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6
رتبه بندی  : ISCدانشگاه صنعتی شاهرود جزء  ۵دانشگاه دوم کشور

طی اعـــام پایگاه اســـتنادی علوم جهان
اســـام  ) ISC (:دانشـــگاه صنعتی شاهرود در
بین  23دانشـــگاه صنعتی ،جزء  ۵دانشگاه دوم
کشـــور و در بازه رتبهای ( )۶-۱۰قرار گرفت.
دکتــر محمدجــواد دهقانــی سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
اســام اظهــار داشــت :هــر چنــد در طــول  ۱۰ســال گذشــته رتبــه
بنــدی دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی کشــور توســط گــروه رتبــه
بنــدی پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام انجــام میشــد امــا در
ســال  ۹۹رتبــه بنــدی و ارزیابــی دانشــگاههای دولتــی تحــت نظــارت
وزارت علــوم بــا معیارهــا و شــاخصهای جدیــد و نیــز روششناســی
کامــ ً
ا متفــاوت نســبت بــه
قبــل و نیــز بــا هماهنگــی
و نظــارت کامــل کارگــروه
تخصصــی رتبــه بنــدی در
وزرات عتــف؛ توســط پایــگاه
اســتنادی علــوم جهــان
اســام ( )ISCانجــام گرفــت
و نتایــج آن اعــام شــد.

روش شناســـی موجود بر اســـاس اطالعات چه
ســـال هایی است؟

دکتــر دهقانــی ،گفــت :نتایــج رتبــه بنــدی ســال  ۹۹بــا توجــه بــه
تصمیــم کارگــروه تخصصــی رتبــه بنــدی بــر اســاس چنــد بخــش
مختلــف از جملــه دانشــگاههای جامــع ،دانشــگاههای صنعتــی،

دانشــگاههای علــوم کشــاورزی و هنــر محاســبه و منظــور شــده اســت.
بــر اســاس روش شناســی موجــود ،کلیــه اطالعــات جمــع آوری شــده در
ســالهای  ۹۵الــی  ۹۷بــوده اســت و دلیــل انتخــاب ایــن بــازه زمانــی
تکمیــل کلیــه اطالعــات مــورد نیــاز در شــاخصها و معیارهــای مــورد
نیــاز بــوده اســت.

تقســـیم بنـــدی به
دســـتههای  ۵تایی در
گروه دانشـــگاههای
صنعتی
ایشــان افــزود :در گــروه
دانشــگاههای صنعتــی ،تمــام
دانشــگاهها در دســتههای ۵
تایــی قــرار میگیرنــد و دســته
اول  ۵دانشــگاه اول هســتند کــه
در بــازه رتبــهای ( )۱-۵قــرار
دارنــد ،دســته دوم  ۵دانشــگاه
دوم هســتند کــه در بــازه رتب ـهای
( )۶-۱۰قــرار دارنــد ،دســته ســوم
 ۵دانشــگاه ســوم هســتند کــه
در بــازه رتبــهای ( )۱۱-۱۵قــرار
دارنــد و ســایر دانشــگاهها در
دســته چهــارم و در رتبــه +۱۶
قــرار میگیرنــد.
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افتخــــــارات

8
درخشش نماینده دانشگاه صنعتی شاهرود در پنجمین دوره اعطای جایزه محیط زیست

علیرضا هاشـــمی دانشـــجوی مهندسی
بـــرق به عنـــوان نماینـــده این دانشـــگاه
در پنجمیـــن دوره اعطـــای جایـــزه محیط
زیست ویژه دانشـــجویان (ســـال تحصیلی
 )۱۳۹۹ -۱۴۰۰موفـــق بـــه کســـب عنوان
مقـــام اول و برگزیده کشـــوری شـــــد.
در ایــن جشــنواره دانشــجویان دانشــگاههای کشــور کــه بــا حضــور
دانشــجویانی از  ۱۸دانشــگاه شــامل دانشــگاههای صنعتــی اصفهــان،
صنعتــی شــریف ،صنعتــی شــاهرود ،تهــران ،فردوســی مشــهد ،شــهید
بهشــتی ،تربیــت مــدرس ،تبریــز ،گــرگان ،کردســتان ،گیــان ،شــهید
باهنــر کرمــان ،محقــق اردبیلــی ،کاشــان ،شــهرکرد ،شــهید چمــران
اهــواز ،یاســوج و آزاد اســامی نجــف آبــاد ،برگــزار شــد ،نفــرات برتــر
در ســه محــور ابداعــات ،اختراعــات و طرحهــای نوآورانــه ،رســالهها و
پایــان نامههــا و انجمنهــا ،گروههــا و نهادهــای علمــی دانشــجویی
معرفــی شــدند.
در پنجمیــن دوره اعطــای جایــزه محیــط زیســت ویــژه دانشــجویان
دانشــگاههای کشــور همزمــان بــا نکوداشــت روز جهانــی زمیــن پــاک،
علیرضــا هاشــمی از دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در بخــش ابداعــات،
اختراعــات و طــرح هــای نوآورانــه بــه عنــوان مقــام اول و برگزیــده
کشــوری معرفــی شــد.
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افتخــــــارات

9
افتخار آفريني چهار دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود
در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان

امــروزه مهمتریــــن دارایــی هر کشــــوری
ظرفیــــت نیــروی انســانی توانمنــد و کارا اســت
و اهمیــت ایــن دارائــی بــر کســی پوشــیده
نیســت .



