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افتخارات و دستاوردهای دانشگاه کاشان در سال- 1397

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: در نخستین انتشار نظام 
رتبه بندی جهانی آی اس سی" ISC" دانشــگاه کاشان با رتبه 1001 ، در 

میان 10 دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفت.
دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت:  در این نظام رتبه بندی، دانشگاه کاشان 
در شاخص پژوهش رتبه  1111جهانی، در شاخص آموزش رتبه 819، در 

شــاخص فعالیت های بین المللی رتبه 1133 و در شاخص نوآوری رتبه 
1110را کسب کرده است. در نخستین انتشار نظام رتبه بندی جهانی آی 
اس سی از میان 1603 دانشگاه جهان، 19 دانشگاه از کشور ایران در این 
نظام رتبه بندی حضور دارند،  برخی از دانشگاه های کشور شرایط الزم برای 

ارزیابی در این نظام رتبه بندی را کسب نکرده اند.

کسب رتبه نهم دانشگاه کاشان در نظام آی اس سی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی آی اس سی"ISC" در شاخص پژوهش 
رتبه پنجم را در میان دانشگاه های جامع کشور کسب کرد.   دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: دانشگاه کاشان در جدیدترین 
رتبه بندی ISC، در مجموع شاخص های پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیالت)امکانات( و فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی با کسب رتبه نهم در میان دانشگاه های جامع، جایگاه خود را در میان ده دانشگاه برتر کشور حفظ کرد.   وی خاطر نشان 

کرد: دانشگاه کاشان  با 8 پله صعود، از رتبه 17 در سال 1392 به رتبه 9 در سال  1396 و 1397صعود کرده است.
 دکتر منعم زاده با بیان اینکه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم از سال 1389 دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور را براساس 
26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیالت- امکانات و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و 
صنعتی که مهمترین مأموریتهای دانشگاهی را مد نظر قرار می دهند، ارزیابی و رتبه بندی می کند، افزود: در این نظام رتبه بندی، 
دانشگاه کاشان در شاخص های پژوهش رتبه  پنجم  و در مجموع شاخص ها رتبه نهم را کسب کرده است. معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه کاشان به کسب رتبه هفتم این دانشگاه در سال 96 در بخش پژوهش اشاره کرد و افزود: در سال 97 دانشگاه 

کاشان توانست در شاخص پژوهش با دو پله صعود به رتبه پنجم ارتقاء یابد.
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( سومین پایگاه استنادی معتبر بین المللی است که با هدف ثبت، انتشار و ارزیابی تولیدات 
علمی کشورهای اسالمی در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی )ICMHESR( سال 2008 در باکو 

پایتخت جمهوری آذربایجان مصوب و در جمهوری اسالمی ایران تاسیس گشت.

کسب رتبه پنجم دانشگاه کاشان در شاخص پژوهش در میان دانشگاه های جامع وزارت علوم
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نشست سه جانبه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاهها،مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ۴،5و 6به میزبانی 
دانشگاه کاشان برگزار شد. 

نشست سه جانبه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاهها،مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ۴،5و 6به میزبانی 
دانشگاه کاشان برگزار شد.

 در این نشســت دکتر عبدالهی نژاد،مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم،دکتر عباس زراعت رییس دانشــگاه 

کاشان و دکتر اسماعیل بایبوردی فرماندار آران و بیدگل و معاون ســابق مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم 
با ارائه سخنرانی به نقش و جایگاه روابط عمومی اشاره کردند.

برگزاری کارگاه آموزشــی اصول و سبک نگارش در فضای وب توســط دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیر کل 
روابط عمومی وزارت علوم و عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی و تقدیــر از مدیران ادواری روابط 

عمومی دانشگاه کاشان از جمله برنامه های این نشست بود. 

برگزاری نشست سه جانبه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاهها، مراکز 
پژوهشی و فناوری مناطق 5،4 و 6 در دانشگاه کاشان



3      روابط عمومی دانشگاه کاشان - شامره پیاپی 74  -  خربنامه الکرتونیکی شامره 42 ،  اسفند 97 , فروردین 98

مدیر کل روابط عمومی وزارت  علوم گفت: روابط عمومی و رسانه ها نقش تاثیرگذاری در 
توسعه و رفع نیازهای کشور دارند.

