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دااگشنه کاشان

سال دولت و ملت 
همدلــی و همزبانــی

   خبر ویژه

 رئیس دانشگاه کاشان گفت: تعهد و پایبندی به اصول اخالقی الزمه موفقیت و 

توسعه علمی دانشجویان است.  دکرت عباس زراعت در مراسم جشن نو دانشجویان 

دانشگاه کاشان با تربیک سال تحصیلی جدید اظهار داشــت: متامی رفتارهای 

شخصی، اجتامعی، علمی و پژوهشی باید مبتنی بر اخالق باشد.  وی با بیان اینکه 

اخالق نباید در حاشیه زندگی قرار گیرد و باید در منت زندگی و زیربنای رفتار قرار 

گیرد افزود: اخالق اکسیژنی برای تنفس است و اگر اخالق نباشد زندگی معنای 

مردگی پیدا می کند.  دکرت زراعت خاطر نشان کرد: تفاوت یک دانشجوی مسلامن 

با دیگر دانشجویان جهان این است که دانشجوی مسلامن نقشه راهی به نام اخالق 

پیش رو دارد. وی اعتامد به نفس را الزمه یادگیری مستمر دانشجویان دانست و 

گفت: کالس محل تحصیل است و تنها چیزی که می تواند عامل موفقیت دانشجو 

باشد عشق به تحصیل و علم آموزی است.  رئیس دانشگاه کاشان اظهار داشت: 

انگیزه آموزش و یادگیری را باید به صورت مستمردر خود ایجاد کنیم و در متامی 

مراحل زندگی از بزرگان و کسانی که به ستاره های نورانی در آسامن دانش مبدل 

شدند الگو بگیریم.  دکرت زراعت پشتکار را از ابزار موفقیت دانشجویان دانست و 

افزود: اگر دانشجو پشتکار داشته باشد آینده علمی به دست او رقم خواهد خورد. 

وی کسب مهارت های اجتامعی را در بازار رقابت جهانی مورد تاکید قرار داد و 

اظهار داشت: دانشجو باید در کنار آموخته های دانشگاه، مهارت های اجتامعی 

و چگونه زیسنت و کارکردن را فرا گیرد. وی دانشگاه را محیطی مناسب برای کسب 

تجربه بیان کرد و افزود: دانشگاه آزمایشگاهی برای تکامل است. رئیس دانشگاه 

کاشان انتخاب دوســت خوب را به دانشــجویان تاکید کرد و گفت: در انتخاب 

دوست باید دقت داشته باشید.چرا که دوست خوب زمینه رشد و موفقیت شام 

را دو چندان می کند.دکرت زراعت عمق بخشــیدن به آموخته ها و جهت دهی 

مثبت به رشته تحصیلی را به دانشجویان توصیه کرد و گفت: اگر کسی در هر رشته 

تحصیلی کارشناس باشد و به اندازه مدرکی که می گیرد دانش داشته باشد امکان 

ندارد که یک روز بیکار باشد.  وی زنده نگه داشنت فضای نشاط ، گفتگو و امید را به 

دانشجویان تاکید کرد و گفت: دانشجو جوانی بانشاط و با انرژی است که باید با 

حرکت های دانشجویی بر جامعه تاثیر گذار باشد. دکرت زراعت خاطر نشان کرد: 

دانشجو باید سیاسی باشد اما سیاستی که علم تدبیر امور را دنبال مناید .ایشان 

افزود:دانشجو در هر رشته ای که تحصیل می کند می تواند به جامعه خدمت 

کند و در اینده جامعه موثر واقع شود.  رئیس دانشگاه کاشان نقد و انتقاد را الزمه 

پیرشفت امور دانست واز دانشجویان خواست تا با انتقادات سازنده در راستای 

توسعه علمی، مدیریت دانشگاه را یاری رسانند.

رئیس دانشگاه کاشان:

 تعهد به اصول اخالقی الزمه موفقیت دانشجویان است 

 معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: دانشگاه 

کاشان باید مرکز پژوهشــی باستان شناسی فالت 

مرکزی ایران قرار گیرد.

 حسینی مکارم در نخســتین هامیش ملی کاوش 

های باستان شناســی منطقه کاشــان با اشاره به 

پتانســیل باالقوه دانشگاه کاشــان در زمینه های 

باستان شناســی و معامری و اعضای هیات علمی 

برجسته اظهار داشت: مسئوالن شهرستان و سازمان 

میراث فرهنگی کشور باید تالش کنند تا این مرکز 

پژوهشی در دانشگاه کاشان هر چه زودتر ایجاد 

شود. وی همچنین ایجاد موزه در دانشگاه کاشان 

را الزم دانســت و افزود: از آنجا که موزه در انتقال 

فرهنگ کشورها نقش بسزایی دارد دانشگاه کاشان 

با توجه به ظرفیــت  ها و پتانســیل هایی که دارد 

مهمرتین مکان برای ایجاد موزه است.

 حسینی مکارم به آثار تاریخی و محوطه های بسیار 

غنی منطقه کاشان اشاره کرد و گفت: این موزه محل 

نگهداری اشیاء و آثار قدیمی و تاریخی وهم وسایل 

مطالعاتی باستان شناسی است که سازمان میراث 

فرهنگی کشور در مدیریت، مشاوره و تامین اشیاء 

موزه دانشگاه کاشــان کمک خواهد کرد.  معاون 

توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه کاشان کهن 

ترین سابقه شهر نشــینی را دارد و یکی از مناطق 

دیدنی و متدن برش است اظهار داشت: برگزاری این 

هامیش با مطالعات باستان شناسی و تحقیقاتی 

تاثیر بسزایی در معرفی هرچه بیشرت و توسعه این 

شهر دارد. وی به رکود تورمی دولت یازدهم اشاره 

کرد و گفت: تنها چیزی که امروز می تواند جایگزین 

مسایل اقتصادی شــود توسعه صنعت توریسم و 

گردشگری است.  حسینی مکارم حفظ آثار تاریخی 

شهر را وظیفه همگان دانســت و افزود: بناهای 

تاریخی، متدن و فرهنگ هر شهری است که تجدید 

پذیر نیستند و اگر از بین رفت دیگر منی توان احیاء 

کرد و از مســئوالن و مردم درخواست می شود در 

حفظ و صیانت از میراث فرهنگی کشور تالش کنند.

 دانشگاه کاشان مرکز پژوهشی  
باستان شناسی فالت مرکزی ایران 

قرار گیرد 
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محققان دانشگاه کاشان در تحقیقات خود موفق به ساخت 

غشاهای نانوفیلرتاسیونی شده اند که می توانند بازده تصفیه ی 

آب و پســاب صنعتی را افزایش دهند.عضــو هیأت علمی 

دانشگاه کاشان با اشــاره به اینکه این تحقیقات در مقیاس 

آزمایشگاهی صورت گرفته است گفت: این غشاها نسبت به 

منونه های تجاری، کمرت دچار گرفتگی می شوند که خود سبب 

کاهش هزینه ی فرآیند خواهد بود.

