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رییس دانشگاه کوثر با صدور پیامی آغاز سال نو را تبریک گفت.
"بسم ا... الرحمن الرحیم

بار دیگر صدای ترنم بهار، گوش را می نوازد و عطر دل انگیزش مشام  جان 
همه  و  می شود  زنده  بار  دیگر  الهی  اراده  و  اجازه  با  زمین  می کند.  پر  را 
جماد و نبات و حیوان و انسان های شیدای کرامت و قدرت آن آفریننده 
اله  آن  تسبیح  و  ستایش  خویش  مضاعف  جنبش  و  جوشش  با  مهربان 

یگانه را گفته و با سرود بهار، هم نوا می شوند. 
شده  زیباتر  زندگی  تعادل،  سایه  در  و  است  تحول  و  تعادل  پیام آور  بهار 
بهار یادآور رحمت، محبت و عظمت  نوازتر می شود.  و دلنوازتر و چشم 
همه  سوی  به  همواره  او  مهر  اینکه  و  است  مهربان  خداوند  همیشگی 
بندگان و جنبندگان سرازیر و فراگیر است. جهان هستی آینه دار خداست 
و گوشه ای از جمال و زیبایی الیتناهی پروردگار را پیش چشم ما می کشد. بر همه بندگان الهی فرض است که 
کمتر از طبیعت نباشیم و با دگرگونی و تحول، دلمان را زنده و زنده تر کنیم و جان مان را برای حضور دوست، 
سبز و با طراوت نمائیم، دلی سرشار از حب الهی و خالی از بغض های واهی. الزم است در آستانه سال جدید، 
از همه همراهی ها و پشتیبانی های خوب و دلگرم کننده همکاران تالشگر اعم از مدیران، اعضای هیأت علمی 
و کارکنان در همه حوزه ها که دل در گرو سربلندی هر چه بیشتر این دانشگاه داشته و دارند، خدا قوتی جانانه 

بگویم.
قرین  علی)ع(  حضرت  سعادت  با  والدت  با  که    1398 نوروز  و  بهار  رسیدن  فرا  افتخار،  و  صمیمیت  نهایت  با 
گردیده و با عطر بوی این بزرگوار آمیخته است را به همه عزیزان، دانشجویان شادباش گفته و برای همه بندگان 
الهی در سراسر جهان هستی،  آرزوی سال و سال هایی سرشار از نیکویی، برکت، عزت، سعادت و سالمت دارم.

نوروزتان خجسته باد"

دکتر علیرضا حسینی |   مدیرمسئول

سخن مدیرمسئول

هم زمان با میالد باسعادت حضرت ولیعصر )عج( و با تالش مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه 
کوثر برگزار شد. 

شعبان نیمه  بزرگ  جشن  برگزاری 

در دیدار نوروزی رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی و کارکنان دکتر 
علیرضا حسینی بر تربیت نیروی متخصص و کارآفرین توسط دانشگاهیان 

در سال رونق تولید تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر حسینی با تبریک سال نو 
افزود: حوادث طبیعی در بعضی از نقاط کشور کام هم وطنان مان را تلخ 
کرده است که در هیأت رئیسه تصمیم گرفته شد برای کمک به سیل زدگان 
با اعالم اعضا هیأت علمی و کارکنان از حقوق آن ها کسر و به حساب های 

اعالم شده واریز شود.
زیادی  کارهای   97 سال  پایان  تا  ماه  شهریور   21 از  اینکه  بیان  با  وی 
انجام شده است گفت: در سال 97  برای پیشرفت و توسعه در دانشگاه 
با پیگیری و رایزنی در مجلس و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودجه 

دانشگاه  28 درصدی افزایش داشت. 
دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه تمام مطالبات اشخاص از دانشگاه در 
اردیبهشت 98  ابتدای  از  داد:  ادامه  است،  شده  پرداخت  گذشته   سال 

ساخت و ساز پروژه مهر دانشگاه واقع در تخت ارکان آغاز خواهد شد.

انجام شده موفق به اخذ یک  با پیگیری و رایزنی های  وی بیان داشت: 
و  ارشد در سال جدید شد   کارشناسی  در  دو رشته  و  کارشناسی  رشته 
افزود: برنامه راهبردی دانشگاه در اتاق فکر جهت اجرا مصوب شده است.
گفت:  اساتید  و  کارکنان  آرامش  اهمیت  بیان   با  حسینی  علیرضا  دکتر 
راه  کارکنان  خاطر  آسودگی  و  رفاه  جهت  دانشگاه  به  وابسته  مهدکودک 

اندازی خواهد شد.

در سال 97 با 
پیگیری و رایزنی 

در مجلس و 
وزارت علوم، 

تحقیقات و 
فناوری بودجه 

دانشگاه  28 
درصدی افزایش 

داشت. 

در دیدار نوروزی رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی و کارکنان عنوان شد؛

کنند کمک  تولید  رونق  به  کارآفرین  نیروی  تربیت  با  دانشگاهیان  حسینی؛  دکترعلیرضا 
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توانمندسازی  بر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
یادگیری  کنار  در  باید  اکنون  هم  گفت:  و  کرد  تأکید  دانشگاه ها  در  دانشجویان 
مسائل آموزشی و علمی به توانمند سازی این قشر که آینده سازان جامعه هستند 

بپردازیم. 
توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  سیاست گذاری  نشست  در  غفاری  غالمرضا   
دانشگاه های  حضور  با  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان 
فرهنگ  باید  اکنون  هم  داشت:  اظهار  کوثر  دانشگاه  میزبانی  به  کشور  سراسر 
یادگیری مهارت و توانمند سازی در دانشگاه ها نهادینه شود و این امر را نیز باید 
اگر  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  سازی  فرهنگ  و  سازی  آگاه   رسانی،  اطالع  بیشتر 
دانشجویان پس از فارغ التحصیلی دارای مهارت شوند کمتر آسیب خواهند دید 
افزود: یکی از رویکرد های وزارت هم اکنون گسترش این امر مهم در مراکز آموزش 

عالی است. 
وی بر پیوند دانشگاه ها و جامعه تأکید کرد و گفت: میدان دانشگاه ها را باید در حوزه 

وسیع تری در نظر بگیریم.
مرکز  کنار  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اخیر  سال های  در  افــزود:  وی 
با  مسائلی  و  اجتماعی  مسئولیت  درباره  آثاری  کشور  علمی  سیاست  تحقیقات 
وجهه اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی و نظام دانشگاهی ارائه کرده که در 
اول راه قرار دارد و باید تالش های بیشتری در زمینه پیوند هر چه بیشتر حوزه های 

اجتماعی و علمی صورت گیرد.
غفاری افزود: تعامل دانشگاه و جامعه نیازمند تحول با نگاه آینده نگرانه است. 

