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حفظ هویت مستقل موسسات آموزش عالی استان ها در اجرای مدیریت استانی دانشگاه ها

در راســـتای اجرای مصوبه شـــورای عالی
انقالب فرهنگـــی و طرح مدیریت اســـتانی
دانشـــگاه ها ،دانشـــگاه صنعتی شـــاهرود با
تکیه بر زیرســـاخت ها ،قدمـــت ،توانمندی
ها ،ماموریـــت گرایـــی ،صنعتی بـــودن و
همترازی با دانشـــگاه مرکز اســـتان ،همراه با
دانشـــگاه سمنان ،دانشـــگاه معین استان شد.

پیرو این موضوع؛ مقام عالی
وزارت طی نامه ای ضمن
برشمردن اهداف و مزایای
مدیریت استانی موسسات
آموزش عالی ،بر هویت
مستقل موسسات آموزش
عالی تاکید کرد.
در نامه مقام عالی وزارت
آمده است« :تعیین دانشگاه های معین در اجرای مصوبه شــمارة
/95/7418دش مورخ  1395/4/27شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبه
جلسه شماره  131ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ،با هدف
تمرکززدایی و شـبکه سازي علمی ،هم افزایی مؤسسات آموزش عالی
واقع در آن اسـتان ،مشارکت هرچه بیشتر مؤسـسات در تصـمیم گیري
ها و تصـمیم سازي هاي آموزش عـالی ،متنـاسب سـازي و متـوازن

کردن توســعۀ مؤســسات ،کـاهش بوروکراسـی ناشـی از تمرکز تصمیم
گیري ها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهاي آموزش
عالی صورت گرفته و هدف آن تسهیل روابط میان بخش هاي مختلف
آموزش عالی با تعیین یکی از روساي دانشگاه هاي اسـتان به عنـوان
نماینـده وزارت عتـف در اسـتان ذیربـط می باشـد .بدیهی است هویت
مستقل موسسات آموزش عالی استان ها ،هیئت های امنا و هیئت های
ممیزه آن ها کمافی السابق در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه به قوت
خود باقی است».
گفتنی است دانشگاه صنعتی شاهرود با قدمت حدود نیم قرن دارای هیئت
امنا ،هیئت ممیزه و هیات اجرایی جذب مستقل می باشد.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
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برگــزاری جلســه شــورای
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
بــا حضــور دکتــر رحیمــی
معــاون پژوهــش و فنــاوری
وزارت عتــف.
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صبــح روز پنجشــنبه  9بهمــن مــاه
جــاری ،جلســه شــورای دانشــگاه بــا
حضــور دکتــر غالمحســین رحیمــی
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری در تــاالر
کوثــر ایــن دانشــگاه برگــزار شــد .دکتر
محمدمهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه،
در ابتــدای جلســه ضمــن تبریــک
فرارســیدن ایــام دهــه فجــر و پیــروزی
انقــاب اســامی ،بــه ایجــاد ،توســعه
و پیشــرفت بســیاری از دانشــگاه هــا
پــس از انقــاب اســامی اشــاره نمــود
و گفــت :دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
بــا حــدود نیــم قــرن فعالیــت بعــد
از انقــاب اســامی توســعه چشــم
گیــری داشــته و از مدرســه عالــی
معــدن  ســال  1352بــه دانشــگاهی
پرافتخــار امــروز رســیده اســت.
دکتــر فاتــح ضمــن تاکیــد بــر فعالیــت در فضــای کارآفرینــی ،پژوهــش
تقاضــا محــور و جامعــه محــوری ،بــه اهتمــام وزارت در ســاماندهی
آمــوزش عالــی کشــور پرداخــت و بــا اشــاره بــه جایــگاه ملــی و بیــن
المللــی دانشــگاه و اســتقالل آن در همــه ارکان تصمیــم گیــری و
تصمیــم ســازی بــه ویــژه در هیــات امنــا ،هیــات ممیــزه و هیــات
اجرایــی جــذب ،از موافقــت وزیــر علــوم و شــورای راهبــردی در تصویــب
مدیریــت دوره ای اســتانی آمــوزش عالــی ایــن دانشــگاه و دانشــگاه
ســمنان قدردانــی نمــود .

کســب رتبــه هــای معتبــر بیــن المللی دانشــگاه
صنعتی شــاهرود
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در ایــن جلســه بــه معرفــی دانشــگاه
و کســب رتبــه هــای متعــدد پرداخــت و گفــت :مفتخریــم کــه دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود طبــق رتبــه بنــدی جهانــی تایمــز   2021بــا کســب
رتبــه  601-800در فنــاوری و مهندســی رتبــه ششــم و در علــوم پایــه
رتبــه چهــارم دانشــگاه هــای صنعتــی را کســب نمــوده اســت و ایــن
مهــم بــا همــت هیــات علمــی هــای فرهیختــه و دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه میســر شــد .دکترفاتــح بــا بیــان توضیحاتــی در
خصــوص تعــداد اعضــای هیــات علمــی ،مقــاالت ژورنالــی دانشــگاه در
پایــگاه هــای بیــن المللــی و رشــد صعــودی مقــاالت معتبــر در نمایــه
هــای بیــن المللــی ،بــه کســب افتخــار ســه و ده عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه بــه ترتیــب بــه عنــوان دانشــمندان یــک درصــد و دو درصــد
برتــر جهــان در ســال  2020اشــاره نمــود و اذعــان داشــت :دانشــگاه در
ســال  2020بــه عنــوان دانشــگاه پراســتناد یــک درصــد جهــان معرفــی
شــده اســت .ایشــان در ادامــه افزودنــد بــا توجــه بــه زیرســاختهای
موجــود در دانشــگاه ،بــا موافقــت وزیــر علــوم در ســال  97قطــب علمــی
مهندســی معــدن در ایــن دانشــگاه تاســیس شــد.
دکتــر رحیمــی معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری نیــز در ایــن جلســه ضمــن تبریــک آغــاز دهــه فجــر ،پیــروزی
انقــاب اســامی را فضــای فراخــی بــرای توســعه علمــی عنــوان نمــود و
گفــت :بعــد از جنــگ تحمیلــی دوران پرافتخــار علمــی مــا بــا بیشــترین
دانشــمندان ،دوره اســامی اســت کــه توانســتیم در حــوزه توســعه
علمــی بــه توفیقــات ارزشــمندی دســت یابیــم و ایــن مهــم حاصــل
زحمــات اســاتید مــی باشــد.
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دکتــر رحیمــی :دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا توجــه بــه داشــتن
پتانســیل هــای موجــود دانشــگاهی مســتقل مــی باشــد.
ایشــان ضمــن تاکیــد بــر جدیــت اســاتید در امــر تحقیقــات و توســعه،
ارتقــا کیفیــت در حــوزه تحقیقــات را تضمینــی بــرای کیفیــت آمــوزش
اســاتید عنــوان نمــود و بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور دانشــجویان
تحصیــات تکمیلــی بــه خصــوص دکتــری در توســعه تحقیقــات و
از طرفــی کاهــش متقاضــی آمــوزش عالــی طــی ســال هــای اخیــر،
بــه بیــان توضیحاتــی در خصــوص لــزوم طــرح آمایــش آمــوزش
عالــی پرداخــت و دانشــگاه صنعتــی شــاهرود را بــا توجــه بــه داشــتن
پتانســیل هــای موجــود دانشــگاهی مســتقل مطــرح نمــود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری  ،ضمــن
تاکیــد بــر دوره پســا دکتــری در آینــده و اهمیــت اخــذ دســتیار
پژوهشــی بــه بیــان نکاتــی در ایــن امــر پرداخــت و کشــش کمــی ایــن
مــوارد را حــول نکاتــی مطــرح نمــود و افــزود :درآمــد بیرونــی اســتاد،
گرنــت اســاتید (گرنــت داخلــی) ،توســعه سراســری دوره هــای کوتــاه
مــدت تحقیقاتــی دانشــجویان دکتــری و گرنــت محــور کــردن پذیــرش
دانشــجویان دکتــری از جملــه مــوارد حائــز اهمیتــی اســت کــه بــر
اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و بــر اســاس گرنــت و تحقیقــات
کارفرمایــی مــی باشــد.
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم :دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در ســطح
شــهر ،اســتان و کشــور اثربخــش بــوده اســت.
دکتــر رحیمــی بــا بیــان توضیحاتــی در خصــوص اثربخشــی و
تحقیقاتــی بــودن گــزارش هــا ،تاکیــد نمــود :همــه توفیقــات در تهیــه
مقالــه خالصــه نمــی شــود و بــا وجــود شــرایط موجــود در دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود بایــد مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی افزایــش یابــد
چــرا کــه دانشــگاهی مطــرح خواهــد مانــد کــه بــا روندهــای جدیــد
خودشــان را تطبیــق دهنــد.
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای شــورای دانشــگاه بــه بیــان نقطــه
نظــرات و ایــده هــای خــود در زمینــه هــای آموزشــی و پژوهشــی
خــود پرداختنــد  و پــس از خاتمــه جلســه دکتــر غالمحســین رحیمــی

از توانمندیهــای تجهیزاتــی و آزمایشــگاه هــای تحقیقاتــی مســتقر در
ســاختمان مجتمــع آزمایشــگاهی علمــی و تحقیقاتــی شــهید فخــری
زاده دانشــگاه بازدیــد و همچنیــن بــا فعالیتهــای شــرکت هــای دانــش
بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد مشــترک دانشــگاه بــا پــارک علــم و
فنــاوری اســتان ســمنان آشــنا شــدند.
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بيانيــه معاونــت فرهنگــی
و اجتماعــی دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود بــه مناســبت بزرگداشــت
حماســه يــوم اهلل  9دی 1399-



بیـــانیـه
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پیــام رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در
ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی
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بیانیــه بســیج اســاتید در خصــوص
بزرگداشــت شــهید ســلیمانی



پــــژوهش
دفاع از رساله دانشجوی دکتری برق
دانشگاه صنعتی شاهرود

رضــا میرزاحســینی دانشــجوی دکتــری
بــرق گرایــش قــدرت ایــن دانشــگاه ،در روز ســه
شــنبه  29مهــر مــاه ســال جــاری از رســالهی
خــود تحــت عنــوان تعییــن پارامترهــای
اختیــاری و طراحــی بهینــه موتــور شــار محــوری
مغناطیــس دائــم چنــد الیــه بــا راهنمایــی
دکتــر احمــد دارابــی اســتاد تمــام و مشــاوره
دکتــر محســن اصیلــی اســتادیار گــروه قــدرت
دانشــکده ی مهندســی بــرق ایــن دانشــگاه بــه
صــورت مجــازی دفــاع نمــود.
ایــن رســاله براســاس نظــر داور خارجــی دکتــر محمدرضــا بســمی
دانشــیار دانشــگاه شــاهد ،دکتــر علــی دســتفان دانشــیار و دکتــر امیــر
حســن نیــا خیبــری اســتادیار گــروه قــدرت دانشــکده مهندســی بــرق
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان داورهــای داخلــی بــه كســب
درج ـهی عالــی نائــل شــد .
الزم بــه ذکــر اســت کــه چــاپ  2مقالــه کنفرانســی و  5مقالــه  ISIاز
جملــه دســتاوردهای رســاله فــوق مــی باشــد.

شصت و چهارمین همایش سالمت و زندگی
شهرستان شاهرود به صورت مجازی برگزار شد.

12

شــصت و چهارمیــن همایــش ســامت و زندگــی
ایــن شهرســتان و یازدهمیــن همایــش مجــازی
در روز ســه شــنبه  2دی مــاه جــاری همزمــان
بــا چهارمیــن ســال تولــد ایــن
سلســله همایــش هــا ،بــا حضــور
دکتــر رضــا ناظــری روانشــناس،
اســتاد دانشــگاه و کارشــناس
برنامــه هــای تلویزیونــی صــدا و
ســیما برگــزار شــد.
دکتــر ناظــری در ایــن همایــش مجــازی بــا
موضــوع عملکــرد ذهنــی در مواجــه بــا بیمــاری
کرونــا و تقویــت سیســتم ایمنــی  ،بیــان نمــود:
نــگاه بــه بحــران بــه عنــوان بســتری بــرای رشــد
و تعهــد بــه خــود بــرای نزدیــک شــدن بــه
موفقیــت و تســلیم نشــدن در چنیــن شــرایطی،
تنهــا عاملــی اســت کــه بــرای عبــور از بحــران هــا
مــی توانــد مــا را بــه حــال خــوب نزدیــک نمایــد.
ایشــان بــر اهمیــت ورزش ،خــواب مناســب،
نظــام حمایتــی ،نشــاط و تغذیــه مناســب در ایــن
شــرایط تأکیــد ویــژه نمــود.
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کسب عنوان طرح پژوهشي برتر در سطح شركت آب
منطقه اي خراسان رضوي توسط دکتر هادی جعفری

شــصت و چهارمیــن همایــش ســامت و
زندگــی ایــن شهرســتان و یازدهمیــن همایــش
مجــازی در روز ســه شــنبه
 2دی مــاه جــاری همزمــان
بــا چهارمیــن ســال تولــد
ایــن سلســله همایــش هــا،
بــا حضــور دکتــر رضــا
ناظــری روانشــناس ،اســتاد
دانشــگاه و کارشــناس
برنامــه هــای تلویزیونــی
صــدا و ســیما برگــزار شــد.



دکتر چهارطاقی عنوان پژوهشگر برتر شركت آب و
فاضالب مشهد را کسب کرد.

طی نامــه ای از ســوی حســین اســماعیلیان
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــركت
آب و فاضــاب مشــهد،
دكتــر محمــود چهارطاقي
عضــو هیــات علمــی
دانشــکده مهندســی
مکانیــک ایــن دانشــگاه
در اجــراي موفــق طــرح
پژوهشــي بــا عنــوان
«امكانســنجي فنــي
و اقتصــادي تغييــر
هــوازي
سيســتم
لجــن بــه بيهــوازي
تصفيهخانههــاي
در
خينعــرب و التيمــور» موفــق بــه كســب
عنــوان پژوهشــگر برتــر شــركت آب و فاضــاب
مشــهد در ســال  98-99شــده اســت.
روابــط عمومــی دانشــگاه کســب ایــن افتخــار را
بــه ایشــان تبریــک گفتــه و موفقیــت روزافــزون
ایشــان را آرزومنــد اســت.

