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حمایت  از کاالی اریانی

صفحه 1  

قرار گرفتن دانشگاه کاشان در چهار رشته در نظام رتبه بندی شانگهای
 در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان
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معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت:  بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم 

جهان اسالم )ISC(، دانشگاه کاشان برای نخستین بار در چهار رشته مهندسی برق، 

مهندسی شیمی، مهندسی مواد و علوم و مهندسی انرژی در نظام رتبه بندی شانگهای 

در بین 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

دکرت مجید منعم زاده  اظهار کرد: رتبه  بندی شانگهای یکی از معتربترین رتبه بندی های 

جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منترش می شود. 

این رتبه بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشــور چین برای اولین بار در ژوئن سال 

۲00۳ میالدی توسط دانشگاه شانگهای منترش شد و به صورت ساالنه روزآمد می شود.

وی تعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی، تعداد تولیدات علمی در مجالت 

برتر در هر حوزه، درصد همکاری های بین املللــی در تولید مقاالت، میانگین تأثیر 

مقاالت )استنادات نرمال شده( و تعداد برندگان جوایز مشهور بین املللی را از شاخص 

های این نظام رتبه بندی عنوان کرد و افزود: دانشــگاه کاشان  بر اساس ارزیابی این 

شاخص ها در  حوزه مهندسی شیمی رتبه ۳01 تا 400 و در  حوزه های مهندسی مواد، 

علوم و مهندسی انرژی و مهندسی برق و الکرتونیک رتبه 401 تا 500 جهان را کسب 

کرد.  وی افزود: رتبه بندی موضوعی شانگهای در ســال ۲01۸ در 54 رشته در قالب 

5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )۲۲ رشته(، حوزه علوم پایه )۸ رشته(، حوزه علوم 

زیستی )4 رشته(، حوزه علوم پزشکی )۶ رشــته( و حوزه علوم اجتامعی )14 رشته( 

صورت گرفته است.

 دکرت منعم زاده اظهار داشــت: تنها دانشــگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد 

ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲01۶-۲01۲ در 

پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند؛ این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت 

است. 

دانشگاه کاشان در چهار رشته در نظام رتبه بندی شانگهای در بین ۵۰۰ 

دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

مدیر عامل رشکت جهان ترمز کاشان  گفت: ارتباط دانشگاهها با صنایع راه برون رفت مشکالت اقتصادی کشور است.

مهندس سیدحسین  الجوردی در نشست مشرتک بارئیس و جمعی از اساتید دانشگاه کاشان با اشاره به تاکیدات رهرب معظم 

انقالب بر اقتصاد مقاومتی گفت: در  رشایط حساس کنونی که کشورمان با آن مواجه شده و ابرجنایتکاران دنیا اقتصاد ما 

را نشانه گرفته اند الزم است که اقتصاد مقاومتی از مســاله حرف به عمل تبدیل شود  وآن را  در کشورمان نهادینه کنیم تا 

در مقابل  تحریم ها و فشارهایی که به ما وارد می کنند بتوانیم رسافراز و رسبلند باشیم  و مشکالت اقتصادی را به دست 

خودمان حل کنیم.

 وی وحدت رویه و تعامل را برای حل مشــکالت الزم دانســت و افزود: باید با وحدت رویه دســت به دست هم داده تا 

مشکالت صنعت و تولید خود را برطرف مناییم.

 این خیر آموزش عالی  تعامل صنعت و دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دانشگاهها می توانند کمک ارزنده و 

شایان توجهی به صنعت داشته باشند و اگر از علم  دانشگاه و تجربه  صنعت  با هم تلفیق شود خروجی ارزنده و خوبی 

خواهد داشت.

وی پتانسیل های دانشگاه کاشان را  در خور توجه دانست و افزود:  توان علمی و ظرفیت ها و پتانسیل هایی این دانشگاه 

اعم از اعضای هیات علمی و کارشناسان خربه و توامنند و آزمایشگاه های  مجهز  می تواند کمک شایان توجهی به صنعت 

این منطقه  باشــد. الجوردی با بیان اینکه امروز نیاز به نیروهای متخصص داریم تاکید کــرد: اگر در رشکت ها و صنایع از 

نیروهای متخصص و باتجربه استفاده شود بدون شک محصوالت با کفیت تر و تولیدات بیشرتی را شاهد خواهیم بود.

