى حتى در حد مختصر از 

دانشجويان تحصيالت تکميلى
عنوان  با  مركزی  اندازی  راه   -
writing center  كه به صورت رايگان 
يا با هزينه اندک مقاالت اساتيد را قبل از 
ارسال به مجالت به لحاظ گرامری چک 
نمايد. اين مراكز در دانشگاه های آمريکا كه 

خود native هستند هم وجود دارد.
روابط عمومی دانشگاه: 

تنگناهای چاپ مقاالت در مجالت با 
IF باال چیست؟

مورد  مهمترين  جعفرنژاد:  دکتر 
ابزارهای آزمايشگاهى ما هستند. به عنوان 
بيومکانيک  آزمايشگاه  برای  اگر  مثال 

خريداری  حركتى  تحليل  های  دوربين 
شود، بنده مى توانم با سرعتى سه برابر سرعت 
فعلى كار نمايم. قطعا اين مثال در ارتباط با تمام 

همکاران ديگر هم صدق مى كند. 
روابط عمومی دانشگاه: 

چکیده انگلیسی، عنوان مقاله و 
 Google Scholar +  Link لینک

Profile
دکتر جعفرنژاد:

https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0205187

The long-term use of 
foot orthoses affects walking 
kinematics and kinetics of 
children with flexible flat feet: 
A randomized controlled trial

Background
Due to inconclusive 

evidence on the effects of 
foot orthoses treatment on 
lower limb kinematics and 
kinetics in children. studies 
are needed that particularly 
evaluate the long-term use of 
foot orthoses on lower limb 
alignment during walking. 
Thus. the main objective of 
this study was to evaluate the 
effects of long-term treatment 
with arch support foot orthoses 
versus a sham condition on 
lower extremity kinematics 
and kinetics during walking in 
children with flexible flat feet.

Methods
Thirty boys aged 12–8 

years with flexible flat feet 
participated in this study. While 
the experimental group )n = 
1۵( used medial arch support 
foot orthoses during everyday 
activities over a period of four 
months. the control group )n = 
1۵( received flat -۲mm-thick 
insoles )i.e.. sham condition( for 
the same time period. Before 
and after the intervention 
period. walking kinematics and 
ground reaction forces were 
collected.

Results

Significant group by time 
interactions were observed 
during walking at preferred 
gait speed for maximum 
ankle eversion. maximum 
ankle internal rotation angle. 
minimum knee abduction 
angle. maximum knee 
abduction angle. maximum 
knee external rotation angle. 
maximum knee internal 
rotation angle. maximum hip 
extension angle. and maximum 
hip external rotation angle 
in favor of the foot orthoses 
group. In addition. statistically 
significant group by time 
interactions were detected 
for maximum posterior. and 
vertical ground reaction forces 
in favor of the foot orthoses 
group.

Conclusions
The long-term use of arch 

support foot orthoses proved 
to be feasible and effective in 
boys with flexible flat feet to 
improve lower limb alignment 
during walking.

https://www.researchgate.
n e t / p r o fi l e / A m i r a l i _
Jafarnezhadgero2

و 
https : //scholar .google .

com/citations?user=em_L-
vQAAAAJ&hl=en

 روابط عمومی دانشگاه: 
پژوهش هایی که انجام داده اید چه 
مشکلی در جامعه حل کرده و برای 

چه کاربردی داشته است؟
دکتر جعفرنژاد: در صورت استفاده از 
نتايج پژوهش  ها، هزينه های بسياری كه 
در نتيجه ناهنجاری های قامتى در نوجوانان 
هستند و به لحاظ سالمت هزينه بااليى را 
بر كشور تحميل مي نمايند، قابل كاهش و 

برطرف شدن هستند. 
های  كفش  و  ها  كفى  طراحى  در 
ورزشى و تمرينات توانبخشى و همچنين 
توليدات صنعتى بسيار با كيفيت تر و رقابت 
پذيرتر خواهند شد و به خود كفايى بيشتری 

خواهيم رسيد.

دکتر جعفرنژاد عنوان کرد:
 تجهیز آزمایشگاه ها و راه اندازی writing center؛ الزمه های ارتقای جایگاه دانشگاه

معاون پژوهش و فناوری
 دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: 

ارتقای مرتبه علمی ۲ نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه 

محقق اردبیلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
از ارتقای مرتبه علمى دو نفر از اعضای هيات علمى 

اين دانشگاه خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ابوالفضل بضاعت پور با اعالم اين خبر، افزود: 
اين اساتيد از اعضای هيات علمى دو دانشکده 
كشاورزی و منابع طبيعى اردبيل و كشاورزی 

و منابع طبيعى مغان هستند.
شکوهيان  اكبر  على  دكتر  داد:  ادامه  وی 
مرتبه  از  باغبانى  گروه  علمى  هيات  عضو 
استادياری به دانشياری و دكتر مرتضى كامرانى 
توليدات  تکنولوژی  گروه  علمى  هيات  عضو 
ارتقا  دانشياری  به  استادياری  مرتبه  از  گياهى 

يافتند.

