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دااگشنه کاشان

سال دولت و ملت 
همدلــی و همزبانــی

 )ISC( به گزارش پایگاه اســتنادی علــوم جهان اســام

دانشگاه کاشان در سال 2014 میادی، جزء 10 موسسه 

اول که سهم عمده ای در تخصیص بودجه در تحقیقات 

علمی داشته اند قرار گرفت. بنا بر این گزارش، دانشگاه 

کاشان توانست در این رتبه بندی بعد از بنیاد ملی علوم، 

دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، در ردیف چهارم با 

171 تعداد پشتیبانی از طرح ها قرار گیرد.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسام با بیان اینکه 

در ســال های اخیر نظام های بین املللی دانشــگاه ها و 

موسسات آموزش عالی را بر اساس معیارها و شاخص هایی 

رتبه بندی می کنند افزود: در میان شاخص های رتبه بندی 

تولید حجم، کیفیت، عملکرد و استناد وزن های درخور 

توجهی را به خود اختصاص داده اســت و از سوی دیگر 

از دهه دو هزار میادی دانشــگاه ها در این حوزه بیش 

از پیش ورود کرده و هر ســال بر تعداد تولیدات علمی 

موسسات آموزش عالی کشور در قالب مقاالت تحقیقاتی 

که در مجات بین املللی منترش می شــود، افزوده شده 

است. همچنین بر اساس اطاعات پایگاه اسکوپوس دکرت 

مسعود صلواتی نیارس عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان 

جزء برترین نویسندگان و محققان ایران قرار گرفت.بر 

اساس گزارش دو ماه اخیر »اسکوپوس« مسعود صلواتی 

نیارسی از دانشکده شیمی دانشگاه کاشان با 5 مقاله در 

شهریورماه، برترین نویسندگان براساس تعداد مقاالت 

علمی منترش شده معرفی شد.

   خبر ویژهدانشگاه کاشان در ردیف برترین مراکز علمی در حمایت از تحقیقات قرار گرفت 

رئیس دانشگاه کاشــان گفت: فضای عمومی دانشگاه باید معنوی             

و دینی و همراه با اخاق باشد. 

 دکرت عباس زراعت در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه رعایت حجاب 

و حفظ ارزشها را در محیط دانشــگاه الزم دانست و اظهار داشت: 

عفاف و حجاب خط قرمز دانشــگاه است که باید به نحو مطلوب 

رعایت شود.  وی افزود: با کسانی که بخواهند ارزش ها را در محیط 

دنشگاه لکه دار و به شــئونات اسامی خدشــه وارد کنند برخورد 

می شود. دکرت زراعت رسالت اصلی دانشــگاه را  آموزش و پژوهش 

با محوریت اخاق همراه با ارتقای روحیه نشاط و شادابی بیان کرد 

و گفت: اگر مســایل اخاقی  فرهنگی درست شود متام مسایل حل 

خواهد شد.  

وی  با اشاره به نزدیکی انتخابات، متشنج کردن فضای دانشگاه توسط 

برخی افراد در رسانه ها را نادرست دانست و افزود: فضای دانشگاه 

جای سیاسی کاری نیست اما برخی افراد سعی دارند تا با ترفندهای 

مختلف در محیط دانشگاه نفوذ کنند ومحیط را نا امن کنند که باید 

مراقبت های الزم صورت گیرد.  

 معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه کاشــان نیز هدف از برگزاری 

شورای فرهنگی را، همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه در راستای 

حل مشــکات و آســیب های اجتامعی بیان کرد و گفت: معاونت 

فرهنگی برای گســرتش اخاق حرفه ای، ترویج فرهنگ و مقابله با 

تهاجم فرهنگی سعی  دارد از نظریات و طرح های تحقیقاتی اعضای 

هیات علمی دانشگاه استفاده کند. دکرت حسین ستار خاطر نشان کرد: 

تولیدات و داده های  علمی و فرهنگی راه برون رفت مشکات است.  

مسئول نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه کاشان نیز در 

این نشست به جایگاه رفیع فرهنگ در اسام اشاره کرد و گفت: دین 

و فرهنگ پیوسته یک رابطه ناگسستنی و تنگاتنگ دارند و هامنگونه 

که دین در متدن و فرهنگ انسان نقش مؤثری را ایفا می کند فرهنگ 

نیز، عامل تکامل انسان می گردد. 

حجت االسام علی روحانی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات افزود: 

گروهی در این برهه سعی دارند تا در محیط دانشگاه تشنج ایجاد 

کنند و دانشجویان باید مراقب باشند تا وسیله و ابزار دست دیگران 

قرار نگیرند.  وی از معاونت فرهنگی و تشــکل هــا و کانون های 

فرهنگی خواست برای تقویت ارزش های اخاقی ، باورهای دینی 

و ارتقای هویت اسامی، ملی، برنامه های مختلف فرهنگی را برای 

پر کردن اوقات فراغت دانشــجویان در نظر بگیرند.   ارائه گزارش و 

تصویب فرهنگی نیمسال اول 95-94 و گزارش طرح پژوهش بررسی 

رابطه شبکه های اجتامعی مجازی بر سبک زندگی و هویت اجتامعی 

دانشجویان دانشگاه کاشان توسط دکرت نیازی از دیگر مباحث در این 

نشست بود.

