
جامعة شاهرود الصناعیة



بسم هللا الّرحمن الّرحیم
الحمــد هلل رّب العالمیــن والصــاة والســام علــى ســیدنا محمــد وآلــه الطاهریــن وصحبــه المنتجبیــن 

ومــن تبعهــم بإحســان إلــى یــوم الّدیــن 
ــي ال  ــى الشــعب اإلیران ــا إل ــوالء متوجًه ــد وال ــد عه ــورة« هــو تجدی ــة للث ــان »الخطــوة الثانی إن بی
ســیما الشــباب، وهــو بمنزلــة »میثــاق لـــ »المرحلــة الثانیــة لتطویــر الــذات وبنــاء المجتمــع وبنــاء 

ــة اإلســامیة«. ــاة الجمهوری ــن حی ــًدا م الحضــارة« ولیســطر »فصــا جدی
وتــم فــي بیــان الخطــوة الثانیــة للثــورة اإلســامیة التركیــز علــى اإلفــادة من قــدرات الشــبان وخبراتهم 
ومعرفتهــم وطاقاتهــم للمضــي قدًمــا باهــداف الثــورة، إذ یمكــن للجامعــات أن تتحــول إلــى أرضیــة 

ووســیلة لوضــع هــذا األمــر موضــع التطبیــق. 
ــم  ــن العل ــي میادی ــاد ف ــة للب ــوة الدافع ــى الق ــان إل ــذا البی ــي ه ــم ف ــورة المعظ ــد الث ــرق قائ ــد تط وق
والتكنولوجیــا وإیجــاد البنــى التحتیــة الحیویــة واالقتصادیــة واإلنمائیــة بطریقــة، یتوســع نطــاق ثمارها 
ــى المعرفــة وألــوف مشــروعات  ــا بعــد یــوم. إن آالف الشــركات القائمــة عل وتنمــو باضطــراد یوًم
البنــى التحتیــة والضروریــة للبــاد فــي مختلــف المجــاالت، وماییــن الدارســین الجامعییــن أو الذیــن 
یتلقــون تعلیمهــم حالیــا، وألــوف الوحــدات وُشــعب »بردیــس« الجامعیــة فــي أرجاء الباد، وعشــرات 
المشــروعات الكبــرى والتألــق فــي الفــروع المهمــة والدقیقــة وموقعهــا المرجعــي وعشــرات النمــاذج 
ــعور  ــك الحضــور والش ــات وذل ــة والمعنوی ــك الروحی ــة تل ــي حصیل ــور، ه ــدم والتط ــرى للتق االخ

الجماعــي الــذي أفرزتــه الثــورة وحققتــه للبــاد. 



جامعة شاهرود الصناعیة على طریق التقدم والفخر واالعتزاز
وقــد بــدأت جامعــة شــاهرود الصناعیــة، كأول جامعــة بمحافظــة ســمنان، عملهــا عــام 1973 تحــت 
مســمى »معهــد المناجــم والتعدیــن«، إذ ضمــت آنــذاك تخصــص »اســتخراج الفحــم الحجــري« فــي 
مرحلــة الدبلــوم المشــارك أو المتوســط. وتغیــر اســمها عــام 1987، إلــى »مجمــع 
ــم ودورات  ــة المناج ــاد تخصــص هندس ــن خــال إیج ــي« م ــم العال ــاهرود للتعلی ش
للدبلــوم المشــارك فــي تخصصــي الهندســة المدنیــة والكهربــاء. وتواصــل هــذه 
ــارا  ــة« اعتب ــة شــاهرود الصناعی ــا ونشــاطها تحــت مســمى »جامع ــة عمله الجامع
ــر التخصصــات الدراســیة  ــد إیجــاد وتطوی ــك بع ــى االن وذل مــن عــام 2002 وحت
ــیة.  ــة والهندس ــي التخصصــات الفنی ــي ف ــم التكمیل ــر التعلی ــیما تطوی ــة ال س المختلف
وباتــت تتمتــع بموقــع مائــم علــى الصعیدیــن الوطنــي والدولــي وذلــك اســتناًدا إلــى 
األرقــام واإلحصــاءات والتفقــد المیدانــي. وقــد أحــرزت هــذه الجامعــة للعــام الجــاري المركــز الســابع 
مــن بیــن الجامعــات الصناعیــة فــي ایــران وذلــك حســب التصنیــف الــذي تنجــزه القاعــدة االســتنادیة 

.)ISC( ــم االســامي ــوم العال لعل
واالن وبعــد مضــي مــا یزیــد علــى أربعــة عقــود، فــان الجامعــة وفــي ظــل مؤسســات صنــع القــرار 
المســتقلة بمــا فیهــا مجلــس األمنــاء ومجلــس المراجعــة والمجلــس التنفیــذي الســتقطاب الهیئــة 
التدریســیة؛ تواصــل عملهــا ونشــاطها فــي إطــار 4 ُشــعب »بردیــس« وهــي شــعبة بردیــس المركزیة 
وشــعبة بردیــس للهندســة والتكنولوجیــات الحدیثــة وشــعبة بردیــس للهندســة الزراعیــة وشــعبة بردیس 
للمناجــم التعلیمیــة و 14 كلیــة و 4 مراكــز بحــوث ودراســات ومركــز التدریــب اإللكترونــي ومركــز 
التدریــب الحــر للمهــارات وقطــب علمــي، وهــي تســیر علــى خطــى الجامعــات المســتحدثة لفــرص 

العمــل.
إن هــذه الجامعــة وفــي ضــوء اســتقطاب هیئــة تدریــس متمكنــة واســتكمال المشــاریع اإلنمائیــة غیــر 
المكتملــة وإیجــاد البنیــة التحتیــة الازمــة وتجهیــز المختبــرات والــورش، اســتطاعت خــال الســنوات  
األخیــرة أن تضطلــع بــدور بالــغ فــي نشــر المقــاالت العلمیــة المعتمــدة وإبــرام عقــود بحثیــة والمبنیــة 
علــى الطلــب وأن تســهم فــي النهــوض بموقــع ومكانــة الجامعــة علــى الصعیدیــن الوطنــي والدولــي. 
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تقــدیم ُشعب
»بــردیـس« الجامعیة
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شعبة »بردیس« المركزیة للجامعة

ــاًرا،  ــغ مســاحتها 27 هكت ــى أرض تبل ــم تأســیس هــذه الشــعبة عــام 1988 عل وت
ــي  ــم العال ــاهرود للتعلی ــع ش ــیس مجم ــص تأس ــى ترخی ــول عل ــد الحص ــك بع وذل
ــي  ــد مض ــوم وبع ــذاك. والی ــوزارة، آن ــة وال ــة والمدین ــؤولي الجامع ــود مس وبجه
قرابــة نصــف قــرن، تحولــت إلــى واحــد مــن مراكــز التعلیــم العالــي للبــاد، 
واســتخدمت كل مســاحتها لبنــاء المواقــع والمراكــز التعلیمیــة والتعلیــم المعیــن 
والترفیهیــة والریاضیــة ومســاكن الطلبــة. وتضــم فــي الوقــت الحاضــر، 8 كلیــات 

ــي.  ــعبة الخوارزم ــي وش ــب اإللكترون ــز التدری ومراك
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شعبة »بردیس« للهندسة والتكنولوجیات الحدیثة

إن شــعبة الهندســة والتكنولوجیــات الحدیثــة التــي تعــد مــن افتخــارات مدینة شــاهرود، 
ــم  ــة ودع ــبي الجامع ــة إدارة ومنتس ــود مجموع ــام  2011 بجه ــئت وافتتحــت ع أنش
ــاًرا.  ــغ مســاحتها 131 هكت ــى أرض تبل ــا، عل ــوم والبحــوث والتكنولوجی وزارة العل
ــات  ــر مجموع ــد أكب ــى أح ــز إل ــط المنج ــى والتخطی ــإذن هللا تعال ــول ب ــى أن تتح عل
التعلیــم العالــي للبــاد فــي المســتقبل المنظــور. وتضــم فــي الوقــت الحاضــر مســاحات 
ومواقــع التعلیــم المعیــن والرفاهیــة ومطعــم البوفیــة المفتــوح وســائر اإلمكانــات 

الازمــة فضــا عــن 6 كلیــات. 
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شعبة »بردیس« للهندسة الزراعیة

ــة  ــي لمحافظ ــب الزراع ــة والقط ــطام التاریخی ــة بس ــي مدین ــعبة ف ــذه الش ــع ه وتق
ســمنان وعلــى بعــد 6 كیلومتــرات مــن مدینــة شــاهرود. وتملــك هــذه الشــعبة بمــا 
تملــك، اإلمكانــات التعلیمیــة والترفیهیــة الازمــة واإلمكانات والتجهیــزات المخبریة 
والبحثیــة بمــا فیهــا مزرعــة تعلیمیــة ودفیئــة زراعیــة وبســاتین الفاكهــة وبئــر مــاء 
مســتقلة والمعــدات واآلالت الزراعیــة، ونظــًرا إلــى موقعهــا المناطقــي، یمكــن أن 
تســاهم فــي إعــداد وتدریــب القــوى المتخصصــة الازمــة للبــاد وأن تتحــول إلــى 
قطــب للبحــوث والدراســات الزراعیــة. وتوفــرت مقدمــات تأســیس كلیــة الزراعــة 
مــن خــال إصــدار الموافقــة المبدئیــة لتشــكیل معهــد زراعــي عــام 1989. وتعــد 
ــن طهــران  ــة بی ــدة الكائن ــة الزراعــة الوحی ــي الوقــت الحاضــر، كلی ــة ف هــذه الكلی
ومشــهد. وتعكــف هــذه الكلیــة فــي الوقــت الحاضــر وفــي ضــوء امتاكهــا لمزرعــة 
تعلیمیــة بمســاحة 25 هكتــاًرا وبئــر عمیقــة واحــدة ومســاحة تعلیمیــة مائمــة، علــى 
إعــداد وتدریــب القــوى المتخصصــة التــي تحتاجهــا الزراعــة فــي المنطقــة. وتبــرز 
أهمیــة كلیــة الزراعــة علــى اعتبــار أن الزراعــة والســیاحة تمثــان محــور التنمیــة 

