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پیام تبریک رئیس دانشگاه کوثر به مناسبت روز دانشجو

دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر در پیامی سالگرد حماسه  ۱۶آذر را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور به خصوص
دانشجویان عزیز تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

شانزدهم آذر نماد شجاعت ،پایمردی و از خود گذشتگی دانشجویانی است که با تکی ه بر روحیه آزادیخواهی ،استقاللطلبی و

استکبارستیزی با نثار جان خویش وفاداری خود را به آرمانهای انقالب اثبات کردند.

شانزدهم آذر ،نماد حق طلبی و آزادیخواهی دانشجويان در برابر سایه شوم ظلم  ،اختناق و استبداد است.
دانشجو ،واژهای مقدس و مظهر اقتدار و بالندگی یک ملت سرافراز است.

دانشجویان به عنوان مغز متفکر و عامل موثر رشد و بالندگی جامعه با حضور پررنگ در عرصههای مختلف علمی ،فرهنگی ،سیاسی
و اجتماعی با روحیه حق طلبی ،پرسشگری و دانش اندوزی میتوانند جامعه را به مسیر پیشرفت و تعالی رهنمون سازند و گامهای
مهم و استواری را در راه توسعه همه جانبه ایران عزیزمان بردارند.

مرور صفحات تاریخ گواه آن است که دانشگاهیان ،در مسیر پیروزی انقالب اسالمی و حفظ آن ،شرکت مخلصانه در حماسه دفاع

مقدس و نیز در پیشرفت و رشد همه جانبه میهن عزیزمان نقشی مهم و اساسی برعهده داشته و دارند.

اینجانب فرا رسیدن روز دانشجو را به دانشگاهیان ارجمند به ویژه دانشجویان عزیز صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم و
امیدوارم دانشجویان با بهرهمندی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و استعدادهای ارزنده خویش با همدلی و حضوری

فعاالنه در راه سربلندی و عزت جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته موفق و مؤید باشند.

دکتر علیرضا حسینی | رییس دانشگاه کوثر
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سخن سردبیر
این فصلنامه در فصل پاییز مقارن با هفته آخر آذر ماه ،که به هفته

پژوهشوفناوریموسومگردیدهاست،بهزیورطبعآراستهشدهاست.
دانشگاه کوثر همه ساله در هفته پژوهش با برگزاری آئینها و مراسم

خاص،اقدامبهبرپاییجلساتبحثوتبادلنظر،نشستهایعلمی،

گسترش فضای نقد و تعمیم روحیه نشاط و شادابی در مرا کز علمی،
مینماید .که در این فصلنامه به بخشهایی از آن اشاره خواهیم کرد.

در همین جا الزم میدانم از همه اعضای هیأت علمی و همکاران

محترم دانشگاه کوثر در انتشار این فصلنامه سپاسگزاری نمایم.

امید است که با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ،ما را در پیشرفت

و بهبودی عملکرد دانشگاه کوثر یاری نمایید.

دکتر محمد غفوریفر | مسئول حوزه ریاست دانشگاه کوثر

باید یاد شهدا همیشه زنده بماند
برای حفظ انقالب و وطن در محور مقاومت قدم به قدم شهید دادهایم ،باید یاد

شهدا همیشه زنده بماند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر سرهنگ کمیل یزدانی فرمانده و جانباز

مدافع حرم در محفل انس با شهدا که در دانشگاه کوثر و با حضور دکتر علیرضا
حسینی رییس دانشگاه برگزار شد با تأکید بر حفظ محور مقاومت گفت :باید یاد
شهدا همیشه زنده بماند زیرا هرچه داریم از شهدا داریم.

وی ادامه داد :استقاللی که ما در جمهوری اسالمی ایران داریم در هیچ کشور
اسالمی و غیر اسالمی همانند آن را نداریم.

سرهنگ یزدانی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران

به بلوغ رسیده است اظهار داشت :شهدا در مقابل استکبار جهانی ایستادگی
کردند که اکنون ایران بعد از  ۴۰سال قدعلم کرده است.

فرمانده و جانباز مدافع حرم با بیان اینکه محور مقاومت در کل منطقه خاورمیانه
مقابل استکبار ایستاده است گفت :آنچه باعث شده دلسوزان انقالب اسالمی
ایران نسبت به آن نگرانی داشته باشند مشکالت و دسیسههایی است که توسط
افراد نفوذی در جامعه ایجاد میشود.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت ما در مقابل شهدا زنده نگهداشتن یاد آنهاست بیان
داشت :آنچه برای ما به عنوان کشوری که پرچم اسالم را به دست گرفته مهم است
حفظ محور مقاومت است.

3

سرهنگ یزدانی با بیان اینکه ما سربازان انقالب اسالمی هستیم و باید از دستاوردهای
آن حفاظت کنیم افزود :دفاع مقدس ادامه دارد و شخصی که دفاع مقدس را فقط

منوط به همان  ۸سال بداند انقالب را نشناخته است و درکی از انقالب ندارد.

وی ادامه داد :به فرموده مقام عظمی والیت « با علم آموزی و توانی که دارید

باید به عنوان افسر جنگ نرم در صحنه حضور پیدا کنید و علم و دانش خود را در
پیشبرد اهداف انقالب اسالمی صرف کنید».
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ایفای درست نقش روابط عمومیها بسیار مهم است
سخن میگفت ،اظهار داشت :در شرایطی که به همدلی و وحدت در جامعه نیاز
داریم ،اهمیت جایگاه و ایفای درست نقش روابط عمومیها بسیار مهم است.

دکتر پارسی پور گفت :مسئوالن روابط عمومی باید با اطالع رسانی مطلوب خدمات

و نقاط قوت و انتقال نقدهای بیرونی به سازمانها به رشد و پیشرفت کشور کمک
کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر با تأکید بر نقش روابط عمومیها در تبیین شرایط

خاص کشور افزود :سازمان برنامه و بودجه در راستای اصالح ساختار بودجه و
تبدیل تهدید تحریمها به فرصتی برای قطع وابستگی به نفت تالش میکند و در

این مسیر از کمک نخبگان و دانشگاهیان بهره میگیرد تا آنچه مدنظر مقام معظم

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به شرایط خاص کشور به
لحاظ بودجهای گفت :ایفای درست نقش روابط عمومیها بسیار مهم است چون

باید با دقت بیشتری خدمات و موفقیتهای دولت را اطالع رسانی کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،حسن پارسی پور عضو هیأت علمی دانشگاه

کوثر که در دوره آموزشی عکاسی و تصویربرداری برای روابط عمومیهای استان

رهبری است محقق شود.

وی ادامه داد :برای تغییر نگرش در نظام برنامهریزی و بودجه کشور به تعامل و

همدلی همه دستگاههای اجرایی نیاز داریم و این نیازمند همت و تالش روابط
عمومیهاست.

شایان ذکر است دوره آموزشی عکاسی و تصویر برداری به منظور ارتقاء سطح روابط
عمومیهای استان با تدریس احسان کمالی برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کوثر و پارک علم و فناوری خراسان شمالی
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کوثر و پارک علم و فناوری خراسان شمالی روز
دوشنبه در سالن اندیشه دانشگاه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در جلس های که با رئیس

پارک علم و فناوری خراسان شمالی و هیأت همراه در دانشگاه کوثر برگزار شد با اشاره به
جایگاه خوب دانشگاه کوثر در رتب هبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و همچنین

پتانسیل خوب اعضای هیأت علمی دانشگاه گفت :باید با حمایتهای پارک علم

و فناوری راهکارهایی برای مشارکت بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه در راستای
تبدیل علم به ثروت و رفع مشکالت استان ارائه شود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به خالقیت در حوزه علوم انسانی ادامه داد :با توجه به فعال
بودن کانون شکوفایی و خالقیت دانشگاه کوثر خواستار نگاه ویژه پارک علم و فناوری
خراسان شمالی به این کانون هستیم.

دکتر حسینی با اعالم آمادگی دانشگاه برای فعال نگه داشتن و تسهیل برگزاری

تخصصی در زمینه علوم انسانی را برای اولین بار به پارک علم و فناوری ارائه داد.

تجاری سازی با همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی استقبال م یکنیم.

علمی دانشگاهها برای ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد و

رویدادهای استارتاپی و خالقیت محور افزود :از برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه

در ادامه دکتر گرمه رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی بر لزوم استفاده از ظرفیت

وی اظهار داشت :اعضای هیأت علمی از سال  97جهت ورود به مرحله رسمی -آزمایشی

ایجاد ارزش افزوده با ورود به عرصههایی که تا کنون در استان به آنها توجه نشده است

ظرفیت پارک علم و فناوری استفاده کنیم.

در این نشست تفاهم نامهای نیز توسط دانشگاه کوثر و پارک علم و فناوری خراسان

موظفند به مدت  6ماه در صنعت همکاری داشته باشند ،امیدواریم در این زمینه از

سپس مهندس عباس زهرهوند رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
کوثر با تأکید بر خالقیت و نوآوری در حوزه علوم انسانی پیشنهاد برگزاری استارتاپ

تأکید کرد.

