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آیت اهلل عاملی :

))مناظره راهی برای 
رشد جامعه است.(( 

با حضور  اولين جلسه سلسه درس های اخالق 
آيت اهلل سيد حسن عاملی و دانشگاهيان استان 
سه شنبه شب 27 آبان ماه ساعت 19 همزمان با 
دعای توسل در مسجد دانشگاه محقق اردبيلی 

برگزار شد. 

 در این همایش ابتدا دکتر صادقی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی ضمن خیر مقدم 
به حاضرین و دانشجویان گفت: دکتر خدابخش استاندار اردبیل بیش از اینکه یک 
مسئول اجرایی باشند ، یک متفکر هستند و افزود: برای ما جای بسی امیدواری است که 

ما در چنین همایشی از پتانسیل های استان اردبیل استفاده کنیم
که  زمانی  اظهار کرد:  اردبیل  استاندار  مجید خدابخش  دکتر  ادامه  در 
دولت تدبیر و امید مسئولیت کشور را به عهده گرفت، در تمام عرصه 
های مختلف اصل را بر قانون مداری،اخالق مداری، احترام به مردم و 
پرهیز از گفتمان تنش زا برای توسعه همه جانبه قرار داد. همچنین ایشان 
 .... و  تورم  المللی،  بین  قوانین  پیرامون سیاست خارجی،  بطور مختصر 
مطالبی را ارائه کردند  و در پایان پرسش هایی از طرف دانشجویان به 

طور شفاهی و کتبی مطرح و توسط استاندار محترم پاسخ داده شد.

جمعه  امام  عاملی،  سیدحسن  اهلل  آیت   
اردبیل، در نشست »سلسله درسهای اخالق« 
در مسجد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه 
دانشگاهیان منشور پیامبر اکرم)ص( را منشور 
فعالیت های سیاسی خود کنند، افزود: آخرین 
دانشجویان  دست  در  باید  دنیا،  یافته های 
تصریح  ایشان  باشد.  ایرانی  پژوهشگران  و 
ها  دانشگاه  در  مناظره  فضای  باید  کردند: 
این  با  اسالمی  جامعه  که  چرا  باشد،  حاکم 

مناظرات شکوفا می شود .
 امام جمعه اردبیل از جامعه دانشگاهی ایران 
به عنوان جامعه ای مبتکر و نه مقلد یاد کرد 
اساتید  دانشگاه و بخصوص  افزود: رئیس  و 
آموزش  و  تربیت  در  سنگینی  وظیفه  معظم 
وظیفه  این  به  باید  که  دارند،  دانشجویان 

سنگین عمل کنند .
 عاملی در پایان سخنان خود با بیان اینکه دین 
اسالم مناظره را به عنوان راهی برای پذیرش 
دشمنی،  و  تفرقه  راه  نه  برگزیده،  جامعه 
عقالنیت  مرکز  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان 
است و در دانشگاه نباید وارد بحثی شویم که 
نتیجه ندارد .  مناظره راهی برای رشد جامعه 
است. باید در جامعه تنوع فکری را بپذیریم 
و اجازه دهیم همه افکار خود را مطرح کنند. 
اساتید  و  دانشجویان  اتفاق  به  ایشان  سپس 
گمنام  شهدای  قبور  زیارت  به  کارمندان  و 

دانشگاه محقق اردبیلی رفتند.

جلسه ی معارفه ی دبیر 
شورای دبیران 

جلسه ی  معارفه ی دبیر شورای دبیران 
، دبیر انجمن ها و اساتید مشاور انجمن 
های علمی دردفتر انجمن های علمی 
موالیی  آقای  حضور  با  ها  دانشکده 
مدیر محترم  فرهنگی و برنامه ریزی 
،خانم اجودی کارشناس انجمن های 
علمی ، آقای رضا اکبری دبیر شورای 
دبیران  و آقای رامین فرجپور نایب دبیر 
و اساتید مشاور هر رشته برگزار گردید 
که تصمیماتی در جهت تجهیز دفتر 

برگزاری نمایشگاه کتاب

انجمن های علمی در داخل دانشکده ها 
، بررسی آیین نامه و کاهش بوروکراسی 
اداری بر اساس آیین نامه انجمن های علمی 
و جهت دهی و هدف گذاری فعالیت های 

انجمن های علمی اتخاذ گردید.

