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ــع وزارت  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری مال ــی مع ــی خطیب ــر عل دکت
در  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم، ب ــن مراس ای
ــع  ــاهرود مناب ــی ش ــگاه صنعت دانش
درآمــد اختصاصــی بســیار خوبــی 
ــد،  ــدا کن ــعه پی ــد توس ــا بای دارد ام
تحقیقــات  بایــد  داشــت:  ابــراز 
ــردی  ــمت کارب ــه س ــا ب ــگاه ه دانش
ــروت  ــد ث ــرود و تولی ــش ب شــدن پی
ــاد  ــد، ایج ــب درآم ــا کس ــا ب ــد ت کن

توســعه و در نهایــت اســتقالل پیــدا کنــد. 
حجــت االســالم عبــاس امینــی امــام جمعــه شــاهرود، در 
ایــن مراســم ضمــن اشــاره بــه میــالد حضرت زینــب)س(، 
روز پرســتار را بــه تمامــی مدافعــان ســالمت تبریک گفت 
و ابــراز داشــت: بایــد صبــر، اســتقامت، حوصلــه و عشــق 
ــرار  ــور ق ــرلوحه ام ــوار س ــوی بزرگ ــن بان ــه کار را از ای ب

دارد.
امــام جمعــه شــاهرود ضمــن آرزوی توفیــق بــرای دکتــر 
ــات  ــگاه، از زحم ــت دانش ــرد سرپرس ــزدی ف ــی ای مرتض
ــابق  ــس س ــح ریی ــدی فات ــر محمدمه ــاله دکت هشــت س
ــت: در  ــرد و گف ــی ک ــاهرود قدردان ــی ش ــگاه صنعت دانش

ــام  ــی بیــن دانشــگاه و نهــاد ام ــن دوران هشــت ســاله تعامــل خوب ای
ــود. ــرار ب ــردم برق جمعــه و م

در شــروع مراســم حجت االســالم و المســلمین ابوالفضــل فندرســکی 

خبر وییژه

آیین تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست جدید 
ــی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد. ــگاه صنعت ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه مس

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، 
ــزود:  ــن اف ــر شــده اســت. وی همچنی ــا براب ــوژی میلیارد ه حجــم تکنول
ــیوه  ــی و ش ــوش مصنوع ــاز ه ــات آغ ــاوری اطالع ــر دوم فن ــاز عص آغ
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 
ــا محوریــت برنامــه قبلــی  ــا بیــان اینکــه برنامــه راهبــردی جدیــدی ب ب
ــه  ــن برنام ــودن ای ــل دســترس ب ــه قاب ــن شــده اســت، ب دانشــگاه تدوی
ــود و در  ــد نم ــی تاکی ــت اجرای ــود و اولوی ــات موج ــه امکان ــه ب ــا توج ب
ــه حــوزه هــای  ــاق فکــر تخصصــی و اســتفاده از تجرب ادامــه تشــکیل ات
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 
علــوم،  وزیــر  گل  زلفــی  محمدعلــی 
ــی  ــر عل ــاوری توســط دکت ــات و فن تحقیق
ــه  ــی وزارت ب ــاون اداری و مال خطیبــی مع
ــم و از  ــرد تقدی ــزدی ف ــی ای ــر مرتض دکت
ــر  ــت دکت ــاله مدیری ــت س ــات هش زحم
ــل  ــه عم ــی ب ــح قدردان ــدی فات محمدمه

ــد. آم
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 

ــد. ــد میثــاق نمودن آرمــان هــای شــهدا تجدی

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000918105705
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نظام هــاي  مهمتریــن  از  یکــي  عنــوان  بــه  تایمــز  رتبه بنــدي 
رتبه بنــدي بین المللــي کــه دانشــگاه هاي جهــان را رتبــه  بنــدي 
ــان  ــن دانشــگاه هاي جه ــن بررســي خــود بهتری ــازه  تری ــد در ت مي کن
و ایــران را بــر اســاس موضوعــات علمــي در ســال 2022 معرفــي کــرد 
ــر اســاس ایــن رتبه بنــدي، دانشــگاه صنعتــي شــاهرود بــه همــراه  و ب
۹ دانشــگاه دیگــر از ایــران در موضــوع علــوم مهندســي در رتبــه 800-

ــد. ــرار گرفتن ــران ق ــگاه پنجــم ای 601 جهــان و جای
شــایان ذکــر اســت کــه موضــوع علــوم مهندســي شــامل رشــته هــاي 
مهندســي بــرق و الکترونیــک، مکانیــک، هــوا فضــا، عمران و مهندســي 

شــیمي مــي باشــد.
ــا توانســتند  ــر دنی ــان 1188 دانشــگاه برت ــي در می 41 دانشــگاه ایران
بــا کســب معیارهــا و شــاخص هاي تعریــف شــده در رتبه بنــدي 
موضوعــي علــوم مهندســي در میــان دانشــگاه هاي برتــر جهــان قــرار 

ــد. گیرن

درخشش  1۵ دانشمند ایرانی در بین برترین پژوهشگران دنیا.
جعفــر مهــراد مؤســس مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی علــوم و فنــاوری 
از درخشــش 1۵ دانشــمند ایرانــی در بیــن برتریــن پژوهشــگران دنیــا 
ــر،  ــن اســاتید در دانشــگاه های صنعتــی امیرکبی ــر داد و گفــت: ای خب
علــوم پزشــکی تهــران، دانشــگاه تهــران، دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، 
ــق  ــگاه محق ــالمی، دانش ــگاه آزاد اس ــم، دانش ــه اهلل اعظ ــگاه بقی دانش
ــوم  ــدرس، عل ــت م ــگاه تربی ــهد، دانش ــکی مش ــوم پزش ــی، عل اردبیل

پزشــکی شــهید بهشــتی و پژوهشــگاه رنــگ حضــور دارنــد.

حوزه علمی
و ب�ین المــللی

رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲: دانشگاه صنعتی شاهرود در 
میان برترین دانشگاه های مهندسی دنیا

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

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000718193318
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000902134300
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پایــگاه اســتنادی جهــان اســالم ) ISC( ، اســامی پژوهشــگران 
پراســتناد یــک درصــد برتــر ایرانــی را بــر اســاس داده  هــای دو پایــگاه 
اســتنادی ESI و WOS بــا اســتفاده از روش  شناســی پیشــرفته 

ــت. ــوده اس ــتخراج نم ــائی و اس شناس
بــر ایــن اســاس، دکتــر اکبــر ملکــی و دکتــر محمدحســین احمــدی 
اعضــای هیــات علمــی دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه 
صنعتــی شــاهرود در فهرســت 
یــک  پراســتناد  پژوهشــگران 
ــال  ــی در س ــر ایران ــد برت درص

2021 قــرار گرفتنــد.
شــایان ذکــر اســت، انتخــاب 
ــر  پژوهشــگران یــک درصــد برت
از  شــاخص هایی  اســاس  بــر 
ــتنادی  ــود اس ــداد خ ــل تع قبی
بــه ازای هرمقالــه، نســبت تعداد 
کل اســتنادها بــه تعــداد کل 
ــوع  ــده، تن ــاالت اســتناد کنن مق
اســتناد  مقــاالت  جغرافیایــی 
کننــده و تخصــص گرایــی و … 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

