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برگزاری جلسه مدیر اجتماعی
 و ایثارگران دانشگاه

 با مدیر کل فنی و حرفه ای 

جلسه هماهنگی برنامه های آموزشی معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه )کانون های فرهنگی و هنری( با اداره کل فنی 
و حرفه ای استان اردبیل روز دوشنبه 12 مرداد 94 در اتاق مدیر 
کل فنی حرفه ای استان برگزار گردید. در این جلسه درباره نحوه 
برگزاری کالس های آموزشی، بهبود کیفی کالس ها و نحوه 

برگزاری آزمون ها وسایر موارد بحث به عمل آمد . 

جشنواره ملی اقوام ایرانی برگزار می شود

دکتر فرشاد کیوان بهجو مدیر امور اجتماعی و ایثارگران دانشگاه 
محقق اردبیلی اعالم کرد  نیمه اول مهرماه سال 1394 جشنواره ملی 
اقوام ایرانی)2(  با شرکت 10 قومیت بزرگ ایرانی شامل)آذربایجان، 
کردستان سیستان و بلوچستان ،لرستان ، عرب، فارس، بختیاری ، 
گیالن، مازندران و ترکمن( و با همکاری سازمان بسیج هنرمندان، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، 
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل و معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی استان اردبیل در محل دانشگاه محقق اردبیلی )سالن 

سرپوشیده تربیت بدنی( به مدت 3 روز  برگزار می گردد. 
همچنین محمد بضاعت پور مسئول کانون های فرهنگی و 
هنری دانشگاه از تدارک وسیع برای این برنامه )شامل غرفه بندی، 

اسکان، پذیرایی و ...( خبر داد.
ایشان اضافه کردنداین برنامه عمومی بوده و بازدید از آن برای 

شهروندان نیز مجاز خواهد بود.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی 
فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی

 دانشگاه های استان
اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیتهای  هماهنگی  شورای  جلسه 
دانشگاه های استان اردبیل، روز دوشنبه مورخ 1394/6/16 در 
دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار 

شد. 
در این جلسه دکتر فنی اصل رئیس شورای هماهنگی فعالیت 
های فرهنگی دانشگاههای استان توضیحاتی در خصوص آئین 
نامه جدید شورای هماهنگی و مطالبی را درخصوص افزایش 
از  حداکثری  مندی  وبهره  فرهنگی  فعالیتهای  کیفی  و  کمی 
ظرفیتهای موجود در دانشگاه، تعامل بیش از پیش حوزه معاونت 
های فرهنگی دانشگاه ها با تشکل های دانشجویی )کانونهای 
فرهنگی-هنری، انجمن های علمی و تشکل های سیاسی و 

مذهبی( ارائه نمودند. 

ایشان در ادامه با اشاره به نزدیکی ایام هفته دفاع مقدس و نیز 
آغاز ثبت نام دانشجویان جدید، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع، 
خواستار برنامه ریزی دقیق و منسجم دانشگاههای استان برای 
برگزاری مطلوب برنامه های هفته دفاع مقدس و نیز پوشش 
مناسب فرهنگی در مراحل ورود و ثبت نام دانشجویان پذیرفته 

شده در سال 1394 شدند. 
  در ادامه جلسه، اعضای حاضر ضمن ارائه رئوس برنامه 
های دانشگاه مربوطه، دیدگاه و نقطه نظرات خود را در خصوص 

فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها بیان کردند. 
  خاطرنشان می شود بر اساس دستورالعمل جدید وزارتی 
اعضای جدید شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه های استان عبارتند از: 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون   -   

)رئیس( 
  - معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان 

)نایب رئیس( 
  - دبیر شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد 

اسالمی استان )عضو( 
  - رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاهها )عضو( 
  - رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان )عضو( 

  - مدیر فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی )دبیر شورا( 

جمعــی از ایثارگران دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی بــه اردوی زیارتی 
و فرهنگــی مشــهد مقــدس اعــزام 

شــدند . 
صادقــی  گــودرز  دکتــر 
محقــق  دانشــگاه  سرپرســت 
اردبیلــی در آئیــن بدرقــه ایثارگران 
ــدس در  ــهد مق ــه مش ــگاه ب دانش
ــام دانشــگاه  جــوار شــهدای گمن
ضمــن آرزوی ســفری پــر خیــر و 
برکــت بــرای زائــران، این ســفر را 
تجربــه جدیــدی بــرای ایثارگــران 
دانســت و گفــت: ایــن ســفر 
تجربه جدیــدی از لحــاظ فعالیت 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  هــای 

