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

طبــق اعــام فهرســت پايگاه هــاي برتــر ميزبــان 
ــي خــارج از كشــور از  ــان ايران متخصصــان و كارآفرين
ســوي معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري، 
ــاي  ــگاه ه ــن پاي ــاهرود در بي ــي ش ــگاه صنعت دانش
خــارج از شــهر تهــران بعــد از دانشــگاه هــاي تبريــز و 

ــت. ــرار گرف ــور ق ــوم كش ــه س اراك در رتب
ــان،  ــگاه ميزب ــا پاي ــکاری ب ــان از هم ــت متقاضي رضاي
اعتبــار همــکاری، عملکــرد رابــط پايــگاه، مشــاركت در 
پــروژه ارزيابــی و حجــم همــکاری هــای انجــام شــده 
ــی  ــای اصل ــاخص ه ــه ش ــان از جمل ــگاه ميزب در پاي

ــوده اســت. ــرای رتبــه بنــدی در ايــن دوره ب ب
ــي و  ــاي علم ــکاري ه ــروه هم ــت گ ــر اس ــايان ذك ش
ــوان  ــه عن ــي شــاهرود ب ــي دانشــگاه صنعت ــن الملل بي
ــاوري  ــي و فن ــت علم ــگاه و معاون ــن دانش ــط بي راب
ــت  ــي فعالي ــده تمام ــرا كنن ــوري، اج ــت جمه رياس

ــد. ــی باش ــگاه م ــده در دانش ــر ش ــاي ذك ه
ــز  ــوري ني ــت جمه ــاوري رياس ــي و فن ــت علم معاون
طــي نامــه اي خطــاب بــه دكتــر فاتــح رييــس 
ــتاورد  ــن دس ــب اي ــاهرود، كس ــي ش ــگاه صنعت دانش
ــوروزي  ــود ن ــر محم ــه و از دكت ــك گفت ــم را تبري مه

ــگاه و آرش  ــي دانش ــن الملل ــي و بي ــاي علم ــکاري ه ــروه هم ــس گ ريي
دهقانيــان كارشــناس ايــن حــوزه و رابــط طــرح مذكــور تشــکر و قدردانــي 

ــت. ــوده اس نم

حوزه ب�ین الملل

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000304114041
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ارتقای 59 پله ای رتبه دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس جديدترين رتبه بندی جهانی اليدن

ــاوری  ــاون پژوهشــی و فن ــی دســتفان مع ــر عل دكت
ــه  ــف رتب ــای مختل ــاخص ه ــر ش ــا ذك ــگاه ب دانش
بنــدی اليــدن افــزود: بــر اســاس ايــن رتبــه بنــدی، 
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در معيــار مرجعيــت 
علمــی 59 پلــه نســبت بــه ســال قبــل  ارتقــاء يافتــه 
اســت. وی افــزود ايــن دانشــگاه بــرای دوميــن ســال 
متوالــی توانســته جــزء 36 دانشــگاه برتــر ايــران در 
ــود را  ــگاه خ ــرد و جاي ــرار گي ــدی ق ــه بن ــن رتب اي
نســبت بــه ســال قبــل 59 پلــه ارتقــاء بخشــد و ايــن 
موفقيــت مرهــون تــاش همــه همــکاران دانشــگاهی 

اســت.
ــتنادی  ــه اس ــايت موسس ــده در س ــر درج ش در خب
ــه نقــل از  ــاوری ب ــم و فن ــش عل ــوم )ISC( و پاي عل
ــوم  ــتنادی عل ــه اس ــس موسس ــی، رئي ــر دهقان دكت
آورده شــده اســت: در رتبه بنــدی ســال جــاری 
ــران  ــدن، 36 دانشــگاه از اي ــدی الي ــه بن ــام ر تب نظ

ــام  ــن نظ ــد. در اي ــرار گرفتن ــان ق ــر جه ــع ۱۲۲5 دانشــگاه برت در جم
رتبه بنــدی، در ســال ۲۰۲۱ ايــران بــا ايــن تعــداد حضــور دانشــگاه در 
بيــن كشــورهای اســامی رتبــه نخســت، تركيــه بــا 3۲ دانشــگاه رتبــه 

ــوم را دارد. ــه س ــگاه رتب ــا ۸ دانش ــر ب دوم و مص

دكتــر دهقانــی بــا بيــان اينکــه اليــدن يکــی از نظام هــای معتبــر 
ارزيابــی دانشــگاهی اســت كــه هــر ســاله دانشــگاه های برتــر دنيــا را بــر 
ــدی  ــی و رتبه بن ــورد ارزياب ــنجی م ــر علم س ــاخص های معتب ــاس ش اس
قــرار می دهــد، اظهــار داشــته: در ســال ۲۰۲۱، دانشــگاه های دنيــا 
ــت علمــی، ديپلماســی  ــی مرجعي ــار كل ــب ۴ معي در ۲۰ شــاخص در قال
علمــی، دسترســی آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســيتی در اليــدن 

ــی  ــدات علم ــا از تولي ــن ارزيابی ه ــد. اي ــرار گرفتن ــدی ق ــورد رتبه بن م
 Web ــی ــگاه اطاعات ــی ۲۰۱9 از پاي ــال های ۲۰۱6 ال ــگاه ها در س دانش

ــت. ــرده اس ــتفاده ك of Science اس

حوزه ب�ین الملل

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000318122855
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رتبــه بنــدي آســيايي تايمــز در ســال ۲۰۲۱، تعــداد 55۱ دانشــگاه را 
ــردارد. همچنيــن تعــداد دانشــگاه هــاي حاضــر در  از 3۰ كشــور در ب
ــه 55۱ دانشــگاه در  ــال ۲۰۲۰ ب ــدي از ۴۸9 دانشــگاه در س ــه بن رتب

ســال ۲۰۲۱ رســيده اســت. 
ــي  ــن الملل ــي و بي ــاي علم ــکاري ه ــروه هم ــت؛ گ ــر اس ــه ذك الزم ب
دانشــگاه صنعتــي شــاهرود هــر ســاله اطاعــات مــورد نيــاز را جمــع 

ــد. ــي نماي ــام م ــت ن ــدي ثب ــه بن ــن رتب ــگاه را در اي آوري و دانش

ــام  ــت: نظ ــه گف ــن موسس ــس اي ــی ريي ــواد دهقان ــد ج ــر محم دكت
ــی  ــای جهان ــن رتبه بندی ه ــی از معتبرتري ــانگهای يک ــدی ش رتبه بن
ــن  ــگ چي ــانگهای ژيائوتن ــگاه ش ــط دانش ــج آن توس ــه نتاي ــت ك اس
ــزرگ در  ــروژه ب ــك پ ــب ي ــدی در قال ــن رتبه بن ــود. اي ــر می ش منتش
كشــور چيــن بــرای اوليــن بــار در ژوئــن ســال ۲۰۰3 ميــادی توســط 

ــانگهای منتشــر شــد. دانشــگاه ش
وی افــزود: نظــام رتبه بنــدی شــانگهای در ســال ۲۰۲۱ ميــادی 
بــرای پنجميــن ســال، رتبه بنــدی موضوعــی دانشــگاه های برتــر 
ــانگ های در  ــی ش ــدی موضوع ــت. رتبه بن ــرده اس ــر ك ــا را منتش دني
ــوزه  ــامل ح ــی ش ــوزه كل ــب 5 ح ــته در قال ــال ۲۰۲۱ در 5۴ رش س

ــوم  ــوزه عل ــته(، ح ــی )۲۲ رش مهندس
پايــه )۸ رشــته(، حــوزه علــوم زيســتی 
ــکی )6  ــوم پزش ــوزه عل ــته(، ح )۴ رش
ــوم اجتماعــی )۱۴  رشــته( و حــوزه عل
رشــته( صــورت گرفتــه اســت. اســامی 
بيــن  از  دانشــگاه   ۱۸۰۰ از  بيــش 
ــی از 93  ــورد بررس ــگاه م ۴۰۰۰ دانش
كشــور جهــان در فهرســت نهايــی ايــن 

ــد. ــرار گرفتن ــدی ق رتبه بن

صعود پنجاه پله ای دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه 
بندی تايمز 2021

حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در کنار ۳۴ دانشگاه 
ايرانی در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2021

حوزه ب�ین الملل

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000322115620
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000402113958
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تايمــز فهرســت بهتريــن دانشــگاه هاي جهــان كــه 5۰ ســال يــا كمتــر 
هســتند را در ايــن رتبــه بنــدي منتشــر كــرده اســت.

ــي  ــن الملل ــر بي ــاي معتب ــي از نظام ه ــز يک ــدي تايم ــه بن ــگاه رتب پاي
اســت كــه از ســال ۲۰۰۴ مراكــز آمــوزش عالــي را در سرتاســر جهــان 
ــدي از  ــه بن ــن رتب ــد. اي ــرار مي ده ــدي ق ــه بن ــي و رتب ــورد ارزياب م
ــد،  ــا وزن 3۰ درص ــوزش ب ــي آم ــار كل ــب 5 معي ــاخص در قال ۱3 ش
ــه  ــد، وجه ــا وزن 3۰ درص ــتنادات ب ــد، اس ــا وزن 3۰ درص ــش ب پژوه
ــا وزن ۲.5  ــت ب ــا صنع ــاط ب ــد و ارتب ــا وزن ۷.5 درص ــي ب ــن الملل بي

درصــد بهــره گرفتــه اســت.

