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روابط عمومی ،فن و هنر انتقال دوسویه پیام هاست؛ رابط مدیریتی انعکاس اخبار و رویدادها و دریافت
بازخورد رفتار و عملکردها در جامعه هدف و مخاطبان ،و انتقال آن به متولیان سازمان .شاید بتوان تسریع،
تسهیل و بهبود رابطه متقابل سازمان ها و نهادها با جامعه مخاطب و بلکه عامه مردم را مهم ترین وظیفه
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اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود ،دشواری کار و سنگینی وظایفی که بر دوش روابط عمومی احساس
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امید آن که در پرتو انسجام سازمانی و رویکردی کام ً
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فعالیت ها و معرفی دانشگاه کوثر به عنوان دانشگاهی پیشرو ،خالق و کارآفرین در کشور و کسب مدارج علمی
بیشتر استادان و دانشجویان فرهیخته ،در کنار هم گام های بلندتری برداریم.
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به مناسبت هفته دفاع مقدس:

آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا برگزار شد

یـادداشـت | دکتر علیرضا حسینی

غلبه نگاه سیاسی و مطالبات محلی در استیضاح وزیر علوم

در آستانه روز دانشجو و در حالی که مدت تصدی گری دکتر غالمی
در وزارت عتف هنوز به  ۱۳ماه نرسیده ،اعالم وصول طرح استیضاح
این وزی��ر اخ�لاق م��دار در مجلس موجب بهت و تعجب بسیاری از
دانشگاهیان و دلسوزان شد .اگرچه استیضاح بخشی از اهرم نظارتی
پارلمان محسوب می شود و جزو حقوق قانونی نمایندگان است ،اما
آنچه در حال حاضر نمود بیشتری یافته ،برخی محورهای اعالمی
استیضاح است که شائبه سیاسی بودن و سایه انداختن مطالبات محلی
بر آن را به ذهن متبادر می کند.
تا جایی که بسیاری از این محورها کلی گویی بوده و به عنوان مثال،
بی توجهی به آموزش در دانشگاهها را جزو یکی از این موارد ذکر
کرده اند! هم چنین در حالی که نمایندگان استیضاح کننده ،یکی
دیگر از محورها را بی توجهی به ساماندهی دانشگاهها نام برده و
گالیه کرده اند که چرا واحدهای کوچک و شهرستانی به خصوص پیام
نور و علمی کاربردی مورد بی مهری قرار گرفته است! این محورهای
متناقض در حالیست که یکی از سیاست های جدی وزارتخانه که در
استانها به شدت روی آن کار می شود ،مأمورگرا شدن مراکز آموزش
عالی و هم افزایی بین آنها با ایجاد گرایش های میان رشته ای و بهره
گیری مشارکتی از زیرساخت های موجود است تا ضمن جلوگیری از
هدررفتن منابع محدود کنونی ،از نیروی انسانی و ظرفیت موسسات به
شکل بهینه استفاده شود .هم چنین تقویت کمی و کیفی رشته های
مهارتی متناسب با بازار کار و ایجاد مراکز مشاوره کارافرینی از دیگر

سیاستهای اخیر این وزارتخانه محسوب می شود که گویا هر دو مورد
از نظر نمایندگان استیضاح کننده دور مانده است.
برخی محورهای استیضاح هم اساس ًا در زمره برنامه های اعالمی وزیر در
مجلس حین رای اعتماد به وی بوده و جای تعجب است که نمایندگان
استیضاح کننده به دالیل ناموجه ،از وزیر علوم دولت دوازدهم توقع
داشته اند برنامه  ۴ساله خود را طی یکسال پیاده کرده و به نقطه مطلوب
رسانده باشد! همه این نکات حاکی از آن است که محورهای دهگانه
اعالمی استیضاح کنندگان چندان دقیق و موجه نیست و چه بسا دالیل
واقعی طرح و امضای آن هنوز ناگفته مانده است.
علی ای حال ،آنچه از این طرح استیضاح و موارد مشابه قبلی در
مجلس شاهدش بودیم ،نشانگر غلبه دیدگاههای بومی و محلی
بر منافع ملی و مصالح کلی نظام و آحاد جامعه است که نمود بارز
آن را می ت��وان گسترش بی روی��ه واحدهای دانشگاهی در اکثر
قریب به اتفاق شهرهای کشور طی  ۳دهه گذشته دانست که نقش
نمایندگان ادوار و متنفذان محلی در آن بر کسی پوشیده نیست،
تا جایی که اکنون نه تنها کیفیت پایین آموزشی این واحدها و
استانداردهای پایین آنها به خودی خود خسارات جبران ناپذیری
بر پیکره علم و دانش در کشورمان وارد کرده بلکه بسیاری از این
واحدها و مراکز آموزش عالی اکنون با معضل وفور صندلی های
خالی و کمبود دانشجو و متقاضی تحصیل مواجهند و این نکته
می طلبد که نمایندگان مجلس ارتقای واقعی شاخصهای کیفی
تحصیالت عالیه در کشور را بر گسترش واحدهای بی کیفیت و ایجاد
رشته های موازی و گسیل فراوان دانش آموختگان بی مهارت به
جمع کارجویان میلیونی کشور مرجح بدانند.
البته شکی نیست که عملکرد وزرا در همه ادوار به ویژه در وزارتخانه ای
با این حجم مطالبات و اقتضائات خاص آن و با این اعتبارات اندک
عمرانی ،آموزشی و پژوهشی فارغ از کاستی و انتقاد نبوده و نیست اما
نمایندگان نیز باید با درک صحیح از شرایط و توأم ساختن حمایت و
انتقادات از عملکرد ستاد وزارت و رؤسای دانشگاهها ،در تنظیم بودجه
مناسب برای این بخش تعامل بیشتری با دولت و شخص وزیر داشته
باشند و به دور از هرگونه سیاسی کاری احتمالی ،برای غلبه بر چالشهای
موجود فرصت کافی به وزیر و تیم او بدهند .درواقع انتظار این است
که نمایندگان در این شرایط خاص که در جنگ اقتصادی تحمیلی قرار
داریم ،بیش از آنکه بار خاطر دولت و وزرا شوند ،یار شاطر آنان باشند و
باری از دوش نظام و دولت و مردم بردارند نه اینکه دغدغهای بر دغدغه
های فراوان کابینه تدبیر و امید بیفزایند.
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آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای مرکز استان ،با حضورمدیران استان ومسئوالن دانشگاه کوثر برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،به مناسب هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطر شهدای جنگ
تحمیلی ،آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای مرکز استان با حضور مسئوالن دانشگاه کوثرو مدیران
دستگاه های اجرایی برگزار شد.
در این آیین که با همت اداره کل حفظ ونشر آثار دفاع مقدس برگزارشد ،حضار ضمن زیارت ،قرائت فاتحه و
غبارروبی مزار شهدا دفاع مقدس با آرمانهای شهیدان انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.

در بیست وهشتمین کمیته تعیین رؤسای دانشگاهها؛

دکتر علیرضا حسینی
به ریاست دانشگاه کوثر منصوب شد

در بیست وهشتمین کمیته تعیین رؤسای دانشگاهها
در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دکتر علیرضا
حسینی به ریاست دانشگاه کوثر بجنورد (وی��ژه
خواهران) منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل
حکم دكتر منصور غالمی به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر علیرضا حسینی
با سالم،
با عنایت به مراتب تعهد ،تخصص و تجارب ارزنده
جنابعالی و تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی به
موجب این حکم از تاریخ  1397/06/21برای مدت
چهارسال به ریاست دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)
منصوب می شوید .امیدوارم با سعی و اهتمام جناب
عالی بر اساس اهداف و سیاست های دولت تدبیر
و امید و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای
اسالمی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان،
محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت
دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری باسایر
مسئوالن دانشگاهی برای اعتالی نظام آموزش عالی
کشور گامهای مؤثری بردارید.
انتظار میرود با رعایت منشور اخالقی دولت تدبیر
و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای مؤثر
صرفه جویی در هزینه ها ،پرهیز از تجمل گرایی،
تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی،
فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند
متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.
گفتنی است در جلسه  ۲۸کمیته تعیین رؤسای
دان��ش��گ��اهه��ا ک��ه روز یکشنبه  ۲۷آب��انم��اه و با
حضورمنصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری،
دکتر حسن ق��اض�یزاده هاشمی ،وزی��ر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،حجت االسالم و المسلمین
رستمی ،رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در
محل دبیرخانه این شورا برگزار شد؛  ۱۲نامزد برای
ریاست دانشگاههای کشور موفق به کسب رأی اعتماد
اعضای این کمیته شدند.
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معاون آموزشی دانشگاه کوثر:
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه
با رئیس دانشگاه کوثر

دانشگاه کوثرمجموعه ای کار آمد برای نظام اسالمی است
انقالب ما یک
کوثری است که
متکاثرها با آن
میجنگند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی وامام جمعه بجنوردگفت:دانشگاه
کوثرمجموعه ای کار امد و بسیار مؤثر و مفید برای نظام اسالمی و یک
پدیده جدید است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر حجت االسالم ابوالقاسم یعقوبی با
حضوردر دانشگاه کوثر ودر جمع کارکنان واساتید این دانشگاه با تفسیر
دوسوره کوثر وتکاثر افزود:در قرآن کریم دو سوره وجود دارد با دو نام یکی
کوثر و دیگری تکاثر که کاربرد متضادی دارند .وی ادامه داد:کوثر یعنی
رشد قابل قبول ،خیر و برکت بسیار ،عنایت الهی ،بالندگی در مسیر حق و
در مسیر شکوفایی فطرت و تکاثر یعنی زیاده خواهی ،زور گویی ،عدهای
که به حق خود راضی نیستن و میخواهند حق دیگران را هم بگیرند .
حجت االسالم یعقوبی اظهار کرد :جنگ ما جنگ کوثر و تکاثر است

وافزود:انقالب ما یک کوثری است که متکاثرها با آن میجنگند.
وی با اشاره به سه مرحله عزت  ،قدرت وهیبت انقالب اسالمی بیان
داشت :امروزه ما در مرحله سوم قرار داریم وبا اشاره به بیانات رهبرانقالب
فرمودند :انقالب اسالمی امروز قدرت پاسخگویی به تهدیدات را دارد
چون عاشورا و قیام امام حسین را الگو خود قرار داده است .گفتنی است
در آغاز این نشست دکتر علیرضا حسینی سرپرست دانشگاه کوثرضمن
تسلیت ایام سوگواری اباعبدا ...الحسین (ع) بیان داش��ت :اعضای
دانشگاه کوثر وجامعه دانشگاهیان با توجه به وضعیت کنونی حاکم با بحث
امید به آینده ،و تبیین گذر از مشکالت پیش رو برای دانشجویان و آینده
سازان این مرز و بوم کمک شایانی به حل مشکالت در جامعه خواهند
داشت.

در سال تحصیلی  ۵۷۴ ،۹۷-۹۸دانشجو وارد دانشگاه کوثر شدندوثبت نام
خود را در این دانشگاه قطعی کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر از  ۵۷۴دانشجوی ورودی سال ۹۷
 ۴۴۸ ،نفر متقاضی استفاده از خوابگاه هستند که تا کنون  ۳۵۸دانشجو
در خوابگاه های دانشجویی اسکان داده شده اند و روند اسکان باقی
دانشجویان نیز در حال انجام است.
همچنین بر این اساس از میان  ۵۷۴نفر دانشجوی ورودی سال جدید ۲۷۸
دانشجو در دانشکده علوم انسانی در رشته های حسابداری،زبان وادبیات
عربی،جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،آموزش زبان انگلیسی ،زبان وادبیات
انگلیسی،زبان وادبیات فارسی ،علوم قرآن وحدیث سال تحصیلی را
شروع کرده اند .بر اساس این گزارش در دانشکده علوم پایه ۱۴۸دانشجو
در رشته های علوم کامپیوتر،آمار وکاربردها،شیمی کاربردی،زیست

سلولی ومولکولی،فیزیک مهندسی،ریاضیات وکاربردها ثبت نام کرده
اند .همچنین در دانشکده فنی ومهندسی که دارای رشته های مهندسی
صنایع،مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار،علوم مهندسی-ریاضی
مهندسی ،مهندسی اپتیک ولیزر می باشدکه  ۱۴۸نفر در این دانشکده
تحصیل را آغاز کرده اند.

 574دانشجو
دردانشگاه کوثر
ثبت نام کردند
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بررسی ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه ها،راه اندازی اینترنت پرسرعت،تجهیز وایجاد اتاق تربیت بدنی در
خوابگاه ها وراه اندازی بوفه برای دانشجویان از مهم ترین محور های نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه
شماره دو با دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و معاونین و مدیران دانشگاه در بازدید از خوابگاه ها بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در این نشست با اشاره به وجود مشکالت
ساختاری از سالهای گذشته افزود :از زمان شروع ریاست اینجانب در دانشگاه کوثر از  ۲۱شهریور ماه تمام
تالش خود را در راستای حل مشکالت انجام داده ام و از تمامی کارکنان نیز خواسته ام با جدیت و مجاهدت
بیشتری برای رفع موانع موجود تالش کنند.
وی ادامه داد :طی نشست اخیری که با دکتر خباز استاندار خراسان شمالی داشته ام مقرر شد تا خوابگاه های
دانشجویی به امکانات ورزشی مجهز شوند که با جذب اعتبار از استانداری به زودی کار تجهیز خوابگاه ها با
امکانات ورزشی توسط مدیریت فرهنگی و اداره تربیت بدنی دانشگاه درخوابگاه ها آغاز خواهدشد.
دکتر حسینی همچنین با اعالم اینکه بر مشکالت موجود اشراف کامل دارم ادامه داد :تمام مواردی که گزارش
شده را تا رفع مشکالت پیگیری خواهم کرد و در  ۳۰مهر ماه برای بازدید دوباره از روند حل مشکالت در این
خوابگاه حضور پیدا خواهم کرد.
وی همچینن بیان کرد :جا نمایی ایجاد بوفه در ساختمان تندیس دو انجام شده است و امسال بر خالف
سال های گذشته جهت ایجاد امنیت و آسایش بیشتر دانشجویان و رفع نیازهای اولیه آنها به زودی بوفه
خوابگاه راه اندازی خواهد شد.
حسینی ادامه داد :جهت تسهیل کارهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان ،خوابگاه تندیس دو به اینترنت
پرسرعت مجهز خواهد شد و ادامه داد :دانشجویان از خدمات مشاوره ای با راه اندازی دفتر مشاوره دانشجویی
در تمام خوابگاه های دانشجویی بهره مند خواهد شد.
گفتنی است در پایان این نشست دکتر حسینی از نزدیک در جریان مشکالت خوابگاه ها قرار گرفت همچنین
در این نشست معاونین ،مدیران حراست ،روابط عمومی ،امور فرهنگی ،امور دانشجویی ،امور خیرین،
فناوری ،تدارکات رییس دانشگاه کوثر را همراهی کردند.
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طی دو روز  ۴۱۰دانشجو
در دانشگاه کوثر ثبت نام کردند

معاون آموزشی دانشگاه کوثر گفت :از زمان آغاز ثبت
نام دانشجویان ورودی  ۹۷در دو روز آغازین  ۴۱۰نفر
در دانشگاه کوثر ثبت نام کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
مؤذن افزود :روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
طبق اعالم سازمان سنجش براساس حروف الفبا در
حال انجام است.
وی ادامه داد :دانشجویان بایستی در ۴حوزه ،واحد
آم��وزش ،پایش سالمت ،مرکزتندرستی و خوابگاه
فرآیند ثبت نام را طی کنند.
موذن همچنین ادامه داد :دانشجویان جدید الورود تا
روز سه شنبه سوم مهر فرصت دارند تا ثبت نام خود را
تکمیلکنند.

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه کوثر؛

مسئول واحد آمار و اطالعات
دانشگاه کوثر منصوب شد

دکتر "علیرضا حسینی" سرپرست دانشگاه كوثر طی
حکمی "دكتر الهام بصیری "را به سمت مسئول واحد
آمار و اطالعات دانشگاه منصوب نمود .به گزارش
روابط عمومی دانشگاه کوثر ،در این حکم آمده است:
"با عنایت به ضرورت تدوین افق روشن و نیز اصالح و
طراحی ساز و كارهای منطقی جهت انجام بهینه امور
در دانشگاه و نیز با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند
سركار عالی به موجب این ابالغ به عنوان مسئول
واحد آمار و اطالعات دانشگاه منصوب میشوید.
امید است با توكل بر خداوند منان و بهره گیری از
انفاس حضرت بقیه ا ...األعظم روحی و ارواحنا له
الفداء و همکاری با معاونین ،مدیران و سایرهمکاران
در پیشبرد امور موفق و منصور باشید".

