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این سی ماه2



3 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 دانشــگاه مبــدأ همــه تحــوالت اســت، مقــدرات هرکشــوري بــه دســت 
ــگاه  ــي آیند.دانش ــرون م ــگاه بی ــه از دانش ــي ک ــت و آنهای ــگاه اس دانش
بزرگتریــن مؤسســه مؤثــر در کشــور اســت و بزرگترین مســئولیت هــا را دارد 

و از دانشــگاه بایــد ســرنوشت یــك ملــت تعییــن شــود . 

صحیفه امام)ره(، جلد 8، صفحه93

 بنــده طرفــدار دانشــگاهي هســتم کــه اصولــي، اعتالطلــب، روبه مــردم، 
فّعــال واز لحــاظ علمــي وفکــري پُرنشــاط باشــد.

مقام معظم رهبری )دام ظله العالی(: امام خمینی ) ره ( :

3 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی



این سی ماه4

دکتر عباس کتابـی

 خدمتگزاری در محیط علمی و فرهنگی دانشگاه موهبتی خدا خواسته و ممتاز است که خداوند بزرگ را به واسطه این نعمت بزرگ 
شکرگزارم و در پایان بیش از سی ماه مسئولیت مدیریت دانشگاه کاشان با همه دل جبهه خضوع و خشوع به درگاه با عظمت و رفعتش 

می سایم که این توفیق بزرگ را نصیبم ساخت 
دانشگاه کاشان امسال چهل ساله شده است. بي تردید در این چهار دهه سعي و ممارست فراواني در شکوفایي علمي، پژوهشي، آموزشي، 
فرهنگي و توسعه کالبدي این مرکز علمي از سوي آحاد دانشگاهیان صورت پذیرفته است. اما به برکت نظام مقدس جمهوري اسالمي و 
با حمایت هاي دولتمردان خدمتگزار تعالي و ترقي این دانشگاه در یك دهه اخیر بسیار چشمگیر و فزاینده بوده است، به گونه اي که در 
این سال ها عالوه بر توسعه کمي رشته ها و فضاهاي کالبدي، از نظر شاخصه هاي کیفي و پژوهشي نیز همواره در بین 10 دانشگاه برتر 

کشور قرار گرفته است.
دانشگاه کاشان با اتکال به قدرت خداوندي و به پشتوانه همین توانمندي هاي اساتید و دانشجویان و کارکنانش در پرتو جهاد علمي و 
در مسیر تحقق تمدن اسالمي ایراني، سند چشم انداز خود را به گونه اي ترسیم کرده است که در افق 1404 در ردیف پنج دانشگاه برتر 

کشور و با اعتبار بین المللي قرار گیرد.
آنچه در صفحات پیش رو آمده است حاصل زحمات بي شائبه و سخت کوشانه همه همکاران و همراهان دانشگاهي و حمایت هاي مجموعه 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در طول این مدت بوده است که به رغم تنگناها و سختي هاي موجود با جهاد و تالشي مضاعف میسر و 

ممکن شده است. 
به رسم حق شناسي از همه ایشان سپاسگزاریم.

 



5 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

فعالیت ها و پروژه های 
عمرانی ، تجهیزاتی و تعمیراتی  



این سی ماه6

 خوابگاه دانشجويي شهید مصطفی احمدي روشن  زیربنا: 3500 مترمربع  اعتبار: 20 میلیارد ریال  بهره برداري: مهر 1390



7 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 مهمانسراي شهید مجید شهرياري  زیر بنا: 1600 مترمربع )8واحد دو خوابه، 15 واحد یك خوابه، یك سوئیت، یك سالن اجتماعات(  اعتبار: 6 میلیارد ریال  بهره برداري: مهر 1391



این سی ماه8

 بازسازي و افتتاح دانشکده منابع طبیعي و علوم زمین  مساحت 3800 مترمربع  زیربنا: 705 مترمربع  اعتبار: 700 میلیارد ریال  بهره برداري: مهر 1390



9 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 پژوهشکده علوم و فناوري نانو  مساحت: 4700 مترمربع  اعتبار: 40 میلیارد ریال - مهر 1392 



این سی ماه10

 فاز دوم سازمان مرکزي  زیربنا: 2500 مترمربع  اعتبار: 12 میلیارد ریال  بهره برداري: مهر 1390



11 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 تکمیل نماي ورودي مسجد دانشگاه )کاشیکاري سردرب و گلدسته ها(   اعتبار: 15 میلیارد ریال  بهره برداري: مهر 1391



این سی ماه12

  ادامه عملیات ساختماني کتابخانه مرکزي دانشگاه



13 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  ادامه عملیات ساختماني آمفي تئاتر مرکزي دانشگاه



این سی ماه14

 ادامه عملیات ساختماني پرديس شهداي دانشگاه
) با مشارکت خانواده خیر ارجمند دکتر حاج عباس مازوچی و حاجیه خانم مخصوص مسچی به یاد شهید واالمقام امیر منصور مازوچی(



15 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 احداث محل دائمی نمايشگاه های دانشگاه کاشان 1390