ايــن نظــام رتبــه بنــدی تحقيقــات خــود را از ســال ۲۰۰۴ آغــاز نمــوده 
اســت و هــر شــش مــاه يکبــار مؤسســات آمــوزش عالــی جهانــی را در 
ــی  ــورد بررس ــی )وزن :5۰( م ــنجی )وزن :5۰( و پژوهش ــاد وب س ابع
قــرار می دهــد. قابليــت مشــاهده پذيــری وب ســايت مؤسســات، 
ــر  ــر، تعــداد مقــاالت پ تعــداد ارجاعــات دريافتــی از ۲۱۰ محقــق برت
ــه  ــال های ۲۰۱5-۲۰۱9 از جمل ــی س ــر ط ــد برت ــتناد و ۱۰ درص اس

ــدی می باشــد. ــه بن ــن رتب ــی در اي ــورد ارزياب ــای م معياره

پنجاه پله صعود دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندي 
دانشگاه هاي جوان 2021 نظام رتبه بندي تايمز

رتبه جهانی دانشگاه صنعتی شاهرود در جديدترين 
رتبه بندی وبومتريکس

حوزه ب�ین الملل
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حوزه ب�ین الملل

رتبه بنــدي تايمــز بــه عنــوان يکــي از مهمتريــن نظام هــاي رتبه بنــدي 
بين المللــي كــه دانشــگاه هاي جهــان را رتبــه  بنــدي مي كنــد در تــازه  

ــن  ــود بهتري ــي خ ــن بررس تري
دانشــگاه هاي جهــان و ايــران 
را بــر اســاس موضوعــات علمــي 
در ســال ۲۰۲۲ معرفــي كــرد و 
بــر اســاس ايــن رتبه بنــدي، 
شــاهرود  صنعتــي  دانشــگاه 
ــر  ــگاه ديگ ــراه 9 دانش ــه هم ب
علــوم  موضــوع  در  ايــران  از 
ــه 6۰۱-۸۰۰  ــي در رتب مهندس
ــران  ــگاه پنجــم اي جهــان و جاي

ــد. ــرار گرفتن ق
كــه  اســت  ذكــر  شــايان 
مهندســي  علــوم  موضــوع 
شــامل رشــته هــاي مهندســي 
ــك،  ــك، مکاني ــرق و الکتروني ب
هــوا فضــا، عمــران و مهندســي 

شــيمي مــي باشــد.
ــان  ــي در مي ۴۱  دانشــگاه ايران
دنيــا  برتــر  دانشــگاه   ۱۱۸۸

توانســتند بــا كســب معيارهــا و شــاخص هاي تعريــف شــده در 
ــر  ــگاه هاي برت ــان دانش ــي در مي ــوم مهندس ــي عل ــدي موضوع رتبه بن

رتبه بندی تايمز 2022: دانشگاه صنعتی شاهرود در 
ــد.میان برترين دانشگاه های مهندسی دنیا ــرار گيرن ــان ق جه

ايــن رتبه بنــدي از ۱3 شــاخص در قالــب 5 معيــار كلــي آمــوزش، 
ــره  ــت به ــا صنع ــاط ب ــي و ارتب ــه بين الملل ــتنادها، وجه ــش، اس پژوه

ــت. ــه اس گرفت
رتبــه  بنــدي تايمــز يکــي از مشــهورترين نظــام هــاي رتبــه  بنــدي بيــن 
 المللــي دانشــگاه ها اســت كــه نخســتين بــار در ســال ۲۰۰۴ بــا همــکاري 
"تايمــز" و "كيــو اس" تحــت عنــوان رتبه بنــدي "تايمز-كيــو اس" و از 
ســال ۲۰۱۰ بــه بعــد بــا همــکاري موسســه "تامســون رويتــرز" منتشــر 

شــد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000718193318
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معرفی محصول جديدی برای اولین بار توسط شرکت 
نانوشات دانشگاه صنعتی شاهرود

بــه گفتــه دكتــر حميــد هراتــی زاده مديرعامــل 
ــزار تــوس  ــو شــرق اب شــركت دانــش بنيــان نان
)نانوشــات( و عضــو هيــات علمــی دانشــگاه 
صنعتی شــاهرود، اين دســتگاه وســيله ای اســت 
كــه شــرايط الزم بــرای انجــام تســت اســتاندارد 
مــواد و محصــوالت الســتيکی، پاســتيکی، 
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــش ه ــری و پوش پليم
ــيد را  ــور خورش ــش ن ــت تاب ــای تح ــط ه محي
تاميــن مــی كنــد. محصوالتــی ماننــد الســتيك 
ــی  ــرق، برخ ــای ب ــل ه ــش كاب ــل، روك اتومبي
از پوشــش هــای نمــای ســاختمانها، چمــن 
ــودكان در  ــازی ك ــباب ب ــايل اس ــی، وس مصنوع
ــی، برخــی  ــاز، بطــری هــای آب معدن فضــای ب
ــی  ــدی، برخ ــته بن ــزات بس ــروف و تجهي از ظ
ــه از پشــت  از محصــوالت داخــل ســاختمان ك
ــرار دارد  ــور خورشــيد ق پنجــره تحــت تابــش ن
ــر،  ــول ديگ ــا محص ــا( و صده ــرده ه ــد پ )مانن
بــرای توليــد نيــاز بــه اســتاندارد ســازی دارنــد و 
دســتگاه تســت تابــش فــرا بنفــش بــرای تاميــن 

ــورد اســتفاده آزمايشــگاه  ــن محصــوالت، م شــرايط تســت اســتاندارد اي
هــای كنتــرل كيفــی كارخانجــات، آزمايشــگاه هــای تحقيقاتــی و 

ــرد. ــی گي ــرار م ــتاندارد ق ــع اس ــای مرج آزمايشــگاه ه
ــع  ــای مرج ــگاه ه ــی از آزمايش ــفارش يک ــاس س ــر اس ــركت ب ــن ش اي
اســتاندارد محصــوالت ســاختمانی،  طراحــی و ســاخت دســتگاه تســت 

ــت. ــانده اس ــام رس ــه انج ــش را ب فرابنف
الزم بــه ذكــر اســت دســتگاه ســاخته شــده توســط شــركت نانــو شــات 
ــش را در دو  ــرا بنف ــش ف ــر تاب ــت در براب ــت مقاوم ــه تس ــت ك ــادر اس ق

ــاند. ــام رس ــه انج ــه UVA و UVB ب ناحي

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000631123121
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ايــن تحقيقــات بخشــی از رســاله دكتــری زينــب مظفــری دانشــجوي 
دكتــري شــيمی تجزيــه دانشــکده شــيمی ايــن دانشــگاه بــا راهنمايــي 

و  چــم جنگلــی  عــرب  منصــور  دكتــر 
مشــاوره دكتــر محمــد آرشــی عضــو هيــات 
علمــي ســابق دانشــگاه و عضــو هيــات 
علمــی كنونــی دانشــگاه فردوســی مشــهد و 
دكتــر ناصــر گــودرزی عضــو هيــات علمــی 

ــی باشــد. دانشــکده شــيمی م
نتيجــه ايــن تحقيقــات در مقالــه ای تحــت 
 The suggestion of active  " عنــوان 
3-chymotrypsin like protease (3CL-
Pro) inhibitors as potential anti-SARS-
 CoV-2 agents using predictive QSAR
 model baxsed on the combination of
در   "  ALASSO with the ANN model
SAR and QSAR in Environ-  ژورن��ا ل
mental Research  ( Doi: https://doi.org/

10.1080/1062936X.2021.1975167 ) در 
ــد  ــای كووي ــده ه ــات بازدارن ــه مطالع زمين

ــيده اســت. ــاپ رس ــه چ ۱9 ب

دانشگاه صنعتی شاهرود موفق به پیشنهاد 10 ترکیب 
با فعالیت ضد بیماری کرونا)کوويد 19(

ــان،  ــر جه ــد ۱9 در سراس ــاری كووي ــری بيم ــه گي ــه هم ــه ب ــا توج ب
ايــن بيمــاری از ســال ۲۰۱9 تبديــل بــه يــك خطــر و چالــش جهانــی 
بــرای ســامت عمومــی بشــريت و ثبــات اقتصــادی همــه جوامــع شــد. 
از ايــن رو، پيشــنهاد تركيبــات شــبه دارويــی جديــد بــرای پيشــگيری 
يــا درمــان ايــن بيمــاری يکــی از مهمتريــن چالــش هــای محققــان در 
زمــان حاضــر اســت. بنابرايــن نويســندگان بــا بــه كارگيــری روش هــای 
رگرســيون انقباضــی كــه موضوعــی جديــد در آمــار و رياضــی اســت و 
تركيــب ايــن روش ــها بــا روش هــای جديــد مــدل ســازی شــبکه عصبــی 
موفــق بــه ارايــه يــك مــدل پيشــگو بــرای ايجــاد ارتبــاط كمــی بيــن 

