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آغاز هشتمين نمايشگاه 
جشنواره ملی حرکت 

مرحله دانشگاهی 

در مراسم افتتاحیه، دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم گفتند: این 
جشنواره چند سال است که فعالیت خود را شروع کرده است 

و تحت نظارت ناظر انجمن های علمی برگزار می شود .
دکتر فنی اصل اضافه نمودند: در این جشنواره 14 غرفه از 
دستاوردهای دانشجویان در قالب؛ طراحی، علمی-پژوهشی، 
وسایر  مخترعین  و  ابتکارات  موفق،  زنان  دارویی،  گیاهان 
برنامه ها و  این گونه  امیدوارم  باشد که  بخش ها  دایر می 
فعالیت ها، فرصت و زمینه ای برای فعالیت های گسترده تر 

باشد.
  در ادامه از ربات SMC که در مسابقات رباتیک آزاد ایران 
)IranOpen 2015( در لیگ رباتهای مین یاب کنترل از 
راه دور، موفق به کسب مقام نخست شده بود، رونمایی شد 

و از اعضای تیم رباتیک smc تقدیر به عمل آمد.
درادامه برنامه دکتر صادقی سرپرست دانشگاه ضمن پیشنهاد 
به معاون فرهنگی و اجتماعی در خصوص راه اندازی کارگاه 
رباتیک و کارگاهی برای مونتاژ تبلت در دانشگاه، نمایشگاه 

را افتتاح نمودند.
 همچنین آقای  فرج پور دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر 
برگزاری  نحوه  خصوص  در  جشنواره  این  اجرایی  دبیر  و 
حرکت،  جشنواره  نمود.  ارائه  را  توضیحاتی  جشنواره 
جشنواره ای برای رقابت بین انجمن های علمی_ دانشجویی 
درون  بصورت  ابتدا  که  باشد  می  کشور  های  دانشگاه 
دانشگاهی و در مرحله کشوری به میزبانی دانشگاه فردوسی 

مشهد برگزار می گردد.

شیوه برگزاری این جشنواره بدین شرح می باشد :
در     علمی  های  انجمن  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری   -
سطح دانشگاه در 16 بخش و ارسال آثار به جشنواره کشوری

- برگزاری نمایشگاه کشوری و برگزیده شدن آثار در این 
بخش

   بخشهای رقابتی این جشنواره نیز به شرح زیر می باشد :
- انتخاب انجمن علمی برتر.

-  انتخاب دبیر برتر
- فعالیت های پژوهشی

- فعالیت های ترویجی مانند همایش ها و سمینارها
- مسابقات علمی

 -و انتخاب  دبیر شورای هماهنگی برتر.

مرحله دانشگاهی هشتمين نمايشگاه جشنواره ملی حرکت 
روز دوشنبه 21 ارديبهشت  ماه   در محوطه  دانشگاه  محقق 

اردبيلی افتتاح گرديد . 

برگزاری جشن بزرگ ميالد با سعادت 
امام علی )ع( و روز پدر 

برگزاری جشن حريم مهر

)صفحه3(

)صفحه3(

)صفحه2(آيين نکوداشت کودکان سرطانی

کسب رتبه سوم کشوری توسط 
دانشجويان کانون های فرهنگی 

هنری در جشنواره ملی 
دانشجویان فعال کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه 
محقق اردبیلی در جشنواره ملی نوآوری های فرهنگی 
جهاد  سوی  از  که  رویش«  تا  باران  »از  دانشجویان 
کانون  دانشجویان  حضور  با  البرز  استان  دانشگاهی 
در  شد؛  برگزار  کشور  سراسر  هنری  فرهنگی  های 
بخش آثار و محصوالت نوآورانه فرهنگی، حائز رتبه 

سوم کشوری شدند.

راهيابی پنج نفر از دانشجويان به 
مرحله کشوری جشنواره سراسری 

قرآن کريم  
به  موفق  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  پنج 
سراسری  جشنواره  امین  سی  کشوری  مرحله  به  راهیابی 
قرآن کریم شدند . اسامی دانشجویان منتخب به شرح زیر 

می باشد :
- خانم فاطمه رضازاده نفر اول در رشته حفظ

-آقای رسول تمجید نفر دوم در رشته قرائت )تحقیق(
-آقای رضا باقری نفر دوم در رشته حفظ

-آقای سجاد بدیرخانی نفر سوم در رشته حفظ
-آقای جبرائیل زارع نفر سوم در رشته قرائت )ترتیل(

  قابل ذکر است مرحله منطقه ای این مسابقات از تاریخ 
برگزار  لرستان  دانشگاه  در   94/2/30 تاریخ  تا   94/2/27

شد .

