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رییس دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در بین ۱۰ دانشگاه برتر کشور 

قرار گرفت. رییس دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در بین ۱۰ دانشگاه 

برتر کشور قرار گرفت.

دکرت عباس زراعت اظهار داشت: بر اســاس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان 

اسالم، گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور برای ششمین 

سال متوالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشــی را به صورت رسمی بر اساس 

شاخص ها و معیار های مصوب ششمین نشست فوق العاده وزاری آموزش 

عالی کشورهای اسالمی رتبه بندی منود.  

وی افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ۱59 دانشگاه و موسسه پژوهشی 

دولتی در کشور را توسط 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، 

وجهه بین املللی، تســهیالت- امکانات و فعالیت های اجتامعی-اقتصادی و 

صنعتی مورد رتبه بندی قرار داده است. 

وی اظهار داشت: 72 دانشگاه از دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال 

95-۱394 حضور داشته اند که این تعداد در سال گذشته برابر با 63 مورد بوده 

است. دانشگاه های تهران ، تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی 

مشهد، دانشگاه تربیز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشــگاه اصفهان، دانشگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه کاشان به 

ترتیب در جایگاه های اول تا دهم جدول قرارگرفته اند.

دانشگاه کاشان جزء ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت

مدیر پژوهشکده دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: تیم دانشجویی شهاب 6 دانشگاه 

کاشان در پنجمین دوره مسابقات کن ست ایران دوم شد. مدیر پژوهشکده دانشجویی 

دانشگاه کاشان گفت: تیم دانشجویی شهاب 6 دانشگاه کاشــان در پنجمین دوره 

مسابقات کن ست ایران دوم شد.

دکرت علیرضا فرجی با بیان اینکه این دوره از مسابقات با حامیت پژوهشگاه فضایی 

ایران در دو کالس سنجشی- ارتباطی و علمی- اکتشافی برگزار گردید اظهار کرد: این 

مسابقات در ســه مرحله طراحی مفهومی، طراحی دقیق و تست عملی رهاسازی 

کنست تیم دانشگاه کاشان در بین 8 تیم مرحله نهایی، موفق به کسب رتبه دوم در 

بخش ماموریت سنجشی ارتباطی شد.

وی اعضای تیم شهاب دانشگاه کاشــان را مهدی امینی نیک، امیر رضا بهادری، پویا 

زور آوند، سید وحید مروج، محمد جواد ملکی، به رسپرستی محمد باقرزاده و استاد 

مشاور دکرت علی رضا فرجی بیان کرد و افزود: پنجمین دوره مسابقات کن ست توسط 

پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با حامیت مرکز ملی فضایی 

ایران که بخش عملی آن در روز 7 اسفند ماه ۱395 با حضور تیم های منتخب از مراکز 

و دانشگاه های رسارس کشور در محل فرودگاه آزادی برگزار شد. الزم به ذکر است که 

دانشگاه کاشان پر افتخارترین دانشگاه در مسابقات کنست است. در 5 دوره مسابقه 

از سال 9۰ تا کنون دانشگاه 7 تیم دانشجویی به این مسابقات اعزام کرده که 5 رتبه اول 

و دو رتبه دوم در کالسهای مختلف مسابقه کسب کرده اند.

کن ست یک سامانه بسیار ساده مکاترونیکی اســت که به عنوان زیرمجموعه ای از 

دانش رباتیک فضایی مطرح می شود. نام این سامانه بر پایه استاندارد ساخت آن هم 

ارز ماهواره ای که در ابعاد قوطی نوشابه است، برگزیده شده است.

 یک کن ست باید شامل همه بخش های اساسی یک ماهواره از جمله زیرسیستم های 

توان، مدیریت داده و فرمان و مخابرات باشد تا بتواند بصورت مستقل عمل کنداژه َکن 

 )satellite( که مخفف واژه )sat( به معنای قوطی و ست )can( َست از واژه های کن

به معنای ماهواره است، ساخته شده است. 