المناطقیــة.
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شعبة »بردیس« التعلیمیة للتعدین 

ــس  ــرار مجل ــى ق ــاء عل ــة بن ــب للجامع ــم والتدری ــداء مجموعــة شــعبة التعلی ــم إه وت
الثــورة لعــام 1979، إلــى معهــد شــاهرود للتعدیــن. وتــم مــن خــال الجهــود الحثیثــة 
ــم  ــد، تصمی ــراء المعه ــروز وخب ــرج بی ــور إی ــذاك الدكت ــن آن ــد التعدی ــس معه لرئی
وإنشــاء األنفــاق التدریبیــة والمنشــآت التابعــة للمعهــد، واســتخدامها مــن قبــل الطــاب 
بصــورة مســتمرة حتــى عــام 1986. ومــن أجــل االســتثمار التعلیمــي والبحثــي. وقــد 
بــدأت عملیــة تحدیــث واســتكمال هــذه المجموعــة الوطنیــة منقطعــة النظیــر علــى یــد 
الدكتــور محمــد مهــدي فاتــح رئیــس جامعــة شــاهرود الصناعیــة، اعتبــاًرا مــن صیــف 
عــام 2015، ودشــنت فــي صیــف عــام 2016. وتقــع هــذه المجموعــة فــي الكیلومتــر 
ــد عــن  ــرز«. وتبع ــال »الب ــي عمــق جب ــق شــاهرود – طهــران، وف ــى طری 20 عل
بدایــة هــذا الطریــق بنحــو 12 كیلومتــًرا. إن مجمــل الطریــق الــذي یوصــل إلــى هــذه 

المجموعــة، ُمعبّــد ویحتــوي علــى اللوحــات 
طریقًــا  بذلــك  ویعــد  القیاســیة،  اإلرشــادیة 
موثوقًــا بــه وغیــر مكتــظ. إن طقــس هــذه 
ــر  ــنة، أكث ــع فصــول الس ــي جمی ــة ف المجموع
ــك  ــها، وتمتل ــاهرود نفس ــة ش ــن مدین ــرودة م ب
النباتــي  الغطــاء  مــن حیــث  فریــدة  طبیعــة 
والحیوانــي. وتوجــد فــي هــذه المجموعــة أنواع 
ــة  ذات  ــات بمــا فیهــا األِخلی مختلفــة مــن النبات
والَحْرَمــل  واألْســطراغالیس  ورقــة  األلــف 
ــاء  ــم وشــجر الطَّْرف ــس أو البََش ــون والَمْی والَكّم
ـون و... .  والبَْرباریــس والِقــاب أو الزیغُوفِلُـّ
كمــا توجــد أنــواع مختلفــة مــن الحیوانــات بمــا 
فیهــا الَكْبــش والنَْعَجــة وفَْحــل الَوْعــل والماِعــز 
والــُدّب البُنــّي والنَِمــر والِذئْــب والثَْعلــب وابــن 
إذ  ؛  و...  والَحَجــل  والقَبَــج  واألَْرنــب  آوى 
المنطقــة  لكــون  یمكــن مشــاهدتها بوضــوح 
محمیــة. إن شــعبة التعدیــن التعلیمیــة للجامعــة 
ــع فحــص  ــة وموق ــى مناجــم تعلیمی تشــتمل عل

ــرر  ــان مــن المق ــط المنجــز، ف ــي ظــل التخطی ــة. وف ــاء ومجموعــة ترفیهی الجیوفیزی
أن یتحــول إلــى المنجــم التعلیمــي الوحیــد للجامعــات فــي البــاد لیســتفید منــه الطلبــة 
والباحثــون واألســاتذة فــي مختلــف جامعــات البــاد، وأن یحظــى بآفــاق مائمــة جــًدا 

ــث(.  ــل الثال ــات الجی ــل )جامع ــرص العم ــتحدثة لف ــات المس للجامع
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تقــــدیم
الكلیـــات



11

كلیة التعدین والنفط والجیوفیزیاء 

كلیة الهندسة المدنیة 

وقــد بــدأت هــذه الكلیــة عملهــا بالتزامــن مــع انطــاق الجامعــة عــام 
ــري  ــم الحج ــتخراج الفح ــص اس ــیس تخص ــال تأس ــن خ 1973، م
مرحلــة الدبلــوم المشــارك. وتعــد الیــوم واحــدة مــن أقــدم وأقــدر كلیــات 
التعدیــن التخصصیــة فــي إیــران، وتعــرف بكونهــا المركــز والقطــب 
العلمــي والبحثــي المنجمــي والجیوفیزیــاء علــى صعیــد البــاد. ونظــًرا 
ــة لاســاتذة  ــة والبحثی ــة والتعلیمی ــدرة العلمی ــى الســجل الامــع والق إل
والطلبــة، فــان هــذه الكلیــة تقیــم تعاونـًـا منوًعــا ومتعــدًدا مــع القطاعــات 
الحكومیــة وغیــر الحكومیــة فــي مجــال البحــوث والدراســات والعمــل 
ــي األول  ــند العلم ــة الس ــذه الكلی ــكل ه ــي. وتش ــي والتعلیم التخصص
ــرارة  ــادر الح ــددة )مص ــة والمتج ــات البدیل ــروعات الطاق ــذ مش لتنفی

ــة. ــة لرئاســة الجمهوری ــة والتكنولوجی ــة العلمی ــة( للنیاب األرضی

لقــد بــدأت كلیــة الهندســة المدنیــة نشــاطها التعلیمــي والبحثــي اعتبــاًرا 
مــن عــام 1987 تحــت عنــوان مجموعــة الهندســة المدنیــة التعلیمیــة. 
ــي  ــتقلة ف ــات المس ــكیل الكلی ــار تش ــي إط ــام 2003، وف ــي ع ــم ف وت
الجامعــة، تشــكیل كلیــة الهندســة المدنیــة والهندســة المعماریــة وذلــك 
مــن خــال دمــج مجموعتــي الهندســة المدنیــة والهندســة المعماریــة، 
وواصلــت عملهــا باربــع مجموعــات تعلیمیــة فــي إعــداد الطلبــة فــي 
ــام 2013  ــي ع ــوراه. وف ــتیر والدكت ــوس والماجس ــل البكالوری مراح
وفــي ضــوء تشــكیل كلیــة الهندســة المعماریــة وتخطیــط المــدن، 

مــن  جدیــًدا  عهــًدا  المدنیــة  الهندســة  كلیــة  بــدأت 
ــد شــهدت  ــة. وق نشــاطاتها بثــاث مجموعــات تعلیمی
ــي ضــوء جهــود ومســاعي  ــة ف ــة الهندســة المدنی كلی
التدریــس  هیئــة  أعضــاء  الجتــذاب  مســؤولیها 
نمــًوا  والورشــیة،  المخبریــة  المعــدات  وزیــادة 
ــم  ــا ت ــة، كم ــیة التكمیلی ــل الدراس ــي المراح ــریعًا ف س
ــي الماجســتیر  ــي مرحلت ــدة ف إیجــاد تخصصــات عدی

والدكتــوراه. 
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   (Seismology) الجيوفيزياء: علم الزالزل

الجيوفيزياء: علم الزالزل االستكشافية 

(Exploration seismology)

(Gravimetry) الجيوفيزياء: الجاذبية

(Electrical methods) الجيوفيزياء: الكهربائية

(Magnetometry)  الجيوفيزياء: املغناطيسية

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 الهياكل  –الهندسة المدنية   الهياكل    –الهندسة المدنية   الهندسة المدنية 

 جيوتكنيك   -الهندسة المدنية   جيوتكنيك    –الهندسة المدنية   الهندسة الطبوغرافية

 نقل الطرق و ال  –الهندسة المدنية   نقل الطرق و ال  –الهندسة المدنية   

 هندسة وإدارة الموارد المائية   –الهندسة المدنية   هندسة وإدارة الموارد المائية    –الهندسة المدنية   

  هندسة المياه والهياكل الهيدروليكية  –الهندسة المدنية   

  هندسة الشواطئ والموانئ والهياكل البحرية  –الهندسة المدنية   

  الزالزل   –الهندسة المدنية   

  ة يهندسة البيئال  –الهندسة المدنية   
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كلیة الهندسة المیكانیكیة وهندسة المیكاترونیكس

إن كلیــة الهندســة المیكانیكیــة بجامعــة شــاهرود الصناعیــة، بوصفهــا 
أحــد أكبــر الكلیــات بهــذه الجامعــة، تأسســت عــام 1999 مــن خــال 
تأســیس تخصــص الهندســة المیكانیكیــة، فــرع میكانیــكا الموائــع، 
فــي مرحلــة البكالوریــوس. وفــي عــام 2000، قبلــت طلبــة فــي قســم 
میكانیــكا المــواد الصلبــة، إذ تــم فــي الســنوات الاحقــة، إضافــة أقســام 
ــة  ــي مراحــل الدراســة التكمیلی ــدة ال ســیما ف ــة جدی ــة تخصصی فرعی

إلــى هــذه الكلیــة. 