زایش  و  نیازمند احساس قدرت، معنا، خالقیت  اظهار داشت: دانشجویان  وی  
هستند که این امر در چارچوب فعالیت های فرهنگی شکل می گیرد. 

باید  می شود  دانشگاه ها  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  از  صحبت  وقتی  افزود:  وی 

نگاهی به کارهای ویژه دانشگاه ها  کرد و از این حیث است که فعالیت های فرهنگی 
تعریف می شود. 

کسب  تحصیلی،  مــدرک  کنار  در  دانشگاه ها  در  گفت:  علوم  ــر  وزی معاون 
و  اقتصادی  فرهنگی،  پیامدهای  به  اعتنای  و  مسأله  حل  در  مؤثر  توانمندی 
و  بالندگی  و  امید  موجب  فرهنگی  سرمایه  وجود  و  است  نظر  مد  هم  اجتماعی 
برگزاری نمایشگاه منطقه ای  به  با اشاره  نشاط و سرزندگی دانشگاه است. وی 
توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور 
از  اکنون هویت  گفت: هم  کوثر  دانشگاه  میزبانی  به  دانشگاه های سراسر کشور 

هر حیثی نیاز به بازکاوی دارد. 
وی اظهار داشت: برای توانمند سازی دانشجویان باید بتوانیم مجموعه دانشگاهی 
را در زنجیره حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دهیم و این پیوند الزم را باید به 
وجود بیاوریم.  وی اظهار داشت: برای رشد و بالندگی، خود را شناختن و احساس 
کارهای  با  امر  این  که  را شناخت  باید خود  کردن  و احساس خودی  بودن  ایرانی 
فرهنگی مؤثر است. وی با بیان اینکه کارهای اقتصادی نیز نباید نادیده گرفته شود 
اظهار داشت: امسال به نام رونق تولید نام گذاری شده است که باید این امر را مهم  
را مد نظر قرار دهیم و دانشگاه ها بیش از گذشته در این حوزه فعالیت داشته باشند.
 وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید در جامعه دیده شوند گفت: باید این تعامل را هر 
چه بهتر برقرار کنیم که قطعًا از طریق گفت و گوها، برگزاری برنامه های فرهنگی و 

نمایشگاه ها مؤثر است.
توانمندسازی  بر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
یادگیری  کنار  در  باید  اکنون  هم  گفت:  و  کرد  تأکید  دانشگاه ها  در  دانشجویان 
مسائل آموزشی و علمی به توانمند سازی این قشر که آینده سازان جامعه هستند 

بپردازیم. 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

کنند کسب  توانمندی  و  مهارت  آموزش،  کنار  در  دانشجویان 
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زمینه  در  دختر  دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه 
کل  مدیر  کیانی  علی  محمد  حضور  با  دستی  صنایع  و  لباس  مد، 
همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگی 

و ارتباطات اسالمی به میزبانی دانشگاه کوثر، آغاز به کار کرد.
رئیس  حسینی  علیرضا  دکتر  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  کشور  مختلف  استان های  دختر  دانشجویان  گفت:  کوثر  دانشگاه 
و صنایع  لباس  مد،  زمینه  در  را  توانمندی های خود  غرفه   53 برپایی 
هنرمندان  و  مندان  عالقه  دید  معرض  به  نمایشگاه  این  در  دستی 

گذاشتند.
علیرضا حسینی در آیین افتتاحیه این نمایشگاه منطقه ای اظهار کرد: 

18 غرفه نیز در نمایشگاه به کارآفرین های استان اختصاص یافت.
دانش  ارتقاء  برای  و  علمی  رویکرد  با  آموزشی  کارگاه های  گفت:  وی 
این  در  زبده  اساتید  توسط  لباس  و  مد  دستی،  صنایع  حوزه های  در 

نمایشگاه برگزار می شود.
حسینی اظهار داشت: کارگاه های طراحی لباس اجتماع بانوان با ایده 
از نقوش سنتی استان خراسان شمالی، اریگامی روی پارچه، موالژ، 
بافی،  مروارید  لباس،  در  خالقیت  و  شناسی  متریال  سازی،  پارچه 
قطره های  لباس،  طراحی  افزارهای  نرم  با  آشنایی  دوزی،  تکه  چهل 
رنگی، در روزهای مختلف برپایی نمایشگاه در سالن جنبی نمایشگاه 

برگزار می شود.
تاریخ،  بستر  در  پوشاک  نمادین  و  مفهومی  کارگاه های  گفت:  وی 
نظریه  کرسی  و  نگاره  ظریف  منبت  مشبک،  بافی،  پارچه  سفال، 
میزگرد  و  لباس  مد،  طراحی  محوریت  با  ایران  معاصر  هنر  پردازی 
و  اسالمی  هنجارهای  و  سنتی  پوشش  مدگرایی،  موضوع  با  تخصصی 
راهکارهای هم سازی و هم افزایی نیز در این نمایشگاه برگزار می شود. 
آیینه  و  آب  زالل  از  منطقه ای  شعر  شب  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی 
شروین  کشوری  طنز پرداز  شاعر  و  استان  برجسته  شاعران  حضور  با 

سلیمانی نیز برگزار می شود. 

در  الگو  دادن  را  نمایشگاه  این  برپایی  از  هدف  کوثر  دانشگاه  رئیس 
حوزه مد، لباس و صنایع دستی، پاس داشت هویت ایرانی و اسالمی، 
ایجاد زمینه ترویج فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی در دانشگاه عنوان 

کرد.
دانشجویان  مهارت های  توانمندی ها،  ارتقاء  گفت:  حسینی  دکتر 
دختر و ورود به فضای کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه است.
اهدا  جوایزی  نمایشگاه  برتر  کننده  شرکت  سه  به  داشت:  اظهار  وی 
شده و غرفه اول توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به یکی از 

نمایشگاه های خارج از کشور اعزام می شود.
معاونت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  همکاری  با  نمایشگاه  این 
ریاست  دفتر  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  وزارتخانه  این  فرهنگی 

جمهوری برگزار شده است.
از  کارآفرینان  و  دختر  دانشجویان  نمایشگاه  این  در  ــزود:  اف وی 
گلستان،  مازندران،  جنوبی،  و  رضوی  شمالی،  خراسان  استان های 
بلوچستان  و  سیستان  و  اردبیل  غربی،  و  شرقی  آذربایجان  گیالن، 

دست آفرینه های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس دانشگاه 
کوثر هدف از 

برپایی این 
نمایشگاه را 

دادن الگو در 
حوزه مد، لباس 

و صنایع دستی، 
پاس داشت 

هویت ایرانی و 
اسالمی، ایجاد 

زمینه ترویج 
فرهنگ پوشش 

ایرانی اسالمی 
در دانشگاه 
عنوان کرد.