کن ست را می توان با وسایلی همچون راکت و بالن از ارتفاعات مختلف رها کرد تا 

ماموریت مورد نظرش را انجام دهد. 

افزون بر آن، سامانه های فرود متفاوتی می تواند برای کن ست استفاده شود که شاخص 

ترین آن ها چرت )Parachute( است. کن ست ها در دو کالس استاندارد )که ابعاد آن 

در حد قوطی نوشابه است( و آزاد )که حجم آن به یک لیرت محدود   می شود( طراحی 

و ساخته می شوند.

کسب رتبه دوم تیم شهاب دانشگاه کاشان در پنجمین دوره مسابقات کن ست )ماهواره کوچک ایران(
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خربنامه الکرتونیکی
دااگشنه کاشان

مبارز نستوه دوران انقالب اسالمی گفت: مبادا انحراف ها، لغزش ها، کمبودها و نقصان ها، انسان را از مسیر اصلی انقالب دور سازد 

و کنار بکشد.  حجت االسالم اسحق مشکینی در سلسله نشست های انقالب در دانشگاه کاشان انقالب اسالمی را بسیار شکوهمند 

و باارزش دانست و اظهار داشت: ممکن است در بین جامعه و انقالب، لغزش ها احراف ها و کمبودهایی وجود داشته باشد ولی 

همیشه نباید دست روی منفیات گذاشته شود بلکه باید مثبت ها و ارزش های آن که خیلی بیشرت است دیده شود  . وی  با بیان اینکه 

جوانهای دوران انقالب با سلحشوری، عشق و ایثار برای دفاع از انقالب به میدان می آمدند از جوانان امروزی نیز خواست تا ارزش 

این انقالب را بدانند.وی افزود: جوانها و زنان و مردان آن دوران به دلیل نبود وسایل ارتباط جمعی تلویزیون و رادیو از طریق نوشنت 

و انتشار اعالمیه،  اهداف و آرمانهای انقالب را دنبال می کردند که این مایه افتخار است. 

وی با اشاره به اینکه ناظر و آقای انقالب، امام زمان )عج( است خاطر نشان کرد: انقالب اسالمی با همه انحراف ها و کمبودها خیلی 

با عظمت است که دنیای استکبار با ما دشمن است و خواهد بود. حجت االسالم مشکینی با قدردانی از دانشگاه کاشان در برپایی 

این مراسم، نقش خود در دوران انقالب را خدمتگزار و به مانند بلندگو عنوان کرد و افزود: از مردمی که در پشت صحنه انقالب ریز 

جریانات را به حرکت در می آوردند و مجالس را بر پا می کردند و این معنویت و عشق را به انقالب ارزانی کردند باید سپاسگزاری 

و قدردانی شود.  وی حفظ و حراست از انقالب را که با خون شهدا و فداکاری و ایثار رزمندگان و جانبازان پایه گذاری شده است را 

وظیفه آحاد مردم دانست و افزود: باید با همه توان برای حفظ این انقالب همت گامشت.  در این مراسم   مجموعه کتاب گفتارها و 

خاطرات و اسناد  ساواک و عکسهایی کمیاب از مبارزات انقالب اسالمی در کاشان با عنوان »مبارز نستوه« منترش شد. این کتاب که 

به رشح حال و زندگی حجت االسالم مشکینی پرداخته است توسط دکرت حسین ایامنیان جمع آوری و تدوین گردیده و همزمان با 

مراسم تجلیل از حجت االسالم اسحاق مشکینی در  توزیع شد. حجت االسالم اسحاق مشکینی در دوران مبارزات علیه رژیم منحوس 

پهلوی در کسوت روحانیت با سلحشوری مثال زدنی رهربی جنبش در کاشان را بر عهده داشت.درخشش او در روزهای خاطره انگیز 

و سختی که نفس های آزادی خواهان در سینه حبس شده بود، رسفصلی را در مسیر مبارزات مردم منطقه کاشان گشود. 

