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سال  تولید        ، پشتبانی    اه       و       مانع زدایی    اه 

نادیا شاطر کاشانی جوانترین خیر آموزش عالی یک سرای دانشجویی دانشگاه کاشان را نوسازی 
می کند. این خیر نوجوان کاشانی هدف از مشــارکت در این امر خیر را امنیت و تامین رفاه حال 
دانشجویان و ترویج و توسعه علم و دانش عنوان کرد و گفت: از آنجاییکه با حمایت پدر و مادرم 

توانستم در این امر خیر مشارکت کنم بسیار خوشحال هستم.
عملیات نوسازی و بهسازی و تعمیرات اساسی بلوک پنج ســرای دانشجویی مرکزی دختران                       

با مشارکت این خانواده خیر در دانشگاه کاشان در حال اجراست.
این خیر نوجوان کاشانی که 12 سال سن دارد و در کالس ششم ابتدایی مشغول به تحصیل است به 
همراه پدر خود آقای مصطفی شاطر کاشانی و مادرش خانم نرگس سادات رفاهی در نشست بنیاد 
حامیان دانشگاه هزینه نوسازی این سرای دانشجویی را تقدیم رییس دانشگاه نمودند.نوسازی و 

بهسازی این سرای دانشجویی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اجرا می شود.

نوسازی سرای دانشجویی دانشگاه کاشان توسط
 جوانترین خیر آموزش عالی

آیت اهلل سلیمانی:
 پشــتوانه فکــری ایــن انقــاب 
نشــات گرفتــه از مهدویت اســت

رئیس انجمن ریاضی کانادا: 
در ریاضی چیزی نمی میرد 
و هـمیشـه زنـده اسـت

انجـمن علمی عـلوم کامـیپوتر دانـشگاه 
کاشان موفق به کسب رتبه کشوری شد

ثبت اختراع بین المللی دو طرح علمی 
تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشگاه 
کاشان  در مرکز ثبت اختراعات آمریکا



خبـــــرنـامه                         روابط عمومی دانشگاه کاشان   خربنامه الکرتونیکی شامره 62   شامره پیاپی  94     اسفند  99
2

94
ه  

امر
ش

از  دستگاه ونتیالتور اهدایی مهندس علی ســعیدی خیر آموزش عالی به شبکه بهداشت و درمان کاشان در 
جلسه مشترک هیات رئیسه دانشگاه کاشان و دانشــگاه علوم پزشکی کاشان رونمایی شد.

با شــیوع ویروس کرونا این خیر نیکوکار آموزش عالی و دانشگاه کاشــان مهندس علی سعیدی تاکنون دو     
نمونه از این دستگاه را خریداری و به  بیمارستان های  کاشان اهدا نموده است.

این دســتگاه  MV2000دســتگاه تهویه ICU  با حالت مفید و صحت برای مراقبت از بیمار مبتال به بیماری 
ریوی فشرده است. این سیستم دارای تهویه اساسی و پیشــرفته و حالت تهویه فرکانس باال است.

دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیالتور دســتگاهی اســت که کار تنفس بیمارانی را که به طور موقت یا دائم دچار 
اختالل شده است انجام می دهد تنفس مصنوعی توسط این دستگاه یا  تهویه مکانیکی آن این معناست که یک 
دستگاه مکانیکی، جهت ورود هوای حاوی اکســیژن 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 دســتگاه وارد کردن هوا به دورن شش ها و با استفاده از محاســبات که میزان ترکیب اندازه های 
مختلف فشار و اکسیژن را درهوای ورودی به شش ها تنظیم می کند. رونمایی از دومین دستگاه ونتیالتور

رئیس دانشگاه کاشان در این نشست تعامل بین این دانشگاه با دانشگاه علوم 
پزشکی را بسیار سازنده و تاثیرگذار دانست و گفت: باید این فرصت را امانتی 
برای خدمت بدانیم تا بتوان با همفکری و تعامل مشکالت و نیازهای منطقه را 

جامه عمل پوشاند. 
دکتر عباس زراعت به تاریخچه طب در کاشــان قدیم اشاره کرد و گفت: در 
گذشته نیز مدارسی همچون صفویه و غیره در کاشان دارالشفا نیز بوده و این 
ضرورت همراهی و تعامل بین مدارس و طب و پزشکی در گذشته نیز وجود 
داشته است.وی تصریح کرد: وجود دانشگاه علوم پزشکی در منطقه از ضرورت 

ها بوده و امیدواریم با همکاری های مشترک گام های مناسبی در این راستا 
برداشته شود.وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری "مدیریت جهادی" را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: باید تمام وقت در خدمت مردم و سازمان خود باشیم 
و اگر هد فمان مشخص باشد، با تکیه به خداوند و پشتکار می توان به اهداف 

رسید.
وی اســتفاده از امکانات آزمایشــگاهی و پارک علم و فناوری  پژوهشکده 
فناوری نانو این دانشگاه را برای ایجاد رشــته های  مشترک خواستار شد و 
اظهار امیدواری کرد: با استفاده از  این فرصت ها و امکانات و با وحدت و همدلی  

اهداف این دو دانشگاه را بتوان محقق ساخت.دکتر زراعت پژوهشکده اسانس، 
میز آینده پژوهی و فرهنگسرای دانشجویی را فرصتی  مناسب برای رفع نیازها و 
مشکالت عنوان کرد و افزود:  دانشگاه کاشان آماده همکاری با نهادها و سازمان 

های مختلف برای رفع مشکالت و ارتقا و توسعه و آبادانی شهر است.
رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد:  دانشگاه ها با تعامل با یکدیگر می توانند 
اداره کننده منطقه باشــند و با طرح ایده و فکر، مدیران را راهنمایی و هدایت 
کنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان هم در این نشست تعامل و همکاری 
دانشگاه کاشان  با دانشگاه علوم پزشکی را قابل تقدیر دانست و افزود با تشکیل 
جلسات هیات رئیسه مشترک سعی بر تعامالت بیشتر در راستای رفع مشکالت 

این شهر در حوزه سالمت هستیم.
دکتر سیدعلیرضا مروجی خاطر نشــان کرد: دانشگاه علوم پزشکی  در حوزه 
سالمت و آموزشی و مسائل فرهنگی و دانشجویی نیازمند همکاری مشترک 

می باشد.
در این نشست اعضای هیات رئیســه این دو دانشگاه نیز نقطه نظرات خود را 

برای تداوم و همکاری بیشتر ارائه کردند.
  در این نشست مشترک زمینه های همکاریهای مشترک علمی، آموزشی، 
پژوهشی شامل تاسیس دانشکده داروسازی، اســتفاده مشترک از امکانات 
آزمایشــگاه ها و کارگاهی از جمله تحقیقات در زمینه اسانس، پژوهشکده ها 
و پارک علم و فناوری، راه اندازی رشته مهندسی پزشکی، استفاده از ظرفیت 
های نانو تکنولوژی در زمینه پزشکی، انجام تحقیقات مشترک و... مطرح شد.

