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 مقدمه

دانشگاه ویژه خواهران در شمال شرق کشور است که با دانشگاه کوثر به عنوان نماد آموزش عالی بانوان، اولین 

ای، وم انسانی و میان رشتهلهای عمأموریت ذاتی فعالیت در حوزه بانوان و مأموریت محوری در زمینه توسعه رشته

 در مدت کمتر از یک دهه فعالیت، افتخارات زیادی را در سطح منطقه و کشور رقم زده است.

یس و همزمان با استقرار دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرده و در حال دانشگاه کوثر از زمان تأس

های آموزشی، رسانی به جامعه دانشگاهی است. این دانشگاه در طول این مدت توانسته است در حوزهخدمت

د باالتر از پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، کارآفرینی، و ارتباط با صنعت و جامعه، با نرخ رش

های برتر در نوع خود از نظر تولید علم و فناوری در منطقه تبدیل شود. کسب این میانگین کشوری، به دانشگاه

افتخار ارزشمند نتیجه عنایت حق تعالی و تالش خستگی ناپذیر خانواده بزرگ دانشگاه کوثر و همراهی و همفکری 

و دستاوردهای حاصل از آن را در گزارش زیر  مجاهدت مختصر این حهمه همکاران این مجموعه بزرگ است. شر

 خوانیم.می
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 سخن رئیس دانشگاه:
خواهران در شمال شرق  ۀژین دانشگاه جامع ویدانشگاه کوثر،  اول

 یهاجزء دانشگاه ین کشوریانگیاست که با نرخ رشد باالتر از م کشور

باشد. وزارت علوم، یم ن منطقهیدر ا ید علم و فناوریبرتر از نظر تول

جاد دانشگاه یموافقت خود را با ا ۱۳۹۰در سال  یقات و فناوریتحق

، ۱۳۹۱ن دانشگاه در مهرماه سال یخواهران( اعالم نمود و ا ۀژیکوثر )و

آغاز به کار  یه و علوم انسانی، علوم پایو مهندس یفن ۀدانشکد ۳با 

، یأت علمیعضو ه 64ن دانشگاه با حدود یز ایکرد. در حال حاضر ن

ارشد در حال  یو کارشناس یطع کارشناسادر مق یلیش تحصیرشته گرا 22دانشجو و تعداد  3346بالغ بر 

خود، با  یت ذاتیاست. دانشگاه کوثر در کنار دانشگاه الزهرا، در قالب مأمور یدانشگاه ۀبه جامع رسانیخدمت

توانمند و تأثیرگذار در منطقه و جهان  یرانیمسلمان ا یبانوف، الگوی عملی عفی و مدارنیت بانوان متعهد، دیترب

ویژه زنان مسلمان، برای ارتقای جایگاه و کرامت زن و خانواده است و نیز در تعامل مؤثر با زنان دانشمند جهان، به

 کوشد. می یرانیا -ناب اسالمی ۀاندیش ۀپایبر

اما در هر  ،گنجدیمختصر نم یر دانشگاه کوثر در مُستندیت چشمگیاز فعال یگزارش جامع ۀاست که ارائ یهیبد   

ن اقدام یترمخاطبان ارائه گردد. چه بسا مهم یها به صورت گذرا براتین فعالیاز ا یشده است تا بخش یحال سع

 یریگن دوره با بهرهیدر ا. باشدمیمحور در دانشگاه مجدانه جهت استقرار حرکت برنامه یسال، تالشهشتن یدر ا

مختلف  یهادر حوزه یاستهین اساس اقدامات شایل شد و بر ایدانشگاه تکم و راهبردی تحول ۀ، برنامیاز خرد جمع

و ارتباط با  ی، امور رفاهیبه منابع مال یبخشهمچون تنوع یو مال ی، اداری، فرهنگی، دانشجویو پژوهش یآموزش

جهش قابل  هشت سالن یا یدانشگاه کوثر در طصنعت مورد توجه دانشگاه قرار گرفت. خوشبختانه جامعه و 

ه کسب نمود یو استان یمل یبنددر رتبه یگاه خوبیاستان داشته و جا یهاگر دانشگاهیسه با دیدر مقا یامالحظه

 یو مشکالت نتوانست عزم همکاران دانشگاه کوثر را در حرکت یت منابع مالیمحدود ین راستا حتیدر ا .است

 شرفت و توسعه با خلل مواجه سازد.یپ یشتابان به سو

ن و موّلد یکارآفر یدن به دانشگاهیر، تا رسیسال اخهشت با وجود تمام دستاوردها و افتخارات فراوانِ دانشگاه در   

دار یپا ۀدن به توسعیر پر چالش و رسین مسیا یما قرار دارد. ط یش رویپ یدشوار و طوالن یان راهیثروت دانش بن

بزرگ  ۀخانواد یاعضا یتمام ۀهمه جانب یو همکار یمداردانشگاه تنها با توکل بر خداوند سبحان، اخالقو متوازنِ 

م با اتکال بر قدرت یم که بتوانیدواریسّر است. امین آن میو عزّتمند دانشگاه کوثر و دانش آموختگان افتخارآفر

 م.یداشته باش یهن اسالمیم ین برایغرورآفر یدانشگاه ،عصر )عج( یحضرت ول ۀو تحت توجّهات خاص یزال الهیال

 
 ینیرضا حسیدکتر عل

 س دانشگاهیرئ
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 دانشگاه کوثرعلمی افتخارات 

 

 بندی دانشگاهکشور در رتبه 41 کسب رتبۀ( های جامع پایگاه استنادی جهان اسالمISC در ) سال های

99-1398. 

 های جامع پایگاه استنادی جهان اسالم دانشگاهبندی کشور در رتبه 31 کسب رتبۀ نخست استان و رتبۀ

(ISC در ) 1397-98سال های. 

 های جامع پایگاه استنادی جهان اسالم بندی دانشگاهدر رتبهکشور در شاخص پژوهش  42 کسب رتبه

(ISC در )1396-97سال های. 

 پایگاه استنادی جهان های جامع در دانشگاه 61 قرارگرفتن دانشگاه کوثر در رتبه( اسالمISC در )

 .1395 -96های سال

  کسب عنوان پژوهشگر برتر علوم پایه توسط عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر در نمایشگاه پژوهش و فناوری

 .98در سال 

 های شهر بجنورد توسط دو کسب جایگاه اول و دوم پراستنادترین مقاالت اعضای هیأت علمی دانشگاه

 .گوگل اسکوالرعضو هیأت علمی دانشگاه کوثر برطبق گزارش سایت 

 های های فناوری نانو در جهان براساس دادهقرار گرفتن یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در میان برترین

 .گوگل اسکوالر

 برای کتاب عشق صوفیانه در  یالمللی فارابکسب عنوان شایستۀ تقدیر برگزیدگان هشتمین جشنوارۀ بین

 .کوثر آینه استعاره، توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

 کوثر المللی فارابی توسط عضو هیأت علمی دانشگاهکسب عنوان سوم در نهمین جشنواره بین. 

  توسط دو عضو هیأت علمی  کاظم آشتیانی از سازمان بنیاد ملی نخبگاندکتر کسب دو جایزۀ ارزشمند

 .کوثر دانشگاه

  توسط عضو هیأت علمی دانشگاه جشنواره پروین اعتصامیبهترین اثر در هفتمین نامزد دریافت جایزه 

 .کوثر

 عنوان غرفه برتر از دید بازدیدکنندگان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری انتخاب غرفه دانشگاه کوثر به

 .97استان در سال 

 رویش ملی جشنواره نهمین در کوثر دانشگاه فرهنگی هایکانون آفرینی افتخار 

 کتابخوانی و کتاب کانون و خانواده و زنان نوآوری کانون ،(شهادت و ایثار) الشهدا خادم کانون ملی، جشنواره این در

 .شدند انتخاب کشوری برگزیده فرهنگی هایکانون عنوان به کوثر دانشگاه



 

7 | 
 

 
 

 دانشگاه کوثردانشجویی افتخارات 

  صاحب استعداد برتر از سازمان بنیاد ملی نخبگانعنوان دانشجوی  ۶کسب. 

 1398در سال  کسب عنوان دانشجوی برگزیدۀ شهرستانی ششمین جشنوارۀ شعر استان خراسان شمالی. 

 ها و کسب دو مدال طال در مسابقات دو و میدانی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه

 .۱۳۹5 مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در سال

 ها کسب یک مدال برنز در مسابقات قهرمانی کاراته سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه

 .۱۳۹5و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در سال 

 ها و کسب یک مدال برنز در مسابقات دو و میدانی چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه

 .۱۳۹7مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در سال 

 وی رشته آموزش دانشج "فریده قائمی"توسط  تکواندوپومسه قهرمانی کشور مسابقات سوم مقام کسب

 .1399در سال  زبان انگلیسی

  کسب عنوان پایان نامه برتر، پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر در سومین جشنواره ویژه پروفسور حسابی

 .۱۳۹8در سال 

  کسب عنوان برتر در هشتمین جشنواره ملی رویش توسط کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی دانشگاه

 .1399کوثر در سال 

 دوومیدانی، فوتسال، شنا، شطرنج، والیبال، میز، روی تنیس بدمینتون،رشته  8 در برتر عناوین کسب 

 .1397سال در شمالیخراسان استان هایدانشگاه ورزشی المپیاد در کاراته تکواندو،

 1398 سال در کشور همگانی المپیاد سهمیه کسب و استان دانشجویان دارت مسابقات اول مقام کسب. 
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 های دانشگاه کوثرترین فعالیتشاخص

 نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی 30نفر عضو هیأت علمی و   64جذب. 

  نفر از نیروهای حجمی)شرکتی( با دانشگاه کوثر 41همکاری. 

 خوابگاه دانشجویی 5اندازی و تجهیز راه. 

 اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاهراه. 

 اندازی و تجهیز نخستین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در استانراه. 

 (العربی االدب فی النقد و التنظیرات)تخصصی  علمی مجله انتشار مجوز اخذ. 

 اندازی مرکز نوآوری بانوان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریراه. 

 اندازی و تجهیز سالن تربیت بدنیراه. 

 خذ مجوز انتشارات دانشگاهأ. 

 های تحصیالت تکمیلی از شورای گسترش وزارت عتفأخذ مجوز رشته. 

 

 و مسابقات ورزشی هاکنفرانس ،هابرگزاری همایش
  1392ها در سال ها و چالشای اعتیاد، چهرهمنطقهبرگزاری همایش. 

 با محوریت شهدای دانشجوی استان خراسان شمالی در سال  برگزاری نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت

1396. 

  1396در سال  "به روایت عشق"ای شب شعر منطقهبرگزاری. 

  1398در سال  در زمینۀ مُد، لباس و صنایع دستی های دانشجویان دخترنمایشگاه توانمندیبرگزاری. 

  1397در سال  "ز زالل آب و آیینها"ای شب شعر منطقهبرگزاری. 

  برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سال

1399. 

  عربی از پایگاه استنادی علوم جهان اسالماخذ مجوز نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری 

(ISC)  1400سال. 
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 روابط عمومی

کسب مقام اول در دو شاخص ارتباط با رسانه و تبلیغات و انتشارات در راستای مدیریت سبز در جشنواره روابط  ●

 .توسط روابط عمومی دانشگاه کوثر 98های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال عمومی

 اطالعات یواحد فناور یدانشگاه با همکار یر پرتال اصلییتغ. 

 تیسا یاخبار و اطالعات دانشگاه بر رو یو به روز رسان یبارگذار. 

 1397از سال  "و کوثریراد"و دانشگاه به نام یراد یراه انداز. 

