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 متاسفانه در دوره مدیریت قبلى دانشگاه و از سال 1395 دانشگاه کاشان  در لیست سیاه وزارت علوم کشور 
عراق قرار گرفته و مدارك دانش اموختگان دانشگاه کاشان مورد تایید وزارت علوم کشور عراق نبود. با 
پیگیرى هاى مستمر مدیریت دانشگاه در دوره جدید و تالش هاى رایزن فرهنگى جمهورى اسالمى ایران 
در عراق، دانشگاه کاشان در فهرست دانشگاه هاى معتبر و مورد تایید وزارت آموزش عالى و پژوهش هاى 

علمى عراق قرار گرفت.
مدیر دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشگاه کاشان گفت:  موفقیت دانشگاه در قرار گرفتن در 

فهرست دانشگاه هاى معتبر و مورد تایید کشور عراق زمینه جذب دانشجو از این کشور و انجام مبادالت 
علمى با آن را تسهیل و هموار خواهد نمود. دکتر علیرضا جوادى تبادالت علمى و انجام طرح هاى تحقیقاتى 
مشترك را از دیگر موارد قرارگرفتن در فهرست دانشگاه عراق عنوان کرد و افزود: انجام کارهاى تحقیقاتى 

و علمى در زمینه هاى مختلف با محققان دانشگاه هاى عراقى در برنامه دانشگاه قرار دارد.
الزم به ذکر است 45 دانشگاه ایران در لیست دانشــگاه هاى معتبر و مورد تایید وزارت آموزش عالى و 

پژوهش هاى علمى کشور عراق قرار دارد.

دریافت کسب رتبه ۳ دانشگاه کاشان

 در میان دانشگاه های جامع کشور

 در نظام رتبه بندی موضوعی آی اس سی

قرار گرفتن دانشگاه کاشان در بین دانشگاه هاى معتبر عراق

شرکت های دانش بنیان پارک علم 

و فناوری دانشگاه کاشان  گوهرهای 

ناشناخته برای رونق اقتصادی

برگزاری آزمون استخدامی فوالد 

امیرکبیر در دانشگاه کاشان

محرم و صفر دانشگاه عمومی

 حضرت سیدالشهدا(ع)
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 رئیس دانشگاه کاشان به همراه معاونان پژوهشــى و ارتباطات علمى و نوآورى و اقتصادى  و رئیس پارك علم و 
فناورى این دانشگاه، با دکتر سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

رئیس دانشگاه کاشان به توافق اجراى  فاز یک پارك علم و فناورى دانشگاه کاشان در این دیدار اشاره کرد و گفت: 
مقرر شد از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان اصفهان، بودجه مناسبى براى اجراى فاز نخست این پارك، 

اختصاص یابد.
دکتر عباس کتابى، حمایت مادى و معنوى معاونت علمى و فناورى رئیس جمهور از راه اندازى مرکز نوآورى و علوم 
انسانى و علوم اجتماعى را از دیگر موارد این نشست عنوان کرد و افزود: همچنین معاونت علمى رئیس جمهور، از 

ایجاد صندوق پژوهش و فناورى در منطقه کاشان استقبال و اعالم حمایت کردند.
وى ایجاد پردیس فناورى گیاهان دارویى و اسانســهاى طبیعى در قمصر را از  دیگر توافقات انجام شــده در 
این نشست عنوان و خاطر نشان کرد: همچنین با پیشــنهاد معاونت علمى رییس جمهور ایجاد کارخانه تولید 
محصوالت کشاورزى  به روش هیدروپونیک و همچنین پردیس هاى نوآورى تخصصى در بخش کشاورزى  

مورد توافق قرار گرفت.
رئیس دانشگاه کاشان افزود: در این نشست همچنین معاون علمى رئیس جمهور، از پیشنهاد  تبدیل برخى از 

شهرك هاى صنعتى نزدیک مناطق مسکونى که موجب آلودگى هوا مى شوند، به پردیس هاى فناورى حمایت 
کردند.

وى با اشاره به ارائه گزارشى از فعالیت هاى فناورى و نوآورى اخیر پارك علم و فناورى دانشگاه که مورد تحسین 
و تایید دکتر ستارى قرار گرفت، خاطر نشــان کرد: مقرر شد با عنایت به اســتقالل پارك علم و فناورى دانشگاه 
کاشان، مصوبات و اعتبارات محقق نشده سفر دکتر ستارى در سال هاى 99 و 98  به دانشگاه کاشان، به پارك علم 

و فناورى اختصاص پیدا کند.
دکتر کتابى آماده سازى آیینه و عدسى رصدخانه ملى در کامو که به زودى مراحل نصب آن انجام خواهد شد و اتمام 

پروژه آب ژرف کاشان را از موضوعات مطرح شده معاون رئیس جمهور در این دیدار عنوان کرد.
وى به اعالم آمادگى معاون رئیس جمهور از  فعالیت هاى دانش بنیان و فناورى در حوزه دریاچه نمک و استحصال 
مواد معدنى و شورابه ها اشاره کرد و گفت: مقرر شد که معاونت علمى از طرح هاى ارایه شده در این حوزه حمایت 

مالى کند.

دیدار رئیس دانشگاه کاشان با معاون علمى و فناورى رئیس جمهور

معاون پژوهش و ارتباطات علمى دانشــگاه کاشان، 
براساس آخرین گزارش نظام رتبه بندى آى اس سى 
در بخش رتبه بندى موضوعى بین المللى سال 2021، 
دانشگاه کاشــان موفق به کسب جایگاه 350-301 
جهانى، ششم در میان دانشگاه هاى کشور و سوم در 

میان دانشگاه هاى جامع کشور شد.
 دکتر مهدى شــبانى نوش آبــادى، با بیــان اینکه 
دانشگاه کاشــان در همین نظام رتبه بندى در سال 
2020 در جایــگاه 601-700 جهــان قــرار گرفته 

بود، افــزود: نظام رتبه بندى موضوعى آى اس ســى 
دانشــگاه هاى جهان را در 6 موضوع؛ علوم طبیعى، 
مهندســى و فناورى، علوم پزشکى و سالمت، علوم 
کشاورزى، علوم اجتماعى و علوم انسانى، ارزیابى و 

رتبه بندى مى کند.
 رتبه بندى موضوعى ISC، دانشــگاه هاى هدف به 
منظور رتبه بندى در هر حوزه موضوعى، دانشــگاه 
هایى مى باشــند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن 
حوزه جزو 700 دانشــگاه اول جهان باشند و در بازه 

زمانى ســه ســاله، حداقل 150 مدرك در هر حوزه 
موضوعى منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده 

باشند.
دانشگاه هاى اعالم شــده در این رتبه بندى، در هر 
حوزه موضوعــى در نهایت به صــورت درهمکرد و 
نیز بر اســاس قاره و کشــور و... اعالم خواهند شد. 
رتبه بنــدى موضوعى ISC، براســاس 3 معیار کلى 
پژوهش، فعالیــت بین المللى و نــوآورى انجام مى 
گیرد که معیــار پژوهش به دلیــل اهمیتى که دارد، 

بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول 
 ISC زیر معیارها و شاخص هاى رتبه بندى موضوعى

را با ضرایب اختصاص داده نمایش مى دهد. 

کسب رتبه 3 دانشگاه کاشان در میان دانشگاه هاى جامع کشور
 در نظام رتبه بندى موضوعى آى اس سى

استاد حوزه علمیه و کارشناس خانواده گفت: اگر سالمت اعتقادى و دینى نسلتان را مى خواهید باید اعتقاد امیر المومنین علیه السالم 
را به نسل جوان بشناسانیم وگرنه با نسلى بى هویت روبرو خواهیم شد.حجت االسالم والمسلمین تراشیون در آیین بزرگداشت 

عیداهللا اکبر در دانشگاه کاشان افزود: یکى از نگرانى هایى که بین جوامع بشرى وجود دارد  این است که چگونه مى توانیم نسلمان 
را از این گذرگاه هاى سخت، سالمت اخالقى و روانى فردى رفتارى  و اعتقادى او به خوبى حفظ شود.وى با بیان اینکه در دنیایى 
زندگى مى کنیم که معادالت آن  در حال  تغییر است خاطر نشان کرد: انسان هوشمند انسانى است که براى اتفاقات پیش رو 

راهبردى داشته باشد تا بتواند در برابر تغییرات و نامالیمات زندگى به خوبى عبور کند.
 حجت االسالم تراشیون تقویت تاب آورى را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید تالش کنیم نسل تاب آور تربیت کنیم تا بتواند از این 

گذرگاهها به درستى عبور کند. 
وى با بیان اینکه انسان اگر تاب آورى در او شکل نگیرد در گذرگاه ها زندگى سربلند بیرون نمیاد، خاطر نشان کرد: شخصى که 

بخواهد کمک به رشد جامعه داشته باشد باید با مشکالت زندگى دست و پنجه نرم کرده باشد.
این کارشناس خانواده، سردار حاج قاسم سلیمانى را شخصیتى نمونه که در تاریخ وجود ندارد عنوان کرد و افزود:  ابعاد زندگى 
شهید سلیمانى را بایستى براى بچه ها بازگو کنیم که  چگونه این فرد، زندگى و عمر خود را براى آسایش مردم این کشور گذاشت 
و آسایش خود را فداى آسایش مردم کرد و خدا اینگونه به او عزت داد و عزیز کرد.وى با اشاره به هجمه هاى مختلف علیه نسل 
جوانمان، تاکید کرد: اگر ما یک آینده نگرى و هویت خواهى براى فرزندان خود نداشته باشیم در آینده با مشکل مواجه خواهد شد 
.وى با بیان اینکه بیشتر خودکشى در اروپا به دلیل بى هویتى است افزود: تقویت بعد اعتقادى و باورهاى فکرى یکى از ابعاد بسیار 

تاثیر گذار براى نجات انسان به خصوص نسل جوان است .
حجت االسالم تراشیون روحیه والیت پذیرى را از دیگر موارد ضرورى براى نسل جوان عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم نسلمان 

را بر اساس باورهاى اعتقادى تقویت کنیم چاره اى جز شناساندن حضرت امیر المومنین علیه السالم نیست.
این آیین که همراه با برنامه هاى متنوع نمایش طنز، سرود، مسابقه و اهداى جوایز بود، از خانواده سادات دانشگاه تجلیل شد و در 

پایان مراسم اطعام غدیرانه به میزبانى سادات دانشگاه برگزار شد.

