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آغاز به کار اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک
در راستای تحقق اهداف علمی و گسترش ارتباط و تبادل نظر دانش 

اولین  افتتاحیه  مراسم  صنعت،  و  دانشگاه  پژوهشگران  بین  فناوری  و 

صبح  ژئوفیزیک«  در  تصویر  و  سیگنال  پردازش  ملی  »همایش  دوره 

دانشکده  مهندسی  اجتماعات  تاالر  در   1398 آذرماه   20 چهارشنبه  روز 

مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه برگزار شد.

دکتر روشندل دبیر علمی این همایش در ابتدا ضمن برشمردن اهمیت 

پردازش سیگنال و تصویر و ضرورت دقت و بررسی بیشتر در این خصوص 

به تشکیل کمیته علمی با حضور پژوهشگران از دانشگاه صنعتی شاهرود، 

با اشاره  المللی زلزله شناسی اشاره نمود و  تهران، یزد و پژوهشگاه بین 

به تعداد مقاالت ارسالی و مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی و 

پوستر، عنوان کرد: از دانشگاه های مختلفی که رشته معدن و ژئوفیزیک 

دارند مقاالتی به دبیرخانه همایش ارسال شده است. وی همچنین افزود: 

در این کنفرانس چهار سخنرانی علمی منتخب در زمینه پردازش تصویر 

ارائه شد.

رئیس  و  برق  فاتح هیات علمی دانشکده مهندسی  دکتر محمد مهدی 

دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم ضمن تشکر از حامیان و برگزار 

کنندگان، به ارتباط خوب محتوا این همایش و رشته برق اشاره نمود و 

و  پردازش  با  گفت:  همایش،  محورهای  خصوص  در  توضیحاتی  بیان  با 

الگو،  تشخیص  نشانگرها،  استخراج  ژئوفیزیکی،  های  داده  تصویرسازی 

ترکیب و تلفیق داده ها شناخت بیشتر و بهتری از منابع زیرزمینی حاصل 

می شود. وی ادامه داد: همکاری بین دانشکده ای در این همایش نشان 

دهنده این است که کاربردهای میان رشته ای از اهمیت باالیی برخوردار 

است.دکتر فاتح با بیان حرکت دانشگاه به سوی کارآفرین شدن، افزود: 

کارآفرین  برای  را  زیرساخت های مختلف شرایط الزم  ایجاد  با  دانشگاه 

شدن فراهم نموده است و در این راستا حرکت های خوبی انجام شده 

است، از جمله ایجاد مرکز کسب و کار و شتاب دهنده شاهکار مشتمل 

بر بیش از ده استارتاپ و مرکز آپا در دانشگاه سبب اشتغال زایی خواهد 

شد. ایشان در ادامه به پروژه ملی ژئومکانیک اکتشاف نفت اشاره نمود 

و ضمن تبریک به دانشگاه و دانشکده، موفقیت اتمام بسته اول و شروع 

به  ادامه  در  دانشگاه  رئیس  شد.  یادآور  را  مذکور  پروژه  از  دوم  بسته 

ابراز امیدواری  همکاران و دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه اشاره و 

کرد که با برگزاری این گونه همایش ها باعث پیشرفت بیشتر مجموعه 

دانشگاهی شویم.

تبریک و خوش  این همایش ضمن  مهندس احمدی شهردار شاهرود در 

راستای  در  هستند  که  مسئولیتی  هر  در  باید  همه  افزود:  آمدگویی، 

پیشرفت کشور تالش کنند. مهندس احمدی برپایی این گونه همایش ها 

را موجب ایجاد ارتباط بین علوم پایه و علوم مهندسی عنوان نمود و به 

نقش برجسته در حل مشکالت و معضالت تاکید کرد. شهردار شاهرود 

این همایش ها را سبب ایجاد ارتباط بین افراد و تبادل بین پژوهشگران و 

صنعتگران دانست و ابراز داشت: در همین راستا توانمندی های افراد 

شناخته می شود و بکارگیری علوم و فنون در خدمت به جامعه محقق 

خواهد شد.
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روز  استارتاپی شاهكار،  رویداد  با  دانشگاه  آشنایی دانشجویان  جلسه 

پژوهشی  معاونت  كتابخانه  تاالر  محل  در  جاری  سال  آذر   12 شنبه  سه 

شهر  سطح  عالقمندان  و  دانشجویان  از  كثیری  جمع  حضور  با  دانشگاه 

برگزار شد.

به همت اداره كارآفرینی دانشگاه با حضور معاون وزیر، علوم و   

تحقیقات، شتابدهنده و فضای كار اشتراكى این دانشگاه با عنوان كمپ 

شتابدهی به ایده های نوآورانه شاهكار افتتاح شد. این مجموعه در حال 

و منتورشیپ  تعاملی جهت حمایت، مشاوره  و بستر  بدنه اصلی  حاضر 

سمنان  استان  كار  و  كسب  اكوسیستم  تجمیع  و  دانشجویان  های  ایده 

می باشد. شتابدهنده و كمپ شتابدهى شاهكار به عنوان اولین شتاب 

دهنده كشور با مدل نوآوری باز، در حال حاضر آماده استقرار، مشاوره و 

حمایت از تیم های دانشجویی مساله محور و توسعه كسب و كارها می 
باشد. در جلسه آشنایی دانشجویان دانشگاه با رویداد استارتاپی شاهكار، 

به بررسی مفهوم استارتاپ و شتابدهنده ها پرداخته شد و اهمیت گذار 

از ساختارهای سنتی كسب و كار به ساختارهاى استارتاپی و مقیاس پذیر 

و برنامه کاری و هدف از برگزاری رویداد استارتاپی شاهکار مورد توجه 

قرار گرفت.

برای  دانشجویان  برای  تمرینی  که  استارتاپی  رویداد  این  در   

ورود به عرصه کسب و کار و اخذ دانش های مورد نیاز برای موفق شدن 

سازی،  تیم  نحوه  آسانسوری،  ارائه  های  کارگاه  باشد  می  این عرصه  در 

به  ارائه  نحوه  و   MVP و  اعتبارسنجی  کار،   و  بوم مدل کسب  طراحی 

سرمایه گذار برگزار می گردد و تیم های شرکت کننده در این رویداد 

پس از آموزش در این کارگاه ها به رقابت به یکدیگر پرداختند.

پیش رویداد آشنایی دانشجویان با کمپ شتابدهی شاهکار



5گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود / شامره 28

رویداد استارتاپی شاهکار با محوریت پزشکی و فناوری برگزار شد.
رویداد استارتاپی شاهکار با محوریت پزشکی و فناوری از روز چهارشنبه 
20 لغایت روز جمعه 22 آذر ماه 1398 در مجموعه شتابدهنده و فضای 
کار اشتراکی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید. این رویداد 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شهرداری شاهرود و مشارکت 
94 نفر از دانشجویان و تعدادی از دانش آموزان استان سمنان و استان 
گلستان همراه بود که شرکت کنندگان در قالب 10 تیم به آموزش، رقابت 

و تمرین برای ورود به بازار واقعی پرداختند.

این رویداد با سخنرانی دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی 
معاون  امامیان  دکتر  و  شاهرود  شهردار  احمدی  مهندس  شاهرود، 

پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افتتاح گردید. 
دکتر فاتح ضمن خیرمقدم، از دکتر دستفان معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه، دکتر حسینی رئیس اداره کارآفرینی، آقای یونسیان کارشناس 
تیم دانشجویی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  این حوزه، 
بهداشتی درمانی شاهرود و همچنین شهرداری شاهرود قدردانی نمود. 
وی به دغدغه بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی اشاره کرد و 
با بیان اینکه شتاب دهنده شاهکار به عنوان فضای کار اشتراکی دانشگاه 
وظیفه شناسایی و انتخاب و راه اندازی تیم های استارتاپی را به عهده 
دارد، گفت: روزی که مرکز شتابدهنده و مرکز کسب و کار اشتراکی 
برگزاری  به  داشتیم  امید  شد  افتتاح  وزیر  معاون  حضور  با  شاهکار 
رویدادهای این چنینی که خداروشکر محقق شده است. رئیس دانشگاه 
استارتاپها  آوا، دورهمی شرکت ها،  و هم  آواتک  به همکاری شتابدهنده 

و شتاب دهنده ها، تقویت استارتاپهای دانشجویی و حمایت از تجاری 
سازی و ایجاد اشتغال تاکید نمود و به بیان دوره های برگزار شده در اداره 

کارآفرینی دانشگاه  و استارتاپ های مستقر شده در شاهکار پرداخت.

دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاهی پیشرو در حوزه کارآفرینی

ارائه ایده ها و  دکتر فاتح آموزش و کار تیمی در کارگاه های آموزشی، 

جمله  از  را  نوپا  کار  و  کسب  ایجاد  همچنین  و  آنها  کردن  عملی  نحوه 

اهداف استارتاپ ویکند عنوان نمود. وی ضمن تاکید بر توسعه خدمات 

دانش بنیان و توسعه زیرساخت های کارآفرینی، دانشگاه را در راستای 

حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین معرفی کرد.

معاون  امامیان  دکتر  و  شاهرود  شهردار  احمدی  مهندس  ادامه  در 

پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در خصوص این رویداد 

از مشکالت جاری علوم و  به بیان سخنرانی پرداختند و راه برون رفت 

تحقیقات را اعتماد به جوانان و امکان فضای تعاملی برای بهره مندی از 

استعدادهای درخشان عنوان نمودند.

پس از افتتاحیه، شرکت کنندگان به ارائه بیش از 54 ایده پرداختند که 

پس از رای گیری 10 ایده برتر انتخاب و تیم ها حول این 10 ایده تشکیل 

شدند. در طی این رویداد کارگاه های ارائه آسانسوری و تیم سازی، نحوه 

انتها کارگاه نحوه  و در  اعتبارسنجی  و   MVP،طراحی مدل کسب وکار

ارائه به سرمایه گذار توسط 4 نفر از  منتورهای مجرب از شهر مشهد به 

دانشجویان ارائه گردید و دانشجویان با یادگیری این مهارت ها به رقابت 

با یکدیگر پرداختند. در ادامه و روز سوم، تیم ها به ارائه ایده های خود 

به داوران )3 داور از دانشگاه صنعتی شاهرود و 3 داور از دانشگاه علوم 

پزشکی( پرداختند و در نهایت 3 تیم برتر و 1 تیم شایسته تقدیر شناخته 

شد. در مراسم اختتامیه جوایز تیم های منتخب با حضور دکتر دستفان 

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر امامیان معاون پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی اهداء شد.
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 ارائه گزارش عملکرد یک سال اخیر حوزه پژوهش در آیین تجلیل از پژوهشگران
روز  ظهر  از  پیش  فناوری  و  پژوهش  هفته  گرامیداشت  مراسم  در 
و  استاندار  معاون  فخری  مهندس  حضور  با  جاری  ماه  آذر   25 دوشنبه 
فرماندار شاهرود، هیات رئیسه دانشگاه، مدیران و اعضای هیات علمی، 

از پژوهشگران برتر این دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

دكتر علی دستفان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با ذكر شعار هفته 
پژوهش بنام »پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین، رونق تولید« به بیان 

اطالعات حوزه معاونت پژوهشی و ارائه گزارش عملكرد یك سال اخیر این 
حوزه پرداخت. ایشان با اشاره به آمار مقاالت دانشگاه در دو سایت معتبر 
مقاالت در اسكوبوس و آی. اس. آی و تعداد مقاالت نمایه شده در این 
سایت از طرف اعضای هیات علمی دانشگاه اشاره كرد و افزود: کسب 
عنوان دانشمند یك درصد برتر دنیا توسط هیأت علمی دانشگاه و حضور 
اساتید با تجربه و جوان موثر، سبب رشد هرچه بیشتر دانشگاه خواهد 
و گزارش  قراردادها  تعداد  به  اشاره  با  دانشگاه  رئیسه  شد. عضو هیأت 
و  کسب  مرکز  خصوص  در  توضیحاتی  به  ها  دانشکده  بین  ای  مقایسه 
و  پرداخت  آپا  تخصصی  مرکز  و  مختلف  های  استارتاپ  شاهکار،  کار 
بیان داشت: قطب علمی مهندسی معدن دانشگاه، وضعیت سبز هفت 
مجله علمی پژوهشی، کسب مقام سوم پژوهشکده دانشجویی در شاخه 
مکانیک، رونمایی از چهار محصول تولیدی برای اولین بار در مرکز رشد 
دیگر  از  المللی  بین  انتشارات  در  تخصصی  کتاب  سه  چاپ  دانشگاه، 

موفقیت های این دانشگاه در یكسال گذشته بوده است.

