
 1399مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر، تابستان  عملکرد گزارش

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

 تیر ماه. 3سه شنبه 

 

 

 

محترم رئیس  ،سخن دکتر علیرضا حسینیهماهنگی با واحد روابط عمومی و آماده سازی کلیپ  .2

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

 مجازی.

   
 

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

 

 
 

 در فضای مجازی برق و آب مصرف در جویی صرفه هفته ،تیر هفتم تا یكمگرامیداشت  .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 در آشامیدنی آب بطری چند

 به آب تبخیر ات 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 بآ شیر زدن مسواک هنگام و بزنیم 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

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

 .کنیم

 که باشدیم 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

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

 

   
 

 



نتایج انتخابات مجازی شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی  .6

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

استقبال ا ب انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه کوثر 

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

 
 

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

 .امریكایی بشر حقوق

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

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

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

 یزد جمعه

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

 ودکک 66 جمله از خدمه و مسافر 290 تمامی شهادت و آمریکایی ناو توسط ایران اسالمی جمهوری

 زن 53 و

o غرب سبز چراغ با صدام توسط عراق سردشت شیمیایی بمباران 

 
 

 



 گردآوری و تهیه فصلنامه فرهنگی دانشگاه. .8

ریت امور ، شامل مجموعه ای از فعالیت های تمامی واحدهای زیر مجموعه مدی99فصلنامه فرهنگی فصل بهار

 فی تهیه و تدوین گردید.فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر، جهت ارائه و معر

 

اطالع رسانی در فضای مجازی جهت آغاز برگزاری کالس 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. 5اطالع رسانی و فضاسازی به مناسبت   .10

 

 
 

 

 



 صحیح با دانشجویان دارای مشكالت خاص تعامل و شناخت افزایی مهارت کارگاهبرگزاری   .11

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

 14:30لیا 13:30 ساعت ماه تیر 8 و 7 مورخ یکشنبه و شنبه روزهای در ،ساعت 4 مدت به دانشگاه کارکنان

 .گردید برگزار زیر های سرفصل با و فرهنگ سالن محل در

 ...( 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 کارکنان و علمی هیات اعضایویژه  قرآن در تدبر کارگاههماهنگی و برگزاری  .13

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

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

 .دیگرد



    
 

 مجازی.فضاسازی به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت در فضای   .14

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

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

خواهر نسبت  نظیر یکترین عالئق و مهر و وفاهای کملطیفبلند و سازنده و ارزشمند است. دهه کرامت یادآور 

نموده و غربت و  رهربان و دلداده را به هجرت وادامهر و وفایی که خواهر م .به مقام شامخ و معنوی برادر است

ت و اراده قاطعی دهه کرامت تداعی کننده عزم و .بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرده است

ای که ما در فرهنگ اسالمی تمام مفاهیم سازنده .باشدنان بزرگ و بانوان و االمقام و گرانقدر جهان میآهنین ز

م( کانون دعا و قرآن )علیهماالسال ا که حرم حضرت معصومه و امام رضاشوند چرداریم در این دهه تداعی می

 .هاستوبیتمام خجمال انسانی و یادآور دهه کرامت یادآور  .و نیایش و ... است

 

 

 

 



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

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

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

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

      

 دانشجویان با صحیح تعامل و شناخت افزایی مهارت کارگاهبرگزاری   .16

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

ندیشه ادر محل سالن اجتماعات  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

 شگاهنمازخانه دانمقام معظم رهبری در سخنرانی حجت االسالم استادی مسئول محترم نهاد نمایندگی 



    

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

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

 دانشگاه 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

 

 فضاسازی و تبریک روز قلم در فضای مجازی  .19

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

 صاحبان ،وحل 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 کارگاهاطالع رسانی برگزاری   .20

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

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

 .میکند برگزار شمالی

 

 .دانشگاه کارکنان و علمی هیات اعضایویژه  قرآن در تدبر کارگاههماهنگی و برگزاری   .21

 حضور با ،اهدانشگ کارکنان انسانی منابع اجرایی هیات مصوبهبراساس  قرآن در تدبر کارگاهدومین جلسه از 

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

 .دیگرد برگزار فرهنگ اجتماعات

    

 اطالع رسانی به اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه، جهت شناسایی افراد کارآفرین   .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

