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کسب سومین مدال طالى دانشجوى دانشگاه کاشان در مسابقات شناى 
پانزدهمین المپیاد ورزشى دانشجویان پسر کشور

شرکت های دانش بنیان محور 

توسعه هستند

علم و فناوری پایه پیشرفت 

کشورهاست

پایان کاوش آموزشی گروه باستان 

شناسی دانشگاه کاشان

 در محوطه ایلخانی فیض آباد نوش آباد

انتصاب رئیس دانشگاه کاشان به 

عنوان عضو شورای علمی 

بنیاد نخبگان استان اصفهان

مدیر تربیت بدنى دانشگاه کاشــان گفت: در ادامه 
پانزدهمین دوره مسابقات المپیاد ورزشى دانشجویان 
کشور، سید محمد حسینى دانشجوى رشته باستان 
شناسى دانشگاه کاشــان موفق به کسب سومین 
مدال طال در ماده 66 متر شناى پروانه در این دوره از 
مسابقات شد.محمد رمضانى افزود: این دانشجو که 
یکى پدیده هاى این دوره از رویدادها بود توانست در 
ماده 66 متر شناى پروانه با ثبت رکورد 66 ثانیه و 19 
صدم ثانیه، با شکست حریفان قدر خود از دانشگاههاى 
اصفهان و کردستان ســومین مدال طالى خود و 
دانشگاه کاشان را در این دوره از مسابقات کسب کند.
وى خاطر نشان کرد: این دانشجو همچنین توانست 
در ماده 66 متر شناى آزاد با ثبت رکورد 33 ثانیه و 9 
صدم ثانیه،با شکست حریفان قدر خود از دانشگاههاى 
اصفهان و خواجه نصیر دومین مدال طالى  این دوره از 

مسابقات را از آن خود کند.
پانزدهمین المپیاد فرهنگى ورزشى دانشجویان پسر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى کشور از 28 تیر 
تا ششم مردادماه در 12 رشته ورزشى در دانشگاه تبریز 

ادامه دارد.
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نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین   از سوى مقام معظم رهبرى افزود: با 
توجه به شعار امسال شرکت هاى دانش بنیان محور توسعه هستند.

حجت االسالم والمسلمین سیدسعید حسینى در شوراى ادارى که با موضوع اقتصاد دانش بنیان با همکارى مدیریت ارتباط با 
جامعه و مرکز پژوهشى کاشان شناسى در دانشگاه کاشان برگزار شد، با اشاره به بازدید  از پارك علم و فناورى دانشگاه کاشان 
خاطر نشان کرد: حدود 70 درصد از شرکت هاى دانش بنیان در پارك علم و فناورى مستقر هستند که این فرصت مغتنمى براى 

رشد وشکوفایى این منطقه است.
امام جمعه کاشان به اهمیت علم در اسالم اشاره کرد و افزود: اولین متخصص در عالم وجود خود خداوند متعال است خدا اسما اهللا 

را به حضرت آدم تعلیم داد و بعد از آن پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله و سلم است.
وى با بیان اینکه تولید به فرمایش مقام معظم رهبرى جهاد است خاطر نشان کرد: همه باید در راستاى ترویج و توسعه تولید 
حداکثرى همت و تالش نماییم.حجت االسالم حسینى افزود: زینت بودن براى امامان (ع) مصداق هایى دارد که یکى از آنها 
تولیدات باکیفیت و رفتار و اخالق صحیح است.وى تاکید کرد: تولیدات یک مسلمان ایرانى شیعه باید با کیفیت ترین محصول 

باشد تا به هر نقطه اى از جهان صادر شد، بر خود ببالیم که شیعه امام جعفر صادق (ع) هستیم.
وى با بیان اینکه تولیدات دانش بنیان محصوالتى ارائه مى کنند که قابل تقدیر است، افزود: باید همه دست به دست هم دهیم تا 

نیازهاى این مراکز دانش بنیان  را برطرف کنیم تا بتوانند با خیال راحت محصوالتى با کیفیت استاندارد و ارز آور تولید کنند.
یکى از اولویت هاى دانشگاه کاشان  تعامل و ارتباط با صنعت است

رئیس دانشگاه کاشان هم در این نشست یکى از سیاست هاى دانشگاه کاشان را تعامالت بین المللى و دیپلماسى علمى با دیگر 
کشور ها به خصوص کشور عراق عنوان کرد و افزود:  خوشبختانه با پیگیرى انجام شده این دانشگاه از لیست سیاه کشور عراق 
خارج و جزو دانشگاه هاى معتبر کشور عراق قرار گرفت که از ماه مهر امسال در دوره هاى دکترا و کارشناسى ارشد دانشجوى 

