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راه اندازی واحد تعاون و 
کارآفرینی در دانشگاه کوثر 

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد:

شاخص های آموزش عالی در 
خراسان شمالی پایین است/ 
در دانشگاه کوثر محدودیت 

ساختمان داریم 

واحد تعاون و کارآفرینی در دانشگاه کوثر 
و  آموزش  ترویج،  دفتر  همت  به  بجنورد 
کار  اداره کل تعاون،  تعاونی ها  تحقیقات 
و رفاه اجتماعی در حال راه اندازی است. 
برنا،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
کل  اداره  تعاون  امور  مدیریت  مالیی 
راه  از  اجتماعی  رف��اه  و  کار  تعاون، 
در  کارآفرینی  و  تعاون  واحد  اندازی 
کوثر  دانشگاه  در  نزدیک  ای  آینده 

داد.  خبر  بجنورد  شهرستان 
تعاون  واحد  اندازی  راه  از  هدف  مالیی 
دانشجویان  آشناسازی  را  کارآفرینی  و 

از ایجاد فضاها و پایگاه های فیزیکی  و اساتید عنوان کرد و گفت؛ واحد تعاون و کارآفرینی عبارت است 
با همکاری و هماهنگی دانشگاه ها و  برخورداری از برخی امکانات و ظرفیت های دانشگاه، تأمین برخی 
تجهیزات اولیه و اعزام مشاورین مجرب در حوزه تعاون به دانشگاه مربوطه که این پایگاه درنهایت منجر به 

ایجاد کرسی های نشست دانشگاهی می شود. 
وی اظهار داشت؛ کرسی ها نشست های دانشگاهی هستند که در طی آن دانشگاهیان به صورت آزاد ، نظام 
مند ، منطقی و عالمانه به اظهارنظر و گفتگو در موضوعی خاص در محیط دانشگاه می پردازند که این فعالیت 

ها در نهایت به منجر به تعامل مستمر با دانشگاه های سراسر استان می گردد. 

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد 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. 

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 
۱۳۹۱ با مصوب شورای  عالی تک جنسیتی شرق کشور است گفت: دانشگاه کوثر ویژه خواهران درسال 

گسترش در بجنورد تاسیس شده است.
ارشد  کارشناسی  رشته  یک  و  کارشناسی  مقطع  رشته   ۱۷ جدید  تحصیلی  سال  در  داد:  ادامه  حسینی 
بین  در  دانشجو  تعداد  نظر  از  دارد.  دانشجو   ۲۸۰۰ دانشگاه  این  اکنون  است.  شده  پذیرفته  دانشجو 

دانشگاه های تک جنسیتی کشور بعد از دانشگاه الزهرا عنوان دوم را داریم.
کوثر  دانشگاه  مأموریت  اینکه  بر  تأکید  با  کوثر  دانشگاه  رئیس 
کوثر  دانشگاه  در  داشت:  اظهار  است،  انسانی  علوم  حوزه  در 
استیجاری  ساختمان های  از  و  داریم  ساختمان  محدودیت 
اجرایی  و سایر دستگاه های  و سیما  از صدا  استفاده می کنیم. 

درخواست حمایت برای حل این موضوع داریم.
تنها  به عنوان  کوثر  دانشگاه  مأموریت  به  توجه  با  ادامه  در  وی 
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 

آسیب های 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 پتانسیل های موجود 
در دانشگاه معرفی آن در دستور کار برنامه های صدا وسیما قرار 

گیرد. 
رئیس دانشگاه کوثر خاطرنشان کرد: می توانیم از ظرفیت موجود در فضای مجازی برای پوشش برنامه های 

صدا وسیما و معرفی 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.
بودن  نوپا  دلیل  به  و  است  پایین  شمالی  خراسان  در  عالی  آموزش  شاخص های  کرد:  تصریح  حسینی 
فرایند  فعلی،  بودجه های  انقباض  با  و  هستیم  ماندگی  عقب  دچار  کلی  شاخص های  در  کوثر،  دانشگاه 

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 می پذیرد.
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رئیس دانشگاه کوثراعالم کرد؛ 
افزایش 30 درصدی بودجه دانشگاه کوثر 

  
رئیس دانشگاه کوثر با بیان اینکه سهم سرانه هر دانشجوی دانشگاه کوثر 
از بودجه ساالنه ۴۹ میلیون 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 کوثر۳۰ درصد افزایش خواهد داشت. 
درنشست  حسینی  علیرضا  دکتر  برنا،  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
صمیمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر اظهار کرد: سرانه دانشجویی 
در کشور ۹۶ میلیون ریال که در استان خراسان شمالی ۷۶ میلیون ریال و 

در دانشگاه کوثر۴۹ میلیون ریال است .
وی همچنین ادامه داد: شاخص ایده آل نسبت دانشجو به جمعیت ۱۸ تا 

۲۴ سال ۶۰ درصد، شاخص کشوری آن ۵۷,۹ 

درصد و شاخص استان خراسان شمالی ۴۶ 
درصد می باشد.

شده  منظور  بودجه  اینکه  بیان  با  حسینی 
هزینه  نیازهاو  به  نسبت  کوثر  دانشگاه  برای 
های آن ناکافی است اظهار داشت: به دنبال 
افزایش سرانه دانشجویی برای ارائه خدمات 

مطلوب به دانشجویان هستیم.
مأموریت  اینکه  بیان  با  کوثر  دانشگاه  رئیس 
اسالمی  و  انسانی  علوم  حوزه  کوثر  دانشگاه 
را  جدید  های  رشته  افزایش  گفت:   است 
در  رشته  یک  درخواست  و  ای��م   داده  ق��رار 
دیگردر  رشته   ۵ و  ثبت  کارشناسی  مقطع 
مقطع کارشناسی در دست اقدام می باشند 
درتحصیالت  جدید  های  رشته  دنبال  وبه 

