
خبر نامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، شماره پنجم، اسفند1393.

برگزاری مراسم اختتاميه مرحله 
دانشگاهی جشنواره قرآنی دانشجویان 

بخش شفاهی سی امین جشنواره قرآنی دانشجويی در مرحله دانشگاهی با حضور 
75 نفر از خواهران و برادران در رشته های اذان ، تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کريم 

طی روزهای 27 و 28 بهمن در مسجد دانشگاه برگزار شد.

 مراسم اختتامیه اين جشنواره با تالوت نفر اول رشته تحقیق قرآن کريم آقای رسول 
تمجید و قرائت يکی از اساتید برجسته کشوری استاد داود موسوی آغاز گرديد.در 
اين مراسم  ابتدا دکتر کیوان بهجو مدير اجتماعی دانشگاه گزارش کوتاهی از روند 

برگزاری جشنواره و فعالیت کمیته های اين ستاد ارائه داد.
مغتنم  دانشگاه ضمن  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  اصل  فنی  ادامه دکتر عباس  در   
شمردن اين گونه برنامه ها در نهادينه کردن فرهنگ اصیل قرآن در جامعه، اظهار 
امیدواری نمودند سال به سال حضور دانشجويان در جشنواره های منطقه ای و ملی 

پر رنگ تر گردد.
  در پايان از داوران اين جشنواره و 25 نفر از برگزيدگان رشته های مختلف با اهداء 

لوح تقدير و هدايا تجلیل به عمل آمد.

برگزاری نمایشگاه پيشگيری 
اوليه از اعتياد

سازمان  همکاری  با  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
نمايشگاهی  برگزاری  به  اقدام  اردبیل  شهرستان  بهزيستی 
تحت عنوان آثار سوء مواد مخدر و پیشگیری اولیه از اعتیاد 

کردند.
 اين نمايشگاه که در محل خانه فرهنگ و به همت کانون 
های فرهنگی وهنری برپا شد. اين نمايشگاه از تاريخ 6 الی 
16 اسفند ماه داير بود و همزمان در دانشکده علوم انسانی 
نیز در معرض ديد عالقمندان  مهندسی  و  فنی  دانشکده  و 

قرار گرفت.
سازی  آگاه  هدف  با  تابلو   90 از  بیش  نمايشگاه  اين  در   
به  الزم  شد.  گذاشته  نمايش  به  اعتیاد  از خطر  دانشجويان 
ذکر است در مراسم افتتاحیه اين نمايشگاه رياست دانشگاه 
، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، معاونت اجتماعی 
حضور  ايرنا  و  فارس  های  خبرگزاری  و  انتظامی  نیروی 
داشتند. دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در حاشیه مراسم افتتاحیه نمايشگاه ، درباره لزوم همکاری 
مورد  در  دانشگاه  و  انتظامی  نیروی   ، بهزيستی  جانبه  سه 
آيندای   در  وافزودند  کرده  تاکید  اجتماعی  های  آسیب 
بازده  افزايش  برای  بیشتری  همکاری  های  زمینه  نزديک 

کاری اين سه نهاد فراهم خواهد شد.

برگزاری جشنواره شعر و داستان 
)صفحه 4(دانشجویی

برگزاری ششمين دوره مسابقات 
سازه های ماکارونی

برگزاری آزمون بخش کتبی سی 
امين جشنواره قرآنی در دانشگاه

مرحله دانشگاهی سی امين جشنواره قرآنی دانشجويان ساعت 14:30 روز 
دوشنبه مورخ 93/11/27 با سخنرانی دکتر بهجو دبير جشنواره در مسجد 

دانشگاه آغاز شد.
 