پــــژوهش
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دفاع از رساله دانشجوی دكتري مديريت ورزشي
دانشكده تربيت بدني دانشگاه

دانشجوي دكتري تربيت بدني دانشگاه با كسب
درجهي عالي از رساله خود دفاع نمود.

عليرضــا نظــري دانشــجوي دكتــري مديريت
ورزشــي دانشــكده تربيــت بدنــي ايــن دانشــگاه
در روز يــك شــنبه  9آذر مــاه جــاري بــه صــورت
مجــازي از رســاله خــود تحــت عنــوان تحليــل و
مدلســازي فضيلــت ســازماني در ســازمانهاي
ورزشــي بــا راهنمايــي دكتــر رضــا انــدام و
دكتــر حســن بحرالعلــوم اعضــاي هيــات علمــي
ايــن دانشــكده و مشــاوره دكتــر حســين عيــدي
عضــو هيــات علمــي دانشــگاه رازي كرمانشــاه
بــا كســب درجــه عالــي دفــاع نمــود.
دكتــر محمــد كشــتي دار دانشــيار دانشــگاه
فردوســي مشــهد ،دكتــر ســيد رضــا حســيني
نيــا و دكتــر هــادي باقــري اعضــاي هيــات
علمــي دانشــگاه صنعتــي شــاهرود بــه عنــوان
داور و دكتــر مجتبــي رجبــي نماينــده تحصيــات
تكميلــي رســاله فــوق بــوده انــد.
الزم بــه ذكر اســت چــاپ دو مقالــه معتبــر علمي
پژوهشــي از جملــه دســتاوردهاي پژوهــش فــوق
مي باشــد.

حســين طاهــري دانشــجوي دكتــري تربيت
بدنــي گرايــش مديريــت ورزشــي ايــن دانشــگاه،
در روز ســه شــنبه  2دي مــاه ســال جــاري
از رســالهي خــود بــا عنــوان طراحــي مــدل
انتظامــي مديريــت رفتــار تماشــاگران فوتبــال در
ايــران بــا راهنمايــي دكتــر رضــا انــدام و دكتــر
حســن بحرالعلــوم دانشــيار گــروه
مديريــت ورزشــي دانشــگاه صنعتــي
شــاهرود و مشــاوره دكتــر كيــوان
صالحــي اســتاديار دانشــگاه تهــران
بــه صــورت مجــازي دفــاع كــرد.
ايــن رســاله براســاس نظــر داوران
خارجــي آقايــان دكتــر نجــف آقايــي
دانشــيار دانشــگاه خوارزمــي و دكتــر
مرتضــي دوســتي دانشــيار دانشــگاه
مازنــدران و دكتــر ســيدرضا حســيني
نيــا اســتاديار گــروه مديريت ورزشــي دانشــكده
تربيــت بدنــي دانشــگاه صنعتــي شــاهرود بــه
عنــوان داور داخلــي بــه كســب درجهعالــي
نائــل شــد.
ضمنــ ًا چــاپ و پذيــرش  4مقالــه علمــي-
پژوهشــي در نشــريات معتبــر داخلــي از جملــه
دســتاوردهاي رســاله فــوق مــي باشــد.
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آشنایی با فعالیت های مرکز هدایت شغلی و کاریابی
تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود

با مركز رشد و فناوری های نوین دانشگاه بیشتر آشنا
شوید.

روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود،
بــا توجــه بــه فعالیت هــای مرکــز هدایت شــغلی
و کاریابــی تخصصــی ایــن دانشــگاه درپاســخ به
نیــاز دانشــجویان و دانــش آموختــگان از مــدت
زمــان راه انــدازی تاکنــون ،طــی مصاحبــه ای
بــا دکتــر قالیبافــان مدیــر امــور فنــاوری و
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه
بــه معرفــی و آشــنایی بیشــتر
ایــن مرکــز پرداختــه اســت.

روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود،
بــا توجــه بــه اهمیــت رونــق كســب و كارهــای
نوآورانــه و گســترش فعالیــت هایــی از جنــس
كارآفرینــی ضمــن گفــت و گــو بــا دکتــر
اســمعیل محمــودی رئیــس مركــز رشــد و
فنــاوری هــای نویــن دانشــگاه اقــدام بــه ارائــه
اطالعاتــی جهــت شــناخت بیشــتر ایــن مرکــز
نمــوده اســت.
مركز رشد به چه مراكزی گفته می شود؟

دریافــت مجــوز راه انــدازی از وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری
دکتــر قالیبافــان در ابتــدا ایــن گفتگــو بــا
توجــه بــه ایــن موضــوع کــه دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه اســتان
ســمنان موفــق بــه اخــذ مجــوز مرکــز هدایــت
شــغلی و کاریابــی تخصصــی از ســوی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری شــده اســت،
بــه چگونگــی دریافــت مجــوز راه انــدازی
ایــن مرکــز اشــاره کــرد و گفــت :درخواســت
صــدور مجــوز راه انــدازی مرکــز کاریابــی و هدایــت شــغلی در شــهریور
 98توســط دانشــگاه بــه وزارت عتــف ارســال شــد و  بــا توجــه بــه
امکانــات موجــود و بررســی برنامــه هــای ارائــه شــده دانشــگاه توســط
کارشناســان وزارت ،مجــوز راه انــدازی بــرای اولیــن بــار در دی مــاه 98
بــرای حــدود  22دانشــگاه در کشــور صــادر شــد.

دکتــر محمــودی در ابتــدا ایــن
گفتگــو مراكــز رشــد و فنــاوری
هــای نویــن را اینگونــه تعریــف
نمــود :مركــزی كــه جهــت
حمایــت از تجــاری ســازی
طــرح هــای مبتنــی بــر نــوآوری,
نیازمحــور و محصــوالت پژوهشــی
ایجــاد شــده اســت .ایــن مركــز
عمدتــا در كنــار یــك  مركــز
تحقیقاتــی یــا دانشــگاهی فعالیــت مــی نمایــد و خدمــات و پشــتیبانی
هــای الزم (اعــم از فنــی و غیــر فنــی) را بــرای تبدیــل یــك محصــول
یــا ایــده اولیــه بــه محصــول قابــل عرضــه بــه بــازار فراهــم مــی كنــد.

پــــژوهش
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آشنایی با مرکز کار اشتراکی و شتاب دهنده شاهکار

فضــای شــتاب دهنــده شــاهکار چــه نــوع
مرکــزی اســت؟
فضای شتاب دهنده شاهکار چه نوع مرکزی است؟
شــتاب دهنــده شــاهکار در دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان
فضــای کار اشــتراکی دانشــگاه ،وظیفــه شناســایی و انتخــاب و راه
انــدازی تیــم هــای اســتارتاپی را بــه عهــده دارد .ایــن شــتاب دهنــده در
ســامانه اکوسیســتم (اجــزای کارآفرینــی کشــور) ثبــت شــده و باعــث
ارتقــای رتبــه دانشــگاه در یونیــرف مرجــع
دانشــگاه هــای ایــران بــه  +Aشــده اســت.
روابــط عمومــی دانشــگاه طــی مصاحبــه
ای بــا دکتــر حســنی مدیــر اداره امــور
فنــاوری ،تجــاری ســازی و کارآفرینــی،
بــا توجــه بــه تــوان و همــت مرکــز کار
اشــتراکی و شــتاب دهتــده شــاهکار بــر
تشــکیل و هدایــت تیــم هــای اســتارتاپی،
بــه معرفــی بیشــتر ایــن مرکــز پرداختــه
اســت.
چــه خدماتــی در مرکــز کار اشــتراکی و شــتاب دهنــده شــاهکار ارائــه
مــی شــود؟
هــر تیــم میتوانــد در دوره شــتابدهی در فضــای کار اشــتراکی
شــاهکار مســتقر شــده و از امکانــات آن محــل ،اســتفاده کنــد .ایــن
امکانــات شــامل میــز کار و صندلــی بــه تعــداد افــراد تیــم (ترجیحـاً ۴
نفــره) ،یــک رایانــه ،اینترنــت ،تلفــن ،اتــاق جلســه و میباشــد.
ایــن ســرمایه معمــوال بــه تیمهایــی اختصــاص داده میشــود کــه
در اوایــل راه کســبوکار خــود بــوده و آمــاده تبدیــل مــدل اولیــه
کسـبوکار خــود بــه یــک محصــول یــا خدمــت اولیــه و ورود بــه بــازار
هســتند.

دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر توسعه همکاری با
صنعت پیشگام در حل معضالت صنعت

دانشــگاه و صنعــت بــه عنــوان دو بخــش
پویــا و محــوری جامعــه ،نیازمنــد همــکاری
متقابــل و موثــر هســتند.
بــا بــه هــم پیوســتن بدنــه دانشــگاه و صنعــت ،دانشــگاهها و
پژوهشــگران قــادر خواهنــد بــود بــا ارتقــای ســطح همــکاری هــای
دوجانبــه ،بــه حــل مشــكالت و چالشهــاي موجــود در بخــش صنعــت
کشــور كمــك كننــد و راه را بــرای پیشــرفت ســریع و موثــر دانشــگاه
در مســیر نقشــه جامــع علمــی و فنــاوری کشــور همــوار نماینــد .بــه
ایــن منظــور روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،طــی مصاحبــه
ای بــا دکتــر قالیبافــان مدیــر امــور فنــاوری و
ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه کــه متولــی
ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه اســت،
بــه تشــریح همکاریهــای دانشــگاه بــا صنعــت در
قالــب  طــرح هــای تحقیقاتــی و تقاضــا محــور
پرداختــه اســت.
آقــای دکتــر قالیبافــان ،دانشــگاه در ســال هــای
اخیــر بــا کــدام ســازمان و شــرکت قــرارداد
تحقیقاتــی بســته اســت؟
دانشــگاه در بــازه ســال  ۹۳تــا ۲۱۸ ، ۹۹
قــرارداد بــا ســازمان هــای مختلــف شــامل،
شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی بــه ویــژه شــرکت ملــی نفــت ایــران،
شــرکت ملــی گاز ایــران ،ایمیــدرو ،ســازمان انــرژی هــای نــو ایــران،
ســازمان صنایــع دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح ،پژوهشــگاه نیــرو،
شــرکت هــای بــرق منطقــه ای ،شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران و
شــرکت هــای آب منطقــه ای قــرارداد تحقیقاتــی بســته اســت.
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سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن
ایرانی تحقیق در عملیات به صورت
مجازی برگزار شد.

ســیزدهمین کنفرانــس بیــن
المللــی انجمــن ایرانــی تحقیــق در
عملیــات از روز یکشــنبه  16لغایــت 19
شــهریور مــاه ســال جــاری بــه صــورت
مجــازی و بــه میزبانــی دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود برگــزار شــد.
کنفرانــس فــوق بــه همــت دانشــکده علــوم ریاضــی
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و همــکاری دانشــکده
مهندســی صنایــع و مدیریــت ایــن دانشــگاه و انجمــن
ایرانــی تحقیــق در عملیــات برگــزار شــد .اعضــای هیــات
علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه دکتــر حجــت
اهلل احســنی طهرانــی دبیــر کنفرانــس و دکتــر فتحعلــی
دبیــر علمــی بــا همیــاری کادر دبیــر خانــه ،بــا رضایــت
شــرکت کننــدگان ایــن کنفرانــس را بــه ایســتگاه پایانــی
رســاندند.
الزم بــه ذکــر اســت ،در طــی اجــرای ایــن کنفرانــس
کارگاه هــای آموزشــی «زنجیــره تامیــن پایــدار» و
«ریســک و شــتاب دهنــده هــا» و ســخنرانی باعنــوان
شــادکامی برگــزار گردیــد.



پــــژوهش
دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر توسعه همکاری با
صنعت پیشگام در حل معضالت صنعت

دانشــگاه و صنعــت بــه عنــوان دو بخــش
پویــا و محــوری جامعــه ،نیازمنــد همــکاری
متقابــل و موثــر هســتند.
بــا بــه هــم پیوســتن بدنــه دانشــگاه و صنعــت ،دانشــگاهها و
پژوهشــگران قــادر خواهنــد بــود بــا ارتقــای ســطح همــکاری هــای
دوجانبــه ،بــه حــل مشــكالت و چالشهــاي موجــود در بخــش صنعــت
کشــور كمــك كننــد و راه را بــرای پیشــرفت ســریع و موثــر دانشــگاه در
مســیر نقشــه جامــع علمــی و فنــاوری کشــور همــوار نماینــد .بــه ایــن
منظــور روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،طــی مصاحبــه ای
بــا دکتــر قالیبافــان مدیــر امــور فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه
کــه متولــی ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه اســت ،بــه تشــریح
همکاریهــای دانشــگاه بــا صنعــت در قالــب  طــرح هــای تحقیقاتــی و
تقاضــا محــور پرداختــه اســت.

آقــای دکتــر قالیبافــان ،دانشــگاه در ســال هــای
اخیــر بــا کــدام ســازمان و شــرکت قــرارداد
تحقیقاتــی بســته اســت؟

دانشــگاه در بــازه ســال  ۹۳تــا  ۲۱۸ ، ۹۹قــرارداد بــا ســازمان هــای
مختلــف شــامل ،شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی بــه ویــژه شــرکت
ملــی نفــت ایــران ،شــرکت ملــی گاز ایــران ،ایمیــدرو ،ســازمان انــرژی
هــای نــو ایــران ،ســازمان صنایــع دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح،
پژوهشــگاه نیــرو ،شــرکت هــای بــرق منطقــه ای ،شــرکت ملــی صنایــع
مــس ایــران و شــرکت هــای آب منطقــه ای قــرارداد تحقیقاتــی بســته
اســت.
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شصت و پنجمین همایش سالمت و زندگی شهرستان
شاهرود به صورت مجازی برگزار شد.