 1397از سال  کوثر اینترنتی تلویزیون اندازیراه. 

  با همکاری واحد مرکز آمار و  1398و  1397طراحی و چاپ سالنامه آماری دانشگاه کوثر در سال های

 .اطالعات

 دانشگاه در تابلو روان دانشگاه یهاتیانتشار اخبار و فعال. 

 مختلف یهادانشگاه به مناسبت یهاتیفعال ینفوگرافیم و انتشار ای، تنظیطراح. 

 به صورت ساالنه.دانشگاه  عملکرد کتابچهم و انتشار ی، تنظیطراح 

 دانشگاه یزر معرفیپ و تیکل یه و به روز رسانیته. 

 یمجاز یدانشگاه در فضا یاطالع رسان یصفحات رسم یبه روز رسان. 

 یمختلف مل یهاه به مناسبتیانیانتشار ب. 

 بندیطبقه و ساماندهی مستندسازی، هدف با بصری و سمعی آرشیوهای ساماندهی. 

 .(کنون تا تأسیس بدو از جدید و قدیمی هایفیلم ها،عکس)

 (تلگرام، بله تا،یگپ، سروش، ا یآ) یهارسانامیدانشگاه در پ یاطالع رسان یصفحه رسم جادیا. 

 دانشگاه در دو فرمت یکیفصلنامه الکترون نیو تدو هیته "Ebook  وPdf"  1397از مهرماه. 

 های جمعیارتباط مستمر با صدا و سیما و رسانه. 

 هایمراسم و هاهمایش در ارائه جهت فشرده هایلوح و هاکلیپ قالب در یسازمان هایفعالیت مستندسازی 

 .مختلف
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 دانشگاه تصویری و صوتی آثار آرشیوبندی و تصویربرداری 

 معتبر. هایرسانه در دانشگاه اخبار انتشار 

 های مطبوعاتیبرگزاری نشست.                                                                                      

 امور بین الملل

 1397از سال  دانشگاه الملل بین واحد اندازیراه. 

 1397در سال  اسالم جهان مجازی هایدانشگاه شبکه به کوثر دانشگاه پیوستن. 

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

 1399در سال  افغانستان شهر هرات نامه بین دانشگاه کوثر و دانشگاه جامیانعقاد تفاهم. 

 1399در سال  افغانستانشهر کابل نامه بین دانشگاه کوثر و دانشگاه خاتم النبیین انعقاد تفاهم. 

 گفت گوی میان ادبیات و فرهنگ هند و ایران» عنوانالمللی هندوستان با حضور در همایش بین». 

 عنوان چین با المللیبین حضور در همایش «Particles and Nuclei International 

Conference 2017». 

 15»المللی لهستان با عنوان حضور در همایش بینth International Workshop on Meson 
Physics ». 

 با همکاری دانشگاه عالمه « ایران و جهان در آیینه تاریخ»بلغارستان با عنوان  المللیحضور در همایش بین

 .طباطبایی

 های علمی دانشگاه کوثر و دانشگاه صوفیه بلغارستانهمکاری. 

 های آموزشی تخصصیهمکاری با پروفسور آلفوتزو از دانشگاه ماالگا اسپانیا و شرکت در کارگاه. 

  نگرو در بجنوردکشور مونتهنشست مشترک با هیأت اعزامی از. 
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 دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد 

وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش 

 شروع به کار کرد. 95عالی اسفراین در تیر ماه 

 انجام وظایف این دبیرخانه محقق شده است:در راستای  زیرهای فعالیت

 . جذب هیأت اجرایی دبیرخانه تشکیل طریق از علمی هیأت اعضای جذب نظام ساماندهی ●
 .اعضای هیأت علمی وضعیت تبدیل فرایند ساماندهی ●
 .های جدیدنامه آیین بر مبتنی هادانشکده در جذب علمی هایکارگروه تشکیل ●
 .های آموزشی و پژوهشینیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروهشناسایی و تعیین  ●

 .نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی ●

ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و  ●

 .فناوری

 .1395تا  1391نفر عضو هیأت علمی پیمانی از سال  38جذب تعداد  ●

 .1395تا  1393نفر عضو هیأت علمی بورسیه از سال  6جذب تعداد  ●

 .1395نفر هیأت علمی طرح سربازی در سال  2جذب تعداد  ●

 96.13-9713نفر عضو هیأت علمی پیمانی در سال  3جذب تعداد  ●

 97.13-9813نفر عضو هیأت علمی پیمانی در سال  3جذب تعداد  ●

 .نفردر حال اقدام 2و  98-99نفر عضو هیأت علمی در سال  6جذب تعداد  ●

 .نفر 2تبدیل وضعیت استخدامی از بورسیه به پیمانی  ●

 .97نفر در سال  14آزمایشی  –تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی  ●

  .98نفر در سال  7آزمایشی  –وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی تبدیل  ●

 .99نفر در سال  4آزمایشی  –تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی  ●

 .99نفر در سال  4آزمایشی به رسمی قطعی  –تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی  ●

 .نفر در انتظار ردیف استخدامی هستند 5عضو هیأت علمی است که  64در مجموع دانشگاه کوثر دارای 
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 مدیریت طرح و برنامه

 های سال برای 1397 و 1396های  سال بودجه قانون هایتبصره از برخی اصالح الیحه گزارش تنظیم

 .کشور هایدانشگاه اعتباری هایردیف افزایش و بهبود جهت بهبعد 

 آن رساندن نتیجه به و بودجه افزایش برای تالش. 

 1397ر در سال مه 19 آموزشی ساختمان پیمانکار با پیمان خاتمه. 

 98.تا 94 سال از دانشگاه تفصیلی بودجه تأیید و پیگیری  

 مربع متر 2200 مساحت به و درصد 95 میزان به مهر 19 آموزشی ساختمان اول پارت فیزیکی پیشرفت. 

 دسترسی راه و پژوهشی و آزمایشگاهی عمرانی، جدید هایپروژه ایجاد جهت پیگیری. 

 مهر 19 عمرانی پروژه محل در برق شبکه ایجاد. 

 گاز و آب انشعاب جهت پیگیری. 

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

 پشتیبانی و اداری امور همکاری با وریبهره هایکمیته تشکیل. 

 توازن محل از ریال میلیارد 8 از بیش مبلغ ابالغ. 

 ریال میلیارد 8 مبلغ به دانشگاه اختصاصی درآمد افزایش. 

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

  98.مالی سال در مهر 19 عمرانی پروژه برای مجلس

 هر سال بطور مداوم با کارشناسان وزارت عتف و ارسال مستندات مربوطه  هیو اصالح یلیمبادله بودجه تفص

 .بصورت مستمر

 هرسال بصورت مستمر یا هیسرما یهاییو مبادله موافقتنامه تملک دارا یریگ یو پ میتنظ. 

 کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور یاز سو یها ارسالفرم لیگزارش و تکم هئارا. 

 

 یعمران یهاکارشناسان دفتر برنامه و بودجه و دفتر طرح یاز سو یارسال یفرم ها لیگزارش و تکم هئارا 

 .وزارت عتف

 امنا منطقه و سازمان برنامه و بودجه کشور اتیبه دفتر ه یلیبودجه تفص هیگزارش دفاع هئارا. 
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 در سامانه وزارت عتف یدرآمد اختصاص ینیب شیسامانه پ لیتکم. 

 بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور حهیبودجه دانشگاه در سامانه ال حهیال میتنظ. 

 کارکنان آموزشی هایدوره برگزاری. 

 

 

 

دانشگاه کوثر 1395های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شده سال گزارش دوره  

 تعداد ساعت عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کننده )زن(

تعداد 

شرکت 

 کننده )مرد(

شرکت جمع تعداد 

 کننده
 محل برگزاری دوره

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری  1

 اسالمی ایران
 دانشگاه کوثر 16 10 6 12

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری  2

 دستگاه محل خدمت
 دانشگاه کوثر 20 11 9 6

آیین نامه اعضای هیات علمی یا غیر هیات  3

 علمی یا قانون مدیریت خدمات کشوری
 دانشگاه کوثر 22 11 11 16

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در  4

 سازمان 
 دانشگاه کوثر 21 12 9 12

 دانشگاه کوثر 21 10 11 12 کار تیمی و حل مساله 5

اخالق حرفه ای مبتنی بر آموزه های  6

 اسالمی در نظام اداری
 دانشگاه کوثر 14 7 7 12

  114 61 53 70 جمع کل
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دانشگاه کوثر 1396های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شده سال گزارش دوره  

 تعداد ساعت عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کننده )زن(

تعداد شرکت 

 کننده )مرد(

جمع تعداد 

 شرکت کننده
 محل برگزاری دوره

 دانشگاه کوثر 19 10 9 6 واژه پرداز )پیشرفته( 1

 دانشگاه کوثر 20 13 7 10 صفحه گسترده )پیشرفته( 2

 دانشگاه کوثر 20 11 9 3 ارائه مطلب )پیشرفته( 3

 دانشگاه کوثر 20 11 9 2 مدیریت سیستم های اطالعات 4

 دانشگاه کوثر 22 13 9 6 مدیریت فرآیندهای سازمانی 5

 دانشگاه کوثر 23 11 12 6 آشنایی با مدیریت دانش 6

 HSE 10 14 15 29دوره آموزشی   7
 -دانشگاه کوثر 

نشانی سازمان آتش

 بجنورد

  153 84 69 43 جمع کل

 

دانشگاه کوثر 1397های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شده سال گزارش دوره  

 تعداد ساعت عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کننده )زن(

تعداد شرکت 

 کننده )مرد(

جمع تعداد 

 شرکت کننده
 محل برگزاری دوره

کارکنان بیمه عمر 1  دانشگاه کوثر 23 14 9 5 

 دانشگاه کوثر 23 12 11 14 آداب و اسرار نماز )دوره حضوری( 2

 دانشگاه کوثر 8 4 4 14 آداب و اسرار نماز )دوره غیر حضوری( 3

 دانشگاه کوثر 24 14 10 5 قوانین و مقررات اداری 4

 دانشگاه کوثر 23 11 12 10 سبک زندگی اسالمی 5

ایرسانهسواد  6  دانشگاه کوثر 21 11 10 4 

کاربست نظریه انتخاب در زندگی  7

 سعادتمندانه
 دانشگاه کوثر 22 14 8 8

 دانشگاه کوثر 11 9 2 5 مبانی علم حقوق 8

  155 89 66 65 جمع کل

 

دانشگاه کوثر 1398های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شده سال گزارش دوره  
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 تعداد ساعت عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کننده )زن(

تعداد شرکت 

 کننده )مرد(

جمع تعداد 

 شرکت کننده
 محل برگزاری دوره

 دانشگاه کوثر 12 8 4 20 تفسیر موضوعی قرآن 1

های صنایع خالقآموزش شرکت 2  دانشگاه کوثر 7 4 3 2 

های دانش بنیانمعرفی و تأسیس شرکت 3  دانشگاه کوثر 13 4 9 4 

خدمات پارک علم و فناوری استان معرفی  4

 خراسان شمالی
 دانشگاه کوثر 19 11 8 2

 دانشگاه کوثر 23 12 11 15 حقوق شهروندی 5

تاثیر تمرینات ورزشی بر میزان پوکی  6

 استخوان دختران جوان
 دانشگاه کوثر 14 8 6 4

 دانشگاه کوثر 21 11 10 5 کارگاه روش های نوین بازیابی اطالعات 7

  109 58 51 52 جمع کل

 

دانشگاه کوثر 1399های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برگزار شده سال گزارش دوره  

