
1400آذر ماه 30آذر ماه تا 1

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
اخبار فعالیت هاي مرتبط و فرابرنامه اي در 

برخی دانشگاه ها



فهرست دانشگاه هاي 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 





٤

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

دکتر کریمی مزرعه شاهی، 
فرا سرپرست دانشگاه طی پیامی

رسیدن هفته بسیج و سالروز
را تشکیل بسیج مستضعفین

گرامی داشت

باحکم سرپرست دانشگاه، 
به علیرضا صالحیانتصاب دکتر 

معاون آموزشی و "سمت 
"تحصیالت تکمیلی



٥

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

، با حکم سرپرست دانشگاه
ري حمیدرضا نوانتصاب دکتر 

معاون فرهنگی و "به سمت 
"دانشجویی

با حکم سرپرست دانشگاه، 
علی مظفري بهانتصاب دکتر 

رییس اداره امور "سمت 
دانشجویان شاهد و ایثارگر 

"دانشگاه

راهبردهاي پیشنهادي "
دیپلماسی اقتصادي 

"ایران

یر بازدید رییس هیات مدیره و دب
سندیکاي مخابرات، مهندس 
ریاضی و  مهندس رستگار از 

ت موزه مهندسی نصیر به مناسب
هفته پژوهش و ترسیم همکاري

هاي مشترك جهت توسعه موزه 
مهندسی نصیر



٦

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ر سلسله جلسات طرح ب
مدار مهندسی هوافضا 

ب انتصابا حکم رییس دانشگاه، 
"رضا کرمی محمدي به سمتدکتر 

"مدیر دفتر طرح و برنامه

انتصاببا حکم رییس دانشگاه، 
ر مدی"بهزاد وثوقی به سمت دکتر 

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین 
"کیفیت



۷

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

اردوي جهادي حاشیه شهر

هفته پژوهش گرامی باد 
هیات وبینارهاي اعضاي 

علمی دانشکده مهندسی 
خارجو پژوهشگران مکانیک 

پژوهشدر هفته دانشگاه از 

ه صنعت ببرنامه وبینار از 
کسب و کار در : دانشگاه

صنایع آلیاژهاي آهنی

نمایشگاه مجازي گلچین
-هاي عملی پروژه 

ی کاربردي مقطع کارشناس



۸

بر مقدمه اي « وبینار 
»یادگیري ماشین

:  توبینار از دانشگاه به صنع
کسب و کار در صنایع 

آلیاژهاي آهنی

دوره آموزش پروژه محور



۹

ي نحوگفت و گو با دکتر علی 
عضو هیئت علمی و سرپرست(

آزمایشگاه واقعیت مجازي 
ا، شبکه چهار سیمدر ) دانشگاه

گروه دانش، برنامه چرخ

برگزاري نشست مشترك بین
دانشکده ریاضی و شرکت بین

گاه با المللی تحقیقات بازاریابی آ
هدف افزایش مهارت هاي فنی و 

آماري و  اشتغال دانشجویان 
علوم ریاضی 

نخستین ارائه از مجموعه 
يفناوروبینارها هفته پژوهش و 

ک ابررسانایی توپولوژی: عنوان
ه روزنه اي ب: بر مبناي ناخالصی

رایانش کوانتومی 

Development of a 
New Approach in 

Modeling and 
Control of SI Engines 

with Enhancement 
for Transients and 

Hybrid Vehicles



۱۰

آیین گرامیداشت هفته 
پژوهش و تجلیل از 

پژوهشگران برگزیده 
1400دانشگاه در سال

درام زمانی پگفت و گو با دکتر مونا 
عضو هیئت علمی و سرپرست (

آزمایشگاه مواد هوشمند و ذخیره
ه در شبک) دانشگاهسازهاي انرژي 

چهار سیما، گروه دانش، برنامه 
چرخ

ت مسابقات ورزشی بمناسب
گرامیداشت روز دانشجو

پیام دکتر کریمی مزرعه 
ه شاهی، سرپرست دانشگاه ب

آذر، روز دانشجو16مناسبت 



۱۱

قام پیام مسئول نهاد نمایندگی م
معظم رهبري، حجت السالم 

والمسلمین طهماسبی به 
آذر، روز دانشجو16مناسبت 

پیام معاون فرهنگی و 
دانشجویی، دکتر نوري به 

آذر، روز دانشجو16مناسبت 

یلی آقاي دکتر خلگفت و گو با 
عضو هیئت علمی و (

سرپرست آزمایشگاه مواد و 
سازه هاي کامپوزیت و 

در شبکه) هوشمند دانشگاه 
ه چهار سیما، گروه دانش، برنام

چرخ



۱۲

با حکم سرپرست دانشگاه، 
ه دکتر عبدالمجید خوشنود ب

و مدیر کل دفتر ریاست« سمت 
ب منصودانشگاه » روابط عمومی

شدند

ر با حکم سرپرست دانشگاه، دکت
معاون « شهرام صیدي به سمت 

منصوب دانشگاه » اداري، مالی
شدند



۱۳

با حکم سرپرست دانشگاه،
ه دکتر حسین علیقلی زاده ب

رئیس مرکز آموزش «سمت 
دانشگاه » هاي عمومی

منصوب شدند

وبینار مدیریت خوردگی و
یکپارچگی در صنعت 

سلسله وبینارهاي 
»مکانیک و دنیاي امروز«

دون کاربرد پرنده هاي ب«وبینار 
سرنشین و سیستم هاي 

»چندعامله در مدیریت بحران



۱٤

"THE DURABILITY OF 
STRUCTURAL HEALTH 

MONITORING 
SYSTEMS"

Random Search 
Optimization in 

Biological systems

:عنوان وبینار
۳D Printing and 

Vascularization in 
Treatment of Critical-

Sized Defects 



۱٥

ی وبینار بهینه سازي طراح
چند موضوعی و کاربرد آن

هوافضایی در سامانه هاي 

اه، با حکم سرپرست دانشگ
قی صادق صدیانتصاب دکتر 

"لمعاون بین المل"به سمت
دانشگاه منصوب شدند

اه، با حکم سرپرست دانشگ
ی یاسر صمیمانتصاب دکتر 

رییس دانشکده"به سمت
دانشگاه"مهندسی صنایع

منصوب شدند 

با حکم سرپرست دانشگاه، 
به سعید رعیتیانتصاب دکتر 

"رییس دانشکده شیمی"سمت
دانشگاه منصوب شدند



۱٦

با حکم سرپرست دانشگاه، 
مجتبی فرخ به انتصاب دکتر 

رییس دانشکده مهندسی"سمت
منصوب شدند"هوافضا

در آیین گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه
1400سال



۱۷

پژوهشگران برگزیده 
1400دانشگاه 

اه وبینار معرفی آزمایشگ
پژوهشی 

و مولدهاي انرژي باتري 

وبینار بازرسی فنی و 
مهندسی مواد در میدان 

گازي پارس جنوبی 

"تصویربرداري سه بعدي"
ضا به سخنرانی دکتر علیر

مرادي



۱۸

ی بازدید از شرکت هواپیمای
ایران ایر

نمایشگاه مجازي گلچین
پروژه هاي

کاربردي مقطع -عملی 
کارشناسی 

کتابچه معرفی تجهیزات و 
ه خدمات آزمایشگاهی دانشکد

ی معرفبرق کتابچه مهندسی 
توانمندي هاي دانشکده 

)آزمایشگاه هاي پژوهشی(



۱۹

ع وبینار معرفی مراحل و مناب
کار پژوهشی در رشته 

مهندسی مکانیک



۲۰

بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی
پژوهش و فن بازار

می معاون عل(بازدید دکتر ستاري 
و فناوري رئیس جمهور و رئیس 

فی و دکتر زل) بنیاد ملی نخبگان
وزیر علوم، تحقیقات و (گل 
اه از طرح برگزیده دانشگ) فناوري

سامانه هاي پوشیدنی"عنوان با 
"پایش، تزریق و مسیریابی

و عض-مجري آقاي دکتر دلربایی (
در ) گروه مهندسی مکاترونیک

غرفه رو نمایی وزارت علوم، 
1400نمایشگاه پژوهش و فن بازار 

ان نشست صمیمی دانشجوی
به با رییس دانشگاه، 

مناسبت روز دانشجو



۲۱

در وبینار  پژوهش 
آزمایشگاه رباتیک

و بازدید سرپرست دانشگاه، 
معاون پژوهش و فناوري از غرفه 

دانشگاه در بیست و دومین 
و نمایشگاه بین المللی پژوهش

فن بازار

قسمت اول وبینار
:بر ایمنی خودرومقدمه اي 

فرصت ها و چالش ها

انتخاب رساله سپهر هنر 
ري پرور به عنوان رساله دکت

تقاضا محور برتر کشور 



۲۲

فراخوان شرکت در ارزشیابی
ی و نظارت، ارزیابدفتر اساتید 

تضمین کیفیت دانشگاه

:وبینار با عنوان
Surface 

Engineering of 
Aeroengines: 