سالمت اعتقادى و دینى نسل جوان 
در گرو اعتقاد به امیرالمومنین (ع) است
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نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان گفت: شرکت هاى دانش بنیان مستقر در پارك 
علم و فناورى دانشگاه کاشان گوهرهاى ناشناخته اى براى رونق اقتصادى و تحقق 

شعار سال هستند.
حجت االسالم والمسلمین  سیدسعید حسینى در بازدید از پارك علم و فناورى و در 
جمع کارکنان شرکت هاى مستقر در این پارك، ارزش کار شرکت هاى دانش بنیان  
را که در راستاى تولید، اشتغالزایى و توسعه اقتصادى فعالیت دارند بسیار حایز اهمیت 
دانست و افزود: شرکت ها باید به کیفیت محصوالتى که تولید مى کنند  دقت کامل 

داشته باشند. وى حمایت از شرکت هاى دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
مسئوالن ادارات مى بایست محصوالت این شرکت ها که  توسط کارشناسان و 

متخصصان دانشگاه و از روى علم وتجربه تولید مى شوند، مورد حمایت قرار دهند.
امام جمعه کاشان هم افزایى بین زنجیره علم و صنعت و تولید را خواستار شد و خاطر 
نشان کرد: این اعتماد سازى باید در کل مجموعه وجود داشته باشد تا این چرخه تولید 

بیشتر رونق وتوسعه پیدا کند.
حجت االسالم والمسلمین حسینى با اشاره به مشکالت تامین مالى برخى شرکت ها 
براى ادامه فعالیت و تولیدات خود در سطح انبوه از  مسئوالن مربوطه خواست تا روند 
ارائه تسهیالت را براى شرکت ها تسهیل نمایند. وى  همت براى انجام کار را  به 
شــرکت ها مورد تاکید قرار داد و افزود: طبق فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه 
السالم که ارزش هر شخص به اندازه همت اوست، شماها باید با همت و تالش سعى 
کنید تا دیگر کشورها به محصوالت شما وابسته و نیاز پیدا کنند و بتوانید تولیدات خود 

را صادر نمایید.
نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان تقوى، توسل و مدد گرفتن از اهل بیت را رمز 
موفقیت  در امور دانست و تاکید کرد: شما تولید کنندگان باید از احمدى روشن ها و 

فخرى زاده ها الگو بگیرید و براى دستیابى به موفقیت، تدین و تخصص  را در کنار 
هم به کار گیرید تا سرافراز شوید.حجت االسالم والمسلمین حسینى  پس از بازدید از 
شرکت ها و روند تولید محصوالت، نماز ظهر و عصر نیز به امامت وى درمسجد پارك 
علم و فناورى دانشگاه کاشان اقامه شد.در این بازدید رئیس اداره کار، تعاون و امور 

اجتماعى و نماینده اى از اداره بازرگانى کاشان نیز حضور داشتند.
گفتنى است در پارك علم و فناورى غیاث الدین جمشید کاشانى دانشگاه کاشان بیش 

از 30 شرکت در زمینه هاى مختلف فعالیت دارند.

شرکت هاى دانش بنیان پارك علم و فناورى دانشگاه کاشان 
گوهرهاى ناشناخته براى رونق اقتصادى

شرکت هاى مستقر در پارك علم و فناورى یک به یک میزبان نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان شدند.

 مدیر عامل، معاونان و مدیران مجتمع فوالد کویر از دانشــگاه کاشان  بازدید کرده و نشست مشترکى با رئیس 
و اعضاى هیات رئیسه این دانشگاه داشــتند.رئیس دانشگاه کاشان در این نشست  با قدردانى از حضور اعضاى 
مجتمع فوالد کویر در این دانشگاه افزود: ارتباط دانشگاه با صنعت یکى از برنامه هاى اصلى این دانشگاه است 
و استفاده از توان و ظرفیت علمى اساتید و دانشجویان دانشگاه فرصت مناسبى براى صنایع براى ارتقاى کیفى 

محصوالت و توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است.
در این نشست رئیس دانشگاه کاشان گزارشى از جایگاه و رتبه هاى ملى و بین المللى دانشگاه کاشان ارائه کرد.
دکتر کتابــى کارآفرینى و مهارت افزایى را از رویکردهاى این دانشــگاه عنوان کرد و افزود: با ایجاد مدرســه 
اشتغال و ســراهاى نوآورى و فناورى در دانشــکده ها، ســعى داریم تا امید و انگیزه را در بین جوانان دانشجو 
ارتقاء بخشیده تا در زمان دانش آموختگى مشکل اشــتغال نداشته باشــند.وى با بیان اینکه جامعه محورى از 
مهمترین سیاست هاى این دانشگاه است، خاطر نشان کرد: دانشــگاه کاشان دانشگاه مردمى و در زمینه جذب 
خیرین پیشتاز است.رئیس دانشگاه کاشــان به پیگیرى ایجاد صندوق پژوهش و فناورى منطقه کاشان توسط 
این دانشگاه اشــاره کرد.دکتر کتابى به فراهم کردن فرصت مطالعاتى اســاتید این دانشگاه در جامعه و صنعت 
اشاره و اظهار کرد: در این برنامه استادان دانشگاه یک دوره ســه تا نه ماهه را به صنعت یا جامعه وارد مى شوند 
تا با مشکالت و چالش ها آشنا شده و راه حل علمى و کارشناســى براى آن پیدا کنند.همچنین رییس دانشگاه 
به برگزارى کرســى هاى نظریه پردازى و علمى ترویجى براى موضوعات چالشــى منطقه در دانشگاه کاشان 

اشاره کرد و گفت: موضوعات مانند توسعه صنعت فوالد قابل بررســى و نقادى در این کرسى هاى دانشگاهى 
با حضور متخصصین مرتبط خواهد بود. مدیر عامل مجتمع فوالد کویر کاشــان هم در این نشســت به تاسیس 
این مجتمع در سال 1386 اشاره کرد و گفت: از زمان تاسیس این شــرکت تاکنون 9 میلیون تن تولید فوالد با 

کیفیت و با ارزش افزوده بسیار باال تولید شده است.
 به گفته وى حدود  99 درصد کارکنان این شرکت از منطقه کاشان و آران و بیدگل هستند. وى همچنین افزود: 
فوالد یکى از کلیدى ترین صنایع دنیاست که در قبل از انقالب تولید فوالد بسیار کم بوده است که خوسبختانه 

با سیاست نظام جمهورى اســالمى و در افق 1405 تولید 55 میلیون تن فوالد پیش بینى شده است.
وى با بیان اینکه ایــران در زمینه تولید فوالد رتبه دهــم را در دنیا دارد، افزود: همه صنایــع نظامى، اتومبیل، 

بیمارســتانى و تمام صنایع نیروگاهى و فرودگاهى وابسته به فوالد هستند و کاربرد دارد.
مهندس خوروش رسالت و برنامه اســتراتژیک فوالد کویر براى 10 سال آینده را  بهترین فوالد ساز غرب آسیا 
در زمینه کیفیت عنوان کرد و  گفت: با برنامه ریزى انجام شده تا دو سال آینده  نزدیک 800 هزار تن بهترین و 
مرغوب ترین فوالدهاى روز دنیا را براى صنایع پایین دســتى تولید خواهیم کرد که بسیار ارزش افزوده باالیى 

دارد.
وى خاطر نشان کرد:  بهینه ســازى در مصرف آب یکى از برنامه هاى این مجتمع است.

مدیر عامل مجتمع فوالد کویر همکارى صنعت با دانشگاه را خواستار شــد و افزود: براى ارتقاء این مجتمع به 
همکارى دانشگاه نیاز داریم و تا علم نباشــد هرگز هیچ حرکتى و توسعه اى اتفاق نخواهد افتاد.

دکتر حسین زاده مشــاور مدیر عامل مجتمع فوالد کویر هم در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه کاشان از 
مفاخر علمى است،  اساتید دانشگاه را باالترین پایگاه اجتماعى عنوان کرد و افزود: هر توسعه اى از حوزه علم و 
دانش است.وى به تاریخ کاشان در زمینه هاى زرى بافى، مس، فرش و پارچه ونساجى اشاره کرد و گفت: شهر 

کاشان در افق 1404 شهر صنعتى و گردشگرى قلمداد شده است.
وى الزمه تغییرات اساسى براى اداره آینده کاشان را همکارى متخصصان و اســاتید دانشگاهى عنوان کرد و 
افزود: در شهرستان کاشــان ســرمایه مالى و ذخیره دانایى نیز داریم  که باید به میدان بیایند و راهکارى براى 
توسعه این منطقه بیندیشــند. دکتر حســین زاده تاکید کرد: با ارتباط دانشــگاه با صنعت مى توان بسیارى از 
مشکالت را حل کرد. در این جلسه معاونان و مدیران شــرکت فوالد کویر گزارش مفصلى از وضعیت جارى و 
برنامه هاى آینده شرکت ارائه نمودند.در پایان تفاهم نامه اى بین دانشگاه کاشان و مجتمع فوالد کویر به امضا 
رسید که شامل همکاریهاى آموزشى و پژوهشى، ایجاد مرکز نوآورى، مشارکت در راه اندازى صندوق پژوهش 

و فناورى منطقه کاشان، اســتفاده از ظرفیت هاى قانون جهش تولید دانش بنیان، و ...  مى باشد.

