از سوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه شد؛

گزارش حوزه پژوهش در تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
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دانشگاهی با بیشترین دانشــجوی فنی مهندسی در استان سمنان؛

بیشتربخوانید

در جلسه شورای دانشگاه
صنعتی شاهرود مطر ح شد؛

گا م بلند دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر رشد و توسعه

طرح آمایش آموزش عالی
ضروری است

2

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
خبر داد؛

4

معرفی  100نفر به صنایع و
شرکت های متقاضی نیروی کار؛

افزایش  25درصدی
قراردادهای دانشگاه
نسبت به سال گذشته

برتری مرکز هدایت شغلی
دانشگاه صنعتی شاهرود

4

درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود
در رتبه بندی موضوعی تایمز

منبع  :روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از انعقاد ۴۱
قرارداد بزرگ با سازمانهای ملی و شرکتها
برای سال جاری خبر داد و گفت :شاهد افزایش ۲۵
درصدی قراردادهای دانشگاه نسبت به سال گذشته
هستیم و این نشان میدهد که دانشگاه توانسته از
لحاظ جایگاههای علمی به مدارج خوبی دست یافته و به
نوعی رفرنس بدل شود.
فاتح با بیان اینکه تحقق  7میلیارد تومان تفاهمنامه
همکاری نشان میدهد دانشگاه بدون دلیل در زمینه
رشد کیفی و علمی اقدامی را صورت نداده است ،گفت:
دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی تایمز در حوزه
فناوری و مهندسی با تراز  ۶۰۱تا  ۸۰۰جهان در جایگاه
ششم کشور قرار گرفته که دستاوردی بزرگ برای جوامع
دانشگاهی استان سمنان و همچنین مردم شهرستان
شاهرود محسوب میشود.

3

افتتاح بوستان دانشگاه
به نام «شهید سلیمانی »
3

برگ زرین دیگری از تقویم
انقالب اسالمی ورق خورد

3

3

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد؛
تاکید مجدد وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری بر اجرای طرح تعیین دانشگاههای
معین در ابالغ  99-9-25به دانشگاهها
تبریک به دانشگاه صنعتی شاهرود
برای کسب عنوان دانشگاه معین به صورت دورهای با دانشگاه سمنان
تبریک به دانشگاه صنعتی شاهرود برای حفظ استقالل خود به خاطر داشتن
هیات امنای مستقل ،هیات ممیزه مستقل و هیات جذب مستقل
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سامانه مدیریت یادگیری  LMS؛ نماد خود باوری و فناوری

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان سمنان

دکتر فاتح رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود اظهار نمود :با آمدن کرونا
حضور دانشجویان دیگر به مصلحت نبود .آموزش غیرحضوری را در
دستور کار قرار دادیم ولی سامانه موجود ،جوابگوی کالسهای آنالین
نبود .پس آفالین برگزار کردیم ولی نواقص کم نبود .از تیر  ۹۹مصمم

شدیم با ایجاد یک سامانه توانمند ،همه کالسها را آنالین برگزار کنیم.
حاال یک سامانه ممتاز داریم.
افزایش  200کالس برخط در دانشگاه صنعتی شاهرود که با تجهیز 27
واحد سرور مجازی برگزاری آنالین همه کالسها با ظرفیت  2500کاربر

خبر

دانشگاهی با بیشترین دانشــجوی فنی مهندسی در استان سمنان؛

گزارش حوزه پژوهش در تجلیل
از پژوهشگران برتر دانشگاه

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و
فناوری ،دكتر علی دستفان معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود به ارائه
گزارش عملكرد یك سال اخیر این حوزه
پرداخت که چکیده آن به شرح زیر میباشد:
*مرکز کاریابی و هدایت شغلی دانشگاه
صنعتی شاهرود ،جزو  5مرکز برتر کاریابی
کشور محسوب میشود .
* مهمترین فعالیتهای انجام شده در مرکز
کاریابی و هدایت شغلی این دانشگاه:
 -1جذب حمایت مالی وزارت در دو مقطع و
موافقت اولیه با درخواست دانشگاه جهت
جذب بسته سوم حمایتی وزارت عتف-2 .
اطالع رسانی گسترده راه اندازی مرکز کاریابی
به ادارات کل صنعت و معدن استان ،اداره
کار ،استانداری ،فرمانداری ،شهرکهای
صنعتی استان ،شرکتها و صنایع استان.
 -3راه اندازی صفحه مرکز در سایت دانشگاه
و کانال اطالع رسانی در فضای مجازی.
 -4تبلیغات میدانی در تمامی شهرکهای
صنعتی استان (نمونههای زیر )  -5دریافت
بیش از  ۱۳۰درخواست از سمت صنایع و
شرکتهای استان -6 .ثبت نام بیش 750
نفر متقاضی کار .۷ .معرفی حدود  ۱۰۰نفر به
صنایع و شرکتهای متقاضی نیروی کار.
 -8تدوین پیش نویس آیین نامه دورههای
مهارت افزایی -9 .هماهنگی با سازمان فنی و
حرفه ای با هدف صدور مدرک برای دورههای
مهارت افزایی دانشگاه.

همزمان مقدور شد  .وی با اشاره به رونمایی از سامانه جامع آموزش
مجازی )  (LMSدر دانشگاه گفت :اکنون از  4کالس درسی نیمسال
گذشته به  200کالس برخط در نیمسال تحصیلی جدید ارتقا و تعداد
کاربران به بیش از  2هزار نفر افزایش یافته است.

