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سال  تولید        ،ابیتشپنی  اه       و       مانع زدایی    اه 

هفته  دستاوردها و افتخارات دانشگاه برگزار شد

دکرت علی سعیدی:

 تمام افرادی که در زمینه 
کارآفرینی ارائه خدمت می 

کنند، خیر هستند

استاندار اصفهان:

خیرین از افتخارات نظام 
جمهوری اسالمی هستند

دبیر ستاد خیرین:

 دانشـگاه کـاشان در جذب
 خیـرین اول است

آیت الله سلیامنی: 

دانشگاه باید در راستای 
فزایندگی عـلوم نقـش 

آفـرین بـاشـد

هفته دستاوردها و افتخارات دانشگاه کاشــان دوم تا هفتم ۱۴۰۰ با حضور مســئوالن عالی رتبه وزارت علوم، استان 
اصفهان،  منطقه فرهنگی کاشــان و خیرین در دانشگاه کاشــان، پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی و 

فرهنگسرای دانش برگزار شد. عناوین روزهای این هفته عبارت بود از: 
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دانشگاه کاشان، دانشگاهی جامعه محور، کارآفرین در تراز بین المللی  . هفته 
دستاوردها و افتخارات دانشگاه کاشان صبح روز شنبه با نشست مطبوعاتی 
با حضور رئیس و هیات رئیسه دانشگاه در پارک علم وفناوری غیاث الدین 

جمشید کاشانی آغاز بکار کرد.
دکتر عباس زراعت در این نشست از مهمترین دستاوردهای دانشگاه کاشان 
در مدت 8 سال را کسب متوالی رتبه های برتر دانشگاه کاشان در نظام های 
مختلف علمی بین المللی عنوان کرد و گفت: دانشگاه کاشان در ترازبین المللی 
و در سطح ملی مطرح است که این افتخار بزرگی برای منطقه فرهنگی کاشان 

است.
 وی به تدوین برنامه دوم راهبردی دانشگاه کاشان اشاره کرد: بر اساس این برنامه 

دانشگاه کاشان دانشگاه در تراز بین المللی مطرح و جامعه محور خواهد بود.
وی به طرح 2۰۰+5 اشاره کرد و افزود: دانشگاه کاشان در این طرح جز ۱7 دانشگاه 
برتر است که باید با رقابت علمی در ردیف 5 دانشگاه برتر قرار گیرد. که هم اکنون در 
رتبه دهم  در تراز بین المللی قرار دارد. وی مهمترین شاخص در این طرح را کسب 
رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی تایمز، الیدن، شانگ های و غیره عنوان کرد و 
افزود: نظام رتبه بندی تایمز از مهمترین نظام های بین المللی است که خوشبختانه 
دانشگاه کاشان در سه سال رتبه اول را در بین دانشگاه های جامع کشور کسب کرده  
و سه سال هم رتبه اول دانشگاه های جوان را کسب است و در آسیا جزء ۱۰۰ دانشگاه 

برتر آسیا قرار گرفته است.
دکتر زراعت خاطر نشان کرد: از سال ۱395تا ۱۴۰۰ دانشگاه کاشان جزء یک درصد 
برتر دانشگاه های برتر جهان بوده است و دانشگاه کاشان در نظام الیدن هم رتبه اول 

و رتبه 3۰۴ جهان را کسب کرده است و در شانگهای جزء 5۰۰ دانشگاه برتر است.
وی بافزود:  دانشگاه کاشان در  گرین متریک در سال گذشته رتبه زیر ۱۰۰ را داشته 
است و جزء ۱۰۰ دنشگاه برتر جهان است و این نشان می دهد دانشگاه کاشان در تراز 

بین المللی شاخص خوبی داشته است.
فعالیتهای دانشگاه کاشان در سطح بین المللی

رییس دانشگاه کاشان به فعالیت های دانشگاه در ابعاد بین المللی اشاره کرد و گفت: 
در 7 رشته 9 استاد دانشگاه کاشان جزء یک درصد برتر دانشمندان بین المللی هستند. 

و 2۱ استاد دانشگاه در ردیف 2 درصد برتر دانشمندان جهانی قرار دارند.

دکتر زراعت به ثبت 9  جایزه و پتنت بین المللی در این مدت اشاره کرد و افزود: چند 
استاد دانشگاه رتبه های بین المللی اخذ کرده اند. وی آزمایشگاه بین المللی باستان 
شناسی، استاد همکار ، کارگاه های بین المللی، در جذب دانشجوی خارجی جز 5 
دانشگاه برتر، دبیرخانه دائمی گفتگوهای ایران و جهان عرب، ایجاد دفتر کنسولی 
دانشــجویان غیر ایرانی، برگزاری ۱۰همایش بین المللی و انعقاد 2۰ تفاهم نامه 
همکاری با دانشگاه های خارجی را از دیگر فعالیت های بین المللی اشاره کرد و اظهار 
داشت: در این مدت 75 هزار و 3۱ ارجاع مقاالت ، 2۱ مقاله پر ارجاع و ۴ کتاب بین 
المللی و ۱2۰۰ مقاله مشترک و در ساینس 5 هزار و 77۴ مقاله از استادان دانشگاه  

ارائه شده است.
ارتباط دانشگاه با جامعه

دکتر زراعت ارتباط دانشگاه با جامعه را از مهترین رسالت های این دانشگاه عنوان کرد 
و افزود: راه اندازی میز آینده پژوهی، برگزاری همایش دفاع مقدس، دیدار با خانواده 
شهدا، راه اندازی فرهنگسرای دانش، ایجاد مرکز تربیت فرزند و خانواده ، تشکیل بیناد 
حامیان، راه اندازی دبیرخانه دائمی نهج البالغه ، ایجاد مرکز مهدویت، برگزاری زنگ 
اندیشگاه، راه اندازی مرکز نوآوری و تجاری سازی، پژوهشگاه نانو ایران در دانشگاه 
کاشان، ساخت دتسگاه تصفیه پساب، و ساخت باطیر قلب، ایجاد آزمایشگاه مرکزی، 
کرسی های علمی، مرکز آی سی تی پی، طرح شهاب سنگ ها، طرح چرخه حیات در 

کویر لوت، پژوهشکده سیاس، دستگاه ان ام آر، آزمایشگاه استاندارد، طرح هر دانشجو 
یک مهارت از فعالیت های این دانشگاه با جامعه بوده است.