ســاختار و فعاليــت تركيبــات بــا خاصيــت ضــد كوويــد ۱9 شــدند.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000724131205
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فعالیت شرکت بومی سازان آوای هوشمند رايکا در 
مرکز رشد دانشگاه        

رتبه مجالت دانشگاه طبق نتايج ارزيابی سال 99 
نشريات معتبر علمی وزارت علوم

ســيد مصطفــی فرمــان بــر فــارغ التحصيــل مقطــع كارشناســی ارشــد 
ــل شــركت  ــی شــاهرود و مديرعام ــی از دانشــگاه صنعت هــوش مصنوع
ــی  ــط عموم ــا رواب ــو ب ــکا در گفتگ ــمند راي ــازان آوای هوش ــی س بوم
دانشــگاه بــه دو محصــول توليــدی ايــن شــركت اشــاره نمــود و گفــت: 
ــا شــركت  ــکاری ب ــرارداد هم ــك ق ــته ي ــال گذش ــکا در س شــركت راي
ــوليت  ــت و مس ــانده اس ــا رس ــه امض ــاهکار ب ــمند ش ــگامان هوش پيش
ــت. در  ــده دار اس ــگامان را عه ــركت پيش ــای ش ــزار ه ــرم اف ــد ن تولي
ايــن راســتا دو محصــول يکــی در زمينــه حمــل و نقــل و اتوماســيون 
ــام "كاروان" و ديگــری در زمينــه مديريــت اطاعــات  ــه ن ــار ب اعــام ب

ــرده اســت. ــد ك ــام "ســهام وارف" تولي ــه ن ســهامداران ب
وی همچنيــن تاكيــد نمــود: ايــن دو محصــول هــم اكنون در شهرســتان 
ــش  ــران هســتند و بي ــتفاده كارب ــورد اس ــده و م ــناخته ش ــاهرود ش ش
ــی  ــن صنف ــاهرود، انجم ــتان ش ــل شهرس ــل و نق ــركت حم از ۲۰ ش
راننــدگان شــاهرود بــا بيــش از ۱۰۰۰ راننــده، كارخانــه ســيمان فــوالد 
شــاهرود اعــام بــار و تخصيــص راننــده را از طريــق ســامانه كاروان بــه 

ــه انجــام مــی رســانند. آدرس carvann.ir ب
فرمــان بــر در ادامــه اضافــه كــرد: همچنيــن نــرم افــزار ســهام وارف نيــز 
بــه آدرس msmarket.ir  فعــال اســت و بيــش از حــدود ۱۰ شــركت 
تعاونــی و ســرمايه گــذاری، ماننــد ذوب آهــن شــاهرود، شــركت ره آورد 
شــاهرود، كاراوران شــاهرود، زعفــران كارن و توســعه عمــران از آن بهــره 

بــرداری مــی كننــد. 

طبــق ارزيابــی ســاالنه دفتــر سياســت گــذاری و برنامــه ريــزی 
ــی وزارت علــوم،  ــيون نشــريات علم ــر كميس ــی و دبي ــور پژوهش ام
تحقيقــات و فنــاوری رتبــه مجــات ايــن دانشــگاه در ســال 99 
ــد. ــت ش ــگاه ثب ــه دانش ــری در كارنام ــار ديگ ــد و افتخ ــن گردي تعيي

 Journal of Mining and Environment دو نشريه
ــد  ــر محم ــردبيری دكت ــه س ــی ب ــی و مهندس ــروه فن از گ
عطايــی از دانشــکده مهندســی معــدن، نفــت و ژئوفيزيــك 
گــروه  Journal of Algebraic Systemsاز  و  
علــوم پايــه بــه ســردبيری دكتــر ابراهيــم هاشــمی 
ــی ســال ۱399 از  ــف در ارزياب ــه ال ــه كســب رتب ــق ب موف
ــت. ــده اس ــوم ش ــريات، وزارت عل ــی نش ــيون ارزياب كميس

ــياری از  ــته بس ــال گذش ــه در س ــت ك ــر اس ــايان ذك ش
ــته  ــه داش ــت رتب ــران اف ــر اي نشــريات دانشــگاههای معتب
انــد. مــدت داوری مقــاالت، دريافــت مقــاالت بيــن المللــی، 
هيــات دبيــران بيــن المللــی و نمايــه هــای بيــن المللــی از 
ــرای ارزيابــی امســال اســت  جملــه شــاخص هــای مهــم ب
كــه بيشــتر در خصــوص كيفــی ســازی نشــريات می باشــد.

ــدن  ــی مع ــکده مهندس ــه دانش ــت؛ مجل ــر اس ــه ذك الزم ب
رياضــی  علــوم  دانشــکده  مجلــه   ،  WOS پايــگاه  در 
پيشــتر در پايــگاه Scopus و  بــه تازگــی در پايــگاه 
معتبــر بيــن المللــی zbMATH نمايــه شــده اســت.

ــن  ــی شــاهرود، كســب اي ــی دانشــگاه صنعت ــط عموم رواب
ــد. ــی گوي ــك م ــگاهی تبري ــه دانش ــه جامع ــار را ب افتخ
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ــران و  ــرات مدي ــت و نظ ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــل م مفص
ــد. ــه گردي ــن خصــوص ارائ متخصصــان شــركت نفــت در اي

در بخــش دوم نيــز گــزارش هــای پيشــرفت و اقدامــات صــورت گرفتــه 
مربــوط به ســه پــروژه از پــروژه هــای بســته دوم طــرح كان ژئومکانيك 
نفــت از ســمت مجــری ارائــه شــد و مشــکات و پيشــنهادهای مربــوط 
ــه هــر يــك از پــروژه هــا مطــرح و مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار  ب

گرفــت. 

بســته دوم طــرح كان »كاربــرد  عاليــه  نظــارت  اوليــن جلســه 
ــن  ــای نوي ــاوری ه ــی و فن ــع هيدروكربن ــك در اكتشــاف مناب ژئومکاني
حفــاری و مهندســی نفــت در چــاه هــای اكتشــافی« بــا حضــور 
ــی  ــركت مل ــاوری ش ــش و فن ــر پژوه ــی مدي ــم طالقان ــدس ابراهي مهن

نفــت ايــران، مهنــدس ســيدصالح هنــدی مديــر 
اكتشــاف شــركت ملــی نفــت ايــران، دكتــر علی 
معلمــی معــاون محتــرم مديريــت اكتشــاف در 
ــن و  ــی متخصصي ــا همراه ــاف و ب ــور اكتش ام
كارشناســان مديريــت اكتشــاف و همچنيــن 
ــاه  ــر م ــنبه 3 تي ــح روز پنجش ــگاه در صب دانش
بــه ميزبانــی رئيــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ــگاه در  ــن دانش ــی اي ــت پژوهش ــوزه معاون و ح

ــد. ــزار ش ــر برگ ــات كوث ــالن اجتماع محــل س
در بخــش اول ايــن جلســه رويکردهــای اصلــی 
طــرح از جملــه توســعه فنــاوری، شــبکه ســازی 
و تجــاری ســازی و اقدامــات صــورت گرفتــه در 
خصــوص هركــدام از ايــن مــوارد شــامل ايجــاد 
ــن  ــاوری، تبيي ــی فن ــن الملل ــی و بي ــبکه مل ش
ــازی،  ــاری س ــب و كار و تج ــعه كس ــدل توس م
ــا  ــا شــركت ه ــی تشــکيل شــده ب جلســات فن
ــه صــورت  ــای تخصصــی ب ــل ه ــزاری پن و برگ

برگزاری اولین جلسه نظارت عالیه بسته دوم طرح 
کالن ژئومکانیک نفت در دانشگاه صنعتی شاهرود
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راهیابی تیم دانشجويي دانشکده مهندسي مکانیک به 
مرحله نهايي رويداد ملي فرصت

ــه  ــگاه ب ــن دانش ــك اي ــي مکاني ــکده مهندس ــجويي دانش ــم دانش تي
ــت. ــت راه ياف ــي فرص ــداد مل ــي روي ــه نهاي مرحل

كاشــف طوبــی بــا همــکاری بنيــاد ملــی نخبــگان در قالــب طرح شــهيد 
ــدادی رقابتــی  ــه برگــزاری ســری مســابقات فرصــت كــه روي ــی ب باباي
ــداف  ــا اه ــت ب ــی فرص ــداد مل ــردازد. روي ــت، می پ ــئله محورهس و مس
متنوعــی مثــل آمــوزش و توانمندســازی دانشــجويان مســتعد، شــبکه 
ــرمايه  ــای س ــه ه ــده و مجموع ــب اي ــجويان صاح ــان دانش ــازی مي س

گــذاری و فنــاور، تــاش بــرای حــل نيازهــای 
صنعــت و جامعــه و توليــد محصــول و ... 