رئیس دانشگاه کوثرعنوان کرد؛

حضور دكترعلیرضاحسینی رئیس دانشگاه كوثر
در مراسم معارفه مسئوالن بسیج دانشجویی

90میلیارد ریال اعتباربرای تکمیل ساختمان در حال تأسیس  19مهر
تنها مرکز
آموزش عالی
تک جنسیتی
شرق کشور با
کمبود شدید
فضای آموزشی
مواجه است
رئیس دانشگاه کوثر با اشاره به ساخت سایت مرکزی نوزده مهر این
دانشگاه در منطقه تخت ارکان بجنورد گفت :طبق برآورد انجام شده 90
میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه بودجه نیاز است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در بازدید از
خبرگزاری جمهوری اسالمی ،مرکز استان خراسان شمالی اظهار داشت:
ساخت این سایت سال  93آغاز شد که اعتبار اولیه آن از محل منابع سفر
مقام معظم رهبری تأمین شد و تاکنون با صرف  55میلیارد ریال ،حدود
 60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی مساحت کلی این سایت آموزشی را هشت هزار و گستره فضای
آموزشی آنرا  400متر مربع عنوان کرد و افزود :روند ساخت و ساز طرح
مزبور اکنون به علت نبود اعتبار ،متوقف شده است و خواستار توجه بیشتر
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مدیریت ارشد استان خراسان شمالی
در این خصوص شد.
دکتر حسینی گفت :عالوه بر تکمیل ساختمان ،این مجموعه برای
خدمات زیربنایی نظیر راه ،آب ،برق ،گاز ،تلفن و فیبر نوری نیاز به
همکاری همه دستگاه های اجرایی استان دارد.
وی با اعالم اینکه دانشگاه کوثر به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تک
جنسیتی شرق کشور با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است ادامه
داد :اکنون این دانشگاه برای جبران کمبود فضای آموزشی ،اداری و نیز
خوابگاهی به ناگزیر از فضاهای استیجاری استفاده می کند و با اشاره به
توانایی باالی این دانشگاه از نظر علمی و نرم افزاری ،خواستار مساعدت
دستگاه های مختلف استان برای رفع نیازهای فیزیکی این دانشگاه شد.
دکتر حسینی دانشگاه کوثر را به عنوان پتانسیل ایجاد شده در استان
عنوان کرد وادامه داد :تالش مجموعه دانشگاه این است که حداقل
چهار سال آینده در عرصه بین الملل دانشگاه کوثر را در زمینه های علمی
وفرهنگی معرفی کنیم که در این خصوص حمایت های وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،استانداری  ،نمایندگان استان  ،مسئولین دانشگاه
بجنورد و همه دستگاه می تواند یاری گر مجموعه برای رسیدن به اهداف
باشد.
رئیس دانشگاه کوثر ادامه داد :برای سنجش پتانسیل دانشگاه در پرورش
دانشجویان کارآفرین و کاهش نرخ بیکاری در جامعه برای اولین بار در سال
جدید دانش آموختگان دانشگاه کوثرکه وارد عرصه کسب و کار شده اند را
احصا خواهیم کرد.

دکتر علیرضا حسینی با اشاره به اینکه دانشگاه کوثر ویژه خواهران
درس��ال  1391با مصوبه ش��ورای گسترش در بجنورد تأسیس شد
گفت :در سال تحصیلی جدید  17رشته مقطع کارشناسی و یک رشته
کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته شده است و ادامه داد :اکنون از نظر
شمار دانشجو در بین دانشگاه های تک جنسیتی کشور عنوان دوم را
دارد.
دکتر علیرضا حسینی همچنین گفت :دانشگاه کوثر عالوه بر رشته های
علوم انسانی در رشته های فنی مهندسی نیز دانشجو می پذیرد و در آینده
رشته های میان رشته ای و کارآفرین نیز ایجاد خواهد شد .
دکتر حسینی با اعالم اینکه اکنون دانشگاه کوثر افزون بر  2هزار و 700
دانشجو دارد که حدود  60درصد آنان غیربومی و از استان های مختلف
کشور جذب شده اند .اظهار داشت :درسال تحصیلی جدید سازمان
سنجش  845نفردانشجو به این دانشگاه معرفی کرده است که نزدیک
 600نفر دانشجو نام نویسی کرده اند و ادامه داد :در سال جدید سه
ساختمان خوابگاه ها برای رفاه حال دانشجویان غیر بومی عالوه بر
ساختمان های قبلی تجهیز شد که با کمک دکتر خباز استاندار خراسان
شمالی برای تجهیز خوابگاه ها به اتاق مشاوره ،تربیت بدنی و بوفه700،
میلیون ریال تأمین اعتبار مصوب شده است.
وی با اشاره به برگزاری همایش ملی ادبیات مقاومت در سال گذشته در
دانشگاه کوثر گفت :این دانشگاه عالوه بر 54عضو هیات علمی ،شماری از
استادان مدعو را به خدمت گرفته که دارای سوابق درخشان پژوهشی و
آموزشی هستند و ادامه داد :برای شناخته شدن دانشگاه در عرصه ملی و
حتی بین المللی به دنبال برگزاری همایش های ملی هستیم.
رئیس دانشگاه کوثر با درخواست از خیرین برای کمک به دانشگاه بیان
کرد :دست خیرینی که بتوانند در هر زمینه به دانشگاه کمک کنند را به
گرمی می فشاریم و قدردانشان خواهیم بود وآمادگی هرگونه همکاری
دراین خصوص را داریم.
گفتنی است در این بازدید و نشست مدیر حوزه ریاست ،رییس اداره
حراست و مسئول روابط عمومی دانشگاه رئیس دانشگاه را همراهی
کردند.
هم اکنون  2هزار و  700دانشجو در  17رشته گرایش در سه دانشکده
علوم انسانی ،علوم پایه و علوم فنی و مهندسی در دانشگاه کوثر تحصیل
می کنند.
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این دانشگاه
برای جبران
کمبود فضای
آموزشی،
اداری و نیز
خوابگاهی به
ناگزیر از فضاهای
استیجاری
استفاده می کند

حضور دكترعلیرضاحسینی رئیس دانشگاه كوثردر مراسم معارفه مسئوالن بسیج دانشجویی دانشگاه های
مركز استان همزمان با سالروز دیدار دانشجویان و جوانان خراسان شمالی با رهبر انقالب درسال ۹۱
در این مراسم که با حضور آیت ا ...یعقوبی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بجنورد برگزار شد برای
اولین بار  ۱۳مسئول بسیج دانشجویی بهصورت همزمان معارفه شدند.
آیت ا ...یعقوبی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بجنورد در این آئین گفت :دانشجویان در جنگ
رسانه فعال باشند .كلید طالیی حل مشكالت در دست جوانان بسیجی است .بی تحركی در دانشگاه یك آفت
است .در این آئین از زحمات فاطمه منصوری تقدیر و فاطمه مرادی الیاسی به عنوان فرمانده بسیج دانشجویی
دانشگاه کوثر معرفی شد.
رئیس دانشگاه کوثر:

پیگیر علت مشکل پیش آمده برای دانشجویان هستیم

رئیس دانشگاه کوثر گفت :سالمت جسم ،روح و آسایش و رفاه اساتید ،کارمندان و دانشجویان برای ما مهم
است و همچنان پیگیر موضوع علت مشکل پیش آمده دانشجویان هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر رئیس دانشگاه کوثر در آئین معارفه دانشجویان نو ورود گروه عربی
بیان داشت :دانشجویان باید بدانند در چارچوب قوانین رفتار کنند و اخبار دانشگاه را از کانال اصلی دانشگاه
دریافت نمایند و مشکالت خود را از طریق شورای صنفی در چارچوب قوانین به مسئولین دانشگاه انتقال
دهند .وی افزود:آیین معارفه دانشجویان نو ورود جهت آگاهی و اطالع دانشجویان کار بسیار مناسبی است و
دانشجویان باید بادقت کافی بهره الزم را ببرند .دکتر علیرضا حسینی ادامه داد :گروه عربی تنها گروهی است
که دارای رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه کوثر می باشد و در برنامه ریزی آینده دانشگاه به دنبال آن هستیم
همزمان با پایان درس اولین گروه دانش آموختگان کارشناسی ارشد ،مجوز دکتری این رشته را نیز اخذ کنیم.
وی افزود:تعداد زیادی از ورودی های سال های گذشته دوره کارشناسی دانشگاه کوثردر تحصیالت تکمیلی
پذیرفته شده اند که سفیر دانشگاه کوثر در کل دانشگاه ها ی کشور هستند.
دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه با عملی شدن مصوبه ها توسط مدیرگروه وضعیت مطلوب تر می شود ادامه
داد :استادان ما رزومه پژوهشی باالیی دارند ودانشجویان باید به معنای واقعی کلمه در همه زمینه ها جویای
دانش باشند .رئیس دانشگاه کوثر افزود :دراردیبهشت سال  ۹۸کتابخانه دانشگاه را در بخش مرجع و منابع
کتابخانه ای غنی تر خواهیم کرد .گفتنی است در این آئین دانشجویان نو ورود گروه عربی با چارت آموزشی،
آیین نامه آموزشی و مصوبات آموزشی دانشگاه آشنا شدند.
این مراسم به همت انجمن علمی دانشجویی برگزارشد.
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سرپرست دانشگاه کوثر
از آزمایشگاه مرکزی بازدید کرد

سرپرست دانشگاه کوثرهمزمان با آغاز سال تحصیلی
جدید از آزمایشگاهها مرکزی دانشگاه کوثر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی در حاشیه این بازدید گفت :آزمایشگاه دانشگاه
شامل سه بخش آموزشی ،مرکزی و تحقیقاتی نانو
میباشد .وی ادامه داد :آزمایشگاه آموزشی برای آموزش
دانشجویان ،تمام ایام هفته از ساعت هفت ونیم صبح تا
هفت ونیم شب در اختیار دانشجویان میباشد.
دکترحسینی ادامه داد :آزمایشگاه مرکزی جهت ارائه
خدمات به دانشجویان سایر دانشگاه ها به صورت تمام
وقت فعال میباشد و در آن آزمایش ها با دریافت هزینه
از دانشجویان ارشد و دکترا انجام می پذیرد.
وی همچنین افزود:آزمایشگاه تحقیقاتی نانو هم جهت
انجام کارهای پژوهشی به صورت تمام وقت در اختیار
اساتید دانشگاه کوثر قرار دارد و پس از ارائه درس تمرین
پژوهش دانشجویی در اختیار دانشجویان نیز قرار خواهد
گرفت.دکترحسینیبیانداشت:آزمایشگاهفیزیکمدرن
نیز با مدیریت دانشگاه پیام نور مورد استفاده دانشجویان
دانشگاه کوثر است .گفتنی است آزمایشگاههای دانشگاه
کوثردرساختماندانشگاهپیامنورمرکزاستانواقعاست.

مدیر عامل پسماند استان عنوان کرد؛

سرپرست دانشگاه کوثر عنوان کرد؛

کوثردانشگاه پیشرو در مدیریت پسماند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گفت :دانشگاه کوثر اولین دانشگاه
در سطح استان است که اقدام به فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند
کرده است ودر این زمینه پیشرو است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر روح ا ...عظیمی با حضور در
خوابگاه شماره دو دانشگاه ودر جمع دانشجویان گفت:با #فرهنگسازی
مدیریت پسماند میتوان به حفظ منابع ملی برای نسلهای آینده و کسب
ط زیست کمک کرد.
منافع اقتصادی وجلوگیری ازتخریب محی 
وی ادامه داد :به دلیل دفن غیر اصولی هماکنون مشکل ساماندهی
زبالههای تولید شده در خراسانشمالی و به خصوص در بجنورد تبدیل
به یک معضل شده و مشکالت زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد.
عظیمی افزود :حجم عظیمی از زبالههایی که حکم طالی کثیف را دارد
بدون اینکه از آن بهرهای برده شود به صورت غیر اصولی دفن میشود و
سود آن عاید هیچ کسی نمیشود.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند خراسانشمالی همچنین با اشاره
به اینکه در شهر بجنورد روزانه  ۱۳۰تن زباله تولید میشود ،گفت۸۰ :
درصد زبالههای تولیدی در سطح شهر مواد غذایی هستند که نمیتوان
دوباره آن را به چرخه مصرف بازگرداند .وی افزود :این سازمان بهدنبال
آن است که میزان تولید زباله بهخصوص زباله مواد غذایی را کاهش دهد و
باید شهروندان نیز با همکاری به این نکته مهم توجه داشته باشند.
وی ادامه داد :میانگین تولید زباله مواد غذایی در سطح کشور میان  ۶۵تا
 ۷۵درصد است این در حالی است که رقم  ۸۰درصد در بجنورد میتواند با
فرهنگسازی انجام شده به  ۶۰درصد برسد.
عظیمی همچنین اظهار کرد :در خراسان شمالی سرانه روزانه تولید
پسماند هر فرد در مناطق شهری حدود  ۶۸۰گرم و در مناطق روستایی
 ۵۰۰گرم است.

تعهد ،تخصص و برنامه محوری شرط همکاری

 80درصد
زبالههایتولیدی
در سطح شهر
مواد غذایی
هستندکه
نمیتواندوباره
آن را به چرخه
مصرفبازگرداند.

ط زیست
وی افزود :تفکیک زباله از مبدأ عالوه بر جلوگیری ازتخریب محی 
برای تهیه منابع اولیه ،منابع ملی را برای نسلهای آینده حفظ خواهد
کرد و منافع اقتصادی زیادی نیز به همراه خواهد داشت.
روحا_...عظیمی اذع��ان داش��ت :این سازمان به خانواده هایی که
زباله های خشک خود را به مأموران بازیافت تحویل دهند به قیدقرعه
جایزه می دهد.
وی خاطر نشان کرد مأموران جمع آوری پسماند هفته ای یکبار جهت
جمع آوری پسماند ها جلوی درب منازل حاضر میشوند و افزود :یک
مرکز جمع آوری زباله خشک ثابت در بجنورد در محل میدان شهید،
پشت سبزه میدان ،کوچه شهید علیزاده وجود دارد و سه محل دیگر نیز
در حال جانمایی است تا شهروندان بتوانند زباله خشک خود را تحویل
دهند.
گفتنی است این نشست در هفته های آتی برای دانشجویان خوابگاه های
دیگر نیز برگزار خواهد شد.

باید در دانشگاه
کوثر تحول
اساسی در
حوزه مدیریت
آموزش،
مدیریت پژوهش
و مدیریت مالی
انجام شود.

سرپرست دانشگاه کوثر در آئین معارفه خود که با حضور قائم مقام
معاون وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری و رئیس دانشگاه بجنورد برگزار
شد با بیان اینکه تعهد ،تخصص و برنامه محوری سه شرط مهم
همکاری در دانشگاه خواهد بود به بیان سیاست ها و برنامه های کاری
خود پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی افزود:
آمده ایم تا برای پیشبرد اهداف دانشگاه دست در دست هم بدهیم
تا دانشگاه کوثر را به سرمنزلگه مقصود و اه��داف بلند مدت آن
برسانیم.
وی با اشاره به سخنان معمار کبیر انقالب که فرموده اند دانشگاه
را منشأ همه تحوالت و موتور محرک توسعه کشور می دانم گفت:
انسان سازی ،ایجاد تحول ،مقابله با انحرافات و خرافات تولید
علم و تبدیل علم به ثروت و رفاه را از رسالت های دانشگاه تلقی
می کنم.
حسینی ادام��ه داد :ب��اور دارم استقالل و اقتدار ملی به دست
توانای دانشگاه و دانش آموختگان دانشگاهی برقرار می شود و
افزود :اعتقاد دارم دانشگاه پیش قراول فرهنگ و اقتصاد است ما
در دانشگاه آموخته ایم و می آموزانیم که به افکار دیگران احترام
بگذاریم و به جای فضای تهمت ،توهین ،افترا و بد اخالقی که دور
از شأن و محیط علمی است به تضارب اندیشه ها احترام بگذاریم
و با کمک به فضای نقد علمی به باروری اندیشه های ناب و علمی
کمک کنیم.
سرپرست دانشگاه کوثر همچنین ادامه داد :ما در دانشگاه باید معرف
زندگی اخالقی و عقالنی و قانونی باشیم و دانشگاهیان باید الگوی
حرمت گذاری به خود و جامعه باشند.
دکتر حسینی ادام��ه داد :تأکید بر حفظ کرامت انسانی و تکریم
همکاران دانشگاهی و نقش محوری پرسنل دانشگاهی اعم از استاد،
کارمند و دانشجو به عنوان ولی نعمتان دانشگاه مبنای ارزشی روح
حاکم بر برنامه دانشگاه را تشکیل می دهد.
وی گفت :هدف اصلی من در دانشگاه انجام فعالیت های عمرانی
دانشگاه است و تالش خواهیم کرد دانشگاه ،دانشکده ها و خوابگاه ها

دانشجویان نو ورود رشته کامپیوتر
معارفه شدند

این مراسم که با حضور دكترمعصومه مأذن سرخی رئیس دانشکده فنی
مهندسی علوم پایه ،نجمه صمدیانی مدیر گروه کامپیوتر و زینب حسنی
برگزار شد دانشجویان با چارت آموزشی رشته خود آشنا شدند.
گفتنی است این مراسم به همت انجمن علمی دانشجویی برگزارشد.
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را در یک جا تجمیع و به مشکالت آنها رسیدگی کنیم .حسینی انجام
کارهای پژوهشی مهم برقراری ارتباط نزدیک با دستگاه های اجرایی
کشور برای کمک به حل مشکالت را از دیگر اهداف خود در دانشگاه
کوثر اعالم کرد .
وی نشاط علمی ،حاکمیت اخ�لاق ،دوری از سیاست ،تعهد
حرفه ای ،فضای الزم ب��رای تجارب آرا و نظرات ،فراهم بودن
بستر های الزم برای اداره امور کشور و استفاده از شایسته ساالری از
ویژگیهای دانشگاه اسالمی عنوان کرد و همچنین افزود :دردانشگاه
اسالمی باید حرمت استاد حفظ شود و دانشجوی طالب علم مبارک
خوانده شود.
دکتر علیرضا حسینی ادامه داد :باید در دانشگاه کوثر تحول اساسی در
حوزه مدیریت آموزش  ،مدیریت پژوهش و مدیریت مالی انجام شود و
اتوماسیون در هر کجا که تعطیل و بالتکلیف مانده را باید تالش کرده و
توسعه بدهیم.
وی با بیان اینکه باید روال درست شیوه نامه تنظیم شود و چرخه
بنویسیم تا سیستم متحول شود افزود :شوراهای تخصصی را فعال
کرده و از کارشناسان به نحو احسنت استفاده خواهیم کردو با شاسته
ساالری قدرنهادن به هیأت علمی وکارکنان خواهید دید دانشگاه
متحول خواهد شد .
حسینی ایجاد فضای آرام ،مناسب و ایجاد انگیزه در تولید علم
یکی دیگر از محورهای کاری خود برشمرد و ادام��ه داد :در این
راستا هم باید به کمک هم بشتابیم و فارغ از هیاهو ها و نزاع های
خطی و جریانی مطابق با چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران در افق  1404و منویات مقام معظم رهبری به نهضت علمی
و جنبش نرم افزاری جامعه عمل پوشیده و به تولید هر چه بیشتر
علوم پرداخته و زمینه را برای شکوفایی هر چه بیشتر زنان و جوانان
هوشمند و تاریخ ساز و تمدن ساز کشور بزرگ اسالمی ایران فراهم
نماییم.
وی بیان کرد بدیهی است که در رسیدن به این موارد تالش ،همدلی،
یاری و وفاق و وحدت همه نهادهای فرهنگی دانشگاه ،تشکل های
اسالمی ،کانون های دانشجویی و انجمن های علمی و شورا های صنفی
بسیار تعیین کننده است.
حسینی با اشاره به اینکه اصو ً
ال دانشگاه بی دانشجو بی معناست ادامه
داد :دانشگاه باید سرشار از تولید فکر ،ایده و نواندیشی باشد .مأموریت
دانشگاه کوثر مأموریت علوم انسانی و اسالمی است.
وی همچینین گفت :در سند دانشگاه اسالمی حمایت از روحیه
پرسشگری و فضای باز سیاسی در آن تأکید شده که دانشجویان باید
در فضای امن بدون اضطراب تفکرانتقادی خود را مطرح کنند و فضای
دانشگاه باید نشاط باشد که نهایت ًا خالقیت و نوآوری از دل همین محیط
بوجود می آید.
دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه آرامش در دانشگاه ها خوب است،
آرامش با نشاط و نه همراه با سکوت و رکود و حاشیه نشینی ادامه داد:
دانشگاه کارآفرینی مختص دانشگاه های فنی نیست و دانشگاه های
علوم انسانی نیز در این حوزه حضور دارند .

