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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

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه فردوسی مشهد





٤

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سومین رویداد الگوها  و 
راهکارهاي نوین در همکاري 
دانشگاهها با جامعه و صنعت

ر برگزاري تور دانشکده گردي د
دانشکده ریاضی

مراسم تقدیر از پژوهشگران 
برگزیده دانشکده مهندسی 

ا مکانیک با حضور مسئولین، اعض
هیات علمی، دانشجویان و  دکتر 

)مدیر عامل مپنا(علی آبادي



٥

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بزرگداشت روز وحدت حوزه 
و دانشگاه

تقدیر از آزمایشگاه هاي برتر دانشکده
مهندسی برق به مناسبت هفته پژوهش



٦

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تعادل دینامیکی : عنوان 
خوشه ها و گروه هاي کهکشانی

هوبینار  مهندسی و فلسف



۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

»توربین گاز میکرو«وبینار 

اطالعیه دانشجوي نمونه



۸

فراخوان پذیرش در  
هی برنامه پیش شتابد

و سلسله جلسات نقد
بررسی الیحه بودجه

1401



۹

فهوبینار  مهندسی و فلس

د گرامیداشت دومین سالگر
شهادت شهید حاج قاسم 

سلیمانی

د بزرگداشت دومین سالگر
شهادت شهید سپهبد حاج

قاسم سلیمانی

سخنرانی سردار مقدسی در 
مراسم بزرگداشت دومین 

سالگرد شهادت شهید سردار
دلها 



۱۰

معرفی خدمات صندوق نوآوري 
و شکوفایی و کمک هزینه 
ري تحقیق و توسعه صندوق نواو

و شکوفایی

اه، با حکم سرپرست دانشگ
انتصاب دکتر محمد 

معاون «شرعیات به سمت 
» پژوهشی و فناوري

.دانشگاه منصوب شد



۱۱

همراه با بیانات روساي 
دانشگاه هاي صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی، شریف،
امیر کبیر، علم و صنعت و 

تهران

اه، با حکم سرپرست دانشگ
انتصاب دکتر یزدان 

رییس«عامریان به سمت 
» دانشکده نقشه برداري

ک پژوهشگران پراستناد ی
درصد برتر دنیا در سال 

دانشگاه 2021



۱۲

اولین رویداد فناورانه از 
دانشگاه تا بازار

نقش ژئومکانیک در کاهش
هزینه هاي حفاري و تکمیل

چاه

ثبت نام اردوي طلوع 
دانشجویی به مقصد مشهد

مقدس 

دومین گردهمایی مشترك بین
ی المللی مابین دانشکده شیم

دانشگاه و دانشگاه مونپولیه



۱۳

انتشار سومین شماره 
خبرنامه برق 

وبینار حد خستگی در 
ولید ایمپلنت هاي تیتانیومی ت

شده به روش ساخت افزایشی

ت وبینار بهینه سازي داربس
هاي مصنوعی استخوانی

از طرف معاونت آموزشی دانشگاه، 
مهلت دفاع پایان نامه هاي 
بت دانشجویان تحصیالت تکمیلی، ث
نمرات و تجدید نظر اعالم شد



۱٤

کشف و ثبت جهانی دو ژن 
رو میک_مسئول تولید نانو 

ه لوله هاي پروتئینی خاص ب
منظور کاربردهاي درمانی 
ویژه، در پروژه مشترك بین

تر المللی به سرپرستی دک
وحید خاکی زاده عضو هیئت

علمی دانشکده شیمی 
دانشگاه 

This image cannot currently be displayed.

دانشگاه در شبکه هاي 
اجتماعی

معاون آموزشی دانشگاه از 
حضور دانشجویان ورودي 

مقطع کارشناسی در 1399
کالس هاي درس از ترم بهمن 

.دادخبر 



۱٥

ی نمایشگاه بین الملل
ایران ژئو



۱٦



۱۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وبینار مباحث عملیاتی 
فرآورش و بهره برداري در 

مهندسی نفت و شیمی

قابل توجه دانشجویان 
ترم پنجم 98و 97ورودي 

و ششم

سومین کارگاه از مجموعه 
کارگاه هاي شوراي صنفی 
وتر دانشکدة ریاضی و علوم کامپی

ا با همراهی پلتفرم لحظه نگار ب
موضوع آموزش مقدماتی پروژه 

محور پایتون 

ویژه برنامه یلدایی در 
پناهگاه کلکچال



۱۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیزدهمین وبینار از مجموعه 
دة وبینارهاي شوراي صنفی دانشک
وع ریاضی و علوم کامپیوتر با موض

"انقالب بزرگ بالکچین"

ششمین دوره مسابقات 
هوش مصنوعی امیرکبیر

به 1400جشن یلدا "
"صورت حضوري

کار با «کارگاه آموزشی 
»ماشین حساب مهندسی



۱۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ه ثبت نام مدرسه زمستان
هوش مصنوعی آکادمی 

یوتک

ساعته کامال 140دوره 
محاورت محور دیجیتال 

مارکتینگ

وي کافه فیزیک گفت و گ
علمی حول محور 
یکامپیوتر هاي کوانتوم

تدریس و حل تمرین 
مبحث انتگرال



۲۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارزیابی دروس نیمسال 
1400-1401اول 

بررسی «نشست تخصصی 
چالش ها و راهکارهاي همکاري 

شرکت هاي بزرگ با شرکت 
هاي کوچک فناوري محور حوزه 

»آرایشی و بهداشتی

برگزاري سلسله همایش هاي 
هوشمند سازي در «آنالین 

صنایع معدنی و فلزي و چشم
»  انداز آینده

اولین کارگاه روانشناسی و
ه مدیریت هیجانات تهیه دید

شده توسط انجمن ها



۲۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شهادت "تسلیت ایام 
حضرت فاطمه زهرا سالم 

"اهللا علیها

کافه فیزیک
م انجمن علمی فیزیک و نجو

دانشگاه 

ارزیابی دروس نیمسال
1400-1401اول 

فراخوان ثبت نام در دوره 
آنالین آشنایی با راهبري و 

سرپرستی در کوهنوردي



۲۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرسه «دوره ویژه 
»آزادفکري

-تقارنها و اصول موضعى"
"سراسرى در هندسه گسسته

کارگاه طراحی و توسعه
مزیت رقابتی

وبینار آشنایی با شاخه جبر



۲۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

الفباي استارت آپ و 
کارآفرینی

اطالعیه برگزاري آزمون
هاي پایان نیمسال اول 

1401_1400

»از دانش تا تجربه«رویداد 

راهیان "اولین کاروان 
و تجدید میثاق با "مقاومت

سردار دل ها، حاج قاسم 
سلیمانی در کرمان



۲٤

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کالس رفع اشکال؛ ویژه 
امتحان پایانترم ریاضی

1عمومی 

دستاوردهاي جدید در توسعه
تئوري مقادیر اکسترمم

مراسم عزاداري حضرت 
)س(فاطمه 

ه از ناواقع انگاري علمی ب
واقع انگاري اخالقی 



۲٥

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازدید از شرکت بهنوش
اولین و بزرگترین (

ر تولیدکننده ماءالشعیر د
)ایران

مجموعه  کالس هاي جمع بندي
ریاضی عمومی « و رفع اشکال 

)آمادگی آزمون پایانترم(» 1

سخنرانی علمی با موضوع 
ه تبدیل نیروي مکانیکی ب"

سیگنال هاي بیوشیمی در 
سلول

دوره هاي آنالین زبان 
اسپانیایی



۲٦

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ا کنفرانسی ب،CWSرویداد 
جدیدترین دستاوردها و 

پژوهش هاي علوم و 
مهندسی کامپیوتر

صفر تا صد«دوره آموزشی 
»ویژه پایان ترم-1ریاضی 

کالس جمع بندي و رفع 
اشکال ریاضی عمومی یک

سمینار پالسماي سرد اتمسفري و
نگاهی به چالش ها و : کاربردهاي آن

فرصت هاي آینده



۲۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

     

