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خبر و�یژه
آیین تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست جدید
دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

آییـــن تکریم رئیـــس ســـابق و معارفه
سرپرســـت ایـــن دانشـــگاه برگزار شـــد.
دکتــر علــی خطیبــی معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در
ایــن مراســم ،بــا اشــاره بــه اینکــه
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود منابــع
درآمــد اختصاصــی بســیار خوبــی
دارد امــا بایــد توســعه پیــدا کنــد،
ابــراز داشــت :بایــد تحقیقــات
دانشــگاه هــا بــه ســمت کاربــردی
شــدن پیــش بــرود و تولیــد ثــروت
کنــد تــا بــا کســب درآمــد ،ایجــاد
توســعه و در نهایــت اســتقالل پیــدا کنــد.
حجــت االســام عبــاس امینــی امــام جمعــه شــاهرود ،در
ایــن مراســم ضمــن اشــاره بــه میــاد حضرت زینــب(س)،
روز پرســتار را بــه تمامــی مدافعــان ســامت تبریک گفت
و ابــراز داشــت :بایــد صبــر ،اســتقامت ،حوصلــه و عشــق
بــه کار را از ایــن بانــوی بزرگــوار ســرلوحه امــور قــرار
دارد.
امــام جمعــه شــاهرود ضمــن آرزوی توفیــق بــرای دکتــر
مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه ،از زحمــات
هشــت ســاله دکتــر محمدمهــدی فاتــح رییــس ســابق
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود قدردانــی کــرد و گفــت :در
ایــن دوران هشــت ســاله تعامــل خوبــی بیــن دانشــگاه و نهــاد امــام
جمعــه و مــردم برقــرار بــود.
در شــروع مراســم حجتاالســام و المســلمین ابوالفضــل فندرســکی
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مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود در ایــن آئیــن بــا اشــاره بــه آیــه ای از قــرآن کریــم در عرصــه
مدیریــت امــروز جامعــه و جهــان ،اظهــار کــرد :بــه گفتــه مراکــز معتبــر،
حجــم تکنولــوژی میلیاردهــا برابــر شــده اســت .وی همچنیــن افــزود:
آغــاز عصــر دوم فنــاوری اطالعــات آغــاز هــوش مصنوعــی و شــیوه
مدیریــت جدیــد بــر اســاس ایــن موضــوع اســت ،در همیــن راســتا مولفــه
اصلــی پیشــرفت در آینــده جایگزیــن بســیاری از مشــاغل شــده و نظــام
مدیریتــی متحــول خواهــد شــد.
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت جدیــد دانشــگاه صنعتی شــاهرود
نیــز در ایــن آییــن ضمــن تقدیــر از زحمــات دکتــر محمدمهــدی فاتــح
بــا بیــان اینکــه برنامــه راهبــردی جدیــدی بــا محوریــت برنامــه قبلــی
دانشــگاه تدویــن شــده اســت ،بــه قابــل دســترس بــودن ایــن برنامــه
بــا توجــه بــه امکانــات موجــود و اولویــت اجرایــی تاکیــد نمــود و در
ادامــه تشــکیل اتــاق فکــر تخصصــی و اســتفاده از تجربــه حــوزه هــای
مدیریتــی را ضــروری برشــمرد و ابــراز داشــت :ایــن برنامــه بــا توجــه بــه
امکانــات موجــود و اولویــت اجرایــی بــه گونــه ای تعریــف شــده تــا قابــل
دســترس باشــد.
در ایــن آییــن حکــم سرپرســتی دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود بــه نیابــت از دکتــر
محمدعلــی زلفــی گل وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری توســط دکتــر علــی
خطیبــی معــاون اداری و مالــی وزارت بــه
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد تقدیــم و از
زحمــات هشــت ســاله مدیریــت دکتــر
محمدمهــدی فاتــح قدردانــی بــه عمــل
آمــد.
الزم بــه توضیــح اســت؛ پیــش از آغــاز
مراســم مســئولین بــا حضــور در گلــزار شــهدای گمنــام واقــع در پردیــس
مهندســی و فنــاوری هــای نویــن ایــن دانشــگاه ضمــن ادای احتــرام بــا
آرمــان هــای شــهدا تجدیــد میثــاق نمودنــد.
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رتبه بندی تایمز  :۲۰۲۲دانشگاه صنعتی شاهرود در
میان برترین دانشگاه های مهندسی دنیا

10

درخشش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
در بین برترین پژوهشگران دنیا

بر اســـاس رتبه بنـــدی تایمـــز:2022
دانشـــگاه صنعتی شـــاهرود در میان برترین
دانشـــگاه های مهندســـی دنیا در رتبه جهانی
 800-601و جایـــگاه پنجم ایـــران قرار گرفت.

محمد حســـین احمدی عضو هیات علمی
دانشـــکده مهندســـی مكانيك این دانشگاه
بـــا  ۱۹۶اثر به عنـــوان دانشـــمند ایرانی در
بیـــن برترین پژوهشـــگران دنیا درخشـــید.

رتبهبنــدي تايمــز بــه عنــوان يكــي از مهمتريــن نظامهــاي
رتبهبنــدي بينالمللــي كــه دانشــگاههاي جهــان را رتبــ ه بنــدي
ميكنــد در تــازه تريــن بررســي خــود بهتريــن دانشــگاههاي جهــان
و ايــران را بــر اســاس موضوعــات علمــي در ســال  2022معرفــي كــرد
و بــر اســاس ايــن رتبهبنــدي ،دانشــگاه صنعتــي شــاهرود بــه همــراه
 ۹دانشــگاه دیگــر از ایــران در موضــوع علــوم مهندســي در رتبــه -800
 601جهــان و جایــگاه پنجــم ایــران قــرار گرفتنــد.
شــايان ذكــر اســت كــه موضــوع علــوم مهندســي شــامل رشــته هــاي
مهندســي بــرق و الكترونيــك ،مكانيــك ،هــوا فضــا ،عمران و مهندســي
شــيمي مــي باشــد.
 41دانشــگاه ايرانــي در ميــان  1188دانشــگاه برتــر دنيــا توانســتند
بــا كســب معيارهــا و شــاخصهاي تعريــف شــده در رتبهبنــدي
موضوعــي علــوم مهندســي در ميــان دانشــگاههاي برتــر جهــان قــرار
گيرنــد.

درخشش  ۱۵دانشمند ایرانی در بین برترین پژوهشگران دنیا.
جعفــر مهــراد مؤســس مرکــز منطقـهای اطالعرســانی علــوم و فنــاوری
از درخشــش  ۱۵دانشــمند ایرانــی در بیــن برتریــن پژوهشــگران دنیــا
خبــر داد و گفــت :ایــن اســاتید در دانشــگاههای صنعتــی امیرکبیــر،
علــوم پزشــکی تهــران ،دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه صنعتــی شــاهرود،
دانشــگاه بقیــه اهلل اعظــم ،دانشــگاه آزاد اســامی ،دانشــگاه محقــق
اردبیلــی ،علــوم پزشــکی مشــهد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی و پژوهشــگاه رنــگ حضــور دارنــد.
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دو عضو هیات علمی دانشگاه در لیست پژوهشگران
پراستناد یک درصد برتر ایرانی در سال ۲۰۲۱



نشریه دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود در پایگاه بین المللی Scopus
نمایه گردید.

دو عضــو هیــات علمــی دانشــگاه در لیســت
پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد برتــر
ایرانــی در ســال ۲۰۲۱

نشــریه دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت
و ژئوفیزیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در
پایــگاه بیــن المللــی  Scopusنمایــه گردیــد.