توسعه و پیشرفت

رئیس دانشگاه کوثر
رئیس دانشگاه کوثر عنوان کرد؛

قائم مقام معاون وزیرعلوم ،تحقیقات وفناوری:

دانشگاه ها باید کار آفرین باشند

قائم مقام معاون وزیر و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی
امور فناوری وزارت علوم تحقیقات وفناوری گفت :در دانشگاه های نسل

آماده همکاری با جمعیت هالل احمر هستیم

سوم صرف ًا نمی توان آمار تعداد دانشجویان فارغ تحصیل را ارائه داد بلکه
دانشگاه ها باید کار آفرین باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر مهدی کشمیری در مراسم
معارفه سرپرست دانشگاه کوثر افزود :در این دوره ما نمیتوانیم بگوییم
صرف ًا مأموریت دانشگاه آموزش و پژوهش است بلکه با رویکردهای
جدیدی رو به رو هستیم.
وی ادامه داد :پاسخگویی به مطالبات جامعه و نیازهای جامعه ،ارزش
آفرینی ،کارآفرینی ،نوآوری رویکرد هایی است که باید تالش کنیم تا به
طور مؤثر در این خصوص نقش آفرین باشیم.
کشمیری ادام��ه داد :خوشبختانه دانشگاه کوثر جوان است و عمده
دانشجویان آن کارشناسی هستند که ظرفیت خوبی برای کارآفرینی
است .وی افزود :منظور از دانشگاه کارآفرین این نیست که واحد درسی
اضافه کنیم بلکه بها دادن به بحث کارآفرینی ،یعنی تغییر و تحول در
تمامی ارکان حقوقی و انظباطی را شاهد باشیم.

پاسخگویی به
مطالبات جامعه و
نیازهای جامعه،
ارزش آفرینی،
کارآفرینی،
نوآوری
رویکرد هایی است
که باید تالش کنیم
تا به طور مؤثر در
این خصوص نقش
آفرین باشیم.

اعضای هیأت
علمی دانشگاه
به عنوان ظرفیت
می توانند در
مباحث علمی
،پژوهشی وتهیه
خوراک های
مباحث آموزشی
یاری گر جمعیت
باشند.

رئیس دانشگاه کوثر گفت :در راستای همفکری وتعامل دوسویه آماده همکاری با
جمعیت هالل احمر هستیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی درنشست با مدیر عامل
و معاونان جمعیت هالل احمر استان افزود :با توجه به نقاط اشتراک زیادی که با
جمعیت هالل احمر داریم آماده ایم با عقد تفاهم نامه ای کار اجرایی را آغاز کنیم.
وی ادامه داد:اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان ظرفیت می توانند در مباحث
علمی ،پژوهشی وتهیه خوراک های مباحث آموزشی یاری گر جمعیت باشند.
حسینی با اش��اره به اینکه عالقه ویژه ای به جمعیت هالل احمر دارم وعضو
بین المللی در زمینه ترجمه در جمعیت هالل احمر هستم ادامه داد :برنامه های
ما در دانشگاه کوثر بر مبنای عمل انجام خواهد شد وما به دور از شعار زدگی کارها
را با پیگیری وعمل دنبال خواهیم کرد .وی همچنین افزود :باید به دنبال خدمت
به دیگران باشیم و با وسیع کردن نگاه برای رشد کردن جامعه واستان تالش کنیم.
علیرضا حسینی اظهار کرد:تجربه وعلم در کنار یکدیگر می تواند سازمان رشد دهد
و ادامه داد :آماده ایم از ظرفیت تمامی افرادی که در جمعیت هالل احمر دارای
تجربه هستند استفاده کنیم .رئیس جمعیت هالل احمر استان نیز در نشست
گفت :با رویکرد برنامه محور به دنبال برگزاری دوره های کوتاه مدت با تمرکز بر امر
آموزش هستیم .محسن نجات ادامه داد:موضوع تاب آوری جامعه به عنوان یک
کار تحقیقاتی علمی در حال اجرا است که در این خصوص دانشگاه کوثر می تواند
در تدوین مباحث کمک شایانی به مجموعه جمعیت هالل احمر بکند.
وی با اشاره اینکه دانشگاه می تواند به عنوان بازوان پرتوان در امر تحقیق و آموزش مارا
یاری کند افزود:با پویا تر کردن کانون های دانشجویی در دانشگاه می توانیم آموزش
را دردرون مجموعه آغاز کنیم .گفتنی است در این نشست مقرر شد تفاهم نامه بین
دانشگاه کوثر و جمعیت هالل احمر و استفاده از ظرفیت های مشترک تهیه شود.

رئیس دانشگاه بجنورد:

مأموریت گرایی در صدر برنامه های راهبردی قرارگیرد

رئیس دانشگاه بجنورد گفت:با توجه به جوان بودن وکوچک بودن
استان مأموریت گرایی باید در صدر برنامه های راهبردی دانشگاه ها
قرارگیرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر دکتر احمد محقر در
مراسم معارفه سرپرست دانشگاه کوثر که با حضور قائم مقام وزیر
علوم،تحقیقات و فناوری برگزار شد افزود:دانشگاه کوثر سال ۹۱
راه اندازی شده است و از دانشگاه های بسیار جوان کشور است که
دارای اعضای هیأت علمی جوان است وبا دانشجویانی که در مقطع
کارشناسی ،که این انرژی جوانی می تواند نشاط بسیاری در مجموعه
دانشگاه ایجاد کند .
وی ادامه داد :جوان بودن خانواده آموزش عالی دراستان به ویژه
دانشگاه کوثر این فرصت را فراهم می کند که مسیر اشتباه را تکرار
نکنیم با قرار دادن الگو دانشگاه های موفق مسیر روشن و نورانی را
پیدا وآن را دنبال کنیم.
محقر با تقدیر از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه کوثر

که در راه اندازی و نهادینه سازی این مرکز آموزش عالی تالش کردند
بیان داشت :همه کسانی که فعالیتهای اجرایی ،تأسیسی و ایجادی
داشته اند باید بدانند در مجموعه ای که بنیاد آن را ایجاد کرده اند با
تالش می توانند جایگاه مجموعه را ارتقا بدهند.
دکتر محقر ادامه داد :فضای آموزش عالی ،فناوری و نوآوری در چند
سال اخیر بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به یک وضعیت
استقرار رسیده است و اسناد باالدستی ،سند نقشه جامع علمی کشور،
سیاست های کلی علم و فناوری به شایستگی تهیه شده است.
وی همچنین افزود :با تصویب سند آمایش آموزش عالی در اسفند
 ،۹۵تأکیدات مقام معظم رهبری ،برنامه وزیر علوم تحقیقات و فناوری،
امروز اسناد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یک تکلیف و
مسیر روشن برای پیشروی دانشگاه ها قرار داده است که یک دانشگاه
جوان مانند کوثر در آستانه راه میتواند نقشه راه روشنی را داشته باشد
و به پیش برود.
محقر ادامه داد :یکی از مأموریت های امروز دانشگاه ها بحث فناوری
و حلقههای زنجیره ای که باید با تولید به هم پیوند بخورد است که باید
بتوانیم از آن استفاده مطلوب در جهت رفاه و سعادت مردم برگیریم .
وی با اشاره به اینکه دانشگاه های دولتی استان باید در ذیل چتر هیأت
امنا در کنار هم فعایت داشته باشند و از موازی کاری بپرهیزند و از منابع
ملی به شایستگی استفاده بکنند.
دکتر احمد محقر گفت :آنچه امروز در مراکز آموزش عالی توقع می رود
این است که اگر میخواهیم توانمندی های خودمان را ثابت و استان،
مزیت ها و نیازدهی آن را بشناسیم باید از ظرفیت دانشگاه ها استفاده
کنیم و دانشگاه ها در مقابل مشکالت صنعت ،آسیبهای اجتماعی،
حوزه فرهنگ باید نقطه امیدی باشند.
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جوان بودن
خانواده آموزش
عالی دراستان
به ویژه دانشگاه
کوثر این فرصت
را فراهم می کند
که مسیر اشتباه
را تکرار نکنیم با
قرار دادن الگو
دانشگاه های
موفق مسیر روشن
و نورانی را پیدا
وآن را دنبال کنیم.

11

رئیس دانشگاه کوثر:

با مسببین
آلودگی غذا
برخورد قاطع
خواهد شد

12

۱۰۱نفر از دانشجویان در مراکز درمانی
مداوا شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکترعلیرضا
حسینی بیان کرد ۱۳ :نفر در روز گذشته در درمانگاه
و  ۸۸نفر در بیمارستان امام حسن(ع) درمان شدند که
۱۷نفر ازاین تعداد مراجعه مجدد داشتند.
وی گفت:حال فعلی دانشجویان کام ً
ال مساعد است و
هیچگونه مراجعه مجددی به مراکز درمانی نداشتیم.
ح��س��ی��ن��ی در خ���ص���وص ع��ل��ت م��ش��ک��ل گ��ف��ت:
نمونه گیری ها انجام شده است ،در این زمینه منتظر
اعالم نظر شبکه بهداشت هستیم.
وی در پایان اظهار کرد :بعد از اعالم شبکه بهداشت
نتیجه را به رسانه اعالم خواهیم کرد.
حسینی همچنین افزود ۱۳:نفر امار عنوان شده در
اخبار برای صبح روز گذشته بود که انتظار است رسانه
ها در درج اخبار دقت الزم را داشته باشند.

رئیس دانشگاه کوثر گفت :با مقصرین ومسببین علت آلودگی میکروبی غذا دانشجویان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی افزود :برابر گزارش پایگاه خبری "وب دا" وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و اطالعات رسیده ،آلودگی میکروبی غذا علت مسمومیت دانشجویان
دانشگاه اعالم شد.
وی ادامه داد :بنا به این گزارش رئیس مرکز بهداشت شهرستان بجنورد اعالم کرده است ،بر اساس نتایج
کشت نمونه های گرفته شده از بیماران باکتری ای کوالی علت آلودگی میکروبی غذای مصرفی دانشجویان
بوده است .حسینی ادامه داد :سالمت جسم و روح و آرامش و آسایش دانشجویان برای ما مهم است و
دانشجویان تحت هر شرایطی امانتی در دست ما هستند و با جان و دل از حریم فرزندان مردم و آینده
سازان مرز و بوم ایران عزیز محافظت خواهیم كرد .وی افزود :تمام قوای خود را به كار می گیریم
تا با قاطعیت با مقصران برخوردقانونی صورت گیرد و ازآنجا كه شعارو عمل ما شفاف سازی است،
به زودی از طریق رسانه ها اطالع رسانی الزم در مورد اقدامات صورت گرفته انجام خواهد شد.
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مشاور امور مالی دانشگاه
منصوب شد

توسط رئیس دانشگاه کوثر انجام شد؛
استاندار خراسان شمالی تاکید کرد؛

رئیس دانشگاه کوثر:

از کمبود فضای فیزیکی رنج می بریم

طی حکمی از سرپرست دانشگاه کوثر دکتر "علیرضا
حسینی"  ،حمزه حصاری به سمت مشاور رئیس در
امور مالی دانشگاه منصوب نمود.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر:

نمایشگاه هفته دفاع مقدس
در دانشگاه برپا شد

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر گفت:
همزمان با آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی  ۹۷وآغاز
هفته دفاع مقدس نمایشگاهی در راستای بیان رشادت
ها ودالوری های رزمندگان اسالم در دانشگاه برپا شده
است .به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر مریم
محبتی افزود :این نمایشگاه شامل بخشهای مختلف از
جمله آشنایی با عملیات کربالی چهار مربوط به شهدای
غواص،نمایشگاه کتاب با محتوای زندگی شهدا است.
وی ادامه داد :برگزاری مسابقه کتابخوانی تحت عنوان
سالم بر ابراهیم در نیمه دوم مهر مسابقه برگزار خواهد
شد نیز از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.
محبتی همچنین ادامه داد :معرفی شهدای دانشجو
خراسان شمالی ،بازسازی نمادین خطبه خوانی و
استقامت حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در مجلس
یزید نیز از بخش های این نمایشگاه است.
مدیر ام��ور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر بیان
داشت :همچنین کانونهای مذهبی دانشگاه شامل
مهدویت ،هیأت مذهبی و بسیج در این نمایشگاه فعال
میباشند و پخش فیلم ،نماهنگ و مستند دفاع مقدس
و عاشورا از دیگر بخشهای اجرایی نمایشگاه است.
مریم محبتی ادامه داد :همچنین در جنب نمایشگاه
هفه دفاع مقدس چادر هالل احمر با هدف عضوگیری
دانشجویان جدیدالورود و شرکت در کالسهای آموزش
مقدماتی کمکهای اولیه در دانشگاه برپا شده است.
وی همچنین بیان داشت :غرفه صنایع دستی برای
آشنایی بازدیدکنندگان با صنایع دستی استان خراسان
شمالی و فروش آثار دانشجویان هنرمند به منظور
ترغیب و تشویق دانشجویان به کارآفرینی نیز در
دانشگاه برپا شده است.

رئیس دانشگاه کوثر با اشاره به اقدامات  40روزه خود انجام شده در تامین فضای
آموزشی،اداری وخوابگاهی وتعدد وپراکندگی ساختمان ها گفت :از کمبود فضای
فیزیکی رنج می بریم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی درتشریح گزارش 40روزه
حضور خود در دانشگاه کوثر در نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی و مدیران
دانشگاه کوثر با استاندار خراسان شمالی افزود :امسال از طریق سازمان سنجش،
اسامی  845نفر به ما اعالم شد که  600نفر برای تحصیل در دانشگاه پذیرش شدند.
وی از تجهیز  3خوابگاه دانشجویی شامل  450تخت خبر داد که بخشی از آن با
کمک  70میلیون تومانی استاندار خراسان شمالی انجام شده است و افزود :در
این خوابگاه ها اتاق مشاوره ،اتاق تربیت بدنی و بوفه دانشجویی وجود دارد و تمام
خوابگاه ها به وسایل گرمایشی و  ...مجهز شده اند.
دکتر حسینی همچنین به بازدید دوره ای از خوابگاه ها و نشست های مختلف با
هدف تعامل با دانشگاه اشاره کرد وادامه داد ۶۰ :درصد دانشجویان دانشگاه کوثر
غیربومی نیز هستند و اکنون در خوابگاههای دانشگاه مستقرشدهاند .
وی اظهار کرد :دانشگاه کوثر از مهر سال  91با  3واحد فنی و مهندسی ،علوم پایه و
علوم انسانی آغاز به فعالیت کرده است که مأموریت ابالغی وزارت علوم،تحقیقات
وفناوری برای این مجموعه علوم انسانی اسالمی است .حسینی همچنین نسبت
بهاتفاق اخیر این دانشگاه گفت :تاکنون بهصورت کتبی در خصوص علت این
حادثه گزارشی دریافت نشده است .بر اساس این گزارش استاندار خراسان شمالی
و هیئت همراه در پایان این نشست از ساختمان اداری شماره یک  ،آشپزخانه و
سالن غذاخوری ،خوابگاه تندیس 2دانشجویی دانشگاه کوثر بازدید کردند.

تامین فضای فیزیکی مناسب برای دانشگاه کوثر

مأموریت
ابالغی وزارت
علوم،تحقیقات
وفناوری برای
این مجموعه
علوم انسانی
اسالمی است.

باید واز امکانات
و ظرفیتهایی
که مجموعههای
مختلف آموزشی
امکان ارائه
دارند با در نظر
گرفتن جنبه
تک جنسیتی
این دانشگاه
مورداستفاده
قرار گیرد تا
بتوان از اسب
زینکرده فعلی
نهایت استفاده
را برد.

در نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه کوثر با استاندار
خراسان شمالی که در ادامه بازدیدهای مقام عالی دولت در استان از دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی انجام شد ،دکتر محمدرضا خباز بر تامین فضای فیزیکی
مناسب برای این دانشگاه تاکید کرد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر
محمد رضا خبازبا تأکید بر اینکه برخی مشکالت با همافزایی و بدون نیاز به بودجه
قابلحل شدن است اظهار کرد :خراسان شمالی با پتانسیلهای فراوانی دارد که با
درکنار هم قرار گرفتن ارکان مختلف میتوان اتفاقات مبارکی را رقم بزند.
وی با اشاره به پروژه در حال احداث دانشگاه کوثر در سایت ارکان ابراز کرد :چند
سال پیش در آخر جاده ارکان پروژه ای را با اعتبارات سفر رهبری ساخته اند و
کارهایی انجام شده ولی خیلی از شهر دور است و اگر روحیه خانم ها را که باید در
داخل جامعه باشند مورد توجه قرار دهیم که خودشان مایحتاج شان را تهیه کنند،
باید فضای مناسبی را برای آن ها در نظر بگیریم.
دکتر خباز افزود :باید از امکانات و ظرفیتهایی که مجموعههای مختلف آموزشی
امکان ارائه دارند با در نظر گرفتن جنبه تک جنسیتی این دانشگاه مورداستفاده
قرار گیرد تا بتوان از اسب زینکرده فعلی نهایت استفاده را برد.
دکتر خباز با بیان این که دوران تصمیمات پشت تریبونی به پایان رسیده است،
تصریح کرد :مشکالت موجود باید با هم افزایی و همفکری حل شود و تاکید دارم
تصمیمات ما باید با قابلیت اجرایی و کارشناسی شده باشد و تمامی نتایج کار
سنجیده شود؛ بنابراین بنده و تمامی مدیران دستگاه های اجرایی آمادگی خود
برای حل مشکالت دانشگاه های استان به ویژه دانشگاه کوثر را اعالم می کنیم.
وی خطاب به استادان ،کارکنان و دانشجویان حاضر در این نشست گفت :آنچه
مسلم است جلسه ای درباره فضای آموزشی شما خواهیم داشت تا تصمیم حساب
شده ای بگیریم تا آیندگان ما را در این خصوص نکوهش نکنند.
دکتر محمدرضا خباز با اشاره به دغدغه دانشجویان این دانشگاه ابراز کرد :دغدغه
اول ما وجود خوابگاه برای دختران بود و با توجه به این که  60درصد دانشجویان
این دانشگاه غیر بومی و  40درصد بومی هستند ،خوشبختانه مشکل مرتفع و این
دغدغه ما امروز برطرف شد و تمام این دانشجوها از خوابگاه های استیجاری که
تدارک دیده شده است استفاده می کنند .استاندار خراسان شمالی با بیان این که
دانشگاه کوثر خراسان شمالی دومین دانشگاه تک جنسیتی کشور است و اهمیت
باالیی دارد ،افزود :زلزله اردیبهشت سال گذشته قسمت باالی طبقه آموزشی این
دانشگاه را تخریب کرده است که به زودی با تصمیماتی اجرایی که گرفته خواهد
شد مشکل تامین فضای فیزیکی دانشگاه حل خواهد شد .دکتر محمد رضا خباز با
اشاره به مشکل خوابگاه ها گفت :همه تالش کنیم مشکالت دانشگاهیان رفع شود
تا آن ها با قلبی مطمئن به کارهای علمی بپردازند وگرنه بخشی از آن صرف دغدغه
مالی می شود .براساس این گزارش استاندار خراسان شمالی و هیئت همراه در
پایان این نشست از ساختمان اداری شماره یک  ،آشپزخانه و سالن غذاخوری،
خوابگاه تندیس  2دانشگاه کوثر بازدید کردند.

در دانشگاه کوثر برگزار شد؛

کارگاه پیشگیری از بیماریهای عفونی

با حضور مسئولین مرکز بهداشت بجنورد کارگاه
پیشگیری از بیماریها و عفونت های روده ای و
انگلی در دانشگاه کوثر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،کارشناس
مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز
بهداشت بجنورد ستار صاحبی با حضور در جمع
دانشجویان دانشگاه کوثر در زمینه بیماری ها
و عفونت های روده ای و انگلی و اسهال به ارایه
مطالب پرداخت .صاحبی با بیان توضیحاتی
در مورد عالئم بیماریهای روده ای و انگلی بیان
داش��ت :بیماری های عفونی و روده انگلی در
صورت پیشرفت و رشد زیاد انگل ها قابل انتقال
به فرد دیگر می باشد .وی ادامه داد :بعضی از

بیماری های روده ای ،فصلی و ویروسی می باشند
که دانشجویان با رعایت بهداشت فردی می توانند
ابتال به این بیماریها را کاهش دهند.
کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماری
های مرکز بهداشت بیان داشت :دانشجویان جهت
پیشگیری از بیماری های عفونی روده ای و انگلی
در خوابگاه ها و محیط های جمعی بهداشت فردی
را رعایت کنند .ستار صاحبی افزود :دانشجویان
در محیط خوابگاه ناخن های کوتاه داشته باشند،
دست ها را به مدت نیم الی یک دقیقه قبل از
مصرف هر وعده غذایی با صابون بشویند و مصرف
م��واد غذایی بسته بندی را ب��رای پیشگیری از
بیماری ها الزم دانست.
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پیگیری وعده های داده شده
در بازدید از خوابگاه ها

پیگیری وعده های تاریخ  ۱۵مهر به دانشجویان برای
ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه ها ،تجهیز خوابگاه ها
به وسایل ورزشی و راه اندازی بوفه برای دانشجویان
از مهم ترین محور های بازدید از خوابگاه شماره دو
بود که توسط دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه
انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی در این بازدید با اشاره به اینکه مشکالت
این خوابگاه را در  ۱۵روز رفع شده است افزود:
از تمام کارکنان دانشگاه که جهت رفع مشکالت و
پیگیری امور دانشگاه را یاری کرده اند تشکر کرد
وگفت :تمام قوای خود را در راستای حل مشکالت
و ایجاد آرامش و آسایش بیشتر دانشجویان به کار
میگیریم.
وی ادام����ه داد :ط��ی نشست اخ��ی��ری ک��ه با
دانشجویان در خوابگاه شماره  ۲داشته ام مقرر
شد تا جهت پیگیری امور وعده داده شده  ۳۰مهر
ماه مجدد بازدیدی به همراه مدیران و معاونین
دانشگاه از خوابگاه داشته باشیم که بالفاصله در
این تاریخ برای پیگیری امور در خوابگاه حضور
پیدا کرده ام که روند انجام امور رضایت بخش
است.
دکتر حسینی با اعالم اینکه بر روند اجرایی رفع
مشکالت نظارت کامل دارم ادامه داد :کار تجهیز
خوابگاه به امکانات ورزشی انجام شده است  ،بوفه
جهت ایجاد آسایش و امنیت بیشتر دانشجویان و رفع
نیاز های اولیه آنها راه اندازی شده است و همچنین
کارهای پایه ای راه اندازی وای فای خوابگاه انجام
شده است.
رئیس دانشگاه با اشاره به وعده هایی که به آنها
عمل شد افزود :روشنایی کوچه خوابگاه جهت
امنیت بیشتر دانشجویان و هماهنگی با سازمان
مدیریت پسماند جهت جمع آوری روزانه زباله
ه��ای خوابگاه جهت ب��االب��رن بهداشت محیط
خوابگاه و نصب جعبه ه��ای کمک ه��ای اولیه
در خوابگاه با همکاری جمعیت هالل احمر از
کارهایی اس��ت که در ای��ن م��دت  ۱۵روز جهت
ایجاد امنیت و رفاه و آسایش دانشجویان انجام
شده است.
گفتنی است در پایان این نشست دکتر حسینی از
نزدیک اتاق های خوابگاه را مورد بازدید قرار داد
همچنین در این نشست معاونین ،مدیران حراست،
روابط عمومی ،امور فرهنگی ،امور دانشجویی ،امور
خیرین ،فناوری ،تدارکات رییس دانشگاه کوثر را
همراهی کردند.

رئیس دانشگاه بجنورد:

حضور استاندار در دانشگاه کوثر
ارتباطی با حواشی اخیر ندارد

بیانیه اعضا هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان
دانشگاه کوثر ،به مناسبت  ۱۳آبان
بیانیه اعضا هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه کوثر ،به مناسبت  ۱۳آبان
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن این بیانیه به شرح زیر است:

رئیس دانشگاه بجنورد گفت :حضور استاندار در
دانشگاه کوثر اتفاقی است و ارتباطی با حواشی اخیر
ندارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر احمد
محقر در نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی و
مدیران دانشگاه کوثر با استاندار خراسان شمالی با
اشاره به دغدغه ها و مشکالت مطرح شده از سوی
برخی دانشگاهیان در این جلسه تصریح کرد :رفع
این مشکالت مد نظر وزارت علوم است و امیدواریم
با سیاست های شکل گرفته در برنامه سامان دهی و
آمایش مراکز آموزش عالی از ظرفیت های موجود
استفاده بهینه شود.
وی با اش��اره با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید
استاندار خراسان شمالی بازدیدهایی از دانشگاه های
استان از جمله پیام نور ،آزاد اسالمی ،دانشکده انقالب
اسالمی ،علوم پزشکی داشته اند که تنها دانشگاه های
کوثر و فرهنگیان برای بازدید مانده بودند که با بازدید
از دانشگاه کوثر به زودی شاهد رفع مشکالت این
دانشگاه خواهیم بود.

"بسم ا ...الرحمن الرحیم
 ۱۳آبان در تاریخ این مرز و بوم ،یادآور حرکت خروشان جوانان متعهد ،انقالبی
و آگاهی است که در کنار تحصیل علم به روشنگری و مبارزه با استبداد و استکبار
پرداختند و به آیندگان نشان دادند تاریخ را اتفاقات نمیسازد ،بلکه تاریخ یک
ملت حاصل از خودگذشتگیهای انسانهای با ارادهای است که جان و مال خود را
فدای آرمان و اهداف مقدسشان میکنند.
یوم ا۱۳...آبان و وقایع آن از جمله نقاط عطف استکبار ستیزی و مبارزه همیشگی
ملت ایران با آمریکاست که به گواه تاریخ از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون
از هیچ جنایت و عناد و سنگاندازی در مسیر رشد و تعالی نظام مقدس جمهوری
اسالمی فروگذار نکرده است.
اینک در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان ماه ،دانشگاهیان دانشگاه کوثر
ضمن گرامیداشت این روز ،با الگو قرار دادن پیام اصلی عاشورا ونرفتن
زیربارذلت،اقدامات استکبارجهانی رامحکوم می نمائیم وضمن قدردانی
ازفداکاریهای ملت بزرگ ایرا ن درتمامی عرصه های انقالب اسالمی ،اعالم می
داریم باپیروی از رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب  ،در راستای حفظ آرمان های
امام راحل(ره) و ارزش های انقالب اسالمی درعرصه های مختلف به ویژه در
سنگر تعلیم و تربیت و در جهت دستیابی به علم و تقویت بنیه علمی از هیچ
کوششی دریغ نخواهیم کرد تا از این راه دست استکبار جهانی را بیش از پیش از
مداخله در مسائل جهان اسالم و ایران کوتاه نماییم.
در پایان از همه دانشجویان و مردم انقالبی ایران اسالمی میخواهم حضور
پرشوری در مراسم راهپیمایی سراسری ۱۳آبان داشته باشند".

رئیس دانشگاه کوثر با اشاره به سیستم ارتباطی و تعاملی دانشگاه
گفت :من مدیر پشت میز نیستم بلکه مدیر میدانی و عملگرا هستم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثردکتر علیرضا حسینی در بازدید از
هفته نامه سیاحت شرق مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه
دانشگاه کوثر ویژه خواهران درسال  ۱۳۹۱با مصوب شورای گسترش
در بجنورد تاسیس شد اظهار داشت :در سال تحصیلی جدید  ۱۷رشته
مقطع کارشناسی و یک رشته کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته شده
است.
دکتر علیرضا حسینی با اعالم اینکه کوثر از نظر شمار دانشجو در بین
دانشگاه های تک جنسیتی کشور عنوان دوم را دارد گفت :دانشگاه
کوثر عالوه بر رشته های علوم انسانی در رشته های فنی مهندسی نیز
دانشجو می پذیرد و در آینده رشته های میان رشته ای و کارآفرین نیز
ایجاد خواهد شد .
دکتر حسینی با اعالم اینکه اکنون دانشگاه کوثر افزون بر  ۲هزار و ۷۰۰
دانشجو دارد که حدود  ۶۰درصد آنان غیربومی و از استان های مختلف
کشور جذب شده اند گفت :در سال جدید سه ساختمان خوابگاه ها
برای رفاه حال دانشجویان غیر بومی عالوه بر ساختمان های قبلی در
مدت  ۱۵روز تجهیز شد که با کمک دکتر خباز استاندار خراسان شمالی
برای تجهیز خوابگاه ها به اتاق مشاوره ،تربیت بدنی و بوفه ۷۰۰،میلیون
ریال تأمین اعتبار مصوب شده است .
وی با اعالم اینکه دانشگاه کوثر به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تک
جنسیتی شرق کشور با کمبود شدید فضای آموزشی،اداری وخوابگاهی
مواجه است ادامه داد :اکنون این دانشگاه برای جبران کمبود فضای
آموزشی ،اداری و نیز خوابگاهی به ناگزیر از فضاهای استیجاری
استفاده می کند و با اشاره به توانایی باالی این دانشگاه از نظر علمی
و نرم افزاری ،خواستار مساعدت دستگاه های مختلف استان برای رفع
نیازهای فیزیکی این دانشگاه وهمچنین از تمام خیرین برای کمک به
دانشگاه در ساخت وتجهیز خوابگاه دعوت به عمل آورد.
دکتر حسینی با اش��اره به اینکه اساتید دانشگاه کوثر ج��وان با
رزومه های عالی هستند افزود :خوشبختانه دانشگاه کوثر جوان است
و عمده دانشجویان آن کارشناسی هستند که ظرفیت خوبی برای
کارآفرینی است.

اکنون دانشگاه
کوثر افزون بر
 2هزار و 700
دانشجو دارد که
حدود  60درصد
آنان غیربومی
و از استان های
مختلف کشور
جذب شده اند

کارگاه آموزشی افزایش سالمت روان با خود مراقبتی
ب��رخ��وردار اس��ت ،سالمت روان��ی اف��راد نیز دارای
اهمیت زیادی است و متاسفانه در اغلب موارد ،بی
توجهی به بیماری های روانی ،منجر به بروز بیماری
های جسمی نیز می شود.
وی احساس ارزشمندی و مفید ب��ودن ،رضایت
مندی از خویشتن و توانایی همدلی کردن با دیگران
را از مهمترین نشانه های سالمت روان بیان کردند .
یوسف نژاد تالش در جهت تقویت نقاط مثبت،
اصالح ضعف ها و پیشگیری از بروز اختالالت و
ناهنجاری های رفتاری و روانی را نیز درمان به موقع
و سریع اختالالت روان��ی را از ابعاد سالمت روان
دانست.
گفتنی است در پایان این کارگاه با هدف ایجاد

کوثر دانشگاهی با سیستم ارتباطی وتعاملی

در سال جدید
سه ساختمان
خوابگاه برای
رفاه حال
دانشجویان غیر
بومی عالوه بر
ساختمان های
قبلی در مدت 15
روز تجهیز شد

به مناسبت هفته سالمت روان برگزار شد؛

به مناسبت هفته سالمت روان کارگاه آموزشی
افزایش سالمت روان با خود مراقبتی روز سه شنبه
 ۲۴مهرماه در دانشگاه کوثر برگزار شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر هفته
سالمت روان  ۱۸مهر آغاز وتا  ۲۴مهرماه ادامه دارد
وبا توجه به شعار سازمان جهانی بهداشت در سال
 ۲۰۱۸و با تاکید به اهمیت موضوع سالمت روان
دانشجویان کارگاهی با حضور مدیرگروه سالمت
روان  ،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در داشگاه
کوثر برگزار شد.
زه��را یوسف ن��ژاد در ای��ن ک��ارگ��اه اظهار داش��ت،
همانطور که سالمت جسمی هر فرد از ارزش باالیی

رئیس دانشگاه کوثر عنوان کرد؛

روحیه نشاط و شادکامی و در راستای تبیین اهمیت
تأثیر سالمت جسمی بر سالمت روان با همکاری
واحد تربیت بدنی ،مسایقه جدول سودوکو اجرا و
به سه نفر اول جوایزی اهداء شد.
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معاون داشجویی دانشگاه کوثر نیز در این بازدید عنوان کرد:ما جهت
رفاه  ،آسایش و امنیت دانشجویان دانشگاه به دنبال ایجاد یک مجتمع
خوابگاهی برای دانشجویان غیر بومی هستیم.
دکتر رمضانعلی نادری مایوان افزود :از دانشجویان خوابگاهی مستقر
در مجتمع های خوابگاهی خودگران بازدید خواهیم کرد و موقعیت آنها
را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا در آینده بتوانیم تمام دانشجویان
دانشگاه را در یک مجتمع خوابگاهی اسکان دهیم.
معاون آموزشی دانشگاه کوثر نیز در این بازدید با بیان اینکه دانشگاه
ازحیث نیروی انسانی و نرم افزاری بینظیر است گفت :دانشگاه کوثر در
ابتدا با تعداد شش نفر اعضا هیات علمی آغاز به کار کرد که اکنون شصت
و یک نفر اعضا هیات علمی جوان که جزء برترینهای کشور هستند را
جذب کرده است و توانسته جایگاه خوبی را از نظر علمی و تحقیقاتی
کسب نماید.
علیرضا موذن افزود :یکی از اساتید ما در میان یک درصد برترین های
جهان در فناوری نانو است که از این حیث دانشگاه کوثراز نظر پژوهشی
و آموزشی در حوزه علوم انسانی و همچنین علوم مهندسی و پایه خوش
درخشیده است.
دکتر موذن بیان داشت :اساتید و دانشجویان ما در جشنواره های
مختلف از جمله جشنواره فارابی دارای کسب مقام شده اند وافزود :در
سال گذشته دو دانشجو ما به عنوان صاحب استعدادبرتر از جوایز بنیاد
ملی نخبگان استفاده کردند.
معاون آموزشی دانشگاه کوثر با بیان اینکه دانشگاه کوثر دانشگاهی
متفاوت است ادام��ه داد :دانشگاه از نظر پژوهشی در رتبه بندی
دانشگاهها در سایت  ISCرتبه  ، +۶۱در قسمت پژوهش رتبه  ۷۰و در
جایگاه بین المللی رتبه ۹را در سال  ۹۶-۹۵کسب کرده است.
علیرضا موذن افزود :طبق اطالعات سایت  UniRefدر سال  ،۱۳۹۲این
دانشگاه در بین دانشگاههای کشور از رتبه  ۵۸۵برخوردار بود و در سال
 ۹۶به رتبه  ۲۳۶صعود کرد و در میان دانشگاههای دولتی از رتبه ۱۱۷
به  ۸۳رسید .این در حالی است که تنها شش سال از قدمت دانشگاه
می گذرد .
وی اذعان داشت  ۴۰درصد از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه کوثر
در تحصیالت تکمیلی سفیر ما در دانشگاه های دیگر هستند.