این سی ماه16

تغییر کاربری و آماده سازی ساختمان کارگاه های مهندسی عمران 1390



17 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 افتتاح خوابگاه پرنیان پرديس خواهران دانشگاه کاشان - مهر 1392



این سی ماه18

 تجهیز و تعمیر تاالر آزادی دانشگاه - اسفند 1392

 اخذ مجوز، طراحی و شروع عملیات ساختمانی پژوهشکده انرژی به مساحت 4500 متر مربع - 1392

 اخذ مجوز و طراحی ساختمان دانشکده معماری و هنر به مساحت 6000 متر مربع - 1392



19 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

فعالیت های 
ستاد توسعه دانشگاه کاشان  



این سی ماه20

  ساختمان پروفسور رضا ارشدی )به همت خّیرین ارجمند مرحوم پروفسور رضا ارشدي و آقاي حاج احمد امامي کاشاني(  زیربنا: 2700 مترمربع  اعتبار: 15 میلیارد ریال  بهره برداري: اسفند 1391



21 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 خوابگاه دانشجويي باباخلیل خانواده خیر ارجمند مرحوم حاج خلیل ترکیان   اعتبار: 7 میلیارد ریال  بهره برداري: مهر 1391



این سی ماه22

  افتتاح سالن ورزشي واحد خواهران )به همت خیر ارجمند حاج حسین الجوردي(  زیربنا: 1400 مترمربع  اعتبار: 5 میلیارد و 600 میلیون ریال بهره برداری : اسفند 1391 



23 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  ادامه عملیات ساختماني فاز دوم دانشکده مهندسي )به همت خّیرین ارجمند دکتر علي محمد ساتر و حاجیه خانم زهرا کتابچي(



این سی ماه24

  ادامه عملیات ساختماني دانشکده حقوق ) به همت خّیرین ارجمند مهندس علي و مهندس مرتضي سعیدي (



25 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 احداث سه بلوک خوابگاهي 18 واحدي )به همت خّیرین ارجمند مهندس حاج علیرضا عصار و مهندس حاج سیدمرتضي هاشمیان(   زیربناي هر بلوک 1100 مترمربع  کلنگ زني: مهر 1390
و بهره برداری از يکی از اين بلوک ها در مهر 1392



این سی ماه26

 تأسیس بنیاد نخبگان سعیدي ) با سرمایه خّیرین ارجمند مهندس علي و مهندس مرتضي سعیدي ( اسفند 1391



27 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 اهداء خودرو بنیاد نخبگان سعیدي به رتبه اول کنکور رياضي کشور )محمد استاد محمدي( اسفند 1391



این سی ماه28

  کلنگ زني دانشکده نساجي و هنر )به همت خّیر ارجمند سرکار خانم زیبا تفضلي(  زیربنا: 3500 مترمربع  اعتبار: 20 میلیارد ریال  کلنگ زني: مهر 1390



29 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  کلنگ زني خوابگاه دانشجويي )به همت خّیر ارجمند حاج امیرحسین ترکیان(   زیربنا: 1200 مترمربع  مهر 1391



این سی ماه30

  اهداء 68 تخته فرش به خوابگاه شهید احمدي روشن ) توسط خّیرین ارجمند مهندس مسعود و مهندس سعید ابریشمي ( مهر 1391



31 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  اعطاء 3 میلیارد ريال تسهیالت از سوي صندوق قرض الحسنه دانشجويي فاطمه الزهرا)س( در قالب وام هاي قرض الحسنه، ازدواج، شاهد و ایثارگر و بالعوض )شرافتي(



این سی ماه32

  همايش ملي وقف با تأکید بر آموزش عالي ايران - اسفند 1391



33 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 گردهمايي ساالنه خّیرين دانشگاه کاشان  )ضیافت کریمان ماه مبارک رمضان(



این سی ماه34

  گشايش بنیاد کتاب مطهر - به همت خیرین ارجمند حاج مرتضی هاشمیان و حاج مهدی کتابچی - اردیبهشت 1391

 کلنگ احداث مرکز بهداشت و درمان به مساحت 1000 متر مربع به همت خیر ارجمند سرکار خانم مال قنبری - 1392



35 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

دستاوردها و 
فعالیت های پژوهشـی



این سی ماه36

  بهره برداری از نیروگاه 20 کیلوواتی خورشیدی 
مهر 1391

  انعقاد قرارداد همکاري دانشگاه کاشان
 با وزارت نفت مرداد 1390

 طراحي و ساخت ربات کاسپین مهر 1390



37 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  تحقیقات باستان شناسي در سايت باستان شناسي ويگل از سوي 