دکتر حسینی 
گفت: ارتقاء 

توانمندی ها، 
مهارت های 
دانشجویان 

دختر و ورود به 
فضای کسب و کار 

از دیگر اهداف 
این نمایشگاه 

است.

علوم،  وزارت  نماینده های  و  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگی  سازمان  مسئوالن  حضور   با 
کرد کار  به  آغاز  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  منطقه ای  نمایشگاه 
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دانشگاه های 
اجتماعی 
جامعه  به  نسبت 
بی تفاوت 
نیستند 

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل 
پیرامونی  جامعه  به  نسبت  مؤثر  و  اجتماعی  دانشگاه های  گفت: 
برای حل مشکالت  کارهای  راه  به دنبال  بلکه  نیستند  خود بی تفاوت 

. هستند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، محمدهادی عسکری در آیین 
در  دختر  دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  افتتاحیه 
زمینه مد، لباس و صنایع دستی به میزبانی دانشگاه کوثر اظهار داشت: 
رویکرد  و  است  عالی  آموزش  مراکز  چنین  دنبال  به  کشور  هم اکنون 
جامعه  بین  در  مهم  امر  این  تا  است  راستا  این  در  نیز  مدیریت  این 

دانشگاهی محقق شود.
برای تحقق  ارکان کلیدی  از  اینکه زیست دانشجویی یکی  بیان  با  وی 
این  جامعه  رشد  با  متناسب  باید  افزود:  است  اجتماعی  دانشگاه های 
انتظار  جزء  اجتماعی  دانشگاه های  ایجاد  برسد،  سرانجام  به  نیز  امر 

جامعه نیز است.
اظهار  کنیم  ایجاد  جدید  اجتماعی  حیات  باید  اینکه  بیان  با  وی 
و  مسائل  باید  هنرمندان  و  نخبه ها  اساتید،  دانشجویان،  کرد: 
برطرف  برای  و  کنند  رصد  مختلف  زمینه های  در  را  جامعه  مشکالت 
قشر  این  از  این  که  دهند  ارائه  علمی  و  عملی  کارهای  راه  آن  شدن 

است. انتظار 
وی تصریح کرد: دختران و زنان نیمی از جمعیت فعال و پرتوان جامعه 

هستند که نیاز است به اشتغال این قشر نیز توجه کرد.
وی اشاره ای به پوشاک و زیور آالت نیز کرد و افزود: این امر باید مورد 
و  رشد  زمینه  باید  نیز  ما  و  گیرد  قرار  کننده ها  تولید  و  طراحان  توجه 

تعالی قشر دانشجوی در این زمینه را فراهم کنیم.

در  توانمند  بسیار  کارآفرینان  و  دانشجویان  اینکه  بیان  با  وی 
باید  دستگاه ها  و  دولت  کرد:  تصریح  داریــم  لباس  و  مد  زمینه 
نیز  جدید  کارهای  و  کسب  تا   کنند  فراهم  بیشتر  را  فعالیت  زمینه 

یابد. رونق  بیشتر 
مد  زمینه  در  دختر  دانشجوهای  توانمندی های  نمایشگاه  گفت:  وی 
و لباس بهترین فرصت برای نشان دادن ایده و خالقیت است که این 
امر یک کار ارزشی است و این قشر باید از این فرصت استفاده کنند و 

توانمندی های خود را به رخ بکشانند.

سازمان  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  و  فرهنگی  همکاری های  کل  مدیر 
فرهنگی و ارتباطات اسالمی گفت: ایران در پوشش اسالمی حرف برای 

گفتن زیاد دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، محمد علی کیانی در آیین افتتاحیه 
نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و 
صنایع دستی  به میزبانی دانشگاه کوثر اظهار داشت: به دلیل نوع پوشش 
و جلوه های تمدنی، ایران در پوشاک و زیور آالت سنتی بسیار غنی است. 
برگزاری  با  باید  گفت:  است  داری  معنی  رفتار  اینکه پوشش  بیان  با  وی 
در  را  اسالمی  و  ایرانی  اصیل  فرهنگ  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های 
پوشش به نمایش بگذاریم که در این راستا توانمندی بسیار وجود دارد. 
وی بر حمایت از کاالهای ایرانی نیز تأکید و تصریح کرد: برگزاری جشنواره 
توانمندی دختران دانشجو یکی از اهداف حمایت از تولید کننده ها و کاالی 
ایرانی است. وی به شعار امسال اشاره ای کرد و افزود: باید بسترهای این 
مهم را فراهم کنیم چرا که در پوشاک ظرفیت بسیار باالیی برای رونق کسب 
و کار، اشتغال و حتی صادرات وجود دارد. کیانی افزود: برگزاری چنین 
خواهد  نیز  کشور  فرهنگ  مبادالت  باعث  کشور  از  خارج  در  نمایشگاهی 
شد که رهبر  معظم انقالب برای تبادل فرهنگ ها بسیار تأکید و سفارش 

نیز دارند.

باید با برگزاری 
نمایشگاه های 
داخلی و خارجی 
فرهنگ اصیل 
ایرانی و اسالمی 
را در پوشش به 
نمایش بگذاریم 
که در این راستا 
توانمندی بسیار 
وجود دارد.

ایران در  پوشش اسالمی حرف برای گفتن زیاد دارد 
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نمایشگاه تصویری  گزارش 

حضور مسئوالن استانی و کشوری در ستاد خبری نمایشگاه

حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نمایشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه

عکس یادگاری عوامل اجرایی نمایشگاه

برگزاری شب شعر منطقه ای در حاشیه نمایشگاه
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رسانی  اطالع 
ت  تبلیغا و

گذشت که  سالی  در  عمومی  روابط 
  تغییر پرتال اصلی دانشگاه با همکاری واحد فناوری اطالعات

  بارگذاری و به روز رسانی اخبار و اطالعات دانشگاه بر روی سایت

  راه اندازی رادیو دانشگاه به نام "رادیو کوثر" با همکاری واحد فرهنگی

  انتشار اخبار و فعالیت های دانشگاه در تابلو روان دانشگاه

  طراحی، تنظیم و انتشار اینفوگرافی فعالیت های دانشگاه به مناسبت های مختلف

  تهیه و به روز رسانی کلیپ و تیزر معرفی دانشگاه

  بارگذاری و به روز رسانی اخبار بر روی پرتال دانشگاه

  به روز رسانی صفحات رسمی اطالع رسانی دانشگاه در فضای مجازی

  انتشار بیانیه به مناسبت های مختلف ملی 

   ارتباط با حوزه های مختلف همچون معاونت ها و مدیریت ها 

   ارتباط و تعامل با کانون ها، انجمن ها و تشکل های دانشجویی

   تهیه و تجمیع گزارش عملکرد سازمان

   همکاری در برگزاری همایش ها، مراسمات و ...