 دكتر دستفان در بخش دیگری از سخنان خود به رتبه بندی تایمز، آغاز 
فاز اول طرح های پژوهشی در حوزه اکتشاف و مدیریت  از  بسته دوم 
سبز و همچنین ارتقا جایگاه دانشگاه در سطح بین المللی تاکید نمود و 
خاطر نشان کرد: به دنبال افتخارات گذشته، مجله دانشکده ریاضی نیز 

مورد تایید پایگاه بین المللی اسکوپوس قرار گرفته است.



7گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود / شامره 28

رئیس دانشگاه در جمع پژوهشگران برتر بر حفظ و حراست از جایگاه دانشگاه تاکید کرد.
پژوهشگران  از  تجلیل  درمراسم  دانشگاه  رئیس  فاتح  محمدمهدی 
دانشگاه در روز دوشنبه 25 آذرماه ضمن خیر مقدم  و تبریک هفته و روز 
پژوهش، طی سخنان خود با گرامیداشت مقام شامخ دكتر مفتح و روز 
وحدت حوزه و دانشگاه، به رتبه بندی دانشگاه و جایگاه آن در سطح بین 
المللی و معیارهای مربوطه پرداخت و گفت: در حال حاضر دانشگاه در 
جایگاه خوبی قرار دارد و باید تالش کرد که این مسیر همچون گذشته رو 

به پیشرفت باشد.

دكتر فاتح به بیان برخی افتخارات اخیر پرداخت و گفت: رشد صعودی 
مقاالت دانشگاه در پایگاه های بین المللی، افتخارات علمی و گستردگی 
در  ها  آزمایشگاه  تجهیز  نفتی،  قرارداد  جمله  از  دانشگاه  های  قرارداد 
تراز ملی، ارتقای جایگاه در شبكه آزمایشگاهی علمی ایران، قطب علمی 
مهندسی معدن و آزمایشگاه های راهبردی كشور از جمله بازخوردهای 

مثبت تالش مجموعه دانشگاه است.

افزود:  شدن،  کارآفرین  سوی  به  دانشگاه  حرکت  بیان  با  فاتح  دکتر 
کارآفرین  برای  را  زیرساخت های مختلف شرایط الزم  ایجاد  با  دانشگاه 
ایجاد مرکز  از جمله  اقداماتی  این راستا  شدن فراهم نموده است و در 
ده  از  بیش  بر  مشتمل  شاهکار  اشتراکی  کار  و  کسب  و  دهنده  شتاب 
استارتاپ، مرکز آپا، راه اندازی زیرساخت های پژوهشی، چاپ مقاالت و 
کتب و برگزاری همایش ها و سمینارهای متعدد صورت پذیرفته است. 
و  نمود  اشاره  نفت  اکتشاف  ژئومکانیک  ملی  پروژه  به  ادامه  در  ایشان 
یادآور  را  مذکور  پروژه  از  دوم  بسته  شروع  و  اول  بسته  اتمام  موفقیت 
شد. رئیس دانشگاه در ادامه به همکاران و دانشمندان یک درصد برتر 
دانشگاه اشاره و ابراز امیدواری کرد که با این افتخارات بستر مناسب به 

منظور ارتقا و پیشرفت هر چه بیشتر دانشگاه فراهم خواهد شد.
دانشگاه در حركت به سوی دانشگاه كارآفرین

دكتر فاتح توسعه خدمات دانش بنیان و همچنین توسعه زیرساخت های 
سوی  به  حركت  سبب  كه  نمود  مطرح  اقداماتی  جمله  از  را  كارآفرینی 
جامعه،  و  صنعت  با  ارتباط  تقویت  وی  گردد.  می  كارآفرین  دانشگاه 
سوی  به  حركت  نتایج  جمله  از  را  كارآفرین  آموختگان  دانش  تربیت 
و  استاندار  معاون  فخری  نادر  مهندس  نمود.  عنوان  كارآفرین  دانشگاه 
آیین گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل  با حضور در  فرماندار شاهرود 
از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن خیر مقدم و تبریک 
هفته پژوهش، گفت: سرمایه های اجتماعی و منابع انسانی در شاهرود از 
شاخص های اصلی این شهرستان است و این مورد آن را از دیگر شهرستان 

ها متمایز کرده است.

این  به فرد  به ویژگی های منحصر  و فرماندار شاهرود  استاندار  معاون 
شهرستان در بحث آموزش عالی، حوزه و دانشگاه، هنر، اخالق، طبیعت، 
تاریخی، معدن و تعداد  جاذبه های زیست محیطی، میراث فرهنگی و 
باید  بیان داشت:  و  نمود  اشاره  مواد معدنی، کشاورزی، صنایع دستی 
ظرفیت های شهرستان به خصوص در حوزه های دانشگاهی شناسایی و 
سپس در پیشرفت و توسعه شهرستان استفاده گردد. مهندس فخری به 
اهمیت ارتباط تنگاتنگ فرمانداری و دانشگاه تاکید نمود و با بیان اینکه 
را  پژوهش  و  تحقیق  توسعه در کشور خواهد شد،  امنیت موجب  وجود 

بستری مناسب برای این امر مطرح نمود.
در پایان این آیین از پژوهشگران برتر در بخش اعضای هیات علمی و 

دانشجویی در سال 98 دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
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اسامی پژوهشگران برتر سال 98 دانشگاه

  بخش اساتيد
 نام و نام خانوادگي افراد منتخب دانشكده

 برق و رباتيك
 عليرضا الفي 

 علي اكبرزاده كالت

 عبدالمجيد عبدالباقي  صنايع و مديريت

 مكانيك

 محمد حسين احمدي

 محمود نووروزي

 حبيب احمدي 

 مهدي رضايي كشاورزي

 رياضي
 ا ناظمي عليرض

 محمد آرشي

 معدن، نفت و ژئوفيزيك
 محمد عطايي

 فرهنگ سرشكي 

 هادي جعفري علوم زمين

 حسن حسن آبادي فيزيك

 حميد  حسن پور  كامپيوتر

 ماشاءاله رضا كاظمي شيمي و مواد

 رضا اندام  تربيت بدني 

 بهناز بيگدلي عمران 

 علي كيوانلو  شيمي 

 
  هاي مختلف پژوهشيپژوهشگران برتر در بخش

 نام و نام خانوادگي افراد منتخب پژوهشگر برتر در بخش

 محمد حسين احمدي  پژوهشگر برتريك درصد جهان 

 ماشاا... رضا كاظمي  پژوهشگر برتريك درصد جهان 

 حسن حسن آبادي پژوهشگر برتر توليد علم

 محمد حسين احمدي  پژوهشگر برتر جوان

 محمد مهدي فاتح  انشگاهد  H-indexپژوهشگران موثر در رشد 

 حسين خسروي فناوران برتر دانشگاه

 سيد محمد اسماعيل جاللي پژوهشگر برتر حوزه ارتباط با صنعت

 احمد رمضان زاده  پژوهشگر برتر طرح برون دانشگاهي ملي و كالن

 محمد عطايي سردبير برتر مجالت دانشگاه 

 مجتبي شيوايي المللي برگزيده برتر در حوزه چاپ كتاب بين

 مصطفي مرادي مقدم  برگزيده برتر در حوزه چاپ كتاب بين المللي

 رضا طاهريان  برگزيده برتر در حوزه چاپ كتاب بين المللي

  بخش اساتيد
 نام و نام خانوادگي افراد منتخب دانشكده

 برق و رباتيك
 عليرضا الفي 

 علي اكبرزاده كالت

 عبدالمجيد عبدالباقي  صنايع و مديريت

 مكانيك

 محمد حسين احمدي

 محمود نووروزي

 حبيب احمدي 

 مهدي رضايي كشاورزي

 رياضي
 ا ناظمي عليرض

 محمد آرشي

 معدن، نفت و ژئوفيزيك
 محمد عطايي

 فرهنگ سرشكي 

 هادي جعفري علوم زمين

 حسن حسن آبادي فيزيك

 حميد  حسن پور  كامپيوتر

 ماشاءاله رضا كاظمي شيمي و مواد

 رضا اندام  تربيت بدني 

 بهناز بيگدلي عمران 

 علي كيوانلو  شيمي 

 
  هاي مختلف پژوهشيپژوهشگران برتر در بخش

 نام و نام خانوادگي افراد منتخب پژوهشگر برتر در بخش

 محمد حسين احمدي  پژوهشگر برتريك درصد جهان 

 ماشاا... رضا كاظمي  پژوهشگر برتريك درصد جهان 

 حسن حسن آبادي پژوهشگر برتر توليد علم

 محمد حسين احمدي  پژوهشگر برتر جوان

 محمد مهدي فاتح  انشگاهد  H-indexپژوهشگران موثر در رشد 

 حسين خسروي فناوران برتر دانشگاه

 سيد محمد اسماعيل جاللي پژوهشگر برتر حوزه ارتباط با صنعت

 احمد رمضان زاده  پژوهشگر برتر طرح برون دانشگاهي ملي و كالن

 محمد عطايي سردبير برتر مجالت دانشگاه 

 مجتبي شيوايي المللي برگزيده برتر در حوزه چاپ كتاب بين

 مصطفي مرادي مقدم  برگزيده برتر در حوزه چاپ كتاب بين المللي

 رضا طاهريان  برگزيده برتر در حوزه چاپ كتاب بين المللي

 اخالق، هنر، دانشگاه، و حوزه عالي، آموزش بحث در شهرستان اين فرد به منحصر هاي ويژگي به شاهرود فرماندار و استاندار معاون
 و نمود اشاره دستي صنايع كشاورزي، معدني، مواد تعداد و معدن تاريخي، و فرهنگي ميراث محيطي، زيست هاي جاذبه طبيعت،

 شهرستان توسعه و پيشرفت در سپس و شناسايي دانشگاهي هاي حوزه در خصوص به شهرستان هاي ظرفيت بايد: داشت بيان
 موجب امنيت وجود اينكه بيان با و نمود تاكيد دانشگاه و فرمانداري تنگاتنگ ارتباط اهميت به فخري مهندس .گردد استفاده
  .نمود مطرح امر اين براي مناسب بستري را پژوهش و تحقيق شد، خواهد كشور در توسعه

 .آمد عمل به تقدير دانشگاه 98 سال در دانشجويي و علمي هيات اعضاي بخش در برتر پژوهشگران از آيين اين پايان در
980926144029http://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=  
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دکتر فاتح: همکاری مستمر دانشگاه با وزارت نفت
دکتر محمد مهدی فاتح رییس دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت 
هفته پژوهش و در روز نفت و دانشگاه، گفت: به لطف خدا و همت 
همکاران دانشگاهی بابی در عرصه همکاری با دانشگاه ها و وزارت نفت 

باز شده است.
دانشگاه همزمان  و  نفت  روز  در  ماه جاری  آذر   26 روز سه شنبه  صبح 
امور  کل  مدیر  معاون  علیخانی  فرشاد  دکتر  حضور  با  پژوهش  هفته  با 
پژوهش وزارت نفت، دکتر محمد مهدی فاتح رییس دانشگاه ضمن تقدیر 
از وزیر نفت به دلیل اعتماد به این دانشگاه گفت: تالش ما بر این بود که 
به این اعتماد پاسخ گفته و لیاقت خود را نشان دهیم که به لطف خدا 
و همت همکاران بابی در عرصه همکاری با دانشگاه ها و وزارت نفت باز 

شده است. 
پردیس  مرکزی  کتابخانه  تئاتر  آمفی  سالن  محل  در  که  مراسم  این  در 
پنج  اتفاق  به  دانشگاه  این  اینکه  بابیان  فاتح  دکتر  برگزار شد،  دانشگاه 
دانشگاه دیگر قرارداد کالن نفتی را با حضور وزرای نفت و علوم امضا 
کرده است، ابراز داشت: براساس نظرات مدیران اجرایی شرکت نفت، 
دانشگاه صنعتی شاهرود در اجرای این قرارداد در فاز صفر و بسته اول 
شاهرود  دانشگاه صنعتی  رئیس  است.  داشته  مطلوبی  عملکرد  یک  فاز 
نفتی  پروژه عظیم  این  به کسب  دانشگاه قدم به قدم موفق  اینکه  بابیان 
شد، ابراز داشت: تصویب سرفصل کارشناسی ارشد و دکترای ژئومکانیک 
نفت در سال 93 و همچنین موافقت وزارت علوم برای راه اندازی ارشد 

مهندسی معدن با گرایش ژئومکانیک نفت در سال 98 از جمله اقدامات 
الزم در این حوزه محسوب می شود. دکتر فاتح همچنین به دیگر رشته 
های دانشگاه از جمله مهندسی معدن، مهندسی مکانیک، شیمی، رایانه، 
و  نمود  اشاره  مختلف  گرایش های  با  ژئوفیزیک  علوم  زمین،  علوم  برق، 
بیان داشت: با وجود این رشته ها این دانشگاه می تواند با صنعت نفت 

