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معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان از کسب رتبه پنجم این دانشگاه در بین دانشگاه های جامع 
در نظام رتبه بندی "یو اس نیوز" سال 2019 خبر داد.

دکتر مجید منعم زاده افزود: بر اساس این نظام رتبه بندی دانشگاه کاشان  رتبه 1۶ را در بین مجموع 
دانشگاه های برتر ایران و یک هزار و 182  جهانی را کسب کرده است.

وی نظر سنجی جهانی پژوهش، نظر ســنجی منطقه ای پژوهش، تولیدات علمی، کتاب، کنفرانس، 
تاثیر نرمال شده استناد، استنادات، تعداد انتشــارات جز 10 درصد برتر، درصد انتشارات جز 10 
درصد برتر، تعداد مقاالت مشــترک بین المللی، درصد مقاالت مشــترک بین المللی، تعداد مقاالت 
داغی که در 1 درصد برتر انتشارات حوزه موضوعی خود قرار دارند، درصد مقاالت داغی که در 
1 درصد برتر انتشارات حوزه موضوعی خود قرار دارند را از شاخص های این نظام رتبه بندی ذکر 
کرد. یو اس نیوز در رتبه بندی حاضر رتبه بیش از 1800 دانشــگاه جهان را براساس 1۳  شاخص 

منحصر به فرد اندازه گیری و اعالم کرده است.
در سال 2018 میالدی از جمهوری اسالمی ایران نام 1۴ دانشگاه در بین 12۵9 دانشگاه برتر جهان 
قرار داشت. در ســال 201۷ نیز تعداد دانشگاه های برتر کشــور در رتبه بندی یو اس نیوز تنها 11 

دانشگاه بود.

کسب رتبه پنجم دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی "یو اس نیوز"

محققان دانشگاه کاشــان توانســتند با فناوری نانو بنزین ســوپر دوستدار محیط زیســت مطابق با 
استاندارد یورو ۵  را تولید کنند.

سمیرا ماندی زاده دانش آموخته دکترای نانو شــیمی دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه بنزین دارای 

معیارهای کیفی و کمی متنوعی اســت که تعیین کننده عملکرد آن به عنوان سوخت در وسایل نقلیه 
می باشد افزود: یکی از مهم ترین شــاخص در تعیین کیفیت بنزین، استانداردهای اتحادیه اروپا با 

عنوان استاندارد یورو  و از مهم ترین استانداردهای یورو استاندارد یورو ۵ می باشد.
وی خاطر نشــان کرد: با توجه به نامگذاری امســال با عنوان تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی 
از سوی مقام معظم رهبری موفق به تولید بنزینی شــدیم که آنالیزهای کیفی و کمی آن نشان داد که 

مطابقت خوبی را با استاندارد یورو ۵ دارد.
وی گفت: در ســاخت این بنزین در تمام مراحل از تکنولوژی نانو استفاده شده که مهم ترین مزیت 
این تکنولوژی راندمان باالی محصول نســبت به روش های در حال حاضر مانند تقطیر مستقیم و 

هزینه پایین تر آن می باشد.
ماندی زاده  کاهش سوخت، افزایش عمر موتور و کاهش آلودگی را از مزیت های این نوع بنزین 
عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در زمینه تولید نانو کاتالیست و دستگاههای مورد نیاز برای انجام 
فرایند می توانیم به طور مســتقل بدون نیاز به کشــورهای خارجی عمل کنیم اما با توجه به نوسان 
قیمت در بورس نفت و گاز برآورد شده که قیمت به ازای هر لیتر بنزینی بین 1۷00 تا 1800 تومان    

باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: که توانسته باشــیم گامی مؤثر هر چند کوچک در راستای پیشرفت این 
کشور برداشته باشیم.  نتایج این طرح با راهنمای دکتر مســعود صلواتی نیاسر در سال 2018 به 

ثبت پتنت پروویزنال Provisional آمریکا رسید. 