در راستاى تعامل دانشگاه با صنعت صورت گرفت؛

بازدید مدیرعامل، معاونان و مدیران مجتمع فوالد کویر از دانشگاه کاشان
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در آستانه هفته ملى عفاف و حجاب همایش خانواده آرام به همت دبیرخانه عفاف وحجاب ومرکز مشاوره دانشگاه کاشان برگزار 
شد.دکتر سعیدعزیزى مشاور روان شناس در این همایش به موضوع مهم خانواده پرداخت.

وى به بحث افسردگى مزمن یا سرماخوردگى روانى اشاره کرد و بیان داشت: اختالل درخواب، خستگى جسمى، بى انگیزگى وعدم 
نشاط که اگر «همزمان» درخود داشتید مقدارى نگران باشید.کارشناس صدا و سیما درپاسخ سوال  بسیارى از افراد که مى پرسند 
چه کارکنیم یک خانواده آرام داشته باشیم وازشراسترس ها وفشارهاى عصبى که ذهن ماراتسخیرکرده رهایى یابیم؟ گفت: قالب 
هاى رفتارى واخالق محوررا باید درخود بشناسیم وآن را مدیریت کنیم.وى سه فنون موفقیت براى داشتن یک زندگى آرام را 
فوق فعالیت جسمى، رفتارشناسى و افکارمحورى عنوان کرد و افزود: استراحت کارذهنى، کارجسمى است واستراحت کار جسمى 
خواب است که براى درمان افسردگى الزم است.پژوهشگر روان شناسى دومین فرمول درمان افسردگى را رفتارشناسى عنوان 

کردو با اشاره به آیه قرآن لتسکنوا الیها گفت: زن ومرد وقتى مکمل هم باشند باعث آرامش یکدیگرمى شوند.
وى با بیان ویژگى ها ونیازهاى زنان ومردان ازمنظرروان شناسى افزود: نیمى ازعفاف وحجاب مردانه است نه زنانه واصل عفاف 
وحجاب ازدرون خانه شروع مى شــود و وظیفه زن ومرد این است که همدیگر را اقناع کنند نقش سیستم زن ومرد درمسئله 
حیاء وعفاف فرق مى کند. وى با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبرى مدظله العالى که فرمودندبحث کلمه خانه داربراى زنان 

هنوزجانیفتاده است خانه داریک زن همه فن حریف وهمه چیزتمام است که در موقع بیمارى نقش پزشک و پرستار. در موقع درس 
بچه ها بهترین معلم ومربى و در موقع میهمانى راه انداختن بهترین کدبانو و آشپزخانه و درمواقع بهم ریختگى خانواده بهترین مشاور 

و روان شناس ودر یک کلمه یک زن همه چیزتمام است که هیچ ارزشى براى اوقائل نمى شوند.
دکترعزیزى در تعریف اصطالح بیش فعالى در بچه ها گفت: انرژى مازاد آپارتمانى است که باید با ورزش وبازى تخلیه شود نه با 
قرص ودارو.وى حیاء را شامل دوقسم حیا درونى (عفاف) وحیا بیرونى(پوشش) عنوان کرد و افزود:اگرمى خواهید یک جامعه اى 

سالم باشد قبل ازهرچیزهمدیگررا انسان ببینیم کارى نکنید که طرف راجنسیت ببینید.
این استاد حوزه ودانشگاه گفت: هیچ وقت زندگیتان را با دیگران مقایسه نکنید و هیچ وقت باطن زندگیتان رابا ظاهرزندگى دیگران 

مقایسه نکنید.
وى با اشاره به آیه سوره ذاریات وفى السماء رزقکم وماتوعدون که چگونه اززندگى هایمان لذت ببریم خاطر نشان کرد: زندگى ها 

را آسمانى کنید و خانه هایتان را حرم حضرت صدیقه طاهره (س) بکنید.
اجراء گروه سرود کشورى کریم اهل البیت (ع) و تجلیل از بانوان جهادى، فعال فرهنگى اجتماعى و محجبه در بخش اساتید، 

کارکنان و دانشجویان ازدیگر برنامه هاى این همایش بود. 

برگزارى همایش خانواده آرام به مناسبت هفته عفاف و حجاب

گزارش تصویرى شادیانه بزرگداشت عیداهللا اکبر و تجلیل از خانواده بزرگ سادات دانشگاه کاشان

آزمون استخدامى فوالد امیرکبیر کاشان، روز جمعه 17 تیرماه در دانشگاه کاشان برگزار شد.
رئیس دانشکده آموزش هاى الکترونیکى دانشگاه کاشان به ثبت نام اولیه دو هزار و 500 داوطلب در این آزمون اشاره کرد و افزود:  

از این تعداد 850 نفر در مرحله اول موفق به ثبت نام اولیه و کد رهگیرى شدند که پس از بررسى مدارك بارگذارى شده در آزمون 
روز جمعه 17 تیرماه در 12 کد رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دکتر سیداحمدرضا افسرى افزود: برگزیدگان آزمون کتبى به تعداد سه برابر ظرفیت اعالمى وارد مرحله مصاحبه و مهارت سنجى 
خواهند شد.

وى خاطر نشان کرد: کلیه مراحل ازمون استخدامى اعم از طراحى سایت ویژه ثبت نام، طراحى دفترچه راهنما، طراحى دفترچه 
سواالت و تصحیح اوراق و آزمون مصاحبه و مهارت سنجى توسط دانشگاه کاشان انجام مى پذیرد.

28 تیرماه نتایج آزمون کتبى اعالم و اول تا 13 مرداد ماه نیزمراحل مصاحبه ارزیابى  وآزمون هاى مهارتى انجام خواهد شد.

برگزارى آزمون استخدامى فوالد امیرکبیر 
در دانشگاه کاشان
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همزمان با فرا رســیدن 21 تیرماه ســالگرد واقعه 
خونین مسجد گوهرشاد و گرامیداشت هفته ملى 
عفاف و حجاب مراســم تجدید پیمان و غبارروبى 
از گلزار شــهداى گمنام دانشــگاه کاشان برگزار              

شد.
مســئول نهاد نمایندگى مقام معظــم رهبرى در 
دانشگاه کاشــان به نقش و تاثیر رعایت عفاف و 
حجاب در کاهش آسیب هاى اجتماعى اشاره کرد 
و گفت: رعایت عفاف و حجاب از ســوى مردان و 
زنان الزمه امنیت اجتماعى و کاهش آسیب هاى 

اجتماعى است.
حجت االسالم خسروى با اشــاره به اینکه کسانى که 
مى گویند حجاب موجب محدودیت مى شود، افزود:یکى 
از فلســفه هاى حجاب این اســت که زنان به عفت و 

پاکدامنى شناخته شــوند.وى با بیان اینکه حجاب خط 
مقدم مسائل فرهنگى است لذا شهدا در وصیت نامه  خود 
به این امر مهم تاکید داشته اند. وى با اشاره به در هزینه 

کردن دشمنان نظام اســالمى براى مقابله با حجاب در 
کشورمان، خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات حجاب باید 
در دستگاه هاى دولتى اجرا شود و دستگاه ها نه تنها باید 

حجاب را رعایت کنند بلکه از مقــررات حجاب حمایت 
کنند.

مســئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه 
کاشــان با بیان اینکه مبارزه با حجــاب و بى بندوبارى 
چیزى نیســت که یک دفعه گســترش پیدا کرده باشد، 
افزود: در سال 1314 در زمان رضا خان که قانون کشف 
حجاب تصویب شد، از قبل نیز کارهاى مقدماتى صورت 

گرفته بود.
حجت االســالم خســروى حمایت از افراد با حجاب را 
مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: با دختران و زنان 
جامعه در مواجهه با بدحجابى رفتارمان باید توام با سعه 

صدرباشد.
این مراســم به همت دبیرخانه عفــاف و حجاب و نهاد 

نمایندگى مقام معظم رهبرى برگزار شد.

