
 سـال دوم      شمـاره ششم     زمستان 1398     11 صفـحه

دکتر محمدعلی آذرشب در آیین گرامیداشت روز جهانی زبان عربی

سعدی؛ پیوند دهنده زبان فارسی و زبان عربی
صفحه 5

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر به عنوان 
مجری طرح برگزیده دانشگاهی 1398

صفحه 9

دکتر حسین ساالر آملی در جمع اعضای هیأت رییسه دانشگاه کوثر:

وجود رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان
 و ادبیات عربی و زبان و ادبیات انگلیسی،
 بازوی توانمندی درجهت فعالیت های 
بین المللی دانشگاه کوثر
صفحه 6

پیام تسلیت رییس دانشگاه کوثر به مناسبت 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
صفحه 5

دومین همایش ادبیات مقاومت با محوریت 
سردار سپهبد  شهید حاج قاسم سلیمانی

صفحه 8

نخستین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد 
دانشگاه کوثر دانش آموخته شدند

صفحه 10

صفحه  3  

فصلنـامـه خبـری روابـط عمـومی دانشگـاه کـوثـر

برگزاری مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ٩ کشور در دانشگاه کوثر



گاه ارزش آرفین                              ربای بانوان اریان زمین                   دانش

رد رعهص علمی و رفهنگی                                رد خدمت جامعه اسالمی



 فصلنامه خبری
روابط عمومی دانشگاه کوثر

صاحب امتیاز:
روابط عمومی دانشگاه کوثر

سردبیر:
دکتر محمد غفوری فر

صفحه آرایی:
علی پاک منظر

امور تحریریه و اجرا:
الهه سادات ربانی

آدرس اینترنتی:
www.kub.ac.ir

پست الکترونیک:
info@kub.ac.ir

نقل مطالب نشریه با ذکر مأخذ بال مانع است. 
فصلنامه از اساتید و دانشجویان یادداشت و مقاله می پذیرد. 

سخن رییس دانشگاه | پیام تبریك رئیس دانشگاه کوثر  به مناسبت عید نوروز            2
سخن سردبیر|                                                                                                             3

برگزاری مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ٩ کشور
 در دانشگاه کوثر                                                                          3
تمدید تفاهم نامه دانشگاه کوثر با اداره کل کتابخانه های استان                   4

اختتامیه مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی منطقه ٩ کشور                                                                       4

سعدی؛ پیوند دهنده زبان فارسی و زبان عربی                                      5   
پیام تسلیت رییس دانشگاه کوثر به مناسبت شهادت سردار سپهبد

حاج قاسم سلیمانی                                                                       5   
دكتر حسین ساالر آملی در جمع اعضای هیأت رییسه دانشگاه كوثر:

وجود رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات 
انگلیسی، بازوی توانمندی در جهت فعالیت های بین المللی دانشگاه کوثر       6
امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه کوثر و جمعیت هالل احمر                      7 
امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کوثر و جهاددانشگاهی استان            7
دومین همایش ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 8

انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر به عنوان مجری طرح برگزیده 
دانشگاهی ۱3٩8                                                                          ٩

کسب مدال نقره مسابقات تکواندو دانشگاه هاي منطقه ٩ کشور توسط 
دانشجوی دانشگاه کوثر                                                                  ٩
برگزاری آئین افتتاحیه »ضیافت اندیشه« استادان دانشگاه کوثر                 ٩
پیام رییس دانشگاه کوثر به مناسبت فرا رسیده یوم ا... 22 بهمن               ۱0
دانش آموختگی نخستین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر         ۱0     
انتصابات                                                                                   ۱۱

گاه ارزش آرفین                              ربای بانوان اریان زمین                   دانش

رد رعهص علمی و رفهنگی                                رد خدمت جامعه اسالمی



2 فصلنامه دانشگاه کوثر  -  شماره ششم /  زمستان  1398

یا مقلب القلوب واالبصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول واالحوال حول حالنا الی احسن الحال
سپاس پروردگار یگانه را که مجالی فراهم نمود تا سالی سرشار از همدلی،تعامل، تفاهم و تبادل آرا واندیشه را باتجربیاتی ارزنده 

سپری کنیم و توفیق خدمتگزاری را  به ماعطا فرمود.
اینک در آستانه شکوفایی و رویش دوباره ی طبیعت، بهانه ی خجسته ای ست تا با تدبر و اندیشیدن در باز آفرینی و رستاخیز 

طبیعت به نوآوری و نوسازی در امور خویش بپردازیم.
همه ی  ارزنده  کوشش های  از  و  کنم  می  عرض  باش  شاد  خدمتگزار  دانشگاهیان  همه ی  به  را  نوروز  سعید  عید  جان  صمیم  از 
برای   بار  ثمر  و  نیک  و روزهای  فرجامی  نیک  و  بهروزی  از  تعالی سالی سرشار  از درگاه حق  قدردانی می نمایم.  همکاران عزیز 

اعضای هیأت علمی،  کارمندان، دانشجویان و خانواده های گرامی آنان مسئلت دارم.
برای  امید و موفقیت  از برکت،  پر  اندیشه ورزان واالگوهر سالی  و  با تدبیر و هم اندیشی شما خردمایگان  امیدواریم سال آتی 
عزیز  هموطنان  همه ی  بهره ی  بیماری  نوع  هر  از  دوری  و  سربلندی  شادی،  و  باشیم  داشته  پیش  در  دانشگاهی  جامعه ی 
گردد. شایسته است از زحمات بی دریغ پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که بیش از وظیفه خود برای  درمان این بیماریی 

می کوشند، تقدیر و تشکر نمایم.