تکمیلی نیز هستیم.
اعضای  به  خطاب  حسینی  علیرضا  دکتر 

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 
با  حسینی  دکتر  ام.  کرده  اختیار  تفویض  ها  معاونت  به  را  مختلف  های 
بیان داشت:  از اصل های مهم مدیریتی است   اینکه شفافیت  بر  تأکید 
التدریس ها در دانشگاه سامانه  امور حق  اداری   بروکراسی  برای حذف 
امور  برای تسهیل  ارتقا سایت و سامانه ها ی دانشگاه  و  ای خواهد شد 

پیگیری خواهد شد.
باشد  دشوار  نباید  علمی  هیأت  اعضای  برای  کار  شرایط  اینکه  بیان  با 
المپیاد های علمی و ورزشی  همواره حمایت مادی و معنوی  گفت: در 
 ، دانشگاه  ارتقا  به  که  پژوهشی  داد: طرح های  ادامه  و  خواهیم داشت  
جامعه و خلق موقیعت و موضوع هایی که در رفع مشکالت موثر باشند، 

مصوب می شوند ومورد حمایت دانشگاه خواهند بود.
اندازی  راه  اف��زود:  علمی  هیات  اعضای  دغدغه  کاهش  درجهت  وی 
مهدکودک برای کودکان اعضای هیأت علمی استان توسط دانشگاه کوثر 

در حال پیگیری است.

حسینی در گفتگو با دانشجو:

حضور دانشگاه کوثر بجنورد در 
همایش »ایران و جهان در آینه 
تاریخ« بلغارستان/ ارسال 150 
مقاله به دبیرخانه

با همکاری مرکز  بلغارستان  ایران شناسی دانشگاه صوفیه  رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: دپارتمان 
گیالن  دانشگاه  و  طباطبایی  بجنورد،عالمه  کوثر  دانشگاه  سه  همکاری  با  و  مرکزی  اروپای  در  مطالعات 

همایشی باعنوان »ایران و جهان در آینه تاریخ« برگزار می کند.
علیرضا حسینی، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت: دپارتمان 
ایران شناسی دانشگاه صوفیه بلغارستان با همکاری مرکز مطالعات در اروپای مرکزی و با همکاری سه 
در  و جهان  »ایران  باعنوان  دانشگاه گیالن همایشی  و  دانشگاه عالمه طباطبایی  بجنورد،  کوثر  دانشگاه 

آینه تاریخ« برگزار می کند.
حسینی ادامه داد: محور های جشنواره در هفت بخش مطالعات تاریخ، جغرافیا، تمدن و باستان شناسی، 
مطالعات زبان و ادبیات فارسی، مطالعات جامعه شناسی، مطالعات اقتصادی، مطالعات فلسفه و دین، 

مطالعات هنر و معماری و مطالعات سیاسی تقسیم می شوند.
رئیس دانشگاه کوثر تصریح کرد: از حدود ١٥٠ مقاله ارسالی به دبیرخانه، مقاالت دارای امتیاز باال گلچین 
شده اند. این تعداد مقاالت از کل جهان بوده و هم چنین مقاالت سه عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر در 

این همایش پذیرفته شده است. 
زمان برگزاری این همایش ۲۲ و ۲۳ بهمن ماه خواهد بود. همچنین هزینه ثبت نام برای دانشجویان ۵۰ 

یورو و برای غیر دانشجویان ۷۵ یورو است.
وی در پایان افزود: حضور دانشگاه کوثر به عنوان نماینده وزارت علوم و خراسان شمالی در این همایش 
می تواند در جهت ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه کوثر موثر باشد. بنده نیز به عنوان ریاست دانشگاه کوثر و 

عضو هیئت علمی در این همایش حضور خواهم داشت.
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رئیس دانشگاه کوثر خبر داد میزبانی بجنورد از نمایشگاه 
منطقه ای مد و لباس دانشجویان دختر 

 
رئیس دانشگاه کوثر گفت: طبق تفاهم نامه همکاری با مدیرکل فرهنگی 
مد،  منطقه ای  نمایشگاه  میزبان  کوثر  دانشگاه  علوم  وزارت  اجتماعی  و 

لباس و صنایع دستی دانشجویان دختر شد. 
 به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
بهره مندی  اهداف  با  نمایشگاه  این  اینکه  بابیان  حسینی  علیرضا  کوثر، 
از ظرفیت های موجود در دانشگاه های تابعه وزارت علوم و سازمان های 
و  لباس  مد،  نمایشگاه  میزبانی  ک��رد:  اظهار  می شود  برگزار  مرتبط 
رضوی،  خراسان  استان های  دانشگاه های  گستره  در  صنایع دستی 

و  سیستان  شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان 
بلوچستان، مازندران، گیالن، گلستان، آذربایجان 
به  که  اس��ت  اردبیل  غربی،  آذربایجان  شرقی، 

دانشگاه کوثر واگذارشده است.
پوشش  فرهنگ  ترویج  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
لباس  مد،  سراسری  نمایشگاه  داد:  ادامه  ایرانی 
علوم  وزارت  تابعه  دانشگاه های  در  صنایع دستی  و 
پوشش  فرهنگ  ترویج  زمینه های  ایجاد  ب��رای 
لباس  و  مد  بحث  در  الگوسازی  و  اسالمی  ایرانی، 
ایجاد  دانشجویان،  اجتماعی  زندگی  در حوزه های 
فضای  به  دختر  دانشجویان  ورود  زمینه های 
کسب وکار در حوزه مد، لباس و صنایع دستی برگزار 

خواهد شد.
با  نمایشگاه  این  داد:  ادامه  کوثر  دانشگاه  رئیس 
به داشته های ملی و  بانوان  معطوف نمودن اذهان 
طرح های  سنتی  طرح های  قبیل  از  هویت بخش، 

ایرانی و اسالمی درزمینهٔ پوشش دانشجویان دختر برپا خواهد شد.
ارتقا  صنایع دستی  و  لباس  مد،  نمایشگاه  اهداف  دیگر  از  افزود:  وی 
لباس  و  طراحی مد  و مهارت های دانشجویان دختر درزمینهٔ  توانایی ها 

متناسب بافرهنگ و سنت ایرانی و اسالمی  است.
حسینی گفت: آثار و تولیدات ارائه شده توسط دانشجویان دختر می تواند 
و  گبه  نگارگری،  شیشه ای،  سنگی،  سفالی،  فلزی،  صنایع دستی  شامل 
پارچه ای و همچنین طرح های ترمه دوزی، سنگ دوزی، پولک دوزی و 

گلدوزی روی لباس باشد.
۱۳۹۷ در  ۱۵ اسفندماه سال  الی   ۱۱ از تاریخ  گفتنی است این نمایشگاه 

استان خراسان شمالی دانشگاه کوثر برگزار می گردد.

