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معاون پژوهشــی و فناوری دانشگاه کاشــان گفت: دانشگاه کاشــان در رتبه بندی 
دانشگاه های جوان تایمز 2020، در جایگاه 101-150 جهان، اول جامع و دوم کشور 
قرار گرفت. دکتر مجید منعم زاده با بیان اینکه در ســال 201۹ تعداد 1۳ دانشــگاه 
ایرانی در میان ۳51 دانشــگاه برتر جوان دنیا حضور داشــتند، افزود: در رتبه بندی 

2020 تایمز تعداد 20 دانشگاه ایرانی در جمع ۴1۴ دانشگاه برتر دنیا قرار دارند.
  وی خاطر نشان کرد: نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز برای رتبه بندی دانشگاه 
جوان 2020 از همان روشی که دانشگاه های جهان را ارزیابی می کند استفاده می کند 

و ماموریت های اصلی دانشــگاه ها »تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین 
المللی« را مورد ارزیابی قرار می دهد اما در این رتبه بندی خاص، دانشــگاه هایی با 

قدمت کمتر از 50 سال مدنظر هستند.
دکتــر منعم زاده شــاخص های عملکرد  این نظــام رتبه بندی را آمــوزش )محیط 
یادگیری(، تحقیق )میزان تحقیقات، درآمد و شــهرت(؛ اســتنادها )تأثیر تحقیقات(  
چشــم انداز بین المللی )کارکنان، دانشــجویان و تحقیقات(، درآمد صنعت )انتقال 

دانش( عنوان کرد.

کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در رتبه بندی دانشگاه   های 
جوان تایمز ۲۰۲۰ در بین  دانشگاه های جامع کشور

تــبـیـیـن     رســــالـــت هــــا  و 
مـامـوریت هــای دانشـگاه های 
قرار گرفته در تراز بین المللی

تامـین اعتـبار کرسـی علـمی           
بـیـن الـمللی خیــر ارجـمـند 
مــهـنــدس مــجیـد راهــب

پذیـرش و اسـتـقرار بیـش از ۲۵ 
واحد فناور و شرکت دانش بنیان 
در پـارک عـلـم و فـنـاوری کـاشـان

احراز رتـبـه سـوم روابـط عـمـومـی 
دانشگاه کاشان در جشنواره روابط 
عـمـومـی هـای دانـشـگاه های کشور



خبـــــرنـامه                         روابط عمومی دانشگاه کاشان   خربنامه الکرتونیکی شامره 55   شامره پیاپی 87    تــیـر  99

2

87
ه  

امر
ش

نشست تبیین رسالت ها و ماموریت های دانشــگاه های  قرار گرفته 
در تراز بین المللی با حضور دکتر مجتبی شــریعتی نیاسر در دانشگاه 

کاشان برگزار شد.
ناظر دانشگاه کاشان در طرح قرار گرفتن 5 دانشگاه کشور در تراز بین 
المللی گفت: ارتقای جایگاه ایران در نظام علم و فناوری دنیا، افزایش 
رقابت دانشگاههای کشور در سطح بین المللی، حرکت دانشگاهها از 
دانشــگاه پژوهش محور به جامعه محور و افزایش اثرگذاری اقتصادی و 
اجتماعی نظام علم و فناوری، از مهمترین اهداف پروژه ارتقای  دانشگاه 

ها و پژوهشگاه های برتر کشور به تراز بین المللی است.
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر با بیان اینکه پروژه ارتقاء 5 دانشگاه کشور  در 
تراز بین المللی نشات گرفته از  موضوع اقتصاد مقاومتی   ابالغی از سوی  
مقام معظم رهبری  اســت،  افزود: بر اساس این طرح تا سال 1۴0۴ باید 
5 دانشگاه و پژوهشگاه از بین 16 دانشگاهی که در این طرح قرار گرفته 
اند در فهرست 200 دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر دنیا قرار گیرند. وی با 
اشاره به اینکه این طرح به عنوان 200-5 مطرح است افزود: در بسیاری 
از کشــورهای دنیا، دولت ها توجه ویژه ای به ارتقای جایگاه دانشگاههای 
خود در عرصه بین المللی دارند برای مثال دولت های  روسیه و ژاپن برنامه 
ویژه ای در این راستا و با هدایت عالی ترین مسئوالن خود آغاز کرده اند و 

پروژه 100- 5 را مطرح نموده اند.
وی یکی از مهمترین راههای رسیدن به این طرح را رقابت علمی در عرصه 
بین المللی عنوان کرد و افزود:  دانشــگاه های جامعی که سعی نمایند در 
نظام های مطرح بین المللی شانگهای، الیدن، کیو اس و تایمز در جایگاه 

زیر 200 در  دنیا قرار گیرند، به این هدف می رسند.
معاون سابق  آموزشــی وزارت علوم بر ضرورت ایجاد یک رویکرد تحولی 
برای رســیدن دانشــگاه ها به تراز بین المللی تاکید کــرد و گفت: یکی از 

