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کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

کســـب رتبه ســـوم دانشـــگاه صنعتی
شـــاهرود در پایگاه های خارج از شهر تهران،
در رتبه بنـــدی پایگاه های میزبـــان در برنامه
همکاری بـــا متخصصـــان و کارآفرینان ایرانی
خارج از کشور.
طبــق اعــام فهرســت پايگاههــاي برتــر ميزبــان
متخصصــان و كارآفرينــان ايرانــي خــارج از كشــور از
ســوي معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري،
دانشــگاه صنعتــي شــاهرود در بيــن پايــگاه هــاي
خــارج از شــهر تهــران بعــد از دانشــگاه هــاي تبريــز و
اراك در رتبــه ســوم كشــور قــرار گرفــت.
رضایــت متقاضیــان از همــکاری بــا پایــگاه میزبــان،
اعتبــار همــکاری ،عملکــرد رابــط پایــگاه ،مشــارکت در
پــروژه ارزیابــی و حجــم همــکاری هــای انجــام شــده
در پایــگاه میزبــان از جملــه شــاخص هــای اصلــی
بــرای رتبــه بنــدی در ایــن دوره بــوده اســت.
شــايان ذكــر اســت گــروه همــكاري هــاي علمــي و
بيــن المللــي دانشــگاه صنعتــي شــاهرود بــه عنــوان
رابــط بيــن دانشــگاه و معاونــت علمــي و فنــاوري
رياســت جمهــوري ،اجــرا كننــده تمامــي فعاليــت
هــاي ذكــر شــده در دانشــگاه مــی باشــد.
معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري نیــز
طــي نامــه اي خطــاب بــه دكتــر فاتــح رییــس
دانشــگاه صنعتــي شــاهرود ،كســب ايــن دســتاورد
مهــم را تبريــك گفتــه و از دكتــر محمــود نــوروزي

ريیــس گــروه همــكاري هــاي علمــي و بيــن المللــي دانشــگاه و آرش
دهقانيــان کارشــناس ایــن حــوزه و رابــط طــرح مذکــور تشــكر و قدردانــي
نمــوده اســت.
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ارتقای  59پله ای رتبه دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس جدیدترین رتبهبندی جهانی الیدن

به نقـــل از موسســـه اســـتنادی علوم
( )ISCو پایـــش علم و فناوری ،بر اســـاس
آخرین انتشـــار نتایـــج رتبهبنـــدی 2021
الیدن ،دانشـــگاه صنعتی شـــاهرود در جمع
 36دانشـــگاه برتـــر جهان قـــرار گرفت.



دکتــر علــی دســتفان معــاون پژوهشــی و فنــاوری
دانشــگاه بــا ذکــر شــاخص هــای مختلــف رتبــه
بنــدی الیــدن افــزود :بــر اســاس ایــن رتبــه بنــدی،
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در معیــار مرجعیــت
علمــی  59پلــه نســبت بــه ســال قبــل ارتقــاء یافتــه
اســت .وی افــزود ایــن دانشــگاه بــرای دومیــن ســال
متوالــی توانســته جــزء  36دانشــگاه برتــر ایــران در
ایــن رتبــه بنــدی قــرار گیــرد و جایــگاه خــود را
نســبت بــه ســال قبــل  59پلــه ارتقــاء بخشــد و ایــن
موفقیــت مرهــون تــاش همــه همــکاران دانشــگاهی
اســت.
در خبــر درج شــده در ســایت موسســه اســتنادی
علــوم ( )ISCو پایــش علــم و فنــاوری بــه نقــل از
دکتــر دهقانــی ،رئیــس موسســه اســتنادی علــوم
آورده شــده اســت :در رتبهبنــدی ســال جــاری
نظــام ر تبــه بنــدی الیــدن ۳۶ ،دانشــگاه از ایــران
در جمــع  ۱۲۲۵دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفتنــد .در ایــن نظــام
رتبهبنــدی ،در ســال  ۲۰۲۱ایــران بــا ایــن تعــداد حضــور دانشــگاه در
بیــن کشــورهای اســامی رتبــه نخســت ،ترکیــه بــا  ۳۲دانشــگاه رتبــه
دوم و مصــر بــا  ۸دانشــگاه رتبــه ســوم را دارد.

دکتــر دهقانــی بــا بیــان اینکــه الیــدن یکــی از نظامهــای معتبــر
ارزیابــی دانشــگاهی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاههای برتــر دنیــا را بــر
اســاس شــاخصهای معتبــر علمســنجی مــورد ارزیابــی و رتبهبنــدی
قــرار میدهــد ،اظهــار داشــته :در ســال  ،۲۰۲۱دانشــگاههای دنیــا
در  ۲۰شــاخص در قالــب  ۴معیــار کلــی مرجعیــت علمــی ،دیپلماســی
علمــی ،دسترســی آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســیتی در الیــدن

مــورد رتبهبنــدی قــرار گرفتنــد .ایــن ارزیابیهــا از تولیــدات علمــی
دانشــگاهها در ســالهای  ۲۰۱۶الــی  ۲۰۱۹از پایــگاه اطالعاتــی Web
 of Scienceاســتفاده کــرده اســت.
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صعود پنجاه پله ای دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه
بندی تايمز 2021

طبق اعالم ليســـت دانشـــگاه هاي برتر
آســـيا توســـط سيســـتم رتبه بندي تايمز
به عنـــوان معتبرترين سيســـتم رتبه بندي،
خوشـــبختانه دانشـــگاه صنعتي شـــاهرود با
پنجاه پله صعود نســـبت به ســـال قبل در رتبه
 251-300دانشـــگاه هاي آســـيا قرار گرفت.

رتبــه بنــدي آســيايي تايمــز در ســال  ،۲۰۲۱تعــداد  ۵۵۱دانشــگاه را
از  ۳۰كشــور در بــردارد .همچنیــن تعــداد دانشــگاه هــاي حاضــر در
رتبــه بنــدي از  ۴۸۹دانشــگاه در ســال  2020بــه  ۵۵۱دانشــگاه در
ســال  2021رســيده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت؛ گــروه همــكاري هــاي علمــي و بيــن المللــي
دانشــگاه صنعتــي شــاهرود هــر ســاله اطالعــات مــورد نيــاز را جمــع
آوري و دانشــگاه را در ايــن رتبــه بنــدي ثبــت نــام مــي نمایــد.

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺻﻨﻌﯽﺘﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

٣٤

حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در کنار  ۳۴دانشگاه
ایرانی در رتبهبندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱

 ۳۴دانشـــگاه ایرانی از جمله دانشـــگاه
صنعتی شـــاهرود در رتبهبنـــدی موضوعی
شانگهای  ۲۰۲۱حضور دارند و در رشته مهندسی
مکانیـــک ،از ایران تعداد  ۱۶دانشـــگاه ایرانی
از جمله دانشـــگاه صنعتی شـــاهرود در جمع
 ۴۰۰دانشـــگاه برتر این حوزه جـــای گرفتند.

دکتــر محمــد جــواد دهقانــی رییــس ایــن موسســه گفــت :نظــام
رتبهبنــدی شــانگهای یکــی از معتبرتریــن رتبهبندیهــای جهانــی
اســت کــه نتایــج آن توســط دانشــگاه شــانگهای ژیائوتنــگ چیــن
منتشــر میشــود .ایــن رتبهبنــدی در قالــب یــک پــروژه بــزرگ در
کشــور چیــن بــرای اولیــن بــار در ژوئــن ســال  ۲۰۰۳میــادی توســط
دانشــگاه شــانگهای منتشــر شــد.
وی افــزود :نظــام رتبهبنــدی شــانگهای در ســال  ۲۰۲۱میــادی
بــرای پنجمیــن ســال ،رتبهبنــدی موضوعــی دانشــگاههای برتــر
دنیــا را منتشــر کــرده اســت .رتبهبنــدی موضوعــی شــانگهای در
ســال  ۲۰۲۱در  ۵۴رشــته در قالــب  ۵حــوزه کلــی شــامل حــوزه
مهندســی ( ۲۲رشــته) ،حــوزه علــوم
پایــه ( ۸رشــته) ،حــوزه علــوم زیســتی
( ۴رشــته) ،حــوزه علــوم پزشــکی (۶
رشــته) و حــوزه علــوم اجتماعــی (۱۴
رشــته) صــورت گرفتــه اســت .اســامی
بیــش از  ۱۸۰۰دانشــگاه از بیــن
 ۴۰۰۰دانشــگاه مــورد بررســی از ۹۳
کشــور جهــان در فهرســت نهایــی ایــن
رتبهبنــدی قــرار گرفتنــد.
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پنجاه پله صعود دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندي
دانشگاههاي جوان  2021نظام رتبه بندي تايمز

در رتبــه بنــدي دانشــگاههاي جــوان 2021
نظــام رتبــه بنــدي تايمــز ایــن دانشــگاه بــا
پنجــاه پلــه صعــود نســبت بــه ســال قبــل جــزو
 300دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفــت و رتبــه
 251-300را كســب نمــود.