پایــگاه اســتنادی جهــان اســام (  ، )ISCاســامی پژوهشــگران
پراســتناد یــک درصــد برتــر ایرانــی را بــر اســاس دادههــای دو پایــگاه
اســتنادی  ESIو  WOSبــا اســتفاده از روششناســی پیشــرفته
شناســائی و اســتخراج نمــوده اســت.
بــر ایــن اســاس ،دکتــر اکبــر ملکــی و دکتــر محمدحســین احمــدی
اعضــای هیــات علمــی دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود در فهرســت
پژوهشــگران پراســتناد یــک
درصــد برتــر ایرانــی در ســال
 ۲۰۲۱قــرار گرفتنــد.
شــایان ذکــر اســت ،انتخــاب
پژوهشــگران یــک درصــد برتــر
بــر اســاس شــاخصهایی از
قبیــل تعــداد خــود اســتنادی
بــه ازای هرمقالــه ،نســبت تعداد
کل اســتنادها بــه تعــداد کل
مقــاالت اســتناد کننــده ،تنــوع
جغرافیایــی مقــاالت اســتناد
کننــده و تخصــص گرایــی و …
صــورت گرفتــه اســت.

نشــریه  Journal of Mining and Environmentدانشــکده
مهندســی معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک ایــن دانشــگاه بــه ســردبیری
دکتــر محمــد عطایــی و مدیــر مســئولی دکتــر فرهنــگ سرشــکی در
ســال  2021بــا انجــام یــک کار گروهــی دقیــق و کامــل ،موفــق بــه
کســب نمایــه در پایــگاه معتبــر بیــن المللــی  Scopusگردیــد.
الزم بــه ذکــر اســت،
پیشــتر ایــن مجلــه
نمایــه  EWOSپایــگاه
بیــن المللــی Web
 of Scienceرا اخــذ
کــرده بــود.

حوزه علمی
و ب�ین المــللی

نمایه شدن مجله دانشکده علوم ریاضی در پایگاه
های معتبر بین المللی

مجله دانشـــکده علـــوم ریاضی تحت
عنـــوان ""Journal of Algebraic Systems
موفق بـــه دریافت نامـــه پذیـــرش از تیم
ارزیابـــی انجمـــن ریاضی اروپا جهـــت نمایه
شـــدن این مجله در پایگاه اطالعـــــــاتی
")"Zentralblatt MATH (Zb Math.

شده است.

پایــگاه اطالعاتــی فــوق یکــی از نمایــه ســازها و پایگاههــای معتبــر
بینالمللــی در رشــته علــوم ریاضــی میباشــد.
ایــن مجلــه در ســال  ۲۰۱۳بــه ســردبیری دکتــر ابراهیــم هاشــمی
عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه صنعتی شــاهرود
و توســط دانشــکده علــوم ریاضــی ایــن دانشــگاه و بــا هــدف گســترش
علــم ریاضیــات در زمینــه هــای مرتبــط بــا جبــر و تعامــات بیــن
المللــی بــا دیگــر محققــان برجســته دنیــا راه انــدازی شــد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ مجلــه دانشــکده علــوم ریاضــی بــا هیــات
تحریریــه ای متشــکل از اســاتید دانشــگاه هــای داخــل و همچنیــن
خــارج از کشــور کــه مقــاالت اصیــل پژوهشــی در تمــام زمینــه هــای
مرتبــط بــا شــاخه جبــر را جهــت چــاپ مــورد بررســی قــرار مــی
دهــد ،در ســال هــای اخیــر موفــق بــه نمایــه ســازی در پایــگاه هــای
مهــم بیــن المللــی ماننــد  Scopusو  MathScinetشــده اســت و
در رتبــه الــف مجــات علمــی و پژوهشــی وزارت علــوم نیــز قــرار دارد.
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دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان مرکز برتر هدایت
شغلی دانشگاه های کشور انتخاب شد.

14

معرفی دو عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان اعضای
هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

مرکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی تخصصــی
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در بیــن  ۴۰دانشــگاه،
بــه عنــوان مرکــز برتــر هدایت شــغلی دانشــگاه
هــای کشــور انتخــاب شــد.

طــی معرفــی اعضــای هیئــت علمــی برتــر
در همــکاری بــا جامعــه و صنعــت از ســوی دفتــر
ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت معاونــت پژوهشــی
و فنــاوری وزارت علــوم.

در جلســه مشــترک روســای دانشــگاه هــا ،معاونیــن پژوهشــی و
مدیــران ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه هــا ،بــا حضــور پیمــان صالحــی
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم و محمدســعید ســیف مدیــرکل ارتبــاط
بــا جامعــه وزارت علــوم ،از مرکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی تخصصــی
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در بیــن  ۴۰دانشــگاه بــه عنــوان مرکــز برتــر
هدایــت شــغلی دانشــگاه هــای کشــور تقدیــر بــه عمــل آمــد.
در ایــن مراســم مرکــز هدایــت شــغلی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا
عملکــردی از جملــه اخــذ مجــوز رســمی راه انــدازی مرکــز هدایــت
شــغلی و کاریابــی تخصصــی بــه عنــوان اولیــن مرکــز کاریابــی دارای
مجــوز از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در اســتان ســمنان،
معرفــی  ۲۶۷کارجــو جهــت انجــام کار تمــام وقــت بــه شــرکت هــا
و واحــد هــای صنعتــی اســتان در ســال گذشــته ،انجــام  ۳۵۰مشــاوره
شــغلی ،ســاماندهی دوره هــای مهــارت افزایــی و ایجــاد آکادمــی کســب
و کارجهــت اجــرای طــرح مهتــاب ،ایجــاد تفاهــم نامــه هــای مختلــف
همــکاری بــا پــارک علــم
و فنــاوری ،شــرکت هــا و
صنایــع مختلــف تخصصی و
شــتابدهنده هــای نــوآوری و
فنــاوری در راســتای مهارت
افزایــی و اشــتغال زایــی بــه
عنــوان مرکــز برتــر هدایــت
شــغلی دانشــگاه هــای
کشــور انتخــاب شــد.

طــی معرفــی اعضــای هیئــت علمــی برتــر در همــکاری بــا جامعــه و
صنعــت از ســوی دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت معاونــت پژوهشــی
و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در آذر مــاه ســال ،۱۴۰۰
دکتــر محمــد عطائــی و دکتــر محمــد اســماعیل جاللــی اعضــای هیئت
علمــی دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک ایــن دانشــگاه
بــه عنــوان اعضــای هیــات علمــی برتــر معرفــی شــده انــد.
 105عضــو هیــات علمــی از ســوی دانشــگاه هــا ،پژوهشــگاه هــا و مراکز
آمــوزش عالــی کشــور بــر اســاس
معیارهــای مشــارکت در فعالیــت
هــا و برنامــه ریــزی هــای ملــی و
منطقــه ای ،اجــرای قراردادهــای
تقاضــا محــور ،ارائــه دســتاوردهای
کاربــردی و موثــر در رفــع مشــکالت
کشــور ،همــکاری بــا نهادهــا و صنایــع
کشــور بــرای بهبــود بهــره وری و
کارآیــی و نقــش آفرینــی مؤثــر در
ایجــاد و فعالیــت شــبکه هــای علمــی
و تشــکلهای تخصصــی اثرگــذار بــه
عنــوان اعضــای هیئــت علمــی برتــر
معرفــی شــده انــد.
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15
فعالیت شرکت بومی سازان آوای هوشمند رایکا در
مرکز رشد دانشگاه

شــرکت بومــی ســازان آوای هوشــمند رایکا
از فروردیــن  1400در مرکــز رشــد و فنــاوری های
نویــن ایــن دانشــگاه در زمینــه تولیــد و طراحــی
نــرم افــزار هــای تحــت وب و اپلیکیشــن و هوش
مصنوعی فعالیــت دارد.