كلیة الهندسة الكهربائیة
ــة عــام 1987 مــن خــال  ــة لهــذه الكلی ــواة األولی ــد تشــكلت الن وق
قبــول طلبــة فــي مرحلــة الدبلــوم المشــارك لإللكترونیــات بوصفهــا 
ــت الحاضــر أحــد  ــي الوق ــد ف ــة، وتع مجموعــة الهندســة الكهربائی
أكبــر كلیــات هــذه الجامعــة وذلــك نظــًرا إلــى عــدد وتنــوع األقســام 
الفرعیــة التخصصیــة فــي مختلــف المراحل الدراســیة. ومن میزات 
ــة تدریســیة متخصصــة ومســاحات  ــة هــو امتاكهــا هیئ هــذه الكلی
تعلیمیــة وتعلیمیــة معینة مناســبة ومعــدات مخبریة وورشــیة حدیثة. 
إن هــذه الكلیــة وفــي ظــل امتاكهــا أقســام فرعیــة تخصصیــة عدیدة 

، تضطلــع بــدور بالــغ 
فــي إعــداد وتدریــب 
المتخصصــة  القــوى 

للمجتمــع. 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 اإللكترونيات   –الهندسة الكهربائية   الدارات اإللكترونية  –الهندسة الكهربائية   الهندسة الكهربائية

 هندسة الطاقة  –الهندسة الكهربائية   اإللكترونيات  الدقيقة  –الهندسة الكهربائية   الهندسة الطبية

 هندسة التحكم   –الهندسة الكهربائية   هندسة الطاقة  –الهندسة الكهربائية   

  ة واآلالت الكهربائية طاقإلكترونيات ال   –الهندسة الكهربائية   

  المجال واألمواج   –هندسة االتصاالت    –الهندسة الكهربائية   

  اتصاالت المنظومة  –الهندسة الكهربائية   

  هندسة التحكم   –الهندسة الكهربائية   

  هندسة الميكاترونيكس  

 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

التصميم    –  الهندسة الميكانيكية واإلنتاج   ميمالتص  –الهندسة الميكانيكية   الهندسة الميكانيكية 
الديناميكا، التحكم    –التطبيقي  

 واالهتزازات  

 تحويل الطاقة   –الهندسة الميكانيكية   التصميم التطبيقي   –الهندسة الميكانيكية   هندسة التصميم واإلنتاج 

التصميم    –الهندسة الميكانيكية   تحويل الطاقة   –الهندسة الميكانيكية   
 التطبيقي 

  تكنولوجيا الطاقة  –هندسة نظم الطاقة   

  أنظمة الطاقة   –هندسة نظم الطاقة   

  هندسة الميكاترونيكس   

  الهياكل الهوائية   –هندسة الجو فضاء   

  الديناميكا الهوائية    –هندسة الجو فضاء   
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كلیة الكیمیــــاء 

كلیة عـــــلوم األرض

ــة  ــول طلب ــة عملهــا عــام 1994 مــن خــال قب ــدأت هــذه الكلی ــد ب وق
ــة  ــاء النظری ــوس الكیمی ــة بكالوری ــي مرحل ــاء ف ــي تخصــص الكیمی ف
ــة خــال  ــاء بصــورة منفصل ــة الكیمی ــم تأســیس كلی ــة(، وت )التجریدی
العــام الدراســي 2004-2005. وتمتلــك الكلیــة فــي الوقــت الحاضــر 
مختبــرات ومعامــل مــزودة بالتجهیــزات الفریــدة مــن نوعهــا وهیئــة 
لتخصــص  المختلفــة  الفرعیــة  األقســام  فــي  متخصصــة  تدریــس 
الكیمیــاء، لتســتحدث بذلــك أرضیــة مناســبة جــًدا للرقــي العلمــي 
ــن  ــة وفضــا ع ــذه الكلی ــاء. إن ه ــن لتخصــص الكیمی ــة المحبی للطلب
إعدادهــا المتخصصیــن الذیــن یحتاجهــم المجتمــع فــي تخصــص 
ــوم األساســیة  ــواد الدرســیة للعل ــم المناهــج والم ــوم بتقدی ــاء، تق الكیمی
لطلبــة ســائر تخصصــات العلــوم األساســیة والتخصصــات الفنیــة 

والهندســیة والزراعیــة. 

وقــد تأسســت كلیــة الجیولوجیــا عــام 1990 تحــت مســمى مجموعــة 
الجیولوجیــا فــي كلیــة العلــوم األساســیة لمعهــد شــاهرود، مــن خــال 
قبــول طلبــة فــي األقســام النهاریــة واللیلیــة فــي تخصــص الجیولوجیــا 
النظریــة، مرحلــة بكالوریــوس ، وأقدمــت بالتزامــن مع بدء النشــاطات 
التعلیمیــة، علــى تجهیــز واســتكمال المختبــرات والمعامــل واجتــذاب 
أعضــاء الهیئــة التدریســیة. وفــي الوقــت الحاضــر، فــان هــذه الكلیــة 
وفــي ظــل امتاكهــا الخبــرات الثمینــة، تتمتــع بالطاقــات العلمیــة 

الازمــة للقیــام بالنشــاطات التعلیمیــة والبحثیــة. 
وقــد خّرجــت خــال هــذه المــدة، عــدًدا كبیــًرا مــن 
خبــراء الجیولوجیــا الذیــن التحقــوا بالوســط العلمــي 
والتخصصــي للبــاد. وفــي عــام 2003، وبالتزامن 
مــع تحویــل جامعــة شــاهرود إلــى جامعــة شــاهرود 
الصناعیــة، تمــت ترقیــة مجموعــة الجیولوجیــا إلــى 

كلیــة علــوم األرض.

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 الكيمياء العضوية   -الكيمياء   الكيمياء الفيزيائية    –الكيمياء   الكيمياء النظرية  

 الكيمياء غير العضوية   –الكيمياء   الكيمياء العضوية    –الكيمياء   الكيمياء التطبيقية

 الكيمياء التحليلية  –الكيمياء   الكيمياء غير العضوية   –الكيمياء   

  الكيمياء التحليلية  –الكيمياء   

 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 المياه الجوفية  –علوم األرض   الجيولوجيا االقتصادية   –علوم األرض   الجيولوجيا 

 بترولوجيا )علم الصخور(  –علوم األرض   التكتونيک    –علوم األرض   

  جيولوجيا الهيدرو   –علوم األرض   

  طبيقي وعلم المعادن الصناعية علم الجواهر الت  

  الجيولوجيا البيئية   –علوم األرض   

  بية وحجار الرس علم الرسوبيات وعلم األ  –علوم األرض   

  كيمياء األرض  –علوم األرض   
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كلیة الهندسة المعماریة وتخطیط المدن
وقــد بــدأت كلیــة الهندســة المعماریــة عملهــا عــام 1996 تحــت مســمى 
مجموعــة الهندســة المعماریــة داخــل كلیــة الهندســة المدنیــة للجامعــة 
ــة  ــة المعماری ــص الهندس ــي تخص ــة ف ــول طلب ــال قب ــن خ ــك م وذل
لمرحلــة الدبلــوم المشــارك. وفــي النصــف الثانــي مــن العــام الدراســي 
2003، توســع هــذا النشــاط مــع إضافــة مرحلــة البكالوریــوس غیــر 
المتواصــل. ومــع زیــادة أعضــاء هیئة التدریــس واإلمكانــات المخبریة 
والورشــیة، بــدأت عملیــة قبــول الطلبــة فــي تخصــص الهندســة 
المعماریــة لمرحلــة البكالوریــوس المتواصــل منــذ أكتوبــر 2008 

لمرحلــة  المعماریــة  والهندســة 
التخصــص  فــي  الماجســتیر 
المعماریــة  الهندســة  الفرعــي 
ونظــًرا   .2011 أكتوبــر  منــذ 
إلــى طاقــات وقــدرات مجموعــة 
تــم  فقــد  المعماریــة،  الهندســة 
إدراج موضــوع تأســیس كلیــة 
وتخطیــط  المعماریــة  الهندســة 
المــدن علــى جــدول األعمــال، 

وتــم عــام 2013 الحصــول علــى الموافقــة النهائیــة مــن وزارة العلــوم 
والبحــوث والتكنولوجیــا لتأســیس كلیــة الهندســة المعماریــة وتخطیــط 

ــدن.  الم

كلیة الفیزیاء والهندسة النوویة
وقــد تأسســت كلیــة الفیزیاء بجامعة شــاهرود الصناعیــة عام 1996 
ــیة  ــوم األساس ــة العل ــن كلی ــاء ضم ــة الفیزی ــمى مجموع تحــت مس
وذلــك بترخیــص مــن وزارة العلــوم والبحــوث والتكنولوجیــا، 
لتبــدأ بذلــك عملهــا مــن خــال قبــول طلبــة فــي تخصــص الفیزیــاء 
بمرحلــة البكالورویــوس. وخــال هــذه  الفتــرة، ســاهمت هــذه 
ــاء  ــي تخصــص الفیزی ــة ف ــب الطلب ــداد وتدری ــي إع ــة ف المجموع
ضمــن األقســام والتخصصــات الفرعیــة المختلفــة فضــا عــن 
ــة  ــة لطلب ــم المــواد والمناهــج الدراســیة األساســیة والتخصصی تقدی
ســائر تخصصــات العلــوم األساســیة والهندســیة. واســتطاعت هــذه 
ــي مراحــل  ــة ف ــول الطلب ــص قب ــى ترخی المجموعــة الحصــول عل
قبــول  وبالتالــي  الصلــة،  ذات  الــوزارة  مــن  التكمیلــي  التعلیــم 
الطلبــة فــي مرحلــة الماجســتیر منــذ أكتوبــر 2002 وفــي مرحلــة 
الدكتــوراه منــذ أكتوبــر 2004. وفــي عــام 2004، وعلــى خلفیــة 
ــت  ــا، تم ــوم والبحــوث والتكنولوجی ــن وزارة العل ــرار صــادر م ق

ــة.  ــى كلی ــة إل ــاهرود الصناعی ــة ش ــاء بجامع ــة الفیزی ــة مجموع ترقی
وهــي تتمتــع فــي الوقــت الحاضــر وبعــد عقــد مــن الخبــرة والنشــاط، 
بالطاقــات العلمیــة والمســاحات التعلیمیــة والتعلیمیــة المعینــة وكذلــك 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــیة المائم ــة والورش ــزات المعملی ــدات والتجهی المع
ــا  ــي تحتاجه ــة للتخصصــات الت ــي المراحــل المختلف ــة ف ــول الطلب قب

ــاد.  الب

 دكتوراه  ير ماجست بكالوريوس 

 ونظرية الحقول   الجسيمات األولية  -الفيزياء  النووية    -الفيزياء   الفيزياء  

 النووية  -الفيزياء   الجسيمات األولية ونظرية الحقول   -الفيزياء   الفيزياء الهندسية

 الهياكل النانوية   –الفيزياء النانوية   الفيزياء النانوية  

 البالزما )فيزياء(   –الفيزياء   البالزما )فيزياء(   –الفيزياء   

  تطبيقات اإلشعاع    –  الهندسة النووية 

 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

  الهندسة المعمارية   لمعماريةالهندسة ا

 هندسة تخطيط المدن 
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كلیة علوم الریاضیات

كلیة الهندسة الزراعیة

ــدرس  ــة م ــام الفرعی ــي األقس ــات ف ــص الریاضی ــتمر تخص ــد اس وق
الریاضیــات والریاضیــات البحتــة والریاضیــات التطبیقیــة، منــذ عــام 
1994 وحتــى عــام 2005 فــي إطــار مجموعــة الریاضیــات داخــل 
كلیــة العلــوم. وارتقــت هــذه المجموعــة عــام 2005 إلــى كلیــة علــوم 
الریاضیــات فــي ظــل القــرار الصــادر عــن وزارة العلــوم والبحــوث 
والتكنولوجیــا. إن هــذه الكلیــة وفــي ضــوء تخریــج الطلبــة فــي مراحــل 
البكالوریــوس والماجســتیر والدكتــوراه واســتقطاب الهیئــة التدریســیة 
والبحثیــة  العلمیــة  والطاقــات  بالقــدرات  تحظــى  باتــت  الازمــة، 

المائمــة. 