ــکده  ــریه Journal of Mining and Environment دانش نش
ــردبیری  ــه س ــگاه ب ــن دانش ــک ای ــت و ژئوفیزی ــدن، نف ــی مع مهندس
دکتــر محمــد عطایــی و مدیــر مســئولی دکتــر فرهنــگ سرشــکی در 
ــه  ــا انجــام یــک کار گروهــی دقیــق و کامــل، موفــق ب ســال 2021 ب

ــد. ــی Scopus گردی ــر بیــن الملل ــگاه معتب ــه در پای کســب نمای
الزم بــه ذکــر اســت،  
مجلــه  ایــن  پیشــتر 
نمایــه EWOS پایــگاه 
 Web المللــی  بیــن 
of Science را اخــذ 

ــود. ــرده ب ک

حوزه علمی
و ب�ین المــللی

دو عضو هیات علمی دانشگاه در لیست پژوهشگران 
پراستناد یک درصد برتر ایرانی در سال ۲۰۲۱

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

نمایه گردید.
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ــر  ــای معتب ــاز ها و پایگاه ه ــه س ــی از نمای ــوق یک ــی ف ــگاه اطالعات پای
ــد. ــی می باش ــوم ریاض ــته عل ــی در رش بین الملل

ــمی  ــم هاش ــر ابراهی ــردبیری دکت ــه س ــال 201۳ ب ــه در س ــن مجل ای
عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه صنعتی شــاهرود 
و توســط دانشــکده علــوم ریاضــی ایــن دانشــگاه و بــا هــدف گســترش 
ــن  ــالت بی ــر و تعام ــا جب ــط ب ــای مرتب ــه ه ــات در زمین ــم ریاضی عل

ــا دیگــر محققــان برجســته دنیــا راه انــدازی شــد. المللــی ب
ــات  ــا هی ــی ب ــوم ریاض ــکده عل ــه دانش ــت؛ مجل ــر اس ــه ذک الزم ب
ــن  ــای داخــل و همچنی ــاتید دانشــگاه ه ــه ای متشــکل از اس تحریری
خــارج از کشــور کــه مقــاالت اصیــل پژوهشــی در تمــام زمینــه هــای 
ــی  ــرار م ــی ق ــورد بررس ــاپ م ــت چ ــر را جه ــاخه جب ــا ش ــط ب مرتب
دهــد، در ســال هــای اخیــر موفــق بــه نمایــه ســازی در پایــگاه هــای 
مهــم بیــن المللــی ماننــد Scopus و MathScinet شــده اســت و 
در رتبــه  الــف مجــالت علمــی و پژوهشــی وزارت علــوم نیــز قــرار دارد.

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

حوزه علمی
و ب�ین المــللی

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000921092119
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حوزه پیژوهش
و فنـــــاوری

دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان مرکز برتر هدایت 
شغلی دانشگاه های کشور انتخاب شد.

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

در جلســه مشــترک روســای دانشــگاه هــا، معاونیــن پژوهشــی و 
ــا حضــور پیمــان صالحــی  ــا صنعــت دانشــگاه هــا، ب مدیــران ارتبــاط ب
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 40 دانشــگاه بــه عنــوان مرکــز برتــر 

هدایــت شــغلی دانشــگاه هــای کشــور تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــا  در ایــن مراســم مرکــز هدایــت شــغلی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب
ــت  ــز هدای ــدازی مرک ــمی راه ان ــوز رس ــذ مج ــه اخ ــردی از جمل عملک
ــی دارای  ــز کاریاب ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــی تخصصــی ب شــغلی و کاریاب
مجــوز از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اســتان ســمنان، 
ــا  ــرکت ه ــه ش ــت ب ــام وق ــام کار تم ــت انج ــو جه ــی 26۷ کارج معرف
و واحــد هــای صنعتــی اســتان در ســال گذشــته، انجــام ۳۵0 مشــاوره 
شــغلی، ســاماندهی دوره هــای مهــارت افزایــی و ایجــاد آکادمــی کســب 
و کارجهــت اجــرای طــرح مهتــاب، ایجــاد تفاهــم نامــه هــای مختلــف 

ــم  ــارک عل ــا پ ــکاری ب هم
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 
هــای  دانشــگاه  شــغلی 

کشــور انتخــاب شــد.

ــه و  ــا جامع ــر در همــکاری ب ــی اعضــای هیئــت علمــی برت طــی معرف
صنعــت از ســوی دفتــر ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت معاونــت پژوهشــی 
و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در آذر مــاه ســال 1400، 
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.
10۵ عضــو هیــات علمــی از ســوی دانشــگاه هــا، پژوهشــگاه هــا و مراکز 

آمــوزش عالــی کشــور بــر اســاس 
فعالیــت  در  مشــارکت  معیارهــای 
هــا و برنامــه ریــزی هــای ملــی و 
قراردادهــای  اجــرای  ای،  منطقــه 
تقاضــا محــور، ارائــه دســتاوردهای 
ــکالت  ــع مش ــر در رف ــردی و موث کارب
کشــور، همــکاری بــا نهادهــا و صنایــع 
کشــور بــرای بهبــود بهــره وری و 
کارآیــی و نقــش آفرینــی مؤثــر در 
ایجــاد و فعالیــت شــبکه هــای علمــی 
ــه  ــذار ب ــی اثرگ ــکلهای تخصص و تش
ــر  ــی برت ــت علم ــای هیئ ــوان اعض عن

ــد. ــده ان ــی ش معرف

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000925193513
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=001004094048
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ســید مصطفــی فرمــان بــر فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــل شــرکت  ــی شــاهرود و مدیرعام ــی از دانشــگاه صنعت هــوش مصنوع
ــی  ــط عموم ــا رواب ــو ب ــکا در گفتگ ــمند رای ــازان آوای هوش ــی س بوم
دانشــگاه بــه دو محصــول تولیــدی 
ــت:  ــود و گف ــاره نم ــرکت اش ــن ش ای
گذشــته  ســال  در  رایــکا  شــرکت 
ــرکت  ــا ش ــکاری ب ــرارداد هم ــک ق ی
بــه  شــاهکار  هوشــمند  پیشــگامان 
امضــا رســانده اســت و مســولیت تولیــد 
ــگامان  ــرکت پیش ــای ش ــزار ه ــرم اف ن
را عهــده دار اســت. در ایــن راســتا 
ــل  ــه حم ــی در زمین ــول یک دو محص
ــه  ــار ب ــالم ب ــیون اع ــل و اتوماس و نق
نــام "کاروان" و دیگــری در زمینــه 
مدیریــت اطالعــات ســهامداران بــه نــام 
ــت. ــرده اس ــد ک ــهام وارف" تولی "س