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

 .شوند کارآفرینی حوزه وارد

 .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

 یشترب 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

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

یه کشف حجاب ماه سالروز قیام مردم مشهد عل بیست و یکم تیر .ر راه آنان قرار دارد مانع می شودکه در س

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

 .را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید

 

 
 

توسط کانون کارآفرینی و مهارت آموزی  کارآفرین دانشجویان معرفی و شناسایی فراخوان  .25

 کوثر دانشگاه

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

 نمود. دانشجویان کارآفرین دانشگاه کوثر
 

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

 .هستند وارد حوزه کارآفرینی شوند

 نگیزه دانشجویاناارتقای توانمندی ها و استعدادهای دانشجویان در حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار تقویت 

 

    



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

 
 

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

 

 
 

 پرتال زیر در کانون فرهنگی، هنری و اجتماعی هر به مربوط اختصاصی صفحهراه اندازی   .28

 دانشگاه. فرهنگی

 
 

 

 



 اطالع رسانی فعالیت های کانون کتاب و کتابخوانی دانشگاه در فضای مجازی  .29

معرفی  ،ب هانقد و بررسی کتا ،معرفی کتابامکان  د:دانشگاه کوثر برگزار می کنخوانی کانون کتاب و کتاب

صدی برای در 50تا  40خرید کتاب با تخفیف و اشتراک گذاری کتاب ها  ،کتاب های خوانده شده به دوستان

  فراهم شده است. اعضای کانون کتاب و کتابخوانی دانشگاه کوثر

 

 
 

 .دانشگاه کارکنان و علمی هیات اعضایویژه  قرآن در تدبر کارگاههماهنگی و برگزاری   .30

 حضور با ،اهدانشگ کارکنان انسانی منابع اجرایی هیات مصوبهبراساس  قرآن در تدبر کارگاهسومین جلسه از 

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

 .دیگرد برگزار فرهنگ اجتماعات

 

 
 

 

با معرفی دانشجویان کارآفرین در فضای مجازی جهت آشنایی سایر دانشجویان اطالع رسانی و   .31

 .توسط کانون کارآفرینی و مهارت آموزی دانشگاه کوثر به صورت برنامه هفتگیفعالیت آن ها، 

 

 



 برگزاری مسابقه آنالین و مجازی کتابخوانی  .32

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

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

 برگزار گردید. 12تیر ماه ساعت  30روز دوشنبه 

 

 
 

توسط انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه  انگلیسیبرگزاری کارگاه مجازی آموزش زبان   .33

 کوثر.

 اصطالحات کاربردی زبان انگلیسی_

 speakingلغات ضروری برای تسهیل _

 grammerنکات ضروری _

 listeningهای انگلیسی برای تقویت  پادکست ها و کلیپ_

 

                                            
 

آموزش تجوید ، صوت و لحن و اطالع رسانی و برگزاری دوره های آموزش مجازی حفظ قرآن .34

 .قرآن کریم توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه

 

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


 

  
 

توسط کانون کارآفرینی و مهارت آموزی کارآفرین هنرمند و معرفی هفته ای دانشجویان   .35

 .در فضای مجازیدانشگاه کوثر 

 

 
 

تیر  31در فضای مجازی، سه شنبه  (ع) جواد امام شهادتفضاسازی به مناسبت فرارسیدن   .36

  ماه.

 : کندمى  جلب را* محبّت* ویژگی سه: السالم علیه* جواد* امام

 .معنویات با شدن همدم و همراه آنها، مشکالت در دردىهم مردم، با معاشرت در انصاف

 



 

 

 1399مرداد مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر،  عملكرد گزارش

 و( س) زهرا حضرت و( ع) علی حضرت ازدواج سالروزفضاسازی و تبریک به مناسبت فرارسیدن  .1

 مرداد ماه. 1در فضای مجازی، چهار شنبه  ازدواج روز

 

 

 توسط کانون کارآفرینی و مهارت آموزی دانشگاهکارآفرین هنرمند و معرفی هفته ای دانشجویان  .2

 .در فضای مجازیکوثر 

 
 

مرداد  7در فضای مجازی، سه شنبه  (ع) محمدباقر امام شهادتفضاسازی به مناسبت فرا رسیدن  .3

 ماه.