تايمــز فهرســت بهتريــن دانشــگاههاي جهــان كــه  ۵۰ســال يــا كمتــر
هســتند را در ايــن رتبــه بنــدي منتشــر كــرده اســت.
پايــگاه رتبــه بنــدي تايمــز يكــي از نظامهــاي معتبــر بيــن المللــي
اســت كــه از ســال  ۲۰۰۴مراكــز آمــوزش عالــي را در سرتاســر جهــان
مــورد ارزيابــي و رتبــه بنــدي قــرار ميدهــد .ايــن رتبــه بنــدي از
 ۱۳شــاخص در قالــب  ۵معيــار كلــي آمــوزش بــا وزن  ۳۰درصــد،
پژوهــش بــا وزن  ۳۰درصــد ،اســتنادات بــا وزن  ۳۰درصــد ،وجهــه
بيــن المللــي بــا وزن  ۷.۵درصــد و ارتبــاط بــا صنعــت بــا وزن ۲.۵
درصــد بهــره گرفتــه اســت.

رتبه جهانی دانشگاه صنعتی شاهرود در جدیدترین
رتبه بندی وبومتریکس

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــر اســاس
جدیدتریــن نتایــج منتشــر شــده رتبــه بنــدی
نظــام وبومتریکــس ،موفــق بــه کســب رتبــه
جهانــی  2024در بیــش از  31000مؤسســه جهانــی
و همچنیــن رتبــه ملــی  41در میان  ۷۰۴مؤسســه
ایرانــی شــده اســت.

ایــن نظــام رتبــه بنــدی تحقیقــات خــود را از ســال  ۲۰۰۴آغــاز نمــوده
اســت و هــر شــش مــاه یکبــار مؤسســات آمــوزش عالــی جهانــی را در
ابعــاد وب ســنجی (وزن  )۵۰:و پژوهشــی (وزن  )۵۰:مــورد بررســی
قــرار میدهــد .قابلیــت مشــاهده پذیــری وب ســایت مؤسســات،
تعــداد ارجاعــات دریافتــی از  ۲۱۰محقــق برتــر ،تعــداد مقــاالت پــر
اســتناد و  ۱۰درصــد برتــر طــی ســالهای  ۲۰۱۹-۲۰۱۵از جملــه
معیارهــای مــورد ارزیابــی در ایــن رتبــه بنــدی میباشــد.
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رتبه بندی تایمز  :۲۰۲۲دانشگاه صنعتی شاهرود در
میان برترین دانشگاه های مهندسی دنیا

بر اســـاس رتبه بندی تایمز; دانشـــگاه
صنعتی شـــاهرود در میان برترین دانشـــگاه
های مهندســـی دنیا در رتبه جهانی 800-601
و جایـــگاه پنجم ایران قـــرار گرفت.
رتبهبنــدي تايمــز بــه عنــوان يكــي از مهمتريــن نظامهــاي رتبهبنــدي
بينالمللــي كــه دانشــگاههاي جهــان را رتب ـ ه بنــدي ميكنــد در تــازه
تريــن بررســي خــود بهتريــن
دانشــگاههاي جهــان و ايــران
را بــر اســاس موضوعــات علمــي
در ســال  2022معرفــي كــرد و
بــر اســاس ايــن رتبهبنــدي،
دانشــگاه صنعتــي شــاهرود
بــه همــراه  ۹دانشــگاه دیگــر
از ایــران در موضــوع علــوم
مهندســي در رتبــه 601-800
جهــان و جایــگاه پنجــم ایــران
قــرار گرفتنــد.
شــايان ذكــر اســت كــه
موضــوع علــوم مهندســي
شــامل رشــته هــاي مهندســي
بــرق و الكترونيــك ،مكانيــك،
هــوا فضــا ،عمــران و مهندســي
شــيمي مــي باشــد.
 41دانشــگاه ايرانــي در ميــان
 1188دانشــگاه برتــر دنيــا
توانســتند بــا كســب معيارهــا و شــاخصهاي تعريــف شــده در
رتبهبنــدي موضوعــي علــوم مهندســي در ميــان دانشــگاههاي برتــر
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جهــان قــرار گيرنــد.
ايــن رتبهبنــدي از  13شــاخص در قالــب  5معيــار كلــي آمــوزش،
پژوهــش ،اســتنادها ،وجهــه بينالمللــي و ارتبــاط بــا صنعــت بهــره
گرفتــه اســت.
رتبــهبنــدي تايمــز يكــي از مشــهورترين نظــام هــاي رتب ـ ه بنــدي بيــن
المللــي دانشــگاهها اســت كــه نخســتين بــار در ســال  2004بــا همــكاري
"تايمــز" و "كيــو اس" تحــت عنــوان رتبهبنــدي "تايمز-كيــو اس" و از
ســال  2010بــه بعــد بــا همــكاري موسســه "تامســون رويتــرز" منتشــر
شــد.
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حوزه �پژوهش و فناوری



�پژوهش
معرفی محصول جدیدی برای اولین بار توسط شرکت
نانوشات دانشگاه صنعتی شاهرود

شــرکت نانــو شــرق ابــزار تــوس (نانــو
شــات) مرکــز رشــد و فنــاوری هــای نویــن
ایــن دانشــگاه مفتخــر اســت محصــول جدیــد
دســتگاه شــتابده تابــش ) UVیــا بــه اختصــار
دســتگاه تســت تابــش فرابنفــش( را بــه عنــوان
اولیــن ســازنده ایــن دســتگاه در داخــل کشــور
(بــر اســاس اطالعــات موجــود) معرفــی نمایــد.
بــه گفتــه دکتــر حمیــد هراتــی زاده مدیرعامــل
شــرکت دانــش بنیــان نانــو شــرق ابــزار تــوس
(نانوشــات) و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
صنعتی شــاهرود ،این دســتگاه وســیله ای اســت
کــه شــرایط الزم بــرای انجــام تســت اســتاندارد
مــواد و محصــوالت الســتیکی ،پالســتیکی،
پلیمــری و پوشــش هــای مــورد اســتفاده در
محیــط هــای تحــت تابــش نــور خورشــید را
تامیــن مــی کنــد .محصوالتــی ماننــد الســتیک
اتومبیــل ،روکــش کابــل هــای بــرق ،برخــی
از پوشــش هــای نمــای ســاختمانها ،چمــن
مصنوعــی ،وســایل اســباب بــازی کــودکان در
فضــای بــاز ،بطــری هــای آب معدنــی ،برخــی
از ظــروف و تجهیــزات بســته بنــدی ،برخــی
از محصــوالت داخــل ســاختمان کــه از پشــت
پنجــره تحــت تابــش نــور خورشــید قــرار دارد
(ماننــد پــرده هــا) و صدهــا محصــول دیگــر،
بــرای تولیــد نیــاز بــه اســتاندارد ســازی دارنــد و
دســتگاه تســت تابــش فــرا بنفــش بــرای تامیــن
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شــرایط تســت اســتاندارد ایــن محصــوالت ،مــورد اســتفاده آزمایشــگاه
هــای کنتــرل کیفــی کارخانجــات ،آزمایشــگاه هــای تحقیقاتــی و
آزمایشــگاه هــای مرجــع اســتاندارد قــرار مــی گیــرد.
ایــن شــرکت بــر اســاس ســفارش یکــی از آزمایشــگاه هــای مرجــع
اســتاندارد محصــوالت ســاختمانی ،طراحــی و ســاخت دســتگاه تســت
فرابنفــش را بــه انجــام رســانده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت دســتگاه ســاخته شــده توســط شــرکت نانــو شــات
قــادر اســت کــه تســت مقاومــت در برابــر تابــش فــرا بنفــش را در دو
ناحیــه  UVAو  UVBبــه انجــام رســاند.
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دانشگاه صنعتی شاهرود موفق به پیشنهاد  10ترکیب
با فعالیت ضد بیماری کرونا(کووید )19

گــروه تحقیقاتــی طراحــی و شــبیه ســازی
ترکیبــات شــبه دارویــی مســتقر در دانشــکده
شــیمی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا هدایــت
دکتــر منصــور عــرب چــم جنگلــی در تحقیقــات
اخیــر خــود موفــق بــه پیشــنهاد  10ترکیــب بــا
فعالیــت ضــد بیمــاری کرونــا (کووید  )19شــدند.