معاون پژوهش و فناوری
 دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

 ارتقای مرتبه علمی
 ۴ نفر از اعضای هیات علمی 

دانشگاه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 
از ارتقای مرتبه علمى 4 نفر از اعضای هيات علمى 

اين دانشگاه خبر داد.
دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
ابوالفضل بضاعت پور با اعالم اين خبر افزود: 
اين اساتيد از اعضای هيات علمى 3 دانشکده 
روانشناسى،  و  تربيتى  علوم  دانشکده  يعنى 
دانشکده كشاورزی و منابع طبيعى و دانشکده 

فنى و مهندسى هستند.
عضو  غائبى  هادی  دكتر  داد:  ادامه  وی 
از  مکانيک  مهندسى  رشته  در  علمى  هيأت 
على  دكتر  دانشياری،  به  استادياری  مرتبه 
رشته  در  علمى  هيأت  عضو  شيخ االسالمى 
به  استادياری  مرتبه  از  تربيتى  روان شناسى 
دانشياری، دكتر اكبر قويدل عضو هيأت علمى 
به  استادياری  مرتبه  از  خاک  علوم  رشته  در 
بهناميان عضو هيأت  دانشياری و دكتر مهدی 
علمى در رشته علوم باغبانى از مرتبه استادياری 

به دانشياری ارتقا يافتند.

سلسله گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی -6 
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و  فرهنگى  معاونت  سرپرست 
از  اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى 
اسکان 100 درصدی دانشجويان خواهر 
ورودی جديد مقطع كارشناسى متقاضى 
خوابگاه در سالجاری خبر داد و گفت: 
به  رفاه  صندوق  پرداختى  های  وام 
دانشجويان نيز رشد ۲۵ درصدی را نشان 

مى دهد.
دكتر معرفت سياه كوهيان در گفتگو 
با روابط عمومى دانشگاه با بيان اينکه 
خوابگاه  متقاضى  دانشجويان  امسال 
نسبت به سال گذشته ۵8 درصد افزايش 
اين وجود 100  با  داشته است، گفت: 
درصد دانشجويان دختر متقاضى خوابگاه 
در خوابگاه های دولتى اسکان داده شدند.
وی با بيان اينکه امسال اسکان ۵۵0 
دانشجوی دختر و 400 دانشجوی پسر 
ورودی جديد مقطع كارشناسى بدون 
دانشگاه  افزود:  شد،  مديريت  ازدحام 
از  راستای حمايت  در  اردبيلى  محقق 
ايجاد  و  آنان  رفاه  تامين  دانشجويان، 
بستری مناسب برای تحصيل، 8۵ درصد 

نشست هم انديشى مسئوالن مركز 
با  دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
دانشجويان  و  علمى  هيأت  اعضای 
دانشکده فناوری های نوين نمين تشکيل 

شد.
دكتر ياشار عزيزيان رئيس دانشکده 
تشريح  به  نمين،  نوين  فناوری های 
اساتيد  پژوهشى  و  آموزشى  وضعيت 
و دانشجويان آن دانشکده پرداخت و 
از عزم جدی اعضای هيأت علمى و 
دانشجويان در همراهى با ايده پردازی و 

تبديل ايده به محصول خبر داد.
رئيس  صالحى  برومند  دكتر 
مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه                  
محقق اردبيلى، ضمن معرفى كامل مركز 
رشد، به ضرورت و فلسفه وجودی مركز 

دانشگاه             علمى  هيات  عضو 
عزاداری  گفت:  اردبيلى  محقق 
سنت نبوی بوده و جزو شعائر الهى 

محسوب مى شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
شعر  عصر  در  فتحى  امين  دانشگاه، 
عاشورايى»قانلى حنجره و غملى پنجره« 
در دانشگاه محقق اردبيلى گفت: عناصر 
دل  در  قرآن  قرائت  واقعيات،  تربيتى، 
شب و گريه آگاهانه و خالصانه برای 
را  آدمى  شخصيت  حسين)ع(  امام 

متحول مى كنند.
وی با بيان اينکه كائنات از احوال و 
اعمال انسان متاثر هستند، افزود: گريه 

دانشجويان دختر را در داخل دانشگاه 
اسکان داده است و اميدواريم با تمهيدات 
انديشيده شده به زودی شاهد انتقال 1۵ 
دانشگاه  داخل  به  نيز  باقيمانده  درصد 

باشيم.
سياه كوهيان با بيان اينکه در حال 
حاضر دو هزار و 700 دانشجوی دانشگاه 
محقق اردبيلى در خوابگاه های دانشجويى 
ساكن هستند، تصريح كرد: از اين تعداد 

رشد در دانشگاه ها پرداخت و افزود: نسل 
چهارم دانشگاه ها بايستى ضمن خالقيت 
و كارآفرينى، بر خود و محيط پيرامون 

برای امام حسين)ع( يک سنت و راه 
حقايق  با  را  انسان  كه  است  روشنى 

هستى پيوند مى دهد.

دو هزار و 400 نفر در خوابگاه های 
دولتى ساكن هستند و برای 300 نفر 
های  خوابگاه  در  ساكن  دانشجوی 
خارج از دانشگاه، به ازای هر دانشجو 
 900 كل  در  و  ريال  ميليون   3 مبلغ 
ميليون ريال از طرف دانشگاه پرداخت 

مى شود.
و  فرهنگى  معاونت  سرپرست 
با  اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى 

تأثيرگذار بوده و فرصت ساز و رقم زننده  
توسعه محلى و منطقه  ای باشند.

