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رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: هر سال همزمان با سالروز تولد فیسلوف و دانشمند ایرانی جورجانی در روز 30 

فروردین ماه به نام روز آزمایشگاه نامگذاری شده است که امسال همزمان با برگزاری دومین هامیش رؤسای آزمایشگاه های مرکزی 

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری که در پژوهشگاه پلیمر و پرتوشیمی ایران برگزار شد از برترین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 

و پژوهشگاه ها در حوزه آزمایشگاه های مرکزی تجلیل شد.

دکرت محسن بهپور با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 131 آزمایشگاه را در دانشگاه ها و شهرک های علمی، تحقیقاتی 

زیر پوشش دارد افزود:هر سال از بین این دانشگاه ها بر اساس شاخص هایی شامل مدیریت آزمایشگاه، تعداد آزمایش های انجام 

شده، رسویس دهی مناسب، هزینه کرد اعتبارات در محل های مرتبط و ارسال گزارش آن، استقرار نرم افزار مدیریت آزمایشگاه 

مرکزی  و همکاری با شبکه آزمایشگاه علمی ایران)شاعا( امتیازدهی می شود و 10 آزمایشگاه مرکزی به عنوان آزمایشگاه مرکزی 

برتر انتخاب می شود که  دانشگاه کاشان از بین این دانشگاهها توانست رتبه نخست را کسب کند. وی خاطر نشان کرد: آزمایشگاه 

مرکزی دانشگاه کاشان 248 آزمایش را تحت پوشش قرار می دهد و 60 درصد منونه های دریافتی آن مربوط به مراکز صنعتی و 

دانشگاه های دیگر می باشد و درآمد سالیانه آن در حدود 6 میلیارد ریال است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان از برنامه های آتی این آزمایشگاه را، افزایش تعداد آزمایش ها به 350 آزمایش ذکر کرد و 

افزود: سعی بر این است که رسویس دهی آزمایشگاه را گسرتده تر و درآمدزایی خود را نزدیک به 10 میلیارد ریال در سال برسانیم. 

دکرت بهپور در پایان اعالم منود که آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان آماده هرگونه همکاری با مراکز صنعتی و آزمایشگاهی است.

 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان از بین آزمایشگاه های مرکزی دانشگاههای ایران رتبه نخست را کسب کرد

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: کتاب "ادبیات داستانی جنگ در ایران" اثر مهدی سعیدی  دانشجوی دوره دکرتی زبان 

و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان  رتبه اول، در بخش کتاب های هرنی و ادبی  نخستین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان 

رسارس کشور را کسب کرد. دکرت حسین ستار اظهار داشت: کتاب این دانشجوی موفق دانشگاه کاشان آبان سال 95 هم رتبه نخست 

جشنواره کتاب سال دانشجویی را کسب کرده بود. نخستین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان با حضور معاون فرهنگی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دانشگاه تهران برگزار  شد و برگزیدگان این رویداد فرهنگی و ادبی در سه بخش اجتامعی 

و سیاسی، دینی، اخالقی، تربیتی و هرنی و ادبی معرفی و تجلیل شدند.موضوع اصلی این کتاب توصیف و تحلیل دگرگونی های 

مضمونی  و ترسیم رویکردهای عمده و جریان های متنوع ادبیات داستانی جنگ است. در کنار جریان شناسی ادبی، مهم ترین 

رمان ها و داستانهای کوتاه ادبیات جنگ نیز تحلیل روایی شده اند.

این کتاب در 392صفحه توسط انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاد دانشگاهی در یک هزار تیراژ به 

چاپ رسیده است. 

کتاب دانشجوی دانشگاه کاشان رتبه اول نخستین 
جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور شد
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خربنامه الکرتونیکی
دااگشنه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشــان از انتخاب سه دانشــجوی والیبالیست 

این دانشگاه جهت حضور در مترینات انتخابی تیم ملی والیبال دانشجویان 

خرب داد.