 تعداد ساعت عنوان دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کننده )زن(

تعداد شرکت 

 کننده )مرد(

جمع تعداد 

 شرکت کننده
 محل برگزاری دوره

 دانشگاه کوثر 19 11 8 20 تدبر در قرآن 1

پروریمهارت فرزند  2  دانشگاه کوثر 18 8 10 6 

 دانشگاه کوثر 15 7 8 4 مهارت خود آگاهی 3

 دانشگاه کوثر 16 6 10 4 مدیریت پسماند 4

 دانشگاه کوثر 11 5 6 4 مدیریت سبز 5

مرکز آموزش مجازی  2 0 2 2 بانوان آسمانی 6

 دانشگاهیان

مرکز آموزش مجازی  2 1 1 2 زندگی هدفمند و مثبت اندیش 7

 دانشگاهیان

مرکز آموزش مجازی  2 1 1 2 چگونه نماز خوب بخوانیم 8

 دانشگاهیان

های تربیتی خانواده موفقمولفه 9 مرکز آموزش مجازی  2 1 1 2 

 دانشگاهیان

های ارتباطی همسرانمهارت 10  دانشگاه کوثر 19 9 10 6 

  106 49 57 52 جمع کل

 

 پاسخگویی به شکایات، قراردادها و مدیریت امور حقوقی
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 های  های عالی، پژوهشکدهها، مجتمعبرگزاری و میزبانی چهارمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه

 .1397در سال  کشور 9های علم و فناوری منطقه دولتی و پارک

 9های منطقه انتخاب مدیر حقوقی دانشگاه کوثر به عنوان نایب رئیس شورای مدیران حقوقی دانشگاه 
 . 1399 کشور

  های مختلف به واحدهای دانشگاه و همکاران در هر سال  که مشاوره حقوقی در زمینه 100ارائه بیش از

 گردد.تا کنون لحاظ می 1392مورد از سال  700جمعأ بیش از 

  دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی.  20طرح و اقامه 

  نسخه 30تنظیم لوایح و مراجعه به مراجع قضایی به تعداد. 

  دادگاهی بدوی و تجدیدنظر هجلس 30حضور منظم در. 

 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع از واحدهای مختلف دانشگاه. 

  های دانشگاه با رعایت مقررات جاریجلسه محور مناقصات و مزایده 15برگزاری. 

  1396الی  1392قرارداد اجاره و خدمات از سال  100از تنظیم و انعقاد بیش. 

  1400لغایت  1396قرارداد اجاره و خدمات از سال  150تنظیم و انعقاد بیش از. 

  نامه با نهادهای دولتی و غیر دولتی.تفاهم 100تنظیم و انعقاد بیش از 

  قرارداد آموزشی و پژوهشی. 300انعقاد بیش از 

 مورد. 170التدریس در هر نیم سال تحصیلی بیش از ی حققراردادها بررسی و تأیید 

 عضو هیأت علمی 20های محضری بدو خدمت بیش از یری و تنظیم و اخذ تعهد نامهپیگ. 

 عضو هیأت علمی 4های محضری بابت مأموریت آموزشی بیش از  گیری، تنظیم و اخذ تعهد نامهپی. 

  باشد:می زیرهای مورد نیاز دانشگاه که اهم آن به شرح ها و آیین نامهارائه مشاوره برای تدوین اساسنامه 

 الحسنه دانشگاهتنظیم اساسنامه صندوق پس انداز و قرض .1

 تنظیم برنامه ارتقاء سالمت اداری .2

 تنظیم اساسنامه بنیاد خیریه دانشگاه  .3

 اه و مبارزه با فساد دانشگاهتنظیم برنامه ارتقاء سالمت اداری دانشگ .4

 تهیه و تنظیم اساسنامه شورای دانشگاه .5

 نامه کمیته انتصاب مدیران تهیه و تنظیم شیوه .6

 ریزی شمالی و سازمان مدیریت و برنامهانعقاد قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی با استانداری خراسان

 استان.

  دولتی استان. نهاد 10انعقاد قراردادهای مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه با 
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  70انعقاد قراردادهای مشاوران و مددکاران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه بالغ بر 

 قرارداد.

  قرارداد. 50انعقاد قراردادهای مربی ورزش بالغ بر 

 زیرقرارداد به شرح  80مه بالغ بر انعقاد قراردادهای بی: 

 بیمه تکمیلی درمان اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی  .1

 های دانشگاهبیمه سرقت و آتش سوزی ساختمان  .2

 های مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان دانشگاهبیمه نامه .3

 ها و مراکز آموزشی.های مسئولیت مدنی مدیران مجتمعنامهبیمه  .4

 های حوادث دانشجویی نامهبیمه  .5

 های مسئولیت مراکز آموزشی و اشخاص ثالث.نامهبیمه  .6

 های ساختمان و تجهیزات نامهبیمه .7

 های شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده بیمه نامه .8

 های بدنه اتومبیل های دانشگاه.بیمه نامه .9

 اریانعقاد قراردادهای بیمه تمام خطر مهندسی و تمام خطر پیمانک .10

 های دانشگاهانعقاد قراردادهای بیمه آسانسور ساختمان .11

 های عمر و حوادث گروهینامه بیمه .12
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 دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

 جلسات برگزار شده توسط حوزه نظارت و ارزیابی

 جلسه  18 جلسات شورای نظارت و ارزیابی

 جلسه  5 جلسات بهبود کیفیت گروههای آموزشی

 جلسه 50بیش از  آشنایی با شیوه تکمیل ارزشیابی اساتید در سامانه ویژه دانشجویانجلسات 

 جلسه 10 رسیدگی به شکایات جلسات گروه نظارت و ارزیابی

 جلسه 3 جلسات تدوین برنامه عملیاتی

 جلسه 15 های تخصصی نظارت و ارزیابیکارگروه

 

 

 

 های انجام شدهارزشیابی

 مورد 440 ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی 

 مورد  2 توسط اساتید های مجازیارزیابی آموزش

 مورد 2 توسط دانشجویان

 مورد  1 ارزیابی گزارش تدریس اعضای هیأت علمی

 مورد 70بیش از  ارزشیابی حوزه هاارزیابی عملکرد حوزه

 مورد 20بیش از  بررسی گزارشات واصله

 مورد 40بیش از  ها و غیره()معارفه، جشن ها، مسابقات و مراسمها، دورهارزیابی کارگاه

 سال  4 نام دانشجویان نوورود ارزیابی ثبت

 نیمسال 4 ارزیابی امتحانات پایانی 

 مورد 50بیش از  های امتحانی و غیره(ها، حوزهبازدید )شامل سلف، کتابخانه، خوابگاه

 مورد 8 آنالینارزشیابی 
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 هاوری آمار و اطالعات دانشگاه و بارگذاری آنها در سامانهآگرد

 سال 3  سامانه تسما

 سال 5 فرم الف

 سال  1 سامانه ساعا 

 

 

 موارد نظارتی

 مورد 3 تدوین و اصالح کاربرگ ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی

 مورد 20بیش از  هر حوزه یهای ارزیابی ویژهتدوین کاربرگ و شاخص

 مورد 1 شناسی آموزش مجازیآسیب

 مورد 12 نشست با واحدهای مختلف جهت ارتقاء کیفیت و رفع مشکالت

 

  



 

21 | 
 

 

 مدیریت حراست

انشجویان و اعضای هیأت علمی و برای د امن محیطی و دوم خانه عنوان به دانشگاه حفظ راستای در مدیریت این

 باشد:می زیر شرح گذشته به سال چهار در مدیریت این عملکرد از برخی  .است داشتهمضاعفی  تالش کارکنان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دی ماه سال  9های منطقه برگزاری دومین نشست مدیران حراست دانشگاه ●

1394. 

 .حفاظت از اماکن دانشگاه ●

 .ها و مراسماتهماهنگی با نیروهای انتظامی جهت ارائه خدمات انتظامی در برگزاری جشن ●

 .تهیه کارت شناسایی پرسنلی برای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی ●

 

 

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 .هااهو خوابگ دانشگاه مسجد در عشا مغرب، عصر، ظهر، جماعت نماز برپایی ●

 .پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان در خصوص مسائل دینی و احکام ●

 .به دانشجویاندینی ارائه مشاوره  ●

 .های مذهبی دانشجوییحمایت از فعالیت ●
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 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 اداریکار  سازی گردشروان اصالح، تسهیل و جهت حوزه این هایفعالیت از ایعمده در بخش آموزش قسمت

 باشد.آموزشی و تأمین منابع الزم در راستای پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه می محتوای ارتقاء معاونت، حوزه

 ای از دستاوردهای این حوزه به اختصار عبارتند از: خالصه

 ارائه خدمات و هافرآیند سازیمنظور بهینه به آموزشی معاونت حوزه هایفعالیت کلیه در زمان و کار ارزیابی ●

 .دانشنامه و ...( موقت، گواهینامه تحصیلی، هایتأییدیه التدریس،دانشجویان )امور حق و استادان به شده

 .تا کنون 1391 سال از افزارینرم هایفایل به هاآن تبدیل و آموزشی هایپرونده کلیه اسکن ●

تحصیل، فراغت از تحصیل، انتقال توأم با تغییر دانشجویی )گواهی اشتغال به  هایدرخواست کلیه اتوماسیون ●

 .رشته و ...(

 .التدریساتوماسیون کلیه قراردادهای حق ●

شمالی، سازمان ها و ادارات )پارک علم و فناوری خراسانهای آموزشی با سایر سازماننامهعقد قرارداد و تفاهم  ●

 .های استان و ...(ای، سایر دانشگاهفنی و حرفه

 .ارشد و کارشناسیهای جدید در مقطع کارشناسیتدوین برنامه برای ایجاد رشته / گرایش ●

آزمایشگاه تخصصی رشته شیمی کاربردی، فیزیک مهندسی، مهندسی کامپیوتر و علوم  12اندازی و تجهیز راه ●

 .کامپیوتر

 .اندازی و تجهیز سایت عمومی و تخصصی رشته کامپیوترراه ●

 .ریزی شهریهای تخصصی رشته جغرافیا و برنامهاندازی و تجهیز کارگاهراه ●

 هزار جلد کتاب برای کتابخانه. 20خریداری حدود  ●

 .اشتراک در پایگاه اطالعاتی● 

 .کاربران رضایت ارتقاء جهت مرکزی کتابخانه تجهیزات و فضا سازیبهینه ●

 به اطالعات کتابخانه. دسترسی سهولت جهت اطالعات فناوری بر تکیه با نوین هایسیاست اتخاذ ●

های زبان و ادبیات عربی رشته فناوری و تحقیقات علوم، وزارت گسترش دفتر از ارشدکارشناسی رشته 3 اخذ ●

و جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش  1397در سال  روایی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبانو  1396در سال 

 .1399محیط زیست شهری 

 .1397از سال  لتحصیلیافارغ نامهدانش صدور طرح نمودن اجرایی●
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 امور انجام همچنین و آموختگاندانش امور انجام در عتسری برای خدمت خوانپیش طرح کردن اجرایی●

 .حضوری غیر شیوه به دانشجویان

 .1398از سال  حضوری مراجعه بدون و پست طریق از آموختگان دانش مدارک ارسال●

 .1397در سال  آموختگان دانش انجمن تأسیس جهت اساسنامه تهیه● 

 . تا کنون 1393از سال  دانشجویان هایپرونده کردن الکترونیکی ●

 .1397از سال  تکمیلی تحصیالت سامانه اندازیاهر●
 

 
 99های تحصیلی از بدو تاسیس دانشگاه تا پایان سال تعداد رشته

 
 

 
99تعداد دانشجویان دانشگاه از بدو تأسیس دانشگاه تا پایان سال   

 

7

10
11

1616

1919

22

92-9193-9294-9395-9496-9597-9698-9799-98
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 دانشآموختگان دانشگاه از بدو تأسیس دانشگاه تا پایان سال 99

 

 مدیریت امور پژوهشی 

 توسعه ای،های پایهپژوهش از آموزشی و پژوهشی در حمایتمعاونت  اصلی در بخش امور پژوهشی راهبرد

 و علم از حمایت نیز و استان و کشور صنعت مورد نیاز کاربردی هایپژوهش و محور برنامه کاربردی هایپژوهش

 است. بوده دانشگاه در جدید هایایجاد فرصت و نوآوری و خالقیت پایه بر فناوری

 ه عبارتند از:ای از دستاوردهای این حوزخالصه

شگاهکشور در رتبه  31کسب رتبۀ ● سالم )بندی دان ستنادی جهان ا -89های سال( در ISCهای جامع پایگاه ا

1397. 