گروه باستان شناسي دانشگاه کاشان شهريور 1390

   تحقیقات باستان شناسي در سايت باستاني فیض آباد از سوي 

گروه باستان شناسي دانشگاه کاشان - 1391-1392



این سی ماه38

  1 -  آغاز به کار مرکز تخصصي معماري در 
مرکز رشد دانشگاه کاشان - آبان ماه 1390

 2 -  احراز مقام سوم تیم خودروي هیبريدي 
دانشگاه کاشان در مسابقات کشوري طراحي 

خودرو هیبريدي آبان 1390

 3 -  همايش ملي جايگاه علوم انساني مهر 
1390

دانشجويي  تیم  نخست  رتبه  کسب   -  4
مهندسي شیمي دانشگاه کاشان در مسابقات 

کمیکار کشوري مهر 1390 1

3

2

4



39 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 انتشار ساالنه دو شماره مجله 
حديث پژوهی 

   سفارش و حمايت از انتشار 
کتاب قلب فلسفه اسالمي ويلیام 

چیتیک با موضوع جستجوي 
خودشناسي در تعالیم افضل الدين 

کاشاني خرداد 1391

   انتشار ساالنه يک شماره 
پژوهش نامه کاشان 

 )کاشان شناخت(

    انتشار ساالنه دو شماره  مجله 
مطالعات عرفانی



این سی ماه40

 انتشار مجله سنجش و 

ايمنی پرتو - 1392

 انتشار مجله مهندسي 

اکوسیستم هاي بیابان - 1392

   انتشارمجله محاسبات نرم 

1392 



41 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 انتشار شماره دوم فصلنامه

)Iranian Journal of

 Mathematical Chemistry( 

ژورنال رياضي شیمي ايران 

دانشگاه کاشان خرداد 1391

   انتشار نخستین شماره

 نشريه علمي ـ پژوهشي 

مديريت انرژي دانشگاه کاشان 

فروردين 1391

   انتشار فصلنامه 

علمي ـ پژوهشي

Journal of Nanostructures 
)نانو ساختارها( 

پژوهشکده علوم و فناوري نانو 

ارديبهشت 1391

   انتشار نخستین شماره مجله 

مطالعات معماري ايران در دانشگاه 

کاشان مرداد 1391



این سی ماه42

  انتخاب هشت استاد دانشگاه کاشان به عنوان 
پژوهشگر برتر استان اصفهان 

  افتتاح خانه فرش ايران در خانه عطارها 

بهمن 1390

 صدور مجوز پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان 

آذر  1391
)آقایان: دکترعباس کتابي دانشیار گروه مهندسي برق )رئیس دانشگاه(، دکتر 
قنبرعلي شیخ زاده دانشیار گروه مهندسي مکانیك، پروفسور عباس زراعت استاد 
گروه حقوق، دکتر محسن نیازي دانشیار گروه جامعه شناسي، دکتر عبدالعلي 
رمضاني دانشیار گروه فیزیك، پروفسور سیدعلیرضا اشرفي استاد گروه ریاضي، 
دکتر احمد اکبري استادیار گروه فرش و دکتر سیدمحمدحسین رحمتي عضو 

هیأت علمی گروه صنایع دستی( آذر 1390



43 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  1 - همايش بحران آب در دشت کاشان دي 
1390

 2 -  ايجاد مرکز تحقیقات آب دي 1390

احتراق  و  کنفرانس سوخت   3 - چهارمین 
ايران بهمن 1390

  4 -   مجوز نشر ماهانه دو کتاب در انتشارات 
دانشگاه کاشان

1

3

2

4



این سی ماه44

  احراز رتبه هشتم تیم رياضي دانشگاه کاشان در سي و ششمین 

دوره مسابقات رياضي کشوري   )رضا کابلي مدال نقره زینب غالمرضایي مدال برنز، زهره 

کریمي، میالد کشاورزي و نرگس اکبري از دیگر افراد این تیم بودند.(   ارديبهشت 1391

  طراحي و ساخت دستگاه نانوايي خورشیدي در دانشگاه کاشان 

تیر 1391



45 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  انتخاب دکتر محمد الماسي دانشیار گروه فیزيک به عنوان 

برگزيده جشنواره بین المللي خوارزمي بهمن 1390

  پروفسور مسعود صلواتي نیاسر - استاد گروه شیمي 

وعضو هیأت علمي پژوهشکده علوم و فناوري نانوي دانشگاه کاشان
  

 انتخاب در جمع برترین دانشمندان جهان   اردیبهشت 1391
 انتخاب  به عنوان جوانترین دانشمند بین المللي ISI سه رشته اي

 )در رشته هاي شیمي، مهندسي شیمي و مهندسي مواد( تیر 1391
 انتخاب  به عنوان برترین هاي نانو فناوري کشور مهر 1391
 انتخاب  به عنوان برترین هاي نانو فناوري کشور مهر 1392



این سی ماه46

نظريه  و  ترکیبات  کنفرانس  پنجمین    -  1   
گراف در دانشگاه کاشان تیر 1391

 2 - طراحي سامانه کنترل هوشمند موتورخانه 
نخبه  دانشجوي  کاشاني  بلور  احسان  توسط 
سال  در  کاشان  دانشگاه  ارشد  کارشناسي 
 ، ايراني  کار و سرمايه  از  تولید ملي، حمايت 

