
1400مهر ماه 30مهر ماه تا 1

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اخبار فعالیت های مرتبط و فرابرنامه ای در 
برخی دانشگاه ها



فهرست دانشگاه های مورد بررسی

یدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شریفدانشگاه صنعتی 

تهراندانشگاه 

تربیت مدرسدانشگاه 

علم و صنعت ایراندانشگاه 

شهید بهشتیدانشگاه 

صنعتی اصفهاندانشگاه 

فردوسی مشهددانشگاه 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

دومین شماره خبرنامه 
دوزبانه دانشکده برق 

منتشر شد

با توجه به شروع ترم تحصیلی
جدید، کالس مجازی یوگا ویژه 

دختران دانشگاه به روزهای 
و پنج شنبه 1٨دوشنبه ساعت 

تغییر یافت11ساعت 

وبینار
ور سیستم پایش ترانسفورماتتوسعه 

از حاصل UHFامواجقدرت با استفاده از 
تخلیه جزئی
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

مسابقه ارسال صوت 
خاطرات اربعینی

آماده سازی فضای مناسب 
در دانشکده صنایع برای 
دفاعیه و استفاده چند 
منظوره امور آموزشی

وبینار کاربرد 
مهندسی در ورزش

اطالعیه مدیریت خدمات 
آموزشی دانشگاه
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و مسابقات مجازی قهرمانی آنالین شطرنج، دارت و تیراندازی با تفنگ
تپانچه

وبینار کارآفرینی در ورزش
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آیین ورودی 
نودانشجویان عزیز سال 

1400-1401تحصیلی 

برگزاری آیین ورودی 
ا بنودانشجویان عزیز دانشگاه 

حضور جمعی از مسئوالن و 
حضور برخط دانشجویان

د قابل توجه دانشجویان جدی
الورود مقطع کارشناسی

سیمای پژوهش و 
1400فناوری سال
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مسابقه کتابخوانی

مسابقه آنالین شطرنج 
ته بمناسبت گرامیداشت هف

تربیت بدنی

آشنایی با تحقیقات پیشین و
پیش رو در گروه رباتیک ارس
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ی تحلیل و بررسی چرای
و چگونگی تعلیمات 

قرآن در زندگی امروز 

طالیی نقطه وبینار کشف 
(Golden Point)  رویکرد با

ه توسعه توانمندی های شخصی ب
منظور کشف راز موفقیت و 

رضایتمندی شغلی

جلسه خوشامدگویی به 
نوورودان مقطع 

کارشناسی دانشکده 
مهندسی و علم مواد

داوری مسابقات مجازی 
(  پومسه)قهرمانی تکواندو 
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بازدید جمعی از دانشجویان 
1400مقطع کارشناسی ورودی 

از قسمت های مختلف 
دانشکده مهندسی برق 

دانشگاه 

، دانشگاهفیزیک دانشکده  
نشستی پیرامون جایزه ی 

۲0۲1فیزیک نوبل 

د رئیس دانشگاه از مرکز داده بازدی
کرد و از نزدیک در جریان تغییرات

کز انجام گرفته در راستای ارتقاء مر
قرار گرفت 
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انتخابات انجمن های 
علمی دانشجویی

1400مهرماه ۲۵و ۲4

وبینار
آموزش روش طراحی ضرورت 

ت آزمایشها به دانشجویان تحصیال
تکمیلی و نقدی بر استفاده های

نابجا از این روش

وبینار آشنایی با 
مهندسی مواد

قات مشارکت تیم آزمایشگاه تحقی
پروژه بین در فضایی دانشگاه 

کوچکالمللی ماهواره دانشجویی 
(SSS) اپسکو
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با حکم وزیر علوم، 
دکترفناوری تحقیقات و 

حسن کریمی مزرعه شاهی 
شدسرپرست دانشگاه 

آیین معارفه و تکریم 
ام مسئول نهاد نمایندگی مق

معظم رهبری در دانشگاه 

ان واکسیناسیون دانشجوی
دانشگاه 
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آیین معارفه و تکریم رئیس
هجلسه هیات رییسدر دانشگاه 

کاربردهای اخیر هوش نمونه وبینار
ه مصنوعی در شبیه سازی عددی پدید

های انتقال
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مدیریت "در حوزه 
"محصول سازمانی

فراخوان جهت جذب ایده و 
محصوالت نوآورانه در حوزه 

سالمت دیجیتال

رم برنامه امتحانات پایان ت
دروس سرویس نیمسال 

1400-1401اول 

اه ها بخشنامه به ریاست دانشگ
و موسسات آموزش عالی کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی وبینار آشنایی با مهندس
نرم افزار 

طرح پایش سالمت روان و 
طرح غربالگری

نتایج نهایی کنکور 
کارشناسی

دانشگاه شهدای هیئت رهروان 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آنالین آموزش
گیت و گیت هاب

سمینار تخصصی توسعه 
تجارت با ترکیه

۲4کمپ سئو 

نحوه آنالین دوره 
ارائه موثر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فراخوان امریه سربازی 
شرکت سنتام 

چهارمین بوت کمپ استخدامی
، آنالین دیجیتال مارکتینگ

سئو و تولید محتوا 

وزیر علوم طی حکمی دکتر 
قدسی پور را به عنوان 

ردمنصوب کسرپرست دانشگاه 

لید وبینار ایمنی فرآیند ک
ورود به صنعت نفت ،گاز،

پتروشیمی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی سلسله پیش نشست ها
تخصصی مسابقات ملی
ره  نشان تحت حمایت 

بنیاد ملی نخبگان 

دوره غیرحضوری نرم 
افزار ایالستریتور

ارجاع دانشجویان نیازمند 
مساعدت مالی، نیازمند 

خوابگاه، نیازمند کار 
ی دانشجویی به منابع حمایت

داخل و یا خارج از دانشگاه

اطالعیه واکسیناسیون 
دانشگاهیان 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دورهمی ارتباط با 
یه افتتاح)صنعت کارآنو 

(  طرح پاییزی صنعت

شانزدهمین جلسه از 
سلسله وبینار های به 

چایصرف 

نرم "دوره آموزشی برخط 
"افزار کتیا

در سازمان کارآموزی دوره 
تبلیغات اسالمی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

بهترین راه و ارزان ترین راه 
برای یادگیری لهجه های 

بریتیش یا امریکن

دوره آموزشی نرم افزار 
Civil 3D

دوره جامع طراحی رابط 
کاربری و تجربه 

بازار ویژه (UI/UX)کاربری
کار
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اهدای پویش دانشجویی 
کتاب های کمک آموزشی نو

و دست دوم به دانش آموزان 
ه کم برخوردار کنکوری و دور

دوم متوسطه

دوره مدل سازی و 
بهینه سازی سیستم های 

GAMSانرژی در 

فراخوان جذب ایده فناورانه

آموزشی خرید لپ تاپکارگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره ی آموزش نرم افزار 
REVIT مهندسی ویژه

