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رتبه�بندی��ISC:�دانشگاه�صنعتی�شاهرود�جزء��۵دانشگاه�دوم�کشور

دکتــر محمدجــواد دهقانــی سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان 
ــه  ــته رتب ــال گذش ــول ۱۰ س ــد در ط ــر چن ــت: ه ــار داش ــام اظه اس
ــه  ــروه رتب ــدی دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی کشــور توســط گ بن
ــا در  ــد ام ــام می ش ــام انج ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــدی پای بن
ســال ۹۹ رتبــه بنــدی و ارزیابــی دانشــگاه های دولتــی تحــت نظــارت 
ــی  ــز روش شناس ــد و نی ــاخص های جدی ــا و ش ــا معیاره ــوم ب وزارت عل
ــه  ــاوت نســبت ب ــًا متف کام
ــی  ــا هماهنگ ــز ب ــل و نی قب
ــروه  ــل کارگ ــارت کام و نظ
ــدی در  ــه بن ــی رتب تخصص
وزرات عتــف؛ توســط پایــگاه 
جهــان  علــوم  اســتنادی 
اســام )ISC( انجــام گرفــت 

ــد. ــام ش ــج آن اع و نتای

روش شناســـی موجود بر اســـاس اطالعات چه 
ســـال هایی است؟

ــه  ــه ب ــا توج ــال ۹۹ ب ــدی س ــه بن ــج رتب ــت: نتای ــی، گف ــر دهقان دکت
ــش  ــد بخ ــاس چن ــر اس ــدی ب ــه بن ــی رتب ــروه تخصص ــم کارگ تصمی
صنعتــی،  دانشــگاه های  جامــع،  دانشــگاه های  جملــه  از  مختلــف 

ــر محاســبه و منظــور شــده اســت.  ــوم کشــاورزی و هن دانشــگاه های عل
بــر اســاس روش شناســی موجــود، کلیــه اطاعــات جمــع آوری شــده در 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــل انتخــاب ای ــوده اســت و دلی ــی ۹۷ ب ســال های ۹۵ ال
ــورد  ــای م ــاخص ها و معیاره ــاز در ش ــورد نی ــات م ــه اطاع ــل کلی تکمی

ــوده اســت. ــاز ب نی

به  بنـــدی  تقســـیم 
دســـته های ۵ تایی در 
دانشـــگاه های  گروه 

صنعتی

گــروه  در  افــزود:  ایشــان 
تمــام  صنعتــی،  دانشــگاه های 
 ۵ دســته های  در  دانشــگاه ها 
تایــی قــرار می گیرنــد و دســته 
ــه  ــتند ک ــگاه اول هس اول ۵ دانش
قــرار   )۱-۵( رتبــه ای  بــازه  در 
دانشــگاه   ۵ دوم  دســته  دارنــد، 
ــازه رتبــه ای  دوم هســتند کــه در ب
)۱۰-۶( قــرار دارنــد، دســته ســوم 
۵ دانشــگاه ســوم هســتند کــه 
در بــازه رتبــه ای )۱۵-۱۱( قــرار 
در  دانشــگاه ها  ســایر  و  دارنــد 
دســته چهــارم و در رتبــه ۱۶+ 

می گیرنــد. قــرار 

خبـــــــر ویبژه

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000116102350
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ــور  ــا حض ــه ب ــور ک ــگاه های کش ــجویان دانش ــنواره دانش ــن جش در ای
ــان،  ــی اصفه دانشــجویانی از ۱۸ دانشــگاه شــامل دانشــگاه های صنعت
صنعتــی شــریف، صنعتــی شــاهرود، تهــران، فردوســی مشــهد، شــهید 
بهشــتی، تربیــت مــدرس، تبریــز، گــرگان، کردســتان، گیــان، شــهید 
ــی، کاشــان، شــهرکرد، شــهید چمــران  ــان، محقــق اردبیل ــر کرم باهن
اهــواز، یاســوج و آزاد اســامی نجــف آبــاد، برگــزار شــد، نفــرات برتــر 
ــه، رســاله ها و  در ســه محــور ابداعــات، اختراعــات و طرح هــای نوآوران
ــجویی  ــی دانش ــای علم ــا و نهاد ه ــا، گروه ه ــا و انجمن ه ــان نامه ه پای

معرفــی شــدند.
ــژه دانشــجویان  ــط زیســت وی ــزه محی ــن دوره اعطــای جای در پنجمی
دانشــگاه های کشــور همزمــان بــا نکوداشــت روز جهانــی زمیــن پــاک، 
علیرضــا هاشــمی از دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در بخــش  ابداعــات، 
ــده  ــام اول و برگزی ــوان مق ــه عن ــه  ب ــای نوآوران ــات و طــرح ه اختراع

کشــوری معرفــی شــد.

