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امام خمینی)ره(

مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(

من به همه مسئولیبن و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل ممکن وسایبل ارتقاء اخالقی، اعتقادی، 

علمی و هنری جوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به ارزش ها و نوآوری ها همراهی کنید.

Emam Khomeini )May Allah`s mercy be upon him(

To provide the requirements for young people's moral, religious, scientific, and artistic advance-

ment, I order all officials and employees to follow them to the boundaries of values and innovation

کارهای با ارزشی که از سوی مسئولیبن کشور چه دولت، چه مجلس، چه مسئولیبن در سراسر بخش های گوناگون 

و همچنیبن کارهای بزرگی از سوی آحاد ملت، انجمن های علمی و مجموعه های دانشجویپی و کاوشگر، برای ملت 

ایبران انجام گرفت و ملت ایبران را در میدان های مختلف و عرصه های مختلف به �یش برد؛ �یشرفت های علمی، 

�یشرفت های عمرانی و کارهای سازندگی مهمی که در بخش آبادانی کشور انجام گرفت، همه آن ها چه آنچه مرببوط به 

بحث تقنیبن و چه آنچه مرببوط به اجرا ببود برای ملت ایبران بسیار �برسود و انشاءهللا مایه �یشرفت و شکوفایپی شد.

The Supreme Leader

The country's officials, whether the government, the parliament, or the officials in various depart-

ments, have done valuable work. All Iranian People, student-scientific associations, and student 

groups and Researchers have also done remarkable work for the Iranian nation, which has caused 

tremendous growth in different fields. Scientific progress, Civil progress, and essential construc-

tive works that were done in the renovation field, all of them, whether related to the issue of leg-

islation or what was related to performance, were very beneficial for the Iranian nation, and God 

willing, they became a source of progress and prosperity.
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دوران نوجوانی و جوانی از مراحل بسیار �برشور و �برثمر زندگی است که چه بسا افرادی آن را قدر دانسته و بیشتریبن 

استفاده را از ایبن فرصت طالیپی عمر به عمل می آورند. تشکل های متعدد دانشجویپی اعم از کانون های فرهنبگی و 

مذهببی، تشکل های اسالمی و انجمن های علمی محلی هستند برای رشد و شکوفایپی، تعامل و همکاری و �یشرفت 

علمی  فعالیت های  �یشتاز  دانشجویپی کشور،  تشکل  بزرگ تریبن  عنوان  به  علمی  انجمن های  همدیگر..  با  ترقی  و 

تخصصی  نیازهای  از  بخشی  رفع  انجمن ها، موجب  ایبن  در  دانشجویان  دانشجویپی هستند که تالش  �بژوهشی  و 

دانشجویان در مسائل مرتبط با رشته تحصیلی خود گشته و توانمندی ورود به مباحث علمی و �بژوهشی در آنها 

تقویت می گردد. انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی از انجمن های برتر کشوری است که افتخارات مکرر کسب 

شده در جشنوارهای متعدد ملی و خصوصا جشنواره بیبن المللی حرکت در طی سالیان متمادی، گواهی است بر ایبن 

مدعا. معاونت فرهنبگی دانشگاه با رویکرد »هر رشته یک انجمن علمی« تمامی تالش و همت خود را به کار بسته 

تا انجمن های علمی بتوانند هرچه �پویاتر به فعالیت خود ادامه داده و بتواند روز به روز با فعالیت های خالقانه و 

مبتببکرانه خود مرزهای دانش را شکسته و افتخارات �پی در �پی برای ایبران عزیبزمان کسب نمایند.

The youth era of life is one of the most exciting and fruitful times of life some people appreciate 

it and make the most use of it. Student organizations such as cultural and religious associations, 

Islamic student associations, and student-scientific associations are great platforms for devel-

opment, interaction, and prosperity for students. Student-scientific associations as the greatest 

student organization in the country are the pioneers in this scientific and research field. The pres-

ence of students in this field can solve some of the specialized needs of students in their related 

field of study and improves their presence in educational and scientific fields. Student-scientific 

associations of the University of Mohaghegh Ardabili gas been honored to gain many several posi-

tions in national and international festivals and mainly the international festival of Harekat during 

recent years. with the approach of “each major an association” cultural deputy if the university 

of Moahghegh Ardabili is doing its best and efforts, that pave the road for associations to follow 

their dynamic path day by day to gain great honors and achievements for our dear Iran with their 

innovative activities.

دکتر عباس فنی اصل
 معاون فرهنگی و اجتماعی

Dr. Abbas Fanniasl
Vice-president of Social 
and Cultural activities



علم در بستر فرهنبگ رشد می کند، چنانببکه بذر در بستر خاک. تداوم رشد علمی یک جامعه مرهون نببگرش جامع 

انجمن های علمی  اقشار مختلف جامعه است.  بیبن  اعتمادسازی  و  راستای بسترسازی فرهنبگی  در  آینده نببگرانه  و 

به فعالیت های  ایجاد بستری مناسب  با  تا  �پویای دانشجویپی دانشگاه در تالش است  به عنوان رکن  دانشجویپی، 

علمی جامعه دانشجویپی ارج نهد. با حمایت و �شتیبانی از ایبن جامعه دانشجویپی می تواند نسلی فهیم، �پویا، قابل 

اعتماد، دغدغه مند و صاحب فکر به جامعه ارائه داد. ریبل گذاری علمی-فرهنبگی صحیپح، فرهنبگ سازی آینده نببگرانه، 

فضاسازی علمی خالقانه و نوآورانه، برگزاری برنامه های مسئله محور و همچنیبن اعتماد برنببگرش های خالقانه نیبروی 

جوان می تواند به حل برخی مشکالت جامعه کمک کرده و یک جامعه علمی را از رکود نجات دهد.

خوشبختانه �یش زمینه های مورد نیاز در جهت شکوفایپی انجمن های علمی-دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی با 

ایجاد ساختار منسجم مدیبریتی، تدویبن اهمیت وجودی ایبن انجمن ها و نیبز فراهم سازی بسترهای مشارکتی، در 

سنوات گذشته محیا شده است و نتایپج درخشان ایبن حوزه نوید آینده روشن ایبن مجموعه را دارد. جهت دهی 

همچنیبن  و  رو  �یش  و  موجود  مسائل  دانشگاهی، حل  مختلف  حوزه های  هم افزایپی  علمی،  انجمن های  صحیپح 

درایبن  ایبن جامعه می باشد.  آینده  اهداف مدیبریتی  از  آن  ایده �بردازی در جهت حل  و  شناسایپی مشکالت جامعه 

راستا در تالش است تا با اجرای طرح های مختلف علمی-فرهنبگی در بستر انجمن های علمی نظیبر "مدرسه کسب و 

کار"، "برنامه هدفمند مهارت آموزی و اشتغال"، "ایجاد خانه های خالقیت تخصصی" و "برگزاری برنامه های شتابدهی 

تخصصی دانش بنیان"، ایبن جامعه بصورت هدفمند در جهت حل مشکالت جامعه و برگزاری برنامه های هدفمند 

گام بردارد. در ایبن راستا، از زحمات و حمایت های اعضای تاثیبرگذار خانواده دانشگاه محقق اردبیلی کمال سپاسگزاری 

به عمل می آید:

جناب آقای دکتر اسماعیبل چمنی؛ رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی

جناب آقای دکتر عزیبز حبیببی؛ رئیس �یشیبن دانشگاه محقق اردبیلی

جناب آقای دکتر عباس فنی اصل؛معاون محترم فرهنبگی واجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

روسا و معاونیبن محترم آموزشی و �برورشی دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی

اساتید مشاوره محترم انجمن های علمی-دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسان محترم انجمن های علمی دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی

دبیبران و اعضای محترم انجمن های علمی دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علی روشنیان فرد
مدیر حمایت و پشتیبانی

فرهنگی و اجتماعی

Dr. Ali Roshanianfard
 Cultural and social

support manager
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Science grows in the bed of culture, like the seed in the bed of the soil. The continuation of the sci-

entific development of society depends on an inclusive and future-oriented attitude toward creating 

cultural basements and building trust between different social parties. The student-scientific body, as 

a dynamic student pillar of the University, seeks to value the scientific activities of the student commu-

nity by creating an appropriate platform. With the support of this student community, it is possible to 

provide society with a generation that is understanding, dynamic, trustworthy, caring, and thoughtful. 

The creation of an innovative scientific environment, the performing problem-oriented programs, and 

the reliance on the creative feedback of young people can help create a scientific society that solves 

some of society's problems and saves stagnation.

Fortunately, over the past few years, the academic and student associations of the University of Mo-

haghegh Ardabili have been poised to thrive, creating a coherent management structure, codifying the 

raison of these associations, and collaborating. It has provided a platform for and has produced brilliant 

achievements in this field. For this reason, the collection promises a bright future. The future man-

agement goals of this society include the proper direction of the scientific community, the synergy of 

different scientific areas of the university, the resolution of existing and future problems, the recogni-

tion of social problems, and the generation of ideas as their solutions. In this regard, we have planned 

and implemented various programs within the framework of different scientific associations, such as 

“Business Schools,” “Targeted Enabling and Employment Programs,” “launching Professional Creativity 

Houses,” and “Holding Specialized Science-Based accelerating programs.” We are trying to implement 

science and culture project Acceleration programs. This society should aim to take steps and implement 

targeted programs to solve social problems.

In order of the points mentioned above, we sincerely thank the family of the Univesity of Mohaghegh 

Ardabili:

Dr. Ismail Chamani, the respected president of the University of Mohaghegh Ardabili 

Dr. Aziz Habibi, the former president of the University of Mohaghegh Ardabili 

Dr. Abbas Faniasl, Honorable Vice President for Culture and Social Affairs of the University of Mohaghegh Ardabili 

Honorable heads and vice-chancellors of educational faculties

Respected consulting professors of student-scientific associations of the University of Mohaghegh Ardabili 

Dear Experts of student-scientific associations of the University of Mohaghegh Ardabili 

Dear Presidents and members of student-scientific associations of the University of Mohaghegh Ardabili
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دانشگاه محقق اردبیلی با قدمتی بیش از 40 سال یکی از دانشگاه های مادر و تاثیبرگذار استان و منطقه به حساب 

می آید، ایبن دانشگاه با 6 دانشکده در �بردیس اصلی و 3 دانشکده اقماری در نمیبن، مشکیبن شهر و مغان، سهم 

بسزایپی در تولید علم در منطقه و همینطور �برورش دانشجویان مستعد، خالق و کارآفریبن ایفا می کند. هم اکنون 

نام آشنا در سطح  �برطرفدار و  از بخش های فعال،  با 65 انجمن علمی دانشجویپی همه ساله یکی  ایبن دانشگاه 

استان می باشد. سال های تحصیلی اخیبر که به دلیبل شیپوع کرونا دانشگاه ها به صورت مجازی، حضوری و گاها ترکیببی 

فعالیت نموده اند و عماًل بستر اصلی فعالیت انجمن های علمی قابل ببهره برداری با بازدهی باال نببوده است، اما با 

ایبن حال کیفیت و کمیت کلی فعالیت های انجمن های علمی با رشد خوببی مواجه ببوده است. مخصوصا انتخابات 

انجمن های علمی-دانشجویپی که در �اییبز 1401 برگزار شد شاهد رکورد شگفت انببگیبزی از حضور دانشجویان دانشگاه 

ببود. به طوریکه حدود 25 درصد از دانشجویان در ایبن انتخابات شرکت داشته اند. در ایبن انتخابات تعداد 375 نفر از 

دانشجویان به عنوان کاندیدای شورای مرکزی انجمن های علمی ثبت نام کرده ببودند که ایبن آمار نسبت به سال قبل 

90 درصد رشد داشته است. همچنیبن تعداد 3279 دانشجو در انتخابات رای خود را ثبت کردند که ایبن عدد نسبت 

به سال قبل 140 درصد افزایش داشته است. در کل با لحاظ امکان رای هر دانشجو به انجمن های رشته ای و بیبن 

رشته ای تعداد 6176 رای ثبت شد که ایبن عدد نسبت به سال قبل حدود 70 درصد افزایش داشته است. ایبن موضوع 

نشان دهنده عالقه مندی دانشجویان به فعالیت های انجمن های علمی و نوید فعالیت �برشور برای سال تحصیلی 

�یش رو و �پویایپی هر چه تمام تر فعالیت های انجمن های علمی ایبن دانشگاه را می دهد.

در طول بازه فعالیتی �انزدهمیبن جشنواره ملی حرکت که از تیبر 1400 الی تیبر 1401 ببوده است، ایبن انجمن ها با تعداد 

521  فعالیت ثبت شده در بخش ها، انجمن ها و دانشکده های مختلف و چاپ تعداد 50 نشریه یکی از حوزه های 

�یشرو در بخش فرهنبگی دانشگاه ببوده است. نببکته قابل توجه رشد چشمگیبر برنامه های ملی و بیبن المللی به همت 

دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه ببود. یکی از مزیت های فعالیت در ایبن دوره ترغیب فعالیت های انجمن های 

علمی به حوزه کارآفرینی، ارتباط با صنعت و شناسایپی و حل مشکالت زیبربنایپی استان می باشد. در حوزه مدیبریت 

ارزش  و کار،  مدل کسب  ببوم  توجیپهی،  طرح  نظیبر  برگزاری کارگاه هایپی  با  دانشگاه  فرهنبگی  �شتیبانی  و  حمایت 

�یشنهادی، فنون مذاکره و بازاریاببی محتوا، شناخت و توسعه کمینه محصول قابل �ذیبرش، طراحی سیستم فروش 

و گامی به سوی �برورش نسلی خالق، کارآفریبن و ایده �برداز تا برای ورود به جامعه حل مشکالت آن آمادگی الزم را 

)Abstract(                                                                                                                         چکیده
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داشته باشند. عالوه بر ایبن انعقاد تفاهم نامه با سایبر سازمان ها و همیبن طور تفاهم نامه های درون دانشگاهی در 

جهت تقویت دانشجویان و ببهره گیبری از تمامی �تانسیبل موجود صورت گرفته است، از دیگر فرایندهای تحصیلی برای 

دانشجویان برگزاری 4 کمیته حمایت و نظارت با تصویب 25 بند به منظور بررسی رویدادها و فعالیت های استانی 

و کشوری ببوده و مابقی مصوبات برنامه ها درون دانشکده ای و در شورای دانشکده به تصویب رسیده است. الزم به 

ذکر است که انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی با کسب 5 مقام در بخش دانشجویپی و یک مقام در حوزه 

دانشگاه برتر در چهاردهمیبن جشنواره ملی حرکت در سال گذشته به کار خود �ایان داد. رویکرد جدید حوزه ریاست و 

معاونت فرهنبگی و اجتماعی در حمایت همه جانبه از انجمن های علمی به جهت ایبن �یبروزی و ایجاد امید و انببگیبزه 

در انجمن های علمی در سه سال اخیبر شاهد رشد فزاینده در ایبن بخش شده ایم و با برنامه های انجام شده بر آن 

هستیم تا ایبن نهال نورسته را در سال آتی با تپکیه بر باروری توان و انرژی دانشجویان بارورتر کنیم.

The University of Mohaghegh Ardabili, with a history of more than 40 years, is considered one 

of the Leading and most influential universities in the province and the region. With six faculties 

on the main campus and three off-the-campus faculties in Namin, Meshkinshahr, and Mughan. 

This university makes a significant contribution to the production of science in the region men-

tioned above. And it also plays a role in nurturing talented, creative, and entrepreneurial students. 

Currently, this university is one of the province's most active, popular, and well-known academic 

environments, with 65 student-scientific associations. In recent academic years, universities have 

operated virtually, face-to-face, and sometimes combined due to the spread of the Coronavirus. 

Practically the central platform for the activity of student-scientific associations has not been able 

to be used with high efficiency. Still, nevertheless, the overall quality and quantity of the activities 

of the student-scientific associations fields have faced good growth. Significantly, the elections of 

scientific-student associations that were held in the fall of 2022 experienced a fantastic record of 

the attendance of university students. So that about 25 percent of students participated in this 

election. In this election, 375 students were registered as candidates for the Central Council of 

student-scientific associations, which is a 90% increase compared to the previous year. Also, 3279 

students registered their votes in the elections, which is a 140% increase compared to the last 

year. In total, 6176 votes were recorded for both student's disciplinary and interdisciplinary asso-
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ciations, which has increased by 70% compared to the previous year. This issue shows students' 

interest in student-scientific associations' activities, promises vigorous activity for the upcoming 

academic year and gives the full dynamism of the activities of student-scientific associations of 

this university.

During the activity period of the 15th International Festival of Harekat, which was from July 1400 to 

July 1401, these associations are one of the leading fields in the cultural sector with a number of 

521 activities registered in various departments, associations, and faculties and the publish more 

than 50 publications. The strong growth of national and international programs has been remarka-

ble, thanks to the commitment of the students of the University's student-scientific associations. 

