جامعة شاهرود الصناعیة

الرحیم
الرحمن ّ
بسم هللا ّ
رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن
الحمــد هلل ّ
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الدّيــن
إن بيــان «الخطــوة الثانيــة للثــورة» هــو تجديــد عهــد والــوالء متوج ًهــا إلــى الشــعب اإليرانــي ال
ســيما الشــباب ،وهــو بمنزلــة «ميثــاق لـــ «المرحلــة الثانيــة لتطويــر الــذات وبنــاء المجتمــع وبنــاء
الحضــارة» وليســطر «فصــا جديــدًا مــن حيــاة الجمهوريــة اإلســامية».
وتــم فــي بيــان الخطــوة الثانيــة للثــورة اإلســامية التركيــز علــى اإلفــادة من قــدرات الشــبان وخبراتهم
ومعرفتهــم وطاقاتهــم للمضــي قد ًمــا باهــداف الثــورة ،إذ يمكــن للجامعــات أن تتحــول إلــى أرضيــة
ووســيلة لوضــع هــذا األمــر موضــع التطبيــق.
وقــد تطــرق قائــد الثــورة المعظــم فــي هــذا البيــان إلــى القــوة الدافعــة للبــاد فــي مياديــن العلــم
والتكنولوجيــا وإيجــاد البنــى التحتيــة الحيويــة واالقتصاديــة واإلنمائيــة بطريقــة ،يتوســع نطــاق ثمارها
وتنمــو باضطــراد يو ًمــا بعــد يــوم .إن آالف الشــركات القائمــة علــى المعرفــة وألــوف مشــروعات
البنــى التحتيــة والضروريــة للبــاد فــي مختلــف المجــاالت ،ومالييــن الدارســين الجامعييــن أو الذيــن
يتلقــون تعليمهــم حاليــا ،وألــوف الوحــدات و ُ
شــعب «برديــس» الجامعيــة فــي أرجاء البالد ،وعشــرات
المشــروعات الكبــرى والتألــق فــي الفــروع المهمــة والدقيقــة وموقعهــا المرجعــي وعشــرات النمــاذج
االخــرى للتقــدم والتطــور ،هــي حصيلــة تلــك الروحيــة والمعنويــات وذلــك الحضــور والشــعور
الجماعــي الــذي أفرزتــه الثــورة وحققتــه للبــاد.

جامعة شاهرود الصناعية على طريق التقدم والفخر واالعتزاز
وقــد بــدأت جامعــة شــاهرود الصناعيــة ،كأول جامعــة بمحافظــة ســمنان ،عملهــا عــام  1973تحــت
مســمى «معهــد المناجــم والتعديــن» ،إذ ضمــت آنــذاك تخصــص «اســتخراج الفحــم الحجــري» فــي
مرحلــة الدبلــوم المشــارك أو المتوســط .وتغيــر اســمها عــام  ،1987إلــى «مجمــع
شــاهرود للتعليــم العالــي» مــن خــال إيجــاد تخصــص هندســة المناجــم ودورات
للدبلــوم المشــارك فــي تخصصــي الهندســة المدنيــة والكهربــاء .وتواصــل هــذه
الجامعــة عملهــا ونشــاطها تحــت مســمى «جامعــة شــاهرود الصناعيــة» اعتبــارا
مــن عــام  2002وحتــى االن وذلــك بعــد إيجــاد وتطويــر التخصصــات الدراســية
المختلفــة ال ســيما تطويــر التعليــم التكميلــي فــي التخصصــات الفنيــة والهندســية.
وباتــت تتمتــع بموقــع مالئــم علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وذلــك اســتنادًا إلــى
األرقــام واإلحصــاءات والتفقــد الميدانــي .وقــد أحــرزت هــذه الجامعــة للعــام الجــاري المركــز الســابع
مــن بيــن الجامعــات الصناعيــة فــي ايــران وذلــك حســب التصنيــف الــذي تنجــزه القاعــدة االســتنادية
لعلــوم العالــم االســامي (.)ISC
واالن وبعــد مضــي مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود ،فــان الجامعــة وفــي ظــل مؤسســات صنــع القــرار
المســتقلة بمــا فيهــا مجلــس األمنــاء ومجلــس المراجعــة والمجلــس التنفيــذي الســتقطاب الهيئــة
التدريســية؛ تواصــل عملهــا ونشــاطها فــي إطــار ُ 4
شــعب «برديــس» وهــي شــعبة برديــس المركزية
وشــعبة برديــس للهندســة والتكنولوجيــات الحديثــة وشــعبة برديــس للهندســة الزراعيــة وشــعبة برديس
للمناجــم التعليميــة و  14كليــة و  4مراكــز بحــوث ودراســات ومركــز التدريــب اإللكترونــي ومركــز
التدريــب الحــر للمهــارات وقطــب علمــي ،وهــي تســير علــى خطــى الجامعــات المســتحدثة لفــرص
العمــل.
إن هــذه الجامعــة وفــي ضــوء اســتقطاب هيئــة تدريــس متمكنــة واســتكمال المشــاريع اإلنمائيــة غيــر
المكتملــة وإيجــاد البنيــة التحتيــة الالزمــة وتجهيــز المختبــرات والــورش ،اســتطاعت خــال الســنوات
األخيــرة أن تضطلــع بــدور بالــغ فــي نشــر المقــاالت العلميــة المعتمــدة وإبــرام عقــود بحثيــة والمبنيــة
علــى الطلــب وأن تســهم فــي النهــوض بموقــع ومكانــة الجامعــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

شعب
تقــديم ُ
«بــرديـس» الجامعية
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شعبة «برديس» المركزية للجامعة
ـارا،
وتــم تأســيس هــذه الشــعبة عــام  1988علــى أرض تبلــغ مســاحتها  27هكتـ ً
وذلــك بعــد الحصــول علــى ترخيــص تأســيس مجمــع شــاهرود للتعليــم العالــي
وبجهــود مســؤولي الجامعــة والمدينــة والــوزارة ،آنــذاك .واليــوم وبعــد مضــي
قرابــة نصــف قــرن ،تحولــت إلــى واحــد مــن مراكــز التعليــم العالــي للبــاد،
واســتخدمت كل مســاحتها لبنــاء المواقــع والمراكــز التعليميــة والتعليــم المعيــن
والترفيهيــة والرياضيــة ومســاكن الطلبــة .وتضــم فــي الوقــت الحاضــر 8 ،كليــات
ومراكــز التدريــب اإللكترونــي وشــعبة الخوارزمــي.
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شعبة «برديس» للهندسة والتكنولوجيات الحديثة
إن شــعبة الهندســة والتكنولوجيــات الحديثــة التــي تعــد مــن افتخــارات مدينة شــاهرود،
أنشــئت وافتتحــت عــام  2011بجهــود مجموعــة إدارة ومنتســبي الجامعــة ودعــم
هكتــارا.
وزارة العلــوم والبحــوث والتكنولوجيــا ،علــى أرض تبلــغ مســاحتها 131
ً
علــى أن تتحــول بــإذن هللا تعالــى والتخطيــط المنجــز إلــى أحــد أكبــر مجموعــات
التعليــم العالــي للبــاد فــي المســتقبل المنظــور .وتضــم فــي الوقــت الحاضــر مســاحات
ومواقــع التعليــم المعيــن والرفاهيــة ومطعــم البوفيــة المفتــوح وســائر اإلمكانــات
الالزمــة فضــا عــن  6كليــات.
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شعبة «برديس» للهندسة الزراعية
وتقــع هــذه الشــعبة فــي مدينــة بســطام التاريخيــة والقطــب الزراعــي لمحافظــة
ســمنان وعلــى بعــد  6كيلومتــرات مــن مدينــة شــاهرود .وتملــك هــذه الشــعبة بمــا
تملــك ،اإلمكانــات التعليميــة والترفيهيــة الالزمــة واإلمكانات والتجهيــزات المخبرية
والبحثيــة بمــا فيهــا مزرعــة تعليميــة ودفيئــة زراعيــة وبســاتين الفاكهــة وبئــر مــاء
ـرا إلــى موقعهــا المناطقــي ،يمكــن أن
مســتقلة والمعــدات واآلالت الزراعيــة ،ونظـ ً
تســاهم فــي إعــداد وتدريــب القــوى المتخصصــة الالزمــة للبــاد وأن تتحــول إلــى
قطــب للبحــوث والدراســات الزراعيــة .وتوفــرت مقدمــات تأســيس كليــة الزراعــة
مــن خــال إصــدار الموافقــة المبدئيــة لتشــكيل معهــد زراعــي عــام  .1989وتعــد
هــذه الكليــة فــي الوقــت الحاضــر ،كليــة الزراعــة الوحيــدة الكائنــة بيــن طهــران
ومشــهد .وتعكــف هــذه الكليــة فــي الوقــت الحاضــر وفــي ضــوء امتالكهــا لمزرعــة
ـارا وبئــر عميقــة واحــدة ومســاحة تعليميــة مالئمــة ،علــى
تعليميــة بمســاحة  25هكتـ ً
إعــداد وتدريــب القــوى المتخصصــة التــي تحتاجهــا الزراعــة فــي المنطقــة .وتبــرز
أهميــة كليــة الزراعــة علــى اعتبــار أن الزراعــة والســياحة تمثــان محــور التنميــة
المناطقيــة.
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شعبة «برديس» التعليمية للتعدين
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وتــم إهــداء مجموعــة شــعبة التعليــم والتدريــب للجامعــة بنــاء علــى قــرار مجلــس
الثــورة لعــام  ،1979إلــى معهــد شــاهرود للتعديــن .وتــم مــن خــال الجهــود الحثيثــة
لرئيــس معهــد التعديــن آنــذاك الدكتــور إيــرج بيــروز وخبــراء المعهــد ،تصميــم
وإنشــاء األنفــاق التدريبيــة والمنشــآت التابعــة للمعهــد ،واســتخدامها مــن قبــل الطــاب
بصــورة مســتمرة حتــى عــام  .1986ومــن أجــل االســتثمار التعليمــي والبحثــي .وقــد
بــدأت عمليــة تحديــث واســتكمال هــذه المجموعــة الوطنيــة منقطعــة النظيــر علــى يــد
ـارا مــن صيــف
الدكتــور محمــد مهــدي فاتــح رئيــس جامعــة شــاهرود الصناعيــة ،اعتبـ ً
عــام  ،2015ودشــنت فــي صيــف عــام  .2016وتقــع هــذه المجموعــة فــي الكيلومتــر
 20علــى طريــق شــاهرود – طهــران ،وفــي عمــق جبــال «البــرز» .وتبعــد عــن
ـرا .إن مجمــل الطريــق الــذي يوصــل إلــى هــذه
بدايــة هــذا الطريــق بنحــو  12كيلومتـ ً
المجموعــةُ ،معبّــد ويحتــوي علــى اللوحــات
اإلرشــادية القياســية ،ويعــد بذلــك طريقًــا
موثوقًــا بــه وغيــر مكتــظ .إن طقــس هــذه
المجموعــة فــي جميــع فصــول الســنة ،أكثــر
بــرودة مــن مدينــة شــاهرود نفســها ،وتمتلــك
طبيعــة فريــدة مــن حيــث الغطــاء النباتــي
والحيوانــي .وتوجــد فــي هــذه المجموعــة أنواع
األخليــة ذات
مختلفــة مــن النباتــات بمــا فيهــا ِ
األلــف ورقــة واألسْــطراغاليس وال َح ْر َمــل
شــم وشــجر َّ
الط ْرفــاء
وال َك ّمــون وال َم ْيــس أو البَ َ
والبَ ْرباريــس وال ِقــاب أو الزيغُو ِفلُّــون و. ...
كمــا توجــد أنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات بمــا
الو ْعــل والما ِعــز
فيهــا ال َك ْبــش والنَ ْع َجــة وفَحْ ــل َ
ي والن َِمــر وال ِذئْــب والث َ ْعلــب وابــن
وال ـدُبّ البُن ـ ّ
آوى واأل َ ْرنــب والقَبَــج وال َح َجــل و ...؛ إذ
يمكــن مشــاهدتها بوضــوح لكــون المنطقــة
محميــة .إن شــعبة التعديــن التعليميــة للجامعــة
تشــتمل علــى مناجــم تعليميــة وموقــع فحــص
الجيوفيزيــاء ومجموعــة ترفيهيــة .وفــي ظــل التخطيــط المنجــز ،فــان مــن المقــرر
أن يتحــول إلــى المنجــم التعليمــي الوحيــد للجامعــات فــي البــاد ليســتفيد منــه الطلبــة
والباحثــون واألســاتذة فــي مختلــف جامعــات البــاد ،وأن يحظــى بآفــاق مالئمــة جـدًا
للجامعــات المســتحدثة لفــرص العمــل (جامعــات الجيــل الثالــث).
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تقــــديم
الكليـــات
10

