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برگزاری اولین جلسه كمیته راهبردی طرح ژئومکانیك نفت ایران

دانشگاه صنعتی شاهرود مجری انجام پروژه ای موفق و موثر در صنعت كشور 

حضور  با  ایران  نفت  ژئومكانیك  طرح  راهبردی  كمیته  جلسه  اولین 
تاالر  در  دانشگاه  این  و  ایران  نفت  ملی  كارشناسان شركت  و  مسئولین 

اجتماعات كوثر برگزار شد.
در این جلسه بررسی وضعیت اجرایی و پیشرفت طرح " تدوین نقشه راه 
منابع هیدروكربنی  اكتشاف  در  ژئومكانیك  كاربرد  های  فناوری  توسعه 
و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اكتشافی" با 
ملی  شركت  فناوری  و  پژوهش  رئیس  طالقانی  ابراهیم  مهندس  حضور 

عنوان  با  كشور  صنعت  در  موثر  و  موفق  ای  پروژه 
"بررسی احتمال تولید ریزگرد در اثر استحصال شورابه 

در پالیای ترود" در این دانشگاه انجام گرفته است.
متنوع  امالح  وجود  جمله  از  مختلفی  دالیل  به  امروزه 
به  ویژه كلرها، سولفات ها، كربنات ها، بورات ها و نیترات  ها 
كه از پالیا استخراج و در صنایع مختلفی مورد استفاده 
قرار می گیرند، توجه زیادی به این مناطق شده است. بر 
همین اساس، در چند سال اخیر، مطالعات قابل توجهی 
به  منظور امكان سنجی فنی و اقتصادی بهره برداری از 
شورابه  های پالیای ترود به  عنوان عظیم ترین منبع پتاس 

در ایران، انجام شده است.
الزم به ذكر است در این پروژه كه در مرداد ماه سال جاری به اتمام رسید، 

نفت ایران، مهندس سید صالح هندی مدیر اكتشاف شركت ملی نفت 
ایران، دكتر خان بیگی مدیر كل امور پژوهش وزارت نفت، دكتر محمود 
حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران 
با مسئولین دانشگاه دكتر  پروژه  این  با  از كارشناسان مرتبط  و تعدادی 
پژوهش  معاون  دستفان  علی  دكتر  دانشگاه،  رئیس  فاتح  مهدی  محمد 
به  از همكاران و دكتر احمد رمضان زاده  و فناوری دانشگاه و تعدادی 

عنوان مجری طرح برگزار شد.

محیط زیست   ارشد  كارشناس  قریب  بلوك  فاطمه 
 )PSM( شركت مهندسین مشاور پی، سازه، معدن
، مهدی باجولوند كارشناس ارشد مهندسی معدن 
 ،)PSM( شركت مهندسین مشاور پی، سازه، معدن
دانشگاه  معدن  اكتشاف  دكترای  آقاجانی  حمید 
كارشناس  محمدی  حاج   مرضیه  شاهرود،  صنعتی 
ارشد اكتشاف معدن  شركت مهندسین مشاور پی، 
كارشناس  محمدی  حسن  و   )PSM( معدن  سازه، 
ارشد استخراج معدن دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود 

در این پروژه همكاری داشتند.



گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود / شامره 26 4
ویژه نامه هفته پژوهش  | آذر ماه 1398

کارگاه آشنایی عمومی پدافند غیر عامل روز چهارشنبه 23 آبان ماه جاری به همت معاونت 
پژوهشی و فناوری دانشگاه در دو بخش کارگاه آشنایی عمومی با پدافند غیر عامل با مخاطب 
عام از ساعت 8:30 تا 11:30 با هدف آشنایی عموم با پدافند غیرعامل، اهمیت و ضرورت توجه 
به آن و در بخش کارگاه تخصصی در حوزه پدافند غیرقابل ویژه اعضای هیات علمی از ساعت 
12:30 تا 14:15 با هدف نگاهی عمیق تر در زمینه علوم مهندسی و مدیریت و همچنین شناسایی 
و ارائه راه کار در خصوص مسائل و نیازمندی های کشور در این زمینه در محل سالن آمفی تئاتر 

ساختمان معاونت پژوهشی و کتابخانه مرکزی برگزار گردید.
از جمله دستاوردهای این کارگاه که با حضور دکتر سید جواد هاشمی فشارکی استاد دانشگاه و 
معاون سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور همراه بود، می توان به افزایش سطح دانش عمومی 
شناسایی  آن،  به  توجه  ضرورت  و  غیرعامل  پدافند  خصوص  در  جامعه 
مشکالت و نیازمندی های کشور در این زمینه، ارائه راهکار 
این  با  مرتبط  های  پروژه  تعریف  و  مشکالت  حل  برای 
موضوع در زمینه رفع مشکالت موجود در سطح پایان 
نامه دانشجویی و طرح پژوهشی برون دانشگاه اعضای 

هیات علمی اشاره نمود.

برگزاری كارگاه آشنایی عمومی پدافند غیر عامل در دانشگاه

برگزاری دومین سمینار ملی كنترل و بهینه سازی در دانشگاه صنعتی شاهرود
دومین سمینار ملی كنترل و بهینه سازی 24 الی 25 آبان ماه جاری به همت دانشكده 
علوم ریاضی این دانشگاه با حضور دكتر عفتی و دكتر گچپزان از دانشگاه فردوسی 
رئیس  فاتح  مهدی  محمد  دكتر  شیراز،  صنعتی  دانشگاه  از  فخارزاده  دكتر  مشهد، 
دانشگاه صنعتی شاهرود، اعضای هیات علمی دانشكده علوم ریاضی و دانشجویان و 

اساتید شركت كننده برگزار گردید.
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شتاب دهنده، فضای كار اشتراكی و مركز نوآوری این دانشگاه با نام "شاهكار" 
همزمان با هفته جهانی كارآفرینی آغاز به كار كرد و شركت های فناور و هسته 
های استارتاپی مستقر در این مركز استارتاپى به زودی رونمایی و مستقر می 
شوند. این مركز فراتر از استانداردهای دانشگاهی ساخته شده است و در نظر 
دارد با تقویت استارتاپهای دانش بنیان و حمایت از تجاری سازی فناوری های 

دانشگاهی برای دانشگاه درآمد زا شود.

 2019 ویرایش  پایه  بر  ایران،  اطالعات  فناوری  و  علوم  پژوهشگاه  از  نقل  به 
كنار  در  دانشگاه  این  )یو.اس.نیوز(   جهان  های  دانشگاه  بهترین  بندی  رتبه 
شش دانشگاه دیگر از جمله دانشگاه بوعلی سینا، سمنان، علوم پزشكی شیراز، 
صنعتی شیراز و یاسوج توانست در حوزه های موضوعی جایگاه جهانی بدست 

آورد.
رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان برای فهم بهتر مقایسه موسسه ها در 
جهان پدید آمده است. با افزایش دانشجویانی كه در پی تحصیل در كشورهای 
خارجی هستند، رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان كه آوازه و پژوهش های 
علمی موسسه ها را در بردارد، می تواند به آنها در گزینش موسسه ها یاری 

رساند.
این نظام به رتبه بندی 1250 موسسه برتر از نزدیك 80 كشور پرداخته است 
كه 21 موسسه ایرانی را نیز شامل می شود. موسسه )یو.اس.نیوز( از 13 سنجه 
انتشارات،  شمار  پژوهشی،  ای  منطقه  آوازه  پژوهشی،  جهانی  آوازه   ( كلیدی 

با توجه به فرا رسیدن هفته پژوهش پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بنا به 
درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اقدام به شناسایی و معرفی 

پژوهشگران برتر ایرانی نمود.
دانشكده  علمی  هیات  عضو  احمدی  حسین  محمد  دكتر  استناد  این  طبق 
مهندسی مكانیك و مكاترونیك دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان پژوهشگر یك 

درصد برتر ایرانی معرفی گردید.
الزم به ذكر است فهرست پژوهشگران یك درصد برتر ایران گزارشی ساالنه از 

ژئوفیزیك  و  نفت  معدن،  مهندسی  دانشكده 
سازمان  همكاری  با  جاری  ماه  آذر   27 دانشگاه 
زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور و خانه 
كاربردهای  ملی  كنفرانس  دومین  ایران،  معدن 
نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن با حضور 

عالقه مندان را این حوزه برگزار نمود.
دكتر  و  علمی  دبیر  كارآموزیان  محمد  دكتر 
فرهنگ سرشكی به عنوان دبیر اجرایی در دومین 
بیو فناوری  نانو و  كنفرانس ملی كاربردهای 

در علوم زمین و معدن فعالیت نمودند.
با توجه به نقش روز افزون تكنولوژی های 
این  صنعتی،  فرآیندهای  بهبود  در  جدید 
همایش با هدف ایجاد انگیزه برای محققین 

كتاب ها، همایش ها، تاثیر استنادی تعدیل شده، شمار روی هم رفته استنادها، 
شمار انتشارات در میان 10 درصد انتشارات با كیفیت، نسبت انتشارات در 
میان 10 در صد انتشارات با كیفیت، شمار همكاری جهانی، شمار مقاله های پر 
استناد در میان یك در صد انتشارات با كیفیت( برای ارزیابی موسسه ها بهره 

می گیرد.
داده های ارزیابی سنجه هابا همكاری شركت ) كالریویت آنالیتیكس( گردآوری 

می شوند.
امتیاز كل  به ذكر است جایگاه دانشگاه صنعتی شاهرود در دو جدول  الزم 
ایرانی در نظام رتبه بندی                 و رتبه  های ملی، آسیایی و جهانی موسسه های 
) یو.اس.نیوز( و جدول رتبه موسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام 
رتبه بندی ) یو.اس.نیوز( بررسی شده است و جزء 29 دانشگاه كشور در این رتبه 

بندی قرار گرفته است.