شمالی به امضا رسید.
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آئین معارفه معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری
در دانشگاه کوثر
آیین معارفه معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر با حضور

از پایههای اقتدار کشور پژوهش و علم است اگر در مسیر علم ،پژوهش قرار بگیرد مقتدر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،در آیین معارفه مجید استادی معاون دفتر

وی با تأکید بر اینکه دانشگاهها باید توأم بودن علم و ایمان را رأس کار خود قرار دهند

نماینده ولی فقیه در بجنورد ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن مجتبی(ع) گفت:

وحی شد کسب علم کنید ،دین را بشناسید و دیندار زندگی کنید.

حجت االسالم والمسلمین یقوبی نماینده ولی فقیه در بجنورد برگزار شد.

نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر ،حجت االسالم والمسلمین یعقوبی
جلسه ،جلسۀ علم و دانش و مسئولیتپذیری است.

نماینده ولی فقیه در بجنورد ضمن تأکید بر اینکه دین اسالم به علم نگاه واالیی دارد بیان

داشت :در اولین آیات وحی به علم و آموختن آن تأکید شده است و اولین سخنی که بر
قلب پیامبر (ص) نازل شد این بود که بخوان ،علم آموزی کن و علم را به دیگران بیاموز.

میشود و اگر در کنار علم ،ایمان باشد تحول ایجاد میشود.

افزود :علم و پژوهش و معرفت و اخالق مکمل یکدیگرند و همانطور که بر پیامبر(ص)
وی با بیان اینکه باید در کنار شناخت دین آن را در زندگی به کار ببرید اظهار داشت:
دیندار دین شناس است که در کار موفق است.

حجت االسالم والمسلمین یعقوبی با تأکید بر اینکه بصیرت و علم نور هدایت هستند
اذعان داشت :دانشگاه کوثر یکی از برکات انقالب است و اصل تک جنسیتی بودن

وی ادامه داد :پایه سعادت انسان دانش است و همانطور که در قرآن نیز آمده است

یک کار زیبایی است که میخواهد مرزهای نظام جمهوری اسالمی را رعایت نماید و

وی با بیان اینکه خداوند به انسانهایی که علم و ایمان دارند فضیلت و منزلت میدهد

وی با تأکید بر اینکه زن در حوزه زن بودن رشد و تکامل یابد و محدودیتی وجود ندارد

اگر مومن عالم باشد درجات دارد.

وی ادامه داد :در دانشگاه تک جنسیتی دانشجویان با تمرکز بیشتری درس میخوانند و

انسان با دو بال علم و ایمان منزلت مییابد.

اظهار داشت :خداوند مومنان را رفعت میبخشد ،انسان اگر مومن باشد درجه دارد و

حجت االسالم والمسلمین یعقوبی گفت :علمی که پیوست دین ،معنویت ،خدا و عالم

هستی را داشته باشد اسالم برایش ارزش قائل است زیرا در غیر اینصورت علم کارساز
نخواهد بود.

کرامات خانمها و آقایان را میرساند.

گفت :در اسالم بین زن و مرد هیچ اختالفی از نظر علم و اخالق ،فرهنگ وجود ندارد.

به درجات باال میرسند تا به نظام اسالمی خدمت کنند و در عمل هم این را نشان دادهاند.

وی افزود :دانشگاه کوثر در خیلی از شاخص و فاکتورها پیشرفت کرده است و این نشان
دهنده اقبالی است که به دانشگاه کوثر وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه علم و دین در کنار هم کارساز خواهند بود گفت :ایمان و علم بدون

وی با بیان اینکه از برکات نظام جمهوری اسالمی این است که زن و مرد میدان علم و

از مسیر درست انسانیت خارج میکند.

خیر کثیر است و در کشور از خیلی از دانشگاهها باالتر است.

یکدیگر آتشساز است ،ایمان بدون علم خطرآفرین است و دانش بدون ایمان انسان را

عمل برایشان باز است اظهار داشت :خداوند به کوثر برکت داده است و کوثر به معنای

وی ادامه داد :توأم بودن علم با ایمان توسعه ،امنیت ،نشاط و روحیه منبسط میآورد.

وی در پایان با معرفی مجید استادی به عنوان معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم

داشته باشیم افزود :مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هفت توصیه داشتند که ابتدا

کیفیت دانشگاه افزوده شود و خأل موجود در دانشگاه پر شود.

وی با تأکید بر اینکه باید در کنار علم به اخالق و معنویت که روح ایمان است توجه

علم و پژوهش دوم معنویت و اخالق است ،یعنی در کنار علم باید معنویت باشد.

رهبری در دانشگاه کوثر گفت :امید است با حضور مجید استادی در دانشگاه بر غنا و
در ادامه مراسم معارفه معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر

نماینده ولی فقیه در بجنورد با بیان اینکه برای رسیدن به فالح باید علم و معنویت

موسوی جاجرمی رییس نهاد مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی گفت:

گفت :دین اسالم هم دین رفاه است و هم دین فالح است ،انسان مومن و موفق کسی

وی افزود :حوزه و دانشگاه مثل دوبال هستند که به رشد علم و معنویت یکدیگر

با هم باشند در غیر اینصورت ممکن است با علم به رفاه برسیم اما به فالح نمیرسیم
است که رفاه مادی و فالح معنوی داشته باشد.

حوزه و دانشگاه باید در کنار هم باشند و این دستاورد انقالب اسالمی ایران است.

کمک میکنند تا حوزهها و دانشگاه جایگاه اصلی خود در جهان را بیابند و برای سایر

وی افزود :سالی که مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت

دانشگاههای دنیا الگو باشند .

هریک از آنها بدون دیگری باعث رشد و توسعه نیستند.

گفت:مقاممعظمرهبریفرمودند:دانشگاهنقطهاساسیهرجامعهایاست،اگردانشگاه

جهادی نامگذاری کردند به این علت است که اقتصاد و فرهنگ مکمل یکدیگرند و

سپس مجید استادی معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر

وی با تأکید بر اینکه دانشگاهها باید مجهز به سالح علم و ایمان شوند ادامه داد :اگر علم

اصالح شود جامعه اصالح میشود و اگر دانشگاه فاسد شود جامعه فاسد میشود.

علم و ایمان داشتند و باعث امید مردم و مظلومان در مقابل استکبار شدند.

در قرآن نیز آمده است معلمان نقش تعلیم و تربیت را بر عهده دارند اگر ما فقط سراغ تعلیم

به ایمان پیوند بخورد باعث رشد و اقتدار انسان میشود همانطور که امامان ما توأمان

وی افزود :اساتید و دست اندرکاران دانشگاهها باید این نقش را به خوبی ایفا نمایند زیرا

وی با بیان اینکه دانشگاههای ما خروجیشان مدیران و خدمتگزاران جامعه و نظام

برویم و تربیت نباشد جامعه پر از آسیب اجتماعی میشود چرا که تمدن نوین غربی فقط

خودش را برای خدمت به نظام جمهوری اسالمی ایران که  ۴۰سال افتخارات زیادی

معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه کوثر با بیان اینکه ارتقای فکر

اسالمی هستند گفت :دانشجو باید خود را در جایگاه خدمتگزار نظام اسالمی بداند و

کسب کرده است و در جهان در زمینه علم و اقتصاد حرف برای گفتن دارد آماده کند.

وی ادامه داد :امروزه ایران برای خیلی از کشورها مرجع شده است و این یعنی اقتدار،
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دنبال علم رفتهاند و علم مادی تنها ثمرهاش آسایش است که بدون آرامش فایده ندارد.

دینی در بدنه دانشگاهها از دغدغههای مقام معظم رهبری است به رسالتهای دفتر

نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری اشاره کرد.

دانشگاه کوثر میزبان کارگروه عفاف و حجاب خراسان شمالی

 9استان در
این نمایشگاه
منطقهای که به
میزبانی دانشگاه
کوثر و با رویکرد
ترویج الگوهای
پارچه ،لباس و
صنایع دستی
منطقه با موازین
اسالمی ایرانی
و بومی مناطق
مختلف بود
شرکت کردند.

به همت دفتر نهاد رهبری دانشگاه ،دانشگاه کوثر میزبان کارگروه عفاف

بانوان به لحاظ زیبایی شناسی به داشتههای ملی و هویت بخش ،از

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دکتر علیرضا حسینی رییس

چاپ و طراحی پارچه  -خوشنویسی) در زمینه پوشش دانشجویان

کوثر برگزار شد ضمن گرامیداشت روز سالمند و هفته دفاع مقدس گفت:

دانشجویان دختر به منظور ورود به فضای کسب و کار میباشد.

و حجاب خراسان شمالی شد.