دکرت احمد اکربی اظهار داشت: به دلیل صنعتی شدن رسیع 

و ظهور فناوری های نو در توسعه ی کشورها، در حال حارض، 

آلودگی آب و پساب های صنعتی به یکی از تهدیدهای اصلی 

برای محیط زیست، سالمتی انسان و اقتصاد تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جهان، از روش های مختلفی برای تصفیه ی 

پساب ها و جداسازی آالینده های سمی از آب استفاده شده 

است افزود: یکی از آسان ترین و کم هزینه ترین این روش ها، 

فرآیندهای غشایی مانند اولرتافیلرتاسیون، نانوفیلرتاسیون و 

اسمز معکوس است.آرش یونس نیا لهی از محققین این طرح 

نیز گفت: در این کار تحقیقاتی ســعی شده است غشاهایی 

با کارایی بهرت برای فرآیند نانوفیلرتاسیون در تصفیه ی آب و 

پساب های صنایع نساجی تهیه گردد. 

وی در خصوص اهمیت بهبود عملکرد این گونه غشاها گفت: 

»متأسفانه، بیشرت غشاهای تجاری متداول در صنعت بر روی 

سطح خود دارای بار منفی هستند. لذا به کمک آنها منی توان 

کاتیون های مرض یا رنگ های دارای بار مثبت را از آب و پساب 

نساجی حذف منود. همچنین، متام فرآیندهای غشایی دارای 

مشکل گرفتگی غشاء هســتند. این موضوع سبب می شود 

عملکرد و بازده فرآیند نانوفیلرتاســیون کاهش پیدا کرده و 

هزینه ی مرصفی را افزایش یابد.«

طبق نتایــج آزمایش های صورت گرفته، به کمک غشــاهای 

نانوفیلرتاسیون طراحی شده توسط این محققان، میزان شار 

آب خالص عبوری از این غشاها افزایش و میزان گرفتگی آن 

کاهش یافته است. این بدان معنی است که میزان بازده آب 

تصفیه شــده ی خروجی بیشرت بوده و ســبب کاهش هزینه 

فرآیندی می شود.به گفته ی یونس نیا لهی، منونه های غشای 

نانوفیلرتاسیون سنتز شده دارای بار مثبت سطحی هستند. 

برای دســتیابی به ایــن ویژگی، در ســاختار این غشــاها از 

نانوساختارهای سلسله مراتبی منیزیم هیدروکسید استفاده 

شده است. این نانوساختارها عالوه بر ایجاد مراکز بار مثبت 

زیاد و بزرگ، خصوصیات دیگری را از جمله کمک در تشکیل 

بهرت غشای نانوفیلرتاسیون، زیست سازگاری، آب دوستی باال 

و شار و احتباس باالتر به غشــاهای مورد استفاده در فرآیند 

نانوفیلرتاسیون داده است.

غشاهای نانوفیلرتاسیون ســنتز شده به کمک میکروسکوپ 

 ،)AFM( میکروسکوپ نیروی امتی ،)SEM( الکرتونی روبشی

زاویه متاس، تعیین زتا پتانســیل، مقــدار احتباس منک های 

معدنی و یک رنگ صنعتی کاتیونی مورد استفاده در رنگرزی 

الیاف اکریلیک مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 الزم به ذکر است که کار غشــاها در فرآیند نانوفیلرتاسیون، 

جداســازی ترکیب مورد نظر از محلول اصلی بر اســاس دو 

مکانیســم غربالگری )اندازه حفرات( و دافعه ی یونی )بار 

سطحی( است. 

لذا اگر بار ســطحی غشــاها منفی بوده و برای جداســازی 

ترکیبات مثبت مورد استفاده قرار گیرند، مقدار بسیار زیادی 

از این ترکیبات به سطح غشاء چسبیده و گرفتگی غشایی را 

بسیار افزایش می دهد.

از آنجا که در مرحله ی آزمایشگاهی، غشاهای نانوفیلرتاسیون 

سنتز شده دارای درصد احتباس باالی کاتیون و کمرتین میزان 

گرفتگی غشایی بوده است؛ لذا با تکمیل مطالعات و دستیابی 

به تولید انبوه می توان به استفاده از این غشاها در تصفیه ی 

آب و پســاب صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی امید 

داشت. 

دکرت احمد اکربی-عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، آرش 

یونس نیا لهی-دانشجوی دکرتای علوم و فناوری نانو و حسن 

جهانگیری- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه در انجام این طرح 

همکاری داشته اند. 

  طراحی آزمایشگاهی غشاهای نانوفیلتراسیون با راندمان باال در تصفیه ی پساب توسط محققان دانشگاه کاشان 

انالله و انا الیه راجعون
هرآنکس خدمت جانان به جان کرد                           به گیتی نام خود را جاودان کرد

 مهر غمبار 94 که از خربهای تأســف بار کوله باری 

کامل داشــت، در شــامگاه بیســتمین روزش برای 

کاشــانیان به ویــژه دانشــگاهیان و به طــور علی 

حده بــرای اســاتید، کارکنان، دانشــجویان، دانش 

آموختگان و بازنشســتگان دانشــگاه کاشان غمی 

مضاعف بر غم های پیشین افزود.استاد فرهیخته، 

حقوقدان مربز، رئیس فقید دانشــگاه کاشان زنده 

یاد دکــرت علی رشیف پس از ســال هــا تحمل رنج 

بیامری در آســتانه محرم حســینی دعــوت حق را 

ابیک گفت و رحل اقامت به دیار باقی فکند.

  او که مــدال بیش از 12ســال خدمت در ســمت 

ریاست دانشگاه را به عهده داشت استادی لربیز از 

منش و متانت و روحیه مجدانــه تعلیم و تربیت و 

ارائه خدمت صادقه بود. حتاًم اساتید، دانشجویان 

و کارکنان این مرکــز علمی خاطــرات ماندگار این 

اســتاد فقید را که از احفاد آیات عظــام مالحبیب 

الله رشیف کاشــانی و از منسوبان عالمه فانی بود، 

به خاطر خواهند داشــت و از او به نیکی و احرتام 

یاد می کنند. 

 اینجانب به نوبه خود و از زبان آحاد دانشگاهیان 

دانشگاه کاشان مصیبت فقدان این مرد ماندگار را 

به محرض جامعه علمی کشــور، علام، حقوقدانان، 

بــه ویــژه قضــات و وکالی محــرتم دادگســرتی، 

دانشــگاهیان و آحاد امت قدرشــناس و عامل پرور 

کاشــان تســلیت مــی گویــم و بــرای روح بلندش 

همنشینی با پاکان عامل، برخورداری از سفره احسان 

و کرم حســینی و رحمت و آمرزش الهی را مسئلت 

می منایم و برای بیت محرتم رشیف و عالمه فانی و 

دیگر غمدیدگان و مصیبت زدگان به ویژه همکاران 

گرامی، آقای احمد رشیف عضو محرتم هیأت علمی 

دانشــگاه کاشــان و آقای دکــرت مجیــد منعم زاده 

معاون محرتم پژوهشی دانشــگاه کاشان شکیبایی 

و اجر آرزو می کنم.                      دکرت عباس زراعت

به همــت معاونت فرهنگی دانشــگاه کاشــان 

دومیــن نشســت تدویــن تقویــم فعالیتهــای 

فرهنگــی در محــل پژوهشــکده ی اســانس 

قمرص برگزار شــد. در این نشســت که با حضور 

بیــش از 80 فعــال فرهنگــی، بــه منایندگی از 

34 کانــون فرهنگــی، انجمــن علمی و تشــکل 

دانشــجویی برگزار گردیــد، برنامه هــای مورد 

نظر مجموعه های دانشــجویی جهت اجرا طی 

نیمســال تحصیلی جــاری جمــع آوری و پس از 

دســته بندی در قالب تقویم فعالیتهای فرهنگی 

تدوین شد.