مرداد 1391

 3 -  کسب رتبه هفدهم دانشگاه کاشان بر 
1392 -  ISC اساس نظام رتبه بندی

   برگزاري نخستین دوره مسابقات کشوري 
رباتیک جشنواره حرکت در دانشگاه کاشان 

مرداد 1391

1
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4



47 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 رصد پديده شيء نوراني در رصدخانه دانشگاه 
کاشان خرداد 1391 

 برپايي نمايشگاه مرکز پژوهشي فرش دانشگاه 
کاشان در برج میالد تیر 1391

 سمینار بهینه سازي مصرف سوخت در حوزه 
پرورش طیور گوشتي تیر 1391



این سی ماه48

  پانزدهمین کنفرانس دانشجويي مهندسي برق کشور 

شهريور 1391

 CCHP معرفي دانشگاه کاشان به عنوان مجري طرح کالن ملي   

شهريور 1391



49 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

    احراز رتبه دوم مسابقات کشوري کمیکار به میزبانی دانشگاه   چهارمین کنگره بین المللي نانو فناوري شهريور 1391

کاشان شهريور 1391



این سی ماه50

 تحويل محموله ارزي 160هزار يورويي  

شهريور 1391

 بازگشت تیم دانشجويي دانشگاه کاشان 

)نماينده کشور( از مسابقات بین المللي کن ست 

فرانسه شهريور 1391

 احراز رتبه اول تیم کن ست دانشگاه کاشان در 

دومین دوره مسابقات کشوري کن ست آبان 1391



51 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  انتخاب آقاي دکتر محسن نیازي دانشیار گروه 

جامعه شناسي دانشگاه کاشان به عنوان پژوهشگر 

برتر کشور آذر 1391

  معرفي سه شرکت فناور دانشگاه کاشان به 

عنوان شرکت هاي برتر استان اصفهان، 

 آذر1391

 احراز رتبه سوم دانشجويان مهندسي عمران 

دانشگاه کاشان در مسابقات دانشجويي توپ 

بولینگ بتني مهندسي عمران، دي 1391



این سی ماه52

سید  دکتر  دکتري  رساله  انتخاب    -  1   
عبدالجبار قدرتیان با موضوع »مدلي عمومي 
براي صورت بندي راهبردهاي کالن صنعت« به 

عنوان رساله برگزيده مهر 1391

 2 - احراز رتبه دوم پايان نامه سال پژوهش 
با  هدف  بازار  رابطه  »بررسي  عنوان  با  هنر  و 
طراحي و رنگ آمیزي قالي قم و ارائه راهکارها 
توسط  هدف«  بازار  در  سهم  کسب  جهت  در 
کارشناسي  دانشجوي  اره کمر  کريمي  فاطمه 

ارشد پژوهش و هنر دانشگاه کاشان.

بدون  اسانس  استخراج  روش  ابداع   -  3  
حرارت توسط مريم اخباري عضو هیأت علمي 
دانشگاه  طبیعي  اسانس هاي  پژوهشکده 

کاشان مهر 1391

کاشان   فروشگاه  و  نمايشگاه  برگزاري   -  4   
شناسي مهر 1391

1
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4



53 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

انرژي    1 - صدور مجوز قطعي پژوهشکده 
آذر 1391

 2 -سلسله نشست هاي جستجوي اصولي و 
الگوهاي معماري شايسته ايران اسالمي  

پايیز 1391

 3 - کسب عنوان قهرماني تیم دانشجويان 
دانشگاه کاشان در مسابقات دو نیم استقامت 

مراکز آموزش عالي آبان 1391

انتخاب دکتر حمیدرضا تبريزی دوز    - 4  
به عنوان پژوهشگر برتر بنیاد علمي نخبگان 

استان اصفهان آذر 1391 
1

3

2

4



این سی ماه54

  1 -  احراز رتبه سوم جشنواره طرح کسب 
پژوهشی  تیم  توسط  اصفهان  استان  کار  و 

شرکت نانو محک بهبود اسفند 1391

دانشجوي  وطنی  مصطفی  -انتخاب   2  
عنوان  به  شیمی  مهندسی  ارشد  کارشناسی 

دانشجوي نمونه کشوري اسفند 1391

بنیان  دانش  شرکت هاي  افزايش   -  3  
دانشگاه کاشان به 30 شرکت

  4 -  اجراي 15 میلیارد ريال طرح ارتباط با 
صنعت در دانشگاه کاشان 1392

12

34



55 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

   ساخت دستگاه سیستم اندازه گیري مساحت سطحي و آنالیزهاي 

برنامه  ريزي شده دمايي در دانشگاه کاشان آذر 1390

  برگزاري ششمین نشست علمي چارتاقي نیاسر در رصدخانه 

دانشگاه کاشان آذر 1390



این سی ماه56

  1 -  برگزاری نمايشگاه خدمات شهری در 
دانشگاه کاشان - مهر 1392

 2 -کسب رتبه نخست تیم کن ست دانشگاه 
کاشان در مسابقات بین المللی - آذر 1392

نمونه  دانشجويان  و  اساتید  از  تجلیل   -  3 
آموزشی و پژوهشی - آذر 1392

12

3



57 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  کسب رتبه دوم فناور برتر کشور توسط دکتر سیدعلي حسیني عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان - آذر 1390