عراقى پذیرش خواهد شد.
دکتر عباس کتابى به جایگاه دانشگاه کاشان در نظام هاى مختلف بین المللى اشاره کرد و گفت:  دانشگاه کاشان در نظام رتبه 
بندى جوان تایمز که یکى از نظام هاى مهم دنیاست  رتبه اول را در بین دانشگاه هاى جامع کشور بدست آورد ودر نظام رتبه بندى 

موضوعى آى اس سى، رتبه سوم و جایگاه نخست در رشته مهندسى و علوم کسب کرد.
وى یکى از اولویت هاى دانشگاه کاشان را تعامالت دانشگاه با صنعت عنوان کرد و افزود: شهر کاشان نیازهاى خود را باید از طریق 
دانشگاه مرتفع سازد.رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه کار آفرینى یکى از نیازهاى منطقه کاشان است، خاطر نشان کرد: در این 
راستا، دانشگاه کاشان دانشکده امور مالى مدیریت و کار آفرینى را ایجاد کرده است که این دانشکده به مراودات صنعتى و کارآفرینى 
منطقه کمک شایان توجهى خواهد کرد.وى استقالل پارك علم و فناورى را از دیگر موفقیتهاى اخیر دانشگاه کاشان ذکر کرد و 
افزود:  پیگیرى راه اندازى صندوق پژوهش و فناورى با مشارکت بخش خصوصى، تصویب ایجاد پژوهشکده انرژى، آب، محیط 
زیست و امنیت غذایى و  ایجاد سراى نوآورى و فناورى در دانشکده ها از دیگر اقدامات انجام شده این دانشگاه در راستاى تکمیل 

زیست بوم فناورى و نوآورى منطقه کاشان دانست.
دکتر کتابى از ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذارى دانشگاه کاشان خبر داد و خاطر نشان کرد: براى تعامل بهتر مردم و جامعه و 
رفع چالش هاى منطقه، کرسى هاى علمى ترویجى با موضوع هاى مختلف چالشى با حضور کارشناسان و متخصصان برجسته 

علمى در دانشگاه برگزار شد.
وى توسعه رشته هاى آموزشى را از دیگر فعالیت هاى دانشگاه در چند ماه اخیر ذکر کرد و افزود: سعى شده که رشته هاى آموزشى 

متناسب با نیازهاى منطقه آمایش سرزمین ایجاد شود.
دکتر کتابى به انعقاد چندین تفاهم نامه همکارى با دانشگاه هاى مختلف خارج از کشور  در راستاى تعامالت بین المللى با دیگر 
کشورها و تفاهم نامه هاى ملى اشاره و اظهار کرد: براى همکارى و تعامل هرچه بیشتر با سازمان ها و ارتباط با صنعت و جامعه 
چندین تفاهم نامه همکارى هم با نهادها و سازمانها و ادارات استان اصفهان  و شرکت ها و صنایع منطقه فرهنگى کاشان منعقد 

شده است.
 وى خاطر نشان کرد: راه اندازى مرکز کاریابى، مدرسه اشتغال  و راه اندازى سامانه رصد دانش اموختگان نیز از دیگر اقدامات انجام 
شده اخیر ذکر کردند. رئیس دانشگاه کاشان تحقق فرمان سال مقام معظم رهبرى را وظیفه دانشگاه، دستگاههاى اجرایى و صنایع 

منطقه عنوان کرد و افزود: نیروى انسانى مهمترین سرمایه هر کشورى براى پیشرفت و توسعه است.
دکتر کتابى به حدود 30 شرکت فعال دانش بنیان در پارك علم و فناورى دانشگاه کاشان اشاره و اظهار امیدوارى کرد: این تعداد 

شرکت ها تا پایان سال به 60 شرکت ارتقاء یابد.
فرماندار کاشان: پارك علم و فناورى دانشگاه کاشان فرصت مغتنمى براى توسعه شهر است

فرماندار کاشان نیز در این نشست از تالش هاى دکتر کتابى رئیس دانشگاه کاشان در گرفتن مجوز استقالل پارك علم و فناورى 
قدردانى و اظهار امیدوارى کرد: تا با حمایت و همکارى همه مسئوالن از این پارك، رشد و توسعه شهر را در همه زمینه ها شاهد 

باشیم.
دکتر محمد شریف زارعى با بیان اینکه امروز کاشان به عنوان قطب صنعتى و علمى مطرح است ، خاطر نشان کرد: آنچه در صنعت 
کاشان مشاهده مى شود صنعت دانش بنیان نیست و حجم بزرگى از سرمایه جود دارد ولى اگر دانش وارد این بازار بزرگ سرمایه 

شود به طور قطع آثار مثبتى خواهد داشت و توسعه عظیم در منطقه موجب خواهد شد.
وى خاطر نشان کرد: با توجه به قانون جهش  تولید و شعار سال، دانش مى تواند تعداد این صنایع و بازار و ارزش افزوده را چند برابرکند 

و به جهت اشتغال و ثروت را به صورت تصاعدى باال ببرد.
وى با بیان اینکه رسالت دانشگاه را بایستى به صورت فن آورانه جلو ببریم اظهار کرد: بایستى ارتباط استاد و دانشجو با صنعت به طور 

