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نشست خبری رئیس دانشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید

)LMS( رونمایی از سامانه جامع آموزش مجازی

دکتر محمد مهدی فاتح رئیس این دانشگاه در ابتدا نشست ضمن خیر 
مقدم، به رونمایی از سامانه جامع آموزش مجازی )L M S ( در این 
سال  آغاز  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  گفت:  و  نمود  اشاره  دانشگاه 
تحصیلی در قیاس با سال های گذشته با تفاوت هایی روبه رو است. وی 
به ارتقا چهار کالس به 200 کالس توسط سامانه جامع آموزش برخط 
این دانشگاه و افزایش تعداد کاربران به بیش از 2 هزار نفر تاکید نمود و 
با بیان اینکه سامانه مدیریت یادگیری )LMS( تجهیز، تقویت و توسعه 
داده شده است، تصریح کرد: با استفاده از این سامانه می توان تمامی 
نشست ها، کالس های تمرین و آزمون ها را به صورت برخط انجام داد.
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به اینکه سال جدید تحصیلی از 
5 مهر به صورت رسمی آغاز می شود، بیان نمود: تا شروع رسمی سال 

تحصیلی حالت های پایلوت این سامانه هم تکمیل می شود.
مهمترین  از  را  اشتغال  توسعه  و  افزایی  مهارت  کارآفرینی،  فاتح  دکتر 
اهداف فعالیت این دانشگاه برشمرد و افزود: همکاری پژوهشی با دستگاه 
های اجرایی، خدمات ورزشی، فرهنگی و رفاهی به شهروندان در دستور 

کار قرار دارد.

پیش از ظهر روز دوشـــنبه 24 شهریور ماه 
ســـال جاری به مناسبت آغاز ســـال تحصیلی 
این  رئیس  با حضـــور  نشســـت خبری  جدید، 

شد. برگزار  رســـانه  اصحاب  و  دانشگاه 

دکتر فاتح: دانشگاه ها مرکز دانایی و نقش آنان در جامعه ارزنده و 
کلیدی است.

ــه  ــن ب ــارد توم ــر 300 میلی ــغ ب ــه اینکــه ســاالنه بال ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــه شــهر شــاهرود منفعــت مــی رســد،  ــن دانشــگاه ب واســطه فعالیــت ای
ادامــه داد: دانشــگاه صنعتــی بــه عنــوان خانــه و ســرمایه ارزشــمند مــردم 
ــه اینکــه هــم  ــا اشــاره ب ــه آن افتخــار مــی کننــد. وی ب شــهر اســت و ب
اکنــون پذیــرای 2500 دانشــجوی بومــی هســتیم، تصریــح کــرد: فعالیــت 
دانشــگاه ســبب شــده کــه از رفتــن ایــن دانشــجو بومــی بــه دیگر شــهرها 
ــی  ــدی م ــراز رضایتمن ــت اب ــن باب ــا از ای ــواده ه ــود و خان ــری ش جلوگی

ــت  ــا فعالی ــه ایشــان ب ــه گفت ــد. ب کنن
ایــن دانشــگاه بــرای هــزار نفــر اســتاد، 
ایجــاد اشــتغال  کارمنــد و کارگــر 

شــده اســت.
مشــاوره  خدمــات  ارائــه  از  وی 
ــرداد و  ــگاهی خب ــی و آزمایش مهندس
ــگیری  ــوزش، پیش ــت: آم ــار داش اظه
از بیمــاری و آســیب هــای اجتماعــی، 
ــی،  ــاالنه ســالمت و زندگ ــش س همای
برگــزاری همایــش هــای مختلــف 
ــری  ــور سراس ــزاری کنک ــی، برگ علم
دیگــر  از  رســمی  هــای  آزمــون  و 

ــت. ــگاه اس ــن دانش ــات ای اقدام

خبـــــــر وییژه
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ــل  ــه تحصی ــرورت ادام ض
بــا  کرونایــی  دوران  در 

ــوزش  ــوع آم ــر ن تغیی

ــا بیــان اینکــه اولویــت  ــح ب دکتــر فات
کار ســالمتی دانشــجویان، اســتادان 
ــا توجــه  ــدان اســت، گفــت: ب و کارمن
ــجو در  ــتن دانش ــه داش ــه نگ ــه اینک ب
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــگاه ب دانش
مخاطــره آمیــز بــود، از اوایــل اســفند 
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــل ب ــال قب ــاه س م
ــر حضــوری  ــای غی ــوزش ه ــا آم کرون
در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا 
شــروع آمــوزش هــای غیــر حضــوری 
ــوع  ــه ن ــد بلک ــل نش ــگاه تعطی دانش

ــد. ــف گردی ــتادان مضاع ــالش اس ــت و ت ــر یاف ــوزش تغیی آم
رییــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن تغییــر 
رویــه مقاومــت هــای انجــام شــد، افــزود: در تــرم گذشــته تمــام دروس 

و امتحانــات  بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد.
دکتــر محمدمهــدی فاتــح بــه همــکاری ایــن دانشــگاه بــا دانشــگاه علوم 
ــار  ــگاه در اختی ــن دانش ــات ای ــود: امکان ــان نم ــت و بی ــکی پرداخ پزش
دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار گرفــت تــا بــا پشــتیبانی و حمایــت از ایــن 
ــروس  ــیوع وی ــرایط ش ــری در ش ــات بهت ــهروندان از خدم ــگاه ش دانش

کرونــا برخــوردار شــوند. 

دکتــر فاتــح ضمــن تقدیــر از مدافعــان ســالمت در پیشــگیری از کرونــا 
و درمــان بیمــاران بــا اشــاره بــه دیــدار بــا هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم 
ــه  ــان ســالمت و جامع ــه مدافع پزشــکی شــاهرود در اردیبهشــت ۹۹ ب

پزشــکی ادای احتــرام نمــود.
رئیــس دانشــگاه بــا بیــان اینکــه براســاس رتبــه بنــدی جهانــی "تایمــز" 
امســال ایــن دانشــگاه بــه همــراه 47 دانشــگاه ایــران در جمــع 1527 
ــدی از 13  ــه بن ــن رتب ــزود: ای ــت، اف ــرار گرف ــان ق ــر جه ــگاه برت دانش
ــد،  ــوزش 30 درص ــا وزن آم ــی ب ــار کل ــج معی ــب پن ــاخص در قال ش
پژوهــش 30 درصــد، اســتنادات 30 درصــد، وجهــه بیــن المللــی 7.5 
ــا  ــه اســت. وی ب ــا صنعــت 2.5 درصــد بهــره گرفت ــاط ب درصــد و ارتب
ــوع  ــدی و موض ــه بن ــوع رتب ــب ن ــر حس ــزود: ب ــوع اف ــن موض ــان ای بی
ممکــن اســت یــک دانشــگاه در رتبــه هــای مختلفــی قــرار گیــرد. وی 
همچنیــن بــه کســب مقــام نهــم ایــن دانشــگاه در موضــوع فیزیــک بــر 

ــه بنــدی "نیچــر ایندکــس" اشــاره نمــود. اســاس نظــام رتب

اعضــای هیــات علمــی پیشــران توســعه در 
فضــای علمــی دانشــگاه

دکتــر فاتــح بــا اشــاره بــه نخســتین تفاهــم نامــه همــکاری بــا معاونــت 
علمــي و فنــاوري ریاســت جمهــوري در اســتان ســمنان بــه ارزش 10 
میلیــارد ریــال جهــت جــذب نخبــگان ایرانــي خــارج از کشــور و توســعه 
همــکاري هــاي علمــي و پژوهشــي، اعضــای هیــات علمــی را بــه عنــوان 

پیشــران توســعه در فضــای علمــی هــر دانشــگاه دانســت.
ــی در خصــوص  ــان توضیحات ــا بی رییــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب
مقــاالت ژورنالــی دانشــگاه در پایــگاه هــای بیــن المللــی، ســرانه مقاالت 
ISI اعضــای هیــأت علمــی بــه وضعیــت کیفــی اعضــای هیــات علمــی 

خبـــــــر وییژه

طــی نشســت خبــری 
بــا اصحــاب رســانه در روز 
دوشــنبه 24 شــهریور مــاه 
جــاری رئیــس ایــن دانشــگاه 
ــرفت  ــزارش پیش ــه گ ــه ارائ ب

ــت. ــگاه پرداخ ــای دانش ه
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ــال"  ــه ژورن ــاالت ب ــه مق ــن دانشــگاه پرداخــت و گفــت: ســرانه ارائ ای
ــار در  ــن آم ــه ای ــوده ک ــرای هــر عضــو 0.۹6 ب ISI" در ســال 13۹3ب

ــرای هــر عضــو هیــات علمــی ایــن دانشــگاه  ســال 13۹8 بــه 2.22 ب
رســیده اســت.

وی از نــام دو هیــات علمــی دانشــگاه دکتــر محمــد حســین احمــدی و 
دکتــر ماشــاءاهلل رضــا کاظمــی یــاد کــرد و افــزود: ایــن اســتادان جــزء 

دانشــمندان یــک درصــد برتــر جهــان هســتند.

دکتر فاتح: به همه متقاضیان خوابگاه می دهیم.

ــی  ــه تمام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاهرود ب ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش ریی
ــرداری از  ــره ب ــزود: به ــد، اف ــگاه گرفتن ــی خواب ــجویان متقاض دانش
خوابــگاه شــقایق، ســرای دانشــجو و ســرای پژوهــش بــا افزایــش 530 

ــد. ــام ش ــال 13۹8 انج ــت در س تخ
وی بــا بیــان اینکــه 70 درصــد از دانشــجویان ایــن دانشــگاه غیربومــی 
ــی  ــگاه ملک ــرانه فضــای خواب ــون س ــم اکن ــرد: ه ــح ک هســتند، تصری
در ایــن دانشــگاه 4.۹ متــر مربــع وســرانه فضــای کالبــدی بــرای هــر 
دانشــجو 21.4 متــر مربــع اســت. دکتــر فاتــح احــداث و بهــره بــرداری 
ــد و  ــال خوان ــای کاری امس ــت ه ــی را از اولوی ــای عمران ــرح ه از ط
گفــت: تکمیــل دانشــکده بــرق، دانشــکده کشــاورزی و فــاز دوم 

ــت. ــتور کار اس ــگاه آزادی در دس ورزش
رئیــس دانشــگاه تعــداد دانشــجویان ثبــت نــام شــده در ســال 13۹8 را 
2 هــزار و 61 نفــر برشــمرد و اظهارداشــت: ســال قبــل  6 رشــته جدیــد 
و امســال هــم 2 رشــته جدیــد ارشــد مهندســی عمــران گرایــش زلزلــه 
ــه شــده  و ارشــد مهندســی شــیمی گرایــش فرآینــد جداســازی اضاف

. ست ا
ــگاه  ــوی دانش ــه س ــت ب ــگاه در حرک ــن دانش ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کارآفریــن گام بــر مــی دارد، تاســیس اداره کارآفرینــی، تاســیس 
مرکزآمــوزش هــای آزاد، حمایــت از مرکــز رشــد فنــاوری هــای نویــن، 

ــداد  ــتیبانی و ام ــانی، پش ــی رس ــا )آگاه ــی آپ ــز تخصص ــیس مرک تاس
ــیس  ــتراکی، تاس ــای کار اش ــده و فض ــتاب دهن ــیس ش ــایبری(، تاس س
ــن  ــیس اولی ــی و تاس ــی تخصص ــغلی و کاریاب ــت ش ــز هدای ــن مرک اولی
ــن  ــی در ای ــات اصل ــه اقدام ــگاهی از جمل ــان دانش ــش بنی ــرکت دان ش
راســتا بــوده اســت. تقویــت ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه، تربیــت دانــش 
آموختــگان کارآفریــن، توســعه دانــش، پژوهــش و فنــاوری تقاضــا محــور، 
ــه  ــرای برنام ــای دانشــگاه، اج ــش درآمده ــد، افزای ــد مشــاغل جدی تولی
ــه  ــج حرکــت ب ــه نتای اشــتغال فراگیــر و ارتقــای رتبــه دانشــگاه از جمل

ــی باشــد. ــن م ســوی دانشــگاه کارآفری

هدف از راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی 
تخصصی دانشگاه

ــدازی مرکــز هدایــت  رییــس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود هــدف از راه ان
شــغلی را ایــن گونه برشــمرد: مشــاوره شــغلی و بــازار کار به دانشــجویان، 
ــور  ــگاهی، ام ــوزی دانش ــارت آم ــز مه ــه مراک ــدگان کار ب ــی جوین معرف
بیمــه بیــکاری، امــور آزادســازی مــدرک تحصیلی،ســاماندهی دوره هــای 
ــاماندهی کار  ــی، س ــع کاریاب ــات جام ــه خدم ــوزی و کارورزی، ارائ کارآم
ــی  ــمینارهای عموم ــزاری س ــی، برگ ــت تخصص ــام وق ــت و تم ــاره وق پ
کاریابــی و اســتخدام ، برگــزاری نمایشــگاه کار و مســابقات طــرح و ایــده 
ــا ســازمان آمــوزش فنــی حرفــه ای از جملــه اهــداف راه  و هماهنگــی ب

انــدازی مرکــز هدایــت شــغلی اســت.
ایشــان از کســب موفقیــت ممتــاز در اجــرای طــرح ژئــو مکانیــک نفــت 
ــاوری و  ــعه فن ــه راه توس ــن نقش ــت تدوی ــزود: گام نخس ــر داد و اف خب
ــود کــه ایــن تفاهــم نامــه  گام دوم توســعه فنــاوری و تجــاری ســازی ب
ــا شــرکت ملــی نفــت ایــران  بــه مــدت  پژوهشــی در حــوزه اکتشــاف ب
ــون  ــال و 1.1 میلی ــارد ری ــر 200 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــال ب 10 س
یــورو منعقــد شــده اســت. وی همچنیــن اضافــه نمــود: دانشــگاه صنعتــی 
شــاهرود در طــی ســال 13۹8 تعــداد 177 قــرار داد پژوهشــی و طــرح 
ــد  ــور منعق ــف در کش ــرکتها و ادرات مختل ــازمانها، ش ــا س ــی ب تحقیقات

کــرده اســت.

خبـــــــر وییژه
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بیـــانیـه

ــن  ــس ای ــح رئی ــدی فات ــد مه ــر محم دکت
دانشــگاه طــی پیامــی بــه مناســبت فرارســیدن 
17 مــرداد، روز خبرنــگار را بــه اصحــاب رســانه، 

ــت. ــک گف ــگاران تبری ــات و خبرن مطبوع
در متن پیام تبریک ایشان آمده است:

بســـــــم اهلل الرحمن الرحیـــــــم
ـَلَِم َو َما یَْســـــــــــُطُروَن ن َوالْقــــ

هفدهــم مردادمــاه، ســالروز تجلیــل 
ــق  ــه در خل ــت ک ــی اس ــام آوران از پی
جهانــی آگاه، تالشــی بیــاد ماندنــی 
از خــود بــه نمایــش گذاشــته انــد. 
درود خداونــد بــر خبرنگارانــی کــه 
ــاس داشــته  ــش را پ ــم و دان ــروی قل آب
و تمــام تــوان خویــش را جــز در مســیر 
حقیقــت و عدالــت بــه کار نمــی گیرنــد.

