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رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم:دانشگاه کاشان رتبه نخست دانشگاه های 
جامع را در رتبه بندی تایمز دارد 

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم Isc کسب افتخارات دانشگاه کاشان را حایز 
اهمیت دانست و گفت: دانشگاه کاشان توانست در نظام رتبه بندی تایمز در سال 
دکتر محمد جواد دهقانی در مراسم جشن دستاوردها و افتخارات و چهل و پنجمین 2019 در بین دانشگاه های جامع رتبه نخست و  در ردیف 500تا 600جهان قرار گیرد.

سال راه اندازی دانشگاه کاشان، جایگاه علمی این دانشگاه را درخور توجه بیان کرد و 
اظهار داشت:دانشگاه کاشان رتبه9را در بین دانشگاه های جامع در سطح ملی دارد. 
وی همچنین به رتبه 400 تا500 جهانی دانشگاه کاشان در حوزه موضوعی مهندسی 
در نظام رتبه بندی تایمزاشاره کرد و افزود: این دانشگاه در پایگاه وب آوساینس و 

اسکوپوس نیز رشد چهار برابری را داشته است.
دکتر دهقانی خاطر نشان کرد: دانشگاه کاشان به لحاظ میزان کمیت مقاالت که در 
مجالت بین المللی منتشر شده رتبه 17  را داردو به لحاظ استناد و میزان اثربخشی 

انتشارات رتبه 11را در بین دانشگاه هاو موسسات پژوهشی دارد.
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با اشاره بر اینکه نظام های رتبه بندی هدف 
نیستند بلکه ابزار هستند، خاطر نشان کرد: در حوزه پژوهش هدف واالتر، کسب 
مرجعیت علمی و تولید علمی  است که بر جوامع علمی، صنعت و جامعه در سطح ملی 

و بین المللی متناسب با رسالت دانشگاه اثر گذار باشد. 

دانشگاه کاشان رتبه نخست 
دانشگاه های جامع را در 

رتبه بندی تایمز دارد

جشن افتخارات و دستاوردهای دانشگاه کاشان همزمان با 40ســالگی پیروزی انقالب اسالمی و 45سالگی تاسیس 
دانشگاه کاشان با حضور  پرشور اساتید، کارمندان، دانشــجویان، خیرین دانشگاه، بازنشستگان و مسئوالن شهری و 

منطقه ای برگزار شد.
رییس دانشگاه کاشان در این مراسم با تبریک چهل و پنجمین سال تاسیس دانشگاه، کسب افتخارات این دانشگاه را 
مرهون تالش آحاد دانشگاهیان دانست و افزود:تالش های روســای قبلی، اساتید ، دانشجویان  و کارمندان دانشگاه 
موجب موفقیت ها و معرفی این دانشگاه در سطح جهانی شده است.دکتر عباس زراعت  رویکرد آینده این دانشگاه را جامعه 
محوری، تاثیرگذاری در منطقه و رفع نیازهای  شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه سعی دارد تا  برنامه های خود 
را بر اساس نیازهای جامعه وحل  مسایل و مشکالت مردم تعریف کند.وی با بیان اینکه همه ما نسبت به نشاط  جامعه و 
آسیب های اجتماعی ، محیط زیست و آب و دیگر مسایل عمومی  مسئول هستیم، خاطر نشان کرد: باید این باور در بین 
مردم و مسوولین بوجود بیاید که دانشگاه ها کلید توسعه کشورند و با ارایه راهکارهای علمی می توان بر تمامی مشکالت 
فایق آمد.رییس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: هیچ کشوری توسعه نیافته است مگر با تکیه بر دانش و فناوری وبه ویژه 
تقویت  شرکت های دانش بنیان . پس باید به این مهم توجه کرد .وی جلب اعتماد مردم و مسئولین نسبت به دانشگاه 
ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید سواد عمومی افراد جامعه اعم از مسوول و غیر مسوول نسبت به ارتباطات اجتماعی 
ارتقاء یابد و از سوی دیگر  روی اعتماد مردم در جامعه سرمایه گذاری کنیم.دکتر زراعت به میزان زیاد ساالنه  پایان نامه و 
طرح های  پژوهشی  در دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: اگر بتوان 50 درصد این پایان نامه ها بر اساس رفع مشکالت 