ــود .  ــد ب خواه
ایثارگــران  افــزود:  وی   
دانشــگاه اعــم از اعضــای هیــات 
کارکنــان مجموعــه  و  علمــی 
دانشــگاهی را از دعــای خیــر خود 

ــد.  ــوش نکنن فرام

همزمــان بــا 26 مردادمــاه 
ســالروز ورود آزادگان ســرافراز به 
ــران، از آزادگان  میهــن اســالمی ای
دانشــگاه در جلســه هیات رئیســه 

تجلیــل شــد . 
صادقــی  گــودرز  دکتــر 
محقــق  دانشــگاه  سرپرســت 
اردبیلــی در جلســه هیــات رئیســه 
دانشــگاه ضمــن تبریــک 26 مرداد 
ســالروز بازگشــت آزادگان بــه 
ــران، آزادگان را  میهــن اســالمی ای
اســوه صبــر و شــکیبایی دانســت 
ــان  ــه خودش ــرادی ک ــت: اف و گف
در اســارت نبودنــد، ارزش و مقــام 

آزادگان را درک نمــی کننــد . 
ــارت  ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
خیلــی ســخت تــر از مــرگ 
اســت، افــزود: مجموعــه خاطرات 
آزادگان و رزمنــدگان دفــاع مقدس 

ــده اســت .  بســیار آموزن
ــق  سرپرســت دانشــگاه محق
ــروز  ــرد: ام ــح ک ــی تصری اردبیل
ــه برکــت خــون  ــم ب هرچــه داری
آزادگان  و  ایثارگــران  شــهدا، 
ــداکاری و  ــار، ف ــا ایث اســت کــه ب
ازخودگذشــتگی عــزت و اقتــدار 

را بــرای نظــام اســالمی بــه ارمغان 
ــد .  آوردن

خواســتار  صادقــی  دکتــر 
ــری  ــت گ ــی و روای ــره گوی خاط
همــکاران آزاده، رزمنــده و جانبــاز 
هــای  برنامــه  در  دانشــگاهی 
خاطرنشــان  و  شــد  دانشــگاه 

کــرد: حفــظ شــأن، منزلــت و 
حرمــت آزادگان وظیفــه تــک 
تــک مســئولین بویژه دانشــگاهیان 

اســت . 
ســیف  االســالم  حجــت 
ــاد  ــر نه ــر سرپرســت دفت اهلل مدب
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
ــان اینکــه  ــا بی ــز ب در دانشــگاه نی
26 مردادمــاه روز آزادگــی آزادگان 
ــرداد 1369  ــت: 26 م ــت، گف اس
روز افتخارآفریــن و خاطــره انگیز 
ــت .  ــالمی اس ــران اس ــخ ای در تاری
در ادامــه طاهــر یحیــوی و 
ــز رحیمــی دو آزاده دانشــگاه  عزی
ــه  ــرات و نحــوه ب ــان خاط ــه بی ب
اســارت در آمــدن خــود پرداختند 
ــوح  ــا اهــدای ل ــز ب ــان نی و در پای
ــزان  ــن عزی ــه از ای ســپاس و هدی

تقدیــر شــد . 

حجــت االســالم والمســلمین 
مدبــر سرپرســت نهــاد نمایندگــی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
نیز بــا بیــان اینکــه خداونــد وعده 
ــا  ــدان را همســنگر انبی داده مجاه
قــرار دهــد، تصریــح کــرد: در 
جــوار مــزار شــهدای گمنــام ایــن 
وعــده الهــی را از پــرودگار طلــب 

مــی کنیــم . 
 مدبــر بــا اشــاره بــه بــرکات 
ــت:  ــا )ع(، گف ــام رض ــارت ام زی
ــا )ع(  ــام رض ــش ام ــق فرمای طب
هــر فــردی ایشــان را حتــی از دور 
ــام رضــا )ع( در  ــد، ام ــارت کن زی
ســه جــا ) وقتــی کــه نامــه اعمــال 
شــخص داده مــی شــود، پــل 

صــراط– اصــول دیــن و میــزان- 
فــروع دیــن ( بــه ســراغ شــخص 

زائــر مــی آیــد. 
بــارگاه  زائــران  ادامــه  در 
بــن موســی  ملکوتــی علــی 
ــئولین  ــه مس ــا بدرق ــا )ع( ب الرض
دانشــگاه بــه مشــهد مقــدس اعزام          

شــدند . 

