
خبر نامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ، شماره اول ، آبان 1393.

تودیع و معارفه  معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 

 توديــع و معارفــه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه روز ســه 
شــنبه مــورخ 20 آبان مــاه در اتاق شــورای دانشــگاه برگــزار گرديد.

  دکتــر صادقــی طــی حکمــی جنــاب آقــای دکتــر عبــاس فنــی اصــل را بــه ســمت 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه منصوب نمودند. ریاســت دانشــگاه همچنین 
طــی حکمــی دیگــر ضمــن تقدیــر از زحمات جنــاب آقــای دکتــر غفــاری در طول 
تصــدی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ، ایشــان را بــه ســمت مســئول راه انــدازی 

دانشــکده ی الهیــات دانشــگاه منصــوب کردند.

جلســه کمیتــه حمایــت و 
نظــارت برانجمــن هــای 

علمــی
در روز نوزدهــم آبــان مــاه جلســه کمیتــه حمایــت 
و نظــارت برانجمــن هــای علمــی در اتــاق معاونــت 
فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه برگــزار شــد کــه در 
ــن جلســه پیشــنهادات ارســالی از ســوی انجمــن  ای
هــای علمــی دانشــگاه بررســی شــده و بــه تصویــب 

رســیدند.

مشارکت اساتید ، کارکنان و 
دانشجویان دانشگاه محقق 

اردبیلی در برنامه ی اهدای 
خون   )صفحه 2(

برگزاری نمایشگاه به مناسبت ماه 
محرم

در نخســتین روزهــای دهــه ی دوم مــاه محــرم حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتامعــی 

ــی  ــه برپای ــدام ب ــون هــای فرهنگــی و هــری اق ــه کان ــکاری دبیرخان ــا هم دانشــگاه ب

منایشــگاهی در محــل خانــه فرهنــگ دانشــگاه کــرد. ایــن منایشــگاه در روز هجدهــم 

ــا حضــور ریاســت دانشــگاه و جمعــی از مســئولین دانشــگاه و برخــی از  ــان مــاه ب آب

مســئوالن اســتانی شــامل : معــاون اجتامعــی ناحیــه انتظامــی اســتان، ریاســت دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد اردبیــل افتتــاح گردیــد. ) صفحــه 2 (.
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همکاری دانشگاه محقق اردبیلی 

با ستاد  استانی بازسازی عتبات 

عالیات

 دفتــر معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه محقــق 
ــتاد  ــئولین س ــان مس ــاه میزب ــان م ــم آب درروز هجده

بازســازی عتبــات و عالیــات اســتان اردبیــل بــود.
 )صفحه 2(
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برگزاری نمایشگاه
به مناسبت ماه محرم

ادامــه : در نخســتین روزهــای دهــه ی دوم مــاه محــرم 

حــوزه معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــا همــکاری 
دبیرخانــه کانــون هــای فرهنگــی و هنــری اقــدام بــه برپایــی 
ــن  ــه فرهنــگ دانشــگاه کــرد. ای نمایشــگاهی در محــل خان
ــا حضــور ریاســت  ــاه ب ــان م نمایشــگاه در روز هجدهــم آب
از  برخــی  و  دانشــگاه  مســئولین  از  جمعــی  و  دانشــگاه 
مســئوالن اســتانی شــامل : معــاون اجتماعــی ناحیــه انتظامــی 
اســتان، ریاســت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اردبیــل 

ــد. ــاح گردی افتت

ــدگان  ــد کنن ــدا بازدی ــگاه ابت ــن نمایش ــاح ای ــن افتت در آیی
ــه ســمت محــل برپایــی  ــوای گــرم مــداح اهــل بیــت ب ــا ن ب
هــای مختلــف آن کــه  از غرفــه  نمایشــگاه حرکــت و 
متشــکل از غرفــه هایــی بــا اســامی شــهدای کربــا مــی شــود 

ــد. ــد کردن بازدی
در پایــان دکتــر صادقــی از زحمــات دســت انــدرکاران 
ــه مــدت  ــر نمودند.ایــن نمایشــگاه ب برپایــی نمایشــگاه تقدی
یــک هفتــه در محــل خانــه فرهنــگ دانشــگاه دایــر خواهــد 

بــود.

مشارکت اساتید ، کارکنان و 
دانشجویان دانشگاه محقق 

اردبیلی در برنامه ی اهدای 
خون

ادامــه : برنامــه اهــدای خــون بــه عنــوان یــک عمــل خداپســندانه امســال 
ــت  ــون هــال احمــر معاون ــد ســال هــای گذشــته توســط کان ــز مانن نی
ــون  ــال خ ــازمان انتق ــکاری س ــا هم ــگاه ب ــی دانش ــی و اجتماع فرهنگ
اســتان برگــزار گردیــد. در آییــن افتتــاح ایــن برنامــه کــه در روز 
یکشــنبه هجدهــم آبــان مــاه در محوطــه دانشــگاه برگــزار شــد جنــاب 
آقــای دکتــر صادقــی ضمــن خاطرنشــان کــردن اهمیــت اهــدای خــون 
ــود  ــار و از خ ــاد ایث ــه نم ــران ک ــور ای ــردم کش ــه م ــتند ک ــد داش تأکی
گذشــتگی بــوده و هســتند هرگــز در انجــام ایــن ســنت حســنه کوتاهــی 

ــد کــرد. نخواهن
ــز  ــل نی ــتان اردبی ــون اس ــال خ ــازمان انتق ــر کل س ــت مدی ــر نوبخ دکت
ــدای  ــر اه ــگاه در ام ــگی دانش ــودن همیش ــرو ب ــه پیش ــاره ب ــس از اش پ

ــد. ــخن گفتن ــرم س ــاه مح ــژه در م ــه وی ــن کار ب ــت ای ــون از اهمی خ
در پایــان دکتــر صادقــی بــه همــراه برخــی از اعضــای هیئــت رئیســه و 

کارکنــان دانشــگاه در ایــن عمــل خیــر پیــش قــدم شــدند.

همکاری دانشگاه محقق اردبیلی با ستاد استانی 
بازسازی عتبات عالیات

ادامــه : دفتــر معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه محقــق درروز هجدهــم آبــان مــاه میزبان مســئولین 
ســتاد بازســازی عتبــات و عالیــات اســتان اردبیــل بود.مســئولین ســتاد بازســازی عتبــات در نشســتی کــه 
بــا ریاســت دانشــگاه و معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه داشــتند توضیحاتــی در خصــوص اقدامــات 

ایــن ســتاد ارائــه کــرده  خواســتار همــکاری دانشــگاهیان در ایــن امــر خداپســندانه شــدند.
ــکاری  ــت هم ــوص درخواس ــتاد در خص ــنهاد س ــتقبال از پیش ــن اس ــی ضم ــر صادق ــای دکت ــاب آق جن
ــد . در ادامــه  ــرای همــکاری در ایــن امــر اعــام نمودن دانشــگاه آمادگــی هیئــت رئیســه دانشــگاه را ب
ریاســت محتــرم دانشــگاه و برخــی از اعضــای حاضــر در جلســه در ایــن امــر پیشــگام شــد و مبالغــی را 

بدیــن منظــور اهــدا نمودنــد.
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