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سال  تولید        ،ابیتشپنی  اه       و       مانع زدایی    اه 

امام جمعه کاشان:

 استادان و نخبگان سرمایه های عظیم
 انـسانی جـامعه اسـالمی هستنـد

دکرت زراعت عنوان کرد: 

نقش جـامعه دانشگاهـی 
در تحقق شعار سال ۱۴۰۰

از پایان نامه های دانشجویی با اولویت های 
پـژوهشی دادگـستری، حمایت می کنیم

رئیس کل دادگسرتی اصفهان:

 ارتباط دو سویه دانشگاه ها با دادگستری، 

موجب کـاهش جـرائم می شود

معاون منابع انسانی دادگسرتی استان اصفهان

سلسله نشست های پنل آینده پژوهی منطقه کاشان

سلسله نشست های پنل آینده پژوهی با موضوع اقتصاد دانش بنیان 
کاشان  با حضور صاحب نظران از جمله رئیس و اساتید دانشگاه کاشان 
در روزهای آغازین  فروردین 1400 در اتاق بازرگانی کاشــان برگزار      

شد.
 دکتر اسماعیل مزروعی مدیر ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان بیان 

کرد بعد از برگزاری جلسات شورای راهبری آینده پژوهی در نیمه دوم 
سال 1۳۹۹، دو پنل تخصصی در موضوعات اقتصاد و محیط زیست در 

سال جاری تشکیل گردید.
پنل تخصصی آینده پژوهی در حوزه اقتصاد به میزبانی اتاق بازرگانی 
کاشــان در حال برگزاری است. در جلســه دوم این پنل، به تشریح 

راهکارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان  با تاکید بر نقش دانشگاه و پارک 
علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان پرداخته شد و حاضران دیدگاه های 

خود را بیان نمودند.
در انتهای جلسه، رفع موانع اقتصادی در منطقه، لزوم ایجاد فرهنگ 

آینده پژوهی و تمرکز بر ارایه تصویری از آینده مورد تاکید قرار گرفت.



خبـــــرنـامه                         روابط عمومی دانشگاه کاشان   خربنامه الکرتونیکی شامره 63   شامره پیاپی  95     فروردین و اردیبهشت  1400
2

95
ه  

امر
ش

دفتر مهدویت منطقه کاشان در آستانه نیمه شعبان با حضور حضرت آیت اهلل 
سلیمانی  نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان افتتاح شد.

 این دفتر با مشارکت دانشگاه کاشان در منزل واگذارشده از سوی  یکی از 
اساتید این دانشــگاه آغاز به کار کرده و قرار است پس از  اتمام پروژه مرکز 
تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان به این  ساختمان نقل مکان 

کند.
رییس دانشگاه کاشان در  مراسم  تاسیس دفتر مهدویت در منطقه کاشان ، 
یکی از  رسالت های جامعه دانشگاهی کشور را اهتمام  برای ارتقاء فرهنگ 
مهدویت عنوان کرد و گفت: امیدواریم با  بهره برداری از مرکز تحقیقات علوم  
قرآن و حدیث در دانشگاه کاشان این مرکز مهدویت به دانشگاه کاشان منتقل شود 

و محمل و بستر مناسبی برای  انجام مطالعات علمی در این حوزه فراهم گردد..
دکتر عباس زراعت  مهدویت را مساله اهل دل دانست و افزود: در جامعه علمی باید 

مهدویت را به صورت  علمی  معرفی نماییم 
وی از راه اندازی کتابخانه تخصصی مهدویت تخصصی خبر داد و خاطر نشان کرد: 
با توجه به ایجاد رشته دکترای نهج البالغه  و سایرشته های مرتبط  در دانشگاه 

کاشان ، باید سعی شود تا فرهنگ مهدویت در منطقه فراگیر شود.
دکتر زراعت به تشــکیل جلســات و کارگاههای  مختلف  در ایــن حوزه  برای 
دانشجویان، کارمندان و اساتید  اشاره کرد و افزود: این وظیفه آموزش عالی است که 

مهدویت را برای عموم و به ویژه  نسل جوان تبیین کنند.
وی زمینه سازی آموزشی برای ظهور مهدی موعود )عج( را مهم ترین وظیفه اساتید 
و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: با معرفی الگوی علمی می توان برای ظهور مصلح 

زمینه سازی کرد.

افتتاح دفتر مهدویت منطقه کاشان

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: اندیشــه 
»مهدویت« به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به 
فرد ،  یکی از توانمندترین عوامل رشــد جامعه دینی ما 
است.  آیت اهلل ســلیمانی در آیین افتتاح مرکز مهدیت 

منطقه کاشان افزود: ارائه درست و گسترش این فرهنگ  
نورانــی در جامعه، باعث رشــد و بالندگی هر چه بیشــتر 
جامعه و حفــظ آن از فرو غلتیدن در فســادها و تباهی ها 
است. وی با قدردانی از دانشــگاه کاشان به واسطه در راه 

اندازی  دفتر مهدویت اظهار امیــدواری کرد:  این مرکز  
بهتــر بتوانند خدمات موثــری در تعمیــم فرهنگ انتظار 

انجام دهد . 
امام جمعه کاشــان با تبریک فرا رسیدن ســالروز میالد 
امام زمان عج خاطر نشــان کرد: با افتتــاح این مرکز در 
آســتانه ســالروز میالد حضرت مهدی )عج( سعی کردید 
که رضایت امام زمان عج  و خداوند متعال را جلب کنید. 

امام جمعه کاشان:

 اندیشه مهدوی  عامل رشد جامعه دینی است

گروه جهادی شهید حججی متشکل از دانشجویان بسیج دانشگاه کاشان 
در تعطیالت نوروزی با حضور در روستاهای بخش بزرگ کاشان به ارائه 
خدمت پرداختند. رئیس، معاون فرهنگی و دانشــجویی، معاون دفتر نهاد 
و فرمانده سپاه کاشان ظهر شــنبه هفتم فروردین ماه جاری با حضور در 

جمع دانشجویان به ایشان خدا قوت گفتند.
در ایــن اردو قریب 40 دانشــجوی خواهــر و برادر  شــرکت دارند که 
دانشجویان پسر فعالیتهای اجرایی، ســاختمانی و فرهنگی و دانشجویان 
دختر دوره های آموزشــی، کالس هــای زبان و عربــی، و برنامه های 
فرهنگی را متقبل شــده اند. این گروه جهادی تا پایان تعطیالت نوروزی 

در روستاهای ازوار، ویدوجا و ویدوج مستقر خواهند بود.