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد در نشست سه جانبه شورای مدیران روابط عمومی دانشگاهها، 
مراکز پژوهشی و فناوری مناطق 5،۴و6کشور در پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر 
دانشگاه کاشان، نقش دانشگاه ها و روابط عمومی ها را در شرایط کنونی کشور مهم ارزیابی 
کرد و اظهار داشت: روابط عمومی ها با تبیین جایگاه علمی و عملیاتی خویش می توانند گام 
های موثری در توسعه بردارند. وی انعکاس فعالیت ها و دستاوردهای دانشگاه ها را وظیفه 
روابط عمومی دانست و افزود: بایستی سعی شود تا با روش های نوین و استفاده از تکنولوژی 
های روز، نقش و جایگاه دانشگاه ها، به درستی برای مردم تبیین شود.وی ارتباط دوسویه 
مسئوالن با روابط عمومی و رسانه ها را تاکید کرد و افزود:مسئوالن اگرامروز عزلت نشینی 
و خلوت نشینی داشته باشند نخواهند توانست به رسالت اصلی خود دست یابند. عضو هیات 

علمی دانشگاه عالمه طباطبایی به اهمیت جایگاه خبر و اطالع رسانی اشاره کرد و افزود: 
خبر باید درست، صریح و شفاف و به موقع ارائه شود. وی با بیان اینکه دستاوردها باید مبتنی 
بر ارزشهای خبری و حرفه ای ارائه شود، خاطر نشان کرد: با استانداردسازی روی خبر و 
سرعت در مخابره  اخبار  می توان در جامعه بسیار تاثیرگذار بود.دکتر عبداللهی نژاد،از جمله 
سیاست های وزارت علوم در سال جاری را تدوین نقشه راه روابط عمومی ها عنوان کرد و 
افزود: تشکیل کارگروهی متشکل از اساتید برجسته روابط عمومی های کشور  و تدوین 
شاخص های علمی و حرفه ای استاندارد برای ارزیابی عملکرد  روابط عمومی ها در دستور 

کار است.
دکتر عبدالهی نژاد با تاکید بر اینکه باید برون داده های علمی و حرفه ای داشــته باشیم 
خاطر نشان کرد:  روابط عمومی ها باید در تدوین شاخص های استاندارد نقش پیشرو داشته 
باشند. وی اطالع رسانی سریع در فضای مجازی را  مورد تاکید قرار داد و افزود: بایستی  
از تمامی ابزار و تکنیک ها و دانش و تجربیات در حوزه تکنولوژی و فضای مجازی برای 

اطالع رسانی سریع استفاده کرد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت وجود روابط 
حرفه ای در هر دستگاه و سازمان تصریح کرد: امروزه افرادی در این حرفه موفق هستند که 

مجهز به دانش روز باشند.
دکتر عبداللهی نژاد به کارگیری نیروی انســانی حرفه ای در روابط عمومی و استفاده از 
ظرفیت های دانشجویان خالق و بهره برداری از رسانه های جدید و ورود به عصر روابط 

عمومی الکترونیک را عواملی مهم در عملکرد بهتر روابط عمومی ها عنوان کرد. 
برگزاری کارگاه آموزشی اصول و سبک نگارش در فضای وب و تقدیر از مدیران ادواری 

روابط عمومی دانشگاه کاشان از جمله برنامه های این نشست یکروزه بود. 

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم:

اطالع رسانی مناسب نقش بسزایی در رفع مشکالت کشور دارد

ربیس دانشگاه کاشــان به نقش تاثیرگذار روابط عمومی در سازمان اشاره کرد و 
گفت: روابط عمومی پل ارتباطی دانشگاه با جامعه و مردم است.

 دکتر عباس زراعت در نشست سه جانبه شــورای مدیران روابط عمومی دانشگاه 
ها، مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ۴،5و 6 کشورضمن تشکر از همکاران روابط 
عمومی در دانشگاه ها بخاطر وظیفه مهمی که بر عهده دارند، ارتقاء جایگاه روابط 
عمومی ها را خواستار شــد و افزود: روابط عمومی ها باید خود را به  روز کنند و در 
زمینه فعالیتی که بر عهده دارند حداقل روزی یک ســاعت مطالعه داشــته باشند.

روابط عمومی یک واحد تخصصی وحرفه ای به تمام معناســت که می تواند چهره 
ای کامال مطلوب یا بر عکس نامطلوب از دانشگاه ارایه دهد.

مدیران و اعضای خانواده دانشــگاهها زحمات زیادی می کشند و باید این تالش 
ها به شــکل واقعی برای جامعه هدف بیان گردد. وی عــزت نفس،اخالق گرایی 
و امانتداری را وظیفه روابط عمومی ها دانســت و اظهار کــرد: از آنجا که روابط 
عمومی مرجع هر سازمان است باید قابل اعتماد و رازدار باشد و بتواند بین استادان، 

کارمندان و دانشجویان و ربیس دانشگاه ارتباط برقرار کند.
روابط عمومی مشاور امین مدیریت دانشگاه است پس باید نقش خود را به درستی 

ایفا کند.
ربیس دانشگاه کاشان گفتگوی منطقی را از دیگر وظایف روابط عمومی ذکر کرد 
و گفت: باید روابط عمومی انتقاد ها و پیشــنهادات مجموعه کارکنان دانشگاه را با 

صراحت و شفاف به رییس و همکاران منتقل کند.
دکتر زراعت ارتباط دو سویه روابط عمومی بین رییس و مجموعه کارکنان را الزم 
دانست و افزود: روابط عمومی بایستی برخورد مناسب و گشوده رو باشد و بتواند با 

آحاد مردم ارتباط درستی برقرار کند.
روابط عمومی ازآنجا که بیشترین ارتباط را با مدیر دستگاه دارد بنابراین باید سنگ 

صبور مراجعان بوده و به آنها انگیزه و امید بدهد.
وی استفاده از ابزارهای نوین اطالع رســانی را تاکید کرد و افزود:روابط عمومی 
سخنگوی دانشگاه اســت و باید با ابزارهای اطالع رســانی بتواند با جامعه هدف 

ارتباط برقرار کند.
اتصاف این واحد با عناوینی همچون آیینه دانشگاه،ویترین دانشگاه،گوش و چشم 

دانشگاه و پل ارتباطی بیانگر اهمیت آن می باشد. 

رییس دانشگاه کاشان:

 روابط عمومی پل ارتباطی دانشگاه با جامعه است

میز خـبــر 

فرماندار آران و بیدگل گفــت: روابط عمومی 
ها، عامالن دانایی و حامالن توانایی هستند.

دکتر اسماعیل بایبوردی در نشست سه جانبه 
شــورای مدیران روابط عمومی دانشــگاه ها، 
مراکز پژوهشــی و فنــاوری مناطق ۴،5 و 6 
کشــور وظه روابط عمومی ها بســیار حساس 
دانست و اظهار داشــت: روابط عمومی ها به 
عنوان بال هایی هستند که می توانند کشور را 

به سمت توسعه پرواز دهند.
وی با بیان اینکه روابــط عمومی ها می توانند 
نظام دانایی را به دارایی تبدیــل کنند، افزود: 
اگر می خواهیم شــهر و کشور مان را به سمت 
توسعه پیشــرفت دهیم الزمه آن این است که 

علم را به ثروت تبدیل کنیم.
معاون مدیر کل روابط عمومی ســابق وزارت 
علوم،تحقیقات و فناوری با اشــاره به پیشرفت 
های کشــور در زمینه های علوم مختلف هوا 
فضا، الکترونیک ، مهندســی پزشکی و علوم 
دیگر، تاکیــد کرد:روابط عمومــی ها وظیفه 
دارند تا ایــن حلقه مفقوده نظــام دانایی را به 

دارایی تبدیل کنند.

فرماندار آران و بیدگل:

 روابط عمومی ها عامالن 
دانایی و حامالن توانایی هستند

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان 
گفت: 618 دانشجوی دانش آموخته دانشگاه کاشان در 
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته 
شدند. دکتر قنبرعلی شیخ زاده اظهار داشت:  326 نفر 
از پذیرفته شدگان مرد و 292 نفر از این دانشجویان زن 
هستند. وی افزود: حدود 107 دانش آموخته این دانشگاه 
نیز )۴8 مرد و 59 زن( در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه 

کاشان پذیرفته شده اند.
وی خاطر نشان کرد: 35 دانشجو در رشته مهندسی، 8 
دانشجو در رشته شیمی، 17 نفر در رشته فیزیک، 6 نفر 
ریاضی، 18 دانشجو در رشته زبان و ادبیات، 1۴ دانشجو 
معماری و 9 نفر نیز در رشته علوم انسانی کارشناسی 
ارشد دانشگاه کاشان  پذیرفته شده ومشغول به تحصیل 
شدند. دکتر شیخ زاده تعداد فارغ التحصیالن کارشناسی 
در سال 96 را 889  دانشجو عنوان کرد و افزود: حدود 
۴۴ درصد از این دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد 

پذیرفته شده اند. 

پذیرفته شدن 61۸ دانش آموخته 
کارشناسی دانشگاه کاشان در 
دوره کارشناسی ارشد سال 97
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معاون پژوهشی و فناوری دانشــگاه کاشــان گفت: با انعقاد این تفاهم نامه اطالعات کلیه نشریات دانشگاه در 
این سایت بارگذاری می گردد و امکان دسترســی تمام محققان به نشریات  فراهم می شود.

دکتر مجید منعم زاده  افزود: دانشــگاه همزمان با انتشار نسخه چاپی هر شــماره از مجالت فایل الکترونیکی 
جلد، فهرست فارسی و انگلیسی)شامل عنوان، نام نویسنگان، شــماره صفحه، چکیده و کلید واژگان( با فرمت 
word  و متن مطالب با فرمت pdf را مطابق با مشخصات مورد نظر مگ ایران  در اختیاراین  سایت قرار خواهد 

داد.وی اظهار داشت: سایت هم ساالنه 30 درصد از درآمد دریافتی از مشترکان خود را به نسبت تعداد مقاالتی 
که توسط ایشان خوانده شده است به نشریات عضو اختصاص خواهد داد.

معاون پژوهشــی و فناوری دانشگاه کاشان از محققان و پژوهشگران خواســت تا مجالت خود را با آقای دکتر 
مصطفی باغ میرانی به نشانی  journals@kashanu.ac.ir  ارسال نمایند.

این تفاهم نامه در 5 ماده و در دو تبصره در دو نسخه به امضای دکتر مجید منعم زاده معاون پژوهشی و فناوری 
و حمید رضا معین مدیر سایت رسیده است. مگ ایران یا بانک اطالعات نشریات کشور یک کتابخانه دیجیتال 
است که در سال 1380 بنیانگذاری شده و شامل نسخه های دیجیتالی شدٔه ژورنال های علمی است که در حال 

حاضر، امکان جستجو در میان متن کامل ۱٫۵۰۰ ژورنال را فراهم می آورد.
در حال حاضر این پایگاه دارای بیش از 900٫000 مقالٔه تمام متن از 1٫500 ژورنال و همچنین حاوی مقاله های 
تمام متن روزنامه های ایران است. هدف از طراحی این سایت، ایجاد مرجعی کامل و کارآمد از نشریات کشور در 
اینترنت، به منظور رفع نیاز محققین و عالقمندان و معرفی عناوین متنوع و بعضا مهجور نشریات و بسترسازی 
برای حضور موثر این رسانه دیرپا در صنعت نو پای اطالع رسانی کشور است. همچنین نشریات می توانند متن 

کامل و یا گزیده مقاالت خود را در این سایت در دســترس کاربران ساکن در داخل و خارج کشور قرار دهند.
امکانات دیگری چون اشتراک آنالین نسخه چاپی نشــریات همراه با پرداخت الکترونیک، ایجاد فهرست های 
مورد عالقه توسط اعضا، دریافت خبرنامه های مختلف از انتشار نشریات و بخش ویژه گردآوری و آرشیو اخبار 

مطبوعاتی کشور این ســایت را به پایگاهی با تعامل مثبت با کاربرانش مبدل ساخته است. 

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه کاشان با مدیرمگ ایران

انتصاب دکتر احمد اکبری بعنوان 
عضو کارگروه تخصصی مهندسی 

نساجی وزارت علوم

انتصاب دکتر امیر حسین چیت سازیان عضو هیات 
علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان 
بعنوان عضو کارگروه تخصصی هنر وزارت علوم
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معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان گفت: بر اساس گزارش 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران در خصوص دانشگاههای برگزیده 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 1397- 1396 در سامانه 
ملی ایرانداک، دانشگاه کاشان با ثبت 63۴ پایان نامه، رساله و پیشنهاده، پس 
از دانشگاه های یزد و صنعتی اصفهان در جایگاه سوم دانشگاه های منطقه 6 
قرار گرفت. دکتر شیخ زاده افزود: برپایه قانون  پیشگیری  و مقابله  با  تقلب  در تهیه 

آثار علمی  مصوب  مجلس  شورای  اسالمی،  همه  دانشگاه ها،  پژوهشگاه ها،  و 
 مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشــی و فناوری  باید تمام متن  پیشنهاده ها 
)پروپوزال ها(، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود را 
که بدون طبقه بندی هستند در سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

ایران )ایرانداک( ثبت، تایید و آن ها را همانندجویی کنند.
وی با اشاره به اینکه از زمان راه اندازی این سامانه حدود 339 مؤسسه با این 

پژوهشگاه همکاری داشته اند که بیش از 55 هزار پایان نامه و رساله و بیش از 
31 هزار پروپوزال در آن ثبت شده است، اظهار داشت: پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران )ایرانداک( دانشــگاه هایی که بیشترین ثبت را در این سامانه 
داشته اند رتبه بندی کرده که بر این اساس دانشگاه کاشان رتبه سوم را در بین 

دانشگاه های منطقه شش آمایش آموزش عالی کسب کرده است.
دکتر شــیخ زاده اضافه کرد که بر اساس ابالغیه شــماره 3/33576۴ مورخ 
27/12/97 معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و با 
تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ 20/01/98، دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری موظفند پیشنهاده )پروپوزال(، پایان نامه و یا رساله 
 tic.irandoc.ac.ir خود را قبل از تصویب نهایی، در سامانه همانندجو به نشانی
همانندجویی کنند.   "پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران" )ایرانداک( 
بر پایه گاه شمار و همچنین نخســتین ســند در این زمینه، در یکم مهر ماه 
 Iranian« سال 13۴7 با نام فارسی "مرکز اســناد ایران" در برابر نام انگلیسی
Documentation Center« پایه گذاری شد و پیش از نام کنونی، با نام  "مرکز 

مدارک علمی ایران" در سال 1350، "مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران" در 
سال 1370، و "پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران" در سال 138۴ نیز 

خوانده شد.
مأموریت بنیادیــن ایرانداک بر پایه اســاس نامه و برنامه اســتراتژیک آن؛ 
پژوهش، مدیریت اطالعات علم و فناوری، آموزش، همکاری های پژوهشی و 
اطالع رسانی، و پشتیبانی از سیاست گذاری علم و فناوری است که در سازمانی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و زیر نظر هیئت امنا انجام می شود.

دانشگاه کاشان رتبه سوم سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله 
و پیشنهاده دانشگاه های منطقه 6 را کسب کرد

بزرگداشت روز جانباز در سالروز والدت حضرت ابوالفضل )ع( با حضور همسنگران 
جانباز و همکاران ایثارگر دانشگاه کاشان
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معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشــان از اعطای اعتبار علمی– پژوهشی به نشریه 
Mathematics Interdisciplinary Research  این دانشگاه خبر داد.

دکتر مجید منعم زاده اظهار داشــت: در کمیســیون بررسی نشــریات علمی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، مجلــه "Mathematics Interdisciplinary Research"   رتبه علمی 

پژوهشی را دریافت کرد.
 مجله علمی – پژوهشــی Mathematics Interdisciplinary Research  به مدیر مسئولی 
دکتر مجید منعم زاده و سردبیری دکتر علیرضا اشرفی از سال 2016 به صورت دو فصلنامه 

هر سال در دو نوبت منتشر می شود.
در نامه مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری آمده است.

 Mathematics اعطای اعتبار علمی– پژوهشی به نشریه
Interdisciplinary Research

رئیس دانشگاه کاشان از تاسیس نخســتین شرکت دانشگاهی حقوقی کشور  در این 
دانشگاه خبر داد.

دکتر عباس زراعت هدف از تاسیس  این شــرکت را ارائه خدمات حقوقی و مشاوره 
ای به مردم و ادارات دولتی ،عمومی و خصوصی عنوان کرد و افزود: این شــرکت با 
عنوان )شرکت سهامی خاص دادگران ادیب دوراندیش( که در اداره ثبت شرکت ها 

به ثبت رسیده است در دانشگاه کاشان فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.
وی خاطر نشان کرد: این شرکت که توسط اساتید و دانشجویان گروه حقوق دانشگاه 
کاشــان اداره می شــود ضمن ارائه خدمات کیفی و ارزان به ذینفعان ،محلی برای 

کارآموزی دانشجویان نیز می باشد.
رئیس دانشــگاه کاشــان با بیان اینکه بموجب مصوبه هیات امنای دانشگاه حدود 

25درصد سود شرکت به دانشــگاه پرداخت می شــود، اظهار امیدواری کرد: سایر 
اســاتید و انجمن های علمی و دانشــجویان در خصوص تاســیس شــرکت های 
دانشــگاهی در زمینه تخصصی خود اقدام کرده و عالوه بر درآمدزایی برای خود و 
افزایش منابع مالی دانشــگاه زمینه کارآفرینی فارغ التحصیالن دانشــگاه را  فراهم 

یند. نما

تاسیس اولین شرکت دانشگاهی 
حقوقی کشور در دانشگاه کاشان

عضویت دکتر سید علیرضا اشرفی در کارگروه تخصصی 
علوم ریاضی وزارت علوم

طی حکمی از طرف معاون آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر" سید 
علیرضا اشــرفی قمرودی" عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشــگاه کاشــان، به 

عضویت "کارگروه تخصصی علوم ریاضی" وزارت علوم منصوب شد.
دکتر شریعتی نیاسر در این حکم آورده اســت: در اجرای مواد 6، 8 و 10 آئین نامه 

شــورای گســترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با توجه به سیاست وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در یکپارچگی کارگروه های تخصصــی و همچنین با عنایت به 
پایان یافتن مراحل انتخابات اعضای این کارگروه ها، بدینوســیله جنابعالی را که از 
آرای الزم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در سیاست گذاری و برنامه 
ریزی در حوزه علوم پایه برخوردار شده اید، به موجب این حکم برای مدت دو سال 

به عضویت کارگروه تخصصی علوم ریاضی منصوب می نمایم.
وی خاطر نشــان کرده اســت: آنچه که در دوره جدید مورد تاکید اســت، تعامل و 
هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش و پژوهش، توســعه آموزش عالی متناسب با 
بازار کار، نوآوری در روش های آموزش، شناسایی و رصد تحوالت علم و فناوری، 
کمک به ارتقاء و توســعه پژوهش های کاربردی و تقاضا محور، استفاده از ظرفیت 
نهادهای غیر دولتی به ویژه انجمن های علمی، بومی ســازی علوم و رشــته ها بر 
حسب نیاز جامعه، تنوع بخشــی به مدارج تحصیلی منطبق با استانداردهای جهانی 
و افزایش ســطح مهارت دانش آموختگان است. معاون آموزشی وزارت علوم اظهار 
امیدواری کرده است تا ایشــان با بهره گیری از تمامی توان و شایستگی های حرفه 
ای خود و تعامل و هم اندیشــی با صاحب نظران و اعضــای کارگروه، در اعتالی 

کیفیت آموزش عالی کشور موفق باشند. 

معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشان 
گفت: تفاهم نامه چاپ و انتشــار نشریات فی 
مابین دانشــگاه کاشــان و مرکز منطقه ای 
اطالع رســانی علوم و فناوری وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری به امضا رسید.
دکتر مجید منعم زاده، چاپ و انتشار نشریات 
علمی پژوهشــی و علمی ترویجــی معتبر و 
درونــداد و پــردازش محتوای نشــریات در       
)ISC ( را موضوع این تفاهم نامه عنوان کرد و 
افزود: منظور از نشریات معتبر نشریاتی است 
که اعتبار خود را از کمیسیون نشریات وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فناوری و یا کمیســیون 
نشریات وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گرفته و یــا مجوز نمایه شــدن در 
پایگاه های معتبر ملی و بین المللی را دریافت     

کرده اند.
وی، مدت اعتبار این تفاهــم نامه را از تاریخ 
انعقاد قــرارداد به مدت دو ســال ذکر کرد و 
اظهار داشــت: این تفاهم نامه در 7 ماده و 7 

تبصره و در دو نسخه منعقد شده است.

انعقاد تفاهم نامه چاپ و انتشار 
نشریات فی مابین دانشگاه 

کاشان و مرکز منطقه ای اطالع 
رسانی علوم و فناوری

دوره مربیگری آمادگی جسمانی 
درجه 3 ویژه ی دانشجویان پسر 

در دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از برگزاری یک 
دوره کالس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 در 
بخش دانشجویان پسر خبر داد. سعید حالج باشی 
گفت: این دوره طی روزهای 16 تا 21 بهمن ماه 
و با حضور بیش از 17 نفر از دانشجویان پسر رشته 
ی تربیت بدنی و با حضور آقای مهدی شکروی 
بعنوان مدرس در دانشگاه برگزار شد. وی اظهار 
داشت:  دانشجویان در این دوره  به نکات علمی و 
جدیدترین علوم این رشته ی ورزشی آشنا شدند.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  ابراز امیدواری 
کرد:  که از بین پذیرفته شدگان این دوره، شاهد 
حضور مربیان مجرب و کارآزموده در سطوح بین 

المللی باشیم. 

خرب ویژه
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رئیس پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر گفت: دبیرخانه اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی- بخش گل محمدی و 
فرآورده های آن در قمصر تاسیس شد.

دکتر مریم اخباری، افزود: تاسیس این دبیرخانه در نشستهای تخصصی کنفرانس بین المللی گل محمدی که در آبان 
ماه امسال برگزار شد، مطرح شده بود و این موضوع یکی از بندهای قطعنامه پایانی کنفرانس بود.

وی خاطر نشان کرد: هدف از تاسیس این دبیرخانه، که با صدور حکمی از ســوی رئیس اتحادیه انجمنهای گیاهان 
دارویی انجام شد، پیگیری امور مرتبط با گل محمدی و فرآورده های آن به صورت ملی، کشوری و بین المللی و ارتقاء 

کیفیت ارتباطات متخصصین و فعاالن این حوزه در منطقه و کشور می باشد.
دکتر مریم اخباری در ادامه گفت: اعضاء این دبیرخانه از حوزه های مختلف از جمله، نهادهای شــهری، دانشگاهی و 
صنعتی خواهند بود که پس از ارائه پیشنهاد اسامی آنان، حکم عضویت و دبیر دبیرخانه از طرف رئیس اتحادیه صادر 
خواهد شد. دکتر محمدباقر رضایی، رئیس اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی نیز در این باره گفت: با توجه به اهداف این 

اتحادیه و اهمیت گل محمدی به عنوان محصول استراتژیک و بومی کشور، تشکیل نهادی برای پیگیری و ساماندهی 
امور در زمینه گل محمدی الزم است و تاسیس این دبیرخانه اولین و مهمترین گام در این جهت می باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه مذکور دارای بخشهای تخصصی گوناگونی از جمله زعفران می باشد، از تالش های خانم 
دکتر اخباری، رئیس پژوهشکده اسانس و دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی گل محمدی  قدردانی کرد و افزود: برگزاری 
موفق کنفرانس بین المللی گل محمدی در قمصر و پژوهشکده اسانسهای طبیعی نشان داد که توانایی و زمینه انجام 

فعالیتهای کشوری و بین المللی در این منطقه وجود دارد.
 رئیس اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی اظهار امیدواری کرد که با تاسیس این دبیرخانه، فعالیتهای اتحادیه در این 

حوزه با شتاب و جدیت بیشتری پیش برود. 
خانم دکتر اخباری در پایان از همکاری مسئولین بخش و شهر قمصر برای اظهار آمادگی در جهت حمایت و هرگونه 

کمک در این خصوص تشکر و قدردانی کرد. 