افتخــــــارات

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

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000215121823
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در کشــــور ما دانشــگاه هــا مهمترین 
ظرفیــت تربیت و بســتر رشــد نیروی 
ــبرد  ــرای پیشــ ــاز ب ــانی موردنی انس
اهــداف هســــتند. ره نشــــان تاش 
ــا برگــــزاری برنامــه هــا و  ــا ب دارد ت
ــه  ــازی، حلق ــای توانمندســ دوره ه
ــاط صنعــت و دانشــگاه  ــوده ارتب مفق
باشــــد. مخاطبیــن برنامــه ره نشــان 
دانشــجویان ســال آخــر کارشناســی 
ــته  ــد رش ــی ارش ــع کارشناس و مقط
علــوم  و  مهندســی  فنــی  هــای 
ــد در  ــد دارن ــه قص ــتند ک ــه هس پای
ــه رشــته تخصصــی  ــوط ب حــوزه مرب

ــد. ــودکار کنن خ
در اولیــن دوره از مســابقات ملــي ره 
نشــان بنیــاد ملــي نخبــگان مســعود 
کارشناســي  دانشــجوی  قاســمي 
ــي  ــروژه طراح ــرق در پ ــي ب مهندس
و ســاخت ایســتگاه شــارژ خــودروي 

ــي دانشــجوی کارشناســي  ــه اول، حســینعلي دهقان بیدخت ــي رتب برق
ــري  ــلول بات ــي س ــازي حرارت ــبیه س ــروژه ش ــرق در پ ــي ب مهندس

افتخــــــارات

افتخار�آفریني�چهار�دانشجوي�دانشگاه�صنعتي�شاهرود
در�اولین�دوره�از�مسابقات�ملي�ره�نشان�بنیاد�ملي�نخبگان

ــه داغســتاني دانشــجوی کارشناســي  ــه اول، محدث ــي رتب خــودرو برق
فیزیــك در پــروژه دوربین هــاي پــاک خــوان رتبــه اول و علــي 
ــرو  ــت میک ــروژه هدای ــك در پ ــي فیزی ــجوی کارشناس ــدري دانش حی

ــد. ــب نمودن ــوم را کس ــه س ــواره رتب ماه
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فرهــــــنبگی

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  رایحــه ي 
ــي و در دو  ــورت هفتگ ــه ص ــي، ب ــامل ۴ دوره مطالعات ــان۹ را ش رمض
ــن  ــزا در بی ــورت مج ــه ص ــجویان ب ــان و دانش ــاتید، کارکن ــروه اس گ

دانشــگاهیان ایــن دانشــگاه برگــزار نمــود.

بــا توجــه بــه شــدت شــیوع و ســرایت بیمــاري در مــوج چهــارم کرونــا 
ــي،  ــکاران گرام ــرم هم ــاي محت ــواده ه ــامت خان ــظ س ــت حف و جه
طــی اقدامــی از ســوی پایــگاه مقاومــت بســیج  ظفــر و روابــط عمومــی 
ــم  ــا حضــور تی ــاه جــاری ب ــن م دانشــگاه در روز یکشــنبه 22 فروردی
ــاالر  پزشــکي از بهــداري ناحیــه مقاومــت ســپاه شــاهرود در ورودي ت

ــا گرفتــه شــد. شــقایق هــاي دانشــگاه از همــکاران تســت کرون

برگزاری�دوره�اول�مسابقه�مطالعاتی�رایحه�ي�رمضان9
به�مناسبت�فرا�رسیدن�ماه�مبارك�رمضان

انجام�تست�کرونا�از
همکاران�دانشگاهی�دانشگاه�صنعتی�شاهرود���

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000206100053
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000122121338
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آمـــــوزشی

ــرد  ــزدی ف ــر ای ــن مراســم دکت در ای
تحصیــات  و  آموزشــی  معــاون 
ــلیت  ــن تس ــگاه، ضم ــی دانش تکمیل
اســتاد  شــهادت  و  قــدر  لیالــی 
ــگاه  ــری، دانش ــی مطه ــه مرتض فرزان
ــزرگ اجتماعــی و  را ســومین نهــاد ب
محلــی بــرای ســاختن آینــده کشــور 
کارگــزاران  مهمتریــن  و  برشــمرد 
ــم و تربیــت را اســاتید دانشــگاه  تعلی
عنــوان کــرد و گفــت: ایجــاد روحیــه 
تــاب آوری و کوشــش بــرای بــه 
ــوه  ــتعدادهای بالق ــتن اس ــر نشس ثم
ــه  ــیدن ب ــتحکام بخش ــان و اس جوان
هویــت و ارتقــا آمــوزش و تــاش 
جهــت ماموریــت گرا شــدن دانشــگاه 
هــا از جملــه وظایــف اساســی اســاتید 

ــت. ــا اس ــگاه ه دانش
ــه بیــان گزارشــی از وضعیــت دانشــگاه در ســالی کــه  وی در ادامــه ب

انجام�تست�کرونا�از
برگزاری�مراسم�گرامیداشت�مقام�شامخ�معلم�و�تقدیر�همکاران�دانشگاهی�دانشگاه�صنعتی�شاهرود���

از�اساتید�دانشگاه
ــن  ــگاه در بی ــوب دانش ــگاه خ ــه جای ــاره ب ــا اش ــت و ب ــت پرداخ گذش
دانشــگاه هــای صنعتــی کشــور بــه حضــور بیــش از ۸ هــزار دانشــجو و 
33۰ عضــو هیــات علمــی، تعــداد دروس ارائــه شــده در ســال ۹۹، ثبــت 
درخواســت هــا، پیــاده ســازی پیشــخوان خدمــت، ارتقــا مرتبــه اســاتید 
از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری در ســال ۹۹ و 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 
ــوان  ــن عن ــت معلمی ــرو فعالی ــوری را در گ ــر کش ــی ه ــب ماندگ و عق

نمــود.