 در این نشســت از منظم ترین و با برنامه ترین 

واحدهــای دانشــجویی دانشــگاه طــی ســال 

تحصیلــی 94-93 با اهــدای تندیــس "فرصت"  

و هدایــای دیگــر تقدیر بــه عمل آمد.  بســیج 

دانشجویی در بین تشکلهای دانشجویی، کانون 

نگاه ســبز دربین کانونهای فرهنگــی و انجمن 

علمی معامری در بیــن انجمن های علمی حائز 

رتبه برتــر و موفق به کســب تندیــس  فرصت  

شــد و انجمــن اســالمی دانشــجویان، هیئات 

دانشــجویی فاطمیون و انجمــن علمی برق به 

عنوان مجموعه های شایســته تقدیــر، معرفی 

شــدند. برگزاری کارگاه های فرهنگــی از دیگر 

برنامه های این نشست یک روزه بود.

برگزاری دومین 
نشست تدوین 

تقویم فعالیتهای 
فرهنگی 

دانشجویان 
دانشگاه کاشان 
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خبر

به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره 

شهدای غواص شب شعر و خاطره پرواز با بال های بسته به 

همت معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان در تاالر فرهنگ 

کاشان برگزار شد.

 رئیــس دانشــگاه کاشــان هــدف از ایــن گردهامیی را 

گرامیداشــت یاد و خاطــره دالورمردیها و رشــادت های 

ایثارگران هشــت ســال دفاع مقدس به خصوص شهدای 

غواص ذکر کرد و گفت: امنیت، اقتــدار و صالبت امروز، 

مرهون زحامت این قرش ایثارگر اســت و در سایه رشادت 

های این عزیزان اســت که امروز زنده ایــم.  دکرت زراعت 

با اشــاره به اینکه شــهدا الگوهــای گرانقدر ما هســتند 

اظهــار داشــت: حفــظ دســتاوردها و الگو بــرداری از 

خود گذشتگی های آنان مسیر روشن و ارزشمندی را برایامن 

ترســیم می منایند که باید آن را درس بگیریم و در این راه 

قدم برداریم. 

 وی ابراز امیــدواری کرد تا با برگــزاری اینگونه هامیش ها 

بتوانیم ادامه دهنده راه شــهدا باشــیم و با برنامه ریزی 

مناسب در جهت انتقال این ارزش ها به جوانان تالش کنیم.

شب شعر و خاطره با عنوان  پرواز با بال های بسته برگزار شد 

مســئول نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشــگاه کاشان 

گفت: حج نباید تحت هیچ عنوانی تعطیل شود بلکه باید موانع را 

به هر قیمتی از رس راه حج گذاران برداشت.

 حجت االسالم و املسلمین علی روحانی در جمع منازگزاران مسجد 

دانشگاه کاشان با اشاره به حادثه امســال حج در رسزمین منا و 

کشته شدن جمعی از هموطنان اظهار داشت: حج باید به دست 

کشورهای اسالمی اداره شود. وی خاطر نشــان کرد: باید دست 

آمریکا و ارسائیل را از حرمین رشیفین کوتاه کرد چون امروز دست 

آمریکا از آستین آل سعود خارج شده است.  مسئول نهاد منایندگی 

مقام معظم رهربی در دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه آل سعود 

خود را خــادم حرمین رشیفین مــی داند افــزود: وقتی عملکرد 

آنها را می بینیم آنها را خائن می بینیم نه خادم.  حجت االســالم 

روحانی با این سوال که چرا در گذشته امکانات کمرت از امروز بود 

ولی این اتفاقات روی منی داد ولی امروز که امکانات بیشرتی در 

اختیار است این اتفاقات ناگوار به وقوع می پیوندد خاطر نشان 

کرد: کشــور های اســالمی باید اتحاد خود را بر رس این موضوع 

حفظ کنند و نباید از حق خود بگذرند و برنامه ریزی برای گرفنت 

مدیریت امورحج در مکه را انجام دهند.

مسئول نهاد رهربی دانشگاه کاشان :

حج نباید تحت هیچ عنوانی تعطیل شود 

بنیاد گذار بنیاد فرهنگ کاشان و عضو هیئت امنای دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه 

مغز متفکر جامعه است. مهندس حسین محلوجی در جمع اعضای شورای دانشگاه 

کاشان، دانشگاه  را خلق کننده و تکامل دهنده علم و تکنولوژی، افزایش دهنده 

توان فکری و ثروت معنوی و مادی جوامع و رسانجام دستیابی به توسعه همه جانبه 

و توسعه پایدار آنها دانست.

وی با بیان اینکه، انسان نادان، انسان بی دانش و کم دانش در طول تاریخ نتوانسته 

اســت و در خیالش هم منی گنجید که از وضعیت فالکت بار اولیه خود را رها کند 

و به سوی سعادمتندی و توســعه گام بردارد افزود: خروج انسان از وضعیت اسف 

بار و زندگی کردن به شیوه بهائم و راه یافنت به زندگانی انسانی و حرکت به سوی 

برخورداری از کیفیت باالی زندگی، مدیون رشد و توسعه دانشگاه ها و خارج شدن 

علم از چنگ اشــخاص معدود و عمومی شدن آن اســت.بنیاد گذار بنیاد فرهنگ 

کاشان اظهار داشت: دانشگاه ها پیشتاز رشد و توسعه جوامع و حرکت آنها به سوی 

سعادمتندی است.  مهندس محلوجی به ظرفیت و توان بالقوه دانشگاه ها در متامی 

زمینه ها اشاره کرد و افزود: دانشــگاه نباید خلق کنندۀ علم و تکنولوژی و بهبود 

زندگی جوامع باشد، ولی خودش در وضعیتی تاسف بار زندگی کند.وی خاطر نشان 

کرد: قوانین موجود به دانشگاه ها وهیئت های امنای دانشگاه های ایران مجوزها 

و اختیاراتی داده است که مدیران دانشگاه ها باید با جسارت و بلند پروازی از این 

ابزارها برای متحول کردن دانشگاه ها بهره بگیرند. 