ــه عصــر ارتباطــات  ــا توجــه ب امــروزه ب
پرمخاطــره  شــرایط  اطالع  رســانی،  و 
ــه  ــه گون ــته ب ــه گذش ــبت ب ــا نس دنی
ــکار و  ــادل اف ــرای تب ــه ب ــت ک ای اس
ــه  ــاز ب ــک نی ــی ش ــالم، ب ــات س اطالع
ــی  ــالت خبرنگاران ــم و رس ــت قل صالب
اســت کــه بــا روشــنگری و صــدق 
گفتــار، اخبــار درســت را بــه ذهــن 
پویــای مــردم اهــدا و دنیــا را از اخبــار 

ــد. ــی دارن ــه م ــان نگ ــک در ام ــذب و تاری ک
اینجانــب فــرا رســیدن روز خبرنــگار را بــه همــه فعــاالن ایــن عرصــه و 
صاحبــان قلــم و آزادگان عرصــه اطالع  رســانی، تبریــک و تهنیــت عــرض 
می  کنــم و از درگاه خداونــد متعــال توفیــق بیــش از پیــش عزیــزان در 

تحقــق رســالت خطیــر خبرنــگاری را مســئلت دارم.

محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با صدور پیامی روز 
خبرنگار را تبریک گفت.
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پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دولت و 

روز کارمند

بیـــانیـه

ــالب  ــاد انق ــاک نه ــدان پ ــاي فرزن ــداکاري ه ــادآور ف ــت ی ــه دول هفت
ــهیدان  ــزاري ش ــور خدمتگ ــاي پرش ــده روزه ــاء کنن ــالمي و احی اس
گرانقــدر همچــون رجایــي و باهنــر، دو یــا مجاهــد و دو همســنگر عرصه 
علــم، جهــاد و خدمــت اســت کــه دوشــادوش یکدیگــر کمــر بــه خدمت 
انقــالب و ملــت بســتند و لحظــه لحظــه عمــر خــود را در راه اســالم و 
انقــالب بــه زیباتریــن وجــه بــه کار گرفتنــد و در آخــر در ایــن راه جــان 

ــد. عزیــز خویــش را نثــار آرمانشــان نمودن

ــي و  ــراي قدردان ــي ب ــت مغتنم ــد؛  فرص ــهریور، روز کارمن ــارم ش چه
تجلیــل از انســان هــاي شایســته اي کــه هدفشــان خدمــت بــه مــردم 
و کســب رضــاي پــروردگار اســت. آنــان کــه همــه همــت و تالششــان، 
گشــایش گــره هــاي زندگــي انســانها، رفــع مشــکالت و ایجــاد آرامــش 
ــال  ــو فع ــوان عض ــه عن ــدان، ب ــت کارمن ــت .کار و فعالی ــه اس در جامع

ــر و بیــان اســت. جامعــه و خدمتگــزار ملــت، شایســته تقدی

اینجانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان بزرگــوار دولــت، 
هفتــه دولــت و روز کارمنــد را بــه تمــام کارمنــدان پــر تــالش و متعهــد 
ــراي  ــرض نمــوده و ب ــت ع ــک و تهنی ــي شــاهرود تبری دانشــگاه صنعت
ــي  همــه آنهــا آرزوي ســالمتي و توفیــق روز افــزون از درگاه حــق تعال

خواســتارم.

دکتــر محمــد مهــدی فاتــح رئیس دانشــگاه 
ــت و  ــه دول ــی هفت ــی پیام ــاهرود ط ــی ش صنعت

روز کارمنــد را تبریــک گفــت.
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ــبت  ــه مناس ــح ب ــدی فات ــد مه ــر محم دکت
ــرد. ــادر ک ــه ای ص ــدس بیانی ــاع مق ــه دف هفت

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بســـــــم اهلل الرحمن الرحیـــــــم
ـَلَِم َو َما یَْســـــــــــُطُروَن ن َوالْقــــ

ــدس  ــاع مق ــه ی دف ــاز هفت ــهریور  وآغ ــم ش ــی و یک ــیدن س ــرا رس ف
ــان اســت. ــن عزیزم ــردم شــریف میه ــه م ــای جاودان ادآور رشــادت ه

ــوزه  ــای تاریخــی و آم ــز از درس ه ــدس لبری ــاع مق ــای دف حماســه ه
هــای ســترگی بــرای ماســت. ایــن دوران بیانگــر مقاومــت و مظلومیــت 
ــی)ره( و   ــام خمین ــرت ام ــه حض ــری عالمان ــا رهب ــه ب ــت ک ــی اس ملت
ــال و رشــادت  ــد متع ــر خداون ــوکل ب ــان و ت ایم
هــای ایثارگــران دالور بــرگ زرینــی را در تاریــخ 

ــد. ثبــت کردن
ــرای همــه   ــه ب ــن هفت ضمــن گرامــی داشــت ای
ــرده و  ــات ک ــو درج ــور، آرزوی عل ــهدای کش ش
ــه  ــه ک ــم در آنچ ــی خواه ــال م ــد متع از خداون

ــد. ــاری فرمای ــورد رضــای اوســت ی م

دکتر محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

بیانیه رییس دانشگاه صنعتی شاهرودبه مناسبت هفته 
دفاع مقدس

بیـــانیـه
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تقدیر رئیس دانشگاه صنعتی از دبیر همایش سالمت و 
زندگی شاهرود

سلســله همایــش هــای ســالمت و زندگــی در ایــن شهرســتان تاکنــون 
بــه عنــوان رویــدادی علمــي بــا  هــدف رشــد و ارتقــاي ســطح ســالمت 
ــره  ــي روز و به ــاي علم ــن یافته ه ــن آخری ــر گرفت ــا در نظ ــه و ب جامع
ــه  منــدی از مجرب تریــن اســاتید در حــوزه هــای مختلــف آموزشــی ب
میزبانــی ایــن دانشــگاه برگــزار شــده اســت و در حــال حاضــر بــا توجــه 
ــت هــای پیــش  ــا و محدودی ــروس کرون ــروز و وجــود وی ــه شــرایط ب ب

آمــده مســیر آموزشــی فــوق در بســتر مجــازی دنبــال مــی شــود.

چگونگی شکل گیري و اهداف این همایش ها

ــوم پزشــکی  ــا همــت دانشــگاه عل همایــش هــای ســالمت و زندگــی ب
ــن  ــود. در ای ــی ش ــزار م ــه در پایتخــت برگ ــالی اســت ک ــران، 5 س ته
ــه همــت دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود  راســتا ب
ــات علمــی  ــی یونســیان عضــو هی ــر عل و پیگیــری هــای مســتمر دکت
ــا  ایــن دانشــکده، از بهمــن 13۹5 همایــش هــای ســالمت و زندگــی ب
ــا ســالمتی،  هــدف آمــوزش آحــاد جامعــه در مــورد مســائل مرتبــط ب
مهارتهــای زندگــی، بهتــر زیســتن و رشــد و ارتقــاي ســطح ســالمت و 

آمــوزش در شــاهرود نیــز آغــاز شــد.

ــا  ــاهرود ب ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
توجــه بــه رونــد موفقیــت آمیــز همایــش هــای 
ســامت و زندگــی از دکتــر علــی یونســیان دبیر 

ــود. ــی نم ــا قدردان ــش ه ــله همای ــن سلس ای

تاکنــون 56 دوره از ایــن همایــش هــا بــا حمایــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی، شــهرداری، فرمانــداری، آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه آزاد 
اســالمی و نیــروی انتظامــی شهرســتان شــاهرود در تــاالر شــقایق هــای 
ــدی را  ــی مفی ــتر آموزش ــته بس ــه توانس ــده ک ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ای
بــرای همشــهریان رقــم بزنــد. برخــی از ایــن همایــش هــا از جملــه، 15 
ــرای  ــوزان، دو دوره ب ــرای دانش آم ــرورش ب ــوزش و پ ــا کمــک آم دوره ب
ــان  ــژه زن ــداد وی ــه ام ــا کمــک کمیت ــک دوره ب دانشــجویان پزشــکی، ی
سرپرســت خانــوار بــه صــورت اختصاصــی برگــزار شــده اســت و بــا توجــه 
بــه بحــران کرونــا ســه دوره اخیــر نیــز بــه صــورت مجــازی انجــام شــد.
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در راســتای ارتبــاط هرچــه بیشــتر صنعــت 
ــال  ــعار س ــق ش ــن تحق ــگاه و همچنی ــا دانش ب
ــد،  ــاپ )تولی ــر جهــش تولیــد، طــرح ت مبنــی ب
توســعه و اشــتغال پایــدار( مطــرح شــده اســت. 

عنــوان   مــی شــود.
ــی و ...( امــکان  ــن راســتا، واحدهــای تولیــدی )صنعتــی، معدن - در ای
بکارگیــری نیروهــای تحصیــل کــرده دانشــگاهی را بــر مبنــای 4 گــروه 

بــه شــرح ذیــل خواهنــد داشــت :
ــدس  ــت مق ــمول خدم ــه مش ــا ک ــگاه ه ــالن دانش ــارغ التحصی 1- ف

ــند . ــی باش ــربازی م س
2-داوطلبیــن عضویــت در هیــات علمــی دانشــگاه هــا کــه بــر اســاس 
آئیــن نامــه جدیــد وزارت علــوم بایــد حداقــل 6 مــاه دوره عملــی را در 

واحدهــای تولیــدی طــی نماینــد.
3-دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی اعــم از کارشناســی ارشــد، دکتــرا و 
..... کــه عنــوان پایــان نامــه هــای خــود را نیازهــای پژوهشــی و فناورانــه 
واحدهــای تولیــدی انتخــاب و در واحدهــای مذکور مشــغول کار شــوند.

4- اســاتید دانشــگاه هــا و اعضــای هیــات علمــی )داوطلــب طــی دوره 
ــم  ــا تفاه ــد ب ــی توانن ــز م ــوده( نی ــی ب ــرا و فرصــت مطالعات پســا دکت
مابیــن )واحــد تولیــدی و داوطلــب(  دوره مــورد اشــاره را در واحدهــای 

مذکــور طــی نماینــد ) حداقــل 6 مــاه و حداکثــر 2 ســال(
ــور  ــه منظ ــل ب ــکات ذی ــده، ن ــاره ش ــوارد اش ــع م ــه جمی ــه ب ــا توج ب

ــد: ــی باش ــه م ــل توج ــت قاب ــن فرص ــتفاده از ای اس
ــدارک  ــا م ــی ب ــتخدام نیروهای ــدد اس ــه در ص ــدی ک ــد تولی 1-هرواح
کارشناســی ارشــد و دکتــری مــی باشــد، بایــد در مــاه حداقــل بیــن 40 
تــا 80 میلیــون ریــال بــه عنــوان دســتمزد بــه آنــان پرداخــت نمایــد، 
در حالــی کــه هزینــه واقعــی بنــگاه صفــر مــی باشــد.) کامــال رایــگان (

2-در حاشــیه بکارگیــری فــارغ التحصیــالن مشــمول خدمــت ســربازی، 
ــوآوری واحــد خــود نیــز مــی تواننــد بهــره  بنــگاه هــا از خالقیــت و ن

منــد گردنــد.
3-بکارگیــری هــر نــوع نیــرو بصــورت توافقــی بــوده و بنــگاه هــا مــی 
ــی در  ــش وحت ــاز را گزین ــورد نی ــای م ــه، نیروه ــا مصاحب ــد ب توانن
ــد از طــرح مذکــور  ــه اهــداف مــورد نظــر واصــل نگردن صورتــی کــه ب

ــد. انصــراف دهن

آشنایی با طرح تاپ در راستای ارتباط هرچه بیشتر 
صنعت با دانشگاه

ــه گفتــه علــی تشــنه دل  کــه ب
سرپرســت ســازمان صنعــت، 
اســتان  تجــارت  و  معــدن 
تــا  اســت  مغتنــم  ســمنان، 
واحدهــای تولیــدی بــه منظــور 
محصــوالت  کیفیــت  ارتقــاء 
ضایعــات،  کاهــش  خــود، 
کاهــش  صــادرات،  قابلیــت 
مصــرف انــرژی و بهینــه ســازی 
آنهــا، ایجــاد اشــتغال پایــدار 
ــرخ  ــش ن ــان و کاه ــرای جوان ب
بیــکاری، خــود کفائــی کشــور از 
ــه  ــتگی ب واردات و زدودن وابس
بیگانــه و ..... از ایــن فضــا کمــال 

اســتفاده را نماینــد.
فوایــد گســترده طــرح تــاپ بــه 
منظــور آگاهــی الزم و ثبــت نــام 
در ســامانه ایــن طرح بــه آدرس 
iranetop.ir، بــه شــرح ذیــل 



14
فصلنامه خربی

 دانشگاه صنعیت شاهرود 

٣٠

پــــژوهش

سامانه تشخیص پالک کشورهای منطقه اوراسیا 
توسط شرکت دانش بنیان شهاب

امــروزه احــراز هویــت و شناســایی هوشــمند پــالک خــودرو هــا بــرای 
ــاب  ــری اجتن ــت شــهری ام ــی و مدیری ــی، امنیت ــای ترافیک ــرد ه کارب
ناپذیــر اســت. شــرکت دانــش بنیــان شــهاب از پیشــگامان پیــاده ســازی 
ــه  ــران ب ــودرو در ای ــالک خ ــخیص پ ــای تش ــزار ه ــرم اف ــعه ن و توس
حســاب مــی آیــد. هســته اولیــه مــاژول پــالک خــوان شــرکت شــهاب 
در ســال 13۹4 بــا نــام ســاتپا )ســامانه تشــخیص پــالک ایرانــی( عرضــه 
شــد و هــم اکنــون بــا گذشــت 5 ســال بــه تکامــل و پختگــی رســیده 
اســت و از برتریــن و بــه روزتریــن مــاژول هــای پــالک خــوان فارســی 

مــی باشــد.
همچنیــن ایــن کتابخانــه بــرای شناســایی پــالک هــای ترانزیــت عبوری 
در داخــل کشــور و پایانــه هــای مــرزی قابــل اســتفاده اســت. تاکنــون 
دو قــرارداد فــروش از ایــن محصــول بــا شــرکت هــای ایرانــی فعــال در 
کشــورهای فــوق منعقــد شــده و امیــد اســت بــه زودی شــرکت شــهاب 
بــه صــورت مســتقیم بــا شــرکت هــای بومــی آن کشــورها وارد قــرارداد 

. د شو

شــرکت دانــش بنیــان شــهاب این دانشــگاه 
بــا توجــه بــه نیــاز کشــور هــای همســایه ایــران 
و بــا تکیــه بــر دانــش فنــی و تجربــه گرانبهــای 
بدســت آمــده خــود، توســعه مــاژول تشــخیص 
ــود  ــتور کار خ ــی را در دس ــای انگلیس ــاک ه پ
قــرار داد و بــا ارتقــا هســته پــاک خوانــی خــود، 
کتابخانــه تشــخیص پــاک را بــرای کشــور هــای 
ــان،  ــیه، آذربایج ــه روس ــیا از جمل ــه اوراس منطق

گرجســتان و ترکیــه عرضــه کــرد.