فعالیت های دانشگاه برای مبارزه با کرونا
اهدا دستگاه ونتیالتور، تهیه ماسک و مواد بهداشتی و در اخیتار دادن کلینیک سالمت 
دانشگاه به طرح واکسیناسیون، کمک حدود 7۰ میلیارد تومانی خیرین برای کمک 
به طرح واکسیناسیون برای درمان کرونا، برقراری ایستگاه آب میوه  و ساخت دستگاه 
های تهویه هوا و ضد عفونی از جمله فعالیت های دانشگاه کاشان برای مبارزه با کرونا 

بوده است.
 تشــکیل بنیاد حامیان و جذب خیرین برای توسعه فعالیت های 

آموزشی و پژوهشی دانشگاه
رییس دانشگاه کاشــان افتتاح فاز اول و دوم دانشکده حقوق ساختمان مهندس 
سعیدی، افتتاح خوابگاه های مبینی، هاشمیان، مسچی، ترکیان، دانشکده مهندسی، 
کلینیک سالمت، مرکز بهداشت و درمان، آزمایشگاه بیوتکنولوژی، سالن همایش 
های بین المللی، کتابخانه مرکزی، مرکز مطالعات قرآن و حدیث، پردیس شهدای 
گمنام، زمین چمن مصنوعی، مرکز آی تی، بهسازی خوابگاه ها، تاسیس صندوق 
فاطمه الزهرا)س(، صندوق سرمایه گذاری نیک ونچرز، کرسی های علمی وقفی 

و.. را از جمله فعالیت های دانشگاه در زمینه جذب خیرین در این مدت عنوان کرد.

مصاحبه مطبوعاتی رئیس و هیات رئیسه دانشگاه کاشان

اعطای دکترای افتخاری به دکتر علی سعیدی

روز بین الملل؛  دومین روز هفته دستاوردها و افتخارات دانشگاه کاشان

در نخستین روز هفته دستاوردها و افتخارات؛

در سومین روز از هفته دســتاوردها و افتخارات دانشگاه کاشان،دکترای 
افتخاری کارآفرینــی به دکتر علی ســعیدی کارآفرین نمونه کشــور و 
حامی آموزش عالی با حضور  معاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و اســتاندار اصفهان و جمعی از  خیرین  اعطا شد. مهندس علی 
ســعیدی متولد ۱329 تهران، دانش آموخته دیپلم ریاضی، کارشناســی 
اقتصاد از دانشگاه ملی )شهید بهشتی( ایران و کارشناسی ارشد مدیریت 
بازرگانی از دانشگاه میشیگان امریکاست. این کارآفرین نمونه به عنوان 

کارشناس امور تحلیل و بررســی اقتصادی پروژه های صنعتی، خدماتی 
در بانک های کشور، کارشناس عالی در تجارت بین الملل و قراردادهای 
بین المللی، مدیریت شــرکت های تولیدی و پتروشــیمیایی و سلولزی، 
مدیریت شرکت های تولیدی، خدماتی و مهندسی، مدیریت گروه صنعتی 
آرین سعید به عنوان هلدینگ ســرمایه گذاری با حدود بیست شرکت زیر 
مجموعــه و مدرس در حوزه هــای اقتصاد، بازرگانــی و کارآفرینی و ... 
فعالیت دارد  و عالوه برآن، به عنوان یکی از خّیرین ممتاز و مبرز آموزش 

عالی کشــور در مجموعه وزارت علوم و به ویژه دانشگاه کاشان خدمات 
شایانی انجام و پروژه های بزرگی را به ثمر رسانده است.
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دکتر علی سعیدی کارآفرین نمونه آموزش عالی گفت: 
تمام افرادی که در زمینــه کارآفرینی و فناوری به مردم 

خدمات ارائه می دهند خیر هستند.
 وی افزود: بســیاری از مردم برای عشــق  و عالقه به 
همنوعان اقدام به کار خیر می کنند که این بسیار ارزش 

دارد.
وی با بیان اینکه امروز خیرین باید برای تغییر تفکر نسبت 
به انسان ها و مردم کشور  منشــا اثر باشند، خاطر نشان 

کرد: همه باید در مسیر فکری به آنها احترام بگذاریم.
این کارآفرین نمونه آموزش عالی با اشاره به اعیاد قربان 
و غدیر  افزود: پیامبران برای عشق به مردم اموری انجام 
دادند که ارزش اخالقی داشته باشد  و نقش انسان را در 

زندگی خودشان ارزشمند دانسته اند.
وی افزود نگاه خیرین نیز همین است و   مردم را جزئی 
از وجودشان می دانند و برای مردم  هر چه در توان دارند 
از جان و مال خود میگذرند. دکتر ســعیدی اظهار کرد: 
خیرین امروز به این نقطه رســیده اند که دیگه کارهای 

سخت افزاری جواب نمی دهد و باید برای امور فناوری 
و پژوهشــی و کارآفرینی و  کارهای بلند مدت سرمایه 

گذاری کنند.
این کارآفرین نمونه آموزش عالی گفــت: باید فرصت 

دهیم تا عقل ها حرکت کنند 
وی با بیان اینکه دانشگاه و دانشــجو از آن مردم است 

افزود: متقاضی دانشگاه ، مردم هســتند و مردم علم را     
می خواهند  و چگونه می خواهیــم علمی بیافرینیم که 

مردم در آن نقش نداشته باشند.
اگر مردم را از اینها بگیریم فایده ای ندارد و باید به مردم 
به عنوان بنیاد خواسته به آن توجه کنیم.دکتر سعیدی با 
اشــاره به اینکه با این فاصله ها علم هم رو به افول می 

رود  افزود: کار آفرینی این است که بتوانیم تقاضای 
مردم را جامه عمل بپوشانیم.

اگر کارآفرین نتواند خواســته مردم را برآورده کند  
این کارآفرین نیست  باید توسعه رفتار اجتماعی بین 
خودمان و مردمان خود را نهادینه کنیم و به مردم 

فرصت دهیم که جلو بیایند و حرف بزنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 92 درصد صنایع از کار 

افتاده اند و کار نمی کنند، خاطر نشان کرد:  این به دلیل 
این اســت که تعقل و فکر در صنایع وجود نداشته و به 
لحاظ علمی روی تولید و محصول کار نشده است و همه 

به صورت منفرد حرکت کرده اند.
دکتر سعیدی با تاکید بر اینکه همه افرادی که در علم اثر 
گذار هستند موفق بوده اند افزود:  باید به مردم به محیط 
علمی دانشگاهها راه داده شود و بیشتر از اینکه دانشجو 
را در دانشگاه می آورید مردم را بیاورید.که امید است این 
آثاری باشد برای آینده دانشگاه ها  و کمک به علم صنعت 

و دانش  و علم جهانی.

