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سخن رئیس دانشگاه کوثر
عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر در سال 97 -98

همکاران و صاحب نظران محترم

دانشگاه کوثر،  اولین دانشگاه جامع ویژۀ خواهران در شمال شرق کشور و اولین دانشگاه ویژۀ خواهران پس از انقالب 

شکوهمند اسالمی است که با نرخ رشد باالتر از میانگین کشوری جزء دانشگاه  های برتر از نظر تولید علم و فناوری 

در این منطقه می  باشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۰ موافقت خود را با ایجاد دانشگاه کوثر )ویژه 

خواهران( اعالم نمود و این دانشگاه در مهرماه سال ۱۳۹۱، با ۳ دانشکدۀ فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی آغاز 

به کار کرد. در حال حاضر نیز این دانشگاه با حدود ۵۴ عضو هیأت علمی، بالغ بر ۲۸۰۰ دانشجو و تعداد ۲۱ رشته 

گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال خدمت  رسانی به جامعۀ دانشگاهی است. دانشگاه 

کوثر در کنار دانشگاه الزهرا، در قالب مأموریت ذاتی خود، با تربیت بانوان متعهد، دین مدار و عفیف، الگوي عملي 

بانوی مسلمان ایرانی توانمند و تأثیرگذار در منطقه و جهان است و نیز در تعامل مؤثر با زنان دانشمند جهان، به  ویژه 

زنان مسلمان، براي ارتقاي جایگاه و کرامت زن و خانواده بر پایه اندیشه ناب اسالمي- ایرانی مي کوشد. 

بدیهی است که ارائه گزارش جامعی از یکسال فعالیت چشمگیر دانشگاه کوثر در ُمستندی مختصر نمی گنجد؛ اما 

در هر حال سعی شده است تا بخشی از این فعالیت ها به صورت گذرا برای مخاطبان ارائه گردد. چه بسا مهمترین 

اقدام در این یکسال، تالشی مجدانه جهت استقرار حرکت برنامه محور در دانشگاه باشد. در این دوره با بهره 

گیری از خرد جمعی، برنامه تحول دانشگاه تکمیل شد و بر این اساس اقدامات شایسته ای در حوزه های مختلف 

آموزشی و پژوهشی، دانشجوی، فرهنگی، اداری و مالی همچون تنوع بخشی به منابع مالی، امور رفاهی و ارتباط 

با صنعت مورد توجه دانشگاه قرار گرفت. خوشبختانه دانشگاه کوثر در طی این یکسال جهش قابل مالحظه ای 

در مقایسه با دیگر دانشگاه های استان داشته است. و جایگاه خوبی در رتبه بندی ملی و استانی کسب نمود.

در این راستا حتی محدودیت منابع مالی و مشکالت نتوانست عزم همکاران دانشگاه کوثر را در حرکتی شتابان به 

سوی پیشرفت و توسعه با خلل مواجه سازد.

با وجود تمام دستاوردها و افتخارات فراواِن دانشگاه در یک سال اخیر، تا رسیدن به دانشگاهی کارآفرین و مّولد 

ثروت دانش بنیان راهی دشوار و طوالنی پیش روی ما قرار دارد. طی این مسیر پر چالش و رسیدن به توسعه پایدار 

و متوازِن دانشگاه تنها با توکل بر خداوند سبحان، اخالق مداری و همکاری همه جانبه تمامی اعضای خانواده بزرگ 

و عّزتمند دانشگاه کوثر و دانش آموختگان افتخارآفرین آن میّسر است. امیدوارم که بتوانیم با اتکال بر قدرت الیزال 

الهی، و تحت توّجهات خاصه حضرت ولی عصر )عج( دانشگاهی غرورآفرین برای میهن اسالمی داشته باشیم.

دکتر علیرضا حسینی

رئیس دانشگاه

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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ریاست حوزه 

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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روابط عمومی

   ارتباط با حوزه های مختلف همچون معاونت ها و مدیریت ها 

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

   تهیه و تجمیع گزارش عملکرد سازمان

   همکاری در برگزاری همایش ها، مراسمات و ...