ایــن تحقیقــات بخشــی از رســاله دکتــری زینــب مظفــری دانشــجوي
دكتــري شــیمی تجزیــه دانشــكده شــیمی ايــن دانشــگاه بــا راهنمايــي
دکتــر منصــور عــرب چــم جنگلــی و
مشــاوره دكتــر محمــد آرشــی عضــو هيــات
علمــي ســابق دانشــگاه و عضــو هیــات
علمــی کنونــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و
دکتــر ناصــر گــودرزی عضــو هیــات علمــی
دانشــکده شــیمی مــی باشــد.
نتیجــه ایــن تحقیقــات در مقالــه ای تحــت
عنــوان " The suggestion of active
3-chymotrypsin like protease (3CLPro) inhibitors as potential anti-SARSCoV-2 agents using predictive QSAR
model baxsed on the combination of
 " ALASSO with the ANN modelدر
ژورنـ�ا ل �SAR and QSAR in Environ
mental Research ( Doi: https://doi.org/
 ) 10.1080/1062936X.2021.1975167در

زمینــه مطالعــات بازدارنــده هــای کوویــد
 19بــه چــاپ رســیده اســت.

بــا توجــه بــه همــه گیــری بیمــاری کوویــد  19در سراســر جهــان،
ایــن بیمــاری از ســال  2019تبدیــل بــه یــک خطــر و چالــش جهانــی
بــرای ســامت عمومــی بشــریت و ثبــات اقتصــادی همــه جوامــع شــد.
از ایــن رو ،پیشــنهاد ترکیبــات شــبه دارویــی جدیــد بــرای پیشــگیری
یــا درمــان ایــن بیمــاری یکــی از مهمتریــن چالــش هــای محققــان در
زمــان حاضــر اســت .بنابرایــن نویســندگان بــا بــه کارگیــری روش هــای
رگرســیون انقباضــی کــه موضوعــی جدیــد در آمــار و ریاضــی اســت و
شــها بــا روش هــای جدیــد مــدل ســازی شــبکه عصبــی
ترکیــب ایــن رو 
موفــق بــه ارایــه یــک مــدل پیشــگو بــرای ایجــاد ارتبــاط کمــی بیــن
ســاختار و فعالیــت ترکیبــات بــا خاصیــت ضــد کوویــد  19شــدند.

�پژوهش
فعالیت شرکت بومی سازان آوای هوشمند رایکا در
مرکز رشد دانشگاه

شــرکت بومــی ســازان آوای هوشــمند رایکا
از فروردیــن  1400در مرکــز رشــد و فنــاوری های
نویــن ایــن دانشــگاه در زمینــه تولیــد و طراحــی
نــرم افــزار هــای تحــت وب و اپلیکیشــن و هوش
مصنوعی فعالیــت دارد.
ســید مصطفــی فرمــان بــر فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی ارشــد
هــوش مصنوعــی از دانشــگاه صنعتــی شــاهرود و مدیرعامــل شــرکت
بومــی ســازان آوای هوشــمند رایــکا در گفتگــو بــا روابــط عمومــی
دانشــگاه بــه دو محصــول تولیــدی ایــن شــرکت اشــاره نمــود و گفــت:
شــرکت رایــکا در ســال گذشــته یــک قــرارداد همــکاری بــا شــرکت
پیشــگامان هوشــمند شــاهکار بــه امضــا رســانده اســت و مســولیت
تولیــد نــرم افــزار هــای شــرکت پیشــگامان را عهــده دار اســت .در
ایــن راســتا دو محصــول یکــی در زمینــه حمــل و نقــل و اتوماســیون
اعــام بــار بــه نــام "کاروان" و دیگــری در زمینــه مدیریــت اطالعــات
ســهامداران بــه نــام "ســهام وارف" تولیــد کــرده اســت.
وی همچنیــن تاکیــد نمــود :ایــن دو محصــول هــم اکنون در شهرســتان
شــاهرود شــناخته شــده و مــورد اســتفاده کاربــران هســتند و بیــش
از  20شــرکت حمــل و نقــل شهرســتان شــاهرود ،انجمــن صنفــی
راننــدگان شــاهرود بــا بیــش از  1000راننــده ،کارخانــه ســیمان فــوالد
شــاهرود اعــام بــار و تخصیــص راننــده را از طریــق ســامانه کاروان بــه
آدرس  carvann.irبــه انجــام مــی رســانند.
فرمــان بــر در ادامــه اضافــه کــرد :همچنیــن نــرم افــزار ســهام وارف نیــز
بــه آدرس  msmarket.irفعــال اســت و بیــش از حــدود  10شــرکت
تعاونــی و ســرمایه گــذاری ،ماننــد ذوب آهــن شــاهرود ،شــرکت ره آورد
شــاهرود ،کاراوران شــاهرود ،زعفــران کارن و توســعه عمــران از آن بهــره
بــرداری مــی کننــد.

رتبه مجالت دانشگاه طبق نتایج ارزیابی سال 99
نشریات معتبر علمی وزارت علوم
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طبــق ارزیابــی ســاالنه دفتــر سیاســت گــذاری و برنامــه ریــزی
امــور پژوهشــی و دبیــر کمیســیون نشــریات علمــی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری رتبــه مجــات ایــن دانشــگاه در ســال 99
تعییــن گردیــد و افتخــار دیگــری در کارنامــه دانشــگاه ثبــت شــد.
دو نشریه Journal of Mining and Environment
از گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری دکتــر محمــد
عطایــی از دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک
و Journal of Algebraic Systemsاز گــروه
علــوم پایــه بــه ســردبیری دکتــر ابراهیــم هاشــمی
موفــق بــه کســب رتبــه الــف در ارزیابــی ســال  1399از
کمیســیون ارزیابــی نشــریات ،وزارت علــوم شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه در ســال گذشــته بســیاری از
نشــریات دانشــگاههای معتبــر ایــران افــت رتبــه داشــته
انــد .مــدت داوری مقــاالت ،دریافــت مقــاالت بیــن المللــی،
هیــات دبیــران بیــن المللــی و نمایــه هــای بیــن المللــی از
جملــه شــاخص هــای مهــم بــرای ارزیابــی امســال اســت
کــه بیشــتر در خصــوص کیفــی ســازی نشــریات می باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ مجلــه دانشــکده مهندســی معــدن
در پایــگاه  ، WOSمجلــه دانشــکده علــوم ریاضــی
پیشــتر در پایــگاه  Scopusو بــه تازگــی در پایــگاه
معتبــر بیــن المللــی  zbMATHنمایــه شــده اســت.
روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،کســب ایــن
افتخــار را بــه جامعــه دانشــگاهی تبریــک مــی گویــد.
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برگزاری اولین جلسه نظارت عالیه بسته دوم طرح
کالن ژئومکانیک نفت در دانشگاه صنعتی شاهرود

اولیــن جلســه نظــارت عالیــه بســته دوم
طــرح کالن «کاربــرد ژئومکانیــک در اکتشــاف
منابــع هیدروکربنــی و فنــاوری های نویــن حفاری
و مهندســی نفــت در چــاه هــای اکتشــافی» در
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود برگــزار شــد.



اولیــن جلســه نظــارت عالیــه بســته دوم طــرح کالن «کاربــرد
ژئومکانیــک در اکتشــاف منابــع هیدروکربنــی و فنــاوری هــای نویــن
حفــاری و مهندســی نفــت در چــاه هــای اکتشــافی» بــا حضــور
مهنــدس ابراهیــم طالقانــی مدیــر پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی
نفــت ایــران ،مهنــدس ســیدصالح هنــدی مدیــر
اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران ،دکتــر علی
معلمــی معــاون محتــرم مدیریــت اکتشــاف در
امــور اکتشــاف و بــا همراهــی متخصصیــن و
کارشناســان مدیریــت اکتشــاف و همچنیــن
دانشــگاه در صبــح روز پنجشــنبه  3تیــر مــاه
بــه میزبانــی رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
و حــوزه معاونــت پژوهشــی ایــن دانشــگاه در
محــل ســالن اجتماعــات کوثــر برگــزار شــد.
در بخــش اول ایــن جلســه رویکردهــای اصلــی
طــرح از جملــه توســعه فنــاوری ،شــبکه ســازی
و تجــاری ســازی و اقدامــات صــورت گرفتــه در
خصــوص هرکــدام از ایــن مــوارد شــامل ایجــاد
شــبکه ملــی و بیــن المللــی فنــاوری ،تبییــن
مــدل توســعه کســب و کار و تجــاری ســازی،
جلســات فنــی تشــکیل شــده بــا شــرکت هــا
و برگــزاری پنــل هــای تخصصــی بــه صــورت

مفصــل مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و نظــرات مدیــران و
متخصصــان شــرکت نفــت در ایــن خصــوص ارائــه گردیــد.
در بخــش دوم نیــز گــزارش هــای پیشــرفت و اقدامــات صــورت گرفتــه
مربــوط به ســه پــروژه از پــروژه هــای بســته دوم طــرح کالن ژئومکانیک
نفــت از ســمت مجــری ارائــه شــد و مشــکالت و پیشــنهادهای مربــوط
بــه هــر یــک از پــروژه هــا مطــرح و مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار
گرفــت.