در کشــــور ما دانشــگاه هــا مهمترین
ظرفیــت تربیت و بســتر رشــد نیروی
انســانی موردنیــاز بــرای پیشــــبرد
اهــداف هســــتند .ره نشــــان تالش
دارد تــا بــا برگــــزاری برنامــه هــا و
دوره هــای توانمندســــازی ،حلقــه
مفقــوده ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه
باشــــد .مخاطبیــن برنامــه ره نشــان
دانشــجویان ســال آخــر کارشناســی
و مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته
هــای فنــی مهندســی و علــوم
پایــه هســتند کــه قصــد دارنــد در
حــوزه مربــوط بــه رشــته تخصصــی
خــودکار کننــد.
در اوليــن دوره از مســابقات ملــي ره
نشــان بنيــاد ملــي نخبــگان مســعود
قاســمي دانشــجوی كارشناســي
مهندســي بــرق در پــروژه طراحــي
و ســاخت ايســتگاه شــارژ خــودروي
برقــي رتبــه اول ،حســينعلي دهقانبيدختــي دانشــجوی كارشناســي
مهندســي بــرق در پــروژه شــبيه ســازي حرارتــي ســلول باتــري

خــودرو برقــي رتبــه اول ،محدثــه داغســتاني دانشــجوی كارشناســي
فيزيــك در پــروژه دوربينهــاي پــاك خــوان رتبــه اول و علــي
حيــدري دانشــجوی كارشناســي فيزيــك در پــروژه هدايــت ميكــرو
ماهــواره رتبــه ســوم را کســب نمودنــد.

فرهــــــ�نگی

10
برگزاری دوره اول مسابقه مطالعاتی رايحه ي رمضان۹
به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان

به مناســـبت فرا رســـيدن مـــاه مبارك
رمضـــان برگزاری دوره اول مســـابقه مطالعاتی
رايحـــه ي رمضان ۹انجام شـــد.

طبــق ســنوات گذشــته و بــرای نهمیــن ســال متوالــی مدیریــت برنامــه
ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،بــه مناســبت
فرارســیدن ایــام مــاه مبــارک رمضــان ،مســابقه مطالعاتــی رايحــه ي
رمضــان ۹را شــامل  ۴دوره مطالعاتــي ،بــه صــورت هفتگــي و در دو
گــروه اســاتید ،کارکنــان و دانشــجویان بــه صــورت مجــزا در بیــن
دانشــگاهیان ایــن دانشــگاه برگــزار نمــود.

انجام تست کرونا از
همکاران دانشگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود   

با توجه به شـــدت شـــيوع و ســـرايت
بيماري در مـــوج چهارم كرونا انجام تســـت
کرونا از همکاران دانشـــگاهی دانشگاه صنعتی
صورت گرفت.
شـــاهرود
بــا توجــه بــه شــدت شــيوع و ســرايت بيمــاري در مــوج چهــارم كرونــا
و جهــت حفــظ ســامت خانــواده هــاي محتــرم همــكاران گرامــي،
طــی اقدامــی از ســوی پايــگاه مقاومــت بســيج ظفــر و روابــط عمومــی
دانشــگاه در روز یکشــنبه  22فروردیــن مــاه جــاری بــا حضــور تیــم
پزشــكي از بهــداري ناحيــه مقاومــت ســپاه شــاهرود در ورودي تــاالر
شــقايق هــاي دانشــگاه از همــكاران تســت كرونــا گرفتــه شــد.
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آمـــــوزشی

11
برگزاری مراسم گرامیداشت مقام شامخ معلم و تقدیر
از اساتید دانشگاه

مراســم گرامیداشــت مقــام شــامخ معلــم و
تقدیــر از اســاتید ایــن دانشــگاه روز دوشــنبه
 13اردیبهشــت مــاه جــاری بــا حضــور رئیــس
و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه بــه صــورت
مجــازی در بســتر ســامانه آمــوزش الکترونیکــی
دانشــگاه ( )lmsبرگــزار شــد.



در ایــن مراســم دکتــر ایــزدی فــرد
معــاون آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه ،ضمــن تســلیت
لیالــی قــدر و شــهادت اســتاد
فرزانــه مرتضــی مطهــری ،دانشــگاه
را ســومین نهــاد بــزرگ اجتماعــی و
محلــی بــرای ســاختن آینــده کشــور
برشــمرد و مهمتریــن کارگــزاران
تعلیــم و تربیــت را اســاتید دانشــگاه
عنــوان کــرد و گفــت :ایجــاد روحیــه
تــاب آوری و کوشــش بــرای بــه
ثمــر نشســتن اســتعدادهای بالقــوه
جوانــان و اســتحکام بخشــیدن بــه
هویــت و ارتقــا آمــوزش و تــاش
جهــت ماموریــت گرا شــدن دانشــگاه
هــا از جملــه وظایــف اساســی اســاتید
دانشــگاه هــا اســت.
وی در ادامــه بــه بیــان گزارشــی از وضعیــت دانشــگاه در ســالی کــه

گذشــت پرداخــت و بــا اشــاره بــه جایــگاه خــوب دانشــگاه در بیــن
دانشــگاه هــای صنعتــی کشــور بــه حضــور بیــش از  8هــزار دانشــجو و
 330عضــو هیــات علمــی ،تعــداد دروس ارائــه شــده در ســال  ،99ثبــت
درخواســت هــا ،پیــاده ســازی پیشــخوان خدمــت ،ارتقــا مرتبــه اســاتید
از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری در ســال  99و وضعیــت اســتخدامی
اعضــای هیــات علمــی اشــاره نمــود و همچنیــن بــه بیــان پیشــنهاداتی
در خصــوص حــوزه معاونــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی پرداخــت.
ایشــان علــم آمــوزی را ســبب ارتقــا جایــگاه انســان برشــمرد و بــا اشــاره
بــه بیانــات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای و امــام خمینــی (ره) ،پیشــرفت
و عقــب ماندگــی هــر کشــوری را در گــرو فعالیــت معلمیــن عنــوان
نمــود.
در ایــن مراســم پــس از پخش
ویدیــوی معرفــی ســامانه
جامــع آمــوزش الکترونیکــی،
بــا پخــش کلیپــی از زحمــات
ســی ســاله اســاتید بازنشســته
دانشــگاه در یــک ســال اخیــر
آقایــان دکتــر محمــود رحیمی
عضــو هیــات علمــی دانشــکده
مهندســی صنایــع و مدیریــت،
دکتــر اردشــیر کرمــی
محمــدی عضــو هیــات علمــی
دانشــکده مهندســی مکانیــک،
دکتــر پرویــز امیــدی عضــو
هیــات علمــی دانشــکده علــوم
زمیــن ،آقــای حســن عــرب
عضــو هیــات علمــی گــروه زبــان انگلیســی ،آقــای امیرحســین امیــن
عضــو هیــات علمــی دانشــکده شــیمی قدردانــی شــد.