دکتر علیرضا حسینی |    رییس دانشگاه کوثر

ز و ر نو عید  سبت  منا به  ثر  کو ه  نشگا ا د ئیس  ر یک  تبر م  پیا

1
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سخن سردبیر

ــار ــه ــن ال و  مـــدبـــرالـــیـــل  ــا  ــ ی ــار  ــ ــص ــ االب و  ــوب  ــلـ ــقـ الـ ــب  ــل ــق م ــا  ــ  ی
ــن الــحــال ــس ــی اح ــنــا الـ ــول حــال ــوال حـ ــ ــول الــحــول و االحـ ــح  یــا م
حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بی کرانش، لطفی به ما عطا 
نمود تا با سعی و تالش مضاعف برای رسیدن به اهداف عالیه خود در جهت 
 اطالع رسانی و خدمت گزاری به دانشجویان عزیز گام های مثبتی برداریم.

ریشه  کنی  و  خــوب  ــای  ــ روزه ــا  ب ــراه  ــم ه ــش رو  ــی پ ســال  اســت  امــیــد 
ــای  ــاع ه ــم ــت اج ــد  ــاه ش و  ــد  ــاش ب ــز  ــزی ع ــران  ــ ایـ از  کـــرونـــا  ــروس  ــ ویـ
باشیم. اســتــرس  بـــدون  و  نــشــاط  ــی،  ــاداب ش از  ســرشــار   دانشجویی 
و تهنیت  تبریک  به مخاطبان عزیز  را  باستانی  نوروز  فرا رسیدن  همچنین 
عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه باری تعالی برای 

شما عزیزان خواستارم.

دکتر محمد غفوری فر  |    مسئول حوزه ریاست  دانشگاه کوثر

دختر  دانشجویان  بدمینتون  مسابقات  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه های منطقه ٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه کوثر 

در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد آغاز شد.
در آیین افتتاحیه این مسابقات دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر، ضمن 
عرض خیرمقدم به مدیران، مسئولین استانی و ورزشکاران گفت: از اهداف ما در 
دانشگاه کوثر توانمندسازی و تعالی روح دانشجویان دختر می باشد تا بتوانند در 

جوامع ملی و بین المللی بدرخشند.
مجازی  فضای  بی رویه  توسعه  با  امروز  دنیای  در  متأسفانه  افزود:  حسینی  دکتر 
شاهد افزایش کسلی، خمودی و سستی در جوامع انسانی هستیم و این یك تهدید 

است که باید با آن مقابله کرد.
فرهیخته  ورزشی  جامعه  دانشگاهی،  جامعه  داشت:  اذعان  کوثر  دانشگاه  رییس 

است و باید دارای سه مؤلفه اخالق، ایثار و نوع دوستی باشد.
وی ادامه داد: با برپایی این گونه مسابقات به دنبال افزایش روحیه شادابی، نشاط 

و پویایی در بین دانشجویان هستیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قهرمان شدن و کسب مدال خوب 
است اما با ارزش تر از آن داشتن روحیه اخالقی و جوانمردی است. از دانشجویان 
ورزشکار می خواهم منش، روحیه جوانمردی، ایثار و گذشت را سرلوحه خود در 

تمام مراحل زندگی قرار دهند زیرا جوهره ورزش اخالق است.

اجرای ورزش زورخانه ای، موسیقی زنده، مسابقه نمادین بدمینتون و رژه تیم های 
شرکت کننده از دیگر بخش های این مراسم می باشد.

منطقه  دانشگاه های  دختر  دانشجویان  بدمینتون  مسابقات  است  ذکر  شایان 
دانشگاه های  بدمینتون  تیم های  حضور  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   ٩
الزهرا  حرفه ای  و  فنی  سبزواری،  حکیم  شاهرود،  صنعتی  سمنان،  فردوسی، 
الی  یکم  از  کوثر  و  اسفراین  فنی  مجتمع  بجنورد،  خیام،  انتفاعی  غیر  مشهد، 
چهارم دی ماه در سالن اختصاصی بدمینتون مجموعه ورزشی شهید علیدخت 

بجنورد برگزار شد.

دانشگاه های  دختر  دانشجویان  بدمینتون  مسابقات  برگزاری 
کوثر دانشگاه  در  کشور   ٩ منطقه 



4

مشترک  همکاری های  توسعه  منظور  به  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه کوثر با اداره کل کتابخانه های استان خراسان شمالی 

در دانشگاه کوثر به امضا رسید.
در ابتدای این نشست دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر گفت: کتابخانه های 
موجود در استان از لحاظ تنوع در کتاب می توانند بازوی خوبی برای کمک به اساتید 

و دانشجویان دانشگاه ها باشند.
وی همچنین از راه اندازی ایستگاه های مطالعاتی در دانشکده های دانشگاه کوثر با 
همکاری اداره کل کتابخانه های استان تشکر کرد و افزود: با توجه به ظرفیت اعضای 
هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کوثر آماده همکاری در همه زمینه های علمی، 

پژوهشی و فرهنگی با اداره کل کتابخانه های استان هستیم.
برگزاری  آمادگی  از  استان  کتابخانه های  مدیرکل  جهانی  علی محمد  ادامــه  در 

نشست های تخصصی کتابخوان در تمامی رشته ها در دانشگاه کوثر خبر داد.
همچنین در این نشست پیشنهاد بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر از نسخ خطی 

مطرح شد.
صورت  کوثر  دانشگاه  مطالعه  سالن  و  مرکزی  کتابخانه  فضای  از  بازدید  پایان  در 

گرفت.

