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احتمال افزایش رشته های دانشگاه کوث ر
افزایش  ۳۰درصدی بودجه دانشگاه کوث ر
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برگزاری کارگاه با رویکرد بهینه ساز 
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دانشگاه کوثر حامی همایش بین المللی ایران وجهان درآینه تاری 
دانشگاه کوثر در رشته مدیریت رسانه دانشجو می پذیرد
ت
رئیس دانشگاه کوثر ارتحال عالم ربانی آیت ا ...هاشمی شاهرودی را تسلیت گف 
شاخصهای آموزش عالی در خراسان شمالی پایین است /در دانشگاه کوثر
9
محدودیت ساختمان داریم
10
سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب ش د
11
دانشگاه و رسانه از تنگ نظری ها جلوگیری کنن د
12
کمیته بررسی اخالق سازمانی ایجاد خواهد ش د
13
نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع دستی دانشجویان دخت ر
14
پیام رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت آغاز دهه فج ر
15
خ
دانشجوی دانشگاه کوثر بازیگر نقش اول سریال ایستاده درتاری 
دوره دانش افزایی اساتید  ،اولین اقدام نظامند فعالیت های معرفتی بعد از
16
ت
پیروزی انقالب بوده اس 
کسب مقام دوم انفرادی کارمنددانشگاه کوثر در مسابقات دارت دانشگاه ها و
17
موسسات آموزش عالی منطقه  ۹کشو ر
18
آماده استقبال از شرکت کنندگان نمایشگاه هستی م
19
امضای تفاهم نامه همکاری شورای شهر بجنورد با دانشگاه کوث ر
20
بانوان ایران زمین در همه زمینه ها حضور موثر دارن د
21
پیام رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت سال روز بزرگداشت شهدا
ارائه  13مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی توسط دانشجویان
22
دانشگاه کوث ر
23
ت
شورای صنفی دانشجویان یکی از رکن های مهم دانشگاه اس 

به گفته رئیس دانشگاه ،با توجه به اولویت پژوهش و تحقیقات در سند چشم انداز توسعه دانشگاه  ،انتشارات دانشگاه کوثر نقشی پررنگتر در نشر دانشگاهی
و راهاندازی انتشارات خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر  ،دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه با بیان اینکه فعالیت موفق مرکز انتشارات در کنار راه اندازی مرکز نشریات علمی
 تخصصی از جمله دستاوردهای مهم دانشگاهها میباشدگفت :نقش ناشران دانشگاههای معتبر دنیا در انتشار یافتهها و پژوهشهای علمی غیرقابل انکاربوده و ناشران دانشگاهی از مؤثرترین عوامل پیشرفت دانش در جوامع توسعهیافت ه هستند .از این رو دانشگاه کوثر که از معتبرترین مراکز علمی کشور است،
باید نقشی پررنگتر در نشر دانشگاهی داشته باشد .دکتر حسینی گفت :حاکمیت فرآیند داوری بر همه آثار در حال انتشار ،قابلیت دفاع علمی و ارزشمدار
از محتوای آثار ،ایجاد چرخه توزیع فراگیر ،درآمدزایی و خروج از زیاندهی و مدرنسازی فرآیند تولید مواردی است که باید در حوزهسیاستهای کالن
مورد توجه جدی واقع شده و اجرا شود .در واقع باید مالکهای اساسی دقت ،سرعت و جامعیت مورد توجه بوده و آثار از ارزش الزم برخوردار و پرمخاطب
و اثرگذار باشند .خوشنامی و کمهزینه بودن هم باید مورد تأکید قرار گیرد .وی گفت :تدوین آییننامه نشر کتب ،ساماندهی همه مراکز نشر دانشگاه ،تدوین
اولویتهای سفارش ،تولید ،تأمین و حمایت نشر و تدوین دستورالعمل حمایت از نشر رسالههای برگزیده دکتری و کارشناسیارشد از برنامههای انتشارات
دانشگاه برای تحقق این اهداف است.
رئیس دانشگاه کوثر عنوان کرد :ما همچنین با اعمال نظام رتبهبندی کتب دانشگاه ،استعدادیابی و آموزش نویسندگان دانشگاهی ،راهاندازی سامانه متمرکز
انتشارات درصدد اجرای برنامههای متعدد برای جبران کمبودهای گذشته هستیم.

دکتر علیرضا حسینی | مدیرمسئول

سخنسردبیر
به نام ایزد یکتا
روابط عمومی از بخشهای مؤثر و حیاتی هر سازمان است و در جهت رشد و تسهیل ارتباط میان سازمان با محیط درونی و بیرونی ،مخاطبان ،گروههای
تاثیرگذار و تاثیرپذیر از سازمان ،افکار عمومی ،رسانهها و سازمانهای دیگر تالش میکند.
روابط عمومیها با ایفای کارکردهای اطالعرسانی و اطالعیابی ،ایجاد و حفظ ارتباطات دو سویه ،تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان ،جلب اعتماد
مخاطبان به سازمان و مشارکت آنها ،کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی ،نزدیک کردن نگرشهای مخاطبان با سازمان و نزدیک کردن
اقدامات و نگرشهای سازمان با مخاطبان به پویایی ،رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژیهای آن کمک میکنند.
یکی از کارکردهای مهم و برجسته روابط عمومی ،اطالعرسانی است که چه بسا میتوان آن را یکی از شاخصهای مهم توسعه هر مجموعه نیز دانست .در
سالهای اخیر ،امکانات و خدمات فناوری موجب گسترش بیش از پیش فعالیت های اطالعرسانی شده است .به عنوان نمونه ،راهاندازی سامانههای مختلف
اطالعرسانی الکترونیکی توسط روابط عمومی سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی ،گواه صادقی بر اهمیت فناوریهای اطالعات و ارتباطات در این
حوزه میباشد .بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اقداماتی در راستای اطالع رسانی الکترنیکی انجام دادهاند ،دانشگاه کوثر به عنوان دومین
دانشگاه تکجنسیتی ویژه خواهران نیز در این زمینه گامهایی برداشته است .روابط عمومی دانشگاه کوثر فصلنامه را به صورت الکترونیکی طراحی و آن را
به حضور استادان ،همکاران و دانشجویان عزیز تقدیم نماید .بیشک هر آغازی در گامهای نخستین خود دارای ضعفها و کاستیهایی است که امیداوریم
با راهنماییها و ارائه پیشنهادات و نظرات شما همکاران گرامی ،این پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد.
در پایان برخورد الزم میدانم از حمایتهای ریاست محترم دانشگا و همکاران محترم واحد روابط عمومی که در طراحی و تهیه این فصلنامه تالش نمودهاند
سپاسگزاری نمایم.

محمد غفوری فر | سردبیر
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رئیس دانشگاه کوثراعالم کرد؛

دکتر علیرضا حسینی:

افزایش  ۳۰درصدی بودجه دانشگاه کوثر

احتمال افزایش رشته های دانشگاه کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر و به نقل از روزنامه خراسان
شمالی رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از احتمال افزایش رشته های این
دانشگاه از مهر سال آینده خبر داد.دکتر «حسینی» با بیان این که اکنون
بیش از  2هزار و  800دانشجو در  17کد رشته در این دانشگاه مشغول
به تحصیل هستند ابراز کرد :رویکرد دانشگاه کوثر بجنورد علوم انسانی

و اسالمی است و با وجود رشته های فنی و مهندسی ،به سمت رویکرد
مشخص شده پیش خواهد رفت.
وی تصریح کرد :بهمن امسال در این دانشگاه پذیرش دانشجو نخواهیم
داشت.
وی افزایش رشته های دانشگاهی را منوط به طی شدن فرایندها دانست
و ادامه داد :فرایندهای الزم از سوی دانشگاه در حال انجام است و در
صورت فراهم شدن شرایط  ۶رشته به رشته های این دانشگاه افزوده
خواهد شد.وی با بیان این که دانشگاه کوثر عالوه بر مقطع کارشناسی،
در رشته زبان و ادبیات عرب در مقطع ارشد دانشجو دارد ،تصریح کرد:
دریافت موافقت اصولی برای افزایش رشته ها در مقطع ارشد کمی زمان
بر است و در حال رایزنی هستیم.
«ربانیان» مسئول روابط عمومی دانشگاه کوثر بجنورد از رایزنی ها به
منظور استفاده از فضای آموزشی موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد
خبر داد و افزود :به هر دلیلی اگر این موضوع به نتیجه نرسد ،با توجه
به احتمال افزایش رشته های این دانشگاه ناچار به اجاره مکان دیگری
خواهیم بود و در این خصوص از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان کمک خواسته ایم و آن ها ورود کرده اند و امیدواریم به
نتیجه خوبی برسیم.به گزارش خبرنگار ما ،دانشگاه کوثر به عنوان
دومین دانشگاه تک جنسیتی کشور اکنون تمام فضاهایش استیجاری
است و از کمبود فضای آموزشی رنج می برد.

فرایندهای الزم
از سوی دانشگاه
در حال انجام
است و در صورت
فراهم شدن
شرایط  ۶رشته
به رشته های این
دانشگاه افزوده
خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر خبر داد:

ایجاد مرکز مطالعات زنان وخانواده شرق و شمال شرق کشور در دانشگاه کوثر

رئیس دانشگاه کوثر با اشاره به ضرورت واهمیت جایگاه زن وخانواده از
ایجاد و راه اندازی تنها مرکز مطالعات زنان وخانواده در شرق و شمال
شرق کشور خبر داد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی
در نشست با مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان
شمالی در دانشگاه کوثرافزود:نقد وبررسی نظریه ها ومکاتب
،تولید علم بومی در حوزه مطالعات زنان،زمینه سازی برای تربیت
نظریه پردازان وکارشناسان متعهد جهت سیاست گذاری مطلوب
در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور از اهداف راه اندازی این مرکز
است.
وی ادام��ه داد:در سال تحصیلی آینده رشته مطالعات خانواده در
دانشگاه کوثر راه اندازی خواهد شد وافزود:با ایجاد این رشته به دنبال
تربیت کارشناس جهت اجرای طرح های مربوط به زنان وسیاست
گذاری وبرنامه ریزی و مشاوره در امور بانوان هستیم.