The activity's advantages in this field are the pre-stimulation of student-scientific associations 

activities in entrepreneurship, its relation with industry, and the identification and resolution of 

infrastructural problems in the province. In the university field, cultural support and management 

hold workshops such as explanatory plans, business model structure, value proposition, negotiation 

techniques, content marketing, recognition and development of Minimum Viable Products (MVP), 

sales system design, etc. it's a creative generation to nurture. Entrepreneurs and creators of ideas 

Join the company to solve its problems. In addition, a memorandum of understanding was conclud-

ed with other organizations and internal protocols at the university to empower students and use 

all available opportunities. Among other student education processes, four support and oversight 

committee meetings were held with the approval of 25 clauses for review. There are events and 

activities at the City and national levels, and the rest of the program approvals have been approved 

by the faculty and faculty council. It should be noted that the scholarly associations of the Uni-

versity of Mohaghegh Ardabili completed their work by winning five places in the student section 

last year and one place in the university's elite at the 14th National Movement Festival. The new 

approach of the cultural and social leadership and the vice president is to support scientific as-

sociations in all aspects of this victory and have been successful in creating hope and motivation 

in student-scientific associations over the past three years; we have seen increasing growth in 

this area and in the programs achieved Get Out with It We are trying to grow this sapling in the 

upcoming years by building on the abundant energy of the students.

G
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تاریخچه دانشگاه محقق اردبیلی

نفر دانشجو در رشته  �ذیبرش 30  با  و  نام دانشکده کشاورزی  با  اردبیلی در سال 1357  دانشگاه محقق 

کشاورزی عمومی فعالیت های آموزشی خود را آغاز کرده است. ایبن دانشگاه در مرکز استان (شهر اردبیبل) 

واقع شده و به عنوان تنها دانشگاه جامع دولتی استان محسوب می شود. در حال حاضر دانشگاه محقق 

اربیلی با 404 عضو هیئت علمی، 313 کارمند، بیش از 13654 دانشجو، 9 دانشکده، 3 مرکز تحقیقاتی، 3 

�بژوهشکده، 19 هسته �بژوهشی و یک مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری در چهار شهر اردبیبل، نمیبن، 

�ارس آباد و مشگیبن شهر در جهت گسترش فعالیت های علمی، آموزشی، �بژوهشی، فناوری و فرهنبگی 

در ایبن منطقه از میپهن عزیبزمان گام برمی دارد. تعداد رشته های تحصیلی مصوب شورای گسترش در ایبن 

دانشگاه 291 رشته است که شامل 7 رشته در مقطع کاردانی، 79 رشته در مقطع کارشناسی، 141 رشته در 

مقطع کارشناسی ارشد و 64 رشته در مقطع دکتری می باشد. �بژوهشکده های دانشگاه شامل مدیبریت آب، 

تولیدات کشاورزی و مدیبریت آب و آب های معدنی و مراکز تحقیقاتی شامل سالمت  سالمت و امنیت 

به منظور گسترش  به ذکر است  دارویپی می باشند. الزم  فناوری گیاهان  زیست  و  انرژی  گستر، مدیبریت 

در  �بژوهشی  هسته های  و  تحقیقاتی  مراکز  �بژوهشکده ها،  ایبن  راه اندازی  مجوز  محور،  نیاز  �بژوهش های 

سال های 1397 و 1398 اخذ شده است.

The University of Mohaghegh Ardabili began its educational activities in 1978 under the 

Faculty of Agricultural, enrolling 30 students in the general agricultural fields. The universi-

ty is located in the center of the province (Ardebil) and is considered the only state-com-

prehensive university. Currently, the University of Mohaghegh Ardebili has 404 faculty 

members, 313 staff members, over 13654 students, nine faculties, three research centers, 

three research institutes, 19 research groups, and an innovation and incubation center. 

In addition, it has some academic units in four cities: Ardabil, Namin, Pars abad, and 

Meshginshahr. It is taking steps to expand science, education, research, technology, and 

University of Mohaghegh Ardabili and historical reports
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cultural activities in this part of our beloved country. The number of academic courses 

approved by the Extension Council in this university is 291, which includes seven courses 

at the associate level, 79 courses at the bachelor's level, 141 courses at the master's level, 

and 64 courses at the doctoral level. The university's research institutes include water 

management, health and scrutiny of agricultural products, and water and mineral water 

management. Research centers involve global health, energy management, and biotech-

nologies of medicinal plants. It should be mentioned that to expand needs-based research, 

permission to set up these research institutes, research centers, and cores was obtained 

in 2017 and 2018.

  برخی از افتخارات دانشگاه

بیبن 	  در  رتبه 5  و کسب  تایمز2022  بندی جهانی  رتبه  آخریبن  در   501-600 به جایگاه  دانشگاه  صعود 

دانشگاه های کشور

ورود تحسیبن برانببگیبز دانشگاه به رتبه بندی تایمز 2021 دانشگاه های برتر جهان با کسب رتبه هفتم در 	 

بیبن دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب رتبه 9 کشوری و 427 جهانی در رتبه بندی green metric دانشگاه های جهان در سال 1398 	 

برای اولیبن بار

کسب رتبه 3 کشوری و 207 جهانی در رتبه بندی green metric دانشگاه های جهان در سال1399	 

کسب رتبه 3 کشوری و 155جهانی در رتبه بندی green metric دانشگاه های جهان در سال1400	 

ورود دانشگاه به رتبه بندی جهانی یپو اس نیپوز 2022 برای اولیبن بار و کسب رتبه شایسته 8 دربیبن 	 

دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم

ورود تحسیبن برانببگیبز دانشگاه به رتبه بندی جهانی الیدن 2022 برای اولیبن بار	 

قرار گرفتن در زمره دانشگاه های �براستناد یک درصد جهان برای سومیبن سال �یا�پی (از سال1398(	 

قرار گرفتن در جمع موثرتریبن دانشگاه های مهندسی دنیا در سال1396	 

کسب رتبه 17 در بیبن دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی ISC در سال2021	 

حضور شایسته دانشگاه در رتبه بندی جهانی یپورپ (URAP) در سال 2019 برای اولیبن بار	 

ارتقای 173 �له ای دانشگاه در رتبه بندی جهانی یپورپ 2020	 
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حضور شایسته دانشگاه برای اولیبن بار در جمع برتریبن دانشگاه های جوان دنیا در سال2021	 

کسب رتبه شایسته 2 در بیبن دانشگاه های جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رتبه 	 

بندی تایمز 2022 دانشگاه های جوان دنیا

قرارگرفتن 5 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمره دانشگاه یک درصد برتر دنیا	 

قرار گرفتن 9 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در جمع دانشمندان 2 درصد برتر دنیا در سال 1399	 

انتخاب 2 عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان �بژوهشگر نمونه کشوری	 

انتخاب 2 نفر از اعضای هیئت علمی به عنوان استاد نمونه کشوری	 

انتخاب یک عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور در شاخه شیمی فیبزیک در 	 

سال1396

قرار گرفتن عضو هیئت علمی دانشگاه در زمره صد سرآمد علمی کشور در سال1396	 

انتخاب 4 نفر از دانشجویان دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه کشوری	 

قرار گرفتن 2 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه در بیبن �بژوهشگران �بر استناد برتر کشور در حوزه 	 

علوم انسانی و علوم اجتماعی در سال 1398

رشد حدود 4 برابری اسناد علمی ثبت شده توسط �بژوهشگران دانشگاه نسبت به میانببگیبن کشوری در 	 

�ایگاه های استنادی wos و Scopus در مقایسه با سه سال قبل

�بژوهشی و فرهنبگی جشنواره شهید رجایپی استان 	  انتخاب به عنوان دستببگاه برتر در گروه آموزشی، 

اردبیبل در سال1398

احراز رتبه ممتاز و انتخاب دانشگاه به عنوان مجموعه برتر در برگزاری آزمون های سراسری سال1399	 

انتخاب دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دستببگاه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در سال1400	 

Some university honors:

	 Reach rank 501-600 in the latest Times 2022 global rankings and 5th rankings among 

all the universities in the country.

	 Join the Times 2021 ranking of the best universities in the world and ranked 7th among 

the universities of the Ministry of Science, Research and technology.

	 Achieved 9th place nationally and 427th place overall in the Green Metrics ranking 
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among all universities in the world in 1398 for the first time ever

	 Achieved 3rd place nationally and 207th place overall in the Green Metrics ranking for 

the first time among all Universities in the world in 2020

	 Achieved 3rd place nationally and 155th place overall in the ranking of Green Metrics 

for the first time among all universities in the world in 2021

	 Join the US News 2022 Global Leaderboard for the first time and reach 8 ranked among 

the global universities affiliated with the Ministry of Science, Research, and Technol-

ogy.

	 Enter the Laiden 2022 Global Leaderboard for the first time

	 Ranked for the third consecutive year among the 1% of the Most Cited Universities in 

the world (since 2018)

	 To be one of the most influential technology universities in the world in 2016

	 Ranked 17th among the country’s comprehensive universities in ISC ranking in 2021

	 Appearance in the URAP global ranking in 2019 for the first time

	 Increased 173 positions in the URAP 2020 global ranking

	 One of the best newly established Universities in 2021

	 To find 2nd place among the comprehensive universities affiliated with the Ministry of 

Science, Research and Technology

	 in the Times 2022 ranking of the newly established Universities Achieve a dignified 

rank among the full universities affiliated with the Ministry of Science, Research and 

Technology in the Times 2022 ranking of newly established universities worldwide

	 Positioning of 5 university professors among the top 1% of universities in the world

	 The positioning of 9 university professors among the top 2% of scientists in 2019

	 Selection of 2 university professors as the best national researchers

	 Two Professors as the best national Professors

	 Selection of university faculty member as the country’s leading chemist in the branch 
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of physical chemistry in 2016

	 The placement of a member of the university’s academic faculty among the top 100 

scientists in the country in 2016

	 Inclusion of 2 faculty members among the country’s most cited humanities and social 

sciences researchers in 2018

	 The increase of about four times the number of scholarly documents registered by uni-

versity researchers compared to the national average in the WOS and Scopus citation 

databases compared to three years ago

	 To be selected as the best institution in the educational group, research group, and 

cultural group of the Shahid Rajaei festival of Ardabil province in 2018

	 Achieve prestigious rank and selection as elite in holding national exams in 2019

	 Elected the best institution for the respect of civil rights in 2021

موقعیت مکانی دانشگاه محقق اردبیلی در نقشه های جغرافیا�یی
The geographical location of University of Mohaghegh Ardabili
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تصو�یر هوا�یی از دانشگاه محقق اردبیلی
An aerial view of the university of Mohaghegh Ardabili
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تور مجازی دانشگاه محقق اردبیلی 

Virtual tour of Universiy of Mohaghegh Ardabili

https://services.uma.ac.ir/vt

https://services.uma.ac.ir/vt
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انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی از بدو تاسیس خود به مرکزی برای �برورش استعدادهای علمی و مدیبریتی، تقویت نشاط 

انتهای سال  تا  است.  تبدیبل شده  دانشگاهی  آموزش های  با  تپکمیلی همسو  برنامه های  اجرای  و  علمی 

تحصیلی 1400-1401 تعداد 63 انجمن علمی-دانشجویپی در ایبن دانشگاه وجود داشت که با ایجاد دو انجمن 

دیگر ایبن عدد به 65 انجمن رسیده است. ایبن انجمن ها تحت نظارت و حمایت مادی و معنوی مدیبریت 

حمایت و �شتیبانی فرهنبگی و اجتماعی معاونت فرهنبگی و اجتماعی دانشگاه مشغول به فعالیت هستند. 

نتیجه اعتماد به دانشجویان و زمینه سازی برای شکوفا شدن استعدادهای آنها، تولید آثاری ارزشمند در 

زمینه های علمی، فرهنبگی و اجتماعی می باشد.

در جهت ایجاد رقابت و انببگیبزه بیبن انجمن های علمی، همه ساله طببق فعالیت های انجام گرفته در هر 

انجمن، انجمن های علمی برتر در بخش های مختلف انتخاب شده و جهت رقابت در سطح بیبن المللی 

(جشنواره بیبن المللی حرکت) معرفی می شوند و در همیبن راستا از آثار برتر مشاوریبن و مسئوالن ذی ربط، 

تجلیلی شایسته و درخور، صورت می �ذیبرد. امسال انجمن های علمی دانشجویپی-دانشگاه محقق اردبیلی با 

تعداد 39 اثر در بخش های مختلف ایبن جشنواره شرکت داشته است.

Since its establishment, scientific associations have become a center for cultivating sci-

entific and managerial talents, strengthening scientific vitality, and implementing sup-

plementary programs in line with university education. By the end of the academic year 

2021-2022, there were 63 student-scientific societies in this university, which reached 65 

with the creation of two other societies. These associations are working under the super-

vision and material and spiritual support of the cultural and social support management 

of the cultural and social vice-chancellor of the university. The result of trusting students 

and creating the ground for their talents to flourish is the production of valuable works in 

scientific, cultural, and social fields.

Scientific-Student Associations
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To create competition and motivation between scientific associations, every year, ac-

cording to the activities carried out in each association, the best scientific associations 

are selected in different sectors and are introduced to compete at the international level 

(International Movement Festival), and in In this regard, the best works of consultants and 

relevant officials will be honored. This year, student scientific associations of the Univer-

sity of Mohaghegh Ardabili have participated in different sections of this festival with 39 

works.
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چارت سازمانی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

دکتر عباس فنی اصل

دکتر علی روشنیان فرد

Dr. Abbas Fanniasl

Dr. Ali Roshanianfard

معاون فره�نگی و اجتماعی

مدینر حمایت و پشتیبانی

Vice-president of Social and Cultural activities

Cultural and social support manager

رسول جوادی زارع

Rasul Javadi Zare

کارش�اس مسئول اداره حمایت و پشتیبانی فره�نگی

Expert in charge of cultural support department

سعید بوداقی

Saeed Budaghi

هانیه محمدی صائم

Hanieh Mohammadi Saem

کارش�اس انجمن های علمی-دانشجوییی                      

Expert of scientific-student associations

کارش�اس ارتباطات معاونت فره�نگی و اجتماعی

Communication expert of cultural and social deputy

میترا اجودی مقدم

Mitra Ajvadi Moghaddam   

رئیس اداره برنامه رینزی فره�نگی

Head of Cultural Planning Department

The organizational chart of Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili
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معرفی اعضاء و مجمع دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

0201

06

05 04

مهدی قاسمی03
سخ�یگوی شورای اجرا�یی مجمع

هیمن آر�ان 
�سب

مر�م
طهماس�یی

زهرا �وری

ابیوذر
�یورع�دلله

�درام فتح 
العلومی

فاطمه شاهی 
زارع

0201

06

05 04

03Mehdi Ghasemi
 Spokesman of the Executive

Council of the Assembly

 Himan
Aryanasab

Maryam
Tahamsebizade

Zahra Nuri

 Abuzar
Purabdullah

 Pedram
Fat'hololumi

Fateme
Zarea
Shahi

Committee member of Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili
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 اهم فعالیت های دفتر انجمن های علمی دانشجویی

ــا  ــه ب ــاد تفاهم نام انعق
مختلــف ســازمان های 

برگزاری جلسات کمیته حما�ت و نظارت 

دانشگاهی نشر�ات  بر  ناظر  و کمیته 

حما�ت مادی و معنوی

حما�ت از اتحاد�ه ها

ارتباط با صنعتبرگزاری انتخابات

1122

3344

5566

Signing memorandum of un-
derstanding with various or-

ganizations

Holding support and moni-
toring committee meetings

Material and spiritual support

Support of unions

Holding electionsCommunication with the 
industry

11

3344

5566

22

The main activities of Student-scientific associations office
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 اعضای کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی

دکتر اسماعییل چم�ی
)رئیس دانشگاه(-از مرداد 1401

دکتر عز�یز ح�ی�یی �گ�جه
)رئیس پیشیین دانشگاه(- تا مرداد 1401

رئیس جلسه انئب رئیس دبیر کمیته
دکتر ع�اس ف�ی اصل

)معاون فرهنیگی و اجتماعی 

دانشگاه(

دکتر علی روش�یان فرد
)مد�یر حما�ت و پشتیبانی 

فرهنیگی(

Dr. Ismaeil Chamani
)Current President of the University(

Dr. Aziz Habibi
Previous President of the University(

head of the
meeting

Vice
President

Secretary
of the committee

Dr. Abbas Fani-Asl
)Cultural and Social Vice-Chancellor 

of the University(

Dr. Ali Roshnianfard, 
)Director of cultural and social

support(

Members of support and supervision of the activities of student-scientific associations committee
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اعضای غیر دانشجویی

دکتر داود سیف زاده

دکتر سجاد حسینیدکتر علی روشنیان فرددکتر یوسف عباسپور

 میترا اجودی

Non-student members

 Dr. Davood
SeifZadeh

 Dr. Yousef
Abbaspour

 Dr. Ali
Roshanianfard

Dr. Sajad
Hosseini

Mitra Ajvadi
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اعضای دا�شجو�یی

مر�م
طهماس�یی زاده

مهدی قاسمی

فاطمه
زارع شاهی

Student
members

 Maryam

Tahmasebizade

Mehdi Ghasemi

Fatemeh
Zare Shahi
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 تصویب آیین نامه و تهیه شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی

به منظور عملیاتی نمودن آییبن نامه انجمن های علمی، شیپوه نامه اجرایپی منطببق بر آییبن نامه در جلسات 

نظارت  و  تصویب کمیته حمایت  به  و  تدویبن  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  علمی  انجمن های  مجمع  شورای 

ورد،  فایبل  صورت  به  علمی  انجمن های  اعضای  و  دانشجویان  اطالع  جهت  و  رسید  علمی  انجمن های 

�پی دی اف و اچ تی ام ال در سایت انجمن های علمی دانشگاه بارگذاری و از طریپق تمامی کانال های ارتباطی 

انجمن های علمی در اختیار دبیبران و اعضای انجمن های علمی قرار گرفت. تمامی برنامه ها و فعالیت ها 

اعم از برگزاری انتخابات، انتخاب دبیبران و اعضاء، انتخاب اعضای مجمع دبیبران و... طببق شیپوه نامه اجرایپی 

مصوب، اجرا می شوند.

