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پیام تبریك رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت آغاز سال تحصیلی
دانشجویان هیچگاه از تحصیل فارغ نخواهند شد
رییس دانشگاه کوثر گفت :دانشجویان هیچگاه از تحصیل فارغ نخواهند

شد ،چرا که در تمامی طول زندگی باید به علم و دانش بپردازند ،هم

اکنون مدت کوتاهی از تحصیل آسایش پیدا میکنند اما برای کسب

مدارک باالی علمی باید همواره تالش کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی در جشن
دانش آموختگی  70دانشجوی دانشگاه که در دهکده مقاومت ،تاالر الله

برگزار شد ،گفت :زمانیكه بحث دانش آموختگی پیش میآید تمام حوادث
ناگوار كنار میرود و میگوییم میخواهیم شاد باشیم و مسائلی مثل كدورت

و نفرت را كنار میگذاریم و زندگی را از نو آغاز میكنیم.

وی افــزود :در قــرآن و آموزههای دینی نیز بسیار به دو بال علم و

اخالق تأکید و سفارش شده است چرا که هر کدام از اینها نباشد مانع
نقشآفرینی انسان خواهد شد.

رئیس دانشگاه کوثر طی پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت.

دکتر حسینی با تأکید بر اینکه اخالق را در كنار علم ،مدار زندگی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن پیام دکتر علیرضا حسینی بدین شرح است :

همانگونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است ،مهر ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش آموزندگاندانش و
پرورندگان بینش است.

باری دیگر ،مهری دوباره از راه میرسد ،در این میان ،دانشگاهها به عنوان نهادی اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و

کارآفرینی و کانون تفکر و ارائه هنجارهای ارزشمدار در جامعه ،با ایجاد فضای پرنشاط و پویای آزاداندیشی و نقد و گفت وگوی

سازنده نقشی بسیار با اهمیت و کلیدی در جهت ارتقای سطح جامعه دارد

بدینوسیله آغاز ماه مهر ،بهار علم و دانش را حضور جامعه دانشگاهی ،استادان گرانقدر و دانشجویان گرامی بهویژه به دانشجویانی که به

تازگی در جمع خانواده دانشگاهی پذیرفته شدهاند تبریک عرض مینمایم.

امید است مدیران ،اعضای هیئت علمی و کارکنان ارجمند پرتالش و متعهد دانشگاه در فراهم نمودن بستر مناسب برای ارائه
خدمات آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و دانشجویی به دانشجویان عزیز موفق باشند.

از درگاه یگانه سبحان برای تمامی عزیزان در سال تحصیلی جدید ،موفقیت و بهروزی آرزو مینمایم.

خود قرار دهید گفت :انسان بدون اخالق هیچ معنی نخواهد داشت.
مشکالتی که در جهان امروز و به خصوص در جنگها رخ میدهد به
علت نداشتن اخالق همراه علم و دانش است ،زمانی که علم بدون

اخالق رشد کند هیچگاه به تعالی نخواهد رسید و به قهقهرا میرود.

وی با بیان اینکه همه ما از زمان تولد تا مرگ در حال آموختن هستیم
اظهار داشت :شما با مطالعه به آسایش میرسید بنابراین در كنار مطالعهی

كتابهای درسی كتابهای غیر درسی در تمام زمینههای اجتماعی و

سیاسی را مطالعه كنید تا یك گنجینه از علوم و دانش را در ذهن داشته
باشید اما بطور تخصصی در یك رشته مطالعه خود را ادامه دهید.

نظیف نخواهد بود اظهار داشت :دانشجویان از بین اساتید افرادی را
به عنوان الگو انتخاب میکنند که مجهز به دو بال علم و اخالق باشد.

دکتر علیرضا حسینی از دانش آموختهها خواست تا اخالق را سر لوحه

کار خود در زندگی قرار دهند و افزود :به عنوان کارمند ،همسر ،خواهر و
یا دوست باید اخالق را مد نظر داشته باشید تا دچار آسیبهای مختلف
نشوید و از تمامی کارها سربلند بیرون بیایید.

وی ادامه داد :كتاب قرآن كه درس زندگی است و كتاب نهج البالغه را

كه سراسر حكمت و پند و اندرز است را مد نظر و سرلوحه كار و زندگی
خود قرار دهید.

دانشجویانی که دانش آموخته شدند و در این جشن شرکت کردند در
رشتههای زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات عربی ،مهندسیکامپیوتر،

حسابداری ،زبان انگلیسی ،فیزیک مهندسی و شیمی بودند.

برگزاری مسابقات ورزشی دارت به مناسبت دهه کرامت

دکتر علیرضا حسینی | رییس دانشگاه کوثر

مسابقه ورزشــی دارت ویــژه اعضای هیأت علمی و

کارکنان خانم به مناسبت دهه کرامت در دانشگاه کوثر

سخن سردبیر

برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی دانشگاه کوثر به مناسبت

در آستانه شروع سال تحصیلی جاری با تالش همکاران عزیز توانستیم شماره جدید

دهه کرامت و با هدف افزایش روحیه نشاط و شادابی،

فصلنامه دانشگاه کوثر را آماده نماییم.

مسابقه دارت با حضور جمعی از کارکنان و اعضای

آنچه كه ما را در ادامه راه امیدوارتر میكند توجه خوانندگان عزیز است .در نظر داریم در

هیأت علمی خانم برگزار شد.

ادامه كارمان بر وجهه علمی فصلنامه بیافزاییم .بنابراین فرصت را مغتنم شمرده و از اعضای

بر طبق این گزارش خانمها مهتاب اسالمی ،معصومه

هیأت علمی ،کارکنان و دانشجویان عزیز مدد میجوییم تا نظرات و پیشنهادات خود رابه این واحد

صابر و فاطمه بدیعیان به ترتیب حائز مقامهای اول تا

ارسال نمایند .همچنین درهر شــماره درنظرداریم گزارشی از یکی از گروههای آموزشی داشته باشیم .درهمین

سوم شدند.

جــا الزم میدانم از طراحی ،گزارشها و گردآوریهای انجام شــده در این شــماره سپاسگزاری نمایم.

دکتر محمد غفوریفر | مسئول حوزه ریاست دانشگاه کوثر
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اخالق را در كنار
علم،مدار زندگی
خود قرار دهید .
انسان بدون
اخالق هیچ معنی
نخواهد داشت.
مشکالتی که
در جهان امروز
و به خصوص
در جنگها رخ
میدهد به علت
نداشتن اخالق
همراه علم و
دانش است،
زمانی که علم
بدون اخالق رشد
کند هیچگاه به
تعالی نخواهد
رسید و به قهقهرا
میرود.

رئیس سازمان امور دانشجویان در بازدید از دانشگاه دخترانه کوثر:

رییس دانشگاه کوثر:

وجود دانشگا ههای تک جنسیتی یک حق انتخاب برای خانواد ههاست

سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر نیاز به اهتمام ویژه وزارت علوم دارد
سال  ۱۳۹۰و مجوز قطعی آن در سال  ۱۳۹۱صادر شد.

وی افزود :هم اکنون بیش از  ۲هزار و  ۸۳۰دانشجو در سه دانشکده علوم
انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی این دانشگاه تحصیل میکنند.

دکتر حسینی گفت :روند ساخت سایت دانشگاه کوثر سال  ۹۳آغاز شد

که اعتبار اولیه آن از محل منابع سفر مقام معظم رهبری تأمین شد
و تاکنون با صرف بیش از  ۵۵میلیارد ریال ،حدود  ۶۰درصد پیشرفت
فیزیكی داشته است.

وی با اعالم اینکه دانشگاه کوثر به عنوان تنها مرکز آمــوزش 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

رییس دانشگاه کوثر در جلسهای که با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون

خوابگاهی به ناگزیر از فضاهای استیجاری استفاده میکند و با اشاره به

ناصر مطیعی رییس صندوق رفاه دانشجویان و مهندس علی پرهیزكار ابیانه

دستگا ههای مختلف استان برای رفع نیازهای فیزیکی این دانشگاه شد.

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان ،دكتر

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان ،در دانشگاه
کوثر برگزار شد ،گفت :در سال  ۹۷+پنج خوابگاه دانشجویی را هاندازی و

تجهیز شده و اکنون نیاز به اهتمام ویژه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دارد.

به گــزارش روابــط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی رییس
دانشگاه در ابتدای جلسه گفت :موافقت اصوالی تأسیس دانشگاه کوثر در

توانایی باالی این دانشگاه از نظر علمی و نرم افزاری ،خواستار مساعدت
وی ادامــه داد :در ســال  ۹۷پنج ساختمان خوابگاه بــرای رفــاه حال

دانشجویان غیر بومی تجهز شد و در سال جدید درصدد را هانــدازی و

تجهیز دو خوابگاه دیگر هستیم و همه خوابگا هها مجهز به اتاق مشاوره،

تربیت بدنی و بوفه هستند.

دکتر حسینی گفت :پس از تجهیز سراهای دانشجویی دانشگاه و پایشهای
انجام شده در حال اصالح و رفع نواقص آن هستیم.

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه کوثر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد
دانشجویان دانشگاه کوثر با کسب رتبههای تک رقمی و دو رقمی آزمون

کارشناسی ارشد افتخار آفرین شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،پنج دانشجوی ورودی سال  1394فارغ

التحصیل در رشتههای زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشگاه
در رشتههای زبان و ادبیات انگلیسی ،آموزش زبان انگلیسی ،زبانشناسی و

روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد سال تحصیلی جاری خوش درخشیدند.

