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وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری با صدور حکمی دکــر عباس زراعت را به 

مدت ۴ سال در سمت ریاست دانشگاه کاشان ابقا کرد.

 منت حکم ,دکر منصور غالمی، به این رشح است:

ابقاء رئیس دانشگاه کاشان
 با حکم وزیر علوم

حمایت  از کاالی اریانی
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معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای از رئیس دانشگاه کاشان به پاس تهیه کتاب گزارش عملکرد 

چهار ساله این دانشگاه قدردانی کرد.

دکر مجتبی رشیعتی نیارس در این نامه خطاب به دکر زراعت رئیس دانشگاه کاشان افزوده است: اینجانب مراتب قدرشناسی 

خود را از اقدامات ارزنده ای که طی چهار سال مدیریت جناب عالی حاصل شده است ابراز می دارم.  وی در این نامه  اظهار 

کرده است: انجام اقدامات عمرانی گسرده با بهره گیری از مجموعه کثیری از خیرین، که می تواند به عنوان منبعی مطمنئ و 

اثر بخش در پیشربد برنامه های آموزش عالی کشور مورد استفاده قرار گیرد، نشان از حسن تدبیر مدیریت دانشگاه در بهره 

گیری از این امکان ارزنده است، ضمن اینکه مستند به گزارش مذکور، دانشگاه در حوزه های آموزشی و پژوهشی نیز موفق 

عمل کرده است که افزایش سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جمعیت دانشــجویی، ایجاد مجتمع آزمایشگاه مرکزی، 

برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف، اقدام برای کیفی سازی آموزش، توســعه فعالیت های علمی و آموزشی در سطح بین 

املللی و اعامل مدیریت ســبز با احداث نیروگاه یکصد کیلو واتی خورشــیدی، بخشی از دســتاوردهای حاصل از چهار سال                         

گذشته است.

معاون آموزشی وزارت علوم در این نامه مراتب قدرشناسی و سپاسگزاری خود را به کلیه مدیران، کارشناسان، اعضای هیات 

علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان ابالغ منوده است. 

قدردانی معاون آموزشی وزارت علوم  
از رئیس دانشگاه کاشان

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشــان از انعقاد تفاهم نامه همکاری فی 

مابین این دانشگاه با دانشگاه  DIPONEGORO )دیپونگورو  )کشور اندونزی 

خرب داد.

 دکر مجیــد منعم زاده اظهار داشــت: در حاشــیه برگــزاری چهارمین هامیش 

بین املللی نظام رتبه بندی گرین مریک در کشــور اندونزی تفاهم نامه همکاری 

بین این دو دانشگاه به امضاء  رسید.  وی مشارکت در پروژه ها و پژوهش های 

علمی، مبادله و بازدید استادان، کارکنان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پسا 

دکری  و برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های مشرک پژوهشی بین این دو 

دانشگاه را از موضوعات این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: با انعقاد این تفاهم 

نامه، گسرش همکاری های مشرک آموزشــی، تحقیقاتی و فناوری و همچنین 

مشارکت فعال اســتادان و محققان در زمینه های علمی و پژوهشی و تبادالت 

علمی بین این دو دانشــگاه فراهم می شــود. معاون پژوهشی دانشگاه کاشان 

اظهار امیدواری کرد: با انعقاد این تفاهم نامه توسعه فعالیت های دانشگاهی و 

بین املللی دانشگاه را شاهد باشیم.

 چهارمین هامیش بین املللی نظام رتبه بندی گرین مریک  هشتم تا دهم آوریل 

در کشور اندونزی با حضور دانشگاه های برتر در این نظام رتبه بندی برگزار شد.

 بر اساس رتبه بندی جهانی دانشگاهی "گرین مریک"، دانشگاه  کاشان در فهرست 

سبزترین های جهان قرار گرفت و رتبه دوم کشوری و 109 جهانی را کسب کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کاشان با دانشگاه دیپونگورو اندونزی

دبیر علمــی کنفرانس بین املللی نقــش هرن و معامری در ارتباطــات علمی ایران و جهان عرب از پذیــرش نهایی 56 مقاله 

علمی از محققان و پژوهشــگران داخلی و خارجی در این کنفرانس خرب داد.

دکر احمد دانایی نیا با بیان اینکه پژوهشــگرانی از کشــورهای آمریکا، ایتالیا، لیتوانی، عراق، لبنان، سوریه، تونس، عامن 

و الجزایر مقاالت خود را برای رشکت در این کنفرانس  ارســال کرده اند، گفت: از زمان اعالن فراخوان، 136 مقاله به دبیر 

خانه این کنفرانس ارسال گردید که از این میان، 80 مقاله در مرحله اولیه مورد پذیرش قرار گرفت و پس از ارسال به داوران 

کنفرانس، 56 مقاله پذیرش نهایی شد.

