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مقدمه یا پیشگفتار

    پژوهــش، یكــی از مهمتریــن ابزارهــای انســان بــرای كســب آگاهــی و كشــف حقیقــت اســت و رشــد و توســعة جوامــع بشــری در طــول تاریــخ، 
بــه ویــژه در قــرون متأّخــر، نتیجــة پژوهــش بــوده اســت. امــروزه نیــز اغلــب برنامــه ریزیهــا و فعالیتهــای معمــوِل انســانی بــر پایــة انــواع پژوهــش هــا 
صــورت مــی گیــرد. بنابرایــن، پیشــرفت و پویایــی دانــش بشــری در گــرو انجــام پژوهــش اســت.  بــدون انجــام پژوهــش، امــور علمــی نیــز از پویایــی 
و نشــاط الزم برخــوردار نخواهــد بــود. ازایــن رو یكــی از عوامــل اساســی پیشــرفت در كشــورهای توســعه یافتــه را مــی تــوان رویكــرد ویــژٔە آنــان بــه 
پژوهــش دانســت. خوشــبختانه در ســالهای اخیــر مجموعــة مدیریــت كشــور نــگاه ویــژه ای بــه امــر پژوهــش داشــته اســت. در ایــن میــان، مســئوالن 
و مدیــران دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی، بــه منزلــة كانــون اصلــی پژوهــش در كشــور، در صــدد برآمــده انــد تــا از ایــن فرصــت 

بــه وجــود آمــده بهــره ببرنــد و بــر كّمیــت و كیفیــت پژوهــش در ایــن مؤسســات بیفزاینــد. 
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود نیــز هماننــد هرســال درهفتــه پژوهــش بــه ارائــه گــزارش پژوهشــی و اقدامــات انجــام یافتــه در ایــن زمینــه     مــی پــردازد. 

كــه شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد.

ISI مقاالت در
قراردادهای تحقیقاتی و درآمد حاصله ازآن 

افتخارات
حضور دانشگاه دررتبه بندی های بین المللی

افتتاح وراه اندازی ها



ISI مقاالت در



قراردادهای تحقیقاتی

جمعًا 41 قرارداد به ارزش 494/70 میلیارد ریال در یک سال گذشته منعقد گشته است.
جمعًا 24 قرارداد به ارزش 11/360 میلیارد ریال در یک سال گذشته خاتمه یافته است.

جمعًا 123 قرارداد به ارزش 913/126 میلیارد ریال در جریان می باشد.



درآمد حاصله از قراردادهای تحقیقاتی



امضــای موافقــت نامــه بیــن دانشــگاه صنعتــی و معاونــت محتــرم علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا برنامــه ریــزی و پیگیــری گــروه همــكاری هــای علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود موفــق بــه امضــای 
موافقــت نامــه بــا معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری شــده اســت. پیــرو ایــن موافقــت نامــه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود مــی توانــد 
تــا ســقف 10 میلیــارد ریــال )كــه قابــل تمدیــد و افزایــش نیــز میباشــد( جهــت جــذب نخبــگان ایرانــی خــارج از كشــور و توســعه همــكاری هــای 
علمــی و پژوهشــی بــا ایشــان، از حمایــت هــای مالــی معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بهــره منــد گــردد. تاكنــون در راســتای 
ایــن موافقــت نامــه گــروه همــكاری هــای علمــی و بیــن المللــی توانســته اســت بــا همــكاری دانشــكده هــای مختلــف دانشــگاه، حــدود ده برنامــه 
ســخنرانی و كارگاه آموزشــی را بــا اســتفاده از دانشــمندان ایرانــی مقیــم خــارج كشــور برگــزار كنــد. جــذب و شــروع همــكاری بــا  پنــج متقاضــی 

ایرانــی دوره پســادكتری  و تاســیس یــک شــركت نوپــا )مراكــز نــوآوری و شــتاب دهنــده( از دیگــر دســتاوردهای ایــن موافقــت نامــه میباشــد.

لیســت مراكــز علمــی تحقیقاتــی و دانشــگاه هــای ایــران كــه توانســته انــد شــرایط همــكاری یــا معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
را اخــذ نماینــد در لینــک زیــر قابــل مشــاهده اســت.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990528081250
https://connect.isti.ir/intro


انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و شــرکت 
ملــی حفــاری ایــران

بــه منظــور گســترش زمینــه هــای همــكاری علمــی، آموزشــی و پژوهشــی جهــت رفــع نیازهــای موجــود در صنعــت حفــاری،  تفاهــم نامــه همــكاری 
بیــن دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و شــركت ملــی حفــاری ایــران منعقــد شــد.

ــرای  ــوزی ب ــای كارآم ــزاری دوره ه ــكاری در برگ ــای دانشــگاه و شــركت جهــت هم ــه از پتانســیل ه ــری بهین ــره گی ــح اســت، به ــه توضی الزم ب
دانشــجویان دانشــگاه براســاس امكانــات و شــرایط مــورد توافــق، تعریــف و اجــرای پایــان نامــه هــای تحصیــات تكمیلــی مــورد نیــاز و حمایــت 
مالــی از آنهــا، امــكان اســتفاده متقابــل از تجهیــزات تحقیقاتــی )آزمایشــگاهی و كارگاهــی( در پیشــبرد پــروژه هــای مشــترک، انجــام بازدیدهــای 
متقابــل علمــی، همــكاری متقابــل در حــوزه هــای فنــی و مهندســی جهــت اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی مــورد نیــاز طرفیــن از جملــه: پــروژه كان 
پژوهشــی كاربــرد ژئومكانیــک در اكتشــاف منابــع هیدروكربنــی و فنــاوری هــای نویــن حفــاری و مهندســی نفــت در چاههــای اكتشــافی از جملــه 

محورهــای ذكــر شــده در ایــن تفاهــم نامــه اســت.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990325054050


افتخارات
سه دانشمند یک درصد برتر جهان )پایگاه ISI( از دانشگاه صنعتی شاهرود  •

10 دانشمند دو درصد برتر جهان از دانشگاه صنعتی شاهرود  •
داشتن هشت نشریه با نمایه های بین المللی و داخلی  •



درخشش 10 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

ــگاه  ــده در پای ــی نمایه ¬ش ــای علم ــه ه ــای یافت ــگاه Mendeley برمبن ــده در پای ــر ش ــی منتش ــق علم ــک تحقی ــل از ی ــج حاص ــاس نتای براس
اســكوپوس در طــی ســال 2019 میــادی، ده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در بیــن 2 درصــد دانشــمندان برتــر جهــان قــرار گرفتند.

 
آقایــان دكتــر محمــد حســین احمــدی و دكتــر علــی اكبــر ملكــی )از دانشــكده مهندســی مكانیــک(، دكتــر ماشــاءاهلل رضــا كاظمــی و دكتــر رضــا 
طاهریــان )از دانشــكده مهندســی شــیمی و مــواد(، دكتــر محمــد مهــدی فاتــح و دكتــر علیرضــا الفــی )از دانشــكده مهندســی بــرق( و دكتــر محمــد 
عطائــی و دكتــر اصغــر عزیــزی )از دانشــكده مهندســی معــدن، نفــت و ژئوفیزیــک( دكتــر حســن حســن آبــادی )از دانشــكده فیزیــک( و دكتــر علیرضــا 
ناظمــی )از دانشــكده ریاضــی( ده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود هســتند كــه در ایــن رتبــه بنــدی بیــن 2 درصــد دانشــمندان برتــر 

جهــان قــرار گرفتــه انــد.
 science-wide author data baxses of ــه ــگاه داده هــای موســوم ب ــه شــده از ســوی پای ــن نســخه ارائ ــی براســاس جدیدتری ــن ارزیاب ای
standardized citation indicators   اســت كــه در پایــگاه Mendeley ثبــت و منتشــر شــده اســت. فهرســت اســامی نویســندگان برتــر 
مقاله هــای علمــی نمایــه شــده در پایــگاه اســكوپوس بــر پایــه شــاخصی تركیبــی در قالــب 22 شــاخه علمــی و 176 زیرشــاخه محاســبه و تنظیــم 
شــده اســت. گفتنــی اســت ایــن رده بنــدی مبتنــی بــر دیتابیــس پژوهشــی یكصــد و شــصت و یــک هــزار دانشــمند در طــی ســال 2019 بــوده اســت. 
ــوزش پزشــكی و  ــان و آم ــز وزارت بهداشــت، درم ــاوری و نی ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــی وابســته ب ــن اســاس از كل دانشــگاههای دولت برای

ــد. ــرار گرفته ان ــر ق ــران 1155 پژوهشــگر در لیســت 2 درصــد دانشــمند برت دانشــگاههای آزاد اســامی ای
الزم بــه ذكــر اســت پیشــتر، براســاس گــزارش پایــگاه اســتنادی طایــه داران علــم تامســون رویتــرز )ISI-ESI( ، ســه نفــر از اســاتید ایــن دانشــگاه، 
ــه عنــوان دانشــمندان یــک درصــد جهــان معرفــی شــده  دكتــر محمدحســین احمــدی، دكتــر علــی اكبــر ملكــی و دكتــر ماشــاءاهلل رضاكاظمــی ب

بودنــد.

http://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990906100610
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918


ــوان دانشــمند یــک  ــه عن ــات علمــی دانشــگاه ب معرفــی ســه عضــو هی
ــا ــر دنی درصــد برت

دو عضــو هیــات علمــی دانشــكده مهندســی مكانیــک و یــک عضــو هیــات علمــی دانشــكده مهندســی شــیمی و مــواد دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــر اســاس آخریــن اعــام پایــگاه 
شــاخص های اساســی علــم )ESI( در جمــع دانشــمندان یــک درصــد برتــر دنیــا قــرار گرفتنــد.

