
اجتماعــی  و  فرهنگــی  مدیــران  نشســت  دومیــن  برگــزاری 
اردبیلــی محقــق   دانشــگاه  در  کشــور   3 منطقــه  دانشــگاههای 

مقاومــت  پایــگاه  انتخــاب 
اردبیلــی  محقــق  دانشــگاه 
تریــن  موفــق  عنــوان  بــه 
در  بســیج  مقاومــت  پایــگاه 
جشــنواره کشــوری مالــک اشــتر

ــوان  ــی عن ــق اردبيل ــگاه محق ــت دانش ــگاه مقاوم ــده پاي ــام ش ــای انج ــی ه ــاس ارزياب ــر اس ب

ــرد. ــب ک ــتر را کس ــک اش ــوری مال ــنواره کش ــيج جش ــت بس ــگاه مقاوم ــن پاي ــق تري موف
ســرهنگ دوم پاســدار وحيــد جمشــيدی مســئول بســيج کارمنــدان ســپاه حضــرت 
ــوق،  ــر ف ــام خب ــا اع ــگاه ب ــت دانش ــه سرپرس ــه ای ب ــی نام ــل ط ــتان اردبي ــاس)ع( اس عب
ــای  ــی ه ــاس ارزياب ــر اس ــوا و ب ــم کل ق ــده معظ ــر فرمان ــق تدابي ــتای تحق ــت: در راس گف
ــت و  ــيج در وضعي ــازمان بس ــت س ــی رياس ــراف کل ــد اش ــر فرآين ــی ب ــده مبتن ــام ش انج
ــوان  ــه کســب عن ــگاه مقاومــت دانشــگاه محقــق اردبيلــی مفتخــر ب عملکــرد ســال 1393، پاي
ــت. ــده اس ــتر ش ــک اش ــوری مال ــنواره کش ــيج در جش ــت بس ــگاه مقاوم ــن پاي ــق تري موف
ــه  ــه و مخلصان ــی وقف ــای ب ــدت ه ــت، مجاه ــاش، هم ــون ت ــت مره ــن موفقي ــزود: اي وی اف
ــد. ــی باش ــگاه م ــن پاي ــيجيان اي ــک بس ــگاه و يکاي ــده پاي ــگاه، فرمان ــت دانش سرپرس

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی ، انتخــاب پایــگاه مقاومــت دانشــگاه محقــق 
اردبیلــی را بــه عنــوان موفــق تریــن پایــگاه بســیج در جشــنواره کشــوری 
گویــد. مــی  تبریــک  عزیــز  دانشــگاهیان  تمامــی  بــه  را  اشــتر  مالــک 

