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دااگشنه کاشان

سال دولت و ملت 
همدلــی و همزبانــی

   خبر ویژه
امام جمعه کاشان :

دانشجو باید مسلح به سالح علم ، معرفت و اخالق باشد 
مناینده ولــی فقیه و امــام جمعه کاشــان گفت: 

دانشــجو باید در محیط دانشگاه، مسلح به سالح 

علم ، معرفت و اخالق باشد.

 آیت الله عبدالنبی منازی به مناســبت آغاز ســال 

تحصیلی جدید در جمع اعضای شــورای دانشگاه 

کاشان، مدیریت، اساتید و دانشجویان را سه رکن 

اصلی دانشگاه بیان کرد و اظهار داشت: اگر این سه 

رکن به درستی رسالت و مســئولیت خود را انجام 

دهند موجب شکوفایی و حرکت جامعه به سمت 

توسعه و تکامل می شــود.   عضو مجلس خربگان 

رهربی اداره کردن دانشگاه با دانشکده های متعدد 

را بســیار مهم و حساس دانســت و افزود: توجه 

به ظرافت ها در مدیریت الزم اســت و باید سعی شود که همه 

چیز در جایگاه خاص خودش قرار گیرد.  آیت الله منازی تشویق 

اساتید و توجه به مســایل روحی و عاطفی استاد و خانواده اش 

را در راستای ارتقاء توسعه علمی الزم دانست و افزود: مدیریت 

در نظام آموزشی و مراکز علمی باید کامال با آگاهی و با پیرشفته 

ترین اطالعات علمی همراه باشد. مناینده ولی فقیه و امام جمعه 

کاشان اساتید را رکن دوم دانشگاه بیان کرد و افزود: استادان نقش 

مهمی در باال بردن و افزایش ســطح آگاهی علمی دانشــجویان 

دارند. وی برگزاری دوره های آموزشی پیرشفته را در راستای توامنند 

سازی اســتادان حایز اهمیت دانســت و افزود: استادان مجرب 

نقش بسزایی در تربیت دانشجویان دارند.  وی با اشاره به رشایط 

بحرانی و حساس دوره دانشجویی اظهار داشت: در دنیای کنونی 

ارتقاء ســطح معرفت و توجه به ارزش هــای اخالقی نیاز جدی 

جامعه خصوصا دانشگاههاســت .   وی با اشــاره به 

تاکیدات مقام معظم رهربی بر افزایش سطح علمی و 

جهش های علمی خاطر نشان کرد: رقابت بین جاهل 

و عامل، نتیجه اش پیروزی عامل است. امام جمعه کاشان 

دانشجویان را رکن سوم دانشــگاه بیان کرد و اظهار 

داشــت: خصلت ها و خصوصیات و رشایط دانشجو 

را باید شناخت و استادان در دانشگاه باید موضوع 

شــناس باشــند و خصوصیات اخالقی و عواطف و 

ارزش های دانشجویان را مورد توجه قرار دهند  وی 

با اشاره به اینکه جوانان دانشجو دارای فطرت پاک 

هستند افزود: آینده کشور در دست اینهاست و اگر 

از دانشجو خطایی در محیط دانشگاه رس زد با تندی 

با او برخورد نکنیم و باید او را توجیه و توصیه کرد. آیت الله منازی 

خاطر نشان کرد: روسای دانشــگاه، دانشکده ها و نهاد رهربی با 

انجام رسالت درست خود نقش مهمی در عرصه علمی فرهنگی 

و تکامل و تعالی دانشجویان دارند. رئیس دانشگاه کاشان نیز در 

این دیدار گزارشــی از افتخارات و فعالیت های علمی، آموزشی، 

پژوهشی و فرهنگی دانشگاه طی یک سال اخیر را ارائه منود.

شام فصل نويني از زندگي را از مهرماه 1394 

آغاز مي كنيد.

اين فصــل، فصل رويش انديشــه ها، برآمدن 

ايده ها، به با رنشســنت ريشــه ها و شــكفنت 

شكوفه هاي دانش و معرفت در قاب و قالب 

روح و جسم است.

با اينكــه هر روِز زندگي رسآغــازي تازه براي 

پويايي و پرواز اســت، امــا بازه هاي زماين و 

مكاين خاص، نقاط عطف و ويــژه و اثرگذار 

در ترســيم راه  زندگــي، مــرور توامنندي ها، 

، ترميــم  اســتحكام عقيده هــا و عهدهــا

كاســتي ها، تهيــج خواســته ها و تأكيــد بــر 

داشته هاست.

مهر، يــي از ايــن زمان هاي خاص اســت. با 

اينكــه خــزان اســت، آن را بهار عاشــقان و 

علم بــاوران خوانده انــد، آن هم عشــق به 

همة خويب هــا و دوست داشــنت همة پايك ها 

وتحصيل بهرتين آموزه ها.

از اينكــه مهر 94 را در دانشــگاه كاشــان و 

شــهري ُشــهره به داراملؤمنني آغاز مي كنيد، 

خوشوقت و خرســنديم و بهرتين و خرم ترين 

آرزوهــا و آمال را براي نيــك روزي، فرخنده 

انديشــگي و كاميايب هــاي علمــي و آموزيش 

و بلندنظري هــاي معرفتــي و اخالقي شــام 

مسئلت داريم.

انشــاءالله بتوانيم بســرت الزم بــراي تكاپوي 

بيشرت و حركت هدفمند شام به سوي تكامل 

و كــامل را فراهــم آريم و در اين ســال هاي 

شريين و مغتنم عمر، ياري رسان و همراهتان 

باشيم.

بهروزي و شادي شريك هميشه شما باد.

 

دكتر عباس زراعت

رئيس دانشگاه

پيام رئيس دانشگاه كاشان 
به دانشجویان

دانشجوي گرامي، فرزند عزيزم 

سالم، اوقات خوش

 در راســتای همکاری های متقابل علمی ، آموزشــی و فرهنگی 

رفاهی نشســتی با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه کاشان 

واعضای هیات رئیسه دانشــگاه آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار 

شد.  

رئیس دانشــگاه کاشــان برگزاری ایــن نشســت را فرصتی برای 

شناسائی بیشــرت پتانســیل های علمی و اموزشــی دو دانشگاه 

دانســت و افزود ارتباطات دانشگاه های منطقه میتواند به رشد 

و تعالی آموزش عالی کمک مناید. ایشــان رویکرد برنامه ششــم 

توسعه را تامین 50 درصد از بودجه دانشگاه های دولتی توسط 

بخش خصوصی دانســت و گفت : باید ســعی شــود تا با ارائه 

طرح های تحقیقاتی مشــرتک در راستای تجاری ســازی علم گام 

برداشت. 