عضو هیئت امنای دانشگاه کاشان افزود: قانون و دولت وقتی این همه صالحیت 

و مجوز و اختیار به هیئت امناء و مدیران دانشــگاه ها داده، دیگر نباید برای هر 

کاری دست به سوی دولت دراز کند و خواستار حامیت مادی دولت بشود.مهندس 

محلوجی تاکید کرد: دانشگاه کاشان و دانشگاه های دیگر، در خصوص دانشگاه 

های اول جهان )هاروارد، پرینسنت، برکلی، ام .آی .تی، آکسفورد، کمربیج، سوربن، 

تورنتو و ...( مطالعه جدی بکنند و ببینند آنها چگونه تأمین مالی و اداره می شوند.

آیا آن دانشگاه ها صبح تا شب دستشان برای گرفنت کمک به سوی دولت ها دراز 

است؟

به گفته وی، دانشگاههای ما از یک طرف می خواهند از منتهای آزادی برخوردار 

باشند، ولی در عین حال، همواره چشمشان به سوی دولت، مجلس و دولت دراز 

است و این درست و منطقی نیست. وی خاطر نشان کرد: دانشگاهی که هزاران 

دانشجو و گروه کثیری استاد مربز دارد خودش باید خودش را تأمین مالی و فیزیکی 

بکند، و پس از آن است که می تواند ازدولت و دولتی بودن فاصله بگیرد. مهندس 

محلوجی با بیان اینکه دولت تا روزی که پول می دهد دستور هم می دهد و تبعیت 

کامل دانشگاه ها را نیز طلب می کند افزود: منظور این نیست که دانشگاه فعالیت 

های علمی اش را تعطیل کند و از صبح تا شب دنبال پول سازی برود، ولی دانشگاه 

باید به متامی امکانات خودش و به ذخیره های انسانی و علمی خودش فکر کند و 

به توان تکنولوژیک و اجتامعی خودش توجه داشته باشد و بعد ببیند این رسمایۀ 

عظیم که در اختیار دارد برای خود دانشــگاه نیز بهره زا می تواند باشــد یا نه.اگر 

نباشد، یک جای کارها عیب دارد و باید آن را بیابیم و برطرف کنیم.

عضو هیئت امنای دانشگاه کاشان با اشــاره به اینکه کاشان در متامی زمینه های 

علمی، فرهنگی، ادبی و هرنی، هرنمندان خالق و شخصیت های برجسته ای دارد 

افزود: با بهره گیری از فکر و ایدۀ این افراد نیز می تــوان زمینه های کارآفرینی را 

فراهم کرد. در این نشست رئیس دانشگاه کاشان نیز گزارشی از روند فعالیت های 

جاری، عمرانی و اداری و مالی دانشگاه ارائه منود و رؤسای دانشکده ها نیز دیدگاه 

های خود را بیان کردند.

بنیاد گذار بنیاد فرهنگ کاشان:   دانشگاه مغز متفکر جامعه است 

مســئول نهاد منایندگی 

مقام معظم رهــربی در 

دانشگاه کاشــان گفت: 

علمی که رافع مشکالت 

جامعه باشــد ســودمند 

است.  حجت االسالم علی 

روحانی در مراسم جشن 

نو دانشجویان دانشــگاه کاشــان با تربیک سال 

تحصیلی جدید، فراگیری علم را به دانشــجویان 

تاکید کرد و اظهار داشت: هر علمی که با آن بتوان 

مشکلی را از جامعه زدود مفید وارزشمند خواهد 

بود. وی خاطر نشــان کرد: کســی که قدم در راه 

علم می گــذارد، همه موجودات بــرای او طلب 

مغفرت و آمرزش می کنند.  حجت االسالم روحانی 

داشنت تعهد را به دانشــجویان تاکید کرد و افزود: 

دانشجویان باید نسبت به تحصیل ، کار و خانواده 

خود تعهد داشــته باشــند.  وی اخالق را الزمه و 

کلید موفقیت دانشجویان برشمرد و گفت: ریشه 

اخالق تقوی اســت و تقوی یعنی محرمات الهی 

را ترک و واجبــات را انجام دهیم.  مســئول نهاد 

منایندگی مقام معظم رهربی به تدفین سه شهید 

گمنام در دانشگاه کاشان اشاره کرد و افزود: شهدا 

مایه دلگرمی و آرامش خاطر و هدایتگر ما وشام 

دانشــجویان هســتند لذا هر موقع تحت فشار 

مسلئل مختلف قرا گرفتید و غمگین بودید در کنار 

قبور شهدا بروید و با صحبت کردن با شهدا آرامش 

کسب کنید.

دومین کنفرانس جبر محاسباتی نظریه 
محاسباتی اعداد و کاربردها در دانشگاه کاشان 

دومین کنفرانس جرب محاسباتی نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها  

با حضور استاد برجسته بین املللی "گرنونت اشرتود" از کشور آملان 

و جمعی از اندیشمندان و دانشجویان در دانشــگاه کاشان برگزار 

شد.

دبیر ایــن کنفرانس تعــداد مقــاالت راه یافته به ایــن کنفرانس را 

60 مقاله  بیان کــرد و گفت: برگزاری این کنفرانــس گامی موثر در 

خدمت به دانش پژوهان و فرهیختگان ریاضیات است.

پرفســور ســیدعلیرضا ارشفی افزود: ایــن کنفرانس بــا هدف ارائه 

بهرتیــن و آخرین دســتاوردهای علمی در حوزه جرب محاســباتی و 

جرب کامپیوتر و کار برد ان در نظریه رمز و کد ، آشــنا کردن بیشــرت 

پژوهشــگران جوان با این یافته ها و تشــویق محققــان برگزار می 

شــود. وی گفت: نظریه اعداد، جرب، آنالیز، هندسه، منطق، هندسه 

جربی و مختلــط، آمــوزش ریاضی و ریاضیــات عمومــی و آمار و 

احتامل از محورهای این کنفرانس است.

ارشفی خاطر نشــان کرد: در این کنفرانس همچنین  12کارگاه جرب، 

نظریه کد گذاری و رمزنگاری برای رشکت کنندگان ارائه شد.

این کنفرانس از بیست و یکم تا بیســت و سوم مهرماه در دانشگاه 

کاشان ادامه داشت.

مسئول نهاد رهربی در دانشگاه کاشان :

علمی که رافع مشکالت جامعه باشد 
سودمند است
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مدیر مسئول مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان در پی انتشار 

شامره 20 مجله مطالعات عرفانی یادداشتی به رشح ذیل ارسال 

منودند:  با استعانت از پروردگار متعال، مجلة مطالعات عرفانی 

به شامرة 20 رسیده و منایة بیست شامرة مجله بر اساس ترتیب 

نام نویسندگان و شامرة مجله در آخر مجله تقدیم شده است. 

ده سال پیش با پشتگرمی به فضل و شور اساتید ارجمند، شامرة 

نخست مجله به پیشــگاه پژوهندگان عرفان و تصوف عرضه 

شد و به یمن قلم اساتید ارجمندی چون دکرت شفیعی کدکنی، 

دکرت عابدی، دکرت پورجوادی و... پس از نرش چند شامره »مجلة 

مطالعات عرفانی« مقبول خاطر اصحاب معرفت قرار گرفت و از 

جهت ارجاعات نویسندگان، به رتبة هفتم در میان پانصد نرشیة 

علمی- پژوهشی در پایگاه ISC دست یافت.