همکاری علمی و تحقیقات وسیعی داشته باشد.
رئیس دانشگاه با تاکید بر توان دانشگاه در به اثبات رساندن لیاقت های 
مهندسی  علمی  قطب  علوم  وزیر  مجوز  با  کرد:  نشان  خاطر  مجموعه 
داد:  ادامه  وی  شد.  داده  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  به  کشور  معدن 
سابقه خوب فعالیت های علمی و پژوهشی و همچنین توانمندی های این 
دانشگاه در عرصه های مختلف به خصوص آزمایشگاه های مجهز و حضور 
هیئت  340 عضو  تعداد  به  توجه  با  که  است  نحوی  به  برجسته  اساتید 
ایجاد شود.  تر  فعالیت های گسترده  و دانشجویان فضایی جهت  علمی 
و  کمیته  جمله  از  دانشگاه  خوب  های  ساخت  زیر  وجود  به  فاتح  دکتر 
تاسیس مرکز تخصصی  آزاد،  آموزش های  تاسیس مرکز  کارآفرینی،  اداره 
آپا و همچنین تاسیس شتاب دهنده و فضای کار اشتراکی اشاره و تاکید 
با  همکاری ها  ادامه  برای  بستر  موجود  های  پتانسیل  به  توجه  با  نمود: 
وزارت نفت در دانشگاه صنعتی شاهرود فراهم است و شرکت دانشگاه 
با حضور دانشگاه های کشور پیرامون اکتشاف میادین  در کنسرسیومی 

نفتی مطالبه به حق و جدی این دانشگاه می باشد.
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دکتر علیخانی: نقش ارزنده دانشگاه در پرورش نیروی انسانی در سطح ملی
دانشگاه  ارزنده  نقش  بر  نفت  وزارت  پژوهش  امور  کل  مدیر  معاون 

صنعتی شاهرود در پرورش نیروی انسانی در سطح ملی تاکید نمود.
صبح روز سه شنبه 26 آذر ماه جاری همزمان با هفته پژوهش و در روز 
پژوهش  امور  کل  مدیر  معاون  علیخانی  فرشاد  دکتر  دانشگاه  و  نفت 
دارا  پژوهش،  عنصر  بر  تاکید  و  دانشگاه  این  در  حضور  با  نفت  وزارت 
بودن فرصت های عظیم خدادادی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی و تاریخی 

شهرستان را موجب قرارگیری در جایگاهی شایسته عنوان نمود.

پردیس  مرکزی  کتابخانه  تئاتر  آمفی  سالن  در  که  مراسم  این  در  ایشان 
دانشگاه برگزار شد، بابیان اینکه یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع 
که  سهمی  داشت:  ابراز  است،  تحقیقات  و  پژوهش  موضوع  امروزی 
هدفمند بودن پژوهش ها و تحقیقات در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی 
کشور ایفا می کنند غیر قابل انکار است. علیخانی بابیان اینکه دانشگاه 
صنعتی شاهرود از سوابق به حق علمی خود دفاع و به بنیه انسانی خود 
اصلی  مشکل  کرد:  تصریح  است،  تقدیر  شایان  امر  این  و  می کند  تکیه 
از مدیریت است که  بلکه  کشور در کمبود مهندس حوزه نفت نیست 
باید این مدیریت در کنار سایر علوم مهندسی تقویت شود. وی همچنین 
افزود:  دانشگاه صنعتی شاهرود تاکنون در پرورش نیروی انسانی ملی 
نهادهای  با  همکاری  این  باید  و  داشته  ارزنده ای  نقش  نفت  وزارت  در 

منطقه ای و ملی دیگر بخش ها بیش از گذشته تقویت شود.

تاکید بر ارتباطات بین دانشگاهی
علیخانی بابیان اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود باید ارتباطات خود را با 
معاونت تحقیقاتی سایر نهادها تقویت کند، تصریح کرد: دانشگاه ها باید 
با شرکت در نمایشگاه ها، برگزاری کنفرانسها در حوزه های مختلف و 
مرتبط با صنعت نفت، قابلیتهای خود را به درستی بارز نماید که در این 

رهگذر دانشگاه صنعتی شاهرود توانسته تا حدودی زیادی موفق باشد 

و هنوز جای کار در این فضا وجود دارد. همچنین دانشگاه باید بر تکیه 
بر استعدادهای خود در همه زمینه های صنعت نفت یعنی باالدستی و 
پایین دستی نقش افرینی کند و سعی کند در بخش زنجیره تامین فعالیت 
ها را توسعه دهد. معاون اداره کل امور پژوهش وزارت نفت بابیان اینکه 
پرداخته اند،  نفتی  میادین  توسعه  به  کمتر  تاکنون  کشور  دانشگاه های 
ابراز داشت: وظیفه حوزه پژوهش وزارت نفت این است که تا با پذیرش 
ریسک ، مجال ارتباط واقعی و عملیاتی بین حوزه پژوهش و تولید نفت با 
دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان داخلی را ایجاد و زمینه و شرایط الزم 
را برای تیک آف پترولیوم را در سطح ملی فراهم نماید. ایشان همچنین 
با بیان اینکه دانشگاه ها سطح استان می بایست ارتباط خوبی را با نهادها، 
سازمانها و شرکتهای دانش بنیان و صنایع مختلف استان سمنان برقرار 
کنند، ابراز داشت: الزم است بازاریابی علمی با انجام تبلیغات صحیح 
و مناسب صورت گیرد تا این توانمندیها در سطح شهر و استان به اطالع 

مردم رسانده شود و سبب خود باوری در نسل جوان شود.



گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود / شامره 28 11

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال
 و سیستم های هوشمند ایران

پنجمین  افتتاح  آیین  جاری  ماه  آذر   27 چهارشنبه  روز  ظهر  از  پیش 
کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران در محل سالن 
آمفی تئاتر معاونت پژوهش و فناوری واقع در پردیس مهندسی و فناوری 

های نوین برگزار شد.  

دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از حضور در 
این کنفرانس دو روزه و عرض تبریک هفته پژوهش و همچنین گرامیداشت 
فرد  غفوری  حسن  دکتر  حضور  از  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  روز  آذر   27
رئیس قطب علمی سامانه های پردازش  دیجیتال ایران و پروفسور سعید 
ناتینگهام  از دانشگاه  صانعی استاد پردازش سیگنال و یادگیری ماشین 
ترنت انگلستان، و زحمات دبیر اجرایی کنفرانس دکتر حمید حسن پور 
ایشان  نمود.  قدردانی  فرد  احمدی  علیرضا  دکتر  علمی  کمیته  دبیر  و 
به محورهای کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران از 
پنهان   گفتار،  و  صوت  پردازش  تصویر،  پردازش  سیگنال،  پردازش  جمله 
کاوی،  داده   الگو،  بازشناسی  و  تحلیل  ماشین،  بینایی  داده  ها،  سازی 
هوشمند،   الکتریکی  های  شبکه   هوشمند،  های  سیستم   نرم،  محاسبات 

شبکه  های کامپیوتری و گستردگی این عرصه اذعان نمود.

اهتزاز پرچم دانشگاه کارآفرین
دکتر فاتح با بیان حرکت دانشگاه به سوی کارآفرین شدن، افزود: دانشگاه 
با ایجاد زیرساخت های مختلف شرایط الزم را برای کارآفرین شدن فراهم 
نموده است و در این راستا حرکت های خوبی انجام شده است، از جمله 
ایجاد مرکز کسب و کار و شتاب دهنده شاهکار مشتمل بر بیش از ده 
آپا در دانشگاه سبب اشتغال زایی خواهد شد. رئیس  استارتاپ و مرکز 
در  افراد شرکت کننده  برای  دانشگاه  ویژگی های  بیان  دانشگاه ضمن 
ملی  پروژه  از جمله   دانشگاه  در  قراردادهای مختلف  به  کنفراس،  این 
ژئومکانیک اکتشاف نفت اشاره نمود و ضمن تبریک به دانشگاه، موفقیت 
اتمام بسته اول و شروع بسته دوم از فاز یک پروژه مذکور را یادآور شد. 

ایشان در ادامه به همکاران و دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه اشاره 
باعث  ها  ها  کنفرانس  گونه  این  برگزاری  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 

پیشرفت بیشتر مجموعه دانشگاهی شویم.
سپس با اشاره به رشد 20 درصدی مقاالت دانشگاه درمقایسه با رشد 2 
درصدی کشور که باعث مطرح شدن نام دانشگاه درعرصه های مختلف 
میشود، به بیان رتبه 26 دانشگاه در رتبه بندی تایمز پرداخته و از تمامی 

اعضای هیأت علمی تشکر نمودند.

مهندسی  دانشکده  های  ویژگی  به  اشاره  با  پایان  در  دانشگاه  رئیس 
این  برگزاری  در  برق  مهندسی  دانشکده  و  دانشکده  این  از   کامپیوتر 

کنفرانس تشکر نمود.
در ادامه دکتر حسن پور دبیر اجرایی کنفرانس به توضیحاتی در خصوص 
اشاره  شد  دریافت  زمینه  این  در  که  مقاالتی  تعداد  و  کنفرانس  شرایط 
نمود و بیان کرد: مقاالت برتر درمجالت علمی و پژوهشی چاپ خواهد 

شد.

دکتر حسن غفوری فرد رئیس قطب علمی سامانه های پردازش  دیجیتال 
ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر در آئین افتتاحیه این کنفرانس، 
ضمن گرامیداشت روز حوزه و دانشگاه از همه ی دست اندرکاران این 
به ویژگی های  افق 1404  با اشاره به سند  ایشان  کنفرانس تشکر نمود. 
که  گفت:  و  نمود  تاکید  علمی  اقتصاد  و  تولید  لحاظ  به  ایرانی  جامعه 
به  باقیمانده  بتوان در فرصت  تا  باید شتاب کرد  و  اندک است  فرصت 
اهداف مد نظر رسید. رئیس قطب علمی سامانه های پردازش  دیجیتال 
ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در ایران انجمن های علمی 
از سال 1340  و  را شروع کرده  فعالیت های خود  1310 شمسی  در سال 
فعالیت های انجمن ها رشد چشم گیری داشته است، در خصوص انجمن 
های علمی، نقش آن ها در توسعه علمی به بیان توضیحاتی پرداخت و 
در  بنیان  دانش  انقالبی  درتحوالت  علمی  های  انجمن  نقش  کرد:  بیان 
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های  فعالیت  اهداف  برشمردن  ضمن  ایشان  است.  بوده  برجسته  اروپا 
از  تعالی ارزش علم در جامعه، حمایت  افزایش و  به  انجمن های علمی 
همکاری های علمی بین المللی، نشان دادن اهمیت علم به شهروندان، 
جامعه 64  یک  توسعه  افزود:  و  نمود  تاکید  گذاران  قانون  و  دولتمردان 
درصد به نیروی انسانی وابسته است و بقیه موارد به سخت افزارها، نرم 
افزارها و تجهیزات و نقش مغزافزارها، انسانها و اندیشه ها در توسعه علم 

و پژوهش وابسته می باشد.

دکتر غفوری فرد در ادامه صحبت خودبه تغییر رویکرد و نگاه دانشگاه 
ها و صنعت در ایجاد ارتباط متقابل و درک همدیگرو همکاری استراتژیک 
میان این دو نهاد که باعث روند رو به جلو و پیشرفت دانش بنیان خواهد 
شد اشاره نمود. ایشان در پایان صحبت خود به کلید واژه موفق روابط 
صنعت و دانشگاه اشاره و پیشنهاداتی برای توسعه فعالیت بین این دو 

نهاد ارائه کردند:

- اصالح رویکرد انجمن های علمی به همکاری صنعت
- توجه به مفاهیم جدید در حوزه تجاری سازی فناوری

- استفاده بهینه تراز ظرفیت پارک های علم و فناوری، مراکز رشد
- تعامل با نهادهای جدید از قبیل صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 

و شتابدهنده ها
- هم گرایی انجمن های هم راستا در قالب خوشه ها و اتحادیه ها

- توجه به ظرفیت صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان با توجه به 
مزیت های ارزی

همچنین درادامه کنفرانس پروفسور سعید صانعی استاد پردازش سیگنال 
و یادگیری ماشین از دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان به ایراد سخنرانی 

تخصصی در خصوص پردازش سیگنال پرداخت.
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دانشگاه صنعتی شاهرود برفراز دانشگاه های کشور 
روز  در  نفت  وزارت  تیکاف  پترولیوم  فناورانه  رویداد  پایانی  آیین  در 
چهارشنبه 27 آذر ماه جاری همزمان با هفته پژوهش با حضور مهندس 
زنگنه وزیر نفت و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، این 
ارایه راهكار  توانست در بخش استارتاپى "پتروتست" در حوزه  دانشگاه 

برای چالش هاى وزارت نفت به مقام نخست دست یابد.

به هم رسانی  با محوریت  نفت  پژوهشگاه صنعت  با همکاری  رویداد  این 
حوزه های فناوری در بخش عرضه و تقاضا و با حضور شرکت های فعال 

در حوزه های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی و اهدافی مشتمل بر توسعه، 
پژوهشگاه  محل  در  فرصت سازی  و  انتخاب  کارآمدسازی،  یادگیری، 

صنعت نفت از 23 لغایت 27 آذر ماه جاری برگزار شد.