واحدهای  رشد  مركز  رئيس 

دانشگاه                   علمى  هيات  عضو 
محقق اردبيلى فطرت و صراط مستقيم 
را جزو مدار انسانيت عنوان و خاطرنشان 

سالتحصيلى 1396-97  در  اينکه  بيان 
صندوق  وام  ريال  ميليارد   ۵۲ حدود 
رفاه به دانشجويان پرداخت شده است، 
اين  پرداخت  اين  در  كرد:  خاطرنشان 
نوع وام شاهد رشد ۲۵ درصدی هستيم، 
به طوريکه در سالتحصيلى قبل ميزان 
پرداخت اين وام حدود 40 ميليارد ريال 

بوده است.
سال  يک  طى  اينکه  بيان  با  وی 
گذشته بالغ بر دو ميليارد و 100 ميليون 
ريال وام قرض الحسنه و بالعوض به 
دانشجويان پرداخت شده است، ادامه 
ريال  ميليارد   3 نزديک  همچنين  داد: 
وام نيز از طريق خيرين دانشگاهى و 
استانى برای دانشجويان متاهل كمک 

شده است.
وی ضمن تشکر از حمايت های 
رئيس محترم دانشگاه در اين خصوص 
افزود: موارد فوق الذكر با همت و تالش 
آقای دكتر فنى اصل معاون سابق فرهنگى 
و دانشجويى، مدير امور دانشجويى و 

كاركنان اين حوزه انجام شده است.

فناوری دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: 
دانشکده فناوری های نوين نمين از حيث 
تخصص و زمينه كاری، ظرفيت بسيار 
مناسبى برای ايده پردازی و تبديل ايده 

به پديده و محصول دارد.
رشد  مركز  كرد:  اضافه  صالحى 
واحدهای فناوری دانشگاه آماده است تا 
از ايده  های فرصت  ساز حمايت مالى و 

خدماتى كند.
نمونه  ارائه  ضمن  همچنين  وی 
مركز  در  يافته  رشد  و  موفق  ايده های 
رشد، به ارائه  آن دست از فهرست كاال 
و خدمات دانش بنيان پرداخت كه توسط 
دانشجويان  و  علمى  هيأت  اعضای 
دانشکده  فناوری های نوين نمين قابليت 

ايده پردازی و رشد را داشته باشند.

كرد: در همين راستا انسان بايد جايگاه 
خود را در جامعه امروز بازيابى كند.

فتحى كار امام حسين)ع( را عينيت 
بخشيدن بر عبوديت و بندگى دانست 
از همه چيز  امام حسين)ع(  و گفت: 
گذشت و بندگى را در زندگى عينيت 

بخشيد.
گفتنى است نى نوازی، شعرخوانى 
و ارائه نظرات و ديدگاه های شاعران 
حاضر در برنامه در خصوص تحليل 
ادبيات مرثيه آذربايجان از ديگر بخش 
های اين برنامه بود. شايان ذكر است در 
ادامه از شاعران حاضر در برنامه تجليل 

شد.

اسکان ۱۰۰ درصدی دانشجویان خواهر متقاضی خوابگاه
رشد پرداخت وام های دانشجویی

برگزاری جلسه همفکری مدیران مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه با اساتید 
و دانشجویان دانشکده فناوری های نوین نمین

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی: 

عزاداری جزو شعائر الهی محسوب می شود

اعضای جدید هیات ممیزه سرپرست معاونت فرهنگى و دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى خبر داد:
دانشگاه محقق اردبیلی 

انتخاب شدند

مميزه  هيات  جديد  اعضای  انتخابات،  برگزاری  با 
دانشگاه محقق اردبيلى انتخاب شدند.

ابوالفضل  دكتر  دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دانشگاه                         فناوری  و  پژوهش  معاون  پور  بضاعت 
دانشگاه                  مميزه  هيات  انتخابات  گفت:  اردبيلى  محقق 
محقق اردبيلى روز دوشنبه 14 آبان ماه با حضور اعضای 
در  همزمان  و  بصيرت  سالن  در  دانشگاه  علمى  هيات 
دانشکده های اقماری فناوری های نوين نمين، كشاورزی 

مشگين شهر و كشاورزی و منابع طبيعى مغان برگزار شد.
وی با اشاره به نتايج انتخابات، افزود: در حوزه علوم، 
دكتر غالمحسين ايمانزاده با 40 رای، دكتر داود سيف زاده با 
۲8 رای و دكتر عبداهلل برهانى فر با ۲6 رای، در حوزه فنى و 
مهندسى، دكتر اكبر صفرزاده با ۵۲ رای، دكتر حسين شايقى 
با ۲7 رای و دكتر على نعمت اهلل زاده با ۲۲ رای، در حوزه 
علوم انسانى، دكتر محمد نريمانى با 61 رای، دكتر حبيب 
ابراهيم پور با ۵9 رای، دكتر موسى عابدينى با ۵1 رای و 
دكتر معرفت سياهکوهيان با 49 رای و در حوزه كشاورزی 
و منابع طبيعى، دكتر يوسف عباس پور با ۵۵ رای، دكتر اكبر 
قويدل با ۵3 رای و دكتر جبرائيل رزمجو با ۵1 رای به عنوان 