دانشجویان مریم نیستانی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی رتبه  ، 8زینب

سودیری در رشته زبان انگلیسی رتبه  ،8سمانه قرآنخوان در رشته زبانشناسی

رتبه  ، 22فاطمه قاسمی در رشته زبان انگلیسی رتبه  67و زهره رفیعی راد در

رشته روانشناسی رتبه  33کنکور کارشناسی ارشد را به خود اختصاص دادند.
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معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت :وجود دانشگاههای

تک جنستی یک حق انتخاب برای خانوادههای ایرانی است.

سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر نیاز به اهتمام ویژه
وزارت علوم دارد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه کوثر،

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر اظهار داشت :در سال 1397

این دانشگاه ،وجود دانشگاههای تک جنستی را یک حق انتخاب برای

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارد .وی با بیان اینکه موافقت اصوالی

دکتر مجتبی صدیقی در بازدید از دانشگاه کوثر و در نشست با ریاست

پنج خوابگاه دانشجویی راهاندازی و تجهیز شده و اکنون نیاز به اهتمام ویژه

دانشجویان دانست و افزود :با توجه به وجود اقوام و فرهنگهای متنوع

تأسیس دانشگاه کوثر در سال  ۱۳۹۰و مجوز قطعی آن در سال  ۱۳۹۱صادر

جنسیتی در کشور ایجاد شده است.

انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی این دانشگاه تحصیل میکنند.

در کشور و بنا بر خواستهو تمایل برخی از خانوادهها دانشگاههای تک

شد ،افزود :هم اکنون بیش از  ۲هزار و  ۸۳۰دانشجو در سه دانشکده علوم

وی بر توسعه دانشگاههای تک جنستی بهخصوص برای بانوان تأکید

دکتر حسینی تصریح کرد :روند ساخت سایت دانشگاه کوثر سال ۹۳آغاز شد

خود را داشته باشند.

صرفبیشاز ۵۵میلیاردریال،حدود ۶۰درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست.

کرد و گفت :دانشجویان باید آزادی عمل در انتخاب دانشگاه مورد نظر

که اعتبار اولیه آن از محل منابع سفر مقام معظم رهبری تأمین شد و تاکنون با

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود :دانشگاه کوثر در زمینههای

وی با اعالم اینکه دانشگاه کوثر به عنوان تنها مرکز آموزش عالی تک

حمایت دارد که پیگیریهای الزم در این خصوص انجام خواهد شد.

داد :اکنون این دانشگاه برای جبران کمبود فضای آموزشی ،اداری و نیز

مختلف از جمله فضای فیزیکی ،خوابگاهی و ورزشی نیاز به کمک و

جنسیتی شرق کشور با کمبود شدید فضای آموزشی مواجه است ادامه

وی از لــزوم هــمــراهــی ،همفکری و انسجام بــرای اســتــفــاده از

خوابگاهی به ناگزیر از فضاهای استیجاری استفاده میکند و با اشاره به

دانشگاه کوثر سخن گفت و خاطرنشان کرد :به علت کمبود فضا،

دستگاههای مختلف استان برای رفع نیازهای فیزیکی این دانشگاه شد.

حوزه دانشجویی تا حد امکان مشکالت حل شود.

حال دانشجویان غیر بومی تجهیز شد و در سال جدید درصدد راهاندازی

زیرساختهای موجود در خراسان شمالی بــرای بهبود شرایط

توانایی باالی این دانشگاه از نظر علمی و نرمافزاری ،خواستار مساعدت

محدودیتهایی در دانشگاه کوثر وجود دارد که تالش میکنیم در

دکتر حسینی ادامه داد :در سال  ۹۷پنج ساختمان خوابگاه برای رفاه

در ادامه ناصر مطیعی ،رئیس صندوق رفاه دانشجویان اظهار داشت:

و تجهیز دو خوابگاه دیگر هستیم و همه خوابگاهها مجهز به اتاق مشاوره،

استانهایی مانند خراسان شمالی اختصاص پیدا میکند ،برای اجاره

ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه کوثر از دیگر برنامههای

دانشگاه کوثر باید از طریق بودجه سهدرصدی توسعه متوازن که برای

تربیت بدنی و بوفه هستند .گفتنی است بازدید از خوابگاهها و واحد

امالک استفاده کند و این امر نیازمند رایزنی با مدیران استان است.

حضور رئیس سازمان امور دانشجویان در این دانشگاه بود.

5
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با توجه به
وجود اقوام و
فرهنگهای
متنوع در کشور
و بنا بر خواسته
و تمایل برخی
از خانوادهها
دانشگاههای
تک جنسیتی
در کشور ایجاد
شده است.

روند ساخت
سایت دانشگاه
کوثر سال 93
آغاز شد که
اعتبار اولیه
آن از محل
منابع سفر مقام
معظم رهبری
تأمین شد

انتصاب معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر

وزیر علوم آییننامه جدید ارتقای ساختار و عملکرد
روابط عمومیها را ابالغ کرد

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر زهرا براتیسده را به سمت معاونت آموزشی و
پژوهشی دانشگاه کوثر منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،در نامهای به رؤسای

سرکار خانم دکتر زهرا براتیسده

دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی ،پارکهای علم و فناوری و سازمانهای وابسته

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

به این وزارتخانه ،آییننامه جدید ارتقای ساختار و عملکرد روابط عمومیهای

سالم علیکم؛

موسسات آموزش عالی کشور را ابالغ کرد.

احترام ًا  ،با عنایت به تخصص ،تعهد ،دلسوزی و تجارب سازنده سرکارعالی ،به

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت

موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی ،به سمت معاونت آموزشی

علوم ،متن کامل آیین نامه ابالغ شده از سوی وزیر علوم به شرح زیر است:

و پژوهشی دانشگاه منصوب میشوید .امید است با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری

از خرد جمعی و توانمندی اعضای هیأت علمی ،مدیران و کارشناسان خبره حوزه
آموزش ،راهکارهای استفاده از روشهای روزآمد توسعه و تحول آموزشی را چون
گذشته برای دانشگاه به ارمغان آورید .بیشک برنامهریزی در جهت تحقق اهداف

سند راهبردی در کنار تعامل با دیگر بخشهای دانشگاه و تکریم دانشگاهیان نیاز

با توجه به اهمیت روابط عمومی در اطالعرسانی و همکاری با رسانههای گروهی

به تدابیری هوشمندانه و نوآورانه دارد که امیدوارم سرکارعالی به خوبی بدان اهتمام
ورزید .از خداوند بزرگ بهروزی ،سالمت و توفیق روزافزون سرکارعالی را خواستارم.
ضمن ًا وظایف سرکارعالی به شرح پیوست میباشد

بــرای انعکاس عملکردها ،پاسخگویی به ابهامات ،تهیه و اجــرای طرحهای

تبلیغاتی و مناسبتی ،کمک به ترویج علم و فناوری و بهبود روابط درونسازمانی و
برونسازمانی کارکنان و مسئوالن ،رعایت موارد ذیل ضروری است:

 .1انتخاب مسئول روابط عمومی دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پارکهای علم و

انتصاب معاونت اداری و مالی دانشگاه کوثر

فناوری ،و سازمانهای مربوطه از سوی عالیترین مقام مؤسسه با توجه به
شرایط ذکرشده در بند2

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر ابراهیم کنعانی را به سمت معاونت اداری و

.2انتخاب فرد مناسب برای مسئولیت روابط عمومی بر اساس برخورداری از

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

تحرک ،آگاهیهای سیاسی ،اجتماعی و رسانهای ،سابقه و تجربه فعالیت در

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

.3حضور مسئول روابط عمومی در جلسات مؤسسه حسب تشخیص رئیس

توان برقراری ارتباط مؤثر با حوزههای داخلی و خارجی مؤسسه ،خالقیت،

مالی دانشگاه کوثر منصوب کرد.

حوزههای مشابه

جناب آقای دکتر ابراهیم کنعانی

مؤسسه بهمنظور آگاهی از مسائل و تصمیمات و انعکاس صحیح و بهموقع

سالم علیکم؛

احترام ًا  ،با عنایت به تخصص ،تعهد ،دلسوزی و تجارب ارزنده جنابعالی ،به

آنها

 .4جذب نیروی روابط عمومی از میان فارغالتحصیالن در رشته روابط

موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی ،به سمت معاونت اداری
و مالی دانشگاه منصوب میشوید .تالش در جهت تحقق مأموریتهای سند

راهبردی دانشگاه ،توسعه و تکمیل سامانههای الکترونیکی ،اهتمام در جهت
کرامت دانشگاهیان و ارباب رجوع ،توجه به امور رفاهی اعضای هیأت علمی و
کارکنان ،بهرهوری منابع و رعایت صرفه و صالح دانشگاه و نظارت بر قراردادهای

مالی و پیمانکاران و قانونمداری ازجمله مواردی است که انتظار میرود توسط

جنابعالی مورد توجه خاص قرار گیرد .امیدوارم با اتکال به قدرت الیزال الهی،
با بهرهمندی از خرد جمعی و مشارکت تمامی ارکان دانشگاه در پیشبرد اهداف

رشته ورزشی دارت که به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد به مقام چهارم

ساختار مناسب روابط عمومی؛ برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقای

دانشگاه کوثر موفق باشید.

دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه کوثر مقام چهارم مشترک را کسب کردند.

طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال برای کارکنان در دانشگاه کوثر توسط مرکز
بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی

دانشگاه کوثر به منظور اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون باال ،اقدام به

از جمله برنامههای فرعی این المپیاد اجرای ورزشکاران باستانی کار ،اجرای

اندازهگیری فشارخون اعضای هیأت علمی ،اساتید و کارکنان دانشگاه نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،در این المپیاد ورزشی بالغ بر ۱۸۰۰

توسط دو دانشجوی مدالآور دانشگاه الزهرا در مسابقات یونیورسیاد ،رژ ه تمامی

سالمت ثبت شدند.

سالم ،پر هیجان و تنگاتنگ پرداختند .در بخش تیمی که بصورت دورهای برگزار

و حرکات طنابزنی بود .گفتنی است در این المپیاد دانشجویان دانشگاه کوثر به

مشترک دست یافتند.

دانشجوی دختر ورزشکار دانشگاههای سراسر کشور به مدت  ۵روز با هم به رقابتی

شد ،زهرا عطاردی دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کوثر و سمیه شیخ امیرلو

ژیمناستکاران نوجوان  ،مراسم روشن کردن مشعل المپیاد ورزشی دانشجویان

بنابراین گزارش تا کنون  ۱۲۵نفر مورد سنجش فشارخون قرار گرفتند و در سامانه

دانشجویان شرکتکننده در المپیاد و اجرای گروهی از دانشگاههای سراسر کشور

هدف از برگزاری این طرح کنترل فشارخون باال ،افزایش شناسائی بیماران

سرپرستی سارا همای رضوی در مسابقات حضور یافتند.
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مؤسسات با روابط عمومی در تهیه گزارش عملکرد ،برگزاری نمایشگاههای
اطالعرسانی و تبلیغاتی ،انتشار خبر و اجرای مصاحبه با رسانههای گروهی

 .6واگذاری مسئولیت مدیریت پایگاههای اطالعرسانی مؤسسات به واحد
روابط عمومی

 .7تخصیص بودجه کافی برای فعالیتهای روابط عمومی در بودجه ساالنه

 .8حمایت از حضور مسئوالن روابط عمومی در جلسات و نشستهای
شورای هماهنگی روابط عمومیهای وزارت متبوع بر اساس برنامههای
زمانبندیشده ،به دلیل جایگاه و نقش مهم شورای مذکور در ارتقای

فعالیتها و تحقق اهداف کالن نظام آموزش عالی کشور در سطوح ملی و
منطقهای.

طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در دانشگاه کوثر انجام شد

ضمن ًا وظایف جنابعالی به شرح پیوست است.

حضور دانشجویان دانشگاه کوثر در چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور
دانشجویان دانشگاه کوثر در چهارمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر کشور در

عمومی و رشتههای مرتبط یا افراد مجرب درزمینه مذکور بهمنظور ایجاد

سطح کارکنان روابط عمومی

 .5هماهنگی و برقراری تعامل مناسب میان کلیه واحدهای سازمانی

6

فشارخونی و شروع مراقبت و درمان آنها و افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل

خطر ،پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل فشارخون باال بود.

7
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رییس دانشگاه کوثر:

خبرنگاران زوایای ناپیدا و پنهان دستگاههای اجرایی را به گوش مسئولین برسانند

هدف ما برگزاری انتخابات پرشور و انتخاب كاندیدا اصلح است
در دانشگاه از سیاسیكاری پرهیز کنید و حفظ وحدت داشته باشید.
ویافزود:هرشخصبایدبهاندازهتواناییخودشایستادگیومقاومتكند.

رییس دانشگاه کوثر ضمن تبریك آغاز سال تحصیلی جدید گفت :وظیفه

رییسدانشگاهکوثرگفت:اصحابرسانهزبانگویایمردمهستندوخبرنگارانزوایایناپیداو

ما در دانشگاه اهمیت دادن به مطالبات دانشجویان است و باید بدانیم

پنهاندستگاههایاجراییرابهگوشمسئولینبرسانند.

دانشجویان ولینعمت ما هستند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه در نشست

دکتر حسینی با تأکید بر اینکهشاخصها در استان پایین است گفت :با توجه به

خبریبااصحابرسانهبهمناسبتگرامیداشتهفتهدولتضمنعرضتبریکروزخبرنگار،

اینکهدانشگاهکوثردانشگاهجوانیاستودركشوروحتیدراستانشناختهشده

گرامیداشت هفته دولت و تسلیت ایام سوگواری محرم گفت :محرم آغاز حرکتی به سوی

نیستدراینشرایطوظیفهماشناساندنشایستهدانشگاهکوثردرحوزهدرونو

واکاوی واقعیتها و ماه تقدم اولویتهاست اگر به اولویتها توجه نشود از رسیدن به نتیجه

بروناست.ویباتأکیدبراینکهتوجهبهدانشجوواربابرجوعاولویتماستبیان

مطلوبخودسازیوخودشناسیبازخواهیمماند.

هدف ما در دانشگاه کوثر تالش برای برگزاری انتخابات پرشور و

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) در قیام خود به این اولویتها توجه مینمود ادامه داد :باید

انتخاب كاندیدا اصلح است ،با اینكار میتوانیم به دشمنان بگوییم ما

نماز حسینی را بر عزای حسینی ترجیح دهیم و شعور حسینی را بر شور حسینی ترجیح

پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستیم و به آنها اجازه

دهیم.

نمیدهیم دستاوردهای  ٤٠ساله انقالب را زیر سوال ببرند.

دکتر حسینی با تأکید بر اینکه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) دومین دانشگاه تک جنسیتی

بهگزارشروابطعمومیدانشگاهکوثردکترعلیرضاحسینیدرنشستصمیمی

کشور است افزود :وجود دانشگاههای تک جنستی یک حق انتخاب برای خانوادههای ایرانی
است.

باکارکناندانشگاهبابیاناینکهاالنكشوردروضعیتیاستكهدشمناندرحال

سیاهنماییهستندوبااعمالفشاروتحریمهایاقتصادیبهدنبالکمرنگجلوه

رییس دانشگاه کوثر با بیان اینکه  62درصد از دانشجویان ما غیربومی هستند گفت :دانشگاه

آناندیشکدهتوریسمرادردانشگاهراهاندازیکردیم.

دکترعلیرضاحسینیبابیاناینکهآسیبهایمختلفدرجامعهودانشگاههاوجودداردادامه

که در ارتباط با صنعت و کارآفرین باشند اظهار داشت :دانشگاه فارغ التحصیالن خود را رصد

کوثر ،ایران کوچک را در خود دارد.

داد :مرکز مشاوره دانشگاه بیشتر از قبل فعال خواهد بود و صدای مشاور دانشگاه راه اندازی
خواهدشد.

دکتر حسینی با تأکید بر اینکه نسل چهارم دانشگاهها به سمت رشتههایی حرکت میکنند

کرده است و هدف از انجام این کار حذف رشتههایی است که بازار کار ندارند و رفتن به سمت
رشتههایبینرشتهایوارتباطباجامعهوصنعتاست.

ویباتأکیدبراینکهنبودفضایمناسبآموزشیوخوابگاهیبرایدانشگاهدغدغهاستاذعان

وی اذعان داشت :بودجه الزم برای تکمیل پروژه آموزشی  19مهر مبلغ  12میلیارد تومان

رییسدانشگاهکوثربابیاناینکهدریکسالاخیرسهخوابگاهبرایدانشگاهتجهیزشدهاست

و ادامه داد :زمین پروژه 87هکتار است و اعتبار ساخت پروژه آموزشی 19مهر از سفر استانی

واینترنتجهترفاهدانشجویانتجهیزشدهاست.

رییس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه امسال افزایش  27درصدی بودجه داشتهایم گفت:

داشت:تماممکانهاییکهدانشگاهکوثردرآنادامهحیاتمیدهداستیجاریاست.

گفت:تمامخوابگاههایدانشگاه بهاتاقمشاوره،اتاقورزش،اتاقتلویزیونوبوفهدانشجویی

برآورد شده است که به سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اعالم شد

مقاممعظمرهبریتأمینشدهاست.

دادنخدماتنظاممقدسجمهوریاسالمیوضربهزدنبهکشورهستندگفت:
وظیفه ما دانشگاهیان این است كه با خرد جمعی ایستادگی و مقاومت كنیم،

مانندزماندفاعمقدسکهبامقاومتبردشمنانغلبهکردیم.

دکتر حسینی با تأکید بر اینکه هدف دشمنان ضربه زدن به نظام
جمهوری اسالمی ایران است ادامه داد :از شما تقاضا دارم در انتخابات

دوم اسفند ماه سال جاری با بیطرفی خود نسبت به كاندیداهای خاص

دکتر حسینی ادامه داد :دانشگاه کوثر ،خوابگاه ملکی ندارد و تمام خوابگاههای دانشگاه

وی افزود :امسال  7خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه با شهریه کمتر از خوابگاههای

ابتکار مشاور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به استان مبلغ  40میلیارد تومان برای

رییس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه خیرین میتوانند بازوی توانمندی برای دانشگاه باشند

دکتر علیرضا حسینی ضمن درخواست همراهی از خبرنگاران گفت :شاخص آموزش عالی و

وی افزود :ما برای حل مشکل فضای فیزیکی دانشگاه کوثر

کوچک از خیرین کمک گرفتهایم و افزود :به همراهی و همکاری اصحاب رسانه و مسئولین

خواهمداد.

