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صفحه 1  

دانشگاه کاشان کیفی ترین دانشگاه کشور در نظام رتبه بندی بین المللی الیدن
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معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در نظام 

رتبه بندی الیدن سال 2018 در بین دانشــگاه های ایران در شاخص های 

کیفی مقاالت پژوهشی رتبه نخســت را در دسته های برتر کسب کرد.

دکرت مجید منعم زاده اظهار کرد: در این نظام رتبه بندی دانشــگاه کاشان 

از لحاظ درصد مقاالت منترش شده در دسته های یک درصد، 5 درصد، 10 

درصد و 50 درصد رتبه اول کشور را کسب کرده است.   

وی افزود:  دانشگاه کاشان برای نخســتین بار وارد نظام رتبه بندی الیدن 

شده اســت و با تعداد 1138 پژوهش برتر توانســته است رتبه 826 جهان 

و رتبه 9 ام در میان دانشگاه های جامع وزارت علوم را به دست آورد.

وی با بیان اینکه، الیدن یکی از نظام های معترب ارزیابی دانشگاهی است 

که هر ساله دانشــگاه های برتر دنیا را بر اساس شــاخص های معترب علم 

ســنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد، افــزود: معیار مرجعیت 

علمی )تاثیر علمی( از شــاخص هایی چون مقاالت 1 درصد برتر، مقاالت 

5 درصد برتر، مقاالت 10 درصد برتر و مقاالت 50 درصــد برتر بهره گرفته 

است.

وی تاکید کرد: موفقیت دانشگاه کاشان و کسب رتبه برتر در شاخص های 

کیفی در 4 دســته فوق، نشــان دهنده کیفیت فعالیت های پژوهشــی و 

هدف گذاری این دانشگاه به ســمت فعالیت های کیفی می باشد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: بر اساس سند 

چشــم انداز دانشگاه کاشان رشــد شــاخص های کیفی جزء اولویت های 

اصلی دانشــگاه کاشــان بوده و در این راســتا فعالیت های خود را ادامه 

می دهد

دانشگاه کاشان کیفی ترین دانشگاه کشور در نظام رتبه بندی   

 بین المللی الیدن

ســند پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید کاشــانی با حضور دکرت نوبخت 

معاون محرتم رئیس جمهور، دکرت غالمی وزیــر علوم، تحقیقات و فن آوری، دکرت 

مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان به امضا رســید . در این نشست رشکت بلوط سبز 

اکسین به مدیریت همکار دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان آقای دکرت مزدیان 

فر  و آقای رضایی بعنوان اولین رشکت پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید 

کاشانی پذیرش شد.دستگاه جداســازی آب از نفت محصول این رشکت می باشد 

که محصول رساله دکرتی دانشجوی دکرتی کاوه رضایی  است و در حال حارض در 

منطقه نفتی خارک نصب و به بهره برداری رسیده است.

 همچنین تفاهم نامه رسمی راه اندازی پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید 

کاشانی امروز در حضور رئیس ســازمان برنامه و بودجه، وزیر علوم ،تحقیقات و 

فن آوری و استاندار اصفهان توسط معاون پژوهشی وزارت عتف، رئیس دانشگاه 

کاشان، معاون اســتاندار و فرماندار کاشان و رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان به امضا رسید.

دکرت نوبخت در این مراسم طی سخنانی از راه اندازی پارک اظهار خشنودی کرده 

و این اقدام را نه یک انتخاب بلکه الزام برای کشور دانست.

وی خطاب به دکرت گرایی نژاد مدیر بخش آموزش عالی ســازمان برنامه و بودجه 

دستور داد حامیت جدی از این برنامه منوده و از ظرفیت های قانون بودجه 139۷ 

و 1398 اعتبارات مناسبی به پارک اختصاص دهند.

آقای دکرت کشــمیری رئیس پارک علم و فن آوری از ریس سازمان برنامه و بودجه 

خواست زمانی را برای گفتگو پیرامون تقویت پارک به ایشان و دانشگاه اختصاص 

دهند که مورد استقبال معاون محرتم رئیس جمهور قرار گرفت.

رئیس دانشگاه کاشان نیز اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی ما در سال جاری 

اخذ ردیف بودجه مستقل برای پارک می باشد که قول های مساعد نیز داده شده 

است.

دکرت زراعت بیان داشت: قرار است پارک علم و فن آوری اوایل تابستان امسال با 

حضور وزیر عتف در پردیس خواهران دانشگاه موقتا راه اندازی شود و تا مدت 

حداکرث سه سال ساختامن های پارک در سایت دانشگاه احداث گردد.

شایان ذکر است با تصویب هیات امنای دانشگاه حدود سی هکتار زمین حدفاصل 

دانشگاه و شهرک صنعتی راوند به صورت اجاره دراز مدت در اختیار پارک قرار می 

گیرد تا این محل نقطه اتصالی میان دانشگاه و صنعت باشد. 

تاسیس پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید کاشانی با پذیرش اولین شرکت دانشگاهی

در حاشــیه برگزاری کنفرانس بین املللی نقش هرن و معامری در ارتباطات علمی 

ایران و جهان عرب دبیرخانه دامئی گفت و گوی هرنی ایران و جهان عرب با حضور 

جمعی از اندیشمندان و محققان داخلی و خارجی در دانشگاه کاشان افتتاح شد.

رئیس مرکز مطالعات راهربدی روابط فرهنگی و مسئول دبیرخانه دامئی گفتگوهای 

ایران و جهان عرب هدف از ایجاد این دبیرخانه را تعامالت و ارتباطات هرچه بیشرت 

بین استادان و محققان این دانشگاه با محققان و استادان کشورهای عربی ذکر کرد 

و افزود: این دبیرخانه فرصتی را فراهم می کند که اساتید به صورت مستمر با هم 

در ارتباط داشته باشند و سازوکارهای مهم در برگزاری سمینارها و کنفرانس های 

علمی و برگزاری کارگاه ها و دوره های مشرتک بین ایران و دانشگاه های کشورهای 

جهان عرب  فراهم گردد. دکرت محمد علی ربانی خاطر نشان کرد: دبیرخانه دامئی 

گفت و گوهای هرن و معامری ایران و جهان عرب هر ســال به صورت مستمر در 

رشته های هرنی، صاحب نظران هرن و صاحب فضل و دانش را از کشورهای عربی 

گرد هم می آورد تا با اجامع نظر، راهکارهای مناسبی برای توسعه ارتباطات علمی 

و فرهنگی ارائه دهند.

وی افزود: دبیرخانه دامئی گفت و گوهای هرن و معامری این فرصت را فراهم می 

آورد تا نخبگان بتوانند سهم بیشرت و موثرتری در تصمیم سازی برای تعامالت ایران 

و جهان عرب داشته باشند.

کنفرانس بین املللی نقش هرن و معــامری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب، 

محصول هم اندیشی و همکاری دانشگاه کاشان و سازمان ارتباطات اسالمی است 

که به منظور تعامل، واکاوی و شناسایی زمینه های مشرتک علمی-فرهنگی میان 

ایران و جهــان عرب در حوزه های هــرنی و معامری برگزار می شــود و در پی آن 

است تا از این طریق زمینه های توسعه فرهنگی و ارتباطات علمی میان دو حوزه 

جغرافیایی را ارتقاء بخشد.

 افتتاح دبیرخانه دائمی گفت و گوی هنری ایران و جهان        
عرب در دانشگاه کاشان

رییس دانشگاه کاشان گفت:زبان عربی و فقه اسالمی زبان مشرتک و نقطه اتصال بین ایران و جهان 

عرب است. دکرت عباس زراعت در کنفرانس بین املللی نقش هرن و معامری در ارتباطات علمی ایران و 

جهان عرب از سازمان ارتباطات اسالمی و  برگزار کنندگان برپایی این کنفرانس قدردانی کرد و گفت: 

برگزاری این کنفرانس ها می تواند تعامالت و ارتباطات علمی بین دانشگاه های ایران و جهان عرب 

را ارتقاء بخشد.

وی تعامالت و ارتباطات بین املللی را رمز توسعه یافتگی دانســت و اظهار داشت: یکی از سیاست 

های دانشگاه کاشان ارتباطات بین املللی اســت و طی چند سال اخیر بیش از ۷0فعالیت بین املللی 

در دانشگاه انجام شده است. دکرت زراعت هدف از برگزاری این کنفرانس علمی در دانشگاه کاشان 

را ارتباطات هر چه بیشرت اســتادان و پژوهشــگران این دانشگاه و دانشــگاه های رسارس کشور با 

اتدیشمندان جهان عرب ذکر کرد و گفت: پتانســیل های زیادی در ایران برای تعامالت جهان عرب 

وجود دارد که می تواند توان علمی کشــورها را مرتفع سازد..وی سیاست فراموشی گذشته واعتامد 

به آینده را نقشه را ارتقای روابط دانسته و خاطر نشان کرد: مشــرتکات ایران و اعراب بسیار بیشرت 

از مفرتقات اســت و بجای پرداخنت به موارد جزیی تفرقه افکن باید بر مشرتکات تاکید مناییم.رئیس 

دانشگاه کاشان افزود: راه توسعه کشورها تعامالت مبتنی بر دانش است و دانشگاه کاشان هامنگونه 

که در منطقه و کشور بر ارتباطات اجتامعی تاکید داشته و بر مبنای شعار جامعه دانشگاه محور مترکز 

دارد در صحنه جامعه جهانی هم همین سیاست را مورد عمل قرار داده ایم.دکرت زراعت تاکید کرد: 

دانشگاه کاشان آمادگی دارد با همکاری سازمان ارتباطات اســالمی ارتباطات علمی را با کشورهای 

جهان برقرار منوده وراه برای ارتباطات سیاسی و فرهنگی و اجتامعی هم باز شود. 

دکرت زراعت:

 زبان عربی
 و فقه اسالمی 

نقطه اتصال بین 
ایران و جهان 

عرب است
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  کنفرانس بین املللی نقش هرن و معامری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب، 6 اسفند سال جاری )28 فوریه 2018( 

در دانشگاه کاشان برگزار می شود. دکرت دانایی نیا با اشاره به اینکه این کنفرانس با همکاری سازمان ارتباطات اسالمی 

برگزار می شود گفت: رشایط حســاس کنونی جهان و منطقه ایجاب می کند تا زمینه های مشرتک علمی و فرهنگی میان 

این دو حوزه جغرافیایی-تاریخی بیشــرت مورد واکاوی قرار گرفته و از این طریق پیوند دیرینه میان این دو حوزه بیشرت 

تبیین گردد.دکرت دانایی نیا یادآور شــد: در این رویداد بزرگ علمی، پژوهشــگران و صاحب  نظــران داخلی و خارجی 

رشکت منوده و به ارایه مقاالت خود خواهند پرداخت. 

برگزاری کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران  
و جهان عرب در دانشگاه کاشان

معاون امور بین امللل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی گفت: هرن می تواند نقش یک 

رشیک قدرمتند را در جهت حل وفصل  چالش های موجود در نظام بین امللل، ایفا کند و 

در آینده می تواند حتی قدرمتندتر هم عمل کند.

 عباس خامه یار در کنفرانس بین املللی نقش هرن و معامری در ارتباطات ایران و جهان 

عرب در دانشگاه کاشان اظهار داشت: قدرت تأثیر گزار و دگرگون کننده هرن به  عنوان 

عامىل مؤثر  جهت تسهیل  راه حل ها برای  بر طرف سازی مشکالت اجتامعی و سیاسی، 

بخش بزرگی از ارزش هرن در دنیای امروز است.  وی با بیان اینکه برای آنکه مخاطب 

دیپلامسی در یک تجربه اصیل ریشه دار غوطه ور شود، هیچ گزینه ای قدرمتندتر از هرن 

وجود ندارد افزود: هرن در دیپلامسی عمومی بهرتین وسیله برای حفظ، بسط و صدور 

فرهنگ است و در میان هرنها، معامری به دلیل القاء و تحمیل سبک زندگی به مخاطبان 

خود، از موثرترین این وسایل می باشد.

 معاون امور بین امللل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی افزود: وظیفه هر بنا به عنوان 

جزیی از فرهنگ عینیت بخشیدن به یک اندیشه به وسیله ظرف خاص آن است و بدین 

ترتیب این ظرف منودی برای سنجش این فرهنگ خواهد بود، لذا هر ساختامن خود 

یک شاهد فرهنگی است.  

وی با اشاره به اینکه در عرصه تعامالت بین املللی با غفلت دیپلامتیک نسبت به موضوع 

هرن و هرنمندان رو برو هستیم  و نتوانسته ایم از دارایی های فرهنگی، هرنی و معنوی 

خویش به عنوان مهمرتین عامل تأثیر گزار  در جهت تعامالت خود در عرصه دیپلامسی 

استفاده کنیم خاطر نشان کرد: هرن هم می تواند عامل دیپلامسی، به خواسته های افکار 

عمومی در سایر کشورها پاسخ دهد و هم می تواند زمینه ی تعامالت و گفتگوهای 

فرهنگی را فراهــم آورد و در نهایت هرن تجربه ی منحرص به فردی اســت که خاطره 

می سازد و تاثیراتی شــگرف با خود به همراه دارد که معموال برای همیشه در ذهن 

جاودانه می ماند. 

وی  تاکید کرد: هنگامه ای که جهان اسالم در آن به رس می برد هنگامه خطیری است و 

دشمنان امت اسالمی بر آنند تا با ایجاد تفرقه و اختالف وحدت  این امت یکپارچه را از 

درون دچار اختالل منایند . 

خامه یار تاکید کرد: در این موقعیت ، شناخت، ترمیم و تقویت ریشه های وحدت بخش 

جهان اسالم با استفاده از  الگوی گفتگو از طریق ابزار فرهنگ و هرن می تواند موثر و 

راهگشای این فضای غبار آلود باشد .

 معاون امور بین امللل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی اظهار امیدواری کرد: برگزاری 

مستمر چنین هم اندیىش هایى بتواند سازوکارهای مناسبی را جهت فهم وشناخت 

بی واسطه و پیدا کردن راه حل های منطقی  برای تقویت وگسرتش ارتباطات علمی 

وفرهنگی میان ایران و کشورهای عربی فراهم آورد .

 کنفرانس بین املللی نقش هرن و معامری در ارتباطات ایران و جهان عرب به مدت دو 

روز در دانشگاه کاشان با حضور اندیشمندان و محققان داخلی و خارجی ادامه دارد.

هنر نقش یک شریک قدرتمند در جهت حل  وفصل چالش های موجود 
در نظام بین الملل دارد

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان گفت: ارتباطات و تعامالت علمی بین املللی  راه 

برون رفت مشکالت و رمز توسعه یافتگی است.

دکرت حمیدرضا مؤمنیان در کنفرانس بین املللی نقش هرن و معامری در ارتباطات علمی 

ایران و جهان عرب در دانشگاه کاشــان با قدردانی از دست اندرکاران برگزارکننده این 

کنفرانس علمی  افزود: جای بسی خوشحالی است که این کنفرانس بین املللی نقش هرن 

و معامری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب در شهر معامری و هرن با متدن هفت 

هزار ساله با حضور جمعی از اندیشمندان جهان عرب برگزار می شود.

وی کاشان را شهر خاستگاه متدن برشی یاد کرد و اظهار داشت: کاشان با پتانسیل های 

مثبت در زمینه های مختلف زمینه مستعد برای تعامالت بین املللی و توسعه گردشگری 

و مناسبات اقتصادی است.

وی تعامالت ایران با جهان عرب را بسیار گسرتده دانست و خاطر نشان کرد: با ورود اسالم 

و امتزاج آن با فرهنگ ایرانی شاهد رشد و شکوفایی متدن نوین ایرانی بودیم. و تعامالت 

گسرتده ای را با جهان عرب برقرار کردیم.

فرماندار کاشان با بیان اینکه کاشان در تاریخ ارزشمند ایران گوهری بس ارزشمند مبتنی 

بر هرن و معامری است خاطر نشان کرد: کاشــان امروز به عنوان شهر بالنده و پویا در 

عرصه ملی و بین املللی فعال است و رسمایه های درونی و ظرفیت های علمی و امکانات 

پژوهشی این شهر زمینه مناسب برای تعامالت بین املللی است.

دکرت مؤمنیان با بیان اینکه کاشان امروز به ارتباطات بین املللی برای توسعه نیاز دارد افزود: 

شناسایی و ظرفیت سازی در عرصه بین املللی مبتنی بر  ارتباطات علمی و آکادمیک است 

که برگزاری این کنفرانس ها می تواند این تعامالت را ارتقاء بخشد.

فرماندار کاشان: 

ارتباطات علمی بین المللی رمز 
توسعه کشور است
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مدیر عامل صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س(   شهردار کاشان: 

شــهردار کاشان هم 

نشســت  یــن  ا در 

هــرن را زبــان بیــان 

ومظهــر  احســاس 

زیبایــی دانســت و 

گفت: زبانی که نیاز 

بــه هیــچ مرتجمــی 

ندارد و مشــرتک بین 

همه عاملیــان و قابل درک بــرای همه انســانها با فطرت                  

پاک است.

وی خاطر نشان کرد: هرگاه صحبت از هرن می شود مرزها 

کنار می روند و انسانها حول یک محور که محور زیبایی و 

زیبادوستی است دور یکیدگر جمع می شوند.

مهندس سعید ابریشــمی راد افزود: مهندسی ساخت یک 

علم اســت و اگر با هرن ترکیب شود معامری است و اگر با 

عنرص عشق آمیخته شود یک شاهکار می شود. وی خاطر 

نشــان کرد: آنچه که باعث ماندگاری دســت ساخته برش 

می شود عنرص جاودانه هرن اســت و عشقی که می تواند 

انسانها را کنار یکدیگر نگه دارد هرن است.

شهردار کاشان با بیان اینکه هرنمندان و فرهیختگان با بهره 

گیری از عنرص عشق و احرتام در تالش هستند که با انسانها 

پیوند برقرار کنند افزود: هرن و عشق، ماندگارترین عنارص 

برای در کنار هم بودن انسانها هستند.

ابریشــمی راد برگزاری این کنفرانس در شــهر خانه های 

تاریخی را به فــال نیک گرفــت و اظهار امیــدواری کرد: 

برگــزاری کنفرانس بین املللــی نقش هــرن و معامری در 

ارتباطات علمی ایران و جهان عرب کــه با حضور جمعی 

از اندیشــمندان جهان عرب در دانشــگاه کاشان در حال 

برگزاری اســت گامی مؤثر در تعامالت بین املللی هر چه 

بیشرت این شهر  با جهان عرب را فراهم سازد. 

هنر زبان بیان احساس و مظهر زیبایی است

رئیس مرکز مطالعات راهربدی روابط فرهنگی و مسئول دبیرخانه دامئی گفتگوهای ایران و جهان عرب گفت: هرن ظرفیت بسیار مناسبی 

برای ارتباط، تعامل و همکاری بین کشورهای عربی و ایران است.محمدعلی ربانی در مراسم اختتامیه کنفرانس بین املللی نقش هرن 

و معامری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب ،ابتکار عمل دانشگاه کاشان در میزبانی و برگزاری  این هامیش علمی بین املللی را 

قابل تقدیر دانست و گفت: امروز یکی از وظایف خطیر و سنگین نهادهای فرهنگی کشور ارتباطات و تعامالت بین املللی است.وی 

اظهار داشت: در زمانی که صدای خشونت و خود حق پنداری و ترویج نفرت و خشونت مورد گفتامن شده بود برگزاری این نشست ها 

با رویکرد تعامل و گفتگو که نشان و منادی از خردورزی و اعتدال است و دعوت به وحدت و همدلی می کند اتفاق مبارک و میمونی 

است. وی افزود: وقتی فرهنگ و متدن و هرن اسالمی را به عنوان پیکره واحد می دانیم عقالنیت و اسالمیت دو عنرص کلیدی در متدن 

نوین اسالمی است.

ربانی خاطر نشان کرد: در این رشایط پیچیده بین املللی که صدای جهل و افراط گرایی است، هم افزایی نخبگان ایرانی و عربی رضوری 

است. وی گفتگو و تعامل را یکی از راههای برون رفت مشکالت دانست و افزود: برای چالش های موجود با رویکرد تعامل باید به این 

موضوع توجه کرد. وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به دلیل رشایط بین املللی راهکار و طرح دبیرخانه دامئی گفتگوهای 

فرهنگی ایران و جهان عرب را مطرح کرد و این برای سازو کار مناسب برای تعامالت بین کشورهای عربی بود و  در سال گذشته مجامعی 

شکل گرفت و اتفاقات خوبی را شاهد بودیم. وی با اشاره به اینکه هرن یک ظرفیت خوبی برای هم افزایی است اظهار داشت: اولین 

نشست با رویکرد گفتگو و نقش هرن و معامری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب در دانشگاه کاشان برگزارشد وتأسیس مجمع این 

گفتگو نیز در این دانشگاه فرصت مناسبی است تا ارتباط  و پروژه مشرتک  با نهادهای علمی ایران و کشورهای عربی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه در طول دو روز برگزاری این کنفرانس علمی آنچه اساتید تاکید داشتند بر مشابهت ها و وجوه مشرتک بین فرهنگ و 

هرن اسالمی بود و پیشنهاداتی که مطرح شد در قالب سازوکارها و انجام پروژه های مشرتک بود اظهار امیدواری کرد: تاسیس مجمع 

گفتگوهای هرن ایران و جهان عرب که در دانشگاه کاشان تاسیس شده این توافقات و پیشنهادات دامئی شود و سازمان ارتباطات اسالمی 

نیز وظیفه دارد از این مجمع حامیت کند.وی خاطر نشان کرد: دبیرخانه دامئی گفت و گوهای هرن و معامری ایران و جهان عرب هر 

سال به صورت مستمر در رشته های هرنی، صاحب نظران هرن و صاحب فضل و دانش را از کشورهای عربی گرد هم می آورد تا با اجامع 

نظر، راهکارهای مناسبی برای توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی ارائه دهند.

ربانی عنوان کرد: هر چه جایگاه اندیمشندان جهان اسالم کمرت شود، صدای افراط گرایی و خشونت بیشرت خواهد شد؛ از این رو برای 

توسعه در ارتباطات و تعامالت فرهنگی با کشورهای عربی به ظرفیت صاحبان اندیشه نیازمندیم..

رئیس مرکز مطالعات راهربدی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اشاره به نقش کمرنگ نخبگان در تصمیم گیری 

و سیاستگزاری ترصیح کرد: دبیرخانه دامئی گفت و گوهای هرن و معامری این فرصت را فراهم می آورد تا نخبگان بتوانند سهم بیشرت و 

موثرتری در تصمیم سازی برای تعامالت ایران و جهان عرب داشته باشند.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س( دانشگاه 

کاشان گفت: در سال 96 بیش از سه میلیارد و 51۷ میلیون  ریال 

به یک هزار و 51 دانشجو وام قرض الحسنه از صندوق فاطمه 

الزهرا)س( این دانشگاه پرداخت شده است.

جواد نخی با اشاره به اینکه این میزان پرداختی سال 96 حدود 25 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد داشته است اظهار 

داشت: این میزان وام در قالب وام های قرض الحسنه، ازدواج، 

رشافتی و دانشجویان شاهد و ایثارگر داده شده است.

وی  خاطر نشــان کرد: در ســال گذشــته 843 دانشجوی این 

دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی مبلغ دو میلیارد و 694 

میلیون و 390 هزار ریال وام قرض الحسنه دریافت کردند.

وی به پرداخت 142 میلیــون و 500 هزار ریــال وام ازدواج به 

16 دانشــجوی این دانشگاه اشــاره کرد و افزود: همچنین در 

سال گذشته مبلغ 206 میلیون ریال وام به 34 دانشجوی شاهد 

و ایثارگر این دانشــگاه 

پرداخت شد.

مدیــر عامــل صندوق 

قــرض الحســنه فاطمه 

الزهــرا)س( دانشــگاه 

کاشان خاطر نشان کرد: 

در ســال گذشــته 158 

نفر از دانشــجویان این 

دانشــگاه هم مبلغ 4۷4 میلیون و 591 هزار ریال وام رشافتی 

دریافت کردند. نخی از پرداخــت وام مؤمتن )جهیزیه( و لپ 

تاپ هم در سال جاری خرب داد و اظهار امیدواری کرد: با حامیت 

بیشرت خیرین ارجمند و مشارکت بیش از پیش آحاد دانشگاهیان 

به خصوص استادان دانشگاه بتوانیم بخش اندکی از مشکالت 

دانشجویان را مرتفع مناییم.

پرداخت بیش از 3/5 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به 
دانشجویان دانشگاه کاشان

هنر ظرفیت مناسبی برای همکاری بین کشورهای ایران  و جهان عرب است

مراسم مقام معلم و تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشگاه کاشان - بهار 97
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مدیرعامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان گفت: خیرین بیش از 400 میلیارد ریال از زمان تاسیس سال 89 تاکنون برای ساخت فضاهای 

آموزشی این دانشگاه رسمایه گذاری کرده اند. 

علی محمد املاسی اظهار کرد: بیش از 2۷ هزار مرت مربع فضای آموزشی، پژوهشی و رفاهی و خدماتی با حامیت و مشارکت خیرین 

ارجمند در این دانشگاه ساخته شده است.

وی ساخت سالن ورزشی خانم آرزه گر، خوابگاه باباخلیل، خوابگاه عصار، خوابگاه مسچی، خوابگاه هاشمیان، خوابگاه مبینی، سالن 

ورزشی الجوردی، دانشکده حقوق، دانشکده مهندس سعیدی، دانشکده مهندسی دکرت ساتر و زهرا کتابچی، آزمایشگاه مرکزی پروفسور 

ارشدی، ساختامن فاطمه گالبی، خوابگاه راهب ، خوابگاه امامی و خوابگاه ترکیان را از جمله این طرح ها ذکر کرد.

وی خاطر نشان کرد: خیرین دانشگاه کاشان عالوه بر ساخت فضاهای آموزشی و خدماتی در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی 

همچون تاسیس بنیاد نخبگان سعیدی، برگزاری کرسی های وقفی بین املللی، بنیاد کتاب مطهر و تاسیس صندوق فاطمه الزهرا )س( و 

موسسه مطالعات پیرشفته سعیدی همکاری داشته اند.

مدیر عامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان به پنج پروژه نیمه متام خیر ساز خوابگاه ترکیان، آزمایشگاه بیوتکنولوژی مسلمی نیا، مرکز 

درمانی جعفرزاده و ساختامن پردیس شهدا اشاره کرد و افزود: برای تکمیل این طرح ها با 40 درصد پیرشفت فیزیکی به حدود 30 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی تعهدات وزارت علوم برای پرداخت 50 درصدی اعتبارات برای تکمیل پروژه های خیرساز را خواستار شد و اظهار کرد: با اختصاص 

این اعتبارات، طرح های نیمه متام خیرین زودتر به امتام و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

املاسی خاطر نشان کرد: خیرین الگوهای ارزشمند ایثار در جامعه هستند که با اقدامی خداپسندانه در راه علم و دانش حرکت معنوی 

خود را آغاز و ادامه می دهند که و آنچه انجام می دهند به عنوان باقی و صالحات برای آنها تا ابد باقی خواهد ماند. 

سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریالی خیرین برای 

ساخت فضاهای آموزشی 

مدیر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه کاشان از اختصاص حدود 10 میلیارد ریال برای فعالیت ها و اقدامات و طرح های این دانشگاه 

در حوزه مدیریت سبز خرب داد. مهندس حسین توفیقی اظهار داشت:  با توجه به فعالیت های انجام شده و پیگیری های فراوان در 

خصوص طرح های مدیریت سبزاین دانشگاه، سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم با اختصاص حدود 10 میلیارد ریال اعتبار برای 

اجرای  طرح های مدیریت سبز در دانشگاه کاشان موافقت منوده است.

 وی با اشاره به اینکه مدیریت سبز یکی از موضوعات مهم جهانی و کاهش هزینه ها و رصفه جویی در مرصف انرژی و وقت را به 

همراه دارد افزود: این موضوع مهم در کشور ایران با توجه به جغرافیای منطقه و اقلیم خشک و کویری موضوعاتی است که به صورت 

چالش هایی مطرح بوده و سمینارها و پژوهش های زیادی انجام شده است. مهندس توفیقی خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان در 

اجرای طرح مدیریت سبز و کاهش مرصف انرژی، طراحی و اجرای حوضچه تصفیه پساب مجموعه ورزشی آینه دانشگاه کاشان، 

طراحی و اجرای پایلوت تحقیقاتی تصفیه فاضالب، طراحی و اجرای سیستم جمع آوری پساب روشوییها ، طراحی و ساخت دستگاه 

جدید با راندمان باال جهت تامین آبگرم مرصفی خوابگاه ها، نصب آبگرمکن خورشیدی، سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز، استفاده 

از شیرهای کنرتل دبی در رادیاتورها، بهینه سازی زمان فعالیت موتورخانه ها و تجهیزات تاسیساتی ساختامن ها و استفاده از المپهای 

کم مرصف و حذف کامل المپهای رشته ای در کلیه ساختامن ها را اجرا منوده است. 

وی استفاده از سیستم های تهویه مطبوع و مدیریت مرصف سوخت و انرژی و هوشمند سازی، و اجرای بلوک عایق بندی شده و 

پنجره های دو جداره در ساختامنها، طرح  نیروگاه 1 مگاواتی تولید همزمان برق، برودت و حرارت و فتوولتائیک، اجرای طرح فاضالب 

خاکسرتی در خوابگاه ها را از دیگر طرح های مدیریت سبز این دانشــگاه عنوان کرد و افزود: با اقدامات انجام شده، خوشبختانه 

دانشگاه کاشان در منایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه 

مدیریت سبز به عنوان یکی از دانشگاه های برتر در این حوزه معرفی شد و با ارائه این طرحهای اجراشده در رتبه بندی جهانی گرین 

مرتیک نیز رتبه دوم را کسب منوده است. 

 مدیر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه کاشان گسرتش فعالیت های فتو ولتائیک و تولید برق از سلول های خورشیدی  تصفیه آب 

خاکسرتی، بهینه سازی مرصف انرژی و در رابطه با آبیاری قطره ای که کمک شایان توجهی در زمینه مرصف آب داشته است را از طرح 

های پیش روی مدیریت سبز دانشگاه برشمرد و اظهار امیدواری کرد با حامیت سازمان برنامه و بودجه و اختصاص اعتبارات بیشرت 

بتوان طرح های مدیریت سبز را در دانشگاه تحقق بخشید. 

اختصاص حدود ۱۰ میلیارد ریال به حوزه مدیریت سبز دانشگاه کاشان

مدیر دفرت همکاری های علمی و بین املللی دانشگاه کاشان گفت: تفاهم 

نامه علمی، آموزشی و فرهنگی میان دانشگاه کاشان و دانشگاه کوفه به 

امضا رسید..

 دکرت دشت بزرگی گفت: این تفاهم نامه به منظور ارتقای همکاری های 

علمی، آموزشی و فرهنگی و پیرشفت روابط علمی مشرتک میان این دو 

دانشگاه منعقد شد.

وی تبادل استاد و دانشجو، اجرای تحقیقات مشرتک، برگزاری کنفرانس های 

علمی، سمینار و کارگاه های آموزشی مشرتک را از مفاد این تفاهم نامه بیان 

کرد و افزود: با امضای این تفاهم نامه تبادالت علمی و آموزشی این دو 

دانشگاه صورت می پذیرد. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
دانشگاه کاشان و دانشگاه کوفه


