
خبرنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، شماره هشتم، خرداد ۱۳۹۴.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی فعاليت های 
فرهنگی دانشگاههای استان در دانشگاه محقق 

جلسه شورای هماهنگی فعاليت های فرهنگی دانشگاه های استان با هدف برنامه ريزی سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمينی )ره( ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 5 خرداد 94 در دانشگاه محقق اردبيلی 

برگزار شد. 

نهاد  استانی  دفتر  محترم  رئیس  معاضدی  آقا  حاج  المسلمین  و  السالم  حجت  جلسه  اين  ابتدای  در   
به اهمیت ارتقای فعالیت های فرهنگی  بیان احاديثی  با  نمايندگی مقام معظم رهبری در استان اردبیل 
دانشگاه ها اشاره نمودند. درادامه آقای دکتر فنی اصل معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی 
و رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان اردبیل، ضمن تبريک ايام شعبانیه 
و گرامیداشت روز جانباز و ايثارگران، فرازهايی از سخنان حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری را 
در خصوص اهمیت فرهنگ و وظیفه متولیان فرهنگی بیان داشتند. دکتر فنی اصل در ادامه سخنان خود 
ضمن تشکر و قدردانی از دانشگاه هايی که مسائل مطرح شده در جلسات قبلی را پیگیری و عملیاتی 
ادامه  در  ايشان  باشد.  داشته  عملیاتی  های  بايد خروجی  اين شورا  فرمودند جلسات  تاکید  اند؛  نموده 

 

مراسم تجليل از ايثارگران دانشگاه 
ماه ۹۴ در  ايثارگران دانشگاه 5 خرداد  از  مراسم تجلیل 

سالن شورای دانشگاه برگزار گرديد.
در ابتدای اين مراسم دکتر صادقی رئیس دانشگاه ضمن 
ايثارگران  به  آمدگويی  خوش  و  شعبانیه  اعیاد  تبريک 
مقاومت  روز  روز،  هر  نمودند:  تاکید  جلسه،  در  حاضر 
و  مذهب  هر  از  کشور  اين  در  امیدواريم  است،  ايثار  و 
گرايش سیاسی که هستیم، همه ما اهل ايمان باشیم و در 
دفاع از انقالب و آرمانهای امام راحل و تبعیت از واليت 

فقیه کوشا و در تمام زمینه ها يار و غمخوار هم باشیم.
نهاد  مسئول  مدبر  والمسلمین  االسالم  حجت  ادامه  در 
ضمن  نیز  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی 
تبريک اين روز به قدردانی از مقام ايثارگران پرداختند؛ 
لحظات  ترين  شیرين  ايثارگر  دوستان  افزودند؛  ايشان 
زندگی خود را در جبهه ها بسر برده اند و اين مهم فضل 
خدا به اين عزيزان بوده است که مجاهدان را برتری داده 

است.
وی ديگر برتری اين عزيزان را به انجام رساندن يکی از 

فروع دين به نام جهاد در راه خدا عنوان نمودند.
در خاتمه ی مراسم از همکاران ايثارگر دانشگاه تجلیل 

به عمل آمد.

فرهنگی  شورای  جلسه  پنجمین  و  بیست 
ساعت  ششم  دوره  از  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
۱۴ روز دوشنبه مورخ25 خرداد۱۳۹۴ برگزار 

شد .
ا...  کالم  از  چند  آياتی  تالوت  با  جلسه  اين   
مجید توسط يکی از دانشجويان برتر مسابقات 
ابتدای  در  گرديد.  آغاز  دانشگاه  کريم  قرآن 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  محترم  رئیس  جلسه 
در  درگیريها  و  منطقه  مسائل  به  اشاره  ضمن 
که  داشتند  بیان  منطقه  مسلمان  کشورهای 
جهاد  يک  درگیر  کنونی  مقطع  در  ما  کشور 
و  هوشیاری  به  نیازمند  و  بوده  مستقیم  غیر 
خواستار  ايشان  است.  همگانی  آمادگی 
برنامه  و  شده  مردمی  های خودجوش  کمک 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  عملی  اقدامات  و  ها 
های  جبهه  رزمندگان  به  کمک  راستای  در 
مقاومت در سوريه و عراق و نیز مردم مسلمان 