 



 

 فضاهای وضعیت مورد در دانشجویان نظر بررسی پرسشنامهاطالع رسانی به دانشجویان در مورد  .4

 .کرونا ویروس با مواجهه در دانشگاهی

 .پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نمایید زیرامی با مراجعه به سایت دانشجویان گر

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN 

 

 
 

مرداد ماه توسط کانون  9فضاسازی به مناسبت فرا رسیدن روز عرفه در فضای مجازی، پنجشنبه   .5

 هیات بنت الحسین دانشگاه.

ید نامیده نشده نهم ذیحجه را روز عَرَفه گویند. این روز از روزهای مهم برای تمامی مسلمانان است. گرچه ع

است. از سوی دیگر از آنجا که امام سوم شیعیان حرکت خود را بسوی کربال پس همچون عید خوانده شدهاما 

شیعیان در  از مراسم حج آغاز کرد برای شیعیان از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین زیارت امام سوم

وز است که پس از راعمال این ترین از مهم« دعای امام حسین در روز عرفه»این روز بسیار توصیه شده است. 

 .شودنماز ظهر و عصر خوانده می

 قرار دادن صوت دعای عرفه با قرائت علیرضا پناهیان 

 پناهیان علیرضا قرائت با عرفه دعای پرفیض مراسم 

 

 
 

 

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/WZiZmN


 10ذی الحجه و عید قربان در فضای مجازی، جمعه  10فضاسازی و تبریک به مناسبت فرارسیدن   .6

 مرداد ماه.

حجه. بنابر روایات اسالمی، در این روز خدا قُربان یا عید األضحی از عیدهای بزرگ مسلمانان در دهم ذیعید 

برد ولی جبرئیل همراه  به ابراهیم خلیل فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. او اسماعیل را به قربانگاه

ربان در سرزمین قی کرد. سنّت قربانی در روز عید نازل شد و ابراهیم آن را به جای اسماعیل قربان« قوچی»با 

روند، طبق شروطی وظیفه دارند در منا به یاد آن رخداد است. مسلمانانی که برای حج، به زیارت خانه خدا می

دعا، نماز و  عبادت در شب و روز عید قربان بسیار سفارش شده و احیای شب عید قربان به .منا قربانی کنند

ردن، زیارت امام کاوانی دارد. در روز عید قربان اعمالی مانند غسل، نماز عید قربان، قربانی نیایش فضلیت فر

نند عید حسین)ع( و خواندن دعای ندبه، مستحب است. بر اساس منابع دینی روزه گرفتن در عید قربان ما

 .فطر حرام است

 
 

ی مجازی توسط کانون هیات فضاسازی و تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه امامت و والیت در فضا  .7

 بنت الحسین دانشگاه.

 

 
 



ذی الحجه و عید سعید غدیرخم در فضای مجازی،  18فضاسازی و تبریک به مناسبت فرارسیدن  .8

 مرداد ماه. 18جمعه 

 پیامبر هجرت، دهم سال حجهذی هجدهم روز در روایات بنابر. است شیعیان اعیاد ترینبزرگ از غدیر عید

 الوداع حجة رسف در غدیر واقعه. کرد منصوب امامت و خالفت مقام به را( ع)علی امام خدا دستور به( ص)اکرم

 .داد روی خم غدیر سرزمین در و هجری دهم سال

 
 

با موضوع  "جمشید حیدرزاده"به مناسبت دهه امامت و والیت عكس نوشت مناجات نامه شهید  .9

 فضای مجازی منتشر گردید.امامت و والیت توسط کانون ایثار و شهادت در 

 
 

 کانون سرگرمی دانشگاه با تهیه نمودن کلیپی از فعالیت های فرهنگی دانشجویان در سال گذشته .10

شجویان و ارائه در فضای مجازی ایام دهه امامت و والیت را به دان" خاطرات با شما بودن"با عنوان 

 عزیز تبریک عرض نمود.

 



مرداد ماه توسط کانون  24در فضای مجازی، جمعه  روز مباهلهفضاسازی به مناسبت فرا رسیدن   .11

 هیات بنت الحسین دانشگاه.