جلسه دبيران کانون های فرهنگی 
و هنری با مدير اجتماعی و 

ايثارگران دانشگاه 
جلسه دبیران و اعضای فعال کانون های فرهنگی و هنری 
ایثارگران دانشگاه روز دوشنبه  با مدیر امور اجتماعی و 

مورخ 94/2/28 برگزار شد.
 در این جلسه دکتر بهجو مدیر امور اجتماعی و ایثارگران 
ضمن تبریک کسب مقام سوم در جشنواره ملی از باران 
تا رویش و غرفه ی برتر کانون های فرهنگی و هنری در 
بین دانشگاه های سراسر کشور )جشنواره رویش( عنوان 
و  فرهنگی  کانون های  وتوسعه  رشد  به  توجه  با  کردند 
هنری در یک سال اخیر لزوم ایجاد خالقیت و نوآوری 
از  فرهنگی  و  دوستانه  کامال  فضای  تشکیل  همراه  به 

اولویت های کانون های فرهنگی و هنری خواهد بود.

جلسه اعضای شورای هماهنگی 
فعاليت های فرهنگی 

دانشگاههای استان با نماينده 
ولی فقيه در استان 

آیت اهلل سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در 
جلسه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل با بیان 
اینکه اساتید دانشگاه در بحث فرهنگ تاثیرگذاری باالیی میان دانشجویان دارند، 
افزودند: حساس ترین مقطع عمر جوانان در دانشگاه می گذرد و این نعمت فوق 

العاده ای برای اساتید است .

  رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، دانشگاه را بهترین مکان برای فرهنگ 
فرهنگی  های  چالش  باید  ها  دانشگاه  در  کردند:  تصریح  و  دانستند  سازی 
با بهترین راهکار، چالش ها را حل کرده و به دانشجویان  را شناسایی کرد تا 
ارائه کنیم . نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کردند: 
کلیدی  های  پست  و صاحبان  مدیران  امروز،  کردگان  تحصیل  و  دانشجویان 
فردای جامعه خواهند بود و اگر امانت دار نباشند جامعه را دچار مشکل خواهند 

کرد .
  رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استان بیان داشتند الزم است به 
این باور برسیم که فرهنگ، اولویت اول جامعه ما بوده  و بسیاری از مشکالت 
و معضالت و نابسامانی های جامعه ما ریشه در معضالت فرهنگی دارد. لذا باید 
متولیان امر به قدسیت کار خود باور داشته و به فرهنگ به دید تخصصی نگاه 
کنند و با شناخت اولویت های اول فرهنگی، خودباوری را در جوانان تقویت 
کنند. تربیت نیروی کار متخصص و استفاده از تجربیات گذشتگان و طراحی نرم 
افزار جامع در سطح کشور از اولویت ها و ضرورت های فرهنگی جامعه است .

  امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به آثار و تبعات شبکه های 
اجتماعی اشاره کردند و افزودند: شبکه های اجتماعی کالس های نامرئی هستند 
که شخصیت جوانان در آن شکل می گیرد و این شخصیت در آینده کشور 
نقش و تاثیر بسزایی خواهد داشت. ایشان با انتقاد از آمار باالی طالق در جامعه، 
تغییر سبک زندگی و فرهنگی جامعه را عامل اصلی آمار باالی طالق دانسته و 

خواستار تنظیم ذائقه مردم شدند .
فعالیت های فرهنگی  این دیدار دکتر فنی اصل، رئیس شورای هماهنگی  در 
دانشگاه های استان گفت: با عنایت به اهمیت ویژه بحث های فرهنگی، که امام 
خمینی )ره( فرهنگ را به عنوان عنصر موجودیت یک جامعه معرفی کرده است؛ 
این بحث به نحو شایسته در جامعه کارساز و اثرگذار نبوده بطوریکه به دغدغه 

های جدی رهبر معظم انقالب تبدیل شده است .
  معاون فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه شورای هماهنگی فعالیت 
های فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل از سال 1388 تاکنون، 34 جلسه تشکیل 
داده؛ افزودند: هماهنگی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها بواسطه این شورا 
انجام می گیرد. ایشان تصریح نمودند: رئیس شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، روسای دانشگاه ها، رئیس جهاد دانشگاهی، 
رئیس صدا و سیمای استان و مسئولین بسیج اساتید، دانشجویی و جامعه پزشکی 

از اعضای این شورا هستند .



برگزاری جلسه کميسيون تخصصی 
هيات مميزه موضوع ماده 1

جلسه  ششمین   و   چهل 
هیات  تخصصی  کمیسیون 
 1 ماده  موضوع  ممیزه 
 ( اردبیلی  محقق  دانشگاه 
دومین جلسه در سال 1394( 
با  مورخ 94/2/19  شنبه  روز 
حضور اعضای حقیقی و حقوقی این کمیسیون در محل دفتر نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تشکیل شد.
 در این جلسه، پرونده فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 3 نفر  
از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بحث،  بررسی 