رییس دانشگاه کوثر با تسلیت ایام سوگواری محرم بیان کرد:

خصوصیوتحتنظارتدانشگاهاست.

خودگردانبرایاسکانحدود 1500دانشجودرنظرگرفتهشدهاست.

گفت:برایمحدودیتهایدانشگاهبهحمایتخیریننیازداریموتاکنوننیزبرایهزینههای

ایجاددانشکدهعلومانسانیتقدیماستاندارخراسانشمالیمحمدعلیشجاعیشد.

سرانه دانشجویی در استان نسبت به کل کشور پایین است و افزود :سرانه دانشجویی را تغییر

امسال دانشگاه برای اولین بار در دو رشته مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی و زبان و

توسط کانون شکوفایی خالقیت و نوآوری ،انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمانها و

وی با بیان اینکه پیمانکار پروژه ساختمان آموزشی  19مهر با برگزاری

ادبیاتفارسیگرایشادبیاترواییدرمقطعکارشناسیارشددانشجومیپذیرد.

گفتنی است در پایان این نشست دکتر علیرضا حسینی به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت و از

است هیچ اعتبار دیگری برای دانشگاه کوثر در نظر گرفته نشده است.

دانشگاهپیگیرآوردنرشتهجدیدمدیریتکسبوکارهایکوچکوگردشگریاستوقبل از

خبرنگارانتقدیرکرد.

دانشگاهکوثرمیتوانندسفیرخوبیبرایخراسانشمالیدرشهرواستانخودباشندوافزود:

در کشور و رتبه نخست در خراسان شمالی را کسب کرده است.

ادارات دولتی ،برگزاری دورههای مهارت افزایی ،جوار دانشگاهی ،برگزاری بازدید

وی با بیان اینکه بافت خراسان شمالی برای گردشگری آماده است ادامه داد :دانشجوهای

فصلنامهدانشگاهکوثر  -شمارهچهارم /تابستان1398

8

باشیم اذعان داشت :مالك ارتقا همكاران توانمندی و شایستگی افراد است.

ویبابیانگفتهایازگابریلگارسیاماركز«بایددنیاراازآنچهتحویلگرفتهایمبهتر

تحویلدهیمگاهیباتربیتیكفرزندصالحگاهیبایكباغچهسرسبز»ادامهداد:ما
دردانشگاههمچوناعضایخانوادههستیمكهضمنفضایاعتمادسازیدرکارها

همكاریداشتهباشیمتادرمشكالتوموانعدانشگاهبهیکدیگریاریبرسانیم.

در پایان این نشست دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه به همراه مدیران
و معاونان خود به سواالت کارکنان پاسخ گفت.

دکتر حسینی افزود :دانشگاه کوثر در بخش کارهای پژوهشی

مناقصه عوض شده است اظهار داشت:

علمی از مرکز فنی و حرفه ای شماره  1بجنورد و حمایت از ایدههای نو است.

رییس دانشگاه با بیان اینکه برای بزرگ شدن باید نگاه توسعهای داشته

تمام تالش خود را به کار میگیریم.

دکتر علیرضا حسینی با بیان اینکه اخذ رشته مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد جزء
مصوبات دانشگاه کوثر است ادامه داد :باید به سمت دانشگاههای کارآفرین حرکت کنیم و

افزود :باید مسئولیت نپذیریم یا با وجدان كاری باال آن را به سرانجام برسانیم.

است و ذات ًا داللت بر فزونی ،زیادی و رویش دارد.

از جمله کارهایی که در زمینه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه انجام شده است:
انعقاد  3قرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی ،برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی

به موقع در محل كار اظهار داشت :باید به خودشناسی و آگاهی برسیم .وی

دانشگاه کوثر و هیأت همراه گفت :کوثر واژه قرآنی و با مصداق

سال  97طبق اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم رتبه 42

دانشگاههستیمکهساختمانآکادمیکودرشأناستاد،دانشجوواستانداشتهباشیم.

جویی و صالح دانشگاه را مدنظر قراردهید .دکتر حسینی با تأکید بر حضور

والمسلمین یعقوبی امام جمعه بجنورد در دیدار با رییس

وی ادامه داد :دانشگاه کوثر از زمان تأسیس تا کنون افتخارات زیادی درعرصه ملی و بین
المللیکسبکردهاست

وی ادامه داد :وجدان كاری را سرلوحه كار خود قرار دهید و همیشه صرفه

به گــزارش روابــط عمومی دانشگاه کوثر ،حجت االســام

مشکل اصلی دانشگاه کوثر نبود فضای فیزیکی است.

استان برای حل پراکندگی و کمبود فضای دانشگاه نیاز داریم زیرا زمانی میتوانیم بگوییم

داشت:باالبودنحجمكارینبایدباعثشودكاراربابرجوععقببماند.

دیدار رییس دانشگاه کوثر و هیأت همراه با نماینده ولی فقیه در استان

با شرکت در مناقصه و قرار داد با پیمانکار جدید ،در صورت تخصیص بودجه یک بال
ساختمان پروژه آموزشی 19مهر تا زمستان امسال افتتاح میشود و افزود :با سفر معصومه

نشست
ریاست
دانشگاه
با کارکنان
دانشگاه کوثر

به جز اعتباری که از محل سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری بوده

9
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دکتر حسینی گفت :در همایش مباهله که در استان برگزار شد دانشگاه کوثر
تنها دانشگاه شرکت کننده در همایش مذکور بوده است و همچنین در طرح
ضیافت رضوی دانشگاه کوثر بیشترین شرکت کننده را داشته است.
درپایانمعاونانومدی راندانشگاهگزارشعملکردیکسالهواحدهاراارائهکردند.

دانشگاه
کوثر در
بخش کارهای
پژوهشی سال
 97طبق اعالم
پایگاه استنادی
علوم جهان
اسالم رتبه
 42در کشور و
رتبه نخست
در خراسان
شمالی را کسب
کرده است.

عملکرد یک ساله حوزههای مختلف دانشگاه کوثر
 21شهریور  97تا  20شهریور 98

می

عل

• کسب رتبه نخست استان و رتبه  42کشور در رتبه بندی
دانشگاههای جامع پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCدر

سالهای 97-96
• انتخاب غرفه دانشگاه کوثر به عنوان غرفه برتر از دید بازدیدکنندگان
در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان در سال 97

خـا

حوزه مشاور امور
بانوان و خانواده
مدیریت طرح و برنامه:

• تشکیل  9جلسه هیأت اجرایی جذب
• جذب  4نفر عضو هیأت علمی
( 3نفر از طریق فراخوان و  1نفر انتقالی)
• تبدیل وضع  1نفر از بورسیه
به پیمانی
• تبدیل وضع  15نفر از پیمانی
به رسمی آزمایشی

مهر در سامانه بازرسی

• تنظیم گزارش الیحه اصالح

.5برگزاری جشن بزرگ گرامیداشت روز دانشجو؛

 .6هماهنگی و حضور دانشجویان دانشگاه کوثر از اقوام مختلف ایران در برنامه زنده چلچراغ شبکه اترک به مناسبت جشن چهلمین سال

پیروزی انقالب اسالمی ایران در روز یکشنبه  21بهمن؛

جهت بهبود و افزایش ردیفهای

 .8برگزاری کالس مهارت های هفتگانه کامپیوتر با همکاری انجمن علمی حسابداری.

سال  1397برای سال آینده به
اعتباری دانشگاههای کشور

 .9هماهنگی و برگزاری تعداد زیادی کارگاه با موضوعات متنوع در طی سال.

ساختمان آموزشی  19مهر
(کاواک ایستا) و برگزاری
مناقصه و انتخاب پیمان کار
جدید (سازه کاو)

 تنظیم و انعقاد قراردادهایآزمایشگاهها ،کارگاهها و
سالنهایورزشیدانشگاه

.4هماهنگی و برگزاری مانور زلزله در خوابگاه های دانشجویی با همکاری جمعیت هالل احمر شهرستان بجنورد.

داوران در سالن اجتماعات دانشگاه کوثر برگزار گردید.

• خاتمه پیمان با پیمان کار

تنظیم و پیگیری تفاهمنامههای
همکاری با اداره کل تعاون ،اداره کل
پست،بانکرفاه،شورایشهر،جهاد
دانشگاهی،ادارهکلصنعتومعدن

مدیریت امور اداری و پشتیبانی:

برخی از تبصرههای قانون بودجه

نتیجه رساندن آن

 تنظیم و انعقاد قرارداد طبخو توزیع غذای دانشجویی با
شرکتطبخوطعمافشین
 تنظیم برنامه ارتقاء سالمتاداری

.2برگزاری بیش از  20برنامه بزرگداشت در حوزه های مختلف اعم از شارعان ،علما و  ...توسط انجمن های علمی دانشجویی

 .7برگزاری چندین دوره جشنواره آشپزی به مناسبت ایام مبارک دهه فجر با حضور پرشور اعضای هیأت علمی ،کارکنان ،دانشجویان و

• تالش برای افزایش بودجه و به

 تنظیم و انعقاد قرارداد واگذاریفعالیتهایپشتیبانیدانشگاهبا
شرکت های کوالک گام به قو
 تنظیم اساسنامه صندوق پساندازوقرضالحسنهدانشگاه

تنظیم ،انعقاد و پیگیری
قراردادهای  5خوابگاه
دانشجویی و فضاهای
آموزشیدانشگاه

گزارش عملکرد مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر سال تحصیلی97-98
.3برگزاری تریبون آزاد با موضوع “ دغدغه های من دانشجو “ ؛

اصله نهال در هفته درختکاری

دبیرخانهجذب
اعضایهیأت
علمی:

ومعاونتامور زنانریاستجمهوریجهتتشکیلمرکزمطالعاتزنانوخانوادهدردانشگاهکوثر

• انجام کلیه امور مربوط به

• اجرای عملیات کاشت 150

تنظیم و انعقاد بیش از 60
قرارداد با موضوعات اجاره و
خدمات

• پیگیری جهت انعقاد تفاهم نامه فیمابین دانشگاه کوثر ،استانداری خراسان شمالی

 .1برگزاری چندین اردوی زیارتی به مقصد مشهد مقدس در سال گذشته.