 ترینبزرگ از یکی نآ در که روزی است، گرفته نام مباهله عید یا مباهله روز الحجهامروز بیست و چهارم ذی

گران ف توطئهمصا به( ع) بیت اهل با( ص) اکرم پیامبر روز این در. پیوست وقوع به اسالم تاریخ هایرویداد

های ها و فضیلتنیز هست، خداوند بر ارزش« تطهیر»همچنین در این روز که روز نزول آیه  .)نجرانیان( رفتند

 .اهل بیت )ع( و جایگاه راستین آنان در درک و شناخت اسالم راستین مهر تأییدی دیگر زد

 روز مباهله, روز برتری اسالم گرامی باد

 
 

 فعالیت کانون محیط زیست دانشگاه کوثر در فضای مجازی:  .12

 . زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت

  . ، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی استحفظ محیط زیست

  . ؛ بخوانیم زندگیبنویسیم محیط زیست

  .سالم ارمغان ما به نسلهای آینده ؛ محیط زیستطبیعت سرسبز

  . ، محیط زیست سالم استزندگی سالمالزمه 

 .ه کوثرجهت فعالیت در کانون محیط زیست دانشگا، عالقمندان و دوستداران محیط زیست فراخوان همکاری

 
    

 



 شرکت نمودن دانشگاه کوثر در نمایشگاه مجازی هشتمین جشنواره ملی رویش.  .13

های فرهنگی، هنری، دینی های کانونتوانمندیهشتمین جشنواره ملی رویش ویژه دستاوردها و اطالع رسانی 

 در فضای مجازی های سراسر کشوردانشگاه و اجتماعی

  99ماه  مرداد 25افتتاحیه: 

 99ماه  مرداد 27اختتامیه: 

 

 
 

 :هشتمین جشنواره ملی رویشاطالع رسانی در خصوص کارگاه های آموزشی در   .14

 ( دانشجویی )کانون های فرهنگیکارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی مجموعه های  -

 جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی فاضلی توسط: دکتر محمد

 نامسئولیت اجتماعی کانون ها در زیست کرو -

 عضو هیأت علمی دانشگاه توسط: دکتر فروغ اسرافیلیان

 کارگاه آموزشی خالقیت و کارآفرینی در فضای کانونی  -

 وری های فرهنگیان، مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فنکارآفری اسدیتوسط: دکتر امیر حسین 

  کارگاه آموزشی تجربه فعالیت های موسیقیایی و ورود به عرصه موسیقی حرفه ای -

 آهنگساز ، خواننده و عضو هیأت علمی دانشگاه توسط: دکتر مجید اخشابی   

 festival.isic.ir مرداد ماه آدرس بر خط جشنواره 27لغایت  25 

http://festival.isic.ir/


 

 
 

در فضای مجازی  ،سالروز بازگشت پرستوها به آغوش وطن ماه مرداد 26 فضاسازی و گرامیداشت  .15

 توسط کانون ایثار و شهادت دانشگاه.

 
 

اولین ، کوثر افتخاری دیگر برای دانشگاه :درخشش دانشگاه کوثر در هشتمین جشنواره ملی رویش .16

 موفقیت کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه کوثر 

ون هنرهای کان.  دگاه های کشور به مرحله نهایی رسیبرگزیدگان دانش شتمین جشنواره ملی رویش با معرفیه

بی و هنری تجسمی و صنایع دستی دانشگاه کوثر به عنوان کانون برگزیده در بخش برگزیدگان کانون های اد

 .جشنواره ملی رویش معرفی گردید در هشتمین

 87اثر از  16400کانون فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی با  5380شایان ذکر است در این دوره از جشنواره 

 .دانشگاه مشارکت داشتند

 



 
 

ای درخشش کانون هنره پیام تبریک مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر به دانشجویان؛  .17

فرهنگی  دستی در هشتمین جشنواره ملی رویش مایه مباهات و افتخار ما در مجموعه امورتجسمی و صنایع 

در جشنواره  به موفقیت بیشتر و مداوم برای سایر کانون ها و انجمن های علمی دانشگاه .دانشگاه می باشد

به را به رت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و همکاران حوزه، کسب این .ینده امید داریمآهای  های سال

  د.و صنایع دستی تبریک عرض می نمایندانشجویان خالق و پرتالش کانون هنرهای تجسمی 

 

 
 

تهیه کلیپ از فعالیت های دانشجویان فعال در کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی دانشگاه   .18

 در فضای مجازی.