عمران و معماری 

دوره مجازی آموزش کمک 
های اولیه وفوریت های 

پزشکی

کالس آموزش انتگرال

اولین رویداد جامع 
للیفریلنسینگ بین الم
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

قه ثبت نام دومین دوره مساب
مسئله محور بنیاد ملی 

نخبگان، ره نشان

رد وبینار آشنایی با کارب
ریاضیات در صنعت

طراحی      دوره جامع 
UI/UX  بازار کارویژه

کارگاه مجازی پایتون 
مقدماتی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

منابع انسانی داده محور

دوره ی آموزش نرم افزار 
ETABS وSAFE

رویداد نهایی ایده بازار 
اه مهندسی پزشکی دانشگ

وبینار ارائه نیازهای فناورانه دریایی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

رویکرد های توسعه فناوری و
آیندهسیستم های انرژی در 

ر وبینارهای صفمجموعه 
تا صد اپالی

دوره ی آموزش زبان 
برنامه نویسی پایتون

تحلیل کسب  » حرفه ای دوره 
«PBAو آمادگی آزمون وکار 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ال دیجیتوبینار رایگان 
مارکتینگ

دوره ی آموزش نرم افزار 
AutoCAD

اطالعیه واکسیناسیون 

راهکارهایی برای 
افزایش تعلق سازمانی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

بیست و یکمین دوره 
ی مسابقات برنامه نویس

دانشجویی دانشگاه 

دوره برنامه نویسی وب با 
Python  وDjango کاربرد مقدماتیدوره

 Rافزارنرم 

(  اقتصاد سنجیدر )

و وبینار آشنایی با هک
امنیت اطالعات 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت آموزش و استخدام 

کارگاه آنالین مقاله نویسی

دوره ی آموزش نرم افزار 
AutoCAD 

ور نهایی کنکاعالم نتایج 
کارشناسی ارشد
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شریفصنعتی دانشگاه 

د آغاز سال تحصیلی جدی
در دانشگاه 

دانشگاه بدون حضور 
دانشجو مفهومی ندارد

منابع انسانی را به 
ل سرمایه اجتماعی تبدی

کنیم

سی ثبت نام نودانشجویان کارشنا
مهر ٨از در دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ه جدید نشریانتشار شماره 
«دکوپاژ»دانشجویی 

ون ثبت نام برای واکسیناسیآغاز 
از فردادانشگاه دز دوم در 

ای  جزئیات نام نویسی کنکوری ه
ام آغاز ثبت ن/اعالم شددانشگاه 

از امروز
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شریفصنعتی دانشگاه 

در ثبت نام نودانشجویان کارشناسی
مهر آغاز می شود٨از دانشگاه 

آخرین مهلت ثبت نام 
دانشجویان دانشگاه 

های پیش روی توسعه انرژی چالش 
تجدیدپذیر و خودروی برقی
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شریفصنعتی دانشگاه 

گوشی پزشکی هوشمند 
طراحی و ساخته شد

کسب  وکارهای از حمایت 
«ایرانسل پیچ»دیجیتال در 

تدبر در کالم وحی »آموزش 
«به روش سوره محور
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شریفصنعتی دانشگاه 

۵00هزار و ۲دانشگاه 
دانشجو جذب کرده است

ن اعالم مهلت ثبت نام در نهمین ماراتو
برنامه نویسی تلفن همراه کشور

ی تا یک سوم از مصرف داخلمی توانیم 
صادرات گاز / برق را صادر کنیم

وسیه ر/ سیاسی است و برق تبلیغاتی
ما را از بازار گاز اروپا بیرون کرد
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شریفصنعتی دانشگاه 

۵00دانشگاه ایرانی در جمع 3
دانشگاه برتر اشتغال فارغ

التحصیالن

نشست حقوق شهروندی و 
انچالش های زندگی نابینای

ل اواولویت حفظ سالمت دانشجویان 
دانشگاه ها
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شریفصنعتی دانشگاه 

منشا فارغ التحصیالن دانشگاه 
تحول در کشور هستند

یارانه ای برق و انرژیقیمت های 
علت العلل و مادر تمامی 
مشکالت صنعت برق است

از خودرو دانشگاه عاری 
می شود
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شریفصنعتی دانشگاه 

از دکتر عادل تجلیل 
فردوسی پور در دانشگاه 

را کرونا زنجیره تبادالت فرهنگی
برنامه دانشگاه برای /قطع کرد

آشنایی دانشجویان با عالئق 
فرهنگی

ی بر رشد اقتصادی مبتنتوقف : نیلی
با کاهش تولید گذاری، سرمایه 

ندناخالص داخلی مردم فقیرتر می شو



40

شریفصنعتی دانشگاه 

در امور قوه دخالت : مشایخی
مجریه بهره وری و برنامه ریزی را

مختل می کند

وان انتصاب دکتر رسول جلیلی به عن
سرپرست دانشگاه شریف  

گاه بستر روانی دانش: دکتر قناعتی
ات علوم پزشکی تهران آماده تغییر

جدید است
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شریفصنعتی دانشگاه 

جدید انتشار شماره 
«اوج»نشریه دانشجویی 

نمایشگاهبرگزاری دوازدهمین 
کار دانشگاه 
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری دوره با 
عنوان بهبود عملکرد و 

بازخور

ستاد بزرگداشت چهل و یکمین
ه و زندگینام: سالگرد دفاع مقدس

گزیده ای از وصیت نامه شهید 
اسماعیل دقایقی

پیام وزیر محترم علوم، 
تحقیقات و فناوری برای 

ی سومین همایش بین الملل
دانشگاه سبز با محوریت

سالمتی

نشست مدیران تربیت
ه بدنی دانشگاه های منطق

یک کشور
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دانشگاه تهران

آنتی بادی های تولید 
د پلی کلونال خرگوشی ض

و تعیین ۷و 3کاسپاز 
دویژگی های آنها بررسی ش

راهنمای جامع اطالعات 
نودانشجویانویژه دانشگاه 

فراخوان شناسایی استارت
های سرمایهها و طرحآپ 

پذیر در حوزه صنعت 
یروانکار و فرآورده های نفت

بهره برداری از سامانه برخط 
آموزش الفبای فارسی دهخدا
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دانشگاه تهران

طرز فکر و یادگیری

ر وبینار نقش زنان عشایر د
حفظ تنوع فرهنگی

آموزش "راه اندازی سامانه
"مجازی یاریگران زندگی

کده نشست وبیناری رئیس دانش
کارآفرینی به همراه دکتر 
ل کاظمی مشاور روابط بین المل

دانشکده با رئیس مؤسسه 
توسعه کارآفرینی هند
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دانشگاه تهران

یی پیام تبریک معاونت دانشجو
دانشگاه به مناسبت آغاز سال

تحصیلی جدید

جلسه ستاد برگزاری دومین 
برگزاری آیین ورودی 

دانشگاه1400نودانشجویان 

راه اندازی درگاه ارزی در 
بستر مدیریت محتوای 

دانشگاهی در وب سایت 
مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و 
مرکز بین المللی آموزش 

