
خبرنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، شماره چهارم، بهمن 1393.

نشست معاونت فرهنگی اجتماعی و مسئوالن 
فرهنگی با رؤسا و معاونين آموزشی 

دانشکده ها 
روز شنبه مورخ 93/11/4 در ساعت 9 صبح نشستی با حضور مسئول محترم نهاد 
نمايندگی مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، مسئوالن فرهنگی و 
معاونت دانشجويی با رؤسا و معاونين آموزشی دانشکده ها در محل سالن آمفی 

تئاتر مهمانسرا برگزار گرديد. 

در اين نشست در رابطه با مسائل فرهنگی دانشگاه و ارائه نظرات در خصوص تعامل دانشکده ها 
با معاونت فرهنگی جهت چگونگی تقويت و پیشبرد فعالیت انجمن های علمی و باال بردن سطح 
فعالیت های فرهنگی همچنین کمک جهت ارتقا سطح علمی برنامه ها بحث و گفتگو انجام 
پذيرفت . در اين نشست رؤسای محترم دانشکده ها در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای 
برنامه های انجمن های علمی داشتند؛ به بحث و گفتگو پرداختند. همچنین اعالم گرديد اسامی 
مشاورين فرهنگی دانشکده ها در طی چند روز آينده به رؤسای دانشکده ها اعالم خواهد شد. 

 

نشست مشترک مسئووالن 
فرهنگی  معاونت  حوزه 
دانشکده  در  اجتماعی  و 

مشگين شهر
جلسه  ی مشترک فرهنگی جهت تقويت و پیشبرد 
فعالیت انجمن های علمی با حضور مسئوالن حوزه 
اساتید  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
مشاور و دبیران انجمن های علمی تولیدات گیاهی 
و گیاهان دارويی دانشکده  ی کشاورزی مشگین 
شهر در روز  شنبه 27 دی ماه برگزار شد. در اين 
ضمن  دانشکده  سرپرست  عزيزپور  دکتر  جلسه 
ارائه گزارشی از تاريخچه تشکیل دانشکده و راه 
اندازی انجمن های علمی و شورای فرهنگی آن، 

پیشنهاداتی مطرح نمودند.

 در ادامه دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه ضمن تقدير از فعالیت  های فرهنگی انجام 
به  شهر،  مشگین   کشاورزی  دانشکده  در  گرفته 
با آرامش جهت  توام  ايجاد محیطی شاداب  لزوم 
و  فرهنگی  علمی،  عرصه  های  در  کیفیت  ارتقا 
علمی  های  انجمن   نمودند  اشاره  و  تاکید  معنوی 
دانش   و  پژوهشی  موضوعات  به  اهتمام  دلیل  به 
نشست،  پايان  در  دارند.  به  سزايی  اهمیت  محور 
اتاق اختصاصی انجمن  های علمی دانشکده توسط 
دکتر فنی اصل، هیات همراه و مسئوالن دانشکده 

افتتاح گرديد. 

برگزاری مراسم افتتاحيه مجموعه کانون های فرهنگی 
هنری، نمايشگاه و دفترامور بانوان دانشگاه

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  مراسم  اين  در    
دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم به حضار، اظهار 

ما  وظايف  از  يکی  داشت: 
توانمند  دانشجويان  تحويل 
اسالمی  جامعه  به  هنرمند  و 
در  اصل  فنی  دکتر  است. 
حاضر  حال  در  افزود:  ادامه 
تشکل   5 علمی،  انجمن   41
اسالمی و 11 کانون فرهنگی 
فعالیت  دانشگاه  در  هنری 

بقیه  می کنند که بخشی از آن ها تجهیز شده و 
در حال تجهیز می باشند. وی از انتخاب مشاورين 
ابعاد  فرهنگی در دانشکده ها خبر داد و تقويت 
آگاهی  سطح  بردن  باال  دانشجويان،  مختلف 
علمی  هنری،  فرهنگی  بعد  تقويت  و  سیاسی 

مسئوالن  وظايف  از  را  دانشجويان  پژوهشی  و 
فرهنگی و اجتماعی برشمرد.