Nickel Aluminide 
Coatings

:وبینار با عنوان
New Generation 

Thermal/Environm
ental Barrier 

Coating Materials 



۲۳

پژوهش گرامی باد هفته 
دوم وبینارقسمت 

فرصت ها و چالش ها: بر ایمنی خودرومقدمه اي 
پورآقاي دکتر عماد صادقی 

وبینار دانشکده ي فیزیک دانشگاه چهارمین 
صنعتی خواجه  نصیر الدین طوسی

به مناسبت هفته ي پژوهش 
فناوري هاي کوانتومی با استفاده از : عنوان

نوسان گرهاي مکانیکی
دکتر مهدي عبدي: سخنران



۲٤

بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان، دکتر 
گنجی و هیات همراه با همراهی سرپرست 
دانشگاه و معاون دانشجویی و فرهنگی از 

خوابگاه هاي اندیشه، کرامت، احسان و سلف 
دانشکده برق



۲٥

نهاد ترویجی فناوري نانو انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه تیم 
در دهمین مسابقات ملی فناوري نانو ) آنگستروم10(صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

:بخش از مسابقه، در بین نهادهاي ترویجی سطح کشور شد7مقام در 6موفق به کسب 

نهاد فعال136مقام اول در بین نهادهاي ترویجی فعال کشور از میان 1⃣

2 مقام هشتم نهادهاي ترویجی فعال بخش دانشجویی دهمین مسابقه ملی فناوري نانو⃣

مقام اول بخش تجربه نو براي مسابقه کرونانو3⃣

مقام دوم بخش انیمیشن و کلیپ براي ویدئو دنیاي نانو تکنولوژي4⃣

5 آنگستروم10مقام دوم در بخش رسانه هاي اجتماعی براي کانال ⃣

مقام سوم در بخش نشریه براي نشریه جوانه6⃣

این موفقیت را به جامعه دانشگاهی صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بویژه  کسب 
.دانشجویان دانشکده مهندسی و علم مواد صمیمانه تبریک عرض می نماییم



۲٦

توسعه ریزينشست هاي تخصصی برنامه سلسله 
سیستم هاي قدرت             

نیروگاه هاي حرارتی و توسعه  : موضوع
ظرفیت هاي آن در کشور    

ه مهندس حمیدرضا عظیمی معاون توسع: سخنران
ق تخصصی تولید نیروي برمادر طرح هاي شرکت 

حرارتی 

:علمی همزمان با هفته پژوهش و فناوري با عنوانسخنرانی 
"REVIEW OF THERMAL MANAGEMENT 

METHODS OF POWER ELECTRONICS IN 
ELECTRIC VEHICLES"



۲۷

رویداد الگوها  و راهکارهاي نوین در همکاري سومین 
صنعتدانشگاهها با جامعه و 



۲۸

برگزاري تور دانشکده گردي در دانشکده ریاضی
جمعی از نو دانشجویان مقطع  کارشناسی بازدید 

دانشکده ریاضی از بخش هاي مختلف دانشکده در 
1400آذرماه 24روز چهارشنبه 

مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشکده مهندسی مکانیک با 
حضور مسئولین، اعضا هیات علمی، دانشجویان و  دکتر علی 

)مدیر عامل مپنا(آبادي



۲۹



۳۰

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مبحث بسیار مهم فیزیک 
ویژه آمادگی آزمون 1عمومی 

میان ترم

وبینار انرژي تجدیدپذیر
ي، معرفی منابع انرژ(دریایی 

روش هاي مدل سازي 
ریاضیاتی، فرصت ها و 

)چالش ها

ا کافه مک تپ، کافه اي ب
منوي استارتاپی

ه گپ و گفتی دوستانه ب
زبان انگلیسی



۳۱

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دیجیتال مارکتینگ انگلیسی 

مجموعه سخنرانی هاي 
اه گروه فلسفه علم دانشگ

دومین وبینار از طرح 
پاییزه مسیرشغلی

د کالس آنالین صفر تا ص
ابرادین"مقاله نویسی"



۳۲

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

هفتگی برگزاري سمینار 
آزمایشگاه نورس با موضوع

بالکچین

» خوابگاهانتخاب مشاوره « 

ه اطالعیه اداره امور تغذیه پیرامون شروع ب
ی کار سلف دانشجویی به همراه برنامه زمان
توزیع شام در خوابگاه هاي دانشجویی



۳۳

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

منظرگرایی و نسبیت خاص

وبینار آموزشی ویژه طرح
پیشرفت تحصیلی

هفتمین دوره آموزشی یکپارچگی 
سازه اي، تخمین عمر و بررسی 
آمادگی براي سرویس تجهیزات



۳٤

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره هاي مهارت نرم رو 

» ظلم در سایه«میزگرد 
خشونت و ظلم هاي واکاوي 

پنهان علیه زنان

صفحه «وبینار 
»حرفه اي لینکدین

دومین جلسه دورهمی 
علمی کافه فیزیک



۳٥

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وبینار آشنایی با افکار و 
عات رفتارهاي اعتیاد گونه و تب

آن و ارائه راهبردهاي کلیدي

دوره آنالین تحلیل 
هوشمندانه و داده محور کسب

و کار 

فراخوان ثبت نام در کالس 
آموزشی کامل هواشناسی 

کوهستان

تنها کارگاه اصولی نگارش
در ایران با ISI Q۱مقاالت 

ان تدریس اساتید نخبه و داور
 Webبین المللی مجالت 

Of Science



۳٦

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سی و ششمین جشنواره 
سراسري قرآن و عترت 
دانشجویان سراسر کشور

همایش معرفی دوره  ویژه 
کارشناسی ارشد مهندسی 

اده گرایش علوم د-کامپیوتر 
دانشگاه خاتم

ویژه برنامه معرفی 
افراد موفق در حوزه 

علم و بازار کار

هجدهمین جلسه از 
سلسله وبینار هاي به

چايصرف 



۳۷

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی سمینار معرفی کارشناس
ارشد مالی

طرح پایش سالمت روان و 
طرح غربالگري 

وبینار کاربرد 
رنگی شخصیت هاي 

ی وبینار رایگان مثال هاي عمل
مهندسی ایمنی فرایند در 

ها پتروشیمی ها و پاالیشگاه



۳۸

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

زکات علم ،نشر *
*آن است

هفت عادت "وبینار 
"دانشجویان موثر

تدریس و حل تمرین 
مبحث انتگرال

راي بنجوم دانشگاه برگزاري کانون 
اولین بار پس از آغاز همه گیري 

ویروسکرونا 



۳۹

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سمینارهاي هفتگی 
آزمایشگاه نورس 

آذرهاي دهه هشتاد16

جلسه سومکافه فیزیک 

دومین نمایشگاه 
آنالین کار ایران



٤۰

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی با وبینار رایگان آشنای
ارزهاي دیجیتال

لیت وبینار رایگان مسیر شغ"
"رو خودت بساز

گروه ترجمه کانون زبان هاي
خارجی دانشگاه 

وبینار آموزشی ویژه طرح
پیشرفت تحصیلی



٤۱

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آذر 16سلسله برنامه هاي 
انجمن اسالمی دانشجویان

تحکیم  وحدتعضو دفتر (
)  1342تاسیس

دوره آموزش مجازي اکسل 
از مقدماتی تا پیشرفته

کارگاه آنالین 
LaTeXآموزش 

چالش پردازش هوشمند 
داده هاي دیوار



٤۲

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ن ثبت نام دوره هاي آنالی
آمادگی براي آزمون 

محوریت کتاب با آیلتس 
Mindset

راه کارسلسله وبینارهاي 

یت وبینار کاربرد شخص"
هاي رنگی در طراحی 

"مسیر شغلی



٤۳

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ه ثبت نام جهادي حاشی
تهران

ه ثبت نام مدرسه زمستان
هوش مصنوعی آکادمی 

یوتک

وبینار مسیر شغلی
یادگیري ماشین 

پارس پژوهان یلداي 
امسال هم طبق یلداهاي 

رهقبلی براتون برنامه دا



٤٤

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

تکنیک هاي حل"کارگاه 
"خالق مسئله

مجموعه وبینارهاي 
پاییزي مرکز مشاوره و
خدمات روانشناختی 

دانشگاه

مدلسازي واحدهاي "
"فرآیندي

PDMSبا نرم افزار 

دوره آموزشی مقدماتی 
 (Python)پایتون



٤٥

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ثبت نام دوره هاي فارسی 
برنامه نویسی 
CS٥۰xIran