دوره دانش افزایی اساتید ، 
اولین اقدام نظامند فعالیت های 
معرفتی بعد از پیروزی انقالب 
بوده است 

رئیس دانشگاه کوثر گفت: برگزاری دوره دانش افزایی اساتید ،اولین اقدام جامع ونظامند برای انجام فعالیت 
های معرفتی ودینی در دانشگاه ها بعد از پیروزی انقالب بوده است. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر علیرضاحسینی درکارگاه ضیافت اندیشه اعضای هیأت علمی که در 
سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد اظهار کرد : در ۴۰ سال گذشته کاری به وسعت برگزاری دوره های دانش 

افزایی معرفتی ودینی برای اساتید انجام نشده بود که فراگیر باشد.
در  افزایی  معرفت  این چهل سال  در  و  است  انقالب  افزایی حاصل  معرفت  کارگاه های  اینکه  بیان  با  وی 
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 معرفت شناسی به عنوان علمی مستقل که معرفت و 
شناخت را مورد بررسی قرار می دهد ادامه داد: باید از دانش به سمت بینش حرکت 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 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.
اندیشی درمحیط  آزاد  واعضای هیات علمی درکرسی  اساتید  ادامه داد: روشنگری  وی 

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: کارگاه 

های معرفت افزایی حاصل دستاورد انقالب جمهوری اسالمی ایران است.
با تدریس حجت االسالم و المسلمین دکتر حسین  گفتنی است این دوره دانش افزایی 

توانایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد کرج به مدت دو روز در دانشگاه کوثر برگزار شد .

مهـر

28 خبرگزاری برنا

بهمن
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جشن چهل سالگی انقالب 
با 40 هزار دانشجو در 

خراسان شمالی

بجنورد- ایرنا- استان خراسان شمالی که تا پیش از انقالب هیچ واحد آموزش عالی به خود ندیده بود، 
اکنون در این حوزه به توسعه ای کم نظیر رسیده و ۴٠ سالگی انقالب را با ۴٠ هزار دانشجو جشن می گیرد.

 
به گزارش ایرنا، تا پیش از طلوع خورشید انقالب اسالمی، فرزندان مستعد این خطه یا فرصت تکمیل 
از  یکی  راهی  آموزی  علم  برای  و  کرده  سفر  خود  دیار  و  شهر  از  بودند  مجبور  یا  و  یافتند  نمی  تحصیل 

شهرهای بزرگ کشور شوند. 
اما با انقالبی که پس از پیروزی انقالب در حوزه فرهنگی و آموزش عالی روی داد، مراکز آموزش عالی یک 
به یک در این استان شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کردند و دانش آموزان این منطقه افق جدیدی را 

برای کسب علم و معرفت پیش چشم خود گشوده دیدند.
اینکه اکنون در چهل سالگی انقالب، ۴٠ هزار دانشجو در 39 واحد دانشگاهی و مرکز آموزش عالی این 
اند،  آموخته شده  دانش  عالی،  آموزش  مراکز  از  این  از  پیش  نیز  تن  و هزاران  کنند  می  تحصیل  استان 

گواهی بر پویایی این بخش در این خطه است. 
به گزارش ایرنا، این دانشجویان در رشته های مختلف 
انسانی  علوم  و  فنی  مهندسی،  صنعتی،  پزشکی، 

تحصیل می کنند. 
هم اکنون تنها افزون بر 7٠٠ استاد و عضو هیات علمی 
در دانشگاه های این استان فعالیت علمی دارند که این 

توان علمی قابل قیاس با قبل از انقالب نیست. 

فعالیت 39 دانشگاه و موسسه آموزش عالی 
خراسان  جامع  دانشگاه  که  بجنورد،  دانشگاه  رئیس 
 39 اکنون  هم  گفت:  ش��ود،  می  شناخته  شمالی 
فعالیت  استان  در  عالی  آموزش  موسسه  و  دانشگاه 
دارند که حدود ۴٠ هزار دانشجو در این مراکز تحصیل 

می کنند. 
ایرنا اظهار  با خبرنگار  دکتر احمد محقر در گفت و گو 
داشت: سه دانشگاه دولتی، پنج دانشگاه فنی و حرفه 
اجرایی،  های  دستگاه  به  وابسته  دانشگاه  سه  ای، 
هشت واحد پیام نور، ١2 مرکز علمی کاربردی، چهار 
و  غیردولتی  مرکز  سه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  واحد 
انتفاعی و یک مرکز گروه پژوهشی در این استان  غیر 

فعالیت دارند. 
وی افزود: دانشگاه بجنورد، فعالیت خود را از مهر 8۴ 
با پذیرش 2١٠دانشجو در سه رشته آغاز کرد که امسال 

۴۵٠٠ دانشجو را در ۴9 رشته زیر چتر خود دارد. 
دکتر محقر اظهار داشت: این رشته ها شامل 22 رشته کارشناسی ارشد و 27 رشته کارشناسی است که زیر 

نظر ١۶7 عضو هیات علمی و 8۶ استاد غیر عضو هیات علمی دانش افزایی می کنند. 
وی گفت: دانشگاه، به ویژه دانشگاه های نسل چهارم، به عنوان کنشگری فعال که هم مولود و هم مولد 
توسعه اند، با پایبندی به تعهدات اجتماعی و نگاه به دستاوردها و هزینه های گذار از حوادث تاریخی، 
این مهم،  که  است  گرفته  بر عهده  را  رو  پیش  و  رفع چالش های موجود  در  به جامعه  پاسخگویی  نقش 
نیازمند باز تعریفی از نقش، ساختار و ماموریت گرایی آموزش عالی و کیفی گرایی و هدفمندسازی آموزش 