ــة والقطــب الزراعــي  ــة بســطام التاریخی ــي مدین ــة ف ــع هــذه الكلی وتق
ــاهرود.  ــة ش ــن مدین ــرات م ــد 6 كیلومت ــى بع ــمنان وعل ــة س لمحافظ
الازمــة  والترفیهیــة  التعلیمیــة  باإلمكانــات  الكلیــة  هــذه  وتتمتــع 
واإلمكانــات والتجهیــزات المخبریــة والبحثیــة بمــا فیهــا مزرعــة 
تعلیمیــة ودفیئــة زراعیــة وبســاتین الفاكهــة وبئر ماء مســتقلة والمعدات 
واآلالت الزراعیــة، ونظــرا إلــى موقعهــا المناطقــي، یمكــن أن تســاهم 
فــي إعــداد وتدریــب القــوى المتخصصــة الازمــة للبــاد وأن تتحــول 

إلــى قطــب للبحــوث والدراســات الزراعیــة. وتوفــرت 
مقدمــات تأســیس كلیــة الزراعــة مــن خــال إســتصدار 
الموافقــة المبدئیــة لتشــكیل معهــد زراعــي عــام 1989 
لتبــدأ نشــاطها  التعلیمــي عــام 1990 مــن خــال قبــول 
طلبــة فــي تخصــص المنتجــات النباتیة لمرحلــة الدبلوم 
ــت الحاضــر،  ــي الوق ــة ف ــذه الكلی ــد ه ــارك. وتع المش
كلیــة الزراعــة الوحیــدة الكائنــة بیــن طهــران ومشــهد. 
وتعكــف هــذه الكلیــة فــي الوقــت الحاضــر وفــي ضــوء 
امتاكهــا لمزرعــة تعلیمیــة بمســاحة 25 هكتــاًرا وبئــر 
عمیقــة واحــدة ومســاحة تعلیمیــة مائمــة، علــى إعــداد 
وتدریــب القــوى المتخصصــة التــي تحتاجهــا الزراعــة 
فــي المنطقــة. وتبــرز أهمیــة كلیــة الزراعــة علــى 
اعتبــار أن الزراعــة والســیاحة تمثــان محــور التنمیــة 

المناطقیــة.

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 اإلحصاء  اإلحصاء الرياضي   اإلحصاء  

 الجبر   -الرياضيات   الجبر(   –الجبر )الرياضيات البحتة    –الرياضيات والتطبيقات   والتطبيقات الرياضيات  

 التحليل  -الرياضيات   هندسة )طوبولوجيا(   –الرياضيات والتطبيقات   علوم الحاسوب  

 التطبيقية  -الرياضيات    

 طوبولوجيا   -هندسة    –الرياضيات   التحليل العددي   -الرياضيات التطبيقية 

  التحسين   –الرياضيات التطبيقية   

  الرياضيات المالية   –الرياضيات التطبيقية   

 

 دكتوراه  ماجستير بكالوريوس 

 فيزيولوجيا النبات  – التكنولوجيا الزراعية  الهياكل المائية  –علوم وهندسة المياه  علوم وهندسة المياه 

 بيئة النبات  – التكنولوجيا الزراعية  أشجار الفاكهة   –علوم وهندسة البستنة  النباتات الطبية 

  إنتاج محاصيل الدفيئات الزراعية   –علوم وهندسة البستنة  علوم وهندسة البستنة

  الكيمياء، خصوبة التربة وتغذية النبات -التكنولوجيا البيئية للتربة خصوبة والإدارة  علوم وميكانيكا التربة 

  الفيزياء وحماية التربة  – إدارة مصادر التربة  الهندسة الميكانيكية للنظام الحيوي )الزراعة(

  تكنولوجيا المواد الغذائية  –علوم وهندسة الصناعات الغذائية   الوراثة النباتية هندسة اإلنتاج و

  علم الحشرات الزراعية  

  التكنولوجيا الحيوية الزراعية  

  الزراعية البيئة  

  علم بيئة النباتات  – التكنولوجيا الزراعية  

  فيزيولوجيا النبات  – التكنولوجيا الزراعية  
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كلیة هندسة الحـــــاسوب 
یعــد التعلیــم األكادیمــي أحــد أهــم األســالیب لتعمیــم تطبیــق تكنولوجیــا 
المعلومــات، وفــي هــذا اإلطــار وبهــدف تلبیــة احتیاجــات البــاد للقوى 
ــا  ــة تكنولوجی ــة هندس ــیس كلی ــم تأس ــه ت ــة، فان ــة والفاعل المتخصص
المعلومــات والحاســوب مــن خــال قبــول أول طالــب فــي تخصــص 
هــذه  فــي  البرمجیــات  وهندســة  المعلومــات  تكنولوجیــا   هندســة 
الجامعــة، فــي أكتوبــر 2005 بترخیــص مــن وزارة العلــوم والبحــوث 

ــا.  والتكنولوجی

كلیة الهندسة الصناعیة واإلدارة
ــة  ــمى كلی ــت مس ــام 1996 تح ــا ع ــة عمله ــذه الكلی ــدأت ه ــد ب وق
العلــوم اإلنســانیة وتخصــص المحاســبة فــي مرحلــة البكالوریــوس، 
ــام  ــة واإلدارة ع ــة الصناعی ــة الهندس ــى كلی ــمها إل ــر اس ــم تغیی وت
2006. وتضطلــع هــذه الكلیــة مــن خــال إعــداد وتدریــب الطلبــة 
المتخصصیــن والملتزمیــن، بــدور بالــغ فــي تلبیــة االحتیاجــات 
الملحــة للمجتمــع االســامي ال ســیما إعــداد وتدریــب مــدراء 

ــن. ــن وفاعلی كفوئی

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

  تخطيط األنظمة االقتصادية  –العلوم االقتصادية   الهندسة الصناعية 

  اإلنتاج والعمليات   –اإلدارة الصناعية   االقتصاد

  السلوك الوظيفي والموارد البشرية   –إدارة األعمال   المحاسبة

  العمليات وسلسلة التوفير   –إدارة األعمال   اإلدارة الصناعية

  المالية   -إدارة األعمال   

 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

  ناعي وعلم الروبوتات طصالذكاء اال  –هندسة الحاسوب   هندسة الحاسوب 

  البرمجيات   -هندسة الحاسوب   

 

تخصصات شعبة »بردیس« خوارزمي ذات اإلدارة الذاتیة
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كلیة الهندسة الكیمیائیة وهندسة المواد

مركز التدریب اإللكتروني 

وتــم إیجــاد تخصــص هندســة المــواد عــام 2013 مــع قبــول طلبــة فــي 
قســم الســیرامیك مرحلــة الماجســتیر. ومــن ثــم تــم عــام 2014 إیجــاد 
ــة  ــواد المركب ــواد والماجســتیر للم ــوس لهندســة الم ــة البكالوری مرحل
ــر الظــروف  ــي ظــل توفی ــى مجموعــة مســتقلة. وف ــك إل لتتحــول بذل
واألرضیــة المائمتیــن لتشــكیل كلیــة وقبــول الطلبــة فــي مرحلــة 
ــة  ــة الهندس ــدأت كلی ــة، ب ــة الكیمیائی ــص الهندس ــوس تخص البكالوری
ــي إطــار  ــام 2015، ف ــمیًا ع ــا رس ــواد عمله ــة الم ــة وهندس الكیمیائی

ــة. ــة الكیمیائی ــواد والهندس ــة الم ــي هندس مجموعت

وقد بدأ مركز التدریب اإللكتروني بجامعة شاهرود الصناعیة بوصفه 
أحد أوائل مراكز التدریب اإللكتروني في الجامعات اإلیرانیة، عمله 
عام 2011. وقد وفر هذا المركز من خال امتاكه مساحة مناسبة 
األرضیة  الازمة،  والتكنولوجیا  واألنظمة  متمرسة  انسانیة  وقوى 

الازمة لقبول الطلبة في التخصصات المختلفة. 
الدولیة لجامعة شاهرود الصناعیة، نشاطها  وبدأت شعبة »بردیس« 
اعتباًرا من عام 2013 بـ 10 تخصصات – أقسام فرعیة في مرحلة 

في  أقسام فرعیة  الماجستیر و6 تخصصات – 
مرحلة الدكتوراه. وتشیر المحصلة النهائیة إلى 
هذه  وتمتلك  أهدافه.  نیل  في  الفرع  هذا  نجاح 
لتدریس  الازم  الترخیص  »بردیس«  الشعبة 
إذ  الجامعة،  علیها  صادقت  التي  التخصصات 
أنها تقبل طلبة فیها بصورة تدریجیة، فضا عن 
مع  متكافئة  الدولي  الفرع  في  التعلیم  جودة  أن 
سائر طلبة جامعة شاهرود الصناعیة والجامعات 

الممیزة في إیران. 