برگزاری مناقصه ساختمان 19

ت

دان

حوزه ریاست،
روابطعمومی
و امور بین الملل

را

وی
شج

شعر استان خراسان شمالی
• راهاندازی واحد بین الملل دانشگاه
• راهاندازی رادیو دانشگاه به نام «رادیو
کوثر» با همکاری واحد فرهنگی
• تهیه و تدوین فایل الکترونیکی
«فصلنامه دانشگاه کوثر»
• تهیه و تدوین فایل الکترونیکی «رصد
رسانهای دانشگاه کوثر»

تنظیم و انعقاد بیش از 100
قرارداد آموزشی و پژوهشی با
کارشناسان حوزههای مختلف

تنظیم و انعقاد تفاهمنامه همکاری با
اداره کل استاندارد ،شرکت بیمه معلم،
استانداری خراسان شمالی ،بانک
کشاورزی،بانکملی،بانکقرضالحسنه
مهرایران،بانکرسالت

ی

• کسب  4عنوان دانشجوی صاحب استعداد برتر از بنیاد ملی
نخبگان در سال 97
• کسب عنوان دانشجوی برگزیده شهرستانی ششمین جشنواره

ا
ف
ـ
ت

اهم فعالیتهای مدیریت حقوقی دانشگاه سال98-97

.10هماهنگی و حضور اعضای کمیته تشریفات در نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی؛

.11هماهنگی و برگزاری گلگشت ویژه شرکت کنندگان در نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان دختر در زمینه مد،
لباس و صنایع دستی؛
.12برگزاری اردوی نمایشگاه کتاب تهران؛ همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران
 .13هماهنگی و برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد؛
 .14برگزاری بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و معرفی رستم های زمان معاصر؛
 .15هماهنگی و برگزاری افطاری دانشجویی در پارک مهربانو شهربازی؛
 .16هماهنگی ،اطالع رسانی و شرکت دانشجویان در مراسم احیاء شب های قدر؛
 .17برگزاری اردوی تفریحی به منطقه گردشگری درکش ویژه کارمندان؛
فصلنامهدانشگاهکوثر  -شمارهچهارم /تابستان 1398
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• اخذ  4ردیف استخدامی
• اخذ  2شنا
سه قراردادی برای کارکنان
• تالش در جهت گ
زینش کارکنان دانشگاه که قب ً
ال گزینش
نشده بودند (تعدادی از
نیروهای حجمی و ساعتی)

رایه آمار به سامانه کارمند ایران
•ا
شارژ بن کارت همکاران هر سه ماه
•
مهمانسرای دانشگاه مازندران
• تأمین اسکان همکاران در
وان رفاهیات در نظر گرفته شد
در ایام تعطیالت نوروز به عن

• بر
ون سپاری نیروهای نگهبان
و برگزاری جلسه کمیسیون

طالعات همکاران در سامانه hes
• بروزرسانی و بارگذاری ا

• برقراری فوق
العاده سختی کار در حکم
کارگزینی همکاران

می که تا کنون در سامانه hes
امی اطالعات اعضای هیأت عل
• تم
چگونه فیلد
رسیدهاند و در حال حاضر هی 
درج شده اند به تأیید وزارت

11
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بدون تأیید نداریم.

گ
وه
ر

• انعقاد  3قرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی

روایی)

• انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمانها و ادارات دولتی

• اخذ یک رشته کارشناسی از دفتر

• برگزار دورههای مهارت افزایی ،جوار دانشگاهی

گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و

گروه فناوری اطالعات و ارتباطات:

فناوری (مترجمی زبان عربی)

• افزایش چشمگیر میزان پهنای باند اینترنت اختصاصی و اشتراکی در سال  98نسبت به سالهای قبل
سال

93

94

95

96

97

98

اختصاصی

0

0

0

5

5

55

اشتراکی

 1(1ساختمان)

 1(2ساختمان)

 2(4ساختمان)

 3( 6ساختمان)

 5(10ساختمان)

 5(10ساختمان)

نوع

توجه :واحد پهنای باند در این جدول  Mbpsمیباشد.

رشد برخی شاخصها در سال 97
نسبت به گذشته:

• راهاندازی سامانه خوابگاهها

• راهاندازی سامانه امور شهریه

% 22.51

% 8.43

با ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران

• جذب  4نفر دانشجوی استعداد درخشان در

دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در مقطع

کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-97

فصلنامهدانشگاهکوثر  -شمارهچهارم /تابستان 1398
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بت
اعا

وث
هش

رس
دس

•ع

ضوی

هها

تد

یآ

زما

زد

یش

امان

گاه

و اط

• پذیرش  3نفر از دانشجویان رتبه اول

تگا

استان خراسان شمالی

ورد

هیأت علمی دانشگاه کوثر از بنیاد نخبگان

نیا

 3نفر

• دریافت جوایز صاحب استعداد برتر اعضا

رس

( 4نفر در سال 97و 2نفر در سال 96نفر دانشجو)

مرک

کوثر از بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی

امان

• دریافت جوایز تحصیلی دانشجویان دانشگاه

زی

آزمایشگاه
مرکزی

هش

عربی در مهرماه سال 1397

اعا

رشد% 100

مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات

تی
قا
تحقی غه)
من
مرا
انج
ن(
یرا
در
یا
یت
هها
و
• عض شگا
مای
آز

مدارک دانش آموختگان

آزمایشگاههای دانشگاه مطابق

العا

• راهاندازی سامانه درخواست غیرحضوری

• بررسی و تأیید صالحیت

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه:

% 118.18
% 100

• راهاندازی سامانه خدمات رفاهی

تم

ش آموختگان
دان 

• راهاندازی سامانه جلسات

• راهاندازی سامانه تحصیالت تکمیلی

از فعالیتهای مهمی که در حوزه آموزش
در حال پیگیری است میتوان به:
• تهیه اساسنامه جهت تأسیس انجمن

ت:
صنع

گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

• برگزاری سلسله کارگاههای آموزشی توسط کانون شکوفایی خالقیت و نوآوری

• راه اندازی سامانه تحصیالت تکمیلی

• الکترونیکی کردن پروندههای دانشجویان

رآ

 )3آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان یزد -ساخت یک موتور آهنربای دائم تخت دوطرفه

(زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات

• رشد جمعیت کل دانشجویان در سال
 1397نسبت به سال قبل
• رشد جمعیت دانشجویان ورودی سال
 1397به نسبت دانشجویان ورودی سال
1396
• رشد پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی
ارشد سال 1397نسبت به سال قبل
• رشد تعداد قبولی استعداد درخشان در
سال  1397نسبت به سال قبل:

تبا
ار

دوطرفه با ساختار جدید

ط با

• اخذ یک رشته کارشناسی ارشد از دفتر

یو

 )2آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان یزد -ساخت یک موتور القایی تخت

امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی:

فنی مهندسی و علوم پایه

رین
ف

مناطق روستایی استان خراسان شمالی با تأکید بر ایجاد و توسعه اشتغالهای خرد

معاونت آموزشی و پژوهشی:

بازسازی و تجهیز دانشکده

کا

 )1دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی -بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی

مدیریت امور
پژوهشی و فناوری:

• کسب عنوان غرفه برتر از دیدگاه بازدیدکنندگان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
در سال 1397

• کسب عناوین برتر در  8رشته (بدمینتون ،تنیس روی میز ،والیبال ،شطرنج،

• راهاندازی سامانه پژوهش

آمار مقاالت اعضای
هیأت علمی

جوایز اعضای
هیأت علمی:

عنوان

سال (1397تعداد)

تا  20شهریور(1398تعداد)

JCR

26

11

ISC

41

7

Scopus

3

2

علمی-پژوهشی

16

0

علمی-ترویجی

4

0

همایش بین المللی

27

6

همایش ملی

53

19

تعداداعضای هیأت علمی

47

52

شنا ،فوتسال ،دوومیدانی ،تکواندو ،کاراته) در المپیاد ورزشی دانشگاههای
استان خراسان شمالی در سال 97

• کسب مقام سوم مسابقات تنیس روی میز کارکنان (مردان) منطقه  9وزارت عتف در سال 97
• کسب مقام اول مسابقات دارت دانشجویان استان و کسب سهمیه المپیاد همگانی کشور در سال 98

امور تغذیه:
• بازسازی و تعریض سالن غذا خوری
• فعال نمودن کارتهای یکپارچه
تغذیه

• بررسی و تهیه آنالیز تغذیه

در جهت ارتقای خدمات به

هیأت علمی دانشگاه در سال 97

دانشجویان

عنوان

سال (1397تعداد)