زبان فارسی 

دوم مجله انتشار شماره 
انگلیسی مطالعات ایران و

مرکزیاوراسیای 
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دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی آشنایی با 
ات سامانه ارتقا مرتبه اعضای هی

(  پاد)علمی 

وه  برگزاری آنالین جلسه کارگر
سامانه های دانشگاه های سطح 
یک با موضوع اقدامات صورت 

ین گرفته در حوزه کنترل و تضم
کیفیت سامانه های اطالعاتی

ششمین شماره ماهنامه 
خبری انگلیسی زبان 

دانشگاه 

طراحی و تولید 
دستگاه های مورد نیاز در 

صنعت نفت کشور 
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری آئین 
ورودی نودانشجویان سال 

دانشگاه 1400

انتخابات انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه 

جدید مجله انتشار شماره 
علمی حقوق خصوصی

ایلند بورسیه تحصیلی کشور ت
به همراه کمک هزینه )

(تحصیلی
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دانشگاه تهران

وبینار چشم انداز توسعه
فناوری ها و سیستم های 

آینده انرژی

جدید مجله انتشار شماره 
ها علمی اللغۀ العربیۀ و آداب

اطالعیه پذیرش بورس 
تحصیلی کشور هنگ 
کنگ از طریق وزارت 

علوم

مصاحبه مدیریت امور شهری
به صورت آنالین
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دانشگاه تهران

جدید مجلهانتشار شماره 
علمی مدیریت فرهنگ 

سازمانی 

پردازش رایانه ای زبان

تقویم سلسله وبینارهای 
هم اندیشی با اعضای 

اه تشکل های دانشجویی دانشگ

اطالعیه برگزاری همایش
خانه و دانشگاه
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری سومین 
رویداد الگوها و راهکارهای 
ا نوین در همکاری دانشگاه ب

جامعه و صنعت

به «گردشگری برای رشد فراگیر»
عنوان شعار روز جهانی گردشگری

انتخاب شد۲0۲1در سال 

سلسله سخنرانی های 
آنالین با موضوع ارزیابی
علمی نئوداروینیسم و 
نظریه های منشاء حیات

اجرای سه نمایش 
جدید در تئاتر مولوی
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دانشگاه تهران

ر وبینار نقش زنان عشایر د
حفظ تنوع فرهنگی

وبینار آموزش برای 
ارتقای سواد آبی

برگزاری مراسم هفته دفاع 
مقدس و اربعین سرور و ساالر 

شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین

به انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جان
میان موسسه حقوق تطبیقی 

حقوق و علوم دانشکدۀ دانشگاه 
وق دانشکدۀ حقو سیاسی دانشگاه 

دانشگاه پونتی فیسیا کومیاس
اسپانیا
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دانشگاه تهران

سومین سلسه نشست های 
مجازی همه گیری کرونا و 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پساکرونا

تگی وبینار تأسیس نظام ورشکس
(چالش ها و راهکارها)فراملی 

ه سمینار تخصصی توسع
«ترکیه»تجارت با 

ز ابازدید سرپرست دانشگاه 
فعالیت های داوطلبانه 

دانشجویان



54

دانشگاه تهران

شمارۀ انتشار اولین 
ماهنامۀ دانش آموختگان 

( 1400شهریور )

ن اطالعیه برگزاری پنجمی
نشست علمی 

دانش آموختگان دانشگاه

اطالعیه برگزاری دومین 
میتاپ پارک؛ دورهمی ایده 
پردازان و فناوران با موضوع

محصوالت فناوری همگرا

آیین ورودی نودانشجویان 
دانشگاه 1400سال 
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دانشگاه تهران

فراخوان جذب و پذیرش تیم ها،
واحدهای فناور و شرکت های 
دانش بنیان در حوزه های انرژی

اولین همایش ملی 
بختیاری شناسی

:  به مناسبت هفته دفاع مقدس
معرفی شهدای دانش آموخته 

دانشگاه

سلسله نشست های مقدماتی 
تاریخ ایران در دوره »همایش 

سخنانی نو در « سلجوقیان
واکاوی جایگاه تاریخی 

سلجوقیان



56

دانشگاه تهران

و  IFGاین دوره با همکاری 
ایر حمایت دانشگاه گالسترش

بین انگلستان توسط اساتید
المللی 

اطالعیه برگزاری همایش
خانه و دانشگاه

برنامه وبینارهای بهداشت 
روان دانشجویان

اطالعیه پذیرش بورس 
نگتحصیلی کشور هنگ ک
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دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری میان 
دانشکده فنی فومن و 

صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی گیالن

تفاهم نامه همکاری با 
م دانشگاه کشاورزی و علو

بخارست رومانی

علوم، تحقیقات و وزیر 
در مراسم تکریمفناوری 

و معارفه رئیس دانشگاه

در سرپرست دانشگاه 
«خانه و دانشگاه»همایش 
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دانشگاه تهران

زیست فناوری »کتاب 
مقاومت به بیمارگرهای 

توسط انتشارات« گیاهی
دانشگاه 

با هدف ارزیابی نقطه نظرات
ت کارکنان سرپرساساتید و 

دانشکده از دانشگاه 
کارآفرینی بازدید کرد

اه، دانشگبه همت متخصصان 
کنترل دستگاهسیستم 

پیشرفته استریل سازی 
اتاق های تمیز طراحی و 

ساخته شد

زمین لرزه در شهریور ۷۷0ثبت 
توسط مرکز لرزه نگاری 1400

مؤسسه ژئوفیزیک
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دانشگاه تهران

اطالعیه دانلود و خرید 
کتاب های الکترونیکی 
اه کتابخانه مرکزی دانشگ

،توسط محققان دانشگاه 
روشی نوین جهت سنتز مواد
دو بعدی ابداع و معرفی شد

برگزاری نهمین نمایشگاه 
ربع »نوآوری و فناوری 

س موسوم به رینوتک« رشیدی
آبان امسال۲1تا 1۷از ۲0۲1

سومین سلسله نشست های
مجازی همه گیری کرونا و 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پساکرونا
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دانشگاه تهران

ی سومین سلسله نشست ها
مجازی همه گیری کرونا و 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پساکرونا

دانشگاه بدون دخانیات

علمیبرگزاری نشست 
آسیب شناسی و اصالح

بودجه ریزینظام 

شماره نشریهانتشار سومین 
انجمن علمی دانشجویی 
بین رشته ای پردیس البرز 
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دانشگاه تهران

یک فنجان واژه شناسی

انتشار کتاب 
«روان شناسی هوش»

تاریخ »سخنرانی علمی 
طبیعی نفت و مروری بر 

«  تاریخچه آن در ایران

1400ایران در آینه 
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دانشگاه تهران

طراحی و ساخت دستگاه 
دانشکده خواص سنجی در 

فنی توسط پژوهشگران 
دانشکده مهندسی مکانیک

در ه بولتن انعکاس دانشگا
رسانه ها

مدیریت سبز در دانشگاه 

ویی علمی دانشجانتشار نشریه 
«  پژوهش در تاریخ»
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری دوره 
ب آموزشی برای مسئولین و