حجت االسالم مشکینی:

انحراف ها و کمبودها افراد را از انقالب دور نکند

دبیر کل مجمع نیروهای خط امام )ره( گفت: قدرشناســی از شخصیت هایی چون 

حجت االسالم مشکینی در اصل تجلیل از فضیلت های انسانی است که همه وظیفه 

داریم بشناسیم و الگوی خود قرار دهیم.حجت االسالم واملسلمین سید هادی خامنه 

ای در مراسم تجلیل از خدمات حجت االسالم اسحاق مشکینی در دانشگاه کاشان از 

حجت االسالم مشکینی به عنوان شخصیت برجسته و مبارز نستوه انقالب یاد کرد و 

اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت حجت االسالم مشکینی  تکریم و بزرگداشت یک 

شخص نیست و تکریم از کسی است که دوران زندگی پربرکت و عمر 7۰ ساله خود را 

در فعالیت در بخش آموزش و پرورش، مبارزه، خودسازی، انسان سازی، زندان و شکنجه 

و آوارگی و تبعید گذرانده است.دبیر کل مجمع نیروهای خط امام )ره( با بیان اینکه 

محیط بسیار صمیمی و خوش فکر و انقالبی کاشان با محوریت حجت االسالم مشکینی 

و تنی چند نفر از که به درجه رفیع شهادت رسیدند شکل گرفت افزود: کاشان از این 

جهت جایگاه کسانی بوده هست و خواهد بود که زمینه های فرهنگ انقالب در آنجا 

قوت گرفته است. وی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه پرده ای تحجر و جهل وجود داشته 

اما حضور فعاالن فرهنگی و سیاسی و انسان های فرهیخته در این مجموعه باعث شده 

که جوانها و تعدادی از بازاریان و روحانیون در صف انقالب قرار بگیرند. حجت االسالم 

مشکینی با اشاره به اینکه طاقت آوردن زیر شالق های  ساواک کار آسانی نبود افزود: 

در آن زمان رساله حرضت امام و کتاب های دینی را جرم دانسته و افراد را به این دلیل 

شکنجه می کردند که حجت االسالم مشکینی نیز منونه ای از این افراد بود که برای حفظ 

و دفاع از انقالب از جان خود مایه می گذاشت. وی برگزاری این جلسات بزرگداشت از 

این افراد انقالبی از طرف دانشگاه کاشان را حایز اهمیت دانست و گفت: مبارزات و 

شخصی تهای این افراد باید درسمینارها و کارگاه های تخصصی بحث و تبادل نظر شود.

وی با بیان اینکه لحظه لحظه این مبارزان انقالب درس برای جوانان است تاکید کرد: 

انقالبی که حاصل مبارزان نستوه و فداکاری و ایثار و از جان گذشتگی تعداد بیشامری 

از افراد حاصل شده است حفظ و حراست از آن باید در قالب کنفرانس های تخصصی 

و کارهای تحقیقاتی آموزش داده شود.حجت االسالم خامنه ای تفکر و اندیشه انقالب و 

کارهای فرهنگی را بسیار بارزش دانست و افزود: باید سعی مناییم که جامعه را با هامن 

شکل و شامیل و فرهنگ انقالبی توسعه دهیم تا در معرض انحراف قرار نگیریم. دبیر 

کل مجمع نیروهای خط امام )ره( مهمرتین رسمایه انقالب را آموخنت بیان کرد و گفت: 

حجت االسالم مشکینی بیشرت روی اندیشه و اشاعه فرهنگ انقالب کار می کردند که 

باید از اندیشه های این افراد برای حفظ انقالب استفاده کرد.