برگزاری اولين جلسه حلقه های 
صالحين   دانشجویی

برگزاری اردوی زیارتی فرهنگی 
و تفریحی جامعه اسالمی 

دانشجویان

برگزاری همایش نکوداشت 
فرهنگ صيانت از طبيعت در 

دانشگاه محقق اردبيلی

برپایی کرسی آزاد اندیشی
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)صفحه 3(

)صفحه2(

)صفحه2(

)صفحه4(

اعزام اولين کاروان راهيان نور 
)صفحه4(

پيام تبریک معاون فرهنگی و اجتماعی به مناسبت انتخاب 

آقای دکتر فرشاد کيوان بهجو به عنوان پژوهشگر برتر

جناب آقای 
دکتر فرشاد کیوان بهجو

مدير محترم امور اجتماعی
و ايثارگران دانشگاه

 
انتخاب شما را  به عنوان 

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  فناوری  دانشکده  برتر  پژوهشگر 
افزون  روز  توفیق  متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تبريک 

جنابعالی را خواستارم.
                                                        دکتر عباس فنی اصل 

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه

برگزاری ششمين دوره مسابقات سازه های ماکارونی
ماکارونی  های  سازه  مسابقات  دوره  ششمین 
عمران  علمی  انجمن  همت  به   93 اسفند  چهاردهم 

دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی بر گزار شد.
سطح  در  آن  دوره  اولین  که  مسابقات  اين   
نفر  با حضور 500  برگزار شد  استان  های  دانشگاه 
ازدانشجويان دانشگاه های محقق اردبیلی،پیام نور، 
آزاد ، غیرانتفاعی مقدس اردبیلی و غیرانتفاعی نوين 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  خودسیانی  شهید  سالن  در 
بخش  در  تیم   47 حضور  با  مسابقه  شد.  برگزار 
بارگذاری و 9 تیم در بخش زيبايی از ساعت 8:30 
فنی  دکتر  آقای  سخنرانی  با  شنبه  پنج  روز  صبح 
اصل، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آغاز شد.

 مرحله بارگذاری با داوری آقايان دکتر شاهبازی، 
دکتر شاکری، مهندس قربانی ودکتر پاسبانی صبح 
تیم  مسابقه  پايان  در  داشت.  ادامه  بعدازظهر  و 
دربخش   best structure،1رکورد رکورد2،  های 
بارگذاری و هم چنین تیم های iran91، زريبار سازه 
و گروه صنعتی آذر تک دربخش زيبايی به عنوان 

تیم های برگزيده انتخاب شدند.



برگزاری اولين جلسه حلقه های 
صالحين   دانشجویی

اولین جلسه حلقه های صالحین 
شبستان  اسفند93در  دهم 
حضور  با  دانشگاه  مسجد 
توسط  دانشجويان  از  جمعی 
بسیج دانشجويي   برگزار شد. 
معرفی  هدف    با  جلسه  اين 

دانشجويان  حاضر در حلقه   به منظور  
تعیین موضوعات مورد بررسی در 

جلسات آينده  برپا شد.

جلسه اعضای کانون حریم با مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حريم  کانون  اعضای  جلسه 
با مسئول نهاد نمايندگی مقام 
استفاده  برای  رهبری  معظم 
نهم  ايشان  های  راهنمايي  از 
اسفند ماه 1393 در دفتر نهاد 

نمايندگی برگزار شد.
در اين جلسه حجت االسالم مدبر در مورد برگزاری بعتر بعضی 
برنامه ها سفارشاتی کرده  و بر حمايت از برنامه های آتی اين 

کانون تأکید کردند.

برگزاری آزمون بخش کتبی سی امين 
جشنواره قرآنی در دانشگاه

آزمون بخش کتبی سی امین جشنواره قرآنی دانشجويان ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
93/12/4 برگزار شد. در ابتدای آزمون آقای دکتر بهجو مدير امور اجتماعی و دبیر 
جشنواره ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای همه شرکت کنندگان در اين آزمون، 
عنوان نمودند مرحله منطقه ای اين جشنواره در ارديبهشت ماه سال آتی به میزبانی 

دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه پوشش یعنی..
با  يعنی..  پوشش  نام  با  نمايشگاهی 
دانشجويان  اسالمی  جامعه  همت 
اسفند   5 لغايت  اسفند   2 ازتاريخ 
دانشکده   ، کشاورزی  دردانشکده 

ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
علوم  دانشکده  در  نمايشگاه  اين 
ديد  معرض  در  نیز  رياضی 
دانشجويان قرار گرفت. گفتنی است 
الگودهی  هدف  با  نمايشگاه  اين 

میان  در  و  دانشگاه  در  اسالمی  حجاب 
دانشجويان برپا شد.

