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٤

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

برگزاري مسابقات انتخابي 
المپياد در ارديبهشت ماه

نهمين گردهمايي حضوري  
اعضاي هيات علمي پرديس 

برق و كامپيوتر

جلسه شوراي پژوهش و 
فناوري دانشگاه

دانشكده مهندسي برق و 
كامپيوتر

 كسب جايگاه انجمن برتر و
 فعال، ميان انجمن هاي علمي

مهندسي عمران كشور، 
توسط انجمن علمي عمران 

دانشگاه 



٥

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

جلسه تخصصي با موضوع 
"همكاري و تبادل علمي با نروژ"

با معاون سفير نروژ 

ر انتشار مقاله علمي در مجله معتب 
Journal of Power Sources 

توسط آقاي حامد آقامحمدي 
ي دانشجوي دكتري و دكتر رضا اسالم

 فارساني عضو هيات علمي دانشكده
مهندسي و علم مواد دانشگاه

جايگاه دانشگاه ها در زنجيره 
اشتغال آفريني دانشكده 

مهندسي برق



٦

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

:  رئيس دانشگاه اعالم كرد
تمامي امتحانات به صورت 

حضوري برگزار مي شود

ضايعه درگذشت استاد 
ي گرانقدر، دكتر سيد مجتب
اده موسوي نائينيان را به خانو

دانشگاهي خواجه نصير و 
 جامعه علمي كشور تسليت

.عرض مي نمائيم

للي تاليف و انتشار كتاب بين الم  
Seismic Risk 

Assessment of a 
Masonry Building Due to 

the Geothermal Power 
Plant Earthquakes  توسط

عضو هيات علمي دانشگاه دكتر 
علي خان سفيد

هشتمين كنفرانس انرژي 
بادي ايران



٧

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دغدغه: وبينار آنالين
ر دانشجويان و والدين د
ابازگشايي دانشگاه ه

آغاز مراسم تكريم و  
ه بزرگداشت استاد فرهيخت
يان مرحوم دكتر موسوي نائين

با تالوت دكتر روشنيان

 مراسم تكريم و بزرگداشت
ر استاد فرهيخته مرحوم دكت

واني موسوي نائينيان با شعرخ
دكتر بازارگان

 مراسم تكريم و بزرگداشت
ر استاد فرهيخته مرحوم دكت

موسوي نائينيان با 
 خاطره گويي دكتر شادآرام از

دوستان همدوره مرحوم



٨

ت مراسم تكريم و بزرگداش
استاد فرهيخته مرحوم 
ا دكتر موسوي نائينيان ب

خاطره گويي همكاران، 
شاگردان و دوستان مرحوم

اقامه نماز بر پيكر استاد  
فرهيخته مرحوم دكتر 

موسوي نائينيان

مجمع ادوار 
ا دانش آموختگان بسيجي ب

حضور رييس دانشگاه

بازديد رييس دانشگاه از 
نمايشگاه دستاورد هاي 
 دانش آموختگان بسيجي

دانشگاه



٩

سخنراني حجةاالسالم 
 والمسلمين طهماسبي، مسئول

نهاد مقام معظم رهبري در 
دانشگاه، در مراسم ختم مرحوم 

دكتر موسوي نائينيان

ده سخنراني دكتر غالمي نماين
 اسبق وزارت علوم در مسكو، در

مراسم ختم مرحوم دكتر 
موسوي نائينيان

مي خاطره گويي دكتر كري
م رييس دانشگاه در مراس

ختم مرحوم دكتر 
موسوي نائينيان

ششمين كنفرانس 
بين المللي فناوري هاي 

امواج ميلي متري و تراهرتز 
(MMWaTT)



١٠

 دومين كارگاه بين المللي
سنجش از دور در بوم 

شناسي گياهي 

تمديد مهلت فراخوان پذيرش بدون  
آزمون

در مقطع دكتري ) استعدادهاي درخشان(
وسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ط