سلسله جلسات آنالین
ان گفت وگو با پژوهشگر

برتر کشور 

چهارمین دوره جامع 
1سطح /آموزشی منهاج 

وبینار معرفی نرم افزارهاي 
تخصصی مهندسی شیمی و 

ایع فرآیند و کاربرد آنها در صن
یمینفت، گاز، پاالیش و پتروش



٤٦

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ب کافه نجوم، ویژه برنامه ي ش"
"یلدا به صورت حضوري



٤۷



٤۸

شریفصنعتی دانشگاه 

شریفانتشار روزنامه 
پنجاه  و پنجمانتشار شماره 
»حیات«نشریه 



٤۹

شریفصنعتی دانشگاه 

تامین براي دانشگاه تمهیدات 
درصد 50/ خوابگاه هاي دانشجویی

ودظرفیت خوابگاه استفاده می ش

ا به نامه اي کودکانه  که طبیبان ر
هلیالن محروم کشاند

ور بررسی مشکالت اقتصادي کش
اد در نشست مشترك وزیر اقتص
با اساتید اقتصادي دانشگاه



٥۰

شریفصنعتی دانشگاه 

دانشجوي دکتري ماشین چاپ
مقاله نیست

و مفاهیم نوین«برگزاري کارگاه 
»  کاربردي در رهبري سازمان ها

جوانان ایرانی می توانند 
چالش هاي جامعه را حل کنند



٥۱

شریفصنعتی دانشگاه 

جوان ها از چالش ها فرصت 
خلق می کنند

یر میزان تولید برق تجدیدپذ
کمتر از یک درصد است

تولید ماسک هاي شیلد از سوي 
دانش بنیان ها



٥۲

شریفصنعتی دانشگاه 

علی اکبر صالحی، شماره خاطرات 
، براي سخنرانی به 89سال : 13

...رفته دانشگاه 

فردا، دعاي ندبه هیأت 
رزمندگان اسالم در مسجد 

دانشگاه 

ه نودانشجویان ببه هدیه دانشگاه 
مناسبت روز دانشجو



٥۳

شریفصنعتی دانشگاه 

من ! رییس جمهورآقاي 
…مهندس این سرزمینم

ی استدالل رئیسی درباره چرای
رشد نرخ ارز

ي دیدار دانشجویان و تشکلها
ر دانشجویی با رئیس جمهور د

روز دانشجو



٥٤

شریفصنعتی دانشگاه 

بازدید رئیسی از نمایشگاه 
دستاوردهاي فناورانه

باید آمریکا را از تحریم : جلیلی
انی با کردن پشیمان کنیم؛ این پشیم

خنثی شدن تحریم رقم می  خورد

جمعیبا جمهور نشست رئیس 
از استادان دانشگاه 



٥٥

شریفصنعتی دانشگاه 

سخنان اعتراضی دبیر انجمن 
یاسالمی شریف خطاب به رئیس

: تشکل هاي جهادينماینده 
محرومیت زدایی از درون توئیتر 

ما از مسئوالن / اتفاق نمی افتد 
انتظار اقدام جهادي داریم نه 

سخنرانی جهادي

دستور رییس جمهور به وزراي 
و نیرو براي بازدید ازنفت ،صمت

دستاوردهاي دانشگاه 



٥٦

شریفصنعتی دانشگاه 

عزم شریفی ها براي ایجاد 
فصلی نو در این دانشگاه

ن میراث تورا: پیشگامان فرهنگ
میرهادي

گاه ابتکار بسیج  دانشجویی دانش
طرح سوال از رئیس جمهوربراي 



٥۷

شریفصنعتی دانشگاه 

رییس دانشگاه 
ارِ به شریفی بودنِ دانشجويِ بیک

!شریفی شک کنید

از پژوهشگران نمومهتجلیل 
دانشگاه 

حوزه به ویژه دانشگاه توجه 
گاه مرکز کاریابی دانش/ پژوهش

راه اندازي شده است



٥۸

شریفصنعتی دانشگاه 

دوره هاي آموزشی دانشگاه 

شریفانتشار روزنامه 

پذیرش بدون آزمون دانشگاه 



٥۹

شریفصنعتی دانشگاه 

حضور رئیس جمهوري در 
میان دانشجویان به منزله 
شنیدن صداي مردم است

ساخت اولین دستگاه بومی اسکنر 
بدن توسط پژوهشگران دانشگاه 

برگزاري دوازدهمین 
اه نمایشگاه کار در دانشگ



٦۰

شریفصنعتی دانشگاه 

ین برگزاري نخستین کنگره ب
ه در المللی فناوري هاي پیشرفت

حوزه سالمت

دانشگاه پزشکی شیراز 
ري دربرگزاري کنگره جهانی فناو

سالمت همکاري دارد

درصدي اتوبوس و مینی بوس3/1سهم 
از آالینده هاي هواي مشهد



٦۱

شریفصنعتی دانشگاه 

پیشنهاد قراردادهاي رانتی
سازمان ها به دانشگاه 

دیجیتال«هارمونی و هدفی به نام 
در بازار ایران» مارکتینگ پایدار

قول بودجه اي مجلسی ها به 
مسئوالن دانشگاه



٦۲



٦۳

دانشگاه تهران

:  اشبیه  سازي با ارن«کناب 
شبیه سازي فرایندهاي 

»کسب و کار

رومانی در دیدار سفیر 
اهایران با سرپرست دانشگ

پرفروش ترین کتاب هاي 
مؤسسه انتشارات دانشگاه

جشنواره روایت



٦٤

دانشگاه تهران

ساخت اولین نمونه بومی 
دستگاه تشخیص صحیح 
ضدعفونی دست بر پایه 
قالگوریتم هاي یادگیري عمی

طی احکامی از سوي وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوري؛

اعضاي حقیقی هیئت امناي 
.تهران انتخاب شدنددانشگاه 

در برابر شهرت
قی تحلیل رویکرد نظام حقو

در برابر اشخاص مشهور

گرایش  DBAشروع دوره 
کارآفرینی



٦٥

دانشگاه تهران

زیست شناسیشبانه هاي 
تنوع زیستی : موضوع

خلیج فارس

ن سخنرانی علمی دانشکدگا
اثرات: موضوععلوم دانشگاه 

استرس بر عملکرد مغز 

جشنواره پژوهش و فناوري 
22/ ساله شدسی دانشگاه 

برگزیده در 41آذر؛ معرفی 
حوزه پژوهش و فناوري

فرهنگ : معرفی کتاب
ان توضیحی تحلیل گفتم



٦٦

دانشگاه تهران

دوره بدنه دانش برگزاري 
علم داده کاوي می کند

سومین شمارة ماهنامۀ 
»  دانش آموختگان«

ز وبینار ابرگزاري ششمین 
ی سلسله وبینار هاي تخصص

چهارمین همایش ملی «
»  دانشگاه اخالق مدار

علوم اجتماعی: موضوع



٦۷

دانشگاه تهران

ن برگزاري آیین اختتامیه پنجمی
دوره جشنواره اندیشمندان و 
دانشمندان جوان در دانشگاه 

آئین اختتامیه چهارمین دوره
ملی و اولین دوره بین المللی
جشنواره کتاب سال فرهنگی

دانشجویان برگزار می شود

پرورش شجاعت : موضوع
ناکامل بودن 

تاریخ : معرفی کتاب
ه سخنوري در ایتالیا؛ از سد
شانزدهم تا سده بیستم 



٦۸

دانشگاه تهران

زمین لرزه 750ثبت بیش از 
در آبان توسط مرکز 

لرزه نگاري کشوري مؤسسه
ژئوفیزیک

در راستاي حل مسائل صنعت و
جامعه
همکاري بینانعقاد تفاهم نامه 

ثرکوسازمان اقتصادي و دانشگاه 

افسانه کاغذچی، دانش آموخته 
گرایش سازه هاي آبی گروه 
مهندسی آب دانشکدگان 

ه ابوریحان موفق به دریافت جایز
1400مسابقه پایان نامه برتر سال «

جایزه (انجمن هیدرولیک ایران 
.شد) دکتر صدقی

ي نارسایی ها«سخنرانی علمی 
ته تولیدمثلی و ناباروري وابس

»به متابولیسم



٦۹

دانشگاه تهران

اولین همایش ملی 
مدیریت کیفیت آب و
سومین همایش ملی 
مدیریت مصرف آب

مجله 1400شماره زمستان 
» پژوهش هاي فقهی«علمی 

اه دانشکدگان فارابی دانشگ

انعقاد تفاهم نامه اداره کل امور
رفاهی و شرکت راهکار نوین 

)هومسا(سفر آسا 

 اي اعطاي امتیاز نشریه حرفه
به دو نشریه دانشجویی



۷۰

دانشگاه تهران

یس آئین تکریم و معارفه رئ
دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه 