ســید مصطفــی فرمــان بــر فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی ارشــد
هــوش مصنوعــی از دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و مدیرعامــل شــرکت
بومــی ســازان آوای هوشــمند رایــکا در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه بــه دو محصــول تولیــدی
ایــن شــرکت اشــاره نمــود و گفــت:
شــرکت رایــکا در ســال گذشــته
یــک قــرارداد همــکاری بــا شــرکت
پیشــگامان هوشــمند شــاهکار بــه
امضــا رســانده اســت و مســولیت تولیــد
نــرم افــزار هــای شــرکت پیشــگامان
را عهــده دار اســت .در ایــن راســتا
دو محصــول یکــی در زمینــه حمــل
و نقــل و اتوماســیون اعــام بــار بــه
نــام "کاروان" و دیگــری در زمینــه
مدیریــت اطالعــات ســهامداران بــه نــام
"ســهام وارف" تولیــد کــرده اســت.

آغاز مراحل ثبت نام دانشجویان در طرح
شهيد احمدي روشن

در راســتای اجــرای ششــمين دوره طــرح
شــهيد احمــدي روشــن زيــر نظــر بنيــاد ملــي
نخبــگان در كشــور ،امســال ســه طــرح از ســوی
دانشــگاه صنعتــي شــاهرود مــورد پذيــرش قــرار
گرفــت.

لــذا بــا توجــه بــه لــزوم تشــكيل هســته هــاي دانشــجويي بــراي
هــر كــدام از ايــن طــرح هــا و بــه منظــور بهــره منــدي دانشــجويان
دانشــگاه از مزايــاي مشــاركت در ايــن طــرح ،بــه اطالعاتــی در خصــوص
طــرح هــاي پذيرفتــه شــده ،اســتاد راهبــر هــر طــرح ،شــرايط اوليــه
دانشــجويان و مزايــاي مشــاركت دانشــجويان در طــرح هــاي پذيرفتــه
شــده ،در ادامــه خبــر پرداختــه شــده اســت.

حوزه �پژوهش
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برگزاری همايش مجازی پدافند سايبري توسط مركز
تخصصي آپا دانشگاه صنعتی شاهرود

همايــش پدافنــد ســايبري توســط مركــز
تخصصــي آپــا ایــن دانشــگاه بــه صــورت
مجــازی برگــزار شــد و بیــش از  200عالقــه منــد
بــه صــورت رایــگان در ايــن همايــش شــرکت
کردنــد.

در ابتــدای افتتاحیــه ایــن همایــش ،دکتــر محســن رضوانــی رئیــس
مرکــز تخصصــی آپــا دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا اشــاره بــر اهمیــت
تمرکــز بــر موضــوع رســیدگی و پیشــگیری از رخدادهــای ســایبری،
بــر تولیــد محصــوالت بومــی در حــوزه امنیــت ســایبری تاکیــد نمــود
و در ادامــه بــه معرفــی مختصــری از فعالیــت هــا و محصــوالت مرکــز
تخصصــی آپــای دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود پرداخــت.
در ادامــه رونــد برگــزاری ایــن
همایــش مجــازی معــاون اداره کل
 ICTاســتان ســمنان بــه همــراه
تعــدادی از اعضــای شــورای پدافنــد
ســایبری ایــن اســتان بازدیــد
حضــوری از اخیرتریــن محصــوالت
نــرم افــزاری تولیــد شــده در حــوزه
امنیــت ســایبری مرکــز آپــا واقــع در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود داشــتند.
پــس از آن كارگاه آموزشــی شــکار تهدیــدات ســایبری بــا حضــور
مهنــدس حســن شمســی پور کارشــناس حــوزه امنیــت شــبکه و کارگاه
آموزشــی سیســتم مدیریــت امنیــت اطالعــات بــا حضــور دکتــر علــی
شــیرازی دکتــری مدیریــت فنــاوری اطالعــات ویــژه کلیــه دانشــجویان،
کارشناســان و فعــاالن حــوزه  ITشــرکت کننــده در ایــن همایــش
برنامــه ریــزی و برگــزار شــد.

اخذ مجوز رسمي مركز هدايت شغلي و كاريابي
تخصصي از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
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مركــز هدايــت شــغلي و كاريابــي تخصصــي
ایــن دانشــگاه بــه عنــوان اوليــن و تنهــا مركــز
كاريابــي تخصصــي دانشــگاهي اســتان ســمنان
راه انــدازی شــد.
مركــز هدايــت شــغلي و كاريابــي تخصصــي ایــن دانشــگاه بــا دریافــت
حمایــت وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در تاریــخ  1398/10/29و
بــا اخــذ مجــوز رســمی از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در تاریــخ
 1400/07/18بــه عنــوان اوليــن و تنهــا مركــز كاريابــي تخصصــي
دانشــگاهي اســتان ســمنان راه انــدازی و فعالیــت خــود را بــا تمرکــز بــر
ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان و فــارغ التحصیــان در راســتای بهبــود
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه و آمــاده ســازی
افــراد بــرای ورود بــه بــازار کار آغــاز کــرده
اســت.
لــذا بــا توجــه بــه رشــد تعــداد فــارغ
التحصیــان دانشــگاهی ،تخصصیتــر
شــدن کار و حرکــت بــه ســمت کســب و
کارهــا بــر پایــه ی فنــاوری ،توســعه مراکــز
رشــد و شــرکت هــای دانــش بنیــان و
لــزوم توســعه و بهــره وری صنایــع کشــور،
ضــرورت ایجــاد ایــن مراکــز و اجــرای
برنامــه هــای مختلــف بــرای هدایــت شــغلی
و کاریابــی تخصصــی ضــروری بــه نظــر مــی
رســد.
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برگزيده شدن پايان نامه زهرا نوري آكندي در
جشنواره ملي پايان نامه سال 1399

پايــان نامــه زهــرا نــوري آكنــدي دانــش
آموختــه مقطــع دكتــراي رشــته اكولــوژي
گياهــان زراعــي دانشــكده مهندســی كشــاورزي
ایــن دانشــگاه کــه مهــر مــاه ســال  1399بــا
درجــه عالــي از پایــان نامــه خــود دفــاع نمــود.



شناســايي و ارزيابــي كارآيــي برخــي قــارچ هــاي اندوفيــت و محلــول
پاشــي برگــي نانــوذرات آهــن بــر گيــاه پااليي خرفــه ،در مقاديــر مختلف
كادميــوم عنــوان پايــان نامــه فــوق مــي باشــد كــه تحــت راهنمايــي
دكتــر حســن مكاريــان و دكتــر همــت الــه پيردشــتي و بــا مشــاوره
دكتــر محمدرضــا عامريــان و دكتــر مهــدي بــرادران فيروزآبــادي و
دكتــر محمــد علــي تاجيــك قنبــري انجــام شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،جهــاد دانشــگاهي اســتان ســمنان
مرحلــه فينــال و آييــن تجليــل از برگزيــدگان نخســتين
دوره مســابقات ملــي كتــاب ســه دقيقــه اي و پنجميــن
دوره مســابقات ملــي پايــان نامــه ســه دقيقــه اي را بــا
حضــور رييــس جهــاد دانشــگاهي ،مشــاورز وزيــر ورزش
و جوانــان همــراه بــا رقابــت  6فيناليســت مســابقات ملي
پايــان نامــه ســه دقيقــه اي برگــزار نمــود و زهــرا نــوري
آكنــدي در مرحلــه فينــال پنجميــن دوره مســابقات
ملــي پايــان نامــه ســه دقيقــه اي ،بــه عنــوان نماينــده
اســتان ســمنان در بيــن  6فيناليســت ايــن دوره از
مســابقات مقــام ســوم را در بیــن بيــش از  200شــركت
كننــده از اســتان هــاي مختلــف كشــور كســب كــرد.