گام بلند دانشگاه صنعتی شاهرود
در مسیر رشد و توسعه

آشنایی:
دانشگاه صنعتی شاهرود یکی از دانشگاههای دولتی ایران است که در شهرستان شاهرود در
استان سمنان واقع شدهاست.

این دانشگاه بهعنوان اولین دانشگاه تأسیسشده در استان سمنان ،هماکنون با بیش
از  ۱۱٬۷۰۰دانشجو و  ۳۴۰عضو هیات علمی ،دارای بیشترین دانشجوی فنیمهندسی در استان
سمنان است .ظرفیت پذیرش ساالنه دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود بیش از  ۲٬۴۰۰نفر
ً
است که جمعا در  ۱۴۶رشته ( ۴۰رشته در مقطع دکتری ۷۶ ،رشته در مقطع کارشناسی ارشد و
 ۳۰رشته در مقطع کارشناسی) تحصیل میکنند .این دانشگاه دارای  ۱۴دانشکده و  ۴پردیس
به نامهای پردیس مرکزی ،پردیس صنعت و فناوریهای نوین ،پردیس مهندسی کشاورزی و
پردیس معدن آموزشی میباشد که در زمینی به مساحت بالغ بر  ۱۸۲هکتار گسترده شدهاند.
ریاست دانشگاه صنعتی شاهرود هماکنون برعهده دکتر محمد مهدی فاتح استاد تمام
دانشکده مهندسی برق و رباتیک این دانشگاه میباشد.
پیشینه:
این دانشگاه تحت عنوان «مدرسه عالی معدن» در سال  ۱۳۵۲با یک رشته کاردانی استخراج زغال
سنگ با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی تأسیس شد.
مدرسه عالی معدن شاهرود در سال  ۱۳۵۴تحت پوشش وزارت صنایع و معادن درآمد و در
سال  ۱۳۶۱از تابعیت آن وزارتخانه خارج شد و مدیریت آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار

گردید.در سال  ۱۳۶۶با ایجاد رشتههای مهندسی معدن و اضافه شدن دورههای کاردانی عمران
و برق به «مجتمع آموزش عالی شاهرود» تبدیل شد.
در سال  ۱۳۷۲با موافقت شورای گسترش آموزش عالی ،مجتمع آموزش عالی به «دانشگاه
شاهرود» ارتقاء یافت .پس از آن با گسترش رشتهها و تحصیالت تکمیلی در سال  ۱۳۸۱به
«دانشگاه صنعتی شاهرود» ارتقا پیدا کرد .در مهر  ۱۳۹۰پردیس جدید این دانشگاه با عنوان
«پردیس مهندسی و فناوریهای نوین» با چهار دانشکده و دو خوابگاه دانشجویی آغاز به کار
کرد .این پردیس در اردیبهشت  ۱۳۹۱و پس از گذشت  ۲ترم تحصیلی با حضور کامران دانشجو
ً
وزیر وقت علوم دولت دهم رسما افتتاح شد.
ً
در سال  ۱۳۸۹نام دانشگاه ،بدون تصویب شورای دانشگاه و هیات امنا و صرفا بهخاطر راهاندازی
برخی رشتههای علوم انسانی ،از «دانشگاه صنعتی شاهرود» به «دانشگاه شاهرود» تغییر یافت .
ً
در آذر  ۱۳۹۴با تصویب شورای گسترش آموزش عالی نام دانشگاه مجددا به «دانشگاه صنعتی
شاهرود» تغییر یافت و به جمع دانشگاههای صنعتی کشور بازگشت .هم اکنون دانشگاه
صنعتی شاهرود یکی از مراکز علمی معتبر و مطرح کشور است که توانسته توسعه روز افزون
جایگاه علمی و پژوهشی ارزشمندی را در سطح جهانی به خود اختصاص دهد.

درخشش  10عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ،
در میان دانشمندان برتر جهان
بر اساس نتایج حاصل از یک تحقیق علمی منتشر شده در پایگاه  Mendeleyبرمبنای
یافتههای علمی نمای ه شده در پایگاه اسکوپوس طی سال  2019میالدی 10 ،عضو
هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود در بین  ۲درصد دانشمندان برتر جهان قرار
گرفتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر محمد حسین احمدی و دکتر علی اکبر ملکی
(از دانشکده مهندسی مکانیک) ،دکتر ماشاءاهلل رضا کاظمی و دکتر رضا طاهریان
(از دانشکده مهندسی شیمی و مواد) ،دکتر محمد مهدی فاتح و دکتر علیرضا الفی
(از دانشکده مهندسی برق) و دکتر محمد عطائی و دکتر اصغر عزیزی (از دانشکده
مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک) دکتر حسن حسن آبادی (از دانشکده فیزیک) و
دکتر علیرضا ناظمی (از دانشکده ریاضی)  10عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
هستند که در این رتبه بندی بین  ۲درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته اند.
این ارزیابی براساس جدیدترین نسخه ارائه شده از سوی پایگاه دادههای موسوم به
science-wide author data baxses of standardized citation indicatorsاست که