 

 
 

 

 

 



 اطالع رسانی پیام تبریک دکتر علیرضا حسینی رئیس محترم دانشگاه در فضای مجازی  .19

دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر در پیامی درخشش دانشگاه کوثر در هشتمین جشنواره 

 .ملی رویش را تبریک گفت

 

 
 

کارت پستال ماه محرم الحرام به صورت به مناسبت فرارسیدن پیام تسلیت ارائه فضاسازی و   .20

 در فضای مجازی توسط کانون مهدویت دانشگاه کوثر ،دیجیتال

  حرم رامکه غرق خون در افق دیدم حالل ماه           خبر کن ای دل همین امشب تمام غم های عالم را

 ایام محرم تسلیت باد
https://digipostal.ir/moharam 

 
 

حجت االسالم و المسلمین پناهیان به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم در سخنرانی پخش کلیپ  .21

 فضای مجازی توسط کانون هیات بنت الحسین دانشگاه کوثر

 

https://digipostal.ir/moharam


هایی  دانشگاه کوثر همزمان با فرارسیدن ماه محرم، اقدام به معرفی کتاب کانون کتاب و کتابخوانی .22

 با محتوای این ایام در فضای مجازی نمود.

 .زندگی و زمانه امام حسین)ع( از زبان ایشان( معرفی کتاب حسین)ع( از زبان حسین)ع
 

 
 در صفر و محرم مراسم برپایی دستورالعملتوصیه های بهداشتی و ارائه اینفوگرافیک  .23

 توسط کانون هالل احمر دانشگاه در فضای مجازی.  کرونا شیوع شرایط

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1399شهریور مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر،  عملكرد گزارش

 فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک .1

  .ادبپزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک بر تمامی  یکم شهریور، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک

 

 انیار همراه به السالم علیه الحسین اباعبداهلل حضرت شهادتبرگزاری مراسم عزاداری و سوگواری  .2

 در دانشگاه کوثر باوفایش

نرانی و سخ شهیدان ساالر و سرور مصیبت ذکر و خوانی روضه سپس، عاشورا زیارت خواندن با مراسم این

 3 شنبهدو ،دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر مسئولحجت االسالم و المسلمین استادی 

 .  شد برگزار کوثر دانشگاه نمازخانهدر محل  7:30ساعت  ،ماهشهریور 

 
 دانشگاه در ایام محرم.کانون رادیو کوثر فعالیت   .3

  شب سوم محرم

ا رُقَیَّةَ، بِنْتَ الْحُسَیْنِ الشَّهیدِ، اَلسَّالمُ عَلَیْکِ اَیَّتُهَا الصِّدّیقَةُ الشَّهیدَةِ، ... اَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا سَیِّدَتَنـاَلسَّالمُ عَلَیْکِ یا 

 عَلَیْکِ التَّحِیَّةُ وَاَلسَّالمُ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 



در ایام ماه محرم؛ تسلیت محرم به صورت ارائه کارت  بسیج دانشجویی دانشگاه کوثرفعالیت  .4

 پستال دیجیتال

 کاش بودیم آن زمان کاری کنیم

 از تو و طفالن تو یاری کنیم

 کاش ما هم کربالیی می شدیم

 در رکاب تو فدایی می شدیم

 السالم علیک یا ابا عبداهلل
https://digipostal.ir/tmoharam 

 
 

در فضای  (روز کارمند)آغاز هفته دولت و روز چهارم شهریور فضاسازی و تبریک به مناسبت  .5

 مجازی.

 
 

 .ماهشهریور 4هماهنگی و برگزاری پنجاه و هفتمین شورای فرهنگی دانشگاه، سه شنبه   .6

 توسط کانون کارآفرینی و مهارت آموزی دانشگاهکارآفرین هنرمند و معرفی هفته ای دانشجویان  .7

 .در فضای مجازیکوثر 

https://digipostal.ir/tmoharam


 
 

 فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت ایام محرم به صورت عكس و کلیپ. .8

 کلیپ های حجت االسالم و المسلمین پناهیان 

 کلیپ هایی از شهید حاج قاسم سلیمانی 

 

  