دکتــر میرزابیگــی در ایــن همایــش مجــازی
بــا اشــاره بــه زندگــی در عصــر دانایــی بــر
لــزوم کارامــد شــدن دیــدگاه تربیتــی والدیــن
در ارتبــاط بــا فرزنــدان
تأکیــد ویــژه نمــود.
شــصت و پنجمیــن همایــش
ســامت و زندگــی ایــن شهرســتان
و دوازدهمیــن همایــش مجــازی
در روز ســه شــنبه  7بهمــن مــاه
 1399بــا حضــور دکتــر حســنعلی
میرزابیگــی  دکتــرای علــوم تربیتــی،
نویســنده بیــش از صــد عنــوان
کتــاب و کارشــناس شــبکه  3صــدا و
ســیما برگــزار شــد.
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آشنایی بیشتر با قطب علمی مهندسی معدن کشور

قطــب هــای علمــی در جهــان بــه عنــوان
مراکــزی کــه از امکانــات برتــر و ویژگیهــای
برجســته در یــک رشــته خــاص برخوردارنــد،
ی شــوند.
شــناخته مــ 



ایــن مراکــز بایــد از عزمــی راســخ بــرای پیشــرفت
نیــز بهــره منــد باشــند تــا بتواننــد بــرای ســایر
مراکــز علمــی ،دانشــگاهی و اجرایــی الگویــی بــرای
تولیــد فکــر و دانــش و معرفــت تلقــی شــوند .
بــا ایــن رویکــرد و بــا توجــه بــه پتانســیل هــای
موجــود ،دانشــكده مهندســي معــدن ،نفــت و
ژئوفيزيــك دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در زمســتان
 1397از طــرف وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
بــه عنــوان قطــب علمــی مهندســی معــدن
انتخــاب شــد و بــا کار جمعــی و بهــره منــدی از
نخبــگان علمــی بــه حرکــت در مرزهــای دانــش و
تحقیقــات بنیــادی ،کاربــردی و مــورد نیــاز کشــور
اهتمــام ورزیــده و بــه
مثابــه مرجــع علمــی
بــه دنبــال نــوآوری
و فنــاوری هــای
پیشــرفته اســت.
عمومــی
روابــط
دانشــگاه بــا آقــای
محمــد
دکتــر
عطایــی اســتاد تمــام،
مدیــر قطــب علمــی
مهندســی معــدن،
دانشــمند  2درصــد

برتــر جهــان و رئیــس دانشــکده مهندســی معــدن نفــت و ژئوفیزیــک
اســت پیرامــون آشــنایی بیشــتر  بــا فعالیــت هــای ایــن قطــب بــه
گفتگــو پرداخــت.
آقــای دکتــر عطایــی ،قبــل از هــر چیــز لطفــا در خصــوص قطــب
علمــی توضیــح بفرمائیــد.
قطــب علمــی نمــاد فعالیــت ســازمانیافته گروهــی از اعضــای هیئــت
علمــی در یــک مؤسســه بــا تــوان علمــی باالســت کــه بــا برتــری
در یــک زمینه
علمی-
تخصصــی در
علــوم بنیــادی
یــا کاربــردی
شناخته
میشــود و از
طریــق تمرکــز
و انســجام
بخشــیدن بــه
فعالیتهای
خــود در آن
زمینــه ،بــرای
نــوآوری و دســتیابی بــه کیفیــت برتــر
علمــی در ســطح ملــی ،منطقــهای یــا
بینالمللــی و پاســخگویی بــه نیازهــای
اساســی کشــور تــاش مــی کنــد.

پــــژوهش
در اداره امور فناوری ،تجاری سازی و کارآفرینی
دانشگاه صنعتی شاهرود چه می گذرد؟

اداره امــور فنــاوری ،تجــاری ســازی و
کارآفرینــی ایــن دانشــگاه در ســال 1396
تاســیس شــد .
اداره امــور فنــاوری ،تجــاری ســازی و کارآفرینــی ایــن دانشــگاه در
ســال  1396تاســیس شــد و
تاکنــون اقدامــات متعــددی از
جملــه برگــزاری رویدادهــای
اســتارتاپی ،همــکاری بــا
شــتاب دهندههــا و مراکــز
کارآفرینــی ،خدمــات متقابــل
و تعامــل ســازنده بــا ادارات
شــاهرود ،برگــزاری دوره
هــای کارآفرینــی و مدیریــت
کس ـبوکار ،تولیــد محتــوا و اطــاع رســانی در کارآفرینــی و مدیریــت
کســبوکار ،اجــرای طــرح بررســی
اشــتغال دانــش آموختــگان ،آکادمــی
کســبوکار ،رویدادهــای آموزشــی
و تخصصــی ،رویــداد اســتارتاپی راه
آینــده مــن ،کلینیــک کســبوکار
و مرکــز هدایــت شــغلی و کاریابــی
تخصصــی در ایــن حــوزه انجــام شــده
اســت.
روابــط عمومــی دانشــگاه ،طــی
مصاحبــه ای بــا دکتــر حســنی مدیــر
اداره امــور فنــاوری ،تجــاری ســازی و
کارآفرینــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ســعی دارد بــه معرفــی فعالیــت
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هــای ایــن بخــش از دانشــگاه بپــردازد.

آقــای دکتــر حســنی ،بــا توجــه بــه اهمیــت
برگــزاری رویدادهــای اســتارتاپی ،ایــن اداره چــه
اقداماتــی در ایــن خصــوص انجــام داده اســت؟
مجموعــه شــتابدهنده و فضــای کار اشــتراکی شــاهکار ایــن دانشــگاه
در آذر مــاه  1398مفتخــر
بــه برگــزاری رویــداد ســه
روزه اســتارتاپی شــاهکار
بــا محوریــت پزشــکی و
فنــاوری اســت ایــن رویــداد
بــا همــکاری دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــاهرود ،شــهرداری
شــاهرود و مشــارکت  94نفــر
از دانشــجویان و تعــدادی از دانــش آمــوزان اســتان ســمنان و اســتان
گلســتان همــراه بــود کــه شــرکت کننــدگان در  10تیــم بــه آمــوزش،
رقابــت و تمریــن بــرای ورود بــه
بــازار واقعــی پرداختنــد .در ایــن
رویــداد ،شــرکتکنندگان بــه ارائــه
بیــش از  54ایــده پرداختنــد ،کــه
پــس از رای گیــری  10ایــده برتــر
انتخــاب و تیمهــا حــول ایــن 10
ایــده تشــکیل شــدند .در طــی ایــن
رویــداد کارگاههــای تخصصــی بــا
حضــور منتورهــای حرف ـهای برگــزار
شــد و درنهایــت ،ایدههــای برتــر
ارزیابیشــده نیــز مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
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دفاع از رساله دانشجوی دکتری جبر
دانشگاه صنعتی شاهرود

شصت و ششمین همایش سالمت و زندگی
شهرستان شاهرود به صورت مجازی برگزار شد.

بررســی ســاختار عناصــر منظــم در توســیع
هایــی از حلقــه هــای ناجابــه جایــی

بیماریهــای کلیــوی و پیشــگیری از نارســایی
هــای کلیه

مریــم حمیــدی زاده دانشــجوی دكتــری جبــر ایــن دانشــگاه در روز  
یکشــنبه  مــورخ  26بهمــن مــاه ســال جــاری از رســاله خــود تحــت
عنــوان " بررســی ســاختار عناصــر منظــم در توســیع هایــی از حلقــه
هــای ناجابــه جایــی" بــه راهنمایــی دکتــر ابراهیــم هاشــمی اســتاد و
عضــو هیــات علمــی گــروه ریاضــی محــض و مشــاوره ی دکتــر عبــدا ...
آل هــوز عضــو هیــأت گــروه ریاضــی کاربــردی دفــاع نمــود.
ایــن رســاله بــر اســاس نظــر داوران دکتــر ســیداحمد موســوی اســتاد و
عضــو هیــأت علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه تربیــت مــدرس
کــه بــه صــورت مجــازی در جلســه حضــور داشــت و دکتــر ســیدحیدر
جعفــری و دکتــر مهــدی رضــا خورســندی از اعضــای هیـــأت علمــی
گــروه محــض ایــن دانشــکده بــه كســب درجــه عالــی نائــل گردیــد.
الزم بــه ذكــر اســت  5مقالــه
   ISIو  1مقالــه  scopusو 1
مقالــه کنفرانســی از جملــه
دســتاورد هــای پژوهــش فــوق
مــی باشــد.

شــصت و ششــمین همایــش ســامت و زندگــی شهرســتان شــاهرود و
ســیزدهمین همایــش مجــازی در روز ســه شــنبه پنجــم اســفند مــاه
جــاری بــا موضــوع " بیماریهــای کلیــوی و پیشــگیری از نارســایی هــای
کلیــه " بــا حضــور دکتــر همــا مســرور متخصــص بیماریهــای داخلــی،
فــوق تخصــص بیمــاری هــای کلیــه ،فشــار خــون ،دیالیــز و پیونــد کلیه،
مــدرس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و بیمارســتان طالقانی،
عضــو انجمــن بیــن المللــی نفرولــوژی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
دکتــر مســرور در ایــن
همایــش ضمــن اشــاره
بــه اهمیــت مراقبــت از
ســامت کلیــه و اشــاره
نــکات قابــل توجهــی در
ایــن خصــوص ،تاکیــد
نمــود :عــدم دقــت
بــه ایــن موضــوع مــی
توانــد ســامت کلیــه
را بــا خطــر مواجــه
نمایــد .ایشــان در پایــان
همایــش ،بــه ســواالت
مخاطبــان در فضــای
مجــازی پاســخ داد.

آموزشـــــی
جلسه مجازی پرسش و پاسخ مسئوالن حوزه معاونت
آموزشی و تحصيالت تكميلی با دانشجويان

در ایــن نشســت مســئولین حــوزه معاونــت
آموزشــي و تحصيــات تكميلــي بــه ســئواالت،
نظــرات و پیشــنهادات دانشــجویان در زمینــه
هــای مختلــف آموزشــی پاســخ و راهنمایــی
هــای الزم را ارائــه نمودنــد.
جلســه پرســش و پاســخ مســئوالن حــوزه معاونــت آموزشــي و
تحصيــات تكميلــي بــا دانشــجويان در روز دوشــنبه  8دی مــاه  99بــا
حضــور دکتــر ناصــر گــودرزی معــاون آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی،
دکتــر حمیدحســن پــور رئيــس مركــز آمــوزش هــاي مجــازي ،مدیــران
و کارشناســان حــوزه آمــوزش و تحصیــات تکمیلــی بــه صــورت
مجــازی در ســالن کوثــر ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
دکتــر گــودرزی در ابتــدا
ایــن جلســه بــا اشــاره
بــه شــرایط ناگهانــی
بحرانــی تــرم گذشــته و
بخشــی از ارائــه دروس
بــه صــورت آفالیــن،
بیــان نمــود :بــا توجــه به
بحــران ویــروس كرونــا و
ضــرورت اســتفاده از
آمــوزش الكترونيكــي ،نــرم افــزار سيســتم يكپارچــه مديريــت يادگيــري  
()LMSبــر روی ســرورهای پرقــدرت ،بــه ویــژه ســرور  ،HPCاقــدام بــه
ايجــاد ظرفيــت برگــزاري كالس هــاي آناليــن بــراي  2500دانشــجو
بــه صــورت همزمــان و ارائــه همزمــان  200کالس درس نمــوده اســت.
در ایــن نشســت مســئولین حــوزه معاونــت آموزشــي و تحصيــات
تكميلــي بــه ســئواالت ،نظــرات و پیشــنهادات دانشــجویان در زمینــه
هــای مختلــف آموزشــی پاســخ و راهنمایــی هــای الزم را ارائــه نمودنــد.
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ارتقاء مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاه به مرتبه دانشیاری

پنجــاه و هشــتمين جلســه هيــات مميــزه
دانشــگاه
پنجــاه و هشــتمين جلســه هيــات مميــزه دانشــگاه روز چهارشــنبه
مــورخ  1399-11-08بــا بررســي و تصويــب احتســاب ســوابق دوران
پيمانــي  8نفــر و پايــه هــاي دوران بــورس  4نفــر از اعضــاي هيــات
علمــي و همچنيــن بررســي مصوبــات كميســيونهاي تخصصــي هيــات
مميــزه دانشــگاه در خصــوص درخواســت ارتقــاي مرتبــه تعــدادي از
اعضــاي هيــات علمــي دانشــگاه در ســالن کوثــر دانشــگاه برگــزار شــد
و  3نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه از مرتبــه اســتادیاری بــه
مرتبــه دانشــياري ارتقــاء يافتنــد.
دكتــر محمدحســين احمــدي ،عضــو هيــأت علمــي دانشــكده
مهندســي مكانيــك و مكاترونيــك
دكتراحمــد رجايــي نجــف آبــادي،
عضــو هيــأت علمــي دانشــكده كشــاورزي
دكتــر حســين خســروي ،عضــو هيــات
علمــي دانشــكده مهندســي بــرق و رباتيك
     
روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت را
بــه جامعــه دانشــگاهی و اعضــای محتــرم هیــات علمــی کــه بــه مرتبــه
دانشــیاری ارتقــاء پیــدا کــرده انــد تبریــک عــرض مــی نمایــد و آرزوی
موفقیــت روزافــزون بــرای ایشــان دارد.
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تقویت زیرساختهای آموزش غیرحضوری با ایجاد
سامانه مدیریت یادگیری ( )LMSجدید دانشگاه

بــا شــیوع ویــروس کرونــا از اســفند ۹۸
دیگــر امــکان آمــوزش حضــوری دانشــجویان در
دانشــگاه میســر نبــود



بــا شــیوع ویــروس کرونــا از اســفند  ۹۸دیگــر امــکان آمــوزش حضــوری
دانشــجویان در دانشــگاه میســر نبــود ،بــه همیــن منظــور دانشــگاه
آمــوزش غیرحضــوری را در دســتور کار قــرار داد و بــا توجــه بــه عــدم
جوابگویــی ســامانه موجــود ،کالس هــای آنالیــن بــه صــورت آفالیــن
برگــزار شــد .در ادامــه بــا توجــه بــه اینکــه نواقــص همچنــان کــم نبــود،
مركــز آمــوزش
هــای الكترونيكــي
ایــن دانشــگاه
افــزار
نــرم
سيســتم يكپارچــه
مديريت
يادگيــري   ()LMS
را بــه عنــوان یــک
ســامانه ممتــاز راه
انــدازی نمــود.
منظــور
بــه
آشــنایی بیشــتر
بــا ایــن ســامانه،
روابــط عمومــی
دانشــگاه طــی
گفتگویــی بــا دکتــر حمیــد حســن پــور رئیــس مرکــز آمــوزش هــای
مجــازی و پردیــس بیــن الملــل دانشــگاه و همچنیــن دکتــر اســماعیل
طحانیــان رئیــس مرکــز کامپیوتــر دانشــگاه بــه ارائــه توضیحاتــی در
خصــوص عملکــرد شــش ماهــه ایــن ســامانه پرداختــه اســت.