جامعه تعریف  شود بسیاری از مسایل مرتفع می شود.
وی ارتباط دانشگاه با صنعت را از دیگر موارد توســعه پایدار عنوان کرد و گفت: در دانشگاه میز صنعت، مرکز تجاری 
سازی و نوآوری و پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشــانی ایجاد شده است تا فارغ التحصیالن در کنار علم 

بتوانند  در شرکت های دانش بنیان، علم و ایده خود را به ثروت تبدیل نمایند.رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد:  
تشکیل منطقه بین المللی دانش بنیان،  یکی از اهداف محوری دانشگاه است که امیدواریم با فراهم کردن زیر ساخت ها 
وهمکاری دانشگاهیان و مردم و مسئولین بتوان آن را تحقق بخشید.   دکتر شامخی رئیس پیشین)سال های 72-75( 
دانشگاه کاشان هم دراین مراسم فرا رسیدن چهل و پنج سالگی تاسیس این دانشگاه را به همه دانشگاهیان تبریک گفت 
و افزود:مایه افتخار است که این موسسه علمی توانسته به این سرعت افتخاراتی را کسب کند و در ابعاد ملی و بین المللی 
خوش بدرخشد.وی نیروی انسانی را کلید توسعه علمی عنوان کرد و اظهار داشت: سرمایه انسانی شهر کاشان موجب 
حفظ و پویایی درخشان این شهر شده است.وی با اشاره به رسالت دانشگاه کاشان که جامعه محور بودن است خاطر نشان 
کرد: این امری جدی و شدنی است که با تکیه بر غنای مردم، دانشگاه  خواهد توانست مستقل از اعتبارات دولتی در صحنه 
حاضر شود و در راستای مشکالت و رفع نیازهای مردم گام بردارد.وی تاکید کرد: دانشگاه باید به گونه ای عمل کند تا مردم 
اثروجودی دانشگاه کاشان را در زندگی خود ببینند و آن را درک کنند. دکتر شامخی دانشگاه را موتور محرک برای توسعه 
منطقه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد: تا با کمک مردم و مسئوالن و دانشگاهیان بتوان بر تمامی مشکالت فائق آمد.

وی با اشاره به تحریم ها و مسایل اقتصادی کشورخاطر نشان کرد:تاکنون ملت ایران سختی ها و مشکالت زیادی را 
گذرانده است و با کمک دانشگاه ها می توان این روزهای سخت را  پشت سر گذاشت.

برگزاری بزرگداشت

 چهل و پنج سالگی دانشگاه کاشان

رایزن فرهنگی سفارت افغانستان از توجه ویژه دانشگاه کاشان 
به دانشجویان افغانستانی قدردانی کرد

رایزن فرهنگی سفارت افغانســتان در تهران از توجه ویژه دانشگاه کاشان به 
دانشجویان افغانستانی قدردانی کرد و گفت: تعداد زیادی از دانشجویان افغانستان 
در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل هستند که مسوالن و استادان توجه ویژه 

ای به این دانشجویان دارند.
 رایزن فرهنگی سفارت افغانســتان در تهران از توجه ویژه دانشگاه کاشان به 
دانشجویان افغانستانی قدردانی کرد و گفت: تعداد زیادی از دانشجویان افغانستان 
در دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل هستند که مسوالن و استادان توجه ویژه 

ای به این دانشجویان دارند.
 شفیق شرق در مراسم جشن دســتاوردها و افتخارات و روز بین الملل دانشگاه 

کاشان، تعامالت و ارتباطات بین المللی را رمز توسعه علمی دانست و اظهار داشت: 
ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها توسعه پایدار را به همراه دارد.

وی با تاکید بر اینکه علم نباید سیاسی باشد خاطر نشان کرد: دانشگاه هایی که 
مستقل و رویکردش به مسایل سیاسی نباشد می تواند رشد و توسعه یابد.