دکتر حسینی بیان کرد :رشته مطالعات زنان سال 1380در دانشگاه
های الزهرا ،عالمه وتربیت مدرس ایجاد شده که با داشتن رشته
پایه مطالعات خانواده در دانشگاه کوثر در دوره کارشناسی در آینده
رشته ی مطالعات زنان در گرایش های متفاوت دانشجو خواهد
پذیرفت.
وی همچنین اظهار کرد:با توجه به مأموریت دانشگاه کوثر تنها دانشگاه
تک جنسیتی شمال شرق کشور در حوزه علوم انسانی  ،با راه اندازی
مرکز مطالعات زنان وخانواده می توانیم جهت تسهیل کسب و کار
بانوان وآموزش،کمک و مشاوره دادن به بانوان وکم کردن آسیب های
اجتماعی کمک کنیم.
وی با تأکید بر راه اندازی این مرکز از "محبوبه معین مقدس" مشاور امور
بانوان وخانواده خود خواست :با هم فکری و مساعدت و با بررسی مرکز
مطالعه وتحقیقات زنان دانشگاه تهران تالش خود را برای اجرایی شدن
وراه اندازی این مرکز در دانشگاه به کار بندد.
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با ایجاد رشته
مطالعاتخانواده
به دنبال تربیت
کارشناس جهت
اجرای طرح های
مربوط به زنان
وسیاست گذاری
وبرنامه ریزی و
مشاوره در امور
بانوانهستیم.
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رئیس دانشگاه کوثر با بیان اینکه سهم سرانه هر دانشجوی دانشگاه کوثر از بودجه ساالنه  ۴۹میلیون ریال واز
میانگین کشوری پایین تر است گفت :به واسطه تعامل خوبی که با دستگاه های اجرایی در داخل و خارج استان
داریم سال آینده بودجه دانشگاه کوثر ۳۰درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی درنشست صمیمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه
کوثر اظهار کرد :سرانه دانشجویی در کشور  ۹۶میلیون ریال که در استان خراسان شمالی  ۷۶میلیون ریال و در
دانشگاه کوثر ۴۹میلیون ریال است .
وی همچنین ادامه داد :شاخص ایده آل نسبت دانشجو به جمعیت  ۱۸تا  ۲۴سال  ۶۰درصد ،شاخص کشوری
آن  ۵۷,۹درصد و شاخص استان خراسان شمالی  ۴۶درصد می باشد.
حسینی با بیان اینکه بودجه منظور شده برای دانشگاه کوثر نسبت به نیازهاو هزینه های آن ناکافی است اظهار
داشت :به دنبال افزایش سرانه دانشجویی برای ارائه خدمات مطلوب به دانشجویان هستیم.
رئیس دانشگاه کوثر با بیان اینکه مأموریت دانشگاه کوثر حوزه علوم انسانی و اسالمی است گفت:
افزایش رشته های جدید را قرار داده ایم و درخواست یک رشته در مقطع کارشناسی ثبت و  ۵رشته
دیگردر مقطع کارشناسی در دست اقدام می باشند وبه دنبال رشته های جدید درتحصیالت تکمیلی
نیز هستیم.
دکتر علیرضا حسینی خطاب به اعضای هیأت علمی افزود :توانمندی ،صداقت ،تجربه ،تخصص و تعهد
اولویت ما در واگذاری امور به اعضای هیات علمی است.
وی با بیان اینکه نمی خواهم تنها محور دانشگاه باشم ادامه داد :پیگیری امور مربوط به واحد های مختلف را
به معاونت ها تفویض اختیار کرده ام.
دکتر حسینی با تأکید بر اینکه شفافیت از اصل های مهم مدیریتی است بیان داشت :برای حذف بروکراسی
اداری امور حق التدریس ها در دانشگاه سامانه ای خواهد شد و ارتقا سایت و سامانه ها ی دانشگاه برای
تسهیل امور پیگیری خواهد شد.
با بیان اینکه شرایط کار برای اعضای هیأت علمی نباید دشوار باشد گفت :در المپیاد های علمی و ورزشی
همواره حمایت مادی و معنوی خواهیم داشت و ادامه داد :طرح های پژوهشی که به ارتقا دانشگاه  ،جامعه
و خلق موقیعت و موضوع هایی که در رفع مشکالت موثر باشند ،مصوب می شوند ومورد حمایت دانشگاه
خواهند بود.
وی درجهت کاهش دغدغه اعضای هیات علمی افزود :راه اندازی مهدکودک برای کودکان اعضای هیأت علمی
استان توسط دانشگاه کوثر در حال پیگیری است.
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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
خراسان شمالی:

با سند راهبردی و ایجاد مرکز مطالعات
زنان وخانواده نقشه راه بانوان را
ترسیم می کنیم

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان
شمالی گفت :با سند راهبردی و ایجاد مرکز مطالعات
زنان وخانواده مسیر ونقشه راه بانوان رادر خراسان
شمالی ترسیم می کنیم.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر ،ملیحه
یغمایی در نشست با دکتر علیرضا حسینی در
دانشگاه کوثرافزود:مرکز مطالعات زنان وخانواده
می تواند نظریه ها را طرح و پژوهش های الزم در
حوزه زنان در خراسان شمالی را با توجه به اقلیم
وشرایط محیطی زنان در خراسان شمالی انجام
دهد.
وی با تمجید از وجود تنها دانشگاه تک جنسیتی
شرق کشور در خراسان شمالی ادامه داد:این فرصت
مطلوبی برای ترسیم سیاست های کلی حوزه بانوان
وخانواده از طریق ایجاد وراه اندازی این مرکز مطالعه
است.
یغمایی اظهار کرد:در بحث آسیب های اجتماعی
مانند نرخ بیکاری واشتغال و اعتیاد ح��وزه زنان
وجود مرکز مطالعات زنان وخانواده و انجام کارهای
پژوهشی می تواند با احیا م��وارد مطلوب گذشته
عملکرد مثبت داشته و با رویکردی علمی یاری گر
حل این چالش ها باشد.
وی با اتنقاد از عدم تولید نظریه در ح��وزه زنان
اف��زود :نبود مرکز مطالعاتی در حوزه بانوان باعث
اشتباه در هویت زنانگی آنها در جامعه شده است
وافزود:بهترین راه پیشرفت و توسعه حضور زنان در
جامعه مطالعه علمی نقش آنها در سیاست،اقتصاد
وفرهنگ است.
ملیحه یغمایی اظهار کرد:باید بتوانیم نقش دختران
وزن��ان را در جامعه معرفی کنیم که با راه ان��دازی
مرکزمطالعه نقشه مسیر بانوان وخانواده ترسیم
خواهد شد.

رئیس دانشکده فنی  ،مهندسی و علوم پایه دانشگاه کوثر خبر داد:

دانشگاه کوثر حامی همایش بین المللی ایران وجهان درآینه تاریخ

برگزاری کارگاه با رویکرد بهینه سازی
دکتر موذن
سرخی سادگی
 ،جامع بودن،
امکانات گرافیکی
و رسم نمودار را
از جمله امکانات
نرم افزار  Rبرای
کاربران این نرم
افزار دانست.

رئیس دانشکده فنی  ،مهندسی و علوم پایه از برگزاری کارگاه و سمینار
آموزشی تحت عنوان آشنایی با نرم افزار  Rبا رویکرد بهینه سازی خبر
داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر معصومه موذن سرخی اظهار
کرد:
نرم افزار  Rمحیطی محاسبات آماری و تحلیل داده را فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه دلیل محبوبیت این نرم افزار در سالهای اخیر در
درجه اول رایگان بودن این نرم افزار است افزود :این دوره آموزشی
توسط گروه ریاضی و صنایع دانشگاه در هفته پژوهش برگزار شد.
دکتر موذن سرخی اظهار کرد :نرم افزار Rبر روی انواع سیستم عامل ها
قابل نصب است و همچنین افزود:از دیگر مزایای این نرم افزار فراهم
کردن زمینه ای بی نظیر برای نوشتن متدهای آماری است.
دکتر موذن سرخی سادگی  ،جامع بودن ،امکانات گرافیکی و رسم نمودار
را از جمله امکانات نرم افزار  Rبرای کاربران این نرم افزار دانست.

وی همچنین امکانات ذخیره ،بازیابی و بسته های نرم افزاری رایگان را از
دیگر امکانات این نرم افزار برشمرد.
رئیس دانشکده فنی  ،مهندسی و علوم پایه افزود  :این کارگاه با حضور
دانشجویان کارشناسی رشته های مهندسی صنایع و مهندسی اپتیک
دانشگاه کوثر ،دانشجویان کارشناسی رشته آمار و مهندسی شیمی و
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه بجنورد و جمعی از اساتید
هیات علمی و اساتید مدعو گروه ریاضی برگزار شد.
دکتر موذن سرخی افزود :حاضرین در این دوره به فراگیری و پیاده سازی
مقدماتی دستورات برنامه نویسی در نرم افزار  Rپرداختند.
وی گفت:در پایان دوره آموزشی نحوه حل مسائل بهینه سازی خطی و
غیرخطی در سمینار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است مدرس این دوره آموزشی،دکتر سید مهدی صالحی
استادیار گروه آمار دانشگاه نیشابور و دارنده مدال المپیاد دانشجویی
آمار بود.

همایش بین المللی ایران وجهان درآینه تاریخ با حمایت وهمکاری
دانشگاه کوثر درکنار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ودانشگاه گیالن
برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر این همایش توسط دپارتمان
ایرانشناسی دانشگاه صوفیه "کلیمنت اخریدسکی مقدس" ومرکز
مطالعات ایران،بالکان واروپ��ای مرکزی وبا همکاری دانشگاه کوثر
بجنورد،دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ودانشگاه گیالن به مناسبت
بیست وپنجمین سالگرد تاسیس دپارتمان ایرانشناسی در دانشگاه
صوفیه برگزار می گردد.
بر اساس این گ��زارش این همایش  22و 23بهمن ماه  97در صوفیه
بلغارستان برگزار خواهد شد که آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله  5دی
ماه سال جاری خواهد بود.
این همایش در محور های مطالعه تاریخ،جغرافیا،تمدن وباستان
شناسی ،مطالعات زبان وادبیات فارسی ،جامعه شناسی  ،اقتصادی ،
فلسفه ودین ،هنر ومعماری ومطالعات سیاسی برگزار خواهد شد.

این همایش 22
و 23بهمن ماه
 97در صوفیه
بلغارستان برگزار
خواهد شد که
آخرین مهلت
ارسال چکیده
مقاله  5دی
ماه سال جاری
خواهد بود.

تأمین رفاهیات
از اولویت های
پیگیری دانشگاه
است

تریبون آزاد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب برگزار شد
این تریبون آزاد به منظور ارائ��ه پیشنهادات ،انتقادات و نظرات
دانشجویان راجع به چرایی انقالب و به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب در دانشگاه کوثر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر تریبون آزاد با موضوع چرا انقالب
کردیم؟ با حضور جهاددانشگاهی خراسان شمالی و به همت امور
فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
بر اساس این گزارش دانشجویان از این تریبون دغدغه ها و پیشنهادات
خود را نسبت به چرایی انقالب ابراز کردند.

تأمین رفاهیات اعضای هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان از اولویت
پیگیری امور دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در نشست
با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در دانشگاه کوثر افزود :برای
افزایش کیفیت و بازدهی خوب در امور دانشگاه ،تأمین رفاهیات و نیازهای
اعضا را پیگیری خواهیم کرد .وی ادامه داد :با بانک های مختلف نشست
های متعدد داشته ایم و همواره تالش میکنیم دانشجویان ،همکاران و
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اعضای هیأت علمی با تأمین خدمات مطلوب در آرامش و آسایش باشند.
دکتر حسینی همچنین اظهار کرد :با عقد تفاهم نامهای از خدمات
مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای افزایش رفاهیات
استفاده خواهیم کرد .وی همچنین بیان کرد :از طرح های خوب برای
کارکنان دانشگاه استفاده خواهیم کرد.
در این نشست علی خیاطی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به
تشریح خدمات این بانک پرداخت.