وی، متون ادبی، تاریخی و نسخه شناسی، معامری و تزئینات وابســته و هرن و باستان شناسی را از محورهای این کنفرانس 

بیان کرد و اظهار داشــت: کنفرانس بین املللی نقش هــرن و معامری در ارتباطات علمی ایــران و جهان عرب، محصول هم 

اندیشی و همکاری دانشگاه کاشان و سازمان ارتباطات اسالمی اســت که به منظور تعامل، واکاوی و شناسایی زمینه های 

مشــرک علمی-فرهنگی میان ایران و جهان عرب در حوزه های هرنی و معامری برگزار خواهد شــد و در پی آن است تا از 

این طریق زمینه های توســعه فرهنگی و ارتباطات علمی میان دو حوزه جغرافیایی را ارتقاء بخشد.

این رویداد بزرگ علمی روز بیســت و دوم اردیبهشــت ماه ســال جاری به مــدت دو روز با حضور جمعی از اســتادان، 

پژوهشــگران و متخصصان ملی و بین املللی در دانشگاه کاشان برگزار می شود.

پذیرش ۵۶ مقاله علمی داخلی و خارجی 
در کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری 

در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
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   خبر ویژه

مجموعه در دســت انتشار  "رسمشــق" رسوده ی حسنامحمدزاده از شــاعران جوان کاشانی و 

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان به عنوان کتاب برگزیده جایزه بین املللی شعرانقالب 

انتخاب شد. اثر این دانشجوی دانشگاه کاشان در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره شعر انقالب  

که بیست و دوم فروردین ماه امســال در باغ موزه هرن ایرانی برگزار شــد به عنوان اثر برگزیده 

معرفی شد.

از این دانشجو تاکنون هشت عنوان کتاب منترش شده است که عبارتند از:

کتاب هنوز قلب قلم درد میکند برگرد  )برگزیده جایزه کتاب فصل (

کتاب عشق های بی حواس  )نامزد جایزه 2010 امید از دانشگاه لندن و نامزد جایزه کتاب فصل (

کتاب خورشیدهای توامان  )برگزیده جایزه کتاب سال قلم زرین و نامزد جایزه کتاب فصل (

کتاب یک مشت آسامن ) نامزد جایزه 2011 امید از دانشگاه لندن(

کتاب رس به مهر ) برنده رسو زرین جشنواره بین املللی شعر فجر (

کتاب جوهرجان )برگزیده جایزه کتاب انقالب و نامزد جایزه ادبی پروین اعتصامی (

کتاب زیر هر واژه آتشفشان است

کتاب قفس تنگی )نامزد جایزه کتاب سال قلم زرین (

برگزیدگان هفتمین جشنواره شعر انقالب در آیین اختتامیه این رویداد ادبی عرص چهارشنبه 22 

فروردین در باغ موزه هرن ایرانی معرفی شدند.

محققان دانشگاه کاشان با استفاده از عصاره چای 

سبز نانوذراتی را برای ذخیره سازی گاز هیدروژن 

تولید کردند.

طاهره غالمی، دانشــجوی دکرای شیمی دانشگاه 

کاشان و از محققان این پژوهش، هدف این طرح 

را تهیه نانوذراتی برای ذخیره هیدروژن و افزایش 

ظرفیــت آنها در ذخیره ســازی دانســت و افزود: 

مهمرین بخش در نظر گرفته شــده در این طرح، 

تهیــه نانوذرات نیــکل آلومینات/نیکل اکســید)/

NiO /NiAl2O۴( با روش شیمی سبز بوده است.

وی اضافه کرد: بــرای این منظــور از عصاره گیاه 

چای ســبز، که به وفور نیز در طبیعــت یافت می 

شود، به عنوان عامل رسوب دهنده به جای رسوب 

دهنده های متداول شیمیایی استفاده شد.

غالمــی یکی از مزیت هــای دیگر کاربــرد عصاره 

گیاه چــای ســبز را جایگزینی برای ســورفاکتانت 

های تجــاری چــون آنیونــی، کاتیونــی و پلیمری 

دانست و یادآور شد: اســتفاده از این روش منجر 

بــه تولیــد نانوذراتــی یکنواخت و ریــز، با درجه 

تخلخل باال و مناســب بــرای اســتفاده در صنایع 

انرژی شد.