 
 ایام محرم.در فضای مجازی در  دانشگاه مهدویتکانون فعالیت   .9

 در این ایام یادی کنیم از جوانانی که راه خود را ادامه ی راه سرور و سید شهیدان یافتند

 کانون مهدویت دانشگاه کوثر

 
 



دانشگاه کوثر به مناسبت روز محترم دکتر علیرضا حسینی رییس  تبریک اطالع رسانی پیام  .10

 در فضای مجازی. کارمند

 
 

دستور العمل و ارائه  نحوه ثبت درخواست مجوز نشریهاطالع رسانی به دانشجویان در خصوص  .11

 اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 
 

 شرکت در کارگاه تربیت مربی مدل عشق .12

 4 ر تاریخبه همت معاونت فرهنگی دادگستری استان با همکاری دانشگاه ها د عشقمدل کارگاه تربیت مربی 

شق در ماه برگزار گردید و طی دوره آموزش های الزم در خصوص برگزاری دوره های مدل ع شهریور 6تا 

 دانشگاه ها ویژه دانشجویان آموزش های الزم ارائه گردید.

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83


سایت معاونت فرهنگی وزارت علوم، ؛ رسانه هاانعكاس اخبار و رویدادهای دانشگاه کوثر در   .13

 .تحقیقات و فناوری

 
در  دانشگاه کوثر در حسینیه مجازی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال حضور .14

 ایام محرم.

 .جهت بازدید به آدرس زیر مراجعه نمایید

                                            http://heyatuni.ir/?cat=46 

 
 

 دانشگاه در ایام محرم.کانون رادیو کوثر فعالیت   .15

  ". این جوان کیست اگر حضرت پیغمبر نیست هرچه نزدیکتر آمد همه فریاد زدند" 

 شب شهادت شاهزاده علی اکبر

http://heyatuni.ir/?cat=46


 
 همراه به السالم علیه الحسین اباعبداهلل حضرت شهادتبرگزاری مراسم عزاداری و سوگواری   .16

 .در دانشگاه کوثر وفایش با یاران

نرانی و سخ شهیدان ساالر و سرور مصیبت ذکر و خوانی روضه سپس، عاشورا زیارت خواندن با مراسم این

 5ارشنبه چه ،دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر مسئولحجت االسالم و المسلمین استادی 

شگاه برگزار می بعد از نماز ظهر و عصر با حضور مداح اهل بیت )علیهم السالم( در محل نمازخانه دان شهریور

 شود. 

 

 

 دانشگاه در ایام محرم.کانون رادیو کوثر فعالیت   .17

  .تسلیت باد رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیعیان جهانفرا

 خوانش رادیو کوثر    

 «...نِیا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ کَرْبى بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْ»

  ای کسی که غم ها را از چهره حسین میزدودی، مشکل مرا هم به حق برادرت حل کن

 صرافان_قاسم#شاعر⚜

 مقدسی_کوثر#خوانش ⚜
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متن  فضاسازی و قرار دادن فایل صوتی و دانشگاه کوثر در ایام محرم. فعالیت کانون قرآن و عترت  .18

 زیارت عاشورا در فضای مجازی. 

  
 

 . قرائت نیابتی زیارت عاشورادانشگاه کوثر در ایام محرم فعالیت کانون قرآن و عترت  .19

 ن )ع(م بر عاشقان أبا عبداهلل الحسیسال

عج( موالیمان آقا امام زمان )ت زیارت عاشورا در روز عاشورا به نیابت از کنیم در قرائاز شما دعوت می

 کانون قرآن و عترت دانشگاه کوثر.شرکت نمایید

 



 .در فضای مجازیدر ایام محرم توسط کانون ایثار و شهادت فضاسازی   .20

 شهدا_از_یادی #

 دلها_سردار #

 

 . دانشگاه کوثر در ایام محرم فعالیت کانون مهدویت  .21

 بازخوانی نهضت حسینی در بیان رهبر معظم انقالب اسالمی

 
 

 ایام محرم. دانشگاه درکانون رادیو کوثر فعالیت   .22

 السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین

 خوانش: کوثر مقدسی 

 عاشورای حسینی تسلیت باد
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توسط کانون ایثار و  روز ملی ترور و شهدای ترور هشتم شهریورفضاسازی و گرامیداشت  .23

 در فضای مجازی.شهادت 

 شهید ترور 17000رامیداشت یاد و خاطره گ

 خراسان شمالی )شهدای وحدت( استان بزرگ سرداران از محمدزادهشهید رجبعلی  معرفی: سردار

 1340تاریخ تولد: اردیبهشت ماه 

 1388مهرماه  26تاریخ شهادت: 

 محل شهادت: شهر سرباز استان سیستان و بلوچستان

 مسئولیت: فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان

  

 
توسط کانون هیات بنت  (ع) العابدین زین حضرت شهادتفضاسازی در فضای مجازی به مناسبت   .24

 الحسین )ع( دانشگاه.