برگــزار مــی شــود.
طــی ايــن دوره، دانشــجوها بــا تشــکيل تيــم 
ــای  ــب ه ــو قط ــور ت ــی و حض ــای رقابت ه
صنعتــی كشــور، در پنــج حــوزۀ "كشــاورزی 
"لــوازم  صنعتــی"،  "اتوماســيون  نويــن"، 
ــت  خانگــی"، "ســامت و بهداشــت" و"صنع

ــد. ــی كنن ــت م ــم رقاب ــی" باه درياي
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دفاع از رساله دکتری دانشجوی مهندسی برق گرايش ايجاد سه رشته جديد در دانشگاه صنعتی شاهرود
قدرت دانشگاه صنعتی شاهرود 

آموزشی

ــی دانشــگاه  ــات تکميل ــاون آموزشــی و تحصي ــرد مع ــزدی ف ــر اي دكت
بــا بيــان ايــن خبــر افــزود: ايــن دانشــگاه در مقطــع كارشناســی رشــته 
مهندســي شهرســازي در دانشــکده مهندســی معمــاری و شهرســازی، و 
رشــته آمــوزش زبــان انگليســی درگــروه زبانهــای خارجــی و در مقطــع 
ــاد و  ــدن ـ اقتص ــي مع ــش مهندس ــته/ گراي ــد  رش ــی ارش كارشناس
ــك  ــت و ژئوفيزي ــدن، نف ــي در دانشــکده مهندســی مع ــت معدن مديري
ــردي و كانــي هــاي  و در مقطــع كارشناســي ارشــد گوهرشناســي كارب
ــی  ــال تحصيل ــال اول س ــن در نيمس ــوم زمي ــکده عل ــي در دانش صنعت

ــرد. ــی پذي ــجو م ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانش

در روز چهارشــنبه ۲۱ مهرمــاه جــاری از رســاله ی خــود تحــت عنــوان 
ــا  ــور هارمونيك  ه ــان در حض ــای اضافه  جري ــات رله  ه ــی تنظيم "بازآراي
و فلــش ولتــاژی" بــا راهنمايــی دكتــر علــی دســتفان، دانشــيار گــروه و 
مشــاوره آقــای دكتــر ياســر دامچــی اســتاديار گــروه قــدرت دانشــکده ی 

مهندســی بــرق ايــن دانشــگاه دفــاع نمــود.
ايــن رســاله براســاس نظــر داوران خارجــی، دكتــر جــواد ســاده اســتاد 
ــر  ــهد و دكت ــی مش ــگاه فردوس ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس ــام دانش تم
زهــرا مــروج اســتاد تمــام دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه ســمنان 
و همچنيــن دكتــر احمــد دارابــی اســتاد تمــام دانشــکده بــرق دانشــگاه 
صنعتــی شــاهرود بــه عنــوان داور داخلــی و همچنيــن نماينــده محتــرم 
ــدرت  ــروه ق ــی شــيوايی اســتاديار گ ــر مجتب ــی دكت ــات تکميل تحصي

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــه كســب درجــه ی عالــی نائــل شــد.
مقالــه ی  دو  اســت؛  ذكــر  شــايان 
معتبــرISI ، و يــك مقالــه ارائــه شــده 
كنفرانــس  چهارميــن  و  بيســت  در 
ــرق از  ــروی ب ــع ني ــای توزي ــبکه ه ش
ــن  ــی اي ــتاوردهای پژوهش ــه دس جمل
ــر  ــه ذك ــت و الزم ب ــوده اس ــاله ب رس
ــت  ــورد حماي ــاله م ــن رس ــت، اي اس
شــركت بــرق منطقــه ای اصفهــان 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000607095051
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بزرگترين رقابت علمی سال 1۴00 همزمان با سراسر 
کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود

آموزشی

كنکــور كارشناســی بــه عنــوان بزرگتريــن رقابــت علمــی ســال 
ــت پروتکل هــای بهداشــتی  ــا رعاي ــا سراســر كشــور ب ــان ب ۱۴۰۰همزم
ــده آن در  ــد و پرون ــزار ش ــن دانشــگاه برگ ــی در اي ــوزه امتحان در ۷ ح
ظهــر روز شــنبه ۱۲ تيــر مــاه جــاری بــدون اعــام مــورد خوداظهــاری 

ــد. ــاری بســته ش ــن بيم در خصــوص اي
در آزمــون كارشناســی امســال در مجمــوع چهــار هــزار و ۴۷6 داوطلــب 
ــا 5 گــروه آزمايشــی در ۷ حــوزه امتحانــی ايــن  در مــدت چهــار روز ب
دانشــگاه بــرای كســب صندلــی دانشــگاه هــا بــا يکديگــر رقابــت كردنــد.

آزمــون سراســری امســال همچــون ســال گذشــته در شــرايط خــاص و 
ــدركاران  ــا برگــزار شــد و دســت ان ــه شــيوع ويــروس كرون ــا توجــه ب ب
ــود  ــاش خ ــام ت ــاهرود تم ــی ش ــگاه صنعت ــون در دانش ــزاری آزم برگ
ــای  ــل ه ــتور العم ــه دس ــت هم ــا رعاي ــی ب ــزاری آزمون ــرای برگ را ب
ــان  ــواده هــای آن ــان و خان بهداشــتی اباغــی و آرامــش خاطــر داوطلب

ــد. نمودن
ــروه� ــک�گ ــه�تفکی ــدگان�ب ــرکت�کنن ــداد�ش تع

ــی ــای�آزمايش ه
روز چهارشــنبه 9 تيــر مــاه جــاری ۲9۴ داوطلــب دختــر و ۱56 داوطلب 
ــی، روز پنجشــنبه  ــر در دو حــوزه امتحان ــروه آزمايشــی هن پســر در گ
۱۰ تيــر مــاه جــاری تعــداد 333 داوطلــب پســر و ۱65 داوطلــب دختــر 
ــب  ــداد ۴۷9 داوطل ــن تع ــوم رياضــی و همچني ــروه آزمايشــی عل در گ

ــوم انســانی در  پســر و ۷۴۷ داوطلــب دختــر در گــروه آزمايشــی عل
مجمــوع در شــش حــوزه امتحانــی، روز جمعــه ۱۱ تيــر مــاه جــاری 
تعــداد 6۰۷ داوطلــب پســر و هــزارو ۱۴۸ داوطلــب دختــر در گــروه 
ــر  ــی و روز شــنبه ۱۲ تي ــی در شــش حــوزه امتحان آزمايشــی تجرب
مــاه جــاری تعــداد ۲۱۰ داوطلــب پســر و 33۷ داوطلــب دختــر در 
ــه  ــی ب ــوزه امتحان ــی در دو ح ــای خارج ــان ه ــی زب ــروه آزمايش گ

رقابــت بــا يکديگــر پرداختنــد.
ــزوم  ــا و ل ــه شــيوع بيمــاری كرون ــا توجــه ب ــر اســت، ب ــه ذك الزم ب
كنکــور  امتحانــی  حوزه هــای  تمــام  الزم،  تمهيــدات  رعايــت 
ــه  ــون ب ــه آزم ــر جلس ــام ه ــد از اتم ــگاه بع ــن دانش ــی اي كارشناس
همــت بســيج توســط كارشناســان بهداشــت محيــط بــه طــور دقيــق 

ــد. ــی گردي ضدعفون
پرونــده آزمــون سراســری كارشناســی ســال ۱۴۰۰ در ســايه كرونــا  
ــن  ــتانی و همچني ــهری، اس ــيولين ش ــدادی از مس ــور تع ــا حض و  ب
ــس  ــه پلي ــف از جمل ــای مختل ــش ه ــکاری بخ ــا هم ــين و ب بازرس
راهــور، اورژانــس، هــال احمــر و كليــه همــکاران دانشــگاه در بخــش 
هــای روابــط عمومــی، حراســت، امــور اداری، اداره نقليــه، اداره امــور 

خدمــات و... بســته شــد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000412124408
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آزمون سراسری ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه 
صنعتی شاهرود به ايستگاه پايانی رسید.