این محقق با بیان اینکه جهان به ســوی جایگزینی 

هیدروژن به عنوان ســوخت پاک به جای سوخت 

فسیلی در حرکت است، اضافه کرد: در بخش دوم 

این تحقیقات، قابلیت نانوذرات ســنتز شــده در 

ذخیره ســازی هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت 

و به تأیید رسید.

به گفتــه وی، نتایــج آزمایش های صــورت گرفته 

نشان می دهد با استفاده از نانوذرات گرافن، دی 

اکسید تیتانیوم و ســیلیکا می توان ظرفیت ذخیره 

سازی هیدروژن توســط نانوذرات سنتزشده را به 

مقدار قابل توجهی افزایش داد.

غالمی بیشــرین مــرصف هیــدروژن را در صنایع 

نفــت و پاالیش گاز عنــوان کرد و گفــت: این گاز 

عمدتاً به عنوان یک خوراک جانبی، ماده شیمیایی 

حدواســط و یا حتی به عنوان یک ماده شــیمیایی 

خاص مــورد اســتفاده قرار مــی گیــرد. همچنین 

در رسارس دنیــا، طراحی وســایل نقلیــه ای که از 

هیدروژن به عنوان ســوخت اســتفاده مــی کنند 

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

این تحقیقات از ســوی طاهره غالمی دانشــجوی 

دکرای و پروفسور مســعود  صلواتی نیارسی عضو 

هیــأت علمی دانشــگاه کاشــان و همکارانشــان 

 Renewable Energy اجرایی و نتایج آن در مجله

با رضیب تأثیر ۴.825 منترش شد.

تولید نانوذراتی برای ذخیره سازی 
هیدروژن با عصاره چای سبز توسط 

محققان دانشگاه کاشان

اثر دانشجوی دانشگاه کاشان برگزیده هفتمین جشنواره شعر انقالب شد

اســتاد گــروه فــرش 

کاشــان  ه  نشــگا دا

در چهارمیــن دوره 

برگــزاری نشــان ملی  

صنایع دســتی ایران، 

حائز دو نشــان ملی در رشــته گلیم، با شــاخص های 

بلیــت  قا و  نــوآوری  اصالت، رزیابی)مرغوبیت، ا

بازاریابی( شد.

فتحعلــی قشــایی فر با اشــاره بــه اینکه این نشــان 

هردوســال یک بار در کشــور برگزارمی شــود افزود: 

این آثار در دو مرحله اســتانی و ملی داوری می شود 

که آثــار گلیم بنده در دو مرحله اســتانی و کشــوری  

برگزیده  و عنوان نشان ملی مرغوبیت  صنایع دستی 

را دریافت کرد.  

 وی با بیان اینکــه هر هرنمند فقط مــی تواند دو اثر 

جهت دریافت نشــان رشکت دهد اظهار داشت:  آثار 

منتخب نشــان ملی اجــازه رشکت در نشــان جهانی 

یونسکو را در اینده خواهند داشت. 

وی با اشــاره بــه اینکــه معیارهــای در نظــر گرفته 

شــده برای ارزیابی نشــان ملی مرغوبیــت، اصالت، 

مرغوبیــت، نوآوری، قابلیــت بازاریابــی و عرضه در 

بازار و... اســت، خاطرنشــان کرد: با احتساب این دو 

نشان، ده نشان  تاکنون در رشته فرش و صنایع دستی 

دریافت منوده ام. 

استاد گروه فرش دانشگاه کاشان دو نشان 
ملی مرغوبیت در رشته گلیم را دریافت کرد

با حضور معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فاز 2 دانشکده مهندسی خیر 

ساز دکر ســاتر و زهرا کتابچی در دانشگاه کاشان به بهره برداری رسید.

مدیر طرح های فنی و عمرانی دانشگاه کاشــان گفت: این ساختامن با زیربنای پنج هزار و 

600 مرمربع در سه طبقه  ساخته شده است.

مهندس حسین توفیقی، 1۴ باب کالس درس با ظرفیت 610 صندلی و 66 اتاق اساتید، دفاتر 

کارشناس و منازخانه، سالن اجتامعات و ســالن امتحانات را از جمله امکانات این دانشکده 

بیان کرد و افزود: در این ســاختامن همچنین دو دســتگاه  آسانسور، دو دســتگاه راه پله، 

 )bms( سیستم رسمایشــی و گرمایشــی فن کوئیل و سیستم هوشــمند مدیریت ساختامن

نصب شده است.