 دکرت عباس زراعت ایجاد اتاق فکر را دراین زمینه الزم دانست و 

اظهار داشت: در دانشگاه ها پتانسیل های بسیار مثبتی در زمینه 

های علمی، فرهنگی و پژوهشی و نیروی انسانی وجود دارد که 

متاســفانه مظلوم و مورد غفلت مسئوالن واقع شده است.  دکرت 

زراعت با اشاره به شعار امسال توسط مقام معظم رهربی افزود: 

همکاری مشرتک دو دانشگاه زمینه بســیار مناسبی برای تحقق 

شــعار دولت و ملت – همدلی و همزبانی است. وی بین املللی 

شدن دانشگاه را از رویکردهای این دانشــگاه بیان کرد و اظهار 

داشت: دانشگاه کاشان امروز با 15 دانشــگاه بین املللی ارتباط 

دارد و کاشان بهرتین مکان برای تحقیقات اساتید و دانشمندان 

جهان است که دانشگاه های دیگر کشورها می توانند با ما در این 

زمینه ها همکاری منایند.

 رئیس دانشگاه کاشان رصدخانه ملی، انرژی خورشیدی، معامری 

و صنایع دستی کاشان را از ظرفیت های بالقوه کاشان بیان کرد و 

ابراز امیدواری کرد: تا با انعقاد تفاهــم نامه همکاری بتوانیم با 

ارائه راهکارهای مناســب در جهت رفع مشکالت و توسعه شهر 

گام برداریم.  

دکرت زراعت اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه همکاری های 

مشرتک در کلیه زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری، ورزشی، 

رفاهی، با در نظر گرفنت کلیه امکانات نرم افزاری وسخت افزاری 

طرفین اعم از علمــی، فنی، نیروی انســانی، اطالعات، تجربه و 

تخصص طرفین انجام می پذیرد. 

 رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد کاشــان نیز در این نشست 

گفت: امروز یک روز افتخار آمیز است که مسئولین دو دانشگاه 

توانستند با هم جمع گردند و برای پیرشفت و اعتالی دو دانشگاه 

و در نهایت توسعه شهرستان کاشان گام های عملی را مورد بررسی 

قرار دهند و یقینا این جلســه مایه خیر و برکت برای دانشگاه و 

شهرستان کاشان خواهد بود .

نشست مشترک هيات رئيسه دانشگاه كاشان با دانشگاه آزاد اسالمی كاشان 
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  طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان ظهرروز جمعه 13 شهریورماه در پژوهشکده اسانس 

دانشگاه در قمرص خامته یافت.

مسئول نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه کاشان با ابراز تشکروقدردانی ازحضور پرشور 

اساتید و همکاری های مسئولین دانشگاه در برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید گفت: استادان 

دانشگاه جایگاه رفیع و نقش محوری در توسعه علمی و فرهنگی کشور دارند.

حجت االسالم واملسلمین روحانی  جایگاه علم در قرآن را بســیار با اهمیت دانست و افزود: آیات 

بسیاری در این زمینه وجود دارد که بخشــی از آن عبارتند از: 1.علم معیار ارزش و برتری است )15 

منل( 2. درجات قرب به خداوند در پرتو درجات علم است )11 مجادله( 3. شغل استاد، شغل خداوند 

ونخستین معلم خداوند است )5علق( 4. درک ارسار نظام هستی مخصوص اهل علم است )22 روم(

وی  نحوه  بیان و شیوه ی سخن اســاتید را در الگوپذیری  مورد تاکید قرار داد و  یادآورشد: درقرآن 

در رابطه با نوع سخن آیاتی وجوددارد که شامل: 1.آگاهانه سخن بگویید )ارسا36( 2. مالیم سخن 

بگویید )طاها 44( 3. منصفانه سخن بگویید )انعام 152( 4.مستدل ومحکم سخن بگویید )احزاب 

70( 5. درسخنان خود مردم را دعوت به خداوند کنید )سجده(

رئیس دانشگاه کاشان نیز در این مراسم گفت: برگزاری این جلسات فرصت بسیار خوبی برای کسب 

معارف اسالمی و اخالقی وآمادگی جهت حضور در سال تحصیلی جدید است.

دکرت عباس زراعت رمز موفقیت اساتید را بعد از توکل به خدا، پشتکار دانست و افزود: اساتید سعی 

کنند ازآغاز کار در دانشگاه یک برنامه 5 ساله برای خود تدوین کنند و در تبدیل وضعیت خود جدیت 

داشته باشند ودر کنار کمیت گرایی، به کیفیت هم بپردازند. در آیین اختتامیه این طرح، همچنین 

به برگزیدگان مسابقات ورزشی و کتابخوانی، اساتید رشکت کننده در منایشگاه آثار و دستاوردهای 

علمی و هرنی که در طول طرح ضیافت برگزارشد، جوایزی از سوی دفرت نهاد منایندگی مقام معظم 

رهربی اهدا شد. 

گفتنی است همزمان با جلسه اختتامیه، جلســه ای ویژه خانواده های اساتید با حضور خانم دکرت 

خدایی، کارشناس و مشاور تغذیه و نویسنده کتاب "خدایا با دردهایم چه کنم ؟" درسالن هامیش های 

باغ پرندگان قمرص برگزار شد. این طرح که به مدت یک هفته و در دو بخش آموزشی شامل معرفت 

شناســی و اخالق حرفه ای و فوق برنامه های فرهنگی برگزار شــد، با اردوی تفریحی باغ پرندگان و 

پذیرایی ناهار ویژه اساتید وخانواده های ایشان به کار خود پایان داد.

الزم به ذکر است ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان به همت دفرت نهادمنایندگی مقام معظم 

رهربی دانشــگاه کاشــان وباحضور بیش از 100نفر از اســاتید عضو هیئت علمی دانشگاه از 7 تا 

13شهریور ماه برگزارشد.