�پژوهش
راهیابی تيم دانشجويي دانشكده مهندسي مكانيك به
مرحله نهايي رويداد ملي فرصت
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تيــم دانشــجويي دانشــكده مهندســي
مكانيــك ایــن دانشــگاه بــه مرحلــه نهايــي
رويــداد ملــي فرصــت راه یافــت.
تيــم دانشــجويي دانشــكده مهندســي مكانيــك ایــن دانشــگاه بــه
مرحلــه نهايــي رويــداد ملــي فرصــت راه یافــت.
کاشــف طوبــی بــا همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان در قالــب طرح شــهید
بابایــی بــه برگــزاری ســری مســابقات فرصــت کــه رویــدادی رقابتــی
و مســئله محورهســت ،میپــردازد .رویــداد ملــی فرصــت بــا اهــداف
متنوعــی مثــل آمــوزش و توانمندســازی دانشــجویان مســتعد ،شــبکه
ســازی میــان دانشــجویان صاحــب ایــده و مجموعــه هــای ســرمایه
گــذاری و فنــاور ،تــاش بــرای حــل نیازهــای
صنعــت و جامعــه و تولیــد محصــول و ...
برگــزار مــی شــود.
طــی ایــن دوره ،دانشــجوها بــا تشــکیل تیــم
هــای رقابتــی و حضــور تــو قطــب هــای
صنعتــی کشــور ،در پنــج حــوزۀ "کشــاورزی
نویــن"" ،اتوماســیون صنعتــی"" ،لــوازم
خانگــی"" ،ســامت و بهداشــت" و"صنعــت
دریایــی" باهــم رقابــت مــی کننــد.
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 آموزش
حوزه
و تحصیالت �تکمیلی

آموزشی
ایجاد سه رشته جدید در دانشگاه صنعتی شاهرود

بــر اســاس مصوبــات شــورای گســترش
آمــوزش عالــی وزارت عتــف در ســال تحصیلــی
 1400-1401بــا پذیــرش دانشــجو دردو رشــته
در مقطــع کارشناســی و دو رشــته در مقطــع
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه صنعتی شــاهرود
موافقــت شــد.

دکتــر ایــزدی فــرد معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه
بــا بیــان ایــن خبــر افــزود :ایــن دانشــگاه در مقطــع کارشناســی رشــته
مهندســي شهرســازي در دانشــکده مهندســی معمــاری و شهرســازی ،و
رشــته آمــوزش زبــان انگلیســی درگــروه زبانهــای خارجــی و در مقطــع
کارشناســی ارشــد رشــته /گرایــش مهندســي معــدن ـ اقتصــاد و
مديريــت معدنــي در دانشــکده مهندســی معــدن ،نفــت و ژئوفیزیــک
و در مقطــع كارشناســي ارشــد گوهرشناســي كاربــردي و كانــي هــاي
صنعتــي در دانشــکده علــوم زمیــن در نیمســال اول ســال تحصیلــی
 1400-1401دانشــجو مــی پذیــرد.
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دفاع از رساله دکتری دانشجوی مهندسی برق گرایش
قدرت دانشگاه صنعتی شاهرود
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محمــد حســین صادقــی دانشــجوی دکتــری
رشــته مهندســی بــرق گرایــش قــدرت ایــن
دانشــگاه. . .

در روز چهارشــنبه  21مهرمــاه جــاری از رســالهی خــود تحــت عنــوان
"بازآرایــی تنظیمــات رلههــای اضافهجریــان در حضــور هارمونیکهــا
و فلــش ولتــاژی" بــا راهنمایــی دکتــر علــی دســتفان ،دانشــیار گــروه و
مشــاوره آقــای دکتــر یاســر دامچــی اســتادیار گــروه قــدرت دانشــکدهی
مهندســی بــرق ایــن دانشــگاه دفــاع نمــود.
ایــن رســاله براســاس نظــر داوران خارجــی ،دکتــر جــواد ســاده اســتاد
تمــام دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه فردوســی مشــهد و دکتــر
زهــرا مــروج اســتاد تمــام دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه ســمنان
و همچنیــن دکتــر احمــد دارابــی اســتاد تمــام دانشــکده بــرق دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان داور داخلــی و همچنیــن نماینــده محتــرم
تحصیــات تکمیلــی دکتــر مجتبــی شــیوایی اســتادیار گــروه قــدرت
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه كســب درج ـهی عالــی نائــل شــد.
شــایان ذکــر اســت؛ دو مقالــهی
معتبــر ، ISIو یــک مقالــه ارائــه شــده
در بیســت و چهارمیــن کنفرانــس
شــبکه هــای توزیــع نیــروی بــرق از
جملــه دســتاوردهای پژوهشــی ایــن
رســاله بــوده اســت و الزم بــه ذکــر
اســت ،ایــن رســاله مــورد حمایــت
شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
قــرار گرفتــه اســت.
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آموزشی
23
بزرگترین رقابت علمی سال  1400همزمان با سراسر
کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود

بزرگتریــن رقابــت علمــی ســال 1400
همزمــان بــا سراســر کشــور بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی در دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود برگــزار شــد.



کنکــور کارشناســی بــه عنــوان بزرگتریــن رقابــت علمــی ســال
1400همزمــان بــا سراســر کشــور بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
در  7حــوزه امتحانــی در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد و پرونــده آن در
ظهــر روز شــنبه  12تیــر مــاه جــاری بــدون اعــام مــورد خوداظهــاری
در خصــوص ایــن بیمــاری بســته شــد.
در آزمــون کارشناســی امســال در مجمــوع چهــار هــزار و  476داوطلــب
در مــدت چهــار روز بــا  5گــروه آزمایشــی در  7حــوزه امتحانــی ایــن
دانشــگاه بــرای کســب صندلــی دانشــگاه هــا بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد.
آزمــون سراســری امســال همچــون ســال گذشــته در شــرایط خــاص و
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار شــد و دســت انــدرکاران
برگــزاری آزمــون در دانشــگاه صنعتــی شــاهرود تمــام تــاش خــود
را بــرای برگــزاری آزمونــی بــا رعایــت همــه دســتور العمــل هــای
بهداشــتی ابالغــی و آرامــش خاطــر داوطلبــان و خانــواده هــای آنــان
نمودنــد.

تعــداد شــرکت کننــدگان بــه تفکیــک گــروه
هــای آزمایشــی

روز چهارشــنبه  9تیــر مــاه جــاری  294داوطلــب دختــر و  156داوطلب
پســر در گــروه آزمایشــی هنــر در دو حــوزه امتحانــی ،روز پنجشــنبه
 10تیــر مــاه جــاری تعــداد  333داوطلــب پســر و  165داوطلــب دختــر
در گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــی و همچنیــن تعــداد  479داوطلــب

پســر و  747داوطلــب دختــر در گــروه آزمایشــی علــوم انســانی در
مجمــوع در شــش حــوزه امتحانــی ،روز جمعــه  11تیــر مــاه جــاری
تعــداد  607داوطلــب پســر و هــزارو  148داوطلــب دختــر در گــروه
آزمایشــی تجربــی در شــش حــوزه امتحانــی و روز شــنبه  12تیــر
مــاه جــاری تعــداد  210داوطلــب پســر و  337داوطلــب دختــر در
گــروه آزمایشــی زبــان هــای خارجــی در دو حــوزه امتحانــی بــه
رقابــت بــا یکدیگــر پرداختنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و لــزوم
رعایــت تمهیــدات الزم ،تمــام حوزههــای امتحانــی کنکــور
کارشناســی ایــن دانشــگاه بعــد از اتمــام هــر جلســه آزمــون بــه
همــت بســیج توســط کارشناســان بهداشــت محیــط بــه طــور دقیــق
ضدعفونــی گردیــد.
پرونــده آزمــون سراســری کارشناســی ســال  1400در ســایه کرونــا
و بــا حضــور تعــدادی از مســیولین شــهری ،اســتانی و همچنیــن
بازرســین و بــا همــکاری بخــش هــای مختلــف از جملــه پلیــس
راهــور ،اورژانــس ،هــال احمــر و کلیــه همــکاران دانشــگاه در بخــش
هــای روابــط عمومــی ،حراســت ،امــور اداری ،اداره نقلیــه ،اداره امــور
خدمــات و ...بســته شــد.

آموزشی
آزمون سراسری ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه
صنعتی شاهرود به ایستگاه پایانی رسید.