سایت های دانشگاه 

ر وبینار اسامی قهرمانان د
ادبیات روسی و فارسی 

اجرای طرح جمع آوری 
کتاب های کمک آموزشی برای 

دانش آموزان کم برخوردار

مسئولیت اجتماعی در دانشگاه
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دانشگاه تهران

نگاهی به مقوله زبان و 
زبان آموزی از دیدگاه 
سیستم های پیچیده

افته افتتاح سه خوابگاه ارتقا ی
ی توسط خیرین دانشکده فن

ور شهریدر کاسپین دانشگاه 
ماه سال جاری

سمپوزیوم بین المللی
سالمت روان جوانان؛ 
سیاست ها، برنامه ها و 
رراهکارها در دنیای متغی

اطالعیه برگزاری چهلمین 
نشست شنبه های حقوق 

بین الملل
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دانشگاه تهران

اطالعیه بورس اراسموس پالس
دانشگاه

Aristotle University 

of Thessaloniki

برگزیدگان اعالم اسامی 
«  ونفتح خ»مسابقه کتابخوانی 

ششمین نشست علمی 
دانش آموختگان دانشگاه 
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دانشگاه تهران

یان صمیمانه دانشجوگفتگوی 
ا فعال در تشکل های اسالمی ب

سرپرست دانشگاه 

جمهوربا حضور رئیس 
آغاز سال برگزاری مراسم 

تحصیلی دانشگاه ها و مراکز 
عالیآموزش 

:  تحصیلیدر مراسم آغاز سال 
حل مشکالت و : سرپرست دانشگاه

ابرچالش های کشور نیازمند عزم ملی
اه جهاد علمی برای تحقق دانشگ/ است 

کارآفرین همراه با مسئولیت پذیری
اجتماعی رویکرد جدید دانشگاه 

لیبه بهانه مراسم آغاز سال تحصی
دانشجویان در صحبت با رئیس

جمهوری از چه سخن گفتند
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دانشگاه تهران

ی اطالعیه برگزاری دوره آشنای
یک با سامانه تدارکات الکترون

۲-(فعالیت خرید)دولت 

سومین »جلسه هماهنگی 
جشنواره فرهنگ دانشگاه 

گزارش تصویری مراسم آغاز 
سال تحصیلی دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی

انتصاب دکتر فؤاد ایزدی در 
شورای عالی سازمان خبرگزاری

جمهوری اسالمی ایران
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دانشگاه تهران

ری مرکز تحقیقات کامپیوت
علوم اسالمی با همکاری 
کتابخانه مرکزی و مرکز 

اسناد دانشگاه 

آئین نامه ها و»انتشار کتاب 
شیوه نامه های جامع آموزشی 

«دوره های تحصیلی دانشگاه 

مقاالت اعضای هیات علمی 
پردیس، برترین مقاله های

پنجمین کنگره ملی 
زغالسنگ ایران

ه سالجقه بانتصاب دکترعلی 
سمت معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیست 
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دانشگاه تهران

علوم و دانشکده دانشیار 
دانش آموخته دانشگاه تهران 
موفق شد به کمک مدل های 

ریاضی و فیزیک فرضیه وجود 
آب در سیاره مریخ را تایید و 
ر نظریه ای برای میزان سطح آب د

این سیاره ارائه دهد

و هیئت امناءبرگزاری جلسه 
مجمع عمومی بنیاد حامیان 

دانشگاه 

دیدگاه های»انتشار کتاب 
«  نو در برنامه ریزی شهری
توسط انتشارات دانشگاه

چاپ مقاله در خصوص ارائه 
الگویی جهت تجمیع امن 

دادگان مصرف برق 
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دانشگاه تهران

وبینارهای آموزشی 
1400پاییز 

مراسم رونمایی از پایگاه
لغت نامه های فارسی 

(قاموس نور)

مت سمپوزیوم بین المللی سال
روان جوان به مناسبت روز 

جهانی سالمت روان

همایشبرگزاری هشتمین 
عصای سفید 
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دانشگاه تهران

همگرایی فناوری ها، راهی 
برای ایجاد پایداری در 

زندگی بشر

وبینار قانون مدنی جدید
ظرفیت ها و مخاطرات )چین 

(  یک قانون مدنی نوین

ن آموزشی آنالیبرگزاری کارگاه 
مهارت های مکالمۀ حقوقی به "

زبان فرانسه برای وکال و 
"مشاوران حقوقی

م مکانیس: موضوع سخنرانی
عمل و مقاومت در برابر مهار 

PARPکننده های 
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دانشگاه تهران

سومین جشنواره ایده های 
ارزش آفرین معدن و 

صنایع معدنی

ر روش محاسباتی مبتنی ب
رای سیستم های توصیه گر ب

پیش بینی عوارض جانبی
داروها بررسی شد

امضای تفاهم نامه با مرکز 
مشاوره وفور

فرصت حضور در 
3جشنواره اینوماین 
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دانشگاه تهران

آخرین فرصت ارسال آثار به
سومین جشنواره فرهنگ »

مهر ماه 30تا « دانشگاه تهران
(غیر قابل تمدید)

اطالعیه برگزاری دوره های 
آموزشی تخصصی برای 
کارشناسان و نمایندگان 

امور رفاهی دانشگاه 

علمی انتشار نشریه 
«  صنعت و غذا»دانشجویی 

ی علمی دانشجویانتشار نشریه 
«  مطالعات هنرهای زیبا»
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دانشگاه تهران

تمدید مهلت ارسال اثر به 
مرحله اول هشتمین دوره 

مسابقه سخنرانی های 
ترویجی با موضوع آزاد 

(دلتا)

علمی انتشار نشریه 
دانشجویی 

«  نوروساینس»

ی نشریه تحلیلی خبر
«  بانگ فرهنگ»

ز زنان در ادوار تاریخی اوبینار 
ر منظر ادبیات داستانی معاص
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دانشگاه تهران

به مناسبت هفته جهانی 
نابینایان؛
ن کارکنابا سرپرست دانشگاه 

روشندل دانشگاه دیدار کرد

اطالعیه برگزاری هفتمین
نشست علمی 

دانش آموختگان دانشگاه 

مسابقات غیر متمرکز 
قهرمانی کشوری 

تیراندازی دانشجویان

ای سومین سلسله نشست ه
مجازی همه گیری کرونا و 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پساکرونا
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دانشگاه تهران

ی سومین همایش بین الملل
صلح و حل منازعه 

اطالعیه برگزاری دوره 
ا آموزشی تخصصی آشنایی ب
ایجاد ساختار کتاب خانه 

دیجیتال در نرم افزار آذرسا

سومین سلسله نشست های
مجازی همه گیری کرونا و 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پساکرونا

نوآوری مرکز سومین رویداد 
تحول دیجیتال فوالد 
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دانشگاه تهران