براســاس آخریــن نتایــج اعــام شــده از ســوی پایــگاه شــاخص های اساســی علــم )Essential Science Indicators( دكتــر محمدحســین احمــدی و دكتــر علــی اكبــر ملكــی 
دو عضــو هیــات علمــی دانشــكده مهندســی مكانیــک و دكتــر ماشــااهلل رضاكاظمــی عضــو هیــات علمــی دانشــكده مهندســی شــیمی و مــواد ایــن دانشــگاه، در جمــع دانشــمندان 

یــک درصــد برتــر دنیــا قرارگرفتنــد.
پایــگاه اســتنادی طایــه داران علــم تامســون رویتــرز )ISI-ESI( بــه ارائــه فهرســتی از پژوهشــگران برتــر دنیــا می پــردازد كــه هــر دو مــاه یكبــار براســاس آخریــن تحــوالت در 
شــبكه علــم بیــن الملــل روزآمــد می شــوند. مرجعیــت علمــی مبنــای گزینــش پژوهشــگران برتــر در پایــگاه طایــه داران علــم ESI اســت و براســاس تعــداد ارجاعــات صــورت 

ــج پژوهش هــای منتشــر شــده هســتند. ــزان اســتفاده از نتای ــا اســتناد ها بیانگــر می ــن ارجاعــات ی ــن می شــود و همچنی ــه پژوهش هــای پژوهشــگران تعیی ــه ب گرفت
ــن پژوهش هــا از طــرف جامعــه علمــی  ــوده و ای ــر ب ــه پژوهش هــای یــک محقــق بیشــتر باشــد، كیفیــت پژوهش هــای وی باالت ــه ب هــر چقــدر تعــداد اســتناد های صــورت گرفت

بیشــتر پذیرفتــه شــده انــد.
نمایــه بیــن المللــیISI  بــرای انتخــاب پژوهشــگران یــک درصــد برتــر دنیــا، تعــداد اســتناد های صــورت گرفتــه بــه پژوهش هــای محققــان دنیــا در 10 ســال اخیــر را شــمارش 
كــرده و ایــن محققــان را در 22 رشــته موضوعــی طبقــه بنــدی می نمایــد. ســپس ایــن محققــان براســاس تعــداد اســتناد های دریافتــی بــه صــورت نزولــی مرتــب ســازی می شــوند 

و یــک درصــد برتــر از هــر رشــته بــه عنــوان پژوهشــگران برتــر انتخــاب می گردنــد.
ــام دكتــر احمــدی و دكتــر رضاكاظمــی پیــش از ایــن نیــز در فهرســت دانشــمندان یــک درصــد برتــر دنیــا قــرار داشــت و دانشــگاه بــه ترتیــب بــرای  الزم بــه توضیــح اســت؛ ن
چهارمیــن و دومیــن مرتبــه مفتخــر بــه حضورشــان در جمــع فــوق مــی باشــد. همچنیــن براســاس آخریــن اعــام پایــگاه شــاخص های اساســی علــم نــام دكتــر ملكــی نیــز بــه ایــن 

فهرســت اضافــه شــد و تعــداد اســاتید دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در فهرســت یــک درصــد برتــر دنیــا  بــه 3 نفــر رســید.
روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، كســب ایــن توفیــق را  بــه هــر ســه همــكار ارجمنــد تبریــک گفتــه و تــداوم كســب توفیقــات علمــی ایــن اســاتید بزرگــوار را آرزومنــد 

اســت.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990821112558


اخــذ رتبــه )الــف( بــرای مجلــه مکانیــک ســازه هــا و شــاره های دانشــگاه 
ــاهرود صنعتی ش

مجله مكانیک سازه ها و شاره های این دانشگاه برمبنای ارزیابی سال گذشته، موفق به اخذ درجه )الف( از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
 شــایان ذكــر اســت كــه ایــن مجلــه تــا تاریــخ ارزیابــی شــهریورماه ســال 1399، تنهــا نشــریه فارســی كشــور در حــوزه مهندســی مكانیــک بــوده اســت كــه بــا پشــت سرگذاشــتن 
نشــریات بــا ســابقه دیگــر كشــور موفــق بــه اخــذ ایــن درجــه گردیــد. نشــریه فــوق بــه ســردبیری دكتــر محمــود شــریعتی و مدیــر مســئولی دكتــر محمــود نــوروزی در دهمیــن ســال 

فعالیــت خــود قــرار دارد و از ابتــدای فعالیــت بــه صــورت منظــم، بــه شــكل فصــل نامــه و بــا همــكاری 15 عضــو هیــات تحریریــه و 9 دبیرتخصصــی منتشــر مــی شــود.
 در حــال حاضــر، از میــان بیــش از 2100 مقالــه ارســالی بــه ایــن مجلــه، 616 مقالــه در قالــب 37 شــماره منتشــر شــده و حــدود 2200 داور در بررســی مقــاالت آن نقــش داشــته 
انــد. الزم بــه توضیــح اســت تاكنــون از مقــاالت مجلــه بیــش از 900 هــزار بازدیــد بــه عمــل آمــده و تعــداد دریافــت فایــل هــای مقــاالت منتشــر شــده آن بیــش از 500 هــزار نســخه 

مــی باشــد. همچنیــن ایــن مجلــه از ســال 90 تاكنــون در 6 پایــگاه نمایــه شــده كــه مهمتریــن آن پایــگاه ISC مــی باشــد.
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کسب تاییدیه مجله انرژی دانشگاه از
کمیسیون نشریات علمی کشور 

نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
در پایگاه بین المللی scopus  نمایه گردید.

نشــریه پژوهــش و كاربــرد انــرژی هــای تجدیدپذیــر كــه بــه زبــان انگلیســی Renewable Energy Research and Application )RERA( بــا همــكاری مشــترک 
ایــن دانشــگاه و انجمــن علمــی انــرژی بــادی ایــران منتشــر مــی شــود؛ در جلســه اخیــر كمیســیون نشــریات علمــی موفــق بــه كســب تاییدیــه ورود بــه فراینــد ارزیابــی و رتبــه 
بنــدی شــد. ایــن مجلــه بــه مدیــر مســئولی محمدحســین احمــدی عضــو هیــات علمــی دانشــكده مهندســی مكانیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و ســردبیری هاشــم اورعــی اســتاد 

دانشــگاه صنعتــی شــریف بعــد از چــاپ 2 شــماره و انتشــار مقــاالت از نویســندگان داخلــی و بیــن المللــی توانســت اعتبــار الزم را كســب نمایــد.
گفتنــی اســت، ایــن نشــریه دارای هیــات تحریریــه بیــن المللــی اســت و 50 درصــد مقــاالت چــاپ شــده آن توســط نویســندگان خارجــی مــی باشــد و از اهــداف اصلــی آن نشــر 

آخریــن یافتــه هــای علمــی در خصــوص انــرژی هــای نــو و كســب نمایــه هــای معتبــر بیــن المللــی اســت.

طبــق نتایــج ارزیابــی ســال 98 دفتــر سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی امــور پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری رتبــه نشــریه دانشــكده علــوم ریاضــی ایــن دانشــگاه از 
رده »ب« بــه رده »الــف« ارتقــاء یافــت.

 مجلــه Journal of Algebraic Systems در دانشــكده علــوم ریاضــی بــه ســردبیری دكتــر ابراهیــم هاشــمی در اولیــن روز از هفتــه پژوهــش ســال 98 بــه منظــور نمایــه 
شــدن در پایــگاه معتبــر بیــن المللــی  Scopus توســط ایــن دفتــر تاییــد و در 16 شــهریور مــاه ســال جــاری بــا انجــام یــک كار گروهــی دقیــق و كامــل در ایــن پایــگاه معتبــر بــه 

صــورت رســمی نمایــه شــد.
الزم بــه ذكــر اســت، از كلیــه شــماره هایــی كــه چــاپ شــده انــد 3 شــماره اخیــر در آن پایــگاه نمایــه شــده اســت و انتظــار مــی رود در ارزیابــی هــای آینــده وزارت علــوم ایــن مجلــه 

بــا اخــذ چــارک، بــه رده مجــات بیــن المللــی ورود پیــدا كنــد.
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رتبــه مجــات دانشــگاه طبــق نتایــج ارزیابــی ســال 98 نشــریات معتبــر 
علمــی وزارت علــوم

 طبق ارزیابی ساالنه دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مجات این دانشگاه در سال 98 تعیین گردید.
بــرای رتبــه بنــدی ســاالنه مجــات علمــی و پژوهشــی شــاخصهایی نظیــر داشــتن زیرســاخت مناســب، رعایــت اخــاق علمــی نشــر، وضعیــت نمایــه هــای اســتنادی، رعایــت آییــن 
نــگارش، مــدت زمــان فراینــد داوری و انتشــار بــه موقــع مــورد نظــر بــوده و ارزیابــی نشــریات از ســوی ایــن دفتــر بــر ایــن اســاس صــورت گرفتــه اســت. برمبنــای رتبــه بنــدی 

مذكــور تمامــی مجــات دانشــگاه در شــرایط ســبز قــرار دارنــد.
 Journal of،از گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری دكتــر محمــد عطایــی Journal Of Mining and Environment بــر مبنــای ایــن رتبــه بنــدی مجــات انگلیســی
Artificial Intelligence and Data Miningاز گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری دكتــر حمیــد حســن پــور، Journal of Algebraic Systemsاز گــروه علــوم 
پایــه بــه ســردبیری دكتــر ابراهیــم هاشــمی و نشــریه فارســی مكانیــک ســازه هــا و شــاره هــا از گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری دكتــر محمــد شــریعتی موفــق بــه كســب 
رتبــه »الــف« شــدند. نشــریه مدیریــت منابــع انســانی در ورزش از گــروه علــوم انســانی بــه ســردبیری دكتــر رضــا انــدام، نشــریه پژوهشــهای ژئوفیزیــک كاربــردی از گــروه علــوم 
پایــه بــه ســردبیری دكتــر ابوالقاســم كامــكار روحانــی و نشــریه تونــل و فضاهــای زیــر زمینــی از گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری دكتــر ســید محمــد اســماعیل جالــی رتبــه 

»ب« را در ســال 98 كســب نمــوده انــد.
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کســب مــدال نقــره جشــنواره اختراعــات VS Corona توســط دانشــجو 
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 

علیرضا هاشمی دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود توانست در مرحله فینال جشنواره اختراعات VS Corona ؛ موفق به كسب مدال نقره شود.
در چنــد مــاه گذشــته، بشــر بــا یــک بحــران كامــًا جدیــد روبــرو شــده و شــیوع ایــن ویــروس بــر همــه شــئون زندگــی روزمــره انســانها در سراســر جهــان تأثیــر گذاشــته اســت. 
بنابرایــن در ایــن دوره تاریخــی بســیار مهــم، همــه افــراد مرتبــط بــا دنیــای اختــراع و نــوآوری بایــد ایــده هایــی را بــرای بهتــر شــدن شــرایط زندگــی انســان هــا و ارائــه راهــكار 
مناســب بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس همــه گیــر ارائــه دهنــد تــا شــاید گامــی كوچــک در جهــت كاهــش تلفــات انســانی برداشــته شــود. در همیــن راســتا مخترعیــن 35 كشــور 

جهــان در ایــن جشــنواره شــركت و آثــار خــود را ارائــه دادنــد.
علیرضــا هاشــمی دانشــجوی كارشناســی رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در ایــن جشــنواره طرحــی  تحــت عنــوان  »سیســتم پیشــگیری از شــیوع آلودگــی بــه 

ویــروس كرونــا« را ارائــه نمــود كــه پــس از داوری در مرحلــه فینــال موفــق بــه كســب مــدال نقــره جشــنواره شــد.
گفتنــی اســت طبــق آمــار اینفوگرافیــک منتشــر شــده، چهــل و هشــت طــرح نــوآوری از كشــور جمهــوری اســامی ایــران در »مســابقه اختراعــات مقابلــه بــا ویــروس كرونــا« در 

مرحلــه اول پذیرفتــه شــده بودنــد كــه طــرح اقــای هاشــمی یكــی از آنهــا بــود. در مجمــوع 202 طــرح در مرحلــه اول از 35 كشــور بــه مرحلــه فینــال راه یافتــه بــود.
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طــرح عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان طــرح 
برگزیــده شــناخته شــد.