دانشگاه کوثر در کارگروه عفاف و حجاب خراسان شمالی که در دانشگاه
عملکرد دانشگاه در بحث عفاف و حجاب در سال  ۹۷به شرح زیر میباشد:

دختر به عنوان قشر فرهیخته کشور ،ارتقاء تواناییها و مهارتهای
وی اظهار داشت :در این نمایشگاه منطقهای هفت روزه که فقط در سه

نشست بصیرتی پیرامون عفاف و حجاب و دعوت مهمان بیرون از

دانشگاه الزهرا ،خلیج فارس بوشهر و کوثر برگزار شد بازدیدکننده از

جلسه بصیرتی با موضوع اخالق با سخنرانی حاج آقا خراسانی

گفتنی است در سال  ۹۶مسئولیت کمیته علمی همایش حجاب ،عفاف

نشست بصیرتی با موضوع نقش زن

دانشگاه کوثر بود که این همایش در  ISCثبت و در  CIVILICAنمایه شد.

دانشگاه؛

همه افراد جامعه
باید درد دین
را داشته باشند
و مطالبه گر در
زمینه عفاف و
حجاب باشند و
بحث عفاف را
تعمیم دهند.

قبیل طرحهای سنتی طرحهای ایرانی و اسالمی( دوختهای سنتی-

محفل انس با قرآن کریم با موضوع عفاف و حجاب

اقصی نقاط کشور از این نمایشگاه بازدید کردند.

و سبک زندگی که در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه برگزار شد بر عهده

بحث کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع بانو و نقش گمشدهاش

در ادامه نشست حجتاالسال م یقوبی نماینده ولی فقیه در استان در

نشست بصیرتی با رویکرد آسیبهای ناشی از فضای مجازی

ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت:

جلسه تفسیر قرآن با محوریت عفاف و حجاب

وی با مقایسه دو کلمه تعفف و تبرج بیان داشت :تعفف کلمهای مثبت

بحث کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع خشونت علیه زنان

شرکت در همایش خدیجه مادر امت

و برگزاری نمایشگاه منطقهای مد ،لباس و صنایع دستی دانشجویان
دختر به میزبانی دانشگاه کوثر که فقط سه دانشگاه میزبانی این

نمایشگاه را داشتند.

کارگروه عفاف و حجاب خراسان شمالی که در دانشگاه کوثر برگزار شد
انسان با عفت را باید در ردیف فرشتهها قرار داد.

است و بر رعایت اصول عفاف و حجاب تأکید دارد.

حجتاالسال م یقوبی با تأکید بر اینکه عفت میدان گستردهای دارد

گفت :باید در گفتار ،نگاه ،تصمیمگیریها ،حالل خوری عفت داشت.

وی افزود ۹ :استان در این نمایشگاه منطقهای که به میزبانی دانشگاه

وی با بیان اینکه اسالم با تبرج و خودنمایی مخالف است اظهار داشت:

موازین اسالمی ایرانی و بومی مناطق مختلف بود شرکت کردند.

عفاف و حجاب باشند و بحث عفاف را تعمیم دهند.

کوثر و با رویکرد ترویج الگوهای پارچه ،لباس و صنایع دستی منطقه با

همه افراد جامعه باید درد دین را داشته باشند و مطالبه گر در زمینه

دکتر حسینی ادامه داد :از اهداف این نمایشگاه منطقهای بهره مندی

وی افزود :خانوادهها باید در زمینه عفاف و حجاب احساس مسئولیت

و سازمانهای مرتبط برای ایجاد زمینههای ترویج فرهنگ پوشش

نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر آموزش نکات دینداری به افراد

از تمام ظرفیتهای موجود و ممکن در دانشگاههای تابعه وزارت علوم
ایرانی ،اسالمی در دانشگاهها به عنوان یک باور ارزشمند ،الگوسازی

در بحث مد و لباس در حوزههای زندگی اجتماعی دانشجویان با هدف
افزایش غرور ملی ،ایجاد زمینههای ورود دانشجویان دختر به فضای

کسب و کار در حوزه مد و لباس و صنایع دستی ،معطوف نمودن اذهان

نمایند.

جامعه گفت :همه ما در این پروژه مسئولیم و باید استان را از این بی
تفاوتی نسبت به حجاب خارج نماییم.

گفتنی است در این نشست مهمانهای حاضر در جلسه به بیان نظرات
و پیشنهادهای خود در زمینه عفاف و حجاب پرداختند.
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یادواره شهدا یادآور همه فضیلتها و ارزشهاست

مراسم گرامیداشت شهدای وحدت ،سرداران شهید محمدزاده و شوشتری در محل

وی ادامه داد :پیام شهدا حرکت جهادی است ،امر به معروف و نهی از منکر است و

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر در مراسم گرامیداشت شهدای وحدت سرهنگ

وی گفت :به گفته رهبر معظم انقالب «در مسیر پیشرفت کشور غرور ،کسب مال و

گفت :جلسه یادواره شهدا یادآور همه فضیلتها و ارزشهاست و شهدا عصاره همه

خدمت و انقالبیگری باشد».

سالن اجتماعات فرهنگ دانشگاه کوثر برگزار شد.

شجاع همرزم شهید محمدزاده با بیان اینکه نام و یاد شهدا دلها را زنده میکند،
این فضیلتها هستند.

افزود :خأل وجودی شهید محمدزادهها باید با تالش و خدمت پر شود.

منال و دست درازی به بیتالمال ممنوع است و مسیر پیشرفت کشور باید عرصه
وی با تأکید بر گفته رهبر معظم انقالب«:با کار جهادی این نظام و انقالب سامان

وی با تأکید بر اینکه با نام و یاد شهدا ،جبهه مقاومت جان گرفته است ادامه داد:

میگیرد» اذعان داشت :قدرت چهار مؤلفه تولید ،توسعه ،حفظ و نمایش دارد که ما

سرهنگ شجاع افزود :امروزه همه فضیلت و ارزش و آرمانها قرار گرفتن در مسیر

وی ادامه داد :سرمایه اصلی ما خون پاک شهدا و پیروی از والیت است.

وی با تأکید بر گفته رهبر معظم انقالب « :شهید محمدزاده شهید خدمت و شهید

سرهنگ شجاع با بیان اینکه نیتها همه الهی هستند گفت :در انتخابات پیش رو و هر

پای انقالب و نظام ریخته شد که امروز این ثبات ،امنیت  ،اقتدار و عزت وجود دارد.

وی با تأکید بر سخن رهبر معظم انقالب« :بروید سراغ دولت جوان حزب اللهی که

شهید محمدزاده عاشق اسالم و والیت بود و خود را وقف خدمت کرده بود.
شهادت است.

وحدت بود» ادامه داد :شهید محمدزاده با تمام شجاعت و وفا رشادت کرد و خونش

امروزه در عرصه نمایش قدرت هستیم .

وی گفت :امروز مرزهای عقیدتی برداشته شده است و خداوند پشتوانه انقالب است.
انتخابات دیگر باید با درایت افراد الیق و پایبند آرمان های انقالب را انتخاب نمایید.

وی با بیان اینکه شهدا تعلیم یافتگان مکتب امام بودند گفت :باید برای انقالب کار

پای آرمانها و انقالب باشند» گفت :شما دانشجویان جهاد کبیر را در عرصه آبادانی،

یادواره شهدا تکریم و تجلیل از این ارزشهاست ،پاسداشت فرهنگ شهادت است،

وی گفت :برای توسعه گام دوم انقالب باید شما خأل کاری شهدا را پر کنید و با

جهادی انجام شود ،کاری ماندگار که شهدا این را ثابت کردهاند و ادامه داد :امروزه
ایثارگری و ازخود گذشتگی است.

سرهنگ شجاع با بیان اینکه امروز فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه میبینیم گفت:
باید همه تا آخرین نفس پای انقالب بایستند که این انقالب ثمره ظهور خواهد بود.
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پیشرفت و ساخت کشور رقم بزنید.

بهرهگیری از آرمانها پای تمام ارزشها ،والیت ،انقالب و فضیلتها بمانید تا در

نقطه ظهور یاران خوبی برای امام زمان باشیم .گفتنی است پخش کلیپ و گلباران

و غبار روبی مزار سردار شهید از دیگر برنامههای این مراسم بود.

نشست علمی مشترک دانشگاه کوثر با اداره کل
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
نشست علمي مشترك دانشگاه کوثر با اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

خراسان شمالی با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر برگزار شد.

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر در این نشست که با هدف همکاریهای
مشترک فی ما بین انجام شد ،گفت :برگزاري چنين نشستهايي نشانه بلوغ فكري
مجموعه كميته امداد امام خمینی (ره) است كه در راستاي هدفمند سازي برنامههاي
خود برگزار مينمايد.

دکتر حسینی ضمن معرفي دانشگاه كوثر به ارائه گزارش در خصوص هشت سال
فعاليت دانشگاه پرداخت و افزود :دانشگاه كوثر داراي  ٦٠عضو هيأت علمي جوان
داراي رزومه بسيار خوب از دانشگاههاي معتبر كشور ميباشد .برنامه ما در دانشگاه

كوثر حركت به سوي ارتباط با صنعت و جامعه است و در همين راستا پژوهشها در
اين دانشگاه تقاضامحور است.

رییس دانشگاه کوثر اذعان داشت :با توجه به آمار زنان بيسواد و كم سواد در منطقه

دکتر حسینی گفت :شناسايي دانشجويان بيبضاعت در دانشگاه صورت گرفته كه

و ارتقاي سالمت خانواده میتواند در راستاي ارزيابي علمي فعاليتهاي كميته امداد

هماهنگي كميته امداد ميتوان بسياري از مشكالت آنها را حل نمود.