To operationalize the bylaws of scientific associations, the administrative procedure based 

on the bylaws was edited in the meetings of the council of scientific associations of the 

University of Mohaghegh Ardebili and approved by the support and supervision committee 

of scientific associations. For the information of students and members of student-

scientific associations, it was published in the form of Word file, PDF, and HTML on the 

university's website of the Student-scientific associations and provided to the Presidents 

and members of the Student-scientific associations through all the communication channels 

of the Student-scientific associations. All programs and activities, including elections, 

selection of Presidents and members, selection of members of the Presidents’ assembly, 

etc., are enforced according to the approved administrative procedure.

Approval of executive guidelines of Student-scientific associations
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تصو�ب شییوه �امه های 

اجرا�یی ا�جمن های علمی

برگزاری ا�تخابات، ا�تخاب 

دبییران و اعضاء، ا�تخاب 

اعضای مجمع دبییران و... 

اطالع رسا�ی به دا�شجو�ان 

و اعضای ا�جمن های علمی 

اجرای تمامی بر�امه ها و 

فعالیت ها مطابیق آ�یین 

�امه ها و شییوه �امه 

درج در سا�ت ا�جمن های 

علمی دا�شگاه

اطالع رسا�ی توسط کا�ال های 

ارت�اطی ا�جمن های علمی 

Approval of executive 

guidelines of Student-

scientific associations

Informing students and 

members of Student-

scientific associations

Publishing on the website 

of Student-scientific 

associations of the university

Information through 

communication channels 

of Student-scientific 

associations

enforcing all programs and 

activities according to 

regulations and guidelines

Holding elections, selecting 

Presidents and members, 

selecting members of the 

Presidents' assembly and...
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برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و رکورد بی سابقه مشارکت دانشجویی

برگزاری گردهمایی خانواده بزرگ انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی و انتخابات 
شورای مرکزی

نام،  (ثبت  شده  اعالم  زمانبندی  طببق  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویپی  علمی  انجمن های  انتخابات 

صورت  به  دانشکده ها  مسئول  و  اجتماعی  و  فرهنبگی  معاونت  نظر  زیبر  و  انتخابات)  برگزاری  و  تبلیغات 

Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili gathering and the Central 
Council elections

Elections of Student-scientific associations and unprecedented record of student participation
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و معاونت  دانشکده  تایید  از  بعد  نتایپج  و  برگزار شد  (�لینبک)  در سامانه جامع مدیبریت فرهنبگی  مجازی 

داده شد  ترتیب  دانشگاه  در  بزرگی  انتخابات، گردهمایپی  برگزاری  از  اعالم گردید. �س  به صورت عمومی 

اجتماعی،  و  و �شتیبانی فرهنبگی  با حوزه حمایت  انجمن های علمی  تمامی منتخبیبن شورای مرکزی  تا 

مفهوم انجمن های علمی و مفاهیم کلی، مروری بر فعالیت های سال های گذشته، مناببع مورد نیاز جهت 

مدیبریت انجمن ها، برنامه ریبزی جهت شرکت در جشنواره آتی، انتخابات شورای مرکزی، و تجلیبل از فعاالن 

انجمن های علمی برگزار شد.

The elections of student-scientific associations of the University of Mohaghegh Ardebili were held 

virtually in the comprehensive system of cultural management (Polink) according to the announced 

schedule (registration, advertising, and holding elections) and in the form of faculties under the 

supervision of the cultural and social vice president and the head of this faculty. The results were 

announced publicly after the approval of the faculty and vice-chancellor. After holding the elec-

tions, a large gathering was organized in the university for all the elected members of the Central 

Council of Student-scientific associations with cultural and social support, the concept of Stu-

dent-scientific associations and general concepts, an overview of the activities of the past years, 

the resources needed for management. Associations, planning to participate in the upcoming fes-

tival of Harekat, Central Council elections, and glorification of the activists of Student-scientific 

associations were held.
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برگزاری انتخابات مجمع دبیران انجمن های علمی دانشجویی

)Meetings( برگزاری جلسات

بعد از برگزاری انتخابات اعضای مرکزی و انتخاب دبیبران جدید انجمن های علمی، جلسات درون دانشکده ای 

برگزار و دبیبر دبیبران دانشکده، انتخاب و از طریپق معاونت آموزشی هر دانشکده به دفتر انجمن های علمی 

دانشگاه اعالم گردید. سپس در اولیبن جلسه رسمی مجمع دبیبران با حضور کارشناسان انجمن های علمی 

و تمامی دبیبران منتخب، سخنبگو و اعضای دانشجویپی کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی به 

مدت یکسال مشخص و احکام آنها صادر گردید.

After the election of the central members and the selection of the new directors of the 

scientific associations, intra-faculty meetings were held. The faculty secretary was select-

ed and announced to the student-scientific associations' office of the university through 

the vice-chancellor of each faculty. Then, in the first official meeting of the teachers' as-

sembly, experts from student-scientific associations and all elected Presidents, speakers, 

and student members of the support and supervision committee for scientific associations 

were elected. For one year, their rulings were determined.

جلسات کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی

طی بازه زمانی تیبر ماه 1400 تا تیبر 1401 عالوه بر جلسات هفتببگی شورای دانشکده ها، جلسه کمیته حمایت 

و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی به منظور تصویب برنامه های مهم کشوری و طرح های خالقانه 

Holding elections for the assembly of presidents of student-scientific associations

Support and Supervision committee meetings
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تعداد مصوبه تار�یخ برگزاری شماره جلسه رد�ف

5 1400/5/19 81 1

4 1400/7/20 82 2

16 1400/10/21 83 3

23 1400/12/11 84 4

8 1401/01/30 85 5

6 1401/03/18 86 6

62 مجموع

Number of resolutions DateMeeting No.No.

510 August 2021811

412 October 2021822

1611 January 2022833

232 March 2022844

819 April 2022855

68 June 2022866

62Overall

جدول1: تار�یخ برگزاری جلسات و تعداد مصوبه ها

طببق با جدول شماره (1) برگزار و طی آن 23 برنامه اصلی توسط مدیبریت و 521 برنامه توسط دانشکده ها 

به تصویب رسید.

Between 2021 to 2022 (in addition to the weekly meetings of the Council of Faculties), 

meetings of the committee to support and monitor the activities of student-scientific as-

sociations were held to approve important national programs and creative projects accord-

ing to table number (1) and during that 23 main programs (directly by management affair) 

and 521 programs (by faculties) was approved.
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حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و تأمین امکانات مورد نیاز

)Updating systems( به روزرسانی سامانه ها

و کارآمد،  علمی  نسلی خالق،  با هدف  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنبگی  معاونت  و  ریاست 

اتاق  تخصیص  با  و  داده  قرار  حمایت  مورد  معنوی  و  مادی  جهت  به  را  علمی  انجمن های  فعالیت های 

انجمن های علمی، همراه با تمامی امکانات از قبیبل کامپیپوتر، �برینتر، فلش مموری و بسته های فرهنبگی 

در هر دانشکده، امور انجمن ها با تسهیلگری و �شتیبانی کامل �یگیبری شده و در فضای مجازی با تشکیبل 

"اتاق فکر انجمن علمی" و برگزاری گفتمان ها و نشست های مداوم، راسًا از روند اجرای برنامه ها مطلع شده 

و دستورات الزم در راستای رفع معضالت احتمالی را صادر و �یگیبری می کنند.

درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تمامی گزارش های دریافتی از فعالیت های انجام شده توسط انجمن های علمی دانشجویپی دانشگاه �س 

از تأیید توسط کارشناسان انجمن های علمی به صورت کامل و همراه با تمامی جزییات در درگاه فرهنبگی 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )dnva.ir( ثبت می شوند.

To produce a creative, scientific, and efficient generation, the Directorate General and Vice-Chan-

cellor for Cultural and Social Affairs of the University of Mohaghegh Ardabili will support the activ-

ities of the student-scientific associations materially and spiritually, and is providing space for the 

student-scientific associations with Equipment such as computers, printers, and flash memory. All 

the activities, problems, and issues are collected, analyzed, and solved with the help of members 

of the master minds’ room of Student-scientific associations. 

Supporting student-scientific associations and providing the necessary facilities.

Cultural portal of the Vice-Chancellor for Culture and Social Affairs of the Ministry of Science, 

Research and Technology

http://(dnva.ir)
http://(dnva.ir)
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All reports on the activities of the student-scientific associations of the University are 

registered in the cultural portal of the Ministry of Science, Research and Technology (dnva.

ir) after approval by the experts of the student-scientific associations

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

خبرنببگار معاونت فرهنبگی و اجتماعی در اکثر برنامه های انجمن های علمی حضور داشته و اخبار فعالیت ها 

را به صورت کامل �پوشش داده و در سایت معاونت فرهنبگی و اجتماعی دانشگاه بارگذاری و ثبت می شود.

The reporter of the cultural and social Affairs vice-chancellor was present in most of 

the programs of the student-scientific associations, and the news of the activities is 

fully reported, uploaded, and recorded on the website of the cultural and social Affairs 

vice-chancellor of the University.

The website of the university›s cultural and social Affairs vice-chancellor
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سایت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی دارای سایتی مستقل ببوده و اطالعات کامل مرببوط به انجمن های 

و...) به صورت جامع و کامل در  انجام شده، نشریات  نامه، معرفی انجمن ها، فعالیت های  (آییبن  علمی 

اختیار مخاطبان قرار داده می شود.

The student-Scientific association of the University of Mohaghegh Ardabili has an in-

dependent website, and complete information about the student-scientific associations 

(Statutes, Constitution of the Societies, Activities carried out, Publications, etc.) is made 

available to the public entirely and comprehensively. 

https://uma.ac.ir/anjoman_elmi

The website of the university›s student-scientific associations

https://uma.ac.ir/anjoman_elmi
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شبکه های مجازی انجمن های علمی دانشگاه

به صورتی که  دارد،  اردبیلی در شبکه های مجازی حضوری فعال  دانشگاه محقق  انجمن های علمی  دفتر 

تمامی برنامه ها و فعالیت های انجمن های علمی دانشگاه به صورت مستمر و کامل از طریپق ایبن کانال ها 

اطالع رسانی می شوند.

The student-Scientific association office of the University of Mohaghegh Ardabili has an 

active presence in Digital Media so that all the programs and activities of the scientific 

associations of the university are continuously and fully informed through these channels.

@anjoman_elmi_uma https://t.me/ASA_UMA

Digital Media of university›s student-Scientific association

https://instagram.com/anjoman_elmi_uma
https://t.me/ASA_UMA
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عقد تفاهم نامه

ایبن تفاهم نامه ها به منظور ایجاد ارتباط منظم سازمان یافته و ببهره گیبری از توانمندی های علمی، فرهنبگی، 

آموزشی، تحقیقاتی،  مشاوره ای و فناوری و در جهت ببهره مندی نظام مند از خرد جمعی و در راستای حمایت 

از مراکز نوآوری و شکوفایپی استان اردبیبل منعقد گردید که تربیت نیبروی متخصص، اجرای طرح های �بژوهشی 

مورد عالقه طرفیبن، انتشار کتب و فصلنامه علمی �بژوهشی، حمایت مالی و اجرایپی از �ایان نامه های ارشد 

و دکترا، برگزاری همایش های علمی و دوره های آموزشی و کارگاه های دانش افزایپی در خصوص چالش های 

اصلی �یش روی جامعه به منظور شناخت آسیب ها و راهکارها در عرصه های داخلی و بیبن المللی همکاری 

انجمن های علمی، انجام بازدیدهای علمی اساتید و دانشجویان از واحدها و مراکز علمی طرفیبن، برگزاری 

دوره های مشترک فرهنبگی، مذهببی و مسابقات ورزشی بیبن دانشگاهی از جمله محورهای همکاری مدنظر 

در ایبن تفاهم نامه ها می باشد.

These memorandums are intended to establish regular and organized communication and 

leverage scientific, cultural, educational, research, consulting, and technological capabili-

ties, and systematically benefit from collective wisdom to support the province's innova-

tion and prosperity centers of Ardabil. It was concluded that the training of experts, con-

ducting research projects in the interest of the parties, the published books, and scientific 

research and journals, the financial and executive support for master's and doctoral the-

ses, the conduct of conferences, scientific and training, and knowledge workshops about 

the main problems of society to identify the damages and solutions in the national and 

international fields of the cooperation of student-scientific associations, scientific Tours 

of Presidents and students to the scientific units and centers of both parties, holding joint 

cultural and religious courses and inter-university sports competitions are the main disci-

plines discussed in these notes.

Conclusion of memorandums
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کتابخانه مرکزی اردبیل

جهاد دانشگاهی

Academic Center for Education, Culture and research )ACECR(

Central library
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پارک علم و فناوری استان اردبیل

Science and Technology Park



فصل دوم
آمار و عملکرد

Chapter 2:
Statistical reports and performance



دانشگاه محقق اردبییل، بخش دانشگاه برتر،  ویژه پانزدهمنی جشنواره بنی امللیل حرکت
University of Mohaghegh Ardabili, Top University Competitive Field, Specifed to the 15th International Festival of Harekat

انجمن های علیم-دانشجویی دانشگاه محقق اردبییل
 Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili

34

آمار و شاخص های رشد

رشد، مقوله ای است  با مهیا شدن بستر الزم، محقق خواهد شد. بستر سازی، نیازمند توجه، اقدام و عمل 

�بژوهشی و آموزشی با همت  با ترسیم محور رشد در حوزه های فرهنبگی،  است. دانشگاه محقق اردبیلی 

دانشجویان در انجمن های علمی به عنوان فعاالنن با انببگیبزه، دست به دست داده و در سال 1400 علی رغم 

سالی با محدودیت های کرونایپی شاخص های رشد نسبتًا مطلوببی را به جامعه علمی کشور تقدیم داشته اند. 

نببگرش هایپی نو، مسیبری است که می توان تهدید ناشی از کرونا را به فرصت  انتخاب شیپوه های جدید و 

تبدیبل کرد. در ایبن میان، برگزاری وبینارهای علمی، فرهنبگی و اجتماعی جهت سازگاری غذای دانشجویپی با 

آسیب های دوران کرونا در ایبن برهه زمانی ببوده است. خالصه ای از عملکرد و منشور فرهنبگی و راهبردهای 

دانشگاه محقق اردبیلی به شرح زیبر قابل اشاره که در محتوای کتابچه، شرح تفصیلی آورده شده است.

تعامل، تپکریم و جذب حداکثری دانشجویان با تپکیه بر اصل  تاثیبر گفتمان 	

تسهیلگری و تالش بر رفع موانع کاری با سایت اصل ببی طرفی 	

اصل استفاده ببهینه از مناببع مالی و تهیه قالب های هزینه ای برای برنامه 	

ارتباط موثر با سازمان های مرتبط نظیبر �ارک علم و فناوری، مرکز نوآوری رشد دانشگاه، مرکز نخبگان،  	

کتابخانه و...

تهیه آرشیپو آمل الکترونیکی برنامه ها (آرشیپو نشریات دانشجویپی) و به روزرسانی کلیه درگاه های  فرهنبگی 	

تعامل کامل با کلیه معاونت ها در ارتقاء رنببکینبگ دانشگاه (اطالعات آموزش های مجازی معاونت آموزشی،  	

اطالعات مدیبریت سبز و سامانه HES معاونت اداری و مالی، اطالعات فرهنبگی جهت ارزیاببی در رتبه 

ISC بندی

سامانه جامع مدیبریت فرهنبگی (�لینبک) 	

استفاده از �تانسیبل فضای مجازی اندازی کانال در گروه برای تمامی بخش های مرتبط 	

افزایش کمی و کیفی اجرای برنامه های فرهنبگی و سیبر صعودی کسب مقام های ملی و بیبن المللی 	

Statistics and growth indicators
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Growth is a category that is achieved by providing the required basements. Basing requires 

attention and action. The University of Mohaghegh Ardabili has collaborated in drawing the 

axis of growth in the cultural, research, and educational fields with the efforts of students 

of student-scientific associations as motivated agents, and in the year 2021 despite the 

Covid-19 Pandemic restrictions, they have performed relatively favorable growth to the 

scientific community of the country. Choosing new methods and attitudes is the way to 

transform the Corona threat into an opportunity. Meanwhile, scientific, cultural, and social 

webinars have been held to tailor student food to the detriment of the Corona era at this 

time. A summary of the performance, the cultural charter, and strategies of the University 

of Mohaghegh Ardabili can be stated as follows, and a detailed description is given in the 

content of the booklet:

 » Interaction, appreciation, and top attraction of students based on the principle of the 

“Impact of speech.”