وی بازنشستگی را دوران بالندگی و فایده رساندن و پختگی دانست و افزود: از تجربیات 

افرادی همچون حجت االسالم مشکینی در دوره های دکرتا و پژوهشی و تحقیق می 

توان استفاده کرد. حجت االسالم خامنه ای با بیان اینکه باید ضعف ها برداشته و جربان 

و آسیب شناسی شود خاطر نشان کرد: در مراسم های بزرگداشت بزرگان باید علت 

های موفقیت افراد بررسی و شناسایی و تحلیل گرایانه مسایل زندگی افراد را تحلیل 

کنیم. وی از کاشان به عنوان شهر مذهبی و محیط فرهنگی و انقالبی یاد کرد و افزود: 

شخصیت های بزرگی همچون حجت االسالم مشکینی، حجت االسالم نجفی و آقای 

صبوری ویزدانی از بزرگان و چهره های انقالبی این شهر بودند که فعالیت های سیاسی 

و فرهنگی  این افراد موجب حفظ، توسعه و بالندگی این شهر شده است..

این سلسله نشست های کاشان در انقالب اسالمی وتجلیل از حجت االسالم اسحاق 

مشــکینی به همت مدیر ارتباطات فرهنگی و مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان 

برگزار شد. 

تجلیل از شخصیت حجت االسالم مشکینی تجلیل از فضیلت های انسانی است
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در یازدهمین جشــنواره برترین هــای فناوری نانو 

دکرت "مسعود صلواتی نیارسی" عضو هیأت علمی 

دانشکده شیمی دانشگاه کاشان مقام دوم نانو ایران 

را کسب کرد.  دکرت صلواتی در بین بیش از 5 هزار نفر 

از پژوهشگران و اعضای هیات علمی رسارس کشور 

در زمینه فناوری نانو که مورد ارزیابی قرار گرفتند 

به این موفقیت دســت یافتند.انتخاب این برترین 

ها بر اساس تعداد ثبت اخرتاعات داخلی و خارجی، 

انتشارات مقاالت ISI، تعداد ارجاعات، انتشار مقاله 

در مجالت علمی و پژوهشی، تألیف کتاب و فرصت 

های مطالعاتی بوده است. 

پروفسور صلواتی نیارس اســتاد متام و عضو هیات 

علمی پژوهشــکده علوم و فناوری نانو دانشــگاه 

کاشان است، عناوینی همچون دانشمند بین املللی 

در رشته مهندســی مواد، دانشــمند بین املللی در 

رشته مهندسی شیمی، دانشمند بین املللی در رشته 

شیمی از جمله افتخارات وی است.وی همچنین در 

جشنواره های قبلی 5 بار رتبه اول و 3 بار رتبه دوم را 

کسب کرده اند.

 Journal of پژوهشــی  علمــی   ISI مجلــه 

Nanostructure in chemistry دکــرت مســعود 

صلواتی نیــارس نیز در این جشــنواره لــوح تقدیر 

دریافت کرد.در این جشــنواره همچنین دانشگاه 

کاشان در بین دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی 

بعد از دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان، تربیت 

مدرس، رشیف، صنعتی امیرکبیر رتبه ششــم را در 

زمینه فناوری نانو کســب کرد.یازدهمین جشنواره 

برترین های فناوری نانو  در تاریخ دوم اســفند ماه 

جاری در مرکز هامیش های سازمان مدیریت صنعتی 

برگزار شد که در این مراسم »محققان«، »موسسات 

پژوهشــی«، »مجالت ISI« و »طرح های نوآورانه« 

برتر در سال ۱394 معرفی شدند.

مدیر امور دانشجویان شــاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان 

گفت: رستم منتی فرزند جانباز 5۰ درصد دانشجوی مقطع 

دکرتا رشته جامعه شناسی– مســائل اجتامعی ایران این 

دانشگاه به عنوان دانشجوی برگزیده جشنواره آموزشی و 

پژوهشی ایثار معرفی شد.