رئیس دانشگاه کوثر؛

دانشگاه کوثر در رشته مدیریت رسانه دانشجو می پذیرد
در سال تحصیلی
جدید  17رشته
مقطع کارشناسی
و یک رشته
کارشناسی
ارشد دانشجو
پذیرفته شده
است و با اشاره به
اینکه اکنون این
دانشگاه 2800
دانشجو دارد
ادامه داد :از نظر
تعداد دانشجو در
بین دانشگاه های
تک جنسیتی
کشور بعد از
دانشگاه الزهرا
عنوان دوم را
دارد .
رئیس دانشگاه کوثر گفت :درسال آینده تحصیلی دانشگاه کوثر ویژه
خواهران در مقطع تحصیالت تکمیلی در رشته مدیریت رسانه دانشجو
می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در
نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در مرکز صدا و
سیما با اشاره به اینکه دانشگاه کوثر به عنوان تنها مرکز آموزش عالی
تک جنسیتی شرق کشور است افزود :دانشگاه کوثر ویژه خواهران
درس��ال  ۱۳۹۱با مصوب ش��ورای گسترش در بجنورد تاسیس شده
است.
وی گفت :در سال تحصیلی جدید  ۱۷رشته مقطع کارشناسی و یک
رشته کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته شده است و با اشاره به اینکه
اکنون این دانشگاه  ۲۸۰۰دانشجو دارد ادامه داد :از نظر تعداد دانشجو
در بین دانشگاه های تک جنسیتی کشور بعد از دانشگاه الزهرا عنوان
دوم را دارد .
رئیس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه مأموریت دانشگاه کوثر در حوزه
علوم انسانی است اظهار داشت :در دانشگاه کوثر محدودیت ساختمان
داریم و از ساختمان های استیجاری استفاده می کنیم وگفت :از صدا
و سیما و سایر دستگاه های اجرایی درخواست حمایت برای حل این
موضوع داریم.
وی همچنین افزود :با توجه به مأموریت دانشگاه کوثر به عنوان تنها
دانشگاه تک جنسیتی شمال شرق کشور در حوزه علوم انسانی  ،از
راه ان��دازی مرکز مطالعات زنان وخانواده جهت تسهیل کسب و کار

بانوان وآموزش،کمک و مشاوره دادن به بانوان وکم کردن آسیب های
اجتماعی در دانشگاه کوثر خبرداد.
رئیس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه خواستار تعامل دو طرفه با صدا
و سیما هستیم افزود :در خواست داریم باتوجه به پتانسیل های
موجود در دانشگاه معرفی آن در دستور کار برنامه های صدا وسیما
قرار گیرد.
حسینی با بیان اینکه آمادگی الزم برای ساخت برنامه های موضوعی در
دانشگاه را داریم گفت :خواستار دعوت از کارکنان و اعضا هیأت علمی
دانشگاه در برنامه های صدا و سیما هستیم .
وی ادامه داد :می توانیم از ظرفیت موجود در فضای مجازی برای
پوشش برنامه های صدا وسیما ومعرفی استان در دانشگاه بهره ببریم.
وی با اشاره به اینکه باید نگاه توسعه ای داشته باشیم افزود :دستگاه
های اجرایی با بها دادن به آموزش عالی می توانند رشد کنند و به
توسعه برسند.
وی همچنین گفت :شاخص های آموزش عالی در خراسان شمالی
پایین است و به دلیل نوپا بودن دانشگاه کوثر در شاخص های کلی
دچار عقب ماندگی هستیم و با انقباض بودجه های فعلی فرایند ساخت
پروژه ساختمان مرکزی دانشگاه در تخت ارکان به دلیل نبود اعتبار
متوقف شده است .دکتر حسینی همچنین با تاکید بر اینکه از رسانه
ملی استقبال می کنیم افزود :آمادگی داریم از ظرفیت مدیران و اساتید
رسانه در صدا و سیمای استان برای برگزاری دوره سواد رسانه ای
کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر بهره ببریم.
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رئیس دانشگاه کوثر ارتحال عالم ربانی آیت ا ...هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد با صدور پیامی ،درگذشت عالم روحانی و فقیه بزرگوار حضرت آیتا ...سید محمود هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر در متن پیام دکتر علیرضا حسینی آمده است :
بسم ا ...الرحمن الرحیم
انا ...واناالیه راجعون
خبر ارتحال عالم مجاهد و فقیه وارسته حضرت آیت ا ...هاشمی شاهرودی موجب تأسف و تألم فراوان گردید.
آیت ا ...سید محمود هاشمی در طول حیات پربرکت خود به تحصیل و تدریس علوم دینی و اجتهاد عالمانه مشغول بود و در دوران فعالیت مفید سیاسی و مشی معتدل خود
در شورای نگهبان ،ریاست قوه قضائیه ،دبیری شورای حل اختالف قوا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منشاء خیر و برکت فراوان بود.
اینجانب این ضایعه را به محضر مقام معظم رهبری،ملت شریف ایران اسالمی و مردم متدین استان خراسان شمالی و جامعه دانشگاهیان فرهیخته استان تسلیت عرض نموده و از درگاه
ایزد منان برای روح آن مرحوم علو درجات طلب می کنم.

رئیس دانشگاه کوثر در پیامی سانحه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی را تسلیت گفت
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد با صدور پیامی  ،درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در سانحه تصادف
اتوبوس را تسلیت گفت .به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر متن پیام تسلیت دکتر علیرضا حسینی به زیر
شرح است:
انا ل ّله و انا الیه راجعون
خبر حادثه ی مصیبت بار و اندوهناک امروز و از دست دادن تعدادی ازدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در
سانحه واژگونی اتوبوس ،بسیار درد آور ومصیبت بار است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان ؛این حادثه دردناک را به جامعه دانشگاهی کشور تسلیت
عرض نموده و از خداوند متعال شفای مجروحان و صبرواجر برای خانواده های داغدار طلب میکنم.
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رئیس دانشگاه کوثر بجنورد:

با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب شد

شاخصهای آموزش عالی در خراسان شمالی پایین است /در دانشگاه کوثر محدودیت ساختمان داریم
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت :شاخصهای آموزش عالی در خراسان
شمالی پایین است و به دلیل نوپا بودن دانشگاه کوثر ،در شاخصهای کلی
دچار عقب ماندگی هستیم.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ،علیرضا حسینی ،رئیس
دانشگاه کوثر بجنورد در نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان
شمالی با اشاره به این که دانشگاه کوثر به عنوان تنها مرکز آموزش عالی
تک جنسیتی شرق کشور است گفت :دانشگاه کوثر ویژه خواهران درسال
 ۱۳۹۱با مصوب شورای گسترش در بجنورد تاسیس شده است.
حسینی ادامه داد :در سال تحصیلی جدید  ۱۷رشته مقطع کارشناسی
و یک رشته کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته شده است .اکنون این
دانشگاه  ۲۸۰۰دانشجو دارد .از نظر تعداد دانشجو در بین دانشگاههای
تک جنسیتی کشور بعد از دانشگاه الزهرا عنوان دوم را داریم.
رئیس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه مأموریت دانشگاه کوثر در حوزه علوم
انسانی است ،اظهار داشت :در دانشگاه کوثر محدودیت ساختمان داریم
و از ساختمانهای استیجاری استفاده میکنیم .از صدا و سیما و سایر
دستگاههای اجرایی درخواست حمایت برای حل این موضوع داریم.
وی در ادامه با توجه به مأموریت دانشگاه کوثر به عنوان تنها دانشگاه تک
جنسیتی شمال شرق کشور در حوزه علوم انسانی ،از راه اندازی مرکز
مطالعات زنان و خانواده جهت تسهیل کسب و کار بانوان و آموزش ،کمک
و مشاوره دادن به بانوان و کم کردن آسیبهای اجتماعی در دانشگاه کوثر
خبرداد.
حسینی با تأکید بر اینکه خواستار تعامل دو طرفه با صدا و سیما است،
گفت :در خواست داریم باتوجه به پتانسیلهای موجود در دانشگاه
معرفی آن در دستور کار برنامههای صدا وسیما قرار گیرد.

در دانشگاه
کوثرمحدودیت
ساختمان داریم و
ازساختمانهای
استیجاری
استفادهمیکنیم.
از صدا و سیما و
سایردستگاههای
اجراییدرخواست
حمایتبرای
حل این موضوع
داریم.

رئیس دانشگاه کوثر خاطرنشان کرد :میتوانیم از ظرفیت موجود در
فضای مجازی برای پوشش برنامههای صدا وسیما و معرفی استان در
دانشگاه بهره ببریم.
وی با اشاره به اینکه باید نگاه توسعهای داشته باشیم افزود :دستگاههای
اجرایی با بها دادن به آموزش عالی میتوانند رشد کنند و به توسعه برسند.
حسینی تصریح کرد :شاخصهای آموزش عالی در خراسان شمالی
پایین است و به دلیل نوپا بودن دانشگاه کوثر ،در شاخصهای کلی دچار
عقب ماندگی هستیم و با انقباض بودجههای فعلی ،فرایند ساخت پروژه
ساختمان مرکزی دانشگاه در تخت ارکان به دلیل نبود اعتبار متوقف شده
است.
رئیس دانشگاه کوثر بیان داشت :درسال آینده تحصیلی دانشگاه کوثر
ویژه خواهران در مقطع تحصیالت تکمیلی در رشته مدیریت رسانه
دانشجو میپذیرد.

س رضا علیزاده را به سمت
دکتر علیرضا حسینی در حکمی مهند 
سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه کوثر منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل حکم دکتر حسینی
به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس رضا علیزاده
سالم علیکم،
با عنایت به مراتب تعهد ،سوابق و تجربیات ارزن��ده جنابعالی در
دانشگاه کوثر ،به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست مدیریت اداری
و پشتیبانی دانشگاه منصوب میشوید .امید است با اتکال به خداوند
متعال و همکاری با معاونین ،مدیران و سایر همکاران در انجام امور
محوله موفق و موید باشید.
ضمن ًا شرح وظایف جنابعالی به شرح زیر اعالم میگردد:
اجرای سیاستها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور
اداری ،استخدامی و پشتیبانی.
نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.
تهیه و تنظیم آیین نامهها ،بخشنامهها و دستور العملهای اداری الزم
جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط ومصوبات دانشگاه و ابالغ
آن به کلیه واحدها پس از تایید.
مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و
ارجاع مراتب به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
مطالعه و بررسی رستههای شغلی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصالحی

با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد

دکتر علیرضا حسینی در حکمی مهندس عباس زهرهوند را به سمت
سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل حکم دکتر حسینی به
شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس عباس زهرهوند
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
احترام ًا بنا به پیشنهاد معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نظر به
تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند حضرتعالی ،به موجب این ابالغ به
سمت سرپرست گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب
میشوید .امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق
باشید.

فصلنامه دانشگاه کوثر  -شماره دوم  /زمستان1397

9

10

فصلنامه دانشگاه کوثر  -شماره دوم  /زمستان1397

به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح ،برنامه و بودجه.
ایجاد ونگهداری بانک اطالعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه
پرسنل دانشگاه.
برنامهریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه
طرحها و پیشنهادهای الزم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام
آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی.
پیشبینی ترفیع و تغییر گروه ساالنه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ،اموال و
تاسیسات.
نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای
مختلف.
تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای
طرحهای مزبور.نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه
راهنماییهای الزم.
همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصالح مجموعه شرح وظایف  ،نمودار و
پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح  ،برنامه و بودجه.نظارت بر
امور حضور و غیاب ،ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت
کارکنان  ،اضافه کاری،رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و
اتخاذ تصمیمات الزم.
نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

رئیس دانشگاه کوثر عنوان کرد؛

رئیس دانشگاه کوثر:

مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی؛

کمیته بررسی اخالق سازمانی ایجاد خواهد شد

دانشگاه و رسانه از تنگ نظری ها جلوگیری کنند
حمید قربانی جم
با تأکید بر اینکه
ارتباط ها باید دو
جانبه باشد افزود:
آمادگی استفاده
از پتانسیل ها
و ظرفیت های
موجود در دانشگاه
ها در صدا وسیمای
خراسان شمالی را
داریم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،مدیرکل صدا و سیمای مرکز
خراسان شمالی در نشست با رئیس دانشگاه کوثر به همراه معاونان
و مدیران دانشگاه در صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی گفت :از
نشست با نهادهای فرهنگی استقبال میکنم و به دانشگاهیان اعتقاد
دارم.
حمید قربانی جم با تأکید بر اینکه ارتباط ها باید دو جانبه باشد افزود:
آمادگی استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در دانشگاه ها در
صدا وسیمای خراسان شمالی را داریم.
وی با تاکید بر برقراری ارتباط دو طرفه اظهار داشت :اگردانشگاه و صدا
و سیما نشست های مستمر داشته باشند می توانیم از ظرفیت های
دانشگاه کوثر آگاه و به رشد آن مجموعه کمک کنیم.
و همچنین گفت  :اساتید صدا وسیما مرتبط در مباحث سواد رسانه ای
آمادگی الزم برای انتقال تجربیات را دارند.
قربانی جم افزود :به زودی شرایطی برای معرفی دانشگاه کوثر در صدا
وسیما فراهم خواهد شد.

