
صفحه 2 - کارمند منونه کسی است که از هوش اخالقی برخوردار باشد

صفحه 3 -  راه یابی آثار سفال دکرتعباس اکربی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به مجموعه گنجینه جام آکادمی بین املللی رسامیک

صفحه 4 - افتتاح دفرت كنسويل دانشجويان غري ايراين در دانشگاه كاشان

روابط عمومی دانشگاه کاشان - شامره پیاپی 68  -  خربنامه الکرتونیکی شامره 36 ،  مرداد و شهریور 97

حمایت  از کاالی اریانی

سفر وزیر علوم به دانشگاه کاشان
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه کاشان موفقیت های زیادی داشــته که می تواند برای بقیه دانشگاه ها الگو 

باشد.

دکرت منصور غالمی در جمع مدیران، اعضای شورای دانشگاه کاشان و خیرین آموزش عالی، همفکری آحاد دانشگاهیان را برای 

حل مشکالت جامعه الزم دانست و اظهار کرد: وزارت علوم از طرح ها و پیشنهادات اساتید در ارایه راهکارهای الزم برای حل 

مشکالت جامعه استقبال و حامیت می کند.

وی از تالش و اقدامات بسیار خوب دانشگاه کاشان در ارایه طرح های کارآفرینی و اشتغال زایی تقدیر و تشکر کرد و افزود: 

امروز در این دانشگاه شاهد افتتاح و بهره برداری چندین طرح صنعتی نظیر موسســه مطالعات پیرشفته سعیدی، دستگاه 

تصفیه پسامند گالب، پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی بودیم که این طرح ها منونه در کشور و می تواند زمینه 

اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی را فراهم کند.

وزیر علوم مشارکت خیرین دانشگاه کاشان در طرح های پژوهشی را ســتودنی و قابل تقدیر دانست و گفت: تالش وزارت 

علوم سوق دادن خیرین  به سمت جامعه همفکر است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان امانت هایی هســتند که باید به خوبی با آنها رفتار کرد افزود: خوشبختانه امروز نیروهای 

متخصص زیادی در حوزه های مختلف در کشور وجود دارد که دانشگاه ها باید در حوزه فناوری و تبدیل دانش به روش های 

کاربردی و انتقال آن به بخش های صنعت و سایر بخش های کشور همت گامرند.

وزیر علوم، ایجاد مراکز رشــد، پارک های علم و فناوری و رشکت های دانش بنیان را الزم دانســت و اظهار کرد: دانشگاه ها 

موظف هستند که با ایجاد این مراکز، دانشجویان را به سمت نوآوری، فناوری و خلق ایده های جدید و کارآفرینی سوق دهند.

دکرت غالمی همکاری های علمی بین املللی دانشــگاه ها با نهادهای علمی دنیا را الزمه رشد و بالندگی دانست و تاکید کرد: 

باید تک تک دانشگاه ها و اعضای هیات علمی ارتباطات علمی خود را با مراکز علمی دنیا فعال ترو ظرفیت ها و توامنندیهای 

علمی خود را به دنیا معرفی کنند.

وزیر علوم آینده پژوهی و ماموریت گرایی مراکز علمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای موفقیت بایستی برای آینده خود 

برنامه ریزی کنیم و بسرت مناسبی را برای دانشجویان در دانشگاه ها فراهم کنیم.

وزیر علوم به منظور افتتاح و بهره برداری چند طرح صنعتی، پژوهشی و آموزشی به دانشگاه کاشان سفر داشتند. 

وزیـــر عـلــوم: 

دانشگاه کاشان موفقیت های زیادی داشته که می تواند  برای بقیه دانشگاه ها  الگوباشد

پیرو بازدید مناینده ســازمان امور دانشــجویان از امکانات دانشــگاه و پی گیری بعمل آمده، 

دانشــگاه کاشــان نیز به لیســت حوزه های برگزارکننده آزمون MSRT پیوست و در سامانه 

رسارسی آزمون به نشانی https://msrt-exam.saorg.ir  خرب فوق اعالم گردید.