جنــاب آقــای دکتــر حســن پــور لطفــا بفرماییــد؛ ســامانه جدیــد آمــوزش
مجــازی دانشــگاه از چــه زمانــی  و بــه چــه صــورت شــروع بــه فعالیــت
نمــود؟
در نیمــه دوم تیــر مــاه ســال  99بــا شــروع مدیریــت جدیــد مرکــز
آمــوزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه ،اقدامــات بــرای تهیــه ســخت افــزار
و نــرم افــزار الزم جهــت راه انــدازی ســامانه متمرکــز آمــوزش الکترونیکی
انجــام گرفــت.
ایــن ســامانه از نیمــه دوم شــهریور بــا آدرس   http://lms.shahroodut.ac.ir
بــه طــور رســمی مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

فرهـــــ�نگی
تجدید میثاق و ادای احترام دانشگاهیان شهرستان
شاهرود به مقام شامخ شهدا به مناسبت دهه فجر

حاضریــن در ادامــه ایــن مراســم بــا اهــدای
گل و همســرایی گــروه میعــاد دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود بــا قرائــت فاتحــه ای در مرقــد شــهدای
گمنــام ایــن دانشــگاه و پــس از آن در آرامــگاه
شــهدای دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــاهرود
بــا شــهدای انقــاب تجدیــد میثــاق نمودنــد.
صبــح روز دوشــنبه  13بهمــن مــاه جــاری بــا عنايــت بــه فرارســيدن
ايــام مبــارك دهــه فجــر و چهــل و دوميــن بهــار پيــروزي انقــاب
شــكوهمند اســامي ايــران و همچنیــن در راســتاي اجــراي برنامــه هاي
كميتــه دانشــگاهيان
ســتاد بزرگداشــت دهــه
فجــر انقــاب اســامي
شهرســتان شــاهرود،
مراســم گلبــاران و
اداي احتــرام بــه مقــام
شــامخ شــهداي هشــت
ســال دفــاع مقــدس
و جنــگ تحميلــي
ويــژه دانشــگاهيان ایــن برگــزار شــد و رؤســا ،مســؤولین ،کارکنــان و
اســاتید دانشــگاه آزاد اســامی شــاهرود ،دانشــگاه صنعتــی شــاهرود،
دانشــکده فنــی و حرفــه ای خواهــران شــاهرود ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــاهرود ،دانشــگاه پیــام نــور شــاهرود ،مســئولین ارتــش ،ســپاه و
بســیج شهرســتان شــاهرود بــا حضــور در مرقــد شــهدای گمنــام بــا
آرمانهــای شــهدای انقــاب تجدیــد میثــاق نمودنــد.

24

مراسم بزرگداشت مقام زن و تقدیر از همكاران خانم
دانشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دکتــر فاتــح :بــرای تقویــت و دانایــی جامعه
بایــد مــادران آگاهی داشــته باشــیم.
پیــش از ظهــر روز چهارشــنبه  15بهمن جاری ماه جاری بــه همت اداره
كل امــور فرهنگــی و روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه ،مراســم بزرگداشــت
مقــام زن و تقدیــر از همــكاران خانــم بــه مناســبت والدت بــا ســعادت
حضــرت فاطمــه زهرا
(س) بــا حضــور دكتر
محمــد مهــدی فاتــح
رئیــس دانشــگاه،
حجــت االســام و
المســلمین حــاج
آقــای فندرســکی
مســئول دفتــر نهــاد
نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در
دانشــگاه ،دكتــر
رضــا شــیخ معــاون
اداری و مالــی،
دکتــر هــادی قربانــی
معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی ،دكتــر
مهــدی بــرادران فیروزآبــادی مدیــركل امــور فرهنگــی ،كارمنــدان و
اســاتید خانــم در محــل تــاالر کوثــر دانشــگاه بــه صــورت مجــازی و
حضــوری برگــزار شــد.
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دکتر فاتح :کمک خیرین برای اشتغال دانش آموختگان
نیاز امروز است.

خ ّیریــن ایــن دانشــگاه مؤسســه ای اســت
علمــی فرهنگــی ،غیــر سیاســی ،غیــر انتفاعی و
عــام المنفعــه کــه از حیــث تشــکیالتی مســتقل
از تشــکیالت رســمی دانشــگاه اســت.



خیریــن ایــن دانشــگاه مؤسســه ای اســت علمــی فرهنگــی ،غیــر
ّ
سیاســی ،غیــر انتفاعــی و عــام المنفعــه که از حیث تشــکیالتی مســتقل
از تشــکیالت رســمی دانشــگاه اســت و توســط هیــأت مؤســس تأســیس
و بــا جلــب مشــارکت و کمــک هــای مردمــی بــه منظــور مســاعدت
و همیــاری دانشــگاه
فعالیــت مینمایــد.
ّ
دکتــر فاتــح رئیــس
دانشــگاه صنعتــی
طــی
شــاهرود
گفتگویــی بــا روابــط
عمومــی دانشــگاه،
ضمــن تاکیــد بــر
بنیــاد
اهمیــت
خیریــن در دانشــگاه
بــه برخــی از اقدامــت
ایــن بنیــاد پرداخــت و گفــت :اهــدای زمینــی ششــدانگ بــه دانشــگاه
توســط دکتــر مهــدی موســی زاده خیــر و  نائــب رئیــس بنیــاد خیریــن
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،زیرســازی جــاده معــدن آموزشــی دانشــگاه
بــا همــکاری آقــای حــاج علیرضــا ابراهیمیــان و کمــک بــه ســاخت
خوابــگاه شــقایق توســط اهــدا بخشــی از حقــوق اســاتید از جملــه
اقدامــات و کمــک هــای خیریــن دانشــگاه مــی باشــد.

اهدای زمینی ششدانگ به دانشگاه توسط نائب رئیس
بنیاد خیرین دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتــر مهــدی موســی زاده خیــر و نائــب
رئیــس بنیاد خیریــن دانشــگاه صنعتی شــاهرود،
زمینــی بــه مســاحت 1308 /08مترمربــع بــه
پــاک  19586/1واقــع در شــاهرود را بــه صــورت
ششــدانگ بــه بنیــاد خیریــن ایــن دانشــگاه
اهــدا نمــوده اســت.

دکتــر مهــدی موســی زاده خیــر و نائــب رئیــس بنیــاد خیریــن ایــن
دانشــگاه زمینــی بــه مســاحت 1308 /08مترمربــع به پــاک 19586/1
واقــع در شــاهرود را بــه صــورت ششــدانگ بــه بنیــاد خیریــن دانشــگاه
اهــدا نمــوده اســت.
دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،در
پاســخ بــه ایــن اقــدام خیرخواهانــه از ایشــان قــدر دانــی و تقدیــر نمــود.

فرهـــــ�نگی
برگزاری کارگاه مشاوره قبل از ازدواج با عنوان
"عاقالنگی تا عاشقانگی"

کارگاه مشــاوره پیــش از ازدواج تحــت
عنــوان "عاقالنگــی تــا عاشــقانگی" بــا حضــور
ســرکار خانــم دکتــر مزینانــی
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه و بــه نقــل از مدیریــت امــور
فرهنگــی و اجتماعــی ،کانــون دختــران یــاس دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود در راســتای دانــش افزایــی دانشــجویان و بــا هــدف گســترش
فرهنــگ انتخــاب صحیــح و ازدواج موفــق اقــدام بــه برگــزاری کارگاه
مشــاوره پیــش از ازدواج تحــت عنــوان "عاقالنگــی تــا عاشــقانگی" بــا
حضــور ســرکار خانــم دکتــر مزینانــی نمــود.
ایــن کارگاه کــه بــا حضــور حــدود  50تــن از دانشــجویان دختــر ایــن
دانشــگاه و بــه همــراه پرســش و پاســخ بــه صــورت برخــط از طریــق
فضــای مجــازی طــی دو جلســه برگــزار شــد ،بــا ســرفصل هایــی نظیــر
بهداشــت روانــی قبــل از ازدواج ،دالیــل درســت و نادرســت ازدواج ،ســن
مناســب انتخــاب و ...همــراه بــوده و در قالــب فایــل  pdfنیــز از طریــق
اســتاد جلســه بــه دانشــجویان ارائــه گردیــد.
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برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره ملی رویش در
دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود نیــز
همچــون ســنوات گذشــته اقــدام بــه برگــزاری
ایــن جشــنواره در مرحلــه دانشــگاهی و بیــن
کانــون هــای فرهنگــی ،هنــری ،دینــی و
اجتماعــی ایــن دانشــگاه نمــوده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،جشــنواره
رویــش کــه ســاالنه بیــن دانشــگاه هــای سراســر
کشــور و بــه میزبانــی و معاونــت فرهنگــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،در دو مرحلــه دانشــگاهی
و ملــی برگــزار مــی شــود ،بــه عنــوان عرصــه ی
تجلــی توانمنــدی هــا و اســتعدادهای ارزشــمند کانــون
هــای فرهنگــی ،هنــری ،دینــی و اجتماعــی ،بســتری
مناســب بــرای انعــکاس ظرفیــت هــای قابــل توجــه
کانــون هــا اســت.
مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود نیــز همچــون ســنوات گذشــته اقدام
بــه برگــزاری ایــن جشــنواره در مرحلــه دانشــگاهی و
بیــن کانــون هــای فرهنگــی  ،هنــری ،دینــی و اجتماعــی ایــن دانشــگاه
نمــوده اســت.
در ایــن مرحلــه عملکــرد کانــون هــای دانشــگاه از طریــق جمــع آوری
آثــار و دســتاوردهای فــردی و گروهــی دانشــجویان ،کــه طــی ســال
گذشــته بــه انجــام رســیده انــد ،ارزیابــی و داوری شــده و  آثــار برگزیــده
از طریــق ثبــت در ســامانه دبیرخانــه ملــی ایــن جشــنواره در وزارت یــاد
شــده ،بــه مرحلــه ملــی راه خواهنــد یافــت.
شــایان ذکــر اســت در ســال گذشــته کانــون هــای مهدویــت و دختــران
یــاس در مرحلــه ملــی حائــز رتبــه شــدند.
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رمز موفقیت دانشگاه صنعتی شاهرود در نگاه راهبردی

دانشــگاهی کــه اینــک جایــگاه ارزشــمندی
در ســطح ملــی و جهانــی کســب نمــوده اســت
و در مدیریــت اســتانی آمــوزش عالــی ،ضمــن
حفــظ هویــت مســتقل خــود بــا نظــر مثبــت
وزیــر علــوم ،مدیریت دورهای در اســتان ســمنان
را بــه عهــده گرفتــه اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه و بــه اســتناد آمــار و اطالعــات
منتشــر شــده و مشــاهدات میدانــی ،دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از
پیشــرفت قابــل توجهــی در ســطح ملــی و جهانــی برخــوردار بــوده
اســت .کمتــر دانشــگاه شهرســتانی ماننــد دانشــگاه صنعتــی شــاهرود را
مــی تــوان یافــت کــه همپــای دانشــگاه مرکــز اســتان رشــد کرده باشــد .
نــگاه راهبــردی و اقدامــات ،ســهم بســزایی در ایــن پیشــرفت داشــته
اســت .البتــه ،برخــورداری از بودج ـهی ملــی و ارکان مســتقل تصمیــم
ســازی ماننــد هیــات امنــا ،هیــات ممیــزه و هیــات جــذب مســتقل،
فرصــت راهبــری موثــر را بــه دانشــگاه داده و بــا تاکیــد وزیــر علــوم
مبنــی بــر حفــظ هویــت مســتقل دانشــگاه هــا ،همچنــان خواهــد داد.
دانشــگاهی کــه اینــک جایــگاه ارزشــمندی در ســطح ملــی و جهانــی
کســب نمــوده اســت و در مدیریــت اســتانی آمــوزش عالــی ،ضمــن
حفــظ هویــت مســتقل خــود بــا نظــر مثبــت وزیــر علــوم ،مدیریــت
دورهای در اســتان ســمنان را بــه عهــده گرفتــه اســت.
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در رتبــه بنــدی موضوعــی تایمــز  ۲۰۲۱بــا
کســب رتبــه جهانــی ( )۶۰۱ - ۸۰۰در مهندســی و فنــاوری در رتبــه
ششــم و در علــوم پایــه در رتبــه چهــارم دانشــگاه هــای صنعتــی ایــران
ایســتاده اســت .بعــاوه ،دانشــگاه یــک درصــد پــر اســتناد جهــان نیــز
شــده اســت.

در ایــن دانشــگاه ،جــذب هیــات علمــی توانمنــد ،انتشــار مقــاالت
معتبــر بیــن المللــی ،عقــد قراردادهــای تحقیقاتــی ،ایجاد زیرســاخت
هــای دانشــگاه کارآفریــن ،تجهیــز آزمایشــگاه هــا ،آمــوزش مجــازی
و تکمیــل پــروژه هــای نیــم ســاخته از رشــد فزاینــده ای برخــوردار
بــوده اســت .خوابگاههــای ایــن دانشــگاه نیــز آنقــدر توســعه یافتــه
انــد کــه بــه تمــام متقاضیــان ،خوابــگاه ارائــه میشــود.
بــه روایــت مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی ،دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود رتبــه یازدهــم دانشــگاه هــای کشــور را در جــذب  کســب
نمــوده اســت و هــم اکنــون از  ۳۴۰عضــو هیــات علمــی برخــوردار
اســت .اســاتید توانمنــدی کــه ده تــن از آنــان در ســال  ۲۰۲۰در
لیســت دو درصــد دانشــمندان برتــر جهــان قــرار گرفتــه انــد .چــاپ
مقــاالت ایــن دانشــگاه ،از ســرانه  ۲/۲مقالــه  ISIبــه ازای هــر هیــات
علمــی و رشــد  ۱۲۴مقالــه در ســال خبــر مــی دهــد .ایــن دانشــگاه با
شــاخص دانشجو/اســتاد  ۲۲بــه یــک در وضعیــت آموزشــی مطلــوب
و بــا شــاخص کارمند/اســتاد  ۷۵/۰جــزو چابکتریــن دانشــگاه هــای
ایــران قــرار دارد.