تجليل از آزادگان دانشگاه محقق اردبيلی 
در سالروز ورود آزادگان سرفراز به ميهن اسالمی

اعزام ایثارگران دانشگاه محقق اردبيلی
 به اردوی زیارتی و فرهنگی مشهد مقدس

دکتر فنی اصل در پيامی خطاب به دانشجویان ورودی جدید :

از تکالیف مهم دانشجویی مجهز شدن 
به سالح علم و معنویت است

برگزاری کارگاه معصوم شناسی یک
به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کارگاه آموزشی معصوم شناسی یک با 
محوریت اخالق فردی پیامبر اکرم)ص( روز چهارشنبه هجدهم شهریور ماه 94 در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد . 

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبيلی 
در مسابقات قرآنی دانشجویان کشور

دو نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی موفق به کسب مقام های برتر در سی امین 
جشنواره مسابقات قرآن دانشجویان کشور شدند . 

دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی با اعالم این 
خبر، افزود: رضا باقری در رشته حفظ ده جز قرآن کریم موفق به کسب مقام دوم و رسول 

تمجید موفق به کسب مقام چهارم در رشته قرائت قرآن کریم شدند. 

برگزاری جلسه مدیر امور فرهنگی
 و کارشناس تشکل ها با دبيران 

تشکل های اسالمی
در آســتانه بازگشــایی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور و درجهــت 
اســتقبال شایســته از دانشــجویان در ســال تحصیلی جدیــد به خصوص دانشــجویان 
ورودی جدیــد، جلســه هــم اندیشــی بــا حضــور مدیــر امــور فرهنگــی، کارشــناس 
تشــکل هــای اســالمی و نیــز دبیران تشــکل هــای اســالمی دانشــجویان دانشــگاه در 

تاریــخ 94/6/1 در محــل دفتــر مدیــرت فرهنگــی دانشــگاه برگزارشــد. 

تقدیر ایثارگران دانشگاه
 از سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی
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نشریه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
تنظیم: فردین ایمانی - رامین نصرتی 

طراح و صفحه آراء: 
ارسالن زادخاک - رامین نصرتی 

ویراستار: 
محمدرضا موالیی و دکتر فرشاد کیوان بهجو 

آدرس: اردبیل - بلوار دانشگاه - دانشگاه محقق 
اردبیلی - خانه فرهنگ - معاونت فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
 WWW.UMA.AC.IR  :سایت

اعزام کاروان هيات مکتب الشهدای 
دانشجویان دانشگاه به عتبات عاليات

کاروان اعضای هیات مکتب الشهدای دانشجویان دانشگاه 
محقق اردبیلی به عتبات عالیات اعزام شد.

این                        دانشجویان  از  نفر   40 از  متشکل  کاروان  این    
زیارت                                                                                             هدف  با  و  دانشگاه  مالی  پشتیبانی  با  هیات 
اعزام               دانشگاه  گمنام  شهدای  مزار  جوار  از  معلی  کربالی 

شدند . 
   این کاروان که به مدت هفت روز مهمان بارگاه ملکوتی 
حضرت امام حسین)ع( است در سه روز اول سفر در نجف 
اشرف در سه روز بعد در کربالی معلی و در روز آخر نیز در 

کاظمین مستقر خواهد شد . 
مدیحه سرایی، زیارت قبور متبرکه و عزاداری از جمله               

برنامه های مذهبی این کاروان است .

تقدیر ایثارگران دانشگاه
 از سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی

مراتب  ای  نامه  طی  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ایثارگران 
مشهد  زیارتی  اردوی  برگزاری  جهت  به  را  خود  قدردانی 
اجتماعی  فرهنگی  معاون  و  دانشگاه  سرپرست  از  مقدس 

دانشگاه اعالم کردند. 
به                     ای  نامه  طی  اردبیلی  محقق  دانشگاه  ایثارگران 
به                                                                            را  خود  تشکر  و  قدردانی  مراتب  دانشگاه،  سرپرست 
جهت ایجاد و برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس اعالم 

کردند.