استان کتابخانه های  کل  اداره  با  کوثر  دانشگاه  تفاهم نامه  تمدید 

منطقه  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دختر  دانشجویان  بدمینتون  مسابقات 
سالن  علیدخت،  شهید  ورزشگاه  بجنورد  در   ۱۳۹۸ دی ماه  چهار  چهارشنبه  کشور   ٩

اختصاصی بدمینتون به کار خود خاتمه داد.
دانشجویان  بدمینتون  مسابقات  اختتامیه  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دی ماه  چهار  چهارشنبه  کشور   ۹ منطقه  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دختر 
از  دوره  این  گردید.  برگزار  علیدخت  شهید  بدمینتون  اختصاصی  سالن  در   ۱۳۹۸
حکیم  بجنورد،  کوثر  مشهد،  فردوسی  دانشگاه های  از  تیم   ۹ حضور  با  مسابقات 
سبزواری، سمنان، صنعتی شاهرود، بجنورد، مجتمع آموزش عالی اسفراین، دانشکده 
فنی و حرفه ای الزهرا)س( و غیر انتفاعی خیام به میزبانی دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( 

بجنورد برگزار شد.
در بخش تیمی دانشگاه های صنعتی شاهرود به مقام اول، دانشگاه خیام به مقام دوم 
به مقام سوم مشترک  و تیم های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری 

دست یافتند.
و در بخش انفرادی خانم ها دالرام احمدی از دانشگاه سمنان به مقام نخست، فاطمه 
حکیم  دانشگاه  از  خبیری  مبینا  دوم،  مقام  به  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  از  سروقدی 
سوم  مقام  به  مشهد  الزهرا)س(  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  از  جوادی  منا  و  سبزواری 

مشترک دست یافتند.

و در بخش دو نفره آزاد، خانم ها ملیکا محمدی و یاسمین شبیهی از صنعتی شاهرود 
به مقام اول، مبینا بوجاری و الهام ابراهیم پور از دانشگاه فردوسی مشهد به مقام دوم و 
مینا مکرمی و نوشین احمدزاده از دانشگاه بجنورد و  مهال عباسی و شیرین کرامتی از 

دانشگاه خیام به مقام سوم مشترک دست یافتند.
نکته مهمی که همه مسئولین، سرپرستان و مدیران تربیت بدنی به آن اذعان داشتند 

نحوه خوب و مناسب میزبانی دانشگاه کوثر در برگزاری این مسابقات بود.

دانشگاه ها  دختر  دانشجویان  بدمینتون  مسابقات  اختتامیه 
کشور  ٩ منطقه  عالی  آموزش  مؤسسات  و 
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جمع  در  عربی  زبــان  جهانی  روز  گرامیداشت  آیین  در  آذرشــب  محمدعلی  دکتر 
دانشجویان دانشگاه کوثر گفت:

یکی از کسانی که زبان فارسی را با زبان عربی پیوند داد، سعدی شیرازی است.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، آیین گرامیداشت روز جهانی عربی با حضور 
دکتر محمدعلی آذرشب،  استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر ایرانی زبان و ادبیات عربی 

و با حضور پرشور استادان و دانشجویان دانشگاه کوثر برگزار شد.
بنابراین گزارش دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر ضمن عرض تبریک روز 

جهانی زبان عربی گفت:
۱۸ دسامبر روز جهانی زبان عربی نام گذاری شده و در سال ۱۹۷۳ میالدی مجمع 
سازمان ملل کمیته آموزشی، فرهنگی و پژوهشی زبان عربی را جزء زبان های رسمی 
دنیا و جزء ۶ زبان رسمی بین المللی قرار داد. در سال ۲۰۱۰ مجمع مذکور برای این ۶ 
زبان جشنی بر پا کرد و در سال ۲۰۱۲  نیز به صورت رسمی برای زبان عربی جشن برپا 

شد که هدف ارتقاء این زبان به صورت رسمی و بین المللی در سطح جهان می باشد.
وی افزود: زبان عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زبان قرآن است و از طرف 

مجمع سازمان ملل به عنوان زبان رسمی اعالم شده است.
در ادامه دکتر محمدعلی آذرشب در خصوص اهمیت زبان  عربی گفت: زبان عربی و 
زبان فارسی هر دو زبان تمدن اسالمی است و جهان عرب به این مسئله پی برده و در 
همین راستا اتحادیه عرب مقرر کرده است که یکی از زبان های رسمی جهان عرب در 
دانشگاه ها باید زبان فارسی باشد و کلیه کسانی که علوم انسانی می خوانند باید زبان 
فارسی هم بخوانند چون فهمیدن و دریافتن ریشه های تمدن اسالم بدون این زبان 

امکان پذیر نیست.
عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ادامه داد: در دنیای امروز بزرگترین مشکل جهان اسالم عقب ماندگی تمدنی 

