
روابط عمومی دانشگاه کاشان - شامره پیاپی 36 -  خربنامه الکرتونیکی شامره 4 ، تیر ماه 94

دااگشنه کاشان

سال دولت و ملت 
همدلــی و همزبانــی

رئیس دانشگاه کاشان:

 دانشگاه باید محل تبادل سرمایه و علم شود 
  رئیس دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه باید با جذب صاحبان 

صنایع و خیرین ســعی مناید که به محل تبادل رسمایه و علم 

تبدیل شــود.  دکرت عباس زراعت در نشســت با رسکار خانم 

حجازی مدیــر عامل رشکت دارویی باریج اســانس کاشــان 

حضور رسمایه گذاران و خیرین در دانشــگاه را منشاء خیر و 

برکت این دانشگاه دانست و اظهار داشت: صاحبان صنایع و 

خیرین با آثار ماندگار خود در دانشگاه می توانند بهرتین الگو 

برای دانشجویان باشند.  وی افزود: امروز افراد خیر دانشگاه 

یکی از گنجینه های اصلی و حامیان عرصه علمی به شامر می 

روند.  رئیس دانشگاه به سفر معاون علمی و فناوری رییس 

جمهور به دانشگاه و پیشنهاد برج فناوری در کاشان اشاره کرد 

و اظهار داشت: راه اندازی این مرکز مکانی برای خلق ایده و 

تجاری سازی علم استادان می تواند باشد.  دکرت زراعت خاطر 

نشــان کرد: ما در قبال جوانان مسئول هســتیم و باید سعی 

کنیم با برنامه ریزی درست در دانشگاه دانشجویان را تبدیل 

به کارشناسان باتجربه مناییم. 

 وی بــه ضیافت افطاری خیریــن آموزش عالی اشــاره کرد و 

افزود: در این ضیافت مهندس سعیدی به منایندگی از خیرین 

از وزارت علوم خواســت تا برنامه هــا و راهکارهایی را برای  

جلوگیری از فرار نخبگان داشــته باشــند و راه اندازی کرسی 

های علمی خیرین را پیشنهاد دادند.  مدیر عامل ستاد توسعه 

دانشگاه کاشان نیز در این نشست هدف از تشکیل این جسله 

را ارتباط بین دانشــگاه و صنعت ذکر کــرد و گفت: رشکت 

دارویی باریج اســانس یکی از رشکت های مهمی است که با 

فکر خالق مرحوم مهندس حجازی توانســته زمینه اشتغال و 

کارآفرینی عده زیادی از جوانان را فراهم سازد.  علی محمد 

املاســی فراهم کردن زمینه های الزم برای جلوگیــری از فرار 

مغزها را از طرف صاحبان صنایع و خیرین خواســتار شــد و 

اظهار داشــت: با ایجاد زمینه هــای الزم در مراکز کارآفرینی 

و رشکت های دانش بنیان می توان تــا حدودی از فرار مغزها 

جلوگیری کــرد.  وی ارتباط دانشــجویان با افراد شــاخص و 

کارآفرین را الزم دانست و گفت: الگوپذیری و اسوه قرار دادن 

دانشــجویان از این افراد منونه برای موفقیــت جوانان حایز 

اهمیت است.  مدیر عامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان با بیان 

اینکه عامل ماندگاری یک جریان خالقیت و تالش است اظهار 

امیدواری کرد: تا خانواده مهنــدس حجازی بتوانند با برجای 

گذاشنت آثاری ماندگار در این دانشگاه زمینه خالقیت و توسعه 

علمی دانشجویان این دانشگاه را فراهم سازند.

رهرب انقالب اسالمی: 
 

شتاب علمی کشور به هیچ دلیلی 
نباید کاهش یابد 

حرضت آیت الله خامنه ای رهرب معظم انقالب  در دیدار بیش 

از هزار نفر از استادان و اعضای هیأتهای علمی دانشگاههای 

رسارس کشور، نقش استادان را در تعلیم و تربیت نسلی پرتالش، 

مؤمن و پیرشو، نقشی بی بدیل خواندند و با تأکید بر پرهیز از 

حاشیه سازی در محیطهای علمی افزودند: شتاب علمی کشور، 

به هیچ دلیلی، نباید کاهش یابد. 

در این دیدار که بیش از 2 ساعت طول کشید، رهرب انقالب پس 

از شنیدن دیدگاهها و پیشنهادات شامری از اساتید دانشگاهها، 

نفوذ و تأثیرگذاری طبیعی اســتاد در قلب و روح دانشــجو را 

فرصتی اســتثنایی برشــمردند و افزودند: از این امکان بسیار 

بزرگ، برای تربیت جوانانی »متدین، برخوردار از غیرت ملی، 

پرانگیزه، انقالبی، سختکوش، با اخالق، شجاع، دارای اعتامد به 

نفس و امیدوار به آینده« بهره بگیرید و بازوان پرقدرتی را برای 

پیرشفت ایران عزیز تعلیم دهید و تربیت کنید. ایشان استغناء 

از بیگانگان، فهم درست موقعیت و مسیر کشور، و حساسیت 

و قاطعیت در مقابل خدشه دار شدن استقالل کشور را از دیگر 

ویژگیهای الزم نسل جوان خواندند و افزودند: استادان محرتم، 

با روش و منش خود، چنین نسلی را پرورش دهند. رهرب انقالب، 

استادان را فرماندهان جنگ نرم برشــمردند و خطاب به آنان 

خاطرنشــان کردند: همچون فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، 

با حضور عینی در این مبارزه حیاتی و عمیق، جوانان دانشجو 

یعنی افرسان جنگ نرم را فرماندهــی و هدایت کنید که این 

میدان نیز، یک »دفاع مقدس« است. 

ایشان با ابراز خرسندی از حضور 70 هزار عضو هیأت علمی در 

دانشگاهها افزودند: بخش اعظم این اساتید، »مؤمن، متدین 

و معتقد به مبانی انقالب« هستند که این مسئله بسیار مهم، 

باعث افتخار کشور است. 

حرضت آیت الله خامنه ای مســئوالن وزارتخانه های علوم، 

تحقیقات و فناوری و »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« را به 

قدرشناسی از استادان مؤمن و انقالبی فراخواندند و افزودند: 

عنارصی کــه از هجمه تبلیغات موذیانــه و عمدتاً پنهان منی 

هراسند و به ایفای وظایف مهم خود مشغولند، باید مورد توجه 

و تجلیل قرار گیرند. 

ایشان، دستیابی ایران به رتبه 16 علمی جهان را نتیجه تالشهای 

بی وقفه 10، 15 سال اخیر در دانشگاهها و مراکز علمی خواندند 

و افزودند: شتاب علمی شوق برانگیزی که این افتخار را نصیب 

ایران کرد، امروز کم شده است و مسئوالن باید هّمت مضاعف 

کنند که حرکت پیرشفت علمی از دور نیفتد و متناسب با نیاز 

کشور شتاب گیرد.