ــور  ــه موت ــاتپا ب ــه س ــدن کتابخان ــلح ش ــه مس ــه ب ــا توج ــون ب ــم اکن ه
ــن  ــی توســعه ای ــن شــرکت آمادگ ــای انگلیســی، ای ــالک ه تشــخیص پ
مــاژول بــرای ســایر کشــورهای منطقــه و جهــان را داراســت و بــه فراخــور 
ــر در  ــن ام ــی ای ــن الملل ــی بی ــرای بازاریاب ــوان شــرکت ب ــازار و ت ــاز ب نی

دســت توســعه مــی باشــد.
ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــئولین و ب ــای مس ــت ه ــا حمای ــه ب ــت ک ــد اس امی
ــا صــادرات و ارزآوری ایــن محصــول گامــی  ــوم، ب ــان ایــن مــرز و ب جوان

ــود. ــته ش ــور برداش ــان کش ــش بنی ــاد دان ــا اقتص ــد در ارتق بلن
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پــــژوهش

پنجــاه و هفتمیــن همایــش ســامت و 
زندگــی شهرســتان شــاهرود و چهارمین ســری 
ــن  ــه همــت ای از ایــن سلســله همایــش هــا، ب
دانشــگاه و همیــاری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــا  ــاه 1399 ب ــنبه 17 تیرم ــه ش ــاهرود روز س ش
موضــوع ســامت جنســی بــه صــورت مجــازی 

ــد.  ــزار ش برگ

از اقصــی نقــاط کشــور مــی باشــد، کــه ایــن مهــم بیــان کننــده نقــش 
ــه عنــوان دانشــگاهی پیشــرو در توســعه  دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب

آمــوزش مجــازی فــارغ از محدودیــت هــای مکانــی اســت.
پنجاه و هفتمین همایش سالمت و زندگی شهرستان 

شاهرود برگزار شد.

ــاری ادرار و  ــه و مج ــراح کلی ــان ج ــر مقربی ــر ناص دکت
فلوشــیب فــوق تخصصــی نابــاروری و مشــکالت جنســی 
مــردان، بــه عنــوان ســخنران ایــن همایــش در خصــوص 
اهمیــت ســالمت جنســی در تحکیــم بنیــان خانــواده بــه 

ــکات ارزشــمندی پرداخــت. بیــان ن
بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش در دوران کرونــا، مبحــث 
ســالمت و آمــوزش پیرامــون آن در صورتــی کارامد خواهد 
ــواده در موضوعاتــی از  ــود کــه ایــن آمــوزش هــا از خان ب
قبیــل ســالمت جنســی کــه یکــی از شــاخصه هــای مهــم 
ــه عنــوان  رضایتمنــدی در بیــن همســران مــی باشــد، ب
ــن  ــه ای ــن آنک ــود. ضم ــاز ش ــی آغ ــاد اجتماع ــن نه اولی
موضــوع در جامعــه ایرانــی از حساســیت هــای فرهنگــی 

نیــز برخــوردار اســت.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اینکــه بســتر فضــای مجــازی از قابلیــت 
ــت،  ــوردار اس ــی برخ ــوزش های ــن آم ــعه چنی ــرای توس ــژه ای ب وی
همایــش ســالمت و زندگــی بــه صــورت مجــازی پذیــرای مخاطبانــی 
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پــــژوهش

پنجاه و نهمین همایش سالمت و زندگی شهرستان 
شاهرود به صورت مجازی برگزار شد.

ــک در  ــتاد اپیدمیولوژی ــن اس ــر چم دکت
ایــن همایــش، لــزوم توجــه بــه تغییــر و 
اصــالح ســبک زندگــی متناســب بــا عصر 
کرونــا را از ضروریــات دنیــای امــروز بیــان 
ــاد  ــئوالن و آح ــه مس ــاب ب ــود و خط نم
مــردم شهرســتان شــاهرود خاطــر نشــان 
کــرد کــه بــا توجــه بــه فرارســیدن 
رخــداد مهــم مذهبــی و فرهنگــی مراســم 
عــزاداری ســاالر شــهیدان و شــهدای 
کربــال مــی طلبــد مراســم محــرم امســال 
بــا رعایــت ضوابــط تعییــن شــده برگــزار 

گــردد.

پنجــاه و نهمیــن همایــش ســامت و زندگــی 
شهرســتان شــاهرود و ششــمین همایــش مجازی 
بــا عنــوان  زندگــی بــا کرونــا   بــا حضــور دکتــر 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــن ریی ــا چم رض

شــاهرود در روز ســه شــنبه 
ــاری در  ــاه ج ــرداد م 28 م
محــل ســاختمان تربیــت 
بدنــی ایــن دانشــگاه برگــزار 

شــد.

ایشــان همچنیــن تاکیــد نمــود: رعایــت ایــن مســاله از آن جهــت حائــز 
اهمیــت اســت کــه همزمــان بــا شــروع فصــل پاییــز و همزمانــی احتمــال 
شــیوع آنفوالنــزا ممکــن اســت ویــروس کرونــا وارد مرحلــه ای جدیــدی 
شــود کــه در آن صــورت عواقــب جبــران ناپذیــری را متوجــه جامعــه مــی 

نمایــد.
از نــکات حائــز اهمیــت ایــن همایــش بیــان مصادیقــی از ســبک زندگــی 
ــه  ــه در جنب ــود ک ــا ب ــر کرون در عص
هــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی 

توســط ایشــان بیــان گردیــد.
قابــل ذکــر اســت ایــن همایــش 
صفحــه  از  الیــو  صــورت  بــه 
و  ســالمت  همایــش  رســمی 
ــه  ــاهرود و ب ــتان ش ــی شهرس زندگ
طــور همزمــان از صفحــه رســمی 
اینســتاگرام جارچــی شــاهرود پخــش 

شــد.
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بیــن  کنفرانــس  ســیزدهمین 
المللــی انجمــن ایرانــی تحقیــق در 
ــت 19  ــنبه 16 لغای ــات از روز یکش عملی
شــهریور مــاه ســال جــاری بــه صــورت 
دانشــگاه  میزبانــی  بــه  و  مجــازی 

ــد. ــزار ش ــاهرود برگ ــی ش صنعت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن 
ایرانی تحقیق در عملیات به صورت 

مجازی برگزار شد.

ــی  ــوم ریاض ــکده عل ــت دانش ــه هم ــوق ب ــس ف کنفران
دانشــکده  همــکاری  و  شــاهرود  صنعتــی  دانشــگاه 
ــن  ــگاه و انجم ــن دانش ــت ای ــع و مدیری ــی صنای مهندس
ایرانــی تحقیــق در عملیــات برگــزار شــد. اعضــای هیــات 
علمــی دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه دکتــر حجــت 
اهلل احســنی طهرانــی دبیــر کنفرانــس و دکتــر فتحعلــی 
ــا رضایــت  دبیــر علمــی بــا همیــاری کادر دبیــر خانــه، ب
شــرکت کننــدگان ایــن کنفرانــس را بــه ایســتگاه پایانــی 

ــاندند. رس
ــس  ــن کنفران ــرای ای ــی اج ــت، در ط ــر اس ــه ذک الزم ب
پایــدار« و  تامیــن  کارگاه هــای آموزشــی »زنجیــره 
ــوان  ــخنرانی باعن ــا« و س ــده ه ــتاب دهن ــک و ش »ریس

ــد. ــزار گردی ــادکامی برگ ش
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آمـــــوزش

دفاع دانشجوی دکتری دانشکده ی مهندسی مکانیک 
دانشگاه

دفاع دانشجوی دکتری گرایش مهندسی 
محیط زیست مهندسی عمران  دانشگاه

ــت  ــود تح ــاله ی خ ــاری از رس ــاه ج ــر م ــنبه 1۹ تی ــج ش  در روز پن
ــر    ــم متغی ــل ترمواالســتیک پوســته هاي اســتوانه اي ضخی ــوان تحلی عن
پیزوالکتریــک بــه کمــک نظریــه ي تغییــر شــکل برشــی مرتبــه ي اّول  با 
راهنمایــی دکتــر مهدی قّناد، دانشــیار گروه جامــدات و طراحی کاربردی 

دانشکده ی 
مهندسی 

ایــن  مکانیــک 
دانشــگاه دفــاع 

نمــود.

رســاله  ایــن 
نظــر  براســاس 
خارجــی  داور 

پروفسور 
محمد 

شــرعیات اســتاد 
ــکده  ــام دانش تم
مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر طوســی و 
ــر  ــر محمدباق ــیار و دکت ــی دانش ــا ایپک چ ــر حمیدرض ــن دکت همچنی
نظــری اســتادیار گــروه جامــدات و طراحــی کاربــردی دانشــگاه صنعتــی 
شــاهرود بــه عنــوان داوران داخلــی بــه کســب درجــه ی عالــی نائل شــد

دانشــجوی  یعقوبــی  پرهیــزکار  محمــد 
ــش  ــک گرای ــی مکانی ــته مهندس ــری رش دکت

طراحــی کاربــردی دانشــگاه،

ــی  ــش مهندس ــری گرای ــجوی دکت ــن دانش اولی
ــگاه از  ــران دانش ــی عم ــت مهندس ــط زیس محی

ــرد. ــاع ک ــود دف ــاله خ رس

ــری مهندســی عمــران گرایــش  ــی ابراهیمــی اولیــن دانشــجوی دکت عل
ــر  ــنبه 25 تی ــگاه در روز چهار ش ــن دانش ــت ای ــط زیس ــی محی مهندس
مــاه جــاری از رســاله ی خــود تحــت عنــوان " ســاخت و مشــخصه یابی 
آئروژل هــای نانــو کامپوزیتــی ســلولزی و کربنــی نویــن و بررســی عملکرد 
آن در تصفیــه آب " بــا راهنمایــی دکتــر بهنــاز دهرآزمــا، دانشــیار گــروه 
ــگاه و  ــن دانش ــران ای ــی عم ــکده ی مهندس ــت دانش ــط زیس آب و محی
دکتــر مهــدی عادلــی فــرد، اســتادیار گــروه فیزیــک دانشــکده ی علــوم 

پایــه دانشــگاه دامغــان دفــاع نمــود.
ایــن رســاله براســاس نظــر داور خارجــی 
دانشــیار  احتشــامی،  مجیــد  دکتــر 
دانشــکده مهندســی عمــران دانشــگاه 
و  طوســی  نصیــر  خواجــه  صنعتــی 
الــه  فضــل  ســید  دکتــر  همچنیــن 
ســاغروانی دانشــیار و دکتــر رمضــان 
واقعــی اســتادیار گــروه آب و محیــط 
ــه  ــاهرود ب ــی ش ــگاه صنعت ــت دانش زیس
عنــوان داوران داخلــی بــه کســب درجه ی 

ــل شــد. ــی نائ عال
هــدف کلــی ایــن پژوهــش معرفــی یــک 
فشــار  در  نویــن  خشک ســازی  روش 

محیطــی بــرای ســاخت آئــروژل ســلولزی نویــن، بررســی حــذف روغن هــا 
و حالل هــای آلــی از آب توســط آئــروژل ســلولزی آب گریــز شــده و آئــروژل 
ــی و  ــزای کاتیون ــذف دو رنگ  ــزم ح ــی مکانی ــن بررس ــی و همچنی کربن
ــوده  ــروژل نانوکامپوزیتــی ب ــول در محیــط آبــی توســط آئ آنیونــی  محل

است.
ــن  ــش چندی ــن پژوه ــه از ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

ــت. ــه اس ــال تهی ــاپ و در ح ــه ISI  چ مقال
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ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــون ورودی مقط آزم
کامــل  رعایــت  بــا   1399 ســال  ناپیوســته 
ــه روز 16،  ــی س ــتی در ط ــای بهداش پروتکل ه
ــن  ــوزه ای ــاری در 4 ح ــاه ج ــرداد م 17 و 18 م
ــات  ــگاه ها و موسس ــا دانش ــان ب ــگاه همزم دانش
ــد. ــزار ش ــور برگ ــر کش ــی سراس ــوزش عال آم

دکتــر گــودرزی بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ویــروس و الــزام تمهیــدات 
ــای  ــون،  حوزه ه ــن آزم ــزاری ای ــرای برگ ــود: ب ــد نم ــتی تاکی بهداش
امتحانــی روز قبــل از هــر آزمــون بــا دســتگاه هــای مناســب ضدعفونــی 
ــا درب  ــالن ه ــع در ورودی س ــری از تجم ــور جلوگی ــه منظ ــده و ب ش
ــی  ــل اجرای ــاز و 120 عام ــح ب ــه صب ــاعت 6:30 دقیق ــا از س ــوزه ه ح

ــد. ــوده ان ــن آزمــون ب ــاده برگــزاری ای دانشــگاه آم
بــه گفتــه ایشــان؛ در طــی هــر ســه روز ایــن آزمــون، ســالمت تمامــی 
ــگاه  ــد ۹۹ دانش ــی ارش ــور کارشناس ــد و کنک ــی ش ــان بررس داوطلب

ــه اتمــام رســید. ــا ســالمت کامــل ب صنعتــی شــاهرود ب
نتایــج اولیــه آزمــون ورودی مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
13۹۹ و انتخــاب رشــته بــرای داوطلبــان مجــاز در شــهریور مــاه اعــالم 
می شــود و نتایــج نهایــی در اواخــر مهــر مــاه ۹۹ اعــالم خواهــد شــد.

آزمون سراسری ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۹ 
دانشگاه با سالمت کامل به ایستگاه پایانی رسید.

بــه گفتــه دکتــر ناصــر گــودرزی معــاون آموزشــی 
ــح  ــت صب ــی دانشــگاه، در نوب ــالت تکمیل و تحصی
ــب  ــداد 265 داوطل ــاه تع ــرداد م ــنبه 18 م روز ش
ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــش ب ــته گرای در 63 رش
پرداختنــد. پیــش از ایــن در نوبــت صبــح روز 
پنجشــنبه 16 مــرداد مــاه تعــداد هــزار و 74  
داوطلــب در 38 رشــته گرایــش و در آزمــون نوبــت 
ــزار و  ــداد ه ــاه تع ــرداد م ــه 17 م ــح روز جمع صب
257 داوطلــب در 35 رشــته گرایــش آزمــون خــود 

ــد. ــزار کردن را برگ
معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه 
ــی  ــروه آموزش ــار گ ــون در چه ــزاری آزم ــه برگ ب
فنــی- مهندســی، علــوم پایــه، کشــاورزی- منابــع 
ــاره  ــون اش ــن آزم ــانی در ای ــوم انس ــی و عل طبیع
نمــود و اظهــار داشــت: در ایــن دوره آزمــون 
ــگاه، 25  ــد دانش ــی ارش ــع کارشناس ورودی مقط

ــد. ــوده ان ــب ب ــان غای ــد از داوطلب درص
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زهــرا روحانــی دانشــجوی دکتــری مدیریــت ورزشــی دانشــکده تربیــت 
ــود  ــاله خ ــاری از رس ــاه ج ــنبه 2۹ تیرم ــگاه در روز یکش ــی دانش بدن

تحــت عنــوان  
ــت  ــرای فعالی ــی ب ــی اجتماع ــدل بازاریاب ــه م ارائ

ــالمندان ــی س بدن
ــوم اعضــای  ــر حســن بحرالعل ــدام و دکت ــر رضــا ان ــی دکت ــا راهنمای  ب
ایــن  علمــی  هیــات 
مشــاوره  و  دانشــکده 
دکتــر ژالــه معمــاری و 
حضــور دکتــر مرتضــی 
دانشــیار  دوســتی 
مازنــدران  دانشــگاه 
و دکتــر ســید رضــا 
و  نیــا   و  حســینی 
ــری  ــادی باق ــر ه دکت
اعضــای هیــات علمــی 
صنعتــی  دانشــگاه 
شــاهرود بــه عنــوان 
داور و دکتــر مجتبــی رجبــی بــه عنــوان نماینــده تحصیــالت تکمیلــی 

بــا کســب درجــه عالــی دفــاع نمــود.