در ایــن مراســم پــس از پخش 
ســامانه  معرفــی  ویدیــوی 
ــی،  ــوزش الکترونیک ــع آم جام
بــا پخــش کلیپــی از زحمــات 
ســی ســاله اســاتید بازنشســته 
دانشــگاه در یــك ســال اخیــر 
آقایــان دکتــر محمــود رحیمی 
عضــو هیــات علمــی دانشــکده 
مهندســی صنایــع و مدیریــت، 
کرمــی  اردشــیر  دکتــر 
محمــدی عضــو هیــات علمــی 
دانشــکده مهندســی مکانیــك، 
ــو  ــدی عض ــز امی ــر پروی دکت
هیــات علمــی دانشــکده علــوم 
زمیــن، آقــای حســن عــرب 
ــن  ــای امیرحســین امی ــان انگلیســی، آق ــات علمــی گــروه زب عضــو هی

ــد. ــی ش ــیمی قدردان ــکده ش ــی دانش ــات علم ــو هی عض

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000215121647
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بیــــــانیه 

پیام�تبریک�دکترمحمد�مهدی�فاتح
به�مناسبت�»روز�جهانی�ارتباطات�و�روابط�عمومی«

متن پیام به شرح ذیل است:
ــن  ــی بهتری ــط عموم ــی(: رواب ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ مق
ــر  ــوی دیگ ــو و از س ــك س ــاد از ی ــك نه ــی ی ــاع داخل ــر اوض نمایانگ
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 
ــگان  ــر هم ــت ب ــتاز اس ــا پیش ــه ه ــه عرص ــانی در هم ــاع رس ــه اط ک
آشــکار شــده، نمــی تــوان نقــش آن را در پیشــبرد اهــداف یــك 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 کمــك بــه تصمیــم گیــری هــای 
ــش  ــازمان نقشــی اساســی اســت. نق ــك س ــتراتژیك ی ــی و اس مدیریت
روابــط عمومــی بــه عنــوان ابــزار مدیریتــی بــرای فعالیتــه ای حرفــه ای، 
علمــی و الکترونیکــی، از مشــخصه هــای جدیــد روابــط عمومــی در عصر 
ــر ایــن، از نقــاط برجســته و ممتــاز در مدیریــت  ارتباطــات اســت. بناب
اســتراتژیك، تأکیــد بــر محیــط بــرون ســازمانی و حتــی جهانــی اســت 
و در واقــع، منظــور از وظایــف اســتراتژیك روابــط عمومــی، دخالــت در 

رونــد تصمیــم گیــری ســازمان اســت.

ــش روز  ــزات و دان ــا بکارگیــری تجهی ــد ب روابط عمومــی دانشــگاه می توان
بــرای تقویــت ارتبــاط هرچــه بهتــر بــا اســتادان، دانشــجویان و کارکنــان، 
زمینــه تحقــق صحیــح تنویــر افکارعمومــی و تحقــق برنامه هــا و اهــداف 
دانشــگاه را فراهــم کنــد، بــه طــوری کــه دســتاوردهای ایــن نهــاد علمــی 

در حوزه هــای مختلــف بــه خوبــی تبییــن شــود.
ــی  ــزم در روابط عموم ــکاران عزی ــات هم ــن تشــکر از زحم ــان ضم در پای
ــزان تبریــك  ــه همــه ایــن عزی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود، ایــن روز را ب
ــت  ــوزی و خاقی ــئولیت، دلس ــاس مس ــا احس ــدوارم ب ــم و امی می گوی
بیشــتردر جهــت بــرآورده شــدن اهــداف ایــن نهــاد علمــی حرکــت کننــد.

از خداونــد منــان بــرای همــکاران آرزوی ســامتی و توفیــق روزافــزون در 
ــه  را دارم. انجــام مأموریت هــای محول

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000227090622
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کنفرانس ملی

ایــن کنفرانــس بــا هــدف ایجــاد بســتر مناســبی جهــت بررســی مســائل 
ــای  ــه راه کاره ــادی و ارائ ــرژی ب ــط زیســت ان ــی، اقتصــادی و محی فن
مؤثــر بــرای توســعه صنعــت انــرژی بــادی در ایــران و جهــان در تاریــخ 

هــای  2۷ و 2۸ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ برگــزار شــد و ۱2۰۰ 
ــد و  ــرکت کردن ــس دو روزه ش ــن کنفران ــاعت در ای ــر س نف
ــس ورود و از بخــش  ــاوت در کنفران ــر متف حــدود ۵۰۰ کارب

هــای مختلــف کنفرانــس اســتفاده نمودنــد.
ایــن  دکتــر مرتضــی رحیمیــان دبیــر کمیتــه علمــی 
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 