طرح ضيافت اندیشه سال 94 اساتيد دانشگاه كاشان به كار خود پایان داد

مسئول مرکز مشاوره دانشــجویی دانشگاه 

کاشــان گفت:  کارگاه آموزشــی "آشنایی با 

اختالالت روانی شــایع در بین دانشجویان و 

آموزش مهارت های یاری رسانی به دانشجویان 

دچار اختالالت روانی" ویژه پرسنل خوابگاهها 

در این دانشــگاه برگزار شــد. سید حســین 

حســینی اظهار داشــت: رشکت کنندگان در 

کارگاه نخســت توســط خانم زنجانی  عضو 

هیئت علمــی گــروه روان شناســی بالینی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با انواع اختالالت 

روانی آشــنا شــدند و در مرحله دوم کارگاه، 

مهارت های یاری رســاندن به دانشــجویان 

دچار اختالالت روانی را فراگرفتند. وی هدف 

از برگــزاری این کارگاه آموزشــی را آشــنایی 

پرسنل خوابگاه ها با چگونگی نحوه برخورد 

با دانشجویان ساکن در خوابگاه ها ذکر کرد 

و افــزود: در این کارگاه آموزشــی تعداد 40 

نفر از پرسنل حوزه دانشجویی شامل پرسنل 

خوابگاههای دخرتان و پرسان، کارشناســان 

فرهنگی، پرســنل درمانــگاه و تربیت بدنی 

حضور داشتند.

ایــن کارگاه آموزشــی دهــم و چهاردهــم  

شهریور ماه در سالن سمینار دانشکده علوم 

توسط مرکز مشاوره برگزار شد.

برگزاری كارگاه 
آموزشی آشنایی 

با اختالالت 
روانی شایع در 
بين دانشجویان 

معاون فرهنگی، اجتامعی دانشــگاه کاشــان از برگزاری جشنواره 

عهد سپید در این دانشگاه خرب داد.دکرت حسین ستار اظهار داشت: 

این جشنواره به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، 

با برنامه ها و کارگاه های متنوع آموزشــی، ویژه همرسان جوان به 

مدت یک هفته برگزار شــد.وی، اصول روان شــناختی زن و مرد و 

تفاوت های ذاتی، اصول مهارت های ارتباطــی میان زوجین و هرن 

گفت وگو، شناخت اصول رابطه زناشویی موفق، مزاج شناسی ازدواج 

و راهکارهای مدیریت اختالف و حل تعارض را از جمله موضوعات 

ارائه شــده در این جشــنواره بیان کرد. معاون فرهنگی اجتامعی 

دانشگاه کاشــان افزود: در این کارگاه های آموزشی اساتید مجرب 

حوزه روانشناسی و خانواده حجت االسالم شهاب مرادی، دکرت رضا 

ناظری، دکرت رضا منتظر، دکرتحمید حبشــی، دکرتابراهیم میثاق و 

دکرتعفت السادات مرقاتی خویی مباحث مربوطه را برای زوج های 

جوان ارائه می کنند.ستار، تحکیم بنیاد خانواده و ارتقای سطح آگاهی 

مزدوجین را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بیان کرد و اظهار 

داشت: در این جشنواره همچنین تور یک روزه تفریحی – آموزشی  

حرم حرضت سلطانعلی بن امام محمدباقر و منایشگاه اختصاصی 

محصوالت فرهنگی، کتاب و لوح فرشده نیز برگزار شد.

برگزاری جشنواره  عهد سپيد  در دانشگاه كاشان 

   ميز خبـــر

معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

کاشان از ارائه تسهیالت ویژه این دانشگاه برای 

ادامه تحصیل دانشــجویان در این دانشگاه خرب 

داد.

 دکرت محمد املاســی اظهار داشــت: در راستای 

تعامل هر چه بیشرت با کشــورهای همجوار، بنا 

به تصمیامت اتخاذ شــده دانشــجویان اتباع با 

پرداخت دو برابر شهریه دانشجویان دوره شبانه 

می توانند در دوره کارشناســی ارشــد دانشگاه 

کاشان ادامه تحصیل دهند.

 وی با اشاره به اینکه قبال این دسته از دانشجویان 

کارشناســی ارشد، ســه برابر دانشــجویان دوره 

شبانه شهریه می پرداختند افزود: برای سهولت 

ادامه تحصیل دانشجویان عالقمند و نخبه اتباع 

خارجی این امکان تحصیل در دانشــگاه کاشان 

فراهم شده است.

 معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

کاشان خاطر نشان کرد: پذیرش دانشجویان اتباع 

در نرش و توســعه فرهنگ غنی ایرانی اسالمی و 

تقویت و توســعه مبادالت فرهنگی، تاثیر گذار 

است.

 در دانشــگاه کاشــان حــدود 199 دانشــجوی 

اتباع در دوره های روزانه و شــبانه کارشناسی و 

کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

تسهيالت دانشگاه كاشان برای 
ادامه تحصيل دانشجویان خارجی 

در مقطع كارشناسی ارشد 

مدیر آموزشــی دانشــگاه کاشــان از پذیرش 

دو هزار و 915 دانشــجوی جدید برای ســال 

تحصیلی 95-94 در این دانشگاه خرب داد.

 دکرت علــی نجفی ایوکی گفــت: از این تعداد 

یک هــزار و 436 نفــردر دوره کارشناســی، 

یک هزار و 232 نفر کارشناســی ارشد و 247 

نفر نیــز برای تحصیــل در دوره دکــرتای این 

دانشگاه پذیرفته شده اند.

 وی افزود: یــک هزار و 435 نفــر از پذیرفته 

شــدگان جدید زن و یک هزار و 480 نفر مرد 

. هستند

 مدیر آموزشی دانشگاه کاشان اظهار داشت: 

یک هزار و 765 نفر برای دوره روزانه و 690 

نیز برای دوره شــبانه این دانشگاه در آزمون 

رسارسی سال 1394 پذیرفته شده اند.

 دکرت نجفــی خاطــر نشــان کرد: 460 نفر از 

پذیرفتــه شــدگان در پردیس دانشــگاهی و 

مجازی سال 1394 دانشــگاه کاشان مشغول 

به تحصیل می شوند.

 در دانشــگاه کاشــان حــدود هفــت هــزار 

دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

حدود سه هزار دانشجوی 
جدید در دانشگاه كاشان 

پذیرفته شدند 
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رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه گفت: وابستگی دانشگاه به دولت از لحاظ اقتصادی باید به حداقل ممکن و حتی 

صفر برسد، هر چه مشارکت کارگزار بیشرت باشد ساختار کارآمدتر است.

 حجت االسالم عبدالحسین خرسوپناه در جمع اســاتید حارض در طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه کاشان اظهار کرد: 

دانشگاهی اسالمی است که رابطه دانش با صنعت آن قوی باشــد و این هامن علم نافع است که در احادیث و آیات قرآن از 

آن یاد شده است.