محقق  دانشگاه  سرپرست  صادقی  دکتر  سپس   
دهه  اهلل  ايام  مناسبت  به  شادباش  ضمن  اردبیلی 
نیک  فال  به  را  بانوان  امور  کانون  افتتاح  فجر، 
از  را  بانوان  امور  به  رسیدگی  گفت:  و  گرفت 
ادامه  در  صادقی  دکتر  دانیم.  می  واجب  امور 

دفتر  افتتاح  و  استان  استهالل  مرکز  افتتاح  از 
توسعه فرهنگی آذربايجان در دانشگاه محقق 
اردبیلی در دهه فجر خبر داد 
و افزود: در تالشیم تا امسال 
جهادی  مديريت  آغاز  سال 
سال  نیز  بعد  سال  باشد، 
خواهد  جهادی  مديريت 
بود و مأموريت هايی که در 
پیش داريم، شامل سه مؤلفه 
ايجاد  و  مشارکت  اخالق، 

ــا  ــوان چهاردهــم بهمــن مــاه 93 مصــادف ب ــاح مجموعــه کانونهــای فرهنگــی هنــری ، نمايشــگاه و دفترامــور بان مراســم افتت
ــت  ــی سرپرس ــر صادق ــور دکت ــا حض ــی و ب ــق اردبيل ــگاه محق ــگ دانش ــه فرهن ــر در خان ــه فج ــام اهلل ده ــومين روز از اي س
دانشــگاه، حجــت االســام مدبــر مســئول نهــاد نمايندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، معاونيــن، همــکاران دانشــگاهی و 

جمعــی از مســئوالن داخــل و خــارج از دانشــگاه برگــزار شــد. 

با محوريت و  بین همه دانشگاهیان  همدلی 
توجه خاص به دانش و دانشجو می باشد.

نمايشگاهای افتتاح 
برگ برگ انقالب و 

کاريکاتور
بــه مناســبت دهــه مبارکــه فجــر و پیــروزی انقــالب 
اســالمی بــه همــت کانــون هــای فرهنگــی و هنــری 
دانشــگاه و بــا همــکاری معاونــت اجتماعــی نیروی 
انتظامــی و ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری 
ــرگ  ــرگ ب ــن ب ــا عناوي ــگاه ب ــل، دو نمايش اردبی
ــت  ــازمان امنی ــه س ــناد محرمان ــامل اس ــالب ش انق
ســابق )ســاواک( دربــاره ی مبارزيــن انقالبــی 
آزادی  تــرور  و  ســرکوب  نحــوه ی  و  اردبیــل 
خواهــان و بــزرگان انقالبــی و همچنیــن نمايشــگاه 
ــا موضــوع  پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ب
نقــد اســتفاده از برنامــه هــای ماهــواره ای و تهاجــم 
در  و  برگــزار  کاريکاتــور  قالــب  در  فرهنگــی 
معــرض ديــد عالقمنــدان قــرار گرفــت. قابــل ذکــر 
اســت ايــن نمايشــگاه هــا  در تاريــخ 93/11/19 بــا 
حضــور آقــای دکتــر فنــی اصــل معــاون فرهنگــی 
و اجتماعــی دانشــگاه، حجــت االســالم مدبــر 
ــری در  مســئول نهــاد نمايندگــی مقــام معظــم رهب
دانشــگاه، مديــران فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
و ســرهنگ شــهبازی معــاون اجتماعــی نیــروی 
انتظامــی افتتــاح و بــه مــدت 3 روز ادامــه داشــت.

جلسه معاون و مديران 
فرهنگی و اجتماعی با اساتيد 

مشاور فرهنگی دانشکده ها

نشست مسئوالن حوزه 
معاونت فرهنگی و 

اجتماعی با مسئوالن 
دانشکده مغان 
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جلسه معاون و مديران فرهنگی 
و اجتماعی با اساتيد مشاور 

فرهنگی دانشکده ها
جلسه معاون و مديران فرهنگی و اجتماعی با اساتید مشاور 
فرهنگی دانشکده ها روز يکشنبه مورخ 93/11/19 ساعت 10 
صبح با حضور دکتر فنی اصل معاون فرهنگی اجتماعی، آقای 
مواليی مدير امور فرهنگی، دکتر بهجو مدير امور اجتماعی و 
اساتید مشاور فرهنگی دانشکده ها برگزار شد. در ابتدای اين 
جلسه دکتر فنی اصل با اشاره به اين مهم که بحث انتخاب و 
استفاده از اساتید مشاور فرهنگی در دانشکده ها برای اولین 
بار در بین دانشگاه های ايران در دانشگاه محقق اردبیلی در 
حال اجراست؛ اظهار امیدواری نمودند در آينده ای نزديک 
تجربیات خوبی در بحث ارتقای فرهنگی دانشکده ها کسب 
گردد. ايشان در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به واقع گرا 
بودن در مباحث فرهنگی موجود در دانشگاه، اعالم نمودند 

دانشگاه  سمت  به  حرکت  و  ها  دانشکده  فرهنگی  توسعه  برای 
فرهنگ ساز، بدون شک نیاز به همکاری همه همکاران دانشگاهی 
هیأت  مصوبه  طبق  فرمودند  خود  سخنان  ادامه  در  ايشان  داريم. 
رئیسه دانشگاه به اساتید مشاور فرهنگی دانشکده ها به ازای هر ترم 
فعالیت فرهنگی امتیاز فرهنگی تعلق خواهد گرفت. سپس در ادامه 
جلسه هر يک از  اساتید مشاور فرهنگی به ارائه نقطه نظراتی در 

زمینه ارتقای وضعیت فرهنگی دانشکده ها پرداختند.

