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دانشگاه کاشان

سال دولت و ملت 
همدلــی و همزبانــی

 

آیت الله امامی کاشانی 

 علم همراه با اخالق ارزش دارد

امام جمعه موقت تهران گفت: علم همراه با اخالق دارای ارزش 
و معناست. آیت الله امامی کاشــانی در مراسم بزرگداشت مقام 
استاد و تجلیل از اساتید منونه آموزشی دانشگاه کاشان با تربیک 
روز استاد اظهار داشت: ویژگی استاد منونه این است که تدریس، 
تدرس، تعلیم و تعلم را برای منفعت جامعه بکار گیرد نه برای نفع 
خود. وی مقام استاد و معلمی را در اسالم بسیار با ارزش دانست و 
افزود: استادی که علم را در مسیر مناسب و شاگردان را در مسیر 

درست تربیت کند ،آن جامعه رو به سعادت پیش می رود.
آیت الله امامی کاشانی، جهت دادن به علم را الزم دانست و خاطر 
نشان کرد: استاد باید اثرگذار باشد و شاگردانش از او الگو بگیرند.

وی تکنولــوژی و فنــاوری را موجــب اقتدار و رسبلنــدی نظام 
جمهوری اســالمی عنوان کرد و اظهار داشــت: علمــی که برای 

استعامر، استکبار و استثامر دیگران بکار رود هیچ ارزشی ندارد.
عضو مجلس خربگان ترصیح کرد: استادانی که در جهان اسالم و در 
حوزه های علمیه و دانشگاه ها تربیت می شوند، مسایل اخالقی 
در وجودشان متجلی است.  آیت الله امامی کاشانی، حرضت علی 
)ع( را منونه بارز معلم و استاد اخالق و علم و دانش و فقه دانست 
و افزود: حرضت علــی )ع( جدای از دیگران که علم را بر اســاس 
عبادت و اجرای احکام استوار کرده بودند،دین را بر اساس تفکر و 

تامل بر علم استوار کرد.

تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران کشور با 

دانشگاه کاشان

 تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشــی بین صنــدوق حامیت از 

پژوهشگران و فناوران کشــور و دانشگاه کاشان منعقد شد. رئیس 

صندوق حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور هدف از انعقاد این 

تفاهم نامه را شناسایی، برقراری ارتباط و حامیت از پژوهشگران و 

فناوران ذکر کرد و گفت: توسعه پایدار و پیرشفت هر کشور مرهون 

پرورش ،حفظ و نگهداری رسمایه های علمی پژوهشی و فناورانه آن 

کشور است.  دکرت نرصت الله رضغام با اشاره به اینکه پژوهشگران و 

فناوران موجبات ترقی، تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت 

توسعه پایدار و همه جانبه را برای کشــور فراهم می سازند اظهار 

داشت: این صندوق و دانشگاه کاشان به منظور استفاده از مشارکت 

و همکاری های علمی این قرش توامنند در زمینه اجرای سیاست  های 

خود اقدام به انعقاد این تفاهم نامه منــود.  وی همکاری در زمینه 

اجرای 20 طرح تحقیقاتی پســا دکرتی در راســتای سیاســت ها و 

اولویت های تحقیقاتی اعالم شده توسط دانشگاه و صندوق و ایجاد 

لینک پورتال های دو مجموعه برای آگاهی از کارهای تحقیقاتی انجام 

شده و در دست انجام را از موضوع های این تفاهم نامه ذکر کرد.

شروع عملیات اجرایی مر کز فناوری و مدیریت رصدی پژوهشکده 
رصدخانه ملی در دانشگاه کاشان

 کلنگ احــداث مر کز فنــاوری و مدیریت رصدی پژوهشــکده 
رصدخانه ملی با حضور دکرت الریجانی مدیر پژوهشگاه دانش های 
بنیادی در محل پژوهشکده اسانس  های طبیعی دانشگاه کاشان 
شهر قمرص به زمین زده شد. مدیر طرح رصدخانه ملی ،ایجاد این 
مرکز را گامی در راســتای توســعه علمی و پژوهشی و ارتباطات 
بین املللی دانست و گفت: امید است با احداث این مرکز پژوهشی 
که در نزدیکی رصدخانه ملی تاسیس می شود نخستین بار به مرکز 

دانشگاهی بین املللی تبدیل شود. 
دکرت رضا منصوری به تحوالت علمی ایران در مدت 35 سال انقالب 
اشاره کرد و افزود: طرح ملی رصدخانه به منظور ایجاد زمینه های 
مناســب برای جذب دانشمندان و پژوهشــگران ایرانی و نرش و 
ترویج یافته های علمی تاسیس شده است.وی اظهار داشت: مرکز 
پژوهشی اندیشگاه نیز که امروز رومنایی می شود به عنوان مرکز 
علمی و فناوری خواهد بود که امید است با همکاری مسئوالن و 

مردم، توانایی های بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
رئیس دانشگاه کاشان نیز در این نشست یکی از رسالت های این 
دانشــگاه را بین املللی کردن و ارتقاء این دانشگاه در ردیف پنج 
دانشــگاه برتر کشــور ذکر کرد و گفت: یکی از شاخص های بین 

املللی کردن دانشگاه ارتباطات علمی و پژوهشی با دیگر کشور 
هاســت. دکرت عباس زراعت ضمن تاکید بــر پژوهش های تقاضا 
محور اظهار داشــت: ایجاد رصدخانه ملی فرصتی مناسب برای 
تحقیقات علمی و پژوهشی محققان و ارتباطات بین املللی است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ایجاد این رصدخانه، مرکزی برای 
انجام کارهای تحقیقاتی محققان الزم بود که دانشــگاه کاشــان 
مرکز فناوری و مدیریت رصد پژوهشــکده رصدخانه ملی را در 
پژوهشکده اســانس های طبیعی با همکاری پروفسور منصوری 
در دستور کار خود قرار داد و امروز شاهد کلنگ زنی از این پروژه 
هستیم.  رئیس دانشگاه کاشان گفت: این پژوهشکده در دو فاز 
در زمینی با مســاحت هفت هزار مرتمربع و زیر بنای 3000 مرت 
مربع با اعتباری افزون بر 35 میلیارد ریال به مدت 30 ماه ساخته    
می شود. دکرت زراعت با اشاره به اینکه دانشگاهها در افق 1404 
باید از وضعیت آموزشی خارج و رسالت پژوهشی را ادامه دهند 
و پژوهش های دانش محور جایگزین سیستم فعلی شود اظهار 
داشت: بر این اساس درصدد هستیم که دانشگاه را به اندیشگاه 
تبدیل مناییم. در این مراسم همچنین با حضور دکرت الریجانی از 

اندیشگاه دانشگاه کاشان رومنایی شد.