براســاس اعــام مدیــركل ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی انجــام شــده در ســال قبــل، طــرح هــای برگزیــده دانشــگاه هــا 
و مراكــز علمــی در راســتای رفــع مشــكات و رونــق تولیــد اســتانهای كشــور مشــخص شــدند. در ایــن راســتا طــرح تحقیقاتی-كاربــردی دكتــر جــواد قالیبافــان عضــو هیــات علمــی 

دانشــكده مهندســی بــرق و رباتیــک تحــت عنــوان »طراحــی و ســاخت آنتــن هــای VIP كولــه ای« بــه عنــوان طــرح برگزیــده شــناخته شــده اســت.
در حكمی كه از سوی دكتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است، چنین آمده است:

»مجــری محتــرم طــرح برگزیــده در رفــع مشــكات و رونــق تولیــد اســتان هــای كشــور، نظــر بــه تــاش هــای مســتمر جنابعالــی در ارتبــاط بــا صنعــت و دانشــگاه و فعــال ســاختن 
ظرفیــت هــای بالقــوه و اســتفاده مطلــوب از فرصــت هــای ایــن عرصــه در جهــت عرضــه فنــاوری و پاســخگویی بــه نیازهــای اســتانی و منطقــه ای، بدینوســیله مراتــب تقدیــر و 
تشــكر ایــن وزارت از ارائــه ایــن طــرح بــه عمــل مــی آیــد. امیــد داریــم حلقــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، بــا دســتان توانایتــان بیــش از پیــش تقویــت و شــاهد پیشــرفت همــه 

جانبــه كشــور در تمامــی اســتان هــا باشــیم. از خداونــد متعــال بــرای جنابعالــی، موفقیــت روزافــزون و بهــروزی مســالت داریــم.«.
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حضــور دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در لیســت دانشــگاه هــای برتــر ایران 
ــی و نوآوری در حــوزه کارآفرین

به استناد پایگاه ملی یونیرف این دانشگاه در لیست دانشگاه های برتر ایران در حوزه كارآفرینی و نوآوری قرار گرفت.
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در یــک مــاه گذشــته بــا تــاش و همــت جهــادی بدنــه دانشــگاه، پــس از دانشــگاه تهــران و دانشــگاه صنعتــی شــریف در مقــام ســومین دانشــگاه دارای 

بدنــه فعــال كارآفرینــی و نــوآوری در پایــگاه ملــی یونیــرف ثبــت شــود.
ــوآوری در هــر  ــار توســط پایــگاه یونیــرف معرفــی شــد، ایــن شــاخص نشــان دهنــده میــزان اهمیــت كارآفرینــی و ن ــرای اولیــن ب ــوآوری دانشــگاه هــا ب شــاخص كارآفرینــی و ن
دانشــگاه مــی باشــد و بــر اســاس تعــداد مركــز نــوآوری و فنــاوری، پــارک هــای علــم و فنــاوری، مراكــز رشــد، شــتاب دهنــده هــا، فضــای كار اشــتراكی، اســتارتاپ هــا، اســتارتاپ 

هــای شكســت خــورده )بــا تاثیــر مثبــت( و شــركت هــای دانشــگاهی محاســبه مــی شــود.
شــتاب دهنــده شــاهكار در فضــای ایــن دانشــگاه بــه عنــوان فضــای كار اشــتراكی دانشــگاه وظیفــه شناســایی و انتخــاب و راه انــدازی تیــم هــای اســتارتاپی را بــه عهــده دارد. ایــن 
شــتاب دهنــده در ســامانه اكوسیســتم )اجــزا كارآفرینــی كشــور( ثبــت شــده و از دو مــاه اخیــر باعــث ارتقــا رتبــه دانشــگاه در یونیــرف مرجــع دانشــگاه هــای ایــران بــه A+ شــده 

اســت. همچنیــن تــوان و همــت مجموعــه بــر آن بــوده اســت تــا تیــم هــای اســتارتاپی در حــوزه هــای گوناگــون را شــكل داده و هدایــت نمایــد.
در حــال حاضــر ایــن شــتاب دهنــده در مجموعــه اكوسیســتم كشــور )WWW.ECOSYSTEM.IR(  ثبــت شــده و در حــال خدمــت رســانی بــه بیــش از پانــزده تیــم اســتارتاپی 
مــی باشــد. ایــن فعالیــت باعــث ارتقــا شــاخص كارآفرینــی و نــوآوری دانشــگاه در یونیــرف )WWW.UNIREF.IR( شــده اســت. بیــش از صــد جلســه و نشســت بــا بدنــه و 

اكوسیســتم كارآفرینــی اســتان و بیــش از بیســت تیــم گزینــش شــده جهــت اســتقرار در شــتاب دهنــده از شــاخص تریــن فعالیــت هــای ایــن مجموعــه مــی باشــد.
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هیات علمی دانشگاه به عنوان
»پژوهشگر جوان برجسته مهندسی شیمی«

دكتــر ماشــاءاهلل رضاكاظمــی عضــو هیــات علمــی دانشــكده مهندســی شــیمی و مــواد ایــن دانشــگاه بــه عنــوان »پژوهشــگر جــوان برجســته مهندســی شــیمی« ســال 1398 گــروه 
علــوم مهندســی فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران منتخــب شــد.

جایگاه و مأموریت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسامی ایران
گــروه علــوم مهندســی 8 شــاخه تخصصــی، 9 كارگــروه تخصصــی و 2 اتــاق فكــر دارد. شــاخه هــای تخصصــی گــروه بــا تشــكیل جلســات، میزگردهــای هــم اندیشــی، برگــزاری 
ســمینارهای ادواری و پشــتیبانی از كنفرانــس هــا دربــاره موضوعــات كان سیاســت پژوهــی علــم و فنــاوری و آمــوزش و پژوهــش حــوزه تخصصــی خــود مطالعــه و اظهارنظــر مــی 
كننــد. در اواخــر ســال 1389 بــا پیشــنهاد شــورای گــروه و تاییــد شــورای علمــی و تصویــب نهایــی مجمــع عمومــی فرهنگســتان شــاخه بیــن گروهــی محیــط زیســت تشــكیل و بــا 

مســئولیت گــروه علــوم  مهندســی و بــا حضــور نماینــدگان گــروه هــای علمــی فرهنگســتان علــوم فعالیــت خــود را آغــاز كــرد.
برنامــه ریــزی بــرای انتخــاب و تجلیــل از »اســتادان برجســته«، »مهندســان برجســته« و »دانشــمندان جــوان برجســته »، تشــكیل شــورای اتــاق فكــر و مجمــع مهندســان برجســته، 
ــه فعالیــت هــای  ــا همــكاری گــروه علــوم پایــه( و ... از جمل ــر و كارگــروه هــای تخصصــی، كمیســیون پیشــبرد ریاضیــات كشــور )ب ــاق فكــر مهندســی بــرق، كامپیوت شــورای ات

محــوری اســت كــه گــروه علــوم مهندســی مبــادرت بــه پیگیــری و اجــرای آن هــا كــرده اســت.
الزم بــه ذكــر اســت براســاس نتایــج اعــام شــده از ســوی پایــگاه شــاخص های اساســی علــم )Essential Science Indicators( ESI دكتــر ماشــااهلل رضاكاظمــی عضــو 

هیــات علمــی دانشــكده مهندســی شــیمی و مــواد در جمــع دانشــمندان یــک درصــد برتــر دنیــا قرارگرفــت.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی كسب این افتخار را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک می گوید.
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درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود
در آیین پایانی رویداد فناورانه پترولیوم تیکاف وزارت نفت

در آییــن پایانــی رویــداد فناورانــه پترولیــوم تیــكاف وزارت نفــت در روز چهارشــنبه 27 آذر مــاه 1398 همزمــان بــا هفتــه پژوهــش بــا حضــور مهنــدس زنگنــه وزیــر نفــت و ســورنا 
ــه مقــام  ــرای چالــش هــای وزارت نفــت ب ــه راهــكار ب ــاوری رئیس جمهــور، ایــن دانشــگاه توانســت در بخــش اســتارتاپی »پتروتســت« در حــوزه ارای ســتاری معــاون علمــی و فن

نخســت دســت یابــد.
ــای  ــال در حوزه ه ــا حضــور شــركت های فع ــاوری در بخــش عرضــه و تقاضــا و ب ــای فن ــانی حوزه ه ــت به هم رس ــا محوری ــت ب ــت نف ــكاری پژوهشــگاه صنع ــا هم ــداد ب ــن روی ای
نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی و اهدافــی مشــتمل بــر توســعه، یادگیــری، كارآمدســازی، انتخــاب و فرصت ســازی در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت از 23 لغایــت 27 آذر مــاه 

جــاری برگــزار شــد.
ــا پشــت سرگذاشــتن دانشــگاه هــای صنعتــی شــریف، تهــران و  ــه سرپرســتی یونــس یونســیان كارشــناس شــتاب دهنــده شــاهكار، توانســت ب تیــم دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب
صنعتــی امیركبیــر بــه مقــام نخســت رویــداد نایــل شــود و در میــان همــه ایــده هــا و اســتارتاپ هــا، بــا ارایــه پلتفــرم پتروتــک در حــوزه كارآمدســازی توزیــع فــرآورده هــای نفتــی 

ایــران، جایــزه و گرنــت ایــن رویــداد را از آن خــود كنــد.
در ایــن رویــداد، تیــم هــای اســتارتاپی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــرای نخســتین بــار در قالــب ارائــه مشــخصات توانمنــدی، قطعــه ســازی و یــا ارایــه محصــول و خدمــات موردنیــاز 
همــراه بــا حضــور نفــرات كلیــدی و متخصــص بخــش عملیــات مرتبــط بــا آن خدمــات و تجهیــز، راهكارهــای خــود را بــه جامعــه هــدف )عرضه كننــدگان فنــاوری و گروه هــای 

تحقیقاتــی( ارائــه و ضمــن برگــزاری جلســات در صــورت احــراز توانمنــدی هــر یــک از عرضه كننــدگان فنــاوری نســبت بــه انعقــاد تفاهم نامــه یــا قــرارداد اقــدام نمودنــد.
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درخشش دانشجو  این دانشگاه در جشنواره بین المللی
مخترعین بیکسپو ۲019 

علیرضــا هاشــمی دانشــجو تــرم ســه رشــته مهندســی بــرق ایــن دانشــگاه ضمــن پذیــرش در دو مرحلــه ی مقدماتــی و نهایــی از ســوی فدراســیون جهانــی مخترعیــن و شــركت 
كپكــو كــره ی جنوبــی در تاریــخ 15 لغایــت  17 آبــان مــاه ســال1398به فســتیوال بیــن المللــی اختراعــات bixpo2019 دعــوت شــد.