 .1397های مجازی جهان اسالم در سال عضویت در شبکه دانشگاه ●

 

 

 

82

172

222
197

104

95-9496-9597-9698-9799-98
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خیاز ابتدا تا تار یعلم أتیه یآمار مقاالت اعضا   1400/02/18  

 

  

 عنوان
2013 2014 2015 2016 2017 2018     

 (تعداد)
2019     

 (تعداد)
2020 2021 

 کلجمع 
 (تعداد) (تعداد) (تعداد) (تعداد) (تعداد) (تعداد) (تعداد)

J CR 0 11 6 15 28 22 32 32 10 156 
I SC 0 3 1 11 9 30 49 32 19 154 

Scopus 0 0 1 1 1 2 4 4 0 13 
 –علمی 

هشی  38 0 3 18 9 3 2 1 1 1 پژو
 –علمی 

 9 0 2 4 2 0 1 0 0 0 ترویجی

 عنوان
 1392 
 (تعداد)

  1393 
 (تعداد)

   1394 
 (تعداد)

1395 
 (تعداد)

1396 
 (تعداد)

  1397 
 (تعداد)

 جمع کل (تعداد) 1400  (تعداد) 1399  (تعداد) 1398 

J CR 1 11 9 19 26 26 28 32 4 156 
I SC 0 3 1 11 16 41 38 42 2 154 

Scopus 0 0 1 1 2 3 3 3 0 13 
 –علمی 

هشی  38 0 3 8 15 7 2 2 1 0 پژو
 –علمی 

 9 0 2 2 4 0 1 0 0 0 ترویجی
همایش 

 140 0 8 15 26 45 37 9 0 0 المللیبین

 277 0 16 36 53 102 39 16 12 3 همایش ملی
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 جوایز اعضای هیأت علمی 

در هشتمین جشنواه  زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی گروه توسطکسب عنوان شایسته تقدیر  ●

 .المللی فارابی با ارائه کتاب عشق صوفیانه در آیینه استعارهبین

در هفتمین دوره عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی  نوشته کتاب عشق صوفیانه در آیینه استعاره ●

 .جایزه ادبی پروین اعتصامی، نامزد دریافت بهترین اثر شد

 .توسط عضو هیأت علمی رشته ریاضیات و کاربردها "دکتر کاظمی آشتیانی"جایزه ارزشمند کسب  ●

 .توسط عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات عربی "دکتر کاظمی آشتیانی"کسب جایزه ارزشمند  ●

 

 
 های مختلفهای پژوهشی اعضای هیأت علمی مشترک با دانشجویان دانشگاه طی سالفعالیت

 سال
 جمع 1400 99 98 97 96 95 94 93 92 91

نوع 

 فعالیت

مجامع 

 علمی ملی
0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 10 

مجامع 

علمی 

 المللیبین

0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

 13  2 4 7 0 0 0 0 0 0 جمع
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 اعضای هیأت علمی های پژوهشیفعالیت

 فعالیت
نوع فعالیت         

 سال 
 جمع 1400 99 98 97 96 95 94 93 92 91

هشی طرح پژو

درون 

 1دانشگاهی ) 
 (2و 

 61 0 10 15 13 14 9 0 0 0 0 مصوب

 33 0 10 7 14 0 2 0 0 0 0 خاتمه یافته
 94 0 20 22 27 14 11 0 0 0 0 جمع

طرح پژوهشی 

برون 

 دانشگاهی

 12 0 2 2 5 1 1 1 0 0 0 مصوب
 8 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 خاتمه یافته

 20 0 2 6 7 2 2 1 0 0 0 جمع

مقاالت 

اعضای هیأت 

 علمی

JCR 0 1 11 9 19 26 26 28 32 4 156 
Scopus,ISC ,

WOS   و نمایه

 تخصصی 
0 0 3 2 12 18 44 41 45 2 167 

علمی 

پژوهشی 

-)داخلی

 خارجی(

0 0 1 2 2 7 15 8 3 0 38 

 9 0 2 2 4 0 1 0 0 0 0 علمی ترویجی
 364 0 82 79 89 51 34 13 15 1 0 جمع

مقاالت ارائه 

شده در 

 مجامع

مجامع علمی 

 ملی
0 3 12 16 39 102 53 36 16 0 277 

مجامع علمی 

 المللیبین
0 0 0 9 37 45 26 15 8 0 140 

 417  24 51 79 147 76 25 12 3 0 جمع

کتب چاپ 

 شده

 22  5 3 9 3 1 0 1 0 0 تألیف
 8  0 2 2 4 0 0 0 0 0 جمهتر

 30  5 5 11 7 1 0 1 0 0 جمع

 

  



 

29 | 
 

                                                                                   

  ISCرتبه دانشگاه کوثر در پایگاه علوم استنادی جهان اسالم 

 عنوان
بازه اطالعات 

 پژوهشی
 رتبه پژوهشی رتبه کسب شده ایبازه اطالعات/ پرسشنامه

 67 67 1393-1390 2014-2012 1394-1395رتبه بندی 
 70 61 1394-1391 2015-2013 1395-1396رتبه بندی 
 37 42 1395-1392 2016-2014 1396-1397رتبه بندی 
 22 31 1396-1393 2017-2015 1397-1398رتبه بندی 
 44 41 1397-1394 2018-2016 1398-1399رتبه بندی 

 
 

 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

 
 و پشتیبانی مدیریت توسعه، را کوثر اطالعات دانشگاه فناوری زیرساخت و شبکه اصلی بستر اطالعات فناوری مرکز

 و پست الکترونیکی اینترنت، به دسترسی مانند اموری برای هادانشکده دیتای تمامی اطالعات تبادل کند.می

 مرکز این عهده بر آن پشتیبانی و مدیریت دانشگاه که اصلی هایشبکه بستر از دانشگاه هایسرویس به دسترسی

 مستقر سرورهای طریق از نیز دانشگاه اطالعات فناوری حوزه هایاز سرویس مهمی شود. بخشمی است، انجام

 گردد.می تأمین دانشگاه داده در مرکز

 از: اطالعات عبارتند فناوری خدمات توسعه جهت در شده انجام هایفعالیت اهم خالصه

 ها شامل:های مختلف تحت وب و یکپارچه سازی آنسامانهاندازی راه ●

ستم شکایات و تکریم ارباب سامانه های اداری:سی سنجی،  سانی، نظر  سیون اداری، اخبار و اطالع ر های اتوما

ضور و غیاب، مدیریت فایل شهرجوع، پیگیری مکاتبات، ح سال پیامک، کارگزینی، ها و پو ها، مدیریت کاربران، ار

 و ارتقای کارکنان و.... رزشیابیا

 های آنالین و...تعهدی، پرداخت های حقوق و دستمزد، انبار، اموال، حسابداریسامانه های مالی:سیستم
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ستم شی:سی سنجش و جمع آوری اطالعات داوطلبان، پذیرش ورودی جدید، بایگانی سامانه های آموز های 

ساتید و حق شی، انتخاب واحد، امتحانات و نمرات، آئین نامه و موارد خاص، آموزش، ا التدریس، برنامه ریزی آموز

شی، ارتباط با  شهریه، خدمات آموز شیابی دروس، دانش آموختگان، نقل و انتقاالت، امور  صیالت ارز صنعت، تح

 ها و....یت و اطالع رسانی کالستکمیلی، صدور دانشنامه، آمار و اطالعات، مدیر

ستم شی:سی ستجو، رزرو، امانت، ارتباط باسامانه های پژوه شگاه های کتابخانه )ج سایر دان .(، ها و ..کتابخانه 

 برتر(، رزومه و.... قی، پژوهشگرهای پژوهشی، اهداف پژوهشی )گرنت، ارتقا، پایه تشویفعالیت

 رزرو و پرداخت الکترونیک و.... های امور تغذیه،سامانه های دانشجویی:سیستم

ستم های فرهنگی ها، نشااریات، ثبت نام الکترونیک فعالیتها، تشااکل: اطالع رسااانی، انجمنهای فرهنگیسی

 ها و....انجمن ها وت در کانونها، عضوی)همایش، اردو و .....(، برگزاری انتخابات انجمن

های خدمات، ایجاد گردش کار برای کلیه امور اداری )درخواسااات (:BPMSفرآیندها ) سیییسییتم مدیریت

ست شی )درخوا صدور احکام کارگزینی و .....( و آموز ست کاال از انبار، خرید کاال،  صی، مأموریت، درخوا های مرخ

صراف  صیل، حذف درس، ان شتغال به تح صیلی، گواهی ا صی تح صیلی، مرخ ست فارغ التح صیل، چک لی از تح

 .تسویه حساب و .....(

 .های شبکه در چهار ساختمان دانشگاهاندازی زیرساختراه ●

 .ها تاحد امکاناندازی دو اتاق سرور در دو ساختمان مختلف و استاندارد سازی آنراه ●

 .هابرای تجهیزات حساس شبکه در تمام ساختمان UPSتهیه و نصب  ●

، AntiVirus Network-Based ،Domain Controller ،Firewallاجرای راهکارهای مختلف امنیتی ) ●

DMZ ،Port Security ،Access Control List ،VLAN ،Radius )... و. 

 .ها و پیکربندی تجهیزاتپشتیبان گیری منظم و اتوماتیک از کلیه اطالعات سامانه ●

 ارتباطات و خدمات      Scalabilityو  Reliability  ،Accessibilityاجرای راهکارهای افزایش قابلیت  ●

(۳-Layer Switching  ،Web Gardening )... و. 

 .های فعال روی بستر شبکه دولتاندازی شبکه دولت و سامانهراه ●
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 .)اشتراکی( 3200)اختصاصی( و  500)اشتراکی( به  800افزایش پهنای باند اینترنت از  ●

 .اندازی سامانه مدیریت کاربران و پهنای باند اینترنتراه ●

 .سیستم 120های متصل به شبکه تا حدود افزایش تعداد سیستم ●

 .اندازی سامانه مدیریت و نظارت بر شبکه و تجهیزاتراه ●

 .هامجازی سازی سرورها جهت استفاده حداکثری از منابع و کاهش هزینه ●

 .و پرتال مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف اطالع رسانی و آموزش Web Serverاندازی راه ●

ای های تخصصی، چندرسانهافزاری، آموزشها )بانک نرمجهت به اشتراک گذاری فایل FTP Serverاندازی راه ●

 .فرهنگی، فضای اختصاصی اساتید و ...(

 .Webometricsهای ی آن طبق شاخصاقدام جهت ارتقای پرتال اصلی دانشگاه و استاندارد ساز ●

 .هاخوابگاه سامانه اندازیراه   ●

 .تکمیلی تحصیالت سامانه اندازیراه   ●

 شهریه امور سامانه اندازیراه. 