کامل شکل گیرد و علم و دانش در کنار بازار سرمایه و تولید درکنار هم باشند تا شاهد رشد و شکوفایى باشیم.
فرماندار کاشان با بیان اینکه از فرصتى که دانشگاه و قانون در اختیار قرار داده باید استفاده کرد، تاکید کرد: به مدد حمایت هاى مقام 
معظم رهبرى که در این دو دهه داشتند و تاکید ایشان به اقتصاد و تولید دانش بنیان باعث شده که زمینه هاى علم و فناورى شکل 
بگیرد و ایجاد پارك هاى علم و فناورى و معاونت هاى علم و فناورى در وزارت علوم و دانشگاه ها، نشان دهنده عزم دولت براى 

تولید و اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین است.
دکتر شریف زارعى  با بیان اینکه ما  به مدد علم و دانش مى توانیم در آینده نزدیک قدرت جهانى را بدست آوریم، اقتصاد امروز خیلى 
مهم است و کشورهایى که اقتصاد خود را بر پایه علم و دانش سرمایه گذارى کرده اند کشورهاى در حال توسعه هستند و امروز 

حرفى براى گفتن دارند.
وى اتصال حلقه بین دانشگاه و صنعت را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان با دارا بودن 310 عضو هیات علمى 
و نیروى انسانى جوان و پویا سرمایه بزرگى هستند که باید از پتانسیل هاى این افراد براى توسعه و رفع مشکالت و نیازهاى  و 

توسعه شهر استفاده شود.
فرماندار کاشان از تشکیل ستاد اقتصاد دانش بنیان در شهرستان کاشان خبر داد و افزود: دبیرخانه این قرارگاه در فرماندارى تشکیل 

مى شود تا واسط و حلقه اتصال بین دانشگاه و صنعت و مصوباتى که در این قانون جهش مصوب شده است پیگیر باشیم.
در این نشست معاون فناورى و اقتصادى دانشگاه کاشان نیز به مصوبات قانون جهش تولید اشاره کرد و رؤساى پارك علم و فناورى 

استان قم و کاشان نیز به اهداف و رسالت هاى پارك علم و فناورى پرداختند.

�اینده ولی فقیه وامام جمعه کاشان در شورای اداری دانشگاه کاشان مطرح کرد؛

شرکت هاى دانش بنیان محور توسعه هستند
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ســفیر برزیل گفت: کشــور برزیل خواســتار و آماده تقویت و گسترش 
همکارى هاى مشترك تحقیقاتى و پژوهشى با دانشگاه کاشان است.

لودمار آگیار در جمع اعضاى هیات رئیســه و روســاى دانشــکده هاى 
دانشگاه کاشــان از دعوت و بازدید دانشگاه کاشان ابراز خرسندى کرد و 
افزود: از گزارش و افتخارات دانشگاه کاشان در رنکینگ هاى بین المللى 

بسیار متعجب و خوشحال شدم. 
وى دانشــگاه کاشــان را  با این رتبه ها از دانشــگاه هاى موفق عنوان 
و اظهار کــرد: در برزیل هم دانشــگاه هاى مختلفى داریــم و امیدوارم 
اولین کشور از آمریکاى التین باشیم که با دانشــگاه کاشان تفاهم نامه 

همکارى داشته باشیم.
ســفیر برزیل  از اعالم آمادگى  همکارى علمى کشور برزیل  با دانشگاه 

کاشان خبر داد و افزود: امیدوارم همکارى هاى جدى و موثر و هدفمندى 
با این دانشــگاه برقرار کنیم.وى به انعقاد تفاهم نامه هاى همکارى بى 
اثر کشور برزیل در زمینه هاى مختلف اشــاره کرد و افزود:  به جاى این 
تفاهم نامه هــا، باید در زمینه هاى خاصى تصمیــم بگیریم که بتوانیم از 

آن نتیجه بگیریم و اثراث مثبتى داشته باشد.
ســفیر برزیل با اشــاره به اینکه این تعامالت علمى به دانشــگاه هاى  
مختلف برزیل بســتگى دارد که در چه زمینه اى مى توانند با دانشــگاه 
کاشــان همکارى داشته باشــند، خاطر نشــان کرد: اگر رئیس دانشگاه 
کاشان موافق باشند این گزارشــى که ارائه شد را با دانشگاه هاى برزیل 

به اشتراك بگذاریم تا بتوانیم روى آنها متمرکز شویم.
وى شــرکتهاى دانش بنیان را براى توســعه اقتصادى و اشتغال دانش 

آموختگان دانشــگاهى حایز اهمیت دانست و افزود: کشور برزیل با 
ایجاد این شرکت هاى دانش بنیان  سعى مى کند تا دانشجویان بعد 
از فارغ التحصیلى با این شــرکت ها همکارى داشته باشند و زمینه 