 رهرب انقالب در نوعی آسیب شناسی از عوامل کاهنده شتاب 

پیرشفت علمی کشور، به انتقاد شدید از حاشیه سازی و سیاست 

بازی در محیطهای علمی پرداختند و خاطرنشان کردند: محیط 

دانشگاه باید محیط فهم سیاسی، آگاهی و دانش سیاسی باشد 

اما سیاسی کاری و حاشیه پردازی به کار اصلی دانشگاهها یعنی 

تالش و پیرشفت علمی رضبه جدی می زند. 

 ایشان به عنوان یکی از مصداقهای سیاست بازی در دانشگاهها، 

به حاشیه سازی درباره موضوع بورسیه ها اشاره کردند و آن را از 

غلط ترین کارهای چند سال اخیر دانستند.
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دااگشنه کاشان

 مدیر طرح رصدخانه ملی گفت: حدود  900 میلیارد ریال 

برای تکمیل و بهره برداری از طرح رصدخانه ملی نیاز است. 

دکرت رضا منصوری با اشــاره به اینکه این میــزان اعتبارات 

باید در دو بخش عمرانی و تجهزات و فناوری هزینه شود 

اظهار داشــت: برای بخش تجهیزات این رصدخانه حدود 

550 میلیارد  ریال و برای تکمیل بخش عمرانی شامل ساخت 

جاده، تاسیســات و فراهم کردن زیرســاخت های انرژی و 

مخابرات نیز به حدود 250 میلیــارد ریال و همچنین برای 

بخش مدیریت مالی نیز به 100 میلیارد ریــال اعتبار نیاز 

است. مشاور رئیس دانشگاه کاشان به بازدید دکرت ستاری 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکرت الریجانی 

رئیس مرکــز پژوهش های بنیادی در هفته گذشــته از این 

رصد خانه اشاره کرد و افزود: در این بازدید معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری دستور مساعد دادند که در حد 

امکان از این طرح حامیت کند و  اعتبارات الزم برای بخش 

عمرانی این رصد خانه را با هامهنگی ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی و وزارت علوم تامین منایند.دکرت منصوری خاطر 

نشان کرد: برای بخش تجهیزات این طرح نیز معاونت علمی، 

فناوری ریاست جمهوری قول دادند از منابع خود این طرح 

را مورد حامیت قرار دهند و انتظار  داشتند تا وزارت علوم 

و سازمان مدیریت هم حامیت هایی را از این طرح داشته 

باشند.

وی آئینه تلسکوپ، ساخت بدنه و محفظه تلسکوپ را از 

تجهیزات این رصد خانه بیان کرد و اظهار داشت: تلســکوپ 

ملــی ایــران بــــا نــــام INO340 از نوع تلسکوپ های 

انعکاســــی و دارای آینه اولیه با قطر 3/4 مرت اســت و در 

رده تلسکوپ های چهارمتــــری جهــان قــــرار می گیرد.  

مدیر طرح رصدخانه ملی خاطر نشان کرد: ســازه، اجــزای 

مکانیکــی، کنرتلــی و اپتیکــی تلســکوپ ملی ایــران با  

ســازه ای بــه وزن تقریبــی 60 تن در دست طراحی اســت. 

این تلسکوپ از نــوع ســمتی، ارتفاعــــی اســت و آینه 

های اولیه و ثانویه آن تلسکوپ نیز مجهز به سامانه پیرشفته 

کنرتل فعال اســت. 

دکرت منصوری اظهار داشت: آینه این تلســکوپ نیز که به 

تازگی به ایران رسیده اســت، از مــــاده ای از نوع شیشه 

ســــرامیک ساخته شــــده که ویژه فعالیت هایی نظیــر 

اندازه گیری های بســیار دقیق است.

عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی رشیف، با بیان اینکه  

طراحی و ســاخت تجهیزات نجومی و رصدخانه ملی جزء 

نخستین و تنها طرح کالن علمی ایران است که به تصویب 

هیئت وزیران رسیده است اظهار امیدواری کرد: با حامیت 

دولت بتوانیم این طرح را هر چه زودتر به امتام برسانیم.

دکرت منصوری: 

حدود 900 میلیارد ریال برای تکمیل طرح رصد  خانه ملی نیاز است 

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برای ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه باید 

سعی شود تا از سیاســت زدگی در بخش فرهنگ جلوگیری شود. دکرت 

عباس زراعت در نشست با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با 

اشاره به پیشینه بسیار درخشان کاشان در زمینه های علمی و فرهنگی 

اظهار داشت: با تعامل و همکاری مجموعه فرهنگی منطقه کاشان سعی 

منائیم تا شخصیت ها و آثار و مشاهیر به نام کاشان حفظ و احیاء شود. 

وی ایجاد اتاق فکر فرهنگی را الزم دانست و افزود: با حضور نخبگان 

فرهنگی و با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های خیرین می توان در 

راستای ارتقاء فرهنگ عمومی شهر همت گامریم. رئیس دانشگاه کاشان 

به برنامه راهربدی دانشگاه اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه کلیه 

امور دانشگاه بر پایه فرهنگ استوار است. 

دکرت زراعت آمادگی این دانشــگاه را در راســتای تشکیل کمیته های 

مشارکتی فرهنگی با اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعالم کرد و افزود: 

با توجه به پتانســیل های دانشــگاه کاشــان در بخش علوم انسانی و 

متخصصان و کارشناســان این حوزه باید ســعی شــود تا برنامه های 

فرهنگی دانش محور باشد تا زمینه ارتقاء فرهنگ شهر و منطقه فراهم 

شود. رئیس دانشگاه کاشان کیفی کردن فعالیت های فرهنگی و هرنی 

شهر را خواستار شد و خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان آمادگی دارد با 

همکاری مرکز پژوهشی کاشان شناسی هامیش هایی را با هدف معرفی 

مشاهیر کاشان داشته باشد. معاون فرهنگی دانشگاه کاشان نیز در این 

نشست گفت: معاونت فرهنگی دانشگاه آمادگی دارد تا با استفاده از 

پتانسیل های انجمن ها علمی و فرهنگی و دانشجویان در زمینه های 

مختلف فرهنگی و هرنی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان 

در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی شهر گام بردارد. د

کرت حسین ستار اظهار داشت: باید سعی شود تا نگاه در بخش فرهنگی 

از تبلیغات رصف دور و به علمی و پژوهشی معطوف شود. وی تهیه 

نقشه راه در بخش فرهنگ را الزم دانست و افزود: با کمک مسئولین 

فرهنگی، باید سیاست های کالن فرهنگی طبق نقشه راه طراحی و تهیه 

و تدوین شود. 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان نیز در این نشست، با اشاره 

به رشح وظایف و رسالت های این اداره در ارتقاء فرهنگ عمومی شهر 

گفت: با توجه به پتانسیل های فرهنگی دانشــگاه کاشان بنا داریم تا 

فعالیت های فرهنگی را به صورت مشارکتی با این دانشگاه داشته باشیم. 

