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سال  تولید        ،ابیتشپنی  اه       و       مانع زدایی    اه 

کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در رتبه بندی دانشگاه های 
جوان تایمز۲۰۲۱

در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز202۱، دانشگاه کاشان در جایگاه ۱۱۴ جهان، دوم کشور و اول در میان 
دانشگاه های جامع قرار گرفت.نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جوان در سال 

202۱ را منتشر کرد. بر اساس این رتبه بندی 2۶ دانشگاه ایرانی در جمع ۴۷۵ دانشگاه جوان برتر دنیا قرار گرفتند.
نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز برای رتبه بندی دانشگاه جوان 202۱ از همان روشی که دانشگاه های جهان 
را ارزیابی می کند استفاده می کند و ماموریت های اصلی دانشگاه ها »تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز 
بین المللی« را مورد ارزیابی قرار می دهد اما در این رتبه بندی خاص، دانشگاه هایی با قدمت کمتر از ۵0 سال مدنظر 

هستند.
دانشگاه های ایرانی نیز در این رتبه بندی حضور دارند. در سال 20۱۹ تعداد ۱۳ دانشگاه ایرانی در میان ۳۵۱ دانشگاه، 
در سال 2020 تعداد 20 دانشگاه ایرانی در میان ۴۱۴ دانشگاه و اکنون در سال 202۱ تعداد 2۶ دانشگاه ایرانی در جمع 

۴۷۵ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته اند. شاخص های عملکرد به پنج حوزه تقسیم می شوند: آموزش )محیط یادگیری(، 
تحقیق )میزان تحقیقات، درآمد و شهرت(؛ استنادها )تأثیر تحقیقات(؛ چشم انداز بین المللی )کارکنان، دانشجویان 

و تحقیقات(، درآمد صنعت )انتقال دانش(.
تدریس و آموزش ۳0 درصد وزن این رتبه بندی را به خود اختصاص می دهد که از این میان ۱0 درصد مربوط به 
اعتبار دانشگاه، ۶ درصد نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو، ۳ درصد نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان 

لیسانس، 8 درصد نسبت اعضای هیات علمی دارای درجه دکتری و ۳ درصد درآمد سازمانی دانشگاه است.
تحقیقات نیز ۳0 درصد وزن دیگر این رتبه بندی را به خود اختصاص می دهد که از این میان بررسی اعتبار تحقیقات                 

۱2 درصد، درآمد دانشگاه از تحقیقات ۹ درصد و بهره وری تحقیق نیز ۹ درصد در این شاخص سهم دارند. 
برجسته ترین شاخص در این رده، شهرت یک دانشگاه برای برتری تحقیقات در میان همساالن خود است.

دانش آموخته دانشگاه کاشان برنده جایزه 
شهید رهنمـون بنیـادملی نـخبگـان شد

انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری فــی مابین 
دانشگاه کاشان و آموزش و پرورش کاشان

افتتاح کانون بازنشستگان دانشگاه 
کــاشـان در خانه تاریخی عـطارهــا

برنامه ریزی برای فعالیت 
هدفمند  دفتر مهدویت
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عصر عید قربان در نشستی معنوی با حضور روسای دانشگاههای کاشان و آران و بیدگل در بیت نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کاشان، بر تبیین برنامه های  هدفمند برای دفتر مهدویت منطقه کاشان  تاکید شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در این نشست ضمن تبریک عید سعید قربان، گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران 
یک نظام عاریتی از سوی امام معصوم)ع( است.

حضرت آیت اهلل سلیمانی عامل اصلی پیروزی انقالب ایران را مهدویت عنوان کرد و افزود: این عامل در میانه و پایان 
راه نیز باید برقرار باشد.

وی خاطر نشان کرد: آینده جهان قطعا بر اساس نظام مهدویت اداره خواهد شد و دانشگاهها در کنار حوزه ها باید در این 
راه کمک کنند و مدیران دانشگاهها باید دست به دست هم داده و به صورت جمعی کار را جلو ببرند.