 اي جزئیات رشته هاي بین رشته
جدید در حوزه کارآفرینی

مجموعه کارگاههاي 
مرکز مشاوره 1400پاییز

دانشگاه

سخنرانی علمی با عنوان 
بررسی اثرات عفونت «

اشی سیستمیک بر پیامدهاي ن
»از ایسکمی مغزي



۷۱

دانشگاه تهران

درخواست هاي رؤساي 
دانشگاه ها در زمینه الزامات

مطرح شد1401بودجه 

کارگاه هاي مجموعه 
مرکز مشاوره 1400پاییز

دانشگاه

جشنواره قرن، 
برترین هاي خود را در 

رشته هاي مختلف علوم 
پایه شناخت

دانشکده گمرك و تجارت 
تأسیسخارجی در دانشگاه 

می شود



۷۲

دانشگاه تهران

شناسیشبانه هاي زیست 
اندر مفهوم بیومس: موضوع

اختتامیه برگزاري آئین 
چهارمین دوره ملی و اولین «

دوره بین المللی جشنواره 
کتاب سال فرهنگی 

»  دانشجویان

دانشگاهمعاون دانشجویی 
آخرین وضعیت دسترسی 
دانشگاه ها به وب سرویس 

اطالعات واکسیناسیون 
دانشجویان 

ن فراخوان ثبت نام چهارمی
آموزش زبان فارسی دوره 

در کشور ژاپن



۷۳

دانشگاه تهران

همایش درس هایی از 
از بم تا فین: زمین لرزه ها

هرمزگان

همایش ملیبرگزاري اولین 
کیفیت آب در دانشگاه 

ه جشنواربرگزاري سی امین 
دانشگاهپژوهش و فناوري 

کتاب هولوکاست
ویکتوریایی



۷٤

دانشگاه تهران

استراتژي هاي موفق و«وبینار 
»شکست هاي کارآفرینانه

مجموعه کارگاه هاي آشنایی
با فرهنگ و زبان هاي 

آذر ماه 20باستانی ایران از 
در مؤسسه 1400

باستان شناسی دانشگاه 

وبینار آشنایی با روش 
بهره برداري از پایگاه هاي 

اطالعات علمی

اصول : معرفی کتاب
یم فتوگرامتري پهپاد؛ مفاه
تئوري و نکات عملی



۷٥

دانشگاه تهران

شبکه تلویزیون 
ردا فاینترنتی دانشگاه 

آذر 16سه شنبه 

سخنرانی علمی با عنوان 
 CARTدرمان سرطان با «

cells» 

رویداد سرمایه گذاري 
UniFestدانشگاهی 

نخستین رویداد ملی
جغرافیا



۷٦

دانشگاه تهران

همزمان با روز دانشجو 
بازدید معاون اول رئیس جمهور، 

وزیر علوم و رئیس دانشگاه 
تهران از کوي دانشگاه

پخش مستقیم سخنرانی 
یده، زیستن با سیستم پیچ"

حلقه گمشده در صنعت 
امروز از 10ساعت "ایران

گاه تلویزیون اینترنتی دانش

همکاري انعقاد تفاهم نامه 
ر سازمان اموو بین دانشگاه 

کشورمالیاتی 

 MBAبرگزاري دوره 
کارآفرینی دفتر آموزش هاي

نی کاربردي دانشکده کارآفری



۷۷

دانشگاه تهران

برگزاري دوره بدنه دانش 
ر علم داده کاوي توسط دفت
آموزش هاي کاربردي 
دانشکده کارآفرینی

جامعه شناسی تاریخی 
شکل گیري نظام : ایران

ارباب غایب 

زنمود با«کنفرانس بین المللی
اپیدمی ها در ادبیات و 

»سینما

هاي دومین وبینار از سلسله وبینار
نقش «کوچینگ را با محوریت 

کوچینگ در مواجه با چالش هاي 
»کسب وکارهاي نوپا



۷۸

دانشگاه تهران

گزارش نشست خبري معاون
اولیندر پژوهشی دانشگاه 
ساختار / روز هفته پژوهش

پژوهش و فناوري دانشگاه 
می شودبازطراحی 

ري مدیریت دانشگاه باید چت
بر سر همه فعالیت هاي 

قانونمند دانشجویی باشد

وش برگزاري وبینار آشنایی با ر
بهره برداري از پایگاه هاي 

اطالعات علمی توسط موسسه
مطالعات حقوق انرژي

نشست و «ویژه  برنامه 
گفتگو درباره هنرهاي 

»تجسمی



۷۹

دانشگاه تهران

وضعیت «وبینار تخصصی 
پژوهش در رشته تاریخ و 
»  مقایسه آن با دیگر کشورها

دریافت جایزه بهترین عضو
هیات علمی جوان حسابداري 

)  فینشان علمی دکتر ثق(ایران 
توسط دکتر امید فرجی

ی، بازنگري رشته هاي علوم انسان
اجتماعی و رفتاري با رویکرد 

به نیازمند سرعت بخشی/ اسالمی
د فرآیند تصویب رشته هاي جدی

وبینار نقش کوچینگ در 
مواجهه با چالش هاي 

کسب وکارهاي نوپا



۸۰

دانشگاه تهران

اولین رویداد تخصصی 
توسعه اکوسیستم 

زه کارآفرینی فناورانه در حو
فناوري هاي اطالعات مکانی

هوشمند

گزارش تصویري سی امین 
جشنواره پژوهش و فناوري 

دانشگاه 

جزئیات جشنواره دانشجوي
شداعالم 1400نمونه 

رئیسبرگزاري نشست 
اعضاي هیئتبا دانشگاه 

علمی و کارکنان 
دانشکدگان فارابی 



۸۱

دانشگاه تهران

مهندسی«راه اندازي رشته 
در مقطع » گلخانه

ین کارشناسی ارشد براي اول
ان بار در کشور در دانشکدگ

دانشگاهابوریحان 

سخنرانی علمی با عنوان 
 RNAفناوري هاي مبتنی بر «

» در سلول هاي بنیادي

نشست علمی با موضوع 
وضعیت پژوهش در رشته «

ه زبان و ادبیات عربی و مقایس
»آن با دیگر کشورها

دیدگاه هاي خود در حوزه 
آسیب شناسی شرایط امکان «

»پژوهش فلسفی در ایران



۸۲

دانشگاه تهران

گزارش تصویري غرفه 
در بیست و دومیندانشگاه 

نمایشگاه دستاوردهاي 
پژوهش و فناوري و فن بازار

برگزاري بیست وسومین 
جشنواره تقدیر از فرزندان 

ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه 
دي ماه در تاالر فردوسی اول 

انیانسدانشکده ادبیات و علوم 

به اولین مرکز ایران 
تولید  کننده رنگ هاي 

ر ساختمانی فوق آب گریز د
آسیا تبدیل شد

کشف «سخنرانی علمی 
الیه هاي پنهان فرهنگ و ادب 

ایرانی در پرتو تحقیق و 
تصحیح نسخه هاي خطی 

»  عربی



۸۳

دانشگاه تهران

نمایشگاه تخصصیاولین 
در » تمدن نوین اسالمی«

اه باشگاه دانشجویان دانشگ

ه بدانشگاه استاد 2معرفی 
ه عنوان پژوهشگر برگزید

1400

ن همگانی شطرنج آنالیمسابقات 
دانشگاه هاي کشور به میزبانی 

ان از تعداد شرکت کنندگ، دانشگاه 
دانشجوي 15. نفر فراتر رفت250

در رویداد ملی به نیز دانشگاه 
دانشگاه 50مصاف حریفانی از 

.کشور خواهند رفت

کنفرانس بین المللی
الهیات جهانی و «

»  رسالت هاي عصري ما



۸٤

دانشگاه تهران

ي فرآیند رسیدگی به دعو
حقوقی در دادگاه هاي 

فدرال آمریکا

اولین نمایشگاه تخصصی 
در » تمدن نوین اسالمی«

دانشگاه 



۸٥



۸٦

دانشگاه تربیت مدرس

انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه به عنوان شخصیت 

علمی برتر در حوزه انرژي هاي 
تجدید پذیر

ن برگزاري گردهمایی دانش آموختگا
ع و اعضاي هیأت علمی دانشکده مناب

طبیعی و علوم دریایی

شورايبرگزاري نشست 
دانشگاه 



۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

انجمن کتابداري و اطالع رسانی
ایران از کتاب عضو هیأت علمی

دانشگاه تقدیر کرد

تودیع و معارفه برگزاري مراسم 
سرپرست دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس در 
راي آستانه فرصتی استثنایی ب