دکرت الریجانی

 عوام فریبی از آفت های دانش است
مدیــر پژوهشــگاه 
دانش  هــای بنیادی 
گفت: باید از عوامل 
عــوام  مختلــف 
فریبی کــه از عوامل 
و آفت هــای دانــش 
اســت خودمــان را 
مصــون کنیــم. دکرت 
محمد جواد الریجانی در جمع اســتادان دانشــگاه کاشان، توان 
و بنیه علمی این دانشــگاه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
توجه به رسمایه گذاری در علوم پایه ، بین املللی شدن،توجه ویژه 
به جوانان، نوآوری و گــردآوری چرخه دانش، تکنولوژی، صنعت 
و رسمایه گذاری پنج راهکار مهم در توفیقات علمی اســت. وی 
رسمایه گذاری در علوم پایــه را مورد تاکید قــرار داد و افزود: در 
علوم پایه باید با سخاوت رسمایه گذاری کرد و کارها و تحقیقات 
علمی باید در سطح بین املللی قابل عرضه باشد و به طور مداوم 
ارتباطات علمی با دیگر کشــورها برقرار گردد. مدیر پژوهشگاه 

دانش  های بنیادی ،علم بدون مرز را به اســتادان دانشگاه توصیه 
کرد و گفت: بایســتی تولیدات خوب و متناســب با شاخص های 
بین املللی ارائه منود.  دکــرت الریجانی با بیان اینکه جوانان بهرتین 
قســمت رسمایه گذاری هستند خاطر نشــان کرد: بایستی سعی 
شود تا چرخه دانش، تکنولوژی، صنعت و رسمایه گذاری در ردیف 

یکدیگر قرار گیرد.
وی آقایی عامل را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در دانشگاه 
باید اهل علم، آقا باشند که این امر موجب برکت و پیرشفت های 
علمی می شود. مدیر پژوهشگاه دانش  های بنیادی کمک به مراکز 
علمی پژوهشی را یکی از اهداف این پژوهشگاه دانست و افزود: 
رصدخانه دانشگاه کاشان یکی از طرح های بسیار بزرگ و سفره 
با برکت علمی است. دکرت الریجانی رشوع عملیات اجرایی مرکز 
فناوری و مدیریت رصد پژوهشکده رصدخانه ملی در پژوهشکده 
اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان را گامی مثبت در راستای ارائه 
کارهای تحقیقاتی و پژوهشی محققان دانست و ابراز امیدواری 
کرد: دانشگاه کاشان با توجه به پتانسیل های مثبت به عنوان یکی 

از مراکز توسعه علمی در کشور مطرح شود.

راه اندازی اندیشگاه دانشگاه کاشان
با حضور دکرت محمدجواد الریجانی مدیر پژوهشگاه دانش های 
بنیادی و پروفسور منصوری مدیر پروژه رصدخانه ملی، اندیشگاه 
دانشگاه کاشان در پژوهشکده اسانس های طبیعی این دانشگاه 
در قمرص افتتاح شد. دکرت رضا منصوری رسالت اصلی دانشگاه ها را 
اندیشگان بودن ذکر کرد و گفت: دانشگاه های ما به معنای واقعی 
همچون یک آموزشگاه است.  وی محور اصلی اندیشگان دانشگاه 
کاشــان را حیات و زمین عنوان کرد و اظهار داشــت: با ایجاد این 
مرکز در دانشگاه کاشان زمینه تبادالت علمی پژوهشگران در این 
دانشگاه فراهم می شود.  مدیر پروژه رصدخانه ملی، انجام کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد: 
اندیشگاه دانشگاه کاشان به الگویی برای دیگر دانشگاه ها تبدیل 
شود.  دکرت منصوری بین املللی کردن دانشــگاه ها را الزم دانست 
و افزود: در سند چشــم انداز سال 1404 باید دانشــگاه کاشان با 
ایجاد رشــته های کاربردی و ارتباطات علمی با دیگر کشورها و با 

برنامه ریزی اجرایی به سمت بین املللی شدن گام بردارد.
 در این مراسم از سنگ نوشته اندیشگاه دانشگاه کاشان رومنایی 

شد.

ایجاد مرکز شبکه هوشمند، سرمایه 
گذاری برای آینده است

رئیس پژوهشــگاه نیرو گفت: ایجاد مرکز توســعه فناوری شبکه 
هوشمند در دانشگاه کاشان فرصت رسمایه گذاری برای آینده را 
فراهم می کند. محمد صادق قاضی زاده درسمینار شبکه هوشمند 
در جمع دانشجویان،اقدام دانشگاه کاشان برای ایجاد مرکز توسعه 
فناوری شبکه هوشمند در این دانشــگاه را قابل تقدیر دانست و 
اظهار داشت: شبکه هوشمند اقدامی مثبت برای استفاده بهینه در 
مرصف انرژی برق است. وی خاطر نشان کرد: شبکه هوشمند بسرت 
مهمی را فراهم میکند تا برنامه هایی کــه برای مدیریت مرصف 

داریم خیلی بهرت انجام شود و بسرت ساز و تسهیل کننده است.
وی افزود:  دانشگاه کاشــان با اقدامات مؤثری که در حوزه شبکه 
هوشــمند هم در ســطح تولید برق و تولید هزمان برق و حرارت 
داشته می تواند دراین طرح موفق باشند. وی اظهار داشت: رویکرد 
عمومی پژوهشگاه نیرو این است که با دانشگاه ها ارتباط ساختار 
یافته داشته باشیم و امید است دانشگاه کاشان با همت مجریان 
این طرح را به خوبی به پیش بربنــد. دکرت قاضی زاده با بیان اینکه 
پژوهشگاه نیرو طرح ملی شبکه هوشــمند را در جزیره هرمز در 
دستور کار دارد افزود: منطقه هوشــمند نیز در تهران بین اتوبان 

همت و نیایش در حال بررسی است.



