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دااگشنه کاشان

  در هامیش نخبگان سعیدی از 60 دانشــجوی منونه منطقه فرهنگی کاشان شــامل دانشگاه های 

شهرستان های نائین، اردستان، نطنز، آران و بیدگل و کاشــان و حائز رتبه های زیر 100 آزمون های 

رسارسی سال های93 و 94 تجلیل شد.  رئیس دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این مراسم را بزرگداشت 

و تجلیل از سازندگان آینده کشور ذکر کرد  و گفت: نخبگان رسمایه ها و افتخارات کشور هستند.دکرت 

عباس زراعت مغز انسان های متفکر را رسمایه دانست و  اظهار داشت: رسمایه هر کشور معادن نفت 

و گاز نیست بلکه مغز انسانها رسمایه است که باید این انسانهای متفکر را پاس بداریم. وی یکی از 

ویژگیهای دانشگاه کاشان را مشارکت خیرین در متامی زمینه های علمی، آموزشی و پژوهشی دانست 

و افزود: برگزاری این مراسم که به همت خیر ارجمند مهندس سعیدی برنامه ریزی شده، با تشکیل 

بنیاد نخبگان سعیدی حامیت از نخبگان را برای جلوگیری از فرار مغزها در دستور کار دارد که اقدام 

ایشان قابل تقدیر است. وی با اینکه سالیانه تعداد بسیار زیادی از مغزهای متفکر و متخصص ایرانی 

به خارج از کشور می روند خاطر نشان کرد: باید سعی شود تا با برنامه ریزی درست از این افراد نخبه 

محافظت شود. رئیس دانشگاه کاشان توجه به علوم ومحوریت علم را مورد تاکید قرار داد و افزود: 

باید به جای سیاسی کاری و ایجاد تفرقه بین دانشگاهها سعی کنیم متام مسایل شهر را با محوریت علم 

و دانشگاه مدیریت مناییم. در این مراسم از مهندس علی سعیدی مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی، علی 

محمد املاسی مدیر ستاد توسعه دانشگاه کاشان ، حاج مهدی کتابچی مدیر بنیاد کتاب مطهر، محمد 

مؤمتن مدیر صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س( دانشگاه کاشان تجلیل شد.

 در این مراســم مناینده مردم شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی، 

فرماندار،شهردار کاشان و جمعی از مسئوالن شهرستان های کاشان و آران و بیدگل حضور داشتند.

تجلیل از 60 دانشجوی نخبه منطقه 
فرهنگی کاشان درهمایش نخبگان 

سعیدی دانشگاه کاشان 

مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی: 

نخبگان سازندگان و کارآفرینان کشور هستند 
مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی گفت: نخبگان مرجع جامعه، سازندگان 

و کارآفرینان کشور هستند. مهندس علی سعیدی در مراسم تجلیل از 

ممتازین علمی و آموزشی منطقه فرهنگی کاشان در هامیش نخبگان 

سعیدی دانشگاه کاشان اظهار داشت: نخبگان زمینه ساز رشد و تعالی، 

تعلیم و تعلم وانسانیت در جامعه هستند و در همه ابعاد می توانند 

فرصت بهینه کردن جامعه را فراهم کنند. وی شناسایی نخبگان را الزم 

دانست وافزود: کمک های مردمی و حامیت و پشتیبانی از نخبگان، 

رسمایه گذاری و ارزش گذاری است. وی دانشگاه را محل انسان سازی 

وخلق ارزشها دانست و گفت: باید زمینه خالقیت و ایده پروری نخبگان 

در دانشگاه ها فراهم شود و محیط دانشگاه توسط این نیروهای خالق 

اداره شود. موسس بنیاد نخبگان سعیدی خاطر نشان کرد: نخبگان باید 

نخبه گرا باشند و نخبگی را در کشور توسعه دهند.مهندس سعیدی 

بر برقراری ارتباط بین مردم و نخبگان تاکید کرد و اظهار داشت: باید 

فرصت به نخبگان داد که در جایگاه و فضای خودشــان رشد یابند و 

زمینه برقراری ارتباط با مردم برایشان فراهم شود.  وی با بیان اینکه تولید 

علم توسط نخبگان ایحاد می شود خاطر نشان کرد: اگر نخبگان نباشند 

جامعه ما با یک رکود روبرو می شودو اندیشه و تفکر نو از بین می رود 

و با جامعه ای رسخورده روبرو می شویم. مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی 

نخستین اقدام حامیت نخبگان را احرتام و ارزش گذاشنت به آنها بیان کرد 

و افزود: نخبگان کارآفرینان و خالقان جامعه ما هستند و باید آنها را در 

جایگاه خودشان دید و به ارزششان توجه داشت. در این هامیش از 60 

نفر از ممتازین رتبه های زیر 100 منطقه در کنکور رسارسی سالهای 

تحصیلی 93و 94 و دانشجویان نخبه دانشگاه های منطقه فرهنگی 

کاشان تجلیل شد.