های  فعالیت 
سازمانی درون 

   ایجاد صفحه رسمی اطالع رسانی دانشگاه در پیام رسان های   

         گپ، آی گپ، سروش، ایتا، تلگرام، بله و...

  تهیه و تدوین فصلنامه الکترونیکی دانشگاه در دو فرمت 

"Pdf و Ebook"       

عمومی  روابط 
نیک و لکتر ا

6

روابط عمومی
  تغییر پرتال اصلی دانشگاه با همکاری واحد فناوری اطالعات

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

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

  انتشار اخبار و فعالیت های دانشگاه در تابلو روان دانشگاه

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

  تهیه و به روز رسانی کلیپ و تیزر معرفی دانشگاه

  بارگذاری و به روز رسانی اخبار بر روی پرتال دانشگاه

  به روز رسانی صفحات رسمی اطالع رسانی دانشگاه در فضای مجازی

  انتشار بیانیه به مناسبت های مختلف ملی 

        ساماندهی آرشیوهای سمعی و بصری با هدف مستندسازی، ساماندهی و طبقه بندی  

      عکس ها،فیلم های قدیمی و جدید  از بدو تأسیس تا مهر 1398

       راه اندازی تلویزیون کوثر

رسانی  اطالع 
ت  تبلیغا و

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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امور بین الملل:
راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه

توسعه و ارتقاء فعالیت های بین المللی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و با فعال سازی و پویایی 

این بخش اقداماتی در این خصوص صورت گرفت.

• انعقاد تفاهم نامه پژوهشی با دانشگاه هرات افغانستان 

• پیوستن دانشگاه کوثر به شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم

• همکاری پژوهشی اعضای هیأت علمی با بیش از 20 کشور جهان

ایجاد شورای مدیریت سبز

اقدامات خوبی پیرامون عملیاتی سازی برنامه های مدیریت سبز در راستای صرفه جویی انرژی 

و مدیریت پسماند در دانشگاه صورت گرفت.

8

روابط عمومی

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

   ارسال اخبار به خبرگزاری ها، رسانه ها و جراید

   به روز رسانی بانک اطالعاتی خبرنگاران

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

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

مل تعا
 با رسانه ها

   ارتباط مستمر با روابط عمومی وزارت  عتف

   ارتباط و تعامل با ارگان های مرتبط با دانشگاه 

   عضویت در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و شرکت 

       درجشنواره   روابط عمومی های برتر استان

  نشست هیأت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با رئیس دانشگاه و تقدیر 

       از روابط عمومی دانشگاه کوثر

های  فعالیت 
سازمانی برون 

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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مدیریت طرح و برنامه:

• تنظیم گزارش الیحه اصالح برخی از تبصره های قانون بودجه سال 1397 برای سال 
آینده به جهت بهبود و افزایش ردیف های اعتباری دانشگاه های کشور

• تالش برای افزایش بودجه و به نتیجه رساندن آن
• خاتمه پیمان با پیمانکار ساختمان آموزشی 19 مهر )کاواک ایستا( و برگزاری مناقصه 

و انتخاب پیمان کار جدید )سازه کاو(
• پیگیری و تأیید بودجه تفصیلی دانشگاه از سال 94 تا 97 

• پیشرفت فیزیکی پارت اول ساختمان آموزشی 19 مهر به میزان 80 درصد و به 
مساحت 2200 متر مربع

راه  و  پژوهشی  و  آزمایشگاهی  عمرانی،  جدید  پروژه های  ایجاد  جهت  پیگیری   •
دسترسی

• ایجاد شبکه برق در محل پروژه عمرانی 19 مهر
• پیگیری جهت انشعاب آب و گاز

• اخذ 45میلیارد ریال نقدی از محل سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان

10

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی:

حوزه مشاور امور بانوان و خانواده:

• اخذ 3 سهمیه جذب عضو هیأت علمی در فراخوان بهمن 97
• اخذ 5 سهمیه جذب هیأت علمی در فراخوان شهریور 98

•  تشکیل 12 جلسه هیأت اجرایی جذب 
• جذب 6 نفر عضو هیأت علمی)5 نفر از طریق فراخوان  و 1 نفر انتقالی(