كلية التعدين والنفط والجيوفيزياء
وقــد بــدأت هــذه الكليــة عملهــا بالتزامــن مــع انطــاق الجامعــة عــام
 ،1973مــن خــال تأســيس تخصــص اســتخراج الفحــم الحجــري
مرحلــة الدبلــوم المشــارك .وتعــد اليــوم واحــدة مــن أقــدم وأقــدر كليــات
التعديــن التخصصيــة فــي إيــران ،وتعــرف بكونهــا المركــز والقطــب
ـرا
العلمــي والبحثــي المنجمــي والجيوفيزيــاء علــى صعيــد البــاد .ونظـ ً
إلــى الســجل الالمــع والقــدرة العلميــة والتعليميــة والبحثيــة لالســاتذة
عــا ومتعــددًا مــع القطاعــات
والطلبــة ،فــان هــذه الكليــة تقيــم تعاونًــا منو ً
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي مجــال البحــوث والدراســات والعمــل
التخصصــي والتعليمــي .وتشــكل هــذه الكليــة الســند العلمــي األول
لتنفيــذ مشــروعات الطاقــات البديلــة والمتجــددة (مصــادر الحــرارة
األرضيــة) للنيابــة العلميــة والتكنولوجيــة لرئاســة الجمهوريــة.

-

–
-

-

-

-

-

–

اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء :ﻋﻠﻢ اﻟﺰﻻزل )(Seismology
اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء :ﻋﻠﻢ اﻟﺰﻻزل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
)(Exploration seismology
اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء :اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ )(Gravimetry
اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء :اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(Electrical methods
اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء :اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ )(Magnetometry
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كلية الهندسة المدنية
ـارا
لقــد بــدأت كليــة الهندســة المدنيــة نشــاطها التعليمــي والبحثــي اعتبـ ً
مــن عــام  1987تحــت عنــوان مجموعــة الهندســة المدنيــة التعليميــة.
وتــم فــي عــام  ،2003وفــي إطــار تشــكيل الكليــات المســتقلة فــي
الجامعــة ،تشــكيل كليــة الهندســة المدنيــة والهندســة المعماريــة وذلــك
مــن خــال دمــج مجموعتــي الهندســة المدنيــة والهندســة المعماريــة،
وواصلــت عملهــا باربــع مجموعــات تعليميــة فــي إعــداد الطلبــة فــي
مراحــل البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه .وفــي عــام 2013
وفــي ضــوء تشــكيل كليــة الهندســة المعماريــة وتخطيــط المــدن،
بــدأت كليــة الهندســة المدنيــة عهــدًا جديــدًا مــن
بكالوريوس
نشــاطاتها بثــاث مجموعــات تعليميــة .وقــد شــهدت
كليــة الهندســة المدنيــة فــي ضــوء جهــود ومســاعي
الهندسة المدنية
مســؤوليها الجتــذاب أعضــاء هيئــة التدريــس
الهندسة الطبوغرافية
نمــوا
وزيــادة المعــدات المخبريــة والورشــية،
ً
ســريعًا فــي المراحــل الدراســية التكميليــة ،كمــا تــم
إيجــاد تخصصــات عديــدة فــي مرحلتــي الماجســتير
والدكتــوراه.

ماجستير

دكتوراه

الهندسة المدنية – الهياكل

الهندسة المدنية – الهياكل

الهندسة المدنية – جيوتكنيك

الهندسة المدنية  -جيوتكنيك

الهندسة المدنية – الطرق والنقل

الهندسة المدنية – الطرق والنقل

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 – الهندسة البيئية

كلية الهندسة الكهربائية
وقــد تشــكلت النــواة األوليــة لهــذه الكليــة عــام  1987مــن خــال
قبــول طلبــة فــي مرحلــة الدبلــوم المشــارك لإللكترونيــات بوصفهــا
مجموعــة الهندســة الكهربائيــة ،وتعــد فــي الوقــت الحاضــر أحــد
ـرا إلــى عــدد وتنــوع األقســام
أكبــر كليــات هــذه الجامعــة وذلــك نظـ ً
الفرعيــة التخصصيــة فــي مختلــف المراحل الدراســية .ومن ميزات
هــذه الكليــة هــو امتالكهــا هيئــة تدريســية متخصصــة ومســاحات
تعليميــة وتعليميــة معينة مناســبة ومعــدات مخبرية وورشــية حديثة.
إن هــذه الكليــة وفــي ظــل امتالكهــا أقســام فرعيــة تخصصيــة عديدة
 ،تضطلــع بــدور بالــغ
ماجستير
فــي إعــداد وتدريــب بكالوريوس
القــوى المتخصصــة
للمجتمــع.
الهندسة الكهربائية – الدارات اإللكترونية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الطبية

دكتوراه
الهندسة الكهربائية – اإللكترونيات

الهندسة الكهربائية – اإللكترونيات الدقيقة

الهندسة الكهربائية – هندسة الطاقة

الهندسة الكهربائية – هندسة الطاقة

الهندسة الكهربائية – هندسة التحكم

الهندسة الكهربائية – إلكترونيات الطاقة واآلالت الكهربائية
الهندسة الكهربائية – هندسة االتصاالت – المجال واألمواج
الهندسة الكهربائية – اتصاالت المنظومة
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الهندسة الكهربائية – هندسة التحكم
هندسة الميكاترونيكس

كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكس
إن كليــة الهندســة الميكانيكيــة بجامعــة شــاهرود الصناعيــة ،بوصفهــا
أحــد أكبــر الكليــات بهــذه الجامعــة ،تأسســت عــام  1999مــن خــال
تأســيس تخصــص الهندســة الميكانيكيــة ،فــرع ميكانيــكا الموائــع،
فــي مرحلــة البكالوريــوس .وفــي عــام  ،2000قبلــت طلبــة فــي قســم
ميكانيــكا المــواد الصلبــة ،إذ تــم فــي الســنوات الالحقــة ،إضافــة أقســام
فرعيــة تخصصيــة جديــدة ال ســيما فــي مراحــل الدراســة التكميليــة
إلــى هــذه الكليــة.
بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