این صنعتگر منونه کشوری با اشاره به اینکه بزرگرتین مشکل امروز جامعه بیکاری است تاکید کرد: راه حل رفع این مشکل 

افزایش کارآفرینی و گسرتش رشکت های دانش بنیان است  که این به دست رسمایه گذاران عاشق محقق می شود.

وی با بیان اینکه کاری که امروز در صنعت انجام می شــود کاری  عبادی اقتصادی برای صنعتگر است و  افزود: صنعتگر 

امروز نباید جا خالی کند و در برابر تحریم ها و مشکالتی که ابرجنایتکاران برای کشورمان بوجود می آورند تسلیم شوند 

چرا که تسلیم شدن یعنی نابودی.

الجوردی با تاکید بر اینکه باید استقالل کشورمان را حفظ کنیم اظهار امیدواری کرد: با پشتکار و عشق به کار، مسایل کشور 

به دست جوانان، دانشجویان، استادان و متخصصان کشورمان حل خواهد شد.

رئیس دانشگاه کاشان نیز در این نشست گزارشی از پتانسیل ها و توامنندی های دانشگاه ارائه کرد.  در این جلسه مقرر شد 

یک میز صنعت برای رشکت جهان لنت در دانشگاه کاشان تشکیل شود.

ارتباط دانشگاهها با صنایع راه برون رفت مشکالت اقتصادی است

رئیس مرکز بهداشــت، درمان و مشاوره دانشــجویی دانشگاه کاشــان از نتایج طرح 

تحقیقاتی سیامی زندگی و افتخار دانشگاه پاک برای دانشجویان دانشگاه کاشان خرب داد.

سید حسین حسینی اظهار داشت: براساس نتایج طرح بررسی سیامی زندگی دانشجویی 

که توسط دفرت مشاوره و سالمت سازمان امور دانشــجویان وزارت علوم تحقیقات و 

فناوری در کلیه دانشگاههای کشور اجرا گردید و نتایج آماری آن  در بهار 1۳97 منترششد، 

دانشگاه کاشان در همه شاخص هایی که مورد بررسی قرار گرفته است نسبت به سایر 

دانشگاههای استان اصفهان، دانشگاههای منطقه ۶ و دانشگاههای کل کشور از لحاظ 

عدم وجود آسیب های روانی اجتامعی و مشــکالت روان شناختی وضعیت خوب و  

مطلوب تری داشته است و براساس نتایج بدست آمده یکی از دانشگاهای سامل و پاک 

کشور می باشد. 

وی مشکالت روان شناختی، مرصف مواد و داروهای روان گردان، رفتارهای خود آسیب 

رسان)خودکشی(، خشونت، رضایت و نگرانی، احساس نا امنی و عدم حامیت اجتامعی، 

مشکالت تحصیلی، اعتقادات مذهبی، هویت ملی، سبک زندگی و دالیل مراجعه به 

مرکز مشاوره از نظر متامی دانشجویان را از شاخص های این طرح عنوان کرد و افزود: 

یافته های آماری این طرح نشان داد که درصد دانشجویانی که از مشکالت روان شناختی 

رنج می برند به مراتب کمرت از دانشگاههای استان اصفهان، منطقه ۶ و دانشگاههای کل 

کشور می باشد.  حسینی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد دانشجویان دانشگاه کاشان 

که در این طرح رشکت کردند اعتقاد داشتند که اعتقادات مذهبی می تواند در زمینه های 

مختلف زندگی راهگشا باشد این در حالی است این آمار در دانشگاههای دیگر پایین تر 

بوده است خاطر نشان کرد: همچنین التزام دانشجویان به شعائر و فرائض دینی و نیز 

توجه به معنویت در زندگی بهرت از دیگر ویژگیهای قابل ذکر در بین دانشجویان دانشگاه 

کاشان است.رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه کاشان افزود: 