تتحول نوآورانه قرار گرفته اس



۸۸

دانشگاه تربیت مدرس

برگزاري هجدهمین 
کنفرانس بین المللی 

مدیریت

چه فخري برتر از خون، 
چهره ي گلگون خوبان را

بازدید معاون دانشجویی، 
اه فرهنگی و اجتماعی دانشگ

از خوابگاه موسی نژاد



۸۹

دانشگاه تربیت مدرس

ا برگزاري وبینارهاي علمی ب
موضوعات مرتبط باکووید

فراخوان هدایت موضوعی 
پایان نامه هاي دانشگاهی

مراسم گرامیداشت 
د دانشمند هسته اي شهی

محسن فخري زاده

روز 'برگزاري همایش ملی 
در دانشگاه'زیست  فناوري



۹۰

دانشگاه تربیت مدرس

پیام تبریک سرپرست
وز دانشگاه به مناسبت ر

دانشجو

انتصاب سرپرست انجمن 
کوهنوردي دانشجویان پسر

دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی کشور

ی علمبرگزاري سخنرانی 
مدارهایی با «با عنوان 

»  کاربرد بیولوژیک

برگزاري همایش 
بزرگداشت روز دانشجو



۹۱

دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه آموزشی مخازن 
نسل  CNGکامپوزیتی 

چهارم

ر و میالد با سعادت بانوي صب
)س(وفا حضرت زینب کبري

مبارك باد

سوي وزیر علوم، تحقیقات و از 
محمود انتصاب دکتر فناوري، 

ون کمیسیرئیس عبدالهی به عنوان 
پاركو دائمی هیأت امناي دانشگاه 

دانشگاهعلم و فناوري 

برگزاري مراسم 
گرامیداشت روز پژوهش 

در دانشگاه



۹۲

دانشگاه تربیت مدرس

کوو ایران؛ برکتی از 
پژوهشگران ایرانی

یت ایجاد ارتباط بین فعال
هاي اصلی و فعالیت هاي 

وري پشتیبان دانشگاه ضر
است

پژوهش با آموزش، تلفیقی 
ري ناگسستنی و ترکیبی ساختا

ایجاد می کند



۹۳

دانشگاه تربیت مدرس

ه با نشست سرپرست دانشگا
دبیر مجمع دبیران 

انجمن هاي علمی دانشجویی

دي رتبه بندر جایگاه دانشگاه 
ISCجهانی 

بیست و در دانشگاه حضور 
دومین نمایشگاه دستاوردهاي

پژوهش، فناوري و فن بازار



۹٤



۹٥

دانشگاه علم و صنعت

کارگاه اصول برنامه ریزي

دوره تخصصی و کاربردي 
نگارش و ویرایش مقاله در

ISIمجالت 

ت برگزاري مراسم گرامیداش
شهداي جبهه مقاومت 

دانشگاهجهان اسالم در 

دیدار جمعی از اعضاي شوراي 
شهر، شهرداران مناطق و مدیران 

ارشد شهرداري با ریاست 
دانشگاه 



۹٦

دانشگاه علم و صنعت

ورود بهوبینار 
ازيدنیاي شگفت انگیز بازي س

ل و تخصصی تحلینشست 
بررسی ابعاد  مختلف و

مسئله 

چالش هاي توسعه"وبینار
تکنولوژي خودروهاي 

"هوشمند



۹۷

دانشگاه علم و صنعت

یت وبینار تخصصی شخص
شناسی 

رنت جایگاه و پتانسیل اینت« 
ا بگردشگري  اشیا در صنعت 

کمک بهره گیري  از فناوري
»و هوش مصنوعی 5Gهاي 

به مناسبت هفته بسیج

کارگاه مهارت مذاکره 
و حل تعارض



۹۸

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري آیین گرامیداشت 
هفته بسیج با حضور سردار 

سیدین خراسانی

استخدام با طعم یادگیري 

انجمن علمی مرمت



۹۹

دانشگاه علم و صنعت

انتظاراتنشست مطالعاتی 
جامعه از دانشگاه و انتظارات

دانشگاه از جامعه

وان برگزاري وبینار تحت عن*
بررسی تحلیلی عدم «

قطعیت و ریسک در 
*»مدل  هاي بهینه  سازي

وان برگزاري وبینار تحت عن*
کاربرد الگوریتم هاي هوش«

مصنوعی در سیستم هاي 
*»سالمت



۱۰۰

دانشگاه علم و صنعت

اعضاي حقیقی دورهانتصاب  
دانشگاههشتم هیات امناي 

گروه مرمت مرمت و انجمن علمی 
اه تاریخی دانشگبناها و بافتهاي 



۱۰۱

دانشگاه علم و صنعت

چالش ها و مشکالت پیش
روي صنعت آب کشور و 
نقش دانشگاه در حل آنها

ا بررسی فرصت ها و ظرفیت ه
اي با تمرکز بر ایجاد فرصت ه

مطالعاتی و بهره گیري از 
اهظرفیت پژوهشگران دانشگ



۱۰۲

دانشگاه علم و صنعت

معرفی گروه مپنا و مدل 
هاي همکاري با دانشگاهها

و مراکز پژوهشی

وبینار همایش علمی در 
صنعت حمل و نقل ریلی

1400

برگزاري سلسله نشست هاي 
انتقال تجربه تحت عنوان 

آشنایی با روش هاي نوین «
»تأمین مالی

مقدمه اي بر هوشمندسازي 
در سیستم حمل و نقل 

)ریلی(عمومی



۱۰۳

دانشگاه علم و صنعت

سرمایه گذاري 
خطرپذیر در ایران

فضاي مجازي، گام دوم، 
اقتصاد مردمی

ن نشست تخصصی تبیی
جدول فقهی تسخیر 



۱۰٤

دانشگاه علم و صنعت

د طرح تقسیم کار ملی ستا
: توسعه زیست فناوري

تقویت ارتباط صنعت و 
دانشگاه 

چالش هاي حقوقی فعالیت
تجاري اعضاي هیأت علمی 

و پژوهشگران

مشکالت حمل و نقل و 
ترافیک شهر تهران

اه دانشگیابی رویکرد عارضه 
حوزه ایمنی در و صنعت 
 Process)فرایند 

safety)



۱۰٥

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري وبینارهایی تحت عنوان 
»Economic complexity 

and product 
diversification» &

»Macroeconomics and 
Global Financial 

Markets»