خراسان شمالي ،مركز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه کوثر با رويكرد توانمندسازي
و اثربخشي آن خدمات مؤثری ارائه دهد.

وی گفت :در خصوص آموزشهاي قرآني با توجه به شناسايي استعدادهاي قرآني با

كمك اعضاي هيأت علمي رشته علوم قرآن و حديث ميتوانیم برنامههاي مشتركي

پیش بینی کرده و اردوهاي تعلیمي برگزار نماييم.

در عين داشتن مناعت طبع ،توانمنديها و خالقيتهاي بسيار زيادي دارند كه با
همچنین در این نشست حسين يوسفي معاون فرهنگي اداره کل كميته امداد امام
خمینی (ره) به ارائه گزارش در خصوص برنامهها و طرحهاي فرهنگي كه توسط

كميته امداد انجام ميگيرد و آموزشهاي فني و حرفهاي ،تحصيالت تكليفي و

امدادي ،طرح تسهيالت كارفرمايي با ضوابط ،كاريابي در مناطق محروم ،كاريابي در

وی افزود :همچنین مركز آموزشهاي آزاد و مجازي دانشگاه كوثر ميتواند در تدوين

مناطق شهري ،طرح راهبران شغلي طرح فالح ،طرح سديد و طرح وارثين پرداخت.

همچنين ميتوانيم در زمينه توانمندسازي دانشآموزان تحت پوشش كميته با ارائه

فقر مطلق پرداخت و ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه کوثر بتوانیم اثربخشي

برنامههاي آموزشي كميته امداد با سرفصلهاي مد نظر كمك شاياني داشته باشد،

اردوهاي آموزشي فعاليت نماييم.

وی با ارائه آماری از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد به معرفی طرح رفع
برنامهها را بيشتر کنیم.

کسب مقام سوم تیمی  ۴در  400متر دانشجويان دانشگاه کوثر در دومین دور
مسابقات لیگ دو و میدانی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دانشجویان دانشگاه کوثر توانستند در دومین دور
از نهمین مرحله مسابقات لیگ دو و میدانی استان خراسان شمالی که روز پنجشنبه در

محل استادیوم  19مهر بجنورد برگزار شد مقام اول در ماده پرش طول؛ مقام سوم در ماده

 200متر و مقام سوم تیمی در ماده  ۴در  400متر این رقابتها را کسب نمایند.

ساراسنچولی دانشجوی رشته صنایع توانست در دور اول این مسابقات در دوی 100
متر مقام دوم را کسب نماید.

اعضای تیم دانشگاه کوثر:
سارا سنچولی ،ام البنین جاللی ،لیال تاتاری،
فاطمه شاهی و مریم محجور
م ربي :میترا محمدی سرپرست :زهرا ایزدی
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رونمایی از  ۲۱اثر تألیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر
در نمایشگاه کتاب خراسان شمالی از  ۲۱اثر تألیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی
دانشگاه کوثر رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،همزمان با چهارمین روز از یازدهمین

نمایشگاه کتاب خراسان شمالی ،از  ۲۱اثر تألیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی

دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر ،حسین فرخنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی ،مؤلفین و مدعوین رونمایی

شد.

بنابراین گزارش  ۱۶کتاب تألیفی و  ۵کتاب ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه

کوثر رونمایی شد.

کسب رتبه نخست دانشگاه کوثر در استان خراسان شمالی
دانشگاه کوثر در رتب هبندی دانشگاههای جامع و صنعتی پایگاه استنادی جهان اسالم

( )ISCرتبه نخست استان را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،طبق آخرین رتب هبندی دانشگاههای جامع و

و بلوچستان ،باهنر کرمان ،شهید مدنی آذربایجان ،عالمه طباطبایی ،مراغه ،یزد.

اراک ،ایالم ،بیرجند ،ت ربیت دبیر شهید رجایی ،سیدجمالالدین اسدآبادی ،شاهد،

شهرکرد ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،قم ،کردستان ،محقق اردبیلی ،تفرش،

صنعتی در سال  ۹۶و  ۹۷که توسط پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCانجام شد ،رتبه

حکیم سبزواری ،خلیج فارس ،دامغان ،زابل ،علوم و فناوری دریایی خرمشهر ،کوثر،

بنابر این گزارش ،دانشگاه تهران رتبه نخست ،دانشگاه ت ربیت مدرس رتبه دوم و

کازرون ،علم و فرهنگ ،علوم انتظامی امین ،کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالیر،

رتبه بندی دیگر دانشگاهها به ترتیب ،بدین شرح می باشد:

(ره) ،بجنورد ،بزرگمهر قائنات ،بی نالمللی امام رضا (ع).

نخست استان و ۴۲را در کشور کسب کرد.

دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم را کسب کردند.

گلستان ،لرستان ،امام صادق (ع) ،دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل ،سلمان فارسی
ولیعصر رفسنجان ،هرمزگان ،جامعه المصطفی ،اردکان ،آیت ا ...العظمی بروجردی

دانشگاههای شیراز ،تبریز ،شهیدبهشتی ،اصفهان ،بوعلی سینا همدان ،کاشان ،یاسوج،

ت ربت حیدریه ،جهرم ،جیرفت ،حضرت معصومه (س) ،دریانوردی و علوم دریایی

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گیالن ،الزهرا (س) ،بی نالمللی امام خمینی (ره)،

میبد ،نیشابور ،والیت ،مجتمع آموزش عالی بم ،مجتمع آموزش عالی سراوان ،مجتمع

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،سمنان ،علوم
خوارزمی ،رازی کرمانشاه ،شهید چمران اهواز ،مازندران ،ارومیه ،پیام نور ،زنجان ،سیستان

چابهار ،علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،فرهنگیان ،فسا ،گرمسار ،گنبدکاووس،
آموزش عالی گناباد ،مرکز آموزش عالی استهبان ،مرکز آموزش عالی اقلید.

وظیفه اصلی ما آموزش است
دکتر علیرضا حسینی در نشست صمیمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر:

اساس پیشرفت یک جامعه است اما آموزش صحیح است که نیروی کارآمد ت ربیت

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

وی بیان داشت :ت ربیت نیروی انسانی خبره و زبده با آموزش و پژوهش موازی که مثل

کردن شیوههای تدریس گفت :با برگزاری کارگاههای مختلف توسط اساتید

دکتر حسینی گفت :مدیران گروه ،باشگاه مقاله خوانی دایر کنند تا دانشجویان،

وظیفه اصلی اعضای هیأت علمی آموزش است.

کوثر در نشست صمیمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر به روز
صاحب نام ،فنون و روشهای تدریس به روز همراه با خالقیت آموزش داده
خواهد شد.

م یکند.

دو بال کبوتر هستند ،میسر م یباشد.

پویاتر و با شیوه مقالهنویسی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه خرد جمعی باعث بهتر کنکاش کردن م یشود اذعان داشت :باید

رییس دانشگاه کوثر با بیان اینکه در شیوههای تدریس باید مقتضای حال رعایت

در هر ترم حداقل دو نشست داخلی و تخصصی داشته باشید و اساتید دستاوردها و

وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی اعضا هیأت علمی آموزش است افزود :پژوهش،

ایجاد انگیزه م یکند و باعث نشاط م یشود.

شود اظهار داشت :پژوهش باید موازی با آموزش باشد.
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کارهای پژوهشی خود را برای عالقهمندان و دانشجویان ارائه دهند زیرا در دانشجویان

برای برون رفت از مشکالت و آسیب ها باید از روش های علمی
و پژوهش استفاده شود
باید برای برون رفت از مشکالت و آسیب ها از روشهای علمی و پژوهش استفاده شود

که در این سال ها نیروی انتظامی در این راستا ورود پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،فرمانده انتظامی خراسان شمالی در دیدار با

رییس دانشگاه کوثر و هیأت همراه به مناسبت هفته ناجا اظهار داشت :تعداد جرایم در
این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۶درصد کاهش دارد.

سردار علیرضا مظاهری بر رابطه تحصیالت دانشگاهی و آکادمیک و جرایم اشاره ای

کرد و افزود :تنها کمتر از دو درصد افرادی که در جرایم مختلف این استان مشارکت
داشته و دستگیر شده اند تحصیالت عالی دارند.

وی افزود ۷۸ :درصد دستگیر شده ها در جرایم مختلف دیپلم به پایین و بخش زیادی
از آنان کم سواد و بیسواد هستند.

وی با بیان اینکه  ۶۸درصدد جرایم نیز مربوط به گروه سنی  ۲۵تا  ۳۹است اظهار داشت:

متاسفانه ۷۸درصد این افراد نیز بیکار بوده اند که این امر نیز رابطه مستقیمی با جرایم دارد.

سردارمظاهریاظهارداشت:باوجوددرصدرشدجرایماستانخراسانشمالیدراینشاخص
درکشوردرجایگاه ۲۶قرارداریمکهدرسهسالاخیرجزءاستانهایکمجرمبودهایم.