و مظلوم يمن را تبیین کردند.
 در اين ادامه جلسه اعضای محترم شورا به بیان 
مسائل  مورد  در  خود  های  ديدگاه  و  نظرات 
فرهنگی پرداختند و در پايان ، طرح ها و برنامه 
مورد  شورا  دبیرخانه  به  رسیده  فرهنگی  های 

بحث و بررسی قرار گرفته؛ به تصويب رسید.

ديدار مسئوالن دانشگاه  از آسايشگاه 
جانبازان به مناسبت روز جانباز

به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز 
مورخ  دانشگاه روز دوشنبه  مسئوالن  از  جانباز جمعی 
چهارم خرداد ماه ۹۴ با حضور در آسايشگاه جانبازان 
شهید پارياب، از جانبازان دوران دفاع مقدس تجلیل به 

عمل آوردند .

فعالیتهای  به آسیب شناسی  زمان جلسات  از  بخشی  نمودند که در جلسات آتی  پیشنهاد  سخنان خود 
فرهنگی در دانشگاهها، ابتکارات، نوآوری ها و ارائه طرح های موفق فرهنگی دانشگاه ها اختصاص 

يابد. 
نمايندگان  اردبیل،  پزشکی  علوم  نوراستان،  پیام  اردبیلی،  محقق  دانشگاههای  روسای  جلسه  اين  در 
دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی و صدا و سیمای استان به ارائه نکته نظرات خود در زمینه هر چه باشکوهتر 

برگزار شدن مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( و برنامه های نیمه شعبان پرداختند. 

 ديدار مسئوالن دانشگاه
 با علی رحيم زاده

 جانباز 70 درصد و قطع
 نخاع دوران دفاع مقدس 

جلسه مسئوالن دانشگاه با گروه 
طراحی فضای يادمان های شهدا 
جلسه ای با حضور اعضای گروه طراحی فضای يادمانهای 
شهدا، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، معاون اداری و 
مالی دانشگاه ، نماينده بسیج دانشجويی استان و نماينده پايگاه 
مقاومت دانشگاه در اتاق معاون فرهنگی و اجتماعی  برگزار 

گرديد .
 در اين جلسه دکتر فنی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه نقطه نظرات خود و سرپرست دانشگاه  در خصوص 
ايجاد فضايی آرام و معنوی برای حضور دانشجويان در کنار 

شهدای گمنام دانشگاه  را بیان نمودند .
 آقای پهلوان مسئول گروه طراحی نیز نکته نظرات خود و 
اعضای گروه را بیان نموده و خواسته ها و نیازهای خود را 

جهت انجام کارهای اولیه اعالم نمود.
  سپس اعضای جلسه در کنار شهدای گمنام حاضر شده 
و ضمن ادای احترام به مقام شهدا، از منطقه بازديد به عمل 

آوردند .

برگزاری جلسه شورای 
فرهنگی دانشگاه

به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز 
منزل علی رحیم  با حضور در  جانباز مسئوالن دانشگاه 
دفاع  دوران  نخاع  قطع  و  درصد   70 جانبازان  از  زاده 

مقدس، تجلیل به عمل آوردند. 
جنگ  دوران  خاطرات  به  صادقی  دکتر  ديدار  اين  در 
اشاره نمودند و فرمودند: همسران ايثارگران دارای مقام 
زمان  در  هم  که  چون  هستند  خداوند  نزد  ارجمندی 
جنگ رنج دوری از همسر را تحمل کرده اند و هم بعد 
دفاع  8 سال  يادگاران  از  پرستاری  وظیفه  نیز  از جنگ 

مقدس را بر عهده دارند.