محمد رمضانی علوی گفت: این انتخاب به دلیــل موفقیت های تیم والیبال 

دانشجویان پرس دانشگاه طی چهارسال گذشته که با کسب عنوان قهرمانی 

و نایب قهرمانی در منطقه و پنجمی املپیاد ورزشــی در بین دانشــگاه های 

کشور همراه  بوده، انجام شده  و دانشگاه کاشان را به عنوان قطب والیبال 

دانشجویی در کشور معرفی منوده است.وی ادامه داد: دانشجویان منتخب، 

آقایان مجتبی ارشادیان آرانی، ســید عباس روزمه و محمد رضا فالح نژاد در 

مقطع کارشناســی رشــته تربیت بدنی و علوم ورزشی مشــغول به تحصیل 

می باشــند.مدیر تربیت بدنی دانشــگاه کاشــان ابــراز امیــدواری کرد: با 

تدوین آیین نامه حامیت از جذب و ماندگاری قهرمانان ورزشی و همچنین 

برنامه ریزی و مترینات مستمر جهت مشــارکت بیشرت دانشجویان درحوزه 

قهرمانی و حامیت های مسئولین دانشــگاه از این بخش مهم،شاهد حضور 

دانشجویان دیگر رشته های ورزشــی دانشگاه در سطح ملی باشیم. 

دعوت سه بازیکن تیم والیبال دانشجویان پسر دانشگاه به اردوی تیم ملی والیبال دانشجویی

رییس دانشــگاه کاشــان گفت: ارتباط آموزش و پژوهــش، تولید ، ثروت و 

فناوری و توســعه علمی را در پی خواهد داشــت. دکرت عبــاس زراعت در 

برنامه دهه رسآمدی آموزش "روز درهای باز دانشگاه"، تعامل و ارتباط بین 

دانشگاه و آموزش و پرورش را الزم دانست و اظهار داشت: هدف از برگزاری 

این مراسم، تعامل و ایجاد پیوند میان آموزش و پژوهش، ارتقای شیوه های 

آموزشی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و آوردن آموزش به سطح جامعه 

است.  رییس دانشگاه کاشان گفت: ارتباط آموزش و پژوهش، تولید ، ثروت 

و فناوری و توسعه علمی را در پی خواهد داشت.

دکرت عبــاس زراعــت در برنامه دهــه رسآمدی آمــوزش "روز درهــای باز 

دانشــگاه"، تعامل و ارتباط بین دانشگاه و آموزش و پرورش را الزم دانست 

و اظهار داشــت: هدف از برگزاری این مراســم، تعامل و ایجاد پیوند میان 

آموزش و پژوهــش، ارتقای شــیوه های آموزشــی در آمــوزش و پرورش و 

دانشگاه ها و آوردن آموزش به سطح جامعه است.

وی یکی از سیاست های مدون مدیریت این دانشگاه را ارتباط با جامعه و 

به خصوص مراکز آموزشی بیان کرد و افزود: در همین راستا دانشگاه کاشان 

با آموزش و پرورش تفاهم نامه ای را منعقــد و دبیرخانه دامئی با آموزش و 

پرورش تشکیل شده است.

وی دانشــگاه را از آن جامعه بیان کرد و افزود: دانشــگاه نباید محدود به 

کالس و آزمایشــگاه و کارگاه و از جامعــه منقطع باشــد بلکه باید بخشــی 

از جامعه باشــد. دکرت زراعت  دانشــگاه و آموزش و پرورش را به مانند یک 

خانواده عنوان کرد و گفت: از آنجا که  دانشــگاه محصول آموزش و پرورش 

را تربیت می کنــد با تعامل با این دو نهاد و تربیــت صحیح دانش آموزان و 

دانشجویان مسئولیت پذیر و ســخت کوش می توان توسعه علمی را شاهد 

بود.رئیس دانشگاه کاشــان با بیان اینکه همه در قبال نسل آینده و جامعه 

مســئول هســتیم افزود:  با رسمایه گذاری آموزش و پرورش همه ما باید با 

بیدارگری  بتوانیم در قبال نسل آینده پاسخگو باشیم. دکرت زراعت با اشاره 

به اینکه آموزش و پرورش در قبال رشــد علمی هم مسئولیت و هم پتانسیل 

دارد ترصیح کرد: بر اســاس تحقیقات و تجربه کشورهای پیرشفته، آتچه که 

انسان را می سازد آموزش و پرورش است.

