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 بسمه تعالی
 

 سانی جهت اطالع رمدیریت امور فرهنگی  اجرایی هایریزیو برنامه هاگذاریسیاست

 له با کرونادر دوران مقابمجازی  و خدمات به صورت هاو اجرای برنامه

 شرایط برای اجرای برنامه های فرهنگی به صورت آنالین فراهم گردد .1

فرهنگی به مدیریت امور های رسانی برنامههای اجتماعی جهت اطالعایجاد کانالی در پیام رسان .2

 دانشجویان و کارکنان دانشگاه

د( در فضای مجازی و حمایت از دانشجویان کارآفرین و خالق در راستای تحقق شعار سال )جهش تولی .3

ایجاد نمایشگاه مجازی جهت معرفی و فروش آثار و صنایع دستی دانشجویان) قومیت های مختلف(، 

 رایزنی با ادارات جهت حمایت از محصوالت دانشجویان

  بروز رسانی پرتال امور فرهنگی و اجتماعی .4

ی دانشجویان، تقدیر از کادر ، فعالیت های جهادویروس کروناو مقابله با نشر اخبار مربوط به شیوع  .5

 درمان, دعوت به در خانه ماندن و ....

طراحی فرمی در سایت مدیریت فرهنگی  به منظور جمع آوری ایده های فرهنگی دانشجویان به صورت  .6

 اعضای کانون ها و انجمن ها با همراهی  آنالین و اجرای ایده ها

مفید برای دانشجویان)به عنوان مثال ساخت های گرافیها و موشنساخت و اطالع رسانی انیمیشن .7

 های رهبری در دوران کرونا و انتشار در فضای مجازی دانشگاه(کلیپ هایی از سخنرانی

های های علمی دانشجویی از طریق پیام رسانهای فرهنگی و انجمنارتباط مداوم با دبیران کانون .8

 اجتماعی 

 کتابخوانی به صورت آنالین  فراهم کردن زیر ساخت ها جهت برگزاری مسابقات .9

 هایی در سایت امور فرهنگی جهت نظر سنجی آنالین برنامه های فرهنگی طراحی فرم .10

 طراحی فرم هایی به منظور عضویت آنالین در کانونهای فرهنگی و هنری  و استعدادیابی دانشجویان .11

ها و خدمات آنها الیتها در سایت فرهنگی جهت انجام فعها و کانونطراحی صفحات اختصاصی انجمن .12

 به صورت آنالین به منظور آشنایی بیشتر با دنیای مجازی و خدمات الکترونیک

هایی جهت برگزاری انتخابات آنالین انجمن های علمی و کانون های فرهنگی فراهم کردن زیرساخت .13

 هنری

 برگزاری دوره های سواد فضای مجازی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با فضای مجازی .14

 



 آتی: ریزی هایبرنامه ها 

ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری و اجتماعی در سطح ملی به صورت برنامه .1

 مجازی

 های مجازی جهت دانشجویانبرگزاری جشن .2

 برگزاری دوره های تربیت مدرس سواد فضای مجازی با رویکرد چگونگی فعالیت مجازی فرهنگی .3

 محتوا سازی جهت شبکه های اجتماعی با رویکرد فرهنگی با آشنایی  برگزاری دوره .4

 برنامه ریزی جهت برگزاری چندین کارگاه، مسابقه و مراسمات مذهبی به صورت مجازی .5

 

 99بهار  -برنامه ها و کارگاه های اجرا شده در دوران مقابله با کرونا 

فضای  ولید درسال جهش ت شروعی نو درآغاز فضاسازی تبریک آغاز سال نو به همراه  .1

 .مجازی

 

 

 

 

 .كوثر دانشگاه دانشگاهیان توسط ها انوادهخ بین حمایتی معیشتی های بسته توزیع .2

 گرفتاری هفتاد خداوند کند، طرف بر را مؤمنی گرفتاری که مؤمنی هر :فرماید می السالم علیه صادق امام

 و مستمندان زندگی احوال و اوضاع کرونا ویروس شیوع به توجه با .سازدمی دور وی از را آخرت و دنیا

 پیامبر مبعث فرارسیدن با همزمان راستا همین در. دارند کمک به نیاز و تهگرف قرار شعاع تحت نیازمندان



 زیادی تعداد کوثر، دانشگاه کارکنان و علمی هیات اعضای همت و کوثر دانشگاه رئیس حمایت با( ص) اکرم

 .گرفت قرار بجنورد شهر محروم مناطق نیازمند های خانواده اختیار در و تهیه حمایتی های بسته

 

 
 

 اسالمی جمهوری روز ،فروردین 12اسازی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت روز فض .3

 .ایران

 
 