اشتغال آنها فراهم شود.
سفیر برزیل خاطر نشان کرد: ایجاد این شرکت ها عالوه بر کیفیت 
تحصیل زمینه اشــتغال دانشــجویان و توســعه کیفى محصوالت 

شرکت ها را فراهم مى سازد.
رئیس دانشگاه کاشان در این نشست به تاســیس دانشگاه کاشان 
در سال 1352 اشاره کردو گفت: دانشــگاه کاشان در رنکینگ بین 

المللى جز  10دانشــگاه برتر ایران و جز دانشــگاه هاى برتر استان 
اصفهان اســت.دکتر عباس کتابى اظهار امیدوارى کرد: حضور سفیر 

برزیل  در شهر کاشــان زمینه تعامالت بین المللى بین این  شهر کاشان 
و کشور برزیل را فراهم سازد.

در این نشست معاونان و رؤســاى دانشکده هاى دانشــگاه کاشان هم 
دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در راســتاى تعامالت علمى و پژوهشى 

با کشور برزیل ارائه کردند.

کشور برزیل آماده گسترش همکارى هاى مشترك تحقیقاتى 
و پژوهشى با دانشگاه کاشان 

دکتر کوروش ساکى رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان با رئیس دانشگاه کاشان 
دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دانشگاه کاشان تقویت همکاریهاى آموزشى- پژوهشى را از جمله اهداف این 
نشست عنوان کرد و گفت: در این نشست تشکیل هیات رییسه مشترك دو دانشگاه 
جهت تقویت همکاریهاى آموزشى- پژوهشى، همکارى در حمایت از فعالیت هاى 

فناورانه و دانش بنیان و استفاده از ظرفیت هاى پارك علم و فناورى دانشگاه کاشان 
مورد بررسى قرار گرفت.

دکتر عباس کتابى افزود: همکارى در حوزه روابط بین المللى، تقویت همکاریهاى 
فرهنگى و دانشجویى و بهره گیرى از ظرفیت هاى پژوهشى و آزمایشگاهى بین دو 

دانشگاه از دیگر موضوعات مطرح شده و مورد توافق این نشست بود. 

به منظور تعامالت علمی و پژوهشــی صورت گرفت؛

دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکى با رئیس دانشگاه کاشان

شــماره هفتم دو فصلنامه علمى هنرهاى صناعى ایران مربوط به پاییز و 
زمستان 1400  منتشر شد.

دکتر امیرحسین چیت سازیان ســردبیر این نشریه گفت: در این  شماره از 
نشریه 12 مقاله علمى پژوهشــى و  ترویجى از استادان و دانشجویان و 
محققان دانشگاه هاى مختف کشور با عناوین: مطالعۀ تطبیقى طراحى و 
ســاختار تزیینى کتیبه هاى کوفى آثار دورة آل بویه (دِر چوبى موجود در 
مو زة ملى ایران و الواح چوبى آستان امام على(ع) موجود در  موزة عربى 
قاهره، واکاوى بن مایۀ مهر در طرح «حوض و جاِمک» و نقش «زایش» 
قالى ایالم، آینده پژوهى هنر گیوه بافى شهرســتان دهاقان منتشر شده 

است.
وى آسیب شناسى پدیدة اسکان در رکود بافت جل اسب  عشایر قشقایى، 
تحلیل مفهــوم برکت در هنر عیالمى و مقایســۀ آن بــا نقوش رایج در 
سفالگرى قرون میانى اســالمى ،تحلیلى بر نوشتار سیاحان غربى دربا رة 
فرش ایران در اواخر آق قویونلو و دورة صفویه، ریخت شناســى ظروف 
ســفالین مأکوالت وتبیین تأثیرات نظام قدرت بر منسوجات دو رة قاجار 

را از دیگر موضوع هاى ارائه شده در این شماره از نشریه عنوان کرد.
دکتر چیت ســازیان افزود: تحلیل هند ســى نقوش و تکنیک گره چینى 

بناهاى تاریخى شهرستان هاى خوانســار و گلپایگان از دورة صفوى تا 
پهلوى، بررسى ویژگى هاى ساختارى قالى بشرویه، همبستگى گره هاى 
هندسى صندوق آرامگاهى شــیخ صفى الدین اردبیلى، مقایسۀ تطبیقى 

فرم شناسى و نمادشناسى نقوش پرنده بر روى سفال هاى پیش از تاریخ 
و سفال هاى دورة اســالمى در ایران همچنین در این شــماره از نشریه 