  ١٤٠١-١٤٠٢در سال تحصيلي 

سخنراني پروفسور پيرات از 
دانشگاه مونت پوليه فرانسه 

ل سه دهه سنتز هتروسيك(پيرامون 
در دانشكده شيمي) هاي فسفر 



١١

چهاردهمين همايش بين 
 المللي سواحل، بنادر و سازه

 ICOPMAS(هاي دريايي 
2022(

روز استاد مبارك 

طرح دستيار فناوري 

فرايند درخواست مرخصي 
بدون احتساب نيمسال 

٤٠٠٢



١٢

وبينار  مروري بر طراحي و 
ساخت يك نمونه مبدل 

شده چندسطحي پل سري

يز سلسله نشست هاي وبيناري م
ورزش و اوقات فراغت

:نشست پنجم
بررسي اليحه نظام جامع *

*باشگاه داري

سلسله جلسات معرفي 
سبدهاي درسي رشته 

مهندسي مكانيك

افتتاح فاز دوم مركز نوآوري  
اون نصير توسط دكتر ستاري مع

  -علم و فناوري رئيس جمهور 
دانشكده مهندسي مكانيك



١٣

 نمايي از جشنواره ملي دانش
پرديس علوم -آموزي 

فه وبينار پايه ريزي درس فلس
مطالعه موردي : مهندسي

مهندسي كنترل

دوره ي آموزش پروژه 
محور پايتون

دوره ي آموزش پروژه محور



١٤

و  نشست هم انديشي رويكرد تعاملي
نوپديد مديريت انرژي به كاهش 

هزينه انرژي و اثرات خاموشي در 
يانصنايع با سخنراني دكتر فريدون

 تخصيص تسهيالت از سوي معاونت
علمي و فناوري رياست جمهوري به 

واحدهاي فناور منتخب دانشگاه

عد اولين جلسه دانش افزايي اساتيد ب
 از شروع از سرگيري فعاليت حضوري
 توسط معاونت آموزشي و تحصيالت
تكميلي دانشكده مهندسي برق 