گرامیداشت هفته ملى عفاف و حجاب 
در دانشگاه کاشان

نشست اعضاى هیات رئیسه دانشگاه کاشان با رئیس و اعضاى هیات علمى دانشکده علوم انسانى و حقوق  برگزار شد.
 رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از تالش هاى رئیس و اعضاى هیات علمى دانشکده علوم انسانى در تدوین برنامه 
راهبردى توسعه این دانشکده قدردانى کرد و گفت: این برنامه راهبردى دانشکده علوم انسانى باید الگو براى دیگر دانشکده ها 

شود.
دکتر عباس کتابى با بیان اینکه دانشگاه محیط علمى است که همه صاحب علم و اندیشه و خالقیت هستند افزود:  براى توسعه 

دانشگاه، هم اندیشى و همفکرى و خرد جمعى همه اساتید الزم است.
وى تشکیل شوراى فرهنگى در  دانشکده ها را مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدوارى کرد: تا برنامه عملیاتى راهبردى توسعه در 

دیگر دانشکده ها نیز اجرایى و عملیاتى شود.
رئیس دانشگاه کاشان برگزارى کرسى هاى هم اندیشى و نظریه پردازى در دانشکده علوم انسانى را  خواستار شد و افزود: 
بسیارى از مشکالت جامعه و آسیب هاى اجتماعى در حوزه علوم انسانى است که با برگزارى هم اندیشى و کرسى هاى نظریه 

پردازى مى توان براى این  معضالت راهکار علمى ارائه و چاره اى اندیشید.
دکتر کتابى از حمایت معاون علمى و فناورى رئیس جمهور از مرکز نوآورى علوم انسانى و علوم اجتماعى خبر داد و اظهار 

امیدوارى کرد تا این مرکز بتواند در راستاى ایده پرورى و اشتغال جوانان گام بردارد.  
وى به شرکت شش هزار و 139 داوطلب در 5 گروه آزمایشى منطقه کاشان اشاره کرد و گفت:  بیشترین آمار داوطلبان در گروه 
علوم تجربى 34 درصد، کم ترین آن حدود 8 درصد در گروه آزمایشى ریاضى و فنى و در گروه آزمایشى علوم انسانى نیز حدود 24 
درصد و 22 درصد نیز در رشته هنر بوده است که این نشان مى دهد باید در رشته هاى علوم انسانى و هنر بیشتر سرمایه گذارى 
شود. دکتر کتابى با اشاره به استقبال دانش آموزان به رشته علوم انسانى و هنر افزود: با توجه به تقاضاى دانش آموزان ایجاد 

رشته هاى بین رشته اى و جدید باید در این دانشکده راه اندازى شود.
وى فراهم کردن روحیه امید و انگیزه  براى دانش آموزان و دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد:  کاربردى کردن 

رشته ها متناسب با نیازهاى جامعه و فضاى کسب وکار و مردم  و بازنگرى رشته ها الزم است.
دکتر کتابى با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم  در جامعه تاثیر گذار باشیم باید به اشتغال جوانان توجه شود افزود: چرخه کارآفرینى و 

اشتغال باید راه بیفتد که الزمه آن ایجاد سراى نوآورى و فناورى است.
وى به تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و افزود: در این قانون توجه به شرکت هاى دانش بنیان و پارك علم و 

فناورى و صندوق هاى پژوهش و فناورى مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه کاشان بین المللى کردن دانشکده علوم انسانى را حایز اهمیت دانست و افزود: با پیگیریهاى انجام شده، دانشگاه 
کاشان از لیست سیاه عراق خارج شده است که این زمینه مناسبى براى پذیرش دانشجویان بین الملل و بین المللى شدن 

دانشگاه است.
رئیس دانشکده علوم انسانى و حقوق دانشگاه کاشان نیز در این نشست گزارشى از برنامه راهبردى این دانشکده را عنوان 
کرد و گفت: در طى این چندماه طى برگزارى چند جلسه هم اندیشى با اساتید دانشکده، برنامه راهبردى و توسعه و چشم انداز 

دانشکده تدوین شده است.
دکتر محسن نیازى تاسیس اولین سراى نوآورى در این دانشکده و نشست مشترك حوزه فناورى و نوآورى با اساتید را از جمله 

فعالتیهاى این دانشکده عنوان کرد و افزود: طى این اقدام 9 هسته نوآورى تشکیل شده است .
وى تهیه کتابچه معرفى توانمندى هاى اساتید و گروه هاى آزمایشى دانشکده، ایجاد مرکز آسیب شناسى اجتماعى، مجله علمى 

پژوهشى سالمت شهروندى را از دیگر برنامه ها در راستاى توسعه دانشکده علوم انسانى عنوان کرد.
وى ارتقاى گروه هاى آموزشى دانشکده را مورد تاکید قرار داد و افزود: طى برنامه ریزى هاى انجام شده  دوره دکتراى دو گروه 

آموزشى علوم تربیتى و  روانشناسى در این دانشکده راه اندازى مى شود.
دکتر نیازى تاسیس مرکز نوآورى و خانه خالق را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و اظهار داشت: یکى از نیازهاى دانشگاه کد اخالق 

براى بیشتر رشته  ها به خصوص علوم انسانى است.
رئیس دانشکده علوم انسانى دانشگاه کاشان بین المللى شدن دانشکده را مهم دانست و افزود: ایجاد تعامالت بین المللى مرکز 

نگارش علمى و کارگاه هاى علمى و بین المللى براى اعضاى هیات علمى این دانشکده مورد نیاز است.
دکتر نیازى پژوهش در رشته علوم انسانى را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: براى ارتباط با جامعه و رفع نیازها و مشکالت 

مردم نیاز به انجام کارهاى پژوهشى اساتید است که باید اعتبارات پژوهانه این بخش براى اعضاى هیات علمى لحاظ شود.
در این نشست منشور برنامه راهبردى دانشکده علوم انسانى و حقوق دانشگاه کاشان ارائه و اساتید  این دانشکده نیز نقطه نظرات 

خود را در راستاى ارتقاى این دانشکده به شرح زیر بیان کردند:
-درخواست تاسیس دانشکده حقوق

-بازنگرى قوانین پژوهشى و تسهیلگرى براى استفاده از پژوهانه اساتید علوم انسانى
-استفاده از پتانسیل و ظرفیت اساتید در امورات دانشگاه مانند استفاده از اساتید گروه روانشناسى براى مرکز مشاوره

-تالش براى ایجاد ارتباط موثر با نهادها و ارگان هاى شهرى و منطقه اى براى استفاده بهتر از ظرفیت هاى اساتید در حل 
مشکالت جامعه

-اخذ مجوز دوره دکترى در گروه علوم تربیتى
-پیگیرى براى صدور کد اخالق در دانشگاه کاشان

-استفاده از پتانسیل هاى موجود براى آموزش زبان انگلیسى به اساتید 
-پیشنهاد کاشت 10 هزار اصله درخت کم آب اطراف دانشکده

-تغییر سیاست جذب دانشجویان و تاکید بر بومى گزینى و جذب استعدادهاى درخشان
-تاکید بر آموزش زبان فارسى به دانشجویان عراقى در جهت افزایش کیفیت آموزش و انتقال فرهنگ ایرانى

-جذب اساتید بیشتر براى دانشکده 
-ایجاد زیرنویس انگلیسى و عربى در تابلوهاى دانشکده در جهت بین المللى سازى

و ....

نشست اعضاى هیات رئیسه دانشگاه کاشان با اساتید دانشکده علوم انسانى و حقوق
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رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه محرم و صفر دانشگاه عمومى حضرت سیدالشــهدا(ع) و عامل انتقال ارزش ها به نسل 
جوان است افزود: نهادینه سازى و الگوسازى و ترویج و حفظ شعائر اسالمى و مذهبى و آئینى یکى از وظایف حوزه فرهنگى 
دانشگاههاست.دکتر عباس کتابى در نشست هم اندیشى برگزارى همایش تجلیل از پیرغالمان و آئین هاى عاشورایى، با اشاره به 
اینکه یکى از رسالت هاى دانشگاه ارتباط با جامعه است، خاطر نشان کرد:  تحلیل و بررسى  ساختار، شیوه رفتار، نحوه تاثیر گذارى 
و مدیریت در هیاتهاى مذهبى از دیدگاه علمى موضوع مهمى است.وى یکى از ویژگیهاى شاخص منطقه کاشان را مراسمهاى 

مذهبى ماه محرم و صفر و آیین هاى عاشورایى و  هیات مذهبى عنوان کرد.
دکتر کتابى برگزارى همایش آئین هاى عاشورایى در ابعاد بین المللى را حایز اهمیت دانست و افزود:

قابلیت برگزارى همایشى علمى بین المللى براى بررسى ابعاد مختلف مراسم عزادارى وجود دارد.
حجت االسالم بصیرتى رئیس اداره تبلیغات اسالمى شهرستان کاشان نیز در این نشست از دانشگاه کاشان جهت توجه و برنامه 
ریزى براى برگزارى این همایش قدردانى کرد و افزود: هیات ها یکى از تاثیرگذار ترین نهادهاى اجتماعى در مجامع مذهبى به 
خصوص شهر کاشان است و بروز و ظهور ویژه اى دارد. وى با اشاره فرمایش حضرت امام خمینى (ره) که محرم و صفر است که 
اسالم را زنده نگه داشته است، خاطر نشان کرد: قالب و ساختارى که به این مقوله مى پردازد هیات هاى مذهبى است و در واقع این 
هیات ها هستند که اسالم را زنده نگه داشته است و این نشان مى دهد این ساختار محکم و بى بدیل است که توانسته مکتب اسالم 
را  نگه دارد.حجت االسالم بصیرتى افزود: یکى از درخواست هاى ما از دانشگاه این است که دانشگاه به عنوان یک نهاد علمى و 

پژوهشى به هیاتهاى مذهبى به عنوان تاثیر گذارترین نهاد مردمى بیشتر بپردازد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمى کاشان احیا و شناسایى آداب و رسوم آیین هاى عاشورایى قدیمى و فراموش شده را وظیفه این اداره 

عنوان کرد و افزود: امروز نیاز
به نوگرایى داریم و اگر قرار باشد نوگرایى نباشد نمى توانیم در جامعه اثرگذار باشیم.