الهندسة الميكانيكية – التصميم

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الميكانيكية – التصميم واإلنتاج

هندسة التصميم واإلنتاج

الهندسة الميكانيكية – التصميم التطبيقي

الهندسة الميكانيكية – تحويل الطاقة

الهندسة الميكانيكية – تحويل الطاقة

الهندسة الميكانيكية – التصميم

التطبيقي – الديناميكا ،التحكم
واالهتزازات

التطبيقي
هندسة نظم الطاقة – تكنولوجيا الطاقة
هندسة نظم الطاقة – أنظمة الطاقة
هندسة الميكاترونيكس
هندسة الجو فضاء – الهياكل الهوائية
هندسة الجو فضاء – الديناميكا الهوائية

كلية الكيميــــاء
وقــد بــدأت هــذه الكليــة عملهــا عــام  1994مــن خــال قبــول طلبــة
فــي تخصــص الكيميــاء فــي مرحلــة بكالوريــوس الكيميــاء النظريــة
(التجريديــة) ،وتــم تأســيس كليــة الكيميــاء بصــورة منفصلــة خــال
العــام الدراســي  .2005-2004وتمتلــك الكليــة فــي الوقــت الحاضــر
مختبــرات ومعامــل مــزودة بالتجهيــزات الفريــدة مــن نوعهــا وهيئــة
تدريــس متخصصــة فــي األقســام الفرعيــة المختلفــة لتخصــص
الكيميــاء ،لتســتحدث بذلــك أرضيــة مناســبة جــدًا للرقــي العلمــي
للطلبــة المحبيــن لتخصــص الكيميــاء .إن هــذه الكليــة وفضــا عــن
إعدادهــا المتخصصيــن الذيــن يحتاجهــم المجتمــع فــي تخصــص
الكيميــاء ،تقــوم بتقديــم المناهــج والمــواد الدرســية للعلــوم األساســية
لطلبــة ســائر تخصصــات العلــوم األساســية والتخصصــات الفنيــة
والهندســية والزراعيــة.
بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

الكيمياء النظرية

الكيمياء – الكيمياء الفيزيائية

الكيمياء  -الكيمياء العضوية

الكيمياء التطبيقية

الكيمياء – الكيمياء العضوية

الكيمياء – الكيمياء غير العضوية

الكيمياء – الكيمياء غير العضوية

الكيمياء – الكيمياء التحليلية

الكيمياء – الكيمياء التحليلية
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كلية عـــــلوم األرض
وقــد تأسســت كليــة الجيولوجيــا عــام  1990تحــت مســمى مجموعــة
الجيولوجيــا فــي كليــة العلــوم األساســية لمعهــد شــاهرود ،مــن خــال
قبــول طلبــة فــي األقســام النهاريــة والليليــة فــي تخصــص الجيولوجيــا
النظريــة ،مرحلــة بكالوريــوس  ،وأقدمــت بالتزامــن مع بدء النشــاطات
التعليميــة ،علــى تجهيــز واســتكمال المختبــرات والمعامــل واجتــذاب
أعضــاء الهيئــة التدريســية .وفــي الوقــت الحاضــر ،فــان هــذه الكليــة
وفــي ظــل امتالكهــا الخبــرات الثمينــة ،تتمتــع بالطاقــات العلميــة
الالزمــة للقيــام بالنشــاطات التعليميــة والبحثيــة.
بكالوريوس
ـرا مــن
وقــد ّ
خرجــت خــال هــذه المــدة ،عــددًا كبيـ ً
الجيولوجيا
خبــراء الجيولوجيــا الذيــن التحقــوا بالوســط العلمــي
والتخصصــي للبــاد .وفــي عــام  ،2003وبالتزامن
مــع تحويــل جامعــة شــاهرود إلــى جامعــة شــاهرود
الصناعيــة ،تمــت ترقيــة مجموعــة الجيولوجيــا إلــى
كليــة علــوم األرض.

ماجستير

دكتوراه

علوم األرض – الجيولوجيا االقتصادية

علوم األرض – المياه الجوفية

علوم األرض – التكتونيک

علوم األرض – بترولوجيا (علم الصخور)

علوم األرض – الهيدروجيولوجيا
علم الجواهر التطبيقي وعلم المعادن الصناعية
علوم األرض – الجيولوجيا البيئية
علوم األرض – علم الرسوبيات وعلم األحجار الرسوبية
علوم األرض – كيمياء األرض

كلية الفيزياء والهندسة النووية
وقــد تأسســت كليــة الفيزياء بجامعة شــاهرود الصناعيــة عام 1996
تحــت مســمى مجموعــة الفيزيــاء ضمــن كليــة العلــوم األساســية
وذلــك بترخيــص مــن وزارة العلــوم والبحــوث والتكنولوجيــا،
لتبــدأ بذلــك عملهــا مــن خــال قبــول طلبــة فــي تخصــص الفيزيــاء
بمرحلــة البكالورويــوس .وخــال هــذه الفتــرة ،ســاهمت هــذه
المجموعــة فــي إعــداد وتدريــب الطلبــة فــي تخصــص الفيزيــاء
ضمــن األقســام والتخصصــات الفرعيــة المختلفــة فضــا عــن
تقديــم المــواد والمناهــج الدراســية األساســية والتخصصيــة لطلبــة
ســائر تخصصــات العلــوم األساســية والهندســية .واســتطاعت هــذه
المجموعــة الحصــول علــى ترخيــص قبــول الطلبــة فــي مراحــل
التعليــم التكميلــي مــن الــوزارة ذات الصلــة ،وبالتالــي قبــول
الطلبــة فــي مرحلــة الماجســتير منــذ أكتوبــر  2002وفــي مرحلــة
الدكتــوراه منــذ أكتوبــر  .2004وفــي عــام  ،2004وعلــى خلفيــة
قــرار صــادر مــن وزارة العلــوم والبحــوث والتكنولوجيــا ،تمــت
بكالوريوس
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ترقيــة مجموعــة الفيزيــاء بجامعــة شــاهرود الصناعيــة إلــى كليــة.
وهــي تتمتــع فــي الوقــت الحاضــر وبعــد عقــد مــن الخبــرة والنشــاط،
بالطاقــات العلميــة والمســاحات التعليميــة والتعليميــة المعينــة وكذلــك
المعــدات والتجهيــزات المعمليــة والورشــية المالئمــة ،إضافــة إلــى
قبــول الطلبــة فــي المراحــل المختلفــة للتخصصــات التــي تحتاجهــا
البــاد.
دكتوراه

ماجستير

الفيزياء

الفيزياء  -النووية

الفيزياء -الجسيمات األولية ونظرية الحقول

الفيزياء الهندسية

الفيزياء  -الجسيمات األولية ونظرية الحقول

الفيزياء  -النووية

الفيزياء النانوية

الفيزياء النانوية – الهياكل النانوية

الفيزياء – البالزما (فيزياء)

الفيزياء – البالزما (فيزياء)

الهندسة النووية – تطبيقات اإلشعاع

كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن
وقــد بــدأت كليــة الهندســة المعماريــة عملهــا عــام  1996تحــت مســمى
مجموعــة الهندســة المعماريــة داخــل كليــة الهندســة المدنيــة للجامعــة
وذلــك مــن خــال قبــول طلبــة فــي تخصــص الهندســة المعماريــة
لمرحلــة الدبلــوم المشــارك .وفــي النصــف الثانــي مــن العــام الدراســي
 ،2003توســع هــذا النشــاط مــع إضافــة مرحلــة البكالوريــوس غيــر
المتواصــل .ومــع زيــادة أعضــاء هيئة التدريــس واإلمكانــات المخبرية
والورشــية ،بــدأت عمليــة قبــول الطلبــة فــي تخصــص الهندســة
المعماريــة لمرحلــة البكالوريــوس المتواصــل منــذ أكتوبــر 2008
والهندســة المعماريــة لمرحلــة
بكالوريوس
الماجســتير فــي التخصــص
الفرعــي الهندســة المعماريــة
منــذ أكتوبــر .2011
ً
ونظــرا الهندسة المعمارية
إلــى طاقــات وقــدرات مجموعــة
الهندســة المعماريــة ،فقــد تــم
إدراج موضــوع تأســيس كليــة هندسة تخطيط المدن
الهندســة المعماريــة وتخطيــط
المــدن علــى جــدول األعمــال،
وتــم عــام  2013الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن وزارة العلــوم
والبحــوث والتكنولوجيــا لتأســيس كليــة الهندســة المعماريــة وتخطيــط
المــدن.