تولید بنزین دوستدار محیط زیست با 
فناوری نانو توسط محققان دانشگاه کاشان

تیم تحقیقاتی گروه شیمی تجزیه دانشگاه کاشان موفق به تولید کرم 
آرایشی بهداشتی از  روغن زالو شدند.

دکتر سعید معصوم عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و مدیر  این 
طرح، با بیان اینکه یکی از فراورده های زالو،  روغن زالو است، 
افزود: اســتفاده از روغن زالو باعث افزایش گردش خون و خون 

رسانی در برخی اندام های بدن مانند عضالت می شود.
وی اظهار کرد: در طب سنتی از این روغن جهت افزایش رشد و 
حجم موضعی عضالت استفاده گردیده که امروزه اثرات شگفت 
انگیز آن شــناخته شــده و می تواند جایگزین مناســبی برای کرم 
های شــیمیایی، بوتاکس ها و یا جراحی های همــراه با عوارض 

ناخوشایند باشد.
وی خاطر نشان کرد: روغن زالو از طریق پوست و با ماساژ دادن 

جذب بدن شــده و با حذف ســلول های مرده بدن، سبب جایگزینی 
سلول های زنده با ســلول های مرده می شــود و به واسطه فرایند 

کالژن سازی از پیری زودرس جلوگیری می کند.
معاون پژوهشی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان افزود: با توجه به 
ویژگی های ممتاز روغن زالــو، این تیم تحقیقاتی، درصدد تدوین 
استاندارد برای روغن زالو و استحصال روغن با کیفیت از زالو  
و ساخت و تولید بهینه محصوالت آرایشی و بهداشتی با محوریت 

روغن زالو هستند.
دکتر معصوم با بیان اینکه ساخت محصول اولیه کرم زالو صورت 
پذیرفته اســت و تحقیقات میدانی در حال انجام می باشد و تاکنون 
نتایج رضایت بخشــی حاصــل گردیده اســت اظهــار امیدواری 
کرد: این محصول با کیفیت داخلی بتواند جایگزین مناســبی برای 

محصوالت مشابه خارجی باشــد و بتوان در راستای تولید ملی و 
کارآفرینی گام موثری برداشت .                       

ساخت کرم آرایشی بهداشتی زالو توسط محققان 
دانشگاه کاشان
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کارگروه همکاری پژوهش و فناوری ایران و ایتالیا با حضور دکتر 
نیسی مدیرکل دفتر حمایت و پشــتیبانی در امور پژوهش و فناوری 
وزارت علوم، معاونان پژوهش و فنــاوری و مدیران همکاری های 
علمی و بین المللی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری 

عضو کارگروه در دانشگاه کاشان برگزار شد.
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی در امور پژوهش و فناوری وزارت 
علوم و رئیس کارگروه ملی همکاری پژوهش و فناوری با کشــور 
ایتالیا، با اشاره به اینکه این دومین نشست کارگروه است که در دانشگاه 
کاشان برگزار می شود گفت: هدف از برگزاری این کارگروه، تبادل 
تجربیات و ارائه راهکارهای علمی برای ارتباطات علمی با کشور 
ایتالیا است.  دکتر عبدالساده نیسی اظهار کرد: سعی داریم با این نشست 
ها، تمام اولویت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها را استخراج کرده 

که بتوان از طریق کشور ایتالیا بخشی از ظرفیت هایی که در حوزه 
پژوهش و فناوری وجود دارد مرتفع سازیم.  وی اجرای پروژه های 
مشــترک را یکی از محورهای اساســی این کارگروه عنوان کرد و 
افزود: بر این اساس اســتاد ایرانی با اســتاد خارجی توافق و با یک 
مکانیزمی پروژه های مشترک را تعریف می کنند که بدین منظور 
تفاهم نامه ای هم منعقد شده است. مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی در 
امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، با توجه به تصویب ایجاد شعبه 
آی سی تی پی افزود: اینکه دانشگاه کاشان کاندیدای شعبه آی سی تی پی 
در کشور شده است و قرار است پس از بررسی شاخص های مدنظر 
برای انتخاب یک دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری برای 
برقراری شعبه آی سی تی پی در ایران؛ این بهترین ظرفیتی است که 
می تواند زمینه هر چه بیشتر تبادالت علمی بین المللی این دو کشور 
را ارتقاء بخشد.دکتر نیسی بحث سوم دومین نشســت کارگروه را، 
همکاری مشترک علم، فناوری و نوآوری  بین ایران و ایتالیا ذکر کرد و 
گفت: قرار است ظرفیت هایی را ایجاد کنیم تا شرکت هایی  از ایران به 
اتفاق اساتید به کشور ایتالیا رفته و مذاکراتی انجام دهند تابتوانند فناوری 
خود را به کشور ایتالیا به فروش رسانند.معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه کاشان هم در این نشست گزارشی از فعالیت های بین المللی این 
دانشگاه را عنوان کرد و گفت: تشکیل کمیته بین المللی سازی دانشگاه، 