وی با بیان اینکه در شاخص نزاع نیز در دو سال اخیر آمار کاهش یافته است افزود:
در جرایم مسلحانه ،سرقت از طال فروشی و بانک ها در دو سال اخیر صفر بوده است و

همچنین در جرایم خشن نیز کاهش داشتهایم.

سردار مظاهری بر ارتقای تحصیالت کارکنان نیروی انتظامی نیز تاکید کرد و افزود:
سطح سواد کارکنان نیروی انتظامی از افزایش خوبی برخوردار بوده است و هیچ نیروی
کمتر از دیپلم پذیرش نخواهد شد.

دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر نیز در این دیدار گفت :با احتساب ورودیهای
جدید به این مرکز آموزش عالی هم اکنون سه هزار دانشجو در این مرکز آموزش عالی
زیر نظر  ۶۰نفر عضو هیات علمی در حال تحصیل هستند.

دکتر علیرضا حسینی افزود :این دانشجویان در سه دانشکده علوم انسانی ،علوم پایه و
فنی و مهندسی جذب شده اند .وی اظهار داشت :دانشگاه دخترانه کوثر  ،در رتبهبندی

جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ،)ISCکه هر سال از وضعیت دانشگاهها اطلسی
ارائه میدهد رتبه نخست را در بین دانشگاههای خراسان شمالی به دست آورد.

دکتر حسینی اظهار داشت :این مرکز آموزش عالی ،به عنوان تنها مرکز تکجنسیتی
آموزش عالی شرق کشور ،در بین دانشگاههای کشور نیز رتبه  ۴۲را کسب کرد که در
مقایسه با رتبهبندی پیشین این پایگاه استنادی ،که  ۶۷بود ۲۵ ،رتبه ارتقا یافته است.

وی افزود :پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،در رتبهبندی دانشگاهها و موسسات

پژوهشی ،معیارهایی چون آمــوزش ،وجهه بین المللی ،تسهیالت و امکانات،

فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و صنعتی را مورد ارزیابی قرار داده است.

دکتر حسینی بر تعامل دانشگاهها و صنعت تاکید کرد و گفت :باید به سمت نسل چهارم
دانشگاهها پیش برویم و هم اکنون در دنیا نیز این مد نظر است و دانشگاهها تالش میکنند

تا مشکالت جامعه را برطرف کنند و مسائل و چالش های جامعه را احصا نمایند.

وی اظهار داشت :متاسفانه در این استان دستگاه ها از ظرفیت و پتانسیل دانشگاهها
بهره نمی برند و به این دلیل نیز کارها دقیق پیش نمیرود و در شاخصهای مختلف
دچار عقب ماندگی هستند .در این دیدار تفاهمنامه علمی و پژوهشی نیز توسط
دانشگاه کوثر و نیروی انتظامی خراسانشمالی به امضا رسید.

دیدار هیأت رییسه روابط عمومیهای استان با رییس دانشگاه کوثر
دکتر علیرضا حسینی ریيس دانشگاه کوثر در اين ديدار گفت :عدم وجود روابط عمومی
متخصص در حوزه دانشگاهها ،از مشکالت موجود در استان است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی در نشست صمیمی با
هیأت رییسه روابط عمومیهای استان با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی افزود:

در دانشگاه کوثر به اتاق فکر و خرد جمعی معتقدیم.

وی با بیان این که روابط عمومی باید پویا و شاداب باشد افزود :تولید محتوا از مهم ترین
بخشهایی است که روابط عمومیها باید به آن بپردازند.

دکتر حسینی اذعان داشت :روابط عمومی دانشگاه حوزه کاری بسیار وسیعی دارند زیرا
جامعه هدف گستردهای دارند که این جامعه هدف شامل دانشجویان آگاه ،پویا و مطالبه
گر میباشد ،بنابراین روابط عمومیهای دانشگاهها همچون سایر دستگاههای اجرایی

همواره باید به روز باشند.
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عضویت دانشگاه کوثر در شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم
دانشگاه کوثر در شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم که به اختصار CINVU

نامیده میشود عضو شد.

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

با حضور در دفتر شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم و با هدف ایجاد و

تقویت ارتباط علمی ،پژوهشی و آموزشی در نشست صمیمی با دبیر کل شبکه
دانشگاههای مجازی اسالم دکتر کریم نجفی برزگر ،سند عضویت دانشگاه کوثر در

این شبکه را امضا کرد.

شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم که به اختصار  CINVUنامیده میشود یکی

از شبکههای کمیته دائمی همکاریهای علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان

همکاریهای اسالمی با نام اختصاری کامستک ( )COMSTECHاست .این

شبکه برای تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه با تعمیق و تثبیت آموختهها
تالش میکند .اساتید و دانشجویان از طریق این شبکه میتوانند با توجه به
عالیق و گرایشهای خود به عرضه توانمندی خود در زمینههای مختلف آموزشی،

پژوهشی ،فرهنگی بپردازند.

همچنین هدف از راه اندازی شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسالم  ،ایجاد
و تقویت ارتباط علمی ،پژوهشی و آموزشی دانشگاههای مجازی کشورهای
اسالمی است که با ایجاد این شبکه ،تبادالت علمی ،آموزشی و تحقیقاتی

مراکز دانشگاهی کشورهای عضو به شیوه مجازی افزایش خواهد یافت و ضمن
به اشتراک گذاشتن توانمندیهای موجود ،زمینه انجام پروژههای مشترک برای
اعضا فراهم خواهد شد.

گفتنی است ،دانشگاههایی که خدمات علمی ،آموزشی و پژوهشی خود را به صورت

الکترونیکی و مجازی در حیطه جهان اسالم ارائه می دهند ،میتوانند در این شبکه
دانشگاهی عضویت داشته باشند.

از مزایاي شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسالم و عضویت در آن عبارت است از:

 .۱بهرهمندي از ظرفیتهاي امــکــان جــذب و تــبــادل دانشجو ،استاد،

پژوهشگران ،اعضاي هیأت علمی و کارشناسان به منظور ارتقا میزان دانش
پژوهشگران علمی و آموزشی و انتقال تجربیات تخصصی آنها در کشورهاي
اسالمی توسط این شبکه

 .۲حمایت از مطالعات امــکــان سنجی از طریق تحلیل  SWOTدر

پروژ ههاي آموزشی ،پژوهشی ،فنی ،پزشکی ،صنعتی ،رویدادهاي
استارت آپی ،فن بازارها و ایجاد دانشگا ههاي هوشمند در کشورهاي
اسالمی و اعضاي OIC

 .۳حمایت از طرحهاي کاربردي دانش بنیان و غنی در زمینههاي مرتبط با
دانشگاههاي مجازي جهان اسالم و توسعه کشورهاي اسالمی و اعطاي گواهیهاي

معتبر به آنها

 .۴حمایت از کنفرانسهاي تخصصی ،کارگا هها و دور ههــاي آموزشی
تخصصی در حــوزه نظام آمــوزشــی ،نــیــروي انسانی ماهر و همچنین

سازوکارهاي پژوهشی

 .۵بهرهمندي از ظرفیتهاي آمایشی و پایشی رتبهبندي دانشگاهها جهت ارائه

خدمات جامع به دانشگاههاي داراي ظرفیت
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 .۶استفاده از تسهیالت سامانه جامع ارائــه خدمات به دانشجویان و اساتید
دانشگاههاي مجازي جهان اسالم پس از استقرار سامانه و با همکاري بانک توسعه
اسالمی

 .۷بهرهمندي از ظرفیتهاي بانک اطالعاتی شبکه در توسعه ارتباطاتی با
دانشگاههاي مجازي جهان اسالم و دیگر کشورهاي داراي فناوري آموزشی

هوشمند در جهان جهت شناخت از ظرفیتها و توسعه فعالیتها

 .۸حمایت و تجلیل از نخبگان و کارآفرینان عرصه دانشگاههاي مجازي جهان

اسالم و بسترسازي براي رشد آنان

 .۹تعریف و حمایت نظام مالکیت فکري و معنوي محصوالت آموزشی و محتواهاي
علمی و دانش ایجاد شده درکشورهاي اسالمی و اعضاي OIC

 .۱۰بهرهمندي کشورهاي عضو  CINVUازامتیازجدیدترین شیوههاي آموزشی و
ایجاد برنامههاي آموزش مجازي در کشورهاي خود

 .۱۱بهرهمندي از ظرفیتهاي تبلیغاتی در سایت  CINVUو ارائه دستاوردهاي

نوین هر دانشگاه به دیگر کشورهاي عضو در کامستک و بسترسازي براي ایجاد
مشاغل عرصه مجازي

 .۱۲ارزشیابی و اعتبارسنجی مــدارك صــادره از دانشگاههاي مجازي عضو
کامستک و اعطاي گواهیهاي معتبربه مقاالت علمی وپژوهشهاي کاربردي

و بنیادین

 .۱۳حمایت از طرحهاي اثرگذار علمی-پژوهشی و دیگر امور مرتبط با حوزه نشر

الکترونیک در جهان اسالم و ارائه خدمات جامع در این عرصه با همکاري  ISCو
دیگر دانشگاههاي مجازي توانمند