ماجستير
الهندسة المعمارية

كلية علوم الرياضيات
وقــد اســتمر تخصــص الرياضيــات فــي األقســام الفرعيــة مــدرس
الرياضيــات والرياضيــات البحتــة والرياضيــات التطبيقيــة ،منــذ عــام
 1994وحتــى عــام  2005فــي إطــار مجموعــة الرياضيــات داخــل
كليــة العلــوم .وارتقــت هــذه المجموعــة عــام  2005إلــى كليــة علــوم
الرياضيــات فــي ظــل القــرار الصــادر عــن وزارة العلــوم والبحــوث
والتكنولوجيــا .إن هــذه الكليــة وفــي ضــوء تخريــج الطلبــة فــي مراحــل
البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه واســتقطاب الهيئــة التدريســية
الالزمــة ،باتــت تحظــى بالقــدرات والطاقــات العلميــة والبحثيــة
المالئمــة.
بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

اإلحصاء

اإلحصاء الرياضي

اإلحصاء

الرياضيات والتطبيقات

الرياضيات والتطبيقات – الجبر (الرياضيات البحتة – الجبر)

الرياضيات  -الجبر

علوم الحاسوب

الرياضيات والتطبيقات – هندسة (طوبولوجيا)

الرياضيات  -التحليل
الرياضيات  -التطبيقية

الرياضيات التطبيقية -التحليل العددي

الرياضيات – هندسة  -طوبولوجيا

الرياضيات التطبيقية – التحسين
الرياضيات التطبيقية – الرياضيات المالية
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كلية الهندسة الزراعية
وتقــع هــذه الكليــة فــي مدينــة بســطام التاريخيــة والقطــب الزراعــي
لمحافظــة ســمنان وعلــى بعــد  6كيلومتــرات مــن مدينــة شــاهرود.
وتتمتــع هــذه الكليــة باإلمكانــات التعليميــة والترفيهيــة الالزمــة
واإلمكانــات والتجهيــزات المخبريــة والبحثيــة بمــا فيهــا مزرعــة
تعليميــة ودفيئــة زراعيــة وبســاتين الفاكهــة وبئر ماء مســتقلة والمعدات
واآلالت الزراعيــة ،ونظــرا إلــى موقعهــا المناطقــي ،يمكــن أن تســاهم
فــي إعــداد وتدريــب القــوى المتخصصــة الالزمــة للبــاد وأن تتحــول
إلــى قطــب للبحــوث والدراســات الزراعيــة .وتوفــرت
بكالوريوس
مقدمــات تأســيس كليــة الزراعــة مــن خــال إســتصدار
علوم وهندسة المياه
الموافقــة المبدئيــة لتشــكيل معهــد زراعــي عــام 1989
النباتات الطبية
لتبــدأ نشــاطها التعليمــي عــام  1990مــن خــال قبــول
علوم وهندسة البستنة
طلبــة فــي تخصــص المنتجــات النباتية لمرحلــة الدبلوم
علوم وميكانيكا التربة
المشــارك .وتعــد هــذه الكليــة فــي الوقــت الحاضــر،
الهندسة الميكانيكية للنظام الحيوي (الزراعة)
كليــة الزراعــة الوحيــدة الكائنــة بيــن طهــران ومشــهد.
هندسة اإلنتاج والوراثة النباتية
وتعكــف هــذه الكليــة فــي الوقــت الحاضــر وفــي ضــوء
ـارا وبئــر
امتالكهــا لمزرعــة تعليميــة بمســاحة  25هكتـ ً
عميقــة واحــدة ومســاحة تعليميــة مالئمــة ،علــى إعــداد
وتدريــب القــوى المتخصصــة التــي تحتاجهــا الزراعــة
فــي المنطقــة .وتبــرز أهميــة كليــة الزراعــة علــى
اعتبــار أن الزراعــة والســياحة تمثــان محــور التنميــة
المناطقيــة.

ماجستير

دكتوراه

علوم وهندسة المياه – الهياكل المائية

التكنولوجيا الزراعية – فيزيولوجيا النبات

علوم وهندسة البستنة – أشجار الفاكهة

التكنولوجيا الزراعية – بيئة النبات

علوم وهندسة البستنة – إنتاج محاصيل الدفيئات الزراعية
إدارة الخصوبة والتكنولوجيا البيئية للتربة -الكيمياء ،خصوبة التربة وتغذية النبات
إدارة مصادر التربة – الفيزياء وحماية التربة
علوم وهندسة الصناعات الغذائية – تكنولوجيا المواد الغذائية
علم الحشرات الزراعية
التكنولوجيا الحيوية الزراعية
البيئة الزراعية
التكنولوجيا الزراعية – علم بيئة النباتات
التكنولوجيا الزراعية – فيزيولوجيا النبات

كلية الهندسة الصناعية واإلدارة
وقــد بــدأت هــذه الكليــة عملهــا عــام  1996تحــت مســمى كليــة
العلــوم اإلنســانية وتخصــص المحاســبة فــي مرحلــة البكالوريــوس،
وتــم تغييــر اســمها إلــى كليــة الهندســة الصناعيــة واإلدارة عــام
 .2006وتضطلــع هــذه الكليــة مــن خــال إعــداد وتدريــب الطلبــة
المتخصصيــن والملتزميــن ،بــدور بالــغ فــي تلبيــة االحتياجــات
الملحــة للمجتمــع االســامي ال ســيما إعــداد وتدريــب مــدراء
كفوئيــن وفاعليــن.

بكالوريوس

ماجستير

الهندسة الصناعية

العلوم االقتصادية – تخطيط األنظمة االقتصادية

االقتصاد

اإلدارة الصناعية – اإلنتاج والعمليات

المحاسبة

إدارة األعمال – السلوك الوظيفي والموارد البشرية

اإلدارة الصناعية

إدارة األعمال – العمليات وسلسلة التوفير

دكتوراه

إدارة األعمال  -المالية
16

كلية هندسة الحـــــاسوب
يعــد التعليــم األكاديمــي أحــد أهــم األســاليب لتعميــم تطبيــق تكنولوجيــا
المعلومــات ،وفــي هــذا اإلطــار وبهــدف تلبيــة احتياجــات البــاد للقوى
المتخصصــة والفاعلــة ،فانــه تــم تأســيس كليــة هندســة تكنولوجيــا
المعلومــات والحاســوب مــن خــال قبــول أول طالــب فــي تخصــص
هندســة تكنولوجيــا المعلومــات وهندســة البرمجيــات فــي هــذه
الجامعــة ،فــي أكتوبــر  2005بترخيــص مــن وزارة العلــوم والبحــوث
والتكنولوجيــا.

بكالوريوس
هندسة الحاسوب

ماجستير
هندسة الحاسوب – الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات
هندسة الحاسوب  -البرمجيات

دكتوراه

كلية الهندسة الكيميائية وهندسة المواد
وتــم إيجــاد تخصــص هندســة المــواد عــام  2013مــع قبــول طلبــة فــي
قســم الســيراميك مرحلــة الماجســتير .ومــن ثــم تــم عــام  2014إيجــاد
مرحلــة البكالوريــوس لهندســة المــواد والماجســتير للمــواد المركبــة
لتتحــول بذلــك إلــى مجموعــة مســتقلة .وفــي ظــل توفيــر الظــروف
واألرضيــة المالئمتيــن لتشــكيل كليــة وقبــول الطلبــة فــي مرحلــة
البكالوريــوس تخصــص الهندســة الكيميائيــة ،بــدأت كليــة الهندســة
الكيميائيــة وهندســة المــواد عملهــا رســميًا عــام  ،2015فــي إطــار
مجموعتــي هندســة المــواد والهندســة الكيميائيــة.

بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

الهندسة الكيميائية

الهندسة الكيميائية – سلسلة عمليات الفصل

هندسة المواد وعلم المعادن

هندسة المواد  -السيراميك

مركز التدريب اإللكتروني
وقد بدأ مركز التدريب اإللكتروني بجامعة شاهرود الصناعية بوصفه
أحد أوائل مراكز التدريب اإللكتروني في الجامعات اإليرانية ،عمله
عام  .2011وقد وفر هذا المركز من خالل امتالكه مساحة مناسبة
وقوى انسانية متمرسة واألنظمة والتكنولوجيا الالزمة ،األرضية
الالزمة لقبول الطلبة في التخصصات المختلفة.
وبدأت شعبة «برديس» الدولية لجامعة شاهرود الصناعية ،نشاطها
اعتبارا من عام  2013بـ  10تخصصات – أقسام فرعية في مرحلة
ً
في
فرعية
أقسام
–
تخصصات
و6
الماجستير
ماجستير
مرحلة الدكتوراه .وتشير المحصلة النهائية إلى
نجاح هذا الفرع في نيل أهدافه .وتمتلك هذه اإلدارة الرياضية  -إدارة األحداث الرياضية (التدريب)
الشعبة «برديس» الترخيص الالزم لتدريس
التخصصات التي صادقت عليها الجامعة ،إذ اإلحصاء الرياضي (التدريب)
أنها تقبل طلبة فيها بصورة تدريجية ،فضال عن
أن جودة التعليم في الفرع الدولي متكافئة مع الهندسة الكهربائية – أنظمة الطاقة (التدريب)
سائر طلبة جامعة شاهرود الصناعية والجامعات
هندسة الحاسوب – الذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات (التدريب)
المميزة في إيران.