محمد رضا منزوی اظهار داشت: از این دانشجوی منونه در 

نخستین جشنواره آموزشی و پژوهشی ایثار که با مشارکت 

وزارتخانه های علوم، بهداشت و درمان،آموزش و پرورش، 

دانشگاه آزاد اسالمی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار 

شد تجلیل به عمل آمد. وی افزود: این جشنواره با اهداف، 

زبده پروری، افزایش انگیزه تحصیلی و تجلیل از چهره های 

برتر آموزش تحصیلی شاهد و ایثارگر براساس فعالیت های 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آنان در دوره های تحصیلی 

برگزار شده است. کسب رتبه برتر جشنواره جایزه ملی 

ایثار توسط دکرت رستم منتی با 29 مقاله ) ۱4 مقاله isi و 

۱5 مقاله علمی _ پژوهشی( و 6 هامیش ومجری ۱8 طرح 

تحقیقاتی ملی واستانی وهمکار 23 طرح تحقیقاتی ملی 

از افتخارات این دانشجوی موفق دانشگاه کاشان است.

جشنواره آموزشــی - تحصیلی جایزه ملی ایثار نیز برای 

نخستین بار در سی امین سالگرد طرح شاهد با سه شاخص 

عمده و اصلی برای انتخاب برترین ها توسط دستگاه های 

آموزشی عضو طرح شــاهد در نظر گرفته شــده و این 

شــاخص های کلی عبارت اند از فعالیت های آموزشــی، 

فعالیت های پژوهشــی دوران تحصیل و فعالیت های 

فرهنگی دوران تحصیل است که مطابق استانداردهای 

دستگاه های آموزشی تعیین و امتیاز بندی شده است. 

دانشجوی دانشگاه کاشان 
برگزیده جشنواره آموزشی       

و پژوهشی ایثار شد

دکتر صلواتی عضوهیات علمی دانشگاه کاشان مقام دوم نانو ایران را کسب کرد

رئیس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه 

کاشان از انتخاب این مرکز به عنوان یکی از مشاوره منونه 

کشوری خرب داد.  سید حسین حسینی گفت:  در بیست 

و هشتمین گردهامیی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی 

دانشــگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در 

روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱5 و ۱6 اسفندماه ۱395 در 

محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد، مرکز مشاوره 

دانشجویی دانشــگاه کاشــان به  عنوان یکی از  "مراکز 

مشاوره منونه " معرفی و مورد تقدیر مسئولین سازمان امور 

دانشجویان قرار گرفت. منونه که براساس امتیازات کسب 

شده در بین  مراکز مشــاوره دانشگاههای وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری صورت گرفت، مراکز مشاوره برتر در 

سه سطح : ممتاز، منونه و فعال، طبقه بندی شد.

انتخاب مرکز مشاوره دانشجویی 
دانشگاه کاشان به عنوان یکی از مراکز 

مشاوره نمونه کشوری

ریاست و معاون پژوهشی دانشگاه بعدازظهر روز چهارشنبه با سفیر فرانسه و رییس دانشگاه 

رسبن و رییس انجمن دوستی ایران و فرانسه دیدار منودند.

در این دیدار رییس دانشــگاه کاشان گزارشــی از دانشــگاه  ارایه داد و زمینه های همکاری 

دانشگاه کاشان و رسبن و دیگر دانشگاههای فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس دانشگاه کاشان از ســفیر فرانسه دعوت کرد تا بازدیدی از دانشــگاه داشته باشند که 

مورد استقبال ایشــان قرار گرفت. در این جلسه مقرر شــد ابتدا رییس انجمن دوستی ایران 

و فرانســه بازدیدی از دانشــگاه بعمل آورده و زمینه های همکاری بررسی شود تا مقدمات 

امضای تفاهمنامه همکاری فراهم گردد. سفیر فرانسه در این دیدار اعالم منود کشورش عالقه 

فراوانی به برقراری ارتباط میان دانشــگاههای این کشور و دانشگاههای بزرگ ایران دارند و 

برای انعقاد تفاهمنامه میان دانشگاه کاشان و دانشگاههای فرانسه از جمله دانشگاه سوربن 

نهایت تالش را خواهند کرد.

در این جلسه شخصیت های دیگری همچون رییس سازمان صنایع دستی کشور و سفیر سابق 

ایران در فرانسه حضور داشتند که با ایشان نیز مذاکراتی صورت گرفت.دکرت نامور مطلق اعالم 

داشت کاشان یکی از سه کاندیدای جدی برای قطب صنایع دستی است که زمینه های خوبی 

برای تحقق این موضوع وجود دارد .