در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه کاشان و دانشگاه 
علوم پزشکی منعقد شد. 

نشست مشترک اعضای هیات رئیسه دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 اهدایی خیر ارجمند مهندس علی سعیدی به شبکه بهداشت و درمان کاشان 
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سومین و چهارمین نشست شورای عالی راهبری مالی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 اسفند با حضور اعضای 
شورا در محل سالن کنفرانس ریاست دانشگاه برگزار شد.

مدیر برنامه و بودجه دانشگاه کاشان گفت: در نشست اول گزارش دقیق از وضعیت مالی دانشگاه در سال 1399 ارایه شد 
و تحلیل جامعی از منابع مالی و مصارف دانشگاه به تفکیک مراکز فعالیت ارایه شد و سناریوهای محتمل مالی فراروی 
دانشگاه تا پایان سال 1399 مطرح و آثار هر سناریوی محتمل بر آینده مالی دانشگاه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

آقای رمضانی علوی افزود: در این نشست مقرر شد مدیران مربوطه دانشگاه در حوزه تامین مالی برای افزایش سقف 
تخصیص سال 99 تالش کرده و اولویت های پرداخت تا پایان سال مشخص شود.

وی به ارائه تحلیلی از منابع و مصارف مالی دانشگاه در سال 1400 در نشست دوم اشاره کرد و اظهار داشت: با فرض 
تداوم شرایط کرونا در سال جدید، سناریوهای مالی دانشگاه ارایه شد و با تحلیل جامع از آینده مالی دانشگاه مقرر شد 
نظام جدید تخصیص منابع بین مراکز فعالیت دانشگاه با توجه به شناسایی تجارب ارزنده سایر دانشگاهها ارایه و اجرایی 

شود.
مدیر برنامه و بودجه دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: در نظام جدید تخصیص منابع عالوه بر افزایش تامین مالی مقرر 

است تا مصارف و هزینه های دانشگاه بر اساس شاخص های معتبر ساماندهی شود.
قابل ذکر است سیاست گذاری نظام و ابزارهای نوین مالی و برای الگوی تخصیص بهینه منابع در دانشگاه کاشان به 

عهده شورای عالی راهبری مالی است. 

برگزاری سلسله  نشست  های شورای 

عالی راهبری مالی دانشگاه

دو طرح تحقیقاتی دکتر جواد صفایی قمی عضو هیات علمی دانشــگاه کاشــان به همراه دانش آموخته دکترا این 
دانشگاه منصوره نادری در مرکز ثبت اختراعات آمریکا به چاپ رسید.

دکتر صفایی قمی تهیه داروی ترک اعتیاد را یکی از این طرح ها عنوان کرد و افزود: این دارو با نام لومتادون یک ماده 
مخدر سنتزی است که به عنوان داروی ضد درد استفاده می-شود و برای دردهایی متوسط تا شدید به کار می رود. 
این ترکیب، یک و نیم تا دو برابر قوی تر از متادون ) مخلوط راسمیک آن( می باشد. هم چنین برای درمان اعتیاد به 

مواد مخدر به ویژه هروئین نیز استفاده می شود.
دکتر صفایی دیگر طرح تحقیقاتی را حالل مورد نیاز در پاالیشگاه ذکر و اظهار داشت:2-)2-آمینو اتوکسی( اتانول 
در واقع یک حالل آمینی همه کاره می باشد. در صنعت نفت در قســمت تصفیه گاز برای حذف هیدروژن سولفید، 
کربن دی اکسید و کربونیل سولفیدها به کار می رود. همچنین به عنوان یک حالل منتخب برای بازیابی ترکیبهای 

آروماتیک از جریانهای نفتی در صنعت نفت نیز استفاده می شود.
وی افزود: این ترکیب برای تهیه عامل های مرطوب کننده، تثبت کننده های فوم و امولسیفایرها و غیره نیز کاربرد 
دارد. روش های سنتز متنوعی با استفاده از کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن مختلف، تحت شرایط گوناگون گزارش 
 شده است که از معایب آن ها انجام واکنش در شرایط سخت و خطرآفرین دما و فشار باال و تولید محصول  های جانبی 

می  باشد که باعث کاهش راندمان می  شود. دکتر صفایی  با اشاره به اینکه این طرح ها می تواند مورد استفاده داخلی 
قرار گیرد خاطر نشان کرد: خیرین ارجمند می توانند از این  طرح ها حمایت و سرمایه گذاری نمایند.