سال (1398تعداد)

تألیف

8

1

ترجمه

2

0

تعداد اعضای هیأت علمی

48

52

• توزیع غذا در روزهای پنجشنبه و
جمعه در بازه امتحانات

• سرو میوه دو روز در هفته

برگزاری همایشها
و کنفرانسها:

رتبه دانشگاه کوثر در پایگاه استنادی جهان اسالم:
عنوان

بازه اطالعات پژوهشی

بازه اطالعات پرسشنامهای

رتبه کسب شده

رتبه پژوهشی

رتبه بندی 1395-1394

2012-2014

1390-1393

67

67

رتبه بندی 1396-1395

2013-2015

1391-1394

61

70

رتبه بندی 1397-1396

2014-2016

1392-1395

42

37

• راه اندازی سامانه خوابگاهها

• راه اندازی و تجهیز  5خوابگاه
دانشجویی در سال 97

• راه اندازی و تجهیز  1خوابگاه
دانشجویی در سال 98

•

تجهیز همه خوابگاهها به

سالن مطالعه ،سالن تلویزیون،
اتاق ورزش ،اتاق مشاوره و بوفه
دانشجویی

• با توجه به محدود بودن منابع غذایی ویتامین، D
برنامه مکمل یاری قرص  50هزار واحدی ویتامین
 Dدر بین دانشجویان
• انجام  43بار آزمایش سنجش کلر در بوفه و
سلف سرویس دانشگاه
• انجام  23بار آزمایش سنجش ید در بوفه و
سلف سرویس دانشگاه
• انجام  6دوره سم پاشی ویژه خوابگاهها و سلف
سرویس
• انتخاب  7اتاق به عنوان اتاق نمونه بهداشتی

امور رفاهی دانشجویی:

لیست وامهای دانشجویی در ترم بهمن 97-98
نوع وام

تعداددانشجویان

تحصیلی

164

810

توانمندیهای دانشجویان

مسکن و ودیعه مسکن متأهلی

دختر در زمینه مد ،لباس

85

550

ضروری

و صنایع دستی در سال 97

44

264

ازدواج

5

10

تغذیه

آخر ترم لیست گیری میشود

----

بنیاد علوی

8

58

زیارت عتبات و عالیات

1

10

جمع کل

307

1702

•

برگزاری نمایشگاه

برگزاری شب شعر

منطقهای “از زالل آب و
آیینه” در سال 97

14

امور خوابگاه:

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

مرکز بهداشت،
درمان و مشاوره
دانشجویی:

مبلغ کل (میلیون ریال)

•
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اداره تربیت بدنی

• کسب مقام دوم در مسابقات دارت کارکنان (بانوان) منطقه  9وزارت عتف در سال 97

• کسب جایزه ارزشمند کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان توسط یک عضو

آمار تعداد
کتابهای اعضای
هیأتعلمی

معاونت دانشجویی:

15
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بــه گــزارش روابــط عمومی دانشگاه کوثر،
دکتر امید ایــزانــلــو مدیر امــور آمــوزشــی و

تحصیالت تکمیلی دانشگاه در مصاحبه خود

مصاحبه با دکتر امید ایزانلو
مدیر امور آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه کوثر

با کارشناس روابــط عمومی دانشگاه بیان

ورودی  97باقی ماندند.

وی افــزود :با توجه به تغییر رویــه پذیرش

دانشجویان و عدم ارسال دستور العمل ثبت

داشت :هدف اصلی دانشگاه این است که بتواند با امکانات

نامی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ،امید ثبت نام

موجود فضای صرف ًا آموزشی ،دانشگاه را پشت سر بگذارد و

 650تا  700نفر در مهر ماه سال تحصیلی  98-99را داریم.
البته با تمدید زمان ثبت نام به شیوه صرف ًا با سوابق تحصیلی

در مسیر دانشگاه خالق و کارآفرین گام بردارد ،هر چند این
گا مها در ابتدا کوتاه و ابتدایی باشند.

تا  28شهریور ماه سال جاری (که بازماندهها از پذیرش به

شیوه با آزمون امکان ثبت نام به شیوه صرف ًا بر اساس سوابق

وی ادامه داد :این رویکرد باعث میشود تا دانشجویان انگیزه

باالیی در روند آموزش بدست آورده و در جهت عملی ساختن

تحصیلی را دارند) امکان افزایش احتمالی نیز وجود خواهد

یافتههای نظری بیشتر گام بردارند.

مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه با تأکید بر اینکه پیشرفت

ماه حدود  550نفر دانشجوی در حال تحصیل

داشت.

مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی با تأکید بر اینکه دفتر

علمی دانشجویان امری ضروری و الزمه آموزش عالی است گفت :تحقق این امر

هدایت استعدادهای درخشان دو فعالیت عمده دارد گفت :دفتر هدایت

رفاهی ،جذب اساتید جوان ،خالق و نخبه و مهارت آموزی و در نهایت به تالش

عمل میکند و دارای دو فعالیت عمده است:

دکتر ایزانلو با بیان اینکه ایجاد رشتههای جدید در دو مقطع کارشناسی

پورتال رتبه اول جهت ادامه تحصیل در دوره كارشناسی ارشد از طریق آزمون

جدید در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه به منظور

• تکمیل فرم رتبه اول مندرج در فرم راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی(شماره

نیازمند عواملی چند است که از جمله آنها میتوان به تأمین امکانات آموزشی و

خود دانشجو اشاره کرد.

و کارشناسی ارشد دانشگاه درحال پیگیری است گفت :ایجاد رشتههای
توسعه دانشگاه و رشتههای تحصیلی و رفع نیاز منطقه به فارغ التحصیالن

رشتههای کاربردی برای ایجاد بستر مناسب جهت آموزش نیروهای انسانی

آماده به کار در استان به طور جدی درحال پیگیری است و هم اکنون مجوز

رشته مترجمی زبان عربی در مقطع کارشناسی و رشته زبان و ادبیات فارسی-

گرایش روایی در مقطع کارشناسی ارشد از دفتر گسترش آموزش عالی اخذ
شده و از ابتدای مهرماه سال جاری دانشجو میپذیرد.

استعدادهای درخشان در راستای شناسایی و معرفی استعدادهای برتر
 -1معرفی نفرات اول هر ورودی به سازمان سنجش آموزش کشور و ثبت آنها در
سراسری کارشناسی ارشد (مرداد ماه هرسال) به شرح ذیل:

 )2آزمون ورودی دوره تحصیالت تکمیلی آزمون کارشناسی ارشد توسط دانش
آموخته

• بررسی فرم در دفتر استعدادهای درخشان و درصورت کامل بودن و عدم
مغایرت مشخصات با واقعیت ،تأیید آن توسط معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه

• درج اسامی با مشخصات کامل در پورتال اینترنتی سازمان سنجش آموزش

مدیر امور آموزشی دانشگاه با بیان اینکه ثبت نام متقاضی در سایت

کشور

اساس سوابق تحصیلی است در مورد روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

شرایط آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان میباشند به

سنجش جهت شرکت در کنکور سراسری به دو شیوه با آزمون و صرف ًا بر
اظهار داشت:

 -2معرفی دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی که حائز
دانشگاههای متقاضی (هرسال بهمن ماه تا مرداد ماه سال بعد)

 -1اعالم نتایج پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری /صرف ًا بر اساس سوابق

• تکمیل فرم جذب استعدادهای درخشان دانشگاههای دارای فراخوان توسط

 -2انتخاب رشته توسط فرد متقاضی

• بررسی فرم در دفتر استعدادهای درخشان و درصورت کامل بودن و عدم

تحصیلی

 -3اعالم نتایج نهایی توسط سازمان سنجش

 -4مراجعه فرد پذیرفته شده به سایت دانشگاه محل قبولی جهت اطالع از روند

ثبت نام و تکمیل مدارک مورد نیاز

 -5انجام ثبت نام اینترنتی «تکمیل اطالعات پایه و فرمهای مورد نیاز و الصاق
مدارک مربوطه در پرتال دانشگاه»

 -6مراجعه حضوری به دانشگاه مورد نظر طبق برنامه زمانبندی اعالم شده از

دانش آموخته

مغایرت مشخصات با واقعیت ،تأیید آن توسط معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه

• ارائه فرم تأیید شده به دانشگاه دارای فراخوان به عهده متقاضی است.

پذیرفته شدگان استعداد درخشان بدون آزمون
کارشناسی ارشد در دانشگاه کوثر

سوی دانشگاه و تکمیل نهایی فرایند ثبت نام بر اساس فرم راهنمای اعطایی

پذیرفته شدگان استعداد درخشان

دکتر امید ایزانلو در پاسخ به این سوال که «بــرآورد شما از تعداد ثبت نام

(ادبیات عربی)

به دانشجو.

بدون آزمون کارشناسی ارشد

پذیرفته شدگان استعداد درخشان
بدون آزمون کارشناسی ارشد

(ادبیات عربی و ادبیات روایی)

ورودیهای جدید چیست؟» گفت :طبق لیست پذیرفته شدهگان سال گذشته

در دانشگاه کوثر1397 -

در دانشگاه کوثر1398 -

صرف ًا بر اساس سوابق تحصیلی) به دانشگاه معرفی شدند که از این تعداد حدود

 4نفر

 6نفر

حدود  880نفر از طریق سازمان سنجش (پذیرفته شدگان دو شیوه با آزمون و
 670نفر ثبت نام نمودند ولی پس از انصراف در ساعات اولیه ثبت نام تا پایان مهر
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بــه گـــزارش روابـــط عمومی دانــشــگــاه کوثر،

دکترابوالقاسم باقری مدیر امــور دانشجویی

دانشگاه در مصاحبه با کارشناس روابط عمومی

مصاحبه با دکتر ابوالقاسم باقری
مدیر دانشجویی دانشگاه کوثر

دانشگاه بیان داشــت :انگیزه تحصیلی دانشجویان به عنوان یکی

از مهمترین چالشهای دانشگاهها ،اثــرات زیــادی بر بــرونداد

سیستمهای آموزشی دارد .بنابراین حوزه دانشجویی دانشگاه

کوثر در تالش است تا با ایجاد فضای مناسب و امکانات رفاهی
در سه حوزهی( تغذیه ،خوابگاه و وام) این شرایط را تا حد امکان
جهت ایجاد رفاه دانشجویان ایجاد نماید.

وی ادامه داد :اقدامات صورت گرفته به تفکیک حوزهها به شرح
زیر میباشد.

امورتغذیه :در سال گذشته امور تغذیه دانشگاه 166025پــرس غذا در بین

دانشجویان توزیع نموده است ،اقدام بعدی امورتغذیه نظرسنجی شفاهی و کتبی

در رابطه با کیفیت و کمیت غذاها بود که با بررسی دالیل افزایش یا کاهش میزان

رضایتمندی دانشجویان اصالح آنالیز تغذیه در جهت ارتقاء خدمت به دانشجویان
صورت گرفته است.

همچنین از دیگر اقدامات و وظایف امور تغذیه ،نظارت مستقیم بر کار و رعایت

بهداشت نیروهای شاغل در سلف دانشگاه ،فضای غذا خوری ،آشپزخانه در فرایند

طبخ و توزیع غذا ،نظارت بر کارت معتبر بهداشتی کارکنان سلف میباشد.

یا مرکز مشاوره درمیان میگذارد و کارشناس
خوابگاه با مدیر دانشجویی طی جلسه مسائل را
بیان میکند .همچنین جلساتی که اعضای محترم

شورای صنفی دانشجویی برگزار میکند و هریک مشکالت مربوط
به حوزه خود را بازگو میکنند از طریق جلسه دبیر شورای صنفی
با مدیر دانشجویی به اطالع ایشان میرسانند در غیر اینصورت
دانشجو حضوری به دفتر مدیریت مراجعه مینماید.

دکتر باقری جهت کمک به بهبود شرایط رفاهی دانشجویان

گفت :دانشجویان با انجام به موقع رزرو غذا در تاریخ تعیین

شده ،کلیه متقاضیان میتوانند از امکانات تغذیهای برخوردار

باشند .وی ادامه داد :دانشجویان در مورد زندگی دانشجویی بیشتر

مطالعه داشته باشند تا بتوانند جوی آرام برای خود و هم اتاقیها فراهم

نمایند و در خصوص ضامن جهت اخذ وام و همچنین اخذ وامها تحت عنوانهای
مختلف به منظور افزایش مبلغ دریافتی توسط دانشجو انجام میشود ،درخواست

افزایش بودجه به صندوق رفاه انجام خواهد شد و درخواست کارشناس جدید وام
جهت تحویل مدارک و ثبت اولیه در سامانه فاز  ،2از دانشگاه انجام خواهد شد.

مدیر امور دانشجویی با بیان اینکه ایجاد شرایط رفاهی مناسب و استفاده بهینه از
آنها میتواند باعث آرامش خاطر دانشجویان شده و تأثیر بسیاری در شرایط پیشرفت

تحصیلی دانشجویان داشته باشد اظهار داشت :زندگی دانشجویی آکنده از استرسها

گامهای بعدی امور تغذیه در طول سال تحصیلی گذشته توزیع غذا در تمام روزهای

و فشارهای روانی مختلف است .در صورتی که دانشگاهها محیطهایی پویا ،سرزنده

امور وام :اخذ وام ودیعه مسکن مجردی برای اجاره خوابگاههای دانشجویی از

میشوند در غیر این صورت این استرسها هم بر فرایند یادگیری و موفقیت دانشجویان

امورخوابگاه:اکثر خوابگاههای دانشگاه مسافت چندانی با دانشگاه ،محل برگزاری

همچنین وضــعیت پراضطراب یکی از عوامل اصلی توقف استعدادها و باروری خرد و

برای دانشجویان جدیدالورود و غیر بومی به حداقل رسید که دانشجویان برای

بنابراین در حوزه تغذیه مبنا بر این گذاشته شده که با آمادهسازی و فراهم نمودن شرایط

در سال گذشته با نازلترین قیمت این خوابگاهها در اختیار دانشجویان قرارگرفت

دکتر باقری ادامه داد :زمانی که دانشجو از نظر رفاهی تأمین باشد دغدغهاش فقط

پرداخت میکردند.

وی افزود :استفاده بهینه از شرایط رفاهی بستگی به میزان عالقه دانشجو به تحصیل

تقویم آموزشی و درایام ماه مبارک رمضان بود که به طور کامل انجام گرفت.
صندوق رفاه دانشجویان انجام شد.

کالسها و سلف غذاخوری نداشتند همچنین بحث هزینههای رفت و آمد بخصوص

رسیدن به دانشگاه نیاز به پرداخت هزینه نداشتند.

بطوریکه دانشجویان در برخی موارد بصورت اقساطی ،بدون چک و سفته هزینه را

و بانشاط باشند ،دانشجویان بر فشارهای ناشی از تحصیل و زندگی دانشگاهی پیروز
بهای مختلف اجتماعی و فرهنگی آنها میشوند.
تأثیر میگذارند و هم زمینهساز آسی 
اندیشه در دانشجویان اسـت که میتواند قوای جسمی و فکری انسان را فرسوده کند،

مساعد برای دانشجویان بخشی از این دغدغههای دانشجویان کاسته شود.
درس خواندن میشود و میتوانیم جامعهای پویاتر داشته باشیم.

از اقدامات دیگر امور خوابگاهها ،راهاندازی بوفه دانشجویی در سراهای دانشجویی

دارد ،چنانچه عالقه دانشجو به رشته و تحصیل خود زیاد باشد شرایط رفاهی( مث ً
ال با

(وسایلی چون فوتبال دستی ،تنیس روی میز ،شطرنج ،دارت ،بدمینتون) و حضور

مدیر دانشجویی در پاسخ به این سوال که آیا رفاه همیشه کمک کنندهاست یا

با اداره خود دانشجویان بود .ایجاد اتاقهای تندرستی و ورزش ،تجهیزآنها

پررنگ مشاورین در خوابگاهها از دیگر اقدامات این حوزه در سال اخیر بود.

کار دانشجویی ،اخذ وام دانشجویی و حتی کار نیمه وقت) را برای خود تأمین میکند.

میتواند اثرات منفی هم داشته باشد گفت :اعمالی چون اسراف جایز نیست و

دکتر باقری با تأکید براینکه کارهای حوزه دانشجویی براساس اولویت انجام میشوند

ممکن است مخرب باشد.

سرویس در کلیه مراحل انجام کار اعم از زمان پخت و همچنین زمان توزیع از اولویتهای

امکانات صنعتی و پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان تا بتوانند هزینه خوابگاه را

گفت :انجام به موقع دستورات مقام مافوق همچنین رعایت اصول بهداشتی در سلف
امور تغذیه می باشد و در حوزه خوابگاه اولویت اهداف و دستوراتی است که از مقام مافوق
دریافت میکنیم و اولویت در امور وام با کارهای فوری و دارای زمان میباشد.

دکتر باقری ادامه داد :ایجاد مکان مناسب و بزرگتر برای سلف و مجهز نمودن سلف به

پرداخت نمایند از جمله اقداماتی است که برای رفاه بیشتر دانشجویان انجام خواهد شد.

مدیر دانشجویی دانشگاه با بیان اینکه یکی از دغدغههای مراکز آموزش عالی

مدیر دانشجویی دانشگاه در پاسخ به ایــن ســوال که ارتباط دانشجویان با

دولتی کشور اختصاص یافتن کامل بودجه و اعتبارات مصوب است گفت :کمبود

در درجه اول مشکالت خود را با کارشناس تغذیه در میان گذاشته و همچنین

داد :باتوجه به اینکه قیمت کاالهای مختلف طی یک سال گذشته افزایش یافته،

مدیردانشجویی چگونه برقرار میشود گفت :در امور مربوط به تغذیه دانشجو

بازدیدهای مداوم و منظم از سلف دانشگاه کوثر سبب شده تا دانشجویان ،حضور

مدیر امور دانشجویی را نیز در سلف مشاهده کرده و مستقیم ًا دغدغههای خود را بیان

کنند .در امور خوابگاه نیز دانشجو غیر مستقیم مشکل خود را با کارشناس خوابگاه
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بودجه مسئلهای که میتواند توسعه علمی کشور را با مشکالتی روبرو کند و ادامه

برای تأمین یک کاالی اساسی خصوص ًا در بخش تغذیه که خریدها به روز و به

صورت نقدی میباشد ،باید چندین برابر گذشته هزینه شود بنابراین اگر بودجه
الزم تأمین نشود ،قادر به تأمین این اقالم ضروری نخواهیم بود.