آزمــون کارشناســی ارشــد ســال 1400
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،همزمــان بــا ســایر
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی سراســر
کشــور بــه ایســتگاه پایانــی رســید.
آزمــون ورودی مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال  1400بــا
رعایــت کامــل پروتکلهــای بهداشــتی در طــی ســه روز چهارشــنبه،
پنجشــنبه و جمعــه  ۷ ،۶و  ۸مــرداد مــاه جــاری در  5حــوزه فرعــی
خواهــران و بــرادران در حــوزه اصلــی ایــن دانشــگاه همزمــان بــا
دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی سراســر کشــور برگــزار شــد.
بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ویــروس و الــزام تمهیــدات بهداشــتی بــا
همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شهرســتان شــاهرود و ســتاد کرونــا
حوزههــای امتحانــی روز قبــل از هــر آزمــون بــا دســتگاه هــای مناســب
ضدعفونــی شــده و بــه منظــور جلوگیــری از تجمــع در ورودی ســالن
هــا درب حــوزه هــا از ســاعت  6:30دقیقــه صبــح بــاز و  299عامــل
اجرایــی دانشــگاه آمــاده برگــزاری ایــن آزمــون بــوده انــد.
در طــی هــر ســه روز ایــن آزمــون ،ســامت تمامــی داوطلبــان بررســی
شــد و مــواردی کــه خوداظهــاری کرونــا داشــتند در محلــی مجــزا
کنکــور کارشناســی
ارشــد  1400دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود را
بــه اتمــام رســاندند.

آزمون عملی ورودی رشته علوم ورزشی در سال
 1400به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود
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آزمــون عملــی ورودی رشــته علوم ورزشــی
در ســال  1400بــه میزبانــی ایــن دانشــگاه در
اســتان ســمنان برگــزار شــد. . .
 ...کــه طــی آن قریــب بــه  400دختــر و پســر داوطلــب ورود بــه رشــته
تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی و دانشــگاه فرهنگیــان ،تمامــی مراحــل
آزمــون را مطابــق شــیوه نامــه اجرایــی پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و
ســازمان ســنجش بــه انجــام رســاندند.
دکترعــادل دنیائــی اســتادیار فیزیولــوژی ورزشــی ایــن دانشــگاه بــه
عنــوان مســئول اجرایــی بخــش بــرادران ایــن آزمــون ،گفــت :دانشــکده
تربیــت بدنــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان تنهــا دانشــکده
تخصصــی تربیــت بدنــی در ســطح اســتان بــرای دومیــن بارمیزبــان ایــن
رویــداد بــزرگ بــود کــه بــا رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی و
بــا همــکاری اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود بــه انجــام رســید.
وی همچنیــن تاکیــد نمــود :در ســال هــای گذشــته ایــن آزمــون تنهــا
در  5نقطــه از ایــران انجــام و هــم اســتانی هــای عزیــز
مجبــور بــه عزیمــت بــه اســتان هــای دیگــر جهــت
انجــام آزمــون بودنــد کــه از ســال گذشــته ایــن مهــم
بــا پیگیــری دانشــکده تربیــت بدنــی در ســطح اســتان و
بــه میزبانــی شــاهرود انجــام مــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت ،خانــم دکتــر خدایــی مســئول
بخــش اجرایــی خواهــران و دکتــر رضــا انــدام دانشــیار
مدیریــت و برنامــه ریــزی تربیــت بدنــی ،رئیــس
دانشــکده تربیــت بدنــی و نماینــده تــام االختیــار در
برگــزاری آزمــون فــوق بــوده انــد.
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درخشش سه دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود در
بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور
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افتخار آفرینی دو کانون فرهنگی دانشگاه صنعتی
شاهرود در نهمین دوره جشنواره سراسری رویش.

ســه دانشــجوی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
موفــق بــه کســب رتبــه در مرحلــه نهايــي
بيســت و پنجميــن المپيــاد علمــي دانشــجويي
كشــور شــدند.

افتخــار آفرینــی کانــون فیلــم و عکــس
و کانــون هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در نهمیــن دوره
جشــنواره سراســری رویــش.

پیــرو اعــام ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور در خصــوص منتخبيــن
(نفــرات اول تــا پانزدهــم) مرحلــه نهايــي بيســت و پنجميــن المپيــاد
علمــي دانشــجويي كشــور ســال  1399کــه بــا حضــور یکهــزار و ۶۷۷
دانشــجو از سراســر کشــور برگــزار شــد ،ســه دانشــجوی ایــن دانشــگاه
موفــق بــه کســب رتبــه در ایــن المپیــاد شــدند.
دکتــر فرهنــگ سرشــکی مدیــر دفتــر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه
در خصــوص ایــن خبــر بیــان نمــود :احمــد عبــاس خــواه دانشــجوی
مهندســی پزشــکی در المپیــاد ســلولهای بنیــادی و مهندســی بافــت،
رضــوان معیــن پــور دانشــجوی مدیریــت صنعتــی در رشــته المپیــاد
زبــان و ادبیــات فارســی
و آرمیــن کوبــک
دانشــجوی مهندســی
کشــاورزی در المپیــاد
شــاخه
کشــاورزی
اصــاح نباتــات در
فهرســت برگزیــدگان
مرحلــه نهایــی بیســت
و پنجمیــن المپیــاد
علمی-دانشجویی
کشــور برگزیــده شــدند.
روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود کســب ایــن افتخــار را بــه
دانشــجویان برگزیــده و جامعــه دانشــگاهی تبریــک عــرض مــی نمایــد.

آییــن اختتامیــه نهمیــن دوره جشــنواره رویــش بــا حضــور دکتــر علــی
ربیعــی ســخنگوی دولــت ،دکتــر غالمرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و
اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر ســلیمی رئیــس
دانشــگاه عالمــه طباطبائــی و برخــی از معاونــان فرهنگــی دانشــگاههای
کشــور بــه میزبانــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی عصــر روز چهارشــنبه
 19خــردادم اه 1400
برگــزار شــد.
در ایــن دوره از مســابقات
کــه بنــا بــه اعــام
دبیرخانــه ،حــدود 80
درصــد از کانــون هــای
فرهنگــی ،هنــری و
اجتماعــی دانشــگاه هــای
سراســر کشــور حضــور
داشــتند ،نــام کانــون فیلــم
و عکــس دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود در بخــش
کانــون هــای برگزیــده
قــرار گرفــت و در بخــش
رشــته مصنوعــات ســفالی،
آقــای محمدامیــن آفتابــی
دانشــجوی رشــته حســابداری ایــن دانشــگاه بــه نمایندگــی از کانــون
هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی برگزیــده شــد.
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دانشجوی دانشگاه باردیگر قهرمانی و شایستگی خود
را به رخ حریفان کشید.

کسب مقام اول مسابقات سه گانه اسپرینت قهرمانی
کشور توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود

علــی رضوانــی دانشــجوی تربیــت بدنــی
ایــن دانشــگاه و ملــی پــوش کشــور در دوره
مســابقات ســه گانــه در شهرســتان قــم کــه
جهــت انتخابــی تیــم ملــی برگــزار شــد،
باردیگــر قهرمانــی و شایســتگی خــود را بــه رخ
حریفــان کشــید.

علــی رضوانــی دانشــجوی تربیــت بدنــی
ایــن دانشــگاه و عضــو تیــم ملــی ســه گانــه
جمهــوری اســامی ایــران ۲۴ ،مــرداد مــاه
جــاری در شــهر تبریــز توانســت در مســابقات
ســه گانــه اســپرینت قهرمانــی کشــور از ســمنان
مقــام اول بزرگســاالن ایــن دور از مســابقات را
بــا  ۷۰نفــر شــرکت کننــده
کســب نمایــد.

علــی رضوانــی دانشــجوی تربیــت بدنــی ایــن
دانشــگاه و ملــی پــوش کشــور در تاریــخ ۲۳
خردادمــاه  ۱۴۰۰در دوره مســابقات ســه گانــه در
شهرســتان قــم کــه جهــت انتخابــی تیــم ملــی بــا
حضــور تقریبــی  ۷۰شــرکت کننــده برگــزار شــد،
توانســت در دو رده امیــد و دانشــجویی حائــز
مقــام اول شــود و باردیگــر قهرمانــی و شایســتگی
خــود را بــه رخ حریفــان کشــد.
در ایــن دور از مســابقات محمدحســین طیبــی از
دانشــگاه پیــام نــور واحــد پرنــد اســتان تهــران
و امیــن ســقایی از دانشــگاه پیــام نــور واحــد
شــهرکرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه
ترتیــب مقــام دوم و ســوم را کســب نمودنــد.

در ایــن مســابقات امین ســقایی از شــهرکرد
دوم و مهــدی ســلیمی از اصفهــان ســوم
مســابقات ســه گانــه اســپرینت قهرمانــی
کشــور را کســب نمودنــد.
روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
ضمــن تبریــک کســب ایــن مقــام بــه
آقــای علــی رضوانــی ،بــرای ایشــان آرزوی
موفقیــت در تمــام مراحــل زندگــی را دارد.