با حکم رییس دانشگاه کوثر;

مدیر دانشجویی دانشگاه کوثر
تغییر کرد

با حکم رییس دانشگاه کوثر دکتر امید ایزانلو به عنوان
مدیر امور دانشجویی منصوب و جایگزین دكتر مژگان
میر حسینی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا
حسینی در مراسم تکریم و معارفه مدیر دانشجویی با
اش��اره به حساسیت چنین مسئولیتی از مدیر جدید
خواست تا نظارت صد درصدی بر تمامی حوزه های
مرتبط با دانشجویان داشته باشد تا شاهد ناهنجاری
یا ضعف مدیریت از این به بعد نباشیم .وی با اشاره به
اینكه خرید اقالم غذایی با برگزاری مناقصه باید به شرکت
برنده تهیه وطبخ غذا واگذار و برونسپاری گردد افزود:
دانشگاه باید تمام توان خود را برای نظارت از فرآیند طبخ
غذا صرف کند .وی از مدیر جدید دانشجویی خواست:
برگزاری نشست های دوره ای با دانشجویان خوابگاهی
 ،پیگیری مشکالت مربوط به خوابگاه ها را از اولویت
کارهای خود قرار دهد .حسینی گفت :مدیر دانشجویی
بایدباارتباطبامراکزبهداشت،سالمتوتندرستیپیگیر
وعده های داده شده به دانشجویان خوابگاهی باشد.

همکاری مرکز تندرستی دانشگاه كوثر
با نیروی انتظامی خراسان شمالی

طی تفاهمنامهای که مرکز تندرستی دانشگاه برای
اجرای طرح پژوهشی دارد ترکیب مداخالت درمانی
و رژیم غذایی برای افزایش سالمت وزن متناسب
کارکنان و استفاده از دستگاه  inbodyبرای کارکنان
نیروی انتظامی انجام میشود.
در همین راستا سردارمظاهری فرمانده نیروی انتظامی
خراسان شمالی به همراه مدیران در مرکز تندرستی
دانشگاه کوثر حاضر وتست های الزم را انجام دادند.

با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

توسط رئیس دانشگاه کوثر انجام شد؛

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه
با رییس دانشگاه کوثر

پیگیری وعده های داده شده در بازدید از خوابگاه ها

جهت تسهیل
کارهای علمی
و تحقیقاتی
دانشجویان،
خوابگاه تندیس
 ۴به اینترنت
پرسرعت مجهز
خواهد شد
پیگیری وعده های داده شده بازدید ۲۳مهر به دانشجویان برای ایجاد اتاق مشاوره  ،تجهیز خوابگاه ها به
وسایل ورزشی و راه اندازی اینترنت پرسرعت برای دانشجویان از مهم ترین محور های بازدید از خوابگاه
شماره سه بود که توسط دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در این بازدید با اشاره به اینکه مشکالت این خوابگاه
کمتر از یک ماه رفع شده است از تمام کارکنان دانشگاه که جهت رفع مشکالت و پیگیری امور ،دانشگاه را یاری
کرده اند تشکر کرد وگفت :تمام قوای خود را در راستای حل مشکالت و ایجاد آرامش و آسایش بیشتر دانشجویان
به کار میگیریم .وی ادامه داد :طی نشست اخیری که با دانشجویان در خوابگاه شماره  ۳داشتهام مقرر شد تا
جهت پیگیری امور وعده داده شده  ۲۰آبان ماه مجدد بازدیدی به همراه مدیران و معاونین دانشگاه از خوابگاه
داشته باشیم که بالفاصله در این تاریخ برای پیگیری امور در خوابگاه حضور پیدا کرده ام که روند انجام امور رضایت
بخش است .دکتر حسینی با اعالم اینکه بر روند اجرایی رفع مشکالت نظارت کامل دارم ادامه داد :کار تجهیز
خوابگاه به امکانات ورزشی  ،جانمایی اتاق مشاوره جهت همراهی و راهنمایی دانشجویان و همچنین کارهای پایه
ای راه اندازی وای فای خوابگاه انجام شده است .رئیس دانشگاه کوثر افزود :افزایش روشنایی اتاق های خوابگاه
جهت آرامش بیشتر دانشجویان و رسیدگی به امور فاضالب ساختمان خوابگاه از کارهایی است که در مدت کمتر
از یک ماه جهت ایجاد امنیت و رفاه و آسایش دانشجویان انجام شده است.
گفتنی است در این بازدید دکتر علیرضا حسینی از نزدیک از تمام اتاق های خوابگاه بازدید و از روند رفع
مشکالت مطلع شد همچنین در این نشست معاونین ،مدیران حراست ،روابط عمومی ،امور دانشجویی ،امور
خیرین ،تدارکات رییس دانشگاه کوثر را همراهی کردند.

بررسی ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه ها،راه اندازی اینترنت پرسرعت ،تجهیز
و ایجاد اتاق تربیت بدنی در خوابگاه ها  ،راه اندازی بوفه برای دانشجویان و
حصارکشی دیوارهای محوطه خوابگاه از مهم ترین محورهای نشست صمیمی
دانشجویان خوابگاه شماره  ۴با دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و
معاونین و مدیران دانشگاه در بازدید از خوابگاه ها بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در این نشست با
تأکید بر اینکه رعایت قوانین خوابگاه برای تک تک دانشجویان الزامی است
افزود :من و همکارانم تمام تالش خود را در راستای حل مشکالت انجام داده ایم
و از تمامی کارکنان نیز خواسته ام با جدیت و مجاهدت بیشتری برای رفع موانع
موجود تالش کنند.
وی ادامه داد :طی نشست اخیری که با دکتر خباز استاندار خراسان شمالی داشته
ام مقرر شد تا خوابگاه های دانشجویی به امکانات ورزشی مجهز شوند که با جذب
اعتبار از استانداری کار تجهیز خوابگاه ها به امکانات ورزشی آغاز شده است.
دکتر حسینی همچنین با اعالم اینکه بر مشکالت موجود اشراف کامل دارم
ادامه داد :تمام مواردی که گزارش شده را تا رفع مشکالت پیگیری خواهم کرد
و در  ۲۹آبان ماه برای بازدید دوباره از روند حل مشکالت در این خوابگاه حضور
پیدا خواهم کرد و افزود اقالم تحویلی به دانشجویان از طرف امور خوابگاه های
دانشگاه در پایان سال تحصیلی از شما تحویل گرفته خواهد شد .
وی با بیان اینکه مسائل موردی و محرمانه خوابگاه ها به کمک حراست دانشگاه
رسیدگی خواهد شد ادامه داد :امسال بر خالف سال های گذشته جهت ایجاد
امنیت و آسایش بیشتر دانشجویان و رفع نیازهای اولیه آنها به زودی بوفه خوابگاه
راه اندازی خواهد شد.
حسینی ادامه داد :جهت تسهیل کارهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان ،خوابگاه
تندیس  ۴به اینترنت پرسرعت مجهز خواهد شد و ادامه داد :دانشجویان از
خدمات مشاوره ای با راه اندازی دفتر مشاوره دانشجویی در تمام خوابگاه های
دانشجویی بهره مند خواهد شد.
گفتنی است در پایان این نشست دکتر حسینی از نزدیک در جریان مشکالت
خوابگاه ها قرار گرفت همچنین در این نشست معاونین ،مدیران حراست ،روابط
عمومی ،امور فرهنگی ،امور دانشجویی ،امور خیرین ،فناوری ،تدارکات رییس
دانشگاه کوثر را همراهی کردند.
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان;

بودجه ابزاری برای تحقق اجرای برنامه ها است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه بودجه ابزاری برای تحقق اجرای
برنامه ها است گفت :سازمان برنامه و بودجه سازمانی برای برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و
برنامه هاست .به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر حسن پارسی پور در نشست با رئیس
دانشگاه کوثر گفت :باید از توانمندی های دانشگاهیان استفاده شود و با دانشگاه ها ارتباط
نزدیک تر داشته باشیم.
وی افزود :استان به لحاظ منابع قوی است اما شاخص های توسعه در استان خوب نیست.
دکتر پارسی پور با تأکید بر اینکه باید با دانشگاه ها ارتباط بگیریم ادام��ه داد :به نسبت
توانمندی هایی که در استان وجود دارد وضعیت خوب نیست و باید از نیاز ها و توانمندی ها
استفاده شود .وی گفت :به فضای دانشگاه کوثر آشنایی دارم و امیدوارم با کمک به دانشگاه ها
گام های موثری برای توسعه استان بردارم.
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رئیس گروه نظارت و ارزیابی
دانشگاه کوثر منصوب شد

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتـر زه��را
قلعهنوی را به سمت رئیس گروه نظارت و ارزیابی
دانشگاه کوثر منصوب ک��رد .به گ��زارش روابط
عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل حکم دکتر
حسینی شرح ذیل است:
سرکار خانم دکتر زه��را قلعهنوی ،عضو محترم
هیأت علمی دانشگاه با عنایت به ضرورت تدوین
افق روش��ن ،اصالح و طراحی ساز و کار منطقی
جهت انجام بهینه امور در دانشگاه و نیز با توجه
به سوابق و تجارب سرکارعالی ،به موجب این ابالغ
به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه
منصوب میشوید.
امیدوارم با توکل بر خداوند منان و بهرهگیری از
انفاس قدسی حضرت بقیه ا ...االعظم (روحی و
ارواحناله الفداء) در پیشبرد امور موفق و منصور
باشید.

با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

مشاور رفاهی رئیس و دبیر شورای
رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه
کوثر منصوب شد

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکترمعصومه
موذنسرخی را به سمت مشاور رفاهی رئیس و دبیر
شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر منصوب
کرد .به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل
حکم دکتر حسینی شرح ذیل است:
سرکار خانم دکترمعصومه موذنسرخی ،عضو محترم
هیأتعلمیدانشگاه
نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی،
به موجب این ابالغ ،به عنوان مشاور رفاهی رئیس و دبیر
شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب
میشوید .امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور
محوله موفق و مؤید باشید.

حضور اعضا هیأت علمی ،کارکنان
و دانشجویان دانشگاه کوثر در
راهپیمایی  ۱۳آبان
همگام با مردم غیور ای��ران در مركز استان خراسان
شمالی اعضا هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان
دانشگاه کوثر با حضوری پرنشاط و انقالبی در راهپیمایی
ضداستکباری سیزدهم آبانماه شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،اعضا هیأت
علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه کوثر همگام
با مردم غیور ایران در مركز استان خراسان شمالی
با شعار ضد استکباری و استعماری سیاست های
استکباری و ضدبشری آمریکا را محکوم کردند .دانش
آموزان و دانشجویان با فریادهای مرگ بر آمریکا و
اسرائیل ،بر عزم جدی خود برای حرکت در مسیر
آرمان های انقالب پای می فشردند.
راهپیمایی  13آبان در بجنورد ،مرکز استان خراسان
شمالی با حضور گسترده مردم از میدان شهید تا میدان
بازرگانی برگزار شد.

با اعالم مرحله سوم برندگان جوایز تحصیلی ؛

رئیس دانشگاه کوثر:

دانشگاه موتور حرکت وپویایی جامعه است

رئیس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه مدیران
گ��روه آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی باید برای
دانشجویان برنامه داشته باشند گفت :ما باید از
نظر آموزش ،پژوهش و فرهنگ در بین دانشگاه ها
سرآمد باشیم.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر دکتر
علیرضا حسینی در جشن معارفه دانشجویان
ورودی جدید دانشگاه کوثر با بیان اینکه شما
دانشجویان باید الفبای پژوهش را یاد بگیرید
اف���زود :آرزوی م��ن ب���رای شما دانشجویان
درخشیدن در جشنواره های استانی ،کشوری و
حتی بین المللی است.
وی با بیان اینکه دانشگاه موتور حرکت و پویایی
جامعه است افزود :اگر در جامعه نشاط و پویایی
وج��ود داشته باشد می توانیم جلوی تهاجم

فرهنگی  ،سیاسی و ...را بگیریم.
دک��ت��ر حسینی اظ��ه��ار داش����ت :م��ا ب��ا تمام
دستگاه های اجرایی جهت پویایی جامعه تعامل
داریم و همکاری می کنیم .
دکتر علیرضا حسینی ادام��ه داد :ما از شما
دانشجویان حمایت مادی و معنوی می کنیم تا
در سطح استان و کشور رتبه آورترین و سرآمد
باشید.
دکتر حسینی همچنین گفت :دانشجویان باید
شورای صنفی خود را فعال نمایند تا از این طریق
مشکالت و دغدغه های خود را به گوش مسئولین
دانشگاه برسانند.
وی با تأکید بر عضویت دانشجویان در کانون ها
و انجمن های علمی ادامه داد :برای خود برنامه
ریزی مادی و معنوی داشته باشید.

چهار دانشجوی کوثر
موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان شدند

با اعالم
برگزیدگان
جایزه تحصیلی
بنیاد نخبگان
زهرا آقاخانی
دانشجوی
کارشناسی
رشته شیمی
،یگانه شیبانی
دانشجوی
کارشناسی رشته
حسابداری ،مینا
شریعتمداری
دانشجوی رشته
حسابداری
وحدیثه خانی
دانشجوی
کارشناسی رشته
قرآن و حدیث
از دانشگاه کوثر
مشمول دریافت
جوایز تحصیلی
در سال 98-97
شدند.

حدیثه خانی

اتاق فکر
دانشگاه کوثر
تشکیل شد
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مینا شریعتمداری

یگانه شیبانی

زهرا آقاخانی

با اعالم برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان چهار دانشجوی
کوثر موفق به کسب جوایزتحصیلی شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی با اعالم
این خبر افزود:دانشجویان با معدل باال در هر ترم و همچنین بر اساس
فعالیت های علمی که داشته اند می توانند با ثبت نام در سامانه سینا
وابسته به بنیاد نخبگان کشور پس از بررسی و مقایسه کشوری از جوایز
علمی بهره مند شوند.
وی ادامه داد :مقایسه دانشجویان بر اساس معیارهای مختلف از جمله
فعالیت های علمی در دانشگاه ،رتبه كنكور برگزیدگان ،المپیاد ها و
معدل دانشجویان انجام می شود.
دکتر حسینی ادامه داد :مرحله اول ثبت نام در سامانه سینا از اول
اردیبهشت ماه آغازو تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد و مرحله دوم نیزاز
اول مهرماه آغاز و تا پایان همان ماه ادامه دارد.

وی همچنین اظهار کرد :مقایسه ها بین دانشجویان هر رشته به طور
مجزا ودر ورودی های مختلف انجام می شود و افزود:جوایزارائه شده به
مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه آموزش ،پژوهش ،فناوری ،فرهنگ
و هسته فناوری می باشد که دانشجویان می توانند با انتخاب هر کدام از
آنها از این جوایز استفاده کنند .دکتر علیرضا حسینی همچنین گفت :با
اعالم برگزیدگان جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان زهرا آقاخانی دانشجوی
کارشناسی رشته شیمی ،یگانه شیبانی دانشجوی کارشناسی رشته
حسابداری ،مینا شریعتمداری دانشجوی رشته حسابداری وحدیثه
خانی دانشجوی کارشناسی رشته قرآن و حدیث از دانشگاه کوثر
مشمول دریافت جوایز تحصیلی در سال  ۹۸-۹۷شدند.
وی ضمن تبریک به دانشجویان برگزیده اعالم کرد :دانشگاه از تمام
ظرفیت ها و امکانات خود برای شکوفا شدن استعداد های برتر حمایت
خواهد کرد.