ارديبهشت ١٩دوشنبه 



١٥

سمپوزيوم دو روزه 
فلورا ايرانيكا

موزه مهندسي برق 
نصير

طي حكمي از سوي رياست  
 دانشگاه دكتر سيد آرش احمدي

رئيس مركز رشد "به عنوان 
دانشگاه و مسئول راه اندازي 
مديريت فناوري و نوآوري در 

 "حوزه پژوهشي وفناوري
.منصوب شد

جلسه مشترك رئيس 
دانشگاه و رئيس جهاد 

ر دانشگاهي واحد خواجه نصي
پرديس برق و كامپيوتر، 
ساختمان جهاددانشگاهي



١٦

گاه دكتر كريمي رئيس دانش
ر در جلسه مشترك با دكت
اصغري رئيس جهاد 

دانشگاهي واحد خواجه 
نصير

فراخوان شركت در  
ارزشيابي اساتيد

نيمسال دوم تحصيلي 
١٤٠١-١٤٠٠

از  بازديد رئيس دانشگاه 
بخش هاي مختلف جهاد 
دانشگاهي واحد خواجه 

نصير

كارگاه ارزيابي چرخه  
LCAعمر 



١٧

تقدير تيم رباتيك ارس از 
وز دكتر علياري به مناسبت ر
ش استاد با اثر هنري ربات نقا

 محصول توليد(كمال الملك 
)شده توسط اعضاي اين گروه

 مراسم نكوداشت حكيم 
فردوسي و پاسداشت 

زبان فارسي

مراسم بزرگداشت مقام  
استاد؛ جناب آقاي 

پروفسور علي شكوه فر

وع نشست ادبي با موض
شاهنامه



١٨

هفته خوابگاه هاي 
دانشجويي

ت وبينار ارتقاي كيفي
آموزش مهندسي با 

همكاري صنعت

وبينار معرفي سازه 
هاي هوشمند و ضربه

غرفه دانشگاه در 
نمايشگاه كتاب



١٩

نانو ماهواره، ماهواره و  "
با  كليه تجهيزات مرتبط

"فناوري فضايي

يد كارگاه دانش افزايي اسات
جايگاه و نفوذ منطقه اي 
ايران و نقش آن در ثبات 

منطقه غرب آسيا

رويداد طرح هاي فناورانه  
كاربردهاي هوش  "در حوزه 

"مصنوعي در صنعت دفاعي

 مراسم نكوداشت حكيم
فردوسي و پاسداشت 

زبان فارسي



٢٠

 انعقاد تفاهم نامه همكاري
بين دانشكده مهندسي 
صنايع دانشگاه و مركز 

ايرانسل لَبز 

برگزاري همايش روز هوش 
در (AI-DAY)مصنوعي

دانشگاه 

دورهمي دخترانه به 
مناسبت ميالد حضرت 

)  هاسالم اهللا علي(معصومه 
و روز ملي دختر

بازديد رياست و جمعي از 
ه مسئوالن دانشگاه از منطق
ر ويژه فرودگاه پيام با حضو

مديرعامل و معاونان منطقه



٢١

مراسم نكوداشت حكيم 
فردوسي، با حضور استاد 

 لوريس هايكازي چكناواريان
آهنگساز برجسته، رهبر 
 اركستر، نويسنده و نقاش

ايراني

سخنراني وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري، آقاي 

دكتر زلفي گل در آئين 
بزرگداشت روز جهاني 

ارتباطات و روابط  عمومي در 
جمع مديران روابط عمومي 

دانشگاه ها

مراسم نكوداشت 
حكيم فردوسي

 سخنراني دكتر امرايي رئيس
دانشكده مهندسي برق در 

مراسم نكوداشت حكيم 
فردوسي



٢٢

 سخنراني دكتر سيد حجت
الحق حسيني پژوهش گر 
دانشگاه مراسم نكوداشت 
 حكيم فردوسي و پاسداشت

زبان فارسي

نشست ادبي با 
موضوع شاهنامه  

بررسي ظرفيت هاي 
 گردشگري ورزشي ايران،
جام جهاني قطر و جهان 

اسالم با حضور دكتر 
هنرور، عضو هيأت علمي 

دانشگاه 

اد بازديد دكتر قانعي دبير ست
 توسعه زيست فناوري معاونت

 علمي و فناوري رياست جمهوري
از دانشكده مهندسي برق و 
اه دستاوردهاي فناورانه آزمايشگ