 دكتوراه  ماجستير بكالوريوس 

  سلسلة عمليات الفصل – الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  

  السيراميك  - هندسة المواد   هندسة المواد وعلم المعادن 

 

 دكتوراه  ماجستير 

  ( دريباألحداث الرياضية )التإدارة    -  اإلدارة الرياضية

  ( التدريباإلحصاء الرياضي )

  ( التدريبأنظمة الطاقة )  –الهندسة الكهربائية  

  (  التدريب الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات )   –هندسة الحاسوب  

 

تخصصات شعبة »بردیس« خوارزمي ذات اإلدارة الذاتیة
 دكتوراه  ماجستير

 النووية  – الفيزياء  الجيولوجيا االقتصادية   –علوم األرض 

 الهياكل  – الهندسة المدنية  الجيولوجيا البيئية   –علوم األرض 

 الجيوتكنيك – الهندسة المدنية  الجسيمات األولية ونظرية الحقول – الفيزياء 

 تحويل الطاقة  – الهندسة الميكانيكية  هندسة التحكم  –الهندسة الكهربائية 

 استخراج المواد المنجمية   –هندسة التعدين  الجيوتكنيك  -الهندسة المدنية 

 الذكاء االصطناعي  –هندسة الحاسوب   هندسة المياه والهياكل الهيدروليكية  – الهندسة المدنية 

 هندسة التحكم  –الهندسة الكهربائية  التصميم واإلنتاج  –الهندسة الميكانيكة  

  التصميم التطبيقي  – الهندسة الميكانيكية 

  هندسة الميكاترونيكس 

  استخراج المواد المنجمية   –هندسة التعدين 
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كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
ــة فــي جامعــة شــاهرود  ــة البدنی ــق بالتربی ــم المتعل إن تاریــخ التعلی
ــام 1973.  ــا ع ــة عمله ــدء الجامع ــن ب ــى زم ــود إل ــة یع الصناعی
ــي  ــة، والت ــة الریاضی ــطة الاصفی ــون األنش ــة یمارس إذ كان الطلب
ــن  ــوا مكلفی ــم كان ــة، فضــا عــن أنه ــواد اختیاری ــة م ــت بمنزل كان
بدراســة مســاقین دراســیین للتربیــة البدنیــة كمســاقات عامــة. وفــي 
عــام 1990، بــدأت مجموعــة التربیــة البدنیــة عملهــا، ونظــًرا 
ــة  ــة المعین ــة والتعلیمی ــات التعلیمی ــة واإلمكان ــات العلمی ــى الطاق إل
ــة  ــى الموافق ــم فــي الوقــت الحاضــر الحصــول عل ــه ت الســائدة، فان
النهائیــة لتشــكیل كلیــة التربیــة البدنیــة، مــن مكتــب تطویــر وتخطیط 
التعلیــم العالــي. وتنقســم الشــؤون المتعلقــة بالتربیــة البدنیــة للكلیــة 
إلــى قســمین، همــا: مجموعــة التربیــة البدنیــة التعلیمیــة واألنشــطة 

الاصفیــة. وإضافــة إلــى األنشــطة التعلیمیــة، فــان الشــؤون المتعلقة 
ــز  ــة تخضــع بشــكل متمرك ــاقات العام ــة والمس باألنشــطة الاصفی

ــدة.  إلدارة موح

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

 اإلدارة الرياضية  فيزيولوجيا الرياضة والصحة   –فيزلوجيا الرياضة   علوم الرياضة 

  الفيزيولوجيا والتغذية الرياضية    –فيزلوجيا الرياضة   

  إدارة أوقات الفراغ والرياضات الترفيهية   –اإلدارة الرياضية   

  إدارة األحداث الرياضية  –اإلدارة الرياضية   

 

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس 

  تعليم اللغة اإلنجليزية  اللغة اإلنجليزية وآدابها 

   تعليم اللغة اإلنجليزية 

 

مجموعة اللغات األجنبیة
تقــوم الجامعــة منــذ تأسیســها، بتقدیــم المســاقات العامــة بصــورة 
مســتقلة وتحــت إشــراف نیابــة التعلیــم. علمــا أنــه تــم تأســیس تخصــص 
اللغــة اإلنجلیزیــة وآدابهــا عــام 2016 فــي مرحلــة البكالوریــوس، كمــا 
ــة  ــة فــي مرحل ــول الطلب ــة بقب ــم اللغــة اإلنجلیزی باشــر تخصــص تعلی

الماجســتیر اعتبــاًرا مــن عــام 2013. 
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تطویر وتوسیع المختبرات
نظــًرا إلــى الحاجــة الملحــة للجامعــات ومراكــز البحــوث والدراســات للنهــوض باإلنتاجیــة واالرتقــاء بالقــدرات العلمیة، 
ــي  ــب العمل ــز التدری ــي إطــار تعزی ــك ف ــا وذل ــا ونوًع ــرات ومعامــل وورش هــذه الجامعــة كمًّ ــر مختب ــم تطوی ــه ت فان

والبحــوث والدراســات التطبیقیــة والخدمــات المخبریــة، وجنــي اإلیــرادات وتخلیــق فــرص العمــل.
ــبكة  ــي ش ــل ف ــة وعضــو أصی ــة االیرانی ــرات العلمی ــبكة المختب ــي ش ــو عضــو ف ــة ه ــزي للجامع ــر المرك إن المختب
مختبــرات التكنولوجیــات التطبیقیــة اإلیرانیــة التابعــة للنیابــة العلمیــة والتكنولوجیــة لرئاســة الجمهوریــة، وتــم أیًضــا 

ــة الذكــر. ــي الشــبكات آنف ــة الموجــودة ف ــة والبحثی ــات المعامــل العلمی تســجیل معطی

تعزیز 29 مختبًرا بحثیًا
تعزیز 142 مختبًرا وورشة تعلیمیة

انضمــام 100 مختبــر و 678 جهــاًزا إلــى شــبكة المختبــرات والورش العلمیــة والبحثیة 
اإلیرانیة )شــاعا(

انضمــام 120 جهــاًزا إلــى شــبكة المختبــرات االســتراتیجیة واالرتقــاء بالخدمــات 
المخبریــة علــى الصعیــد الوطنــي 

تمثل اإلنجازات والمكاسب األخرى للجامعة. 

 مختبر المجهر اإللكتروني رویشیغسیل المیداني
)FESEM)

مختبر مقیاس التیار )ریومتر( لكلیة الهندسة المیكانیكیة

المختبر البحثي لاكتشاف والرصد والتتبع
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اإلنجازات
و
المكاسب البحثیة
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 كتب اإلصدارات الدولية 

Virtual Power Plants and Electricity Markets  مرتضى رحيميان  تأليف 

Cellular Learning Automata: Theory and Applications  حسين مرشدلو تأليف 

Electrical Conductivity in Polymer-Based Composites  رضا طاهريان تأليف 

The Praxis of Indirect Reports  مصطفى مرادي مقدم  تأليف 

Modern Music-Inspired Optimization Algorithms for 
Electric Power Systems: Modeling, Analysis and Practice 

 مجتبى شيوائي  تأليف 
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 حسب الترتيب الهجائي  2021  -2022   موقع الجامعات الصناعية في البالد وفق تصنيف عام

 اسم الجامعة  المركز  اسم الجامعة  المركز 

 جامعة اصفهان الصناعية   جامعة صناعة النقط  

 الصناعية جامعة أمير كبير   جامعة قم الصناعية  

 جامعة خواجة نصير الدين الطوسي الصناعية  جامعة قوجان الصناعية  

 جامعة شريف الصناعية   جامعة كرمانشاه الصناعية  

 جامعة ايران للعلم والصناعة   جامعة همدان الصناعية  

 والتكنولوجي المتقدم جامعة كرمان للتعيم التكميلي الصناعي   جامعة كرمسار الفنية الهندسية  

   جامعة أراك الصناعية  

 جامعة سهند الصناعية   جامعة أرومية الصناعية 

 جامعة شاهرود الصناعية   جامعة جندي شابور دزفول الصناعية  

 جامعة شيراز الصناعية   جامعة خاتم األنبياء بهبهان الصناعية  

   جامعة سيرجان الصناعية  

   )بهشهر( للعلم والتكنولوجياجامعة مازندران   

   معهد زرند للتعليم العالي  

 

اكتساب جامعة شاهرود الصناعیة المركز السابع في 
التصنیف العالمي للجامعات الخضراء 

اكتساب المركز السابع بین الجامعات الصناعیة في 
تصنیف ISI  لعام 2021

جامعة شاهرود للتكنولوجیا جنبًا إلى جنب مع 34 
جامعة إیرانیة في الترتیب المواضیعي لشنغهاي 

2021

اكتساب المركز 601 حتى 800 في تصنیف مجلة تایمز 
للتعلیم العالي للجامعات العالمیة لعام 2022



مواقع شاهرود 
الترفیهیة
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غابة السحاب
غابــة الســحاب هــي مــن أشــهر وأجمــل المواقــع الطبیعیــة فــي ایــران. وتقــع هــذه الغابــة الجمیلــة علــى بعــد 45 كیلومتــًرا 
ــة  ــًرا مــن قری ــى بعــد 12 كیلومت ــذي یصــل شــاهرود بـــ آزاد شــهر وعل ــداد الطریــق ال ــى امت ــة شــاهرود وعل شــمالي مدین

تدعــى »ابــر« أي الســحاب. وتعــد غابــة الســحاب بشــاهرود 
مــن أقــدم غابــات العالــم وتشــكل قســماً مــن غابــات هیركانــي 
ــذه  ــي. وتحتضــن ه ــن العصــر الجوراس ــة م ــة المتبقیّ القدیم
ــا.  ــر عبره ــي تم ــوم الت ــن الغی ــًرا م ــام بح ــة طــوال الع الغاب
ــة مــن  ــواع مختلف وبســبب مســاحتها الواســعة تعیــش فیهــا أن

ــات. ــات والنبات الحیوان
ــم الطبیعیــة اآلســرة ونقــاط  وتعــد غابــة الســحاب أحــد المعال
الجــذب الســیاحي الخابــة فــي شــاهرود، وهــي مــكان وكأن 
الســماء تلتقــي فیــه بــاألرض. وتقــع الغابــة فــي منطقة یتشــابك 
فیهــا مناخــان مختلفــان أي منخفــض جــوي )ســهل كــركان( 
ــي  ــار ف ــق مس ــر(، وتشــكل أضی ــة أب ــع جــوي )منطق ومرتف