دکرت علی سعیدی؛

   تمام افرادی که در زمینه کارآفرینی ارائه خدمت می کنند، خیر هستند

مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به تقسیم دانشگاهها به نسل دو آموزش و پژوهش و 
نسل 3 و ۴ آموزش پژوهش و نو آوری و کارآفرینی و مردمی  افزود : دانشگاه کاشان در جذب خیرین  و دانشگاه های نسل 3 و 

مردمی ارتبه نخست را در بین دانشگاه ها دارد.
دکتر علی عسگریان در مراسم افتتاح و اعطای دکترای افتخاری دکتر علی سعیدی در هفته دستاوردها و افتخارات دانشگاه 
کاشان خاطر نشان کرد: در حال حاضر  75 بنیاد علم و فناوری در موسسات آموزش عالی کشور وجود دارد که درصد فناوری 

و پژوهش  دانشگاه کاشان نسبت به قدمت آن نسبت به 7۴ بنیاد دیگر اول است. 
وی نقش خیرین را در کسب رتبه های برتر و افتخارات و ارتقاء در رتبه بندی های علمی ملی و بین المللی حایز اهمیت دانست 

و افزود: دکتر علی سعیدی بنیان گذار دانشگاه نسل 3 و مردمی آموزش عالی است. 
دکتر عسگریان با بیان اینکه سنگ بنای بنیاد حامیان در دانشگاه کاشان زده و از این دانشگاه شروع شده است، خاطر نشان کرد: 

از مدیران موفق و خیرینی که در ایجاد این بنیاد نقش داشته اند جای تقدیر دارد. 
دبیر ستاد خیرین وزارت علوم افزود: ایجاد مرکز تحقیقات، پرداختن به تجهیزات پژوهشی و حمایت از دانشجویان نخبه و ایجاد 

مرکز اسناد علمی نگهداری و پرورش فعالیت های فناوری در دانشگاه کاشان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. 
وی اظهار امیدواری کرد تا با حمایت بیشتر خیرین بتوان موفقیت های روزافزون و ارتقاء هر چه بیشتر این دانشگاه را شاهد 

باشیم. 

دبیر ستاد خیرین:

 دانشگاه کاشان در جذب خیرین اول است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: دانشگاه باید در راستای فزایندگی علوم  و 
حل مشکالت جامعه نقش داشته باشد.

 آیت اهلل سلیمانی در مراسم افتتاح کتابخانه مرکزی دانشگاه کاشان، با بیان اینکه 
خیرین در راستای ارتقای فرهنگی جامعه  امور خیر انجام می دهند افزود: این انسان 
های فرهیخته برای توسعه تکنولوژی و کمک به اقتصاد کشور از هیچ کوششی دریغ 
نمی ورزند و سعی می کنند تا با حمایت های خود به دولت  بتوانند در استقالل مالی 

کشور و عدم وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها نقش محوری داشته باشند.
وی نقش دانشگاه ها را برای استقالل مملکت حائز اهمیت دانست  و اظهار کرد: دو 
بال علمی دانشگاه و مردم باید در کنار هم باشند تا بتوان استقالل کشور را شاهد بود.

امام جمعه کاشان با اشاره به این پرسش که آیا  ایران باید بازار  اقتصاد چین و کاالهای 
وارداتی باشد خاطر نشان کرد: در اینجا دانشگاه باید با ارائه راهکارهای علمی و ارتباط 
با صنعت بتواند خدمات ارزنده ای را به جامعه ارائه دهد و بستر استقالل مالی کشور 

را فراهم کند. 
وی تاکید کرد: دانشگاهی که در راستای آگاهی فزایندگی علوم جدید مبتنی با نیاز 

زمان و در راستای حل مشکالت و معضالت جامعه نقش داشته باشد  و حرکت کند 
موفق است.

  نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با تاکید بر اینکه دانشگاه نسل سوم یعنی نسل 
نوآوری علمی و ابداع و دانشگاه مردمی افزود: باید با کمک خیرین بتوان دانشگاه های 

نسل سه را شاهد بود.
آیت اهلل سلیمانی با تاکید بر اینکه انگیزه خدمت رسانی خیرین، تربیت نیروهای متعهد 
به مبانی اسالم است، خاطر نشان کرد: دانشگاه ها باید انگیزه خیرین را در تربیت 

انسان های متعهد و متدین جامه عمل بپوشانند.
وی تاکید کرد: دانشگاهی که حافظ خون شهدا نباشد و به فرهنگ بومی و فرهنگ 
اصیل ایرانی همچون بوعلی ها، شیخ بهایی ها و ابوریحان ها توجه نداشته باشد 

دانشگاهی بی اثر است و اگر این دانشگاه تخریب شود بهتر است.
وی با بیان اینکه دانشگاه امروز مردمی تر و زنده تر از گذشته است افزود: روسای 
دانشگاه ها فرزندان متعهد این نظام هستند و در راستای تعالی نظام جمهوری اسالمی 
تالش می کنند. وی با بیان اینکه دانشگاه باید تاثیر گذار در جامعه و منطقه باشد افزود: 

دانشگاه باید پاسخگوی  موضوعات و نیازها و به مشکالت موضوعی را واقف باشد و 
بتواند راهکار ارائه دهد و گره گشا باشد. امام جمعه کاشان نقش حوزه را در احکام الهی 
تاثیرگذار دانست و خاطر نشان کرد:  مرکز تولید انسان متعهد و انسان مسئول از حوزه 

و دانشگاه است و دانشگاه امروزمرکز تحول جامعه قلمداد می شود. 
آیت اهلل سلیمانی با بیان اینکه کاشان با داشتن خیرین فراوان زبانزد است و در همه 
زمینه ها افتخار آفریده اند که جای تقدیر دارد، افزود: از دل حوزه افرادی همچون 
آیت اهلل یثربی ها درآمده اند که خیرین باید به حوزه هم توجه داشته باشند تا بتوان با 

همراهی دو بال حوزه و دانشگاه توسعه منطقه فرهنگی کاشان را داشته باشیم.