وی فراهم کردن زیرساخت های الزم آموزشی را الزم دانست و گفت: زمانی 

مملکت ما ساخته خواهد شــد که نیازهای آموزش عالی و آموزش و پرورش 

فراهم شود.وی سیســتم نظام آموزشــی را تنها بر آموزش نادرست دانست 

و افزود: باید به جســم، فکر، روح و روان دانش آموزان توجه شــود و  کار، 

مهارت و مشــاغل مختلف در مدارس و دانشــگاه ها به  دانــش آموزان و 

دانشجویان فرا داده شود.رئیس دانشــگاه کاشان پژوهش را الزمه موفقیت 

عنوان کرد و گفت: دانشــگاه کاشــان آماده همکاری  بــا معلامن  و دانش 

آموزان در استفاده از آزمایشگاه ها ، کارگاهها وکتابخانه های این دانشگاه  

برای ارائه طرح های پژوهشی اســت.وی به پتانسیل های شهر کاشان برای 

ارائه طرح های پژوهشــی اشاره کرد و اظهار داشــت: کویر، گالب، گیاهان 

دارویی، فرش کاشان، باستان شناسی، انرژی خورشیدی و حتی عقرب کاشان 

از پتانســیل های و نعمت های خدادادی این منطقه است که با ارائه طرح 

های تحقیقاتی و علمی هر کدام منبع درآمد است.

دکرت زراعت تاکید کرد: هر معلمی که کارآفرینی و نخبه پروری داشته باشد 

این دانشــگاه با همکاری بنیاد نخبگان ســعیدی از این افراد حامیت ویژه 

می کند. رییس دانشگاه کاشــان به افتخارات وموفقیت های این دانشگاه 

اشاره کرد و افزود: قرار گرفنت دانشگاه کاشــان درردیف 10 دانشگاه برتر، 

و در سطح 2 دانشگاه های کشور، کسب رتبه دوم پژوهشی ، معرفی چهار 

استاد این دانشگاه در بین دانشــمندان بین املللی، قرار گرفنت این دانشگاه 

جزء 5 دانشگاه برتر کشور در جذب دانشــجویان خارجی و کسب رتبه اول 

این دانشگاه در جذب خیرین از افتخارات اخیر این دانشگاه است.

در این نشست معاونین آموزشی آموزش و پرورش کاشان و آران و بیدگل نیز 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در خصوص تعامل هر چه بیشــرت آموزش 

و پرورش با دانشــگاه ارائه کردند.برگزاری کارگاه های آموزشــی و میزگرد 

با حضور رؤسای دانشــکده ها ی دانشگاه کاشــان از دیگر برنامه های روز 

درهای باز دانشــگاه کاشــان بود.دهه رسآمدی آموزش از سوم تا دوازدهم 

اردیبهشت ماه در تقویم وزارت علوم نامگذاری شده است.

ارتباط آموزش و پژوهش توسعه علمی را به همراه دارد
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معــاون دانشــجویی دانشــگاه کاشــان گفــت: مبلــغ 

38 میلیــارد و 302 میلیــون و 119 هــزار و 300 ریــال 

تسهیالت در نیمســال اول و دوم سال تحصیلی 96-95 به 

دانشجویان این دانشگاه پرداخت شده است.

دکرت قنربعلی شــیخ زاده اظهار داشــت: ایــن وام ها در 

قالــب وام هــای تحصیلــی، شــهریه، ازدواج، مســکن، 

رضوری، بنیاد علوی، ویژه دکرتی، زیارت عتبات استعداد 

درخشان)هســته ای و قهرمــان ورزشــی ( و تغذیه داده 

شــده اســت. وی به پرداخت  8 میلیارد و 805 میلیون و 

612 هــزار و 500 ریال وام تحصیلی بــه یک هزار و 679 

دانشجو اشــاره کرد و افزود: حدود هفت میلیارد و 441 

میلیون ریال نیز وام شــهریه  به 692 دانشجو شبانه طی 

این مدت ارائه شــده است.معاون دانشــجویی دانشگاه 

کاشان خاطر نشــان کرد: همچنین اداره رفاه دانشجویی 

این دانشــگاه، یک میلیارد و 820 میلیــون ریال به نود و 

یک نفر وام ازدواج و سه میلیارد و 59 میلیون و 300 هزار 

ریال به 107 دانشجو وام مسکن پرداخت کرده است.