دیدار رییس و معاون پژوهشی دانشگاه کاشان                 

با سفیر فرانسه و رییس دانشگاه سربن و رییس 

انجمن دوستی ایران و فرانسه

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: بیش از 2۰۰ 

نفر از دانشــجویان و دانشگاهیان این دانشــگاه به اردوی 

راهیان نور اعزام شدند.

 سعید منصوربیگی اظهار داشــت: اردوی راهیان نور۱395 

دانشگاه کاشان به همت قرارگاه راهیان نور بسیج دانشجویی 

دانشگاه کاشان، با نام "ســجده گاهی به وسعت آسامن"  و 

با شــعار "ما تا آخر ایســتاده ایم" به مــدت 5 روز از تاریخ 

هیجدهم تا بیست و دوم اسفند ماه جاری برگزار گردید. 

وی افزود: در این اردو دانشــجویان و دانشگاهیان دانشگاه 

از مناطق عملیاتــی  و یادمان های جنوب کشــور از جمله: 

دوکوهه، فکه، معراج الشهدای محمودوند، هویزه، پاسگاه 

زید، طالئیــه، اروندکنار، یادمان شــهید تندگویان و شــهید 

شــاهرخ، نهر خین، شــلمچه و ... بازدید کردنــد. وی خاطر 

نشان کرد: روایتگری، زیارت دسته جمعی، توزیع بسته های 

فرهنگی، پخش فیلم و کلیپ، برگزاری مســابقات فرهنگی 

هرنی، برگزاری حلقه های مباحثاتی، سخرنانی مبلغین حول 

موضوعات و مشکالت فرهنگی، اجرای طرح دوست شهید، 

قرائت شــعر همخوانــی و ... برخی از برنامه هــای متعدد 

فرهنگی اجرا شده در این اردو بود

اعزام بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان 

و دانشگاهیان دانشگاه کاشان به 

اردوی راهیان نور
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رییس دانشگاه کاشان: 

رسالت اصلی دانشگاه تربیت انسان اخالق مدار است
رییس دانشگاه کاشان گفت: در سند راهربدی دانشگاه رسالت اصلی تربیت انسان اخالق مدار است.

دکرت عباس زراعت در نشست با کارمندان دانشگاه، ارزش گذاشنت به این رسالت در محیط دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و اظهار 

کرد: اگر سند اخالقی برای خود تعریف کنیم و به عنوان ستونی استوار بر این سند اخالقی تکیه کنیم بسیاری از مشکالت حل خواهد 

شد. وی با بیان اینکه سند اخالقی منظور منشور اخالقی  و عهدنامه اخالقی است افزود: منشور اخالقی یعنی مسئولیت های دانشگاه 

در برابر محیط داخلی وخارجی و عهدنامه اخالقی منظور مسئولیت اعضای دانشگاه نسبت به دانشگاه و دیگران است که این 

سند، اخالق حرفه ای را برای ما تعیین می کند.وی خاطر نشان کرد: اخالق حرفه ای، مسئولیت پذیری ما در زندگی شغلی است که به 

مسئولیت اعضاء استاد، کارمند و دانشجو بر می گردد و در زندگی اگر به این مسایل توجه کنیم یعنی مسئولیت ها را درست انجام 

داده ایم.

 رییس دانشگاه کاشان با بیان اینکه عالوه بر اینکه اعضای سازمان مسئولیت دارند خود سازمان نیز مسئولیت اخالقی نسبت به محیط 

داخلی ومحیط بیرونی دارد افزود: دانشگاه سازمانی بسیار پیچیده و با بقیه سازمان ها به لحاظ محیط درونی و محیط بیرونی تفاوت 

زیادی دارد. وی اعضا دانشگاه شامل اساتید، کارمندان، مدیر و دانشجو را ارکان اصلی دانشگاه عنوان کرد و گفت: اگر مسئولیت حرفه 