دانشــجو مختــرع ایــن دانشــگاه بــا اختراعــی در زمینــه ی بــرق و الكترونیــک و بــا عنــوان كاه ایمنــی هوشــمند معدنچیــان بعــد از داوری و پــس از تاییــد در مرحلــه ی پذیــرش اولیــه، 
بــه فینــال ایــن مســابقات راه یافــت و در كشــور كــره جنوبــی موفــق بــه كســب مــدال طــا در بخــش تكنولــوژی هــای اینــده جشــنواره بیــن المللــی مخترعین بیكســپو 2019 شــد.

این دانشجوی كارآفرین همچنین جایزه ویژه انجمن مخترعین جوانان كشور مصر و جایزه ی ویژه اختراعات بریتیش را از آن خود نمود.
این فستیوال علمی در زمینه انرژی های پاک، الكترونیک و برق قدرت به میزبانی كشور كره ی جنوبی برگزار شد.

رزومه علیرضا هاشمی دانشجوی مخترع دانشگاه:
كسب مدال نقره در المپیاد بین المللی مخترعین كشور كره ی جنوبی )سئول(2018

دریافت جایزه ی ویژه ی فدراسیون مخترعین ایران در كشوركره ی جنوبی2018
كسب مقام برتر اختراعات جشنواره ی ملی ابن سینا1397

كسب مدال نقره در جشنواره ی مخترعین كشور تایلند 2019
كسب دیپلم افتخاری اختراعات دانشگاه فنی روسیه 2019

دعوت به فینال جشنواره ی اختراعات كشور كره ی جنوبی )گوانگجو( 2019.
علیرضا هاشمی در اسفند ماه سال 97 نیز در جشنواره ی كشور تایلند مدال نقره برای دانشگاه كسب نمود.

ــرال  ــزار شــد و شــركت ال جــی، سامســونگ، جن ــک برگ ــرق و الكترونی ــرژی و ب ــه ان ــس درزمین ــش از 25 كنفران ــن كنگــره بی ــزاری ای ــر اســت در طــول ســه روز برگ الزم بذك
الكتریــک، ادیســون، هیونــدای، مایكروســافت  و دیگــر شــركت هــای بــزرگ صنعــت انــرژی و الكترونیــک از جملــه شــركت كننــدگان مطــرح در ایــن جشــنواره حضــور داشــتند.

روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود كســب ایــن موفقیــت را بــه علیرضــا هاشــمی دانشــجوی افتخــار آفریــن دانشــگاه تبریــک گفتــه و آرزومنــد موفقیــت روز افــزون بــرای 
ایشــان مــی باشــد.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=980819092255


حضور دانشگاه در رتبه بندییهای ب�پن المللی

نتاییج رتبه بندی ب�ین المللی تایمز ۲۰21
در جمع برتریین دانشگاههای جوان دن�ا رتبه جهانی 301+
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در حوزه علوم ف�یزیکی رتبه 601+ 

حضور دانشگاه در رتبه بندی الیدن 202
Nature Index حضور دانشگاه در رتبه بندی



ــن  ــاس تازه تری ــر اس ــاهرود ب ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــگاه جهان جای
رتبه بنــدی تایمــز

بــر اســاس تازه تریــن رتبه بنــدی تایمــز، دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در دو موضــوع مهندســی و علــوم فیزیكــی در رتبــه 800-601 جهــان 
قــرار گرفــت.

ــازه  ــد، در ت ــی می كن ــی كــه دانشــگاه های جهــان را ارزیاب ــدی بین الملل ــن نظام هــای رتبه بن ــوان یكــی از مهمتری ــه عن ــدی تایمــز ب رتبه بن
 تریــن بررســی خــود بهتریــن دانشــگاه های جهــان و ایــران را براســاس موضوعــات علمــی در ســال 2021معرفــی كــرد.

 شــایان ذكــر اســت كــه موضــوع مهندســی شــامل رشــته هــای مهندســی بــرق و الكترونیــک، مكانیــک، هــوا فضــا، عمــران و مهندســی 
شــیمی بــوده و موضــوع علــوم فیزیكــی نیــز شــامل ریاضــی و آمــار، فیزیــک و نجــوم، علــوم محیــط زیســت، علــوم زمیــن و علــوم دریایــی 

مــی باشــد.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990821112146


طبــق اعــام رتبــه بنــدی تایمــز: پنجــاه پلــه صعــود دانشــگاه صنعتــی 
شــاهرود نســبت بــه ســال قبــل

طــی اعــام لیســت دانشــگاه هــای برتــر آســیا توســط سیســتم رتبــه بنــدی تایمــز خوشــبختانه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا 
پنجــاه پلــه صعــود نســبت بــه ســال قبــل در رتبــه 350-300 دانشــگاه هــای آســیا قــرار گرفــت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، طــی اعــام لیســت دانشــگاه هــای برتــر آســیا توســط سیســتم رتبــه 
بنــدی تایمــز بــه عنــوان معتبــر تریــن سیســتم رتبــه بنــدی، خوشــبختانه ایــن دانشــگاه بــا پنجــاه پلــه صعــود نســبت بــه ســال 

قبــل در رتبــه 350-300 دانشــگاه هــای آســیا قــرار گرفــت.
روش شناســی ایــن رتبــه بنــدی هماننــد روش شناســی رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاه ها اســت كــه از ۱3 شــاخص در قالــب 5 
معیــار آمــوزش )%۲5(، پژوهــش )%30(، اســتنادات )%30(، درآمــد صنعتــی )%۷.5( و وجهــه بیــن المللــی )%۷.5( بهــره جســته 
ــر اســاس شــاخص ها نتایــج كســب  ــا ایــن حــال در رتبــه بنــدی دانشــگاه های آســیایی، پــس از محاســبه امتیــازات ب اســت. ب

ــاز تنظیــم می كنــد. ــر اســاس دانشــگاه های موجــود در ایــن رتبــه بنــدی ب شــده را ب

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990318083004


دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا

بــر اســاس نظــام رتبــه بنــدی آمــوزش عالــی تایمــز، ۲0 دانشــگاه ایرانــی از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در جمــع ۴00 
دانشــگاه جــوان برتــر دنیــا حضــور یافتنــد.

ــر  نظــام رتبــه بنــدی آمــوزش عالــی تایمــز جدیدتریــن رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان در ســال ۲0۲0 را منتشــر كــرد، ب
اســاس ایــن رتبــه بنــدی ۲0 دانشــگاه ایرانــی از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در جمــع ۴00 دانشــگاه جــوان برتــر دنیــا 

حضــور یافتنــد.
ــان  ــگاه های جه ــه دانش ــی ك ــان روش ــوان ۲0۲0 از هم ــگاه ج ــدی دانش ــرای رتبه بن ــز ب ــی تایم ــوزش عال ــدی آم ــام رتبه بن نظ
ــداز  ــم ان ــش و چش ــال دان ــق، انتق ــس، تحقی ــگاه ها »تدری ــی دانش ــای اصل ــرده و مأموریت ه ــتفاده ك ــد، اس ــی می كن را ارزیاب
ــال  ــر از 50 س ــت كمت ــا قدم ــدی خــاص، دانشــگاه هایی ب ــن رتبه بن ــا در ای ــرار داده اســت. ام ــی ق ــورد ارزیاب ــی« را م بین الملل
مدنظــر هســتند كــه در ایــن میــان دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا كســب رتبــه 30۱-350 جــزو 350 دانشــگاه برتــر جهــان قــرار 

گرفــت.
پایــگاه رتبــه بنــدی تایمــز یكــی از نظام هــای معتبــر بیــن المللــی اســت كــه از ســال ۲00۴ مراكــز آمــوزش عالــی را در سرتاســر 
جهــان مــورد ارزیابــی و رتبــه بنــدی قــرار می دهــد. ایــن رتبــه بنــدی از ۱3 شــاخص در قالــب 5 معیــار كلــی آمــوزش بــا وزن 
ــا  ــا وزن ۷.5 درصــد و ارتبــاط ب ــا وزن 30 درصــد، وجهــه بیــن المللــی ب ــا وزن 30 درصــد، اســتنادات ب 30 درصــد، پژوهــش ب

صنعــت بــا وزن ۲.5 درصــد بهــره گرفتــه اســت.
جــدول بــر اســاس ۱3 شــاخص عملكــردی هماننــد شــاخص های رتبــه بنــدی دانشــگاه های جهــان اســت، امــا مقیــاس شــهرت 

بــه دلیــل تــراز ســن دانشــگاه تعدیــل شــده اســت.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990408041805


حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی الیدن ۲0۲0

الیــدن، نتایــج رتبه بنــدی دانشــگاه های برتــر دنیــا در ســال ۲0۲0 میــادی خــود را منتشــر كــرد و تعــداد 3۶ دانشــگاه ایــران 
از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در جمــع یــک هــزار دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفتنــد.

