
خبر نامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، شماره سوم، دی1393.

برگزاری جلسه ی اعضای شورای هماهنگی فعاليتهای 

فرهنگی دانشگاه های استان اردبيل
این جلسه  با موضوع تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص کمیته ی دانشگاهی ستاد دهه ی فجر استان اردبیل 

دانشگاه محقق  ماه در مهمانسرای  برنامه های دهه ی فجر، روز يکشنبه 14 دی  انديشی در خصوص  و هم 

برگزار شد. 

 در اين جلسه دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن خیر مقدم به حاضرين 

در جلسه، به بحث در مورد برنامه های دهه ی فجر پرداخت و با تأکید در مورد اجرای هرچه بهتر برنامه های 

دهه فجر عنوان کردند : دانشگاه ها نبايد به صورت جزيره ای عمل کنند. ايشان همچنین عنوان نمودنداجرای 

اين مراسم ، چندين سال با مسئولیت دانشگاه محقق اردبیلی بوده  انتظار اين است که دانشگاه های ديگر استان 

به صورت هماهنگ با اين دانشگاه عمل نمايند..)صفحه 2(

برگزاری جلسه داخلی معاونت فرهنگی و اجتماعی
و  فرهنگی  معاونت  داخلی  جلسه 
حضور  با   93 ماه  دی  بیستم  اجتماعی 
اجتماعی  و  فرهنگی  مديران  و  معاون 

برگزار گرديد. 
 در ابتدای اين جلسه دکتر فنی اصل با 
تأکید بر دو اصل اخالق مداری و وجدان 

کاری، اين دو اصل را عامل پیشرفت در مجموعه فرهنگی عنوان نمودند. در ادامه هر يک از کارشناسان نظراتی 
جهت بهبود کیفی در مجموعه فرهنگی ارائه نمودند. 

برگزاری جلسه همکاری 

سازمان بهزيستی و معاونت 

فرهنگی و اجتماعی

های  دوره  شد  مقرر  جلسه  اين  در    
پیشگیری  و  زندگی  مهارتهای  آموزشی 
و  اردبیل  بهزيستی  همکاری  با  اعتیاد  از 
کانونهای فرهنگی و هنری در خوابگاههای 
دانشجويی دانشگاه برگزار شود. همچنین 
اين  همکاری  با  نمايشگاهی  شد  مقرر 
مسائل  شناساندن   جهت   در  ارگان  دو 
اجتماعی، عاطفی و جسمی در افراد معتاد 
در محل نمايشگاههای  دائمی کانونهای 

فرهنگی و هنری  برگزار شود. 

به منظور همکاری بیشتر در اجرای برنامه 
های فرهنگی، جلسه ای با حضور دکتر فنی 
اصل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، 
دکتر کیوان بهجو مدير امور اجتماعی و 
رامین نصرتی مسئول  دانشگاه،  ايثارگران 
کانونهای فرهنگی و هنری و خانم ايمان 
پرور مسئول برگزاری دوره های پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی )مهارتهای زندگی( 

اداره  بهزيستی اردبیل برگزار شد.

انجمن علمی صنايع چوب و کاغذ در مورخه 93/9/24 از ساعت 9:30تا 17:30 
سمینار کارآفرينی چاپ و بسته بندی را با حضور آقايان دکتر احمدی و دکتر 
سوخته سرايی و جمعی از کار آفرينان و صنعتگران و دانشجويان برگزار نمود.

برگزاری سمينار کار 

آفرينی چاپ و بسته بندی



... در ادامه حجت االسالم مدبر سرپرست نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه محقق گفت: در اجرای اين مراسم وساير  فعالیت های فرهنگی، 

دانشگاه ها بايد يکسان و هماهنگ عمل کنند. 
برای  پیشنهاداتی  استان  اساتید  بسیج  کانون  ريیس  ابراهیمی  دکتر  پايان  در    
دانشگاه  سه  در  برنامه  سه  اجرای  و همچنین  دهه  اين  در  اجرايی  های  برنامه 

بزرگ استان ارائه کردند. 
با  اسالمی  انقالب  فجر  ی  دهه  دانشگاهی  ستاد  تشکیل  بر  جلسه  اين  در   
اعضای  به  پیشنهادی  های  برنامه  اعالم  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  مسئولیت 
شورا ی هماهنگی برای مراسم های اين دهه وتشکیل منظم جلسات شورای 
به  گذشته  سنوات  طبق  استان  های  دانشگاه  فرهنگی  های  فعالیت  هماهنگی 

صورت ماهانه تأکید شد.