ــراي  ــجویي ب ــاي دانش ــته ه ــکیل هس ــزوم تش ــه ل ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــدي دانشــجویان  ــره من ــه منظــور به ــا و ب ــن طــرح ه ــدام از ای ــر ک ه
دانشــگاه از مزایــاي مشــارکت در ایــن طــرح، بــه اطالعاتــی در خصــوص 
ــه  ــر هــر طــرح، شــرایط اولی طــرح هــاي پذیرفتــه شــده، اســتاد راهب
دانشــجویان و مزایــاي مشــارکت دانشــجویان در طــرح هــاي پذیرفتــه 

ــه شــده اســت. ــر پرداخت ــه خب شــده، در ادام

فعالیت شرکت بومی سازان آوای هوشمند رایکا در 
مرکز رشد دانشگاه        

آغاز مراحل ثبت نام دانشجویان در طرح 
شهید احمدي روشن

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000714121225
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000724121634
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اخذ مجوز رسمي مرکز هدایت شغلي و کاریابي 
تخصصي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

مرکــز هدایــت شــغلي و کاریابــي تخصصــي ایــن دانشــگاه بــا دریافــت 
حمایــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در تاریــخ 1۳۹8/10/2۹ و 
بــا اخــذ مجــوز رســمی از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در تاریــخ 
ــي  ــي تخصص ــز کاریاب ــا مرک ــن و تنه ــوان اولی ــه عن 1400/0۷/18 ب
دانشــگاهي اســتان ســمنان راه انــدازی و فعالیــت خــود را بــا تمرکــز بــر 
ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن 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 
تخصصی تــر  دانشــگاهی،  التحصیــالن 
ــب و  ــمت کس ــه س ــت ب ــدن کار و حرک ش
کارهــا بــر پایــه ی فنــاوری، توســعه مراکــز 
رشــد و شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
ــزوم توســعه و بهــره وری صنایــع کشــور،  ل
ضــرورت ایجــاد ایــن مراکــز و اجــرای 
برنامــه هــای مختلــف بــرای هدایــت شــغلی 
و کاریابــی تخصصــی ضــروری بــه نظــر مــی 

ــد. رس

برگزاری همایش مجازی پدافند سایبري توسط مرکز 
تخصصي آپا دانشگاه صنعتی شاهرود

ــس  ــی رئی ــن رضوان ــر محس ــش، دکت ــن همای ــه ای ــدای افتتاحی در ابت
مرکــز تخصصــی آپــا دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا اشــاره بــر اهمیــت 
ــایبری،  ــای س ــگیری از رخداده ــیدگی و پیش ــوع رس ــر موض ــز ب تمرک
بــر تولیــد محصــوالت بومــی در حــوزه امنیــت ســایبری تاکیــد نمــود 
ــه معرفــی مختصــری از فعالیــت هــا و محصــوالت مرکــز  و در ادامــه ب
ــی  ــای دانشــگاه صنعت تخصصــی آپ

شــاهرود پرداخــت.
ایــن  برگــزاری  رونــد  ادامــه  در 
ــاون اداره کل  ــازی مع ــش مج همای
ــراه  ــه هم ــمنان ب ــتان س ICT اس
تعــدادی از اعضــای شــورای پدافنــد 
بازدیــد  اســتان  ایــن  ســایبری 
ــوالت  ــن محص ــوری از اخیرتری حض
نــرم افــزاری تولیــد شــده در حــوزه 
ــر  ــی کامپیوت ــکده مهندس ــع در دانش ــا واق ــز آپ ــایبری مرک ــت س امنی

ــتند. ــاهرود داش ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــور  ــا حض ــایبری ب ــدات س ــکار تهدی ــی ش ــس از آن کارگاه آموزش پ
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، 
ــش  ــن همای ــده در ای ــرکت کنن ــوزه IT  ش ــاالن ح ــان و فع کارشناس

برنامــه ریــزی و برگــزار شــد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000829103825
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000811101143
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 شناســایي و ارزیابــي کارآیــي برخــي قــارچ هــاي اندوفیــت و محلــول 
پاشــي برگــي نانــوذرات آهــن بــر گیــاه پاالیي خرفــه، در مقادیــر مختلف 
ــي  ــوق مــي باشــد کــه تحــت راهنمای ــان نامــه ف ــوان پای کادمیــوم عن
ــا مشــاوره  ــه پیردشــتي و ب ــت ال ــر هم ــان و دکت ــر حســن مکاری دکت
ــادي و  ــرادران فیروزآب ــدي ب ــر مه ــان و دکت ــا عامری ــر محمدرض دکت

دکتــر محمــد علــي تاجیــک قنبــري انجــام شــد.
الزم بــه ذکــر اســت، جهــاد دانشــگاهي اســتان ســمنان 
مرحلــه فینــال و آییــن تجلیــل از برگزیــدگان نخســتین 
دوره مســابقات ملــي کتــاب ســه دقیقــه اي و پنجمیــن 
ــا  ــان نامــه ســه دقیقــه اي را ب دوره مســابقات ملــي پای
حضــور رییــس جهــاد دانشــگاهي، مشــاورز وزیــر ورزش 
و جوانــان همــراه بــا رقابــت 6 فینالیســت مســابقات ملي 
پایــان نامــه ســه دقیقــه اي برگــزار نمــود و زهــرا نــوري 
ــابقات  ــن دوره مس ــال پنجمی ــه فین ــدي در مرحل آکن
ــه عنــوان نماینــده  ملــي پایــان نامــه ســه دقیقــه اي، ب
اســتان ســمنان در بیــن 6 فینالیســت ایــن دوره از 
مســابقات مقــام ســوم را در بیــن بیــش از 200 شــرکت 

کننــده از اســتان هــاي مختلــف کشــور کســب کــرد.

دکتــر محســن نظــری رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان ســمنان 
ــگاه،  ــن دانش ــک ای ــی مکانی ــکده مهندس ــی دانش ــات علم ــو هی و عض
طــی حکمــی از ســوی علــی خیرالدیــن، مشــاور وزیــر در امــور علمــی، 
ــذاری  ــر سیاســت گ ــاق فک ــه ســمت عضــو ات ــاوری ب ــی و فن تحقیقات

ــاوری منصــوب شــد. ــات و فن ــوم، تحقیق ــاوری وزارت عل فن

برگزیده شدن پایان نامه زهرا نوري آکندي در 
جشنواره ملي پایان نامه سال ۱399

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

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000830082810
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000924203911
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برگزاری آیین مجازی تجلیل از پژوهشگران برتر سال 
۱4۰۰ دانشگاه

ارتقای ۵0 پله ای رتبه های دانشگاه
ــگاه در  ــی دانش ــاالت ژورنال ــار مق ــه آم ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــف در  ــک ســالهای مختل ــه تفکی ــی ب ــن الملل ــای بی ــگاه ه پای
ــر مقــاالت اســکوپوس و آي. اس. آي و تعــداد  دو ســایت معتب
مقــاالت نمایــه شــده در ایــن ســایت از ســوی اعضــاي هیــات 
ــا نویســندگان  ــاالت مشــترک دانشــگاه ب علمــي دانشــگاه، مق
ــه مقــاالت علمــی دانشــگاه،  ــار اســتناد ب خارجــی)ISI(  و آم
در بخشــی از ســخنان خــود بــه رتبــه بنــدی دانشــگاه در نظــام 
هــای رتبــه بنــدی معتبــر جهــان پرداخــت و افــزود: دانشــگاه 