ــی و دو  ــی پژوهش ــر علم ــه معتب ــاپ دو مقال ــت چ ــر اس ــه ذک الزم ب
ــت. ــوق اس ــش ف ــتاوردهای پژوه ــه دس ــی از جمل ــه کنفرانس مقال

ــت  ــاد ظرفی ــا ایج ــاهرود، ب ــی ش ــگاه صنعت دانش
دو رشــته جدیــد تحصیلــی در مقطــع کارشناســي 
و  زلزلــه  گرایــش  عمــران  مهندســي  ارشــد 
مهندســي شــیمي گرایــش فرایندهــاي جداســازي، 
در نیمســال اول 1400-1399 دانشــجو مــی پذیــرد.

ــه  ــا توج ــاهرود، ب ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــي  ــع کارشناس ــی در مقط ــد تحصیل ــته جدی ــوز دو رش ــذ مج ــه اخ ب
ــش  ــه و  مهندســي شــیمي گرای ــش زلزل ــران گرای ارشــد مهندســي عم
ــن دانشــگاه از نیمســال اول 1400-13۹۹ در  فرایندهــاي جداســازي، ای

ــرد. ــی پذی ــجو م ــز دانش ــد نی ــته جدی ــن دو رش ای

دفاع از رساله دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی 
این دانشگاه

ایجاد ظرفیت دو رشته گرایش جدید ارشد و 
پذیرش دانشجو از سال آینده
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کنکــور کارشناســی بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــر  ــا سراس ــان ب ــال 99 همزم ــی س ــت علم رقاب
کشــور بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در 7 
حــوزه امتحانــی در ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــا برگ ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــاص و ب خ
ــاهرود  ــی ش ــگاه صنعت ــون در دانش ــزاری آزم ــدرکاران برگ ــت ان دس
تمــام تــالش خــود را بــرای برگــزاری آزمونــی بــا رعایــت همــه دســتور 
العمــل هــای بهداشــتی ابالغــی و آرامــش خاطــر داوطلبــان و خانــواده 

ــد. ــان نمودن ــای آن ه

معــاون  گــودرزی  ناصــر  دکتــر 
تکمیلــی  تحصیــالت  و  آموزشــی 
روابــط  بــا  گفتگــو  در  دانشــگاه 
ــریح  ــه تش ــگاه، ب ــن دانش ــی ای عموم
ــی  ــون کارشناس ــزاری آزم ــد برگ رون
در شــرایط وجــود ویــروس کرونــا 
ایــن  در  تمهیــدات الزم  رعایــت  و 
در  گفــت:  و  پرداخــت  خصــوص 
مجمــوع چهــار هــزار و 5۹3 داوطلــب 
بــا 5 گــروه  در مــدت چهــار روز 
آزمایشــی در 7 حــوزه امتحانــی ایــن 
صندلــی  کســب  بــرای  دانشــگاه 
دانشــگاه هــا بــا یکدیگــر رقابــت 
کردنــد کــه از ایــن تعــداد 1۹47 نفــر 

آقــا و 2646 نفــر خانــم بودنــد.
دکتــر گــودرزی بــا بیــان اینکــه، 
آزمــون سراســری امســال در شــرایط 

بزرگترین رقابت علمی سال ۹۹ همزمان با سراسر 
کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود

آمـــــوزش
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کسب رتبه دوم کشوری

از وظایــف ذاتــی مرکــز علــوم اســالمی دانشــگاهیان 
شــاهرود، ایجــاد محیطــی مناســب بــرای فهــم 
عمیــق دینــی بــه ســوی تمــدن اســالمی در محیــط 
دانشــگاه مــی باشــد. قابــل ذکــر اســت کــه در بیــن 
ــای  ــگاه ه ــرا در دانش ــه اکث ــز ک ــش از 60 مرک بی
ــد،  ــزرگ کشــور و مراکــز اســتان هــا فعالیــت دارن ب
حــوزه علــوم اســالمی دانشــگاهیان شــاهرود اولیــن 
شهرســتانی اســت کــه از نهــاد مرکــز اجــازه تاســیس 
در دانشــگاه صنعتــی را در ســال 13۹8 اخــذ نمــوده 
ــگاه  ــطح دانش ــون در س ــان تاکن ــت و از آن زم اس
هــای شهرســتان شــاهرود فعالیــت دارد. ایــن مرکــز 
بــا پشــتکار کادر اجرایــی، اســاتید مجــرب و حمایــت 
ــی دریــغ مجموعــه دانشــگاه، طــی 4 ســال  هــای ب

ــوده و در ســال گذشــته توانســت  ــر کشــور ب ــر جــزء 5 حــوزه برت اخی
ــد . رتبــه دوم کشــور را کســب نمای

ــاهرود  ــگاهیان ش ــامی دانش ــوم اس ــز عل مرک
ــارج از  ــتانی خ ــز شهرس ــن مرک ــوان اولی ــه عن ب
تهــران اســت کــه از نهــاد مرکــز مجــوز فعالیــت 
در دانشــگاه صنعتــی شــاهرود را اخــذ کــرده  و 
ــی  ــایان توجه ــای ش ــته فعالیته ــون توانس تاکن
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــای ای ــگاه ه ــطح دانش در س

ــاند. ــام رس انج

گفتگــو بــا مســئول آمــوزش حــوزه علوم اســامی 
ــاهرود ــگاهیان مرکز ش دانش

حســن آقایــی مســئول آمــوزش حــوزه علــوم اســالمی دانشــگاهیان مرکــز 
شــاهرود در گفتگــو بــا کارشــناس روابــط عمومــی دانشــگاه، فعالیتهــای 
ایــن مرکــز در دو بخــش کلــی عنــوان نمــود و گفــت: در بخــش آموزشــی؛ 
ــد از دروس  ــد 14 واح ــی بای ــی کارشناس ــع تحصیل ــجویان در مقط دانش
عمومــی مربــوط بــه معــارف اســالمی را در دانشــگاه انتخــاب و بگذراننــد. 
ایــن مرکــز بــه دانشــجویان اجــازه میدهــد تــا بتوانــد ایــن 14 واحــد را 
بــه صــورت تکــی یــا چنــد درســی و یــا بــه طــور کامــل در ایــن مرکــز 

اخــذ نمایــد.
حجــت االســالم و المســلمین آقایــی بــه توضیــح  
ــزود:  ــت و اف ــوص پرداخ ــن خص ــتر در ای بیش
دانشــجو در یــک تــرم عــالوه بــر اخــذ واحدهــای 
درســی تخصصــی رشــته خــود، 6 واحــد هــم بــه 
ــی  ــز م ــن مرک ــی را در ای ــوان دروس معارف عن
ــی شــود  ــن ســبب م ــه ای ــد، ک ــد اخــذ کن توان
ــا ایــن امتیــاز دروس دوره  ــد ب تــا دانشــجو بتوان
ــانده و از  ــام رس ــه اتم ــر ب ــی خــود زودت تحصیل
ــر  ــت دیگ ــود. مزی ــل ش ــارغ التحصی دانشــگاه ف
ــان  تحصیــل در ایــن مرکــز اعطــای گواهــی پای
ــری  ــام معظــم رهب ــی مق ــاد نمایندگ دوره از نه

ــود. دانشــگاه هــا خواهــد ب
ــن  ــور ای ــروه طی ــه دوم کارگ رتب
مرکــز در میــان بیــش از 100 اثــر 

ــور در کش
بیــان  بــه  ادامــه  در  مرکــز  ایــن  مســئول 
توضیحاتــی در خصــوص بخــش کارگــروه هــای جهــاد علمــی و فرهنگــی 
ــز  ــاد مرک ــای نه ــه ه ــن دغدغ ــی تری ــی از اساس ــت: یک ــت و گف پرداخ
در کنــار فعالیــت هــای آموزشــی و فرهنگــی، ایجــاد اشــتغال و فعالیــت 

آشنایی بیشتر با مرکز علوم اسالمی دانشگاهیان 
شاهرود

فرهـــــنیگی

ــگاه  ــای دانش ــی در فض ــاد مقاومت ــوزه اقتص در ح
ــالمی  ــوم اس ــز عل ــت. مرک ــجویان اس ــرای دانش ب
دانشــگاهیان شــاهرود بــه لطــف خــدا بیــش از 
ــرای دانشــجویان فراهــم  ــروه تخصصــی ب 10 کار گ
نمــوده کــه بعــد از گذرانــدن کارگاه هــای کارآفرینی 
ــا حضــور اســتادان ماهــر شهرســتانی و کشــوری،  ب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــی از نه گواه
ــی  ــذ م ــتان اخ ــه ای شهرس ــی حرف ــوزش فن و آم
نمایــد و دانشــجو عمــال وارد میــدان کار مــی شــود.

ــاد  ــای جه ــروه ه ــش کارگ ــت در بخ ــی اس گفتن
علمــی و فرهنگــی؛ کارگــروه هــای1. رســانه : 
طراحــی ســایت ،فتوشــاپ، عکاســی ، تدویــن2. 
پــرورش   ( طیــور  اشــتغال3.  توانمندســازی 
ســبز)  بــام  گیاهــی5.  هــای  دارو  پرنــدگان(4. 
ــام هــا(6. تولیــد ارگانیــک  ــر روی ب صیفــی کاری ب
تربیــت   .8 مهدکــودک   .7 بهداشــتی     لــوازم 
ــاص  ــوان خ ــتغال بان ــازی اش ــد س ــی۹. توانمن مرب
بــی سرپرســت(10. تخصصــی  ) بدسرپرســت و 
مهدویــت11. کانــون زبــان انگلیســی فعالیــت دارنــد 
ــال  ــت در س ــز توانس ــن مرک ــور ای ــروه طی و کارگ
ــش از  ــان بی ــوری را از می ــه دوم کش ــته رتب گذش

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــر ب 100 اث
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ــت  ــق فعالی ــه رون ــددی در زمین ــات متع اقدام
ــر  ــاه اخی ــد م ــگاه در چن ــی دانش ــای فرهنگ ه
ــی  ــودن و پویای ــده ب ــه زن ــد، چراک ــام ش انج
ــی  ــات و ویژگ ــد مختص ــگ واج ــه فرهن عرص
هایــی اســت کــه بایــد در فضــای نویــن ارتباطی 

ــود. ــی ش ــاز طراح ب

قالــب طــرح نامــه محبــوب در فضــا هــای مجــازی معاونــت فرهنگــی
ــال تلگــرام  3- مســابقه مجــازی عــروه الوثقــی در مــاه رمضــان در کان

کانــون قــران ســی روز ســی ســوال
ــون  ــتاگرام کان ــج اینس ــی در پی ــا موضــوع بندگ ــو ب ــخنرانی الی 4- س
قــرآن و عتــرت بــا عنــوان برنامــه ی هــزار و یــک شــب در مــاه رمضــان

5- معرفی و نقد فیلم  سال دوم دانشکده من به صورت مجازی
6- مسابقه عکاسی در فضای مجازی با عنوان فتو قرنطینه

7- مسابقه عکاسی مجازی یادش به خیر  
8- مســابقه مجــازی چلــه معرفتــی مهدویــت از چهــل روز مانــده بــه 

نیمــه شــعبان هــر روز یــک ســوال
۹- الیو برنامه هزار و یک شب با موضوع انفاق  

10- الیو سخنرانی دکتر قزوینی با موضوع سردار سلیمانی
11- پرسش و پاسخ مهدوی در فضای مجازی

ــه  ــاز ب ــوع نم ــا موض ــان ب ــژه کارکن ــان 8 وی ــه رمض ــرح رایح 12- ط
مناســبت مــاه مبــارک رمضــان  )ویــژه دانشــجویان در فضــای مجــازی(

13- قرعه کشی آنالین طرح موعود به صورت الیو
14- جشنواره مجازی سهم من از طبیعت

ــایی  ــدف شناس ــا ه ــعر ب ــتکان ش ــک اس ــرح ی ــه ط ــرای برنام 15-اج
ــات ــه ادبی ــتعد در زمین ــجویان مس دانش

ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــتاگرام معاون ــج اینس ــدازی پی 16-راه ان
ــازی. ــای مج ــا در فض ــه ه ــانی برنام ــالع رس ــام و اط ــدف انج ه

فعالیتهــای  و  زندگــی  نحــوه  طراحــی  بــاز 
شــئون همــه  در  اجتماعــی 

ــطح  ــدی در س ــش جدی ــر روز نق ــا ه ــروس کرون ــه وی ــرایطی ک در ش
ــرات  ــبب تغیی ــد و س ــی کن ــاء م ــی ایف ــل و داخل ــن المل ــه بی جامع
ــی  ــاز طراح ــا ب ــت، لزوم ــده اس ــردم ش ــی م ــبک زندگ ــی در س اساس
ــی  ــر کس ــئون ب ــه ش ــی در هم ــای اجتماع ــی و فعالیته ــوه زندگ نح
ــده  ــان ناخوان ــن مهم ــا ای ــه ب ــت ک ــروری اس ــت و ض ــیده نیس پوش
ــر داده شــود.  ــا حضــور آن تغیی ــار آمــده و روش زندگــی ب طــوری کن
در همیــن راســتا دســت انــدرکاران حــوزه فرهنگــی دانشــگاه در حــوزه 
اداره کل امــور فرهنگــی در ماههــای اخیــر اقدامــات خالقانــه و مؤثــری 

ــد: ــه داده ان ــوص ارائ ــن خص را در ای
1- سلســله جلســات معرفتــی مهدویــت بــه صــورت مجــازی بــا حضــور 

اســاتید بنیــاد مهدویــت
ــط  ــرآن توس ــز از ق ــر ج ــدی ه ــکات کلی ــار ن ــتخراج و انتش 2- اس
ــان در  ــارک رمض ــاه مب ــی روز م ــگاه در س ــی دانش ــناس فرهنگ کارش

لزوم بهبود زیرساخت های فرهنگی و مهارت افزایی 
دانشجویان در دوران کرونا

فرهـــــنیگی
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و  دســتاوردها  ویــژه  رویــش  ملــی  جشــنواره  هشــتمین 
ــی و  ــری، دین ــی، هن ــای فرهنگ ــون ه ــای کان ــدی ه توانمن
اجتماعــی دانشــگاه هــای سراســری کشــور مــرداد مــاه ســال 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ج
مرحلــه دانشــگاهی ایــن جشــنواره در دانشــگاه صنعتــی 
ــور  ــا حض ــاه ۹8 ب ــای 18 و 1۹ مهرم ــخ ه ــاهرود، در تاری ش
گــرم و پرشــور کانــون هــای فرهنگــی و هنــری برگــزار شــد و 
ــده ایــن جشــنواره شــامل  ــار برگزی پــس از آن 20 مــورد از آث
دســتاوردهای فــردی و گروهــی کانــون هــای فرهنگــی و هنری، 
ــط داوران  ــده توس ــام ش ــای انج ــی ه ــد از داوری و ارزیاب بع
ــی  ــای رقابت مجــرب در دانشــگاه، جهــت حضــور در بخــش ه
و غیــر رقابتــی مرحلــه ملــی، بــه دبیرخانــه مرکــزی جشــنواره 
ــی اداره  ــای اجتماع ــت ه ــش مســتقر در محــل اداره فعالی روی

ــد. ــال ش ــوم ارس ــی وزارت عل ــی و اجتماع کل فرهنگ
ــی  ــای فرهنگ ــن جشــنواره ه ــی از مهمتری ــن جشــنواره یک ای
در دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی کشــور اســت کــه 

ســاالنه در دو ســطح دانشــگاهی و ملــی برگــزار مــی شــود.