 حسین امام سعادت با میالد فرخنده و شعبان ماه حلولفضاسازی در فضای مجازی به مناسبت  .4

 .(ع)سجاد امام و( جانباز روز( )ع) العباس ابوالفضل حضرت ،(پاسدار روز( )ع)

 



 اجتماعی هنری فرهنگی، های كانون علمی، های انجمن اعضای ویژه برتر های دهارائه ای فراخوان  .5

 .مجازی فضای در فعالیت خصوص در فرهنگی رویکرد با مذهبی و

 های فعالیت صفحه و فرهنگی سایت به ارائه پیشنهاد خود دانشجویان عالقمند جهتدر این فراخوان 

جوایز به ایده  اهدای به همراه) .دنمودن مراجعه http://cul.kub.ac.ir آدرس به  کوثر دانشگاه مجازی

 (های برگزیده

 
راه اندازی فرم ثبت ایده و طرح فرهنگی به صورت آنالین در زیر پورتال فرهنگی، جهت بهره   .6

 برداری از پیشنهادات دانشجویان فعال فرهنگی.

 
 

 .جوان روز و( ع)اكبر علی حضرت میالدفضاسازی در فضای مجازی به مناسبت  .7

 
 



اطالع رسانی و  توسط اعضای كانون مهدویت فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت نیمه شعبان .8

 با والدت سالروز و شعباننیمه مناسبت به اسالمی انقالب معظم رهبرو پخش سخنرانی تلویزیونی 

 .فروردین 21، در فضای مجازی فداه ارواحنا االعظم بقیةاهلل حضرت سعادت

   

    

 از انی دانشگاهتوسط كانون كتاب و كتابخو كتابخوانی سابقاتبرگزاری م جهت انیسراطالع .9

 :كتابهای

             الشریف فرجه تعالی... ا عجل عصر امام با آشتی. 1

                           آفتاب مدار بر. 2

 (        گذشته از مانده جا) انقالب دوم گام بیانیه. 3

بارگذاری  شگاهدان فرهنگی امور اطالع رسانی انالجهت استفاده دانشجویان، در ک ها کتاب  pdf فایل

  گردید.

 



 ی دانشگاه كوثرتوسط كانون سرگرم در فضای مجازی« كرونایی تعطیالت» مسابقهبرگزاری  .10

 ترین خالقانه و ترین جالبدانشجویان ، در این مسابقه که توسط کانون سرگرمی دانشگاه برگزار گردید

، داستان، نقاشیند، که شامل: ارسال نمود را اند داده انجام ایام خانه نشینی در دوران کرونا در کهرا  کارهایی

 می باشد. ... و آشپزی، سرگرمی، کتابخوانی

 

 

 آرایی صفحه)  InDesignوPhotoshop مقدماتی های دورهمجازی  آموزش نام ثبت شروع  .11

 .(پوستر طراحی و نشریات

 امور سایت در مجازی های فعالیت صفحه به نام ثبت دانشجویان عالقمند به شرکت در این دوره ها، جهت

 .نمایند مراجعه cul.kub.ac.ir آدرس به کوثر دانشگاه اجتماعی و فرهنگی

 

 

 

 

 



 فروردین. 29، ایران اسالمی جمهوری ارتش دالورمردان روزفضاسازی و تبریک   .12

 

 
 

توسط كانون شعر و ادب  برگزاری مسابقه مجازی خاطره نویسی و دلنوشته در ایام مبارزه با كرونا  .13

 اب دانشگاه.ن

 با مبارزه روزهای از دلنوشته و نویسی خاطره به همت کانون ناب )شعر وادب( فراخوان برگزاری مسابقه

در فضای مجازی اطالع رسانی گردید. در این مسابقه به سه اثر برتر   اردیبهشت 1 کرونا، در روزدوشنبه

 فرم) مجازی های فعالیت صفحه بهباید  ارثآ ارسال جهتجوایز ارزنده اهدا می گردد. دانشجویان عالقمند 

 آدرس به کوثر دانشگاه اجتماعی و فرهنگی امور سایت در( دلنوشته و نویسی خاطره مسابقه

cul.kub.ac.ir دنماین مراجعه. 

 

 
 

 

 

 



 معرفی هفتگی كتاب های جدید در فضای مجازی  توسط كانون كتاب و كتابخوانی دانشگاه.  .14

   
 

، توسط در فضای مجازی به صورت هفتگی استانی، معرفی مکان های دیدنی و مقصد گردشگری  .15

 .كانون گردشگری دختران كوثر

 

بهداشتی در كارگاه  فراخوان دانشجویان هنرمند و عالقمند جهت همکاری در دوخت ماسک  .16

 .در فضای مجازی ایزوله خیاطی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه كوثر

 

 
 

( عج)زمان امام ظهور در تعجیل و سالمتی نیت به قرآن ختم جمعی دسته مجازی پویشبرگزاری   .17

 به همت كانون قرآن و عترت و مهدویت دانشگاه كوثر.