سنی،  و  شیعه  درگیری های  اعراب،  بر  آمریکا  تسلط  داعش،  پدیده  وجود  و  است 
درگیری های شیعه با شیعه، کشتارها در لیبی، یمن و... نشان دهنده عقب ماندگی 
تمدنی است و جهان اسالم تا به تمدن نوین اسالمی نرسد این مشکالت وجود خواهد 

داشت.
دکتر آذرشب افزود: جهان اسالم به تمدنش نخواهد رسید مگر اینکه به پیوند زبان و 
ادبیات عربی با زبان و ادبیات فارسی برسد. یکی از کسانی که زبان فارسی را با زبان 
زبان  و  عربی  زبان  شیرازی  سعدی  از  قبل  است.  شیرازی  سعدی  داد،  پیوند  عربی 
فارسی از هم جدا بودند اما سعدی در گلستان و بوستان این دو زبان را به طرز شگفت 

انگیز و زیبایی پیوند داد.
گفتنی است تقدیر از استادان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر، صندلی داغ و 

اجرای موسیقی زنده از دیگر بخش های این مراسم بود.

 دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر 
اسالم،  سرافراز  سردار  شهادت  پیامی،  در 
جنایتکاران  توسط  سلیمانی  قاسم  حاج 
رهبری  معظم  مقام  محضر  به  را  آمریکایی 
شهیدپرور  ملت  تمامی  و  العالی(  )مدظله 

ایران تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، متن 

پیام به شرح زیر است:

  بسم ا... الرحمن الرحیم
 رفتند که این نام سرافراز بماند                                            بر مأذنه ها نام ِ علی باز بماند

 سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شجاع، دلیر و سرافراز جبهه اسالم، 
سرباز رشید انقالب، والیت و سردار قلوب مسلمین و ستمدیدگان به دست آمریکای 

متجاوز و جنایتکار به شهادت رسید.
ولی  حضرت  مقدس  ساحت  به  را  اسالمی  ایران  مرد  بزرگ  این  شهادت  اینجانب   
عصر)عج(، مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، همه مسلمانان جهان و عموم ملت 

ایران  به ویژه دانشگاهیان تسلیت می گویم.
علیرضا حسینی
١٣ دی ٩٨

بی عر ن  با ز و  سی  ر فا ن  با ز ه  هند د ند  پیو ؛  ی سعد

ت  د شها سبت  منا به  ثر  کو ه  نشگا ا د ییس  ر تسلیت  م  پیا
نی سلیما سم  قا ج  حا سپهبد  ر  ا د سر

فصلنامه دانشگاه کوثر  -  شماره ششم /  زمستان  1398



۶

ساالرآملی،  حسین  دکتر  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس مرکز همکاری های 
علمی و بین المللی روز پنجشنه پنجم دی ماه در جلسه هیأت رییسه 

دانشگاه کوثر حضور یافت.
دانشگاه  رییس  حسینی  علیرضا  دکتر  نشست  این  ابتدای  در 
دانشگاه  گفت:  جلسه  میهمانان  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن  کوثر، 
دانشگاه  اولین  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  بعد  کوثر 
دارای  حاضر  حال  در  که  می باشد  کشور  شرق  در  خواهران  ویژه 
سه  در  که  می باشد  دانشجو   ٣٠٠٠ حدود  و  علمی  هیأت  عضو   ٦٠
حال  در  مهندسی  و  فنی  و  پایه  علوم  انسانی،  علوم  دانشکده 

هستند. تحصیل 
دکتر حسینی افزود: دانشگاه کوثر در کمتر از یك دهه از حیات خود 
و  فرهنگی  آموزشی،  پژوهشی،  زمینه های  در  زیادی  موفقیت های 
ورزشی کسب نموده که از جمله آن می توان به حضور یکی از اعضای 
هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه کوثر در یك درصد برتر دانشمندان 
شایسته  مقام  کسب  و  آشتیانی  کاظمی  ارزشمند  جایزه  کسب  نانو، 
علمی  هیأت  اعضای  توسط  فارابی  بین المللی  جشنواره  از  تقدیر 
اسالم  جهان  مجازی  شبکه  در  کوثر  دانشگاه  عضویت  کوثر،  دانشگاه 
و قرار گرفتن دانشگاه کوثر در جایگاه ٤٢ دانشگاه های کشور و جایگاه 
اول دانشگاه های استان طبق رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسالم 

اشاره نمود.
دکتر حسینی اذعان داشت: موقعیت جغرافیایی استان خراسان شمالی 

و قرار گرفتن این استان در منطقه ترانزیت و داشتن ٣٠٠ کیلومتر مرز 
مشترك با ترکمنستان می تواند زمینه ساز فعالیت های خوب آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی و هنری از جمله برگزاری کرسی های ایران شناسی 

باشد.
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مقام  قائم  آملی  ساالر  حسین  دکتر  ادامه  در 
این  و  است  بین المللی  رویکرد  دارای  کوثر  دانشگاه  گفت:  فناوری 
رویکرد بسیار حائز اهمیت است. نکته دوم تك جنسیتی بودن دانشگاه 
فعالیت های  انجام  جهت  در  شایانی  کمك  ویژگی  این  که  است  کوثر 