اطالعیه در خصوص سنوات 
تحصیلی دانشجویان 

96کارشناسی ورودي 

تنها کارگاه اصولی نگارش مقاالت 
ISI Q۱ در ایران با تدریس اساتید

نخبه و داوران بین المللی مجالت 
Web Of Science

ه نقشه را: وبینار اول
علم داده

سومین دوره جایزه ملی 
لجستیک و زنجیره تأمین 

همزمان با همایش و نمایشگاه
1401تخصصی در پاییز 



۲۸

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

 
 

 
ارزیابی دروس نیمسال

1400-1401اول 

یازدهمین دوره 
ی غیرحضوري برنامه نویس

پایتون

تصاویري از تجمع اعتراضی 
دانشجویان و مردم به یاد جان

ر باختگان فاجعه هواپیمایی د
1398دي ماه _درب حافظ 

سخنران گروه ماشین 
CWSلرنینگ 



۲۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هرگز فراموش نخواهیم 
.کرد

تقویم زمستانه گروه 
کوهنوردي کوهساران

:ارسلسله وبینارهاي راه ک
گام هاي رسیدن به شغل

دلخواه

چهارمین رویداد ایده بازار 
فرآورده هاي بهداشتی 

آرایشی شوینده و سلولزي



۳۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کالس جمع بندي و رفع 
اشکال فیزیک عمومی یک

دي ماه سالروز شهادت 20
میرزا تقی خان فراهانی 

مشهور به امیرکبیر

اطالعیه تکمیلی تمدید 
سنوات دانشجویان 

و 1396کارشناسی ورودي 
ماقبل



۳۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Micro-rheology and 
mechanics of 

vitrimers using 
dynamic simulations

کالس جمع بندي و رفع 
"1فیزیک عمومی "اشکال 

جلسات نسبیت خاص
و عام

کالس جمع بندي و رفع
اشکال فیزیک عمومی 

یک



۳۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ی اولین مدرسه بین الملل
کسب و کار دانشگاه 

چهارمین کارگاه آنالین 
به  SPSSآموزش نرم افزار 

صورت جامع ویژه دانشجویان

سخنران گروه رباتیک 
CWS

کالس جمع بندي و رفع 
اشکال برنامه نویسی 

کامپیوتر



۳۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تا 0چهارمین کارگاه  آنالین 
تون زبان  برنامه نویسی پای100

با رویکرد کامال کاربردي

اردوي علمی فرهنگی 
»راه روشن«

تقویم آموزشی کارشناسی

تقویم آموزشی دوره 
تحصیالت تکمیلی



۳٤

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آنالین پروژه محور
پردازش زبان طبیعی

(NLP)چت بات نوشتاري؛

کمپ ویژه ي زمستانه مهارت نرم

در دوره طراحی سه بعدي با بلن



۳٥



۳٦

دانشگاه صنعتی شریف

د حضور یک سوخت تازه وارد به سب
آیا هیدروژن جاي انرژي هاي / انرژي

فسیلی را اشغال می کند؟

آشنایی با کانون قرآن و 
عترت دانشگاه 

مدرس (استخدام هیئت علمی 
پردیس ) قرارداد مدت معین

بین الملل کیش دانشگاه 



۳۷

دانشگاه صنعتی شریف

امضاي توافق نامه همکاري 
آموزشی میان -پژوهشی 

پژوهشگاه دانش هاي بنیادي و 
دانشگاه 

سال 75ایران می تواند در 
ی آینده پیشران توسعه علم

در جهان اسالم باشد

اه دولت در برنامه هفتم توسعه نگ
ویژه اي به جهاددانشگاهی داشته

ن افتخار به دستاوردهاي ای/ باشد
نهاد



۳۸

دانشگاه صنعتی شریف

امضاي تفاهمنامه گروه انتخاب با 
ه دانشگاه در راستاي نیاز صنعت ب

دانشگاه

یی انتشار نشریه دانشجو
»بارقه«

امتحانات پایان ترم دانشگاه مجازي
احتمال مجازي شدن ترم آینده/ شد

وجود دارد



۳۹

دانشگاه صنعتی شریف

کمیسیون اصل نود و نقش قانونی 
مطالبه گري جریان دانشجویی در 

دینیمردم ساالري تحقق 

بررسی راهکارهاي شبکه سازي
در حوزه کارآفرینی

حقوق پژوهشگران خارج از کشور ده ها 
برابر حقوق اعضاي هیئت علمی در ایران 

تعطیلی پروژه ها به دلیل تحریم/ است



٤۰

دانشگاه صنعتی شریف

ات برگزاري هفتمین دوره مسابق
مهارت سنجی فن آورد

درصدي پرستاران به 70تمایل 
مهاجرت

ن نشست مشترك علی خضریا
اه با جمعی از دانشجویان دانشگ



٤۱

دانشگاه صنعتی شریف

ه تجاري سازي دستاوردهاي فناوران
دانش بنیان هاي شریف

/  1401عرضه برق در بورس انرژي تا سال 
استقبال صنایع از ساخت نیروگاه و 

هزار مگاوات12توسعه قراردادها به 

22بنزین / فاجعه جدید براي مردم
هزارتومانی در راه است؟



٤۲

دانشگاه صنعتی شریف

9مراسم گرامیداشت حماسه 
دي، در دانشگاه جزیره کیش

بازدید مشاور اقتصادي وزارت 
دفاع از مرکز نوآوري آما

ي آشنایی با سبد سیستم ها«وبینار 
»  دینامیکی، کنترل و رباتیک



٤۳

دانشگاه صنعتی شریف

انتشار شماره جدید روزنامه شریف

، تالش می کنیم براي ترم آتی
دانشگاه را آماده بازگشایی 

آموزش حضوري کنیم

فراخوان جشنواره کارآفرینی و 
توسعه کسب و کار



٤٤

دانشگاه صنعتی شریف

ارائه دستاوردهاي جدید کشور 
در حوزه نانوسامانه هاي 

ریزمقیاس زیستی

انتشار شماره دهم نشریه 
»  ریحانه«

یه انتشار شماره جدید نشر
»اوج«



٤٥

دانشگاه صنعتی شریف

قربانی 16بورس دکتري به یاد 16
هواپیماي اوکراینی امسال اعطا

می شود

از احداث مدرسه در مناطق محروم به 
ورت یاد قربانیان سقوط هواپیما تا ضر

تسریع رسیدگی به پرونده سقوط

خروجی مطلوب حوزه فضایی
در گرو نگاه صنعتی به آن

است



٤٦

دانشگاه صنعتی شریف

آخرین مهلت ارسال طرح به 
جشنواره کارآفرینی و توسعه 

کسب وکار شریف

:استاد دانشگاه 
حکمت در همه ابعاد سند الگو 

حاکم است

برگزاري کارگاه بین المللی
ERP / MES / PCS / 

PLM



٤۷

دانشگاه صنعتی شریف

ه انتشار شماره جدید نشری
»کیش مهر«

امضاي تفاهم نامه همکاري میان 
استانداري و دانشگاه هرمزگان 

وپردیس کیش

د بای: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 
مرزهاي میان رشته ها را کنار بگذاریم



٤۸

دانشگاه صنعتی شریف

مراسم بزرگداشت شهید احمدي
روشن

ئی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا
:مطرح کرد

اد رئیس جمهور نسخه هاي لیبرالی اقتص
دانشگاه  شریف را کنار بگذارد

»  رویش«دومین جشنواره 
دانشگاه  برگزار می شود



٤۹

دانشگاه صنعتی شریف

مجاهد جبهه ها و دانشگاه شهید 
خیال خام استکبار /علی محمدي

لم براي از کاراندازه موتور پیشران ع
کشور

وم اعالم تقویم آموزشی نیمسال د
دانشگاه 

انتشار شماره جدید 
روزنامه شریف



٥۰

دانشگاه صنعتی شریف

آغاز ثبت نام در مراسم 
اعتکاف مسجد دانشگاه 

ر ساخت پهپاد نشت یاب لیزري د
دانشگاه

ی نخستین کنفرانس بین الملل
»طراحی و مدیریت ساخت پایدار«



٥۱



٥۲

دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه در آیین 
افتتاح نمایشگاه تخصصی