دکرت مصطفی جوادی انعقاد تفاهم نامه های همکاری در این زمینه را 

الزم دانست و افزود: باید تالش کنیم با هم افزایی و همدلی، از موازی 

کاری در بخش فرهنگی کاسته شود.

رئیس دانشگاه کاشان : 

باید از سیاست زدگی در بخش فرهنگ پرهیز شود 

به مناســبت پانزدهم ماه مبارک رمضــان میالد کریم اهــل بیت حرضت 

امام حســن مجتبی )ع( ونامگذاری این روز به نام روز خیرین دانشــگاه 

ساز مراسم ضیافت افطاری خیرین آموزش عالی به میزبانی وزارت علوم 

برگزار شــد.   مدیر عامل ستاد توســعه دانشگاه کاشــان، حضور خیرین 

دانشگاه ساز کاشــان را در ابن مراســم پرشور دانســت و گفت: در این 

مراسم رئیس دانشگاه کاشان، خیرین ارجمند آقایان مهندس سعیدی،دکرت 

آرزه گــر، دکرت ضیایــی، حاج مهــدی کتابچی، ســعید گرام،ســید محمد 

محتشمی و خانم صباحی حضور داشتند.  

محمد املاســی با اشــاره به اینکه خیرین دانشگاه کاشــان رسآمد خیرین 

آموزش عالی هستند و بر اساس اعالم وزارت علوم رتبه نخست را در بین 

دانشگاه های کشــور دارند اظهار داشــت: حضور خیرین کاشان در این 

جلســه نشــان دهنده درجه تالش و فعالیت خیرین و تعلق و احرتامشان 

به دانشگاه است.  وی افزود: در این مراسم مهندس سعیدی به منایندگی 

خیرین مطالبی را در خصوص آثار و برکات کار خیر ارائه منودند.  خیرین 

وزارت علوم بــا بیان دیــدگاه و نظــرات خود، بــه مشــکالتی در زمینه 

سختگیری های مالیاتی، مشــکالت اساسنامه بنیادها و ... اشاره کردند. 

 بر اســاس گفته های رییس کمیتــه خیرین وزارت علــوم، در حال حارض 

طرح های عمرانی که با مشــارکت خّیرین در آموزش عالی ســاخته شده 

شامل 100 طرح با زیر بنایی حدود 300 هزار مرت مربع می باشد.  

دکرت امید گفت: درحوزه خیرین وزارت علوم 400 خیر شناسایی شده اند 

که از این تعداد 350 نفر از خیرین و 50 نفر از واقفین این حوزه هستند.  

وی اظهار داشــت: طبق گزارشــات اعالم شــده 65 هزارمرت مربع فضای 

آموزشــی، کمک آموزشــی، رفاهی و پژوهشــی با اعتبــاری حدود 650 

میلیارد ریال به دســت خّیرین ساخته شده اســت. همچنین 54 هزارمرت 

مربع فضــای عمرانی با اعتبــاری حــدود 540 میلیارد ریــال نیز درحال 

ساخت است.  رییس کمیته خیرین در این نشســت تاکید کرد که بودجه 

دانشــگاه ها و کمک های دولت کفاف ســاخت و ســاز در دانشگاه ها را 

منی دهد و بر اســاس بودجه هــای کنونی و نحوه تخصیــص آنها امتام این 

طرح ها تا 20 سال طول خواهد کشید خواستار ادامه و استمرار مشارکت 

خیرین در امتام پروژه هی عمرانی در دست ساخت شد.

وی همچنین یاداور شــد خیرین دانشگاه ســازعالوه بر ساخت ساختامن 

های آموزشــی می توانند به ســاخت خوابگاه ها و تجهیز آزمایشــگاه ها 

اقدام کنند.

ضیافت افطاری وزارت علوم با حضور خیرین دانشگاه کاشان 
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مدیر  عامل رشکت دارویی باریج اسانس کاشان گفت: کارآفرینی محور توسعه اقتصادی و پیرشفت و آبادانی کشور است.

 خانم الله حجازی در نشست با اعضای ستاد توسعه دانشگاه کاشان، فراهم کردن زمینه های الزم برای اشتغالزایی جوانان 

به خصوص جوانان تحصیلکرده را حایز اهمیت دانست و اظهار داشت: رشکت دارویی باریج  اسانس توانسته زمینه اشتغال 

تعداد زیادی از جوانان را فراهم سازد.  وی تالش، پشتکار و مطالعه را رمز موفقیت مرحوم پدر دانست و افزود: با تالش و 

پشتکار و خلق ایده های جدید می توان مدیری موفق شد و مهندس حجازی با اینکه تحصیالت عالی نداشت ولی با مطالعه 

زیاد از نظر علمی حرفی برای گفنت داشت.

مدیر عامل رشکت دارویی باریج اسانس : 

کارآفرینی محور توسعه اقتصادی است 

 مدیر عامل رشکت دارویی باریج اســانس، عاشــق کار بودن، احرتام به یکدیگر و توجه به کرامت و انســانیت افراد را از 

توصیه های مرحوم مهندس حجازی نام برد و خاطر نشان کرد: کمک به نیازمندان و احرتام به افراد و اهمیت به قرش جوان از 

خصوصیات بارز مرحوم پدر بود.  خانم حجازی از اعالم آمادگی همکاری رشکت باریج اسانس با دانشگاه کاشان خرب داد و 

افزود: باید با برنامه ریزی درست سعی کرد کارهایی انجام داد که تاثیرگذار باشد و برای دانشجویان و جوانان مثمر مثر باشد.

 وی به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اســانس اشاره کرد و گفت: مهندس حجازی ســعی داشت تا پژوهشکده و 

آموزشــکده ای را نیز در کنار این مرکز ایجاد کند تا با کمک مشاورین و متخصصین این رشکت بتواند به صورت تخصصی 

فعالیت خود را ادامه دهد.    

 مدیر عامل رشکت دارویی باریج اسانس با بیان اینکه متام مراحل کاشت،داشت ،برداشت ،تولید، توزیع و دانش فنی در این 

رشکت انجام می شود افزود: ساالنه حدود هشت محصول جدید در این رشکت تولید می شود و در حال حارض 10 رشکت 

اقامری با رشکت باریج اسانس همکاری دارند.