درخشش دانشجویان دانشگاه محقق 
اردبيلی در مسابقات قرآنی

 دانشجویان کشور

به  موفق  اردبیلی  محقق  دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  دو 
کسب مقام های برتر در سی امین جشنواره مسابقات قرآن 

دانشجویان کشور شدند . 
دکتر عباس فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
محقق اردبیلی با اعالم این خبر، افزود: رضا باقری در رشته 
حفظ ده جز قرآن کریم موفق به کسب مقام دوم و رسول 
تمجید موفق به کسب مقام چهارم در رشته قرائت قرآن کریم 

شدند. 
به مرحله ملی  راهیابی  به  باقری موفق  افزود: رضا  وی 

مسابقات قرآن دانشجویان شده است. 
دکتر فنی اصل تصریح کرد: این دوره از مسابقات که در 
شهرستان سنندج برگزار شد، بیش از 400 نفر از دانشجویان 
سراسر کشور در بخش های کتبی، شفاهی و هنری حضور 

داشتند. 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اشاره به افتخارات 
کسب شده توسط این معاونت در حوزه قرآنی، خاطرنشان 
کرد: کسب رتبه های برتر قرآنی در بخش کتبی و شفاهی 
طی پنج سال در جشنواره های سراسری دانشجویی، کسب 
 ،1393 سال  در  کشوری  سطح  در  تواشیح  رشته  اول  مقام 
در  ملی  سطح  در  کریم  قرآن  حفظ  رشته  اول  مقام  کسب 
منطقه  در سطح  ترتیل  رشته  سوم  مقام  کسب  سال 1393، 
سطح  در  حفظ  رشته  اول  مقام  کسب   ،1394 سال  در  ای 
منطقه ای در سال 1394، کسب مقام دوم رشته قرائت در 
سطح منطقه ای در سال 1394، برگزاری محافل انس با قرآن 
کریم با حضور قاریان بین المللی خارجی و کشوری از جمله 
مهمترین افتخارات قرآنی کسب شده دانشگاه محقق اردبیلی                                                                                

می باشد.

برگزاری کارگاه معصوم شناسی یک
کارگاه  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به 
آموزشی معصوم شناسی یک با محوریت اخالق فردی پیامبر 
اکرم)ص( روز چهارشنبه هجدهم شهریور ماه 94 در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار شد . 
   دکتر گودرز صادقی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی در 
این کارگاه با بیان اینکه برگزاری این کارگاه ویژه دانشگاه محقق 
مقام معظم  نمایندگی  نهاد  اردبیلی و حاصل تالش مشترک 
رهبری و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه است، گفت: این 
کارگاه ها باید رسمیت یابد و الگویی برای سایر دانشگاه ها و 

نهاد رهبری مرکزی باشد . 
  وی با بیان اینکه مهمترین ماترک ما از پیامبر اکرم )ص(، 
و  عترت  و  قرآن  اگر  افزود:  هستند،  معصومین  و  بیت  اهل 
معصومین از ما گرفته شود، چیز دیگری برای افتخار نداریم . 

  دکتر صادقی تاکید کرد: آشنایی با روش و منش ائمه 
معصومین)ع( باید سرلوحه کار دانشگاهیان قرار گیرد . 

نهاد  دفتر  سرپرست  مدبر  والمسلمین  االسالم    حجت 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گفت: اگر مسئوالن 
در هر فعالیتی پیش قدم شوند، آن فعالیت منتج به شکوفایی 

می شود . 
  وی اضافه کرد: برای مثال زمانیکه استاد مقید به نماز باشد، 

دانشجو نیز قطعاً تابع استاد خود خواهد بود . 
  حجت االسالم والمسلمین مهدی پیشوایی استاد حوزه 
و دانشگاه با اشاره به اخالق فردی پیامبر اکبرم )ص(، گفت: 

منظور از سیره النبی، سبک زندگی پیامبر اکرم)ص( است . 
 

  وی با بیان اینکه پیامبر)ص( دارای دو سیره اجتماعی و 
فردی است، افزود: رفق و مدارا، عدم سازشکاری، پایبندی به 
مشورت، پای بندی به عهد و پیمان، رعایت مساوات و عدم 

تبعیض و عدالت از نمونه های سیره اجتماعی ایشان است . 
  پیشوایی نظم و انضباط، ساده زیستی و صبر و استقامت 
و پایداری را از نمونه های سیره فردی پیامبر اکرم)ص( عنوان 
و تصریح کرد: اراده و استقامت ایشان بی نظیر بود؛ چنانکه یک 