راههای موفقیت در این عرصه ، مطرح کردن قابلیت ها و شایستگی های 
علمی در عرصه بین المللی اســت  و در این راستا  اســتادان و دانشجویان 
دانشگاه ها اگر اراده و  تالش نمایند می توانند به جایگاه واالی علمی دست 
یابند. وی حمایت و همراهی خیرین را برای  این طرح الزم دانست و افزود: 
از آنجا که اعتبارات دولتی جوابگوی نیاز دانشــگاه ها نیست، حمایت های 
خیرین و اعتبارات معنوی باید به این طرح الحاق  شود. دکتر شریعتی نیاسر  
گفت: الزم است بین ۳ تا 5 درصد از درآمدهای اختصاصی  هر دانشگاه  به 

این پروژه اختصاص یابد .
وی قرار گرفتن دانشگاه کاشان در ردیف 16 دانشگاه برتر در تراز بین المللی 
را بسیار حایز اهمیت و نشان از شایستگی های علمی این دانشگاه دانست و 
اظهار امیدواری کرد: دانشگاه کاشان که یکی از دانشگاه های خوب و مطرح 
آموزش عالی است، بتواند با همکاری آحاد دانشگاهیان به جایگاه شایسته 

ای  در تراز بین المللی دست یابد.
دکتر شریعتی نیاســر توســعه ارتباطات بین المللی و برون مرزی را برای 

رسیدن به این هدف، الزم دانست و خاطر نشان کرد: باید از محدودیت هایی 
که کرونا ایجاد کرده است ، نهایت استفاده را ببریم.

 این استاد دانشگاه تهران، پذیرش دانشجویان خارجی به صورت مجازی را 
مورد تاکید قرار داد و گفت:  دانشگاه های ما  باید از تجربیات دانشگاههای 

جهان در عرصه های مختلف آموزشی استفاده کنند.
 وی مشارکت اجتماعی  را یکی از مالکهای  تاثیرگذار برای ارتقای دانشگاه 
ها عنوان کرد و اظهار داشت: جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی، تاب 
آوری دانشگاه در برابر نامالیمات و بحران ها و خودکفایی مالی در توسعه 
ارتباطات بین المللی،  از جمله سیاســت های مهمی است که باید دانشگاه 

های تراز بین المللی اتخاذ کنند.
دکتر مجتبی شــریعتی نیاســر  ابرازامیدواری کرد، با حمایت مسئوالن و 
پشتیبانی مادی و معنوی دســتگاههای اجرایی تا 10ســال آینده بتوانیم 
قرار گرفتن نام حداقل 5 دانشگاه و 5 پژوهشگاه کشور را در فهرست 200 

دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر دنیا شاهد باشیم. 

تبیین رسالت ها و ماموریت های دانشگاه های قرار گرفته در تراز بین المللی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشــان در نظام رتبه بندی شانگهای 2020، درسه حوزه 
)مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و علوم و مهندسی انرژی( در میان 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

دکتر مجید منعم زاده افزود: دانشگاه کاشان در این سه حوزه رتبه ۳01-۴00 را کسب کرده است.
وی شاخص های مورد ارزیابی در نظام رتبه بندی شانگهای را کیفیت آموزش، کیفیت اعضاء هیات علمی، خروجی 
های پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه عنوان کرد و اظهار  داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد 
ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 201۴ تا 2018 در پایگاه وب آو ساینس برخودار 
بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت اســت. دکتر منعم زاده خاطر نشان کرد: رتبه بندی موضوعی 

شانگهای در سال 2020 در 5۴ رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی )22 رشته(، حوزه علوم پایه )8 رشته(، 
حوزه علوم زیستی )۴ رشته(، حوزه علوم پزشکی )6 رشته( و حوزه علوم اجتماعی )1۴ رشته( صورت گرفته است.

نظام رتبه بندی دانشگاه شانگهای که به رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان شهرت یافت، برای اولین بار در سال 
200۳، در سطح بین المللی منتشر گردید و از آن سال به بعد به طور ساالنه به روز میشود.

به طور کلی دانشگاه های که دارای جایزه نوبل، پژوهشگران دارای استناد باال با مقاله های منتشرشده در مجله های 
nature و science هستند در این رتبه بندی مورد بررسی قرار میگیرند.

عالوه بر این دانشــگاه هایی که دارای تعداد زیادی مقاله های نمایه شده در نمایه گســترده استنادی علوم و نمایه 
استنادی علوم اجتماعی هستند نیز توســط این نظام رتبه بندی، مورد ارزیابی قرار می گیرند، بنابراین از بین دانشگاه 
فعال جهان حدود 1200 دانشــگاه در این رتبه بندی بررسی می شــوند و در نهایت در جدول رتبه بندی لیست 500 

دانشگاه برتر دنیا منتشر می شود.
مهمترین منابــع گــردآوری داده های نظام رتبه بندی شــانگهای وب ســایت جایــزه نوبل، وب ســایت مدال 
فیلدز، پژوهشــگران پر استناد موسسه تامســون رویترز، پایگاه اســتنادی وب علوم و پرسشــنامه پر شده توسط                    

دانشگاه ها است. 

دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی 
شانگهای ۲۰۲۰، در سه حوزه رتبه 

زیر ۵۰۰ جهان را کسب کرد
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دانشــگاه کاشــان  در جشــنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه ها و 
موسســات آموزش عالی که به صــورت مجازی با حضــور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری برگزار شد، در بخش اطالع رسانی و ارتباط با رسانه 

رتبه سوم را در گروه دانشگاه های گروه )ب( کسب کرد.
دکتر علیرضا عبداللهی نژاد دبیر علمی جشــنواره روابط عمومی های برتر 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: این جشنواره به صورت 
مجازی و با شعار و محوریت "دانشگاه ســبز؛ روابط عمومی سبز" برگزار 

شد.
وی  هدف اصلِی برگزاری این جشــنواره را "معرفــی و تقدیر از روابط 
عمومی های فعال، خــالق، اثرگــذار در حوزه آموزش عالــی"، ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه منابــع در روابط عمومی ها در راســتای مدیریت 
ســبز" و همچنین "توانمندســازی، ایجاد انگیزه برای رقابتی سالم میان 
آنها " و نیز " ارتقای جایگاه روابط عمومی هــا" عنوان کرد و افزود: این 
جشنواره در سه محور عمومی شامل " اطالع رسانی و ارتباط با رسانه ها"، 
" تبلیغات و انتشارات در راســتای اجرای مدیریت سبز" و "روابط عمومی 
الکترونیک" و دو محور ویژه شامل "مدیریت سبز و مصرف بهینه منابع" 

و "مسئولیت اجتماعی" برگزار شد.

وی با بیان اینکه حدود 105 دانشــگاه یا موسســه با ارسال آثار خود در 
این جشنواره شرکت کردند، خاطر نشان کرد: از زمان فراخوان برگزاری 
جشنواره، حدود 5 هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردید که پس 
از داوری آثار براساس دســتورالعمل های موجود، دانشگاه های سراسر 
کشور به ســه گروه )الف(، )ب( و )ج( تفکیک و در هر گروه در سه محور 

عمومی، رتبه های اول، دوم و سوم برگزیده شدند.
دکتر عبداللهی نژاد در پایان از حمایت های وزیر علوم و مسئوالن ارشد 
وزارتخانه در برگزاری این جشــنواره قدردانی کرد و گفت: بی شــک، 
حضور درخشــان و اثرگذار روابط عمومی های دانشــگاه ها، پژوهشگاه 
ها و پارک های علم و فناوری سراسر کشــور و حمایت های امیدآفرین 
روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از برگزاری جشنواره، اداره 
کل روابط عمومی وزارت علوم را در گنجاندِن جشــنواره روابط عمومی 
های برتر آموزش عالی در تقویم ساالنه فعالیت ها و اولویت های حرفه 

ای خود و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصمم تر می سازد 
و انشاءاهلل از این پس، این جشنواره به صورت ساالنه برگزار خواهد شد.

 لزوم استفاده گســترده تر روابط عمومی ها از بســتر فناوری اطالعات/ 
روابط عمومی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جدا متحول شده اند. 
دکتر منصور غالمی، وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری در جشنواره مجازی 
روابط عمومی های برتر دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم 
و فناوری و موسســات تابعه وزارت علوم تاکید کرد: روابط عمومی ها در 
فعالیت های حرفه ای خود هر چه بیشــتر باید به ســمت استفاده از بستر 

فناوری اطالعات گرایش داشته باشند.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علــوم، دکتر غالمی در این 
جشــنواره مجازی که امروز )دوشــنبه( با حضور معاونــان وزیر علوم، 
مدیرکل حوزه وزارتی و مدیران برتــر روابط عمومی منطقه یک آموزش 
عالی به صورت حضوری و شرکت سایر مدیران روابط عمومی به صورت 
مجازی در ســالن همایش های شــهدای جهاد علمی این وزارت برگزار 
شد، تأکید کرد: روابط عمومی دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی جدا 
متحول شــده اند؛ حتمًا این تحول در مقطع زمانی کنونی در آغاز راه قرار 
دارد و باید با اســتفاده از فناوری اطالعات و دانــش روز به بهترین وجه 

ممکن استمرار یابد.
وزیر علوم با بیان اینکه، عالقه و انگیــزه در کار محور اصلی موفقیت ها 
است و باید آن را تقویت کرد، افزود: محیط های آکادمیک ویژگی های 
خاص خود را دارد و معمواًل استادان و محققان برای تبلیغ و نمایش آنچه 
به دست آورده اند، عالقه زیادی ندارند و مشغله کاری آنها به این صورت 

است که مستمر در حال کارهای جدید هستند.
وزیر علــوم در ادامه با بیــان اینکه روابط عمومی ها بازوی دانشــگاه ها 
هستند، گفت: یکی از وظایف روابط عمومی ها اطالع رسانی دستاودهای 
علمی و فناوری کشــور در عرصه بین المللی است و برای کسب اطالع 
از این دستاوردها باید به ســراغ مجموعه های علمی برویم و اطالعات 

جدید را بگیریم و در اختیار عموم قرار دهیم.
 این اقدام موجب خرسندی اســاتید و محققان خواهد شد هر چند انتظار 
این کار را نداشته باشــند.   دکتر غالمی با بیان اینکه مدت زیادی است 

که فناوری ارتباطات در جهان شــکل گرفته و جمع کثیری از آن 
بهره گرفته اند، گفت: شــیوع بیماری کرونا ما را به سمت توجه به 
فناوری سوق داد و توانســتیم از مجموعه دستاوردهای بشری در 

این خصوص استفاده کنیم.
دکتر غالمی با اشــاره به اینکه در دانشــگاه ها نیز برای جلوگیری از 

آســیب دیدن به اجبار به ســوی فناوری اطالعات روی آوردیم، اظهار 
داشت: روابط عمومی ها همیشــه نقش تاثیر گذار داشته اند به خصوص 
در دوران کرونایی که حضور دانشجویان در دانشــگاه ها کم رنگ شده 
و القای اینکه در دانشــگاه ها هیــچ خبر خاصی نیســت، در اینجا نقش 
عملکرد روابط عمومی پر اهمیت اســت تا با اطالع رسانی فعالیت های 
انجام گرفته در دانشگاه ها در این ایام، خبر تعطیلی دانشگاه ها را بی اثر 
و خنثی کند. در دوران شیوع کرونا دانشگاه ها باز بوده و به فعالیت ادامه 
می دادند و تنها شــکل آموزش از آموزش حضوری به آموزش مجازی و 

الکترونیک تغییر یافت و این به معنای تعطیلی دانشــگاه نیست.
وی با اشاره به شعار جشــنواره مبنی بر »دانشگاه ســبز؛ روابط عمومی 
ســبز« روابط عمومی ها را بازوی تحقق مدیریت ســبز در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی عنوان کرد و گفت: اثــر گذاری روابط عمومی ها به 
صورت فردی و جمعی قابل احصاء و قابل انتظار است، البته ستاد وزارت 
علوم پشــتیبانی برنامه هــای کالن را در پیــش دارد و اداره کل روابط 
عمومی وزارت علوم باید خانواده آموزش عالی را همانند یک نخ تســبیح 

کنار هم نگه دارد.
دکتر غالمی افزود: بــا توجه به اینکه زمان از بیــن رفتن ویروس کرونا 
مشــخص نیســت، ما با تمام توان آماده پیشــبرد امور دراین شــرایط     

. هستیم
وزیر علــوم در بخش دیگر ســخنان خــود برگزاری جشــنواره روابط 
عمومی های برتر دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری 
و موسسات تابعه وزارت علوم را »اقدامی خوب و مناسب توصیف کرد« 
و خاطرنشــان کرد: اســتفاده از فضای مجــازی صرفه جویی در وقت و 
هزینه ها را در پی دارد که باید در فضای جدید بیش از گذشــته در دستور 

کار روابط عمومی ها در مجموعه آموزش عای کشور قرار گیرد.

احراز رتبه سوم روابط عمومی دانشگاه کاشان 
در جشنواره روابط عمومی های دانشگاه های کشور
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در پی انعقاد قرارداد اعطای کرسی علمی خیر ارجمند حاج مجید راهب قمصری با دانشگاه کاشان، و پس از مطالعات 
اولیه  جهت راه اندازی آزمایشگاه ، آموزش تحقیقاتی رشته آمار دانشکده علوم دانشگاه کاشان، نخستین مرحله تامین 
اعتبار طی چکی به مبلغ 1/000/000/000)یک میلیارد ریال( توسط حمیدرضا مؤمنیان نماینده خیر تحویل دانشگاه 

کاشان شد.
این قرارداد در سال ۹8 پیرو دیدارهای اساتید و دانشجویان رشته آمار و همچنین هیات رئیسه دانشگاه کاشان از مجموعه 
کارخانه ایران گالب ببین دانشگاه کاشان به نمایندگی دکتر عباس زراعت به عنوان رئیس دانشگاه و دکتر محمود راهب 

قمصری استاد وابسته رشته آمار دانشگاه کاشان و با نظارت دکتر حسن دقیق رئیس دانشکده ریاضی منعقد گردید. رئیس 
دانشکده ریاضی دانشگاه کاشان مبلغ کل این قرارداد .../.../.../۳ )سه میلیارد ریال(  را عنوان کرد و افزود: این کرسی علمی با 

هدف تقویت و توسعه آموزش و پژوهش در رشته آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان انجام می شود.
دکتر حسن دقیق خاطر نشان کرد: با انعقاد این قرارداد مشارکت و همکاری در تدریس به صورت آنالین برای دانشجویان 
دانشگاه کاشان و ایجاد آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی و جلب همکاری اساتید خارجی و ایرانیان مقیم خارج کشور برای 

تدریس و ارائه سمینارهای علمی در دانشگاه فراهم می شود. 