 رایزن فرهنگی سفارت افغانســتان در تهران اضافه کرد: افغانستان همکاری 
گسترده علمی و آموزشی با کشورهای جهان از جمله ایران دارد و هم اکنون نیز 
در شهر کابل سه دانشگاه دولتی، خصوصی و بین المللی با صدها هزار نفر دانشجو 

فعالیت می کنند.
وی یادآور شد: بیشتر مقام های ارشد افغانستان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کابل تحصیل می کنند و چندین هزار دانشجوی افغان نیز در دانشگاه های ایران 
نام نویسی کرده اند.شرق با اشاره به مهاجرت تعداد زیادی از اتباع کشورش به 
ایران گفت: جمعیت زیادی از دانشجویان نُخبه ما در ایران تحصیل می کنند که 

سال گذشته از چهار نفر از آنها در دانشگاه تهران تقدیر شد.
وی با بیان اینکه علم و فرهنگ دارای مرز و محدودیت نیست و مردم افغانستان 
آینده شــکوفایی را برای مردم ایــران پیش بینی می کننــد، تاکید کرد: ملت 
افغانســتان با مردم ایران افزون بر تاریخ و جغرافیای مشترک، در زبان و خط 
نیز اشتراک هایی دارند و بر این اساس هر علمی که در ایران تولید می شود، در 

افغانستان نیز قابل استفاده است.
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در مراسم جشن 45 سالگی تاسیس دانشــگاه کاشان و دست آوردهای آن 
،از کتاب حیات طبیعی دانشــگاه )تحلیلی بر شکل گیری و توسعه دانشگاه 

کاشان (اثر دکتر عباس زراعت رونمایی شد.
این کتاب در دو بخش و سی و شــش فصل در 478 صفحه به موضوعات 
راهبردی آموزش عالی پرداخته و جریان تاسیس و توسعه دانشگاه کاشان 

بعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
دکتر عباس زراعت در بخشــی از مقدمه این کتاب آورده است: چهارسال 
مدیریت بر یک دانشگاه ســطح ملی و بالغ بر بیست سال معاونت دانشگاه 
و ریاست دانشــکده و مدیریت گروه ،کوله بار بزرگی از تجربه است و برای 
کســانی که می خواهند چنین مدیریت هایی را شــروع کنند یا مشغول آن 

هستند،تجربه های مجانی و در عین حال مهمی برای آموختن دارد.
دو تجربه پیش روی نگارنده بود که وی را تشــویق می کرد تجارب خود را 
به صورت مکتوب درآورد : یکی نگارش کتاب نگاهی انتقادی به دانشــگاه 
هاروارد اثر هری لوییس رئیس این دانشگاه و تجربه دیگر مجموعه خاطرات 
روزانه مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که به صورت روزانه تدوین شده 
است و در حال حاضر مســتند تجارب مدیریتی وی به حساب می آید . این 

کتاب ترکیبی از الگوی دو کتاب فوق است.
تجربه گوهر ارزشمندی است که به آسانی به دست نمی آید و هزینه های 
فراوانی برای تحصیل آن صرف می شود بنابراین خوب است این تجربه ها 

مکتوب شود تا از بین نرود و در اختیار دیگران قرار گیرد.
وی افزوده اســت: با بررســی مدارک، اســناد و مصاحبه با برخی مدیران 

دانشگاه، راهبردها، سیاســت ها و عملکرد دانشگاه در طول 40 سال مرور 
شــده و در بخش دوم موضوعات راهبردی و تجربه دانشگاه در طول چهار 

سال ارائه شده است.
 هدف اصلی نگارنده در بخش دوم کتاب منعکس شــده است زیرا وی می 
خواهد نشان دهد اداره یک مرکز بزرگ علمی و فرهنگی نیاز به چه پتانسیل 

ها و امکاناتی دارد و چه موانعی را باید پشت سرگذاشت.
دانشگاه کاشان در این دوره 4 ساله رشد فراوانی داشته است بگونه ای که 
از رتبه 17 به رتبه نهم جهش داشــته و در نظام های رتبه بندی بین المللی 

جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده و در میان یک درصد دانشگاههای برتر جهان 
قرارگرفته است و از این جهت تشــریح دالیل ارتقا می تواند برای مدیران 

دانشگاهی سودمند باشد.
 این کتاب مشتمل بر دو بخش اصلی است که در بخش نخست روند شکل 
گیری و توسعه دانشگاه از ابتدای شــکل گیری تا سال 1393 را نشان می 
دهد و در پاره ای مواردآمارهای مقایسه ای نیز ارائه شده است و بخش دوم 
که موضوع اصلی کتاب هست درباره موضوعات راهبردی دانشگاه و تجربه 
های مدیریتی در دوره جدید است. عنوان )حیات طبیعی ( بیان گر آن است 
که دانشگاه در هر منطقه ای باید بر اساس طبیعت آن منطقه شکل بگیرد و 
مسایل آن منطقه را مبنای آموزش ، پژوهش و فعالیت های بین المللی خود 
قرار دهد.دانشگاههای ایران صرفابرای تربیت متخصص شکل گرفته اند 
در حالی که دانشگاهی مانند دانشگاه کاشان باید کاشان را موضوع خود قرار 
داده و در مورد آسیب های اجتماعی ، رفاه عمومی ، شادی مردم ، استغال ، 

تولید ناخالص ملی و… فعالیت کند. 

رونمایی از کتاب حیات طبیعی دانشگاه 
اثر دکتر عباس زراعت

رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم گفت: تولید علم 
باید هوشمند، هدفمند و نظام مند باشد.

دکترمحمد جواد دهقانی در مراسم جشن دستاوردها و افتخارات و چهل و پنجمین سال راه اندازی دانشگاه 
کاشان وزنگ اندیشگاه، به رتبه نخست  ایران در شــاخص کمیات و تولیدات علمی بین کشورهای اسالمی 
و رتبه شانزدهم در جهان اشاره کرد و افزود: ایران از نظر استناد به مقاله های علمی و پژوهشی دارای رتبه 

28 در جهان و رتبه نخست در بین کشورهای اسالمی است.
وی بیان کرد: بر اســاس آخرین اطالعات پایگاه های بین المللی در20 ســال گذشــته، سهم کشورهای 

اسالمی در تولید انتشارات علمی از حدود 1.5 درصد به بیش از 8 درصد رسیده است.
رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اضافه 
کرد: این میزان در همه کشورهای اسالمی بطور میانگین از رشد ساالنه 12 درصدی برخوردار بوده که برای 

ایران این رقم از یک درصد به بیش از 1.8 درصد و در واقع به 18 درصد در20 سال گذشته رسیده است.
دهقانی یادآور شــد: هرچند رتبه ایران در بین کشورهای اســالمی و جهان خیلی خوب است اما با توجه به 
تاکید رهبر انقالب مبنی بر اســتمرار حرکت علمی کشــور، هم اکنون نیز این حرکت با شتاب ادامه دارد تا 

شاخص های جدیدی برای توسعه علمی کشور رقم بخورد.
وی ادامه داد: نتیجه پژوهش ها و مقاله های ایران از یکهزار مورد در20 ســال گذشته به افزون بر 53 هزار 
مورد رسیده که رشد ســاالنه 23 درصدی داشته و در مقایسه با سایر کشــورهای اسالمی)رشد ساالنه 13 
درصد( نزدیک به 2 برابر و در مقایسه با سایر کشورها)رشد ساالنه 4 درصد( بطور تقریبی 6 برابر شده است.

به گفته رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، 
نزدیک به 22 درصد از کل تولیدات علمی کشــورهای اســالمی از نظر کمی هم اکنون از سوی جمهوری 

اسالمی ایران عرضه می شــود. وی مرجعیت علمی و فناوری، میزان اثرگذاری اقتصادی،دیپلماسی علمی 
و فناوری و تولید علم و فناوری را از معیارهای ســنجش علم و فناوری عنوان کرد و افزود:توسعه کاربردی 

وکیفی علم مهم اســت و آن علمی ارزش دارد که بتواند ثروت آفرینی و قدرت آفرینی کند.
دکتر دهقانی اثرگذاری اجتماعی را از دیگر شــاخص هــای تولیدات علمی عنوان کــرد و گفت: مهمترین 

شاخص سنجش مرجعیت علمی استنادها و میزان اســتفاده پژوهشگران از علم تولید شده هستند.
در جشن دســتاوردها و افتخارهای دانشگاه کاشان به مناســبت بزرگداشــت روز بین الملل این دانشگاه، 
همزمان با چهل و پنجمین ســالگرد آن از کتاب موســوم به "حیات طبیعی" )تحلیلی بر شکل گیری توسعه 

دانشگاه کاشــان(، رونمایی و از چند نفر از مسووالن و استادان این دانشگاه نیز قدردانی شد. 

رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم: 

تولید علم باید هوشمند، هدفمند و نظام مند باشد
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چهارمین کنفرانس بین المللی "بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها"، در هفته ی اول اســفندماه 1397 در 
دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشــان افزود: بازی های رایانه ای یکی از زمینه های نوین حوزه ی فناوری 
اطالعات اســت که جایگاه ممتازی از دیدگاه کارآفرینــی و خلق ثروت دارد و پژوهش در ایــن حوزه نیز در 

سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. 
دکتر مجید منعم زاده خاطر نشان کرد: برگزاری ســه دوره از این کنفرانس در دانشگاه اصفهان و پذیرش بیش 
از 300 مقاله در زمینه های مختلف بازی های رایانه ای از جمله حوزه های فنی، روانشناســی، جامعه شناســی، 
مدیریت،  فقه، حقوق و ... نشــان می دهد دانشجویان و پژوهشــگران نیز به این حوزه روی آورده اند و فراهم 

آوردن بستری برای عمق بخشــیدن به این پژوهش ها می تواند در رشد این حوزه مؤثر باشد.
وی اظهار داشــت: به هدف گســترش پژوهش در حوزه ی بازی های رایانه ای، دانشــگاه کاشان با همکاری 
دبیرخانه ی دائمی کنفرانــس »بازی های رایانه ای؛ فرصت هــا و چالش ها« در دانشــگاه اصفهان، برگزاری 

چهارمین دوره ی این کنفرانس را برعهده گرفته است. 
معاون پژوهشی دانشگاه کاشان زمان ارسال مقاالت را تا بیست و پنجم آذرماه سال جاری عنوان کرد و افزود: 
پژوهشــگران می توانند نتایج آخرین تحقیقات خود در زمینه ی بازی های رایانه ای را به دبیرخانه ی کنفرانس 

ارسال نمایند. 
  kashanu.ac.ir .http://cgco2019فراخوان مقاالت و سایر اطالعات تکمیلی در وب سایت کنفرانس به آدرس

موجود است. 

چهارمین کنفرانس بین املللی بازی های رایانه ای؛ 

برگزاری "فرصت ها و چالش ها " 
در دانشگاه کاشان

رئیس مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ذیل پایش سند علم 
وفناوری کشور کم بودن میزان استنادات و اختراعات بین الملی 
را یادآور شد و خاطر نشان کرد: دانشگاه های امیر کبیر، کاشان و 
نوشیروانی بابل جزو برترین دانشگاه های جهان اسالم براساس 

رتبه بندی تایمز قرار گرفتند. 
رئیس مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ذیل پایش سند علم 
وفناوری کشور کم بودن میزان استنادات و اختراعات بین الملی 
را یادآور شد و خاطر نشان کرد: دانشگاه های امیر کبیر، کاشان و 
نوشیروانی بابل جزو برترین دانشگاه های جهان اسالم براساس 

رتبه بندی تایمز قرار گرفتند.
وی یکی از شاخص ها را تعداد مقاله در هر میلیون نفر عنوان کرد و 
گفت: این شاخص تا افق 1404 باید به 8 هزار مقاله برسد که در حال 
حاضر بر اساس داده های اسکوپوس 643 مقاله در میلیون نفر بوده و 