راه اندازی مؤسسه مطالعات پیشرفته بین المللی سعیدی، قرار گرفتن 
دانشگاه کاشان در بین ۵ دانشگاه برتر کشــور در جذب دانشجویان 

خارجی از جمله فعالیت های بین المللی این دانشگاه است.
دکتر منعم زاده خاطر نشان کرد: پیگیری تاسیس شعبه آی سی تی پی، 
فراهم کردن مقدمات ایجاد آزمایشگاه باستان سنجی، تشکیل مدرسه 
علوم و اکتشافات فضایی، تدوین نقشه راه نجوم ایران، و انعقاد تفاهم 
نامه با دانشگاه های خارجی، تاسیس کرسی های وقفی بین المللی، 
راه اندازی مجمع علمی گفتگوهــای ایران و جهــان عرب و طرح 
استانداردسازی بین المللی اسانس و گالب ایران از دیگر فعالیت های 
بین المللی این دانشگاه است.وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری 
پژوهش و فناوری ایران و ایتالیا بتوان فعالیت های علمی بین المللی این 
دانشگاه را ارتقاء بخشیم.   در این نشست معاونان پژوهش و فناوری 
و مدیران همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و 
پارک های علم و فناوری، گزارشی از فعالیت های علمی و فناوری 
دانشگاه ها و مؤسسات ایرانی و ایتالیایی در سال های اخیر را بازگو 
کرده و پیشنهادات خود را برای گسترش همکاری های علمی بین دو 

کشور مطرح کردند.
بازدید از آزمایشــگاه ها و پژوهشگاه های دانشــگاه کاشان از دیگر 

برنامه های این سفر بود.

برگزاری کارگروه همکاری پژوهش و فناوری ایران و ایتالیا در دانشگاه کاشان

رئیس اتحادیه انجمن گیاهان دارویی ایران از ثبت جهانی زراعت گل محمدی در سازمان  ملل خبر 
داد.

دکتر رضایی در کنفرانس بین المللی گل محمدی در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان 
، هدف از برگزاری این کنفرانس را در شهر قمصر پایتخت گل محمدی ، ارائه آخرین فناوری های 
روز و اســتفاده از تکنولوژی های نوین ذکر کرد و گفت: در این کنفرانس افراد متخصص و محقق 
و تولید کننده وصنعتگر گل محمدی از تمام نقاط ایران دعوت شــده اند تا بتوانیم مشکالت پیش روی 

این صنعت را مرتفع و با ارائه راهکار های علمی توسعه فرآوری های گل محمدی را شاهد باشیم.
 وی به تشکیل دبیرخانه گل محمدی اشاره کرد و افزود: از کل کشور در این دبیرخانه  نماینده وجود 
دارد تا بتوانیم فراوری های گل محمدی را رونق بخشــیم.   دکتر رضایــی  از رونمایی  مجله علمی 

پژوهشی کنفرانس بین المللی گل محمدی به زبان انگلیسی خبر داد و گفت: همچنین قرار است استار 
آپ گل محمدی تشکیل شود وثبت شرکت های نوپا گیاهان دارویی ، مکانیزاسیون کشت گل محمدی 