    رونمايي از دستگاه مغناطومتر دانشگاه کاشان در جشنواره دستاوردهاي فناورانه برتر پژوهشي کشور - آذر 1390

 برگزاري تمرينات رصد تیم ملي المپیاد نجوم ايران در رصدخانه دانشگاه کاشان - تیر 1391 

  برگزاري دوره هاي مهارتي تابستان در مرکز کارآفريني دانشگاه با حضور دانشجويان - تابستان 1391

 انتخاب طرح سامانه کنترل هوشمند موتورخانه در مرکز رشد دانشگاه کاشان به عنوان طرح فناور برتر استان اصفهان - دي 1391 

 برگزاری پنجمین دوره مسابقات ملی برنامه نويسی کامپیوتر در دانشگاه کاشان- ارديبهشت 1392

 کسب رتبه دوم کشوری دانشجويان مهندسی کامپیوتر در مسابقات ملی بازی سازی رايانه ای - ارديبهشت 1392

  برگزاری نخستین سمینار برق و صنعت در دانشگاه کاشان- ارديبهشت 1392

 تولید و عرضه نخستین نمونه اسانس استاندارد گل محمدی با بکارگیری دانش فنی پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان به بازار جهانی - خرداد 1392

 تولید نانوساختار مس يديد با استفاده از آب انار - خرداد 1392

 برگزاری همايش مديريت مصرف انرژی در صنايع - خرداد 1392

 طراحی و ساخت مشعل تابشی گالبگیری - شهريور 1392

 برگزاری سری مسابقات خالقیت و نوآوری - شهريور 1392

سایر دستاوردها و فعالیت های پژوهشـی



این سی ماه58

 کسب جايزه بزرگ پنجمین دو ساالنه بین المللی سرامیک آرژانتین توسط عضو هیات علمی دانشگاه کاشان - شهريور 1392

 کسب جايزه دوم مسابقه کاشی طاليی - مهر 1392

 قراردادهای دانشگاه کاشان باصنعت  به میزان 20 میلیارد ريال                              

 کسب رتبه سوم مقاله مشترک دانشجو و عضوهیات علمی دانشگاه کاشان در نخستین کنگره بین المللی امامزادگان - مهر 1392

 رتبه نخست کتاب فصل وزارت ارشاد به کتاب جريان شناسی تفسیر عرفانی دکتر محسن قاسم پور - مهر 1392

 معرفی مرکز کارآفرينی دانشگاه کاشان به عنوان مرکز برتر کشور - مهر 1392

 موفقیت دانشجوی دانشگاه کاشان در جشنواره بین المللی عکس بوکاوينا رومانی - آبان 1392

 موفقیت دانشجويان گروه شیمی دانشگاه کاشان در هشتمین دوره مسابقات کمیکار - آبان 1392

 برگزاری سمینار قالب های ماندگار بتن و ديوار برشی فوالدی  - آبان 1392

 موفقیت دانشجويان کامپیوتر دانشگاه کاشان در مسابقات ملی هوش مصنوعی - آبان 1392

 اختصاص يک میلیارد و 500 میلیون ريال برای تجهیز کتابخانه ها - آذر 1392

 انتخاب دانشگاه کاشان به عنوان قطب پژوهشی گازسنتز - بهمن 1392

 برگزاری نخستین دوره مسابقات سازه ماکارونی - اسفند 1392

 کسب اعتبار علمی- پژوهشی نشريه سنجش و ايمنی پرتو دانشگاه کاشان - اسفند 1392

 کسب رتبه اول تیم مهندسی عمران دانشگاه کاشان در مسابقات پل های فوالدی کشور- اسفند 1392



59 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

دستاوردها و 
فعالیت های آموزشی



این سی ماه60

  1 -  ايجاد دانشکده فیزيک 1390

 2 -  ايجاد دانشکده رياضي 1390

زبان هاي  و  ادبیات  دانشکده  ايجاد    -  3  
خارجي 1390

  4 -  ايجاد دانشکده برق و کامپیوتر 1390

1
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61 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  1 - ايجاد دانشکده مهندسي مکانیک 1390  

 2 -تأسیس واحد خواهران 1391

 3 -تأسیس پرديس دانشگاهي 1391
) 15 رشته کارشناسی ارشد و 6 رشته دکتری(

  4 - ايجاد دانشکده آموزش  های الکترونیکی 
و آزاد - 1391

1

3

2

4



این سی ماه62

  1 -  ايجاد پژوهشکده انرژی - 1391

 2 -  ايجاد پژوهشکده فوق کارا - 1392

 3 -  ايجاد دانشکده مديريت و اقتصاد - 1392

  4 -  ايجاد پژوهشکده دانشجويی- 1390

1
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63 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

  دريافت يک مدال طال و دو برنز توسط تیم رياضی دانشگاه کاشان در مسابقات رياضی دانشجويان کشور ارديبهشت 1392

 صدور موافقت قطعی برای پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان - خرداد 1392