 آزمون زبــان MSRT با تلفــظ )ام اس آر تی( یک آزمون زبان انگلیســی اســت که توســط 

»ســازمان امور دانشــجویان« وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران به صورت 

ماهانه در تعدادی از شهرهای ایران برگزار می گردد.

از این آزمون که از آزمون های زبان انگلیســی داخلی در ایران به شامر می رود به عنوان یک 

آزمون تافل کوچک یاد می شــود، لذا دانشــجویان برای آمادگی در این آزمون، منابع آزمون 

تافل را می خوانند.  این آزمون ویژه دانشــجویان دکــرتی و همچنین ویژه دانشــجویان پرس 

مقطع لیسانس می باشد که جهت خروج از کشــور و برای ادامه تحصیل می بایست منره مورد 

نظر را از آزمون دریافت منایند. مدرک این آزمون مورد تأیید وزارت علوم اســت و آزمون آن 

تقریباً هر ماه به صورت منظم برگزار می گردد. کلیه دانشــگاه های مورد تأیید وزارت علوم و 

همچنین دانشگاه آزاد اســالمی، این مدرک را حین مصاحبه دکرتی معترب می دانند.

 آزمون MSRT در واقع  توســط وزارت علوم انجام میگیرد  و کلیه رسفصــل ها مانند قبل در 

قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک 

این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد. 

اضافه شدن 
دانشگاه کاشان 
به حوزه های 

سراسری 
MSRT آزمون
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رئیس دانشگاه کاشان گفت: کارمند و مدیر منونه فردی است که از هوش اخالقی برخوردار باشد.

دکرت عباس زراعت در مراسم بزرگداشــت روز کارمند و روز خانواده و بازنشســتگان و تقدیر از کارمندان منونه و همکاران 

بازنشسته دانشگاه کاشان، اظهار داشت: کارمندی که بتواند آموخته های خود رابه شکل مناسب به کاربندد، کارمند موفقی 

است.وی توانایی حل مســاله و ارتباط برقرار کردن با دیگران را از مشــخصه های هوش اخالقی عنوان کرد و گفت: از متامی 

همکارانم در متامی رده ها می خواهم سعی منایند روزانه حداقل یک ساعت در زمینه تخصص و کاری که در سازمان بر عهده 

آنهاست مطالعه داشته باشند. وی ، توجه به کیفیت امور محوله را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر کار با لذت و برای خدمت 

به جامعه انجام شود هیچ موقع خستگی در کار وجود نخواهد داشت.

 رییس دانشگاه کاشان مسئولیت پذیری را از دیگر موارد رضوری در محیط کار دانست و خاطر نشان کرد: هر فرد بایدابتدا  

در مقابل وجدان خودش و سپس در برابردیگران مسئولیت داشته باشد و اگر فرد مسئولیت پذیر باشد دارای سالمت روانی  

خواهد بود. 

دکرت زراعت تاکید کرد: هر فردی دارای ویژگی های ذاتی منحرص به فرد است و هامنگونه که عرفا و فالسفه می گویند خداوند 

در هیچ موجودی دو بار تجلی پیدا منی کند پس هرکسی با دیگری تفاوت داشــته و البته در مورد استعدادهای خدادادیش 

مسوول است.  اگر انسان استعدادهای خود را شناسایی و شکوفا کند انسان موفقی خواهد بود که مسوولیت خود را به نحو 

احسن انجام داده است.  وی دلسوزی، قدرت بخشایش، خدمت کردن به دیگران، تواضع و احرتام گذاشنت به دیگران، قدردانی، 

وفای به عهد، صداقت و عالقمندی و دوست داشنت همدیگر را از دیگر شاخصه های هوش اخالقی کارمندان عنوان کرد.

 رئیس دانشگاه کاشان قرار گرفنت این دانشــگاه در بین 10 دانشــگاه برتر و دیگر افتخارات را مرهون تالش و زحامت متامی 

کارکنان ذکر کرد و اظهار داشت: دانشگاه در حال تدوین برنامه راهربدی چهارســاله دوم است که برای حفظ این جایگاه و 

صعود به ردیف های باالتر از مجموعه کارکنان درخواست می شود مدیریت دانشگاه را با ارائه پیشنهادات یاری رسانند.