 .۱۴بهرهمندي از ظرفیتهاي جشنوارهها و المپیادهاي بینالمللی مرتبط با عرصه

مجازي که با حمایت و مشارکت این شبکه برگزار میگردد

 .۱۵غنابخشی و حمایت ویژه به حوزه علم و فناوري و تحقیق و توسعه به

واسطه تعامالت گسترده این شبکه با دیگر نهادها و سازما نهاي ملی و
بینا لمللی

دکتر علیرضا حسینی در سالن فرهنگ دانشگاه کوثر بر تحقق اهداف مدیریت سبز تأکید کرد؛

پیش به سوی تحقق اهداف مدیریت سبز

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

ضمن گرامیداشت ایام مبارک ربیع االول گفت :در راستای فرهنگ سازی موثر برای
حذف و کاهش استفاده از مواد پالستیکی و کاغذی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه
اقداماتی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مسائل محیط زیستی فارغ از مرزبندیهای جغرافیایی و سیاسی
بوده و هماکنون بهعنوان تهدید کننده حیات انسان و کلیه زیستمندان آن به

عمدهترین چالشهای جهانی تبدیلشدهاند افزود :کلیه دولتها ،ملتها ،فرهنگها

و تمدنها برای حیات و بقا نیاز به راهحل اندیشی ،مشارکت و عزمی ملی جهت
بهینهسازی الگوی مصرف مواد و انرژی ،حفاظت و احیای محیطزیست دارند.

وی اذعان داشت :مدیریت سبز بهعنوان یکی از راهبردها درخصوص حفظ منابع

طبیعی ،جلوگیری از تخریب محیط زیست ،کاهش مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی
و دانشگاهها میباشد بنابراین دانشگاه کوثر با هدف ارتقای دانش محیط زیستی و فرهنگ

سازی در سطح دانشگاه و به منظور کمک به موفقیت اجرای راهبرد دانشگاه سبز ،حفظ
محیط زیست و حرکت به سمت روزهای بدون خودرو و هوای پاک طبق تفاهم نامه با

بانک رسالت شرایط خرید دوچرخه برای کارکنان را فراهم کرده است.

دکتر حسینی گفت :ما تمام تالش خود را برای تأمین رفاه و آسایش اعضای هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه می کنیم.

در ادامــه مهندس رضــا رجــب زاده معاون هماهنگی امــور عمرانی استاندار

خراسانشمالی با تقدیر از افرادی که در راستای شهر پاک قدم برداشته اند گفت:
در سرانههای جهانی ایجاد شرایط زیرساخت استفاده از دوچرخه ،ایران عقب است.

وی ادامه داد :با استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل ،ترافیک و بیماری
هایی که به علت عدم تحرک است کاهش مییابد.

وی با تأکید بر اینکه رابطه مستقیم بین ورزش و سالمتی وجود دارد بیان داشت :در

بجنورد شرایط خوبی برای ورزش بانوان مهیاست.

رجب زاده با بیان اینکه استانداری حامی ورزشکاران و ورزش دوستان است افزود:
باید ورزش بخشی از زندگی مردم باشد و در زندگی آنها حضور داشته باشد.

در پایان مراسم به برگزیدگان مسابقات برگزارشده در هفته تربیت بدنی جوایز اهدا
شد و به صورت نمادین دوچرخه کارکنان تحویل شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر پژوهشگر برتر استان شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر اعظم سبحانی عضو هیأت علمی گروه

شیمی دانشگاه کوثر در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر به عنوان
پژوهشگر برتر گروه علوم پایه معرفی شد.

در این جشنواره در بخش پژوهشگران برتر دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی
و پژوهشی در گروه علوم پایه دکتر اعظم سبحانی از دانشگاه کوثر ،در گروه

فنی و مهندسی محمد حاتمی از مجتمع فنی و مهندسی اسفراین ،در گروه
علوم انسانی حسین طاهری چادر نشین از دانشگاه بجنورد و در گروه دکتری

حرفهای عبدالمجید قل یزاده از دانشگاه علوم پزشکی حایز رتبه های برتر
شدند.

شایان ذکر است دکتر اعظم سبحانی عضو هیأت علمی گروه شیمی کاربردی
دانشگاه کوثر با بیش از  ۵۰عدد مقاله  JCRو شاخص اچ  ۲۷م یباشد.
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پیگیر مشکل فضای فیزیکی دانشگاه کوثر هستیم
دکتر علی بیگزاده معاونت

مثل امیدواری ،حق طلبی ،جستجوگری در انسان میشود.

اســـتـــانـــداری خــراســان

کافی به ارزش خود از ویژگیهای دوران جوانی است.

توسعه مدیریت و منابع
شمالی در مراسم معارفه
دانشجویان نو ورود دانشگاه
کوثر گفت :بــر مشکالت

فیزیکی دانشگاه کوثر واقف
هستیم.

معاونت توسعه مدیریت و

منابع استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه هر جامعهای برای اینکه به اهداف

خود برسد باید منابع در اختیار داشته باشد اذعان داشت :یکی از منابعی که باید
کشورها ،نهادها و سازمانها برای رسیدن به اهداف خود داشته باشند منابع مالی

است از دیگر منابع برای رسیدن به اهداف متعالی و رشد ،داشتن منابع فیزیکی و
منابع انسانی متعهد و متخصص است.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاهها محل پرورش نیروهای متعهد و متخصص است

ادامه داد :در کشورهای توسعه یافته داشتن نیروی متخصص و متعهد در راستای
آرمانهای آن کشور است که باعث رشد آن کشور شده است.

دکتر علی بیگزاده با بیان اینکه دوران جوانی شکوهمند و بیبازگشت است گفت:

در این دوران کم آگاهی و ناهوشیاریها و خودشیفتگی به شکلگیری خصلتهایی

وی ادامه داد :تجرد و نوگرایی ،بروز روح تحقیق و مطالعه ،تخیلگرایی و عدم توجه

وی گفت :انسان در مسیر تکامل باید به جسم ،رشد معنوی ،روحی و روانی خود
توجه داشته باشد.

دکتر بیگزاده با تأکید بر وظایف دانشگاهها گفت :خدمات آموزشی و پژوهشی،

تقویت روح نوآوری علمی و گسترش جنبش نرم افزاری و روحیه نشاط در دانشگاه
مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه بزرگان بر کسب علم و دانش در راستای تولید علم و پاسخگویی به

مشکالت علمی کشور تأکید دارند اظهار داشت :خوب فکر کنید ،معرفت خویش را
باال ببرید و مفید واقع شوید.

وی به تأسی ازگفته امام علی (ع)« :هرکس یک کلمه بیاموزد مرا بنده خود ساخته

است» گفت :به اساتید خود ارج نهید و ادامه داد :تواضع ،حق شناسی ،به نیکی یاد
کردن از وظایف ما نسبت به اساتید است.

وی با تأکید بر دانشجویان دختر به امر پژوهش و کسب علم گفت :در بخشنامههای
جدید دستگاههای اجرایی ملزم به استفاده از توان مدیریتی خانمها هستند.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی بیان داشــت :از
پیشنهادهای علمی و ارزشمند شما در راستای پیشبرد اهداف و رفع مشکالت
مردم واجتماع استقبال میکنیم.

برگزاری مرحله منطقهای هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان
کشور در دانشگاه کوثر
دومین روز از مرحله منطقهای هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان

کشور در دانشگاه کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دومین روز از مرحله منطقهای هشتمین

دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان کشور در سالن اندیشه دانشگاه کوثر برگزار
شد.

بنا بر این گزارش مرحله منطقهای مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران ،با

حضور  16تیم از استانهای قم ،یزد ،سمنان ،کرمان ،گیالن ،مازنداران ،خراسان

شمالی ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی از  18تا  20آبان ماه  1398در بجنورد
در حال برگزاری است.

پیدا کردند و از این بین هر منطقه سه تیم و در مجموع  ۱۲تیم به مرحله کشوری

مرحله منطقهای هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایــران در

راه خواهند یافت.

تیمهای دانشجویی شرکت کننده جهت انتخاب تیمهای راهیافته به مرحله

ها ،از اهداف برگزاری این مسابقات است.

هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با حضور  ۶۲۵تیم در

فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان و با مشارکت دانشگاهها ،و برخی نهادها و ادارات

استانهای البرز ،خراسان شمالی ،کردستان و هرمزگان برگزار خواهد شد و
کشوری با یکدیگر به رقابت میپردازند.

دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد که در این بین  ۶۴تیم به مرحله منطقهای راه
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مباحثه رودرو ،روشمند و منطقی و ایجاد محیطی امن برای بیان آزادانه اندیشه
میزبانی مرحله منطقهای مسابقات مناظره دانشجویان ایران به همت معاونت

کل خراسان شمالی انجام میشود.