پژوهشگران پراستناد در 22 حوزه ی موضوعی علوم و علوم اجتماعی است. 
از  برتر  یك درصد  پژوهشگران  انتخاب  و  تحلیل  استفاده در  داده های مورد 
سامانه شاخص های اساسی علم ESI  و وب علوم WOS  در بازه ی زمانی 2008 
تا 2017 استخراج شد و داده های استخراج شده بر اساس حدود آستانه استنادی 
ESI  مورد ارزیابی قرار گرفت و نویسندگانی كه بر حسب حوزه موضوعی و بازه 
زمانی در محدوده مقادیر حدود آستانه قرار داشتند به عنوان نویسندگان یك 

درصد برتر شناسایی شدند.

معدنی كشور و به منظور توسعه و هدفمند سازی 
معرفی  همچنین  و  بیو  و  نانو  نوین  های  فناوری 
و  ایران  معدنی  صنایع  در  موجود  های  ظرفیت 
افزایش  جهت  جدید  های  تكنولوژی  بكارگیری 
راندمان بخش های مختلف معدنی، از اكتشاف تا 

تولید محصول نهایی طرح ریزی شده بود.

تاسیس اولین شتاب دهنده با نام »شاهکار« در دانشگاه صنعتی شاهرود

جایگاه جهانی دانشگاه صنعتی شاهرود در حوزه های موضوعی

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان پژوهشگر یك درصد برتر ایرانی

دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن برگزار شد.
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دانشگاه اندونزی با هدف ترویج پایداری در آموزش عالی، از سال 2010 
اساس معیارها  بر  بندی دانشگاه های جهان  رتبه  و  ارزیابی  به  اقدام 
با مسائل زیست محیطی در دانشگاه ها نموده  و شاخص های مرتبط 
است و دانشگاه صنعتی شاهرود  امسال پس از 8 سری برگزاری به 
همت دفتر همكاری های علمی و بین المللی این دانشگاه طی دو ماه 
جمع بندی اطالعات توانست جهت قرارگیری در این رتبه بندی اقدام 

نماید.
طبق اعالم نتایج دوره 2018 رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز در 
روز چهارشنبه 28 آذر ماه 97، این دانشگاه توانست در بین 16 دانشگاه 
ایرانی رتبه 6 و در 719 دانشگاه های دنیا كه حائز رتبه بندی دانشگاه 

های سبز گردیدند، رتبه 330 را كسب نماید.
برای  دانشگاه  زیرساخت  دسته   6 در  معیار   80 است  ذكر  به  الزم 
دانشگاه های سبز، میزان مصرف انرژی، ضایعات، مصرف آب، حمل 
و نقل و آموزش در حوزه محیط زیست و پایداری از جمله پارامترهای 

ارزیابی این دوره از رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز بود.

ارائه  اهداف كالن دانشگاه،  به  نیل  به مناسبت هفته پژوهش در راستای 
توانمندی ها و تعامل مطلوب با آموزش و پرورش، دانش آموزان 5 دبیرستان 
نمونه  و  پورحیدری  فرزانگان، شهید  و دخترانه علوی،  بهشتی  پسرانه شهید 
و  آشنایی  هدف  با   ،97 سال  پژوهش  هفته  جاری  روزهای  در  الزهرا  دولتی 
در  حضور  با  تحصیلی  رشته  انتخاب  و  استعداد ها  شناسایی  و  خودشناسی 
این دانشگاه از آزمایشگاه ها، كارگاه ها، امكانات و تجهیزات ورزشی و مركز 

كامپیوتر بازدید نمودند.

مراسم افتتاحیه سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، صبح 
روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه 97 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 

محل مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار شد.
دانشگاه صنعتی شاهرود نیز با 50 عنوان کتاب چاپ سال های 94 تا 97، جهت 

بازدید عالقه مندان در این نمایشگاه حضور یافت.

هفته پژوهش همراه با بازدید دانش آموزان از دانشگاه صنعتی شاهرود

 حضور دانشگاه در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

جایگاه ششم دانشگاه صنعتی شاهرود
در رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز
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)SCD( افتتاح مركز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان

  كسب رتبه دوم مسابقات كشوری سازه نجات توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

دو عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال 97

پیش از ظهر روز چهارشنبه 17 بهمن ماه سال جاری مركز ارتقای شایستگی
ای  SCDبا حضور مدیر كل سازمان فنی و حرفه   ای دانشجویان   های حرفه  
استان سمنان در محل سالن اجتماعات دانشكده علوم زمین این دانشگاه افتتاح 

گردید.
ضمن  آئین  این  در  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  رئیس  فاتح  محمدمهدی  دكتر 
گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به گزارش مركز آمار 
ایران در خصوص نرخ بیكاری اشاره نمود و افزود: نرخ بیكاری كل 7/11درصد و 
دانش آموختگان 3/18 درصد است و باید برای رفع این معضل سالی یك میلیون 

شغل ایجاد شد.
ایجاد  اقتصادی و تحول در آموزش،  تاكید بر اصالح سیاست های  ایشان ضمن 
مركز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان را در پاسخ به نیازهای مهارتی 

دانشجویان و دانش  آموختگان دانشگاهی بر اساس نیاز بازار كار و ارائه خدمات 
مشاوره شغلی و آموزشی به آنها دانست.

مهندس فاطمه منصوری مدیر كل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان نیز با 
حضور در این جلسه ضمن تبریك فرا رسیدن پیروزی انقالب اسالمی با بیان شعار 
تاكید  آموزی دانشجویان  به اهمیت مهارت  ایرانی«  از كاالی  سال »حمایت 
نمود و همكاری مشترك سازمان فنی و حرفه  ای و دانشگاه ها را فتح بابی برای 
جلوگیری از معضل بیكاری عنوان نمود و خاطر نشان كرد: طرح مركز ارتقای 
مهارت حرفه  ای دانشجویانSCD   در راستای توانمندسازی مهارتی دانشجویان 

و ایجاد اشتغال فراهم شده است.
در پایان این آئین، مجوز تاسیس مركز SCD   از سوی مهندس منصوری به دكتر 

فاتح اعطا گردید.

دانشجویان  کرمی  محمد  مهندس  و  پلنگی  علی  مهندس  رضایی،  فاطمه 
دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه در دومین دوره مسابقات سازه نجات 

در دانشگاه علم و فناوری مازندران مقام دوم را کسب نمودند.

معاون  برومند  مسعود  دكتر  سوی  از  ای  نامه  طی 
از  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  پژوهش 
در  زمین  علوم  دانشكده  عضو  كرمی  غالمحسین  دكتر 
طرح بررسی جامع منابع آب كاردستی در استان مازندران 
مطالعه موردی حوضه هزار و دكتر منصور فاتح عضو هیات 
علمی دانشكده مهندسی برق و رباتیك در پروژه طراحی 
برگزیده  طرح  مجری  عنوان  به    jpeg استاندارد  انكدر 

دانشگاهی سال 97 تقدیر و تشكر به عمل آمد.
در بخشی از این نامه آمده است:نظر به تالش های مستمر 
جنابعالی در ارتباط با صنعت و دانشگاه و فعال ساختن 
ظرفیت های بالقوه و استفاده ی مطلوب از فرصت های 
این عرصه در جهت عرضه فناوری و تبدیل علم به عمل، 
بدینوسیله مراتب تقدیر و تشكر این وزارت از طرح مربوطه 

به عمل می آید.

در این دور از مسابقات دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی شاهرود و 
دانشگاه علم و فناوری مازندران به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

و  ناظر  عنوان  به  دانشگاه  این  مکانیک  دانشکده  استادیار  خالقی  علی  دکتر 
مشاور علمی تیم در این مسابقات حضور یافت.
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به عنوان قطب علمی مهندسی معدن كشور     

به هر گروه علمی که دارای فعالیت  های  ایران  قطب علمی عنوانی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
برجسته ای در زمینه آموزشی، پژوهشی، همکاری های علمی و بین المللی در یک زمینه خاص بوده و از استانداردهای علمی 
باال برخوردار باشد، اعطا می نماید. در این راستا طی جلسه ای ، شورای قطب های علمی وزارت علوم در تاریخ بهمن ماه 

97 با درخواست این دانشگاه جهت تشکیل قطب علمی مهندسی معدن موافقت شد.

دکتر سیدرضا قوامی ریابی، دکتر شکرالله زارع، دکتر محمد عطایی، دکتر فرهنگ سرشکی، دکتر بهزاد تخم چی، دکتر 
رضا خالو کاکایی و دکتر احمدرضا مختاری اعضای قطب علمی معدن کشور  می باشند.