دکرت شــیخ زاده به پرداخــت پنج میلیــارد و 223 میلیون  

808 هزار ریــال وام رضوری ، زیــارت عتبــات عالیات ، 

استعداد درخشان)هســته ای و قهرمان ورزشی( به 830 

دانشجو اشــاره کرد و افزود: طی این مدت همچنین  سه 

میلیــارد و 782 میلیــون و 800 ریال وام بنیــاد علوی به 

587 دانشجو داده شده اســت.وی اظهار داشت: به 180 

دانشجوی دکرتای این دانشــگاه نیز مبلغ 3 میلیاردو 540 

میلیون ریال وام ویــژه دکرتی در فصل پاییــز و همچنین 

مبلــغ 4 میلیــارد 83 میلیــون ریــال وام دکــرتی به 208 

دانشجوی دکرتی در فصل زمستان پرداخت شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه کاشان پرداخت 546 میلیون 

598 هــزار و 800 ریال وام تغذیه به 331 دانشــجو  را از 

دیگر تسهیالت ارائه شــده اداره رفاه دانشجویی در سال 

تحصیلی 96-95 اشاره کرد.

ایشان همچنین بیان داشــته اند که وام ویژه دکرتی برای 

فصل بهار و همچنین وام تغذیه برای نیمســال دوم سال 

تحصیلــی مذکور در حــال ثبت نام و در زمــان الزم برای 

پرداخــت به صنــدوق رفاه دانشــجویان ارســال خواهد 

گردید. 

مدیرفرهنگــی دانشــگاه کاشــان گفت : ســه 

دانشــجوی  ایــن دانشــگاه موفق شــدند در 

مرحلــه منطقه ای ســی و دومین جشــنواره 

رسارسی قرآن و عرتت دانشــجویان که در 29 

و 30 فروردین ماه ســال جاری در دانشــگاه 

شهرکرد برگزار شــد  در رشته ی حفظ به بخش 

رسارسی)کشوری( راه یابند .

حجت االسالم شیخ زاده اظهار داشت: در این 

مسابقات در رشته حفظ کل "سمیه مسعودی 

نیا" رتبه ســوم مرحلــه منطقــه ای، حفظ 20 

جزء"هــادی حیــدری" رتبــه ســوم مرحله ی 

منطقه ای، حفظ 10 جزء "زهــرا نطقی" رتبه 

سوم مرحله ی منطقه ای را کسب کردند.

وی خاطر نشــان کــرد: مرحلــه ی منطقه ای 

بخــش معارفی)کتبــی( مســابقات رسارسی 

قرآن که هیجدهم اردیبهشــت ماه جاری  در 

دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد 15 نفر از 

برگزیدگان دانشگاه کاشــان  به این مسابقات 

راه یافته اند.

ایــن جشــنواره بزرگرتیــن جشــنواره دینی و 

مذهبی دانشجویان کشــور است که هدف از 

برگزاری این جشــنواره ترویج و پشــتیبانی از 

فعالیت های دینی و قرآنی در دانشــگاه های 

رسارس کشور    می باشد.

راهیابی سه دانشجوی 
دانشگاه کاشان به 

مسابقات سراسری قرآن

بیش از ۳۸ میلیارد ریال تسهیالت به دانشجویان دانشگاه کاشان پرداخت شد

 Winter ,1 Issue ,7 Volume( شــامره اول از جلد هفــت

2017( مجلــه Journal of Nanostructures وابســته به 

دانشگاه کاشان منترش شد. در این شامره 10 مقاله به صورت 

Research Paper از محققــان و دانشــگاه های مختلف 

داخلی و خارجی در زمینه های سنتز، شناسایی و کاربرد نانو 

مواد مختلف در حوزه های گوناگون به چاپ رسیده است.  