آيين نکوداشت کودکان سرطانیو تصویب قرار گرفت.
کانون همیاری کانون های فرهنگی و هنری روز پنچشنبه مورخ 2/10/ 94 مراسمی 
فرهنگی و  معاون  فنی اصل  با حضور دکتر  از کودکان سرطانی  بنیاد حمایت  در 
اجتماعی دانشگاه، دکتر کیوان بهجو مدیرامور اجتماعی و ایثارگران، استاد قرآن 
عضو  دانشجویان  از  تعدادی  و  سرطانی  کودکان  از  حمایت  بنیاد  مدیر  نویس 
برگزار کرد. دکتر فنی  از کودکان سرطانی  نفر  کانون های فرهنگی و هنری و 8 
اصل در این برنامه ضمن دلجویی از کودکان سرطانی و تاکید بر حمایت معنوی 
و مادی از این کودکان، عنوان داشتند که این کار باید همگانی و به یک فرهنگ 
عمومی تبدیل شود. در پایان مراسم آقای قرآن نویس ضمن تشکر و قدردانی از 
هیأت دانشگاهی ، مختصری از فعالیت ها و حمایت های انجام گرفته توسط بنیاد را 

توضیح دادند.

افتتاح نمايشگاه به رنگ دختران در دانشگاه
روز  دختران  رنگ  به  نمایشگاه   
در   1394/2/27 مورخ  یکشنبه 
رئیس  حضور  با  دانشگاه  محوطه 
دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی، 
نهاد  مدیران  اجتماعی،  امور  مدیر 
نمایندگی مقام معظم رهبری و سایر 
مسئوالن افتتاح گردید. در افتتاح این 
نمایشگاه که به همت کانون دختران 

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاه و با همکاری کانون های فرهنگی و 
هنری دانشگاه برپا شد دکتر صادقی رئیس 
از برگزارکنندگان  دانشگاه ضمن قدردانی 
این نمایشگاه اعالم داشتند که در سال 93 
توجهی  قابل  افزایش  فرهنگی  فعالیت های 
داشته که این مهم با همت و تالش فعاالن 

فرهنگی این دانشگاه میسر شده است . 

 برگزاری جلسه کميته ناظر بر نشريات دانشجويی 
جلسه ماهانه کمیته ناظر بر نشریات 
دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 
خانه  در   94/1/30 تاریخ  در 
گردید.  برگزار  دانشگاه  فرهنگ 
دو  حضور  با  که  جلسه  این  در 
عضو جدید دانشجویی برگزارشد 
 5 انتشار  مجوز  صدور  تقاضای 
مجوز  و  بررسی  جدید  نشریه 
انتشار آنها صادر گردید همچنین 
تغییر مدیرمسئول و  با درخواست 
سردبیر دو نشریه دیگر موافقت به 

ادامه مسائل و مشکالت فرا روی  عمل آمد. در 
الزم  کارهای  راه  و  بررسی  دانشجویی  نشریات 
جزئیات  ضمن  در  گردید.  ارائه  اعضا  طرف  از 
اجرایي کارگاه آموزشی تخصصی برای مدیران 
قرار  بررسی  مورد  نشریات  سردبیران  و  مسوول 

گرفت.

اکران فيلم سينمايی خانه ای کنار ابرها

از سری  برنامه های پخش فیلم های سینمایی که توسط 
در  هفتگی  صورت  به  دانشجویان  اسالمی  انجمن 
خوابگاههای دانشجویی و سالن شهید خودسیانی دانشگاه 
پخش می شود، فیلم سینمایی »خانه ای کنار ابرها« در تاریخ 
1393/2/22در سالن شهید خودسیانی دانشگاه به اکران 
عمومی در آمد. این فیلم سینمایی که نگاهی به مقوله دفاع 
مقدس در قالب طنز داشت، مورد استقبال دانشجویان قرار 

گرفت.

اعزام کاروان کانون های فرهنگی 
هنری دانشگاه به جشنواره ملی رويش

اردبیلی  محقق  دانشگاه  فرهنگی  های  کانون  کاروان 
روز پنجشنبه 94/2/17 به پنجمین جشنواره ملی رویش، 
اعزام شد . قابل ذکر است پنجمین جشنواه ملی رویش 
با اهداف نمایه   سازی آثار فرهنگی هنری، تولیدات و 
و هنری، شناسایی،  فرهنگی  دستاوردهای کانون های 
معرفی و تقدیر از کانون های فرهنگی و هنری برگزیده 
لغایت 22 اردیبهشت ماه 94 در دانشگاه  از تاریخ 19 

شیراز برگزار شد .

 برگزاری کارگاه آموزشی هنر
روز  مناسبت  به 
هنر انجمن علمی 
با  هنر  گروه 
کانون  همکاری 
فرهنگی هنری 26 
 94 ماه  فروردین 
آموزشی  کارگاه 

برگزار کرد این مراسم با دو موضوع طراحی سنتی و 
نقاشی بین سه گروه از دانشجویان گروه هنر )نگارگری, 
نقاشی و صنایع دستی( برگزار شد.  این کارگاه آموزشی 
به همت اساتید گروه هنر خانم امیر راشد و مشاور انجمن 

علمی ترتیب داده شده بود.
  کارگاه ساعت 9 صبح افتتاح و تاساعت 8 بعداز ظهر 
ادامه یافت و به سه نفر از برگزیدگان هر رشته با داوری 
استاد امیر راشد، استاد برمکی و استاد حسن خانی و با 

حضور دکتر نوین جوایزی اهدا شد.