لحظه تصور شکست را در مخیله شان راه ندادند . 
  استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به زهد و ساده زیستی 
ایشان، خاطر نشان کرد: زهد و ساده زیستی از اصول زندگی 
پیامبر)ص( بود، همچنین ایشان در عین سادگی طرفدار فلسفه 
فقر نبودند .   وی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم)ص( مبنی بر 
اینکه مال و ثروت کمک خوبی است برای تقوا، گفت: ایشان 
مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف در راه های مشروع 
الزم می شمردند .   پیشوایی به ضرورت شخصیت دادن به زن 
تاکید کرد و افزود: پیامبر اکرم)ص( مراسم بیعت مستقلی برای 
زنان برپا کرد و حضور اجتماعی و سیاسی و تعّهد و مسئولیت 
پذیری را آموزش دادند .  استاد حوزه و دانشگاه با تاکید به 
ضرورت مشورت در اندیشه پیامبر)ص(، تصریح کرد : پیامبر 
به  را  بدر در سه مرحله اصحاب خود  اکرم)ص( در جنگ 
مشاوره دعوت کرد و خواستار ارائه نظرات آنان شد و همچنین 
در جنگ احد، احزاب و تبوک نیز اقدام به برگزاری جلسه شورا 
کرد .   وی با بیان اینکه همه اعمال و رفتار رسول اکرم)ص( 
بر پایه نظم و انضباط استوار بود، خاطرنشان کرد: ایشان در کار 
و تالش نیز جدی بودند و همچنین بر رعایت بهداشت تاکید 
ویژه داشتند و یکی از هزینه های ثابت زندگی ایشان، هزینه ای 

بود که به خرید عطر اختصاص می دادند . 

از تکالیف مهم دانشجویی مجهز شدن
 به سالح علم و معنویت است

دانشجویان عزیز توفیق شما در قبولی از دانشگاه را ارج 
نهاده و امیدوارم با استعانت از خداوند متعال ، ایام حضور در 
دانشگاه و جمع دانشگاهیان را قدر دانسته و در کسب کماالت 
علمی و معنوی کوشا باشیداز تکالیف مهم دانشجویی ، مجهز 
شدن به سالح علم و معنویت است که عامل مهم و اساسی در 
فتح قلل رفیع انسانیت بوده و توفیق ارزشمند خدمت به بشریت 

و رفع معضالت جامعه را فراهم می سازد.
 تصمیم جدی شما در کسب علم و فضایل ، به حضو 
و  ارجمند  اساتید  رضایت  و  بخشیده  معنا  دانشگاه  شمادر 

زحمتکشان دانشگاه را فراهم خواهد کرد.
لحظه لحظه عمر دانشجویی خود را قدر دانسته و با تالش 
خستگی ناپذیر خود، زمینه موفقیت های بعدی خود را پایه 

ریزی کنید. 
به امید سالمتی وموفقیت هر چه بیشتر شما.

عباس فنی اصل
معاون فرهنگی  اجتماعی دانشگاه

یازدهمین نشســت سراســري 
کارشناســان فرهنگــي و اجتماعي 
ــوزش  ــز آم ــا و مراک ــگاه ه دانش
ــرکت 400  ــا ش ــور ب ــي کش عال
ــر از کارشناســان حــوزه هــاي  نف
مختلــف فرهنگــي دانشــگاه ها و 
بــا حضــور 6 نفــر از کارشناســان 
فرهنگي دانشــگاه محقــق اردبیلي 
بــه میزباني دانشــگاه تبریــز برگزار 

شــد. 
معــاون فرهنگــي و اجتماعــي 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فناوري 
ــن نشســت  ــه ای ــن افتتاحی در آیی
ــه تعاریــف مختلــف  ــا اشــاره ب ب
ــدود 300  ــت: ح ــگ گف از فرهن
ــوص  ــف در خص ــف مختل تعری
فرهنــگ از ســوي مجامــع علمــي 
ــن  ــاده تری ــه س ــت ک ــرح اس مط
تعریــف را مــي تــوان روش و 
ارزشــها و هنجارهــاي  منــش 
موجــود جــاري و ســاري در 
زندگــي روزمــره مــردم و بــه 
ســخن دیگر هســته اصلــي ارزش 
هــا و هنجارهــاي موجــود در 
جامعــه عنــوان نمــود کــه در ایــن 
خصوص دانشــگاهیان در توسعه، 
ترویــج، آمــوزش و نهادینه ســازي 