اعضای هيات مميزه دانشگاه محقق اردبيلى انتخاب شدند.
بضاعت پور با اشاره به آرای ساير كانديداها، گفت: 
در حوزه علوم، دكتر فاروق نصيری ۲3 رای، دكتر صديف 
احدپور ۲۲ رای، دكتر نعمت اباذری 19 رای و دكتر ياشار 
عزيزيان 8 رای، در حوزه فنى و مهندسى، دكتر مهدی نوشيار 
۲۲ رای، دكتر سجاد پيرمحمد ۲1 رای، دكتر مجيد پاسبانى 
۲0 رای، دكتر يعقوب محمدی 17 رای و دكتر سيدجالل 
سيدشنوا 11 رای، در حوزه علوم انسانى، دكتر عادل زاهد 
30 رای و دكتر مهرداد محرم زاده 13 رای و در حوزه 
كشاورزی و منابع طبيعى، دكتر داريوش شکوری 37 رای، 
دكتر محمد صدقى 3۲ رای، دكتر بهرام فتحى 3۲ رای، دكتر 
على اصغری ۲4 رای و دكتر محمدتقى آل ابراهيم 10 رای 
كسب كردند. همچنين رئيس محترم دانشگاه از ميان اين 
افراد، اعضای كميسيون های تخصصى را با در نظر گرفتن 
رشته و تخصص اساتيد محترم، انتخاب و برای تائيد به 

هيات مميزه دانشگاه معرفى خواهد كرد.

حضور دانشگاهیان دانشگاه                   
محقق اردبیلی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

با ساير  اردبيلى همگام  دانشگاه محقق  دانشگاهيان 
دانشگاه های استان اردبيل در راهپيمايى روز 13 آبان حضور 

يافتند.
دانشگاه  دانشگاهيان  عمومى،  روابط  گزارش  به 
محقق اردبيلى همگام با ساير دانشگاه های استان و مردم 
واليى اردبيل در راهپيمايى روز 13 آبان روز ملى مبارزه 

با استکبار جهانى شركت كردند.
در اين مراسم دانشگاهيان دانشگاه محقق اردبيلى مسير 
چهارراه باهنر تا مصلى اردبيل را با شعارهای مرگ بر آمريکا، 
مرگ بر اسرائيل، مرگ بر آل سعود، مرگ بر منافق، مرگ بر 
استکبار، مرگ بر صهيونيسم و غيره خشم و انزجار خود را 

نسبت به استکبار جهانى اعالم كردند.
گفتنى است حجت االسالم والمسلمين محمدحسن 
اختری دبيركل مجمع جهانى اهل بيت )ع( سخنران پايانى 

مراسم راهپيمايى روز 13 آبان در اردبيل بود.



از سوی رئيس دانشگاه  طى حکمى 
به  نريمانى  محمد  دكتر  اردبيلى،  محقق 
عنوان سرپرست دانشکده علوم تربيتى و 

روانشناسى اين دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
اردوان قربانى معاون اداری و مالى دانشگاه 
محقق اردبيلى در مراسم تکريم و معارفه 
رئيس پيشين و سرپرست جديد دانشکده 
علوم تربيتى و روانشناسى اين دانشگاه تالش 
سياست  را  دانشگاه  جايگاه  ارتقای  برای 
اصلى دانشگاه عنوان كرد و گفت: انتظار 
داريم دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى نيز 
همپای ساير دانشکده ها نقش موثری در اين 

خصوص داشته باشد.
دانشگاه                   مالى  و  اداری  معاون 
محقق اردبيلى تاكيد كرد: انتظار مى رود 
سرپرست جديد دانشکده با تعامل هر چه 
بيشتر در راستای شاخص ها و سياست 
های تعريف شده دانشگاه نقش موثری در 
ارتقای جايگاه دانشگاه داشته باشد و سهم 
دانشکده در اين راستا ادا شده و به جايگاه 

مورد انتظار برسيم.
دكتر معرفت سياهکوهيان رئيس پيشين 
دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه 
محقق اردبيلى نيز گفت: در مدت تصدی 
پست رياست دانشکده همدلى و همفکری 

در دانشکده مبنای كار ما بود. 
وی با بيان اينکه تالشم بر اين بود كه 
افزود: تالش  انجام دهم،  موثری  اقدامات 
كرديم به اهداف ترسيم شده در ابتدای كار 

دست پيدا كنيم.
سياهکوهيان با بيان اينکه برنامه های 
دكتر نريمانى برای دانشکده علوم تربيتى و 
روانشناسى منسجم و عملياتى است، تصريح 

جمعى از كاركنان دانشگاه محقق اردبيلى 
برای حضور در مراسم پياده روی اربعين، عازم 

كربالی معلى شدند.
دانشگاه،  روابط عمومى  به گزارش 
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسنى 
مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق اردبيلى در مراسم بدرقه 
كربالی  به  دانشگاه  كاركنان  از  جمعى 
معلى با بيان اينکه بهترين توفيقات برای 
اربعين  زيارت  برای  كه  است  كسانى 
زيارت  ثواب  گفت:  اند،  شده  دعوت 

اربعين از همه زيارت ها باالتر است.
زائران  اميدواريم  اينکه  بيان  با  وی 
حسينى بهترين و بزرگترين معرفت حسينى 
را كسب كنند، افزود: هدف زائران گسترش 
امر به معروف و نهى از منکر در جامعه، 

فناوری  واحدهای  رشد  مركز  رئيس 
جلسه  گفت:  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
هم انديشى تبيين جايگاه و پويايى مركز رشد 
واحدهای فناوری دانشگاه با اعضای هيات 
ادبيات  دانشکده های  دانشجويان  و  علمى 
و علوم انسانى و علوم تربيتى و روانشناسى 

برگزار شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به   
جلسه  اين  در  صالحى  برومند  دكتر 
رشد  مركز  معرفى  ضمن  هم انديشى 
از  گزارشى  دانشگاه،  فناوری  واحدهای 
واحدهای فناوری مستقر و ميزان و نحوه  
اين  به  غيرمالى  و  مالى  تسهيالت  ارائه 