های  فعالیت 
سازمانی درون 

   ایجاد صفحه رسمی اطالع رسانی دانشگاه در پیام رسان های گپ، آی گپ، سروش، ایتا، 

تلگرام، بله و...

"Pdf و Ebook" تهیه و تدوین فصلنامه الکترونیکی دانشگاه در دو فرمت  

عمومی  روابط 
الکترونیک

   دعوت از خبرنگاران در جلسات متعدد، همایش ها و ...

   ارسال اخبار به خبرگزاری ها، رسانه ها و جراید

   به روز رسانی بانک اطالعاتی خبرنگاران

   بازتاب اخباردانشگاه در خبرگزاری ها و کانال های خبری استانی و کشوری

   رایزنی و تعامل با صدا و سیما جهت پوشش خبری فعالیت های دانشگاه

مل تعا
 با رسانه ها

   ارتباط مستمر با روابط عمومی وزارت  عتف

   سنجش و پایش افکار عمومی نسبت به سازمان

   شرکت در دوره های آموزشی در سطح استان و وزارت عتف

   شرکت در جلسات و همایش های مختلف در سطح شهرستان، استان، منطقه 

        و وزارت عتف 

   ارتباط و تعامل با ارگان های مرتبط با دانشگاه 

   عضویت در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و شرکت در جشنواره 

          روابط عمومی های برتر استان

های  فعالیت 
سازمانی برون 



از  با بیان اینکه تعلیم و تعلم  رئیس دانشگاه کوثر در مراسم روز استاد 
شئون الهی است و خداوند تعلیم و تعلم را به پیامبران خود ارزانی داده 
تعلم سنت حسنه  و  تعلیم  کنند گفت:  را هدایت  بتوانند مردم  تا  است 

آفرینش است.
در  حسینی  علیرضا  دکتر  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جان  لوح  بر  را  ایمان  معلم  داشت:  بیان  استاد،  روز  جشن  مراسم 
انسان ها و بر فطرت پاکشان حك می کند و ندای خداوند را به همگان 

می رساند.
آدم،  وجود  در  را  دانایی  زالل  معلم  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  دکتر 
خطیر  و  حساس  معلم  نقش  داشت:  بیان  می کند؛  جاری  و  ساری 
کار  افــزود:  ادامه  در  و  انسان ها  تربیتی  نقش  در  خصوص  به  است 
خود  کار  سرلوحه  باید  که  است  النور  الی  الظلمات  من  اخراج  معلم 

قرار دهیم.
افزود:  بزرگ است  از آن خداوند  اینکه هنر شگفت معلمی  بیان  با  وی 
سپرده  نسل  آن  به  کشور  یك  مقدرات  که  است  نسلی  امانت دار  معلم 

می شود.
دکتر حسینی رئیس دانشگاه کوثر اذعان داشت: معلم جلوه ای از قدرت 
بی پایان الهی است و خداوند معلم بودن خود را بعد از خلقت انسان که 

شاهکار خلقت است، نشان داد.
را  خود  خداوند  پیامبر،  بر  شده  نازل  آیات  اولین  در  اینکه  بیان  با  وی 
معلم معرفی کرد اظهار داشت: جامعه ای که نتواند از معلم تکریم کند به 
مرگ فضیلت ها دچار می شود و جامعه ای که معلم را تکریم کند به سمت 

رشد و بالندگی حرکت می کند.
از امام صادق )ع( روایت است زمان حساب و کتاب که  وی ادامه داد: 
اعمال انسان سنجیده می شود؛ خون شهیدان را با قلم علما می سنجند 
و این کار ما معلمان است که انسان هایی را تربیت کنیم تا به این جایگاه 

برسند.

سعه  داشتن  معلم،  ویژگی های  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  حسینی  دکتر 
صدر است گفت: سعه صدر در نفوذ معنوی شما بر دانشجو تأثیر خواهد 

داشت.
دوش  بر  وظیفه  این  و  بود  نسل  هدایت  پیامبران  کار  داد:  ادامه  وی 

معلمان گذاشته شده است.
دکتر حسینی با بیان اهداف مشترک انبیاء و معلم گفت: هدف معلم و 
انبیاء هر دو انسان سازی و کمال است و هر دو رسول راستی و درستی 

هستند.
معلمی  فکر می کنند  نسل جوان  اینکه  بر  تأکید  با  کوثر  دانشگاه  رئیس 
تجربه  و  ذوق  باید  معلم  و  است  هنر  معلمی  گفت:  است  دانش  فقط 
داشته باشد تا دانشجو را به سمت فضائل اخالقی جلب نمایند، دانش 

به تنهایی راه به جایی نمی برد.
دکتر حسینی با بیان اینکه یکی از صفات برجسته معلم عشق به تعلیم 
کسب  را  ها  نظریه  و  تئوری ها  بهترین  مطالعه،  با  انسان  افزود:  است، 
دیگران  به  را  آن ها  نمی تواند  نباشد،  در وجودش  عشق  اگر  اما  می کند 

تعلیم دهد.
باید به مسئولیت های خود اشراف داشته و  اینکه معلم  بر  با تأکید  وی 

مسلط به فنون کالس داری باشد، ادامه داد: 
باشد  نداشته  وجود  تناقضی  هیچ  کردارش  و  گفتار  بین  باید  معلم 
استقالل  باید  معلم  همچنین  و  کند  جذب  را  دانشجویان  بتواند  تا 
او  وجود  در  را  ابتکار  قوه  و  نموده  پویا  دانشجو  ذهن  در  را  اندیشه 

نماید. بیدار 
دکتر حسینی بیان داشت: معلم باید توان تجزیه و تحلیل و خالقیت را 

در دانشجو ایجاد کند و به دانشجو اجازه مباحثه دهد.
وی گفت: در دنیای امروز با پیشرفت های روز افزون و تأثیرات مدرنیسم 
را  اخالقی  کار  نمی توان  اخالقی  سجایای  با  تنها  انسانی  جوامع  بر 

پیشبرد؛ بلکه باید به دانش های روز نیز مسلط شد.

دکتر حسینی 
با تأکید بر 

اینکه یکی از 
ویژگی های معلم، 
داشتن سعه صدر 

است گفت: سعه 
صدر در نفوذ 

معنوی شما بر 
دانشجو تأثیر 

خواهد داشت.
وی ادامه داد: کار 
پیامبران هدایت 

نسل بود و این 
وظیفه بر دوش 
معلمان گذاشته 

شده است.