و سپس تجارت اسانس استاندارد از اهداف این استارت آپ است. 
وی شناساندن گل محمدی به جهانیان را از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس عنوان کرد و افزود: 
گل محمدی گیاه باارزشــی است که ســال های متمادی کارهای زیادی به خصوص بر روی صنعت 

اسانس انجام شده است .
وی خاطر نشــان کرد: گالب یکــی از محصوالت پایه ای گل محمدی اســت کــه در زمان رویش و 

برداشت این محصول بیش از دهها مرکز اقدام به استخراج فراوری های گل و گالب می کنند.
وی با بیان اینکه کشــور ما توســعه این کشــت را در حــال انجام دارد تاکیــد کرد: باید در راســتای 

مکانیزاسیون به خصوص زمان برداشت کارهای علمی انجام شود.
دکتر رضایی اظهار امیدواری کرد تــا برگزاری این کنفرانس علمی بتوانــد زمینه تولید با کیفیت و 

استاندارد محصول گل محمدی و اسانس را فراهم کند. 

کشت گل محمدی ثبت جهانی می شود
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نخستین کنفرانس بین المللی گل محمدی با حضور اندیشمندان و 
محققان و صنعتگران اسانس و گل محمدی در پژوهشکده اسانس 

های طبیعی دانشگاه کاشان در قمصر برگزار شد.
رییس دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این کنفرانس را توسعه 
فراورده های  گل محمدی بــا روش علمی بیان کــرد و گفت: در 
این کنفرانس محققان، تولید کننــدگان و صنعتگران گل از اقصی 
نقاط ایران دعوت شــده اند تا بتوان گامی موثر  برای ارتقای  این 

محصول برداشت.
دکتر عباس زراعت اقتصاد دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و 
افزود: باید با کمک محققان و استادان و ارایه راهکارهای علمی 
بتوان فــراورده های گل را بــا کیفیت و مطابق با اســتانداردهای 
جهانی عرضه کرد. وی  با تبیین رســالت اصلی  دانشــگاههای 
نسل چهارم ) دانشگاههای  کار آفرین (،  اظهار داشت:آموزش و 

پژوهش باید همراه با فناوری و در راستای خدمت به جامعه باشد. 
وی اظهار داشــت : یکی از رســالت های اصلی دانشگاه کاشان 
تبدیل نمودن منطقه کاشــان به یک منطقه علمی دانش بیان است 
زیرا اســتعداد این موضوع را دارد و تاکنــون اقدامات فراوانی 

برای تحقق این موضوع مهم صورت گرفته است.
دکتر زراعت به کســب افتخارات دانشگاه کاشــان  در نظام های 
بین المللی آی اس ســی ، یونی رنکینگ، یو اس نیوز، شانگهای، 
الیدن، گرین متریک و .. اشــاره کرد و افزود: دانشــگاه کاشان 
در این چند ســاله در  نظام رتبه بندی  مختلف همواره در بین 10 
دانشگاه برتر کشور قرارداشته اســت و خوشبختانه این دانشگاه 
در نظام رتبه بندی بین المللی تایمزکه معتبرترین نظام بین المللی 
است رتبه اول را در میان دانشگاههای جامع کشوربه دست آورد 
و در جهان نیز در رده ۵00 تا ۶00 قرار گرفت و این نشــان می 

دهد که دانشگاه کاشــان پتانســیل تحقق این وعده ها را دارد. وی 
آموزش عالی را موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و 
گفت: هیچ کشوری نتوانسته بدون اتکاء بر آموزش عالی توسعه 

پایدار داشته باشد
وی با تاکید بر اینکه دانشگاهی موفق است که بتواند درد جامعه را 
مداوا کند خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس خدمت 
به صنعت اسانس و اســتفاده از آخرین تکنولوژی های مربوطه 

برای رونق هر چه بیشتر این محصول است.
رییس دانشگاه کاشان  با اشــاره به  ایجاد پارک علم و فناوری در 
دانشگاه کاشــان گفت : از آنجا که 20تا۴0درصد رشد اقتصادی 
کشورها متکی به اقتصاد دانش بنیان است، از صنعتگران دعوت 
می شــود تا در این پارک حضور پیدا کنند تا بتوانند محصوالت 

خود را دانش بنیان کنند.