•  تبدیل وضع 1 نفر از بورسیه به پیمانی
• تبدیل وضع 17 نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی

• پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه کوثر، استانداری خراسان شمالی 
و معاونت امور  زنان ریاست جمهوری جهت تشکیل مرکز مطالعات زنان و خانواده 

در دانشگاه کوثر
در  خانواده  و  بانوان  امور  در  علوم  وزیر  مشاور  کیاساالری  زهرا  دکتر  حضور   •

دانشگاه کوثر 

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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مدیریت طرح و برنامه:
• تشکیل کمیته های بهره وری با همکاری امور اداری و پشتیبانی

• ابالغ مبلغ بیش از 8 میلیارد ریال از محل توازن
• افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه به مبلغ 8 میلیارد ریال

• تأیید افزایش بودجه دانشگاه کوثر تا سقف حدود 1/5 برابر سال جاری در الیحه 
پیشنهادی دولت به مجلس

برای پروژه عمرانی 19 مهر در سال مالی 98 
• برگزاری دوره های آموزشی کارکنان

• تنظیم گزارش الیحه اصالح برخی از تبصره های قانون بودجه سال 1397 برای 
سال آینده به جهت بهبود و افزایش ردیف های اعتباری دانشگاه های کشور

• تالش برای افزایش بودجه و به نتیجه رساندن آن

• تنظیم و انعقاد بیش از 100 قرارداد آموزشی و پژوهشی با کارشناسان حوزه های 
مختلف

• تنظیم و انعقاد بیش از 60 قرارداد با موضوعات اجاره و خدمات
• تنظیم، انعقاد و پیگیری قراردادهای 5 خوابگاه دانشجویی و فضاهای آموزشی 

دانشگاه 
• تنظیم و انعقاد قراردادهای آزمایشگاه ها ،کارگاه ها و سالن  های ورزشی دانشگاه
با شرکت های  دانشگاه  فعالیت های پشتیبانی  واگذاری  قرارداد  انعقاد  و  تنظیم   •

کوالک گام به قوا 
طعم  و  طبخ  شرکت  با  دانشجویی  غذای  توزیع  و  طبخ  قرارداد  انعقاد  و  تنظیم   •

افشین
 • تنظیم اساسنامه صندوق پس انداز و قرض الحسنه دانشگاه

 • تنظیم برنامه ارتقاء سالمت اداری

َاهم فعالیت های مدیریت حقوقی 
دانشگاه سال 98-97

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

• نظارت و ارزیابی  بر عملکرد واحدهای دانشگاه
• ارائه نتایج فرایندهای نظارت و ارزیابی به شورای نظارت
• پیگیری و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی

جلسه ای  آموزشی،  گروه های  کیفیت  بهبود  برنامه  تدوین  امور  پیگیری  ادامه   در 
با حضور معاون آموزشی و پژوهشی، دبیر هیأت نظارت استانی و مدیران محترم 
گروه ها تشکیل شد و مدیران به ارائه نحوه اجرای شیوه نامه و میزان پیشرفت گروه 

آموزشی خود پرداختند.
• نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه

و  با مدیران، کارکنان  نیز مصاحبه شفاهی  و  بازدیدهای دوره ای  این خصوص  در 
اربابان رجوع واحدها، انجام می شود.

• شاخص های ارزیابی واحد کتابخانه و واحد سلف تدوین شد.
 در راستای افزایش دقت و عدالت در ارزیابی ها، برخی شاخص هایی که پیش از این 

برای ارزیابی واحدها استفاده می شدند، اصالح و به روزرسانی شد.