ان هرگونه هزینه برای بازماندگ
از تحصیل، پیشگیری از 

هزینه های سنگین تر آینده و
کاهش آسیب های اجتماعی 

است

اطالعیه ارزیابی وضعیت 
فرهنگی و اجتماعی 

دانشجویان ورودی سال 
1400

از بازدید سرپرست دانشگاه 
پویش حمایت از »طرح 

دانش آموزان مستعد مناطق کم
«برخوردار

ی سورتینگ پسته به روش
فناورانه توسط یکی از 

آف های دانشکده -اسپین
رمهندسی برق و کامپیوت
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دانشگاه تهران

پردازش رایانه ای زبان

یه دکتر مقیمی از کانون خیر
والعصر باشگاه دانشجویان

بازدید کرد

رونمایی از برگزاری مراسم 
پایگاه لغت نامه های فارسی

(  قاموس نور)

نشست اول-اینوماین جشنواره 
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دانشگاه تهران

درخشش دانشجوی دکترای 
لی کارآفرینی پردیس بین المل

پنجمین در کیش دانشگاه 
کنگره سالمت کشورهای 

اسالمی

برگزاری وبینار با موضوع
زنان در ادوار تاریخی از 

اصرمنظر ادبیات داستانی مع

ا برگزاری جلسه آشنایی ب
دانشکده جغرافیا به صورت

مجازی

فراخوان وبینار فناوری 
ت و نانوحباب در صنعت شیال

کشت گلخانه ای 
هیدروپونیک
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دانشگاه تهران

اینترنت اشیا؛ ایده ای برای
تحقق رویاهای کسب وکاری

ی بر اساس رتبه بندی موضوع
؛(ISC)استنادیپایگاه 

سه حوزه در دانشگاه 
ور صدرنشین دانشگاه های کش

است

اطالعیه ثبت نام دوره های 
آموزشی تخصصی برای 
اه کارشناسان آموزشی دانشگ

ژی، وبینار مدیریت تقاضای انر
ده کمک به تامین انرژی در آین

با مدیریت تقاضا
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دانشگاه تهران

ی سومین کنفرانس مل
جلبک شناسی ایران

نشستبرگزاری نخستین 
علی اکبر جایزه هیأت امنای 

دهخدا 

؛از سوی محققان دانشگاه 
دستگاه بومی برای تست 

تجهیزات گران قیمت شبکه
برق کشور ساخته شد
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دانشگاه تهران

ر نقش باستان شناسی د
جهان امروز

آغاز هفته وحدت و فرا رسیدن 
ر خجسته میالد پیامبر رحمت ب

همگان مبارک باد

-جشنواره اینوماین
نشست دوم

تحلیل داده در مهندسی 
انرژی با ابزار رپیدماینر
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دانشگاه تهران

برگزاری سومین رویداد 
ملی استارتاپی حوزه 

توانبخشی

دفتر آموزش های کاربردی 
اه دانشکده کارآفرینی دانشگ

به برگزاری دوره بنده اقدام 
دانش علم داده کاوی می کند 

-جشنواره اینوماین
نشست سوم

کارگاه آموزشی 
مقاله نویسی
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دانشگاه تهران

-جشنواره اینوماین
نشست چهارم

بخشنامه تسهیالت 
اقامتی اداره کل امور 

پاییز )رفاهی دانشگاه 
1400)

یک فنجان واژه شناسی

محمد عابد »وبینار علمی 
الجابری، کشاکش عقل 

«یعربی با عقالنیت فلسف
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دانشگاه تهران

در مرکز تحقیقات بیوشیمی و 
شدبیوفیزیک بررسی 

یل اثرات مولکولی سینمالدهید، فن
بر اتیل و تترا متیل اتیلن دی آمین

روی تجمعات پروتئین تاو

سایت جدید پایگاه اطالعات علمی 
ران دانشجویان نابینایان دانشگاه ته

رونمایی شد

به برگزاری وبینار علمی بین المللی
ن زبان عربی با موضوع رابطه شیعیا

ایران و عراق؛ فرصت ها و چالش ها
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دانشگاه تهران

همایشبرگزاری هشتمین 
«  عصای سفید»
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دانشگاه تربیت مدرس

درخشش نشریات دانشجویی 
1۲دانشگاه در جشنواره تیتر 

ن برگزاری اولین سمینار بی
تیالمللی زبان  شناسی شناخ

اعالم میزان شهریه مقطع 
دکتری دانشگاه

رد انتشار گزارش عملک
چهارم دانشگاهدهه 
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دانشگاه تربیت مدرس

اعالم نحوه حضور 
غییر دانشگاهیان با توجه به ت

وضعیت اپیدمی

ر چها"برگزاری نشست 
"خوان ترجمه

برگزاری کارگاه های اقماری 
در حوزه علوم مغز و شناخت

سمینار برگزاری چهارمین 
آمار فضایی و کاربردهای آن
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری پیش برنامه 
ی دومین همایش بین الملل

آینده فضاهای عمومی 
(FUPS2021)شهری 

احتمال برگزاری حضوری 
امتحانات نیمسال اول سال 

تحصیلی

دستیابی دانشکده 
محور "علوم پزشکی در 

م به رتبه سو"تولید دانش
ردانشگاه های تیپ دو کشو

انتصاب آقای دکتر هاشم داداش
وان عنبه حکم وزیر علوم، پور با 

معاون وزیر و رییس سازمان 
امور دانشجویان
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دانشگاه تربیت مدرس

ه هشدار افزایش موارد ابتالء ب
کرونا در پی عدم رعایت 

پروتکل های بهداشتی در 
دانشگاه

الگوها و "سومین رویداد 
راهکارهای نوین در همکاری 

"دانشگاه با جامعه و صنعت

ایران پتانسیل راه اندازی 
راکتورهای هسته ای برای 

شیرین سازی آب دریا را دارد

آغاز صدور کارت 
ادیجیتال واکس کرون
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دانشگاه تربیت مدرس

معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه ها دانشگاه آیا 

ت محل مناسبی برای تربی
ی نخبگان سیاسی و اجرای

کشور هستند

در حضور موفق دانشگاه 
رتبه بندی موضوعی پایگاه 

ISCرتبه بندی 

آدینه"برگزاری نشست 
"ای با شاعران روس

مراسم تقدیر از کارمندان 
نمونه دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

مللی نخستین سمینار بین ال
شناختیزبان شناسی 

نامه برگزاری آیین اختتامیه بر
سال نخست طرح تحول ۵

راهبردی

تاد بزرگداشت اسبرگزاری آیین 
پیشکسوت جامعه شناسی 

دکتر علی محمد حاضری

تار کارمندان نماد فرهیختگی، رف
دانشگاهی و موجب بقاء و 
استحکام دانشگاه هستند
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دانشگاه تربیت مدرس