برگزاری کنفرانس بین المللی گل محمدی در پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر

وی به مزیت ها و پتانسیل های بسیار عظیم منطقه کاشان اشاره 
کرد و گفت: انرژی خورشــیدی، دریاچه نمک، اسانس، آب و 
هوای  پاک از جمله  پتانسیل های این منطقه است که می توان با 
روش های علمی ، اقتصاد رو به رشد این منطقه را شاهد بود..
وی به  تاســیس رصدخانه بین المللی کامو و راه اندازی شــعبه 
آی سی تی پی ایتالیا در کاشان اشاره کرد و افزود:  این اقدامات 
تاثیر شــگرفی در بیــن المللی شــدن و توســعه منطقــه خواهد 
گذاشــت.تحقق این دو موضوع مهم که باعث بین المللی شــدن 
کاشــان می شــود نیاز به کمک مردم وارباب صنعت دارد و ما 
به مردم قول مــی دهیم اگر فرزندان خود در دانشــگاه کاشــان 
را یاری دهنــد در آینده نزدیــک اثر آن را در ســفره های خود      

ببینند.
دکتر زراعت حمایت بیشــتر خیرین از پژوهش و فعالیت های 

علمی را خواســتار شــد و  اظهار امیدواری کرد: تا با کمک و 
پشتیبانی خیرین بتوان خدمات بیشتری را به مردم ارائه داد.

دبیر علمــی کنفرانس بین المللــی گل محمدی نیــز به ارائه ۵2 
عنوان مقاله و طــرح  پژوهشــی در این کنفرانس اشــاره کرد 
و افــزود: در این کنفرانــس ســه روزه  1۳ مقالــه به صورت 
ســخنرانی ارائه می شــود و بقیه به صورت پوســتر و کارگاه 

ارائه خواهد شد.
دکتر ســعید معصوم  با بیــان اینکه محورهای کنفرانس شــامل 
کلیه حوزه های علمی و فنی مرتبط با گل محمدی، شامل کشت، 
صنعت، فن آوری و انواع محصوالت آن می باشد، افزود: این 
رویداد مــی تواند نقطه عطفــی در ارتقای جایــگاه گل محمدی 
ایران به عنوان یک سرمایه ملی و بومی، در کشور و دنیا باشد.
شــهردار قمصر هم در این نشســت برگزاری این کنفرانس در 

شهر قمصر خاستگاه گل محمدی را به فال نیک گرفت و گفت: 
برگزاری ایــن کنفرانس بیــن المللی مــی تواند زمینــه اقتصاد 

جهانی این محصول را فراهم سازد.
مهندس نقدی جلوگیری از خام فروشــی، فرآوری، صادرات، 
اســتاندارد ســازی جهانی وبازرگانی و اقتصــاد این محصول 
را ضروری دانســت و اظهار امیدواری کرد تا بــا تکمیل حلقه 
مفقوده صنعــت، پژوهش و دانشــگاه بتوان زمینه توســعه این 
محصول، اشــتغال پایدار و رونق در کشت و کار این محصول 

را فراهم کرد.
این کنفرانس با همکاری دانشــگاه کاشــان، موسســه مطالعات 
پیشــرفته ســعیدی و اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی ایران تا 
چهاردهم آبان ماه جاری در پژوهشــکده اســانس هــای طبیعی 

دانشگاه کاشان ادامه دارد.
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مدیر عامل صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا)س( دانشگاه کاشان از کمک ۵00 میلیون 
ریالی  خیرین دانشگاه کاشان  دکترعلیمحد ساتر و خانم زهرا کتابچی به این صندوق خبر داد.