 

       
 

 

 



 .در دانشگاه کوثر (ع) العابدین زین حضرت شهادت مراسمبرگزاری   .25

ت به همراه سخنرانی حج سجادیه صحیفه هفتم دعای قرائت و( ع) العابدین زین حضرت شهادت مراسم

 شنبه سه وزر ظهر در دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر مسئولاالسالم و المسلمین استادی 

 دانشگاه خانهنماز محل در با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه عصر و ظهر نماز از بعد شهریور 11

 گردید. برگزار

 

 اعالم برندگان مسابقه کتابخوانی توسط کانون کتاب و کتابخوانی در فضای مجازی.  .26

 
 

 انتشار کلیپ به مناسبت ماه محرم در فضای مجازی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه کوثر.  .27

 
 

 

 



 در فضای مجازی توسط کانون ایثار و شهادت.شهریور  17سالگرد قیام خونین گرامیداشت   .28

 
 

 دانشجویان فعال در بخش های مختلف فرهنگی )کانون های فرهنگی واز  ؛تقدیر از فعالین فضای مجازی  .29

 .مشارکت فعال داشتند تقدیر صورت گرفت در فضای مجازیعلمی و بسیج دانشجویی( که  هنری، انجمن های

 
 

 هنرهای کانون درخششبه مناسبت  دانشگاه. تقدیر از فعالین کانون هنرهای تجسمی و صنایع دستی .30

 کانون این در پرتالش و فعال دانشجویان ،رویش ملی جشنواره هشتمین در دانشگاه دستی صنایع و تجسمی

 مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

 
 

 



 اساتید دانشگاه. اندیشی هم شرکت در جلسه  .31

 هریور.ش 18، سه شنبه 1399 شهریورماه - اساتید اندیشه ضیافت به مربوط موارد تصویب و بررسی

 

مقدس در فضای  دفاع در جماعت و جمعه ائمه روحانیت، انجام فضاسازی تبیین نقش  .32

 همت کانون ایثار و شهادت دانشگاه. مجازی به

 گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محراب

 
 

 
 

 امید بازگرداندن ها، جان سخنرانی زنده: نجات  .33

 ی اجتماعیبه همت کانون پیشگیری از آسیب ها« امید بازگرداندن ها، جان نجات»با عنوان  زنده سخنرانی

 دکتر ضورحبا  خودکشی از پیشگیری جهانی روز مناسبت به دانشگاه، مشاوره مرکز و اجتماعی و امورفرهنگی

زنده  به صورت پخش 11:30تا 11 ساعت شهریور، 19 چهارشنبه( در روز روانشناسی دکترای) امانی مالحت

 اینستاگرامی برگزار گردید.

 



 
 

 

شهریور، روز سینما توسط کانون فیلم و عكس  21فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت   .34

 دانشگاه کوثر.

 انتشار کلیپ بیانات رهبر انقالب به مناسبت روز سینما در فضای مجازی()

   
  

شهریور روز برنامه نویسان توسط انجمن علمی  23فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت   .35

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه کوثر.

 

 
 

 

 



 دانشگاهی امام خط مجازی دوره در خصوص برگزاری اولینو ثبت نام اطالع رسانی   .36

 توسط بسیج دانشجویی دانشگاه کوثر.

 
 دفاع هفته اعضای بسیج دانشجویی، به مناسبت فرارسیدن فضاسازی محیطی و فعالیت  .37

 مقدس.

ا پیام های ببا توجه به قرار داشتن در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی دفاع مقدس، فضاسازی و نصب تراکت 

 انجام شد.  ضای بسیج دانشجویی دانشگاه توسط اعمعنوی و معرفی شهدا -فرهنگی

  

شهریور، روز شعر و ادب فارسی  27فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت   .38

 توسط کانون اندیشه و قلم دانشگاه کوثر.