بین المللی در کشورهای منطقه می باشد.
زیرساخت های  از  یکی  داشــت:  اذعــان  ساالرآملی  حسین  دکتر 
بین المللی شدن، چندفرهنگی بودن است که خوشبختانه در استان 
فرهنگ،  نژاد،  فرهنگ ها  در چارچوب  دارد.  خراسان شمالی وجود 
چند  پذیرش  باشد.  اختالف  محل  نباید   ... و  لباس  رفتار،  گویش، 

فرهنگ در یك جامعه به معنای ارتقای آن جامعه است.
وی ادامه داد: وجود رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات 
عربی و زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه کوثر بازوی توانمندی در 

جهت فعالیت های بین المللی این دانشگاه است.
راستای  در  شدن  بین المللی  راستای  در  ساالرآملی:  حسین  دکتر 
مواجهه  هم چون  نکاتی  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اهداف 
ایجاد  آینده نگری،  و  آینده  خلق  موجود،  پیچیدگی های  با  علمی 
نظر  در  را  عملیاتی  برنامه های  و  یادگیرنده  ساختار  نهادی،  نگاشت 

داشته باشید.

دکتر حسین ساالر آملی در جمع اعضای هیأت رییسه دانشگاه کوثر:

انگلیسی، ادبیات  و  زبان  و  عربی  ادبیات  و  زبان  فارسی،  ادبیات  و  زبان  رشته های  وجود 
کوثر دانشگاه  بین المللی  فعالیت های  جهت  در  توانمندی  بازوی   

دانشگاه کوثر 
بعد از پیروزی 
شكوهمند 
انقالب اسالمی 
اولین دانشگاه 
ویژه خواهران 
در شرق کشور 
می باشد که در 
حال حاضر دارای 
٦0 عضو هیأت 
علمی و حدود 
3000 دانشجو 
می باشد که در 
سه دانشكده 
علوم انسانی، 
علوم پایه و فنی 
و مهندسی در 
حال تحصیل 
هستند.

وجود رشته های 
زبان و ادبیات 
فارسی، زبان و 
ادبیات عربی و 
زبان و ادبیات 
انگلیسی در 
دانشگاه کوثر 
بازوی توانمندی 
در جهت 
فعالیت های 
بین المللی این 
دانشگاه است.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه کوثر و جمعیت هالل احمر با حضور 
دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و محسن نجات سرپرست جمعیت هالل 

احمر استان خراسان شمالی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در ابتدای این مراسم دکتر علیرضا حسینی 
رییس دانشگاه با تأکید بر اینکه آموزش های مهارتی بهترین نوع آموزش  است، گفت: 
وجود سه هزار دانشجوی دانشگاه کوثر ظرفیتی است جهت ارائه آموزش های مهارتی 
و ترویج آن به خانواده های ایشان که با همکاری جمعیت هالل احمر صورت می پذیرد.

رئیس دانشگاه کوثر ادامه داد: در این دانشگاه نهایت تالش را برای ارتقای کیفیت 
آموزش ها، توانمندسازی دانشجویان و مهارت افزایی آنان در زمینه های مختلف به 

از فراغت از تحصیل آمادگی الزم جهت ورود به  خرج می دهیم تا دانشجویان پس 
عرصه های مختلف را داشته باشند.

مواجهه  چگونگی  و  اولیه  کمک های  به  مربوط  آموزش های  افزود:  حسینی  دکتر 
با حوادث در هنگام وقوع آن یکی از مهم ترین آموزش هاست که می تواند در حفظ 
سالمت دانشجویان به ویژه دانشجویان خوابگاهی تأثیر بسزایی داشته باشد و موجب 

ترویج آن در سطح خانواده ها شود.
محسن نجات سرپرست جمعیت هالل احمر استان خراسان شمالی با اشاره به این 
نکته که در کشور ما امکان وقوع بسیاری از حوادث طبیعی شناخته شده در دنیا وجود 
دارد، گفت: باید آمادگی مقابله با این حوادث در همه اقشار جامعه وجود داشته باشد 
آموزش های  باید  و  نیست  کافی  تئوری  آموزش های  مهم،  این  به  دستیابی  برای  و 

مهارتی را در دستور کار قرار دهیم.
اجرایی  با  کرد  امیدواری  ابــراز  شمالی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
شدن این تفاهم نامه، شاهد آشنایی بیش از پیش جامعه دانشگاهی و به تبع آنان 
دانشجویان و خانواده های ایشان با اصول و اهداف هالل احمر و مهارت های مختلف 

مرتبط با آن باشیم.
نجات تصریح کرد: در حوزه توانمندسازی محلی جهت ایجاد کسب و کارهای کوچک 
و همچنین آسیب های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد نیز گام های جدی برداشته ایم 

و آماده برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای دانشجویان هستیم.
وی در پایان با بیان اینکه کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه کوثر یکی از فعال ترین 

کانون های جمعیت هالل احمر است، از اعضای این کانون تقدیر کرد.