 » Facilitate and attempt to remove obstacles to working with the principle of neutrality 

 » The principle of the best usage of financial resources and preparing expenditure mod-

els for programs

 » Effective communication with related organizations such as the science and technology 

park, university innovation and incubation center, Elite’s center, library, etc.

 » Preparation of a complete electronic archive of programs (archive of student publica-

tions) and updating of all cultural portals

 » Full collaboration with all vice presidents for the improvement of the university ranking 

(information on the virtual training of the vice chancellor of education, information on 

green management and the training system of the administrative and financial vice 

chancellor, cultural information for evaluation in the ISC ranking

 » Complete cultural management system (Poling)
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در بخش های زیبر به بررسی فعالیت های انجمن های علمی - دانشجویپی دانشکده های مختلف به ترتیب 

حجم فعالیت های انجام شده �برداخته شده است.

The following sections present the detailed report of student-scientific associations of 

faculties in order to their quality and quantity of activity. 

عملکرد انجمن های علمی 

 » Using the potential of the Digital world to create a channel in the group for all related 

departments

 » Quantitative and qualitative growth in the implementation of cultural programs and an 

upward trend in the acquisition of national and international positions

The performance of student-scientific associations
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دا�شکده علوم تربیتی و روا�ش�اسی

Faculty of Educational science and Psychology

ا�جمن های علمی دا�شکده علوم تربیتی و روا�ش�اسی

Student-scientific associations of the Faculty of Educational Sciences and Psychology

Psychologyروان شناسی

Educational Sciencesعلوم تربیتی

Counselingمشاوره

Sports Biomechanics and Managementمدیبریت و بیپومکانیک ورزشی

Sport Physiologyفیبزیپولوژی ورزشی
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تعداد انجمن های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی طی پنج سال اخییر

The number of Student-scientific associations of the Faculty of Educational Sciences and Psychology in the last five year

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی طی پنج سال اخییر

The number of activities of Student-scientific associations of the Faculty of Educational Sciences and Psychology in the last five years

همانطور که در نمودارهای باال مشاهده می شود، ایبن دانشکده با تعداد 5 انجمن علمی و تعداد 201 فعالیت، یکی از دانشکده های 

فعال در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. از آنجاییکه بیشتر فعالیت های انجمن های علمی -دانشجویپی ایبن دانشکده جنبه 

تئوری داشته است، در طول دوران کرونا کمتر تحت تاثیبر فضای غیبرحضوری دانشگاه قرار گرفته است.

As can be seen in the figures above, this faculty has been one of the active faculties at University of Mo-

haghegh Ardabili with 5 Student-scientific associations and 180 activities. Since most of the activities of the 

student-scientific associations of this faculty have been theoretical, during the pandemic of COVID-19, it has 

been less affected by the non-attendance atmosphere of the university.
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دا�شکده ادبیات و علوم ا�سا�ی

ا�جمن های علمی دا�شکده ادبیات و علوم ا�سا�ی

Student-scientific associations of Faculty of Literature and humanities

Religions and Mysticismادیان و عرفان

ELTآموزش زبان انببگلیسی

Lawحقوق

Arabic Language and literatureزبان و ادبیات عرببی

Persian Language and Literatureزبان وادبیات فارسی

Political Sciencesعلوم سیاسی

Philosophyفلسفه

Artهنر

Faculty of literature and human science
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تعداد انجمن های دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی پنج سال اخییر

The number of Student-scientific associations of the Faculty of Literature and Humanity in the last five years

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی پنج سال اخییر

The number of activities of Student-scientific associations of the Faculty of Literature and Humanity in the last five years

همانطور که در نمودارهای باال مشاهده می شود، ایبن دانشکده با تعداد 8 انجمن علمی و تعداد 164 فعالیت، یکی از دانشکده های 

فعال در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. از آنجاییکه بیشتر فعالیت های انجمن های علمی - دانشجویپی ایبن دانشکده جنبه 

تئوری داشته است، در طول دوران کرونا کمتر تحت تاثیبر فضای غیبرحضوری دانشگاه قرار گرفته است. شایان ذکر است در سال 

1399-1400 تعداد 6 انجمن علمی (اقتصاد، تاریپخ، جغرافیا، مدیبریت بازرگانی، مدیبریت گردشگری، و باستان شناسی) با ایجاد 

دانشکده علوم اجتماعی از ایبن دانشکده جدا شدند.

As can be seen in the figures above, this faculty has been one of the active faculties at the University of 

Mohaghegh Ardabili with 10 Student-scientific associations and 129 activities. Since most of the activities 

of the student-scientific associations of this faculty have been theoretical, during the COVID-19 pandemic, 

it has been less affected by the non-attendance atmosphere of the university.
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دا�شکده علوم اجتماعی

ا�جمن های علمی دا�شکده علوم اجتماعی

Student-scientific associations of Faculty of Social Sciences

Economyاقتصاد

Archaeologyباستان شناسی

Historyتاریپخ

Geographyجغرافیا

Business Managementمدیبریت بازرگانی

Tourism managementمدیبریت گردشگری

Sociologyجامعه شناسی

Faculty of Social Sciences
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تعداد انجمن های دانشکده علوم اجتماعی طی دو سال اخییر

The number of Student-scientific associations of the Faculty of Social Science in the last two years

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده علوم اجتماعی طی دو سال اخییر

The number of activities of Student-scientific associations of the Faculty of Social Science in the last two years

از  یکی  فعالیت،  تعداد 82  و  انجمن علمی  تعداد 7  با  نو�ا  دانشکده  ایبن  باال مشاهده می شود،  نمودارهای  در  همانطور که 

دانشکده های نیمه فعال در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. از آنجاییکه برخی از فعالیت های انجمن های علمی -دانشجویپی 

ایبن دانشکده جنبه عملی داشته است، دوران کرونا تاثیبر و فضای غیبرحضوری دانشگاه تاثیبر زیادی در کمیت فعالیت ها داشته 

است. شایان ذکر است در ایبن دوره تمرکز بر روی افزایش کیفیت برنامه ها ببوده است.

As can be seen in the figures above, this fledgling faculty has been one of the semi-active faculties at the Uni-

versity of Mohaghegh Ardabili with 7 scientific associations and 82 activities. Since some of the activities of the 

scientific-student associations of this faculty have a practical aspect, the impact of the COVID-19 pandemic and 

the non-attendance atmosphere of the university has had a great impact on the number of activities. It is merit 

to mention that during this period, the focus was on increasing the quality of the programs.
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ا�جمن های بیین رشته ای

Interdisciplinary student-scientific associations

ا�جمن های علمی بیین رشته ای

Interdisciplinary student-scientific associations

Inventors and innovatorsمخترعیبن ومبتببکریبن

Entrepreneurshipکارآفرینی

Astronomyنجوم

Nanoنانو

Hydro Informaticsهیدرو انفورماتیک

Leisure time and social healthاوقات فراغت وسالمت اجتماعی

Roboticرباتیک
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تعداد انجمن های بیین رشته ای طی پنج سال اخییر

The number of Interdisciplinary Student-scientific associations in the last five years

تعداد فعالیت های انجمن های بیین رشته ای  طی پنج سال اخییر

The number of activities of Interdisciplinary student-scientific associations during the last five years

همانطور که در نمودارهای باال مشاهده می شود، ایبن گروه از انجمن های علمی که مستقیما توسط مدیبریت حمایت و �شتیبانی 

فرهنبگی اداره می شود، با تعداد 7 انجمن علمی و تعداد 60 فعالیت، یکی از گروه های انجمنی فعال در دانشگاه محقق اردبیلی 

ببوده است. حتی با وجودیکه بیشتر فعالیت های ایبن گروه به صورت عملی و عملیاتی ببوده است، فعالیت ها از نظر کمی و کیفی 

با استفاده از روش های خالقانه، کمتر تحت تاثیبر شرایط نیمه حضوری کرونا قرار گرفته است.

As can be seen in the figures above, this group of scientific-associations directly managed by the adminis-

tration of cultural support is one of the active association groups of University of Mohaghegh Ardabili with 

7 scientific associations and 60 activities. Most of the activities of this group were practical and operational, 

but by using creative methods, the activities in terms of quantity and quality were less affected by the 

semi-attendance situation caused by the COVID-19 pandemic.
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دا�شکده ف�ی و مه�دسی

ا�جمن های علمی دا�شکده ف�ی و مه�دسی

Student-scientific associations of Faculty of Technology and Engineering sciences

Oil and Gas                                      نفت و گاز

Electrical Engineeringمهندسی برق

Mechanical Engineeringمهندسی مکانیک

Materials and Metallurgy Engineeringمهندسی مواد و متالوژی

Computer Engineeringمهندسی کامپیپوتر

Chemical Engineeringمهندسی شیمی

Civil engineeringمهندسی عمران

Faculty of Technical and Engineering
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تعداد انجمن های دانشکده فنی و مهندسی طی پنج سال اخییر

The number of Student-scientific associations of Technical and Engineering sciences Faculty during the last five years

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده فنی و مهندسی طی پنج سال اخییر

The number of activities of Student-scientific associations of Technical and Engineering sciences Faculty during the last five years

همانطور که در نمودارهای باال مشاهده می شود، ایبن دانشکده با تعداد 7 انجمن علمی (که امسال با ایجاد دو انجمن مواد و متالوژی، و گاز 

به تعداد 9 انجمن رسیده است) و تعداد 36 فعالیت، یکی از دانشکده های نیمه فعال در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. از آنجاییکه تمامی 

فعالیت های انجمن های علمی -دانشجویپی ایبن دانشکده جنبه عملی داشته است، دوران کرونا تاثیبر و فضای غیبرحضوری دانشگاه تاثیبر بسیار 

زیادی در کیفیت و کمیت فعالیت ها داشته است. شایان ذکر است در ایبن دوره تمرکز بر روی افزایش کیفیت برنامه ها ببوده است. همچنیبن 

با بررسی موضوع، برنامه ریبزی های متعددی جهت اصالح موضوع انجام شده است.

As can be seen in the figures above, this faculty is one of the semi-active faculties at the University of Mohaghegh 
Ardabili with a number of 7 scientific associations (which reached 9 associations this year with the establishment of 
two associations of materials and metallurgy, and gas) and 36 activities. Since all the activities of the Student-scientific 
associations of this faculty have a practical aspect, the impact of the COVID-19 pandemic and the non-attendance at-
mosphere of the university has had a great impact on the quality and quantity of activities. It is worth mentioning that 
during this period, the focus was on increasing the quality of the programs. Also, by examining the issue, several plans 
have been made to correct the issue.
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دا�شکده کشاورزی و م�ابیع ط�یعی

ا�جمن های علمی دا�شکده کشاورزی و م�ابیع ط�یعی

Student-scientific associations of Faculty of Agriculture and Resources

Horticultureعلوم باغبانی

Wood and paper science and industryعلوم و صنایپع چوب و کاغذ

Animal scienceعلوم دامی

Garden architectureمهندسی فضای سبز

Genetics and plant productionژنتیک و تولیدات گیاهی

Science and food industryعلوم و صنایپع غذایپی

Forestry science and engineeringعلوم و مهندسی جنبگل

Soil science and engineeringعلوم و مهندسی خاک

Plant pathologyگیاه �بزشکی

Pasture and catchment areaمرتع و آبخیبزداری

Biosystems Engineeringمکانیک بیپوسیستم

water technologyمهندسی آب

Mechanization techniqueمهندسی مکانیبزاسیپون

Faculty of Agriculture and Natural Resources



دانشگاه محقق اردبییل، بخش دانشگاه برتر،  ویژه پانزدهمنی جشنواره بنی امللیل حرکت
University of Mohaghegh Ardabili, Top University Competitive Field, Specifed to the 15th International Festival of Harekat

انجمن های علیم-دانشجویی دانشگاه محقق اردبییل
 Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili

48

تعداد انجمن های دانشکده کشاورزی و منابیع طبیعی طی پنج سال اخییر

The number of student-scientific associations of the Faculty of Agriculture and Natural Resources in the last five years

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده کشاورزی و منابیع طبیعی طی پنج سال اخییر

The number of activities of the Faculties of Agriculture and Natural Resources student-scientific associations in the last five years

همانطور که در نمودارهای باال مشاهده می شود، ایبن دانشکده با تعداد 13 انجمن علمی و تعداد 32 فعالیت، یکی از دانشکده های نیمه فعال 

در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. از آنجاییکه اغلب فعالیت های انجمن های علمی -دانشجویپی ایبن دانشکده جنبه عملی داشته است، 

دوران کرونا و فضای غیبرحضوری دانشگاه تاثیبر بسیار زیادی در کیفیت و کمیت فعالیت ها داشته است. شایان ذکر است در ایبن دوره تمرکز بر 

روی افزایش کیفیت برنامه ها ببوده است. همچنیبن با بررسی موضوع، برنامه ریبزی های متعددی جهت اصالح موضوع انجام شده است.

As seen in the figures above, this faculty has been one of the semi-active faculties at the University of Mohaghegh 

Ardabili with 13 scientific associations and 32 activities. The effects of the COVID-19 pandemic and the non-attendance 

atmosphere of the university have had a significant impact on the quality and quantity of activities, as most of the 

activities of the Student-scientific associations of this faculty have practical aspects. It deserves a mention that during 

this period, the focus was on increasing the quality of the programs. Investigating the issue also produced some plans 

to amend the problem



دانشگاه محقق اردبییل، بخش دانشگاه برتر،  ویژه پانزدهمنی جشنواره بنی امللیل حرکت
University of Mohaghegh Ardabili, Top University Competitive Field, Specifed to the 15th International Festival of Harekat

انجمن های علیم-دانشجویی دانشگاه محقق اردبییل
 Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili

49

دا�شکده علوم �ا�ه

ا�جمن های علمی دا�شکده علوم

Student-scientific associations of Faculty of Pure Science

Statisticsآمار

Mathematicsریاضی

Geologyزمیبن شناسی

Biologyزیست شناسی

Applied Chemistryشیمی کاربردی

Computer Scienceعلوم کامپیپوتر

Physicsفیبزیک

Faculty of basic Sciences



دانشگاه محقق اردبییل، بخش دانشگاه برتر،  ویژه پانزدهمنی جشنواره بنی امللیل حرکت
University of Mohaghegh Ardabili, Top University Competitive Field, Specifed to the 15th International Festival of Harekat

انجمن های علیم-دانشجویی دانشگاه محقق اردبییل
 Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili

50

تعداد انجمن های دانشکده علوم طی پنج سال اخییر

The number of Student-scientific associations of basic Science Faculty in the last five yea

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده علوم طی پنج سال اخییر

The number of activities of Student-scientific associations of basic Science Faculty in the last five years

همانطور که در نمودارهای باال مشاهده می شود، ایبن دانشکده با تعداد 7 انجمن علمی و تعداد 16 فعالیت، یکی از دانشکده های نیمه فعال 

در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. از آنجاییکه برخی از فعالیت های انجمن های علمی-دانشجویپی ایبن دانشکده جنبه عملی داشته است، 

دوران کرونا و فضای غیبرحضوری دانشگاه تاثیبر زیادی در کیفیت و کمیت فعالیت ها داشته است. شایان ذکر است در ایبن دوره تمرکز بر روی 

افزایش کیفیت برنامه ها ببوده است. همچنیبن با بررسی موضوع، برنامه ریبزی های متعددی جهت اصالح موضوع انجام شده است.