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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•  اخذ 4 ردیف استخدامی

•  اخذ 2 شناسه قراردادی برای کارکنان

بودند  نشده  گزینش  قباًل  که  دانشگاه  کارکنان  گزینش  جهت  در  تالش   •

)تعدادی از نیروهای حجمی و ساعتی(

• برقراری فوق العاده سختی کار در حکم کارگزینی همکاران

•  ارائه آمار به سامانه کارمند ایران 

•   ساماندهی رفاهیات همکاران)شارژ بن کارت همکاران هر سه ماه(

•  تأمین اسکان همکاران در مهمانسرای دانشگاه مازندران در ایام 

    تعطیالت نوروز  

و  کارکنان  اقامت  برای  بابلسر  دانشگاه  مهمانسرای  گرفته  صورت  پیگیری های  با 

اعضای هیات علمی مهمانسراها در ایام تعطیالت عید نوروز مهیا شد.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی:

16

مالی و  اداری  معاونت 

عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98عملکرد یک ساله دانشگاه کوثر  -1 مهر 97 تا 30 شهریور 98
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• کاشت درخت در پروژه 19 مهر و آبیاری و نگه داری از آن
با پیگری های ریاست محترم دانشگاه 
19 مهر  پروژه  1397 در  اسفندماه  در 
ارکان  تخت  در  واقع  کوثر  دانشگاه 
200 نهال کاشته شد و اکنون نیز اداره 
از  متناوب  به طور  دانشگاه  پشتیبانی 
این درختان بازدید و به طور دوره ای 
درختان این پروژه آبیاری می شوند.

• بازسازی و تجهیز  دانشکده  فنی مهندسی و علوم پایه

مدیریت امور اداری و پشتیبانی:

18

 hes به روزرسانی و بارگذاری اطالعات همکاران در سامانه  •

به  hes درج شده اند  تمامی اطالعات اعضای هیأت علمی که تا کنون در سامانه  

تأیید وزارت رسیده و در حال حاضر هیچ گونه فیلد بدون تأیید نداریم.

• تجهیز مهمانسرای دانشگاه

مهمانسرای دانشگاه در شهریور 1398 به دستور ریاست محترم دانشگاه و تالش و 

پیگیری معاونت اداری و مالی به  بهره برداری رسید.

قراردادی(  پیمانی،  شاغل)رسمی،  مستخدمین  تمامی  آزاد،  پذیرش  بر  عالوه 

طرف  پیمانکاران  و  کشور  سراسر  دانشگاه های  در  علمی  هیأت  محترم  اعضای  و 

قرارداد دانشگاه می توانند بصورت حضوری و یا از طریق تماس تلفنی و یا اینترنتی 

نسبت به پذیرش و استفاده از امکانات مهمانسرا اقدام نمایند.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
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• راه اندازی و تجهیز سالن اندیشه دانشگاه کوثر
• زیبا سازی فضای فیزیکی دانشگاه

• زیبا سازی سالن فرهنگ
• تجهیز و راه اندازی ساختمان اداری دانشگاه

• تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های فیزیک
• تجهیز و راه ا ندازی خوابگاه های تندیس4 و 5

• بازسازی و تعریض سلف دانشگاه

مدیریت امور اداری و پشتیبانی:

مدیریت امورمالی:
• عقد تفاهم نامه با بانک های:  ملی، رسالت، رفاه، قرض الحسنه مهر 

ایرانیان برای دریافت وام با درصد سود پایین
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امور  مدیریت 
اجتماعی و  فرهنگی    
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برگزاری کارگاه ها:
همکاری  با  دانشجویی  خوابگاه های  در  زلزله  مانور  برگزاری  و  هماهنگی   •

جمعیت هالل احمر شهرستان بجنورد.

• برگزاری بیش از 20 عنوان برنامه و کارگاه در محل غرفه دانشگاه کوثر در 
نمایشگاه هفته پژوهش. 

• هماهنگی و برگزاری تعداد زیادی کارگاه با موضوعات متنوع در طی سال. 
)کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی، کارگاه مهدویت، روش تحقیق و جستجوی 

مقاالت علمی از منابع علمی معتبر و ... (

24

برگزاری همایش ها  و نشست ها:
برپایی نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد،   •
لباس و صنایع دستی؛ این نمایشگاه در روز شنبه 7 اردیبهشت ماه آغاز شد و در 
این برنامه مهمانان کشوری و استانی از جمله جناب آقای دکتر محمدهادی عسکری 
مدیرکل محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جناب آقای 
محمدعلی کیانی مدیر کل محترم همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور 
سازمان فرهنگی و ارتباطات اسالمی حضور یافتند. دانشجویان دختر استان های 
مختلف کشور با برپایی 53 غرفه توانمندی های خود را در زمینه مد، لباس و صنایع 
دستی در این نمایشگاه به معرض دید عالقه مندان و هنرمندان گذاشتند. در این 
و  رضوی  خراسان شمالی،  استان های  از  کارآفرینان  و  دختر  دانشجویان  نمایشگاه 
جنوبی، مازندران، گلستان، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و سیستان و 

بلوچستان دست آفرینه های خود را به نمایش گذاشتند.