احمر هالل  جمعیت  و  کوثر  دانشگاه  میان  نامه  تفاهم  امضاء 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، طی جلسه ای با حضور دکتر علیرضا حسینی 
استان  دانشگاهی  جهاد  سرپرست  رحمانی  محسن  مهندس  و  کوثر  دانشگاه  رییس 
خراسان شمالی، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه کوثر و جهاد دانشگاهی 

استان خراسان شمالی به امضا رسید.
دکتر علیرضا حسینی، رییس دانشگاه کوثر در این جلسه گفت: در حال حاضر سه هزار 
دانشجو در دانشگاه کوثر مشغول به تحصیل هستند و این به معنای وجود سه هزار سفیر 
فرهنگی است که می توانند ناقل آداب، رسوم و ادبیات یک استان به سایر استان ها 

باشند و تالش ما این است که این سفیران فرهنگی را به طور صحیح تربیت کنیم.
دکتر حسینی با تأکید بر اینکه جهاد  دانشگاهی از رویش های انقالب  پربرکت  اسالمی 
است، گفت: این تفاهم نامه مشترک در راستای ارائه خدمات آموزشی،    اجرای دوره های 
آموزشی اشتغال محور به منظور کمک به پرورش دانشجویان متخصص و کارآمد و کارگاه های 
آموزشی،    پروژه های تحقیقاتی،      برنامه های فرهنگی و امور کار آفرینی  و  اشتغال  می باشد.

دکتر حسینی اظهار کرد: در راستای اهداف مشترک تفاهم نامه مذکور فعالیت های 
خوبی در دانشگاه کوثر آغاز شده است که از جمله آن می توان به ایجاد اندیشکده توریسم 

و درخواست اخذ مجوز رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک اشاره کرد.
بنابر این گزارش مهندس محسن رحمانی سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان شمالی 

گفت: جهاد دانشگاهی مأموریت های مهمی در حوزه های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی 
دارد و اصلی ترین جامعه هدف آن دانشگاه و دانشگاهیان هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش در دانشگاه ها جنبه تئوری دارد، افزود: جهاد  دانشگاهی 
در راستای توسعه آموزش  مهارتی، آمادگی برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و 
بلند مدت مورد نیاز دانشجویان، مدرسان و کارکنان در حوزه های مختلفی همچون 

اشتغال و آسیب های اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه کوثر را دارد.

لی  شما ن  سا ا خر هی  نشگا ا د د جها و  ثر  کو ه  نشگا ا د بین  ی  ر همکا مه  هم نا تفا ء  مضا ا  
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با  مقاومت  ادبیات  ملی  همایش  دومین  کوثر،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تاریخ ٢٢ و ٢٣ خرداد ماه ١٣٩٩ در دانشگاه 

کوثر برگزار خواهد شد.
دومین  گفت:  همایش  این  خصوص  در  کوثر  دانشگاه  رییس  حسینی  علیرضا  دکتر 
همایش ملی ادبیات مقاومت در دو محور عام و ویژه می باشد که محور ویژه آن شهید 

سپهبد قاسم سلیمانی است.
رییس دانشگاه کوثر اذعان داشت: دانشگاه کوثر در حالی به استقبال دومین همایش 
ملی ادبیات مقاومت می رود که برگزاری بسیار موفق نخستین دورۀ این همایش را 
جهت  مؤثر  گامی  مقاومت،  ادبیات  محوریت  با  همایش  این  دارد.  خود  کارنامه  در 
سازماندهی فرهنگ مقاومت برداشت و دانشگاه وظیفه و رسالت دانشگاهی خود را در 
این زمینه انجام داد. برگزارکنندگان همایش پس از تصویب موضوع دومین همایش 
ادبیات مقاومت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)isc(، محورهای اصلی همایش 
را اعالم کردند. اما شهادت سردار رشید اسالم، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفتمان 
خاصی در فضای ایدئولوژیک ایران اسالمی رقم زد. این گفتمان ویژه، الگویی جدید 
از فرهنگ مقاومت را در سطح ملی و بین المللی معرفی می کند که بزرگترین ویژگی 
فضای  است.  ایثار  و  مداری  والیت  وفاداری،  طلبی،  حق  داری،  مردم  اقتدار،  آن، 
با شکستن مرزهای  تأثیر خود قرار داد و  جدید گفتمانی، ساختار همایش را تحت 
زمانی و مکانی، به آن وجهه بین المللی و جهانی بخشید. این ُرخداد برگزارکنندگان 
همایش را ترغیب کرد تا شخصیت و سلوک اخالقی، سیاسی، مردمی و انقالبی شهید 
همایش  ویژۀ  و  اصلی  محوریت  عنوان  به  را  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهد  مقام  عالی 
ناچیز  چند  هر  خدمتی  بزرگ،  شخصیت  این  به  احترام  ادای  ضمن  تا  کرده  اعالم 
اساتید،  پژوهشگران،  تمامی  از  لذا  باشند.  داده  انجام  بزرگوار  این سردار  به  نسبت 
صاحب نظران و نظریه پردازان این حوزه دعوت می گردد تا با حضور عالمانه و مؤثر 
در همایش، در زمینه گفتمان سازی سلوک رفتاری و اجتماعی سردار دل ها، حاج 
قاسم سلیمانی و انگاره ها و الگوهای جهانی محور مقاومت دستاوردها و یافته های 
پژوهشی خود را ارائه دهند و بر غنای علمی همایش بیفزایند. برگزاری این همایش، 
اسوۀ  این  رفتاری  سلوک  و  زندگی  سبک  پنهان  زوایای  از  گوشه ای  می تواند  تنها 

مقاومت و پهلوانی را معرفی کند. اما این اقدام، ظرفیت جدیدی ایجاد خواهد کرد که 
نتیجه آن، گفتمان سازی سبک زندگی این شهید در سطح ملی و بین المللی و جهانی 