  2 رویداد ها

برگزاری سمینار شبکه  هوشمند با حضور پروفسور محمد شاهیده پور در دانشگاه کاشان
  نشست دانش افزایی شبکه های هوشمند با حضور پروفسور 
محمد شاهیده پور رییس دانشکده برق و کامپیوتر انستیتو تکنولوژی 

ایلی نویز آمریکا در دانشگاه کاشان برگزار شد.
رییس دانشکده برق و کامپیوتر انستیتو تکنولوژی ایلی نویز آمریکا 
گفت: با توجه به پیرشفت تکنولوژی، آینده توزیع نیروی برق جهان 

به سمت شبکه های هوشمند است.
 )smart grid( محمد شاهیده پور اظهار داشت: شبکه های هوشمند
و ریز شــبکه ها )micro-grid( از جدیدترین مباحث و موضوعات 
تحقیقاتی و صنعتی در دنیاست و آینده شبکه های برق در دنیا رفنت 

به سوی استفاده از این تکنولوژی هاست.
 وی با اشاره به حرکت روز افزون جهان به سمت ریز شبکه ها افزود: 
مزیت شبکه های پراکنده توزیع برق، بسیاری از کشورهای جهان اعم 
از کشــورهای پیرشفته صنعتی، درحال توسعه و جهان سوم را بر آن 
داشته تا برنامه ریزی و اجرای شــبکه های هوشمند را در دستور کار 

خود قرار دهند.

رئیس صندوق حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور

دانشگاه ها باید دانش آموختگان کارآفرین تربیت کنند
رئیــس صنــدوق حامیــت از پژوهشــگران و فناوران کشــور                  

گفت: دانشگاه ها باید دانش آموختگان کارآفرین تربیت کنند.
دکرت نرصت الله رضغام در جمع اعضای هیات علمی دانشــگاه 
کاشــان حامیت متوازن از تحقیقات و کمک بــه تولید دانش و 
فناوری های راهــربدی در جهت تحقق جهان پایــدار با اتکاء به 
مبانی معرفتی و رسمایه های علمی کشــور را از ماموریت های 
این صندوق ذکر کرد و اظهار داشت: این صندوق از پژوهش های 

تقاضا حور حامیت می کند.
وی تربیت نیروی انســانی مطابــق با ســاختارهای اقتصادی و 
اجتامعی کشور را از جمله برنامه های چهارم این صندوق برشمرد 
و افزود: باید دانشگاه به عنوان دانشگاهی باشد که نیروی ماهر 

تربیت کند. وی با بیان اینکه علم و دانــش در دنیا باید خریدار 
داشته باشد خاطر نشان کرد: توسعه کمی اگر توام با کیفیت باشد 
تاثیر گذار است و اگر دانش آموختگان کیفی و کارآفرین داشته 

باشیم درصد بیکاران فارغ التحصیل کم خواهد شد.
 رئیس صندوق حامیت از پژوهشــگران و فناوران کشور به 15 
کارگروه این صندوق اشــاره کــرد و افزود: اعضــای کارگروه ها 
از اســاتید برجســته دانشــگاه ها انتخاب می شــوند. وی ثبت 
اخرتاعات و پتنت را از جمله برنامه های این صندوق عنوان کرد 
و اظهار داشت: حدود 39 اخرتاع در آمریکا به ثبت رسیده که کل 
هزینه های ثبت را صندوق به عهده گرفته است. دکرت رضغام به 
ثبت 67 طرح مصوب پتنت اشاره کرد و افزود: 150 طرح نیز در 

مرحله داوری است.
وی کارگروه کرســی های پژوهشــی را از دیگــر برنامه های این 
صندوق نام برد و خاطر نشان کرد: از دانشمندان برجسته کشور 
که توان علمی باالیی در رشته خود به صورت کیفی داشته باشند 
و فعالیت های علمی انجام دهند حامیت می شــود. وی افزود: 
تاکنون 423 مقاله علمی در کرسی های پژوهشی ارائه شده که در 

مجالت معترب به چاپ رسیده است.
 دکرت رضغام گســرتش ارتباط با ایرانیان خارج از کشور را از دیگر 
برنامه های این صندوق نام برد و افزود: یکی از راهربدهای ما این 
است که از کل ظرفیت های مالی و انسانی داخل و خارج از کشور 

استفاده مناییم.
 رئیس صندوق حامیت از پژوهشــگران و فناوران کشور خاطر 
نشــان کرد: تحقیقات علمی باید یا بنیادی باشد و یا کاربردی و 

مفید و اثر گذار برای جامعه باشد.

تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت بین المللی و 
حقوق بشر قوه قضاییه و دانشگاه کاشان

تفاهم نامــه همکاری هــای علمی- پژوهشــی میــان معاونت 
بین املللی و حقــوق برش قوه قضاییــه به منایندگــی آقای دکرت 
محمد جواد الریجانی و دانشگاه کاشان به منایندگی دکرت عباس 
زراعت منعقد شــد. رئیس دانشگاه کاشــان گفت: با عنایت به 
رضورت تعامل پژوهشی، آموزشــی و اجرایی در حوزه های بین 
املللی، منطقه ای و داخلی فی مابین قوه قضائیه و دانشگاه های 

کشور این تفاهم نامه همکاری به امضا رسید.
دکرت عباس زراعت همکاری های آموزشــی، پژوهشی، اجرایی، 
بین املللــی و منطقه ای را از مــوارد این تفاهم نامــه ذکر کرد و 
گفت: برگزاری کارگاه های آموزشــی حقوق برش، تاسیس رشته 
حقوق برش ، برگزاری نشست های علمی و هامیش های سالیانه 
با محوریت حقوق برش، تاسیس کتابخانه تخصصی حقوق برش 
در دانشگاه کاشــان، تهیه و تدوین دایره املعارف حقوق برش و 
اجرای کرســی های نظریه پردازی حقوق برش اســالمی از جمله 

موارد این تفاهم نامه است. وی برگزاری هامیش های بین املللی و 
منطقه ای در خصوص موضوعات حقوق برش، مشارکت در تهیه 
گزارش های اداواری به نهادهــای ناظر، حضور در مجامع علمی 
و آکادمیک بین املللی و ارائه رویکرد اسالم در حوزه های حقوق 
برش، همکاری با سازمان های منطقه ای و بین املللی حقوق برشی 
و بررســی وضعیت حقوق برش به ویژه در کشور های اسالمی از 

موارد همکاری بین املللی و منطقه ای این تفاهم است.
وی خاطر نشــان کرد: بــا امضاء ایــن تفاهم نامــه ،هزینه های 
تحقیقــات، پژوهش هــا و همکاری های آموزشــی، پژوهشــی 
و اجرایــی به صورت جداگانــه طی قراردادهایی مشــخص و با 
موضوعات معین در چارچوب تعهدات مندرج، توسط معاونت 
بین امللل و حقوق برش قوه قضاییه به دانشگاه کاشان پرداخت 
خواهد گردید.  این تفاهــم نامه که در 5 مــاده و 18 بند و یک 

تبرصه تنظیم گردیده به مدت پنج سال اعتبار دارد.