رئیس دانشگاه کاشــان از راه  اندازی کرســی های علمی با 

حامیت خیرین در این دانشگاه خرب داد. دکرت عباس زراعت 

با اشاره به اینکه پیشــنهاد این طرح از سوی مهندس علی 

سعیدی مطرح گردیده است گفت: دانشگاه کاشان تصمیم 

دارد در هر سال چند کرسی تدریس و پژوهش برای اساتید 

و شــخصیت های بین املللی با هزینه خیرین در دانشگاه 

راه انــدازی کند. وی اظهار داشــت: این کرســی ها به نام 

خیرین بوده و می تواند برای همیشه استمرار داشته باشد. 

رئیس دانشگاه کاشــان با بیان اینکه این اقدام گام موثری 

برای ارتباطات بین املللی و حضور دانشمندان خارجی در 

دانشگاه می باشــد اظهار امیدواری کرد: تا این اقدام مورد 

استقبال خیرین دیگر نیز قرار گیرد.

راه اندازی کرسی های علمی با حمایت خیرین 
در دانشگاه کاشان 

مدیر عامل ســتاد توسعه دانشــگاه کاشان 

از رشوع عملیات ســاخت فاز دو دانشکده 

حقوق مهندس ســعیدی در این دانشــگاه 

خرب داد.   علی محمد املاســی، زیربنای فاز 

دو این دانشــکده را حــدود دو هزار و 500 

مرتمربع ذکر کرد و افزود: این طرح در حال 

حارض در مرحلــه اسکلت ســازی و انعقاد 

قرار داد اســت که امیدواریم شهریور سال 

95 عملیات ســاخت این دانشکده تکمیل 

و در اختیار دانشــگاه قرار گیرد.  وی اعتبار 

الزم برای ساخت فاز دوم دانشکده حقوق را 

30 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: 

مهندس سعیدی تقبل کردند که اعتبار الزم 

برای تکمیل این پروژه را بپردازند.  وی اظهار 

داشــت: فاز نخســت این دانشــکده نیز با 

زیربنایی در حدود سه هزار و 500 مرت مربع 

با اعتباری حدود 35 میلیارد ریال توسط خیر 

ارجمند مهندس سعیدی ســاخته و در سال 

گذشته به بهره برداری رسید. 

گفتنی است: مهندس علی سعیدی عالوه بر 

مشارکت در توســعه فضاهای آموزشی این 

دانشگاه، بنیاد نخبگان سعیدی را به منظور 

حامیت از نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان 

ایرانی، دانشگاهی و غیر دانشگاهی داخل 

و خارج از کشور در دانشگاه کاشان تاسیس 

منوده اند.

شروع 
عملیات فاز 

دو دانشکده 
حقوق 

مهندس 
سعیدی 

رئیس دانشگاه کاشان گفت: امور دانشگاه باید از کمی گرایی 

به کیفی گرایی سوق داده شود. دکرت عباس زراعت در نشست 

پرسش و پاسخ با کارمندان از تشکیل کمیته شورای مدیریت 

خرب داد و گفت: با تشکیل این کمیته مدیران دانشگاه باید بر 

اساس شاخص ها تعیین شوند. وی با بیان اینکه باید روی مدیران 

رسمایه گذاری بیشرتی داشته باشیم اظهار داشت: بایستی مدیر، 

کارمند را توجیه و او را مورد ارزیابی قرار دهد و بعد تشویق 

کند. 

وی به کســب 50 رتبه داخلی و بین املللی دانشگاه در طول 

یکسال اخیر اشــاره کرد و افزود: دانشگاه کاشان توانست در 

ســال جاری از رتبه 17 به رتبه 15 صعود کند و همچنین جزء 

مؤثرترین دانشگاه های جهان قرار گیرد.  دکرت زراعت برقراری 

ارتباطات بین املللی را از دیگر اقدامات این دانشگاه بیان کرد و 

اظهار داشت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با چندین دانشگاه 

داخلی و خارجی و راه اندازی سایت زبان انگلیسی و عربی از 

مهمرتین برنامه های این دانشگاه برای ارتباطات بین املللی 

است. رئیس دانشگاه کاشان به طرح رصدخانه ملی اشاره کرد 

و افزود: رصدخانه ملی فرصت استثنایی برای ایران، کاشان و 

دانشگاه کاشان است ودانشگاه کاشان به عنوان نزدیکرتین 

مرکز به رصدخانه می تواند شاهد تحول عظیمی در این عرصه 

باشد.  دکرت زراعت ارتباط با جامعه و شهر را از دیگر برنامه های 

مدیریت دانشگاه بیان کرد و اظهار داشت: دراین زمینه با امضاء 

تفاهم نامه های همکاری با شــورای اسالمی شهر، شهرداری، 

فرمانداری و دیدار با امام جمعه و علامی کاشان و مناینده مرم 

سعی داریم تا ارتباط بین دانشگاه و شهر را مستحکم کنیم.  وی 

به تشکیل شورای علم و فناوری اشاره کرد و افزود: با تشکیل این 

شورا متامی برنامه های شهر از نظر علمی در دانشگاه کاشان 

ارزیابی و مورد تحقیق و پژوهش قرار می گیرد تا اداره شهر به 

صورت علمی و پژوهش محور شود.  دکرت زراعت تجاری سازی 

علم را از مهمرتین رسالت های دانشگاه عنوان کرد و گفت:با 

فعال کردن مراکز کارآفرینی و مرکز رشد و ایجاد رشکت های 

دانش بنیان سعی داریم که علم را تبدیل به ثروت منائیم.

 رئیس دانشگاه کاشان فراهم کردن توان رقابت را برای توسعه 

علمی دانشگاه مهم دانست و افزود: با استفاده از پتانسیل های 

مثبت این دانشگاه در زمینه های انرژی، اسانس، فرش و معامری 

می توان توان رقابت و توسعه این دانشگاه را ارتقاء بخشیم.  وی 

با اشاره به اینکه پژوهش الزمه توسعه علمی است خاطر نشان 

کرد: افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه از سه درصد به 15 درصد 

از برنامه های این دانشگاه است.  دکرت زراعت ارتقای بودجه و 

تشکیالت را از دیگر فعالیت های یکساله مدیریت عنوان کرد 

و اظهار داشت: با پیگیری ها و تالش های انجام شده بدهی ها 

و دیون به نصف کاهش پیدا کرد و 100 درصد بودجه تخصیصی 

را توانستیم اخذ کنیم.  رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه 

وضعیت نیروی انسانی باید تجدید نظر شود افزود: انتظاراتی 

که از مجموعه کارمندی داریم این است که کارها باید از کمی 

گرایی به کیفی گرایی سوق داده شود.  