تامین اعتبار کرسی علمی، بین المللی خیر ارجمند مهندس مجید راهب

دکتر جواد مشرقی عضو هیات علمی وابسته دانشگاه کاشان به ریاست انجمن ریاضی کانادا برگزیده شد.
 دکتر جواد مشرقی در سال 1۳62 عنوان دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش کاشان را کسب کرد.

کارشناسی در رشته مهندسی برق خود را از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1۳70 دریافت و سپس به دلیل عالقه وافر و 
استعداد بی نظیر در رشته ریاضی برای ادامه تحصیل در دورره کارشناسی ارشد، رشته ریاضی )آنالیز( را انتخاب کرد.

دکتر مشرقی در سال 1۳7۳ کارشناسی ارشد ریاضی خود را  از دانشکده علوم دانشگاه تهران دریافت و پس از آن با اخذ پذیرش و 
بورس تحصیلی از دانشگاه مک گیل کانادا برای تحصیل در دوره دکتری ریاضی عازم مونترال کانادا شد.رییس دانشکده علوم 
ریاضی دانشگاه کاشان با بیان اینکه دکتر مشرقی با درخشش  فراوان، در سال 1۳80 با درجه عالی موفق به اخذ دکتری در رشته 

ریاضی از دانشگاه مک گیل شد، افزود: از همان سال به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه الوال کانادا مشغول به کار شد.
دکتر حسن دقیق زمینه تخصصی دکتر مشرقی را آنالیز مختلط، فضای توابع تحلیلی، نظریه عملگرها، آنالیز هارمونیک و نظریه 
پتانسیل ذکر کرد و اظهار داشت: انتشار مقاالت متعدد در مجالت معتبر بین المللی و چاپ دهها کتاب در معتبرترین انتشارات 

بین المللی از دستاوردهای پژوهشی دکتر مشرقی است.
وی افزود: در زمینه آموزش نیز، دکتر مشرقی از موفق ترین اساتید در سطح بین المللی است و تاکنون بارها در دانشگاه الوال 
به عنوان استاد نمونه در امر آموزش انتخاب شده است. این دانشمند بین المللی سال هاست عضو هیات تحریریه اصلی ترین 
مجالت ریاضی کانادا و همچنین عضو شورای مؤسسات تحقیقاتی و از اعضای اصلی و شورای نهادها و مؤسسات اعطا کننده 

بورس های تحصیلی و تحقیقاتی در کاناداست.
وی اظهار داشت: این استاد برجسته به ایران و بویژه شهرستان و دانشگاه کاشان به عنوان موطن خود بسیار عالقمند است و 

همواره با دانشگاه های ایران همکاری خود را ادامه داده اند.
رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان به بازدیدهای دکتر مشرقی از دانشگاه کاشان اشاره کرد و افزود: از همکاری های 

وی با دانشگاه کاشان می توان به برگزاری کالس فشرده در تابستان 1۹۹۳ اشاره کرد.وی با بیان اینکه عالوه بر این از دکتر 
مشرقی می توان به عنوان یکی از خیرین دانشگاه کاشان نام برد، خاطر نشان کرد: ارسال صدها جلد کتاب علمی ارزشمند از 
کانادا به عنوان هدیه به کتابخانه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان و پیشنهاد تاسیس بنیاد حمایت از دانشجویان برجسته از 
اقدامات دکتر مشرقی  است.دکتر دقیق در پایان ضمن تشکر از حمایت و مساعدت ریاست محترم دانشگاه،  اظهار امیدواری کرد: 
با انعقاد قرارداد جدید  با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری بین دانشگاه کاشان و دکتر مشرقی، زمینه همکاری گسترده تر 
در تربیت دانشجو و تحقیقات مشترک فراهم گردد.پیش از این نیز پروفسور سیدعلیرضا اشرفی عضو هیات علمی گروه ریاضی 

دانشگاه کاشان به عنوان معاون اول آکادمی جهانی ریاضی شیمی انتخاب شدند.