منتشر شده است.
این نشریه که بر اساس آئین نامه جدید کمیسیون  نشریات وزارت علوم، 
تحقیقــات وفناورى حائز رتبــه «ب» گردیده اســت داراى هفت عضو 
هیات تحریریه داخلى از دانشــگاه هاى : تربیت مــدرس ، هنر تهران، 
شهید بهشتى  ، سیستان وبلوچستان و کاشان ویک عضوهیات تحریریه 
بین المللى از دانشــگاه وین اتریش  اســت و تاکنون نزدیــک به هفتاد 
مقاله علمــى در عرصه هنر هــاى مختلف صناعى ایران منتشــر نموده 
است.صاحب امتیاز نشــریه دانشگاه و ســردبیر امیرحسین چیت سازیان 
مدیرگــروه مطالعات عالــى هنرو مدیر مســئول دکتر عبــاس اکبرى 
دانشــیارگروه مطالعات عالى هنر ومدیر داخلى مهندس ابوالفضل عرب 

بیگى عضو هیات علمى گروه صنایع دستى دانشگاه است.
نشــریه علمى هنرهاى صناعى ایران مورد حمایت انجمن علمى باستان 
شناسى ایران نیز بوده و در پایگاه هاى مختلف علمى داخلى و بین المللى 
همچون آکادمیــا و گوگل اســکالر و نورمگز وجهاد دانشــگاهى نمایه 

گردیده است.

انتشار هفتمین شماره نشریه علمى 
هنرهاى صناعى ایران
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رئیس دانشکده مهندسى دانشگاه کاشان از پذیرش دانشجوى کارشناسى ارشد در رشته مهندسى 
عمران گرایش مهندسى و مدیریت منابع آب این دانشگاه خبر داد.

دکتر ابراهیم نعمتى الى با بیان اینکه افزایش فزاینده نیاز هاى آبى در بخش هاى مختلف کشاورزى، 
شرب و صنعت و از طرف دیگر نوسانات و تغییرات اقلیمى که منتج به کاهش منابع آب تجدیدپذیر 
شده باعث محدودیت هاى جدى در اعمال شیوه هاى متعارف و سنتى مدیریت منابع آب شده است، 
افزود: لذا با تصویب و ایجاد گرایش مهندسى و مدیریت منابع آب در مقاطع تحصیالت تکمیلى، 
اهداف برنامه ریزى، بهره بردارى بهینه و مدیریت منابع آب مشتمل بر آبهاى سطحى و زیرزمینى و 
انواع سازه هاى آبى از جمله سدها، شبکه هاى آبیارى، ایستگاه هاى پمپاژ، چاه هاى آب، شبکه هاى 

آبرسانى شهرى و نظایر آن دنبال مى شود.
وى خاطر نشان کرد: مدیریت توامان عرضه و تقاضاى آب، استفاده از آبهاى نامتعارف از جمله آبهاى 
شور و پساب هاى تصفیه شده و رویکرد سازگارى با کم آبى از جمله محورهاى جدیدى است که در 

طى سال هاى اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دانشکده مهندسى دانشگاه کاشان اظهار امیدوارى کرد: با تربیت دانش آموختگان ساعى 
در رشته مهندسى و مدیریت منابع آب، گام موثرى در مدیریت و استفاده بهینه صنعت آب برداشته 

شود. دانشکده مهندسى  دانشگاه کاشان در پنج گروه آموزشى: مهندسى شیمى، مهندسى معدن، 
مهندسى عمران، مهندسى مواد و متالورژى و مهندسى صنایع مشغول به فعالیت مى باشد. در این 
میان گروه مهندسى شیمى و معدن در تمامى مقاطع تحصیلى، گروه هاى مهندسى عمران و 
مهندسى مواد و متالورژى در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد و گروه مهندسى صنایع در مقطع 

کارشناسى اقدام به پذیرش دانشجو مى نمایند. 

خبــــــــر 

پذیرش دانشجوى کارشناسى ارشد در رشته مهندسى عمران 
گرایش مهندسى و مدیریت منابع آب دانشگاه کاشان

معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه کاشان 
از اعطاى جایزه تحصیلى بنیاد حامیان این دانشگاه به 
برگزیدگان کنکور که جهت ادامه تحصیل دانشگاه 

کاشان را انتخاب نمایند خبر داد.
دکتر مصطفــى زاهدى فر افزود: بنیــاد حامیان به 
برگزیدگان کنکور که رتبه کشورى آنها بدون در نظر 
گرفتن سهمیه رتبه تک رقمى را کسب کنند 750 
میلیون ریال در بدو ثبــت نام و همچنین ماهیانه به 
مدت هشت نیمسال 20 میلیون ریال کمک هزینه 

تحصیلى پرداخت مى کند.
معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه کاشان 
به پرداخت 10 میلیون ریــال ماهیانه کمک هزینه 
تحصیلى به مدت هشت نیمسال از طرف بنیاد حامیان 
دانشــگاه به رتبه هاى زیر یک هزار در گروه هاى 
آموزشى ریاضى، علوم انسانى و علوم تجربى اشاره 
کرد و افزود: همچنین بنیاد حامیان دانشگاه به رتبه 
هاى زیر 600 گروه هاى آموزشى هنر و زبان هاى 
خارجى مبلغ 10 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلى 

به مدت هشت نیمسال پرداخت مى کند.