ذهن بارور و ورزیده برای شکوفایی نیازمند محیطی کام ً
ال
آکادمیک و دانشگاهی است
دکتر علیرضا حسینی

دکتر حسینی با بیان اینکه دانشگاهها به سمت نسل 3و  4دانشگاهها در حرکت هستند

دانشجویان نــو ورود

حضور فعاالنه در زمینههایی که دغدغه اجتماعی میباشند مانند آلودگیهای زیست

در مـــراســـم مــعــارفــه
دانــشــگــاه کــوثــر بــرای

شکوفایی ذهـنهــای

ورزیــــده و بــــارور ،بر

فضای فیزیکی و محیط

آکادمیک تأکید کرد.

بـــه گـــــزارش روابــــط

عمومی دانشگاه کوثر،

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر ضمن گرامیداشت ایام مبارک ربیع االول و
هفته وحدت گفت :دانشگاه کوثر اولین دانشگاه ویژه خواهران در شمال شرق کشور و
دومین دانشگاه تک جنسیتی ویژه خواهران بعد از دانشگاه الزهرا است.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید از تک محوری و تک بعدی بودن خارج شوند ادامه
داد :برای اینکه به انسان بزرگ تبدیل شوید از تضارب افکار و اندیشهها بهره ببرید و
به تحلیل آنها بپردازید.

گفت :دانشجویان باید در کنار درس به کارآفرینی بپردازند و همچنین اشاره کرد
محیطی و جلوگیری از تخریب و صدمه زدن به طبیعت مشارکت جدی داشته باشند

و به استفاده از ظرفیت و امکانات دانشگاه در مسیر تولید علم و تالش در راه استفاده
از علم در صنعت و اقتصاد کشور بپردازند.

وی ادامه داد :در راستای فرهنگسازی موثر برای حذف و کاهش استفاده از مواد

پالستیکی و کاغذی در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه اقداماتی صورت گرفته است و
دانشجویان هم باید در این راستا کوشا باشند.

وی با اشاره به بعضی از فعالیتهای انجام شده در یکسال اخیر اعم از:
اخذ مجوز انتشارات دانشگاه کوثر

افزایش بودجه دانشگاه در سال 98

کسب رتبه نخست دانشگاه کوثر در استان خراسان شمالی و رتبه  42کشوری در

رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( ) ISC

اخذ دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در سال 97
راهاندازی سامانه تحصیالت تکمیلی

دکتر حسینی با تأکید بر مهم بودن «خواندن» گفت :همانطور که قرآن هم با کلمه

پیشبرد ساخت پروژه  19مهر دانشگاه

میتوانید بخوانید ،این دورانی است که میتوانید با فراغ بال به مطالعه بپردازید و

تجهیز و تعریض سلف دانشگاه

«خواندن» شروع شده است شما دانشجویان باید از این دوران استفاده کرده و تا

خود را در چالش فکر و تضارب اندیشهها قرار دهید تا بتوانید تحلیلگر خوبی باشید.

تجهیز  4خوابگاه دانشگاه

تجهیز دانشکده علوم پایه ،فنی و مهندسی اشاره کرد.

وی افزود :این دوران فرصتی برای آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگهای مختلف

وی گفت :به اتاق فکر و خرد جمعی معتقد هستیم و از افکار پویا استقبال میکنیم و به

رییس دانشگاه کوثر با تأکید بر اینکه دانشجویان باید در تولید علم نقش داشته باشند

تعاونیها معتقد هستیم و حمایت میکنیم.

ببرید و با ذهنهای ورزیده و پویای خود یاریگر دانشگاه باشید.

ساختمان آموزشی  19مهر در بهمن ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.

ایران زمین است.

گفت :از امکاناتی که دولت جمهوری اسالمی ایران در خدمت شما گذاشته است بهره

ایجاد روحیه کار گروهی در انواع شکلها از تأسیس شرکتهای دانش بنیان تا تشکیل

دکتر حسینی با تأکید بر کمبود فضای فیزیکی دانشگاه اذعان داشت :یک بال

دانشجوی دانشگاه کوثر در بین برترینهای دو و میدانی منطقه  9کشور
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،سارا سنچولی دانشجوی رشته مهندسی

مدال برنز رسید.

تحقیقات و فناوری در ماده پرش طول به مقام سوم رسید.

مــســابــقــات ،از روز

صنایع دانشگاه کوثر در مسابقات دو میدانی دانشگاههای منطقه  9وزارت علوم،

گــفــتــنــی اســـت ایــن

بنابر این گــزارش مسابقات دو و میدانی دانشگاههای منطقه  9وزارت علوم،

یــکــشــنــبــه  24آذر

بجنورد ،حکیم سبزواری ،سمنان ،بجنورد ،صنعتی شاهرود ،تربت حیدریه،

 26آذرمــاه  1398در

تحقیقات و فناوری با حضور دانشجویان دختر دانشگاههای فردوسی مشهد ،کوثر

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دام پروری تربت جام ،مرکز آموزش عالی کاشمر،
مؤسسه غیرانتفاعی سناباد گلبهار ،دانشگاه امام رضا (ع) ،آموزشکده فنی و
حرفهای الزهرای مشهد و مؤسسه غیرانتفاعی خاوران برگزار شد.

لغایت روز سه شنبه
دانــشــگــاه فــردوســی

مشهد برگزار گردید.

سارا سنچولی دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه کوثر در ماده پرش طول به
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انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه کوثر و اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه کوثر و اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی خراسانشمالی در دانشگاه کوثر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،این تفاهم نامه در راستای اجرای

دستورالعمل توانمندسازی و ساماندهی کسب و کارهای دانشجویی در جهت

توسعه فرهنگ تعاون و ترویج کسب و کارهای گروهی منعقد شد.

بر طبق ایــن گــزارش از جمله محورهای مهم ایــن تفاهم نامه حمایت از

شکلگیری تعاونیهای دانشجویان و اعضا هیأت علمی ،برگزاری نشستهای

علمی مشترک به منظور تبادل اطالعات علمی بین دانشگاه و اداره کل تعاون،

کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ،حمایت مالی از پایان نامههای دانشجویی

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات مرتبط با تعاونی ،حمایت
مالی از طرحهای پژوهشی اعضا هیأت علمی ،حمایت دانشگاه از تشکیل و

توسعه تعاونیهای دانش بنیان در عرصه تولید و خدمت.

همچنین به منظور پیشبرد اهداف تفاهم نامه کارگروه اجرای تفاهم نامه در
سطح استان تشکیل میگردد و دبیرخانه کارگروه مذکور در دفتر ارتباط با
صنعت دانشگاه کوثر مستقر میگردد.

کاروان ورزشی دانشگاه کوثر در دومین المپیاد ورزشی
دانشگاههای استان خوش درخشید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،کاروان ورزشی دانشگاه کوثر در مسابقات

دومین المپیاد ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی خراسانشمالی که با
حضور  17تیم از دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برگزار

شد ،در جایگاه چهارم قرار گرفت.

بنابر این گزارش دانشجویان دانشگاه کوثر در دومین المپیاد ورزشی استانی در ۹
ی تکواندو ،شطرنج ،بدمینتون ،تنیس روی میز ،والیبال ،بسکتبال،
رشته ورزش 

فوتسال ،دومیدانی و شنا به رقابت پرداختند.

دانشجویان دانشگاه کوثر در رشته ورزشی تکواندو به مقام دوم تیمی دست یافتند

و در بخش انفرادی فاطمه شاهی مدال طال و زهرا رضایی و فائزه ذبیح الهی دو
مدال برنز کسب کردند.

تیم دانشگاه کوثر در رشته ورزشی تنیس روی میز به مقام اول تیمی نائل آمدند
و در بخش انفرادی مهدیس شیخی مدال طال کسب کرد .و همچنین در رشته
ورزشی بدمینتون دانشجویان دانشگاه کوثر مقام نخست تیمی را کسب کردند و در
بخش انفرادی فائزه ابوترابی مدال نقره را از آن خود کرد.

در رده بندی کلی مسابقات کاروان ورزشی دانشگاه کوثر با وجود اینکه فقط در
بخش بانوان حضور یافت در مقایسه با سایر تیمها که در دو بخش آقایان و بانوان

در رشته شطرنج تیم دانشگاه کوثر به مقام دوم رسید و در بخش انفرادی فاطمه

شرکت نمودند ،از میان  17تیم به مقام چهارم رسید .در این رده بندی تیمهای

همچنین سارا سنچولی دانشجوی دانشگاه کوثر در مسابقات دومیدانی در دو ماده

حائز مقامهای اول تا سوم شدند.

جباران مدال نقره مسابقات را کسب نمود.

 100متر و پرش طول موفق به کسب دو مدال طال شد.

در مسابقات والیبال ،بسکتبال و فوتسال تیم های دانشگاه کوثر به مدال برنز
مسابقات دست یافتند.
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دانشگاه بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد به ترتیب

شایان ذکر است دومین المپیاد ورزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
خراسان شمالی به میزبانی دانشگاه بجنورد از  28آبان ماه لغایت  10آذر ماه
برگزار شد.

آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه کوثر
 ١٦آذر نشان
دهنده
رشد جامعه
دانشگاهي
است و نماد
رشد ،مقاومت
و ايستادگي
دانشجويان
در برابر ظلم
و ستيز است
كه هماكنون
در مقابل
تحريمظالمانه
مستكبرانعليه
كشور عزيزمان
ايران ،فرياد ضد
استكبار خود را
به گوش جهانيان
ميرسانند.