ثبت اختراع بین المللی دو طرح علمی تحقیقاتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

 در مرکز ثبت اختراعات آمریکا

آیین اختتامیه ســیزدهمین جشــنواره بین المللی حرکت ویژۀ آثار و دســتاورد های اتحادیــه و انجمن های علمی 
دانشجویی، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شــرکت گسترده انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های 
سراسر کشور بیست و پنجم اسفند به میزبانی دانشگاه علم و صنعت با معرفی برگزیدگان برگزار شد. معاون فرهنگی 
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: در این جشــنواره، انجمن علمی علوم کامیپوتر به دبیری "آرمینا زارع"  

موفق به کسب رتبه دوم در بخش ویـــژه سیزدهمیـن جشنوارۀ بین المللی حرکت شد.
دکتر حسین ستار افزود: انجمن های علمی دانشجویی موتور متحرک علم در دانشگاه هستند و امیدوارم شاهد 

موفقیت های روزافزون آن ها باشیم.
وی از مدیران و کارشناسان فرهنگی انجمن های علمی  به جهت تالش های مجدانه برای زمینه سازی فعالیت 

های انجمن های علمی بخصوص با وجود شرایط کرونایی تقدیر و تشکر کرد.
سلمان ســقاحضرتی دبیر جشنواره حرکت درون دانشــگاهی با اشاره به اینکه  ســیزدهمین جشنواره درون 

دانشگاهی حرکت در بازه زمانی آبان ماه تا بهمن ماه امسال برگزار شد، افزود: 9  انجمن در این جشنواره شرکت 
کردند که در حدود 13 حوزه )انجمن برتر »کل فعالیت ها«/ نشریات/ اختراع/کار آفرینی/ مسابقه/خالقیت و...( 

با هم رقابت نمودند.
وی مجموع آثار دریافتی در حوزه های مختلف را حدود 400 اثر و فعالیت عنوان کرد و گفت: پس از داروی نهایی سه 
انجمن برتر روانشناسی در حوزه علوم انســانی و علوم کامپیوتر در حوزه علوم پایه و مهندسی رتبه نخست و انجمن 

جامعه شناسی رتبه دوم در حوزه علوم انسانی را کسب کرد.
وی با اشاره به اینکه آثار برگزیده نهایی به جشــنواره بین المللی حرکت  ارسال شد خاطر نشان کرد: در سیزدهمین 
جشــنواره بین المللی حرکت انجمن علمی کامیپوتر این دانشگاه توانســت رتبه دوم را در بخش ویژه این جشنواره 

کسب نماید. 

انجمن علمی علوم کامیپوتر دانشگاه کاشان موفق به کسب رتبه کشوری شد
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ریس دانشگاه کاشان در نشست نقش دانشگاه ها برای ارتقاء فرهنگ مهدویت، این نقش را حایز اهمیت دانست و افزود: دانشگاه 
ها باید با همدلی و همفکری آینده مهدومیت را به خوبی برای نسل جوان دانشجو تبیین و ترسیم کنند. دکتر عباس زراعت با بیان 
اینکه دانشگاه ها ظرفیت ویژه ای برای ترویج فرهنگ مهدویت دارند، خاطر نشان کرد: پایان  نامه های دانشجویی هم باید جنبه 

مهدوی پیدا کند تا با استفاده از آن در برابر تبلیغات غرب که می خواهند اصل انتظار را بیهوده جلوه دهند، مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه اعتقاد به ظهور منجی در همه ادیان توحیدی و غیرتوحیدی مشترک است، یادآور شد:  در خصوص مهدویت در  
بیش از 6 هزار حدیث به این امر مهم و انتظار پرداخته شده است و این اعتقاد با فطرت و قانون تکامل بشر هماهنگ است.

رییس دانشگاه کاشان فراهم کردن زیر ساخت های الزم در دانشگاه ها را برای تعجیل امام زمان )عج( ضروری خواند و افزود: 
آینده پژوهی دینی در دانشگاهها مورد نیاز است  تا بتوانند نقش و جایگاه جامعه دینی در زمان ظهور و چگونگی برخورد با این مساله 
را تبیین کنند. وی نقش استادان را برای  تعمیم فرهنگ مهدویت الزم دانست و گفت: اساتید  در راستای  رسالت جامعه محوری  و 
با همفکری و تعامل با جامعه می توانند  نقش مربی داشته باشد و دانشجو را به عنوان شهروند در حال انتظار و دانشگاه انقالبی که 

مورد تاکید مقام معظم رهبری است هدایت کند.
وی تقویت کانون های فرهنگی مهدویت در دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: با راه اندازی دفتر مهدویت در دانشگاه ها، 
کتابخانه مهدویت ، برگزاری دوره های آموزشی مبانی مهدویت و دیگر فعالیت های فرهنگی در صدد ترویج تفکر فاخر مهدویت 
در بین جوانان باشیم. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان هم در این نشست به اهمیت و لزوم فرهنگ 
مهدویت در جامعه به خصوص  دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: برای تبیین ضرورت  مباحث مرتبط  با مهدویت نکاتی را باید مد نظر 

قرار داد از جمله اینکه :
*  آیا مباحث مهدویت، یک بحث تئوری و حاشیه ای و کاربردی است؟

*  بشر امروز  با توجه به تکامل علم  چه نیازی به مباحث مهدویت و نیاز شناسی دارد؟
*  آیا مباحث مهدویت می تواند پاسخگوی نیازهای بشریت باشد ؟

*  اعتقاد به مهدویت چه تحولی در درون انسان ایجاد می کند ؟
 وی افزود: با توجه به آسیب های اجتماعی ، مهدویت  می تواند در پیشگیری از این آسیب ها تاثیر گذار باشد.

وی نقش مهدویت در اعتقادات دینی و اجتماعی و سیاسی  انسان ها  را مهم دانست و گفت:   دانشگاه ها به عنوان نهاد علمی 
و آکادمیک باید در این زمینه ها برنامه ریزی و طرحی هدایت و راهبری نمایند تا  بتوانند زندگی بشر را هدایت و مدیریت کنند .

شایان ذکر است دفتر مهدویت منطقه کاشان تحت اشراف نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان  و با مشارکت دانشگاه کاشان 
همزمان با نیمه شعبان افتتاح شد.

نشست بررسی نقش دانشگاهها در تعمیم 
فرهنگ مهدویت در دانشگاه کاشان

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: پشتوانه ، تغذیه انقالبی و بار فکری  نظام جمهوری اسالمی نشات گرفته از مهدویت 
است.