برگزاری جلسه کميته حمايت و نظارت 
بر فعاليت های انجمن های علمی

کمیته  جلسه  بیستمین 
حمایت و نظارت بر فعالیت 
های انجمن های علمی در 
ساعت   94/1/29 مورخه 
معاونت  اتاق  11درمحل 
با  اجتماعی  و  فرهنگی 
جلسه  اعضای  حضور 
این  در  گردید.  برگزار 
جلسه طرح های رسیده به 
دبیرخانه انجمن های علمی 

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه 
شورای  جلسه  دومین  و  بیست 
ششم  دوره  از  دانشگاه  فرهنگی 
مورخ  دوشنبه  روز   14 ساعت 
دانشگاه  اتاق شورای  در   94/2/7

برگزار شد.
  در این جلسه بعد از تالوت آیاتی 
اعضای  مجید  ا...  کالم  از  چند 
جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون 
مسائل فرهنگی دانشگاه پرداختند 
دیدگاههای  اعضا  از  یک  هر  و 
های  برنامه  خصوص  در  را  خود 

فرهنگی دانشگاه بیان داشتند.
در ادامه برنامه های فرهنگی، 

اجنماعی، تربیتی و مذهبی 

پیشنهادی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه 
توسط دبیر جلسه مطرح و پس از بحث و 

بررسی الزم به تصویب رسید.
به  رسیده  پیشنهادی  برنامه   35 جلسه  این  در    
به  و  مطرح  دانشگاه  فرهنگی  دبیرخانه شورای 

تصویب اعضاء جلسه رسید.

مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
تصویب  به  مصوبه   19 وتعداد 

اعضاء رسید.

برگزاری کالس های 
آموزشی پيرايش ويژه 

خواهران
کالس های آموزش پیرایش با حضور خانم نسرین 
برمکی دارای مدرک پیرایشگری از فنی و حرفه 
بدنی  تربیت  سالن  در  واقع  فرهنگی  سالن  در  ای 
خواهران از روز سه شنبه 25 فروردین شروع شده 

و به مدت 20جلسه ادامه خواهد داشت.
این کالس ها هر روز به جز روزهای پنج شنبه و 
های  به همت کانون  الی 20  از ساعت 19  جمعه 
فرهنگی هنری دانشگاه و با همکاری کانون حریم 

برگزار می شود. 

برگزاری اردوی آموزشی و 
تفريحی انجمن اسالمی دانشجويان
دانشجویان    دانشگاه     محقق  اسالمی  انجمن  فرهنگی  هسته 
اردبیلی اردوی فرهنگی، آموزشی و تفریحی یک روزه را در تاریخ 
اسالم و ساحل گیسوم  منطقه جنگلی  ماه 94 در  فروردین   28
دانشجویان  از  نفر  با حضور 40  اردو که  این  برگزار کرد. در 
کلیپ،  پخش  قبیل  از  فرهنگی  متنوع  های  برنامه  شد،  برگزار 
پخش کتاب زندگی به سبک روح ا....و نیز بحث های صمیمی 
بین دانشجویان اجرا شد و در پایان هدایایی به شرکت کنندگان 

اهداء گردید. 

در راستای تبیین دستاوردها و روشنگری های الزم در خصوص 
مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده و بیان دیدگاه گروههای 
موافق و مخالف در خصوص این مذاکرات، انجمن اسالمی امید 
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 1394/2/16 اقدام 
به برگزاری همایشی با عنوان » تفاهم ظریف » با حضور جناب 
ایران  آقای دکتر افشار سلیمانی )سفیر سابق جمهوری اسالمی 
کل  )دبیر  فراهانی  مجید  دکتر  آقای  جناب  و   ) آذربایجان  در 

سابق دفتر تحکیم وحدت( نمود.
در این همایش سخنرانان به بیان دیدگاههای خود پیرامون مذاکرات 
هسته ای و تاثیرات این مذاکرات بر سیاست های داخلی و خارجی 
کشور پرداختند. در پایان این برنامه سخنرانان به پرسش های شرکت 

کنندگان پاسخ دادند.

 برگزاری همايش با عنوان تفاهم ظريف
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 برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن 
اسالمی دانشجويان دانشگاه

هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان 
در   1394/2/23 مورخ  چهارشنبه  روز  اردبیلی  محقق  دانشگاه 

تاالر اندیشه دانشکده ریاضی دانشگاه برگزار شد.
عملکرد  قبل  دوره  مرکزی  شورای  اعضای  برنامه  درابتدای   
انتخاب  برای  پایان، رای گیری  در  نمودند.  بیان  یکساله خودرا 
اعضای شورای مرکزی این تشکل با حضور نماینده هیات نظارت 

بر فعالیت تشکل های اسالمی دانشجویان دانشگاه برگزار شد.