 فرم در نام ثبت طریق از تالوت جهت را خود انتخابی جزء چند یا یک طرح این در شرکت برای مندانعالقه

 درسآ به  کوثر دانشگاه اجتماعی و فرهنگی سایت مجازی، های فعالیت صفحه در قرآن مجازی ختم

http:// cul.kub.ac.ir اردیبهشت( 15) ندنمود اعالم. 



 

 
 

 و خیرین همکاری با ناكرو از دیده آسیب و درآمد كم اقشار به رسانی كمک دوم مرحلهاجرای   .18

 .دوستان نوع

 

 

به صورت روزانه در فضای مجازی به همراه تفسیر قرآن با همکاری دفتر  جزء خوانی مجازی قرآن  .19

 نهاد رهبری در دانشگاه.

  

 

 

 



 و انتشارتهیه  به صورت در فضای مجازی در خصوص مقابله با ویروس كرونااطالع رسانی   .20

 با موضوعات مرتبط در فضای مجازی. ها و فتو كلیپ های آموزشیكلیپ ها، نماهنگ  پوسترها،

 

 

 

قدردانی از با محتوای اطالع رسانی و تهیه كلیپ ها، نماهنگ ها و فتو كلیپ های آموزشی   .21

 در فضای مجازی.ی كشور كادر درمانزحمات 

 

 

 

 در فضای مجازی. فارس خلیج ملی روز ،ماه اردیبهشت دهمفضاسازی و گرامیداشت  .22

 

 

 در فضای مجازی گرامیداشت روز استاد فضاسازی و   .23

 .بود روح و اخالق تزکیه و تصفیه اهل و عبادت اهل مردی مطهری مرحوم: رهبری معظم مقام



 
 

 به مناسبت گرامیداشت روز استاد. ،دانشگاهمحترم اهداء لوح تقدیر به اساتید آماده سازی و   .24

 

 
 

 .(س) خدیجه حضرت فضاسازی مجازی به مناسبت وفات  .25

 

 
 

برگزاری نمایشگاه مجازی از آثار دانشجویان هنرمند، توسط كانون صنایع دستی و هنرهای  .26

 تجسمی دانشگاه.

 نشجویاندا مجازی هنری گالری ارائه و تکمیل منظورکانون صنایع دستی و هنرهای تجسمی دانشگاه به 

 مجازی نمایشگاه کانال در گالری این دادن قرار و( اثر شناسنامه و اثر صاحب نام ذکر با) کوثر دانشگاه

 آثار نمایش و ارائه همچنین و نمایشگاه از بازدید دعوت می نماید جهت عالقمند دانشجویان ، ازکوثر دانشگاه

 نمایند. مراجعه نمایشگاه آیدی به خود،

                                                             



 
 

 .(ع) مجتبی حسن امام بیت اهل كریم والدتفرا رسیدن فضاسازی مجازی به مناسبت   .27

 
 

، نانو فناوری صد تا صفر از الینآن های كارگاه برگزاریاطالع رسانی و ثبت نام جهت   .28

 توسط انجمن علمی مهندسی اپتیک و لیزر.

 و فنی علوم دانشگاه فناوری نانو ستاد همکاری با بجنورد کوثر دانشگاه لیزر و اپتیک دسیمهن علمی انجمن

 .میکند برگزار نانو را فناوری صد تا صفر از آنالین های ، کارگاهاسفراین مهندسی

 :برنامه اهداف

 نانو فناوری پایه مفاهیم

 ها ساختار نانو

 ها ساختار نانو سنتز و ساخت های روش

 آنالیز و شناسایی تجهیزات و ها روش

 فناوری نانو های کاربرد



 
 

 و شب های قدر.( ع) علی حضرت شهادت رسیدن راضاسازی و تسلیت به مناسبت فف  .29

  
 

اطالع رسانی فراخوان برگزاری انتخابات شورای مركزی انجمن های علمی و كانون های فرهنگی،   .30

 هنری و اجتماعی دانشگاه، به صورت مجازی.