مواجه شدن با شامر بسیار مقاالت رسیده، گزینش آن ها را دشوار 

کرد. هر مقاله ای از نظرگاه ســه داور مجله گذر کرد و از میان 

حدود 1700 مقاله، یک دهم آن ها به مرحلة نرش رسید. بدیهی 

است اعالم عدم پذیرش برای دیگر مقاالت، که به رنجش خاطر 

برخی نویسندگان )داخل و خارج این دانشگاه( انجامید، به این 

معنی نبود که سایر مقاالت الزاماً ارزش علمی ندارند، بلکه ُمبیِّن 

عدم تطابق آن ها با سلیقة داوران و عدم اولویت موضوعی در 

این نرشیه بود. همچنین مراجعه به عناوین مقاالتی که دارای 

بیشرتین مشــاهده و دانلود در ســامانة مجله و سامانه  های 

دیگری همچون Sid،Noor،Magiran هستند، نشان دهندة 

تنوع سلیقه ها و نیاز مخاطبان اســت و یکی از مالک های ما 

در اولویت پذیرش مقاالت بوده است. در سال های اخیر مجله 

با دشواری های اداری و مالی بسیاری مواجه گردید و مدت ها 

چاپ آن به تأخیر افتاد، ولی با عنایت مسئوالن محرتم دانشگاه، و 

پیوسنت همکاران جدید از شامره¬های آتی، اینک فصل تازه ای 

برای این نرشیه گشوده شده و امیدواریم در صورت استقبال و 

همکاری اهل نظر، بتوانیم مجله را روزآمد کنیم و پاسخ مثبت یا 

منفی داوران را حداکرث در مدت 3 ماه به نویسندگان ابالغ کنیم.

همچنان آغوش گشاده، منتظر انتقادها و پیشنهادهای عزیزان 

برای ارتقای کیفی مجله هستیم.

انتشار شماره 20 مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان 

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس رئیس و اعضای هیات رئیسه 

و جمعی از اساتید دانشگاه کاشان با خانواده های جانباز رسافرازدکرت 

نیازی عضو هیات علمی دانشگاه و خانواده معزز شهید شاهرودیان 

دیدار و گفتگو کردند.

 رئیس دانشگاه کاشــان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

شــهدا و ایثارگران، افتخارات علمی و اقتدار نظام جمهوری اسالمی را 

مرهون دالورمردی ها و رشادت های خانواده های ایثارگران دانست و 

گفت: هفته دفاع مقدس یادآور حامســه های جوانانی است که برای 

دفاع از میهن اسالمی در جبهه های حق علیه باطل جنگدیدند و فرصتی 

مناسب برای انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جدید است.

 دکرت عباس زراعت با بیان اینکه دیدار و زیارت شــهیدان و جانبازان، 

تجدید عهد و پیامن با آنهاست ابراز امیدواری کرد که ما بتوانیم رهرو 

خوبی برای شهدا باشیم و آنان را رسلوحه همه کارهای خود قرار دهیم.

 در این دیدارها خاطراتی از ایام دفاع مقدس نیز ذکر گردید.

دیدار هیات رئیسه دانشگاه کاشان           
با خانواده های ایثارگران 

مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: دانشگاه باشــگاه سیاسی نیست و نباید 

محل تاخت و تاز گروه ها و احزاب سیاسی قرار گیرد. آیت الله عبدالنبی منازی در مراسم 

جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه کاشان با اشاره به در پیش بودن زمان برگزاری 

انتخابات به دانشجویان تاکید کرد: دانشجویان ضمن اینکه باید همه مسائل سیاسی را 

بدانند و رصد کنند اما نباید وابسته به هیچ گروه و حزبی باشند و ابزار دست دیگران قرار 

گیرند.وی رشایط خاص منطقه،  تهدیدات، تهاجامت سیاســی و نظامی و واقعه اسف 

بار منا را نیاز به مطالعه وتأمل دانست و خاطر نشان کرد: جوانان به خصوص در محیط 

های دانشجویی باید اینگونه مسایل را رصد و مورد مطالعه قرار دهند و بدانند که ما در 

کجای تاریخ قرار گرفته ایم. 

وی محیط دانشگاه را محیط علم آموزی و بررسی مسایل علمی و آموزشی و پژوهشی 

عنوان کرد و اظهار داشت: علم سالحی است که دارای کاربرد است اما باید توام با معرفت 

باشد.  وی همراه بودن علم با معرفت را حایز اهمیت دانست و افزود: آنچه که موجب 

سعادت جامعه می شود معرفت شناسی، خداشناسی و توحید شناسی است.  

عضو مجلس خربگان رهربی با بیان اینکه در نظام آفرینش و هستی هیچ نعمتی باالتر 

از ایامن و معرفت نیست خاطر نشــان کرد: علم یکی از صفات ثبوتیه خداوند است و 

در سایه علم است که خداوند هستی را آفرید . آیت الله منازی تاکید کرد: علم انسان را 

به سوی سعادت و جهل و نادانی انســان را به سوی شقاوت و بدبختی می کشاند. امام 

جمعه کاشان با اشاره به اینکه امروز اسالم در جبهه یک نربد سخت با دشمنان اسالم است 

افزود: اگر بخواهیم در عرصه مبارزه با استکبار پیروز شویم باید جوانان مسلح به سالح 

علم شوند.  وی با بیان اینکه وقتی دانشجوی طالب علم از خانه خارج می شود بابی از 

سعادت و رحمت الهی به روی اوگشوده می شود اظهار داشت: رمز اقتدار و رسبلندی 

نظام اسالمی علم است. مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان دوران جوانی را بهرتین 

دوران عمر انسان دانست و افزود: دوران جوانی دوران شکوفایی و بهرتین دوران است 

که باید آنرا قدر دانیم. آیت الله منازی مدیریت عمر را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان 

کرد: دانشجویان بایستی فرصت ها را غنیمت شمرده و مدیریت را در لحظه لحظه عمر 

مورد توجه قرار دهند.

امام جمعه کاشــان یکی از فرمول های موفقیت در علم آموزی را تنهایی عنوان کرد و 

افزود: انســان هایی که تحمل تنهایی دارند نشــانه قدرت فهم آنهاست و هنگامی که 

جوانی با خدای خودش خلوت و با خالق خودش زمزمه و مناجات می کند به فرشتگان 

خودش مباهات می کند.

امام جمعه کاشان:

 دانشگاه محل تاخت و تاز احزاب سیاسی نیست 

مدیر مســئول مجله پژوهش نامه کاشــان از ارسال 1200 

مجلد از شــامرگان1 تا11 مجله کاشان شــناخت)پژوهش 

نامه کاشان( به کتابخانه دانشگاه های کشور، دانشگاه ها 

و کتابخانه های عمومی و ادارات شهرســتان های کاشان، 

آران و بیدگل و نطنز خرب داد.