اعطاى جایزه تحصیلى بنیاد حامیان 
به رتبه هاى برتر پذیرفته شده 

در دانشگاه کاشان

کاوش آموزشى گروه باستان شناسى دانشگاه کاشان از 19 
خرداد در محوطه ایلخانى فیض آباد نوش آباد  به سرپرستى 
دکتر رضا نورى شادمهانى و همکارى دکتر محسن جاورى 
آغاز  و بعد از 41 روز کارى در 30 تیرماه ســال جارى به پایان 
رسید. مدیر گروه باستان شناسى دانشگاه کاشان گفت: کاوش 
یاد شده براى آموزش عملیات کاوش و مستندنگارى یافته 
هاى باستان شناختى به دانشجویان ورودى 1397 باستان 
شناسى انجام گرفت. دکتر رضا نورى شادمهانى با بیان اینکه 
ترانشــه ( محل کاوش) در ابعاد 7.5 × 5 متر در شمال دیوار 

جنوبى ارگ این شهر تاریخى ایجاد شد و تا عمق 3 مترى از 
سطح زمین ادامه یافت، افزود: در فضاهاى کاوش شده چندین 
سازه حرارتى کشــف گردید که به احتمال بسیار در ارتباط با 
صنعت فلزکارى ساخته شده بودند. این موضوع را کشف یک 

بوته فلزکارى تایید مى نماید.
وى خاطر نشان کرد: در کاوش امسال بعد از 7 سال ممارست 
سکه خوانایى به دســت آمد که روى آن نام ارغون( پادشاه 
معروف ایلخانى ) حک شــده است. با اســتناد به این یافته 

ارزشمند؛ ایلخانى بودن این شهر ثابت مى گردد.

مدیر گروه باستان شناسى دانشگاه کاشان افزود: از سوى دیگر 
از درون یکى از سازه هاى حرارتى قطعه کاشى از نوع زرین فام 
کشف گردید که احتماال از بنایى  همچون مسجد جدا شده 
که کشف این بناى ارزشمند در کاوش هاى سال هاى آتى 

محتمل است.
در پایان از دانشجویان ورودى 1397؛ برخى کارمندان دلسوز 
و هیات رئیسه دانشگاه  که در مراحل پیش از کاوش؛ هنگام 
کاوش و پس از آن؛  همراه و یاور گروه باستان شناسى بودند 
سپاسگزارى مى شــود.  قطعا نتایج قابل توجه کاوش سال 
جارى؛  در اثر  همکارى و تعامل این عزیزان حاصل شده است. 

پایان کاوش آموزشى گروه باستان شناسى دانشگاه کاشان
 در محوطه ایلخانى فیض آباد نوش آباد

طى حکمى از سوى معاون علمى و فناورى رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملى نخبگان، دکتر 
عباس کتابى رئیس دانشگاه کاشان به عنوان عضو شوراى علمى بنیاد نخبگان استان اصفهان 
منصوب شد. دکتر سورنا ستارى در این حکم خطاب به رئیس دانشگاه کاشان افزوده است: به 
استناد بند ج ماده 3 آیین نامه تشکیل و پیشنهاد رئیس محترم بنیاد نخبگان استان اصفهان به  

مدت سه سال به عنوان عضو شوراى علمى بنیاد نخبگان استان اصفهان منصوب مى شوید.

معاون علمى رئیس جمهور در این حکم اظهار امیدوارى کرده است تا با توکل بر خداوند متعال و با 
همکارى سایر اعضاى شوراى علمى، در تحقق ماموریت هاى شورا و راهبرى امور بنیاد نخبگان 

استان اصفهان بر اساس سیاست ها و برنامه هاى کالن بنیاد ملى نخبگان موفق باشید.
شناسایى و ایجاد بستر قانونى الزم براى حمایت از نخبگان و استعدادهاى برتر را مى توان به 

عنوان مهم ترین رسالت این بنیاد در استان اصفهان معرفى نمود.

انتصاب رئیس دانشگاه کاشان به عنوان عضو شوراى علمى 
بنیاد نخبگان استان اصفهان

مدیر تربیت بدنى  دانشگاه کاشان گفت: خانم زرگرى 
در سومین دوره مسابقات المپیاد شاهد و ایثارگر  مقام 

نایب قهرمانى این دوره مسابقات را کسب کرد.
محمد رمضانى علوى افزود: این دانشــجوى رشته 
تربیت بدنى دانشگاه کاشان در ماده پرتاب وزنه در 
48/9 متر توانست در این دوره از مسابقات مقام دوم 

را کسب نماید.
وى خاطر نشان کرد: این دانشجو نیز در تیرماه و در 
المپیاد قهرمانى دانشجویان سراسر کشور به عنوان 
بزرگترین رویداد ورزشى دانشجویى کشور توانسته 
بود مقام اول المپیاد را در ماده پرتاب دیسک به خود 
اختصاص دهد.مدیریت این مقــام قهرمانى را به 
خانواده بزرگ دانشگاه بویژه دانشجویان تبریک گفت 
و از زحمات خانم اخوان دفتر نهاد مقام معظم رهبرى 

سرپرست تیم اعزامى  تشکر و قدردانى نمود.
سومین دوره المپیاد فرهنگى- ورزشى دانشجویان 
شاهد و ایثارگر دانشگاه هاى سراسر کشور در دو بخش 
پسران و دختران به میزبانى دانشگاه  صنعتى و دانشگاه 

اصفهان برگزار شد.