 معاون وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه 

کاشــان در زمینه جذب خیرین، رسآمــد آموزش عالی 

کشور اســت.  دکرت مجتبی صدیقی در حاشیه هامیش 

نخبگان ســعیدی در دانشــگاه کاشــان اظهار داشت: 

حرکت این دانشــگاه عالوه بر جذب خیرین وساخت 

فضاهای آموزشی، در خصوص حامیت از دانشجویان 

بی بضاعت و تهیه کتاب برای دانشجویان بی بضاعت 

ستودنی اســت. وی افزود: حضور خیرین بار معنوی و 

فرهنگی مثبتی در دانشگاه ها بوجود می آورند و زمینه 

رشد و تعالی دانشجویان را فراهم می سازند. وی با بیان 

اینکه آموزش عالی کشور به واسطه نیازها و هم به جهت 

قداستی که دارد زمینه مناسبی برای حضور خیرین است 

افزود: خیرین هامنگونه که در مدرســه سازی، مسجد 

سازی و بقیه موارد نقش داشتند در آموزش عالی نیز به 

شکل ویژه ای حضور و مشارکت دارند. معاون وزیر علوم 

خاطر نشان کرد: بر همین مبنا وزارت علوم، بنیاد خیرین 

آموزش عالی را تاســیس و در سال جاری به طور رسمی 

کارش را رشوع کرد. 

معاون وزیر علوم:   دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین، سرآمد آموزش عالی کشور است 

مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: 

دانشجو باید سیاسی باشد و مسایل سیاسی را 

بداند ولی شــخصیت علمی مستقل از دیدگاه 

سیاسی داشته باشد.

آیت الله عبدالنبی منازی در مراسم گرامیداشت 

روز دانشجو در دانشگاه کاشان با اشاره در پیش 

بودن انتخابات مجلس شــورای اسالمی اظهار 

داشت: وزرای علوم و بهداشت و درمان و آموزش 

پزشکی مراقب باشند که دانشگاه ها مورد تاخت 

و تاز گروه های سیاسی قرار نگیرند.

وی با بیان اینکه اختالف  های سیاسی آسیب برای 

کشور اســت افزود: متام جریانات سیاسی باید 

پیرو مقام والیت باشد.

وی امامت و امــت را دو رکن اصلی در اســالم 

دانســت و خاطر نشــان کرد: یک حزب بیشرت 

وجود ندارد آن حزب الله است لذا متام گروه ها و 

احزاب سیاسی باید حول محور الله ،اسالم و الیت 

حرکت کنندو اگر به دنبال منافع خودشان باشند 

آسیب به کشور می زند.

وی  دانشجویان را رسمایه های معنوی و امانت 

الهی  دانستند  و افزودند: باید دانشجویان کمر 

همت را ببندند و متام هم و غم شان جهاد علمی 

و توسعه کشور در متامی زمینه ها باشد.

آیت الله منازی تاکید کردند: دانشــجویان باید 

هوشیار  و آگاه و به روز باشند و بدانند که کجا 

هستند و گذشته شان چگونه بوده و امروز در چه 

جایگاهی قرار دارند.

عضو مجلس خربگان رهربی با گرامیداشت روز 

دانشجو، دو عامل بی کفایتی مسئوالن و تفکر 

آزادمنشــانه ملت ایران و نوجوان دانشــجو را 

عامل واقعه 16 آذر دانست و گفت: اوج حرکت 

دانشجویی در 13 آبان سال 58 که روز تسخیر 

النه جاسوسی آمریکا بود شکل گرفت.

وی  یکی از مباحث مهم در مســایل سیاســی 

اسالم را معنا کردن و تعیین جایگاه استکبار از 

نظر توحیدی و شناخته شدن ماهیت استکبار 

بیان کردند و افزودند: شام جوانان دانشجو که 

سازندگان آینده کشور هستید باید از استادان، 

علام و کارشناسان و مجتهدان بخواهید تا ماهیت 

استکبار را برای شام به درستی تبیین کنند. 

امام جمعه کاشان:

  دانشجو باید شخصیت 
علمی مستقل سیاسی باشد 

معاون  وزیر علوم : پذیرش دانشجوی دکرتا کامل به دانشگاه ها واگذار می شود رییس دانشگاه کاشان : متام مجموعه دانشگاه باید بسیجی باشندافتتاح نخستین کرسی علمی بین املللی در دانشگاه کاشان 
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* رئیس دانشگاه کاشان گفت: باید به دانشجویان 
و استادان دانشگاه کارت های اعتباری و بن کارت 

های کتاب ارائه شود.  دکرت عباس زراعت در مراسم 

تجلیل از یاوران کتاب کاشــان در فروشگاه کتاب 

ساربوک، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را برای 

ارتقاء سطح علمی و فرهنگی الزم دانست و اظهار 

داشت: باید زمینه های دسرتسی آسان دانشجویان 

به کتاب فراهم شود و دانشجویان واستادان بتوانند 

کتاب را با سوبسید دریافت کنند.  وی به حامیت 

دولت از نویســندگان و نارشان کتاب تاکید کرد و 

افزود: دولت باید برای نویسندگان امتیازاتی قائل 

شوند و حامیت هایی را به صورت ویژه داشته باشد.  

رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: کتاب  ها باید 

درجه بندی و طبقه بندی شود و به نویسندگان برتر 

امتیاز داده شود.  دکرت زراعت با اشاره به سفارش 

و تاکیدات امئه معصومین )ع( بر مطالعه و کتاب 

خوانی افزود: باید کتاب در سبد خانوار هر خانواده 

ایرانی وجود داشته باشد تا یک ارتباط تنگاتنگ بین 

مردم و کتاب لحاظ شود.    