در پایگاه  Mendeleyثبت و منتشر شده است.
فهرست اسامی نویسندگان برتر مقالههای علمی نمای ه شده در پایگاه اسکوپوس بر
پایه شاخصی ترکیبی در قالب  ۲۲شاخه علمی و  ۱۷۶زیرشاخه محاسبه و تنظیم شده
است .گفتنی است این ردهبندی مبتنی بر دیتابیس پژوهشی  161هزار دانشمند طی
سال  ۲۰۱۹بوده است.
براین اساس از کل دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
نیز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای آزاد اسالمی ایران 1155
پژوهشگر در لیست  ۲درصد دانشمند برتر قرار گرفتهاند.
الزم به ذکر است پیشتر ،بر اساس گزارش پایگاه استنادی طالیه داران علم تامسون
رویترز) ، (ISI-ESIسه نفر از اساتید این دانشگاه ،دکتر محمدحسین احمدی ،دکتر
علی اکبر ملکی و دکتر ماشاءاهلل رضاکاظمی به عنوان دانشمندان یک درصد جهان
معرفی شده بودند.
روابط عمومی دانشگاه این افتخار را به جامعه دانشگاهی شهرستان شاهرود تبریک

اعضای برتر هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای این همکاران دارد.
برای مشاهده نحوه انتخاب و شاخصهای این فهرست ،به پیوند زیر مراجعه شود.
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918
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بهره برداری از زمین چند منظوره ورزشی
دانشگاهصنعتیشاهرود

برگ زرین دیگری از تقویم انقالب اسالمی ورق خورد
مراسم يادبود و گراميداشت چهل و
دومين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب
اسالمي و اداي احترام به مقام شامخ شهدا
در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی

همزمان با روز دانشجو زمین ورزشی فضای باز
چند منظوره در جوار خوابگاههای دانشجویی
واقع در پردیس مهندسی و فناوریهای نوین
دانشگاه افتتاح شد.

شاهرود این مراسم دوشنبه مورخ 13
بهمن سال جاری ساعت  10صبح در محل
يادمان شهدای پرديس مهندسی و فناور
های نوين دانشگاه صنعتی شاهرود و با
حضور مدعوین برگزار شد.

افتتاح بوستان دانشگاه به نام
«شهید سلیمانی »

به پاس قدرشناسی از سردار دلها ،بوستان
جدید و زیبای دانشگاه صنعتی شاهرود
به وسعت 15هزار متر مربع به نام بوستان
شهید سپهبد سلیمانی افتتاح شد.

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان سمنان

در موضوعات مهندسی و فناوری و علوم پایه ؛

درخشش دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی موضوعی تایمز

بر اساس نتایج نظام رتبه بندی موضوعی تایمز 2021
این دانشگاه توانست در حوزه موضوعی مهندسی و
فناوری و علوم پایگاه رتبه  600تا  801را کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،رتبه
بندی موضوعی دانشگاههای جهان در نظام رتبه بندی

بینالمللی تایمز در موضوعات مختلف هنر و علوم
انسانی ،علوم مهندسی و فناوری ،علوم کامپیوتر ،علوم
پایه ،علوم بالینی ،بهداشت ،روانشناسی ،علوم زیستی،
تجارت و اقتصاد ،آموزش ،حقوق ،علوم فیزیکی ،علوم
اجتماعی منتشر شد.

دانشگاه صنعتی شاهرود در حوزه موضوعی مهندسی و
فناوری (شامل رشتههای مهندسی عمومی ،مهندسی
برق و الکترونیک ،مهندسی مکانیک ،مهندسی عمران
و مهندسی شیمی) و حوزه علوم پایه (شامل رشتههای
شیمی ،زمین شناسی ،ریاضیات ،نجوم و فیزیک) موفق
به كسب رتبه  600تا  801در میان دانشگاههای ایرانی
حاضر در رتبه بندی تایمز سال  2021شد.
جایگاه ششم دانشگاه صنعتی شاهرود در میان
دانشگاههایکشور
با این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شاهرود در میان
دانشگاههای صنعتی کشور جایگاه ششم را به خود
اختصاص داده است .گفتنی است در این رتبه بندی ،در
حوزه مهندسی و فناوری  38دانشگاه و در حوزه علوم
پایه  37دانشگاه ایرانی حضور دارند .دانشگاه صنعتی

دانشگاه صنعتی شاهرود؛ همتراز با دانشگاه مرکز استان
در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص
مدیریت استانی دانشگاهها و تعیین دانشگاههای معین استانها،
دانشگاه صنعتی شاهرود هم دانشگاه معین در سطح استان شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،در راستای اجرای
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و طرح مدیریت استانی دانشگاهها،
دانشگاه صنعتی شاهرود با تکیه بر زیرساختها ،قدمت ،توانمندیها،
ماموریت گرایی ،صنعتی بودن و همترازی با دانشگاه مرکز استان ،همراه
با دانشگاه سمنان ،دانشگاه معین استان شد.
پیرو این موضوع؛ مقام عالی وزارت طی نامه ای ضمن برشمردن اهداف
و مزایای مدیریت استانی موسسات آموزش عالی ،بر هویت مستقل
موسسات آموزش عالی تاکید کرد.
در نامه مقام عالی وزارت آمده است« :تعیین دانشگاههای معین
در اجرای مصوبه شــماره /95/7418دش مورخ  1395/4/27شورای
عالی انقالب فرهنگی و مصوبه جلسه شماره  131ستاد راهبری اجرای