واحدها ارائه نمود.
وی با اشاره به اينکه مجوز فعاليت مركز 
رشد واحدهای فناوری دانشگاه از نوع مجوز 

كرد: اگر حتى ۵0 درصد اين برنامه ها نيز 
عملياتى شوند، شاهد توسعه و پيشرفت 

دانشکده خواهيم بود.
معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
در  ما  قصد  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
دانشکده تبديل علم به ثروت بود، افزود: 
در همين راستا مركز تندرستى و سالمت 
را تاسيس كرديم تا ضمن ارائه خدمات 
به دانشگاه و جامعه، درآمدزايى نيز داشته 

باشيم.
تربيتى  علوم  دانشکده  پيشين  رئيس 
اردبيلى  محقق  دانشگاه  روانشناسى  و 
خطرنشان كرد: هدف ما در دانشکده حفظ 
های  رتبه  ارتقای  اخالقيات،  و  شئونات 
های  فعاليت  مطلوب  انجام  و  پژوهشى 

آموزشى بود.
دكتر محمد نريمانى سرپرست جديد 

رساندن پيام كربال به دنيا و خارج كردن 
انسان ها از جهالت باشد.

اربعين  ايام  در  اينکه  بيان  با  حسنى 

جامع بوده و تمامى حوزه های علوم و فنون و 
ازجمله علوم انسانى را شامل مى شود، عنوان 
كرد: نرم افزارهای هويت ساز فرهنگى جزء 

با  روانشناسى  و  تربيتى  علوم  دانشکده 
قدردانى از حسن نظر رياست دانشگاه در 
انتخاب وی به عنوان سرپرست دانشکده 
علوم تربيتى و روانشناسى، اظهاراميدواری 
كرد: بتوانيم به دغدغه اصلى رئيس دانشگاه 
مبنى بر ارتقای همه جانبه دانشگاه، جامه 

عمل بپوشانيم.
بحث  در  اينکه  بيان  با  نريمانى 
رتبه بندی دانشگاه ها، عالوه بر توجه 
پژوهشى،  و  علمى  های  فعاليت  به 
بايد به فعاليت های فرهنگى و اجتماعى 
نيز توجه ويژه شود، افزود: در همين راستا 
بايد در مناسبت های مختلف نشست های 
فرهنگى و اجتماعى در دانشکده برگزار شود.

سرپرست جديد دانشکده علوم تربيتى 
ارتقای  برای  اينکه  بيان  با  روانشناسى  و 
بعد علمى و پژوهشى بايد در خصوص 

بزرگترين اجتماع مسلمانان و شيعيان در 
اين  كرد:  تصريح  افتد،  مى  اتفاق  كربال 
مراسم بزرگ بهترين فرصت برای احيای 

محصوالت  ارزيابى  كارگروه  اولويت های 
دانش بنيان بوده و در اين خصوص، اساتيد و 
دانشجويان علوم انسانى نقش ويژه ای را ايفا 

توليد مقاالت علمى، برگزاری كارگاه ها 
بين  های  طرح  اجرای  و  ها  همايش  و 
سازمانى در سطح استانى، ملى و فراملى 
اهتمام ويژه داشته باشيم، گفت: در حال 
حاضر دانشکده دارای سه مجله علمى و 
پژوهشى است كه تالش ما برای افزايش 

كمى و ارتقای كيفى مجالت خواهد بود.
استانى  شعب  دفاتر  ايجاد  به  وی 
انجمن های علمى در دانشکده تاكيد كرد 
و افزود: پيگيری قطب های علمى نيز در 

دانشکده بايد به نتيجه برسد.
نريمانى با بيان اينکه دانشگاه های نسل 
كنند،  مى  دنبال  را  جامعه  اصالح  چهارم 
شعار  كه  ها  دانشگاه  نوع  اين  در  گفت: 
های  سياست  بايد  است،  نيز  ما  دانشگاه 
فرهنگى، اجتماعى و سياسى دستگاه های 

اجرايى متاثر از دانشگاه باشد.
سرپرست جديد دانشکده علوم تربيتى 
و روانشناسى گفت: يکى از اهداف ما در 
دانشکده درآمدزايى برای دانشگاه خواهد 

بود.
بايد  ما  اصلى  هدف  كرد:  تاكيد  وی 
عالوه بر توليد علم و ارتقای رتبه پژوهشى 
دانشگاه، ارتقای خودمان در بعد اخالقى و 
ميان تک تک همکاران  رشد اخالقى در 

باشد.
مراسم  اين  پايان  در  است  گفتنى 
دكتر  زحمات  از  هديه  و  لوح  اهدای  با 
پيشين  رئيس  سياهکوهيان  معرفت 
دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه                             
محقق اردبيلى تجليل و با اعطای حکمى، 
دكتر محمد نريمانى به عنوان سرپرست 
جديد دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى 

دانشگاه محقق اردبيلى منصوب شد.