ــة  ــة والمنطق ــة شــبه الصحراوی ــن بیئییــن ووحدتیــن طبیعیتیــن، المنطق ــال ألبــرز، فــي الحــد الفاصــل بیــن نظامی سلســلة جب
الحرجیــة. وهــذا الموقــع أســهم فــي تكویــن بحــر ســحابي فــي هــذه المنطقــة، ولذلــك ســمیت بغابــة الســحاب لكونهــا غابــة 

عائمــة فــي محیــط مــن الغیــوم، وارتفاعهــا المنخفــض، مــا یزیــد مــن جمالهــا وموقعهــا األخــاذ والمثیــر لإلعجــاب. 
ــا  ــا أنواًع ــي منحدراته ــة تحتضــن ف ــا تنتشــر غاب ــة، بینم ــة مــن هــذه المنطق ــاض المناطــق المرتفع وتكتســح المــروج والری
مختلفــة مــن النباتــات والحیوانــات. مــا یمیــز هــذه الغابــة هــو االرتفــاع الكبیــر عــن ســطح البحــر وانخفــاض درجــة الحــرارة 
فــي الصیــف ووجــود ینابیــع المیــاه داخلهــا والغطــاء الحرجــي المختلــف فیهــا. وتضــم هــذه الغابــة مجموعــة مــن النباتــات 
ــي  ــترونها ف ــم س ــظ، فانك ــم الح ــق، وإن حالفك ــوت العُلی ــري وت ــري الب ــوخ والكمث ــاص والخ ــل اإلج ــادرة مث ــجار الن واألش
طریقكــم وتتذوقــون طعمهــا. وتــم تســجیل الغابــة كمعلــم وأثــر وطنــي وطبیعــي فــي ایــران عــام 2019، واختیــرت كمنطقــة 

محمیــة عــام  2014، وأدرجــت علــى قائمــة المناطــق الرباعیــة لمؤسســة حمایــة البیئــة فــي ایــران. 

غابة أولنغ شاهرود
إن معظمنــا وبعــد ســماع غابــة شــاهرود، تتبــادر إلــى ذهنــه غابــة الســحاب، ونــدرة مــا نجــد أحــًدا ســمع بغابــة أولنــغ الجمیلــة 

ــا.  ــا كثیفً القریبــة منهــا. الغابــات التــي بقیــت مغمــورة مــن دون أن تمــس، وتضــم غطــاء نباتیً
إن اكتشــاف منجــم الفحــم الحجــري أدى إلــى التفكیــر بشــق طریــق وبالتالــي فــان شــق طریــق 

»الطبیعــة« أســهم فــي الوصــول إلــى غابــة أولنــغ. 
انطلــق مــن مدینــة شــاهرود متجًهــا إلــى الشــمال الشــرقي وبعــد قطــع 80 كیلومتــًرا ، تصــل إلــى 
غابــة أولنــغ.  والطریــق االخــر الــذي یــؤدي إلیهــا، هــو مــن مدینــة رامیــان بمحافظــة كلســتان، 
حیــث یجــب قطــع 30 كیلومتــًرا إلــى أن نصــل إلــى الغابــة. وترتفــع الغابــة عــن ســطح البحــر 
ــة  ــاه الســفوح الشــمالیة والجنوبی ــن مســتجمعات می ــد بی ــى وجــه التحدی ــع عل ــر، وتق 3200 مت
الشــرقیة لسلســلة جبــال ألبــرز. إن غابــة أولنــغ هــي فــي الحقیقــة امتــداد لغابــات شــمال البــاد 
والتــي تمتــد مــن كلســتان باتجــاه شــاهرود. وتحــد غابــة أولنــغ مــن الشــمال، غابــات محافظــة 
كلســتان ومــن الغــرب والشــرق والجنــوب، مرتفعــات مدینــة شــاهرود. إن ارتفاعهــا عــن ســطح 

البحــر، أدى إلــى انخفــاض درجــة الحــرارة فیهــا فضــا عــن الینابیــع التــي تنبــع مــن باطــن الجبــال، وتجــري األنهــر التــي 
تســتحدث بدورهــا ظروفــا مثالیــة لنمــو األشــجار المختلفــة والتنــوع الحیوانــي. 

نبع »مجن« بألوان الطیف
إن هــذا النبــع الجمیــل والفریــد مــن نوعــه، یقع علــى بُعــد 25 كیلومتًرا 
شــمالي مدینــة شــاهرود وبیــن ودیان وســفح قمــة شــاهوار. إن میاه هذا 
المعیــن، رائقــة وصافیــة وكأن یــد الطبیعــة تدخلــت لتصمیــم وصباغــة 
ألوانهــا الزاهیــة. إن هــذا الجمــال الطبیعــي الســاحر ناجــم عــن وجــود 
ــاخ  ــن، وبســبب المن ــط هــذا المعی ــة فــي محی ــة المختلف المــواد المعدنی
الخــاص لهــذه المنطقــة، فقــد نشــأت ونمــت فیهــا أنــواع مختلفــة مــن 

النباتــات التــي باتــت تضفــي جمــاال أخــاذًا علیهــا. 
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شال مجن
ــع  ــة والســیاحیة لشــاهرود، ویق ــع الترفیهی ــل، أحــد المواق ــد شــال مجــن الجمی ویُع
علــى بعــد 35 كیلومتــًرا شــمالي غــرب المدینــة. إن هــذا الشــال الجمیــل واألخــاذ، 
ــل  ــة واٍد جمی ــة، ثم ــي آخــر المدین ــة مجــن. وف ــة لمدین ــم الطبیعی یشــكل أحــد المعال
ذي مناظــر طبیعیــة ســاحرة وفریــدة تتشــكل مــن الجبــال والســهول واألنهــر، تفــوح 
منهــا روائــح الزهــور البریــة فــي فصــل الربیــع، بینمــا یضیــف نبــات دوار الشــمس، 
جمــاال آخــر علیهــا فــي فصــل الصیــف. وهــذا الشــال، یســتحق الزیــارة والمشــاهدة 

فــي فصــل الشــتاء أیًضــا، إذ أن أســراب الحجــل تواكبكــم حتــى مدخــل الشــال.
ــن  ــمع م ــة، إذ نس ــة للمنطق ــة الجبلی ــى الطبیع ــل إل ــن، نص ــور وادي مج ــد عب وبع
مرتفــع صخــري، صــدى ارتطــام میــاه الشــال بــه. إن هــذا الجبــل الصخــري 
ــة تشــبه الكهــف. ولمشــاهدة الشــال، ال  ــة ضیق ــي منطق ــط بالشــال ف ــع، یحی الرائ
ــي  ــن المش ــًرا م ــرین مت ــو عش ــد نح ــة، وبع ــاردة والرائق ــاه الب ــوج المی ــن ول ــد م ب
علــى األقــدام داخــل المیــاه، فانكــم ســتجدون متعــة فــي األجــواء الســاحرة والمثیــرة 

ــة. ــك المنطق ــاب لتل لإلعج

متحف شاهرود الكبیر
ــًرا  ــي، مق ــي الماض ــري، كان ف ــي أث ــى تاریخ ــي مبن ــر ف ــاهرود الكبی ــف ش ــع متح یق
للبلدیــة، ویعــود فــي قدمــه إلــى نحــو 100 عــام مــن قبــل. ویضــم هــذا المتحــف آثــاًرا 
ــم  ــا )عل ــار واألنثروبولوجی ــم اآلث ــة عرضــت فــي قســمي عل ــة وثقافی ــات تاریخی ومقتنی
االنســان(. وفــي قســم األنثروبولوجیــا، یمكــن مشــاهدة مابــس أهالــي المنطقــة وأزیائهــم 
ومجوهراتهــم، وفــي قســم علــم اآلثــار، آثــار عــن التــال التاریخیــة لشــاهرود وســمنان 

یعــود تاریخهــا إلــى ألــف عــام قبــل المیــاد. 

دارة »عائلة یغمائي«
ــاهرود. إن  ــة ش ــة لمدین ــة األثری ــوت التاریخی ــد البی ــي« أح ــة یغمائ ــر دارة »عائل تعتب
هــذا البیــت التراثــي والرائــع شــید قبــل نحــو مائــة عــام علــى یــد معمــاري یــزدي یدعــى 
ــة  ــه عناصــر مــن العمــارة الیزدی ــان، ولهــذا الســبب، تشــاهد فی األســتاذ مهــدي حیدری
بمــا فیهــا البادجیــرات أو الملقــف. إن أســلوب العمــارة التقلیدیــة فــي هــذه البنایــة فریــد 
وینطــوي مخططــه علــى فنــاء مركــزي. ویقــع مدخــل الــدارة فــي القســم الجنوبــي بممــر 
یــؤدي إلــى الفنــاء، وســالم لولبیــة، تصــل الممــر بالقســم العلــوي للبیــت. وفــي الجنــاح 
ــزان  ــرفة وخ ــتقبال والش ــة االس ــر والحــوض وغرف ــع البادجی ــاء، یق ــن الفن ــي م الغرب
المــاء، وفــي الجنــاح الشــمالي، تقــع الغــرف الشــتویة. وفنــاء هــذا المبنــى هــو عبــارة 

عــن مســاحة، مغطــاة بزهــور ذات ألــوان زاهیــة وأشــجار اإلجــاص. وقــد اتخــذت دائــرة التــراث الثقافــي لشــاهرود مــن هــذه البنایــة مقــًرا 
ــا.  لهــا فــي الوقــت الحاضــر، وهــي مفتوحــة للجمهــور مجانً

بازار شاهرود
ــي  ــي القدیم ــیج التراث ــي النس ــع ف ــى العصــر القاجــاري، ویق ــاهرود إل ــازار ش ــود ب یع
للمدینــة. ویتألــف هــذا البــازار مــن مجموعــة مــن المبانــي األخــرى بمــا فیها خــان )نُُزل( 
ورصیــف تحمیــل ومســجد وحمــام. ویتكــون بــازار شــاهرود مــن ســوقین فرعییــن، همــا 
ــبه  ــیة. ویش ــل رئیس ــة مداخ ــى خمس ــوي عل ــي، ویحت ــوق أنارك ــتقیم وس ــوق المس الس

طــرازه المعمــاري، البــازارات التقلیدیــة االیرانیــة المغطــاة األخــرى. 

