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افتتاح سه پروژه همزمان در دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور معاون وزیر علوم

پیش از ظهر روز چهارشنبه  22آبان ماه جاری با حضور دکتر مجتبی صدیقی
معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور
به همراه مهندس پرهیزگار معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان،
نشستی به منظور افتتاح پروژه-های خوابگاه دخترانه شقایق ،سرای
دانشجویان تحصیالت تکمیلی (پسران) و شتاب دهنده و مرکز کسب و
کار اشتراکی شاهکار این دانشگاه در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
معدن ،نفت و ژئوفیریک برگزار شد.
افزایش ظرفیت خوابگاههای کشور برای  ۷۵هزار دانشجوی مجرد

دکتر مجتبی صدیقی در این نشست بابیان اینکه در مجموعه وزارت خانه
طی سالهای اخیر ،تالش شده تا ظرفیت خوابگاه ها باالبرده شود ،ابراز
کرد :ساخت خوابگاه با کمک دانشگاه و حضور بانک ها منتج به حرکتی
شده که میتوانیم طی یک و نیم سال آینده شاهد افزایش ظرفیت خوابگاه
های کشور برای  ۷۵هزار دانشجوی مجرد باشیم.
وی افزود :نگاه سازمان دانشجویی این است که اگر به مقوله رفاه و اسکان
دانشجو توجه نشود ،قطعاً از ارائه خدمات به او بازخواهیم ماند و درنتیجه
دانشجو هم به اهداف خود نمیرسد ،لذا باید شرایط اسکان ،پویایی ،ورزش
و نشاط و همچنین بخش های مختلف فرهنگی را برای دانشجویان ایجاد
کرد.
معاون وزیر علوم ،گفت :اگرچه محدودیت هایی ممکن است سبب تأخیر
در اجرای پروژه_های دانشجویی شود اما قطعاً کار تکمیل و افزایش
ظرفیت دانشجویان در خوابگاه های کشور با همراهی خوب خیران در
دست اجرا است.
دکتر صدیقی با اشاره به بحث تغذیه و تجهیز رستورانهای دانشگاههای
کشور در برنامه رتبه بندی آشپزخانه ها ،تأکید کرد ۵۰ :درصد آشپزخانه
های دانشگاهی کشور استاندارد سازی شده و تا سال  ۹۹این مهم در تمام
دانشگاه های کشور صورت میگیرد از سوی دیگر به دنبال ایجاد رستوران
های مکمل با امکان انتخاب غذا از منو در سطح دانشگاه های کشور
هستیم.
فراهم کردن زمینه برای غنیسازی اوقات فراغت
وی در ادامه به موضوع فراهم کردن زمینه برای غنیسازی اوقات فراغت
برای دانشجویان اشاره و تأکید کرد :بهترین وسیله برای پر کردن اوقاف
فراغت ،تربیتبدنی و رفاه دانشجویان است که در این حوزه شاهد افزایش
خوب سرانه فیزیکی اماکن ورزشی در سطح دانشگاه ها هستیم که نوید
روزهای خوب در پویایی دانشجویان را میدهد.
نگاه مثبت دانشگاهها به موضوع کارآفرینی
رئیس سازمان دانشجویی همچنین به ایجاد زیرساخت شاهکار
(شتابدهنده مرکز کسبوکار اشتراکی دانشگاه صنعتی شاهرود) نیز

اشاره کرد و گفت :این طرح گامی مهم به سوی دانشگاه کارآفرین است
که این امر امروز مدنظر وزارت علوم قرار دارد.
صدیقی از نگاه مثبت دانشگاه_ها به موضوع کار آفرینی سخن گفت و
تأکید کرد :ویژگی بارز یک دانشگاه امروز شتاب دادن به عرصه اشتغال
زایی و همچنین تعامل با بدنه صنعت و تولید کشور است.
دکتر محمد مهدی رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم ابراز
داشت :خوابگاه دخترانه شقایق با  ۵۰اتاق و  ۲۰۰تخت با زیر بنای چهار
هزار و  ۷۰۰متر مربع افتتاح خواهد شد.
فاتح در ادامه تصریح کرد :این مجموعه با روشن شدن چراغ کمک خیر
خواهانه خیران به مبلغ  ۵۴۰میلیون تومان و بهره گیری از مساعدت یک
میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان وزارت علوم و دو میلیارد تومان مصوبه سفر
رئیسجمهور و اختصاص هفت میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان از درامد
دانشگاه درمجموع با  ۱۲میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری رسیده است.
وی ضمن بیان اینکه  ۶۵درصد دانشجویان این دانشگاه غیربومی هستند
و لذا تأمین خوابگاه در اولویت است ،تصریح کرد :امروز با پرداختن به
این اولویت و همچنین آمادهسازی مجتمع  ۱۶واحدی توانستیم  ۵۳۰تخت
خوابگاهی در سال جاری به مجموعه دانشگاه اضافه کنیم.
دکتر فاتح ضمن بیان اینکه سرای دانشجو نیز با زیر بنای یک هزار و
 ۸۷۵متر مربع و  ۳۰اتاق آماده بهره برداری است ،تصریح کرد :برای این
مجموعه که از سال  ۸۸کلنگ آن بر زمین خورد بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان اعتبار هزینه صرف شد که صرفاً این اعتبارت در شرایطی
که هیچ ردیف اعتباری دولتی نداشت تنها پیگیری مسئوالن دانشگاه را
میطلبد.
وی ضمن بیان اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود پرچم کار آفرینی را برداشته
است ،افزود :تأسیس فضای کار اشتراکی استارت تاپی با همکاری
شتابدهنده ها برای شرکت ها و تقویت استارت تاپ های دانشجویی
گام مؤثری است که به ایجاد اشتغال و حمایت از تجاریسازی کمک
میکند لذا این مجموعه نیز همزمان با دو پروژه دیگر راهاندازی میشود.
حجت االسالم و المسلمین حاج آقای امینی امام جمعه شاهرود نیز در این
مراسم ضمن تقدیر از تالش های دانشگاه به منظور ایجاد بستر مناسب
جهت تحصیل دانشجویان ،ابراز امیدواری کرد که با وجود امکانات موجود
دانشگاه صنعتی شاهرود آینده خوبی پیش رو خواهد داشت.
پس از این مراسم ضمن بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور ،مسئولین شهری و
همراهی رئیس ،معاونین و مدیران دانشگاه ،پروژه_های خوابگاه دخترانه
شقایق ،سرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی (پسران) و شتاب دهنده و
مرکز کسب و کار اشتراکی شاهکار افتتاح شد.
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آشنایی بیشتربا شتاب دهنده و مرکز کسب و کار اشتراکی شاهکار دانشگاه
با توجه به اهمیت کسب و کارهای نو در دنیای امروز و رونق هر چه بیشتر این
قبیل اقدامات در محیط های دانشگاهی شتاب دهنده و مرکز کسب و کار
اشتراکی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شده است.
در این راستا روابط عمومی دانشگاه ضمن گفتگویی با رییس اداره کارآفرینی به
معرفی بیشتر این مجموعه پرداخته است.
هدف از فعایت شتاب دهنده و مرکز کسب و کار اشتراکی شاهکار دانشگاه
دکتر سید ایمان حسینی رییس اداره کار آفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود،
گفت :امید داریم تا پس از راه اندازی این شتاب دهنده توسط دانشگاه و
حمایت معاونت ها و نهاد های مرتبط با اکو سیستم کار آفرینی کشور و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،روند ایجاد استارتاپ های دانشجویی و
دانشگاهی شتاب گیرد.
ت های
وی همچنین افزود :شتاب دهنده «شاهکار» که با هدف توسعه شرک 
دانش بنیان و استارتاپ های حوزه دانشگاهی و بینا رشته ای تاسیس شده
است ،در زمینه تجهیزات فناوری ،حوزه وب و موبایل ،توسعه اپلیکیشن ها،
اقتصاد بومی ،حوزه سالمت و فرهنگ ایرانی اسالمی فعالیت میکند و امکانات
و زیر ساخت های الزم برای تسهیل فرآیند تولید و سایر امکانات مورد نیاز را در
اختیار شرکت های نوپا قرار میدهد.
آشنای بیشتر با این مجموعه
رییس اداره کارآفرینی دانشگاه در ادامه با بیان توضیحاتی به معرفی بیشتر
این مجموعه پرداخت و ادامه داد :شتاب دهنده شاهکار در فضای دانشگاه
شاهرود به عنوان فضای کار اشتراکی دانشگاه وظیفه شناسایی و انتخاب و راه
اندازی تیم های استارتاپی را به عهده دارد .این شتاب دهنده در سامانه اکو_
سیستم (اجزا کارآفرینی کشور) ثبت شده و از دو ماه گذشته باعث ارتقا رتبه
دانشگاه در یونیرف مرجع دانشگاه های ایران به  +Aشده است .توان و همت

مجموعه بر آن بوده است تا تیم های استارتاپی در حوزه های گوناگون را شکل
داده و هدایت نماید .در حال حاضر این شتاب دهنده در مجموعه اکو سیستم
کشور ( )WWW.ECOSYSTEM.IRثبت شده و در حال خدمت رسانی به
بیش از پانزده تیم استارتاپی می باشد .همچنین این فعالیت باعث ارتقا شاخص
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه در یونیرف ( )WWW.UNIREF.IRشده است.
الزم به ذکر است بیش از صد جلسه و نشست با بدنه و اکو سیستم کارآفرینی
استان و بیش از بیست تیم گزینش شده جهت استقرار در شتاب دهنده از
شاخص ترین فعالیت های این مجموعه می باشد.
دکتر حسینی در پایان اظهار امیدواری کرد که با فعالیت های این شتاب
ت های نوپا و استارتاپهای این
دهنده در دانشگاه صنعتی شاهرود ،رونق شرک 
حوزه نیز شتاب گیرد.

نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اصحاب رسانه
نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه با محوریت های افتتاح خوابگاه دخترانه شقایق ،سرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،افتتاح شتاب دهنده و
مرکز کسب و كار اشتراكی شاهکار ،آغاز بسته دوم فاز نخست پروژه کالن ژئومکانیک نفت و همچنین برگزاری اولین همایش ملی پدافند شیمیایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه روز سه شنبه  21آبان ماه جاری با محوریت های افتتاح
خوابگاه دخترانه شقایق ،سرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی (پسران) ،افتتاح شتاب دهنده و مرکز کسب و كار اشتراكی شاهکار ،آغاز بسته دوم فاز نخست
پروژه کالن ژئومکانیک نفت و همچنین برگزاری اولین همایش ملی پدافند شیمیایی در تاالر کوثر این دانشگاه برگزار شد.
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آئین افتتاحیه نخستین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور در دانشگاه

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

دکتر منصور عرب چم جنگلی دبیر علمی این همایش در آئین گشایش نخستین
همایش پدافند غیرعامل شیمیایی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود،
با بیان اینکه در این همایش  ۹سخنران مطرح حوزه شیمی و مقوله دفاعی
ی ها ،کارگاه های
سخنرانی خواهند کرد ،ابراز داشت :در کنار این سخنران 
آموزشی پدافند غیرعامل در این دانشگاه برگزار می شود.
وی بابیان اینکه نخستین همایش پدافند غیرعامل شیمیایی کشور در حالی
به میزبانی شاهرود برگزار میشود که  ۴۲مقاله در  ۱۲محور برای این همایش
ارسالشده است ،تأکید کرد ۲۹ :مقاله درمجموع برای ارائه در این همایش
بهصورت پوستر و سخنرانی انتخاب شدند.

دبیر همایش تخصصی پدافند غیرعامل شیمیایی شاهرود ،بیان کرد :ازآنجا
که ایران از لحاظ مهندسی شیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت فراوانی را در
سا ل های اخیر داشته ،میتوان موضوع صنایع شیمیایی را یکی از راهبردی
ش های ایران اسالمی دانست که باید موردتوجه بیشتر قرار گیرد
ترین بخ 
ازاینجهت ،همایش پدافند غیرعامل شیمیایی قصد دارد تا با اشتراک گذاشتن

دانش و پژوهش در این حوزه ،گام کوچکی برای توسعه همهجانبه پدافند
غیرعامل کشور بردارد.
وی افزود :با توجه به تهدیداتی که ایران اسالمی را در منطقه و جهان تهدید
میکنند پدافند غیرعامل باید موردتوجه ویژهای قرار گیرد و از سوی دیگر
تأمین امنیت در مرزها ،خاک کشور ،تأسیسات حیاتی و  ...دارای اهمیتی بسزا
است که باید این مهم در بستر پدافند غیرعامل شیمیایی نیز مدنظر باشد.
دکتر فاتح رییس دانشگاه در این مراسم ضمن بیان اینکه بهرهگیری از آخرین
یافت ه های علمی و پژوهشی و تجارب متخصصان امر راهی برای کاهش تلفات
و خسارات احتمالی حمالت شیمیایی است ،افزود :پدافند غیرعامل نه در
ت ها ،نحوه دفن
موضوعات نظامی بلکه در مواردی نظیر مصونسازی زیرساخ 
پسماند های شیمیایی و مسائلی ازایندست میتواند نقش حیاتی ایفا کند.
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم بابیان اینکه پدافند غیرعامل
نه در بحث مواد شیمیایی بلکه در تمامی حوزههای مربوط به آن بسیار حائز
اهمیت است ،ابراز داشت :این مباحث میبایست به گفتمان بین اساتید و
دانشجویان تبدیل شود تا مجموعه این اقدامات بتواند در مواقع بحران به
بهترین نحو کمکحال مردم باشد.
دکتر فاتح همچنین بیان کرد :ارائه آموزش های صحیح به مردم در مواجه
با مواد شیمیایی باید از طریق مراجعی نظیر دانشگاهها ،مدارس و پدافند
غیرعامل کشور صورت گیرد.
مهندس احمدی شهردار شاهرود نیز بابیان اینکه برای مصونسازی کشور در
برابر انواع تهدید ها ،رشد ،پیشرفت و توسعه همهجانبه بنای مستحکم نیاز
خواهد بود ،تأکید کرد :درست است که آمادگی در بدنه آتشنشانی برای
مخاطرات و تهدیدات وجود دارد اما از سازمان پدافند غیرعامل انتظار میرود

6

گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود  /شامره ۲۵

تجهیزات الزم و مختص به مقابله با تهدیدات شیمیایی را در اختیار شهرداری
شاهرود قرار دهد.
شهردار شاهرود بابیان اینکه امیدواریم اقدامات تأمینی و همچنین پیشگیرانه
زمینه بازدارندگی کشور را از انواع تهدیدات به همراه داشته باشد ،تأکید کرد:
باید تالش کنیم تا بستر جامعه را به سمت ایمنسازی پیش ببریم که در این راه

استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاهی ،مهم است.
دکتر علی اصغر زارعی جانشین سازمان پدافند غیرعامل بابیان اینکه پدافند
غیرعامل زیستی مقول ه ای بسیار مؤکد و مهم است ،افزود :برای تبیین مرزبانی
ل ها
زیستی نیاز به استفاده از ظرفیت های دانشگا ه ها ،بومیسازی دستورالعم 
و پیشگامی دانشگاه های کشور درزمینه پدافند غیرعامل شیمیایی بیش از هر
زمان احساس میشود.
جانشین سازمان پدافند غیرعامل بابیان اینکه باهدف ارتقای نقش دانشگاه_ها

و علوم در خود مراقبتی ،مجوز رشت ه های پدافند غیرعامل در مقطع ارشد
برای دانشگاههایی مثل فارابی ،مالک اشتر و  ...صادرشده است ،ادامه داد:
این رشته ها میتوانند کارشناسانی را به ما تحویل دهند که در راستای کاهش
تهدیدات ،تولید علم و دانش کنند ،لذا ما امروز بهخوبی میدانیم که تنها نباید
به دنبال ایجاد کارخان ه های جدید بود بلکه رشتههای دانشگاهی هم میتوانند
اشتغال ایجاد کنند.
زارعی با تأکید بر اینکه برای اجرای دستورالعملهای پدافند غیرعامل زیستی
نیازمند مهارت هستیم ،گفت :پدافند غیرعامل زیستی مشکل جدی به شمار
میرود زیرا خاموش و درعینحال بسیار منتقلشونده است ،این مقوله مانند
توپهای جنگی نیست که در میدان نبرد دیده شود و بتوانیم تشخیص دهیم
که دشمن کجا را نشانه میگیرد بلکه پدافند غیرعامل زیستی موضوعی است
که از هر جا و با هر ابزاری مانند تلفن همراه ،لوازمآرایش و  ...میتواند آلودگی
را نشر دهد درنتیجه باید به این مهم توجه ویژهای داشت.
وی بابیان اینکه ۹۰درصد وظیفه ما در پدافند غیرعامل این است که اگر اتفاقی
رخ دهد ،جامعه کمترین آسیب را ببیند ،افزود :طبق دستور رهبر معظم انقالب
اسالمی باید مصو ن سازی در سطح جامعه صورت گیرد و در این راستا سازمان
پدافند غیرعامل آموزش در حوزه پدافند غیرعامل شیمیایی را مدنظر قرار داده
است.
زارعی در خاتمه بیان کرد :یکی از تأکیدات دیگر سازمان پدافند غیرعامل
نصب ژنراتور در مراکز حساس ،مهم و ادارات است که در زمان مخاطرات
بتوانیم انرژی این امکان عمدتاً خدمت رسان را تأمین کنیم که در این زمینه
اقدامات خوبی در سطح کشور صورت گرفته است.
در پایان این مراسم از زحمات کادر اجرایی با اهدا لوحی ،تقدیر به عمل آمد و
تفاهم_نامه همکاری میان سازمان پدافند غیرعامل کشور و دانشگاه صنعتی
شاهرود امضا شد.
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انعقاد شش قرارداد پژوهشی بین شهرداری شاهرود با دانشگاه