وجود وضع مطلوب و پاک تر نسبت به دانشگاههای دیگر، وجود اعتقادات مذهبی و 

هویت ملی قوی تر، سبک زندگی سامل تر، انتخاب راهکاری که از نظر رشعی، عرفی و 

اجتامعی درست تر می باشــد در خصوص موضوع ازدواج و ارتباط باجنس مخالف و 

همچنین وجود مشکالت روان شناختی کمرت نسبت به سایر دانشگاهها گویای این است 

که  حوزه های معاونت دانشجویی به خصوص مرکز مشاوره دانشجویی و تربیت بدنی 

دانشگاه و همچنین حوزه اجتامعی و فرهنگی دانشگاه و دفرت نهاد مقام معظم رهربی 

در دانشگاه و سایر حوزه ها به خصوص تشکلهای دانشجوئی و اساتید  فعالیت های 

مطلوب و تاثیر گذار داشته اند تا این نتایج حاصل گردیده است و به حول قوه الهی در 

سال 1۳97 و سال های آینده، این حوزه ها با برنامه ریزی مطلوب تر و موثرتر در راستای 

تقویت دانشگاه اسالمی بیش از گذشته فعالیت خواهند کرد.

دانشگاه کاشان؛ دانشگاه پاک
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مناینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: آن چیزی که می تواند جوانان ما را 

در برابر تهدیدات و شبیخون فرهنگی دشمن پیروز کند و از دانشجو صیانت کند 

معرفت است.

آیت الله عبدالنبی منازی در جمع اعضای هیات رئیســه، رؤســای دانشکده ها و 

مدیران دانشگاه کاشان مسلح شدن استادان دانشگاه ها به سالح معرفت شناسی 

را مورد تاکید قــرار داد و اظهار داشــت: باالترین علم معرفت الله اســت و هرن 

استادان دانشگاه ها باید این باشد که هم خود را مسلح به معرفت شناسی کنند و 

هم این اصل مهم را به دانشجویان  منتقل کنند. وی افتخارات و کسب رتبه های 

برتر دانشگاه کاشــان در ابعاد جهانی و بین املللی را مایه افتخار دانست و خاطر 

نشان کرد:  میدان کار برای دانشگاه ها باز است و  سنگرهای فراوانی است که اگر 

دانشگاه ها فعال تر شوند می توانند این ســنگرها را در سطح جهانی فتح  کنند. 

عضو مجلس خربگان رهربی وزارتخانه های  آمــوزش و پرورش و  علوم را  به دلیل 

اینکه با جسم و روح انسانها  در ارتباط هستند نیبت به دیگر وزارتخانه ها  ممتاز 

تر دانست و افزود: نوجوانان در آموزش و پرورش و جوانان در دانشگاه ها به دلیل 

رشایط خاص سنی نیاز شدید به علم و معرفت دارند.

 وی  خاطر نشان کرد: وصیت نامه حرضت امام خمینی و دیدگاههای مقام معظم 

رهربی  در خصوص جوانان و نوجوانان  باید استخراج در دانشگاه ها  کارشناسی 

شود. وی افزود: در دانشگاه ها نباید اختالفات سیاسی  وجود داشته باشد و استاد 

در نظام توحیدی باید جامعیت داشته باشد و ابعاد معنوی جوانان را  هم مد نظر 

داشته باشند. امام جمعه کاشان تاکید کرد: آن چیزی که می تواند جوانان ما را در 

برابر تهدیدات و  شبیخون فرهنگی دشــمن پیروز کند و از دانشجو صیانت کند 

معرفت است. آیت الله منازی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی کشور به دلیل 

ضعف مدیریتی اســت خاطر نشان کرد: هرن اساتید ما بایســتی این باشد که هم 

خود به معرفت شناسی مسلح شوند و هم به دانشجویان کمک کنند  تا در آینده 

برای اداره نظام مدیر کم نداشته باشیم و بتوانند بر مشکالت به خوبی فائق آیند.

در این دیدار رئیس دانشگاه کاشان نیز گزارشی از فعالیت های این دانشگاه ارائه 

کرد. 

امام جمعه کاشان: 

معرفت رمز پیروزی در برابر تهدیدات و شبیخون فرهنگی دشمن است

محققان دانشــکده مهندسی دانشگاه کاشان به رسپرســتی جناب آقای دکرت غالمحســین صدیفیان و تیم پژوهشی تحت 

نظر ایشان )دانشــجویان دکرتی: آقای مهندس سیدعلی سجادیان و رسکار خانم سحر دانشــیان( موفق به تولید نانوذرات 

 Supercritical Fluid Green( از طریق فناوری ســبز ســیال فــوق بحرانــی  )Anticancer nanoparticles(دارویــی

Technology( جهت مقابله با اثرات رسطان گردیدند.