آیت الله سلیامنی: 

دانشگاه باید در راستای فزایندگی علوم نقش آفرین باشد



خبـــــرنـامه                         روابط عمومی دانشگاه کاشان   خربنامه الکرتونیکی شامره 66   شامره پیاپی  98     مــرداد 1400
4

98
ه  

امر
ش

در ســومین روز از هفته دستاوردها و افتخارات دانشــگاه کاشــان،  بزرگترین کتابخانه مرکزی شهرستان 
کاشــان مزین به نام مرحوم حضرت آیت اهلل ســیدمهدی یثربی با حضور  نماینده ولــی فقیه و امام جمعه 
کاشــان ، اســتاندار اصفهان  و دبیر ســتاد خیرین  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و جمعی از خیرین در 
دانشگاه کاشان به بهره برداری رســید. رئیس دانشگاه کاشــان گفت: این کتابخانه به مساحت ۴5۰۰ متر 
مربع در ۴ طبقه ساخته شــده اســت.دکتر عباس زراعت، 5 مخزن کتاب به مســاحت دو هزار متر، سالن 
مطالعه، انتشــارات و صحافی را از ویژگیهای این کتابخانه عنوان کرد و افزود:  این کتابخانه در راســتای 

ترویج هر چه بیشــتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی، به عموم شهروندان خدمات ارائه خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: برای ســاخت این کتابخانه حدود 2۰۰ میلیارد ریال با مشارکت خیر آیت اهلل یثربی و 

شرکت عمران سی الک و اعتبارات دانشگاه هزینه شده است.

افتتاح کتابخانه مرکزی مزین به نام حضرت آیت اهلل سید مهدی یثربی در دانشگاه کاشان

تجلیل
 از حامیان 

و نقش 
آفرینان 
دانشگاه 

کاشان

معاون آموزشــی ســابق وزارت علوم و عضو هیات امنا دانشــگاه کاشان گفت: 
بازنشستگان سرمایه های عظیم انسانی و اجتماعی دانشگاه هستند. دکتر مجتبی 
شریعتی نیاسر در گردهمایی بازنشستگان دانشگاه کاشان، همزمانی هفته دستاوردها 
و افتخارات دانشگاه کاشان با ایام اهلل عید قربان و عید سعید غدیر خم را به فال نیک 
گرفت و با تبریک این ایام فرخنده افزود: افتخارات امروز دانشگاه مرهون تالش های 
شما بازنشستگان در ایام خدمت به دانشگاه است.وی با اشاره به اینکه بازنشستگی 
به عنوان پایان دوره کار نیست، اظهار داشت: دوره بازنشستگی  دوره ای است که با 
استفاده از تجربیات اندوخته این افراد می توان تاثیرگذاری زیادی را در  روند رو به رشد  
جامعه داشت. وی خاطر نشان کرد: بازنشستگان باید کمر همت خود را برای دوره 3۰ 

ساله دیگری بکار ببندند و آثار ماندگار و ارزشمندی را با خلق آثارو ایده و برنامه ریزی و 
اندیشه های نو برای رشد و توسعه  بیافرینند. رئیس اسبق دانشگاه کاشان از استادان 
مرحوم این دانشگاه شریف، پوربرات، معصومی، مهندس افصلی، دکتر فرزانگان که 
تالش های زیادی را برای دانشگاه انجام دادند و اسیر خاک شدند یاد کرد و اظهار 
داشت: این استادان فرهیخته در اوج پیشرفت علمی دار فانی را وداع گفتند که یاد و آثار 

علمی این بزرگان برای همیشه ماندگار است و در تاریخ دانشگاه می درخشد.
وی از کاشان به عنوان مهد علم و فرهنگ و تاریخ نام برد و خاطر نشان کرد: دانشگاه 
نقش بسیار موثری در معرفی هر معرفی شهر این بزرگان علم و ادب  بهداقصی نقاط 
جهان دارد. دکتر شریعتی به برگزاری کنگره غیاث الدین جمشید کاشانی در دانشکاه 

کاشان اشاره کرد و گفت: در این همایش از 22 کشور جهان شرکت و آثار خود را ارائه 
کردند که در تاریخ دانشگاه  به خوبی این کنگره به یادگار ماند. وی با بیان اینکه ما برای 
معرفی ارزش های تاریخی خود به دنیا مسئول هستیم خاطر نشان کرد: برای رسیدن 
به این هدف مسیر سختی را در پیش داریم . دکتر شریعتی مدیریت به خصوص 
مدیریت در عرصه علمی دانشگاه را بسیار سخت و طاقت فرسا ذکر کرد و افزود: 
مدیرانی که با هدف خیر و خدمت وارد عرصه خدمت می شوند فداکاری و ایثارگری 
بزرگی انجام می دهند. وی اراده همراه با توکل به خداوند باریتعالی  را رمز موفقیت و 
رسیدن به هدف عنوان کرد و گفت: مدیران سخت کوش استادان و کارمندان زیادی 
برای ارتقا و افتخارات این دانشگاه زحمت کشیده اند که باید قدردان این افراد باشیم.

وی از دکتر علی سعیدی یه عنوان فردی خیر و تاثیر گذار در رشد علمی دانشگاه نام 
برد و افزود: اعطای درجه دکترا به این انسان فرهیخته که عالوه بر ایثار مال و سرمایه 
و کارآفرینی ، نگاه ویژه ای به نسل جوان و استفاده از ظرفیت ها و یکپارچه سازی و کار 
گروهی دارد بسیار ارزشمند است که باید این سرمایه های انسانی را قدر دانست و از 
آنها الگو گرفت. دکتر شریعتی جهش علمی دانشگاه کاشان در مدت ۱۰ تا ۱5 سال 
گذشته را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: امروز دانشگاه کاشان با  دانشگاه 
های بسیار مطرح و سطح یک رقیب است و در سطوح بین المللی به عنوان دانشگاه 
های شاخص مطرح است که این افتخار بزرگی برای ما دانشگاهیان و همچنین مردم 

خطه کاشان است که باید به خود ببالیم.
وی همکاری و همراهی بازنشســتگان و همه دانشگاهیان را برای طی پله های 
ترقی هرچه بیشتر این دانشگاه خواستار شد و افزود: با همت و کوشش جمعی میتوان 
موفقیت های بزرگ را خلق و آفرید که امید است با تالش هرچه بیشتر بتوان رشد و 
تعالی این دانشگاه را در سطوح مختلف علمی بین المللی و در بین 5 دانشگاه برتر شاهد 
باشیم. این مراسم با حضور جمعی از اساتید، کارکنان بازنشسته و روسای پیشین دکتر 
شریعتی نیاسر و دکتر حسن دقیق دانشگاه کاشان در فرهنگسرای دانش برگزار شد.