در راستای اجرایی سازی مفاد تفاهم نامه توسعه همكاری های فی مابین
شهرداری شاهرود و دانشگاه صنعتی شاهرود منعقد شده بود ،شش قرارداد
پژوهشی امضاء شد.
طی دیدار های یك سال گذشته مهندس احمدی شهردار شاهرود و دکتر محمد
مهدی فاتح رئیس این دانشگاه ،که منجر به عقد تفاهم-نامه ای توسعه همكاری
های بین این دو نهاد شده بود ،با ارائه پروپوزال هایی از طرف اعضای هیات
علمی دانشگاه و عقد قرارداد پژوهشی به مرحله اجرایی درآمد.
دکتر قالیبافان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه با بیان این موضوع افزود :به
منظور دستیابی به اهداف این تفاهم نامه تعدادی از نیازهای شهر توسط
شهرداری به دانشگاه اعالم شد .این موارد پس از ارائه راهكارها و پیشنهادات
اعضای هیأت علمی دانشگاه و همچنین ارائه نقطه نظرات در نشست های بین
معاون عمرانی و كارشناسان شهرداری با اعضای هیأت علمی و مدیر ارتباط
با صنعت دانشگاه ،تعداد شش طرح پیشنهادی پذیرفته و جهت اجرای آنها

قراردادهای پژوهشی تحت عناوین زیر بین شهرداری شاهرود و دانشگاه منعقد
شد.
بررسی كفایت محاسبات سازه زیپ الین اجرا شده در ابتدای جاده شهدای
گمنام
امكان سنجی و طراحی پروژه طرح توسعه آبشار شاهرود (انتقال دماغه آبشار)
بررسی كارشناسی بیماری درختان چنار شاهرود و ارائه راهكارهای علمی و
عملیاتی
طراحی سامانه آماری محاسبه میزان برداشت از آب چاه ها و قنوات جهت
فضای سبز شهرداری
كنترل محاسبات و نقشه های سازه ای المان میدان بسیج
بررسی ،مطالعه و ارائه راهكار در خصوص پیشگیری و رفع خطر سیالب های
شهری

برگزاری مانور پدافند شیمیایی در آزمایشگاه های دانشگاه

با هماهنگی انجام شده بین سازمان آتش نشانی و معاونت پژوهش و فناوری
این دانشگاه همزمان با هفته پدافند غیرعامل ،روز یکشنبه  ۱۹آبان ماه جاری
مانور مشترک با عنوان پدافند شیمیایی در آزمایشگاه های دانشگاه با حضور
مهندس احمدی شهردار شاهرود ،دکتر دستفان معاون پژوهش و فناوری ،دکتر
جعفری رییس دانشکده مهندسی شیمی و مواد ،مهندس عرب اسماعیلی
معاون خدمات شهری شهرداری شاهرود ،رئیس هیئت مدیره آتش نشانی
شاهرود ،دکتر اسماعیلی فرج دبیر اولین همایش پدافند شیمیایی کشور و
جمعی از اساتید دانشگاه برگزار شد.

ارتقای توانمندی پرسنل امداد و نجات ،هماهنگی بیشتر بین دستگاه های
امداد و نجات در حوادث شیمیایی ،بررسی سناریو های مختلف در حوادث
شیمیایی ،آموزش حضوری اصول امداد و نجات در حوادث شیمیایی در
آزمایشگاه های دانشگاه از جمله اهداف این مانور بود.
طی این مانور ابتدا منطقه خطر به سه ناحیه داغ ،گرم و سرد تقسیم گردید و
پرسنل امدادرسان با لباس های مخصوص با سطح حفاظتی  Aو  Bدر نواحی
حادثه حضور یافتند و در ابتدا افراد مصدوم نجات داده شده و سپس به جمع
آوری مواد آلوده ،رفع آلودگی ،و امهاء آنها پرداخته شد.

8

گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود  /شامره ۲۵

برگزاری اولین دوره جشنواره ورزش همگانی کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود

اولین دوره جشنواره ورزش همگانی ویژه كاركنان این دانشگاه به مناسبت
گرامیداشت هفته تربیت بدنی در رشته دارت آقایان و داژبال (استایل وسطی)
خانم ها برگزار شد .
مسابقات دارت با حضور  13نفر در سالن تیراندازی دانشگاه در روز دوشنبه 13
آبان ماه جاری ساعت  16لغایت  18برگزار شد و در پایان این رقابت ها افراد زیر
عناوین برتر را کسب نمودند:
مقام اول  :مهندس سعید پندار پور فرد
مقام دوم  :حامی كالنتری
مقام سوم  :دكتر فرنوش باسلیقه
این مسابقه با مسئولیت احمد خراطها و داوری حسن شمس آبادی برگزار شد.
مسابقات داژبال خانم ها نیز با مشارکت  8تیم ( 5نفره) شامل دو دوره مقدماتی
و نهایی در روز یكشنبه  12آبان ماه جاری ساعت  16آغاز و تا روز یكشنبه  19آبان
به پایان رسید و پس از یك رقابت فشرده و با نشاط نتایج زیر حاصل شد:
مقام اول تیم نسترن خوابگاه خواهران ( خانم_ها محبوبه وحیدنیا ،افسانه

قنبری ،معصومه عجم مقصودی ،مریم منتظری و مریم امینی(
مقام دوم تیم الله خوابگاه خواهران ( خانم_ها فاطمه ناظمی ،آرزو حسنی ،اعظم
محمد خانی و سمیه عجم)
مقام سوم تیم تربیت بدنی ( خانم_ها دكتر منصوره مكبریان ،دكترالهام
وسدی ،دكتر حوریه دهقان پوری ،معصومه ناظمی و ام البنین ابراهیمی(
کادر برگزاری این مسابقه شامل:
سرپرست مسابقات  :دكتر مینا حقیقی
ناظر فنی  :مریم باباعلی
ناظر اجرایی  :معصومه ناظمی
مسئول انجمن داژبال  :محبوبه وحیدنیا
داوران :مریم سیفی ،سعیده باباعلی ،هانیه محبی زاده ،سوسن محسنی و خانم
محبی
امید است برگزاری جشنواره های ورزشی نه تنها موجب نشاط و پویایی بلکه
موجب ارتقاء سالمتی همکاران و تحقق اهداف دانشگاه شود.

نظری اجمالی به ستاره شناسی و نجوم از دیدگاه پروفسور محمد خاقانی
همایش سالمت و زندگی شهرستان شاهرود در چهل وسومین سری از همایش
های خود به موضوع ستاره شناسی و نجوم با حضور پروفسور محمد خاقانی
پرداخت.
ساعت سه عصر روز سه شنبه  23مهر ماه جاری آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
معدن ،نفت و ژئوفیزیک این دانشگاه در چهل وسومین همایش سالمت و زندگی
شهرستان شاهرود با موضوع ستاره شناسی و نجوم ،میزبان پروفسور محمد
خاقانی عضو كالج جراحان آمریكا ،عضو آكادمی پزشكی سلطنتی كانادا ،جراح
قلب و استاد ایالتی میشیگان آمریکا و متخصص بیماری های قلب و عروق بود.
پروفسور خاقانی متولد شهرستان شاهرود می باشد و در حال حاضر از اساتید
بنام پزشكی دنیا محسوب می شود كه در سال  1347از دانشگاه تهران فارغ
التحصیل گردید.

گاهنامه خربی دانشگاه صنعتی شاهرود  /شامره ۲۵

9

تجديد ميثاق با شهدا و گراميداشت هفته دفاع مقدس در آستانه سال تحصیلی جدید

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ،تجلیل از حماسه ماندگار ملت
سرافراز ایران ،فرا رسیدن بهار علم و دانش و با هدف توسعه فرهنگ ایثار و
شهادت و ارتقاء شناخت دانشگاهیان نسبت به الگوهای دینی و ارزش های
انقالب اسالمی ،پیش از ظهر روز دوشنبه  1مهر ماه جاری ،آغاز سال تحصیلی
جدید در این دانشگاه با ادای احترام به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع
مقدس ،بر مزار شهیدان گمنام در پردیس مهندسی و فناوری های نوین برگزار
گردید.
دكتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این مراسم ضمن
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و قرائت بخشی از زیارت عاشورا به حرمت ایام
محرم و ادای دین به امام حسین (ع) ،شروع فصل جدیدی از علم و دانش را به
رهپویان این عرصه تبریك گفت.
در این مراسم كه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید،
دكتر فاتح ضمن اشاره به جان فشانی ها و فداكاری های جوانان در زمان انقالب
و همچنین جنگ تحمیلی افزود :تمام امنیت كشور ناشی از این فداكاری ها
بوده است و ما باید قدر این تالش ها را دانسته و همیشه نسبت به انقالب
اسالمی متعهد و وفادار باشیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش دانشگاه ها و دانشجویان در هشت سال دفاع
مقدس ،افزود :نقش سازنده و تاثیرگذار دانشگاه ها و دانشجویان را در مدیریت
جنگ ،كمك به سازماندهی ،طراحی ،امور تكنولوژی و پشتیبانی جنگ نمی توان
نادیده گرفت.
حجت االسالم و المسلمین حاج اقای فندرسكی مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شاهرود ،با بیان روایتی از پیامبر
اکرم(ص) در خصوص جایگاه شهدا ،خاطر نشان كرد :شهدا از سوی خداوند
گلچین می شوند.
حجت االسالم و المسلمین فندرسكی با بیان اهمیت شهادت طلبی در جبهه
ها و اینکه دفاع در جامعه بشری امری الزم و واجب است ،به بیان جایگاه و
نقش شهدا در جامعه پرداخت و گفت :امنیت امروز کشور ما با خون شهدا
سامان پذیرفته است .ایشان در پایان پس از اشاره به چندین روایت دیگر در این
خصوص ،افزود :انسان می تواند با انتخاب روش و منش درست در زندگی در
جایگاهی باالتر از شهیدان قرار گیرد.
حاضران در این مراسم پس از قرائت فاتحه ای ،با نثار گل یاد و خاطره شهدا را
گرامی داشتند.

بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برای اولین بار در شاهرود
به همت صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان و با همکاری دانشگاه
صنعتی چهاردهمین گرامیداشت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان استان
سمنان برای اولین بار در شهرستان شاهرود پیش از ظهر  5شهریور ماه سال
جاری با حضور بازنشستگان و مسئولین شهرستانی و استانی در محل تاالر شقایق
های این دانشگاه با حضور دکتر سعدالدین مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی
و تحول اداری استانداری سمنان ،مهندس نیکدل مدیر کل صندوق بازنشستگی
استان سمنان ،مهندس اختری فر رئیس شورای موقت کانون های بازنشستگی،
مهندس احمدی شهردار شاهرود ،دکتر سید حسن حسینی شاهرود نماینده
مرم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی ،دکتر محمد
مهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود ،روسای کانون های بازنشستگی و
بازنشستگان برگزار گردید.
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آیین افتتاحیه هفتمین سمینار دو ساالنه کمومتریکس

آیین افتتاح هفتمین سمینار دو ساالنه کمومتریکس ایران به همت و میزبانی دانشکده شیمی این
دانشگاه در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک با حضور بیش از  100نفر از
متخصصان این حوزه از سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر منصور عرب چم جنگلی دبیر اجرایی این سمینار ضمن خیرمقدم به
مدعوین ،به بیان مختصری از روند اجرایی پرداخت و گفت :امور مربوط به این سمینار از فروردین
ماه سال جاری با ارسال فراخوان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آغاز شد .دکتر عرب به حضور ده
نفر از متخصصین تراز اول کمومتریکس در این سمینار خبر داد.
در ادامه دکتر ناصر گودرزی دبیر علمی سمینار و همچنین معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی به
عنوان نماینده ای از سوی هیئت رئیسه دانشگاه در این سمینار به ایراد سخنرانی پرداخت .ایشان
ضمن معرفی اجمالی دانشگاه به جایگاه بین المللی دانشگاه صنعتی شاهرود اشاره نمود و خاطر
نشان کرد :این دانشگاه بنا دارد تا با تقویت زیرساخت های موجود گامی موثر در راستای نیل
به دانشگاه کار آفرین بردارد.
ایشان همچنین کمومتریکس را یکی از جوان ترین شاخه های رشته شیمی تجزیه عنوان
نمود و تاکید کرد :متخصصین ایرانی از جمله برترین های این علم در سطح دنیا به
شمار می آیند.
در خالل این مراسم از سوی انجمن شیمی ایران از دبیر علمی و اجرایی این
سمینار تقدیر به عمل آمد.
در ادامه این افتتاحیه دکتر عبدالهی به نمایندگی از انجمن شیمی ایران
به عنوان دبیر کمیته کمومتریکس ایران و همچنین پروفسور تقی
خیامیان عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان به
عنوان پیشکسوت این حوزه به ایراد سخنرانی پرداختند.
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اخد تاییدیه آزمایشگاه همکار استاندارد توسط آزمایشگاه تخصصی انرژی دانشگاه
آزمایشگاه تخصصی انرژی در سال  1397در این دانشگاه و با همکاری
شرکت سوالرکار تجهیز و راه_اندازی گردید ،که از جمله اهداف راه اندازی
این آزمایشگاه انجام پژوهش های کاربردی ،برگزاری دوره های آموزشی و
ارائه ی خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه انرژی و ارتباط موثر با
صنایع می باشد.
یکی از زمینه های کاری این آزمایشگاه موضوع انرژی خورشیدی و تجهیزات
وابسته است و بر همین اساس بخش فضای باز این آزمایشگاه به مساحت 450
متر مربع به این مهم اختصاص داده شد و با خرید تجهیزات پیشرفته اندازه
گیری ،امکان انجام آزمون های استاندارد فراهم گردید.
به همین منظور روابط عمومی دانشگاه طی گفتگویی با دکتر محمد ضامن
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه به دریافت اطالعات
تکمیلی تاییدیه فوق الذکر پرداخت.

به عنوان تنها آزمایشگاه همکار در زمینه ارزیابی کلکتورهای
خورشیدی اخذ گردید.
الزم به ذکر است از این پس تولیدکنندگان کلکتورهای
خورشیدی می توانند با مراجعه به آزمایشگاه تخصصی انرژی
دانشگاه صنعتی شاهرود تاییدیه محصول خود را از این
آزمایشگاه دریافت نمایند .دریافت این گواهی نامه نشان
از پتانسیل باالی آزمایشگاه های دانشگاه در ارایه خدمات
تخصصی استاندارد دارد.
دکتر ضامن در نهایت از همه بخش های دانشگاه از جمله
دانشکده مهندسی مکانیک ،معاونت پژوهش و فناوری،
معاونت اداری مالی و همه همکاران در آزمایشگاه برای
دستیابی به این افتخار تشکر و قدردانی نمود.
روابط عمومی نیز این دستاورد را به جامعه دانشگاه صنعتی
شاهرود تبریک عرض می نماید.

اهداف اولیه آزمایشگاه تخصصی انرژی
دکتر ضامن با توجه به اینکه بخش زیادی از تجهیزات سامانه های خورشیدی
وارداتی می باشد ،یکی از نیازهای کشور را در زمینه آزمایشگاه معتمد
استاندارد برای ارزیابی این تجهیزات عنوان نمود و گفت :خوشبختانه
استانداردهای مربوطه توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تهیه و منتشر شده است .اما آزمایشگاه های همکار که بتوانند آزمون
استاندارد به ویژه در بخش حرارتی خورشیدی را انجام داده و تاییدیه صادر
نمایند در کشور وجود ندارد .از این رو یکی از اهداف اولیه آزمایشگاه
تخصصی انرژی ،دریافت تاییدیه استاندارد برای آزمون های استاندارد و
تبدیل شدن به آزمایشگاه همکار استاندارد بوده است.
تنها آزمایشگاه همکار در زمینه ارزیابی کلکتورهای خورشیدی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک همچنین ادامه داد :با فراهم
آوردن بستر مناسب برای این موضوع ،درخواست ارزیابی آزمایشگاه برای
انجام آزمون  7129مربوط به کلکتورهای خورشیدی در سال  1397ارسال و
در بهمن ماه این ارزیابی توسط کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران صورت گرفت و با طی مراحل مربوطه و انجام اصالحات در
نهایت گواهی آزمایشگاه همکار از تاریخ  31فروردین  1398برای این آزمایشگاه
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گفتگو با مدیر عامل شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا دانشگاه
شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا در پانزدهمین دوره نمایشگاه
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران از تاریخ  8لغایت 11
مهر ماه سال  98به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی سطح یک در حوزه ی
مهندسی انرژی و خالء؛ واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
حضور یافت.
در این دوره از نمایشگاه ،آخرین دستاورد های صنعت آب و تاسیسات
فاضالب شامل لوله و اتصاالت پلیمری ،تصفیه ،فیلتراسیون و آب شیرینکن،
لوله ،اتصاالت و شیرآالت ،اتوماسیون و سیست م های ابزار دقیق ،سیستمهای
اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضالب ،تجهیزات صنعتی ،لوله و
اتصاالت فلزی در معرض دید صنعتگران و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این نمایشگاه با حضور بیش از  260شرکت داخلی و خارجی در محل دایمی
نمایشگا ه های بین المللی تهران ،در فضایی به وسعت  24هزار مترمربع و با
حضور  13شرکت خارجی از  6کشور ایتالیا ،آلمان ،چین ،مجارستان ،ترکیه و
تایوان برگزار شد.

شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا در زمینه طراحی و تولید دستگاه
های پیشرفته تولید آب شیرین ،سیستم های نمک زدائی ،سیستم های
خورشیدی؛ مهندسی انرژی و مهندسی خالء فعالیت می کند.
روابط عمومی دانشگاه به دنبال معرفی بیشتر این شرکت با دکتر محسن نظری
مدیرعامل شرکت دانش بنیان علم گستران صنعت آرتا به گفتگو پرداخته است.
به گفته دکتر نظری نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب
ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه ساالنه
با حضور جمع كثيري از شركت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت
آب و فاضالب برپا شد  ،فرصت بسيار مغتنمي است تا شركت هاي فعال در اين
صنعت دستاورد ها و محصوالت خود را در معرض بازديد دست اندركاران و
متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازار و سمت
و سوي رشد اين صنعت ،فعاليت ها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.
مدیر عامل این شرکت به توضیحاتی در خصوص معرفی مجموعه خود پرداخت
و گفت :تنها شرکتی هستیم که به صورت دانش بنیان در زمینه طراحی و
ساخت سیستم های تولید آب شیرین؛ سیستم های حرارتی نمک زدایی و
سیستم های تولید آب شیرین بدون پساب فعالیت می نماییم و در حال حاضر
نیز پروژه های متعددی در سطح ملی در جنوب کشور از سوی این شرکت در
جریان می باشد.
دکتر نظری به تشکیل جلسه ای از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری
مختص مسایل آب با حضور شرکت آرتا اشاره نمود و اظهار کرد :قرارداد
های متنوعی پس از بحث و تبادل نظر در راستای رفع نیازهای کشور در این
نمایشگاه منعقد شده است.
ایشان همچنین در همایش جانبی نمایشگاه صنعت آب؛ در خصوص سیستم
های تولید آب شیرین ،سیستم های نمک زدایی بدون پساب و اقتصاد آب
در حضور استارتاپ های حوزه آب و با حضور مدیران معاونت علمی ریاست
جمهوری و مدیران آبفای کشور و شرکت های فعال در حوزه آب به ایراد
سخنرانی پرداختند.
الزم به ذکر است این شرکت از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک ارزیابی و انتخاب شده است و
در این نمایشگاه ارگان های متعددی از جمله وزارت جهاد کشاورزی ،مدیران و
مشاورین وزارت نیرو ،مدیران و کارشناسان ارشد ادارات آب و فاضالب کشور؛
واحد تحقیق و توسعه مپنا و ..از این غرفه بازدید به عمل آوردند.
دکتر نظری در پایان اظهار امیدواری کرد که برگزاري اين رويداد بزرگ با
مشاركت كليه دست اندركاران اين صنعت ،گامي رو به جلو در راستاي اعتال و
انعكاس هر چه بيشتر توانمندي هاي اين صنعت در ايران و جهان باشد.
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جلسه هماهنگی شروع بسته دوم از فاز نخست طرحهای پژوهشی در حوزه اکتشاف