بیــــــانیه
پیام تبریک دکترمحمد مهدی فاتح
به مناسبت «روز جهانی ارتباطات و روابطعمومی»

رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا
تاکیــد بــه اینکــه روابــط عمومــی موجــب
پیشــبرد اهــداف یــک نهــاد و افزایــش بهــره
وری از امکانــات ونیــروی انســانی خواهــد
شــد،روز جهانــی ارتباطــات وروابــط عمومــی را
تبریــک گفــت.
متن پیام به شرح ذیل است:

مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) :روابــط عمومــی بهتریــن
نمایانگــر اوضــاع داخلــی یــک نهــاد از یــک ســو و از ســوی دیگــر
منعکــس کننــده چگونگــی مســایلی اســت کــه در آن نهــاد مــی گــذرد.
بــدون تردیــد روابــط عمومــی بــه عنــوان رکــن اساســی نظــام ارتباطــی
و اطــاع رســانی ،نقــش تعییــن کننــده ای در افزایــش آگاهــی آحــاد
جامعــه ،فرهنــگ ســازی و تنویــر افــکار عمومــی برعهــده دارد.اکنــون
کــه اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات و در دورانــی
کــه اطــاع رســانی در همــه عرصــه هــا پیشــتاز اســت بــر همــگان
آشــکار شــده ،نمــی تــوان نقــش آن را در پیشــبرد اهــداف یــک نهــاد
یــا ســازمان ،بهبــود کیفــی و کمــی فعالیــت هــا و افزایــش بهــره وری از
امکانــات و نیــروی انســانی نادیــده گرفــت.
امــروزه نقــش روابــط عمومــی هــا در کمــک بــه تصمیــم گیــری هــای
مدیریتــی و اســتراتژیک یــک ســازمان نقشــی اساســی اســت .نقــش
روابــط عمومــی بــه عنــوان ابــزار مدیریتــی بــرای فعالیتــه ای حرفــه ای،
علمــی و الکترونیکــی ،از مشــخصه هــای جدیــد روابــط عمومــی در عصر
ارتباطــات اســت .بنابــر ایــن ،از نقــاط برجســته و ممتــاز در مدیریــت
اســتراتژیک ،تأکیــد بــر محیــط بــرون ســازمانی و حتــی جهانــی اســت
و در واقــع ،منظــور از وظایــف اســتراتژیک روابــط عمومــی ،دخالــت در
رونــد تصمیــم گیــری ســازمان اســت.
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روابطعمومــی دانشــگاه میتوانــد بــا بکارگیــری تجهیــزات و دانــش روز
بــرای تقویــت ارتبــاط هرچــه بهتــر بــا اســتادان ،دانشــجویان و کارکنــان،
زمینــه تحقــق صحیــح تنویــر افکارعمومــی و تحقــق برنامههــا و اهــداف
دانشــگاه را فراهــم کنــد ،بــه طــوری کــه دســتاوردهای ایــن نهــاد علمــی
در حوزههــای مختلــف بــه خوبــی تبییــن شــود.
در پایــان ضمــن تشــکر از زحمــات همــکاران عزیــزم در روابطعمومــی
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،ایــن روز را بــه همــه ایــن عزیــزان تبریــک
میگویــم و امیــدوارم بــا احســاس مســئولیت ،دلســوزی و خالقیــت
بیشــتردر جهــت بــرآورده شــدن اهــداف ایــن نهــاد علمــی حرکــت کننــد.
از خداونــد منــان بــرای همــکاران آرزوی ســامتی و توفیــق روزافــزون در
انجــام مأموریتهــای محولــه را دارم.

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
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اثرگذاری عمومی  1200نفر ساعت در هفتمین
کنفرانس انرژی بادی ایران

کنفرانس انرژی بادی ایران
( )2021 IWECبــا همــکاری انجمــن علمــی
انــرژی بــادی ایــران و دانشــگاه صنعتی شــاهرود
بــا برگــزاری اختتامیــه ای بصــورت مجــازی بــه
کار خــود پایــان داد.



ایــن کنفرانــس بــا هــدف ایجــاد بســتر مناســبی جهــت بررســی مســائل
فنــی ،اقتصــادی و محیــط زیســت انــرژی بــادی و ارائــه راه کارهــای
مؤثــر بــرای توســعه صنعــت انــرژی بــادی در ایــران و جهــان در تاریــخ
هــای  27و  28اردیبهشــت مــاه  1400برگــزار شــد و 1200
نفــر ســاعت در ایــن کنفرانــس دو روزه شــرکت کردنــد و
حــدود  500کاربــر متفــاوت در کنفرانــس ورود و از بخــش
هــای مختلــف کنفرانــس اســتفاده نمودنــد.
دکتــر مرتضــی رحیمیــان دبیــر کمیتــه علمــی ایــن
کنفرانــس ،هــدف برگــزاری ایــن کنفرانــس را ایجــاد بســتر
مناســبی جهــت بررســی مســائل فنــی ،اقتصــادی و محیــط
زیســت انــرژی بــادی و ارائــه راه کارهــای مؤثــر بــرای توســعه
صنعــت انــرژی بــادی در ایــران و جهــان عنــوان نمــود.
دکتــر رحیمیــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در
ســال هــای اخیــر انــرژی بــادی در جهــان شــاهد رشــد
چشــمگیری بــوده اســت و پیــش بینــی مــی شــود بــا ادامــه
رشــد ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت ،ایــن رونــد در ســال
هــای آتــی ادامــه یابــد ،گفــت :بــه یــاری خداونــد هفتمیــن
کنفرانــس انــرژی بــادی ایــران بــا همــکاری انجمــن علمــی