و پژوهش است. 
وی با اشاره به رشد روزافزون دانشگاه بجنورد افزود: اعتبارات این واحد به عنوان دانشگاه جامع استان 
در سال 93 حدود ١9٠ میلیارد ریال، سال 9۴، 287 میلیارد ریال، سال 9۵، 338 میلیارد ریال بود که در 

سال 9۶ از ۴٠۵ میلیارد ریال فراتر رفت. 
برادران،  را شامل ساخت خوابگاه  این سال ها  برداری شده در  بهره  از پروژه های  دکتر محقر برخی 
به  رسانی  برق  و  آبرسانی  گازرسانی،  هنر،  دانشکده  انسانی،  علوم  دانشکده  بلوکهای  از  هایی  بخش 
مرکزی،  ساختمان  ساخت  دختران،  خوابگاه  ساخت  دانشگاه،  معابر  تکمیل  جدید،  های  ساختمان 
ساخت  و  پتروشیمی  دانشکده  اول  بلوک  ساخت  هنر،  دانشکده  تئاتر  آمفی  پایه،  علوم  دانشکده 

کرد.  عنوان  آزمایشگاه 
دانشکده،  مهمانسرای  خرداد،   ١۵ بنیاد  خوابگاه  امتحانات،  و  ها  آزمایشگاه  سالن  ساخت  افزود:  وی 
ساختمان شماره 2 آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده فنی و حرفه ای و مهندسی، بلوک دوم دانشکده 

علوم پایه و ساخت استخر نیز در دست اقدام است. 

بهمن
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فعالیت  بجنورد،  دانشگاه 
خود را از مهر 84 با پذیرش 

210دانشجو در سه رشته آغاز 
4500 دانشجو  کرد که امسال 

را در 49 رشته زیر چتر خود 
دارد. 

داشت:  اظهار  محقر  دکتر 
22 رشته  این رشته ها شامل 

27 رشته  کارشناسی ارشد و 
کارشناسی است که زیر نظر 
 86 167 عضو هیات علمی و 

علمی  هیات  عضو  غیر  استاد 
می کنند.  افزایی  دانش 

ادامه در صفحه بعد

 1020 دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان 

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی نیز گفت: دانشگاه فرهنگیان 
این استان هم اکنون 37٠ دانشجومعلم دختر و ۶۵٠ دانشجومعلم پسر 

در 2 پردیس جداگانه زیر پوشش دارد.
 3٠ را  عالی  آموزش  مرکز  این  پردیس  گستره  صفرزاده،  حبیب  دکتر 
این  در  برادران  پردیس  تنها  اکنون  هم  داشت:  اظهار  و  دانست  هکتار 
مشغول  دیگر  فضای  یک  در  دختر  دانشجومعلمان  و  است  مستقر  فضا 

به تحصیل هستند.
دانشگاه  سایت  مجموعه  در  خواهران  پردیس  زمین  افزود:  صفرزاده 
فرهنگیان خریداری و محصور شده که با اختصاص ردیف عمرانی، برای 

ساخت و ساز آن اقدام خواهد شد.
برای  اعتباری  ردیف  کشور  نوسازی  سازمان  و  دولت  اگر  گفت:  وی 
ساخت پردیس خواهران این استان ایجاد کنند و منابع اعتباری پایدار 

در اختیار داشته باشیم در 2 سال این مجموعه را ایجاد خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: آموزش و پرورش این 
استان ساالنه یکهزار تا یکهزار و 2٠٠ معلم جدید نیاز دارد که تامین آن 

بر عهده این مرکز آموزش عالی است.
وی افزود: این دانشگاه باید در یک دوره چهار ساله افزون بر چهار هزار 
دانشجومعلم جذب و تربیت کند که هم اکنون نبود فضای کافی این امر 

را با مشکل مواجه کرده است.

تنها مرکز تک جنسیتی آموزش عالی شرق کشور در بجنورد 

 2 با  دانشگاه  این  گفت:  نیز  بجنورد  کوثر  دخترانه  دانشگاه  رئیس 
الزهرای تهران، دومین دانشگاه بزرگ  از  7٠٠ دانشجو، پس  هزار و 
کشور  شرق  در  دختران  ویژه  دانشگاهی  مرکز  تنها  و  جنسیتی  تک 

است.
سال  در  دانشگاه  این  تاسیس  به  اشاره  با  حسینی  سیدعلیرضا  دکتر 
درصد   ۶٠ حدود  گفت:  عالی،  آموزش  گسترش  شورای  مصوبه  با   9١

این مرکز غیربومی و از استان های مختلف کشور جذب شده اند.
افزاری،  نرم  و  نظر علمی  از  دانشگاه  این  باالی  توانایی  به  اشاره  با  وی 
نیازهای  رفع  برای  استان  مختلف  های  دستگاه  مساعدت  خواستار 

فیزیکی این مرکز شد.
رئیس دانشگاه کوثر با اشاره به ساخت سایت مرکزی این مرکز آموزش 
عالی در منطقه تخت ارکان بجنورد، گفت: ساخت این سایت با عنوان 
١9 مهر، سال 93 آغاز شد که اعتبار اولیه آن از محل منابع سفر مقام 
معظم رهبری تامین شد و تاکنون با صرف ۵۵ میلیارد ریال، بیش از ۵۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
میلیارد   9٠ را  مجموعه  این  تکمیل  برای  اعتباری  نیاز  حسینی، 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  بیشتر  توجه  خواستار  و  کرد  عنوان  ریال 
خصوص  این  در  شمالی  خراسان  استان  ارشد  مدیریت  و  فناوری 

شد.
فضای  گستره  و  متر   ۵8٠٠ را  آموزشی  سایت  این  کلی  مساحت  وی 
آموزشی آنرا ۴٠٠ متر مربع عنوان کرد و افزود: روند ساخت و ساز طرح 

مزبور اکنون به علت نبود اعتبار، متوقف شده است. 