نقشه جامع علمی کشور ،با هدف تمرکززدایی و شـبکه سازی علمی،
هم افزایی مؤسسات آموزش عالی واقع در آن اسـتان ،مشارکت هرچه
بیشتر مؤسـسات در تصـمیم گیریها و تصـمیم سازیهای آموزش
عـالی ،متنـاسب سـازی و متـوازن کردن توســعۀ مؤســسات ،کـاهش
بروکراسـی ناشـی از تمرکز تصمیم گیریها و ایجاد هماهنگی و تبادل
تجربیات میان ساختارهای آموزش عالی صورت گرفته و هدف آن تسهیل
روابط میان بخشهای مختلف آموزش عالی با تعیین یکی از روسای
دانشگاههای اسـتان به عنـوان نماینـده وزارت عتـف در اسـتان ذیربـط
میباشـد.
بدیهی است هویت مستقل موسسات آموزش عالی استانها،
هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه آنها مانند قبل در چارچوب ضوابط و
مقررات مربوطه به قوت خود باقی است».
گفتنی است دانشگاه صنعتی شاهرود با قدمت حدود نیم قرن دارای
هیات امنا ،هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب مستقل میباشد.

شاهرود تنها دانشگاه استان سمنان در رتبه بندی بین
المللی دانشگاههای سبز در بین دانشگاههای ایرانی
رتبه  11و در كل دانشگاههای دنیا كه در این رتبه بندی
شركت كرده اند ،رتبه  371را كسب نمود.
طبق اعالم نتایج دوره  2020رتبه بندی بین المللی
دانشگاههای سبز ،این دانشگاه توانست در بین 41
دانشگاه ایرانی رتبه  11و در بین  922دانشگاههای دنیا
كه حائز رتبه بندی دانشگاههای سبز گردیدند ،با  30پله
ارتقا نسبت به سال قبل ،رتبه  371را كسب نماید.
الزم به توضیح است ،نسبت به سال قبل حدود 150
دانشگاه به تعداد دانشگاههای شركت كننده در رتبه
بندی امسال افزوده شد و دانشگاههای ایرانی شركت
كننده نیز از  21عدد به  41افزایش یافته اند .دانشگاه
صنعتی شاهرود به عنوان تنها دانشگاه استان سمنان

برتری مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی شاهرود
مرکز کاریابی و هدایت شغلی دانشگاه صنعتی شاهرود جزو پنج مرکز برتر کاریابی
کشور شد.
محمد مهدی فاتح در گفت و گو با خبرنگار جام جم اظهار داشت  :یکی از مهمترین
فعالیتهای انجام شده در مرکز کاریابی و هدایت شغلی این دانشگاه جذب حمایت
مالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در  ۲مقطع و موافقت اولیه با درخواست
دانشگاه برای جذب بسته سوم حمایتی بود .وی اظهار داشت :اطالع رسانی گسترده
در راه اندازی مرکز کاریابی به ادارات کل صنعت و معدن استان ،اداره کار ،استانداری،
فرمانداری ،شهرکهای صنعتی استان ،شرکتها و صنایع استان از دیگر اقدامات
انجام شده است .فاتح با بیان اینکه تبلیغات میدانی در تمامی شهرکهای صنعتی
استان در دستور کار قرار گرفت ،تصریح کرد :افزون بر ۱۳۰درخواست توسط صنایع و
شرکتهای استان به این دانشگاه ارسال گردید.رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به
نام نویسی بیش از  ۷۵۰متقاضی کار اشاره نمود و تصریح کرد :از ابتدای سال  ۱۰۰نفر به
صنایعوشرکتهایمتقاضینیروی کار معرفیشدند.ویاز تدوینپیشنویس آیین
نامه دورههای مهارت افزایی خبر داد و گفت :هماهنگی الزم با سازمان فنی و حرفه ای
به منظور صدور مدرک برای دورههای مهارت افزایی این دانشگاه انجام شده است.

چگونه به تقاضای همه دانشجویان پاسخ داده شد؟
احداث و بهرهبرداری از خوابگاه های دانشجویی 1393-1399
خوابگاه هدایت با  264تخت
خوابگاه شقایق با  200تخت
سرای دانشجو با  142تخت
سرای پژوهش با  150تخت
نوسازی پنج ساختمان خوابگاه قدیمی با  750تخت
افتخارات دانشگاه صنعتی شاهرود
کسب عنوان یک درصد دانشمندان برتر
کسب عنوان دو درصد دانشمندان برتر
کسب عنوان دانشگاه پر استناد یک درصد جهان
رتبه ششم دانشگاههای صنعتی ایران در فناوری و مهندسی
در رتبهبندی جهاتی تایمز 2021
رتبه چهارم دانشگاههای صنعتی ایران در علوم پایه در رتبهبندی
جهانی تایمز 2021
رتبه  301-350دانشگاههای جوان دنیا در تایمز 2020
رتبه  371دانشگاههای سبز جهان
رتبه ممتاز پروژه با شرکت ملی نفت ایران
قطب علمی مهندسی معدن کشور
دانشگاه معین دورهای استان
رتبه الف در پنج مجله علمی – پژوهشی
کسب مدالهای ملی و منطقهای ورزشی

در این رتبه بندی قرار گرفت.
دانشگاه اندونزی با هدف ترویج پایداری در آموزش
عالی ،از سال  ۲۰۱۰اقدام به ارزیابی و رتبه بندی
دانشگاههای جهان بر اساس معیارها و شاخصهای
مرتبط با مسائل زیست محیطی در دانشگاهها نموده
است و دانشگاه صنعتی شاهرود امسال برای سومین
بار به همت دفتر همكاریهای علمی و بین المللی
دانشگاه طی دو ماه جمع بندی اطالعات توانست برای
قرارگیری در این رتبه بندی اقدام نماید.
معیارهای زیرساخت دانشگاه برای دانشگاههای
سبز
الزم به ذكر است ،میزان مصرف انرژی ،ضایعات ،مصرف
آب ،حمل و نقل و آموزش در حوزه محیط زیست و
پایداری از جمله پارامترهای ارزیابی این دوره از رتبه بندی