 جلسات سامانه اندازیراه. 

 رفاهی خدمات سامانه اندازیراه. 

 
 ترنت دانشگاه از بدو تأسیس تاکنونپهنای باند این

باندپهنای  سال تحصیلی  هزینه ماهانه )میلیون ریال( 

92-91  0 0 
93-92  0 0 
94-93  0 0 
95-94  0 0 
96-95  5 506, 20 
97-96  5 506, 20 
98-97  55 006, 55 
98-99  85 552, 77 



 

32 | 
 

 

 رسانیکتابخانه مرکزی و مرکز اطالع
 منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه 

 

 مشخصات کتابخانه و سالن مطالعه 

 تحت شبکه              رایانه ای             نوع سیستم گردش امانت:                                  سنتی

 تحت شبکه              رایانه ای             نوع سیستم جست و جوی کتاب:                       سنتی

 نفر 100ظرفیت      قفسه بسته    دسترسی به مخزن کتابخانه:        قفسه باز     2های  متصل به اینترنت: تعداد رایانه

 مترمربع                   136متر مربع      مساحت مخزن کتابخانه:  88سالن مطالعه خواهران:  مساحت               مترمربع 242مساحت کتابخانه : 

 

 های کتابخانه از بدو تأسیس دانشگاه تاکنونفعالیت

 سال

 عنوان

92 93 94 95 96 97 98 

 600 532 470 350 345 350 160 تعداد اعضای جدید در هر سال
 16500 12397 8410 10100 6900 2500 113 تعداد کتابهای به امانت گرفته شده

 120000000 63270000 97500000 64000000 53200000 30000000 15000000 بودجه بر حسب  تومان
 

 های اطالعاتی تحت اشتراک دانشگاه تعداد پایگاه

 های اطالعاتی فعالپایگاهعنوان  سال تحصیلی

 مگ ایران 93-92

 مگ ایران 94-93

 مگ ایران 95-94

 مگ ایران 96-95

 دانش پژوهان جوان -مگ ایران 97-96

 نورالیب -نورمگز -مگ ایران -گیگالیب 98-97

 نورالیب -نورمگز -مرکز منطقه ای شیراز  -گیگالیب 99-98
 

های تعداد کتاب تخصصی/ مرتبط  عمومی

 فارسی  التین فارسی التین مرجع

 تعداد جلد تعداد عنوان تعداد جلد تعداد عنوان تعداد جلد تعداد عنوان تعداد جلد تعداد عنوان

218 410 2235 2903 539 1270 5292 15464 460 
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 آزمایشگاه مرکزی
 آزمایشگاه مرکزیکلیه تجهیزات 

 نوع خدمات تعداد نام تجهیزات

های عاملی نمونه توسط طیف مادون قرمز نمونهشناسایی گروه Nicolet Is10 1مدل  FT-IRدستگاه   

UV-Vis pctrophotometer  مدلEvolution 300 1 تعیین غلظت و اندازه گیری جذب، عبور و بازتاب نمونه 

BET  1  احیا نمونه با برنامه دماییتعیین سطح ویژه مواد و  

 خشک کردن و تبخیر حالل در خالء 1 یتریل 16درجه  500 یاآون خالء استوانه

 یکنواخت کردن نمونه 1 دارالتراسونیک پروب

 
 

ای و خدماتی آزمایشگاه مرکزی از بدو تأسیس دانشگاه تاکنونهزینه -های مالیشاخص  

سال تحصیلی                                         

ها    شاخص  

95-96  96-97  97-98  98-99  

عضویت یا همکاری با سایر مراکز آزمایشگاهی 

 )تعداد آزمایشگاه یا مؤسسه(
1 1 2 1 

به روز رسانی و کالیبراسیون تجهیزات 

 آزمایشگاهی )تعداد دستگاه(
- 5 5 5 

شدهخدمات استاندارد ارائه   - 2 2 2 

ها )تعداد آزمایش(ارزیابی حجم فعالیت  - 

عدد نمونه خارج  98

 دانشگاه 

نمونه داخل  100

دانشگاه )آموزشی، 

 رایگان(

عدد نمونه خارج  33

 دانشگاه 

نمونه داخل  100

دانشگاه )آموزشی، 

 رایگان(

عدد نمونه خارج  22

 دانشگاه 

عدد نمونه داخل  30

دانشگاه )آموزشی، 

 رایگان(

ها )ریال(میزان درآمد حاصل از آزمایش  - 19950000 8900000 6100000 
های گرداوری رضایت مشتریان بر اساس پاسخ

 شده از طریق پرسشنامه )برحسب درصد(
- 100 100 100 

میزان سرمایه گذاری مالی دانشگاه در خرید 

 تجهیزات )ریال(

3099332883 
(FT-IR 
UV-VIS 
 آون خالء(

2398000000 
(BET) 

- 

 

- 
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های آزاد و مجازیمرکز آموزش  

 

های مرکز آموزشهای آزاد و مجازیگزارش فعالیت  

                                                                                         

 گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 .دانشگاهی برون پژوهشی طرح قرارداد 3 انعقاد ●

 استان روستایی مناطق اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهبود شمالیخراسان استانداری روستایی امور دفتر -1

 .خرد هایاشتغال توسعه و ایجاد بر تأکید با شمالیخراسان

 .جدید ساختار با وطرفهد  تخت القایی موتور یک ساخت  -یزد اردکان پسران ایحرفه و فنی آموزشکده -2

 .دوطرفه تخت دائم آهنربای موتور یک ساخت  -یزد اردکان پسران ایحرفه و فنی آموزشکده -3

 نام فعالیت

 تهیه و تنظیم پیش نویس شیوه نامه های آموزش های ازاد و مجازی

 تصویب شیوه نامه ها در شورای آموزش های ازاد و مجازی و سپس تصویب در هیات رییسه

 در شورای آموزش های آزاد دوره آموزشی 8تصویب 

 (Endnote)برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت منابع 

های آموزشی ارائه شده توسط حوزه های فرهنگی، مرکز مشاوره و بهداشت، حوزه زنان و امور خانواده، پژوهش و فناوری در بستر دوره ها و  کارگاههمکاری در برگزاری 

 برای اساتید و دانشجویان سامانه مجازی

 پیگیری جهت خرید سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز )از طرف فناوری اطالعات و ارتباطات(

 راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )قرارداد با شرکت وستا(

 99-1400تا نیمسال دوم سال تحصیلی  98-99های آموزشی )به صورت آفالین و آنالین( از نیمسال دوم سال تحصیلی برگزاری کالس

 99-1400تا نیمسال دوم سال تحصیلی   98-99های نیمسال دوم سال تحصیلی برگزاری آزمون

 تمدید قرارداد سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی با شرکت وستا

 سامانه آموزش مجازیتوزیع پرسشنامه بین اساتید و دانشجویان با هدف شناسایی عمده ترین مشکالت مربوط به 

 برگزاری وبیناری برای دانشجویان نو ورود به منظور آشنایی با سامانه آموزش الکترونیکی

رائه نشگاه و یا سایر دانشگاهها، اایجاد کانالی در تلگرام با هدف ارائه متداول ترین سواالت اساتید و دانشجویان بهمراه پاسخ، معرفی دوره های آموزشی برگزار شده در دا

 فایلها و ویدئوهای آموزشی مربوط به سامانه آموزش الکترونیکی

 انعقاد تفاهم نامه با کالج دانشگاه فردوسی به منظور همکاری مشترک در زمینه های مختلف  از جمله برگزاری دوره های مشترک 

 دانشجویانتهیه کلیپ و ویدئوهای آموزشی نحوه کار با سامانه آموزش مجازی ویژه اساتید و 

 پشتبانی سامانه آموزش مجازی و پاسخگویی به سواالت اساتید و دانشجویان
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های استانی برداری از مزیتانتخاب طرح جامع مقابله با آفات محصوالت کشاورزی دانشگاه کوثر در راستای بهره ●

 .طرح برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 28در بین 

 .نوآوری و خالقیت شکوفایی کانون توسط آموزشی هایکارگاه سلسله برگزاری ●

 .دولتی ادارات و هاسازمان با همکاری نامهتفاهم انعقاد ●

 .دانشگاهی جهاد افزایی، مهارت هایدوره برگزار ●

 .استاندارد کل اداره با همکاری نامهتفاهم انعقاد و تنظیم● 

 .نیروی انتظامی با همکاری نامهتفاهم انعقاد و تنظیم● 

 .، کار و رفاه اجتماعیتعاون کل اداره با همکاری هاینامهتفاهم پیگیری و تنظیم● 

 .شمالیخراسان پست کل اداره با همکاری هاینامهتفاهم پیگیری و تنظیم ●

 .بجنورد شهر اسالمی شورای با همکاری هاینامهتفاهم پیگیری و تنظیم ●

نامه شرکت های علمی و آیینهمایش نویسندگان مقاالت دانشگاه کوثر،تشویق های پژوهانه، تصویب آیین نامه● 

های تخصصی داخل کشور نامه شرکت در کارگاههای علمی و آیینهای تخصصی خارج از کشور، همایشدر کارگاه

 .های پژوهشینامه طرحآیین

 .های ارتباط با صنعتتوسعه فعالیت● 

 شمالی ی در دانشگاه کوثر با همکاری پارک علم و فناوری استان خراسانایجاد کانون شکوفایی خالقیت و نوآور ●

 .هااز فعالیت بخش این توسعه و دانشجویان کارآفرینانه هایتوانمندی ارتقاء بر تمرکز ●

 
های پژوهشی برون دانشگاهی به تفکیک دانشکدهطرح  

 

 های دانشجویانمقام

  کسب سه عنوان پایان نامه برتر،  پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر توسط دانشجوی دانشگاه کوثر در سومین

 .99های برتر ایران جایزه ویژه پروفسور حسابی در سال جشنواره پایان نامه

62%
38%

علوم انسانی

علوم پایه و فنی و مهندسی
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 ل سا در نفر 2 شمالیخراسان استان نخبگان بنیاد از کوثر دانشگاه دانشجویان تحصیلی جوایز دریافت

1396. 

 ل سا در نفر 4  شمالیخراسان استان نخبگان بنیاد از کوثر دانشگاه دانشجویان تحصیلی جوایز دریافت

1397. 

 

 هاها و کنفرانسهمایش

 
 سالدر  شمالیبرگزاری نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی استان خراسان ●

1396. 

 در سال برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ●

1399. 