 وی با بیان اینکه سند دانشگاه اسالمی با دو پیش فرض این که دانشگاهها را از لحاظ اسالمی شدن توسعه دهد و پیش فرض دوم 

اسالمی شدن است نه اسالمی کردن افزود: یعنی مجموعه دانشگاهی باید پذیرش داشته باشند و با امرو اجبار منی شود محیط 

را اسالمی کرد.  حجت االسالم خرسوپناه نقش حکومت ونظام را زمینه سازی معرفی کرد و گفت : نظام می تواند فضای عمومی 

جامعه را طوری مدیریت کند که به سمت پذیرش اسالمی شدن بروند و به شکلی برنامه ریزی کند که معنویت در جامعه حاکم 

شود.  عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد:عده ای از افراد تصور می کنند دانشگاه اسالمی یعنی در 

اوقات مناز ، اذان پخش شود یا درجلسات وکالسها خانم ها وآقایان مجزا از هم باشند در صورتیکه اینها مناد هستند و منظور 

ما محتواست .  خرسوپناه با اشاره به اینکه در سند دانشگاه اسالمی چهاررکن نظام آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مدیریتی 

تعریف شده اظهار کرد: اگر دانشگاه از لحاظ آموزش، پژوهش ومدیریت سیرصعودی دارد بایستی به هامن میزان هم از لحاظ 

فرهنگی سیر صعودی داشته باشد. رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه افزود: اراده انسان ها وقتی در سیستم قرا می گیرد 

ساختاری می شود نه شخصی به این معنا که تحول در فرهنگ الزمه تغییر در ساختار فرهنگ است.

 خرسوپناه با بیان اینکه نباید با تغییرمدیریت ها، ساختارها تغییر کنند گفت: متأسفانه در کشور ما با روی کارآمدن هریک از 

احزاب متام زیرساخت های قبلی نادیده گرفته می شود و هریک از مدیران به فکر پیاده کردن سالیق شخصی خود در مدیریت 

هستند.  عضو شورای تنظیم سند دانشگاه اسالمی خاطر نشــان کرد: برای اینکه با جابجایی احزاب ساختار مدیریتی دچار 

تغیر نشود باید اعضای هیئت علمی در توسعه ساختاری دانشگاه نقش داشته باشند و وابستگی دانشگاه به دولت از لحاظ 

اقتصادی بایستی به حداقل ممکن و حتی صفر برسد و هرچه مشارکت کارگزار بیشرت باشد ساختار کارآمدتراست.

 الزم به ذکر اســت ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشــان به همت دفرت نهادمنایندگی مقام معظم رهربی دانشگاه کاشان 

وباحضور بیش از 100نفر از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه از 7 تا 13شهریور ماه در حال برگزاری است.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه:  

وابستگی دانشگاه به دولت باید به صفر برسد 

رئیس دانشگاه کاشان گفت: رصدخانه ملی فرصتی استثنایی برای ایران همچنین 

فرصتی برای تبدیل کاشــان به شهری بین املللی اســت. دکرت عباس زراعت با بیان 

اینکه ایران یکی از هشت کشور جهان در ایجاد رصدخانه ملی است اظهار داشت: 

شهر کامو در منطقه کاشان به عنوان بهرتین آســامن پاک و منطقه مطلوب برای 

این موضوع انتخاب شده است لذا مسئوالن باید قدر این فرصت را دانسته و برای 

راه اندازی هرچه رسیع تر آن از هیچ کوششی دریغ نورزند.

وی میزان اعتبار مورد نیاز بــرای راه اندازی بخش تجهیزات این رصدخانه را حدود 

400 میلیارد ریال ذکر کرد و گفــت: راه اندازی این رصدخانه تحول علمی عظیمی 

را برای منطقه و همچنین دانشــگاه کاشــان به عنوان پایگاهی علمی و آموزشی 

موجب خواهد شد.  رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه این دانشگاه به عنوان 

نزدیکرتین مرکز تحقیقاتی به رصدخانه ملی است خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان 

تاســیس پژوهشــکده نجوم را برای انجام فعالیت های تحقیقاتی دانشــمندان و 

محققان در پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان در دستور کار دارد که کلنگ احداث 

آن با حضور دکرت الریجانی به زمین زده شده است.

 دکرت زراعت کاشان را به عنوان قدیمی ترین شهر جهان معرفی کرد و افزود:این نیز 

برندی است که می تواند این شهر را به شهری بین املللی تبدیل مناید.

رئیس دانشگاه کاشان: 

رصدخانه ملی فرصتی مناسب برای تبدیل كاشان به شهری بين المللی است 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان از امضاء تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی این دانشگاه 

با دانشگاه فارابی بغداد خرب داد. دکرت محمد املاسی گفت: در نشست مشرتک اعضای هیات رئیسه دانشگاه کاشان با اعضای 

هیات رئیسه دانشگاه فارابی بغداد که در دانشگاه کاشان برگزار شد، این تفاهم نامه همکاری به امضاء رسید.

 وی اظهار داشت: با انعقاد این تفاهم نامه، دانشگاه کاشان مهرماه سال جاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکرتا در حوزه 

های علوم انسانی، علوم و مهندسی از دانشگاه فارابی بغداد پذیرش می کند. 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در دوره نخست حدود 50 دانشجو 

در رشــته های علوم قرآنی، حقوق و مهندسی مکانیک از کشور عراق پذیرش شوند. دکرت املاســی تبادل استاد فی ما بین دو 

دانشگاه کاشان و بغداد را از دیگر موارد این تفاهم نامه بیان کرد و افزود: با انعقاد این تفاهم نامه کارگاه های آموزشی نیز 

در زمینه های مختلف برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان،هدف از انعقاد این تفاهم نامه را فراهم منودن ارتباطات علمی بین املللی 

بیان کرد و اظهار داشت: با تبادل استاد و دانشــجو می توان زمینه همکاری و ارتباطات علمی بین دانشگاه ها را در راستای 

توسعه علمی فراهم کرد.

تفاهم نامه همکاری دانشگاه كاشان با دانشگاه فارابی بغداد منعقد شد 
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   ميز خبـــر

مدیر روابط بین امللل دانشگاه کاشان از ارتقاء 

آموزش صنعت توریسم در این دانشگاه خرب 

داد و گفت: این دانشــگاه در مسیر توسعه 

صنعت توریسم و گردشگری گام بر می دارد.