در این جلسه موضوع ترویج و فرهنگ سازی مهدویت میان دانشگاهیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ابتدا روسای دانشگاهها دیدگاههای خود را بیان کردند از جمله اینکه: موضوع مهدویت باید در میان اساتید، 
دانشجویان و کارمندان فرهنگ سازی شده و ترویج گردد؛ دانشگاهها باید در این زمینه هم افزایی داشته باشند؛ شبهات 
زیادی در خصوص مهدویت میان اساتید و بویژه دانشجویان مطرح می گردد که باید به صورت علمی پاسخ داده شود؛ 

در حال حاضر که جامعه نیاز به امید و انگیزه دارد جای فرهنگ مهدویت بسیار خالی است؛ دانشگاهها باید در این زمینه 
اهتمام جدی داشته باشند؛ فراهم کردن زمینه استفاده از فرصت مطالعاتی اساتید در مرکز مهدویت؛ ایجاد رشته مهدویت 

در دانشگاهها و....
همچنین حجت االسالم قرائتی و خندان و خانم دکتر تمییز کار مســووالن مرکز مهدویت، گزارشی از فعالیت مرکز 
مهدویت دانشگاهیان  ارائه داده و از روسای دانشگاهها خواستند تا زمینه ارتباط کانون های دانشجویی  مهدویت با مرکز 
را فراهم سازند و نسبت به تشکیل کانون برای اساتید و کارمندان نیز اهتمام ورزند.ترغیب اساتید و دانشجویان به شرکت 

در جلسات مجازی نیز درخواست دیگر  بود.

برنامه ریزی برای فعالیت هدفمند
 دفتر مهدویت

"مجتبی ســپهرنیا" دانش آموخته دوره دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه کاشــان موفق به کسب جایزه شهید 

رهنمون از بنیاد ملی نخبگان شد. جایزه شهید رهنمون به دانش آموختگان برتر دانشگاهی اعطا می شود.
این دانش آموخته دانشگاه کاشان از سال ۹2 تا ۹۴ در دوره کارشناسی ارشــد مهندسی مکانیک  و از سال ۹۵ تا 
۹8 در دوره دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان مشــغول به تحصیل بوده و تحت راهنمایی دکتر حسین 

خراسانی زاده از این دانشگاه  فارغ التحصیل شده است.
از جمله افتخارات این دانش آموخته موفق دانشگاه کاشان به شرح زیر می باشد:

۱. انتشار و ارائه بیش از ۳0 اثر علمی )انتشار مقاله در ژورنال های معتبر، ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی، 
طرح های پژوهشی(

2. سه مرتبه کسب "جایزه تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان" در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹8
۳.کسب معدل20 در دوره دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی )۱۳۹8(

۴.رتبه اول معدل در بین دانشجویان دکتری در دانشگاه کاشان )۱۳۹8(
 ۵.اخذ گرنت آموزش یاری در دانشگاه کاشان تحت نظر پروفسور خراسانی زاده )۱۳۹8( 

۶.گذراندن مقطع دکتری تخصصی در مدت زمان ۳ سال و ۴ ماه )۱۳۹8( 
۷.اخذ گرنت فرصت مطالعاتی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تحت نظر پروفسور شفیعی 

 )۱۳۹۷(
8.اخذ گرنت پژوهش یاری در دانشگاه کاشان تحت نظر پروفسور خراسانی زاده )۱۳۹۶( 

 )۱۳۹۶("  )ICHMT2017(۹.برگزیده به عنوان نویسنده برتر مقاله در "سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
۱0.پژوهشگر برتر دانشگاه کاشان در مقطع دکتری )۱۳۹۶(   

۱۱.    پذیرش بدون کنکور )سهمیه استعدادهای درخشان( در مقطع دکتری در دانشگاه کاشان )۱۳۹۵( 
۱2.    دانشجوی ممتاز دانشگاه کاشان در مقطع کارشناسی ارشد )۱۳۹۴( 

۱۳.    اخذ گرنت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- ستاد ویژه توســعه فناوری نانو جهت انجام پایان 
نامه کارشناسی ارشد )۱۳۹۴( 

در حال حاضر ســپهرنیا پس از دانش آموختگی به عنوان عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهاب دانش قم و مدیر 
پژوهش و دفتر ارتباط با صنعت این دانشگاه مشغول به فعالیت است.

دانش آموخته دانشگاه کاشان برنده جایزه شهید رهنمون بنیاد ملی نخبگان شد

تربیت بدنی دانشگاه کاشان همیار دانشگاه علوم پزشکی در طرح واکسیناسیون ملی کشور شد.
 مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان در این خصوص گفت: مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه کاشان که در متراژ 
حدود ۱۱00 متر می باشد بعنوان یکی از مرکز واکسیناسیون در کاشان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته 

است.
سعید حالج باشی با بیان اینکه در این مرکز حدود یک چهارم از شهروندان کاشانی واکسینه خواهند شد،  اظهار داشت:  
این اقدام  در راستای کمک به طرح واکسیناسیون  می باشد و از طرفی مقرر شده با برگزاری نمایشگاهی از فعالیت های 
مرتبط با تندرستی و ورزش که قرار است  در آینده در این مرکز انجام شود مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه 

کاشان به شهروندان معرفی شود.
این ساختمان اخیرا  توسط خیر ارجمند مهندس حسین الجوردی به نام حاجیه خانم صدیقه شهابیان تکمیل و آماده 

بهره برداری شده است.

دانشگاه کاشان همیار دانشگاه علوم پزشکی در طرح واکسیناسیون
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طی مراسمی با حضور ریئس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاون اداری مالی، جمعی از 
مسئوالن دانشگاه  و اعضای هیأت مدیره  کانون بازنشستگان دانشــگاه، کانون بازنشستگان دانشگاه کاشان 

در خانه تاریخی عطار ها افتتاح شد.
کانون بازنشستگان دانشگاه کاشــان با افتتاح دفتر کانون در خانه تاریخی عطارها فصل جدیدی از فعالیت خود 
را آغاز نموده تا از گنجینه تجارب گران قیمت بازنشســتگان در ســطوح مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی 

استفاده نماید.
این کانون، با برنامه های هدفمند در پی آنســت تا اقدامات موثری از جمله در موارد زیر انجام دهد:

 - بهبود زندگی فردی و تقویت ارتباط جمعی بازنشستگان
- بهره مندی از سرمایه قابل توّجه علمی و تجربی افراد بازنشسته برای پیشبرد فعالیت ها  و رفع برخی کاستی 

های اجتماع
- زمینه سازی اشتغال مولد با اســتفاده از خالقیت و کارآفرینی بازنشستگان و ایجاد بنگاه های اقتصادی

امید است این خانه تاریخی بستری مناســب برای همدلی،  وفاق، همراهی، ُحسن معاشرت و تالش و تکاپوی 
بازنشستگان برای نشــاط روحی خود و نقش آفرینی در توسعه و تعالی جامعه باشد.

افتتاح کانون بازنشستگان دانشگاه کاشان در خانه تاریخی عطارها

مدیر تربیت بدنی از افزایش سرانه ورزشی دانشجویان بویژه دانشجویان 
ساکن در سراهای دانشجویی خبر داد. ســعید حالج باشی اظهار داشت: 
در اولین جلسه شورای ورزش دانشــگاه موضوع افزایش سرانه ورزشی 
و کیفیت ارائه خدمات ورزشی به دانشــجویان بویژه دانشجویان ساکن 

در خوابگاه، موضوع ایجاد زیرساخت های ورزشی جدید  مطرح گردید.
وی افزود: مهــم ترین موضوعات مطرحه در جلســه اخیر شــامل ارائه 
گزارش عملکرد تربیت بدنی در سال ۱۳۹۹، بهسازی مجموعه آبی آینه 

دانشگاه، بررســی پیشنهاد واگذاری کتابخانه دانشــکده علوم انسانی به 
مدیریت تربیت بدنی، تعیین تکلیف وضعیت فنس، نورپردازی و رختکن 

زمین چمن روباز و نورپردازی کلوپ روباز دختران و پسران، تعیین 
تکلیف ســالن ریحانه جهت تغییر کاربری به فضای ورزشــی بوده 
اســت. حالج باشی خاطر نشــان کرد: مرکز مشــاوره و تندرستی 
دانشگاه در آینده نزدیک با تجهیز به وسایل ورزشی و آزمایشگاهی 
به عنوان اولین مرکز تخصصی ورزشــی و درمانی در شمال استان 
اصفهان آغاز به کار و آماده ارائه خدمت به شهروندان و دانشجویان 

عزیز خواهد بود.
مدیر تربیت بدنی دانشــگاه کاشــان تعیین تکلیف احداث ســایت 
اهداف پروازی،  بررسی وضعیت اماکن ورزشی دانشگاه در آستانه 

بازگشایی دانشــگاهها، تعیین بودجه مورد نیاز جهت خرید ملزومات 
مورد نیاز ورزشــی، تعیین نرخ اســتفاده از اماکن ورزشــی در سال 

۱۴00 و بررســی واگذاری اماکن و  خدمات ورزشــی دانشگاه به بخش 
خصوصی)مجموعــه آبی آینه و ســالن الجــوردی( را از دیگر موضوع 
های ارائه شده در این نشســت عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد:  با 
واکسیناسیون دانشجویان در تابستان در ابتدای ســال تحصیلی جدید، 
خدمات ورزشی مطلوب به دانشجویان توسط مدیریت تربیت بدنی ارائه 

شود.
شایان ذکر است تربیت بدنی دانشگاه کاشــان به عنوان همیار سالمت 
کاشــان در دوره کرونا به یاری شبکه بهداشــت و درمان کاشان شتافته 

است.

افزایش سرانه ورزشی 

دانشجویان دانشگاه کاشان

نخستین کنگره "استان اصفهان و توسعه ملی، چالش ها و فرصت های پیش رو"  
با  همکاری دانشگاه های استان از جمله دانشگاه کاشان به صورت مجازی برگزار         

می شود. 
در این نشست  دکتر حسین خراسانی زاده  و خانم دکتر قاسمیه اعضای هیات علمی 
دانشگاه کاشان  در خصوص "مطالعه تاثیر ادامه بهره برداری های گسترده از سفره 
آب زیرزمینی دشت ممنوعه کاشان بر کیفیت آب باقیمانده" سخنرانی خواهند نمود.  
کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چالش ها و فرصت های پیش رو از تاریخ 22 تا 
2۴ تیرماه جاری با همکاری دانشگاه های استان اصفهان از جمله دانشگاه کاشان به 

آدرس https://isfrnd.ir برگزار می شود.
در این کنگره علمی دکتر خراســانی زاده و آقای دکتر روح اهلل میرزایی  به عنوان 
اعضای کمیته آب و محیط زیست انتخاب شده اند.  کنگره استان اصفهان و توسعه 
ملی، چالش ها و فرصت های پیش رو با هدف، ایجاد شبکه  ای منسجم از دانشمندان، 
هنرمندان، مدیران، خیرین و فناوران استان در جهت هم افزایی برای توسعه ملی، 

به کارگیری توان اصفهانی های خارج از کشور در جهت تعمیق عالیق ملی و حمایت 
از ظرفیت های موجود استان، فراهم سازی مستندات پشتیبان در جهت شناساندن 
ظرفیت های اصفهان در تهیه اسناد توسعه ملی، توجه به چالش های موجود در استان 
و استفاده از تجارب گذشته در جهت پرهیز از تکرار مشکالت در سایر استان ها، توجه 
به چالش های و بحث در مورد محورها ی توسعه استان در آینده، معرفی نخبگان و 
افراد برجسته استان اصفهان و حمایت از آن ها، ایجاد همبستگی میان نخبگان استان 
به دور از سالیق و نگرش های فردی و گروهی، حمایت از ظرفیت ها و پتاسیل های 
ویژه استان اصفهان هم راستا با توسعه ملی، استفاده از ایده ها، دانش و تفکرات نسل 
جوان در جهت بهبود وضعیت استان و توسعه کشور، نگاه به آینده و تعیین محورهای 
جدید اثرگذار بر توسعه ملی با توجه به قابلیت های استان، ایجاد سازوکارهای مناسب 
جهت جذب نخبگان بومی و جلوگیری از مهاجرت آن ها،ایجاد یکپارچگی در کل 
استان و ارائه ظرفیت های ویژه تمام شهرستان ها و به کارگیری قابلیت های فرهنگی 

استان در جهت وحدت ملی برگزار می شود. 

اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان برای رویکردهای توسعه استان اصفهان
 راهکار می دهند
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تفاهم نامه همکاری های علمی،  پژوهشــی، اجتماعی و آموزشی فی 
مابین فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان و دانشگاه کاشان منعقد شد.

در راســتای گســترش و تعمیق مرزهای دانش، تعالی و توسعه همه 
جانبه کشور و پاســخگویی به مهمترین ضرورت های جامعه اسالمی 
که همان برقــراری نظم و امنیت پایدار در جامعه اســت الزم اســت 
همواره بین نیروی انتظامی، دانشــگاه و سازمان های علمی به عنوان 
کانون کسب خودکفایی و مبدا تحوالت ارتباطی بس نزدیک و متقابل 
وجود داشته باشد  تا از این طریق بتوان با استفاده از مشارکت دانشمندان، 
محققان دانشگاهی و مراکز علمی و صنعتی موجبات ارتقای توان علمی و 
تحقیقاتی سازمان های نظامی و علمی را فراهم آورد. در اولویت قرار دادن 
عناوین تحقیقاتی پیشنهادی و یا توافق شده نیروی انتظامی، ارائه خدمات 
علمی و اطالعاتی در زمینه های فنی و تخصصــی، در اولویت قرار دادن 
پایان نامه های تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در راستای موضوع 
این تفاهم نامه باشد، همفکری و همکاری با نیروی انتظامی برای کارشناسی 
پروژه های تحقیقاتی پیشنهاد شــده و اظهار نظر کارشناسانه علمی درباره 

فعالیت ها، همکاری در برگزاری همایش های علمی، تحقیقاتی مشترک و 
بهره برداری از امکانات و منابع دانشگاه، از جمله موارد همکاری های دانشگاه 
با نیروی انتظامی شهرستان کاشان در این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه 

در ۹ ماده در تاریخ ۱۴00/0۴/۱۶ به امضای ســرهنگ ستاد حسین بساطی  
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان و دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان 

رسید. 

تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی فرماندهی انتظامی کاشان با دانشگاه کاشان

شرکت آب و فاضالب کاشان 
از همــکاری مســتمر "دکتر 
محمــود اکبری"در مشــاوره 
علمــی، فنی ومهندســی در 
راســتای تحقیــق و پژوهش 
در حوزه ی "آب" و "فاضالب" 
به عنوان یکی از رسالت های  

مهم این شرکت  تقدیرکرد.
مهنــدس محمدرضا اســدی 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کاشان در این 

تقدیرنامه افزوده اســت: توســعه علمی ، صنعتی و فرهنگی  هر کشور 
بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود ودر 
واقع پژوهش موتور محرکه پیشرفت و توســعه محسوب می شود حتی 
اگر نشانه هایی از توســعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن 
توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و می تواندمسیر مطمئنی را طی کند.

بنابراین پژوهش مبنای توســعه و تضمینی برای اســتمرار توســعه به 
شمار می آید و هچنین به کاربستن نتایج پژوهش در هر زمینه به بهبود 

راهکارها و روش های معمول در زمینه های مورد نظر منجر می شود.
الزم به ذکر اســت دکتر محمود اکبــری عضو هیات علمی دانشــگاه 
کاشان، عضو کمیته تحقیقات  شــرکت آب و فاضالب کاشان است که 

حدود ۱0 سال با این شــرکت همکاری دارند و در زمینه های شناسایی 
معظالت و  مشــکالت صنعت حوزه آب و فاضالب،  ارائه پیشنهادهای 
پژوهشــی مبتنی بر مشــکالت و معضــالت و نیازهــای صنعت آب و 
فاضالب، همفکری و همکاری در اجرای پروژه های تحصیالت تکمیلی 
مرتبط با صنعت آب و فاضالب در مقاطع کارشناســی ارشد و دکتری و 
ارائه اطالعات و تجربیات علمی در راستای تولید و توسعه علمی صنعت 
آب و فاضالب، اظهار نظر کارشناســانه علمی دربــاره فرآیند و فعالیت 
های صنعت آب و فاضالب و  حضور مســتمر در کمیته ها، کارگروهها و 

نشست های علمی در یک دهه گذشته شرکت فعالیت داشته اند.
 از افتخارات این عضو هیات علمی دانشگاه کاشان:

کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۶
    کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹۵
    کسب عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۱۳۹2

کسب مقام اول چهارمین دوره مسابقات ملی پل فوالدی  در سال ۱۳۹۴

تقدیر شرکت آب و فاضالب کاشان از عضو هیات علمی 
دانشگاه کاشان

تفاهم نامه فی مابین شهرداری کاشان و مرکز پژوهشــی کاشان شناسی دانشگاه کاشان امضا شد.
رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشــان هدف از انعقاد  این تفاهم نامه را تعمیق هویت شهری و 
شهروندی کاشانیها و ارتقاء حس تعلق شهری شهروندان کاشــان ، آشنا سازی نسلهای نوین با اصالت شهری 
و شهروندان اصیل کاشان،  تالش برای مستند نگاری و تکمیل قطعات مفقوده از تاریخ هفت هزار ساله سیلک 
تا کاشــان و  تولید آثار فاخر و درخور با قابلیت استفاده کمک آموزشــی برای کودکان ، نوجوانان و جوانان در 

مقاطع آمادگی تا دانشگاه عنوان کرد.
دکتر امیر حســین مدنی همکاری در پژوهش ، مســتند نگاری  و  تولید محتوی با هدف ایجاد بستر الزم برای 

احیای حس تعلق ، دلبستگی و وابستگی به هویت های فرهنگی ، اجتماعی ، علمی ، تاریخی ، هنری و اقلیمی 
شهر کاشــان و نام آوران ، مشــاهیر ، مفاخر و بزرگان گذشــته و حال به کودکان ، نوجوانان ، جوانان و دیگر 
شهروندان و عالقمندان به شــهر کاشــان را از موضوع های این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: با انعقاد این 
تفاهم نامه و ایجاد دفتر پژوهشــی، گردآوری آثار و پژوهشها و مستندات، ارائه شیوه های ارائه آثار برای اقشار 

مختلف و گروههای هدف متنوع و تدوین طرحهای اجرایی فراهم می شود.
این تفاهم نامه که به مدت دو سال اعتبار دارد به امضای دکتر سعید ابریشمی راد  شهردار کاشان و دکتر عباس 

زراعت رئیس دانشگاه کاشان رسید.     

تفاهم نامه دبیرخانه دائم نشان سیلک با مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان



خبـــــرنـامه                         روابط عمومی دانشگاه کاشان   خربنامه الکرتونیکی شامره 65   شامره پیاپی  97     تــیر 1400
97

ه  
امر

ش
5

تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فی مابین دانشگاه کاشان و آموزش و پرورش کاشان منعقد شد.
رئیس دانشگاه کاشان در این نشست نقش آموزش و پرورش و دانشگاه را برای توسعه کشور مهم دانست و افزود: از آنجاییکه این 

دو نهاد در تربیت و پرورش نسل جوان نقش بسزایی دارند تک تک افراد در قبال این فرزندان و آیندگان جامعه مسئول هستند.
دکتر عباس زراعت با تاکید بر اینکه معلمان و اساتید در کنار امر آموزش باید به عنوان مربی ایفای نقس داشته باشند، اظهار داشت: 
باید با برنامه ریزی مناسب و هدفمند سعی شود تا افراد نسل آینده ما افرادی مسئولیت پذیر، پاکدست، صادق و شجاع و به عنوان 

شهروندی خوب تحویل جامعه داده شوند.
وی با اشاره به اینکه امکانات آموزش و پرورش علیرغم تمام تالش هایش برای اینکه شهروند خوب تربیت کند پاسخگو نیست 
افزود: دانشگاه ها، ادارات و سازمان های مردم نهاد باید برای تقویت این نهاد علمی و رشد و پرورش درست دانش آموزان ورود 

پیدا کنند و از هیچ کوششی دریغ نورزند.
رئیس دانشگاه کاشان نقش خیرین را در توسعه فضاهای آموزش و پرورش قابل تقدیر دانست و خاطر نشان کرد: خیرین جهت 

پرورش هر چه بهتر دانش آموزان جدای از بحث سخت افزاری بایستی به بخش نرم افزاری  نیز ورود پیدا کنند.
دکتر زراعت به اعالم  آمادگی دانشگاه کاشان جهت همکاری با آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود:  حدود ۳00 عضو هیات علمی 

این دانشگاه از پتانسیل های مثبت برای همکاری های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با آموزش و پرورش است.

وی با اشــاره به اینکه اگر نگاه مصرف گرایی را تغییر دهیم شرایط بهتر می شــود، هدایت و جهت دهی پایان نامه 
های دانشــگاهیان را برای رفع مشکالت و مســایل آموزش و پرورش خواســتار شــد و افزود: با انعقاد تفاهم نامه 
و همکاری وارتباط هر چه بیشــتر اساتید این دانشــگاه با آموزش و پرورش و شناخت نیازها و مســایل دانش آموزان 

ارائه راهکارهای علمی تا حد زیادی می توان از بروز مشکالت و مسائل جامعه جلوگیری کرد.
دکتر زراعت حمایت و پشتیبانی از ایده ها، اختراعات و نوآوری های دانش آموزان و هنرجویان با استفاده از امکانات موجود 
در مرکز کارآفرینی و مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه را از جمله موارد این تفاهم نامه همکاری عنوان کرد و اظهار 
داشت: آموزش و پرورش اولویت های پژوهشی خود را به دانشگاه اعالم نماید تا زمینه کارایی و اثر بخشی هر چه بیشتر 

تحقیقات در تمام حوزه ها، با تاکید بر حوزه های علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق و روان شناسی فراهم آید.
مدیر آموزش و پرورش کاشان هم دراین نشست گفت: با انعقاداین تفاهم نامه همکاری های علمی و امکان بازدید دانش 
آموزان و فرهنگیان از مراکز آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه )مرکز رشد، آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی، 

رصدخانه و ...( فراهم می شود.
حسین مقنی برگزاری نشست های تخصصی گروه های آموزشی مدیریت با اســاتید دانشگاه، همکاری در زمینه برگزاری 
گردهمایی و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی با موضوعات مشترک و تامین فضا و برگزاری کارگاه های آموزشی در 
راستای بروزسازی اطالعات فرهنگیان محترم در رابطه با رشته های نوین را از موارد این تفاهم نامه عنوان کرد و اظهار داشت: 
با انعقاد این تفاهم نامه همکاری جهت برگزاری همایش های علمی مشترک میان دانشگاه و مدیریت با همکاری گروه های 

آموزشی مرتبط دانشگاه فراهم می شود.
این تفاهم نامه که در ۵ ماده تنظیم و به مدت دو سال اعتبار دارد، به امضای دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه کاشان و حسین 

مقنی معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش کاشان رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه 
کاشان و آموزش و پرورش کاشان

در نشست مسئوالن کتابخانه و مرکز اسناد آستان حضرت عبدالعظیم حسنی 
)ع( با رئیس دانشگاه کاشان و رئیس مرکز کاشان شناسی این دانشگاه زمینه 

های همکاری های علمی، پژوهشی دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. 
دکتر امیر علی مقیمی رئیس کتابخانه آستان، احمد رضا ذاکری رئیس مرکز 

اسناد، حامد رضا کریمی دانشجوی دکترای ادیان و عرفان دانشگاه کاشان 
و خادم افتخاری مرکز اسناد آستان حضرت عبدالعظیم حسنی طی دو روزی 
که میهمان دانشگاه بودند از بخش های مختلف این دانشگاه بازدید کردند 

و در جلسات مختلف، زمینه های همکاری را مورد تبادل نظر قرار دادند.

 عمده مطالب مطروحه در این نشست عبارت بود از :
- اعالم آمادگی سازمان کتابخانه، موزه، مرکز اسناد حضرت عبدالعظیم حسنی 
برای در اختیار گذاشتن منابع به ویژه نسخ خطی، منابع واژگانی برای تحقیقات و 

پایان نامه ها و مطالعات اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان
- امکان بازدیدهای تخصصی دانشگاهیان از بخش های مختلف کتابخانه، مرکز 

اسناد و موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(
پیشنهاد حضور خادمان افتخاری در کتابخانه

- بررسی و ارائه طرح های چگونگی رونق بخشیدن به کتابخانه ها، چگونگی 
تبدیل کتابخانه به مرکز گفتمان، نحوه معرفی منابــع به مخاطبان، برگزاری 

کالس های درس در محل کتابخانه و ...
- آمادگی برای برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی کتابخانه آستان عبدالعظیم 

حسنی)ع( برای دانشجویان و اساتید دانشگاه کاشان
- آمادگی همکاری در زمینه طرح های تعلیم وتربیت کودکان و زنان و خانواده

- آمادگی برای وقــف کتاب و جهت دادن واقفان کتاب بــرای اهداء کتاب به 
کتابخانه

- بررسی نحوه فعالیت و پیشــنهادهایی برای تجمیع کتابخانه ها، نیروهای 
تخصصی و ...

- اعالم آمادگی برای انعقاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه 
- همکاری موزه نجوم آستان با رصدخانه دانشگاه و رصدخانه ملی 

بررسی همکاری بین کتابخانه و مرکز اسناد آستان حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 
با دانشگاه کاشان
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رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان از برگزاری 
رویداد Rosa damascena 202۱  به عنوان سومین کنفرانس بین 
المللی گل محمدی در ۱۷ و ۱8 شهریور ماه ۱۴00 )مصادف با ۹-8  
سپتامبر( که با حمایت شــرکت ایران گالب در پژوهشکده اسانس 

های طبیعی قمصر این دانشگاه انجام می شود خبر داد.
دکتر مریم اخباری، دبیر اجرایی کنفرانس افزود: درکنفرانس202۱ 
Rosa damascena ، عالوه بر ارائه مقاالت به صورت ســخنرانی 

و پوستر، کارگاه های آموزشــی کاربردی نیز به دو زبان فارسی و 
انگلیسی ارائه خواهد شد.

وی  محورهای کنفرانس را کلیــه حوزه های علمی و فنی مرتبط با 
گل محمدی، شامل کشت، صنعت، تجارت، فن آوری و فراورده ها 
در هر دو حوزه تحقیقات دانشگاهی و اطالعات مربوط به صنعت و 
تجارت ذکر کرد و افزود: همچنین برخی موضوعات عمومی مرتبط 

با گیاهان دارویی و معطر نیز در این کنفرانس ارائه خواهد شد.
مهندس مجیــد راهب، رئیس گروه صنعتی راهــب نیز در این باره 

گفت: این رویــداد می تواند نقطــه عطفی در ارتقــاء جایگاه گل 
محمدی ایران به عنوان یک ســرمایه ملی و بومی، در کشور و دنیا 

باشد.
وی افزود: شرکت ایران گالب یکی از بزرگترین شرکت های فعال 
در حوزه تولید فراورده های گیاهــان دارویی و معطر و به خصوص 
گل محمدی در ایران است و فعالیت گسترده ای در حوزه صادرات 
محصوالت و بــه ویژه محصــوالت گل محمدی و مشــتقات آن 
دارد و عالوه بــر حمایت مالی از کنفرانس، بــا بهره گیری از توان 
متخصصین خود، مشــارکت جدی علمــی در کنفرانس به ویژه در 

بخش صنعت و کارآفرینی خواهد داشت.
الزم به ذکر اســت برگزاری این کنفرانس به صورت مجازی بوده 
و مهلت ارسال چکیده مقاالت تا تاریخ  ۱۶ آگوست مصادف با 2۵ 
مرداد ماه سال جاری اســت و عالقمندان می توانند آثار خود را به 
   https://icrd.kashanu.ac.ir :دبیرخانه این کنفرانس به نشــانی

ارسال نمایند. 

سومین کنفرانس بین المللی گل محمدی در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان

مدیر مســئول این مجله علمی گفت: در تازه ترین رتبه بندی نشــریات علمی در ارزیابی ســال ۱۳۹۹ و بر 
اساس آیین نامة کمیسیون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمِی »کاشان شناسی« با یک پلّه ارتقا 
نسبت به سال قبل، موفق به کسب رتبة »ب« شد. دکتر امیرحسین مدنی افزود: مجلة »کاشان شناسی« به 
عنوان تنها مجلة علمی »مرکز پژوهشی کاشان شناسی«، با هدف انتشار مقاالت مربوط به تاریخ، فرهنگ، 

ادبیات، هنر، معماری و مشاهیر حوزة کاشــان فعالیت می کند. این مجله به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان 
در ســال۱۳8۴ آغاز به کار کرد و تا اکنون، بیســت و چهار شماره از آن منتشر شده اســت. عالقمندان می 
http://sh-kashan.  :توانند برای اطالع بیشــتر از مقاالت مندرج در این مجله به وب سایت مجله با آدرس

kashanu.ac.ir مراجعه کنند. 

مجله علمی »کاشان شناسی« دانشگاه کاشان، موفق به کسب رتبة »ب« از کمیسیون نشریات 
علمی وزرات علوم شد

برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۰ در دانشگاه کاشان