 .1400 در سال اخذ مجوز نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ●

 .1392در سال ها ها و چالشای اعتیاد، چهرهبرگزاری همایش منطقه ●

 .99تا  93از سال برگزاری نمایشگاه درون دانشگاهی به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری  ●

 .99تا  93از سال حضور فعال در نمایشگاه استانی به مناسبت هفته ملی پژوهش و فناوری  ●

کارآفرینان برتر استان کنگره اولین جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی و دهمین جشنواره حمایت از  ●

 .1394در سال شمالی خراسان

 .1394در سال همایش نوآوری و کارآفرینی حمایت از  ●

  .1395در سال  حمایت از نخستین کنگره ملی بانوان موفق ایران ●

 .1395در سال  حمایت از دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر ●

 .های ارتباط با صنعتتوسعه فعالیت ●

شمالی ایجاد کانون شکوفایی خالقیت و نوآوری در دانشگاه کوثر با همکاری پارک علم و فناوری استان خراسان ●

 .1395در سال 

 ها.از فعالیت بخش این توسعه و دانشجویان کارآفرینانه هایتوانمندی ارتقاء بر تمرکز ●
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 معاونت دانشجویی
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و  رشد جهت الزم با امکانات همراه سالم محیطی دانشگاه کهآن راستای در را خود مأموریت دانشجویی معاونت

شود،  مصرف مطلوب هایفعالیت سایر و امور آموزشی در دانشجویان توان و حداکثر باشد دانشجویان بالندگی

 اقدامات بدنی تربیت و درمان و بهداشت اسکان، تغذیه، همچون خصوص امور رفاهی در و است ساخته معطوف

 داده است. صورت قابل توجهی

 

 تربیت بدنیاداره 
اندازی نخستین مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی در سطح استان با مجوز رسمی از وزارت علوم، راه ●

 .96تحقیقات و فناوری در دو بخش بانوان و آقایان در سال 

 .1398وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  9برگزاری مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر منطقه  ●

ها و مؤسسات کسب دو مدال طال مسابقات دو و میدانی سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ●

 .1395 آموزش عالی سراسر کشور توسط دانشجوی رشته ریاضیات و کاربردها

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور توسط کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاه ●

 .1395 مهندسیدانشجوی رشته ریاضی 

 .1399وی رشته آموزش زبان انگلیسی توسط دانشج تکواندوپومسه قهرمانی کشور مسابقات سوم مقام کسب●

 .های فوق برنامه ورزشی برای استفاده دانشجویان در اوقات فراغتایجاد کالس ●

 .های ورزشیاندازی انجمنراه ●

                                                                                   ها، جشنواره پاییزه و ...برگزاری انواع مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت هفته خوابگاه ●

 تکواندو، دوومیدانی، فوتسال، شنا، شطرنج، والیبال، میز، روی تنیس بدمینتون،رشته  8 در برتر عناوین کسب ●

 97.سال در شمالی خراسان استان هایدانشگاه ورزشی المپیاد در کاراته

 97. سال در عتف وزارت 9 منطقه مردان کارکنان میز روی تنیس مسابقات سوم مقام کسب ●

 97.سال در عتف وزارت 9 منطقه بانوان کارکنان دارت مسابقات در دوم مقام کسب ●

 98. سال در کشور همگانی المپیاد سهمیه کسب و استان دانشجویان دارت مسابقات اول مقام کسب ●
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 و دانشکده  ورزشی رشته تفکیک به ورزشی رویدادهای در کنندهشرکت دانشجویان تعداد

 دانشکده

 رشته ورزشی

 جمع فنی و مهندسی  علوم پایه  علوم انسانی

 53 20 15 18 بدمینتون
 11 2 3 6 تنیس روی میز

 15 6 5 4 دو و میدانی
 12 4 3 5 شطرنج
 52 12 10 20 والیبال

 4 2 2 0 رزمی )تکواندو(
 37 12 5 20 فوتسال
 46 13 16 17 دارت

 100 28 35 37 بومی و محلی 
 1200 350 350 500 ورزش همگانی

 30 10 14 6 بسکتبال
     جمع

 

 دانشکده  تفکیک به های مختلفورزشی در طی سال رویدادهای در کنندهشرکت دانشجویان تعداد

 دانشکده

 سال تحصیلی

 علوم پایه  وفنی مهندسی علوم انسانی
 جمع

93-94 100 100 200 
94-95 350 50 400 
95-96 350 400 750 
96-97 400 600 1000 
97-98 600 100 700 
98-99 1200 800 2000 
    جمع
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 و دانشکده ورزشی رشته تفکیک به و کشوری( ورزشی )المپیاد، منطقه صاحب عنوان دانشجویان تعداد

 دانشکده

 رشته ورزشی

 فنی و مهندسی  علوم پایه علوم انسانی
 جمع

 6 3 - 3 بدمینتون
 5 3 1 1 تنیس روی میز

 2 2 - - دو و میدانی
 6 3 1 2 شطرنج
 7 3 4 - تکواندو
 11 5 1 5 فوتسال
 12 6 2 4 بسکتبال
 12 4 3 5 والیبال
 61 29 12 20 جمع

 

 دانشکده تفکیک به های مختلفورزشی در طی سال صاحب عنوان دانشجویان تعداد

 دانشکده

 سال تحصیلی

 فنی و مهندسی  علوم پایه علوم انسانی
 جمع

93-94 2 1 1 4 
94-95 3 2 2 7 
95-96 2 1 1 4 
96-97 3 3 3 9 
97-98 19 6 20 27 
98-99 18 12 25 54 
     جمع
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 مدیریت امور دانشجویی

 کمیسیون موارد خاص

 .سال هشتپرونده در کمیسیون موارد خاص در طی  398 رسیدگی و طرح ●

 

 شورای انضباطی

 
 دانشگاه کوثر )ویژه خواهران( جدول آماری در حوزه انضباطی

 شاخص ارزیابی ردیف
تا  92سال 

 99پایان سال 

 بالغ بر تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل 1

3346  
تعداد دانشجویان محروم شده از تحصیل به موجب احکام  2

 انضباطی
 )صفر(0

تعداد دانشجویان محروم شده از تحصیل به موجب آرای  3

 قضایی
 )صفر(0

 10 پاسخ به استعالم ها و ارسال به ارگان های سراسر کشور 4
 21 تشکیل جلسات انضباطی بدوی و تجدید نظر جهت بررسی 5
 128 تعداد پرونده های بررسی شده در جلسات شورای انضباطی 6

 رفاه دانشجویان

 .تحت پوشش قرار دادن همه دانشجویان در بیمه حوادث دانشجویی●

 .(95الی  91)از سال وام دانشجویی در طی چهار سال انواع فقره  2388پرداخت  ●

 .96-97وام دانشجویی در سال انواع فقره  1242 پرداخت ●

 .97 -98وام دانشجویی در سال انواع فقره   896پرداخت  ●

 .98 -99فقره انواع وام دانشجویی در سال  770پرداخت  ●

 .تحصیالن استانالها برای کلیه فارغ پیگیری بازپرداخت و تسویه حساب انواع وام ●

 .توسعه کار دانشجویی و ساماندهی نظام پرداخت هزینه کار دانشجویی ●

 .بضاعتبضاعت و کماندازی بنیاد خیریه کوثر به منظور کمک و یاری رساندن به دانشجویان بیایجاد و راه ●

 .نشجویان کم بظاعت از بنیاد خیریهاعطای کمک به دا ●
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 مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 

 روانپزشک ارجاع به  سنجی،درمانی، مددکاری، دارودرمانی، روان)مشاوره، روان ایارائه خدمات مشاوره

 .مورد( 5206) طرف قرارداد( به دانشگاهیان و عموم مردم

 مورد( 165) های پرسش و پاسخ روانشناسی و بهداشتیهای آموزشی، وبینار و نشستبرگزاری کارگاه. 

  عدد( 6484موزشی با موضوعات بهداشتی و روانشناختی )تعداد آتهیه محتوای. 

  روان دانشجویانانجام طرح سیمای زندگی و پایش جسم و. 

 مورد( 6) هاراه اندازی شعب مشاوره در خوابگاه. 

 های سالیانه در هفته های ملی سالمت، هفته سالمت روان، بسیج همگانی تغذیه، بسیج ملی کنترل فعالیت

فشارخون، خوابگاه ها، مبارزه با ایدز، روز جهانی دیابت، روز ملی روانشناس و مشاور، روز اوتیسم، روز 

 سالمند، روز سندروم داون و...

 پیگیری کمیسیون موارد خاص جسم و روان. 

 ایجاد و بروزرسانی کانال مجازی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در تلگرام و واتساپ. 

 مورد( 341) پیگیری موارد دانشجویان در معرض آسیب توسط مددکار اجتماعی. 

 انجام 3580، اندازه گیری فشارخون به تعداد 2270خون به تعداد ارائه خدماتی درمانی اندازه گیری قند ،

نفر،  310نفر، توزیع مکمل دارویی ویتامین دی و آهن به تعداد به تعداد  26عداد تتست سریع ایدز به 

 .نفر و خدماتی نظیر ویزیت رایگان پزشک و ماما 1125معاینات بیماری پدیکولوزیس 

  دانشگاه طبق برنامه منظم توسط کارشناس بهداشت محیطانجام بازدید از کلیه اماکن. 

  دوره سم پاشی سراهای دانشجویی، سلف سرویس و کلیه فضاهای اداری و  20هماهنگی جهت انجام

 .آموزشی
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 19-اقدامات مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در خصوص مسائل بهداشتی و مدیریتی کووید

 های دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه براساس ابالغ دستورالعمل تشدید نظارت بر کلیه اماکن

 .ریزی جهت اجرای مفاد آنآموزش پزشکی و برنامه

 گیری تب، درصد اکسیژن اشباع خون، پرسش گری عالئم بیماری همکاران، دانشجویان و مراجعان اندازه

 .های دانشگاهدرب ورودی ساختمان

 19ها و وبینارهای روانشناسی مرتبط با تغییرسبک زندگی در دوران شیوع کووید اجرای کارگاه. 

  دوره 3انجام رپید تست کرونا ویژه همکاران در. 

 های بهداشتی ویژه همکاران به صورت مستمرتوزیع پک. 

 های دانشگاهتوزیع محلول ضدعفونی دست و سطوح در کلیه ساختمان. 

 های دانشگاه در ها در ورودی ساختمانی دست، محل ضدعفونی کفشاستقرار دستگاه مکانیزه ضدعفون

 .راستای اثربخش بودن اقدامات پیشگیرانه

 اطالع رسانی نکات آموزشی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دانشجویان و همکاران. 

 های بهداشتی و آموزشی مستمر برای مقابله با ویروس کروناانجام برنامه. 

  ساختمان دانشگاه به صورت روزانهضدعفونی کلیه. 

 حذف ثبت اثرانگشت در زمان ورود و خروج همکاران و تعبیه دستگاه حضور و غیاب چشمی در ورودی. 
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 تغذیهامور 

 استفاده از مواد اولیه سالم، با کیفیت و استاندارد جهت طبخ غذای دانشجویان.                                                                                       

 ل کمیت و کیفیت غذای طبخ شده.کنتر 

 کنترل و نظارت مداوم بر بهداشت و سالمتی سلف و کارکنان آشپزخانه. 

 کنترل و نصب کارت بهداشت کارکنان سالن غذاخوری در معرض دید دانشجویان. 

 نظرسنجی و پایش کیفیت غذاها از دانشجویان. 

 توزیع غذا در تمام روزهای تقویم آموزشی. 

 رمضانهای غذایی جهت رفاه دانشجویان در ایام امتحانات و ماه مبارک افزایش وعده. 

 رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و اعتراضات دانشجویان. 

 جسمی و رضایت دانشجویان.نیازهای  تحلیل و بررسی آنالیز مواد غذایی جهت رفع 

 سرو میوه چهار وعده در هفته. 

  روزه، انسداد  15های سم پاشی سلف در دورهپیشگیری از حضور حشرات و موجودات موذی با

 .های آلوده و نصب کارت زردمکان

 مناسب سازی محیط سالن غذاخوری. 

  در سلف و انبارهانگهداری بهداشتی و استاندارد مواد غذایی. 

  دستگاه گرمایش مناسب با وسعت فضای سالن غذاخورینصب. 

 گسترش سلف سرویس. 

 ارتقاء وسایل و تجهیزات سلف سرویس. 

 آموزشی در سالن غذاخوری -های فرهنگی نصب تراکت. 