اردوی جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه کاشان در تعطیالت نوروزی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان گفت: هفتمین جشنواره 
رویش دانشگاهی در دانشگاه کاشان توســط واحد کانونهای فرهنگی 

هنری مذهبی برگزار و نفرات برگزیده مشخص گردیدند.
حجت االسالم شــیخ زاده افزود: در این دوره از جشنواره با همکاری 
اساتید ارجمند دانشگاه بویژه در زمینه بخشهای ادبی  و هنری،  شاهد 
رشد تعداد شــرکت کنندگان و نیزآثار دریافتی نسبت به ادوار گذشته 

بودیم.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع بیش از 50 دانشجو با ارسال آثار خود 
در قالب 22 بخش مختلف به رقابت پرداختند.حجت االســالم شــیخ 

زاده با بیان اینکه  115 اثر در زمینه های ادبی، صنایع دستی، هنرهای 
تجسمی، عکس، فیلم کوتاه، فیلمنامه نویســی، موسیقی، فیلم و ایده 
پردازی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، افزود: در پایان پس از داوری 
آثار ارسالی توســط جمعی از اســاتید ارجمند در زمینه های مختلف، 
نفرات برگزیده  انتخاب شــدند. شایان ذکر اســت نفرات برتر مطابق 
با سهمیه های اعالمی جهت شــرکت در نهمین جشنواره ملی رویش 
معرفی می گردند. اســامی نفرات برگزیده هفتمین جشــنواره رویش 
دانشگاهی به شرح ذیل می باشــد.ضمن عرض تبریک برای همه این 

عزیزان آرزوی موفقیت می نماییم.

نفرات برتر هفتمین جشنواره رویش دانشگاهی معرفی شدند
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رئیس دانشگاه کاشان در ابتدای جلسه هیات رئیسه این دانشگاه با مرور رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی بر ضرورت نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقق شعار 

سال 1400"تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" تاکید کرد.
دکتر عباس زراعت رهبر معظم انقالب را نعمت و الگویی برای کشور ذکر کرد و افزود: 

باید از این فرصت و جایگاه و تاکیدات رهبر به خوبی استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق شعار سال باید احساس مسئولیت کنیم، خاطر نشان 
کرد: اگر در انجام کار و رفتارمان، وقت بگذاریم و احساس مسئولیت داشته باشیم، 

خیلی از برنامه ها، کارها و پروژه ها، عملیاتی و اجرایی می شود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری، استفاده درست از ظرفیت ها و پتانسیل 
های سرزمینی  و نیروی انســانی را در رونق تولید مهم دانست و افزود:  با استفاده 
از پتانسیل های  خدادادی و منطقه ای و نیروی جوان و کارآزموده و متخصص در 
دانشگاه ها و  تاکید بر اقتصاد دانش بنیان می توانیم بیشترین تولید و توسعه  و بهره 

وری را داشته باشیم.
رئیس دانشگاه کاشان همچنین نقش دانشگاهیان را در مانع زدایی ها و تحریم ها 
تاثیرگذار و مهم عنوان کرد و اظهار داشــت: دانشگاه ها با ارائه راهکارهای علمی 
نقش بسیار مهمی در رفع موانع تولید شرکت ها و صنایع دارند و اگر بتوانیم از این 
فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم، بسیار موفق خواهیم بود. دکتر زراعت از 
دیگر رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری در آغاز نوروز امسال را، شرکت مردم در 

انتخابات، عنوان کرد و افزود: دانشگاهیان در اعتماد سازی و آگاه سازی مردم برای 
حضور و شرکت حداکثری درانتخابات وانتخاب رئیس جمهور اصلح و همچنین 

اعضای شورای اسالمی نقش مهمی دارند.
وی خاطر نشان کرد: باید ویژگی های رئیس جمهور و شاخص های اعضای شورا را 

به مردم ارائه کنیم تا مردم با آگاهی افراد مورد  اعتماد را انتخاب کنند.
دکتر زراعت مردمی بودن، کفایت، قدرت مدیریت، ایمان، عدالت خواهی، ضد فساد 
بودن، عملکرد انقالبی و جهادی، اعتقاد به توانمندی های داخلی، امیدواری به آینده 
و اعتقاد به جوانان را طبق بیانات مقام معظم رهبری از جمله ویژگیهای رئیس جمهور 
عنوان کرد و افزود: مدیران و کارکنان دولتی هم اگر برخوردار از این ویژگیها باشند 

آینده کشور تضمین می شود.
وی روحیه جهادی را رمز موفقیت در امور دانست و افزود: با عزم راسخ و عمل به شعار 
سال 1400و  مانع زادیی  تمام تالش خود را بکار بگیریم و دانشگاه ها در این راستا می 
توانند گره گشای بسیاری از مشکالت و موانع باشند و نقش مهمی در تحقق شعار 

سال داشته باشند.
رئیس دانشگاه کاشان از دانشجویان بسیجی که در ادوی جهادی شرکت کردند و در 
زمان تحویل سال و تعطیالت نوروزی برای خدمت به روستائیان و کمک به نیازمندان 
از هیچ کوششی دریغ نکردند  تشکر کرد و افزود: این روحیه جهادی اگر در تمامی 
کارکنان دانشگاه مضاعف باشد و ارتقاء یابد، می توانیم دانشگاه و جامعه ای توسعه 

یافته را شاهد باشیم.
وی با مروری بر فعالییت های دانشگاه در سال 1۳۹۹ اظهار داشت:  در این سال 
به رغم دشواری های مالی و کرونا، با تالش همکاران محترم، موفقیت های 
خوبی به دست آمد و باقیات صالحات شایسته ای از این دوره بر جای می ماند 
مانند: احراز رتبه هفتم در تراز ملی و دهم در تراز بین المللی، رتبه اول در نظام بین 
المللی تایمز و رتیه ۹7 در میان دانشگاههای جهان در نظام گرین متریک و رتبه 
اول در کیفیت پژوهش در نظام بین المللی الیدن و...، پارک علم و فن آوری، 
مرکز تجاری سازی، ایجاد معاونت اقتصادی ونوآوری، اصالح چارت دانشگاه، 
تعدیل نیروی انسانی، ایجاد صندوق حمایت از ایده های خالقانه، طرح های 

خیرین مانند کتابخانه مرکزی دانشگاه و مرکز همایش های بین المللی، مرکز آی 
تی وزیر ساخت های آموزش مجازی، ایجاد مرکز مهدیت و دبیرخانه نهج البالغه، 

راه اندازی بنیاد حامیان دانشکده ها، راه اندازی پنل آینده پژوهی منطقه کاشان، تشکیل 
شورای عالی بودجه و برنامه و..

دکتر زراعت در مورد فعالیت های سال 1400 نیز اظهار داشت: باید تالش کنیم تا از 
این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم و فعالیت ها را مضاعف نماییم. 

فعالیت هایی که باید در اولویت قرار گیرد عبارتند از: تکمیل طرح های نیمه تمام، 
انتقال کتابخانه ها به کتابخانه مرکزی، تاسیس شرکت های دانش بنیان، درآمدهای 
اختصاصی، تقویت پارک علم و فن آوری، جذب دانشــجویان خارجی به صورت 
مجازی و پژوهش محور، کاهش هزینه ها و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، استفاده 
از پتانسیل های، تقویت مرکز سیاس، تاکید بر اجرای برنامه راهبردی و چشم اندازهای 
مصوب هیات امنا، تقویت فعالیت های رفاهی و واگذاری زمین به همکاران، ارتقای 
درآمد اختصاصی دانشگاه و استفاده مناسب ازفضاهای دانشگاه، تقویت بنیاد حامیان 

دانشگاه و...