مراســم اســتقبال از 
ــرم مح

بــه  از محــرم   مراســم اســتقبال 

همــت هیــات مکتــب الشــهدای 

دانشــجویان  در مســجد دانشــگاه 

از  عظیمــی  خیــل  حضــور  بــا 

دانشــگاهیان عاشــق اهــل بیــت و 

ــن  ــد . در ای ــزار گردی ــارت  برگ طه

ــا مداحــی  ــم  دانشــگاهیان ب مراس

و ســینه زنــی بــه پیشــواز مــاه 

ــهیدان  ــاالر  ش ــزاداری رسور و س ع

الحســین  اباعبداللــه  حــرت 

)ع( شــتافتند. همچنیــن  مراســم 

یــک  کــه  نیــز  گــذاری  طشــت 

ــاداری و  ــاد آوری وف ــرای ی ــم ب رس

اوج جوامنــردی حــرت ابوالفضــل 

)ع( مــی باشــد از دیگــر مراســم 

هایــی بــود کــه  در پیشــواز محــرم 

در مســجد دانشــگاه و از طــرف 

دانشــگاهیان اجــرا گردیــد

تخصصــی  کمیســیون  جلســه  برگــزاری 
1 مــاده  موضــوع  ممیــزه  هیــات 

پنجاه و يکمني جلســه کميســيون 

تخصصــی هيــات مميــزه موضوع 

محقــق  دانشــگاه   1 مــاده 

جلســه  هفتمــني   ( اردبيلــی 

يکشــنبه  روز   )1394 ســال  در 

حضــور  بــا   94/7/5 مــورخ 

حقوقــی  و  حقيقــی  اعضــای 

ــر  ــل دف ــيون در مح ــن کميس اي

مقــام معظــم  منايندگــی  نهــاد 

ــد.  ــکيل ش ــگاه تش ــری دانش ره

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
متن برجام

باهــدف آگاه ســازی و بصــرت افزايــی قــر 

دانشــجو بــا مــن توافــق هســته ای و ايجــاد 

دغدغــه دردانشــجويان بــرای مطالبــه حقــوق 

ملــت و پيگــری نتايــج مذاکــرات، مســابقه ی 

کتابخوانــی بــا موضــوع »مــن برجــام« توســط 

دانشــگاه  دانشــجويان  اســامی  جامعــه 

ــاه1394  ــخ 26 مهرم ــی درتاري ــق اردبيل محق

دانشــگاههای  دانشــجويان  رشکــت  بــا 

ــگاه  ــن دانش ــيانی اي ــالن خودس ــل درس اردبي

ــابقه  ــده مس ــرات برگزي ــه نف ــد. ب برگزارگردي

شــد. خواهــد  اهــدا  ای  ارزنــده  جوايــز 

بــا  آزاد  تریبــون  برگــزاری 
موضــوع رابطــه ایــران و آمریــکا

 

ــورخ 94/7/21  ــنبه م ــه ش روز س

آزاد  تريبــون   12:30 ســاعت 

ــا موضــوع رابطــه  دانشــجويی ب

همــت  بــه  آمريــکا  و  ايــران 

ــجويان و  ــامی دانش ــن اس انجم

دانشــگاه،  فرهنگــی  معاونــت 

دانشــگاه محقــق  در محوطــه 

 . شــد  برگــزار  اردبيلــی 

 نشست مدیران فرهنگی منطقه 3 کشور

دبرخانــه  کارشــناس  حضــور  بــا  کشــور   3 منطقــه  اجتامعــی  و  فرهنگــی  مديــران  نشســت 

شــد.  برگــزار  اردبيلــی  محقــق  دانشــگاه  در  فنــاوری  و  تحقيقــات  علــوم،  وزارت  مناطــق 

محقــق  دانشــگاه  در  رهــری  معظــم  مقــام  منايندگــی  نهــاد  مســئول  مدبــر  االســام  حجــت 

مبنــای  بــر  حســني)ع(  امــام  قيــام  اينکــه  بيــان  بــا  نشســت  ايــن  افتتاحيــه  مراســم  در  اردبيلــی 

اســت.  اعتقــاد  و  اميــان  جســارت،  نيازمنــد  فرهنگــی  امــور  انجــام  گفــت:  شــد،  انجــام  فرهنــگ 

روابــط  و  فرهنگــی  معاونــت  رهــری،  نهــاد  اردبيلــی،  محقــق  دانشــگاه  در  اينکــه  بيــان  بــا  وی    

امــور فرهنگــی  افــزود:  بــا يکديگــر فعاليــت مــی کننــد،  عمومــی بصــورت يکپارچــه و هامهنــگ 

داد.  انجــام  دانشــگاه  بــاز  فضــای  محوطــه  يــا  و  اجتامعــات  ســالن  در  تنهــا  تــوان  منــی  را 

  وی  بــر رضورت توجــه بيشــر بــه خوابــگاه هــای دانشــجويی تاکيــد و ترصيــح کــرد: خوابــگاه هــا بايــد در 

اختيــار مديــران فرهنگــی باشــد و مديــران نيــز بيشــرين نــروی کار خــود را بــه خوابــگاه هــای دانشــجويی 

اختصــاص دهنــد.   دکــر عبــاس فنــی اصــل معــاون فرهنگــی و اجتامعــی دانشــگاه محقــق اردبيلــی بــا بيــان 

اينکــه فعاليــت هــای فرهنگــی روز بــه روز بــه جايــگاه واقعــی خــود نزديــک مــی شــود، گفــت: فتــح قلــه 

هــای رفيــع فرهنگــی از دغدغــه هــای مقــام معظــم رهــری اســت، کــه بايــد مــورد توجــه ويــژه قــرار گــرد. 