 



 

 

 برگزار شد. شهریور در دانشگاه کوثر 27و  26ضیافت اندیشه اساتید   .39

 حضور با صبح 8 ساعت ماهشهریور 26 چهارشنبه کوثر دانشگاه استادان «اندیشه ضیافت» افتتاحیه مراسم

پخش  .شد برگزار شگاهدان اساتید و رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر معاون استادی، مجید االسالمحجت

ی و فضا سازی مناسب، اقامه نماز جماعت، برگزاری نشست هم اندیشی، برگزاری مسابقات ورزش کلیپ،

دیث کساء، برنامه فرهنگی، تهیه و توزیع بروشور، نقد فیلم، قرائت زیارت عاشورا و ح های بسته توزیع تفریحی،

باشند که می فرهنگی فوق برنامه هایبخش دیگر گردشگری ویژه مدرس دوره و برگزاری برنامه اختتامیه از

 .در طرح ضیافت اندیشه اساتید اجرا گردید

 

  

    

 



به مناسبت  پخش کلیپ و نقد فیلم با محتوای دفاع مقدس در دوره ضیافت اندیشه اساتید  .40

 فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس.

 

   

 

 .برگزاری مراسم مختلف و برنامه مناجات در دوره ضیافت اندیشه اساتید  .41

دانشگاه بعد از  در محل نمازخانههمزمان با قرارداشتن در ایام ماه محرم، قرائت زیارت عاشورا و حدیث کساء 

 انجام شد. در برنامه ضیافت اندیشه اساتید نماز ظهر و عصر

 

 تهیه و توزیع بروشور و نرم افزار در برنامه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کوثر .42

بسته فرهنگی با همکاری سازمان فضای مجازی سراج خراسان شمالی به اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت 

 اندیشه ارائه گردید. محتوای بسته شامل بروشور، نرم افزار و لوح های فشرده با موضوعات متنوع است.

 

   

 



 برنامه ریزی و برگزاری برنامه های ورزشی و تربیت بدنی در دوره ضیافت اندیشه اساتید.  .43

دارت و پرتاب آزاد ، مسابقات ضیافت اندیشه اساتید طرحدر جهت تنوع در برنامه ها و افزایش صمیمیت 

بسکتبال برای استادان تدارک دیده شد که برندگان این مسابقات در برنامه اختتامیه معرفی شدند و هدایایی 

 به رسم یادبود اهداء گردید.

 

   

   

 برگزاری برنامه اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کوثر  .44

 در رهبری ادنه جاجرمی مسئول موسوی سیدمرتضی والمسلمین االسالممراسم اختتامیه با سخنرانی حجت

اء بسته سوغات و شمالی انجام شد. در ادامه قدردانی از استاد مدرس دوره، اهد خراسان استان هایدانشگاه

ات ورزشی هدایای استان به ایشان و همچنین اساتید شرکت کننده در دوره و اهداء جوایز برندگان مسابق

 فضایی دل انگیز ایجاد نمود.برگزار شده، 

 



   

 

انجمن و  رهبری نهاد) مجازی شهریور روز شعر و ادب فارسی در فضای 27گرامیداشت  .45

 (کوثر دانشگاهعلمی زبان و ادبیات فارسی 

    
 

 .فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت آغاز ماه صفر  .46

 
 

 



فضاسازی در فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس با همكاری   .47

 امور فرهنگی و نهاد رهبری دانشگاه کوثر.

 

  
 

 

 قلم در فضای مجازی. و اندیشه کانون فعالیت های  معرفی  .48

  ادبیات دوستداران و شاعران: گروه اعضای

 (22:00-21:00 خپاس و پرسش شعر، نقد ها شب جمعه)دکلمه  ادبی، متون اشعار، انتشار: روزانه هایفعالیت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

توسط امور فرهنگی  به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس محیطی فضاسازیانجام   .49

 و اجتماعی دانشگاه.

 

    

   
 

 

 ظهر.نمایش کلیپ به مناسبت هفته دفاع مقدس در نمارخانه دانشگاه بعد از نماز   .50

 

    
 

 

 

 

 