شعائر الهى و حسينى است.
مقام  نمايندگى  نهاد  دفاتر  رئيس 
استان  های  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
برای  ما  شهدای  اينکه  بيان  با  اردبيل 
احيای شعائر الهى جان خود را تقديم 
اسالم كردند، گفت: انتظار مى رود زائران 
پس از بازگشت از كربال، پيام و فرهنگ 
زيارت را در خانواده، جامعه و دانشگاه 

رواج دهند.
دكتر عباس فنى اصل فرمانده پايگاه 
مقاومت دانشگاه نيز ضمن آرزوی سالمتى 
معلى،  كربالی  زائران  برای  بهروزی  و 
گفت: اين برنامه با همکاری بسيج اساتيد 
و پايگاه مقاومت دانشگاه اجرا مى شود و 
دكتر مرتضى ابراهيمى مسئوليت كاروان را 

بر عهده دارند.

مى نمايند.
صالحى به نمونه هايى از ايده های موفق 
در حوزه ی علوم انسانى اشاره و تصريح كرد: 
اساتيد و دانشجويان علوم انسانى مى توانند 
ايده های بسيار مناسبى در حوزه ی تدوين 
محتوا و نرم افزار ارائه دهند تا با هماهنگى با 
ساير متخصصين مربوطه، ايده های خود را به 

محصول تبديل نمايند.
دكتر محمد حسن زاده رئيس دانشکده  
اهميت  به  اشاره  با  انسانى  ادبيات و علوم 
تدوين  در  انسانى  علوم  انديشمندان  نقش 
محتوا، ابراز اميدواری كرد: انجمن های علمى 
دانشکده با برگزاری جلسات مشترک با مركز 
به تدريج  دانشگاه  فناوری  واحدهای  رشد 
مى توانند به ايده پردازی و فضای كسب وكار 

بپردازند.

دکتر محمد نریمانی به عنوان سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
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دکتر حبیبی خبر داد:

 تعمیر اساسی خوابگاه 
شهید رحیمی با هزینه

 ۳ میلیارد ریالی

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى گفت: تعمير اساسى 
خوابگاه شهيد رحيمى اين دانشگاه با هزينه كرد 3 ميليارد 

ريال انجام شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر عزيز حبيبى 
با اعالم اين خبر افزود: اين تعمير در طول تابستان امسال 
انجام شد تا دانشجويان مستقر در اين خوابگاه، سال 

تحصيلى جديد را در فضای بانشاط خوابگاه آغاز كنند.
آرامش  با  بايد  دانشجويان  اينکه  به  اشاره  با  وی 
خاطر به تحصيل بپردازند، ادامه داد: دنبال افزايش سرانه 
فيزيکى بخش های مختلف دانشگاه و نزديک كردن آن به 

ميانگين استانداردهای فضاهای آموزشى هستيم.
رئيس دانشگاه محقق اردبيلى ادامه داد: در شرايط 
فعلى كه دشمنان نظام و انقالب اسالمى به دنبال تحميل 
جنگ اقتصادی به كشور هستند، دانشگاه هم از اين 
تکانه ها متاثر مى شود اما با حمايت های ويژه دولت 
دنبال  دانشگاه،  همکاران  روزی  شبانه  كار  و  محترم 

كاهش تاثيرات جنگ اقتصادی بر دانشگاه هستيم.
بايد  كه  هستيم  باور  اين  بر  كرد:  اضافه  حبيبى 
زيرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم را برای 
كار آموزشى، علمى و پژوهشى فراهم كنيم تا دانشجويان 
و اساتيد در فضای دانشگاه بتوانند به كارهای علمى 

بپردازند.

کارگاه آموزشی کاربرد 
EndNote در دانشگاه 

برگزار شد

كارگاه آموزشى كاربرد EndNote در پايان نامه 
نويسى و مقاله نويسى در دانشگاه محقق اردبيلى برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، اين كارگاه  به 
همت كتابخانه مركزی دانشگاه، با تدريس دكتر هادی 
شفايى مقدم و با حضور دانشجويان، كارمندان و اعضای 

هيات علمى دانشگاه در سالن بصيرت برگزار شد.
نرم افزار EndNote يکى از بهترين و جامع ترين 
نرم افزارهای مديريت منابع، اطالعات و استنادها در 
روند پژوهش است كه امروزه به طور گسترده توسط 

پژوهشگران استفاده مى شود.
 هدف از اين كارگاه آموزشى آشنايى دانشجويان 
تحصيالت تکميلى و پژوهشگران با كاربردهای اين نرم 
افزار در مقاله و پايان نامه نويسى و همچنين آشنايى 
با جمع آوری منابع پژوهش از پايگاه های اطالعاتى، 

مرتب سازی و مديريت آنها است.

اعزام جمعی از کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به کربالی معلی

برگزاری جلسه هم اندیشی تبیین جایگاه و پویایی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
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پیام تسلیت
همکاران  ارجمند:

جناب آقایان محمد و دکتر ابوالفضل بضاعت پور و دکتر ترحم مصری
نموده،  به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض  را  وارده  مصیبت 
سایر  و  برای شما  و  مغفرت  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحومین  برای 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

پیام تبریک
انتصاب به جا و شایسته دکتر محمد نریمانی به سمت ریاست دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی، دکتر معراج شرری به سمت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، دکتر علی شیخ 
االسالمی به سمت مدیریت امور دانشجویی، دکتر سیدسعید راثی نظامی به سمت رئیس 
دبیرخانه های هیات امنا و هیات ممیزه،  که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته در 
صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبریک عرض نموده، موفقیت 