 نشست مشاوران فرهنگی دانشکده ها با 
مدير امور اجتماعی و ايثارگران دانشگاه

نشست نمايندگان دانشکده ها با 
مديران فرهنگی و اجتماعی

نشست نمایندگان دانشکده ها با مدیران فرهنگی و اجتماعی 
رأس  مورخه94/02/14  در  التحصیلی  فارغ  جشن  زمینه  در 
الزم  رایزنیهای  نشست  این  در  شد.   10:30برگزار  ساعت 
صورت  التحصیلی  فارغ  جشن  بهتر  چه  هر  اجرای  جهت 

گرفت و مصوبات الزم در این خصوص اتخاذ گردید. 

برگزاری کرسی آزاد انديشی با 
موضوع حقوق زنان 

 کرسی آزاد اندیشی با موضوع »حقوق زنان« روز چهارشنبه 
نهم اردیبهشت ماه 94 در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه 
به همت کانون حریم و با حضور »حجت االسالم پورحسین 

فر« برگزار شد.
در این کرسی موافقین و منتقدین به طرح دیدگاه های خود 

پرداختند. 

برگزاری جلسه هيات نظارت بر 
فعاليت تشکل های اسالمی دانشگاه

اسالمی  های  تشکل  فعالیت  بر  نظارت  هیات  جلسه  اولین 
صبح   11 ساعت  راس   ،1394 سال  در  دانشگاه  دانشجویان 
روز سه شنبه مورخ 94/2/8 در اتاق ریاست دانشگاه برگزار 

گردید. 

در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه و رییس 
هیات نظارت، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه و عضو هیات نظارت، معاون فرهنگی و اجتماعی 
هیات  دبیرخانه  مسئول  نیز  و  نظارت  هیات  دبیر  و  دانشگاه 
نظارت برگزار گردید، پس از بحث و بررسی در خصوص 
سه  مجوز  نظارت،  هیات  دبیرخانه  به  رسیده  درخواستهای 
مورد سخنرانی، دو مورد تریبون آزاد دانشجویی، دو مورد 
و  ها  تشکل  مرکزی  انتخابات شورای  برگزاری  درخواست 

دو مورد لوگوی مربوط به کانونها صادر گردید.
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برگزاری جشن حريم مهر )حمايت از 
کودکان سرطانی و بچه های بی سرپرست(

 جشن حریم مهر با هدف حمایت از کودکان سرطانی و بی  سرپرست به همت کانون 
همیاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه روز دوشنبه 94/1/31 از ساعت 9 صبح تا 

18 عصر در محل سالن شهید خودسیانی دانشگاه برگزار گردید.
 در ابتدای این مراسم آقای دکتر صادقی ریاست محترم دانشگاه به ایراد سخنرانی 
پرداختند. ایشان با اشاره به اهمیت بحث حمایت از کودکان سرطانی و بی سرپرست، 
برگزاری چنین مراسمی را در سطح دانشگاه مهم ارزیابی نمودند. ایشان در بخش 
دیگری از سخنان خود عنوان کردند، بدون شک پرداختن به چنین مراسمی و گام 
برداشتن در جهت کمک به این عزیزان می تواند روح مهر و رحمت را در دل انسان 

بنشاند.
 در ادامه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت 
مادر حضرت رسول  و  پدر  فوت  از  بعد  عبدالمطلب  اینکه  نمودند،  عنوان  موضوع 
اکرم )ص(، سرپرستی ایشان را به عهده گرفتند؛ مایه افتخاری برای عبدالمطلب بوده 
است. ایشان اضافه نمودند امیدواریم روحیه کمک به کودکان بی سرپرست به یک 

فرهنگ عمومی به خصوص در جامعه دانشگاهی مبدل شود.
خیرین  از  قرآن نویس  آقای  سخنرانی  به  می توان  مراسم  این  برنامه های  دیگر  از    
استان، اهدا جوایز به کودکان سرطانی و بی سرپرست، پخش موسیقی و کلیپ در 
زمینه حمایت از کودکان سرطانی و بی سرپرست، پخش برنامه نمایش عروسکی و 

سرود خوانی توسط کودکان بی سرپرست اشاره نمود.

 

برگزاری دوره های 
آموزشی کانون های 

فرهنگی و هنری

با همکاری  کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه 
برگزاری دوره- به  اقدام  ای  فنی و حرفه  سازمان 

قالیبافی   ،  ICDL2  ،  ICDL1 آموزشی  های 
 ، شعرخوانی  نقاشی،  و  طراحی   ، خوشنویسی   ،

فتوشاپ، معرق و منبت، ویترای و سفال نمود.
و  فرهنگی  کانونهای  مسئول  نصرتی  رامین  آقای   
هنری دانشگاه بیان داشتند: این دوره  ها با مربیگری 
در  و  حرفه  ای  و  فنی  سازمان  تأیید  مورد  اساتید 
فرهنگی  کانونهای  اختصاصی مجموعه  کالسهای 
و هنری دانشگاه برگزار شده و به کار آموزان در 
پایان دوره پس از اخذ امتحان مدرک فنی و حرفه 

ای اهدا می گردد.

