
خبرنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، شماره ششم، فروردین ۱۳۹۴.

برگزاری مراسم جشن ميالد حضرت زهرا )س( 
و روز زن 

در   94 فروردين   19 چهارشنبه  روز  زن  روز  و  زهرا)س(  حضرت  ميالد  مراسم 
محل آمفی تئاتر شهيد خودسيانی به همت نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه و معاونت فرهنگی اجتماعی برگزار شد. 

در ابتداي این مراسم دکتر صادقي ریاست دانشگاه ضمن 
تبریک میالد حضرت زهرا)س( و گرامیداشت هفته زن 
زهرا)س(  فاطمه  سیره حضرت  در  بازنگري  مادر  روز  و 
را  آنان  شخصیت  و  زندگي  از  روز  به  تفسیر  و  ائمه  و 
در  مطهري  ارزنده شهید  از خدمات  و  دانست  ضروري 

این زمینه قدرداني کرد.
  رئیس دانشگاه محقق اردبیلي بازگشت به رفتار فاطمي را 
ضروري دانسته و افزودند براي این کار باید به بازخواني 

 

برگزاری جشن روز 
فناوری هسته ای با 
حضور همسر شهيد 

شهرياری
همایش جشن فناوری هسته ای روز دوشنبه 2۴ فروردین با 
حضور همسر شهید شهریاری استاد دانشگاه شهید بهشتی 
ای  هسته  مباحث  کارشناسان  از  یکی  فراهانی  دکتر  و 
کشور در سالن شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی 

به همت انجمن اسالمی دانشجویان برگزار گردید. 
اسالمی  انجمن  دبیر  یاری  حامد  برنامه  ابتدای  در   

دانشجویان دانشگاه به میهمانان خیر مقدم گفت.
 دکتر فراهانی سخنران برنامه به بررسی مذاکرات لوزان 
سوییس و لزوم توجه به موضوع هسته ای و تاریخچه آن 

و نقاط قوت و ضعف بیانیه لوزان پرداخت. 
  در ادامه دکتر قاسمی همسر شهید شهریاری ضمن تقدیر 
از تیم مذاکره کننده اظهار امیدواری کرد این امر تحت 
نظارت رهبر معظم انقالب به بهترین نحو به انجام برسد. 
استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطراتی از شهید شهریاری 

بیان نمود.
 پخش کلیپ دکتر سالم، نماهنگ جمالت رهبر معظم 
از سخنرانی دکتر  بعد  پاسخ  و  پرسش  اسالمی،  انقالب 
فراهانی، رونمایی از کیک جشن و برگزاری مسابقه از 

جمله برنامه های این مراسم بود.

وی افزود: یکی از الطاف الهی ورود از زمستان به بهار 
است که حیات و طراوت جدیدی به انسان می دهد 
و ما ایرانیان این ورود به حیات جدید و احیای آن را 
به پیشواز می رویم. نوروز نه تنها ارزش باستانی ایرانی 
بوده بلکه در دین اسالم هم احادیثی وجود دارد که 

عید نوروز را با ارزش دانسته است. 
استادیار فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی 

اضافه کرد: ارزش هایی وجود دارند که باید روز به 
بازدید و تحوالتی  روز پررنگ تر شوند؛ مثل دید و 
احساس  خود  پوشش  و  زندگی  در  باید  انسان  که 
روزمره  برنامه های  در  را  تحوالت  این  باید  و  کند 
خود پیاده کنیم تا حالمان نیز متحول شود. وی اظهار 
به  فقط  نوروز  توسعه  و  تحول  برای  امیدواری کرد: 
این تحول را در  بلکه  پوشش و تغذیه بسنده نکنیم، 

روح و جان مان نیز نفوذ دهیم. 
 عضو گروه معارف اسالمی دانشگاه محقق اردبیلی 
اظهار کرد: هدف دین مبارزه با سنت ها و آیین های 
به صورت  بلکه آیین های ارزشمند  را  نیست،  مردم 
زندگی شان  در  انسان ها  تا  است  دادن  رونق  مثبت 

بدون دغدغه و با آرامش به تعالی فکر و پیشرفت 
برسند. وی افزود: مردم با دغدغه های قابل حلی 
و ضعف  برنامه ریزی  عدم  به خاطر  متاسفانه  که 
مدیریت بوده درگیر هستند که باعث غافل شدن 
شده  الهی  بیکران  نعمات  و  طراوت ها  از  آنها 

است. 
تعریف  به  توجه  ضرورت  به  اصل  دکترفنی   
کرد  تاکید  جامعه  در  طراوت  و  شادی  مناسب 
شادی  بهنجار  گونه های  خلق  برای  گفت:  و 
ایامی  چنین  در  تا  گیرد  صورت  مطالعاتی  باید 
اتفاقاتی  شاهد  تا  شود  ایجاد  مناسب  شادی های 
بازی های  از  بعضی  از   بعد  اتفاقات  همچون 

ورزشی نباشیم. 
 وی گفت: اگر در دانشگاه ها زمینه شادی فراهم 
شده و فعالیت های خوبی صورت گیرد، دانشجو 
مجبور نخواهد بود چند هفته به عید مانده دانشگاه 
را تعطیل کند. امیدواریم روز به روز بیشتر به فکر 

طراوت زندگی مردم باشیم. 