با حضور روسای دانشگاه های مختلف وصاحب نظران اتاق فکر دانشگاه
کوثر تشکیل و هر45روز یکبار تشکیل خواهد شد تا در جهت ارتقا دانشگاه
از تجربیات صاحب نظران استفاده شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی با حضور در
دوره آشنایی با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی و مصادیق آن
در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه کوثر افزود :مباحث این کارگاه از
اهمیت زیادی برخوردار است و باید در کارهای پژوهشی مدنظرمان قرار
دهیم.
وی با بیان اینکه آگاهی رسانی باید به سمع و بصر اعضا هیأت علمی برسد
تا به دام شبهات و تخلفات پژوهشی نیفتند افزود :ما در دانشگاه اتاق
فکر تشکیل داده ایم که با حضور روسای اسبق دانشگاه های مختلف و
صاحبنظران در سراسر کشور هر  45روز یک بار تشکیل خواهد شد.

دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر خطاب به اعضای اتاق فکر
ادامه داد :ما به فکر شما احترام می گذاریم و در دانشگاه گردش نخبگان
را خواهیم داشت..
دکتر حسینی همچنین گفت :ما از انتقاد های سازنده جهت ارتقا دانشگاه
استقبال میکنیم.
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توسط رئیس دانشگاه کوثر انجام شد؛

پیگیری وعدههای داده شده
در بازدید از خوابگاه ها

پیگیری وعده های داده شده بازدید  ۶آبان ماه به
دانشجویان برای ایجاد اتاق مشاوره  ،تجهیز خوابگاه
ها به وسایل ورزشی  ،اتاق تلویزیون و اتاق مطالعه
برای دانشجویان از مهم ترین محورهای بازدید از
خوابگاه شماره چهار بود که توسط دکتر علیرضا
حسینی رئیس دانشگاه کوثر انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی در این بازدید از تمام کارکنان دانشگاه که
جهت رفع مشکالت و پیگیری امور ،دانشگاه را یاری
ک��رده اند تشکر کرد وگفت :تمام ق��وای خود را در
راستای حل مشکالت و ایجاد آرامش و آسایش بیشتر
دانشجویان به کار میگیریم.
وی با اعالم رضایت از روند انجام امور ادامه داد :طی
نشست اخیری که با دانشجویان در خوابگاه شماره۴
داشتهام مقرر شد تا جهت پیگیری امور وعده داده
شده  ۶آذر ماه مجدد بازدیدی به همراه مدیران و
معاونین دانشگاه از خوابگاه داشته باشیم که بالفاصله
در این تاریخ برای پیگیری امور در خوابگاه حضور پیدا
کرده ام .
دکتر حسینی ادامه داد :کار تجهیز خوابگاه به امکانات
ورزشی  ،جانمایی اتاق مشاوره  ،اتاق تلویزیون و اتاق
مطالعه جهت همراهی و راهنمایی دانشجویان انجام
شده است.
رئیس دانشگاه کوثر اف��زود :افزایش روشنایی اتاق
ها و تنظیم سیستم گرمایشی و تهویه خوابگاه جهت
آرامش بیشتر دانشجویان از کارهایی است که در مدت
یک ماه جهت ایجاد امنیت و رفاه دانشجویان انجام
شده است.
گفتنی است در این بازدید دکتر علیرضا حسینی از
نزدیک از تمام اتاق های خوابگاه بازدید و از روند رفع
مشکالت مطلع شد همچنین در این نشست معاونین،
رواب��ط عمومی ،مدیر دانشجویی ،ام��ور خیرین و
تدارکات رییس دانشگاه کوثر را همراهی کردند.

بازدید استاندار خراسان شمالی از غرفه دانشگاه کوثر

استاندار خراسان شمالی از غرفه دانشگاه کوثر در
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی  ،فناوری و فن
بازار استان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،استاندار
خراسان شمالی در آیین افتتاح این نمایشگاه که با
شركت بیش از  ٣٥دانشگاه و موسسه پژوهشی و در
 ٧٥غرفه تا  ٢٩آذر ماه در دانشگاه پیام نور بجنورد
برگزار شده است  ،اظهار داشت :با همكاری بسیار
خوب وزارت كشور  ،پژوهش در استان ها به سمت
جایگاه اصلی خود سوق داده شده است.
دكتر شجاعی اظهار داشت :بیش از  ٢یا  ٣دهه
است که تالش های بسیاری انجام شده تا بتوانیم
اتصال منطقی بین پژوهش ،علم  ،دانشگاه و اجرا
داشته باشیم و در این راستا نحوه توزیع اعتبارات در
پژوهش نیز مؤثر است و با ارائه نقشه راه به سمت

پژوهش ،عملكردمان كاربردی تر خواهد شد.
وی اف���زود :از شاخصه ه��ای توسعه اقتصادی
اجتماعی كشورها می توان به میزان بودجه ای كه
برای تحقیقات و فناوری در نظر گرفته می شود
اشاره نمود.
وی تصریح كرد :این امر بسیار اهمیت دارد که به چه
میزان  ،مدیریت اجرایی كشور پژوهش محور است و
تحقیق وپژوهش در چه جایگاهی قرار دارد.
وی نگاه علمی را در كاهش هزینه ها مؤثر دانست
و خاطرنشان كرد :امیدواریم در استان پژوهش ها
در جهت كاهش مشكالت و نیاز جامعه انجام شود و
طرح های پژوهشی به خود دانشگاه ها واگذار گردد.
شجاعی با بیان این كه هر فردی با توجه به تخصص
خود باید طرح پژوهشی را كامل كند ،گفت :پایه و
اساس جامعه باید پژوهش محور باشد .
وی تصریح كرد :رویكرد جدید نمایشگاه تأکید بر
گفتمان دانش بنیان و فناوری اطالعات است و
امیدواریم این نمایشگاه بتواند عرصه شایسته ای
برای نمایش دستاوردها فراهم نماید .
وی در پایان خطاب به مراکز آموزش عالی استان
افزود :مراکز آموزش عالی استان با ارائه نقشه راه،
باید اعتبارات را به سمت کاربردی شدن پژوهشها
ببرند .همچنین کارهای پژوهشی باید از مسائل غیر
ضروری فاصله گرفته و به معضالت استان بپردازند.

در دانشگاه کوثر انجام شد؛

ایجاد اندیشکده راهبردی برنامه ریزی اقتصادی توریسم و
اکوتوریسم

حجت االسالم
ابراهیمی مقدم:
امید است
با رونمایی
اندیشکده
راهبردی برنامه
ریزی اقتصادی
توریسم و
اکوتوریسم در
دانشگاه کوثر
این بخش جهت
توسعه استان
خراسان شمالی
مورد مطالعه قرار
گیرد

رئیس دانشگاه کوثر:

بسیج ،فهم درست اتحاد ،اراده و اخالص مسلمانان است

رئیس دانشگاه کوثرگفت :بسیج ،فهم درست
اتحاد ،اراده و اخالص مسلمانان است که با ظهور
اسالم تولد یافته و در ملتهای مسلمان رشد کرده
است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا
حسینی با گرامیداشت هفته بسیج افزود:حماسه
آفرینیها و فداکاریهای بسیج تنها محدود به
دوران دفاع مقدس نبوده و در تمام دوران حیات

پر برکت انقالب اسالمی حضور این نهاد ارزشمند
مردمی مشهود است و بسیج در تمامی افتخارات
نظام جمهوری اسالمی سهیم بوده است.
دکتر حسینی ادام��ه داد :هفته بسیج فرصت
مغتنمی است جهت تجدید پیمان با آرمان های
بلند حضرت امام خمینی (ره) و بیعتی دوباره با
بزرگ بسیجی دالور سلف صالح حضرت امام ،مقام
معظم رهبری است .
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گرانقدر انقالب اسالمی و ارج نهادن به زحمات
و ت�لاشه��ای تمامی بسیجیان ج��ان بركف
افزود:هفته بسیج را ب��ه تمامی بسیجیان
سلحشور به خصوص دانشجویان ،اعضای هیات
علمی و کارکنان دانشگاه کوثر تبریک و تهنیت
عرض میکنم و از درگاه خداوند منان برای همه
هموطنان بسیجی سربلندی و عزت روزاف��زون
مسئلت دارم.
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کسب دو رتبه
برتر کشوری
توسط دبیر
خانه جذب
دانشگاه کوثر
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اندیشکده راهبردی برنامه ریزی اقتصادی توریسم و اکوتوریسم در
توسعه استان خراسان شمالی با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس
دانشگاه کوثر شروع به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،در این آیین دکتر علیرضا حسینی
با تأکید بر اینکه به اتاق فکر و خردجمعی اعتقاد دارم گفت :از جمع های
راهبردی و اندیشکده ها حمایت می کنیم .مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت :میراث فرهنگی
ناملموس پلی است که گذشته را به حال و حال را به آینده پیوند می دهد.
حبیب یزدان پناه مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان شمالی تأکید کرد :حفظ این میراث و ترویج و توسعه آن در پرتو
توجه به صنعت گردشگری مورد توجه ما قرار دارد .معاون سیاسی نمایندگی
ولی فقیه در سپاه استان خراسان شمالی با تاکید بر ضرورت «انقالبی بودن،
ماندن و عمل کردن» گفت :باید با توجه به ظرفیتها و امکانات کشوردر

جهت رسیدن به آرمانها تزریق فکر انقالبی و دینی بیشترداشته باشیم.
سرهنگ مرادی بیان داشت :در عمل به دانشجویان نشان بدهیم که اگر
میخواهیم انقالبی فکر کنیم در چه حوزه هایی باشد.
حجت االسالم ابراهیمی مقدم مسئول سازمان بسیج اساتید استان
با بیان اینکه در بسیج اندیشکده های مختلف داری��م اف��زود :امید
است با رونمایی اندیشکده راهبردی برنامه ریزی اقتصادی توریسم
و اکوتوریسم در دانشگاه کوثر این بخش جهت توسعه استان خراسان
شمالی مورد مطالعه قرار گیرد .گفتنی است این مراسم با حضوردکتر
علیرضا حسینی ،سرهنگ مرادی معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در
سپاه استان ،حبیب یزدان پناه مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان شمالی  ،حجت االسالم ابراهیمی مقدم مسئول
سازمان بسیج اساتید استان و جمعی از اساتید بسیج به مناسبت هفته
بسیج در دانشگاه کوثر برگزار شد.

دبیرخانه جذب هیأت علمی دانشگاه کوثر پس از ارزیابی های در دو
شاخص موفق به کسب رتبه پنجم وهشتم در میان ارزیابی های دبیرخانه
های جذب دانشگاه های کشور شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر سرپرست دبیر خانه جذب دانشگاه
کوثر دراین باره افزود :در اولین نشست هم اندیشی دبیران هیأت اجرایی
جذب که در دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار شد،دانشگاه کوثر در
بخش ارزیابی کلی در دوسال اخیر در بین دانشگاه های کشور موفق به
کسب رتبه هشتم شد.
دکتر امید ایزانلو افزود:همچنین در پیشبرد پرونده های مربوط به
متقاضیان جذب هیات علمی درسال  ۹۶نیز پس از ارزیابی های دبیر خانه
جذب هیات علمی در وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری دبیر خانه جذب
هیات علمی دانشگاه کوثر موفق به کسب رتبه پنجم شد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال تکمیل سهمیه جذب هیات علمی دانشگاه
کوثر هستیم ادامه داد:به زودی اعالم نیاز جذب دانشگاه کوثر از طریق
فراخوان بهمن ماه اعالم خواهد شد.
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با حکم رئیس دانشگاه کوثر؛

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
کوثر منصوب شد

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتـر ابراهیم کنعانی
را به سمت معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر
منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل حکم
دکتر حسینی شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر ابراهیم کنعانی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه
سالم علیکم؛
احترام ًا  ،نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند
جنابعالی به موجب این ابالغ ،به مدت دو سال به
عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه منصوب
میشوید .امید است با توکل به الطاف الهی در انجام
امور محوله موفق و موید باشید.

پیام رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

شب گذشته انجام شد؛

بازدید رئیس دانشگاه کوثر از خوابگاه تندیس 5

دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر با حضور
در خوابگاه تندیس پنج از آخرین وضعیت خوابگاه
دانشجویان بازدید کرد .
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر
علیرضا حسینی در این بازدید با تأکید بر اینکه
رعایت قوانین خوابگاه برای تک تک دانشجویان
ال��زام��ی اس��ت اف���زود :تمام ت�لاش مجموعه در
راستای حل مشکالت و رفع موانع موجود انجام
خواهیم داد .
دکتر حسینی همچنین با ابراز خرسندی از وضعیت
موجوددرخوابگاه تندیس  5دستور داد :جهت
آسایش بیشتر دانشجویان روند ایجاد اتاق مشاوره،
اتاق مطالعه و اتاق تربیت بدنی تسریع گردد.
وی ادام���ه داد :جهت ای��ج��اد امنیت و رف��اه
دانشجویان و رفع نیازهای اولیه آنها به زودی بوفه
خوابگاه با مسئولیت خود دانشجویان راه اندازی

خواهد شد.
دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه تمام مواردی که
گزارش شده را تا رفع مشکالت پیگیری خواهم کرد
افزود :در  30آذر ماه برای بازدید دوباره از وضعیت
ایجاد اتاق مشاوره،تربیت بدنی واتاق مطالعه در
این خوابگاه حضور پیدا خواهم کرد و افزود :اقالم
تحویلی به دانشجویان از طرف امور خوابگاه های
دانشگاه در پایان سال تحصیلی از دانشجویان
تحویل گرفته خواهد شد و به دانشجویان تاکید کرد
در حفظ و نگهداری اموال خوابگاه کوشا باشند.
گفتنی است در پایان این بازدید دکتر حسینی
از نزدیک در جریان مشکالت اتاق ها قرار گرفت
همچنین در ای��ن نشست معاونین ،مدیران
حراست ،رواب��ط عمومی ،ام��ور فرهنگی ،امور
دانشجویی ،ام��ور خیرین ،فناوری و تدارکات
رییس دانشگاه کوثر را همراهی کردند.

رئیس دانشگاه کوثرطی پیامی  ۱۶آذر روز دانشجو را گرامی داشت

صیانت از آرمانهای
حقیقیازجمله
استکبارستیزی
و عمق بخشی به
گفتمانانقالب
اسالمی و مبارزه
با سلطه و استعمار
نوین و تعمیق
و گسترش روح
حق طلبی و
آزادیخواهی از
وظایف ذاتی قشر
دانشجو می باشد.

به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر در متن پیام دکتر علیرضا
حسینی آمده است:
دانشگاه همواره نمادی از رشد ،تحول خواهی ،کمال جویی و جنبش
دانشجویی در کشورمان محرک تحوالت گسترده سیاسی و اجتماعی
بوده است .امروز دانشجویان ما میراث داران خون پاک آن سه

آذریی اهورایی در پی کودتای ننگین آمریکایی و نیز ،فداکاری هزاران
جوان دیگری هستند که برای پیروزی و به ثمر نشستن انقالب بزرگ
ملت ایران و استحکام پایه های استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی
مجاهدت و ایثار کردند و از همه هستی خود گذشتند.
صیانت از آرمانهای حقیقی از جمله استکبارستیزی و عمق بخشی به
گفتمان انقالب اسالمی و مبارزه با سلطه و استعمار نوین و تعمیق و
گسترش روح حق طلبی و آزادیخواهی از وظایف ذاتی قشر دانشجو
بوده و به فضل الهی با هوشمندی و بصیرت دانشجویان عزیز ،بزرگترین
تهدیدهای دشمن در پروسه نفوذ در جنبش دانشجویی خنثی و این
سرمایه بزرگ ملی و انقالبی همچنان در راستای ایجاد جامعهای آباد،
آزاد ،مستقل و برخوردار از اقتدار فرهنگی وعلمی ،نقشهای راهبردی
و تاریخ ساز خود را ایفا خواهد کرد.
فرصت را غنیمت می شمارم و ضمن گرامیداشت شهدای دانشجو،
 16آذر روز دانشجو را بر تمام دانشجویان به خصوص دانشجویان
عزیز دانشگاه کوثر تبریک و تهنیت می گویم و برای همگان موفقیت و
سربلندی روزافزون آرزومندم.

دانشگاه کوثر غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش شد

پیگیری وعده های داده شده توسط رئیس دانشگاه کوثر
رئیس دانشگاه کوثر با حضور در خوابگاه تندیس 1
از روند اجرایی وعده های داده شده به دانشجویان
برای ایجاد اتاق مشاوره  ،تجهیز خوابگاه ها به وسایل
ورزشی  ،اتاق تلویزیون و اتاق مطالعه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی در این بازدید ضمن رضایت از وضعیت
خوابگاه تندیس  1از تمام کارکنان دانشگاه در
رفع مشکالت تشکر کرد وگفت :طی بازدیدی که
با دانشجویان در خوابگاه شماره 1داشتهام مقرر
شد تا جهت پیگیری امور وعده داده شده 12آذر
ماه مجدد بازدیدی به همراه معاونین و مدیران
دانشگاه از خوابگاه داشته باشیم که در این تاریخ

برای پیگیری امور در خوابگاه حضور پیدا کرده ام.
وی ادام��ه داد .:کار تجهیز خوابگاه به امکانات
ورزشی  ،جانمایی اتاق مشاوره  ،اتاق تلویزیون و
راه اندازی اتاق مطالعه و افزایش روشنایی آن جهت
رفاه و آسایش بیشتر دانشجویان انجام شده است.
دکتر حسینی با تأکید بر اینکه امنیت و رفاه
دانشجویان برای ما مهم است مقرر کرد :از خوابگاه
های غیردولتی که تحت نظارت شورای نظارت و
ارزیابی سراهای دانشجویی هستند توسط مدیران
دانشگاه نیز بازدید شود.
گفتنی است در این بازدید دکتر علیرضا حسینی از
نزدیک از تمام اتاق های خوابگاه بازدید و از روند

در آیین اختتامیه نمایشگاه هفته پژوهش استانی که در محل دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد ،دانشگاه کوثر غرفه برتر از دید بازدیدکنندگان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر در این مراسم از پژوهشگران برتر در حوزه دستگاههای اجرایی ،دانشگاهی ،دانشجویی و دانش آموزی تقدیر شد.
در این مراسم از دکتر حسینی با اهدا لوحی از سوی استاندار خراسان شمالی و رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری در خراسان شمالی تقدیر به عمل آمد.
بنابراین گزارش غرفه های برتر در حوزه دانشگاهها ،دستگاههای اجرایی  ،صنایع و از دید بازدیدکنندگان معرفی شدند که غرفه دانشگاه کوثر برتر از دید
بازدید کنندگان معرفی شد.