دسترسی به آن امکان پذیر است. رئیس مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشگاهی افزود: همچنین تعداد استنادات در حال حاضر 7.52 بوده 
که باید تا سال 1404 به 15 برسد. این در حالی است که در شاخص 
نشریه تعداد 160 نشریه با فاکتور تأثیر باالی 3 پیش بینی شده که 
در حال حاضر این رقم صفر است. بنابراین در این شاخص از نظر 

بین المللی وضعیت خوبی نداریم.
عظیم زاده با اشــاره به اینکه در رتبه بندی KS حدود 10 درصد 
دانشگاه های برتر رتبه یک تا صد را دارا هستند گفت: در رتبه بندی 
KS جزو دانشگاه های برتر نیستیم و تنها دانشگاه شریف در رتبه 

423 قرار دارد. 
جایگاه علمی کشور در حوزه هوا و فضا و فناروی هسته ای باالتر 
از حد انتظار استوی با اشــاره به اینکه بنا بود تا سال 92 نسبت 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان افزایش پیدا 

کند که این موضوع محقق شده اما رشته ها متناسب با بازار کار 
تعریف نشده است.

عظیم زاده با بیان اینکه آمریکا به لحاظ جایگاه علمی در حوزه نفت 
و گاز رتبه اول را دارا است گفت: ایران در جایگاه 19 قرار    دارد.

وی اضافه کرد: درباره اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور 
توضیح داد: جایگاه علمی در حوزه هوا و فضا و فناوری هسته ای 
باالتر از مقدار مطلوب است. این در حالی است که در حوزه فناوری 
اطالعات، انرژی ها نو و تجدید پذیر، اقتصاد و اقتصاد سنجی نیز 
جایگاه خوبی داریم. اما در فلسفه، جامعه شناسی و روان شناسی از 

جایگاه چندان خوبی برخودار نیستیم.
وی در پایان کم بودن میزان هم تألیفی در همکاریهای بین المللی 
را یادآور شد و گفت: کشورهای عربستان، سوئیس و قطر بیشترین 

میزان هم تألیفی را دارا هستند.

سه دانشگاه 
ایرانی 
در بین 

برترین های 
جهان اسالم

تجلیل از خانواده های محترم شهدای حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان 
در دانشگاه کاشان )شورای اداری شهرستان کاشان(
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بــه مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی نمایشــگاه 
دستاوردها و خدمات انقالب اسالمی در شهرستان کاشان با عنوان شکوه 
ایســتادگی در آیینی با حضور فرماندار، شهردار، رئیس دانشگاه کاشان و 

جمعی از مسووالن این شهرستان گشایش یافت. 
بــه مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی نمایشــگاه 

دستاوردها و خدمات انقالب اسالمی در شهرستان کاشان با عنوان شکوه 
ایســتادگی در آیینی با حضور فرماندار، شــهردار،رئیس دانشگاه کاشان 
و جمعی از مســووالن این شهرستان گشــایش یافت. در این نمایشگاه 
دانشگاه کاشــان در غرفه ای دســتاوردهای علمی، فناوری و پژوهشی 
خود را در زمینه های مختلف نانو، اســانس، انرژی و مدیریت سبز ارائه 

کرده است.
نمایشگاه شکوه ایستادگی در 34 غرفه با شــعار افتخار به گذشته و امید 
به آینده، بخش هایی از عملکرد و دستاوردهای دستگاه های اجرایی در 

شهرستان کاشان پس از انقالب اسالمی را نشان می دهد.

ارائه دستاوردهای علم و فناوری دانشگاه کاشان در نمایشگاه شکوه ایستادگی

رئیس دانشگاه کاشان، جامعه محوری و کارآفرینی را یکی از سیاست های مهم این 
دانشگاه عنوان کرد وگفت: دانشگاه باید برای مردم رفاه و نشاط ایجاد کند و آسیب 

های اجتماعی را شناسایی و اتاق فکر جامعه و شهر باشد. 
رئیس دانشگاه کاشان،  جامعه محوری  و کارآفرینی  را یکی از سیاست های مهم این 
دانشگاه عنوان کرد وگفت: دانشگاه باید برای مردم رفاه و نشاط ایجاد کند و آسیب 