برگزاری جشن ميالد حضرت زینب )س(
حضرت  والدت  با  همزمان 
حضرت  میالد  جشن  زينب)س( 
دانشگاه  مسجد  در  زينب)س( 
الشهداي  مکتب  هیأت  توسط 

دانشجويان برگزار گرديد.
از  آياتی  تالوت  با  مراسم  اين 
سپس  شد.  آغاز  مجید  ا...  کالم 
در  میرعباسزاده  االسالم  حجه 
خصوص نقش حضرت زينب در 
با  اسالم  دشمنان  امید کردن  قطع 

صبر و شجاعت خود سخنرانی نمودند. در ادامه 
و  مداحی  به  بیت  اهل  مداح  ابراهیمی  اباصلت 
مولودی خوانی پرداخت. در اين مراسم  جوايزی 
به دانشجوياني که به اسم حضرت زينب )سالم اهلل 

علیها( مسما بودند جوايزی اهدا شد.

دومين فراخوان حلقه صالحين 

دومین فراخوان حلقه صالحین سوم اسفند ماه 93 در سالن 
شهید خودسیانی دانشگاه با حضور حجت السالم علی نسب 
برگزار شد. در اين فراخوان حجت السالم علی نسب برپايی 
حلقه های صالحین  را فتح بابی برای نگاه به مسائل مهم از 

جمله سبک زندگی دانستند.
الزم به ذکر است که در اين فراخوان دانشجويان براساس 

عاليق و زمان بندی های دلخواه در حلقه ها قرار گرفتند.

برگزاری اردوی زیارتی، فرهنگی و تفریحی 
جامعه اسالمی دانشجویان

اردوی زيارتی ، فرهنگی و تفريحی قم، جمکران و مشهد مقدس ويژه دانشجويان 
خواهر دانشگاه از تاريخ 18 لغايت 24 بهمن ماه 93 با حضور 40 نفر از دانشجويان 

توسط جامعه اسالمی دانشجويان برگزار گرديد.
دراين اردو برنامه های مختلف فرهنگی، مذهبی، معرفتی و تفريحی ازجمله زيارت 
با  خانواده  و  ازدواج  موضوعات  با  معرفتی  جلسات  سلسله  امامزادگان،  و  امامان 
و  زيارت  پارک  از  بازديد  نیز  و  دانشگاه  و  اساتید حوزه  از  استاد حیدری  حضور 

پارک کوهسنگی برگزار گرديد.

برگزاری اردوی زیارتی، 
فرهنگی و تفریحی جامعه اسالمی 

دانشجویان ویژه برادران
اردوی زيارتی فرهنگی و تفريحی قم، جمکران و 
مدت يک  به  ماه  بهمن   7 تاريخ  از  مقدس  مشهد 
هفته به حضور 40 نفر از دانشجويان پسر دانشگاه 
زيارتی،  های  برنامه  اردو  اين  در  گرديد.  برگزار 
فرهنگی و تفريحی متنوعی برای دانشجويان اجرا 

شد. از جمله:
1-جلسات تشکیالتی و پیشرفت فرهنگي.

 2- جاسات سخنرانی با موضوع خانواده و 
خانواده داري.

 3- بازديد از پارک زيارت، حرم گردی و بازديد 
از پارک موجهای آبی.

زيارت  معرفت  موضوع  با  معرفتی  4-جلسات 
معصومین و شناخت هرچه بیشتر و بهتر آنان.

برگزاری جلسه کميته ناظر بر نشریات
جلسه کمیته ناظر بر نشريات 
دانشجويی در ساعت 11 روز 
يکشنبه 93/12/10 با حضور 
شد.  برگزار  کمیته  اعضای 
در اين جلسه اعضای کمیته، 
را برای اولین بار صادر نمودند.مجوز انتشار پنج نشريه جديد 

آغاز ثبت نام اردوی راهيان نور
اردوی  نام  ثبت 
نورتوسط  راهیان 
دانشجويی  بسیج 
دوم  از  دانشگاه 
اسفند ماه شروع و 

تا نهم اسفند ماه ادامه داشت . ثبت نام برادران درغرفه واقع 
در روبروی کتابخانه مرکزی و خواهران در اتاق بسیج 

خواهران واقع در خانه فرهنگ انجام گرفت.
الزم به ذکر است اين اردو شش روزه بوده و از 15تا 21 
اسفند برای برادران و از 21 تا 26 اسفند برای خواهران 
توسط بسیج دانشجويی برگزار شد. دراين اردو 160 نفر 
از دانشجويان خواهر و برادر با هدف آشنايی با مناطق 
جنوب , فداکاری های انجام شده توسط ملت شريف 
ايران در دوران جنگ و عهد و پیمان با شهدا از مناطق 
طاليیه ,هويزه ,دهالويه ,شلمچه ,اروند کنار و فکه ديدار 

خواهند کرد.