وی انتظارات در حد امکانات را از مجموعه کارکنان دانشگاه 

خواستار شــد و گفت: از رفتارهای سیاســی باید در محیط 

دانشگاه پرهیز شــود و فضای دانشــگاه باید فضای بانشاط 

علمی، اخالقی، پژوهشی و فضای صمیمیت ،صداقت و احرتام 

به یکدیگر باشد.  دکرت زراعت انگیزه خدمت کردن، اخالق حرفه 

ای، وقت گذاری، احرتام به مدیران قبلی را به مجموعه کارکنان 

دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشــت: با مشارکت و همدلی و 

ارائه پیشنهادات و انتقادات از طریق مشاور کارمندی و شورای 

صنفی کارمنــدی و مراجعه حضوری و مکاتبه ســعی کنیم 

دانشگاه را به اهداف و سند چشم انداز نزدیک منائیم.

دکرت زراعت : 

  امور دانشگاه باید از کمی گرایی به کیفی گرایی سوق داده شود 

  معاون دانشجويي دانشگاه كاشان گفت: با پيگريهاي 

به موقع و موثر اداره رفاه دانشــجويئ اين دانشــگاه، 

صندوق رفاه دانشــجويان به ميزان  18 ميليارد و 970 

ميليون و 614 هزار و 880 ريال وام به دانشجويان اين 

دانشــگاه  در دو نيمسال ســال 94-93 پرداخت كرده 

است. 

 دكرت قنربعيل شــيخ زاده افــزود: اين ميزان وام به ســه 

هزار و 896 نفر دانشجو در قالب وام تحصييل، شهريه، 

ازدواج، وديعــه مســكن، رضوري، مســكن، تحصييل و 

رضوري دانش هســته اي، تحصيــيل و رضوري ممتاز و 

منونه، تغذيه و  وام حج  پرداخت شده است.

 وي اظهار داشــت: حدود 8 ميليارد و 18 ميليون ريال 

از اين ميزان وام ها در نيمسال اول و 10 ميليارد و 951 

ميليون ريال نيز در نيمســال دوم سال 94-93 پرداخت 

شده است.  معاون دانشــجويي دانشگاه كاشان خاطر 

نشــان كرد: حدود دو ميليــارد و 572 ميليــون ريال از 

ميزان پرداختي ها نيــز  در قالب وام ويژه دكرتي به 55 

دانشجو ارائه شده است.

پرداخت حدود 19 میلیارد ریال وام به دانشجویان 
دانشگاه کاشان



رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان گفت: کیفی سازی و تجاری 

سازی، همراهی، کمک و پیشربد صنعت اسانس و گالب از جمله اهداف و رسالت 

های این پژوهشکده است.

دکرت حسینعلی رفیعی پور اظهار داشت: با صدور مجوز اولیه اداره کل استاندارد 

اســتان اصفهان مینی بر تجهیز و راه اندازی آزمایشــگاه همکار اداره استاندارد، 

آزمون های شــیمیایی و میکروبی گالب و آنالیز اســانس گل محمدی به صورت 

متمرکز و یکجا در این پژوهشکده انجام خواهد شد. وی همکاری اساتید پژوهشی 

متخصص و توامنند و نیز جذب رسمایه گذاران بخش خصوصی را برای ارتقاء این 

پژوهشکده خواستار شد و افزود: این پژوهشکده با بهره گیری از اعضای هیات 

علمی متخصص و دانشجویان خربه در رشته فیتوشیمی )شیمی و فناوری اسانس( 

نقش مؤثری در رونق این صنعت دارند.  رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی 

دانشگاه کاشان به هامیش راهکارهای توسعه صنعت گالب، عرقیات و اسانس در 

این پژوهشکده اشاره کرد و افزود: این هامیش  با حضور و سخرنانی رئیس انجمن 

علمی گیاهان دارویی کشور )پروفسور محمد باقر رضائی(، پروفسور عبدالحسین 

روستائیان )پدر علم فیتوشیمی ایران(، مدیر عامل رشکت باریج اسانس  )رسکار 

خانم مهندس الله حجازی( و جمعی از متخصصان و فعاالن این صنعت با هدف 

معرفی هرچه بیشرت پژوهشکده و راهکارهای توسعه صنعت گالب، عرقیا ت و 

اسانس در این پژوهشکده )94/3/7( برگزار شد. وی خاطر نشان کرد: در همین 

راســتا تفاهم نامه های همکاری پژوهشی– آموزشــی با  انجمن علمی گیاهان 

دارویی کشور و رشکت کیمیاگران سبز امیر کبیر )در زمینه تصفیه پساب کارگاه 

های سنتی و صنعتی( منعقد شده است. دکرت رفیعی پور با اشاره به اینکه در این 

پژوهشکده در حال حارض دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته های "فیتوشیمی" 

و "شیمی و فناوری اسانس" مشغول به تحصیل هستند، خاطر نشان کرد: اقداماتی 

برای راه اندازی رشته دکرتای فیتوشیمی نیز انجام شده و امید است تا در صورت 

موافقت با راه اندازی این رشته در آینده نزدیک، دانشجویان مقطع دکرتا در این 

پژوهشکده پذیرش شوند.

رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشــگاه کاشان بهسازی پیاده رو جنب 

درب ورودی پژوهشکده و پیگیری و آسفالت مسیر از درب ورودی تا ساختامن 

اصلی، اسکان دانشجویان در خوابگاه راهب و راه اندازی اینرتنت در این خوابگاه، 

پیگیری اخذ سند رسمی زمین پژوهشکده، پیگیری صدور مجوز چاه آب از طریق 

اداره امور منابع آب شهرستان کاشان، پیگیری در خصوص دریافت مجوز فعالیت 

دور دوم کانون هامهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی را از جمله فعالیت 

های انجام شده این پژوهشکده در سال جاری بیان کرد.

پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان در راستای همراهی، کمک 
و پیشبرد صنعت اسانس، گالب و دیگر عرقیات گیاهی می کوشد 
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رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی کاشان ارتقاء سطح 

فرهنگ عمومــی را یکی از رســالت های مهم ایــن اداره 

دانست و گفت: در همین راستا دانشگاه کاشان با توجه 

به پتانسیل مثبت و اینکه قرش عظیمی از نیروی انسانی 

را در بردارد نقش مؤثری در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی 

شهر دارد.  دکرت مصطفی جوادی در دیدار با رئیس و معاون 

فرهنگی دانشــگاه از انعقــاد تفاهم نامه های همکاری 

فی مابین این اداره و دانشگاه کاشان در زمینه های مختلف 

آموزش شهروندی و برگزاری برنامه های فرهنگی و هرنی 

خرب داد و افزود: هدف این است که با برگزاری هامیش ها و 

سمینارهای علمی و فرهنگی، ضمن معرفی شخصیت های 

فرهنگی و هرنی به نســل جوان، بتوان گسست فرهنگی 

که بین نسل قدیم و نسل جوان ایجاد شده است را هموار 

ســاخت.  وی از برگزاری جایزه ادبی محتشم کاشانی خرب 

داد و اظهار داشت: سعی داریم با کمک دانشگاه و سایر 

مراکز فرهنگی، کاشان را به عنوان شهر آئینی و فرهنگی 

تبدیل منائیم.  جوادی، برگزاری جایزه ادبی کاشان را از دیگر 

برنامه های این اداره بیان کرد و افزود: معرفی و شناساندن 

شخصیت های ادبی شهرستان در سطح کشوری از اهداف 

برگزاری این برنامه است که امید است با همکاری گروه زبان 

و ادبیات فارسی و مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه 

کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این برنامه را تحقق 

بخشیم.  جوادی تبدیل کاشان به عنوان یکی از قطب های 

ادبیات دفاع مقدس و قطب تئاتر مقاومت را مهم دانست و 

خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در کاشان در خصوص شعر 

دفاع مقدس و تئاتر مقاومت فعالیت های زیادی انجام شده 

و چهره های رسشناسی در این خصوص دارد سعی داریم تا با 

همکاری اداره کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی این خواسته 

را نیز جامه عمل بپوشانیم.

 رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اســالمی از تاسیس مجمع 

خیرین فرهنگی کاشان خرب داد و افزود: با توجه به کمبود 

بودجه این اداره، و مشارکت و ورود خیرین در عرصه های 

مختلف مدرسه سازی، آموزش عالی و سالمت، ارتقاء سطح 

فرهنگ عمومی شهر،کمک و مشارکت خیرین فرهنگی 

را می طلبد. دکرت جوادی اظهار امیدواری کرد: تا با اجرای 

طرح های مشارکتی با دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی و 

کمک خیرین، بتوانیم کاشان را به جایگاه اصلی فرهنگی 

خود برسانیم.

رئیس ارشاد  کاشان :

دانشگاه کاشان نقش بسزایی در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی شهر دارد 
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مدیر مرکز کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: اساس و پایه اصلی موفقیت 

و توسعه دانشگاه در متامی زمینه ها، کارآفرینی است زیرا در قرن حارض رسعت رشد 

اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است و لذا باید بسرت الزم را برای رشد کسانی که ایده را 

به محصول تبدیل می منایند فراهم سازیم و در حقیقت کارآفرینی ارتباط دهنده دانش 

و علوم، با صنعت و بازار است.

 داوود حسنعلیان هدف از تشکیل مراکز کارآفرینی را کمک به دانشگاه به دوره بعد 

از پژوهش ذکر کرد و اظهار داشت: توامنندسازی دانشجویان دانشگاه از طریق ارتقاء 

دانش مهارت و نگرش کارآفرینانه همه دانش آموختگان دانشگاه از جمله اهداف 

این مرکز است. وی وظیفه اصلی مرکز کارآفرینی را سیاستگذاری بیان کرد و افزود: 

روند روبه افزایش خروجی دانشگاه ها، پر شدن متام نیازهای معمولی جامعه و نوسان 

درآمد ارزی کشور رضورت توجه به دانشگاه های ثروت آفرین و فن آفرین را ایجاب 

می کند. وی با بیان اینکه در دانشگاه تنها نباید به یک مرکز کارآفرینی در کنار دیگر 

واحدها بسنده شود اظهار داشت: انتظار می رود مرکز کارآفرینی به عنوان سیاستگذار 

کارآفرینی، یک تفکر کارآفرینی را در دانشگاه ایجاد کند، تفکری که بسرت الزم برای کلیه 

پژوهش های کاربردی، تحقیقات علمی پیرشفته، ارتباط با صنعت، مرکز رشد و همه 

تحقیقات مرتبط با نیازهای جامعه را فراهم سازد.

مدیر مرکز کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه میزان موفقیت 

دانشگاه  ها در رسارس کشور، تابع میزان فعالیت و سیاستگذاری مرکز کارآفرینی است 

افزود: بر همین اســاس، توجه به آموزش ها و تحول نگرش اســاتید، دانشجویان به 

خصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارمندان رضورت دارد.

 حسنعلیان خاطر نشان کرد: در راستای نیل به اهداف ترسیمی، ما برنامه های متنوعی 

را طراحی کردیم و این برنامه ها شامل برنامه های سیاستگذاری و اجرایی است.  وی 

اظهار داشت: در زمینه اجرایی مهرتین وظیفه مرکز کارآفرینی، ترویج کارآفرینی و نفوذ 

در متامی گروه های انسانی دانشگاه شامل اساتید، دانشجویان و کارکنان می باشد.

مدیر مرکز کارآفرینی و مرکز رشــد دانشگاه کاشان افزود: آشــنایی اساتید با تفکر 

کارآفرینی، تدوین و تغییر محتوای دروس متناسب با نیاز، شناسایی خالقانه کاربردها و 

نیازها و آشنایی با محیط کسب و کار و ترویج کارآفرینی مستقل را شامل می شود.  وی 

خاطر نشان کرد: راهنامیی جهت تهیه  و  تنظیم پایان نامه های کاربردی دانشجویان و 

همچنین بهره گیری مناسب از کارورزی و کارآموزی دانشجویان توام با آموزش مباحث 

کارآفرینی و معرفی کارآفرینان موفق و ناموفق جهت نیل به کارآفرینی مستقل در 

حوزه دانشجویی از برنامه های مرکز است. 

 حسنعلیان اظهار داشت: کارمندان نیز با همکاری مدیریت طرح و برنامه و امور اداری 

می توانند با آموزش کارآفرینی سازمانی جهت روانسازی و ارائه خدمات بیشرت و بهرت 

آشنا شوند.  وی شناخت ظرفیت های بومی منطقه و امکان تجاری سازی و بهره وری 

بهرت از منابع را مورد تاکید قرار داد و افزود: گرفنت پروژه از صنعت وظیفه مدیریت 

ارتباط با صنعت است ولی وظایف مرکز کارآفرینی و مرکز رشد خلق فناوری و محصول 

و ارائه آن به صنعت و جامعه است. رییس مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه کاشان با 

بیان اینکه موفقیت و پایداری مرکز رشد کامال در بسرت مرکز کارآفرینی انجام می شود 

اظهار امیدواری کرد: تا با روانسازی، آموزش و ترویج مناسب کارآفرینی در دانشگاه، 

شاهد ظهور و بروز و خلق ایده های فناورانه در مرکز رشد باشیم و دانشگاه کاشان 

به عنوان یک دانشگاه فناور که دائم به شکل اساسی محل ظهور و بروز ایده های نو 

هست، به مرکز کارآفرینی و محل تجلی و ظهور ایده ها تبدیل شود.همکاری متامی 

مجموعه دانشگاه برای توســعه کارآفرینی الزم است .  حسنعلیان همکاری متامی 

مجموعه دانشگاه را برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه الزم دانست و اظهار داشت: 

میزان موفقیت این مرکز کامال بســتگی به همکاری مدیریت دانشکده ها و مدیر 

گروه های آموزشی دارد و انتظاری که از متام دوستان عزیز دانشگاهی داریم این است 

که موفقیت دانش آموختگان را در برون دانشگاه مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.