ح های پژوهشی در حوزه
جلسه هماهنگی شروع بسته دوم از فاز نخست طر 
اکتشاف ،با حضور دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه شهید بهشتی و
مهندس هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،دکتر غالمحسین خواجه
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر عزیزالله حبیبی رئیس دانشگاه
خوارزمی و دكتر محمدمهدی فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر
احمدرضا بهرامی به نمایندگی از سوی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ،مهندس
طالقانی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و دکتر خان بیگی
مدیرکل پژوهش وزارت نفت روز دوشنبه  13آبان  1398در تاالر شهید شهریاری
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
دکتر سعداله نصیری قیداری سرپرست دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی
ضمن خیرمقدم ،همکاری دانشگاه ها و وزارت نفت را تعاملی ارزشمند توصیف
کرد و اظهار داشت :این مشارکت علمی و پژوهشی یک الگوی مناسب برای
ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه است و این رویکرد وزارت نفت برای سپردن طرح
های تحقیقاتی با هدف رفع نیازها و مرتفع نمودن چالش و معضالت موجود به
دانشگا ه ها ستودنی است.
ایشان همکاری دانشگا ه ها و وزارت نفت را تعاملی ارزشمند توصیف کرد و
اظهار داشت :این مشارکت علمی و پژوهشی یک الگوی مناسب برای ارتباط
مؤثر صنعت و دانشگاه است و این رویکرد وزارت نفت برای سپردن طرح
های تحقیقاتی با هدف رفع نیازها و مرتفع نمودن چالش و معضالت موجود به
دانشگا ه ها ستودنی است.
الزم به توضیح است که دانشگاه صنعتی شاهرود فاز اول طرح کالن «کاربرد
ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین مهندسی
حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی» را تحت عنوان «تدوین نقشه
راه توسعه فناوری» با نگاه ویژه به روش های نوین مدیریت فناوری ،با موفقیت
و در زمان مقرر به انجام رسانده است .نتایج رضایت بخش بسته اول ،امید
بخش تحقق اهداف عالی این طرح بلند مدت شامل توسعه فناوری های نوین و
تجاری سازی آن مبتنی بر شبکه فناوری داخلی و بین المللی می باشد.
در این جلسه دکتر فاتح رییس دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن تشکر از حسن
اعتماد مدیران نفت به دانشگاه ،اظهار امیدواری کرد که مراحل آتی نیز با
جدیت و دقت به نتایج مدنظر برسد .در ادامه مهندس هندی مدیر اکتشاف،
مهندس طالقانی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و دکتر خان
بیگی مدیرکل پژوهش وزارت نفت نظرات و دغدغه های موجود جهت اجرای
موفق مراحل آتی طرح ها را مطرح نمودند.

اهداف اصلی پروژه فوق به شرح ذیل می باشد:
ایجاد قابلیت فناورانه در حوزه ژئومکانیک در صنعت نفت ایران.
تدوین و آماده سازی ساختار شبکه نوآوری و فناوری ژئومکانیک در صنعت نفت
ایران.
تهیه نقشه راه فناوری در حوزه ژئومکانیک در صنعت نفت ایران.
شناسایی و ارزیابی سازمان ها ،مراکز پژوهشی و شرکت های داخلی و بین
المللی به منظور تشکیل کنسرسیوم مدیریت فناوری حوزه های مطالعاتی
ژئومکانیک مخازن کربناته به منظور اکتساب و به روز کردن فناوری های
مرتبط.
الزم به ذکر است توسعه دانش و فرایند های ژئو مکانیک در زنجیره ارزش
اکتشاف منابع هیدروکربنی ،توسعه فرایند ارائه مدل تخمین خصوصیات
ژئومکانیکی با رویکرد مطالعات آزمایشگاهی ژئومکانیک و فیزیک سنگ ،توسعه
فرایند تعیین پنجره ایمن وزن گل مبتنی بر مدل سازی یک بعدی چاه وکاربرد
آن درچاههای منتخب ،طراحی مفهومی و توسعه بستر (پلتفرم) بسته های نرم
افزاری ژئومکانیکی ،توسعه فرایند تخمین فشار منفذی به منظورکاهش ریسک
حفاری اکتشافی و کاربرد آن درمیادین مختلف از جمله پروزه های تصویب
شده طرح کاربرد ژئومکانیک دراکتشاف منابع هیدروکربنی وفناوری های نوین
حفاری و مهندسی نفت درچاه های اکتشافی مربوط به سال اول طرح می باشد.

ص

ت
ابا

انت

انتصابات

انتصاب مدیرکل ادار ه آموزش دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر هادی جعفری عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین با حکم دکتر محمد مهدی فاتح رئیس
دانشگاه به عنوان مدیر کل اداره آموزش دانشگاه منصوب شد.
انتصاب معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر رضا شیخ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت با حکم دکتر محمد مهدی
فاتح رئیس دانشگاه به عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب شد.
انتصاب رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
دکترمجتبی غیاثی عضو هیأت علمی دانشده مهندسی صنایع و مدیریت با حکم دکتر محمد
مهدی فاتح رئیس دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت منصوب شد.
انتصاب مدیر امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر منصور عرب چم جنگلی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی با حکم دکتر محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه به عنوان مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب شد.
دکتر حسین قلی زاده نرم عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و رباتیک با حکم دکتر محمد
مهدی فاتح رئیس دانشگاه به عنوان مدیر جدید امور پژوهشی دانشگاه منصوب شد.
انتصاب معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر ابراهیم هاشمی عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی با حکم دکتر محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه منصوب شد.
انتصاب رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مهدی قوتمند عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی با حکم دکتر محمد مهدی فاتح
رئیس دانشگاه به عنوان رییس دانشکده علوم ریاضی منصوب شد.
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دانشگاه صنعتی شاهرود ،میزبان پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین
سخنرانی علمی توسط پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم مهر ماه جاری در این دانشگاه
برگزار شد.
به گفته دکتر محمود نوروزی مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه ،ایشان به
دعوت دانشگاه صنعتی امیركبیر به ایران آمده اند و با پیگیری های مجموعه
همكاران دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی امیركبیر امكان حضور
پروفسور شولته در شاهرود نیز فراهم شد.
نخستین برنامه ایشان ،سخنرانی و ارائه با موضوع "تشخیص ،جداسازی و
كنترل تحمل پذیر عیب در توربین های بادی" بود كه در سالن آمفی تئاتر
كتابخانه مركزی دانشگاه واقع در پردیس مهندسی و فناوری های نوین برگزار
شد .این مراسم كه با استقبال چشمگیر اساتید و دانشجویان دانشگاه همراه
بود ،در دو بخش ارائه موضوع سخنرانی و بحث آزاد در زمینه كنترل توربین
های بادی ارائه گردید.
در این ارائه ،استاد دانشگاه علوم كاربردی برلین با بیان ضرورت واكاوی و
انجام تحقیقات در زمینه مسائل نوظهور مربوط به دوران گذار انرژی از منابع
فسیلی به منابع تجدیدپذیر پرداخت .در ادامه ایشان به موضوع تشخیص و
جداسازی و كنترل تحمل پذیر عیب در سه سطح توربینهای بادی ،نیروگاه
بادی و شبكه شامل منابع انرژی بادی پرداخت .توضیح مبانی روش كنترل
تحمل پذیر عیب و مشاهده گر فازی بخش دیگری از سخنرانی ایشان بود .در
ادامه به عنوان مثال به بررسی عیب در درایور زاویه پیچ ( )Pitch angleدر پره
توربینهای بادی پرداخته شد.
در بخش دوم جلسه ،اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات
و سواالت خود پرداختند و رییس بخش كنترل دانشگاه علوم كاربردی برلین،
نقطه نظرات مطرح شده در این بخش را بسیار دقیق و جالب توجه دانست.
ایشان دقت نظر اساتید و دانشجویان حاضر در ارائه را مناسب خواند و آمادگی
خود را برای همكاری با محققین حاضر در جلسه بیان نمود.
حضور در دانشكده مهندسی برق دانشگاه برنامه دیگر حضور ایشان بود كه در
بعدازظهر روز سه شنبه انجام گرفت .گفتگوی دوجانبه و چندجانبه با اساتید
مختلف این دانشكده و تبادل نظر و بازدید از آزمایشگاه شبیه ساز سیستم های
قدرت نیز در خالل این برنامه انجام گرفت
و در نهایت حاضرین در جلسه با ارائه مختصری از
طرح-های صنعتی و تحقیقاتی خود به بررسی
روش های همكاری و تبادل محقق بین تیم های
تحقیقاتی پرداختند .
بازدید از دانشكده مهندسی مكانیك و تبادل نظر با اساتید
و دانشجویان و همچنین بازدید از آزمایشگاه میدانی انرژی بادی محققین این
دانشكده از جمله برنامه های روز چهارشنبه ایشان بود.
پروفسور شولته در پایان حضور خود در شاهرود ،ابراز امیدواری كرد كه
این بازدید سرآغاز روابط گسترده صنعتی و تحقیقاتی بین محققین دانشگاه
صنعتی شاهرود و دانشگاه علوم كاربردی برلین باشد.
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دانشگاه صنعتی شاهرود در شمار برترینهای جهان در لیست رتبهبندی تایمز در سال 2020
رتبهبندی تایمز به عنوان یکی از مهمترین نظامهای رتبهبندی بینالمللی
که دانشگاههای جهان را رتبهبندی میکند در تازهترین بررسی خود
بهترین دانشگاههای جهان و ایران را معرفی کرد.
سهم ایران از دانشگاههای برتر جهان در سال  2020برابر با  40دانشگاه است
که نسبت به دوره قبل  11واحد افزایش داشته است .در حالی که تعداد کل
دانشگاههای موجود در رتبهبندی نسبت به دوره گذشته  11درصد افزایش
داشته ،این مقدار برای ایران  37درصد افزایش داشته و این بدین معناست
که افزایش حضور دانشگاههای ایران در این رتبهبندی بیشتر از جهان بوده
است.