تمدن نوین اسالمی 

وزیر ارشاد در آیین افتتاح 
وین نمایشگاه تخصصی تمدن ن

اسالمی

سخنرانی علمی با عنوان 
»مدرن سازي آمارهاي رسمی«

ي برگزاري کارگاه مالی رفتار
توسط موسسه توسعه و 
اه تحقیقات اقتصادي دانشگ



٥۳

دانشگاه تهران

پرونده رشته هاي جدید 
بین رشته اي در دانشگاه 

مطالعات حقوق «رشته هاي 
»قرآن کاوي«و » قانون گذاري

/رایانشی راه اندازي می شود 
طراحی سرفصل هاي رشته 

»تحول هوشمند«

ات آزمایشگاه مرکزي مرکز تحقیق
گاه ، بیوشیمی و بیوفیزیک دانش

دوره هاي آموزشی مرتبط با 
تجهیزات داراي فناوري باال 

کارگاه آموزش 
تراعپیشرفته ثبت اخ

و آزمایشگاه سنجش و پایش آب
یت محیط زیست دانشگاه به عضو

دشبکه آزمایشگاهی کشور درآم



٥٤

دانشگاه تهران

م تولید و تجاري سازي آنزی
19-تشخیص کووید 

بومی سازي شد

هشتمین نشست تخصصی
الگوریتم و محاسبات

وبینار تخصصی معرفی
اي تکنیک لیدار و کاربرده

آن در مطالعه آلودگی هوا

انتشار دو کتاب دوزبانه داستان 
کوتاه به  قلم دکتر الهه 

نوري  غالمی زاده



٥٥

دانشگاه تهران

محققان دانشگاه براي حل
مشکل قطعی جریان برق 

ساخت / راهکار ارائه دادند
ژه پوششی سیلیکونی وی

براي افزایش استقامت 
مقره هاي خطوط انتقال برق

وبینار آیین ورودي 
نودانشجویان بین  المللی

دانشگاه

دیدار دکتر سید محمد 
مقیمی، رئیس دانشگاه با 

آیت اهللا  العظمی جوادي آملی
مرجع عالیقدر جهان تشیع 

، دیدار دکتر سیدمحمد مقیمی
رئیس دانشگاه با مراجع عظام

تقلید، با آیات عظام نوري 
همدانی و جعفر سبحانی 



٥٦

دانشگاه تهران

گسترش همکاري هاي 
دانشگاهی بین دانشگاه و 

دانشگاه تورین ایتالیا

نوآوري اجتماعی «کتاب 
»  در مدیریت شهري

یی پویایی هاي فضا«کتاب 
»در اقتصاد تجربه

ه دستیابی محققان دانشگاه ب
د فناوري تولید دانه هاي هیبری

تجاري



٥۷

دانشگاه تهران

ر رشته مطالعات چین د
دانشگاه راه اندازي

بیست و سومین جشنواره 
تقدیر از فرزندان ممتاز 
خانواده بزرگ دانشگاه 

آیین رونمایی از کتاب احسن
العقائد نوشته مرحوم آیت اهللا

سیدمحمود سیدابراهیمی

فایل شامل 129900بیش از 
کتاب، نسخه هاي خطی، 

و پایان نامه هاي دانشگاه، اسناد
نه عکس هاي تاریخی در کتابخا
دیجیتال کتابخانه مرکزي و

مرکز اسناد دانشگاه 



٥۸

دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاري مجموعه
وبینارهاي بهداشت روانی

بستر مناسب براي چاپ 
مقاالت پژوهشگران حوزه هنر

وجود ندارد

رئیس دانشگاه  از آکادمی 
ملی المپیک و موزه ملی 

ورزش بازدید کرد

سامانه اندازه گیري غلظت
رسوب و بار عبوري در 
ه کشتی هاي الیروب ساخت

شد



٥۹

دانشگاه تهران

گاه اولین خوابگاه سوئیتی دانش
توسعه صد درصدي / احداث شد

ه خوابگاه متأهلین در یک برنام
چهار ساله

دفتر آموزش هاي کاربردي 
دانشکده کارآفرینی 

دوره بدنه دانش دانشگاه، 
علم داده کاوي

بصیرت ابزار مدیریت شرایط
مؤلفه هاي شرایط/ فتنه است 

فتنه و راهکارهاي مقابله با آن

معارفه رئیس جدید پردیس 
بین المللی کیش دانشگاه 



٦۰

دانشگاه تهران

طرح نذر وقت توسط بنیاد 
/ حامیان دانشگاه  اجرا می شود
انطباق سازي نیات خیرین با
نیازمندي هاي روز دانشگاه

سرو «برگزاري ویژه  برنامه 
اد عَلَم در امتد«با شعار » ماندگار

در دانشگاه» قلم

جدول هفتگی پخش 
سخنرانی هاي علمی از 

گاهشبکه اینترنتی دانش

کارگاه آموزشی مشارکت 
عمومی و رسانه هاي 

اجتماعی براي دانشگاهیان
اصول ترویج مقاالت علمی



٦۱

دانشگاه تهران

مجموعه وبینارهاي 
بهداشت روانی

ت همایش پیاده روي به مناسب
بزرگداشت دومین سالگرد
شهادت سردار حاج قاسم 

سلیمانی

چهل و چهارمین نشست 
معاونان پژوهشی دانشگاه هاي 

/برتر در دانشگاه برگزار شد
پاسخ معاون وزیر علوم درباره

در » فناوري«جایگاه حوزه 
ساختار دانشگاه ها

محققان دانشگاه در جشنواره 
بین المللی ابتکارات و نوآوري

هندوستان طالیی شدند



٦۲

دانشگاه تهران

فراخوان دل نوشته اي به 
ملی ترین و امّتی ترین مرد

میدان سردار سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی

طراحی و ساخت یک سامانه 
جدید براي کمک به درمان 

ناباروري توسط محققان 
دانشگاه 

به ویژه برنامه کوي دانشگاه
مناسبت دومین سالگرد 

شهادت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی

زبان و تحول فرهنگی



٦۳

دانشگاه تهران

زي معرفی کتاب توانمندسا
ه مقدمات، ابعاد و  شیو(زنان 

)هاي اجرا

ساخت چهار دستگاه کاربردي
براي تشخیص و درمان سرطان
توسط پژوهشگران دانشکده 

مهندسی برق و کامپیوتر 
دانشگاه

امضاي تفاهم نامه همکاري بین
مرکز پژوهشی مطالعات 

کشورهاي اسپانیایی زبان 
دانشگاه تهران و یک مؤسسه 

مطالعاتی در کاراکاس

ر د» باستان سنجی«رشته 
دانشکده ادبیات و 
ران علوم انسانی دانشگاه ته
راه اندازي می شود