جویان دانشگاه، رزومه دانش هنری و فرهنگی های کانون و ها انجمن شورای به منظور برگزاری انتخابات

 دانشگاه اطالع رسانی گردید. کانال و سایت در تبلیغات جهت کاندید

 

 



 اطالع رسانی و فضاسازی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس در فضای مجازی. .31

 مسلمانان به خطاب پیامی رمضان مبارک ماه جمعه آخرین با همزمان 1360 سال ماه مرداد در خمینی امام

 بیدار با رابطه در ایشان پیام محتوای. کردند صادر قدس جهانى روز مناسبت به هانج و ایران مستضعفان و

 شب در» فرمودند پیام این در خمینی امام. بود صهیونیسم و استکبار علیه قیام براى جهان مسلمین به باش

 انسند، و جن شیاطین که تعالى خداى غیر بندگى قید از خود مناجات و دارى زنده شب با مسلمانان قدر،

 سزاوار است، اعظم اللَّه شهر روزهاى آخرین که قدس روز در و آیند،مى در خداوند عبودیت به و شده رها

 اللَّه یزال ال قدرت به و شده رها ابرقدرتها و بزرگ شیاطین بردگى و اسارت قید از جهان مسلمانان که است

 «.بگسالنند را آنان طمع رشته و قطع فانمستضع کشورهاى از را تاریخ جنایتکاران دست و بپیوندند

 

 

 عترت و قرآن سراسری جشنواره پنجمین و سیدر مورد نحوه برگزاری اطالع رسانی   .32

 در فضای مجازی. دانشجویان

 



 حضرت ملکوتی عروج سالگرد یکمین و سیمناسبت فرا رسیدن  فضاسازی و تسلیت به  .33

 در فضای مجازی. (ره) خمینی امام

 

 

 
 

 دانشگاه. خوشنویسی توسط كانون قلم و خط مجازی آموزش رایگان دورهبرگزاری   .34

 برگزاری این دوره به همت کانون خوشنویسی دانشگاه انجام گرفت و دانشجویان عالقمند پس از ثبت نام به

 صورت مجازی آموزش می بینند.

 

 
 

 

 



 .كالس خبرنگاریاطالع رسانی به دانشجویان جهت شركت در   .35

امور فرهنگی دانشگاه در همکاری با جهاد دانشگاهی خراسان شمالی، دانشجویان عالقمند را جهت شرکت 

یان ساکن در . این دوره به صورت مجازی و ویژه دانشجودر دوره رایگان آموزش خبرنگاری معرفی نمود

 خراسان شمالی برگزار می گردد.

 

 
 

كانون فیلم و  های فعالیتنمایش و نقد فیلم های سینمایی به صورت مجازی در كانال   .36

 دانشگاه. عکس

 
 

                                             مجازی جشن برگزاریدانشجویان عالقمند جهت همکاری در  فراخوان  .37

 صفحه طریق از زنده پخششگاه طی این فراخوان در نظر دارد جشنی مجازی به صورت امور فرهنگی دان

برگزار  .... و استندآپ اجرای، صدا تقلید، موسیقی، سخنرانی، مجریشامل:  فرهنگی امور اینستاگرام رسمی

 نماید.



 
 و هنری فرهنگی، های كانون برگزاری اولین انتخابات مجازی شورای انجمن های علمی و  .38

 .آنالین صورت به دانشگاه فرهنگی سایت در اجتماعی

 

 
 

 اطالع رسانی پیرامون نشریات دانشگاهی در فضای مجازی.  .39

 فعال افراد کلیهو  علوم وزارت نشریات سامانه در کشور سطح دانشگاهی نشریات کلیه اطالعات ثبت لزوم 

( پیوست word فایل) نشریه مشخصات رمف و نام بتث علوم وزارت نشریات سامانه در بایست می نشریه، هر

 .هستند سردبیر و امتیاز صاحب مسئول، مدیر شامل فعال افراد .نمایند فرهنگی امور تحویل کرده، پر را

 

 
 

 

 

 



 گردآوری و آماده سازی اولین كتابچه فرهنگی ویژه نهاد رهبری در دانشگاه.  .40

یریت امورفرهنگی و اجتماعی دانشگاه و نهاد اولین کتابچه فرهنگی شامل مجموعه فعالیت های مشترک مد

اطالع رسانی توسط امورفرهنگی آماده و  98-99در سال تحصیلی  نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 گردید.

 گردآوری و تهیه اولین فصلنامه فرهنگی دانشگاه. .41

زیر مجموعه مدیریت  ، شامل مجموعه ای از فعالیت های تمامی واحدهای98فصلنامه فرهنگی فصل پاییز 

 امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر، جهت ارائه و معرفی تهیه و تدوین گردید. 

 

 .و اجتماعی فرهنگیمدیریت امور  برنامه ریزی در جلسهبرگزاری   .42

خرداد برگزار گردید در مورد  24در این جلسه که با حضور مدیر امورفرهنگی و کارشناسان در روز شنبه 

صحبت شد و کانون ها و انجمن  99ریزی برگزاری کارگاه های متنوع و تهیه تقویم فرهنگی تابستان  برنامه

 های علمی بعد از پایان امتحانات برنامه های فرهنگی خود را اجرا نمایند.