دانشگاه آزاد اسالمی با 9 هزار دانشجو 

هزار   9 اکنون  هم  گفت:  شمالی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
دانشجو در واحدهای این دانشگاه در استان مشغول به تحصیل هستند.
هزار   ۶ بجنورد  واحد  آزاد  دانشگاه  افزود:  مطلق  وثوقی  رجبعلی  دکتر 
و  مانه  شیروان،  مراکز  به  مربوط  دانشجویان  مابقی  و  دارد  دانشجو 

سملقان و اسفراین است. 

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد در اسفند ١3۶۶ مجوز 
با 99 دانشجو در  از مهر ۶7 فعالیت آموزشی خود را  فعالیت دریافت و 
و  آموزش  مدارس  در  برق  کاردانی  و  تربیتی  علوم  کارشناسی  رشته   2

پرورش و ساختمان های استیجاری آغاز کرد.
 ۵٠ از  بیش  فضایی  با  و  مجرب  اساتید  داشتن  با  اکنون  گفت:  وی 
زیر  با  و  گلستانشهر  جدید  سایت  و  دانشگاهی  سایت   2 در  هکتار 
بنایی بیش از ۴۴ هزار و 88۵ مترمربع و امکانات وسیع آزمایشگاهی 
در  رشته   8۶ در  نفر   ۶٠٠٠ ظرفیت  با  ورزشی  مجتمع  و  کارگاهی  و 
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  کاردانی،  مختلف  مقاطع 
و  جوانان  به  را  ای  ارزنده  خدمات  جامع  درجه  سطح  در  تخصصی 
مشتاقان ادامه تحصیل در کشور و به ویژه در استان خراسان شمالی 

ارائه داده است.

هشت واحد پیام نور در خراسان شمالی 

مرکز  این  گفت:  نیز  شمالی  خراسان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
آموزش عالی دارای هشت واحد در این استان است که در شهرهای 
راز  و  جاجرم  گرمه،  فاروج،  شیروان،  آشخانه،  اسفراین،  بجنورد، 

. ند مستقر
دکتر نصرا... فیضی افزود: هم اکنون افزون بر پنج هزار و ۵٠٠ دانشجو 
در واحد بجنورد و هفت واحد دیگر این مرکز آموزش عالی تحصیل می 

کنند.
دارای  اکنون  هم  استان  نور  پیام  های  دانشگاه  داشت:  اظهار  وی 
سالن  یک  آزمایشگاه،  پنج  ورزش��ی،  سوله  سه  ساختمان،  هفت 
اداری،  2 سایت  2 سالن جلسه، یک سالن اجتماعات،  تئاتر،  آمفی 
کانون  اتاق   ١2 و  مهمانسرا  باب  یک  گلخانه،  باب   2 کتابخانه،  یک 

است. انجمن 

مجتمع آموزش عالی اسفراین با 2064 دانشجوی مهندسی 

این  گفت:  نیز  اسفراین  مهندسی  و  فنی  عالی  آموزش  مجتمع  رئیس 
مجتمع در سال 9١ تاسیس شد و هم اکنون 2 هزار و ۶۴ دانشجو در ١3 

رشته فنی و مهندسی آن تحصیل می کنند. 
رشته   ١3 در  دانشجویان  اکنون  هم  داشت:  اظهار  حیدری  مصطفی 
مقاطع کاردانی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی پیوسته این مجتمع 

آموزش عالی تحصیل می کنند.
رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین اظهار افزود: سند 
آمایش این مرکز دانشگاهی در حوزه فنی و مهندسی شهریور امسال در 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.
مهندسی  و  فنی  عالی  آموزش  مجتمع  مجاورت  به  اشاره  با  حیدری 
اسفراین با 2 مرکز بزرگ صنعتی فوالد و لوله گستر افزود: 2۵٠ دانشجو 
در قالب طرح مهارت افزایی به صورت نیمه وقت با این صنایع همکاری 

می کنند.
ایرنا دانشکده فنی و حرفه ای پسران دارالفنون، دانشکده  به گزارش 
قرآنی،  علوم  دانشکده  اسالمی،  انقالب  خواهران  ای  حرفه  و  فنی 
مجتمع  بجنورد،  در  حکیمان  موسسه  و  اشراق  عالی  آموزش  موسسه 
دانشکده  نوین،  ادب  و  علم  غیرانتفاعی  دانشگاه  عالی،  آم��وزش 
پسران  فنی  دانشکده  منابع طبیعی،  و  دانشکده کشاورزی  پرستاری، 
و  مهارت  علمی-کاربردی  عالی  آموزش  موسسه  حسابی،  پروفسور 
آموزشکده فنی و حرفه ای سما در شیروان و سایر مراکز آموزش عالی 
استان در این سال ها تعداد زیادی دانشجو را در رشته های مختلف 

تربیت کرده اند.
خراسان شمالی 8۶3 هزار نفر جمعیت دارد.
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رئیس دانشگاه کوثر: 

آثار مد و لباس دانشجویان 9 استان در بجنورد به نمایش 
درمی آید 

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد با اشاره به برگزاری نمایشگاه منطقه ای مد، 
لباس و صنایع دستی در خراسان شمالی گفت: آثار دانشجویان دختر ۹ 
استان در بجنورد به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم مردم قرار 

می گیرد. 
به  اشاره  با  بجنورد  در  فارس  خبرنگار  با  مصاحبه  در  حسینی  علیرضا   
حوزه  در  دختر  دانشجویان  توانمندسازی  منطقه ای  نمایشگاه  برگزاری 
مد، لباس و صنایع دستی در خراسان شمالی اظهار کرد: این نمایشگاه 
فرهنگی  معاونت  همکاری  با  صنایع دستی   و  لباس  مد،  عنوان  تحت 
خراسان  مرکز  در  جمهوری  ریاست  زنان  امور  معاونت  و  علوم  وزارت 