٦٤

دانشگاه تهران

سامانه استعالم 
گواهینامه هاي دانشگاه 

راه اندازي شد

ل آئین نامه مسابقات شوت گ
کوچک ویژه کارکنان منتشر

شد

د، مراسم نکوداشت استاد فقی
آیت اهللا دکتر احمد بهشتی

همایش بین المللی 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پسا کرونا



٦٥

دانشگاه تهران

مؤلفه هاي سبک مدیریتی 
اي مدیران بر/ شهید سلیمانی

ی الگوگیري از شهید سلیمان
چه کار کنند؟

م بررسی کاربرد کوانتو
بیولوژي در درمان سرطان
توسط محققان دانشگاه

 RNA: موضوع سخنرانی
حلقوي و نقش آن در 

متاستاز سرطان

توسط محققان دانشکدگان 
ل ابوریحان؛ سامانه هد برداشت گ
گاوزبان طراحی و ساخته شد



٦٦

دانشگاه تهران

انتشار شماره جدید مجله 
 Journal ofعلمی 

Contemporary 
Islamic Studies 

اه دانشکدگان فارابی دانشگ

مجله علمی 1400شماره زمستان 
» اللغۀ العربیۀ و آدابها«

دانشکدگان فارابی دانشگاه 

سرو «گزارش ویژه برنامه 
/در دانشگاه تهران » ماندگار

سخنان دکتر مقیمی، دکتر
رستمی و سردار مقدم فر

حضور رئیس دانشگاه در 
جمع اعضاي هیأت علمی و 

کارکنان دانشکده 
تیروانشناسی و علوم تربی



٦۷

دانشگاه تهران

بانک اطالعاتی ظرفیت هاي 
بانوان دانشگاه تشکیل 

ان تشکیل شبکه زن/ می شود
کارآفرین دانشگاه 

مراسم تشییع پیکر مطهر
شهداي گمنام

اختتامیه چهارمین همایش 
ملی دانشگاه اخالق مدار با 

هدف تبیین و گسترش 
اخالق حرفه اي و تحقق 

دانشگاه اخالق مدار 

مجموعه وبینارهاي بهداشت 
1400زمستان / روانی 



٦۸

دانشگاه تهران

دکتر رضا برنجکار به عنوان 
نماینده وزیر علوم در هیئت 
ممیزه دانشگاه قم انتخاب شد

کیه توییت سفیر ایران در تر
درباره شبکه اینترنتی

دانشگاه

معرفی همکاران مرکز گزینش 
دانشگاه به عنوان برگزیده 

هسته هاي گزینش

همه گیر : معرفی کتاب
شناسی آسیب هاي ورزشی



٦۹

دانشگاه تهران

دستگاه سورتر هوشمند 
پسته طراحی و ساخته شد

؛ مواجهه با شهر: معرفی کتاب
از دریچه رشته و حرفه 

شهرسازي در ایران از بدو 
)جلد اول(1359تأسیس تا 

برگزاري مسابقات قهرمانی 
شطرنج، ویژه اعضا هیئت 
علمی و کارکنان دانشگاه 

معرفی کتاب مبانی 
باززنده سازي منظر رودهاي 

شهري



۷۰

دانشگاه تهران

ن برگزاري اختتامیه چهارمی
دانشگاه «همایش 
در دانشگاه» اخالق مدار

ي تشکیل ستاد ازسرگیر
آموزش حضوري در 

دانشگاه 

وبینار سازمان دیجیتال،
کارآفرینی دیجیتال

شبیه سازي : معرفی کتاب
ر در فرایند به کمک کامپیوت

مهندسی شیمی



۷۱

دانشگاه تهران

ایجاد شعبه هاي پارك علم و
فناوري در دانشکده هاي 

یروي دانشگاه برنامه تربیت ن
متخصص در دانشکده 

حکمرانی

نی اولین کنفرانس کارآفری
اجتماعی با رویکرد 

گردشگري 

آخرین وضعیت تأسیس 
دانشکده گردشگري در 

دانشگاه فعالیت هاي علمی 
دانشگاه متناسب با نیازهاي

جامعه ساماندهی شود

: معرفی کتاب
ازمین شناسی کانساره



۷۲

دانشگاه تهران

ساخت مواد پایدار مورد نیاز 
در پزشکی بازساختی و 
ز مهندسی بافت با استفاده ا
پوسته صدف دریاي خزر

:  ینوزدهمین نشست ژاپن شناس
فرهنگ ژاپن و سینماي پس از
جنگ؛ تجربه نگارش کتاب 

جنگ ها و بدن ها

از "اولین رویداد فناورانه 
اسفند 15"دانشگاه تا بازار

در کوي دانشگاه 1400ماه 

بانی محیطدیده وبینار 
م کسب و کار و اکوسیست

کارآفرینی



۷۳

دانشگاه تهران

جدول پخش مستقیم 
ه برنامه هاي این هفته شبک

اینترنتی دانشگاه 

طرح تحقیقاتی احراز 
هویت از راه دور با 

تشخیص چهره و تشخیص
دزنده  بودن تصویر اجرا ش

دومین لیگ بازي هاي 
کسب و کار دانشکده 
مدیریت دانشگاه  

ماشین برداشت چند منظوره 
گیاهان دارویی برگی و سبزي 

طراحی و ساخته شد



۷٤

دانشگاه تهران

وسعه وبینار بررسی چگونگی ت
بازار سرمایه چین بدون یک

نظام حقوقی کارآمد

ی دومین کنفرانس دیده بان
1401کسب و کار ایران 

ثبت نام یک صدوپنجمین 
دورة آموزش زبان فارسی 

براي غیرفارسی  زبانان

فناوران مستقر در پارك 
علم وفناوري دانشگاه به دانش
بومی طراحی و ساخت میراگر 

ویسکوز دست یافتند



۷٥

دانشگاه تهران

دانشگاه در جایگاه نخست 
جهانی در 248ملی و 

»یورَپ«رتبه بندي 

نوع عضویت آزمایشگاه 
ات پیشرفته آنالیز و تحقیق

دانشکده فنی کاسپین در 
شبکه آزمایشگاهی 

فناوري هاي راهبردي ارتقا 
پیدا کرد

روان شناسی : معرفی کتاب
)جلد اول(نابهنجاري 

انی دومین کنفرانس دیده ب
1401کسب و کار ایران 



۷٦

دانشگاه تهران

از سوي معاونت آموزشی 
دانشگاه ؛ مهلت دفاع 

پایان نامه هاي دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در 

1400-1401نیم سال اول 
اعالم شد

وم توسط محققان دانشکده عل
و فنون نوین دانشگاه ؛ ربات

ط تعمیرکار ویژه تعمیر خطو
ه زیرزمین بدون حفاري ساخت

شد

برنامه آقاي هوش مصنوعی
گاه از شبکه اینترنتی دانش

گزارش آیین گرامیداشت روز 
تکریم مادران و همسران شهدا در 
دانشگاه  از راه اندازي موزه شهدا 

تا روایت رئیس دانشگاه درباره
شهید علیمحمدي



۷۷

دانشگاه تهران

نشست هفدهم از سلسله 
تجربیات «نشست هاي 

پژوهشی استادان و 
»  صاحب نظران

رقابت : معرفی کتاب
قدرت هاي منطقه اي در 

یه آسیاي غربی؛ ایران، ترک
و عربستان

گرامیداشت روز زن با حضور
معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده در دانشگاه 

در نشست مشترك رؤساي دو 
راه اندازي دانشکده : دانشگاه 

مشترك میان رشته اي بین دو 
دانشگاه و علوم پزشکی تهران



۷۸

دانشگاه تهران

نهمین نشست تخصصی 
الگوریتم و محاسبات 

ی دومین کنفرانس دیده بان
1401کسب و کار ایران 

پژوهشی در : معرفی کتاب
مرمت شاهکارهاي معماري 

ایران 

ر رئیس دانشگاه در حکمی دکت
ه فاطمه یزدیان دانشیار دانشکد

علوم و فنون نوین را به عنوان 
ه رئیس مرکز امور بانوان و خانواد

دانشگاه 



۷۹

دانشگاه تهران

مرمت و بهسازي خانه 
تاریخی ظهیراالسالم به 

پایان رسید

برگزاري نشست شوراي 
مدیریت استانی آموزش عالی

استان تهران 

شبانه هاي 
زیست شناسی 

: معرفی کتاب
)دو جلد(التحفۀالسعدیۀ 



۸۰



۸۱

دانشگاه تربیت مدرس

ا برگزاري سخنرانی علمی ب
مواد پیش بینی رفتار"موضوع 

"دانه اي

جامع حلقه وصل، آموزش ها دوره 
موفق برگزار ومهارت هاي ازدواج 
می شود

درخشش دانشجویان دانشگاه
در مرحله سراسري سی و 
ششمین جشنواره قرآن و 
عترت دانشجویان کشور

نشست رئیس دانشکده 
کشاورزي با شهردار ناحیه

شهرداري 22چهار منطقه 
تهران



۸۲

دانشگاه تربیت مدرس

پیام تبریک سفیر
فرانسه در تهران به 
دکتر فرهاد دانشجو

درخشش استاد و دانشجویان
دانشکده حقوق در جشنواره

علمی پژوهشی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز

عضویت دانشیار دانشکده
کشاورزي در هیأت تحریریه

ري نشریات معتبر حوزه بیما
شناسی گیاهی

ي ابالغ تقویم آموزشی بازنگر
1400-1401شده سال تحصیلی 



۸۳

دانشگاه تربیت مدرس

انتخاب عضو هیات علمی 
دانشگاه به عنوان پژوهشگر 

جوان برجسته کشور

فراخوان تجمع به مناسبت 
سالروز حماسه نه دي

راه اندازي مرکز توسعه 
شغلی آفتاب

یر برگزاري وبینار رویداد مس
شغلی نیروي فروش



۸٤

دانشگاه تربیت مدرس

دیدار جمعی از مسئولین
درصد 40با جانباز 

دانشگاه

ه برگزاري نشست هیأت رئیس
دانشکده کشاورزي با مدیر 

دفتر فنی دانشگاه

نشست شوراي راهبردي 
دانشکده کشاورزي 

فراخوان جشنواره 
ل دانشجوي نمونه بین المل

)غیرایرانی(



۸٥

دانشگاه تربیت مدرس

     