 

 از كتاب وصیت نامه امام خمینی )ره(. برگزاری مسابقه آنالین و مجازی كتابخوانی  .43

 اعضای مختص کتابخوانی مسابقه ،(ره)خمینی امام الشان عظیم راحل امام رحلت ایام توجه به فرا رسیدن با 

 است ذکر به الزم .دگردی برگزار ایشان الهی-سیاسی نامه وصیتکتاب  از دانشگاه کارکنان و علمی هیات

در روز    http://cul.kub.ac.ir  آدرس به دانشگاه فرهنگی امور پورتال زیر در آنالین صورت به مسابقه

 .شد برگزار 13خرداد ساعت  26دوشنبه 

 

 
 )ع( در دانشگاه كوثر. برگزاری مراسم شهادت امام جعفر صادق  .44

 امام ششمین سوگواری و عزاداری مراسم ،(ع) صادق جعفر امام حضرت شهادت رسیدن فرابه مناسبت 

 سرایی مرثیه پخش و استادی المسلمین و االسالم حجت سخنرانی با جعفری مذهب رئیس و شیعیان

با همکاری این مراسم . دیگرد برگزاردانشگاه  کارکنان و علمی هیأت اعضا با حضور (ع) بیت اهل مداحان

در با رعایت فاصله گذاری اجتماعی  ظهر  نماز از بعد خرداد، 27 شنبه سهروز نهاد رهبری در دانشگاه، 

 اجرا شد. کوثر دانشگاه نمازخانه



 

 

   
 

 بزرگداشت روز بسیج ملی اساتید مراسم برگزاری   .45

 دکتر آقای سخنرانی با اساتید بسیج ملی روز و «چمران مصطفی دکتر»  شهید عارف بزرگداشت مراسم

 علمی هیأت با حضور اعضا  دانشگاه نمازخانه در ظهر نماز از عدب خرداد، 31 شنبه روز کلیپ، پخش و نادری

 . گردید دانشگاه برگزار کارکنان و

 

 



 99 تابستان -ه در دوران مقابله با کرونابرنامه ها و کارگاه های اجرا شد 

فضاسازی و تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت معصومه )س( و روز دختر در فضای  .1

 تیر ماه. 3مجازی، سه شنبه 

 

 

 

محترم رئیس  ،سخن دكتر علیرضا حسینیهماهنگی با واحد روابط عمومی و آماده سازی كلیپ  .2

در فضای  دانشگاه كوثر به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه و تبریک روز دختر

 مجازی.

   
های فرهنگی  هماهنگی با واحد روابط عمومی دانشگاه و آماده سازی كلیپی از تصاویر فعالیت .3

 به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه و تبریک روز دختردانشجویان در سال گذشته، 

 در فضای مجازی.

 



 تیر ماه. 3برگزاری پنجاه و ششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در روز سه شنبه،  .4

 

 
 

 مجازی در فضای برق و آب مصرف در جویی صرفه هفته ،تیر هفتم تا یکمگرامیداشت  .5

 بزرگ اثری توانندمی یکدیگر کنار در ما کوچک کارهای که باشد یادمان است کافی فقط آب مصرف در جوییصرفه هفته در

 آب مصرف در جوییصرفه برای ساده راه چند ادامه در است؛ وابسته آن به ما زندگی چون کنید، حفاظت آب از .باشند داشته

 :است آمده

 .نگذاریم باز را آب شیر زیادی مدت خنک،آب نوشیدن برای تا بگذاریم یخچال رد آشامیدنی آب بطری چند

 به آب تبخیر تا دهیم انجام زود صبح یا شب در را باغچه آبیاری و نکنیم استفاده سبز فضای برای شرب آب از امکان حد تا

 .برسد حداقل

 .ببندیم را آب شیر زدن مسواک هنگام و زنیمب مسواک را خود هایدندان آب، لیوان یک از استفاده با توانیممی

 .نماییم جلوگیری آب رفتن هدر از شیرآالت واشر موقعبه تعویض با

 .نکنیم استفاده منجمد غذایی مواد دیگر یا و گوشت یخ شدن آب منظور به آب جریان از

 .کنیم استفاده آب سطل یک از آب شلنگ با اتومبیل شستن بجای

 آب رفتن هدر از هاپوشال موقعبه تعویض و آب شناور تنظیم ها،کانال نمودن بندیعایق کولر، یرو بر سایبان نصب با

 .کنیم جلوگیری

 که باشدمی ساختمان داخل هایلوله از آب شدن تلف دلیل به است، بسته آب شیرهای همه که درزمانی کنتور کردن کار

 .رودمی هدر به آب زیادی مقدار درنتیجه

 شده جمع کافی اندازهبه لباس که کنیم استفاده آن از هنگامی بنابراین کندمی مصرف آب زیادی مقدار سشوییلبا ماشین 

 .باشد

   
 



نتایج انتخابات مجازی شورای مركزی انجمن های علمی و كانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی  .6

 تیر ماه اعالم گردید.  4دانشگاه كوثر در روز چهارشنبه، 

شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه کوثر  با  انتخابات

 استقبال پرشور دانشجویان در زیرپورتال فرهنگی دانشگاه کوثر به صورت مجازی انجام شد.