• برگزاری بیش از 20 برنامه بزرگداشت در حوزه های مختلف اعم از شاعران، 
علما و ... توسط انجمن های علمی دانشجویی

• شرکت دانشجویان در همایش پایه ریزی ازدواج موفق؛ این برنامه با شرکت 
تعدادی از دانشجویان دانشگاه کوثر و با حضور آقای دکتر حبشی در روز دوشنبه 

3 دی ماه در محل تاالر فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد برگزار گردید.
•  برگزاری شب شعر منطقه ای “از زالل آب و آیینه” در سال 97 
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برگزاری اردوها:

بخش رسانه ای و تبلیغاتی:

• برگزاری چندین اردوی زیارتی به مقصد مشهد مقدس
با برگزاری نمایشگاه کتاب  • برگزاری اردوی نمایشگاه کتاب تهران؛ همزمان 

تهران ثبت نام
به  کارمندان؛  ویژه  گردشگری درکش  منطقه  به  تفریحی  اردوی  برگزاری    •
رئیس  حضور  با  سیاحتی  اردوی  کارمند،  روز  گرامیداشت  و  دولت  هفته  مناسبت 
دانشگاه و کارمندان بخش های مختلف در روز پنجشنبه 7 شهریورماه 98 در منطقه 
محترم  رئیس  حسینی  علیرضا  دکتر  برنامه  این  در  شد.  برگزار  درکش  گردشگری 
دانشگاه کوثر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، روز کارمند را 
به تمامی کارمندان دانشگاه تبریک گفت. در ادامه برنامه مسابقات فرهنگی و ورزشی 

برای کارکنان و خانواده های ایشان برگزار گردید و هدایایی به رسم یادبود اهداء شد.

•   برگزاری تریبون آزاد به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب؛ 
در  ایران  مختلف  اقوام  از  کوثر  دانشگاه  دانشجویان  حضور  و  هماهنگی   •
برنامه زنده چلچراغ شبکه اترک به مناسبت جشن چهلمین سال پیروزی 

انقالب اسالمی ایران در روز یکشنبه 21 بهمن؛

دانشجویی  خوابگاه های  همه  در  سینمایی  فیلم های  پخش  و  هماهنگی   •
توسط کانون فیلم و عکس.

26

برگزاری  جشن ها:

معارفه  جشن  برنامه  جدیدالورود؛  دانشجویان  معارفه  جشن  برگزاری   •
دانشجویان جدیدالورود با حضور بیش از پانصد دانشجو و همچنین حضور ریاست 
محترم دانشگاه، معاونین، مدیران و اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان دانشگاه 

در محل سالن شهروند شهرداری با اجرای برنامه های متنوع برگزار گردید.

 20 شنبه  سه  روز  در  برنامه  این  دانشجو؛  روز  گرامیداشت  جشن  برگزاری   •
آذرماه 1398 از ساعت 8:30 صبح تا 11:30 در محل سالن دانش آموز با حضور 
بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. اجرای برنامه های متنوع و 

شاد و همچنین ارائه هدیه سبز به دانشجویان در این جشن صورت گرفت.

• برگزاری جشن بزرگ میالد کوثر و جشن انقالب؛
• برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان ویژه دانشجویان دانشگاه کوثر؛ 

و  فرهنگی  مدیریت  استاد؛  روز  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  و  هماهنگی   •
اجتماعی دانشگاه به مناسبت گرامیداشت مقام استاد در روز شنبه 14 اردیبهشت 

از ساعت 20 الی 23 در محل تاالر هتل داریوش مراسم جشنی را برگزار نمود. 