 دکرت محمد مشهدی نوشــابادی گفت: این کتاب ها شامل 

شامره یکم تا هشــتم کاشان شــناخت و 3 شامره از دوره 

جدید آن با نام پژوهش نامه کاشــان اســت که به هدف 

ترویج روحیه کتابخوانی و آشــنایی هر چه بیشرت مردم با 

ظرفیت ها و ویژگی هــای منطقه و مشــاهیر این خطه و 

استفاده عالقه مندان و پژوهش گران اهداء شده است.

 وی اظهار داشــت: این مجالت برای دانشگاه های دولتی 

کشور و کتابخانه های دانشگاه های منطقه اعم از دولتی، 

آزاد و پیام نور، حــوزه های علمیه و کلیــه کتابخانه های 

عمومی شهرستان کاشــان، آران و بیدگل و نطنز و شهرها 

و روستاهای تابعه اهدا شــده و بخشی از این مجالت نیز 

به فرهیختگان و پژوهشــگران حوزه کاشان شناسی اهدا 

شده است.

 رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان گفت: 

این مرکز آمادگی دارد این مجالت را به دیگر کتابخانه های 

منطقه اعــم کتابخانه محلی و یا دبیرســتانی که متقاضی 

این مجالت هستند اهدا مناید.

 مجله پژوهش نامه کاشان مجله تخصصی مرکز پژوهشی 

کاشان شناسی است که در حوزه های تاریخ، فرهنگ، هرن، 

معامری و مشاهیر منطقه کاشــان منترش شده و مقاالت 

آن توسط اساتید دانشــگاه و صاحبنظران به رشته تحریر 

درآمده و پس از ارزیابی های علمی منترش می شود.

 مقاالت کاشان شــناخت)پژوهش نامه کاشــان( متاما در 

ســایت اینرتنتــی مجله منایه شــده و قابل دسرتســی آزاد          

می باشد.

اهداء 1200 جلد مجله کاشان شناخت )پژوهش نامه کاشان( به 
کتابخانه های کشور 
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان از دانشگاه های منتخب شبه 

قاره هند بازدید کرد.

دکرت محمد املاسی گفت: پس از سفر یک هیئت علمی عالی رتبه هندی شامل سه 

تن از روسای دانشگاه های هند به ایران در سال گذشته و بازدید از دانشگاه ها و 

مراکز علمی پژوهشی کشورمان از جمله دانشــگاه کاشان و با توجه به مذاکرات 

اولیه فی مابین هیئت هندی و مسئولین دانشگاه کاشان در مورد همکاری های 

دوجانبه و استفاده از ظرفیت    های علمی دو کشور، با پیگیری و همکاری رایزنی 

علمی ایران دکرت علی اعظم خرسوی نهوجی مستقر در سفارت جمهوری اسالمی 

در دهلی نو، این بازدید برنامه ریزی و در تاریخ اول تا هفتم مهر ماه انجام شد.

بازدید معاون آموزشی دانشگاه کاشان از دانشگاه های منتخب شبه قاره هند 

 رسپرست فرمانداری کاشان گفت: دانشگاه محل علم آموزی 

است و سیاسی کار کردن در محیط دانشگاه ها عیب و آسیب 

جدی است.  حمیدرضا مومنیان در آیین جشن نو دانشجویان 

دانشگاه کاشان، دانشگاه را محیط علمی و تخصصی و حرفه 

ای دانست و اظهار داشت: پرداخنت به مسایلی که ارتباط با 

دانشگاه ندارد جفای به دانشگاه است.

 وی تعهد و تخصص را الزمه توسعه علمی بیان کرد و افزود: 

فلســفه وجودی دانشــگاهها، تربیت نیروهــای متخصص، 

متعهد و افراد مفید برای جامعه است.  وی محیط دانشگاه 

را محیط مقدس آموزشــی، تحقیقاتی و پژوهشی دانست و 

خاطر نشان کرد: اینکه با نگاه سطحی و بدون برخورداری از 

ژرف اندیشی، مسایل دانشگاه را رصد کنیم، به حوزه دانشگاه 

آسیب رسانده ایم. رسپرست فرمانداری کاشان اظهار داشت: 

براساس منویات رهربی و توجهی که دولت تدبیر و امید به 

رشد و بالندگی دانشگاه ها در سیاست کالن کشور دارد، این 

مراکز باید به سوی تعالی پیش روند.  مومنیان از دانشجویان 

خواست تا پیگیر مسایل جامعه و کشــور باشند و به خوبی 

رصد کنند وبا علم آمــوزی و تحقیق و پژوهش در راســتای 

توسعه علمی و بالندگی کشور بکوشند.

 رسپرست فرمانداری کاشان با بیان اینکه دانشجویان ایرانی 

بهرتین دانشــجویان جهان بوده و همیشــه در مســابقات 

و آزمون هــا خوش درخشــیده اند اظهار امیــدواری کرد: تا 

دانشــجویان جدید بتوانند با تحصیل درست در مسیر رشد 

جامعه گام بردارند.  آیین جشــن دو هزار و 500دانشجوی 

جدید الورود دانشــگاه کاشان در ســالن فیض این دانشگاه 

برگزار شد.

 در حال حارض حدود هفت هزار و 500 دانشجو در دانشگاه 

کاشان به تحصیل مشغول هستند.

رسپرست فرمانداری کاشان :

دانشگاه محل سیاسی کاری نیست 

مراسم تودیع و معارفه معاون طرح و توسعه و مدیران فرهنگی و ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان با حضور رئیس، معاونین، 

اعضای هیات رئیسه و جمعی از کارکنان دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این مراسم، حوزه طرح و توسعه دانشگاه 

را مغز متفکر و رهرب دانشگاه بیان کرد و افزود: این حوزه محلی است که متام برنامه های راهربدی دانشگاه تدوین، اجرا، نظارت 

و کنرتل می شود. دکرت عباس زراعت با اشاره به سند چشم انداز دانشــگاه اظهار داشت: معاون طرح و توسعه با تجربیات و 

درایت خود سعی کند متام برنامه های دانشگاه را به درستی راهربی و برنامه ریزی مناید.  وی به عدم تناسب توسعه دانشگاه 

با بودجه اشاره کرد و افزود: باید سعی مناییم با همکاری معاونت طرح و توسعه، بودجه دانشگاه را حداقل 50 درصد ارتقاء 

بخشیم. وی اصالح چارت سازمانی دانشگاه را الزم دانست و افزود: در بخش آموزش کارکنان و مدیران باید اهتامم جدی داشته 

باشیم.  رئیس دانشگاه کاشان حوزه فرهنگی را نیز بسیار حساس و حلقه مفقوده امور دانست و اظهار داشت: متاسفانه اخالق 

و فرهنگ در همه امور بسیار مظلوم واقع شده است.  وی مسئله امروز جامعه را فرهنگ و اخالق بیان کرد و افزود: یک انسان 

اخالق مدار و فرهنگ مدار، وجدان اخالقی و تعهد کاری دارد.  دکرت زراعت با قدردانی از تالش ها و فعالیت های دکرت ذوقی 

مدیر قبلی فرهنگی، صداقت و خلوص نیت را از ویژگی های ایشان نام برد و ابراز امیدواری کرد: مدیر جدید این حوزه نیز با 

روحیه نشاط و فعالی که دارند بتوانند حوزه فرهنگی را به خوبی مدیریت کنند.  رئیس دانشگاه همچنین ارتقاء فرهنگ و 

اخالق سازمانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اگر فرهنگ و اخالق سازمانی حل شود خیلی از مشکالت جامعه خود 

به خود مرتفع می شود، لذا مدیر جدید ارتباطات فرهنگی دانشگاه باید سعی مناید توجه خاصی به این حوزه داشته باشد.

 معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه کاشان نیز در این نشست کار در حوزه فرهنگ را بسیار حساس و سخت دانست و افزود: 

فرهنگ الزمه رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه است که باید با درایت کامل و با همکاری مجموعه کارکنان بتوان فرهنگ را 

در دانشگاه ارتقاء بخشید .  دکرت حسین ستار با قدردانی از مدیر قبلی فرهنگی از مدیر جدید این حوزه خواست تا با روحیه 

جهادی و ایثارگری که دارند امور فرهنگی را ارتقاء تا مسیر رشد و تعالی دانشگاه را شاهد باشیم.

 معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان نیز در این نشست گزارشی از برنامه های پیش رو و اهداف این معاونت را ارائه کرد و 

گفت: حفظ کرامت انسانی مبتنی بر اخالق، بررسی کارشناسانه امور بر اساس مصالح کلی دانشگاه، گزارش مرحله ای عملکرد 

جهت رفع کاستی ها ی احتاملی حوزه و تعامل اصول با سایر حوزه ها در پیاده سازی و اجرای امور، مدیریت هزینه ها ، شناسائی 

منابع درامدی را از اهم برنامه های این حوزه است.

تودیع معارفه معاون طرح و توسعه و مدیران فرهنگی و ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان 

محفل ادبی شعر خوانی و مولوی خوانی به مناسبت هشتم 

مهر سالروز بزرگداشــت مولوی با حضور جمعی از شاعران و 

ادب دوســتان در تاالر اجتامعات دانشکده ادبیات و زبانهای 

خارجی برگزار شد.  معاون آموزشــی دانشکده ادبیات و زبان 

های خارجی و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه کاشان، موالنا را یک شاعر فرمالیسم بیان کرد گفت: 

جدیدترین نظریات فرمالیسم روس را می توان در اشعار شمس 

پیدا کرد.  دکرت امیر حسین مدنی اظهار داشت: موالنا یک هرنمند 

و شاعر عارف است که نه تنها ایرانیان، بلکه جهانیان را در افکار 

و اندیشه های عرفانی خود غرق کرده است.  وی،عشق، شادی 

وبهجت عرفانی را ازمهمرتین ویژگیهای شعر و شخصّیت موالنا 

ذکرکرد وافزود: مهمرتین عامل در تولد دوباره موالنا،آن بهجت 

وشادی است که شخص موالنا دارد.  دکرت مدنی افزود: موالنا در 

اشعارش، مادر خود را بخت، پدرش را طرب وشادی وبخشش، 

وخودش رافرزند فرح معرفی میکندو اینکه عشق و فرحی وصف 

ناشدنی، هویتی یگانه به زندگی و هستی او بخشیده است.   وی 

با بیان اینکه خوش آهنگرتین ابیات در تاریخ ادبی به خصوص 

درغزلیات شمس ازآِن موالناست،خاطرنشان کرد: غزلیات شمس 

آنقدرروان است که شادی حاصل ازموسیقی آن به آدمی انرژی 

وشعف می بخشــد.  عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات 

فارسی دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه عنرص شادی و بهجت در 

اشعار موالنا بسیار محسوس و پر بسامد است، افزود: با خواندن 

اشعار غزلیات شمس انسان شارژ و شاد می شود و با مطالعه در 

اشعار شمس میتوان روزمرگی هاوافرسدگی ها را کنارزد.

برگزاری محفل ادبی بزرگداشت مولوی  
در دانشگاه کاشان 
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دااگشنه کاشان

   دومین جشنواره رویش )منایشــگاه معرفی و ارائه آثار کانون ها و تشکل های دانشــجویی( در دانشگاه کاشان آغاز 

به کار کرد. مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: در این جشنواره ســیزده کانون قرآن و عرتت، شهدا، نگاه سبز، هیات 

دانشجویی فاطمیون، چلیپا، گفتامن، رســانه، تئاتر، موسیقی، عروج، هالل احمر، ایرانشناســی و گردشگری و کیمیا و 

چهار تشکل اسالمی بسیج دانشــجویی، جامعه اسالمی، انجمن اسالمی و انجمن اســالمی مستقل آثار و دستاوردهای 

خود را ارائه کرده اند.  حجت االسالم شیخ زاده هدف از برگزاری این جشنواره را، ارائه خالقیت ها و توامنندیها و ایجاد 

رقابت سامل بین دانشجویان و معرفی کانونهای فرهنگی و هرنی برتر ذکر کرد و اظهار داشت: این جشنواره همه ساله 

در دانشگاه کاشان برگزار می شود.  

افتتاح دومین جشنواره رویش 
در دانشگاه کاشان 

رئیس دانشــگاه کاشــان گفت: بازنشســتگی دوران جربان کمبودها و کاستی  های 

زندگی است.  دکرت عباس زراعت در جمع کارکنان بازنشسته دانشگاه کاشان ،دوران 

بازنشستگی را فرصتی مناسب برای انسان ها دانست و اظهار داشت: بازنشستگان، 

گنجینه های رسشار از تجربه و تخصص هستند و می توانند با برخورداری از تجربه های 

کاری خود که حاصل یک عمر تالش صادقانه اســت به جامعه خدمات مفیدی ارائه 

دهند.  وی مدیریت در امور را به افراد بازنشسته تاکید کرد و افزود: دوران بازنشستگی 

به عنوان دوران تداوم رشد و تکامل فرد است و شام افراد می توانید دوران میان سالی 

و بازنشســتگی خود را با یک برنامه ریزی دقیق و منظم بــه زیباترین بخش زندگی 

تان تبدیل کنید.  دکرت زراعت با اشــاره به اینکه بازنشســتگی آغاز فصل جدیدی از 

زندگیست تاکید کرد: روابط اجتامعیتان را حفظ کنید و به نیازهای عاطفی تان توجه 

منائید و راههای جدیدی برای رسیدن به سوی کامل پیدا کنید.  رئیس دانشگاه کاشان 

با بیان اینکه برخی افراد دوران بازنشستگی را دوران افرسدگی، اضطراب و نگرانی و 

از دست دادن اعتامد به نفس می دانند افزود: این موارد عوارض عدم مدیریت دوران 

بازنشستگی است که باید با مدیریت درست سعی کنید اوقات بیشرتی را در خدمت 

خانواده باشید، نشاط و شــادابی در دوران بازنشستگی، امید بیشرت به کار و تالش و 

آینده را درجوانان ایجاد میکند.  معاون اداری مالی دانشگاه نیز در این مراسم با اشاره 

به نگاه مثبت دانشگاه به تعامل با بازنشتگان خاطر نشان کرد بررسی های الزم برای 

ارتباط بیشرت و موثر تر با همکاران بازنشسته صورت میگیرید.  در این مراسم که به 

همت اداره رفاه کارکنان دانشگاه تشکیل گردید از یکصد نفر از بازنشستگان دانشگاه 

کاشان تجلیل شد.