پردازش صوت



٢٣

ر بزرگداشت مقام پروفسو 
علي شكوه فر، استاد 

برجسته كشور در حوزه 
مواد و نانوفناوري

 بازديد رياست و جمعي از 
مسئوالن دانشگاه از خط 

توليد محصوالت 
x.vision  در منطقه

آزاد اقتصادي پيام

انتشار چهارمين 
شماره خبرنامه برق

فراخوان شركت در 
ارزشيابي اساتيد



٢٤

بازديد از سي و سومين 
 نمايشگاه بين المللي

كتاب تهران

ه  موزه مهندسي برق نصير ب 
 عنوان اولين موزه دانشگاهي

مهندسي برق ايران در 
جامعه موزه هاي دانشگاهي 

شناخته مي شود

برگزاري دوره بيست و  
 چهارم دانش افزايي اساتيد
دفتر نهاد باغ موزه دفاع 

مقدس

يادگاري هاي در برگزاري 
دوره بيست و چهارم دانش 

افزايي اساتيد دفتر نهاد 



٢٥

 معرفي و تقدير از دو دانشجوي 
 دانشگاه به عنوان برگزيدگان

١٤٠١نهايي جايزه البرز در سال 



٢٦



٢٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره آموزشي پريماورا 

اكسلسله جلسات فيلوت

كانون هاي فرهنگي 
دانشگاه

طرح خوش آمدگويي با 
محوريت ارتقاء سالمت 
روانشناختي دانشجويان



٢٨

دانشگاه صنعتي اميركبير

اكران و نقد و بررسي 
 I, Danielفيلم  

Blake

رويداد آموزشي كاربردي
برنامه نويسي جاوا     

) پروژه محور(    

كارگاه الگوريتم هاي 
 يادگيري ماشين از ديد

رياضي

وبينار لينكدين



٢٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

 حلقه ي كتابخواني
فلسفه در زندگي

ان  اولين نامه ، پاي: وبينار
نامه

روز معلم بر تمامي معلمان و 
باد اساتيد پلي تكنيك گرامي

دوره هاي جمع بندي ميانترم 
 دروس سرويس دانشكده رياضي

و علوم كامپيوتر



٣٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

هفدمين همايش ملي 
روز معدن 

مرور و جمع بندي و حل 
نمونه سواالت امتحاني 

محاسبات عددي 

مرور و جمع بندي و حل 
نمونه سواالت امتحاني 

  ٢رياضي 

كالس هاي جمع بندي دروس 
و معادالت  ٢ميان ترم رياضي 

ديفرانسيل



٣١

دانشگاه صنعتي اميركبير

د گنب -پارك آب و آتش 
ي غرفه انجمن علم -مينا 

اه فيزيك و نجوم دانشگ
اميركبير

مرور و جمع بندي "كارگاه 
" ٢رياضي  

 ٥آنالين، (  MBAدوره
)ماهه

از دانشجويي به “با موضوع   
كارآفريني؛ چالش ها و 

” راهكارها



٣٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

اي وبينار آنالين سيستم ه 
ذخيره سازي انرژي به مدت 

ارديبهشت تا  ٢٢دو هفته  از 
ارديبهشت ٣٠

ثبت نام دوره آموزشي  
Matlab عمومي

ش كارگاه اصولي نگار
 ISI Q1مقاالت 

رويداد تجربه محور 
هوش مصنوعي



٣٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

هفته سالمت با شعار 
سالمت ما، سالمت 

سياره ما

شتابدهنده 
 دانش بنيان مك تپ

سمينار بين المللي با 
بررسي چالش هاي : موضوع

ساخت غشاهاي 
نانوكامپوزيت اليه نازك 

(TFN)  براي نمك زدايي

قابل توجه عالقه مندان 
ورزش كشتي؛ برگزاري 

، كالس هاي آموزشي كشتي
.از مبتدي تا حرفه اي



٣٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

و شبكه هاي عصبي در قسمت هاي  (Deep Learning)يادگيري عميق 
نمختلف صنعت ورود كردن و به حل مشكالت كسب وكارها كمك مي كن

