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صفحه 1  

کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در بین دانشگاه های جامع کشور در نظام رتبه بندی تایمز
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معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت:  بر اساس اعالم پایگاه رتبه بندی تایمز 2019، دانشگاه کاشان  رتبه نخست 

در بین دانشگاه های جامع کشور و رتبه 500 تا 600 را در بین دانشگاه های جهان کسب کرد.

دکرت مجید منعم زاده اظهار داشت: در این نظام رتبه بندی 29 دانشگاه از ایران و یک هزار و 258 دانشگاه دنیا حضور داشتند 

که  دانشگاه کاشان توانست در شاخص های مورد نظر و در مجموع کل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش 

عالی)صنعتی و علوم پزشکی( به رتبه دوم ایران و 500 تا 600 جهان نائل شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی تایمز، یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی 

بین املللی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است خاطر نشان کرد:  شاخص های مورد استفاده در این رتبه بندی در پنج گروه 

آموزش: فضای آموزشی )۳0 درصد از منره کل(، پژوهش: حجم، درآمد و شهرت )۳0 درصد از منره کل(، استنادها: تأثیر پژوهش 

)۳0 درصد از منره کل(، درآمد صنعتی: نوآوری )2٫5 درصد از منره کل( و وجه بین املللی: نیروی انسانی، دانشجویان و پژوهش 

)۷٫5 درصد از منره کل( تقسیم می شود.

نظام رتبه بندی تایمز از سال 2004، ساالنه  دانشگاه  برتر جهان را با استفاده از پنج معیار آموزش، پژوهش، استناد، وجهه 

بین املللی و درآمد صنعتی ارزیابی و معرفی می مناید. اطالعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از 

صاحب نظران حوزهای موضوعی ، پایگاه استنادی اســکوپوس و پرسشنامه ای که خود دانشگاه ها پر می  کنند، گردآوری می 

شود. شاخص های مورد استفاده در این نظام به رشح زیر است:

آموزش -  شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحبنظران حوزه های مختلف موضوعی نظرسنجی می شود )وزن 

15 درصد( نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو )وزن 4/5 درصد( نسبت دانشجویان دکرتی به دانشجویان کارشناسی 

)وزن 2/25 درصد( نسبت فارغ التحصیالن دکرتی به اعضای هیئت علمی )وزن 6 درصد( درآمد دانشگاه )وزن 2/25 درصد(

پژوهش - شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب نظران به دست می آید )وزن 18 

درصد( بهره وری پژوهشی: تعداد مقاالت منترش شده توسط دانشگاه که در مجالت معترب پایگاه استنادی اسکوپوس منایه 

شده است )وزن 6 درصد(  درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت علمی )وزن 6 درصد( استناد ، تعداد استنادهایی 

که مقاالت دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است )وزن ۳0 درصد( وجهه بین املللی نسبت دانشجویان 

بین املللی به دانشجویان داخلی)وزن 2/5 درصد( نسبت اعضای هیئت علمی بین املللی به اعضای هیئت علمی داخلی)وزن 

2/5درصد(  همکاری بین املللی: تعداد مقاالتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است)وزن 2/5 

درصد( درآمد صنعتی  این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه 

می شود)وزن 2/5 درصد(

کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در بین دانشگاه های جامع کشور در نظام رتبه بندی تایمز

پنجمین کنفرانس ملی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز با حضور معاون وزیر 

و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیر کل دفرت نظارت 

بر رسویس های رادیویی و مدیر کل دفرت حفاظت در برابر اشعه و جمعی از 

اندیشمندان و محققان در دانشگاه کاشان برگزار شد.

دبیر برگزاری این کنفرانس به ارســال حدود 180مقاله علمی به دبیرخانه این 

کنفرانس اشاره کرد و افزود: در این کنفرانس 90مقاله به صورت پوسرت و 18مقاله 

هم به صورت شفاهی ارایه می شود.دکرت مصطفی زاهدی فرد هدف از برگزاری 

این کنفرانس را ارایه تبادالت و اطالعات و بهره گیری از فناوری های جدید برای 

حل مشکالت دانست و گفت: امروزه پیرشفت علم و تکنولوژی پرتوهای یون ساز 

و غیر یون ساز در زندگی روزمره مردم، صنایع، کشاورزی و پزشکی کاربرد بسیار 

وسیعی دارد.وی افزود: سعی داریم تا با برگزاری این کنفرانس  استاندردهایی را 

برای روش های درست از این پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز تدوین کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد : تا برگزاری این کنفرانس گامی در راستای توسعه 

استاندارد سازی برای پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز باشد و ایران بتواند در این 

زمینه پیشتاز باشد.