انــرژی بــادی ایــران و دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بصــورت مجــازی در
حــال برگــزاری اســت .وی همچنیــن توضیــح داد :در ایــن کنفرانــس،
بــا گردهمایــی کلیــه دانشــگاهیان و صنعتگــران ،ضمــن ارائــه آخریــن
دســت آوردهــای علمــی ،بــا بررســی چالــش هــای پیــش رو ،راهکارهای
توســعه ایــن صنعــت در کشــور بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنونــی
مــورد نقــد و بررســی قــرار خواهــد گرفــت .کنفرانس انــرژی بــادی ایران
تنهــا همایشــی اســت کــه همــه فعــاالن صنعــت انــرژی بــادی را اعــم
از مســئولین دولتــی ،قانــون گــذاران ،ســرمایه گــذاران ،دانشــگاهیان،
مجریــان و مشــاوران گــرد هــم آورده و بــه صــورت واقــع بینانــه بــه
ایــن بخــش مــی پــردازد.
در پایــان ایــن کنفرانــس دو مقالــه برتــر آقایــان موســوی و ســلطان
زاده از ایــران و خانــم گولــر از ترکیــه بــه عنــوان مقــاالت برتــر از ســوی
کمیتــه علمــی کنفرانــس منتخــب شــدند و در نمایشــگاه مجــازی نیــز
دو غرفــه گــروه مپنــا و شــرکت توربوژنراتــور شــاهرود بــه عنــوان رتبــه
هــای برتــر نمایشــگاه ارزیابــی گردیدنــد.

همایش سالمت
برگزاری شصت و هفتمین همایش مجازی سالمت
زندگی در  سال ۱۴۰۰
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برگزاری شصت و هشتمین همایش مجازی سالمت
زندگی در  سال ۱۴۰۰

اولیــن همایــش مجــازی ســامت زندگــی
در ســال  ۱۴۰۰برگــزار شــد.

شــصت و هشــتمین همایــش مجــازی
ســامت زندگــی در ســال  ۱۴۰۰برگــزار شــد.

شــصت و هفتمیــن همایــش ســامت و زندگــی و اولیــن ســری از ایــن
سلســله همایــش هــا در ســال  ،۱۴۰۰روز ســه شــنبه  17فروردیــن
مــاه جــاری بــا ســخنرانی دکتــر کیهــان نیــا حقوقــدان ،نویســنده و
مشــاور خانــواده بــا موضــوع "طــاق عاطفــی" بــه صــورت مجــازی
برگــزار شــد.
دکتــر کیهــان نیــا در ایــن همایــش مجــازی ضمــن اشــاره بــه اهمیــت
ارتقــای کیفیــت روابــط کارامــد در بیــن همســران بــه عدالــت عاطفــی،
آســیب شناســی قبــل ازدواج ،مراحــل ایســتا شــدن یکنفــر در رابطــه
و پرهیــز از تلمبارشــدن رنجــش هــا پرداخــت و بــر تــداوم آمــوزش
هرچــه بیشــتر در خصــوص هنــر بهتــر زیســتن تاکیــد نمــود.
قابــل ذکــر اســت ایــن همایــش بــه صــورت الیــو از صفحــه رســمی
همایش ســامت و
زندگــی شهرســتان
شــاهرود و بــه طور
همزمــان از صفحــه
اینستــــــــاگرام
جارچــی شــاهرود
پخــش شــد.

شــصت و هشــتمین همایــش ســامت و زندگــی روز ســه شــنبه
 7اردیبهشــت مــاه جــاری بــا ســخنرانی دکتــر عبــاس تفاخــری
متخصــص مغــز و اعصــاب ،دانشــیار نورولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران بــا موضــوع "ســردرد" بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
قابــل ذکــر اســت ایــن همایــش بــه صــورت الیــو از صفحــه رســمی
همایــش ســامت و
زندگــی شهرســتان
شــاهرود و بــه
طــور همزمــان از
صفحــه اینســتاگرام
جارچــی شــاهرود
شــد.
پخــش
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نشست های
عمـــــومی



نشست ها
برگزاری نشست مجازی وزارت علوم در روز جهانی
ارتباطات و هفته ملی روابط عمومی

بــه مناســبت گرامیداشــت روز جهانــی
ارتباطــات و هفتــه ملــی روابــط عمومــی و بــا
حضــور دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد

بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم ،دکتــر منصــور
غالمــی ،در نشســت مدیــران روابطعمومــی دانشــگاهها ،مؤسســات
آمــوزش عالــی ،پژوهشــی و فنــاوری سراســر کشــور کــه صبــح روز
یکشــنبه  26اردیبهشــت مــاه جــاری بــه مناســبت گرامیداشــت روز
جهانــی ارتباطــات و هفتــه ملــی روابــط عمومــی و بــا حضــور دبیــر
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد،
گفــت :روابطعمومــی گــوش و زبــان دســتگاه اســت .هــم میشــنود
و هــم بیــان میکنــد .در واقــع ایــن گــوش و زبــان ،شــنیدن و بیــان
کــردن ،از دو طــرف بیــن دســتگاه و عامــه جامعــه و بالعکــس میتوانــد
باشــد .بنابرایــن در یــک دســتگاه و ســازمان بــه جایــگاه روابــط عمومــی
بهعنــوان گــوش و زبــان دســتگاه بایــد توجــه داشــته باشــیم.
وزیــر علــوم ادامــه داد :ســایق مدیریتــی در دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی نبایــد در جایــگاه روابطعمومــی اثرگــذار باشــد .همچنــان در
حــوزه روابطعمومــی نیــاز بــه تحــول داریــم بــر اســاس آنچــه در دنیــا
اتفــاق افتــاده اســت و آنچــه در کشــور اتفــاق افتــاده اســت و مهمتــر از
آن ،دانــش و تجربـهای اســت کــه در ایــن رابطــه انباشــته شــده اســت.
دکتــر نــدا شــفیعی سرپرســت ادارهکل روابــط عمومــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقــش و جایــگاه روابــط
عمومــی در بهبــود وضعیــت ســازمانها گفــت :روابــط عمومــی ،نقشــی
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بســیار مؤثــری در ایجــاد تعامــل بیــن مجموعـهای و بــرون ســازمانی
دارد و مســئول روابــط عمومــی در هــر دســتگاه و ســازمان یــا نهادی،
بایــد واجــد یــک ســری خصوصیــات و روشهــای کارآمــد در اداره
امــور و انجــام وظائــف شــغلی باشــد تــا بتوانــد مایــه پیشــرفت و
تعالــی کاری در ادارات و ســازمانها را فراهــم کنــد.
سرپرســت ادارهکل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه چالشهــای
پیــش روی روابــط عمومیهــا نیــز اشــارهای کــرد و گفــت :نبــود
ردیــف اعتبــاری مســتقل و بودجــه مشــخص بــرای برنامههــای
روابــط عمومــی؛ عــدم تخصصگرایــی درروابــط عمومــی و کمبــود
نیــروی کارشــناس خبــره و متخصــص ،درگیــر بــودن در روزمرهگــی
بــا انجــام کارهــای عــادی ،جــاری و نبــود آرشــیو منســجم و دقیــق
و عــدم وجــود امکانــات بــروز و مطابــق بــا تکنولوژیهــای نویــن از
جملــه چالشهایــی اســت کــه روابــط عمومیهــا بــا آن درگیــر
هســتند.
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نشست ها
17
نشست مجازی هیات رئیسه
با شورای دانشكده علوم ریاضی

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه
روز دوشــنبه  23فروردیــن مــاه ســال  1400بــا
رئیــس و اعضــای هیــات علمــی دانشــکده علــوم
ریاضــی ایــن دانشــگاه بــه صــورت مجــازی
گفتگــو نمودنــد.



در ابتــدای جلســه دكتــر مهــدی قوتمنــد رئیــس دانشــكده علــوم
ریاضــی ضمــن تشــكر از هیــأت رئیســه دانشــگاه ،گــزارش مبســوطی
از فعالیتهــای دانشــکده بــه ویــژه در بخشــهای آموزشــی و پژوهشــی
ارائــه دادنــد .قوتمنــد بــا ذکــر توانمنــدی هــا و امکانــات دانشــکده
علــوم ریاضــی ،بــه راه انــدازی رشــته هــای جدیــد در ایــن دانشــکده
و افتخــارات کســب شــده توســط اســاتید در بخــش مجــات علمــی
پژوهشــی و دانشــمند  2درصــد برتــر جهــان اشــاره نمــود و در پایــان
بــه بیــان مشــکالت موجــود و برنامــه هــای در دســت اقــدام دانشــکده
پرداخــت.
در ادامــه ایــن نشســت مجــازی دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس
دانشــگاه ،ضمــن قدردانــی از همراهــی اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
علــوم ریاضــی و بیــان نقطــه نظــرات ،بــر پیگیــری امــور مربــوط بــه
معاونــت آموزشــی تاکیــد نمــود و ابــراز داشــت :برخــی از امــور کــه
در قالــب شــیوه نامــه اســت مســیر اداری خــود را طــی خواهــد کــرد
و بررســی پرونــده هــای ارتقــاء بــا توجــه بــه حساســیت ،دقــت الزم و
حجــم قابــل توجــه پرونــده هــا ،نیازمنــد زمــان و صبــر همــکاران اســت
کــه بــه مــرور و در طــی چنــد مــاه آتــی اجرایــی خواهــد شــد.

دکتــر فاتــح بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت مالــی در ســال گذشــته
و مدیریــت مالــی صــورت گرفتــه ،بــر انجــام کلیــه تعهــدات توســط
دانشــگاه اشــاره نمــود و گفــت :در شــرایط ســخت کرونــا تــاش
داشــتیم تــا از ابــزار و امکانــات دانشــگاه بــه خوبــی اســتفاده نمائیــم
و خوشــبختانه توانســتیم بــا اســتفاده از ســامانه هــای اداری و
همچنیــن راه انــدازی ســامانه آموزشــی موفــق ،کلیــه امــور آموزشــی
و برگــزاری جلســات را بــه صــورت مجــازی اجــراء نماییــم تــا در ایــن
شــرایط ســخت کرونایــی ســامت جامعــه دانشــگاهی حفــظ شــود.
ایشــان همچنیــن ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد محیطــی آرام در ســایه
تعامــل ،یکــی از عوامــل اصلــی موفقیــت و پیشــرفت در دانشــگاه را
همدلــی و همفکــری عنــوان نمــود.