شدن ادبیات مقاومت با محوریت این شخصیت است.
دکتر حسینی افزود: محور ویژه شهید سپهبد سلیمانی شامل الگوها و مبانی فکری، 
اعتقادی و سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، الگوی سبک زندگی شهید سپهبد 
با جنگ نرم، نقش  قاسم سلیمانی، جایگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مقابله 
نقش  مقاومت،  جبهه  بازدارندگی  قدرت  ارتقای  در  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم، نقش 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ایجاد وحدت در جبهه های اسالمی، راهبرد صیانت 
از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در 
تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان اسالم، نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در 
ناکامی طرح های آمریکایی و اسرائیلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی در منازعات منطقه می باشد.
ادبیات  همایش  دومین  عام  محور  داشت:  اظهار  ادامه  در  کوثر  دانشگاه  رییس 
مطالعات  و  مقاومت  ادبیات  تطبیقی،  مطالعات  و  مقاومت  ادبیات  شامل  مقاومت 
مردم شناسی، ادبیات مقاومت، فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی، ادبیات مقاومت و 
نقد اسطوره شناختی، ادبیات مقاومت و زبان شناسی، ادبیات مقاومت و مطالعات 
فرهنگی، ادبیات مقاومت و نشانه شناسی ملی و قومی، ادبیات مقاومت و وحدت 
انسان  مبانی  و  مقاومت  ادبیات  حماسی،  ادبیات  و  مقاومت  ادبیات  قومی،  و  ملی 
شناسی، ادبیات مقاومت، فرهنگ و تاریخ ایران باستان، ادبیات مقاومت و بالغت، 
ادبیات مقاومت و هویت ایرانی  اسالمی، ادبیات مقاومت و سبک شناسی، ادبیات 
مقاومت و مفهوم وطن، ادبیات مقاومت و مضامین دینی، ادبیات مقاومت، نقد و 
و  کودک  ادبیات  و  مقاومت  ادبیات  زنان،  نقش  و  مقاومت  ادبیات  شناسی،  آسیب 
مدافعان  نقش  و  مقاومت  ادبیات  بینامتنی،  مطالعات  و  مقاومت  ادبیات  نوجوان، 
و  مقاومت  ادبیات  رسانه ای،  نوین  فناوری های  و  مقاومت  ادبیات  حرم،  و  حریم 
جنگ نرم، ادبیات مقاومت و تحلیل محتوای سبک کتب درسی و دیگر موضوعات 

بدیع و نوآورانه است.

سپهبد سردار  محوریت  با  مقاومت  ادبیات  همایش  دومین 
سلیمانی قاسم  حاج  شهید   
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فاطمه شاهی دانشجوی دانشگاه کوثر در مسابقات تکواندو دانشجویان دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی منطقه ٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقام دوم رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در مسابقات  تکواندو دانشجویان دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی منطقه ٩ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش کیوروگی 
)مبارزه(  که با حضور ١١ تیم و حدود ٦٠  ورزشکار برگزار شد، به مقام دوم رسید و مدال 

نقره مسابقات را به گردن آویخت.
شایان ذکر است مسابقات تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
۲۹ بهمن ماه سال ٩٨ در  الی  و فناوری در روزهای ٢7  عالی وزارت علوم، تحقیقات 

دانشگاه بجنورد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، مراسم افتتاحیه »ضیافت اندیشه« استادان 
نمایندگی  نهاد  دفتر  معاون  استادی،  مجید  حجت االسالم  حضور  با  کوثر  دانشگاه 

مقام معظم رهبری و اساتید دانشگاه برگزار شد.

کشور   ٩ منطقه  های  دانشگاه  تکواندو  مسابقات  نقره  مدال  کسب 
کوثر دانشگاه  دانشجوی  توسط 

کوثر دانشگاه  استادان  اندیشه«  »ضیافت  افتتاحیه  آئین  ی  برگزار   

کامپیوتر  مهندسی  گروه  علمی  هیأت  عضو  بقائی پور  رضا  محمد  دکتر  طرح 
دانشگاه کوثر با عنوان »ساخت یک موتور القایی تخت دوطرفه با ساختار جدید« 
سال  در  دانشگاهی  برتر  طرح  عنوان  به  علوم  وزارت  پژوهشی  معاونت  سوی  از 

١٣٩٨ برگزیده شد.
دکتر بقائی پور درگفتگو با روابط عمومی دانشگاه کوثر در خصوص این  طرح گفت: 
استفاده  مورد  الکتریکی  موتورهای  پرکاربردترین  اسنکرون  یا  القایی  موتورهای 
در صنعت هستند که ساختار آن ها استوانه ای می باشد. ساختار معایب عمده ای 
از پیشانی  های کالف در  باال و وجود مقدار قابل توجهی  نظیر حجم و وزن نسبتًا 
طرح  در  است.  داده  افزایش  را  آن  ساخت  هزینه  دارد.  همراه  به  را  پیچی  سیم 
موتور  جمله  از  الکتریکی  موتورهای  انواع  استاتور  برای  جدیدی  ساختار  حاضر 
القایی نوع تخت دو طرفه پیشنهاد گردیده حجم و وزن موتورها را به مقدار قابل 
مذکور  ساختار  با  کیلووات   5/۱ القایی  موتور  نمونه  یک  می دهد.  کاهش  توجهی 
طراحی و ساخته شده است. هسته استاتور از یک سری دندانه مجزا تشکیل شده 
هر کدام از روی هم گذاشتن تعدادی ورق فوالدی سیلیسیومی ساخته شده اند. 
هر دندانه به صورت جداگانه سیم پیچی شده و با سربندی سیم پیچی ها به هم، 
می گردد.  تغذیه  فاز  سه  منبع  توسط  فاز  سه  پیچی  سیم  صورت  به  مجموعه  کل 