ــد.  ــدي دارن ــش کلی آن نق
فرهنــگ در جامعــه مثــل 
ــات  ــده در حی ــس ش ــواي تنف ه
ــدون  اجتماعــي اســت، جامعــه ب
فرهنــگ هماننــد درختــي بــدون 
اکســیژن اســت و بــا توجــه اینکه 
مســایل فرهنگــي کار پیچیــده اي 
اســت و نیــاز بــه کار کارشناســي 
و مطالعاتــي دقیــق دارد، هر کســي 
نمــي توانــد کار فرهنگــي انجــام 
دهــد و بایــد بــه اهــل آن واگــذار 
ــگ  ــالح فرهن ــراي اص ــود. ب ش
کشــور فقــط داشــتن دغدغــه 
کافــي نبــوده و بایــد در این راســتا 
کار تحقیقاتــي انجــام شــود، از این 
ــط  ــا در خ ــگاه ه ــد دانش رو بای
ــي کشــور  ــان فرهنگ ــدم جری مق

ــند.  ــته باش حضــور داش
فرهنگــي  کار  مدیریــت 
دانشــگاه ها بــر عهــده کارشناســان 
ایــن حــوزه بــوده و هرچنــد 
ــئوالن و  ــط مس ــي توس جهت ده
مدیــران ارشــد صــورت مي گیــرد 
امــا عناصــر تاثیرگذار ایــن فعالیت 
و  فرهنگــي  کارشناســان  هــا، 
اجتماعــي دانشــگاه ها هســتند. 
ــر کســي خــود را    اینکــه ه
ــه اظهــار نظــر در حــوزه  ــزم ب مل
فرهنــگ بدانــد کاري ظالمانــه 
نســبت بــه فرهنــگ اســت و افراد 

بازگشــایی  آســتانه  در 
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالی 
کشــور و درجهت اســتقبال شایسته 
ــی  ــال تحصیل ــجویان در س از دانش
جدیــد بــه خصــوص دانشــجویان 
ورودی جدید، جلســه هم اندیشــی 
بــا حضــور مدیــر امــور فرهنگــی، 
کارشــناس تشــکل های اســالمی و 
نیــز دبیــران تشــکل هــای اســالمی 
دانشــجویان دانشــگاه در تاریــخ 
94/6/1 در محــل دفتــر مدیــرت 

ــد.  ــگاه برگزارش ــی دانش فرهنگ
ــای  ــن جلســه آق ــدای ای در ابت
محمد رضــا موالیی مدیــر فرهنگی 

غیــر متخصــص بایــد بداننــد کــه 
سیاســتگذاري فرهنگــي، یــک 
ــام  ــرا مق ــه اخی ــت ک ــش اس دان
معظــم رهبــري نیــز بــر اهمیــت 
ایــن موضــوع تاکیــد داشــته انــد، 
بطوریکــه فرهنــگ باید بــه عنوان 
وحدت بخــش  عامــل  یــک 
در  تلخي هــا  شــیرین کننده  و 
جامعــه مطــرح شــود و در ســال 
ــور کار  ــي مح ــي و همزبان همدل

ــت.  ــگ اس ــا، فرهن ه
ایــن  شــود  مــي  یــادآور 
نشســت پــس از پنــج ســال وقفــه 

ــد.  ــزار ش ــددا برگ مج
ــا  ــر محمدرض ــه دکت در ادام
پورمحمــدي رئیــس دانشــگاه 
تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه معیــار 
توســعه یافتگــي کشــورها و ملت 
ــخ و  ــر داشــتن تاری ــه خاط ــا ب ه
تمــدن، منابــع و مواهــب طبیعي و 
رنــگ و نــژاد تعییــن نمــي شــود، 
یــادآور شــد: امــروزه رشــد و 
پیشــرفت همــه جانبــه کشــورها 
ــي و  ــگ غن ــتن فرهن ــل داش بدلی
ــر  ــه عنص ــوده ک ــم ب ــد عل تولی
تعیین کننــده در میان دانشــگاهیان 
ــتند.  ــي هس ــوزش عال ــز آم و مراک
ــعه  ــدي، توس ــر پورمحم دکت
فرهنگي، را زمینه ســاز تحوالت و 
پیشــرفت هاي اقتصــادي، صنعتي 
و تکنولوزیکــي بیان کــرد و اضافه 
کــرد: رســالت اصلــي دانشــگاه ها 
ــاوري،  ــم و فن ــد عل ــار تولی در کن
توســعه و رشــد مســایل فرهنگي 
در جامعــه اســت و بدینســان هــم 
ــوزه  ــن ح ــدرکاران ای ــت ان دس
مســئولیت عظیمــي در جامعــه بر 
عهــده دارنــد. وي بــا بیــان اینکــه 