 

برگزاری اردوهای فرهنگی 
توسط معاونت فرهنگی و 

اجتماعی
های  تشکل  تفریحی  و  فرهنگی  اردوهای 
بسیج  دانشجویی، کانونهای فرهنگی و هنری و 
و  دهم  جمعه  و  پنجشنبه  روزهای  کارکنان 

یازدهم اردیبهشت ماه 94 برگزار گردید.
و  فرهنگی  معاونت  توسط  که  اردوها  این  به   
اتوبوس  دستگاه   13 گردید؛  برگزار  اجتماعی 
این اردوها  قابل ذکر است  اختصاص داده شد. 
به منظور ارتقای فرهنگی دانشجویان برگزار شد. 
در ضمن این اردوها با پذیرایی صبحانه، نهار و 

عصرانه همراه بوده است. 
برگزاری جشن بزرگ ميالد با سعادت

 امام علی )ع( و روز پدر 
  همزمان با میالد مسعود مولی الموحدین 
مسجد  در  بزرگی  جشن  )ع(  علی  امام 
الشهدای  مکتب  هیات  همت  به  دانشگاه 

دانشجویان برگزار گردید. 
به  نماز جماعت  از برگزاری  بعد  این مراسم 
اسماعیلی  والمسلمین  االسالم  حجت  امامت 
مجید  اهلل  کالم  از  چند  آیاتی  تالوت  با 
احد حاجی  آقای  ممتاز جناب  قاری  توسط 
زاده شروع شد. در ادامه حضار به همخوانی 
سپس  پراختند  امیرالمومنین  مدح  در  شعری 
به  عاملی  محمد  سید  استاد  بیت  اهل  مداح 
وصف  در  سرایی  مدیحه  خوانی  مولودی 

مقام حضرت علی )ع( پرداختند.
برجسته  سخنران  جنتی  محمد  استاد  سپس 
کشور در مقام اهل بیت و نکوداشت نعمات 

را  خود  بیانات  رجب  ماه  مخصوصاً  خداوند 
قرعه  و  مسابقه  اجرای  با  نمودند.مراسم  ایراد 
کشی، اهدای جوایز نقدی و کمک هزینه سفر 

به کربال و مشهد مقدس، پایان یافت.

 بيست و
 سومين

 جلسه
 شورای

 فرهنگی 

بیست و سومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه از دوره ششم ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  21/2/94در اتاق شورای دانشگاه برگزار شد.
  در این جلسه بعد از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و بیان حدیثی توسط مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، 

سرپرست محترم دانشگاه طی سخنانی به مباحث مهم فرهنگی که در نشست روسای دانشگاههای سراسر کشور مطرح شده بود؛ اشاره کردند. 
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پرهیز از از اقدامات حاشیه ای  و جنجالی در سالی شدند که به 

ابتکار مقام معظم رهبری سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده است. در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل فرهنگی و ارائه 
پیشنهادهای مختلف در خصوص برنامه های فرهنگی دانشگاه، برنامه های پیشنهادی رسیده به دبیرخانه شورای فرهنگی مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته و به تصویب رسید.
همچنین در این جلسه از جناب آقای امین فتحی به مناسبت کسب مقام دبیر برتر دفتر هم اندیشی اساتید در سیزدهمین همایش کشوری دبیران 

هم اندیشی استادان دانشگاه های کشور تجلیل به عمل آمد.

مدیر  با  ها  دانشکده  فرهنگی  مشاوران  نشست 
چهارشنبه  روز   11 ساعت  دانشگاه  اجتماعی  امور 
94/2/23 برگزار گردید. در ابتدای این نشست آقای 
ضمن  دانشگاه،  اجتماعی  امور  مدیر  بهجو  دکتر 
از  یکی  نمودند  عنوان  حاضران،  به  خوشامدگویی 
برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه انجام 
کمک  با  ها  دانشکده  توسط  فرهنگی  های  فعالیت 
داریم  امید  که  باشد  می  فرهنگی  مشاوران  فکری 
این مهم به صورت هر چه بهتر در دانشکده ها انجام 
فرهنگی  مشاوران  از  ادامه جلسه هر یک  گیرد. در 
های  فعالیت  ارتقای  زمینه  در  نظراتی  نقطه  ارائه  به 

فرهنگی دانشکده ها پرداختند.