دکتر حسینی
شفافیت
وشجاعت را
از اصل های
مهم مدیریتی
برشمرد و ادامه
داد :مدیران
باید با کانال های
ارتباطی صحیح
سوءرفتار ها را
رصد ودر اصالح
آنها شجاعت
الزم را داشته
باشند.

وی خواستار آن شد :دانشجویان مستعد در دانشگاه کوثر در زمینه ی
خبرنگار-کارشناس برای همکاری در برنامه های صدا وسیما معرفی
شوند.
وی همچینین از کارکنان دانشگاه کوثر دعوت کرد با فزرندان خود در
برنامه های کودک محور سیما خراسان شمالی مانند کوالک حضور پیدا
کند.
قربانی جم با اعالم آمادگی برای حضور در جمع رئیس دانشگاه ،معاون
ومدیران افزود :از اساتید صدا و سیما برای برگزاری دوره های سواد
رسانه ای در دانشگاه استفاده می کنیم.
وی با اعالم آمادگی برای ساخت برنامه های مشارکتی رادیویی و
تلویزیونی افزود :ساخت برنامه جهت معرفی دانشگاه کوثر از رسانه ملی
را داریم.
قربانی جم با اعالم آمادگی برای معرفی دانشجویان به صدا و سیما
جهت مهارت افزایی افزود :از دانشجویان مستعد در زمینه خبرنگاری
دعوت به عمل می آوریم.
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رئیس دانشگاه کوثر گفت :به منظور رصد وبررسی عملکرد کارکنان و بهبود و ارتقا
جایگاه دانشگاه کمیته بررسی اخالق سازمانی در دانشگاه کوثر ایجاد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی درنشست صمیمی با
کارکنان دانشگاه اظهار کرد :نشست های صمیمی با کارکنان دانشگاه درپایان هر
نیم سال تحصیلی یکبار ادامه خواهد داشت.
وی خطاب به کارکنان افزود :برای رشد وترقی جایگاه دانشگاه از الگو های بزرگ
استفاده کنید و ادامه داد :باید با دید کالن به کارها و موضوعات توجه کنیم تا
بتوانیم برای دانشگاه کارهای بزرگی را انجام دهیم.
دکتر حسینی با بیان چهارویژگی کلیدی صداقت،مسئولیت پذیری،بخشش
و دلسوزی موفقیت افراد در مجموعه دانشگاه را درگرو رعایت این چهار مولفه
دانست و بیان کرد :صادق بودن با مدیر وهمکار درکنار مسئولیت پذیری در مقابل
کارهایی که واگذار می شود و با بخشندگی در کارها و نداشتن خساست و دلسوزی
با عث رشد وترقی مجموعه خواهد شد.
وی شفافیت وشجاعت را از اصل های مهم مدیریتی برشمرد و ادامه داد :مدیران
باید با کانال های ارتباطی صحیح سوءرفتار ها را رصد ودر اصالح آنها شجاعت الزم
را داشته باشند.
دکتر علیرضا حسینی خطاب به کارکنان همچنین گفت :مسائل باید دربدنه
کارشناسی حل شود ونباید مدیران با موضوعات جزیی درگیر شوند و ادامه داد:
مدیران باید شاخص های عملکرد صحیح را طوری تنظیم کنند که قابل اندازه
گیری باشد.
وی با اعالم اینکه به رفتار های درست پاداش های مادی ومعنوی خواهیم داد
افزود :به رفتار های غلط و اشتباه هم توجه خواهیم کرد و درصورت عدم اصالح
برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس دانشگاه کوثربا شمردن برخی شاخص های عملکردی صحیح خطاب به
کارکنان افزود :درانجام کارها در وقت معین اهتمام الزم داشته باشد چرا که اثر
گذاری هر کاری به انجام به موقع آن است.
دکتر علیرضا حسینی همچنین گفت :رابطه دوستانه در محیط کار باعث پیشرفت
خود شخص و در نهایت سازمان خواهد شد و از همه کارکنان دانشگاه خواست
برای بهبود وارتقا جایگاه دانشگاه از ظرفیت ها وپتاسیل هریک از کارکنان در
دانشگاه استفاده خواد شد.
وی با اشاره به اینکه کارکنان بازوی توانمند مدیران هستند افزود :کارشناسان هر
مجموعه باید با مدیران تعامل سازنده جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه داشته باشند.
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نقش مؤثر دانشگاهیان
در حرکت های مردمی

رئیس دانشگاه کوثر گفت :دانشجویان و دانشگاهیان
نقش مؤثری در حرکت های مردمی دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،رئیس دانشگاه
کوثر در مصاحبه با روزنامه خراسان شمالی گفت9:دی
روزی است که مردم کشور حماسه آفریدند و پای آرمان
های انقالب و رهبری ایستادند .این روز ،روز آگاهی
مردمی است که برای استقالل کشور ایستادگی کردند.
دکتر حسینی با بیان این که دانشجویان بخشی از جامعه
هستند و مانند آحاد ملت در راهپیمایی باشکوه  9دی
شرکت می کنند ،ادامه داد 9 :دی سال  88نقطه عطفی
در تاریخ انقالب اسالمی ایران است زیرا در این روز همه
از مردم تا دانشجویان در کنار هم حرکت های مردمی
داشتند و به پیروزی بزرگی دست یافتند.
وی با بیان این که دانشگاهیان نقش مهمی در بصیرت
افزایی دارن��د ،اف��زود :جوامع علمی و دانشگاهی به
واسطه اشراف داشتن بر مسائل باید با بصیرت و آگاهی
بخشی به جامعه در مسیر خنثی سازی توطئه های
دشمن گام بردارند .وی اظهارکرد :تشکل های بسیج
دانشجویی این دانشگاه نیز فعال هستند و امروز مانند
همه مردم ،مسئوالن و دیگر دانشگاهیان و دانشجویان
در راهپیمایی  9دی شرکت می کنند.
با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و
خانواده ابقاء شد

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتـر محبوبه معین
مقدس را به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و
خانواده دانشگاه کوثر ابقاء کرد .به گزارش روابط عمومی
دانشگاه کوثر ،متن کامل حکم دکتر حسینی به شرح ذیل
است:
سرکار خانم دکتر محبوبه معینمقدس
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
سالم علیکم؛
نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی،
به موجب این ابالغ به مدت دو سال به عنوان مشاور
رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده ابقاء میشوید.
امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور محوله
موفق و موید باشید.

رئیس دانشگاه کوثر؛
در دانشگاه کوثر برگزار خواهد شد؛

پیام رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت آغاز دهه فجر

نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع دستی
دانشجویان دختر

با انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و
ریاست دانشگاه کوثر ،این دانشگاه یکی از سه میزبان نمایشگاه مد ،لباس و صنایع
دستی دانشجویان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،با امضاء این تفاهم نامه توسط مهندس محمد
هادی عسکری و دکتر علیرضا حسینی ،میزبانی نمایشگاه مد ،لباس و صنایع دستی
در گستره تحت پوشش دانشگاه های استان های (خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان ،مازندران ،گیالن ،گلستان ،آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل) به دانشگاه کوثر واگذار شد.
نمایشگاه سراسری مد ،لباس و صنایع دستی با اهداف بهره مندی از ظرفیتهای
موجود در دانشگاههای تابعه وزارت علوم و سازمان های مرتبط برای ایجاد
زمینههای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی ،اسالمی و الگو سازی در بحث مد و لباس در

حوزه های زندگی اجتماعی دانشجویان ،ایجاد زمینه های ورود دانشجویان دختر به
فضای کسب و کار در حوزه مد ،لباس و صنایع دستی ،معطوف نمودن اذهان بانوان
به داشته های ملی و هویت بخش ،از قبیل طرح های سنتی طرح های ایرانی و
اسالمی در زمینه پوشش دانشجویان دختر و همچنین ارتقا توانایی ها و مهارت های
دانشجویان دختر در زمینه طراحی مد و لباس متناسب با فرهنگ و سنت ایرانی و
اسالمی برگزار می شود.
بنابراین گزارش آثار و تولیدات ارایه شده توسط دانشجویان دختر می تواند شامل
صنایع دستی فلزی ،سفالی ،سنگی ،شیشه ای  ،نگارگری ،گبه و پارچه ای همچنین
طرح های ترمه دوزی  ،سنگ دوزی ،پولک دوزی و گلدوزی روی لباس باشد.
گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ 11الی  15اسفند ماه سال  1397در استان
خراسان شمالی دانشگاه کوثر برگزار می گردد.
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برای تحقق کامل
اهداف،آرمانها
وشعارهای مردم
ورهبران انقالب
اسالمی درسال
 57باید با همت
وتالش مضاعف،
تدبیر صحیح
امور وتقویت
روحیه امید به
آینده به ویژه
نسل جوان و
نوجوان
آینده ساز
کشور،مسیر
چشم انداز رابا
سرعت بیشتری
پیمود.
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رییس دانشگاه کوثر با صدور پیامی فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی وآغاز دهه مبارک فجر را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر متن پیام دکتر علیرضا حسینی به شرح ذیل
است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
َوا ْلفَ ْجر* َولَ َی ٍ
ال َع ْشرٍ
فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی نشانگر مجاهدت و ایثار ملت
بزرگ ایران در پاسداشت دستاوردهای انقالب بزرگ قرن بیستم است که جنبه
معنوی و فرهنگی آن بر دیگر وجوهش تفوق دارد؛ انقالبی که ثمره خون دادن ها و
خون دل خوردن های هزاران هزار ایرانی از زن و مرد و پیر و جوان از هر قوم و آیین
طی قریب یک سده گذشته است که برای رویش جوانه های استقالل ،آزادی و
پیشرفت و توسعه پایدار در سایه استقرار نظام مبتنی بر مردمساالری دینی تالش
کردند و حماسه آفریدند.
اینک درخت تنومند و بارور جمهوری اسالمی به ثبات ،پختگی و کمال رسیده و
ثمرات کوشش های ملت هر روز در قالبی نو عیان می شود .نظامی که همه ارکان
آن مستقیم یا غیرمستقیم با رأی و نظر اکثریت ملت برگزیده می شوند تا نشانی
باشد از پاسخگویی همه مسئوالن در برابر مطالبات مردم .با وجود فشارهای
پیدا و پنهان بدخواهان این ملک و ملت طی  ۴دهه گذشته دستاوردهای عظیم
جمهوری اسالمی در عرصه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر کسی
پوشیده نیست .ولی با این حال برای تحقق کامل اهداف،آرمان ها وشعارهای
مردم ورهبران انقالب اسالمی درسال  57باید با همت وتالش مضاعف ،تدبیر
صحیح امور وتقویت روحیه امید به آینده به ویژه نسل جوان و نوجوان آینده ساز
کشور،مسیر چشم انداز رابا سرعت بیشتری پیمود.
امید آن که دهه مبارک فجر این مناسبت فرخنده محملی باشد برای تحکیم
وحدت و انسجام ملی ،همدلی همه ارکان حاکمیتی در پاسخگویی عملی به
مطالبات به حق اقشار گوناگون ،تجدید قوای مردم و مسئوالن و حرکت سریع تر
به سوی اهداف و شعارهای انقالب اسالمی.
اینک با افتخاربه گذشته و امیدبه آینده ،جشن های چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی را آغاز می کنیم و یاد عزیز معمار سترگ انقالب امام
خمینی(ره) و تمامی شهیدان به حق پیوسته انقالب و دفاع مقدس را بزرگ می
داریم ضمن گرامیداشت ایام دهه فاطمیه ،دهه مبارک فجر را به حضور مقام
معظم رهبری ،ملت قهرمان ایران و استادان و دانشجویان و کارکنان دانشگاه
کوثرتبریک میگوییم از خدای قادر سبحان می خواهیم حیات و ممات ما را حیات
و مماتی فاطمی قرار دهد و ساحت انقالب ما را از محسنات اخالقی آکنده سازد
و از دانشگاهیان دعوت میکنیم تا با حضور پر شور خود در راهپیمایی عظیم 22
بهمن ،اتحاد ،همدلی و همزبانی ،بصیرت و حضور خود را به نمایش بگذارند.
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به مقاله ها با نام دانشگاه کوثر
پاداش داده خواهد شد