بــه نقــل از پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام  )ISC(، دكتــر محمدجــواد دهقانــی سرپرســت ISC گفــت: نظــام رتبه بنــدی 
الیــدن، نتایــج رتبه بنــدی دانشــگاه های برتــر دنیــا در ســال ۲0۲0 میــادی خــود را منتشــر كــرد. در رتبه بنــدی ســال جــاری 
ایــن نظــام، تعــداد 3۶ دانشــگاه از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از ایــران در جمــع یــک هــزار و ۱۷۶ دانشــگاه برتــر جهــان 

قــرار گرفتنــد. گفتنــی اســت در ســال ۲0۱۹ ۲۶ دانشــگاه از ایــران در ایــن رتبــه بنــدی حضــور داشــتند.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=990428064803


حضور دانشگاه صنعتی شاهرود
)Nature Index  ( در رتبه بندی نیچر ایندکس

ــادی  ــال ۲0۲0 می ــا در س ــر دنی ــگاه های برت ــدی دانش ــج رتبه بن ــس ) Nature Index( نتای ــر ایندك ــدی نیچ ــام رتبه بن نظ
خــود را منتشــر كــرد.

بــه نقــل از نظــام رتبه بنــدی نیچــر ایندكــس )Nature Index( در رتبه بنــدی ســال جــاری ایــن نظــام در بیــن دانشــگاه هــای 
ایــران دانشــگاه صنعتــی شــاهرود  در رتبــه نهــم و در جمــع ده دانشــگاه  برتــر ایــران قــرار گرفــت.

همچنین در بین دانشگاه های غرب آسیا نیز دانشگاه صنعتی شاهرود توانسته است رتبه ۲۷ را كسب كند.
هــدف ایــن رتبه بنــدی شناســایی جایــگاه كشــورها و موسســات آمــوزش عالــی بــر پایــه دســتاوردهای پژوهشــی بــا كیفیــت بــاال 
ــا شــمارش تعــداد مقاله هــای پدیــدآوران در ۸3 نشــریه نمایــه شــده خــود، امــكان رتبه بنــدی و مقایســه را بــر پایــه  اســت و ب
ســه ســنجه كلیــدی فراهــم مــی آورد. ایــن ســه ســنجه عبارتنــد از  شــمار مقالــه هــا )Article Count( یــا AC یعنــی تعــداد 
 FC یــا )Fractional Count( مقالــه هــای منتشــر شــده در نشــریه هــا بــدون توجــه بــه شــمار پدیــدآوران،  شــمار كســری
 Weighted Fractional( ســهم مشــاركت هــر پدیــدآور در نــگارش یــک مقالــه را محاســبه مــی كنــد و شــمار كســری وزنــی
Count( یــا WFC كــه بــه شــمار كســری وزن اختصــاص مــی دهــد،  ایــن شــاخص اصــاح شــده شــمار كســری اســت، مثــًا 
در حــوزه هــای ســتاره شناســی و فیزیــک بــه دلیــل حجــم بیشــتر ایــن انتشــارات نســبت بــه دیگــر حــوزه هــا در نمایــه »نیچــر« 

بــه ایــن حــوزه وزن داده مــی شــود تــا تاثیرشــان كمتــر شــود.
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کنفرانسهــــــــا
و

همایش های علمی
برگــــــزار شده





ــی  ــن ایران ــی انجم ــن الملل ــس بی ــیزدهمین کنفران ــان س ــگاه میزب دانش
ــازی ــورت مج ــه ص ــات ب ــق در عملی تحقی

ســیزدهمین كنفرانــس بیــن المللــی انجمــن ایرانــی تحقیــق در عملیــات از روز یكشــنبه ۱۶ لغایــت ۱۹ شــهریور مــاه 
۱3۹۹ جــاری بــه صــورت مجــازی و بــه میزبانــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود برگــزار شــد.

كنفرانــس فــوق بــه همــت دانشــكده علــوم ریاضــی دانشــگاه صنعتی شــاهرود و همــكاری دانشــكده مهندســی صنایع 
و مدیریــت ایــن دانشــگاه و انجمــن ایرانــی تحقیــق در عملیــات برگــزار شــد. اعضــای هیــات علمــی دانشــكده علــوم 
ریاضــی دانشــگاه دكتــر حجــت اهلل احســنی طهرانــی دبیــر كنفرانــس و دكتــر فتحعلــی دبیــر علمــی بــا همیــاری 

كادر دبیــر خانــه، بــا رضایــت شــركت كننــدگان، ایــن كنفرانــس را بــه ایســتگاه پایانــی رســاندند.
ــرد آن،  ــی و ریســک، تئــوری پایایــی و كارب بهینــه ســازی معكــوس، تحلیــل پوششــی داده هــا، مــدل ســازی مال
مدیریــت پــروژه و زمانبنــدی، علــوم داده هــا و بهینــه ســازی، كنتــرل بهینــه و كاربردهــای آن، بهینــه ســازی خطــی 
و غیرخطــی، بهینــه ســازی فــازی و غیــر قطعــی، مــدل ســازی آمــاری و نظریــه صــف، بهینــه ســازی مبتنــی بــر 
شــبیه ســازی، بهینــه ســازی تركیبیاتــی و شــبكه هــا، روش هــای عــددی در بهینــه ســازی،روش هــای ابتــكاری و 
فــرا ابتــكاری، مــكان یابــی و بهینــه ســازی حمــل و نقــل، تصمیــم گیــری چنــد معیــاره و كاربردهــای آن، بهینــه 
ســازی شــبكه زنجیــره تامیــن و لجســتیک، بهینــه ســازی احتمالــی، تصادفــی و نظریــه بازیهــا، تحقیــق در عملیــات 
ــع طبیعــی، آمــار، پزشــكی و ..( از  ــرژی، مناب ــرد تحقیــق در عملیــات ) در ان و تصمیــم ســازی در مدیریــت و كارب

جملــه محورهــای كنفرانــس فــوق بــوده اســت.
ــا  ــی ب ــی ۱۹:30 كارگاه ــاعت ۱۸:30 ال ــنبه س ــوق روز دوش ــس ف ــد آموزشــی كنفران ــر اســت، در رون ــه ذك الزم ب
ــنبه  ــادكامی و در روز ســه ش ــوان ش ــی ۲0:30 ســخنرانی باعن ــدار و ســاعت ۱۹:30 ال ــن پای ــره تامی ــوان زنجی عن

ــد. ــزار گردی ــی ۱۹:30 برگ ــا در ســاعت ۱۸:30 ال ــده ه ــوان ریســک و شــتاب دهن ــا عن ــی ب كارگاه
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برگزاری اولین دوره از همایش ساالنه کانسارهای ایران

ــرآوری  ــتخراج، ف ــاف، اس ــی و اكتش ــران، پی جوی ــارهای ای ــاالنه كانس ــش س ــن دوره از همای ــه اولی ــن افتتاحی آئی
ــكده  ــل دانش ــاه ۱3۹۸ در مح ــنبه ۱۶ بهمن م ــح روز چهارش ــران صب ــنگ های ای ــه گوهرس ــوط ب ــی، مرب و بازاریاب

ــن دانشــگاه برگــزار شــد. ــک ای مهندســی معــدن، نفــت و ژئوفیزی
ــه  ــن »مجموع ــوم زمی ــدن و عل ــن مع ــات متخصصی ــدی بیشــتر از تجربی ــه منظــور بهره من ــر اســت ب ــه ذك الزم ب
كارگاه هــای آموزشــی متالوژنــی ایــران« بــه »همایــش ســاالنه كانســارهای ایــران پی جویــی و اكتشــاف، اســتخراج، 

فــرآوری و بازاریابــی« تبدیــل شــده اســت.
ــاح و توســط شــركت  ــر ســنگ افتت ــش نمایشــگاه كانســارهای گوه ــن همای ــاح و حاشــیه ای ــن افتت ــان آئی در پای

ــه عمــل آمــد. ــد ب كننــدگان بازدی

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران

بــا همــكاری دانشــكده مهندســی كامپیوتر و دانشــكده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتی شــاهرود پنجمیــن كنفرانس 
پــردازش ســیگنال و سیســتم هــای هوشــمند ایــران بــا حضــور چــه ره هــای برجســته علمــی كشــور ازجملــه دكتــر 
حســن غفــوری فــرد رئیــس قطــب علمــی ســامانه هــای پــردازش  دیجیتــال ایــران و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
امیركبیــر و پروفســور ســعید صانعــی اســتاد پــردازش ســیگنال و یادگیــری ماشــین از دانشــگاه ناتینگهــام ترنــت 

انگلســتان طــی روزهــای ۲۷ و ۲۸ آذر مــاه ۱3۹۸برگــزار گردیــد.
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ــر در  ــیگنال و تصوی ــردازش س ــی پ ــش مل ــن همای ــه کار اولی ــاز ب آغ
ژئوفیزیــک

افتتاحیــه اولیــن دوره »همایــش ملــی پــردازش ســیگنال و تصویــر در ژئوفیزیــک« در دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
برگــزار شــد.

در راســتای تحقــق اهــداف علمــی و گســترش ارتبــاط و تبادل نظــر دانــش و فنــاوری بیــن پژوهشــگران دانشــگاه 
ــر در ژئوفیزیــک« صبــح روز  ــردازش ســیگنال و تصوی ــی پ ــه اولیــن دوره »همایــش مل و صنعــت، مراســم افتتاحی
ــک  ــت و ژئوفیزی ــدن، نف ــی مع ــكده مهندس ــی دانش ــات مهندس ــاالر اجتماع ــاه ۱3۹۸ در ت ــنبه ۲0 آذرم چهارش

دانشــگاه برگــزار شــد.
ــر و  ــیگنال و تصوی ــردازش س ــت پ ــن برشــمردن اهمی ــدا ضم ــش در ابت ــن همای ــی ای ــر علم ــندل دبی ــر روش دكت
ضــرورت دقــت و بررســی بیشــتر در ایــن خصــوص بــه تشــكیل كمیتــه علمــی بــا حضــور پژوهشــگران از دانشــگاه 
ــداد  ــه تع ــاره ب ــا اش ــود و ب ــاره نم ــه شناســی اش ــی زلزل ــن الملل ــزد و پژوهشــگاه بی ــران، ی ــاهرود، ته ــی ش صنعت
مقــاالت ارســالی و مقــاالت پذیرفتــه شــده بــه صــورت ســخنرانی و پوســتر، عنــوان كــرد: از دانشــگاه هــای مختلفــی 
كــه رشــته معــدن و ژئوفیزیــک دارنــد مقاالتــی بــه دبیرخانــه همایــش ارســال شــده اســت. وی همچنیــن افــزود: در 

ایــن كنفرانــس چهــار ســخنرانی علمــی منتخــب در زمینــه پــردازش تصویــر ارائــه خواهــد شــد.
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آیین افتتاحیه هفتمین سمینار دو ساالنه کمومتریکس

آئیــن افتتاحیــه نخســتین همایــش ملــی پدافنــد شــیمیایی کشــور 
در دانشــگاه

آییــن افتتــاح هفتمیــن ســمینار دو ســاالنه كمومتریكــس ایــران بــه همــت و میزبانــی دانشــكده شــیمی این دانشــگاه 
در محــل آمفــی تئاتــر دانشــكده مهندســی معــدن، نفــت و ژئوفیزیــک بــا حضــور بیــش از ۱00 نفــر از متخصصــان 

ایــن حــوزه از سراســر كشــور در روزهــای ۸ و ۹ آبــان مــاه ۱3۹۸ برگــزار شــد.
در خال این مراسم از سوی انجمن شیمی ایران از دبیر علمی و اجرایی این سمینار تقدیر به عمل آمد.