امه وبينار جمع بندي برن
براي   Cنويسي به زبان 
ميانترم



٣٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

كارگاه رفع اشكال و حل 
 تمرين درس برنامه سازي

كامپيوتر

ه كالس حل تمرين؛ ويژ
ه امتحان ميانترم برنام
نويسي كامپيوتر

كالس جمع بندي 
٢ميانترم فيزيك 

سكوي پرتاب معدن 
رويداد تخصصي 

سرمايه گذاري معدن توسط 
 ٨استارت آپ و كاني بوم ١٠٠



٣٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

اد سومين همايش ملي اقتص
ن صنايع پالستيك در ايرا

١٤٠١

 توليد پادكست"فراخوان 
"كتاب سه دقيقه در قيامت

آخرين مهلت براي حذف 
ترم در نيم سال جاري



٣٧



٣٨

دانشگاه صنعتي شريف

تفاهم نامه بنياد مسكن و 
دانشگاه

:  سخنگوي قوه قضائيه گفت
احكام دو دانشجوي دانشگاه 

قطعي نشده 

فراخوان اعطاي بورس دكتري 
يماي دانشگاه به ياد قربانيان هواپ

اوكرايني



٣٩

دانشگاه صنعتي شريف

پايان مهلت ثبت نام پذيرش 
بدون آزمون دانشگاه 

 اعالم شرط حضور دانشجويان در
امتحانات دانشگاه 

ش كسب رتبه نخست توسط دان
ش آموخته دكتري دانشگاه در بخ

 صنعت جشنواره ملي امتنان از
نخبگان جامعه كار و توليد



٤٠

دانشگاه صنعتي شريف

ميلياردي به  ١٣تعهد كمك 
دانشگاه

 در "تور ملي فناوري"اولين 
اهپارك علم و فناوري دانشگ

اعطاي بورس تحصيلي به 
ري دانشجويان برگزيده دوره دكت

دانشگاه



٤١

دانشگاه صنعتي شريف

براي كاهش  "شريف"راهكار 
مشكالت دانش بنيان ها

:  معاون پژوهشي دانشگاه گفت
از  شركت هاي دانش بنيان بايد بعد

رد طي فرآيند رشد و ورود به بازار مو
حمايت ويژه 

بال ديدار بزرگان ممنوع الكار فوت
ايران؛ عادل و دايي



٤٢

دانشگاه صنعتي شريف

اه از مهندسي مكانيك دانشگ
تا زندان كردستان

 انجمن هاي علمي پل دانشگاه
و صنعت  هستند

 ميليارد توماني با ١٤٠صرفه جويي 
طرح اتوماسيون فرآيندهاي 

ماموران برق



٤٣

دانشگاه صنعتي شريف

ي بازگشت دانشجويان كارشناس
ارشد به دانشگاه 

ك تمديد مهلت ثبت  نام وام كم
هزينه تحصيلي دانشگاه 

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛ 
هشداري بركارهاي انجام نشده