تشکیل دبیرخانه اتحادیه انجمنهای گیاهان دارویی- پژوهشکده 
اسانس در قمصر

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از میزبانی اولین دوره مسابقات 
کشوری بسکتبال سه نفره دانشــجویان دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سراســر کشــور 
در دو بخش دختران و پسران خبر داد.ســعید حالج باشی گفت: 
این دوره مســابقات از تاریخ 12 لغایت 22 اسفند ماه دردو بخش 

پسران و دختران در دانشگاه کاشان برگزار می شود. 
وی هدف از  برگزاری این مسابقات، را گسترش ورزش همگانی 
عنوان نمود و خاطر نشان کرد:  با ایجاد شرایط مطلوب، می توان 
شاهد حضور حداکثری دانشجویان در فعالیت های ورزشی بود و 
شور و نشاط دانشجویی را در دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی 

افزایش داد.
وی خاطر نشان کرد: این مســابقات از تاریخ 12 لغایت 15 اسفند 
ماه در بخش پسران و از تاریخ 19 لغایت 22 اسفند ماه  در بخش 

دختران به میزبانی دانشــگاه کاشــان برگزار خواهد شد.  حالج 
باشی اظهار داشت: طبق اعالم اولیه اداره کل تربیت بدنی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد 30 تیم در دو بخش پســران و 

دختران از دانشگاه های سراسر کشور اعالم آمادگی نموده اند.
وی دانشــگاه های فردوسی مشــهد، عالمه طباطبایی، صنعتی 
شــریف، خواجه نصیــر الدین طوســی، دانشــگاه تربیت بدنی 
شــهید رجایی، مازندران، لرســتان، هرمزگان، دانشگاه زنجان، 
تحصیالت تکمیلی و علوم پایه زنجان، نوشیروان بابل، محالت، 
کاشان، شــهرکرد و تفرش را از تیم های شرکت کننده در بخش 

پسران این دوره مسابقات عنوان کرد.
مدیر تربیت بدنی دانشــگاه کاشــان بیان کرد: تعداد شــرکت 
کنندگان با لحاظ تعداد تیم های شــرکت کننده حدودا 200 نفر 

می باشد.

دانشگاه کاشان میزبان مسابقات کشوری بسکتبال سه نفره دانشجویان

معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشان از کسب 
رتبه علمــی - ترویجی مجله کاشــان شناســی این 
دانشــگاه خبر داد.  دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: 
در کمیســیون بررســی نشــریات علمی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری مجله کاشان شــناخت رتبه علمی 

ترویجی را دریافت کرد. 
 مجله کاشان شناسی )پژوهش نامه کاشان(  به عنوان 
مجله تخصصی "مرکز پژوهشــی کاشــان شناسی" به 
هدف انتشــار مقاالت مربوط به حوزه کاشــان منتشر 

می شود.
 این مجله به صاحب امتیازی دانشــگاه کاشان و مدیر 
مسئولی دکتر محمد مشهدی نوش آبادی، با سردبیری 
دکتر محسن قاســم پور راوندی  و هیات تحریریه ای 
متشکل از برخی اساتید دانشکده های "ادبیات و علوم 

انســانی" و "معماری و هنر"دانشگاه کاشان” و تعدادی 
از اساتید دانشگاه تهران در سال1383 آغاز به کار کرد 
و اولین شماره آن در بهار ســال 138۴ روانه بازار نشر 
شــد. موضوع مقاالت مجله پژوهش هــای تاریخی و 
فرهنگی اعم از مطالعات دینی، ادبی، اعالم، مشــاهیر 
و همچنین پژوهش های معماری و هنر اعم از بررسی 
انواع هنرهای اســالمی و صنایع دستی و کاوش های 
باســتان شــناختی مرتبط با حوزه فرهنگی کاشــان 
شامل شهرستان های کاشــان، نطنز و آران و بیدگل و 

شهرهای مجاور آن است. 
منطقه کاشــان یکی از حــوزه های مهــم تاریخی و 
فرهنگی ایران و جهان است و از گذشته های بسیار دور 
این منطقه در شهرنشینی، معماری، هنر و صنایع دستی 

پیشتاز و صاحب سبک بوده است.

   نشریه کاشان شناسی دانشگاه کاشان 
رتبه علمی - ترویجی دریافت کرد
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موسس بنیاد نخبگان سعیدی گفت: نوآوران و نخبگان بسترساز  رشد و توسعه 
کشورند و جوامع نوآور جلودار جامعه بشری و موفق هستند.