جواد نخی افزود:  صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهرا )سالم هللا علیها( دانشگاه کاشان  به 
نیت یادبود زنده یاد دکتر مهین دخت موتمن به همت خانواده این مرحومه و جمعی از خیرین در  سال 

89 در دانشگاه کاشان راه اندازی شده است.
وی ترویج و تحکیم شعائر اسالمی، کمک به تحقق عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح فرهنگ و تحکیم 
مبانی دین و اخالق و تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان را از اهداف 
این صندوق عنوان کرد و افزود: تاکنون حدود 20 میلیارد لایر تسهیالت به ۵ هزار و ۳00 دانشجو 
در قالب وام های وام قرض الحسنه، شاهد، خاص علمی، وام مؤتمن، وام لپ تاپ، وام ازدواج و وام 

شرافتی پرداخت شده است.
گفتنی است به همت این خانواده خیّر فاز 2  دانشکده مهندسی  با زیربنای پنج هزار و ۶00 مترمربع 

در سه طبقه هشتم اسفند 9۶ در دانشگاه کاشان به بهره برداری رسید.

کمک ۵۰۰ میلیون ریالی خیرین آموزش عالی دکترعلیمحمد ساتر و خانم زهرا کتابچی به صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س(

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به نقش تاثیر گذار دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و گفت: 
دانشــگاه ها باید به  دانشگاه های کارآفرین تبدیل شــوند . دکتر بهزاد سلطانی در نشست زنگ اندیشگاه 
با موضوع دانشگاه کارآفرین اظهار داشــت: ازمعیارهای مهم در نظام رتبه بندی، میزان اشتغال فارغ 
التحصیالن دانشگاهی است. وی  سیاست  وزارت علوم را  توسعه کارآفرینی، تجاری سازی و تولید ثروت 
ملی  در دانشگاهها ذکر کرد و افزود: دانشگاه کارآفرین و موفق دانشگاهی است که حول محور اقتصاد 

دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر نوآوری، افزایش بهره وری و مبتنی بر منابع  حرکت کند.
مدیرکل سابق پژوهشی وزارت علوم با اشاره به روند رو به رشد پژوهش در کشور گفت: امروز کشور از 
پژوهش مقاله محور  عبور کرده و رتبه های خوبی را داشته اما باید در آینده نگاهمان به جلو و تولید ثروت 
باشد  تا تاثیرگذاری آن بر جامعه  را شاهد باشیم. وی با بیان اینکه اقتصاد ، حوزه های منابع انسانی، تولید مالی 

و همه فضاهای اجتماعی را شامل می شود افزود: اقتصاد مبتنی بر منابع از طریق فروش نفت و یا فروش 
معادن  حاصل می شود اما اقتصاد مبتنی بر نوآوری ،  از طریق فروش دانش و نوآوری به دست می آید.وی 
به وجود  سه هزار و ۶00 شرکت دانش بنیان در کشور اشاره کرد و افزود: تعداد شرکت های دانش بنیان 
تا 10 سال آینده باید به بیش از ۷0 هزار شرکت توسعه یابد. دکتر سلطانی با بیان اینکه نوآوری تنها محدود 
به محصول نمی شود  خاطر نشان کرد: نوآوری، حرکت خالقانه ای است که ایده، محصول، تولید و بازار 
را به سمت سودآوری و توسعه رشد دهد. رئیس سابق صندوق نوآوری  و شکوفایی کشور تاکید کرد:  در 
حال حاضر  کشور در ابتدای  راه بهره وری است  فضا زیادی  برای رشد وجود دارد. وی تعداد زیاد  دانش 
آموختگان دانشگاهی  را از مزیت های ایران عنوان کرد و افزود: متاسفانه بزرگترین مزیت به بزرگترین 
تهدید تبدیل شده است. وی با بیان اینکه دانشگاه ها به دانشگاه های نسل اول دوم، سوم و چهارم تقسیم شده اند 
خاطر نشان کرد: هدف کالن دانشگاه های نسل اول: آموزش، نسل دوم: آموزش و پژوهش ونسل سوم و 