عضو هیات علمی وابسته دانشگاه کاشان رییس انجمن ریاضی کانادا شد
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دستگاه قضایی نیازمند همکاری دانشگاه است 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان کاشــان، ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و 
دادگستری را الزم دانسته و گفت: ارتباط دانشگاه با دادسرا کاهش آسیب های 
اجتماعی را به همراه دارد و دســتگاه قضایی نیازمند تجربیات و علم دانشگاه 

است.
دکتر روح اهلل دهقانی در دیدار با رئیس دانشگاه کاشان و مدیران دانشکده علوم 
انسانی و حقوق که به مناســبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به روند 
افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی افزود: دانشگاه نقش موثری در کاهش 

مشکالت و آسیب های اجتماعی دارد.
وی پیشگیری های الزم برای کاهش آســیب ها را ضروری  دانست و خاطر 
نشان کرد: دانشگاهیان باید موضوع پایان نامه های خود را پرونده های قضایی 
همچون ســرقت، طالق،  اعتیاد و …. قرار دهند و راهکارهایی برای رفع این 
موضوعات ارائه دهند. دهقانی با اشاره به اینکه هر چه در حوزه آموزش، پژوهش 
و هنر و فرهنگ کار شود مشکالت کمتری را شاهد خواهیم بود افزود: برای رفع 
این مشکالت به مشورت و تجربه دانشگاهیان نیاز داریم. دادستان عمومی و 

انقالب شهرستان کاشان با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیات علمی 
دانشگاه تاکید کرد: این تحقیقات به جای این که در کتابخانه ها خاک بخورد 

می تواند در اختیار دادسرا قرار گیرد تا به نحو مناسبی از آنها بهره برداری شود.
رئیس دانشگاه کاشان هم در این نشست با تبریک هفته قوه قضائیه ارتباط هر 
چه بیشتر دادسرا با دانشگاه را خواستار  شد و گفت: با توجه به مشکالت و آسیب 
های اجتماعی در جامعه، دانشــگاه می تواند اثر گذاری مطلوبی در این رابطه 

داشته باشد.
دکتر عباس زراعت  گفت: با ارائه موضوع های مختلف پرونده های حقوقی و 
کیفری به دانشگاه، اعضای هیات علمی  و دانشجویان  می تواند بازوی  مشورتی 
موثری باشند . وی به تدوین برنامه دوم راهبردی دانشگاه اشاره کرد و اظهار 
داشت: سیاست و هدف کلی این چشم انداز، جامعه محوری  و حل مشکالت 
جامعه است.  دکتر زراعت به جایگاه علوم انسانی در دانشگاه اشاره کرد و افزود: 
علوم انسانی رشــته ها و گرایش های مختلفی در حوزه های علوم اجتماعی، 
جامعه شناســی، روانشناســی، حقوق و غیره دارد که هر کدام از این رشته ها 

می تواند برای نیازهای جامعه به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرند.

وی تعطیلی کارخانه ها، فقر، کودکان کار، طالق، سرقت، اعتیاد، کودک 
آزادی وغیره را از مشــکالت مهم جامعه عنوان کــرد و افزود: دغدغه 
دانشگاه و اعضای هیات علمی باید پرداختن به این موضوعات  و ارائه راه 

حل های علمی برای رفع این مشکالت در جامعه باشد.
رییس دانشگاه کاشان محور توســعه را علم دانست و خاطر نشان کرد: 
توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی اگر مبتنی بر علم نباشد 

معنا و مفهوم ندارد. وی با ابراز تاسف از اینکه ســیادت علم  و دانشگاه در 
جامعه هنوز فرهنگ سازی نشده ، تاکید کرد: باید به جایی برسیم تا حرف اول 
و آخر  در مجامع تصمیم ساز کشور را دانشگاهها  بزنند و سیادت و مرجعیت علم 
مشخص باشد  و قداست  پیدا کند.دکتر زراعت به حدود۳00 عضو هیات علمی 
و هشت هزار دانشجو در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: در سال حدود یک هزار 
پایان نامه در دانشگاه تدوین می گردد  که باید این پایان نامه ها برای رفع نیازها 

و مشکالت جامعه و مردم بکار گرفته شود.
وی حضور اعضای هیات علمی در دادگســتری به عنوان فرصت مطالعاتی و 
آشنایی هر چه بیشــتر با موضوعات پرونده های دادگاه را خواستار شد و خاطر 
نشان کرد: این تعامالت باید دو سویه بوده و قضات نیز در دانشگاه بیشتر حضور 

یابند و مسائل پرونده ها را به اعضای هیات علمی دانشگاه ارائه دهند.
رئیس دانشگاه در خاتمه افزود: دانشگاه کاشان بعنوان یک دانشگاه جامعه محور 
آمادگی دارد در تمامی سازمان ها، ادارات، شرکت ها و نهادهای دولتی، عمومی 
و خصوصی حضور یافته و مشکالت آنها را بررســی کند تا در صورت امکان 

مشکالت جامعه و مردم را حل کند.
وظیفه و رسالت اصلی دانشگاه، حل مشکالت جامعه است و اگر چنین رسالتی 

را انجام ندهد در مقابل تاریخ مسوول خواهد بود.
 در این نشســت رئیس دانشــکده حقوق و مدیران گروه های جامعه شناسی، 
روانشناسی و حقوق دانشــگاه نیز نقطه نظرات خود را در خصوص  تعامالت 
هر چه بیشتر دادسرا و دانشــگاه برای کاهش آسیب ها و جرائم در جامعه ارائه        

دادند. 