کارشناس  یونسیان  یونس  سرپرستى  به  شاهرود  صنعتى  دانشگاه  تیم 
شتاب دهنده شاهكار، توانست با پشت سرگذاشتن دانشگاه های صنعتی 
و  نایل شود  رویداد  مقام نخست  به  امیركبیر  و صنعتی  تهران  شریف، 
حوزه  در  پتروتك  پلتفرم  ارایه  با  ها،  استارتاپ  و  ها  ایده  همه  میان  در 
این رویداد  ایران، جایزه و گرنت  كارآمدسازی توزیع فرآورده هاى نفتی 
را از آن خود كند. مهدی احمدخان بیگی، مدیرکل امور پژوهش وزارت 
و  بر شناسایی  تأکید مقام عالی وزارت  به  با توجه  این رویداد  نفت در 
نفت  وزارت  تابعه  شرکت های  نوآورانه  نیازهای  و  چالش ها  آشکارسازی 
اشاره كرد و از این رویداد به عنوان عامل انگیزشی جهت تشکیل تیم های 

جوان و استارت آپی و ایجاد فرصت مناسب برای ورود نخبگان کشور به 
عرصه های کسب و کار فناورانه در زیست بوم نوآوری یاد كرد.

برای  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  استارتاپی  های  تیم  رویداد،  این  در 
نخستین بار در قالب ارائه مشخصات توانمندی، قطعه سازی و یا ارایه 
محصول و خدمات موردنیاز همراه با حضور نفرات کلیدی و متخصص 
بخش عملیات مرتبط با آن خدمات و تجهیز، راهكارهای خود را به جامعه 

ضمن  و  ارائه  تحقیقاتی(  گروه های  و  فناوری  )عرضه کنندگان  هدف 
از عرضه کنندگان  یک  توانمندی هر  احراز  برگزاری جلسات در صورت 

فناوری نسبت به انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد اقدام نمودند.

نمایشگاه عرضه فناوری با حضور شرکت های دانش بنیان و استارت آپ، 
نمایشگاه تقاضای فناوری با حضور شرکت های تابعه وزارت نفت، رویداد 
"هر چالش-یک راهکار" با حضور گروه های استارت آپی و نخبگان، رویداد 
بخش  ارشد  مدیران  ویژه  فناوری  تور  اجرای  و  پتروتست  دانشجویی 
عملیات صنعت نفت، چهار بخش اصلی این رویداد بود. در این رویداد 
تالش بر این بود که نیازهای واقعی حوزه های عملیات شرکت های اصلی و 
تابعه وزارت نفت در قالب ارسال پروپوزال شناسایی گردد و در دسترس 
جامعه محققان و گروه های توانمند کشور قرار گیرد و برای نخستین بار 
سعی شد با برنامه ریزی هدفمند اقدام های مناسب برای حضور مدیران 

ارشد عملیاتی از شرکت های تابعه وزارت نفت صورت پذیرد.

دفاع از رساله سیزدهمین دانشجوی دکتری پترولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه
دانشگاه  زمین  علوم  دانشكده  پترولوژی  دكتری  دانشجوی  سیزدهمین 

صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.
زمین  علوم  دانشكده  پترولوژی  دكتری  دانشجوی  مباشری  محسن 
دانشگاه در روز چهارشنبه چهارم دی ماه سال جاری از رساله خود تحت 
مافیك  های  سنگ  ساختی  زمین  جایگاه  و  ژئوشیمی  پترولوژی،  عنوان 
فرامافیك شمال باختر تا جنوب باختر مشهد، به راهنمایی دكتر حبیب 
و زمین شناسی  پترولوژی  استاد و عضو هیأت علمی گروه  الله قاسمی 
اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود و مشاوره دكتر بهنام رحیمی دانشیار 

و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود.
از دانشگاه دامغان،  این رساله بر اساس نظر داوران دكتر قاسم قربانی 
دكتر محمود صادقیان و دكتر مهدی رضایی كهخایی از اعضای هیأت 
علمی دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود به كسب درجه عالی 
این جلسه دكتر مسیب سبزه ئی پیشكسوت  نائل گردید. همچنین در 
زمینه  در  نظر  صاحب  و  پترولوژی  برجسته  استاد  ایران،  شناسی  زمین 

موضوع رساله فوق نیز حضور داشت.

مباشری در خصوص رساله خود گفت: در این تحقیق با استفاده از روش 
این  ایتی  كماتی  ماهیت  آزمایشگاهی  و  صحرایی  مطالعات  دقیق  های 
مجموعه های سنگی برای اولین بار اثبات شده است كه گامی مهم در 
اولین  برای  تحقیق  این  طی  است.  ایران  شناسی  زمین  به  نگرش  تغییر 
بار این مجموعه سنگی در سطح بین المللی گزارش شد و طرح موضوع 
گردید كه میتواند كاربردهای فراوانی در تفسیر تحوالت زمین شناسی 
این مجموعه سنگی تحت  پیشتر،  كه  است  باشد. گفتنی  داشته  ایران 

عنوان افیولیت های مشهد شناخته می شد.
محسن مباشری از كار مطالعاتی خود 2 مقاله علمی- پژوهشی در مجالت 
معتبر  های  همایش  در  كنفرانسی  مقاله  سه  و  رساند  چاپ  به  داخلی 
در   2019  Goldschmidt معتبر  همایش  در  مقاله  خالصه  یك  و  داخلی 
كشور اسپانیا ارائه داد و همچنین دو مقاله علمی – پژوهشی نیز برای 
است محسن  ذکر  به  الزم  نمود.  تهیه  خارجی  معتبر  به مجالت  ارسال 
نامه  تفاهم  از  استفاده  با  را  ماهه خود  مطالعاتی شش  فرصت  مباشری 

منعقده با دانشگاه گرانادای اسپانیاانجام داده است.
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دفاع دانشجو دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه

دفاع از رساله اولین دانشجو دکتری الکترونیک دیجیتال دانشگاه

دانشكده  و سازه های هیدرولیکی  آب  امینیان دكتری مهندسی  پژمان 
مهندسی عمران این دانشگاه روز چهارشنبه 6 آذرماه 1398 از رساله خود 
تحت عنوان »مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه دهانه ورودی بر عملکرد 
دانشیار  احمدی  احمد  دكتر  راهنمایی  با  رسوب«  انتقال  های  تونل 
زاده دانشیار  امامقلی  دانشکده مهندسی عمران و مشاوره دكتر صمد 

دانشکده مهندسی کشاورزی این دانشگاه دفاع نمود.

چکیده ای از رساله فوق:
در چند دهه اخیر، هرچند سدسازی ازنظر كّمی و تعدد روند افزایشی 
با  بهره  برداری  دوره  در  سدها  این  اكثر  متأسفانه  ولی  است،  داشته 
می توان  علمی  راه  یک  به عنوان  می باشند.  مواجه  رسوب گذاری  مشکل 
جهت رفع این مسئله به ساخت تونل های انتقال رسوب اشاره کرد. آن ها 
باالدست  از  را  رسوبات  حاوی  جریان  که  هستند  انحرافی  کانال های 
آن منتقل می نمایند. در تحقیق حاضر توسط  پایین دست  به  مخزن سد 
مطالعه آزمایشگاهی به بررسی تأثیر عرض کانال انحرافی بر میزان دبی 

منحرف شده و رسوب انحرافی به کانال فرعی پرداخته شد.

درجه   90 فرعی  کانال  ورودی  در  مستغرق  صفحات  اعمال  با  همچنین 
زاویه  تغییرات  و  جریان  هیدرولیکی  پارامترهای  اثر  رسوب،  انتقال 
صفحات بر میزان انتقال رسوب و جریان انحرافی بررسی شده و با حالت 
بدون استفاده از صفحات مستغرق مقایسه شد. آزمایش ها بر روی یک 
و  سانتی متر   60 اصلی  کانال  عرض  متر،   10 طول  به  آزمایشگاهی  فلوم 
عرض کانال فرعی 30 سانتی متر و ارتفاع 75 سانتی متر انجام شد. در 
این راستا در سه عرض مختلف کانال انحرافی و در سه زاویه 30، 45 و 
60 درجه، متغیرهای عدد فرود جریان و عمق جریان مورد بررسی قرار 
با مدل عددی SSIIM2 شبیه سازی و  آزمایش  گرفت. سپس تعداد 18 
این  از  نتایج حاصله  آزمایشگاهی مقایسه و صحت سنجی شد.  نتایج  با 
 33 کاهش  انحرافی،  کانال  عرض  تاثیر  در  که  است  آن  بیانگر  تحقیق 
درصدی عرض کانال انحرافی می تواند کاهش 8/5 درصدی دبی انحرافی 
به کانال فرعی را به دنبال داشته باشد از طرفی افزایش 1/5 برابر عرض 
کانال انحرافی می تواند در افزایش 13 درصدی رسوب انحرافی به کانال 
افزایش عمق  از طرفی  و  فرود جریان  با کاهش عدد  باشد.  مؤثر  فرعی 
گزینه  می توان   0/41 برابر  انحرافی  کانال  بعد  بدون  عرض  مقدار  با  و 

دیجیتال  الكترونیك  دكتری  دانشجوی  دهكردی  عسگریان  رسول 
ماه سال  آذر   6 روز چهارشنبه  در  دانشگاه  این  برق  مهندسی  دانشكده 
جاری از رساله خود با عنوان "تخمین ابعاد و سرعت خودروهای عبوری 
با استفاده از ویدئوی دریافتی از دوربین كنار جاده ای" تحت راهنمایی 
دكتر حسین خسروی و مشاوره دكتر علیرضا احمدی فرد اعضای هیات 

علمی این دانشکده دفاع نمود.

دانشگاه  استاد  گلزاده  آقا  علی  دكتر  داوران،  نظر  اساس  بر  رساله  این 
مهندسی  دانشكده  استاد  پور  حسن  حمید  دكتر  نوشیروانی،  صنعتی 
كامپیوتر و دكتر علی سلیمانی دانشیار دانشكده مهندسی برق دانشگاه، 

درجه عالی را كسب نمود.

كاربرد این رساله در سامانه های نظارتی پلیس راه و شهرداریها می باشد 
و به كمك این روش پیشنهادی امكان تشخیص همزمان سرعت و ابعاد 
خودروها توسط یك دوربین و بدون نیاز به لیزر فراهم می شود. عالوه بر 

این در این رساله روش هایی به منظور شناسایی نوع خودرو نیز ارائه شد 
كه كمك می كند نظارت كاملتری در اختیار پلیس و شهرداری ها قرار 
از  گیرد.الزم به ذکر است 3مقاله علمی پژوهشی و3 مقاله كنفرانسی 

دستاوردهای رساله فوق می باشد.

باالترین عملكرد  به گونه ای که  را فراهم نمود  انتقال رسوب  مطلوب در 
را خواهد داشت. در تاثیر زاویه صفحات مستغرق،  افزایش عدد فرود 
به طور متوسط باعث کاهش 22/2 درصدی دبی منحرف شده به کانال و 
با  می شود.  فرعی  کانال  به  منحرف شده  رسوب  درصدی   53/3 کاهش 
کاهش عدد فرود جریان و از طرفی کاهش عمق و با صفحات مستغرق با 
زاویه 30 درجه می توان گزینه مطلوب جهت انحراف را فراهم نمود. بر 
اساس اندازه گیری های انجام شده بهترین رابطه توسط الگوریتم ژنتیک 
جهت محاسبه دبی رسوب منحرف شده پیشنهاد شده است. همچنین با 
مقایسه نتایج شبیه سازی شده مدل عددی SSIIM2 نشان داده شد كه 
درصد خطای مدل عددی حدود  18 درصد و میانگین ضریب نش برای 
داده های آزمایشگاهی و عددی حدود  0/87 برآورد گردید كه با توجه به 

این مقدار می توان به عملكرد صحیح مدل پی برد.