As can be seen in the figures above, this faculty has been one of the semi-active faculties at the University of Mo-

haghegh Ardabili with 7 scientific-associations and 16 activities. Since some of the activities of the scientific-student 

associations of this faculty have a practical aspect, the COVID-19 pandemic and the non-attendance atmosphere of the 

university have had a great impact on the quality and quantity of the activities. It merits mention that during this period, 

the focus was on enhancing the quality of the programs. Investigating the issue also produced some plans to amend the 

problem.
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دا�شکده های اقماری

ا�جمن های علمی دا�شکده های اقماری

off-the-campus Student-scientific associations

دا�شکده کشاورزی مشگیین شهر

Faculty of Meshgin Shahr Agriculture

medicinal plantsگیاهان دارویپی

herbal productsتولیدات گیاهی

دا�شکده کشاورزی و م�ابیع ط�یعی مغان

Faculty of Agriculture and Natural resources of Moghan

Plant productsتولیدات گیاهی

Livestock productsتولیدات دامی

 Agricultural Machineryماشیبن آالت کشاورزی

دا�شکده ف�اوری های �و�ین �میین

Faculty of Namin's innovative technologies

Engineering Scienceعلوم مهندسی

off-the-campus dependent faculties
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تعداد انجمن های دانشکده اقماری طی پنج سال اخییر

The number of student-Scientific associations of dependent Faculties in the last five years

تعداد فعالیت های انجمن های دانشکده اقماری طی پنج سال اخییر

The number of activities of Student-scientific associations of dependent Faculty during the last five years

فعالیت، جزو  تعداد 7  و  انجمن علمی   6 تعداد  با  دانشکده ها جمعا  ایبن  باال مشاهده می شود،  نمودارهای  در  همانطور که 

دانشکده های غیبر فعال در دانشگاه محقق اردبیلی ببوده است. ایبن امر به دلیبل دوری از مرکز، دانشجویان شاغل آن دانشکده ها 

و همچنیبن فضای غیبرحضوری دانشگاه تاثیبر زیادی در کیفیت و کمیت فعالیت ها داشته است. شایان ذکر است در ایبن دوره 

تمرکز بر روی افزایش کیفیت برنامه ها ببوده است. همچنیبن با بررسی موضوع، برنامه ریبزی های متعددی جهت اصالح موضوع 

انجام شده است.

As can be seen in the figures above, these faculties, with a total of 6 Student-scientific associations and 7 activities, 

were among the inactive faculties at the University of Mohaghegh Ardabili. This low level of the quality and quantity of 

activities is because of the distance from the center, the employed students of those faculties, as well as the non-at-

tendance atmosphere of the university. It is worth noting that during this period, the focus was on improving the quality 

of the programs. Also, by investigating the issue, several plans have been made to settle the issue.
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»تعداد فعالیت های انجمن ها به تفکیک دانشکده ها در طی پنج سال اخییر«

Number of Associations by faculty in the Last Five Years

Total activities of university Student-scientific associations categorized on plan type

مجموع فعالیت های انجمن های دانشگاه به تفکیک نوع برنامه

تعداد بر�امه برگزار شده�وع بر�امهرد�ف

209فعالیت آموزشی1

104رویداد علمی2

108تولید و نشر محتوای علمی3

1فعالیت �بژوهشی4

4کارآفرینی5

76گفت و گوی علمی و تخصصی6

23ارتباطات و همکاری های علمی7

521کل بر�امه ها

QuantityActivity typeNo. 

209Educational activity  1

104Scientific event2

108Production and publication of scientific content3

1Research activity4

4Entrepreneurship5

72Scientific and expert discussion6

23Communication and scientific cooperation7

521Overall
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بررسی آمارها و اقدامات مرتبط

Output evaluation and related actions

در طول فعالیت انجمن های علمی-دانشجویپی، به صورت مکرر �یگیبری های الزم جهت درج گزارش فعالیت ها در 

زمان درج گزارشات،  اتمام  از  تعییبن شد. �س  امر  ایبن  برای  تاریپخ  آخریبن  نهایت  در  و  انجام شد  �لینبگ  سامانه 

اطالعات توسط روش های آماری بررسی شد و نتایپج به صورت کتابچه ای جهت اطالع و اقدام الزم به دانشکده ها 

ارجاع داده شد.

اهداف کتابچه ارائه شده:

به منظور اطالع از جزئیات برنامه های اجرایپی توسط انجمن های علمی دانشجویپی در سال گذشته  •

بررسی شرایط حال حاضر، �تانسیبل ها و مشکالت موجود جهت برنامه ریبزی و ارتقا کیفیت فعالیت های آتی  •

تسریپع در برنامه ریبزی برای رویدادهای مهم مرتبط  •

ایجاد زیبرساخت الزم جهت ارتباط ببهینه با حوزه حمایت و �شتیبانی فرهنبگی و اجتماعی دانشگاه  •

آشنایپی با شورای مرکزی و دبیبران انجمن های علمی  •

آشنایپی با آئیبن نامه ها، شیپوه نامه ها و اسناد مرتبط با فعالیت های انجمن های علمی دانشجویپی  •

محتوی کتابچه ارائه شده:

گزارش فعالیت های انجمن های علمی-دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی به تفکیک دانشکده (اول تیبرماه   •

1400 الی 31 تیبر 1401(
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گزارش فعالیت های انجمن های علمی-دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی به تفکیک نوع فعالیت (اول تیبرماه   •

1400 الی 31 تیبر 1401(

گزارش فعالیت های انجمن های علمی-دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی به تفکیک انجمن های علمی (اول   •

تیبرماه 1400 الی 31 تیبر 1401(

شرایط حال حاضر در فضاهای مستقر انجمن های علمی دانشکده ها  •

افتخارات کسب شده در چهاردهمیبن جشنواره ملی حرکت  •

انتخابات انجمن های علمی، روند و جزئیات برگزاری  •

معرفی جشنواره ملی حرکت: زمان برگزاری و شیپوه نامه اجرایپی   •

معرفی جشنواره سراسری نشریات دانشجویپی (تیتر) و شیپوه نامه اجرایپی  •

معرفی جشنواره های دیگر: جشنواره هنر دیجیتال، جشنواره بیبن المللی تئاتر دانشگاهی، جشنواره رضوی  •

ببودن  محور  مسئله  و  سازی  کاربردی  و کمیت،  افزایش کیفیت  به منظور  �یشنهادات  (ایبن  �یشنهادات   •

فعالیت های انجمن های علمی-دانشجویپی و نشریات می باشد)

ارتباط با دبیبران انجمن های علمی (معرفی و مشخصات دبیبران و اعضای دیگر هر انجمن)  •

لینبک ها و شماره های مورد نیاز (شامل سایت های مورد نیاز، دستورالعمل ها و آئیبن نامه های مهم، و راه های   •

ارتباط با معاونت فرهنبگی و اجتماعی و ...)

During the activity of the student-scientific associations, the necessary follow-ups were 

repeatedly carried out to upload their activity report in the Polink system, and finally, a 

deadline was set for this matter. After the completion of the reporting period, the infor-

mation was checked by statistical methods and the results were referred to the faculties 

in the form of a booklet for information and required action.

Objectives of the booklet:

 » Finding out more about the student-scientific associations performed activities over 

the past year

 » Analysis of the current situation, possibilities, and existing problems to plan and im-

prove the quality of future activities

 » Accelerate scheduling of important related events
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 » Creating the necessary infrastructure for optimal communication with the cultural and 

social support of the university

 » Acquaintance with the central council and presidents of Student-scientific associations

 » Getting to know the regulations, guidelines, and documents relevant to the activities of 

student-scientific associations

The content of the booklet:

 » Report on the activities of student-scientific associations of University of Mohaghegh 

Ardabili categorized by faculty

 » Report on the activities of Student-scientific associations of University of Mohaghegh 

Ardabili categorized by the type of activity

 » Report on the activities of Student-scientific associations of University of Mohaghegh 

Ardabili based on the type of Student-scientific associations 

 » Current condition of Student-scientific associations facilities and equipment in facul-

ties

 » Honors obtained in the 14th International festival of Harekat

 » Elections of Student-scientific associations, process, and details of holding

 » Introduction of the National Festival of Harekat: time of holding and performance guide-

lines

 » Introduction of the nationwide festival of student publications (Titr) and performance 

guidelines

 » Other festival presentations: Digital Art Festival, International University Theater Fes-

tival, Razavi Festival

 » Suggestions (these suggestions are aimed at increasing the quality and quantity, ap-

plication and problem-oriented activities of Student-scientific associations and publi-

cations)

 » Communication with the directors of Student-scientific associations (introduction and 
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specifications of the directors and other members of associations)

 » Required links and numbers (including required sites, important guidelines and bylaws, 

and how to contact the Vice President of Cultural and Social Affairs, etc.)
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فعالیت های ملی و بین المللی

National and international activities

فعالیت انجمن های علمی در سطح های مختلف اعم از دانشکده ای، دانشگاهی، استانی، منطقه ای، ملی و بیبن المللی 

برگزار می شود. ایبن گستره از سطوح برگزاری فعالیت ها نشانببگر رشد روز افزون بخش فعالیت های معاونت علمی 

فرهنبگی دانشگاه محقق اردبیلی است که با حمایت ویبژه از سطح ملی و بیبن المللی راه را برای دستیاببی انجمن ها 

به ارتباطات وسیپع تر هموار می سازد. در بسیاری از فعالیت ها نیاز جامعه علمی دانشجویپی سنجیده شده و با رای 

زنی های مقدماتی با مراکز مختلف ملی و بیبن المللی مرببوطه امکان اجرای آن �یگیبری شده و برآن اساس برگزار 

شده است. برای اطالع از آمار برنامه های ملی و بیبن المللی انجمن های مختلف ایبن دانشگاه نمودار زیبر اطالعاتی 

در اختیار قرار می دهد.

The activities of Student-scientific associations are held at various levels, including fac-

ulty, university, provincial, regional, national and international. This range of levels of 

holding activities shows the increasing growth of the activities of the Scientific and Cul-

tural Vice-Chancellor of the University of Mohaghegh Ardabili, which is supported at the 

national and international levels, paves the way for the associations to achieve wider com-

munication. In many activities, the needs of the student-scientific community have been 

assessed and the possibility of its implementation has been pursued through preliminary 

consultations with various relevant national and international centers and organized ac-

cordingly. To know the statistics of national and international programs of various associ-

ations, this university offers the following information.
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تعداد فعالیت های ملی به تفکیک دانشکده ها
Number of national activities based on the type of faculties

تعداد فعالیت های بیین المللی به تفکیک دانشکده ها
Number of international activities based on the type of faculties

 تعداد فعالیت های انجمن ها در سطح ملی و بیین المللی طی پنج سال اخییر
Number of association activities at national and international level over the last five years
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فعالیت های مجازی

Virtual activities

ایبن دسته از فعالیت ها بازار داغ تری نسبت به سال گذشته �یدا کرده است زیبرا در شرایط کرونایپی ببهتریبن و دم 

دست تریبن راه برای ادامه فعالیت به حساب می آید. چون در فضای مجازی می توان بر محدودیت مسافت و زمان 

غلبه کرد. برگزاری برنامه ها در سطح ملی و بیبن المللی ساده تر ببوده است، از اینرو فعالیت های مجازی نیبز دارای دو 

سطح ملی و بیبن المللی است. مطاببق با ریتم فعالیت های مجازی اکثر دانشکده های دانشگاه روند صعودی رشد 

فعالیت های مجازی دو سال آخر مشهود ببوده و سازگاری انجمن ها از فرصت به دست آمده را کامال نمایان می کند.

This category of activity is seen as the best and most convenient way to stay active during the 

COVID-19 pandemic, so the market is more attractive than last year. Because in the virtual space 

you can overcome the limitations of distance and time. The national and international levels have 

been simpler, therefore virtual activities also have two national and international levels. According 

to the rhythm of the virtual activities of most of the university faculties, the upward trend of the 

growth of virtual activities in the last two years is obvious and perfectly demonstrates the suita-

bility of associations and received opportunities.
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افتخارات

Awards and honors

کسب مقام سوم در حوزه دانشگاه برتر در چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه تهران توسط  	

دانشگاه محقق اردبیلی

کسب مقام اول در بخش انجمن برتر در چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه تهران توسط  	

انجمن علمی جغرافیا

کسب مقام دوم در بخش کتاب در چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه تهران توسط انجمن  	

علمی مهندسی برق

کسب مقام شایسته تقدیبر در بخش کارآفرینی در چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه تهران  	

توسط انجمن علمی مدیبریت بازرگانی

کسب مقام شایسته تقدیبر در بخش اختراع در چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه تهران توسط  	

انجمن علمی مهندسی صنایپع چوب و فرآورده های سلولزی

کسب مقام شایسته تقدیبر در بخش ویبژه در چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه تهران توسط  	

انجمن علمی روانشناسی

کسب مقام برتر در بخش اتحادیه های برتر گروه علوم انسانی توسط اتحادیه انجمن های علمی تاریپخ 	

کسب مقام شایسته تقدیبر در بخش اتحادیه های برتر گروه علوم انسانی توسط اتحادیه انجمن های علمی علوم  	

سیاسی

 » Winning the third place in the field of top university in the 14th international festival of Harekat 

in Tehran University by University of Mohaghegh Ardebili

 » Winning the first place in the Top Association section at the 14th festival of Harekat in Univer-

sity of Tehran by the Student-scientific association of Geography

 » Winning the second place in the book section at the 14th International festival of Harekat in 

University of Tehran by the Student-scientific association of Electrical Engineering

 » Gaining an admirable position in the entrepreneurship section at the 14th International festival 
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of Harekat in University of Tehran by the Student-scientific association of Business Manage-

ment

 » Obtaining an admirable position in the Invention field at the 14th International festival of 

Harekat in University of Tehran by the Student-scientific association of Wood Industry Engi-

neering and Cellulose Products

 » Obtaining an admirable position in the special section at the 14th international Movement Fes-

tival in University of Tehran by the Student-scientific association of Psychology

 » Gaining the top position in the top associations section of the humanities group by the Union 

of History Student-scientific associations

 » Achieving an admirable position in the top associations section of the humanities group by the 

Union of Student-scientific associations of Political Science
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برگزاری مرحله دانشگاهی پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

15th International Festival of Harekat )University level(

بالفاصله بعد از ابالغ شیپوه نامه �انزدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت، تمامی 521 فعالیت انجمن ها در حوزه های 

مختلف به صورت عمومی و تخصصی بررسی شد و نتایپج به شرح زیبر اعالم شد. �س از اتمام روند مرحله دانشگاهی 

جشنواره، تمامی تیم ها در مدت تعییبن شده تالش کردند تا اطالعات درخواستی وزارت علوم را آماده نموده و توسط 

کارشناسان در جشنواره ثبت نمودند.

Immediately after the announcement of the 15th International Festival of Harekat, all 521 performed 

activities of Student-scientific associations in various fields were reviewed professionally and 

generally and the results were announced as follows. Upon completion of the festival's university 

level, all teams sought to prepare the information requested by the Ministry of Science, Research 

and Technology and registered by the festival's experts.
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ا�جمندا�شکدهگروه

مشاورهعلوم تربیتیعلوم انسانی

روانشناسیعلوم تربیتیعلوم انسانی

مدیبریت و بیپومکانیک ورزشیعلوم تربیتیعلوم انسانی

مهندسی آبکشاورزی و مناببع طبیعیکشاورزی

مخترعیبن و مبتببکریبنکشاورزی و مناببع طبیعیکشاورزی

مغز و شناختبیبن رشته ایبیبن رشته ای

AssociationFacultyGroup

CounselingEducational ScienceHuman science

PsychologyEducational ScienceHuman science

Sports Biomechanics and 
ManagementEducational ScienceHuman science

Water Engineering
Agricultural and Natural Re-

sourcesAgricultural

Inventors and Innovators
Agricultural and Natural Re-

sourcesAgricultural

Brain and RecognitionInterdisciplinaryInterdisciplinary

حوزه رقابتی انجمن برتر

The competitive sector of the top association
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ع�وان طرحا�جمندا�شکده

مدیبریت و بیپومکانیک ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی

 سویمن همایش بیبن المللی و �نجمیبن

 همایش ملی تازه های �بژوهش در علوم

ورزشی

تاریپخعلوم اجتماعی
 بازسازی تصاویبر �ادشاهان با کمک

هوش مصنوئی

چالش های هفتببگی شعر همزادزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

مدیبریت بازرگانیعلوم اجتماعی
 زبانزد-گروه دانشجویپی آموزش زبان

انببگلیسی بر �ایه ارزیاببی �پویا

TitleAssociationFaculty

Third International Conference 
and the 5th National Con-

ference on New Research in 
Sports Sciences

Sports Biomechanics and 
Management

Educational Sciences and Psy-
chology

Reforming images of kings 
with the help of artificial intel-

ligence
HistorySocial Sciences

Hamzad's weekly poetry chal-
lenges

Persian Language and Litera-
tureLiterature and Humanity

Zabanzad- student group 
teaching the English language 
based on dynamic assessment

Business ManagementSocial Sciences

حوزه رقابتی  فعالیت خالقانه

The Competitive field of creative activity
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 ع�وان �شر�ها�جمندا�شکده

افالکنجومعلوم

تازه های مغز و شناختمغز و شناختعلوم تربیتی و روانشناسی

ساو اندیشهفلسفهادبیات و علوم انسانی

تحولروانشناسیعلوم تربیتی

کاغذ سبزچوب و کاغذکشاورزی و مناببع طبیعی 

زمیبن کاوان جوان زمیبن شناسیعلوم

کیمیاشیمی علوم

نوبلمخترعیبن و مبتببکریبن کشاورزی و مناببع طبیعی 

TitleAssociationFaculty

AflakAstronomyBasic Sciences

Innovations on brain and cog-
nitionBrain and cognition

Educational Sciences and Psy-
chology

Sav AndishehPhilosophyLiterature and Humanity

TahavolPsychologyEducational Sciences

Kaghaz SabzWood and celluloses
Agricultural and Natural Re-

sources

Zaminkavan JavanGeologySciences

KimiaChemistrySciences

NobelInventors and Innovators
Agricultural and Natural Re-

sources

حوزه رقابتی نشریه

The competitive sector of the publication
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مسابقها�جمندا�شکده

علوم تربیتی و روانشناسی
 انجمن علمی دانشجویپی مغز و

شناخت
مسابقه بزرگ هوشیتو

انجمن علمی نجومعلوم
 مسابقه و نمایشگاه ملی عکاسی و

نقاشی نجومی

جشنواره جامع حقوقیانجمن علمی حقوقادبیات و علوم انسانی

برنامه جامع ملی مشاوره و روانشناسیانجمن علمی مشاورهعلوم تربیتی و روانشناسی

TitleAssociationFaculty

The Great competition of 
Hoshito

Brain and cognition Student-
scientific association

Educational Sciences and 
Psychology

National competition and 
exhibition of astronomical 
photography and paintings

Astronomy Student-scientific 
associationSciences

Comprehensive Law festival
Student-scientific association 

of Law Literature and Humanities

Comprehensive national 
counseling and psychology 

program
Student-scientific association 

Counseling
Educational Sciences and 

Psychology

حوزه رقابتی مسابقه

Competitive sector of competition
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��د���ن ���واره ��ن ا�م��ی ���- ��ش ر���ی �سا��ه

گاه ���ق ارد�ی�ی ���ن ع��ی دا���و�ی ��وق دا�ش
ا

�د��ت 
پادکست ها به سرپرستى نائب دبیر انجمن 
گروه  دانشجویان  از  متشکل  تیمى  و 
مسائل  و  شده  تشکیل  دانشگاه  حقوق 
توضیح  ساده  زبان  به  نیاز  مورد  روزمره 

داده شده است.
برخى از پادکستها منبع سواالت پنجشنبه 

هاى حقوقى بود.