دکرت زراعت عنوان کرد: 

نقش جامعه دانشگاهی در تحقق شعار سال ۱۴۰۰

به منظور توســعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشــی و پژوهشــی با در نظر داشــتن کلیه 
امکانات علمی، تجربی، نیروی انســانی و پشــتیبانی طرفین و بهره گیری از آنها، تفاهم نامه بین دادگستری 

استان اصفهان و دانشگاه کاشان منعقد شد.
رییس دانشگاه کاشان گفت: انجام مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در قالب طرح های 
مطالعاتی، پژوهشــی و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی بر اســاس پروژه های تعریف شده، پس از انعقاد 
تفاهم نامه یا قرار دادهــای جداگانه و اختصاص یک درصد از موضوعات پژوهشــی دانشــگاه به نیازهای 
تحقیقاتی دادگستری، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشــی علمی و تخصصی با مشارکت اعضای هیأت 
علمی، دانشجویان و قضات با صدور گواهی مشترک به امضاء دادگستری و دانشگاه را از جمله موضوع های 

این تفاهم نامه عنوان کرد.
دکتر عباس زراعت خاطر نشــان کرد: برگزاری دوره های پســا دکتری و امکان پذیــرش و ادامه تحصیل 

کارمندان و قضات به صورت پژوهش محور در دانشــگاه، همکاری در راستای توســعه ظرفیت های علمی، 
پژوهشی مشــترک با بهره جویی از امکانات متقابل بهرمند شدن طرفین از امکانات مشترک یکدیگر از قبیل 
توان فکری، تجربی، آموزشــی، پژوهشــی، کارگاهی، فضاهای فیزیکی، خدماتی و تحقیقاتی همکاری در 

برگزاری همایش ها و نشست های علمی از دیگر موارد این تفاهم نامه است.
وی خاطر نشــان کرد: با امضاء این تفاهم نامه امکان اســتفاده طرفین از، ظرفیت هــای آموزش مجازی، 
دسترســی به پایگاه داده ها، کتابخانه و پایان نامه هــا و زمینه های الزم جهت راه انــدازی یا تقویت کیفی 

نشریات علمی و انجام تالیفات مشترک فراهم می شود.
این تفاهم نامه  که در 6 ماده  تنظیم شده است و به مدت دو سال اعتبار دارد به امضاء دکتر محمدرضا حبیبی 

رئیس کل دادگستری اصفهان و دکتر عباس زراعت ریاست دانشگاه کاشان رسید.

امضای تفاهم نامه همکاری بین دادگستری استان اصفهان و دانشگاه کاشان، 
گامی دیگر برای تحقق رسالت های دانشگاه جامعه محور
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ارتباط دو ســویه میان محیط علمی و پژوهشی دانشگاه ها با 
دادگستری، نقش مهمی در تبادل اطالعات، رشــد فضای علمی و پیشگیری از جرائم دارد.

دکتر محمدرضا حبیبی در دانشــگاه کاشــان، یکی از اهداف ســند تحــول را ارتباط هر چه بیشــتر با 
مجموعه های خارج از قوه قضاییه به خصوص مراکز پژوهشــی و دانشــگاه ها عنوان کرد و افزود: تجربه 
نشــان می دهد که بدون این رویکرد نمی توان به اهدافی که مدنظر است دســت یافت و کاهش آسیب 

های اجتماعی و جرائم را شاهد بود.
وی به تاکیدات مکرر آیت اهلل رئیســی، رئییس قوه قضاییه بر ارتباط  قوه قضاییه با دانشگاه ها اشاره کرد و 
افزود: با تبادل نظر و ارتباط جامعه علمی و فرزانگان و نخبــگان جامعه، می توان به جامعه ای پویا و هدفمند 

دست یافت.
رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان پیشــگری از جرائم را یکی از اهداف قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار 
داشت: با توجه به اصل  156 قانون اساسی، پیشــگیری از وقوع جرائم بر عهده قوه قضاییه است ولی در اجرا، 

ابزارش در دست قوه قضاییه نیســت و همکاری دیگر نهادها و متولیان فرهنگی الزم است.
وی یکی از راهکارهای پیشگری از جرائم و آسیب های اجتماعی را ایجاد تحول و ارتباط با  دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی عنوان کرد و افزود: به روز شدن دانش قضات و ارتباط با مراکز علمی الزم است.
دکتر حبیبی بر ارتباط دانشجویان با دادگستری و ســیتم قضا تاکید و خاطر نشان کرد: دانشجویان رشته حقوق 
نیز باید کارآموزی عملی داشــته باشند و درهای دادگســتری به روی آنها باز شــود تا با روند سیر پرونده ها و 

قســمت های مختلف تحقیقات، بازپرسی و تجدیدنظر آشــنا و از نزدیک زندان را ببییند تا زمانی که از دانشگاه 
فارغ التحصیل شدند و ابالغ قضاوت را دریافت کردند ســردرگم نباشند و با باری از تجربه بتوانند قضاوت کنند.

رئیس کل دادگسرتی اصفهان:

 ارتباط دو سویه دانشگاه ها با دادگستری، موجب کاهش جرائم می شود

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان گفت: پایان نامه ها و رســاله های کارشناسی ارشد و دکتری 
که موضوع آنها از اولویت های پژوهشی دادگستری باشــد و یا به پیشنهاد دانشجو از طرف دادگستری مورد 
تأیید قرار گیرد، توسط دادگستری حمایت می گردد.  سید رضا سجودی در دانشگاه کاشان ارائه موضوعات 

پژوهشی استادان و دانشجویان به دادگستری در چهار چوب پایان نامه و یا طرح های پژوهشی را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: با امضاء تفاهم نامه فی مابین دانشگاه کاشان و دادگســتری اصفهان، کارگروهی متشکل 

از قضات و اســاتید حقوق برای ارائه راهکارهای علمی در کاهش جرائم تشکیل می شود.
وی هدف از انعقاد تفاهم نامه دادگســتری با دانشگاه کاشان را توســعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های 
علمی، آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و افزود: تاکنون دادگستری استان اصفهان با 4 دانشگاه سطح استان 

تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.
وی فراهم کردن فرصت تحقیقاتی و پژوهشی همکاران شاغل در دادگستری را مورد تاکید قرار داد و اظهار 
کرد: این تعامالت و ارتباطات دادگستری با دانشگاه ها موجب به روز شــدن دانش منابع انسانی و نیروهای 
شاغل در دادگستری در تســهیل و رســیدگی هرچه بهتر به پرونده ها و همچنین رفع نقایص در حوزه های 

علوم اجتماعی، روانشناسی، رشته های علوم انســانی و همچنین علوم پایه می شود.
معاون منابع انسانی دادگستری اســتان اصفهان برگزاری کارگاه های مورد نیاز قضات، کارمندان، اساتید و 
دانشجویان را از موارد این تفاهم نامه عنوان و اظهار امیدواری کرد: با امضاء این تفاهم نامه و اجرایی شدن 

مواد شیوه نامه اجرایی آن  بتوان کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی را شاهد بود.  