ــود. ــوان نم ــان عن ــران و جه ــادی در ای ــرژی ب ــت ان صنع
دکتــر رحیمیــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در 
ــد  ــاهد رش ــان ش ــادی در جه ــرژی ب ــر ان ــای اخی ــال ه س
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 

اثرگذاری�عمومی��1200نفر�ساعت�در�هفتمین�
کنفرانس�انرژی�بادی�ایران

انــرژی بــادی ایــران و دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بصــورت مجــازی در 
ــس،  ــن کنفران حــال برگــزاری اســت. وی همچنیــن توضیــح داد: در ای
ــا گردهمایــی کلیــه دانشــگاهیان و صنعتگــران، ضمــن ارائــه آخریــن  ب
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 
ــذاران، دانشــگاهیان،  ــذاران، ســرمایه گ ــون گ ــی، قان از مســئولین دولت
ــه  ــه ب ــع بینان ــه صــورت واق ــم آورده و ب ــرد ه ــان و مشــاوران گ مجری

ایــن بخــش مــی پــردازد.
ــلطان  ــوی و س ــان موس ــر آقای ــه برت ــس دو مقال ــن کنفران ــان ای در پای
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.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000229130335
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همایش سالمت

برگزاری�شصت�و�هفتمین�همایش�مجازی�سالمت�
زندگی�در��سال�1400

برگزاری�شصت�و�هشتمین�همایش�مجازی�سالمت�
زندگی�در��سال�1400

 شــصت و هفتمیــن همایــش ســامت و زندگــی و اولیــن ســری از ایــن 
ــن  ــا در  ســال ۱۴۰۰، روز ســه شــنبه ۱۷ فروردی ــش ه سلســله همای
ــنده و  ــدان، نویس ــا حقوق ــان نی ــر کیه ــخنرانی دکت ــا س ــاری ب ــاه ج م
ــازی  ــورت مج ــه ص ــی" ب ــاق عاطف ــوع "ط ــا موض ــواده ب ــاور خان مش

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 
ــوزش  ــداوم آم ــر ت ــت و ب ــا پرداخ ــش ه ــدن رنج ــز از تلمبارش و پرهی

هرچــه بیشــتر در خصــوص هنــر بهتــر زیســتن تاکیــد نمــود.
ــو از صفحــه رســمی  ــه صــورت الی ــل ذکــر اســت ایــن همایــش ب  قاب

ــامت و  همایش س
زندگــی شهرســتان 
شــاهرود و بــه طور 
همزمــان از صفحــه 
اینستــــــــاگرام 
ــاهرود  ــی ش جارچ

پخــش شــد.

شــصت و هشــتمین همایــش ســامت و زندگــی روز ســه شــنبه 
۷ اردیبهشــت 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.

ــو از صفحــه رســمی  ــه صــورت الی ــش ب ــن همای ــر اســت ای ــل ذک قاب
ــامت و  ــش س همای
ــتان  ــی شهرس زندگ
بــه  و  شــاهرود 
از  همزمــان  طــور 
ــتاگرام  ــه اینس صفح
شــاهرود  جارچــی 
شــد. پخــش 

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000121133701
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000206100740
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برگزاری�نشست�مجازی�وزارت�علوم�در�روز�جهانی�
ارتباطات�و�هفته�ملی�روابط�عمومی

نشست ها

بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، دکتــر منصــور 
غامــی، در نشســت مدیــران روابط عمومــی دانشــگاه ها، مؤسســات 
ــح روز  ــه صب ــور ک ــر کش ــاوری سراس ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال آم
ــت روز  ــبت گرامیداش ــه مناس ــاری ب ــاه ج ــت م ــنبه 2۶ اردیبهش یکش
ــر  ــور دبی ــا حض ــی و ب ــط عموم ــی رواب ــه مل ــات و هفت ــی ارتباط جهان
ــد،  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــی ب ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــنود  ــم می ش ــت. ه ــتگاه اس ــان دس ــوش و زب ــی گ ــت: روابط عموم گف
ــان  ــان، شــنیدن و بی ــن گــوش و زب ــع ای ــد. در واق ــان می کن و هــم بی
کــردن، از دو طــرف بیــن دســتگاه و عامــه جامعــه و بالعکــس می توانــد 
باشــد. بنابرایــن در یــك دســتگاه و ســازمان بــه جایــگاه روابــط عمومــی 

ــیم. ــته باش ــه داش ــد توج ــتگاه بای ــان دس ــوش و زب ــوان گ به عن
وزیــر علــوم ادامــه داد: ســایق مدیریتــی در دانشــگاه ها و مراکــز 
پژوهشــی نبایــد در جایــگاه روابط عمومــی اثرگــذار باشــد. همچنــان در 
حــوزه روابط عمومــی نیــاز بــه تحــول داریــم بــر اســاس آنچــه در دنیــا 
اتفــاق افتــاده اســت و آنچــه در کشــور اتفــاق افتــاده اســت و مهم تــر از 
آن، دانــش و تجربــه ای اســت کــه در ایــن رابطــه انباشــته شــده اســت.

ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــدا شــفیعی سرپرســت اداره کل رواب ــر ن دکت
تحقیقــات و فنــاوری، بــا اشــاره بــه اهمیــت و نقــش و جایــگاه روابــط 
عمومــی در بهبــود وضعیــت ســازمان ها گفــت: روابــط عمومــی، نقشــی 

بســیار مؤثــری در ایجــاد تعامــل بیــن مجموعــه ای و بــرون ســازمانی 
دارد و مســئول روابــط عمومــی در هــر دســتگاه و ســازمان یــا نهادی، 
ــد در اداره  ــات و روش هــای کارآم ــك ســری خصوصی ــد واجــد ی بای
ــرفت و  ــه پیش ــد مای ــا بتوان ــد ت ــغلی باش ــف ش ــام وظائ ــور و انج ام

ــد. ــم کن ــازمان ها را فراه ــی کاری در ادارات و س تعال
ــای  ــه چالش ه ــوم ب ــی وزارت عل ــط عموم ــت اداره کل رواب سرپرس
ــود  ــت: نب ــرد و گف ــاره ای ک ــز اش ــا نی ــط عمومی ه ــش روی رواب پی
ــای  ــرای برنامه ه ــخص ب ــه مش ــتقل و بودج ــاری مس ــف اعتب ردی
ــود  ــی و کمب ــط عموم ــی دررواب ــدم تخصص گرای ــی؛ ع ــط عموم رواب
نیــروی کارشــناس خبــره و متخصــص، درگیــر بــودن در روزمره گــی 
بــا انجــام کارهــای عــادی، جــاری و نبــود آرشــیو منســجم و دقیــق 
ــا تکنولوژی هــای نویــن از  ــق ب ــروز و مطاب ــات ب و عــدم وجــود امکان
ــر  ــا آن درگی ــا ب ــط عمومی ه ــه رواب ــت ک ــی اس ــه چالش های جمل

هســتند.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000228084838
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ــوم  ــکده عل ــس دانش ــد رئی ــدی قوتمن ــر مه ــه دکت ــدای جلس در ابت
ریاضــی ضمــن تشــکر از هیــأت رئیســه دانشــگاه، گــزارش مبســوطی 
ــژه در بخشــهای آموزشــی و پژوهشــی  ــه وی ــای دانشــکده ب از فعالیته
ــکده  ــات دانش ــا و امکان ــدی ه ــر توانمن ــا ذک ــد ب ــد. قوتمن ــه دادن ارائ
ــد در ایــن دانشــکده  ــدازی رشــته هــای جدی ــه راه ان ــوم ریاضــی، ب عل
ــی  ــاتید در بخــش مجــات علم ــده توســط اس ــارات کســب ش و افتخ
پژوهشــی و دانشــمند 2 درصــد برتــر جهــان اشــاره نمــود و در پایــان 
بــه بیــان مشــکات موجــود و برنامــه هــای در دســت اقــدام دانشــکده 

پرداخــت.
ــس  ــح رئی ــدی فات ــد مه ــر محم ــازی دکت ــن نشســت مج ــه ای در ادام
دانشــگاه، ضمــن قدردانــی از همراهــی اعضــای هیــات علمــی دانشــکده 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــری ام ــر پیگی ــان نقطــه نظــرات، ب ــوم ریاضــی و بی عل
ــه  ــور ک ــی از ام ــت: برخ ــراز داش ــود و اب ــد نم ــی تاکی ــت آموزش معاون
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 

ــه مــرور و در طــی چنــد مــاه آتــی اجرایــی خواهــد شــد. کــه ب

ــه شــرایط ســخت مالــی در ســال گذشــته  ــا اشــاره ب دکتــر فاتــح ب
و مدیریــت مالــی صــورت گرفتــه، بــر انجــام کلیــه تعهــدات توســط 
ــاش  ــا ت ــخت کرون ــرایط س ــت: در ش ــود و گف ــاره نم ــگاه اش دانش
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. 
ــر ایجــاد محیطــی آرام در ســایه  ایشــان همچنیــن ضمــن تاکیــد ب
تعامــل، یکــی از عوامــل اصلــی موفقیــت و پیشــرفت در دانشــگاه را 

ــی و همفکــری عنــوان نمــود. همدل

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000124082951
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دکتــر جعفــری رئیــس دانشــکده مهندســی شــیمی و مــواد دانشــگاه، 
در ایــن جلســه بــه ارائــه گزارشــی آمــاری پیرامــون دانشــجویان در 
ــزات،  ــی، تجهی ــات علم ــای هی ــف، اعض ــی مختل ــع تحصیل مقاط
آزمایشــگاه، کارگاه هــا، قراردادهــای اتمــام یافتــه و در حــال اجــرا و 