بزرگداشت روز استاد و تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه کاشان
مراسم بزرگداشت روز استاد و تجلیل از اساتید منونه آموزشی دانشگاه کاشان با حضور 
آیت الله امامی کاشــانی امام جمعه موقت تهران برگزار شد.  رئیس دانشگاه کاشان در 
این مراسم با تربیک سالروز میالد حرضت علی )ع( و روز استاد با اشاره به روایاتی از امئه 

معصومین)ع( افزود: کار معلم و دانشمند از هفتاد هزار عابد با ارزش تر است.
 دکرت عباس زراعت خاطر نشان کرد: معلمی بر اساس فرمایشات حرضت امام خمینی)ره(، 
شغل انبیاء و انسان سازی است و بر طبق فرمایشات مقام معظم رهربی معلمی شغلی 

است که نسل آینده ما را می سازد. 
  وی به بیان ویژگی ها و نقش تربیتی معلم از دیدگاه فالسفه و بزرگان اشاره کرد و افزود: 

به عقیده ابن ســینا، معلم باید خردمند، دیندار، آشــنا به اصول تربیتــی، باوقار و متیز، 
با مروت، پاکدامن بوده ،راه معارشت را بداند.

 رئیس دانشگاه کاشــان در ادامه با تجلیل از خدمات ارزشمند حرضت آیت الله امامی 
کاشانی اظهار داشت: ایشان در امر ساخت و توسعه فضاهای آموزشی این دانشگاه نیز 
سهم به سزائی داشته اند که شایسته تقدیر و سپاس گزاریند.  وی همچنین با تجلیل از 
دکرت منوچهر آریان پور عامل و دانشمند جلیل القدرکاشانی افزود: دکرت آریان پور استاد و 
عامل منونه ای است که عالوه بر خدمات علمی فراوان به جامعه علمی و آموزشی کشور 
و جهان ،متام اموال و حق تالیف کتب خود را نیز به این دانشگاه اهدا منوده اند.  معاون 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان نیز با تربیک سالروز میالد حرضت علی)ع( 
و تقارن این روز با روز معلم گفت: حرضت علی )ع( بزرگرتین معلم برشیت و آموزگار 

دلسوز برای هدایت برشیت در متامی دوران هاست.
 دکرت محمد املاسی گزارشی از نحوه انتخاب استاد منونه این دانشگاه ارائه منود و افزود: 
در این مراسم از 46 نفر از استادان منونه آموزشی سال 93 و 9 نفر از استادان ارتقاء یافته 

و یک استاد بازنشسته تجلیل می شود.
 در پایان مراسم از آیت الله امامی کاشــانیء"حجت االسالم شیخ علی روحانی"، و دکرت 

منوچهر آریان پور تجلیل شد.

شامره یک ... اردیبهشت 94 خربنامه الکرتونیکی روابط عمومی دانشگاه کاشان



  3 رویداد ها

رئیس دانشگاه کاشان 

 برنامه ریزی هدفمند برای بافت های فرسوده و تاریخی 
شهرها الزم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه ریزی جهت دار و هدفمند برای 
بافت های فرسوده و تاریخی شهرها، از سویی به عنوان رسمایه ای 
ملی و از دیگر سو به عنوان چالشی عمرانی، اجتامعی رویکردی 
مردم مدار و نــه کالبد مدار را طلب می کند که بــا پیچیدگی ها و 

ظرافت های خاصی همراه می باشد.
دکرت عباس زراعت در نخستین هامیش ملی بافت های فرسوده 
و تاریخی شــهری چالش ها و راهکارها در دانشگاه کاشان اظهار 
داشت: مترکز و تعریف طرح های توسعه  ای در بافت های مرکزی 
شهرها به دلیل محیط شکل یافته و سوابق تاریخی با برنامه ریزی 
برای اراضی خالی از انســان و فضاهای بکر متفاوت می باشــد و 
توجه به همین نکته اســت که برنامه ریزی در بافت های مرکزی 

شهرها را با حساسیتی دو چندان مواجه منوده است.
وی مهم ترین مساله در طرح های بافت های فرسوده و تاریخی را 
توجه به عامل انسانی )ســاکنان، مالکان و بهره برداران( و میزان 
مشــارکت آنها در فرایند برنامه ریزی ذکر کرد و گفت: به عینیت 
رســیدن این مهم نیاز به پژوهش و برنامه ریزی کامل با همراهی 
و همکاری دانشــمندان، پژوهشگران و اســاتید فن و مدیریت 
شهری دارد. رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: پاسخگویی 
به نیازهــای بخش های مختلف اجتامعــی، فرهنگی و اقتصادی 
در ســطح منطقه ای، ملی و بین املللی و نیز نقش مؤثر دانشگاه 
در نظام سیاســت گذاری و مدیریــت منطقه کاشــان بزرگ دو 

ماموریت کالن دانشگاه می باشد که مبتنی بر ارزش های بنیادی 
به خصوص بهبود کیفیت زندگی ســاکنان منطقه کاشان بزرگ و 
استقرار جامعه دانش بنیان است. دکرت زراعت مهم ترین اهداف 
دانشگاه کاشــان در طرح راهربدی را، توســعه مطالعات کاشان 
شناسی با رویکرد شناساندن تاریخ و متدن و فرهنگ، تالش برای 
ارتقای همبستگی و انسجام منطقه ای و توجه خاص به فعالیت 
های آموزشی و پژوهشی به حل مسائل منطقه و ارتقای کیفیت 
زندگی مردم عنوان کرد و افزود: در این راســتا شورای پژوهش و 
فناوری در دانشگاه کاشان با کمیته  های مختلف تشکیل گردیده 
و برگزاری هامیش بافت های فرسوده و تاریخی شهری چالش ها 
و راهکارها، همراهی و همدلی دو نهاد دانشــگاه و شهرداری را 
به عیان نشان می دهد.  رئیس دانشگاه کاشان یکی از چالش های 
مهم در بافت های فرسوده را چالش حقوقی و قانونگذاری ذکر کرد 
واظهار داشت: قوانین و مقررات موجود به هیچ وجه پاسخگوی 
بافت های فرسوده نیست. وی به بیش از 700 هکتار بافت فرسوده 
در کاشان اشاره کرد و افزود: برای احیاء و بازسازی این میزان هکتار 
بافت فرسوده، به بیش ازهفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز می 
باشــد. دکرت زراعت خاطر نشــان کرد: مقوله نوسازی بافت های 
فرسوده به لحاظ ارتباط مستقیم آن با حقوق مردم نیازمند ساز و 
کار حقوقی جامع و کارآمدی است که بدون وجود آن امکان عملی 

و اجرایی نوسازی بافت های فرسوده محقق نخواهد شد.