کلیه مراحل تولید این نانو دارو، توسط دستگاهی انجام می شود که در دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شده است.

 در پژوهش اصیل و منحرصبفرد، ذرات داروی اپراپیتنت  )Aprepitant nanodrug( در عملیات انبساط رسیع محلولهای 

دی اکسید کربن فوق بحرانی در اندازه متوسط ۲۳ نانومرت تولید گردید.

 در این فناوری، ذرات نهایی تولید شــده، عاری از هرگونه حالل  بوده و مشکالت سّمیت احتاملی حالل یا تخریب دارو در 

اثر عملیات مکانیکی را به همراه ندارند.

با تولید این ذرات در مقیاس نانو، رسعت انحالل و جذب آنها در بدن انسان به شــدت افزایش یافته )بیش از ۸ برابر( و در 

عمل کارایی و بازدهی دارو به نحو چشمگیری تسهیل می گردد و از سویی دیگر، شخص بیامر میزان کمرتی دارو )دوز پایین 

تر( مرصف می کند.

 شایان ذکر است که از جمله کاربردهای داروی مذکور، برای افرادی اســت که در اثر عملیات شیمی درمانی دچار تهوع و 

استفراغ شدید می گردند که بدین ترتیب اســتفاده از این دارو، برای مقابله با اثرات جانبی درمان انواع رسطان ها نیز بکار 

می رود.

  اطالعات کامل و مفصل حاصل از این  پژوهش در مجله  معترب و بین امللی The Journal of Supercritical Fluids  دارای 

رتبه Q1  و رضیب تاثیر  IF= ۲.991 در سال ۲01۸ ماه اکترب شامره 140C در سیزده صفحه  به چاپ رسیده است.

تولید موفقیت آمیز نانوذرات دارویی 
ضد سرطان توسط عضو هیات علمی 

دانشگاه کاشان

رئیس دانشگاه کاشان از آغاز عملیات طراحی و برنامه ریزی کالبدی پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی خرب داد 

و گفت: در جلسه هامهنگی با مسووالن شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان برای احداث این پارک، جنبه های مختلف موقعیت 

پروژه از لحاظ شبکه  ارتباطی و مواصالتی و همچنین امکانات تامین آب و انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

 دکرت زراعت بیان داشت: در این نشســت مطابق برنامه ریزی های انجام شده، راه اندازی موقت پارک علم و فناوری کاشان 

در ساختامن فعلی محل پردیس خواهران دانشگاه کاشان در دستور کار شورای راهربدی پارک قرار گرفته است و انتظار می 

رود طی هفته های آینده امکان بهره برداری از این مجموعه عملیاتی گردد.

رییس دانشگاه کاشان همچنین افزود: با شــکل گیری پارک علم و فناوری کاشــان، فعالیتهای مرتبط با زیست بوم فناوری و 

کارآفرینی دانشگاه کاشان که در طی سالهای گذشته به تدریج و متناسب با نیاز و تقاضای موجود در منطقه ایجاد شده بود، 

به صورت یکپارچه در بسرت پارک علم وفناوری ادامه و توسعه می یابد.

گفتنی است تفاهم نامه رسمی راه اندازی پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشــید کاشانی اردیبهشت ماه سال جاری با 

حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و اســتاندار اصفهان توسط معاون پژوهشی وزارت 

عتف، رئیس دانشگاه کاشان، معاون استاندار و فرماندار کاشان و رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به امضا رسید.

آغاز عملیات طراحی و برنامه ریزی کالبدی پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی
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فریده مازوچی و زهرا لطفی، دانشجویان رشــته فیزیک مهندسی دانشگاه کاشان زیر نظر ایرج صفایی مسئول رصدخانه 

دانشگاه کاشان اقدام به ساخت تلسکوپ آماتوری منودند.

مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان گفت: این تلسکوپ از نوع بازتابی نیوتونی با قطر دهانه 114 میلیمرت )چهار و نیم اینچ( 

و فاصله کانونی 900 میلیمرت ساخته شده است.

ایرج صفایی اظهار داشــت: با توجه به استفاده از چشــمی های ۲5 و 10 میلیمرت، همچنین بارلو ۲x ، بزرگنامیی این ابزار 

اپتیکی از ۳۶ تا 1۸0 برابر قابل تغییر است.