 ذکر نقطه نظرات و دیدگاهها ،خاطره گویی و شعر خوانی بازنشستگان از دیگر برنامه 

های این مراسم بود.

دکرت زراعت:

 بازنشستگی دوران جبران کاستی های زندگی است 

 رئیس مرکز پژوهشــی کاشان شناســی از برگزاری نخستین 

هامیش ملی کاوشهای باستان شناسی منطقه کاشان در این 

دانشگاه خرب داد.  

 دکرت محمد مشــهدی نوش آبادی برگزاری این هامیش را در 

راستای تحقق رســالت ها و برنامه های این مرکز بیان کرد و 

گفت: این مرکز سعی دارد که مسائل تاریخی فرهنگی، هرنی 

و معامری این منطقه را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد.  

وی تهیه بانــک اطالعاتی از نخبــگان و تاســیس کتابخانه 

مرکز پژوهشی کاشان شناســی را از جمله فعالیت های این 

مرکز ذکر کرد و افزود: مجله تخصصی کاشــان شناخت نیز 

)پژوهش نامه کاشــان( تاکنون در 11مجلد منترش شــده و 

مقاالت محققان برجسته کشور در آن ارائه شد.  

دکرت مشهدی برگزاری هامیش های فیض کاشانی، بابا افضل 

و نظام وفا را از دیگر برنامه های اجرا شده این مرکز نام برد 

و گفت: هامیش جهانی کاشــی زرین فام، هامیش باغ های 

تاریخــی کاشــان و عزالدین محمــود عبدالــرزاق از دیگر 

برنامه های در نظر گرفته شــده این مرکز است که در آینده 

برگزار میشــود . رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشــگری کاشــان و دبیر علمی هامیش نیز با اشاره به 

اینکه کاشــان یکی از مناطق مهم به لحاظ باستان شناســی 

اســت که دوره های مختلفی پیش از تاریخ، دوره تاریخی و 

دوره اسالمی را در خود جای داده و قدمت آن حدودا به 15 

هزار ســال قبل بر می گردد گفت: برگــزاری این هامیش در 

راستای کاوشهای باستان شناسی این منطقه رضوری به نظر 

رسید.  دکرت محسن جاوری اظهار امیدواری کرد: برگزاری این 

هامیش گام مثبتی برای ارتقاء مباحث کاشان شناسی باشد 

و تعامل و همدلی و اســتفاده از تجربیــات محققان برای 

کاوش های هر چه بیشــرت و معرفی آثار تاریخی این منطقه 

را فراهم آورد.

 دبیــر اجرایی ایــن هامیش به ارســال حــدود 20 مقاله به 

دبیرخانه هامیش اشــاره کــرد و افزود: این مقــاالت که از 

محققان و پژوهشگران برجسته کشور است در روز برگزاری 

هامیش بصورت سخرنانی ارائه شد.  

دکرت رضا نــوری اظهار داشــت: در پنل هــای تخصصی، به 

مباحث آثار تاریخی پیش از تاریخ، دوره تاریخی و اسالمی 

پرداخته شد. 

هامیش ملی کاوشهای باستان شناسی  روز دوشنبه بیست و 

هفتم مهرماه جاری با حضور حسینی مکارم معاون توسعه 

مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

در دانشگاه کاشان برگزار شد.

برگزاری همایش ملی کاوشهای باستان شناسی 
منطقه کاشان در دانشگاه کاشان 

همایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا 
در دانشگاه کاشان برگزار شد 

رومنایی از مترب ملی سیلک کاشان در هامیش ملی کاوشهای باستان شناسی منطقه کاشان 

هامیش ملی جامعه بینا شــهروند نابینا بــا حضور جمعی از 

محققان و اندیشــمندان و انجمن های نابینایان و کم بینایان 

رسارس کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد.  دبیر علمی اولین 

هامیش ملی جامعه بینا شهروند نابینا با قدردانی از استقبال 

جامعه نابینایان و کم بینایان و محققان رسارس کشــوراز این 

هامیش گفت: برگــزاری این هامیش مرهــون همدلی و هم 

اندیشان مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان است. 

دکرت نرگس نیکخواه به ارســال حدود 150 مقاله از محققان و 

نابینایان و کم بینایان رسارس کشور به دبیرخانه این هامیش و 

پذیرش 93 مقاله به این هامیش اشاره کرد و  اظهار امیدواری کرد: 

با حامیت و همدلی مسئولین و با همراهی جامعه نابینایان و 

کم بینایان این هامیش در سال های آینده در سطح بین املللی 

برگزار شود.وی هدف از برگزاری این هامیش را ارائه استعدادها 

و خالقیت های جامعه نابینایان و کم بینایان و ارائه راهکارهای 

علمی برای رفع موانع، دغدغه ها و مشکالت این قرش مظلوم 

جامعه دانست و افزود: بیشرت نابینایان و کم بینایان جامعه دارای 

استعدادها و خالقیت های ویژه ای هستند که از توامنندی های 

این افراد می توان در بخش ها و سازمان های مختلف استفاده 

کرد.عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کاشان 

با بیان اینکه افراد نابینا رسبار برای کشور نیستند بلکه رسمایه 

هستند اظهار داشت: کدام ارگان و نهادی می خواهد عهده دار 

پیرشفت و آموزش این قرش از جامعه باشد.نیکخواه جدی گرفنت 

مساله نابینایان و کم بینایان را از مسئولین خواستار شد و افزود: 

باید نهادهایی آموزشهایی را برای این قرش در نظر بگیرند تا این 

افراد بتوانند در جامعه بیشرت حضور پیدا کرده و به همنوعانشان 

کمک کنند و مسئولین باید رشایط حضور جامعه نابینایان و کم 

بینایان را هامنند دیگر اقشــار جامعه در عرصه های مختلف 

فراهم کنند. وی فراهم کردن بســرتهای الزم برای معلوالن را 

خوستار شد و افزود:  افراد نابینا نباید بنشینند تا حامیت هایی 

از سازمان بهزیستی به آنها شود بلکه خود باید از توامنندی های 

خود به نحو احسن استفاده کنند.

هامیش جامعه بینا شهروند نابینا تا بیست و دوم مهرماه با ارائه 

کارگاههای علمی و آموزشی و برگزاری منایشگاه های تخصصی  

در دانشگاه کاشان ادامه داشت .