وی زمان رشوع ســاخت اجرای این طرح را از ســال 1390 ذکر کرد و اظهار  داشــت: برای 

اجرای این طرح 56 میلیارد ریال  اعتبار با رسمایه خیرین دکر علیمحمد ســاتر و خانم زهرا 

کتابچی و مشارکت دانشگاه هزینه شده است.    

فاز ۲ دانشکده مهندسی 
دانشگاه کاشان به بهره برداری رسید
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معاونپژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان:   رییس دانشگاه کاشان: 

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه 

کاشان پیشتاز و رتبه نخست جذب خیرین را در بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی دارد.

دکر حسین عسگریان ابیانه در مراسم افتتاح ساختامن دانشکده مهندسی دانشگاه 

کاشان افزود: دانشگاه کاشان هم به لحاظ تعداد خیرین، مراژ ساخت و سازها و تنوع 

در امور آموزشی و پژوهشی در کشور پیشتاز و گام های مؤثری برداشته است.

وی پژوهش و فناوری را الزمه توســعه دانشگاه ها دانســت و اظهار داشت: باید در 

دانشگاههای دانش آموخته ای تربیت شــود که پژوهش و پایان نامه اش کاربردی و 

جوابگوی نیاز جامعه باشد.

وی تشکیل رشکت های دانش بنیان را در دانشگاه ها الزم دانست و افزود: دانشگاه یک 

دستگاه دولتی است که بودجه دولتی جوابگوی متام مشکالت و رفع نیازهای دانشگاه 

نیست و تشکیل رشکت های دانش بنیان می تواند رسمایه دانشگاه را تامین و خروجی 

رشکت ها باید وارداتی نباشد وپژوهش و فناوری قابل عرضه به جامعه باشد.

معاون اداری مالی وزارت علوم تاکید کرد: در کنار این رشکت ها پارک های علم و فناوری 

متشکل از اساتید با تجربه باید تشکیل شود تا فارغ التحصیالن دانشگاه ها بتوانند در این 

رشکت ها مشغول به کار شوند. وی دانشگاههای نسل چهارم را از دیگر موارد موفقیت 

و روند توسعه دانشگاه ها دانست و افزود: دانشگاههای نسل سوم و چهارم در کنار 

همدیگر می توانند عالوه بر وظیفه کارآفرینی، رفاه مردم را نیز مورد توجه قرار دهند .

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید توسط این رشکت ها به منصه ظهور برسد اظهار 

داشت: در کشورهای در حال توسعه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به امر 

پژوهش اختصاص می یابد ولی این میزان در کشور ما بسیار ناچیز است.

دکر عسگریان افزود: این در حالیست که سهم بودجه پژوهشی چین 2 درصد، آمریکا 

8/2 درصد، فرانسه 3/2 درصد، هند یک درصد، کره جنوبی 6/3 درصد )که افزایش پیدا 

کرده(، آملان 9/2 درصد، ژاپن ۴/3 درصد، روســیه 5/1 درصد و ایران حدود نیم درصد 

است.

وی از حامیت خیرین در توسعه فضاهای آموزشــی قدردانی کرد و اظهار داشت: در 

کشورهای دنیا در زمینه پژوهش و فناوری اقدامات مؤثری انجام شده است که حامیت 

خیرین در امر پژوهش توسعه علمی و رفع نیازهای جامعه را به همراه دارد. معاون 

اداری مالی وزارت علوم به دو میلیون و 200 هزار مرمربع فضای آموزشــی در حال 

ساخت اشاره کرد و افزود: از این میزان حدود یک میلیون و 1۴0 هزار مر مربع توسط 

دولت و 960 هزار مر مربع توسط خیرین در حال ساخت است.

دکر عسگریان رشته های بین رشته ای را در دانشگاه ها مورد تاکید قرار داد و خاطر 

نشان کرد: پژوهشکده انرژی، فرش، بهره وری و صنعت و دیگر رشته ای میان رشته ای 

کمک زیادی به تبدیل دانشگاه های نسل سوم و چهارم می کند که دانشگاه کاشان در 

این زمینه ها نیز گام های مؤثری برداشته که قابل تقدیر است.

معاون اداری مالی وزارت علوم موفقیت این دانشگاه در مدیریت سبز و رتبه دوم گرین 

مریک  را از دیگر افتخارات این دانشگاه عنوان کرد و افزود: در وزارت علوم ، دانشگاه 

ها بر اساس کیفیت سنجیده می شوند و تعداد دانشجو و اعضای هیات علمی مالک 

ارزیابی دانشگاه ها نیست.