نشست مسئوالن حوزه 
معاونت فرهنگی و اجتماعی 

با مسئوالن دانشکده مغان 
با   93/11/5 مورخ  يکشنبه  روز  فرهنگی  مشترک  جلسه 
انجمن  وکارشناس  مدير  )معاون،  فرهنگی  حضورمسئوالن 
های علمی( دانشگاه محقق اردبیلی با رئیس، معاون دانشجويی  
فرهنگی، مشاور فرهنگی، اساتید مشاور، و دبیران انجمن های 

علمی دانشکده مغان برگزار گرديد. 

از  تشکر  و  تقدير  ضمن  اصل  فنی  دکتر  آقای  جلسه  اين  در 
مغان،  کشاورزی  دانشکده  در  گرفته  انجام  فرهنگی  های  فعالیت 
های  انجمن  تقويت  فرهنگی،  های  فعالیت  افزايش  خصوص  در 
پژوهشی  موضوعات  با  ها  برنامه  کیفیت  سطح  بردن  باال  علمی،  
و دانش محور، تعامل بیشتر مجموعه با معاونت فرهنگی وحمايت 
اين معاونت از طرح ها و برنامه های فرهنگی مطالبی ايراد فرمودند. 
حضور  از  تشکر  ضمن  مغان  دانشکده  رئیس  قضايی  دکتر  آقای 
خصوص  در  مغان  دانشکده  در  واجتماعی  فرهنگی  مسئوالن 
و  عنوان  مباحثی  اند  داشتنه  دانشکده  ای که در  مشکالت عديده 
اشاره نمودند که الويت دانشکده مسائل فرهنگی مي باشد و علی 
رغم مشکل کمبود  فضای دانشکده بهترين فضا همراه  با امکانات 
اولیه در اختیار انجمن های علمی قرار داده شده است و در مدت 
در  ای  شايسته  اقدامات  اند  داشته  حضور  مجموعه  در  که  زمانی 
رابطه با مسائل فرهنگی انجام داده اند. ايشان عنوان نمودند ما تالش 
مجموعه  اين  در  بیشتر  های  فعالیت  شاهد   94 سال  در  کنیم  مي 
باشیم. اين جلسه با بازديد از اتاق انجمن علمی واقامه نماز جماعت 

در مسجد دانشکده به پايان رسید. 

برگزاری جلسه ی شورای 
هماهنگی فعاليت های فرهنگی 

دانشگاه های استان در 
دانشگاه محقق اردبيلی

جلســه ی شــورای هماهنگــی فعالیــت هــای فرهنگــی دانشــگاه 
هــای اســتان بــا هــدف هماهنگــی و برنامــه ريــزی برنامــه هــای 
ــاه در  ــنبه 28 دي م ــالمی روز يکش ــالب اس ــر انق ــه ی فج ده

مهمانســرای دانشــگاه برگــزار شــد. 
در ابتــدای مراســم دکتــر فنــی اصــل معــاون فرهنگــی و 
ــر  ــوات ب ــالم و صل ــا س ــی ب ــق اردبیل ــگاه محق ــی دانش اجتماع
حضــرت محمــد)ص( ضمــن محکــوم کــردن توهیــن بــه پیامبر 
عظیــم الشــان اســالم عنــوان کردنــد: امیدواريــم انســانها روزی 
ــق  ــن ح ــه قوانی ــه ب ــند ک ــوی برس ــی معن ــه ای از تعال ــه درج ب
گــردن نهــاده و بــه آن احتــرام بگذارنــد. دکتــر فنــی اصــل از 

دانشــگاه هايــی ماننــد غیــر انتفاعــی نويــن، دانشــگاه آزاد، دانشــگاه 
ــی کــه مســائل مطــرح شــده  ــان،  ســبالن و مقــدس اردبیل فرهنگی
ــوان شــده را  ــا ی عن ــه ه ــز برنام ــه ري ــوط ب ــی مرب در جلســات قبل
پیگیــری و بررســی کــرده بودنــد تشــکر و قدردانــی کــرده و اذعان 
داشــت کــه جلســات ايــن شــورا بايــد پربــار برگــزار شــود چراکــه 
ايــن جلســات يکــی از منابــع  تغذيــه ی فرهنگــی اســتان اســت. بــه 
گفتــه ی وی بايــد بــه بحــث آســیب شناســی برنامــه هــای فرهنگــی 
دانشــگاه هــای اســتان بپردازيــم واز صاحــب نظــران خواســتند کــه 
ــان  ــه بی ــات ب ــن جلس ــتاوردهای اي ــدن دس ــه بهترش ــر چ ــرای ه ب