 مدیر مرکز کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه کاشان با بیان اینکه رسالت اصلی مرکز 

کارآفرینی در حقیقت ایجاد گســرتش حرفه های معمولی نیســت افزود: کار مرکز 

کارآفرینی، فن آفرینی، فناوری، ثروت آفرینی و مسائلی از این قبیل است.

 وی با تاکید بر اینکه برای حفظ و بقاء دانشگاه، راهی جز کارآفرینی وجود ندارد افزود: 

این یک برنامه اختیاری نیست و جزء باید هاست و عمال در بهرتین دانشگاه های ایران 

بسیاری از بهرتین خروجی های ما هیچ امکان بکارگیری در جامعه ندارند و لذا به عنوان 

رسالت آموزشی و اخالقی وظیفه داریم متام هم و غم خود را در همکاری با کارآفرینی 

برای تغییر این وضعیت به کارگیریم و این به عنوان یک رسالت قانونی، اخالقی و رشعی 

مطرح است بنابراین همکاری اساتید دانشگاه در جهت نیل به مقصود فوق العاده مهم 

است.  حسنعلیان با اشاره به اینکه بیکاری ریشه فساد، فقر و بدبختی های جوامع است 

و اگر خوب کار نکنیم و به رویکرد واقعی کارآفرینی توجه نکنیم دانش آموختگان بیکار 

یک تهدید محسوب می شود و در حقیقت عامل انهدام خانواده ها و جوانان خواهیم 

بود خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه مدیریت دانشگاه آماده مساعدت در زمینه 

کارآفرینی هستند امیدواریم با همکاری مجموعه دانشگاه، به نقطه مطلوب برسیم.         

اساس موفقیت و توسعه دانشگاه کارآفرینی است 

معاون اداری مالی دانشگاه کاشان ارائه ایده های جدید برای 

توسعه امور رفاهی کارمندان را الزم دانست و گفت: سعی 

داریم تا خدماتی که برای کارمندان ارائه می شود رصفا عده 

خاصی از ان بهره مند نباشند و تصمیامت رفاهی به سمتی 

سوق یابد تا مجموعه کارکنان دانشگاه از آن خدمات رفاهی 

استفاده منایند.  دکرت سعیدگالبی در نشست پرسش و پاسش 

در جمع کارمندان این دانشگاه، از تشکیل کمیته رفاهی 

در آینده نزدیک در این دانشگاه خرب داد و اظهار داشت: 

با تشکیل این کمیته، امور رفاهی، خدمات و امکاناتی که 

می توان در اختیار کارکنان قرار داد و همچنین برنامه ریزی 

سفرهای زیارتی و تفریحی کارمندان بررسی می شود. وی 

در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه انتخاب کارمند منونه 

افزود: انتخاب کارمند منونه از بین کارمندان کار بسیار سختی 

است و سعی داریم که با بررســی دقیق فرم های ارزیابی 

کارمندان حقی ضایع نشود و کارمندان منونه به نحو احسن 

انتخاب شوند.   دکرت گالبی محدودیت های مالی را از جمله 

مشکالت دانشگاه برای تامین امکانات رفاهی و خدماتی 

کارمندان ذکر کرد و اظهار داشــت: دانشگاه علیرغم این 

تنگناها در سال گذشته توانست که حد قابل مالحظه ای 

از بدهی ها و دیون را پرداخت منایــد.  معاون اداری مالی 

دانشــگاه در خصوص وضعیت استخدامی و تبدیل وضع 

کارمندان دانشگاه نیز خاطر نشان کرد: وضعیت استخدامی 

و تبدیل وضع کارمنــدان تابع قوانینی اســت که از طرف 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ می شــود و باید بر 

طبق قانون و مقرارت، تبدیل وضع کارمندان صورت گیرد.  

به روز شدن اضافه کار کارمندان، فعال شدن ورزش کارکنان، 

افزایش درآمد اختصاصی و پژوهشی، ارتقاء کیفیت غذای 

کارمندان ،ارائه آموزش های الزم متناسب با موقعیت کاری 

پرسنل و موضوع مهد کودک از دیگر مباحث ارائه شده در 

این نشست بود.

ارائه ایده های جدید برای توسعه امور رفاهی کارمندان الزم است 

انتصاب دکتر فرجی 
به عنوان مسئول 
راه اندازی پارک 

علم و فناوری 
دانشگاه کاشان 

طی حکمی از ســوی رئیس دانشــگاه کاشــان دکــرت "علیرضا 

فرجــی" مدیر فنــاوری و ارتباطات علمی دانشــگاه به عنوان 

مســئول راه اندازی پارک علم و فناوری این دانشگاه منصوب 

شد.

 دکرت عباس زراعت در این حکم خطاب به دکرت فرجی افزوده 

اســت: نظر به مراتب تعهــد، تخصص و توامننــدی جنابعالی 

با پیشــنهاد معاونت محرتم پژوهشــی و فناوری و به موجب 

این حکم، به عنوان مســئول راه اندازی پــارک علم و فناوری 

دانشگاه کاشان منصوب می گردید.

 رئیس دانشــگاه کاشــان در این حکم اظهــار امیدواری کرده 

اســت: با تالش و پشــتکار و جلب مشــارکت همکاران محرتم 

دانشــگاه به ویژه اعضــای هیات علمــی و بــا برنامه ریزی و 

درایت الزم در جهت دســتیابی به اهداف ترســیم شده و نیل 

تحقق ســند چشــم انداز دانشــگاه همراه با برنامه عملیاتی 

ســاالنه، گام های مفید و مؤثــری به منظــور رصفه جویی در 

هزینه ها و تقویت نظم و قانون مندی کوشا باشید.

 در ادامه این حکم آمده اســت: بی تردید وجود پتانسیل های 

علمی و صنعتی منطقه کاشــان با ایجاد پــارک علم و فناوری، 

زمینه ساز حرکتی شــتامبند برای علم و تحقیقات بوده و آینده 

ای درخشان را نوید می دهد.