شمالی برگزار می شود.
وی از برگزاری این نمایشگاه ها در سه منطقه کشور خبر داد و گفت: سه 
دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، الزهرا تهران و کوثر خراسان شمالی محور 

برگزاری این نمایشگاه هستند.
منطقه  پوشش  تحت  استان های  برشمردن  با  کوثر  دانشگاه  رئیس 
شرقی،  و  غربی  آذربایجان  استان های  کرد:  تصریح  شمالی  خراسان 
اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان، سه استان خراسان و ۹ استان تحت 

پوشش این نمایشگاه در منطقه خراسان شمالی هستند.
وی ادامه داد: نمایشگاه مد و لباس برای پذیرش بیش از ۵۰ دانشگاه و 

پارک علم و فناوری در استان های ۹ گانه آماده سازی می شود.
گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری  جزییات  خصوص  در  همچنین  حسینی 
ترویج  صنایع دستی  و  لباس  مد،  منطقه ای  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف 
فرهنگ اسالمی ایرانی از طریق ارائه کارهایی در چارچوب این موضوع 

تعیین شده است.
دستگاه های  از  همکاری  و  کمک  دریافت  برای  رایزنی  از  ادامه  در  وی 
اجرایی استان نیز خبر داد و افزود: نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی 
و همچنین  برای دانشگاه ها  ۵۰ غرفه  از  بیش  با پیش بینی  اسفند   ۱۱ از 
بجنورد  هالل احمر  سالن  در  شمالی  خراسان  بانوان  کارآفرینی  مراکز 

افتتاح می شود.

چهل سالگی انقالب؛

میزبانی دانشگاه صوفیه از 
همایش ایران و جهان در 

آئینه تاریخ

با  همزمان   - ایرنا   - تهران 
جشن های چهلمین سالگرد 
اسالمی،  انقالب  پ��ی��روزی 
عنوان  با  روزه  دو  همایشی 
آئینه  در  جهان  و  'ای���ران 
و  ام��روز)دوش��ن��ب��ه(  تاریخ' 
دانشگاه  در  شنبه(  فردا)سه 
بلغارستان  پایتخت  صوفیه 

برگزار می شود.
طباطبائی  عالمه  دانشگاه 
دب��ی��ری ای���ن ه��م��ای��ش را 
برعهده دارد و دانشگاه های 

گیالن، کوثر و انجمن تاریخ از جانب ایران و دانشگاه بلغارستانی صوفیه و مرکز مطالعات ایران، بالکان و 
اروپای مرکزی همکاران خارجی این همایش هستند.

بیش از١۵٠ مقاله از 2٠ کشور به همایش ارسال شده که ۶٠ مقاله آن به تصویب هیئت داوران دانشگاه 
قرار گرفت.

در افتتاحیه همایش پروفسور 'ماریا استویچوا' )Maria Stoicheva( معاون دانشگاه صوفیه و 'محمد جواد 
بخش  رئیس   )Ivo Panov( پانوف'  'ایوو  پروفسور  کردند.  سخنرانی  بلغارستان  در  ایران  سفیر  رسولی' 
و  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  فرهنگی  معاون  زاده'  ایران  ا...  'نعمت  دکتر  صوفیه،  دانشگاه  ایرانشناسی 
رئیس مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی، دکتر 'عبدا... نوروزی' و دکتر صفائی رئیس دانشگاه 

گیالن از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه بودند.
زمینه های تاریخی عظمت ایران اسالمی و  اتصال آن به انقالب اسالمی ایران محور سخنرانی ها بود.

طرح اهداف ایران اسالمی در مواجهه فرهنگی تاریخی با دنیای امروز و راهکارهای متمدنانه در تعامل با 
کشورها و ملت ها اهداف اصلی این همایش است.

بهمن

خبرگزاری فارس25

بهمن

خبرگزاری ایرنا22

به میزبانی دانشگاه کوثر؛

»نمایشگاه منطقه ای توانمندسازی دانشجویان دختر در 
زمینه مد، لباس و صنایع دستی« اسفندماه برگزار می شود

 
نمایشگاه منطقه ای توانمندسازی دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس 
علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به  دستی  صنایع  و 
و  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  و  فناوری  و  تحقیقات 

دانشگاه کوثر، ۱۱ لغایت ۱۵ اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان  توانمندسازی  منطقه ای  »نمایشگاه 

لباس و صنایع دستی« اسفندماه برگزار می شود

از دانشگاه کوثر،  نقل  به  اداره کل روابط عمومی وزارت علوم  به گزارش 
در  ممکن  و  موجود  ظرفیت های  از  بهره مندی  هدف  با  نمایشگاه  این 
دانشگاه های تابعه وزارت علوم و سازمان های مرتبط برای ایجاد زمینه 
عنوان  به  دانشگاه ها  در  ایرانی-اسالمی  پوشش  فرهنگ  ترویج  های 
دستی  صنایع  و  لباس  و  مد  حوزه  در  سازی  الگو  و  ارزشمند،  باور  یک 
میزبانی  به  ایرانی-اسالمی،  هویت  پاسداشت  منظور  به  دانشجویان 

دانشگاه کوثر برگزار می شود.
هدایت دانشجویان دختر به استفاده از طرح های سنتی طرح های ایرانی، 
به  خوشنویسی(  پارچه،  طراحی  و  چاپ  سنتی،  )دوخت های  اسالمی 

عنوان قشر فرهیخته کشور، ارتقای توانایی ها و مهارت های دانشجویان 
دختر به منظور ورود به فضای کسب و کار از دیگر اهداف این نمایشگاه 

می باشد.
واقع  دانشگاه های  دختر  دانشجویان  تمامی  از  نمایشگاه  این  دبیرخانه 
شمالی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  استان های  در 
شرقی،  آذربایجان  گیالن،  گلستان،  مازندران،  بلوچستان،  و  سیستان 
این جشنواره دعوت  در  اردبیل دعوت جهت شرکت  و  غربی  آذربایجان 
می نماید. عالقه مندان جهت کسب اطالعات تکمیلی می تواند به آدرس 

الکترونیکی www.kub.ac.ir مراجعه کنند.