دكتوراه

تخصصات شعبة «برديس» خوارزمي ذات اإلدارة الذاتية
دكتوراه

ماجستير
علوم األرض – الجيولوجيا االقتصادية

الفيزياء – النووية

علوم األرض – الجيولوجيا البيئية

الهندسة المدنية – الهياكل

الفيزياء – الجسيمات األولية ونظرية الحقول

الهندسة المدنية – الجيوتكنيك

الهندسة الكهربائية – هندسة التحكم

الهندسة الميكانيكية – تحويل الطاقة

الهندسة المدنية  -الجيوتكنيك

هندسة التعدين – استخراج المواد المنجمية

الهندسة المدنية – هندسة المياه والهياكل الهيدروليكية

هندسة الحاسوب – الذكاء االصطناعي

الهندسة الميكانيكة – التصميم واإلنتاج

الهندسة الكهربائية – هندسة التحكم

الهندسة الميكانيكية – التصميم التطبيقي
هندسة الميكاترونيكس
هندسة التعدين – استخراج المواد المنجمية
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
إن تاريــخ التعليــم المتعلــق بالتربيــة البدنيــة فــي جامعــة شــاهرود
الصناعيــة يعــود إلــى زمــن بــدء الجامعــة عملهــا عــام .1973
إذ كان الطلبــة يمارســون األنشــطة الالصفيــة الرياضيــة ،والتــي
كانــت بمنزلــة مــواد اختياريــة ،فضــا عــن أنهــم كانــوا مكلفيــن
بدراســة مســاقين دراســيين للتربيــة البدنيــة كمســاقات عامــة .وفــي
ونظــرا
عــام  ،1990بــدأت مجموعــة التربيــة البدنيــة عملهــا،
ً
إلــى الطاقــات العلميــة واإلمكانــات التعليميــة والتعليميــة المعينــة
الســائدة ،فانــه تــم فــي الوقــت الحاضــر الحصــول علــى الموافقــة
النهائيــة لتشــكيل كليــة التربيــة البدنيــة ،مــن مكتــب تطويــر وتخطيط
التعليــم العالــي .وتنقســم الشــؤون المتعلقــة بالتربيــة البدنيــة للكليــة
إلــى قســمين ،همــا :مجموعــة التربيــة البدنيــة التعليميــة واألنشــطة

بكالوريوس

الالصفيــة .وإضافــة إلــى األنشــطة التعليميــة ،فــان الشــؤون المتعلقة
باألنشــطة الالصفيــة والمســاقات العامــة تخضــع بشــكل متمركــز
إلدارة موحــدة.

ماجستير
فيزلوجيا الرياضة – فيزيولوجيا الرياضة والصحة

علوم الرياضة

دكتوراه
اإلدارة الرياضية

فيزلوجيا الرياضة – الفيزيولوجيا والتغذية الرياضية
اإلدارة الرياضية – إدارة أوقات الفراغ والرياضات الترفيهية
اإلدارة الرياضية – إدارة األحداث الرياضية
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مجموعة اللغات األجنبية
تقــوم الجامعــة منــذ تأسيســها ،بتقديــم المســاقات العامــة بصــورة
مســتقلة وتحــت إشــراف نيابــة التعليــم .علمــا أنــه تــم تأســيس تخصــص
اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا عــام  2016فــي مرحلــة البكالوريــوس ،كمــا
باشــر تخصــص تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة بقبــول الطلبــة فــي مرحلــة
ـارا مــن عــام .2013
الماجســتير اعتبـ ً

بكالوريوس
اللغة اإلنجليزية وآدابها
تعليم اللغة اإلنجليزية

ماجستير
تعليم اللغة اإلنجليزية

دكتوراه

تطوير وتوسيع المختبرات
ـرا إلــى الحاجــة الملحــة للجامعــات ومراكــز البحــوث والدراســات للنهــوض باإلنتاجيــة واالرتقــاء بالقــدرات العلمية،
نظـ ً
عــا وذلــك فــي إطــار تعزيــز التدريــب العملــي
فانــه تــم تطويــر مختبــرات ومعامــل وورش هــذه الجامعــة ك ًّمــا ونو ً
والبحــوث والدراســات التطبيقيــة والخدمــات المخبريــة ،وجنــي اإليــرادات وتخليــق فــرص العمــل.
إن المختبــر المركــزي للجامعــة هــو عضــو فــي شــبكة المختبــرات العلميــة االيرانيــة وعضــو أصيــل فــي شــبكة
ضــا
مختبــرات التكنولوجيــات التطبيقيــة اإليرانيــة التابعــة للنيابــة العلميــة والتكنولوجيــة لرئاســة الجمهوريــة ،وتــم أي ً
تســجيل معطيــات المعامــل العلميــة والبحثيــة الموجــودة فــي الشــبكات آنفــة الذكــر.

مختبرا بحثيًا
تعزيز 29
ً
مختبرا وورشة تعليمية
تعزيز 142
ً
انضمــام  100مختبــر و  678جهـ ً
ـازا إلــى شــبكة المختبــرات والورش العلميــة والبحثية
اإليرانية (شــاعا)
ً
جهــازا إلــى شــبكة المختبــرات االســتراتيجية واالرتقــاء بالخدمــات
انضمــام 120
المخبريــة علــى الصعيــد الوطنــي
تمثل اإلنجازات والمكاسب األخرى للجامعة.

مختبر المجهر اإللكتروني رويشيغسيل الميداني
)(FESEM

مختبر مقياس التيار (ريومتر) لكلية الهندسة الميكانيكية

المختبر البحثي لالكتشاف والرصد والتتبع
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اإلنجازات
و
المكاسب البحثية
20

21

كتب اإلصدارات الدولية
مرتضى رحيميان

تأليف

Virtual Power Plants and Electricity Markets

حسين مرشدلو

تأليف

Cellular Learning Automata: Theory and Applications

رضا طاهريان

تأليف

Electrical Conductivity in Polymer-Based Composites

مصطفى مرادي مقدم

تأليف

The Praxis of Indirect Reports

مجتبى شيوائي

تأليف

Modern Music-Inspired Optimization Algorithms for
Electric Power Systems: Modeling, Analysis and Practice
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موقع الجامعات الصناعية في البالد وفق تصنيف عام  2021 -2022حسب الترتيب الهجائي
اسم الجامعة

المركز
جامعة صناعة النقط

اسم الجامعة

المركز
جامعة اصفهان الصناعية

جامعة قم الصناعية

جامعة أمير كبير الصناعية

جامعة قوجان الصناعية

جامعة خواجة نصير الدين الطوسي الصناعية

جامعة كرمانشاه الصناعية

جامعة شريف الصناعية

جامعة همدان الصناعية

جامعة ايران للعلم والصناعة

جامعة كرمسار الفنية الهندسية

جامعة كرمان للتعيم التكميلي الصناعي والتكنولوجي المتقدم

جامعة أرومية الصناعية

جامعة سهند الصناعية

جامعة أراك الصناعية

اكتساب جامعة شاهرود الصناعية المركز السابع في
التصنيف العالمي للجامعات الخضراء

جامعة جندي شابور دزفول الصناعية

جامعة شاهرود الصناعية

جامعة خاتم األنبياء بهبهان الصناعية

جامعة شيراز الصناعية

جامعة سيرجان الصناعية
جامعة مازندران (بهشهر) للعلم والتكنولوجيا
معهد زرند للتعليم العالي

اكتساب المركز السابع بين الجامعات الصناعية في
تصنيف  ISIلعام 2021

اكتساب المركز  601حتى  800في تصنيف مجلة تايمز
للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2022

جامعة شاهرود للتكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع 34
جامعة إيرانية في الترتيب المواضيعي لشنغهاي
2021
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مواقع شاهرود
الترفيهية