 راهیابی سه دانشجوی دانشگاه کاشان به مرحله نهايی المپیاد علمی دانشجويی کشور - تیر 1392

 برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی تابستان 92 در مرکز کارآفرينی - تیر 1392

 پرداخت 20 میلیون ريالی دانشگاه کاشان به دانش آموزان رتبه های زير 1000 کنکور - تیر 1392

 برگزاری آزمون دکترا در دانشگاه کاشان - اسفند 1392

 برگزاری انتخابات روسای دانشکده ها - اسفند 1392

سایر دستاوردها و فعالیت های آموزشی



این سی ماه64

کارشناسی کارشناسیکاردانیسال تحصیلی
ارشد

جمعدکتری

1381 - 8274301216103247

1382 - 8380301022803318

1383 - 84723077197113357

1384 - 85663221217113515

1385 - 86623156219203457

1386 - 87253046309273407

1387 - 88123476423473958

1388 - 8903438484533975

1389 - 1390037357501074592

1390-1391032798101244213

1391-13920317211592314562

1392-13930339214703155177

دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیك دوره روزانه و مقطع تحصیلی 
طی سال های 1392 - 1381

سی کارشناسیکاردانیسال تحصیلی شنا ر کا
ارشد

جمعدکتری

1381 - 82077900779

1382 - 837837190863

1383 - 8411924610996

1384 - 853111599901289

1385 - 8638144820601692

1386 - 8712161930001931

1387 - 880167030201972

1388 - 890168531502000

1389 - 900143436001794

1390-13910156334501928

1391-13920140243201830

1392-1393014546301352219

دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیك دوره شبانه و مقطع تحصیلی 
طی سال های 1392 - 1381



65 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل به تفکیك روزانه و شبانه 
طی سالهای 1392 - 1381

شبانهروزانهسال - دوره
جمع کل

جمعجمعسال تحصیلی

1381 - 8232477794026
1382 - 8333188634181
1383 - 8433579964353
1384 - 85351312914804
1385 - 86345716925149
1386 - 87340719165323
1387 - 88395821056063
1388 - 89397520005975
1389 - 90459217946386

1390-1391421319286141
1391-1392456218346396
1392-1393517822187396

5149

6386

1357
215

1368

1124

1376

3703

1386 1390 1391

6396

1392

جمعیت دانشجویان

7396



این سی ماه66

روند راهیابی دانش آموختگان به مقاطع تحصیالت تکمیلی 
طی سالهای 1391 - 138

درصد دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع باالتر 
به تعداد دانش آموختگان دانشگاه

 تعـــدادسال تحصیلی
ــش ـــ ـــ  دان
آموختگان

 دانش آموختگان
 راه یافته به مقاطع

تحصیالت تکمیـلی

درصد

1381682162/34
1382793192/4
1383759253/3
13847127210
138578113817/7
138681521826/7
138787535140
138891040244
138996149051
139099556156
139189764471
139295675078

26/7

51

9

1357 1368 1376 1386 1389 1392

78



67 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

 تعدادسال تحصیلی
 دانشجــویان

دانشگاه

 تعداد دانشجویان
تحصیالت تکمیلی

درصد

138140261614
138241812476
138343532696
138448043277
138551494459
1386532363612
1387606377213
1388597585214
13896386121719
13906141129921
13916396182228
13927163239333

روند افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
طی سالهای 1391 - 1381

درصد رشته های تحصیلی مقاطع تحصیالت تکمیلی 
به کل رشته های تحصیلی 

1357 1368 1381 1386

12

1390

21

1392

33

45

0

10

15

20

30

25

35



این سی ماه68

تعداد هیات علمی به تفکیك مرتبه علمی طی سالهای 1391 - 1381

جمعاستاددانشیاراستادیار مربیسال تحصیلی

81486820118
82497030122
83507230125
84507361130
85517871137
86479492152
874599104158
884399144160
8939120195183
9035134296204
9131154339227
92102084512275

13
22

61

81

96

1357 1368 1376 1386 1390 1392

درصد اعضای هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و باالتر 
به کل اعضای هیات علمی تمام وقت



69 گزارش عملکرد دانشگاه کاشان تیـر1390 - اسفندماه 1392
دورۀ مدیریت دکتر عباس کتابی

جمعیت اعضای هیات علمی

1357

11

1368

30

1376

85

1386

130

1390

204

1392

275
300

نسبت تعداد دانشجو به اعضای هیات علمی

81

27/7 28

82

27/4

83

26/8

84

27

19

85

24

86

33

87

24

88

23/6

89 91 92

25

90

22



این سی ماه70

1357

14

1368

9

1376

20

1386

18

1390

30

آمار استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی
1392

34

1357
1

1368
1

1376

4

1386

7

1389

14

30

تعداد دانشکده ها و موسسات آموزشی و مراکز پژوهشی وابسته
1392

26

تعداد رشته های تحصیلی
1357

24

1368
3

1376

10

1386

44

1390

98

آمار  بورسیه
1391 1392

85
92

     
138613891392  عنوان                            سال

75105161کل رشته های تحصیلی
455161رشته های کارشناسی

244164رشته های کارشناسی ارشد
61336رشته های دکتری
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فعالیت های 
فرهنگی و دانشجویی