دانشــگاه بــا اشــاره بــه برنامــه هــای 
ــد،  ــال جدی ــت در س ــن مدیری ای
برگــزاری منظــم جلســات ماهانه با 
دبیــران تشــکل هــا و نیــز اعضــای 
شــورای مرکــزی هریــک از تشــکل 
افزایــی و  هــا در جهــت هــم 
همفکــری بیشــتر و ارتقــای کیفیت 
برنامــه هــا و احصــاء نقــاط ضعــف 
ــالمی  ــای اس ــکل ه ــوت تش و ق
ــن  ــای ای ــت ه ــگاه را از الوی دانش
مدیریــت عنــوان کــرد.  ایشــان 
در ضمــن بیــان اهــداف ســتاد 
دانشــجویی اســتقبال از دانشــجویان 
ضــرورت  بــه  الــورود  جدیــد 

ــي  ــت خوب ــت فرص ــن نشس ای
ــم فکــري و هماهنگــي  ــراي ه ب
سیاســت هــاي پیــش رو خواهــد 
بــود، اظهــار امیــدواري کــرد: ایــن 
ــاي  ــه راهکاره ــا ارای ــات ب جلس
تحلیــل  و  عملــي  و  جامــع 
فرهنگــي  موجــود  وضعیــت 
دانشــگاه هــا بــه توانمنــد ســازي 
ــت  ــن سیاس ــان و تدوی کارشناس
ــا  هــا کمــک شــایاني بنمایــد و ب
ــات  ــادل تجربی ــوزي و تب ــاز آم ب
گام هــاي موثــري در زمینــه تعالي 
ــردارد.  ــا ب فرهنگــي در دانشــگاه ه
افخمــي  مهــدي  دکتــر 
ــت  ــن نشس ــر یازدهمی ــا، دبی نی
سراســري کارشناســان فرهنگي و 
اجتماعــي دانشــگاه هــا و مراکــز 
آمــوزش عالــي نیــز در ایــن آییــن 
ــت  ــن نشس ــه ای ــالم اینک ــا اع ب
ــر از  ــش از 400 نف ــا حضــور بی ب
کارشناســان انجمــن هــاي علمي، 
ــري،  ــي هن ــاي فرهنگ ــون ه کان
تشــکل هــاي اســالمي، نشــریات 
دانشــجویي و خوابگاهــي برگــزار 
مــي شــود، گفــت: بررســي و 
و  عملکــرد  مســایل،  تحلیــل 
مشــکالت و ارائــه راهــکار و نیــز 
ــا  ــان ب ــازي کارشناس ــد س توانمن
ــاي آموزشــي  ــزاري کارگاه ه برگ
و جلســات مشــترک همفکــري و 
برنامــه ریــزي از اهــم برنامــه هاي 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــن نشس ای
وي، پرداختــن بــه مســایل 
فرهنگــي  حــوزه  بــه  مبتــال 
ــر در  ــادل نظ ــا و تب ــگاه ه دانش
ــا  ــط ب ــاي مرتب ــه ه ــاب برنام ب
ــودن  ــنا نم ــي و آش ــگ مل فرهن
کارشناســان با تحــرکات فرهنگي 

ــت  ــاط جه ــم و انضب ــتقرار نظ اس
ــجویان و  ــتر دانش ــال بیش ــاه ح رف
پرهیــز از دوبــاره کاریها تاکیــد کرده 
و مهمترین هدف ســتاد دانشــجویی 
اســتقبال را حمایــت و پشــتیبانی از 
دانشــجویان جدیــد الــورود عنــوان 
کرد. خانم بهشــته پناهی کارشــناس 
ــز  تشــکلهای اســالمی دانشــگاه نی
ضمــن بیــان نقــاط ضعــف و قــوت 
ــای اســتقبال در ســالهای  ــه ه برنام
ــنهاداتی را  ــرات و پیش ــته، نظ گذش
ــر  ــزاری هرچــه بهت در جهــت برگ
و شایســته تــر ایــن برنامــه بــا 
ــا و  ــواده ه ــم خان ــت تکری محوری

ــگ  ــا فرهن ــط ب آســیب زا و مرتب
بیگانــه، تهاجم فرهنگي و آســیب 
ــاي  ــت ه ــي فعالی ــي برخ شناس
قومیتــي و نیــز پي ریــزي فرهنگ 
مولــد و پیشــرو را از دیگــر اهداف 

ــرد.  ــان ک ــن نشســت بی ای
همین گــزارش حاکي اســت: 
ــي  برگزاري چندین کارگاه آموزش
تخصصــي و نشســت عمومــي از 
جملــه حجــاب و عفــاف، شــبکه 
ــا و  ــت ه ــي فرص ــاي اجتماع ه
تهدیدهــا، نظــام ســازي قرآنــي در 
دانشــگاه هــا، مســتند ســازي و ... 
از دیگــر برنامــه هــاي جنبــي ایــن 

نشســت اســت. 
نشســت  یازدهمیــن 
کارشناســان فرهنگــي و اجتماعي 
ــا حضــور  دانشــگاه هاي کشــور ب
کارشناســان دانشــگاه هــا بــه 
مــدت ســه روز در دانشــگاه تبریز 
ــف  ــاي مختل ــب کارگاه ه در قال
ــریات  ــهاي نش ــزار در بخش برگ
دانشــگاهي، کانون هــاي فرهنگي 
ــري، انجمــن هــاي علمــي،  و هن
ــا،  ــگاه ه ــرت، خواب ــرآن و عت ق
ــي و  ــاب، اجتماع ــاف و حج عف
ــت و  ــه داش ــي ادام درگاه فرهنگ
ــش  ــکاران در بخ ــک از هم هری
تخصصــي خود شــرکت داشــتند 
و متاســفانه بــه لحــاظ همزمانــي 
ــور در  ــکان حض ــا ام ــه ه برنام
ــود.  ــم نب ــا فراه ــه کارگاه ه هم

ــان فرهنگي دانشگاه  کارشناس
محقــق اردبیلي 

میتــرا   – ایمانــي  فردیــن 
بضاعــت  محمــد   - اجــودي 
ــي  ــي- عل ــته پناه ــور – بهش پ
نصرتــي  رامیــن  عبداللهــي- 

همراهــان دانشــجویان و نیــز کمک 
ــت  ــا در جه ــه آنه ــاعدت ب و مس
انجــام ســهل و بــی دغدغــه فراینــد 
ــه  ــد. در ادام ــه کردن ــام ارائ ــت ن ثب
ایــن جلســه، آقــای پــرزور مســئول 
ــی  بســیج دانشــجویی، آقــای پاریاب
دبیــر انجمــن اســالمی دانشــجویان، 
آقــای عباســی نماینــده جامعــه 
اســالمی دانشــجویان و نیــز نماینده 
هیات مکتب الشــهدای دانشــجویان 
دانشــگاه به بیان نظــرات و دیدگاهها 
ــود  ــنهادی خ ــای پیش ــه ه و برنام
پرداختنــد.  برپایــی چــادر در محــل 
اســتقرار و اســتراحت خانــواده ها و 
همراهــان، برپایــی ایســتگاه پذیرایی 
هــا،  خانــواده  و  دانشــجویان  از 
ــی  ــاوره تحصیل ــه مش ــی غرف برپای
ــه  ــاوره ب ــی و مش ــت راهنمای جه
دانشــجویان جدیدالــورود با حضور 
ــی  ــالت تکمیل ــجویان تحصی دانش
ــف،  ــای مختل ــته ه ــاتید رش و اس
نصــب بنرهــای خــوش آمدگویی و 
معرفــی تشــکل هــا در محــل ثبــت 
نــام، نصــب بنرهایی جهــت خوش 
آمدگویــی و راهنمایــی دانشــجویان 
ــهر  ــای ش ــورود در ورودیه جدیدال
ــل،  ــهرداری اردبی ــکاری ش ــا هم ب
ــه پیشــنهادات و فعالیتهــای  از جمل
شــاخص مــورد نظــر تشــکل هــای 
اســالمی و مجموعــه فرهنگــی 
ــن جلســه  ــود کــه در ای دانشــگاه ب

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــرح و ب مط

برگزاری یازدهمين نشست کارشناسان فرهنگی و اجتماعی
 دانشگاه های کشور در دانشگاه

برگزاری جلسه مدیر امور فرهنگی
 و کارشناس تشکل ها با دبيران تشکل های اسالمی

امام خمینی)ره( :
 آن چیزی که ملت ها را می سازد 

فرهنگ صحیح است.

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
 فرهنگ به معنی یک چیز زیاد و تجمالتی برای 

جامعه نیست؛ فرهنگ، اساس است.