چهارم : آموزش، پژوهش و کارآفرینی است. 
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان الزمه دانشگاه های نسل سوم و چهارم را خلق ارزش افزوده ، مدیران 
حرفه ای و علوم مدرن بین رشته ای عنوان کرد و افزود: وظیفه دانشگاه های نسل چهارم این است که بتواند 
جامعه را هدایت و بر سطح کالن جامعه تاثیرگذار باشد. وی بابیان اینکه کارآفرینی تنها شامل رشته های 
مهندسی نیست بلکه رشته های علوم انسانی را نیز شامل می شود تاکید کرد: اگر  دانشجو بخواهد کارآفرین 
باشد باید خوشبین، ریسک پذیر، شکارچی فرصت ها، متمرکز روی هدف، موفقیت محور و دارای روحیه 

کار و پشتکار، ارتباطات قوی، صبر و تحمل در برابر شکست و خالق و شجاع باشد. 
دکتر سلطانی ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها را الزم دانست و افزود: دانشگاه ها می توانند  

توسط فارغ التحصیالن خود شرکت ایجاد کنندو خلق ایده و ثروت نمایند.
در پایان این نشست  جمعی از شرکت کنندگان  نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

دانشگاه ها نقش بسزایی در اقتصاد 
دانش بنیان دارند

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان از پایان فصل 
ششــم کاوش محوطه ی تاریخی فیض آباد خبر داد. دکتر رضا نوری 
شادمهانی افزود: محوطه ی فیض آباد شهرستان آران و بیدگل از سال 
91 برای حفاری آموزشی مناسب تشخیص داده شد و با اخذ مجوز از 
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور هر سال به مدت یک فصل 
) یک ماه(کاوش در آن انجام می گیرد.وی با بیان اینکه سالهای مختلف 
با همکاری استادان و دانشجویان گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان 
کاوش این محوطه انجام می گردد خاطر نشان کرد: در ۵ فصل گذشته 
بقایایی از شهر دوره ی ایلخانی در این محوطه به دست آمده که حدودا 
به ۷00 سال پیش تعلق دارد. وی اظهار داشت: امسال در قسمت ترانشه 
ی شمالی بخشی از یک ساختمان حاکم نشــین  را حفاری نمودیم و در 
ترانشه ی جنوبی ارگ، بخش دیگری از شهر را بدست آوردیم.عضو 

هیات علمی باستان شناسی دانشگاه کاشــان بیان کرد: خوشبختانه در 
کاوش امسال بعد از ۵ سال ممارست توانستیم در عمق ۴ متری از سطح 
زمین اشیاء سفالین و برنزی سالم بدست آوردیم. دکتر نوری مهمترین 
اثر کشف شده ی این فصل را ابریق سفالی به شکل خروس دانست که 
احتماال متعلق به عصر سلجوقی است.وی با اشاره به اینکه این ابریق 
قابل مقایسه با ابریق ســفالی موزه ی ویکتوریا و آلبرت انگلستان می 
باشد، خاطر نشان کرد: در نمایشگاهی که قرار است در اسفند ماه جاری 
برگزار شود تمام اسناد و یافته ها در معرض دید عالقمندان قرار می 
گیرد.دکتر منتظر ظهوری )استاد دیگر این پروژه ( هم به این موضوع 
اشاره کرد که احتمال می دهیم در زیر الیه ی سلجوقی آثار دیگری از 
دوره های قدیم تر حتی شاید آثار ساسانی وجود داشته باشد که این امر الیه 
نگاری را ضروری می نماید.وی تعیین حریم، نقشه برداری و جانمایی 

روی نقشه و ژئوفیزیک را از ضروریات این محوطه عنوان و اظهار 
امیدواری کرد: تا در برنامه های آینده بتوان این موارد را تحقق بخشید. 
بر اساس تحلیل یافته ها این محوطه ی باستانی تنها شهر باقی مانده از 
عصر ایلخانی اســت که دارای ارگ حکومتی می باشد.این محوطه 
تاریخی در سال 1۳8۴ با شماره ی 1۳۵9۶ در فهرست اثار ملی به ثبت 

رسیده است.

پایان فصل ششم کاوش باستان شناسی محوطه ی تاریخی فیض آباد توسط استادان و دانشجویان گروه باستان شناسی