نگاه راهبردی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتــر محمدمهــدی فاتــح ،رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از نــگاه
راهبــردی دانشــگاه در بــازهی ســالهای  ۹۳تــا  ۹۹بــه شــرح ذیــل
خبــر داد:
توجــه بــه وظیفــه ملــی و نقــش بیــن المللــی ،اخالقمــداری،
قانونگرایــی و خــردورزی ،بهبــود شــاخصهای آموزشــی ،پژوهشــی
و دانشــجویی ،تقاضامحــوری در آمــوزش و پژوهش،حرکــت بــه ســوی
دانشــگاه کارآفرین،توجــه بــه نیازهــا و تلطیــف فضــای اجتماعــی،
تعقیــب سیاســتهای اقتصادی،توســعه دانشــگاه ،آمادگــی در
کرونــا.
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دکتــر فاتــح پیرامــون اقدامــات دانشــگاه در
تحقــق نــگاه راهبــردی ،عناویــن زیــر را برشــمرد:
جــذب هیــات علمــی توانمند،ایجــاد زیرســاختهای کارآفرینــی و
ســازوکارهای درآمدزایــی ،تقویــت و تشــویق فعالیتهــای پژوهشــی،
فنــاوری و کارآفرینــی ،تجهیــز آزمایشــگاه هــا ،کارگاه هــا و تقویت دروس
عملــی  ،تقویــت همدلــی ،تکریــم ،تقدیــر و فعالیتهــای فرهنگــی و
اجتماعــی ،کمکهــای معیشــتی و رســیدگی بــه حقــوق قانونی،توجــه بــه
رتبــه جهانــی و توســعه همــکاری هــای بیــن المللــی ،افزایــش درآمدهای
پژوهشــی و اختصاصــی ،صرفــه جویــی ،اولویــت بنــدی تقاضاهــا ،تکمیــل
پــروژه هــای نیــم ســاخته،تامین خوابــگاه بــرای همــه متقاضیــان و جلــب
کمــک خیرین،آمــوزش فعــال مجــازی و تقویــت زیرســاختها،پیگیری
تصویــب تشــکیالت تفصیلــی جدیــد و اخــذ اســناد دانشــگاه.

همدلی و تکریم :رمز موفقیت دانشگاه

دکتــر فاتــح بــا تبریــک موفقیــت هــای همکارانــش ،همدلــی و تکریــم
را رمــز موفقیــت دانشــگاه مــی دانــد .اســاتید و کارمنــدان ایــن دانشــگاه
بــه صــورت فراگیــر در کمــک بــه زلزلــه زدگان ،ســیل زدگان و آســیب
دیــدگان اقتصــادی کرونــا شــرکت کــرده انــد .ســاخت یــک خوابــگاه
دخترانــه بــا اهــدای حقــوق داوطلبانــه اســاتید در ســال  ۱۳۹۴آِغــاز و در
ســال  ۱۳۹۸بــه بهــره بــرداری رســیده اســت .ده هــا پــروژهی عمرانــی
شــامل خوابــگاه ،دانشــکده ،کارگاه و مســجد بــه بهــره بــرداری رســیده
انــد .همچنیــن نوســازی پردیــس زیبــای معــدن آموزشــی و خوابــگاه
هــای قدیمــی بــه اتمــام رســیده اســت.

حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین



دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از ســال  ۱۳۹۴در حرکــت بــه ســوی دانشــگاه
کارآفریــن ،گفتمــان کارآفرینــی را ترویــج و در یــک حرکــت جمعــی بــا
ایجــاد زیرســاخت هــای الزم بــه توســعه کارآفرینــی پرداختــه اســت و
تــا کنــون تشــکیالت کارآفرینــی بــه شــرح زیــر در ایــن دانشــگاه ایجــاد
شــده اســت:

  ۱۳۹۵مرکز رشد  مشترک با پارک،
  ۱۳۹۶تشکیل کمیته کارآفرینی،
  ۱۳۹۶تاسیس اداره کارآفرینی،
 ۱۳۹۶تاسیس مرکز آموزش های آزاد،
  ۱۳۹۸تاســیس مرکــز تخصصــی آپــا (آگاهــی رســانی ،پشــتیبانی و
امــداد ســایبری)،
  ۱۳۹۸تاسیس شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی،
  ۱۳۹۹تاسیس مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی،
  ۱۳۹۹تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی.
درهمیــن حــال ،ایــن دانشــگاه بــا اقــدام بموقــع در برابــر همــه
گیــری کرونــا بــا ایجــاد زیرســاخت قــوی در آمــوزش مجــازی ،کلیــه
کالس هــا را بــه صــورت آنالیــن برگــزار مــی کنــد.

افتخــــارات
دانشگاه صنعتی شاهرود :سرمایه ملی در تراز جهانی

روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
بــه دنبــال اهمیــت کســب افتخــارات اخیــر در
ایــن دانشــگاه ،طــی مصاحبــه ای بــا دکتــر ناصر
گــودرزی معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلی
و دبیــر هیــات ممیــزه دانشــگاه بــه تفصیــل بــه
جزییــات برخــی از ایــن رتبــه هــا اشــاره نمــود.
آقــای دکتــر گــودرزی ،بــه عنــوان ســوال اول کــدام نظــام رتبــه بنــدیجهانــی اصولــی و معتبر اســت؟
بــرای رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاه هایــی کــه تحــت نظــر وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مــی باشــند ،نظــام هــای رتبــه بنــدی
جهانــی  Times، QSو  Shanghaiمــورد تاییــد و اســتناد اســت.
-2هم اکنون رتبه جهانی دانشگاه چیست؟
بــر اســاس نتایــج نظــام رتبــه بنــدی موضوعــی تایمــز  2021ایــن
دانشــگاه توانســت در حــوزه موضوعــی مهندســی و فنــاوری و علــوم
پایــه رتبــه  600تــا  801را بــه خــود اختصــاص دهــد.

کسب مقام اول کشور درسوگواره ی ملی
فرهنگی-هنری اباعبداهلل الحسین (ع)
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گــروه همســرایی میعــاد دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود موفــق بــه کســب مقــام اول کشــور
درســوگواره ی ملــی فرهنگی-هنــری اباعبــداهلل
الحســین (ع) گردیــد.
آییــن اختتامیــه ی اولیــن ســوگواره ی ملــی فرهنگی-هنــری اباعبــداهلل
الحســین (ع) و ششــمین یــادواره ی بــوی ســیب حــرم بــا میزبانــی
دانشــگاه شــیراز و حمایــت معاونــت فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ســوگواره ی ملــی فرهنگی-هنــری اباعبــداهلل الحســین (ع) و ششــمین
یــادواره ی بــوی ســیب حــرم ،بــا هــدف بهــره گیــری از زبــان گویــای
هنــر و تبدیــل شــعارهای مذهبــی بــه نشــانه هــا و الگوهــای هنــری
و بهــره گیــری از ظرفیــت واقعــه ی كربــا در خلــق آثــار تجســمی،
برگــزار شــد.
گفتنــی اســت گــروه همســرایی میعــاد دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
موفــق بــه کســب مقــام اول کشــور در بخــش موســیقی آئینــی ایــن
ســوگواره شــد وهمچنیــن آقــای محمــد شــاه علــی موفــق بــه کســب
مقــام دوم کشــور در بخــش هنرهــای آوایــی ایــن ســوگواره گردیــد.
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صعود دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی جهانی
ISC-2020

طبــق اعــام نتایــج "رتبــهبنــدی جهانــی
 "ISC-2020بــا یــک پلــه صعــود نســبت به ســال
گذشــته در رتبــه هفتــم دانشــگاه هــای صنعتــی
ایــران قــرار گرفــت.



بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و بــه نقــل از
آقــای دکتــر محمــود نــوروزی مدیــر گــروه همــکاری هــای علمــی و  
بیــن المللــی ،دانشــگاه صنعتــی شــاهرود طبــق اعــام نتایــج "رتبــه
بنــدی جهانــی  "ISC-2020بــا یــک پلــه صعــود نســبت بــه ســال
گذشــته در رتبــه هفتــم دانشــگاه هــای صنعتــی ایــران قــرار گرفــت.
تعــداد  2182دانشــگاه از  102کشــور و  6قــاره جهــان و همچنیــن
از ایــران تعــداد  46دانشــگاه در ایــن رتبــه بنــدی حضــور دارنــد .در
رتبــه بنــدی جهانــی  ISCســال  2019نیــز از ایــران تعــداد  43دانشــگاه
حضــور داشــتند.
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود طبــق ایــن رتبــه بنــدی در بیــن دانشــگاه
هــای صنعتــی ایــران بعــد از دانشــگاه هــای صنعتــی اصفهــان ،صنعتــی
شــریف ،صنعتــی امیرکبیــر ،علــم و صنعــت ایــران ،صنعتــی خواجــه
نصیرالدیــن طوســی ،صنعتــی نوشــیروانی بابــل و باالتــر از دیگــر
دانشــگاه هــای صنعتــی در رتبــه هفتــم کشــور قــرار گرفــت.
 200پلــه صعــود دانشــگاه صنعتــی شــاهرود نســبت بــه ســال قبــل در
رتبــه بنــدی جهانــی
در قســمت رتبــه بنــدی جهانــی نیــز دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا
 200پلــه صعــود نســبت بــه ســال قبــل توانســت هــم تــراز بــا دانشــگاه
هــای علــوم پزشــکی بقیــه اهلل ،بوعلــی ســینا ،علــوم پزشــکی کرمــان،
علــوم پزشــکی مازنــدران ،رازی ،ســمنان ،شــهید باهنــر ،کردســتان و
مازنــدران در رتبــه  1601-1800دانشــگاه هــای جهــان و رتبــه 26
ایــران قــرار گیــرد.
 50پلــه صعــود دانشــگاه صنعتــی شــاهرود نســبت بــه ســال قبــل در

قســمت رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان اســام
در قســمت رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جهــان اســام نیــز دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود توانســت بــا صعــود  50پلــه ای نســبت بــه ســال
قبــل هــم تــراز بــا دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بقیــه اهلل ،بوعلــی
ســینا ،علــوم پزشــکی کرمــان ،علــوم پزشــکی مازنــدران ،رازی،
ســمنان ،شــهید باهنــر ،کردســتان و مازنــدران  در جایــگاه -200
 151دانشــگاه هــای جهــان اســام قــرار گیــرد.
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و دانشــگاه ســمنان در رتبــه  ۲۶دانشــگاه
هــای ایــران
الزم بــه ذکــر اســت کــه از جمــع دانشــگاه هــای اســتان ســمنان،
تنهــا دو دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و ســمنان در ایــن رتبــه بنــدی
حضــور دارنــد کــه هــم تــراز بــا هــم در رتبــه  1601-1800دانشــگاه
هــای جهــان و جایــگاه  151-200دانشــگاه هــای جهــان اســام و
رتبــه  26ایــران قــرار گرفتــه انــد.
تعــداد و رتبــه هــای دانشــگاه هــای ایــران در رتبهبنــدی جهانــی
 ISCو نیــز در ســطح کشــور در جــدول نشــان داده شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه گــروه همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی
دانشــگاه اطالعــات مــورد نیــاز جهــت شــرکت درایــن  رتبــه بنــدی را
در آبــان مــاه ســال جــاری گــردآوری و در ســامانه ایــن نظــام رتبــه
بنــدی بارگــذاری کــرده اســت.

افتخــــارات
دو طرح دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان طرح هاي
صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور

طــرح «کاربــرد ژئومکانیــک در اکتشــاف
منابــع هیدروکربنــی و فنــاوری هــای نویــن
حفــاری و مهندســی نفــت در چــاه هــای
اکتشــافی» و طــرح «ارائــه خدمــات پژوهشــی
طراحــی سیســتم تشــخیص » Fake BTS
طــرح «کاربــرد ژئومکانیــک در اکتشــاف منابــع هیدروکربنــی و فنــاوری
هــای نویــن حفــاری و مهندســی نفــت در چــاه هــای اکتشــافی» و
طــرح «ارائــه خدمــات پژوهشــی طراحــی سیســتم تشــخیص Fake
 » BTSاز دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان «طــرح هــاي صنعتــی
برگزیــده دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــاي کشــور» معرفــی شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و طــی نامــه
ای از ســوی محمدســعید ســیف مدیــرکل ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت
وزارت متبــوع ،بــا توجــه بــه «طــرح تحــول در همــکاري دانشــگاه
ها ،موسسات آموزشی ،پژوهشــــی و فنـــاوري بـــا جـــامعه وصــــنعت»
مســــتندسازي و ترویـــج دسـتاوردهاي دانشـگاه هـــا و پژوهشگاه هاي
برنامــه ریــزي گردیــده اســت .ایــن موضــوع در ســال  1399نیــز بــا
همــکاري  73دانشــگاه ،پژوهشــگاه و ســازمان و بــا هــدف فرهنـــگ
ســـازي و تقـــدیر از مجریـان طرح هـا و ترویـــج دسـتاوردها انجام شده
اســت.