 Winter ,1 Issue ,7 Volume( شــامره اول از جلد هفــت

2017( مجلــه Journal of Nanostructures وابســته به 

دانشگاه کاشان منترش شد. در این شامره 10 مقاله به صورت 

Research Paper از محققان و دانشــگاه های مختلف داخلی  و خارجی  در زمینه های  ســنتز، 

شناسایی و کاربرد نانو مواد مختلف در حوزه های گوناگون به چاپ رسیده است.50درصد مقاالت 

این شامره از مجله را مقاالت خارجی از کشورهای آمریکا، مکزیک، چین، هند و آفریقای جنوبی 

تشکیل می دهد. عالقمندان می توانند جهت مشاهده و دریافت مقاالت این شامره از مجله به پایگاه 

اینرتنتی مجله مراجعه منایند.مجله Journal of Nanostructures توسط دانشگاه کاشان از سال 

2011 رشوع به پذیرش و چاپ مقاله در حوزه های مختلف علم و فناوری نانو منوده و هر سال چهار 

شامره از آن به چاپ می رسد. الزم به ذکر است که رسدبیر مجله مسعود صلواتی نیارسی، استاد متام 

گروه نانوشیمی دانشگاه کاشان و دانشمند بین املللی ISI سه رشته ای )شیمی، علم مواد و مهندسی 

شیمی( است. از جمله اعضاء مطرح هیات تحریریه مجله JNS می توان به این محققان اشاره منود: 

Ali Khademhosseini, Harvard-MIT Health Sciences and Technology

Morteza Mahmoudi, Harvard Medical School

Yitai Qian, University of Science and Technology of China

Taeghwan Hyeon, Seoul National University, South Korea

Vinod Kumar Gupta, University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa

Ali Reza Badiei, University of Tehran, Iran 

این مجله هم اکنون در منایه ESCI سایت تامسون رویرتز و CAS منایه شده است. عالوه بر این، این 

مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( منایه بوده و دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری است. عالقمندان به ارسال مقاله برای چاپ در این مجله می توانند جهت 

کسب اطالعات بیشرت به پایگاه اینرتنتی مجله مراجعه منایند.

 شایان ذکر است، براساس آیین نامه حامیت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقاالت فناوری 

نانوی چاپ شده در مجله JNS با توجه به منایه شدن آن در ESCI، مبلغ  1،500،000 تومان حایت 

تشویقی تعلق می گیرد. 

شماره اول از جلد هفت مجله نانو ساختارهای 
دانشگاه کاشان منتشر شد

مسئول کتابخانه دانشکده معامری و هرن دانشگاه کاشان از کمک و حامیت 20 میلیون 

ریالی خانم منوچهری کاشانی به مجموعه کتابخانه این دانشکده خرب داد. 

معصومه میرزایی افزود: طی همکاری کتابخانه دانشــکده معــامری و هرن با خانم 

منوچهری کاشانی در خصوص راه اندازی کتابخانه مرکز معامری، وی )بواسطه یکی 

از دانشجویان رشته ارشد معامری، خانم شکیبا( در سال گذشته، و با پیشنهاد و پیگیری 

های انجام شده توسط کتابخانه دانشکده، خانم منوچهری این خیر کاشانی، مبلغ 20 

میلیون ریال به کتابخانه این دانشکده اهدا و کمک بسیاری به تکمیل مجموعه کتابخانه 

دانشکده، به خصوص در تامین منابع رشته های جدید منودند.وی خاطر نشان کرد: این 

کتب در اواخر بهمن ماه سال 1395 خریداری شد و پس از آماده سازی و مهر اهدایی به 

نام ایشان، در 20 فروردین 1396 وارد مجموعه کتابخانه گردید.

مسئول کتابخانه دانشکده معامری و هرن دانشگاه کاشان اظهار امیدواری کرد: همکاری 

دوجانبه ایشان با کتابخانه دانشکده در سال جدید نیز ادامه داشته باشد.