طی نامه ارسالی از سوی دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان شده است که از قطب های علمی انتظار 
می رود برخی محورها را در اجرای برنامه های خود در اولویت قرار دهند از جمله اینکه در چارچوب اسناد باالدستی، 
اولویت های مصوب نقشه جامع علمی و شورای عالی عتف، هماهنگ با معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع فعالیت 
کنند و توسعه کار جمعی و انجام فعالیت های مشترک با دانشمندان و نخبگان داخلی و خارجی را برای تحقق برنامه های 

خود مورد توجه قرار دهند.

همچنین عالوه بر حرکت در مرزهای دانش به موضوعات بنیادی، کاربردی و مورد نیاز کشور بپردازند، به گونه ای که 
دستاوردهای مشخصی را در کارنامه عملکرد خود به جامعه عرضه نمایند و با رصد علم و فناوری و نیز آینده پژوهی در 

زمینه تخصصی مربوطه به مثابه مرجع علمی به دنبال نوآوری و فناوری های پیشرفته و مرزشکنی علمی باشند.
دکتر عطایی رئیس دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک در خصوص ضرورت ایجاد قطب های علمی، توضیح داد: 
بر اساس سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، جایگاه جهانی كشور در علم و فناوری باید ارتقاء 
یافته و جمهوری اسالمی به عنوان قطب علمی و فناوری در جهان اسالم تبدیل شود. در این راستا، قطب های علمی به 
منظور استفاده بهینه از ظرفیت آموزشی پژوهشی عالی كشور به استناد راهكارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه 
سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی تشكیل شده تا بر اساس سیاست های كالن حوزه 

علم و فناوری و اقدام ملی نقشه جامع علمی كشور فعالیت نمایند.

دکتر عطایی به اهداف تشكیل قطب علمی اشاره نمود و افزود: از اهداف دیگر تشكیل قطب علمی می توان به مشاوره 
و تصمیم سازی در برنامه ریزی علمی و اجرایی، فراهم سازی زمینه مشاركت مراكز علمی در سطح ملی و بین المللی در 
راستای تولید و توسعه فناوری داخل كشور، ایجاد شبكه های علمی و فناوری گروهی در زمینه تخصصی قطب، گسترش 

مرزهای دانش و فناوری و ارتقای جایگاه علمی كشور و تولید علم بومی اشاره نمود.

ایشان ادامه داد: موسسه مربوطه بعد از تصویب قطب علمی و ابالغ،  متعهد می شود تا امكانات كافی از قبیل فضای 
مناسب، نیروی انسانی، امكانات آزمایشگاهی، سخت افزاری و نرم افزاری را در اختیار قطب قرار دهد. در برنامه ریزی 
فعالیت قطب نیز 50 درصد اعتبارات از طریق موسسه و 50 درصد باقی مانده در قالب فراخوان پروژه های برگزیده قطب 

های علمی اختصاص داده می شود.
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اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع پژوهشگران برتر استان

تایید طرح پژوهشی كالن دانشگاه در دومین جلسۀ كمیته راهبری كشور

طی مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه های استان سمنان از تعدادی 
عضو هیات علمی این دانشگاه روز سه شنبه 14 اسفند ماه جاری با حضور دکتر 
حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
سمنان و دکتر احمد همتی نماینده سمنان در مجلس شورای اسالمی، نماینده 
مردم شهرستان های مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی و مسئولین 
استانی و دانشگاهی در محل تاالر امیر کبیر دانشگاه سمنان تقدیر بعمل آمد.

دکتر حبیب الله قاسمی استاد تمام دانشکده علوم زمین، دکتر محمد رضا 
شجاعی دانشیار دانشکده فیزیک، دکتر ابراهیم هاشمی استاد تمام دانشکده 

میزگرد دومین جلسۀ كمیته راهبری طرح پژوهشی كالن »كاربرد ژئومكانیك 
در اكتشاف منابع هیدروكربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در 
چاه های اكتشافی« با حضور اعضای محترم كمیتۀ راهبری طرح، روز  شنبه 11 
اسفند سال جاری در محل  مدیریت پژوهش و فناوری شركت ملی نفت ایران 

برگزار گردید.
بررسی وضعیت اجرایی و پیشرفت طرح و نیز تصمیم گیری در خصوص نحوه 
ادامه طرح فوق، با حضور دكتر فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود و دكتر 
اكتشاف  مدیر  هندی  مهندس  دانشگاه،  فناوری  و  پژوهش  معاون  دستفان 
شركت ملی نفت ایران، مهندس طالقانی سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری 
شركت ملی نفت ایران، دكتر خان بیگی و خانم دكتر الماسی نیا نمایندگان 
اداره كل امور پژوهش معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و دكتر 
به  ایران،  نفت  ملی  مدیرعامل شركت  نمایندگان  رییسی  مهندس  و  معلمی 
همراه تعدادی از مدیران و كارشناسان مرتبط با این طرح از مدیریت اكتشاف 

شركت ملی نفت ایران برگزار گردید.
دانشگاه صنعتی شاهرود در حوزه اكتشاف جزء دو دانشگاه برتر كشور می 

علوم ریاضی در گروه علوم پایه و دکتر علیرضا الفی دانشیار دانشکده مهندسی 
برق و رباتیک، دکتر محمد جعفری دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر 
و  و مهندسی  فنی  دانشکده مهندسی شیمی در گروه  ماشالله رضا کاظمی 
دکتر حسین مکاریان دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی در گروه کشاورزی 
و مدیریت در  اکبر حسنی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع  و دکتر علی 
گروه علوم انسانی با دریافت لوحی به عنوان پژوهشگران برتر استان از دانشگاه 

صنعتی شاهرود منتخب گردیدند.
روابط عمومی دانشگاه کسب این عنوان را به اساتید منتخب تبریک می گوید.

باشد.
در این جلسه ضمن ابراز خرسندی و رضایت كامل از فعالیت های صورت گرفته 
توسط دانشگاه، حاضرین به این نكته اشاره داشتند كه دانشگاه صنعتی شاهرود 
از میان پنج دانشگاه  منتخب طرح های پژوهشی موضوع محور حوزه اكتشاف، 

جز دو دانشگاه برتر كشور بوده است.
در ادامه مجری طرح دكتر رمضان زاده عضو هیات علمی دانشكده مهندسی 
خصوص  در  گزارشی  سلطانزاده،  دكتر  و  دانشگاه  ژئوفیزیك  و  نفت  معدن، 

اقدامات انجام شده در طول اجرای پروژه ارائه نمودند.
در ادامه پس از نقد و ارزیابی دستاوردهای مختلف طرح از نگاه مسئولین و 
كارشناسان و همچنین جمع بندی و تایید دستاورد ها و خروجی های هفتگانه 
بسته اول و نیز برنامه های پروژه های   پژوهشی پیشنهادی در قالب بسته دوم، 
طرح در حوزه  فناوری های هدف، ادامه همكاری با دانشگاه واترلوی كانادا و نیز 
ساختار پیشنهادی جهت ادامه فعالیت ها و ارائه نكات اصالحی جهت پیشبرد 

روند كار مورد تایید قرار گرفت.
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مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبدیل 
ترغیب  نیز  و  محصوالت  به  تحقیقاتى  دستاوردهاى  و  ها  نوآوری 

در  هستند.  پیشرفته  هاى  فناوری  حوزه  در  بویژه  تكنولوژیك  توسعه  و  كارآفرینى 
سرتاسر جهان شركت ها و كسب و كارهای كوچك به علت انعطاف پذیری باال، مدیریت كارآمد و 

خطر پذیری كمتر، اجزاء مهم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند و مراكز رشد به عنوان مهترین وسایل 
جهت حمایت از ایده ها و تبدیل آن به صنایع كوچك به حساب می آیند. هم اكنون بیش از 3000 مركز رشد در دنیا 

وجود دارد كه عمدتا در كشورهای پیشرفته استقرار دارند.
مركز رشد و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود، مركزی است كه جهت حمایت از تجاری سازی طرح های 

مبتنی بر نوآوری, نیازمحور و محصوالت پژوهشی ایجاد شده است.

 این مركز عمدتا در كنار یك مركز تحقیقاتی یا دانشگاهی ایجاد می شود و خدمات و پشتیبانی های الزم )اعم از فنی و غیر فنی( را برای 
تبدیل یك محصول یا ایده اولیه به محصول قابل عرضه به بازار فراهم می كند.این مركز با حمایت و مشاركت وزارت نفت )شركت ملی 
نفت ایران( و تالش دانشگاهیان احداث و در بهمن ماه 1393 همزمان با طلیعه ی سی و هفتمین فجر آزادی مورد بهره برداری قرار گرفت.
تأمین فضاى كارى انعطاف پذیر با امكانات اولیه مناسب كسب و كار، ارایه خدمات آموزشى و مشاوره اى عمومى و تخصصى، كمك به 
دریافت تسهیالت مالى و اعتبارى، برقرارى ارتباط با مراكز دانشگاهى، پژوهشى، مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى، تالش براى فراهم 
آوردن حمایتهاى قانونى در روند تسریع رشد واحدهاى فناور، تسهیل هم افزایى شبكه اى و افزایش توان رقابت، كمك به تجارى سازى 
محصوالت واحدهاى فناور و ارایه خدمات بازاریابى، تسهیل روند تبدیل شركت مستقر در مركز رشد به شركت های دانش بنیان و حمایت 
جهت شركت در نمایشگاه ها و معرفی محصوالت به عنوان برخى حمایت هاى معطوف به توسعه، رشد و ارتقاى واحدهاى فناورى این 

مركز می باشد.
داشتن گروه كارى متناسب با ایده محوری، داشتن ایده محورى مبتنی بر نیاز بازار، نوآورى فناورانه و داشتن طرح كسب و كار براى 

ایده محورى از جمله شرایط اولیه پذیرش در این مركز می باشد، چراكه مجموعه دانشگاه معتقد است گروه كاری هماهنگ و 
متناسب هر ایده ای را به سرانجام می رساند و  ایده محورى سبب می شود محصولى كه واحد مستقر در مركز رشد در طى 

مدت خاص توسعه داده، به محصول نهایی قابل عرضه تبدیل شود، همچنین تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه 
فناورى است و عالوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمىفنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن 

را توجیه مى كند.