دکرت رشیعتی نیارس: 

بازنشستگان سرمایه های عظیم دانشگاه هستند
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دکتر رضایی در مراسم افتتاح کتابخانه مرکزی و اعطای دکترای افتخاری دکتر علی 
سعیدی در دانشگاه کاشان افزود: اگر کمک و همیاری خیرین نبود کسب رتبه های 

برتر دردانشگاه ها و دیگر افتخارات را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه دانشگاه مردمی  دانشگاهی است که در زمینه های ساخت دانشکده، 
کتابخانه و امور کارآفرینی کنند ، خاطر نشان کرد: مدیرانی همچون دکتر زراعت 
رئیس دانشگاه کاشان، سرآمد و افتخار استان اصفهان هستند که این مدال ارزشمند 

همواره  باید در نسل بعدی استمرار پیدا کند.
وی کسب رتبه های برتر و پله های ترقی دانشگاه کاشان را مرهون تالش های 
رئیس دانشگاه و حمایت و پشتیبانی خیرین عنوان کرد و اظهار داشت: اگر این توفیق 
حاصل شده نتیجه همیاری، همکاری و هم نوایی مردم شریف کاشان و خیرین است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه موفقیت در عرصه علمی چون کاروان علم به سرعت 
در حال حرکت است افزود: یک لحظه تامل از این سرعت کاروان علم جایگاه را به 

عقب بر می گرداند .
دکتر رضایی با اشاره به اینکه نعمت خیر بودن خیلی ارزش دارد، خاطر نشان کرد: 
این نعمت بزرگ را باید قدر دانست و نباید با غرق در نعمت، قدر نعمت را ندانیم و آنرا 

فراموش کنیم.
وی با بیان اینکه افرادی که از  مال خود میگذرند انسان های فرهیخته ای هستند، 
افزود: انسانی که تمام مال خود را باید بگذارد و  دار فانی را وداع کند چرا نباید مال خود 

را در راه خیر و کمک به مردم خرج کند.
استاندار اصفهان افزود: خیر بودن در همه زمینه ها افتخار است و خوش و به 
حال افرادی که در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی و بهداشتی هزینه 

می کنند.
دکتر رضایی اظهار کرد: از افتخارات  استان اصفهان این است که در کنار 23 
هزار و 5۰۰ شهید رتبه اولی خیرین را در همه زمینه های خیرین مدرسه ساز،  
بهداشتی آموزشی و تحقیقاتی دارد که این نشان از فرهنگ باالی مردم این 

خطه است.
استاندار اصفهان از خیرین خواست تا در کنار امر خیر، خیرساز هم باشند و این نهضت 

انسانی را ترویج دهند تا در بین همه مردم و برای نسل آینده نهادینه شود.
وی از مرحوم آیت اهلل یثربی به عنوان فرد خیر و انسان فرهیخته خطه اصفهان و کشور 
یاد کرد و افزود: مرحوم آیت اهلل یثربی با کارهای خیری که انجام دادند  آثار ماندگاری را 
در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی و درمان و توسعه 
و کارآفرینی برای مردم به یادگار گذاشته است که این فرهنگ مردمی باید در بین 

همه نهادینه شود. 

استاندار اصفهان:

خیرین از افتخارات نظام جمهوری اسالمی هستند

در چهارمین شب هفته دستاوردها و افتخارات دانشگاه کاشان با عنوان دانشگاه کارآفرین، گردهمایی شرکت های دانش بنیان 
و خالق مستقر در در پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی، مرکز نوآوری و تجاری سازی دنشگاه کاشان و مراکز رشد 

دانشگاه کاشان و علوم پزشکی برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی در این گردهمایی به  ۴5 واحد فناور مستقر در مجموعه پارک اشاره کرد 

و گفت: تاکنون بیش از ۶5 فناوری توسط شرکت های دانش بنیان مجموعه تجاری سازی شده است.
دکتر محمد نظیفی فرد با اشاره به نوپا بودن این پارک افزود: با این وجود این واحدهای فناور تاکنون بیش از 9۰۰ میلیارد ریال 
فروش محصول داشته اند.وی هدف از ایجاد این پارک را استقرار واحدهای فناور و تولید محصوالت متناسب با زیست بوم 

منطقه کاشان عنوان کرد و اظهار داشت: سعی می شود تا متناسب با تقاضای مورد نیاز جامعه محصوالت ارائه شود.
وی به تولید محصول به همراه  علم و دانش ایده و خالقیت  و نوآوری تاکید کرد و افزود: متاسفانه ۶8 درصد صنایع کارگاهی 
کاشان از سطح فناوری پایینی برخوردار هستند که نیازی به بهره گیری از فارغ التحصیالن دانشگاهی در خود احساس نمی 
کنند.وی با اشاره به اینکه 32 درصد از افراد فاقد شغل از فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند ، اظهار داشت: سهم اشتغال             
فارغ التحصیالن رشته های مهندسی در صنعت هم در  کاشان کمتر از 2۰ درصد است که این نشان می دهد صنعت کاشان 

کارخانه محور است.
وی خاطر نشان کرد: با تقویت و تکثیر مراکز واســطه ای توســعه فناوری و بکارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی در                     
شرکت های استارتاپی میتوان در مدت کوتاهی، سهم محصوالت فناورانه و خالقانه را در افزایش داد و بهره وری هرچه بیشتر 

و بهتر صنایع را شاهد بود.
رئیس دانشگاه کاشان هم در این گردهمایی دانشگاه مردمی و کارآفرین را از اهداف و رسالت های این دانشگاه عنوان کرد و 

افزود: دانشگاهی که کالس درس و صنعت و محصول فاصله کوتاهی باشد.
دکتر عباس زراعت هدف از ایجاد پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی  را خلق ایده و تجاری سازی علم ذکر کرد 
و افزود: به همین منظور معاونت نوآوری و اقتصادی و مرکز تجاری سازی و نوآوری در دانشگاه راه اندازی شده است تا بتوان 
با استفاده از توان علمی متخصصان دانشگاهی و ارتباط هر جه بیشتر با صنعت بتوان محصوالتی با کیفیت تر و متناسب با 

نیازهای جامعه تولید کرد.
دکتر زراعت به ایجاد دو صندوق  سرمایه گذاری توسط خیرین در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: دانشجویان و استادانی 

که ایده بدهند و کارآفرینی  داشته باشند و بتوانند تجاری سازی علم داشته باشند از طرف این صندوق ها حمایت می شوند.
در این نشست پنل های تخصصی هم با حضور  دکتر بهزاد سلطانی عضو هیات علمی و صاحب نظر ارشد کارآفرینی، دکتر 
سعید گالبی  معاون نوآوری و امور اقتصادی دانشگاه کاشان و دکتر فرهادیان رئیس مرکز نوآوری و تجاری سازی برگزار شد .