بر اساس این رتبهبندی ،دانشگاه صنعتی شاهرود به همراه  39دانشگاه دیگر ایران
به عنوان برترین دانشگاههای ایران معرفی شدندکه دانشگاه صنعتی شاهرود در
قسمت تحقیق و پژوهش در رتبه  900 -800قرار گرفت.
این رتبه بندی از  ۱۳شاخص و در قالب  ۵معیار کلی آموزش با وزن  ۳۰درصد،
پژوهش با وزن  ۳۰درصد ،استنادات با وزن  ۳۰درصد ،وجهه بین المللی با وزن ۷.۵
درصد و ارتباط با صنعت با وزن  ۲.۵درصد بهره گرفته است.
مبنای محاسبات شاخصها سه منبع اطالعاتی معتبر شامل دادههای ارسالی
از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری
میشوند ،دادههای حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش
عالی و اطالعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در
پایگاه استنادی اسکوپوس است.
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جهادی برتراستان
انتخاب گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه به عنوان
گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود (گروه جهادی
اسراء) در جشنواره ناحیهای مالک اشتر ،به عنوان گروه جهادی برتر استان
منتخب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،در راستای تحقق تدابیر
فرمانده معظم کل قوا ،بر اساس ارزیابی های انجام شده مبتنی بر فرآیند اشراف
فرماندهی سپاه در وضعیت و عملکرد سال  97گروه جهادی بسیج دانشجویی

ثبت نام کاروان دانشجویی پیاده روی اربعین

با هدف دستیابی به دستاوردهای معنوی ،زیارت
امام حسین علیه السالم ،ارتباط با زائران کشورهای
دیگر و صدور پیام انقالب به آنها ،تقویت روابط با
کشورهای همسایه خصوصا عراق و همچنین نشان
دادن اتحاد شیعیان و حق خواهان سراسر دنیا امسال
نیز برای سومین سال متوالی کاروان دانشجویی
پیاده روی اربعین توسط بسیج دانشجویی دانشگاه
تشکیل شد.
مقام معظم رهبری  :راهپیمایی اربعین زمینه ساز به
وجود آمدن تمدن نوین اسالمی
از تاریخ شنبه  ۶مهر ماه لغایت  ۱۴مهر ماه  ٩٨ثبت
نام ویژه دانشجویان پسر دانشگاه آغاز شد و تاریخ
حرکت کاروان ۱٧الی  ٢٧مهر ماه بود.
الزم به ذکر است برای دانشجویان جدیدالورود 98
دانشگاه تخفیف ویژه در نظر گرفته شد.

دانشگاه صنعتی شاهرود (گروه جهادی اسراء) دانشگاه مفتخر به کسب رتبه
موفق ترین گروه جهادی در سطح سپاه قائم آل محمد (عج) در جشنواره ملک
اشتر (ره) گردید.
الزم به ذکر است جشنواره مالک اشتر هر ساله در نواحی بسیج دانشجویی
برگزار می شود و امسال نیز در شهریور ماه  98این جشنواره در شهر سمنان
برگزار شد.
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نشست های رییس دانشگاه با شورای صنفی و تشکل های
دانشجویی در راستای رفع دغدغه های دانشجویی
در آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای طرح دغدغه های دانشجویی و
نشست های ریاست دانشگاه با شورای صنفی و تشکل های دانشجویی ،روابط
عمومی دانشگاه با رییس دانشگاه در این خصوص گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،همزمان با آغاز سال
تحصیلی جدید شورای صنفی دانشجویان و تشکل های دانشجویی در جلسات
جداگانه ای با رییس دانشگاه پیشنهادات ،نظرات و دغدغه های دانشجویان
را در خصوص مسایل و مشکالت صنفی ،رفاهی و تشکل های دانشجویی،
بیان نمودند .در این نشست ها رییس دانشگاه با تشریح وضعیت دانشگاه و
تنگناهای مالی و تشریح مسائل و مشکالت در تامین هزینه ها در سال جاری
دانشگاه ،افزود :دانشجویان به عنوان عنصری فعال و پویا در قالب شوراها و
تشکل های دانشجویی به عنوان بازوان مشورتی در کنار سایر دانشگاهیان
مسائل و مشکالت را بررسی و به مسئولین دانشگاه انتقال و برای رفع آنها به
مجموعه دانشگاه کمک نمایند.

درخواست های دانشجویی ،ضمن تقدیر و تشکر از شورای صنفی به واسطه
دریافت نقطه نظرات و درخواست های دانشجویان اظهار داشت :با تالش شبانه
روزی همکارانم در سال تحصیلی جدید توانستیم به تعهد خود عمل نماییم و به
کلیه متقاضیان خوابگاه دانشجویی پاسخ مثبت دهیم.
طبخ و توزیع ناهار یارانه ای برای پنجشنبه ها
دکتر فاتح در خصوص طرح یکی از دغدغه های شورای صنفی در نشست اخیر
پیرامون طبخ و توزیع ناهار یارانه ای در پنجشنبه های هر هفته ،توضیح داد :در
سال  1398علیرغم مشکالت فراوان و پیش روی دانشگاه و افزایش  70درصدی
قرارداد طبخ و توزیع غذای دانشجویی ،با وجود اینکه دانشگاه ملزم به توزیع
ناهار یارانه ای در خارج از تقویم آموزشی نیست ،ولی مقرر شد با صرفه جویی
که در سایر بخش ها انجام خواهد شد نسبت به تأمین اعتبار الزم اقدام و ناهار
یارانه ای در پنجشنبه های هر هفته طبخ و توزیع شود.

در این نشست ها مسایل اصلی دانشجویان؛ خوابگاه ،ناهار دانشجویان برای
روزهای پنجشنبه و پرداخت شهریه برای سنوات تحصیلی بیش از سقف مجاز
بوده است .رییس دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص

ایشان در ادامه گفتگوی خود با روابط عمومی به سقف بهره مندی دانشجویان
از آموزش رایگان اشاره کرد و افزود :این موضوع از مصوبات هیأت امنا؛ به
عنوان رکن اصلی تصمیم گیری دانشگاه بوده و دانشگاه ملزم به اجرای مصوبات
هیات امنا می باشد.
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برگزاری آیین ورودی نو دانشجویان سال  98دانشگاه صنعتی شاهرود
به همت روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود پیش از ظهر روز دوشنبه
 15مهر ماه جاری آیین معارفه دانشجویان جدید الورود دانشگاه با حضور
هیات رییسه ،مدیران ستادی و روؤسای دانشكده ها در محل تاالر شقایق ها با
استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد.
این مراسم که با فاتحه خوانی و نثار گل همراه با اجرای سرود ملی توسط مارش
نظامی در مزار شهدای گمنام دانشگاه واقع در پردیس مهندسی و فناوری های
نوین آغاز شده بود با عبور دانشجویان از زیر طاق قرآن،در تاالر شقایق های
دانشگاه واقع در پردیس مرکزی دانشگاه ادامه یافت.