کتابخانه دانشکده معامری و هرن دانشگاه کاشان در سال 1374 همزمان با تاسیس 

دانشکده فعالیت خود را آغاز منوده است، و در مهرماه سال 1390همزمان با انتقال 

دانشکده، کتابخانه نیز به مکان جدید منتقل گردید و هم اکنون در طبقه دوم دانشکده 

معامری و هرن واقع است. مجموعه کتابخانه شامل کتب  در زمینه های اصلی هرن، 

معامری، صنایع دستی، فرش، باستانشناسی، پروهش هرن و هرن اسالمی  می باشد. 

و نیز دارای 20000  کتاب فارسی،  3000  کتاب التین، 150 نرشیه، 750  پایان نامه می 

باشد.

کمک ۲۰ میلیون ریالی خیر کاشانی به مجموعه کتابخانه دانشکده معماری    
و هنر دانشگاه کاشان
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کتاب فقه، اخالق و قانــون در انتخابات مجموعــه ای از بیانــات و دیدگاه های 

حرضت آیت الله عبدالنبی منازی مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان پیرامون 

انتخابات به همت معاونت فرهنگی دانشــگاه  کاشان منترش شد. مدیر ارتباطات 

فرهنگی دانشــگاه کاشــان گفت: این کتاب که در 72 صفحه تهیه و تنظیم شــده 

اســت در ســه بخش به اصول فقه انتخابات، اخالق انتخابات و قانــون انتخابات 

پرداخته شــده اســت.  جواد نخی هدف از گردآوری این کتاب را آشنایی مردم با 

قانون انتخابات و انتخــاب اصلح بیان کرد اظهار داشــت: این کتاب فرمایشــات 

حرضت آیت الله منازی مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان  در خصوص انتخابات 

ریاست جمهوری است که  در ســال های 96-86 در ضمن خطبه های مناز جمعه 

ایراد گردیده است. دفرت مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در مقدمه این کتاب 

اظهار امیدواری کرده اند با الهــام از این مجموعه و نیز فرمایشــات امام خمینی 

ره و مقام معظم رهربی و با رشکت آحاد ملت قهرمان ایران در انتخابات ریاســت 

جمهوری و شــوراهای اســالمی که در تاریخ 29 اردیبهشــت ماه جاری برگزار می 

شود بار دیگر بتوانیم دشــمنان نظام مقدس جمهوری را مایوس و در سال اقتصاد 

مقاومتی،تولید و اشتغال حامســه ای دیگر آفریده و بدینوسیله به وظیفه الهی و 

رشعی و سیاسی خود عمل منوده و ارواح طیبه شهدا را شاد و مرسور سازند. 

کتاب فقه، اخالق و قانون در انتخابات آیت اهلل نمازی در دانشگاه 
کاشان منتشر شد

رئیس دانشــگاه کاشــان رشکت آحاد مردم به خصوص دانشگاهیان در دو 

انتخابات پیش رو شــورا و ریاســت جمهوری را الزم دانســت و گفت: اگر 

مملکت ما روزی بخواهد توســعه پیدا کند و مدیران کارآمدی داشته باشد 

زمانی خواهد بود که حداقل 90 درصد واجدیــن رشایط پای صندوق های 

رأی حارض شوند.

 دکرت عباس زراعت در جمع خربنگاران با اشــاره به تاکیــدات مقام معظم 

رهربی که در ســخرنانی ابتدای ســال فرمودند که هیهات که در انتخابات 

رشکت نکنیم اظهار داشــت: بنابراین همه مــا وظیفه داریم بــرای تعیین 

رسنوشت کشور مردم را به رشکت در انتخابات دعوت کنیم.

وی عدم حضور افــراد واجد رشایــط در پای صندوق هــای رای را به رضر 

کشــور دانســت و خاطر نشــان کرد: دانشــگاهیان همواره یکــی از تاثیر 

گذارترین اقشــار جامعه هستند و باید در راســتای تبیین حضور حداکرثی 

جامعه و دانشجویان و جوانان تالش داشته باشند. 

