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دااگشنه کاشان

اقتصاد
تولیــد و 

مقاومتی
اشــتغال

پروفسور ســید علیرضا ارشفی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه کاشــان به عنوان معاون اول آکادمی جهانی ریاضی شیمی انتخاب 

شده است. 

 پروفسور ســید علی رضا ارشفی قمرودی متولد سال  1343 تهران، عضو هیات علمی و اســتاد متام گروه ریاضی و مدیر گروه نانو محاسبات 

دانشگاه کاشــان که چندین نوبت به عنوان دانشــمند بین املللی  ISI  ودر زمره یک درصد برتر دانشــمندان و نخبگان علمی جهان انتخاب 

شده اســت.  وی عالوه بر انتخاب دانشــمند بین املللی ، چاپ نزدیک به 300 مقاله در مجالت داخلی وخارجی  ISI ، داور بیش از 10 مجله 

ISI و رشکت در کنفرانس های بین املللی ، پژوهشــگر برگزیده کشوری در سال 88 ، پژوهشگر منونه اســتان از سال 80 تاکنون را در کارنامه 

علمی خود دارد. 

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان معاون اول آکادمی جهانی 
ریاضی شیمی شد

رئیس دانشــگاه کاشــان از آیت الله مدنی به عنوان شــخصیت جامع 

االطراف یاد کرد و گفت: این عامل ربانی از نظر تعدد و تکرث علوم دینی 

جامع االطراف بود و در کار تالیف و تصنیف بســیار کوشا بود و آثاری 

از خود بر جای گذاشت که نشان دهنده قدرت استنباط وی در مسایل 

فقهی است.دکرت عباس زراعت  در مراســم اختتامیه هامیش میانچال 

مدار معرفت ، نقش مسجد و مدرســه علمیه آیت الله العظمی مدنی 

کاشانی در انقالب اسالمی که در دانشــگاه کاشان برگزار شد، از دست 

اندرکاران برگزاری این هامیش قدردانی کرد و اظهار داشــت: یکی از 

سیاست های اصلی دانشگاه ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با جامعه،عاملان 

دینی، مدرســه ها و قرشهای مختلف مردم اســت. وی بــا بیان اینکه 

توسعه کشور بدون توسعه فرهنگی معنا ندارد خاطر نشان کرد: وظیفه 

همه ماست که در راســتای ارتقای فرهنگی کشــور تالش کنیم.وی  از 

دانشــگاه ها به عنوان مغز جامعه نام برد و گفت: اگر دانشگاه خوب 

کار کند بقیه دســتگاه ها در جامعه نیز به نیکی کار خود را انجام می 

دهد.رئیس دانشــگاه کاشــان یکی از اولویت ها را توجه به الگوهای 

فرهنگی و رسمایه های فرهنگی دانست و افزود: عاملان دینی از رسمایه 

های کشور هستند و برگزاری اینگونه هامیش ها در راستای پاسداشت 

معرفی این الگوها به جامعه بســیار تاثیرگذار اســت.وی با اشــاره به 

اینکه دانشگاه  ها در جامعه منزوی شــده و خود را در این زمینه ملزم 

نکرده اند، ترصیح کرد: وظیفه ما این اســت که ارتباط را بیشــرت کنیم. 

وی با تاکید بــر اینکه برگزاری چنیــن هامیش هایــی در فضای علمی 

دانشگاه تالش علام و فقها در راه علم و دانش را معرفی می کند گفت: 

این معرفی می تواند برای نسل جوان الگوساز و  سازنده و روشنگر راه 

آینده آنها باشد. دکرت زراعت خاطر نشان کرد: توجه به بزرگان فرهنگی 

جامعه را به رشد و تعالی سوق می  دهد و برگزاری چنین هامیش هایی 

بیانگر توجه و ارج نهادن به بزرگان فرهنگی اســت. رئیس دانشــگاه 

کاشان با بیان اینکه دانشــگاه به این الگوها نیاز دارد اظهار امیدواری 

کرد تا با برگزاری اینگونه هامیش ها ســعی شــود الگوهای فرهنگی و 

دینی منطقه کاشان هر چه بیشرت به نسل جوان معرفی شود.