همچنیــن تعــداد مقــاالت پرداخــت.
ــس  ــح رئی ــدی فات ــد مه ــر محم ــازی دکت ــت مج ــن نشس ــی ای ط
ــه  ــت ارائ ــری باب ــر جعف ــکر از دکت ــر و تش ــن تقدی ــگاه، ضم دانش
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 
ــی در  ــی و کارگروه ــی، همراه ــت همدل اهمی
دانشــکده، ، خاطــر نشــان کــرد: اعضــای 
ــه  ــه شــیوه نام ــات علمــی در تهی ــرم هی محت
ــوزه  ــف در ح ــای مختل ــه ه ــن نام ــا و آیی ه
هــای دانشــگاه مشــارکت نقــش آفرینــی 
بیشــتری داشــته باشــند. بــا ایــن مهــم میــزان 
همزایــی زیادتــر و در تصمیــم ســازی هــا 
ــتفاده از  ــرد در اس ــد ک ــر اســت. وی تاکی موث
تجهیــزات آزمایشــگاهی بایــد بــا برنامــه ریزی 
مناســب، حداکثــر بهــره وری را داشــته باشــیم 
و در افزایــش درآمدهــای اختصاصــی دانشــگاه 
ــا خدمــات آزمایشــگاهی و فنــی ومهندســی  ب

ــیم. ــذار باش تاثیرگ

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000131120317


19
گاهنــامه خربی

 دانشگاه صنعیت شاهرود 

٣٣

���
����

���
��

نشست ها

نشست�هیات�رئیسه�دانشگاه
با�شورای�دانشکده�مهندسی�صنایع�و�مدیریت

دکتــر مجتبــی غیاثــی رئیــس دانشــکده مهندســی صنایــع و مدیریــت 
ــه  ــات رئیس ــکر از هی ــن تش ــه ضم ــن جلس ــگاه، در ای دانش
دانشــگاه بــه ارائــه گزارشــی پیرامــون رشــته هــا، دانشــجویان 
در مقاطــع تحصیلــی مختلــف، اعضــای هیــات علمــی و رشــد 

ــت. ــاالت JCR پرداخ مق
طــی ایــن نشســت دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیــس 
دانشــگاه، ضمــن تبریــك روز معلــم و تقدیــر و تشــکر از دکتــر 
ــای  ــن اعض ــل و همچنی ــی کام ــه گزارش ــت ارائ ــی باب غیاث
ــاتی  ــن جلس ــزاری چنی ــکده، برگ ــن دانش ــی ای ــات علم هی
ــردی را موجــب پیشــبرد  ــد و پیشــنهادات کارب ــا نق ــراه ب هم
بهتــر و بیشــتر اهــداف مجموعــه عنــوان نمــود و خاطــر 
نشــان کــرد: اکثریــت قاطــع اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه 
ــوم در  ــر عل ــدام وزی ــع از اق ــه موق ــت ب ــارکت و حمای ــا مش ب
ــتقال  ــتان از اس ــت در اس ــردن مدیری ــوص دوره ای ک خص
دانشــگاه دفــاع نمودنــد و ایــن نقــش آفرینــی در عرصــه هــای 
ــز موجــب دســتاوردهای کان خواهــد شــد. وی در  دیگــر نی
ادامه به همســان ســازی حقوق اعضای هیــات علمی در خانواده 
ــه  وزارت علــوم و وزارت بهداشــت و درمــان اشــاره کــرد و ارائ

پیشــنهادات و مشــارکت اعضــای هیــات علمــی را موجــب پیشــبرد 
ــمرد. ــداف برش ــتر اه ــه بیش ــر چ ه

دکتــر فاتــح در ادامــه از زحمــات اســاتیدی کــه در مســئولیت هــای 
ــن  ــود و در ای ــی نم ــد، قدردان ــته ان ــور داش ــگاه حض ــی دانش اجرای
ــر محمــود رحیمــی  ــای دکت ــر و تشــکر از آق خصــوص ضمــن تقدی
و تبریــك 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 
ــر  ــاه ب ــا بیــان روایــات و حکایتــی کوت از ایــن ایــام تاکیــد نمــود و ب
اهمیــت ارتبــاط بــا اهــل بیــت جهــت رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود 

تاکیــد کــرد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000208110830
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نشست�هیات�رئیسه�دانشگاه�با�شورای�گروه�آموزشی�
زبان�انگلیسی-دروس�عمومی�و�گروه�آموزشی�معارف�

اسالمی.

نشست ها

در ایــن دیــدار دکتــر محمدمهــدی فاتــح رئیــس دانشــگاه، برگــزاری 
ــداف  ــبرد اه ــی و پیش ــری، همدل ــبب همفک ــاتی را س ــن جلس چنی
ــرد: مشــکات طــرح  ــدواری ک ــار امی ــود و اظه ــوان نم دانشــگاه عن
شــده بــا بررســی همــه جانبــه توســط مســئوالن ذیربــط و پیگیــری 

مدیــران گــروه هــا طبــق ضوابــط و مقــررات مرتفــع شــود.
ــرات  ــتقبال از نظ ــن اس ــاهرود، ضم ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــت  ــی جه ــروه آموزش ــن دو گ ــی ای ــات علم ــای هی ــمند اعض ارزش
ــر  ــگاه، خاط ــداف دانش ــبرد اه ــرای پیش ــتمر ب ــای مس ــت ه فعالی
نشــان کــرد: هــر یــك از شــما بــا طــرح موضوعــات مفیــد از دیــدگاه 
ــرات،  ــن نظ ــد و همی ــی کنی ــك م ــا کم ــه م ــور ب ــود در اداره ام خ
ــرفت  ــات پیش ــه موجب ــت ک ــای شماس ــل ه ــنهادات و راه ح پیش
ــایل و  ــون مس ــح پیرام ــر فات ــازد. دکت ــی س ــم م ــگاه را فراه دانش
ادامــه  در  دانشــگاه  و  پیشــروی جامعــه  معضــات 
ــه عنــوان  ســخنان خــود حــل معضــات فرهنگــی را ب
وظیفــه همگانــی و امــری قابــل توجــه مطــرح نمــود و 