رییس دانشگاه کوثر با تأکید براینکه اساتید مدعو
باید خود را عضو خانواده دانشگاه کوثر بدانند گفت:
به مقاله هایی که با نام دانشگاه کوثر انجام گیرد و
باعث ارتقا دانشگاه از نظر پژوهشی شود ،پاداش
داده خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی در نخستین نشست صمیمی هیأت رئیسه
دانشگاه با اس��ت��ادان مدعو با بیان اینکه روحیه
پرسشگری باعث آبادی دانشگاهها و اصالح جامعه
میشود گفت :اساتید باید برای دانشجویان ایجاد
انگیزه نمایند و روحیه پرسشگری را در دانشجویان
فعال كنند.
رییس دانشگاه کوثر از اساتید مدعو دانشگاه کوثر
خواست :با استفاده از روشه��ای نوین تدریس
دانشگاهی ،متناسب با رشتهها تفکر خالق بین
دانشجویان ایجاد کنند..
وی با تأکید بر اینکه اساتید مدعو بازوهای كمكی
دانشگاهها هستند اظهار داشت :اعضای هیأت علمی
دانشگاه ستونهای اصلی دانشگاه هستند و اعضای
مدعو در كنار اعضای هیأت علمی باعث پیشرفت
دانشگاه هستند.
دکتر حسینی ادام��ه داد :اساتید میتوانند با نوع
نگاهشان به پژوهش ،برای دانشجویان ایجاد انگیزه
نمایند و آنها را به سمت پژوهش سوق دهند.
وی با تأکید بر اینکه وزارت علوم به سمت دانشگاه
های کارآفرین حرکت می کند گفت :در دانشگاه کوثر
به اشتغال پذیری معتقدیم و به سمت رشته های بین
رشته ای متناسب با بوم و منطقه حركت خواهیم
کرد.
گفتنی است در پایان نشست اعضای هیأت رئیسه
دانشگاه به سواالت اساتید پاسخ گفتند.

رئیس دانشگاه کوثر؛

دانشگاه کوثر میزبان نمایشگاه
منطقهای مد ،لباس و صنایع دستی
شد

رئیس دانشگاه کوثر گفت :طبق تفاهم نامه همکاری با
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دانشگاه کوثر
میزبان نمایشگاه منطقهای مد ،لباس و صنایع دستی
دانشجویان دختر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی با بیان اینکه ای��ن نمایشگاه با اه��داف
بهرهمندی از ظرفیتهای موجود در دانشگاههای
تابعه وزارت علوم و سازمان ه��ای مرتبط برگزار
میشود گفت :میزبانی نمایشگاه مد ،لباس و صنایع
دستی در گستره دانشگاههای استانهای خراسان
رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،سیستان
و بلوچستان ،مازندران ،گیالن ،گلستان ،آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل است که به دانشگاه
کوثر واگذار شده است.
وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ پوشش ایرانی
ادامه داد :نمایشگاه سراسری مد ،لباس و صنایع
دستی در دانشگاههای تابعه وزارت علوم برای ایجاد
زمینههای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی ،اسالمی
و الگو س��ازی در بحث مد و لباس در حوزههای
زندگی اجتماعی دانشجویان ،ایجاد زمینههای ورود
دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد،
لباس و صنایع دستی برگزار خواهد شد.
دکتر حسینی ادام��ه داد :این نمایشگاه با معطوف
نمودن اذهان بانوان به داشتههای ملی و هویت بخش،
از قبیل طرحهای سنتی طرحهای ایرانی و اسالمی در
زمینه پوشش دانشجویان دختر برپا خواهد شد.
وی گفت :از دیگر اهداف نمایشگاه مد ،لباس و صنایع
دستی ارتقا تواناییها و مهارتهای دانشجویان دختر
در زمینه طراحی مد و لباس متناسب با فرهنگ و سنت
ایرانی و اسالمی است .رئیس دانشگاه کوثر گفت :آثار
و تولیدات ارایه شده توسط دانشجویان دختر میتواند
شامل صنایع دستی فلزی ،سفالی ،سنگی ،شیشهای
 ،نگارگری ،گبه و پارچهای و همچنین طرحهای ترمه
دوزی  ،سنگ دوزی ،پولک دوزی و گلدوزی روی
لباس باشد .گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ  11الی
 15اسفند ماه سال  1397در استان خراسان شمالی
دانشگاه کوثر برگزار میگردد.

دانشجوی دانشگاه کوثر بازیگر نقش اول سریال
ایستاده درتاریخ

زهرا صالحی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بازیگر نقش اول
سریال ایستاده درتاریخ روایت  80سال ایستادگی و اتحاد مردم شمال خراسان
است که در ایام نوروز از شبکه اترک خراسان شمالی روی آنتن می رود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر زهرا صالحی در سال  94وارد دانشگاه کوثر
شدو هم اکنون دانشجوی ترم  5رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثراست.
وی از دوران دبیرستان به طور غیرحرفه ای کار هنری را از رادیو خراسان رضوی
برنامه"صبح نیشابور" شروع کرده و از سال  94پس از ورود به دانشگاه کوثر به طور
حرفهای پیگیری تئاتر را آغازکرده است.
صالحی از سال  94تئاترهای "مسلم ابن عقیل" " ،خنکای ختم خاطره"  "،وقتی
که شب کفن پوشید" و "مونس" را اجرا کرده است.
وی تئاتر مونس را در سال  1397در جشنواره سوره مهر با کارگردانی خود به
همراه شش بازیگر از دانشجوهای دانشگاه کوثر در سالن پالتو شمس بجنورد
اجرا کرده و در این اجرا کارگردانی سوم ،بازیگری سوم ،بروشور اول و تقدیر از
صحنه و لباس را گرفته و به مرحله منطقه و سراسری راه یافته است ودر جشنواره
سراسری سوره مهر تهران در سال  96-95کاندیدا بهترین بازیگر زن در اجرای
همین تئاتر نیز شد ه است .بنا به این گزارش صالحی از طریق فراخوان استانی
برای نقش اول "تحفه گل" در سریال ایستاده درتاریخ انتخاب شده و فیلمبرداری
را زیر نظر حسین فیروزه کارگردان و تهیه کننده این سریال آغاز کرده است.
این سریال تاریخی ایستادگی و دفاع مردم شمال خراسان در مقابل روس ها و
اتحاد اقوام مختلف خراسان و قیام سردار "عیوض " و خواهرش" تحفه گل"را به
تصویر کشیده شده است ودرسیزده قسمت در ایام نوروز 98ازشبکه اترک خراسان
شمالی و در و در تابستان 98از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.
زهرا صالحی در خصوص موفقیت هایش گفت :در کار هنری پشتکار خیلی مهم
است و باید هنر را برای ارضای روح ادامه داد و هنر نباید درگیر حاشیه شود چرا
که حاشیه هنروری را از هنرمند خواهد گرفت و می توان با اخالق حرفه ای به
جایگاه باال رسید.
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زهرا صالحی از
طریق فراخوان
استانی برای
نقش اول "تحفه
گل" در سریال
ایستاده درتاریخ
انتخاب شده و
فیلمبرداری را
زیر نظر حسین
فیروزه کارگردان
و تهیه کننده این
سریال آغاز کرده
است.

دعوت رئیس دانشگاه کوثر از جامعه دانشگاهی برای حضور در راهپیمایی
۲۲بهمن
 22بهمن نباید
به عنوان روز
پایانی یک
رژیم سیاسی و
آغازی بر حیات
رژیم دیگر
تلقی گردد بلکه
باید از آن به
عنوان سرفصلی
برجسته در
تاریخ سیاسی
ایران و نقطهای
عطف در روند
مبارزات ملت
ایران یاد کرد

رئیس دانشگاه کوثر با صدور پیامی ضمن تبریک چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ایران از جامعه دانشگاهی برای حضور باشکوه
در راهپیمایی  22بهمن دعوت کرد .متن پیام به این شرح است  :بسم
ا ...الرحمن الرحیم دهـه فجــر کلید گشاینده ی درهای پیروزی به
روی ملت ایران بود کـه استقالل،آزادی وجمهوری اسالمی را به ارمغان
آورد .دهه فجر ،مطلع غزل زیبای پیروزی و قصیده بلیغ و رسای اسالم
بود و چه زیبا مقام معظم رهبری فرمودند که «:دهه فجر  ،سرآغاز طلوع
اسالم  ،خاستگاه ارزشهای اسالمی ،مقطع رهایی ملت ایران و بخشی
از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است .در دهه فجر
اسالم تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین
کننده و بی مانند بشمارمیرود 22 .بهمن نباید به عنوان روز پایانی یک
رژیم سیاسی و آغازی بر حیات رژیم دیگر تلقی گردد بلکه باید از آن
به عنوان سرفصلی برجسته در تاریخ سیاسی ایران و نقطهای عطف در
روند مبارزات ملت ایران یاد کرد .و هم اكنون نیز در حالی به استقبال
سالگرد چهلمین بهار انقالب خود می روند كه به لطف آن خیزش
پربركت ،صالبت مقام معظم رهبری ،تدبیر دولت تدبیر و امید و حمایت
مردم همیشه در صحنه ،از نظام اسالمی ،ایران به كشوری بزرگ و قابل
ِ
احترام در سطح منطقه و جهان تبدیل شده است .بدون شك تولید

علم همراه با ایمان اصلی¬ترین و واالترین رسالت مجموعه دانشگاهی
است .اینجانب ضمن دعوت دانشگاهیان،اساتید ودانشجویان جهت
حضور در راهپیمایی 22بهمن ،ایام فرخنده دهه فجر ،پیروزی حق
بر باطل را به تمامی ملت شریف و شهید پرور ایران تبریک و تهنیت
عرض نموده و امید آن دارم که همیشه و در همه حال ادامه دهنده راه
امام راحل و شهدای گرانقدر بوده و همچنان پرتالش در عرصه علم و
سازندگی رو به سوی افقهای روشن حرکت کنیم.