آیت اهلل سلیمانی در جلسه هماهنگی برنامه های دفتر مهدویت منطقه کاشان که با حضور روسا  و مدیران دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی این شهرستان در دانشگاه کاشان برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران مقدمه ای برای ظهور منجی 
عالم بشریت است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران نتیجه برداشت صحیح از اعتقاد به امام زمان )عج( و الگوی کوچکی 

برای حکومت عظیم جهانی حضرت مهدی)عج( است.
وی با اشاره به اینکه اندیشه مهدوی اندیشه ای است که در همه ادیان وجود دارد، تصریح کرد: مهدویت به معنای این است که 

مسلمانان باید سبک زندگی اهل بیت را در زندگی روزانه خود پیاده کنند.
امام جمعه کاشان خاطر نشان کرد: فکر مهدویت محور و مهدویت مدار به نام حکومت اسالمی  از سنخ اسالم ناب به رهبری  

یک عالم دینی که  با دست خالی ندای مخالفت با کاپیتوالسیون را سر داد به وقوع پیوست .
وی با بیان اینکه این انقالب علیه رژیم ریشه دار 2500 ساله ایستاد و آنرا ویران کرد ، افزود: یک مرتبه در این کشور  تحول و 
دگرگونی و انقالبی ایجاد شد که در عمل  دوره تلخ سیاه ننگین آغشته به جور و ظلم  تبدیل به دوره روشن طالیی آمیخته به 

عدل و قسط شد.
آیت اهلل سلیمانی ظهور امام زمان عج را برای برپایی قسط و عدل عنوان کرد و افزود: در مقابل عدل ، ظلم و در مقابل قسط جور 

است و عدل رضایت به حق شخصی و ظلم تجاوز از حق شخصی است .
قسط برای دیگران دست به تجاوز دراز نکردن است . جور  این است که به خاطر دنیا ، منافع خود را مقدم بر منافع دیگران  بدانیم .

با ظهور حضرت مهدی )عج( همه جهان سراسر عدل و قسط و عدالت می شود و حکومتش رضایت عمومی را به دنبال خواهد 
داشت.

امام جمعه کاشان نقش دانشگاهها و متولیان فرهنگی را برای ارتقاء فرهنگ مهدویت الزم و ضروری دانست و  افزود: امیدواریم  
فرهنگ انتظار و مهدویت به خوبی برای نسل جوان تبیین شود.

آیت الله سلیامنی:

 پشتوانه فکری این انقالب نشات گرفته از مهدویت است
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 مســئول دفتر  مهدویت منطقه  کاشان گفت: ســبک زندگی مهدوی 
نیازمند فرهنگ سازی و تبیین درست آن در جامعه است.

 حجت االسالم والمسلمین اصغر قرائتی افزود:  سبک   زندگی مهدوی  
در ادامه همان سبک زندگی اسالمی و اهل بیت)ع( است.

وی اظهار داشت: مهمترین دالیل بی توجهی به سبک زندگی اسالمی، 
تالش دشــمن برای بی اثر بودن دین، عملکرد ضعیف مسئولین و عدم 

توجه به مقوله های معرفتی است
وی با بیان اینکــه همانگونه که زندگی اجتماعی بشــر در حال تغییر و 

تکامل است، گفت: باید فرهنگ مهدویت در سبک زندگی و اخالقی 
جامعه تاثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: با وجود تفاوت در شــکل انتظــار منجی در بین اهل 
تشیع و تسنن، اما پیروان هر دو مذهب اسالمی به اصل ظهور منجی 

اعتقاد دارند.
 مسئول دفتر  مهدویت منطقه  کاشــان همکاری دانشگاه ها را برای 
ترویج و توســعه فرهنگ مهدویت خواستار شــد و افزود: همه باید 

احساس تکیف کنیم و در ترویج فرهنگ مهدویت بکوشیم. 

سبک زندگی مهدوی نیازمند فرهنگ سازی و تبیین درست آن در جامعه است

در نشست مشترک مسئوالن پروژه " اهل کاشانم" با رئیس، معاون پژوهشی ، رئیس 
مرکز رایانه دانشگاه کاشان و نمایندگان شرکت های فیلم و انیمیشن پارک علم و 
فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی، نوع مشارکت کاشان در این پروژه بازی سازی  

گردشگری  اینترنتی در ورود به " سده نو" مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه آرش نورآقایی، پویان مقدم و اکبر رضوانیان به عنوان مسئوالن پروژه 
در زمینه هدف نماینده و انگیزه مراحل بازی اهل کاشانم توضیح دادند. "کاشان 
گذر"، "کاشان دوست"، "کاشان رو"، "کاشان بان"، "کاشان شناس" و"کاشی" مراحل 

مختلف این بازی آفرینی در عرصه گردشگری هستند که در کنار کتاب اهل کاشانم 
دو محصول گردشگری کاشان برای ورود به نو سده 1400 تعریف شده اند.

چالش های این بازی در هفت موضوع زیر طراحی شده اند: آب، معماری، ادبیات، 
آشپزی، صنایع دستی و هنر، تجارت و فیلم که بازیکن با عبور از آنها مرحله به مرحله 

با الیه های مختلف کاشان آشنا می شود.
این بازی-گردش که برای نخستین بار در ایران طراحی و عرضه می شود و حتی در 
جهان نیز با این الگو و ایده، مشابهی ندارد، با محتوای کتاب در ارتباط است. در طی 

این فرآیند، از خواننده-بازیکن دعوت می شود که در قالب یک بازی چند مرحله ای 
که یک برنامۀ  سفر کامل کاشان را نیز در دل خود دارد، به صورت انفرادی یا جمعی، 
به صورت مجازی و واقعی در کاشان گردش کند، آن را کشف کند و با مفاهیم پنهان 
این بخش از ایران آشنا شود. بازیکن با پیشرفت در طول بازی-گردش، مرحله به 
مرحله به عناوین سطح باالتر دست می یابد: کاشان گذر، کاشان رو، کاشان دوست، 
کاشان باز، کاشان شناس، کاشان بان و در نهایت کاشی )کاشانی(! و به این ترتیب در 

آخرین مرحله »اهل کاشان« می شود.
این پروژه در ادامه با گسترش به دیگر  شهرها، بازیکن را به »اهل ایران« تبدیل 
خواهد کرد. مسیرهای بازی از چیدمان ایستگاه هایی تشکیل شده اند که هر یک 

داستان، معما و چالش های خود را دارد.
هدف از طراحی این بازی، توجه به مسائلی  است که برای گردشگری ایران )در اینجا 
کاشان( اهمیت فراوان دارند. رویکرد مبتنی بر توسعه پایدار، اقتصاد تجربه، اقتصاد 
کم کربن، گردشگری خالق، گردشگری کم شتاب، شهر کم شتاب، پاسداشت 
میراث، ترویج دانش، هویت و اصالت، احترام به مردم بومی، سبک زندگی آنها و 
دانش بومی رایج در مقصد، از جمله مباحثی هستند که برای تولیدکنندگان این بازی 