شایان ذكر است هم اكنون شركت های نانو شرق ابزار توس )نانو شات(، شناسایی 
هوشمند الگوهای بصری )شهاب(، سامانه حافظ راه)سحر(، دانش صنعت 

شاهوار، آزمایشگاه تخصصی انرژی )سوالر كار(، نو فناوران میناب 
راهوار  پژوهان  آب  پایستار،  دینامیكی  های  سامانه  طوس، 

كویر، نوفناوران ستاره برتر آسیا )سوبا(، نوآور فن آموز 
فن آوری هوشمند، علم گستران صنعت آرتا، دانش 
بنیان دانش پویان ساتیا، فرآور كانیاب گیسوم، 
نو آوران الكترونیك آذر سامه، توسعه و تفكر 
حامین و پرتو تجهیز بعثت در مركز رشد 
پردیس  در  واقع  نوین  های  فناوری  و 
نوین دانشگاه  فناوری های  و  مهندسی 

مستقر هستند.
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قرارگیری دانشگاه صنعتی شاهرود در ردیف ۲۰ دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر كشور

دكتر  توسط  گزارشی  استناد  به 
برومند معاون پژوهش و فناورى و دفتر ارتباط با صنعت 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این دانشگاه طبق بررسی عملكرد 
دانشــگاه ها و مراكز پژوهشــی، در ردیف ۲0 مركز و دانشگاه برتر قرار گرفت.

ســایر  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  میان  هایی  نامه  تفاهم  اخیر  در سال های 
وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی امضا و همكاری های خوبی آغاز شــده اســت كه نتیجه 
ی آن واگذاری پروژه های تحقیقاتی به مراكز علمی، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های كشور بوده 
است. اعضای هیأت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژه ها نقش تاثیرگذاری در به حركت 
درآوردن چرخه ی ارتباط با صنعت و اقتصاد كشــور ایفا كرده اند و همچنین طی سال های اخیر 
توسعه ارتباط صنعت و جامعه تبدیل به یك هدف اصلی برای دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور شده 
است. بدیهی است شــرط توســعه پایدار و همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. در این راستا یكی از اقدامات مهم و اساسی فراهم 
كردن ارتباط تنگاتنگ بین مراكز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگاه های اجرایی، سازمان های دولتی و 
خصوصی و صنایع خواهد بود. موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یك راهبرد اساســی در بهبود شیوه 
های آموزش و تحقیقات در دانشگاه ها و مدیریت سازمانی و فعالیت های صنعتی می تواند نقش موثری در 

توســعه همه جانبه یك كشور داشته باشد.

طبق اعالم دكتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناورى و دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف بر این اساس رشد 
خوبی در شاخص های مختلف و مرتبط شكل گرفته و لذا مناسب دیده شد كه عملكرد دانشگاه ها و پژوهشگاه 
ها در خصوص فعالیتهای مختلف پژوهشی مقایسه شود تا بتوان نتایج سیاست ها و برنامه های دوسویه را در 
این حوزه مشاهده كرد. به این منظور عملكرد واحدهای پژوهشی دانشگاهی و پژوهشگاه به تفكیك بررسی شد 
و در هریك از شاخص های گفته شــده عملكرد 20 دانشــگاه و مركز پژوهشــی برتر نمایش داده شد و مابقی 
دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها كه عملكرد پایین تری داشــته اند به خاطر سهولت و تناسب شــكل ها، نمایش 

داده نشده اند.
الزم به ذكر است كلیه ی مقایسه های صورت گرفته بر مبنای اطالعات سال 1396 می باشد.طی گزارش 
عملكرد ارائه شده توسط معاونت پژوهشی وزارت متبوع، دانشگاه صنعتی شاهرود در شاخص های نسبت 
مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به تعداد دانشجویان پذیرش شده تحصیالت تكمیلی، تعداد 
قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به ازای یكصد نفر دانشجوی پذیرش شده تحصیالت تكمیلی، 
تعداد قراردادها و مجریان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه، نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با 
صنعت و جامعه به یك درصد نفر اعضای هیات علمی، نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و 
جامعه به یك نفر اعضای هیات علمی، نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به بودجه 
عمومی دانشگاه، تعداد دانشجویانی كه خارج دانشگاه دوره های كار آموزی و كارورزی داشته 
اند، تعداد تفاهم نامه های منعقد شده با مراكز صنعتی كشاورزی و خدماتی و حوزه تقاضا، 
تعداد پایان نامه های دفاع شده در مقطع دكتری تخصصی، تعداد قراردادهای ارتباط با 
صنعت و جامعه در حال اجرا 96، مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال 
اجرا 96، در آمد حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه و تعداد كارفرمایان 
قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه توانسته است در ردیف 20 دانشــگاه و 

مركز پژوهشــی برتر جای گیرد.
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  رساله عضو هیات علمی دانشگاه منتخب گردید.

 كسب افتخار دو تیم رباتیك دانشگاه صنعتی شاهرود

كسب مقام برترین تیم دانشجویی در پنجمین دوره مسابقات دیوار خاک مسلح

آشنایی بیشتر با شركت دانش بنیان نانوشات دانشگاه

انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر برای دومین سال متوالی تصمیم به برگزاری مسابقه رساله برتر از بین فارغ التحصیالن دكتری و ارشد كشور گرفت. در این 
مسابقه، رساله هایی كه در دو سال اخیر به پایان رسیده اند، توسط داوران به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و رساله های برتر انتخاب شدند.

موضوع رساله های قابل بررسی صرفا در زمینه بینایی ماشین بود و همچنین رساله های منتخب بر اساس فاكتورهایی همچون كیفیت و تعداد مقاالت استخراج شده، 
كیفیت نگارش و سطح نوآوری صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مراسم تقدیر از رساله های منتخب در تاریخ 15 اسفند 97 و در افتتاحیه چهارمین دوره از كنفرانس IPRIA به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این 
مسابقه، رساله دكتر محسن بیگلری از اعضای هیات علمی دانشكده مهندسی كامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه با موضوع »تشخیص نوع و مدل وسیله نقلیه 

با استفاده از مدل های مبتنی بر بخش«، به عنوان رساله شایسته تقدیر شناخته شد.
الزم به ذكر است ایشان موفق به استخراج 9 مقاله شامل سه مقاله ISI، چهار مقاله علمیپژوهشی و دو مقاله كنفرانسی از رساله خود گردید.

چهاردهمین مسابقات بین المللی رباتیک، هوش مصنوعی و اخترات و ابتکارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با حضور تیم های دانش آموزی و دانشجویی 
از روز یکشنبه 8 اردیبهشت 98 به میزبانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مصالی نماز جمعه این شهرستان آغاز و تا 10 اردیبهشت ماه جاری ادامه یافت و 

خوشبختانه دو تیم رباتیک دانشگاه به مقام اول و سوم دست یافتند.
تیم DOF 3 Robot Spherical wrist با حضور دکتر علیرضا الفی و دانشجویان حمید آریس، مسعود عبدالمحمدی و دکتر حبیب احمدی به عنوان مجری طرح با 

طراحی و ساخت کامل یک مچ کروی سه درجه آزادی مقام اول را در بخش الکترونیک و همچنین مقام سوم مجموع را به دست آوردند.
تیم  SUT Robotics team نیز با حضور دانشجویان حمید آریس، مسعود عبدالمحمدی، علیرضا درازکان و دکتر حبیب احمدی به عنوان مجری طرح با طراحی و 

ساخت کامل موبایل ربات 5 درجه آزادی خود مختار مقام سوم را در بخش مکانیک کسب کردند.

تیم دانشجویی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اردیبهشت ماه 
97 در پنجمین دوره مسابقات دیوار خاک مسلح موفق به کسب 

مقام برترین تیم در عرصه مدیریت پروژه و زمان شد.
دکتر محسن کرامتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران 
رامش،  امین  دانشجویی مذکور،  تیم  عنوان سرپرست  به  دانشگاه 
محمدی  احسان  و  امیرعبداللهیان  محمد  مقدم،  مرادی  حسین 
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک به عنوان اعضای 
تیم دانشجویی با حضور در دانشگاه صنعتی شریف در این دور از 

مسابقات شرکت نمودند.