نشست ها
نشست مجازی هیات رئیسه
با شورای دانشكده مهندسی شیمی و مواد

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه صبــح
روز دوشــنبه  30فروردیــن مــاه ســال 1400
بــا رئیــس و اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
مهندســی شــیمی و مــواد ایــن دانشــگاه بــه
صــورت مجــازی گفتگــو نمودنــد.
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دكتــر جعفــری رئیــس دانشــكده مهندســی شــیمی و مــواد دانشــگاه،
در ایــن جلســه بــه ارائــه گزارشــی آمــاری پیرامــون دانشــجویان در
مقاطــع تحصیلــی مختلــف ،اعضــای هیــات علمــی ،تجهیــزات،
آزمایشــگاه ،كارگاه هــا ،قراردادهــای اتمــام یافتــه و در حــال اجــرا و
همچنیــن تعــداد مقــاالت پرداخــت.
طــی ایــن نشســت مجــازی دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس
دانشــگاه ،ضمــن تقدیــر و تشــكر از دکتــر جعفــری بابــت ارائــه
گزارشــی کامــل و همچنیــن اعضــای هیــات علمــی ،برگــزاری چنیــن
جلســاتی همــراه بــا نقــد و پیشــنهادات کاربــردی را موجــب پیشــبرد
بهتــر و بیشــتر اهــداف مجموعــه عنــوان نمــود و ضمــن تاکیــد بــر
اهمیــت همدلــی ،همراهــی و کارگروهــی در
دانشــکده ، ،خاطــر نشــان کــرد :اعضــای
محتــرم هیــات علمــی در تهیــه شــیوه نامــه
هــا و آییــن نامــه هــای مختلــف در حــوزه
هــای دانشــگاه مشــارکت نقــش آفرینــی
بیشــتری داشــته باشــند .بــا ایــن مهــم میــزان
همزایــی زیادتــر و در تصمیــم ســازی هــا
موثــر اســت .وی تاکیــد کــرد در اســتفاده از
تجهیــزات آزمایشــگاهی بایــد بــا برنامــه ریزی
مناســب ،حداکثــر بهــره وری را داشــته باشــیم
و در افزایــش درآمدهــای اختصاصــی دانشــگاه
بــا خدمــات آزمایشــگاهی و فنــی ومهندســی
تاثیرگــذار باشــیم.

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٣












ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٣

نشست ها
19

نشست هیات رئیسه دانشگاه
با شورای دانشكده مهندسی صنایع و مدیریت

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه صبــح
روز دوشــنبه  6اردیبهشــت مــاه ســال 1400
بــا رئیــس و اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
مهندســی صنایــع و مدیریــت ایــن دانشــگاه بــه
صــورت مجــازی گفتگــو نمودنــد.



دكتــر مجتبــی غیاثــی رئیــس دانشــكده مهندســی صنایــع و مدیریــت
دانشــگاه ،در ایــن جلســه ضمــن تشــكر از هیــات رئیســه
دانشــگاه بــه ارائــه گزارشــی پیرامــون رشــته هــا ،دانشــجویان
در مقاطــع تحصیلــی مختلــف ،اعضــای هیــات علمــی و رشــد
مقــاالت  JCRپرداخــت.
طــی ایــن نشســت دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس
دانشــگاه ،ضمــن تبریــک روز معلــم و تقدیــر و تشــكر از دکتــر
غیاثــی بابــت ارائــه گزارشــی کامــل و همچنیــن اعضــای
هیــات علمــی ایــن دانشــکده ،برگــزاری چنیــن جلســاتی
همــراه بــا نقــد و پیشــنهادات کاربــردی را موجــب پیشــبرد
بهتــر و بیشــتر اهــداف مجموعــه عنــوان نمــود و خاطــر
نشــان کــرد :اکثریــت قاطــع اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه
بــا مشــارکت و حمایــت بــه موقــع از اقــدام وزیــر علــوم در
خصــوص دوره ای کــردن مدیریــت در اســتان از اســتقالل
دانشــگاه دفــاع نمودنــد و ایــن نقــش آفرینــی در عرصــه هــای
دیگــر نیــز موجــب دســتاوردهای کالن خواهــد شــد .وی در
ادامه به همســان ســازی حقوق اعضای هیــات علمی در خانواده
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت و درمــان اشــاره کــرد و ارائــه

پیشــنهادات و مشــارکت اعضــای هیــات علمــی را موجــب پیشــبرد
هــر چــه بیشــتر اهــداف برشــمرد.
دکتــر فاتــح در ادامــه از زحمــات اســاتیدی کــه در مســئولیت هــای
اجرایــی دانشــگاه حضــور داشــته انــد ،قدردانــی نمــود و در ایــن
خصــوص ضمــن تقدیــر و تشــکر از آقــای دکتــر محمــود رحیمــی
و تبریــک بــه جهــت خدمــات چندیــن ســاله خــود تــا رســیدن بــه
مرحلــه بازنشســتگی ،و بــرای ایشــان و همــه بازنشســتگان دانشــگاه
آرزوی ســامتی و توفیقــات روز افــزون نمــود.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر فندرســکی رئیــس دفتــر نهــاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،در این جلسه ضمن برشمردن
فرصــت های ارزشــمند در مــاه مبارک رمضــان بر بهره منــدی آگاهانه
از ایــن ایــام تاکیــد نمــود و بــا بیــان روایــات و حکایتــی کوتــاه بــر
اهمیــت ارتبــاط بــا اهــل بیــت جهــت رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود
تاکیــد کــرد.

نشست ها
نشست هیات رئیسه دانشگاه با شورای گروه آموزشی
زبان انگلیسی-دروس عمومی و گروه آموزشی معارف
اسالمی.

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه
صبــح روز دوشــنبه  20اردیبهشــت مــاه ســال
 1400بــا مدیــر و اعضــای هیــات علمــی گــروه
هــای آموزشــی زبــان انگلیســی-دروس عمومــی
و گــروه معــارف اســامی ایــن دانشــگاه بــه
صــورت مجــازی گفتگــو نمودنــد.