وى با بیان اینکه اگر امروز نتوانیم براى نسل جوان هیآت را به روز کنیم هیات کار کرد خود را از دست مى دهد، تاکید کرد: در کنار 
این به روز شدن باید بتوانیم رسالت هاى خود را حفظ کنیم واصالت ها و فرهنگ اصیل ما که رو به فراموشى است احیا نمائیم.

رئیس اداره میراث فرهنگى و گردشگرى  کاشان هم  در این نشست  با بیان اینکه این فرهنگ هاى عاشورایى باید در بین مردم 
نمود پیدا کند گفت: متاسفانه این فرهنگ ها در تاالرها و مکان هاى بسته برگزار  مى شود  که این برنامه با توجه به اهمیت موضوع 

سعى شود در مکان هاى عمومى و مردمى برگزار شود نا فرهنگ عاشورایى در بین مردم بیشتر  متجلى شود.
دکتر دانایى نیا از برگزارى شب هاى فرهنگى  در دهه دوم ماه محرم درمحل چشمه سلیمانیه خبر داد و  افزود:  با برگزارى این برنامه 

سعى بر این است که حلقه هاى فرهنگى  انجام شود.وى با اشاره برگزارى همایش هاى عاشورایى در کاشان خاطر نشان کرد: 
پیوستگى برگزارى شب هاى فرهنگى با همایش عاشورایى فرصت مناسبى براى ترویج فرهنگ هاى دینى مذهبى و آیینى است.
دکتر دانایى پیشنهاد رونمایى از تمبر پیر غالمان را ارایه کرد و افزود: در این مراسم از هیات نوجوانان این منطقه فرهنگى کاشان 

نیز تجلیل شود.
وى با اشاره به حرکت خودجوش مردم در برگزارى هر جه بهتر آیین هاى ماه محرم و آماده سازى هیات ها از 20 روز قبل از برگزارى 
ماه محرم با سیاه پوشش کردن و نصب پرچم  که همراه با ذکر و مداحى و آیین هاى عاشورایى  خاصى انجام مى شود خاطر نشان 

کرد: اصل این  آیین ها باید در فهرست ملى ثبت شود.
دکتر دانایى به حفظ معمارى سقاخوانى تاکید کرد و افزود: در دل این فضا هاى کوچک دریاهایى از معرفت نهفته است که نباید 
اجازه دهیم تخریب و از بین برود.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى کاشان هم در این نشست به پیشینه مراسم ها و آیین محرم 
در کاشان اشاره کرد و افزود : همایش سوگ و مویه و  همایش هنر در ساحت عاشورا نمونه اى از برنامه در راستاى حفظ پاسداشت 

فرهنگ عاشوراست.
دکتر نمکى  استفاده از اندیشه ها و داده هاى برگزارکنندگان این برنامه ها را براى ارتقاى برنامه همایش عاشورا بسیار مهم دانست 
و افزود: برگزارى نمایشگاه ظرفیت نام و نشان محتشم کاشانى ، نگاه هیات محور  و پژوهش محور، براى این همایش  بایدمورد 
توجه قرار گیرد. وى سقاخوانى را داراى پیشینه تاریخى عنوان کرد و افزود نمودى از این  المان ها  با نمادهاى خاص خودش در 

شهرى حسینى کاشان باید مشاهده و تجلى بیشترى داشته باشد.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمى با اشاره به برگزارى همایش بین المللى خاطر نشان کرد:  این همایش باید آیین نامه اجرایى 

داشته و براى آن کمیته هایى تشکیل شود.
همایش تجلیل از پیرغالمان حسینى به همراه اجراى نواها و نغمه هاى عاشورایى منطقه فرهنگى کاشان  اول شهریور 1401 
مصادف با 25 محرم 1444و سالروز شهادت امام سجاد (ع) با همکارى مرکز پژوهشى کاشان شناسى و مدیریت ارتباطات فرهنگى 

هیات امام جعفر صادق علیه اسالم و دیگر ارگان ها در دانشگاه کاشان برگزار مى شود. 

محرم و صفر دانشگاه عمومى حضرت 
سیدالشهدا(ع) و عامل انتقال ارزش ها

به نسل جوان است

شــماره بیســتم نشــریه مطالعات معمارى ایران دو فصلنامه علمى-
پژوهشى دانشکده معمارى و هنر دانشگاه کاشان منتشر شد.

مدیر مسئول مجله مطالعات معمارى ایران گفت: در این شماره از مجله 
12 مقاله علمى با عناوین مختلف از پژوهشــگران سراســر کشور ارائه 

شده است.
وى کاشــى هاى  هفت رنگ مزار در زیارتگاه هاى ســلطان عطابخش 
و ســلطان امیراحمد کاشان (ســده دهم تا ســیزدهم هـ.ق)، بررسى 
آرایه هاى آجرى خانه هــاى تاریخى بهبهان در دورة پهلوى، مســاجد 
جامع شهر کرمان؛ شناسایى و تبیین جایگاه شهرى و تاریخى، مقایسۀ 
عملکرد حرارتى شگردهاى اقلیمى ُدرَچه، ُکلَک و خارُخَنه در دورة گرم 
سال در مسکن بومى منطقۀ سیستان و سنجش عملکرد عناصر اقلیمى 
خانه هاى سنتى بافت تاریخى شــیراز با رویکرد آسایش حرارتى؛ مورد 
پژوهى: ایوان را از جمله مقاالت ارائه شــده در این شــماره از نشریه 

عنوان کرد.
وى خاطر نشــان کرد: در این شــماره از جمله همچنین به موضوعات 
ارزیابى میــزان خالقیت و موفقیــت تحصیلى دانشــجویان معمارى 

دانشــگاه تهران از منظر ربع هاى چهارگانۀ مغزى نــد هرمان، تحلیل 
فناور ى ســاخت بناى ســد تاریخى ُکریــت طبس، مطالعــۀ تطبیقى 
ریخت شــناختى بافت شــهرى بیرجند از منظر تقاضاى انرژى،مطالعۀ 
تطبیقــى النۀ موریانــه و مجموعۀ زیرزمینى نوش آباد، شــاخص هاى 
به کارگیرى ظرفیت میراث فرهنگى براى توســعۀ پایدار اقتصاد محلى، 
واکاوى مؤلفه هــاى مؤثر بر طبقه بندى آثار میراث معمارى بر اســاس 
رویکردها و سیاست هاى حفاظت در کشورهاى اروپا و یک مدل نظرى 
براى مطالعۀ روابط همسایگى در محیط هاى مســکونى پرداخته شده 

است.
"مطالعات معمارى ایران" دوفصلنامه علمىـ   پژوهشى دانشگاه کاشان 

است که در زمینه "پژوهش هاى نظرى معمارى ایرانى" با هدف حمایت 
از پژوهش هاى حوزه معمارى ایران، شناسایى و نشر اهم نتایج آنها در 

حوزه هاى مختلف معمارى منتشر مى شود.
  این نشریه حاصل همکارى مشترك علمى دانشگاه کاشان با دانشکده 
معمارى دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا (س)، 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایى و 

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معمارى جهاد دانشگاهى است.
  نشریه مطالعات معمارى ایران در گوگل اسکالر، پایگاه استنادى علوم 
 ،(SID ISC)، پایگاه اطالعات علمى جهاد دانشگاهى ( جهان اســالم (
پایگاه مجالت تخصصى نور (noormags.ir)، پرتال جامع علوم انسانى 
(ensani.ir)، بانک اطالعات نشریات کشور (magiran.com)، سیویلیکا 

(civilica.com)، نمایه مى شود.
این نشــریه به مدیر مســئولى دکتر على عمرانى پور و سردبیرى دکتر 

غالمحسین معماریان منتشر مى شود.
انتشار شماره 20 نشریه 
مطالعات معمارى ایران
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درآستانه فرارسیدن 31 خردادماه سالروزشهادت شهیددکترمصطفى چمران و روز بسیج اساتید به همت بسیج 
اساتید دانشگاه کاشان اردوى زیارتى حضرت على ابن محمد ابن باقر(ع)، غبار روبى گلزارشهداى گمنام راوند 

و تجلیل از اساتید نخبه بسیجى روز سه شنبه 31 خردادماه برگزار شد.
دراین مراسم که با حضور رییس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، مسئول 
بسیج اساتید دانشگاه هاى شهرستان کاشان، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه کاشان و مدیراجرایى آستان 
مقدس مشهد اردهال برگزار شد، حجت االسالم جواد خسروى ضمن تبریک این روز با اشاره به زوایاى اخالقى 
و شــخصیتى دکتر چمران گنجاندن چند واحد چمران شناسى در واحدهاى درســى دانشگاه باید مورد توجه 

قرارگیرد.
درادامه دکترعباس کتابى رییس دانشگاه کاشان نیز با تبریک روزبسیج اســاتید به تخصص علمى ونبوغ فکرى 
ایشان اشاره کرده وبیان داشت: دانشمندى چون چمران ها که نه تنهادرحوزه علمى سرآمد بودند بلکه در ابعاد عرفانى 

و اخالقى نیز براى تک تک اساتید ما اسوه بودند و باید دانشگاه هاى ما شبیه چمران ها را تربیت کند.
درپایان این مراسم از اساتید نخبه بسیجى در هر دانشــکده تجلیل به عمل آمد.برپایى نماز جماعت مغرب و عشاء، 

قرائت دعاى توسل و پذیرایى شام از دیگر برنامه هاى این اردوى زیارتى بود.