رئیس دانشگاه کاشان:

 ارائه کارت های اعتباری خرید 
کتاب برای دانشجویان الزم است 

نخستین کرسی علمی بین املللی به همت مهندس علی سعیدی  

با حضور معاون وزیرعلوم،تحقیقات وفناوری در دانشگاه کاشان 

افتتاح شد. صاحب کرسی علمی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد 

این کرسی را کمک به ارتقاء علم و پژوهش و حامیت از تحقیقات 

علمی و بین املللی بیان کرد و گفــت: از آنجا که پژوهش، موتور 

محرکه توسعه علمی اســت باید ســعی کرد تا با  مردمی کردن 

فعالیت های علمی، پژوهش ها کاربردی شود.

مهندس علی سعیدی بر ایجاد مراکز پژوهشی تاکید کرد و اظهار 

داشــت: اگر 100 مرکز پژوهشــی اصولی و کاربردی در کشــور 

داشته باشیم کشــور متحول می شود. وی خاطر نشــان کرد: با 

ایجاد مراکز پژوهشی هم نیازهای مردم مورد توجه قرار می گیرد 

و مشکالتشان مرتفع و هم فضایی برای نخبگان فراهم می شود. 

وی نخستین گام برای ارتقاء پژوهش را، دادن فرصت به اساتید و 

صاحبان تجربه عنوان  کرد و افزود: با ایجاد این کرسی ها مدیرانی 

در بخش پژوهش بوجود می آیند که می توانند پژوهشگاهها را 

حرکت دهند و از پژوهش هایی که فقط به دنبال این هستند که 

حقوق بگیرند جدا می شوند.

مهندس ســعیدی خاطر نشــان کرد:  دومیــن  اقدام نیــز برای 

پژوهشگاه ها این است که نخبگان را از طریق پژوهش بورسیه 

کرد. مؤســس بنیاد نخبگان ســعیدی، انعقاد قراردادهایی بین 

نیازمندان پژوهــش و  صنعت  را از دیگــر راهکارها برای تحول 

پژوهش بیان کرد و افزود: اگر این  موارد نهادینه شود در ظرف سه 

سال کشور متحول می شود. 

 در پایان این مراسم قرارداد تأسیس کرسی علمی مهندس سعیدی 

میان دانشگاه کاشــان به منایندگی دکرت عباس زراعت به عنوان 

رئیس دانشــگاه، دکرت رضــا منصوری به عنوان مجری کرســی و 

مهندس علی سعیدی به عنوان  صاحب کرسی منعقد و به امضاء 

رسید.  تدریس در رشــته فیزیک، راه اندازی پژوهشکده نجوم، 

تأسیس و اداره اندیشگاه کاشــان، برپایی حداقل سه اندیشگان 

در طول مدت قرارداد و سایر امور محوله از موضوع این کرسی 

علمی است. گفتنی است مهندس علی سعیدی تا کنون دانشکده 

حقوق، بنیاد نخبگان سعیدی را نیز در دانشگاه کاشان به هزینه 

خودتاسیس منوده است . 

افتتاح نخستین کرسی علمی بین المللی در دانشگاه کاشان 

رئیس ستاد اقامه مناز کشور گفت: دانشجویان باید در کنار تحصیل 

علم و دانش، هرن و مهارت های فنی را فرا گیرند. حجت االسالم محسن 

قرائتی در سلسله نشست های درس هایی از قرآن در دانشگاه کاشان 

با اشاره به تعداد زیاد دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی اظهار 

داشت: از آنجا که برای این همه دانشجو در آینده فرصت استخدامی 

در دستگاه های دولتی فراهم نیست دانشجویان با دارا بودن مهارت 

می توانند مشکل بیکاری و اشتغال خود را تضمین منایند. وی داشنت 

تفکر مدرک رصف را نادرست دانست و افزود: باید به هرن مدرک داد 

نه به محفوظات ذهنی. استاد علم و اخالق، مشکل جامعه را نبود 

مدیریت بیان کرد و گفت: باید از فکر و استعدادهای خالق جوانان 

به درستی استفاده شود و با برنامه ریزی و مدیریت درست، امور را 

انجام داد.  از دانشجویان خواست تا بیشرت به فکر خودشان باشند 

و از کار و تالش هیچ موقع فرار نکنند. استاد حوزه و دانشگاه حفظ 

دین و فرهنگ را مورد تاکید قرار داد و افزود: در دانشگاه باید از اسالم 

شناس دعوت کرد تا مباحث دینی، مذهبی و اسالم و نظام هستی را 

به درستی برای دانشجویان تبیین کنند. رئیس ستاد اقامه مناز کشور 

توجه به مسایل فرهنگی را الزم دانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه 

بودجه فرهنگی در کشــور به هدر مــی رود و در مصارف صحیح 

استفاده منی شود. 

حجت االســالم قرائتی ورزش کردن را به دانشجویان توصیه کرد و 

افزود: ورزش تیراندازی و شنا از ورزش های مفید است که همه باید 

فراگیرند. وی مطالعه و فراگیری علم در راستای رفع نیازهای جامعه 

را الزم دانست و خاطر نشــان کرد: پژوهش ها باید از حالت لغوی 

بیرون بیاید و بیشرت کاربردی و در راستای رفع نیازها و برطرف کردن 

مشکالت جامعه باشد. حجت االسالم قرائتی، داشنت ادب ، اخالق و 

تواضع را مورد تاکید قرار داد و افزود: هنگامی که درس و مدرک باشد 

ولی ادب و تواضع نباشد جامعه به بیراهه کشیده می شود.وی خاطر 

نشان کرد: آن چیزی که برای جوان مهم است این است که خودش 

را بشناسد و قدر خود را بداند. رئیس ستاد اقامه مناز کشور ازدواج را 

به دانشجویان توصیه کرد و افزود: دانشجویان در انتخاب همرس، 

تحقیق و دقت الزم را داشته باشــند. حجت االسالم قرائتی جوانان 

کشورمان را از ذخایر معنوی کشور بیان کرد و اظهار داشت: آمریکا 

و ارسائیل دشمن اصلی جوانان ماست و در شبکه های مجازی سعی 

دارند برای از بین بردن اذهان و عدم رشد و پیرشفت جوانان، آنچه که 

باعث هرزگی است برای شام ارسال کنند. 

حجت االسالم قرائتی:

 دانشجویان همراه با تحصیل 
باید هنر فرا گیرند 

مناینده ولی فقیه وامام جمعه کاشان از برگزاری مراسم روز دانشجودر 

دانشگاه کاشــان تقدیر وتشــکر کرد وگفت: در دانشــگاه کاشان 

بحمدالله مراسم بسیار خوبی در روزپانزدهم آذر به مناسبت روز 

دانشجو برگزار شــد.  آیت الله عبدالنبی منازی در خطبه های مناز 

جمعه این هفته  روزشانزدهم آذر را به ملت بزرگ ایران وبه همه 

دانشــگاهیان ودانشــجویان تربیک گفت واظهار داشت: فلسفه 

پیدایش نهضت دانشــجویی و شــانزدهم آذرماه از پس لرزه های 

کودتای 28 مرداد بود. وی افزود: این آغاز جنبش ونهضت دانشجویی 

در ایران، یکی بی کفایتی و بی غیرتی دولتمردان رژیم کودتایی که 

تحت نفوذ و سلطه وسیطره آمریکا و انگلیس بودند و از خود هیچ 

اراده واختیاری نداشتند و  از سوی دیگر حریت، آزاد اندیشی وغیرت 

وتعصب ملی وایرانی که در نسل جوان و دانشجویان آن زمان ظهور 

پیدا کرد وتا امروز باقی مانده است را نشان داد. امام جمعه کاشان 

یکی از بحث های مهم سیاسی در قرآن را بحث استکبار شناسی بیان 

کرد و گفت: دولتمردان ما امروز باید این بحــث را در پای مجلس 

علامی بزرگ، مجتهدین وفقها بنشینند و بحث استکبار شناسی را یاد 

بگیرند. وی با بیان اینکه نشانه اقتدار در حکومت توحیدی این است 

که حکومت ودولتمردان توحیدی نباید در برابر اســتکبار خضوع 

وخشوع وکوچکی نشان دهند افزود: نباید به استکبار اعتامد داشته 

باشند هامنطور که حرضت امام و مقام معظم رهربی مکرر  فرمودند 

که آمریکا قابل اعتامد نیست این را باید نخبگان ما، اساتید دانشگاه، 

تحلیلگران بدانند. وی خاطر نشان کرد: شعار مرگ بر آمریکا منت و 

نص رصیح آیه قرآن اســت و این را باید رهربان جامعه، دولتمردان، 

مدیران آموزش عالی، روسای دانشگاه ها اساتید دانشگاه ها توجه 

داشته باشند. عضو مجلس خربگان رهربی از مدیران آموزش عالی، 

رؤسا و اساتید دانشگاه ها خواست تا این نهضت دانشجویی را پرورش 

دهند و مباحث علمی آن را برای جوانان بیان کنند.

آیت الله منازی تاکید کرد: به جای اینکه از این فرصت و واقعه ماندگار 

تاریخ جنبش دانشجویی به درستی استفاده شود ولی امروز در جامعه 

در دانشگاه های ما متاسفانه منشا اختالف شده است و دانشجویان 

دسته دسته شدند یک عده انجمن اسالمی، یک عده بسیج، یک عده 

گروه های مختلف و اینها به مصلحت کشور نیست.

تقدیر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان از برگزاری مراسم 15 آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه کاشان 
*کتاب "نیایش رشقی" و "خمیر ســنگ" عنوان 
دو پژوهش نظری و عملی به دو زبان فارســی و 

انگلیسی است که با حامیت بخش خصوصی توسط 

دکرت عباس اکــربی عضو هیأت علمی دانشــگاه 

کاشــان، هم زمان با برپایی منایشگاه های مرتبط 

چاپ و به صورت رایگان توزیع شد.  نیایش رشقی 

در 108 صفحه رنگی و با چاپی نفیس در بردارنده 

تصاویر عملی از مراحل ساخت محراب زرین فام 

مسجد میدان سنگ کاشان توسط عباس اکربی و 

همچنین مقاله ای مفصل و خواندنی از پروفسور 

مارکوس ریرت مورخ هرن برجسته اتریشی با عنوان 

"زیباترین " درباره تاریخچه و رسگذشت خواندنی 

این محراب است. مارکوس ریرت سال گذشته یک 

سخرنانی در دانشگاه کاشان داشت که زمینه این 

همکاری مشرتک را با عضو هیأت علمی دانشگاه 

کاشان به عمل آورد.

انتشار دو اثر پژوهشی جدید تألیف 
دکتر اکبری عضو هیات علمی 

دانشگاه کاشان 
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 رئیس دانشگاه کاشان گفت: متام مجموعه دانشگاه اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان باید بسیجی 

و روحیه بسیجی داشته باشند.

  دکرت عباس زراعت در مراســم گرامیداشت هفته بســیج با تربیک این هفته به بسیجیان اظهار داشت: 

مطالبه ما از بسیج اساتید عضویت 400 اســتاد بسیجی، بســیج کارمندی 800 کارمند بسیجی و هفت 

هزار و 500 دانشجوی بسیجی در دانشگاه کاشان است. 

 وی حرضت علی )ع( را منونه و الگوی بســیجی به متام معنا نام برد و افزود: اگــر همه ما بتوانیم رهرو 

آن بسیجی بزرگ باشــیم مایه افتخار است.  رئیس دانشگاه کاشــان دفاع از ارزشهای دینی و انقالبی را 

وظیفه بسیج دانست و گفت: باید با کار فرهنگی روحیه بسیجی را در جامعه گسرتش دهیم و در متامی 

ابعاد زندگیامن این روحیه را حفظ کنیم. 

 دکرت زراعت از مجموعه کارکنان دانشــگاه خواســت تا رفتار، منش  و عمل خود را برای تحقق اهداف 

نظام اسالمی و سند چشــم انداز دانشگاه بســیجی گونه کنند.  در این مراســم همچنین حجت االسالم 

زاهری استاد حوزه و دانشگاه مطالبی را در خصوص  بســج و استکبارستیزی بیان کرد.

رئیس دانشگاه کاشان: 

تمام مجموعه دانشگاه باید بسیجی باشند 

استاد »مصطفی رحامندوست« شــاعر، نویسنده، مرتجم و 

متخصص ادبیات کودک و نوجوان جهــت داوری پایان نامه 

دانشــجو زهرا آدینه در مقطع کارشناســی ارشــد با عنوان 

»بررسی فانتزی در داســتان های فریبا کلهر و محمدهادی 

محمدی« در ســالن اجتامعات دانشــکده ادبیات دانشگاه 

کاشان حضور یافت. استاد رحامندوست اقدام این دانشجوی 

دانشــگاه کاشــان را جهت ارائه این پایان نامه قابل تحسین 

دانست و گفت: خانم آدینه نخستین فردی در کشور است که 

پایان نامه خود را با موضوع ادبیات فانتزی نوشته است و این 

قابل تقدیر است. زهرا آدینه  نیز مقدمه ای از پیشگفتار رساله 

را بیان کرد و فانتزی و اصول آن را تعریف و در ادامه به توضیح 

مطالعات اکتشــافی فصل دوم پرداخت. وی بــا بیان اینکه 

فانتزی تخیلی ترین گونه داستان است اظهار داشت: فانتزی 

به مثابه یک ابزار کودکانه می تواند وارد دنیای کودک شود.

ســپس دکــرت شــجری ضمــن تشــکر و خیرمقــدم اســتاد 

رحامندوست، توضیحی اجاملی در رابطه با ادبیات کودک و 

نوجوان و وضعیت این گرایش در دانشگاه های کشور بیان 

کرد و به دفاع از خطابه و محتوای پایان  نامه پرداخت و گفت: 

حوزه ادبیات کودکان بخش مهمی از ادبیات ماست که جای 

آن در دانشگاه ها خالی است.

حضور شاعر صددانه یاقوت در دانشگاه کاشان 

مدیــر دفــرت منطقــه ای مرکــز تحقیقــات راه، مســکن 

وشهرســازی گفت: دانشــگاه ها بازوی توامنند مدیریتی 

وتوســعه شــهری هســتند.  حســین حجتی در دانشگاه 

کاشان به پتانسیل مثبت وقوی دانشگاه کاشان اشاره کرد 

واظهار داشت: این دانشــگاه با توجه به قدمت ، اعضای 

هیات علمی متخصص وکارآزموده وتعدد دانشکده ها و 

رشته ها در زمینه های مختلف ، نقش بسزایی در توسعه 

و بهینه درطرح های این مرکز می تواند داشته باشد.

 وی پژوهش هــای کاربردی را مــورد تاکید قــرار داد و 

افزود: خیلی از تحقیقاتی که انجام می شــود متاســفانه 

کتابخانه ای اســت و باید با کاربردی کــردن پژوهش ها 

سعی شــود تا مشــکالت شــهری در زمینه های مختلف 

مرتفع شــود.  وی از انعقاد تفاهم نامــه همکاری مابین 

این مرکز با دانشگاه کاشــان خرب داد و خاطر نشان کرد: 

انعقاد ایــن تفاهم نامه علمی-پژوهشــی کــه به زودی 

انجام می شود با هدف اســتفاده از امکانات وتجهیزات 

موجود ایــن مرکــز و دانشــگاه وحامیت از طــرح های 

پژوهشی است .  وی خاطر نشــان کرد: استفاده از طرح 

های پدافند غیرعامــل، انرژی و  فنــاوری های نوین در 

توســعه پایدار حایز اهمیت است.ایشان افزود:با انعقاد 

این تفاهــم نامه  آزمایشــگاه هایی کــه در اختیار مرکز 

است  جهت اســتفاده  اساتید ودانشــجویان دوره های 

تحصیالت تکمیلی قرار داده می شود. 

وی برگزاری دوره های آموزشــی وتحقیقاتی را ا ز جمله 

موارد این تفاهمنامه بیان کرد وگفــت: با برگزاری دوره 

دانشجویان دانشــگاه کاشــان غذای یک روز خود را به 

نیازمندان بخشــیدند . مدیر فرهنگی دانشــگاه کاشــان 

گفت: جمعــی از دانشــجویان خیر و نیکوکار دانشــگاه 

کاشان در یک اقدامی خداپســندانه با عنوان "یک لقمه 

عشق" با اهدای غذای خود و با پرداخت مبالغ نقدی به 

کمک نیازمندان شتافتند.     

مدیر مرکز تحقیقات مسکن وشهرسازی اصفهان: 

دانشگاه ها بازوی توانمند توسعه شهری هستند 

نخستین جلسه ستاد شــاهد وایثارگر دانشــگاه درسال جاری 

با حضور مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

درمحل سالن کنفرانس دفرت ریاست برگزار شد. مدیر امور شاهد 

و ایثارگر دانشگاه کاشان در این نشست تعداد دانشجویان شاهد 

و ایثارگر این دانشگاه را 396 نفر ذکر کرد و گفت: 242 نفر از این 

دانشجویان در دوره روزانه و 154 دانشجو نیز در دوره شبانه  این 

دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتا مشغول 

به تحصیل هستند.

محمدرضا منزوی دانشجویان شــاهد و ایثارگر را از افتخارات 

دانشگاه ذکر کرد و افزود: حدود 83 نفر از دانشجویان شاهد و 

ایثارگر از ممتازین علمی و آموزشی دانشگاه هستند.

وی برنامه ریزی جهت تقویت بنیه علمی و اعزام دانشجویان 

شاهد و ایثارگر به مشهد مقدس را از برنامه های امور شاهد و 

ایثار این دانشگاه بیان کرد و افزود: در هفته نخست اسفند امسال 

هشتمین یادواره شهدای دانشجوی این دانشگاه برگزار می شود.

مدیر کل شاهد و ایثارگران اســتان اصفهان نیز در این نشست  

دانشجویان شاهد و ایثارگر را از افتخارات و رسمایه های دانشگاه 

ها بیان کرد و گفت: ما باید همه مساعی خود را برای مشارکت 

فعاالنه دانشجویان جامعه هدف در عرصه های علمی، فرهنگی 

واجتامعی ودر جهت رشد وتعالی بیشرت ایشان بکار بندیم.

برگزاری نخستین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر 
دانشگاه کاشان 

 مدیــر فرهنگــی دانشــگاه کاشــان گفــت: جمعــی از 

دانشــجویان خیــر و نیکوکار دانشــگاه کاشــان در یک 

اقدامی خداپســندانه بــا عنــوان "یک لقمه عشــق" با 

اهدای غذای خود و بــا پرداخت مبالغ نقــدی به کمک 

نیازمنــدان شــتافتند.  حجت االســالم احمد شــیخ زاده 

اظهار داشــت: در این طرح که با همکاری کانون هالل 

احمر دانشــگاه کاشان انجام شــد، حدود 120 پرس غذا 

جمع آوری شد و به موسســه "یاس کبود" جهت تخصیص 

به افراد نیازمند تحویل داده شــد.   وی افــزود: در این 

طرح دانشــحویان عالوه بر اهــدا غــذا، همچنین مبلغ 

حدود شــش میلیون ریال به همنوعان خود کمک مالی 

کردند.  مدیر فرهنگی دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: 

این طرح دو سال است که با همکاری کانون هالل احمر 

دانشگاه کاشان اجرا می شود.

دانشجویان دانشگاه کاشان غذای یک روز خود را به 
نیازمندان بخشیدند 
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دااگشنه کاشان

عکس ویژه

هامیش پیاده روی دانشجویان دانشگاه کاشان در سالروز شهادت امام رضا )ع(

انتصاب دکتر بهپور به عنوان دبیر شورای امور رفاهی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 6 

طی حکمی از طرف معــاون اداری 

مای و مدیریت منابع وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری دکرت محسن بهپور 

عضو هیات علمی دانشکده شیمی 

دانشگاه کاشان به عنوان دبیر شورای 

امور رفاهی دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی دولتی منطقه 6 منصوب 

شد.  در این حکم دکرت محمد حسین 

امید افزوده اســت: نظر به تشکیل 

شورای رفاهی اعضای هیات علمی 

مناطق نه گانه کشور و بنا بر تصویب 

شــورای امور رفاهی دانشــگاهها و 

موسسات آموزش عالی دولتی منطقه 

6 بدینوسیله به عنوان دبیر آن منطقه 

منصوب می شوید.  

معــاون اداری مالــی وزارت علــوم 

ادامه داده است: امید است در پرتو 

عنایات خدواند متعال، با هامهنگی 

و همکاری ستاد امور رفاهی و سایر 

منایندگان امور رفاهی اعضای هیات 

علمــی دانشــگاه ها و مؤسســات 

آموزش عالــی آن منطقه در پیگیری 

امــور رفاهی اعضــای هیات علمی 

مؤفق و مؤید باشید. 

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  

گفت: دانشــگاه کاشــان یکی از دانشگاه های 

بسیار خوب و پیرشو در بین مراکز غیر استانی  و 

حتی از برخی مراکز استان هم باالتر است.

دکرت مجتبی رشیعتی نیارس در دانشگاه کاشان، 

با بیان اینکه دانشــگاه های مراکز غیر اســتانی 

پیرشفت بسیار خوبی تاکنون نداشته اند افزود: 

کاشان از جمله مراکزی است که پیرشفت بسیار 

خوبی داشــته و در زمینه های مختلف پیشتاز 

است.وی اظهار داشت: دانشگاه کاشان در زمینه 

های علم و فناوری و هــم در حوزه های جذب 

اعتبار در بخش خصوصی و همچنین در جذب 

خیرین نیز منونه و الگو اســت. معاون آموزشی 

وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری خاطر نشــان 

کرد: پیرشفت علمی این دانشگاه ، قابلیت های 

مدیریتی و نیروی انسانی دانشگاه را نشان می 

دهد و باید افق بســیار خوبی در آینده بای این 

دانشگاه انتظار داشــت. دکرت رشیعتی نیارس به 

رشوع  رتبه بندی دانشــگاه ها از ابتدای  ســال 

جاری اشاره و اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال 

94 اولین رتبه بندی و یا سطح بندی دانشگاه ها 

به لحاظ آموزشی اعالم شود . 

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 

سال آینده برای سال تحصیلی 95 -96 پذیرش دانشجوی 

دکرتا کامل به دانشگاه ها واگذار می شود. دکرت مجتبی 

رشیعتی نیارس در حاشیه جلسه هیات ممیزه دانشگاه 

کاشان اظهار داشت: بر این اساس آزمونی در پایان فصل 

زمستان توسط سازمان سنجش برای  سنجش عمومی 

داوطلبان انجام خواهد شد که بعد از برگزاری این آزمون  

و اعالم نتایج  آن، دانشگاه متناسب با کف امتیازی که از 

طریق آزمون متمرکز می گیرند متقاضیان را پذیرش می 

کنند. وی با بیان اینکه با این روش، شیوه پذیرش در اختیار 

دانشگاه خواهد بود افزود: برای جلوگیری از برخی نگرانی 

ها و دغدغه هایی که برخی از منایندگان مجلس دارند 

شیوه نامه مفصلی تدوین و یک ماه گذشته به دانشگاه ها 

ابالغ شده که بر اساس این شیوه نامه سه دغدغه اصلی که 

منایندگان مجلس داشتند مورد بررسی قرار می گیرد.دکرت 

رشیعتی نیارس اعامل سلیقه های احتاملی در دانشگاه 

ها، یکپارچه نبودن پذیرش دانشجوی دکرتا و بی توجهی 

به سوابق آموزش و پژوهش داوطلبان را از نگرانی های 

مجلس ذکر کرد و افزود:  هر سه مورد در این شیوه نامه 

به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه نظارتی کامال 

توامنندی برای رسیدگی  هرگونه مشکلی در شیوه پذیرش 

دانشجویان در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر علوم:

 دانشگاه کاشان یکی از دانشگاه های پیشرو 
آموزشی است 

معاون وزیر علوم: 

پذیرش دانشجوی دکترا کامل به دانشگاه ها 
واگذار می شود 

نخســتین ســمینار تخصصی سیســتم 

 ISO مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد

50001 در دانشگاه کاشان برگزار شد. 

دبیر برگــزاری این ســمینار تخصصی 

گفــت: سیســتم مدیریــت انــرژی بر 

  ISO50001:2011 مبنــای اســتاندارد

ساختاریست که در یک سازمان استقرار 

می یابد و با طرح ریزی و سیاستگذاری 

اهداف کالن انرژی در سازمان و تدوین 

روش هــای اجرایــی، پایــش و ممیزی 

مرصف انرژی سازمان، امکان مدیریت و 

کنرتل مستمر مرصف انرژی و مدیریت 

اجرای راهکارهای کاهش مرصف انرژی 

را فراهم می سازد. 

 دکرت محمد نظیفی فرد اظهار داشــت: 

این اســتاندارد بین املللی بــرای انواع 

ســازمان ها در انــدازه هــای مختلف 

رصف نظــر از رشایــط جغرافیایــی، 

فرهنگی یا اجتامعی قابل کاربرد است. 

وی هــدف از برگــزاری ایــن ســمینار 

علمــی را آموزش تخصصــی و افزایش 

آگاهی عمومی کارشناســان و مدیران 

صنایــع و متخصصین مرتبــط با حوزه 

مهندســی و مدیریت انــرژی بیان کرد 

و افزود: در این ســمینار کــه به مدت 

16 ســاعت برگــزار شــد متخصصان با 

نحوه صحیح استقرار سیستم مدیریت 

 ISO50001 انرژی استاندارد بین املللی

آشــنا شــدند.   این ســمینار تخصصی 

در روزهای چهارم و پنجــم آذر ماه به 

همــت پژوهشــکده انرژی دانشــگاه 

کاشان برگزار شد. 