کسب مقام نایب قهرمانى 
دانشجوى دختر دانشگاه کاشان 

در المپیاد فرهنگى ورزشى 
شاهد و ایثارگر
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ســفیر برزیل گفت: من تحت تاثیر دســتاوردهاى دانشگاه کاشان قرار 
گرفتم که یکى از دانشگاه هاى برتر ایران است و در جهان هم جایگاه 

مناسبى دارد.
لودمار آگیار در پاســخ به خبرنــگاران در خصوص بازدید از دانشــگاه 
کاشــان را چگونه ارزیابى کردید؟ افزود:  از دیــدارى که از پارك علم 

و فناورى دانشگاه کاشان داشــتم بســیار تحت تاثیر قرار گرفتم و در 
دانشگاه کاشان که با رئیس دانشگاه دکتر کتابى صحبت کردم و هیئت 
رییسه دانشــگاه که اینجا حضور داشــتند، در مورد مباحث مختلف در 

زمینه همکارى هاى احتمالى گفت و گو کردیم.
وى  در خصــوص  تصمیمات گرفته شــده ایجاد ارتباط بین دانشــگاه 
هاى آمریکاى التین و مشــخصا برزیل و دانشگاه کاشان، خاطر نشان 
کرد:  ما زمینه هاى مشخص مشترکى در رشــته ها، حوزه هاى علمى 
و تکنولوژى بین دانشــگاه کاشــان و دانشــگاه هاى برزیلــى را پیدا 
کردیم و حاال وظیفه من این اســت که با دانشــگاه هاى برزیل ارتباط 
بگیرم و ببینم در چه ســطحى و در چه مقاطع و رشــته هایى میتوانیم 
این همکارى ها را بصورت تفاهم نامه و تبادل اســتاد و دانشــجو بین 

دانشگاه هاى برزیل و دانشگاه کاشان ایجاد کنیم. سفیر برزیل: 

تحت تاثیر دستاوردهاى 
دانشگاه کاشان قرار گرفتم

سفیر برزیل در ایران گفت: علم و فناورى به عنوان پایه 
و اساس پیشرفت کشورهاست.

لودمار آگیار در حاشــیه بازدید از پــارك علم و فناورى 
دانشگاه کاشان، نخستین ســفر خود به شهر کاشان و 
بازدید از شــرکت هاى دانش بنیان و دانشگاه کاشان را 
حایز اهمیت و مثبت ارزیابــى کرد و گفت:  تبادل علم و 
فناورى یکى از اولویت هاى مهم همکارى و تعامالت 

بین دانشگاه کاشان و کشور برزیل است.
وى به تعامالت علمى در زمینه هــاى مختلف انرژى 
خورشــیدى و انرژى و کشاورزى اشــاره کرد و افزود: 
کشــوربرزیل آماده همکارى با ایران در زمینه تبادالت 

تجارى و اقتصادى و علمى است.
وى به تحریم هاى ایران اشاره کرد و افزود:علیرغم این 
تحریم ها، برزیل دوســت ایران باقى مانده است و در 
حقیقت در سال گذشته همکارى هاى بین این دو کشور 

بیشتر نیز شده است.
ســفیر برزیل با بیان اینکه ارتباطات علمى و  تجارى به 
نفع کشورهاست، گفت: براى صادرات بیشتر باید واردات 

بیشترى نیز داشته باشیم.
وى خاطر نشان کرد: کشور برزیل سعى دارد نه تنها فقط 
در زمینه تجارت بلکه  در زمینه هاى مختلف همکارى 

هاى خود را  تنوع بخشد.
وى به انعقــاد قراردادهاى مختلف با ایران اشــاره کرد 
و افزود: ما چند ســال گذشته جلســاتى را براى امضا 

قراردادهــاى مختلف با ایران داشــتیم ولــى هنوز آن 
قراردادها امضا نشده و امیدواریم تا سال آینده این زمینه 

هاى همکارى تحقق پیدا کند.
لودمار آگیار به انتخابات پیــش روى رئیس جمهورى 
کشور برزیل در اکتبر اشاره و  اظهار امیدوارى کرد تا این 
تبادالت  و همکارى هاى تجارى و علمى چه با رئیس 
جمهور کنونى و چه با رئیس جمهور جدید ادامه داشته 