 دکرت محمدرضا مزدیان فــرد، ارتقاء صنعت 

توریســم را رضوری دانســت و گفــت: در 

این خصــوص بــا محمدرضا نفیســی رئیس 

بورد توریست ایران _ ســوئیس، در رابطه با 

لزوم راه اندازی رشــته های مرتبط با صنعت 

توریســم و اســتفاده از تجــارب بین املللی 

کشورهایی چون سوئیس که سابقه ای بسیار 

درخشان دارند مذاکراتی انجام شد.

 وی خاطر نشــان کرد: صنعت توریســم در 

کشور ســوئیس به دلیل ســابقه طوالنی در 

استقالل عمل آن کشور، پتانسیل های بسیار 

عالی طبیعــی، جایــگاه اســرتاتژیک مالی 

جهانــی و بنگاه هــای اقتصادی مســتقل از 

قدرت های حاکم در اروپــا و آمریکا و خاور 

دور بســیار پیرشفته اســت و سالهاست که 

کشــور ســوئیس مرکز تعامالت بین املللی و 

در نتیجه عالی ترین مرکز آموزشــی صنعت 

توریسم در دنیاست.

 دکرت مزدیان فرد با بیان اینکه دانشگاه کاشان 

عالقمند به همکاری با نهادهای آموزشــی و 

اجرایی آن کشور اســت تاکید کرد: مذاکرات 

برای اقدامات راهربدی، انعقاد تفاهم نامه و 

قراردادهای همکاری ادامه خواهد داشت.

 آقای نفیســی هم در این نشست اظهار کرد 

که باید در راستای رفع نیازهای جدی صنعت 

توریســم و ترویج اصول علمی مدیریت آن 

در ایران کوشید و کاشان نیز به عنوان شهری 

با پتانسیل های منحرص به فرد در این زمینه 

می تواند بخوبی مد نظر بــرای آموزش قرار 

گیرد.

 رئیــس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی 

و گردشــگری کاشــان نیز در این نشست با 

اشــاره به معرفی پتانســیل ها، فرصت ها و 

ظرفیت های صنعت توریســم در کاشــان، 

آمادگی اداره میراث فرهنگی را برای هرگونه 

همکاری علمی و اقتصادی با دانشگاه اعالم 

کرد.  دکرت محســن جاوری اظهار امیدواری 

کرد: دانشــگاه بتواند با بهره وری از باالترین 

استانداردهای هتل داری و مدیریت توریسم 

از ســوئیس، زمینه  های رشــد وشــکوفایی 

توریسم بین املللی را در کاشان فراهم آورد و 

نه تنها در ارتقاء اشتغال زایی پایدار منطقه، 

گام هــای اساســی برداشــته شــود بلکه در 

سطح ملی در رفع چالش های پیش رو اقدام 

شایسته ای بعمل آید.

دانشگاه كاشان در مسير 
توسعه صنعت توریسم 

و گردشگری 

رئیس دانشگاه کاشان گفت: الزمه رشد اقتصادی این است که اقتصاد و تجارت بر مبنای دانش محور 

باشد. دکرت عباس زراعت در جلسه ایجاد پارک علم و فناوری در محدوده منطقه ویژه اقتصادی اظهار 

داشت: باید دانش را خلق، تبدیل به فناوری و تجاری ســازی کرده و به بازار عرضه کنیم و هر روز 

دانشی جدید و فناوری نو را خلق کنیم. وی ایجاد پارک علم و فناوری در منطقه کاشان را الزم دانست 

و افزود: ایجاد این پارک می تواند زمینه الزم برای توسعه علمی و اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

دکرت زراعت با اشاره به پتانسیل دانشگاه کاشــان در زمینه های مختلف، تعدد رشته ها و اعضای 

هیات علمی توامنند افزود: این دانشگاه آمادگی الزم برای ارائه طرح های تحقیقاتی و دانش محور 

کردن صنایع و محصوالت و رفع معضالت صنعتی این منطقه را دارد.

مدیر فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان  نیز در این نشست ایجاد پارک علم و فناوری  با توجه 

به موقعیت کاشان را الزم دانست و اظهار داشت: کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه 

اقتصاد دانش محور،تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و 

خدماتی جامعه ، افزایش قدرت رقابت و رشد رشکت های متکی بر دانش، کمک به جذب دانش فنی 

و رسمایه های بین املللی و داخلی، افزایش حضور و مشارکت تخصصی رشکت های فناوری داخلی 

در سطح بین املللی وحامیت ازایجاد و توســعه رشکت های کوچک و متوسط فناوری و حامیت از 

موسسه ها و رشکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور, با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی از اهداف 

پارک علم و فناوری است.دکرت علیرضا فرجی خاطر نشان کرد:  برای پیرشفت پایدار این منطقه باید 

به مواردی اقلیم و دانش پنهان و بومی منطقه کاشان و احیای نقش دیرینه کاشان به عنوان شاهراه 

مواصالتی تجارت در کشور، محوریت ارتقای نشان های چهارگانه و کهن ملی و بین املللی کاشان در 

زمینه های فرش و صنایع دستی، اسانس و گیاهان دارویی، معامری بومی و نجوم در توسعه منطقه 

توجه شود.رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان نیز اهمیت دادن به رشکتهای دانش بنیان را مورد 

تاکید قرار داد و گفت: توجه به نیازهای بخش خصوصی بویژه رشکتهای فعال و پویای منطقه و رفع 

موانع تولید و مشکالت آنان برای حضور در منطقه ویژه اقتصادی، ایفای نقش پارک علم و فناوری 

و مراکز و مجتمع های فناوری دانش بنیان کاشان به عنوان موتور اصلی و مغز متفکر منطقه ویژه 

اقتصادی، تسهیل در انتقال فناوریهای پیرشفته بویژه در زمینه ماشین آالت فرش و نساجی با استفاده 

از تجارب کشورهای موفق در منطقه خاورمیانه باید مورد توجه قرار گیرد.

آقای حسنعلیان، توســعه محصوالت صادراتی مبتنی بر فناوریهای پیرشفته، توجه جدی به نقش 

اساتید و دانشجویان دانشگاههای کاشان به عنوان رسمایه های اصلی پیرشفت پایدار را مورد تاکید 

قرار داد و اظهار داشت: انرژی منطقه ویژه اقتصادی با استفاده از فناوریهای پیرشفته خورشیدی و 

هیربیدی با توجه به علم و فناوری روز باید تامین گردد.