در پایان این گردهمایی واحدهای فناور در یک فضای صمیمانه به معرفی آخرین دستاوردهای خود پرداختند و از واحدهای 
فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی تجلیل شد.

گفتنی است در حاشیه این مراسم ضمن امضای تفاهم نامه کارافرینی فارغ التحصیالن دانشگاه کاشان توسط شرکت پترونیرو 
صبا مستقر در این پارک، فاز اول آزمایشگاه مرکزی این پارک به وسعت 35۰ متر مربع که اخیرا تجهیز و به بهره برداری رسیده 

نیز رسما افتتاح گردید.

گردهمایی شرکت های فناور و خالق در پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی
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عضو هیات علمی دانشگاه کاشان رتبه 2۴ اچ ایندکس را در بین دانشمندان ایرانی سراسر دنیا کسب کرد
معاون فناوری و ارتباطات علمی دانشــگاه کاشــان گفت: دکتر مســعود صلواتی نیاســر در شاخص اچ 
ایندکس ) h-index( رتبه 2۴ را در بین دانشمندان ایرانی سراســر دنیا و رتبه نخست ایرانیان مقیم داخل 

کشور به دست آورد.
دکتر مجید منعم زاده افزود: ایندکس اچ معیاری برای کیفیت فعالیت های پژوهشــی می باشد که مبتنی 

بر میزان ارجاعات علمی به فعالیت های هر نفر است.
اچ ایندکس )به انگلیسی: h-index  ( شــاخصی عددی است که می کوشــد بهره وری و تأثیرگذاری علمی 
دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد 

دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می شود.
 از این شاخص می توان برای تأثیرگذاری علمی گروهی از دانشــمندان نیز بهره برد، مثاًل ایندکس اچ برای 

محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه ها و دانشــمندان یک کشور نیز قابل استفاده است.
اچ ایندکس شاخصی است که می توان به وسیله آن محققان تأثیرگذار را از آنهایی که صرفًا تعداد زیادی مقاله 

منتشــر کرده اند متمایز نمود. محاسبه اچ ایندکس توسط پایگاه های اســکوپوس، آی اس آی و گوگل اسکالر 
برای مقاالت انگلیســی زبان و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اســالم )ISC( برای مقاالت فارسی امکان پذیر 

شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان رتبه ۲۴ اچ ایندکس را در بین دانشمندان 
ایرانی سراسر دنیا کسب کرد

تفاهم نامه همکاری علمی میان دانشگاه کاشان و اداره کل مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم علیه 
الّسالم منعقد شد.

رئیس دانشگاه کاشان افزود: با انعقاد این تفاهم نامه امکان خدمات پژوهشی رایگان برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه کاشان در سطح مرکز اسناد ، موزه و کتابخانه فراهم می شود.

دکتر عباس زراعت همکاری در جهت برگزاری همایشهای علمی مشترک و ترغیب اساتید به حضور و مشارکت علمی موثر در 
پروژه های علمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع(، استفاده از توان، ظرفیت ها و همکاری افتخاری اعضای هیئت علمی 
دانشگاه کاشان در جهت تشکیل تیم های مشاوران علمی )در زمینه ری شناسی، تدوین دانشنامه ها، داوری علمی و هیئت 
تحریریه( را از جمله موارد این تفاهم نامه عنوان کرد. وی خاطر نشان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه همکاری در جهت تعریف و 

اجرای پروژه های پژوهشی به صورت مشترک در محورهای موضوعی ری شناسی و آستان پژوهی و همکاری در جهت انتقال 
تجارب علمی و آموزشی طرفین فراهم می شود.

دکتر زراعت افزود: فراهم آوردن مقدمات همکاری موزه نجوم آستان با رصدخانه دانشگاه و رصدخانه ملی، استفاده از توان، 
ظرفیت ها و همکاری افتخاری اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان در جهت تشکیل تیم های مشاوران علمی )در زمینه ری 
شناسی، تدوین دانشنامه ها، داوری علمی و هیئت تحریریه( وهمکاری در جهت انتقال تجارب علمی و آموزشی طرفین از دیگر 

موارد مورد توافق این تفاهم نامه است.
این تفاهم نامه که به مدت پنج سال اعتبار دارد به امضای رؤسای دانشگاه کاشان و اداره کل مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان 

مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( رسید.

تفاهم نامه همکاری علمی میان دانشگاه کاشان و اداره کل مرکز اسناد، موزه و کتابخانه 
آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم

استاد فتحعلی قشقایی فر ومحمد حسن سیف استادان گروه 
فرش دانشکده معماری و هنر  دانشگاه کاشان، دار قالی بافی 
با امکان پایین کشی بدون نیاز به میخ، تسمه و دوخت را ابداع 
و اختراع کردند. مدیر گروه فرش دانشگاه کاشان با بیان اینکه 
دار قالی بافی یکی از ابزار مهم در تولید فرش دستباف می باشد، 
افزود: کانون های قالی بافی مانند:اصفهان، کاشــان، اراک، 
کرمان، قم ... از دارهای سنتی استفاده می شود که در حین بافت 
برای کنترل و ثابت نگهداشتن فرش روی آن دوخت و یا تسمه 

و  میخ زده می شود که این عمل باعث آسیب و صدمه دیدن 
فرش می گردد که در نهایت فرش را عیب دار کرده و برای رفع 
آن باید هزینه بیشتری صرف گردد.استاد فتحعلی قشقایی فر 
افزود: با توجه به تجربه و شناخت گروه همکار از این مشکل 
این تصمیم گرفته شد تا با مطالعه و بررسی دقیقتر، راهی برای 
رفع ان پیشنهاد گردد.عضو هیات علمی گروه فرش دانشکده 
معماری و هنر دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: با مطالعه و 
آزمون و خطا به مدت یک سال،ایده ای طراحی شد که پس 

از داوری و تایید توسط کارشناسان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
موفق به ابداع و ثبت اختراع دار قالی بافی فارسی با امکان پایین 
کشی بدون نیاز به میخ، تسمه و دوخت گردید. استاد قشقایی 
فر تاکید کرد: این روش دار قالی، قطعات تعبیه شده در قسمت 
زیر دار در زمان بافت، امکان پایین کشی در قالی های فارسی 
باف )اصفهان، کاشان، اراک، قم، کرمان و...( را به روشی علمی 
و ساده بدون نیاز به اتصال با میخ و تسمه و دوخت در پایین دار 
قالی بافی میسر می کند و همچنین امکان استاندارد سازی 

دارهای قالیبافی فارسی قدیمی و تعبیه این قابلیت بروی آنها 
نیز وجود دارد.