شهربازی؛  مهربانو  پارک  در  دانشجویی  افطاری  برگزاری  و  هماهنگی   •
همزمان با میالد امام حسن مجتبی )ع( ضیافت افطاری دانشجویی در محل پارک 

مهربانو شهربازی در روز سه شنبه 31 اردیبهشت برگزار گردید.

•  برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 94.
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آموزشی معاونت 
پژوهشی و   

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  گسترش  دفتر  از  ارشد  کارشناسی  رشته  یک  اخذ   •
فناوری )زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی(

فناوری  و  از دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات  کارشناسی  اخذ یک رشته   •
)مترجمی زبان عربی(

• اجرایی نمودن طرح صدور دانش نامه فارغ ا لتحصیلی:
 با پیگیری ریاست محترم دانشگاه صدور گواهی های دانش آموختگی در دانشگاه کوثر 

انجام پذیرفت.
• اجرایی کردن طرح پیش خوان خدمت برای تسریع  در انجام امور دانش آموختگان 

و همچنین انجام امور دانشجویان به شیوه غیر حضوری:
 طرح یاد شده پس از مطالعه و تدوین اجرایی شد. در حال حاضر بسیاری از امور 

آموزشی از طریق سامانه سادا و بدون مراجعه حضوری انجام می شود.
• ارسال مدارک دانش آموختگان از طریق پست و بدون مراجعه حضوری:

 از مهـر 1398 دانش آموختگان دانشگاه در هر کجای کشور می توانند از طریــق سامانه 
سادا جهت دریافت گواهی دانش آموختگی و دانشنامه درخواست خود را ارائه دهند. 
پست  طریق  از  و  بررسی  را  متقاضی  مدارک  کلیه  یادشده  سامانه  طریق  از  دانشگاه 
جمهوری اسامی ایران مدارک دانش آموختگان را به آدرس مورد نظر آنها ارسال می کند.

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی:
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مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

• تصویب آئین نامه نگارش پایان نامه و رساله های تحصیالت تکمیلی 
بـه سمت مرجعیت  در راستای ورود دانشگاه در عرصــۀ جهانـی و ضرورت حرکت 
علمی در جهان، و نیز با توجه به اینکه برخی از دانشـجویان مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری مایلند پایان نامه های خود را به زبان انگلیسی تهیه نمایند، آیین نامه مربوطه 

تدوین و تصویب شده است. 
• تدوین شیوه نامه تشویق مقاله های دانشجویان در مجالت معتبر بین المللی

نیز  و  پژوهشی  فعالیت های  انجام  برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  راستای گسترش  در 
ارتقاء کمی و کیفی مقاله های منتشره توسط دانشجویان، شیوه نامه ای جهت تشویق 
به اجرا  و  از پژوهشگران در جهت چاپ مقاله های علمی در مجالت معتبر تدوین 

گذاشته شده است.
•  تهیه اساسنامه جهت تأسیس انجمن دانش  آموختگان 

•  الکترونیکی کردن پرونده های دانشجویان
• راه اندازی سامانه تحصیالت تکمیلی

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

% 22.51

% 8.43

% 118.18

% 100

رشد برخی شاخص ها در سال 97 نسبت به گذشته:

به  نسبت   1397 سال  در  دانشجویان  کل  جمعیت  رشد   •
قبل سال 

نسبت  به   1397 سال  ورودی  دانشجویان  جمعیت   رشد   •
دانشجویان ورودی سال 1396

 •  رشد پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد سال 1397 
نسبت به سال قبل

• رشد تعداد قبولی استعداد درخشان در سال 1397 نسبت به 
سال قبل: 
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مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

رشد100 %

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه:

مقطع  در  درخشان  استعداد  دانشجوی  نفر   4 جذب   •
ادبیات عربی در مهرماه سال  و  کارشناسی ارشد رشته زبان 

 1397
استان  نخبگان  بنیاد  از  کوثر  دانشگاه  دانشجویان  تحصیلی  جوایز  دریافت    •