رییس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران هم در این نشست از برگزارکنندگان 

پنجمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتو در دانشگاه کاشان تقدیر کرد و افزود: 

برگزاری این کنفرانس در شهری با قدمت هفت هزار سال و دانشگاهی که در نظام 

بین املللی تایمز رتبه نخست را در بین دانشگاههای کشور کسب کرده مایه افتخار 

است. دکرت حسینی پناه هدف از برگزاری این کنفرانس را در راستای افزایش سطح 

آگاهی جامعه و ارتباط علمی بین دانشجویان و اساتید و صنعت ذکر کرد و اظهار 

امیدواری کرد : برگزاری این کنفرانس زمینه آگاهی و آشنایی دانشجویان و استادان 

را با فناوری های جدید در رابطه با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز فراهم کند.

وی ارتقاء فرهنگ ایمنی را وظیفه اصلی ایــن انجمن عنوان کــرد و افزود: این 

انجمن سعی بر گسرتش، پیشربد و ارتقای علمی دانش و فنون حفاظت در برابر 

اشعه و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی 

و پژوهشی در زمینه حفاظت کارکنان، بیامران، مردم و محیط زیست در مقابل 

اثرات زیانبار پرتوهای یونساز و غیر یونساز و سایر موضوعات مرتبط را دارد.

وی هدف از برگزاری این هامیش را نیز اطمینان بخشی به مردم و مسئوالن در 

زمینه رعایت قانون حفاظت در برابر اشعه است بیان کرد .

رئیس دانشگاه کاشان هم با ارائه گزارشی از معرفی و افتخارات کسب شده این 

دانشگاه ، علوم بین رشته ای در دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: برگزاری 

این کنفرانس ها با این موضوعات مهم تاثیر بسزایی در راستای حل مشکالت 

جامعه دارد.دکرت عباس زراعت حفظ حقوق شهروندی را الزم دانست و افزود: در 

اصل 50 قانون اساسی، محیط زیست سامل و هوای پاک سامل را به عنوان یک حق 

اساسی و بنیادی برای مردم پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه مردم حق دارند تا از جسم و روان سامل برخوردار باشند و به 

مقررات اشعه و پرتوها آگاهی داشته باشند خاطر نشان کرد:  اهداف برگزاری این 

کنفرانس تبادل تجربیات و ارائــه راهکارهای علمی و آگاهی دادن به مردم برای 

چگونگی استفاده از این پرتوها و حفاظت از محیط زیست است.

پنجمین کنفرانس ملی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز توسط انجمن حفاظت در 

برابر اشعه ایران و با همکاری انرژی امتی ایران ورشکت مخابرات ایران با حضور 

محققان و اندیشمندان رسارس کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد. 

برگزاری پنجمین کنفرانس ملی پرتوهای یون ساز و غیر 
یون ساز در دانشگاه کاشان
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در حاشیه برگزاری پنجمین کنفرانس ملی پرتوهای یون 

ساز و غیر یون ساز از اولین دستگاه اندازه گیری میزان 

تشعشعات الکرتو مغناطیسی در خاور میانه با حضور 

مدیر کل دفرت نظارت بر رسویس های رادیویی در 

دانشگاه کاشان رومنایی شد.

مدیر کل دفرت نظارت بر رسویس های رادیویی در 

این مراسم گفت : ایران چهارمین کشور دنیا است که 

توانسته است به تکنولوژی ساخت این دستگاه دست 

پیدا کند. مهندس غالمرضا خاکسار با اشاره به اینکه ایران 

بعد از کشورهای امریکا ، املان ، اسپانیا دست یابی به این 

تکنولوژی پیدا کرده است اظهار داشت: برای ساخت 

این دستگاه 18 ماه وقت رصف شده است.

وی خاطر نشان کرد: این دستگاه با همکاری سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز تحقیقات 

مخابرات ایران و با هدف رفع وابستگی کشور در تامین 

نیازمندی  به این تجهیزات از خارج کشور، در پژوهشگاه 

اجرا شد.

مدیر کل دفرت نظارت بر رسویس های رادیویی افزود: 

با اجرای این پروژه، سامانه بومی اندازه گیری شدت 

امواج رادیویی برای نخستین بار به دست پژوهشگران 

داخلی طراحی، ساخته و راه اندازی شد و به این ترتیب 

جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای 

این فناوری در دنیا مطرح گردید.

مهندس خاکسار خاطر نشان کرد: با ســاخت سامانه 

بومی اندازه گیری شــدت میدان پرتو های رادیویی 

برای پایش حد تشعشعات تجهیزات بی سیم، عالوه 

بر جایگزینی منونه های خارجی با داخلی، رفع نگرانی 

مردم از اثرات امواج الکرتومغناطیســی و تشعشعات 

رادیویی در آینده نزدیک با محصوالت بومی امکان پذیر 

می شود. 

رونمایی از اولین دستگاه اندازه گیری میزان 
تشعشعات الکترو مغناطیسی در دانشگاه کاشان

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و 

 )BTS(ارتباطات رادیویی گفت: سطح تشعشعات آننت های مخابراتی بی تی اس

در شهرهای کشور بصورت مرتب پایش می شود.

دکرت حسین فالح جوشــقانی در پنجمین  کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای 

یونساز و غیر یونساز در دانشگاه کاشان به بیش از 90 میلیون سیم کارت فعال در 

کشور اشاره کرد و افزود: رضیب نفوذ تلفن همراه در کشور باالی 110 درصد و 

نسبت به میانگین جهانی باالتر است.

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۷0 میلیون مشرتک باند پهن تلفن همراه هم در کشور 

وجود دارد که در همه شهرهای کشور نسل سه و نسل چهار تلفن همراه وجود دارد 

که توسط رسمایه گذاری بخش خصوصی خدمات ارائه می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هم اکنون نیز ۷0 هزار کیلومرت از 

جاده های اصلی و فرعی و ریلی کشور از پوشش آننت دهی تلفن همراه برخوردار 

هستند.

وی بیان کرد: می کوشیم تا پایان سال 98 همه جاده های فرعی و اصلی مورد تایید 

وزارت راه و شهرسازی کشور از پوشش کامل مبتنی بر نسل سه و چهار اینرتنت 

برخوردار شوند تا مردم بتوانند در جاده ها افزون بر رسویس های صوتی از 

رسویس های اینرتنت و دیتا نیز بهره مند شوند.

مهندس فالح به بیش از 66 هزار بی تی اس تلفن همراه در کشور اشاره کرد و افزود: 

یکی از معضالت در توسعه شبکه تلفن همراه نگرانی  مردم در خصوص  مرض 

بودن پرتوهای این آننت هاست. وی اظهار داشت: بر این اساس سازمان انرژی امتی 

به عنوان متولی قانونی و وزارت بهداشــت به عنوان متولی سالمت باید اطالعات 

درست به مردم در خصوص رفع این نگرانی به مردم ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ترصیح کرد: برنامه اصلی وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات توسعه پوشش رسویس های صوتی، تلفن ثابت، تلفن همراه 

واینرتنت در مناطق روستایی کشور تا پایان سال 98 محقق کند.

وی با اشاره به اینکه دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق 

منابعی که در اختیار دارد عمده رسمایه گذاری ها را در روستاها انجام می دهد 

تا این پوشش کامل شــود، گفت: با توجه به توسعه هایی که از پیشرت با استفاده 

از منابع دولتی انجام شده است، هم اکنون افرون بر 4۳ هزار روستا زیر پوشش 

اینرتنت قرار دارند

فالح جوشقانی از توسعه پوشش اینرتنت در متام کشور و مناطق روستایی کمرت 

برخوردار را از جمله برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یاد کرد 

و گفت: هم اکنون پوشش ها در مناطق شهری کامل شده و هدف عمده این 

وزارتخانه بهیبنه سازی و بهبود کیفیت در جاده های کشور است.

وی همچنین در خصوص رسمایه گذاری برای ایجاد پوشــش گسرتده شبکه تلفن 

همراه در کشور برای رسویس دهی به همه مردم، یادآور شد: از ابتدا تاکنون 

افزون بر ۳00 هزار میلیارد ریال رسمایه گذاری در این حوزه انجام شده است که 

با توجه به رشایط کنونی و افزایش قیمتها امکان رسمایه گذاری بیرشی نیز وجود 

داشته باشد.

وی افزود: دولت در پنج سال گذشته حدود 50 هزار میلیارد ریال برای شبکه مادر 

مخابراتی در شبکه های بین استانی، فیرب نوری بین استانی و دروازه های بین املللی 

هزینه کرده است که رسمایه گذاری بخشی خصوصی با بخش دولتی تکمیل کننده 

شبکه ارتباطی کشور است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 

سطح تشعشعات آنتن های مخابراتی مرتب پایش می شود

رییس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان از برگزاری بیش از 90 دوره آموزشی و مهارتی پاییز امسال در مرکز کارآفرینی این 

دانشگاه خرب داد.

داوود حسنعلیان با اشاره به اینکه این دوره ها با همکاری سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود افزود: رسمایه گذاری در 

بورس) مقدماتی، تحلیل تکنیکال و بنیادی(، آموزش کاربردی بازاریابی و فروش، آموزش عملی فن بیان و ارتباط مؤثر، اصول 

و فنون مذاکره، اصول و فنون تنظیم قراردادهای داخلی و آموزش عملی حسابداری )مقدماتی، تکمیلی و پیرشفته( از جمله 

دوره های آموزشی ارائه شده در این مرکز است. وی خاطر نشان کرد: همچنین پاییز امسال کارگاه های پیاده سازی ایده 

های جدید، کارگاه مدل های درآمدی و قیمت گذاری کسب و کار،آشنایی با قوانین بانکی و آشنایی با قوانین مالیات و بیمه 

تامین اجتامعی و دوره های آموزشی نویسندگی، سخرنانی، عکاسی، فیلمربداری، گوهر شناسی، آموزش پرورش زالو، آموزش 

عملی سخت افزار کامپیوتر و تعمیرات تلفن همراه و تبلت و دیگر دوره های تخصی برگزار می شود.

رییس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان رشایط در  این دوره ها را برای عموم آزاد دانست و اظهار کرد:  عالقمندان تا پانزدهم 

مهرماه جاری با مراجعه به سایت: karafarini.kashanu.ac.ir  می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند و در پایان دوره 

گواهی نامه معترب به کارآموزان اعطاء می شود.

برگزاری بیش از ۹۰ دوره آموزشی و مهارتی پاییز 

امسال در مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان
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دکــــــرت عبـــــاس اکبــــــــــری:   دانـشــگاه کـــاشــان:

در نخستین روزهای سال تحصیلی جدید، جمعی از استادان 

دانشگاه کاشان به همراه هیئت رئیسه وبرخی از اعضای شورای 

دانشگاه از پارک علم وفن آوری پردیس تهران و همچنین باغ موزه 

دفاع مقدس دیدار کردند. 

در این اردوی علمی و فرهنگی که به همت مرکز هم اندیشی 

و همکاری و هامهنگی معاونت پژوهشی و روابط عمومی 

دانشگاه برگزارشد 25 نفر از استادان از رشته های مختلف 

دانشگاه رشکت داشتند.بازدید از چند رشکت دانش بنیان و 

منایشگاه دستاوردهای پارک علم وفن آوری و جلسه با رئیس و 

معاون و برخی از مسؤوالن پارک و آشنایی با ساختار این تشکیالت 

و همجنین بازدید از سالن های هفت گانه باغ موزه دفاع مقدس 

و شناخت بیشرت با تاریخ و دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس از اهداف و برنامه های این اردوی یک روزه بود که 

استقبال و تحسین رشکت کنندگان را به همراه داشت.

 یازدهمین جشنواره و منایشگاه فناوری نانو با حضور ۷4 رشکت تولیدی و خدماتی در محل دامئی منایشگاه های بین املللی 

تهران، سالن خلیج فارس برگزار شد.

دراین جشنواره، نهادهای فعال در سه قالب نهادهای ترویجی شامل باشگاه دانش آموزی، فروشگاه کتاب تخصصی، 

انجمن های دانشگاهی و رشکت های آموزشی، مراکزعلمی شامل آزمایشگاه، دانشگاه و پژوهشگاه، پارک و مرکز رشد و 

رشکت های صنعتی آثار خود را به منایش گذاشتند.

دانشگاه کاشان در این منایشگاه که مورد استقبال مسئوالن و مدیران کشوری و لشکری قرار گرفت، محصوالت و دستاوردهای 

فناوری نانو را همچون ساخت بیوسنسور در شناسایی فنیل آالنین خون،-تولید آئروژل )عایق حرارت و صدا( به روش 

 US دستگاهی و شیمیایی، پایه کاتالیست برپایه آئروژل، نانوکامپوزیت مقاوم به رضبه و آتش، بنزین نانوساختار با گواهی

PATENT، دستگاه های الرتاسونیک آزمایشگاهی، دستگاه الرتاسونیک صنعتی برای اولین بار در ایران و نانوکاتالیست در 

تولید آمونیاک مورد مرصف پرتوشیمی را ارائه کردند.

این جشنواره با هدف شناخت پتانسیل های تحقیقاتی و صنعتی،تقویت همکاری بین صنعت و دانشگاه، نفوذ فناوری های 

توسعه یافته نانو در صنایع موجود، زمینه سازی برای حضور رشکت های نانو در بازارهای بین املللی،ارتقای دانش عمومی در 

حوزه فناوری نانو و تقدیر از برترین محصوالت فناوری نانو به همت ستاد توسعه فناوری نانو هر ساله برگزار می شود.

کارگاه های تخصصی و مراسم تجلیل از برترین  محصوالت دارای تاییدیه فناوری نانو از دیگر برنامه های این جشنواره است.

ارائه دستاوردهای فناوری نانو دانشگاه کاشان در یازدهمین جشنواره
 و نمایشگاه فناوری نانو کشور

هفت اثر از سفالینه های فلزفام  کاشان ساخته "دکرت عباس اکربی" 

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در منایشگاه " پنج کشور، یک 

چشــم انداز" در ایتالیا به منایش گذاشته شد. دکرت عباس اکربی 

افزود: نخستین دوره از سلسله منایشگاه " پنج کشور، یک چشم 

انداز" منایشگر سفال های فلز فام  هرنمندانی از پنج کشور در 

شهر گوبیوی ایتالیا 24 شهریور افتتاح و به مدت یک ماه ادامه 

خواهد داشت.وی در خصوص آثار خود در این منایشگاه گفت: 

سفال های به منایش گذاشته شده در این منایشگاه،  در بردارنده 

لعاب های متنوع فلز فام همراه با خطوطی است که از هفت 

سال پیش آنها را با به روز کردن گرافیک خطوط سفال های سده 

های میانه اسالمی کاشان به کار گرفته است. استاد دانشکده هرن و 

معامری  دانشگاه کاشان ترصیح کرد: شهر تاریخی گوبیو در ایتالیا 

از جمله شهر های تاریخی تولید کننده سفالهای مایولیکا همراه با 

تزیینات لعاب های فلز فام در جهان محسوب می شود  دکرت اکربی 

افزود: سنت های نقاشی ایتالیایی روی ظروف سفالین مایولیکا 

با تزیینات لعاب های فلز فام شیوه ای منحرص به فرد و مختص 

این منطقه از دالیل مهم انتخاب 

این شهر برای منایش اولین دوره 

از این سلسله منایشگاه است.

وی گفت: بافت شهری تاریخی 

گوبیو ایتالیا با قدمت بیش از 

500 ســال و وســواس حفظ و 

نگهداری این ساختامن ها و وجود کارگاه های سفال و فروشگاه 

های سفالهای عتیقه فلزفام و موزه این سفال ها از جمله جذابیت 

های این شهر  است که با وجود کوچکی مساحتش آن را یکی 

از شهر های مهم حوزه های فرهنگی ایتالیا کرده است .اکربی 

خاطرنشان کرد:  سلسه منایشگاه های "پنج کشور، یک چشم 

انداز" قرار است به ترتیب در شهرهای مانیسس در اسپانیا و کاشان 

که از جمله شهرهای سابقه دار این سفالینه ها هستند با منایش 

آثار تازه ای از همین هرنمندان در دوسال آینده به منایش درآید 

که موسسه " کاشان ، خانه سفال " میزبان سال سوم این سلسه 

منایشگاه خواهد بود. 

ارائه آثار سفالینه های فلزفام عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در ایتالیا حضور اساتید دانشگاه کاشان )هم اندیشی اساتید( در باغ موزه دفاع مقدس
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مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از افتخار آفرینی دانشجویان دخرت و پرس 

ورزشکار این دانشگاه  در چهاردهمین املپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان 

خرب داد.

دکرت سعید حالج باشی افزود: این املپیاد فرهنگی ورزشی  از 2۷ تیرماه 

لغایت 19 مرداد ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه شیراز با حضور ۳24 

دانشگاه در دو بخش پرسان و دخرتان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی و هامهنگی جهت انجام مترینات رشته 

های مختلف ورزشی از ابتدای سال 96 با فراخوان دانشــجویان جهت 

حضور در مترینات تیم های ورزشی دانشگاه ومراحل انتخابی تیم ها آغاز 

شد،اظهار داشت: در نهایت کاروان ورزشــی 2۳ نفره ی دانشجویان پرس 

دانشگاه در 5رشته ی ورزشی متشکل از 1۳ ورزشــکار به همراه مربیان و 

رسپرستان در این مسابقات حضور یافتند.

وی خاطر نشان کرد: در این مسابقات دانشــجویان پرس این دانشگاه، 

"محمدرضا حنطه" در رشته تنیس روی میز مدال طال و "مهدی صادقی" در 

رشته تکواندو و "عباس مهدی زاده" در رشته کشتی فرنگی دو مدال برنز را 

دریافت کردند.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان افزود: کاروان ورزشی آقایان دانشگاه 

کاشان در بین 162 دانشگاه و موسسه آموزش عالی رتبه ۳0 کشور را بدست 

آوردند.

حالج باشی با اشاره به اینکه کاروان ورزشی 15 نفره ی دانشجویان دخرت 

دانشگاه  نیز در 4 رشته ی ورزشی متشکل از 10 ورزشکار به همراه مربیان 

و رسپرست در این مسابقات حضور یافتند خاطر نشان کرد: در رشته ی 

تکواندو خانم "زینب نوروز" توانست مدال نقره ی این مسابقات را کسب 

مناید و با کسب این مقام، کاروان ورزشی خانم ها در بین 162 دانشگاه و 

موسسه آموزش عالی رتبه 29 کشور را دریافت کردند. 

افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه کاشان
 در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

 بیست و دو نفر از نخبگان علمی و استعدادهای درخشان و نفرات برتر آزمون رسارسی سال 9۷ دانشگاه کاشان صبح چهارشنبه 25 

مهر ماه با مقام معظم رهربی دیدار کردند.مقام معظم رهربی در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر 

علمی، تالش و فعالیت دهها هزار نخبه در رسارس ایران را ترسیم کننده تصویری امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش 

و تأثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، پیرشفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش برشی، »تعامل متقابل، 

دو جانبه و جدی تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه نیروی انسانِی نخبه و تقویت هویت ملی و 

آرمانخواهی در مجموعه نخبگان کشور« را رضوری خواندند و تأکید کردند: تصویرسازی غلط و منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران 

مهمرتین دستور کار امروز دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است. 

رهرب انقالب در این دیدار خطاب به نخبگان علمی کشور گفتند: ارزش کار نخبگی زیرپرچم عدالتخواهی مضاعف می شود. نخبه نباید 

مسائل انسانها را فراموش کند، مسائل عمده و مهم ملتش را، استقالل را، عدالت را، پیرشفت را، مسائل عمده ی آسیب های اجتامعی را، 

اینها را نباید فراموش کرد. ایشان در ادامه افزود: نخبه، نباید رصفا به دانشی که در او نخبه است بپردازد، اگر چنانچه شام کار نخبگی را 

زیر پرچم عدالتخواهی انجام بدهید، ارزشش مضاعف می شود، زیر پرچم استقالل ملی و هویت ملی انجام بدهید، ارزشش مضاعف 

می شود. پیش از سخنان رهرب انقالب اسالمی، دکرت ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکرت غالمی وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری گزارش هایی از رشایط علمی کشور و نخبگان بیان کردند.همچنین 11 تن از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور به بیان 

دغدغه و دیدگاههای خود در مسائل مختلف علمی، پژوهشی، مدیریتی و فناوری پرداختند. در پایان این دیدار، مناز ظهر و عرص به 

امامت رهرب انقالب اسالمی اقامه شد. الزم به ذکر است، تعداد 22 نفر از دانشجویان نخبه  به همت دفرت منایندگی نهاد مقام معظم 

رهربی دانشگاه، روز چهارشنبه 25 مهرماه عازم این دیدار شدند. 

دیدار جمعی از نخبگان علمی دانشگاه 
کاشان با رهبر انقالب اسالمی