و ايستادگي دانشجويان در برابر ظلم و ستيز است كه هماكنون در
مقابل تحريم ظالمانه مستكبران عليه كشور عزيزمان ايران ،فرياد ضد
استكبار خود را به گوش جهانيان م يرسانند.

وي ادامه داد :از زمان حضورم در دانشگاه كوثر تالش كردم همواره

تحرك ،پويايي و نشاط در بين دانشجويان برقرار باشد زيرا معتقدم

دانشجوي بانشاط ،پويا و آگاه موتور محركه دانشگاه را در جهت
رسيدن به اهداف متعالي دانشگاه پيش م يبرد.

در ادامه این مراسم دکتر علی ق ربانی نماینده مردم بجنورد در مجلس
به مناسبت  16آذر ،آیین گرام یداشت روز دانشجو با حضور دکتر علی

بی گزاده معاون محترم توسعه و مدیریت منابع استانداری ،دکتر علی

ق ربانی ،نماینده محترم مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی ،دکتر
علیرضا حسینی رییس دانشگاه ،معاونان ،مدیران ،اعضای هیأت علمی،
کارکنان و دانشجویان دانشگاه کوثر در سالن ورزشی دانش آموز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،دکتر علیرضا حسینی رییس
دانشگاه کوثر ،ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي روز دانشجو

گفت ١٦ :آذر هر سال آغازي باشكوه براي رخدادهاي علمي كشور است
و اين روز نماد استكبارستيزي و ظلم ستيزي است.

دكتر حسيني افزود ۱۶:آذر  ١٣٣٢صدای اعتراض دانشجويان دانشگاه

تهران بود كه به سفر نيكسون معاون رييس جمهور وقت امريكا داشتند

كه قرار بود در روز  ١٦آذر همان سال در دانشگاه تهران سخنراني كند،

دانشجويان از روز  ١٤آذر اعتراض خود را آغاز كردند و با عكس العمل

وحشيانه مأموران حكومتي مواجه شدند و به شهادت رسيدند.

 ١٦آذر نشان دهنده رشد جامعه دانشگاهي است و نماد رشد ،مقاومت

شورای اسالمی ضمن عرض تبريك اين روز اذعان داشت :دانشجويان

و دانشگاهها همواره بايد مورد توجه ويژه دولت و مجلس باشند زيرا

به فرموده حضرت امام خميني (ره) دانشجويان مبدأ و منشأ تحوالت
كشور هستند.

وي ادامه داد :مفتخريم كه به بركت انقالب اسالمي تعداد دانشجويان

کشور در حال حاضر بيش از  ٤ميليون نفر است در حاليكه اين تعداد
قبل از انقالب  ٢٥٠هزار نفر بود.

وي افزود :براي توسعه كشور بايد كيف يگرايي و تمركززدايي كرده و
اختيارات را به مجموعهها واگذار كنيم.

دکتر ق ربانی گفت :تالش م يكنيم با همكاري مسئوالن استان پروژه
عمراني دانشگاه كوثر تكميل شود.

در بخشی از این آیین از دانشجویان برگزیده علمی ،فرهنگی و ورزشی
تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است اج ــرای موسیقی ،تأتر ،استنداپ کمدی ،قرائت
دلنوشته و شعر از دیگر ب رنامههای آیین مذکور م یباشد.

تقدیر از کانون دانشجویی همیاران سالمت دانشگاه کوثر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،همایش منطقهای کانونهای دانشجویی

همیار سالمت روان با هدف پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی و با شعار
یاریگران زندگی ،با حضور صد نفر از دانشجویان همیار سالمت روان دانشگاههای
منطقه  9کشور در آذر ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این همایش با اهدای لوح سپاس به پاس قدردانی از زحمات دانشجویان کانون
دانشجویی همیاران سالمت روان دانشگاه توسط دکتر ابوالفضل غفاری ،رئیس

مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اجرایی

همایش تقدیر شد.

در حاشیه این همایش ،نمایشگاه پوستر فعالیتهای کانونهای همیار سالمت روان
منطقه  9نیز برگزار شد.
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تمدید تفاهمنامه دانشگاه کوثر با اداره
کل کتابخانههای استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،به منظور توسعه همکاریهای مشترک
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه کوثر با اداره کل کتابخانههای استان خراسان شمالی
روز سه شنبه در دانشگاه کوثر به امضا رسید.
در ابــتــدای ایــن نشست دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر گفت:
کتابخانههای موجود در استان از لحاظ تنوع در کتاب میتوانند بازوی خوبی برای
کمک به اساتید و دانشجویان دانشگاهها باشند.
وی همچنین از راهاندازی ایستگاههای مطالعاتی در دانشکدههای دانشگاه کوثر
با همکاری اداره کل کتابخانههای استان تشکر کرد و افزود :با توجه به ظرفیت
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کوثر آماده همکاری در همه زمینههای
علمی ،پژوهشی و فرهنگی با اداره کل کتابخانههای استان هستیم.
در ادامه علی محمد جهانی مدیرکل کتابخانههای استان از آمادگی برگزاری
نشستهای تخصصی کتابخوان در تمامی رشتهها در دانشگاه کوثر خبر داد.
همچنین در این نشست پیشنهاد بازدید دانشجویان دانشگاه کوثر از نسخ خطی مطرح
شد.
در پایان بازدید از فضای کتابخانه مرکزی و سالن مطالعه دانشگاه کوثر صورت گرفت.

برگزاري نشست شاهنامه و تاريخ ايران باستان در دانشگاه كوثر
در پژوهشهای
تاریخ ایران
باستان ،بخش
مهمی از منابع
را متون ایرانی
تشکیل میدهند
که تاریخ را با
نگاهی ایرانی
دیده و با
روش تاریخ
نگاری ایرانی
نگاشتهاند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه كوثر نشست شاهنامه و تاريخ ايران
باستان با حضور دكتر زاگرس زند ايران شناس و پژوهشگر شاهنامه و
ايران باستان به میزبانی دانشگاه کوثر برگزار شد.
در ابتداي اين نشست دكتر ابراهيم كنعاني معاون اداري و مالي و عضو
هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كوثر به قرائت بخشی
از اشعار شاهنامه پرداخت.
در ادامه دكتر زاگرس زند به بيان بخشي از تحقيقات خود در خصوص
شاهنامه و پژوهشهاي ايران شناسي پرداخت و با بيان اينكه شاهنامه
منبع مهمي براي تمامي مطالعات ايران باستان است ،به ارتباط شاهنامه
با ادبيات ايران باستان ،خط و حوزههاي ديگر ايران باستان پرداخت.
دکتر زند اذعان داشت :در پژوهشهای تاریخ ایران باستان ،بخش
مهمی از منابع را متون ایرانی تشکیل میدهند که تاریخ را با نگاهی
ایرانی دیده و با روش تاریخ نگاری ایرانی نگاشته اند .این گونه تاریخ
نگری و تاریخ نگاری میتواند ویژه ایران و دارای مختصات و ویژگیهای
خود باشد که لزوما باای امروزی یا علمی و غربی از تاریخ و تاریخ نگاری
هماهنگ نیست.
وی اظهار داشت :از این رو این نگرش امروزی میتواند شاهنامه را
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به دلیل شعر یا حماسی بودن و یا وجود بخشهای اسطورهای ،منبع
تاریخی ندانسته یا دست کم از ارزش تاریخی آن بکاهد.
دکتر زند افزود :شاهنامه افزون بر ارزشهای ادبی و اسطورهای ،از
مهمترین منابع تاریخ ایران باستان به ویژه در تاریخ ساسانیان است.
نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان با حضور اساتید گروه زبان و
ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات عربی و دانشجویان دانشگاه کوثر در
سالن اجتماعات بانک ملی برگزار شد.

انتصابات

انتصاب سرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی سمیه علی آبادی را به سمت سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه کوثر منصوب کرد.

انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی محمد محتشمیکیا را به سمت سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانشگاه کوثر منصوب کرد.

انتصاب مدیرگروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر مریم درپر را به سمت مدیرگروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر
منصوب کرد.

ابقا مدیر امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
دکتر علیرضا حسینی در حکمی اسدا ...دادمهر را به سمت مدیر امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به
شکایات دانشگاه کوثر منصوب کرد.

انتصاب سرپرست گروه آموزشی رشتههای زبان و ادبیات انگلیسی
و آموزش زبان انگلیسی دانشگاه

دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر زینب ابوالفضلی را به سمت سرپرست گروه آموزشی رشتههای زبان
و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر منصوب کرد.
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گزارش تصویری

برگزاري نشست شاهنامه و تاريخ ايران باستان در دانشگاه كوثر

آئین گرامیداشت روز د انشجو
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گزارش تصویری

غرفه دانشگاه کوثر در هفته پژوهش و فناوری

دانشگاه کوثر میزبان کارگروه عفاف و حجاب خراسان شمالی

آئین معارفه معاون دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری

رونمایی از  21اثر تألیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر
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