ــش  ــنواره روی ــه جش ــده مرحل ــار برگزی آث
ــاهرود،  ــی ش ــگاه صنعت ــگاهی دانش دانش
ــی  ــای رقابت ــش ه ــت در بخ ــت رقاب جه
ــن  ــی ای ــه مل ــه مرحل ــی ب ــر رقابت و غی

ــد. ــال ش ــنواره ارس جش

ارسال دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری 
دانشگاه به هشتمین جشنواره ملی رویش

فرهـــــنیگی
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فرهـــــنیگی

در آئیــن بزرگداشــت اســتاد تــراز انقــاب 
ــران از  ــی چم ــهید مصطف ــر ش ــامی، دکت اس
اســاتید برتــر بســیجی ســال 98 دانشــگاه هــای 
اســتان در حــوزه هــای علمــی، فرهنگــی و 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــی تقدی اجتماع

ــور و  ــن پ ــد حس ــر حمی ــی، دکت ــاهلل رضاکاظم ــر ماش ــدی، دکت احم
دکتــر محمــد رضــا شــجاعی از ایــن دانشــگاه بــه عنــوان اســتید برتــر 

ــد. ــر ش ــیجی تقدی بس

آئیــن بزرگداشــت اســتاد تــراز انقالب اســالمی، 
دانشــمند عــارف دکتر شــهید مصطفــی چمران 
روز دوشــنبه 2 تیرمــاه جــاری بــا حضــور 
ــده  ــی فرمان ــین سیاس ــمی جانش ــردار قاس س
ــه در  ــی فقی ــده ول ــداران، نماین ــپاه پاس کل س
اســتان، روســای دانشــگاه هــا، مســئولین نهــاد 
ــری در دانشــگاه  ــام معظــم رهب نمایندگــی مق
هــا و مســئولین کانــون بســیج اســاتید دانشــگاه 
هــای اســتان ســمنان برگــزار شــد و از اســاتید 
برتــر بســیجی ســال ۹8 دانشــگاه هــای اســتان 
در حــوزه هــای علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــون  ــئول کان ــرد مس ــر نیکوف ــه دکت ــه گفت ب
بســیج اســاتید دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ــات  ــالن جلس ــل س ــه در مح ــن ک ــن آئی در ای
ــد)ص(  ــم آل محم ــپاه قائ ــطامی س ــهید بس ش
اســتان برگــزار شــد، از دکتــر محمــد حســین 

تقدیر از اساتید برتر بسیجی دانشگاه صنعتی شاهرود
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ــه ای در  ــای 30 دقیق ــمت ه ــه در قس ــه ک ــن برنام ــت ای ــی اس گفتن
ــا  ــه ب ــوی صمیمان ــک گفتگ ــی ی ــگاه و ط ــن دانش ــای ای ــاالر اقاقی ت
حضــور حجــت االســالم والمســلمین آل بویــه، پژوهشــگر و از اســاتید 
ــن را  ــون مراحــل تدوی ــد و اکن ــم، تولی ــت از ق ــاد مهدوی برجســته بنی
مــی گذرانــد. همچنیــن ایــن کانــون از تــرم گذشــته اقــدام بــه برگــزاری 
برنامــه هایــی بــا محوریــت مهدویــت در فضاهــای مجــازی بــه صــورت 
برگــزاری مســابقات کتابخوانــی هدفمنــد و کارگاه هــای آنالیــن نمــوده 

اســت.
ــن سلســله جلســات از  28 شــهریورماه 13۹۹  ــر اســت ای ــه ذک الزم ب
تــا اربعیــن حســینی از طریــق فضــای مجــازی کانــون بــه نشــانی ذیــل 

پخش شــد.
@Mahdaviat_SUT

ــدف  ــا ه ــگاه ب ــن دانش ــت ای ــون مهدوی کان
ــن  ــورایی و تبیی ــگ عاش ــط فرهن ــعه و بس توس
پارامترهــای آن در آخرالزمــان و در راســتای 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــتر مس ــه بیش ــر چ ــناخت ه ش
عاشــورا و آخرالزمــان، اقــدام بــه تولیــد برنامــه 
ــوده  ــور« نم ــا ظه ــورا ت ــوان »از عاش ــا عن ای ب

ــت. اس

تولید محتوای مجازی سلسله جلسات »از عاشورا تا 
ظهور« در دانشگاه صنعتی شاهرود

فرهـــــنیگی
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ــن دانشــگاه درخصــوص  درراســتای اقدامــات ای
پیشــگیری و مبــارزه بــا کرونــا وظایــف هــر یــک 
از واحدهــا براســاس رســالت ســازمانی آن واحــد 
مشــخص و بــه مســئولین واحدهــا ابــاغ گردیــد.

اقدامات دانشگاه صنعتی شاهرود در پیشگیری و 
مبارزه با کرونا

اقدامات دانشگاه

اقدامات حوزه ریاست و روابط عمومی

اجرای دستورات ابالغی از وزارت علوم و ستاد کنترول کرونا
تشکیل کمیته ویژه کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا

کاهــش ســاعات اداری بــر مبنــای مصوبــات ســتاد اســتانی پیشــگیری و 
ــا و برنامه ریــزی جهــت حضــور کارمنــدان بــه صــورت  ــا کرون مقابلــه ب

حداقلــی جهــت انجــام امــور حــوزه
لغو تمامی اردوها، همایشها و نشستها

تعطیلی کلیه تاالرها و سالن اجتماعات
جمــع آوری کمــک هــای نقــدی بــرای تهیــه بســته هــای بهداشــتی و 

مایحتــاج ضــروری در کمــک بــه محرومــان و نیازمنــدان
تهیه و انتشار آنی اخبار و اطالعیه های رسمی دانشگاه
آگاهی بخشی جهت پیشگیری از ابتالء به ویروس کرونا

تهیه کلیپهای کوتاه برای دانشجویان
تهیــه پوســتر، اینفوگــراف و موشــن گرافیــک از اقدامــات و همچنیــن 

اطــالع رســانی امــور دانشــگاه
طرح اجباری شدن استفاده از ماسک برای کلیه افراد در دانشگاه

اقدامات معاونت اداری ومالی

نصب دستگاه تشخیص چهره جهت ثبت ورود و خروج کارمندان
ــوارد اعــالم شــده از ســوی وزارت  ــع م ــه موق اطــالع رســانی ســریع و ب

ــه همــکاران بهداشــت ب
ــروس  ــان اوج وی ــده در زم ــالم ش ــی اع ــای قانون ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
کرونــا جهــت یــک ســوم حضــور و دو ســوم حضــور کارمنــدان در محــل 

کار
ایجــاد شــرایط مناســب جهــت فاصلــه گــذاری فیزیکــی و رعایــت پروتکل 

هــای بهداشــتی اعــالم شــده از ســوی مراجــع زیربط

ارائــه تســهیالت الزم در اعطــاء مرخصــی بــه همــکاران مســتعد واگیــر و 
گــروه هــای پرخطــر

ارائــه خدمــات در بســتر الکترونیکــی و اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای 
موجــود در حــوزه

اجرای بخشنامه های کاهش ساعات کاری کارمندان
تهیه و توزیع ماسک و دستکش یکبار مصرف به کارمندان

تهیــه و توزیــع الــکل و ژل ضــد عفونــی کننــده در واحــد هــای مختلــف 
دانشــگاه

ــای  ــگاه ه ــم از خواب ــگاه اع ــف دانش ــای مختل ــد ه ــی واح ــد عفون ض
دانشــجویی و ســاختمان هــای اداری
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اقدامات دانشگاه

اقدامات معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی

برگــزاری کالس ــها بــه صــورت مجــازی بــه دو شــیوه آنالیــن و آفالیــن 
ــز آموزشــهای  ــکاری مرک ــا هم ــدم حضــور دانشــجویان ب ــل ع ــه دلی ب

مجــازی
مســتمر  فعالیت هــای  بــه  درس  هــر  نمــره  از  بخشــی  اختصــاص 

... و  از قبیــل حــل تمریــن، تحقیــق  دانشــجویان 
از طریــق  دانشــجویان  نمــودن کلیــه درخواســت های  الکترونیکــی 

دانشــگاه آموزشــی  ســامانه ی 
فراهــم نمــودن شــرایطی جهــت ارســال گواهــی موقــت پایــان 
تحصیــالت و تاییدیــه تحصیلــی دانشــجویان بــه صــورت غیــر حضــوری

تهیــه جــدول اطالعــات تمــاس مدیــران دانشــکده ها بــه همــراه 
بــه  پاســخگویی  جهــت  دانشــکده  هــر  آموزشــی  کارشناس ــهای 

دانشــجویان.
تدویــن دســتورالعمل های مناســب بــا برگــزاری کالس هــای درس 

ــی ــات علم ــای هی ــه اعض ــالغ ب ــت اب جه
برگــزاری جلســات بــه صــورت مجــازی و در صــورت برگــزاری حضــوری 

بــا رعایــت فاصلــه فیزیکــی مناســب
برگــزاری جلســات ترفیــع همــکاران در دانشــکده ها بــه صــورت نیمــه 
حضــوری و همچنیــن برگــزاری کمیســیون های تخصصــی هیــات ممیــزه 

بــه صــورت مجــازی یــا نیمــه حضــوری بــا توجــه بــه نــوع پرونــده
برنامه ریــزی جهــت برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی مجــازی )بــه 

ــوری( ــر حض ــورت غی ص
ــت  ــی جه ــورت حداقل ــه ص ــدان ب ــور کارمن ــت حض ــزی جه برنامه ری

ــور حــوزه انجــام ام
کنترل محتواهای آموزشی بارگذاری شده توسط مدیران گروه

اقدامات معاونت پژوهشی وفناوری

تمدید خودکار کتاب هاي اماني گرفته شده از کتابخانه
بخشیدگي جرایم دیرکرد کتاب ها

ــا دانشــجویان جهــت عــدم مراجعــه حضــوري جهــت ثبــت  همــکاري ب
پایــان نامــه هــا در سیســتم کتابخانــه جهــت تســویه حســاب بــراي فــارغ 

التحصــل شــدن
برگزاري جلسات غیرضروري چاپ و نشر بصورت مجازي

حضــوري حداقلــي کارمنــدان حــوزه کتابخانــه در محیــط کار و پاســخ بــه 
دانشــجویان بــه صــورت دورکاري

اقدامات حوزه معاونتهای دانشجویی و فرهنگی
ــه  ــوق برنام ــی و ف ــی، فرهنگ ــای علم ــمهای و اردوه ــه مراس ــو کلی لغ

دانشــجویی
ــی  ــای ورزش ــالن ه ــکان و س ــه ام ــیده و کلی ــتخر سرپوش ــی اس تعطیل

ــگاه دانش
عملیات ضد عفونی خوابگاه های دانشجویی و اتوبوس های دانشگاه
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ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب ــتای مقابل در راس
ــده دســت،  ــی کنن دســتگاه اتوماتیــک ضدعفون
ــوبا  ــرکت س ــط ش ــس توس ــه لم ــاز ب ــدون نی ب
ــن  ــای  نوی ــد و فناوری ه ــز رش ــتقر در  مرک مس

ــد. ــاخته ش ــی و س ــگاه طراح ــن دانش ای

طراحی و تولید دستگاه ضدعفونی کننده دست توسط 
شرکت سوبا در مرکز رشد دانشگاه

ــت  ــر و اهمی ــای اخی ــا طــی ماه ه ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــتفاده از  ــه اس ــل کار؛ از جمل ــتی در مح ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ماســک و ضدعفونــی کــردن دســت ها و ســطوح، شــرکت دانــش بنیــان 
ســوبا طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه را بــه منظــور اســتفاده در اماکن 
ــا  ــگاه ه ــدارس و دانش ــگاه ها، م ــتان ها، فروش ــی، ادارات، بیمارس عموم

در دســتور کار خــود قــرارداده و موفــق بــه تولیــد آن شــده اســت.
حجــم مخــزن 1/25 لیتــری بــا نــازل مه پــاش ضدزنــگ، بدنــه فلــزی، 
حســگر فاصلــه، دارا بــودن گارانتــی ســوبا و قابلیــت اســتفاده بــه صورت 
دیــواری و  رومیــزی از جملــه ویژگــی هــای ایــن محصــول بومــی اســت. 
ــواد  ــرف م ــی در  مص ــتگاه، صرفه جوی ــن دس ــد ای ــن در تولی همچنی

ضدعفونــی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
الزم بــه توضیــح اســت کــه امــروزه نــوآوری بــه الزامــی بــرای مدیریــت 
شــرایط و خلــق فرصت هــای جدیــد تبدیــل شــده اســت، در ایــن راســتا 
ــوالت  ــه تح ــه ب ــا توج ــد ب ــان بای ــش بنی ــوع دان ــژه ن ــه وی ــرکتها ب ش
ــرش تحــوالت و  ــرای پذی ــش خــود را ب ــش از پی ــده و ســریع بی پیچی
ــه  اســتفاده از فرصتهــای پیشــرو آمــاده کننــد و نوآوری هــای لحظــه ب

لحظــه داشــته باشــند.

اقدامات دانشگاه
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اولیین هــــا

ــن  آزمــون ورودی مقطــع دکتــری پــس از چندی
ــر  ــرانجام ب ــزاری، س ــان برگ ــق در زم ــار تعوی ب
ــا و  ــا کرون اســاس تدابیــر ســتاد ملــی مقابلــه ب
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــای س ــا هماهنگی ه ب
ــاه  ــرداد م ــنبه 9 م ــح روز پنجش ــور، صب کش
ــا در  ــوزه ه ــر ح ــا دیگ ــان ب ــاری همزم ــال ج س

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ای

اولین کنکور کرونایی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار 
شد.