تجارت و اقتصاد باید دانش محور باشد 

مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: تنها راه برون رفت 

مشکالت، باالبردن  و ارتقاء معرفت اســت.آیت الله عبدالنبی 

منازی در مراسم افتتاحیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه 

کاشان وظیفه اساتید را معرفت شناسی بیان کرد و اظهار داشت: 

وظیفه اساتید تنها آموزش نیســت و دانشجو به طور فطری در 

برابر استاد تسلیم است و حرف استاد برای او سندیت و حکمیت 

دارد و باید مفاهیم و یافته های معرفتی را به دانشجو فرا دهد.

وی مسئولیت استادان دانشگاه را در آســتانه انتخابات  بسیار 

حساس و خطیردانست و افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف 

دشمن آسیب زدن به دانشگاه هاست استادان دانشگاه باید به 

درستی دانشجویان را هدایت و آموزش دهند و مواظب باشند تا 

جوانان آلت دست صهیونیست ها و دشمنان قرار نگیرند.

عضو مجلس خربگان رهربی وحدت را رمز اقتدار نظام جمهوری 

اسالمی دانســت و افزود: نجات جوانان نجات جامعه و کشور 

اســت  و باید با حفظ وحدت نگذاریم تا به کشــور خدشــه ای 

وارد شــود. مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان بازســازی و 

تقویت آموزش مبانی  فکری و اعتقادی در حوزه های علمیه را 

الزم دانست و اظهار داشت: دانشگاه های ما به تقویت مبانی 

اعتقادی نیاز دارد و اگر متولیان این هرن را داشته باشند که میزان 

معرفت طالب و اساتید و دانشــجویان را به حد نصاب برسانند 

همه مشکالت جامعه حل می شود.

آیت الله منازی دعواها، تجاوزها و کشــتارهای جامعه برشیت 

را جاهلیت امروزی و نداشــنت معرفت شناسی و عدم شناخت 

ارسار هســتی بیان کرد و افزود: ما در نظــام توحیدی به برکت 

قرآن و عرتت باید خالء معنویت در جهان را پر کنیم. امام جمعه 

کاشان به فرمایشات حرضت امام خمینی)ره( که دانشگاه ها باید 

اسالمی شود اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها باید بر مبنای توحید 

پایه گذاری شــود. عضو مجلس خربگان رهربی خاطر نشان کرد: 

اگر برشیت خانه معرفت الهی را بگشــاید و خدا را درکارهایش 

رشیک بداند بی نیاز از بندگی دیگران می شود. آیت الله منازی 

اظهار داشــت: در حوزه  های علمیه و در دانشگاه ها و آموزش 

عالی باید اساتید و دانشــجویان به این مطلب مهم و استثنایی 

واقف باشــند که در نظام هســتی هیچ چیزی جــز ذات اقدس 

حرضت احدیت حاکم نیست و همه چیز تحت سلطه و والیت 

تکوینی خدای سبحان است.

وی، اخالص در عمــل واخالص در حرف را مــورد تاکید قرار داد 

و افزود: انســانی که در انجــام کارهای خودش هیــچ انگیزه و 

محرکی به غیر رضای خدا نداشته باشد انسان با اخالصی است.

امام جمعه کاشان خاطر نشان کرد: اگر  بخواهیم در برابر همه 

باطل ها پیروز شویم باید به این برسیم که همه چیز یکی است 

و آن ذات اقدس ربوبی اســت.  طرح ضیافت اندیشه  با حضور 

یکصد نفر از اساتید  تا سیزدهم شهریور ماه جاری در دانشگاه 

کاشان  ادامه دارد.

امام جمعه کاشان: 

تنها راه برون رفت مشکالت ارتقاء معرفت است

اردوی علمی، فرهنگی و آموزشــی خدمت به بندگان 

خدا"خشت ســبز" توســط گروه معامری و به همت 

معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان در روستای وادقان 

برگزار شــد.  مدیر گروه معامری دانشــگاه کاشــان و 

مدیر اجرایی ایــن اردوی علمی، با اشــاره بــه اینکه 

این اردوی علمی، فرهنگی و آموزشــی بنا به تصمیم 

خودجوش دانشــجویان گــروه معامری برگزار شــد 

افزود: در ایــن اردوی جهــادی و امر خداپســندانه، 

36 دانشجوی معامری این دانشــگاه )24 دانشجوی 

پرس و 12 دانشــجوی دخرت( رشکت کردند.دکرت جواد 

دیواندری اظهار داشــت: طی بازدید و امکان سنجی 

و ارزیابی کارشناسانه، نیازها و معضالت این روستا با 

همکاری دهیاری شناسایی و دانشجویان فعالیت خود 

را در راستای تامین نیازها و رفاه و خدمت به مردم این 

روســتا آغاز کردند. وی حس خدمت و نوعدوستی را 

از ویژگیهای این اردو بیان کرد و افزود: در این اردوی 

جهادی، دانشــجویان با وضعیت زندگــی این منطقه 

در ابعاد مختلف فرهنگی، معیشتی و بهداشتی و … 

آشنا شــده و از طریق تالش مخلصانه برای سازندگی 

در آن منطقه کوشیدند.  دکرت دیواندری فعالیت های 

دانشجویان در این روستا را در دو بخش عام املنفعه و 

عمرانی بیان کرد و اظهار داشت: در این طرح ده روزه، 

دانشجویان در طراحی، ساماندهی و اصالح معرب گلزار 

شهدا و مرکز تجمع روستایی کوشیدند.

برگزاری 
اردوی علمی، 

فرهنگی 
خدمت به 

بندگان خدا  
خشت سبز 

دانشگاه كاشان 
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مدیر عامل ستاد توسعه دانشگاه کاشــان از بازدید خیرین 

ارجمنــد آقایان ســید محمد و ســید مرتضی هاشــمیان و 

امیرحســین ترکیان از روند اجرایی ساخت خوابگاه های در 

حال ســاخت این دانشــگاه خرب داد. علی محمد املاسی در 

حاشیه بازدید خیرین از ساخت سه خوابگاه توسط خیرین 

در این دانشــگاه خرب داد و گفت: مجموعــه خوابگاه های 

امیرحســین ترکیان و مهندس حســین مبینی هــر کدام با 

زیربنای 800 مرت مربع با مشــارکت 50 درصدی این خیرین 

در حال ساخت است.  وی اظهار داشت: این مجموعه های 

خوابگاهی با 35 درصد پیرشفت فیزیکــی و با دارا بودن 10 

سوئیت مجزا در دو طبقه، ظرفیت اسکان هرکدام 100 نفر 

دانشجو را دارد.