و سربلندی شان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
همچنین از زحمات بی دریغ دکتر معرفت سیاه کوهیان در سمت ریاست دانشکده علوم 
تربیتی و روانشناسی، دکتر فرشاد کیوان بهجو در سمت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، 
دکتر اسماعیل گلی در سمت مدیریت امور دانشجویی و دکتر علی اشرف سلطانی در سمت 
ریاست دبیرخانه های هیات امنا و هیات ممیزه نیز تقدیر و تشکر داشته و آرزوی توفیقات 

الهی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

و  فرهنگى  معاونت  سرپرست 
دانشجويى دانشگاه محقق اردبيلى گفت: 
بايد  همواره  خوابگاهى  حوزه  همکاران 
و  دانشجويان  مشکالت  حل  در  تسريع 
ارتقای كيفيت خدمات را سرلوحه كار خود 

قرار دهند.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
با  نشست  در  كوهيان  سياه  معرفت  دكتر 
مسئوالن خوابگاه های دانشجويى دانشگاه                          
سری    يک  اينکه  بيان  با  اردبيلى  محقق 
برنامه ها بايد جزو سرفصل فعاليت های 
گفت:  گيرد،  قرار  خوابگاهى  همکاران 
كه  باشيم  داشته  توجه  نکته  اين  به  بايد 
تغيير در معاونت نبايد به معنای تغيير در                                                     

سرفصل های كاری تلقى شود.
كفايت  و  تدبير  با  اينکه  بيان  با  وی 
داريم  انتظار  افزود:  شد،  سپری  مهرماه 
در  ادواری  صورت  به  دانشگاه  مسئوالن 
خوابگاه های دانشجويى حضور يافته و از 

نزديک با دانشجويان در ارتباط باشند.
دانشگاه  اينکه  بيان  با  سياهکوهيان 
محقق اردبيلى امسال نسبت به سال گذشته 
با افزايش بيش از ۵0 درصدی متقاضيان 
كرد:  تصريح  است،  مواجه شده  خوابگاه 
در  دانشجويان  اين  صحيح،  مديريت  با 

خوابگاه های دانشجويى اسکان يافتند.
و  فرهنگى  معاونت  سرپرست 
به  اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى 
تاكيد  افزايى  هم  و  همدلى  ضرورت 
كرد و گفت: همکاران خوابگاه ها بايد 

هم زمان با هفته تربيت بدنى سالن تنيس 
در  خواهران  ورزشى  مجموعه  ميز  روی 

دانشگاه محقق اردبيلى افتتاح شد.
دانشگاه،  عمومى  روابط  گزارش  به 
دكتر معرفت سياه كوهيان معاون فرهنگى 
در  اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى  و 
مراسم افتتاح اين سالن ضمن تبريک هفته 
تربيت بدنى و تشکر از فعاليت های كاركنان 
با  سالن  اين  افزود:  دانشگاه،  تربيت بدنى 
ريال  ميليون   130 حدود  هزينه  صرف 

راه اندازی شده است.
بحث  به  ويژه  توجه  بر  تأكيد  با  وی 
برای  شاداب  محيطى  ايجاد  و  فوق برنامه 
دانشجويان در دانشگاه، افزود: ايجاد چنين 
فضاهايى در محيط دانشگاه باعث مى شود 
فضاهای  از  حتى االمکان  دانشجويان  تا 

به  امورات مربوط  همانند يک خانواده، 
را  خود  نظر  تحت  خوابگاه  مجموعه 

مديريت كنند.
وی با بيان اينکه برخورد با قشر جوان 
صورت  درايت  و  تدبير  با  بايد  دانشجو 
حوزه  همکاران  كرد:  خاطرنشان  گيرد، 
خوابگاه ها در كار خود دارای تخصص 
هستند، در همين راستا از آنها انتظار داريم 
در اصالح امور كوشا بوده و پيشنهادات خود 

را برای ارتقای وضعيت فعلى ارائه دهند.
همکاران  كرد:  تاكيد  كوهيان  سياه 
در  تسريع  بايد  همواره  خوابگاهى  حوزه 
حل مشکالت دانشجويان و ارتقای كيفيت 

خدمات را سرلوحه كار خود قرار دهند.
مهندس عليرضا دستور مدير حراست 

كسل كننده و آسيب های اجتماعى به دور 
باشند.

مدير  دستور  عليرضا  مهندس 
بابيان  اردبيلى  محقق  دانشگاه  حراست 

در  تسريع  به  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه 
انجام امورات دانشجويى تاكيد كرد و گفت: 
بايد به نحوی عمل كنيم تا موجبات رضايت 

مندی دانشجويان را فراهم آوريم.
نسل  با  سال  هر  اينکه  بيان  با  وی 
آشنا                          دانشگاه  در  جوانان  از  جديدی 
مى شويم، افزود: در سايه تالش همکاران از 
آغاز مهرماه تاكنون شاهد آرامش در دانشگاه 

بوده ايم.
و  توجه  افزايش  به ضرورت  دستور 
آگاهى در ميان همکاران تاكيد و تصريح 
كار  سرلوحه  را  عطوفت  همکاران  كرد: 
به  و  دانشجويان  چراكه  دهند؛  قرار  خود 
از                  كه  جديد  ورودی  دانشجويان  ويژه 
خانواده های خود جدا شده و به دانشگاه 

اينکه برنامه ريزی برای اجرای برنامه های 
فراغت  اوقات  كردن  پر  برای  مفيد 
دانشجويان بايد از اولويت های ما باشد، 
تصريح كرد: راه اندازی چنين مکان هايى 