اهمیت داشته اند.
پارک علم و فناوری و گروه مهندسی کامپیوتر و انجمن های علمی دانشجویی بازی 
سازی و اینترنت اشیاء دردانشگاه کاشان برای همکاری با این پروژه اعالم همکاری 

کردند.
در این نشست مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان پروژه اهل 
کاشانم، معاونت های پژوهشی، نوآوری، فرهنگی و پارک علم و فناوری، ضمن 
بررسی های دقیق و کارشناســانه جوانب مختلف این بازی سازی گردشگری 

اینترنتی، تفاهم نامه دو جانبه  دانشگاه کاشان و اهل کاشانم منعقد گردد.

مشارکت دانشگاه کاشان در هفت بازی اهل کاشانم

موزه مردم شناسی پاریس با نام کامل »که برانلی، ژاک شیراک« هشت قطعه از کاشی های مجموعه کاشی و کاشان دکتر عباس 
اکبری عضو هیات علمی دانشگاه کاشان را در دو پنل مجزای پنج و سه تایی به مجموعه خود افزود.

به گزارش هنرآنالین: آثار راهیافته به این موزه از مجموعه »کاشی و کاشان« بازتاب دگردیسی فرهنگی است که به وسیله 
تکنیک زرین فام بر بدنه کاشی های شمسه و چلیپا نقش بسته و وجه رسانه ای اثر هنری را به مخاطب خود یادآور می شود. نمایش 
این دگردیسی ها بر بدنه کاشی اگرچه با فنون سفال سده های میانه اسالمی کاشان اما بازگو کننده بخشی از وضعیت متأثر کننده 
زندگی معاصر است؛ وضعیتی که بحران های زیست محیطی و فرهنگی امروز را با به کارگیری فنون هنری سده های گذشته یادآور 
می شود. موزه ژاک شیراک، نتیجه ایده و اهتمام رئیس جمهور سابق و متوفی فرانسه است که شیفتگی اش به هنر جوامع مختلف 
عامل اصلی ساخته شدن چنین موزه ای در نزدیکی برج ایفل شد. موزه ای که نخستین رئیس آن لوی استراوس، اسطوره شناس 

برجسته جهان بود.
جمع آوری آثار هنری از دوران کهن تا معاصر از جوامع مختلف، نتیجه باور شیراک بر این نکته بود که در افتتاحیه موزه در سخنرانی 
خود یادآور شد: »هیچ قومی، هیچ ملتی، هیچ تمدنی، به تنهایی نماینده نبوغ بشر نیست.« این بیانیه دلیل راه یابی آثاری است که 

نمایش آن ها در سالن های موزه مخاطب را با طیف گسترده ای از رویکردهای هنری مواجه می سازد .
دکترعباس اکبری دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان و مدیرمسئول مجله هنرهای صناعی ایران و در حال حاضر 
بیشترین فعالیتش در موسسه کاشان خانه سفال است. او عنوان پژوهشگر برتر در حوزه هنر در سال 99 را از وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری کسب کرده است.چندی پیش نیز آثاری از دکتر اکبری با رویکرد بداهه نویسی مورد توجه موزه های آشمولین آکسفورد 
و ویکتوریا و آلبرت لندن قرار گرفته و به بخش دائمی آن ها راه یافت. هر دوی این موزه ها دارای آثاری از سفالینه های زرین فام 
سده های میانه ایران به ویژه کاشان هستند که گاه خطوط تعلیق با رویکرد سنتی خود در کنار سایر نقوش بر آن ها خودنمایی می کند. 

آثار راه یافته به این دو موزه در دو ترکیب بندی متفاوت با تکنیک زرین فام و بداهه اجرا شده اند.

کاشی های زرین فام عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در بخش دائمی موزه پاریس
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در راستای تحقق سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، تحقق سند توسعه دانشگاه ها، برقراری 
ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندی های علمی، تحقیقاتی، مشاوره ای و فناوری و همکاری های 
مشترک میان دانشگاه ها و به منظور هم افزایی و استفاده مشترک از توان آموزشی و پژوهشی و استفاده بهینه از 
ظرفیت ها و توانایی های مراکز دانشــگاهی منطقه، تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به امضا رسید.
 رییس دانشگاه کاشان هدف از انعقاد  این تفاهم نامه را ایجاد همکاری مشترک دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم 
پزشکی کاشــان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی، فناوری، بهداشــتی و رفاهی با در نظر گرفتن 

کلیه امکانات و اختیارات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی، تجربه و تخصص آنان عنوان کرد.
دکتر عباس زراعت خاطر نشــان کرد: با امضا این تفاهم نامه تشــکیل دبیرخانه همکاری های مشترک بین دو 
دانشگاه، اجرای طرح های پژوهشی با سرمایه گذاری مشــترک در قالب پروژه های پژوهشی متناسب با نیازهای 

منطقه و استفاده از ظرفیت های طرفین در حوزه شرکت های دانش بنیان فراهم می شود. رییس دانشگاه کاشان 
تشکیل بنیاد حامیان دانشــگاهی مشترک، مشــارکت در پنل آینده پژوهی منطقه کاشان، برگزاری کرسی های 
مشترک آزاد اندیشی و ضیافت اندیشه، همکاری های آموزشــی در قالب راه اندازی رشته های تحصیلی مشترک 
میان رشته ای و انجام پایان نامه های دانشجویی و برگزاری همایش ها و کارگاه ها را از دیگر موضوعات این تفاهم 
نامه ذکر کرد و گفت: با امضا این تفاهم نامه فعالیت های پژوهشــی در زمینه تولیــد، فن آوری و کاربرد گیاهان 
دارویی و محصوالت پزشــکی و بهداشــتی توســعه و پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم انسانی، 