دکتر عباس فنی اصل، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبيلی در گفت وگو با خبرنگار سرويس دانشگاهی خبرگزاری دانشجويان 
ايران )ايسنا( - منطقه اردبيل گفت: روح دين اسالم شاداب کننده و طراوت بخش است؛ چرا که شادی در آن يک رکن است. 

کسب مقام اول توسط تيم 
روباتيک دانشگاه در دهمين 
دوره مسابقات ربوکاب آزاد 

ايران 2015 
تیم انجمن علمی رباتیک دانشکده فنی دانشگاه محقق 
اردبیلی موفق به کسب مقام نخست مسابقات رباتیک 
آزاد ایران 20۱5 در لیگ رباتهای مین یاب کنترل از 
راه دور شد . این مسابقات از ۱8 تا 2۱ فروردین ماه ۹۴ 
در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد. در 
این مسابقات ۳۴5 تیم از ۱5 کشور حضور داشتند که 

۳0۹ تیم از ایران بودند . 
  سرپرست تیم : دکتر عادل اکبری مجد 

  مدیر فنی تیم : مهدیار محمدزاده 
  اعضای تیم : امیر محمدحسینی ، شاهین فصیحی،   

  فرزاد عبایی ، مهسا روحی 

 

با  خداوند  کمک  به  بتوانیم  تا  بپردازیم  فاطمي  رفتار 
و  حقایق  به  گشوده  چشمان  ایمان،  نور  به  منور  دلهاي 
گوش هاي شنواي حقیقت فراهم کننده مقدمات ظهور 

امام عصر شویم. 

 برگزاری مراسم ميالد حضرت مصاحبه معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبيلی با خبرگزاری ايسنا
فاطمه زهرا)س(، هفته زن و 

روز مادر  
مراسم گرامیداشت مقام مادر و روز زن در آستانه میالد با  

سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( در آمفی تئاتر دانشکده 
فنی و مهندسی برگزار شد. 

 دکتر گودرز صادقی در این مراسم ضمن تبریک میالد 
حضرت زهرا)س( و گرامیداشت هفته زن و روز مادر گفت: 
ضرورت بازنگری در سیره حضرت فاطمه زهرا)س( و ائمه و 

تفسیر بروز از زندگی و شخصیت آنان ضروری است.
نهاد  مسئول  مدبر  المسلمین  و  االسالم  حجه  ادامه  در    
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با بیان ضرورت 
توجه زنان و مردان به شیوه ی تربیتی و زندگانی حضرت 
آن  دادن  قرار  الگو  و  اسوه  و  زهرا)س(  علی)ع( و حضرت 
بزرگواران گفت: زنان باید بیشتر از ظواهر زندگی به یک 
سری اصول توجه کنند تا باعث استحکام و دلگرمی بیشتر 

در زندگی گردد. 
 این مراسم با مولودی خوانی و تجلیل از بانوان برگزیده 

دانشگاه پایان یافت. 

اهل  یامامورا  هونیکا  خانم  برنامه  ادامه  در   
با توصیف ویژگي هاي  ژاپن و مادر شهید 
و  ایراني  زنان  مقایسه  به  حضرت زهرا )س( 
ژاپني پرداخت. یامامورا با بیان اینکه اسالم 
به زن شخصیت داد و این زن هست که باید 
به دنبال این شخصیت باشد اضافه نمود: زن 
مي تواند منشا سعادت یک مملکت و ملت 
از  اینکه تربیتي برگرفته شده  به شرط  باشد 
ماه  وجود  وي  باشد.  داشته  فاطمي  تربیت 
هاي محرم، رمضان و اعیاد بزرگ اسالمي 
را جزو تقویم فرهنگي مسلمانان عنوان کرد. 
جنگ  مقایسه  به  ادامه  در  شهید  مادر  این 
جهاني دوم در ژاپن و 8 سال دفاع مقدس 
بمباران  از  بعد  گفت:  و  پرداخت  ایران  در 
ناکازاکي تمام دنیا پشت  اتمي هیروشیما و 
امریکا موضع  اقدام  این  ایستاد و علیه  ژاپن 
گیري کرد؛ این در حالي است که در مقابل 
جنایات شیمیایي صدام علیه ایران که غرب 
سال  ها  ده  گذشت  با  بود  آن  اصلي  عامل 
هنوز هم شوراي امنیت سکوت اختیار کرده 

است. 