وی با بیان اینکه برای قراول روی اجرام آســامنی از دوربین منظریاب در این تلسکوپ استفاده شده است افزود: استقرار 

این تلسکوپ از نوع دابسونی است.

مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: استقرار دابسونی، حرکت لوله تلسکوپ سمتی- ارتفاعی بوده و ساختاری 

ساده تر نسبت به دیگر انواع استقرار تلسکوپ دارد. پایه و مقره تلسکوپ از جنس MDF ساخته شده است.

صفایی هزینه ساخت این تلسکوپ را حدود 5میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این ابزار اپتیکی در چهارچوب درس پروژه 

کارشناسی فیزیک مهندسی، از یک سو با هدف آشنایی با ساختار و عملکرد تلسکوپها ساخته شده است، و از دیگر سوی 

برای ایجاد انگیزه در راســتای اجرای پروژه های عملی و افزودن تجربه ســاخت ابزار در رصدخانه دانشگاه کاشان انجام 

گرفته است.

ساخت تلسکوپ آماتوری توسط دوتن 
از دانشجویان دانشگاه کاشان، زیر نظر 

مسئول رصدخانه این دانشگاه

به اهتامم پژوهشــکده انــرژی و دفــرت همکاری هــای علمی و بیــن املللی 

دانشــگاه کاشــان هیئتی مرکــب از پنج نفــر از اعضای محرتم هیــات علمی 

دانشگاه کاشــان و همچنین مدیرعامل ستاد توســعه این دانشگاه در تاریخ 

۲7 خرداد 1۳97 به کشور چین اعزام شدند.

 دکرت محمــد نظیفی فرد عضو هیات علمی پژوهشــکده انرژی، هدف از این 

ســفر را بازدید و مذاکره با چندین رشکــت مادر تخصصــی در زمینه علوم و 

فناوری فتوولتائیک و دانش فنی تجهیزات نیروگاه های خورشیدی عنوان کرد 

و افزود: توسعه فناوری فتوولتائیک در داخل کشور از طریق توسعه درون زا 

و تکیه بر توان دانشــگاهها، مراکز تحقیقاتــی و رشکتهای دانش بنیان داخلی 

با همکاری فعاالنه با پیشــگامان این فناوری در جهان از اهداف کالن توسعه 

فناوری انرژی خورشیدی در ایران محسوب می شود. وی خاطر نشان کرد: با 

چنین دیدگاهی بازدید تخصصی از بزرگرتین رشکت تولید پنل های خورشیدی 

در کشــور چین با ظرفیت یک گیگاوات پنل خورشیدی مونوکریستال در سال 

از برنامه های اصلی این سفر علمی بوده است. 

دکرت نظیفــی فرد اظهار کــرد: با توجــه به رایزنی های انجام شــده توســط 

هیئت اعزامــی، امکان تعریــف پروژه هــای تحقیقاتی مشــرتک و همچنین 

اعزام پژوهشگر از دانشــگاه کاشــان در زمینه ساخت سلولهای ســیلیکونی 

کریســتالی و فنــاوری چند اتصالــی با بخــش تحقیق و توســعه رشکت های 

مذکور فراهم آمده اســت.  الزم به ذکر اســت با توجه به بازار گســرتده برق 

خورشــیدی در آینده ای نزدیک در ایران و حامیتهای مناسب دولت از منابع 

انرژی تجدیدپذیر، بومی ســازی و تجاری ســازی تجهیزات فناوریهای انرژی 

خورشــیدی و همچنیــن تربیت نیــروی انســانی توامنند، خــالق و متخصص 

در حوزه های تحقیق، توســعه و ســاخت و راه اندازی فنــاوری های انرژی 

خورشیدی از اهمیت باالیی برخوردار شده است. 

مشارکت دانشگاه کاشان و 
شرکت های مادر تخصصی 
کشور چین در فناوری های 

انرژی خورشیدی

دانشگاه کاشان و رشکت گسرتش الکرتونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان حرضت امام )ره( در برقراری سیستم های یکپارچه 

دانشگاه هوشمند تفاهم نامه همکاری امضا کردند. رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه درحال حارض رسویس دهی در دانشگاهها با 

سیستم های سنتی قدیمی ارایه می گردد که ناقص بوده ودر شان یک دانشگاه پیرشفته و اساتید، دانشجویان و کارکنان منی باشد، افزود: 

آمارها نشان می دهد نود ویک درصد دانشجویان با تلفن همراه فعالیت می کنند و هر روز 150 مرتبه به موبایل خود مراجعه می منایند 

بنابراین زندگی الکرتونیکی به صورت الزامات زندگی درآمده است و باید به بهرتین شکل از آن استفاده کرد.