اباغــی  هــای  برنامــه  افــزود:  و  دانســت  فرهنگــی  انقــاب  يــک  را  ايــران  اســامی  انقــاب  وی    

ــن  ــه از اي ــاز منطق ــا ني ــب ب ــد متناس ــران باي ــت و مدي ــازگار نيس ــه ای س ــای منطق ــگ ه ــا فرهن وزارت ب

ــا  ــگاه ه ــی در دانش ــتعدادهای فراوان ــه اس ــان اينک ــا بي ــل ب ــی اص ــد.   فن ــتفاده کنن ــا اس ــتورالعمل ه دس

ــرا  ــی اج ــای فرهنگ ــه ه ــرد: برنام ــح ک ــد و ترصي ــتعدادها تاکي ــن اس ــردن اي ــکوفا ک ــر ش ــت، ب ــه اس نهفت

ــا  ــری از آنه ــه گ ــزان نتيج ــت و مي ــد موفقي ــده و درص ــی ش ــيب شناس ــد آس ــا باي ــگاه ه ــده در دانش ش

مشــخص شــود.  معــاون فرهنگــی و اجتامعــی دانشــگاه محقــق اردبيلــی همچنــني خواســتار بازديــد 

از دانشــگاه هــای خــارج از کشــور بــرای تشــويق مديــران فرهنگــی و اجتامعــی دانشــگاه هــا شــد. 

ــگاه  ــگاهیان دانش ــاق دانش ــد میث  تجدی
ــام ــهدای گمن ــا ش ــی ب ــق اردبیل محق

ــن  ــی در اولی ــق اردبیل ــگاه محق ــت دانش ــگاه مقاوم ــت پای ــه هم ب
روز هفتــه دفــاع مقــدس، دانشــگاهیان دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
ــا آرمــان هــای  ــا حضــور در مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه ب ب

ــد.  ــاق کردن ــد میث ــل تجدی ــام راح ــهدا و ام ش
ــم  ــن مراس ــگاه  در ای ــت دانش ــی سرپرس دکترصادق
ــاخت  ــات س ــاز عملی ــخنرانی از آغ ــک س ــی ی ط
یادمــان شــهدای گمنــام دانشــگاه در اســرع وقــت 

ــر داد.  خب
قرائــت فرازهایــی از زیــارت عاشــورا و عطرافشــانی 
ــه  ــر برنام ــگاه از دیگ ــام دانش ــهدای گمن ــزار ش م

هــای ایــن مراســم معنــوی بــود.  



مســئول جدیــد بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی معرفــی شــد 

عمومــی  روابــط  خبرنــگار  گــزارش  بــه    
دانشــگاه،   دکتــر گــودرز صادقــی سرپرســت 
ــيج  ــم بس ــن مراس ــی در اي ــق اردبيل ــگاه محق دانش
ــد و  ــتين خوان ــام راس ــده اس ــجويی را نماين دانش
ــی  ــاد زندگ ــه ابع ــه هم ــتين ب ــام راس ــت: اس گف
کنــد. توجــه مــی  انســان  اخــروی  و  دنيــوی 

ــه معــروف و نهــی  ــر ب ــا بيــان اينکــه ام   صادقــی ب
ــن بخــش اســام راســتين  ــا اهميــت تري از منکــر ب
ــن  ــه اي ــت ب ــيجی خواس ــجويان بس ــت، از دانش اس
ــند.  ــته باش ــگاه داش ــتری در دانش ــه بيش ــم توج مه
سرپرســت دانشــگاه محقق اردبيلی از مســئول بســيج 
ــئوليت  ــدی مس ــول تص ــت در ط ــجويی خواس دانش
ــا را  ــادل کاره ــظ تع ــار و حف ــل فش ــا حداق ــود ب خ
پيــش ببــرد تــا موجــب پشــيمانی در آينــده نشــود . 
ــی  ــاون فرهنگ ــل مع ــی اص ــاس فن ــر عب         دکت
قشــر  را  بســيج  نيــز  دانشــگاه  اجتماعــی  و 
مصــم  و  دلســوزترين  را  بســيجيان  و  فعــال 
تريــن افــراد در دفــاع از آرمــان هــای نظــام 
هــای  خانــواده  گفــت:  و  خوانــد  انقــاب  و 
شــهدا الگــوی نســل جــوان کنونــی هســتند.