 دان هیأت علمی و کارکنان دانشگاه.تخصیص مکانی جهت سرو و توزیع غذا به استا 

  های مذهبی.مناسبتجهت طبخ غذا در همکاری با بخش فرهنگی 
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 های دانشجوییخوابگاه

  های غیر دولتی جهت اسکان دانشجویاندهی خوابگاهسامان. 

 های غیر دولتی با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومیگزینش و تأیید کلیه پرسنل خوابگاه. 

 رفع مشکالت  همکاری با دانشگاه بجنورد، دادستانی، اداره نظارت بر اماکن و ... جهت پیگیری و

 .های غیر دولتی استانخوابگاه

 ها به سالن مطالعه، سالن تلویزیون، اتاق ورزش، اتاق مشاوره و بوفه دانشجوییتجهیز خوابگاه. 

 98و 97 سال در دانشجویی خوابگاه 6 تجهیز و اندازی راه . 

 هاراه اندازی سامانه خوابگاه. 

 هاخوابگاه برای اینترنت اندازی راه. 

  هایی که دانشجویان این دانشگاه در آن ساکن هستندای از خوابگاهبازدیدهای دورهانجام. 

 داران جهت اعطای کمک هزینه خوابگاهی به دانشجویان کم بظاعتجذب کمک خیرین و خوابگاه. 
 

 تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه از بدو تأسیس دانشگاه تا کنون

92-91 سال تحصیلی  92-93  93-94  94-95  95-96  96-97  97-98  98-99  
 1018 960 800 607 500 426 231 74 ساکن خوابگاه

 

های از بدو تأسیس دانشگاه تا کنونتعداد خوابگاه  

92-91 سال تحصیلی  92-93  93-94  94-95  95-96  96-97  97-98  98-99  
 5 5 2 0 0 0 0 0 خوابگاه
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 معاونت اداری و مالی

 است داشته تالش حوزه این سالیان گذشته، در عمومی اعتبارات تخصیص و ابالغ در موجود مشکالت رغم علی

 توجه قابل اقدامات از بعضی نماید. ایفا خود ایتوسعه کالن به اهداف دانشگاه دستیابی جهت پایداری شرایط تا

 باشد:می زیر شرح حوزه به این در

 

 و پشتیبانی امور اداری مدیریت 

 .1396وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  9های منطقه برگزاری نهمین نشست مدیران اداری دانشگاه

 .نفر از اعضای هیأت علمی 31صدور احکام استخدامی  ●

 .نفر از کارکنان قرارداد کارمعین دانشگاه 25اخذ شناسه قراردادی برای  ●

 .های اعتباری فراگیر و مرابحه برای کارکنان دانشگاهاخذ کارت ●

 .همکاران کارگزینی حکم در کار سختی العادهفوق برقراری ●

 .(ماه سه هر همکاران کارت بن شارژ) همکاران رفاهیات یسامانده ●

 .1397در سال نوروز تعطیالت ایام در مازندران دانشگاه مهمانسرای در همکاران اسکان تأمین ●

 . hes سامانه در همکاران اطالعات بارگذاری و روزرسانیبه ●

 .دانشگاه مهمانسرای تجهیز ●

 .آن از داری نگه و آبیاری و مهر 19 پروژه در درخت کاشت ●

 .پایه علوم و مهندسی فنی دانشکده تجهیزو بازسازی ●

 .کوثر دانشگاه اندیشه سالن تجهیز و اندازیراه ●

 .دانشگاه فیزیکی فضای سازی زیبا ●

 .فرهنگ سالن سازی زیبا ●

 .دانشگاه اداری ساختمان اندازیراه و تجهیز ●

 .فیزیک هایآزمایشگاه اندازیراه و تجهیز ●
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 .اندازی آزمایشگاه شیمی و انبار آزمایشگاهپشتیبانی و پیگیری تجهیز و راه ●

 .اندازی کارگاه جغرافیا و انبار آنپشتیبانی و پیگیری تجهیز و راه ●

-ها توسط واحد پشتیبانی و اداریها، مراسمات و سایر برنامهپشتیبانی از برگزاری اردوهای دانشجویی، همایش ●

 .رفاهی

قطعی در راستای  -نفر از اعضای غیر هیأت علمی از قرارداد کار معین به رسمی 6تبدیل وضعیت استخدامی  ●

 .دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران

 

 
 وضعیت استخدامتفکیک  به ت علمیهیأاعضای تعداد 

 

 

 

 
 های مختلفعلمی در طی سال هیأت اعضای تعداد

 

 

10%

43%
44%

3%
رسمی قطعی

رسمی آزمایشی

پیمانی

خدمت وظیفه

1
7

12

26

38
46

54
64

92-9193-9294-9395-9496-9597-9698-9799-98
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 وضعیت استخدامتفکیک  به کارکنان تعداد

 

 

 های مختلفدر طی سالکارکنان  تعداد

  تا کنون 92بیمه آتش سوزی)زلزله،سیل،آتش( از سال. 

  تا کنون 92بیمه حوادث دانشجویی از سال. 

  تا کنون 92بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان از سال. 

  تا کنون 92بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر ارباب رجوع از سال. 

  تا کنون 92بیمه اموال منقول و غیر منقول از سال. 

  تا کنون 92بیمه عمر و حوادث گروهی از سال. 

 تا کنون 92های شخص ثالث و بدنه خودروها از سال بیمه. 

 اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی بیمه تکمیلی درمان. 

4% 2%
2%

39%53%

رسمی قطعی  آزمایشی رسمی پیمانی

کار معین حجمی

24

36

46494949

73

60

92-9193-9294-9395-9496-9597-9698-9799-98
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 مدیریت امور مالی

 هاحساب  تنظیم مالی و محاسباتی و نظارت مستمر بر عملیات امورهای مالی از طریق تهیه وتدوین صورت 

 و تهیه هاآن و سالمت و صحت مربوطه و ضوابط دفاتر تحریر بر حاکم و مقررات نامه آئین اساس بر

 .مدیریت موردی گزارشات

  وابسته واحدهای و تابعه اجرائی واحدهاینظارت بر عملکرد مالی رئیس حسابداری. 
 حراست از اسناد  و حفظ و دانشگاهمقررات حاکم بر عملیات مالی  هماهنگی در اجرای قوانین و نظارت و

 .و دفاتر مالی

  سسه ؤهای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول محسب مورد با دستگاه دانشگاهتبادل اطالعات مالی

 .مکاتبه با واحدهای تابعه دانشگاه حسب ضرورت

 به وصول بر مستمر و نظارت و پیگیری بهادار و اوراق هاها، سپردهنقدینه جوهو تحول تحویل و، نگهداری 

 .دانشگاه درآمدهای موقع
 قابلیت مقایسه  به منظور ایجاد وحدت رویه و ها بر اساس شکل متحداجرای کدینگ )طبقه بندی( حساب

 .ت امناءأو هی دانشگاهاز تصویب رئیس  پس مؤسسات بین مالیگزارشات 
  دانشگاه هایو دارائی آالت، تجهیزات اموال، ماشین ریالی و مقداری حساب و نگهداری شناسایی. 

  شرایط نمودن و فراهم منابع مصرف در مجاز امضاهای جهت اختیارات تفویض کلیه و کنترل اطالع 

 .آنان بین هماهنگی

  برعهده امناء هیأت مصوب تفضیلی چارچوب بودجه  که در دانشگاهمالی  عملیات از بخش آن اجرای 

 .باشدمی امورمالی مدیر

  سنواتی هایحساب مانده روزرسانی به و پیگیری. 

  پیش هایدستورالعمل اجرای و در دانشگاه حسابداری متداول هایروش نمودن بر اجرایی نظارت 

ه گردان تنخوا های ثابت ودارائی رسیدگیو  گردانیبدهی، تضمینات، انبار تقسیط الحساب،علی و پرداخت

 د.و مسئول اجرای این فرآین

 تقدیر و تشکر از حوزه مالی دانشگاه کوثر:

  اخذ عنوان دستگاه برتر استان در ارائه به موقع صورتحساب عملکرد اعتبارات تملک ۱۳۹4در سال :

 .۱۳۹۳ای سالهای سرمایهدارایی
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 امور رفاهی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

باشد و نقش پررنگ و های امروزی میرفاهی از مباحث بنیادی مدیریت منابع انسانی سازماندیریت خدمات م

شورای رفاهی دانشگاه کوثر  کند.ها، پتانسیل و بهبود عملکرد یک سازمان ایفا میگیری انگیزهتأثیرگذاری در شکل

 برای مناسب هایزمینه ایجاد ا هدفب 95رفاهی دانشگاه است در سال  گیرنده در امورترین مرجع تصمیمکه عالی

 .و معیشتی تشکیل شده است رفاهی امور در علمی هیأت اعضای از مالی پشتیبانی و مادی حمایت

 تشکیل شورای رفاهی دانشگاه. ●
 

 

رفاهیهای امور گزارش فعالیت  

 

 

 

 فعالیت

عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران   

رسالت و تشکیل کانون دانشگاه کوثرعقد تفاهم نامه با بانک   

 تشکیل صندوق رفاهی قرض الحسنه کارکنان دانشگاه

 عقد تفاهم نامه با بانک رفاه کارگران

 عقد تفاهم نامه با بانک ملی جهت اعطای وام های کم بهره به کارکنان

 انجام امور بیمه تکمیلی کارکنان

جهت تامین مسکن برای کارکنانعقد تفاهم نامه با اداره کل راه و شهرسازی   

 عقد تفاهم نامه با مراکز خرید جهت تامین کاالهای اساسی برای همکاران

 انجام امور مربوط به وام مسکن اعضای هیأت علمی 

 أخذ دوچرخه برای همکاران در راستای مدیریت سبز از بانک رسالت

ماه یکبار 3شارژ بن کارت هر   

 بیمه کردن افراد
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 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

نیروهای  از گیریبهره دانشگاه و فرهنگی کالن هایسیاست اساس بر دانشگاه اجتماعی و مدیریت امور فرهنگی

شگاهی مستعد ستادان، در دان شجویان و کارکنان سطح ا ست الزم هایحمایت و نظارت اعمال و دان و  تحکیم. ا

سالمی، هویت اعتالی ضور و تعهد روحیه ایجاد ملی، و انقالبی ا  اجتماعی، و فرهنگی های علمی،صحنه در ح
ستادان از اعم دانشگاهیان مشارکت حوزه توسعه  الگوسازی و فرهنگی هایدر فعالیت کارمندان و دانشجویان، ا

ستا این است. در این مدیریت راهبردی هایسیاست جمله از اسالمی اندیشه ناب بر مبتنی فرهنگی از  برخی را

 باشد:می زیر شرح به کنون تا 1391 سال از مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی کلی هایموفقیت ها و فعالیت

 ۹ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه پنجاه و پنجمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهبرگزاری ●

 .1396در سال  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 .1398در سال  دستی صنایع و لباس مد، زمینه در دختر دانشجویان هایتوانمندی ایمنطقه نمایشگاه برپایی ●

 .1398در سال   ” آیینه و آب زالل از“ ایمنطقه شعر شب برگزاری ●

 .انقالب پیروزی سالگرد چهلمین گرامیداشت مناسبت به آزاد تریبون برگزاری ●
 .سعک و فیلم کانون توسط دانشجویی هایخوابگاه همه در سینمایی هایفیلم پخش و هماهنگی ●
 – علمی نشریه 8علمی و  انجمن 13 اجتماعی و هنری فرهنگی، کانون 22 هایفعالیت بر نظارت و حمایت ●

 .دانشجویی

 .ساعت( 1580جلسه ) 790شده:  برگزار دانشجویان برای که آموزشی هایدوره تعداد●

 .ساعت( 230جلسه ) 115شده  برگزار کارکنان و اساتید برای که آموزشی هایدوره تعداد●

 

 کسب عناوین برتر دانشجویی

 مرداد رویش، ملی جشنواره هشتمین در دستی صنایع و تجسمی هنرهای کانون توسط برگزیده عنوان کسب ●

1399. 