گرامیداشت حماسه نه دي 
در دانشکده کشاورزي

ط وبینارهاي تخصصی مرتب
با کرونا

برگزاري مراسم عزاداري ایام 
در ) س(شهادت حضرت زهرا 

مسجد دانشگاه

برگزاري تجمع گرامیداشت
سالروز حماسه نه دي



۸٦

دانشگاه تربیت مدرس

ز بازدید سرپرست دانشگاه ا
لوم دانشکده منابع طبیعی و ع

دریایی نور

نا برگزاري نشست گروه مپ
با پارك علم و فناوري 

مدرس

وع برگزاري وبینار علمی با موض
ان تحلیل عرضه و تقاضاي پای"

"نامه ها و رساله ها

"پویش اهداي خون"برگزاري 
در دانشگاه



۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

تقدیر معاون پژوهشی وزرات 
علوم از حضور مؤثر دانشگاه 
تربیت مدرس در نمایشگاه 

دستاوردهاي پژوهش و فناوري

تفکرات ناظر بر مکتب 
سلیمانی مهم ترین عامل 

خروج آمریکا از خاورمیانه 
است

ا براي مردي که تاریخ ر
از نو نوشت

ر برگزاري سخنرانی علمی د
حوزه مهندسی ضربه



۸۸

دانشگاه تربیت مدرس

برگزاري کارگاه آموزشی 
برنامه حمایتی ژان مونه

برگزاري همایش ملی هویت
و سیاست گذاري در ایران

اد نشست مشترك وزیر اقتص
با اساتید و پژوهشگران 

اقتصادي دانشگاه 

راه اندازي مجله انگلیسی 
زبان در حوزه محیط زیست



۸۹

دانشگاه تربیت مدرس

ه پیام سرپرست دانشگاه ب
دي ماه؛ روز 16«مناسبت 

»شهداي دانشجو

انتصاب عضو هیات علمی
دانشگاه به سمت دبیر 
رهیأت عالی گزینش کشو

تجدید میثاق خانواده شهدا و
مایثارگران با شهیدان گمنا

م دکتر دانشجو بر لزوم انجا
ي کارهاي تیمی و خالقانه برا
جذب درآمدهاي پایدار 

دانشگاه تأکید کرد



۹۰

دانشگاه تربیت مدرس

حضور معاون شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران و 

در دانشگاه6شهردار منطقه 

اعالم دستورالعمل و راهنماي 
برگزاري امتحانات در پایان 

ویژه 1400-1401نیمسال اول
شرایط کرونا

تمدید مهلت پذیرش 
دانشجویان استعداد درخشان

در دوره هاي کارشناسی ارشد 
1401سال 

برنامه ریزي براي اجراي 
در "یادمان شهید"طرح 

دانشکده کشاورزي



۹۱

دانشگاه تربیت مدرس

برگزاري بیش از هزار جلسه 
دفاع از پایان نامه به  صورت 

آنالین در دانشگاه

نشست صمیمانه مدیر و 
معاونان روابط علمی بین 
ا المللی و واحد بین الملل ب

دانشجویان عراقی دانشگاه

رئیس دانشکده مدیریت و 
براي ایجاد و توسعه :  اقتصاد

ارتباط دولت و دانشگاه، به 
سازوکارهاي پویا و مستمر نیاز

داریم

برگزاري مراسم جشن میالد 
در ) س(حضرت فاطمه زهرا 

دانشگاه



۹۲

دانشگاه تربیت مدرس

برگزاري جلسات کتابخوانی 
'ساعتی با نویسندگان روس'

19سومین مرحله واکسیناسیون کووید
در دانشکده کشاورزي انجام شد

برگزاري سخنرانی علمی با موضوع 
"مشاهده حرکت همبسته الکترون ها"



۹۳



۹٤

دانشگاه علم و صنعت

کالس جمع بندي معادالت
)پایان ترم(دیفرانسیل 

ه مسابقات اینستاگرامی ب
مناسبت شهادت سردار 

ی شهید حاج قاسم سلیمان

انتخاب غرفه دانشگاه به 
عنوان یکی از غرفه هاي برتر
نمایشگاه از طرف ستاد ملی

هفته پژوهش و فناوري

ه عضو هیات علمی دانشگاه، برند
پنجمین دوره جایزه جهانی علوم

انسانی اسالمی شد



۹٥

دانشگاه علم و صنعت

راه اندازي کسب و کار با 
رویکرد استارتاپی

فراخوان اولین دوره پذیرش
باشگاه فناوران یونش

عدالت ونسبت : موضوع
جامعه مدرن در بستر 

جمهوري اسالمی

دوره آموزش نرم 
افزار اتوکد



۹٦

دانشگاه علم و صنعت

سخنان ریاست دانشگاه در
ی افتتاحیه اولین همایش مل

باتري لیتیومی

وبینار تخصصی روش هاي
مقابله با اضطراب امتحان

امضاي تفاهم نامه همکاري 
دانشگاه با شهرداري کرج



۹۷

دانشگاه علم و صنعت

ت وبینار ارائه گزارش فرص
مطالعاتی صنعتی

پانزدهمین شماره نشریه 
مدیریت«سامانه نو با موضوع 

»  محصول

پروژه فعال انستیتو 
اندازه گیري هوشمند گاز 
دانشگاه ، طرح پژوهشی 
برتر وزارت نفت در سال 

1400



۹۸

دانشگاه علم و صنعت

ن نشست تخصصی ششمی
م کنگره بین المللی علو

انسانی اسالمی

از، پس بررسی جبهه مقاومت
شهادت سردار قاسم سلیمانی

ین نشست تخصصی تبی
جدول فقهی تسخیر 

= وبینار انتخاب آگاهانه
ازدواج موفق



۹۹

دانشگاه علم و صنعت

آئین بزرگداشت دومین
سالگرد شهادت سردار 

قاسم سلیمانی

طرح کارآفرینانه اکسیر

دوره مدیریت زمان و 
برنامه ریزي

وبینار 
4جایگاه متاورس در صنعت 



۱۰۰

دانشگاه علم و صنعت

لی هفتمین کنفرانس بین المل
اي پردازش سیگنال و سیستم ه
هوشمند گشایش یافت 

جمع بندي پایان ترم 
1ریاضی 

1کالس جمع بندي فیزیک 



۱۰۱

دانشگاه علم و صنعت

وبینار الگوي اقتصاد دایره اي
-در صنعت سرامیک ) چرخشی(

داررهیافتی نوین در توسعه پای

آئین رونمائی از کتاب
مجموعه سعدالسلطنه در 

مبانی (بازار تاریخی قزوین
)مرمت و احیاء

بازدید رییس صندوق رفاه 
دانشجویان از فضاهاي رفاهی

دانشجویی دانشگاه 



۱۰۲

دانشگاه علم و صنعت

مرکز هوش مصنوعی و 
رباتیک

آیین بزرگداشتدانشگاه در 
سالگرد شهادت سردار قاسم 

سلیمانی برگزار شد



۱۰۳

دانشگاه علم و صنعت

جشنواره رویش 
1400دانشگاهی 

ه بسیج دانشجویی دانشگاه ب
مناسبت سالگرد شهادت 
حاج قاسم برگزار میکند

:  موضوع
Forward-looking 
Process Mining

غبارروبی مزار شهداي گمنام
و اداي احترام به مقام شامخ 

شهیدان



۱۰٤

دانشگاه علم و صنعت

حضور دکتر سعید محمد در
دانشگاه 

با تیم سازي و مدیریت تیم
ی استفاده از مدل بین الملل

Discرفتارشناسی 

فراخوان اولین دوره پذیرش
باشگاه فناوران یونش آئین یادبود شهداي      

سانحه هوایی



۱۰٥

دانشگاه علم و صنعت

سلسله کارگاه هاي «
مستندسازي و نشر 

»دستاوردهاي علمی

*نشست فرهنگی استادان*
ابعاد ": موضوع

"نوروبیولوژیک پوشش

مراسم یادبود شهداي دانشگاهی
در سانحه هواپیمایی اکراین به

صورت مجازي 



۱۰٦

دانشگاه علم و صنعت

The ٤th CPSSI 
International Symposium 

on Real-Time and 
Embedded Systems and 
Technologies (RTEST)