این سی ماه72

اساتید  و  انديشه دانشجويان  1 - ضیافت    
رمضان 1390 و رمضان 1391

جانبازان،  شهداء،  خانواده  با  ديدار    -  2  
آزادگان دفاع مقدس

 3 - احراز رتبه برگزيده بخش پژوهش هاي 
توسط  کشور  دانشجويان  علمي  انجمن هاي 
انجمن علمي باستان شناسي دانشگاه کاشان 

آذر 1390

 - برق  تولید  ملی  کنفرانس  برگزاری   -  4   
شهريور 1392 1

3

2

4
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  1 - کسب عنوان هاي دوم تیم دانشجويان 
پسر دانشگاه کاشان در مسابقات تلويزيوني 

چهار در چهار زمستان 1390

 2 - کسب عنوان چهارمی تیم دانشجويان 
دختر دانشگاه کاشان در مسابقات تلويزيوني 

چهار در چهار پايیز 1390

 3 - تشکیل کمیته چهلمین سال تأسیس 
دانشگاه کاشان پايیز 1391

  4 -  گردهمايي دانش آموختگان دانشگاه 
1کاشان شهريور 1391

3

2

4



این سی ماه74

  قهرماني تیم دانشجويان دختر دانشگاه کاشان 

در مسابقات شطرنج استان اصفهان مهر 1391 

  قهرماني غالمعلي ناظمي کارمند دانشگاه 

کاشان در مسابقات تنیس روي میز جانبازان 

کشور مهر1391

 دومین جشنواره حرکت کانون هاي علمي 

دانشجويان دانشگاه کاشان آبان 1391
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  جشن بزرگ کاشان شناسي ويژه دانشجويان جديدالورود 

مهر 1391

  جشنواره رويش کانون هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه کاشان 

آبان 1391



این سی ماه76

(ع)  صادق  جعفر  امام  هیأت  تأسیس   -  1   
کارکنان دانشگاه کاشان آذر 1391

انديشي  آزاد  کرسي هاي  برگزاري    -  2  
 1390-1392

يادواره شهداي  پنجمین  و   3 -  چهارمین 
 ،1390 اسفند  کاشان  دانشگاه  دانشجوي 

اسفند 1391

فرهنگي  مديريت  سايت  از  رونمايي   -  4  
دانشگاه کاشان فروردين 1392

1

3

2

4
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  1 - برگزاری نمايشگاه بانوی ايرانی، پوشش 
اسالمی - ارديبهشت 1392

در  آفتابگردان  کتاب  مزرعه  گشايش   -  2  
دانشگاه کاشان - ارديبهشت 1392

برگزاری چهاردهمین نشست مديران   - 3 
منطقه 3 کشور  روابط عمومی  کارشناسان  و 

- خرداد 1392

  4 -  اعتکاف دانشجويان - خرداد 1392

1

3

2

4



این سی ماه78

  1 - برگزاری طرح ارمغان سالمت - خرداد 
1392

ممتاز  آموزان  دانش  از  تجلیل  مراسم   -  2  
فرزندان کارکنان دانشگاه کاشان - شهريور 

1392

رستاخیز  اُپرای  رفتن  صحنه  روی  به   -  3  
خورشید به مدت 10 شب - آذر 1392

1

3

2
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3

  1 - نمايشگاه قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء 
اسفند 1391

 2 - کسب عنوان قهرمانی تیم دانشجويان 
گروهی  مرحله  در  کاشان  دانشگاه  پسر 
دوم  )شبکه  برتر  نشان  تلويزيونی  مسابقه 

سیما(

چهلمین  نکوداشت  مراسم  برگزاری   -  3  
سال تأسیس دانشگاه کاشان - اسفند 1392

12
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این سی ماه82

  کسب چهار عنوان برتر توسط کانون هاي فرهنگي، هنري دانشگاه کاشان در چهارمین همايش ملي رويش
   افتتاح ساختمان انجمن هاي علمي دانشجويان »شهید داريوش رضايي نژاد« دي 1391

 پرداخت 13 میلیارد ريال تسهیالت به دانشجويان -  ارديبهشت 1392
 ضیافت افطاری سه هزار نفر از خانواده های کارکنان دانشگاه کاشان - مرداد 1392

 راه اندازی باشگاه تیراندازی اهداف پروازی - مرداد 1392
 موفقیت سه دانشجوی دانشگاه کاشان در مرحله نهايی المپیاد علمی - دانشجويی کشور - شهريور 1392

 قهرمانی امیر مسعود زرگری دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان در مسابقات کاراته کشور - شهريور 1392
  اسکان کلیه دانشجويان خواهر دانشگاه کاشان در خوابگاه های اين دانشگاه - مهر 1392