آزمون عملی ورودی رشته علوم ورزشی در سال 
1۴00 به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود

ــا  ــال ۱۴۰۰ ب ــته س ــد ناپيوس ــی ارش ــع كارشناس ــون ورودی مقط آزم
ــنبه،  ــه روز چهارش ــی س ــتی در ط ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت كام رعاي
ــی  ــوزه فرع ــاری در 5 ح ــاه ج ــرداد م ــه 6، ۷ و ۸ م ــنبه و جمع پنجش
ــا  ــان ب ــگاه همزم ــن دانش ــی اي ــوزه اصل ــرادران در ح ــران و ب خواه
ــد. ــزار ش ــور برگ ــر كش ــی سراس ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس دانش

ــا  ــزام تمهيــدات بهداشــتی ب ــا ويــروس و ال ــه شــيوع كرون ــا توجــه ب  ب
همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شهرســتان شــاهرود و ســتاد كرونــا 
حوزه هــای امتحانــی روز قبــل از هــر آزمــون بــا دســتگاه هــای مناســب 
ــه منظــور جلوگيــری از تجمــع در ورودی ســالن  ــی شــده و ب ضدعفون
ــل  ــاز و ۲99 عام ــح ب ــه صب ــا از ســاعت 6:3۰ دقيق ــا درب حــوزه ه ه

اجرايــی دانشــگاه آمــاده برگــزاری ايــن آزمــون بــوده انــد.
در طــی هــر ســه روز ايــن آزمــون، ســامت تمامــی داوطلبــان بررســی 
ــزا  ــی مج ــتند در محل ــا داش ــاری كرون ــه خوداظه ــواردی ك ــد و م ش

كارشناســی  كنکــور 
ارشــد ۱۴۰۰ دانشــگاه 
را  شــاهرود  صنعتــی 

ــاندند. ــام رس ــه اتم ب

... كــه طــی آن  قريــب بــه ۴۰۰ دختــر و پســر داوطلــب ورود بــه رشــته 
تربيــت بدنــی و علــوم ورزشــی و دانشــگاه فرهنگيــان، تمامــی مراحــل 
ــی و  ــت بدن ــگاه تربي ــی پژوهش ــه اجراي ــيوه نام ــق ش ــون را مطاب آزم

ســازمان ســنجش بــه انجــام رســاندند.
ــه  ــگاه ب ــن دانش ــی اي ــوژی ورزش ــتاديار فيزيول ــی اس ــادل دنيائ دكترع
عنــوان مســئول اجرايــی بخــش بــرادران ايــن آزمــون، گفــت: دانشــکده 
ــا دانشــکده  ــوان تنه ــه عن ــی شــاهرود ب ــی دانشــگاه صنعت تربيــت بدن
تخصصــی تربيــت بدنــی در ســطح اســتان بــرای دوميــن بارميزبــان ايــن 
رويــداد بــزرگ بــود كــه بــا رعايــت دقيــق پروتــکل هــای بهداشــتی و 
ــی  ــات علمــی و دانشــجويان دانشــگاه صنعت ــکاری اعضــای هي ــا هم ب

شــاهرود بــه انجــام رســيد.
وی همچنيــن تاكيــد نمــود: در ســال هــای گذشــته ايــن آزمــون تنهــا 

در 5 نقطــه از ايــران انجــام و هــم اســتانی هــای عزيــز 
ــت  ــر جه ــای ديگ ــتان ه ــه اس ــت ب ــه عزيم ــور ب مجب
ــن مهــم  ــد كــه از ســال گذشــته اي انجــام آزمــون بودن
بــا پيگيــری دانشــکده تربيــت بدنــی در ســطح اســتان و 

بــه ميزبانــی شــاهرود انجــام مــی شــود.
ــئول  ــی مس ــر خداي ــم دكت ــت، خان ــر اس ــه ذك الزم ب
بخــش اجرايــی خواهــران و دكتــر رضــا انــدام دانشــيار 
رئيــس  بدنــی،  تربيــت  ريــزی  برنامــه  و  مديريــت 
ــار در  ــام االختي ــده ت ــی و نماين ــت بدن ــکده تربي دانش

ــد. ــوده ان ــوق ب ــون ف ــزاری آزم برگ

آموزشی

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000509130728
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000620085938
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درخشش سه دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود در 
بیست و پنجمین المپیاد علمی-دانشجويی کشور

افتخار آفرينی دو کانون فرهنگی دانشگاه صنعتی 
شاهرود در نهمین دوره جشنواره سراسری رويش.

پيــرو اعــام ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور در خصــوص منتخبيــن 
ــه نهايــي بيســت و پنجميــن المپيــاد  ــا پانزدهــم( مرحل )نفــرات اول ت
علمــي دانشــجويي كشــور ســال ۱399 كــه بــا حضــور يك هــزار و 6۷۷ 
دانشــجو از سراســر كشــور برگــزار شــد، ســه دانشــجوی ايــن دانشــگاه 

موفــق بــه كســب رتبــه در ايــن المپيــاد شــدند.
دكتــر فرهنــگ سرشــکی مديــر دفتــر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه 
ــان نمــود: احمــد عبــاس خــواه دانشــجوی  ــر بي ــن خب در خصــوص اي
ــادی و مهندســی بافــت،  ــاد ســلولهای بني مهندســی پزشــکی در المپي
ــاد  ــی در رشــته المپي ــت صنعت ــور دانشــجوی مديري ــن پ رضــوان معي

ــات فارســی  ــان و ادبي زب
كوبــك  آرميــن  و 
مهندســی  دانشــجوی 
المپيــاد  كشــاورزی در 
شــاخه  كشــاورزی 
در  نباتــات  اصــاح 
برگزيــدگان  فهرســت 
ــت  ــی بيس ــه نهاي مرحل
المپيــاد  پنجميــن  و 

علمی-دانشجويی 
كشــور برگزيــده شــدند.

روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود كســب ايــن افتخــار را بــه 
دانشــجويان برگزيــده و جامعــه دانشــگاهی تبريــك عــرض مــی نمايــد.

آييــن اختتاميــه نهميــن دوره جشــنواره رويــش بــا حضــور دكتــر علــی 
ربيعــی ســخنگوی دولــت، دكتــر غامرضــا غفــاری معــاون فرهنگــی و 
ــر ســليمی رئيــس  ــاوری، دكت ــات و فن ــوم، تحقيق ــی وزارت عل اجتماع
دانشــگاه عامــه طباطبائــی و برخــی از معاونــان فرهنگــی دانشــگاه های 
كشــور بــه ميزبانــی دانشــگاه عامــه طباطبائــی عصــر روز چهارشــنبه 

 ۱۴۰۰ اه  خــردادم   ۱9
ــزار شــد. برگ

ــابقات  ــن دوره از مس در اي
اعــام  بــه  بنــا  كــه 
 ۸۰ حــدود  دبيرخانــه، 
هــای  كانــون  از  درصــد 
و  هنــری  فرهنگــی، 
ــای  ــگاه ه ــی دانش اجتماع
حضــور  كشــور  سراســر 
داشــتند، نــام كانــون فيلــم 
و عکــس دانشــگاه صنعتــی 
بخــش  در  شــاهرود 
برگزيــده  هــای  كانــون 
ــش  ــت و در بخ ــرار گرف ق
رشــته مصنوعــات ســفالی، 
آقــای محمداميــن آفتابــی 

ــون  ــه نمايندگــی از كان ــن دانشــگاه ب دانشــجوی رشــته حســابداری اي
شــد. برگزيــده  دســتی  و صنايــع  تجســمی  هنرهــای 

دانشجو�یی
 و فره�یگی

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000322122309
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000322121315
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ــن  ــی اي ــت بدن ــجوی تربي ــی دانش ــی رضوان عل
ــخ  ۲3  ــور در تاري ــوش كش ــی پ ــگاه و مل دانش
خردادمــاه ۱۴۰۰ در دوره مســابقات ســه گانــه در 
شهرســتان قــم كــه جهــت انتخابــی تيــم ملــی بــا 
حضــور تقريبــی ۷۰ شــركت كننــده برگــزار شــد، 
توانســت در دو رده اميــد و دانشــجويی حائــز 
مقــام اول شــود و بارديگــر قهرمانــی و شايســتگی 

ــان كشــد. ــه رخ حريف خــود را ب
در ايــن دور از مســابقات محمدحســين طيبــی از 
ــران  ــد اســتان ته ــور واحــد پرن ــام ن دانشــگاه پي
ــد  ــور واح ــام ن ــگاه پي ــقايی از دانش ــن س و امي
ــه  ــاری ب ــال و بختي ــهركرد اســتان چهارمح ش
ــد. ــب نمودن ــوم را كس ــام دوم و س ــب مق ترتي

در ايــن مســابقات امين ســقايی از شــهركرد 
ــوم  ــان س ــليمی از اصفه ــدی س دوم  و مه
ــی  ــپرينت قهرمان ــه اس ــه گان ــابقات س مس

ــد. كشــور را كســب نمودن
روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ضمــن تبريــك كســب ايــن مقــام بــه 
ــرای ايشــان آرزوی  ــی، ب ــی رضوان ــای عل آق
موفقيــت در تمــام مراحــل زندگــی را دارد.

دانشجوی دانشگاه بارديگر قهرمانی و شايستگی خود 
را به رخ حريفان کشید.