همکاری  با  هنری  و  فرهنگی  کانونهای 
جامعه اسالمی دانشجویان اقدام به برگزاری 
نمایشگاه کتاب در روز یکشنبه مورخ نهم 
معاون  حضور  با  نمایشگاه  این  کرد  آذر 
نهاد  مسئول  دانشگاه،  اجتماعی  و  فرهنگی 
مدیران  رهبری،  معظم  مقام  نمایندگی 

فرهنگی و دانشجویان افتتاح گردید. 
  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن 
و  اسالمی  تشکلهای  همکاری  از  قدردانی 
تبلیغ  لزوم  از  هنری،  و  فرهنگی  کانونهای 
گسترده برای آگاهی تمام دانشجویان جهت 
استفاده از این نوع برنامه ها سخن گفت و 
خواستار افزایش اجرای برنامه هایی از این 

قبیل شد. 

همایش یک سال با تدبیر  روز یکشنبه 2 آذر ماه با حضور استاندار اردبیل در سالن 

شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی  برگزار گردید.



انتخابات انجمن علمی  آبان ماه 94-93

انتخابات انجمن علمی در دانشکده های دانشگاه محقق اردبیلی و 
دانشکده نمین ومغان ومشکین شهراز تاریخ 93/8/20  با حضور 
گرم دانشجویان دانشکده ها برگزار گردید در این انتخابات تعداد 
.... نامزد در رشته های مختلف به رقابت پرداختند واعضای انجمن 
های علمی برای مدت یک سال توسط دانشجویان انتخاب شدند 
تا با فعالیت های خود زمینه را جهت رشد وشکوفایی و تقویت 

روحیه و بنیه علمی دانشجویان فراهم نمایند.
فعالیت های جمعی علمی دانشجویان با بهره گیری از توانمندیها و 
خالقیت آنان در تحقق توسعه علمی ونهضت تولید علم از اهداف 

این انجمن ها می باشد.   

نشست تخصصی وظایف راهبردی بسیج
در ایــن مراســم دکتــر صادقــی ، ضمــن خیرمقــدم بــه ســردار بابــازاده، اســاتید و کارمنــدان، 
جمعیــت ایثارگــر، انقــالب اســالمی را دارای دو فراکســیون طلبــکاران و بدهــکاران دانســت 
و افــزود: مــا بدهــکار انقــالب هســتیم و خودمــان را همیشــه مســئول مــی دانیــم و بایــد تــالش 
کنیــم تــا آرمانهــای امــام، شــهداء و انقــالب پایــدار بمانــد و بــا کار جهــادی دینمــان را بــه 

انقــالب و شــهداء اداء کنیــم. 
در ادامــه ســردار بابــازاده گفــت: مــا بایــد تــالش کنیــم بــه عنــوان بــزرگان ایــن مجموعــه کــه 
در تقویــت تفکــر جوانــان و تمــام آحــاد مــردم نقــش داریــم و بــه نحــوی مرجــع حســاب مــی 
شــویم حقیقتــاً فرصتهایــی کــه مــی توانــد تعالــی کشــور را در کنــارش داشــته باشــد بــه آن 
همــت بگماریــم. در کنــار فرصــت ســازی مــا بایــد تاریــخ ســاز نیــز باشــیم نــه تاریــخ ســوز. 
 در پایــان ســردار بــاالزاده خاطرنشــان کردنــد: بســیجی بــودن بــه کارت بســیجی نیســت بلکــه 

کســی کــه دلــش بــرای میهــن و انقالبــش بســوزد بســیجی اســت. 