تودیع و معارفه مدیر 
همکاری های علمی و 
بین المللی در نشست

شورای دانشگاه

درصد اهداف طرح ۷0تحقق 
۵تحول راهبردی در پایان 

سال نخست

ه عضو هیات علمی دانشگاه ب
عنوان پژوهشگر نمونه 

دریایی برگزیده شد

تصویب راه اندازی دوره میان
رشته ای علوم اعصاب 

گرایش مغز و –شناختی 
شناخت در مقطع دکتری
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دانشگاه تربیت مدرس

درخشش دانشجوی دکتری
زبان شناسی دانشگاه در 

جشنواره ملی شعر 
دانشجویی

دانشمند 4سخنرانی علمی 
مسلمان حوزه فیزیک در دانشگاه

ن تربیت مدرس به مناسبت چهارمی
(ص)مراسم اهدای جایزه مصطفی

برگزاری سمینار آمار 
فضایی و کاربردهای آن

راه اندازی دوره کارشناسی 
ارشد سالمت از راه دور 

تصویب شد
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دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی راه اندازی دوره 
-ارشد مهندسی پلیمر

راهگرایش طراحی مولکولی 

برگزاری شانزدهمین 
یمی سمینار ساالنه الکتروش

ایران

اه دانشجویان غیربومی دانشگ
برای حضور در خوابگاهها 

نوبت بندی می شوند
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دانشگاه علم و صنعت

تی ابرانسان وشگفکارگاه 
های مغز

ان رییس دانشگاه از برگزیدگ
ال المپیاد علمی دانشجویی س

دانشگاه تجلیل کرد۹۹

دومین دوره مسابقات 
«هشت بهشت»کتابخوانی 

کارگاه آموزشی آنالین 
و  (GC)گازیکروماتوگرافی 

کروماتوگرافی مایع با کارآیی 
 (HPLC)باال
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دانشگاه علم و صنعت

دوره تعاملی آموزش مدیریت و
کنترل پروژه با نرم افزار 

(Project 2019 MSP)

هفته دفاع مقدس، سالگرد "
اه تدفین شهدای گمنام دانشگ

"(ع)اربعین حسینیو 

اطالع رسانی در خصوص 
اعالم اولیه نتایج آزمون 
 هااستخدام پیمانی دانشگاه

انجمن دانش آموختگان و 
اساتید دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

ققنوس فداکار
معاونت فرهنگی و-دانشگاه 

اجتماعی

مرکز هوش مصنوعی و 
رباتیک

برگزاری مراسم 
گرامیداشت هفته دفاع 
ر مقدس در دانشگاه با حضو

دریادار سیاری

ری نشریه سامانه نو با همکا
DrCRMگروه 
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دانشگاه علم و صنعت

آگهی عمومی جلب مشارکت
در دانشگاه با بخش خصوصی
زمینه احداث و تجهیز 

ساختمان

اه به پیام تبریک رییس دانشگ
دکتر خلج امیرحسینی

سومین رویداد الگوها و 
راهکارهای نوین در همکاری 

دانشگاه با جامعه و صنعت

پیام دکتر عبدالمجید ارجمندی
اه معاون فرهنگی واجتماعی دانشگ

-1401مناسبت سال تحصیلی به 
ه ورود دانشگاو دانشجویان نو 1400
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دانشگاه علم و صنعت

سی و ششمین جشنواره 
سراسری قرآن و عترت 

دانشجویی

اتحادیه انجمن های علمی 
دانشجویی مهندسی مواد و 
متالورژی کشور به میزبانی 

انجمن علمی مواد و متالورژی 
علم و صنعت

دوره آموزشی مدیریت دانش

گاه پیام تبریک رییس دانش
انبه سرپرست دانشگاه تهر
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه سرمایه گذاری 
خطرپذیر و چالش ها

درخشش شتابدهنده گذر 
برگزاری موفق در دانشگاه 

کی فستیوال ورزش های الکترونی
پردیتور در منطقه آزاد کیش

حضوری -مراسم مجازی
محدود با رعایت پروتکل های)

استقبال از ( بهداشتی
نودانشجویان کارشناسی 

دانشگاه1400ورودی 

دوره آموزش مجازی آباکوس
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دانشگاه علم و صنعت

کافه مکانیک؛ راه جدیدی 
ان، برای ارتباط بین دانشجوی
اساتید و صنعتگران

راه اندازی خدمات مشاوره در 
زمینه جنبش های نوپدید 
دینی و عرفان های کاذب 

معنوی 

علومبین المللی همایش 13
ر فعالیت بدنی و عص،ورزشی

مدرن

وبینار آموزشی تحت عنوان 
بهینه سازی استوار و »

رویکردهای مدرن برنامه ریزی 
«در شرایط عدم قطعیت
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دانشگاه علم و صنعت

الیو انتقال تجربه
با حضور افتخاری جناب

آقای آرنوش شاکری

دوره آموزش انتگرال

تحلیل ظرفیت "رخداد 
کسب  وکارهای خلق ثروت 

"لجستیک پیشرفته

برگزاری همایش آخرین 
متدهای تدریس در آموزش 

۲0۲1مجازی 
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه
معرفی روش های کسب 

درآمد دالری و کامال 
عملی در ایران

مسابقه ساالنه ویژه 
ورودی های جدید

جدول زمانبندی مصاحبه 
پذیرفته شدگان آزمون 

استخدامی نیروی انسانی 
غیرهیات علمی دانشگاه اعالم

شد
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دانشگاه علم و صنعت

کانون کتاب شما رو به 
۲مسابقه متن خوانی آواژ 

میکنهدعوت 

ی سخنرانی و پنل تخصص
فناوری های غشایی

ی سلسله وبینار های کارمند
یا کارآفرینی

دهمین جشنواره حرکت 
دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

قرارگاه شهید چمران 
گاه بسیج دانشجویی دانش

ر نوپامد اولین رویداد مشتری محور د
سه حوزه

تجهیزات پزشکی، سالمت 
غذاییدیجیتال،امنیت 

تی کارگاه طراحی پوستر مقدما
ایالستریتور و فتوشاپبا 
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دانشگاه شهید بهشتی

ی دوره مقدماتی بازاریاب
دیجیتال

شمس و نسخه هــای 
زندگــی

ور، بار در کشنخستین برای 
مطالعات زنان و »رشته 
در دوره دکتری« خانواده

کلینیک خدمات تخصصی
مدیریت دانشگاه
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دانشگاه شهید بهشتی

کانون خیریه امید نو 

مراسم عزاداری اربعین 
حسینی 

پنجمین جشنواره 
اندیشمندان جوان 

فراخوان مجله بین المللی 
تحقیق و فناوری در صنعت

برق
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دانشگاه شهید بهشتی

دوره های آموزشی 
ی کلینیک خدمات تخصص

مدیریت دانشگاه

سیزدهمین جشنواره بین 
المللی فارابی

اى استارتاپ هـوبینار معرفى 
فناورى و معمارى

دوره آموزش مجازی 
تخصصی پایتون
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دانشگاه شهید بهشتی