ــون  ــای آزم ــی از حوزه ه ــوان یک ــه عن ــاهرود ب ــی ش ــگاه صنعت دانش
دکتــری بــرای حضــور داوطلبــان تمــام تمهیــدات الزم را بــکار گرفــت 
ــام  ــه انج ــش ب ــتی و در آرام ــال بهداش ــرایط کام ــان در ش ــا داوطلب ت

ــد. ــود بپردازن ــون خ آزم
ــا  ــی دانشــگاه ب ــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیل ــر گــودرزی مع دکت
ــرایط  ــون دارای ش ــن آزم ــدگان ای ــرکت کنن ــی از ش ــه یک ــان اینک بی
کرونــا مثبــت بــود و آزمــون ایــن داوطلــب در بیمارســتان انجــام شــد، 
ــب  ــی موجــود از ۹76 داوطل ــل شــرایط کرونای ــه دلی ــت: امســال ب گف
کنکــور دکتــری، 630 داوطلــب در 248 رشــته گرایــش در حــوزه هــای 

امتحانــی ایــن دانشــگاه حضــور یافتنــد.
بــه گفتــه دکتــر گــودرزی، هــر ســه حــوزه امتحانــی دانشــگاه از شــب 
ــای  ــودن پنجره ه ــاز ب ــر ب ــالوه ب ــده و ع ــی ش ــون ضدعفون ــل آزم قب
ــداد  ــوده اســت و تع ــال ب ــز فع ســاختمان، سیســتم های سرمایشــی نی
112 نفــر از عوامــل اجرایــی اعــم از رابــط، مراقــب آزمــون، سرپرســت 
ــر بهداشــتی  ــا تدابی ــق ب ــر حــوزه مطاب ــور شــمارش و مدی ســالن، مام

ــتند. ــور داش ــی حض ــالن های امتحان ــتورالعمل ها در س ــق دس طب
ــان  ــانتیمتری در چیدم ــه 160 س ــت فاصل ــت: رعای ــن گف وی همچنی

صندلی هــا، کنتــرل عــدم تراکــم در ورودی ســالن هــا، کنتــرل دمــای 
ــی در درب  ــتگاه های ضدعفون ــن دس ــر گرفت ــان و در نظ ــدن داوطلب ب
ــی  ــای امتحان ــوزه ه ــه در ح ــورت گرفت ــدات ص ــه تمهی ورودی از جمل

ــود. دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی ثبــت اثــر انگشــت نیــز بــه منظــور افزایش 
ــه  ــز ب ــی مجه ــل اجرای ــون حــذف شــد و عوام ــت و بهداشــت آزم امنی
لباس هــای مخصــوص )گان، محافــظ چشــمی و ماســک( بازرســی 

ــد. ــه صــورت الکترونیــک انجــام دادن ــی را ب بدن
معــاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه از فرمانداری، دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــاهرود، جمعیــت هــالل احمــر و کلیــه کارکنانــی کــه 
در شــرایط ســخت کنونــی در برگــزاری ایــن آزمــون همراهــی نمودنــد، 

قدردانــی کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت، در شــهریور مــاه فرآینــد انتخــاب رشــته و معرفــی 

بــه دانشــگاه جهــت مصاحبــه صــورت خواهــد گرفــت.
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همـــــکاری های
علمی بیین المللی

ــذب  ــور ج ــاهرودبه منظ ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــعه ی  ــور و توس ــارج از کش ــی خ ــگان ایران نخب

همــکاری هــای علمــی و پژوهشــی 
ــای  ــه امض ــق ب ــان موف ــا ایش ب
موافقــت نامــه بــا معاونــت محتــرم 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

ــت. ــده اس ش

امضای موافقت نامه بین دانشگاه صنعتی و معاونت 
محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

بــا برنامــه ریــزي و پیگیــري گــروه همــکاري هــاي 
ــي دانشــگاه صنعتــي شــاهرود  علمــي و بیــن الملل
ــت  ــا معاون ــه ب ــت نام ــاي موافق ــه امض ــق ب موف
محتــرم علمــي و فنــاوري ریاســت جمهــوري شــده 
اســت. پیــرو ایــن موافقــت نامــه دانشــگاه صنعتــي 
ــال  ــارد ری ــا ســقف 10 میلی ــد ت شــاهرود مــي توان
)کــه قابــل تمدیــد و افزایــش نیــز میباشــد( جهــت 
جــذب نخبــگان ایرانــي خــارج از کشــور و توســعه 
ــان، از  ــا ایش ــي ب ــي و پژوهش ــاي علم ــکاري ه هم
ــي و  ــرم علم ــت محت ــي معاون ــاي مال ــت ه حمای
ــردد.  ــد گ ــره من ــوري به ــت جمه ــاوري ریاس فن

تاکنــون در راســتاي ایــن موافقــت نامــه گــروه همــکاري هــاي علمــي 
ــف  ــا همــکاري دانشــکده هــاي مختل ــي توانســته اســت ب و بیــن الملل
دانشــگاه، حــدود ده برنامــه ســخنراني و کارگاه آموزشــي را بــا اســتفاده 
از دانشــمندان ایرانــي مقیــم خــارج کشــور برگــزار کنــد. جذب و شــروع 
همــکاري بــا  پنــج متقاضــي ایرانــي دوره پســادکتري  و تاســیس یــک 
شــرکت نوپــا )مراکــز نــوآوري و شــتاب دهنــده( از دیگــر دســتاوردهاي 

ایــن موافقــت نامــه میباشــد.
لیســت مراکــز علمــی تحقیقاتــی و دانشــگاه هــاي ایــران کــه توانســته 
ــا معاونــت محتــرم علمــي و فنــاوري ریاســت  ــد شــرایط همــکاري ی ان

جمهــوري را اخــذ نماینــد در لینــک زیــر قابــل مشــاهده اســت.
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نظــام رتبــه بنــدی آمــوزش عالــی تایمــز 
جدیدتریــن رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان 

ــرد ــر ک ــال 2020 را منتش در س

 دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاه 
های جوان دنیا

بــر اســاس ایــن رتبــه 
بنــدی 20 دانشــگاه 
جملــه  از  ایرانــی 
صنعتــی  دانشــگاه 
جمــع  در  شــاهرود 
ــوان  400 دانشــگاه ج
حضــور  دنیــا  برتــر 

یافتنــد.
رتبه بنــدی  نظــام 
آمــوزش عالــی تایمــز 
رتبه بنــدی  بــرای 
دانشــگاه جوان 2020 
روشــی  همــان  از 
دانشــگاه های  کــه 
ارزیابــی  را  جهــان 
اســتفاده  می کنــد، 

ــال  ــق، انتق ــس، تحقی ــی دانشــگاه ها »تدری ــرده و مأموریت هــای اصل ک
ــداز بین المللــی« را مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت.  دانــش و چشــم ان
ــا قدمــت کمتــر از 50  امــا در ایــن رتبه بنــدی خــاص، دانشــگاه هایی ب
ســال مدنظــر هســتند کــه در ایــن میــان دانشــگاه صنعتــی شــاهرود بــا 
کســب رتبــه 301-350 جــزو 350 دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفــت.

ــي  ــن الملل ــر بی ــاي معتب ــي از نظام ه ــز یک ــدي تایم ــه بن ــگاه رتب پای

اســت کــه از ســال 2004 مراکــز آمــوزش عالــي را در سرتاســر جهــان 
ــن رتبــه بنــدي از 13  ــرار مي دهــد. ای ــي و رتبــه بنــدي ق مــورد ارزیاب
شــاخص در قالــب 5 معیــار کلــي آمــوزش بــا وزن 30 درصــد، پژوهــش 
بــا وزن 30 درصــد، اســتنادات بــا وزن 30 درصــد، وجهــه بیــن المللــي 
ــره  ــد به ــا وزن 2.5 درص ــت ب ــا صنع ــاط ب ــد و ارتب ــا وزن 7.5 درص ب

گرفتــه اســت.

جــدول بــر اســاس 13 شــاخص عملکــردي هماننــد شــاخص هاي رتبــه 
بنــدي دانشــگاه هاي جهــان اســت، امــا مقیــاس شــهرت بــه دلیــل تــراز 

ســن دانشــگاه تعدیــل شــده اســت.
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ــت  ــی Vs Corona تح ــن الملل ــنواره ی بی جش
ــن  ــی مخترعی ــن الملل ــیون بی ــت فدراس حمای
ــه  ــاه ژوئی ــه در م ــور ترکی ــی کش ــه میزبان و ب

ــد. ــزار ش برگ
علیرضــا هاشــمی دانشــجوی کارشناســی رشــته مهندســی بــرق 
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در ایــن جشــنواره طرحــی  تحــت عنــوان  
ــه  ــا« را ارائ ــه ویــروس کرون »سیســتم پیشــگیری از شــیوع آلودگــی ب
نمــود کــه پــس از داوری در مرحلــه فینــال 
ــنواره  ــره جش ــدال نق ــب م ــه کس ــق ب موف

شــد.
ــک  ــار اینفوگرافی ــق آم ــت طب ــی اس گفتن
منتشــر شــده، چهــل و هشــت طــرح 
اســالمی  جمهــوری  کشــور  از  نــوآوری 
ــا  ــه ب ــات مقابل ــابقه اختراع ــران در »مس ای
ــه  ــه اول پذیرفت ــا« در مرحل ــروس کرون وی
ــمی  ــای هاش ــرح اق ــه ط ــد ک ــده بودن ش
یکــی از آنهــا بــود. در مجمــوع 202 طــرح 
ــه  ــه مرحل ــور ب ــه اول از 35 کش در مرحل

ــود. ــه ب ــال راه یافت فین

ــا  ــر ب ــته، بش ــاه گذش ــد م در چن
یــک بحــران کامــاًل جدیــد روبــرو 
ــر  شــده و شــیوع ایــن ویــروس ب
همــه شــئون زندگــی روزمــره 
انســانها در سراســر جهــان تأثیــر 
گذاشــته اســت. بنابرایــن در ایــن 
دوره تاریخــی بســیار مهــم، همــه 
افــراد مرتبــط بــا دنیــای اختــراع 
هایــی  ایــده  بایــد  نــوآوری  و 
را بــرای بهتــر شــدن شــرایط 
ارائــه  و  هــا  انســان  زندگــی 
راهــکار مناســب بــرای مقابلــه 
بــا ایــن ویــروس همــه گیــر ارائــه 
ــا شــاید گامــی کوچــک  دهنــد ت
در جهــت کاهــش تلفــات انســانی 

برداشــته شــود. در همیــن راســتا مخترعیــن 35 کشــور جهــان در ایــن 
ــد. ــه دادن ــود را ارائ ــار خ ــرکت و آث ــنواره ش جش

 VS Corona کسب مدال نقره جشنواره اختراعات
توسط دانشجو دانشگاه صنعتی شاهرود 

افتخـــارت
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ــر  ــگاه های برت ــدی دانش ــج رتبه بن ــدن، نتای الی
دنیــا در ســال 2020 میــادی خــود را منتشــر کرد 
و تعــداد 36 دانشــگاه ایــران از جملــه دانشــگاه 
صنعتــی شــاهرود در جمــع یــک هــزار دانشــگاه 

برتــر جهــان قــرار 
گرفتنــد.

حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی الیدن 
۲۰۲۰

بــه نقــل از پایگاه اســتنادی 
اســالم   جهــان  علــوم 
)ISC(، دکتــر محمدجــواد 
 ISC دهقانــی سرپرســت 
رتبه بنــدی  نظــام  گفــت: 
ــدی  ــج رتبه بن ــدن، نتای الی
دنیــا  برتــر  دانشــگاه های 
میــالدی  در ســال 2020 
خــود را منتشــر کــرد. در 

ــه  ــگاه از جمل ــداد 36 دانش ــام، تع ــن نظ ــاری ای ــال ج ــدی س رتبه بن
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از ایــران در جمــع یــک هــزار و 176 
دانشــگاه برتــر جهــان قــرار گرفتنــد. گفتنــی اســت در ســال 201۹ 26 

ــتند. ــور داش ــدی حض ــه بن ــن رتب ــران در ای ــگاه از ای دانش
ــی  ــر ارزیاب ــای معتب ــی از نظام ه ــدن یک ــت: الی ــار داش ــی اظه دهقان
دانشــگاهی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاه های برتــر دنیــا را بــر اســاس 
شــاخص های معتبــر علــم ســنجی مــورد ارزیابــی و رتبــه بنــدی قــرار 
می دهــد. لــذا در ســال 2020، دانشــگاه های دنیــا در 20 شــاخص 

ــی،  ــی، دیپلماســی علم ــت علم ــی مرجعی ــار کل ــار معی ــب چه و در قال
دسترســی آزاد بــه انتشــارات و تنــوع جنســیتی در الیــدن مــورد رتبــه 

بنــدی قــرار گرفتنــد.
ــایر  ــر خــالف س ــدن ب ــدی الی ــه بن ــام رتب ــت: نظ سرپرســت ISC گف
ــگاه های  ــرای دانش ــا ب ــطح دنی ــود در س ــدی موج ــه بن ــای رتب نظام ه
حاضــر در نظــام خــود رتبــه ای واحــد محاســبه نمی کنــد، بلکــه 
ــا و  ــه معیاره ــگاه ها در کلی دانش
ــام  ــود در نظ ــاخص های موج ش
الیــدن رتبــه بنــدی مــی شــوند.

یکــی  رو  ایــن  از  گفــت:  وی 
بنــدی  رتبــه  ویژگی هــای  از 
الیــدن ایــن اســت کــه ایــن 
ــگاه های  ــه دانش ــدی ب ــه بن رتب
ــود،  ــدی خ ــه بن ــر در رتب حاض
رتبــه کل کــه برگرفتــه از تاثیــر 
کلیــه شــاخص ها و وزن هــای 
اســت،  آنهــا  بــا  مرتبــط 
بلکــه،  نمی دهــد  اختصــاص 
ــه دانشــگاه ها  ــرای کلی ــدن ب الی
در ایــن شــاخص ها نمــرات و 
ــبه و  ــه محاس ــا را جداگان رتبه ه

می کنــد. منتشــر 
سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم )ISC( گفــت: ایــران 
بــا حضــور 36 دانشــگاه در ایــن نظــام رتبــه بنــدی، همچــون ســال های 
گذشــته در بیــن کشــورهای اســالمی رتبــه نخســت را بــه لحــاظ تعــداد 
دانشــگاه برتــر در اختیــار خــود دارد. پــس از ایــران، ترکیــه و مصــر بــه 

ترتیــب بــا 30 و 7 دانشــگاه رتبه هــای دوم و ســوم را دارنــد.
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دانشــجوی  ســورمی  زاده  عبــاس  ابراهیــم 
بــرق دانشــگاه  دکتــری رشــته مهندســی 
صنعتــی شــاهرود، در بخــش معارفــی بــه مرحلــه 

کشــوری راه یافــت.

 Nature ( ــس ــر ایندک ــدی نیچ ــام رتبه بن نظ
ــر  ــگاه های برت ــدی دانش ــج رتبه بن Index( نتای
ــر  ــود را منتش ــادی خ ــال 2020 می ــا در س دنی

کــرد.

ــجویان  ــرت دانش ــرآن و عت ــری ق ــنواره سراس ــن جش ــی و پنجمی س
ــمگیر  ــتقبال چش ــا اس ــگاهی ب ــش درون دانش ــور در بخ ــر کش سراس
ــته  ــد. در رش ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــه ای ــدان ب ــه من عالق
ــاس زاده  ــم عب ــی، ابراهی ــش معارف ــی بخ ــظ موضوع حف
ســورمی دانشــجوی دکتــری رشــته مهندســی بــرق ایــن 

ــت. ــوری راه یاف ــه کش ــه مرحل ــگاه ب دانش
امســال نیــز قاریــان و حافظــان دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ــی  ــی و معارف ــش آوای ــته در بخ ــالهای گذش ــون س همچ
مرحلــه درون دانشــگاهی ایــن جشــنواره حضــور یافتنــد.

ــوری  ــه کش ــه مرحل ــگان ب ــت، راه یافت ــر اس ــه ذک الزم ب
ــی دانشــگاه  ــه میزبان ــاری ب ــاه ج ــرداد م ــخ 20 م در تاری
صنعتــی اصفهــان بــه صــورت مجــازی بــه رقابــت خواهنــد 

پرداخــت.

 )Nature Index( ــس ــر ایندک ــدی نیچ ــام رتبه بن ــل از نظ ــه نق ب
در رتبه بنــدی ســال جــاری ایــن نظــام در بیــن دانشــگاه هــای ایــران 

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود  در رتبــه نهــم 
و در جمــع ده دانشــگاه  برتــر ایــران قــرار 

گرفــت.
همچنیــن در بیــن دانشــگاه هــای غــرب 
ــاهرود  ــی ش ــگاه صنعت ــز دانش ــیا نی آس
توانســته اســت رتبــه 27 را کســب کنــد.