ــد.  نظــرات بپردازن

 

نشست مسئوالن حوزه معاونت فرهنگی 
اجتماعی و مسئول نهاد نمايندگی مقام 
دانشکده  مسئوالن  با  رهبری  معظم 

ادبيات و زبان های خارجی نمين
نشســت مشــترک مســئوالن حــوزه معاونــت فرهنگــی اجتماعــی، 
آقايــان دکتــر فنــی اصــل و بهجــو و مســئول محتــرم نهــاد 
نمايندگــی مقــام معظــم رهبــری، حجــت االســالم مدبــر بــا 
ــن روز  ــی نمی ــای خارج ــان ه ــات و زب ــکده ادبی ــئوالن دانش مس
چهارشــنبه 1393/11/15 در دانشــکده ادبیــات و زبــان هــای 

ــد. ــزار گردي ــن برگ ــی نمی خارج
ــه  ــگ ب ــر از فرهن ــن جلســه حجــت االســالم مدب ــدای اي   در ابت
ــوان  ــد و عن ــام بردن ــه ن ــر جامع ــن در ه ــن رک ــم تري ــوان مه عن
نمودنــد بــا خدشــه دار کــردن فرهنــگ در يــک جامعــه در واقــع 
ــی گــردد. ايشــان اتحــاد و  ــه خدشــه دار م ــور آن جامع همــه ام
هماهنــگ شــدن در امــور فرهنگــی را عاملــی جهــت رســیدن بــه 
فرهنــگ متعالــی يــاد نمودنــد. در ادامــه آقــای دکتــر فنــی اصــل 
ــام اهلل  ــک اي ــن تبري ــگاه، ضم ــی دانش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
دهــه مبارکــه فجــر، بازديــد از دانشــکده هــای اقمــاری دانشــگاه 
را از اهــم برنامــه هــای معاونــت فرهنگــی اجتماعــی اعــالم 
ــوع  ــت موض ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــل ضم ــی اص ــر فن ــد. دکت نمودن
فرهنــگ در دانشــگاه، اســتفاده از خــرد جمعــی را از مــوارد مهــم 

ــد.  ــوان نمودن ــت فرهنگــی دانشــگاه عن ــای وضعی در ارتق

ــه انتشــار  ــوط ب ــد امــور مرب ايشــان ضمــن اعــالم تســهیل در رون
ــه  ــت ک ــا اينس ــار م ــد انتظ ــاره نمودن ــجويی، اش ــريات دانش نش
ــدام  ــريه اق ــار نش ــه انتش ــبت ب ــرم نس ــر ت ــی ه ــای علم ــن ه انجم
امــور  ادامــه جلســه آقــای دکتــر بهجــو مديــر  نماينــد. در 
اجتماعــی و ايثارگــران دانشــگاه، فرهنــگ را عاملــی جهــت 
همچنیــن  و  اجتماعــی  سیاســی،  اقتصــادی،  واقعیــات  درک 
ــه  ــه اينک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتند. ايش ــه دانس ــک در جامع تکنولوژي
ــم؛  ــت نمايی ــاز حرک ــگ س ــگاه فرهن ــمت دانش ــه س ــتی ب بايس
ــی  ــاز غن ــگ س ــگاه فرهن ــای دانش ــته ه ــد از بايس ــوان نمودن عن
ســازی مبانــی فکــری، طــرح هــای ابتــکاری و زيرســاخت هــای 
محتوايــی مــی باشــد.  ســپس دکتــر اســداللهی رئیــس دانشــکده 
ادبیــات و زبــان هــای خارجــی نمیــن، ضمــن خــوش آمدگويــی 
بــه میهمانــان، خواســتار حــذف رونــد پیچیدگــی هــای اداری در 
ــک  ــر ي ــز ه ــه نی ــدند. در ادام ــی ش ــای فرهنگ ــه ه ــرای برنام اج
ــت  ــای وضعی ــت ارتق ــنهادهايی جه ــه پیش ــران در جلس از حاض
ــه  از  ــای جلس ــان، اعض ــد. در پاي ــه دادن ــگاه ارائ ــی دانش فرهنگ
ــی  ــن علم ــوده  و  انجم ــد نم ــکده بازدي ــی دانش ــن فرهنگ اماک

ــد. ــاح کردن ــد را افتت ــل جدي ــکده در مح دانش
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