غابة السحاب
ـرا
غابــة الســحاب هــي مــن أشــهر وأجمــل المواقــع الطبيعيــة فــي ايــران .وتقــع هــذه الغابــة الجميلــة علــى بعــد  45كيلومتـ ً
ـرا مــن قريــة
شــمالي مدينــة شــاهرود وعلــى امتــداد الطريــق الــذي يصــل شــاهرود بـــ آزاد شــهر وعلــى بعــد  12كيلومتـ ً
تدعــى «ابــر» أي الســحاب .وتعــد غابــة الســحاب بشــاهرود
مــن أقــدم غابــات العالــم وتشــكل قســما ً مــن غابــات هيركانــي
القديمــة المتبقيّــة مــن العصــر الجوراســي .وتحتضــن هــذه
بحــرا مــن الغيــوم التــي تمــر عبرهــا.
الغابــة طــوال العــام
ً
وبســبب مســاحتها الواســعة تعيــش فيهــا أنــواع مختلفــة مــن
الحيوانــات والنباتــات.
وتعــد غابــة الســحاب أحــد المعالــم الطبيعيــة اآلســرة ونقــاط
الجــذب الســياحي الخالبــة فــي شــاهرود ،وهــي مــكان وكأن
الســماء تلتقــي فيــه بــاألرض .وتقــع الغابــة فــي منطقة يتشــابك
فيهــا مناخــان مختلفــان أي منخفــض جــوي (ســهل كــركان)
ومرتفــع جــوي (منطقــة أبــر) ،وتشــكل أضيــق مســار فــي
سلســلة جبــال ألبــرز ،فــي الحــد الفاصــل بيــن نظاميــن بيئييــن ووحدتيــن طبيعيتيــن ،المنطقــة شــبه الصحراويــة والمنطقــة
الحرجيــة .وهــذا الموقــع أســهم فــي تكويــن بحــر ســحابي فــي هــذه المنطقــة ،ولذلــك ســميت بغابــة الســحاب لكونهــا غابــة
عائمــة فــي محيــط مــن الغيــوم ،وارتفاعهــا المنخفــض ،مــا يزيــد مــن جمالهــا وموقعهــا األخــاذ والمثيــر لإلعجــاب.
عــا
وتكتســح المــروج والريــاض المناطــق المرتفعــة مــن هــذه المنطقــة ،بينمــا تنتشــر غابــة تحتضــن فــي منحدراتهــا أنوا ً
مختلفــة مــن النباتــات والحيوانــات .مــا يميــز هــذه الغابــة هــو االرتفــاع الكبيــر عــن ســطح البحــر وانخفــاض درجــة الحــرارة
فــي الصیــف ووجــود ینابیــع الميــاه داخلهــا والغطــاء الحرجــي المختلــف فیهــا .وتضــم هــذه الغابــة مجموعــة مــن النباتــات
واألشــجار النــادرة مثــل اإلجــاص والخــوخ والكمثــري البــري وتــوت العُليــق ،وإن حالفكــم الحــظ ،فانكــم ســترونها فــي
طريقكــم وتتذوقــون طعمهــا .وتــم تســجيل الغابــة كمعلــم وأثــر وطنــي وطبيعــي فــي ايــران عــام  ،2019واختيــرت كمنطقــة
محميــة عــام  ،2014وأدرجــت علــى قائمــة المناطــق الرباعيــة لمؤسســة حمايــة البيئــة فــي ايــران.
غابة أولنغ شاهرود
إن معظمنــا وبعــد ســماع غابــة شــاهرود ،تتبــادر إلــى ذهنــه غابــة الســحاب ،ونــدرة مــا نجــد أحـدًا ســمع بغابــة أولنــغ الجميلــة
القريبــة منهــا .الغابــات التــي بقيــت مغمــورة مــن دون أن تمــس ،وتضــم غطــاء نباتيًــا كثيفًــا.
إن اكتشــاف منجــم الفحــم الحجــري أدى إلــى التفكيــر بشــق طريــق وبالتالــي فــان شــق طريــق
«الطبيعــة» أســهم فــي الوصــول إلــى غابــة أولنــغ.
ـرا  ،تصــل إلــى
ـ
كيلومت
80
ـع
ـ
قط
ـد
ـ
وبع
ـرقي
ـ
انطلــق مــن مدينــة شــاهرود متج ًهــا إلــى الشــمال الش
ً
غابــة أولنــغ .والطريــق االخــر الــذي يــؤدي إليهــا ،هــو مــن مدينــة راميــان بمحافظــة كلســتان،
ـرا إلــى أن نصــل إلــى الغابــة .وترتفــع الغابــة عــن ســطح البحــر
حيــث يجــب قطــع  30كيلومتـ ً
 3200متــر ،وتقــع علــى وجــه التحديــد بيــن مســتجمعات ميــاه الســفوح الشــمالية والجنوبيــة
الشــرقية لسلســلة جبــال ألبــرز .إن غابــة أولنــغ هــي فــي الحقيقــة امتــداد لغابــات شــمال البــاد
والتــي تمتــد مــن كلســتان باتجــاه شــاهرود .وتحــد غابــة أولنــغ مــن الشــمال ،غابــات محافظــة
كلســتان ومــن الغــرب والشــرق والجنــوب ،مرتفعــات مدينــة شــاهرود .إن ارتفاعهــا عــن ســطح
البحــر ،أدى إلــى انخفــاض درجــة الحــرارة فيهــا فضــا عــن الينابيــع التــي تنبــع مــن باطــن الجبــال ،وتجــري األنهــر التــي
تســتحدث بدورهــا ظروفــا مثاليــة لنمــو األشــجار المختلفــة والتنــوع الحيوانــي.
نبع «مجن» بألوان الطيف
كيلومترا
إن هــذا النبــع الجميــل والفريــد مــن نوعــه ،يقع علــى بُعــد 25
ً
شــمالي مدينــة شــاهرود وبيــن وديان وســفح قمــة شــاهوار .إن مياه هذا
المعيــن ،رائقــة وصافيــة وكأن يــد الطبيعــة تدخلــت لتصميــم وصباغــة
ألوانهــا الزاهيــة .إن هــذا الجمــال الطبيعــي الســاحر ناجــم عــن وجــود
المــواد المعدنيــة المختلفــة فــي محيــط هــذا المعيــن ،وبســبب المنــاخ
الخــاص لهــذه المنطقــة ،فقــد نشــأت ونمــت فيهــا أنــواع مختلفــة مــن
النباتــات التــي باتــت تضفــي جمــاال أخــاذًا عليهــا.

25

شالل مجن
ويُعــد شــال مجــن الجميــل ،أحــد المواقــع الترفيهيــة والســياحية لشــاهرود ،ويقــع
ـرا شــمالي غــرب المدينــة .إن هــذا الشــال الجميــل واألخــاذ،
علــى بعــد  35كيلومتـ ً
يشــكل أحــد المعالــم الطبيعيــة لمدينــة مجــن .وفــي آخــر المدينــة ،ثمــة وا ٍد جميــل
ذي مناظــر طبيعيــة ســاحرة وفريــدة تتشــكل مــن الجبــال والســهول واألنهــر ،تفــوح
منهــا روائــح الزهــور البريــة فــي فصــل الربيــع ،بينمــا يضيــف نبــات دوار الشــمس،
جمــاال آخــر عليهــا فــي فصــل الصيــف .وهــذا الشــال ،يســتحق الزيــارة والمشــاهدة
ضــا ،إذ أن أســراب الحجــل تواكبكــم حتــى مدخــل الشــال.
فــي فصــل الشــتاء أي ً
وبعــد عبــور وادي مجــن ،نصــل إلــى الطبيعــة الجبليــة للمنطقــة ،إذ نســمع مــن
مرتفــع صخــري ،صــدى ارتطــام ميــاه الشــال بــه .إن هــذا الجبــل الصخــري
الرائــع ،يحيــط بالشــال فــي منطقــة ضيقــة تشــبه الكهــف .ولمشــاهدة الشــال ،ال
متــرا مــن المشــي
بــد مــن ولــوج الميــاه البــاردة والرائقــة ،وبعــد نحــو عشــرين
ً
علــى األقــدام داخــل الميــاه ،فانكــم ســتجدون متعــة فــي األجــواء الســاحرة والمثيــرة
لإلعجــاب لتلــك المنطقــة.
متحف شاهرود الكبير
مقــرا
يقــع متحــف شــاهرود الكبيــر فــي مبنــى تاريخــي أثــري ،كان فــي الماضــي،
ً
ـارا
للبلديــة ،ويعــود فــي قدمــه إلــى نحــو  100عــام مــن قبــل .ويضــم هــذا المتحــف آثـ ً
ومقتنيــات تاريخيــة وثقافيــة عرضــت فــي قســمي علــم اآلثــار واألنثروبولوجيــا (علــم
االنســان) .وفــي قســم األنثروبولوجيــا ،يمكــن مشــاهدة مالبــس أهالــي المنطقــة وأزيائهــم
ومجوهراتهــم ،وفــي قســم علــم اآلثــار ،آثــار عــن التــال التاريخيــة لشــاهرود وســمنان
يعــود تاريخهــا إلــى ألــف عــام قبــل الميــاد.
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دارة «عائلة يغمائي»
تعتبــر دارة «عائلــة يغمائــي» أحــد البيــوت التاريخيــة األثريــة لمدينــة شــاهرود .إن
هــذا البيــت التراثــي والرائــع شــيد قبــل نحــو مائــة عــام علــى يــد معمــاري يــزدي يدعــى
األســتاذ مهــدي حيدريــان ،ولهــذا الســبب ،تشــاهد فيــه عناصــر مــن العمــارة اليزديــة
بمــا فيهــا البادجيــرات أو الملقــف .إن أســلوب العمــارة التقليديــة فــي هــذه البنايــة فريــد
وينطــوي مخططــه علــى فنــاء مركــزي .ويقــع مدخــل الــدارة فــي القســم الجنوبــي بممــر
يــؤدي إلــى الفنــاء ،وســالم لولبيــة ،تصــل الممــر بالقســم العلــوي للبيــت .وفــي الجنــاح
الغربــي مــن الفنــاء ،يقــع البادجيــر والحــوض وغرفــة االســتقبال والشــرفة وخــزان
المــاء ،وفــي الجنــاح الشــمالي ،تقــع الغــرف الشــتوية .وفنــاء هــذا المبنــى هــو عبــارة
ـرا
عــن مســاحة ،مغطــاة بزهــور ذات ألــوان زاهيــة وأشــجار اإلجــاص .وقــد اتخــذت دائــرة التــراث الثقافــي لشــاهرود مــن هــذه البنايــة مقـ ً
لهــا فــي الوقــت الحاضــر ،وهــي مفتوحــة للجمهــور مجانًــا.
بازار شاهرود
يعــود بــازار شــاهرود إلــى العصــر القاجــاري ،ويقــع فــي النســيج التراثــي القديمــي
للمدينــة .ويتألــف هــذا البــازار مــن مجموعــة مــن المبانــي األخــرى بمــا فيها خــان (نُ ُزل)
ورصيــف تحميــل ومســجد وحمــام .ويتكــون بــازار شــاهرود مــن ســوقين فرعييــن ،همــا
الســوق المســتقيم وســوق أناركــي ،ويحتــوي علــى خمســة مداخــل رئيســية .ويشــبه
طــرازه المعمــاري ،البــازارات التقليديــة االيرانيــة المغطــاة األخــرى.
حديقة خارتوران الوطنية
إن منطقــة خارتــوران المحميــة والتــي تعــرف بافريقيــا ايــران،
هــي المنطقــة المحميــة الواســعة الثانيــة علــى مســتوى البــاد.
وتبلــغ مســاحة هــذه المنطقــة مليــون هكتــار ،وتضــم أنــواع نباتيــة
وحيوانيــة نــادرة .وتعــد خارتــوران بعــد «ســرنغتي» االفريقيــة
الواقعــة فــي تنزانيــا ،الغــاف األحيائــي الثانــي فــي العالــم.
وتتميــز منطقــة خارتــوران بغطــاء نباتــي خــاص ونــادر ونظــام
بيئــي متنــوع.