از پایان نامه های دانشجویی با اولویت های پژوهشی دادگستری، حمایت می کنیم

رییس دانشگاه کاشان درنشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان اصفهان ،  بر ضروت ارتباط دانشگاه ها با سیستم قضایی 
تاکید کرد و گفت: دانشگاه موتور محرکه  توسعه سیستم قضایی و کاهش آسیب های اجتماعی است.

دکتر عباس زراعت افزود: این ارتباط می تواند ضمن توانمندسازی دانشجویان رشته های  علوم انسانی و به ویژه  حقوق  با ارائه 
راهکارهای عملی از تکرار جرم پیشگیری کند.

وی خاطر نشان کرد: رشته های مختلف علوم انسانی از جمله جامعه شناسی و روان شناسی نیز می توانند با مطالعه پرونده های 
قضایی به رفتارشناسی پرداخته و با ارائه الگوهای عملی از آسیب های اجتماعی موجود در جامعه بکاهند.

وی یکی از رسالت های مهم دانشگاه کاشان را  فعالیت های جامعه محور عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تاکید شده با 
استفاده از علم و فناوری و با کمک نیروهای توانمند و متخصص در دانشگاه ها می توان از وقوع جرائم و بسیاری از مشکالت و 

آسیب های اجتماعی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کرد.
وی نقش شرکت های دانش بنیان را در این زمینه  مهم دانست و افزود: بیش از 400 عنوان فعالیت قضایی شناسایی شده است که 
مرتبط با شرکت های دانش بنیان است و ارتباط دادگستری با شرکت های دانشگاهی می تواند در حل این مشکالت موثر باشد.

وی دانشگاه کاشان را از جمله دانشگاه های پیشرو و فعال در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی عنوان کرد و خاطر نشان 

کرد: دانشگاه کاشان با ۳00 عضو هیات علمی  و بیش از ۹ هزار دانشجوی در 200 رشته گرایش وهمچنین دارا بودن پارک علم 
و فناوری  فرصت مناسبی برای ارتباط با دستگاه قضایی و دادگستری دارد .

وی به ارائه ساالنه بیش از یک هزار پایان نامه دانشجویی  در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: اگر حدود 10 درصد از این پایان نامه 
ها و همچنین طرح های پژوهشی به حل مشکالت جامعه اختصاص داده شود می توان جامعه ای پویا و سالم را شاهد بود.

وی فراهم کردن فرصت مطالعاتی اساتید در دادگستری و زندان ها را الزم دانست و افزود: در طرح "هر استاد و یک طرح منطقه 
ای" همه اساتید این دانشگاه موظف هستند برای تبدیل وضعیت استخدامی و بهرمندی از طرح های ارتقا ، یک طرح  برای رفع 

نیازها و مشکالت  جامع به ویژه منطقه فرهنگی کاشان داشته باشند.
وی مهاجرت و  تضارب خرده فرهنگ ها را از مسایل مهم این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: این مسایل می تواند در آینده آسیب 
ها و جرایمی را به دنبال داشته باشد که باید با برنامه ریزی و ارائه راهکارهای علمی از وقوع این جرائم پیشگیری کرد.بر همین 
اساس میز آینده پژوهشی در دانشگاه تشکیل شده است تا وضعیت منطقه در آینده را شناسایی کرده و در اختیار مدیران و تصمیم 

گیرندگان قرار داده شود و آنها تصمیمات خود را با آگاهی از وضعیت آینده اتخاذ کنند.
وی تشکیل کارگروه مشترک بین دانشگاه و دادگستری و دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار  داد و افزود: تشکیل کارگروهی از 
مسئوالن دانشگاه با هدف بررسی مشکالت و ارائه راهکارها ارتباطی دوسویه با دستگاه قضا نقش مؤثری جرائم خواهد داشت.

میانجی گری، جرم یابی علمی، داوری، پرونده شخصیت برای متهمان، آسیب های اجتماعی، سیاست های جنایی برای کاهش 
و پیشگیری از جرم و جرم شناسی از جمله مسائلی است که می تواند موضوع همکاری میان دانشگاه و دادگستری باشد.

دانشگاه موتور محرکه توسعه قضایی است
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مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان گفت: شعار امســال مقام معظم رهبری "تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"، ریل گذاری و هدف گذاری برای شکوفا شدن اقتصاد کشور است .

حجت االسالم  جواد خسروی افزود: تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از کسانی بر می آید که عقل سلیم داشته باشند و به 
فکر منافع مردم باشند. وی رقت قلب و عقل سلیم را الزمه موفقیت در امور دانست و خاطر نشان کرد: مسئول جامعه 

اسالمی در وحله اول باید از عقل سلیم برخوردار باشد .
حجت االسالم خسروی انتخابات را یکی از مسایل مهم کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه در مسائل سیاسی 

کشور بعضًا بی اخالقی هایی مشاهده می شود که این ناشی از عقل ناسالم  برخی افراد است.
وی پرهیز از حزب گرایی و جناح بازی رادر انتخابات ضروری دانست و افزود: در آستانه انتخابات باید از هر گونه 

حزب گرایی و مسائلی که کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد خودداری شود.
وی افزود: یک مسلمان نباید فرد دیگری را برای  پیروزی در انتخابات ،تخریب و سرکوب کند . روند انتخابات 
باید به گونه ای باشد که انسان ها کشف کنند  چه کسی بر مدار تقواست تا این مسئولیت خطیر را به او بسپارند 

نه اینکه به زور خود فرد بخواهد با تخریب فرد دیگری بر کرسی مسئولیت بنشیند.
وی فلسفه حکومت اسالمی را زمینه سازی برای ظهور حضرت موعود )عج( دانست  و اظهار کرد: ظهور و قیام حضرت 
مهدی )عج( عظیم ترین و بی سابقه ترین انقالب تاریخ است که تحوالت اساسی و همه جانبه ای را در عرصه های 

مختلف فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جهان را همراه خواهد داشت.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان  افزود: انقالب اسالمی تنها انقالبی است که توانست 
بر علیه تمام دسیسه ها و توطئه های دشمنان در این 42 سال مقابله کند و بایستد. چه بسا اگر هر نظام دیگری بود حتما 
نابود می شد و این اثبات کننده تاثیر ممتاز انقالب اسالمی در زمینه سازی و فراهم نمودن زمینه ها و بسترهای ظهور 

و انقالب بزرگ مهدوی است. 

حجت االسالم خرسوی: 

شعار امسال رهبری ریل گذاری برای شکوفایی اقتصاد کشور است

  مهندس "غالمرضا قاسمیان طالخونچه"، دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندســی مکانیک گرایش طراحی کاربردی موفق به دریافت گواهی 
ثبت اختراع از بنیاد ملی نخبگان بابت طرح "ســاخت شاسی و سیستم 
تعلیق خودرو وانت نیســان )ســایپا و زامیاد( جهت حرکت بر روی سه 

چرخ" شد.
دکتر محمد عارفی اســتاد راهنمای این طرح افــزود: این گواهی پس 

از بازدید اخیــر معاون علمی فناوری ریاســت جمهــوری جناب آقای 
دکتر ســورنا ستاری از دانشــگاه کاشــان و بازدید از این طرح صورت              

گرفت.
شایان ذکر است که دریافت این گواهی ثبت اختراع عالوه بر تسهیالت 
اعطایی، مقدمه ای برای ورود به شــرکت های دانــش بنیان و عرصه 

تولید محصول جدید در سطح کشور می باشد. 