ابداع و اختراع دار قالی بافی بدون دوخت توسط استادان گروه 

فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
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طی مراســمی با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان، استاندار 
اصفهان، فرماندار، شهردار و مسئوالن شــهری کاشان نشان سیلک در 
بخش علم به دکتر "سید علیرضا اشــرفی" استاد ریاضی دانشگاه کاشان 

اهدا شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه کاشان هر سال محقق برتر ایران است و 
از سال ۱385 هر ســال به عنوان یکی از ۱۰ دانشمند برتر ایران انتخاب 

شده است.
دکتر سیدعلیرضا اشرفی عضو هیات تحریریه و داور بسیاری از مجالت 
داخلی و خارجی معتبر اســت و در بســیاری از کنفرانس های داخلی و 

خارجی به عنوان سخنران کلیدی و داور مقاالت حضور  داشته است.
از این محقق برجسته عضو هیات علمی دانشــگاه کاشان  تاکنون 3۰۰ 

مقاله علمی در مجالت معتبر علمی از او منتشــر شــده و تا به امروز 2۱ 
کتاب بین المللی  و ۶ کتاب فارسی در حوزه تخصصی اش نوشته است.

دکتر اشرفی کارشناســی خود را در دانشــگاه تربیت مدرس کارشناسی 
ارشد دانشگاه شهید بهشــتی و دکترای خود را از دانشــگاه تهران اخذ 

کرده و از سال ۱375 به عضو هیات علمی دانشگاه کاشان درآمده    
است.

دکتر سید علیرضا اشــرفی عضو هیات علمی و اســتاد تمام گروه 
ریاضی و مدیر گروه نانو محاســبات دانشــگاه کاشــان به عنوان 
معاون اول آکادمی جهانی ریاضی شــیمی، چندین نوبت به عنوان 
دانشــمند بین المللی  ISI  ودر زمره یک درصد برتر دانشمندان و 

نخبگان علمی جهان انتخاب شده است.
دکتر اشــرفی عالوه بر انتخاب دانشــمند بیــن المللی، عضویت 
آکادمی ریاضی شیمی ، پژوهشــگر برگزیده کشوری در سال 88 
، پژوهشگر نمونه استان از ســال 8۰ تاکنون را در کارنامه علمی 

خود دارد.

اعطای نشان سیلک در بخش 
علم به استاد ریاضی 

دانشگاه کاشان

شهردار کاشان گفت مسائل و موضوعات و مشــکالت زیادی گریبانگیر شهر کاشان است که با  بهره مندی از 
دانش و همکاری دانشگاه باید مرتفع شود.

دکتر سعید ابریشمی راد در مراسم اختتامیه هفته دســتاوردها و افتخارات دانشگاه کاشان،   جامعه محور ی را 
مهمترین رویکرد دانشگاه کاشان عنوان کرد و افزود: در حوزه مدیریت شهری،  دانشــگاه ها  پتانسیل مهمی 

هستند که باید با ارتباط هر جه بیشتر دانشــگاه با جامعه بتوان مشکالت شهری را حل کرد.
وی هدف از راه اندازی فرهنگســرای دانش را محفلی برای  گردهمایی جامعه علمی و اساتید با مردم و انجمن 
های مختلف عنوان و اظهــار امیدواری کرد: با برنامه هــای مختلف بتوان موضوعات  شــهری را  با دانش و 

درایت  حل کرد .
وی خدمت به خلق را بسیار مهم دانست و افزود: متاســفانه امروز خدمت ارزش محسوب نمی شود و قدرت و 

ثروت ارزش هستند.
شــهردار کاشــان صداقت را مهمترین کلید موفقیت در عرصه خدمت عنوان کرد و اظهار داشــت: بایستی به 
گونه ای رفتار شود که همه،  ما را باور داشته باشــند و صداقت در گفتار در بین مسئولین و جامعه  نهادینه شود.
در پایان این مراسم از استادان و کارکنانی که در افتخارات و دســتاوردهای دانشگاه نقش داشتند تجلیل شد.

شهردار کاشان: 

حل مسائل شهری با بهره مندی از دانش دانشگاهیان مرتفع می شود

دوره جدید و شماره بیســت و پنجم مجله علمی »کاشان شناسی« مرکز پژوهشــی کاشان شناسی دانشگاه 
کاشان منتشر شد.مدیر مســئول این مجلة علمی گفت: در این شــماره، هفت مقاله علمی از اعضای هیات 
علمی، نویسندگان و محققاِن دانشگاه کاشــان و سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشــی کشور به چاپ رسیده 
اســت. دکتر امیرحســین مدنی افزود: محمدطاهر نّقاش کاشانی: شــاعر ذوفنون دورة صفوی: محمدرضا 
غیاثیان و ندا اسدی چیمه// بازشناسی )زمان و مکان تولید( ُتنگ زّرین فام منسوب به کاشان کاخ اختصاصی 
نیاوران بر اســاس نظریة سبک شناســی ســفال زّرین فام الیور واتسون: اســماعیل نصری و احمد صالحی 
کاخکی// کتیبــة ایلخانی قنات الااللون بَرُزک: محمد مشــهدی نوش آبادی// واکاوی شــخصیت علمی، 
اخالقی و اجتماعی آیت اهلل العظمی ســید محمد علوی بروجردی )ره(: الهام عربشــاهی کاشــی و عباسعلی 
فراهتی// بررســی باستان شناختی گورســتاِن َمَرق در ارتفاعات کاشــان: مطالعات اولیه و گاهنگاری: جواد 

حسین زادة ســاداتی و لیال مکوندی// برج دیدبانی چاله قاب نیاسر؛ شــناخت و مّرمت با الگوی تعادل پویا: 
حسین راعی و آویده کامرانی//  اقبالیة کاشان؛ شواهد باستان شناسی از پهنة فرهنگی دشِت کاشان: محسن 

جاوری و مجید منتظهر ظهوری از عناوین مقاالت چاپ شده در این شماره است.
مجلة »کاشان شناســی« به عنوان تنها مجلة علمی »مرکز پژوهشی کاشان شناسی«، با هدف انتشار مقاالت 
مربوط به تاریخ، فرهنگ، ادبیات، هنر، معماری و مشــاهیر حوزة کاشان فعالیت می کند. این مجله به صاحب 
امتیازی دانشگاه کاشان و هیأت تحریریه ای متشّکل از استادان دانشــگاه کاشان، دانشگاه تهران، دانشگاه 
تربیت مدرس، پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، دانشــگاه ارومیه و مرکز ملّی تحقیقات علمی 
فرانسه منتشر می شود.  عالقمندان می توانند برای اطالع بیشــتر از مقاالت مندرج در این مجله به آدرس: 

http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/ مراجعه کنند. 