 آیت الله حاج آقا رضا مدنی کاشــانی در بیست و ســوم محرم الحرام 

سال 1321 هجری قمری در کاشــان دیده به جهان گشود.پدر این عامل 

وارسته آیت الله »عبدالرسول مدنی« از علامی بزرگ زمان خود و والده 

مکرم ایشــان دخرت عامل بزرگ آیت الله »مال حبیب الله رشیف« بوده 

اســت.»براهین الحج الفقها والحجج«، »القصــاص الفقها والخواص«، 

»کتاب الدیات«، »فرائض املقلدین« )رساله عملیه(، »کتاب الخالفه« ، 

»مناسک حج«، »آل محمد کیست«، »والیت فقیه اصول مذهب شیعه« 

، »کشف االستار« و »کشــف الحقایق« از جمله آثار ارزشمند این عامل 

ربانی است.

وی پس از سال ها مجاهدت در راه علم، تقوی و خدمت به خلق خدا 

در سن 93 سالگی در پنجم تیر1371 هجری شمسی برابر با 24 ذیحجه 

1412 هجری قمری دعوت حق را لبیک گفــت و در جوار بقعه »پنجه 

شاه« کاشان به خاک سپرده شد.

رئیس دانشگاه کاشان: 

آیت اهلل مدنی شخصیت جامع االطراف بود
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مراســم اختتامیه هامیش میانچال، مدار معرفت ، نقش مســجد و مدرســه علمیه آیت الله العظمی مدنی کاشانی 

در انقالب اسالمی روز چهارشنبه با حضور جمعی از روحانیان، استادان حوزه و دانشــگاه و برخی مسئوالن محلی 

در دانشگاه کاشان برگزار شد.

اســتاد حوزه علمیه قم در این هامیش، فقیه و فقاهت را دارای جایگاه مهم و با عظمت دانســت و گفت: فرهنگ 

الهی و خدایی فرهنگ خاصی است که فقیه پرورش و تحویل جامعه می دهد.آیت الله محمد حسین احمدی فقیه 

یزدی نیکویی، نداشــنت بی تابی در برابر مشــکل ها، بخشــش و قیام برای گرفنت حق مومن را از جمله ویژگی های 

اخالقی اخالق انبیاء ذکر کرد و گفت: هر جا عامل را ارزش دادند کارشــان از نظر معنوی و دنیایی به نتیجه رســیده 

است.وی به جایگاه فقه در اسالم اشاره کرد و افزود: عامل، عارف، مفرس، متکلم، فیلسوف در هر برنامه علوم انسانی 

بخواهند صاحب نظر باشند باید فقیه باشند. 

آیت الله احمدی فقیه بااشــاره به اینکه بیش از 30 معنا برای فرهنگ در کتب لغات ذکر شــده اســت افزود: فقیه 

باید جامع الرشایط باشد  که همه علوم را بشناسد، استنباط، آشــنایی با ام الکتاب و اطالع از لوح محفوظ داشته و 

تسلیم محض اراده خداوند باشد. 

وی از آیت الله مدنی به عنوان فقیهی با خصلت های ویژه فقهی یاد کرد و اظهار داشــت:  مدرســه میانچال کاشان 

به عنوان مرکز علم و معرفت اســت و طلبه های جوان باید به این مکان توجه داشــته و به تاسی از آیت الله مدنی 

کاشانی بدنبال دانش و علم آموزی بروند. 

به گفته وی،وجود این عامل افتخاری برای کاشان و الگویی در علم و تقوا و فقاهت برای اهل قلم، بیان و طالب علوم 

دینی است.  آیت الله جعفر سبحانی به مناســب این هامیش در پیامی  به این هامیش با بیان اینکه علامی ما بر دو 

دســته هســتند، ترصیح کرد: برخی علام با قلم کار می کنند و قلم آن ها کارگر اســت اما اهل بیان و تدریس نبودند 

اما گروه دیگری هستند که اهل بیان و تدریس هســتند و قلم آن ها کاربرد زیادی ندارد اما در این میان برخی علام 

وجود داشتند که هر دو مطلب دارند و مسلح به هردو سالح هستند و عالمه شــیخ مفید از جمله این علام است.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه آیت الله مدنی کاشانی به ســالح قلم و بیان تجهیز بودند، ابراز داشت: این 

عامل کاشانی نیز در حوزه علمیه طالب را تربیت کرده و همچنین با قلم خود به اسالم و مسلامنان خدمت می کردند 

و در حقیقت این عامل مظهر هر دو نعمت بیان و قلم هســتند.