حدیقة خارتوران الوطنیة
ــران،  ــا ای ــي تعــرف بافریقی ــة والت ــوران المحمی ــة خارت إن منطق
ــاد.  ــتوى الب ــى مس ــة عل ــعة الثانی ــة الواس ــة المحمی ــي المنطق ه
وتبلــغ مســاحة هــذه المنطقــة ملیــون هكتــار، وتضــم أنــواع نباتیــة 
ــة  ــادرة. وتعــد خارتــوران بعــد »ســرنغتي« االفریقی ــة ن وحیوانی
الواقعــة فــي تنزانیــا، الغــاف األحیائــي الثانــي فــي العالــم. 
وتتمیــز منطقــة خارتــوران بغطــاء نباتــي خــاص ونــادر ونظــام 

ــوع. ــي متن بیئ
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ضریح الشیخ أبو الحسن خرقاني
وقبــل أن نســلط الضــوء باقتضــاب علــى حیــاة الشــیخ أبــو الحســن خرقانــي هــذا العــارف الكبیــر، 
نتحــدث عــن ضریحــه. إن ضریــح هــذا العــارف والحكیــم یقــع فــي ایــران، مدینــة شــاهرود وعلــى 
بعــد 17 كیلومتــًرا مــن مدینــة بســطام، وفــي قریــة »قلعــة نوخرقــان« بالتحدیــد ویعــد مــن المواقــع 

األثریــة فــي شــاهرود. 
إن الشــیخ أبــو الحســن خرقانــي هــو مــن العرفــاء الذیــن اضطلعــوا بــدور بالــغ فــي صــون الثقافــة 
االیرانیــة، لكــن ربمــا القلیــل مــن النــاس ممــن یعرفــون حیــاة وأشــعار هــذا العــارف الكبیــر. وبــا 
شــك، فــان الشــیخ، كان واحــًدا مــن أكثــر األشــخاص تأثیــًرا فــي إحیــاء الثقافــة االیرانیــة، وكان مــن 

القائــل الذیــن اتبعــوا الحكمــة الخســروانیة.

قریة قلعة باال
تقــع قریــة »قلعــة بــاال« فــي جــوار حدیقــة خارتــوران الوطنیــة، وفــي منطقــة تضــم سلســلة جبلیــة 
متقدمــة صغیــرة، وشــیدت بشــكل متــدرج. وتعــرف قریــة قلعــة بــاال، بالجوهــرة الخضــراء لتوران، 
ــة شــاهرود، ومتاخمــة لمحافظــة خراســان،  ــي شــرق مدین ــًرا جنوب ــى بعــد 250 كیلومت ــع عل وتق
وتتیــح آفاقــا مفتوحــة مــن ســهل »بیارجمنــد« أمــام ناظــري المتفرجیــن. إن وجــود أشــجار الُدلــب 

والِصنــار الجمیلــة والقنــوات العدیــدة، یمثــل الســمات البــارزة لهــذه القریــة. 

 سهل كالبوش لدوار الشمس وشقائق النعمان
وتحــّول الماییــن مــن زهــور شــقائق النعمــان، منــذ مطلــع أیار/مایــو وحتــى مطلــع حزیــران/
یونیــو مــن كل ســنة، ســهل كالبــوش بشــاهرود إلــى مشــهد مذهــل ومســاحة مثیــرة لإلعجــاب لمــا 
تضفــي علیــه مــن اللــون األحمــر، وكأن بــارئ الكــون، قــد نصــب خیمــة حمــراء علــى الســهول 

الحضــراء، لكــي تدفــع االنســان ولــو لدقائــق للتأمــل والتعمــق فــي قــدرة الخالــق المتعــال. 
ــة التــي تأســر المشــاهد. ویقــع فــي الحــد الفاصــل بیــن  ویعــد هــذا الســهل مــن المواقــع الخاب
ــه  ــنویا إلی ــة س ــي الطبیع ــاء ومحب ــتقطب أصدق ــو ویس ــد كاووس. ویدع ــة كنب ــاهرود ومدین ش

ــاحرة.  ــة والس ــاهد الفاتن ــن المش ــهدا م ــاهدوا مش لیش
إن مــا یمیــز هــذا الســهل عــن النمــاذج المماثلــة، وتعــد مــن میزاتــه وســماته البــارزة، هــو وجــود 
شــاالت وینابیــع وأنــوع األشــجار الحرجیــة فــي نطاقــه كمــا تقــع فــي مشــارفه منطقــة قشــقلتة الخابــة وشــال زو وشــال حســین ابــاد 

الجمیلیــن.
إن منطقــة كالبــوش الخضــراء والحرجیــة تتمتــع بموقــع ســیاحي ممتــاز المتاكهــا 14 ألــف هكتــار غابــات وأحــراش و 30 ألــف هكتــار 
ــع تضــم ســهوال  ــات واألحــراش، وفــي فصــل الربی ــة وأراض معــدة للزراعــة وزراعــة الغاب ــول زراعی ــار حق ــف هكت مراعــي و 34 أل
عامــرة بزهــور شــقائق النعمــان وفــي أواخــر الربیــع تنمــو فیهــا نباتــات دوار الشــمس، وفــي الخریــف والشــتاء، تزخــر بمناظــر ســاحرة 

فیمــا تقــع بجوارهــا مــاذات لعالــم الحیــوان والحیــاة البریــة وأماكــن لاصطیــاف ذات الطقــس المعتــدل ومتنــزه كلســتان الوطنــي. 

 مجموعة بستان »أورس شاهرود« الترفیهیة السیاحیة
ــوم  ــر لقضــاء ی ــا الجماهی ــیاحیة تقصده ــة س ــكل وجه ــذي یش ــیاحي ال ــتان »أورس« الس إن بس
ــات  ــة إمكان ــذه المجموع ــك ه ــاهرود. وتمتل ــي ش ــة ف ــع الخاب ــن المواق ــد م ــازة، یع ــة وإج عطل
ج ومطاعــم الوجبــات الســریعة ومقهــى )كوفــي شــوب(  عدیــدة بمــا فیهــا مســاحة خضــراء وُمــدرَّ
ومحــات تقدیــم الشــاي مجانـًـا، ومحــات المــواد الغذائیــة وأکــواخ ریفیــة وتعاریــش وبیــت للحمام 
ــة زجاجیــة ومســارات المشــي. كمــا یتمیــز بســتان أورس  ومضمــار الدراجــات الهوائیــة وصال
بمزایــا أخــرى مثــل قطــف الفواكــه العضویــة والتعــرف علــى النمــاذج والعینــات النــادرة لغابــات 

وأحــراش شــاهرود. 

 شال ودالة »نكارمن« الجلیدیة
یقــع شــال »آوســتا« الجلیــدي علــى بعــد 25 كیلومتــًرا شــمالي شــاهرود، ویمكــن اعتبــاره إحــدى 
ــع  ــث یغطــي الصقی ــتاء، حی ــي فصــل الش ــاهرود. فف ــة لش ــر المعروف ــیاحي غی ــذب الس ــاط الج نق
ــة، ویصنــع واحــًدا مــن  ــا عــن العــروض الجمالی المناطــق الجبلیــة، ال یبقــى شــال آوســتا، متخلف
أجمــل اآلفــاق الســاحرة لهــذه المنطقــة. وفضــا عــن هــذا الشــال، فــان هــذه المنطقــة، تتمتــع بثــراء 

تاریخــي وطبیعــي علــى خلفیــة امتاكهــا قلعــة تراثیــة وأشــجاًرا نــادرة. 



28

مجموعة التعاون العلمي 
والعاقات الدولیة 
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مجموعة التعاون العلمي والعاقات الدولیة 
لقــد اتخــذت جامعــة شــاهرود الصناعیــة خــال الســنوات األخیــرة وفــي ضــوء تبنــي رؤیــة دولیــة، قــراًرا بتوســیع العاقــات 
ــات  ــط الجامع ــج وخط ــة برام ــة دراس ــى خلفی ــد عل ــد أع ــة، ق ــة الدولی ــیس المجموع ــروع تأس ــة. إن مش ــطة الدولی واألنش
المعتبــرة واإلفــادة مــن خبــرة وتخصــص األســاتذة اإلیرانییــن والدولییــن البارزیــن. وقــد تشــكلت المجموعــة الدولیــة للجامعــة 
فــي هیئتهــا الحالیــة عــام 2005، بیــد أن تاریــخ نشــاطها یعــود إلــى فتــرة تأســیس مكتــب العاقــات الجامعیــة والدولیــة فــي 

الجامعــة. 
إن مكتب الشؤون الدولیة للجامعة، بدأ نشاطه أیًضا بعد سنوات من تأسیس جامعة شاهرود. 

ــي  ــاون العلم ــة التع ــاطات مجموع ــت نش ــة، تواصل ــاهرود الصناعی ــة ش ــى جامع ــاهرود إل ــة ش ــمیة جامع ــر تس ــد تغیی وبع
ــة.  ــة الجامع ــب رئاس ــت مكت ــة تح ــة منضوی ــا مجموع ــة بوصفه ــات الدولی والعاق

مجموعة واجبات وصاحیات وأنشطة مجموعة التعاون العلمي والعاقات الدولیة 
إنجــاز الدراســات الازمــة لمعرفــة وضــع جامعــات ســائر البلــدان بهــدف صیاغــة وإعــداد خطــط التعــاون معهــا فــي   •

ــة؛ ــا الجامع ــي تعتمده ــل الت ــة التدوی ــار سیاس إط
صیاغــة المناهــج والخطــط المتعلقــة بالعاقــات والتعــاون الدولــي واإلقلیمــي للجامعــة مع ســائر الجامعــات والمراكز   •

ــة؛  ــل الدولی ــاط والمحاف ــدى األوس ــة ل ــف بالجامع ــن التعری ــد م ــة والمزی ــة الدولی ــة والبحثی العلمی
ــام  ــي إطــار المه ــم ف ــرات التفاه ــوالت ومذك ــات والبروتوك ــود واالتفاقی ــة العق ــة لصیاغ ــات الازم ــاز الدراس إنج  •

علیهــا؛ المتفــق  الحــاالت  تحقــق  حتــى  ومتابعتهــا  للجامعــة  والتعلیمیــة  العلمیــة  بالطاقــات  التعریــف  مــع  الموكلــة 
التخطیــط الــازم لتقدیــم الخدمــات ألعضــاء الهیئــة التدریســیة للجامعــة لجهــة المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات   •