برگزاری سخنرانی علمی با موضوع 
دستاوردهای علمی دفاع مقدس 

شریفي  اهلل  روح  دکتر  آقاي  حضور  با  علمي  سخنراني  مراسم 
بسیجي نخبه و فارغ التحصیل رشته پاتوبیولوژي و سرطان شناسي 
دانشگاه  اجتماعي  فرهنگي  معاونت  به همت  دانشگاه هاروارد،  از 
در روز دوشنبه ۹۴/۱/25 ساعت ۱۱ در محل آمفي تئاتر دانشکده 

علوم پایه برگزار گردید. 

دارنده  و  کانادا  تورنتوي  دانشگاه  از  اختراع  ثبت  گواهي  دارنده  این 
را  آمریکایي  دموکراسي  امروزه  نمودند  اضافه  اختراع  ثبت  مورد   278
به راحتي مي توان زیر سوال برد چرا که در این نوع از دموکراسي، به 
انسانیت توهین مي شود. ایشان اضافه نمودند در خود دانشگاه هاروارد 

نیز در بسیاري از موارد نقض دموکراسي را بطور آشکار، شاهد بودیم.
در ادامه ایشان به ارائه چند مورد از مستندات دیني در زمینه حجاب که 
اشاره  است؛  علمی کشف شده  های  یافته  طریق  از  اخیر  هاي  سال  در 
نمودند. ایشان عنوان نمودند حجاب باعث تحریک جریان خون محیطي 
ناحیه پوششمي  افزایش سلول هاي دفاعي در  ناحیه پوشیده شده و  در 
شود و اضافه نمود، این که طبق توصیه هاي دیني قرص صورت و مچ 
نور  این دلیل علمي است که در معرض  به  باشد  تواند آزاد  دست مي 
خورشیدقرار گرفتن این دو بخش از بدن به مدت 20 دقیقه در روز در 
مورد خانم ها، میزان ویتامین D بدن را براي 2۴ ساعت تامین مي نماید. 
ایشان در ادامه به مفید بودن پوشش گردن در زنان اشاره داشت و اضافه 
تیروئید  غده  به  متوالي  طور  به  نور خورشید  تابش  صورت  در  نمودند 
گردن خانم ها بدون شک به بافت ها آسیب خواهد رسید. این مراسم با 
سواالت تعدادي از حاضران در جلسه و پاسخ هاي آقاي دکتر شریفي 

به پایان رسید. 

 GIS برگزاری کارگاه آموزشی
توسط انجمن علمی علوم و 

مهندسی خاک
ــی  ــاک کارگاه آموزش ــی خ ــوم و مهندس ــی عل ــن علم  انجم
ــا ۹۴/۱/20  ــخ ۹۴/۱/۱۹ ت ــاعت از تاری ــدت 8 س ــه م GIS را ب
ــایت  ــی در س ــدا عباس ــر آی ــم دکت ــرکار خان ــس س ــا تدری ب
کامپیوتــری دانشــکده فنــاوری کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

ــرد.  ــزار ک برگ
در ایــن کارگاه تعــداد 25 نفــر از دانشــجویان شــرکت داشــتند، کــه 

بــه آنهــا گواهــی حضــور در کارگاه اعطــا گردیــد. 

برگزاری جلسه معاون و مديران فرهنگی 
اجتماعی با مشاوران فرهنگی دانشکده ها 

مشاوران  با  دانشگاه  اجتماعي  فرهنگي  مدیران  و  معاون  جلسه 
برگزار   ۹۴/۱/2۳ یکشنبه  روز   ۱۱ ساعت  ها  دانشکده  فرهنگي 
فرهنگي  معاون  اصل  فني  عباس  دکتر  ابتدا  جلسه  این  در  شد؛ 
عنوان  حاضر  جمع  به  آمدگویي  خوش  ضمن  دانشگاه  اجتماعي 
نمودند طبق رایزني هایي که در هیات رئیسه انجام گرفته مشاوران 
این مورد  فرهنگي دانشکده ها عضو شوراي دانشکده هستند که 
در روزهاي آینده در شوراي دانشگاه نیز به تصویب خواهد رسید. 
دکتر فني اصل در ادامه سخنان خود اظهار امیدواري نمودند که 
موضوع انتخاب مشاوران فرهنگي تجربه خوبي در دانشگاه باشد. 
ایشان با بیان این که هدف از ایجاد دانشگاه فقط تولید علم نیست 
تاکید نمودند پرداختن به امور فرهنگي و حرکت به سمت دانشگاه 