برگزاری جلسه ی اعضای شورای هماهنگی 

فعاليتهای فرهنگی دانشگاه های استان اردبيل

برگزاری جلسه کميته حمايت و نظارت بر 
انجمن های علمی

مسئولني  حضور  با  علمی  های  انجمن  بر  نظارت  و  حاميت  کميته  جلسه 

فرهنگی و مسئول بنياد نخبگان آقای دکرت شايقی ششم دی ماه 93 در اتاق 

اين جلسه جهت  در  گرديد.  برگزار  دانشگاه  اجتامعی  و  فرهنگی  معاونت 

افزايش سطح علمی فعاليت های انجمن های علمی و ارتباط با مرکز رشد 

و استفاده از ظرفيتهای بنياد و اجرای برنامه های مشرتک مباحثی مطرح و 

توافقاتی حاصل شد.

برگزاری جلسه همکاری سازمان فرهنگی 

شهرداری با معاونت فرهنگی و اجتماعی  
اجرای  در  بیشتر  همکاری  برای 
ای  جلسه  فرهنگی،  های  برنامه 
معاون  اصل  فنی  دکتر  حضور  با 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر 
و  اجتماعی  مدير  بهجو  کیوان 
ايثارگران دانشگاه، رامین نصرتی 
و  فرهنگی  کانونهای  مسئول 
پورپناهی  بابک  آقای  و  هنری 
مسئول سازمان فرهنگی ورزشی 
شد.  برگزار  اردبیل  شهرداری 
ضمن  شد  مقرر  جلسه  اين  در 

افزايش همکاری ها، برنامه هايی جهت 
ايجاد نشاط و شادابی برای دانشجويان در 
چارچوب قانون و مقررات دانشگاه تنظیم 
گرديد  مصوب  همچنین  گردد.  اجرا  و 
کارگروه فرهنگی و اجتماعی از طرف 

شهرداری و دانشگاه معرفی شود. 

برگزاری دومين جلسه دانشگاهی سی  

امين جشنواره قرآنی دانشجويان
دومین جلسه دانشگاهی سی امین 
جشنواره قرآنی دانشجويان بیستم 
دی ماه 93 با حضور اعضا برگزار 

گرديد. 
کمیته  مسئولین  جلسه،  اين  در   
های تبلیغات، نظارت، پشتیبانی، 
داوری و ارزيابی مشخص شدند.
 همچنین در اين جلسه دکتر بهجو دبیر ستاد جشنواره بر اجرای هرچه 

بهتر  اين جشنواره تأکید نمودند. 

برگزاری جلسه هماهنگی به منظور همکاری 

بسيج هنرمندان با معاونت فرهنگی و اجتماعی
های  برنامه  اجرای  در  بیشتر  همکاری  منظور  به 

فرهنگی، جلسه ای با حضور دکتر فنی اصل معاون 

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر کیوان بهجو 

مدير اجتماعی و ايثارگران دانشگاه، رامین نصرتی 

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری و آقای عظیم 

دشتی مدير بسیج هنرمندان استان در محل دفتر 
معاونت فرهنگی برگزار شد. در اين جلسه مقرر گرديد در حوزه تئاتر و موسیقی و نیز شعر و داستان 

نويسی، همکاری های بیشتری بین کانونهای فرهنگی و هنری و بسیج هنرمندان استان صورت گیرد. 

همچنین مقرر شد دو نفر از هنرمندان بسیجی در رشته های تئاتر و موسیقی به عنوان مربی مورد تايید 

بسیج هنرمندان به کانونهای فرهنگی و هنری معرفی گردند. 

برگزاری 
جلسه کميته 

ناظر بر نشريات

با  نرشيات  بر  ناظر  کميته  جلسه 

سيزدهم  کميته  اين  اعضای  حضور 
و  فرهنگی  معاونت  دفرت  در   93 ماه  دی 

با  جلسه  اين  در  شد.  برگزار  اجتامعی 

نرشیه معاونت فرهنگی و اجتامعی دانشگاه محقق اردبیلی

تنظیم : احمد کرمی    

طراحی و صفحه آرایی : زهرا مزرعه    

با تشکر از همکاران حوزه معاونت فرهنگی و اجتامعی.

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

www.uma.ac.ir :اجتامعی  دانشگاه  محقق اردبیلی .                                      سایت

موافقت اعضای کميته با انتشار تعدادی از نرشيات موافقت به عمل آمد.

برگزاری همايش درخت پژوهش
همايش »درخت پژوهش« به مناسبت هفته پژوهش و توسط انجمن های علمی دانشگاه از ساعت 13 

الی 16 روز سه شنبه مورخه 93/9/25 در محل سالن شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی  با حضور 

جناب آقای  دکتر صادقی رئیس دانشگاه، دکتر حبیبی مشاور علمی رئیس دانشگاه و پزوهشگر نمونه 

، دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و آقای مواليی مدير امور فرهنگی  برگزار گرديد از برنامه های اين 

همايش، تشکر و حمايت از زحمات دکتر صادقی و خانم اجودی کارشناس امور فرهنگی با اهدا تابلو 

معرق چوب، احکام دبیران  انجمن های علمی سال 93-94 و تقدير از دبیران ممتاز علمی به همراه برنامه  

پرسش و پاسخ از رياست محترم دانشگاه و برنامه های جنبی بود.