کسب مقام اول مسابقات سه گانه اسپرينت قهرمانی 
کشور توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود
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صعود تیم کوهنوردی دانشگاه صنعتی شاهرود به قله 
۳9۴5 متری شاهوار

صعود عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود برای 
اولین بار به قله دماوند

تيــم كــوه نــوردی ايــن دانشــگاه متشــکل از كارمنــدان و اعضــای هيــات 
علمــی همچــون ســنوات گذشــته بــه مناســبت گراميداشــت ۱۴ خــرداد 
ســالروز رحلــت بنيانگــزار جمهــوری اســام ايــران امــام خمينــی )ره(، 
ــه قلــه 39۴5 متــری شــاهوار  در روز جمعــه ۱۴ خــرداد مــاه جــاری ب

صعــود نمــود.
ــه عنــوان سرپرســت تيــم  ــه ذكــر اســت يوســف محســني راد ب الزم ب
ــار،  ــن بوج ــا محس ــراه ب ــاهرود هم ــی ش ــگاه صنعت ــوردی دانش كوهن
ــدی  ــی، مه ــد باطن ــی، محم ــن اعظم ــر، حس ــی ف ــی ميثم محمدعل
ــر  ــی اصغ ــيان، عل ــر يونس ــرد، امي ــدی ف ــا احم ــژاد، عليرض ــی ن وفاي
شهســوار، جــواد حســين پــور، غامحســين صادقــی، احمدرضــا رضائــی، 
ــی،  ــد الباق ــيخ، عبدالمجي ــا ش ــی، رض ــام ياقوت ــاكری، غ ــاهين ش ش
ــن  ــه اي ــم ب ــوان اعضــاء تي ــه عن ــی ب ــان و مهــدی اخيان محمــد كبيري

ــد. ــت يافتن ــود دس صع

دكتــر مينــا حقيقــی عضــو هيــات علمــی دانشــکده تربيــت بدنــی ايــن 
دانشــگاه بــه اتفــاق چهــار نفــر از دوســتان در قالــب يــك تيــم آزاد در 
روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه ۱۷ و ۱۸ شــهريور مــاه ۱۴۰۰ جهــت 
ــی  ــت بدن ــعه ورزش و فعالي ــدف توس ــا ه ــد و ب ــه دماون ــه قل ــود ب صع
ــا   ــی دوران كرون ــدان در پاندم ــاتيد و كارمن و تشــويق دانشــجويان، اس

اقــدام نمــود.

دانشجو�یی
 و فره�یگی
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ــدس و در  ــاع مق ــه دف ــالروز هفت ــن س ــل و يکمي ــه چه ــت ب ــا عناي ب
راســتاي اجــراي برنامــه هــاي كميتــه دانشــگاهيان ســتاد دهــه فجــر 
انقــاب اســامي شهرســتان شــاهرود، دانشــگاهيان شهرســتان شــاهرود 
در روز شــنبه 3 مهــر مــاه ســال جــاری مراســم آغــاز ســال تحصيلــي 
همزمــان بــا ايــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهيدان حضــرت اباعبداهلل 

بــا  الحســين)ع(، 
و  عطرافشــانی 
ــاران قبــور مطهــر  گلب
شــهدای گمنــام بــا 
و  آرمان هــای شــهدا 
دفــاع مقــدس تجديــد 

ميثــاق كردنــد.
و  اســاتيد  رؤســا، 
دانشــگاه  كاركنــان 
شهرســتان  هــای 
و  طــاب  شــاهرود، 

و  فرمانــده  حوزويــان، 
ــن  ــده و اعضــای بســيج ادارات در اي اعضــای بســيج دانشــجويی، فرمان

يافتنــد. حضــور  مراســم 

مديريــت برنامــه ريــزی فرهنگــی و اجتماعــی ايــن دانشــگاه همچــون 
ســنوات گذشــته از ســاعت ۱۰ الــی ۱6 روز دوشــنبه مورخــه ۲۴ خرداد 

ــون  ــات كان ــزاری انتخاب ــه برگ ــدام ب ــاری اق ــاه ج م
ــات  ــن انتخاب ــود. اي ــری نم ــی و هن ــای فرهنگ ه
ــوده و  ــه صــورت مجــازی ب ماننــد ســال گذشــته ب
ــوری،  ــام كانديدات ــوان اع ــه عن ــام در آن ب ــت ن ثب
ثبــت عضويــت در كانــون هــا و همچنيــن شــركت 
ــی  ــت فرهنگ ــامانه معاون ــق س ــات از طري در انتخاب
ــا  ــت و ب ــام پذيرف ــگاه انج ــن دانش ــی اي و اجتماع

ــرم دانشــجويان مواجــه شــد. حضــور گ
ــوری شــورای  ــان از بيــن داوطلبــان كانديدات در پاي

مركــزی كانــون هــای يــاد شــده، 5 نفــر بــه عنــوان 
اعضــای اصلــی شــورای مركــزی كانــون، برگزيــده شــدند.

الزم بــه ذكــر اســت كانــون هــای فرهنگــی و هنــری دانشــگاه صنعتــی 
ــون  ــش كان ــنواره روي ــته در جش ــای گذش ــال ه ــون س ــاهرود همچ ش
ــور  ــر كش ــای سراس ــگاه ه ــی دانش ــری و اجتماع ــی، هن ــای فرهنگ ه
افتخــار آفريدنــد و در ايــن ميــان نــام كانــون فيلــم و عکــس دانشــگاه 
ــون هــای برگزيــده قــرار گرفــت و در  صنعتــی شــاهرود در بخــش كان
ــی،  ــای محمداميــن آفتاب ــاب آق بخــش رشــته مصنوعــات ســفالی، جن
ــون  ــه نمايندگــی از كان ــن دانشــگاه ب دانشــجوی رشــته حســابداری اي

ــده شــد. ــع دســتی برگزي هنرهــای تجســمی و صناي

تجديد میثاق دانشگاهیان شاهرود با شهدا  همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جديد

اعالم نتايج انتخابات کانون های فرهنگی و هنری 
دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشجو�یی
 و فره�یگی
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برگزاری کارگاه مديريت زمان ويژه کارکنان دانشگاه 
صنعتی شاهرود

مديريــت برنامــه ريــزی فرهنگــی و اجتماعــی اين دانشــگاه، در راســتای 
دانــش افزايــی هــر چــه بيشــتر در زمينــه نحــوه مديريــت زمــان توســط 
ــی -  ــی ايران ــبك زندگ ــوزه س ــی در ح ــرد عمليات ــا رويک ــراد و ب اف
اســامی، اقــدام بــه برگــزاری كارگاهــی مجــازی تحــت هميــن عنــوان 
ويــژه كاركنــان ايــن دانشــگاه بــا حضــور دكتــر مزينانــی عضــو هيئــت 

علمــی دانشــگاه نمــوده اســت.

دانشجو�یی
 و فره�یگی
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همــــا�شها
و نشست ها

در ادامــه سلســله جلســات دوره ای هيــات رئيســه دانشــگاه بــا شــورای 
ــح روز  ــه صب ــات رئيس ــای هي ــگاه و اعض ــس دانش ــا، رئي ــکده ه دانش
دوشــنبه 3 خــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰ بــا رئيــس و اعضــای هيــات علمــی 
دانشــکده شــيمی ايــن دانشــگاه بــه صــورت مجــازی گفتگــو نمودنــد.

دكتــر مهــدي ميرزايــي رئيــس دانشــکده شــيمي دانشــگاه در ابتــداي 
ــي در  ــه گزارش ــه ارائ ــه ب ــات رئيس ــکر از هي ــن تش ــه ضم ــن جلس اي
خصــوص فعاليتهــای علمــی و پژوهشــی اعضــاي هيــات علمــي، تعــداد 
دانشــجويان، كارشناســان آموزشــی، آزمايشــگاه هــای آموزشــی و 
تحقيقاتــي پرداخــت. وی در ادامــه بــه درخواســت هــا و نيازمنــدي هاي 

ــا پيشــبرد  ــط ب مرتب
ايــن  اهــداف 
اشــاره  دانشــکده 
رعايــت  و  نمــود 
و  ايمنــی  نــکات 
نمــودن  فراهــم 
مناســب  شــرايطی 
آزمايشــگاه  در 
را  دانشــکده  هــای 
ــای  ــه ه ــزء برنام ج
ضــروری  و  اصلــی 
ــان در  ــت. ايش دانس
ــه  ــدار برنام ــن دي اي

هــاي آتــي دانشــکده را مطــرح و در خصــوص مشــکات موجــود نقطــه 

نشست مجازی هیات رئیسه دانشگاه با شورای 
بيــان كــرد.دانشکده شیمی را  نظــرات خــود 

طــي ايــن ديــدار دكتــر فاتــح رئيــس دانشــگاه صنعتــي شــاهرود، ضمــن 
ــن دانشــکده در خصــوص  ــي اي ــأت علم ــس و اعضــاي هي تشــکر از رئي
حقــوق همــکاران اعضــای هيــات علمــی بــه بيــان نکاتــی پرداخــت و بــر 
ــا توجــه  ــح ب اســتمرار و پيگيــری ايــن مطالبــه تاكيــد نمــود. دكتــر فات
بــه اعــام نيازهــای مطــرح شــده در ايــن جلســه، بــر پيگيــری خريدهــا 
ــی  ــر ايمن ــه ب ــود و توج ــان نم ــود اذع ــای موج ــت ه ــاس اولوي ــر اس ب