مشاوره، پزشکی، بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، اسانس و گیاهان دارویی انجام می شود.
این تفاهم نامه در 4 ماده و در دو نســخه که به امضاء دکتر عباس زراعت رییس دانشــگاه کاشــان و دکتر سید 
علیرضا مروجی رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشــان رسیده است به مدت دو سال                  

اعتبار دارد. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

رییس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی هدف از انعقاد این قرارداد 
را شبکه سازی و به اشــتراک گذاری تجهیزات و ارایه خدمات آزمایشگاهی و 
حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در منطقه برای ارایه 
به شرکتهای دانش بنیان عنوان کرد و گفت: با امضا این قرارداد همکاری، امکان 
استفاده از تجهیزات و خدمات آزمایشــگاهی و کارگاه های موجود در پارک و 
دانشگاه ها برای طرفین این قرارداد فراهم می شود. دکتر محمد نظیفی فرد خاطر 
نشان کرد: فاز اول آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی 

در فضایی به وســعت 460 متر مربع و از محل اعتبارات معاونت علمی ریاست 
جمهوری به ارزش 5.2 میلیارد ریال برای استفاده واحدهای فناور و شرکت های 
دانش بنیان منطقه تجهیز و آماده بهره برداری شده است و به زودی افتتاح و در 

اختیار جامعه فناوران و شرکت های دانش محور منطقه قرارخواهد گرفت.
وی از یکی از رسالت های مهم پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی 
را ارتقا زیست بوم نوآوری منطقه کاشان از طریق شبکه سازی موثر عنوان کرد 
و افزود: رویکرد اساسی پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی، هم افزایی و 

بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود بویژه دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
سطح منطقه است.

این قراردادهای همکاری  دوجانبه که در 7 ماده و 2 بند در دو نسخه تنظیم شده 
و به مدت دو سال اعتبار دارد به امضا دکتر محمد نظیفی فرد رئیس پارک علم و 
فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی، دکتر سیدعلیرضا مروجی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و همچنین دکتر عباس زراعت 

رییس دانشگاه کاشان رسید. 

قرارداد همکاری پارک علم و فناوری با دانشگاه های کاشان و علوم پزشکی کاشان
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مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان از رشد 4 برابری آبیاری قطره ای مجموعه فضای 
سبز این دانشگاه خبر داد و گفت: آبیاری قطره ای در مجموعه فضای سبز دانشگاه در 
حال حاضر 23 و نیم هکتار است که امسال رشد چهار و نیم هکتاری در آبیاری قطره 

ای داشتیم.
مهندس محسن قرآنی نیا به مناسبت روز درختکاری افزود: امسال نزدیک به چهار و 
نیم هکتار فضاهای سبز قدیمی دانشگاه به آبیاری قطره ای تبدیل شده است که رشد 
خوبی نسبت به سال های قبل داشته که با این اقدام نزدیک به 20 تا 30 متر مکعب در 

روز در شرایط پیک مصرف صرفه جویی آب انجام شده است.
وی  کل فضای سبز دانشگاه  در حال حاضر را 5/42 )چهل و دو نیم( هکتار عنوان 
کرد و اظهار داشت: سرانه فضای سبز بیش از 40 متر مربع برای هر نفر در این دانشگاه 

است که حدود 160 گونه گیاهی در مجموعه فضای سبز دانشگاه وجود دارد.
مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان  به کاشت 1500 اصله نهال به مناسبت هفته منابع 

طبیعی و روز درختکاری اشاره کرد و افزود: این گونه ها شامل گل محمدی، انار، توت 
سفید، اکالیپتوس و دهها گلدان زینتی تولیدی فضای سبز این دانشگاه بوده است که 
در مجموعه فضای سبز پژوهشکده های قمصر، سایت راوند و بخش هایی از پارک 

علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشته شده است.
مهندس قرآنی نیا خاطر نشان کرد: در مراسم روز درختکاری دانشگاه نیز که با حضور 
کارکنان دانشگاه در مزرعه آزمایشی فضای سبز دانشگاه برگزار شد حدود 450 اصله 

نهال گل محمدی غرس شد.
مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز را نیازمند به 
تامین منابع مالی بیشتر دانست و افزود: توسعه فضای سبز نقش مهمی در سالمتی و 

حفظ نشاط و شادابی مجموعه کارکنان دانشگاه دارد.
کاشت 450 اصله نهال گل محمدی همزمان با روز درختکاری در دانشگاه کاشان

رئیس کمیته فضای سبز  دانشگاه کاشان از کاشــت حدود 450 اصله نهال گل 

محمدی همزمان با روز درختکاری در مزرعه آزمایشی گل محمدی این 
دانشگاه خبر داد و گفت: از شاخص ترین صفات گل محمدی )به خصوص 
گل محمدی کاشان( بقاء و سازگاری آن نسبت به خشکی است.عالوه بر 
و این، گل محمدی نسبت به شرایط نامساعد محیطی ازقبیل شوری، سرما 

فقر مواد غذایی خاک نیز سازگاری مناسبی دارد.
دکتر منصوره قوام افزود: مطالعات نشــان داده، آبیاری قطره ای عالوه بر 
کاهش مصرف آب و صرفه جویی، سبب افزایش عملکرد و کیفیت اسانس 

گل محمدی می شود.
وی با اشاره به اینکه مزرعه گل محمدی از طریق آب پساب  استخر آبیاری می شود 

افزود: در ازمایشهایی که بر روی اسانس گل محمدی گلستان دانشگاه کاشان که 
توسط پساب استخر ابیاری می شدند انجام دادیم یافته ها نشان داد که Citronellolو 
Geraniol  که مهم ترین ترکیبات و مولفه های اصلی کیفیت عطر  اسانس این گیاه 

هستند در حد باالیی بودند و اسانس از کیفیت خوبی برخوردار بود .
دکتر قوام خاطر نشان کرد: از این جهت برای الگوسازی کاربرد روش ابیاری قطره ای 
با پساب و صرفه جویی در مصرف اب ، واکاری گلستان گل محمدی دانشگاه مورد 
هدف قرار گرفت. لذا پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در  جلسات کمیته فضای سبز 

، تکمیل این گستان مقارن با روز درختکاری مورد تصویب قرار گرفت.
 گفتنی است اسانس گل محمدی یکی از گرانترین اسانسهای جهان است که مورد 
تقاضای صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی است و دارای خواص آرام 

بخشی، ضد سرطان، ضد میکروب، ضد اکسیدان و ضد ویروس است. 