در ادامــه ایــن افتتاحیــه دكتــر عبدالهــی بــه نمایندگــی از انجمــن شــیمی ایران بــه عنوان دبیــر كمیتــه كمومتریكس 
ایــران و همچنیــن پروفســور تقــی خیامیــان عضــو هیــات علمــی بازنشســته دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه عنــوان 

پیشكســوت ایــن حــوزه بــه ایــراد ســخنرانی پرداختند.

صبــح روز چهارشــنبه ۲۲ آبــان مــاه ۱3۹۸ نخســتین همایــش ملــی پدافنــد شــیمیایی بــه میزبانــی ایــن دانشــگاه  
ــا حضــور دكتــر زارعــی جانشــین ســازمان پدافنــد غیــر عامــل كشــور، دكتــر كایینــی معــاون طــرح و برنامــه  و ب
ســازمان پدافنــد غیــر عامــل كشــور، مهنــدس قمــی رییــس بازرســی ســازمان پدافنــد غیرعامــل كشــور، مهنــدس 
شــاهوردیان جانشــین قــرارگاه پدافنــد شــیمیایی كشــور، دكتــر اكرمــی معــاون آمــوزش و پژوهــش قــرارگاه پدافنــد 
ــر  ــل كشــور، دكت ــر عام ــد غی ــازمان پدافن ــان س ــركل بهداشــت و درم ــا مدی ــای كریمــی نی شــیمیایی كشــور، آق
محمــد مهــدی فاتــح رییــس دانشــگاه و مهنــدس احمــدی شــهردار شــاهرود در محــل ســالن امفــی تئاتــر كتابخانــه 

پردیــس مهندســی و فنــاوری هــای نویــن دانشــگاه برگــزار شــد.
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افتـــــــتاح
و

راه انــــدازی



راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
دانشگاه صنعتی شاهرود

 »مركــز هدایــت شــغلی و كاریابــی تخصصــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود« بــه عنــوان اولیــن و تنهــا مركــز كاریابــی 
تخصصــی دانشــگاهی در اســتان ســمنان، تأســیس و راه انــدازی گردیــده و طــی مكاتبــات انجــام شــده بــا صنایــع 

مختلــف اســتان، فرصــت هــای شــغلی متعــددی توســط ایــن مركــز دریافــت شــده اســت.
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راه اندازی مرکز تخصصی آپا در دانشگاه صنعتی شاهرود

ــرای  ــز پژوهشــی دانشــگاهی ب ــزوم وجــود مراك ــری و ل ــی كامپیوت ــداد حــوادث امنیت ــش تع ــه افزای ــا توجــه ب ، ب
ــوان مهندســی در  ــا انگیــزه ی ارتقــای دانــش و ت پشــتیبانی و رفــع نیازهــای پژوهشــی جامعــه در ایــن حــوزه و ب
حــوزه امنیــت سیســتم های كامپیوتــری و پــردازش اطاعــات و انتقــال نتایــج بــه جامعــه، مركــز تخصصــی آپــا ایــن 
دانشــگاه، بــا مجــوز رســمی از ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران و در دانشــكده مهندســی كامپیوتــر از خــرداد مــاه 

ســال ۱3۹۸ بــه طــور رســمی فعالیــت خــود را آغــاز كــرد.
بــه همیــن منظــور روابــط عمومــی دانشــگاه طــی گفتگویــی بــا دكتــر محســن رضوانی عضــو هیــأت علمی دانشــكده 

مهندســی كامپیوتــر و رئیــس مركــز تخصصــی آپــا دانشــگاه، بــه معرفــی و شــناخت بیشــتر ایــن مركــز پرداخت.
ــت  ــوزه امنی ــود را در ح ــی خ ــری تخصص ــر، دكت ــی كامپیوت ــكده مهندس ــتادیار دانش ــی اس ــن رضوان ــر محس دكت
شــبكه از دانشــگاه UNSW ســیدنی اســترالیا در ســال ۱3۹۴ دریافــت نمــود و پــس از یــک ســال دوره پســادكترا 

ــه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بازگشــت. در همــان دانشــگاه، در ســال ۱3۹5 ب
آپا به چه معناست؟

ــای  ــب كلمه ه ــه از تركی ــت ك ــه CERT اس ــادل كلم ــانی و مع ــتیبانی و امدادرس ــانی، پش ــف آگاهی رس ــا مخف آپ
Computer Emergency Response Team بــه معنــای گــروه واكنــش و هماهنگــی رخدادهــای رایانــه )در 

ــد. ــود( می باش ــناخته می ش ــر ش ــام گوه ــه ن ــازمان ها ب ــی س برخ
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تاریخچه مرکز آپای دانشگاه صنعتی شاهرود
دكتــر رضوانــی از تاســیس آزمایشــگاه امنیــت داده و شــبكه در اواســط ســال ۱3۹5، در محــل دانشــكده مهندســی 
كامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی شــاهرود خبــر داد و گفــت: ایــن آزمایشــگاه در طــول مــدت كوتاهــی توانســت عــاوه بــر 
آمــوزش و تربیــت دانشــجویان در حــوزه امنیــت اطاعــات، چندیــن پــروژه پژوهشــی صنعتــی را در قالــب قراردادهای 
پژوهشــی بــرون دانشــگاهی اجــرا نمایــد. ایشــان همچنیــن ادامــه داد: در خــرداد مــاه ســال ۱3۹۸ ســازمان فنــاوری 
اطاعــات ایــران موافقــت خــود را بــرای تاســیس مركــز تخصصــی آپــا در دانشــگاه صنعتــی شــاهرود اعــام نمــود و 

ایــن مركــز در دانشــكده مهندســی كامپیوتــر راه انــدازی شــد.
حوزه فعالیت آپا

رئیــس مركــز تخصصــی آپــا دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینكــه حــوزه اصلــی فعالیت هــای آپــا موضــوع حــوادث رایانــه ای 
اســت، عنــوان كــرد: دریافــت گــزارش حــوادث و آســیب پذیری های امنیتــی، رســیدگی بــه حــوادث و ارائــه توصیــه-
هــا، هشــدارهای امنیتــی، تهیــه خبــر در حــوزه امنیــت فضــای ســایبری، آمــار و نیــز ارائــه راهنمایی هــا و مشــاوره-

هــای مفیــد بــرای پاســخ بــه حــوادث از جملــه فعالیت هایــی اســت كــه در مركــز تخصصــی آپــا انجــام می پذیــرد.
دكتــر رضوانــی ماموریــت مركــز آپــا را غالبــا جنبــه پژوهشــی تخصصــی در حــوزه مدیریــت پاســخ بــه حــوادث در 
حــوزه امنیــت اطاعــات بیــان نمــود و گفــت: بــا توجــه بــه ایــن موضــوع كــه مخاطبیــن آپــا حــوزه عمومــی اســت، 
ایــن مركــز ســعی دارد آســیب پذیری ها و اخبــار مربوطــه را بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم در اختیــار عمــوم مــردم 

قــرار دهــد.
ــج  ــد از نتای ــی می توانن ــی و خصوص ــازمان های دولت ــواع س ــا ان ــه ت ــی گرفت ــران خانگ ــت از كارب ــر اس ــه ذك الزم ب

ــد. ــتفاده كنن ــز اس ــن مرك ــای ای ــار و توصیه ه ــدار ها، اخب ــا، هش فعالیت ه
عضــو هیــأت علمــی دانشــكده مهندســی كامپیوتــر دانشــگاه در ادامــه ایــن گفتگــو بــه پشــتیبانی و امدادرســانی، 
ــادی در حــوزه امنیــت اطاعــات  ــردی و بنی ــات فنــی پژوهش هــای كارب آگاهی رســانی و آمــوزش، تحلیــل و عملی
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مركــز آپــا بــه عنــوان برخــی از اهــداف ایــن مركــز پرداخــت و در بــاب هــر كــدام توضیحاتــی را بیــان نمــود: انجــام 
ــازمان های  ــامانه ها و ســرویس های تحــت شــبكه س ــانی در حــوزه س ــات شــامل پشــتیبانی و امدادرس ــه خدم كلی
ــل و  ــایبری، تحلی ــای س ــات و رخداده ــت اطاع ــی رســانی در حــوزه امنی ــوزش و آگاه ــز، آم ــرارداد مرك طــرف ق
ــای  ــازی راه كاره ــی و پیاده س ــری، طراح ــتم های كامپیوت ــی سیس ــف امنیت ــاط ضع ــیب پذیری ها و نق ــی آس بررس
ــه  ــی ب ــای امنیت ــه راهكار ه ــن آســیب پذیری ها و ارائ ــه جدیدتری ــق در زمین ــازی و اجــرای پژوهــش و تحقی امن س

ــد. ــا می باش ــز تخصصــی آپ ــی مرك ــای اصل ــر فعالیت ه ــی از دیگ ــی و غیردولت ــز دولت ــازمان ها و مراك س

ســایت مركــز تخصصــی آپــای دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از طریــق آدرس زیــر در دســترس می باشــد و می توانیــد 
آخریــن رخدادهــای مربــوط بــه امنیــت اطاعــات را از طریــق ایــن ســایت مشــاهده نماییــد. همچنیــن می توانیــد 

مشــكات امنیــت اطاعــات را بــا متخصصــان مركــز آپــا در میــان گذاشــته و راهــكار دریافــت كنیــد.

http://www.shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=980916152452
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


اختصــاص بســته حمایتــی جهــت ایجــاد و توســعه مرکــز هدایــت شــغلی 
و کاریابــی تخصصــی در دانشــگاه

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود توانســت بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه اســتان ســمنان حمایــت ۲0 میلیــون تومانــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری را جهــت ایجــاد و توســعه مركــز هدایــت شــغلی و كاریابــی تخصصــی كســب نمایــد.