ــت اول برشــمرد. ــا را در اولوي آزمايشــگاه ه
ــی در  ــم انديش ــری و ه ــم فک ــدف ه ــا ه ــه ب ــت ك ــن نشس ــی اي در ط
ــه صــورت  ــا ب ــه راه حــل آن ه جهــت بررســی مشــکات موجــود و ارائ
مجــازی برگــزار شــد، اعضــای هيــات علمــی دانشــکده شــيمی بــه بيــان 
نقطــه نظــرات، پيشــنهادات و نيازمنــدی هــا پرداختنــد و هيــات رئيســه 
ــات علمــی در  ــه ســواالت طــرح شــده از ســوی اعضــای هي دانشــگاه ب

ــد. حــوزه تخصصــی خــود پاســخ دادن

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000304133638
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روز شــنبه حجــت االســام و المســلمين علــی اكبــر رشــيدزاده مديــر 
ــد دوره  ــراي بازدي ــراه ب ــات هم ــا هي ــمنان ب ــتان س ــي اس كل بازرس
ــات رئيســه  ــا هي ــر دانشــگاه ب ــاالر كوث اي وارد دانشــگاه شــدند و در ت

ــد. ــدار كردن دانشــگاه دي
رشــيدزاده مديــر كل بازرســي اســتان ســمنان در ايــن جلســه بــا بيــان 
اينکــه در امــر نظــارت و بازرســي، ناظــر اصلــي خداســت و همــه بايــد 
ــراي  ــرفته ب ــع پيش ــزود: در جوام ــيم، اف ــخگو باش ــر او پاس در محض

ــي  ــص و مشــکات احتمال شــناخت نواق
و  بازرســي  مقولــه  از  ســازماني  درون 
نظــارت اســتقبال مــي شــود و آن را 
بــراي اصــاح امــور ضــروری مــي داننــد 
ــد.  ــه باش ــن گون ــد اي ــه باي ــگاه هم و ن
ايشــان بــا بيــان اينکــه ســازمان بازرســي 
كشــور چشــم حاكميــت اســت، وظايــف 
اصلــي ايــن ســازمان را طبــق اصــل ۱56 
ــن  ــش حس ــه دو بخ ــی ب ــون اساس قان
ــان امــور و اجــراي صحيــح قوانيــن  جري

اعــام نمــود.
رئيــس  فاتــح  محمدمهــدی  دكتــر 
ــر  ــن جلســه ضمــن تقدي دانشــگاه در اي
و  بازرســي  تيــم  از حضــور  تشــکر  و 
اســتقبال از ايــن كار، افزونــد: اخــاق 
ــي و  ــي دو اصــل اصل مــداري و قانونگراي

نشست هیات رئیسه دانشگاه با مديرکل بازرسی 
استان و هیات همراه

همــــا�شها
و نشست ها

ســر لوحــه كاري دانشــگاه بــوده و در طــي مــدت تصــدي مديريــت دانشــگاه؛ 
مکلــف بــه اجــراي قوانيــن بــوده ايــم و ايــن موضــوع همــواره مــورد تأكيــد 

ــت. ــوده اس ــب ب اينجان
رئيــس دانشــگاه در ادامــه بــه اهــداف و راهبردهــاي دانشــگاه در بخشــهاي 
اداري و مالــي آموزشــي،  پژوهشــي، دانشــجويي و فرهنگــي اشــاره كردنــد و 
ــه حفــظ انضبــاط  ــر پاي ــي ب ــد سياســتگذاري دانشــگاه در بخــش مال افزودن
ــنلي  ــور پرس ــه ام ــيدگي ب ــي و رس ــات اجراي ــدي ضروري ــت بن ــي، اولوي مال
بــوده و از دغدغــه هــای مديريــت دانشــگاه بــوده اســت. در حــوزه آمــوزش 
ــد و  ــاي توانمن ــذب نيروه ــا ج ــي ب ــت آموزش ــاي كيفي ــي ارتق ــدف اصل ه
ــا صنعــت  ــاط مســتمر ب ــراري ارتب ــز در حــوزه پژوهــش برق متخصــص و ني
ــوده  ــي ب ــداف اصل ــراي شــناخت و حــل معضــات كشــور از اه ــه ب و جامع
ــه  ــژه ب ــي وي ــا نگاه ــي ب ــجويي و فرهنگ ــای دانش ــوزه معاونته ــت. در ح اس
ــز بحــث خدامحــوري،  ــدان و اســاتيد و ني ــاي دانشــجويان، كارمن نيازمنديه
ــم پرســنل و  ــي، تکري ــظ شــعائر مذهب ــداري، حف ــي، اخــاق م ــون گراي قان

ــوده اســت. ــت حقــوق شــهروندي ب رعاي

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000613195004
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همــــا�شها
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و ضــرورت اســتمرار آموزش هــای الکترونيکــی، تشــکيل كارگــروه 
ــی  ــزوم همگرائ ــوزش حضــوری و ل ــای آم ــع چالش ه ــرای رف بحــران ب

ــد. ــان ش ــه بي ــود ك ــواردی ب ــن م ــی از اصلی تري ــوزش عال اركان آم
ــان اينکــه يکــی از شــرايط حضــور فيزيکــی دانشــجويان در  ــا بي وی ب
دانشــگاه واكسيناســيون اســت، افــزود: واكسيناســيون اعضــای هيئــت 
علمــی و كاركنــان دانشــگاه هــا در شــهريورماه امســال انجــام شــد و قرار 
بــود دانشــجويان نيــز تــا پايــان آذرمــاه واكســينه شــوند. خوشــبختانه 
ــا گســتردگی واكسيناســيون، اميدواريــم تــا پايــان مهرمــاه ايــن امــر  ب
ــا  ــگاه ه ــای دانش ــرورت دارد روس ــتا ض ــن راس ــرد. در اي ــورت گي ص
ــای  ــيون اعض ــرای واكسيناس ــاً ب ــور حتم ــی كش ــوزش عال ــز آم و مراك

ــد. ــدام كنن ــان و دانشــجويان اق هيئــت علمــی، كاركن
ــای  ــاوت ه ــی و تف ــوزش عال ــی آم ــه پراكندگ ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــی  ــای دانشــجويی، مقاطــع تحصيل موجــود در زيرســاختها، نســبت ه
ــای  ــه ه ــا برنام ــی، ضــروری اســت دانشــگاه ه ــای تحصيل ــته ه و رش
ــتاد  ــوی س ــه از س ــی ك ــه كان ــوب برنام ــود را در چارچ ــی خ اجراي
عتــف ارســال شــده اجــرا كنند.معــاون آموزشــی وزارت علــوم در ادامــه 
ــد اجــازه دهيــم دســتاوردهايمان در حــوزه  ســخنان خــود گفــت: نباي
ــن حــوزه  ــر اي ــرود و نظــارت جــدی ب ــن ب ــی از بي ــوزش الکترونيک آم
آموزشــی نيــز امــری ضــروری اســت.دكتر خاكــی صديــق خاطرنشــان 
كــرد: آمــوزش الکترونيکــی از الزامــات فنــاوری هــای جديــد آمــوزش 
در دنياســت و جــزو سياســت هــای كان نظــام آمــوزش عالــی كشــور 
نيــز اســت. مراقبــت و اســتفاده بهينــه از آن نيــز جــزو وظايــف مــا مــی 

باشــد.

نشســتی در راســتای تکميــل پــروژه هــای دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
كــه حداقــل 5۰% آن از ســاير منابــع تاميــن شــده اســت، بيــن دكتــر 
ــر  ــركل نظــارت ب ــح رئيــس ايــن دانشــگاه و دكتــر اســماعيلی مدي فات
ــث و  ــس از بح ــد و پ ــکيل ش ــوم تش ــی وزارت عل ــای عمران ــرح ه ط
تبــادل نظــر دكتــر اســماعيلی در خصــوص تکميــل پــروژه هــای مذكور 
ــام مســاعدت و  ــار وزارت، اع ــز در اختي ــای متمرك ــف ه از محــل ردي

همــکاری نمــود.

صنعتــی  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  ســوی  از  مجــازی  نشســتی 
شــاهرودجهت پاســخگويی بــه پرســش هــای دانشــجويان جديدالــورود 

ــگاه ــان دانش ــط كارشناس توس

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

نشستی در راستای تکمیل پروژه های دانشگاه صنعتی 
شاهرود

نشستی مجازی جهت پاسخگويی به پرسش های 
دانشجويان جديدالورود

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000719114345
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دانشــــــــگاه
سالمت و زندگی

مجازی  در روز سه شنبه يکم تيرماه ۱۴۰۰ با موضــــــــــــــــوع
 "كبــد چــرب؛ علــل و درمــان" بــا حضــور دكتــر ســيد مويــد علويــان، 
فــوق تخصــص گــوارش و كبــد،  اســتاد تمــام دانشــگاه علــوم پزشــکی 
بقيــه اهلل و دانشــمند برتــر دهــه اخيــر بــه انتخــاب فرهنگســتان علــوم 

پزشــکی كشــور، بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ــد چــرب،  ــروز كب ــل ب ــه عل ــاره ب ــن اش ــش ضم ــن هماي ايشــان در اي
پيشــگيری و درمــان، انــواع كبــد چــرب و خطــرات ابتــا بــه آن 
خواهــان تغييــر ســبك زندگــی فــردی و همراهــی مســوالن در ارتقــای 
فرهنــگ پيشــگيری شــد و در ادامــه همچــون ســاير همايــش هــا،  بــه 

ــان پاســخ داده شــد. ســواالت طــرح شــده از ســوی مخاطب
قابــل ذكــر اســت ايــن همايــش بــه صــورت اليــو از صفحــه اينســتاگرام 
ــده از  ــش زن ــورت پخ ــه ص ــار ب ــن ب ــرای اولي ــاهرود و و ب ــی ش جارچ

ســوی آپــارات پخــش شــد.