نهاد  مسئول  مدبر  والمسلمین  االسالم  حجت  ادامه  در 
نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تبريک 
ابوالفضل  حضرت  الحوائج  باب  سعادت  با  والدت 
ايثار و  العباس و روز جانباز، ازجانبازان به عنوان نشانه 
فداکاری ياد کردند و فرمودند: چون جانبازان شهدای 
زنده هستند به تفسیر » شهید نظر می کند به وجه ا... » 

اشاره ای نمود.
از دوران حضور خود در  از آن آقای رحیم زاده  پس 

مناطق جنگی خاطراتی را بیان کردند.
در ادامه هديه و لوحی به رسم يادبود به جانباز جنگ 

تحمیلی اهدا گرديد.

رياضیات  علمی  انجمن  مورخه ۹۴/2/28  در   
فرهنگی  معاونت  همکاری  با  وکاربردها 
اجتماعی دانشگاه ومعاونت آموزشی دانشکده 
با  روزی   « بزرگ  همايش  رياضی،  علوم 
رياضیات  ملی  روز  مناسبت  به  را   « رياضیات 
برگزار کرد؛ اين همايش با سخنرانی تخصصی 
پروفسورعباداهلل محموديان از دانشگاه صنعتی 
برنامه جذاب و علمی  تهران وچندين  شريف 
برنامه  اين  برگزار شد. گفتنی است که  ديگر 
دانشجويان  و  دانشگاهیان  خوب  استقبال  با 

دانشگاه محقق اردبیلی همراه بود. 

همايش بزرگ
 »روزی با رياضيات«



تجليل از برگزيدگان مرحله منطقه 
ای جشنواره سراسری قرآن کريم 

دانشجويان 
 از برگزيدگان مرحله منطقه ای دانشگاه محقق اردبیلی سی امین 

جشنواره سراسری قرآن کريم دانشجويان کشور تجلیل شد
  طی جلسه ای با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از راه 
يافتگان به مرحله کشوری سی امین جشنواره قرآنی دانشجويان با با 

اهدای جوايز و لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد. 

اقتصاد  سازی  گفتمان  کارگاه  برگزاری 
مقاومتی با تاکيد بر بيمه و تامين اجتماعی 

 کارگاه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیمه و تامین اجتماعی 
دهم خرداد ماه ۹۴ در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گرديد. در ابتدای 
اردبیلی ضمن  دانشگاه محقق  رئیس  اين کارگاه دکتر گودرز صادقی 
سوسیالیسم،  و  گذاری  سرمايه  اردوگاه  به  اشاره  و  گويی  خیرمقدم 
افزودند: انقالب اسالمی با گشودن راه سوم، جهان را از دو قطبی بودن 

خارج کرد .
ايشان عنوان کردند: شايد خیلی از افراد اهمیت سخن مقام معظم رهبری 
و  ها  ارزش  بر  تکیه  با  که  را  ايرانی  اسالمی  الگوی  ارائه  در خصوص 

مقتضیات جغرافیايی و اقتصادی می باشد را درک نکرد ه اند .
رابطه در  اين  اينکه همه ساله در همايشی که در  بیان  با   دکتر صادقی 
می  همت  ايرانی  اسالمی  الگوی  تدوين  به  شود،  می  تشکیل  تهران 
گمارند، يادآور شد: اقتصاد مقاومتی بخشی از اين الگوی اسالمی ايرانی 

می باشد .
بحران فرق می  اقتصاد  با  مقاومتی  اقتصاد  افزود: مفهوم  دانشگاه  رئیس 
کند و اقتصاد مقاومتی در اصل بدين معنی است که در برابر ساير اقتصاد 

ها، بتواند بدون هیچ ترسی از فشارها، الگويی برای توسعه باشد .
فرار  و  ماندگی  عقب  باعث  حسادت   و  فهمی  کج  اينکه  بیان  با  وی   
افزود:  شود،  می  منطقه  يک  در  گذاران  سرمايه  و  اقتصادی  مغزهای 