 تشکیل کمیته ورزش کارکنان - مهر 1392
 تشکیل شورای فرهنگی در دانشکده ها - آذر 1392

 امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و خانواده - دی 1392
 اعزام 15 دانشجوی حافظ خطابه غدير دانشگاه کاشان به کربالی معلی - بهمن 1392

 برگزاری کارگاه آموزشی ائمه جماعات دانشگاه های کاشان - بهمن 1392
 کسب دو رتبه برتر انجمن های علمی دانشگاه کاشان در ششمین جشنواره حرکت - اسفند 1392

 برگزاری نخستین جشنواره بازی های بومی محلی - اسفند 1392
 انتخاب مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری - اسفند 1392

سایر فعالیت های فرهنگی و دانشجویی
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توسعـه ای, ساختـاری



این سی ماه84

  1 -  احراز رتبه يازدهم دانشگاه هاي کشور 
بندی  رتبه  اساس  بر  کاشان  دانشگاه  توسط 

وبومتريک 1391

 2 - اخذ مجوز هیأت ممیزه مستقل دانشگاه 
کاشان 1391

  3 - احراز رتبه روابط عمومي برتر وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري 1391

در  کاشان  دانشگاه  ششم  رتبه  احراز   -  4  
مقاطع  در  دانش آموختگان  قبولی  زمینه 

تحصیلی باالتر 1391

و تدوين برنامه عملیاتي سال 1392 دانشگاه 
کاشان

1

3

2

4
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  تدوين و ابالغ سیاست های اجرايی برنامه اول توسعه دانشگاه 

کاشان 1391

   بارگذاری سايت جديد دانشگاه



این سی ماه86

پروژه های عمرانی در حال ساخت به متر مربع فضای کالبدی در حال بهره برداری

عنوان                                  سال
متراژ

868992
390004700057000فضای آموزشی و کمک آموزشی

230050009700فضای پژوهشی
7000830013600فضای فرهنگی ـ رفاهی

1550001670021700فضای خوابگاهی
6380077000102000کل فضای کالبدی

جمعاز محل جذب خّیريناز محل اعتبارات ملي
166001950036100
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توسعه فضاهای سبز ) به هکتار (

1357

24/5

1386

33

1391

34

1392

35

1357 1368 1376 1386

1472

1389

20000

1391

25000

مبلغ قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی ) به میلیــارد ریــال (



این سی ماه88

نمودار رشد اعتبارات اختصاصی- تحقق یافته) به میلیارد ریال (

81
1/75

82

4

83

5

84

6/5

85

11/2

86

13/1

87

15/9

88

23/3

89

31/3

90

35

91

47/3

92

60

60

81

20/3

82

29/7

83

32/3

84

44/5

85

68/2

86

68/1

87

86/6

88

97/9

89

120/2

90

167/4

91

231/3

نمودار رشد اعتبارات مصوب جاری 

92

288

300
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 برگزاری نشست اتاق فکر، برنامه ريزی وسیاست های راهبردی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ارديبهشت 1392

 برگزاری همايش چشم اندازها و چالش های مديريت شهری در دانشگاه کاشان - مهر 1392

 کسب رتبه 25 دانشگاه کاشان بر اساس رتبه بندی URAP - آذر 1392

 افزايش پهنای باند اينترنت دانشگاه - دی 1392

 برگزاری نخستین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه کاشان - بهمن 1392

 اخذ مجوز و ايجاد هیأت امناء مستقل 1392

1392 - QS کسب رتبه پنجم در بین دانشگاه های کشور بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی 

سایر دستاوردها و توسعه ای، ساختاری
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ان
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ودا
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پژوهشکده انرژی پژوهشکده اسانس های طبیعی

پژوهشکدۀ دانشجویی

پژوهشکده سیستم های هوشمندپژوهشکده علوم و فناوری نانو

مــرکــز تحقیــقــات آبمرکز پژوهشی کاشان شناسیپژوهشکده  فــــرش

ریاست دانشگاه

هیــات اَُمنــا

شورای دانشگاه

هیات اجرایی جذبهیـات ممیـــزه

مدیریت حـــراست مدیریت دفتر ریاست 
و روابـط عمومـــی

گــروه همکاری های 
علمـی و بیـن المللی

معاونت فــرهنگی - 
ــويیاجتماعی معاونت آموزشـی و معاونت دانشجـ

تحصیالت تکمیـلی
معاونت پژوهشـی و 

فنــــاوری
معاونت اداری و مالـیمعاونت طـرح و توسعه

رصــدخـانه

دانشکده 
ادبیات و زبان های 

خارجی

دانشکده 
آموزش های 

الکترونیك و آزاد
دانشکده 

علوم انسانی
دانشکده 
مهندسی 
مکانیك

دانشکده 
مهندسی

دانشکده مهندسی 
دانشکـده ریاضـیدانشکـده شیمــیبرق - کامپیوتر

دانشکـده فیـزیك دانشکده 
معماری و هنـــــر

دانشکده 
پردیس خواهرانپردیس دانشگاهیمدیریت و اقتصاد

دانشکده منابع 
طبیعی

و علــوم زمیــن