ــه کــرده اســت. ــه ای را تجرب ــای ۵0 پل ــن بخــش ارتق در ای
ــار  ــب افتخ ــه کس ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــه دانش ــأت رئیس ــو هی عض
ــگاه  ــه پای ــتناد ب ــا اس ــان )ب ــر جه ــمند برت ــط دو دانش توس

از  تقدیــر  و   ISC
ــر محمدحســین  دکت
دکتــر  و  احمــدی 
اکبــر ملکــی، حضــور 
دانشــگاه در جمــع 
برتــر  دانشــگاه   ۳6
ــدی  ــه بن ــان رتب جه
الیــدن 2021، رتبــه 
بنــدی وبومتریکــس، 
رتبــه جهانــی 2024 
 ،41 ملــی  رتبــه  و 

حضــور در رتبــه بنــدی موضوعــی )مکانیــک( شــانگهای 2021 و حضور 

در رتبــه بنــدی موضوعــی )مکانیــک( شــانگهای 2021 را از جملــه دیگــر 
ــود. ــوان نم ــگاه عن ــده دانش ــب ش ــارات کس افتخ

دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد؛ سرپرســت دانشــگاه ضمــن تبریــک هفتــه 

ــن امــر؛ از  ــدرکاران ای ــه همــه دســت ان پژوهــش و عــرض خداقــوت ب
ــی  ــر عل ــگاه و دکت ــابق دانش ــس س ــح رئی ــر محمدمهــدی فات دکت
ــراه ایشــان  ــم هم ــاوری دانشــگاه و تی ــاون پژوهــش و فن دســتفان مع
ــور  ــر و تشــکر نمــود و  تاکیــد کــرد کــه موت و اســاتید دانشــگاه تقدی
محرکــه تولیــدات علمــی و پژوهشــی دانشــگاه پــر انــرژی تــر از قبــل 

ــرای دانشــگاه شــود.  ــی ب ــد و ســبب افتخــارات آت ــد عمــل نمای بای

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000923114823
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ارتقاء مرتبه علمی 9 نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه صنعتی شاهرود

حـــوزه آموزش و 
�حص�الت �تکم�لی

ــن و شــصت و  ــی دانشــگاه؛ شــصت و دومی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســومین جلســه هیــات ممیــزه دانشــگاه در صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 
2۹/0۷/1400 در تــاالر کوثــر دانشــگاه برگــزار شــد و بــا ارتقــاي مرتبــه 

۹ عضــو هیــات علمــي دانشــگاه موافقــت بــه عمــل آمــد.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دکتــر محمدرضــا ربیعــي 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی از مرتبــه اســتادیاري بــه 

دانشــیاري.
ــترنج  ــام دس ــر اله ــم دکت ــۀ خان ــاي مرتب ــا درخواســت ارتق ــت ب موافق
ــه  ــتادیاري ب ــه اس ــوم ریاضــی مرتب ــات علمــی دانشــکده عل عضــو هی

ــیاري. دانش
ــور  ــر مســعود علیپ ــاي دکت ــۀ آق ــاي مرتب ــا درخواســت ارتق موافقــت ب
اصــل عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم زمیــن از مرتبــه اســتادیاري 

بــه دانشــیاري.
موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دکتــر منصــور فاتــح عضــو 
هیــات علمــی دانشــکده مهندســی کامپیوتــر از مرتبــه اســتادیاري بــه 

دانشــیاري.
ــاي دکتــر کیومــرث ســیف  ــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آق موافقــت ب
ــت و  ــدن، نف ــی مع ــکده مهندس ــی دانش ــات علم ــو هی ــي عض پناه

ــیاري. ــه دانش ــتادیاري ب ــه اس ــک از مرتب ژئوفیزی

موافقــت بــا درخواســت ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دکتــر فرهــاد غالمــي 
ــه اســتادیاري  ــی از مرتب ــات علمــی دانشــکده تربیــت بدن عضــو هی

ــه دانشیاري.دانشــیاري ب
موافقــت بــا  ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دکتــر سیدمحمدحســن حســیني 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع و مدیریــت از مرتبه 

اســتادیاري بــه دانشــیاري.
موافقــت بــا  ارتقــاي مرتبــۀ آقــاي دکتــر ســیدحیدر جعفــري عضــو 
ــه  ــتادیاري ب ــه اس ــی از مرتب ــوم ریاض ــکده عل ــی دانش ــات علم هی

ــیاري. دانش
ــژاد عضــو  ــاي دکتــر احمــد معتمدن ــا  ارتقــاي مرتبــۀ آق موافقــت ب
ــه  ــیاري ب ــه دانش ــی از مرتب ــوم ریاض ــکده عل ــی دانش ــات علم هی

ــتادي. اس
روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت را بــه جامعــه دانشــگاهی و 
اعضــای محتــرم هیــات علمــی کــه بــه مرتبــه باالتــر ارتقــاء یافتــه 
ــرای  ــد تبریــک عــرض مــی نمایــد و آرزوی موفقیــت روزافــزون ب ان

ایشــان دارد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000801092356
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تجدید میثاق دانشگاهیان شاهرود با شهدا  همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جدید

بازدید سرپرست دانشگاه از خوابگاه ها به مناسبت 
گرامیداشت روز دانشجو

حوزه دانشجویتی و 
فــــرهــــــنیگی

ــدس و در  ــاع مق ــه دف ــالروز هفت ــن س ــل و یکمی ــه چه ــت ب ــا عنای ب
راســتاي اجــراي برنامــه هــاي کمیتــه دانشــگاهیان ســتاد دهــه فجــر 
انقــالب اســالمي شهرســتان شــاهرود، دانشــگاهیان شهرســتان شــاهرود 
در روز شــنبه ۳ مهــر مــاه ســال جــاری مراســم آغــاز ســال تحصیلــي 
همزمــان بــا ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل 
الحســین)ع(، بــا عطرافشــانی و گلبــاران قبــور 
مطهــر شــهدای گمنــام بــا آرمان هــای شــهدا 

و دفــاع مقــدس تجدیــد میثــاق کردنــد.
ــای  ــگاه ه ــان دانش ــاتید و کارکن ــا، اس رؤس
شهرســتان شــاهرود، طــالب و حوزویــان، 
دانشــجویی،  بســیج  اعضــای  و  فرمانــده 
فرمانــده و اعضــای بســیج ادارات در ایــن 

مراســم حضــور یافتنــد.
ــت فاتحــه و  ــار گل و قرائ ــا نث ــن مراســم ب ای
ــام  ــاي واالي ام ــا آرمان ه ــت ب ــد بیع تجدی
ــزار  ــح در م ــاعت 10 صب ــالب از س ــم انق ــر معظ ــهدا و رهب )ره(، ش
ــاز  ــران شــاهرود آغ ــه ای دخت ــی و حرف ــام دانشــکده فن شــهداي گمن
و ســپس بــا حضــور در یادمــان شــهداي پردیــس مهندســي و فنــاوري 
هــاي نویــن دانشــگاه صنعتــي شــاهرود و بهــره منــدی از ســخنان دکتر 
محمــد مهــدی فاتــح رئیــس ایــن دانشــگاه ادامــه و بــا نثــار فاتحــه ای 
ــر ســر مــزار گمنــام شــهیدان دانشــگاه آزاد شــاهرود خاتمــه یافــت. ب