نمایشگاه پوشش اسالمی
اسالمی  پوشش  نمايشگاه 
سفیران  موسسه  همکاری  با 
کوثر و به همت کانون حريم 
پنجم اسفند ماه توسط حجت 
االسالم پورحسین فر معاونت 
معظم  مقام  نمايندگی  نهاد 
رهبری در دانشگاه افتتاح شد 
و به مدت 20 روز در مجتمع 
حال  در  خواهران  ورزشی 

برگزاری است.
 اين نمايشگاه با هدف معرفی 
مدل های جديد پوشش های 

برگزاری نمایشگاه نقاشی
آقای  نقاشی  آثار  از  نمايشگاهی 
های  کانون  همت  به  جاهد  احد 
فرهنگی و هنری )کانون هنر های 
اردبیلی  دانشگاه محقق  تجسمی( 
دائمی  های  نمايشگاه  محل  در 
خانه فرهنگ برگزار گرديد. اين 
ماه  بهمن  شنبه 25  نمايشگاه روز 
به  توسط رياست محترم دانشگاه 
همراه معاون فرهنگی و اجتماعی 

وديگر مسئولین فرهنگی دانشگاه افتتاح گرديد 
و تا30 بهمن ماه داير بوده است.

اسالمي برپا شده است.
اين  در  که  است  ذکر  به  الزم   
فعاالن  از  نفر   5 به  نمايشگاه 

کانون حريم جوايزی اهدا شد.

برگزاری چهل و چهارمين 
جلسه کميسيون تخصصی 

هيأت مميزه
چهل و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی هیأت 
اردبیلی  محقق  دانشگاه   )1( ماده  موضوع  ممیزه 
نهاد  دفتر  يکشنبه مورخ 93/11/26 در محل  روز 
در  گرديد.  برگزار  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی 
و  حقیقی  اعضای  کلیه  حضور  با  که  جلسه  اين 
پرونده های  تمامی  برگزار شد  حقوقی کمیسیون 
واصله جهت ارتقا و تبديل وضعیت مورد بررسی 

قرار گرفت.

برگزاری اردوی تفریحی جنگل 
شونه چوال

به  تفريحی يک روزه  اردوی 
شونه  روستای  جنگل  مقصد 
چوال از توابع شهرستان آستارا 
حضور  با   93 ماه  اسفند  اول 
45 نفر از دانشجويان به همت 
کانون  گردشگری  کانون 
های فرهنگی و هنری برگزار 
اين  برگزاری  هدف  برگزاریگرديد. 

جشن 
بزرگ
بهمن

دهه  گرامیداشت  مناسبت  به 
جشن  اسالمی  انقالب  فجر 
دانشجويان  بهمن ويژه  بزرگ 
دانشجويی  بسیج  توسط 
دانشگاه در روز يکشنبه مورخه 
محل  در   1393 ماه  بهمن   26
سالن شهید خودسیانی دانشگاه 
محقق اردبیلی با حضور پرشور 

دانشجويان دانشگاه برگزار گرديد.
اين مراسم با قرائت آياتی چند از 
سپس  شد.  آغاز  مجید  اهلل  کالم 
خیرمقدم  ضمن  دانشگاه  رياست 
انقالب  پیروزی  تبريک  و  گويی 
از  مختصری  بازگويی  به  اسالمی 

تاريخ انقالب پرداخت.
 در ادامه اين مراسم بعد از پخش 

کلیپ هايی با مضمون طنز سیاسی و ازدواج 
دانشجويی، حجت االسالم علیزاده به اجرای 
پرده خوانی با موضوع جنگ نرم پرداخت. 
به  اجرای مسابقه های متنوع، اهدای جوايز 
برندگان مسابقات ، طنز دانشجويی و مراسم 
آتش بازی از جمله برنامه های اجرا شده در 

اين جشن بزرگ بود.