ارتباط دانشگاه با دادسرا کاهش آسیب های اجتماعی را به همراه دارد

محققان دانشگاه کاشان موفق به تلقیح موفقیت آمیز داروی النزوپرازول با پلیمرها از طریق فناوری 
دی اکسید کربن فوق بحرانی شدند. تیم تحقیقاتی در دانشــگاه کاشان به سرپرستی آقای دکتر 
غالمحسین صدیفیان عضو هیات علمی دانشکده مهندســی و با همکاری آقای دکتر سیدعلی 
ســجادیان و خانم مهندس آرزو عامری تالش نمودند تا برای اولین بار در دنیا با استفاده از فناوری 
دی اکســید کربن فوق بحرانی کار تلقیح این دارو را با موفقیت به انجام رسانند.دکتر غالمحسین 
صدیفیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان از محققان این طرح گفت: امروزه 
داروی النزوپرازول به منظور کاهش مقدار اسید تولید شده در معده مورد استفاده قرار گرفته و برای 
بیماری هایی نظیر زخم معده و روده، بیماری های گوارشی، التهاب مری ساینده و سندروم زولینگرـ 
الیسون بکار می رود. وی با بیان اینکه یکی از مشکالت این دارو آن است که حاللیتش در محیط بدن 
کم بوده و مقدار آن 0۴۴/0 میلی گرم بر میلی لیتر است، افزود: هدف از انجام این پژوهش،  افزایش 
حاللیت این دارو از طریق نانو ذره کردن و تلقیح همزمان آن در دو پلیمر محلول در آب  می باشد. 

دکتر صدیفیان خاطر نشان کرد: این روش در زمره فناوری های سبز محسوب می گردد که مشکالت 
روش های سنتی و  مرسوم نظیر استفاده از حالل های سمی و سیستم های ناپایدار را در پی نخواهد 
داشت.وی با بیان اینکه در این روش، اندازه ذرات دارو از مقیاس چند میکرومتر به حدود 100 نانومتر 
تقلیل یافت، افزود: از جمله مزایای استفاده از این فناوری، عالوه بر انجام عملیات در دمای پایین، می 
توان به کاهش زمان فرایند تلقیح نیز اشاره نمود. خوشبختانه دستگاهی که قادر است این فناوری را 
به ثمر رساند توسط اقای دکتر غالمحسین صدیفیان ساخته شده است و حال حاضر در آزمایشگاه 
سیاالت فوق بحرانی و نانوفناوری موجود بوده و جهت انجام امور تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
دکتر صدیفیان ضمن سپاسگزاری از معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان بابت مساعدت و همکاری های 
 The(الزم، خاطر نشان کرد: نتایج ارزشمند این پژوهش نوین، اخیرا در مجله سیاالت فوق بحرانی
Journal of Supercritical Fluids, IF=3.481( در 19 صفحه برای ماه اکتبر 2020 به چاپ رسیده 

است. 

محققان دانشگاه کاشان موفق به تلقیح موفقیت آمیز داروی النزوپرازول با پلیمرها شدند
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رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی از پذیرش و استقرار بیش از 
25 واحد فناور و شرکت دانش بنیان در دوره نوگشایی پارک علم و فناوری کاشان 

خبر داد.
دکتر محمد نظیفی فردگفت: پارک  علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی با 
هدف توسعه فناوری در سطح منطقه ای و ملی؛  حمایت از نوآوری های فناورانه 
کسب و کارهای دانش محور و تجاری سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی منطقه با همت مدیریت دانشگاه کاشان و با اخذ 
موافقت و همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از مهرماه 1۳۹8 نوگشایی 

شده است.
وی افزود: واحد جذب و پذیرش پارک علم و فناوری کاشان در مدت زمان کوتاهی 
بیش از 25واحد فناور و شرکت دانش بنیان را در زمینه های مختلف فناوری از جمله 
اسانس و گیاهان دارویی، نساجی، الکترونیک کامپیوتر و فناوری اطالعات، شیمی 
و نانو مواد و همچنین تجهیزات پزشکی در این پارک جذب و مستقر نموده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹0 نفر متخصص حرفه ای در واحدهای 
فناور مشغول به فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: انتظار می رود در یک دوره سه 

ساله بیش از 75 واحد فناور و شرکت دانش بنیان در این پارک مستقر گردند.
دکتر نظیفی فرد به اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار در سفر معاون علمی ریاست 
جمهوری به این پارک اشاره کرد و افزود: تاکنون بخش قابل توجهی ازاین اعتبار 
مستقیما به حمایت مالی از شرکتهای مســتقر در پارک علم و فناوری کاشان 

اختصاص داده شده است.
رئیس پارک علــم و فناوری غیاث الدین جمشــید کاشــانی افــزود: ایجاد 
زیرساخت های الزم برای شرکت ها همچون دفاتر کاری، فضای آزمایشگاهی و 
فضای کار اشتراکی و تامین اینترنت پر سرعت از جمله دیگر اولویت های تامین 