آیت الله سبحانی ضمن اشــاره به آثار آیت الله مدنی و ویژگی های اثر این عامل کاشــانی بیان کرد: در حقیقت در 

باب معارف و فقه اهل قلم اســت و اگر بخواهیم درباره شــخصیتی قضــاوت کنیم باید به آثــار او مراجعه کنیم و 

ساخت مدرســه توســط آیت الله مدنی نشــان دهنده جایگاه علمی او و آثار آیت الله مدنی نیز نشان دهنده مغز 

فکری این عامل ربانی است.

هامیش میانچال مدار معرفت با موضوع نقش مسجد و مدرســه علمیه  آیت الله مدنی کاشانی در قالب شب شعر، 

نشســت هرنی و آیین اختتامیه در کاشان برگز ار شــد.ارایه گزارش دبیر محمد مدنی هامیش، اجرای گروه تواشیح 

یاســین،پخش پیام تصویری آیت الله ســبحانی در خصوص شــخصیت آیت الله مدنی، تجلیل از بیــش از نیم قرن 

مجاهدات ماندگار اجتامعــی، فرهنگی یادگار بیت فقاهت و مرجعیت حجت االســالم واملســلمین حاج آقا محمد 

مدنی، منایش فیلم مستند داســتانی مکتب معرفت، برگزاری منایشگاه عکس،کتاب،تابلو در حاشیه هامیش، اهدای 

کتاب ویژه نامه هامیش با عنوان مناره و پرده برداری از رسدیس آیت العظمی مدنی کاشــانی از جمله برنامه های 

این آیین اختتامیه بود. 

همایش میانچال، مدار معرفت     
در دانشگاه کاشان برگزار شد
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معاون فرهنگی دانشگاه کاشان پیوند دین و هرن را ناگسستنی دانست و گفت: همواره 

دین بر هرن تأثیر گذار بوده  و هرن نیز برای انتقال پیام دین کمک کرده و در تاثیر ذو 

تاثری متقابل به تقویت یکدیگر کوشیده اند. دکرت حسین ستار در   نشست صمیامنه با 

هرنمندان در دومین شب نشست هامیش میانچال مدار معرفت که در خانه تاریخی 

عطارهای دانشگاه کاشان برگزار شد با بیان اینکه دین ریشه در هرن دارد اظهار داشت: 

دین، عرفان و هرن امور ذاتا هم سنخ و هم ریشه هستند و دین بدون هرن نه تاب ماندن 

دارد و نه توان رســاندن پیام را دارد. وی قرآن را به مثابه اثری هرنی دانست و افزود: 

قرآن مهمرتین کتاب بین مسلامنان و کالم خداوند است از ایرنو می توانیم از هر جهت 

به آن به عنوان یک اثر هرنی ارزشمند و ارزشمند ترین اثر هرنی نگاه کنیم. وی خاطر 

نشان کرد: هرنها در انتقال مفاهیم و پیام های قرآنی نقش بسیاری دارند و ما  بسیاری  

از مفاهیم هرنی  را در متون دینی بیابیم.معاون فرهنگی دانشگاه کاشان با اشاره به 

اینکه  عاملان نظر به مقتضیات زمانی و مکانی به سه گروه  دانایان تاریخی، دانایان 

زمانه و دانایان آینده نگر تقسیم می شوند اظهار داشت: دانایان تاریخی در گذشته 

و با هامن اهداف و آرمانها و باالتر با هامن نگاه و ابزار زیست میکنند و دانایان زمانه 

آگاه به مقتضیات زمانی و مکانی و درک رشایط تاریخی و کل نگری نسبت به جهان 

دارند و دانایان آینده نگر با توجه به نیاز انسان آینده و ترسیم شکل فعالیت و علوم 

امروز با توجه به  فردا نجات نوع انسان را در رس می پرورانند. دکرت ستار به قلت دانایان 