برگزاري آیین تکریم و 
استقبال در جلسه هیات 

اجرایی جذب دانشگاه

ش گرای-تصویب سه رشته
ن در دویست و نود و پنجمی
جلسه شوراي دانشگاه



۱۰۷

دانشگاه علم و صنعت

لی هفتمین کنفرانس بین المل
اي پردازش سیگنال و سیستم ه
هوشمند گشایش یافت

کارگاه آموزشی کوهپیمایی 
ري همگانی و آشنایی با گردشگ

کوهستان



۱۰۸

دانشگاه علم و صنعت

و ورکشاپ تخصصی تحلیل
طراحی نرم افزار به صورت 

حضوري

ورکشاپ تخصصی برنامه نویسی 
React وBackend  به

صورت حضوري

وبینار آشنایی با سرقت ادبی 
Plagiarism  کاهش و

شباهت در نوشتارهاي 
آکادمیک

بهفالب، نخستین نرم افزار 
فرآیندکاوي ایرانی، با همکاري

دانشگاه



۱۰۹

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري رویداد علمی توسط 
گازانستیتو اندازه گیري هوشمند

مرکز همایش هاي امام خمینی دانشگاه 



۱۱۰

دانشگاه علم و صنعت

دومین همایش ملی 
چالش هاي خانواده ایرانی

کارگاه آموزشی 
اندنوت

وبینار نانو مواد و 
میکرومواد به عنوان 

حسگرها و مواد کاربردي 

ع راه اندازي فرآیند مکانیزه طرح موضو
با ادارات حوزه معاونت دانشجویی



۱۱۱



۱۱۲

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار سفري به سمت
مواد و مصالح آینده 

پایدار

پنجمین کنفرانس بین 
المللی اقیانوس شناسی 

خایج فارسی

و گردشگري«: عنوان وبینار
»  توسعه ي پایدار

وبینار آنالین رونمایی از
کتاب هاي علوم سیاسی



۱۱۳

دانشگاه شهید بهشتی

ا آیین یلدا از کهن روزگار ت
به امروز

سلسله نشست هاي فراسوي 
همعلولیت در آینه حقوق و جامع

:  وعوبینار تخصصی با موض
آشنایی با علم داده

بازدرآمدي برروش و نظریه در
روابط بین الملل



۱۱٤

دانشگاه شهید بهشتی

ین نخستین همایش ب
المللی و سومین 

همایش ملی

ی آشنایی با کاربردهاي داروی
و درمانی نانو

روش شناسی «درس گفتار 
تدوین نقشه راه بانکداري

»اسالمی در جمهوري اسالمی

اطالعیه اداره بهداشت و 
درمان دانشگاه در خصوص 

واکسیناسیون دوز سوم



۱۱٥

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار علمی

سلسله نشست هاي «
»دوازده گانه

اولین نشست علمی 
تخصصی مشاوره در 

بحران



۱۱٦

دانشگاه شهید بهشتی

له ششمین نشست از سلس
نشستهاي میان رشته اي

قرآن و علوم انسانی

ر حالت دستوري د«کتاب 
»زبان آلمانی

ري؛ تحلیل اقتصاد بارو: عنوان
بررسی قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت

ژه سمینار دانشجویی پرو
هاي آماري



۱۱۷

دانشگاه شهید بهشتی

ی بررسی فرایند غیر قضائ
در تحقق حقوق شهروندي 

کسب عناوین برتر در 
مسابقات قهرمانی ووشو 
ه توسط دانشجویان دانشگا

وبینار مالحظاتی در بازسازي
پس از سانحه هجدهمین 

سالگرد زلزله بم

ششمین وبینار تخصصی قطب
علمی آموزش عالی و توسعه با 

ري دانشگاه و اشتغال پذی«عنوان 
ضرورت ها، چالش ها : دانشجویان

»  و راهکارها



۱۱۸

دانشگاه شهید بهشتی

برگزاري دوره هاي ترمیک و
فشرده زبان هاي خارجی 

کاربرد "آموزشی دوره 
میکرو در  PCRتکنیک

توسط "محیطیبیولوژي 
مرکز آموزشهاي تخصصی 

دانشگاه 

سمپوزیوم مشترك 
علوم شناختی

نشست هم اندیشی مدرسان و
پژوهشگران موضوعات 

اندیشه اي در اقتصاد



۱۱۹

دانشگاه شهید بهشتی

نشست علمی بین المللی 
آموزه هاي اخالقی و تربیتی 

)سالم اهللا علیها(حضرت زهرا 

"سرباز نخبگی"وبینار 

دانشگاه،کتاب دانش آموخته 
برگزیده نوزدهمین جشنواره 

.کتاب رشد شد

تفاهم نامه همکاري بین 
دانشگاه و موسسه علم و 
ه فناوري گوانگژو کشور کر

(GIST)جنوبی 



۱۲۰

دانشگاه شهید بهشتی

ق دي، روز بصیرت و میثا9
.امت با والیت گرامی باد

فراخوان مرحله دوم جذب و 
شناسایی شرکت ها، صنایع و 
ه نخبگان براي عضویت در شبک

نوآوري صنعت خودرو

آنچه از تلسکوپ جیمـزوب
انتظار داریم

1وبینار جمع بندي فیزیک 



۱۲۱

دانشگاه شهید بهشتی

تلسکوپ جیمزوب و 
ماموریتهاي آن

نمایش مستند

م سلسله وبینارهاي چش
انداز 

1400تقویم آموزشی زمستان 
آکادمی کانون پتنت ایران



۱۲۲

دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه علوم اعصاب و 
شناخت انسان

دستاورد دانشجویی

تمدید زمان ارسال مقاالت به
مللی پنجمین کنفرانس بین ال

ساقیانوس شناسی خلیج فار

وبینار روش هاى پژوهش 
در تاریخ بر اساس 

فلسفه ى پوپر



۱۲۳

دانشگاه شهید بهشتی

سمینار دانشجویی پروژه هاي
آماري

"منصور"اکران فیلم  

مراسم شهادت حضرت 
و گرامیداشت سردار ) س(زهرا

شهید حاج قاسم سلیمانی و
همرزمان با وفایش

و به کارگیري روش هاي تجربی
عددي در صنایع شیمیایی و 

معدنی



۱۲٤

دانشگاه شهید بهشتی

1وبینار جمع بندي ریاضی

s age caot cuety be dspayed

ت کانون پتنت ایران در زمینه پتنت و  مالکی1400تقویم آموزشی زمستان 
فکري



۱۲٥

دانشگاه شهید بهشتی

سلسله نشست هاي 
ه فراسوي معلولیت در آین

حقوق و جامعه

رویداد استارتاپی صنعت
شیرینی و پاستیل

بررسی ابعاد "وبینار 
) س(شخصیتی حضرت فاطمه 
یاده و بیان نکات تربیتی و پ

"سازي آن در زندگی امروز

شب کتابداري ایران به 
اریخ ت"مناسبت انتشار کتاب 

"شفاهی کتابداري ایران



۱۲٦

دانشگاه شهید بهشتی

مراسم دومین سالگرد 
شهادت  سردار حاج قاسم 
سلیمانی، با حضور حسین
ع اکبري، معاون دبیرکل مجم