ــد. ــتار ش ــراد را خواس ــی اف ــك همگان کم
در ایــن جلســه دکتــر 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، مشــکات و پیشــنهادات 
ــن  ــروه آموزشــی پرداخــت. همچنی ــن گ ــا ای ــط ب مرتب
ــارف  ــی مع ــروه آموزش ــر گ ــی مدی ــه چ ــر انطیق دکت
ــوص  ــی در خص ــه، گزارش ــن جلس ــز در ای ــامی نی اس
ــز  ــن گــروه در طــی ســال ۱3۹۹و نی فعالیــت هــای ای

ــود. ــه نم مشــکات و مســایل موجــود ارائ

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000221111447
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نشست�مجازی�هیات�رئیسه�دانشگاه
�با�شورای�دانشکده�فیزیک

ــن  ــدای ای ــگاه در ابت ــك دانش ــکده فیزی ــس دانش ــامی رئی ــر حس دکت
خیرمقــدم  ضمــن  جلســه 
رئیســه،  هیــات  از  تشــکر  و 
فعالیــت  پیرامــون  گزارشــی 
ــکده در  ــاله دانش ــك س ــای ی ه
حــوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی 
و اجرایــی ارائــه نمــود. دکتــر 
محمــد مهــدی فاتــح رئیــس 
شــاهرود،  صنعتــی  دانشــگاه 
ضمــن تشــکر از رئیــس و اعضــای 
هیــأت علمــی ایــن دانشــکده بــه 
اهمیــت بهــره منــدی از نظــرات 
ــنهادات  ــادات و پیش ــه انتق و ارائ
در چنیــن جلســاتی تاکیــد نمــود 
و افــزود یــك از اصلــی تریــن 
اهــداف تشــکیل چنیــن جلســاتی 
شــنیدن دیــدگاه هــا و نظراتشــان 
ســازنده  بســیار  نقشــی  کــه 

ــان  ــا بی ــان ب ــگاه دارد. ایش ــی دانش ــه مدیریت ــا در مجموع و رهگش
وضعیــت روز دانشــگاه هــا و درخشــش دانشــگاه صنعتــی در بخــش 
ــر ســازی فعالیــت هــا در همــه حــوزه  ــر کیفــی ت هــای مختلــف، ب
ــگاه  ــنتی دانش ــاختارهای س ــر س ــت: تغیی ــان داش ــد و بی ــا تاکی ه
ــری  ــات فک ــد تراوش ــا، نیازمن ــه فعالیته ــودن هم ــروز نم ــا و ب ه
همــه عزیــزان و چــاره اندیشــی بــرای ایجــاد فضــای کاری مناســب 
چنیــن شــرایطی اســت و الزم اســت در همــه حــوزه هــای آموزشــی، 
ــه  ــگام ب ــل هم ــن المل ــط بی ــی و رواب ــاوری، کارآفرین پژوهشــی، فن

ــم. ــش بروی پی
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.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000228134447
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رویـــــــداد

ــن دانشــگاه در نظــر  ــزی فرهنگــی و اجتماعــی ای ــه ری ــت برنام مدیری
ــی و  ــای فرهنگ ــون ه ــات کان ــته انتخاب ــنوات گذش ــون س دارد همچ
ــزار  ــاه ۱۴۰۰ برگ ــرداد م ــه 2۴ خ ــنبه مورخ ــخ دوش ــری را در تاری هن

ــد. نمای
 ایــن انتخابــات ماننــد ســال گذشــته بــه صــورت مجــازی بــوده و ثبــت 
ــون  ــوری، ثبــت عضویــت در کان ــه عنــوان اعــام کاندیدات ــام در آن ب ن
شــرکت  همچنیــن  و  هــا 
طریــق  از  انتخابــات  در 
ســامانه معاونــت فرهنگــی 
و اجتماعــی ایــن دانشــگاه 

انجــام خواهــد شــد.
ــام  ــت، اع ــر اس ــایان ذک ش
کاندیداتــوری و شــرکت در 
میــان  از  تنهــا  انتخابــات 
کســانی صــورت مــی پذیــرد 
کــه قبــًا در ســایت معاونــت 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
بــه عنــوان عضــو کانــون 
ــرده  ــام ک ــت ن ــه ثب مربوط

باشــند.