هامیش ملی فضای ســبز کم آب با حضور معاون وزیر و رییس 
ســازمان مدیریت بحران کشــور، و جمعی از اندیشــمندان و 

محققان رسارس کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد.
 دبیر علمــی هامیش ملی فضای ســبز کم آب از ارســال حدود 
300 مقاله به دبیرخانه این هامیش خرب داد و گفت: این مقاالت 
تخصصی در کمیته هــای ویژه مورد داوری قــرار گرفت که پس 
از داوری، 180 مقالــه به صــورت شــفاهی و 100 مقاله نیز به 
صورت پوسرت در این هامیش ارائه می شــود. دکرت رضا دهقانی 
بیدگلی، معرفی گونه های ســازگار به کم آبی جهت استفاده در 
فضای سبز، چمن های سازگار به کم آبی و جایگزین های چمن، 

زیســت فناوری و راهکارهای نوین ایجاد گونه هــای مقاوم به 
کم آبی، تخصیص، بهــره وری و بهینه ســازی مرصف آب، نقش 
آب های نا متعارف در فضای ســبز، طراحی، کشــت و توسعه و 
نگهداری فضای سبز در اقلیم های خشک و نیمه خشک، ارتقاء 
فرهنگ عمومی و مشارکت شهروندان در صیانت از فضای سبز 
و کارکردهای اقتصادی فضای ســبز کــم آب را از محورهای این                               

هامیش ذکر کرد. 
وی برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی را از دیگر برنامه های 
این هامیش عنوان کرد و اظهار داشت: منایشگاه گل و گیاه نیز در 

حاشیه برگزاری این هامیش برگزار شده است.

 معاون وزیر کشــور و رییس ســازمان مدیریت بحران کشور 
گفت: نگاه علمی و کارشناسی برای مدیریت و رفع معضالت 

بحران آب الزم است.

اســامعیل نجار در هامیش ملی فضای ســبز کــم آب با بیان 

اینکه ایران در حال حارض با این تغییر اقلیم به واســطه آنکه 

در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد، دست و 

پنجه نرم می کند افزود: تولید گازهای گلخانه ای، پاره شــدن 

الیه ازن، چرخش محور کره زمین و تغییر نوع بارش از عوامل 

تغییر اقلیم اســت.   وی ترصیح کرد: ایران اینک با این تغییر 

اقلیم به واســطه آنکه در کمربند خشــک و نیمه خشک کره 

زمین قرار دارد، دســت و پنجــه نرم می کند.   نجار با اشــاره 

به اینکه طی دو دهه گذشــته معضل خشکســالی گریبانگیر 

کشور ما شده اســت که برای رفع آن نیاز به مدیریت داریم 

افزود:هر مقدار کمبود آب بیشرت باشــد مدیریت باید جامع 

تر و برنامه ریزی دقیق تر باشــد.  معاون وزیر کشــور حفظ 

فضای سبز را الزم دانســت و گفت: باید بکوشیم از پساب ها 

بنحو مطلوب اســتفاده و آن را مدیریــت کنیم، این امر تالش 

وزارت نیرو با کمک شــهرداریها را برای تفکیک فضای ســبز 

شهری و آب رشب می طلبد. 

 وی با اشاره به اینکه 520 شهر کشــور با کمبود آب یا با تنش 

زایی مواجه است اظهار داشــت:ناچاریم با ارائه راهکارهای 

علمی، تغییر اقلیم و بحران آب کشــور را مدیریت کنیم.

 وی با بیــان اینکه ما ظرفیت های کشــور را شــناخته ایم اما 

به آن عمل منــی کنیم، تاکید کرد: بایــد قوانین را اصالح کنیم 

و تصمیم ســازان خوبــی برای تصمیــم گیرنــدگان منایندگان 

مجلس باشــیم.  نجار رفع ایــن موانع و مشــکالت را نیازمند 

اصالح قوانین و کار کارشناسی و تصمیم گیری درست از سوی 

مجلس شــورای اسالمی دانســت.   ســیدمحمد ناظم رضوی 

شهردار کاشان در این هامیش ضمن گرامیداشت هفته معلم 

و تربیک میالد حرضت علی گفت:انتخاب نام فضای ســبز کم 

آب از دو منظر قابل توجه و بررسی است.  ناظم رضوی اظهار 

داشت:فضای ســبز ی که نیاز مناطق خشــک و کم آب است 

از یک طرف و از نگاه دیگر گیاهان مورد اســتفاده در فضای 

ســبز که نیاز به آب کمی دارند هدف بر گــزاری این هامیش 

بوده است.  

وی ترصیــح کرد:اســتفاده از سیســتم هــای آبیــاری تحت 

فشــار و مدرن،دیگر جوابگــوی مقابله با بحــران کم آبی در 

فضای ســبز نیست و نیاز اســت با انجام کارهای تحقیقاتی و 

پژوهشی عالوه بر استفاده از تکنولوژی های نوین آبیاری در 

تکثیر،کاشت و نگهداری گیاهان فضای سبز اقدامات شایسته 

ای صورت گیرد.

 وی با اشاره به کاهش بارندگی در سال 93و آغازین ماه سال 

جاری گفت:بابررســی آمار، متوســط نزوالت الهــی در بازه 

طوالنی، کاهش 40درصدی داشته است. 

 شــهردار کاشــان ایجاد تصفیه خانه فاضالب شــهری کاشان 

را گامی موثر در تامین آب بخشــی از صنعت و فضای ســبز 

دانســت و افزود:ســالیانه 123هزار لیرت از حجم آب مخازن 

زیر زمینی کاشــان کاســته می شــود که باعث هجوم آبهای 

شوربه سمت منابع آب شیرین هستیم.  