فضا سازی محوطه دانشگاه و برپایی 
ایستگاه صلواتی به مناسبت فرارسيدن 

ایام فاطميه
عالم  دو  بانوی  )شهادت  فاطمیه  ايام  فرارسیدن  مناسبت  به 
حضرت فاطمه زهرا»س«( ، هیأت مکتب الشهدای دانشجويان 
دانشگاه ضمن فضاسازی محوطه دانشگاه، در محل ورودی 

مسجد ايستگاه صلواتی داير کردند.

بازدید از دفاتر انجمن های علمی 
دانشکده ها

بازديد از دفاتر انجمن های علمی دانشکده ها توسط مجموعه 
امکانات  از  بهینه  استفاده  و  دفاتر  تجهیز  منظور  به  فرهنگی 
کشور  علمی  اهداف  پیشبرد  راستای  در  علمی  های  انجمن 
در روزهای شنبه و يک شنبه مورخ 93/12/9 و 93/12/10 

انجام پذيرفت.
 

برگزاری مسابقه کتاب خوانی
اثر  اسالمی  انقالب  پیرامون  کتاب  از  خوانی  کتاب  مسابقه 
استاد شهید مطهری نهم اسفند ماه 93 با همکاری کانون های 
فرهنگی و هنری دانشگاه برگزار و به تعدادی از برگزيدگان 

جوايزی اهدا خواهد شد.

اهمیت  به  اشاره  با  اصل  فنی  دکتر  آقای  رابطه  همین  در   
مسائل  در  مطهری  مرتضی  استاد  ارزشمند  آثار  از  استفاده 
گونه  اين  توسعه  بر  دانشگاه،   خصوص  به  کشور  فرهنگی 
و  فرهنگی  های  کانون  در  وپژه  به  و  دانشگاه  در  مسابقات 
هنری تاکید کرده و افزودند نیاز امروز جامعه دانشگاهی به 
بیشتر  روز  به  روز  بزرگوار  اسالم شناس  اين  آثار  و  نظرات 

احساس می شود.

هیأت  همت  به  که  دانشگاه  دانشجويان  هفتگی  هیأت  مراسم 
بعد  هفته  هر  پنجشنبه  شبهای  دانشجويان  الشهدای  مکتب 

ازنمازمغرب و عشاء در مسجد دانشگاه برگزار می شود. 

برگزاری مراسم هيأت هفتگی دانشجویان

ارتقا  و  گردی  طبیعت  اردو 
فرهنگ طبیعت دوستی در بین 

دانشجويان بود. 23

برگزاری همایش نکوداشت 
فرهنگ صيانت از طبيعت در 

دانشگاه محقق اردبيلی
فرهنگ  نکوداشت  عنوان  با  همايشی  طبیعی،  منابع  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
صیانت از طبیعت، 18 اسفند ماه همراه با مراسم افتتاحیه از ساعت 8 صبح در سالن 

شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گرديد
در اين همايش دکتر صادقی سرپرست دانشگاه ضمن خوش آمدگويی به حاضرين، 
و   دارد  انسانی  جنبه  هم  و  فیزيکی  جنبه  هم  که  طبیعی  منابع  و  جنگل  از  صیانت 
نگهداری از آن را وظیفه همه دانست و تأکید کردند صیانت از طبیعت وظیفه دستگاه 

خاصی نبوده و همه موظف به نگهداری از اين طبیعت خدادادی هستیم. 
بر اين که برخی از دستگاه های دولتی به جهت ايجاد  با تأکید  سرپرست دانشگاه 
تفرجگاه و میهمانسرا در جايی مانند جنگل زيبای فندقلو به تخريب اين محیط زيبا 

می پردازند، نبايد از فرصت ها سوء استفاده کنیم.