کسب گواهی ثبت اختراع بنیاد ملی نخبگان طرح دانشجوی 
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

صندوق ســرمایه گذاری جســورانه نیــک در مرکز 
ندازی  ه ا نوآوری و تجاری سازی دانشگاه کاشان را

 . شد
نه  مدیرعامــل صنــدوق ســرمایه گذاری جســورا
نیک، هــدف از ایجاد این صندوق را توانمندســازی 
دانشــجویان و تامیــن ســرمایه هوشــمند بــرای 
رآفرینــان و نخبــگان بــا طرح هــای تجــاری  کا
نه عنوان کرد و گفت: این شــرکت که توسط  نوآورا
ندیش  ران نیک  ا کارآفرینان باتجربه و ســرمایه  گذا
پایه  ریزی شده، در راســتای حمایت از کارآفرینی و 
ارزش  آفرینی در کشــور خود را متعهد به پشتیبانی، 
نه و هدایت و راهبرد صاحبان  سرمایه  گذاری جسورا
ند که پتانسیل  یده های نو و شرکتهای نوپایی می دا ا

رند. تجاری شدن دا
مریــم نجفی شناســایی، ارزیابی و تزریق ســرمایه 
به شــرکت های اســتارتاپی و کارآفرینان مستعد را 
فزود:  ز جمله ماموریــت این صندوق ذکــر کرد و ا ا
این صندوق ســعی در توســعه اقتصــادی و ترویج 

کارآفرینی در کشــور به خصوص فراهم کردن زمینه 
نتقال دانــش و روحیه کارآفرینی به دانشــجویان و  ا

رد. نیروهای کار جوان و عالقمند را دا
وی خاطر نشــان کرد: این شــرکت با حمایت مالی 
و دانشــی از شــرکت های نوپا که به دنبال کســب 
بازده مالی باالتر هســتند، و با به اشــتراک گذاری 
تجربیــات اعضــا در زمینه ها، صنایــع و موضوعات 
رائه مشــاوره های مدیریتی، مالی و فنی  گوناگون و ا
بــه کارآفرینان و اســتارتاپ ها، آنهــا را در مراحل 

. هی می کند ا ر همر مختلف کا
ر  ر کنــا ر د ن جســو ا ر ا یه گذ ما : ســر د فــزو  وی ا
اســتارتاپ ها قرار می گیرند تا آنها بتوانند درآمدزایی 
کنند و در نهایت با توســعه و رشد کسب و کارشان، 

فزایش دهند. ارزش سهام خود را ا
لبته سرمایه گذاران جســور خود را درگیر تصمیمات   ا
اجرایــی کســب وکار اســتارتاپ ها نمی کننــد بلکه 
رتباطی خود را با آنها به اشــتراک  تجربه و شــبکه ا

ند.  ر می گذا

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری جسورانه نیک در دانشگاه کاشان



خبـــــرنـامه                         روابط عمومی دانشگاه کاشان   خربنامه الکرتونیکی شامره 63   شامره پیاپی  95     فروردین و اردیبهشت  1400
6

95
ه  

امر
ش

تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه کاشان  و شورای فرهنگ عمومی منطقه کاشان به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
کاشان و پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی در راستای ماموریت مرکز فضای مجازی به منظور ایجاد و گسترش 

همفکری و همکاری هرچه بیشتر منعقد شد.
رییس دانشگاه کاشان کمک به برنامه ریزی برای توسعه پایدار، مشارکت بر رویکرد تولید محصوالت فرهنگی مبتنی بر دانش و 
فناوری، کشف، جذب و پرورش فعالیت ها و حمایت از پیشنهادهای نو، خالقانه، اثربخش و پایدار بومی را از جمله اهداف این تفاهم 
نامه عنوان کرد و افزود: با انعقاد این تفاهم نامه ساماندهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و 

هنری در سطح محلی و بومی مبتنی بر رشد و توسعه فرهنگ ایرانی اسالمی در فضای مجازی منطقه کاشان فراهم می شود.
دکتر عباس زراعت افزود: متمرکز نمودن ظرفیت ها و مشارکت های مردمی در رونق فعالیت های تعریف شده ذیل مرکز فضای 
مجازی، تبادل تجربه ها و دانش بومی و اســتفاده از مدل های علمی و اقتصادی موفق در این عرصه برای فعاالن این حوزه 

درشهرستان کاشان وتوسعه زیر ساخت های فناوری و فرهنگی مربوط به ماموریت این مرکز و کمک به بهبود کسب و کارهای 
مجازی خالق و فناور از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

وی با بیان اینکه این شورا در مرکز پارک علم و فناوری دانشگاه فعالیت خود را آغاز خواهد نمود اظهار امیدواری کرد: با استفاده 
از ظرفیت های علمی  و برگزاری سمینارها و دوره های تخصصی، کارگاه های آموزشی کسب و کارهای فناورانه و با راهنمایی 
و مشاوره اقتصادی و بازارسنجی محصوالت فناورانه با حضور اساتید صاحب فن در دانشگاه و همکاری در جهت تولید محتوای 
فرهنگی فاخر و کمک به ایده پردازی و پروژه یابی آنها این شورا بتواند به عنوان  هسته مرکز رشد و دانش بنیان به فعالیت خود 

ادامه دهد.                                                                                                              
این تفاهم نامه  که در ۳ نسخه و 7 ماده به امضاء حضرت آیت اهلل سلیمانی رییس شورا و دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان 

و دکتر محمد نظیفی فرد رئیس پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی رسیده است به مدت 10 سال اعتبار دارد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کاشان و شورای فرهنگ عمومی منطقه کاشان

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: استادان و نخبگان و محققان در 
دانشگاه ها، سرمایه های بسیار عظیمی در کشور هستند که باید به درستی  آنها 
را شناخت قبل از اینکه دشمنان این سرمایه ها را بشناسند. آیت اهلل عباسعلی 
سلیمانی در مراسم بزرگداشت روز استاد و تجلیل از استادان نمونه آموزشی 
دانشگاه کاشان، استادان را نیروهای نخبه، کارآمد و نیروهای برجسته عنوان 
کرد و افزود: دشمن همیشه به دنبال  دانشمندان هسته ای و نیروهای نخبه ما 
همچون استاد شهریاری ها، فخری زاده و  شهید مطهری هستند و آنها را مورد 

هدف قرار می دهند و به شهادت می رسانند. 
امام جمعه کاشان به سالروز شهید مطهری به نام روز معلم اشاره کرد و اظهار داشت: 

شهید مطهری اسالم شناس راستین و مغز متفکر بود که رسالت علمی خود را به 
خوبی ایفا می کرد و با فکر و مغز او مبارزه می شد.

وی دانشگاه کاشان را بادارابودن دانشمندان بین المللی از دانشگاه های مطرح و به 
نام در کشور یاد کرد و افزود: این دانشمندان مایه افتخار شهر و کشور هستند که باید 
قدردان این گونه افراد باشیم. آیت اهلل سلیمانی مهمترین رسالت دانشگاه را رسالت 
علمی و ارائه خدمات برای رفع معضالت و مشکالت جامعه عنوان و خاطر نشان 
کرد: دانشگاهی که این همه سرمایه انسانی نخبه، متخصص ومتدین و خدوم دارد 

باید بتواند خدمات مناسبی را به مردم ارائه دهد.
در پایان این مراسم از استادان نمونه آموزشی وارتقاءیافته دانشگاه تجلیل شد.

امام جمعه کاشان:

 استادان و نخبگان سرمایه های عظیم انسانی 
جامعه اسالمی هستند

بیست و پنجمین شــماره مجله علمی - پژوهشی حدیث 
پژوهی  بهار و تابســتان 1400 دانشگاه کاشان به صورت 

الکترونیکی و چاپی منتشر شد.
مدیر مسئول این نشریه علمی گفت: در این شماره از نشریه 
15 مقاله علمی از محققان و پژوهشــگران به چاپ رسیده 

است.
دکتر محسن قاسم پور، بررسی و تحلیل معیارهای طبرسی 
در نقد متنی احادیث تفسیری، واحدی نیشابوری و فضایل 
و روایات اهل بیت در »الوســیط« )کارکردهــا و اعتبار(، 
مکتوبه های حدیثی در روایات امامان شــیعه و نقش علی 

بن مهزیار در نگهداری و انتقال آن ها و بررسی حدیث سبعه 
احرف در منابع شــیعه را از جمله مقاالت ارائه شده در این 

شماره از نشریه عنوان کرد.
وی افزود: در این شماره همچنین به جستاری تطبیقی در 
تبیین ویژگی های اهل  بیت پیامبــر)ص( در آیینۀ حدیث 
صلوات، مالک های عالمان شیعی در تدوین کتب ادعیه قرب 
االسناد در نگارش های امامیه، نقد و بررسی رایج ترین واژگان 
مستعمل برای روایات موضوعه، روایات اسماء و صفات و 
اثبات وجه امکانی واجب الوجود، واکاوی چرایی تأخیر تدوین 
کتب درایه در شیعه با تأکید بر اصطالحات حدیثی موجود در 

کتب روایی شیعه پرداخته شده است.
دکتر قاسم پور، جستاری در شعار "ُکلُّ َیْومٍ  عاُشورا َوُکلُّ أَْرٍض 
َکْرباَل " سیر تاریخی شــکل گیری، معناشناسی و صحت، 
چیستی اصطالح حدیثی روایت منتقله و مالک انتقال و نقد و 
بررسی آن، مرزهای پسندیده و نکوهیدۀ رهبانیت مسیحی و 
اسالمی در روایات فریقین، تبارشناسی روایات قصار حضرت 
علی)ع(  در تحف  العقول و بررسی روایات تنزیه کتاب التوحید 
شیخ صدوق را از دیگر موضوعات ارائه شده در این شماره از 

نشریه عنوان کرد.
مدیر مسئول مجله علمی - پژوهشی حدیث پژوهی اظهار 
داشت: این مجله پژوهندگان را جهت ارسال مقاالت ارزشمند 

خود برای شماره های بعد فرامی خواند.
WWW. حدیث پژوهی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
WWW. :و در بانک اطالعات نشریات کشور ISC.gov.ir

magiran.com  و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

WWW.SID.ir نمایه می شود.
انتشار شماره ۲۵ مجله علمی حدیث پژوهی 

دانشگاه کاشان
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دبیر علمی و اجرایی پنجمین کنفرانس بین المللی "بازشناسی الگو و تحلیل 
تصاویر" از ارائه 47مقاله علمی از متخصصان و پژوهشگران اقصی نقاط دنیا 

در این کنفرانس خبر داد.
دکتر حســین ابراهیم پور، تعداد مقاله های ارســالی از زمان فراخوان این 
کنفرانس را 8۹ مقاله از سراسر دنیاعنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد پس 
از مراحل متعدد داوری توســط 112 نفر از متخصصین این رشته، تعداد   2۹ 
مقاله برای ارایه شفاهی  )از جمله تعدادی مقاله خارجی از کشور های دیگر 
( و 18 مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شدند که در طی این دو روز در قالب 5 

جلسه ارایه شفاهی و ۹ جلسه ارایه پوستر ارایه می شود.
وی خاطر نشان کرد: مقاالت انگلیســی کنفرانس در سایت معتبر  IEEE  و 

مقاالت فارسی در سایت سیویلیکا نمایه خواهند شد.
دکتر ابراهیم پور ســخنرانان این کنفرانس را پروفسور شهره کسایی استاد 
تمام دانشگاه شــریف، پروفسور ســرجیو تئودوریدیس اســتاد شاخص از 
دانشگاه اتن، دکتر جرالد شــافر از انگلســتان و دکتر محمد شکوهی یکتا 
از امریکا عنــوان کرد و افزود: این ســخنرانان زبده از کشــور های یونان، 

انگلستان، آمریکا و ایران دعوت شــده اند که به بیان آخرین نتایج و 
دست آوردهای علمی در زمینه های مختلف مرتبط با هوش مصنوعی، 

بازشناسی الگو و تحلیل تصاویر می پردازند.
وی هدف اصلی این کنفرانس را، فراهم آوردن امکان هم اندیشــی 
و بهبود همکاری میــان متخصصــان حوزه های مختلــف مرتبط 
با بازشناســی الگو و تحلیل تصویر و ایجاد بســتری مناســب برای 
تعامل بین پژوهشــگران فعال در این حوزه و صنایع مرتبط عنوان و 
و خاطر نشــان کرد: بازشناســی الگو و تحلیل تصویر از پرکاربردترین 
گســترده  ترین شــاخه  های هوش مصنوعی هســتند که از سوی 
پژوهشگران رشــته  های مختلفی چون مهندســی برق، کامپیوتر و 

ریاضیات مورد توجه قرار گرفته  اند.
پنجمین کنفرانس بین المللی بازشناســی الگو و تحلیل تصاویر  در روزهای 
چهارشنبه و پنج شنبه 8و۹ اردیبهشت 1400 به صورت مجازی در دانشگاه 
کاشان و با همکاری انجمن بینایی ماشــین و پردازش تصویر ایران برگزار 

می شود.
این کنفرانس یکسال در میان )دو ساالنه ( برگزار می شود و دوره قبل آن در 

دانشگاه صنعتی شریف بوده است. 

ارائه ۴۷مقاله علمی در پنجمین کنفرانس بین المللی 
بازشناسی الگو و تحلیل تصاویر در دانشگاه کاشان

رییس دانشگاه کاشان مرحوم دکتر مازوچی را نمونه ای از 
مردان مجاهد و رستگار دانست و گفت: جامعه دانشگاهی و 
آموزش و پرورش مدیون ایثار و رستگاری و مجاهدت مرحوم 

دکتر مازوچی است.
دکتر عباس زراعت در آیین یادمان مهرورزان بزرگداشت 
مرحوم دکتر عباس مازوچی در پردیس شــهدای دانشگاه 
کاشان حفظ آبروی مردم  را از الزمه های رستگاری عنوان 
کرد و اظهار داشت: به فرمایش بزرگان رستگاری در این است 
که همیشه به فکر قیامت باشیم. وی با اشاره به اینکه مرحوم 
مازوچی تمام هم و غمش این بود که کاری را برای آن دنیا 
انجام دهد  خاطر نشان کرد: مرحوم دکتر مازوچی با اقدامات و 
فعالیت هایی خیرخواهانه، آثار نیک و ماندگاری را در این دنیا 
برای مردم ، دانش آموزان و دانشجویان به یادگار گذاشته اند 

که این معنای رستگاری است.
رییس دانشگاه کاشان افزود: هر دانش آموز و دانشجویی در 
این مکان هایی که دکتر مازوچی به یادگار گذاشته یک دقیقه 
درس می خواند اجر و ثوابش به روح مرحوم دکتر مازوچی 

می رسد .
رییس دانشگاه کاشان مرحوم دکتر مازوچی را نمونه ای از 
مردان مجاهد و رستگار دانست و گفت: جامعه دانشگاهی و 

آموزش و پرورش مدیون ایثار و رستگاری و مجاهدت مرحوم 
دکتر مازوچی اســت. دکتر عباس زراعت در آیین یادمان 
مهرورزان بزرگداشت مرحوم دکتر عباس مازوچی در پردیس 
شهدای دانشگاه کاشان حفظ آبروی مردم  را از الزمه های 
رســتگاری عنوان کرد و اظهار داشت: به فرمایش بزرگان 

رستگاری در این است که همیشه به فکر قیامت باشیم.
وی با اشاره به اینکه مرحوم مازوچی تمام هم و غمش این 
بود که کاری را برای آن دنیا انجام دهد  خاطر نشــان کرد: 
مرحوم دکتر مازوچی با اقدامات و فعالیت هایی خیرخواهانه، 
آثار نیک و ماندگاری را در این دنیا برای مردم ، دانش آموزان 
و دانشجویان به یادگار گذاشته اند که این معنای رستگاری 

است.
رییس دانشگاه کاشان افزود: هر دانش آموز و دانشجویی در 
این مکان هایی که دکتر مازوچی به یادگار گذاشته یک دقیقه 
درس می خواند اجر و ثوابش به روح مرحوم دکتر مازوچی 

می رسد .
 دکرت مازوچی الگوی زمان است

عضو بنیاد حامیان دانشگاه کاشــان هم در این آیین دکتر 
مازوچی را الگوی زمان نام برد و گفت:زمان گذراست و عمر 
یک فرصت است، سرمایه عمر از دست می رود، سوگند به 

عمر به این معناست که از فرصت عمر استفاده کامل ببریم.
دکتر حمیدرضا فهیمی تبار با بیان اینکه دکتر مازوچی می 
گفت فرصت ندارم، فرصت اندک است و باید از فرصت باقی 
مانده حداکثر استفاده را ببرم، خاطر نشان کرد: بزرگان توصیه 
کرده اند با خودتان مهربان باشید و از خودتان فرار نکنید. تعبیر 

قرآنی این است که به خودتان بپردازید.
وی خوش برخوردی و صمیمیت با نوآشنایان و بیماران را از 
ویژگی های ممتاز مرحوم دکتر مازوچی عنوان کرد و گفت: 
تواضع از ویژگی های مرحوم دکتر مازوچی بود و خنده همیشه 

بر لبهایش نقش بسته بود. 
وی با بیان اینکه  در دنیای متمدن امروز وقف و خیریه اهمیت 
زیادی دارد و این به معنای لذت آدمیان از کنار هم بودن و برای 
هم بودن و ایثار کردن است، افزود: افراد باید از این گونه افراد 

الگو و سرمشق بگیرند .
دکتر فهیمی تبار با تاکید بر اینکه قرآن آدمی را به احسان در 
گفتار توصیه می کند،افزود: آنچه که امروزه در علم، به گفتار 

درمانی نامگذاری شده است.
وی احسان زبانی  را اولین احسان ذکر کرد و افزود: یکی از 

مصادیق احسان، عدالت در گفتار است.
عضو بنیاد حامیان دانشگاه کاشان احسان در رفتار را از دیگر 

نمونه احسان عنوان کرد و اظهار داشت: یعنی با خنده حرف 
زدن. از صفات پیامبر تبّسم و خوشرویی بوده است. وی خاطر 
نشان کرد: احسان مالی و انفاق و کمک به یکدیگر از دیگر 

مصادیق احسان است. انفاق توصیۀ موکد قرآنی است.
دکتر فهیمی تبار  خانواده شهدا را نمونه بارزی از ایثار و احسان 
و مجاهدت دانست و افزود: ما مدیون خانواده شهدا هستیم و 
باید در برابر رشادت همه صالحان و جانباختگان در راه عدالت 

با احترام برخورد کنیم.
دکرت مازوچی عاشق خدمت به مردم بود

مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه کاشان هم در این آیین گفت: 
دکتر مازوچی عاشق خدمت به مردم بود.

علی محمد الماســی با بیان اینکه دکتر مازوچی می گفت 
فرزندم با اینکه در ناز و نعمت بزرگ شد خودش راه شهادت را 
انتخاب کرد و چراغ راه دیگران شد، افزود:  دکتر مازوچی به 
فرهنگ و تعلیم و تربیت بسیار اهمیت می داد و دلش همیشه 

برای دانش آموزان و دانشجویان می طپید.
وی با بیان اینکه مرحوم مازوچی از محسنین ونیکوکاران بود 
افزود: باید از بزرگانی همچون مرحوم مازوچی الگو گیریم تا 
فرهنگ انفاق  در بین جامعه نهادینه شود و کارهایی انجام 

دهیم که ماندگار و به یادگار گذاشته شود. 

جامعه دانشگاهی و آموزش و پرورش مدیون مرحوم دکتر مازوچی است
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رییس دانشگاه کاشــان گفت: دانشــگاه جامعه محور، دانشگاهی است 
که تمامی مشــکالت و مسائل جامعه را مورد  بررســی علمی قرار داده و 

راهکارهای دانش محور ارائه دهد. دکتر عباس زراعت در حاشــیه انعقاد 
تفاهم نامه فی مابین دانشگاه کاشــان و اداره زندان کاشان که با حضور 
رئیس زندان و دادستان کاشان در دانشگاه کاشان برگزار شد، افزود: یکی 
از این  مشــکالت واکنش در مقابل بزهکاران اســت، مهم ترین روشی 
که در دنیا مرسوم اســت  زندانی کردن مجرمان می باشد اما دانشمندان 

دیدگاههای متفاوتی در این زمینه  دارند.
وی با بیان اینکه  اگر  زندان به صورت علمی اداره نشــود کارآیی نخواهد 
داشــت، نقش دانشــگاهها را در این  زمینه حایز اهمیت دانست و اظهار 
داشــت: اداره زندان یک علم اســت و اساتید دانشــگاه باید با همکاری 
مسووالن و کارشناسان زندان ها محیطی را بوجود آورند که زندان، تبدیل 
به  دانشــگاه جرم آموزی نشود. دکتر زراعت خاطر نشــان کرد: دانشگاه 

کاشان در تحقق چشم انداز خود مبنی بر دانشــگاه جامعه محور تاکنون 
اقدامات  فراوانی انجام داده که یکی از آنها انعقاد تفاهم نامه با دادگستری 
است تا در زمینه  پیشگیری از جرم و دادرسی منصفانه با قضات دادگستری 

مشارکت نماید.
وی  افزود: این تفاهم نامه در راستای حضور اساتید و دانشجویان درتدبیر 
امور مختلف اداره  زندان است تا با مشکالت زندان و زندانیان آشنا شوند 
و  کارشناسان زندان نیز در کارگاههای  آموزشی شرکت نمایند تا با کمک 

یکدیگر مجازات زندان را تبدیل به واکنش موثر در  مقابل جرم نمایند .
رییس دانشگاه کاشان، اختصاص بخشــی از پایان نامه ها و  طرح های 
پژوهشی به مســائل زندان کاشان، تشــکیل کارگاههای آموزشی برای 
زندانیان و  کارشناســان زندان، بازدید اساتید و دانشــجویان رشته های 
حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط 
از زندان و گفتگو با زندانیان  برای آشنایی با مشکالت آنها و ارائه راهکار، 
فراهم شدن زمینه تحقیق در  جوانب مختلف زندان، کارآموزی دانشجویان 

و غیره را از دیگر موارد این تفاهم نامه عنوان کرد. 

نقش دانشگاه جامعه محور در زمینه پیشگیری از جرم

رئیس دانشگاه کاشان با تبریک روز کارگر، موفقیت ها و افتخارات  این دانشگاه در 
نظام های مختلف علمی بین الملی و ملی را مرهون تالش و زحمات شبانه روزی 
مجموعه کارکنان از جمله کارگران و نیروهای خدماتی، تاسیساتی، فضای سبز و سلف 
سرویس دانشگاه دانست.دکتر عباس زراعت در مراسم بزرگداشت روز کارگر، ارزش 
کار و کارگر را بسیار واال عنوان کرد و افزود: اسالم به کار و کارگر ارزش بسیار واالیی 
داده است، به گونه ای که کار کردن را از بزرگترین عبادت ها و وسیله ای برای تقرب به 
پروردگار شمرده است.وی خاطر نشان کرد:مقام کارگر از دیده معصومین)س( شأن 
واالیی دارد و از نظر پیامبر گرامی اسالم نیز منزلت کارگران در ردیف انبیاست. وی 
افزود: طبق فرمایش پیامبر اکرم )ص( هرکس از دسترنج خویش مخارج زندگی خود 
را تأمین کند، روز قیامت در صف پیامبران قرار خواهد گرفت. دکتر زراعت کار و تالش 
را سیره تمام پیامبران آسمانی عنوان کرد و اظهار داشت:.پیامبران پیش از بعثت، به 
کارهای سختی همچون شبانی، کشاورزی و... می پرداختند و شخصیت و زندگی آنان 

با کار همراه بود تا با تمام وجود زحمت ها و تالش های طاقت فرسای مردم ضعیف 
جامعه را درک کنند.وی با بیان اینکه اگر انسان ها کارکنند موفق و رستگار می شوند، 
افزود: کسانی که کار می کنند در زندگی خود نیز موفق هستند و این افراد هیچ موقع 
به دنبال مفاسد اجتماعی و کارهای ناشایست نمی روند بلکه انسان های شریف و 
پاکدستی هستند.مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان 
هم در این مراسم با تبریک روز کارگر، و تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت 
امیرالمومنین )ع( گفت: متاسفانه در جامعه ما به فرهنگ کار و کارگر خوب پرداخته 

نشده است و باید این فرهنگ اصالح شود و به کارگران نگاه ترحمی  نداشته باشیم.
حجت االسالم خسروی اهمیت و قداست کارگر را یادآور شد و افزود:  کارگران به 
عنوان محور توسعه جوامع هستند.وی خاطر نشان کرد: اگر کارگر نقشش را به خوبی 
ایفا نکند بقیه امور دچار خلل            می شــود.  در پایان این مراسم از کارگران نمونه 
دانشگاه کاشان به شرح زیر تجلیل شد.همکاران نمونه  واحد فضای سبز : عزت اهلل 

حسنی ، رضا واحد زاده زارع، روح اهلل قصابی همکاران  نمونه واحد تاسیسات:  محسن 
ذوالفقاری، محمد قیصری همکاران نمونه واحد خدمــات : احمد غالمرضا زاده، 
غالمحسین مطهری، حمیدرضا براتی،مسعود اسکندرپور همکار نمونه واحد سلف 

سرویس: رضا بلوری 

به مناسبت روز کارگر عنوان شد؛ 

موفقیت های دانشگاه مرهون تالش همه بخش های دانشگاه است

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: دانشــگاه کاشان در نظام رتبه بندی دانشگاه های اثرگذار 
تایمز 2021، در بازه رتبه ای دوم در میان دانشگاه های جامع کشور و بازه رتبه ای چهارم در میان دانشگاه های کشور 
قرار گرفت. دکتر مجید منعم زاده با اشــاره به اینکه در نسخه دانشــگاه های اثرگذار رتبه بندی تایمز 2021، تعداد 
1240 دانشگاه از ۹8 کشور جهان بررسی شده اند و 27 دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند، افزود: در این 
نظام رتبه بندی دانشگاه کاشان در بازه 601 تا 800 دانشــگاه های جهان  قرار گرفته است.وی خاطر نشان کرد: 

همچنین دانشگاه کاشان در 12 شاخص از نظام تاثیرگذاری تایمز موفق به کسب رتبه شده است.
معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان افزود: این دانشــگاه در شاخص تولید انرژی مقرون به صرفه و 
پاک در دانشگاه با کسب رتبه 66 در میان صد دانشگاه برتر جهان و در شــاخص مصرف و بازیافت آب نیز در بازه 
رتبه 101 تا 200 جهان قرار گرفته است. رتبه بندی تایمز تاثیر )دانشگاه های موثر( به ارزیابی اثرگذاری اجتماعی 

و اقتصادی دانشگاه ها به منظور تحقق توسعه پایدار توسط موسســات آموزش عالی، می پردازد. مؤسسه تایمز در 
خصوص این رتبه بندی، با توجه به سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت به رتبه بندی دانشگاه ها می پردازد. معیارهای 

رتبه بندی حوزه تحقیق از اطالعات ارائه شده توسط الزویر )Elsevier( حاصل شده است.
در حوزه توسعه از شواهد و مدارکی که از سوی دانشــگاه ها در حوزه های مختلف پایداری ارائه شده، استفاده می-

شود. همچنین ارزیابی هر هدف شامل شاخص ها و سنجه های اختصاصی اســت که از آنها برای ارزیابی عملکرد 
دانشگاه درباره آن هدف استفاده می شود.

این رتبه بندی برای اولین بار سال 201۹ از ســوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه 
بندی دانشگاه ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد )SDGs( ارزیابی می کند. اهداف توسعه پایدار 

سازمان ملل متحد 17 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است. 

قرار گرفتن دانشگاه کاشان در میان تاثیرگذارترین دانشگاه های جهان
 در نظام رتبه بندی تایمز۲۰۲۱