سرپرســت دانشــگاه در ایــن بازدیــد ضمــن تبریــک روز دانشــجو و تقدیر 
از فعالیــت هــا و تــالش 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، دانشــجویان بــه 
بیــان نظــرات و پییشــنهادات 
مــورد نظــر خــود پرداختــه و 
ــن  ــگاه، ضم ــت دانش سرپرس
اســتقبال از مــوارد مطــرح 
بــر  دانشــجویان،  شــده 
ــود  ــراي بهب ــالش جــدي ب ت
ــایش  ــي و آس ــت رفاه وضعی
دانشــجویان تأکیــد نمــود 
و رســیدگي بــه مشــکالت 
آنــان را یکــي از مهــم تریــن 
مدیریــت  هــاي  دغدغــه 

ــرد. ــوان ک ــگاه عن دانش

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000704084504
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000916213259
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عطرافشانی مزار شهدای گمنام و تجدید میثاق با 
آرمان های شهیدان به مناسبت هفته بسیج

عطرافشانی مزار شهدای گمنام و تجدید میثاق با 
آرمان های شهیدان به مناسبت هفته بسیج

برگزاری مراسم مجازی گرامیداشت روز دانشجو 
دانشگاه صنعتی شاهرود

ــر  ــئول دفت ــکی مس ــل فندرس ــلمین ابوالفض ــالم و المس ــت االس حج
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه در ایــن مراســم بــا 
بیــان روایاتــی بــر اهمیــت داشــتن امنیــت و آرامــش در کشــور تاکیــد 
ــه و معاشــرت  ــط اجتماعــی آزادان ــزان اهمیــت رواب و اشــاره نمــود: می
هــای صمیمــی در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا بیشــتر احســاس مــی 
ــه همیــن منظــور قــدردان فــداکاری هــای شــهدایی هســتیم  شــود، ب
کــه امنیــت و آرامــش را بــا جانفشــانی هــای خــود بــرای کشــور رقــم 
ــه  ــان نگ ــه در ام ــه ناهنجــاری و ورود بیگان ــد و کشــور را از هرگون زدن

داشــتند.
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه صنعتــی 
ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از معاونــت  شــاهرود در 
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــه جهــت برگــزاری 
ــن  ــگاه مزی ــن دانش ــهر و ای ــن ش ــزود: ای ــم، اف ــن مراس ای
و مفتخــر بــه آرامــگاه شــهیدان واالمقــام اســت، جوانانــی 
کــه بــا برومنــدی و رشــادت از جــان خــود بــرای آرامــش و 
آســودگی مــردم میهنشــان تــالش نمودنــد. وی همچنیــن 
ــه عنــوان سرپرســت  ضمــن تقــارن آغــاز فعالیــت خــود ب
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 
ــه پیشــرفت را  ــزان ایــن دانشــگاه مســیر رو ب تمامــی عزی

ــد. کمــاکان طــی نمای

ــر  ــئول دفت ــکی مس ــل فندرس ــلمین ابوالفض ــالم و المس ــت االس حج
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه در ایــن مراســم بــا 
بیــان روایاتــی بــر اهمیــت داشــتن امنیــت و آرامــش در کشــور تاکیــد 
ــه و معاشــرت  ــط اجتماعــی آزادان ــزان اهمیــت رواب و اشــاره نمــود: می
هــای صمیمــی در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا بیشــتر احســاس مــی 
ــه همیــن منظــور قــدردان فــداکاری هــای شــهدایی هســتیم  شــود، ب
کــه امنیــت و آرامــش را بــا جانفشــانی هــای خــود بــرای کشــور رقــم 
ــه  ــان نگ ــه در ام ــه ناهنجــاری و ورود بیگان ــد و کشــور را از هرگون زدن

داشــتند.
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه صنعتــی 
ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از معاونــت  شــاهرود در 
فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه بــه جهــت برگــزاری 
ــن  ــگاه مزی ــن دانش ــهر و ای ــن ش ــزود: ای ــم، اف ــن مراس ای
و مفتخــر بــه آرامــگاه شــهیدان واالمقــام اســت، جوانانــی 
کــه بــا برومنــدی و رشــادت از جــان خــود بــرای آرامــش و 
آســودگی مــردم میهنشــان تــالش نمودنــد. وی همچنیــن 
ــه عنــوان سرپرســت  ضمــن تقــارن آغــاز فعالیــت خــود ب
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 
ــه پیشــرفت را  ــزان ایــن دانشــگاه مســیر رو ب تمامــی عزی

ــد. کمــاکان طــی نمای

دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در 
ــجو  ــک روز دانش ــت و تبری ــی داش ــن گرام ــازی ضم ــم مج ــن مراس ای
ــه بیــان نقــش دانشــجویان در  ــاد ســه دانشــجو شــهید 16 آذر، ب ــا ی ب
ــام  ــت مق ــن روز و اهمی ــی ای ــه و انقالب ــت خواهان ــای عدال ــت ه حرک
دانشــجو در جامعــه امــروز پرداخــت و بــه برخــی از پیــام هــای 
دانشــجویان در ســامانه ال ام اس در زمینــه زمــان و کیفیــت بازگشــایی 
ــانه  ــالع از رس ــب اط ــر کس ــد ب ــن تاکی ــخ داد. وی ضم ــگاه پاس دانش
هــای رســمی دانشــگاه در خصــوص چگونگــی بازگشــایی و حضــور در 
دانشــگاه، دانشــجویان را  بــه همــت و ســعی بیشــتر در جهــت یادگیــری 
ــه  ــا توصی ــت ه ــه از فرص ــتفاده بهین ــازی و اس ــای مج دروس در فض

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 انقــالب اســالمی تأکیــد و بــه 
ــزوم  ــزرگ و ل بیــان ســخنانی در خصــوص تبییــن تاریخــی ایــن روز ب

بصیــرت افزایــی سیاســی و اجتماعــی دانشــجویان پرداخــت.