20
در ایــن دیــدار دكتــر محمدمهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه ،برگــزاری
چنیــن جلســاتی را ســبب همفكــری ،همدلــی و پیشــبرد اهــداف
دانشــگاه عنــوان نمــود و اظهــار امیــدواری كــرد :مشــكالت طــرح
شــده بــا بررســی همــه جانبــه توســط مســئوالن ذیربــط و پیگیــری
مدیــران گــروه هــا طبــق ضوابــط و مقــررات مرتفــع شــود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،ضمــن اســتقبال از نظــرات
ارزشــمند اعضــای هیــات علمــی ایــن دو گــروه آموزشــی جهــت
فعالیــت هــای مســتمر بــرای پیشــبرد اهــداف دانشــگاه ،خاطــر
نشــان كــرد :هــر یــك از شــما بــا طــرح موضوعــات مفیــد از دیــدگاه
خــود در اداره امــور بــه مــا كمــك مــی كنیــد و همیــن نظــرات،
پیشــنهادات و راه حــل هــای شماســت كــه موجبــات پیشــرفت
دانشــگاه را فراهــم مــی ســازد .دکتــر فاتــح پیرامــون مســایل و
معضــات پیشــروی جامعــه و دانشــگاه در ادامــه
ســخنان خــود حــل معضــات فرهنگــی را بــه عنــوان
وظیفــه همگانــی و امــری قابــل توجــه مطــرح نمــود و
كمــك همگانــی افــراد را خواســتار شــد.
در ایــن جلســه دكتــر ابوطالــب ایرانمهــر مدیــر گــروه
آموزشــی زبــان انگلیســی و دروس عمومــی ضمــن ارائــه
گــزارش کاملــی از اقدامــات انجــام شــده در ایــن گــروه،
بــه بیــان نیازمنــدی هــا ،مشــکالت و پیشــنهادات
مرتبــط بــا ایــن گــروه آموزشــی پرداخــت .همچنیــن
دكتــر انطیقــه چــی مدیــر گــروه آموزشــی معــارف
اســامی نیــز در ایــن جلســه ،گزارشــی در خصــوص
فعالیــت هــای ایــن گــروه در طــی ســال 1399و نیــز
مشــکالت و مســایل موجــود ارائــه نمــود.

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٣












ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٣

نشست ها
21

نشست مجازی هيات رئيسه دانشگاه
با شورای دانشكده فیزیک

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات
رئیســه دانشــگاه بــا شــورای دانشــكده هــا،
رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه صبــح
روز دوشــنبه  27اردیبهشــت مــاه ســال 1400
بــا رئیــس و اعضــای هیــات علمــی دانشــکده
فیزیــک ایــن دانشــگاه بــه صــورت مجــازی
گفتگــو نمودنــد.



دكتــر حســامی رئیــس دانشــكده فیزیــک دانشــگاه در ابتــدای ایــن
جلســه ضمــن خیرمقــدم
و تشــكر از هیــات رئیســه،
گزارشــی پیرامــون فعالیــت
هــای یــک ســاله دانشــکده در
حــوزه هــای آموزشــی ،پژوهشــی
و اجرایــی ارائــه نمــود .دكتــر
محمــد مهــدی فاتــح رئیــس
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود،
ضمــن تشــكر از رئیــس و اعضــای
هیــأت علمــی ایــن دانشــكده بــه
اهمیــت بهــره منــدی از نظــرات
و ارائــه انتقــادات و پیشــنهادات
در چنیــن جلســاتی تاکیــد نمــود
و افــزود یــک از اصلــی تریــن
اهــداف تشــکیل چنیــن جلســاتی
شــنیدن دیــدگاه هــا و نظراتشــان
کــه نقشــی بســیار ســازنده

و رهگشــا در مجموعــه مدیریتــی دانشــگاه دارد .ایشــان بــا بیــان
وضعیــت روز دانشــگاه هــا و درخشــش دانشــگاه صنعتــی در بخــش
هــای مختلــف ،بــر کیفــی تــر ســازی فعالیــت هــا در همــه حــوزه
هــا تاکیــد و بیــان داشــت :تغییــر ســاختارهای ســنتی دانشــگاه
هــا و بــروز نمــودن همــه فعالیتهــا ،نیازمنــد تراوشــات فکــری
همــه عزیــزان و چــاره اندیشــی بــرای ایجــاد فضــای کاری مناســب
چنیــن شــرایطی اســت و الزم اســت در همــه حــوزه هــای آموزشــی،
پژوهشــی ،فنــاوری ،کارآفرینــی و روابــط بیــن الملــل همــگام بــه
پیــش برویــم.
ایشــان در خصــوص همســان ســازی حقــوق اعضــای هیــات علمــی
و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص بــه بیــان نکاتــی
پرداخــت و بــر اســتمرار ایــن مطالبــه عمومــی تاکیــد نمــود.
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رویـــــداد
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برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و هنری
دانشگاه صنعتی شاهرود



مرحله دانشگاهی سی و ششمین جشنواره قرآن و
عترت(ع) دانشجویان سراسر کشور

انتخابــات کانــون هــای فرهنگــی و هنــری
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود برگــزار شــد.

مرحلــه دانشــگاهی ســی و ششــمین
جشــنواره قــرآن و عتــرت(ع) دانشــجویان
سراســر کشــور برگــزار شــد.

مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی ایــن دانشــگاه در نظــر
دارد همچــون ســنوات گذشــته انتخابــات کانــون هــای فرهنگــی و
هنــری را در تاریــخ دوشــنبه مورخــه  ۲۴خــرداد مــاه  ۱۴۰۰برگــزار
نمایــد.
ایــن انتخابــات ماننــد ســال گذشــته بــه صــورت مجــازی بــوده و ثبــت
نــام در آن بــه عنــوان اعــام کاندیداتــوری ،ثبــت عضویــت در کانــون
هــا و همچنیــن شــرکت
در انتخابــات از طریــق
ســامانه معاونــت فرهنگــی
و اجتماعــی ایــن دانشــگاه
انجــام خواهــد شــد.
شــایان ذکــر اســت ،اعــام
کاندیداتــوری و شــرکت در
انتخابــات تنهــا از میــان
کســانی صــورت مــی پذیــرد
کــه قبـ ً
ا در ســایت معاونــت
فرهنگــی و اجتماعــی
بــه عنــوان عضــو کانــون
مربوطــه ثبــت نــام کــرده
باشــند.

مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی ایــن دانشــگاه در نظــر
دارد همچــون ســنوات گذشــته مرحلــه دانشــگاهی ســی و ششــمین
جشــنواره قــرآن و عتــرت(ع) دانشــجویان سراســر کشــور را در بخــش
هــای آوایــی ،معــارف قرآنــی ،پژوهشــی ،فــن آوری ،هنــری ،ادبــی،
نهــج البالغــه ،صحیفــه ســجادیه و نوآفرینــی قرآنی(اســتارت آپ هــای
قرآنــی) طبــق زمانبنــدی زیــر برگــزار نمایــد:
برگزاری بخش معارفی :تیرماه 1400
مهلت ثبت نام بخش آوایی :چهارشنبه  26خردادماه 1400
مهلــت ارســال آثــار بخــش آوایــی در قالــب فیلــم :دوشــنبه 31
خردادمــاه 1400
مهلــت ارســال آثــار بخــش هــای دیگــر جشــنواره :پنجشــنبه 31
تیرمــاه 1400
مهلــت ارســال آثــار پژوهشــی ،فنــاوری ،هنــری و ادبــی :جمعــه 28
خردادمــاه 1400
دانشــجویان مــی تواننــد جهــت ثبــت نــام (بــه همــراه ارســال اثــر در
صــورت لــزوم) بــا ارســال نــام ،نــام خانوادگــی و شــماره دانشــجویی بــه
ســامانه پیامکــی  20003803یــا ارســال مشــخصات بــه همــراه شــماره
تمــاس و اثــر بــه نشــانی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی (در پیــام رســان
هــای تلگــرام و ایتــا) بــه نشــانی  @farhangisutاقــدام نماینــد.
داوری آثــار از ســوی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــوده و
برگزیــدگان ایــن مرحلــه بــه ســطح سراســری راه خواهنــد یافــت.

نشست های
عمـــــومی
مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

برگــزاری مســابقات همگانــی مجــازی
دانشــجویان دختــر و پســر دانشــگاه هــا و
موسســات آمــوزش عالــی کشــوربصورت مجازی.
اداره کل تربیــت بدنــی وزارت علــوم در نظــر دارد مســابقات همگانــی
دانشــجویان دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی کشــور را در
شــرایط فعلــی کرونــا بــه صــورت مجــازی برگــزار نمایــد.
ایــن مســابقات در  ۶رشــته ورزشــی بــا توجــه بــه دســتورالعمل هــا،
آییــن نامــه و مقــررات عمومــی مســابقات و آییــن نامــه و مقــررات فنــی
هــر رشــته در مهلــت مقــرر ،برگــزار مــی شــود.
از دانشــجویان عالقمنــد دعــوت مــی گــردد در صــورت تمایــل بــه یــک
یــا چنــد رشــته ورزشــی طبــق آییــن نامــه و مقــررات پیوســت هــر
رشــته ،اقــدام بــه ثبــت نــام نماییــد.
آخریــن مهلــت ارســال کلیــپ هــا درســامانه ســتاو در تاریــخ
 1400/3/13مــی باشــد.
جهــت دسترســی بــه آییــن نامــه هــا و دســتوالعمل هــای برگــزاری
مســابقات بــه انضمــام فیلــم هــای آموزشــی عــاوه بــر ســایت دانشــگاه،
بــه آدرس هــای ذیــل مراجعــه نماییــد:
 -1ســایت اداره کل تربیــت بدنــی وزارت علــوم و ســامانه ســتاو بــه
آدرس زیــر

Https://setav.ir/stay-home
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اثرگذاری عمومی  ۱۲۰۰نفر ساعت در
هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران در
شاهرود

شاهرود -خبرگزاری بسیج ۱۲۰۰-نفر ساعت در
هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران با همکاری
دانشگاه صنعتی شاهرود شرکت کردند.

انجام تست کرونا از کارکنان دانشگاه
صنعتی شاهرود

شاهرود -خبرگزاری بسیج-تست کرونا از کارکنان
دانشگاه صنعتی شاهرود به همت بهداری سپاه ناحیه
شاهرود وپایگاه مقاومت ظفردانشگاه انجام شد.

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران در
دانشگاه صنعتی شاهرود بصورت مجازی
برگزار شد

شاهرود -خبرگزاری بسیج-هفتمین کنفرانس انرژی
بادی ایران با همکاری انجمن انرژی بادی ایران و دانشگاه
صنعتی شاهرود بصورت مجازی برگزار شد.

شاهرود میزبان کنفرانس ملی انرژی
بادی شد /ارائه ۱۵۰مقاله با موضوع
زیرساختهای انرژی بادی

شاهرود -خبرگزاری بازار -دبیر اجرایی کنفرانس علمی
انرژی بادی ایران و جهان ،گفت :این کنفرانس علمی دوروزه
بهصورت مجازی و با ارائه ۱۵۰مقاله داخلی و خارجی در
د.
شاهرود برگزار ش 

شاهرود میزبان کنفرانس انرژی بادی
کشور شد /ارائه  ۱۲۰مقاله علمی

هفتمین کنفرانس ملی انرژی بادی ایران و جهان
موسوم به « »Iwec۲۰۲۱به میزبانی دانشگاه
صنعتی شاهرود و به صورت مجازی برگزار شد.
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