 .1399 ماهدی ارغوانی، رازهای کشوری جشنواره نهمین در کوثر دانشگاه دانشجوی درخشش ●

 دانشجویی هنری و ادبی جشنواره پنجمین در کوثر دانشگاه دانشجویان سوم و جایگاه شایسته تقدیرکسب مقام  ●

ماه بهمن شعر بخش در کوثر دانشگاه قلم و اندیشه کانون پرتالش و فعال دانشجویان توسط مقام کسب ققنوس؛

1398. 
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  های علمی بجنورد و دبیر دبیران انجمندبیر انجمن علمی رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه کوثر انتخاب

 .99در سال  سرپرست برگزاری وبینارهای تخصصی حوزه مهندسی اپتیک و لیزر به عنوان دانشگاه کوثر بجنورد

 علمی انجمن اتحادیه مرکزی شورای عضو عنوان به کوثر رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دانشجوی انتخاب 

 .99زمستان  ؛ایران فارسی ادبیات و زبان

 اتحادیه مرکزی شورای عضو عنوان به کوثر دانشگاه مولکولی سلولی شناسی زیست رشته دانشجوی انتخاب 

 .99ایران؛ زمستان  زیست دانشجویی علمی هایانجمن

 95در سال  انگلیسی دانشگاه زبان رشته علمی انجمن کسب جایزه بنیاد نخبگان توسط دانشجوی عضو. 

  در  حدیث دانشگاه کوثر و قرآن علوم رشته علمی انجمن عضو بنیاد نخبگان توسط دانشجویبرنده شدن جایزه

 .96سال 

 در دختر دانشجویان های توانمندی ایمنطقه کسب رتبه برگزیده غرفه دانشجویان دانشگاه کوثر در نمایشگاه 

 .98دستی؛ اردیبهشت  صنایع و لباس مد، زمینه

  های علمی دانشگاه کوثر در بازدید کنندگان توسط دانشجویان فعال در انجمنکسب عنوان غرفه برتر از دیدگاه

 .97نمایشگاه استانی هفته پژوهش؛ آذر 

 97سوره، فروردین  استانی جشنواره پنجمین در صورتک دانشگاه کوثر تئاتر کسب رتبه سوم توسط گروه. 

 96ر استان در جشنواره مالک اشتر، سال انتخاب پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه کوثر به عنوان پایگاه برت. 

 95 سال در جوانان امور ساماندهی حوزه در استان برتر دستگاه عنوان به کوثر دانشگاه انتخاب. 

 95در سال  استان در کوثر دانشگاه توسط استادان اندیشه ضیافت طرح اجرای مدیریت اول رتبه کسب. 
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  حجاب و عفاف  سالیانه های فعالیت در کوثر دانشگاه اجتماعی و امور فرهنگی عملکرد

 .98 مهر در شمالیخراسان حجاب و عفاف کارگروه میزبان کوثر دانشگاه ●

 مدیر سیما، و صدا کل مدیر استان، در فقیه ولی نماینده حضور با استان، عفاف و حجاب کارگروه جلسه تشکیل ●

 .98در سال  کوثردانشگاه میزبانی به هادانشگاه و اجرایی هایدستگاه معاونین و مدیران استان، علمیه هایحوزه

 .کوثر دانشگاه در منکر از نهی و معروف به امر شورای جلسه برگزاری و هماهنگی● 

 .اعضا توسط مرتبط موضوعات و مسائل بررسی و دانشگاه حجاب و عفاف کانون هفتگی جلسات برگزاری ●

 .رهبری نهاد و فرهنگی امور همت به داری خویشتن مهارت کارگاه داری؛ خویشتن مهارت کارگاه برگزاری ●

 اساس بر) ایرانی اسالمی زندگی سبک بر مبتنی ارتباطی های مهارت ارتقاء آموزشی هایکارگاه سلسله برگزاری ●

 شمالی. خراسان دادگستری اجتماعی و فرهنگی معاونت همکاری با( عشق مدل

 

 

 خانواده و زنان حوزه در کوثر دانشگاه اجتماعی و امور فرهنگی عملکرد

 میزبانی به نشست این کشور؛ جنسیتی تک هایدانشگاه فرهنگی مدیران و معاونان رؤسا، نشست برگزاری ●

 فناوری. و تحقیقات علوم، وزارت فرهنگی معاونت در کوثر دانشگاه

 دانشجویی هایخوابگاه و دانشگاه در خانواده و زنان حوزه در هایینشست سلسله و متنوع هایکارگاه برگزاری●

 کوثر. دانشگاه خانواده و زنان نوآوری کانون توسط کارآفرین دانشجویان معرفی و شناسایی فراخوان

 فضای در کوثر دانشگاه خانواده و زنان نوآوری کانون توسط کارآفرین و هنرمند دانشجویان گیهفت معرفی ●

 .مجازی

 .1399در سال  کارآفرین و نخبه زنان موضوع با وبینار برگزاری ●

 .بازدید نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان بجنورد ●
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 شهادت و ایثار و مقدس دفاع

      دانشگاه. در شهدا با انس محفل برگزاری ●

 سلیمانی. قاسم سردار شهادت عزاداری مراسم ●

 سلیمانی. سردار شهادت روز چهلمین گرامیداشت مراسم برگزاری ●

 جوان. تسل به شهادت و ایثار فرهنگ انتقال وبینار برگزاری ●

 مقدس. دفاع هفته مناسبت به سلیمانی، قاسم حاج مزار کرمان، شهدای گلزار مجازی تور اجرای ●

 

 اجتماعی های فعالیت

 با مذهبی و اجتماعی هنری فرهنگی، هایکانون علمی، هایانجمن اعضای ویژه برتر هایایده ارائه فراخوان ●

 آنالین صورت به فرهنگی طرح و ایده ثبت فرم اندازی راه مجازی؛ فضای در فعالیت خصوص در فرهنگی رویکرد

 .فرهنگی فعال دانشجویان پیشنهادات از برداریبهره جهت فرهنگی، پورتال زیر در

 درمانی کادر زحمات از قدردانی محتوای با آموزشی هایکلیپ فتو و هانماهنگ ها،کلیپ تهیه و رسانی اطالع ●

 .مجازی فضای در کشور

 در 12 ساعت ماه بهمن 30 چهارشنبه... ... چون کنممی شرکت انتخابات در موضوع با آزاد تریبون برگزاری ●

 دانشگاه. محوطه

 

 مجازی های فعالیت

 . آنالین صورت به کتابخوانی مسابقات برگزاری جهت ها ساخت زیر کردن فراهم ●

 .فرهنگی هایبرنامه آنالین سنجی نظر جهت فرهنگی امور سایت در هاییفرم طراحی ●

 دانشجویان. استعدادیابی و  هنری و فرهنگی هایکانون در آنالین عضویت منظور به هاییفرم طراحی ●

 اجتماعی و فرهنگی امور کوثر؛ دانشگاه اجتماعی و فرهنگی امور مجازی صفحه معرفی و رسانی روز به تکمیل، ●

 صفحه. است داده ادامه مجازی فضای در را خود اقدامات و هافعالیت تمامی حاضر شرایط به توجه با کوثر دانشگاه

 این در. باشدمی دانشجویان فرهنگی هایفعالیت انجام جهت نیاز مورد موارد تمامی شامل دانشگاه فرهنگی امور

 هنری فرهنگی، کانون 22 فعالیت جهت مجازی صفحه سازی فعال و دانشجویان به فرهنگی امور معرفی خصوص
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 هایفعالیت مدت این در واحدها زیر این تمامی که باشدمی دانشجویی بسیج تشکل و علمی انجمن 13 اجتماعی، و

 .دارند نیز آتی هایبرنامه انجام جهت ریزیبرنامه و رسانیده انجام به را خود حوزه به مربوط

 کوثر. دانشگاه فرهنگی امور صفحه در فرهنگی آنالین هایفرم قسمت در فرهنگی شناسنامه فرم دادن قرار ●

 .مجازی فضای در دانشجویان به ها جشنواره و هانامه آیین معرفی ●

 .مجازی فضای در فرهنگی هایاطالعیه و اخبار دادن قرار و رسانی اطالع ●

 فرهنگی، های کانون دبیران علمی، هایانجمن دبیران با فرهنگی حوزه آنالین گفتمان برگزاری و هماهنگی ●

 .(بسیج) اسالمی های تشکل اعضای  و اجتماعی و هنری
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 حقوق شهروندی

های مردمی و دانشجویی رئیس دانشگاه از سال در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع مالقات

 .مورد بوده است 650بالغ بر  12الی  10تاکنون در روزهای چهارشنبه ساعت  97
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 از دانشگاه کوثر کشوری و استانیبازدید مقامات عالی 

از دانشگاه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتیریدون عبدالحسین فبازدید دکتر  ●

 .کوثر

 .از دانشگاه کوثروزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حراست رئیس مرکز مشاور وزیر وبازدید دکتر داریوش سلیمی  ●

 .از دانشگاه کوثروزارت علوم، تحقیقات و فناوری  معاون فرهنگی ا اجتماعیبازدید دکتر سیدضیاء هاشمی  ●

وزارت علوم، تحقیقات  اجتماعی ریزی فرهنگی ومدیر کل دفترسیاست گذاری و برنامهبازدید دکتر وحید شالچی  ●

 .دانشگاه کوثراز و فناوری 

وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری پژوهشی و مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی اموربازدید دکتر جالل بختیاری  ●

 .از دانشگاه کوثرفناوری 

 .از دانشگاه کوثروزارت علوم، تحقیقات و فناوری  سالمت مشاوره و مدیرکل دفتربازدید دکتر حمید یعقوبی  ●

 .از دانشگاه کوثروزارت علوم، تحقیقات و فناوری  معاون فرهنگی ا اجتماعیبازدید دکتر غالمرضا غفاری  ●

وزارت علوم، تحقیقات و  اجتماعی فرهنگی ومدیرکل پشتیبانی امور  عسکری محمد هادی بازدید مهندس ●

 .از دانشگاه کوثرفناوری 

 المللیبین لمیهای عالملل و رییس مرکز همکاریقائم مقام وزیر علوم در امور بین حسین ساالرآملیبازدید دکتر  ●

 .دانشگاه کوثر

 .از دانشگاه کوثرمشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده  زهرا کیاساالریبازدید دکتر  ●

 و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجوییمعاون  صدیقیمجتبی  بازدید دکتر ●

 .از دانشگاه کوثر

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی زادهدکتر فریدون رحیم زدیدبا ●

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رحیمی دبیر آمایش آموزش عالی حسینبازدید دکتر غالم ●
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 کمیسیون آموزش عالی و تحقیقات مجلس.زاهدی رئیس دکتر محمد مهدی بازدید  ●

 و فرهنگی سازمان کشور از خارج ایرانیان امور و فرهنگی هایهمکاری کل مدیر کیانی، علیبازدید دکتر محمد ●

 اسالمی. ارتباطات

 شمالی از دانشگاه کوثر.بازدید نمایندگان استان خراسان●

 .شمالیعلی شجاعی استاندار خراسانبازدید دکتر محمد●

 .شمالیرضا خباز استاندار وقت خراسانبازدید دکتر محمد●

 .شمالیرضا صالحی استاندار وقت خراسانبازدید مهندس محمد●
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