ناظم رضوی از افزایش 40هکتاری فضای ســبز کاشان کاشان 

خرب داد و ترصیح کرد: رسانه فضای ســبز کاشــان با توجه به 

840هکتار فضای ســبز موجود به بیش از 28مرت و نیم رسیده 

است که بیش از 100هکتار از آن بصورت آبیاری تحت فشار 

نگهداری   می  شــود.  وی درادامه از برنامه شهرداری کاشان 

برای معرفی گونه هــای جدید مقاوم گیاهی در فضای ســبز 

شهری بعنوان یک خواسته شهروندان سخن گفت و افزود:در 

ســال جاری 200هکتار از فضای ســبز موجود شهرســتان به 

سیستم آبیاری تحت فشار مجهز خواهد شد.

همایش ملی فضای سبز کم آب در دانشگاه کاشان برگزار شد 

معاون وزیر کشور

 نگاه علمی و کارشناسی برای مدیریت بحران آب الزم است

معاون پژوهشی دانشگاه کاشــان گفت: ژورنال ریاضی شیمی 
ایــران"Iranian journal of mathematical chemistry" در 
دانشگاه کاشان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نقطه 
نظر کیفیت چاپ و مقاالت با امتیاز A 90 در ردیف پنجم نرشیات 

کشور در رشته شیمی انتخاب شده است. 
 Journal of دکرت مجیــد منعــم زاده اظهــار داشــت: نرشیــه
Nanostructures دانشگاه کاشــان نیز در این نظام رتبه بندی 
در ردیف هفتم قرار دارد. وی انتشــار به موقع، منایه ســازی در 

پایگاه های اطالعات علمی، سایت و نرم افزار استاندارد و تکمیل 
اطالعات در سامانه ارزیابی نرشیات را از جمله موارد شاخص های 

این رتبه بندی بیان کرد.
دکرت بهنام بازیگران مدیر مسئول و خانم مرضیه پوربابایی مدیر 
اجرایی این دو فصلنامه را بر عهده دارند. الزم به ذکر اســت این 
مجله مجوز علمی- پژوهشی را در تاریخ 30/11/89 در نامه به 
شــامره 89/11/96529 از کمیســیون نرشیات کشور اخذ منوده 

است.

انتخاب ژورنال ریاضی شیمی ایران به عنوان ژورنال
 دوم کشور در رشته شیمی 
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رئیس دانشکده معامری و هرن دانشــگاه کاشان از کسب مقام 
ســوم عضو هیات علمی این دانشگاه در جشــنواره بین املللی 
خالقیت و نوآوری در حوزه هرنهای اســالمی و صنایع دســتی 
خرب داد.  دکرت علی عمرانی پور افزود: "استاد فتحعلی قشقایی 
فر" مدیر گروه فرش و عضو هیات علمی گروه فرش دانشــکده 
معامری و هرن دانشگاه کاشــان در دومین جشنواره بین املللی 
خالقیت و نوآوری در حوزه هرنهای اسالمی و صنایع دستی مقام 
سوم این جشنواره را کسب منود.   وی اظهار داشت: این جشنواره 
که در دانشگاه هرنهای اسالمی تربیز به مدت یک هفته برگزار 

شد، 35 کشــور اســالمی در رشــته های مختلف فرش و گلیم، 
تزئینات لباس، هــرن و صنایع فلزی، ســفال و رسامیک، هرنهای 
چوبی و الکی، نگارگری، کاغذسازی سنتی، هرن و صنایع شیشه، 
تذهیب و تزئین و بافتــه های چرمی و حصیــری، در دو بخش 
ملی و بین امللل رشکت کردند.  وی خاطر نشــان کرد: در مراسم 
اختتامیه این جشنواره که بیست و پنج اردیبهشت ماه با معرفی 
نفرات برگزیده برگزار شــد ، فتحعلی قشقایی فر از کشور ایران 
توانست در رشته دست بافته ها )فرش( در بخش بین املللی به 

مقام سومی این جشنواره نائل شود.

کسب مقام سوم عضو هیات علمی در جشنواره بین المللی
 خالقیت و نوآوری 



رئیــس دانشــگاه کاشــان 
گفــت : جانبــازان بهرتین 
الگوی تربیتی برای جوانان 
هستند دکرت عباس زراعت 
در مراسم تجلیل از کارکنان 
جانباز این دانشــگاه، صرب 
و اســتقامت را مهمرتیــن 
ویژگیهای جانبازان ذکر کرد 
و اظهار داشت: جانبازان و 
خانواده های آنها یک الگوی 
بسیار مناســب برای نسل 
امــروزی به ویــژه جوانان 
بوده و همگان باید در متام 
عرصه های زندگی خود آنها را الگو قرار دهند. وی افزود: بهرتین 

چیزی که جوانان ما می توانند به واسطه آن به توفیقات علمی و 
مدارج عالی دســت یابند، حضور در میان خانواده های شــهدا و 
ایثارگران اســت؛ چون این قرش از بهرتین اقشــار جامعه هستند 
که جان و مال خود را برای نظام و انقالب فدا کرده اند. وی حفظ 
ویژگیهای جانبــازان را حایز اهمیت دانســت و گفت: توفیقات 
امروز جامعه اسالمی و افتخارات علمی، مرهون تالش ها و صرب و 
ایثارگری این یادگاران دوران دفاع مقدس است که جوانان باید در 

آینده به آن توجه داشته باشند. 
رئیس دانشگاه کاشان برپایی جلسات روز جانباز را به پاس حفظ 
الگوها و اســوه های رشــادت های این عزیزان بیان کرد و اظهار 
داشــت: هر جامعه ای تا زمانی زنده و ماندگار است که الگویش 
زنده و پایدار باشــد.  در این مراســم جانبازان کارمند نیز نقطه 
نظرات و مشکالت خود را بیان کردند. و در پایان از طرف ریاست 

دانشگاه هدایایی به جانبازان اهدا شد.