رفع مشکالت مطلع شد همچنین در این نشست
معاونین  ،روابط عمومی ،مدیردانشجویی ،امور
خیرین و تدارکات رییس دانشگاه کوثر را همراهی
کردند.

ماهنامه دانشگاه من  -شماره اول  /آبان 1397

23

24

ماهنامه دانشگاه من  -شماره اول  /آبان 1397

کوهپیمایی دانشجویان
دانشگاه کوثر انجام شد

دانشجویان دانشگاه کوثر به مناسبت روز دانشجو
کوهپیمایی به ارتفاعات کوه بابا موسی را با حضور
جمعی از مدیران دانشگاه برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،این کوهپیمایی
با شعار " دانشجو ،مهر ،تندرستی" به مناسبت روز
دانشجو و با هدف ایجاد شور و نشاط در دانشجویان
برگزار شد.
این مراسم که با حضور  164نفر از دانشجویان صبح
روز جمعه  16آذرماه برگزار شد درراستای دوستی با
طبیعت و حفظ آن دانشجویان به پاکسازی محیط
زیست پرداختند.
گفتنی است درپایان این مراسم در پارک گردشگری
بابا امان مراسمی برگزار شد و به دانشجویان حاضردر
مراسم به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

اعطای جایزه ملی دکتر کاظمی
آشتیانی به عضو هیأت علمی
دانشگاه کوثر
دکتر سمیه طباطبایی عضو هیأت علمی زبان و ادبیات
عربی دانشگاه کوثر ،موفق به کسب جایزه ارزشمند
‘دکتر کاظمی آشتیانی' از بنیاد ملی نخبگان شد.
بنیاد ملی نخبگان با هدف حمایت از دانش آموختگان
برتر برای جذب در دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر
کشور ،تسهیالت ویژه ای تحت عنوان جایزه جذب در
مؤسسه های علمی (جایزه دکتر کاظمی آشتیانی) ،را
طراحی و به برگزیدگان اعطا می کند.
یکی از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان به پژوهشگران
جوان و دانش آموختگان برتری که سهمیه بنیاد را
کسب کرده باشند ،جایزه ملی دکتر کاظمی آشتیانی
است که در قالب راتبه به عنوان گرنت پژوهشی و گرنت
خرید تجهیزات تعلق می گیرد .گفتنی است دکتر
سمیه طباطبایی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات
عربی دانشگاه کوثر می باشد که ده مقاله علمی_
پژوهشی و ترجمه ده کتاب در کارنامه خود دارد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:

هدیه سبز به دانشجویان در مراسم بزرگداشت
روز دانشجو

دانشگاه مبدا همه تحوالت جامعه است

قشر دانشجو
نقاد،حقیقت جو و
آرمان طلب است
و همواره به دنبال
آرمان خواهی در
جامعه است.

نماینده مردم شهرستان های بجنورد،مانه وسملقان،راز وجرگالن،
گرمه وجاجرم در مجلس شورای اسالمی گفت :دانشگاه مبدا همه
تغییرات وتحوالت در جامعه است و ریشه توسعه هر جامعه ای در
در مراسمی که با حضور دکتر علی قربانی نماینده مجلس شورای اسالمی ،دکتر
علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر معاونان و مدیران دانشگاه برای بزرگداشت
روز دانشجو برگزار شده بود به دانشجویان برای بزرگداشت روز دانشجو گل اهدا
شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در این مراسم با
گرامیداشت روز  16آذر از آن به عنوان روز بصیرت یاد کرد و گفت :محور اساسی
و زیر بنایی توسعه یک کشور از دانشگاه میگذرد.
حسینی اظهار داشت :مأموریتها و کارکردهای آموزش عالی با هدف خالقیت،
بارورسازی علمی شکل میگیرد که این با هیأت علمی توانمند و خالق میسر
خواهد شد.
وی در بیانی دیگر  16آذر را روز مقاومت  ،استقامت و پایداری دانست و افزود16 :
آذر مثل برگی زرین در تاریخ به یاد مانده است .
دکتر حسینی ادامه داد :وظیفه ما دانشگاهیان است که به دانشجو اعتماد کنیم و
به افکارش احترام بگذاریم چون معتقدیم دانشجویان آینده سازان کشورند.
رئیس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه باید اعتماد بنفس و پرسشگری دانشجویان
را تقویت کنیم گفت :در دانشگاه سه محور وجود دارد هیأت علمی  ،کارکنان و
دانشجویان که هر کدام با بودن دیگری معنا پیدا می کند.
دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه دانشجویان روحیه حق طلبی و عدالت خواهی
دارند ادامه داد دانشجویان چون جوان و سرشار از احساسات هستند ،باید بر
احساسات خود غلبه کنند و نقش مصلح اجتماعی را بازی کنند.
وی با تأکید بر اینکه دانشجویان نباید سیاست زده باشند افزود :دانشجویان باید
بصیر سیاسی باشند و در انجمن های مختلف دانشگاه حضور داشته باشند.
رئیس دانشگاه کوثر با تأکید برگفته رهبر معظم انقالب اسالمی ادامه داد:
دانشجو باید قدرت تحلیل مسایل سیاسی واجتماعی را داشته باشد وادامه داد:
دانشجویان باید دایره المعارفی از اقتصاد ،سیاست و فرهنگ باشند .
گفتنی است در این مراسم به تمام دانشجویان حاضر گلدان هایی به رسم یاد بود
اهدا شد.
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دانشگاه است.
به گزار ش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علی قربانی در مراسم روز
دانشجو در دانشگاه کوثر افزود:قشر دانشجو نقاد،حقیقت جو و آرمان
طلب است و همواره به دنبال آرمان خواهی در جامعه است.
وی ادامه داد:یکی از شاخص های بعد از انقالب توسعه علم در دانشگاه
ها است که این به برکت انقالب اسالمی به ثمر نشسته است وافزود :در
حال حاضر یکی از دغدغه مهم نمایندگان مجلس بحث اشتغال جوانان
و فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور است.
دکتر قربانی با اشاره به اینکه توسعه زمانی در کشور اتفاق خواهد افتاد
که نخبگان زمام امور اجرایی را در کشور در دست بگیرند وافزود:
مجلس شورای اسالمی برای کمک به این موضوع و درراستای حمایت
از دانشجویان برتر  20درصد سهمیه آزمون های استخدامی کشور را به
نخبگان اختصاص داده است .وی همچنین با اشاره با اینکه رسالت
دانشجو به دنبال آگاهی ،دانش وبصیرت است بیان کرد :درجامعه ای
نقد نباشد آن جامعه به رکود کشیده خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر:

شفاف بودن راهکار حل مشکالت است

وظیفه ما
دانشگاهیان
است که به
دانشجو
اعتماد کنیم
و به افکارش
احترام بگذاریم
چون معتقدیم
دانشجویان
آینده سازان
کشورند.
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براساس برنامه
های دولت تدبیر
و امید حقوق
شهروندی از
موارد مهمی است
که در دانشگاه
ها هم نیاز به
معرفی حقوق
دانشجویان،
کارکنان و اعضای
هیأت علمی
است که مدیران
حقوقی در این
خصوص نقش
مهمی دارند.

رئیس دانشگاه کوثربا بیان اینکه یکی از مشکالت ما در جامعه وجود
ابهامات است افزود :شفافیت در کارها یکی از راهکارهای حل مشکالت
است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در چهارمین
گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه ها ،مجتمع های آم��وزش عالی،
پژوهشکده های دولتی و پارک های علم و فناوری منطقه  9کشور افزود:
شفاف بودن خصوصا در بحث های حقوقی باعث عدم تنش در کارها می شود.
وی ادامه داد :براساس برنامه های دولت تدبیر و امید حقوق شهروندی از
موارد مهمی است که در دانشگاه ها هم نیاز به معرفی حقوق دانشجویان،
کارکنان و اعضای هیأت علمی است که مدیران حقوقی در این خصوص
نقش مهمی دارند.
دکتر حسینی اظهار کرد :جلساتی که تشکیل می شود بایستی نتیجه و
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خروجی داشته باشد تا محور و مسیر انجام اموردر آینده باشد.
وی خطاب به مدیران حقوقی گفت :امیدواریم امور قراردادها با اشخاص
حقیقی ،حقوقی و ابنیه و سایر امور در منطقه  9کشور به وحدت رویه
برسیم و تمام قراردادها به صورت متحدالشکل بسته شود و این موضوع
اعالم و ابالغ شود.
گفتنی است در این نشست یک روزه مدیران حقوقی اهم مسائل
حقوقی،نحوه اعتراض به اجرائیات تأمین اجتماعی درجهت ماده 38
قانئین تأمین اجتماعی ،تعارض مصوبات هیأت امنای دانشگاه با سیر
قوانین و مقررات از جمله بخشنامه های وزارت عتف و سایر وزارتخانه
ها ،ابهامات آیین نامه استخدامی اعضا غیرهیأت علمی و مدخلی بر ورود
کمیسیون ماده  77و  100قانون شهرداری ها به ساخت و ساز دانشگاه ها
را مورد بررسی قرار دادند.

سرپرست دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کوثر منصوب شد
سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر
منصوب شد
دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر سمیه
طباطبایی را به سمت سرپرست دانشکده علوم
انسانی دانشگاه کوثر منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل
حکم دکتر حسینی به شرح ذیل است:
"سرکار خانم دکتر سمیهالسادات طباطبایی
سالم علیکم؛
احترام ًا ،نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند
سرکارعالی به موجب این ابالغ ،به عنوان سرپرست
دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب میشوید.
امید است با توکل به الطاف الهی در انجام امور
محوله موفق و موید باشید.
ضمن ًا شرح وظایف جنابعالی به شرح زیر میباشد:
 -1ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل
مناسب بین دانشجویان ،اساتید و کارکنان در
واحدهای مختلف دانشکده.
 -2ابالغ کلیه مصوبات ،مقررات و آییننامههای
ابالغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروهها.
 -3نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق
رییس دانشگاه ابالغ میشود.
 -4ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی،
اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده.
 -5ن��ظ��ارت ب��ر حسن اج���رای وظ��ای��ف آم��وزش��ی،
پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده.
 -6ارزیابی کار ساالنه دانشکده و گزارش آن به رییس
دانشگاه.
 -7بررسی صالحیت مدیران گروهها و اظهارنظر
درباره آنان.
 -8انجام سایر وظایف محوله از س��وی ریاست
دانشگاه".

 5طرح نوآورانه در دانشگاه کوثر وجود دارد

بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر از آزمایشگاه آنالیز
دستگاهی و آزمایشگاه شیمی معاونت غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دانشجویان رشته شیمی دانشگاه کوثر
از آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و آزمایشگاه شیمی معاونت غذا و دارو بازدید
کردند.
بنا به این گزارش در این بازدید دانشجویان با فرصتهای شغلی فارغالتحصیالن
رشته شیمی از جمله آنالیز و آمادهسازی نمونههای مختلف غذایی و آرایشی
به روشهای کالسیک و دستگاهی آشنا شدند.
همچنین درب��اره اهمیت تحصیل در این رشته و فرصتهای موجود برای
فارغالتحصیالن آن ،جهت باال بردن کیفیت غذایی و محصوالت کارخانهای
توضیحات الزم برای دانشجویان داده شد.
براساس این گزارش کارشناسان آزمایشگاه ،به نحو شایستهای نحوه عملکرد
و اجزای مختلف دستگاههای کروماتوگرافی مایع (دو نوع ستون تجزیهای،
میکروسرنگ ،فیلترحالل ،دو نوع دتکتور فلورسانس و دتکتور ماوراء بنفش)
کروماتوگرافی گازی (ستون مویینه ،ستون محافظ ،محل تزریق ،کپسول
نیتروژن و دستگاه تولید کننده هیدروژن) دستگاه جذب اتمی (اجزای
مختلف آن سیستم مهپاش نمونه ،شعله خطی و المپ هالوکاتد) را برای
دانشجویان توضیح دادند.
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معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر گفت 5 :طرح نوآورانه در
دانشگاه کوثر وجود دارد که از دو طرح در روز افتتاحیه نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی  ،فناوری و فن بازار استان با حضور استاندار و
مسئوالن استانی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر ابراهیم کنعانی با اعالم
افتخارات اعضا هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در برنامه زنده
رادیویی شبکه اترک از محل نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،
فناوری و فن بازار استان افزود :دکتر اعظم سبحانی عضو هیأت علمی
دانشگاه کوثر عضو یک درصد برتر دانشمندان جهان شد.
وی ادامه داد :دکتر سمیه طباطبایی عضو هیأت علمی گروه زبان و
ادبیات عربی دانشگاه کوثر نفر سوم جایزه فارابی و برنده جایزه شهید
کاظمی آشتیانی (گرنت پژوهشی) در سال  1397شده است.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه همچنین اظهار کرد :دکتر عمران
توحیدی عضو هیأت علمی گروه ریاضیات دانشگاه کوثر برنده جایزه
شهید کاظمی آشتیانی در سال  95بوده است.
دکتر ابراهیم کنعانی افزود :اعضا هیأت علمی دانشگاه 158مورد
مقاالت علمی –پژوهشی منتشر شده 293 ،مورد مقاالت همایشی
و  45مورد طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی دارند که  9مورد
اختتام یافته است .
وی با بیان اینکه دانشگاه کوثر پژوهشگران جوان ،فعال و با انگیزه
دارد ادامه داد :تعداد  8کتاب تألیف شده است که  5کتاب مربوط به
سال  96تا  97می باشد و همچنین افزود 9 :کتاب ترجمه شده و 11

در این بازدید
دانشجویان با
فرصتهایشغلی
فارغالتحصیالن
رشته شیمی
از جمله آنالیز
و آمادهسازی
نمونههایمختلف
غذایی و آرایشی
به روشهای
کالسیک و
دستگاهیآشنا
شدند
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کتاب در دست ترجمه است.
معاون آموزشی و پژوهشی با بیان اینکه  9نفر از دانشجویان و اعضا
هیأت علمی دانشگاه کوثر مشمول تسهیالت بنیاد ملی نخبگان شدند
گفت :بنابر اعالم بنیاد ملی نخبگان زهرا آقاخانی ،حدیثه خانی ،مینا
شریعتمداری و یگانه شیبانی از دانشجویان دانشگاه کوثر مشمول
جوایز تحصیلی( دانشجویان صاحب استعداد برتر) در سال 1397
شده اند.
گفتنی است زینب سدیری دانشجوی ترم هفت رشته زبان انگلیسی
دانشگاه کوثر در این گفت و گو از تولید محتوا و کار پژوهشی یک نرم
افزار آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه کوثر صحبت کرد.

سرپرست امور پژوهش و فناوری دانشگاه کوثر:

دانشجویان باید با اشتغال و کار آفرینی
آشنا شوند

سرپرست امور پژوهش و فناوری دانشگاه کوثر گفت:
رویکرد دانشگاه کوثر در بخش دانشجویی این است که
دانشجویان را با اشتغال و کارآفرینی آشنا کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر،دکتر فاطمه
بدیعیان باغ سیاهی در برنامه زنده رادیویی شبکه اترک
از محل نمایشگاه با بیان اینکه دانشگاه کوثر دانشگاهی
نوپاست گفت :اساتید دانشگاه در زمینه پژوهش
خوش درخشیده اند و ادامه داد :دکتر اعظم سبحانی
عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر عضو یک درصد برتر
دانشمندان جهان در بحث فناوری نانو شد.
وی همچنین ادامه داد :بنا بر اعالم بنیاد ملی نخبگان
 ۹نفر از دانشجویان و اعضا هیأت علمی دانشگاه کوثر
مشمول تسهیالت بنیاد ملی نخبگان شدند.
دکتر بدیعیان باغ سیاهی با تأکید بر اینکه دانشگاه در
راستای سیاست های وزارت علوم از پژوهش حمایت
می کند افزود :دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برای
آشنایی دانشجویان با کارآفرینی و مهارت آموزی
هرهفته کارگاه کارآفرینی و کالس های جواردانشگاهی
در دانشگاه برگزار می کند.