ضريح الشيخ أبو الحسن خرقاني
وقبــل أن نســلط الضــوء باقتضــاب علــى حيــاة الشــيخ أبــو الحســن خرقانــي هــذا العــارف الكبيــر،
نتحــدث عــن ضريحــه .إن ضريــح هــذا العــارف والحكيــم يقــع فــي ايــران ،مدينــة شــاهرود وعلــى
ـرا مــن مدينــة بســطام ،وفــي قريــة «قلعــة نوخرقــان» بالتحديــد ويعــد مــن المواقــع
بعــد  17كيلومتـ ً
األثريــة فــي شــاهرود.
إن الشــيخ أبــو الحســن خرقانــي هــو مــن العرفــاء الذيــن اضطلعــوا بــدور بالــغ فــي صــون الثقافــة
االيرانيــة ،لكــن ربمــا القليــل مــن النــاس ممــن يعرفــون حيــاة وأشــعار هــذا العــارف الكبيــر .وبــا
ـرا فــي إحيــاء الثقافــة االيرانيــة ،وكان مــن
شــك ،فــان الشــيخ ،كان واحـدًا مــن أكثــر األشــخاص تأثيـ ً
القالئــل الذيــن اتبعــوا الحكمــة الخســروانية.
قرية قلعة باال
تقــع قريــة «قلعــة بــاال» فــي جــوار حديقــة خارتــوران الوطنيــة ،وفــي منطقــة تضــم سلســلة جبليــة
متقدمــة صغيــرة ،وشــيدت بشــكل متــدرج .وتعــرف قريــة قلعــة بــاال ،بالجوهــرة الخضــراء لتوران،
ـرا جنوبــي شــرق مدينــة شــاهرود ،ومتاخمــة لمحافظــة خراســان،
وتقــع علــى بعــد  250كيلومتـ ً
وتتيــح آفاقــا مفتوحــة مــن ســهل «بيارجمنــد» أمــام ناظــري المتفرجيــن .إن وجــود أشــجار الدُلــب
والصنــار الجميلــة والقنــوات العديــدة ،يمثــل الســمات البــارزة لهــذه القريــة.
ِ
سهل كالبوش لدوار الشمس وشقائق النعمان
وتحـ ّـول المالييــن مــن زهــور شــقائق النعمــان ،منــذ مطلــع أيار/مايــو وحتــى مطلــع حزيــران/
يونيــو مــن كل ســنة ،ســهل كالبــوش بشــاهرود إلــى مشــهد مذهــل ومســاحة مثيــرة لإلعجــاب لمــا
تضفــي عليــه مــن اللــون األحمــر ،وكأن بــارئ الكــون ،قــد نصــب خيمــة حمــراء علــى الســهول
الحضــراء ،لكــي تدفــع االنســان ولــو لدقائــق للتأمــل والتعمــق فــي قــدرة الخالــق المتعــال.
ويعــد هــذا الســهل مــن المواقــع الخالبــة التــي تأســر المشــاهد .ويقــع فــي الحــد الفاصــل بيــن
شــاهرود ومدينــة كنبــد كاووس .ويدعــو ويســتقطب أصدقــاء ومحبــي الطبيعــة ســنويا إليــه
ليشــاهدوا مشــهدا مــن المشــاهد الفاتنــة والســاحرة.
إن مــا يميــز هــذا الســهل عــن النمــاذج المماثلــة ،وتعــد مــن ميزاتــه وســماته البــارزة ،هــو وجــود
شــاالت وينابيــع وأنــوع األشــجار الحرجيــة فــي نطاقــه كمــا تقــع فــي مشــارفه منطقــة قشــقلتة الخالبــة وشــال زو وشــال حســين ابــاد
الجميليــن.
إن منطقــة كالبــوش الخضــراء والحرجيــة تتمتــع بموقــع ســياحي ممتــاز المتالكهــا  14ألــف هكتــار غابــات وأحــراش و  30ألــف هكتــار
مراعــي و  34ألــف هكتــار حقــول زراعيــة وأراض معــدة للزراعــة وزراعــة الغابــات واألحــراش ،وفــي فصــل الربيــع تضــم ســهوال
عامــرة بزهــور شــقائق النعمــان وفــي أواخــر الربيــع تنمــو فيهــا نباتــات دوار الشــمس ،وفــي الخريــف والشــتاء ،تزخــر بمناظــر ســاحرة
فيمــا تقــع بجوارهــا مــاذات لعالــم الحيــوان والحيــاة البريــة وأماكــن لالصطيــاف ذات الطقــس المعتــدل ومتنــزه كلســتان الوطنــي.
مجموعة بستان «أورس شاهرود» الترفيهية السياحية
إن بســتان «أورس» الســياحي الــذي يشــكل وجهــة ســياحية تقصدهــا الجماهيــر لقضــاء يــوم
عطلــة وإجــازة ،يعــد مــن المواقــع الخالبــة فــي شــاهرود .وتمتلــك هــذه المجموعــة إمكانــات
ـدرج ومطاعــم الوجبــات الســريعة ومقهــى (كوفــي شــوب)
عديــدة بمــا فيهــا مســاحة خضــراء و ُمـ َّ
ومحــات تقديــم الشــاي مجانًــا ،ومحــات المــواد الغذائيــة وأکــواخ ريفيــة وتعاريــش وبيــت للحمام
ومضمــار الدراجــات الهوائيــة وصالــة زجاجيــة ومســارات المشــي .كمــا يتميــز بســتان أورس
بمزايــا أخــرى مثــل قطــف الفواكــه العضويــة والتعــرف علــى النمــاذج والعينــات النــادرة لغابــات
وأحــراش شــاهرود.
شالل ودالة «نكارمن» الجليدية
ـرا شــمالي شــاهرود ،ويمكــن اعتبــاره إحــدى
يقــع شــال «آوســتا» الجليــدي علــى بعــد  25كيلومتـ ً
نقــاط الجــذب الســياحي غيــر المعروفــة لشــاهرود .ففــي فصــل الشــتاء ،حيــث يغطــي الصقيــع
المناطــق الجبليــة ،ال يبقــى شــال آوســتا ،متخلفــا عــن العــروض الجماليــة ،ويصنــع واح ـدًا مــن
أجمــل اآلفــاق الســاحرة لهــذه المنطقــة .وفضــا عــن هــذا الشــال ،فــان هــذه المنطقــة ،تتمتــع بثــراء
ـجارا نــادرة.
تاريخــي وطبيعــي علــى خلفيــة امتالكهــا قلعــة تراثيــة وأشـ ً
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ـرارا بتوســيع العالقــات
لقــد اتخــذت جامعــة شــاهرود الصناعيــة خــال الســنوات األخيــرة وفــي ضــوء تبنــي رؤيــة دوليــة ،قـ ً
واألنشــطة الدوليــة .إن مشــروع تأســيس المجموعــة الدوليــة ،قــد أعــد علــى خلفيــة دراســة برامــج وخطــط الجامعــات
المعتبــرة واإلفــادة مــن خبــرة وتخصــص األســاتذة اإليرانييــن والدولييــن البارزيــن .وقــد تشــكلت المجموعــة الدوليــة للجامعــة
فــي هيئتهــا الحاليــة عــام  ،2005بيــد أن تاريــخ نشــاطها يعــود إلــى فتــرة تأســيس مكتــب العالقــات الجامعيــة والدوليــة فــي
الجامعــة.
ضا بعد سنوات من تأسيس جامعة شاهرود.
إن مكتب الشؤون الدولية للجامعة ،بدأ نشاطه أي ً
وبعــد تغييــر تســمية جامعــة شــاهرود إلــى جامعــة شــاهرود الصناعيــة ،تواصلــت نشــاطات مجموعــة التعــاون العلمــي
والعالقــات الدوليــة بوصفهــا مجموعــة منضويــة تحــت مكتــب رئاســة الجامعــة.
مجموعة واجبات وصالحيات وأنشطة مجموعة التعاون العلمي والعالقات الدولية
إنجــاز الدراســات الالزمــة لمعرفــة وضــع جامعــات ســائر البلــدان بهــدف صياغــة وإعــداد خطــط التعــاون معهــا فــي
•
إطــار سياســة التدويــل التــي تعتمدهــا الجامعــة؛
صياغــة المناهــج والخطــط المتعلقــة بالعالقــات والتعــاون الدولــي واإلقليمــي للجامعــة مع ســائر الجامعــات والمراكز
•
العلميــة والبحثيــة الدوليــة والمزيــد مــن التعريــف بالجامعــة لــدى األوســاط والمحافــل الدوليــة؛
إنجــاز الدراســات الالزمــة لصياغــة العقــود واالتفاقيــات والبروتوكــوالت ومذكــرات التفاهــم فــي إطــار المهــام
•
الموكلــة مــع التعريــف بالطاقــات العلميــة والتعليميــة للجامعــة ومتابعتهــا حتــى تحقــق الحــاالت المتفــق عليهــا؛
التخطيــط الــازم لتقديــم الخدمــات ألعضــاء الهيئــة التدريســية للجامعــة لجهــة المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات
•
والمنتديــات الدوليــة؛
تحديــد الموقــع ورصــد ومراقبــة وضــع مؤشــرات ارتقــاء الجامعــة لــدى المنظومــات العالميــة ومتابعــة الشــؤون
•
المتعلقــة بذلــك؛
تقديــم الــدورات والمنــح الدراســية األجنبيــة لإلفــادة منهــا مــن قبــل األســاتذة والطلبــة علــى أســاس القواعــد والضوابط
•
ذات الصلــة؛
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إليفاد الفرق الطالبية للمشاركة في األولمبيادات الدولية ،سواء العلمية والرياضية؛
•
اعتمــاد اإلجــراءات الالزمــة بخصــوص إصــدار الشــهادة وتقديــم األســاتذة والطلبــة للســفارات األجنبيــة وإنجــاز
•
ومتابعــة الشــؤون القنصليــة إليفــاد موظفــي الجامعــة إلــى خــارج البــاد؛