ــد  ــان اينکــه نســل جــوان دانشــگاهی باي ــا بي وی ب
غيورتريــن و شــجاع تريــن مــردان روزگار باشــند، از 
آنها خواســت تا شــهدای دانشــجو را به عنــوان الگو و 
سرمشــق خــود در تمــام مراحل زندگــی قــرار دهند . 
بســيجی  دانشــجويان  از  اصــل  فنــی       
ــا  ــند، ت ــدان باش ــط مي ــواره در وس ــت هم خواس
ارزش هــای نظــام اســامی کــه حاصــل خــون 
ــد .  ــده بمان ــه زن ــت هميش ــدر اس ــهدای گرانق ش
بســيج  مســئول  اســدی  الديــن  معيــن     
دانشــجويی اســتان اردبيــل نيــز بــا يــادآوری 
و  اکــرم)ص(  پيامبــر  از  بســيج،  هــای  ريشــه 
ــيجيان  ــن بس ــوان اولي ــه عن ــی)ع( ب ــرت عل حض
ــرآن  ــه در ق ــيج ريش ــت: بس ــرد و گف ــام ب ــم ن عال
 . دارد  اطهــار)ع(  ائمــه  و  پيامبــر  احاديــث  و 
ــيج  ــای بس ــت ه ــه ماموري ــاره ب ــا اش ــدی ب   اس
ــری و  ــات رهب ــری مطالب ــزود: پيگي ــجويی، اف دانش
ــده  ــن ش ــداف تعيي ــه اه ــاندن ب ــل پوش ــه عم جام
نظــام توســط ايشــان، تربيــت نيروهــای هــم طــراز 
ــی  ــای اساس ــش ه ــی در چال ــش آفرين ــاب، نق انق
ســازی  شــبکه  و  ســازماندهی  و  نظــام 
ســازمانی  ســاختار  بــه  توجــه  بــا  نيروهــا 
 . هســتند  هــا  مأموريــت  ايــن  جملــه  از 
بســيج  جديــد  مســئول  پــرزور  پرويــز     
ــرد  ــه رويک ــاره ب ــا اش ــز ب ــگاه ني ــجويی دانش دانش
ايــن تشــکل در ســال آينــده، گفــت: بســيج 
ــجويی  ــط دانش ــه محي ــال ب ــا اتص ــجويی ب دانش
ــيج،  ــپاه و بس ــه س ــال ب ــک اتص ــگاه و ي و دانش
 . می شــود  محســوب  بعــدی  دو  تشــکل  يــک 
     در پايــان ايــن مراســم، پرويــز پــرزور بــه عنــوان 
مســئول جديــد بســيج دانشــجويی دانشــگاه محقــق 
اردبيلــی معرفــی و از زحمات حامد حســن لی مســئول 
ــد.  ــر ش ــگاه تقدي ــجويی دانش ــيج دانش ــابق بس س

ــکین شهر اردوی مش

ــه منظــور جــذب  هيــات مکتــب الشــهدای دانشــجويان دانشــگاه ب
ــاه 94  ــر م ــخ 19 مه ــد در تاري ــجويان ورودی جدي ــتر دانش بيش
ــه  ــک روزه ب ــی ي ــی و تفريح ــزاری اردوی فرهنگ ــه برگ ــدام ب اق
مقصــد مشــکين شــهر کــرد. بازديــد از مراکــز تفريحــی و فرهنگــی 
شــهر از جملــه پــل معلــق، پــارک جنگلــی و برگــزاری نمــاز 
ــود. ــن اردوی ب ــای اي ــه ه ــه برنام ــر از جمل ــر و عص ــت ظه جماع

ــنواره  ــتمین جش ــگاهی هش ــه دانش مرحل
ملــی حرکــت بــا تجلیــل از انجمــن های 
علمــی و دانشــکده هــای برتــر دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی بــکار خــود پایــان داد.

ــای  ــن ه ــناس انجم ــودی کارش ــرا اج ميت
علمــی دانشــگاه بــا بيــان اينکــه نمايشــگاه 
جشــنواره حرکــت در ارديبهشــت مــاه 
ــی  ــق اردبيل ــگاه محق ــالجاری در دانش س
برگــزار شــد، گفــت: در مرحلــه بعــد، 
وزارت  معيارهــای  طبــق  داوری  از  پــس 
 47 از  فنــاوری،  و  تحقيقــات  علــوم، 
انجمــن   13 و  طــرح   9 رســيده،  طــرح 
علمــی قابــل تقديــر شــناخته شــدند. 