١ �سا��ه ������ه �ی ��و�ی

٢ کا�ی ��و�ی �سا��ه ع

٣ �سا��ه ��� ��و�ی

٤ �د��ت �

اط�ع رسانی از طریق موارد زیر انجام شده است :

- کانال تلگرامى انجمن علمى حقوق دانشگاه محقق اردبیلى
- صفحه اینستاگرامى انجمن علمى حقوق دانشگاه محقق اردبیلى

- کانال تلگرامى انجمن هاى علمى دانشگاه محقق اردبیلى
- صفحه اینستاگرامى انجمن هاى علمى دانشگاه محقق اردبیلى

- کانال تلگرامى روابط عمومى دانشگاه محقق اردبیلى
- صفحه اینستاگرامى روابط عمومى دانشگاه محقق اردبیلى 

- صفحات اجتماعى انجمن هاى علمى حقوق دانشگاه مراغه، تبریز، عالمه و..

��� ���دگان

اطالع رسا�ی

التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  از  نفر   200 میانگین  بطور 
حقوق سراسر کشور

- این مسابقه با هدف خودآزمایی و بررسی توان عملی دانشجویان و 

حل مسائل حقوقی و نظر به موفقیت در دو دوره قبلی برگزار شد. در 

قالب دو دوره و در پنجشنبه های هر هفته سو�ت در کانال تلگرامی 

بوده  داده شده  اختصاص  پاسخگویی  برای  زمان  و ٢٤ ساعت  منت¤ 

است.

سوا�ت  بهمراه  میکردیم  منت¤  که  پادکستهایی  سوا�ت:  منبع   -

شناسنامه دار سنوات گذشته آزمونهای معت© حقوقی در تدوین سوا�ت 

برتر  دانشجویان  مدعو،  اساتید  حقوق،  گروه  علمی  هیئت  اعضای  از 

اموزشی گروه حقوق و اعضای انجمن نیز کمک گرفته می شده است.

پنجشنبه های حقوقی با هدف خودآزمایی و بررسی توان

عملی دانشجویان در حل مسائل حقوقی و نظر به موفقیت و استقبال 

در دو دوره قبلی انجام شد.

�سا��ه ������ه �ی ��و�ی

براى  تقریبا  از رویکرد صرفا حقوقى  و  با هدف خارج شدن   -
اولین بار در سطح کشور برگزار شد. فراخوان صورت گرفتار و موارد 

مرتبط دریافت شد.

دنبال  از  گیری  رای  بصورت  که  شدن  برگزیده  نفر  دو  مسابقه،  دو  هر  در 

کنندگان پیج اینستاگرامی انجمن بود. 

رای  و کسب  اجتµعی  های  شبکه  در  عمومی  نظرسنجی  بصورت  واقع  در 

اک·یت از دیدگاه مخاطبان بود.

- مسابقه عکاسى و شعر حقوقى تقریبًا براى اولین بار در سطح 
کشور و با هدف خارج شدن از رویکرد صرفا حقوقى 

کا�ی ��و�ی �سا��ه ��� و ع
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ع�وان طرحا�جمندا�شکده

تحلیبل برندانجمن علمی مدیبریت بازرگانیعلوم اجتماعی

انجمن علمی مشاورهعلوم تربیتی و روانشناسی
 بروشورهای مختلف تخصصی، تولید 9

اینفوگرافیک با موضوع روانشناسی

تور مجازی دانشگاهانجمن علمی مهندسی عمرانفنی و مهندسی

انجمن علمی روانشناسیعلوم تربیتی و روانشناسی
 بروشورهای مختلف تخصصی، کلیپ

اختالل دوقطببی

TitleAssociationFaculty

Brand analysis
Business management Stu-
dent-scientific associationSocial Sciences

Creation of various profes-
sional brochures, 9 psycholo-

gy-themed infographics
Counselling Student-scientific 

association
Educational sciences and psy-

chology

Virtual tour of the university
Civil engineering Student-sci-

entific associationTechnical and engineering

Various specialized brochures, 
bipolar disorder clip

Psychology scientific associ-
ation

Educational sciences and psy-
chology

حوزه رقابتی محتوی دیجیتال

The competitive sector of digital content
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ع�وان طرح �ام و �ام خا�وادگیا�جمندا�شکده

 کشاورزی و
مناببع طبیعی

 مکانیبزاسیپون
سمیبرا نعمت زادهکشاورزی

 فرآوری �سماند های باذیافت �ذیبر
 شهری جهت تولید غذای دام، طیپور، و

حیپوانات خانببگی

 کشاورزی و
مناببع طبیعی

 مهندسی
بیپوسیستم

 نادیا سعادتی، مجید
 دادخواه، سینا

منصورزاده اشکانی
 گروه طراحی و ساخت ادوات ارزان

قیمت کشاورزی مبتنی بر نیاز منطقه

کارآفرینیفنی و مهندسی
 مهدی قاسمی، ببهناز

 �پهلوسای، محمد
آخربیبن، خانم رجببی

STEAM گروه آموزشی

TitleOwnersAssociationFaculty

processing of 
biodegradable urban 

waste to produce food 
for livestock, poultry, and 

pets

Samira 
Nematzadeh

Agricultural 
Mechanization

Student-scientific 
association

Agricultural and natural 
resources

group of designing 
and manufacturing 

inexpensive agricultural 
tools based on the needs 

of the region

Nadia Sa’adati, 
Majid Dadkhah, 

Sina Mansourzade 
Ashkani

Biosystem 
Engineering

Student-scientific 
association

Agricultural and natural 
resources

STEAM Learning House

Mehdi Ghasemi, 
Behnaz Pahlousai, 

Mohammad 
Akharbin, Mrs. 

Rajabi 

Entrepreneurship
Student-scientific 

association

Technology and 
engineering

حوزه رقابتی کارآفرینی

Competitive sector of entrepreneurship
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ع�وان طرحا�جمندا�شکده

مخترعیبن و مبتببکریبنکشاورزی و مناببع طبیعی
 برنامه جامع اشتغال زایپی دانش بنیان

دانشگاه محقق اردبیلی

مشاورهعلوم تربیتی و روانشناسی
گاهی-نذر فرهنبگی  �پویش سفیبران آ

اهدای کتاب

گردشگریعلوم اجتماعی
 طرماح-جواهر سازی الهام گرفته از

نقوش و موتیپو های اصیبل ایبرانی

TitleAssociationFaculty

Comprehensive Science-
based job creation program 

of the University of 
Mohaghegh Ardabili

Inventors and innovatorsAgricultural and Natural 
Resources

Enlightenment Ambassador 
Campaign - A Cultural 

Pledge to Donate Books
Counseling Educational sciences and 

Psychology

Tarmah-Jewelry inspired by 
authentic Iranian patterns 

and motifs
TourismSocial Science

حوزه رقابتی بخش ویژه

The competitive field of the Special sector
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�و�س�دگانع�وان کتاب

دکتر محمد نریمانی - شیپوا رحیم زادگان - حسن طاهریبرای بزرگساالن CBT کتاب کار

کارآفرینی اجتماعی در ورزش
 دکتر نجف آقایپی، سیدامیبر اجاق، احمد نادری، ایمان

بخشودنیا

نسیم جباری - دکتر رضا فرضی زادهژنتیک و ورزش

AuthorsTitle

Dr. Mohammad Narimani, Shiva 
Rahimzadegan, Hasan TaheriCBT workbook for adults

Dr. Najaf Aghaiee, Seyed Amir Ojagh, 
Ahmad Naderi, Iman BakhshoudniaSocial entrepreneurship in sports

Nasim Jabari, Dr. Reza FarzizadehGenetics and sports

حوزه رقابتی کتاب

The competitive field of book
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ع�وان مخترعیینع�وان اختراع

نیما حسن زاده - �پویا �برونده - میالد �بروندهدستببگاه شنا سوئدی و �شت بازو مکانیکی

 افزونه برداشت عدس کشت غیبرردیفی جهت نصب بر روی

تیلر

 مجید دادخواه قلعه جوق - سینا منصورزاده اشکانی - نادیا

سعادتی - علی روشنیان فرد

 سیستم الکترومکانیکی کنترل دما کاتالیبزرور خودرو با قابلیت

محمدجواد رستم اف - سیدمحمد عرب - حسنعلی رسولیگردش سیال و هدایت هوا

Inventors Patent name

Nima Hasanzadeh, Pouya Parvandeh, Milad 
ParvandehPush-up and tricep mechanical machine 

Majid Dadkhah Ghaleh Jough, Sina 
Mansourzadeh Ashkani, Nadia Sa’adati, Ali 

Roshanianfard
Lentil harvesting extension for Rowless 

Cultivation for Attachment to Tillers 

Mohammad Javad Rostamof, Seyed 
Mohammad Arab, Hasan Ali Rasouli

The electromechanical temperature control 
system of car catalyst with the ability of 

fluid circulation and air conduction

حوزه رقابتی اختراع

The competitive field of invention
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فصل سوم
ابتکارات و نوآوری ها

Chapter 3:
 Initiatives and innovations
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سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی )پلینک(

The Comprehensive cultural Affairs management system

راه اندازی ا�ین سامانه از راهبردی تر�ین  امور در تسهییل سازی ثبت، ضبط و نشر برنامه های فرهنیگی در حوزه دانشگاه 

بیوده است. کارا�یی ا�ین سامانه به تفضییل در ز�یر آورده شده است:

کارتابل فرهنبگی برای کلیه تشکل ها و دانشجویان با امکان �یگیبری روند رسیدگی به درخواست ها (روند رسیدگی  	

و صرفه جویپی در زمان و کاغذ)

کارتابل جامع و مشترک دانشجویپی، اساتید مشاور، مدیبران گروه، معاون آموزشی دانشکده، کارشناسان فرهنبگی،  	

مدیبران فرهنبگی معاون فرهنبگی و اجتماعی

آرشیپو کامل فعالیت های فرهنبگی (فعالیت ها، درخواست ها، بارگذاری فرم ها، آییبن نامه ها و...) 	

گزارش گیبری مقایسه ای-نموداری (تاریپخ، محل، نوع تشکل، نوع فعالیت، نوع دانشکده و…( 	

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برای تمامی تشکل ها 	

گزارش گیبری مالی (هزینه های دانشجویپی، تشکلی، رشته ای، دانشکده ای و دانشگاه در سنوات  مختلف) 	

ثبت نام نام در دوره ها، کارگاه ها، آزمون ها، مسابقات با بارگذاری مستندات هزینه ثبت نام 	
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درج  �یگیبری کلیه فعالیت ها مرتبط با نشریات دانشجویپی (از درخواست مجوز تا انتشار) 	

بارگذاری احکام، گواهی دوره ها، لوح تقدیبر و… 	

ایجاد �برونده فرهنبگی دانشجویپی و امکان گزارش گیبری کلیه فعالیت های  فرهنبگی هر دانشجو 	

ارسال دعوتنامه ها به صورت �یامک و نامه کارتابلی مرتبط با نشست ها و جلسات 	

تهیه تقویم فرهنبگی (رویت فعالیت های گذشته و آتی) 	

استعدادیاببی، ثبت عالقه مندی ها دانشجویپی و بازخورد گیبری از برنامه های اجرا شده 	

Launching this system was one of the most strategic issues in facilitating the registration, Record-

ing, and publication of cultural programs in the university domain.

The efficiency of this system is as follows:

 » A Communication system for all student-scientific associations and students with the possibil-

ity of pursuing the Programs process (Reduction of the pursuing and paperwork process)

 » an extensive and joint portfolio of students, consultants, managers of the department, vice-pres-

ident of the faculty, cultural experts, cultural managers, and vice-president of cultural affairs

 » Large archive of cultural activities (activities, requests, loading modules, regulations, etc.)

 » Comparable-diagrammatic reportage (date, position, type of association, activity type, faculty, 

etc.)

 » Performing elections electronically for all organizations

 » Financial reportage (expenditure of students, associations, faculties, and the University in dif-

ferent years)

 » Registration in courses, seminars, tests, and competitions or loading documents of registration 

incomes

 » pursuit of all activities related to students' publications (from requests to publish)

 » Uploading Liability Sentences, course certificates, evaluation certificates, etc.

 » Forming students' cultural files and the possibility of reporting all the cultural activities of each 

student

 » Sending invitations in the form of SMS and tele-letters regarding negotiations and meetings
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 » Prepare a cultural calendar (overview of Previous and Upcoming activities)

 » looking for talents, registering students’ interests, and receiving feedback from the performed 

programs

کانال ها و پل های ارتباطی

Channels and communication ways

کانال معاونت فرهنیگی

ا�نستاگرام معاونت فرهنیگی

همکاران معاونت فرهنیگی

فعالیین فرهنیگی

کانال انجمن های علمی

پییج ا�نستاگرامی انجمن های علمی

اتاق فکر انجمن های علمی

مجمع دبییران انجمن های علمی

تاالر گفتمان عصا

UMA up شرکت کنندگان

UMAup  کانال

نشر�ات

اتاق فکر نشر�ات

کانال دانش آموختییگان

گروه دانش آموختییگان

Telegram channel of Channel of Cultural Deputy

Instagram Page of the cultural deputy

Colleagues of cultural deputy

Cultural activists

Telegram channel of Student-scientific association

Student-scientific association Instagram page of

Master minds’ room of Student-scientific association

Assembly of Directors of Student-scientific association

Discussion forum of ASA

Participants of UMA Up Program

Telegram Channel of UMA Up

Telegram Channel of Publications

Master minds’ room of Publications

Telegram Channel of Alumni

Telegram Group of Alumni
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)Creative activities( خالقانه های انجمن های علمی

برنامه جامع کارآفرینی و اشتغال زایی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی

طرح جامع اشتغال زا�یی و کارآفر�نی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی توسط انجمن مخترعیین و مبتییکر�ین و مرکز 

نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در راستای اهداف ز�یر اجرا شد:

اشتغال زایپی بر اساس نیاز صنایپع، دستببگاه های اجرایپی و بخش خصوصی استانی و ملی. 1

ایجاد امید به آینده. 2

استفاده از ظرفیت های موجود درون و برون دانشگاهی در راستای ایجاد اکوسیستم نوآوری، فناوری و اشتغال زایپی . 3

دانش بنیان

آینده نببگری و تربیت نیبروی کار حرفه ای برای نیازهای آینده جامعه. 4

استخراج و حل نیازهای کشور. 5

تربیت نسلی متفکر، نوآور و دارای توانایپی حل مسئله. 6

این برنامه در دو محوریت برگزار می شود:
الف(محور�ت دا�شگاهی )در دوران دا�شجو�یی(

1-1- رو�دادهای عمومی و تخصصی مرکز

ایبن بخش شامل: 1-رویدادهای جذب ایده، 2-اولیبن رویداد ایده �بردازی حوزه علوم انسانی، 3-اولیبن رویداد ایده 

�بردازی حوزه کشاورزی و مناببع طبیعی (ضمنا رویدادهای حوزه فنی مهندسی، و علوم �ایه در ادامه برگزار خواهد شد)

1-2-خا�ه های خالقیت حوزه های تخصصی

آموزش          نیاز سنجی مستمر          تحقیپق عمومی          برگزاری برنامه های ایده �بردازی دانشجویپی

UMAup-Technical  1-3-بر�امه شتابدهی دا�ش ب�یان حوزه های تخصصی

آموزش          نیاز سنجی تخصصی          ایده �بردازی نیاز محور          منتورشیپ           حل مسئله      

تشکیبل هسته های نوآور          آغاز روند �یش رشد

The comprehensive Science-based Entrepreneurship program of University of Mohaghegh Ardabili
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1-4-مدرسه کسب و کار دا�شگاه محقق اردبیلی

خودشناسی و خودباوری          ارتباط با رشته تحصیلی و بازار کار فراگیبری مهارت های حرفه ای         آشنایپی با 

فرصت ها و تحدیدها

ب( محور�ت غییردا�شگاهی )�س از فارغ التحصیلی، �یش از ورود به دا�شگاه(

)UMAjob( 2-1-بر�امه هدف م�د مهارت آموزی و اشتغال دا�شگاه محقق اردبیلی

استخراج نیاز صنایپع          آموزش هدفمند          ارزیاببی آموزش و مهارت آموز          معرفی به صنعت هدف

STEAM 2-2-خا�ه �ادگییری

آموزش حوزه های مستعد خالقیت بازدیدهای میدانی از اکوسیستم نوآوری دانشگاه              دوره های انببگیبزشی و ایده �بردازی

The comprehensive Science-based Entrepreneurship program of University of Mohaghegh Ardabili 

was implemented by the Association of Inventors and Innovators and Incubation Center of Tech-

nology groups of University of Mohaghegh Ardabili for the following objectives:

 » Entrepreneurship based on the needs of industries, executive organizations, and the provincial 

and national private sector

 » Raising hope for future

 » Using existing capacities inside and outside the university to create a Science-based innova-

tion, technology, and Entrepreneurship ecosystem.