تقديــم التســهيالت الالزمــة لطلبــة الدراســات التكميليــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية للمشــاركة فــي المؤتمــرات
•
الدوليــة الداخليــة؛
التخطيــط والتنســيق واتخــاذ الــازم فيمــا يخــص اللقــاءات الرســمية لمســؤولي الجامعــة وإيفــاد الموظفين والمنتســبين
•
المؤهليــن إلــى خــارج البــاد ،وإنجــاز كافــة المراســات ذات الصلــة؛
تقديــم الخدمــات الالزمــة لســفر الوفــود الرســمية للجامعــة إلــى الخــارج وكذلــك الوفــود وضيــوف الجامعــة األجانــب
•
بالتعــاون مــع الكليــات والمجموعــات التعليميــة؛
التنسيق بين الجامعة والكليات وسائر الفروع التابعة فيما يخص األنشطة خارج الدولة؛
•
متابعة الشؤون المتعلقة بالمساهمة النشطة للجامعة في األوساط والشبكات العلمية الدولية؛
•
التخطيط للقاءات المتبادلة للوفود العلمية والبحثية وإبرام اتفاقيات التعاون وتطويرها؛
•
زيادة حضور األساتذة والطلبة غير اإليرانيين في الجامعة؛
•
إيفــاد أســاتذة الجامعــة وطلبتهــا إلــى المؤتمــرات والمنتديــات وإيفــاد األســاتذة فــي إطــار فرصــة الدراســة واإلجــازة
•
الســببية والمهــام البحثيــة؛
تبــادل وجهــات النظــر والخبــرات مــع الجامعــات األجنبيــة فــي مجــال البرامــج والنهــوض باإلنتاجيــة وتســهيل إنتــاج
•
العلــم علــى الصعيــد الدولــي؛
توقيع اتفاقيات التعاون البحثي الدولي؛
•
المساعدة على تعليم المتخرجين الفاعين والقادرين على خوض منافسة في سوق العمل الدولية؛
•
المساعدة على النهوض بالتعليم الخالق والمبدع تأسيسا على الخبرات الدولية؛
•
التسويق والمشاركة في المعارض الدولية بهدف التعريف بالجامعة واستقطاب الطلبة الدوليين؛
•
المساهمة في النهوض بالرتبة العلمية للجامعة على الصعيد الدولي؛
•
التخطيط في مجال الزيارات الرسمية لمسؤولي الجامعة لإليفاد إلى خارج البالد؛
•
التخطيط للقاءات والزيارات الرسمية للمدعوين والضيوف األجانب مع مجلس الرئاسة ورئيس الجامعة؛
•
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التنسيق وإنجاز الشؤون التنفيذية خالل اللقاءات الرسمية للمدعوين األجانب مع مجلس الرئاسة ورئيس الجامعة؛
•
تسلم التأشيرات والتذاكر الخاصة بزيارات الوفود الرسمية للجامعة إلى الخارج؛
•
تقديم الخدمات للوفود والضيوف األجانب الذين تستضيفهم الجامعة في إيران؛
•
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إليفاد الفرق الطالبية للمشاركة في األولمبيادات الدولية (العلمية – الرياضية)؛
•
تنفيذ ومتابعة الشؤون القنصلية إليفاد أعضاء الهيئة التدريسة وموظفي الجامعة إلى خارج البالد؛
•
حجز الفنادق والتنسيق الالزم في مجال البرامج الهامشية لضيوف الجامعة األجانب؛
•
تنفيذ وتنسيق اإلجراءات الالزمة لتوقيع رئيس الجامعة ،مذكرات التفاهم الداخلية والخارجية؛
•
المتابعة والتنسيق لالستقبال وبروتوكول مرافقة ضيوف الجامعة الرسميين الدوليين؛
•
التخطيط والتنسيق لمشاركة رئيس الجامعة في الندوات والمؤتمرات العلمية الجامعية أو الوطنية؛
•
التعاون في مجال إقامة المؤتمرات الدولية على مستوى الجامعة؛
•
جمــع المعلومــات وتنظيمهــا القتــراح المناهــج والبرامــج المتعلقــة بالعالقــات والتعــاون الدولييــن واإلقليمييــن وتحقيــق
•
األهــداف الراميــة لتدويــل الجامعــة؛
إعــداد وتنظيــم وتقديــم االقتراحــات فيمــا يتعلــق بالمشــاريع والخطــط الدوليــة للجامعــة واتخــاذ مــا يلــزم لوضعهــا موضــع
•
التنفيــذ؛
توفير اإلمكانات الالزمة لقيام الشخصيات العلمية األجنبية بالزيارات العلمية للجامعة؛
•
إنجاز الدراسة الالزمة بهدف إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات و...؛
•
اتخــاذ اإلجــراءات والقيــام بالتنســيق الــازم بخصــوص التعريــف بالقــدرات العلميــة لجامعــة شــاهرود الصناعيــة علــى
•
المســتوى الدولــي؛
اتخاذ اإلجراءات والقيام بالتنسيق الالزم بخصوص تطوير النشر الدولي للجامعة؛
•
اتخاذ اإلجراءات والقيام بالتنسيق الالزم بخصوص تطوير المناهج التعليمية والبحثية الدولية؛
•
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بهــدف قيــام الشــخصيات العلميــة مــن ســائر البلــدان بلقــاء المســؤولين وتنظيــم برنامــج زيــارة
•
وتفقــد فعاليــات الجامعــة؛
التمهيــد لتواصــل الفــروع التابعــة للجامعــة مــع الجامعــات األجنبيــة فــي إطــار التعــاون المتبــادل وإنجــاز البروتوكــول
•
واإلتيكيــت ذات الصلــة؛
تسلم ودراسة وتحليل تقارير الوفود الموفدة إلى البلدان األجنبية؛
•
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديم المترشحين للمؤسسات األجنبية والدولية للحصول على المنح الدراسية؛
•
إيجاد بنك معلومات عن مجمل لقاءات وزيارات وتقارير المدراء بهدف اإلفادة منها في المهام الجديدة؛
•
تحديث معطيات ومعلومات الموقع اإللكتروني والرد على أسئلة واستفسارات الراغبين والمتقدمين بالطلبات.
•
تقرير مقتضب حول األنشطة الدولية لجامعة شاهرود الصناعية
األنشطة العلمية والدولية – مذكرات التفاهم
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة  -UGMKروسيا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة أوسترافا  -التشيك
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة كبانغسان ( - )UKMماليزيا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة ليفربول  -بريطانيا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة زيجيد -المجر
*
إقامة دورة مشتركة للهندسة المدنية مرحلة الدكتوراه مع جامعة بوليتكنيك – هونغ كونغ
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة غرناطة اإلسبانية للتبادل العلمي (بالتعاون مع جامعة علوم األرض)
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة كبانغسان ( - )UKMماليزيا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة سانيو  -إيطاليا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة روما  -إيطاليا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة لوفلي  -الهند
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة  - SRMالهند
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة كارناتاك  -الهند
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة بوليتكنيك كتالونيا – إسبانيا ()UPC
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة ابن زهر  -المغرب
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة باريس  -فرنسا
*
إبرام مذكرة تفاهم مع جامعة  - ITCهولندا
*
األنشطة العلمية والدولية – االنضمام إلى عضوية مجموعات العمل

*
*
*
*
*

العضوية في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع سويسرا
العضوية في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع ألمانيا
العضوية في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع اليابان
العضوية في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع روسيا
العضوية في مجموعة عمل التعاون العلمي المشترك مع الصين

األنشطة العلمية والدولية – مشروع األبحاث والدراسات
مشروع األبحاث المشترك مع كندا (الدكتور رمضان زادة)
*
مشــروع األبحــاث المشــترك مــع ألمانيــا (الدكتــور
*
شــيو ا ئي )
مشــروع األبحــاث المشــترك مــع فرنســا (الدكتــور
*
شــيبي )
مشــروع األبحــاث المشــترك مــع كنــدا (الدكتــور
*
نظــر ي )
مشــروع األبحــاث المشــترك مــع بريطانيــا (الدكتــور
*
كــردي)
مشــروع األبحــاث المشــترك مــع سويســرا (الدكتــور
*
أكبــر زادة)
إدراج جامعة شاهرود الصناعية في التصنيفات المعتمدة
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