در ابتدای این آیین پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی و سرود
دانشگاه ،مراسم حمل پرچم جمهوری اسالمی ایران و دانشگاه توسط دانشجویان
سال های گذشته و تحویل به دانشجویان جدیدالورود انجام شد .سپس دکتر
محمدمهدی فاتح رییس دانشگاه ضمن تبریك و خیرمقدم به نودانشجویان ،به
بیان توضیحاتی به منظور شناخت بیشتر دانشگاه پرداخت و گفت :دانشگاه
از توانمندی های ارزشمندی برخوردار است و وظیفه ما به عنوان مسئولین در
دانشگاه خدمت به شما دانشجویان است.
دکتر فاتح با اشاره به امكانات موجود در دانشگاه به توسعه زیرساخت ها تاكید
نمود و افزود :دانشگاه صنعتی شاهرود در سال های اخیر در خصوص تجهیز
هر چه بهتر آزمایشگاه ها تالش كرده است و مفتخریم كه در حال حاضر با
عضو شبكه آزمایشگاه های علمی ایران و آزمایشگاه های فناوری راهبردی
كشور توانسته ایم عالوه بر ارایه خدمات آموزشی به دانشجویان در مسیر حل
مشکالت جامعه از این مجموعه بهره مند شویم.
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره آماری به تعداد رشته ها ،کارگاه ها،
آزمایشگاه های تخصصی موجود در چهار پردیس دانشگاه گفت :یك ظرفیت
ارزشمند به نام دانشگاه وجود دارد كه اگر چرخ كارآفرینی به گردش درآید
و در این زمینه سرمایه گذاری كنیم می توانیم تحول بزرگی در اشتغال ایجاد
نماییم .وی همچنین افزود :با تالش شما دانشگاه پله های باالتری را به خود
اختصاص خواهد داد.
وی با بیان اینكه با ظرفیت های مطلوبی كه در دانشگاه وجود دارد كافی است
از مرحله پژوهش محور وارد فضای كار آفرینی شویم ،گفت :با كارآفرین شدن
دانشگاه ،ارتباط بین صنعت و جامعه تقویت و باعث افزایش درآمد دانشگاه می
شود و همچنین با تولید شغل جدید می توانیم اشتغال فراگیر را در دانشگاه
شاهد باشیم و در كنار فناوری به تولید تکنولوژی بپردازیم.
دکتر فاتح به ایجاد روحیه خود باوری ،بهره مندی از سرمایه های موجود در

دانشگاه و تقویت فضای کارآفرینی تاکید نمود و افزود :امید داریم شاهد روزی
باشیم که فارغ التحصیل دانشگاه بیکار نباشد.
قرارگیری دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاههای جهان
ایشان در خصوص درج مقاالت دانشگاه در پايگاه هاي معتبر بين المللي ،كسب
عنوان دانشمند يك درصد برتر دنيا توسط دو عضو هيات علمي اين دانشگاه
و حضور اساتید برجسته در زمینه علمی و پژوهشی به قرارگیری دانشگاه
صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاههای جهان پرداخت و افزود :با توجه
به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیت های موجود امید داریم تا با همکاری

شما دانشجویان و صرفه جویی در منابع موجود امکانات بهتری را برای دانشگاه
محقق نماییم.
حجت االسالم و المسلمین حاج آقای فندرسكی مسئول دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تبریك به نودانشجویان با بیان نکاتی به
اهمیت هدفمندی و برنامه ریزی در طول دوران تحصیل تاکید نمود و ابراز
داشت :بهره برداری از فرصت-های موجود برای کسب موفقیت در فرصت

کوتاه دانشجویی باید از مهمترین دغدغه های دانشجویان باشد .ایشان در
ادامه به مهارت-آموزی در این دوران اشاره کرد و جهت رفع دغدغه های پس
از تحصیل خواستار تالش بیشتر در دوران دانشجویی شد.
در روند برگزاری این آیین در قالب پخش کلیپ های متعدد دانشجویان با
بخش های مختلف و مسئولین دانشگاه آشنا شدند و به قرائت میثاق نامه توسط
یکی از دانشجویان نمونه دانشگاه گوش فرا دادند.
اجرای گروه همسرایی میعاد دانشگاه ،اجرای گروه هنری ،مذهبی عرفان
متناسب با ایام ماه صفر و تقدیر از دانشجویان ممتاز سال های گذشته و رتبه
های برتر کنکور  98از دیگر برنامه های این مراسم بود.
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به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه و با هدف
شناساندن توانایی ها و قابلیت های كانون های فرهنگی و هنری،
تشكل های دانشجویی و انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه،
اردوی فرهنگی تفریحی ویژه دانشجویان ورودی جدید در روزهای
پنجشنبه و جمعه  18و  19مهرماه  98به ترتیب برای دانشجویان
دختر و دانشجویان پسر ،در پردیس معدن آموزشی دانشگاه برگزار
شد.
این اردو عالوه بر آشنایی دانشجویان با مراكز دانشجویی فعال
دانشگاه توانست با حضور بخش های ورزشی و تفریحی فضایی
فرهنگی و مفرح را برای دانشجویان رقم بزند.
برگزاری نمایشگاه معارفه و دستاوردهای كانون های فرهنگی
و هنری دانشگاه شامل كارگاه های رایگان ،مسابقات فرهنگی و
هنری با اهدا جوایز در قالب كانون های قرآن و عترت با مسابقه
جدول ،كانون گردشگری با طرح سواالت ویژه این حوزه ،كانون
محیط زیست با مسابقه عكاسی از پردیس معدن آموزشی دانشگاه
و مسابقه ای در خصوص جمع آوری زباله های اردو ،كانون فیلم
و عكس با مسابقه عكاسی سوژه های اردو ،كانون هالل احمر به
همراه برگزاری كارگاه آموزشی امداد و كمك های اولیه ،كانون
موسیقی با مسابقه شناخت موسیقی اصیل ایرانی ،كانون مهر امام
علی (ع) با معارفه كانون و سرگرمی های های متنوع و همچنین
كانون دختران یاس كه در روز پنجشنبه ویژه دانشجویان دختر
برگزار شد.
در اردوی روز پنجشنبه ،دانشجویان دختر جدیدالورود دانشگاه
با حضور در برنامه های متنوع كانون دختران یاس از جمله كارگاه
های آموزش آشپزی ،دفاع شخصی ،زیور آالت ،كوئیلینگ ،طب
سنتی و همچنین سرگرمی و بازارچه فروش دست سازه های
دانشجویی روزی خاطره انگیز را برای خود رقم زدند.
شایان ذکر است تمامی غرفه ها با برگزاری مسابقات مربوط به
موضوع غرفه خود و ارائه بن جایزه همراه بود که در این میان به
بیش از  350دانشجو جایزه تعلق گرفت .در پایان نیز با حضور
معاون فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدیریت برنامه ریزی
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به عنوان میزبانان برنامه و همچنین
معاون دانشجویی دانشگاه مراسم قرعه کشی انجام شد که در این
میان به حدود  100نفر از دانشجویان کوله پشتی ممهور به مهر
دانشگاه صنعتی شاهرود تعلق گرفت.
دكتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه به همراه هیات رئیسه با
حضور در جمع دانشجویان جدیدالورود در دو روز برگزاری این
اردو تفریحی پس از بازدید غرفه ها و گفتگو با دانشجویان در
جریان روند برگزاری این اردو مفرح قرار گرفت.
در این اردوی تفریحی تعداد  500دانشجوی پسر و  500دانشجوی
دختر شركت نمودند.
الزم به ذكر است این اردو در دو روز مجزا در پایان هفته ،با حركت
اتوبوس ها و انتقال دانشجویان در ساعت  9صبح از مقابل خوابگاه
های دانشجویی و سردرب پردیس مركزی به پردیس معدن آموزشی
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روند ثبت نام دانشجویان ورودی جدید تحصیالت تکمیلی دانشگاه
طبق روال سنوات گذشته امسال نیز روند
ثبت نام دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد
و دکتری دانشگاه طبق برنامه ریزی های قبلی
انجام شد.
روابط عمومی دانشگاه با حضور در محل ثبت
نام و گفتگو با دکتر ناصر گودرزی معاون
آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه روند ثبت
نام را جویا شد.
دکتر گودرزی به روال ثبت نام مطابق با
هماهنگی های صورت گرفته اشاره نمود
و گفت :خدارا شاکریم که سال تحصیلی
جدید را با ورود  1325دانشجو جدیدالورود
در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری آغاز
می نماییم.
ایشان ضمن تاکید بر نظارت بر حسن اجرای
عملیات ثبت نام از پذیرفته شدگان ،گفت:
با توجه به طوالنی بودن فرآیند ثبت نام و عدم
تداخل در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
مقرر گردید تا فعالیت تشکل های مختلف از جمله بسیج دانشجویی ،شورای
صنفی با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی صورت پذیرد ،وی همچنین
گفت :جهت استراحت خانواده ها سالن آمفی تاتر کانون های علمی آماده
خدمت رسانی می باشد.

ارسال تاییدیه تحصیلی به صورت سیستمی برای اولین بار
معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خبر داد :جهت تسهیل در روند
ثبت نام امسال برای نخستین بار تاییدیه تحصیلی دانشجویان به صورت
سیستمی ارسال می گردد.