 

 
 

 هفتهاطالع رسانی و فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه و  .7

 .امریکایی شرب حقوق افشای

o مدظله» ای خامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت به نافرجام قصد سوء 1360 سال تیرماه ششم 

 «العالی

o شهادت به و اسالمی جمهوری حزب مرکزی دفتر انفجار و گذاری بمب 1360 سال تیرماه هفتم 

 یاسالم انقالب صدیق یار و عاشق مهاجر دو و هفتاد و بهشتی دکتر اهلل آیت رساندن

o اوین زندان رئیس کچونی محمد شهید رساندن شهادت به و ترور 1360 سال تیرماه هشتم 

o امام و( ره) امام نماینده( ره)صدوقی اهلل آیت رساندن شهادت به و ترور 1360 سال تیرماه یازدهم 

 یزد جمعه

o شرکت ایرباس مسافربری هواپیمای به موشک مستقیم شلیک 1367 سال تیرماه دوازدهم 

 از خدمه و مسافر 290 تمامی شهادت و آمریکایی ناو توسط ایران اسالمی جمهوری ماییهواپی

 زن 53 و کودک 66 جمله

o غرب سبز چراغ با صدام توسط عراق سردشت شیمیایی بمباران 

 



 
 گردآوری و تهیه فصلنامه فرهنگی دانشگاه. .8

احدهای زیر مجموعه مدیریت ، شامل مجموعه ای از فعالیت های تمامی و99فصلنامه فرهنگی فصل بهار

 امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر، جهت ارائه و معرفی تهیه و تدوین گردید.

 

اطالع رسانی در فضای مجازی جهت آغاز برگزاری كالس های فرهنگی و هنری متنوع ویژه   .9

 دانشجویان .

 کالس فتوشاپ، صفحه آرایی نشریات، خوشنویسی و ...

         

 



 تیر، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی. 5رسانی و فضاسازی به مناسبت  اطالع  .10

 

 
 

 صحیح با دانشجویان دارای مشکالت خاص تعامل و شناخت افزایی مهارت كارگاهبرگزاری   .11

 و علمی هیات اعضای ویژهخاص  مشکالت دارای دانشجویان با صحیح تعامل و شناخت افزایی مهارت کارگاه

 13:30 ساعت ماه تیر 8 و 7 مورخ یکشنبه و شنبه روزهای در ،ساعت 4 مدت به دانشگاه کنانکار

 .گردید برگزار زیر های سرفصل با و فرهنگ سالن محل در 14:30الی

 ...( و خودکشی مخدر، مواد مصرف) خطر معرض در دانشجویان شناسایی .1

 مشکل دارای دانشجوی با تعامل نحوه .2

 مداخله و ارجاع نحوه. 3

 

 
 

 



 هماهنگی با تمام گروه های آموزشی دانشگاه جهت معرفی استاد مشاور انجمن های علمی.   .12

 برنامه فوق هایفعالیت هدفمندی و دانشجویان علمی هدایت جهت رشته علمی انجمن مشاور استاد معرفی

 .آنان

 
 .دانشگاه كاركنان و علمی هیات اعضایویژه  قرآن در تدبر كارگاههماهنگی و برگزاری  .13

 فرهیخته استاد حضور با ،دانشگاه کارکنان انسانی منابع اجرایی هیات مصوبهبراساس  قرآن در تدبر کارگاه

 فرهنگ اجتماعات سالن محل در13:15 ساعت تیر 9 دوشنبه روز در ،شکوری دکتر آقای جناب دانشگاه

 .دیگرد برگزار

    
 

 رامت در فضای مجازی.فضاسازی به مناسبت فرارسیدن دهه ك  .14

العقده است و آغازش با والدت حضرت معصومه)علیهالسالم( و پایانش با والدت دهه اول ماه ذی دهه کرامت،

 ه یادآور بسیاری از مطالب عالی واین ده .باشدالرضا)علیه السالم( میحضرت ابوالحسن علی بن موسی

 نظیر یکترین عالئق و مهر و وفاهای کمدآور لطیفمفاهیم بلند و سازنده و ارزشمند است. دهه کرامت یا

 هربان و دلداده را به هجرت وادارمهر و وفایی که خواهر م .خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است