رئیس دانشگاه کوثر:

دوره دانش افزایی اساتید  ،اولین اقدام نظامند فعالیت های معرفتی بعد از
پیروزی انقالب بوده است
دكتر
علیرضاحسینی
با بیان اینکه
هرمعرفتی
الزمه اش دانش
است افزود:
انتظاری که از
اساتید است
این است که
دردانشگا ها
تاثیر گذار بوده
وبه مسائل دینی
ومعرفتی اهمیت
بدهند .
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رئیس دانشگاه کوثر گفت :برگزاری دوره دانش افزایی اساتید ،اولین
اقدام جامع ونظامند برای انجام فعالیت های معرفتی ودینی در زمینه
اساتید دانشگاه ها بعد از پیروزی انقالب بوده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دكتر علیرضاحسینی دركارگاه
ضیافت اندیشه اعضای هیأت علمی که در سالن اجتماعات دانشگاه
برگزار شد اظهار کرد:در  40سال گذشته کاری به وسعت برگزاری دوره
های دانش افزایی معرفتی ودینی برای اساتید انجام نشده بود که فراگیر
باشد .وی با بیان اینکه كارگاه های معرفت افزایی حاصل انقالب است
و در این چهل سال معرفت افزایی در دانشگاه ها رویش داشته است
گفت :جلسات معرفت افزایی تلنگری است تا راه را پیدا و برای آینده
تصمیم های درست گرفته شود.
دکتر حسینی با بیان اینکه معرف شناسی به عنوان علمی مستقل که
معرفت و شناخت را مورد بررسی قرار می دهد ادامه داد :باید از دانش
به سمت بینش حركت شود و ساز و کار زندگی بر پایه آن چیده شده و
نگاه به جهان پیرامون تغییر کند .وی با بیان اینکه هرمعرفتی الزمه اش
دانش است افزود :انتظاری که از اساتید است این است که دردانشگا ها
تاثیر گذار بوده وبه مسائل دینی ومعرفتی اهمیت بدهند .
حسینی با با بیان اینکه هدف از این کارگاه ها معرفتی است که خروجی
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داشته باشد گفت :معرفت شناسی از دو بعد معرفت و شناخت تشکیل
می شود که هر کدام از این دو بدون دیگری معنی پیدا نمی کند.
وی ادامه داد :روشنگری اساتید واعضای هیات علمی درکرسی آزاد
اندیشی درمحیط های علمی ودانشگاهی ،استمرار بخش اهداف تعالی
نظام جمهوری است .دکتر حسینی با بیان اینکه حاصل این جلسات
هم فکری و هم افزایی است گفت :كارگاه های معرفت افزایی حاصل
دستاورد انقالب جمهوری اسالمی ایران است.
گفتنی اس��ت ای��ن دوره دان��ش افزایی با تدریس حجت االس�لام و
المسلمین دکتر حسین توانایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرج به
مدت دو روز در دانشگاه کوثر برگزار شد .

به میزبانی دانشگاه کوثر؛

"نمایشگاه منطقهای توانمندسازی
دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس
و صنایع دستی" اسفندماه برگزار
میشود

نمایشگاه منطقهای توانمندسازی دانشجویان دختر
در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی به همت معاونت
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و
دانشگاه کوثر 11 ،لغایت  15اسفندماه سال جاری
برگزار میشود.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر و به نقل از
اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،این نمایشگاه
با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای موجود و ممکن
در دانشگاههای تابعه وزارت علوم و سازمانهای
مرتبط برای ایجاد زمینه های ترویج فرهنگ پوشش
ایرانی-اسالمی در دانشگاهها به عنوان یک باور
ارزشمند ،و الگو سازی در حوزه مد و لباس و صنایع
دستی دانشجویان به منظور پاسداشت هویت ایرانی-
اسالمی ،به میزبانی دانشگاه کوثر برگزار میشود.
هدایت دانشجویان دختر به استفاده از طرح های
سنتی طرح های ایرانی ،اسالمی (دوختهای سنتی،
چاپ و طراحی پارچه ،خوشنویسی) به عنوان قشر
فرهیخته کشور ،ارتقای تواناییها و مهارتهای
دانشجویان دختر به منظور ورود به فضای کسب و کار
از دیگر اهداف این نمایشگاه میباشد.
دبیرخانه این نمایشگاه از تمامی دانشجویان دختر
دانشگاههای واقع در استانهای خراسان رضوی،
خ��راس��ان جنوبی ،خ��راس��ان شمالی ،سیستان و
بلوچستان ،مازندران ،گلستان ،گیالن ،آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل دعوت جهت شرکت
در این جشنواره دعوت مینماید .عالقهمندان جهت
کسب اطالعات تکمیلی میتواند به آدرس الکترونیکی
 www.kub.ac.irمراجعه کنند.

کسب مقام سوم تیمی تنیس روی میز
کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی منطقه  ۹توسط تیم
دانشگاه کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،تیم تنیس روی
میز دانشگاه کوثر مقابل میزبان مسابقات ،دانشگاه
سمنان برتر شد و به جمع چهار تیم برتر در مسابقات
تنیس روی میز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
منطقه  9کشور صعود کرد .اعضای هیأت علمی و
کارکنان دانشگاه کوثر هادی یعقوبی نژاد ،رضا علیزاده،
احمد وحیدی ،محمود حق گوی در مسابقات تنیس
روی میز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9
کشور مقام سوم تیمی را کسب کردند.

رئیس کمیته تشریفات نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع دستی:

آماده استقبال از شرکت کنندگان نمایشگاه هستیم

با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

سرپرست اداره دبیرخانه دانشگاه منصوب شد
دکتر علیرضا حسینی در حکمی مهندس زکیه
کرامتی را به سمت سرپرست اداره دبیرخانه
دانشگاه کوثر منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل
حکم دکتر حسینی به شرح ذیل است:
سرکار خانم مهندس زکیه کرامتی
سالم علیکم؛
احترام ًا ،نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات
سرکارعالی ،به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست
اداره دبیرخانه دانشگاه منصوب میشوید .امید
است با توکل بر ایزد منان در انجام امور و وظایف
محوله موفق و موید باشید.
ضمن ًا شرح وظایف سرکارعالی به شرح زیر اعالم
میگردد:
 دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره(نامه های پستی  ،فکس و سامانه وزارت علوم
) ERP
 بررسی های الزم جهت انتخاب دفتر خدماتپستی جهت عقد قرارداد و نظارت بر حسن انجام
کاردفتر
 بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوستها ،عطف و پیرو ،اصالح ارجاع نامه ها
 اعالم كد رهگیری نامه ارسال شده با سامانه ERPدر سابقه نامه

 اعالم وضعیت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه دریافت  ،ثبت و اندیكس نامه های وارده و ارسالبه محل های ارجاعی توسط پست یا نامه رسان
 دریافت و ثبت نامه های صادره وتفكیك نسخپاراف و بایگانی و ارسال به محل های مربوطه
توسط پست یا نامه رسان .
 تفکیک و توزیع نامه ها ،دستورالعمل ها ،بخشنامه ها ودعوت نامه ها بین واحدها
 انجام بایگانی کاغذی و بایگانی الکترونیکی پاسخ به مراجعین جهت ردیابی نامه های ایشان. دریافت نامه های محرمانه مطابق مقررات واصول و تحویل به حوزه مربوطه
 پیگیری ام��ور اتوماسیون و جوابگویی و رفعمشكل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی.
 دریافت فکس های الکترونیکی و انجام فکس دریافت فکس و ثبت دردبیرخانه و یا ارجاع بههمکاران
 ارس���ال م��رس��والت از طریق پست پیشتاز،سفارشی ،ع��ادی گ��زارش هزینه های پستی به
مدیریت اداری و پشتیبانی و صدور گواهی انجام
کار جهت پرداخت .
 ارائه خدمات مربوط به تکثیر سربرگ مکاتباتمورد نیاز دانشگاه
 -سایرامورمربوطهطبقدستورمافوقمطابقمقررات

برای رفاه حال
شرکت کنندگان و
بازدیدکنندگان از
نمایشگاه
منطقه ای مد،
لباس وصنایع
دستی برای
کودکان مینی
پارک در
نمایشگاه در
نظر گرفته شده
است.

کسب مقام دوم انفرادی کارمنددانشگاه کوثر

در مسابقات دارت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه  ۹کشور
کارمند دانشگاه کوثر در مسابقات دارت دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی منطقه  9کشور که به
میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد برتر
شد و به مقام دوم انفرادی دست یافت..
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،این مسابقات
در  2روز به صورت دوبل و انفرادی برگزار شد و در
بخش انفرادی زهرا نداف از دانشگاه فردوسی مشهد
مقام اول ،معصومه صابر قاسم خانی از دانشگاه
کوثر مقام دوم و ناهید زمانی نژاد از دانشگاه حکیم
سبزواری و عفت قاضی از دانشگاه صنعتی شاهرود
به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.
گفتنی است در این رقابت که با حضور کارکنان زن
دانشگاه های استان های خراسان و سمنان در
قالب  7تیم به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس کمیته تشریفات نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع دستی گفت:
دانشگاه کوثر آماده استقبال از شرکت کنندگان نمایشگاه مد ،لباس و صنایع
دستی می باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر مریم محبتی با بیان اینکه کمیته
تشریفات نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع دستی به طور رسمی فعالیت
خود را آغاز کرده است گفت :طبق پیش بینی به عمل آمده از دهم اسفند مراسم
استقبال و اسکان شرکت کنندگان نمایشگاه را داریم.
وی با اشاره به اینکه غرفه هایی نیز با حداقل هزینه در اختیار متقاضیان در زمینه ی
مد ،لباس وصنایع دستی در استان قرار خواهد گرفت گفت :روز یازدهم اسفند ماه
مراسم افتتاحیه نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع دستی با حضور مسئولین را
خواهیم داشت .دکتر مریم محبتی با بیان اینکه کمیته تشریفات برنامههای متنوعی
برای مهمانان در نظر گرفته است گفت :روزهای دوازدهم و چهاردهم اسفند ماه
برنامه گردشگری به پارکهای باباامان و بش قارداش و برگزاری مسابقه ورزشی
برای مهمانان را خواهیم داشت .وی ادامه داد :برای رفاه حال شرکت کنندگان و
بازدیدکنندگان از نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس وصنایع دستی برای کودکان مینی
پارک در نمایشگاه در نظر گرفته شده است .دکتر محبتی از دیگر برنامه های کمیته
تشریفات به غرفه عکس با لباس محلی ،موسیقی درون نمایشگاه ،برگزاری مسابقه
طراحی زیباترین لباس با پوشش اسالمی ،تقدیر از غرفه برتر نمایشگاه و جانمایی
میز خدمت اشاره کرد و ادامه داد  :زمان افتتاحیه نمایشگاه یازدهم اسفندماه و
اختتامیه پانزدهم اسفند ماه  1397خواهد بود.