بین المللی دانشگاههای سبز بود.
دکتر محمد مهدی فاتح با بیان اینکه جایگاه جهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود خوشبختانه با تالش و
کوشش اعضای هیات علمی ،مدیریت دانشگاه
و همچنین اساتید محقق شده است ،تاکید کرد:
خوشبختانه در رتبه بندی ،مقاالت  isiرشد مقاالت
دانشمندان برتر مقاالت پر استناد و دیگر فاکتورها و
شاخصها در ایران ،آسیا و جهان شاهد رشد خوبی در
حوزه دانشگاه بودهایم .وی با بیان اینکه رشد و تحقق
رتبههای برتر دانشگاه صنعتی شاهرود خوشبختانه
باعث شد تا این دانشگاه در کشور به یک برند تبدیل
شود ،ابراز کرد :در بسیاری از رشتهها امروز دانشگاه
صنعتی شاهرود در کشور نمونه بوده و مدارج علمی
یگانهای دارد.

حضور دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر
سرمای ه ملی با جایگاه جهانی
همراهی نام شهر با افتخارات دانشگاه
تزریق ساالنه  300میلیارد تومان به اقتصاد شهر
اشتغال  1000نفر استاد ،کارمند و کارگر
آموزش تخصصی فرزندان مردم
آموزش همگانی مردم در همایش سالمت و زندگی
توسعه کارآفرینی ،مهارت افزایی و اشتغال
پژوهشهای کاربردی برای دستگاههای اجرایی
خدمات ورزشی ،فرهنگی و رفاهی
خدمات مشاوره ،مهندسی و آزمایشگاهی
برگزاری همایشها ،نمایشگاهها و مراسم
برگزاری کنکور سراسری و آزمونهای رسمی
معرفی شاهرود به ایران عزیز با حضور اساتید و دانشجویان
غیربومی

فاتح از ارتقای  ۳۰پله ای دانشگاه صنعتی شاهرود نسبت به سال گذشته در رتبه
بندی بین المللی دانشگاههای سبز خبر داد و افزود :تنها دانشگاه استان سمنان در
این رتبه بندی در بین  ۴۱دانشگاه ایرانی رتبه  ۱۱و در بین  ۹۲۲دانشگاه دنیا رتبه  ۳۷۱را
کسب نمود .وی ادامه داد :دانشگاه اندونزی با هدف ترویج
پایداری در آموزش عالی ،از سال  ۲۰۱۰اقدام به ارزیابی و
رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس معیارها
و شاخصهای مرتبط با مسائل زیست محیطی
در دانشگاهها نموده است و دانشگاه صنعتی
شاهرود امسال برای سومین بار به
همت دفتر همکاریهای علمی
و بین المللی دانشگاه طی
 ۲ماه جمع بندی اطالعات
توانست برای قرارگیری در
این رتبه بندی اقدام
نماید.
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دوشنبه  13بهمن  1399شماره 5868

قدردانی از هیات علمی و پژوهشگران از سوی رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری  24آذر جاری با حضور دکتر
محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه ،دکتر علی دستفان معاون پژوهش و
فناوری ،مدیران و اعضای هیات علمی ،از پژوهشگران برتر این دانشگاه به
صورت مجازی تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،دكتر علی دستفان معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه با ذكر شعار هفته پژوهش به نام «پژوهش و فناوری
در خدمت جهش تولید» به بیان اطالعات حوزه معاونت پژوهشی و ارائه گزارش
عملكرد یك سال اخیر این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به آمار مقاالت ژورنالی دانشگاه در پایگاههای بین المللی به تفکیک
سالهای مختلف در دو سایت معتبر مقاالت اسكوپوس و آی .اس .آی و تعداد
مقاالت نمایه شده در این سایت از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه ،مقاالت
مشترک دانشگاه با نویسندگان خارجی ) (ISIو آمار اسناد علمی در پایگاه
) ،(ISIافزود :کسب عنوان دانشمند یك درصد برتر دنیا توسط سه عضو هیأت
علمی دانشگاه و  10دانشمند دو درصد برتر جهان  2019و همچنین چاپ دو
کتاب در انتشارات بین المللی از جمله افتخاراتی است که سبب رشد هر چه
بیشتر جایگاه دانشگاه در جهان شده است .عضو هیأت رئیسه دانشگاه با
اشاره به ابالغ آغاز به کار  3پروژه از  8طرح مربوط به بسته دوم قرارداد طرح کالن

کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوریهای نوین حفاری و
مهندسی نفت در چاههای اکتشافی با شرکت ملی نفت ایران و همچنین
تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی زمین فناوران نفت آسیا برای اجرای
 5طرح از پروژههای این بسته ،به کنفرانسها و همایشهای علمی برگزار شده
طی یک سال گذشته اشاره نمود و گفت :اولین همایش ملی پدافند شیمیایی
کشور ،هفتمین سمینار دو ساالنه کمومتریکس ایران ،اولین همایش ملی
پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک ،پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و
سیستمهای هوشمند ایران ،کنفرانس ساالنه کانسارهای ایران و سیزدهمین
کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از جمله این برنامههای
علمی بوده است.
دکتر دستفان ضمن بیان افتخارات دانشگاه در زمینه نشریات ،بر اساس طبقه
بندی مجالت در وزارت علوم ،پنج نشریه را در جایگاه الف و سه نشریه را در
ردیف به عنوان نمود و در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص تعداد و تنوع
مقاالت منتشر شده توسط اساتید هر دانشکده طی سال  2019در پایگاه  ISIو
همچنین مقاالت غیر  ISIاستخراج شده از سامانه پژوهش دانشگاه پرداخت
و با تحلیل آماری به مقایسه سرانه مقاالت تولید شده در دانشکدهها به ازای
متوسط مقاالت دانشگاه طی یک سال اخیر پژوهشی گزارش ارائه نمود .معاون