دانشجو�یی
و فره�نگی
صعود تیم کوهنوردی دانشگاه صنعتی شاهرود به قله
 3945متری شاهوار

تيــم كوهنــوردی دانشــگاه صنعتی شــاهرود
بــه مناســبت ارتحــال امــام خمینــی (ره) بــه قله
 3945متــری شــاهوار صعــود نمود.
تیــم کــوه نــوردی ایــن دانشــگاه متشــکل از کارمنــدان و اعضــای هیــات
علمــی همچــون ســنوات گذشــته بــه مناســبت گرامیداشــت  ۱۴خــرداد
ســالروز رحلــت بنیانگــزار جمهــوری اســام ایــران امــام خمینــی (ره)،
در روز جمعــه  ۱۴خــرداد مــاه جــاری بــه قلــه  ۳۹۴۵متــری شــاهوار
صعــود نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت يوســف محســني راد بــه عنــوان سرپرســت تيــم
کوهنــوردی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود همــراه بــا محســن بوجــار،
محمدعلــی میثمــی فــر ،حســن اعظمــی ،محمــد باطنــی ،مهــدی
وفایــی نــژاد ،علیرضــا احمــدی فــرد ،امیــر یونســیان ،علــی اصغــر
شهســوار ،جــواد حســین پــور ،غالمحســین صادقــی ،احمدرضــا رضائــی،
شــاهین شــاکری ،غــام یاقوتــی ،رضــا شــیخ ،عبدالمجیــد الباقــی،
محمــد کبیریــان و مهــدی اخیانــی بــه عنــوان اعضــاء تيــم بــه ایــن
صعــود دســت یافتنــد.

28

صعود عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود برای
اولین بار به قله دماوند
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صعــود عضــو هیــات علمــی دانشــکده
تربیــت بدنــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــرای
اولیــن بــار بــه قلــه دماونــد از جبهــه غربــی و
بــه اهتــزاز در آوردن پرچــم دانشــگاه بــر بــام
ایــران.
دکتــر مینــا حقیقــی عضــو هیــات علمــی دانشــکده تربیــت بدنــی ایــن
دانشــگاه بــه اتفــاق چهــار نفــر از دوســتان در قالــب یــک تیــم آزاد در
روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه  17و  18شــهریور مــاه  ۱۴۰۰جهــت
صعــود بــه قلــه دماونــد و بــا هــدف توســعه ورزش و فعالیــت بدنــی
و تشــویق دانشــجویان ،اســاتید و کارمنــدان در پاندمــی دوران کرونــا
اقــدام نمــود.
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تجدید میثاق دانشگاهیان شاهرود با شهدا همزمان با
آغاز سال تحصیلی جدید

همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس و آغــاز
ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاهیان و طــاب
حــوزه هــای علمیــه شهرســتان شــاهرود بــا
غبــار روبــی شــهدای گمنام آرمیــده در دانشــگاه
هــای ایــن شهرســتان و قرائــت فاتحــه بــا آرمان
هــای شــهیدان تجدیــد میثــاق کردنــد.



بــا عنايــت بــه چهــل و یکمیــن ســالروز هفتــه دفــاع مقــدس و در
راســتاي اجــراي برنامــه هــاي كميتــه دانشــگاهيان ســتاد دهــه فجــر
انقــاب اســامي شهرســتان شــاهرود ،دانشــگاهیان شهرســتان شــاهرود
در روز شــنبه  3مهــر مــاه ســال جــاری مراســم آغــاز ســال تحصيلــي
همزمــان بــا ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل
بــا
الحســین(ع)،
و
عطرافشــانی
گلبــاران قبــور مطهــر
شــهدای گمنــام بــا
آرمانهــای شــهدا و
دفــاع مقــدس تجدیــد
میثــاق کردنــد.
رؤســا ،اســاتید و
کارکنــان دانشــگاه
هــای شهرســتان
شــاهرود ،طــاب و
حوزویــان ،فرمانــده و
اعضــای بســیج دانشــجویی ،فرمانــده و اعضــای بســیج ادارات در ایــن
مراســم حضــور یافتنــد.

اعالم نتایج انتخابات کانون های فرهنگی و هنری
دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود همچــون
ســنوات گذشــته اقــدام بــه برگــزاری انتخابــات
کانــون هــای فرهنگــی و هنــری ســال ۱۴۰۰
نمــود.

مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی ایــن دانشــگاه همچــون
ســنوات گذشــته از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۶روز دوشــنبه مورخــه  ۲۴خرداد
مــاه جــاری اقــدام بــه برگــزاری انتخابــات کانــون
هــای فرهنگــی و هنــری نمــود .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 پذیرفــت و بــا
حضــور گــرم دانشــجویان مواجــه شــد.
در پایــان از بیــن داوطلبــان کاندیداتــوری شــورای
مرکــزی کانــون هــای یــاد شــده ۵ ،نفــر بــه عنــوان
اعضــای اصلــی شــورای مرکــزی کانــون ،برگزیــده شــدند.
الزم بــه ذکــر اســت کانــون هــای فرهنگــی و هنــری دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود همچــون ســال هــای گذشــته در جشــنواره رویــش کانــون
هــای فرهنگــی ،هنــری و اجتماعــی دانشــگاه هــای سراســر کشــور
افتخــار آفریدنــد و در ایــن میــان نــام کانــون فیلــم و عکــس دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود در بخــش کانــون هــای برگزیــده قــرار گرفــت و در
بخــش رشــته مصنوعــات ســفالی ،جنــاب آقــای محمدامیــن آفتابــی،
دانشــجوی رشــته حســابداری ایــن دانشــگاه بــه نمایندگــی از کانــون
هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی برگزیــده شــد.

دانشجو�یی
و فره�نگی
برگزاری کارگاه مدیریت زمان ویژه کارکنان دانشگاه
صنعتی شاهرود

مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ،اقــدام
بــه برگــزاری کارگاهــی مجــازی تحــت عنــوان
مدیریــت زمــان ویــژه کارکنــان ایــن دانشــگاه
نمــوده اســت.
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مدیریــت برنامــه ریــزی فرهنگــی و اجتماعــی این دانشــگاه ،در راســتای
دانــش افزایــی هــر چــه بیشــتر در زمینــه نحــوه مدیریــت زمــان توســط
افــراد و بــا رویکــرد عملیاتــی در حــوزه ســبک زندگــی ایرانــی -
اســامی ،اقــدام بــه برگــزاری کارگاهــی مجــازی تحــت همیــن عنــوان
ویــژه کارکنــان ایــن دانشــگاه بــا حضــور دکتــر مزینانــی عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه نمــوده اســت.
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همایــش ها
و نشست هـا

همــــایشها
و نشست ها
نشست مجازی هيات رئيسه دانشگاه با شورای
دانشكده شیمی

هیــات رئیســه دانشــگاه در نشســت
مجــازی بــا رئیــس و اعضــای هیــات علمــی
دانشــکده شــیمی ایــن دانشــگاه گفتگــو كردنــد.
در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هیــات رئیســه دانشــگاه بــا شــورای
دانشــكده هــا ،رئیــس دانشــگاه و اعضــای هیــات رئیســه صبــح روز
دوشــنبه  3خــرداد مــاه ســال  1400بــا رئیــس و اعضــای هیــات علمــی
دانشــکده شــیمی ایــن دانشــگاه بــه صــورت مجــازی گفتگــو نمودنــد.
دكتــر مهــدي ميرزايــي رئيــس دانشــكده شــيمي دانشــگاه در ابتــداي
ايــن جلســه ضمــن تشــكر از هيــات رئيســه بــه ارائــه گزارشــي در
خصــوص فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی اعضــاي هيــات علمــي ،تعــداد
دانشــجویان ،كارشناســان آموزشــی ،آزمايشــگاه هــای آموزشــی و
تحقيقاتــي پرداخــت .وی در ادامــه بــه درخواســت هــا و نيازمنــدي هاي
مرتبــط بــا پيشــبرد
ايــن
اهــداف
دانشــكده اشــاره
نمــود و رعایــت
نــکات ایمنــی و
فراهــم نمــودن
شــرایطی مناســب
آزمایشــگاه
در
هــای دانشــکده را
جــزء برنامــه هــای
اصلــی و ضــروری
دانســت .ايشــان در
ايــن ديــدار برنامــه
هــاي آتــي دانشــكده را مطــرح و در خصــوص مشــكالت موجــود نقطــه
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نظــرات خــود را بيــان كــرد.
طــي ايــن ديــدار دكتــر فاتــح رئيــس دانشــگاه صنعتــي شــاهرود ،ضمــن
تشــكر از رئيــس و اعضــاي هيــأت علمــي ایــن دانشــكده در خصــوص
حقــوق همــکاران اعضــای هیــات علمــی بــه بیــان نکاتــی پرداخــت و بــر
اســتمرار و پیگیــری ایــن مطالبــه تاکیــد نمــود .دکتــر فاتــح بــا توجــه
بــه اعــام نیازهــای مطــرح شــده در ایــن جلســه ،بــر پیگیــری خریدهــا
بــر اســاس اولویــت هــای موجــود اذعــان نمــود و توجــه بــر ایمنــی
آزمایشــگاه هــا را در اولویــت اول برشــمرد.
در طــی ایــن نشســت كــه بــا هــدف هــم فكــری و هــم اندیشــی در
جهــت بررســی مشــكالت موجــود و ارائــه راه حــل آن هــا بــه صــورت
مجــازی برگــزار شــد ،اعضــای هیــات علمــی دانشــکده شــیمی بــه بیــان
نقطــه نظــرات ،پیشــنهادات و نیازمنــدی هــا پرداختنــد و هیــات رئیســه
دانشــگاه بــه ســواالت طــرح شــده از ســوی اعضــای هیــات علمــی در
حــوزه تخصصــی خــود پاســخ دادنــد.
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همــــایشها
و نشست ها

33
نشست هیات رئیسه دانشگاه با مدیرکل بازرسی
استان و هیات همراه

مدیــر کل بازرســی اســتان ســمنان بــا
هیــات همــراه روز شــنبه بــا هیــات رئیســه
دانشــگاه دیــدار و گفتگــو کردنــد.