حوزه دانشجویتی و 
فــــرهــــــنیگی

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000906114021
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=00091612194
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بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از 
دانشگاه صنعتی شاهرود

حوزه دانشجویتی و 
فــــرهــــــنیگی

ــگاه هــای اســتان ســمنان )ســفر  در راســتای بررســی مشــکالت خواب
ــجویان  ــاه دانش ــدوق رف ــس صن ــی رئی ــعود گنج ــر مس ــتانی(، دکت اس
کشــور، دکتــر ارژنــگ معــاون امــور دانشــجویان داخــل ایــن ســازمان 
و مهنــدس رحیمــی کارشــناس ســازمان امــور دانشــجویان، طــی 
ــه شهرســتان شــاهرود در روز چهارشــنبه ۳ اذر مــاه جــاری،  ســفری ب
از خوابگاه هــای دانشــجویی ایــن دانشــگاه و رونــد نوســازی آن بازدیــد 

ــد. نمودن
ــزار شــهدای  ــر ســر مــزار گل دکتــر گنجــی در ادامــه ی ســفر خــود ب
ــن دانشــگاه،  ــاوری هــای نوی ــع در پردیــس مهندســی و فن ــام واق گمن
بــا اهــدای فاتحــه بــه روح بلنــد شــهیدان واالمقــام، از خداونــد توفیــق 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــد در نظ ــئولین متعه ــه مس ــرای هم ــت ب خدم

ــران را خواســتار شــد. اســالمی ای
از خوابگاه هــا،   بازدیــد  اقدامــات صورت گرفتــه و  از بررســی  پــس 
درخصــوص رونــد نوســازی و شــیوه ی تأمیــن منابــع مالــی آن گفت وگــو 

ــت. ــورت گرف ــر ص و تبادل نظ

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000903125801
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همایش هـا
و نشست ها

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

دیدار  هیات رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشکده 
علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتــر علــی خاکــی صدیــق در نشســت روســای دانشــگاه ها، موسســات 
آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری کــه روز یکشــنبه 18 مهــر 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.

در ایــن جلســه دکتــر رمضــان رمضانــی اومالــی رئیــس دانشــکده 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 
ــکاری  ــوص هم ــی در خص ــان توضیحات ــا بی ــود و ب ــاره نم 1401 اش
ــه برنامــه هــای در  ــوم زمیــن چیــن، ب ــا آکادمــی عل صــورت گرفتــه ب

دســت اقــدام ایــن دانشــکده پرداخــت.
دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه در 
ــن  ــزاری چنی ــتقبال از برگ ــن اس ــه ضم ــن جلس ای
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 

ــرد. ــد ک را مشــخص خواه
ــا هــدف هــم فکــری و  ــه ب ــن نشســت ک در طــی ای
ــم اندیشــی در جهــت بررســی مشــکالت موجــود  ه
ــی  ــد برخ ــزار ش ــی برگ ــای اجرای ــه راهکاره و ارائ
ــرات  ــه نظ ــان نقط ــه بی ــی ب ــأت علم ــای هی از اعض
ــات رئیســه دانشــگاه  ــد و اعضــای هی خــود پرداختن
ــات علمــی در حــوزه  ــه ســواالت مطــرح شــده از ســوی اعضــای هی ب

ــد. ــخ دادن ــود پاس ــی خ تخصص

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000719114345
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000901135143
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ــر حســین خســروی رئیــس دانشــکده مهندســی  ــن جلســه دکت در ای
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 

ــای اســاتید در  ــت ه دانشــجویان و فعالی
ــاالت  ــار مق ــف انتش ــای مختل ــوزه ه ح
ــی  ــای تحقیقات ــرح ه ــام ط ــب، انج و کت
و قراردادهــای پژوهشــی مطــرح و در 
پایــان ضمــن اشــاره بــه مشــکالت و 
مســایل موجــود، بــه بیــان توضیحاتــی در 
ــدام  خصــوص برنامــه هــای در دســت اق

ــت. ــکده پرداخ دانش
ــر محمــد مهــدی  ــدار دکت ــن دی طــی ای
ــو  ــگاه و عض ــابق دانش ــس س ــح رئی فات
مهندســی  دانشــکده  علمــی  هیــات 
ــتادی  ــران س ــن تشــکر از مدی ــرق ضم ب
و آموزشــی، بــه بیــان شــرایط فعلــی 
موجــود در مجموعــه دانشــگاه پرداخــت و 
ضمــن تبریــک بــه دکتــر مرتضــی ایزدی 

دیدار هیات رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشکده 
مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود

همایش هـا
و نشست ها

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 
ــا از  ــوده ت ــی نم ــد همراه ــس جدی ــا رئی ــالش بیشــتر ب ــا همــت و ت ب

ــم. ــور کنی ــن عب ــت ممک ــن حال ــه شایســته تری ــی ب ــرایط کنون ش
دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه؛ نیــز در ایــن نشســت 
صمیمــی از زحمــات و تــالش هــای صادقانــه و دلســوزی هشــت ســاله 
دکتــر محمدمهــدی فاتــح در تصــدی مدیریــت ایــن مجموعــه قدردانــی 
ــا بیــان توضیحاتــی از عملکــرد ایشــان در کســوت  نمــود و در ادامــه ب

ریاســت دانشــگاه دفــاع کــرد. 
ایشــان در ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر از لطــف مدیــران، اســاتید، 
کارمنــدان و دانشــجویان، خواســتار همراهــی و خردجمعــی بــه جهــت 

ــد. ــگاه ش ــی دانش ــداف متعال ــبرد اه پیش
ــی  ــم اندیش ــری و ه ــم فک ــدف ه ــا ه ــه ب ــت ک ــن نشس ــی ای در ط
بررســی  جهــت  در 
موجــود  مشــکالت 
راهکارهــای  ارائــه  و 
ــد  ــزار ش ــی برگ اجرای
اعضــای  از  برخــی 
بــه  علمــی  هیــأت 
ــرات  ــه نظ ــان نقط بی
پرداختنــد  خــود 
هیــات  اعضــای  و 
ــه  ــگاه ب ــه دانش رئیس
ســواالت مطرح شــده 
اعضــای  ســوی  از 
در  علمــی  هیــات 
تخصصــی  حــوزه 
ــد. ــخ دادن ــود پاس خ

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000901172625
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نشست های 
عمـــــومی

مراســم بزرگداشــت 2۷ آذر روز "وحــدت حــوزه و دانشــگاه" بــه میزبانی 
ــن  ــاهرود و همچنی ــد ش ــالمی واح ــی و آزاد اس ــای صنعت ــگاه ه دانش
ــت  ــور سرپرس ــا حض ــاهرود و ب ــی ش ــگاه صنعت ــاتید دانش ــیج اس بس
ــاهرود  ــد ش ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ــی و رئی ــگاه صنعت دانش
ــی  ــکده مهندس ــر دانش ــی تئات ــالن آمف ــه در س ــوزه علمی ــاتید ح و اس

ــزار شــد. ــن دانشــگاه برگ ــک ای ــت و ژئوفیزی ــدن، نف مع
ــی  ــگاه صنعت ــاتید دانش ــیج اس ــئول بس ــرد مس ــین نیکوف ــر حس دکت
شــاهرود در ابتــدا ضمــن تســلیت ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه)س(، 
ــالب  ــای انق ــن پیامده ــته تری ــگاه را از خجس ــوزه و دانش ــدت ح وح

نمــود  عنــوان  اســالمی 
مســئله  طــرح  گفــت:  و 
وحــدت حــوزه و دانشــگاه 
را مــی تــوان از آثــار انقــالب 
فرهنگــی دانســت کــه بــا 
بهــره گیــری از رهنمودهــای 
ــام خمینــی رحمــه اهلل در  ام