آینده نگر در جامعه اشاره کرد و افزود: عاملان شیعی تالش منوده اند که متناسب با 

هامن اهداف عالیه دانایان آینده نگر به فعالیت بپردازند . وی افزود  خانواده مدنی 

ها از سنخ  عاملان آینده نگر هستند که  از مدرسه و مسجد میانچال پایگاهی هرنی در 

جهت وصول به اهداف انقالب و اسالم  ساختند.وی خاطر نشان کرد: وقتی فعالیتهای 

هرنی این پایگاه در دهه 50 مورد ارزیابی قرار می گیرد مشاهده می شود دین، هرن، 

تئاتر با یکدیگر پیوندی عمیق داشته اند . در همین راستا تئاتر یکی از جذابرتین و 

موثرترین ابزارهایی است که خانواده مدنی از آن بهره برده اند. اکرب رضوانیان رئیس 

شورای مدیریت خانه تئاتر کاشان و مشاور معاون فرهنگی دانشگاه کاشان نیز در این 

مراسم الگوی خاندان مدنی ها را برای تحول فرهنگی و ترویج هرن بسیار حایز اهمیت 

دانست و گفت: خانه تئاتر کاشان امیدوار است با همت مسئوالن بویژه نهادهای 

فرهنگی با درک موقعیت خاص امروز و با الگوگیری از کسانی همچون حجت االسالم 

محمد مدنی که یک تنه و بطور خودجوش در آن رشایط موجب آن همه تحول شدند 

بتوانند رشایطی را فراهم سازند که هرنمندان این شهر بدون دغدغه رسالت و نقش 

عظیم خود را ایفا کنند. سخرنانی و بیان خاطره گویی و اجرای منایشنامه خوانی شهید 

اردهال جمعی از هرنمندان از دیگر برنامه های این نشست بود.در این مراسم همچنین 

از خانواده دو هرن مند فقید شهر خانواده اقایان صدقگو و عباس محسنی که فعالیتهایی 

هرنی ارزتده ای در این کانون فرهنگی داشته اند تقدیر شد.در این مراسم حجت االسالم 

محمد مدنی و بیت آیت الله مدنی، رییس اداره فرهنگ و ارشاداسالمی و جمعی از 

شعرا و هرنمندان حضور داشتند. 

معاون فرهنگی دانشگاه:

 پیوند دین و هنر ناگسستنی است و بدون هم معنا ندارد

نخســتین دانشــجوی دکرتای رشــته حقوق جــزا و جرم شناســی از 

دانشگاه کاشان دانش آموخته شــد.  محمود ارشافی با دفاع از پایان 

نامه خود بــا عنوان "تحوالت قانون آئین دادرســی کیفری 1392 در 

زمینه تحقق دادرسی عادالنه" توانست با درجه عالی و منره نوزده و 

نیم )5/19( به عنوان نخســتین دانش آموخته دکرتای رشته حقوق و 

جزا و جرم شناسی از دانشگاه کاشان معرفی شود.

دکرت عبــاس زراعت اســتاد راهنامی این پایــان نامه و دکرت ســعید 

قامشــی و دکــرت امیرحســن نیازپور اســتادان مشــاوره ایــن پایان 

نامه بودند.  کارشناســان برجســته حقوق دکرت علی حســین نجفی 

ابرندآبادی و دکرت محمد مهدی ساقیان نیز به عنوان داوران خارجی 

و دکرت جعفر یزدیان به عنــوان داور داخلی در جلســه دفاعیه این 

پایان نامه حضور داشتند.  

دانش آموختگی نخستین دانشجوی دکترای 
حقوق جزا      و جرم شناسی از دانشگاه کاشان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه کاشان ؛ حجت االسالم واملسلمین بخشیان به 

برگزاری طرح ضیافت اندیشه استادان در دانشگاه  کاشان اشاره کرد و گفت: طرح ضیافت اندیشه اساتید با حضور تعداد 

100 نفر از استادان دانشگاه  کاشان برگزار می شود.