معاون اداری مالی وزارت علوم: 

دانشگاه کاشان پیشتاز دانشگاه ها در جذب خیرین است

رییس دانشگاه کاشــان در مراســم افتتاحیه فاز دو دانشگاه 

مهندسی دکر ساتر و خانم کتابچی با قدردانی از خیرینی که 

یار و همراه دانشگاه  بوده اند قدردانی کرد و گفت: اگر کمک 

خیرین و مردم نباشد دانشگاه ها به تنهایی و اعتبارات دولتی 

منی توانند رشد داشته باشند. دکر عباس زراعت پژوهش را رمز 

توسعه یافتگی جوامع دانست و اظهار داشت: متاسفانه سهم 

هر ایرانی در پژوهش و آموزش 700 هزار تومان است و بودجه 

پژوهشی دانشگاه ها زیر نیم درصد است که این رقم ناچیزی 

است که حامیت خیرین در این راستا الزم است. 

وی توســعه کشــورهای آمریکا را به دلیل حامیت خیرین از 

دانشــگاه ها بیان کرد و افزود: در آمریکا در سال 2016 مردم 

حدود ۴1میلیارد دالر به دانشگاه های این کشور کمک کردند.  

وی به تشکیل ستاد توسعه دانشگاه کاشان در سال 1386 اشاره 

کرد و گفت: دانشگاه کاشان نخستین دانشگاه در کشور است که 

ستاد توسعه خیرین راه اندازی شده است و با الگو گرفنت از این 

دانشگاه  در حدود 56 دانشگاه کشور بنیاد خیرین تشکیل شده 

است.دکر زراعت  حامیت بیشر از علوم انسانی را مورد تاکید 

قرار داد و اظهار داشت: کشورمان هنگامی توسعه پیدا خواهد 

کرد که علم حاکم بر سیاست و اقتصاد باشد.

وی با بیان اینکه علم نباید وابسته و تحت حاکمیت قدرت باشد 

خاطر نشــان کرد: اگر مردم به آموزش  ورود پیدا کنند کشــور 

رشد و توسعه خواهد یافت. رئیس دانشگاه کاشان افتخارات 

این دانشگاه را مرهون تالش و کوشش های خیرین دانست و 

افزود: به حامیت خیرین و تالش و کوشش اعضای هیات علمی  

دانشگاه کاشان جزء 10 دانشگاه برتر کشور  و رتبه دوم گرین 

مریک ،جزء 5 دانشگاه برتر در جذب خیرین و رتبه برتر مدیریت 

سبز کشور و رتبه نخست بهره وری پژوهشی و رتبه دوم فناوری 

نانو را در کشور دارد. 

خیرین همراهان دانشگاه ها در توسعه علمی هستند

معاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه کاشــان گفت: 

در جدیــد تریــن نتایج نظــام رتبــه بندی ســای ویژنز 

)scivisions ( دانشگاه کاشان در جایگاه هفتم در میان 

دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت.

دکر مجید منعم زاده اظهار داشــت: سای ویژنز )آینده 

پژوهی علم( یکی از نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و 

مراکز علمی و تحقیقاتی دنیاســت که دانشگاه ها را بر 

اساس پژوهش، فناوری، نوآوری و آموزش  مورد ارزیابی 

قرار می دهد.

وی با بیــان اینکه تاثیر علمــی، تاثیــر فناورانه و فضای 

یادگیری شــاخص های این نظام رتبه بندی است افزود: 

دانشگاه کاشان بر اســاس این ارزیابی امتیازکل 63/19 

)نوزده و ششصت و ســه( پژوهش و فناوری و رتبه یک 

هزار و 1۴5 جهانی را کسب کرده است. 

معــاون پژوهش و فنــاوری خاطر نشــان کــرد: در این 

نظام رتبــه بنــدی همچنین رتبه دانشــگاه کاشــان در 

ســطح خاورمیانه 51 و در بین کشــورهای اســالمی 6۴                 

قرار دارد.

www. نظام رتبه بنــدی آینده پژوهی علم ســای ویژنز

scivisions.com(  ( در ســال 1395 بــا هــدف بهبود 

علمی مؤسسه ها از طریق سیاســتگذاری های آگاهانه 

و ارزیابی پیوســته پژوهش دانشــگاه ها توسط شاخص 

های درست ومناســب با نگاهی به روندهای جهانی در 

زمینه های علمــی و توجه به نیازهــای محلی  در حوزه 

علم و فناوری به صورت یک طرح آزمایشــی بنیانگذاری 

شده است.

دانشگاه کاشان رتبه هفتم را در میان دانشگاه های جامع کشور 
نظام رتبه بندی سای ویژنز به خود اختصاص داد

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه کاشان، فرمانداری کاشــان و اداره کل منابع 

طبیعی استان اصفهان به امضاء رسید. رئیس دانشــگاه کاشان گفت: انجام مطالعه و 

پژوهش در حوزه های آمایش رسزمین و پایداری توسعه در دشت کاشان بویژه در زمینه 

های آبخیزداری، فرسایش بادی، منابع پوششی طبیعی و جلوگیری از تخریب خاک در 

چارچوب قراردادهای جداگانه از موضوع این تفاهم نامه است.

دکر عباس زراعت اظهار داشت: با انعقاد این تفاهم نامه دانشگاه کاشان متعهد می شود 

تحقیقات و مطالعات خود را در حوزه های معرفی شده از سوی منابع طبیعی متمرکز 

مناید و طرح های پژوهشی، پایان نامه های دکرا و کارشناسی ارشد و تحقیقات اساتید و 

دانشجویان را به این سو هدایت کند.

وی افزود: در این تفاهم نامه مقرر شــد اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان و اداره 

منابع طبیعی کاشان، حوزه آبخیز نشــلج و حوزه های آبخیز مشکات و آب شیرین را 

بعنوان پایلوت به منظور انجام مطالعات پژوهشی به دانشکده منابع طبیعی و علوم 

زمین دانشگاه کاشان معرفی مناید تا بر اساس مقررات حاکم بر طرفین و در چارچوب 

قراردادهای خاص به مطالعه و تحقیق بپردازد.دکر زراعت خاطر نشان کرد: بر اساس این 

تفاهم نامه مدیریت بحران فرمانداری کاشان نیز برای مقابله با بحران ریزگردها و وقوع 

سیل و تخریب منابع پوششی مراتع و منابع جنگلی شهرستان کاشان، نیازهای تحقیقاتی 

و مطالعاتی خود را به دانشگاه اعالم مناید تا در اولویت گروههای علمی و پایان نامه 

های دانشجویی قرار گیرد. این تفاهم نامه در چهار بند به امضاء دکر حمیدرضا مؤمنیان 

معاون استاندار و فرماندار کاشان، مهندس محمد حسین شاملی مدیر کل منابع طبیعی 

استان اصفهان و دکر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان رسیده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کاشان با اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
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لوح ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف کاشان همزمان با اختتامیه دوازدهمین املپیاد فرش دستباف کشور با حضور رییس 

مرکز ملی فرش و رئس صنعت معدن و تجارت استان اصفهان فرماندار کاشان و جمعی از مسئوالن در دانشگاه کاشان رومنایی شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در این مراسم گفت:  با توجه به اینکه فرش ایران مورد دست اندازی و مورد رقبا دیگر کشورها قرار گرفته  

ثبت جهانی فرش  نقش حفظ ف حراست و بازدارندگی در مقابل رقبا  را ایجاد می کند.دکر حمید کارگر با بیان اینکه  فرش در ۴7 منطقه 

جغرافیایی به ثبت ملی رسیده است  افزود: فرش دستباف 29 مورد به ثبت جهانی رسیده است که فرش کاشان یکی از موارد است که 

امروز شاهد رومنایی از این رویداد مهم هستیم.

وی از فرش دستبافت ایران به عنوان هرن و صنعت قدیمی و میراث ماندگار ایران نام برد و گفت: این صنعت همیشه در صدر بوده و 

امروز با وجود همه افت وخیزها و دشواری هایی که در فرایند تولید و تجارت وجود دارد در صدر کاالهای بازارهای جهانی قرار دارد.

رییس دانشگاه کاشان هم در این مراسم برگزاری املپیاد فرش و رومنایی از لوح ثبت جهانی فرش دستباف در دانشگاه کاشان را به عنوان 

رویدادی مهم در این دانشگاه عنوان کرد و گفت: یکی از سیاست های اصلی دانشگاه کاشان در برنامه راهربدی  جامعه محور کردن 

دانشگاه است. دکر عباس زراعت فرش، باستان شناسی، انرژی، کویر، اسانس و گیاهان دارویی را از پتانسیل های شهر کاشان نام برد 

و اظهار داشت: باید دانشجویان با استفاده از این پتانسیل ها و قابلیت های موجود دانشگاه با تحقیق و پژوهش بهره کافی بربند.