 گفتنی است یکی از سیاستهای جدی ریاست دانشگاه از بدو 

رشوع بــه کار در دانشــگاه ، تاکید برراه انــدازی پارک علم و 

فناوری دانشــگاه بوده که امید می رود با این انتصاب شاهد 

حرکت عینی این مهم باشیم.
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دااگشنه کاشان

معرفی رئیس جدید مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان
طی حکمی داوود حسنعلیان به عنوان مدیر مرکز کارآفرینی و مرکز رشد و مشاور رئیس دانشگاه کاشان در امور کارآفرینی 

منصوب شد. رئیس دانشگاه کاشان در این حکم خطاب به آقای حسنعلیان افزوده است: با عنایت به مراتب تعهد و تجربه 

جنابعالی به موجب این حکم برای مدت دو ســال به عنوان مدیر مرکز کارآفرینی و مرکز رشد و مشاور اینجانب در امور 

کارآفرینی دانشگاه منصوب می گردید. دکرت عباس زراعت اظهار امیدواری کرده است: با تالش و پشتکار و جلب مشارکت 

همکاران محرتم دانشگاه به ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان عزیز، در جهت ارتقاء کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و 

فرهنگی و ایجاد زمینه رشد و تعالی هرچه بیشرت دانشجویان عزیز در زمینه کارآفرینی و ترویج آن گام های مؤثری بردارید.

وی ترصیح کرده است: با عنایت به اینکه رسالت اصلی دانشگاه های نسل ســوم، کارآفرینی بوده و این موضوع یکی از 

محورهای اصلی سیاست های راهربدی دانشگاه می باشد، رضورت دارد تحول بزرگی در زمینه ایجاد رشکت های دانش بنیان، 

ارتباط با صنعت، توامنندسازی فارغ التحصیالن دانشگاه و تبدیل دانش به ثروت، صورت گیرد.

رئیس دانشگاه کاشان در پایان این حکم ادامه داده است: انتظار می رود با اعامل سیاست های مدون، ضمن رعایت عدالت 

و کرامت افراد در جهت حفظ بیت املال و رصفه جویی در هزینه ها، تقویت نظم و انضباط و قانومنندی کوشا باشید.

گفتنی است داوود حسنعلیان سابقه معلمی، حدود پنج سال عضو کمیته مطالعات باستان شناسی، فلزکاری و معدن کاری 

کهن ایران، دو سال رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز و حدود 9 سال رئیس مرکز کارآفرینی 

و مرکز رشد اصفهان را در کارنامه خویش دارد.

هیأت رئیسه دانشگاه کاشــان در پیامی از حضور و مشــارکت فعال کارمندان 

دانشگاه در نشست پرسش و پاسخ قدردانی منود.  در این پیام افزوده شده است: 

با احرتام و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ بدینوسیله از حضور و مشارکت 

مطلوب و همراهانه شام بزرگواران در نشست صمیامنه و پرسش و پاسخ پیرامون 

موضوعات جاری، اقدامات انجام شــده و برنامه های در دست انجام دانشگاه 

تقدیر و متجید می منائیم.   هیأت رئیســه دانشــگاه ترصیح کرده است: حضور 

گسرتده، حجم و نوع پرسش ها و ابراز دغدغه های متنوع که نشانه اعتامد و امید 

شام به حل مشــکالت و حرکت هامهنگ و جمعی برای رفع و رجوع آنهاست، 

انگیزه بخش و روحیه آفرین بود.

در  ادامه پیام آمده است:  هیأت رئیسه دانشگاه بر خود فرض می داند به ویژه از 

عزیزانی که به صورت شفاهی یا کتبی، پرسش ها یا راهنامیی های دلسوزانه خود 

را مطرح منودند سپاس کامل خویش را ابراز مناید. امید می رود در سایه تدبیر و 

همدلی آحاد دانشگاهیان و با یافنت راهکارهای راهگشا و گشایش های مطلوب 

مالی بتوانیم بسیاری از موضوعات مورد مطالبه همکاران محرتم را جامه عمل 

بپوشانیم. سال گذشته به خاطر مشکالت مالی، ســال دشواری برای دانشگاه و 

همکاران عزیز بود که جا دارد به خاطر صبوری و بزرگ منشی و همراهی شام با 

مدیریت دانشگاه تشکر مناییم. هیات رئیسه دانشگاه کاشان افزوده اند: عزیزان 

همکار! آینده آن نیست که منتظر ما باشد بلکه آن است که ما به دست خود می 

ســازیم. لذا اعامل و رفتار ما در آینه آینده متجلی می گردد پس بیاییم با هم و 

برای هم و برای دانشگاهامن و باملال کشور عزیزمان ایران اسالمی آینده ای خوب 

و خداخواه بسازیم. دانشگاه متعلق به همة شامست و به یقین می توان گفت 

جز با همفکری و همکاری همگان منی توانیم به اهداف بلند دانشگاه برسیم. 

همکاران محرتم هیأت علمی و کارمندان عزیز و دانشــجویان گرامی، پتانسیل 

عظیمی هستند که در صورت بکارگیری کامل آن، تحول بزرگی در دانشگاه رخ 

خواهد داد.  در پایان پیام آمده اســت: از خداوند متعال خواستاریم در این ماه 

پرفیض و برکت، در راستای تحقق شعار سال با همدلی و هم زبانی دانشگاهیان 

دانشگاه کاشان، شاهد رفع همه مشکالت و موانع بوده تا بسرت الزم برای تعالی 

روزافزون دانشگاه بیش از پیش مهیا گردد.

پیام تشکر هیأت رئیسه دانشگاه کاشان از حضور کارکنان در نشست پرسش و پاسخ 

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، کارگاه آموزشی "آشنایی با مواد مخدر و داروهای 

روان گردان در محیط های دانشجویی" ویژه پرســنل خوابگاهها و پرسنل حراست 

)انتظامات( در سالن دانشکده علوم )کالس 14( توسط مرکز مشاوره برگزار شد.

 مسئول مرکز مشاوره دانشجویی گفت: در این کارگاه آقایان موسوی پناه )روانشناس 

مرکز مشاوره بیامری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کاشــان( و رسوان محسن 

محمد زاده )جانشــین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشــان( مباحثی را در 

خصوص اعتیاد و مواد مخدر ارائه کردند. 

سید حسین حسینی اظهار داشت: در بخش اول کارگاه بحث آشنایی با مواد مخدر و 

داروهای روان گردان توسط آقای موسوی پناه بیان گردید و در بخش دوم، جناب رسوان 

محمد زاده عالوه برمعرفی مواد مخدر و داروهای روان گــردان، انواع مواد مخدر و 

لوازم و ادوات استفاده از مواد برای رشکت کنندگان در کارگاه  را از نزدیک ارائه منود و 

توضیحات الزم در خصوص نحوه استفاده از  مواد بیان کرد. وی  هدف از برگزاری این 

کارگاه را آشنایی پرسنل خوابگاه و اننظامات با مواد مخدر و وسایل لوازم استفاده از 

این مواد ذکر کرد و افزود: در این کارگاه نصف روزه 61 نفر شامل )پرسنل خوابگاهها، 

حراست و انتظامات دانشگاه، امورفرهنگی و پرسنل درمانگاه( حضور داشتند.

کارگاه آموزشی آشنایی با مواد مخدر و داروهای روان گردان در محیط های دانشجویی در دانشگاه کاشان برگزار شد 