رئیس دانشگاه کاشان :

فضای دانشگاه باید 
معنوی وهمراه با 

اخالق باشد 

مشاور وزیر نیرو گفت: ارائه راهکارهای علمی و مدیریتی برای حل مشکل آب رضوری است. دکرت محسن 

غفوری آشتیانی  در نشست اندیشگان آب در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان با اشاره 

به وقوع حوادثی و بحران های طبیعی و اقلیمی زلزله، سیل و کمبود آب در کشور،  سازگاری و چگونگی 

مقابله با این رشایط را الزم دانست و اظهار داشت: وقتی نتوانیم با این رشایط سازگار باشیم و انسان را جزیی 

از طبیعت ندانیم وبه طبیعت آسیب بزنیم ، با مسایلی مثل کمبود آب و یا مساله زلزله مواجه می شویم.  

رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران خاطر نشان کرد: وقتی آسیب پذیر شویم و این حوادث و خطرات وجود 

داشته باشد دچار خطر پذیری می شویم. 

   وی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل آب باید آسیب پذیری را در برابر آب کم کنیم و مدیریت و حاکمیت 

و ظرفیت را باال بربیم تا به ایمنی و توسعه پایدار دست یابیم.  استاد پژوهشگاه بین املللی زلزله شناسی 

و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر می تواند در  موضوع آب مصداق عینی 

داشته باشد اظهار داشت: در مردم باید این نیاز را ایجاد کنیم و مردم  خودشان بخواهند و بدانند این مساله 

جدی است و باید آب را به طور درست و کمرت مرصف کنند و به آنهایی که اضافه و نادرست مرصف می 

کنند گوشزد کنیم.  دکرت غفوری آشتیانی مدیریت ریسک را برای بحران الزم دانست و افزود: آنچه امروز 

به عنوان مساله آب همچون خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها وجود دارد به این دلیل است که از گذشته 

این آینده نگری و مدیریت ریسک نداشتیم و تصمیمی که در بیست سال گذشته برای توسعه کشاورزی 

یا مرصف آب در این منطقه گرفته شد، بدون توجه به آینده و مدیریت ریسک های محتمل از تصمیامت 

اتخاذ شده بوده است.  دکرت آشتیانی با بیان اینکه مدیریت بحران فرایندهای عملیاتی مربوط به پس از 

رویداد سانحه جهت نجات، امداد و اسکان به آسیب دیدگان است  افزود: فرایندهای مدیریتی و اجرائی 

برای بهبود ایمنی، رفاه، و حفظ جان مردم، افزایش کیفیت و توسعه پایدار و کاهش خرابیها و وقوع حوادث 

الزم است.  رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران خاطر نشان کرد: تصمیم سازی باید براساس در نظر گرفنت 

پیامدهای احتاملی یک تصمیم اتفاق بیفتد.  استاد پژوهشگاه بین املللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 

جهت دهی علم و پژوهش به مدیریتی و ارائه راهکارهای علمی و گسرتش گفتامن های علمی را برای 

بحران آب الزم دانست و تاکید کرد: باید فرآیند مدیریت ریسک  براساس این دانش جاری شود تا تصمیم 

ها با در نظر گرفنت آینده باشد و متام جوانب دیده شود. 

مشاور وزیر نیرو:

دانش علمی و مدیریتی برای حل مشکل آب ضروری است 

رئیس دانشگاه کاشان کیفیت  گرایی را یکی 

از رسالت ها و محورهای اساسی دانشگاه 

دانست و گفت: برای معرفی دانشگاه در 

سطح بین املللی و تحقق ســند چشم انداز 

دانشــگاه باید در کنار کمیت بــه کیفیت 

امور در محیط دانشگاه توجه شود.

 دکرت عباس زراعت جذب اســاتید نخبه و 

ارزشی را یکی از برنامه های دانشگاه برای 

تحقق این هدف بیان کرد و اظهار داشت: 

دانشگاه کاشان ســعی دارد تا افراد نخبه، 

متخصص و ارزشی را که حایز رشایط باشند 

جذب کند.

 وی اعــام اخراج اســاتید نخبه و ارزشــی 

دانشگاه کاشان در برخی سایت های خربی 

را تکذیب کرد و افزود: بنــده بعنوان یک 

بسیجی هرگز اجازه منی دهم در دانشگاه 

کاشــان چنین اتفاقی بیفتــد و اگر موردی 

وجود دارد اعــام گردد تا اقــدام مقتضی 

صورت گیرد.

 رئیــس دانشــگاه کاشــان بســیجی بودن 

و نخبه بــودن را از مــاک هــای انتخاب 

اساتید دانشگاه دانست و گفت: بر اساس 

آئین نامه جذب اســاتید معــدل افرادیکه 

دوره کارشناســی آنهــا از چهــارده و نیم، 

کارشناسی ارشد شانزده و دکرتا از هیجده 

کمرت باشــد حایز رشایط اســتخدامی برای 

دانشگاه نیستند.

کیفیت گرایی یکی از محورهای 
اساسی دانشگاه کاشان است 

رصدخانه ملی به مرکز علمی بین املللی تبدیل می شودفضای دانشگاه باید معنوی وهمراه با اخالق باشد 
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به پیشنهاد سه نفر و تأیید 12 عضو هیئت داوران آکادمی 

بین املللــی رسامیک، »دکرت عبــاس اکربی« به عنــوان تنها 

هرنمند ایرانی به عضویت این آکادمی درآمد.   

با عضویت دکرت اکربی در این آکادمی بین املللی، نام ایران 

در فهرســت 51 کشــوری که به عنوان عضو ایــن آکادمی 

پذیرفته شده اند، ثبت شد.

 ایــن آکادمی می کوشــد با رصد کــردن هرنمنــدان فعال 

بخش های نظری و عملی در عرصه ی بین املللی رسامیک، 

فرهنگ های متفاوت رسامیک را در سطح حرفه ای ثبت کند 

و به منایش بگذارد.  حضور در 12 رویداد بین املللی، کسب 

ســه جایزه، چاپ چند کتاب، مجموعه و مقاله ی مرتبط با 

موضوع رسامیک از جملــه فعالیت های چند ســال اخیر 

عباس اکربی است که مورد توجه هیئت داوران بین املللی 

این آکادمی قرار گرفته است.  