والمنتدیــات الدولیــة؛ 
ــة ومتابعــة الشــؤون  ــدى المنظومــات العالمی ــاء الجامعــة ل ــد الموقــع ورصــد ومراقبــة وضــع مؤشــرات ارتق تحدی  •

المتعلقــة بذلــك؛ 
تقدیــم الــدورات والمنــح الدراســیة األجنبیــة لإلفــادة منهــا مــن قبــل األســاتذة والطلبــة علــى أســاس القواعــد والضوابط   •

ذات الصلــة؛
اتخاذ اإلجراءات الازمة إلیفاد الفرق الطابیة للمشاركة في األولمبیادات الدولیة، سواء العلمیة والریاضیة؛   •

ــة وإنجــاز  ــة للســفارات األجنبی ــم األســاتذة والطلب اعتمــاد اإلجــراءات الازمــة بخصــوص إصــدار الشــهادة وتقدی  •
ومتابعــة الشــؤون القنصلیــة إلیفــاد موظفــي الجامعــة إلــى خــارج البــاد؛ 

ــرات  ــي المؤتم ــاركة ف ــیة للمش ــة التدریس ــة وأعضــاء الهیئ ــات التكمیلی ــة الدراس ــة لطلب ــهیات الازم ــم التس تقدی  •
الداخلیــة؛  الدولیــة 

التخطیــط والتنســیق واتخــاذ الــازم فیمــا یخــص اللقــاءات الرســمیة لمســؤولي الجامعــة وإیفــاد الموظفین والمنتســبین   •
ــة؛  ــات ذات  الصل ــة المراس ــاز كاف ــاد، وإنج ــارج الب ــى خ ــن إل المؤهلی

تقدیــم الخدمــات الازمــة لســفر الوفــود الرســمیة للجامعــة إلــى الخــارج وكذلــك الوفــود وضیــوف الجامعــة األجانــب   •
بالتعــاون مــع الكلیــات والمجموعــات التعلیمیــة؛ 

التنسیق بین الجامعة والكلیات وسائر الفروع التابعة فیما یخص األنشطة خارج الدولة؛   •
متابعة الشؤون المتعلقة بالمساهمة النشطة للجامعة في األوساط والشبكات العلمیة الدولیة؛   •

التخطیط للقاءات المتبادلة للوفود العلمیة والبحثیة وإبرام اتفاقیات التعاون وتطویرها؛   •
زیادة حضور األساتذة والطلبة غیر اإلیرانیین في الجامعة؛   •

•  إیفــاد أســاتذة الجامعــة وطلبتهــا إلــى المؤتمــرات والمنتدیــات وإیفــاد األســاتذة فــي إطــار فرصــة الدراســة واإلجــازة 
ــة؛  ــام البحثی ــببیة والمه الس

تبــادل وجهــات النظــر والخبــرات مــع الجامعــات األجنبیــة فــي مجــال البرامــج والنهــوض باإلنتاجیــة وتســهیل إنتــاج   •
ــي؛ ــد الدول ــى الصعی ــم عل العل

توقیع اتفاقیات التعاون البحثي الدولي؛  •
•  المساعدة على تعلیم المتخرجین الفاعین والقادرین على خوض منافسة في سوق العمل الدولیة؛

المساعدة على النهوض بالتعلیم الخاق والمبدع تأسیسا على الخبرات الدولیة؛  •
التسویق والمشاركة في المعارض الدولیة بهدف التعریف بالجامعة واستقطاب الطلبة الدولیین؛  •

المساهمة في النهوض بالرتبة العلمیة للجامعة على الصعید الدولي؛  •
التخطیط في مجال الزیارات الرسمیة لمسؤولي الجامعة لإلیفاد إلى خارج الباد؛  •

التخطیط للقاءات والزیارات الرسمیة للمدعوین والضیوف األجانب مع مجلس الرئاسة ورئیس الجامعة؛  •
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التنسیق وإنجاز الشؤون التنفیذیة خال اللقاءات الرسمیة للمدعوین األجانب مع مجلس الرئاسة ورئیس الجامعة؛  •
تسلم التأشیرات والتذاكر الخاصة بزیارات الوفود الرسمیة للجامعة إلى الخارج؛  •
تقدیم الخدمات للوفود والضیوف األجانب الذین تستضیفهم الجامعة في إیران؛    •

اتخاذ اإلجراءات الازمة إلیفاد الفرق الطابیة للمشاركة في األولمبیادات الدولیة )العلمیة – الریاضیة(؛  •
تنفیذ ومتابعة الشؤون القنصلیة إلیفاد أعضاء الهیئة التدریسة وموظفي الجامعة إلى خارج الباد؛  •

حجز الفنادق والتنسیق الازم في مجال البرامج الهامشیة لضیوف الجامعة األجانب؛  •
تنفیذ وتنسیق اإلجراءات الازمة لتوقیع رئیس الجامعة، مذكرات التفاهم الداخلیة والخارجیة؛  •

المتابعة والتنسیق لاستقبال وبروتوكول مرافقة ضیوف الجامعة الرسمیین الدولیین؛  •
•  التخطیط والتنسیق لمشاركة رئیس الجامعة في الندوات والمؤتمرات العلمیة الجامعیة أو الوطنیة؛

التعاون في مجال إقامة المؤتمرات الدولیة على مستوى الجامعة؛  •
ــق  ــن وتحقی ــن واإلقلیمیی ــاون الدولیی ــات والتع ــة بالعاق ــج المتعلق ــج والبرام ــراح المناه ــا القت ــات وتنظیمه ــع المعلوم جم  •

الجامعــة؛ لتدویــل  الرامیــة  األهــداف 
إعــداد وتنظیــم وتقدیــم االقتراحــات فیمــا یتعلــق بالمشــاریع والخطــط الدولیــة للجامعــة واتخــاذ مــا یلــزم لوضعهــا موضــع   •

التنفیــذ؛
توفیر اإلمكانات الازمة لقیام الشخصیات العلمیة األجنبیة بالزیارات العلمیة للجامعة؛  •

إنجاز الدراسة الازمة بهدف إیفاد أعضاء الهیئة التدریسیة للمشاركة في المؤتمرات والمنتدیات والندوات و...؛  •
ــى  ــة عل ــة لجامعــة شــاهرود الصناعی ــدرات العلمی ــف بالق ــازم بخصــوص التعری ــام بالتنســیق ال اتخــاذ اإلجــراءات والقی  •

الدولــي؛ المســتوى 
اتخاذ اإلجراءات والقیام بالتنسیق الازم بخصوص تطویر النشر الدولي للجامعة؛  •

اتخاذ اإلجراءات والقیام بالتنسیق الازم بخصوص تطویر المناهج التعلیمیة والبحثیة الدولیة؛  •
•  اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بهــدف قیــام الشــخصیات العلمیــة مــن ســائر البلــدان بلقــاء المســؤولین وتنظیــم برنامــج زیــارة 

ــة؛ ــات الجامع ــد فعالی وتفق
ــادل وإنجــاز البروتوكــول  ــة فــي إطــار التعــاون المتب ــد لتواصــل الفــروع التابعــة للجامعــة مــع الجامعــات األجنبی •  التمهی

الصلــة؛ ذات  واإلتیكیــت 
•  تسلم ودراسة وتحلیل تقاریر الوفود الموفدة إلى البلدان األجنبیة؛

•  اتخاذ اإلجراءات الازمة لتقدیم المترشحین للمؤسسات األجنبیة والدولیة للحصول على المنح الدراسیة؛
•  إیجاد بنك معلومات عن مجمل لقاءات وزیارات وتقاریر المدراء بهدف اإلفادة منها في المهام الجدیدة؛

•  تحدیث معطیات ومعلومات الموقع اإللكتروني والرد على أسئلة واستفسارات الراغبین والمتقدمین بالطلبات.
 

تقریر مقتضب حول األنشطة الدولیة لجامعة شاهرود الصناعیة

األنشطة العلمیة والدولیة – مذكرات التفاهم
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة UGMK- روسیا  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة أوسترافا - التشیك  *

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة كبانغسان )UKM( - مالیزیا  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة لیفربول - بریطانیا  *

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة زیجید- المجر   *
إقامة دورة مشتركة للهندسة المدنیة مرحلة الدكتوراه مع جامعة بولیتكنیك – هونغ كونغ  *

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة غرناطة اإلسبانیة للتبادل العلمي )بالتعاون مع جامعة علوم األرض(  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة كبانغسان )UKM( - مالیزیا  *

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة سانیو - إیطالیا   *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة روما - إیطالیا  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة لوفلي - الهند  *

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة SRM - الهند  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة كارناتاك - الهند  *

)UPC( إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة بولیتكنیك كتالونیا – إسبانیا  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة ابن زهر - المغرب  *

إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة باریس - فرنسا  *
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة ITC - هولندا  *

األنشطة العلمیة والدولیة – االنضمام إلى عضویة مجموعات العمل 
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العضویة في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع سویسرا  *
العضویة في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع ألمانیا  *
العضویة في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع الیابان  *
العضویة في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع روسیا  *
العضویة في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع الصین  *

األنشطة العلمیة والدولیة – مشروع األبحاث والدراسات
مشروع األبحاث المشترك مع كندا )الدكتور رمضان زادة(  *

ــور  ــا )الدكت ــع ألمانی ــترك م ــاث المش ــروع األبح مش  *
) ئي ا شــیو

ــور  ــا )الدكت ــع فرنس ــترك م ــاث المش ــروع األبح مش  *
) شــیبي

مشــروع األبحــاث المشــترك مــع كنــدا )الدكتــور   *
) ي نظــر

مشــروع األبحــاث المشــترك مــع بریطانیــا )الدكتــور   *
كــردي(

مشــروع األبحــاث المشــترك مــع سویســرا )الدكتــور   *
زادة( أكبــر 

إدراج جامعة شاهرود الصناعیة في التصنیفات المعتمدة
Times Higher Education .1

          Green Universities .2
                                                QS .3
                                  ISC .4
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العاقات العامة 