برگزاری جلسه ی 
شورای فرهنگی 

دانشگاه
ششمین  از  جلسه  سیزدهمین 
فرهنگی  شورای  جلسات  دوره 
مورخ  شنبه  دو  روز  دانشگاه 
مصوبه   33 و  برگزار   93/8/26
هفته   : مختلف  های  زمینه  در 
ی بسیج ، روز دانشجو ، اربعین 
گمنام  شهدای  اربعین   ، حسینی 
پاسخ  و  پرسش  ،جلسه  دانشگاه 
 ، محترم  استاندار  حضور  با 
ا...  آیت  اخالق  سلسله جلسات 
به   ... و  عاملی  حسن  سید  حاج 
شورا  محترم  اعضای  تصویب 

رسید. 

مراسم اربعین شهدای گمنام 
دانشگاه محقق اردبیلی

  در این مراسم که به همت کمیته شهدای دانشگاه محقق 
دانشجویان  و  کارمندان  اساتید،  حضور  با  و  اردبیلی  
االسالم  حجت   ، گشت  برگزار  دانشگاه  مسجد  در 
تصاویر  پخش  ضمن  و  پرداخت  روایتگری  به  قرایی 
گروه تفحص شهداء، از دوران جنگ، تفحص شهدا 
مفقوداالثر  شهدای  پاک  پیکر  شدن  پیدا  خاطرات  و 
صحبت کردند . برنامه با مداحی داود اسماعیل پور و 

سینه زنی و روضه خوانی ادامه یافت. 

برگزاری اردوی 
یک روزه ی
 کوهنوردی

کانونها ی فرهنگی هنری دانشگاه 
در  دکتراحدپور  همکاری  با   ،
روز پنجشنبه  بیستم آذر ماه اقدام 
یکروزه  اردویی  برگزاری  به 
اطراف  ارتفاعات  مقصد  به 
روستای صیادلر برای دانشجویان 
دخترنمود که این اردو با استقبال 

دانشجویان همراه بود.

برگزاری جلسه 
شورای فرهنگی 

دانشگاه
ششمین  از  جلسه  سیزدهمین 
دوره جلسات شورای فرهنگی 
مورخ  شنبه  دو  روز  دانشگاه 
مصوبه  و 33  برگزار   93/8/26
هفته   : مختلف  های  زمینه  در 
ی بسیج ، روز دانشجو ، اربعین 
حسینی ، اربعین شهدای گمنام 
دانشگاه ،جلسه پرسش و پاسخ 
 ، محترم  استاندار  حضور  با 
سلسله جلسات اخالق آیت ا... 
حاج سید حسن عاملی و ... به 
شورا  محترم  اعضای  تصویب 

رسید. 

مدیر مسئول: دکرت فرشاد کیوان بهجو

تهیه خرب : احمد کرمی    

طراحی و صفحه آرایی : زهرا مزرعه    

 آدرس : اردبیل،بلوار دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی ،

خانه فرهنگ .معاونت فرهنگی و اجتامعی 

دانشگاه  محقق اردبیلی .

سایت:

www.uma.ac.ir

برگزاری  کارگاه درمان افسردگی
در تاریخ شنبه 1393/9/8 کارگاه " درمان شناختی رفتاری - افسردگی 
دانشجوبان  از  نفر   30 که  ساعت   4 مدت  به  قمری  دکتر  توسط   "
دانشکده  تئاتر  آمفی  محل  در  داشتند  حضور  آن  در  روانشناسی 

روانشناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

برگزاری مسابقات)) ایستگاه انتظار((
در نخســتین روز هــای آذر مــاه ، کانــون مهدویــت دانشــگاه مســابقاتی تحــت عنــوان 
))ایســتگاه انتظــار(( را برگــزار مــی نمایــد. در ایــن مســابقات کــه در روز هــای 4و 11 و18 
آذرمــاه بــا هــدف ترویــج فرهنــگ مهدویــت درســالن شــهید خودســیانی برگــزار مــی شــود 

ــه اردوی زیارتــی مشــهد مقــدس اعــزام خواهنــد شــد. ، تعــدادی از برنــدگان ب