آکادمــی بین املللی رسامیک در ســال 1953 در ســوییس 

تأسیس شد و از سال 1958 به همکاری با یونسکو پرداخت 

و اکنون بیش از 60 سال است به عنوان مرجع فعالیت های 

مختلــف حرفه ای رسامیک در ســطح بین املللی شــناخته 

می شود.  

اکربی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است. او به زودی 

دو مجموعــه پژوهــش نظــری و عملی مرتبط با ســابقه 

رسامیک کاشان را منترش خواهد کرد. 

رئیس دانشگاه کاشــان گفت: دکرت مسعود صلواتی نیارس 

عضو هیات علمی این دانشــگاه جزء برتریــن محققان و 

نویســندگان ایران قرار گرفت.  دکرت عبــاس زراعت اظهار 

داشت: بر اســاس گزارش اخیر پایگاه اسکوپوس این استاد 

برجسته با ارائه 5 مقاله در ماه شهریور امسال توانست به 

عنوان برترین نویسندگان بر اســاس تعداد مقاالت علمی 

منترش شده معرفی شود.  وی از رتبه دوم دانشگاه کاشان  

در حامیــت از طرح هــای تحقیقاتی و کاربردی  در ســال 

2014خرب داد و افزود: در بین پژوهشــگاه ها و موسسات 

آموزش عالی ،دانشگاه کاشــان با 171 طرح پژوهشی رتبه 

چهارم را کسب کرد.  رئیس دانشگاه کاشان عضویت دکرت 

اکربی عضــو هیات علمی گروه صنایع دســتی دانشــگاه 

کاشان  به عنوان تنها هرنمند ایرانی در آکادمی بین املللی 

رسامیک در جهان را از دیگر افتخارات دانشگاه طی هفته 

اخیر برشمرد و گفت: این دانشگاه در سال جاری نیز جزء 

یک درصد مؤثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفت.

 دکرت عباس زراعت افزود: سه عضو هیات علمی دانشگاه 

نیز در سال جاری توانستند درردیف یک درصد دانشمندان 

و نخبگان برترجهان قرار گیرند.  رئیس دانشگاه کاشان به 

کســب رتبه 15 دانشگاه کاشان در ســال جاری اشاره کرد 

و اظهار داشــت: دانشگاه کاشــان با دو پله صعود امسال 

توانست از رتبه هفدهم به رتبه پانزدهم ارتقاء یابد.

نشست هم اندیشی معاونت فرهنگی با مسئولین تشکلهای اسامی دانشگاه کاشان  

در محل دفرت معاونت فرهنگی در فضایی صمیمی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئولین هر چهار تشــکل دانشجویی دانشگاه )انجمن 

اسامی دانشگاه؛انجمن اسامی مستقل؛بسیج دانشجویی و جامعه اسامی( برگزار شد 

دانشجویان به بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص فعالیتهای فرهنگی 

دانشگاه پرداختند. دکرت ستار معاون فرهنگی دانشگاه در این نشست بر رضورت فضای 

نقد و آزاداندیشی در دانشگاه تاکید کرد و گفت: شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل 

اسام و ایران علت رشد اسام متدن اسامی را باز شدن  فضای تحمل و آزاد فکری برای 

طرح نظر و علت نزول و ضعیف شدن جوامع اسامی را از بین رفنت فضای تحمل می 

دانند...لذا در حال حارض مهمرتین آسیب کم شدن فضای تحمل در جامعه است. 

 وی با بیان اینکه کرسی های آزاد اندیشی بر مبنای باز کردن فضا جهت طرح نظرات برپا 

شد اظهار داشت: خوب اســت که انتقادات وارده بر عملکرد دانشگاه در حوزه های 

مختلف ابتدا در خود دانشگاه طرح گردد و نه در بیرون از دانشگاه.آ

زادی خوب است ولی در کنارش قانون هم باید رعایت شود چرا که آزادی بدون قانون 

هرج و مرج است.باید توجه داشته باشیم که هدف از همه فعالیتهای فرهنگی ارتقای 

فضای اخاقی است. وی افزود: دانشجویان تنها بر مبنای انگیزه های دینی و انسانی خود 

مشغول فعالیتهای فرهنگی می شوند و این کار جدا از اینکه امتیاز ویژه ای برای ایشان 

ندارد گاهی موجبات زحمت و به سختی افتادن آنها هم می شود ازایرنو باید قدردان 

فعالین فرهنگی دانشجویی بود. 

وی با بیان اینکه مبنای ما در کارهای فرهنگی قانون اساسی، فرمایشات امام راحل و مقام 

معظم رهربی و نیز قوانین اباغی به دانشگاه در حیطه ی فعالیتهای دانشگاهی است 

تاکید کرد: همواره باید درس اولویت فعالین فرهنگی باشد و اجازه ندهند فعالیتهای 

فرهنگی به ســطح علمی آنها لطمه بزند. در آیین نامه انتخاب دانشــجوی منونه در 

کنار صاحیتهای علمی برای شایستگی های فرهنگی  نیز منظور گردیده و تشکلهای 

دانشجویی هم باید با تشکیل هسته های علمی در راستای تقویت علمی مجموعه ی 

خود بکوشند. معاون فرهنگی دانشگاه کاشان اظهار داشت: برنامه های فرهنگی باید 

ایجابی و درخور جامعه دانشگاهی و فضای فکری و علمی دانشگاه باشد .به عنوان مثال 

در حوزه ی حجاب و عفاف همه نسبت به ضعفهای موجود در این زمینه که کل جامعه 

اعم از داخل دانشگاه و بیرون از آن را شامل می شود نقد داریم و لی باید کارهای ایجابی 

در این حوزه و میزان تاثیر گذاری آن مورد بررسی قرار گیرد. 