رئیس دانشگاه کوثر:

در پاسخ به پیشنهاد مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

فعالیت های پژوهشی دانشگاه کوثر در عرصه ملی و بین المللی

دکتر حسینی؛ آمادگی دانشگاه کوثر برای راه اندازی مرکز
خالقیت و شکوفایی بانوان

رئیس دانشگاه کوثر در پاسخ به پیشنهاد مدیرکل
ام��ور بانوان و خانواده استانداری در راستای
آمادگی راه اندازی مرکز خالقیت و شکوفایی بانوان
در دانشگاه گفت :ایجاد این مرکز جهت تسهیل
کسب و کار بانوان ،آموزش  ،کمک و مشاوره دادن
به بانوان پیشنهاد سازنده و خوبی است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر
علیرضا حسینی در پاسخ به مدیرکل امور بانوان و
خانواده استانداری خراسان شمالی در نمایشگاه
هفته پژوهش و فناوری استان اظهار کرد :با توجه
به اینکه مأموریت دانشگاه کوثر علوم انسانی است
و تنها دانشگاه تک جنسیتی شمال شرق کشور می
باشد ما از این پیشنهاد استقبال می کنیم.
رئیس دانشگاه کوثر با بیان اینکه امسال برای اولین

بار درخواست رشته مطالعات خانواده در مقطع
لیسانس را داده ایم افزود :ما برای راه اندازی این
مرکز نیاز به ابزار داریم که این ابزار شامل رشته و
دانشگاه تک جنسیتی ویژه بانوان است که ما این
ابزار را داریم.
وی با تأکید بر اینکه تمام همکاران و مدیران
دانشگاه در این زمینه یاری گر ما خواهند بود
ادامه داد :با هم فکری و مساعدت هر دو طرف با
محوریت دانشگاه کوثر ما از این پیشنهاد استقبال
می کنیم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان
شمالی ملیحه یغمایی گفت :مرکز خالقیت
شکوفایی بانوان جهت رفع موانع و مشکالت و
چالش هایی که برای بانوان وجود دارد ایجاد
خواهد شد.
ملیحه یغمایی ادامه داد :این مرکز با هدف تسهیل
کسب و کار بانوان ،آموزش و کمک به بانوان راه
اندازی خواهد شد و افزود :امید است با هم فکری
و همکاری دانشگاه " مرکز خالقیت شکوفایی
بانوان" برای رفع مسائل اجتماعی در استان در
حوزه بانوان ،کودک و خانواده در دانشگاه کوثر راه
اندازی شود.

رئیس دانشگاه کوثر گفت :دانشگاه کوثر ویژه بانوان در شمال شرق
کشور در استان خراسان شمالی از زمان تأسیس تا االن فعالیت های
پژوهشی زیادی در عرصه ملی و بین المللی از خودش نشان داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی با اعالم
افتخارات اعضا هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در برنامه زنده
رادیویی شبکه اترک از محل نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی  ،فناوری
و فن بازار استان افزود :دکتر اعظم سبحانی عضو هیأت علمی دانشگاه
کوثر عضو یک درصد برتر دانشمندان جهان شد.
وی ادامه داد :دکتر سمیه طباطبایی عضو هیأت علمی گروه زبان و
ادبیات عربی دانشگاه کوثر نفر سوم جایزه فارابی و برنده جایزه شهید
کاظمی آشتیانی (گرنت پژوهشی) در سال  ۱۳۹۷شده است.
رئیس دانشگاه همچنین اظهار کرد :دکتر عمران توحیدی عضو هیأت
علمی گروه ریاضیات دانشگاه کوثر برنده جایزه شهید کاظمی آشتیانی
در سال  ۹۵بوده است.
دکتر علیرضا حسینی افزود :اعضا هیأت علمی دانشگاه ۱۵۸مورد
مقاالت علمی –پژوهشی منتشر شده ۲۹۳ ،مورد مقاالت همایشی و ۴۵
مورد طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی دارند که  ۹مورد اختتام
یافته است .
وی ادامه داد :تعداد  ۸کتاب تألیف شده است که  ۵کتاب مربوط به سال
 ۹۶تا  ۹۷می باشد و همچنین افزود ۹ :کتاب ترجمه شده و  ۱۱کتاب در
دست ترجمه است.
رئیس دانشگاه با بیان اینکه  ۹نفر از دانشجویان و اعضا هیأت علمی
دانشگاه کوثر مشمول تسهیالت بنیاد ملی نخبگان شدند گفت :بنابر

باسیاستگذاری
های وزارت علوم
بحثکارآفرینی
و ارتباط با صنعت
در دانشگاه با
قدرت انجام می
شود.

رئیس دانشگاه کوثر:

رئیس دانشگاه کوثر درپیامی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه؛

هم افزایی موجب رشد دانشگاه ها و توسعه استان خواهد شد
رئیس دانشگاه کوثر گفت :جزیره ای عمل کردن
دانشگاه به مشکالت در این زمینه دامن می زند حال
آنکه هم افزایی دانشگاه ها هم به رشد شاخص های
آموزش عالی و هم به توسعه استان کمک می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا
حسینی در نشست با رئیس جهاددانشگاهی خراسان
شمالی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان
اظهار ک��رد :خراسان شمالی از نظر شاخص های
آموزش عالی در رتبه های آخر کشوری است و این
استان در این شاخص ها حتی نسبت به محرومترین
استانهای کشور نیز وضعیت خوبی ندارد.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد ماموریت گ��را شدن
دانشگاه ها را گامی مثبت در این زمینه ذکر کرد و
ادامه داد :ماموریت دانشگاه کوثر بجنورد حرکت در
حوزه های علوم انسانی است.
علیرضا حسینی ادامه داد :اگر هر دانشگاه در یک
زمینه تخصصی ماموریت بگیرد مثال دانشگاه اسفراین

در حوزه صنعت و دانشگاه شیروان در حوزه کشاورزی
حرکت کند به استان و ارتقای شاخص های اموزش
عالی کمک می کند.
حسینی به راه ان��دازی اندیشکده توریسم توسط
این دانشگاه اشاره کرد و گفت :برنامه هایی از جمله
نقد زبانشناختی ترجمه های معاصر قرآن کریم و
بازشناسی مشاهیر و مفاخر در حال انجام است.
وی خواستار ب��رگ��زاری نشست ه��ای مشترک با
جهاددانشگاهی و بهره گیری از ظرفیت های طرفین
شد.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی گفت :تدوین
کارهای مشترک در زمینه های پژوهشی ،آموزشی،
فرهنگی و سایر حوزه ها با مشارکت مراکز آموزش
عالی استان ،ثمربخش خواهد بود.
دکتر رضا شاهین فر افزود :هم افزایی دانشگاه ها هم
به رشد شاخص های آموزش عالی و هم به توسعه
استان کمک می کند.

اعالم بنیاد ملی نخبگان زهرا آقاخانی ،حدیثه خانی ،مینا شریعتمداری
و یگانه شیبانی از دانشجویان دانشگاه کوثر مشمول جوایز تحصیلی(
دانشجویان صاحب استعداد برتر) در سال  ۱۳۹۷شده اند.
دکتر حسینی با تأکید بر اینکه باید کارهای پژوهشی به مرحله اجرایی
شدن برسد گفت :با سیاستگذاری های وزارت علوم بحث کارآفرینی و
ارتباط با صنعت در دانشگاه با قدرت انجام می شود.
وی همچنین ادامه داد :در راستای تقویت بحث ارتباط با صنعت
اعضای هیأت علمی برای ارتقا و گرفتن پایه باید یک دوره شش ماهه
و یک ساله ارتباط با صنعت بگذرانند.
دکتر حسینی همچنین افزود :دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه برای
آشنایی دانشجویان با کارآفرینی و مهارت آموزی هرهفته کارگاه کار
آفرینی و کالس های جواردانشگاهی در دانشگاه برگزار می کند.

رشد و اعتالی ایران اسالمی مدیون چهرههای حوزوی و دانشگاهی است
رئیس دانشگاه کوثر درپیامی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه
گفت:رشد و اعتالی ایران اسالمی بیشک مدیون چهرههای حوزوی
و دانشگاهی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن پیام دکتر علیرضا حسینی
به شرح ذیل است:
سرخ مجاهدی خستگی ناپذیر
بیست و هفتم آذرماه ،یادآور عروج
ِ
و عالمی ربانی ،آیت ال ّله مفتح ،است که از پیشروان اندیشه وحدت
حوزه و دانشگاه بود.
این شهید واالمقام در راه تحقق این اندیشه و آرمان بلند که از اندیشه
بلند امام راحل برخاسته بود ،تالش های بی وقفه ای انجام داد .به
پاس فعالیت های چشم گیر شهید مفتح در راه تحقق وحدت حوزه و
دانشگاه لزوم ارتباط ،همکاری و هم فکری این دو قشر اندیشمند ،که
سالروز شهادت دکتر مفتح نیز می باشد ،روز وحدت حوزه و دانشگاه
نام گذاری شده است.
اهتمام به تحقق وحدت حوزه و دانشگاه پس از شهادت شهید مفتح
به کرات مورد اعتنا و توجه معمار کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام

شاهین فر با اش��اره به ماموریت گرایی دانشگاه
کوثر بجنورد در زمینه علوم انسانی اظهار کرد:
جهاددانشگاهی با برخورداری از پژوهشگاه های علوم
انسانی ،علوم اجتماعی ،گردشگری و مراکزی چون
خبرگزاری های ایسنا و ایکنا ،مرکز افکارسنجی و مرکز
فعالیت های قرآنی می تواند به تحقق اهداف دانشگاه
کوثر کمک کند.
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خمینی (ره) بود و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می فرمایند
" طالب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند ،با یکدیگر آشنا و مرتبط
باشندو احساس بیگانگی نکنند ".وحدت حوزه و دانشگاه ،حرکت
پابهپای علم و دین است .بی تردید دو نهاد حوزه و دانشگاه دو ذات
و ساختار مستقل هستندکه می بایست با مشی و روش عالمانه با
یکدیگر گفت و گو و تعامل کنند و در خدمت یکدیگر باشند .رشد و
اعتالی ایران اسالمی بیشک مدیون چهرههای حوزوی و دانشگاهی
است که با توجه به مسئولیت اعتقادی و اجتماعی خ��ود ،برای
سربلندی و آبادانی ایران اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکردهاند و
اکنون که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی قرار داریم
بایسته است که موضوع وحدت حوزه و دانشگاه را با خوانش و جدیتی
بیشتر مورد اهتمام قرار داده تا شاهد نتایج درخشان تری در رونق
بخشی به همکاری معرفتی بیشتر در بین این دو نهاد دانشی و علمی
باشیم .امید است که با عزم اصیل و دغدغههای ارزشمند عالمان
حوزه و دانشگاه ،دانشجویان و طالب فرهیخته بتوانیم در آینده
نزدیک شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این مهم باشیم .

رئیس دانشگاه کوثر عنوان کرد؛

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه کوثر به مناسبت حادثه تروریستی اهواز

فضای فیزیکی مشکل دانشگاه کوثر است
رئیس دانشگاه کوثر گفت :پتانسیل دانشگاه کوثر از نظر کارمند،
هیأت علمی و دانشجو خوب است و فقط از کمبود فضای فیزیکی رنج
می بریم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در نشست
با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد :زمانیکه
افراد دانشگاهی در صدر مدیریت باشند توسعه خواهیم داشت زیرا
دانشگاهیان نگاهی آکادمیک دارند.
رئیس دانشگاه کوثر ماموریت گرا شدن دانشگاه ها را گامی مثبت در این
زمینه ذکر کرد و ادامه داد :ماموریت دانشگاه کوثر حرکت در حوزه های
علوم انسانی است.
علیرضا حسینی ادامه داد :هم افزایی بین دانشگاه ها بسیار خوب است
و به رشد شاخص های آموزش عالی و به توسعه استان کمک می کند.
دکتر حسینی با اشاره به اینکه شاخص های آموزش عالی در استان
پایین است گفت :سرانه کل استان کمتر از  ۴۶درصد است که پایین تر
از میانگین کشوری است.
وی با تأکید بر اینکه پتانسیل دانشگاه باالست ادامه داد :ما تنها استانی
هستیم که در سطح تحصیالت تکمیلی دانشجوی دکتری نداریم و
این در حالی است که در سنوات گذشته دانشجویان با ورود به مقاطع
تحصیلی باالتر این پتانسیل را نشان داده اند.
رئیس دانشگاه کوثر با بیان اینکه کمبود فضا برای دانشگاه رنج آور است
گفت :ساخت سایت مرکزی این مرکز آموزش عالی در منطقه تخت
ارکان بجنورد با عنوان  ۱۹مهر ،سال  ۹۳آغاز شد که اعتبار اولیه آن از
محل منابع سفر مقام معظم رهبری تأمین شد و تاکنون با صرف ۵۵

کسب
مقام ششم
دانشگاه کوثر
در نخستین
دوره المپیاد
ورزش های
دانشگاه های
استان

ماموریت
دانشگاه کوثر
بجنورد حرکت در
حوزه های علوم
انسانی است.

میلیارد ریال ،بیش از ۵۶درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
حسینی ،نیاز اعتباری برای تکمیل این مجموعه را  ۹۰میلیارد ریال
عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
مدیریت ارشد استان خراسان شمالی در این خصوص شد.
وی مساحت کلی این سایت آموزشی را  ۵۸۰۰متر و گستره فضای
آموزشی آن را  ۴۰۰متر مربع عنوان کرد و افزود :روند ساخت و ساز طرح
مزبور اکنون به علت نبود اعتبار ،متوقف شده است.
وی گفت :عالوه بر تکمیل ساختمان ،این مجموعه برای خدمات
زیربنایی نظیر راه ،آب ،برق ،گاز ،تلفن و فیبر نوری نیاز به همکاری
همه دستگاه های اجرایی استان دارد.

دانشگاه کوثر مقام ششم نخستین دوره المپیاد های ورزشی دانشگاه های
استان که با حضور ورزشکاران  28مرکز آموزش عالی برگزار شد را از آن
خود کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،در این دوره از مسابقات که به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب برگزار شد حدود  2هزار دانشجو
در رشته های مختلف ورزشی به رقابت پرداختند که در رده بندی نهایی
براساس مجموع مدال های دختران و پسران دانشگاه ها  ،دانشگاه کوثر
با وجود تک جنسیتی بودن در جایگاه ششم این رقابت ها قرار گرفت.
این گزارش حاکی از آن است که در پایان این المپیاد در مجموع توزیع
مدال ها دانشگاه کوثر  12مدال شامل  4طال  6 ،نقره و  2برنز کسب کرد.
بر اساس این گزارش فوتسال ،جودو ،والیبال ،بسکتبال ،پینگ پنگ،
بدمینتون ،شنا ،کاراته ،شطرنج ،کشتی آزاد و فرنگی ،تکواندو و دو و
میدانی به عنوان رشته های این المپیاد بود که رشته کشتی تنها در بخش
پسران برگزار شد.
بنابر این گزارش در رشته شنا عارفه کاظمی دانشجوی دانشگاه کوثر در این
رقابت ها در بخش انفرادی دو مدال طال و یک مدال نقره این رقابت ها را
کسب کرد .همچنین تیم کاراته دانشگاه کوثر در این رقابت ها در بخش
انفرادی سحر سلطانی مدال طال  ،ندا ایزانلومدال طال و مائده طاهری مدال
برنز این رقابت ها را کسب کردند و در قسمت تیمی حائز مقام دوم شدند.
بر اساس این گزارش تیم شطرنج دانشگاه کوثر با  4بازیکن در این رقابت

سرپرست دانشگاه کوثر بجنورد طی پیامی ضمن تسلیت شهادت تنی چند از هموطنان
اهوازی ،این اقدام مذبوحانه ترویستی را محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر  ،متن پیام دکتر علیرضا حسینی به شرح ذیل
است:
"بسم ا ...الرحمن الرحیم
حادثه تروریستی امروز در اهواز نشان داد انقالب اسالمی ایران با گذر از چهار دهه از
حیات پر فراز و نشیب خود همچنان مورد طمع و آماج اقدامات تروریستی بدخواهان و
دشمنان داخلی و خارجی است .
هموطنان عزیز ما در اهواز پس از ده روز عزاداری برای سید و ساالر شهیدان ابا
عبدا ...الحسین(ع) و در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس که بزرگداشت غیرت،
مردانگی ،میهن پرستی و رشادتها و دالوریهای زنان و مردان ایران اسالمی است،
امروز در معرض اقدام مذبوحانه تروریستی ،گروهی وابسته به بیگانگان برای خدشه

ها مقام دوم تیمی را کسب کرد و در انفرادی زهرا اسمعیل پور دانشجوی
رشته حسابداری به مقام دوم و فاطمه جباران دانشجوی رشته ریاضی
مهندسی مقام سوم این رقابت ها را کسب کردند.
و در مسابقات دو و میدانی دختران ،دانشگاه کوثر حائز مقام چهارم و
در دوی  4در  100متر امدادی دانشگاه کوثر تیم دوم این مسابقات شد.
همچنین در نتایج انفرادی دوی  ۱۰۰متر سارا سنچولی مقام دوم ،دوی
 ۸۰۰متر  ،لیال تاتاری مقام دوم و در دوی  ۵هزار متر وفاطمه خاکپور
مقام دوم را از آن دانشگاه کوثر کردند .گفتنی است در این مسابقات که
به منظور انتخاب ورزشکاران برتر دانشگاه های استان برای عضویت در
تیم ملی دانشجویی برگزار شد دانشگاه بجنورد مقام نخست  ،ورزشکاران
دانشگاه های آزاد و پیام نور دوم و سوم شدند.
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وارد کردن به امنیت ،اتحاد ،انسجام ملی و تمامیت ارضی کشور قرار گرفتند که قطع ًا
دست انتقام نظام اسالمی طومار حیات این جنایتکاران و مزدوران تحجر و استکبار
را در هم خواهد پیچید.
اینجانب به نمایندگی از دانشگاهیان دانشگاه کوثر ضمن محکوم کردن این حمله
تروریستی که منجر به شهادت کودکان ،زنان و نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و ارتش جمهوری اسالمی ایران شد ،به ساحت حضرت ولی عصر (عج) ،مقام معظم
رهبری ،ملت بزرگ ایران اسالمی ،باالخص مردم شریف استان خوزستان و بازماندگان
شهدا ،تسلیت عرض می نمایم و برای مجروحان شفای عاجل و برای بستگان صبر و
بردباری و اجر عظیم مسألت میدارم ".
سرپرست دانشگاه
علیرضا حسینی
1397/07/1
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