برگزاری کارگاه آموزشی 
نشريات دانشجويی در دانشگاه 

محقق اردبيلی 
مدیران  به  مربوط  دانشجویی  نشریات  آموزشی  کارگاه   
معاونت  همت  به  دانشجویی  نشریات  سردبیران  و  مسئول 
17 عصر  تا  9 صبح  ساعت  از  دانشگاه  اجتماعی  فرهنگی 
روز چهارشنبه 94/2/9 در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم 

ریاضی برگزار گردید.
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نرشیه خربی معاونت فرهنگی و اجتامعی 

دانشگاه محقق اردبیلی

تنظیم و ویراستاری: احمد کرمی

طراحی و صفحه آرایی : زهرا مزرعه

زیر نظر دکرت فرشاد کیوان بهجو

با تشکر از کلیه همکاران شاغل در معاونت 

فرهنگی و اجتامعی

آدرس: اردبیل، بلوار دانشگاه، دانشگاه محقق 

اردبیلی، خانه فرهنگ، معاونت فرهنگی و 

اجتامعی.

 www.uma.ac.ir : سایت

مراسم معنوی اعتکاف دانشجويی 
در دانشگاه محقق اردبيلی 

شنبه  روز  از  دانشجویی  اعتکاف  معنوی  و  پرفیض  مراسم 
در  معتکف  دانشجوی   150 شرکت  با   94/2/12 مورخه 
این  ی  افتتاحییه  شد.  آغاز  اردبیلی  محقق  دانشگاه  مسجد 
میالد  با  همزمان  المرجب  رجب   13 با  مصادف  مراسم 
با  السالم  علیه  علی  حضرت  الموحدین  مولی  مسعود 
ابراهیم  والمسلمین  السالم  قرآن و سخنرانی حجت  قرائت 
پورحسین فر ساعت 22 جمعه شب با شرکت معتکفین در 

مسجد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید. 

راهيابی 8 نفر از دانشجويان دانشگاه 
به مرحله منطقه ای جشنواره 

سراسری قرآن کريم
به  موفق  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر   8
امین جشنواره سراسری  به مرحله منطقه ای سی  راهیابی 

قرآن کریم شدند.
اسامی دانشجویان منتخب به شرح زیر می باشد:

و  محمدخانی  محمد  پورعباس،  ناصر  تمجید،  رسول   
جبرئیل زارع در رشته قرائت )تحقیق و ترتیل(

 رضا باقری، سجاد بدیرخانی و فاطمه رضازاده در رشته 
حفظ 10 جزء

راضیه طالبی در رشته حفظ  5 جزء
تاریخ  از  مسابقات  این  ای  منطقه  مرحله  است  ذکر  قابل 

94/2/27 تا تاریخ 94/2/30 در دانشگاه لرستان برگزار شد.

برگزاری برنامه پخش فيلم توسط 
انجمن اسالمی دانشجويان

انجمن  فیلم هفتگی توسط  برنامه های پخش  از سری 
اسالمی دانشجویان دانشگاه، فیلم مستند » از هیروشیما 
این  سیاسی  هسته  توسط   84/2/6 تاریخ  در  لوزان«  تا 
تشکل در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه 

برگزار گردید. 

بزرگداشت و تجليل از مقام 
شامخ استاد در دانشکده 

کشاورزی و منابع طبيعی مغان
منابع  و  کشاوزی  دانشکده  اساتید  از  تجلیل  مراسم 
و  دانشکده  فرهنگی  شورای  همت  به  مغان  طبیعی 
انجمن های علمی گروه های علوم دامی و گیاهی 

برگزار گردید.
دانشجویان  و  کارکنان  اساتید،  که  مراسم  این  در 
حضور داشتند، در ابتدا آیاتی چند از کالم ا... مجید 
توسط آقای دکتر مجتهدین قرائت گردیده، سپس 
کشاورزی  دانشکده  سرپرست  ترابی  دکتر  آقای 
مغان ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی به 
حاضرین ، یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری 
را گرامی داشته و همگان را به بهره گیری از راه و 
رسم زندگی این فیلسوف بزرگ دعوت نموده و از 
خویش  پشتکار  و  تالش  با  تا  خواستند  دانشجویان 
موجبات عزت و سربلندی و موفقیت کشور را در 

تمام عرصه ها فراهم آورند.

در ادامه برنامه حاج آقا باقری ریاست محترم سازمان 
تبلیغات اسالمی شهرستان پارس آباد که به دعوت 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  مسئول 
دانشکده در این مراسم حضور داشتند به ایراد سخن 
پرداختند. ایشان ضمن تبریک والدت امام علی)ع( 
و روز پدر و گرامیداشت عالمه متفکر شهید مطهری 
، همگان را به الگو برداری از سیره پیامبر اکرم )ص( 
به عنوان  نمونه و حضرت علی )ع(  استاد  به عنوان 
با برشمردن برخی از  شاگرد نمونه دعوت نموده و 
وظایف شاگرد نسبت به استاد ، رعایت احترام نسبت 
به اساتید را توصیه نمودند. در پایان مراسم از اساتید 
دانشکده کشاورزی مغان با اهداء هدیه و با تشویق 

گرم حاضرین تقدیر گردید. 
)کانون  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
مورخ  یکشنبه  روز  تجسمی(  هنرهای 
فرهنگ  مدیرکل  باحضور   94/2/13
اداره  هنری  معاون  اسالمی،  ارشاد  و 
معاون  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
مدیران  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی 
معاون  دانشگاه،   اجتماعی  و  فرهنگی 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
علمی  هیأت  اعضای  از  تعدادی  و 
دانشجویان،  و  تجسمی  هنرهای  گروه 
ویژه  طراحی  و  نقاشی  نمایشگاه 
محل  در  آموزش دیده  گروه های 

برگزاری نمايشگاه نقاشی و طراحی

کیوان  دکتر  آقای  آموزشی،  کارگاه  این  ابتدای  در   
ضمن  دانشگاه،  ایثارگران  و  اجتماعی  امور  مدیر  بهجو 
و  کارگاه  مدرس  مقدم  قاموس  آقای  به  خوشامدگویی 

حاضران در جلسه به ایراد سخنرانی پرداختند.
گفتنی است این کارگاه در دو نوبت صبح و عصر با حضور دو 
مدرس، آقایان حسام الدین قاموس مقدم از تهران در نوبت صبح 

و حجت اهلل عینی از اردبیل در نوبت بعد از ظهر برگزار شد.