پیــرو فراخــوان وزارت علــوم و ارســال مــدارك توســط مدیریــت امــور فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت ایــن دانشــگاه و 
همچنیــن انجــام پیگیــری هــای مســتمر، ایــن دانشــگاه توانســت بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه اســتان ســمنان حمایــت 
۲0 میلیــون تومانــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری را جهــت ایجــاد و توســعه مركــز هدایــت شــغلی و كاریابــی 

تخصصــی كســب نمایــد.
یكــی از نــكات كلیــدی در راســتای افزایــش اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی، شناســایی بــازار كار مناســب، 
مشــاوره و هدایــت شــغلی بــرای دســتیابی بــه كار متناســب بــا توانمنــدی و عایــق فــارغ التحصیــان دانشــگاهی می 
باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه رشــد فــارغ التحصیــان دانشــگاهی، تخصصــی تــر شــدن كار و حركــت بــه ســمت 
كســب و كارهــا بــر پایــه فنــاوری، توســعه مراكــز رشــد و شــركت هــای دانــش بنیــان و لــزوم توســعه و بهــره وری 
صنایــع كشــور، ایجــاد مراكــز هدایــت شــغلی و كاریابــی تخصصــی در دانشــگاه هــا و مراكــز آمــوزش عالــی بســیار 

ضــروری مــی باشــد.
در این راستا موارد زیر را می توان از جمله ضرورت های تاسیس چنین مركزی برشمرد:

افزایش تعداد فارغ التحصیان دانشگاهی و تنوع تخصص های دانشگاهی
تخصصی تر شدن كار و حركت به سمت كسب و كارها بر پایه ی فناوری

عدم ارائه مشاوره های تخصصی در دفاتر كاریابی های عمومی موجود
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عدم اعتماد واحدهای صنعتی به كاریابی های عمومی برای تامین نیروی كار تحصیل كرده
ــه نیــروی كار  ــاز آن هــا ب ــان و نی ــش بنی ــاوری، مراكــز رشــد و شــركت هــای دان ــم و فن ــارك هــای عل توســعه پ

ــگاهی ــص دانش متخص
لزوم ایجاد شناخت مناسب برای دانشجویان از مشاغل و ضرورت های شغلی

ــان  ــارغ التحصی ــتغال ف ــد اش ــی، رص ــارت افزای ــای مه ــعه دوره ه ــرای توس ــی ب ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــف س تكالی
ــا ــگاه ه ــی در دانش ــای تخصص ــی ه ــغلی و كاریاب ــت ش ــز هدای ــاد مراك ــگاهی و ایج دانش

ــی، كارســازی و كار اشــتراكی شــاهكار و  ــر فضــای كاریاب ــی نظی ــه وجــود زیرســاخت های ــر اســت ك ــه ذك الزم ب
برگــزاری بیــش از ده هــا جلســه و ســمینار بــا كارشناســان، كارآفرینــان و مدرســان برتــر كشــور بــا هــدف آشــنایی 
دانشــجویان بــا فضــای بــازار كار كشــور در كســب ایــن بســته حمایتــی موثــر بــوده اســت و تنهــا ۱5 دانشــگاه در 

كشــور موفــق بــه دریافــت ایــن بســته حمایتــی شــدند.
كاهــش هزینــه ناشــی از اســتخدام نیــروی كار بــرای بنــگاه و كاهــش هزینــه كاریابــی بــرای جوینــدگان كار از جملــه 
اهــداف ایــن مركــز بــوده و پیــش بینــی مــی شــود خدماتــی از قبیــل خدمــات كاریابــی، ارائــه خدمــات مشــاوره 

شــغلی تخصصــی ، ســامان دهــی كار پــاره وقــت تخصصــی
مدیریــت كارآمــوزی ، برنامــه ریــزی و توســعه دوره هــای مهــارت آمــوزی )مهــارت هــای نــرم(، امــور مربــوط بــه لغــو 
تعهــد خدمــت دانــش آموختــگان )آزادســازی مــدرك تحصیلــی( و امــور مربــوط بــه بیمــه بیــكاری در ایــن مركــز 

ارائــه گــردد.
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راه انــدازی مرکــز کارآفرینــی و شــتاب دهنــده شــاهکار و برگــزاری دوره 
هــای زیــر



افتتاح  شتاب دهنده و مرکز کسب و کار اشتراکی شاهکار دانشگاه 

روز چهارشــنبه ۲۲ آبــان مــاه جــاری بــا حضــور دكتــر مجتبــی صدیقــی معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و 
رییــس ســازمان امــور دانشــجویان، دكتــر فاتــح رییــس دانشــگاه و جمعــی از معاونــان و مســئولین شــهری، شــتاب 

دهنــده و مركــز كســب و كار اشــتراكی شــاهكار ایــن دانشــگاه افتتــاح شــد.
هدف از افتتاح شتاب دهنده و مركز كسب و كار اشتراكی شاهكار دانشگاه

دكتــر ســید ایمــان حســینی رییــس اداره كارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، گفــت: قــرار اســت بــا افتتــاح ایــن 
ــا اكوسیســتم كارآفرینــی كشــور، و  شــتاب دهنــده توســط دانشــگاه و حمایــت معاونــت هــا و نهادهــای مرتبــط ب
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، رونــد ایجــاد اســتارتاپ هــای دانشــجویی و دانشــگاهی شــتاب بگیــرد. 
ــگاهی  ــوزه دانش ــتارتاپ های ح ــان و اس ــركت های دانش بنی ــعه ش ــدف توس ــا ه ــه ب ــاهكار« ك ــده »ش ــتاب دهن ش
و بینارشــته ای تاســیس شــده اســت، در زمینــه تجهیــزات فنــاوری، حــوزه وب و موبایــل، توســعه اپلیكیشــن هــا، 
اقتصــاد بومــی، حــوزه ســامت و فرهنــگ ایرانــی اســامی فعالیــت می كنــد و امكانــات و زیــر ســاخت هــای الزم 

بــرای تســهیل فرآینــد تولیــد و ســایر امكانــات مــورد نیــاز را در اختیــار شــركت هــای نوپــا قــرار می دهــد.
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آشنای بیشتر با این مجموعه
شــتاب دهنــده شــاهكار در فضــای دانشــگاه شــاهرود بــه عنــوان فضــای كار اشــتراكی دانشــگاه وظیفــه شناســایی 
و انتخــاب و راه انــدازی تیــم هــای اســتارتاپی را بــه عهــده دارد. ایــن شــتاب دهنــده در ســامانه اكوسیســتم )اجــزا 
كارآفرینــی كشــور( ثبــت شــده و از دو مــاه گذشــته باعــث ارتقــا رتبــه دانشــگاه در یونیــرف مرجــع دانشــگاه هــای 
ایــران بــه A+ شــده اســت. تــوان و همــت مجموعــه بــر آن بــوده اســت تــا تیــم هــای اســتارتاپی در حــوزه هــای 
ــن شــتاب دهنــده در مجموعــه اكوسیســتم كشــور  ــد. در حــال حاضــر ای ــت نمای گوناگــون را شــكل داده و هدای
)WWW.ECOSYSTEM.IR(  ثبــت شــده و در حــال خدمــت رســانی بــه بیــش از پانــزده تیــم اســتارتاپی 

مــی باشــد. همچنیــن ایــن فعالیــت باعــث ارتقــا شــاخص كارآفرینــی و نــوآوری دانشــگاه در یونیــرف
 )WWW.UNIREF.IR( شده است.

 الزم بــه ذكــر اســت بیــش از صــد جلســه و نشســت بــا بدنــه و اكوسیســتم كارآفرینــی اســتان و بیــش از بیســت 
تیــم گزینــش شــده جهــت اســتقرار در شــتاب دهنــده از شــاخص تریــن فعالیــت هــای ایــن مجموعــه مــی باشــد.

امیــد اســت بــا افتتــاح شــتاب دهنــده فنــی و صنعتــی شــاهكار در دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، رونــق شــركت های 
نوپــا و اســتارتاپ های ایــن حــوزه شــتاب گیــرد.
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ــاوری  ــکی و فن ــت پزش ــا محوری ــاهکار ب ــتارتاپی ش ــداد اس روی
ــد. ــزار ش برگ

رویــداد اســتارتاپی شــاهكار بــا محوریــت پزشــكی و فنــاوری از روز چهارشــنبه ۲0 لغایــت روز جمعــه ۲۲ آذر مــاه 
۱3۹۸ در مجموعــه شــتابدهنده و فضــای كار اشــتراكی شــاهكار دانشــگاه صنعتــی شــاهرود برگــزار گردیــد. ایــن 
ــا همــكاری دانشــگاه علــوم پزشــكی شــاهرود، شــهرداری شــاهرود و مشــاركت ۹۴ نفــر از دانشــجویان و  رویــداد ب
تعــدادی از دانــش آمــوزان اســتان ســمنان و اســتان گلســتان همــراه بــود كــه شــركت كننــدگان در قالــب ۱0 تیــم 

بــه آمــوزش، رقابــت و تمریــن بــرای ورود بــه بــازار واقعــی پرداختنــد.
پــس از افتتاحیــه، شــركت كننــدگان بــه ارائــه بیــش از 5۴ ایــده پرداختنــد كــه پــس از رای گیــری ۱0 ایــده برتــر 
انتخــاب و تیــم هــا حــول ایــن ۱0 ایــده تشــكیل شــدند. در طــی ایــن رویــداد كارگاه هــای ارائــه آسانســوری و تیــم 
ســازی، نحــوه طراحــی مــدل كســب وكار،MVP و اعتبارســنجی و در انتهــا كارگاه نحــوه ارائــه بــه ســرمایه گــذار 
توســط ۴ نفــر از  منتورهــای مجــرب از شــهر مشــهد بــه دانشــجویان ارائــه گردیــد و دانشــجویان بــا یادگیــری ایــن 
مهــارت هــا بــه رقابــت بــا یكدیگــر پرداختنــد. در ادامــه و روز ســوم، تیــم هــا بــه ارائــه ایــده هــای خــود بــه داوران 
)3 داور از دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و 3 داور از دانشــگاه علــوم پزشــكی( پرداختنــد و در نهایــت 3 تیــم برتــر و ۱ 