خراسان شمالی  )4 نفر در سال 97 و 2 نفر در سال 96 نفر دانشجو(
• دریافت جوایز  صاحب استعداد برتر اعضا هیأت علمی دانشگاه کوثر از بنیاد 

نخبگان استان 
• پذیرش 3 نفر از دانشجویان رتبه اول دانشگاه کوثر )ویژه خواهران( در مقطع 

کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-97

3  نفر 

سال 1398)تعداد( سال 1397)تعداد( عنوان

1 8 تألیف

0 2 ترجمه

رتبه دانشگاه کوثر در پایگاه استنادی جهان اسالم:
رتبه پژوهشی رتبه کسب شده بازه اطالعات پرسش نامه ای بازه اطالعات پژوهشی عنوان

67 67 1390-1393 2012-2014 رتبه بندی 1395-1394

70 61 1391-1394 2013-2015 رتبه بندی 1396-1395

37 42 1392-1395 2014-2016 رتبه بندی 1397-1396

مدیریت امور پژوهشی و فناوری:

آمار مقاالت اعضای هیأت علمی
تا 20 شهریور1398)تعداد( سال 1397)تعداد( عنوان

11 26 JCR

7 41 ISC

2 3 Scopus

0 16 علمی- پژوهشی

0 4 علمی- ترویجی

6 27 همایش بین المللی

19 53 همایش  ملی

آمار تعداد  کتاب های اعضای هیأت علمی
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گروه فناوری اطالعات و ارتباطات:
•  افزایش چشم گیر میزان پهنای باند اینترنت اختصاصی و اشتراکی در سال 98 

نسبت به سال های قبل

•  راه اندازی سامانه خوابگاه ها
•  راه اندازی سامانه تحصیالت تکمیلی

•  راه اندازی سامانه امور شهریه

توجه: واحد پهنای باند در این جدول Mbps می باشد.

•  راه اندازی سامانه جلسات
•  راه اندازی سامانه خدمات رفاهی

•  راه اندازی سامانه پژوهش

98 97 96 95 94 93

55 5 5 0 0 0 اختصاصی

10)5 ساختمان( 10)5 ساختمان( 6 )3 ساختمان( 4)2 ساختمان( 2)1 ساختمان( 1)1 ساختمان( اشتراکی

مدیریت امور پژوهشی و فناوری:
جوایز و افتخارات حوزه پژوهش:

ISC کسب رتبه نخست استان و 42  کشور در رتبه بندی  •
•   کسب جایزه ارزشمند کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط یک عضو

    هیأت علمی دانشگاه در سال 97
 •  کسب عنوان غرفه برتر از دیدگاه بازدیدکنندگان در نمایشگاه هفته پژوهش و   

    فناوری در سال 1397
در  بازدیدکنندگان  دید  از  برتر  غرفه  عنوان  به  کوثر  دانشگاه  غرفه  انتخاب   •

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان در سال 97

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت:

 •  انعقاد 3 قرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی 
1(  دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی- بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی  

        مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تأکید بر ایجاد و توسعه اشتغال های خرد
2( آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان یزد- ساخت یک موتور القایی تخت  دوطرفه   

      با ساختار جدید
3(  آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان یزد- ساخت یک موتور آهنربای دائم تخت دوطرفه

• برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی توسط کانون شکوفایی خالقیت و نوآوری
•  انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان ها و ادارات دولتی

•  برگزار دوره های مهارت افزایی، جهاد دانشگاهی
• تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد

پست،   کل  اداره  تعاون،  کل  اداره  با  همکاری  تفاهم نامه های  پیگیری  و  تنظیم   •
شورای شهر
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کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی

تعداد منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه

غیر فارسی فارسی

چاپی

6825 تعداد کتاب ها براساس عنوان

تعداد کتاب ها براساس نسخه

طرح های پژوهشی و گزارش ها

569 0150

171531214 00

130 00

چاپی الکترونیکیالکترونیکی عنوان
زبان/ نوع

جمع

7544

18367

13

39 38

آزمایشگاه  مرکزی

ضوابط  با  مطابق  دانشگاه  آزمایشگاه های  صالحیت  تأیید  و  بررسی   •
سازمان ملی استاندارد ایران