کوثر دانشگاه  در  استاد  و  معلم  شامخ  مقام  از  تجلیل  مراسم 
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فرهنگی  دغدغه  یک  لباس  و  مد  گفت:  شمالی  خراسان  استاندار 
بیشتر  زمینه  این  در  باید  طراحان  کارآفرینان  هنرمندان،  است 

بپردازند.

در  دکتر محمدعلی شجاعی  کوثر،  دانشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان  منطقه ای  نمایشگاه  اختتامیه  روز 
لباس یک دغدغه فرهنگی  و  اینکه مد  بیان  با  لباس و صنایع دستی 
استان  نداشته های  از  یکی  لباس  و  مد  نمایشگاه های  گفت:  است 
داشته  فعالیت  بیشتر  زمینه  این  در  بخش  این  فعاالن  باید  که  است 

باشند.
وی افزود: مسئوالن نیز باید بازارهایی برای فروش تولیدات دانشجویان 
دغدغه ای  زمینه  این  در  کم  دست  تا  کنند  ایجاد  کارآفرینان  و  فعال 

نداشته باشند.
استاندار خراسان شمالی بر ایجاد تعاونی های خرد توسط دانشجویان 
باید خروجی  نیز  و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه ها 

داشته باشد.
وی افزود: بانوان در حوزه مد و طراحی لباس و همچنین صنایع دستی 

بسیار توانمند هستند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
محصوالت  فروش  و  بازاریابی  زمینه  در  بانوان  توانمندی  ارتقاء  بر  وی 
نیز تأکید کرد و افزود: حتی می توان با تولید انواع صنایع دستی و لباس 

صادرات نیز داشته باشیم.

خانواده  و  بانوان  امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مشاور 
احساس  دانشگاه ها  در  نوآوری  و  خالقیت  ارائه  خالی  جای  گفت: 

می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر زهرا کیاساالری رینه در 
دختر  دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  اختتامیه  آیین 
این  صحنه های  اظهارداشت:  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در 
نمایشگاه آن قدر بزرگ و زیبا است که باید در فرصت طوالنی از غرفه ها 
حرکت  این  از  می شود  دیده  بسیار  نــوآوری  و  خالقیت  شود،  بازدید 

دانشگاه قدردانی می کنیم.
توسعه  باعث  کشور  در  زیبا  اقدامات  چنین  حرکت  اینکه  بیان  با  وی 
سازی  توانمند  راستای  در  نمایشگاه ها  ایجاد  افزود:  شد  خواهد 
ارزشمندی  کار  بسیار  که  است  دانشجو  و  هنرمند  آفرین،  کار  اقشار 

است.
و  لباس  مد،  خصوص  به  مختلف  زمینه های  در  بانوان  افزود:  وی 
زنان  و  دختران  همچنین  دارنــد،  توانمندی  بسیار  دستی  صنایع 
این  و  گیرند  قرار  حمایت  مورد  باید  که  هستند  نوآور  و  خالق  بسیار 
توانمندی ها  بروز  برای  تا فرصتی  ما مسئوالن است  بر دوش  رسالت 

پیدا شود.
وی زنان را آینده سازان جامعه عنوان کرد و افزود: آینده سازان واقعی 
جامعه افراد خالق، ایده پرداز و نوآوری هستند که شغل های جدیدی 
ایجاد می کنند و به دنبال آن توانمندی های دیگری نیز در جامعه بروز 

پیدا می کند.
امر  این  آموزش  و  خالقیت  عرصه  بهترین  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
مهم است اظهار داشت: دختران ما باید برای ساخت مملکت آماده 

باشند.

نمایشگاه های 
مد و لباس یکی 

از نداشته های 
استان است که 
باید فعاالن این 

بخش در این 
زمینه بیشتر 

فعالیت داشته 
باشند.

ایجاد نمایشگاه ها 
در راستای 

توانمند سازی 
اقشار کار 

آفرین، هنرمند 
و دانشجو است 

که بسیار کار 
ارزشمندی است.

استاندار خراسان شمالی:

و لباس یک دغدغه فرهنگی است  مد 

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان و خانواده: 

می شود  احساس  دانشگاه ها  در  خالقیت  ارائه  خالی  جای 



دانشگاه کوثر در رتبه بندی دانشگاه های جامع پایگاه استنادی جهان 
اسالم )ISC( رتبه نخست استان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، بر طبق آخرین رتبه بندی 
دانشگاه های جامع٬ در سال 96 و 97 که توسط پایگاه استنادی جهان 

اسالم )ISC( انجام شد، دانشگاه کوثر رتبه نخست استان و 42  کشور 
را کسب کرد. بنابر این گزارش، دانشگاه تهران رتبه نخست، دانشگاه 
تربیت مدرس رتبه دوم و دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم را کسب 

کردند. 

کوثر  دانشگاه  در  با حضور  استاندارد خراسان شمالی  کل  اداره  اعضای 
تفاهم نامه ای در زمینه های علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و 

فناوری با دانشگاه کوثر امضاء کردند. 
در  کوثر  دانشگاه  رئیس  کوثر،  دانشگاه  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 
و  سازمان ها  با  تعامالت  در  کوثر  دانشگاه  اینکه  بیان  با  نشست  این 
دستگاه های دیگر بر اساس چارچوب های قانونی اقدام می کند، افزود: 
دانشگاه کوثر آمادگی همکاری با اداره کل استاندارد خراسان شمالی در 

زمینه های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و تخصصی را دارد.
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  علیرضا  دکتر 
افزود:  هستند  کشور  دانشگاه های  برترین  از  و  جوان  توانمند،  کوثر 
راستای  در  نیاز  مورد  استاندارد های  تدوین  زمینه  در  همکاری  آماده 
برای  کارهای الزم  و  کردن ساز  فراهم  و  بخشی  کیفیت  و  قانون  اجرای 

استانداردسازی هستیم. 
داد:  ادامه  کوثر  دانشگاه  از  مختصر  عملکرد  ارائه  و  معرفی  ضمن  وی 
باید از پتاسیل ایجاد شده دانشگاه کوثر به عنوان دومین دانشگاه تک 
موضوعات  از  زیر  موارد  شود.  استفاده  احسن  نحو  به  کشور  جنسیتی 

اصلی تفاهم نامه  می باشد: 
گسترش  و  توسعه  جهت  در  طرفین  توانمندی های  شناسایی 
قالب  در  طرفین  تجربیات  دانشجو،  تبادل  و  مشترک  همکاری های 
استانداردهای  تدوین  در  مشارکت  پژوهشی،  طرح های  دستاوردهای 
و  تحقیقاتی  مشترک  طرح های  انجام  و  حمایت  بین المللی،  و  ملی 
برگزاری  زمینه  در  همکاری  دانشجویی،  نامه های  پایان  و  مطالعاتی 
مشترک سمینارها، همایش ها و کارگاه ها و تشکیل دوره های تخصصی و 