جهانی بیداري اسالمی  و 
جمعی از دانشگاهیان 

دانشجویان دوره کارشناسی 
ارشد رشته مهندسی انرژي هاي 

رژي تجدیدپذیر از سایت تولید ان
از پسماند در مجتمع پردازش و 

"آرادکوه"بازیافت پسماند 

ی پادکست دیدگاه تخصص
اساتید بهشتی

استفاده از : دوماپیزود 
مباحث الهیاتی براي 

ساماندهی اخالق زیستی

-وبینار بین المللی ایران
ایتالیا



۱۲۷

دانشگاه شهید بهشتی

تقویم آموزشی نیمسال دوم
1400-1401سال تحصیلی 

شیرآالت «دوره آموزشی 
ت صنعتی و کاربرد آن در صنع

»آب و فاضالب

ویدئومتري «دوره آموزشی 
از شبکه هاي جمع آوري 

فاضالب

هفتمین جلسه  مجازي  
مثنوي و نیازهاي انسان «

»معاصر



۱۲۸

دانشگاه شهید بهشتی

وبینارهاي علمی و  تخصصی 
دانشکده علوم تربیتی و 

ورانشناسی دانشگاه

 ICTنقشدوره آموزشی 
در خدمات آب

How to Implement a 
Programming Language 

by Assembling 
Components Off-the-

Shelf

مبانی «معرفی کتاب 
»جلبک شناسی کاربردي



۱۲۹

دانشگاه شهید بهشتی

ر و براي اولین بار در کشور در پژوهشکده لیز
:پالسماي دانشگاه

طراحی و ساخت طیف سنجی تمام اتوماتیک
امواج سطحی پالسمونی

للی برگزاري دومین کنفرانس بین الم
1401خرداد  9پژوهش هاي نشر، 

فراخوان انتخابات 
مجمع کامپیوتر



۱۳۰

دانشگاه شهید بهشتی

زمین شناسی «کتاب 
سامانه هاي : ساختاري

شکستگی شکننده تا
»  شکل پذیر

مهلت برگزاري جلسه دفاع 
دانشجویان مقاطع تحصیالت 

تمدید 1400اسفند 24تکمیلی تا 
شد

در "گفتینو"سامانه آنالین 
اه سایت کتابخانه مرکزي ر

اندازي شد

دومین جشنواره ملی 
"سیاوشخون "دانشجویی 



۱۳۱

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه تطبیقی نحوه 
مواجهه دانشگاه هاي 
ایران و غرب با کرونا

ظم مسئول نهاد نمایندگی مقام مع
انسان براي : دانشگاهرهبري در 

دوري از ضرر و در مواردي که 
آگاهی به امور ندارد باید به 

متخصصان مراجعه کند

من استعداد بازیگري دارم

ن سالروز وفات حضرت ام البنی
، روز تکریم مادران و )س(

.همسران شهدا تسلیت باد



۱۳۲

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار مروري بر شبکه هاي بیزي و 
کاربردهاي آن در عاوم مهندسی و 

مدیریت

فراخوان طراحی سرپناه 
ایستگاه اتوبوس

نظرسنجی



۱۳۳

دانشگاه شهید بهشتی

همزمان با سالگرد حادثه 
تاب پالسکو آئین رونمایی ک

اکتبر24

دومین جشنواره رسانه و آگاهی 
از مغز با هدف ترویج و ارتقاي 
ز دانش علوم شناختی و تقدیر ا

فعالیت هاي ترویجی 

واکسن نزدن تضییع حقوق
سایر اعضاء جامعه و سبب 
ایجاد مسئولیت مدنی و 
حقوقی براي فرد است

پادکست دیدگاه تخصصی
اساتید بهشتی



۱۳٤

دانشگاه شهید بهشتی

سمپوزیوم«وبینار چهارمین دوره 
»نوروساینس شریف

هاي وبینارآشنایی با سامانه
ایرانداك

برگزاري دوره حرفه اي 
به TESOLتربیت مدرس 

صورت آنالین توسط 
دانشگاه 



۱۳٥

دانشگاه شهید بهشتی

دومین فراخوان پیشنهاد
پژوهش در علم و الهیات

فراخوان اولین دوره پذیرش 
باشگاه فناوران یونش طرح

کارآفرینانه اکسیر

نمایشگاه دستاورهاي فنی و
تخصصی حوزه علوم و 
فناوري هاي شناختی

نقش زنان در «همایش 
سیاست گذاري و مدیریت 

»حقوقی



۱۳٦



۱۳۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره آموزشی مقدماتی 
(X'pert)اکسپرت 

جشن شب یلدا 

ق اطالعیه ثبت واکسن تزری
شده در خارج از کشور

 Helloهمایش 
Hackers ۲۰۲۱



۱۳۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

1جمع بندي فیزیک

اطالعیه مهم در خصوص نحوه 
برگزاري امتحانات پایان ترم مقاطع

تحصیالت تکمیلی

بدون آزمون دانشپذیرش "اطالعیه 
آموختگان ممتاز کارشناسی همه 
دانشگاهها در مقطع کارشناسی 

"1401ارشد 



۱۳۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

آغاز بهره برداري از مدرسه 
سوارکاري دانشگاه

1جمع بندي ریاضی

مراسم دهه دوم فاطمیه 



۱٤۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

ویژه برنامه هیئت مذهبی، 
فرهنگی کارکنان

یایران در نقطه ژئواستراتژیک تاریخ
ومنگاه به غرب، نگاه به شرق، یا راه س

اطالعیه نگرش سنجی دروس در نیمسال
1_1400



۱٤۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

عزاي اقامه مراسم شب چهارم 
) س(حضرت زهرا 

اردوي یکروزه کرمان جهت زیارت مزار و 
مراسم سالگرد شهادت سردار شهید حاج

قاسم سلیمانی

معرفی انجمن هاي علمی 
بین المللی بانوان



۱٤۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

گاه آئین تکریم و معارفه رئیس دانش



۱٤۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

سلسله نشست هاي آنالین
رشد و توانمند سازي فردي

اه حوزه علوم اسالمی دانشگ

رونمایی از نگاره 
"پرواز بدون بال"



۱٤٤

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه مهم آموزشی در 
1400-2خصوص ثبت نام نیمسال 

چهارمین دوره کارگاه هاي 
سالمت، HSEEآموزشی 

ایمنی، محیط زیست و انرژي

دوره جامع آزمون هاي زیستی 
براي دانشجویان مهندسی



۱٤٥

دانشگاه صنعتی اصفهان

یکارگاه آموزشی متالوگراف

چهارمین دوره کارگاه هاي 
سالمت، ایمنی و محیط "آموزشی

"زیست دانشگاه ها



۱٤٦



۱٤۷

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر پارك علم و فناوري 
پارك علم و فناوري : دانشگاه