به  پیچی  سیم  بخش های  و  ندارند  وجود  کالف  پیشانی های  ساختار  این  در 
هسته  سهیم اند.  الکترومغناطیسی  گشتاور  و  القایی  ولتاژ  ایجاد  در  یکسان  طور 
هسته  وزن  و  حجم  بوده،  مغناطیسی  شار  مسیر  بستن  برای  یوغ  فاقد  استاتور 

موتور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
روابط عمومی دانشگاه انتخاب شایسته وی را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک 

عرض نموده و برای این استاد ارجمند آرزوی موفقیت روزافزون می نماید.

مجری  عنوان  به  کوثر  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  انتخاب 
۱۳٩۸ دانشگاهی  برگزیده  طرح 
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به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه به مناسبت 
فرا رسیدن یوم ا... ٢٢ بهمن پیامی صادر کرد.

در این پیام دکتر حسینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی )ره( و 
شهدای گرانقدر انقالب اسالمی ایران، آحاد ملت به ویژه دانشگاهیان را به حضور گسترده 

در راهپیمایی ٢٢ بهمن و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( فرا  خواند.
متن پیام به شرح زیر است:

سپاس خدای بی همتا را که بار دیگر در آستانه یوم ا... ٢٢ بهمن قرار داریم. حماسه 
بی نظیری که ثمره آن بارور شدن نهال شکوهمند انقالب و وحدت و یکپارچگی ملتی آزاد 
و سرافراز است که با پیروی از آرمان های حضرت امام خمینی )ره( در مقابله با دسیسه و 

توطئه های دشمنان نظام، چون کوه استوار ایستادند.
ایران  غیور  مردم  آحاد  از  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  در  اینک 
بهمن   ٢٢ راهپیمایی  در  می شود  دعوت  دانشگاهی  و  علمی  جامعه  ویژه  به  اسالمی 

شرکت نموده و با آرمان های انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( و رهبری معظم انقالب 
بیعت و تجدید میثاق کنند.

بهمن  ۲۲ یوم ا...  رسیدن  فرا  مناسبت  به  کوثر  دانشگاه  رییس  پیام 

یازده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر )ویژه 
خواهران( در نیمه اول اسفند ماه سال جاری از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، این دانشگاه در سال تحصیلی ٩7-٩۶ با جذب 
١١ دانشجو در رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت خود را در 
بخش تحصیالت تکمیلی آغاز نمود و در سال تحصیلی ٩٨-٩7 رشته زبان و ادبیات 

فارسی گرایش ادبیات روایی نیز به رشته های مقطع کارشناسی ارشد افزوده شد.
دانشگاه   این  در  کارشناسی ارشد  مقطع  در  رشته  دو  در  دانشجو   ٣٨ اکنون  هم 

تحصیل می کنند.
گفتنی است دانشگاه کوثر )ویژه خواهران(، در رتبه بندی جدید پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم )ISC(  رتبه نخست را در بین دانشگاه های خراسان شمالی به دست آورد.

پایه،  علوم  انسانی،  علوم  دانشکده  سه  در  دانشجو  هزار  سه  بر  افزون  هم اکنون 
فنی و مهندسی این دانشگاه زیر نظر 54 استاد و عضو هیأت علمی تحصیل میکنند.

کوثر  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  گروه  نخستین  آموختگی  دانش 
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انتصابات

دانشگاه مهندسی  ریاضیات  و  کاربردی  ریاضیات  آموزشی  گروه  مدیر  انتصاب 

دانشگاه تدارکات  اداره  رئیس  انتصاب 

دانشگاه بازنشستگی  و  بیمه  رفاه،  کارگزینی،  اداره  سرپرست  انتصاب 

دانشگاه شهری  ریزی  برنامه  و  جغرافیا  گروه  سرپرست  انتصاب 

دانشگاه مولکولی  و  سلولی  شناسی  زیست  گروه  سرپرست  انتصاب 

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر محمد مهرپویا را به سمت مدیر گروه آموزشی ریاضیات کاربردی
 و ریاضیات مهندسی دانشگاه  کوثر منصوب کرد.

دکتر علیرضا حسینی در حکمی یاسر جاویدی نسب را به سمت رئیس اداره تدارکات 
دانشگاه  کوثر منصوب کرد.

دکتر علیرضا حسینی در حکمی مهندس زکیه کرامتی را به سمت سرپرست اداره کارگزینی، رفاه، بیمه 
و بازنشستگی دانشگاه  کوثر منصوب کرد.

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر تیمور جعفری را به سمت سرپرست گروه جغرافیا
 و برنامه ریزی شهری دانشگاه  کوثر منصوب کرد.

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر محبوبه آذرخش را به سمت سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
 دانشگاه  کوثر منصوب کرد.
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