 مدیر عامل ســتاد توســعه دانشگاه کاشــان خوابگاه خانم 

مســچی همرس آقای محمد هاشــمیان را از دیگر پروژه ها 

بیان کرد و افزود: ایــن خوابگاه نیز با یک هــزار و 100 مرت 

مربع تا بهمن ماه ســال جــاری مورد بهره بــرداری قرار می 

گیرد. املاسی خاطر نشان کرد: خانواده هاشمیان دو خوابگاه 

دیگر )باباخلیل و هاشیامن( را تحویل دانشگاه داده اند. در 

دانشگاه کاشان نزدیک به 13 هزار مرت مربع فضای آموزشی 

توسط خیرین در حال ساخت است.

بازدید خانواده های خيرین آقایان هاشميان و تركيان از روند اجرایی پروژه های خير ساز 

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: امروز در دنیا هرچند به ظاهر فکر می کنیم علم، 

سیاست و اقتصاد حرف اول را می زند اما در واقع این هویت فرهنگی است که موجب 

توامنندی جوامع است.حسین ستار در میزگرد کارکنان خربگزاری جمهوری اسالمی افزود: 

یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت یازدهم دغدغه های فرهنگی بود که در شعار 

اعتدال و تدبیر متجلی شد، اما اینکه این دو شعار فرهنگی در کنار ده ها شعاری که می 

تواند حرف از رفاه اجتامعی، ارتباط با دنیا و غیره داشته باشد، نشاندهنده درایت مردم 

و اولویت های سیاستمداران این دولت در حوزه فرهنگ است.  

وی تاکید کرد: دولت یازدهم برآمده از شعار فرهنگی است و اعتدال و تدبیر رویکرد 

این دولت را تعیین کرد. معاون فرهنگی دانشگاه ترصیح کرد: دانشگاه نیز به عنوان 

قوی ترین مرکز علمی این شــعار را در حوزه های مختلف باید عملی کند.  وی ادامه 

داد: درست است که اساسا کار دانشــگاه تولید علم و انتقال است اما در وظایف این 

مرکز فرهنگ اولویت اول است، زیرا یکی از مراکز تربیتی است. ستار خاطرنشان کرد: 

متاسفانه در سالیان گذشته با رخوت و کمرنگی در حوزه سیاست در دانشگاه روبرو بوده 

ایم، اکنون در حوزه فرهنگ وظایف مهمی داریم که زمینه ساز رشد دانشگاه در حوزه 

های مختلف است. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه زمینه برگشت این نشاط سیاسی در 

این دولت فراهم است و وزارت علوم نیز سیاست هایی برای برگرداندن این نشاط دارد، 

دانشگاه کاشان نیز در این ارتباط برای خود وظایفی تعیین کرده است.  

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: این مرکز علمی طی دو سال گذشته 

گام های مهم فرهنگی برداشته که از جمله آن کسب رتبه برتر کانون موسیقی دانشگاه 

در بین کانون های ادبی و هرنی به رغم وجود دانشــکده های موســیقی در کشور و 

کسب رتبه دوم کانون نگاه سبز دانشگاه در حوزه های دینی و مذهبی است.  ستار به 

رتبه های برتر این دانشگاه در حوزه های منایش و جشنواره های قرآنی اشاره کرد و گفت: 

در حوزه های سیاسی نیز برگزاری نشست های تخصصی و کرسی های آزاداندیشی و 

هامیش های علمی و نیز ایجاد فضای تعامل و گفت وگو و مناظره و نیز برگزاری اردوهای 

جهادی دانشجویان در روستاها از دیگر اقدامات فرهنگی دانشگاه طی دو سال گذشته 

بوده است.

دولت 
یازدهم 

برآمده از 
مطالبات 
فرهنگی 

است 

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از موفقیت دانشجویان این دانشگاه 
در دومین المپیاد ورزش های همگانی کشور خبر داد. محمد رمضانی 
علوی گفت: این دوره مسابقات که با حضور 60 دانشگاه در رشته های 
چرخ تانک، دارت، فریز بی، بولینگ فوتبال و الختر) لیلی تعادلی( برگزار 
شد، تیم دختران دانشگاه کاشان متشکل از مهرناز توتونچی، سیده 

فرزانه موسوی، فاطمه کرمانی نژاد، نیلوفر رزمجو و مینا قاسمی 
توانستند در رشته چرخ تانک به مقام سوم دست یابند. وی اظهار داشت: 
در این مسابقات تیم دانشجویان پســر نیز داوود قاسمی در رشته 
دارت و احمد فدایی در رشته فریز بی مورد تقدیر قرار گرفتند. وی 
خاطر نشــان کرد: این المپیاد با هدف نهادینه سازی فرهنگ ورزش 

همگانی در دانشگاهها و ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان ، علمی 
کردن ورزش در جهت فراگیر شدن وزش همگانی در بین دانشجویان 

و دانشگاهیان هر دو سال یکبار برگزار می گردد.
 دومین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان 10 لغایت 19 شهریور 

ماه به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد.

موفقيت دانشجویان دانشگاه كاشان در دومين المپياد ورزش های همگانی 
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یکی از کارشناســان رســانه ای حوزه علمیه قم گفت: فرهنگ سازی اســتفاده درست از 

شبکه های اجتامعی وظیفه دانشگاهیان است. حجت االسالم و املسلمین محمد کهوند در 

مراسم طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه کاشان، شبکه های اجتامعی اینرتنتی را تهدید 

برای کشور دانست و اظهار داشت: با رواج این شبکه های اجتامعی امروز هویت اسالمی 

و ملی مورد تهاجم و تاخت و تاز فرهنگی استکبار جهانی قرارگرفته است. وی با بیان اینکه 

کشور ایران در زمینه های گوناگون به جز شــبکه های اجتامعی مورد تحریم واقع شده 

است، افزود: نگاه کشورهای استکباری به شبکه های اجتامعی بسیار ویژه و وسیع است 

وبعد از نفت استفاده از اینرتنت و شبکه های اجتامعی دومین منبع درآمد ایشان است و 

از این طرق درآمدهای زیادی را به جیب می زنند.وی دسرتسی رسیع و آسان به اطالعات 

خصوصی افراد را یکی از اهداف شوم آنها دانست و گفت: با تلفن های همراه اندروید 

بدون اجازه و راحت می توانند از حریم خصوصی افرادعکس و فیلم بگیرند و اطالعات 

شــخصی را ثبت و ضبط منایند.حجت االســالم کهوند ترویج فرهنگ غرب و اختالفات 

خانوادگی را از دیگر اهداف استکبار در شــبکه های اجتامعی بیان کرد و افزود: دشمن 

سعی دارد با ترویج این شبکه ها دین و ایامن را از جوانان بربایند و از مسیر اسالم خارج 

سازند. وی با اشاره به اینکه همه تحوالتی که در شبکه های اجتامعی اتفاق می افتد به نفع 

ارسائیل و صهیونیست است اظهار داشت: این شبکه ها با روش هایی متفاوت کاربران را 

جذب و اطالعاتشان را جمع آوری و برنامه برایشان پیاده می سازند.