رشد ۴ برابری آبیاری قطره ای فضای سبز دانشگاه کاشان

رئیس انجمن ریاضی کانادا در خصوص تفاوت ریاضی با دیگر علوم گفت: در ریاضی چیزی 
نمی میرد و همیشه زنده است و این ذات ریاضی است.دکتر جواد مشرقی در مراسم اختتامیه 
کنفرانس ترویجی ریاضی دانشگاه کاشلن که به صورت برخط برگزار شد، در خصوص اهمیت 
رشته ریاضی و تاثیر آن بر زندگی انسان، اظهار کرد: درخت ریاضی شاخه های متعددی دارد که 
البته سه شاخه اصلی آن شامل هندسه، جبر و آنالیز است. وی در تعریف هندسه گفت: هندسه 
در قدیم به معنی اندازه گیری زمین بود و قدیمی ترین شاخه ریاضی است و به مسافت و رابطه 
اشکال بستگی دارد. این استاد ریاضی با بیان اینکه تا قرن 19 هندسه اقلیدسی بر جهان حاکم 
بود، ادامه داد: بعدها هندسه غیر اقلیدسی گفته شد که در تضاد با هندسه اقلیدسی نیست و در 
نظریه نسبیت انیشتین الزم است.مشرقی افزود: نظریه های طالس و فیثاغورث بیش از 2 هزار 

سال بر بشر حاکم بود و بعد هندسه تحلیلی پایه گذاری شد و در آنالیز ریاضی تاثیر گذاشت که 
بعدها هندسه های غیر اقلیدسی گفته شد. رئیس انجمن ریاضی کانادا در توضیح جبر گفت: جبر 
چیزی است که تمدن اسالمی ایجاد کرد و به معنی جمع شدن قسمت های شکسته شده یکی 
از بنیادی ترین قسمت های ریاضیات است و دانش مهمی است که در مورد قوانین صحبت می 
کند. مشرقی آنالیز را دانش تازه ای دانست که بحث اصلی آن بی نهایت است.این استاد ریاضی با 
تعریف این سه شاخه اصلی ریاضی، خاطرنشان کرد: درخت ریاضی به این معنی است که شاخه 
های آن بسیار زیاد است و شاخه های متعدد است. Msc در سال 2020 آماری توسط انجمن 
ریاضی امریکا ارائه داده و نشان می دهد در توضیح ریاضی 151 صفحه اعالم کرده و 9۸ شاخه 

اصلی برای ریاضی در نطر گرفته است که هر کدام زیر شاخه های متعدد دارند. 

رئیس انجمن ریاضی کانادا: 

در ریاضی چیزی نمی میرد و همیشه زنده است

پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی ریاضی ایران با برگزاری اختتامیه کنفرانس ترویج 
ریاضی و همگانی سازی ریاضی و معرفی برگزیدگان این کنفرانس به کار خود پایان 
داد.رئیس پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران شامگاه )سه شنبه-26 اسفندماه( در 
آیین اختتامیه کنفرانس ترویج ریاضی، مرتبط با پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی 
ریاضی ایران در دانشگاه کاشان، اظهار کرد: محاسبه، مقدار، قدر و تمام واژه های 
مرتبط به ریاضی گویای این است، همانطور که انسان بی اکسیژن نمی تواند زندگی 
کند، بی ریاضی هم زندگی میسر نیست. دکتر حسن دقیق افزود: اگر ریاضی را کنار 
بگذاریم، تمام زندگی انسان مختل می شود. بیش از پیش باید ریاضی را برای نسل 

آینده بازگو کنیم و همه باید شیرینی ریاضی را بچشند.
مدیر گروه دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان با بیان اینکه 52 اثر نوشتاری برگزیده 
در کتابچه مقاالت کنفرانس چاپ می شوند، خاطر نشان کرد: برخی از این آثار به 
صالح دید کمیته ترویج در مجموعه مجالت رشد انتشار خواهند یافت. رضایی افزود: 

33 اثر برگزیده ویدئویی نیز در کنفرانس به نمایش در می آید.
وی با بیان اینکه توجه به ترویج ریاضیات راهکاری برای عالقه مندتر کردن افراد به 
رشته ریاضی است، خاطرنشان کرد: در کمیته ترویج و همگانی سازی ریاضی به جای 
اینکه به ریشه یابی مشکالت فکر کنیم به دنبال چاره ای برای رفع مشکل هستیم و 
به این فکر کردیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم تا افراد را هرچه بیبشتر به ریاضی 
عالقه مند سازیم. این استاد ریاضی بر ضرورت ترویج ریاضیات در جامعه امروز تأکید 
کرد و گفت: این موضوع می تواند زیربنایی برای کمک به حال ریاضیات کشور باشد. 
در المپیادهای علمی که در قدیم در کشور برگزار می شد، افراد عالقه مندتر می شدند، 

اما باید با ترویج، همه را به ریاضیات عالقه مند کنیم.
معرفی 11 برگزیده کنفرانس ترویج ریاضی

 از بین 4۸0 اثر دریافتی 11 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند که به ترتیب حروف 
الفبا عبارتند از: 1. فاطمه امید بخش، پایه هشتم مدرسه فرزانگان اردستان

 2. زینب امین آبادی، پایه نهم مدرسه سپیده کاشانی کاشان
 3. گروه راز و رمز )صبا مصباحی، صبا اربابی، حدیثه حامدی، سحر ابراهیم زاده( پایه 

هشتم از مدرسه فرزانگان2 کرج
 4. آنیتاضیایی-کیمیا نکونام، پایه هفتم مدرسه ترکیان فر کاشان

 5.الهام علوی-مریم نقدی، پایه دوازدهم مدرسه فیضیه زرین شهر
 6. ریحانه فضلی، پایه نهم مدرسه فرزانگان اسحاق حسینی قم

 7. فاطمه فالح نژاد، مدرسه فرزانگان5 کرج
 ۸. فرشاد کیوان شکوهی- ارین سرافراز-بنیامین طاهرزاده، پایه هشتم مدرسه دکتر 