ت براي اطالعات بیشتر و دریاف
ه پوستر سخنرانی ها به صفح

وبینارها 

نشست تخصصی نقش 
ي دانشگاه در توسعه نوآور

و کارآفرینی



۱۰٦

دانشگاه علم و صنعت

برنامه هاي هفته پژوهش در دانشگاه



۱۰۷

دانشگاه علم و صنعت

وبینار ها و نشست هاي
پژوهش دانشکدههفته 

و، نفت مهندسی شیمی
گاز دانشگاه 

وبینارهاي هفته پژوهش در دانشگاه



۱۰۸

دانشگاه علم و صنعت

طراحی سازه هاي مدوالر 
ي مرور: باز و بسته شونده

بر تجربیات دانشجویان
گرایش فناوري معماري

صنعت سرمایه گذاري 
درایران و vcجسورانه 

جهان

سرویس هاي دیجیتال
و هوشمند سازي

ستاد حمل و نقل پیشرفته
ظرفتیها در همکاریهاي با 

دانشگاه



۱۰۹

دانشگاه علم و صنعت

دو قلوي دیجیتال و 
انعطاف پذیري در 

محیط هاي ساخته شده

ی تحلیل و بررس«وبینار 
طوفان هاي گرد و غبار 

»جنوب شرق کشور

دستاورد طرح هاي 
شهرسازي و جریان هاي 

فضایی



۱۱۰

دانشگاه علم و صنعت

ارچه بازآفرینی یکپفرآیند 
در جهان

وان برگزاري وبینار تحت عن
بررسی تحلیلی عدم «

قطعیت و ریسک در 
»مدل  هاي بهینه  سازي

و بررسی فناوريتحلیل 
هاي نو ظهور در شهرهاي 

هوشمند

سازي مبلمان شهريمناسب 
ان براي استفاده افراد کم تو

و توانیاب در شهر تهران



۱۱۱

دانشگاه علم و صنعت

محیط زیست«وبینار 
»پایدار و امنیت غذایی

اي قابلیت پلتفرم هواکاوي 
هوشمند در فرآیند طراحی و

یترسیم نقشه هاي ساختمان

ز کاربرد سنجش ا«وبینار 
دور ماهواره اي به منظور 
»پایش مخاطرات محیطی

ط نقش بهداشت محی«وبینار 
»در توسعه پایدار



۱۱۲

دانشگاه علم و صنعت

لزوم تهیه سند «وبینار 
طرح جامع انرژي کشور با 

تمرکز بر انرژي هاي 
»تجدید پذیر

آمادگی مقابله با «وبینار 
آلودگی هاي نفتی، فرصت ها و

»چالش ها

ي رویکرد عرفانی به معمار
سنتی ایرانی

رویکرد هاي جدید در 
19ویرایش چهارم مبحث 

مقررات اصلی ساختمان



۱۱۳

دانشگاه علم و صنعت

ان تایر ایروبینار صنعت 
گذشته، حال و آینده

ه معرفی نیازهاي فناوران
یمرکز نوآوري باز دریای

هوش مصنوعی و 
حکمرانی آینده

وبینار 
وري کارآفرینی بر بستر فنا

ساخت و تولید



۱۱٤

دانشگاه علم و صنعت

فراخوان اولین دوره 
ران پذیرش باشگاه فناو

یونش

جشنواره رویش *
*1400دانشگاهی 

ه سالمی یلدایی به هم
شما عزیزان 

ه تجارب و حمایت هاي شتابند
دانش بنیان  تخصصی حوزه

نفت و گاز



۱۱٥

دانشگاه علم و صنعت

ان برگزاري وبینار تحت عنو
کاربرد الگوریتم هاي هوش«

مصنوعی در سیستم هاي 
»سالمت

وبینارهاي هفته پژوهش در دانشگاه



۱۱٦

دانشگاه علم و صنعت

وبینارهاي هفته پژوهش در دانشگاه



۱۱۷

دانشگاه علم و صنعت

، براي چندمین سال پیاپی
سمینار آشنایی با مقاله

امه نویسی و تدوین پایان ن
ت براي دانشجویان تحصیال

تکمیلی 

رویداد
اورانهپله تا کارآفرینی فنپله 

صفحه ي جدیدي از 
کتاب مهر 

در سخنان ریاست دانشگاه 
مراسم روز پژوهش دانشگاه



۱۱۸

دانشگاه علم و صنعت

و پژوهشمعرفی برگزیدگان 
فناوري، در مراسم روز 

دانشگاه پژوهش 

ی سلسله وبینارهاي مهندس
مخازن هیدروکربوري

وع تخصصی با موضوبینار 
غشـاهاي "

 ها و چالش: نانـوکامپوزیتی
"افـق پیـش رو

کالس  نارنجی راه اندازي
کسب و کار با رویکرد

استارتاپی



۱۱۹

دانشگاه علم و صنعت

قش و ن: پشتیبانی تولید«
ی جایگاه نظام تامین مال

»ارزشمدیریت زنجیره و 

یین نشست تخصصی تب
جدول فقهی تسخیر 

لینکدینکارگاه آموزشی 

ه نمایشگادر حضور دانشگاه 
پژوهش، فن آوري و فن بازار



۱۲۰

دانشگاه علم و صنعت

رخ تحلیل دالیل افزایش ن«
ارز و پیامدهاي حذف ارز 

»ترجیحی

ر نقش دیپلماسی فناوري د«
»توسعه صادرات

ها و وبینار  سیستم 
در تجهیزات ایمنی 

ازسکوهاي تولید نفت و گ



۱۲۱

دانشگاه علم و صنعت

دفتر خالقیت، نوآوري 
فرهنگی و ارتباط با 

مدارس دانشگاه 

ت بازدید دکتر چلداوي ریاس
محترم دانشگاه شاهد از 

ه نمایشگادر غرفه دانشگاه 
پژوهش و فناوري و فن بازار

مرکز نوآوري دلتا توسط
درئیس دانشگاه افتتاح ش

عنوان به انتخاب دانشگاه 
ا دانشگاه برگزیده در همکاري ب

جامعه و صنعت



۱۲۲

دانشگاه علم و صنعت



۱۲۳



۱۲٤

دانشگاه شهید بهشتی

ه طرح مطالعاتی اندیش
تمدن ساز ویژه اعضاي 
هیات علمی دانشگاه 

انتشار مقاله 
از مهدي ) جستار(کوتاهی

مالمیر عضو هیات علمی 
ب گروه علوم اجتماعی در کتا

کرونا و جامعه ایران

آیین بزرگداشت پنجاه و
پنجمین سالگرد تاسیس

دانشکده حقوق دانشگاه 

کسب مقام نخست دانشجوي
بقات رشته تربیت بدنی؛ در مسا

دارت دانشجویان دانشگاه ها و 
کشورموسسات آموزش عالی 



۱۲٥

دانشگاه شهید بهشتی

و نیازهاي مثنوي « 
»انسان معاصر

کارگاه فرایندکاوي

کارآفرینی؛ از «وبینار 
»دانشگاه تا صنعت



۱۲٦

دانشگاه شهید بهشتی

هویت قومی فالت 
ایران در دوره مفرغ

جشنواره کسب و  کار و 
کارآفرینی

پیچیده در معماري ایده هاي 
منظر را، ساده مدلسازي 

کنیم و رندر بگیریم

در مرکز رشد دانشگاه 
دو وب سایت راه اندازى 

"مدیر اینفـو و بیـزنگار"



۱۲۷

دانشگاه شهید بهشتی

برگزاري دوره تربیت 
مدرس زبان فرانسه

آموزش دوره اکسل ویژه 
خواهران دانشجو 

به مناسبت یازدهمین 
سالگرد شهادت شهید 
دکتر مجید شهریاري



۱۲۸

دانشگاه شهید بهشتی

مراسم اختتامیه جشنواره
اندیشمندان و دانشمندان

جوان

طرح آینده «گردهمایی 
ویژه نخبگان علوم » روشن

انسانی

الیو نشست هیئت رئیسه 
ید دانشگاه با همسر بزرگوار شه

دکتر شهریاري



۱۲۹

دانشگاه شهید بهشتی

ي سلسله نشست هاي فراسو
معلولیت در آینه حقوق و 

جامعه

ایی سبک شناسی راهنم«وبینار 
»دانشجویان دکتري

عملی ذهن آگاهی وبینار آموزش 
براي درمان مشکالت روانشناختی

اب اعصدر تلفیق با یافته هاي علوم 
فاقد پیشنیاز -

ی  الزام تکمیل الکترونیک
کارنامه سالمت روان در سال

1400



۱۳۰

دانشگاه شهید بهشتی

دوره آموزشی الکترونیک
کاربردي

پنجمین همایش ملی 
یپیشرفت  هاي معماري سازمان

"انجمن حقوق بین الملل آمریکا"تقدیراعطا لوح 
 Theبه پاس مهارت فنی فوق العاده در تدوین کتاب 

۲۰۰۳ UNESCO Intangible Heritage 
Convention: A Commentary )  تفسیر

به دکتر ) میراث معنوي یونسکو2003کنوانسیون 
ت بلیک، دانشیار گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیس

دانشکده حقوق دانشگاه 



۱۳۱

دانشگاه شهید بهشتی

استعداد درخشان
پذیرش بدون آزمون

نحوه فعالیت هاي آموزشی در 
نیمسال دوم سال تحصیلی 

در دانشگاه 1401-1400

انجمن علمی دانشجویی 
م زمین شناسی دانشکده علو

زمین دانشگاه 

ه ویژه برنامه دیدار با الل
هاي آسمانی 



۱۳۲

دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبه دوم جایزه بین
2021سال المللی معماري 