در روز ســه شــنبه دوم شــهريورماه ۱۴۰۰ بــا موضوع"روابــط زوجيــن " 
بــا حضــور دكتــر رضــا ناظــری ، روانشــناس و كارشــناس برنامــه هــای 

صــدا و ســيما، بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
ــران در فضــای  ــا اســتقبال خــوب كارب ــن همايــش كــه ب ايشــان در اي
ــه بيــان شــاخصه هــای ســمی در  ــود، ابتــدا ب مجــازی همــراه شــده ب
روابــط بيــن زوجيــن پرداخــت و ســپس راه بــرون رفــت و ســم زدايــی  
ــن  ــان،  ســخنران اي ــط ناكارامــد را تشــريح نمــود و در پاي ــن رواب از اي

ــود. همايــش پاســخگوی ســواالت مخاطبــان ب
قابــل ذكــر اســت ايــن همايــش بــه صــورت اليــو از صفحــه اينســتاگرام 
ــده از  ــش زن ــورت پخ ــه ص ــار ب ــن ب ــرای اولي ــاهرود و و ب ــی ش جارچ

ســوی آپــارات پخــش شــد.

هفتاد و يکمین همايش سالمت و زندگی به صورت 
مجازی برگزار شد.

هفتاد و سومین همايش سالمت و زندگی به صورت 
مجازی برگزار شد.

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000406101305
https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000603123111
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در شصت و دومين و شصت و سومين جلسه هيات مميزه دانشگاه مرتبه علمی 9 عضو هيات علمي دانشگاه ارتقاء يافت.
روابــط عمومــی دانشــگاه ايــن موفقيــت را بــه جامعــه دانشــگاهی و اعضــای محتــرم هيــات علمــی كــه بــه مرتبــه باالتــر ارتقــاء يافتــه انــد تبريــك 

عــرض مــی نمايــد و آرزوی موفقيــت روزافــزون بــرای ايشــان دارد.

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه  

ارتقای اعضای 
ه�ـات علمی
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انتصابات

دکتر�منصور�فاتح

مدير�گروه�مهندسی�کامپیوتر
دانشکده�مهندسي�کامپیوتر
و�فنــاوري�اطالعـــــات

دکتر�احسان�ابراهیمی

مدير�گروه�فیزيک�هسته�ای�
دانشـــکده�فیزيک
و�مهندسی�هسته�ای

دکتر�مهدی�انصاری�راد

مدير�گروه�فیزيک�حالت�جامد
دانشـــکده�فیزيک
و�مهندسی�هسته�ای

دکتر�حسین�قاسم�زاده�طهرانی

مدير�گروه�مهندسی�خاک�و�پی
دانشکده�مهندسی
عـــــــمران

دکتر�سید�مهدی�توکلی�

مدير�گروه�مهندسی�سازه
دانشکده�مهندسی
عـــــــمران
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انتصابات

دکتر�مهدی�میرزايی

رياست�دانشکده
دانشکده�شیمی

دکتر�ولی�اهلل�مشايخی

مدير�گروه�مهندسی�مخابرات�
دانشکده�مهندسی
بــــرق�و�رباتیک

دکتر�مصطفی�حاجیان�حیدری

مدير�گروه�مهندسی�مواد�
دانشکده�مهندسی
شیمی�و�مواد�

دکتر�سید�حمید�اسماعیلی�فرج

مدير�گروه�مهندسی�شیمی�
دانشکده�مهندسی
شــــیمی�و�مواد�
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تیکر�م و معارفه

طــی مراســمی ضمــن تقديــر از زحمــات ســی ســاله مهنــدس  حســين 
صادقــی بــه عنــوان مديــر دفتــر فنــی و طــرح هــای عمرانــی دانشــگاه 
صنعتــی شــاهرود، مهنــدس  احمــد رضــا رضايــی بــه عنــوان مديريــت 

جديــد ايــن حــوزه منصــوب شــد.
 پيــش از ظهــر روز شــنبه ۱3 شــهريور مــاه جــاری طــی نشســتی بــا 
حضــور رئيــس دانشــگاه، دكتــر شــيخ معــاون اداری و مالــی، مديــران 
ــای  ــرح ه ــی و ط ــر فن ــوزه دفت ــان ح ــف و كاركن ــای مختل ــوزه ه ح
عمرانــی، از زحمــات مهنــدس  حســين صادقــی بــه واســطه زحماتشــان 
در كســوت مديريــت حــوزه فــوق تقديــر بعمــل آمــد و مهنــدس احمــد 
ــوان  ــه عن ــی ب ــا رضاي رض
ايــن  جديــد  مديــر 
ــد. ــی ش ــه معرف مجموع

مهندس  احمدرضا رضايی مدير دفتر فنی و طرح های 
عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود شد

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=000615090833
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ب�ان�ه ها

هفدهم مردادماه روز خبرنگار بر همه خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و نويسندگان گرامی باد 



۴۳
گاهنــامه خربی

 دانشگاه صنعیت شاهرود 

٣٤

������������

پیام تبريک رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

ب�ان�ه ها



۴۴
گاهنــامه خربی

 دانشگاه صنعیت شاهرود 

٣٤

������������ ������������

ب�ان�ه ها

پیام تبريک آغاز سال تحصیلی جديد 



۴5
گاهنــامه خربی

 دانشگاه صنعیت شاهرود 

٣٤

������������



۴6
گاهنــامه خربی

 دانشگاه صنعیت شاهرود 

٣٤

������������

دانشگاه درآ��ه 
مطبیوعــــات

شاهرود�-خبرگزاری�بسیج-شاهرود_شرکت�
نانو�شرق�ابزار�توس�)نانو�شات(�مرکز�رشد�و�
فناوری�های�نوين�دانشگاه�صنعتی�شاهرود.

شاهرود�-خبرگزاری�بسیج-شاهرود-تیم�دانشجويی�
دانشکده�مهندسی�مکانیک�دانشگاه�صنعتی�شاهرود�به�

مرحله�نهايی�رويداد�ملی�فرصت�راه�يافت.

شاهرود�-خبرگزاری�بسیج-پنجمین�کنفرانس�مهندسی�
مخابرات�ايران�با�نگرش�ويژه�به�به�حوزه��ها،�تکنولوژی�
ها،�زمینه��های�نوين�مخابراتی�در�به�صورت�مجازی�در�

دانشگاه�صنعتی�شاهرود�برگزار�شد.

دانشگاه�صنعتی�شاهرود�بر�اساس�جديدترين�نتايج�منتشر�
شده�رتبه�بندی�نظام�وبومتريکس،�موفق�به�کسب�رتبه�

جهانی��202۴در�بیش�از��۳1000مؤسسه�جهانی�و�همچنین�
رتبه�ملی��۴1در�میان��70۴مؤسسه�ايرانی�شده�است.

شاهرود-�ايرنا�-�رئیس�دانشگاه�صنعتی�شاهرود�
گفت:�اين�دانشگاه�در�سال��2021در�رتبه�بندی�

تايمز�دانشگاه�های�جوان��50پله�صعود�کرد.
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شاهرود-�پنجمین�کنگره�ملی�زغال�سنگ�ايران�
با�نگرش�ويژه�به�ارتقا�کیفیت�و�توان�رقابت�پذيری�

زغالسنگ�ايران�با�ارائه�مقاالت�و�سخنرانی�ها�
برگزار�شد.

شاهرود_بسیج�اساتید�دانشگاه�صنعتی�شاهرود�جهت�
حضور�آحاد�جامعه�در�عرصه�انتخابات�رياست�جمهوری�

بیانیه�ای�صادر�کرد.

شاهرود_�کانون�فیلم�و�عکس�و�کانون�هنر�های�تجسمی�
و�صنايع�دستی�دانشگاه�صنعتی�شاهرود�در�نهمین�دوره�

جشنواره�سراسری�رويش�افتخار�آفرينی�کردند.

دانشگاه�صنعتی�شاهرود�بر�اساس�جديدترين�نتايج�منتشر�
شده�رتبه�بندی�نظام�وبومتريکس،�موفق�به�کسب�رتبه�

جهانی��202۴در�بیش�از��۳1000مؤسسه�جهانی�و�همچنین�
رتبه�ملی��۴1در�میان��70۴مؤسسه�ايرانی�شده�است.

شاهرود_در�سال�تحصیلی�1۴01-�1۴00با�پذيرش�
دانشجو�در�يک�رشته�در�مقطع�کارشناسی�و�

دو�رشته�در�مقطع�کارشناسی�ارشد�در�دانشگاه�
صنعتی�شاهرود�موافقت�شد
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