به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفى چمران صورت پذیرفت؛

تجلیل از اساتید نخبه بسیجى دانشگاه کاشان

 سلسله نشست هاى کرسى علمى،ترویجى با عنوان «توسعه 
کاشان در بستر مخاطرات طبیعى» با حضور کارشناسان و 
متخصصان دانشــکده منابع طبیعى و علوم زمین دانشگاه 

کاشان برگزار شد.
دکتر رســول حیدرى، عضو هیات علمى گــروه جغرافیا و 
گردشگرى دانشگاه کاشان در این نشست  با اشاره به سوایق 
تاریخ کاشان وقوع دو پدیده سیل و زلزله را از جمله  مخاطرات 

طبیعى این شهر ذکر کرد و افزود:  با توجه به این مخاطرات در 
نقشه جامع و توسعه شهر به این موضوع هاى مهم در محدوده 

شهر اهمیتى داده نشده است.
وى با اشاره به اینکه ساختمان هایى که ساخته شده بیشتر در 
معرض سیل و گسل زلزله ساخته شده افزود: تاسیسات شهرى 
همچون پمپ بنزین ها و سى ان جى هاى شهر نیز در بستر 
سیل وجود دارند و آسیب پذیر هستند. وى خاطر نشان کرد: 

برخى از آتش نشانى ها، پایگاه هاى اورژانس و بیمارستان شهر 
که از مراکز ضرورى در زمان بحران است با توجه به مطالعات 

انجام شده در معرض خطر وقوع بالیاى طبیعى است.
عضو هیات علمى گروه جغرافیا و گردشــگرى رویکرد تاب 
آورى کالبدى را در زمان مخاطرات طبیعى مورد تاکید قرار داد 
و خاطر نشان کرد: امروزه توجه به مبحث تاب آورى در جهت 
ایجاد جامعه اى انعطاف پذیر در برابر بالیاى طبیعى حائز اهمیت 
فراوانى است. وى اظهار کرد: افزایش تاب آورى شهرها در برابر 
بالیاى طبیعى به ویژه زمین لرزه ها به میزان زیادى در کاهش 

این خسارات و همچنین زمان بهبودى جوامع موثر است.
دکتر ابراهیم امیدوار، عضو هیات علمى گروه مهندسى طبیعت  
دانشگاه کاشان نیز در این نشست مطالبى در خصوص توسعه 
شهر کاشان در بستر مخاطرات طبیعى دگرگونى هاى ناشى از 

توسعه شهر ارائه داد.
وى با بیان اینکه وقتى یک شهرى توسعه پیدا مى کند تغییراتى 
به آن تحمیل مى شــود، افزود: شتاب باالى توسعه شهرى 

موجب تخریب و نابودى اراضى طبیعى مى شود.
دکتر امیدوار تغییر در چرخه انرژى، باال بودن درجه حرارت، 

تغییر در چرخه آب و مواد را در توسعه شهر حایز اهمیت دانست 
و گفت: شهرسازى ها و نابودى پوشش گیاهى باعث کاهش 

مقدار نفوذ آب و افزایش رواناب سطحى مى شود.
وى تشــکیالت آهکى، مخاطرات مربوط به ناشى از سیل، 
نمک، حرکت ماسه، و گردوغبار و حرکات توده اى فرونشست 
و بحث زلزله  را از جمله مخاطرات طبیعى عنوان و خاطر نشان 
کرد: حجم زیاد رواناب از یک طرف بر بزرگى طغیان مى افزاید 
و از طرفى با افزایش فرسایش، رسوباتى به وجود مى آورد که با 
برجاى گذاشتن آنها ظرفیت بستر اصلى رودخانه کاهش مى 

یابد.
دکتر امیدوار با بیان اینکه تشکیالت آهکى، فرونشست ها 
ونشت فاضالب را موجب مى شود، افزود: مخروطه افکنه و 
شبکه هاى زهى از دیگر مخاطرات است  که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
این نشســت که دبیر علمى آنرا دکتر رضا قضاوى، رئیس 
دانشکده منابع طبیعى و علوم زمین بر عهده داشت، مباحث 
توسعه کاشان در بســتر مخاطرات طبیعى توسط دکتر رضا 
دهقانى؛ عضو هیأت علمى گروه مهندسى طبیعت دانشگاه 
کاشان و رئیس آزمایشگاه مرکزى ودکتر عباسعلى ولى ؛ مدیر 
گروه سرزمین هاى خشک و معاون پژوهشى دانشکده منابع 
طبیعى و علوم زمین دانشگاه کاشان مورد نقد و بررسى قرار 

گرفت.

شوراى نظریه پردازى دانشگاه کاشان برگزار کرد؛

کرسى علمى ترویجى توسعه کاشان در بستر مخاطرات طبیعى

مدیر تحصیالت تکمیلى دانشگاه کاشان گفت: مرحله ارزیابى  تخصصى 
دکترى نیمه متمرکز 1401 با حضور  1005 داوطلب در دانشگاه کاشان برگزار 

شد.
دکتر جواد سلیمى سرتختى افزود: مرحله ارزیابى تخصصى دکتراى نیمه 
متمرکز 1401 از تاریخ 7 خرداد شروع وبعد از اتمام مصاحبه هاى علمى در پایان 
خرداد و شروع فرایند امور مربوط به بررسى سوابق آموزشى  پژوهشى و درج 

نمرات داوطلبان در پرتال سازمان سنجش، تا اواخر تیرماه ادامه دارد.
وى خاطر نشان کرد: این ارزیابى در 36 رشته گرایش با حضور 162عضو هیات 
علمى در دانشگاه به صورت متمرکزانجام شد و ظرفیت دانشگاه براى پذیرش 
دانشجوى مقطع دکترى در ســال1401، در دوره هاى روزانه، نوبت دوم و 

پردیس خودگردان 185 نفر مى باشد.
بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاى تحصیالت تکمیلى 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى کشور، پذیرش دانشجو در دوره دکترى 

تخصصى طى دو مرحله انجام  مى شود.
مرحله اول آن آزمون متمرکز است که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 
انجام مى شود و مرحله دوم آن شامل مصاحبه علمى و سنجش عملى، بررسى 
سوابق آموزشى، پژوهشى و فناورى داوطلبان است که به دانشگاه هاى پذیرنده 

دانشجو واگذار مى شود.
نتایج نهایى آزمون دکتراى نیمه متمرکز 1401 نیمه اول شهریورماه از طریق 

سازمان سنجش اعالم مى شود. 

انجام مرحله ارزیابى تخصصى دکترى نیمه متمرکز 1401 در دانشگاه کاشان
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طى حکمى از سوى فرماندارى ویژه کاشان خانم دکتر 
زهرا جشمیدزاده و خانم دکتر هدى قاسمیه دو عضو 
هیات علمى دانشگاه کاشان، به عنوان عضو شوراى 
حفاظت از منابع آب شهرســتان کاشان منصوب 

گردیدند.
دکتر محمد شــریف زارعى طى احکام جداگانه اى 
افزوده است: با عنایت به تصویب نامه شماره 85166 
مورخ 1387/5/29 هیئت وزیران مبنى بر ضوابط ایجاد 
تعادل بین منابع و مصارف آب و دستورالعمل اجرایى 
تشکیل شوراى حفاظت از منابع آب، به موجب این 
حکم جنابعالى به عنوان عضو شوراى حفاظت از منابع 
آب شهرستان کاشان منصوب مى گردید تا با شرکت 
فعال در جلسات شــورا، وظایف محوله را بر اساس 

مصوبه مذکور به انجام رسانید.
این انتصاب ها به پیشنهاد رییس دانشگاه کاشان و در 
راستاى استفاده از ظرفیت علمى و کارشناسى دانشگاه 

در مدیریت شهرستان انجام شده است.

انتصاب دو عضو هیات علمى 
خانم دانشگاه کاشان به عنوان 

عضو شوراى حفاظت 
از منابع آب شهرستان کاشان

کارگاه دانش افزایى اساتید با عنوان سنجش و نمره 
دهى در آموزش عالى براى استادان در سالن سردار 

شهید سلیمانى دانشگاه کاشان برگزار شد.
مدیر نظارت، ســنجش و کیفیت آموزشى هدف از 
برگزارى این نشســت را، تحلیل وضعیت پیشرفت 
تحصیلى دانشجویان و ارائه راهکارهایى براى افزایش 

دقت در ارزیابى دانشجویان  عنوان کرد.
دکتر سید احمد مدنى افزود: در این نشست محتوا و 
قابلیت یادگیرى، انصاف در سنجش و نمره دهى نمره 
و انگیزش و ضرورت نظارت در گروه دانشکده مورد 

ارزیابى و بررسى قرار گرفت. 

برگزارى کارگاه دانش افزایى 
سنجش نمره دهى 

در آموزش عالى

نخستین نشست ارزیابى نظام حسابدارى تعهدى 
دانشگاه با حضور مدیر برنامه و بودجه، معاون مدیر 
مالى و کارشناسان مالى، برنامه ریزى، بودجه و فناورى 
اطالعات دانشگاه کاشان و دکتر ساسان مهرانى عضو 

هیات علمى حسابدارى دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشســت ضمن بررســى مراحل اســتقرار 
حسابدارى تعهدى و ارزیابى گزارش حسابرسى در 
5 سال گذشته، نقاط قوت و ضعف نظام حسابدارى 
دانشگاه مورد ارزیابى قرار گرفت و مقرر شد زنجیره 
نظام حسابدارى تعهدى تا پایان سال 1401 تکمیل 
شود و همچنین مدل بهاى تمام شده خدمات حداکثر 
تا 6 ماه آینده نهایى و براى تصویب هیات رئیسه ارائه 

شود.