توسط استاد دانشگاه

کسب مقام برتر تیم 
ر تیراندازي دانشجویان دخت

دانشگاهو پسر 

و مراسم بزرگداشت روز دانشج
و نشست دکتر محمدباقر 

قالیباف در دانشگاه 



۱۳۳

دانشگاه شهید بهشتی

سلسله نشست ها  

آیین وصال شهید تقی 
ی رضایی، شهید تازه شناسای
شده گلزار شهداي گمنام

آزمون بسندگی زبان

کارگاه هفته پژوهش



۱۳٤

دانشگاه شهید بهشتی

روز دانشجو

ولید وبینار آشنایی با فرایند ت
،)کتاب و مجالت(آثار علمی 

توسط مرکز نشر آثار علمی
دانشگاه 



۱۳٥

دانشگاه شهید بهشتی

زات  وبینار آشنایی با تجهی
و خدمات آزمایشکاه 

مرکزي

موزه ها در خدمت "وبینار  
"آموزش عالی

تاب نهمین نمایشگاه تخصصی ک
دانشگاهی همزمان با هفته 

پژوهش توسط انجمن فرهنگی
ناشران کتاب دانشگاهی 

اطالعیه دوز سوم 
واکسیناسیون



۱۳٦

دانشگاه شهید بهشتی

ر دومعناي فلسفه د"نشست 
اندیشه ورزي (یک تجریه 

توسط خانه ")تربیتی
اندیشمندان علم و انسانی

چالش هاي پژوهش کشور در 
رقابت با کشورهاي همجوار

انجمن نجوم وبینار  
دانشگاه گیالن 

»حقوق بشر در سایه«



۱۳۷

دانشگاه شهید بهشتی

روش هاي برگزاري وبینار 
ت ارزش گذاري فناوري به مناسب

آذر 23هفته پژوهش در تاریخ 
سال جاري توسط پژوهشگاه 

فضایی ایران

سه گروه زبان و ادبیات فران
وبیناري را با موضوع 
23ترجمه شناسی در روز 

1400آذرماه 

و رویداد گفت و شنود، گفت
گوي دانشجویان با مدیران

دانشگاه



۱۳۸

دانشگاه شهید بهشتی

بیست و دومین نمایشگاه 
دستاوردهاي پژوهش، فناوري و 

فن بازار کشور و  نهمین 
نمایشگاه تجهیزات و مواد 
آزمایشگاهی ساخت ایران 

ر نشست رویکرد تحول د
علوم انسانی

معرفی کتاب اسطوره
ادبیات و هنر

ادي بنیاد بورس مجارستان، تعد
بورس  در رشته هاي تحصیلی
مختلف در مقطع کارشناسی 

ارشد و دکترا براي سال 
2023-2022تحصیلی 



۱۳۹

دانشگاه شهید بهشتی

له مبانی و ساختار مقا
نویسی

ی زبـان هاي باستانـــ
ایران

ل وبینار درآمدي بر روش تحلی
و  (SNA)شبکه اجتماعی 

کاربرد آن در سیاست گذاري

معرفی و نقد کتاب جامعه 
شناسی تاریخی نخبگان 
ایران، ترکیه و ژاپن عصر 

مدرن



۱٤۰

دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشگاه با حضور در 
بیست و دومین نمایشگاه 

دستاوردهاي پژوهش، فن آوري 
و فن بازار، از غرفه دانشگاه 

عان کارگاه مشارکت ذینف
در حقوق بشر

نشست خدایان در 
ادیان ابراهیمی

ب نشست بررسی و نقد کتا
درآمدي بر زبانشناسی 

اجتماعی



۱٤۱

دانشگاه شهید بهشتی

ه روش شناسی تدوین نقش
راه بانکداري اسالمی در 

جمهوري اسالمی

حمایت مالی از پایان نامه هاي
هفته "منتخب دانشجویی 

"پژوهش

نشست ایرانشهر هویت 
ایرانی در دوران پساهلنی

نشست تخصصی بررسی
وضعیت موجود  چالش 

هاي اقتصاد ایران



۱٤۲

دانشگاه شهید بهشتی

نشست تاملی بر رویکردهاي 
نوآورانه در دانشگاه نسل چهارم

همایش بین المللی 
بزرگداشت حکیم خواجه«

نصیرالدین طوسی

ز وبینار آنالین رونمایی ا
کتاب هاي علوم اقتصادي

و حوزه آذر روز وحدت 27
.گرامی باددانشگاه 



۱٤۳

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار مقدمه اي بر 
سیاست گذاري و مدیریت

فناوري هاي نوظهور



۱٤٤



۱٤٥

دانشگاه صنعتی اصفهان

یازدهمین طرح اهداي کتاب 
جهاد علمی دانشجویان 

دانشگاه

اه شرکت هاي دانش بنیان دانشگ
لی میان برگزیدگان جشنواره مدر 

فن آفرینی شیخ بهایی

اطالعیه مهم 
تقویم آموزشی اصالحیه 
1400-1401سال دانشگاه 



۱٤٦

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه شرکت در طرح ملی 
پایش سالمت جسمی و 

روانشناختی 

مسابقه بزرگ کتابخوانی
»خاك هاي نرم کوشک«

معاونت 2اطالعیه شماره 
آموزشی دانشگاه پیرامون 

امتحانات و دروس عملی مقطع 
1400-1کارشناسی در نیمسال 



۱٤۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه ثبت نام مقدماتی
ی نیمسال دوم سال تحصیل

دانشجویان 1401-1400
مقطع کارشناسی

 Callدوره مسابقاتاولین 
of duty mobile

ین و آشنایی با بالکچ
رمز ارزها



۱٤۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

مسابقه برنامه نویسی 
2021آنالین دانشگاه 
IUT-CPC

ا ایمنی کار ب«کارگاه آموزشی 
ویژه » کپسول هاي گاز

کارشناسان آزمایشگاه ها

بازخوانی جهاد سازندگی از "
"تاسیس تا انحالل 



۱٤۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

لیگ مافیا مجازي

دوره بازرسی چشمی جوش



۱٥۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیریت «دوره آموزشی 
الگوي تغذیه در دوران 

»کرونا و پسا کرونا

نشست صمیمی رئیس و معاونین 
محترم دانشگاه با دانشجویان 

مجموعه سراي صدف همراه با پرسش 
و پاسخ

ن سلسله نشست هاي آنالی
رشد روابط بالنده



۱٥۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

ن سلسله نشست هاي آنالی
رشد و توانمند سازي فردي

ویژه برنامه هاي مدیریت 
بهداشت و درمان دانشگاه 

به مناسبت روز دانشجو

بون هیئت رئیسه و تریمعارفه 
آزاد دانشجویی



۱٥۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

والدت با سعادت حضرت زینب
و گرامیداشت روز ) س(کبري

پرستار بر مدافعین سالمت و
کادر درمان مبارك

دوره آموزشی کلید فوالد



۱٥۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

ی فراخوان بیست و نهمین و س
امین جشنواره انتخاب 

1400دانشجوي نمونه سال 

من کسب جایزه دکتر فخرایی انج
مهندسان برق و الکترونیک 

توسط عضو هیئت علمی 
دانشگاه

چرایی، الزمه و نتایج 
وحدت حوزه و دانشگاه



۱٥٤

دانشگاه صنعتی اصفهان

گویندگی ، صداپیشگی ،
تصویربرداري، صدابرداري،

تدوین،  نویسندگی

اطالعیه تعطیلی آموزش *
هاي حضوري و تغییر ساعت 

اداري دانشگاه 



۱٥٥

دانشگاه صنعتی اصفهان

شب خاطره دانشجویان ایثارگر دهه
)وبینار(پژوهشگران دفاع مقدس60

پژوهشگران برتر



۱٥٦



۱٥۷

دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاري همایش تاریخ 
و هویت ایرانی برنامه درسی
ه آموزش در عصر پساکرونا ب

اسفند19و 18روزهاي 

فرارسیدن هفته بسیج
گرامی باد

ثبت نام حوزه علوم 
اسالمی دانشگاهیان 
حوزه شهید بهشتی

ا، ریاضیات و کاربرده«وبینار 
»معرفی و آینده ي پیش  رو



۱٥۸

دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آنالین زبان ترکی 
کد -A۱٫۱استانبولی سطح  

1400پاییز 2

پیش نشست علمی ششم

کارگاه  خودشناسی و 
کشف مهارت هاي شغلی

آزمون هاي تعیین سطح 
کالس هاي ترمیک زبان هاي 

»  انگلیسی، فرانسه و عربی«
مرکز زبان کالج دانشگاه 



۱٥۹

دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام پنجمین دوره 
حوزه علوم اسالمی 