آموزشی، ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد

شمالی خراسان  استان  دانشگاه های  میان  در  کوثر  دانشگاه  درخشش 

کوثر دانشگاه  با  شمالی  خراسان  استاندارد  کل  اداره  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  امضای 

  برنامه هایی که از زمان حضور شما در دانشگاه انجام شده است 
را بفرمایید؟ 

اخذ موافقت با گشایش رشته جدید ادبیات روایی در مقطع کارشناسی 
در  عربی  زبان  مترجمی  جدید  رشته  گشایش  با  موافقت  اخذ  ارشد، 
بازدیدکنندگان  دید  از  برتر  غرفه  عنوان  کسب  کارشناسی،  مقطع 
نظریه  کرسی  و  کارگاه  برگزاری  پژوهش،  هفته  استانی  نمایشگاه  در 
توانمندی های  نمایشگاه  حاشیه  در  تخصصی  میزگرد  و  ــردازی  پ
موفق  انجام  دستی،  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان 
داوری  و  علمی  کمیته  رییس  عنوان  به  مذکور  نمایشگاه  های  داوری 

نمایشگاه
  برنامه هایی که در سال 98 در نظر دارید جهت ارتقا کیفیت علمی 

پژوهشی و آموزش دانشگاه به انجام برسانید کدام ها هستند؟
برنامه ریزی برای پایه گذاری جلسه های علمی- تخصصی در گروه های 
برگزاری  برای  برنامه ریزی  دانشگاه،  پژوهشی  و  آموزشی  مختلف 
و  کارشناسی  رشته های  گشایش  برای  پیگیری  پژوهش،  هفته  موفق 
کارشناسی ارشد، پیگیری تأسیس و ایجاد واحدهای پژوهشی مربوط 
به گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه، پیگیری راه اندازی 
از  حمایت  و  تقویت  کوثر،  دانشگاه  در  خانواده  و  زنان  مطالعات  مرکز 
علمی،  مختلف  کارگاه های  برگزاری  دانشجویی،  علمی  انجمن های 
آموزشی و پژوهشی، برگزاری برنامه های مختلف مناسبتی و برگزاری 

دوره حافظ خوانی
و دانشگاه در زمینه  و اعضای هیأت علمی  اساتید  نظر شما  به    

علمی چه اندازه موفق بوده اند؟
فعال  مؤثر   نقش  و  حضور  با  نیز  دانشگاه  علمی  هیأت  محترم  اعضای 
خود، هم افتخارات بزرگی را برای دانشگاه رقم می زنند و هم همیشه 

مشوق معاونت بوده اند.
اساتید و اعضای هیأت علمی از استادان جوان و کوشای دانشگاه های 
–پژوهشی  علمی  رزومه  دارای  غالبًا  که  هستند  کشور  مطرح  و  بزرگ 

مناسب و صاحب استعدادهای برتر هستند.
کسب  کشور  در  دانشگاه  پیشرفت  جهت  را  دستاوردهایی  چه   

نموده  اند؟
قرار گرفتن یکی از اعضای هیأت علمی در میان برترین های فناوری نانو 
بر اساس داده های گوگل اسکوالر، کسب عنوان شایسته تقدیر  جهان 
عنوان  دو  کسب  فارابی،  بین المللی  جشنواره  هشتمین  برگزیدگان 
نامزد  نخبگان،  ملی  بنیاد  سازمان  از  آشتیانی  کاظم  ارزشمند  جایزه 
نهمین  سوم  عنوان  کسب  اعتصامی،  پروین  جشنواره  جایزه  دریافت 
دانشگاه،  این  اعضای هیأت علمی  فارابی توسط  بین المللی  جشنواره 
سازمان  از  برتر  استعداد  صاحب  دانشجوی  عنوان   6 کسب  همچنین 
شهرستانی  برگزیده  دانشجوی  عنوان  کسب  و  نخبگان  ملی  بنیاد 
دانشگاه  افتخارات  از  شمالی  خراسان  استان  شعر  جشنواره  ششمین 

کوثر می باشد.
شعر  شب  مقاومت،  ادبیات  ملی  همایش  نخستین  موفق  برگزاری 
منطقه ای "به روایت عشق" و شب شعر منطقه ای "از زالل آب و آینه" 
مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان  توانمندی های  نمایشگاه  حاشیه  در 

لباس و صنایع دستی نیز از دیگر افتخارات این دانشگاه است.
  آیا اعضای هیأت رییسه و اعضای هیأت علمی دانشگاه با شما در 
پیشرفت علمی دانشگاه وپیشنهادهایی که عنوان می کنید همکاری 

الزم را انجام می دهند؟
رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا حسینی همواره نگاه 
دانشگاه  پژوهشی  آموزش  معاونت  حوزه  برنامه های  به  مثبتی  بسیار 

داشته و دارند.
وزارت  از  برنامه ها  از  بسیاری  پیگیری  حتی  و  حمایت  با  ایشان 
و  آموزشی  معاونت  حوزه  افتخارات  و  تحوالت  مقدم  صف  در  علوم 
به موقع  با تصویب  نیز  بوده اند. اعضای محترم هیأت رئیسه  پژوهش 
ما  مشوق  همواره  مالی  بودجه های  تأمین  و  پیشنهادی  برنامه های 

بوده اند.

اعضای محترم 
هیأت علمی 

دانشگاه با حضور 
و نقش مؤثر  

فعال خود، هم 
افتخارات بزرگی 
را برای دانشگاه 

رقم می زنند و هم 
همیشه مشوق 

معاونت بوده اند.

کوثر دانشگاه  پژوهشی  و  آموزشی  معاون  کنعانی،  ابراهیم  دکتر  با  مصاحبه 
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  چه اقداماتی در سال تحصیلی 97-98 توسط شما در خصوص 
معاونت  به  مربوط  وظایف  حوزه  در  دانشجویان  وضعیت  بهبود 

دانشجویی انجام شده است؟
وام  درصدی   1.4 اعتبارات   افزایش  دانشجویی  وام ه��ای  بخش  در 
تحصیلی در سال 98-97 نسبت به سال قبل، ارائه وام ضروری حوادث 
تسویه  واگ��ذاری  تمدید  دانشجویان،  از  نفر   4 تعداد  به  غیرمترقبه 
صندوق  توسط   86 از  قبل  ورودی های  فارغ التحصیالن  بدهی  حساب 

رفاه دانشجویان به کارشناس وام دانشگاه در سطح استان.
موارد  کمیسیون  بخش  در  دانشجویان  وضعیت  بهبود  خصوص  در 
موارد  بررسی  کمیسیون  به  ورود  جهت  سامانه ای  ثبت  امکان  خاص 