نخستین نشست ارزیابى 
استقرار حسابدارى تعهدى 

در دانشگاه کاشان

22 نفر از دانشجویان برتر ورودى 97 دانشگاه کاشان با کرامت 
و محبت جمعى از خیرین این دانشگاه، طى آئینى تجلیل شدند.

رئیس دانشگاه کاشــان دراین مراســم، تالش علمى این 
دانشجویان در کسب رتبه هاى برتر دانشگاه را قابل قدردانى 
دانست و افزود: دانشجویان باید از بزرگانى و افرادى همچون 
شهید دکتر چمران براى پیشرفت در امور تحصیلى خود الگو 
پذیرند. دکتر عباس کتابى با بیان اینکه مدیریت و آینده کشور به 
دست شما دانشجویان اداره خواهد شد افزود: با توجعه به چالش 
هاى زیادى از جمله چالش مدیریتى که در کشور وجود دارد شما 
دانشجویان باید راهگشاى بسیارى از مشکالت در جامعه باشید.
وى بزرگ فکردن و همت بلند داشتن را رمز موفقیت دانست و 
خاطر نشان کرد: علم، دانش و فناورى و نوآورى رمز موفقیت 
کشور و پیشرفت دانشجویان است. رئیس دانشگاه کاشان به 
ظرفیت ها و افتخارات اکنون دانشگاه کاشان در مقایسه با قبل 
از انقالب اشاره کرد و افزود: بیش از 8500 دانشجو و 300 عضو 
هیات علمى و حدود 400 کارمند و کسب رتبه هاى برتر این 
دانشگاه در ابعاد مختلف علمى و بین المللى، نشان از توان و همت 

علمى شما دانشجویان و مجموعه کارکنان این دانشگاه است.

وى به رتبه 15 ایران در تولید علم اشاره کرد و افزود: در زمینه 
فناورى و نوآورى وکارآفرینى دانشگاه ها باید بیشتر تالش کنند 
تا در کشور مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاهى را نداشته 
باشیم. دکتر کتابى با بیان اینکه اگر کشور بخواهد توسعه پیدا کند  
و مشکل اشتغال و اقتصاد حل شود، بایستى به تولید دانش بنیان 
توجه ویژه کرد،  خاطر نشان کرد: با توجه به منابع مالى اندك 
دولت، براى ایجاد اشتغال بخش خصوصى و مردم  باید در زمینه 

هاى فناورى و کارآفرینى بیشتر ورود پیدا کنند.
وى پارك علم و فناورى و شــرکت هاى دانش بنیان را براى 
توسعه اقتصادى و رفع مشــکل اشتغال حایز اهمیت دانست 
و افزود: دانشــگاه باید اتاق فکر جامعه باشــد و در کنار علم 
آموزى، مهارت آموزى و زمینه خلق ایده  را در دانشگاه ها براى 

دانشجویان فراهم کنند.
رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به ورود ساالنه حدود یک هزار 
و 500 دانشجوى کارشناسى به دانشگاه خاطر نشان کرد: اگر 
آموزش هاى دوره کارشناسى  را هدفمند و مهارتى کنیم بسیار 
ارزشمند خواهد بود. وى ارتباط با دانش آموختگان تاکید کرده و 

برگزارى این نشست را  تکریم علم و عالم دانست.

رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان  دانشگاه کاشان نیز در 
این مراسم دانشــجویان را امانت در دانشگاه دانست و 
گفت: شما دانشجویان باید از این بستر بسیار مناسبى که 
در دانشگاه براى شما فراهم است به خوبى بهره ببرید تا 

بتوانید مشکالت جامعه را برطرف نمایید.
دکتر حمید رضا فهیمى تبار زندگى را به مانند آئینه براى 

صیقل دادن خود از تاریکى ها به سوى روشنایى عنوان کرد و 
افزود: شما دانشجویان باید با درس خواندن، خود را به سوى 

کسب علم و دانش و کسب مدارج عالى صیقل دهید.
وى با بیان اینکه صاحب ما کسى است که به ما الهام مى کند، 
خاطر نشان کرد: ما اگر خوب باشیم مى توانیم آینده درخشانى 
را براى خود ترســیم کنیم.دکتر زاهدى فر معاون آموزشى و 
تحصیالت تکمیلى دانشگاه نیز در این نشست از حمایت خیرین 
این دانشگاه که زمینه تحصیل دانشجویان و توسعه کیفیت 
آموزشى و پژوهشى این دانشگاه را فراهم مى کنند قدردانى 
کرد و گفت: با کمک مردم و خیرین باید سعى نماییم تا زمینه 
کیفیت هر چه بهتر دانشجویان را در این دانشگاه فراهم نماییم 

تا دانشجویان مجبور نشوند به شهرهاى دیگر مهاجرت کنند.
وى از حمایت دانشجویان رتبه هاى برتر در این دانشگاه خبر داد و 
خاطر نشان کرد: دانشجویانى که با رتبه هاى برتر دانشگاه کاشان 

را انتخاب مى کنند از حمایت ویژه اى برخوردار مى شوند.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه کاشــان نیز در این آئین از 
حمایت خیرین در راستاى فراهم کردن زمینه تحصیل هرچه 
بهتر دانشجویان قدردانى و اظهار امیدوارى کرد تا روزى این 
دانشجویان مدیریت کشور را بدست گیرند و زمینه رفع نیازها و 

مشکالت جامعه را فراهم نمایند. 
در پایان این آئین از 22 دانشجوى برتر ورودى 97  

این دانشگاه تجلیل شد.

تجلیل از 22 دانشجوى برتر دانشگاه کاشان با کرامت جمعى از خیرین

نماینده تام االختیار دانشگاه در آزمون هاى سازمان ســنجش از رقابت شش هزار 
و 139 داوطلب در آزمون سراسرى کارشناسى سال 1402-1401 در این دانشگاه 

خبر داد.
 دکتر قنبرعلى شیخ زاده افزود: از این تعداد سه هزار و 717 داوطلب زن و دو هزار و 
422 داوطلب مرد هستند که در پنج گروه آزمایشــى هنر، علوم ریاضى و فنى، علوم 

انسانى، علوم تجربى و زبان هاى خارجى با یکدیگر به رقابت پرداختن.
وى به شرکت 1383 داوطلب در گروه هنر اشاره کرد و گفت:  این آزمون صبح روز 

چهارشنبه 8 تیرماه با رقابت 868 داوطلب خانم 515  داوطلب مرد برگزار شد.
  دکتر شیخ زاده خاطر نشــان کرد:  در صبح پنجشنبه 9 تیرماه تعداد 515  داوطلب ( 
147 داوطلب خانم و 368داوطلب آقا) نیز در گــروه علوم ریاضى و فنى و یک هزار 
و 479 داوطلب (890 زن و 589 داوطلب مرد) در گروه آزمایشــى علوم انسانى به 

رقابت  پرداختن.
نماینده تام االختیار ســازمان سنجش در دانشگاه کاشان بیشــترین آمار داوطلبان 
آزمون سراسرى امسال در این دانشگاه را گروه آزمایشــى علوم تجربى عنوان کرد 
و گفت: دراین  گروه آزمایشى که صبح روز جمعه برگزار مى شود، یک هزار و 941 

داوطلب( 1255 زن و 686 داوطلب مرد) شرکت کرده اند.
 دکتر شــیخ زاده خاطر نشان کرد: کنکور سراسرى ســال 1401 صبح روز شنبه در 
گروه آزمایشى زبان نیز با رقابت 821 داوطلب ( 557 زن و 264 داوطلب مرد) پایان 

مى پذیرد. نماینده تام االختیار ســازمان سنجش در دانشــگاه کاشان ضمن تاکید 
بر تالش دانشــگاه کاشــان در بهره گیرى از عوامل اجرایى مناسب براى برگزارى 
مطلوب این رخ داد ملى، براى داوطلبین آرزوى موفقیت نمود و از آنها خواست نکات 

زیر را مد نظر قرار دهند.
1. همراه داشتن کارت ورود به جلســه به همراه کارت شناسایى معتبر(کارت ملى یا 

شناسنامه) الزامیست.
2. ورودى به حوزه امتحانى دانشگاه کاشان براى داوطلبان کلیه گروه هاى آموزشى 

از انتهاى خیابان شهید موسویان (جنب دانشگاه) مى باشد.
3. با عنایت به پذیــرش داوطلبان از ســاعت 6.30 صبح، خانــواده هاى محترم و 
داوطلبین با برنامه ریزى الزم، در زمان مناســب به حوزه امتحانى مراجعه نمایند تا 

به اوج ترافیک مواجه نشوند.
4. داوطلبان هیچ وسیله الکترونیکى و حافظه دار نظیر تلفن همراه، ساعت و انگشتر 

هوشمند به همراه نداشته باشند.
5. پرهیز داوطلبان از عضویت در شــبکه هاى اجتماعى که بــه روش هاى مختلف 

درصدد اغفال متقاضیان و اخذ وجه و اسناد هویتى آنها هستند.
الزم به ذکر است به اســتناد قانون رســیدگى به تخلفات و جرائم 
آزمون هاى سراسرى مصوب سال 1384 با خاطیان برخورد قانونى 

صورت مى گیرد.