کاغذ  و  صنايع چوب   ، علوم  گروه  مدير  و  همايش  رئیس  سفیدی  دکتر  ادامه  در 
دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، در خصوص تبیین جايگاه همايش و لزوم 

توجه همگانی به محیط زيست به سخنرانی پرداخت. 
در  نیز  طبیعی  منابع  و  فناوری کشاورزی  دانشکده  رئیس  زاده  رسول  دکتر  سپس   
خصوص رويکرد آتی همايش و لزوم تشکیل همیاران محیط زيست و بحران های 

ناشی از عدم توجه به مسائل زيست محیطی مطالبی را بیان نمود.
 در ادامه پروفسور محمد نريمانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه نیز در خصوص 
اند  اين همايش کشیده  برگزاری  برگزاری همايش که عزيزان زحمات زيادی در 
تا يک روز در کنار هم مسائل و مشکالت نگهداری از طبیعت را بصورت علمی 
را  از طبیعت  فرهنگ صیانت  برای عمومی کردن  را  مناسبی  بررسی و راهکارهای 

ارائه نمايند. 
 وی افزود استفاده از طبیعت به انسان آرامش می دهد، مثال پس از يک هفته کار و 
تالش حضور در کنار دريا و گوش فرا دادن به صدای حرکت آب به انسان آرامش 

می دهد. 
  معاون پژوهشی و فناوری با بیان اينکه انسان جزئی از طبیعت است اشاره نمودند  
کردند  نشان  خاطر  ايشان  نگیريم.  انس  آن  با  و  نکنیم  زندگی  طبیعت  با  چرا  پس 
دريا، جنگل،  مثل  طبیعت خدادادی  از  استفاده  استرس،  از  برای دوری  راه  بهترين 

کوه و ... است.
 در حاشیه اين همايش درختکاری نمادين با حضور سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی 
و مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و مدير کل منابع طبیعی استان 

در کنار مزار شهدای کمنام دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
خصوص  در  همايش  اجرايی  دبیر  شرری  دکتر  همايش  اين  اختتامیه  مراسم  در 
تشريح ساختار و شعار همايش که با دو کلمه تداوم، کارآمدی و تنوع، ماندگاری 

موضوعات همايش پرداخت. 
معاونت  و  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  فناوری  دانشکده  توسط  همايش  اين 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

جلسه معاون فرهنگی اجتماعی 
و مدیر امور اجتماعی با اعضای 

کانون حریم 

با  ضمن  اصل  فنی  دکتر  جلسه  اين  ابتدای  در 
اهمیت شمردن فعالیت در زمینه عفاف و حجاب، 
کانون  اعضای  همت  با  نمودند  امیدواری  اظهار 
در  ايشان  يابد.  توسعه  کانون  فعالیت  دامنه  حريم 
مناسب  های  برنامه  برگزاری  به  سخنانشان  ادامه 
اينکه  به  اشاره  با  ايشان  نمودند؛  تاکید  پرمحتوا  و 
بايد چهره شاد دين به دانشجويان ارائه گردد اضافه 
نمودند؛ بدون شک بايد در برنامه ريزی ها از نگاه 

های سطحی پرهیز نمود.
نمودند  اشاره  بهجو  کیوان  دکتر  جلسه  ادامه  در   
از نظر کارکرد و سیر تحول می توان دانشگاه ها 
را به دانشگاه علم ساز، تکنولوژی ساز، کارآفرين 
عنوان  ايشان  نمود؛  بندی  تقسیم  ساز  فرهنگ  و 
نمودند بدون شک بايستی برای رسیدن به دانشگاه 
دکتر  خانم  سپس  نمايیم.  تالش  ساز  فرهنگ 
علمی  هیات  و عضو  کانون حريم  مشاور  سلطانی 
دانشگاه پیشنهاد هايی جهت بهبود کیفیت عملکرد 
کانون حريم ارائه دادند. در ادامه جلسه هر يک از 
اعضای کانون حريم گزارشی از فعالیت های خود 

ارائه و پیشنهادهايی مطرح نمودند.