با توجه به نیاز امروز جامعه به شناخت بیشتر نحوه فعالیت شركت های دانش بنیان و در راستای نیل به اهداف كالن دانشگاه از جمله كارآفرینی و اشتغال زایی، 
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود اقدام به معرفی شركت های فعال و  مستقر در مركز رشد و فناوری های نوین این دانشگاه نموده است.

دكتر حمید هراتی زاده مدیرعامل شركت دانش بنیان نانو شرق ابزار توس )نانوشات(، در رابطه با معرفی این شرکت گفت: شركت دانش بنیان نانو شرق ابزار توس 
)نانوشات( طراح و سازنده تجهیزات تحقیقاتی و صنعتی و ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه فناوری نانو و علوم مرتبط با آن به ویژه 

نانو فیزیك، نانو مواد و اپتوالكترونیك است.
ایشان در خصوص ماهیت كاری این شرکت توضیح داد: شركت تیم نانوشات بر اساس تجارب و فعالیت های تحقیقاتی و علمی و همچنین نیاز سنجی آزمایشگاه 
های تحقیقاتی و پژوهشگاه های كشور به ویژه در حوزه نانو، بخش تحقیق و توسعه )R&D( خود را برای طراحی و ساخت تجهیزات تحقیقاتی فعال نموده و تولید 

و توسعه محصوالت صنعتی و تحقیقاتی دانش بنیان را هدف گذاری كرده است.
دكتر حمید هراتی زاده در ادامه به بخشی از فعالیت های شركت دانش بنیان نانوشات پرداخت: نانوشات، عالوه بر طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، در 
زمینه برگزاری كارگاه های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله سنتز نانوساختارها، بررسی و مشخصه یابی حسگرهای گازی، بررسی و مشخصه یابی سلول 
های خورشیدی، بررسی خواص اپتیكی و... و همچنین دوره های آموزشی آشنایی با فناوری نانو )مقدماتی و پیشرفته(، روش های رشد نانوساختارها و روش های 

مشخصه یابی نانو ساختارها نیز فعالیت می نماید.
وی در خصوص عملكرد شركت نانوشات ابراز داشت: این شرکت مفتخر است كه محصوالت و تجهیزات تحقیقاتی این شركت توسط 32 دانشگاه و پژوهشگاه 
داخل كشور خریداری شده است و دهها پروژه تحقیقاتی و پایان نامه ای با استفاده از خدمات این تجهیزات به انجام رسیده و تاكنون بیش از 15 مقاله ISI و تعداد 

زیادی مقاله كنفرانسی توسط محققین سراسر كشور با استفاده از نتایج تجهیزات فوق به چاپ رسیده است.
در حال حاضر مطالعه و طراحی تجهیزات صنعتی برای برخی صنایع و شركتها در حال انجام است و درخواست هایی از دانشگاههای ایتالیا، پاكستان، گرجستان، 

عراق و برخی كشورهای دیگر برای خرید تجهیزات شركت نانو شات مطرح شده است.
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  انعقاد موافقت نامه همکاری بین دانشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

گام های موثر كتابخانه مركزی در راستای ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه

اجرای قرارداد پژوهشی در حوزه معدن با شركت آرمان گهر سیرجان

دستاوردهای شركت دانش بنیان شهاب دانشگاه صنعتی شاهرود

طی انعقاد موافقت نامه همكاری بین دانشگاه و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، امكان همكاری و جذب متخصصان و كارآفرینان ایرانی خارج 

از كشور در این دانشگاه فراهم شده است.
طبق آیین نامه برنامه همكاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، 
در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی كشور و بهره گیری 
از ذخایر علمی و برجسته ایرانی، این برنامه به منظور انتقال دانش، تجربه و 
ایده های فناورانه به داخل توسط مركز تعامالت بین المللی علم و فناوری و با 
همكاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شركت های دانش 
بنیان و مراكز رشد و نوآوری منتخب كشور به عنوان »پایگاه تخصصی همكار« 
انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه  از  تا در قالب حمایت  اجرا می گردد 
همچون پسادكتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه اندازی كسب 
و كارهای فناورانه، اشتغال در شركت های دانش بنیان و برگزاری سخنرانی و 

مرکز اطالع رسانی و کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود در تالش است تا در 
راستای اهداف پژوهشی گامی در جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه بردارد.

مرکز اطالع رسانی و کتابخانه دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف تامین منابع 
علمی جامعه دانشگاهی و در راستای اهداف کالن دانشگاه در محل پردیس 
مهندسی و فناوری های نوین مشغول به فعالیت است. مجموعه نیروی انسانی 
این مرکز با تالش وافر درصددند تا در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه گامی 

در جهت ارتقاء جایگاه دانشگاه بردارند.
دکتر صمد امامقلی زاده رئیس کتابخانه دانشگاه آموزش و ارتقای سطح دانش 
مخاطبين جهت استفاده از منابع علمي كتابخانه، مقاالت انگليسي و فارسي، 

سطحی  استخراج  ماشین های  و  نقاله  نوار  از  »استفاده  پژوهشی  قرارداد 
در معدن شماره یک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر« در دانشگاه صنعتی 

شاهرود به انجام رسید.
و به نقل از دکتر سید محمد اسماعیل جاللی دانشیار دانشکده مهندسی معدن، 
نفت و ژئوفیزیک دانشگاه یکی از مشکالت ذاتی معادن روباز، افزایش عمق 

در  واقع  بصری(  الگوهای  هوشمند  )شناسایی  شهاب  بنیان  دانش  شرکت 
ساختمان مرکز رشد پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه، با هدف 
ارتقاء دانش فنی و بومی سازی سامانه های پردازشی هوشمند در حوزه های 
مختلف پردازش تصویر و بینایی ماشین در اسفند سال 1394 فعالیت خود را 

آغاز نمود.  
روابط عمومی دانشگاه طی گفتگویی با دکتر حسین خسروی عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی برق و رباتیک این دانشگاه به شناخت بیشتر شرکت شهاب 

پرداخته است.
دکتر خسروی هدف کوتاه مدت شرکت را تولید محصول کنترل تردد هوشمند 
مبتنی بر خواندن پالک و تولید کتابخانه های نرم افزاری مرتبط عنوان نمود و 
گفت: امید داریم بخش دیگری از این اهداف از جمله تولید نرم افزار احراز 
هویت با استفاده از چهره، تولید نرم افزار تشخیص پالکهای کشورهای مختلف، 
یافتن  و  داخلی  مشتریان  افزایش  پالک،  تشخیص  مخصوص  دوربین  ساخت 

راهی برای حضور در بازار جهانی تا سال 1400 محقق شود.
مسئول شرکت دانش بنیان شهاب هدف بلند مدت این شرکت را توسعه در 
حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با پردازش تصویر و بینایی ماشین 

با  آشنايي  و تخصصي،  علمي  استانداردهاي  با  آشنايي  داخلي،  هاي  كنفرانس 
پايگاه هاي استنادي را از جمله مهمترین اقدامات این حوزه برشمرد.

ایشان با بیان اینکه مرکز اطالع رسانی و کتابخانه دانشگاه در سال 1397، جهت 
به غنی سازی منابع  و  نموده  ای  فعالیت های گسترده  اهداف خود  به  نیل 

کتابخانه ای در تمامی رشته ها همت گماشته است. 
رئیس کتابخانه دانشگاه به برنامه های در دست اقدام و برنامه ریزی شده این 
مجموعه برای سال 1398 از جمله خرید کتب مورد نیاز دانشگاه و خلق نوآوری 

های الزم در نرم افزار های کتابخانه تاکید نمود.

معدن با زیاد شدن عمر آن ها است. این امر باعث طوالني تر شدن مسيرهاي 
باربري و افزايش زمان حمل بار شده و به افزايش تعداد كاميون ها )سیستم های 
و  هزینه های سرمایه گذاری  به  توجه  با  شرایط  این  در  می شود.  منجر  حمل( 
عملیاتی قابل توجه تامین کامیون ها، ممکن است این سیستم حمل و نقل صرفه 

اقتصادی خود را از دست دهد.

نیروی  توسعه  و  خارجی  کشورهای  به  محصوالت  فروش  افزود:  و  کرد  بیان 
انسانی پایدار به 50 نفر، چشم انداز 10 ساله ماست. 

امروزه یکی از مشکالت ادارات و مجموعه هایی که قصد استفاده از سامانه 
پالک خوان را دارند  و یا شرکت ها و فروشگاه هایی که قصد نصب سامانه پالک 
خوان برای مشتری خود را دارند، انتخاب دوربین مناسب برای پالک خوانی 
است و یا در شرایطی که تعداد دوربین های پردازشی زیاد میشود نیاز به یک 
سرور گران قیمت می باشد، که شرکت شهاب در راستای حل این مشکل با 
تکیه بر دانش فنی و بومی دوربین های پالک خوان شاهد را عرضه کرده است، 
این دوربین به منظور پالک خوانی از هسته پالک خوان هوشمند ساتپا که یکی 

از محصوالت شرکت شهاب می باشد، بهره می برد.
الزم به ذکر است در حال حاضر شرکت شهاب در ساختمان مرکز رشد واقع در 
پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود مستقر می باشد 
www.  و عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت

shahaab-co.ir   مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 204 300 32 – 023 تماس 
بگیرند.