حجت االسالم کهوند خاطر نشان کرد: دانشگاهیان و حوزه های علمیه باید با ارائه کارهای 

تحقیقاتی و علمی و روش های نوین سعی کنند که جلو استفاده شیوه غلط از شبکه های 

اجتامعی را بگیرند و راه درست را به جوانان نشان دهند.

فرهنگ سازی استفاده درست از شبکه های اجتماعی وظيفه دانشگاهيان است 

مسئول بسیج کارمندی دانشگاه کاشان گفت: بیش از 40 نفر از کارکنان این دانشــگاه به همراه خانواده هایشان به مناطق 

عملیاتی  جنگی غرب کشور اعزام شدند. حجت االسالم احمد شیخ زاده اظهار داشت: این افراد از مناطق جنگی قرص شیرین، 

رسپل ذهاب،یادمان شهدای عملیات مرصاد، یادمان پاوه، دانشگاه افرسان و موزه جنگ کرمانشاه بازدید کردند.

وی  با بیان اینکه اردوهای راهیان نور نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان 

دارد، افزود: آشنایی با رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسالم در دوران جنگ تحمیلی، بازخوانی وصیت نامه ها و خاطرات 

شهدا و چگونگی انجام عملیات های این دوران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از اهداف اصلی اعزام کاروان های 

راهیان نور است.

اعزام كاركنان دانشگاه كاشان به مناطق عملياتی 
جنگی غرب كشور

در بیســت و هشــتمین املپیاد فیزیک ایران "سید ســجاد کاهانی" 

فرزنــد سید ابوالقاســم کاهانــی عضو هیــات علمی گروه شــیمی 

دانشگاه کاشان موفق به کسب مدال طالی این دوره مسابقات شد.

برگزیدگان ایــن املپیاد به مســابقات جهانی اعــزام و بدون آزمون 

رسارسی در دانشگاه پذیرفته می  شوند.

 سید سجاد کاهانی دانش آموز سال ســوم دبیرستان عالمه حلی 10 

در رشته ریاضی مشغول به تحصیل هستند.

كسب مدال طالی المپياد فيزیک ایران توسط فرزند 
عضو هيات علمی گروه شيمی دانشگاه كاشان 

دکرت امیرحسین چیت سازیان مدیر گروه هرن اسالمی و پژوهش و 

هرن دانشگاه کاشان به عنوان عضو هیات امنای موزه فرش ایران 

منصوب شد.  در این حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزوده است: فرش 

دستباف ایران زمین از ارزشمندترین شاخصه های هویت این 

مرز و بوم است که در طول تاریخ خوش درخشیده و حاصل این 

هرنمنایی بی مانند، آثار فاخری است که مایه افتخار موزه های 

ملل در اقصی نقاط جهانی می باشد. مسعود سلطانی فر ادامه 

داده است: موزه فرش ایران محل منایش و نگهداری بخشی از این 

آثار پر ارج بوده و در خدمت اندیشمندان و متخصصان برجسته 

این حوزه می باشد و باید اهتامم الزم در جهت حفظ و توسعه این 

میراث ارزشمند هرنی و فرهنگی در سولوحه کار خود قرار دهیم.

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری افزوده است: به موجب این حکم و با توجه 

به دانش وسیع و ارشاف کامل جنابعالی، به سمت عضو "هیات 

امنای موزه فرش ایران" منصوب می شوید. بی تردید حضورتان 

زمینه های پیرشفت و اعتالی موزه را فراهم خواهد ساخت و بر 

اعتبار آن بیش از پیش خواهد افزود.

دكتر چيت سازیان عضو هيات امنای موزه فرش ایران شد 

به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهرن، از 

کارمندان منونه دانشگاه کاشان طی مراســمی تجلیل بعمل آمد.رئیس دانشگاه 

کاشان در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و 

باهرن خلوص نیت و عمل صالح را رمز موفقیت در امور دانست و افزود: بر اساس 

روایات، کسانی که ایامن بیاورند و عمل صالح انجام دهد خداوند آنها را دوست 

دارد.دکرت عباس زراعت  گزارشی آماری از وضعیت کارمندان در ایران و در مقایسه 

بادیگر کشورهای جهان ارائه کرد و اظهار داشت: در برخی آمارها جایگاه خوبی 

نداریم و بایسته است در این خصوص برنامه ریزی بهرت و بیشرتی داشته باشیم.

 وی عدم تناسب بودجه با فعالیت ها را از مشــکالت دانشگاه بیان کرد و افزود: 

حدود 85 درصد بودجه دانشگاه رصف حقوق و مزایا می شود.  

وی با اشاره به اینکه کارکنان، رکن اساسی دانشگاه به شامر می روند خاطر نشان 

کرد: با تالش همه کارکنان باید سعی کنیم درآمد اختصاصی دانشگاه حداقل 50 

درصد افزایش یابد. 

 دکرت زراعت به موفقیت ها و افتخارات دانشگاه در یکسال اخیر اشاره کرد و اظهار 

داشت: متامی این توفیقات مرهون تالش و فعالیت های همه مجموعه کارکنان 

این دانشگاه است. معاون اداری مالی دانشــگاه نیز در این نشست گزارشی از 

چگونگی نحوه انتخاب کارکنان منونه دانشگاه را ارائه منودند.  

در این مراســم همچنین دکرت زنگنه به منایندگی از شورای صنفی اعضای هیات 

علمی در خصوص اخالق حرفه ای و اداری و احرتام متقابل بین آحاد کارمندان و  

آقای آبیاتی نیز  به منایندگی شــورای صنفی کارکنان در خصوص مدیریت منابع 

انسانی  نقطه نظرات خود را بیان کردند. 

تجليل از كارمندان نمونه دانشگاه كاشان 