کسب مقام اول جشنواره بین المللی اجراء توسط
کارشناس دانشگاه
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خانــم عاطفــه عبداللهیــان کارشــناس
روابــط عمومــی ایــن دانشــگاه مقــام اول بخــش
اجــرا و تندیــس جشــنواره را کســب نمــود.
چهارمیــن جشــنواره بینالمللــی ســتارههای صحنــه بــا حضــور
هنرمنــدان  ۲۸اســتان ایــران و  ۱۶کشــور جهــان بــه میزبانــی اســتان
کرمــان برگــزار شــد و خانــم عاطفــه عبداللهیــان کارشــناس روابــط
عمومــی ایــن دانشــگاه مقــام اول بخــش اجــرا و تندیــس جشــنواره را
کســب نمــود.
ایــن جشــنواره بیــن المللــی در چهــار بخــش
مجریــان صحنــه ،اســتنداپ کمــدی ،نمایــش
میانپــرده کمــدی و نمایــش کــودک ،از
 ۲۹بهمنمــاه تــا یکــم اســفندماه در شــهر
کرمــان و بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای
بهداشــتی برگــزار شــد.
بــه گفتــهی محمــد جهانشــاهی ،معــاون
شــهردار کرمــان و رییــس چهارمیــن دوره
جشــنوارۀ  بینالمللــی ســتارههای صحنــه
جمعــه یکــم اســفندماه ،در آییــن اختتامیــه
جشــنواره بــا حضــور مســئوالن کشــوری و
اســتانی ،هیئــت داوران و هنرمنــدان کشــوری
و بیــن المللــی مقامهــای اول تــا ســوم اعــام و جوایــز هــر بخــش
اعطــا شــد.
طبــق بیانیــه هیــات داوران تندیــس جشــنواره در بخــش اجــرا بــه مقــام
اول خانــم عاطفــه عبداللهیــان مجــری و گوینــده از اســتان ســمنان
همــراه بــا تقدیرنامــه و جایــزه نقــدی اهــدا شــد و از نفــرات دوم و ســوم
مشــترک بــه ترتیــب از اســتان هــای بوشــهر ،سیســتان و بلوچســتان و
مازنــدران بــا اهــدا لوحــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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کسب مقام دوم توسط دانشجوی دانشگاه درمسابقات
دواتلون قهرمانی دانشجويان كشور

رقابــت دواتلــون آقایــان قهرمانــی
دانشــجویان كشــور  ۱۳۹۹روز یکشــنبه  26بهمن
مــاه همزمــان بــا مســابقات دواتلــون قهرمانــی
كشــور در اصفهــان برگــزار شــد.
رقابــت دواتلــون آقایــان قهرمانــی دانشــجویان كشــور  ۱۳۹۹روز
یکشــنبه  26بهمــن مــاه همزمــان بــا مســابقات دواتلــون قهرمانــی
كشــور در اصفهــان برگــزار شــد.
در ایــن مســابقات كــه در مســافت اســپرینت برگزارشــد در پایــان ســید
محمــد حســینی از دانشــگاه آزاد گمیشــان اصفهــان بــا زمــان۵۷:۰۷ :
بــه مقــام قهرمانــی دســت یافــت .علــی رضوانــی از دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود بــا زمــان ۵۷:۲۱ :بــر ســكوی دوم ایســتاد و ســید پارســا
محجــوب از دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا زمــان ۵۹:۱۹ :در جایــگاه ســوم
ایــن مســابقات قــرار گرفــت.



کسب مقام دوم مسابقات سه اتلون قهرمانی نخبگان
كشور توسط دانشجوی سه گانه کار دانشگاه صنعتی
شاهرود

علــی رضوانــی دانشــجوی تربیــت بدنــی
ایــن دانشــگاه و عضــو تیــم ملــی ســه گانــه
جمهــوری اســامی ایــران 17 ،اســفند مــاه
جــاری در جزیــره قشــم توانســت در دومیــن
دوره مســابقات ســه اتلــون قهرمانــی نخبــگان
كشــور (انتخابــی تیــم ملــی) مقــام دوم ایــن دور
از مســابقات را کســب نمایــد.
در ایــن دوره از مســابقات بــه نــام جــام خلیــج فــارس ،تعــداد  12نفــر
از نخبــگان برتــر ســه گانــه کشــور در رقابتــی نفــس گیــر و پیمــودن
مســیر هــزارو پانصــد متــر شــنا ،چهــل کیلومتــر دوچرخــه ســواری و
 10کیلومتــر دویــدن ،امیــن ســقایی از چهارمحــال بختیــاری مقــام
اول ،علــی رضوانــی از شــاهرود
مقــام دوم و محمــد طیبــی از
تهــران مقــام ســوم را کســب
نمودنــد.
الزم بــه ذکــر اســت؛
کنفدراســیون ورزش ســه
گانــه آســیا بــا اعــزام نفــرات
بــه مســابقات بیــن المللــی و
کمــپ هــای آمــاده ســازی
ملــی و آســیایی و بــا طــرح
مســتعدین بــه دنبــال دســتیابی بــه مــدال هــای جهانــی و المپیــک
بــرای ورزشــکاران آســیایی مــی باشــد.
همچنیــن فدراســیون ســه گانــه ج.ا.ا نیــز بــا هــدف برنامــه ریــزی
دقیــق و حمایــت ملــی در طــول دو ســال گذشــته تاکنــون در ســطح
آســیا و جهــان گام هــای موثــری در شناســایی و معرفــی ورزشــکاران
ایــران برداشــته اســت.

افتخــــارات
چاپ دو مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی
شاهرود با ضریب تاثیر 29

دو مقالــه دكتــر ماشــاءاهلل رضاكاظمــی عضو
هيــأت علمــی دانشــكده مهندســي شــيمی و
مــواد دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،بــا ضریــب
تاثیــر  29چــاپ و نمایــه شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،دو مقالــه دكتر
ماشــاءاهلل رضاكاظمــي عضــو هيــأت علمــی دانشــكده مهندســي شــيمی
و مــواد ایــن دانشــگاه ،در مجلــه Progress in Energy and Combustion
  Scienceبــا ضریــب تاثیــر   28.938چــاپ و نمایــه شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،از فعالیــت هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی دکتــر
رضاکاظمــی مــی تــوان بــه چــاپ  153مقالــه بیــن المللــی  ،ISIچــاپ
 5مقالــه در نشــریات علمــی داخلــی  ،انجــام  12طــرح تحقیقاتــی و
راهنمائــی و مشــاوره  10پایــان نامــه در مقطــع دکتــری و کارشناســی
ارشــد اشــاره کــرد.
روابــط عمومــی دانشــگاه ،کســب ایــن دســتاورد ارزشــمند را بــه دكتــر
ماشــاءاهلل رضاكاظمــي تبریــک گفتــه و موفقیــت هــای روز افــزون بــرای
ایشــان آرزومنــد اســت.
این مقاالت تحت عنوان زیر می باشند:
Recent progress and remaining challenges in post-combustion CO2 capture using mextal-organic frxameworks (MOFs), DOI:10.1016/j.pecs.2020.100849
Next generation polymers of intrinsic microporosity with tunable moieties for ultrahigh
permeation and precise molecular CO2 separation
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کسب دو رتبه روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود،
در جشنواره روابط عمومیهاي دانشگاههای منطقه 9
کشور

روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
در بخــش روابــط عمومــي الکترونيــک و بخــش
اطــاع رســاني و ارتبــاط بــا رســانه ،بــه ترتیــب
رتبــه دوم و رتبــه ســوم را کســب نمــود.
روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در بخــش روابــط عمومــي
الکترونيــک و بخــش اطــاع رســاني و ارتبــاط بــا رســانه ،بــه ترتیــب
رتبــه دوم و رتبــه ســوم را کســب نمــود.
ایــن جشــنواره در پنــج محــور شــامل ،بخــش
ویــژه کرونــا ،روابــط عمومــی الکترونیــک ،تبلیغــات
و انتشــارات ،اطــاع رســانی و ارتبــاط بــا رســانه و
جایــزه ویــژه هیــات داوران بــا محوریــت کرونــا برگــزار
شــد .
دکتــر فرزیــن مدیــر روابــط عمومــی و اطالعرســانی
دانشــگاه بیرجنــد ،در ایــن مراســم بیــان کــرد :در هــر
بخــش بــه ســه روابــط عمومــی برتــر جوایــز و لــوح
تقدیــر اهــدا خواهــد شــد ،کــه عــاوه بــر جوایــز
اعــام شــده یــک جایــزه ویــژه هیئــت داوران نیــز بــه
یکــی از روابــط عمومیهــای برتــر اهــدا میگــردد.
گفتنــی اســت  :ایــن جشــنواره بــا حضــور دکتــر ندا شــفیعی سرپرســت
روابــط عمومــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه صــورت مجــازی
و بــه میزبانــی دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد.
دکتــر شــفیعی گفــت :در جامعــه شــبکهای امــروز روابــط عمومــی
حرفــهای از ارتباطــات دوســویه و تعامــل بــا مخاطبیــن و بکارگیــری
فناوریهــای نویــن ارتباطــات و اطالعــات بهــره میبــرد کــه امــروزه
اکثــر روابــط عمومــی هــا از ایــن فضــا اســتفاده نمودهانــد ولــی هنــوز
مــی تــوان از ایــن ظرفیــت و ارتبــاط بــا رســانهها و فضــای مجــازی
بهــره بیشــتری بــرد.
در پایــان ایــن مراســم روابــط عمومــی هــای برتــر منطقــه  9کشــور در
ســال  1399معرفــی شــدند.
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نشست های
عمـــــومی



نشست های
عمـــــومی
جلسه معارفه مجازی دانشجویان جدیدالورود دانشکده
مهندسی صنایع و مدیریت

جلســه معارفــه دانشــجویان جدیدالــورود
دانشــکده مهندســی صنایــع و مدیریــت ایــن
دانشــگاه در روز دوشــنبه  1دی مــاه جــاری بــه
صــورت مجــازی برگــزار شــد.
در ابتــدا ایــن جلســه بــا حضــور بیــش از  200نفــر از دانشــجویان ایــن
دانشــکده ،دکتــر غیاثــی رئیــس دانشــکده مهندســی صنایــع و مدیریــت
پــس از قرائــت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد و پخــش کلیــپ هــای
معرفــی دانشــکده و دانشــگاه ،ضمــن تبریــک ورود تمامــی دانشــجویان
بــه ایــن دانشــکده ،گفــت :ایــن دانشــکده از ویژگــی هــای خاصــی
برخــوردار اســت کــه مهمتریــن آن قدمــت و اهمیت رشــته هــای آن در
جــذب بــازار کار مــی باشــد بــه گونــه ای کــه اکثر فــارغ التحصیــان در
رشــته هــای تخصصــی مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی اشــتغال داشــته و
برخــی نیــز بــه مــدد مهــارت هــا و بینــش کســب شــده امــروز خــود از
کارآفرینــان موفــق مــی باشــند.
در پایــان نیــز بــا معرفــی مدیــران گــروه و اعضــا هیــات علمــی ایــن
دانشــکده ،مدیــران گــروه هــای آموزشــی در خصــوص  پرســش هــای
دانشــجویان بــه بیــان توضیحاتــی پرداختنــد.
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نشست مجازی روسای دانشگاه ها با وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری

موضــوع «ســاماندهی آمــوزش عالــی» و
«مدیریــت اســتانی آمــوزش عالــی»
بــه نقــل از ادارهکل روابــط عمومــی وزیــر علــوم ،دکتــر غالمــی ،در  
نشســت مجــازی کــه بــا روســای دانشــگاه هــا در روز ســه شــنبه  9دی
مــاه جــاری در ســالن شــهدای جهــاد علمــی ایــن وزارت برگــزار شــد،
در مقدمــه ســخنان خــود اظهــار داشــت :علیرغــم وجــود مشــکالت
متعــدد و عــدم پیشبینــی امکانــات و زیرســاختها طــی ســالیان
گذشــته ،امــروزه توفیقــات خوبــی در حــوزه آمــوزش عالــی حاصــل
شــده کــه نتیجــه تالشهــا و پیگیریهــای مجدانــه اســت.
وزیــر علــوم ،در ادامــه بــا تاکیــد بــر اهمیــت اجــرای
طــرح ســاماندهی و مدیریــت اســتانی آمــوزش عالــی
و بــا اشــاره بــه اینکــه دو موضــوع «ســاماندهی
آمــوزش عالــی» و «مدیریــت اســتانی آمــوزش
عالــی» بــا هــم تفــاوت دارنــد ،تصریــح کــرد :در
موضــوع «مدیریــت اســتانی آمــوزش عالــی» اصــل
بــر تفویــض اختیــارات از ســطح ســتاد وزارت بــه
استانهاســت کــه در ایــن راســتا دبیرخانــه اجرایــی
شــدن ایــن موضــوع در دانشــگاه بــزرگ مرکــز
اســتان بــه عنــوان دانشــگاه مــادر یــا معیــن صــورت
میگیــرد.
وزیــر علــوم ،همچنیــن بــا اشــاره بــه موضــوع ماموریتگرایــی
دانشــگاهها گفــت :بایــد کیفیســازی و ارتقــای کیفیــت سیســتم
آمــوزش عالــی در راســتای ماموریتهــای شــناخته شــده اتفــاق
بیفتــد؛ لــذا بــا نــگاه بــه جایــگاه ملــی سیســتم آمــوزش عالــی کشــور
بایــد مبنــای کیفیســازی احصــاء ماموریتهــا باشــد.
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نشست های
عمـــــومی
نشست مجازی هيات رئيسه دانشگاه با رئیس و
اعضای هیات علمی دانشكده مهندسی عمران

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای
هیــات رئیســه ،بــا رئیــس و اعضــای هیــات
علمــی دانشــكده مهندســی عمــران ایــن
دانشــگاه بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی گفتگــو
نمودنــد.



در ایــن نشســت دكتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه ،ضمــن
قدردانــی از همــت و پشــتیبانی
اعضــای هیــات علمــی در کمپیــن
حمایت از دوره ای شــدن دانشــگاه
معیــن در ســطح اســتان ،بــه بیــان
توضیحاتــی در خصــوص ایجــاد
زیرســاخت مناســب بــرای برگزاری
مجــازی کالس هــا پرداخــت و
گفــت :در روزهــای ابتدایــی شــیوع
ویــروس کرونــا بــه همــت مرکــز
آمــوزش هــای مجــازی و مرکــز کامپیوتــر دانشــگاه ،ســامانه مدیریــت
یادگیــری ( )LMSبــرای برگــزاری آنالیــن همــه کالس هــا راه انــدازی
شــد .وی بــا بیــان قابلیــت زیــر ســاخت نــرم افــزاری و ســخت افــزاری
ایــن سیســتم آموزشــی ،بــه ظرفیــت دو هــزار کاربــر در  ۲۰۰کالس
همزمــان اشــاره نمــود و بیــان کــرد :بــا تأمیــن زیرســاختهای الزم
بــا  ۲۷واحــد ســرور مجــازی و ســه دســتگاه ســوپر پردازنــده ســامانه را
پشــتیبانی مــی کنیــم.
در پایــان ایــن جلســه اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه در خصــوص
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه خــود بــه بیــان نکاتــی پرداختنــد و بــه
ســواالت مربوطــه پاســخ دادنــد.

نشست مجازی هيات رئيسه دانشگاه با رئیس و
اعضای هیات علمی دانشكده تربیت بدنی

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای
هیــات رئیســه ،بــا رئیــس و اعضــای هیــات
علمــی دانشــكده تربیــت بدنــی ایــن دانشــگاه
بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی گفتگــو نمودنــد.
دكتــر رضــا انــدام رئیــس دانشــكده تربیــت بدنــی دانشــگاه نیــز در ایــن
جلســه بــه ارائــه گــزارش کاملــی از
فعالیتهــا و عملکــرد دانشــکده در طــی
ســال تحصیلــی گذشــته پرداخــت .
ایشــان در ایــن گــزارش تفصیلــی بــا
ارائــه آمــار از تعــداد دانشــجویان در
مقاطــع تحصیلــی مختلــف ،اعضــای
هیــات علمــی ،امکانــات و تجهیــزات
آزمایشــگاهی و تعــداد طــرح هــای
تحقیقاتــی  ،98تعــداد مقــاالت،
افتخــارات کســب شــده توســط اعضــای هیــات علمــی پرداخــت و در
ادامــه بــا بیــان اقدامــات انجــام شــده در ســال در حیطــه فعالیتهــای
آزمایشــگاه فیزیولــوژی و طــب ورزشــی و  برگــزاری آزمــون عملــی
ورودی رشــته تربیــت بدنــی ورودی دانشــگاهها در ســال ،1399
نیازمنــدی هــا و همچنیــن برنامــه هــای آتــی جهــت توســعه ایــن
دانشــکده را ارائــه نمودنــد.
در طــی ایــن نشســت كــه بــا هــدف هــم فكــری و هــم اندیشــی در
جهــت بررســی مشــكالت موجــود و حــل آن هــا بــه صــورت مجــازی
برگــزار شــد ،برخــی از اعضــای هیــات علمــی بــه بیــان نقطــه نظــرات
و پیشــنهادات خــود پرداختنــد و هیــات رئیســه دانشــگاه بــه ســواالت
طــرح شــده از ســوی اعضــای هیــات علمــی در حــوزه تخصصــی خــود
پاســخ دادنــد.

نشست های
عمـــــومی
دیدار هیات رئیسه و دانشكده مهندسی كامپیوتر و
فناوری اطالعات دانشگاه

هیــات رئیســه دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
بــا اعضــای هیــات علمــی دانشــكده مهندســی
كامپیوتــر ایــن دانشــگاه دیــدار و گفتگــو
نمودنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،در ادامــه
سلســله جلســات دوره ای هیــات رئیســه ایــن دانشــگاه بــا شــورای
دانشــكده هــا ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه روز چهارشــنبه
 15بهمــن مــاه ســال جــاری بــا اعضــای هیــات علمــی دانشــكده
مهندســی كامپیوتــر و فنــاوری اطالعــات ایــن دانشــگاه و رئیــس ایــن
دانشــكده در ســالن کوثــر دیــدار و گفتگــو نمودنــد.
طــی ایــن دیــدار دكتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه ضمــن
تبریــک ایــام دهــه مبــارک فجــر بــر اهمیــت گســتردگی دانشــگاه
و توســعه آموزشــی تاکیــد کــرد و گفــت :بایــد در راســتای توســعه
آموزشــی دانشــگاه قــدم برداریــم و بــه ســمت جــذب اعضــای هیــات
علمــی قــوی پیــش رویــم .ایشــان ضمــن بیــان توضیحاتــی در
خصــوص ســامانه آمــوزش یادگیــری  lmsدانشــگاه و اقداماتــی کــه در
ایــن خصــوص انجــام شــده اســت ،بــه راه انــدازی مرکــز آپــا اشــاره
نمــود و خاطــر نشــان کــرد :بــا تاســیس ایــن مرکــز بــرای کارآفرینــی و
ایجــاد اشــتغال گویــا ریــل گــذاری صــورت گرفتــه اســت و بــا افتخــار
وارد تجــاری ســازی دانــش
شــدیم و تاکنــون جــز چنــد
مرکــز آپــا برتــر ایــران
هســتیم.
در ادامــه اعضــای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــه
ســواالت مطــرح شــده از
ســوی اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــكده پاســخ دادنــد.
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دیدار هیأت رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشکده
مهندسی معماری وشهرسازی

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای
هیــات رئیســه ،با رئیــس و اعضــای هیــات علمی
دانشــكده مهندســی معمــاری وشهرســازی ایــن
دانشــگاه بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی گفتگــو
نمودنــد.

در ابتــدای جلســه دکتــر کالت جــاری رئیــس دانشــكده مهندســی
معمــاری و شهرســازی دانشــگاه ضمــن تشــكر از حضــور هیــأت رئیســه،
گزارشــی در خصــوص وضعیــت فعلــی دانشــکده و ارائــه آمــاری از تعداد
دانشــجویان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی ،اعضــای هیــأت علمــی و
تعــداد مقــاالت طــی یــك ســال اخیــر ارائــه نمــود و در ادامــه بــه بیــان
ارائــه پیشــنهاداتی در زمینــه حــل مشــکالت دانشــکده پرداخــت.
دکتــر فاتــح رئیــس دانشــگاه در ایــن دیــدار ضمــن خیــر مقــدم و
تبریــک ایــام مبــارک دهــه فجــر و چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی
انقــاب اســامی ،از اعضــای هیــأت
علمــی بــه دلیــل تــاش صمیمانــه خــود
جهــت بهبــود رونــد توســعه دانشــکده
تقدیــر نمــود و خاطــر نشــان كــرد :ایــن
دیــدار فرصــت مغتنمــی بــرای ارائــه
پیشــنهادات و انتقــادات اعضــای هیــأت
علمــی بــه جهــت پیشــبرد  اهــداف
دانشــکده و دانشــگاه اســت.
دكتــر فاتــح بــا اشــاره بــه تقاضــا محــور
بــودن رشــته معمــاری ،بیــان داشــت:
نــگاه هیــأت رئیســه بــه ایــن دانشــکده
بــه واســطه اســتقبال دانشــجویان و
جذابیــت خــاص رشــته معمــاری ،در تصمیــم گیــری هــا دانشــگاه در
اولویــت اســت .ایشــان توجــه ویــژه بــر حــل مســاله شــیوه نامــه هــای
مرتبــط بــا ایــن رشــته در هیــات ممیــزه را مطــرح نمــود و ابراز داشــت:
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دانشــگاه در راســتای حــل مشــکالت اعضــای هیــات
علمــی ایــن دانشــکده تــاش مــی نمایــد و ســعی
بــر رفــع موانــع موجــود دارد.
در ادامــه ایــن جلســه اعضــای هیــأت علمــی ایــن
دانشــکده در خصــوص مســایل و مشــکالت و نیــز
ارائــه نقطــه نظــرات و راهکارهــای پیشــنهادی
بــا اعضــای هیــأت رئیســه دانشــگاه بــه ویــژه در
بخشــهای آموزشــی و پژوهشــی بــه بحــث و تبــادل
نظــر پرداختنــد.
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نشست های
عمـــــومی
نشست مجازی رئیس دانشگاه درخصوص ارتقا و
استحکام ارتباط دانشگاه با صنعت

بــا عنایــت بــه ضــرورت انجــام هماهنگــی
هــای الزم در خصــوص ارتقــا و اســتحکام ارتبــاط
دانشــگاه و صنعــت ،جلســه ای بــه صــورت
ویدئــو کنفرانســی بــه میزبانــی معاونــت توســعه
مدیریــت و منابــع اســتانداری برگــزار شــد.



بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،بــا عنایــت
بــه ضــرورت انجــام هماهنگــی هــای الزم در خصــوص ارتقــا و
اســتحکام ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت و هــم افزایــی ،ایجــاد هماهنگــی
و همچنیــن بــه جهــت تعامــل و همــکاری بیشــتر نســبت بــه ارتقــا
بهــره وری و دســتیابی بــه اهــداف موردنظــر ،جلســه ای بــه صــورت
ویدئــو کنفرانســی روز یکشــنبه  26بهمــن مــاه جــاری و بــه میزبانــی
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری در محــل ســالن بحــران
اســتانداری برگــزار شــد.
رئيــس دانشــگاه صنعتــي شــاهرود همچنیــن بــر بهــره منــدی از
الگوهــای موفــق دنیــا جهــت تقویــت
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه تاکیــد نمــود و
افــزود :دانشــگاه هــا مــی تواننــد بــا تولیــد
شــغل هــای جدیــد بــه بحــث بیــکاری
پاســخ مناســبی دهنــد .وی در خصــوص
اهمیــت بازمهندســی شــدن دانشــگاه
هــا بــه منظــور اهــداف کارآفرینــی ،بــه
بیــان توضیحاتــی پرداخــت و در ادامــه
بــه عملکــرد بخــش کارآفرینــی دانشــگاه،
تعــداد قراردادهــای تحقیقاتــی ،اجــرای
طــرح بررســي اشــتغال دانــش آموختــگان  ،مرکــز رشــد فنــاوری هــای
نویــن ،مرکــز آپــا دانشــگاه ،گــروه آمــوزش هــای آزاد و قطــب علمــی
مهندســی معــدن کشــور در ایــن دانشــگاه ،اشــاره نمــود.

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

روز دوشــنبه  27بهمــن مــاه ســال جــاری
رئیــس بــه همــراه اعضــای هیــات رئیســه ایــن
دانشــگاه بــا اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
مهندســی مکانیــک در ســالن اجتماعــات کوثــر
دانشــگاه ،بــا حفــظ شــرایط و الزامات بهداشــتی
دیــدار و گفتگــو کردنــد.
در ایــن نشســت دکتــر گردویــی رییــس دانشــکده مهندســی مکانیــک
دانشــگاه ضمــن خوشــامدگویی بــه حضــار ،از اعضــای هیــات رئیســه
دانشــگاه قدردانــی نمــود و در ادامــه بــه ارائــه گزارشــی مبســوط و کامل
از پیشــرفت هــای دانشــکده ،رشــته هــا ،ســاختار دانشــکده و گــروه
هــای آموزشــی ،وضعیــت آزمایشــگاه هــا ،کارگاه هــا و اقدامــات صــورت
گرفتــه در طــی یکســال اخیــر
در ایــن دانشــکده پرداخــت .
ایشــان بــا ذکــر توانمندیهــای
تحقیقاتــی و زیرســاختهای
موجــود بــه عقــد قراردادهــای
پژوهشــی حــدود  2میلیــارد
تومــن دانشــکده اشــاره
نمــود و افــزود :در طــی
ســال گذشــته زیــادی مقالــه
معتبــر علمــی و پژوهشــی در
مجــات داخلــی و بیــن المللــی توســط اســاتید دانشــکده منتشــر شــده
اســت کــه ماحصــل آن قــرار گرفتــن دو نفــر از اعضــای هیــات علمــی
دانشــکده در لیســت یــک درصــد دانشــمندان برتــر جهــان بــوده اســت .
دکتــر فاتــح :بــرای رشــد و حرکــت رو بــه جلــو بایــد دیــد فراگیــر
داشــته باشــیم.

نشست های
عمـــــومی
سومین نشت همیاران خبری روابط عمومی دانشگاه
برگزار شد.

بــا توجــه بــه لــزوم اطــاع رســانی حــوزه
هــای مختلــف دانشــگاه و اهمیــت آشــنایی
رابطیــن خبــری بــا فرآینــد مــورد تاییــد در
بخــش ارســال اخبــار ،ســومین نشســت همیاران
خبــری بــا روابــط عمومــی صبــح روز ســه شــنبه
ســاعت  10صبــح در ســالن اجتماعــات کوثــر بــا
رعایــت الزامــات بهداشــتی برگــزار شــد.
در ابتــدا ایــن جلســه
دکتــر حمیــد آقاجانــی
مشــاور و رئیــس دفتــر
ریاســت ،روابــط عمومــی
و امــور حقوقــی دانشــگاه،
ضمــن خیــر مقــدم
بــه همیــاران خبــری
بــه بیــان اهمیــت ســرعت و کیفیــت اخبــار ارســالی بــه ایــن حــوزه
تاکیــد نمــود و افــزود :بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و رشــد بســترهای
مجــازی و همچنیــن تغییــر ذائقــه مخاطــب ،رســالت روابــط عمومــی
نیــز نســبت بــه ســالیان گذشــته بــا رویکــرد متفاوتــی مواجــه شــده
اســت .دکتــر آقاجانــی بــه لــزوم مشــارکت رابطیــن خبــر حــوزه هــای
مختلــف بــا بخــش اداره روابــط عمومــی دانشــگاه تاکیــد نمــود و خاطــر
نشــان کــرد :برگــزاری دوره هــای آموزشــی ویــژه همیــاران خبــری از
جملــه برنامــه هــای ایــن حــوزه در راســتای گســترش کیفیــت ایــن
ارتبــاط دو ســویه اســت.
در ادامــه ایــن جلســه عاطفــه عبداللهیــان کارشــناس روابــط عمومــی
دانشــگاه بــه بیــان نکاتــی در خصــوص چگونگــی ارســال اخبــار و مــوارد
حایــز اهمیــت پرداخــت و در پایــان ضمــن تقدیــم تقدیــر نامــه بــه
کلیــه رابطیــن خبــری حاضــر در جلســه ،از زحمــات پنــج همیــار
خبــری تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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دیدار هیات رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشكده
مهندسی برق و رباتیك دانشگاه صنعتی شاهرود

هیــات رئیســه دانشــگاه بــا اعضــای هیــات
علمــی دانشــکده مهندســی بــرق در ســالن
اجتماعــات کوثــر دانشــگاه ،بــا حفــظ شــرایط و
الزامــات بهداشــتی دیــدار و گفتگــو کردنــد.
در ایــن جلســه دكتــر علیرضــا احمــدی فــرد رئیس دانشــكده مهندســی
بــرق و رباتیــك دانشــگاه گزارشــی مبســوط از عملکــرد یکســال اخیــر
دانشــکده و برنامــه هــای در دســت اقــدام ارائــه نمودنــد .ایشــان بــا
ذکــر توانمندیهــا و امکانــات
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری
دانشــکده ،آمــاری از تعــداد
دانشــجویان و فعالیتهــای اســاتید
در حــوزه هــای مختلــف انتشــار
مقــاالت و کتــب انجــام طرحهــای
تحقیقاتــی و قراردادهــای
پژوهشــی ارائــه و در پایــان از
مشــکالت و مســایل موجــود و
نیــز برنامــه هــای در دســت اقــدام
دانشــکده مطالبــی را بــه اطــاع
حاضــران در جلســه رســاندند.
در طــی ایــن نشســت كــه بــا
هــدف هــم فكــری و هــم اندیشــی در جهــت بررســی مشــكالت موجــود
و ارائــه راهكارهــای اجرایــی برگــزار شــد برخــی از اعضــای هیــأت
علمــی بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد و اعضــای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــه ســواالت مطــرح شــده از ســوی اعضــای هیــات
علمــی در حــوزه تخصصــی خــود پاســخ دادنــد.
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نشست های
عمـــــومی
دیدار هیات رئیسه با اعضای هیأت علمی دانشكده
مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه

هیــات رئیســه دانشــگاه بــا اعضــای هیــات
علمــی دانشــکده معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک در
ســالن اجتماعــات کوثــر دانشــگاه ،بــا حفــظ
شــرایط و الزامــات بهداشــتی دیــدار و گفتگــو
کردنــد.