آمده اند، نيازمند محبت هستند.
مدير حراست دانشگاه محقق اردبيلى 
با بيان اينکه دانشجويان خوابگاهى همانند 
فرزندان، برادران و خواهران ما هستند، تاكيد 
كرد: بايد نسبت به اين دانشجويان دلسوزی 

داشته و در ميان آنها اعتماد ايجاد كنيم.
امور  مدير  گلى  اسماعيل  دكتر 
با  نيز  اردبيلى  محقق  دانشگاه  دانشجويى 
بيان اينکه امسال متقاضيان ورودی جديد 
خوابگاه ها نسبت به سال گذشته ۵8 درصد 
حال،  اين  با  گفت:  است،  داشته  افزايش 
امسال شاهد اسکان منظم در خوابگاه ها 

بوديم.
دو  امسال  تابستان  اينکه  بيان  با  وی 
خوابگاه برادران شماره يک و شهيد رحيمى 
تعمير، نوسازی و رنگ آميزی شده است، 
افزود: همچنين 1۲ واحد وياليى نيز برای 

اسکان دانشجويان خواهر تجهيز شد.
زندگى  محل  اينکه  بر  تاكيد  با  گلى 
دانشجو بايد فضايى با نشاط باشد، گفت: 
با  توام  دانشجويى  كيفى خدمات  ارتقای 
كرامت انسانى با رويکرد جهادی شعار ما 

در حوزه مديريت دانشجويى است.
دانشگاه                      دانشجويى  امور  مدير 
محقق اردبيلى گفت: در چهار سال گذشته 
بيش از چهار ميليارد تومان از طريق صندوق 

رفاه و اسکان تابستانه درآمدزايى كرده ايم.
مسئوالن  ادامه  در  است  گفتنى 
خوابگاه های دانشجويى به ارائه نظرات و 

پيشنهادات خود پرداختند.

بين  در  را  اميدبخشى  فضای  نه تنها 
انجام  با  بلکه  مى كند  فراهم  دانشجويان 
مقابل  در  دانشجويان  از  كارهايى  چنين 
تهديد  را  آن ها  كه  مسائلى  از  بسياری 

مى كند، مراقبت كرده ايم.
مدير  احمدزاده  غالمرضا  دكتر 
دانشگاه                              فوق برنامه  و  تربيت بدنى 
محقق اردبيلى نيز با تأكيد بر اينکه برنامه های 
ويژه ای را برای اوقات فراغت دانشجويان در 
نظر گرفته ايم، عنوان كرد: سالن های ورزشى 
دانشگاه از صبح تا شب در اختيار دانشجويان 
فعاليت های  انجام  به  مى توانند  كه  هست 

ورزشى خود بپردازند.
زحمات  از  لوحى  اهدای  با  پايان  در 
همکاران حوزه تربيت بدنى تجليل به عمل 

آمد.

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی تاکید کرد: 

ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در میان دانشجویان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبيلى 

مطرح كرد؛

 صرف ۳ میلیارد ریال برای 
توسعه زیرساخت های 
فناوری اطالعات دانشگاه

اردبيلى  محقق  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون 
گفت: 3 ميليارد ريال برای توسعه زيرساخت های فناوری 

اطالعات دانشگاه هزينه شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر بضاعت پور 
با اعالم اين خبر افزود: در راستای پايداری سرويس های 
الکترونيکى و افزايش امنيت اطالعات و ارتباطات با حمايت 
رئيس دانشگاه، سرمايه گذاری 3 ميليارد ريالى برای توسعه 
زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه شامل 
تعويض UPS ديتاسنتر دانشگاه و خريد و راه اندازی سرور 

و NAS انجام شده است.
وی تصريح كرد: با روند رو به رشد مخاطرات فضای 
سايبری و لزوم صيانت از داده ها، راه اندازی تجهيزات 
مذكور كمک شايانى به پايداری سرويس های الکترونيکى 

دانشگاه خواهد كرد.
بضاعت پور افزود: با عنايت به ضرورت پايدارسازی 
ارتباطات شبکه و سرويس های ارائه شده، برنامه ريزی 
برای مواقعى كه برق شهری دچار نوسانات شديد يا قطعى 
مى شود، كامال ضروری است و با همين رويکرد سيستم 
برق اضطراری مركز داده دانشگاه با هزينه ای بالغ بر 800 

ميليون ريال ارتقا يافت.
وی اظهار كرد: از ديگر مزايای اين سيستم، جلوگيری 
از آسيب به تجهيزات موجود در مركز داده دانشگاه مانند 

سوئيچ ها، مسيرياب و سرورها است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به گزارش 
روز افزون تهديدات سايبری مانند باج افزارها و خطرات 
فزاينده ای كه داده های حياتى دانشگاه را تهديد مى كند، 
از خريد سامانه پشتيبان گيری تحت  شبکه )NAS( خبر 
داد و افزود: اين سامانه با عنايت ويژه رئيس دانشگاه و با 
هزينه ای حدود يک ميليارد و 100 ميليون ريال خريداری 

شده است.
بضاعت پور با اشاره به خريد يک سرور قدرتمند 
به ارزش يک ميليارد و 100 ميليون ريال اضافه كرد: 
از  استفاده  دانشگاه،  اطالعات  فناوری  مركز  رويکرد 
فناوری مجازی سازی به منظور استفاده بهينه از منابع 

سخت افزاری روی سخت افزار موجود مى باشد.

به مناسبت هفته تربيت بدنى؛

 سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی خواهران دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد


