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قرار گرفتن دانشگاه کاشان در طرح ارتقای ۵ دانشگاه 
کشور در تراز بین المللی

طراحی وساخت شاسی و سیستم تعلیق خودرو 

وانت نیسان جهت حرکت روی سه چرخ 

دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰ آسیا رتبه 

دوم را در بین دانشگاه های جامع کسب کرد

رونمایی از دستگاه ونتیالتور اهدایی
خیر ارجمند مهندس علی سعیدی به 

شبکه بهداشت و درمان کاشان
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رئیس دانشگاه کاشان از قرار گرفتن این دانشگاه در طرح ملی ارتقاء 5 دانشگاه برتر 
کشور در تراز بین المللی خبر داد.

دکتر عباس زراعت ضمن تبریــک این رخداد مهم به مســئوالن، مردم و جامعه 
دانشگاهی به خصوص اساتید و همکاران و دانشجویان دانشگاه کاشان گفت: بر 
اساس اعالم معاونت آموزشی وزارت عتف، دانشگاه کاشان عضو وابسته در طرح 
اقتصاد مقاومتی "  ارتقای 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشی کشور به تراز 

بین المللی" قرار گرفت.
وی تقارن این موضوع با عید سعید فطر را مبارک دانست و افزود: در قوانین و اسناد 
باالدستی کشور و مصوبات دولت، مقرر گردیده است چهار طرح به عنوان برنامه های 
اقتصاد مقاومتی به آموزش عالی کشور واگذار شــود که یکی از آنها طرح ارتقای 5 

دانشگاه کشور به تراز بین المللی می باشد.
 رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح ، 16 دانشگاه برتر کشور 
که عمدتا دانشگاه های سطح یک و مستقر در تهران هستند )دانشگاه تهران، دانشگاه 
شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه 
علم و صنعت و....( از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید و برای قرار 

گرفتن در میان 5 دانشگاه بین المللی رقابت می کنند.
دکتر زراعت مهم ترین شاخص های این طرح  را نسبت دانشجویان به هیات علمی، 
درصد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان، پژوهشگر پسادکتری به تعداد اعضای 
هیات علمی، دوره های مشترک آموزشی با دانشگاه های خارجی، نسبت تعداد اسناد 
علمی نمایه شــده به اعضای هیات علمی دانشگاه، نسبت تعداد ارجاعات مقاالت 
چاپ شده در پنج سال اخیر، تعداد مقاالت پرارجاع به اعضای هیات علمی، تحقیقات 
مشترک بین المللی، اشتغال فارغ التحصیالن، تاثیرات اجتماعی، کارآفرینی و تعداد 

دانشمندان بین المللی و .... اعالم کرد.
وی  افزود: بدون تردید ارتقای این دانشگاه به چنین جایگاهی عالوه بر تالش اساتید، 
دانشجویان و کارکنان دانشگاه بدون حمایت خیرین میسر نبوده و در این طرح نیز 
امیدمان به حمایت های خیرخواهانه خیرین ارجمند است تا بتوانیم زیرساخت های 
تخقق 42 شاخصی که از ســوی دولت برای طرح مزبور تعیین شده است را فراهم 
نماییم. دکتر زراعت اظهار امیدواری کرد: تا دانشگاه کاشان در راستای تحقق چشم 
انداز خود )دانشگاه جامعه محور و در تراز بین المللی( بتواند در پایان دوره ده ساله این 

طرح و زمان خاتمه برنامه ششم توسعه کشور، تبدیل به یکی از 5 دانشگاه در تراز بین 
المللی شده و به رسالت های اجتماعی خود از جمله تعامالت بین المللی، افزایش تولید 
ناخالص ملی، رشد اقتصادی، رفاه عمومی، کاهش فقر و آسیب های اجتماعی عمل 

نموده و به دانشگاهی کارآفرین و مؤثر در جامعه تبدیل شود.
رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: این موضوع با توجه به سوابق فعالیت های 
بین المللی دانشگاه کاشان و جایگاهی که طی چند سال اخیر در نظام های معتبر رتبه 
بندی دانشگاه های جهان به دست آورده است و نیز پتانسیل اعضای هیات علمی 
و دانشجویان، دست یافتنی است اما نیازمند فعالیت بیشتر همکاران و نیز حمایت 

مسئوالن محترم منطقه ای و به ویژه خیرین معزز می باشد.
این فرصتی است که فقط در اختیار چند دانشگاه مرکز استان می باشد و مناسب است 

به خوبی مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد.
شایسته ذکر است که دانشگاه کاشان در چهار سال گذشته همواره جزء 5 دانشگاه 
برتر کشور بوده و امتیازهای خوبی را در سطح جهانی از جمله رتبه نخست در میان 
دانشگاه های کشور در نظام بین المللی تایمز که معتبرترین نظام رتبه بندی بین المللی 
است، رتبه دوم در نظام گرین متریک، رتبه اول در بهره وری پژوهشی، رتبه چهارم در 
مؤثرترین دانشگاه های جهان، رتبه چهارم در تعداد دانشجویان خارجی، قرار گرفتن 
در میان یک درصد دانشگاه های برتر جهان، دارای 7 دانشمند بین المللی و .... کسب 

کرده است.
 طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی، بعنوان یک 
طرح ده ساله، از اردیبهشت ماه ســال 1397 و با ابالغ معاون اول رئیس جمهور در 

دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

قرار گرفتن دانشگاه کاشان در طرح ارتقای ۵ دانشگاه 
کشور در تراز بین المللی

معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشان 
گفت: دانشــگاه کاشــان در رتبه بنــدی قاره 
آســیای نظام رتبه بندی تایمز، رتبه دوم را در 

میان دانشگاه های جامع کشور کسب کرد.
دکتر مجید منعم زاده با اشــاره به اینکه رتبه 
بندی آسیایی تایمز در سال 2۰2۰، تعداد 4۸9 
دانشگاه  از 3۰ کشــور و از جمهوری اسالمی 
ایران تعداد 4۰ دانشــگاه حضور داشــته اند، 
افزود: دانشگاه کاشــان توانست با کسب 39 
امتیاز در چهار شــاخص پژوهــش، آموزش، 
اســتنادها، درآمدهای صنعتی و چشــم انداز 
لمللــی در جایــگاه 11۰ ام در میــان  بین ا
دانشگاه های آسیا و دوم در میان دانشگاه های 

جامع کشور قرار گیرد.
وی اظهار داشت: روش شناسی این رتبه بندی 

هماننــد روش شناســی رتبه بنــدی جهانــی 
دانشگاه ها اســت که از 13 شاخص در قالب 5 
3۰(، استنادات  25(، پژوهش ) معیار آموزش )
)3۰(، درآمد صنعتی )7.5( و وجهه بین المللی 

)7.5( بهره جسته است. 
با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی، 
پس از محاســبه امتیازات بر اساس شاخص ها 
نتایج کســب شده را بر اســاس دانشگاه های 

موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می کند.
 Tsinghua در ایــن رتبه بنــدی دانشــگاه 
 Peking University و دانشــگاه University

از کشــور چین رتبه های اول و دوم را در بین 
دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند 
و این برای اولین بار اســت که دو دانشگاه از 
چیــن در صدر جــدول این رتبه بنــدی دیده 

 National University می شود. دانشگاه های
 University of Hong Kong و of Singapore

به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.

دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۰ آسیا رتبه دوم را در بین 
دانشگاه های جامع کسب کرد

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشــان گفت: بر اساس 
اعالم  مرکــز اطالعات علمی جهاد دانشــگاهی، دانشــگاه 
کاشان در فهرست برترین دانشگاه های ایران بر اساس تعداد 

استنادات در Google scholar قرار گرفته است.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشــت: وبومتریکس هرساله به 
منظور شفافیت رتبه بندی خود تعداد استنادات دانشگاه ها بر 
 )Beta(اساس پروفایل در گوگل اسکالر را به صورت نسخه بتا

به نمایش می گذارد.
وی خاطر نشــان کرد: تعداد اســتنادات طی فرایندی بر اساس 
پروفایل 11۰ محقق برتر هر دانشــگاه در گوگل اسکالر بدست 
می آید. بر این اساس پروفایل های نمایه شده دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی شناسایی شــده و با توجه به تعداد اســتنادات 1۰ نفر 
ُپراستناد دانشگاه در گوگل اســکالر Google Scholar  بر اساس 
نام و نشانی الکترونیکی وابسته به دانشــگاه مربوطه، ارزیابی و 

رتبه بندی انجام می  شود.
در این رتبه بنــدی، »پروفایــل« نزدیک به پنج هزار مؤسســه 
شناسایی و ارزیابی شده اســت. هدف کلیدی از انتشار این نظام 
رتبه بندی، تشویق مؤسسه ها به حضور بیشتر و فعال تر در فضای 

وب است.
آزمایشگاه »سایبرمتریکس« ســاالنه دو ویرایش از این نظام را 
در ماه های جوالی و دسامبر منتشر می کند. این نظام رتبه بندی، 
مؤسسه ها را با نشانی وب سایتشــان در پایگاه »گوگل اسکالر« 

شناسایی و 1۰ »پروفایل« عمومی آن ها را پایش می کند.  

دانشگاه کاشان در فهرست 
برترین های رتبه بندی گوگل 

اسکالر قرار گرفت

از دســتگاه ونتیالتور اهدایی خیر ارجمند مهندس علی سعیدی به 
شبکه بهداشت و درمان کاشان در جلسه هم اندیشی تحلیل علمی 
از شیوع و کنترل بیماری کرونا همراه با گزارش جلوه های ایثار آن 
با حضور رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از خیرین 

در دانشگاه کاشان، رونمایی شد.
این دستگاه  MV2۰۰۰دستگاه تهویه ICU  با حالت مفید و صحت 
برای مراقبت از بیمار مبتال به بیماری ریوی فشــرده اســت .این 
سیستم دارای تهویه اساسی و پیشرفته و حالت تهویه فرکانس باال 

است.
MV2۰۰۰  راه حل مناســبی برای نیاز بالینی بــه دقت در مراقبت 
های شدید ریوی است. این دســتگاه از نوزاد )HFV( تا مراقبت از 

بزرگساالن مورد استفاده قرار می گیرد.
شــیردهی هواکش بدون قطع اتصال از تهویه کنترل شده به دنبال 
قطعه T امکان پذیر اســت قابلیت اطمینان و نگهداری آســان با 
مشــاهده گر کامپیوتر هوشمند سیســتم نبوالیزر دوگانه)نبوالیزر 

میکروپمپ و نبوالیزر پنوماتیک( از ویژگیهای این دستگاه است.
مهندس علی سعیدی با شیوع ویروس کرونا 4 نمونه از این دستگاه 
را خریداری و به  بیمارســتان های رشت، مازندران تهران و کاشان 

اهدا نموده است. هزینه این دستگاه حدود 5 میلیارد ریال است.
دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیالتور دستگاهی است که کار تنفس 
بیمارانی را که به طور موقت یا دائم دچار اختالل شــده است انجام 
می دهد تنفس مصنوعی توســط این دســتگاه یا  تهویه مکانیکی 
آن این معناســت که یک دســتگاه مکانیکی، جهــت ورود هوای 
حاوی اکسیژن به ریه ها و همچنین خروج دی اکسید کربن  تبادل 
گازهای تنفسی را به طور خود به خود با محیط خارج انجام می دهد.

در واقع کار این دستگاه وارد کردن هوا به دورن شش ها و با استفاده 
از محاسبات که میزان ترکیب اندازه های مختلف فشار و اکسیژن را 

درهوای ورودی به شش ها تنظیم می کند.

رونمایی از دستگاه ونتیالتور اهدایی 
خیر ارجمند مهندس علی سعیدی به 

شبکه بهداشت و درمان کاشان
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رئیس دانشگاه کاشان با حضور در کمیته هماهنگی ستاد بحران دانشگاه  گفت: 
تصمیمات دانشگاه در کمیته بحران به موقع و راهگشا بوده است.

دکتر عباس زراعت در کمیته هماهنگی ســتاد بحران دانشــگاه  بر اهمیت و 
حساســیت تصمیمات این کمیته تاکید نمود و اظهار امیدواری کرد: با همین 
هوشمندی و عملکرد مناسب روند کار این کمیته همچنان استمرار داشته باشد تا 

ضمن حفظ سالمت دانشگاهیان ، کارها نیز به شکل مطلوبی انجام شود.
وی ضرورت هماهنگی این کمیته با سایر بخش های دانشگاه  را خواستار شد و 

افزود: باید با اخذ تصمیمات مناسب  سعی نماییم تا دانشجویان، اساتید ،  کارکنان  و 
ارباب رجوع دانشگاه با مشکل مواجه نشوند زیرا سالمت همکاران و دانشجویان 

اولویت اصلی ماست و باید از این سرمایه های ارزشمند حفاظت کنیم.
دکتر زراعت ازمعاونتهای   آموزشی و دانشجویی  این دانشگاه در ارائه خدمات 
آموزشــی مجازی و…. به دانشــجویان قدردانی کرد و اظهار داشت: در ایام 
امتحانات دانشجویان نیزبا برنامه ریزی مناسب  باید تالش شود تا امتحانات 
به نحو مناسب برگزار شود و از وارد کردن استرس به دانشجویان و تحمیل امور 

غیر ضروری اجتناب گردد و خواسته ها متناسب با شرایط باشد. در این جلسه 
دو نفر از دانشجویان  به نمایندگی از دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 
و کارشناسی، دغدغه ها و مطالبات دانشــجویان را به ویژه برای حضور در 
آزمایشگاه ها و کارگاه ها  ،استقرار در  دانشگاه، ضرورت توجه به دانشجویانی 

که در  آستانه دانش آموختگی هستند، برشمردند. 
شایان ذکر است کمیته بحران تاکنون بیش از 21 جلسه تشکیل داده و با بررسی 
شرایط  خاص دوره کرونا  و دعوت از مسئوالن بخش های مختلف  نسبت به 
وضعیت فعالیت اداری، آموزشی ، رعایت پروتکل های بهداشتی نحوه حضور 
کارکنان، اساتید و دانشجویان و بازگشایی بخش های مختلف دانشگاه اتخاذ 

تصمیم  نموده و مصوبات را  در قالب ابالغیه های مختلف به دانشگاهیان اطالع 
رسانی کرده است. 

رئیس دانشگاه کاشان: 

تصمیمات دانشگاه در کمیته بحران به موقع  و راهگشا بوده است
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در هم اندیشی اساتید 
دانشگاه کاشان با موضوع" تحللیل علمی از شیوع و کنترل 
بیماری کرونا همراه با گزارش جلوه هــای ایثار آن" که به 
صورت توامان حضوری و مجازی برگزار شد،  از کمک 7۰۰ 
میلیارد ریالی خیرین سالمت از زمان شروع شیوع ویروس 

کرونا به کادر بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد.
دکتر سیدعلیرضا مروجی با اشاره به وضعیت حاد شهرستان 
کاشــان در ماه های اســفند و فروردین  به اپیدمی ویروس 
کرونا، افزود: با توجه به حجم بیماران، امکانات و تجهیزات 
بیمارستانی در روزهای اول جوابگوی نیاز بیماران کرونایی 

نبود.
وی به پذیرش حــدود 34۰۰ بیمار حاد تنفســی از زمان  
شــروع ویروس کرونا تاکنون در بیمارســتان های این دو 
شهرستان اشاره کرد و گفت:  حدود یک هزار و 2۰۰ تخت 
فعال بیمارستانی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
وجوددارد. وی همدلی و همیاری مردم و خیرین، هیات های 

مذهبی و انجمن های مردمی را ستودنی دانست و افزود: اگر 
کمک و همیاری و فعالیت های مردمی نبود بر روند رو به رشد 

این بیماری  غلبه نمی کردیم .
دکتر مروجی با اشاره به اینکه این ویروس در شهرستان هنوز 
مهار نشده خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از شیوع موج دوم 
این بیماری و خطرات و آسیب های ناشی از آن الزم است که 
تجهیزات و امکانات پزشکی این شهرستان را تکمیل نماییم.

وی از کمک مهندس سعیدی خیر ارجمند دانشگاه کاشان 
در اهدا دستگاه ونتیالتور و اعضای هیات علمی این دانشگاه 
در ساخت و تولید دستگاه های ضدعفونی کننده و کمک به 
کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد و افزود: با کمک محققان 
و اعضای فرهیخته دانشگاه و با ارائه راه حل های علمی باید 
سعی نماییم در مقابله با عوارض و آسیب های این بیماری 

سربلند شویم.
وی قرار گرفتن دانشگاه کاشان در ردیف 1۰ دانشگاه برتر را 
قابل تقدیر دانست و افزود: استفاده از پتانسیل این دانشگاه  

برای رفع  مشکالت و کاهش آسیب ها ضروری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان به 4 دستگاه اکسیژن ساز 
در روزهای اول این بیماری در بیمارستان های کاشان اشاره 
کرد و اظهار داشت: با کمک خیرین دستگاه های اکسیژن 
ساز به 6۰ دستگاه افزایش یافته است که هنوز جوابگو نیست 

و باید ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه حدود 7۰۰ میلیارد ریال تجهیزات و برای 
تکمیل بیمارستان های این دو شهرستان نیاز است، گفت: راه 
اندازی آزمایشگاه مطلوب و پیشرفته تشخیص کووید 19 در 

این شهرستان نیز ضروری است.
رئیس دانشگاه کاشان هم در این نشست از کمک های خیرین 
و تالش و کوشش کادر بهداشت ودرمان برای مقابله با این 
بیماری قدردانی کرد و گفت: این نشست به پاس قدردانی 
جزیی از تالش های ایثارگران و جهادگران عرصه سالمت 

است.
وی به حدود 2۰۰ رشته و گرایش و اعضای هیات علمی فعال 

در این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت ها و 
پتانسیل های این دانشگاه در راستای رفع نیازها و مشکالت 

شهر و  آسیب ها و عوارض ناشی از این بیماری بهره جست.
در پایان این نشست از دستگاه ونتیالتور اهدایی 
مهندس علی سعیدی به دانشگاه علوم پزشکی 
کاشــان رونمایی و از خیرین سالمت و خانواده 

شهید دکتر مجید فرهاد تقدیر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان  در هم اندیشی اساتید دانشگاه کاشان: 

کمک ۷۰۰ میلیارد ریالی خیرین کاشانی به  بهداشت و درمان 
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دانشجوی دانشگاه کاشان موفق به طراحی و ساخت شاسی و سیستم نوین 
تعلیق خودرو وانت نیسان جهت حرکت روی سه چرخ شد. این طرح توسط 
آقای مهندس غالمرضا قاســمیان طالخونچه دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانشگاه کاشان با همکاری و راهنمایی 
استاد دکتر محمد عارفی مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک 
دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شده است. دکتر محمد عارفی از ویژگیهای 
این طرح را حرکت خودرو روی ســه چرخ عنوان کرد و افزود: این خودرو 

که به مدت دو سال طراحی شده اســت، ظرفیت حمل 5/5تن بار را دارد. 
وی خاطر نشان کرد: طرح مذکور پیاده ســازی سیستم نوین تعلیق بر روی 
خودروهای پیکاپ می باشد که بر روی خودروی نیسان ایجاد شده و توانایی 
نصب بر روی سایر خودروها از جمله خودروهای نظامی، آفرود و … را دارا 
می باشــد.  این طرح در حضور کارشناســان و مدیران دفتر طراحی زرهی 
صنایع شهید کالهدوز ارائه و پس از مشاهده عملکرد میدانی آن در محوطه 
دانشگاه مورد تایید این گروه قرار گرفت. مقرر شد از ظرفیت های این طرح 

در اصالح سیستم تعلیق خودروهای در حال ساخت مجموعه استفاده شود. 
وی عملکرد فوق العاده هندلینگ اتومبیل در سرعتهای باال )تست مارپیچ(، 
ترمزگیری موثر، تعویض الســتیک بدون جک، تنظیم ارتفاع اتوماتیک و 
دســتی از داخل اتاق، را از خصوصیات قابل توجه این سیستم عنوان کرد و 
گفت: این خودرو دارای کمپرسور تولید هوای فشرده طراحی شده بر روی 
موتور می باشد. این خودرو که برای نخستین بار در دانشگاه کاشان طراحی 

و ساخته شده است به شماره ۰21162 ثبت اختراع شده است. 

طراحی وساخت شاسی و سیستم تعلیق خودرو وانت نیسان جهت حرکت روی سه چرخ 
توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

نشســتی با حضور  دکتر نوکنده )رئیس  موزه ملی ایران(، دکتر نوری شــادمهانی )سرپرست پایگاه نوش اباد( 
وعضو هیات علمی گروه باستان شناسی، آقای وکیل باشــی)رئیس موزه آبگینه(، آقای میرزایی )رئیس موزه 
اســالمی موزه ملی( و خانم رضایی )مدیر اداره معرفی و آموزش موزه ملی( جهت برگزاری نمایشگاه خروس 

های سفالین ایران در محل موزه ملی ایران برگزار شد.
عضو هیات علمی گروه باســتان شناسی دانشگاه کاشــان گفت: در این نشســت پیرامون برگزاری نمایشگاه 
خروس های ســفالین ایران به دو شــکل مجازی و واقعی  در آینده ای نزدیک بحث و گفتگو شد. دکتر نوری 
شــادمهانی افزود: تعدادی نادر ابریق  سفالین به شــکل خروس به  شــهرهایی چون جرجان )گنبد کاووس 
امروزین(، کاشان منتسب اســت که در موزه های داخلی و خارجی چون ویکتوریا و آلبرت انگلستان به نمایش 

درآمده اند.  تنها ابریق سفالین که از الیه باستان شناسی و در کاوش آموزشــی گروه باستان شناسی دانشگاه 
کاشان به سرپرستی دکتر نوری شادمهانی به دســت آمده، ابریق محوطه فیض آباد نوش آباد شهرستان آران 
و بیدگل اســت . عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشــان اظهار امیدواری کرد: پس از اجرای 
نمایشگاه و با انجام مقایســه تطبیقی میان ابریق فیض آباد و ابریق های دیگر بتوانیم تا اندازه ای محل کشف 

و زمان ساخت دیگر ابریق ها را نیز روشن سازیم. 
در این نشســت مقرر شــد پس از اجرای نمایشــگاه داخلی با همکاری موزه های خارجی چون لوور فرانسه و 
ویکتوریا و آلبرت انگلســتان که در آن ها ابریق ســفالین ایرانی به نمایش درآمده اند، پروژه های مشــترک 

پژوهشی و نمایشگاهی صورت پذیرد. 

نشست بررسی نویافته های سفالین گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان برای نمایشگاه 
خروس های سفالین
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مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشــان از اختصاص دومیلیارد وچهارصد وهفتاد 
میلیون ریال اعتبار از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم به تربیت بدنی 

این دانشگاه خبر داد.
سعید حالج باشــی افزود: مبلغ دو میلیارد ریال از این اعتبار بابت بهینه سازی 
فضاهای ورزشــی بویژه فضاهای ورزشــی خوابگاهی پســران و دختران 
اختصاص یافته است. وی با اشــاره به اینکه قرار اســت  به ازای واریز وجه 

تخصیصی از سوی وزارت علوم، مبلغ یک میلیارد ریال هم از طرف دانشگاه 
جهت این امر اختصاص یابد، خاطر نشان کرد: از مبلغ دومیلیارد سهم وزارت، 
یک میلیارد و دویست میلیون ریال آن به حساب دانشگاه ومابقی پس از ارائه 

گزارش انجام کار واریز می گردد. 
مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان همچنین به اختصاص مبلغ 3۰۰ میلیون ریال 
اعتبار جهت تجهیز اطاق تندرستی اشاره و افزود: طی توافقی که با وزارت علوم 

به عمل آمده قرار اســت این مبلغ در کلینیک تندرستی دانشگاه جهت خرید 
یک دستگاه سازه سقفی هزینه گردد.

حالج باشی  اظهار داشت: از این مبلغ، 17۰ میلیون ریال هم بابت مشارکت 
اداره کل در میزبانی رشته های والیبال دختران و هندبال پسران این دانشگاه 

اختصاص یافته است.
وی همچنین به انجام تعمیرات ســالن ها و اماکن و تجهیزات ورزشی در سه 
ماهه اول سال را نیز یکی از اولویت ها بیان نمود که به پایان رسید.مدیر تربیت 
بدنی همچنین بیان داشت که انشاله در سال تحصیلی جدید با تغییر کاربری 
سالن ریحانه، فضاهای ورزشی خوابگاه های دختران را افزایش دهیم و خدمات 

تربیت بدنی در خوابگاه ها را گسترش دهیم.... 

توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه کاشان با اعتباری
 بالغ بر دو میلیارد ریال