باشد.
وى به جشن  120 سالگى ارتباط ایران و برزیل در سال 
آینده اشاره و افزود:تمایل داریم تا با برگزارى این جشن، 

زمینه هاى همکارى و ارتباطات دو کشور توسعه  یابد.
سفیر برزیل با بیان اینکه این جشن را سعى داریم نه تنها 
در تهران بلکه در کل ایران برگزار شود، گفت: دلیل اصلى 
من از سفر به کاشان، مشــاهده زمینه هاى همکارى  از 

نزدیک و تبادالت علمى و تجارى است.
وى به شروع همکارى ها و فعالیت هاى فنى در زمینه 
هاى کشاورزى و دیگر موارد کشــور برزیل با ایران در 
سال جارى اشاره کرد و افزود: سعى داریم فعالیت هایمان 

را درز مینه هاى مختلف ارتقاء بخشیم. 
سفیر برزیل با اشاره به اینکه ایران یکى از 4 کشور برتر 
در زمینه نانو تکنولوژى است خاطر نشان کرد: تحقیق 

و توســعه از موارد همکارى اســت و مطمن هستیم با 
تبادالت علمى و دانشگاهى و پارك علم و فناورى مى 

توانیم به این مهم دست یابیم.
وى ایرانیان را افرادى خالق یاد کرد  و افزود: علیرغم این 
محرومیت ها ولى ایرانیان خالقیت خود را ادامه مى دهند  
که این جاى تقدیر دارد و امیدواریم به عنوان کشور در 
حال توسعه این فعالیت ها ادامه یابد وهمکارى ها ادامه 

داشته باشد.
در پایان سفیر برزیل از شرکت ها و هسته هاى مستقر 
در پــارك علم و فنــاورى بازدید و فعالیت هــا و تولید 
محصوالت این شرکت ها را بسیار درخور توجه و قابل 

تقدیر دانست.

سفیر برزیل در بازدید پارک علم فناوری دانشگاه کاشان مطرح کرد:

علم و فناورى پایه پیشرفت کشورهاست

مدیر کتابخانه مرکزى، تأمین منابع علمى و انتشارات دانشگاه کاشان از کسب رتبه بین المللى دو نشریه و ارتقاء رتبه سه نشریه 
علمى این دانشگاه خبر داد.

 دکتر حسن احمدى زاده با اشاره به اینکه هر سال به منظور ارتقاى کیفى نشریات علمى و به استناد ماده 10 آیین نامه نشریات 
علمى کشور، ارزیابى و رتبه بندى نشریات از سوى مدیریت سیاستگذارى امور پژوهشى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى انجام 
مى گیرد، افزود: در ارزیابى نشریات علمى کشور مربوط به سال 1400 از میان دوازده نشریه علمى فعال دانشگاه کاشان، نشریه 
Iranian Journal of Mathematical Chemistry  به  سردبیرى دکتر سیدعلى رضا اشرفى و مدیر مسئولى دکتر بهنام بازیگران و 

نشریه Journal of  Nanostructures  به سردبیرى دکتر مسعود صلواتى و مدیرمسئولى دکتر محمد الماسى کاشى موفق به کسب 
رتبه بین المللى شدند.

وى با بیان اینکه این دو نشریه سال گذشته رتبه الف را کسب کرده بودند، خاطر نشان کرد: همچنین نشریه محاسبات نرم به 

سردبیرى دکتر سید عباس طاهر و مدیرمسئولى دکتر سید مرتضى بابامیر حائز رتبه ب شد که سال گذشته رتبه ج را کسب کرده 
بود. 

دکتر احمدى زاده افزود: همچنین نشریه هنرهاى صناعى ایران به سردبیرى دکتر امیرحسین چیت سازیان و مدیرمسئولى دکتر 
عباس اکبرى، براى نخستین بار با کسب رتبه ب در فهرست نشریات وزارت عتف قرار گرفته است و نشریه حدیث پژوهى دانشگاه 
کاشان، به سردبیرى دکتر سید رضا مؤدب و مدیرمسئولى دکتر محسن قاسم پور، تنها نشریه فارسى زبان این دانشگاه است که 

همچنان با رتبه الف به فعالیت خود ادامه مى دهد.
مدیر کتابخانه مرکزى، تأمین منابع علمى و انتشارات دانشگاه کاشان برنامه هاى آینده این حوزه در راستاى ارتقاء رتبه سایر نشریات 
دانشگاه را استانداردسازى نشریات بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل هاى بین المللى، ارزیابى کیفى نشریات، ثبت نشریات 

در پایگاه هاى علمى و همچنین نمایه سازى نشریات در پایگاههاى DOAG  و  SCOPUS و WOS عنوان کرد.

کسب رتبه بین المللى و ارتقاء رتبه نشریات علمى دانشگاه کاشان