انتشار شماره ۲۵ مجله علمی »کاشان شناسی« دانشگاه کاشان
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اختتامیه هفته دستاوردها و افتخارات دانشگاه کاشان

رییس هیات مدیره بنیاد حامیان داشگاه کاشــان  در مراسم اختتامیه هفته دســتاوردهای دانشگاه کاشان  گفت: 
دانشگاه هنوز نتوانسته در ایجاد »دانشگاه جامعه محور« به رسالت خود عمل کند .

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار افزود: نوع روحیه برخی از دانشــگاهیان به آنان اجازه نداده است که با مردم نشست و 
برخاست کنند. وی با تبیین مشکالت جامع محوری دانشگاه تصریح کرد  بخشــی از موانع قانونی و برخی هم به 

موانع خارج دانشگاه برمی گردد.
فهیمی تبار شعار دانشگاه جامع محور را به معنای دانشــگاه تربیت کننده نیروی انسانی پژوهشگر و محقق کشور 
همراه با  توجه به جامعه و نیازمندی های آن دانســت و گفت: در  کرونا استادان دانشگاه برای رفغ این مشکل باید 

از هیج کوششی ذریغ نکنند و تمام توان خود را برای رفع مسایل  جامعه و آســیب هایی که گریبانگیر مردم جامعه 
شده است ، به کار گیرند.

وی با بیان اینکه دانشگاه جامعه محور  یعنی دانشــگاهی مورد انتظار ،  مشکل گشــا و دردآشنای مردم ،  افزود: 
متاسفانه بسیاری از اساتید ما تنها در پشت میزها نشسته اند و نتوانسته اند با محیط بیرون و  جامعه ارتباط برقرار  و 

درد ها و مشکالت مردم  را شاسایی کنند تا بتوانند راه حلی برای آن ها بیابند.
 وی مهمترین راهکارهای تحقق دانشگاه جامعه محوری دانشگاه را در موارد زیر بر شمردند:

خروج مدیران مراکز علمی از زیست روزمرگی
 منوط کردن ارتقاء های اساتید به طرح ها و اقدامات مرتبط با  ارتباط با جامعه و حل مشکل و نیازهای مردم

 نقد منصفانه مدیریت شهری، برگزاری نشست های علمی با صنعت
  وی افزود:  ســمن ها می توانند این جاده ناهموار را هموار کنند و ارتباط هرچه بیشــتر دانشگاه رابا مردم و جامعه 

فراهم سازند.

استاد دانشگاه باید درد آشنا 
و مشکل گشای مردم باشد

در مراسمی با حضور مسئوالن دانشگاه کاشان، مسئوالن بسیج دانشجویی استان 
اصفهان ، مسئوالن سپاه کاشان و جمعی از دانشجویان بسیجی ،  مسئول جدید 

بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان معرفی شد.
در مراسمی با حضور مسئوالن دانشگاه کاشان، مسئوالن بسیج دانشجویی استان 
اصفهان ، مسئوالن سپاه کاشان و جمعی از دانشجویان بسیجی ، با تشکر از جواد 
پور پیر علی ، حاج علی اکبری به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه 
کاشان معرفی شد. رییس دانشگاه کاشان در این نشست از فعالیت ها و تال شهای 

بی دریغ مسئول بسیج دانشجویی سابق این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: جواد 
پور پیر علی بسیجی نمونه بود و آن ویژگیهای کامل یک فرد بسیجی را دارا بود.

 وی برخورد مناسب، روابط عمومی قوی، ایمان و اخالص را از ویژگیهای نیروی 
بسیجی عنوان کرد و افزود: اگرامروز مدال و افتخاری بر سینه داریم نشات گرفته از 

تالش و کوشش و روحیه بسیجی دانشگاهیان است.
وی ایجاد وحدت مقدس بین ملت ها را از جمله وظایف بسیج از دیگاه مقام معظم 
رهبری دانست و خاطر نشان کرد: امروز که دشمن در تالش است تا ایجاد تفرقه 

را در بین مردم ایجاد کند وظیفه بسیجیان است تا وحدت را بین مردم در همه امور 
ایجاد کنند. وی به افتخارات دانشگاه کاشان و کسب رتبه ۱۰ در ترازبین المللی و 
7 در تراز ملی اشاره کرد و افزود:  همه این افتخارات مرهون تالش های جهادی و 
بسیجی مجموعه کارکنان این دانشگاه است که باید سعی نماییم تا 9 هزار دانشجو 

و یک هزار اعضای هیات علمی و کارمند این دانشگاه نیز عضو بسیج شوند.
 مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان هم در این نشست با قدردانی از 
زحمات مسئول بسیج قبلی دانشگاه کاشان افزود: همانگونه که دانشگاه کاشان 
خوش درخشیده و از دانشگاه های موفق است،  بسیج دانشجویی این دانشگاه 
نیز  از بسیج های دانشجویی موفق در سطح دانشگاه های استان اصفهان است 
و خدمات خوبی را در برگزاری اردوهای جهادی و در ایــام کرونا و دیگر  موارد                              

فعالیت های جهادی و بسیجی داشته است.
دکتر سید هادی انوری با اشاره به اینکه علیرغم تمام مشکالت  بسیج دانشجویی  
رسالت های خود را از مرز دانشگاه فراتر گذاشته و رویکرد نقش آفرینی تخصصی 
در همه عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مساله محوری و ایام کرونا داشته 
و به رسالت های خود به خوبی عمل کرده است، اظهار امیدواری کرد: تا مسئول 
جدید دانشجویی این دانشگاه با همکاری رییس و مجموعه کارکنان دانشگاه بتواند 

وظایف خود را به خوبی اجرا و عمل نماید.
در این مراسم از جواد پور پیر علی مسئول بسیج دانشجویی سابق این دانشگاه  
قدردانی و طی حکمی حاج علی اکبری  به عنوان مسئول بسیج دانشجویی جدید 

این دانشگاه معرفی شد.  

معرفی مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان