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به سمت عضو اتاق
فکر سیاست گذاری فناوری وزارت عتف

دکتــر محســن نظــری رئیــس پــارک علــم و
فنــاوری اســتان ســمنان . . .
دکتــر محســن نظــری رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان
و عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی مکانیــک ایــن دانشــگاه،
طــی حکمــی از ســوی علــی خیرالدیــن ،مشــاور وزیــر در امــور علمــی،
تحقیقاتــی و فنــاوری بــه ســمت عضــو اتــاق فکــر سیاســت گــذاری
فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری منصــوب شــد.

حوزه �پژوهش
و فنـــــاوری

برگزاری آیین مجازی تجلیل از پژوهشگران برتر سال
 1400دانشگاه

در مراســم گراميداشــت هفتــه پژوهــش
و فنــاوري از پژوهشــگران برتــر ايــن
دانشــگاه بــه صــورت مجــازی تقديــر بــه
عمــل آمــد.

ارتقای  50پله ای رتبه های دانشگاه
ايشــان بــا اشــاره بــه آمــار مقــاالت ژورنالــی دانشــگاه در
پایــگاه هــای بیــن المللــی بــه تفکیــک ســالهای مختلــف در
دو ســايت معتبــر مقــاالت اســكوپوس و آي .اس .آي و تعــداد
مقــاالت نمايــه شــده در ايــن ســايت از ســوی اعضــاي هيــات
علمــي دانشــگاه ،مقــاالت مشــترک دانشــگاه بــا نویســندگان
خارجــی( )ISIو آمــار اســتناد بــه مقــاالت علمــی دانشــگاه،
در بخشــی از ســخنان خــود بــه رتبــه بنــدی دانشــگاه در نظــام
هــای رتبــه بنــدی معتبــر جهــان پرداخــت و افــزود :دانشــگاه
در ایــن بخــش ارتقــای  50پلــه ای را تجربــه کــرده اســت.
عضــو هيــأت رئيســه دانشــگاه بــا اشــاره بــه کســب افتخــار
توســط دو دانشــمند برتــر جهــان (بــا اســتناد بــه پایــگاه
 ISCو تقدیــر از
دكتــر محمدحســین
احمــدی و دكتــر
اکبــر ملکــی ،حضــور
دانشــگاه در جمــع
 36دانشــگاه برتــر
جهــان رتبــه بنــدی
الیــدن  ،2021رتبــه
بنــدی وبومتریکــس،
رتبــه جهانــی 2024
و رتبــه ملــی ،41
حضــور در رتبــه بنــدی موضوعــی (مکانیــک) شــانگهای  2021و حضور
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در رتبــه بنــدی موضوعــی (مکانیــک) شــانگهای  2021را از جملــه دیگــر
افتخــارات کســب شــده دانشــگاه عنــوان نمــود.
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد؛ سرپرســت دانشــگاه ضمــن تبریــک هفتــه

پژوهــش و عــرض خداقــوت بــه همــه دســت انــدرکاران ایــن امــر؛ از
دکتــر محمدمهــدی فاتــح رئیــس ســابق دانشــگاه و دکتــر علــی
دســتفان معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه و تیــم همــراه ایشــان
و اســاتید دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــود و تاکیــد کــرد کــه موتــور
محرکــه تولیــدات علمــی و پژوهشــی دانشــگاه پــر انــرژی تــر از قبــل
بایــد عمــل نمایــد و ســبب افتخــارات آتــی بــرای دانشــگاه شــود.

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
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حـــوزه آموزش و
تحصیالت �تکمیلی

حـــوزه آموزش و
تحصیالت �تکمیلی

ارتقاء مرتبه علمی  9نفر از اعضای هیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

شــصت و دومين و شــصت و ســومين جلســه
هيــات مميــزه دانشــگاه در روز پنجشــنبه مــورخ
 29/07/1400در تــاالر کوثــر دانشــگاه برگــزار
شــد و بــا ارتقــای رتبــه علمــی  9نفــر از اعضــای
هیــات علمــی موافقــت بــه عمــل آمــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه؛ شــصت و دوميــن و شــصت و
ســومين جلســه هيــات مميــزه دانشــگاه در صبــح روز پنجشــنبه مــورخ
 29/07/1400در تــاالر کوثــر دانشــگاه برگــزار شــد و بــا ارتقــاي مرتبــه
 9عضــو هيــات علمــي دانشــگاه موافقــت بــه عمــل آمــد.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر محمدرضــا ربيعــي
عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی از مرتبــه اســتادياري بــه
دانشــياري.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ خانــم دكتــر الهــام دســترنج
عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی مرتبــه اســتادياري بــه
دانشــياري.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر مســعود عليپــور
اصــل عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم زمیــن از مرتبــه اســتادياري
بــه دانشــياري.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر منصــور فاتــح عضــو
هیــات علمــی دانشــکده مهندســی کامپیوتــر از مرتبــه اســتادياري بــه
دانشــياري.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر كيومــرث ســيف
پناهــي عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و
ژئوفیزیــک از مرتبــه اســتادياري بــه دانشــياري.

20
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر فرهــاد غالمــي
عضــو هیــات علمــی دانشــکده تربیــت بدنــی از مرتبــه اســتادياري
بــه دانشياري.دانشــياري
موافقــت بــا ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر سيدمحمدحســن حســيني
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع و مدیریــت از مرتبه
اســتادياري بــه دانشــياري.
موافقــت بــا ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر ســيدحيدر جعفــري عضــو
هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی از مرتبــه اســتادياري بــه
دانشــياري.
موافقــت بــا ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دكتــر احمــد معتمدنــژاد عضــو
هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی از مرتبــه دانشــياري بــه
اســتادي.
روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت را بــه جامعــه دانشــگاهی و
اعضــای محتــرم هیــات علمــی کــه بــه مرتبــه باالتــر ارتقــاء یافتــه
انــد تبریــک عــرض مــی نمایــد و آرزوی موفقیــت روزافــزون بــرای
ایشــان دارد.
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حوزه دانشجو�یی و
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تجدید میثاق دانشگاهیان شاهرود با شهدا همزمان با
آغاز سال تحصیلی جدید

22

بازدید سرپرست دانشگاه از خوابگاه ها به مناسبت
گرامیداشت روز دانشجو

رؤســا ،اســاتید و کارکنــان دانشــگاه هــای
شهرســتان شــاهرود ،طــاب و حوزویــان،
فرمانــده و اعضــای بســیج دانشــجویی ،فرمانــده
و اعضــای بســیج ادارات در ایــن مراســم حضــور
یافتنــد.

 16آذر مــاه  1400بــه مناســبت گرامیداشــت
روز دانشــجو دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد
سرپرســت ایــن دانشــگاه از خوابــگاه هــای
پســران و دختــران بازدیــد نمــود.

بــا عنايــت بــه چهــل و یکمیــن ســالروز هفتــه دفــاع مقــدس و در
راســتاي اجــراي برنامــه هــاي كميتــه دانشــگاهيان ســتاد دهــه فجــر
انقــاب اســامي شهرســتان شــاهرود ،دانشــگاهیان شهرســتان شــاهرود
در روز شــنبه  3مهــر مــاه ســال جــاری مراســم آغــاز ســال تحصيلــي
همزمــان بــا ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل
الحســین(ع) ،بــا عطرافشــانی و گلبــاران قبــور
مطهــر شــهدای گمنــام بــا آرمانهــای شــهدا
و دفــاع مقــدس تجدیــد میثــاق کردنــد.
رؤســا ،اســاتید و کارکنــان دانشــگاه هــای
شهرســتان شــاهرود ،طــاب و حوزویــان،
فرمانــده و اعضــای بســیج دانشــجویی،
فرمانــده و اعضــای بســیج ادارات در ایــن
مراســم حضــور یافتنــد.
ايــن مراســم بــا نثــار گل و قرائــت فاتحــه و
تجديــد بيعــت بــا آرمانهــاي واالي امــام
(ره) ،شــهدا و رهبــر معظــم انقــاب از ســاعت  10صبــح در مــزار
شــهداي گمنــام دانشــکده فنــی و حرفــه ای دختــران شــاهرود آغــاز
و ســپس بــا حضــور در يادمــان شــهداي پرديــس مهندســي و فنــاوري
هــاي نويــن دانشــگاه صنعتــي شــاهرود و بهــره منــدی از ســخنان دکتر
محمــد مهــدی فاتــح رئیــس ایــن دانشــگاه ادامــه و بــا نثــار فاتحــه ای
بــر ســر مــزار گمنــام شــهیدان دانشــگاه آزاد شــاهرود خاتمــه یافــت.

سرپرســت دانشــگاه در ایــن بازدیــد ضمــن تبریــک روز دانشــجو و تقدیر
از فعالیــت هــا و تــاش هــای مدیــران و همــکاران حــوزه دانشــجویی،
بــه بیــان توصیــه هایــی در خصــوص افزایــش روحیــه خوبــاوری ،هویــت
فــردی و  ....در بیــن دانشــجویان پرداخــت و ترویــج مســائل فرهنگــی و
بهبــود روحیــه دانشــجویان را منــوط بــه برنامــه ریــزی و داشــتن بــاور
جمعــی در ســطوح دانشــگاه مطــرح کــرد.
در ادامــه ،دانشــجويان بــه
بيــان نظــرات و پييشــنهادات
مــورد نظــر خــود پرداختــه و
سرپرســت دانشــگاه ،ضمــن
اســتقبال از مــوارد مطــرح
شــده دانشــجويان ،بــر
تــاش جــدي بــراي بهبــود
وضعيــت رفاهــي و آســايش
دانشــجويان تأکيــد نمــود
و رســيدگي بــه مشــکالت
آنــان را يکــي از مهــم تريــن
دغدغــه هــاي مديريــت
دانشــگاه عنــوان کــرد.
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عطرافشانی مزار شهدای گمنام و تجدید میثاق با
آرمان های شهیدان به مناسبت هفته بسیج

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج
هیــات رئیســه ایــن دانشــگاه بــا حضــور در گلزار
شــهدای گمنــام واقــع در پردیــس مهندســی و
فنــاوری هــای نویــن بــا آرمانهــای شــهیدان
تجدیــد میثــاق کردنــد.



حجــت االســام و المســلمین ابوالفضــل فندرســکی مســئول دفتــر
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه در ایــن مراســم بــا
بیــان روایاتــی بــر اهمیــت داشــتن امنیــت و آرامــش در کشــور تاکیــد
و اشــاره نمــود :میــزان اهمیــت روابــط اجتماعــی آزادانــه و معاشــرت
هــای صمیمــی در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا بیشــتر احســاس مــی
شــود ،بــه همیــن منظــور قــدردان فــداکاری هــای شــهدایی هســتیم
کــه امنیــت و آرامــش را بــا جانفشــانی هــای خــود بــرای کشــور رقــم
زدنــد و کشــور را از هرگونــه ناهنجــاری و ورود بیگانــه در امــان نگــه
داشــتند.
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــه جهــت برگــزاری
ایــن مراســم ،افــزود :ایــن شــهر و ایــن دانشــگاه مزیــن
و مفتخــر بــه آرامــگاه شــهیدان واالمقــام اســت ،جوانانــی
کــه بــا برومنــدی و رشــادت از جــان خــود بــرای آرامــش و
آســودگی مــردم میهنشــان تــاش نمودنــد .وی همچنیــن
ضمــن تقــارن آغــاز فعالیــت خــود بــه عنــوان سرپرســت
دانشــگاه در هفتــه مزیــن بــه نــام بســیج ،تاکیــد نمــود :از
شــهدا بــه جهــت پیشــبرد هــر چــه بهتــر مســیر پیــش رو
اســتعانت خواهیــم گرفــت و امیــد داریــم کــه بــا همراهــی
تمامــی عزیــزان ایــن دانشــگاه مســیر رو بــه پیشــرفت را
کمــاکان طــی نمایــد.

برگزاری مراسم مجازی گرامیداشت روز دانشجو
دانشگاه صنعتی شاهرود

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی این دانشــگاه
در صبــح روز  15آذر مــاه جــاری بــه مناســبت
بزرگداشــت روز دانشــجو ،مراســمی را در آســتانه
روز  ۱۶آذر بــا حضــور پرشــور دانشــجویان در
بســتر ســامانه ال ام اس برگــزار نمــود.

دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در
ایــن مراســم مجــازی ضمــن گرامــی داشــت و تبریــک روز دانشــجو
بــا یــاد ســه دانشــجو شــهید  16آذر ،بــه بیــان نقــش دانشــجویان در
حرکــت هــای عدالــت خواهانــه و انقالبــی ایــن روز و اهمیــت مقــام
دانشــجو در جامعــه امــروز پرداخــت و بــه برخــی از پیــام هــای
دانشــجویان در ســامانه ال ام اس در زمینــه زمــان و کیفیــت بازگشــایی
دانشــگاه پاســخ داد .وی ضمــن تاکیــد بــر کســب اطــاع از رســانه
هــای رســمی دانشــگاه در خصــوص چگونگــی بازگشــایی و حضــور در
دانشــگاه ،دانشــجویان را بــه همــت و ســعی بیشــتر در جهــت یادگیــری
دروس در فضــای مجــازی و اســتفاده بهینــه از فرصــت هــا توصیــه
نمــود.
در ادامــه ایــن مراســم مجــازی دکتــر مهــدی قزوینــی کارشــناس تاریــخ
معاصــر و مــدرس دانشــگاه ،ضمــن تبریــک روز دانشــجو بــر نقــش 16
آذر در اســتکبار ســتیزی و تــداوم حرکــت انقــاب اســامی تأکیــد و بــه
بیــان ســخنانی در خصــوص تبییــن تاریخــی ایــن روز بــزرگ و لــزوم
بصیــرت افزایــی سیاســی و اجتماعــی دانشــجویان پرداخــت.
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بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتــر مســعود گنجــی رئیــس صنــدوق
رفــاه دانشــجویان کشــور از خوابگاههــای
دانشــجویی ایــن دانشــگاه و رونــد نوســازی آن
بازدیــد نمودنــد.

در راســتای بررســی مشــکالت خوابــگاه هــای اســتان ســمنان (ســفر
اســتانی) ،دکتــر مســعود گنجــی رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان
کشــور ،دکتــر ارژنــگ معــاون امــور دانشــجویان داخــل ایــن ســازمان
و مهنــدس رحیمــی کارشــناس ســازمان امــور دانشــجویان ،طــی
ســفری بــه شهرســتان شــاهرود در روز چهارشــنبه  3اذر مــاه جــاری،
از خوابگاههــای دانشــجویی ایــن دانشــگاه و رونــد نوســازی آن بازدیــد
نمودنــد.
دکتــر گنجــی در ادامــه ی ســفر خــود بــر ســر مــزار گلــزار شــهدای
گمنــام واقــع در پردیــس مهندســی و فنــاوری هــای نویــن دانشــگاه،
بــا اهــدای فاتحــه بــه روح بلنــد شــهیدان واالمقــام ،از خداونــد توفیــق
خدمــت بــرای همــه مســئولین متعهــد در نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران را خواســتار شــد.
پــس از بررســی اقدامــات صورتگرفتــه و بازدیــد از خوابگاههــا،
درخصــوص رونــد نوســازی و شــیوهی تأمیــن منابــع مالــی آن گفتوگــو
و تبادلنظــر صــورت گرفــت.
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همایش هـا
و نشست ها

همایش هـا
و نشست ها

نشست روسای دانشگاه ها ،موسسات آموزشی،
پژوهشی و فناوری با حضور وزیر علوم

همایــش تبییــن سیاســت هــای آمــوزش
عالــی در دوره جدیــد
دکتــر علــی خاکــی صدیــق در نشســت روســای دانشــگاهها ،موسســات
آموزشــی ،پژوهشــی و فنــاوری کــه روز یکشــنبه  18مهــر مــاه جــاری با
محوریــت «تبییــن سیاســت هــای آمــوزش عالــی در دوره جدیــد» بــه
صــورت حضــوری و برخــط در ســالن شــهدای جهــاد علمــی ایــن وزارت
برگــزار شــد ،بــا بیــان اینکــه از ســرگیری هــر چــه ســریع تــر آمــوزش
هــای حضــوری در دانشــگاه هــا الزامــی
اســت گفــت :آمــوزش الکترونیکــی جــزو
سیاســت هــای کالن نظــام آمــوزش
عالــی کشــور اســت.
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دیدار هیات رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشكده
علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
نشســت رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه ایــن
دانشــگاه روز دوشــنبه  24آبــان مــاه جــاری بــا
شــورای دانشــکده علــوم زمیــن در محــل تــاالر
کوثــر ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

در ایــن جلســه دكتــر رمضــان رمضانــی اومالــی رئیــس دانشــكده علــوم
زمیــن دانشــگاه بــه ارائــه گزارشــی مبســوط از اقدامــات صــورت گرفتــه
در ایــن دانشــکده ،تعــداد اســاتید و دانشــجویان ،مقــاالت ،آزمایشــگاه
هــا ،شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان ،انعقــاد تفاهــم نامــه ،اخــذ
مجــوز و پذیــرش دانشــجو در رشــته ی جدیــد گوهــر شناســی در ســال
 1401اشــاره نمــود و بــا بیــان توضیحاتــی در خصــوص همــکاری
صــورت گرفتــه بــا آکادمــی علــوم زمیــن چیــن ،بــه برنامــه هــای در
دســت اقــدام ایــن دانشــکده پرداخــت.
دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه در
ایــن جلســه ضمــن اســتقبال از برگــزاری چنیــن
جلســاتی ،اظهــار داشــت کــه حســن برگــزاری ایــن
جلســات و بحــث و گفتگــو بــا اعضــای هیــأت علمــی
و شــنیدن نقطــه نظــرات و انتقــادات مســیر پیــش رو
را مشــخص خواهــد کــرد.
در طــی ایــن نشســت كــه بــا هــدف هــم فكــری و
هــم اندیشــی در جهــت بررســی مشــكالت موجــود
و ارائــه راهكارهــای اجرایــی برگــزار شــد برخــی
از اعضــای هیــأت علمــی بــه بیــان نقطــه نظــرات
خــود پرداختنــد و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه
بــه ســواالت مطــرح شــده از ســوی اعضــای هیــات علمــی در حــوزه
تخصصــی خــود پاســخ دادنــد.
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دیدار هیات رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشكده
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
رئیــس دانشــکده بــه همــراه اعضــای هیــات
رئیســه ایــن دانشــگاه در ســالن اجتماعــات
کوثــر دانشــگاه دیــدار و گفتگــو کردنــد.



در ایــن جلســه دكتــر حســین خســروی رئیــس دانشــكده مهندســی
بــرق دانشــگاه گزارشــی مبســوط از عملکــرد یکســال اخیــر دانشــکده و
برنامــه هــای در دســت اقــدام ارائــه نمــود و بــا ذکــر توانمنــدی هــا و
امکانــات نــرم افــزاری و ســخت افــزاری ایــن دانشــکده ،آمــاری از تعــداد
دانشــجویان و فعالیــت هــای اســاتید در
حــوزه هــای مختلــف انتشــار مقــاالت
و کتــب ،انجــام طــرح هــای تحقیقاتــی
و قراردادهــای پژوهشــی مطــرح و در
پایــان ضمــن اشــاره بــه مشــکالت و
مســایل موجــود ،بــه بیــان توضیحاتــی در
خصــوص برنامــه هــای در دســت اقــدام
دانشــکده پرداخــت.
طــی ایــن دیــدار دكتــر محمــد مهــدی
فاتــح رئیــس ســابق دانشــگاه و عضــو
هیــات علمــی دانشــکده مهندســی
بــرق ضمــن تشــكر از مدیــران ســتادی
و آموزشــی ،بــه بیــان شــرایط فعلــی
موجــود در مجموعــه دانشــگاه پرداخــت و
ضمــن تبریــک بــه دکتــر مرتضــی ایزدی

فــرد بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه ،گفــت :بــه نوبــه خــود بــه دانشــگاه و
وزارت علــوم تبریــک مــی گویــم کــه فــرد شایســته ای بــرای مدیریــت
مجموعــه انتصــاب شــده اســت و امیــد داریــم کــه جامعــه دانشــگاهی
بــا همــت و تــاش بیشــتر بــا رئیــس جدیــد همراهــی نمــوده تــا از
شــرایط کنونــی بــه شایســته تریــن حالــت ممکــن عبــور کنیــم.
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه؛ نیــز در ایــن نشســت
صمیمــی از زحمــات و تــاش هــای صادقانــه و دلســوزی هشــت ســاله
دکتــر محمدمهــدی فاتــح در تصــدی مدیریــت ایــن مجموعــه قدردانــی
نمــود و در ادامــه بــا بیــان توضیحاتــی از عملکــرد ایشــان در کســوت
ریاســت دانشــگاه دفــاع کــرد.
ایشــان در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از لطــف مدیــران ،اســاتید،
کارمنــدان و دانشــجویان ،خواســتار همراهــی و خردجمعــی بــه جهــت
پیشــبرد اهــداف متعالــی دانشــگاه شــد.
در طــی ایــن نشســت كــه بــا هــدف هــم فكــری و هــم اندیشــی
در جهــت بررســی
مشــكالت موجــود
و ارائــه راهكارهــای
اجرایــی برگــزار شــد
برخــی از اعضــای
هیــأت علمــی بــه
بیــان نقطــه نظــرات
خــود پرداختنــد
و اعضــای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــه
ســواالت مطرح شــده
از ســوی اعضــای
هیــات علمــی در
حــوزه تخصصــی
خــود پاســخ دادنــد.

نشست های
عمـــــومی
برگزاری مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه

مراســم بزرگداشــت  ۲۷آذر روز"وحــدت
حــوزه و دانشــگاه" برگــزار شــد.
مراســم بزرگداشــت  ۲۷آذر روز "وحــدت حــوزه و دانشــگاه" بــه میزبانی
دانشــگاه هــای صنعتــی و آزاد اســامی واحــد شــاهرود و همچنیــن
بســیج اســاتید دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و بــا حضــور سرپرســت
دانشــگاه صنعتــی و رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــاهرود
و اســاتید حــوزه علمیــه در ســالن آمفــی تئاتــر دانشــکده مهندســی
معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
دکتــر حســین نیکوفــرد مســئول بســیج اســاتید دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود در ابتــدا ضمــن تســلیت ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه(س)،
وحــدت حــوزه و دانشــگاه را از خجســته تریــن پیامدهــای انقــاب
اســامی عنــوان نمــود
و گفــت :طــرح مســئله
وحــدت حــوزه و دانشــگاه
را مــی تــوان از آثــار انقــاب
فرهنگــی دانســت کــه بــا
بهــره گیــری از رهنمودهــای
امــام خمینــی رحمــه اهلل در
ســال  59آغــاز گردیــد.
دکتــر مرتضــی ایــزدی
فــرد سرپرســت دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود نیــز
ضمــن گرامیداشــت شــهدای
انقــاب اســامی و دفــاع
مقــدس ،بــر ارتبــاط مســتمر
حــوزه و دانشــگاه در طــی
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ســال تاکیــد نمــود و بهــره منــدی از تمــدن نویــن اســامی را بــر
مبنــای مشــارکت حــوزه و دانشــگاه برشــمرد .ایشــان همچنیــن
فرمــود :حــوزه و دانشــگاه بــا توجــه بــه رســالتی کــه بــر دوش دارنــد،
بــه منزلــه دو بــال علــم و فرهنــگ کشــور هســتند کــه نبــود هــر یــک
مــی توانــد موجــب ناکارآمــدی نســبی دیگــری شــود؛ چــرا که حــوزه و
مکمــل یکدیگرنــد؛ بدیــن معنــا کــه کارکــرد هــر کــدام مــی
دانشــگاه ّ
توانــد بــه افزایــش تــوان منــدی دیگــری بینجامــد.
در پایــان ایــن جلســه حاضریــن بــه هــم اندیشــی و تبــادل نظــر بــرای
راهکارهــای تحقــق و عینیــت بخشــیدن بــه وحــدت بیــش از پیــش
حــوزه و دانشــگاه پرداختنــد.

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٥












ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٥

29

دانشــــــــگاه
سالمت و زندگی



دانشــــــــگاه
سالمت و زندگی

هفتاد و ششمین همایش سالمت و زندگی به صورت
مجازی برگزار شد.

هفتــاد و ششــمین همایــش ســامت و
زندگــی برگــزار شــد.
بــه مناســبت هفتــه ســامت زنــان هفتــاد و ششــمین همایــش ســامت
و زندگــی و همچنیــن بیســت و ســومین ســری از ایــن همایــش مجازی
در روز شــنبه  ۴آبــان مــاه  ۱۴۰۰بــا موضــوع "ســامت زنــان" بــا
حضــور دکتــر آزاده جوالیــی ،یکــی از برتریــن هــای فلوشــیپ پســتان
بــه صــورت مجــازی بــا حضــور اکثــر مخاطبــان از سراســر کشــور
برگــزار شــد.
دکتــر جوالیــی در ایــن
همایــش کــه بــا اســتقبال
خــوب کاربــران در فضــای
مجــازی همــراه شــده بــود
بهتریــن اصــل پیشــگیری
و درمــان در ایــن زمینــه را
آمــوزش درســت از منبــع
درســت عنــوان نمــود و
آگاهــی زنــان را رکــن اصلــی
پیشــگیری دانســت و در ادامــه
بــه بیــان نکاتــی در خصــوص
ســامت زنــان پرداخــت.
قابــل ذکــر اســت ایــن
همایــش بــه صــورت الیــو
از صفحــه رســمی همایــش
ســامت و زندگــی شهرســتان
شــاهرود پخــش شــد.

30

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٥












ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٥

31

انتصابـــــات



انتصابات
دکتر مرتضی ایزدی فرد به عنوان سرپرست دانشگاه
صنعتی شاهرود منصوب شد.

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری طــی
حکمــی دکتــر «مرتضــی ایزدیفــرد» را بــه
عنــوان سرپرســت «دانشــگاه صنعتــی شــاهرود»
منصــوب کــرد.
در حکم دکتر زلفیگل ،خطاب به سرپرست دانشگاه آمده است؛
انتظــار مــیرود بــا پیــروی از آموزههــای اســامی ،مبانــی علمــی
و روحیــۀ انقالبــی و توجــه بــه راهبردهــای اساســی دولــت مردمــی
و برنامههــای ارائــه شــده بــه مجلــس شــورای اســامی و جلــب
همــکاری اســتادان ،مدیــران و یــاوران علمــی (کارکنــان) ،نقشــی
شایســته در تحقــق اهــداف نظــام علــم و فنــاوری بــه ویــژه «تقویــت
ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت» بــا رویکــردی تحــول گرایانــه
و مســأله محــور در راســتای تحقــق «تمــدن نویــن اســامی» ،حرکــت
در مرزهــای دانــش و دســتیابی بــه دیپلماســی و مرجعیــت علمــی بــه
انجــام رســانید.
توفیــق روزافــزون جنابعالــی را در پیشبــرد اهــداف متعالــی نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و منویــات رهبــر حکیــم انقــاب
اســامی ،حضــرت آیــت اهلل خامنــهای (مدظلــه العالــی) ،از درگاه
پــروردگار متعــال خواســتارم.
وزیــر علــوم ،در نامــه ای ضمــن پذیــرش اســتعفای دکتــر محمدمهــدی
فاتــح ،رئیــس ســابق دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،از خدمــات و تــاش
هــای وی در زمــان مدیریــت ایــن دانشــگاه از ســال  1392تــا پایــان
آبــان مــاه  1400قدردانــی نمــود.
دکتــر محمدمهــدی فاتــح اســتاد تمــام کنتــرل (رباتیــک) از دانشــگاه
ســاتهمپتون انگلســتان و عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی بــرق
و رباتیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود طــی دیــدار بــا وزیــر علــوم،
پیشــرفت هــای حاصلــه در دانشــگاه را مرهــون نــگاه راهبــردی دانســت
کــه بــا تعقیــب آن در ســال هــای گذشــته توســط ریاســت دانشــگاه و
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همــکاری موثــر مدیــران ،اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان محقــق
شــده اســت.
گفتنــی اســت دکتــر مرتضــی ایزدیفــرد دانــش آموختــه دکتــری
تخصصــی فیزیــک در گرایــش مــاده چــگال از دانشــگاه لینشــوپینگ
ســوئد و عضــو هیــات علمــی و دانشــیار دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
اســت .از ســوابق اجرایــی ایشــان میتــوان بــه رئیــس دانشــکده
فیزیــک ،مدیــر تحصیــات تکمیلــی و معــاون آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه اشــاره کــرد.
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معارفه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتــر محمــد عطایــی بــه عنــوان معــاون
آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی ایــن دانشــگاه
معرفــی شــد.
دکتــر محمــد عطایــی اســتاد دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و
ژئوفیزیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان معــاون آموزشــی و
تحصیــات تکمیلــی ایــن دانشــگاه معرفــی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،طــی جلســه
ای بــا حضــور دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه ،دکتــر
محمــد عطایــی اســتاد دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک
ایــن دانشــگاه بــه عنــوان معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی
معرفــی شــد.