وی استفاده از هرن در ترویج ارزشهایی همچون حجاب و عفاف را  بسیار موثر دانست 

و گفت: باید از این امکان استفاده کرد کاماینکه مقام معظم رهربی می فرمایند هیچ 

پیامی جز در قالب هرن ماندگار نخواهد بود... خوب است که تشکلهای دانشجویی از این 

ابزار بهره بگیرند و با دانشجویان رشته های هرن تعامل بیشرتی داشته باشند. منایندگان 

تشکلهای دانشجویی نیز در این جلسه بر محورهایی همچون تقدیر و تشکر بابت باز 

شدن فضا برای فعالیت تشکلها، رضورت هدف گذاری در انجام فعالیتهای فرهنگی، 

تولید محصوالت فرهنگی، قانومنداری و توجه به فرمایشات رهرب معظم انقاب، لزوم 

اجرای برنامه ها متناسب با نیاز دانشجویان، تشکیل اتاق فکر مشرتک بین مجموعه های 

دانشجویی و... اشاره منودند.

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان بر ضرورت فضای نقد و آزاداندیشی تاکید کرد 

دکتر مسعود صلواتی نیاسر جزء برترین محققان ایران قرار گرفت دکتر عباس اکبری  به عنوان تنها هنرمند ایرانی در آکادمی بین المللی 

مدیر طرح رصدخانه ملــی، از تبدیل این 

رصدخانه بــه مرکز علمــی بین املللی در 

آینــده نزدیک خــرب داد.  پروفســور رضا 

منصوری در نشست شورای اداری کاشان 

در فرهنگرسای مهــر قلــه »گرکش« در 

ارتفاعات شــهر کامــو کاشــان را یکی از 

بهرتین شــاخص های رصدی آســامن در 

رسارس جهان دانست و گفت: که این مکان 

باعث شــده این رصدخانه بین املللی به 

پیچیده ترین و بزرگرتین فناوری نجومی 

جهان با قابلیت های رصدی تبدیل شود.  

وی  افزود: تاکنون حدود 80 تن تجهیزات 

به بــاالی قله گرکــش برای ســاخت این 

رصدخانه ملی انتقال داده شده است.  وی 

ابراز امیدواری کرد: با حامیت های دولت تدبیر و امید و تخصیص به موقع اعتبارات کار ساخت و تکمیل رصدخانه بین املللی 

کامو ظرف چهار سال آینده به بهره برداری برسد.    پروفسور منصوری گفت: از جزایر قناری گرفته تا اسپانیا و مراکش و هند و 

چین به جز این قله جایی که بتوان شب ها، رصد تلسکوپ انجام داد وجود ندارد. 

 وی خاطرنشان کرد: تلسکوپ رصدخانه ملی کشور در قله گرکش کاشان جزو 25 تلسکوپ بزرگ جهان در ابعاد چهار مرتی 

خواهد بود.  بنیانگذار انجمن فیزیک ایران با بیان اینکه در مجموع یکهزار میلیارد ریال برای تجهیزات رصدخانه ملی کشور 

نیاز است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت نهم و دهم این طرح مهم ملی متوقف شده بود تا اینکه در فروردین سال 88 با 

تدبیر رهرب معظم انقاب این طرح از حالت توقف خارج و در اردیبهشت سال 88 نخستین اعتبار به این طرح اختصاص یافت 

و کار اجرایی آن آغاز شد.

  منصوری گفت: گروهی را در رشایطی که بطور کامل تحریم بودیم، بــه اروپا اعزام کردیم و آموزش های الزم را فرا گرفتند و 

هم اکنون این تیم متام مدیریت ساخت رصد خانه ملی کشور را بعهده دارند.  وی ترصیح کرد: با توامنندی نیروها و متخصصان 

داخلی هم اکنون همه نوع تلسکوپ در داخل طراحی و ساخته می شــود، مقوله ای که تا هشت سال پیش در کشور وجود 

نداشت.   

وی یادآور شد: تنها آینه تلسکوپ رصدخانه ملی کشور که بزرگرتین قطعه آن است، به مبلغ چهار میلیون یورو خریداری شده 

که تنها صیقل آن دو میلیون یورو هزینه داشت.

 مدیر رصدخانه ملی کاشان گفت: قطعه های تلسکوپ باید در ســوله ای در تهران یا کاشان بر روی هم سوار شود تا پس از 

تست، عیب های آن برطرف و بعد از آن قطعه های جداسازی دوباره در باالی قله گرکش بر روی هم نصب شود که این کار 

حدود یکسال زمان می برد.  وی همچنین ابراز امیدواری کرد: مسئوالن کاشان با کاهش نورهای اضافی نسبت به رفع آلودگی 

نوری اقدام و آسامن این شهر را تاریک کنند.   

پیشنهاد ساخت یک رصدخانه بزرگ در مقیاس جهانی برای کشــور به عنوان یک آزمایشگاه علمی، بطور رسمی سال 1377 

مطرح شد و در این سال رصدخانه ملی بعنوان یکی از دو طرح کان پژوهشی در شورای پژوهش های علمی مطرح و تصویب 

و در سال 1378 مرحله مکان یابی این رصدخانه در قالب یک طرح پژوهشی دانشگاهی آغاز شد.  در روزهای پایانی سال 1382 

طرح رصدخانه ملی ایران بعنوان یک طرح علمی با بودجه مستقل در هیات دولت تصویب شد، اما به دالیل مختلف بودجه 

ای در سال بعد به آن اختصاص نیافت، با روی کار آمدن دولت نهم این طرح متوقف شد تا اینکه با دستور رهربمعظم انقاب 

و تخصیص مقداری از اعتبار الزم در سال 1388 کار طراحی و ساخت و ساز رصدخانه عملیاتی شد.