مشاوره و اجراى صفر تا 
ى و صدى بخشهاى الکترونیک

مکانیکى پروژه ها در پارک
علم و فناورى دانشگاه 

زمان و نحوه پذیرش 
1400دانشجویان ورودی 

دوره کارشناسی

اطالعیه ویژه دانشجویان 
در خصوص 1400ورودی 

اختصاص خوابگاه
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دانشگاه شهید بهشتی

، روز بزرگداشت مهر٨
مولوی گرامی باد

دوره  آمادگی زبان عمومی 
مقطع دکتری و ارشد به 

اهدانشگصورت آنالین توسط 

اطالعیه زمان شروع کالس های 
درسی پذیرفته شدگان آزمون 

مقطع ، در 1400سراسری سال 
کارشناسی

ا زمان پذیرش غیرحضوری ت
مهر 11پایان روز یکشنبه 

.تمدید شد1400
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دانشگاه شهید بهشتی

آیین بزرگداشت موالنا 
محمد بلخی با رونمایی 

«آتشی در خرمن»کتاب 

اطالعیه ویژه دانشجویان 
1400شاهد و ایثارگر ورودی 

آشنایی با سامانه آذرسا
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دانشگاه شهید بهشتی

دهمین نمایشگاه آنالین
کار برای دانشجویان و 

فارغ التحصیالن

ای فراخوان ثبت نام کاندیداه
ی انتخاباتی  انجمن های علم

دانشجویی دانشگاه -

اولین دوره فراخوان جذب 
ایده در حوزه هنر درمانى
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دانشگاه شهید بهشتی

ن بررسی امکان تفاوت بنیادی
رابطه علم و دین در دو مورد 

یکزیست شناسی تکاملی و فیز

زمان پذیرش غیرحضوری 
ه از پذیرفته شدگان با استفاد

آیین نامه  تسهیالت فرزندان
اعالمهیات علمی 

علوم شناختی، علوم اعصاب،
هوش مصنوعی، روانشناسی و

مدلسازی
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دانشگاه شهید بهشتی

گروه کیهان شناسی 
محاسباتی دانشگاه 

ارسال چکیده تمدید مهلت 
اولین همایش "مقاالت به 

بین المللی مطالعات میان 
"رشته ای قرآن

ثبت نام مرحله استانی
دهمین دوره مسابقات 
ملّی مناظره دانشجویان

آشنایی با پایگاه های 
ناطالعاتی فارسی و التی
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان ثبت نام کاندیداهای
-انتخاباتی  انجمن های علمی

دانشجویی دانشگاه

پادکست معرفی 
دانشکده های دانشگاه

سلسله نشست های 
ه فراسوی معلولیت در آین

حقوق و جامعه
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دانشگاه شهید بهشتی

بزرگداشت ، روز مهر۲0
حافظ گرامی باد

:عنوان وبینار
« رازهای ماندگاری شاهنامه»
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دانشگاه شهید بهشتی

ت سلسله نشسبرگزاری 
بین المللی با موضوع 
گفتگوی ادیان در باب 
ردین و بیمارهای عالم گی

دوره های آنالین فنی و 
حرفه ای دانشگاه 

اولین همایش از سلسله 
همایش های گفتگو های 
فرهنگی ایران و چین 

ید پویش تول: *مسابقه کشوری
محتوای دیداری و شنیداری 

* همیاران سالمت روان
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دانشگاه شهید بهشتی

آشنایی با سامانه "وبینار
همانندجو و سامانه ملی ثبت

"ادهپایان نامه، رساله، و پیشنه

آیین رونمایی و جشن 
دل امضای تصیح غزلیات بی

دستاورد
«خانۀ تک طاقپروژه » 

و ورزشبدنی تربیت هفته 
بادگرامی 
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دانشگاه شهید بهشتی

یازدهمین آیین "فراخوان  
اعطای تندیس ملی 
"فداکاری به دانشجویان

همایش از برگزاری اولین 
و سلسله همایش های گفتگ

های فرهنگی ایران و چین،

کارگاه های آموزشی 
هفتمین همایش ملی 

دانشجویی علوم ورزشی 
دانشگاه

کنگره ملی برگزاری نهمین 
ن آسیب شناسی خانواده و پنجمی

جشنواره ملی خانواده پژوهی، 
1400مهر ۲۹و ۲٨
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دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری دوره ترجمه شفاهی 
ن زبان فرانسه به صورت آنالی

توسط دانشگاه 

برای وبینار تازه ترین مباحث علمی و کاربردی در خصوص مالکیت فکری
.کسب و کارهای دانش بنیان، نوپا و دانشگاهی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

، پیام دکتر سید مهدی ابطحی
غاز مناسبت آبه رئیس دانشگاه 

سال تحصیلی جدید

اطالعیه مهم ثبت نام پذیرفته شدگان
دانشگاه 1400آزمون کارشناسی سال 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ر فرارسیدن اربعین شهادت سرو
آزادگان جهان، چهلمین روز 
وداع خونین حضرت ابا عبداهلل
الحسین علیه السالم و یاران 
ایشان را تسلیت عرض می 

نماییم

داد معرفی نفرات برتر نخستین روی
دانشگاه (AI Cup)مصنوعیهوش 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

"پویش حامی مهر"
به تحوالت مثبتی که از غرب»

«ما منتقل نشده است

جذب نیروهای تمام وقت در 
واحد تحقیق و توسعه با 

شغلیعناوین 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان عضویت کانون های 
فرهنگی هنری دانشگاه

یدآئین آغاز سال تحصیلی جد
1400ورودی دانشجویان 

مسابقات رباتیک
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دانشگاه صنعتی اصفهان

سال با ۵0رویداد علمی 
برخورددهنده های هادرونی 

در سرن

آغاز سال تحصیلیبرگزاری آئین 
صورت مجازی به دانشگاه 1400

یه دوم خوابگاه های خیرافتتاح فاز 
دانشگاه ( ع)متأهلین امام جواد

واحد مسکونی 1۲0شامل 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان ثبت نام کانون دانشجویی
(بهداشت)همیاران سالمت 

ر شرایط بازگشایی حضوری دانشگاه ها د
شورای مدیریت آموزش عالی استان 

اصفهان بررسی شد
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دانشگاه صنعتی اصفهان

"درس خواندن در دانشگاه"

گفت و گوی دانشجویی 

بدنی،همزمان با آغاز هفته تربیت 
مراسم کلنگ زنی آکادمی ورزش ها 
پهلوانی و زورخانه ای در دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش سنجش از دور و 
ای پردازش تصاویر ماهواره 

(344کد -آنالین)

واقعۀ کربال و تاریخ نگاری
سدۀ نخست

تاریخ نگاری سده های )
نخست پس از اسالم، 

نشست : معیار هاچالش ها و 
(دوم

ه اطالعیه در خصوص پذیرفت
شدگان آزمون استخدامی 
وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری

کوهپیمایی خانوادگی به 
مناسبت هفته دفاع مقدس
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دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم عاشقان اربعین حسینی

مؤسسه آموزش عالی دولتی مهارت
افزایی و اشتغال پذیری گلبهار

سی امین نشست ایده ی
:  دانشگاه

هرهبری و ریاست دانشگا
(مدل ها و ساز و کارها)
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شیوه نامه جامع تحصیلی 
به دانشجویانمربوط دانشگاه 