برگزاری جشنواره آدم برفی

در جهــت ايجــاد شــادابی و طــراوت در بیــن 
ــه  ــی در محوط ــنواره آدم برف ــجويان ، جش دانش
ــش  ــن بی ــگ بی ــه فرهن ــاختمان خان ــروی س روب
ــره ی دانشــجويی روز  ــج نف ــت گــروه پن از بیس
ــد در  ــزار گردي ــاه 93 برگ ــفند م ــنبه 3 اس دوش
ــر اول جوايــزی  ــه ســه گــروه برت ايــن مســابقه ب

ــد. ــدا گردي اه



برپایی کرسی آزاد اندیشی
کرسی آزاد انديشی با موضوع »رابطه پوشش و تمدن« دهم 
اسفند ماه 93 در آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه محقق 
اردبیلي برگزار شد. اين کرسی به همت کانون حريم و با 

حضور حجت االسالم پور حسین فر برپا شد.
 حجت االسالم پور حسین فر در ابتدای کرسی به اين نکته 
اشاره داشتند که دانشجويان بدون هیچ گونه نگرانی انديشه 
های خود را بیان کنند. الزم به ذکر است که در اين کرسی 

تعداد زيادی از دانشجويان حضور داشتند.
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برگزاری جشنواره شعر و 
داستان دانشجویی

جشنواره بزرگ شعر و داستان دانشجويی دوازدهم اسفند 
شعرا،  دانشجويان،  از  نفر   400 از  بیش  حضور  با   93 ماه 
در  اردبیل  شهر  از  داستان  و  شعر  استادان  و  نويسندگان، 
سالن شهید خودسیانی دانشگاه برگزار شد. در اين جشنواره 

ريیس دانشگاه نیز به سخنرانی و شعر خوانی پرداختند.

دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قبل از 
و  فرهنگی  های  کانون  عوامل  با  نشستی  در  جلسه  شروع 
هنری ضمن توضیح اهمیت ادبیات در توسعه فرهنگ و هنر 
هر کشور و تقدير از دست اندرکاران اجرای جشنواره از 
دانشجويان خواستند مطابق با ضوابط و معیار های اسالمی 

و با جديت تمام برنامه های خود را اجرا نمايند.

نشست ریاست دانشگاه با مسئووالن، نمایندگان 
کالس ها و دبيران انجمن های علمی دانشکده 

کشاورزی مشگين شهر
نشست دکتر صادقی رياست دانشگاه با مسئوالن، نمايندگان کالس ها و دبیران انجمن 
های علمی دانشکده کشاورزی مشگین شهر روز سه شنبه 93/12/12 در محل دانشکده 

برگزار گرديد.

در ابتدای اين نشست دکتر عزيزپور سرپرست دانشکده کشاورزی مشگین شهر ضمن 
خیر مقدم و تشکر از حضور سرپرست دانشگاه در دانشکده در خصوص وضعیت فعلی 
و نیازمنديهای آن مباحثی را مطرح و اشاره کردند طی چند ماه اخیر اقدامات شايسته 
ای در رابطه با مسائل فرهنگی و دانشجويی انجام گرفته است که منجر به افزايش شور 

و نشاط دانشجويان در محدوده ضوابط و مقررات در اين مجموعه نوپا شده است. 
 سپس دکتر صادقی از فعالیت های صورت گرفته در مدت زمان کوتاه در دانشکده 
کشاورزی مشگین شهر ابراز رضايت کردند و افزود نمی توان از پتانسیل دانشجويان 
مستعد در قالب طرح دانشجو- کارمند در بخش های مختلف اداری استفاده نمود و 
همچنین ايشان خاطر نشان کردند امیدواريم در سال 94 با همت مسئوولین عالی استان 
و شهرستان شاهد مستقل شدن ساختمان آموزشی اين دانشکده باشیم. در ادامه جلسه 
در خصوص  پیشنهاداتی  علمی  های  انجمن  دبیران  ها،  نمايندگان کالس  از  هر يک 
مسايل دانشجويی ارائه دادند. در انتهای اين نشست از دانشجويان برتر قرآنی، فرهنگی، 

آموزشی و ورزشی با اهدای لوح و جوايز تقدير به عمل آمد

برگزاری آزمون دوره ای 
فنی و حرفه ای 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  قراداد  و  توافق  مطابق 
دانشگاه با اداره کل فنی و حرفه ای بعد از پايان کالس 
3D MAX-SPSS--Icdl2-Icdl1 های آموزشی رشته های
GIS( - قالیبافی - سفالگری( آزمون آن نیز روز جمعه 15 

و  فنی  با آزمون های سراسری  ماه 1393 همزمان  اسفند 
حرفه ای کشور با همکاری کانونهای فرهنگی و هنری در 

دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
 دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعالم  
مبنی  دانشگاه  تاکید سرپرست محترم  به  توجه  با  نمودند 
بر توسعه کالس های آموزشی و ايجاد تخصص در بین 
و  متعدد  های  رشته  دارد  قصد  معاونت  اين  دانشجويان، 
به  آفرينی  کار  و  تخصص  ايجاد  منظور  به  را  زيادی 
توسعه  و  اضافه کرده  مجموعه ی کالس های آموزشی 
فرهنگ، تخصص و تبحر را در دستور کار خود قرار دهد.