مهندس علی سعیدی در رویداد کارآفرینی و فناوری شهر خوب در دانشگاه 
کاشــان افزود: نباید در نوآوری به زمان و به علم مفرط توجــه کنیم و باید 

بستری از زمان را توجه داشته باشیم. وی با بیان اینکه چیزی که امروز نوآوری 
است در فضای فردا شاید نوآوری نباشد، اظهار داشت: یک بستر علمی برای 
امروز وجود دارد که نوآوری شناخته می شــود که باید امروز از این ایده ها به 
درستی استفاده شود. مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی با بیان اینکه علم امروز آن 

علم بسیط دیروز نیست، خاطر نشان کرد: باید علم باید به روز باشد  و به درد 
جامعه و فضایی که مردم در آن استفاده می کنند بخورد.

مهندس سعیدی افزود: نوآوری در بستر دانشــگاه ، پژوهش وشرکت های  
دانش بنیان رشــد پیدا می کند واز طرف مقابل ، تعارض خواســته ها با عدم  

امکانات ، شکست نوآوری را به همراه دارد.
وی رسالت دانشگاه ها در نوآوری را، گردش علم روز و در نتیجه جهانی شدن 
دانشجو، تقویت توان تحلیل علمی دانشجویان  ، فرصت بعمل رساندن  ایده 
های خالقانه با تعامل پژوهش،  پیاده سازی ایده با نوآوری و حمایت مدیریتی  
با نگاه دانش بنیان و جذب و تعامل اساتید با ارزش جهانی و ایجاد بستر رشد 

مستمر علم، عنوان کرد.
وی با بیان اینکه اگر علم نو عملیاتی شود  وایده خلق کند، نوآوری است، خاطر 
نشان کرد شناسایی نخبگان می تواند از طرق زیر انجام شود : قابلیت تحلیل، 
ارائه طریق و تصمیم گیری صحیح،  یافتــن  از گزینه های متنوع  برای حل 
مسئله،  هماهنگی امور برای رسیدن به راه حل نوآورانه و توان تعقل در عبور 

بهینه از مشکالت و لزوم اعتماد به همه جوانهای  نخبه .
مهندس سعیدی با اشاره به اینکه نوآوران ، روحیات حساس  و نیازمند مراقبت 

دارند افزود: جوامع نوآور جلودار جامعه بشری  هستند.
مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی تکمیل زنجیره نوآوری در کشور را الزم دانست 

و گفت: حمایت نوآوری از طریق منابع مالی و ارزش گذاری باید انجام شود.
مهندس سعیدی ارزش گذاری به نوآوران و خلق ارزش از آنها را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: ایجاد تقاضا برای ایده نو در بخش خصوصی و تمایل به تولید 

آن، و زنجیره خود اتکایی رشد علم و پژوهش در کشور الزم است. 

موسس بنیاد نخبگان سعیدی: 

نوآوران بسترساز رشد جوامع هستند

به مناسبت سالروز بزرگداشت شهدا و در راستای اجرای طرح عظیم رفیق 
شهیدم در دانشگاه کاشان برای اولین بار در بین دانشگاه ها، دانشکده های 

دانشگاه به نام مقدس شهدای طرح رفیق شهیدم مزین شدند.
این طرح که به همت کانون شــهدای دانشگاه کاشــان اجرا شد، کلیه ی 
مجموعه های آموزشی و فرهنگی دانشگاه کاشان به نام مقدس شهدای طرح 
رفیق شــهیدم مزین گردید تا نام و یاد و خاطره ی شهدای جاوید االثر این 

مرز و بوم در دانشگاه کاشان و در اذهان دانشجویان شریف دانشگاه بماند.
به جهت ماندگار شدن نام شهدا و ترویج فرهنگ و سبک زندگی شهدا در هر 

دانشکده تابلو عکس شهید به همراه تابلویی از گزیده ای از وصیت نامه ی 
شهید و نیز صلوات شمار به نیابت از هر شهید، نصب گردید و توضیحات به 

شرح ذیل می باشد :
1.دانشکده علوم پایه مزین به نام شهید مصطفی چمران

2. دانشکده مهندسی مزین به نام شهید حاج حسین خرازی
3. دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مزین به نام شهید علی صیاد 

شیرازی
۴. ساختمان مرکزی مزین به نام شهید حاج حسن تهرانی مقدم

5. دانشکده معماری و هنر مزین به نام شهید عالء حسن نجمه
 6. دانشکده علوم انسانی مزین به نام شهید ابراهیم هادی

7. دانشکده ادبیات و زبان های خارجی مزین به نام شهید بابک نوری
8. پژوهشکده علوم و فناوری نانو مزین به نام  شهید محمود رضا بیضائی

9. ساختمان مرحوم اسالمی مزین به نام شهید حاج ابراهیم همت
10. ساختمان خانه فرهنگ مزیت به نام شهید مصطفی صدرزاده

11. پژوهشکده انرژی مزین به نام شهید مصطفی موسوی
12. ساختمان پروفسور ارشدی مزین به نام شهید حاج احمد کاظمی

مزین شدن مجموعه دانشکده های دانشگاه کاشان به نام مقدس شهدا