رئیس کمیته تدارکات و پشتیبانی نمایشگاه مد،لباس
وصنایع دستی:

آمادگی پذیرش شرکتکنندگان
نمایشگاه را داریم

رئیس کمیته تدارکات و پشتیبانی نمایشگاه منطقه ای
مد ،لباس و صنایع دستی گفت :دانشگاه کوثر آمادگی
پذیرش و اسکان شرکت کنندگان نمایشگاه مد ،لباس و
صنایع دستی را دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر رضا علیزاده با
بیان اینکه کمیته تدارکات و پشتیبانی نمایشگاه منطقه
ای مد ،لباس و صنایع دستی به طور رسمی فعالیت
خود را آغاز کرده است گفت :طبق پیش بینی به عمل
آمده تعداد  ۵۰غرفه در اختیار شرکت کنندگان قرار
خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه
تا ششم اسفند ماه می باشد گفت :جهت اسکان شرکت
کنندگان رایزنی هایی با اقامتگاه های استان صورت
گرفته است که بعد از نهایی شدن تعداد شرکت کنندگان
عقد قرارداد صورت خواهد گرفت.
رضا علیزاده با تأکید بر اینکه برپایی نمایشگاه مد،
لباس و صنایع دستی با هدف ایجاد زمینه های ورود
دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد،
لباس و صنایع دستی است گفت :غرفه ها به صورت
رایگان در اختیار دانشگاهیان قرار خواهد گرفت و امکان
اسکان از روز دهم اسفند ماه برای شرکت کنندگان
فراهم خواهد شد.

دبیر اجرایی نمایشگاه مد،لباس وصنایع دستی:

برپایی نمایشگاه فرصتی برای ورود دانشجویان دختر به فضای کسب و کار است

برگزار شدn.کارکنان دانشگاه کوثر هما صائمیان،
معصومه صابرقاسم خانی به سرپرستی مرضیه
جوان بجنوردی در مسابقات حضور یافتند.
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دبیر اجرایی نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس و صنایع
دستی گفت :برپایی نمایشگاه مد ،لباس و صنایع
دستی با هدف افزایش غرور ملی و ایجاد زمینه های
ورود دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه
مد ،لباس و صنایع دستی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر لیال شعبانی با
بیان اینکه دبیرخانه نمایشگاه منطقه ای مد ،لباس
و صنایع دستی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز
کرده است گفت :این نمایشگاه منطقه ای شامل هفت
کمیته با عنوان کمیته نظارت ،تشریفات ،مالی ،روابط
عمومی و تبلیغات ،فناوری اطالعات و فضای مجازی
و داوری می باشد.
وی ادامه داد :دبیرخانه نمایشگاه با  130دانشگاه و

18

موسسه آموزش عالی و پارک علم و فناوری در 10
استان مکاتبه کرده است و فراخوان نمایشگاه برای
آنها ارسال شده است.
لیال شعبانی اظهار داشت :حق ثبت سفارش و انعقاد
قرارداد جهت فراهم آمدن امکان فروش طرح های
نمایش داده شده برای شرکت کنندگان محفوظ است
وادامه داد :محصوالت قابل ارائه در این نمایشگاه
الگوهای پارچه ،لباس و صنایع دستی منطبق با
موازین اسالمی ،ایرانی و بومی مناطق می باشد.
وی با بیان اینکه هدف از برپایی این نمایشگاه کسب
درآمد برای دانشجویانی است که توانایی هنری دارند
گفت :طبق پیش بینی به عمل آمده تعداد  50غرفه در
اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
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دبیر اج��رای��ی نمایشگاه همچنین گفت :شرکت
کنندگان می توانند از بیست و سوم بهمن ماه تا دوم
اسفند ماه برای حضور در نمایشگاه اعالم آمادگی اولیه
داشته باشند.
لیال شعبانی اظهار کرد :مهلت ثبت نام برای شرکت
در نمایشگاه تا ششم اسفند ماه می باشد و ادامه داد :
زمان افتتاحیه نمایشگاه یازدهم اسفندماه و اختتامیه
پانزدهم اسفند ماه  1397خواهد بود.

امضای تفاهم نامه همکاری شورای شهر بجنورد با دانشگاه کوثر

اعضای شورای شهر بجنورد با حضور در دانشگاه کوثر تفاهم نامه ای
در زمینه های آموزشی،تحقیقاتی،فرهنگی و ورزشی با دانشگاه کوثر
امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر رئیس دانشگاه کوثر در این
نشست بابیان اینکه سیستم دانشگاه کوثر تعامل در چارچوب قانون
است افزود:دانشگاه کوثر آمادگی همکاری وحمایت از شورای شهر را
در زمینه های مختلف دارد.
دکتر علیرضا حسینی با اشاره به اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه
کوثر توانمند،جوان و از بهترین های دانشگاه های معتبر کشور هستند
افزود:آماده ارائه راهکار در مدیریت شهری هستیم.
وی با اشاره به مشکالت موجود در استان و شاخص های پائین آموزش
عالی افزود :با آمایش و احصا مشکالت می توان از پتاسیل های موجود
در جهت رفع چالش ها استفاده کرد.
دکتر حسینی همچنین بیان کرد :به دنبال رشته های جدید در استان
هستیم وتالش میکنیم موافقت رشته هایی مانند مطالعات زنان
وگردشگری را اخذ کنیم تا آینده از افرادی متخصص در این زمینه که
برای استان مفید باشد بهره ببریم.
وی ضمن معرفی وارائه عملکرد مختصر از دانشگاه کوثرادامه داد:
باید از پتاسیل ایجاد شده دانشگاه کوثر به عنوان دومین دانشگاه تک
جنسیتی کشور در استان به نحو احسن استفاده شود.
دکتر علیرضا حسینی همچنین برگزاری همایش ملی بازشناسی
مشاهیر ومفاخر خراسان شمالی با میزبانی دانشگاه کوثر با همکاری
شورای شهرو شهرداری بجنورد از جمله اقداماتی که میتوان درراستای
تعامل وهمکاری و معرفی استان استفاده شود نیز نام برد.
با ارتباط دانشگاه وحوزه شهری مشکالت جامعه کمتر خواهد شد
رییس شورای شهر بجنورد گفت:بابرقراری ارتباط موثر بین دانشگاه
وحوزه شهری مشکالت موجود درشهر وجامعه کمتر خواهد شد.
مهدی محمدی همچنین در این نشست افزود :دانشگاه ها و نهاد دولت
با برقراری ارتباط با هم باید در حوزه صنعت افق ها را ترسیم کنند.
وی با اشاره به سیاست کاری شورای اسالمی شهر بجنورد در ارتباط با
دانشگاه های استان افزود:اگر مطالعات وتوجیه های علمی در انجام
کارها نباشد مشکالت بیشتر خواهد شد.

محمدی همچنین بیان کرد :برای تقویت ارتباطات موثر وانجام کارها
مرکز آموزش وپژوهش های شورای شهر تشکیل شده است و بر اساس
آن با تعامل با نخبگان ودانشگاهیان به دنبال ارائه راهکار های علمی و
عملی هستیم.
وی ادامه داد :باید افقی برای تربیت دانشجویان جهت ورود به حوزه
شهری براساس نیازجامعه ترسیم شود و افزود :الزامات این افق را
ارتباط موثر دانشگاه های استان با هم و تزریق تعامل این ارتباط بین
دانشجویان دانشگاه های استان و ارتباط موثر دانشجو واستاد عنوان
کرد.
محمدی ضمن دعوت جهت حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در
کمیسیون های مختلف شهری اف��زود :درکمیسیون های پنج گانه
شهرداری آم��اده دریافت مشاوره از اساتید و اعضای هیات علمی
دانشگاه در جهت ارائه راهکارها است.
وی بابیان اینکه چرخه توسعه کشور توسط دانشگاه ها شکل میگیرد
افزود :با تقویت ارتباط موثر دانشگاه ها و دانشجویان با حوزه مدیریت
شهری می توان توسعه را درجامعه شکل داد.
از فرصت ایجاد شده دانشگاه کوثر به دلیل تک جنسیتی بودن
باید بهره برد
عضو هیات علمی دانشگاه کوثر گفت :دانشگاه ها فرصت هستند و از
دانشگاه کوثر به دلیل تک جنسیتی بودن باید بهره برد.
حسن پارسی پور نیز در نشست اعضای هیات علمی دانشگاه کوثر با
اعضای شورای شهر بجنورد با بیان جایگاه ویژه شورای شهر افزود:
حلقه ارتباط دولت وجامعه شورای شهر است و ایفای نقش آنها در ارتقا
جامعه مهم است.
وی گفت :زیر ساخت ها الزم اما کافی نیستند و ادامه داد :باید اندیشه
مردم ارتقا پیدا کند تا اعتماد بین مردم و دولت پرنگ تر شود.
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ری��زی خراسان شمالی اف��زود:
مشکالت شهر باید به کمک دانشگاه حل وفصل شود و شهرداری
وشورای شهر باید به دانشجویان بعد از دانش آموختگی در ارتقا
مهارت کمک کنند.
حسن پارسی پوربا بیان اینکه باید به دنیال افزایش تعامالت باشیم
ادامه داد :با افزایش بهره وری واثر بخشی منابع را مدیریت کنیم.
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رئیس دانشگاه کوثر؛

برگزاری نمایشگاه مد ،لباس و صنایع دستی فرصتی برای
معرفی استان است
رئیس دانشگاه کوثر گفت :برگزاری نمایشگاه منطقه ای توانمندسازی
دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی فرصتی برای
معرفی استان است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در نشست
هم فکری و هماهنگی برگزاری نمایشگاه گفت :دستگاه های استان می
توانند با کمک به دانشگاه کوثردر برگزاری نمایشگاه ظرفیت استان در
زمینه های مختلف را معرفی کنند.
وی ادامه داد :می توانیم با هم افزایی و تالش با برگزاری خوب و مطلوب
نمایشگاه دبیرخانه دائمی این نمایشگاه را در استان خراسان شمالی و
دانشگاه کوثر مستقر کنیم.
دکتر حسینی ادام��ه داد :در راستای خواست استاندار خراسان
شمالی برای برگزاری هر ماه یک رخداد ملی ،برگزاری نمایشگاه
مد ،لباس و صنایع دستی یک فرصت برای معرفی خراسان شمالی
است.
وی بیان ک��رد :با توجه به اینکه استان های غنی مانند سیستان و
بلوچستان  ،اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،گیالن،
گلستان ،مازندران ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی
در منطقه دانشگاه کوثر قرار گرفته است ،امیدواریم نمایشگاه مورد
استقبال بازدیدکنندگان قرار گیرد.

محمدی رییس
شورای شهر
بجنورد ضمن
دعوت جهت حضور
اعضای هیات
علمی دانشگاه
در کمیسیونهای
مختلف شهری
افزود:
درکمیسیون های
پنج گانه شهرداری
آماده دریافت
مشاوره از اساتید و
اعضای هیات علمی
دانشگاه در جهت
ارائه راهکارها
است.