 » Providence and training of professional workforce for the future needs of the society

 » Extracting and solving the needs of the country

 » Upbringing a thoughtful, innovative, and genius generation

This scheme is organized into two main areas:

A( Academic area )during student life(

1-1- General and specialized events 

This section includes: 1- Brain Storming and Idea collection events, 2- the first event of ideation 
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in the field of humanities, 3- the first event of ideation in the field of agriculture and natural re-

sources (we should mention that events in the field of technical engineering and basic sciences 

will be held later)

1-2- Creativity houses of specialized fields

Training         Continuous needs assessment          General research          Organizing student 

idea generation programs

1-3- UMAup Technical Science base acceleration program

Training          specialized needs assessment          Need-based ideation          Mentorship          

Problem-solving          Formation of innovative cores          The onset of the pre-development 

process

1-4- University of Mohaghegh Ardabili Business School

Self-discovery and self-fertilization          Relationship between Education and the labor market of 

learning professional skills          Familiarity with opportunities and threats

b( Non-academic orientation )after graduation, before entering the university(

2-1- Purposeful skill training and employment program of the University of Mohaghegh Ardabili 

)UMA job(

Extraction of the needs of industries          Purposeful instruction         Evaluation of instruction 

and skill training          Introduction to the target industry

2-2- STEAM learning house

Education in areas talented to creativity          Field visits the innovation ecosystem of the uni-

versity          Motivational and idea generation courses
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Education         Research          Knowledge          Utilizing knowledge          Innovation

Training Specialists          Training Scientists          Producing Science         Entrepreneurship        

value Creation/wealth Creation

First generation

Purpose: Paying attention to Education

Outcome: Training Specialists

Second generation

Purpose: Paying attention to education and research

Outcome: Training Specialists and Scientists

Third generation

Purpose: Paying attention to education, research, and apprehending how to utilize knowledge

Outcome: Training Specialists, Scientists, and Entrepreneurs

Fourth generation

Purpose: Paying attention to education, research, and apprehending how to use knowledge and 

innovation

Outcome: Training of Specialists, Scientists, Entrepreneurs, and Wealth creators
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ع�وان بر�امه

Title of the Program

جامعه هدف 
)تعداد(

 Target

community

)number(

�حوه اجرا

How to Perform

بازه اجرا )1401(
Implementation 

era )2022(

1-2

ایجاد خانه خالقیت حوزه های تخصصی
(حوزه فنی و مهندسی، کشاورزی و مناببع 
طبیعی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم 

انسانی، علوم �ایه، فناوری های نویبن)
 Launching specialized creativity houses

 in different fields (technical and
 engineering, agriculture and natural
 resources, social sciences, literature
 and humanities, basic sciences, new

)technologies

دانشجویان 
دانشکده مرببوطه

 Students of the
relevant faculty

آمایش، استخراج نیاز صنایپع مرتبط، 
ایده �بردازی، ارزیاببی، بررسی نهایپی، 

ارائه یا اجرا
 Investigation and analysis,

 extracting the needs of related
 industries, ideation, evaluation,
 final observation, presentation

or implementation

اردیببهشت تا ببهمن
March-February

1-3

برنامه شتابدهی دانش بنیان حوزه های 
تخصصی

 Science-based acceleration program
for specialized fields

تمامی دانشجویان
All students

مطاببق UMAup قبلی
Same as the previous UMAup

اردیببهشت تا ببهمن
March-February

1-4
مدرسه کسب و کار دانشگاه محقق اردبیلی
 University of Mohagheg Ardabili

Business School

تمامی دانشجویان
All students

کارگاه آموزشی، ارزیاببی های 
روانشناختی، مشاوره، بازدید
 Training workshops,

 psychological evaluations,
counseling, visiting tours

اردیببهشت تا ببهمن
March-February

1-2

ایجاد خانه خالقیت حوزه های تخصصی
(حوزه فنی و مهندسی، کشاورزی و مناببع 
طبیعی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم 
انسانی، علوم �ایه، فناوری های نویبن)

 Launching specialized creativity houses
 in different fields (technical and

 engineering, agriculture and natural
 resources, social sciences, literature
 and humanities, basic sciences, and

)new technologies

دانشجویان 
دانشکده مرببوطه

 Students of the
relevant faculty

آمایش، استخراج نیاز صنایپع مرتبط، 
ایده �بردازی، ارزیاببی، بررسی نهایپی، 

ارائه یا اجرا
 Investigation and analysis,

 extracting the needs of related
 industries, ideation, evaluation,
 final observation, presentation,

or implementation

اردیببهشت تا ببهمن
March-February

1-3

برنامه شتابدهی دانش بنیان حوزه های 
تخصصی

 Science-based acceleration program
for specialized fields

تمامی دانشجویان
All students

مطاببق UMAup قبلی
Same as the previous UMAup

اردیببهشت تا ببهمن
March-February
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University of Mohaghegh Ardabili

Potential: Educational, research, and physical facilities, laboratories, and specialized workshops

Requirement: an active community that cares about the advancement

Innovation Center, Relation to Industry Management 

Potential: facilities of the pre-development stage

Requirement: an active society interested in the advancement 

Cultural and Social management

Potential: active society (Student-scientific-associations)

Requirement: Making the activities of Student-scientific-associations purposeful, their employment

Students and Alumni

Potential: Sufficient motivation for work and employment

Requirement: Lack of purposeful skills for employment

Society

Potential: Being a generation who is ready to accept purposeful training

Requirement: Employment, hope for the future, motivation to learn

Industry

Potential: A channel for learning skills and preparation for recruitment

Requirement: Lack of expert and motivated workforce

Executive Organizations and Private Sectors

Potential: A channel for government support and related facilities

Requirement: Lack of long-term plan, prerequisites planning, not having the plan to recruit committed work-

force
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ایجاد تاالر عصا (علمی، صنفی و آموزشی) و اجرای بیش از 500 برنامه در جهت تسهیبل امور آموزشی، 

دانشجویپی دانشجویان در ایام کرونا و یک برنامه با موضوع انجمن های علمی دانشگاه و... برنامه با موضوع 

آموزش مجازی و بیماری کرونا با �برسش و �اسخ دانشجویان و مدیبران به صورت روزانه با طرح بیش از...

سوال از نوآوری های دیگر ایبن دانشگاه ببوده است.

تاالر عصا

ASA discussion forum

The launching of the ASA dis-

cussion forum (scientific, pro-

fessional, and educational) and 

performing more than 500 pro-

grams was to facilitate edu-

cational issues, students, and 

studies in the days of the Cov-

id-19 Pandemic, a program on 

the scientific associations of 

the University and Programs on 

virtual education and Covid-19 

Pandemic, together with ques-

tions and answers between stu-

dents and managers daily, more 

than ... the questions were one 

of the other innovations of this 

university.
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ارتقا فرهنبگ جامعه  و  آموزش  برای  را  استفاده کرده و فرصتی  تهدید کرونایپی  از  دانشگاه  ایبن بخش  در 

تا نقشی هرچند  بیماری همه گیبر فراهم ساخت  ایبن  دانشگاهی در خصوص �یشگیبری، مقابله و درمان 

کوچک اما بسزا در سالمت کشور داشته باشد.

کرونا پوستر

COVID-19 posters
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علمی  انجمن  نوآورانه  و  موفق  برنامه های  از  یکی  آزاد  بحث  یا   free discussion آموزشی  نشست های 

مخترعیبن و مبتببکریبن می باشد. ایبن انجمن با اتپکا به دانش زبانی و همچنیبن ببهره گیبری از دانشجویان 

رشته ی آموزش زبان انببگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی و سایبر دانشگاه های استان، اقدام به برگزاری ایبن 

نشست ها می کند. در ایبن جلسات دانشجویان و اساتید گرد هم آمده و در مورد موضوع مختص هر جلسه 

به زبان انببگلیسی به بحث و تبادل نظر می �بردازند. ایبن جلسات �بربار باعث تقویت مهارت های اصلی زبانی 

دانشجویان و عالوه بر آن تقویت قواعد و گسترش دامنه لغات آن ها می شود.

Educational conferences and open debates are among the successful and innovative pro-

grams of the student-Scientific Association of Inventors and Innovators. This association 

cooperates with TEFL students from the University of Mohaghegh Ardabili and other univer-

sities in the state to organ-

ize these meetings. These 

meetings bring students and 

professors together to dis-

cuss and exchange ideas in 

English on topics specific to 

each session. These produc-

tive sessions reinforce stu-

dents' core language skills 

while reinforcing rules and 

expanding vocabulary

نشست آموزشی 

Free discussion
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نوآوری  مرکز  با  دانشگاه  علمی-دانشجویپی  انجمن های  فعالیت های  باهم افزایپی   ،1400 ببهمن  ابتدای  از 

دانشگاه، فعالیت های ایبن انجمن ها در یک فضای اختصاصی به وسعت 1734 متر مرببع شامل فضای اداری 

اختصاصی، فضای اختصاصی کالس ها و کارگاه های آموزشی، سالن کنفرانس اختصاصی، سالن نمایشگاه 

اختصاصی، فضای کار اشتراکی، مستقر شد. ایجاد ایبن فضا نتیجه توجه جدی ریاست دانشگاه وقت ببوده 

که اهمیت به انجمن های علمی را جزو اولویت های دانشگاه لحاظ کردند.

Since the beginning of February 1400, by synergizing the activities of the student-scien-

tific associations of the university with the innovation center of the university, the activi-

ties of these associations were performed in an exclusive space of 1734 square meters, in-

cluding exclusive office space, an exclusive space for classes and educational workshops, 

a hall exclusive for the conference, an exclusive exhibition hall, and a shared workspace. 

The creation of this space is the result of the serious attention of the university president 

at the time, who recognized the importance of Student-scientific associations as one of 

the university's priorities

استقرار در فضای اختصاصی و هم افزایی با مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی

Establishing in a dedicated space and synergizing with the innovation center of Mohaghegh Ardabili University
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برگزاری برنامه های نیاز محور، کارآفرین و عملیاتی

Conducting need-oriented, entrepreneurial and operational programs

انجام  زمینه کارآفرینی  در  متنوعی  و کارگاه های  برنامه ها  دانشگاه  نوآوری  مرکز  همکاری  با  دوره  ایبن  در 

�ذیبرفت.

In this era, various programs and workshops in the field of entrepreneurship in collabora-

tion with the innovation center of the university were held.

اهداف و �تا�یج مورد ا�تظارع�وان بر�امه

مدرسه کسب  و کار دانشگاه محقق اردبیلی به صورت کارگاه 

آموزشی، ارزیاببی های روانشناختی، مشاوره، بازدید

اهداف طرح
بررسی روانشناختی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی جهت هدایت 

تحصیلی و شغلی
ایجاد ارتباط بیبن توانمندی های دانشجویان و آموزش های دانشگاهی
هدایت دانشجویان به سمت مسیبرهای شغلی متناسب با استعداد

ایجاد بستر معتبر و علمی جهت هدایت شغلی
تربیت نسل توانمند و با روحیه جهت تأمیبن نیبروی کار هدفمند

ایجاد روحیه مهارت آموزی، هدفمندسازی و آموزش هدفمند

اهداف:
کسب اطالعات فرد نسبت به رشته انتخاببی

چگونببگی ارتباط رشته تحصیلی با بازار کار
خودشناسی و خودباوری و شناسایپی استعداد ذاتی فرد و ارتباط با 

رشته تحصیلی و بازار کار

برنامه هدفمند مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه محقق 

اردبیلی (UMAjob) به صورت آمایش، استخراج نیاز، آموزش، 

کارگاه، بررسی نهایپی

اهداف طرح
جمع آوری نیازهای �برسنلی و کارکنان صنایپع، ادارات، سازمان ها، 

شرکت ها با لحاظ نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
برگزاری دوره های متناسب با نیاز صنایپع

تربیت هدفمند دانشجویان در جهت اشتغال
ایجاد بازار کار مفید و نظارت بر کیفیت تربیت مهارت آموزان

اشتغال زایپی و کاهش ناهنجاری های اجتماعی
ایجاد روحیه خودباوری و مهارت آموزی
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ایجاد خانه های خالقیت در حوزه های تخصصی - فنی 

و مهندسی، کشاورزی و مناببع طبیعی، علوم انسانی و 

اجتماعی، علوم �ایه، و فناوری های نویبن به صورت آمایش، 

استخراج نیاز صنایپع مرتبط، ایده �بردازی، ارزیاببی، بررسی 

نهایپی، ارائه یا اجرا

اهداف طرح
نیازهای  سامان دهی  به منظور  تخصصی  خالقیت  خانه های  ایجاد 

مرتبط با رشته های تخصصی
با  مرتبط  مختلف  صنایپع  نیازهای  بانببک  ایجاد  و  استخراج  بررسی، 

اهداف خانه خالقیت مرببوطه
دانشکده ها  علمی  انجمن های  در  موجود  �تانسیبل های  هم افزایپی 

به منظور هدفمندسازی فعالیت مجموعه ها
گروه های  ایجاد  جهت  در  علمی  انجمن های  �تانسیبل  از  استفاده 

ایده �بردازی و حل مسئله
نوآور مسئله محور و  ایجاد هسته های  ایجاد خروجی های مستمر و 

معرفی به مرکز نوآوری دانشگاه در جهت حمایت
ارائه راهکارهای مرتبط با نیازهای صنایپع، ادارات و سازمان ها

از  علمی  حمایت  جهت  در  مجرب  اساتید  �تانسیبل  از  استفاده 
دانشجویان عالقه مند

ایجاد اشتغال دانش بنیان و ایجاد روحیه خودباوری و ایده �بردازی در 
بیبن اقشار مختلف دانشگاهی

دوره های توانمندسازی

تدویبن مدل کسب و کار، اعتبارسنجی ایده، توسعه MVP و ساخت 
وورکینبگ،  تیم  کار،  و  کسب  حقوقی  مسائل  آزمایشگاهی،  نمونه 
آشنایپی با اصول بازاریاببی، طراحی مارکت �لن تپک صفحه ای، دیجیتال 
مارکتینبگ، تولید محتوی و SEO، هک رشد (تپکنیک های بازاریاببی برای 
کسب و کارهای نو �ا)، طراحی طرح کسب و کار، مدیبریت چابک با 

متدلوژی اسکرام

ObjectivesTitle of program

 » A psychological study of students of the Universi-

ty of Mohaghegh Ardabili for academic and career 

guidance

 » Creating a connection between students' capabilities 

and university education

 » Guiding students toward career paths according to 

their talents

 » Creating a reliable and scientific platform for career 

guidance

 » Raising a capable and spirited generation to provide a 

targeted workforce

 » Creating the spirit of skill learning, targeting and tar-

geted training

 » Getting personal information about the chosen field

 » How the field of study is related to the industry

 » Self-knowledge and self-confidence and identifica-

tion of the individual's inherent talent and connection 

with the field of study and the job market

University of Mohaghegh Ardabili Business School in the 

form of educational workshops, psychological evaluations, 

counseling, and tours.
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 » Creating specialized creative houses to organize the 

needs related to specialized fields

 » Investigating, extracting, and creating a bank of 

needs of various industries related to the goals of the 

respective creative house

 » Using the existing potentials in the Student-scientific 

associations of the faculties to synergize  the 

activities of the Student-scientific associations

 » Using the potential of scientific associations to create 

ideation and problem-solving groups

 » Creating continuous outputs and creating problem-

oriented innovative cores and introducing them to the 

university's innovation center for support

 » Providing solutions related to the needs of industries, 

departments, and organizations

 » Using the potential of experienced professors for 

scientific support of interested students

 » Creating science-based employment and creating a 

spirit of self-confidence and idea generation among 

different academic levels

Launch of creativity houses in specialized fields of 

technical and engineering, agriculture and natural 

resources, humanities and social sciences, basic 

sciences, and new technologies in the form of research, 

extracting the needs of related industries, idea 

generation, evaluation, final review, presentation or 

implementation

 » Developing a business model, validating an idea,

 » MVP development and laboratory prototype 

construction, business legal issues, team working, 

introduction to marketing principles, one-page 

marketing plan design, digital marketing, content 

production, and SEO, growth hacking (marketing 

techniques for start-up businesses), business plan 

design, agile management with Scrum methodology

Empowerment courses 
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کارآفرینی

Entrepreneurship

در هم افزایپی انجام شده بیبن دو مجموعه، در بازه زمانی مرببوط به �انزدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت، 

تعداد 5 تیم کارآفریبن ایجاد شده و فعالیت خود را آغاز کردند.