رئیس دانشگاه کاشان :

جانبازان بهترین الگوی تربیتی برای جوانان هستند
حجت االسالم قرائتی

 مدیریت زمان ضامن موفقیت دانشجویان است

رئیس ستاد اقامه مناز کشور مدیریت زمان برای  دانشجویان را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: جوانان دانشــجو باید قدر فرصت 

های خود را بدانند و از وقت خود به درستی استفاده کنند.
حجت االسالم واملســلمین قرائتی در جلســه گفتامن قرآنی در 
جمع دانشجویان دانشگاه کاشان اظهار داشت: داشنت لیسانس 
و مدرک بدون داشنت مهارت و هرن برای مدیریت کافی نیست و 
برخی از افراد تحصیل نکرده از افراد تحصیلکرده موفق تر هستند 
و در رتبه های باالتری نسبت به افراد تحصیلکرده قراردارند. وی 
جدیت و داشــنت جسارت را به دانشــجویان تاکید کرد و افزود: 
جوانان نباید به دنبال کارهایی که در عقل و در قرآن وجود ندارد 
بروند.  رییس ستاد اقامه مناز خاطر نشــان کرد: دانشجویان در 
طول چهار سال تحصیلی لیسانس با در نظر گرفنت تعطیالت فقط 

یکسال، تحصیل می کنند و بقیه اوقات تعطیل می باشند که باید 
روی این ایام مدیریت داشته باشند.  وی با اشاره به اینکه  مطالبی 
که  دارای چهار رشط واجب، مستحب و حل مشکل جامعه و خود 
را در پی داشته باشد افزود: باید توجه داشته باشیم که عمرمان 
را در چه مواردی رصف می کنیم؛ به عنوان مثال امروزه متاشــای 
برنامه های ورزشی و دیدن فیلم وقت زیادی از جوانان را می گیرد 
در حالی که اســتفاده بهینه آن اســت که خود به انجام ورزش 
بپردازیم. رییس ستاد اقامه مناز علم مفید را به دانشجویان تاکید 
کرد و اظهار داشت: علمی که برای پول و منره باشد هیچ ارزشی 
ندارد و سعی کنید پول حالل بدست آورید. حجت االسالم قرائتی 
از دانشجویان خواست در کنار تحصیل هرن را فرا گرفته و منتظر 

استخدام در کارهای دولتی نباشند.

معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه کاشان از کسب رتبه های برتر 
کانون های فرهنگی هرنی این دانشگاه در پنجمین جشنواره ملی 
کانون های فرهنگی و هرنی دانشگاه های کشور)رویش(     خرب داد. 
دکرت حسین ستار افزود: در این جشنواره فرهنگی و هرنی کانون 
نکاه سبز رتبه دوم کانون ها در حوزه دینی و مذهبی – مهدویت 
معرفی شد. وی اظهار داشت: کانون موسیقی این دانشگاه نیز در 
این جشنواره گروه برتر در حوزه ادبی و هرنی در رشته موسیقی را 

کسب کرد. معاون فرهنگی و هرنی دانشگاه کاشان خاطر نشان 
کرد: در بخش منایش نیز منایش دل سگ به کارگردانی فرزاد دهقان 
،به عنوان رتبــه دوم منایش ها در حوزه ادبــی و هرنی گروه های 

برگزیده تئاتر معرفی شد.
دکرت ستار افزود: در این جشــنواره همچنین منایش پولوتیک به 
کارگردانی نوید عظیمی توانست رتبه سوم منایش ها در حوزه ادبی 

و هرنی گروه های برگزیده تئاتر را دریافت مناید.

کسب رتبه های برتر کانون های فرهنگی دانشگاه کاشان در 
جشنواره رویش 

 رئیس دانشگاه کاشان از تشــکیل کارگروه تعیین مصادیق شعار  
سال در این دانشگاه خرب داد. دکرت عباس زراعت با اشاره به اینکه  
هر ســال مقام معظم رهربی با توجه به مشــکالت خاص کشور 
شعاری را انتخاب می کنند و این شــعار باید توسط مسئوالن به 
عمل تبدیل شــود اما تجربه سال های قبل نشــان داده است که 
این شــعارها همواره مظلوم مانده و آنگونه که شایســته است 
مورد توجه قرار منی گیرد افزود: از همین روی دانشــگاه کاشــان 
بعنوان ناخدای فکری و علمی دستگاههای دولتی با بهره گیری از 

راهنامئیهای ارزشمند مناینده محرتم ولی فقیه و امام جمعه معزز 
کاشــان  برآن شــد تا در مورد راههای عملیاتی کردن این شعارها 
کارگروهی علمی تشــکیل داده تا به امید خدا نتایج عملکرد این 

کارگروه مورد استفاده مسئوالن قرار گیرد.  
رییس دانشگاه کاشان از مسئوالن شهرستان خواست با این کمیته 
همکاری صمیمی داشته و اطالعات الزم را در اختیار آن قرار دهند 
تا به لطف خدا در پایان ســال جاری در اجــرای فرمان معظم له 

رسفراز باشیم. 

تشکیل کارگروه تعیین مصادیق شعار سال در دانشگاه کاشان 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان از کسب رتبه 
های برتر آزمون رسارسی دکرتا توسط دانشجویان این دانشگاه خرب 
داد. دکرت محمد املاســی گفت: مهندس "محمدحسن گلپایگانی" 
دانش آموخته کارشناسی ارشــد گروه مهندسی معدن دانشکده 
مهندســی به راهنامیی دکرت "عبداله زاده"، "معصومه محمدی" 
دانش آموخته کارشناســی ارشــد نانو فیزیک بــه راهنامیی دکرت 

خوشنویسان و "سیدمحمدمهدی حســینی اطهر" دانش آموخته 
کارشناسی ارشد رشته متالوژی مواد به راهنامیی دکرت طوملی نژاد 

حائز رتبه اول مرحله اول آزمون دوره دکرتی شدند.
وی اظهار داشت: ابراهیم انوشــا دانش آموخته کارشناسی رشته 
مهندسی شــیمی نیز موفق به کســب رتبه دوم کارشناسی ارشد 

گردید.