امیدوارم همه در میهن ما در آسايش، در تأمین اجتماعی نه فقط از باب 
تأمین معشیت مردم بلکه از باب امنیت روانی، امنیت ارائه تفکر و آزادی 

بیان و آزادی پس از بیان باشند .
  در ادامه آقای احد پنبه ء مدير کل سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل 
و گفت:  نمود  اشاره  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  انجام شده  اقدامات  به 
چون اردبیل قظب کشاورزی می باشد، امیدواريم بتوانیم خدمات بیشتری 

نسبت به قبل به کشاورزان ارائه دهیم .
علمی  هیأت  اعضای  از  و  استان  فکر  اتاق  مدير  زاده  دکتر حسن  سپس 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  های  چالش  مورد  در  اردبیلی  محقق  دانشگاه 
مباحثی ارائه داد. وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عنوان 
اقتصاد  اقتصاد رياضتی است،  از  متفاوت  مقاومتی مفهومی  اقتصاد  کرد: 
دنبال  به  پیشرفت  موانع  رفع  برای  و  پوياست  و  فعال  اقتصادی  مقاومتی 

مقاوم سازی اقتصاد است .

نرشیه معاونت فرهنگی و اجتامعی دانشگاه محقق اردبیلی

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.

 www.uma.ac.ir:سایت

برگزاری آزمونهای کالس های 
آموزشی کانونهای فرهنگی و هنری

آزمون کالسهای آموزشی کانونهای فرهنگی و هنری با مشارکت 
سازمان فنی و حرفه ای در روز جمعه مورخ 2۴ خردادماه در محل 
کانونهای فرهنگی و هنری برگزار گرديد. در اين آزمون ۱6۳ نفر 
کارشناسی  کارشناسی،  تحصیلی  مقاطع  در  مشغول  دانشجويان  از 
 ICDL1 ارشد و دکتری در رشته های مختلف آموزشی از جمله
 ، 3DMAX ، GIS ، SPSS ، MATLAB  ،  ICDL2  ،
دريافت  به  قبولی  صورت  در  و  کرده  شرکت  قالیبافی  و  فتوشاپ 
مدرک بین المللی فنی و حرفه ای نائل خواهند شد. طی برگزاری 
دکتر  اجتماعی(،  و  فرهنگی  )معاون  اصل  فنی  دکتر  آزمون  اين 
کیوان بهجو )مدير امور اجتماعی و ايثارگران(، آقای نصرتی )مسئول 
کانونهای فرهنگی و هنری( و خانم خرسندی )نماينده فنی و حرفه 

ای( حضور داشتند.
 الزم به ذکر است، دوره های آموزشی مذکور در طول تابستان نیز 

برگزار خواهد شد. 

برنامه ريزی جشن دانش آموختگی 

دانشکده کشاورزی مشگين شهر 
انجمن  مشاور  اساتید  با  دانشکده  سرپرست  عزيزپور  دکتر  نشست 
های علمی ، دبیران انجمن و نمايندگان کالس ها روز شنبه ۹۴/۳/2۳ 
دوره  اولین  اجرای  ريزی جهت  برنامه  و  هماهنگی  انجام  منظور  به 

جشن دانش آموختگی در اتاق رياست دانشکده تشکیل گرديد.
اينکه  به  با اشاره  ابتدای جلسه دکترعزيزپور سرپرست دانشکده  در 
می  التحصیلی  فارغ  در حال  دانشکده  دانشجويان  از  نخستین گروه 
از  به تکريم  تا  افزودند جشن دانش آموختگی فرصتی است  باشند 

آينده سازان اين کشور بپردازيم.
در ادامه اساتید و نمايندگان دانشجويان در مورد نحوه برگزاری اين 
مراسم به تبادل نظر پرداختند و در نهايت برنامه های متنوعی جهت 
برگزاری هر چه بهتر جشن دانش آموختگی دانشجويان به تصويب 

رسید.