 دکرت زراعت  تبیین شعار دانشگاه با عنوان دانشگاه اخالق مدار و تبدیل کاشان به شهر بین املللی و دانش بنیان را از مهمرتین 

سیاست های تدوین این برنامه عنوان کرد و افزود: اگر دانشگاه و شهر اخالق محور شود و بتواند مشکالت و نیازهای شهر را 

برطرف مناید و دردمندانه به مشکالت رسیدگی شود، کمرت شاهد آسیب های اجتامعی خواهیم بود. 

 رئیس دانشگاه کاشان رصفه جویی امور را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: در این رشایط خاص  اقتصادی کشور و رشایط 

مالی دانشگاه مدیریت صحیح مرصف، قطعا در خروج از این بحران نقشی اثرگذار دارد.  

مسئول دفرت نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در دانشگاه کاشان نیز در این مراسم به مناسبت پانزدهم شهریور روز خانواده 

و تکریم بازنشســتگان مباحثی را در خصوص خانواده بیان کرد و گفت: صداقت، تعامل و تفاهم و کشنت هوای نفس و فرو 

بردن غضب همرسان در محیط خانه، الزمه خانواده موفق است. 

حجت االسالم روحانی، خانه را محیط ســکون و آرامش بیان کرد و افزود: زن و شــوهر باید به هیچ وجه توجهی به قضاوت 

دیگران در رابطه با امنیت خانواده خود نداشته باشند و  مشکالتشان را در محیط خانواده  با همدیگر رفع کنند. 

کارمند نمونه کسی است که از هوش اخالقی 
برخوردار باشد

در پایان این مراسم از 40 نفر از کارکنان منونه و بازنشستگان دانشگاه کاشان تجلیل شد.

وزیر تحصیالت عالی افغانستان به همراه دستیار، سفیر و دیپلامت های عالی  رتبه این 

کشور ازدانشگاه کاشان بازدید و با رییس و هیات رئیسه این دانشگاه دیدار کردند.

نجیب الله خواجه عمری هدف از سفر به ایران و بازدید از دانشگاه ها را ارتباطات 

و همکاری های علمی و فراهم کردن رشایط مناسب برای تحصیل  دانشجویان در 

ایران بیان کرد و گفت: از دانشگاه های ایران و دانشگاه کاشان که رشایط تحصیل 

برای دانشجویان افغانستان را به خوبی فراهم کرده اند کامل تشکر را دارم. وی  به 

اشرتاکات فرهنگی ایران با کشور افغانستان اشــاره کرد و اظهار امیدواری کرد: تا با 

اســتفاده از توان علمی و تجارب بسیار عالی دانشــگاه های ایران بتوانیم  رشایط 

نابسامان کشور افغانستان را رس و سامان بخشیم.

وی نجات کشور افغانستان را در گرو  توسعه علمی دانست و افزود: تنها راه نجات  از 

رشایط و حل مسایل کشور افغانستان باالبردن سطح دانش و علم است که امیدواریم 

با همکاری ایران  و استفاده از پتانسیل های دانشگاه ها، این هدف تحقق بخشد.

خواجه عمری امنیت کشــور ایران را در گرو امنیت کشــور افغانستان عنوان کرد 

و اظهار داشت: اگر کشــورهای دوســت و همســایه در این زمینه دولت و مردم 

افغانستان را یاری کنند، در حقیقت به خود کمک کرده اند، زیرا عالوه بر کمک آنها 

به افغانستان، موجب پایداری امنیت منطقه می شود.وی با بیان اینکه کشورهای 

همسایه از جمله ایران و پاکســتان از تغییر و تحوالت این کشور مترضر می شوند، 

افزود: رشد و توسعه و رفاه و آرامش افغانستان به نفع کشورهای همسایه است.

وزیر تحصیالت عالی افغانســتان به 38 دانشگاه و موسســه دولتی و بیش از 130 

دانشگاه و مرکزخصوصی در کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: حدود 300 هزار 

دانشجو در دانشگاه هاو حدود سه تا 5 هزار اســتاد در دانشگاه های افغانستان 

مشغول به فعالیت هستند.وی خاطر نشان کرد: وزارت تحصیالت  عالی محورهایی 

را از جمله عملیات بازنگری رسفصل ها و ارائه رشته ها متناسب با بازار کار، تضمین 

کیفیت آموزشی عالی و ارزیابی از مراکزآموزشی و مبارزه با فساد اداری و آموزش 

مجازی و بازنگری قوانین و مقرارت آموزشی و دیگر برنامه ها را برای توسعه علمی 

کشور افغانستان در دستور کار قرار داده که امید است با استفاده از تجربیات علمی 

دانشگاه ها بتوانیم این برنامه ها عملیاتی شود.

خواجه عمری  برگزاری کرسی های و کارگاه های آموزشی و همکاری های پژوهشی 

را برای ارتقاء ظرفیت اساتید و دانشجویان خواستار شد.

دراین نشست رئیس دانشگاه کاشان نیز ضمن معرفی دانشگاه ، گزارشی از فعالیت 

ها و افتخارات این دانشگاه اشاره کرد و گفت: قرار گرفنت دانشگاه کاشان در بین 10 

دانشگاه برتر کشور، رتبه نخست بهره وری پژوهشی، کسب رتبه دوم این دانشگاه 

در زمینه مدیریت سبز،رتبه دوم و 109 در نظام بین املللی گرین مرتیک، رتبه نخست 

آزمایشگاه مرکزی و ...، از جمله افتخارات این دانشگاه است.

دکرت عباس زراعت به تحصیل حدود 500 دانشجوی خارجی در این دانشگاه اشاره 

کرد و افزود: دانشگاه کاشان در جذب دانشجویان خارجی جزء 5 دانشگاه برتر و رتبه 

چهارم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی بین املللی شدن دانشگاه را از سیاست های این دانشــگاه عنوان کرد و اظهار 

داشت: حدود 70 فعالیت بین املللی در این دانشگاه انجام شده است .

دکرت زراعت به فعالیت های پژوهشــکده های نانو، انرژی، مرکز پژوهشی کاشان 

شناسی و اسانس دانشگاه کاشان اشاره کرد و افزود: دانشگاه کاشان آماده همکاری 

علمی در زمینه های مختلف با دانشگاه های افغانستان است.

نشست با دانشجویان افغانستانی،بازدید از دانشکده ها، آزمایشگاه ها و قسمت 

های مختلف دانشگاه از دیگر برنامه های سفر وزیر تحصیالت عالی افغانستان و 

هیات همراه به دانشگاه کاشان بود. 

بازدید وزیر تحصیالت عالی افغانستان از دانشگاه کاشان
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بــه همــت دفــرت همــکاری هــای علمــی بیــن امللل 

و پژوهشــکده انرژی دانشــگاه کاشــان اولیــن کارگاه 

تخصصی بین املللی مهندســی نیروگاه های خورشیدی 

فتوولتاییک مگاواتی از تاریخ 15 الی 17 شهریورماه 97 

به زبان انگلیسی در دانشگاه کاشان برگزار شد.

عضو هیات علمی پژوهشــکده انرژی دانشــگاه کاشان 

اظهار داشت: این کارگاه بین املللی با هدف ارایه دانش 

فنی نیــروگاه های فتوولتاییک مگاواتــی به متخصصین 

بین املللی تهیــه و تدوین گردید که 24 تن از اســتادان 

دانشــگاه های مختلف کشــور عراق ) از جمله، بغداد، 

مستنرصیه، النهرین، موصل و ذی قار( حضور داشتند.

دکــرت محمــد نظیفی فــرد افــزود: در ایــن کارگاه بین 

املللی به مدت ســه روز اصول و مبانــی طراحی، نحوه 

پیاده سازی، مهندســی بهره برداری، ارزیابی اقتصادی 

و راهکارهــای تامین مالی پــروژه های نیــروگاه های 

فتوولتاییک به مخاطبین آموزش داده شد. 

وی خاطــر نشــان کــرد: مخاطبیــن ایــن کارگاه عالوه 

بر بررســی الزامــات طراحی فنــی نیروگاه خورشــیدی 

فتوولتاییک، به صورت عملی بــا راهکارهای نوین بهره 

برداری این نوع نیروگاه ها آشــنایی پیدا کردند.  پس از 

امتام کارگاه، رشکــت کنندگانگواهینامه بین املللی معترب 

در کارگاه را از دست دکرت زراعت، رئیس محرتم دانشگاه 

دریافت کردند.

همچنین، این گروه بــه مدت دو روز ازآثــار و  مناطق 

تاریخی و جذابیت های گردشگری شــهر کاشان بازدید 

کردند.

برگزاری اولین کارگاه تخصصی بین المللی با موضوع مهندسی نیروگاه های 
فتوولتاییک در دانشگاه کاشان 

آثار ســفال دکرت عباس اکربی عضو هیات علمی دانشگاه 

کاشــان به مجموعــه گنجینه جــام آکادمــی بین املللی 

رسامیک راه یافت.

 آکادمی بین املللی رسامیک اقــدام به منایش اولین رسی 

از مجموعه گنجینه جام های ســفالی کــرده و در اولین 

دوره 12 جام ســفالی عبــاس اکربی عضو هیــات علمی 

دانشگاه کاشان نیز به منایش درآمده است.

 بــه گــزارش رسویــس تجســمی هرنآنالیــن: آکادمــی 

بین املللــی رسامیک طــی یک ایــده برنامه ریزی شــده 

از ســال 201۶  تا 2018 اقــدام به منایــش اولین رسی از 

 Treasure Bowl( مجموعه گنجینــه جام های ســفالی

Collection( کرده است.

 در اولین دوره از این پروژه تعــداد 10هرنمند از اعضاء 

این آکادمی گزینش شــدند تا هر یک با ساخت 12 عدد 

جام سفالی به ابعاد 9 در 12 سانتیمرت آغازگر این پروژه 

باشند.

 گزینش ایــن هرنمندان بر اســاس فعالیت های آن ها در 

حوزه تاریخ رسامیک و فرهنگ و هرن کشورهایشان بوده 

اســت. تم این مجموعه " گل بومی"Native Clay است 

که می کوشد معرف آثاری باشد که در عین ریشه داشنت 

در ســنن بومی هرنمندان خود واجــد رشایط حضور در 

عرصه بین املللی و رسامیک معارص نیز باشند.

 عباس اکربی از کاشــان به همراه هرنمندانی از سوئیس، 

اســرتالیا، آمریکا، کره جنوبی، ژاپــن ، مکزیک، بلژیک، 

تایپه و هنگ کنگ 10 هرنمندی هستند که اولین آثار این 

مجموعه را به منایش گذاشته اند.

 آثار ایــن مجموعه اکــربی در ادامه نظــرات و کارهای 

عملی اســت که پیش تــر در کتابی بــا عنــوان ظرف با 

مقدمه هایــی از آلــن کایگــر اســمیت و گــرگ دالی و 

گفت وگویی با محمد پرویزی منعکس شــده و به جایگاه 

اشــیاء به  ویژه ظرف در فرهنگ و زندگی ایران پرداخته 

است.

 یک اثر از هر هرنمنــد این پروژه در مــوزه آریانای ژنو 

و یک اثر نیــز در موزه رسامیک آلفــرد آمریکا نگه داری 

می شــود و مابقی آثــار در منایشــگاه کنگــره آکادمی 

بین املللی رسامیک در نیوتایپه به منایش درخواهد آمد.

 عباس اکربی از ســال 1379 عضو هیات علمی دانشگاه 

کاشان و از سال 2015 عضو آکادمی بین املللی رسامیک 

اســت و در حال حارض نیز بخــش عمــده فعالیتش در 

موسســه خانه ســفال که بهمن سال گذشــته در کاشان 

افتتاح شد متمرکز است.

 آثار وی در موزه ها و مراکز خصوصی کشورهای آمریکا، 

سوئیس،فرانســه، آرژانتین،دومینیکن،کرواســی،ترکیه، 

نپال، ژاپن و اسپانیا نگه داری می شود. 

راه یابی آثار سفال دکتر عباس اکبری عضو 
هیات علمی دانشگاه کاشان به مجموعه 
گنجینه جام آکادمی بین المللی سرامیک

رئیس پژوهشــکده اســانس هــای طبیعــی دانشــگاه کاشــان از برگزاری 

کنفرانس بین املللی گل محمدی در این دانشــگاه خرب داد.

 دکرت مریم اخباری، دبیر اجرایی کنفرانس افــزود: کنفرانس بین املللی گل 

محمدی با عنــوان Rosa damacsena 2018، در تاریــخ 12 الی 14 آبان 

ماه در دانشگاه کاشــان، در محل پژوهشکده اســانس های طبیعی قمرص 

برگزار خواهد  شــد و آقایان دکرت محمدباقر رضایی و دکرت سعید معصوم، 

به ترتیب رئیس و دبیر علمی آن خواهند بود.

 وی با بیان اینکه محورهای کنفرانس شــامل کلیه حوزه های علمی و فنی 

مرتبط با گل محمدی، شامل کشــت، صنعت، فن آوری و انواع محصوالت 

آن می باشــد اظهار داشــت: این رویداد می تواند نقطه عطفی در ارتقاء 

جایــگاه گل محمدی ایران به عنوان یک رسمایه ملی و بومی، در کشــور و 

دنیا باشد.

 دبیر اجرایی کنفرانس، اعالم کرد که کارگاههای آموزشی در زمینه موضوع 

کنفرانس نیز توســط اســاتیدی از انگلیس، ترکیه و ایران، به طور همزمان 

برگزار خواهد شد.

دکرت اخباری خاطر نشان کرد: پژوهشگران می توانند آثار خود را تا  تاریخ  

30 ســپتامرب 2018 مصادف با 8 مهــر 1397 به دبیرخانه ایــن کنفرانس به 

نشانی:  https://icrd.kashan.ac.ir ارسال منایند.

  این کنفرانس با همکاری دانشــگاه کاشــان، موسســه مطالعات پیرشفته 

ســعیدی و اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی ایران برگزار می شود. 

برگزاری کنفرانس بین المللی گل محمدی در دانشگاه کاشان
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چهارمین کنفرانــس بین املللی "بازی هــای رایانه ای؛ فرصت هــا و چالش ها"، در 

هفته ی اول اسفندماه 1397 در دانشــگاه کاشــان با همکاری دانشگاه اصفهان 

برگزار می شود.

معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشــان افزود: بازی های رایانه ای یکی از 

زمینه های نویــن حوزه ی فناوری اطالعات اســت که جایگاه ممتــازی از دیدگاه 

کارآفرینی و خلق ثروت دارد و پژوهش در این حوزه نیز در ســال های اخیر رشد 

چشمگیری داشته است. 

دکرت مجید منعم زاده خاطر نشــان کرد: برگزاری ســه دوره از ایــن کنفرانس در 

دانشــگاه اصفهان و پذیرش بیش از 300 مقاله در زمینه هــای مختلف بازی های 

رایانه ای از جمله حوزه های فنی، روانشناســی، جامعه شناســی، مدیریت،  فقه، 

حقوق و ... نشــان می دهد دانشــجویان و پژوهشــگران نیز به ایــن حوزه روی 

آورده اند و فراهم آوردن بســرتی برای عمق بخشیدن به این پژوهش ها می تواند 

در رشد این حوزه مؤثر باشد.

وی اظهار داشــت: به هدف گســرتش پژوهــش در حوزه ی بازی هــای رایانه ای، 

دانشــگاه کاشــان با همکاری دبیرخانه ی دامئی کنفرانــس »بازی های رایانه ای؛ 

فرصت ها و چالش هــا« در دانشــگاه اصفهان، برگــزاری چهارمیــن دوره ی این 

کنفرانس را برعهده گرفته است. 

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان زمان ارســال مقاالت را تا بیست و پنجم آذرماه 

ســال جاری عنوان کرد و افزود: پژوهشــگران می توانند نتایج آخریــن تحقیقات 

خود در زمینه ی بازی های رایانه ای را به دبیرخانه ی کنفرانس ارســال منایند.

فراخوان مقاالت و ســایر اطالعــات تکمیلی در وب ســایت کنفرانــس به آدرس

kashanu.ac.ir.http://cgco2019  موجود است.

چهارمین کنفرانس بین المللی "بازی های رایانه ای؛ فرصت ها
 و چالش ها " در دانشگاه کاشان

دفرت كنسويل دانشجويان غري ايراين دانشگاه كاشان با حضور مسئول امور کنسولی 

دانشجویان غیر ایرانی اســتان اصفهان، رئيس دانشگاه و جمعي از استادان طي 

مراسمي در دانشگاه كاشان افتتاح شد. 

معاون آموزيش و تحصيالت تكمييل دانشگاه كاشان هدف از راه اندازي اين دفرت 

را پيگريي مســائل اقامتی و گذرنامه دانشــجويان خارجي ذكر كرد و گفت: دفرت 

امور كنسويل براي رفاه حال دانشــجويان غريايراين مشغول به تحصيل در کاشان 

ايجاد شده تا اين دانشجويان بتوانند به آساين مشكالت و مسائل اقامتي خود را 

پيگريي كنند.

دكرت قنربعيل شيخ زاده اظهار داشت: با افتتاح اين دفرت كليه خدمات كنسويل از 

جمله صدور پاسپورت و رواديد تحصييل، صدور اقامت، متديداقامت، مهاجرت، 

متديد اعتبار پاسپورت و صدور ويزاي تحصييل در اين دفرت پيگريي مي شود.

معاون آموزيش دانشــگاه كاشــان تعداد دانشــجويان خارجي اين دانشــگاه را 

حدود 500 دانشــجو بيان كرد و افزود: ييك از برنامه هاي اصيل دانشگاه جذب 

دانشجويان خارجي است و سعي مي شود تا در برنامه سند چشم انداز دانشگاه 

اين تعداد به يك هزار دانشجو برسد. 

افتتاح دفتر کنسولي دانشجویان غیر ایراني در دانشگاه کاشان

روسای دانشگاه کاشان و دانشــگاه روزنهایم آملان و رئیس 

گروه صنعتی آرین سعید برای همکاری های مشرتک تفاهم 

نامه امضا کردند.

مهم ترین محورهای همکاری عبارت اســت از:انجام طرح 

هــای تحقیقاتی مشــرتک،تبادل اســتاد و دانشــجو،انجام 

دوره مشرتک آموزشــی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته 

صنایع چوب،تبــادل اطالعات و کارگاههای مشــرتک که در 

قراردادهای جداگانه پیش بینی خواهد شد.

بر اســاس توافق هــای اولیه مقــرر گردیده اســت پردیس 

دانشگاه کاشــان با هزینه مجموعه آرین ســعید در استان 

مازندران برای رفــع نیازهای علمی کشــور در زمینه صنایع 

چوب فعال گردد.

این تفاهم نامه برای مدت 5 ســال معترب بوده و حداقل در 

دو شاخه علمی عملیاتی می گردد.

منایندگان دو دانشــگاه اوایل ایــن هفتــه از کارخانه های 

تولید ام دی اف در شــامل کشــور بازدید منوده و نیازهای 

کارگاهی و آزمایشــگاهی و راههــای اجرایی بــرای انجام 

موضوع تفاهم نامه را بررسی کردند. 

انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه کاشان و دانشگاه روزنهایم آلمان
 و گروه صنعتی آرین سعید