کسب رتبه های نخست آزمون سراسری دکترا توسط دانشجویان 
دانشگاه کاشان

سمينار علمي برريس و نقد آثار و انديشــه هاي استاد نظام وفا  
همزمان با پنجاهمني سالگرد درگذشت اين اديب و شاعر معارص 
در دانشــگاه كاشان برگزار شــد. رئيس دانشــكده علوم انساين 
دانشگاه كاشان در اين نشست برگزاري  سمينار علمي نظام وفا 
را به پاس ارجداشت و گراميداشت اين بزرگ مرد ادب فاريس ذكر 
كرد و گفت: شعر، زبان، فكر و درد شاعر است و همچون آئينه اي 
اســت كه ديگران از آن بهره مي برند.  دكرت عبــاس اقبايل اظهار 

داشت: نظام وفا از جمله شاعراين است كه بيانش بيان احساس 
و بيان عاطفه است و تناسب در اشعار او نهفته است. وي ابراز 
اميدواري كرد اين نشست رسآغازي براي برگزاري نشست هاي 
گراميداشت ديگر بزرگان علم و ادب باشد. رئيس مركز پژوهيش 
كاشان شنايس دانشــگاه كاشــان گفت: نظام وفا از شاعران بنام 
معارص ايران و از بزرگان ادب است. دكرت مشهدي اظهار داشت: 
نظام وفا فرزند مريزا محمود متولد 1267 شميس شهرستان آران 
و بيدگل از پايه گذاران منايشنامه نوييس است كه آثار متعددي در 

زمينه نرث اديب و مجموعه شعر از او به يادگار مانده است.
وي ســتاره و فروغ، فروز و فرزانه، گذشــته ها، معراج دل، آماج 
دل، پيوندهاي دل را بخيش ازآثار به يادگار مانده از اين شــاعر 
برجسته ذكر كرد و افزود: استاد وفا در ادب پاريس به رسوده هاي 
غزليات عاشقانه با مضامني اخالقي مشهور است. دكرت مشهدي 
خاطر نشــان كرد: مجموعه مقاالت اين سمينار علمي در مجله 
مركز پژوهيش كاشــان شــنايس با عنوان پژوهش نامه كاشان به 
چاپ خواهد رسيد. اين ســمينار علمي در دو نشست تخصيص 
ادامه پيدا كرد، در نوبت اول با سخرناين دكرت عبدالله مسعودي با 
موضوع دين مداري نظام وفا و دكرت محمود اميدساالر با موضوع 

اشعار وطني نظام وفا برگزار شد. 

سمینار علمي بررسي و نقد آثار و اندیشه هاي شاعر و ادیب معاصر 
نظام وفا در دانشگاه کاشان برگزار شد
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مدیر امور دانشجویی دانشگاه کاشــان از اسکان دو هزار و 800 
دانشــجو در مجموعه خوابگاه های دانشــجویی این دانشگاه 
خرب داد. جواد دقیق ، تعداد بلوک های خوابگاهی این دانشــگاه 
را 13 بلوک برشمرد و افزود: دانشــجویان دخرت در هشت بلوک 
خوابگاهی و دانشــجویان پرس در پنــج بلــوک خوابگاهی این 

دانشگاه اسکان دارند. وی اظهار داشت: یک مجموعه خوابگاهی 
این دانشــگاه نیز برای دانشــجویان متاهل در نظر گرفته شده 
است. دقیق به هفته خوابگاه های دانشجویی از 26 اردیبهشت 
تا اول خرداد ماه اشاره کرد و افزود: امسال در هفته خوابگاههای 

دانشجوئی از 85 دانشجوی منونه خوابگاهی تقدیر به عمل آمد.

 اسکان بیش از 2800 دانشجو در مجموعه خوابگاه های دانشجویی 

 رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشــان از امضای تفاهم نامه 
همکاری بین  پژوهشگاه نیرو و این دانشگاه خرب داد. 

دکرت سعید گالبی اظهار داشت: در راستای مأموریت پژوهشگاه 
نیرو برای گسرتش تحقیقات منســجم و هدفمند در صنعت برق 
و انرژی کشــور و به منظور ارتقــاء روحیه نشــاط و خودباوری 
متخصصین این حوزه، این تفاهم نامه همکاری آموزشی-پژوهشی 
بین پژوهشــگاه نیرو به منایندگی دکرت محمدصــادق قاضی زاده 
رئیس پژوهشگاه نیرو و دکرت عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان 
منعقد شد.   رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان خاطر نشان 

کرد: با امضای این تفاهم نامه، دانشــگاه متعهــد می گردد برای 
ترسیع اجرای موضوعات مندرج در این تفاهم نامه شامل برنامه 
ریزی موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکرتی و 
نیز پژوهِش محققین پسادکرتای عالقمند به استفاده از تسهیالت 
طرح شــده در این تفاهم نامه در راستای موضوعات تحقیقاتی و 
طرح های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصت های 
پژوهشی، کرســی های تخصصی، همکاری اعضای هیئت علمی 
وابسته و توســعه فناوری ریزشبکه های هوشــمند انرژی تالش و 

همکاری مناید. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه  نیرو  و دانشگاه کاشان

مدیر مسئول: جواد نخی

مدیر اجرایی: روابط عمومی دانشگاه کاشان

تهیه و تنظیم : آمنه تسلیمی

آدرس:کاشان ، کیلومرت 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان

شناسنامه
صندوق پستی :  8731751167

تلفن: 55915885 - 031

فاکس: 55511121- 031

proffice@kashanu.ac.ir    : پست الکرتونیک

 معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه کاشان از موفقیت و کسب 
رتبه برتر دانشجویان این دانشــگاه در سی امین جشنواره قرآنی 
دانشــجویان دانشــگاه های منطقه چهار کشــور خرب داد.  دکرت 
حسین ستار افزود: این جشنواره از بیست و سوم تا بیست و پنجم 
اردیبهشت ماه سال جاری در بخش های حفظ 5، 10، 20 جزء و کل 
قرآن در دانشگاه یزد برگزار شد.   وی با اشاره به اینکه 120 اثر برای 
این جشنواره انتخاب شده بود اظهار داشت: پس از رقابت در رشته 
حفظ پنج جزء قرآن "زهرا نطقی" به عنوان نفر سوم و در رشته 20 
جزء "فاطمه بدیعی" به عنوان نفر دوم این جشنواره معرفی شدند.   

معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: در 
حفظ کل قرآن نیز "ملیحه طالبیان" توانســت نفر سوم این دوره 
مسابقات را کسب مناید.   دکرت ستار هدف از برگزاری این مسابقات 
را ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اســالمی و اعتالی اخالق و ایامن 
دینی در دانشــگاه، ایجاد انس و الفت بیش از پیش دانشجویان 
دانشگاه با قرآن و عرتت، تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی 
در دانشگاه، ارج نهادن به فعالیت های قرآنی و عرتت و تشویق 
نخبگان دینی و قرآنی دانشگاه و نیز شناسایی و معرفی استعداد 

های برجسته قرآنی دانشگاه عنوان کرد.

موفقیت دانشجویان دانشگاه کاشان در سی امین جشنواره 
قرآنی دانشجویان 