انتصابات
انتصاب رئیس دانشکده مهندسی معدن ،نفت و
ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتــر فرهنــگ سرشــکی بــه عنــوان
سرپرســت دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و
ژئوفیزیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود منصــوب
شــد.
طــی حکمــی از ســوی دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود دکتــر فرهنــگ سرشــکی بــه عنــوان سرپرســت
دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک منصــوب شــد.
در بخــش از ایــن حکــم آمــده اســت :بــا عنايــت به بنــد «-10هـــ» ماده
« »4آييــن نامــه جامــع مديريــت دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش
عالــي ،پژوهشــي و فنــاوري مصــوب جلســه  684شــوراي عالــي انقــاب
فرهنگــي و مراتــب تعهــد ،تخصــص و تجربيــات ارزنــده جنابعالــي بــه
موجــب ايــن ابــاغ بــا حفــظ پســت ســازماني بــه عنــوان سرپرســت
دانشــكده مهندســي معــدن ،نفــت و ژئوفيزيــك دانشــگاه منصــوب مــي
شــويد تــا وظايــف و امــور محولــه را بــر اســاس آييــن نامــه جامــع
مديريــت دانشــگاه هــا و بــا هماهنگــي معاونيــن و مديــران محتــرم
ســتادي بــه انجــام رســانيد.
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بیـــــانیه هــــا
و پیام های تبریک
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پیام تبریک آغاز سال تحصیلی جدید
بــا فرارســیدن مــاه مهــر هــر ســال شــور و نشــاط دیگــری سراســر کشــور بــه ویــژه محیطهــای آموزشــی را فــرا مــی گیــرد و
دوبــاره و پرانــرژی فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی ،در مســیر پیشــرفت علمــی و توســعه پایــدار و رشــد و تعالــی کشــور
آغــاز مــی شــود .ایــن ایــام ســرآغاز دوره جدیــدی بــرای نودانشــجویانی اســت کــه بــا تــاش و کوشــش خــود مســیر تــازه
ای در زندگــی آغــاز کــرده و بــا بهــره گیــری از دانــش اســاتید ،خویــش را بــرای ایفــای نقشــی تاثیرگــذار در آینــده جامعــه
مهیــا مــی ســازند.
دانشــگاه بــه عنــوان نهــادي آموزشــي ،پژوهشــي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و كارآفرينــي و همچنیــن كانــون تفكــر و جوشــش
فكــري در جامعــه بــوده و در ايــن راســتا بــر يكايــك اعضــاي جامعــه دانشــگاهي فــرض اســت كــه بــا ايجــاد فضايــی همــراه
بــا نشــاط ،در مســیر پويايــی علمــی و فرهنگــي هــم راســتا بــا رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) در محيــط
دانشــگاه تــاش نماينــد .دانشــجویان بــه عنــوان آینــده ســازان ایــران عزیــز بــرای پاســداری از آرمــان هــای بــزرگ و حفــظ
امنیــت و اســتقالل کــه نشــانه پایمــردی بزرگمردانــی اســت کــه در طــی ســالها مجاهــدت بــرای مــا بــه میــراث گذاشــته انــد،
احســاس مســئولیت داشــته و بــی شــک بــا ســعی مــداوم و تولیــد علــم آمیختــه بــا ایمــان بنیــادی تریــن رســالت خویــش
را بــه انجــام خواهنــد رســاند.
امیــد اســت در طــول ســال تحصیلــی پیــش رو ،دانشــجویان عزیــز بــا تکیــه بــر توانمنــدی هــا و اســتعدادهای خــود و بــا
اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه ،همــراه بــا اســتادان ،کارشناســان و کارکنــان دانشــگاه در محیطــی پــر
نشــاط در جهــت تهذيــب ،خودســازی و علــم انــدوزی ،تــاش مضاعــف نمــوده و حضــور حقیقــی و تأثیــر گــذار خــود را در
عرصــه هــای علمــی و فرهنگــی جامعــه بــه اثبــات برســانند.
آغــاز ســال تحصیلــی را بــه جامعــه دانشــگاهی ایــران ،بــه خانــواده بــزرگ دانشــگاه صنعتــی و بــه ویــژه نودانشــجویانی كــه در
ایــن ســال بــه محيــط دانشــگاه وارد مــی شــوند ،صميمانــه تبريــك گفتــه و بــراي همــگان از درگاه خداونــد متعــال موفقيــت،
بهــروزي و ســعادت را آرزومندیــم.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود
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پیــام تبریــك سرپرســت دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه مناســبت
گرامیداشــت هفتــه بســیج
هفتــه بســیج بهتریــن فرصــت بــرای یــادآوری نقــش آفرینــی هــای دالورانــه ،مجاهدانــهو صادقانــه ی بســیجیان سلحشــور
در طــول حیــات طیبــه انقــاب اســامی و بهان ـهای بــرای زنــده نگــه داشــتن ارزشهــا و روحیــه بســیجی در آحــاد ملــت،
مخصوصــاً جوانــان پرشــور و مدافعــان والیــت اســت .بســیج ،مردمیتریــن نهــاد جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه در
آغازیــن روزهــای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،بــا درایــت امــام راحــل (ره) و بــه پشــتوانهی رشــادت ،حــق بــاوری و
حماســه ســازی مــردم خداجــوی ایــران تأســیس شــد و امــروز بــه جریانــی هدفمنــد و باصالبــت بــدل گشــته اســت کــه بــا
تــاش مخلصانــه و غیورانــه در راه پاســداری از ارزشهــای اســامی و توســعهی گفتمــان انقالبــی ،آین ـهی تمــام نمایــی از
پایــگاه واالی مردمــی و حضــور مقتدرانـهی جمهــوری اســامی در جغرافیــای جهانــی را بــه نظــارهی شــرق و غــرب مــی نهــد.
ســپری شــدن گام نخســت انقــاب اســامی نیــز بــا جانفشــانی و حضــور مخلصانــه بســیج و بســیجیان جــان برکــف در عرصــه
هــای مختلــف دفــاع از نظــام و آرمــان هــای انقــاب اســامی همــراه بــوده کــه ماننــد نگینــی پــر فــروغ در کارنامــه بســیج
مســتضعفین مــی درخشــد.
اینجانــب هفتــه بســیج و ســالروز تأســیس ســازمان بالنــده و پویــای بســیج مســتضعفین را بهتمامــی بســیجیان عرصــه
مجاهــدت و حماســه ســازی ،بهویــژه دانشــجویان و دانشــگاهیان بســیجی تبریــک و تهنیــت عــرض مینمایــم و امیــدوارم
در ســایهی والیــت مــداری و تکلیــف محــوری و در پرتــوی منویــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلهالعالــی) بــا نقشآفرینــی
پویــا در حوزههــای علمــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ،از گذرگاههــای حســاس کنونــی ،بســیجی وار عبــور کنیــم و در
ادای تکلیفمــان بــرای پاسداشـ ِ
ـت دســتاوردهای انقــاب اســامی و بالندگــی علمــی کشــور ،از هيــچ كوششــي دريــغ نورزیــم.
دکتر مرتضی ایزدی فرد
سرپرست دانشگاه صنعتی شاهرود
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بیانیــه بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه مناســبت
روز دانشــجو
بسم اهلل الرحمن الرحیم
روز دانشجو یادآور مبارزات جنبش دانشجویی در برابر استبداد است.
 ۱۶آذر ،نمــاد استکبارســتیزی و استعمارســتیزی دانشــجو اســت ،نمــاد دانــش و عینیتبخشــی بــه آرمانهــای بلنــد انقــاب
و همچنیــن موفقیتهــای علمــی و معنــوی اســت.
امــروز در دهــه پنجــم انقــاب ،دانشــگاههای مــا ،بــه حــدی از رشــد و بالندگــی رســیده اســت کــه شــاهد خیــزش هســتههای
مســئلهمحور بــرای حــل مســائل کشــور میباشــند ،خیزشــی کــه بــا مطالبهگــری و گفتمانســازی و کار تخصصــی بــرای
حــل مســائل اصلــی کشــور و بــه دنبــال کمــک بــه کارآمــدی هرچــه بیشــتر نظــام اســامی و رفــع مشــکالت و رنجهــای
مــردم عزیزمــان اســت.
بســیج دانشــجویی دانشــگا ه صنعتــی شــاهرود فرارســیدن روز دانشــجو را بــه همــه تالشگــران عرصــه علــم و دانــش،
خصوص ـاً دانشــجویان و دانشــگاهیان فرهیخت ـهی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و توفیقــات
همگــی ایــن عزیــزان را در راه فتــح قلــل رفیــع علــم و دانــش و رشــد و بالندگــی ایــران اســامی ،از درگاه ایــزد منــان مســالت
دارد.
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