برگزاری نمایشگاه منطقه ای، 
برای زنده نگه داشتن پوشش 
ایرانی و اسالمی در بجنورد

 رئیس دانشگاه کوثر بجنورد گفت: در اسفند ماه سال جاری نمایشگاهی با هدف زنده نگه داشتن پوشش 
ایرانی و اسالمی در بجنورد برگزار می شود. 

این  زمان  اینکه  به  اشاره  با  شمالی،  خراسان  منطقه  ایسنا،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  حسینی  علیرضا 
نمایشگاه ١١ الی ١۵ اسفند ماه سال جاری است، اضافه کرد: این نمایشگاه با حضور دانشگاه های استان 
مازندران،  گلستان،  شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  های 

گیالن، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار می شود. 
به گفته وی نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد و لباس و صنایع دستی با 

هدف هدایت دانشجویان دختر و شناختن توانمندی آنان در بجنورد برگزار می شود. 
نمایشگاه  این  در  کرد:  عنوان  و  دانست  زایی  اشتغال  را  نمایشگاه  این  اهداف  از  دیگر  یکی  حسینی 

دانشجویان می توانند با نحوه کسب و کارآشنا شوند و فرصتی برای تولیدات 
انبوه پیدا می کنند. 

رئیس دانشگاه کوثر بجنود اظهار کرد: هدف اصلی در ارسال آثار باید طرح 
های سنتی باشد در غیر این صورت آثار ارسال کنندگان مورد قبول نخواهد 
بود و از همین جهت متناسب با آثار ارسال شده در اختیار افراد غرفه قرار 

داده می شود. 
بانوان عشایری  برای  نمایشگاه سیاه چادرهایی  این  گفته وی در جنب  به 
برای معرفی محصوالت استان دایر می شود و همچنین شب های فرهنگی 

برای معرفی فرهنگ اصیل استان  نیز برگزار می شود. 
دفتر  زنان  امور  معاونت  همکاری  با  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  حسینی 
می  برگزار  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  و  جمهوری  ریاست 
بوشهر  فارس  تهران، دانشگاه خلیج  الزهرا  اضافه کرد: سه دانشگاه  شود، 

و دانشگاه کوثر بجنورد در محور اصلی نمایشگاه قرار دارند. 
حسینی بیان کرد: این نمایشگاه برای استفاده از تمام ظرفیت های موجود 
برای زنده نگه داشتن پوشش ایرانی و اسالمی و الگو سازی مناسب در این 

زمینه است.

بهمن
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نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی در دانشگاه کوثر 
بجنورد برگزار می شود/ 10 استان در نمایشگاه حضور دارند 

توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  گفت:  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس 
دانشجویان دختر در زمینه لباس، مد و صنایع دستی با همکاری وزارت علوم 

و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دانشگاه کوثر برگزار می شود. 
 علیرضا حسینی، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 
در  دختر  دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  گفت:  دانشجو، 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  همکاری  با  دستی  صنایع  و  مد  لباس،  زمینه ی 
فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت زنان و خانواده 

ریاست جمهوری با محوریت دانشگاه کوثر برگزار خواهد شد.
حسینی ادامه داد: ۱۰ استان در این نمایشگاه که از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ اسفند 
برگزار می شود، حضور دارند. استان هایی مانند آذربایجان های غربی و شرقی، 
خراسان های رضوی و جنوبی، گلستان و سیستان از جمله استان های حاضر 

هستند.
این نمایشگاه اشاره  برگزاری  به اهداف  رئیس دانشگاه کوثر بجنورد سپس 
کرد و بیان داشت: ارتقای توانایی و مهارت دانشجویان دختر برای ورود به 
بازار کسب و کار، ترویج فرهنگ پوشش ایرانی-اسالمی و پاسداشت هویت 

ایرانی و اسالمی از جمله مهم ترین اهداف ماست که در این راستا از تمامی 
ظرفیت های موجود وزارت علوم و سازمان های مرتبط استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: در قالب صنایع دستی مانند صنایع چوبی، شیشه ای، سنگی، 
پارچه ای، فرش و گلیم و لباس های سنتی این نمایشگاه دایر خواهد بود.

حسینی خاطرنشان کرد: غرفه های ما به دو دسته تقسیم می شود. محور اول 
به دانشجویان دختر اختصاص پیدا می کند و بخش دوم به بانوان کارآفرین و 
تولیدکننده استان تعلق می گیرد که بتوانند تولیدات خود را به نمایش بگذارند 
با توجه به نزدیک بودن سال جدید فرصت خوبی را برای فروش کاال ها  که 

فراهم می کند.
رئیس دانشگاه کوثر در پایان گفت: تخمین ما برپایی حدود ۶۰ غرفه است که 

در سالن هالل احمر استان اسکان داده خواهند شد.

بدون تیتر 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر بجنورد، نمایشگاه منطقه ای توانمندی 
های دانشجویان دختر در زمینه مد، لباس و صنایع دستی با حضور دانشگاه 
های استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل 
از ١١ اسفند به مدت ۵ روز در سالن جمعیت هالل احمر بجنورد برگزار می شود.

 

دانشگاه کوثر میزبان 
نمایشگاه منطقه ای 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 منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی دانشجویان دختر شد. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه این نمایشگاه با اهداف بهره مندی از 
ظرفیت های موجود در دانشگاه های تابعه وزارت علوم و سازمان های مرتبط برگزار می شود گفت: میزبانی 
نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی در گستره دانشگاه های استان های 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.
لباس و صنایع  نمایشگاه سراسری مد،  ادامه داد:  ایرانی  بر اهمیت ترویج فرهنگ پوشش  تأکید  با  وی 
ایرانی، اسالمی  دستی در دانشگاه های تابعه وزارت علوم برای ایجاد زمینه های ترویج فرهنگ پوشش 
ورود  زمینه های  ایجاد  دانشجویان،  اجتماعی  زندگی  حوزه های  در  لباس  و  مد  بحث  در  سازی  الگو  و 

دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد، لباس و صنایع دستی برگزار خواهد شد.
دکتر حسینی ادامه داد: این نمایشگاه با 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 برپا خواهد شد. وی گفت: 
از دیگر اهداف نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی ارتقا توانایی ها و مهارت های 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 می تواند شامل صنایع دستی 
پارچه ای و همچنین طرح های ترمه دوزی ، سنگ  و  نگارگری، گبه   ، فلزی، سفالی، سنگی، شیشه ای 
دوزی، پولک دوزی و گلدوزی روی لباس باشد. گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ ۱۱ الی ۱۵ اسفند ماه 

سال ۱۳۹۷ در استان خراسان شمالی دانشگاه کوثر برگزار می گردد.