تیــم شایســته تقدیــر شــناخته شــد.
 در مراســم اختتامیــه جوایــز تیــم هــای منتخــب بــا حضــور دكتــر دســتفان معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی 

شــاهرود و دكتــر امامیــان معــاون پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی اهــداء شــد.
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پیش رویداد آشنایی دانشجویان با کمپ شتابدهی شاهکار

جلســه رویــداد آشــنایی دانشــجویان دانشــگاه بــا رویــداد اســتارتاپی شــاهكار، روز ســه شــنبه ۱۲ آذر ســال جــاری 
در محــل تــاالر كتابخانــه معاونــت پژوهشــی دانشــگاه بــا حضــور جمــع كثیــری از دانشــجویان و عاقمنــدان ســطح 

شــهر برگــزار شــد.
بــه همــت اداره كارآفرینــی دانشــگاه بــا حضــور معــاون وزیــر، علــوم و تحقیقــات، شــتابدهنده و فضــای كار اشــتراكی 
ایــن دانشــگاه بــا عنــوان كمــپ شــتابدهی بــه ایــده هــای نوآورانــه شــاهكار افتتــاح شــد. ایــن مجموعــه در حــال 
ــع  ــای دانشــجویان و تجمی ــده ه ــت، مشــاوره و منتورشــیپ ای ــی جهــت حمای ــی و بســتر تعامل ــه اصل حاضــر بدن

اكوسیســتم كســب و كار اســتان ســمنان مــی باشــد.
شــتابدهنده و كمــپ شــتابدهی شــاهكار بــه عنــوان اولیــن شــتاب دهنــده كشــور بــا مــدل نــوآوری بــاز، در حــال 
حاضــر آمــاده اســتقرار، مشــاوره و حمایــت از تیــم هــای دانشــجویی مســاله محــور و توســعه كســب و كارهــا مــی 

باشــد.
در رویــداد آشــنایی دانشــجویان دانشــگاه بــا رویــداد اســتارتاپی شــاهكار، بــه بررســی مفهوم اســتارتاپ و شــتابدهنده 
هــا پرداختــه شــد و اهمیــت گــذار از ســاختارهای ســنتی كســب و كار بــه ســاختارهای اســتارتاپی و مقیــاس پذیــر 

و برنامــه كاری و هــدف از برگــزاری رویــداد اســتارتاپی شــاهكار مــورد توجــه قــرار گرفــت.
در ایــن رویــداد اســتارتاپی كــه تمرینــی بــرای دانشــجویان بــرای ورود بــه عرصــه كســب و كار و اخــذ دانــش هــای 
ــازی،  ــم س ــه آسانســوری، نحــوه تی ــای ارائ ــی باشــد كارگاه ه ــن عرصــه م ــق شــدن در ای ــرای موف ــاز ب ــورد نی م
طراحــی بــوم مــدل كســب و كار،  اعتبارســنجی و MVP و نحــوه ارائــه بــه ســرمایه گــذار برگــزار مــی گــردد و تیــم 

هــای شــركت كننــده در ایــن رویــداد پــس از آمــوزش در ایــن كارگاه هــا بــه رقابــت بــه یكدیگــر مــی پردازنــد.
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فعال�ت هــــــای
مرکز رشــــــــد

و
فناوری های نویپن 



مجوز مرکز رشد
مشترک با
پارک علم و فناوری استان



تولیــد انــواع دســتگاه ضدعفونــی کننــده دســت توســط مجموعــه 
ســوبا دانشــگاه صنعتــی شــاهرود

مجموعــه ســوبا بــه عنــوان یكــی از شــركت هــای مســتقر در مركــز رشــد و فنــاوری هــای نویــن ایــن دانشــگاه در 
دوران شــیوع ویــروس كرونــا و بــا همــه  گیــری ایــن بیمــاری در جامعــه، اقــدام بــه تولیــد انــواع دســتگاه ضدعفونــی 

كننــده دســت نمــود.
بــرد اختصاصــی دســتگاه ضدعفونــی كننــده دســت توســط متخصصــان مجموعــه طراحــی و در نمونه هــای تولیــدی 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. حســگر نصــب شــده بــر روی ایــن محصــول بــا تشــخیص دســت كاربــران، 
بازخــورد الزم را بــه پردازنــده ارســال نمــوده و بدیــن ترتیــب محلــول ضدعفونــی بــر روی دســت كاربــران اســپری 

می شــود.
مجموعــه ســوبا بــا فــروش ایــن محصول در ســطح كشــور تــاش نمــود تــا ضمــن اشــتغالزایی و كارآفرینــی در دوران 
شــیوع بیمــاری كرونــا، ســهمی را در جهــت كاهــش همه گیــری ایــن بیمــاری بــه خــود اختصــاص دهــد. آمــوزش 
ــكی و  ــوم پزش ــگاه  عل ــا، دانش ــی، درمانگاه ه ــن اجتماع ــازمان تامی ــا، س ــعب بانک ه ــور ش ــدارس، ام ــرورش و م و پ
خدمــات درمانــی شهرســتان شــاهرود و فروشــگاه های زنجیــره ای مختلــف در ســطح كشــور در حــال حاضــر برخــی 

از مشــتریان ایــن مجموعــه مــی باشــند.
هم اكنــون راهبــرد ایــن مجموعــه بــه توســعه محصــوالت پیشــگیرانه از بیمــاری كرونــا و همچنیــن توســعه فنــاوری 

ســاخت افزایشــی در حوزه هــای آموزشــی، خدماتــی و صنعتــی اختصــاص یافتــه اســت.
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ــط  ــیا توس ــه اوراس ــورهای منطق ــاک کش ــخیص پ ــامانه تش س
ــهاب ــان ش ــش بنی ــرکت دان ش

شــركت دانــش بنیــان شــهاب ایــن دانشــگاه بــا توجــه بــه نیــاز كشــور هــای همســایه ایــران و بــا تكیــه بــر دانــش 
فنــی و تجربــه گرانبهــای بدســت آمــده خــود، توســعه مــاژول تشــخیص پــاك هــای انگلیســی را در دســتور كار 
ــا ارتقــا هســته پــاك خوانــی خــود، كتابخانــه تشــخیص پــاك را بــرای كشــور هــای منطقــه  خــود قــرار داد و ب

اوراســیا از جملــه روســیه، آذربایجــان، گرجســتان و تركیــه عرضــه كــرد.
امــروزه احــراز هویــت و شناســایی هوشــمند پــاك خــودرو هــا بــرای كاربــرد هــای ترافیكــی، امنیتــی و مدیریــت 
شــهری امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت. شــركت دانــش بنیــان شــهاب از پیشــگامان پیــاده ســازی و توســعه نــرم افــزار 
هــای تشــخیص پــاك خــودرو در ایــران بــه حســاب مــی آیــد. هســته اولیــه مــاژول پــاك خــوان شــركت شــهاب 
در ســال ۱3۹۴ بــا نــام ســاتپا )ســامانه تشــخیص پــاك ایرانــی( عرضــه شــد و هــم اكنــون بــا گذشــت 5 ســال بــه 

تكامــل و پختگــی رســیده اســت و از برتریــن و بــه روزتریــن مــاژول هــای پــاك خــوان فارســی مــی باشــد.
ــرای شناســایی پــاك هــای ترانزیــت عبــوری در داخــل كشــور و پایانــه هــای مــرزی  ــه ب همچنیــن ایــن كتابخان
قابــل اســتفاده اســت. تاكنــون دو قــرارداد فــروش از ایــن محصــول بــا شــركت هــای ایرانــی فعــال در كشــورهای 
ــی آن  ــای بوم ــركت ه ــا ش ــه صــورت مســتقیم ب ــهاب ب ــركت ش ــه زودی ش ــد اســت ب ــده و امی ــد ش ــوق منعق ف

ــرارداد شــود. كشــورها وارد ق
هــم اكنــون بــا توجــه بــه مســلح شــدن كتابخانــه ســاتپا بــه موتــور تشــخیص پــاك هــای انگلیســی، ایــن شــركت 
آمادگــی توســعه ایــن مــاژول بــرای ســایر كشــورهای منطقــه و جهــان را داراســت و بــه فراخــور نیــاز بــازار و تــوان 

شــركت بــرای بازاریابــی بیــن المللــی ایــن امــر در دســت توســعه مــی باشــد.
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ــد در روز  ــز رش ــار اول مرک ــد ب ــول تولی ــار محص ــی از چه رونمای
ــگاه ــت و دانش نف

روز ســه شــنبه ۲۶ آذر مــاه ۱3۹۸ همزمــان بــا هفتــه پژوهــش بــا حضوردكتــر فرشــاد علیخانــی معــاون مدیــر كل 
امــور پژوهــش وزارت نفــت و هیئــت رئیســه دانشــگاه، مهنــدس مخدومــی مدیــر كارخانــه شــركت ریختــه گــری 
دقیــق پــارس، دكتــر حمیــد هراتــی زاده مدیــر شــركت دانــش بنیــان نانــو شــرق ابــزار تــوس،. از چهــار محصــول 

تولیــد بــار اول مركــز رشــد در روز نفــت و دانشــگاه رو  نمایــی شــد.

رونمایی از چهار محصول تولید بار اول مرکز رشد

Solmetric IV- Curve Tracer( ــل هــای خورشــیدی ــا و پان ــای ســلول ه ــاب پارامتره دســتگاه مشــخصه ی
و دســتگاه تامیــن نــور مصنوعــی بــا قابلیــت كنتــرل دقیــق شــدت و طیــف تابشــی بــرای رشــد گیاهــان گلخانــه 
ــوس )نانوشــات( (، ســامانه  ــزار ت ــان نانوشــرق اب ــش بنی ای )NanoSAT Grow Light( )محصــول شــركت دان
تشــخیص چهــره روبینــا) محصــول شــركت دانــش بنیــان شناســایی هوشــمند الگوهــای بصری )شــهاب(( و سیســتم 
آب  شــیرین كن حرارتــی چنــد اثــره) محصــول شــركت دانــش بنیــان علــم گســتران صنعــت آرتــا( در حاشــیه آییــن 

روز نفــت و دانشــگاه رونمایــی شــد.
پــس از پایــان ایــن مراســم حاضریــن و عاقــه منــدان از نمایشــگاه ســالن جنبــی بــا حضــور شــركت هــای دانــش 
بنیــان مســتقر در پــارك علــم و فنــاوری و مركــز رشــد و فنــاوری هــای نویــن دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بازدیــد 

نمودنــد.
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