شناســایی  رتبه بنــدی  ایــن  هــدف 
ــوزش  ــات آم ــورها و موسس ــگاه کش جای

ــا  ــاال اســت و ب ــت ب ــا کیفی ــه دســتاوردهای پژوهشــی ب ــر پای ــی ب عال
ــده  ــه ش ــریه نمای ــدآوران در 83 نش ــای پدی ــداد مقاله ه ــمارش تع ش
ــه ســه ســنجه کلیــدی  ــر پای خــود، امــکان رتبه بنــدی و مقایســه را ب
ــا  ــه ه ــمار مقال ــد از  ش ــنجه عبارتن ــه س ــن س ــی آورد. ای ــم م فراه
)Article Count( یــا AC یعنــی تعــداد مقالــه هــای منتشــر شــده 
ــری  ــمار کس ــدآوران،  ش ــمار پدی ــه ش ــه ب ــدون توج ــا ب ــریه ه در نش
ــدآور در  ــر پدی ــارکت ه ــهم مش ــا FC س )Fractional Count( ی
ــی  ــری وزن ــمار کس ــد و ش ــی کن ــبه م ــه را محاس ــک مقال ــگارش ی ن
ــمار  ــه ش ــه ب ــا WFC ک )Weighted Fractional Count( ی
کســری وزن اختصــاص مــی دهــد،  ایــن شــاخص اصــالح شــده شــمار 
ــه  ــک ب ــتاره شناســی و فیزی ــای س ــاًل در حــوزه ه کســری اســت، مث
ــه دیگــر حــوزه هــا در  ــن انتشــارات نســبت ب دلیــل حجــم بیشــتر ای
نمایــه »نیچــر« بــه ایــن حــوزه وزن داده مــی شــود تــا تاثیرشــان کمتــر 

شــود.

راه یابی دانشجوی دکتری این دانشگاه به مرحله 
کشوری سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و 

عترت

 حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی 
)Nature Index ( نیچر ایندکس

افتخـــارت
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افتخـــارت

ــن  ــگاه آیی ــی دانش ــور فرهنگ ــل از ام ــه نق ب
ــی  ــن الملل ــنواره بی ــتمین جش ــه هش اختتامی
ــت و  ــنبه بیس ــر روز دوش ــد از ظه ــش بع روی
هفتــم مــرداد بــا حضــور دکتــر معصومــه ابتــکار 
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده 
بــه صــورت مجــازی در دانشــگاه شــهید بهشــتی 

ــد. ــزار ش برگ

کانون دختران یاس دانشگاه صنعتی شاهرود در 
هشتمین جشنواره بین المللی رویش برگزیده شد.

ــه  ــه ارائ ــوم ب ــی وزارت عل ــی و اجتماع ــاون فرهنگ ــن مراســم مع در ای
ــش  ــی روی ــنواره مل ــتمین جش ــزاری هش ــد برگ ــاره رون ــاری درب آم
ــون فرهنگــی،  ــن دوره از جشــنواره 5380 کان ــزود: در ای پرداخــت و اف
ــه  ــتند ک ــارکت داش ــگاه مش ــی از 87 دانش ــی و اجتماع ــری، دین هن
بیــش از 16400 فعالیــت و اثــر از ســوی دانشــجویان بــه ایــن جشــنواره 
ارســال شــد. برایــن اســاس بیــش از 700 ایــده در ایــن دوره ثبــت شــد 
و در بخــش چهره هــای فعــال کانون هــای دانشــگاهی 80 نفــر کاندیــد 

شــدند.
وی بــه شــیوه ارزیابــی و داوری آثــار و فعالیت هــای فرهنگی-اجتماعــی 
ــی،  ــاخص جمعیت ــاس ش ــرد: براس ــح ک ــت و تصری ــنواره پرداخ جش
ــا  ــزار ت ــن 3 ه ــر، بی ــزار نف ــش از 10 ه ــته بی ــه دس ــگاه ها در س دانش
ــرای  ــدند. ب ــدی ش ــته بن ــر دس ــزار نف ــر از 3 ه ــر و کمت ــزار نف 10 ه
ارزیابــی فعالیت هــای دانشــجویان شــاخص هایی تعییــن شــد کــه 
ــن  ــای ای ــد امتیازه ــل 50 درص ــد حداق ــجویان بای ــای دانش فعالیت ه

ــرد. ــی ک ــب م ــاخص ها را کس ش
دکتــر غفــاری در پایــان ســخنان خــود درخصــوص داوران ایــن 
ــا از  ــن فعالیته ــرای داوری ای ــرد: ب ــان ک ــر نش ــی خاط ــنواره مل جش

ــر  ــا عــالوه ب ــه اعضــای هیئــت علمــی اســتفاده شــده اســت ت مجموع
مفاهمــه نســلی بیــن دانشــجویان، مفاهمــه بیــن اســاتید و دانشــجویان 

ــرد. ــورت گی ــز ص نی
نتایــج  براســاس 
بیــن  در  جشــنواره؛ 
ــای  ــدگان کانونه برگزی
و  فرهنــگ  بخــش 
ــان  ــاخه زن ــه، ش اندیش
و مطالعــات خانــواده، 
ایــن  داوران  هیئــت 
کانــون  جشــنواره 
یــاس  دختــران 
صنعتــی  دانشــگاه 
شایســته  را  شــاهرود 

دانســت. تقدیــر 
گفتنــی اســت آییــن 
جشــنواره  هشــتمین 
بــه  رویــش  ملــی 
ــاری  ــیوع بیم ــل ش دلی
کرونــا بــدون حضــور 
کانون هــای  فعــاالن 
بــه  و  دانشــجویی 
صــورت برخــط برگــزار 

شــد.
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ــه  ــالیانه و ب ــورت س ــه ص ــش ب ــنواره روی جش
اقدامــات  و  توانمنــد ی هــا  عنــوان تجلــی 
و  دینــی  هنــری،  فرهنگــی،  کانون هــای 

دانشــگاه های  اجتماعــی 
برگــزار  کشــور  سراســر 

می شود.کانون های 
دانشــجویان  فرهنگــی 
از  یکــی  تردیــد  بــدون 
مجموعه هــای  مهم تریــن 
در  دانشــجویی  موفــق 
و  اهــداف  بــه  دســتیابی 
ــده  ــن ش ــای تعیی راهبرده

می آینــد. شــمار  بــه 

هــا و ارائــه راهــکار مناســب بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس همــه گیــر 
ارائــه دهنــد تــا شــاید گامــی کوچــک در جهــت کاهــش تلفــات انســانی 
برداشــته شــود. در همیــن راســتا مخترعیــن 35 کشــور جهــان در ایــن 

ــد. ــه دادن ــود را ارائ ــار خ ــرکت و آث ــنواره ش جش
علیرضــا هاشــمی دانشــجوی کارشناســی 
رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی 
ایــن جشــنواره طرحــی   شــاهرود در 
تحــت عنــوان  »سیســتم پیشــگیری 
ــا«  ــروس کرون ــه وی ــی ب ــیوع آلودگ از ش
را ارائــه نمــود کــه پــس از داوری در 
مرحلــه فینــال موفــق بــه کســب مــدال 

ــد. ــنواره ش ــره جش نق
گفتنــی اســت طبــق آمــار اینفوگرافیــک 
ــرح  ــت ط ــل و هش ــده، چه ــر ش منتش
ــالمی  ــوری اس ــور جمه ــوآوری از کش ن
ایــران در »مســابقه اختراعــات مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــا« در مرحلــه اول پذیرفتــه 
ــای هاشــمی  ــه طــرح اق ــد ک شــده بودن
یکــی از آنهــا بــود. در مجمــوع 202 
ــه  ــور ب ــه اول از 35 کش ــرح در مرحل ط

ــود. ــه ب ــال راه یافت ــه فین مرحل

ــک  ــا ی ــر ب ــته، بش ــاه گذش ــد م در چن
بحــران کامــاًل جدیــد روبــرو شــده و 
ــئون  ــه ش ــر هم ــروس ب ــن وی ــیوع ای ش
سراســر  در  انســانها  روزمــره  زندگــی 
ــن  ــت. بنابرای ــته اس ــر گذاش ــان تأثی جه
مهــم،  بســیار  تاریخــی  دوره  ایــن  در 
همــه افــراد مرتبــط بــا دنیــای اختــراع و 

نــوآوری بایــد ایــده هایــی را بــرای بهتــر شــدن شــرایط زندگــی انســان 

حضور دبیر کانون مهدویت دانشگاه صنعتی شاهرود در 
چهره های موفق کانونی هشتمین جشنواره ملی رویش 

افتخـــارت
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افتخـــارت

ــی ســاالنه دفتــر سیاســت گــذاری  طبــق ارزیاب
ــوم،  ــی وزارت عل ــور پژوهش ــزی ام ــه ری و برنام
ایــن  رتبــه مجــات  فنــاوری  و  تحقیقــات 

ــد. ــن گردی ــال 98 تعیی ــگاه در س دانش

رتبه مجالت دانشگاه طبق نتایج ارزیابی سال ۹8 
نشریات معتبر علمی وزارت علوم

بــرای رتبــه بنــدی 
مجــالت  ســاالنه 
پژوهشــی  و  علمــی 
نظیــر  شــاخصهایی 
زیرســاخت  داشــتن 
رعایــت  مناســب، 
اخــالق علمــی نشــر، 
وضعیــت نمایــه هــای 
رعایــت  اســتنادی، 
آییــن نــگارش، مــدت 
ــد داوری  ــان فراین زم
ــع  ــه موق ــار ب و انتش
مــورد نظــر بــوده و 
ارزیابــی نشــریات از 

ســوی ایــن دفتــر بــر ایــن اســاس صــورت گرفتــه اســت. برمبنــای رتبــه 
بنــدی مذکــور تمامــی مجــالت دانشــگاه در شــرایط ســبز قــرار دارنــد.
 Journal Of Mining بــر مبنــای این رتبــه بندی مجــالت انگلیســی
ــردبیری  ــه س ــی ب ــی و مهندس ــروه فن and Environment از گ
 Journal of Artificial Intelligence،دکتــر محمــد عطایــی
and Data Miningاز گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری دکتــر 
حمیــد حســن پــور، Journal of Algebraic Systems از گــروه 
ــم هاشــمی و نشــریه فارســی  ــر ابراهی ــه ســردبیری دکت ــه ب ــوم پای عل

مکانیــک ســازه هــا و شــاره هــا از گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری 
دکتــر محمــد شــریعتی موفــق بــه کســب رتبــه »الــف« شــدند. نشــریه 
مدیریــت منابــع انســانی در ورزش از گــروه علــوم انســانی بــه ســردبیری 
ــروه  ــردی از گ ــک کارب ــدام، نشــریه پژوهشــهای ژئوفیزی ــر رضــا ان دکت
علــوم پایــه بــه ســردبیری دکتــر ابوالقاســم کامــکار روحانــی و نشــریه 

تونــل و فضاهــای زیــر زمینــی از گــروه فنــی و مهندســی بــه ســردبیری 
دکتــر ســید محمــد اســماعیل جاللــی رتبــه »ب« را در ســال ۹8 کســب 

نمــوده انــد.
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طبــق نتایــج ارزیابــي ســال 98 دفتــر سیاســت 
ــی وزارت  ــور پژوهش ــزی ام ــه ری ــذاری و برنام گ
ــه  ــاوری رتب ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــی  ــوم ریاض ــکده عل ــریه دانش نش
ایــن دانشــگاه از رده »ب« بــه رده 

ــت. ــاء یاف ــف« ارتق »ال

 مجلــه Journal of Algebraic Systems در 
دانشــکده علــوم ریاضــی بــه ســردبیری دکتــر ابراهیم هاشــمی 
در اولیــن روز از هفتــه پژوهــش ســال ۹8 بــه منظــور نمایــه 
شــدن در پایــگاه معتبــر بیــن المللــی  Scopus توســط ایــن 
دفتــر تاییــد و در 16 شــهریور مــاه ســال جــاری بــا انجــام یک 
کار گروهــی دقیــق و کامــل در ایــن پایــگاه معتبــر بــه صــورت 

رســمی نمایــه شــد.
الزم بــه ذکــر اســت، از کلیــه شــماره هایــی کــه چــاپ شــده 
انــد 3 شــماره اخیــر در آن پایــگاه نمایــه شــده اســت و انتظــار 
مــی رود در ارزیابــی هــای آینــده وزارت علــوم ایــن مجلــه بــا 
اخــذ چــارک، بــه رده مجــالت بیــن المللــی ورود پیــدا کنــد.

نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پایگاه بین 
المللی scopus  نمایه گردید.

افتخـــارت

ــه  مرکــز مشــاوره دانشــگاه صنعتــی شــاهرود ب
ــه ســال 98 عنــوان مرکــز مشــاوره نمون

ــز مشــاوره  ــوان مرک ــه عن ــن دانشــگاه ب ــز مشــاوره دانشــجویی ای مرک
ــای  ــی روس ــن گردهمای ــی و یکمی ــاب و در س ــال ۹8 انتخ ــه س نمون
مراکــز مشــاور دانشــگاه هــای سراســر کشــور مــورد تقدیــر قــرار گرفت.

نیــروی انســانی، فضــا، 
تعــداد  امکانــات، 
پذیرفتــه  مراجعیــن 
شــده در طــول ســال، 
برگــزاری کارگاه هــا و 
همایــش هــا در حوزه 
دانشــجویی و اســاتید، 
ــکارات،  ــا، ابت طــرح ه
ــاپ  ــا، چ ــش ه پژوه
کتــب، بروشــور و بنــر 
شــاخص  مهمتریــن 
هــای ارزیابــی توســط 
و  مشــاوره  دفتــر 
ســالمت وزارت علــوم، 
ــاوری  ــات و فن تحقیق

ــت. ــوده اس ب

مرکز مشاوره نمونه سال ۹8
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جشــــــنواره

برتــر  عمومی هــای  روابــط  جشــنواره 
پارک هــای  پژوهشــی،  مراکــز  دانشــگاه ها، 
علــم و فنــاوری و موسســات تابعــه روز دوشــنبه 

23 خــرداد بــا حضــور وزیــر 
علــوم، معاونــان و روســای روابــط 
دانشــگاه های  عمومی هــای 
سراســر کشــور در ســالن شهدای 
جهــاد علمــی بــه صــورت مجازی 

ــد. ــزار ش برگ

برگزاری جشنواره دانشگاه سبز، روابط عمومی سبز

دریافــت 5000 اثــر در قالــب فایــل الکترونیکــی 
در راســتای تحقــق »دانشــگاه ســبز، روابــط 

ــبز« ــی س عموم
دکتــر علیرضــا عبداللهــی نــژاد مدیــرکل روابــط 
ــا  ــاوری، ب ــات و فن ــوم، تحقیق عمومــی وزارت عل
اشــاره بــه اهــداف ایــن جشــنواره، گفــت: معرفــی 
ــر از روابــط عمومی هــای فعــال، خــالق و  و تقدی
اثرگــذار، ترویــج فرهنــگ مصــرف بهینــه منابــع 
مدیریــت  راســتای  در  عمومی هــا  روابــط  در 
ــرای  ــزه ب ــاد انگی ــازی، ایج ــد س ــبز، توانمن س
رقابتــی ســالم و ارتقــای جایــگاه روابــط عمومــی 
ــه شــمار  ــن جشــنواره ب ــی ای ــا از اهــداف اصل ه

مــی رود.
ــن  ــای ای ــوص محوره ــوم درخص ــی وزارت عل ــط عموم ــرکل رواب مدی

جشــنواره، خاطرنشــان کــرد: ایــن محورهــا بــه دو دســته عمومــی و ویژه 
تقســیم شــده کــه بخــش عمومــی شــامل »اطــالع رســانی و ارتبــاط بــا 
رســانه ها«، »تبلیغــات و انتشــارات در راســتای اجــرای مدیریــت ســبز« 
ــت  ــامل مدیری ــژه ش ــش وی ــک« و در بخ ــی الکترونی ــط عموم و »رواب