كارگاه های تخصصی به ارتباط موثر متخصص و مراكز علمی و فناوری برگزیده 
ایراد  جهت  دعوت  شامل  همکاری  این  حمایتی  موارد  اهم  است  ذکر  به  الزم 
و همچنین  خارج  مقیم  ایرانی  از متخصصان  تخصصی  های  كارگاه  و  سخنرانی 

جذب دانشجوی پسادكتری برای دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
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آئین افتتاح نخستین همایش ملی مدیریت ریسك و تاب آوری در صنایع معدنی

حضور ۲9 دانشگاه ایران از جمله دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی تایمز

ارتقاء رتبه آزمایشگاه مركزی دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری هفتمین كنفرانس مهندسی و فیزیك پالسما در دانشگاه

دو عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان دانشمند یك درصد برتر دنیا

با توجه به توسعه علم و صنعت در جهان امروز و گسترش حوادث ناشی از آن و همچنین اهمیت چاره اندیشی برای جلوگیری از عواقب دردناک رشد تکنولوژی، 
آئین افتتاحیه نخستین همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی روز یکشنبه 2 تیر ماه جاری با حضور هیئت رئیسه دانشگاه، متخصصین و فعاالن 

حوزه معدنکاری در محل سالن اجتماعات دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک برگزار شد. 

پایگاه  المللی  بين  علمی  های  همکاري  و  عمومی  روابط  اداره  استناد  به 
استنادی علوم جهان اسالم، 29 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شاهرود از 

کشور ایران در رتبه بندی تایمز حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به استناد اداره روابط عمومی و همکاري 
های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، محمدجواد دهقانی 
سرپرست ISCگفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه 
بندی در سطح بین المللی است که در 2013 میالدی برای اولین بار رتبه بندی 

دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد.
حضور 29 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شاهرود از کشور ایران در رتبه 

بندی تایمز
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم درباره رتبه بندی آسیایی 2019 

بر اساس ارزیابی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های 
راهبردی بر مبنای عملکرد سال 1397 که در تاریخ 12 تیر ماه 98 توسط سایت 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی منتشر شده است، آزمایشگاه مرکزی 
این دانشگاه رتبه سی و پنجم را از بین 290 آزمایشگاه کسب نمود که نسبت به 

سال قبل و کسب رتبه چهل و پنجم در سال 96، ارتقاء یافته است.

هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسما در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 
جاری در این دانشگاه برگزار گردید.

بابک شکری رئیس کنفرانس، دکتر فرشاد صحبت زاده دبیر کمیته  دکتر 
علمی و دکتر سید ایمان حسینی دبیر کمیته اجرایی این کنفرانس بوده اند.

و  فناوری پالسما در نفت  فناوری پالسما در پزشکی،  توضیح است  به  الزم 
های  روش  سطح،  مهندسی  و  سطح  اصالح  در  پالسما  فناوری  پتروشیمی، 
اندازه گیری در پالسما، پالسمای فضایی، فناوری پالسما در محیط زیست و 

اساسی علم   پایگاه شاخص های  از سوی  اعالم شده  نتایج  آخرین  براساس 
عضو  احمدی  محمدحسین  دكتر   Essential Science Indicators   ESI
هیات علمی دانشكده مهندسی مكانیك و دكتر ماشاالله رضاكاظمی عضو 
هیات علمی دانشكده مهندسی شیمی و مواد در جمع دانشمندان یك درصد 

برتر دنیا قرارگرفتند.
پایگاه استنادی طالیه داران علم تامسون رویترز )ISI-ESI( به ارائه فهرستی 

تایمز گفت: ایران نیز در سال 2019 دارای 29 دانشگاه در بین دانشگاه های 
برتر آسیایی بوده است که این تعداد در سال 2018  برابر با 18 دانشگاه و در 
سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است. ایران نه تنها به لحاظ تعداد دانشگاه، 

بلکه به لحاظ جایگاه نیز در سال 2018 رشد قابل مالحظه ای داشته است.
بر اساس رتبه بندی تایمز در سال 2019 ایران گوی سبقت را از ترکیه ربود.

وی افزود: در سال 2019 ایران گوی سبقت را از ترکیه ربوده است و با 29 
پیشی  حاضردارد  بندی  رتبه  در  دانشگاه  که 23  ترکیه  به  نسبت  دانشگاه 
گرفته است، این در حالی است که در سال 2018 جایگاه ایران به لحاظ تعداد 
دانشگاه برتر، بعد از کشور ترکیه در کشورهای اسالمی در منطقه قرار گرفته 

بود.

شبکه  اعضای  رتبه بندی  و  ارزیابی  دوره  پنجمین  که  است  ذکر  به  الزم 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، خدمات و فعالیت این مراکز را در سال 
1397 مورد بررسی قرار داده است که از بین 330 مجموعه آزمایشگاهی از 
و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت های خصوصی  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها، 

سراسرکشور، 290 آزمایشگاه در این ارزیابی حضور داشتند.

آالینده های گازی، فناوری پالسما در صنایع هوایی، مخابرات و تولید انرژی، 
فناوری پالسما در نساجی، فناوری پالسما در صنایع غذایی، گداخت، اینرسی 
و مغناطیسی، امواج و ناپایداری های پالسما و چشمه های یونی، روش های 
باریکه ذرات،  پالسما،  و  لیزر  برهم کنش  پالسما،  و شبیه سازی در  عددی 
امواج  x و شتاب ذرات، فیزیک چشمه های  اشعه  لیزر  آزاد،  الکترون  لیزر 

الکترومغنایس از جمله محورهای کنفرانس فوق می باشند.

آخرین  براساس  یکبار  ماه  دو  هر  که  پردازد  می  دنیا  برتر  پژوهشگران  از 
الملل روزآمد می شوند. مرجعیت علمی مبنای  بین  تحوالت در شبکه علم 
گزینش پژوهشگران برتر در پایگاه طالیه داران علم ESI است و براساس تعداد 
ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران تعیین می شود و همچنین 
ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده 

هستند.
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آئین افتتاح سومین كنفرانس ملی اطالعات و محاسبات كوانتومی

انعقاد شش قرارداد پژوهشی بین شهرداری شاهرود با دانشگاه

صبح روز چهارشنبه 30 مرداد ماه جاری سومین کنفرانس ملی اطالعات و 
محاسبات کوانتومی در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن، نفت و 

ژئوفیزیک آغاز به کار کرد.
فاتح رئیس دانشگاه  این کنفرانس دکتر محمد مهدی  افتتاحیه  در مراسم 
ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از کمیته علمی و اجرایی و همچنین انجمن 
فیزیک ایران و مرکز فناوری های کوانتومی و دانشکده فیزیک این دانشگاه، 

به بیان معرفی و تاریخچه ای از دانشگاه پرداخت.
دکتر فاتح در ادامه با اشاره به برخی از افتخارات دانشگاه، اظهار خرسندی 
کرد و گفت: عنوان دانشمند یک درصد برتر دنیا برای دو عضو هیات علمی 
دانشگاه ، فعالیت های گسترده و انعقاد قرارداد با بیش از 200 سازمان بزرگ، 
با  ISI، همکاری موثر  فناوری و رشد مقاالت  و  قابل مالحظه علم  پیشرفت 
در  قرارگیری  علوم،  وزیر  حضور  با  شده  منعقد  قرارداد  طی  نفت  شرکت 

طی دیدارهای یك سال گذشته مهندس احمدی شهردار شاهرود و دکتر 
محمد مهدی فاتح رئیس این دانشگاه، که منجر به عقد تفاهم نامه ای توسعه 
همكاری های بین این دو نهاد شده بود، با ارائه پروپوزالهایی از طرف اعضای 

هیات علمی دانشگاه و عقد قرارداد پژوهشی به مرحله اجرایی درآمد.
دکتر قالیبافان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه با بیان این موضوع افزود: به 
از نیازهای شهر توسط  منظور دستیابی به اهداف این تفاهم نامه تعدادی 
شهرداری به دانشگاه اعالم شد. این موارد پس از ارائه راهكارها و پیشنهادات 
اعضای هیأت علمی دانشگاه و همچنین ارائه نقطه نظرات در نشستهای بین 
معاون عمرانی و كارشناسان شهرداری با اعضای هیأت علمی و مدیر ارتباط 
با صنعت دانشگاه، تعداد شش طرح پیشنهادی پذیرفته و جهت اجرای آنها 
دانشگاه  و  شاهرود  شهرداری  بین  زیر  عناوین  تحت  پژوهشی  قراردادهای 

منعقد شد.

جایگاه ارزشمندی در کنار دیگر دانشگاه های سبز جهان با انجام فعالیت 
های گسترده در این زمینه و بسیاری از رویدادهای اخیر دانشگاه موجب 

مطرح شدن نام این دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر کشور شده است.
در این کنفرانس تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 40 مقاله بصورت پوستر 
ارایه شد و با توجه به داوری دقیق مقاالت ارسالی، خوشبختانه کیفیت علمی 
مقاالت ارایه شده کامال مورد تایید متخصصان برجسته این گرایش از علم 

فیزیک حاضر در کنفرانس بوده است.
رایانش توپولوژیک، همدوسی کوانتومی، مترولوژی کوانتومی، شبیه سازی 
کوانتومی، ترمودینامیک کوانتومی، فرآیندهای انتقال اطالعات، مدل های 
رایانه  فیزیکی  تحقق  کوانتومی،  مخابرات  و  رمزنگاری  کوانتومی،  رایانش 
های کوانتومی و درهم تنیدگی، معیارها و کاربردهای آن از جمله محورهای 

کنفرانس فوق می باشد.