پژوهش و فناوری دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود گزارش مبسوطی
از فعالیتهای انجام شده و فراهم آوردن زیرساختهای الزم در بخشهای
مختلف این معاونت از جمله مدیریت امور پژوهشی ،مدیریت امور فناوری و
ارتباط با صنعت ،مرکز رشد فناوریهای نوین ،آزمایشگاه مرکزی ،کتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد و اطالع رسانی دانشگاه و مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه
نمودند .وی در ادامه به مقایسه ارزش قراردادهای ارتباط با صنعت منعقد شده
طی چند سال اخیر ،مقایسه درآمد حاصل از قراردادهای تحقیقاتی در بازههای
یک ساله ،قراردادهای منعقد شده و جاری در یک سال گذشته ،در آمد حاصل
از قراردادها در یک سال گذشته ،مقایسه میزان درآمد آزمایشگاههای تحقیقاتی
دانشگاه در سالهای پژوهشی  96تا  99و مقایسه درآمد هر دانشکده نسبت
به سال قبل پرداخت.
وی در پایان این مراسم؛ ضمن تقدیر از همکاران هیات علمی به خاطر تالش یک
ساله اخیر در بخش تولیدات پژوهشی ،از هیات رئیسه ،مدیران و کارشناسان
حوزه پژوهش و روابط عمومی دانشگاه قدردانی نمود.
احداث و بهره برداری از پروژههای عمرانی
 -1بهره برداری از خوابگاه هدایت سال 1393
 -2بهره برداری از مرکز رایانه و محاسبات خوارزمی سال 1393

در جلسه شورای دانشگاه صنعتی شاهرود مطر ح شد؛

طرح آمایش آموزش عالی ضروری است

ششمین جلسه شورای دانشگاه  9بهمن سال جاری با حضور دکتر رحیمی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در محل تاالر کوثر
این دانشگاه برگزار شد و در ادامه وی از آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه
بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ،دکتر محمدمهدی فاتح
رئیس دانشگاه ،در ابتدای جلسه ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و
پیروزی انقالب اسالمی ،به ایجاد ،توسعه و پیشرفت بسیاری از دانشگاهها
پس از انقالب اسالمی اشاره نمود و گفت :دانشگاه صنعتی شاهرود با حدود
نیم قرن فعالیت بعد از انقالب اسالمی توسعه چشمگیری داشته و از مدرسه
عالی معدن سال  1352به دانشگاهی پرافتخار امروز رسیده است.
دکتر فاتح ضمن تاکید بر فعالیت در فضای کارآفرینی ،تقاضا محوری و
جامعه محوری ،به اهتمام وزارت در طرح آمایش آموزش عالی کشور و نکات
مثبت اجرای آن پرداخت و با اشاره به جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه و
استقالل آن در همه ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه در هیات امنا،
هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب ،از موافقت وزیر علوم و شورای راهبردی
در تصویب مدیریت دوره ای استانی آموزش عالی این دانشگاه و دانشگاه
سمنان قدردانی نمود.
کسب رتبههای معتبر بین المللی دانشگاه صنعتی شاهرود
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در این جلسه به معرفی دانشگاه و کسب

رتبههای متعدد پرداخت و گفت :مفتخریم که دانشگاه صنعتی شاهرود طبق
رتبه بندی جهانی تایمز  2021با کسب رتبه  601-800در فناوری و مهندسی رتبه
ششم و در علوم پایه رتبه چهارم دانشگاههای صنعتی را کسب نموده است و
این مهم با همت هیات علمیهای فرهیخته و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه میسر شد.
دکترفاتح با بیان توضیحاتی در خصوص تعداد اعضای هیات علمی ،مقاالت
ژورنالی دانشگاه در پایگاههای بین المللی و رشد صعودی مقاالت معتبر در
نمایههای بین المللی ،به کسب افتخار سه و ده عضو هیات علمی دانشگاه
به ترتیب به عنوان دانشمندان یک درصد و دو درصد برتر جهان در سال 2020
اشاره نمود و اذعان داشت :دانشگاه در سال  2020به عنوان دانشگاه پراستناد
یک درصد جهان معرفی شده است.
وی در ادامه افزود :با توجه به زیرساختهای موجود در دانشگاه ،با موافقت
وزیر علوم در سال  97قطب علمی مهندسی معدن در این دانشگاه تاسیس
شد.
دکتر فاتح :تشکیالت کارآفرینی با ارائه پیشنهادات یکی پس از دیگری انجام
شده است
وی بر توسعه خدمات دانش بنیان و زیرساختهای کارآفرینی و حرکت به
سوی دانشگاه کارآفرین تاکید نمود و تاسیس اداره کارآفرینی ،تاسیس مرکز
آموزشهای آزاد ،ایجاد مرکز رشد مشترک با پارک ،تاسیس مرکز تخصصی