 دهه کرامت تداعی کننده عزم و .نموده و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرده است

ای که ما تمام مفاهیم سازنده .باشدنین زنان بزرگ و بانوان و االمقام و گرانقدر جهان میقاطعیت و اراده آه

 ا که حرم حضرت معصومه و امام رضاشوند چردر فرهنگ اسالمی داریم در این دهه تداعی می



مام تجمال انسانی و یادآور دهه کرامت یادآور  .)علیهماالسالم( کانون دعا و قرآن و نیایش و ... است

 .هاستخوبی

 

 ."من هم ماسک می زنم"فضاسازی و اطالع رسانی پویش كشوری   .15

 تشویق ندارد ماسک حوصله خیابان در که هم جوان آن ،زنینمی ماسک هستی ولئمس که شما وقتی

 چند و سی به و بود رقمی دو ما تلفات آمار بیندمی وقتی شودمی دار غصه انسان !نزند ماسک که شودمی

 (07/04/99 رهبری معظم مقام بیانات. )است رسیده نفر چند و سی و صد به االن و بود رسیده نفر



      

 دانشجویان با صحیح تعامل و شناخت افزایی مهارت كارگاهبرگزاری   .16

صحیح با دانشجویان، آخرین جلسه  کارگاه مهارت افزایی شناخت و تعامل با توجه به گسترده بودن موضوع

در محل سالن اجتماعات اندیشه  12:00الی  10:00تیرماه ساعت  11در روز چهارشنبه مورخ  این کارگاه

 برگزار گردید.

       

 و نمارخانه دانشگاه. فضاسازی به مناسبت فرارسیدن میالد امام رضا )ع( در فضای مجازی  .17

 نمازخانه دانشگاه مقام معظم رهبری درسخنرانی حجت االسالم استادی مسئول محترم نهاد نمایندگی 

   



 اطالع رسانی به دانشجویان در خصوص فراهم شدن امکان فروش صنایع دستی و آثار هنری.  .18

 انجام های رایزنی در خصوص دستی صنایع و تجسمی هنرهای زمینه در هنرمند دانشجویاناطالع رسانی به 

 دانشجویان هنری و فرهنگی محصوالت فروش امکانرسالت و فراهم شدن  بانک با دانشگاه توسط شده

 .دانشگاه هنری مجازی نمایشگاه و  رسالت بانک اعضای بازار در کوثر دانشگاه

 

 فضاسازی و تبریک روز قلم در فضای مجازی  .19

 در( قلم روز) عنوان به عمومی، فرهنگ شورای تصویب و ایران قلم انجمن پیشنهاد به ماه تیر چهاردهم روز

 صاحبان ،لوح وارثان تمامی و عزیزان همه به را قلم روز .رسید ثبت به ایران اسالمی جمهوری رسمی تقویم

 .       نماییم عرض تبریک قلم

 



       نانو فناوری صد تا صفر از آنالین های كارگاهاطالع رسانی برگزاری   .20

 و فنی علوم اهدانشگ فناوری نانو ستاد همکاری با بجنورد کوثر دانشگاه لیزر و اپتیک مهندسی علمی انجمن

 استان های دانشگاه دانشجویان ویژه را نانو فناوری صد تا صفر از آنالین های کارگاه ،اسفراین مهندسی

 .میکند برگزار شمالی خراسان

 

 .دانشگاه كاركنان و علمی هیات اعضایویژه  قرآن در تدبر كارگاههماهنگی و برگزاری   .21

 حضور با ،دانشگاه کارکنان انسانی منابع اجرایی هیات مصوبهس براسا قرآن در تدبر کارگاهدومین جلسه از 

 سالن محل در13:15 ساعت تیر 16 دوشنبه روز در ،شکوری دکتر آقای جناب دانشگاه فرهیخته استاد

 .دیگرد برگزار فرهنگ اجتماعات

    

 ن اطالع رسانی به اعضای هیات علمی و كاركنان دانشگاه، جهت شناسایی افراد كارآفری  .22

 افراد ،(تولید جهش) سال شعار تحقق راستای در دارد نظر در دانشگاه اجتماعی و فرهنگی امور مدیریت

 کارکنان و علمی هیات محترم اعضای از لذا. نماید معرفی دانشگاهیان به و شناسایی را خالق و کارآفرین

 ارائه دانشگاه فرهنگی امور به را خود مستندات و کاری رزومه معرفی، جهت گرددمی دعوت کارآفرین گرامی

 .نمایند



 :طرح اهداف

      عالقمند که کسانی برای سازی الگو جهت دانشگاهیان، سایر به برتر کارآفرینان معرفی و شناسایی -