دانشگاهیان ویژه اعضاي 
هیأت علمی و اساتید

درخشش دانشجویان دانشگاه
بیست و ششمین المپیاددر 

علمی دانشجویی کشور

صصی اطالعیه پلی کلینیک تخ
خدمات روان شناسی و 
تی مشاوره دانشکده علوم تربی

و روان شناسی

ف آشنایی با بخش هاي مختل
حوزه علوم اسالمی 

دانشگاهیان



۱٦۰

دانشگاه فردوسی مشهد

با محوریت اعتیاد و "
"مسئولیت اجتماعی

زي بازگشایی سالن مطالعه مرک
دانشجویان دانشگاه

ر دومین کنفرانس تفک
سیستمی در عمل 

و سخنرانانی ها 
کارگاه هاي کنفرانس 

سی و چهارمین اجالس 
روساي دانشگاه هاي بزرگ 

کشور



۱٦۱

دانشگاه فردوسی مشهد

کهاد آموزش ریاضی
ی از سلسله سخنرانی هاي معرف
کهادهاي رشته ریاضیات و 

کاربردها

دومین پیش سمینار 
هجدهمین همایش سالیانه 

هویت ایرانی برنامه درسی و 
آموزش در عصر پساکرونا 

مراسم بزرگداشت هفته
بسیج در دانشگاه 



۱٦۲

دانشگاه فردوسی مشهد

دوره مباحثه کتاب 
اندیشه "طرح کلی 

"اسالمی

نام دوره آموزشی ثبت 
ته اتوماسیون اداري پیشرف

ویژه کارکنان

ار پیشرفته نرم افزآموزش 
Spss

یل و بررسی کتاب تحلنقد 
سیاست جنگل



۱٦۳

دانشگاه فردوسی مشهد

و آشنایی با اصول ارگونومیدوره 
پیشگیري از دردهاي اسکلتی

عضالنی در محیط ویژه اعضاي 
هیأت علمی و کارکنان

ورزشی برگزاري جشنواره 
ه همگانی پاییزه در دانشگا

حضور اعضاي هیات علمی 
اتاق هاي فکر در دانشگاه 

وزارت عتف

دوره آنالین آمادگی آزمون
هاي تحصیالت تکمیلی 

-MSRTزبان انگلیسی 
TELP



۱٦٤

دانشگاه فردوسی مشهد

سومین نمایشگاه 
و تقاضاي ساخت: تستا

26تا 23ایرانی تولید 
1400آذرماه 

برنامه زمانی دومین 
کنفرانس ملی تفکر 

)مجازي(سیستمی در عمل 

سلسله نشست هاي 
تاریخ «مقدماتی همایش 

»  ایران در دوره سلجوقیان
مبانی و فنون حکومت داري

خواجه نظام الملک 



۱٦٥

دانشگاه فردوسی مشهد

کالج دانشگاه 

دومین پیش سمینار 
سالیانه هجدهمین همایش 

و ایرانی برنامه درسیهویت 
آموزش در عصر پسا کرونا

درخشش دانشجویان دانشگاه
اولین دوره مسابقات مجازيدر 

قهرمانی هندبال



۱٦٦

دانشگاه فردوسی مشهد

انتشار پنجمین شماره 
با "سامان آماري"نشریه 

موضوع وضعیت چاپ 
مقاالت نمایه برتر اعضاي

هیأت علمی دانشگاه

نشست هم اندیشی و 
ر تبادل نظر هیات نظارت ب
تشکل هاي اسالمی و 
دبیران تشکل هاي 
دانشجویی دانشگاه 

برنامه هاي هفته پژوهش 
مرکز اطالع رسانی و (

اهدانشگ) مرکزيکتابخانه 

کهاد مهندسی صنایع
از سلسله سخنرانی هاي معرفی 

کهادهاي رشته ریاضیات و 
کاربردها



۱٦۷

دانشگاه فردوسی مشهد

س پیام دکتر محمد کافی، رئی
آذر 16مناسبت به دانشگاه 

روز دانشجو

شرکت فناور  پیشرو فن
آوران صنعت زیگورات

برنامه ي بورس دکتري دوگانه 
میان ) رساله کوتوتل(ترددي 

گاه دانشگاه سوربن فرانسه و دانش

پیام رئیس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبري در 

آذر 16مناسبت به دانشگاه 
روز دانشجو



۱٦۸

دانشگاه فردوسی مشهد

ی سلسله نشست هاي تخصص
ت وبیناري پژوهشکده مطالعا

اسالمی در علوم انسانی به 
مناسبت هفته پژوهش

ی برگزاري نشست هم اندیش
و تبادل نظر تشکلهاي 
اسالمی و کانون هاي 

ه بفرهنگی و هنري دانشگاه 
مناسبت روز دانشجو

آموزشی اصالح طرز فکر دوره 
در آموزش مهندسین فردا ویژه 

علمیاعضاي هیات 

امضاء تفاهم نامه با 
دانشگاه دولتی زبان و 

شیر ادبیات ازبکی امیر علی
نوایی تاشکند



۱٦۹

دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه هاي هفته پژوهش
و فناوري در دانشگاه 

برگزاري مراسم روز دانشجو
در دانشگاه 

گرامیداشت هفته پژوهش
و فناوري در آذر ماه

شرکت در ششمین دوره 
طرح شهید احمدي روشن



۱۷۰

دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام تمدید مهلت 
بیست و چهارمین دوره 

22ازدواج دانشجویی تا 
1400آذر ماه 

والدت حضرت زینب کبري 
ادو روز پرستار گرامی ب) س(

دوره آنالین آمادگی 
آزمون بسندگی زبان 

عربی

یتدین و مدیر: هفتمین وبینار
اخالق کار از منظر ادیان



۱۷۱

دانشگاه فردوسی مشهد

انتخاب کتاب عضو هیأت 
عنوان به علمی دانشگاه 

کتاب برتر بیست و 
چهارمین همایش انجمن 

زمین شناسی ایران

برنامه هاي هفته پژوهش
دانشکده 1400و فناوري  

علوم تربیتی و روان 
شناسی دانشگاه 

برنامه هاي هفته پژوهش
دانشکده 1400و فناوري  

معماري و شهرسازي 
دانشگاه 

اطالعیه پذیرش دانشجو بدون 
آزمون در مقطع کارشناسی  ارشد 
استعداد درخشان سال تحصیلی

1401-1402



۱۷۲

دانشگاه فردوسی مشهد

دوره کالس هاي اولین 
وان تربیت اقتصادي با عن

چوب خط 

امضاء قرارداد همکاري با 
دانشگاه علمی کاربردي اآلفاق

ان لبنان در زمینه جذب متقاضی
تحصیل لبنانی

اعتبارات ویژه شبکه 
آزمایشگاهی براي 

اعالم شد1400زمستان 

پژوهش و فناوري؛ مانع "
"زدایی از تولید



۱۷۳

دانشگاه فردوسی مشهد

ی فراخوان اولین سمینار ریاض
کاربردي و صنعتی

آغاز ثبت نام پنجمین دوره
ي حضوري حوزه علوم 

اسالمی دانشگاهیان ویژه 
اعضا هیات علمی

آغاز ثبت نام دوره هاي 
حضوري حوزه علوم اسالمی 

و دانشجویانویژه دانشگاهیان 
افارغ التحصیالن دانشگاه ه

ن آیین تجلیل از پژوهشگرا
و فناوران برتر دانشگاه



۱۷٤

دانشگاه فردوسی مشهد

»کهاد مالی اقتصادي«وبینار 
از سلسله سخنرانی هاي معرفی 

کهادهاي رشته ریاضیات و 
کاربردها

آغاز بیست و نهمین و 
سی امین جشنواره 

دانشجوي نمونه کشوري 

کمیته آموزش، پژوهش و
توانمندسازي انجمن 
اهدانش آموختگان دانشگ

همکاري مرکز با کالج دانشگاه 
آموزش هاي عالی آزاد دانشکده 

علوم اداري و اقتصاد



۱۷٥

دانشگاه فردوسی مشهد

نشست بین المللی
ا و افغانستان پسا آمریک«

سیاست خارجی هند و 
»پاکستان

ه برگزاري پنجمین جلس
انجمن ترویج زبان و 

ادبیات فارسی

به انتشار سالنامه آماري دانشگاه
)2020سال (زبان انگلیسی 



۱۷٦

دانشگاه فردوسی مشهد

دفتر توانمندسازي مرکز مشاوره و 
توانمندسازي دانشجویان دانشگاه 

ه رهایی یا انقیاد؛ فلسف«
سیاسی تکنولوژي 

»  اطالعات در قرن بیستم

دیدار هیأت دانشگاه فنی
فرات اوسط عراق از 

دانشگاه 



۱۷۷

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیأت علمیتقدیر از 
برجستۀ دانشگاه توسط

یفردوسبنیاد دانشگاهی 

برگزاري بیست و دومین 
نمایشگاه دستاوردهاي 

پژوهش و فناوري و فن بازار

تجلیل از پژوهشگرانمراسم 
، سرئیو فناوران برتر با حضور 

اعضاي هیأت رئیسه و جمعی 
از اساتید دانشگاه 

قابل توجه خانواده 
محترم دانشگاه



۱۷۸

دانشگاه فردوسی مشهد

پایداري و"وبینار آنالین 
ي تحقیق در عملیات رفتار

"متدها و روش ها

کارگاه هاي انتخاب
مسیر شغلی

ان آیین تجلیل از پژوهشگر
و فناوران برتر 
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