روز شــنبه حجــت االســام و المســلمين علــی اکبــر رشــيدزاده مديــر
كل بازرســي اســتان ســمنان بــا هيــات همــراه بــراي بازديــد دوره
اي وارد دانشــگاه شــدند و در تــاالر كوثــر دانشــگاه بــا هيــات رئيســه
دانشــگاه ديــدار كردنــد.
رشــيدزاده مديــر كل بازرســي اســتان ســمنان در ايــن جلســه بــا بيــان
اينكــه در امــر نظــارت و بازرســي ،ناظــر اصلــي خداســت و همــه بايــد
در محضــر او پاســخگو باشــيم ،افــزود :در جوامــع پيشــرفته بــراي
شــناخت نواقــص و مشــكالت احتمالــي
درون ســازماني از مقولــه بازرســي و
نظــارت اســتقبال مــي شــود و آن را
بــراي اصــاح امــور ضــروری مــي داننــد
و نــگاه همــه بایــد ایــن گونــه باشــد.
ايشــان بــا بيــان اينكــه ســازمان بازرســي
كشــور چشــم حاكميــت اســت ،وظايــف
اصلــي ايــن ســازمان را طبــق اصــل 156
قانــون اساســی بــه دو بخــش حســن
جريــان امــور و اجــراي صحيــح قوانيــن
اعــام نمــود.
دكتــر محمدمهــدی فاتــح رئيــس
دانشــگاه در ايــن جلســه ضمــن تقديــر
و تشــكر از حضــور تيــم بازرســي و
اســتقبال از ايــن كار ،افزونــد :اخــاق
مــداري و قانونگرايــي دو اصــل اصلــي و

ســر لوحــه كاري دانشــگاه بــوده و در طــي مــدت تصــدي مديريــت دانشــگاه؛
مكلــف بــه اجــراي قوانيــن بــوده ايــم و ايــن موضــوع همــواره مــورد تأكيــد
اينجانــب بــوده اســت.
رئیــس دانشــگاه در ادامــه بــه اهــداف و راهبردهــاي دانشــگاه در بخشــهاي
اداري و مالــي آموزشــي ،پژوهشــي ،دانشــجويي و فرهنگــي اشــاره كردنــد و
افزودنــد سياســتگذاري دانشــگاه در بخــش مالــي بــر پایــه حفــظ انضبــاط
مالــي ،اولويــت بنــدي ضروريــات اجرايــي و رســيدگي بــه امــور پرســنلي
بــوده و از دغدغــه هــای مديريــت دانشــگاه بــوده اســت .در حــوزه آمــوزش
هــدف اصلــي ارتقــاي كيفيــت آموزشــي بــا جــذب نيروهــاي توانمنــد و
متخصــص و نيــز در حــوزه پژوهــش برقــراري ارتبــاط مســتمر بــا صنعــت
و جامعــه بــراي شــناخت و حــل معضــات كشــور از اهــداف اصلــي بــوده
اســت .در حــوزه معاونتهــای دانشــجويي و فرهنگــي بــا نگاهــي ويــژه بــه
نيازمنديهــاي دانشــجويان ،كارمنــدان و اســاتيد و نيــز بحــث خدامحــوري،
قانــون گرايــي ،اخــاق مــداري ،حفــظ شــعائر مذهبــي ،تكريــم پرســنل و
رعايــت حقــوق شــهروندي بــوده اســت.

همــــایشها
و نشست ها
نشست روسای دانشگاه ها ،موسسات آموزشی،
پژوهشی و فناوری با حضور وزیر علوم

معاونــان وزیــر در نشســت روســای
دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور
بــه بیــان نظــرات و پیشــنهادات خــود بــرای از
ســرگیری آمــوزش حضــوری در دانشــگاهها
پرداختنــد

و ضــرورت اســتمرار آموزشهــای الکترونیکــی ،تشــکیل کارگــروه
بحــران بــرای رفــع چالشهــای آمــوزش حضــوری و لــزوم همگرائــی
ارکان آمــوزش عالــی از اصلیتریــن مــواردی بــود کــه بیــان شــد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از شــرایط حضــور فیزیکــی دانشــجویان در
دانشــگاه واکسیناســیون اســت ،افــزود :واکسیناســیون اعضــای هیئــت
علمــی و کارکنــان دانشــگاه هــا در شــهریورماه امســال انجــام شــد و قرار
بــود دانشــجویان نیــز تــا پایــان آذرمــاه واکســینه شــوند .خوشــبختانه
بــا گســتردگی واکسیناســیون ،امیدواریــم تــا پایــان مهرمــاه ایــن امــر
صــورت گیــرد .در ایــن راســتا ضــرورت دارد روســای دانشــگاه هــا
و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور حتمــاً بــرای واکسیناســیون اعضــای
هیئــت علمــی ،کارکنــان و دانشــجویان اقــدام کننــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه پراکندگــی آمــوزش عالــی و تفــاوت هــای
موجــود در زیرســاختها ،نســبت هــای دانشــجویی ،مقاطــع تحصیلــی
و رشــته هــای تحصیلــی ،ضــروری اســت دانشــگاه هــا برنامــه هــای
اجرایــی خــود را در چارچــوب برنامــه کالنــی کــه از ســوی ســتاد
عتــف ارســال شــده اجــرا کنند.معــاون آموزشــی وزارت علــوم در ادامــه
ســخنان خــود گفــت :نبایــد اجــازه دهیــم دســتاوردهایمان در حــوزه
آمــوزش الکترونیکــی از بیــن بــرود و نظــارت جــدی بــر ایــن حــوزه
آموزشــی نیــز امــری ضــروری اســت.دکتر خاکــی صدیــق خاطرنشــان
کــرد :آمــوزش الکترونیکــی از الزامــات فنــاوری هــای جدیــد آمــوزش
در دنیاســت و جــزو سیاســت هــای کالن نظــام آمــوزش عالــی کشــور
نیــز اســت .مراقبــت و اســتفاده بهینــه از آن نیــز جــزو وظایــف مــا مــی
باشــد.
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نشستی در راستای تکمیل پروژه های دانشگاه صنعتی
شاهرود

ﮔﺎﻫﻨــﺎﻣﻪﺧﺮﺒﯼ
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نشســتی در راســتای تکمیــل پــروژه هــای دانشــگاه صنعتــی شــاهرود
کــه حداقــل  %50آن از ســایر منابــع تامیــن شــده اســت ،بیــن دکتــر
فاتــح رئیــس ایــن دانشــگاه و دکتــر اســماعیلی مدیــرکل نظــارت بــر
طــرح هــای عمرانــی وزارت علــوم تشــکیل شــد و پــس از بحــث و
تبــادل نظــر دکتــر اســماعیلی در خصــوص تکمیــل پــروژه هــای مذکور
از محــل ردیــف هــای متمرکــز در اختیــار وزارت ،اعــام مســاعدت و
همــکاری نمــود.

نشستی مجازی جهت پاسخگویی به پرسش های
دانشجویان جدیدالورود
نشســتی مجــازی از ســوی روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی
شــاهرودجهت پاســخگویی بــه پرســش هــای دانشــجویان جدیدالــورود
توســط کارشناســان دانشــگاه
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دانشــــــــگاه
سالمت و زندگی

دانشــــــــگاه
سالمت و زندگی
هفتاد و یکمین همایش سالمت و زندگی به صورت
مجازی برگزار شد.
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هفتاد و سومین همایش سالمت و زندگی به صورت
مجازی برگزار شد.

هفتــادو یکمیــن همایــش ســامت و زندگــی
و همچنیــن هجدهمیــن ســری از ایــن همایــش
مجــازی . . .

هفتــاد و ســومین همایــش ســامت و
زندگــی و همچنیــن بیســتمین ســری از ایــن
همایــش مجــازی . . .