خاص در سامانه سجاد ایجاد شد.
در بخش خوابگاه ها اجاره سه ساختمان برای سراهای دانشجویی به 
اتاق  اختصاص  مشاوره،  اتاق  به  خوابگاه ها  تجهیز  و  نفر   450 ظرفیت 
برای  به منظور سالمت دانشجویان، تجهیز سالن مطالعه  تربیت بدنی 

هر خوابگاه، راه اندازی بوفه دانشجویی.
در بخش تغذیه تجهیز و خرید وسایل برای سلف سرویس جهت رفاه 
مناسب  فضای  ایجاد  تومان،  میلیون   100 مبلغ  به  دانشجویان  بیشتر 

و نشاط بخش در سلف.
سالن های  در  برنامه  فوق  کالس های  برگزاری  بدنی  تربیت  بخش  در 
دانشجویان،  بین  خوابگاه ها  در  ورزش  مسابقات  برگزاری  ورزش، 
المپیاد های  منطقه ای،  استانی،  مسابقات  به  دانشجویان  اع��زام 
دانشجویان  استفاده  جهت  ورزش  وسایل  خرید  و   ... و  ورزش��ی 
و  علمی  هیأت  اعضای  برای  متنوع  ورزش��ی  مسابقات  برگزاری  و 

دانشگاه. کارکنان 
در بخش مشاوره و بهداشت برگزاری 33 ساعت کارگاه های ویژه اساتید 
و دانشجویان در زمینه اطفاء حریق، مبارزه با ویروس ایدز، آشنایی با 
بیماری های شایع زنان، تغذیه در ماه مبارک رمضان، ویزیت 472 نفر 
کارشناس  ماما،  عمومی،  پزشک  توسط  رایگان  کاماًل  بصورت  دانشجو 

کارنامه سالمت  تکمیل   ،... و  قند خون  ، تست   BMI تغذیه، سنجش 
آهن،  داروی��ی  مکمل  آهن  قرص  توزیع  دانشجو،  نفر   524 جسمی 
ید  و  آب  باقیمانده  کلر  تعیین  آزمایش  نفر،   230 تعداد  به   D ویتامین 
موجود در نمک های مصرفی به تعداد 103 عدد، اجرای استاندارد های 
پیام های  توزیع  سقف،  تا  کاشی کاری  نظیر  سرویس  سلف  بهداشتی 
بهداشتی و بروشورهای و کتاب های  آموزشی در ساختمان های دانشگاه 
تمامی  در  اولیه  کمک های  جعبه  ق��راردادن  دانشجویی،  سراهای  و 
ساختمان ها و سراهای دانشجویی به همراه ملزومات آن، تقویت کانون 
سالمت روان و همیاران سالمت، تعامل سرپرستان سراها و مشاوران و 

برگزاری جلسات متعدد توجیهی آنان.
تعداد  اولیه  ارزیابی  ورزشی  مشاوره  و  تندرستی  ارزیابی  مرکز  در 
بدنی  ترکیب  آنالیز  و  ارزیابی  جدید،  ورودی  دانشجویان  از  نفر   516
دانشجویان،  از  نفر   167 تعداد  برای    InBody دستگاه  از  استفاده  با 
مشخص  عارضه های  کنترل  جهت  ورزشی  اصالحی  کالس  برگزاری 

شده برای تعداد 83 نفر از دانشجویان ورودی جدید
  اهدافی که در این حوزه داشته اید در این سال ها چقدر محقق 

شده است؟
در همه حوزه ها تا حد مطلوبی به اهداف مورد نظر دست یافته ایم.

  به مشکالت دانشجویان که به این حوزه مربوط می شود چگونه 
رسیدگی می شود و اولویت ها با کدام مورد است؟

یا  بی بضاعت  دانشجویان  با  اولویت  دانشجویی  وام های  قسمت  در 
و  همکاری  رویکرد  با  موارد  سایر  در  و  می باشد  باالتر  معدل  دارای 

تعامل با دانشجویان طبق آیین نامه های موجود عمل می کنیم.
وجود  دانشجویی  معاونت  روی  بر  که  حساسیت هایی  به  توجه  با 
و  می کنید  ارزیابی  چگونه  دانشجویان  با  را  معاونت  این  ارتباط  دارد، 

دانشجویان و معاونت دانشجویی چطور با یکدیگر تعامل دارند؟
دانشجویی  معاونت  حوزه  با  دانشجویان  تعامل  و  ارتباط  خوشبختانه 

بسیار عالی است.

در بخش 
خوابگاه ها اجاره 
سه ساختمان 
برای سراهای 
دانشجویی به 
ظرفیت 450 
نفر و تجهیز 
خوابگاه ها به 
اتاق مشاوره، 
اختصاص اتاق 
تربیت بدنی به 
منظور سالمت 
دانشجویان، 
تجهیز سالن 
مطالعه برای 
هر خوابگاه، 
راه اندازی بوفه 
دانشجویی.

کوثر دانشگاه  دانشجویی  معاون  مایوان،  نادری  رمضانعلی  دکتر  با  مصاحبه 
با صنایع،  ارتباط  با صنعت دانشگاه مهم ترین بخش هر دانشگاه برای  ارتباط  دفتر 
سازمان ها و بخش ها مهم جامعه می باشد. با این نگاه دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه 
و هم چنین  عناصر مهم جامعه  و  را شناسایی صنایع  مأموریت خود  کوثر مهم ترین 
همین  در  است.  کرده  خالصه  مرتبط  قسمت های  به  دانشگاه  پتانسیل های  معرفی 
در  دانشگاه  پروژه های  کلیدی ترین  از  یکی  کوثر  دانشگاه  در  بار  اولین  برای  راستا 
بهبود وضعیت معیشتی  با هدف  استانداری خراسان شمالی  با همکاری  بهار  فصل 
دانشگاه  را  طرح  این  قرارداد  شد.  شروع  خرد  اشتغال های  بر  تمرکز  با  روستای یان 
کوثر به عنوان مجری امضا کرده و تیمی از اساتید گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه 
مأمور انجام پروژه گردید. جلسات کارشناسی این طرح به صورت فشرده در دانشگاه 
و هم چنین استانداری در حال پیگیری است. در طی فصل بهار فاز اول و دوم این 