محمد شفیعی اصفهان
 9. مانیا میرعظیمی، دهم انسانی مدرسه فرزانگان2 کرج
 10. ریحانه میرکی، پایه یازدهم مدرسه فرزانگان2 کرج

 11. بهار نزاکتی پایه دهم فرزانگان2 کرج 

در اختتامیه پنجاه و یکمین کنفرانس بین املللی ریاضی ایران در دانشگاه کاشان صورت گرفت؛

معرفی برگزیدگان کنفرانس ترویج و همگانی سازی ریاضی
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دانشگاه کاشان از خدمات ماندگار دکتر محمد صادق علیائی جانباز دوران دفاع مقدس، بنیانگذار شبکه آزمایشگاه های علمی ایران، 
)شاعا( و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان با حضور  دبیر شورای عالی و  معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف، قائم مقام فناوری 
معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل دفتر امور فناوری، مدیرکل دفترحمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری و معاون پژوهشی و 

ارتباطات علمی دانشگاه کاشان در محل دفتر پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت عتف  تجلیل نمود.
دکتر عباس زراعت در این نشست با قدردانی از تالش های دکتر علیایی گفت: برای توسعه علمی کشور نیازمند به آزمایشگاهی 

قوی و قدرتمندی داریم که به توانیم در عرصه جهانی در حوزه علم و فناوری رقابت کنیم.
وی با بیان اینکه، خوشبختانه دانشگاه کاشان در زمینه تامین نیاز تجهیزات  علمی هیات علمی دانشگاه قدم های بزرگ برداشته 
که همه این امور با همت و درایت مسئولین وزارت علوم انجام گرفته است، افزود: در تحقق این اهداف نه تنها در دانشگاه کاشان 
دکتر محمد صادق علیائی منشاء خدمات ماندگاری در حوزه آزمایشگاهی کشور به عمل آورده اند که جای تقدیر و تشکر فراوان 
دارد بلکه ایشان برای راه اندازی و راهنمائی آن تالش های بسیاری انجام داده اند که امروز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان 
عالوه بر خدمت در داخل دانشگاه، خدمات زیادی برای منطقه و کشور ارائه می نماید که به عنوان یکی از قطب های آزمایشگاهی 
کشور محسوب می گردد. رییس دانشگاه کاشان  خاطر نشان کرد:  از طرفی نیز این دانشگاه توفیقی حاصل نموده که در راه اندازی 

دستگاه )NMR( قدم های بزرگی بردارد و نیازی برای تعمیر و راه اندازی آن به  خارج نداریم و در ساخت دستگاه های اساسی مثل 
)VSM( نیز دانشگاه کاشان در کشور  پیشرو است.

تقدیر رئیس دانشگاه کاشان از بنیانگذار شاعا و چهره ماندگار آزمایشگاهی کشور

مدیر مســئول این مجله علمی گفت: در این شــماره، هفت مقاله علمی از 
اعضای هیات علمی، نویسندگان و محققاِن دانشگاه کاشان و سایر دانشگاه 

ها و مراکز پژوهشی کشور به چاپ رسیده است.
دکتر امیرحســین مدنی افزود: مطالعۀ مرکز محلۀ پنجه شاه کاشان با تأکید 
بر نقش زیارتگاه و عناصر معماری و شهری پیرامون: )پژوهشی(: حمیدرضا 
جیحانی؛ محمد مشهدی نوش آبادی؛ حانیه اویسی؛ آذین زیلوچیان// اردهاِر 
اسطوره ای؛ درنگی بر کاشــاِن سردسیِر باســتانی: )پژوهشی(: محمدرضا 
مهدیزاده// مطالعۀ جایگاه اشعار فارســی در سفال زرین فام سده های میانۀ 
کاشــان )با نگاهی به آثار موزۀ آبگینه و ســفالینه های ایران(: )ترویجی(: 
اسماعیل نصری؛ احمد صالحی کاخکی؛ نادر شایگان فر// تحلیلی از زندگی و 
آثار خواجه حاجی معزالدین طاهرآبادی معروف به »خواجه ملک« با تأکید بر 
وقف نامۀ ایشان: )ترویجی(: رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی// بابا افضل 

کاشانی؛ فیلســوِف آگاهی و خرد و بیداری: )ترویجی(: امیرحسین مدنی// 
طریق ُشّطار« و »وجه خاص« در فتّوت نامۀ عبدالرزاق کاشانی: )ترویجی(: 
امیدرضا پیغمبری و بررسی گونه های اقتباس  قرآنی در منهاج البراعه قطب 
راوندی: )ترویجی(: محمد سبحانی نیا از عناوین مقاالت چاپ شده در این 

شماره است.
مجلۀ »کاشان شناسی« به عنوان تنها مجلۀ علمی »مرکز پژوهشی کاشان 
شناسی«، با هدف انتشــار مقاالت مربوط به تاریخ، فرهنگ، ادبیات، هنر، 
معماری و مشاهیر حوزۀ کاشان فعالیت می کند. این مجله به صاحب امتیازی 
دانشگاه کاشان و هیأت تحریریه ای متشّکل از اساتید دانشکده های »ادبیات 
و زبان های خارجی« و »معماری و هنر« دانشگاه کاشان و تعدادی از دیگر 
اساتید کاشان پژوه در سال13۸3 آغاز به کار کرد و اولین شمارۀ آن در بهار 

سال 13۸4 منتشر شده است.

عالقمندان می توانند برای اطالع بیشــتر از مقاالت مندرج در این مجله به 
آدرس: http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/ مراجعه کنند. انتشار  شماره بیست و چهارم مجله علمی

 »کاشان شناسی« 

برگزاری مراسم یادواره شهدای گمنام دانشگاه کاشان
مراسم گرامیداشت شهدا به مناسبت سالگرد تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس دانشگاه کاشان با حضور خانواده شهید مدافع حرم "مهدی طهماسبی" و جمعی از ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا در مقبره الشهدای این دانشگاه برگزار شد.

این مراسم که با راویتگری، سخنرانی و مداحی همراه بود، یادو خاطره شهدا گرامی داشته شد.