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد؛
افزایش 25درصدیقراردادهایدانشگاهنسبتبهسال گذشته
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود از انعقاد ۴۱
قرارداد بزرگ با سازمانهای ملی و شرکتها
برای سال جاری خبر داد و گفت :شاهد افزایش
 ۲۵درصدی قراردادهای دانشگاه نسبت به
سال گذشته هستیم و این نشان میدهد که
دانشگاه توانسته از لحاظ جایگاههای علمی
به مدارج خوبی دست یافته و به نوعی رفرنس
بدل شود.
فاتح با بیان اینکه تحقق  7میلیارد
تومان تفاهمنامه همکاری نشان میدهد
دانشگاه بدون دلیل در زمینه رشد کیفی
و علمی اقدامی را صورت نداده است،
گفت :دانشگاه صنعتی شاهرود در
رتبه بندی تایمز در حوزه فناوری و مهندسی
با تراز  ۶۰۱تا  ۸۰۰جهان در جایگاه ششم کشور
قرار گرفته که دستاوردی بزرگ برای جوامع
دانشگاهی استان سمنان و همچنین مردم
شهرستان شاهرود محسوب میشود .وی با
بیان اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود همتراز

دانشگاه سمنان است و در علوم پایه نیز در
رتبه چهارم قرار دارد ،ابراز کرد :ارتقای رتبه جز در
سایه کوشش و اهتمام اعضای هیات علمی و
دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود ممکن
نبوده است.
* حضور دانشمندان توانمند جهان در شاهرود
رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود ارتقای
دانشگاه را فرصتی برای ارتقای تولیدات علمی
و کمک به صنایع در راستای تحقق شعار سال
مد نظر رهبر معظم انقالب اسالمی دانست
و گفت :امروز یکی از افتخارات دانشگاه توان
علمی اساتید و متخصصان دانشگاه است که
مدارج علمی را در ایران و جهان طی کردهاند.
فاتح با بیان اینکه  ۱۰نفر از اعضای هیات علمی
دانشگاه صنعتی شاهرود در زمره دانشمندان
دو درصد جهان هستند ،تاکید کرد :این نشان
میدهد که شاهرود دارای چه ظرفیت عظیم
علمی و استراتژیکی در زمینههای فناوری و
دانش دارد.

آپا (آگاهی رسانی ،پشتیبانی و امداد سایبری) ،تاسیس شتاب دهنده و
فضای کار اشتراکی ،تاسیس اولین مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
و تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی را از جمله اقدامات برای ایجاد
تشکیالت کارآفرینی دانشگاه برشمرد و با بیان توضیحاتی در خصوص تجهیز
آزمایشگاهها و کارگاهها طی سالهای اخیر ،افزود :دانشگاه در انتشار مجالت
معتبر علمی پژوهشی نیز توانسته  8مجله علمی و پژوهشی منتشر نماید
که از این تعداد یک مجله دارای نمایه  ISIدو عدد از آنها دارای اسکوپوس
هستند.
وی همچنین به تاسیس سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه ( )LMSدر شرایط
کرونا پرداخت و با اشاره به توانمندی این سامانه بیان کرد :این سامانه
ظرفیت دو هزار کاربر در  ۲۰۰کالس همزمان را دارد و با تأمین زیرساختهای
الزم با  ۲۷واحد سرور مجازی و سه دستگاه سوپر پردازنده همه کالسها
آنالین برگزار میشود.
کسب موقعیت ممتاز در اجرای پروژه ژئومکانیک نفت توسط دانشگاه
رئیس دانشگاه به کسب موقعیت ممتاز در اجرای پروژه ژئومکانیک نفت
توسط دانشگاه پرداخت و توضیح داد :در سال  1396جدیدی از قراردادهای
بزرگ تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود با شرکت ملی نفت ایران آغاز شد
و با توجه به موقعیت ممتاز این دانشگاه در اجرای پروژههای کالن نفتی
کشور قرار دادی  ۱۰ساله با وزارت نفت منعقد شد .این قرارداد پژوهشی در
حوزه اکتشاف با عنوان «کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری و
فناوریهای نوین حفاری و مهندسی نفت در چاههای اکتشافی» و با امضای
دو وزیر علوم و نفت به انجام رسید.
مرکز رشد مشترک بین دانشگاه صنعتی شاهرود و پارک علم و فناوری
استان
دکتر فاتح در خصوص اهمیت مرکز رشد و فناوریهای نوین دانشگاه تاکید
نمود و ادامه داد :در سال 1396با شروع حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه
کارآفرین ،تمام فضاهای کارگاهی و اداری ساختمان مرکز رشد به طور کامل
در اختیار فناوران دانشگاهی قرار گرفت .این مرکز با رویکرد دانشگاه برای
عمق بخشیدن موضوع فناوری در پروژههای تحقیقاتی ،با امضاء یک تفاهم
نامه بین دانشگاه و پارک از سال  139۳فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه
فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی دانشگاه به همراه پارک در محیط دانشگاه
از تاریخ امضاء تفاهم نامه صورت گرفت و هم اکنون این مرکز تحت عنوان
یک مرکز مشترک بین دانشگاه صنعتی شاهرود و پارک علم و فناوری استان
فعالیت مینماید.
دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز در
این جلسه ضمن تبریک آغاز دهه فجر ،پیروزی انقالب اسالمی را فضای فراخی
برای توسعه علمی عنوان نمود و گفت :بعد از جنگ تحمیلی دوران پرافتخار
علمی ما با بیشترین دانشمندان ،دوره اسالمی است که توانستیم در حوزه