بانوان ایران زمین در همه زمینه ها حضور موثر دارند
رئیس دانشگاه کوثر گفت:بانوان ایران زمین در همه زمینه های علمی،
اقتصادی و سیاسی حضور موثر دارند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در جشن
روز گرامیداشت مقام مادر و روز زن در سالن گلشن اف��زود :بانوان
فرهیخته كشور با الگو قرار دادن حضرت زهرا(س) برای خود در تمام
شئون با خود سازی باید برای دراختیار گرفتن سکان آینده کشور آماده
شوند.
وی با اشاره به نام دانشگاه کوثرخطاب به دانشجویان حاضر ادامه
داد:شما نماینده دانشگاهی هستید كه بر تارك آن نام حضرت زهرا(س)
میدرخشد .دکتر حسینی بیان کرد :زنان از یك دوره تاریخی ركود و
سستی و فراموش شده به رشد وبالندگی رسیدهاند وامروز در همه عرصه
ها حضور دارند واین توان وظرفیت باید بیش از این در جامعه نمود پیدا
کند.
وی با ابراز اینکه دانشجویان دختر باید تالش کنند آرمان های بزرگان
خود را در گذشته محقق کنند ادامه داد:چرا که امروز فرصت ها برای
درخشیدن نسبت به گذشته برای بانوان مهیا تراست و اگر بانوان نتوانند
و یا نخواهند آرمانهای گذشتگان را محقق کنند ظلم بزرگی به آنها
کرده اند.
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پیامتبریکرییسدانشگاهکوثربه

مناسبتمیالدحضرتفاطمهزهرا(س)و
ن
بزرگداشت مقام مادر و روز ز 

رییس دانشگاه کوثر با صدور پیامی میالد حضرت
فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن را
تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر متن پیام دکتر
علیرضا حسینی به شرح ذیل است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
بیستم جمادى الثانی سالروز والدت گوهر تابناکی
است که که برتارک اسالم می درخشد.
میالد با سعادت حضرت زهرا (س) ،فرصت مغتنمی
است که همگان سیره زندگی آن حضرت را که سرشار
از فضایل و سجایای واالی اخالقی ،نجابت و عفاف،
حیا و حجاب ،متانت ،ادب و سادگی است ،سرمشق
و الگو قرار دهند.
احادیث گهربار و کلمات قصار این بانوی بزرگوار همه
و همه نشان از بالندگی روحی و معنوی غیرقابل وصف
ایشان دارد .
بدون تردید سعادت هر جامعه ای در گرو سعادت
بنیان خانواده است و خانواده به عنوان نخستین
نهاد پرورش نسل آینده ،با بهره مندی از زنان و
مادران دلسوز که وظیفه تربیت و پرورش صحیح
کودکان را به عهده دارد ،کانون اصلی مهر و عاطفه
محسوب می شود.
انتخاب میالدحضرت فاطمه (س) به عنوان روز زن
 ،تکریم و بزرگداشت و احترام نسبت به زن و مادر
است.
این روز خجسته را به همه بانوان همكار و تمامی
دانشجویانم در دانشگاه كوثر كه نام مبارك ایشان
را بر خود دارد ،تبریک عرض می نمایم و برای
آن��ان سربلندی و سالمتی از درگ��اه حضرت حق
خواستارم.

پیام رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت
سال روز بزرگداشت شهدا
رییس دانشگاه کوثر با ص��دور پیامی سالروز
بزرگداشت شهدا را گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر متن پیام
دکتر علیرضا حسینی به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
"یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده
باشد"
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
 22اسفند سالروز بزرگداشت شهدا ،روزی به
بلندای آسمان حقیقت و به عمق دریای معرفت
اس��ت ،روز بزرگداشت ی��اد و خاطره شهدایی
ک��ه مشعلهای پ��رف��روغ بصیرت ،مقاومت و
آرمانگرایی ملت آزاده ایران شدند تا جهان به
این باور برسد که ایران اسالمی از تشعشع پرتو
شهدا ،زنده و پویاست.
شهدا رسالتی از جنس آگاهی و حرکت بر دوش
ما گذاشته اند .ما به وجود چنین اسطورههایی
افتخار میکنیم و برخود میبالیم و آرمانهای

تمام ارزش زن منوط به رعایت حدود الهی است

آنان را همواره هدایتگر راه خود می دانیم.
ب��ه یقین ب��زرگ��داش��ت ی��اد و خ��اط��ره شهدا
تکلیفی است بر همه ما برای احیا ارز شهای
واال و مقدسی که مورد تأکید امام راحل (ره)
والی��ت فقیه و تمامی شهدای معزز ب��وده و
میباشد.
امروز نیز مردم و مسئوالن همپای یکدیگر در
سراسر کشور بر سر مزار شهدا می روند و ضمن
ادای احترام به پرستوهای خونین بال میهن ،با
آرمان های آنان تجدید میثاق می کنند و شایسته
است برای حفظ گنجینه های به یادگار مانده از
این اسوه ها و انتقال آن به نسل های آینده نیز
کوششی دوچندان شود.
یاد و خاطره حدود  3هزار شهید گرانقدر خراسان
شمالی را گرامی می دارم و برای آنان علو درجات
و برای همه دانشگاهیان ودانشجویان گام نهادن
در مسیر تحقق آرمان های بلند آنان را از خداوند
منان مسالت دارم.

پیام تبریك رییس دانشگاه کوثر به مناسبت
میالد حضرت علی (ع) و روز پدر
رییس دانشگاه کوثر با صدور پیامی میالد حضرت
علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت.
"بسم ا ...الرحمن الرحیم
ماه رجب ،ماه نزول رحمت الهی و ماه اجابت دعاست
وایزدمنانباحکمتبیمنتهایخود،میالدفرخنده
یاور همیشگی پیامبر گرامی اسالم (ص) ،امام علی
(ع) را در این ماه عزیز قرار داده تا محبت خود را در
این ماه بر عرشیان و فرشیان تمام نماید .اینجانب

سیزدهم رجب سالروز میالد با سعادت اولین اختر
تابناك آسمان امـــــامت و والیت ،مولی الموحدین
حضرت امام علی( ع) وروز پدر را تبریک و تهنیت
عرض می نمایم .واز خداوند بزرگ صحت و عافیت
دنیا و آخرت را برای پدران در قید حیات و آمرزش
و مغفرت واسعه الهی برای پدران از دنیا رفته خصوصا
شهدای واال مقام انقالب و نظام مقدس جمهوری
اسالمی را مسئلت می نمایم".

زمان برگزاری نمایشگاه مد،لباس وصنایع دستی
تغییر کرد

زمان برگزاری نمایشگاه منطقه ای توانمندی های
دانشجویان دختر در زمینه مد،لباس وصنایع
دستی تغییر کرد
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه كوثر ،پیرو
هماهنگی به عمل آم��ده با معاونت فرهنگی و

اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با
هدف حضور موثر و پرشور دانشگاه های منطقه،
زمان برگزاری این نمایشگاه منطقه ای توانمندی
های دانشجویان دختر در زمینه مد،لباس وصنایع
دستی به اردیبهشت سال  98موکول شد.
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معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد گفت :تمام
ارزش زن منوط به رعایت حدود الهی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،حجت االسالم
رضا نوری در جشن روز گرامیداشت مقام مادر و روز زن

دانشگاه کوثر در سالن گلشن افزود :خداوند از ابتدای
خلقت ،انسان را از دو جنس مرد و زن آفرید و برای هر
یک ویژگی هایی قرار داده است.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ نگاه ها و تفسیر های
متفاوتی نسبت به ویژگی های زن و مرد بوجود آمده
است ادامه داد :این نگاه ها گاهی جنبه افراط و تفریط
داشته اند  .رضا نوری با بیان اینکه قبل از اسالم نگاه
تفریطی وج��ود داشته است و زن را مایه ننگ می
دانستند و اینکه زن و مرد با هم زندگی کنند خیانت به
زنان قلمداد می شده است.
گفت :اما نگاه دین مبین اسالم  ،زن و مرد را از نظر ارزش
با هم برابر می شمرد و می گوید هر دو از یک گوهرند.

حجت االسالم رضا نوری ادامه داد :اسالم تفاوت زن و
مرد را به کم و زیاد تقوا می داند و آنها را به دلیل تفاوت در
ساختار فیزیولوژیک از لحاظ حقوق و تکالیف اجتماعی
با هم برابر نمی داند.
وی با تأکید بر مقام مادر به نقل از پیامبر(ص) گفت :خدا
نسبت به زنان مهربان تر است از این جهت توبه آنها را
زودتر می پذیرد.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد با بیان
اینکه ب��رای اه��ل بهشت ب��ودن باید احترام م��ادر را
داشت وبا اشاره به حدیثی از امام سجاد(ع) گفت :پدر
ومادرهشتاد حق بر فرزند دارند که چهل حق قبل از مرگ
و چهل حق بعد از مرگ است.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کوثرعالم کرد:

ارائه  13مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی توسط دانشجویان دانشگاه کوثر

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کوثرگفت:
13مقاله توسط دانشجویان رشته مهندسی صنایع
دانشگاه کوثر در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر معصومه
موذن سرخی افزود :سه مقاله در کنفرانس های ملی و
بین المللی در بهمن ماه سال جاری توسط دانشجویان
رشته مهندسی صنایع دانشگاه کوثر ارائه شده است و

همچنین ورودی سال های  91تا  93همین رشته نیز تا
کنون  10مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه
داده اند .وی ادامه داد :مقاله زهرا توحیدی دانشجوی
رشته صنایع با عنوان پیش بینی انصراف دانشجویان
با استفاده از روش های داده کاوی در هفتمین کنگره
مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران ارائه شده
است.
دکتر موذن سرخی بیان کرد:همچنین مقاله طاهره علی

محمدی با عنوان بهینه سازی قابلیت اطمینان و هزینه
در سیستم ها ی موازی تعمیرپذیر با نرخ شکست وانی –
شکل نیز در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی
صنایع ارائه شده است .وی همچنین ادامه داد:مقاله
بهنوش فرزان منش با عنوان نگرش سنجی دانشجویان
سال آخررشته مهندسی صنایع دانشگاه کوثر نسبت به
آینده شغلی خود در پانزدهمین کنفرانس بین المللی
مهندسی صنایع ارائه شده است.

کارگاههای آموزشی در نمایشگاه برگزار خواهد شد

شورای صنفی دانشجویان یکی از رکن های مهم
دانشگاه است

رئیس دانشگاه کوثر گفت :در جنب نمایشگاه مد ،لباس و صنایع دستی کارگاههای
آموزشی برای مراجعین و دانشجویان توسط اساتید حوزه مد ،لباس و صنایع دستی
برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در نشست با روسای
دانشگاههای استان افزود :کارگاههای آموزشی با رویکرد علمی و برای ارتقا دانش در
حوزههای صنایع دستی ،مد و لباس توسط اساتید زبده برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان دختربرای ارتقا
مهارتهای دانشجویان دختر ،الگوسازی و ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی به عنوان
باور ارزشمند برگزار میشود .دکتر حسینی با اعالم اینکه غرفههایی در نمایشگاه برای
تولیدکنندگان و کارآفرینان استان قرار خواهد گرفت بیان کرد :در این نمایشگاه سه
غرفه برتر پس از ارزیابی معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد :در این نمایشگاه دانشگاههای استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،گلستان ،گیالن ،مازندران،
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و اردبیل حضور پیدا خواهند کرد.

رییس دانشگاه کوثر گفت:شورای صنفی
دانشجویان یکی از رکن های مهم دانشگاه
درجهت کمک به مجموعه دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر
علیرضا حسینی درنشست با شورای صنفی
دانشجویان افزود:شورای صنفی مانند
بازوی در مسائل مهم ونقاط ضعف وقوت
می تواند یاری گردانشگاه باشد .وی ادامه داد:شورای صنفی نماینده دانشجویان در
بخش های مختلف است وباید با برنامه ریزی صحیح به مدیران دانشگاه مشاوره الزم
در جهت رفع کمبودها و مشکالت دانشجویان را ارائه کند .دکتر حسینی با استقبال
از برگزاری نشست ها با دانشجویان به معاون دانشجویی دانشگاه گفت:طوری برنامه
ریزی شود تا نشست با شورای صنفی دانشجویان هر ترم برگزاری شود .وی با استماع
سخنان اعضای شورای صنفی دانشگاه جهت حل مشکالت قول مساعد داد و دستور
اختصاص اتاق جهت اعضای شورای صنفی را صادرکرد.

رئیس دانشگاه کوثر:
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