در ایــن جلســه دكتــر محمدعطایــی رئیــس دانشــكده مهندســی معدن،
نفــت و ژئوفیزیــك دانشــگاه ،گزارشــی مبســوط از عملکرد یکســال اخیر
دانشــکده ،فعالیــت هــای پژوهشــی ،اجرایــی و همچنیــن برنامــه هــای
در دســت اقــدام ارائــه نمــود .ایشــان بــا
ذکــر توانمنــدی هــا و امکانــات دانشــکده،
آمــاری از تعــداد دانشــجویان و فعالیــت
هــای اســاتید در حــوزه هــای مختلــف
انتشــار مقــاالت و کتــب ،انجــام طــرح
هــای تحقیقاتــی و قراردادهــای پژوهشــی،
آزمایشــگاه هــای مختلــف و كارگاه هــا،
برگــزاری همایــش هــا ،كنفرانــس هــا
و کارگاه هــای آموزشــی ارائــه نمــود و
در پایــان بــه بیــان مشــکالت و مســایل
موجــود و نیــز برنامــه هــای در دســت
اقــدام دانشــکده پرداخــت.
در طــی ایــن نشســت كــه بــا هــدف هــم
فكــری و هــم اندیشــی برگــزار شــد ،تعــدادی از اعضــای هیــأت علمــی
بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود در زمینــه هــای فعالیــت هــای آموزشــی
و پژوهشــی و راهكارهــای رســیدن بــه اهــداف دانشــگاه پرداختنــد .و در
پایــان اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه بــه ســواالت مطــرح شــده پاســخ
و نكاتــی را یــادآور شــدند.

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

هیــات رئیســه دانشــگاه بــا اعضــای
هیــات علمــی دانشــکده کشــاورزی در ســالن
اجتماعــات کوثــر دانشــگاه ،بــا حفــظ شــرایط و
الزامــات بهداشــتی دیــدار و گفتگــو کردنــد.

در ایــن جلســه دکتــر علــی درخشــان شــادمهری رئیــس دانشــکده
مهندســی کشــاورزی ،گزارشــی در خصوص آمــار دانشــجویان در مقاطع
تحصیلــی مختلــف ،اعضــای هیــأت علمــی ،تجهیــزات آزمایشــگاهی و
کارگاهــی ،گــروه هــای آموزشــی ،رشــته هــای موجــود و ارتقــای اعضای
هیــات علمــی ارائــه نمــود و در ادامــه بــه بیــان مشــکالت این دانشــکده
پرداخت.
طــی ایــن دیــدار
کــه تعــدادی از
اعضــای هیــات
علمــی و هیــات
رئیســه بــا توجــه
شــرایط
بــه
ویــروس کرونــا
صــورت
بــه
مجــازی حضــور
داشــتند.
در طــی ایــن نشســت کــه بــا هــدف هــم فکــری و هــم اندیشــی در
جهــت بررســی مشــکالت موجــود و حــل آن هــا برگــزار شــد ،برخــی
از اعضــای هیــأت علمــی بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد و در
ادامــه ایــن دیــدار اعضــای هیــات رئیســه بــه ســواالت طــرح شــده از
ســوی اعضــای هیــات علمــی در حــوزه تخصصــی خــود پاســخ دادنــد.

نشست های
عمـــــومی
تقدیر رئیس دانشگاه از رتبه برتر کنکور سراسری
رشته علوم تجربی سال 99

رتبه برتر کنکور سراسری
رشته علوم تجربی سال 99
طــی دیــداری صبــح روز ســه شــنبه  7بهمــن مــاه جــاری دکتــر فاتــح
رئیــس دانشــگاه از محســن وفایـی نــژاد،
فرزنــد محمــد مهــدی وفائــی نــژاد رئیــس اداره تــدارکات دانشــگاه ،بــه
عنــوان دانشــجوی رتبــه برتــر کنکــور سراســری رشــته علــوم تجربــی
ســال (99رتبــه   33کشــوری ) بــا اهــدای لوحــی تقدیــر نمــود.
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افتتــــاحیه



افتتــــاحیه
افتتاح و نامگذاری بوستان دانشگاه مزین به نام
سپهبد شهید سلیمانی

صبــح روز شــنبه  13دی مــاه جــاری
همزمــان بــا روز جهانــی مقاومــت و بــا عنايــت
بــه ســالگرد شــهادت ســردار رشــيد اســام
ســپهبد شــهيد حــاج قاســم ســليماني مراســم
افتتــاح ،و نــام گــذاري بوســتان پردیــس
مهندســی و فنــاوری دانشــگاه بــه نــام بوســتان
شــهید ســپهبد ســلیمانی برگــزار شــد.
دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در
ابتــدا ایــن مراســم پــس از نثــار گل ،قرائــت فاتحــه و تجديــد بيعــت بــا
آرمانهــاي واالي امــام (ره) ،شــهدا و رهبــر معظــم انقــاب در محــل
يادمــان شــهداي دانشــگاه ،بــا حضــور در بوســتان پرديــس مهندســي و
فنــاوري هــاي نويــن ،طــی ســخنانی ضمــن تســلیت ســالروز شــهادت
ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی ،او را قهرمــان ملــی و فرمانــده
مقاومــت دانســت کــه نــدای مــردم مظلــوم جهــان بــود .دکتــر فاتــح بــا
اشــاره بــه شــهادت ایشــان و حضــور گســترده مــردم سرتاســر کشــور،
شــهادت ایشــان را بابرکــت و نمــاد وحــدت ملــی برشــمرد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود تســلیم نشــدن را بزرگتریــن
ســرافرازی بیــان نمــود و تاکیــد داشــت :اســتقالل در عرصــه علــم،
فنــاوری و اقتصــادی از جملــه وظایــف ایــن روزهــای مــا اســت.
در ایــن مراســم حجــت االســام و المســلمین فندرســکی مســئول نهــاد
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در ایــن دانشــگاه ضمــن تســلیت
ســالروز شــهادت ســردار ســپهبد ســلیمانی و رحلــت آیــت اهلل مصبــاح
یــزدی ،بــا بیــان آیاتــی از قــرآن کریــم بــه جایــگاه ارزشــمند ایــن
شــهید بزرگــوار پرداخــت و خاطــر نشــان کــرد :از مومنــان مردانــی
هســتند همچــون شــهید ســلیمانی کــه بــر ســر عهــدی کــه بــا خــدا
بســته انــد تــا آخریــن قــدم وفــادار ایســتاده انــد.
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در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور ســپاه ناحیــه شــاهرود ،گــروه پدافنــد
هوایــی دهــه محــرم ،حجــت االســام و المســلمین نظــری مســئول
دفتــر فرهنگــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــاهرود ،مســئولین دفتــر
نماینــده شــاهرود و میامــی در مجلــس شــورای اســامی ،خبرنــگاران و
کارکنــان دانشــگاه صنعتــی شــاهرود رســما بوســتان واقــع در پردیــس
مهندســی و فنــاوری دانشــگاه افتتــاح و بــه نــام شــهید ســپهبد
ســلیمانی نــام گــذاری شــد.
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آیین نامگذاری ساختمان مجتمع آزمایشگاهی علمی و
تحقیقاتی دانشگاه به نام دانشمند شهید فخری زاده

در طــی مراســمی کــه روز چهارشــنبه 17
دیمــاه در محــل آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه و
بــه مناســبت چهلمیــن روز عــروج خونیــن دکتــر
محســن فخــری زاده دانشــمند هســته ای کشــور
برگــزار شــد ،ســاختمان مجتمــع آزمایشــگاهی
علمــی و تحقیقاتــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
بــه نــام ایــن شــهید مزیــن شــد.



دکتــر محمدمهــدی فاتــح رییــس دانشــگاه
در ایــن آییــن گفــت :ســرمایهگذاری در
برخــی از عرصــه هــا از جملــه علــوم و فنــون
مرتبــط بــا نانوتکنولــوژی ،زیســت فنــاوری،
ژنتیــک ،دفاعــی و انــرژی صلــح آمیــز
هســته ای ســبب ارتقــاء ســطح دانــش در
ایــن حــوزه هــا شــده و موجــب کســب رتبــه
هــای بــاالی کشــور در دنیــا شــده اســت .
ایشــان بــا اشــاره بــه منویــات رهبــر معظــم
انقــاب اســامی مبنــی برعــزت ،افتخــار،
اقتــدار و رفــاه مــردم در گــرو پیشــرفت
علــم و فنــاوری اســت ،تصریــح کــرد :علــم و
دانــش ســبب دانایــی مــی شــود و ایــن دانایــی اســت
کــه کشــورها را توانــا مــی ســازد افــزود :بــه قــول شــاعر
پــرآوازه ایــران زمیــن؛ دانایــی اســت کــه توانایــی را
ســبب میشــود و ایــن توانایــی اســت مــا را در جهــان
متمایــز خواهــد کــرد .فاتــح بــا بیــان اینکــه پیشــرفت علــم و فنــاوری
بــا تکریــم دانشــمندان ،معلمــان و دانشــجویان میســر مــی شــود،
افــزود :یکــی از راه هــای تکریــم نامگــذاری خیابــان هــا ،ســاختمان
هــا و مراکــز علمــی بــه نــام دانشــمندان ،معلمــان و دانشــگاهیان اســت

و خاطــر نشــان کــرد؛ نامگــذاری ســاختمان مجتمــع آزمایشــگاه
هــای علمــی و تحقیقاتــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه نــام شــهید
محســن فخــری زاده نیــز بــه همیــن منظــور انجــام شــده اســت.

برگزاری آیین كاشت درخت به مناسبت روز درختكاری
در دانشگاه صنعتی شاهرود

تعــدادی نهــال در محــدوده خوابــگاه
تحصیــات تکمیلــی واقــع در پردیــس مهندســی
و فنــاوری هــای نویــن کاشــته شــد.
بــه مناســبت  15اســفند مــاه روز درختــكاری تعــدادی از كاركنــان
دانشــگاه بــا مشــاركت هیــأت رئیســه ،مدیریــت امــور اداری ،اداره
امــور عمومــی ،باغبانــی ،مدیریــت امــور دانشــجویی ،معاونــت فرهنگــی
و روابــط عمومــی ،بــا حضــور در پردیــس مهندســی و فنــاوری هــای
نویــن ،بــا كاشــت درخــت بــه اســتقبال ســال نــو رفتــه و در آســتانه
بهــار بــا ایــن كار نمادیــن ،زندگــی تــازه ای بــه زمیــن بخشــیدند.
دکتــر فاتــح در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از زحمــات و فعالیــت
هــای تالشــگران ایــن عرصــه در دانشــگاه ،بابیــان اینکــه احیــاء و
ترویــج نهــالکاری و
حفاظــت از آن بایــد
بــه فرهنــگ عمومــی
تبدیــل شــود ،منابــع
طبیعــی را ســرمایه
ای ملــی دانســت کــه
بایــد بــرای حفــظ آن
تــاش نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت،
در ادامــه تعــدادی
نهــال در محــدوده
خوابــگاه تحصیــات
تکمیلــی واقــع در
پردیــس مهندســی و
فنــاوری هــای نویــن
کاشــته شــد.
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انتصـــابات
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انتصاب آقای دکتر محمد باقر نظری
به عنوان رئيس جدید
آزمايشگاه مركزی
دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصاب آقای دکتر رامین رفیعی
به عنوان مدیر گروه مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصاب آقای دکترمرتضی ایزدی فر
به عنوان معاون آموزشی
دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصاب آقای دکتر امین روشندل
بــه عنــوان مدیــر گــروه مهندســی اکتشــاف معدن،نفــت و
ژئوفیزیــک دانشــگاه صنعتــی شــاهرود

انتصاب آقای دکتر اصغر عزیزی
به عنوان مدیر گروه استخراج معدن
دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصاب سرکار خانم الهام سرکرده ای
بــه عنــوان مدیــر گــروه مهندســی معمــاری و شهرســازی
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود

انتصاب آقای دکترافشین قشقایی
بــه عنــوان مدیــر گــروه آموزشــی زمیــن شناســی کاربردی
زیســت محیطــی و آب شناســی دانشــگاه صنعتی شــاهرود
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دانشگاه درآینه
مط�بوعــــات
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ساختمان آزمایشگاه
دانشگاه صنعتی شاهرود
بنام شهید فخریزاده تغییر یافت

شاهرود  -ایرنا – ساختمان مرکزی آزمایشگاه های
دانشگاه صنعتی شاهرود با برگزاری آیینی به نام
شهید محسن فخری زاده تغییر داده شد.

دانشگاه صنعتی شاهرود
در کاریابی از بهترینهای کشور است

شاهرود  -ایرنا  -رییس دانشگاه صنعتی شاهرود
گفت :مرکز کاریابی و هدایت شغلی این دانشگاه
جزو پنج مرکز برتر کاریابی کشور شد.

کسب مقام اول جشنواره بینالمللی
ستارههای صحنه توسط کارشناس
دانشگاه صنعتی شاهرود

عاطفه عبداللهیان کارشناس روابط عمومی
دانشگاه صنعتی شاهرود مقام اول بخش اجرا و
تندیس جشنواره را کسب کرد.
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