رئیس دانشگاه کاشــان از قرش دانشــجو و فرهیخته دانشــگاه خواست با 

آگاهــی و بصیرت در پــای صندوق هــای رای حارض شــوند. دکرت زراعت 

از اعالم آمادگی دانشــگاه کاشــان بــرای برگــزاری جلســات مناظره برای 

کاندیداهای شــوراها خرب داد و افزود:  دانشگاه کاشــان آمادگی دارد متام 

افرادی که بخواهند در این زمینه هــا فعالیت کنند امکانات الزم در اختیار 

کاندیداهای شــورا بــرای برگزاری جلســات مناظــره و معرفــی عملکرد و 

فعالیت هایشان قرار دهد.

رئیس دانشگاه کاشان:

 توسعه کشور با حضور ۹۰ درصدی مردم در پای صندوق های رأی رقم می خورد

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان گفت: فعالیت های انجمن های علمی و فرهنگی دانشجویی این دانشگاه در سال گذشته 26درصد 

رشد داشته است. دکرت حسین ستار در جمع خربنگاران به  35 انجمن علمی، 5 تشکل دانشجویی، 13 کانون فرهنگی و هرنی و بیش از 

30 نرشیه دانشجویی  در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته یک کانون و یک تشکل دانشجویی و چندین انجمن 

علمی دانشجویی به نهادهای دانشجویی دانشگاه کاشان اضافه شدند. وی افزود: در بخش فعالیت های کانونهای مذهبی دانشگاه 

کاشان نیز نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

 وی با اشاره به اینکه طی سال تحصیلی گذشته  بیش از750 عنوان فعالیت مستقل عمده  در این دانشگاه انجام شده است، عنوان کرد: 

این میزان فعالیت انجام شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن 15 درصد رشد داشته است. معاون فرهنگی دانشگاه کاشان با بیان 

اینکه فعالیت های فرهنگی و هرنی دانشجویی ظرفیت بزرگی برای تعالی فرهنگی، توامنندسازی اجتامعی و افزایش نشاط دانشجویی 

در مسیر پیرشفت علمی است افزود: رشد 31 درصدی نرشیات دانشجویی، افزایش 29 درصدی فعالیتهای مشرتک کانونهای دانشگاه 

و شهر،  کسب رتبه های برتر کشوری از جمله رتبه نخست بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی در گروه علوم انسانی،  

کسب رتبه دوم در بخش کانونهای حوزه خرب و رسانه توسط کانون فرهنگی رسانه کاشان در ششمین دوره جشنواره ملی رویش از 

جمله موفقیت های فرهنگی دانشجویان این دانشگاه در سال گذشته بوده است.  دکرت ستار خاطر نشان کرد: در همین راستا معاونت 

فرهنگی دانشگاه با همکاری مدیریت ارتباطات فرهنگی دانشگاه  نیز برنامه های مختلف فرهنگی از جمله سلسله نشست های 

کاشان و انقالب اسالمی  را  در دانشگاه برگزار کرده است. وی برگزاری سلسله کرسی های آزاد اندیشی زنگ اندیشگاه را از دیگر برنامه 

های فرهنگی این دانشگاه عنوان کرد و افزود: برگزاری بیش از 70 عنوان سمینار، هامیش و نشست علمی و برگزاری سلسله نشست 

های آسیب شناسی فضای مجازی با همکاری  قوه قضائیه و نیروی انتظامی و برگزاری 140 اردو و بازدید علمی از دیگر فعالیت معاونت 

فرهنگی این دانشگاه  در سال گذشته بوده است.

 دکرت ستاربه  برگزاری اردوهای راهیان نور، اردوی جهادی سال گذشته و مراسم معنوی اعتکاف از دیگر برنامه های فرهنگی انجام شده 

این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به پیش رو بودن انتخابات، معاونت فرهنگی دانشگاه با همکاری تشکل ها و کانون 

های دانشجویی سعی دارد تا با برگزاری برنامه های مختلف، زمینه حضور حداکرثی و انتخاب آگاهانه فرد اصلح  دانشجویان در پای 

صندوق های رای را فراهم منایند.

معاون فرهنگی دانشگاه کاشان: 

فعالیت انجمن های دانشجویی دانشگاه کاشان ۲۶ درصد 
رشد داشته است