     رقابت 6139 داوطلب در آزمون سراسرى کارشناسى 1401 در دانشگاه کاشان
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کسب مدال نقره المپیاد توسط 
دانشجوى دانشگاه کاشان در 
پانزدهمین المپیاد ورزشى 
دانشجویان سراسر کشور

مدیر تربیت بدنى دانشــگاه کاشــان گفــت:  در 
پانزدهمین المپیاد ورزشى دانشجویان سراسر کشور 
نجمه زرگرى دانشجوى دانشــگاه کاشان در ماده 

پرتاب دیسک  مدال نقره را کسب کرد.
محمد رمضانى علوى افــزود: در ایــن دوره  تیم 
دومیدانى دختران دانشجوى این دانشگاه عالوه بر 
کسب مدال نقره در ماده پرتاب دیسک، حائز دو مقام 

چهارم، و یک مقام پنجم و یک مقام ششم گردید.
وى خاطر نشــان کرد: این دوره از مسابقات از عید 
قربان تا عید غدیر به مدت 9 روز به میزبانى دانشگاه 

تبریز برگزار شد.
نفرات برتر المپیاد ملى به اردوى انتخابى تیم ملى 

دانشجویان دعوت مى شوند.

با همکارى مرکز کاشان شناسى دانشگاه کاشان، از کتاب هفت بند موالنا حسن کاشى به خط 
نستعلیق آغا میرزا دهلوى هنرمند خوشنویس هندى و مقدمه دکتر عارف نوشاهى ایران پژوه 
پاکستانى، با حضور جمعى از فرهیختگان و ادبا و شــعرا  خانه تاج (موزه مردم شناسى) کاشان 

رونمایى شد.
دکتر رضا شجرى عضو هیات علمى گروه زبان و ادبیات فارسى دانشگاه کاشان در این مراسم ، 
موالنا حسن کاشى را از شاعران فاضل نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم ذکر کرد و گفت: از 
مجموعه آثار او به گوشه هایى از زندگى او پى مى بریم.وى افزود: در حالیکه هنوز تشییع به خوبى 
گسترش نیافته بود او جسورانه و مردانه به بیان عقاید شیعى خود به زبان شعر ایستاد.وى مجموعه 
اشعار حسن کاشى را  بسیار زیبا و خواندنى توصیف کرد و افزود: اشعارش هم به لحاظ  صورت زیبا 
و هم به لحاظ سیرت و معنا دلنشین و در خور توجه اند.وى با بیان اینکه موالنا حسن کاشى  شیفته 
اهل بیت بود، خاطر نشان کرد: حسن کاشى کشتى طبعش را در دریاى مدح حضرت امیر المومنین 
علیه السالم روان ساخته بود.دکتر شجرى افزود: هنر دیگر حسن کاشى این است که توانسته از 
مایه هاى معارف اسالمى و احادیث شیعه در اشعار خود استفاده کند . شاعرى  والیى که  تار و پود 

شعرش عجین یافته با عشق به ائمه و خاندان رسول اهللا بود.
 وى با بیان اینکه احسن المتکلمین  لقبى است که به او نسبت داده اند، گفت: طبق گفته هاى وى  
اجداد وى هم  اهل فضل و ادب بودند.دکتر على اصغر دادبه حافظ پژوه و استاد دانشگاه  نیز در این 
نشست  فرهنگ و اخالق را رمز توسعه یافتگى جوامع بشرى دانست و گفت: جوامع بشرى به اوج 

تمدن رسیده اند اما  گاه از فرهنگ و اخالق بهره هاى زیادى در جامعه قابل مشاهده نیست.
دکتر دادبه، حسن کاشى را نمونه اى از انسانهاى  با اخالق و فرهنگ عنوان کرد و افزود: در آثار 
او دریایى از فهم و کماالت و انسانیت مشاهده مى شود. وى با بیان اینکه فقط مسلمانان نبودند 
که به زبان فارسى شعر گفتند بلکه هندى ها نیز به ادب فارسى پرداختند و شعر گفتند خاطر نشان 

کرد: غیرت دینى برخى از شخصیت ها مثل این استاد، ستودنى است که با عشق و عالقه در مدح 
حضرت على و ائمه شعر سرودند . این استاد دانشگاه  با تاکید بر اینکه براى آموزش و فهم فرهنگ 
باید  از بزرگان استفاده کرد افزود: ایران منبع ارزش هاى دینى و ملى است و شناساندن فرهنگ ها 

و بزرگانى همچون سعدى و حافظ بر عهده ماست.
آیین رونمایى از کتاب هفت بند «کمال الدین حسن بن محمود کاشانى» شاعر قرن هفتم و هشتم 
هجرى در مدح امیرالمومنین حضرت على(ع) با مقدمه سید عارف نوشاهى و حضور این ایران پژوه 

پاکستانى و تجلیل از وى در خانه تاریخى تاج (موزه مردم شناسى و خانه هنرمندان) برگزارشد.
دیگر سخنرانان این نشست دکتر على میر انصارى، دکتر محمد رضا غیاثیان، دکتر عارف نوشاهى 

و استاد صائم کاشانى بودند
همچنین تقدیر از حسن عاطفى و على اصغر شاطرى که به طور جداگانه دیوان اشعار ، منتخب دیوان 

و هفت بند حسن کاشى را منتشر کرده اند  بخش پایانى آیین رونمایى کتاب بود.

      رونمایى کتاب هفت بند حسن کاشى در مدح امیرالمومنین على(ع) در کاشان

برگزارى سمینارآموزشى 
ناگفته هاى طب سنتى و مشاوره 

درپیشگیرى ازاعتیاد در دانشگاه 
کاشان

همزمان باهفته ملى مبارزه با اعتیاد مرکزبهداشت، 
درمان ومشــاوره دانشــجویى دانشــگاه کاشان 
سمینارآموزشى "ناگفته هاى طب سنتى و مشاوره در 
پیشگیرى از اعتیاد" برگزار کرد.دراین سمیناردو ساعته 
که با حضور دکترسیدپیمان خامه چى پزشک ودستیار 
تخصصى طب ایرانى ودکتر داوود قاســم زادگان 
متخصص روان شناســى بالینى برگزار شد به ابعاد 
جسمى، تغذیه و مزاجى و مهارت هاى روان شناختى 
که مى تواند نقش پیشگیرى درابتالء به اعتیاد را داشته 
باشد از نگاه دو متخصص مورد بررسى قرارگرفت. 
دکترخامه چى  بیان داشت: ارتباط بسیارنزدیکى بین 
نوع وکیفیت تغذیه با سالمت روحى وروانى وجود دارد 
که با داشتن سبک زندگى سالم وصحیح مى توان 

ازایجاد اختالالت روانى جلوگیرى کرد.

همزمان با ایام دهه امامت و والیت و عید سعید غدیر، اعضاى 
شوراى پایگاه امام حســین (ع) به همراه جمعى از بسیجیان 
دانشگاه کاشان، با خانواده شهید واالمقام سید جالل ناصرى 
قمصرى دیدار نمودند.در این برنامه، پس از حضور در محل مزار 
مطهر آن شهید گرانقدر و غبار روبى، با حضور در منزل شهید 
ناصرى با فرزندان و همسر این شهید واالمقام دیدار و گفتگو شد.

در این دیدار همسر گرامى شهید و همچنین فرزند برومند این 
شهید، ســید مجتبى ناصرى همکار پژوهشکده اسانسهاى 

طبیعى قمصر  و تنها فرزند شهید از خانواده سادات کارمندان 
دانشگاه، ضمن بیان شرحى از وقایع ایام دفاع مقدس و رسیدن 
خبر شهادت شهداى خانواده، نکات و دغدغه هاى خود را مطرح 

نمودند.
در ادامه آقایان دکتر صفایى معاون فرهنگى و مسئول بسیج 
اساتید دانشگاه، حجت االسالم عمو رمضان زاده معاون دفتر 
نهاد نمایندگى مقام معظم رهبــرى، آقایان ناظمى و حجت 
االسالم شیخ زاده فرماندهان اسبق پایگاه بسیج امام حسین (ع) 

و همرزم شهید خاندائى، به ایراد سخنانى در مورد جایگاه شهیدان 
و همچنین ذکر روایتهایى از دالوریهاى شهداى بیت ناصرى و 

خاندایى پرداختند.
همسر گرامى شهید ناصرى، خواهر شهیدان خاندائى یعنى، 
شهید محمود خاندائى که در روز 23 فروردین ماه 1362،  طلبه 
شهید جاویداالثر احمد خاندائى که در روز 26 دى ماه 1365 و 
شهید محمد خاندائى قمصرى که در دهم فروردین ماه 1366 
یعنى به فاصله کمتر از سه ماه از برادر دیگر به شهادت رسیدند 
مى باشند. گفتنى است شهید ســرافراز سید جالل ناصرى 
قمصرى هم در پنجم بهمن ماه سال1365 ( 9 روز پس از شهید 
جاویداالثر احمد خاندایى) درحالیکه بزرگترین فرزند ایشان سه 
سال و نیم و فرزند دیگر کمتر از ده ماه داشت، در سن 34 سالگى 

به مقام شهادت نائل آمد.
مزار این شهید واالمقام در محل سادات شهر قمصر واقع مى 
باشد.فرماندهى حوزه بسیج امام جعفرصادق(ع) قمصر سرهنگ 
دوم پاســدار اصغر صدوقى، در این دیدار بسیجیان دانشگاه را 

همراهى مى نمودند.
ذکرى از فضائل و مدح امیرالمومنین (ع) و تقدیر از خانواده شهید 

ناصرى پایان بخش این دیدار به یادماندنى بود.

دیدار اعضاى  پایگاه امام حسین(ع)دانشگاه کاشان 
با خانواده شهید ناصرى