ای خود را در برابر اینها به درستی انجام دادیم موفق خواهیم بود. دکرت زراعت با تاکید بر اینکه رفتار اخالقی ما باید رفتاری باشد که 

منافع دیگران را تامین کند افزود: اگر رفتار ما حقوق افراد را تضییع کرد رفتار  ضداخالقی می شود و اگر رفتار ما منافع دیگران را تامین 

نکرد رفتار غیراخالقی می شود.وی اظهار کرد: مهمرتین رکنی که در اینجا باید توجه کرد و در متام مسایل اخالقی به آن توجه شود اصل 

تقدم رفتار درون شخصی نسبت به برون شخصی است بدین معنا که تا ما خودمان را نسازیم منی توانیم دیگران را بسازیم و انسان 

تا کرامت خودش را نشناسد و نسبت به خودش صداقت نداشته باشد منی تواند کرامت دیگران را هم پاس بدارد. دکرت زراعت خاطر 

نشان کرد: دانشگاه بر خالف دیگر سازمان ها، میدان عمل هویت ها و گروه های متکرس است که در این محیط تشکل های اساتید، 

کارمندان و دانشجویان با دیدگاههای متفاوت و متعارض وجود دارد که مدیریت دانشگاه باید نخ تسبیح این دانه های متفاوت و 

متعارض باشد. وی رکود و بحران اقتصادی را از دیگر مشکالت موجود برای اداره دانشگاه بیان کرد و افزود: برای عبور از این بحران 

باید صرب و اقتصاد مقاومتی را پیشه سازیم. رییس دانشگاه کاشان تثبیت جهش های گذشته را از دیگر موارد برای حل مشکالت 

دانشگاه عنوان کرد و گفت: آنچه که مورد تاکید ماست جلب مشارکت همگانی و هم اندیشی همگانی در متامی زمینه هاست.

وی با بیان اینکه نظام سلسله مراتبی در دانشگاه جواب منی دهد افزود: همه مجموعه کارکنان دانشگاه مدیرهستند و برای توسعه 

دانشگاه باید راهکار و طرح هایی ارائه دهند. در این نشست کارکنان به صورت کتبی و شفاهی سواالت خود را  ارائه و توسط رییس 

ومعاونین اداری مالی و طرح و توسعه دانشگاه پاسخ داده شد.

از سوی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان با همکاری دانشجویان گروه در روز یکشنبه ساعت ۱۰ منایشگاه یافته های باستان 

شناسی محوطه اسرتک – جوشقان در محل نگار خانه ی دانشکده معامری و هرن افتتاح گردید.

 در این منایشگاه آثار سفالین، فلزی، سنگی و بخشــی از بقایای انسانی به دســت آمده در فصل نخست کاوش در محوطه          

اسرتک – جوشقان به منایش گذاشته شده است.  این یافته ها حاصل کاوش گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان به رسپرستی 

دکرت محسن جاوری و دکرت جواد حسین زاده ساداتی با همکاری دکرت مجید منتظر ظهوری تعدادی از دانشجویان کارشناسی 

ارشد  و کارشناسی گروه باستانشناسی در آبان ماه ۱395 برگزار گردید.این محوطه که گورستانی متعلق به حدود 3۰۰۰ سال 

پیش است که از نظر باستانشناسی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا از معدود محوطه های باستان شناختی ایران 

است در کنار سنت های تدفین مرسوم در ایران شواهدی از سنت جسد سوزی را نیز در دل خود دارد.

تحلیل های مقدماتی انجام گرفته روی یافته های این محوطه نشان می دهد که باستان شناسان می بایست نگرش خود را نسبت 

به جوامع منطقه مرکزی یاران در عرص آهن اندکی تغییر داده و مدل های جدیدی برای تبیین آنها ارائه دهند.

نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه استرک- جوشقان در دانشگاه کاشان

دیدار استادان 
و مسووالن 

دانشگاه 
کاشان با 

مرجع عالیقدر 
حضرت آیت 
اهلل سبحانی