دکرت عباس زراعت اظهار کرد: مبوجب این تفاهم نامه مقرر گردیده است ظرف مدت حداکرث 4 ماه شناسایی، طراحی و معامری کالن 

سکوی ارایه رسویس های یکپارچه دانشگاه هوشمند با رویکرد یکی از روش های  Bot،Boo،Boot  اجرا و راهربی گردد. 

وی با شاره به اینکه در این سیستم یک سیم کارت دانشجویی هوشمند با برند دانشگاه کاشان در اختیار دانشجو و همکاران قرار می 

گیرد تا کلیه فعالیت های خود را با آن انجام دهند، اظهار امیدواری کرد: اول مهر که دانشجویان عزیز به دانشگاه مراجعه می کنند شاهد 

اتفاقات جدیدی باشند و با دانشگاه متفاوت روبرو شوند. رئیس دانشگاه کاشان پرداخت یکپارچه الکرتونیکی، انتقال و میهامنی، اخبار 

دانشگاه، مشاوره آنالین، جزوات درسی، خرید وفروش، تبلیغات و اصوال متامی فعالیت هایی که قابل انجام به صورت الکرتونیکی و با 

قیمت ارزان می باشد و حتی می تواند برای اعضای دانشگاه درآمدزایی داشته و تبدیل به یک محیط کسب وکار شود را از قابلیت های 

این سیستم عنوان کرد و افزود: این سیستم که موجب توسعه دانش بنیان گردیده و الزمه یک دانشگاه مرتقی می باشد برای نخستین 

بار در دانشگاه کاشان به صورت پایلوت انجام می شود و زمینه تبدیل این دانشگاه به دانشگاه نسل چهارم است.

دکرت زراعت خاطر نشان کرد: در این طرح متامی رسویس های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی، اداری و … در قالب یک اپلیکیشن 

جامع ارایه می گردد و موجب چابکی، رسعت، کیفیت در فعالیت ها و بسیاری تحوالت دیگر می شود.

دانشگاه کاشان هوشمند می شود
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رئیس دانشگاه کاشان گفت: این دانشــگاه آمادگی دارد اتاق فکر برای مجموعه 

شهر باشد.

دکرت عباس زراعت در جمع خربنگاران با بیان اینکه امروز توسعه کشور مبتنی بر 

توسعه دانش بنیان است، اظهار کرد: از این جهت نقش دانشگاه ها بسیار کلیدی 

و حساس است و دانشگاه کاشان در دوره مدیریتی جدید مترکزش را در راستای این 

مساله و ارتباط با جامعه و توسعه منطقه قرار داده است و فعالیت های پژوهشی 

و آموزشی روی پتانسیل های کاشان متمرکز شده است.

وی از مسئولین کاشان خواست تا نیازها و آسیب های شهر را به دانشگاه اعالم کنند 

تا پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی استادان و دانشجویان این دانشگاه در این 

راستا تعریف شود تا بتوان خدمات هدفمندی  را به جامعه ارائه داد.

رئیس دانشگاه کاشان به پتانسیل ها و افتخارات دانشگاه کاشان اشاره کرد و افزود: 

دانشگاه کاشان دو سال است که در ردیف 10 دانشگاه برتر کشور قرار گرفته است 

و  این در حالیست که در چهار سال گذشته در ردیف ۲4 کشور قرار داشت و امسال 

نیز با تالش همکاران با یک پله صعود دانشگاه کاشان در دیف نهم نظام رتبه بندی 

آی اس ســی قرار گرفت.دکرت زراعت با تاکید بر اینکه یکــی از مطالبات مردم این 

شهرستان استان شدن است خاطر نشان کرد: با شعار دادن مسایل حل منی شود و 

باید شاخص های کاشــان در متامی زمینه ها معرفی شود و راه حل های علمی  به 

مردم ارائه کرد.وی معرفی دانشگاه کاشــان به عنوان کیفی ترین دانشگاه کشور  

در نظام رتبه بندی بین املللی الیدن، منایه شــدن دانشــگاه کاشان برای نخستین 

بار در نظام رتبه بندی یومالتی رنک، کســب رتبه پنجم دانشــگاه کاشان در حوزه 

های نوظهور، معرفی دانشگاه کاشان به عنوان ســامل ترین و پاک ترین دانشگاه 

های کشور از نظر آسیب های اجتامعی  و  تنوع فعالیت های فرهنگی را از جمله 

افتخارات این دانشگاه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد: تا با تالش و همت هر چه 