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهدی مفتاح هلقی دانشیار دانشگاه 
گرگان، دكتر فضل الله ساغروانی دانشیار و دكتر امیر عباس عابدینی 
استادیار دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه و با حضور دكتر مهدی 

عجمی نماینده تحصیالت تكمیلی به كسب درجه عالی نائل شد.
الزم به ذكر است 1 مقاله ISI، 2 مقاله علمی پژوهشی با نمایه ISE  و2 

مقاله كنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.
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دفاع از رساله دانشجو دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه

پیام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود به 
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

علیرضا نماینده نیاسر دانشجوی دکتری گرایش سازه دانشکده مهندسی 
عمران روز دوشنبه 16 دی ماه جاری از رساله خود تحت عنوان "بررسی 
تاثیر مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی بر عملکرد لرزه ای دیوارهای 
بنایی" با همراهی دکتر فرشید جندقی عالیی دانشیار دانشگاه صنعتی 
راه،  استادیار مرکز تحقیقات  و  دکتر سید سهیل مجیدزمانی  شاهرود 
مسکن و شهرسازی به ترتیب به عنوان استاد راهنمای اول و دوم دفاع 

نمود.
این رساله با داوری دکتر فرنوش باسلیقه و دکتر جلیل شفائی استادیاران 
دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر جعفر سبحانی دانشیار مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی با کسب درجه عالی به اتمام رسید.
چکیده:

. در این تحقیق برای تقویت ساختمانهای بنایی سالم و اسیب دیده ناشی 
از زلزله از مصالح نوین تحت عنوان مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی 
شده استفاده شده است. مطالعات آزمایشگاهی و عددی نشان داد که 
عملکرد  بهبود  بر  تاثیر چشمگیری  میتواند  مصالح  نوع  این  از  استفاده 
ساختمان های بنایی موجود و اسیب دیده ناشی از زلزله داشته باشد. 
پایداری ساختمان  انرژی و حفظ  افزایش اتالف  افزایش مقاومت برشی، 

های بنایی تحت زلزله های شدید به عنوان ویژگی های بارز استفاده از 
این نوع مصالح می باشد.

پژوهشی،  علمی  مقاله   1 کنفرانسی،  مقاله   3 تعداد  است  ذکر  به  الزم 
1مقاله چاپ شده و 1 مقاله دردست داوری در ISI  از جمله دستاوردهای 

رساله فوق می باشد.
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بیانیه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت روز دانشجو

شانزدهم آذر، یکی از روزهای افتخارآمیز تاریخ ایران و نماد مبارزه با استکبار است که در آن، جوانان آزادمرد و آگاه 
پرچم بیزاری از تاریکی ها، ظلم، استبداد و استکبار را بر دوش کشیده و چراغ بیداری و آزادی خواهی را روشن نگه 

داشتند.

دانشجو نماد زاللی، پاکی، آرمانخواهی، بیداری و مظهر تحوالت اساسی در جامعه و  شانزدهم آذر، یادآور دلیری دانشجویان و 
روز تکریم از این قشر نخبه جامعه است. این چشمه جوشان استعداد، همچنان سرزنده  است و هر زمان که نیاز کشور اقتضاء 
کند، با وجود خویش درخت آزادی را آبیاری می کنند. شانزدهم آذر سرآغاز حرکتی نوپا در مسیر استکبار ستیزی دانشجویان 

پس از انقالب به بلوغ رسید. این نسیم رحمت الهی بود که بود که با پیروزی انقالب اوج گرفت و در گرماگرم حوادث 
را بر ضد استکبار برانگیخت. ذائقه عدالت خواه دانشجویان ایرانی را بیدار کرد و آنها 

با شانزدهم آذر نشان بارزی از نقش بی بدیل دانشجویان  صادقانه  مبارزه  و  استعمار  های  ریشه  شناخت  در 
در  امروز  تا  که  ای  مبارزه  است.  استکبار  ادامه مصادیق  کشور  از  خارج  و  داخل  مختلف  های  عرصه 

داشته است.

به ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی اینجانب روز دانشجو را به عموم دانشجویان  کشور 
آرزوی  و  نمایم  می  عرض  تبریک  توفیق هر چه بیشتر شما عزیزان را از درگاه شاهرود 

تالشی مضاعف در جهت پیشرفت همه باریتعالی خواستارم. امیدوارم با همت و 
بیش از پیش کوشا باشید.جانبه و تداوم عزت و اقتدار ایران عزیز 

محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
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بیانیه دانشگاه به مناسبت حماسه 9 دی

روابط عمومی دانشگاه شهادت مظلومانه سپهبد قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

بیانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود 
در خصوص شهادت سردار سلیمانی

حماسه نهم دی ماه، نماد عزت، استقالل و بصیرت مردان و زنان غیرتمندی است که تا پای جان برای حفظ اصول و ارزش های اسالمی و آرمان های انقالب 
اسالمی ایستادند. دراین روز مردم با حضور خود به دشمنان فهماندند که اگر برابر دین آن ها صف آرایی کنند، دربرابر تمام دنیای آن ها خواهند ایستاد.
روز نهم دی ماه، روز بصیرت وبیداری، یوم الله دیگری درتاریخ چهل ساله انقالب اسالمی است که با حضورمردم ماندگار و تاریخی شد. یادآوری و تکریم 

آن یک وظیفه انقالبی و ملی است.                                                                                                            روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

از  در عروجی خونین  مردان جهان؛  آزاد  قلبهای  سلیمانی، سردار  قاسم  سپهبد 
خاک به افالک پیوست.

ِبْسِم رب الشهداء
إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن.

ِمَن الُْمْؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اللَّه َعلَیِْه فَِمْنُهْم َمْن قَضى  نَْحبَُه َو ِمْنُهْم َمْن 
لُوا تَبْدیالً)األحزاب/٢٣( یَْنتَِظُر َو ما بَدَّ

شهادت تنها جامه برازنده برای او بود.
از  در عروجی خونین  مردان جهان؛  آزاد  قلبهای  سلیمانی، سردار  قاسم  سپهبد 

خاک به افالک پیوست.
شهادت مظلومانه این رادمرد و مالک اشتر زمانه را به محضر حضرت ولی عصر 
)عج(، مقام معظم رهبری، همه مردم قدرشناس ایران اسالمی و جامعه دانشگاهی 
تسلیت می گوییم. از درگاه حضرت حق، علو درجات را برای آن مجاهد خستگی 

ناپذیر که به عهد خود با خدایش صادقانه وفا کرد، مسالت داریم.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

بسم رب الشهداء و الصدیقین
ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعلَیِه  فَِمنُهم َمن قَضٰى نَحبَُه َوِمنُهم 

لوا تَبدیاًل َمن ینتَِظُر  َوما بَدَّ
فرا رسد شهادت خوبان امت مرا گلچین خواهد  الزمان  آخر   هنگامی كه 

كرد. پیامبر اعظم )ص(

شهید حاج قاسم سلیمانی بزرگ مرد اسالم، مجاهدی نستوه كه در حفظ  
اعتالی پرچم اسالم ناب  محمدی و دفاع از حریم عصمت  و طهارت دست 
از پا نمی شناخت و عمر با بركت خویش را در راه مبارزه با زیاده خواهان، 
دشمنان انسانیت، تروریسم دولتی و گروه های تكفیری صرف نموده است، 
ریشه  الكفر  ائمة  در دل سیاه  بزرگ  این سردار  كینه  و  كه حقد  تا حدی 
دشمنان  چشمان  از  خواب  بزرگ،  مجاهد  این  از  وحشت  و  ترس  و  دواند 

اسالم ربوده بود.
از این روی دست به ترور ناجوانمردانه مردی از مردان مرد زدند تا به خیال 
وعده  متعال  خداوند  آنكه  از  غافل  كنند  خاموش  را  خدا  نور  خویش  خام 
داده است، نور خویش را كامل خواهد كرد و با  هر قطره از خون او حاج 

قاسم های دیگری خواهد رویید كه چون تیر غیبی، قلب دشمنان خدا 
را نشانه خواهد رفت و انتقام سختی از بزدالن آمریكایی خواهد ستاند. 
مطمئنا این اقدام نابخردانه آمریكا نشانه نهایت زبونی نظام سلطه بوده 
و  معادالت منطقه را بر علیه آمریكا و ایادی او  بر هم خواهد زد و تمام 

منافع آنان را در خاورمیانه به خطر خواهد انداخت.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی شاهرود، شهادت 
سردار سرافراز  بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی و همسنگر او  ابو مهدی 
المهندس  را به ساحت قدسی حضرت بقیة الله االعظم، فرماندهی كل 
قوا حضرت آیة الله خامنه ای و همه مظلومان عالم بویژه ملت شهید پرور 
ایران اسالمی تبریك و تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال برای 
برای همه عالقمندان  و  این شهیدان واالمقام علو درجات  ارواح عرشی 
مسئلت  جمیل  صبر  و  جلیل  اجر  شهدا  این  معزز  خانواده  ویژه  به  آنان 

داریم.

 نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود
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پیام تسلیت رییس دانشگاه صنعتی شاهرود 

در پی شهادت سردار سلیمانی  

دکتر محمدمهدی فاتح رییس دانشگاه صنعتی شاهرود طی پیامی 
شهادت مظلومانه سردار سلیمانی را تسلیت گفت: 

آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نپندارید بلکه زنده اند 
ولی شما در نمی یابید. البته شما را به چیزی مانند ترس، گرسنگی 

و نقص در اموال و جان ها و محصوالت بیازماییم.

 مژده بر استقامت کنندگان. آنها که به هنگام مصیبت گویند 
ما از خدا هستیم و به سوی او می رویم. )قرآن مجید(

شهادت فرزند برومند ایران شهید سپهبدقاسم سلیمانی را تبریک 
و تسلیت عرض می کنم.

  ترامپ فکر نکند که حاج قاسم را از ما گرفته است. امروز میلیون 
ها نفر می خواهند حاج قاسم باشند. آنها پرچم ایران را در دست 
امریکا  اند.  ایستاده  آمریکا  برابر دشمنی های  و متحد در  گرفته 
به  ناجوانمردانه  ترور  این  تروریست است.  نکند که مخالف  ادعا 
دستور رییس جمهور امریکا انجام شد و از تاریخ محو نخواهد شد. 
آنها ما را تهدید نکنند. مردانی که باور دارند که بسوی خدا می 
روند از ترک دنیا واهمه ای ندارند. ترامپ فکر نکند پیروز شده 
است. آنچنان بذر نفرتی از آمریکا را در قلب میلیونها ایرانی کاشته 

است که سالها نخواهند توانست آثار زیانبار آن را بزدایند.

محمدمهدی فاتح رییس دانشگاه صنعتی شاهرود
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مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه

گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی با حضور هیات رایت البصیره

روز  صبح  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  بزرگداشت  مراسم 
و  کارکنان  رئیسه،  هیات  پرشور  حضور  با  جاری  ماه  دی   15 یکشنبه 
دانشجویان در مسجد پیامبر اعظم دانشگاه برگزار شد. جامعه دانشگاهی 
دانشگاه صنعتی ابتدا عزاداری خود را از ساختمان مرکزی دانشگاه آغاز و 
همزمان با سردادن شعارهای انقالبی جهت شرکت در این مراسم با شکوه 

رهسپار شدند تا ارادت خود را به سردار دلها نشان دهند.

از قرآن کریم توسط احمد خدابخشیان و مهدی  آیاتی چند  از تالوت  پس 
وفایی نژاد، رئیس دانشگاه ضمن عرض تبریک و تسلیت، ابراز داشت: رژیم 
صهیونیستی و آمریکا از ابتدا به دنبال تجزیه کشورهای بزرگ خاورمیانه 
تر  به کشورهایی کوچکتر و ضعیف  آنها  تبدیل  و  افکنی  تفرقه  با  تا  بودند 
قدرت دفاعی آنها را کاهش داده و این کشور ها را وابسته خود سازند، اما 
سردار پرافتخار میهن عزیزمان همیشه سد محکمی برابر استکبار جهانی 
بود. وی تاکید داشت: شک نکنید اکنون سلیمانی های بسیاری در همین 

مرز و بوم و در دیگر کشورهای اسالمی پرورش یافته اند.

دکتر فاتح: نمی توانید افکار مردم را ترور کنید.
آنچه  برعکس  اقدام  این  با  آمریکا  که  نکته  این  بیان  ضمن  دانشگاه  رئیس 
تصور داشت، عرصه را بر خود تنگ تر کرد، افزود: شهادت نقطع وحدت 

با همت هیات رایت البصیره)هیات اساتید وکارکنان (دانشگاه صنعتی شاهرود عصر روز یکشنبه 15 دی ماه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی درمحل مسجد پیامبر اعظم)ص( برگزار گردید

ایمان، خداباوری  با  اقتدار سرزمین ما  ایران بوده و هست و  آحاد ملت 
ادامه داد:  باشد. وی همچنین  همچون همیشه سایه امن مسلمین می 

پاسخ به شهید و دین به شهید وفادار ماندن به آرمان های شهدا است.
دکتر فاتح در پایان تاکید کرد: ما باید به عنوان افراد دین باور و خداباور 
در عرصه کار پیشتاز باشیم و دانشگاه نیز باید در راستای اقتدار ملی 

قدم های محکمی بردارد.
از همرزمان شهید  پور  این مراسم سردار حاج محمود حسین  ادامه  در 
سلیمانی با حضور در این مراسم و بیان خاطراتی از این شهید واالمقام، 
خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی همیشه در اولین لحظات در صحنه 
از نمونه های آن می توان به جنگ هایی اشاره  مبارزه حاضر بود و 
کرد که فرماندهی آن را بر عهده داشت و سر انجام به پیروزی می 
انجامید .سردار حسین پور به جنگ افروزی های آمریکا در منطقه 
ایران  محاصره  دنبال  به  آنها  افزود:  و  کرد  اشاره  اخیر  سالیان  طی 
ناکام  هدف  این  به  رسیدن  در  اسالم  سربازان  تالش  با  که  بودند 

ماندند.
قاسم سلیمانی  بزرگداشت سردار  به منظور  با شکوه که  این مراسم  در 
مختلف  اقشار  جاللی  مهدی  مداح  سرایی  نوحه  از  پس  شد،  برگزار 
به سردار شهید  ارادتشان  و  از استکبار جهانی  را  انزجار خود  دانشگاه، 

حاج قاسم سلیمانی نشان دادند.
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رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود: قدر اعتماد مردم را بدانیم.

برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود   

جلسه شورای دانشگاه صبح یکشنبه 22 دی برگزار شد.
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در آغاز جلسه با عرض تسلیت شهادت سپهد 
قاسم سلیمانی، جانباختگان مراسم تشییع کرمان و سقوط هواپیمای اوکراین 
اظهار نمود: ترامپ، بعد از ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی، تهدید کرد 
چنانچه ایران پاسخ دهد 52 مرکز که برای فرهنگ ایران با ارزش است را 
می زند. مردم متوجه شدند که استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور 
با قلدری مورد تهدید قرار گرفته است. مردم به یاد  آوردند که سردار در 
8 سال دفاع مقدس و بعد در برابر داعش با رشادت و دالوری از آنها دفاع 
انسان در گرامیداشت شهید  میلیونها  از  اقیانوسی  نتیجه،  بود. در  کرده 

دالور شکل گرفت و این اولین پاسخ کوبنده مردم بود.  

هنوز داغ شهید را به دل داشتیم که مجددا از جانباختن حدود 60 نفر 
از عزیزانمان در ازدحام جمعیت متاثر شدیم. اگر سوء مدیریت در 

اجرای مراسم تشییع نبود آیا این فاجعه رخ می داد؟

 بعد از آن روز چهارشنبه مطلع شدیم که پایگاه نظامی آمریکا در عراق مورد 
حمله موشکی ایران قرار گرفت. دل مردم از این اقدام شجاعانه خنک شد.  
دکتر فاتح ادامه داد با شنیدن خبر سقوط هواپیمای اکراینی داغ دیگری 
بر دلمان نشست. خبر مرگ آنها بویژه دانشجویان نخبه، ضایعه دردناکی 
بود. همه با نگرانی خبرها را دنبال می کردند. به مدت دو روز برخی افراد 
مسئول انکار کردند که هواپیما را آتشبار ضدهوایی خودمان زده است. در 

اساتید،  جایگاه  و  علمی  سطح  ارتقای  هدف  با  اساتید  اندیشه  ضیافت  طرح 
دانش  و بصیرت افزایی، ایجاد فضای علمی و گفت وگومحور در بین اساتید و 
بسترسازی برای شکوفاکردن استعدادهای موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طرح ضیافت اندیشه اساتید 
از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه از روز چهارشنبه 11 
لغایت جمعه 13 دی ماه جاری با هدف ارتقای سطح علمی و جایگاه اساتید، 
دانش  و بصیرت افزایی، ایجاد فضای علمی و گفت وگومحور در بین اساتید و 

بسترسازی برای شکوفاکردن استعدادهای موجود برگزار شد.
در این دوره بالغ بر 60 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود 

از رشته های مختلف در این طرح شرکت نمودند.
به  مربوط  های  سرفصل  اندیشه  ضیافت  طرح  دوره  این  در 

سبک زندگی توسط حجت االسالم و المسلمین دکتر احمدحسین 
به  میرباقری  سیدمحسن  دکتر  حضور  با  قرآن  در  امامت  و  شریفی 

شرح مبحث پرداخته شد.

مقابل، فرمانده هوا و فضا سپاه پاسداران، با صداقت و شجاعت مسئولیت 
آن را به عهده گرفت و معلوم شد که موضوع قرنطینه بوده است . 

جا داشت به جای انکار می گفتند که هنوز تحقیقات کامل نشده است. 
قدر اعتماد مردم را بدانیم. مردم از دروغ ناراحتند. اگر سوء مدیریت در 
اطالع رسانی نبود اعتماد مردم خدشه دار می شد؟ حاال ترامپ که هفته 
پیش قلب مردم را نشانه گرفته بود االن به زبان فارسی با بی شرمی توییت 
کرده در کنار مردم ایران است. بدانند که مردم شریف ایران با هوشیاری 

و بردباری اقدامی نخواهد کرد که آنها را خوشحال نماید.
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برگزاری کارگاه آموزشی دردانشگاه با همکاری قطب علمی مهندسی معدن

کارگاه تخصصی ترانسفورماتورهای ابررسانای مقاوم در دانشگاه برگزار شد.

جایگاه هفتم دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز

همکاری  با  معدن  مهندسی  علمی  قطب 
ژئوفیزیک  و  نفت  معدن،  مهندسی  دانشکده 
این دانشگاه در روز یکشنبه 24 آذر ماه جاری 
استاد  زاده  شریف  مصطفی  دکتر  حضور  با 
مدرسه معدن استرالیا غربی از دانشگاه کرتین 
رویکرد   " عنوان  با  آموزشی  کارگاه  استرالیا، 
در  آن  های  چالش  و  سنگ  مهندسی  طراحی 
به  خاص  نگاه  با  عمیق  زمینی  زیر  های  فضا 
معادن عمیق زیر زمینی" در دو نوبت صبح و 

عصر  برگزار شد.
در نوبت صبح و بخش اول این کارگاه، مباحث 
اصلی شامل مقدمه ای بر کاربردهای مکانیک 
سنگ در معدن کاری عمیق، چالش های پیش 
رو در تعیین پارامترهای طراحی و درک رفتار 
برای  مناسب  استراترژی  انتخاب  و  زمین 
مقاصد طراحی مطرح شد. در این جلسه عالوه 
و  پرسش  پیشرفته،  و  پایه  مطالب  ارائه  برای 
پاسخ حول محورهای فوق الذکر برگزار گردید 
که با استقبال  و مشارکت دانشجویان مقطع 
و  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 
اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معدن 

و دانشکده زمین شناسی قرار گرفت.

طبق اعالم نتایج دوره 2019 رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز در 
دانشگاه   21 بین  در  توانست  دانشگاه  این   ،98 ماه  آذر   14 پنجشنبه  روز 
ایرانی رتبه هفت و در بین 780 دانشگاه در سطح دنیا كه حائز رتبه بندی 

دانشگاه های سبز شدند، رتبه 400 را كسب نماید.
امسال نسبت به سال گذشته 75 دانشگاه به تعداد دانشگاه های شركت 
كننده در سطح دنیا افزوده شدند و دانشگاه های شركت كننده ایرانی نیز 

از تعداد 16 به 21 دانشگاه افزایش یافتند.
 2010 از سال  عالی،  آموزش  در  پایداری  ترویج  با هدف  اندونزی  دانشگاه 
و  معیارها  اساس  بر  جهان  دانشگاه های  بندی  رتبه  و  ارزیابی  به  اقدام 

شاخص های مرتبط با مسائل زیست محیطی در دانشگاه ها نموده است. 
المللی دانشگاه  بین  و  به همت دفتر همكاری های علمی  نیز  امسال 
طی دو ماه جمع بندی اطالعات، دانشگاه صنعتی شاهرود برای دومین 
به  الزم  نماید.  اقدام  بندی  رتبه  این  در  قرارگیری  توانست جهت  بار 
ذكر است 80 معیار در 6 دسته زیرساخت های دانشگاه از جمله میزان 
حوزه  در  آموزش  نقل،  و  حمل  آب،  مصرف  ضایعات،  انرژی،  مصرف 
محیط زیست و پایداری پارامترهای ارزیابی این دوره از رتبه بندی بین 

المللی دانشگاه های سبز می باشد.

در  که  آموزشی  کارگاه  دوم  بخش  همچنین 
نوبت عصر به انجام رسید، مباحث پیشرفته 
عمیق  معادن  های  چالش  با  مرتبط  بروز  و 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این 
بخش از کارگاه موضوعات متنوعی از جمله 
بهسازی و  طراحی سیستم های نگهداری در 
زمینی، روش طراحی  سیستم  زیر  فضا های 
اصول  بر  مبتنی  عمیق  معادن  نگهداری 
های  روش  رویکرد  با  سنجی  رفتار  انرژی، 
با  و روند بهسازی طراحی  ای  لرزه  و  مرسوم 
با  سنجی  رفتار  و  بندی  ابزار  نتایج  استفاده 
تاکید بر سیستم  ابزار دقیق پیشرفته با ثبت 

و تحلیل رخدادهای لرزه ای مطرح شد.
عالوه بر مباحث فوق، مطالب گسترده ای از 
مبتنی  اقتصاد  استرالیا  غربی  معدنی  ایالت 
در  آن  نقش  و  استرالیا  در  کاری  معدن  بر 
توسع پیشرفت جامعه بشری و جامعه بشری 
و جایگاه معدنکاری در مشاغل دنیا ارائه شد. 
دستاوردهای  آخرین  آموزشی  کارگاه  این  در 
روز دنیا و با تاکید به معادن عمیق دنیا و سیر 
تحول و پیشرفت این عرصه و افق های پیش 

رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دانشکده مهندسی برق با همکاری دفتر روابط بین الملل این 
دانشگاه در راستای طرح دعوت از متخصصان و دانشمندان 
ریاست جمهوری،  فناوری  و  معاونت علمی  مقیم  غیر  ایرانی 
الی 12 کارگاه   10 روز  سه شنبه سوم دی ماه جاری، ساعت 
تخصصی ترانسفورماتورهای ابررسانای مقاوم در برابر خطا را 
برق  مهندسی  دكتری  اسرمی  یزدانی  محمد  دكتر  حضور  با 
– قدرت در محل سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی واقع در 

پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه برگزار نمود.
وی به عنوان پژوهشگر پسادكتری در این کارگاه به مباحثی 
مهندسی  در  ابررسانایی  فناوری  کاربرد  اهمیت  جمله  از 
عنوان  به  ترانسفورماتور  اهمیت  قدرت،  ترانسفورماتورهای 
گزینه هدف برای پیاده سازی فناوری ابررسانایی، چالش های 
پیش روی پیاده سازی ابررسانایی در ساخت ترانسفورماتورهای 
قدرت و ترانسفورماتور ابررسانای دماباالی مقاوم در برابر خطا 

پرداخت
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DC جلسه چشم انداز و آینده تحقیقات در میکروشبکه های
در دانشگاه برگزار شد.

 انتصاب دبیر کارگروه بهره برداری از آب های نامتعارف وزارت جهاد کشاورزی

درخشش دانشجو ورزشکار دانشگاه در مسابقات جهانی کشتی آلیش

جلسه سخنرانی علمی دكتر امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشگاه 
البورگ دانمارك با موضوع چشم انداز و آینده تحقیقات در میكروشبكه 
هاDC ، در روز دوشنبه نهم دی ماه از ساعت 14 الی 16 در محل سالن 
فناوری های  و  پردیس مهندسی  در  واقع  كامپیوتر  دانشكده  اجتماعات 

نوین برگزار  شد.

سیستم  به  تر  دقیق  نگاهی  با  آلبورگ  دانشگاه  انرژی  دپارتمان  معرفی 
كاربردهای  قدرت،  برق  مهندسی  حوزه  در  تحقیقاتی  و  آموزشی 
كنترل،  حوزه  در  شده  انجام  تحقیقات  بررسی  DCو  های  میكروشبكه 

پایداری و حفاظت میكروشبكه ها از جمله مباحث این سخنرانی بود.

 DC الزم به ذکر است چشم انداز و آینده تحقیقات در میکروشبکه های
با رشد افزاینده منابع انرژی نو، ذخیره سازهای انرژی و خودروهای برقی، 
DC رو به گسترش می  موضوع استفاده از شبکه ها و میکروشبکه های 

باشد.

ساختمان  در  مختلفی  کابردهای  دارای   DC های  میکروشبکه  همچنین 
های هوشمند، کشتی های برقی و هواپیماهای مدرن است. وجود بارهای 

الکترونیکی و غیر خطی از یک سو و استفاده از مبدل های الکترونیک 
های  چالش  سیستم  این  که  است  شده  باعث  دیگر  سوی  از  قدرت 
این  در  رو  این  از  باشند.  داشته  حفاظت  و  کنترل  حوزه  در  متعددی 
سخنرانی سعی شد بطور دقیق و جزئی در مورد این مسایل بحث گردد 

و زمینه های تحقیقاتی موجود و آینده بررسی شود.