 • عضویت در سامانه شاعا و ثبت دستگاه های آزمایشگاه مرکزی
 و اطالعات مورد نیاز در سامانه شاعا

• عضویت در انجمن تحقیقاتی   آزمایشگاه های ایران )مراغه(
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•  تجهیز دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه و 
فنی و مهندسی به کتابخانه ایستگاه  مطالعاتی

به منظور توسعه فرهنگ کتاب خوانی و پر کردن اوقات 
فراغت دانشجویان ایستگاه مطالعاتی در دانشکده های 
علوم انسانی،  علوم پایه و فنی و مهندسی راه اندازی گردید.

توسعه فضا و منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه

95-96

96-97

97-98

مگ ایران

مگ ایران- دانش پژوهان جوان

گیگالیب- مگ ایران- نورمگز- نورالیب

عنوان پایگاه های اطالعاتی فعالسال تحصیلی

تعداد اشتراک دانشگاه در پایگاه های اطالعاتی  
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دانشجویی معاونت 

مدیریت اموردانشجویی

•  راه اندازی و تجهیز 6 خوابگاه دانشجویی در سال 97 و  98
•  تجهیز همه خوابگاه ها به سالن مطالعه، سالن تلویزیون، اتاق ورزش، 

    اتاق مشاوره و بوفه دانشجویی
• راه اندازی اینترنت برای خوابگاه ها

• خرید تجهیزات ورزشی برای خوابگاه ها

امور سراهای دانشجویی

لیست وام های دانشجویی در ترم بهمن 97-98

مبلغ کل )میلیون ریال( تعداد دانشجویان نوع وام

810 164 تحصیلی

550 85 مسکن و ودیعه مسکن متأهلی

264 44 ضروری

10 5 ازدواج

---- آخر ترم لیست گیری می شود تغذیه

58 8 بنیاد علوی

10 1 زیارت عتبات و عالیات

1702 307 جمع کل

امور رفاهی دانشجویی:
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• کسب عناوین برتر در 8 رشته )بدمینتون، تنیس روی میز، والیبال، شطرنج، 
شنا، فوتسال، دوومیدانی، تکواندو، کاراته( در المپیاد ورزشی دانشگاه های 

استان خراسان شمالی در سال 97
• کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز کارکنان )مردان( منطقه 9 وزارت 

عتف در سال 97
• کسب مقام دوم در مسابقات دارت کارکنان )بانوان( منطقه 9 وزارت عتف در سال 97
المپیاد  • کسب مقام اول مسابقات دارت دانشجویان استان و کسب سهمیه 

همگانی کشور در سال 98

اداره تربیت بدنی

•  شرکت در بسیج ملی کنترل فشار خون و ثبت فشارخون اعضای هیأت علمی 
و کارکنان در سامانه سالمت

•  با توجه به محدود بودن منابع غذایی ویتامینD ، برنامه مکمل یاری قرص 50 
هزار واحدی ویتامینD  در بین دانشجویان 

•  انجام 43 بار آزمایش سنجش کلر در بوفه و سلف سرویس دانشگاه
•  انجام 23 بار آزمایش سنجش ید در بوفه و سلف سرویس دانشگاه

•  انجام 6 دوره سم پاشی ویژه خوابگاه ها و سلف سرویس
•  انتخاب 7 اتاق به عنوان اتاق نمونه بهداشتی 

• راه اندازی اتاق مشاوره در خوابگاه ها
• ارتقاء سطح بهداشتی دانشجویان خوابگاهی

• تهیه و تدوین جزوات، نشریات و کتاب های آموزشی مرتبط
• تدوین آیین نامه بهداشتی و نظافتی و نصب آن در اماکن تحت مدیریت

• اجرای طرح همیاران مشاور ویژه دانشجویان خوابگاهی

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی:

• کسب 4 عنوان دانشجوی صاحب استعداد برتر 
   از بنیاد ملی نخبگان در سال 97

• کسب عنوان دانشجوی برگزیده شهرستانی 
  ششمین جشنواره شعر استان خراسان شمالی

افتخارات دانشجویی