ــن دانشــگاه در نظــر  ــزی فرهنگــی و اجتماعــی ای ــه ری ــت برنام مدیری
ــمین  ــی و شش ــگاهی س ــه دانش ــته مرحل ــنوات گذش ــون س دارد همچ
جشــنواره قــرآن و عتــرت)ع( دانشــجویان سراســر کشــور را در بخــش 
ــی،  ــری، ادب ــن آوری، هن ــی، ف ــی، پژوهش ــارف قرآن ــی، مع ــای آوای ه
نهــج الباغــه، صحیفــه ســجادیه و نوآفرینــی قرآنی)اســتارت آپ هــای 

ــد: ــر برگــزار نمای ــی( طبــق زمانبنــدی زی قرآن
برگزاری بخش معارفی: تیرماه ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام بخش آوایی: چهارشنبه 2۶ خردادماه ۱۴۰۰
مهلــت ارســال آثــار بخــش آوایــی در قالــب فیلــم: دوشــنبه 3۱ 

۱۴۰۰ خردادمــاه 
ــنبه 3۱  ــنواره: پنجش ــر جش ــای دیگ ــش ه ــار بخ ــال آث ــت ارس مهل

تیرمــاه ۱۴۰۰
ــه 2۸  ــی: جمع ــری و ادب ــاوری، هن ــی، فن ــار پژوهش ــال آث ــت ارس مهل

خردادمــاه ۱۴۰۰
ــام )بــه همــراه ارســال اثــر در  دانشــجویان مــی تواننــد جهــت ثبــت ن
صــورت لــزوم( بــا ارســال نــام، نــام خانوادگــی و شــماره دانشــجویی بــه 
ســامانه پیامکــی 2۰۰۰3۸۰3 یــا ارســال مشــخصات بــه همــراه شــماره 
تمــاس و اثــر بــه نشــانی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی )در پیــام رســان 

هــای تلگــرام و ایتــا( بــه نشــانی  farhangisut@   اقــدام نماینــد.
داوری آثــار از ســوی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــوده و 
ــت. ــد یاف ــری راه خواهن ــطح سراس ــه س ــه ب ــن مرحل ــدگان ای برگزی

برگزاری�انتخابات�کانون�های�فرهنگی�و�هنری�
دانشگاه�صنعتی�شاهرود

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

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000229100657
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000229104820
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نشست های 
عمـــــومی

ــی  ــوم در نظــر دارد مســابقات همگان ــی وزارت عل اداره کل تربیــت بدن
ــور را در  ــی کش ــوزش عال ــات آم ــا و موسس ــگاه ه ــجویان دانش دانش

ــد. ــزار نمای ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــا ب ــی کرون ــرایط فعل ش
ــا،  ــه دســتورالعمل ه ــا توجــه ب ــن مســابقات در ۶ رشــته ورزشــی ب ای
آییــن نامــه و مقــررات عمومــی مســابقات و آییــن نامــه و مقــررات فنــی 

هــر رشــته در مهلــت مقــرر، برگــزار مــی شــود.
از دانشــجویان عاقمنــد دعــوت مــی گــردد در صــورت تمایــل بــه یــك 
ــر  ــررات پیوســت ه ــه و مق ــن نام ــق آیی ــد رشــته ورزشــی طب ــا چن ی

رشــته، اقــدام بــه ثبــت نــام نماییــد.
تاریــخ  ارســال کلیــپ هــا درســامانه ســتاو در  آخریــن مهلــت 

باشــد. مــی    ۱۴۰۰/3/۱3
ــزاری  ــای برگ ــا و دســتوالعمل ه ــه ه ــن نام ــه آیی ــت دسترســی ب جه
مســابقات بــه انضمــام فیلــم هــای آموزشــی عــاوه بــر ســایت دانشــگاه، 

بــه آدرس هــای ذیــل مراجعــه نماییــد:
ــه  ــتاو ب ــامانه س ــوم و س ــی وزارت عل ــت بدن ــایت اداره کل تربی ۱- س

ــر آدرس زی

�مسابقات�همگانی�مجازی�دانشجویان�دختر�و�پسر�
دانشگاه�ها�و�موسسات�آموزش�عالی�کشور

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000225132343
Https://setav.ir/stay-home
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دانشگاه درآینه 
مطببوعــــات

شاهرود -خبرگزاری بسیج-1200 نفر ساعت در 
هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران با همکاری 

دانشگاه صنعتی شاهرود شرکت کردند.

شاهرود -خبرگزاری بسیج-تست کرونا از کارکنان 
دانشگاه صنعتی شاهرود به همت بهداری سپاه ناحیه 

شاهرود وپایگاه مقاومت ظفردانشگاه انجام شد.

شاهرود -خبرگزاری بسیج-هفتمین کنفرانس انرژی 
بادی ایران با همکاری انجمن انرژی بادی ایران و دانشگاه 

صنعتی شاهرود بصورت مجازی برگزار شد.

شاهرود -خبرگزاری بازار- دبیر اجرایی کنفرانس علمی 
انرژی بادی ایران و جهان، گفت: این کنفرانس علمی دوروزه 

به صورت مجازی و با ارائه   1۵0 مقاله داخلی و خارجی در 
شاهرود برگزار شد . 

هفتمین کنفرانس ملی انرژی بادی ایران و جهان 
موسوم به »Iwec2021« به میزبانی دانشگاه 

صنعتی شاهرود و به صورت مجازی برگزار شد.
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دوره های
برگزار شده
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دوره های
برگزار شده
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https://t.me/shahroudUNI
https://eitaa.com/shahroudUNI
https://www.aparat.com/shahrouduni
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