با توجه به اهمیت بهره برداری از آب های شور و نامتعارف و مشکالت 
ها  گلخانه  و  کشاورزی  بخش  در  استفاده  قابل  آب  تامین  در  موجود 
دکتر  و شور،  لب شور  های  آب  از  گیری  بهره  های  چالش  و همچنین 
کارگروه  دبیر  عنوان  به  دانشگاه  این  علمی  هیئت  نظری عضو  محسن 

بهره برداری از آبهای نامتعارف وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

مکانیک  مهندسی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  دانشیار،  نظری  دکتر 
دانشگاه صنعتی شاهرود و مدیر عامل شرکت دانش بنیان علم گستران 
پرداخت  خود  مجموعه  معرفی  خصوص  در  توضیحاتی  به  آرتا  صنعت 
زمینه  در  بنیان  دانش  صورت  به  که  هستیم  شرکتی  تنها  گفت:  و 
های  سیستم  شیرین؛  آب  تولید  های  سیستم  ساخت  و  طراحی 
تولید آب شیرین بدون پساب  حرارتی نمک زدایی و سیستم های 
فعالیت می نماید و در حال حاضر نیز پروژه های متعددی در سطح ملی 

در جنوب کشور از سوی این شرکت در جریان می باشد.

محمد نبی زاده دانشجوی ترم آخر کارشناسی تربیت بدنی این دانشگاه 
توانست در مسابقات جهانی کشتی آلیش با سه پیروزی و یک شکست 

در یک رقابت فشرده و نزدیک به مقام نائب قهرمانی دست یابد.

نبی زاده مدت 5 سال است که عضو تیم ملی کشتی آلیش جمهوری 
اسالمی ایران می باشد و در مسابقات جهانی این رشته که هرسال به 
کشور  میزبانی  به   2019 سال  در  شود،  می  برگزار  کشور  یک  میزبانی 
قزاقستان توانست در وزن 70- کیلوگرم نائب قهرمان جهان شود. الزم به 
ذکر است در این دوره از مسابقات با حضور 24 کشور از سرتاسر جهان،  
تیم ملی ایران با 6 ورزشکار مرد و 6 ورزشکار زن در این مسابقات حضور 
و  نائب قهرمانی جهان  توانست عنوان  آقایان  تیمی  یافت که در بخش 

در بخش بانوان برای اولین بار قهرمان جهان در این مسابقات را کسب 
نماید.

روابط عمومی دانشگاه کسب این مقام را به ایشان، جامعه دانشگاهی 
و ورزش شهرستان تبریک عرض می نماید.

از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست  این شرکت  به ذکر است  الزم 
جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک ارزیابی و انتخاب 

شده است.
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درخشش دانشجویان ورزشکار دانشگاه در مسابقات انتخابی المپیاد پانزدهم

هیات علمی دانشگاه به عنوان »پژوهشگر جوان برجسته مهندسی شیمی«

دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در مسابقات ورزشی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی انتخابی المپیاد پانزدهم )تابستان 99 در دانشگاه 

گیالن( خوش درخشیدند.

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم هر  تقویم ورزشی  طبق مصوبات و 
دو سال یکبار مسابقات قهرمانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
کشور در مناطق دهگانه کشور جهت کسب سهمیه و راهیابی تیم ها 
و نفرات برتر ورزشکاران دانشجو به المپیاد ورزشی دانشجویان کشور 

برگزار می شود.

دانشگاه صنعتی شاهرود در منطقه 9 دانشگاه های کشور با دانشگاه ها 
استان های سمنان، خراسان رضوی، خراسان  عالی  آموزش  و موسسات 
دانشگاه  در   9 منطقه  دبیرخانه  مرکزیت  با  جنوبی  خراسان  و  شمالی 
فردوسی مشهد در 18 رشته ورزشی در بخش پسران و 14 رشته ورزشی 

در بخش دختران به رقابت پرداختند.

موج اول این مسابقات طبق برنامه ریزی های انجام شده در دبیرخانه 
منطقه 9 کشور از 20 آذر ماه جاری آغاز و تا 5 دی ماه ادامه یافت. موج 
دوم این مسابقات نیز از هفته اول بهمن ماه سال جاری آغاز و تا پایان 

علمی  هیات  عضو  رضاكاظمی  ماشاءالله  دکتر 
دانشکده مهندسی شیمی و مواد این دانشگاه به 
عنوان »پژوهشگر جوان برجسته مهندسی شیمی« 
سال 1398 گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم 

جمهوری اسالمی ایران منتخب شد.
مهندسی  علوم  گروه  مأموریت  و  جایگاه 

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
گروه علوم مهندسی 8 شاخه تخصصی، 9 کارگروه 
تخصصی و 2 اتاق فکر دارد. شاخه های تخصصی 
گروه با تشکیل جلسات، میزگردهای هم اندیشی، برگزاری سمینارهای ادواری و 
پشتیبانی از کنفرانس ها درباره موضوعات کالن سیاست پژوهی علم و فناوری 
و آموزش و پژوهش حوزه تخصصی خود مطالعه و اظهارنظر می کنند. در اواخر 
سال 1389 با پیشنهاد شورای گروه و تایید شورای علمی و تصویب نهایی مجمع 
عمومی فرهنگستان شاخه بین گروهی محیط زیست تشکیل و با مسئولیت گروه 
علوم  مهندسی و با حضور نمایندگان گروه های علمی فرهنگستان علوم فعالیت 

خود را آغاز کرد.

برنامه ریزی برای انتخاب و تجلیل از "استادان برجسته"، "مهندسان برجسته" و 
"دانشمندان جوان برجسته "، تشکیل شورای اتاق فکر و مجمع مهندسان برجسته، 

شورای اتاق فکر مهندسی برق، کامپیوتر و کارگروه های تخصصی، کمیسیون 
پیشبرد ریاضیات کشور )با همکاری گروه علوم پایه( و ... از جمله فعالیت 
های محوری است که گروه علوم مهندسی مبادرت به پیگیری و اجرای آن 

ها کرده است.
گروه علوم مهندسی با اتکا به دانش و تجربه اعضای خود، با نگاهی به آینده 
امیدوار است با  تشکیل شوراها و کارگروه های تخصصی، تجلیل از نخبگان 
مهندسی، فعال کردن کانون دانشمندان جوان برجسته، اهتمام در تحقق 
بندهایی از سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری و 
برنامه ششم توسعه کشور که در ارتباط با وظایف گروه علوم مهندسی می 
باشد و همچنین با تعامل مراکز علمی و صنعتی کشور، بتواند ارتباطات خود 
را در راستای تحقق اهداف فرهنگستان علوم توسعه بخشد و در راه تبیین 
سیاست های توسعه علم و فناوری، اعتالی آموزش مهندسی، راهبردهای 
توسعه صنعت و تبدیل علم به ثروت، با محوریت توسعه پایدار، گام های 

مفید و اثربخشی بردارد.
الزم به ذکر است براساس نتایج اعالم شده از سوی پایگاه شاخص های اساسی 
علم Essential Science Indicators) ESI( دکتر ماشاالله رضاکاظمی عضو 
هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد در جمع دانشمندان یک درصد 

برتر دنیا قرارگرفت.

رشته   4 در  مسابقات  این  اول  موج  در  یافت.  خواهد  ادامه  ماه  اسفند 
رشته   3 و  دختران  بدمینتون  و  دوومیدانی  تیراندازی،  کاراته،  ورزشی 
دانشجویان  که  شد  برگزار  پسران  تیراندازی  و  تکواندو  کاراته،  ورزشی 

دانشگاه در این رشته ها خوش درخشیدند.

الزم به ذکر است در رشته کاراته در دو بخش کاتا و کومیته، تکواندو در 
دو بخش پومسه و کیوروگی، تیراندازی در دو ماده تفنگ بادی و تپانچه 
و بدمینتون هم به صورت بازیهای انفرادی یا سینگل آزاد و دوبل برگزار 

شد.
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جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با رئیس و هیات رئیسه دانشگاه
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با رئیس و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی 
شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  برگزار  شاهرود 
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با رئیس و هیات رئیسه دانشگاه در روز سه 

شنبه 19 آذر ماه جاری در محل تاالر شقایق ها برگزار شد.

در این جلسه آقای احمدرضا زراعتی دبیر کل شورای صنفی دانشگاه ضمن 
خیر مقدم، به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد این شورا طی یک سال اخیر 
اشاره نمود و در ادامه دبیران چهارگانه به ایراد سخنرانی و بیان مشکالت 

صنفی خود پرداختند.
پور، میالد ساالری و خانم  آقایان مهدی عابدی، محمدصادق حسن  سپس 
نژاد،  آقایان مهدی فخریان  و  از اعضای شورای صنفی دانشگاه  ندا ندایی 

محمدعلی چمن زاد، فرهاد اسماعیل نسب، سجاد پروانه، محمدرضا احمدی 
و خانم ها معصومه پروازی ایزدی و هما خدادادی پیرامون مسایل و مشکالت 
دانشجویان نظیر سنوات تحصیلی، مشکالت آموزشی، ایاب و ذهاب، غذای 
دانشجویی، مسایل مرتبط با خوابگاه ها، پارکینگهای دانشجویی، امور فوق 
بیان نقطه نظرات و  به  امکانات ورزشی، امور مرتبط فرهنگی و...  برنامه، 

دیدگاههای خود پرداختند.

در ادامه جلسه آقای دکتر محمدمهدی فاتح رئیس دانشگاه و معاونین در 
خصوص به سواالت و مسائل مطرح شده از سوی دانشجویان در این جلسه 

پاسخ دادند.
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راه اندازی مرکز تخصصی آپا در دانشگاه صنعتی شاهرود

با توجه به افزایش تعداد حوادث امنیتی کامپیوتری و لزوم وجود مراکز 
در  پژوهشی جامعه  نیازهای  رفع  و  پشتیبانی  برای  دانشگاهی  پژوهشی 
امنیت  حوزه  در  مهندسی  توان  و  دانش  ارتقای  انگیزه ی  با  و  حوزه  این 
سیستم های کامپیوتری و پردازش اطالعات و انتقال نتایج به جامعه، مرکز 
تخصصی آپا این دانشگاه، با مجوز رسمی از سازمان فناوری اطالعات ایران 
و در دانشکده مهندسی کامپیوتر از خرداد ماه سال 1398 به طور رسمی 

فعالیت خود را آغاز کرد.

گفتگویی با دكتر محسن  به همین منظور روابط عمومی دانشگاه طی 
رضوانی عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی كامپیوتر و رئیس مركز 

تخصصی آپا دانشگاه، به معرفی و شناخت بیشتر این مرکز پرداخت.

دکتری  کامپیوتر،  مهندسی  دانشکده  استادیار  رضوانی  محسن  دکتر 
سیدنی   UNSW دانشگاه  از  شبکه  امنیت  حوزه  در  را  خود  تخصصی 
استرالیا در سال 1394 دریافت نمود و پس از یک سال دوره پسادکترا در 

همان دانشگاه، در سال 1395 به دانشگاه صنعتی شاهرود بازگشت.

آپا به چه معناست؟
 CERT آپا مخفف آگاهی رسانی، پشتیبانی و امدادرسانی و معادل کلمه
 Computer Emergency Response کلمه های  ترکیب  از  که  است 
)در برخی  رایانه  به معنای گروه واکنش و هماهنگی رخدادهای   Team

سازمان ها به نام گوهر شناخته می شود( می باشد.

تاریخچه مرکز آپای دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر رضوانی از تاسیس آزمایشگاه امنیت داده و شبکه در اواسط سال 
شاهرود  صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی  دانشکده  محل  در   ،1395
توانست عالوه  کوتاهی  در طول مدت  آزمایشگاه  این  و گفت:  داد  خبر 
بر آموزش و تربیت دانشجویان در حوزه امنیت اطالعات، چندین پروژه 
پژوهشی صنعتی را در قالب قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی اجرا 
نماید. ایشان همچنین ادامه داد: در خرداد ماه سال 1398 سازمان فناوری 
اطالعات ایران موافقت خود را برای تاسیس مرکز تخصصی آپا در دانشگاه 
صنعتی شاهرود اعالم نمود و این مرکز در دانشکده مهندسی کامپیوتر 

راه اندازی شد.

حوزه فعالیت آپا
رئیس مركز تخصصی آپا دانشگاه با اشاره به اینکه حوزه اصلی فعالیت های 
آپا موضوع حوادث رایانه ای است، عنوان کرد: دریافت گزارش حوادث و 

آسیب پذیری های امنیتی، رسیدگی به حوادث و ارائه توصیه ها، هشدارهای 
امنیتی، تهیه خبر در حوزه امنیت فضای سایبری، آمار و نیز ارائه راهنمایی-
ها و مشاوره های مفید برای پاسخ به حوادث از جمله فعالیت هایی است که 

در مرکز تخصصی آپا انجام می پذیرد.