دانشگاه درصدد همکاري با 
تنهادهاي تاثیرگذار استان اس

سه گانه زائر، : نشست سوم
مجاور و خادم و نسبت آن با 

مفهوم شهروندي در شهر 
مشهد

دوره آموزشی ارزیابی در 
:  نظام آموزش مهندسی ایران
از آرمان تا واقعیت ویژه 

اعضاي هیات علمی

و تقدیر وزیر علوم، تحقیقات
فناوري از عضو هیأت علمی 
دانشگاه بابت کسب عنوان

فناور برگزیده کشور



۱٤۸

دانشگاه فردوسی مشهد

:مدیر پژوهشی دانشگاه گفت
پژوهشگر جوان نباید دغدغه 

تامین معاش داشته باشد

ش فلسفه جشن و رام«وبینار 
»در فرهنگ ایران

دوره ستاره شناسی آسمان
نماي دانشگاه 

دوره جامع دایموند بیزنس
از(مارکتینگ استارتاپ 

)يایده یابی تا تجاري ساز



۱٤۹

دانشگاه فردوسی مشهد

دعوت به همکاري مرکز 
مشاوره و توانمندسازي 

دانشجویان دانشگاه

بزرگداشت مقام علمی و 
فرهنگی عالمه محمد واعظ 

زاده خراسانی همزمان با 
ایام پنجمین سالگرد 

ارتحال استاد 

ن اولین سمپوزیوم گروه زبا
فرانسه دانشگاه دوم دیماه 

1400

ن هم اکنون نشست سفیر ژاپ
با رئیس دانشگاه



۱٥۰

دانشگاه فردوسی مشهد

امضاي تفاهم نامه همکاري 
و دانشکده کشاورزي دانشگاه
شرکت آرد قدس رضوي

اطالعیه جدید تزریق دوز سوم
واکسن ویژه دانشگاهیان 

دانشگاه 

تیک نشریه ایرانی بیوسیتما
جانوري به عنوان نشریه 
ل برگزیده در جشنواره تجلی

از پژوهشگران و فناوران 
انتخاب شد

بازدید سفیر ژاپن از دانشگاه 



۱٥۱

دانشگاه فردوسی مشهد

تجربه در موزه و : موضوع
گريتأثیر آن بر توسعه گردش

رویداد انتقال تجارب نوآوري هاي
کشاورزي

۲٥ December: Merry 
Christmas

گسترش روابط بین الملل 
ب دانشگاه با دانشگاه هاي جنو

کشور عراق



۱٥۲

دانشگاه فردوسی مشهد

هشتمین آزمون سامفا 
در دانشگاه 

آنالین تمرینات دوره 
آبتخصصی توانبخشی در 

کسب مقام دانشجویان دختر 
دانشگاه در مسابقات 

مؤسسات آموزش عالی کشور

آغاز ثبت نام دوره  هاي 
مدیریت کسب و کار 

MBA/DBA  دانشگاه



۱٥۳

دانشگاه فردوسی مشهد

»  ترکهاد علوم کامپیو«وبینار 
از سلسله سخنرانی هاي 
معرفی کهادهاي رشته 

ریاضیات و کاربردها

وبینار علمی ورزش و 
سرطان

ر نام دو تن از اساتید دانشگاه د
ر کتاب اعضاي هیأت علمی برت

در همکاري با جامعه و صنعت

سلسله کارگاه هاي طرح
کلی اندیشه اسالمی



۱٥٤

دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه ارتباط موثر زوجین

موفقیت دانشجویان 
و دانشگاه در اختتامیه سی

ششمین جشنواره 
سراسري قرآن و عترت 

دانشجویان

ت و تقدیر وزیر علوم تحقیقا
فناوري از دکتر محمد کافی
به پاس زحمات هشت ساله 

ریاست دانشگاه 

ا دي روز بصیرت و میثاق ب9
والیت گرامی باد



۱٥٥

دانشگاه فردوسی مشهد

پیام تبریک حجت االسالم 
حسینی مطلق به مناسبت 
افتخار آفرینی برگزیدگان

قرآنی دانشگاه 

حضور دکتر ضابط سرپرست
دانشگاه در مزار شهداي گمنام

دانشگاه و تجدید میثاق با 
شهیدان

حضور دکتر ضابط در حوزه 
ریاست دانشگاه و دیدار با 
دکتر کافی رئیس سابق و 

هیأت رئیسه دانشگاه

م نقش مرد: هفتمین نشست
در توزیع عادالنه یارانه ها



۱٥٦

دانشگاه فردوسی مشهد

زار آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم اف
)آنالین-1400زمستان (اتوکد 

نوبت دهی میکروسکوپ 
 SEMآزمایشگاهالکترونی 

سالروز شهادت سردار حاج 
ادقاسم سلیمانی تسلیت ب



۱٥۷

دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام سومین دوره  
و مدیریت عالی بازاریابی

دانشگاه  MSA-فروش

برگزاري همایش پیاده روي 
همزمان با دومین سالگرد 

شهادت سردار سپهبد حاج قاسم
در دانشگاه سلیمانی 

نشست دکتر ضابط رئیس
هادانشگاه با روساي دانشکده

برگزاري مراسم عزاداري شهادت 
) س(حضرت فاطمه زهرا 



۱٥۸

دانشگاه فردوسی مشهد

یمسابقه داستان نویس

ان انتخاب مدیر گزینش کارکن
دانشگاه به عنوان مدیر 
برگزیده هسته گزینش 

کارکنان وزارت عتف

همایش علمدار
دومین سالگرد شهید حاج 

قاسم سلیمانی

آنالین مقدمات، مفاهیم دوره 
عمومیو نظریه هاي سیاست 



۱٥۹

دانشگاه فردوسی مشهد

همایش بین المللی 
داقتصاد، اشتغال، تولی

فراخوان ثبت نام 
هشتمین دوره ارزیاب 

معماري ساختمان/عمران

بازدید رئیس دانشگاه از 
بخش هاي مختلف حوزه  

معاونت فرهنگی اجتماعی و
دانشجویی دانشگاه

نقش مجاهدت هاي حاج 
قاسم سلیمانی در 

تحوالت منطقه 



۱٦۰

دانشگاه فردوسی مشهد

سرپرست دانشگاه در همایش
د علمدار دومین سالگرد شهی

حاج قاسم سلیمانی

جلسه تقدیر از محققین
ه پژوهشکده هواخورشید ب

مناسبت هفته پژوهش و 
فناوري 

برگزاري بیست و دومین 
نشست کمیسیون دایمی 
ندانشگاههاي و صنعتی قوچا

نمایشگاه مجازي 
دستاوردهاي پژوهش و 
فناوري و فن بازار استان 

خراسان رضوي 



۱٦۱

دانشگاه فردوسی مشهد

نوشتن با تجربه  
عبدي پوراحسان 

افتتاح نمایشگاه مجازي 
دستاوردهاي پژوهش و 

فناوري استان خراسان رضوي

سی و دومین نشست ایده  
نقد و بررسی ارتباط: دانشگاه

دانشگاه با جامعه و سیاست از 
گن یور(منظر مکتب فرانکفورت 

)هابرماس



۱٦۲

دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی ظرفیت ها و همکاري 
گاه علمی بین المللی با دانش

یبین المللی جامعه المصطف

دومین رویداد استارت آپی 
کارآفرینی اجتماعی 
یان ترویج ازدواج و تحکیم بن

خانواده

پژوهشکده مطالعات 
اسالمی در علوم انسانی 

دانشگاه 

اولین دوره کالسهاي 
نتربیت اقتصادي کودکا



۱٦۳

دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه سیارات فراخورشیدي و
از شناسایی آنها، سومین کارگاه

مجموعه کارگاه هاي آموزشی 
نجوم و کیهانشناسی رصدي 
است که با همکاري دانشگاه 

کارگاه آموزشی بهداشت ویژه
کارکنان آشپزخانه سلف 
سرویس و مراکز رفاهی 

دانشگاه 

راه اندازي صندوق 
صوتی رئیس دانشگاه

نشست هم اندیشی 
دانشجویان بین الملل با 

اه مسئولین نهاد رهبري دانشگ



۱٦٤

دانشگاه فردوسی مشهد

جلسات هم اندیشی حوزه 
210و دانشگاه نشست 

تقدیر استاندار خراسان 
اهرضوي از برگزیدگان دانشگ

دوره آنالین زبان ترکی
A۱٫۱استانبولی سطح  

ی برگزاري دوره آنالین آمادگ
آزمون هاي تحصیالت 
تکمیلی زبان انگلیسی 

MSRT-TELP



۱٦٥

دانشگاه فردوسی مشهد

اولین رویداد از سلسله
نما_رویداد هاي راه

وفات حضرت ام البنین 
تسلیت باد) س(

اولین گفتمان علم داده 
(MDS)مشهد 

دیدار مهندس ریاحی مدیر عامل 
شرکت برق منطقه اي خراسان و 
ت هیات همراه با دکتر ضابط، سرپرس

دانشگاه 



۱٦٦

دانشگاه فردوسی مشهد

چهاردهمین دوره ضیافت 
)ویژه اساتید(اندیشه 

همایش مردمی سازي 
اقتصاد و اقتصاد مقاومتی

موفقیت و درخشش غرور آفرین
جناب آقاي مسعود خوش نیت 
ی دانشجوي دانشکده علوم ورزش
دانشگاه، در مسابقات انتخابی
تیم ملی تکواندو دانشجویان

کشور، جهت اعزام به مسابقات 
یونیورسیاد دانشجویان جهان



۱٦۷

دانشگاه فردوسی مشهد

ن دانشجویا) مجازي(مسابقات والیبال همگانی
دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش 

بیت عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تر
مدرس

د هشتمین دوره ارزیاب ساختمان با بازدی
حضوري از محل پروژه واقع در دانشگاه
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