شده توسط پارک برای واحد های فناور و شرکت ها بوده است.
راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی  در پارک علم و فناوری کاشان

رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی همچنین از راه اندازی 
آزمایشگاه های تخصصی در این پارک خبر داد و گفت: پارک علم و فناوری کاشان 
از ابتدای راه اندازی به منظور ارائه خدمات تخصصی به واحدهای فناور، راه اندازی 
مجموعه های آزمایشگاهی را در برنامه های توسعه فناوری خود قرار داده است 

تا در این پارک دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در زمینه های فناوری پیشرفته به 
محصوالت قابل ارایه در بازار تبدیل شوند.

دکتر نظیفی فرد خاطر نشان کرد: در این راستا بخشی از ساختمان مرکزی پارک 
در فضایی به وسعت ۳70 متر مربع در حال آماده سازی و تجهیز برای ارائه خدمات 

آزمایشگاهی به شرکت ها و واحدهای مستقر و مراجعه کنندگان بیرونی است.
 وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود این آزمایشگاه تا پایان تابستان سال 
جاری به طور کامل تجهیز گردد، افزود: اجاره تجهیزات آزمایشگاهی قابل حمل 
از دیگر خدمات قابل ارایه توسط مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی در پارک علم 

و فناوری کاشان می باشد.
دکتر نظیفی فرد یادآور شد: همچنین برای واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان 
مستقر در پارک علم و فناوری کاشان، امکان استفاده از کلیه خدمات آزمایشگاهی 
شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا( و همچنین خدمات شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز فراهم 

گردیده است.
توسعه زیست بوم شرکت های خالق در منطقه کاشان یکی از اولویت های پارک 

غیاث الدین جمشید کاشانی
رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشــید کاشــانی توسعه زیست بوم 

شرکت های خالق در منطقه کاشان را یکی از اولویت های پارک غیاث الدین 
جمشید کاشــانی عنوان کرد و افزود: در راستای تســهیل فضای کسب و کار 
شرکت های خالق و فناور فرهنگی کاشان، تیم های نوآور و شرکت های خالق 
و فرهنگی نیز می توانند از مزایای استقرار در پارک علم و فناوری کاشان بهره 

مند شوند.
دکتر نظیفی فرد به حضور  دو شرکت خالق و دانش بنیان در حوزه تولید انیمیشن و 
استاپ موشن در پارک علم و فناوری کاشان اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت 
ها در عین حال ضمن ارایه آموزش های تخصصی، در کنار تسهیالت و حمایت 

های پارک نقش شتابدهی ایده های نوآور را نیز بر عهده گرفته اند.
وی همکاری اصحاب فرهیخته و هنرمندان را برای تجاری ســازی ایده های 
خالقانه واحدهای فناور را خواستار شد و افزود: بر این اساس برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته تا با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد شهرستان کاشان در 
حوزه های مختلف فرهنگ و هنر از ظرفیت های اصحاب فرهیخته و هنرمندان 
در راستای تجاری سازی ایده  های خالقانه واحدهای فناور نیز به طور موثر استفاده 
شود. انتظار می رود با توجه به جذابیت حضور در محیط هم افزای پارک علم و 

فناوری کاشان، شرکت های خالق این پارک حضور قابل توجهی داشته باشند.
توسعه در دوران کرونا؛ کسب آمادگی برای موج شیوع بعدی احتمالی

رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی به توسعه فعالیت های 
شرکت های مستقر در پارک در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: شرکت های مستقر 
در پارک کاشان در حوزه فناوری اطالعات، وب و فضای مجازی و همچنین تولید 
محصوالت ضد عفونی در دوران کرونا در مقایسه با سایر کسب و کارها رونق 
بیشتری داشته اند اما با توجه به مشکالتی که این معضل برای کسب و کارهای 
استارت آپی ایجاد کرده است، معافیت ها، حمایتها و تسهیالت متعددی برای 
شرکت های فناور مستقر در پارک کاشان در نظر گرفته شده است تا مانع آسیب 

بیشتر به این نوع واحدهای فناور گردد.
دکتر نظیفی فرد خاطر نشــان کرد: ارایه خدمات آزمون آنالین برای مدارس و 
مراکز آموزشی، ایجاد بسترهای مجازی مناسب برای آموزش  مجازی، تولید 
مواد و تجهیزات ضد عفونی بدون الکل و همچنین تولید محتوای آموزشی )فیلم و 
انیمیشن( در زمینه پیشگیری از شیوع کرونا از مهمترین دستاورهای شرکت های 

مستقر در پارک علم و فناوری کاشان در دوران کرونا بوده است.

پذیرش و استقرار بیش از ۲۵ واحد فناور و شرکت دانش بنیان در دوره 
نوگشایی پارک علم و فناوری کاشان