ــد. ــاز گردی ــال ۵۹ آغ س
ایــزدی  مرتضــی  دکتــر 
دانشــگاه  سرپرســت  فــرد 
نیــز  شــاهرود  صنعتــی 
ضمــن گرامیداشــت شــهدای 
دفــاع  و  اســالمی  انقــالب 
مقــدس، بــر ارتبــاط مســتمر 
حــوزه و دانشــگاه در طــی 

برگزاری مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه   
ــر  ــالمی را ب ــن اس ــدن نوی ــدی از تم ــره من ــود و به ــد نم ــال تاکی س
ــان همچنیــن  ــوزه و دانشــگاه برشــمرد. ایش ــارکت ح مبنــای مش
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 
دانشــگاه مکّمــل یکدیگرنــد؛ بدیــن معنــا کــه کارکــرد هــر کــدام مــی 

ــد. ــری بینجام ــدی دیگ ــوان من ــش ت ــه افزای ــد ب توان
در پایــان ایــن جلســه حاضریــن بــه هــم اندیشــی و تبــادل نظــر بــرای 
ــه وحــدت بیــش از پیــش  راهکارهــای تحقــق و عینیــت بخشــیدن ب

حــوزه و دانشــگاه پرداختنــد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000928111938
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هفتاد و ششمین همایش سالمت و زندگی به صورت 
مجازی برگزار شد.

دانشــــــــگاه 
سالمت و زندگی

بــه مناســبت هفتــه ســالمت زنــان هفتــاد و ششــمین همایــش ســالمت 
و زندگــی و همچنیــن بیســت و ســومین ســری از ایــن همایــش مجازی 
ــا  ــان" ب ــالمت زن ــوع "س ــا موض ــاه  1400 ب ــان م ــنبه 4 آب در روز ش
حضــور دکتــر آزاده جوالیــی، یکــی از برتریــن هــای فلوشــیپ پســتان 
ــور  ــر کش ــان از سراس ــر مخاطب ــور اکث ــا حض ــازی ب ــورت مج ــه ص ب

برگــزار شــد.
ایــن  در  جوالیــی  دکتــر 
بــا اســتقبال  همایــش کــه 
فضــای  در  کاربــران  خــوب 
مجــازی همــراه شــده بــود 
پیشــگیری  اصــل  بهتریــن 
و درمــان در ایــن زمینــه را 
منبــع  از  درســت  آمــوزش 
و  نمــود  عنــوان  درســت 
ــی  ــن اصل ــان را رک ــی زن آگاه
پیشــگیری دانســت و در ادامــه 
ــی در خصــوص  ــان نکات ــه بی ب

پرداخــت. زنــان  ســالمت 
ایــن  اســت  ذکــر  قابــل 
همایــش  بــه صــورت الیــو 
از صفحــه رســمی همایــش 
ســالمت و زندگــی شهرســتان 

پخــش شــد. شــاهرود 

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000805134750
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دکتر مرتضی ایزدی فرد به عنوان سرپرست دانشگاه 
صنعتی شاهرود منصوب شد.

انتصابات

در حکم دکتر زلفی گل، خطاب به سرپرست دانشگاه آمده است؛
ــی  ــی علم ــالمی، مبان ــای اس ــروی از آموزه  ه ــا پی ــی رود ب ــار م انتظ
ــی  ــت مردم ــی دول ــای اساس ــه راهبرده ــه ب ــی و توج ــۀ انقالب و روحی
و برنامه هــای ارائــه شــده بــه مجلــس شــورای اســالمی و جلــب 
ــی  ــی )کارکنــان(، نقش ــاوران علم ــران و ی همــکاری اســتادان، مدی
ــژه »تقویــت  ــه وی ــم و فنــاوری ب شایســته در تحقــق اهــداف نظــام عل
ــه  ــا رویکــردی تحــول گرایان ــا جامعــه و صنعــت« ب ارتبــاط دانشــگاه ب
و مســأله محــور در راســتای تحقــق »تمــدن نویــن اســالمی«، حرکــت 
در مرزهــای دانــش و دســتیابی بــه دیپلماســی و مرجعیــت علمــی بــه 

ــانید. ــام رس انج
ــام  ــی نظ ــداف متعال ــرد اه ــی را در پیش ب ــزون جنابعال ــق روزاف توفی
ــالب  ــم انق ــر حکی ــات رهب ــران و منوی ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق
اســالمی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه العالــی(، از درگاه 

ــتارم. ــال خواس ــروردگار متع پ
وزیــر علــوم، در نامــه ای ضمــن پذیــرش اســتعفای دکتــر محمدمهــدی 
فاتــح، رئیــس ســابق دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، از خدمــات و تــالش 
ــان  ــا پای ــن دانشــگاه از ســال 1۳۹2 ت ــت ای ــان مدیری هــای وی در زم

آبــان مــاه 1400 قدردانــی نمــود.
دکتــر محمدمهــدی فاتــح اســتاد تمــام کنتــرل )رباتیــک( از دانشــگاه 
ســاتهمپتون انگلســتان و عضــو هیــات علمــی دانشــکده مهندســی بــرق 
ــوم،  ــر عل ــا وزی ــدار ب ــی دی ــاهرود ط ــی ش ــگاه صنعت ــک دانش و رباتی
پیشــرفت هــای حاصلــه در دانشــگاه را مرهــون نــگاه راهبــردی دانســت 
کــه بــا تعقیــب آن در ســال هــای گذشــته توســط ریاســت دانشــگاه و 

ــق  ــجویان محق ــان و دانش ــاتید، کارکن ــران، اس ــر مدی ــکاری موث هم
شــده اســت.

ــری  ــه دکت ــش آموخت ــرد دان ــر مرتضــی ایزدی ف ــی اســت دکت گفتن
تخصصــی فیزیــک در گرایــش مــاده چــگال از دانشــگاه لینشــوپینگ 
ســوئد و عضــو هیــات علمــی و دانشــیار دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ــکده  ــس دانش ــه رئی ــوان ب ــان میت ــی ایش ــوابق اجرای ــت. از س اس
فیزیــک، مدیــر تحصیــالت تکمیلــی و معــاون آموزشــی و تحصیــالت 

تکمیلــی دانشــگاه اشــاره کــرد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000830162411
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معارفه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصابات

ــت و  ــدن، نف ــی مع ــکده مهندس ــتاد دانش ــی اس ــد عطای ــر محم دکت
ــه عنــوان معــاون آموزشــی و  ژئوفیزیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب

ــد. ــی ش ــگاه معرف ــن دانش ــی ای ــالت تکمیل تحصی
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 
ــی  ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــوان مع ــه عن ــگاه ب ــن دانش ای

معرفــی شــد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000903133149
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انتصاب رئیس دانشکده مهندسی معدن، نفت و 
ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود 

انتصابات

طــی حکمــی از ســوی دکتــر مرتضــی ایــزدی فــرد سرپرســت دانشــگاه 
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــکی ب ــگ سرش ــر فرهن ــاهرود دکت ــی ش صنعت