رصدخانه ملی به مرکز علمی بین المللی تبدیل می شود
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* رئیس دانشکده معامری و هرن دانشگاه کاشان 
گفت: اســتاد و مدیر گــروه فرش این دانشــگاه 

موفق به کسب چهار عنوان نشان ملی کیفیت و 

مرغوبیت صنایع دستی شد. 

 دکرت علی عمرانی پور اظهار داشــت: در سومین 

دوره داوری دو ساالنه نشان ملی کیفیت و برتری 

صنایع دستی ایران که از هیجدهم تا بیست و دوم 

مهرماه در اصفهان برگزار شد "فتحعلی قشقایی فر" 

موفق به کسب چهار نشان ملی در زمینه گلیم بافی 

و منددوزی این دو ساالنه شد.  وی با بیان اینکه آثار 

منتخب این دوساالنه جهت کسب نشان بین املللی 

به شورای جهانی صنایع دستی معرفی می شوند 

افزود: دریافت کنندگان نشان ملی می توانند سال 

آینده در مسابقات بین املللی دریافت مهر اصالت 

یونسکو رشکت منایند.

کسب چهار نشان ملی مرغوبیت به 
مدیر گروه فرش دانشگاه کاشان 

* دبیر شورای انضباطی دانشــجویان دانشگاه 
کاشــان گفت: شــورای انضباطی در اصاح افراد 

خاطی و اجتناب از تخلف دانشجویان می کوشد. 

دکرت مجتبی بهرامیان اظهار داشــت: در شــورای 

انضباطی دانشــجویان، به مواردی از قبیل جرائم 

عمومی، تخلفــات آموزشــی و اداری، تعرضات 

دینی، تخلفات سیاسی و امنیتی و تخلفات اخاقی 

رسیدگی می شود.  

وی افزود: شــورای انضباطی دانشجویان به کلیه 

گزارش های رسیده در مورد دانشجویان، از سوی 

هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا 

خارج از دانشگاه رســیدگی کرده و پس از بررسی 

صحت موضوع، در صورت رضورت طرح در شورای 

انضباطی دانشجویان، پس از تشــکیل پرونده و 

تفهیم اتهام، موضوع در شورای انضباطی بررسی 

گردیده و در صورت احــراز وقوع تخلف، در حد 

اختیارات شورا حکم صادر می کند.

شورای انضباطی دانشجویان در 
اصالح افراد خاطی و اجتناب از تخلف 

دانشجویان می کوشد

* مجلــه ســنجش و 
ایمنی پرتــودر پایگاه 

اســتنادی جهان اسام       

) ISC ( منایه شده است. 

رسدبیر مجله سنجش 

وایمنی پرتو گفت: این مجله که دارای رتبه علمی 

پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

است حاصل فعالیت مشرتک دانشــگاه کاشان و 

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران میباشد. 

ســید مصطفی زاهدی فر اظهار داشت: هدف از 

انتشــار این مجله فراهم آوردن فضایی برای ارائه 

یافته های جدید در عرصه وســیع انــدازه گیری 

پرتوهای یونساز، غیر یونساز، دزیمرتی محیطی، 

دیدبانی برای برای پرتو های یونساز و غیر یونساز 

است.

مجله سنجش و ایمنی پرتودر پایگاه 
 استاد دانشــگاه شیراز گفت: مهمرتین مشــکل بحران آب ضعف استنادی جهان اسالم ) ISC ( نمایه شد 

مدیریت است. دکرت عزت الله رئیسی اردکانی در اندیشگان بحران 

آب دانشگاه کاشان با موضوع علل هیدروژئولوژیکی بحران آب در 

ایران افزود: یکی از مشکات در حل مساله آب، مشکل مفهومی و 

نبود مدیریت در مرصف آب است که15 ارگان دولتی باید دست به 

دست هم داده تا بحران آب بوجود نیاید.

  وی خشک شدن و کاهش آب چاه ها، قنوات، چشمه ها و رودخانه 

های مجاور زیر دست، بحران آب در سال های خشکسالی، افزایش 

هزینه رسمایه گذاری نگهداری و انرژی، کاهش حجم ذخیره سدها را 

از مسایل و مشکات آب زیرزمینی دانست و گفت: باید با مدیریت 

در مرصف و برداشت صحیح بتوان از بحران آب جلوگیری کرد. وی 

خاطر نشــان کرد: با برداشــت آب های زیرزمینی موجب افزایش 

هزینه رسمایه گذاری نگهداری و انرژی، کاهش حجم ذخیره سدها و 

حوضچه های تغذیه مصنوعی، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و افزایش 

آلودگی می شود.  پدر هیدرولوژی آب های زیر زمینی ایران افزود: 

عدم توجه به سیاب آب کل حوضه آبگیر، بهره برداری متعدد بر روی 

یک رودخانه، سد، تغذیه مصنوعی، برداشت مستقیم از رودخانه 

و احداث چاه در باالدســت از مشــکات اضافه برداشت آب های 

زیر زمینی است.

  وی برداشت صحیح و طریقه مرصف مناسب و رصفه جویی آب را 

خواستار شد و افزود: در ایران ازیک مرت مکعب آب مرصفی حدود 

800 گرم ماده خشک تولید می شود و این در حالیست که در دنیا 

حدود یک هزار و 200 گرم ماده خشک تولید می شود.  دکرت رئیسی 

با بیان اینکه 73 درصد زمین های کشاورزی زیر 5 هکتار است گفت: 

در زمین های کشاورزی کوچک منی توان بحران آب را حل کرد و با  

یکپارچه سازی اراضی می توان با مشکات پیش رو مقابله کرد.  