برگزاری نمایشگاه حيات وحش
 در دانشکده کشاورزی مغان

به مناسبت 12 اسفند روز جهانی حیات وحش، انجمن 
سازمان  همکاری  با  مغان  کشاورزی  دانشکده  علمی 
حفاظت از محیط زيست شهرستان پارس آباد، جهت 
حیات  با  دانشکده  دانشجويان  بیشتر  هرچه  آشنايی 
وحش منطقه، نمايشگاهی با بیش از 19 گونه جانوری 

از گونه های حفاظت شده منطقه برگزار نمود.
گرديد،  افتتاح  دانشکده  رئیس  توسط  نمايشگاه  اين   
سازمان  کارشناس  توضیحات  و  فیلم  نمايش  با  سپس 
با حیات  ارائه شده، دانشجويان  از گونه های  حفاظت 

وحش بومی استان آشنا شدند

اعزام اولين کاروان راهيان نور 
از  نفر   80 اعزام  با  ماه  اسفند  پانزدهم  جمعه  روز 
مقابل  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه  برادر  دانشجويان 
مقدس  دفاع  سال   8 عملیاتی  مناطق  به  دانشگاه 

اردوی راهیان نور دانشجويی آغاز شد.
برنامه  تخريب،  حسینیه  الشهدا،  معراج  در  حضور 
های  حلقه  پیگیری  و  آسمانی  مردان  معبر  فرهنگی 
از  مقاومتی  اقتصاد  و  فرهنگ  با محوريت  صالحین 
جمله برنامه های راهیان نور در طول اردو می باشد. 
از  دانشجو  زائر   1200 امسال  شود  می  يادآور 
راهیان  قالب کاروان  در  اردبیل  استان  دانشگاههای 
نور در 3 محور )1 محور برادران و 2 محور خواهران( 
از 15 الی 26 اسفند ماه از مناطق عملیاتي8 سال دفاع 

مقدس بازديد می کنند. 

اجرای تئاتر مقاومت در آستانه 
اردوی راهيان نور

نور،  راهیان  اردوی  به  دانشجويان  اعزام  آستانه  در 
سیزدهم  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجويی  بسیج 
اسفندماه نمايش مقاومت با عنوان اسماعیل اسماعیل 
شهید  سالن  در  جانباز(  يک  زندگی  )روايت 

خودسیانی دانشگاه اجرا نمود.

برگزاری اردوی زیارتی سلطان عشق 
هيأت مکتب الشهداء

 اردوی زيارتی سلطان عشق هیأت مکتب الشهداء دانشجويان به مقصد مشهد، قم و 
جمکران  بهمن ماه 93 ويژه برادران به مدت يک هفته برگزار شد.

 دانشجويان هجدهم بهمن ماه با تجمع در مسجد دانشگاه و قرائت زيارت عاشورا 
راهی مزار شهدای گمنام دانشگاه شده و از آنجا عازم مشهد مقدس شدند.

 از جمله برنامه هايی که در مشهد مقدس برگزار شد به شرح ذيل بود:

زيارت دسته جمعی با همخوانی زائرين از محل اسکان تا حرم مقدس.
 خواندن زيارت مخصوص امام رضا در صحن جمهوری به صورت دسته جمعی.

برگزاری مراسم روضه و توسل به اهل بیت در حسینیه و حرم مقدس.
برگزاری نشست هايی در خصوص ازدواج و اخالق هیئتی در حسینیه.

بازديد از موزه های آستان قدس رضوی از جمله موزه ی مرکزی و موزه ی مردم 
شناسی.

بازديد از پارک موضوعی زيارت برگزاری مسابقات ورزشی و فکری در حسینیه.
در ادامه دانشجويان برای زيارت حضرت فاطمه معصومه )س( عازم شهر مقدس قم 

و جمکران شدند.