ــک منصــوب شــد. ــت و ژئوفیزی ــدن، نف دانشــکده مهندســی مع
در بخــش از ایــن حکــم آمــده اســت: بــا عنایــت به بنــد »10-هـــ« ماده 
ــوزش  ــا و موسســات آم ــت دانشــگاه ه ــع مدیری ــه جام ــن نام »4« آیی
عالــي، پژوهشــي و فنــاوري مصــوب جلســه 684 شــوراي عالــي انقــالب 
فرهنگــي و مراتــب تعهــد، تخصــص و تجربیــات ارزنــده جنابعالــي بــه 
ــوان سرپرســت  ــه عن ــا حفــظ پســت ســازماني ب ــالغ ب ــن اب موجــب ای
دانشــکده مهندســي معــدن، نفــت و ژئوفیزیــک دانشــگاه منصــوب مــي 
ــع  ــه جام ــن نام ــاس آیی ــر اس ــه را ب ــور محول ــف و ام ــا وظای ــوید ت ش
ــرم  ــران محت ــن و مدی ــي معاونی ــا هماهنگ ــا و ب ــگاه ه ــت دانش مدیری

ســتادي بــه انجــام رســانید.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000830162411
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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 تــالش 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.
ــون تفکــر و جوشــش  ــه عنــوان نهــادي آموزشــي، پژوهشــي، اجتماعــي، فرهنگــي و کارآفرینــي و همچنیــن کان دانشــگاه ب
فکــري در جامعــه بــوده و در ایــن راســتا بــر یکایــک اعضــاي جامعــه دانشــگاهي فــرض اســت کــه بــا ایجــاد فضایــی همــراه 
بــا نشــاط، در مســیر پویایــی علمــی و فرهنگــي هــم راســتا بــا رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در محیــط 
دانشــگاه تــالش نماینــد. 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.
ــا  ــا تکیــه بــر توانمنــدی هــا و اســتعدادهای خــود و ب امیــد اســت در طــول ســال تحصیلــی پیــش رو، دانشــجویان عزیــز ب
اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه، همــراه بــا اســتادان، کارشناســان و کارکنــان دانشــگاه در محیطــی پــر 
نشــاط در جهــت تهذیــب، خودســازی و علــم انــدوزی، تــالش 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 کــه در 
ایــن ســال بــه محیــط دانشــگاه وارد مــی شــوند، صمیمانــه تبریــک گفتــه و بــراي همــگان از درگاه خداونــد متعــال موفقیــت، 

بهــروزي و ســعادت را آرزومندیــم.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

ب�ـــــان�ه هــــا
و پ�ام های �بریک
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ب�ـــــان�ه هــــا
و پ�ام های �بریک

پیــام�تبریــک�سرپرســت�دانشــگاه�صنعتــی�شــاهرود�بــه�مناســبت�
گرامیداشــت�هفتــه�بســیج

هفتــه بســیج بهتریــن فرصــت بــرای یــادآوری نقــش آفرینــی هــای دالورانــه، مجاهدانــه  و صادقانــه ی بســیجیان سلحشــور 
در طــول حیــات طیبــه انقــالب اســالمی و بهانــه ای بــرای زنــده نگــه داشــتن ارزش هــا و روحیــه بســیجی در آحــاد ملــت، 
ــه در  ــران اســت ک ــوری اســالمی ای ــاد جمه ــن نه ــت اســت. بســیج، مردمی تری ــان والی ــان پرشــور و مدافع مخصوصــاً جوان
آغازیــن روزهــای پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، بــا درایــت امــام راحــل )ره( و بــه پشــتوانه ی رشــادت، حــق بــاوری و 
حماســه ســازی مــردم خداجــوی ایــران تأســیس شــد و امــروز بــه جریانــی هدفمنــد و باصالبــت بــدل گشــته اســت کــه بــا 
ــی، آینــه ی تمــام نمایــی از  ــه در راه پاســداری از ارزش هــای اســالمی و توســعه ی گفتمــان انقالب ــه و غیوران تــالش مخلصان
پایــگاه واالی مردمــی و حضــور مقتدرانــه ی جمهــوری اســالمی در جغرافیــای جهانــی را بــه نظــاره ی شــرق و غــرب مــی نهــد.

ســپری شــدن گام نخســت انقــالب اســالمی نیــز بــا جانفشــانی و حضــور مخلصانــه بســیج و بســیجیان جــان برکــف در عرصــه 
هــای مختلــف دفــاع از نظــام و آرمــان هــای انقــالب اســالمی همــراه بــوده کــه ماننــد نگینــی پــر فــروغ در کارنامــه بســیج 

مســتضعفین مــی درخشــد.
ــی بســیجیان عرصــه  ــای بســیج مســتضعفین را به تمام ــده و پوی ــازمان بالن ــالروز تأســیس س ــه بســیج و س ــب هفت این جان
ــم و امیــدوارم  ــژه دانشــجویان و دانشــگاهیان بســیجی تبریــک و تهنیــت عــرض می نمای مجاهــدت و حماســه ســازی، به وی
در ســایه ی والیــت مــداری و تکلیــف محــوری و در پرتــوی منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( بــا نقش آفرینــی 
پویــا در حوزه هــای علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی و اجتماعــی، از گذرگاه هــای حســاس کنونــی، بســیجی وار عبــور کنیــم و در 
ادای تکلیفمــان بــرای پاسداشــِت دســتاوردهای انقــالب اســالمی و بالندگــی علمــی کشــور، از هیــچ کوششــي دریــغ نورزیــم.

دکتر مرتضی ایزدی فرد
سرپرست دانشگاه صنعتی شاهرود
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ب�ـــــان�ه هــــا
و پ�ام های �بریک

بیانیــه�بســیج�دانشــجویی�دانشــگاه�صنعتــی�شــاهرود�بــه�مناســبت�
روز�دانشــجو
بسم اهلل الرحمن الرحیم

روز دانشجو یادآور مبارزات جنبش دانشجویی در برابر استبداد است.

16 آذر، نمــاد استکبارســتیزی و استعمارســتیزی دانشــجو اســت، نمــاد دانــش و عینیت بخشــی بــه آرمان هــای بلنــد انقــالب 
و همچنیــن موفقیت هــای علمــی و معنــوی اســت.

امــروز در دهــه پنجــم انقــالب، دانشــگاه های مــا، بــه حــدی از رشــد و بالندگــی رســیده اســت کــه شــاهد خیــزش هســته های 
ــرای  ــا مطالبه گــری و گفتمان ســازی و کار تخصصــی ب ــه ب ــرای حــل مســائل کشــور می باشــند، خیزشــی ک مســئله محور ب
حــل مســائل اصلــی کشــور و بــه دنبــال کمــک بــه کارآمــدی هرچــه بیشــتر نظــام اســالمی و رفــع مشــکالت و رنج هــای 

مــردم عزیزمــان اســت.

ــش،  ــم و دان ــه عل ــران عرص ــه تالش گ ــه هم ــجو را ب ــیدن روز دانش ــاهرود فرارس ــی ش ــگاه  صنعت ــجویی دانش ــیج دانش بس
خصوصــاً دانشــجویان و دانشــگاهیان فرهیختــه ی 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 اســالمی، از درگاه ایــزد منــان مســالت 

دارد.
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