نخستین سمینار 
تخصصی 

سیستم مدیریت 
انرژی در 

دانشگاه کاشان 
برگزار شد 

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اجرای طرح آمایش آموزش عالی خرب داد و گفت: طرح آمایش آموزش عالی از 

مهمرتین و کلیدی ترین و مبنایی ترین کارهای آموزش عالی است.   دکرت مجتبی رشیعتی نیارس در حاشیه جلسه هیات ممیزه دانشگاه 

کاشان، با بیان اینکه این طرح نهایی شده است اظهار داشت: حدود دو ماه هست که این طرح تحویل شورای عالی انقالب فرهنگی 

شده که در فرصت مقتضی در این شورا، مورد بررسی قرار گرفته  و مورد تایید واقع خواهد شد.    معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری گفت: در بسرت این طرح ساماندهی آموزش عالی،  ماموریت گرایی، رابطه هدفمند اشتغال و تحصیل و یکپارچه سازی نظام 

پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع آموزش عالی مطرح است. 

 وی خاطر نشان کرد: با تصویب و ابالغ این طرح ، آموزش عالی یک مسیر هدفمند و معناداری را دنبال خواهد کرد که امیدواریم 

وضعیتی که امروز به لحاظ عدم ارتباط تحصیل و اشتغال شاهد آن هستیم د ر قالب این طرح بتوانی حل کنیم.  دکرت رشیعتی نیارس 

با بیان اینکه مقام معظم رهربی نیز در بیاناتی در دیداراخیر  با اساتید و مسئوالن آموزش عالی دونکته ماموریت گرا کردن آموزش 

عالی و کیفیت بخشی امور را مورد تاکید قرار دادند، افزود: در خصوص کیفیت بخشی امور ، گام های جدی پیش بینی شده که امید 

است  با تصویب این طرح عملیاتی گردد.  

وی از دیگر کارهای آموزش عالی بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی ، رسیدگی به رشته محل های فاقد مجوز دانشگاه 

آزاد اسالمی  بیان کرد و گفت:  بر اساس مصوبه و بر اساس موافقتنامه ای که بین مقام عالی وزارت و ریاست دانشگاه آزاد و معاون 

آموزشی به امضا رسید به زودی کلیه رشته محل ها بررسی می شود. معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: 

تا کنون  بالغ بر شش هزار 700 رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد بررسی شده  و درصد باالیی از این رشته ها مورد تایید قرار گرفته 

است  وانشالله نتایجش به زودی اعالم می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم:

طرح آمایش مبنایی ترین کارهای آموزش عالی است 

رئیس انجمن علمی فرش کشور از تالیف دایره المعارف فرش ایران خبر داد و 
گفت: تاکنون بیش از دو هزار صفحه مطلب علمی برای دایره المعارف فرش 

گردآوری شده است.
  دکتر امیرحسین چیت ســازیان در همایش ملی فرش دستبافت خراسان 
جنوبی و چهارمیــن همایش ملی دانشــجویان و دانــش آموختگان فرش 

دســتبافت با بیان این مطلب، اظهار کرد: امید اســت دایره المعارف فرش تا 
پایان سال جاری به ویرایش نهایی برســد و به عنوان سند بزرگ علمی فرش 

تقدیم جامعه شود.
 وی با اشــاره به قدمت دیرینه تولید فرش در خراسان جنوبی، بیان کرد: هنر 
تولید فرش دســتبافت در برخی از مناطق به فراموشی سپرده شده و این در 
حالی اســت که مردم خراســان جنوبی همچنان در این زمینه نقش آفرینی 

می کنند.   
چیت سازیان با بیان اینکه روستاییان خراسان جنوبی عالوه بر هنر فرش در 
دیگر زمینه ها مانند کشت زرشــک، عناب و زعفران نیز در جایگاه باالیی قرار 
دارند، تاکید کرد: مسئوالن استانی این منطقه باید توسعه روستایی را محور 

توسعه این استان قرار دهند.
 وی با اشاره به برگزاری اولین همایش فرش دستبافت خراسان جنوبی، بیان 
کرد: این همایش به منظور شناســایی ویژگی ها و معرفی پتانسیل های فرش 
خراسان جنوبی به عنوان یکی از خاستگاه های کهن فرش ایران برگزار شده 

است.  
رئیس انجمن علمی فرش ایران، حمایت از سیاست های توسعه پایدار مناطق 
مرزی و روستایی و اقتصاد مقاومتی بر اساس تولید فرش دستبافت را از دیگر 
اهداف برگزاری این همایش دانســت و افزود: آینده پژوهی فرش دستبافت 
خراسان جنوبی و ایران، فناوری و مواد اولیه فرش دستبافت، اقتصاد و بازار یابی 
فرش دستبافت و تاریخ شکوفای فرش خراسان جنوبی از محورهای برگزاری 

این همایش است.

رئیس انجمن علمی فرش ایران خرب داد: 

دایره المعارف فرش ایران تالیف می شود 