وی قرار گرفنت دانشگاه کاشان در ردیف 10 دانشگاه برتر کشور،کسب رتبه نخست نانو این دانشگاه ،رتبه نخست در بهره وری پژوهشی 

و رتبه برتر آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه را از افتخارات اخیر این دانشگاه بیان کرد و افزود: دانشگاه کاشان همچنین 60 فعالیت بین 

املللی طی دو سال گذشته تاکنون داشته است.وی از تاسیس شعبه آی سی تی پی در این دانشگاه خرب داد و افزود: به زودی آزمایشگاه 

بین املللی باستان شناسی هم در این دانشگاه راه اندازی می شود.دکر زراعت پیوند دانشگاه با جامعه را مورد تاکید قرار داد و خاطر 

نشان کرد: با ارتباط هرچه بیشر با دانشگاه می توان در راستای رفع نیازهای جامعه گام برداشت.

فرماندار کاشان هم در این نشست کاشان را مهد فرش دانست و افزود: ما در کاشان همه مواهب و مجموعه های فرش ازجمله تاریخ 

کهن فرش، آموزش فرش، رشته فرش، انجمن های علمی، پژوهشکده فرش راداریم که همه و همه دست به دست هم داده است تا کاشان 

به عنوان یکی از کانونی ترین نقاط ایران در حوزه فرش بدرخشد. حمید رضا مومنیان، کاشان شهر فاخر و بلندآوازه ای است که در کنار 

نام ایران در دنیا شناخته شده است و بسیاری از اوج های تاریخ درخشان ایران از کاشان برخاستند.وی برگزاری دوازدهمین املپیاد فرش 

دستباف کشور در دانشگاه کاشان در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی از 20 استان کشور را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: این 

رویداد رسآغاز توجه بیشری به فرش دستباف است که نیازمند پشتوانه علمی برای بازار فروش می باشد.رئیس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان اصفهان هم در این مراسم از میزبانی دانشگاه کاشان در برگزاری دوازدهمین املپیاد فرش دستباف قدردانی کرد و گفت: 

در این املپیاد 155 دانش آموز و دانشجو از 20 استان کشور رشکت کردند.

ارسافیل احمدیه حفظ و احیاء فرش دستباف را وظیفه همگان دانست و افزود: با توجه به قدمت فرش ایران بایستی بیش از این توجه 

و کار شود تا توامنندی ایران را در این عرصه ارتقاء بخشیم.

وی به 280 هزار بافنده در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 106 انجمن فرش نیز در استان اصفهان وجود دارد که برای 

حفظ و احیاء و توسعه این صنعت در تالش هستند. 

رونمایی از لوح ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش دستباف کاشان در دانشگاه کاشان

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برای توسعه  منطقه و  حل مشکالت و نیازهای شهر باید 

اقتصاد و صنعت  دانش بنیان شود و تعامالت و ارتباطات علمی و جهانی برقرارگردد.

دکر عباس زراعت در جلسه شــورای اداری شهرستان کاشــان، به پتانسیل های این 

شهرستان در زمینه های انرژی خورشیدی، فرش، اسانس ، کویر و دریاچه منک اشاره 

کرد و افزود: با استفاده از این پتانسیل ها و با بهره گیری از ظرفیت های علمی می توان 

توسعه منطقه را شاهد بود.وی  ارتباط دانشگاه با جامعه  را از سیاست های برنامه چهار 

ساله این دانشگاه بیان کرد و اظهار داشت: برای اینکه دانشگاه جامعه محور و فعالیت 

های دانشگاه ماموریت محور باشد، پژوهش ها باید هدف دار و در راستای نیازهای 

شهر بکار رود.دکر زراعت با تاکید بر اینکه تک تک مدیران در قبال رفع نیازهای جامعه 

و کمک و خدمت به جوانان و نسل آینده مسئول هستند خاطر نشان کرد: متام فعالیت 

ها باید علمی و اقتصاد و صنعت مان به دانش بنیان تبدیل شود.

وی به گوشه ای از تاریخ فرهنگی کاشان در دوره های مختلف اشاره کرد و افزود:بررسی 

ها نشان می دهد کاشان در طول تاریخ بجز در زمان جنگ اعراب و حمله مغول ها و 

زمان قاجار عمدتا شهری توسعه یافته بوده است و اوج این شکوفایی در زمان صفویه و 

تاسیس صنایع در کاشان می باشد.بعد از انقالب نیز مدتی شاهر ترقی این شهر باستانی 

بودیم اما دو تحقیق دانشــگاه در ســال های 1386و139۴نشان می دهد نسبت به 

شهرهای دیگررو به افول هستیم و این زنگ خطری برای ماست.

رئیس دانشگاه کاشان تشکیل شورای پژوهش و فناوری در دانشگاه را گامی در راستای 

هدفمند کردن فعالیت ها و ارتباط هرچه بیشر با شهر و مجموعه مدیریت شهری و 

آشنایی با مشکالت جامعه و ارائه راهکارهای علمی بیان کرد و افزود: حدود 279 پایان 

نامه در راستای رفع نیازهای شهر در دانشگاه تدوین شده که هر کدام از اینها می تواند 

گره ای از مشکالت شهر را باز کند.وی خاطر نشان کرد: در این دانشگاه همچنین مرکز 

تجاری سازی و میز صنعت و هرن برای ارتباط هر چه بیشر با صنعت و اقتصاد دانش 

بنیان و فراهم کردن اشتغال چوانان دانشگاهی راه اندازی شده است.

دکر زراعت توان علمی و قابلیت ها و پتانســیل های دانشگاه کاشان برای کمک به 

مجموعه مدیریت شهری را بسیار باال و درخور توجه دانست و افزود: دانشگاه کاشان 

بیش از 60 فعالیت بین املللی داشته و در عرصه های مختلف ملی و بین املللی افتخارت 

زیادی را کسب کرده است.دانشــگاه آمادگی دارد این تجربیات را در اختیار مدیران 

محرم قرار دهد و اگر متامی ادارات تالش کنند می توانند به این افتخارات دست یابند.

وی تاسیس رصدخانه بین املللی در کامو را افتخاری بزرگ برای این شهر دانست و افزود: 

پژوهشکده این رصدخانه در اختیار دانشگاه کاشان قرار گرفته که این فرصت مهمی 

برای تبدیل کاشان به شهر بزرگ بین املللی خواهد بود.وی از تاسیس شعبه آی سی تی پی 

در این دانشگاه خرب داد و افزود: به زودی آزمایشگاه باستان سنجی نیز در این دانشگاه 

راه اندازی می شود که استفاده از این فرصت ها زمینه مناسبی برای تبدیل کاشان به 

شهر بین املللی است. رئیس دانشگاه کاشــان انعقاد 15 تفاهم نامه با دانشگاه های 

جهان،برگزاری سه کنفرانس مهم بین املللی در دانشگاه،رتبه نخست این دانشگاه در 

بهره وری  پژوهشی، 

رتبــه نخســت نانو، 

رتبــه دوم در نظــام 

رتبــه بنــدی گرین 

مریک، رتبه نخست 

در جــذب خیرین و 

برتــری آزمایشــگاه 

مرکزی این دانشگاه 

و قــرار گرفــنت این 

دانشگاه در بین 10 

دانشگاه برتر کشور و معرفی 5 عضو هیات علمی این دانشگاه به عنوان دانشمندان برتر 

جهانی و دیگر موارد را از افتخارات دانشگاه کاشان عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه 

کاشان با متام توان آماده همکاری با مجموعه مدیریت شهری است.       

   تشکیل دبیرخانه شورای پژوهش و فناوری در دانشگاه کاشان

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان از آغاز فعالیت شورای پژوهش و فناوری این 

شهرستان همسو با سیاست های ابالغی مقام معظم رهربی مبنی بر توسعه دانش و 

فناوری در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی خرب داد. حمیدرضا مومنیان فرماندار 

کاشان هم در این نشست گفت: شورای پژوهش و فناوری از هشت کمیته تشکیل و 

به منظور استمرار بخشیدن به فعالیت ها ایجاد دبیرخانه این شورا بر عهده دانشگاه 

کاشان گذاشته شده است. مومنیان در مورد نحوه فعالیت شورای پژوهش و فناوری 

شهرستان کاشان عنوان کرد: موضوع های گوناگون به کمیته ها ارجاع و نتیجه امر پس 

از بررسی کارشناسانه )پیامیش میدانی، مطالعه اسنادی و نظر سنجی( برای استفاده از 

دیدگاه دستگاه ها در جلسه شورای اداری عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: جمهوری اسالمی به دنبال جامعه دانش محور است تا در نهایت جامعه 

علمی و تصمیم گیری ها مبتنی بر علم باشد که این راستا از سال 139۴ افزایش ارتباط 

دانشگاه و جامعه مورد تاکید قرار گرفت.

دکر زراعت: 

توسعه دانش بنیان و تعامالت علمی و بین المللی راه حل مشکالت است