های اجتماعی را شناسایی و اتاق فکر جامعه و شهر باشد.
دکتر عباس زراعت در نشست تخصصی رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب، 
ارتقاء سواد عمومی جامعه را از یکی از مهمترین و محوری ترین موارد برای رشد و 
توسعه عنوان کرد و افزود: خانواده ها نقش بسزایی در توسعه جامعه دارند و از این 

رو بانوان خانه دار باید سطح سواد و آگاهی خود را در تربیت فرزندان ارتقاء بخشند.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه کاشان مدت هاست مرکزی را برای آموزش مادران 
تشکیل داده است تا سواد تربیتی را به آنان آموزش دهد اما استقبال مناسبی صورت 
نگرفته است، خاطر نشان کرد: از این  رو، رسالت دانشگاه در آموزش تخصصی و 
پژوهش خالصه نمی شود بلکه در زمینه آموزش عمومی نیز مسوولیت دارد و ابتدا 

باید اساتید و دانشجویان آموزش داده شده و سپس مردم آموزش ببینند.
وی سواد عاطفی، ارتباطی، مالی، رســانه ای، تربیتی، رایانه ای، فرهنگی و سواد 
سیاسی را از دیگر موارد سواد در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: سواد فرهنگی و 
اجتماعی از مواردی است که همه آحاد جامعه اعم از استاد دانشگاه، کشاورز، کارگر 

و نیروهای خدماتی شهرداری و مدیران شهری و مادران وپدران باید از آن برخودار  
باشند. رئیس دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: اگر سواد فرهنگی داشته باشیم با هم 
درگیر نمی شویم و در صدد مجادله و از صحنه درکردن رقیب نیستیم بلکه با هم 
گفتگوی منطقی می کنیم.گفتگوی منطقی یعنی داد و ستد دانش که طرفین در 
پایان گفتگو احساس کنند از یکدیگر سود برده اند .مهم ترین نقصی که در جامعه 
کنونی وجود دارد و مانع توسعه کشور می باشد، عدم توانایی در گفتگوست .ممکن 
است دانش زیادی داشته باشیم اما نتوانیم با یکدیگر تبادل کنیم که اشکال بزرگی 
است. دکتر زراعت نقش دانشگاه ها را در ارتقاء سواد اجتماعی دانشجویان حایز 
اهمیت دانست و افزود: دانشجویان به عنوان آینده سازان کشور باید از سطح سواد 
اجتماعی برخوردار باشند تا بتوانند به خوبی در جامعه نقش ایفا کنند و تاثیر گذار باشند.

سواد سیاسی اختصاص به قشر خاصی ندارد و هر کسی حتی رییس جمهور مملکت 
نیاز به این سواد دارد .متاسفانه غالب مردم و مسووالن ما در این زمینه مشکل دارند 
زیرا سواد عمومی باید در خانواده و مدرسه به مردم آموزش داده شود که این امر اتفاق 
نمی افتد.مسوول اصلی این موضوع آموزش و پرورش است که االن هم در جلسه 
حضور ندارند.دانشگاه کاشان در این راستا دبیرخانه ای تشکیل داده است تا کمک 
الزم را بنماید. رئیس دانشگاه کاشان سواد سیاسی را از مهمترین سوادها عنوان کرد 
و گفت: افزایش سطح سواد سیاسی در زمان انتخابات برای تعین سرنوشت آینده 
کشور بسیار ضروری است زیرا مدیران عالی کشور توسط مردم انتخاب می شوند و 
اگر مردم با سواد سیاسی در انتخابات شرکت کنند حاکمان خوبی برای اداره جامعه 

انتخاب خواهند شد.
نخستین رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب با هدف حل چالش های مدیریت 
شهری در محورهای آب، حمل ونقل و ترافیک، پسماند، انرژی و محیط  زیست، 
بهداشت و سالمت، گردشگری و صنایع و کسب وکارهای بومی و با همکاری ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از هشتم تا دهم اسفند ماه سال 

جاری در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد. 

جامعه محوری و کارآفرینی از اهداف و اولویتهای 
دانشگاه کاشان است