ــع و مســئولیت اجتماعــی می شــود. ــه مناب ســبز و مصــرف بهین
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اولیــن جلســه حضــوری شــورای دانشــگاه 
صبــح روز یکشــنبه مــورخ 8 تیرمــاه جــاری در 
ــون ایجــاد  ــادل نظــر پیرام خصــوص بحــث و تب
رشــته هــای جدیــد در ســالن اجتماعــات کوثــر 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ای

ــش  ــت افزای ــای الزم جه ــاذ راهکاره ــی و اتخ ــت مال ــا، مدیری هزینه ه
ــدی شــد. ــع درآم ــد و مناب درآم

ــکده های  ــای دانش ــات روس ــه توضیح ــا ارائ ــه ب ــن جلس ــه ای در ادام
ــادل  ــث و تب ــی، بح ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــه و مع مربوط
نظــر پیرامــون ایجــاد رشــته هــای جدیــد صــورت پذیرفــت و بــا ایجــاد 
تعــدادی رشــته موافقــت بعمــل آمــد و مقــرر شــد تــا نســبت بــه اخــذ 
ــی وزارت متبــوع  مجــوز ایجــاد رشــته از دفتــر گســترش آمــوزش عال

ــدام الزم صــورت گیــرد. اق
در حاشــیه ایــن جلســه، مراســم تکریــم از آقــای دکتــر مــس فــروش 
ــای  ــه آق و معارف
ــان  ــر طحانی دکت
شــد.  برگــزار 
دکتــر فاتــح در 
ایــن مراســم از 
زحمــات دکتــر 
مــس فــروش در 
تصــدی  مــدت 
ــز  ــت مرک مدیری

ارتباطات 
فنــاوری  و 

اطالعات 
دانشگاه 

ــود  ــی نم قدردان
دکتــر  بــرای  و 
کــرد. توفیــق  آرزوی  مســئولیت  ایــن  قبــول  جهــت  طحانیــان 

دکتــر محمــد مهــدی فاتــح در ابتــدا 
پیرامــون شــرایط بــه وجــود آمــده ناشــی 
تعطیلــی  کرونــا،  ویــروس  انتشــار  از 
کالس هــای  برگــزاری  و  دانشــگاه ها 
آموزشــی بــه صــورت مجــازی توضیحاتی 
ارائــه نمــود و در ایــن زمینــه از زحمــات 
معــاون آموزشــی، روســای دانشــکده ها و 
ــرد. ــی ک ــی قدردان ــات علم ــای هی اعض

رئیــس دانشــگاه همچنیــن بــا توجــه 
ــی  ــش بین ــرایط و پی ــدگاری ش ــه مان ب
برگــزاری نیــم ســال اول بــه صــورت غیــر 
ــای الزم  ــاخت ه ــاد زیرس ــوری، ایج حض
ــزاری دوره  ــت برگ ــتان جه ــام تابس در ای
ــن را  ــورت آنالی ــه ص ــی ب ــای آموزش ه

خواســتار شــد و  در ادامــه بــا اشــاره بــه تنگناهــای بودجــه ای دانشــگاه 
در شــرایط کرونایــی وعــدم تناســب افزایــش بودجــه بــا افزایــش هزینــه 
ــی در  ــه جوی ــتار صرف ــارات، خواس ــل اعتب ــص کام ــدم تخصی ــا و ع ه

 برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه صنعتی شاهرود 
در سال جدید

نشست های 
عمـــــومی
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انتصابات

دکتــر منصــور غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری طــی حکمــی، دکتــر محســن نظــری 
دانشــیار دانشــکده مهندســی مکانیــک در 
ــه  ــگاه را ب ــن دانش ــرژی ای ــل ان ــاخه تبدی ش
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ ــوان رئی عن

ــرد. ــوب ک ــمنان منص س

 انتصاب دکتر محسن نظری هیات علمی دانشگاه 
صنعتی شاهرود به سمت »رئیس پارک علم و فناوری 

استان سمنان«

در بخشــی از حکــم دکتــر نظــری آمــده 
: ست ا

»بــا عنایــت بــه مراتــب تعهــد، تخصــص 
و تجــارب جناب عالــی و بــر اســاس 
ــش و  ــرم پژوه ــاون محت ــنهاد مع پیش
فنــاوری، بــه موجــب ایــن حکــم بــرای 
مــدت 4 ســال بــه ســمت رئیــس پــارک 

ــوید. ــوب می ش ــمنان منص ــتان س ــاوری اس ــم و فن عل
ــرایط  ــتان، ش ــی اس ــران اجرای ــا مدی ــر ب ــل مؤث ــا تعام ــت ب ــد اس امی
ــرکت ها و  ــد ش ــرای رش ــازی ب ــارک و ظرفیت س ــعه پ ــرای توس الزم ب
مؤسســات فراهــم شــود. انتظــار مــی رود ایجــاد روابــط مؤثــر و هدفمنــد 
ــان  ــش آفرین ــا نق ــکاری ب ــی و هم ــتان و همراه ــگاه های اس ــا دانش ب
ــری  ــاز بهره گی ــه، زمینه س ــی منطق ــوآوری و کارآفرین ــوم ن ــت ب زیس
ــده در  ــم ش ــای فراه ــگاهیان از ظرفیت ه ــان و دانش ــتر کارآفرین بیش
ــاز  ــورد نی ــای م ــات و حمایت ه ــی خدم ــی و کیف ــای کم ــارک، ارتق پ
توســعه کســب و کار مؤسســات مســتقر در پــارک، ارتقــای توانمندی هــا 
و توســعه کیفــی مؤسســات شــده و مــورد اهتمــام جــدی جنابعالــی در 

پــارک علــم و فنــاوری ســمنان قــرار گیــرد.«
ــن  ــر محس ــاب دکت ــاهرود، انتص ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــط عموم رواب
ــق  ــان توفی ــرای ایش ــه و ب ــک گفت ــمت تبری ــن س ــه ای ــری را ب نظ

ــت. ــد اس ــزون آرزومن روزاف
ــی  ــماعیل جالل ــیدمحمد اس ــر س ــن دکت ــش از ای ــت پی ــی اس گفتن
ــن ســمت  ــده دار ای ــدن دانشــگاه عه دانشــیار دانشــکده مهندســی مع

ــود. ب
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ــگاه  ــس دانش ــور رئی ــا حض ــه ای ب ــی جلس ط
ــر امیــدی در  صنعتــی شــاهرود، از زحمــات دکت
زمــان تصــدی ریاســت دانشــکده علــوم زمیــن 
تقدیــر بــه عمــل آمــد و دکتــر رمضانــی اومالــی 
ــکده  ــن دانش ــد ای ــس جدی ــوان رئی ــه عن ب

ــد. ــی گردی معرف

ــم  ــت فراه ــگاه جه ــن دانش ــژه معاونی ــه وی ــئولین ب ــد. وی از مس باش
ــر نمــود. ــوق تقدی ســازی شــرایط بهــره منــدی از ســامانه ف

ــدی  ــان تص ــدی در زم ــر امی ــات دکت ــن از زحم ــح همچنی ــر فات دکت
ــه جهــت قبــول  ــی ب ــر و از دکتــر رمضان ــن دانشــکده تقدی ریاســت ای

ــود. ــی نم ــئولیت قدردان مس

طــی جلســه ای بــا حضــور رئیــس دانشــگاه صنعتی 
شــاهرود، از زحمــات دکتــر امیــدی در زمــان 
تصــدی ریاســت دانشــکده علــوم زمیــن تقدیــر بــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی اومال ــر رمضان ــد و دکت ــل آم عم

ــد. ــی گردی ــن دانشــکده معرف ــد ای رئیــس جدی
ــگاه در  ــس دانش ــح رئی ــدی فات ــد مه ــر محم دکت
ــر و تشــکر از مســئولین،  ــن جلســه ضمــن تقدی ای
ــود  ــر خ ــات عم ــه لحظ ــران و بازنشســتگان ک مدی
را صــرف ارائــه خدمــت نمــوده انــد، گفــت: چنیــن 
ــزاری  ــت گ ــرای خدم ــی ب ــی فرصت مســئولیت های

محســوب مــی شــود.

ایشــان بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا و فضــای 
هــای  فعالیــت  و  پژوهــش  آمــوزش،  متفــاوت 
 LMS دانشــگاه اشــاره نمــود و ابــراز داشــت: ســامانه

دانشــگاه در بــازه تابســتان تغییــرات زیرســاختی مناســبی داشــته اســت 
ــی  ــد م ــرم جدی ــزاری جلســات کالس ت ــاده برگ و در حــال حاضــر آم

آئین تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم زمین 
دانشگاه صنعتی شاهرود

انتصابات
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انتصابات

طــی حکمــی از ســوی رییــس دانشــگاه صنعتــی 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــدام ب ــا ان ــاهرود،دکتر رض ش
دانشــکده تربیــت بدنــی ایــن دانشــگاه منصــوب 

شــد.

دکتر رضا اندام به عنوان رئیس دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی شد.

ــت  ــا عنای ــاهرود، ب ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه بنــد »10-هـــ« مــاده »4« آییــن نامــه  ب
ــا و موسســات  ــت دانشــگاه ه ــع مدیری جام
آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری مصــوب 
جلســه 684 شــورای عالــی انقــالب فرهنگی 
و مراتــب تعهــد، تخصــص و تجربیــات ارزنده 
جنابعالــی بــه موجــب ایــن ابــالغ بــا حفــظ 
پســت ســازمانی بــه عنــوان رئیس دانشــکده 
تربیــت بدنــی دانشــگاه منصــوب مــی شــوید 
ــاس  ــر اس ــه را ب ــور محول ــف و ام ــا وظای ت
آییــن نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه هــا و 
ــرم  ــران محت ــن و مدی ــا هماهنگــی معاونی ب

ســتادی بــه انجــام رســانید.

در قســمتی از ایــن حکــم آمــده اســت: 
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
و عنایــت بــه اصــول واالی انقــالب اســالمی 
و در ســایه صداقــت، تــالش، همدلــی و 
همفکــری بــا همــکاران محترم آن دانشــکده 
موجبــات ارتقــای دانشــگاه را فراهــم نماییــد 
و موفــق بــه تاییــدات الهــی و منشــاء خیــر 

ــات شایســته شــوید. و خدم

همچنیــن دکتــر فاتــح ضمــن قبــول درخواســت اســتعفای دکتــر علــی 
یونســیان و تقدیــر از زحمــات و تــالش هــای صادقانــه ایشــان در مــدت 
تصــدی ریاســت دانشــکده تربیــت بدنــی، گفــت: امیــد اســت دانشــگاه 
همچــون گذشــته از خدمــات علمــی و اجرایــی شــما بهــره منــد گــردد.
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دانشگاه درآینه 
مطبیوعــــات

شــاهرود-رئیس دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ــه فعالیــت  ــاره ادام ــان اینکــه دانشــگاه درب بابی
معــدن بوکســیت تــاش نظــری نــداده اســت  . . . 

ــدور  ــا ص ــاوری ب ــات و فن ــوم تحقیق ــر عل وزی
حکمــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری ســمنان 

ــرد . . . ــوب ک را منص

شاهرود - ایرنا - رییس دانشگاه صنعتی شاهرود 
گفت: سامانه جامع آموزش )L M S (  برخط این 

دانشگاه از چهار کاس به 200 کاس ارتقاء یافت...
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دانشگاه درآینه 
مطبیوعــــات

ــی  ــگاه صنعت ــس دانش ــا - رئی ــاهرود  ایرن ش
شــاهرود گفــت: ایــن دانشــگاه طــرح تحقیقاتــی 
در خصــوص کیفیــت و کمیــت منابــع آب منطقــه 
ــاهوار را  ــوه ش ــیت در ک ــدن بوکس ــت مع فعالی

ــته  .  .  . ــده داش برعه

»راکتــور بســته دوار مــش بنــدی شــده دو فــازی 
گاز- مایــع« بــه همــت محققــان دانشــکده 
ــکاری  ــا هم ــت و گاز و ب ــیمی، نف ــی ش مهندس
ــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان ثبــت  پ

ــد . . .  ــراع ش اخت

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: سامانه 
آموزش در این دانشگاه از چهار به 200 کاس 
آناین ارتقا یافته و کاربران آن به دو هزار نفر 

افزایش پیدا کرده است . . .
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دانشگاه درآینه 
مطبیوعــــات

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلی دانشــگاه 
صنعتــی شــاهرود گفــت: داوطلبــان دکتــری تــا 
ــه  ــگاه مراجع ــایت دانش ــه س ــهریور ب روز 28 ش
کــرده و فرم هــای مربوطــه و اســناد مــورد نیــاز 

را در ســایت بارگــذاری کننــد . . . 

ایجــاد  بــا  شــاهرود  صنعتــی  دانشــگاه 
ــع  ــی در مقط ــد تحصیل ــته جدی ــت دو رش ظرفی
ــش  ــران گرای ــی عم ــد مهندس ــی ارش کارشناس
ــه و مهندســی شــیمی گرایــش فرایند هــای  زلزل
جداســازی، در نیمســال اول 1400-1399 دانشــجو 

.  .  . می پذیــرد 

شرکت سوبا مستقر در مرکز رشد و فناوری های 
نوین دانشگاه صنعتی شاهرود موفق به طراحی و 

ساخت دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست 
شد.
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دانشگاه درآینه 
مطبیوعــــات

ــوع  ــا موض ــازی ب ــوا مج ــد محت ــابقه تولی مس
ــون مهدویــت دانشــگاه  »مهدیــت« از ســوی کان

ــود. ــرا می ش ــاهرود اج ــی ش صنعت

ــی ســال  ــم آموزشــی نیمســال دوم تحصیل تقوی
ــام  ــاهرود اع ــی ش ــگاه صنعت 1400-1399 دانش
ــت  ــجویان فرص ــاس آن دانش ــر اس ــه ب ــد ک ش
دارنــد از 18 تــا 24 بهمــن نســبت بــه ثبــت نــام 

ــد. . .  ــدام کنی اق

زمان انتخاب واحد دانشگاه صنعتی شاهرود تا 
3 مرداد تمدید شد و شروع کاس ها از 4 مرداد 

خواهد بود . . .
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دانشگاه درآینه 
مطبیوعــــات

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از ســهمیه جــذب 2 
نفــر ســرباز امریــه برخــوردار اســت و فراخوانــی 
بــرای پذیــرش ســرباز امریــه مرتبــط بــا جامعــه 
ــر  ــاهرود منتش ــی ش ــگاه صنعت ــت دانش و صنع

ــت. . .  ــرده اس ک

ــه ای،  ــن اطاعی ــاهرود ضم ــی ش ــگاه صنعت دانش
زمــان برگــزاری دروس عملــی مقطع کارشناســی 

را در شــهریورماه اعــام کــرد . . . 

دانشگاه صنعتی شاهرود در یک تصویر به صورت 
اینفوگرافی اقدامات این نهاد در خصوص مبارزه با 

کرونا را تشریح کرد . . .
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دانشگاه درآینه 
مطبیوعــــات

دانشــگاه صنعتــی شــاهرود در اطاعیــه ای خبــر 
از برگــزاری تــرم تابســتانی بــه صــورت مجــازی 

داد . . .

بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی شــاهرود 
ــق  ــیون تحقی ــس کمیس ــه ریی ــه ای ب ــی نام ط
مجلــس خواســتار شــفافیت عملکــرد کمیســیون 
تحقیــق در رســیدگی بــه صاحیــت اعتبــار نامــه 

نماینــده مــردم شــریف گچســاران شــد . . . 
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