استاد دانشگاه تهران نیز در این نشست بی توجهی دانش بومی در 

توسعه و نادیده گرفنت نقش حفظ آب در زیر زمین در اقلیم خشک 

ایران را از مشکات توسعه پایدار دانست و گفت: سد سازی به عنوان 

ارمغان شوم کشور است.  دکرت حسین آخانی اظهار داشت: توسعه 

غیر پایدار کشــاورزی و چرای بی رویه و تخریب مراتع که مانع از 

ذخیره سازی آب زیرزمین می شود از دیگر مسایلی است که بحران 

آب در کشور را رقم می زند.

ضعف مدیریت مهمترین مشکل بحران آب است 

اندیشگان بحران آب با حضور رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران 

و جمعی از اندیشمندان، محققان و اساتید دانشگاه های کشور 

در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشــگاه کاشان برگزار شد.  

استاد دانشگاه رشیف تهران هدف از برگزاری این نشست را تبادل 

تجربیات محققان و استادان و ارائه راهکارهای علمی در خصوص 

رفع بحران آب ذکر کرد و گفت: اگر قرار اســت بــه آب به عنوان 

مساله ای نگاه کنیم باید  مفاهیم آن را به درستی بشناسیم. دکرت رضا 

منصوری افزود: Disaster بلّیه، Hazardمخاطره، Risk مخاطره 

پذیری و Crisisبحران، مفاهیم جامعه شناسی است که همه باید با آن آشنا و به خوبی درک منایند. وی 

خاطر نشان کرد: تا زمانی که مفاهیم را نشناسیم و برای آن برنامه ریزی نکنیم دولت هیچ برنامه ای را منی 

تواند داشته باشد.  

وی آب را به مانند نفت از ذخایر زمین و گرانبها دانست و افزود: متخصصان دانشگاهی باید مفاهیم 

بحران آب و مخاطره و بلییه را به دولتمردان وسیاستمردان بشناسانند.  مدیر طرح رصدخانه ملی خاطر 

نشان کرد:آب مایه حیات است ؛ اگر از آن به صورت معقول استفاده شود در برگیرنده رفاه، سامتی و 

فراوانی برای همه ساکنان زمین خواهد بود و مدیریت بد و خارج از کنرتل آب باعث فقر، بیامری، سیل، 

تخریب محیط زیست و ... خواهد شد.  پروفسور منصوری اظهار داشت: برای رفع بحران آب، مدیریت 

درست و صحیح و ارائه راهکارهای علمی و پژوهش های کاربردی الزم است.در این نشست اساتید و 

محققان:اقایان دکرت محسن آشتیانی  در خصوص چالش های مدیریت یکپارچه ریسک آب، دکرتعزت الله 

رئیسی اردکانی از دانشگاه شیراز، علل هیدروئولوژیکی بحران آب در ایران، دکرت حسین آخانی، توسعه 

ناپایدار و بحران آب، دکرت علی یوسفی از دانشگاه صنعتی اصفهان رضورت بازنگری در ساختار حکمرانی 

آب، دکرت مهدی قیرصی از دانشگاه صنعتی اصفهان روش های نوین آبیاری در رشایط بحران آب، دکرتقدیر 

نرصی از دانشگاه خوارزمی در خصوص آب و امنیت ملی، دکرتمحمد فاضلی  از دانشگاه شهید بهشتی 

ماهیت سیاسی بحران آب و دکرت بهرام طاهری نیز سیاست های دولت در زمینه آب دیدگاههای خود را 

ارائه کردند.

برگزاری اندیشگان بحران آب در دانشگاه کاشان 

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از صعود دانشجویان دخرت این دانشگاه به ارتفاعات سیاهکوه خرب 

داد. محمد رمضانی علوی گفت: حدود 15 نفر از دانشجویان دخرت رشته تربیت بدنی این دانشگاه در 

سیزدهم ماه جاری به ارتفاعات بیش از سه هزار مرتی سیاهکوه صعود کردند. 

وی اظهار داشت:  این برنامه کوهنوردی با هدف گسرتش روحیه نشاط  و شادابی رشد ورزش همکانی 

و افزایش ظرفیت استقامتی قلبی عروقی دانشجویان خواهر رشته تربیت بدنی برگزار شد. سیاه کوه 

دره به ارتفاع 3020 مرت در غرب شهرستان کاشان و در امتداد رشته کوه کرکس قرار دارد.

صعود دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه 
کاشان به ارتفاعات سیاهکوه 

مدیر تربیت بدنی دانشــگاه کاشان از آغاز 

هجدهمیــن جشــنواره درون دانشــگاهی 

دانشجویان به مناســبت هفته تربیت بدنی 

دراین دانشگاه خرب داد.  

محمد رمضانی علوی گفت: این جشنواره در 

هفت رشته ورزشی در دو بخش دانشجویان 

دخــرت و پــرس، در رشــته هــای بدمینتون، 

بســکتبال، تنیس روی میز، تیراندازی، شــنا، 

والیبال و فوتسال انجام   می شود. وی هدف 

از برگزاری این جشنواره را افزایش مشارکت 

دانشــجویان در فعالیــت هــای ورزشــی و 

توســعه ورزشــهای قهرمانی و همگانی ذکر 

کــرد و اظهار داشــت: عاوه بر ایــن در این 

مســابقات دانشــجویان مســتعد شناسایی        

می شــوند تا بــه عنــوان اعضای تیــم های 

ورزشــی دانشــگاه با مدیریت تربیت بدنی 

همکاری داشته باشند .

جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی تا 
آذر ماه سال جاری ادامه دارد.

معاون  فرهنگی و اجتامعی دانشــگاه 

کاشان ازرشکت جمعی از دانشجویان 

این دانشگاه در مراسم عزاداری حرضت 

ابا عبدالله الحسین)ع( در حسینیه امام 

خمینــی)ره( "بیت رهربی" خــرب داد.  

دکرت حسین ستار اظهار داشت: حدود 

90 نفر از دانشــجویان این دانشــگاه 

)60 دانشــجوی دخرت و 30 دانشجوی 

پرس( طبق هامهنگی انجام شــده در 

مراســم عزاداری روزهای هشتم و نهم 

ماه محرم در محرض مقام معظم رهربی 

حضور یافته و از ســخرنانان و مداحان 

در این مراسم بهره بردند و به عزاداری 

پرداختند. 

وی استقبال دانشــجویان برای حضور 

در این مراسم را پرشور دانست و افزود: 

حدود 150 نفر از دانشجویان دانشگاه 

برای رشکت در این مراسم معنوی ثبت 

نام کردند که به دلیل محدودیت مکان 

این تعداد دانشجو اعزام شدند.  

شرکت دانشجویان 
دانشگاه کاشان در 

مراسم عزاداری بیت 
رهبری 
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دااگشنه کاشان

اهدای 100 جلد کتاب نفیس و تخصصی فرش به دانشجویان دانشگاه کاشان 

رئیس دانشگاه کاشان گفت: کارآفرینی موتور تحول و توسعه 

علمی، اقتصادی و فرهنگ و بسرتی مناسب برای تجاری سازی 

علم است.

 دکرت عباس زراعت در جلســه تودیــع و معارفــه مدیر مرکز 

کارآفرینی و رشد دانشگاه کاشــان با تاکید بر لزوم حرکت این 

دانشگاه به سوی دانشگاه نسل ســوم و کارآفرین گفت: باید 

سعی شود تا علم را به فناوری و محصول و ثروت تبدیل کنیم.  

وی توسعه کارآفرینی و مراکز رشد و دانش بنیان را در دانشگاه 

الزم دانست و اظهار داشــت: هر چه دانشجویان مهارت های 

کارآفرینی را فرا گیرند فضای کسب و کار بهبود می یابد و زمینه 

اشتغال جوانان فراهم می شود.

 رئیس دانشگاه کاشــان با قدردانی از مدیر ان قبلی مراکز رشد 

و کارآفرینی دانشــگاه از مدیر جدید این مرکز خواســت تا با 

برنامه هــای مختلــف گام های مثبتی را در راســتای توســعه 

کارآفرینی در محیط دانشــگاه بردارند تا دانشجویان بتوانند 

راحت تر جذب بازار کار شوند.  

مدیر مرکز کارآفرینی و رشد دانشگاه کاشان نیز در این مراسم 

آموزش و ترویج را از رسالت های اصلی این مرکز بیان کرد و گفت: 

هدف اصلی شکل گیری مراکز رشد و کارآفرینی، بسرتسازی جهت 

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشــی، ایجاد زمینه کارآفرینی 

و حامیــت از نوآوری ها و خاقیت ها، کمک بــه رونق اقتصاد 

منطقه ای مبتنی برفناوری ها، ایجاد فضای الزم جهت گسرتش 

و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور است. 

 داوود حسنعلیان با بیان اینکه دانشگاه محل یاد دادن مهارت 

نیست و شغل نیز ایجاد منی کند افزود: مراکز رشد و کارآفرینی 

زمینه تبدیل پژوهش های علمی به محصول را فراهم می کنند 

و فرصتی مناســب برای جذب کارآفرینــان و دانش آموختگان 

دانشــگاهی در زمینه های مختلــف فناورانه و تولیــد و ارائه 

محصوالت به بازار است.  وی  برگزاری بیش از 30 دوره آموزشی 

در زمینه های مختلف را گامی برای تحقق اهداف مرکز کارآفرینی 

دانست و اظهار داشــت: مراکز رشد و کارآفرینی محملی برای 

گذار از دانشگاه های نســل دوم یعنی دانشگاه های پژوهش 

محور به دانشگاه های نسل سوم یعنی دانشگاه محصول محور 

کارآفرین هستند که امید است در متام ابعاد دانشگاه جاری و 

ساری شود.  در این مراسم داوود حسنعلیان به عنوان مدیر مرکز 

رشد و کارآفرینی دانشگاه کاشان معرفی و از خدمات سید حسین 

اجتهد مدیر قبلی این مرکز قدردانی شد.

کارآفرینی بستر مناسب برای تجاری سازی علم است 

مراسم تودیع و معارفه مسئول امور شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان 

مراســم تودیع و معارفه مسئول امور شــاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان با حضور 

رئیس بنیاد شهید شهرستان کاشان در دانشگاه برگزار شد.رئیس بنیاد شهید و امور 

ایثارگران شهرستان کاشان در این نشست نظام جمهوری اسامی را مدیون خون 

شهدا دانست گفت: نظام جمهوری اسامی و هر فردی که در کشور ما زندگی می 

کند موجودیتش مدیون خون شهدا و ایثارگران است.

حجت االسام حسن انتصاریان  به جایگاه رفیع شهدا و آیات بیشامری در قرآن در 

این خصوص اشاره کرد و افزود: شهدا و ایثارگران الگوهای ایثار و شهادت هستند 

و همه باید در زنده نگه داشنت این ارزشها بکوشند. 