جلسه هماهنگی برگزاری جشن وروديهای جديد
جلسه هماهنگی برگزاری جشن ورودی های سالتحصیلی ۹۴-۹5 
، روز يکشنبه 2۴ خردادماه با حضور نمايندگان شهرداری اردبیل، 
مقام  نمايندگی  نهاد  زيست،  محیط  کل  اداره  انتظامی،  نیروی 
معظم رهبری، اداره کل میراث فرهنگی، جهاد دانشگاهی استان و 
دبیران کانونهای فرهنگی و هنری برگزار گرديد. در اين جلسه، بر 

برگزاری هرچه بهتر و مناسب تر برنامه ها و همکاری با مسئوالن 
محترم ادارات حاضر در جلسه تاکید به عمل آمد.

برگزاری جلسه کميسيون تخصصی 
هيات مميزه موضوع ماده 1

مراسم  جانباز  روز  و  العباس  ابوالفضل  حضرت  والدت  مناسبت  به 
تجلیلی از جانبازان شاغل در دانشگاه در اتاق شورای دانشگاه برگزار 

گرديد.
در اين مراسم دکتر صادقی ضمن خوش آمد گويی به حاضرين و 
گفتند:«من  جانباز  شامخ  مقام  از  تجلیل  و  فرخنده  ايام  اين  تبريک 
بسر  ها  میدانم چون مدت کمی در جبهه  از جنس شماها  را  خودم 
ناراحتی زمانی است که  بیشترين  افزودند:  ادامه  ايشان در  ام.«.  برده 
بعضی ها قدر و منزلت اين جانبازان سرفراز را نمیدانند و با قضاوتهای 
ابراز امیدواری نمودند  نادرست سعی در تغییر واقعیت دارند. ايشان 
که دانشگاه ما محلی برای پیشرفتهای علمی و دنبال کننده ی اهداف 

واالی اين عزيزان باشد.
نهاد  مسئول  مدبر  والمسلمین  االسالم  با سخنرانی حجت  مراسم  اين 

نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ادامه يافت.
در پايان مراسم از جانبازان شاغل در دانشگاه با اهداء لوح تجلیل به 

عمل آمد.

چهل و هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماده 
با حضور  اردبیلی روز يکشنبه مورخ ۱7خرداد۹۴  دانشگاه محقق   ۱
اعضای حقیقی و حقوقی اين کمیسیون در محل دفتر نهاد نمايندگی 

مقام معظم رهبری دانشگاه تشکیل شد. 
در اين جلسه، پرونده فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی ۴ تن 
از همکاران هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه و تبديل وضعیت مورد 

بحث و بررسی و تصويب قرار گرفت.

برگزاری مراسم تجليل از جانبازان 
دانشگاه به مناسبت روز جانباز 

برگزاری اردوی زيارتی فرهنگی مشهد مقدس 
دانشجويان خواهر دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی 

مغان 
خواهر  دانشجويان  مخصوص  مقدس  مشهد  فرهنگی  زيارتی-  اردوی 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان برگزار شد، اين اردو همزمان 
با فرارسیدن چهارم شعبان خجسته میالد حضرت ابوالفضل العباس)ع( و 
سال روز فتح خرمشهر و روز مقاومت، ايثار و پیروزی و همچنین والدت 
 ۹۴/0۳/7 لغايت   ۹۴/0۳/0۱ تاريخ  از  العابدين)ع(،  زين  امام  حضرت 

برگزار گرديد.
خواهر  دانشجويان  از  نفر   20 تعداد  حضور  با  مشهد  زيارتی  اردوی 
دانشکده و با هدف آشنايی بیشتر دانشجويان با آداب زيارت حضرت 
در  دانشجويان  بیشتر  هرچه  بکارگیری  و  )ع(  الرضا  موسی  بن  علی 

برگزاری مراسمات فرهنگی، برگزار گرديد.