Through the synergy of the two deputies, five entrepreneurial teams were established and 

launched their businesses during the period of the 15th international festival of Harekat.

ع�وان طرح �ام و �ام خا�وادگیع�وان ا�جمنع�وان دا�شکده

 کشاورزی و مناببع
طبیعی

 مکانیبزاسیپون
سمیبرا نعمت زادهکشاورزی

 فرآوری �سماندهای بازیافت �ذیبر شهری جهت
تولید غذای دام، طیپور، و حیپوانات خانببگی

 کشاورزی و مناببع
طبیعی

 مهندسی
بیپوسیستم

 نادیا سعادتی، مجید دادخواه،
سینا منصورزاده اشکانی

 گروه طراحی و ساخت ادوات ارزان قیمت
کشاورزی مبتنی بر نیاز منطقه

کارآفرینیفنی و مهندسی
 مهدی قاسمی، ببهناز

 �پهلوسای، محمد آخربیبن،
خانم رجببی

گروه آموزشی استیم

آیاز سپپهریکارآفرینیفنی و مهندسی
 زبانزد-گروه دانشجویپی آموزش زبان انببگلیسی بر

�ایه ارزیاببی �پویا

طرماح-زیپور آالت دست ساززهرا گودینیانجمن گردشگریعلوم اجتماعی

Faculty`s titleassociationFull names Title of Program

Agriculture and 
Natural Resources

Agricultural 
Mechanization 

association
Samira Nematzadeh

Processing of biodegradable urban waste to 
produce food for livestock, poultry, and pets

Agriculture and 
Natural Resources

Bio system 
engineering 
association

Nadia Saadati, Majid 
Dadkhah, Sina Mansurzade 

ashkani

group of designing and manufacturing 
inexpensive agricultural tools based on the 

needs of the region

Technical and 
engineering

Entrepreneurship 
association

Mehdi Ghasemi, Behnaz 
Pahlusai, Mohammad 
Akharbin, Mrs. Rajabi

STEAM Learning House

Technical and 
engineering

Entrepreneurship 
associationAyaz Sepehri

Zabanzad- student group of English language 
teaching based on dynamic assessment

Social scienceTourism 
associationZahra GudinniTarmah - handmade ornaments
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نشریات دانشجویی

مجوزها،  تمامی  ثبت  و  دانشگاهی  نشریات  ساماندهی 

جامع  سامانه  در  شده  منتشر  فایبل های  و  صورتجلسات 

مدیبریت نشریات دانشگاهی از جمله اقدامات مهم معاونت 

به  می باشد.  اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنبگی 

انتشار نشریات  بر  حداقل رساندن نشریات چا�پی و تمرکز 

از  نیبز  مجازی  فضای  از  حداکثری  استفاده  و  الکترونیک 

ببوده که در  امکانات دیجیتال  از  ببهره حداکثری  جدیت های 

ایبن راستا بیش از 70 نشریه علمی، فرهنبگی، هنری، ورزشی، 

دانشگاه  علمی  انجمن های  توسط  و...  سیاسی  اجتماعی، 

محقق اردبیلی در حال فعالیت و انتشار می باشد.

The organization of academic publications and the registration of all licenses, proceedings, 

and files published in a comprehensive academic publications management system is one 

of the key actions of the University of Mohaghegh Ardabili's Vice Chancellor of Culture 

and Society. Minimizing printed publications, focusing on publishing electronic publica-

tions, and maximizing the use of social media is also one of its views on the importance 

of maximizing digital facilities, in this regard, more than 70 publications in fields of sci-

entific, cultural, artistic, sports, social, political, etc. are being active and publishing by 

Student-scientific associations of University of Mohaghegh Ardabili.
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 تا �یمه سال
1401

 از تابستان سال ا�تهای
 سال1400

1400 سال 1399 سال 1398 ع�وان رد�ف

4 3 3 6 5 تعداد جلسات برگزار شده 1

19 78 19 96 90 تعداد کل مصوبات 2

2 8 0 9 11
 تعداد مجوزهای صادرشده

برای نشریات جدید 3

5 31 7 58 43
 تعداد مجوزهای صادرشده

4 برای تغییبرات نشریات

4 33 7 16 28
 تعداد مجوزهای صادرشده

برای فضای مجازی 5

3 3 2 7 3
 تعداد کارگاه های برگزار

شده 6

19 31 30 72 44  تعداد نشریات منتشر
شده 7

No. Title 2019 2020 2021 From summar to 
end )2021(

Beginning to 
the fall )2021(

1 Number of held meetings 5 6 3 3 4

2 Total number of resolutions 90 96 19 78 19

3 Number of licenses issued for 
new publications 11 9 0 8 2

4 Number of licenses issued for 
publication changes 43 58 7 31 5

5 The number of licenses issued 
for social media 28 16 7 33 4

6 The number held of workshops 3 7 2 3 3

7 Number of published Journals 44 73 30 31 19

جدول1: تعداد جلسات و تعداد مصوبه ها و مجوزهای بخش نشر�ات

The number of meetings and the number of resolutions and permissions
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از مهمتر�ین دستاوردهای حوزه �شر�ات در �کسال اخییر می توان به موارد ز�یر اشاره کرد: 

کسب مقام های مختلف در رقابت های حوزه انجمن علمی و نشریات دانشجویپی 	

برای اولیبن بار حضور بسیارفعال در دوازدهمیبن جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویپی (تیتر12) با  	

ارسال بیش از 140 اثر

از دانشگاه های �یشرو در زمینه برگزاری انتخابات مجازی نمایندگان مدیبران مسئول نشریات دانشجویپی در  	

کمیته ناظر بر نشریات و دریافت لوح تقدیبر از وزارت عتف

ساماندهی نشریات دانشگاهی و ثبت تمامی مجوزها، صورتجلسات و فایبل های منتشر شده در سامانه جامع  	

مدیبریت نشریات دانشگاهی

تشکیبل اتاق فکر نشریات دانشگاهی با حضور اساتید و دانشجویان فعال ایبن حوزه 	

ساماندهی صفحات مجازی فعال با نام دانشگاه محقق اردبیلی و صدور بیش از 50 مجوز فعالیت 	

�یگیبری به نحو احسن تمامی فعالیت های مرتبط با نشریات دانشجویپی (از درخواست مجوز تا انتشار) 	

برگزاری جلسات مستمر با مدیبران مسئول و سر دبیبران نشریات و تسهیبل امور مرببوط به نشریات  	

برگزاری کارگاه های مشترک تخصصی نشریات با مشارکت دانشگاه های شیبراز و علوم �بزشکی کرمان 	

برگزاری دو دوره کشوری آموزش جامع مقاله نویسی با همکاری انجمن علمی مخترعیبن و مبتببکریبن  	

انتشار اولیبن نشریه علمی دانشجویپی صوتی رما و اولیبن وبسایت تخصصی نشریه رما (رایانش محقق اردبیلی) 	

انتشار اولیبن نشریه تخصصی به زبان انببگلیسی توسط انجمن علمی آموزش زبان انببگلیسی 	

انتشار اولیبن نشریه دوزبانه با نام نشریه » لحظات آزاد« 	

کسب عنوان قابل تقدیبر بخش نشریه در سومیبن جشنواره ملی حرکت در استان تهران 	

کسب مقام اول بخش نشریه در چهارمیبن جشنواره ملی حرکت در استان تهران 	

کسب مقام سوم بخش نشریه در نهمیبن جشنواره ملی حرکت در استان کرمان 	

دانشگاه  	 در  ملی حرکت  یازدهمیبن جشنواره  (باستان شناخت)  نشریه  در بخش  تقدیبر  عنوان شایسته  کسب 

اصفهان

کسب عنوان شایسته تقدیبر در بخش نشریه (کاغذ سبز) یازدهمیبن جشنواره ملی حرکت در دانشگاه اصفهان 	

کسب مقام دوم بخش نشریه (باستان شناخت) در دوازدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه الزهرا  	

(س)

افتخارات
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کسب مقام شایسته تقدیبر بخش نشریه (رسانش) در دوازدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه الزهرا  	

(س)

کسب مقام شایسته تقدیبر بخش نشریه (کاغذ سبز) در دوازدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه الزهرا (س) 	

کسب مقام شایسته تقدیبر بخش نشریه (آرتاب) در دوازدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه الزهرا  	

(س)

کسب مقام اول بخش نشریه (زمیبن کاوان جوان) در سیبزدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه علم  	

و صنعت ایبران

کسب مقام دوم بخش نشریه (کاغذ سبز) در سیبزدهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در دانشگاه علم و صنعت  	

ایبران

کسب عنوان ارزشمند مقام دوم کشوری توسط دو فصلنامه ساو اندیشه در بخش نشریات علمی تخصصی  	

علوم انسانی

کسب عنوان ارزشمند مقام سوم کشوری توسط �یپج دانشجویپی دانشگاه محقق اردبیلی در بخش نشریات فضای  	

مجازی (صفحات اینستاگرام)

انتخاب نشریه آرتاب در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

انتخاب نشریه blossom در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

انتخاب نشریه کیمیا در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

انتخاب نشریه نشرداد در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

انتخاب نشریه تحول در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

انتخاب نشریه ساواندیشه در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

انتخاب نشریه ترنج در بخش رقابتی چهاردهمیبن جشنواره بیبن المللی حرکت در مرحله دانشگاهی 	

کارگاه آموزشی نحوه نببگارش نشریات دانشجویپی، سبک های خبرنویسی (دو بار) 	

کارگاه آموزشی نحوه نببگارش نشریات دانشجویپی، استانداردنویسی خبر (دو بار) 	

کارگاه آموزشی نحوه نببگارش نشریات دانشجویپی تیترنویسی و گزارش نویسی (دو بار) 	

کارگاه آموزشی حقوق نشریات دانشگاهی  	

کارگاه آموزشی چگونه نشریه استانداردی داشته باشم 	

کارگاه های برگزار شده
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برگزاری انتخابات به صورت مجازی و با حضور اکثریت مدیبران مسئول نشریات دانشجویپی 	

برگزاری نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات

Major publication achievements over the past year include:

 » Achieving various ranks in student-scientific associations competitions and student publications

 » Active and eye-catching Presence in The 12th National Festival of Media and Student Publications (Title 

12), with more than 140 works exhibited.

 » One of the leading universities in the field that has conducted a virtual election of student publication 

administrator representatives of the publishing supervisory body and received an accreditation certifi-

cate from the Ministry of Science, Research and Technology

 » Organize academic publications and register all published licenses, minutes of meetings, and all pub-

lished files in a comprehensive scientific publication management system.

 » Formation of Master minds room for university publications by the presence of professors and students 

who are active in the field

 » Organizing active social media pages under the name of the University of Mohaghegh Ardabili and is-

suing over 50 activity licenses

 » Efficiently follow up on all student publication activity (from request for authorization to publication)

 » Ongoing meetings with responsible managers and editors of publications and facilitation of issues relat-

ed to publications

 » Organizing a specialized co-publishing workshop with the participation of the Universities of Shiraz and 

Kerman Medical Science.

 » Conducted two national comprehensive essay writing courses in collaboration with the student-Scientif-

ic Association of Inventors and Innovators

 » Launch of the first RAMA academic audio journal and the first RAMA professional journal website (Mo-

haghegh Ardebili Computing)

 » Publication of the first English-language specialized Journal by the ELT student-Scientific association
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 » Publication of the first bilingual journal "Lahazat Azad".

 » Winning the Publication Section Encouragement Award at the 3rd National Festival of Harekat in Tehran 

Province

 » Winning 1st place in the publication section at the 4th National Festival of Harekat in Tehran Province

 » Winning the 3rd place in the publication section at the 9th National Festival of Harekat  in Kerman Prov-

ince

 » Winning the honorary title of Publication section (Bastan shenakht) at the 11th National Festival of 

Harekat of the University of Isfahan

 » Winning the honorary title in the Publication section (Kaghaz Sabz) of the 11th National Festival of 

Harekat of Isfahan University

 » Winning the 2nd place in the 12th Al-Zahra University International Festival of Harekat Publication sec-

tion (Bastanshenakht)

 » Winning the honorary title in the publication section (Resanesh) of the 12th International Festival of 

Harekat held at the University of Al Zahra.

 » Winning the honorary title in the Publication section (Kaghaz Sabz) in the 12th International Festival of 

Harekat at the University of Al-Zahra.

 » Winning the honorary title in the Publication section (Artab) of the 12th International Festival of Harekat 

held at the University of Al-Zahra.

 » Winning 1st place in the Publication section (Zaminkavan Javan) of the 13th International Festival of 

Harekat held at the University of Science and Technology of Iran.

 » Winning 2nd place in the Publication section (Kaghaz Sabz) at the 13th International Festival of Harekat 

held at the University of Science and Technology of Iran.

 » Winning the valuable title of second place in the country by two quarterly of (Sav Andisheh) in the field 

of specialized scientific publications of humanities

 » Winning the valuable title of third place in the country by the student page of the University of Mo-

Achievements
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haghegh Ardabili in the section of Social Media publications (Instagram pages)

 » Artab Publication selected in the competition section for the 14th International Festival of Harekat at the 

University level

 » Blossom Publication was selected in the competition section for the 14th International Festival of Harekat 

at the University level

 » Kimia Publication selected in the competitive section for the 14th International Festival of Harekat at the 

University level

 » Nashrdad Publication selected in the competitive section for the 14th International Festival of Harekat 

at the University level

 » Tahavol Publication selected in the competitive section for the 14th International Festival of Harekat at 

the University level

 » Savandisheh Publication selected in the competitive section for the 14th International Festival of Harekat 

at the University level

 » Toranj Publication selected in the competitive section for the 14th International Festival of Harekat at 

the University level

 » Student Publication Writing and News Writing Styles Workshop (twice)

 » Student Publication Writing and standardized news writing Workshop (twice)

 » Student Publication Writing, Headline and report writing Workshop (twice)

 » Educational Workshop on Rights in Academic Publications

 » Workshop on “how to have a standard publication”

 » Virtually conducting elections in the presence of the majority of managers responsible for student pub-

lications

Workshops

Holding the 19th Publishing Monitoring Committee chairmen's election
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فصل چهارم
گالری تصاویر

Chapter 4:
Photo Gallery
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جلسات

Meetings
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تجلیل از برگزیدگان انجمن ها

Glorifying the elites of Student-scientific associations
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پوسترها

Posters
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نشریات دانشجویی

Publications
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پل های ارتباطی

کانال نشر�ات دانشجو�یی دانشگاه محقق اردبیلی

)https://t.me/nashriat_uma(

تاالر گفتمان عصا )علمی، صنفی، آموزشی(

)https://t.me/ASA_UMA(

انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی 

)https://t.me/anjoman_elmi_uma(

معاونت فرهنیگی و اجتماعی

)https://t.me/uma_farhangi(

گروه دانش آموختییگان

)https://t.me/UMA_Alumni(

https://t.me/nashriat_uma
https://t.me/ASA_UMA
https://t.me/anjoman_elmi_uma
https://t.me/uma_farhangi
https://t.me/UMA_Alumni
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کانال دانش آموختییگان

)https://t.me/alumni_umaa(

uma up کانال

)https://t.me/uma_up(

uma up شرکت کنندگان

)https://t.me/UmaUp_Participants(

پییج ا�نستاگرام انجمن علمی

)http://instagram.com/anjoman_elmi_uma(

پییج ا�نستاگرام معاونت

)http://instagram.com/uma_farhangi(

https://t.me/alumni_umaa
https://t.me/uma_up
https://t.me/UmaUp_Participants
https://t.me/uma_farhangi
http://instagram.com/anjoman_elmi_uma
http://instagram.com/uma_farhangi