مجازی در روز سه شنبه یکم تیرماه  ۱۴۰۰با موضــــــــــــــــوع
"کبــد چــرب؛ علــل و درمــان" بــا حضــور دکتــر ســید مویــد علویــان،
فــوق تخصــص گــوارش و کبــد ،اســتاد تمــام دانشــگاه علــوم پزشــکی
بقیــه اهلل و دانشــمند برتــر دهــه اخیــر بــه انتخــاب فرهنگســتان علــوم
پزشــکی کشــور ،بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ایشــان در ایــن همایــش ضمــن اشــاره بــه علــل بــروز کبــد چــرب،
پیشــگیری و درمــان ،انــواع کبــد چــرب و خطــرات ابتــا بــه آن
خواهــان تغییــر ســبک زندگــی فــردی و همراهــی مســوالن در ارتقــای
فرهنــگ پیشــگیری شــد و در ادامــه همچــون ســایر همایــش هــا ،بــه
ســواالت طــرح شــده از ســوی مخاطبــان پاســخ داده شــد.
قابــل ذکــر اســت ایــن همایــش بــه صــورت الیــو از صفحــه اینســتاگرام
جارچــی شــاهرود و و بــرای اوليــن بــار بــه صــورت پخــش زنــده از
ســوی آپــارات پخــش شــد.

در روز ســه شــنبه دوم شــهریورماه  ۱۴۰۰بــا موضوع"روابــط زوجیــن "
بــا حضــور دکتــر رضــا ناظــری  ،روانشــناس و کارشــناس برنامــه هــای
صــدا و ســیما ،بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ایشــان در ایــن همایــش کــه بــا اســتقبال خــوب کاربــران در فضــای
مجــازی همــراه شــده بــود ،ابتــدا بــه بیــان شــاخصه هــای ســمی در
روابــط بیــن زوجیــن پرداخــت و ســپس راه بــرون رفــت و ســم زدایــی
از ایــن روابــط ناکارامــد را تشــریح نمــود و در پایــان ،ســخنران ایــن
همایــش پاســخگوی ســواالت مخاطبــان بــود.
قابــل ذکــر اســت ایــن همایــش بــه صــورت الیــو از صفحــه اینســتاگرام
جارچــی شــاهرود و و بــرای اوليــن بــار بــه صــورت پخــش زنــده از
ســوی آپــارات پخــش شــد.
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ارتقای اعضای
هیـات علمی
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ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه

در شصت و دومين و شصت و سومين جلسه هيات مميزه دانشگاه مرتبه علمی  9عضو هيات علمي دانشگاه ارتقاء یافت.
روابــط عمومــی دانشــگاه ایــن موفقیــت را بــه جامعــه دانشــگاهی و اعضــای محتــرم هیــات علمــی کــه بــه مرتبــه باالتــر ارتقــاء یافتــه انــد تبریــک
عــرض مــی نمایــد و آرزوی موفقیــت روزافــزون بــرای ایشــان دارد.



انتصابات
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دکتر منصور فاتح
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
دانشكده مهندسي كامپيوتر
و فنــاوري اطالعـــــات

دکتر احسان ابراهیمی
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دکتر مهدی انصاری راد
مدیر گروه فیزیک حالت جامد

دانشـــکده فيزیک
و مهندسی هسته ای

مدیر گروه فیزیک هسته ای

دانشـــکده فيزیک
و مهندسی هسته ای



دکتر سید مهدی توکلی

دکتر حسین قاسم زاده طهرانی

مدیر گروه مهندسی سازه

مدیر گروه مهندسی خاک و پی

دانشکده مهندسی
عـــــــمران

دانشکده مهندسی
عـــــــمران
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انتصابات
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دکتر مهدی میرزایی
ریاست دانشکده
دانشکده شیمی

دکتر مصطفی حاجیان حیدری
مدیر گروه مهندسی مواد

دانشکده مهندسی
شیمی و مواد

دکتر ولی اهلل مشایخی



مدیر گروه مهندسی مخابرات

دانشکده مهندسی
بــــرق و رباتیک
دکتر سید حمید اسماعیلی فرج
مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی
شــــیمی و مواد

�تکریم و معارفه
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مهندس احمدرضا رضایی مدیر دفتر فنی و طرح های
عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود شد
طــی مراســمی ضمــن تقدیــر از زحمــات ســی ســاله مهنــدس حســین

مهنــدس احمدرضــا رضایــی مدیــر دفتــر
فنــی و طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه صنعتــی
شــاهرود شــد
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صادقــی بــه عنــوان مدیــر دفتــر فنــی و طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه
صنعتــی شــاهرود ،مهنــدس احمــد رضــا رضایــی بــه عنــوان مدیریــت
جدیــد ایــن حــوزه منصــوب شــد.
پیــش از ظهــر روز شــنبه  13شــهریور مــاه جــاری طــی نشســتی بــا
حضــور رئیــس دانشــگاه ،دکتــر شــیخ معــاون اداری و مالــی ،مدیــران
حــوزه هــای مختلــف و کارکنــان حــوزه دفتــر فنــی و طــرح هــای
عمرانــی ،از زحمــات مهنــدس حســین صادقــی بــه واســطه زحماتشــان
در کســوت مدیریــت حــوزه فــوق تقدیــر بعمــل آمــد و مهنــدس احمــد
رضــا رضایــی بــه عنــوان
مدیــر جدیــد ایــن
مجموعــه معرفــی شــد.
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بیـــــانیه هــا
و پیامهای تبریک

بیانیه ها
هفدهم مردادماه روز خبرنگار بر همه خبرنگاران،
روزنامه نگاران و نویسندگان گرامی باد

42
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بیانیه ها
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پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

بیانیه ها
پیام تبریک آغاز سال تحصیلی جدید
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دانشـــگاه در
آینه مط�بوعات

دانشگاه درآینه
مط�بوعــــات

46
معرفی دستگاه شتابده تابش برای اولین
بار توسط شرکت نانوشات دانشگاه
صنعتی شاهرود

شاهرود -خبرگزاری بسیج-شاهرود_شرکت
نانو شرق ابزار توس (نانو شات) مرکز رشد و
فناوریهای نوین دانشگاه صنعتی شاهرود.

راهیابی تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی
شاهرود به مرحله نهایی رویداد ملی
فرصت

شاهرود -خبرگزاری بسیج-شاهرود-تیم دانشجویی
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود به
مرحله نهایی رویداد ملی فرصت راه یافت.

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات
ایران به صورت مجازی در شاهرود

رتبه  ۲۰۲۴دانشگاه صنعتی شاهرود بین
 ۳۱هزار موسسه آموزش عالی جهان
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شاهرود -خبرگزاری بسیج-پنجمین کنفرانس مهندسی
مخابرات ایران با نگرش ویژه به به حوزه ها ،تکنولوژی
ها ،زمینه های نوین مخابراتی در به صورت مجازی در
دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.
دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس جدیدترین نتایج منتشر
شده رتبه بندی نظام وبومتریکس ،موفق به کسب رتبه
جهانی  ۲۰۲۴در بیش از  ۳۱۰۰۰مؤسسه جهانی و همچنین
رتبه ملی  ۴۱در میان  ۷۰۴مؤسسه ایرانی شده است.

شاهرود -ایرنا  -رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود در نظام رتبهبندی
گفت :این دانشگاه در سال  ۲۰۲۱در رتبه بندی
تایمز  ۵۰پله ارتقاء یافت
تایمز دانشگاه های جوان  ۵۰پله صعود کرد.
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دانشگاه درآینه
مط�بوعــــات
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پنجمین کنگره ملی زغال سنگ ایران
برگزار شد

شاهرود -پنجمین کنگره ملی زغال سنگ ایران
با نگرش ویژه به ارتقا کیفیت و توان رقابت پذیری
زغالسنگ ایران با ارائه مقاالت و سخنرانیها
برگزار شد.

شاهرود_بسیج اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود جهت
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه صنعتی
شاهرود جهت حضور آحاد جامعه در عرصه حضور آحاد جامعه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری
بیانیهای صادر کرد.
انتخابات ریاست جمهوری
افتخار آفرینی دو کانون فرهنگی دانشگاه
صنعتی شاهرود در نهمین دوره جشنواره
سراسری رویش



رتبه  ۲۰۲۴دانشگاه صنعتی شاهرود بین
 ۳۱هزار موسسه آموزش عالی جهان

شاهرود_ کانون فیلم و عکس و کانون هنرهای تجسمی
و صنایع دستی دانشگاه صنعتی شاهرود در نهمین دوره
جشنواره سراسری رویش افتخار آفرینی کردند.
دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس جدیدترین نتایج منتشر
شده رتبه بندی نظام وبومتریکس ،موفق به کسب رتبه
جهانی  ۲۰۲۴در بیش از  ۳۱۰۰۰مؤسسه جهانی و همچنین
رتبه ملی  ۴۱در میان  ۷۰۴مؤسسه ایرانی شده است.

شاهرود_در سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱با پذیرش
ایجاد سه رشته جدید در دانشگاه صنعتی
دانشجو در یک رشته در مقطع کارشناسی و
شاهرود
دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه
صنعتی شاهرود موافقت شد
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