مدت یک  به  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
هفته برگزار کرد.

توسط  برگزیده  اثر   78 نمایشگاه  این  در 
در  شعبانی(  )خانم  نقاشی  و  طراحی  استاد 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
آقای  نمایشگاه  این  حاشیه  در  همچنین 
ارشاد اسالمی  اسحاقی مدیرکل فرهنگ و 
فرهنگی  معاون  اصل  فنی  دکتر  آقای  از 
وهنری دانشگاه، درخواست همکاری بیشتر 
عمل  به  را  وهنری  فرهنگی  زمینه های  در 

آورد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

اجتماع دانشجويی دانشگاه های اردبيل در حمايت از 

مردم مظلوم يمن در دانشگاه محقق اردبيلی
اجتماع بزرگ دانشجویی دانشگاه های اردبیل در حمایت از مردم مظلوم یمن 
عصر دوشنبه مورخ 1394/2/21 به همت بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 

در سالن شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد .
دکتر صادقی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در اجتماع بزرگ دانشگاهیان اردبیل 
تأسیس  تاریخ  در طول  اسالم گفت: حکومت سعودی  واقعی  ترسیم چهره  با 
خود چهره ای خشن و غیر انسانی و ظالمانه ای از خود نشان داده است و روز 
به روز با کشتن زنان و کودکان بی دفاع یمن به این چهره وحشی خود بیشتر 

دامن می زند.
  وی با بیان اینکه ما مرزبندی به نام اسالم داریم گفت: هر کشوری که این پرچم 
را برمی دارد در واقع نماینده ما است و ما هم وابسته به اسالم واقعی هستیم. وی 
عملیات های انتحاری، شکنجه زنان و کودکان، جهاد نکاح و فروش دختران در 
بازار برده، قتل و غارت روستائیان را از جمله اقدامات شیطانی استکبار و وهابیت 

خواند و گفت: مبارزه با جنود شیطان وظیفه هر مسلمانی است .
 ایشان اضافه نمودند: ما با مظلوم خواهیم ماند و برای ما و مسلمان واقعی اسم، 
قوم و قبیله مهم نیست حتی تمامی اهل کتاب برای ما محترم اند و ما وظیفه خود 
می دانیم که به حمایت از مظلوم در اقصی نقاط عالم بپردازیم و این وظیفه ای 
است که امام راحل و شهدای 8 سال دفاع مقدس به ما یاد دادند. ایران امروز 

نماینده اسالم واقعی در جهان و بیانگر چهره رحمانی از اسالم است .

تمام  گفتند:  مراسم  این  در  الدینی  شمس  الدین  شرف  یحیی  علی  ادامه  در   
ایران  اسالمی  انقالب  موازین  براساس  یمن  انقالب  اسالمی  و  معنوی  ارزشهای 
است. وی روحیه دینی و معنوی، اتکا به قرآن و اهل بیت، دشمن شناسی و انزجار 
از آمریکا را به عنوان مهمترین عامل دشمنی استکبار با اسالم و مسلمانان و افکار 
مراحل  تمام  در  بدرالدین  حسین  سید  افزودند:  و  دانست  یمن  انصاراهلل  جنبش 

شکل گیری انصاراهلل به این مولفه ها تاکید داشته است .
  عضو هیات موسس جنبش انصاراهلل یمن با بیان اینکه سیدحسین روحیه دینی و 
معنوی انصاراهلل را بازسازی کرد گفت: عالوه بر این توانست مردم یمن را نیز با 
قرآن و اهل بیت مرتبط کند. وی با اشاره به تأکید سیدحسین بدرالدین بر لزوم 
دشمن شناسی به ویژه آمریکا به عنوان دشمن اصلی کشورهای اسالمی تصریح 
دیگر  از  ایران  اسالمی  انقالب  شعارهای  از  برگرفته  آمریکا  از  انزجار  نمودند: 

مواردی است که پایه گذار انصاراهلل و انقالب یمن، آن را مطرح کرده اند .
  شرف الدین با اشاره به آغاز انقالب یمن از شهر صعده و گسترش آن به سایر 
نقاط یمن بیان داشت: با رشد انقالب به سایر مناطق تفکر مبتنی به انقالب اسالمی 
در کل یمن پخش شد و زنگ خطر را برای آمریکا و اسرائیل به صدا درآورد .