 .شوند کارآفرینی حوزه وارد هستند

 .کار و کسب ایجاد و کارآفرینی حوزه در دانشجویان استعدادهای و ها توانمندی ارتقای -

 (.تیر ماه 21  )دانشگاهیان انگیزه تقویت -

 فرهنگی دانشگاه. تهیه فصلنامهگردآوری و  .23

 بیشتر و بهتر چه هر آشنایی جهتدر فصل زمستان،  شده انجام اجتماعی و فرهنگی های فعالیت مجموعه

 تیر( 21در قالب فصلنامه توسط امور فرهنگی دانشگاه تهیه و تدوین گردید. ) دانشگاه با دانشجویان

 هفته عفاف و حجاب در فضای مجازی. رسیدن فضاسازی به مناسبت فرا  .24

معنوی کمک می کند و از سقوط به پرتگاه  الیپایبندی بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج ع

ماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف  بیست و یکم تیر .هایی که در سر راه آنان قرار دارد مانع می شود

حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به 

 .کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید

 

 
 

 

توسط كانون كارآفرینی و مهارت آموزی  كارآفرین دانشجویان معرفی و شناسایی فراخوان  .25

 كوثر دانشگاه

(، کانون کارآفرینی دانشگاه اقدام به شناسایی و معرفی جهش تولید) 99در راستایی تحقق شعار سال 

 نمود. دانشجویان کارآفرین دانشگاه کوثر

 

 



 

 :دافاه

مند هستند شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر به سایر دانشجویان، جهت الگوسازی برای کسانی که عالقه

 .وارد حوزه کارآفرینی شوند

دادهای دانشجویان در حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار تقویت انگیزه ارتقای توانمندی ها و استع

 دانشجویان

    

 در فضای مجازی. كرونایی تعطیالت مسابقهبرندگان  اعالماطالع رسانی و   .26

 
 

 



 دانشگاه. فرهنگی پرتال زیر در انجمن هر به مربوط اختصاصی صفحهراه اندازی   .27

 

 
 

 پرتال زیر در كانون فرهنگی، هنری و اجتماعی هر به وطمرب اختصاصی صفحهراه اندازی   .28

 دانشگاه. فرهنگی

 
 

 اطالع رسانی فعالیت های كانون كتاب و كتابخوانی دانشگاه در فضای مجازی  .29

معرفی  ،نقد و بررسی کتاب ها ،معرفی کتابامکان  د:خوانی دانشگاه کوثر برگزار می کنکانون کتاب و کتاب

درصدی  50تا  40خرید کتاب با تخفیف و اشتراک گذاری کتاب ها  ،ه دوستانکتاب های خوانده شده ب

  فراهم شده است. برای اعضای کانون کتاب و کتابخوانی دانشگاه کوثر

 



 
 

 .دانشگاه كاركنان و علمی هیات اعضایویژه  قرآن در تدبر كارگاههماهنگی و برگزاری   .30

 حضور با ،دانشگاه کارکنان انسانی منابع اجرایی هیات وبهمصبراساس  قرآن در تدبر کارگاهسومین جلسه از 

 سالن محل در13:15 ساعت تیر 23 دوشنبه روز در ،شکوری دکتر آقای جناب دانشگاه فرهیخته استاد

 .دیگرد برگزار فرهنگ اجتماعات

 
 

 

ا بمعرفی دانشجویان كارآفرین در فضای مجازی جهت آشنایی سایر دانشجویان اطالع رسانی و   .31

 .توسط كانون كارآفرینی و مهارت آموزی دانشگاه كوثر به صورت برنامه هفتگیفعالیت آن ها، 

 

 برگزاری مسابقه آنالین و مجازی كتابخوانی  .32

بیانیه  ف و. تعالی فرجه الشریآشتی با امام عصر عجل ا.. :های کتاب از دانشجویان مختص کتابخوانی مسابقه

  http://cul.kub.ac.irآدرس  به دانشگاه فرهنگی امور پورتال زیر در نآنالی صورت به ،گام دوم انقالب

 برگزار می گردد. 12تیر ماه ساعت  30در روز دوشنبه 

 



توسط انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه  برگزاری كارگاه مجازی آموزش زبان انگلیسی .33

 كوثر.

 اصطالحات کاربردی زبان انگلیسی_

 speakingلغات ضروری برای تسهیل _

 grammerنکات ضروری _

 listeningپادکست ها و کلیپ های انگلیسی برای تقویت _

                                            
 

آموزش ، صوت و لحن و آموزش مجازی حفظ قرآن های برگزاری دورهاطالع رسانی و  .34

 .توسط كانون قرآن و عترت دانشگاه تجوید قرآن كریم

 

       

tg://search_hashtag/?hashtag=speaking
tg://search_hashtag/?hashtag=grammer
tg://search_hashtag/?hashtag=listening