دکتر گودرزی همچنین به معرفی امکانات حوزه کارآفرینی ،تربیت بدنی و
پردیس ها دانشگاه توسط رابطین طی مراحل ثبت نام اشاره نمود و خاطر نشان
کرد :دانشجویان پس از انجام امور مربوط به بخش های وام ،تغذیه ،کارت
دانشجویی و  ..با حضور در دانشکده های مربوطه درجریان ساعات حضور در
کالس قرار خواهند گرفت.
دانشگاه صنعتی شاهرود دانشجویان ورودی جدید تحصیالت تکمیلی را در 78
رشته گرایش مقطع ارشد و  35رشته گرایش دکتری از روز شنبه  23شهریور
ماه لغایت پنجشنبه  28شهریور  98طبق اطالعیه های مندرج در سایت ثبت
نام می نماید.
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ارتقاء

ارتقاء مرتبه علمی هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

طی اعالم دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه ،پنجاه و دومین و پنجاه و سومین
جلسه هیات ممیزه دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ  11/07/98با بررسی و تصویب
احتساب سابقه دوران پیمانی تعداد  23نفر از اعضای هیات علمی و پایه های
دوران بورس تعداد  5نفر از اعضای هیات علمی و همچنین دربررسی مصوبات
كمیسیون های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقای
مرتبه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه دكتر سیدرضا موسوی عضو هیات
علمی دانشكده ریاضی از مرتبه مربی به استادیاری ارتقاء یافتند
و دكتر هادی جعفری عضو هیات علمی دانشكده علوم زمین ،دكتر ماشاا...
رضاكاظمی عضو هیات علمی دانشكده مهندسی شیمی و مواد،
دكتر جواد قالیبافان عضو هیات علمی دانشكده مهندسی برق و رباتیك
و دكتر سیدرضا حجازی عضو هیات علمی دانشكده ریاضی به مرتبه دانشیاری
ارتقاء یافتند.
همچنین دكتر علیرضا الفی عضو هیات علمی دانشكده برق و رباتیك ،دكتر
محمدابراهیم قاضی عضو هیات علمی دانشكده فیزیك و دكتر علی كیوانلو عضو
هیات علمی دانشكده شیمی به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.
روابط عمومی دانشگاه ارتقای همکاران را تبریک گفته و برای همه آرزوی موفقیت
می نماید.
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درخشش دانشجو این دانشگاه در جشنواره بین المللی مخترعین بیکسپو ۲۰۱۹

علیرضا هاشمی دانشجو ترم سه رشته مهندسی برق این دانشگاه ضمن
پذیرش در دو مرحله ی مقدماتی و نهایی از سوی فدراسیون جهانی مخترعین
و شرکت کپکو کره ی جنوبی در تاریخ  15لغایت  ۱۷آبان ماه سال جاری به
فستیوال بین المللی اختراعات  bixpo2019دعوت شد.
دانشجو مخترع این دانشگاه با اختراعی در زمینه ی برق و الکترونیک و با
عنوان کاله ایمنی هوشمند معدنچیان بعد از داوری و پس از تایید در مرحله

ی پذیرش اولیه ،به فینال این مسابقات راه یافت و در کشور کره جنوبی
موفق به کسب مدال طال در بخش تکنولوژی-های اینده جشنواره بین المللی
مخترعین بیکسپو  ۲۰۱۹شد.
این دانشجوی کارآفرین همچنین جایزه ویژه انجمن مخترعین جوانان کشور
مصر و جایزه ی ویژه اختراعات بریتیش را از آن خود نمود.
این فستیوال علمی در زمینه انرژی های پاک ،الکترونیک و برق قدرت به
میزبانی کشور کره ی جنوبی برگزار شد.
رزومه علیرضا هاشمی دانشجوی مخترع دانشگاه:
کسب مدال نقره در المپیاد بین المللی مخترعین کشور کره ی جنوبی
(سئول)۲۰۱۸
دریافت جایزه ی ویژه ی فدراسیون مخترعین ایران در کشورکره ی جنوبی۲۰۱۸
کسب مقام برتر اختراعات جشنواره ی ملی ابن سینا۱۳۹۷
کسب مدال نقره در جشنواره ی مخترعین کشور تایلند ۲۰۱۹
کسب دیپلم افتخاری اختراعات دانشگاه فنی روسیه ۲۰۱۹
دعوت به فینال جشنواره ی اختراعات کشور کره ی جنوبی (گوانگجو) .۲۰۱۹
علیرضا هاشمی در اسفند ماه سال  ۹۷نیز در جشنوار ه ی کشور تایلند مدال
نقره برای دانشگاه کسب نمود.
الزم بذكر است در طول سه روز برگزاري اين كنگره بيش از  ۲۵کنفرانس
در زمینه انرژی و برق و الکترونیک برگزار شد و شركت ال جی ،سامسونگ،
جنرال الکتریک ،ادیسون ،هیوندای ،مایکروسافت و ديگر شركت هاي بزرگ
صنعت انرژي و الكترونيك از جمله شركت-كنندگان مطرح در اين جشنواره
حضور داشتند.
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اولین كارگاه كارآفرینی سال تحصیلی جدید دانشگاه برگزار می شود.
اولین كارگاه كارآفرینی سال تحصیلی جدید دانشگاه با عنوان
«آشنایی با كسب و كارهای نوین اینترنتی و چالش های پیش
رو» در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.
به گفته دکتر سید ایمان حسینی رییس گروه امور فناوری،
تجاری سازی و كارآفرینی این دانشگاه ،گسترش روزافزون
اینترنت و خدمات آن در كشور موجب تغییر شكل و ماهیت
كسب و كارهای سنتی و ایجاد زمینه های جدید شغلی و
همچنین چالش های جدیدی شده است.
با توجه به روند رو به رشد و فراگیر این موضوع اولین كارگاه
كارآفرینی سال تحصیلی جدید دانشگاه با عنوان «آشنایی با
كسب و كارهای نوین اینترنتی و چالش های پیش رو» توسط
دكتر سید مسعود میررضایی عضو هیات علمی دانشكده
مهندسی برق و رباتیك این دانشگاه و مدیر كل سابق فناوری
اطالعات و ارتباطات استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 17
مهر ماه ساعت  11:45الی  13:45در محل تاالر كتابخانه مركزی
واقع در پردیس فناوری های نوین برگزارشد.

برگزاری كارگاه اطفاء حريق ویژه دانشجويان تحصيالت تكميلی
كارگاه اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی ویژه دانشجویان تحصیالت تكمیلی
دانشكده های شیمی و فیزیك دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.
با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشكده های شیمی و فیزیك
این دانشگاه و در راستای افزایش سطح ایمنی آزمایشگاه ها (، )HSEکارگاه آموزشی اطفاء
حریق به صورت تئوری و عملی به مدت  4ساعت در روز دوشنبه مورخ  22مهرماه جاری
از ساعت  8الی  12در محوطه پردیس مرکزی دانشگاه با حضور کارشناسان سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود برگزار شد.
گفتنی است ،این دوره آموزشی با ارائه مطالبی در خصوص معرفی انواع کپسول های
آتش نشانی و کارایی هر یک از آن ها ،معرفی انواع آتش سوزی ها و نحوه برخورد و
مواجهه با هر یک همراه بود.
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کالس های آموزشی قرآن کریم و طرح ملی تالوت نور و ختم قرآن کریم
کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه در
راستای ترویج فرهنگ قرآنی در سطح دانشگاه و خوابگاه-های دانشجویی ،اقدام
به برگزاری کالس های آموزشی قرآن کریم درزمینه های روخوانی ،روانخوانی،
تجوید ،صوت و لحن و حفظ قرآن کریم نمود.
این مهم در دو بخش خواهران و برادران با حضور استاد سید یوسف حسینی و
فاطمه محمد خانی ،از اساتید برجسته شهرستان شاهرود برگزار شد.
همچنین کانون قرآن و عترت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در
راستای ترویج فرهنگ قرآنی ،طرح ملی تالوت نور و ختم قرآن کریم را در
سطح دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی ویژه دانشگاهیان ( اساتید ،کارکنان و
دانشجویان) برگزار نمود.
این طرح از تاریخ  24آبان ماه  1398به مدت  8ماه و با ارائه دفترچه های تالوت
از سوی آستان قدس رضوی ،در کشور توزیع و اجرا شد .طرح تالوت نور در نظر
دارد به صورت روزانه ،قرآن کریم را به صورت دسته جمعی ختم نماید.
الزم به ذکر است در حال حاضر  240دانشجو در دانشگاه و خوابگاه های
دانشجویی در این طرح مبارک شرکت کرده اند ،در این راستا متقاضیان گرامی
می توانند جهت دریافت دفترچه به مدیریت فوق مراجعه نمایند.
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برگزاری كارگاه آموزشی روش تحقیق در دانشگاه صنعتی شاهرود

در راستای اجرای بند  9ماده  1آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ،معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی با همکاری امور بین-الملل این دانشگاه كارگاه
آموزشی روش تحقیق با محوریت «پروپوزال نویسی و گرنتهای بین المللی» ویژه اعضای هیات علمی را برگزار نمود .این کارگاه با حضور دكتر میالد امین زاده ،عضو
هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ،فارغ التحصیل از دانشگاه  ETHزوریخ در دوره های دکتری و فوق دکتری ،به نمایندگی از میز
سوئیس این دانشگاه در روز شنبه  18آبان ماه جاری به مدت  4ساعت برگزار شد.
در این كارگاه مباحثی از قبیل معرفی خدمات میز سوئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه ارتباطات علمی با این کشور ،گرنتهای پژوهشی کشور سوئیس شامل
 ،Seed Money، Bridgingو  Mobilityویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،و نیز برنامه  2020 Horizonاتحادیه اروپا شامل جزئیات نگارش
پروپوزال های مربوط مورد بررسی قرار گرفت.