و پس از آن1400-1401ورودی 

دوره آمادگی آزمون های 
MSRT  وTELP  ویژه

دانشجویان تحصیالت 
«آنالین»تکمیلی بصورت 

مدل یابی معادالت 
ساختاری با نرم افزار 

AMOS )3۶۹کد -آنالین)

برگزاری هشتمین 
آزمون سنجش 

استاندارد مهارت های 
«سامفا»زبان فارسی 
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گا ن اطالعیه ثبت نام پذیرفته شد
دوره کارشناسی و دکتری عمومی

1400سال تحصیلی در دانشگاه 

1400آغازثبت نام ترم پاییز
مرکز قرآنی شهید شهریاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه

برگزاری دوره آنالین آمادگی 
ی آزمون های تحصیالت تکمیل

MSRT-TELPزبان انگلیسی 

کر دومین کنفرانس ملی تف
سیستمی در عمل در 

دانشگاه 
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از کارآفرینی: دومین وبینار
منظر نصوص مقدس ادیان

اصول و مبانی پدافند 
(مجازی)غیرعامل 

ی نحوه فعالیت خوابگاه ها
دانشجویی دانشگاه

ارائه خدمات دستگاه طیف
سنج دو رنگ نمایی دورانی

در دانشگاه
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لغو دورکاری کارکنان دانشگاه 

تدبر در قرآن

مراسم افتتاح اولین 
ساختمان آموزش 
متمرکز دانشگاه

دوره های کالج دانشگاه 
اثرات محیط زیستیارزیابی 
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سومین رویداد الگوها و 
راهکارهای نوین در همکاری 

دانشگاه با جامعه و صنعت

ی احداث نمایشگاه دائمی فناور
های توربین بادی پژوهشکده

هواخورشید دانشگاه 

ای فراخوان سازمان یونسکو بر
جایزه انسان و کره مسکون

تفاهم نامه همکاری های 
مشترک علمی بین 
والمللی بین دانشگاه 

مرکز تحقیقات 
ژئوهیدرولوژی، شورای 
اپژوهش های ملی ایتالی



141

دانشگاه فردوسی مشهد

مسابقات ورزشی ویژه 
کارکنان و اعضای هیأت علمی

دانشگاه 

هشتمین دوره مدرسه علوم 
ی ایران بزرگ فرهنگ» سیاسی 

«و مسئله افغانستان

ازه دومین نمایشگاه گل و گیاه و س
های چوبی دانشکده مهندسی

مراسم افتتاح اولین 
ساختمان آموزش متمرکز 

دانشگاه 
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کشف یک گونه جدید 
گل استکانی توسط 
پژوهشگران دانشگاه

دوره های رشدی ویژه 
نوجوانان و والدین 

دومین همایش بین المللی
۲1علم اطالعات جغرافیایی 

1400آذر 

تجلیل از مقام علمی مرحوم 
عالمه حسن زاده آملی
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برگزاری وبینار مشترک 
دانشگاه ملی تحقیقات 
کشاورزی قزاقستان و 

دانشکده کشاورزی دانشگاه

کاربرد اکسل برای "مجازی"دوره  
حسابداران و حسابرسان 

ارزیابی طرح های "مجازی"دوره  
اقتصادی به کمک نرم افزار اکسل 

بازگشایی مرکز آموزشی ـ رفاهی 
(بهشهر)دانشگاه ۵شماره 
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آموزشی هستی شناسی میاندوره 
رشته ای با موضوع مادی و مجرد و 

جهان های دیگر ویژه اعضای 
هیات علمی

اولین پیش نشست 
بین المللی همایش 

مردمی سازی اقتصاد و 
اقتصاد مقاومتی

چاپ کتاب عملکرد 
ازهشت ساله دانشگاه 

1400تا 13۹۲

۹برنامه های دبیرخانه منطقه 
ورزش دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور به مناسبت 

هفته تربیت بدنی
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نشست طراحی شهری 
برای شهرهای آینده

برنامه زمانبندی پیست دو و
بهمن۲۲میدانی مجموعه 

با محوریت اعتیاد و"
"مسئولیت اجتماعی

بورسیه ارنست ماخ 
کشور  FHJدانشگاه 

اتریش
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ثبت نام طرح خوشه بندی 
-1401شهاب سال تحصیلی 

آغاز شد 1400

اتحادیه علمی دانشجویی 
ی زیست شناسی ایران به میزبان
انجمن علمی دانشجویی 

اه زیست شناسی کاربردی دانشگ

دوره جامع اتیسم ویژه 
روان شناسان و مشاوران

اطالعیه مدیریت تربیت بدنی
درخصوص تغییر محل مسابقات

یگرامیداشت هفته تربیت بدن
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 Gold Mentionکسب جایزه 
توسط تیم دانشکده معماری و 

مسابقه در شهرسازی دانشگاه 
 Young Architectsمعماری 

Competition 

دوره آموزشی آنالین رایگان

زار آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم اف
Spss)  آنالین-3۷1و 3۶۶کد)
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همایش پیاده روی همگانی
دنیبه مناسبت هفته تربیت ب

جلسه برگزاری سومین 
شورای مدیریت آموزش 

عالی استان 

مصاحبه حضوری قبول 
ر شدگان چند برابر ظرفیت د
آزمون استخدامی وزار ت 

عتف دانشگاه 

هم اکنون آیین رونمایی
از سامانه پردیس 
هوشمند دانشگاه 
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کسب رتبه های برتر 
نظام رتبهدر دانشگاه 

۲0۲۲بندی تایمز 

می کندبرگزار کالج دانشگاه 
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کارگاه های آموزشی ورزش 
قهرمانی مدیریت تربیت 
بدنی دانشگاه به مناسبت

هفته تربیت بدنی

آزمون های تعیین سطح کالس
های ترمیک زبان های 

«انگلیسی، فرانسه و عربی»
مرکز زبان کالج دانشگاه 

جشنواره یکصد سالگی
ادبیات معاصر فارسی 

هفت عضو هیأت علمی دانشگاه
فهرست یک درصد در 

دانشمندان پراستناد موضوعی
قرار گرفتند
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هفته وحدت یادآور میالد 
ر آخرین رسول خدا و پیامب
دصلح و دوستی گرامی با

ی پیام تبریک معاون فرهنگ
اجتماعی و دانشجویی 

ه مناسبت هفتبه دانشگاه 
تربیت بدنی و ورزش

گردهمایی مجازی 
1400دانشجویان ورودی سال 

در "آیین ورود"با عنوان 
کلیه مقاطع تحصیلی

مرکز مشاوره و 
ان توانمندسازی دانشجوی

دانشگاه 
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و  AutoCADافزارآموزش مقدماتی نرم 
Matlabنرم افزار 

سیه اطالعیه بورس تحصیلی متقابل ایران و رو
کلیه مقاطع تحصیلی