پروژه با تأیید ناظر به اتمام رسیده است.
با  تفاهم نامه  انعقاد  دانشگاه  جامعه  با  ارتباط  دفتر  مأموریت های  از  دیگر  یکی 
ریاست  دفتر  همکاری  با  راستا  این  در  است.  استان  کلیدی  و  مهم  سازمان های 
دانشگاه تفاهم نامه جامع )در محورهایی مانند آموزش استاندارهای جدید، تدوین 
استانداردها با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه، پیشنهاد کمیته های مختلف 
استاندارد توسط اعضای هیئت علمی و هم چنین معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه( 
کارشناسی  جلسات  طی  آن  از  پس  و  رسید  امضا  به  استان  استاندارد  کل  اداره  با 
این قرارداد به مرحله اجرا رسیده است که از مهر ماه در دانشگاه اجرا خواهد شد. 
با  تفاهم نامه  انعقاد  برای  رایزنی  حال  در  صنعت  با  ارتباط  دفتر  راستا  همین  در 

سازمان های ذیل است:
•  اداره کل کار و رفاه استان خراسات شمالی

•  اداره پست استان خراسان شمالی
•  کمیته امداد استان خراسان شمالی 

•  نیروی انتظامی استان خراسان شمالی
•  اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی

•  ادراه کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی
•  جهاد دانشگاهی استان خراسان شمالی 

هدف اساسی دیگر دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه، عملیاتی کردن آیین نامه فرصت 
داخلی  آیین نامه  راستا  همین  در  است.  دانشگاه  در  جامعه  و  صنعت  مطالعاتی 
پژوهش  شورای  شهریور  جلسات  در  که  است  شده  طراحی  مهم  این  برای  دانشگاه 
به بحث گذاشته خواهد شد و با همکاری مرکز جذب دانشگاه برای مهرماه عملیاتی 
خواهد شد. مأموریت بعدی دفتر که در فصل بهار انجام و پیگیری شد اجرایی کردن 
آیین نامه ارائه دروس مهارتی در دوره کارشناسی است که برای این مهم با همکاری 
دانشگاه  پژوهش  و  آموزش  معاون  و  دانشکده ها  ریاست  دانشگاه،  آموزش  اداره 
مقرر شد در مهر ماه دو درس اصول قوانین شهروندی و دانش مقدماتی رایانه برای 

دانشجویان ارائه گردد. 

کوثر دانشگاه  جامعه  با  ارتباط  دفتر  اجمالی  معرفی 

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه در حکمی دکتر محمد غفوری فر 
را به سمت مسئول حوزه ریاست دانشگاه کوثر منصوب کرد.

 دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه در حکمی دکتر ابوالقاسم 
باقری را به سمت مدیر امور دانشجویی دانشگاه کوثر منصوب کرد.

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه در حکمی دکتر امید ایزانلو را به 
سمت مدیر امور آموزشی و تحصیالت دانشگاه کوثر منصوب کرد.

 دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه در حکمی دکتر رمضانعلی 
نادری مایوان را در سمت معاون دانشجویی دانشگاه کوثر ابقاء کرد.

کوثر   دانشگاه  ریاست  حوزه  مسئول  انتصاب 

کوثر  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیر  انتصاب 

تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  امور  مدیر  انتصاب 
کوثر دانشگاه 

شد ابقاء  کوثر  دانشگاه  دانشجویی  معاون 

انتصابات
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دانشگاه  میزبانی  به  که  دانشجویی  دارت  مسابقات  در  کوثر  دانشگاه  دارت  تیم 
ورزش های  المپیاد  اولین  برای  منتخب  شد،  برگزار  شمالی  خراسان  فرهنگیان 

همگانی کشوری دانشجویان به میزبانی دانشگاه الزهرا شد.
اول  مقام  حائزکسب  دانشگاه  دارت  تیم  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویان  همگانی  ورزش هــای  المپیاد  اولین  در  دانشجویی  دارت  مسابقات 
فرهنگیان،  نور،  پیام  دانشگاه های  گزارش  بنابراین  استان خراسان شمالی شد. 
انقالب، حکیمان و کوثر با 5 تیم در این رقابت شرکت کردند. حدیثه وحدانی و زهرا 
عطاردی با مربی گری فاطمه رنجبری در این رقابت با کسب عنوان برتر در مسابقات 

دارت استان موفق به راهیابی به المپیاد کشوری به عنوان نماینده استان شدند.
الزهرا  دانشگاه  میزبانی  به  امسال  ماه  تیر  در  کشور  همگانی  ورزش های  المپیاد   

تهران برگزار خواهد شد.

»محدثه نیکویی« دانشجوی دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد، همراه با تیم دوچرخه 
سواری اقوام ایرانی، مسیر 700 کیلومتری یزد تا بندرعباس را رکاب زد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر به نقل از خبرگزاری ایرنا رئیس دانشگاه کوثر 
بجنورد گفت: این حرکت به پاسداشت روز ملی خلیج فارس و با حضور دوچرخه 

سوارانی از اقوام مختلف ایرانی برگزار شد.
دکتر علیرضا حسینی اظهار داشت: شرکت کنندگان شامل 25 دوچرخه سوار مرد و 

زن از سراسر کشور مسیر استان های یزد، کرمان تا بندرعباس را طی کردند.
آذربایجان  تهران،  استان های  از  کنندگانی  شرکت  سواری  دوچرخه  تور  این  در 
شرقی، زنجان، اصفهان، کرمان، فارس، گلستان، گیالن، خراسان رضوی، فارس 
و البرز حضور داشتند و خراسان شمالی هم در این کاروان سه شرکت کننده داشت.

تور مزبور هر ساله در قالب گروه اقوام ایرانی و با هدف تقویت دوستی و اتحاد و 
همچنین پاسداشت روز ملی خلیج فارس برگزار می شود.

حدیثه وحدانی و 
زهرا عطاردی با 
مربی گری فاطمه 
رنجبری در این 
رقابت با کسب 
عنوان برتر در 
مسابقات دارت 
استان موفق 
به راهیابی به 
المپیاد کشوری 
به عنوان نماینده 
استان شدند.

شرکت کنندگان 
شامل 25 
دوچرخه سوار 
مرد و زن از 
سراسر کشور 
مسیر استان های 
یزد، کرمان تا 
بندرعباس را طی 
کردند.

شد دارت  رشته  در  استان  کوثرمنتخب  دانشگاه  تیم 

زد رکاب  کیلومتر   700 بجنورد  کوثر  دانشگاه  دختر  دانشجوی 

دوم نیمسال  امتحانات  برگزاری 
97-98

دو  در  کوثر  دانشگاه   97-98 دوم  نیمسال  امتحانات  
بخش امتحانات عملی  و آزمایشگاهی  و کارگاهی  با  
امتحانات  و  دانشجو   1304 برای  امتحان   85 تعداد 
دانشجو   9801 برای  امتحان   340 تعداد  با  نظری 

برگزار گردید.
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گاه ارزش آفرین           ربای بانوان اریان زمین دانش
رد عرصه علمی و فرهنگی            رد خدمت جامعه اسالمی
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