ايــن مراســم از انجمــن هــای علمــی برتر در 
بخــش هــای مســابقه و فنــاوری، فعاليت های 
آموزشــی، فعاليــت هــای ترويجــی، فعاليــت 
ــی  ــريات و همچنين ــی و نش ــای پژوهش ه
دانشــکده هــای برتــر دانشــگاه تجليل شــد. 

دکتــر  برنامــه   ايــن  ســخنرانان  از 
دانشــگاه،محمدرضا  سرپرســت  صادقــی 
فرهنگــی  امــور  مديــر  مواليــی 
دانشــگاه  و خانــم اجــودی کارشــناس 
ــد .  ــگاه بودن ــی دانش ــای غلم ــن ه انجم

هشــتمین  اختتامیــه  مراســم  برگــزاری 
)مرحلــه  حرکــت  ملــی  جشــنواره 
مشــهد   فردوســی  دانشــگاه  در  کشــوری( 

 مراســم اختتاميــه هشــتمين جشــنواره ملــی حرکــت بــا 
ــی،  ــرم فرهنگ ــر کل محت ــر، مدي ــرم وزي ــاون محت ــور مع حض
ــه  ــای دبيرخان ــاير اعض ــهد و س ــی مش ــگاه فردوس ــس دانش رئي
کــرد. کار  بــه  آغــاز  وزيــر  معــاون  از  بياناتــی  ايــراد  بــا 

ــر  ــای دکت ــاب آق ــر جن ــرم وزي ــاون محت ــم مع ــن مراس در اي
ــرمايه  ــوان س ــه عن ــی ب ــای علم ــن ه ــمی از انجم ــاء هاش ضي
هــای بــی بديــل دانشــگاه هــا و از اصلــی تريــن مجامــع 
دانشــجويی يــاد کــرد و افــزود: انجمــن هــای علمــی نيــز 
ــتند و  ــور هس ــی کش ــت نخبگ ــگان جمعي ــور نخب ــون حض کان
ــفانه  ــا متاس ــم ام ــا داري ــکل ه ــن تش ــگان را در اي ــن نخب بهتري
کمبــود امکانــات و اعتبــارات از جملــه مســائل آنهــا اســت.

.
ــا اشــاره بــه اينکــه نبايــد محدوديــت هــای بودجــه  وی ب
ــود  ــا ش ــت ه ــتعدادها و ظرفي ــن اس ــکوفايی اي ــع ش مان
ادامــه داد: شــش هــزار انجمــن علمــی در دانشــگاه 
ــود  ــت خ ــته نيس ــه شايس ــود دارد ک ــور وج ــای کش ه
ــد. ــی کنن ــارات دولت ــدک اعتب ــام ان ــه ارق ــدود ب را مح

کار بــا تجهيــز غرفــه دانشــگاه محقــق اردبيلــی بــا طــرح  
“ســر در دانشــگاه” در داخــل غرفــه و بــه نمايش گذاشــتن 
ــی،  ــريات علم ــامل نش ــی ش ــن علم ــای انجم ــرد ه عملک
اختراعــات و ابتــکارات و برگــزاری مســابقات مختلــف 
انجــام پذيرفــت. در ايــن نمايشــگاه کــه بــا حضــور بيــش 
ــه مــدت دو روز ادامــه داشــت. دانشــگاه  از 76 دانشــگاه ب
ــاب،  ــن ي ــات مي ــش رب ــرا و نماي ــا اج ــی ب ــق اردبيل محق
دســتگاه شــبيه ســاز بــاران، نحوه عملکــرد دســتگاه دريچه 
هيدروليــک و چنديــن اختراع ديگر توســط اعضــای انجمن 
علمــی ســاخته شــده بــود در حضــور دانشــگاه هــای ديگــر 
ــتند ــش گذاش ــرض نماي ــه مع ــود را ب ــتاوردهای خ دس