فرهنگ ساز جزو اهم برنامه هاي این معاونت مي باشد.  
عنوان  دانشگاه  فرهنگي  امور  مدیر  موالیي  آقاي  جلسه  ادامه  در 
فعالیت  به  فعلي،  وضعیت  از  بیشتر  باید  ها  دانشکده  در  نمودند 
معاونت  انتظار  نمودند  اضافه  ایشان  شود؛  پرداخته  فرهنگي  هاي 
فعالیت  ارتقاي  جهت  راهکارها  ارائه  مشاور،  عزیزان  از  فرهنگي 
توان  مي  نمودند  عنوان  ایشان  هاست.  دانشکده  در  فرهنگي  هاي 
با توسعه کرسي هاي آزاد اندیشي در دانشکده ها فضاي فرهنگي 

دانشکده ها را بهبود بخشید. 
با  دانشگاه  اجتماعي  امور  مدیر  بهجو  کیوان  دکتر  آقاي  سپس    
تاکید بر تزریق فعالیت هاي فرهنگي در دانشکده ها به منظور ایجاد 
محیطي معنوي و سالم عنوان نمودند انتظار ما این است که مشاوران 
محترم اولویت هاي فعالیت فرهنگي در دانشکده مربوط به خود را 
مشخص، و بر اجراي آن نظارت داشته باشند. ایشان با اشاره به این 
که برنامه هایي مثل استقبال از دانشجویان ورودي جدید، برگزاري 
سخنراني هاي علمي در سطح دانشکده ها، همکاري بین دانشکده 
اي بین مشاوران فرهنگي، دعوت از سخنرانان علمي فرهنگي، نصب 
فرهنگي در سطح  استعدادیابي  و  ها  دانشکده  فرهنگي در  بردهاي 
دانشکده قطعا به ارتقاي سطح فرهنگي دانشکده ها خواهد انجامید؛ 
الزمه  ها  دانشکده  در  فرهنگي  هاي  فعالیت  ارتقاي  نمودند  اضافه 
مشاوران  از  یک  هر  ادامه  در  است.  ایراني  اسالمي  هویت  احیاي 
فرهنگي به ارائه نقطه نظرات در زمینه ارتقاي فعالیت هاي فرهنگي 

در دانشکده ها پرداختند.

نرشیه معاونت فرهنگی و اجتامعی دانشگاه محقق اردبیلی

تنظیم:احمد کرمی

طراحی وصفحه آرایی : زهرا مزرعه

با تشکر از همکاران حوزه معاونت فرهنگی و اجتامعی

آدرس: اردبیل، بلوار دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، خانه فرهنگ، 

معاونت فرهنگی و اجتامعی دانشگاه محقق اردبیلی.
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برگزاری جشن هفته زن به 
مناسبت والدت با سعادت حضرت 

فاطمه زهرا )س( 
با  والدت  مناسبت  به  بانوان«  »ویژه  زن  هفته  جشن  مراسم 
مادر  مقام  بزرگداشت  و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت 
روز 2۴ فروردین در سالن شهید خودسیانی با حضور پر نشاط 

دانشجویان و کارمندان خانم برگزار گردید . 
 دکتر صادقی رئیس دانشگاه در خصوص چرایی تاسیس دفتر 
رسیدگی به امور زنان به منظور رشد و توسعه وگسترش فعالیت 

های زنان مطالبی را بیان نمود . 
 در ادامه خانم میترا اجودی مسئول دفتر رسیدگی به امور زنان 

از اهداف و کارکرد و بخشهای مختلف مجموعه و حمایت فکری 
و معنوی دفتر از مجموعه بانوان مطالبی را عنوان کرد . 

  این مراسم به همت دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه برگزار 
شد . 

برگزاری کالس آشپزی در 
خوابگاه های دانشجويی دختران 

کالس های آشپزی ویژه خانمها باحضور خانم مرجان رهنمایی  
واقع  فرهنگی  سالن  در  و آشپزی  پزی  شیرینی  دارای مدرک 
برگزار  حریم  کانون  همت  به  خواهران  بدنی  تربیت  سالن  در 

می شود. 
دوم  تا  و  شده  شروع  تاریخ2۴فروردین  از  ها  کالس  این   

اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. 

 

 تشکيل جلسه کميسيون تخصصی 
هيأت مميزه موضوع ماده 1

ممیزه  هیات  تخصصی  کمیسیون  جلسه  پنجمین  و  چهل 
موضوع ماده ۱ دانشگاه محقق اردبیلی ) اولین جلسه در سال 
جدید ( روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱/۱6 با حضور اعضای حقیقی 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  محل  در  کمیسیون  این  حقوقی  و 

معظم رهبری دانشگاه تشکیل شد. 

 در این جلسه، پرونده فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 
تبدیل  و  ارتقاء  جهت  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  ۴نفراز 

وضعیت، مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت. 

 