بررسی كفایت محاسبات سازه زیپ الین اجرا شده در ابتدای جاده شهدای 
گمنام

امكان سنجی و طراحی پروژه طرح توسعه آبشار شاهرود )انتقال دماغه آبشار(
بررسی كارشناسی بیماری درختان چنار شاهرود و ارائه راهكارهای علمی و 

عملیاتی
طراحی سامانه آماری محاسبه میزان برداشت از آب چاه ها و قنوات جهت 

فضای سبز شهرداری
كنترل محاسبات و نقشه های سازه ای المان میدان بسیج

بررسی، مطالعه و ارائه راهكار در خصوص پیشگیری و رفع خطر سیالبهای 
شهری
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دانشگاه صنعتی شاهرود در شمار
 برترین های جهان در لیست رتبه بندی

 تایمز در سال ۲۰۲۰

رتبه بندی  نظام های  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  تایمز  رتبه بندی 
تازه ترین  در  می کند  رتبه بندی  را  جهان  دانشگاه های  که  بین المللی 

بررسی خود بهترین دانشگاه های جهان و ایران را معرفی کرد.
سهم ایران از دانشگاه های برتر جهان در سال 2020 برابر با 40 دانشگاه 
است که نسبت به دوره قبل 11 واحد افزایش داشته است. در حالی که 
تعداد کل دانشگاه های موجود در رتبه بندی نسبت به دوره گذشته 11 
درصد افزایش داشته، این مقدار برای ایران 37 درصد افزایش داشته 
این  در  ایران  دانشگاه های  حضور  افزایش  که  معناست  بدین  این  و 

رتبه بندی بیش تر از جهان بوده است.
بر اساس این رتبه بندی، دانشگاه صنعتی شاهرود به همراه 39 دانشگاه 
دیگر ایران به عنوان برترین دانشگاه های ایران معرفی شدندکه دانشگاه 
صنعتی شاهرود در قسمت تحقیق و پژوهش در رتبه 800- 900 قرار 

گرفت.
این رتبه بندی از 13 شاخص و در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 
درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه 
بین المللی با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره 

گرفته است.
مبنای محاسبات شاخص ها سه منبع اطالعاتی معتبر شامل داده های 
خود  صورت  به  که  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  از  ارسالی 
نظرسنجی شهرت  از  داده های حاصل  آوری می شوند،  اظهاری جمع 
توسط متخصصین آموزش عالی و اطالعات تولیدات علمی موسسات 

آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس است.



گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود / شامره 26 17
ویژه نامه هفته پژوهش  | آذر ماه 1398

اخد تاییدیه آزمایشگاه همکار استاندارد توسط آزمایشگاه تخصصی انرژی دانشگاه

آشنایی بیشتر با شركت آب پژوهان راهوار كویر دانشگاه

همکاری  با  و  دانشگاه  این  در   1397 سال  در  انرژی  تخصصی  آزمایشگاه 
شرکت سوالرکار تجهیز و راه اندازی گردید، که از جمله اهداف راه اندازی 
این آزمایشگاه انجام پژوهش های کاربردی، برگزاری دوره های آموزشی و ارائه 
ی خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه انرژی و ارتباط موثر با صنایع می 

باشد.
یکی از زمینه های کاری این آزمایشگاه موضوع انرژی خورشیدی و تجهیزات 
وابسته است و بر همین اساس بخش فضای باز این آزمایشگاه به مساحت 450 
متر مربع به این مهم اختصاص داده شد و  با خرید تجهیزات پیشرفته اندازه 

گیری، امکان انجام آزمون های استاندارد فراهم گردید.

پژوهان  آب  شرکت  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
راهوار کویر با محوریت پژوهش و فناوری در زمینه منابع آب، محیط زیست 
و علوم وابسته در تاریخ 1394/09/18 به شماره ثبت  4305 و به شناسه ملی 
14005460172 ثبت شده است و هم اکنون در اتاق 216، مرکز رشد و  فناوری 

های نوین این دانشگاه مستقر می باشد.
دکتر غالمحسین کرمی، دکتر عزیزالله طاهری، دکتر هادی جعفری و دکتر 

رحیم باقری سهامداران شرکت آب پژوهان راهوار کویر می باشند.
دکتر غالمحسین کرمی دکترای تخصصی مهندسی منابع آب ) هیدروؤئولوژی(، 
ایده محوری این شرکت را ساخت آبخوان مصنوعی عنوان نمود که یک نمونه 
آن در پردیس آموزشی دهمال احداث شده است و در این خصوص افزود: در 
مناطق خشک و نیمه خشک، مانند استان سمنان کاهش نسبی میانگین بارش 
ساالنه و تغییر نوع بارش باعث کاهش شدید میانگین تغذیه ساالنه آبخوانها 
تغذیه  آبرفتی مقدار  آبخوانهای  از  ترتیب که در بسیاری  این  به  شده است، 
ساالنه کمتر از 10 درصد بارش ساالنه است و تقریبا تمام بارش به صورت تبخیر 
از دسترس خارج می شود. وی همچنین توضیح داد: کاهش تغذیه آبخوانها و 
استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی افت بسیار زیاد سطح آبهای زیرزمینی 
را موجب شده اند و این امر موجب خشک شدن بسیاری از چشمه ها و قناتها، 

کاهش آبدهی چاه ها و هم چنین شور شدگی آبهای زیرزمینی شده است.
ایشان تنها راه چاره برای دسترسی آسان و همیشگی به آب با کیفیت مناسب را 
در بسیاری از مناطق، طراحی آبخوانهای مصنوعی در محل های مناسب بیان 
نمود و خاطر نشان کرد: این قبیل آبخوانها باعث افزایش تغذیه به بیش از 50 
درصد بارش ساالنه و همینطور جلوگیری از شورشدگی آبهای تغذیه شده می 

شوند.
دکتر کرمی به مزایای طرح فوق اشاره نمود و افزود: جمع آوری آب باران در 
یک محیط متخلخل و جلوگیری از هدر رفت آب، فیلتر شدن آب توسط محیط 
متخلخل و جلوگیری از آلودگی آب، خروج ثقلی آب از آبخوان و عدم نیاز به 

انرژی، نصب سامانه خروج آب و تنظیم مقدار خروجی و همچنین جلوگیری از 
تبخیر آب از جمله مزایای این طرح می باشد.

طرح  اهداف  به  گفتگو  این  در  کویر  راهوار  پژوهان  آب  شرکت  عامل  مدیر 
پرداخت و گفت: تامین دائمی آب شرب با کیفیت باال برای روستاهای کوچک 
و دور افتاده فاقد آب شرب و تامین دائمی آب شرب برای حیات وحش حتی 

در مناطق کم باران کویری از جمله اهداف این طرح می باشد.
دکتر کرمی در خصوص ضرورت اجرای طرح ابراز داشت: این طرح می تواند 
) به  بسیاری از مشکالت را در روستاهای کوچک دور افتاده و کم جمعیت 
ویژه در مناطق کویری( حل نماید و عالوه بر این، در مناطق کویری که به دلیل 
خشک شدن چشمه های کوچک، تامین دائمی آب مورد نیاز حیات وحش یک 
معظل شده است و می توان با اجرای تعدادی از این طرح در مکان های مورد 

نیاز برای حیات وحش آب دائمی فراهم نمود.
ایشان در خصوص هزینه احداث آبخوان گفت: هزینه به حجم آب مورد نیاز 
بستگی دارد و این هزینه فقط یکبار انجام می شود و آبخوان ساخته شده به 

هیچ هزینه دیگری نیاز ندارد و عمر مفید آن حداقل 50 سال خواهد بود.
دانشگاه  آموزشی  اردوگاه  در   1396 پاییز  در  کشور  مصنوعی  آبخوان  اولین 
صنعتی شاهرود با بودجه دانشگاه احداث شده است و در تاریخ 23 اسفند 96 

با حضور مسئولین شهرستان افتتاح گردید.
الزم به ذکر است، علیرغم این که بعد از احداث طرح تا زمان افتتاح طرح تنها 
یک بارندگی در منطقه رخ داده است، آبگیری طرح با موفقیت باالیی انجام 

شده است.
 مدیر عامل این شرکت در پایان افزود: عالوه بر احداث آبخوان مصنوعی در 
پردیس آموزشی دهمال، طرح پژوهشی "بررسی تاثیر فعالیت های معدن کاری 
بر کمیت و کیفیت آب چشمه السجرد " هم توسط این شرکت در سال 1397 با 

موفقیت به انجام رسیده است.
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 اولین كارگاه كارآفرینی سال تحصیلی جدید 
دانشگاه برگزار می شود.

به گفته دکتر سید ایمان حسینی رییس گروه امور فناوری، تجاری 
سازی و كارآفرینی این دانشگاه،  گسترش روزافزون اینترنت و خدمات 
آن در كشور موجب تغییر شكل و ماهیت كسب و كارهای سنتی و ایجاد 

زمینه های جدید شغلی و همچنین چالش های جدیدی شده است.
با توجه به روند رو به رشد و فراگیر این موضوع اولین كارگاه كارآفرینی 
سال تحصیلی جدید دانشگاه با عنوان "آشنایی با كسب و كارهای نوین 
اینترنتی و چالش های پیش رو" توسط دكتر سید مسعود میررضایی عضو 
هیات علمی دانشكده مهندسی برق و رباتیك این دانشگاه و مدیر كل 
سابق فناوری اطالعات و ارتباطات استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 
17 مهر ماه ساعت 11:45 الی 13:45 در محل تاالر كتابخانه مركزی واقع 

در پردیس فناوری های نوین برگزار می شود.

آیین افتتاحیه هفتمین سمینار دو ساالنه كمومتریکس

درخشش دانشجو  این دانشگاه در جشنواره بین المللی مخترعین بیکسپو ۲۰۱9 

و  به همت  ایران  افتتاح هفتمین سمینار دو ساالنه کمومتریکس  آیین 
میزبانی دانشکده شیمی این دانشگاه در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی 
معدن، نفت و ژئوفیزیک با حضور بیش از 100 نفر از متخصصان این حوزه از 

سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر منصور عرب چم جنگلی دبیر اجرایی این سمینار 
ضمن خیرمقدم به مدعوین، به بیان مختصری از روند اجرایی پرداخت و 
گفت: امور مربوط به این سمینار از فروردین ماه سال جاری با ارسال فراخوان 
به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آغاز شد. دکتر عرب به حضور ده نفر از 

متخصصین تراز اول کمومتریکس در این سمینار خبر داد.
در ادامه دکتر ناصر گودرزی دبیر علمی سمینار و همچنین معاون آموزش 
و تحصیالت تکمیلی به عنوان نماینده ای از سوی هیئت رئیسه دانشگاه در 
این سمینار به ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان ضمن معرفی اجمالی دانشگاه 
نشان  و خاطر  نمود  اشاره  دانشگاه صنعتی شاهرود  المللی  بین  به جایگاه 
کرد: این دانشگاه بنا دارد تا با تقویت زیرساخت های موجود گامی موثر در 

راستای نیل به دانشگاه کار آفرین بردارد.

ضمن  دانشگاه  این  برق  مهندسی  رشته  سه  ترم  دانشجو  هاشمی  علیرضا 
پذیرش در دو مرحله ی مقدماتی و نهایی از سوی فدراسیون جهانی مخترعین 
و شرکت کپکو کره ی جنوبی در تاریخ 15 لغایت  17 آبان ماه سال جاری به 

فستیوال بین المللی اختراعات bixpo2019 دعوت شد.
دانشجو مخترع این دانشگاه با اختراعی در زمینه ی برق و الکترونیک و با 
عنوان کاله ایمنی هوشمند معدنچیان بعد از داوری و پس از تایید در مرحله ی 
پذیرش اولیه، به فینال این مسابقات راه یافت و در کشور کره جنوبی موفق به 
کسب مدال طال در بخش تکنولوژی های اینده جشنواره بین المللی مخترعین 

بیکسپو 2019 شد.
این دانشجوی کارآفرین همچنین جایزه ویژه انجمن مخترعین جوانان کشور 

مصر و جایزه ی ویژه اختراعات بریتیش را از آن خود نمود.
به  برق قدرت  و  الکترونیک  پاک،  انرژی های  زمینه  این فستیوال علمی در 

میزبانی کشور کره ی جنوبی برگزار شد.

ایشان  همچنین کمومتریکس را یکی از جوان ترین شاخه های رشته شیمی تجزیه 
عنوان نمود و تاکید کرد: متخصصین ایرانی از جمله برترین های این علم در سطح 

دنیا به شمار می آیند.
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جلسه هماهنگی شروع بسته دوم  از فاز نخست طرح های پژوهشی در حوزه اكتشاف
 با حضور رییس دانشگاه صنعتی شاهرود 

آئین افتتاحیه نخستین همایش ملی پدافند شیمیایی كشور در دانشگاه

جلسه هماهنگی شروع بسته دوم از فاز نخست طرح های پژوهشی در حوزه 
اکتشاف، با حضور دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه شهید بهشتی 
و مهندس هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دکتر غالمحسین 
رئیس  حبیبی  عزیزالله  دکتر  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  رئیس  خواجه 
دانشگاه خوارزمی و دكتر محمدمهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود و 
دکتر احمدرضا بهرامی به نمایندگی از سوی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، 
مهندس طالقانی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و دکتر خان 
بیگی مدیرکل پژوهش وزارت نفت روز دوشنبه 13 آبان 1398 در تاالر شهید 

شهریاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
الزم به توضیح است که دانشگاه صنعتی شاهرود فاز اول طرح کالن »کاربرد 
نوین مهندسی  های  فناوری  و  منابع هیدروکربنی  اکتشاف  در  ژئومکانیک 
»تدوین  عنوان  تحت  را  اکتشافی«  های  چاه  در  نفت  مهندسی  و  حفاری 
نقشه راه توسعه فناوری« با نگاه ویژه به روش های نوین مدیریت فناوری، 
با موفقیت و در زمان مقرر به انجام رسانده است. نتایج رضایت بخش بسته 

آبان ماه جاری نخستین همایش  صبح روز چهارشنبه 22 
با حضور  این دانشگاه  و  ملی پدافند شیمیایی به میزبانی 
کشور،  عامل  غیر  پدافند  سازمان  جانشین  زارعی  دکتر 
دکتر کایینی معاون طرح و برنامه سازمان پدافند غیر عامل 
کشور، مهندس قمی رییس بازرسی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، مهندس شاهوردیان جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی 
کشور، دکتر اکرمی معاون آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند 
شیمیایی کشور، آقای کریمی نیا مدیرکل بهداشت و درمان 
فاتح  پدافند غیر عامل کشور، دکتر محمد مهدی  سازمان 
رییس دانشگاه و مهندس احمدی شهردار شاهرود در محل 
سالن امفی تئاتر کتابخانه پردیس مهندسی و فناوری های 

نوین دانشگاه برگزار شد.

اول، امیدبخش تحقق اهداف عالی این طرح بلند مدت شامل توسعه فناوری 
های نوین و تجاری سازی آن مبتنی بر شبکه فناوری داخلی و بین المللی می 

باشد.
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روز چهارشنبه 22 آبان ماه جاری با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر 
رییس  فاتح  امور دانشجویان، دکتر  رییس سازمان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دانشگاه و جمعی از معاونان و مسئولین شهری، شتاب دهنده و مرکز کسب و کار 

اشتراکی شاهکار این دانشگاه افتتاح شد.

هدف از افتتاح شتاب دهنده و مرکز کسب و کار اشتراکی شاهکار دانشگاه
دکتر سید ایمان حسینی رییس اداره کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود، گفت: 
و  ها  معاونت  و حمایت  دانشگاه  توسط  دهنده  این شتاب  افتتاح  با  است  قرار 
نهادهای مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی کشور، و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، روند ایجاد استارتاپ های دانشجویی و دانشگاهی شتاب بگیرد. شتاب 
استارتاپ های  و  دانش بنیان  شرکت های  توسعه  هدف  با  که  »شاهکار«  دهنده 
حوزه دانشگاهی و بینارشته ای تاسیس شده است، در زمینه تجهیزات فناوری، 
حوزه وب و موبایل، توسعه اپلیکیشن ها، اقتصاد بومی، حوزه سالمت و فرهنگ 
ایرانی اسالمی فعالیت می کند و امکانات و زیر ساخت های الزم برای تسهیل 
فرآیند تولید و سایر امکانات مورد نیاز را در اختیار شرکت های نوپا قرار می دهد.

آشنای بیشتر با این مجموعه

شتاب دهنده شاهکار در فضای دانشگاه شاهرود به عنوان فضای کار اشتراکی 
دانشگاه وظیفه شناسایی و انتخاب و راه اندازی تیم های استارتاپی را به عهده 
دارد. این شتاب دهنده در سامانه اکوسیستم )اجزا کارآفرینی کشور( ثبت شده 
و از دو ماه گذشته باعث ارتقا رتبه دانشگاه در یونیرف مرجع دانشگاه های ایران 
به A+ شده است. توان و همت مجموعه بر آن بوده است تا تیم های استارتاپی 
در حوزه های گوناگون را شکل داده و هدایت نماید. در حال حاضر این شتاب 
دهنده در مجموعه اکوسیستم کشور WWW.ECOSYSTEM.IRثبت شده و در 
حال خدمت رسانی به بیش از پانزده تیم استارتاپی می باشد. همچنین این فعالیت 
 WWW.UNIREF.IR باعث ارتقا شاخص کارآفرینی و نوآوری دانشگاه در یونیرف

شده است.

 الزم به ذکر است بیش از صد جلسه و نشست با بدنه و اکوسیستم کارآفرینی 
از  دهنده  شتاب  در  استقرار  جهت  شده  گزینش  تیم  بیست  از  بیش  و  استان 

شاخص ترین فعالیت های این مجموعه می باشد.
امید است با افتتاح شتاب دهنده فنی و صنعتی شاهکار در دانشگاه صنعتی 

شاهرود، رونق شرکت های نوپا و استارتاپ های این حوزه شتاب گیرد.





گزارش تصویری مراسم تجلیل 
از برگزیدگان هفته پژوهش در 
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