انتصابات

آماده سازی و بهسازی  6خوابگاه

 6خوابگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید بهسازی و آماده سازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکترابوالقاسم باقری مدیر امور دانشجویی
دانشگاه در مورد آماده سازی و بهسازی خوابگاههای خصوصی تحت نظر دانشگاه
گفت :با توجه به افزایش تعداد دانشجویان خوابگاهی ،امسال یک خوابگاه به
خوابگاههای دانشگاه اضافه کردهایم و در حال حاضر دانشگاه دارای  6ساختمان
خوابگاهی تندیس است.
وی افزود :برای شروع ترم جدید با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان ،سم پاشی تمام
خوابگاهها انجام شد.
دکتر باقری با تأکید بر اینکه کلیه مسائل مربوط به خوابگاهها به صورت سیستمی
از طریق پورتال در دسترس دانشجویان قرار گرفته است اظهار کرد :برآورد تعداد
دانشجویان متقاضی جدیدالورود  300تا  400دانشجو میباشد و دانشجویان متقاضی
سالهای قبل تا کنون  600نفر میباشد که ثبت نام نهایی شدهاند.
مدیر امور دانشجویی با بیان اینکه ایجاد شرایط رفاهی مناسب و استفاده بهینه از
آنها میتواند باعث آرامش خاطر دانشجویان شده و تأثیر بسیاری در شرایط پیشرفت
تحصیلی دانشجویان داشته باشد اظهار داشت :ظرفیت خوابگاهها را از  600نفر به
 1000نفر افزایش دادهایم.
وی با تأکید بر اینکه تنها مشکل ما ملکی نبودن خوابگاههاست گفت :متأسفانه مالکان
خوابگاهها با افزایش چند برابری اجارهها باعث مشکالتی در هزینهها شدند.

روابط عمومیها
چشم و چراغ
دستگاهها
هستند چرا
که دوشادوش
مدیران حضور
دارند و یک
مدیر و دستگاه
از طریق روابط
عمومی است
که میتواند
ارتباط سازنده و
مثبت با جامعه
و مردم برقرار
کند و برای تحقق
اهداف سازمان
از مشارکت مردم
بهرهمند شود.

انتصاب مشاور رئیس دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر محمدرضا غالمی را به سمت مشاور رئیس

موجب این ابالغ ،با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

الطاف الهی و با برنامهریزی مطلوب و همچنین دیدگاهی سازنده ،در

عضو محترم هیات علمی دانشگاه

را جهت حصول اهداف گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

دانشگاه کوثر منصوب کرد.

جناب آقای دکتر محمدرضا غالمی
سالم علیکم؛

احترام ًا  ،نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی ،به
وی با بیان اینکه رفاه دانشجویان در اولویت است بیان داشت :امسال برای اولین بار
«درگاه خوابگاه» راه اندازی گردیده است که نیاز به مراجعه حضوری دانشجو برای ثبت
نام و واریز وجه خوابگاه وجود ندارد.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه گفت :کلیه خوابگاههای دانشگاه مجهز به سیستم
گرمایشی است و افزود :همچنین تعریض ،رنگ آمیزی سلف سرویس و بهینه سازی
فضای غذاخوری دانشگاه در ترم جدید از دیگر اقداماتی است که صورت گرفته است.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه کوثر به عنوان عضو اصلی شورای هماهنگی
روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی شهرستان بجنورد انتخاب شد

به عنوان مشاور رئیس دانشگاه منصوب میشوید .امید است با توکل به
بهر هگیری از توانمند یهای نیروی انسانی شایسته دانشگاه ،اینجانب

و دولت تدبیر و امید همراهی فرمائید و در انجام امور محوله موفق و
مؤید باشید

انتصاب مدیر مالی دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی حمزه حصاری را به سمت مدیر مالی دانشگاه

سالم علیکم؛

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

صادقانه جنابعالی ،ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به موجب این ابالغ

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

در اجرای وظایف محوله بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

کوثر منصوب کرد.

جناب آقای حمزه حصاری

احترام ًا ،با عنایت به تخصص ،تعهد ،تجارب ،سالمت و تالشهای مجدانه و

به مدت یک سال به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه منصوب میشوید .امید است

انتصاب رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر مژگان میرحسینی را به سمت رئیس

دانشگاه منصوب میشوید .امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

بر اساس سند راهبردی به پیش برید .بهرهگیری از خرد جمعی ،توجه به

سالم علیکم؛

بروندانشگاهی ،تالش در تسهیل امــور مربوط به دانشجویان ،ازجمله

دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر منصوب کرد.

سرکار خانم دکتر مژگان میرحسینی

احترام ًا ،نظر به تجارب و شایستگیهای سرکارعالی به موجب این حکم

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای
اجرایی شهرستان بجنورد امروز با برگزاری انتخابات ،مشخص شدند.
به گــزارش روابــط عمومی دانشگاه کوثر ،هــادی اعلمی ،معاون
برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان بجنورد در جمع مسئوالن
روابــط عمومیهای ادارات شهرستان با اشــاره به اهمیت روابط
عمومیهای مرکز استان گفت :باید تالش کرد تا خدمات دولت در حوزه
شهرستان به درستی منعکس شود و برای این منظور ارتباط بیشتر
روابط عمومی ادارات شهرستان بجنورد با رسانهها ضروری است.
علی قلیزاده ،معاون روابــط عمومی ،تشریفات و امــور بین الملل
استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه ضمن اشاره به نقش و تأثیر
گذاری روابط عمومیهای شهرستان بجنورد به عنوان قلبهای تپنده
ادارات شهرستان به تشریح مهمترین وظایف روابط عمومی پرداخت.
مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان بجنورد نیز در شورای
هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی شهرستان با اشاره
به اهمیت نقش روابط عمومیها در ادارات گفت :روابط عمومیها

چشم و چراغ دستگاهها هستند چرا که دوشــادوش مدیران حضور
دارند و یک مدیر و دستگاه از طریق روابط عمومی است که میتواند
ارتباط سازنده و مثبت با جامعه و مردم برقرار کند و برای تحقق اهداف
سازمان از مشارکت مردم بهرهمند شود.
در پایان این جلسه با برگزاری انتخابات؛ محمود مشکات مسئول روابط
عمومی دانشگاه بجنورد ،جالل الدین مرتضوی مسئول روابط عمومی
تأمین اجتماعی شهرستان ،محمد غفوریفر مسئول حوزه ریاست
دانشگاه کوثر بجنورد ،حامد شاکریان مسئول روابط عمومی آموزش و
پرورش شهرستان و صدیقه صفری مسئول روابط عمومی جمعیت هالل
احمر شهرستان بجنورد به عنوان اعضای اصلی و شایان عباسی و محمد
محمدپور به عنوان اعضای علی البدل شورای هماهنگی روابط عمومیهای
دستگاههای اجرایی شهرستان بجنورد به مدت دو سال انتخاب شدند.
گفتنی است؛ ریاست این شورا را فرماندار شهرستان و دبیری آن را
مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان به عنوان اعضای ثابت
برعهده دارند.
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با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی ،به سمت رئیس دانشکده علوم انسانی

هیأت علمی ،کارشناسان و کارکنان محترم ،امور مختلف آن دانشکده را
اندیشههای نوآورانه اعضای هیأت علمی دانشکده ،بهویژه در حوزه ارتباط

انتظاراتی است که امیدوارم چون گذشته به انجام آن اهتمام ورزید .موفقیت

شمار را از خداوند متعال خواستارم.

انتصاب رئیس دانشکدههای فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر محبوبه معین مقدس را به سمت رئیس

رئیس دانشکدههای فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه منصوب میشوید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،متن کامل این حکم به شرح ذیل است:

هیأت علمی ،کارشناسان و کارکنان محترم ،امور مختلف آن دانشکده را

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

اندیشههای نوآورانه اعضای هیأت علمی دانشکده ،بویژه در حوزه ارتباطات

دانشکدههای فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه کوثر منصوب کرد.

سرکار خانم دکتر محبوبه معین مقدس
سالم علیکم؛

احترام ًا؛ نظر به تخصص ،تعهد و تجربیات ارزشمند سرکارعالی ،به موجب

این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان
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امید است با توکل به الطاف الهی و با استفاده از دانش و تجربه اعضای

بر اساس سند راهبردی به پیش برید .بهرهگیری از خرد جمعی ،توجه به
بروندانشگاهی ،تالش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان ،ازجمله

انتظاراتی است که امیدوارم به انجام آن اهتمام ورزید .موفقیت شما را از

خداوند متعال خواستارم.

گزارش تصویری

گزارش تصویری

حضور دانشجویان دانشگاه کوثر در چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی
دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور

گلگشتفرهنگی-تفریحیبهمناسبتروزکارمند

بازدید رییس دانشگاه از روند ثبتنام دانشجویان نو ورود

بازدید نمایندهولیفقیهاستانازپروژهعمرانیدانشگاهکوثر

ت عمومی رییس دانشگاه کوثر
مالقا 

تقدیرازخبرنگارانبهمناسبتروزخبرنگار

دیدار رییس ،معاونان و مدیران دانشگاه کوثر با نماینده ولی فقیه استان
به مناسبت هفته دولت

بازدید مدیر کل حوزه استاندار از پروژه آموزشی 19مهر

حضور معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاه کوثر

آییندانشآموختگیدانشجویاندانشگاهکوثر

فصلنامهدانشگاهکوثر  -شمارهچهارم /تابستان1398

بازدید کارشناسانسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورازپروژهآموزشی 19مهر
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