دبیر پنجمین دوره ضیافت اندیشه اساتید کاشان با اشاره به اهداف برگزاری این طرح در دانشگاه ترصیح کرد: طرح ضیافت 

اندیشه اساتید در راستای منویات مقام معظم رهربی مبنی بر ارتقای معرف افزایی، ارتقای بصیرت دینی و سیاسی اساتید 

دانشگاه های کشور می شــود .معاون فرهنگی دفرت نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه  کاشان افزود : اندیشه 

سیاسی در اسالم و اصول تعلیم وتربیت از جمله محورهای آموزشی  این طرح هستند.

بخشیان مدت برگزاری این طرح را شش روز عنوان کرد و گفت: سخرنانی های علمی ، هم اندیشی اساتید ، دیدار با علام ، 

بازدید از اماکن زیارتی ،کارگاه رسانه ونقد فیلم وبرگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های فرهنگی این طرح ذکر می 

باشند . الزم به ذکر است ، طرح ضیافت اساتید با حضور   100نفر از اســاتید و اعضای هیات علمی این دانشگاه از 8 تا 13 

شهریور به همت دفرت نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه کاشان برگزار می شود . برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید 
دانشگاه کاشان
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کنفرانس بین املللی معامری و ریاضیات، 27-25 آذر 1396 )18-16 دسامرب 2017( 

در دانشگاه کاشان برگزار می  شود.

دبیر علمی کنفرانس با اشاره به اینکه این کنفرانس بین املللی سه روزه با مجوز 

رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط گروه معامری دانشگاه کاشان، 

دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان و مرکز پژوهشی معامری و شهرسازی دانشگاه 

کاشان و حامیت های حوزه  ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه و با تعامل علمی 

دانشگاه های معترب داخلی و خارجی و نهادهای اجرایی مرتبط برگزار می شود، 

گفت: در این رویداد بزرگ علمی، پژوهشگران و صاحبنظران داخلی و خارجی 

رشکت منوده و به ارایه مقاالت و پژوهش های خود خواهند پرداخت.

دکرت احمد دانائی نیا اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس آن است که از 

طریق هم اندیشی علمی پژوهشــگران ملی و بین املللی، زمینه های پژوهش در 

حوزه های بین رشته ای، بیش از پیش تقویت گردد.

وی پیوند معامری و ریاضیات از منظر تاریخ و فلســفه علم، نقش ریاضی دانان 

اسالمی در توســعه دانش معامری، نقش معامری در طرح پرسش های تازه در 

ریاضیات، طبیعت و علوم ریاضی در معامری، موسیقی و ریاضیات در معامری، 

ریاضیــات و فناوری ســاخت، ریاضیات و تزئینات وابســته بــه معامری، نقش 

ریاضیات در برنامه ریزی معامری، هندســه و جرب در معامری و معامری و علم 

نجوم را از محورهای این کنفرانس بیان کرد و افزود: پژوهشگران و محققان می 

توانند مقاالت خود را تا 31 شهریورماه امســال به دبیرخانه این کنفرانس ارسال 

کنند.

دبیر علمی کنفرانــس، برگزاری کارگاه های نظری-عملی و نیز منایشــگاه عکس 

تخصصی را از دیگر برنامه های این رویداد بین املللی  ذکر کرد.

دکرت دانائی نیا، دانشــگاه های تهران، شهید بهشــتی، صنعتی رشیف، امیرکبیر، 

فردوسی مشــهد، علم و صنعت، یزد، تربیز، هرنهای اسالمی تربیز و پژوهشگاه  

سازمان میراث فرهنگی کشــور، قطب علمی معامری اســالمی دانشگاه علم و 

صنعت و پژوهشــکده معامری بومی دانشــگاه یزد را حامیان علمی کنفرانس 

برشمرد.

دبیر این رویداد بزرگ بین املللی، پروفسور علیرضا ارشفی عضو هیأت علمی گروه 

ریاضی و دبیر اجرایی آن بر عهده دکرت جواد دیواندری عضو هیأت علمی گروه 

معامری دانشگاه کاشان می باشد.

دبیرخانه کنفرانس ضمن دعوت از همه استادان، دانشجویان و عالقه مندان به 

موضوع، دعوت می مناید تا مقاالت خود را تا پایان شــهریور سال جاری، منطبق 

http:// با ساختاری که در سامانه کنفرانس منعکس شده است، از طریق آدرس

arch-math.kashanu.ac.ir ارسال منایند.