بیشرت  بتوان ارتقاء دانشگاه کاشان را در همه ســطوح شاهد بود.رئیس دانشگاه 

کاشان ارتباطات بین املللی و ارتباط با صنعت و جامعه را از سیاست های کلی این 

دانشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری کنفرانس های بین املللی، راه اندازی 

بنیاد مؤسسه مطالعات پیرشفته سعیدی، راه اندازی آزمایشگاه استاندارد، انعقاد 

تفاهم نامه های همکاری با دانشــگاه ها، ســازمان ها، مؤسسات و رشکت های 

صنعتی و ایجاد میز صنعت و هرن در دانشگاه منونه ای از اقدامات انجام شده برای 

این ارتباطات است.وی از تاسیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی  

خرب داد و  افزود: زمینی به مساحت 50 هکتار برای ساخت این پارک در مجاورت 

دانشگاه و شــهرک صنعتی راوند در نظر گرفته شده اســت که به زودی عملیات 

ساخت آن رشوع می شود. دکرت زراعت اظهار امیدواری کرد: با ایجاد پارک علم و 

فناوری در  دانشگاه زمینه تعامل هر چه بیشرت علم با صنعت رونق گرفته و  تبدیل 

علم به ثروت و تجاری سازی تحفق یابد. 

دانشگاه کاشان می تواند اتاق فکر شهر باشد

 کتاب کاشــان شناســی ویژه دانش آموزان با انعقاد توافقنامه همکاری فی مابین دانشــگاه کاشــان، شــهرداری  و 

آموزش و پرورش کاشان تالیف می شود 

با انعقاد توافقنامه همکاری ســه جانبه فی مابین دانشگاه کاشان، ســازمان فرهنگی ورزشی به منایندگی شهرداری 

کاشان و اداره آموزش و پرورش کاشان  کتاب کاشان شناســی ویژه دانش آموزان تالیف می شود.

رئیس دانشــگاه کاشــان در حاشــیه انعقاد این تفاهم نامه در جمع خربنــگاران گفت: این تفاهم نامــه با توجه به 

اهمیت موضوع کاشــان شناســی و تبیین مباحث و شــناخت دانش آموزان در خصوص میــراث فرهنگی و معنوی، 

جاذبه های گردشــگری، میراث ناملموس، معرفی مشاهیر، آداب و رسوم و بطور کلی فرهنگ کاشان، صنایع دستی، 

ارزشــهای دینی و مذهبی و ..تنظیم گردیده اســت. دکــرت عباس زراعت اظهار داشــت: با انعقاد ایــن تفاهم نامه 

دانشگاه کاشــان متعهد به تدوین و تالیف کتاب کاشان شناسی بر اســاس محورهای معرفی شده در یک چارچوب 

کاربردی برای مخاطبان به ویژه دانش آموزان می باشد.

وی خاطر نشــان کرد: پس از تدوین اولیه کتاب  و اخذ نظرات کارشناســی ســایر طرفین، بویژه کارشناســان برنامه 

ریزی آموزشی و تالیف کتب درسی  آموزش و پرورش نســبت به جمع بندی کتاب بصورت کاربردی اقدام می شود .

دکرت زراعت گفت : دانشگاه کاشــان همچنین  نســبت به برگزاری دوره های آموزش توجیهی کتاب برای معلامن و 

مربیان معرفی شده توسط آموزش و پرورش  اقدام خواهد کرد . .

این تفاهم نامه که به مدت یکســال اعتبار دارد به امضاء دکرت عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان، مهدی حدادیان 

رسپرست آموزش و پرورش و  مرتضی والی زاده مدیر عامل ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان رسید.

کتاب کاشان شناسی ویژه دانش آموزان با انعقاد توافقنامه همکاری فی مابین دانشگاه 
کاشان، شهرداری و آموزش و پرورش کاشان تالیف می شود