پیام رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ملت بزرگوار ما با پیشینه سالها مقاومت در برابر تحریمهای ظالمانه
آمریکا در حالی به استقبال فجر انقالب اسالمی می رود که به جهانیان
نشان داده است جز زبان عزت و کرامت بر نمی تابد و با دالوری و رشادت
از حقوق خود دفاع میکند .این ملت سرفراز با اتکال به خداوند بزرگ،
ایثار و وحدت مثال زدنی از سختیها در عصر کرونا نیز خواهد گذشت.
دانشگاه صنعتی شاهرود با تالش در عرصه علم ،فناوری و کارآفرینی
به آرمانهای واالی شهیدان می اندیشد و در راستای رهنمودهای
رهبر فرزانه انقالب به ماموریت خود برای اقتدار علمی ایران عزیز عمل
می نماید.
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 -3بهره برداری از مرکز رشد فناوریهای نوین سال 1393
 -4بهره برداری از سالن غذا خوری پردیس سال 1394
 -5بهره برداری از ساختمان پژوهش سال 1394
 -6بهره برداری از کتابخانه مرکزی سال 1394
 -7بهره برداری از سالن آمفی تئاتر سال 1394
 -8بهره برداری از پردیس معدن آموزشی ( احیای سرمایه ملی ) سال 1395
 -9بهره برداری از ساختمان کارگاهها سال 1396
 -10بهره برداری از مسجد نور پردیس مهندسی سال 1396
 -11بهره برداری از دانشکده مهندسی شیمی و مواد سال 1396
 -12بهره برداری از سردر پردیس مهندسی 1396
 -13بهره برداری از سالن ورزشی آزادی 1397
 -14آئین افتتاح خوابگاه دخترانه شقایق 1398
 -15بهره برداری از خوابگاه پژوهش 1398
 -16ادامه ساخت دانشکده برق سال 1399
 -17ادامه ساخت دانشکده کشاورزی 1399
 -18بهره برداری از زمین روباز ورزشی سال 1399
 -19بهره برداری از بوستان شهید سپهبد قاسم سلیمانی 1399

توسعه علمی به توفیقات ارزشمندی دست یابیم و این مهم حاصل زحمات
اساتید میباشد.
دکتر رحیمی :دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به داشتن ظرفیتهای
موجود دانشگاهی مستقل میباشد.
وی ضمن تاکید بر جدیت اساتید در امر تحقیقات و توسعه ،ارتقای کیفیت
در حوزه تحقیقات را تضمینی برای کیفیت آموزش اساتید عنوان نمود و با
اشاره به اهمیت حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی به خصوص دکتری
در توسعه تحقیقات و از طرفی کاهش متقاضی آموزش عالی طی سالهای
اخیر ،به بیان توضیحاتی در خصوص لزوم طرح آمایش آموزش عالی پرداخت
و دانشگاه صنعتی شاهرود را با توجه به داشتن پتانسیلهای موجود
دانشگاهی مستقل مطرح نمود.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  ،ضمن تاکید بر
دوره پسا دکتری در آینده و اهمیت اخذ دستیار پژوهشی به بیان نکاتی در این
امر پرداخت و کشش کمی این موارد را حول نکاتی مطرح نمود و افزود :درآمد
بیرونی استاد ،گرنت اساتید (گرنت داخلی) ،توسعه سراسری دورههای کوتاه
مدت تحقیقاتی دانشجویان دکتری و گرنت محور کردن پذیرش دانشجویان
دکتری از جمله موارد حائز اهمیتی است که بر اساس استانداردهای بین
المللی و بر اساس گرنت و تحقیقات کارفرمایی میباشد.
معاون پژوهشی وزارت علوم :دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر ،استان و
کشور اثربخش بوده است
دکتر رحیمی با بیان توضیحاتی در خصوص اثربخشی و تحقیقاتی بودن
گزارشها ،تاکید نمود :همه توفیقات در تهیه مقاله خالصه نمیشود و با
وجود شرایط موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود باید مراکز تحقیقاتی و
پژوهشی افزایش یابد چرا که دانشگاهی مطرح خواهد ماند که با روندهای
جدید خودشان را تطبیق دهند.
در ادامه این جلسه اعضای شورای دانشگاه به بیان نقطه نظرات و ایدههای
خود در زمینههای آموزشی و پژوهشی خود پرداختند و پس از خاتمه
جلسه دکتر غالمحسین رحیمی از توانمندیهای تجهیزاتی و آزمایشگاههای
تحقیقاتی مستقر در ساختمان مجتمع آزمایشگاهی علمی و تحقیقاتی شهید
فخری زاده دانشگاه بازدید و همچنین با فعالیتهای شرکتهای دانش
بنیان مستقر در مرکز رشد مشترک دانشگاه با پارک علم و فناوری استان
سمنان آشنا شد.

همدلی و مهربانی در دانشگاه صنعتی شاهرود
با حضور فراگیر اساتید و کارکنان 93-99

 1394اهدای حقوق اساتید عزیز برای ساخت خوابگاه
 1396کمک اساتید عزیز به زلزلهزدگان کرمانشاه
 1398ایثار اساتید و کارکنان شریف برای سیلزدگان بلوچستان
 1399همیاری اساتید و کارکنان شریف با آسیبدیدگان کرونا