دکتر رضوانی ماموریت مرکز آپا را غالبا جنبه پژوهشی تخصصی در حوزه 
مدیریت پاسخ به حوادث در حوزه امنیت اطالعات بیان نمود و گفت: با 
توجه به این موضوع که مخاطبین آپا حوزه عمومی است، این مرکز سعی 
در  فهم  قابل  و  ساده  زبانی  به  را  مربوطه  اخبار  و  آسیب پذیری ها  دارد 

اختیار عموم مردم قرار دهد.

الزم به ذکر است از کاربران خانگی گرفته تا انواع سازمان های دولتی و 
خصوصی می توانند از نتایج فعالیت ها، هشدار ها، اخبار و توصیه های این 

مرکز استفاده کنند.

اهداف مرکز آپا
این  ادامه  در  دانشگاه  كامپیوتر  مهندسی  دانشكده  علمی  هیأت  عضو 
گفتگو به پشتیبانی و امدادرسانی، آگاهی رسانی و آموزش، تحلیل و عملیات 
فنی پژوهش های کاربردی و بنیادی در حوزه امنیت اطالعات مرکز آپا به 
عنوان برخی از اهداف این مرکز پرداخت و در باب هر کدام توضیحاتی 
را بیان نمود: انجام کلیه خدمات شامل پشتیبانی و امدادرسانی در حوزه 
مرکز،  قرارداد  طرف  سازمان های  شبکه  تحت  سرویس های  و  سامانه ها 
آموزش و آگاهی رسانی در حوزه امنیت اطالعات و رخدادهای سایبری، 
سیستم های  امنیتی  ضعف  نقاط  و  آسیب پذیری ها  بررسی  و  تحلیل 
کامپیوتری، طراحی و پیاده سازی راه کارهای امن سازی و اجرای پژوهش 
و تحقیق در زمینه جدیدترین آسیب پذیری ها و ارائه راهکار های امنیتی 
به سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی از دیگر فعالیت های اصلی مرکز 

تخصصی آپا می باشد.

سایت مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی شاهرود از طریق آدرس
می توانید  و  می باشد  دسترس  در   https://cert.shahroodut.ac.ir  
آخرین رخدادهای مربوط به امنیت اطالعات را از طریق این سایت مشاهده 
متخصصان  با  را  اطالعات  امنیت  مشکالت  می توانید  همچنین  نمایید. 

مرکز آپا در میان گذاشته و راهکار دریافت کنید.
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افتتاح کتابخانه ای در دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای

برگزاری دومین دوره از مسابقات برنامه نویسی ACM دانشگاه

بازدید دبیران شاهرود از توانمندی های مرکز رشد دانشگاه

انتصابات در دانشگاه

كتابخانه ای در دانشكده فیزیك و مهندسی هسته ای با نام دكتر محمد رضا سركرده 
ای از اساتید پیشکسوت این حوزه با حضور همکاران و عالقه مندان افتتاح شد.

دکتر محمد رضا سرکرده ای از اساتید فیزیک این دانشگاه و عضو هیات علمی 
دانشگاه الزهرا )س( می باشند که طی سالیان متمادی با ایفای نقشی موثر و ارزنده 
در فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای سهیم 
بوده و با اهدای کتب تخصصی خود بر آثار شایسته و ماندگار خویش در این دانشکده 

افزود.

این دانشگاه به میزبانی   ACM از مسابقات برنامه نویسی  دومین دوره 
انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در روز پنجشنبه 14 اذر ماه 

سال 98 برگزار شد.
برنامه  مهارت  ارتقا  اول،  درجه  در   ACM مسابقات  برگزاری  از  هدف 
آموزند که  این، دانشجویان می  بر  باشد. عالوه  نویسی دانشجویان می 
بپردازند.  بیشتر  سواالت  حل  به  محدود،  زمان  در  صحیح  مدیریت  با 
درضمن، از آنجا که تیم ها سه نفره هستند و تنها یک کامپیوتر در اختیار 
راستا  در همین  و  باشند  داشته  مناسبی  تیمی  ناچارند همکاری  دارند، 

روحیه کار تیمی در آنها تقویت می شود.

آشنایی  منظور  به  شاهرود  دبیران  از   تعدادی  فیزیک  هفته  با  همزمان 
بیشتر با توانمندی های این دانشگاه از مرکز رشد و فناوری های نوین 

واقع در پردیس مهندسی بازدید نمودند.
توانمندی  بازدید های علمی در راستای معرفی دانشگاه صنعتی و  این 
های علمی و تحقیقاتی بسیار موثر بوده و موجب تشویق دانش اموزان 
مستعد و توانا برای انتخاب رشته دانشگاهی مفید خواهد بود. در این 
بازدید به نقش و جایگاه دو نهاد علمی در سطح شهرستان پرداخته شد و 
با تاكید بر تعامل خوب بین دانشگاه صنعتی شاهرود و سیستم یكپارچه 
های  در حوزه  دانشگاه  های  قابلیت  بیان  به  پرورش شاهرود،  و  آموزش 
مربوطه، اثرات خوب تحصیل دانش آموزان شاهرودی در دانشگاه شهر 
تاكید  خود و همچنین به حداقل رساندن آسیب ها، مسائل و مشكالت 

تیم، 153   51 از  و جمعی متشکل  180 دانشجو  با مشارکت  این مسابقه 
شرکت کننده، 20 استف و 2 داور، بر اساس تعداد سواالت حل شده و 
زمان حل سواالت، رتبه بندی شدند. زهرا ساعدی، علیرضا بیطاری  و فربد 
نجفی برگزیدگان تیم اول، حسین رمضان قربانی، سید امیرعلی طاهری 
و مجتبی مرادی برگزیدگان تیم دوم، علی قاسمی، حسین علیرضایی و 
وحید باغانی برگزیدگان تیم سوم، عرفان علیزاده، محمد فضلی و سعید 
سعادتی فر به عنوان برگزیده تیم اول ورودی 97 و محمدحسین موالییان، 
صدرا فوالدی و سبحان محمدی به عنوان برگزیده تیم اول ورودی 98 این 

دوره از مسابقات می باشند.

شد.امید است با همیاری دو نهاد در راستای غنی سازی اندوخته های 
علمی دانش آموزان و دانشجویان كه مدیران و آینده سازان این مرز و بوم 

هستند برنامه های منسجم اجراء نمود.

انتصاب آقای دکتر بزرگمهر اشرفی  به  سمت مشاور فرهنگی دانشكده مهندسی صنایع و مدیریت
 انتصاب آقای دکتر حبیب احمدی  به سمت سرپرست گروه آموزشی مهندسی طراحی جامدات و طراحی كاربری

انتصاب آقای دکتر علی حسنی  به   سمت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
انتصاب آقای دکتر محمد عطایی و آقای دکتر حمید حسن پور  به   عضویت شورای چاپ و نشر دانشگاه

انتصاب آقای دکتر محمود چهارطاقی   به  سمت سرپرست گروه آموزشی مهندسی حرارت و سیاالت
ابالغ تغییر سمت آقای دکتر مهدی گردویی  از سرپرستی به ریاست دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه

ابالغ تغییر سمت آقای دکتر مهدی قوتمند   از سرپرستی به ریاست دانشكده ریاضی دانشگاه
ابالغ انتصاب آقای دکتر محمد حسین تبار مرزبانی  به سمت مشاور فرهنگی دانشكده مهندسی برق
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بازدید رئیس و هیأت رئیسه دانشگاه از دانشکده ها

دانشگاه در آیینه مطبوعات

شورای  با  دانشگاه  این  رئیسه  هیات  ای  دوره  جلسات  سلسله  درادامه 
دوشنبه  های  روز  رئیسه  هیات  اعضای  و  دانشگاه  رئیس  ها،  دانشكده 
فناوری  کامپیوترو  مهندسی  های  دانشكده  از  ودی   آذر  های  ماه  در 
اطالعات، مهندسی مکانیک و مکاترونیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی 
برق و رباتیک، علوم زمین، مهندسی معدن،نفت وزئوفیزیک و شیمی این 
دانشگاه بازدید و با اعضای هیات علمی و رئیس این دانشكده دیدار و 

گفتگو كردند.

الزم به ذکر است هدف از این جلسات با توجه به تغییرات ساختاری در 
فعالیت در  اجرای مدلهای جدید  و  بررسی  لزوم  و  عالی  آموزش  فضای 
دانشگاه ها ، فرآیند تغییر از ساختار صرف  آموزشی به پژوهشی و توجه 
به موضوع فناوری، کارآفرینی موضوع اصلی و راهبرد سازنده دانشگاه ها 

هست و بالتبع کلیه فعالیتهای اساتید در طول سال تحصیلی باید طوری 
بحثهای  پژوهشی،  و  آموزشی  امور  بر  عالوه  که  شود  گذاری  سیاست 

فناوری، کارآفرینی، ایده پروری و .... نیز لحاظ شود.

خبرگزاری دانشجو

خبرگزاری دانشجو

هیئت  و  رئیس  با  آذرماه   19 امروز،  دانشجویی  پاسخ  و  پرسش  جلسه 

رئیسه دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه پرسش و پاسخ 

دانشجویی با رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شاهرود امروز، 19 

آذرماه ساعت ١٧:٣٠ در تاالر شقایق ها دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار 

می شود.

برگزار می شود،  مراسم عقد دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود 

تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام اولیه از اول فروردین 97 تا 30 آذر 98 

تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مراسم عقد دانشجویی 

تاریخ عقد مجاز جهت  برگزار می شود،  دانشگاه صنعتی شاهرود  در 

است.  شده  تعیین   98 آذر   30 تا   97 فروردین  اول  از  اولیه  نام  ثبت 

همچنین مالک شرکت در مراسم ازدواج 

دانشجویی، دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در زمان عقد است.

در مواردی که هر دو زوج، دانشجو هستند، فقط یکی از آن ها به عنوان 

داوطلب اصلی ثبت نام کنند و نیز دانشجویان تا یک هفته بعد پس 

از ثبت نام، مدارک الزم را جهت تائید به دفتر نهاد دانشگاه صنعتی 

شاهرود ارائه کرده تا ثبت نام قطعی شود.

اصل  عقدنامه،  اصل  مشمول  نام  ثبت  و  تایید  جهت  الزم  مدارک 

شناسنامه و کارت ملی زوجین و اصل کارت دانشجویی است.

خربگزاری دانشجو 19 آذر 98

خربگزاری دانشجو 30 آذر 98
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خبرگزاری  مـهـر 

خبرگزاری  مـهـر 

خبرگزاری دانشجو

این دانشگاه رشته های  اینکه در  بابیان  شاهرود - رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود 

جدید مرتبط با صنعت نفت ایجادشده است، گفت: بستر الزم برای تداوم و تقویت 

همکاری با وزارت نفت فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فاتح ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی 

تئاتر کتابخانه  آمفی  به میزبانی سالن  پژوهش  به مناسبت هفته  و دانشگاه  نفت 

اتفاق چهار  به  این دانشگاه  اینکه  بابیان  مرکزی پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود 

دانشگاه دیگر قرارداد کالن نفتی را با حضور وزرای نفت و علوم امضا کردند، ابراز 

داشت: 

در اجرای این قرارداد دانشگاه به گونه ای عمل کرد که طبق گفته مدیران نفت این 

واحد دانشگاهی در اجرای این پروژه خوش درخشید و ممتاز بود لذا بسته دوم که 

توسعه فناوری و تجاری سازی بود کلید خورد و باعث شد تا کار قوی تری را دنبال 

کنیم.

اصلی  هدف  اینکه  بابیان  نفت  وزارت  پژوهش  امور  کل  مدیر  معاون   - شاهرود 

پژوهش باید مشکل گشایی باشد، گفت: مشکل نظام پژوهش عدم تشخیص محققان 

از دالالن علمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد علیخانی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی نفت 

و دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش به میزبانی سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 

پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع 

امروزی موضوع پژوهش و تحقیقات است، ابراز داشت: سهمی که هدفمند بودن 

پژوهش ها و تحقیقات در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می کنند غیر 

قابل انکار است. 

وی افزود: تحقیقات در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

تا پژوهش  این سمت هدایت کرد است  به  را می توان  راه هایی که جامعه  از  یکی 

همچون خونی باشد که مدیریت ها را تقویت می کند که در نهایت بتوانند موانع را 

یکی پس از دیگری از پیش رو بردارند.

از  بیش  گفت:  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول 

صد نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود آمادگی خود را جهت 

اعالم  سخت  انتقام  عملیات  در  شرکت  و  قدس  سپاه  در  عضویت 

کردند.

سامی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو 

با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: پس از حادثه دلخراش 

پیرو صحبت  و  آمریکا  پلید  ذات  دوباره ی  پدیدار شدن  و  روز جمعه 

رهبرانقالب جهت گرفتن انتقام سخت، دانشجویان در حرکتی نمادین 

آمادگی خود را برای در عضویت در انتقام شهید سپهبد قاسم سلیمانی 

اعالم کردند.

خربگزاری مهر 26 آذر 98

خربگزاری مهر26آذر98

خربگزاری دانشجو 15 دی 98
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