بهمن
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توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  گفت:  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس 
دانشجویان دختر در زمینه لباس، مد و صنایع دستی با همکاری وزارت 
برگزار  زنان و خانواده ریاست جمهوری در دانشگاه کوثر  و معاونت  علوم 
می شود.  علیرضا حسینی، رئیس دانشگاه کوثر بجنورد در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری دانشجو، گفت: نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان 
علوم،  وزارت  همکاری  با  دستی  صنایع  و  مد  لباس،  زمینه ی  در  دختر 
تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری با محوریت دانشگاه کوثر برگزار خواهد شد.
 ۱۵ الی   ۱۱ تاریخ  از  که  نمایشگاه  این  در  استان  داد:۱۰  ادامه  حسینی 
آذربایجان های  مانند  استان هایی  دارند.  حضور  می شود،  برگزار  اسفند 
غربی و شرقی، خراسان های رضوی و جنوبی، گلستان و سیستان از جمله 
استان های حاضر هستند. رئیس دانشگاه کوثر بجنورد سپس به اهداف 

برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و بیان داشت: ارتقای توانایی و مهارت 
بازار کسب و کار، ترویج فرهنگ پوشش  دانشجویان دختر برای ورود به 
مهم ترین  جمله  از  اسالمی  و  ایرانی  هویت  پاسداشت  و  ایرانی-اسالمی 
اهداف ماست که در این راستا از تمامی ظرفیت های موجود وزارت علوم 

و سازمان های مرتبط استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: در قالب صنایع دستی مانند صنایع چوبی، شیشه ای، سنگی، 

پارچه ای، فرش و گلیم و لباس های سنتی این نمایشگاه دایر خواهد بود.
حسینی خاطرنشان کرد: غرفه های ما به دو دسته تقسیم می شود. محور 
بانوان  به  دوم  بخش  و  می کند  پیدا  اختصاص  دختر  دانشجویان  به  اول 
کارآفرین و تولیدکننده استان تعلق می گیرد که بتوانند تولیدات خود را به 
نمایش بگذارند که با توجه به نزدیک بودن سال جدید فرصت خوبی را برای 

فروش کاال ها فراهم می کند.

اسفند

10 خبرگزاری ایسنا
از 11 تا 15 اسفند؛

نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی در دانشگاه کوثر بجنورد برگزار می شود/
 10 استان در نمایشگاه حضور دارند

ای  نمایشگاه منطقه  برگزاری  تغییر زمان  از  کوثر  روابط عمومی دانشگاه  مسئول 
این  در  دستی  صنایع  و  لباس  مد،  زمینه  در  دختر  دانشجویان  های  توانمندی 

دانشگاه خبر داد. 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  با  شده  انجام  های  هماهنگی  پیرو  گفت:  »ربانیان« 
برگزاری  و پرشور دانشگاه های منطقه، زمان  با هدف حضور موثر  و  وزارت علوم 
این نمایشگاه منطقه ای به اردیبهشت سال ۹۸ موکول شد. پیش از این قرار بود 

این نمایشگاه از ١١ تا ١۵ اسفند امسال برگزار شود.

اسفند
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رئیس دانشگاه کوثر بجنورد خبر داد:

11 اسفند؛ میزبانی از نمایشگاه منطقه ای مد، لباس و صنایع دستی در دانشگاه کوثر
 

در  دختر  دانشجویان  توانمندی های  منطقه ای  نمایشگاه  برگزاری  از  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس  محمدی- 
زمینه مد، لباس و صنایع دستی در این دانشگاه از ١١ اسفند به مدت ۵ روز خبر داد.

دکتر »علیرضا حسینی« با بیان این که ۱۰ استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و آذربایجان غربی و شرقی در این نمایشگاه حضور دارند، ابراز کرد: این نمایشگاه با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با محوریت دانشگاه کوثر برگزار می  شود.
وی ارتقای توانایی ها و مهارت دانشجویان دختر برای ورود به بازار کسب و کار، ترویج فرهنگ پوشش ایرانی- اسالمی و پاسداشت هویت ایرانی و اسالمی را از 
جمله مهم ترین اهداف برپایی این نمایشگاه دانست و ادامه داد: از تمام ظرفیت های موجود وزارت علوم و سازمان های مرتبط برای میزبانی باشکوه و در خور 

شأن استان خراسان شمالی و جامعه دانشگاهی و به خصوص دانشگاه کوثر استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: غرفه های نمایشگاه به دو دسته تقسیم می شود و بخش اول به دانشجویان دختر اختصاص پیدا می کند و بخش دوم به بانوان کارآفرین و 
تولیدکننده استان تعلق می گیرد تا بتوانند تولیدات خود را به نمایش بگذارند و با توجه به نزدیک بودن سال جدید فرصت خوبی برای فروش کاال هاست.وی با 
بیان این که بازدید برای عموم عالقه مندان آزاد خواهد بود، ابراز کرد: این نمایشگاه از ١١ اسفند در قالب ۶۰ غرفه در محل سالن هالل احمر بجنورد واقع در 

میدان خرمشهر بجنورد دایر می شود و از ساعت 9 تا 2١ میزبان عالقه مندان است.

اسفند
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بررسی ،تحلیل وپایش اخبار منتشر شده دانشگاه کوثر 

در رسانه ها وفضای مجازی استان