ایشان از همکاری و حامیت رئیس دانشگاه کاشان از دانشجویان شاهد و ایثارگر 

قدردانی کرد و افزود: امید است مسئول جدید امور شاهد و ایثارگر دانشگاه با 

برنامه ریزی وروحیه جهادی و بســیجی خدمات ارزنده ای را به جامعه ایثارگر 

داشته باشند. رئیس دانشگاه کاشان نیز در این نشست ایثارگران را صاحبان اصلی 

این انقاب دانست و گفت: باید تاش کنیم مفهوم ایثار  و شهادت در جامعه زنده 

نگه داشته شود. دکرت عباس زراعت حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه جهادی 

را در مجموعه دانشگاه مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اگر فرهنگ جهادی 

را در رفتار و کردار حفظ و ارتقاء بخشیم متام مسایل و مشکات حل می شود.

وی با بیان اینکه اخاق و فرهنگ مبنا و محور اصلی برنامه های دانشگاه است 

خاطر نشــان کرد: همه مجموعه دانشگاه اعم از اســتاد، کارمند ودانشجو باید 

آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند و اخاق سازمانی را در محیط دانشگاه 

مورد توجه قرار دهند.

رئیس دانشگاه کاشان تشکیل کمیته ایثارگران را در دانشگاه الزم دانست و گفت: 

این کمیته مسئول رسیدگی به مسایل و مشکات و احقاق حق و حقوق ایثارگران 

دانشگاه خواهد بود. 

مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشــگاه کاشان در این نشست خدمت در  

این حوزه را بسیار سنگین و خطیر دانست و ابراز امیدواری کرد تا با برنامه ریزی 

و حامیت مسئولین بتواند خدمات مثبتی را به مجموعه شاهد و ایثارگر دانشگاه 

ارائه دهد. محمدرضا منزوی حفظ کرامت افراد، صداقت، اخاق ، شــفافیت و 

رصاحت را محور و رسلوحه امور خود عنوان کــرد و افزود: اگر کار برای خدا و با 

اخاص باشد ماندگار خواهد بود. 

حجت االسام شیخ زاده مسئول پیشین امور شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان نیز 

در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شــده  تعداد دانشجویان 

شــاهد و ایثارگر دانشــگاه را حــدود 410 نفــر ذکر کــرد و افزود: ایــن تعداد 

دانشجویان در سه دوره دکرتا، کارشناسی ارشد و کارشناسی مشغول به تحصیل 

هستند.  

وی خدمت به دانشــجویان شــاهد و ایثارگر را وظیفه رشعی دانست و افزود: 

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشــان هرساله برنامه های فرهنگی 

و تفریحی همجون  اردوی مشــهد، اردوی توجیهی دانشــجویان جدیدالورود، 

گردهامیی ساالنه دانشجویان شاهد و ایثارگر و کاس های تقویتی و آموزشی را 

در دستور کار دارد.

حجت االسام شیخ زاده به تشکیل کانون ایثار دانشگاه اشاره کرد و افزود: حدود 

75 درصد از دانشجویان شاهد و ایثارگر عضو این کانون هستند و با اجرای برنامه 

های مختلف فرهنگی و مذهبی یاریگر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  هستند.

در این مراسم طی حکمی محمد رضا منزوی به عنوان مسئول امور دانشجویان 

شاهد و ایثارگر دانشــگاه معرفی و از خدمات حجت االســام احمد شیخ زاده 

تجلیل شد.

مدیر گروه فرش دانشگاه کاشان از اهدای 100 جلد کتاب نفیس 

و تخصصی فرش توسط نویسنده و پژوهشگر فرش دستباف ایران 

به دانشجویان این دانشگاه خرب داد. 

فتحعلی قشقایی فر گفت:  خانم مهندس شیرین صور ارسافیل 

محقق برجسته فرش دستباف ایران تعداد یکصد جلد از کتب 

تالیفی خود که در رده کتب با چاپ نفیس) متام رنگی و گاسه( و 

حاصل پژوهشها و تحقیقات چندین ساله ایشان در حوزه فرش 

چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه می باشد را به دانشجویان رشته 

فرش دانشگاه کاشــان به صورت رایگان اهدا منودند. وی ارزش 

این کتاب ها به مبلغ 50 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشــت: 

این نویسنده و پژوهشگر فرش دستباف ایران معتقد است که 

"فرش به عنوان مادر هرنهای ایران؛ هرن معامری، هرن موسیقی و 

هامهنگی شعر و هارمونی موسیقی را با هم حفظ و حتی هویت 

فرهنگی و عرفانی ما را نیز حفظ منوده، بلکه اصوال بسیاری از 

هرنها و طرح ها که در قبل از اســام در ایران وجود داشــته به 

زیبایی و انعطاف پذیری در هرن فرش متجلی شده است."

معاون فرهنگی دانشگاه کاشــان از برگزاری کارگاه 

نقاشی با عنوان زخم بر بوم در این دانشگاه خرب داد.

 دکرت حســین ســتار اظهار داشــت: در ایــن کارگاه 

دانشــجویان هرنمند بــر روی بوم مراســم عزاداری 

حرضت ابــا عبداالله الحســین و قیام عاشــورا را به 

تصویر   می کشــند.  وی هدف از برگزاری این کارگاه 

را گرامیداشــت ماه محرم و ایام عزاداری اباعبدالله 

الحسین)ع(، اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی و ارائه 

توامنندی ها و استعدادهای هرنی و خاق جوانان و 

دانشــجویان  ذکر کرد و افزود این کارگاه با همکاری 

اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان کاشان به مدت 

دو روز برگزار شد. 

برگزاری 
کارگاه 

هنری زخم 
بر بوم در 

آثار هرنی کارگاه نقاشی  زخم بر بومکاشان 

عکس ویژه