الزم به ذکر است مجوز رسمی کنفرانس بین املللی معامری و ریاضیات طی نامه 

شامره 69346/16 به تاریخ 4/4/1396 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  )ISC( صادر گردیده است و برون دادهای آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

منایه خواهد شد.

کنفرانس بین المللی معماری 
و ریاضیات در دانشگاه کاشان 

برگزار می شود

مدیر فرهنگی دانشگاه کاشــان از راهیابی 6 دانشجوی این دانشــگاه به مرحله کشوری  ســی و دومین جشنواره 

قرآن و عرتت دانشجویان رسارس کشور خرب داد. حجت االسالم شــیخ زاده گفت: در مرحله منطقه ای سی و دومین 

جشــنواره رسارسی قرآن کریم دانشــجویان خانم ها محدثه زارع یزدی در رشــته آشنایی با تفســیر و حدیثه علی 

میرزایی در بخش احکام و آقای سعید فیروزه در بخش مفاهیم نهج البالغه توانســتند به مرحله کشوری مسابقات 

دست یابند.

وی اظهار داشــت: همچنین در بخش حفظ خانم ســمیه مســعودی نیا )حفظ کل( و خانم زهرا نطقی )حفظ ده 

جزء( و آقای هادی حیدری )حفظ 20 جزء( از دیگر راه یافتگان به مسابقات کشوری از دانشگاه کاشان می باشند.

مدیر فرهنگی دانشــگاه کاشــان خاطر نشان کرد:  این جشــنواره بزرگرتین جشــنواره دینی و مذهبی دانشجویان 

کشــور اســت که هدف از برگزاری آن، ترویج و پشــتیبانی از فعالیت های دینی و قرآنی در دانشگاه های رسارس 

کشور می باشد. 

وی اظهار داشــت: مرحله منطقه ای بخش معارف شامل 8 رشــته )مفاهیم نهج البالغه، پرســامن معارفی، احکام، 

آشنایی با ترجمه و تفســیر، آشــنایی با احادیث اهل بیت، آشــنایی با ســیره معصومین، مفاهیم صحیفه سجادیه 

وحفظ موضوعی( با حضور بیش از 1800 برگزیده مرحله دانشگاهی، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1396 به صورت 

همزمان در 31 دانشگاه مادر هر استان برگزار شد. مرحله کشوری این مســابقات  شهریورماه امسال در دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود. 

راهیابی شش دانشجوی دانشگاه کاشان به مرحله 
کشوری سی و دومین جشنواره قرآن و عترت

در جلســه ای که با حضور آقای بافنده مدیر طرح و برنامه آستان قدس رضوی 

و رییس دانشگاه کاشان در روز یکشنبه یازدهم تیرماه 96 در دانشگاه برگزار 

شد در خصوص انعقاد زمینه های همکاری میان دانشگاه وآستان قدس رضوی 

بحث و تبادل نظر شد.

 رییس دانشــگاه کاشــان در این جلســه پس از معرفی بخش های دانشــگاه، 

گزارشی از توامنندی های دانشگاه کاشان را ارایه منود.

دکرت عبــاس زراعت همکاری های متقابل دانشــگاه با آســتان قدس رضوی را 

مورد تاکید قرار داد و افزود: دانشــگاه کاشــان توانایی تولید اسانس و عطر و 

گالب برای مرصف در حرم مطهر امام رضا)ع(،همکاری های فرهنگی، مشاوره 

در زمینه های مدیریتی و اقتصادی و غیره را با آســتان قدس رضوی دارد. دبیر 

ستاد برنامه ریزی آســتان قدس رضوی نیز در این نشست به برخی موضوعات 

آســتان که قابل حل توسط اســاتید دانشگاه می باشد اشــاره منود و مقرر شد 

بررسی های مقدماتی برای همکاری صورت گیرد.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی از منایندگان دانشگاه و آستان قدس رضوی 

تشــکیل شــده و منت تفاهمنامه همکاری تهیه شــود تا در مــورد زمینه های 

همکاری قرارداد تنظیم گردد.

دانشگاه کاشان با آستان قدس رضوی تفاهم نامه همکاری امضا می کنند