اردوی پيــش دانشــجويی ويــژه  دانشــجويان ورودی جديــد طبــق ســنوات گذشــته در تاريــخ 
16و17 مهرمــاه 94 برگــزار گرديــد. ايــن اردو کــه بــا شــرکت دانشــجويان جديــد الــورود و بــا 
ــين  ــار الحس ــل اردوگاه انص ــتان در مح ــجويی  اس ــيج دانش ــئول بس ــدی  مس ــرهنگ اس ــور  س حض
ــد:  ــرا گردي ــر اج ــرح زي ــه ش ــی ب ــف و متنوع ــای  مختل ــد،برنامه ه ــزار ش ــرعين برگ ــتان س شهرس

- برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های واليبال ، فوتبال،و طناب کشی 
- برگزاری مسابقات فرهنگی)در قالب مسابقه سخنرانی و مسابقه طنز(

- اقامه نماز جماعت ظهر و عصر
- برگزاری جلسه سخنرانی توسط مسئول بسيج دانشجويی با موضوع تالش های علمی و پژوهشيو 

فعاليت های فرهنگی 
- نشست صميمی مسئولين بسيج دانشجويی و رئيس بسيج دانشجويی استان با دانشجويان

- اهداء جوايز به برندگان مسابقات فرهنگی و ورزشی
- استفاده از آب درمانی قهوه سوئی توسط دانشجويان شرکت کننده در اردو

- نظر سنجی از شرکت کنندگان در اردو در خصوص نقاط ضعف و قوت برنامه های اردو
ــجويان  ــنايی دانش ــز آش ــاد و ني ــرح و ش ــای مف ــودن فض ــم نم ــور فراه ــه منظ ــال ب ــن اردو هرس اي
میگيــرد. صــورت  فصــل  ابتــدای  در  دانشــجويی  بســيج  هــای  فعاليــت  بــا  جديــد  ورودی 

از  جمعــی  و  سرپرســت  دیــدار 
ــکده  ــی دانش ــأت علم ــای هی اعض
بــا  شــهر  مشــگین  کشــاورزی 
امــام  و  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــهر ــکین ش ــتان مش ــه شهرس جمع

 

ــه  سرپرســت دانشــکده کشــاورزی مشــکين  شــهر ب
ــه مناســبت بازگشــايی  ــی از اســاتيد ب همــراه جمع
دانشــگاه ها در ســال تحصيلــی جديــد، آغــا ز هفتــه 
دفــاع مقــدس و در آســتانه عيــد ســعيد قربــان ، روز 
چهارشــنبه مــورخ 94/7/1 بــا حضــور در محــل دفتر 
نماينــده محتــرم ولــی فقيــه و امام جمعه شهرســتان 
ــلمين  ــالم و المس ــت االس ــا حج ــهر ب ــکين  ش مش
ــی  ــدار صميم ــن دي ــد. در اي ــدار نمودن ــار دي باوق
دکتــر آيديــن عزيزپــور سرپرســت دانشــکده ضمــن 
گراميداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و تبريــک اعيــاد، 
ــا، پيشــرفت  هــا و  ــه گزارشــی از فعاليــت  ه ــه ارائ ب
اقدامــات انجــام گرفتــه از بــدو تأســيس تــا بــه حــال 
ــد. ــکده پرداختن ــی دانش ــای آت ــه  ه ــريح برنام وتش

ــه  ــام جمع ــار ام ــلمين باوق ــالم و المس ــت االس حج
شهرســتان مشــکين  شــهر نيــز ضمــن خيــر مقــدم 
ــت  ــکده و گراميداش ــاتيد دانش ــت و اس ــه سرپرس ب
هفتــه دفــاع مقــدس و روز عرفــه و همچنيــن 
ــرت  ــهادت حض ــالروز ش ــبت س ــه مناس ــليت ب تس
ــت  ــه اهمي ــالم( ، ب ــه الس ــل )علي ــن عقي ــلم ب مس
اشــاره  اســالم  دانــش در ديــن مبيــن  و  علــم 
ــمنان  ــه دش ــن ک ــد همي ــان افزودن ــد. ايش نمودن
ــتاب  ــردن ش ــد ک ــه کن ــر ب ــالمی کم ــالب اس انق
ــم   ــت عل ــان از اهمي ــد، نش ــته  ان ــور بس ــی کش علم
آمــوزی و پيشــرفت در عرصــه  هــای علمــی اســت. 

ــجویی  ــیج دانش ــجویی بس ــش دانش ــزاری اردوی پی برگ