٤٤

دانشگاه صنعتي شريف

مراسم دانش آموختگي 
سال  ٣دانشگاه پس از 

لزوم توسعه پايدار در 
روسازي

  و رتبه اول دانشگاه در بيست
ششمين المپياد 

دانشجويي كشور_علمي



٤٥

دانشگاه صنعتي شريف

روزه در دانشگاه  ٣تعطيلي 
در روزهاي برگزاري آزمون 

كارشناسي ارشد

رئيس پژوهشكده سياست گذاري 
:علم و فناوري دانشگاه 

اصالح پرداخت يارانه وضع كلي 
كشور را بهبود مي دهد

در  دو تابعيتي: رئيس دانشگاه گفت
حوزه علم و فناوري يك فرصت است 

يم ها براي اينكه بتوانيم برخي از تحر
 ها را دور بزنيم  اما در واقع دو تابعيت

ددر ادبيات كشورمان ضد ارزش هستن



٤٦

دانشگاه صنعتي شريف

؛ از ٢٠٢٢دانشگاه هاي برتر 
نماساچوست تا دانشگاه تهرا

الم بررسي سبك زندگي بانوان در ك
وحي در دورهمي دختران شريف

پيگير ادامه تحصيل دو 
دانشجوي بازداشتي دانشگاه



٤٧

دانشگاه صنعتي شريف

مه دانشگاه به معناي دقيق كل
 هنوز در ايران شكل نگرفته

آنچه به نام دانشگاه / است
داريم، مدارس عالي هستند

يك چهارم مشموالن بنياد 
نخبگان ايران را ترك كرده  اند

ا تفاهم نامه همكاري ب ٢امضاي 
 ١١موضوع فشارافزايي گاز فاز 

پارس جنوبي



٤٨

دانشگاه صنعتي شريف

امضاي تفاهم نامه همكاري 
دانشگاه با يك شركت 

دانش بنيان 

فراخوان شناسايي نيازمندي 
هاي جذب سرمايه شركت هاي 

فناور

اظهارات تلخ عادل فردوسي 
با رفتن هر ايراني از : پور

جر كشور انگاربه قلب من خن
مي زنند



٤٩

دانشگاه صنعتي شريف

 آيين رونمايي از مجموعه
»ايران من«كتاب 

اقدام دانشگاه براي حال خوبِ 
دانشجويان خوابگاهي

الگوي اسالمي ايراني 
 پيشرفت؛ هشداري بركارهاي

انجام نشده



٥٠



٥١

دانشگاه تهران

ان اطالعيه پذيرش دانشجوي
استعداد درخشان در دوره 

سال  (PH.D)دكتري 
١٤٠١-١٤٠٢تحصيلي 

كميته  ١اطالعيه شماره 
 اجرايي برگزاري انتخابات
شوراي  صنفي واحدهاي 

ارديبهشت ماه  –دانشگاه 
١٤٠١

وبينار جنگ اوكراين و 
فروپاشي نظم جهاني

 سمينار بررسي انتخابات
رياست جمهوري فرانسه



٥٢

دانشگاه تهران

 برگزاري كرسي آزادانديشي
ر اخالق و معنويت د«با عنوان 

» سيره نبي اكرم

 سخنراني استاد دانشگاه در
»داووس آسيايي«اجالس 

يد دستيابي به دانش فني تول
 سوزن هاي لقاح مصنوعي توسط

كيت / متخصصان ايراني 
تشخيصي اصلي در حوزه 

درمان هاي ناباروري توليد شد

 مسئول روابط عمومي كرسي
يونسكو در بازيافت آب



٥٣

دانشگاه تهران

رئيس دانشگاه در حكمي 
دكتر علي اسدي استاد 
دانشكدگان كشاورزي و 
ه منابع طبيعي دانشگاه را ب

عنوان رئيس پارك علم و 
فناوري دانشگاه منصوب 

.كرد

سلسله نشست هاي ماه 
مبارك رمضان، شاخص هاي 

اجتماعي  _نظام سياسي
)ع(حكومت امام علي 

معاون فرهنگي و اجتماعي 
مقررات پوشش : دانشگاه 

ل دانشجويي براي سه دهه قب
مهمترين مأموريت / است

دانشگاه، آموزش زندگي 
سالم است

وبينار خانواده و 
زندگي خوابگاهي



٥٤

دانشگاه تهران

بررسي پرونده وزارت دفاع 
ايران عليه شركت خدمات 

نظامي انگلستان 

مصوبه هيأت امناي دانشگاه 
براي راه اندازي مركز 

 توانمندسازي پارك هاي علم و
فناوري در شمال كشور

آغاز سلسله وبينارهاي 
وآ نيكاراگ-دانشگاه ماناگوا

دريافت يك جايزه معتبر 
حمد بين المللي توسط دكتر م

كارآموز استاد دانشگاه 



٥٥

دانشگاه تهران

فهم متن در : موضوع
بستر مباني و 

  -درسنامه هاي نحوي 
معنايي

كيفيت آب «با عنوان 
 در فراخوان» زيرزميني ايران

هاگ بين المللي دانشگاه كپن
برگزيده شد

دانشگاه در زمينه بررسي 
گونه هاي در خطر انقراض با 

سازمان حفاظت محيط زيست 
همكاري مي كند

ان برنامه سخنراني هاي نويسندگ
ات روس در دانشكده زبانها و ادبي

خارجي



٥٦

دانشگاه تهران

 ٥٠٠ثبت نزديك به 
زمين لرزه در فروردين ماه 

ي توسط مركز لرزه نگار ١٤٠١
ككشوري مؤسسه ژئوفيزي

مركز توسعه رهبران 
كسب وكار در دانشگاه 

راه اندازي مي شود

ماوگوژاتا وروبلسكا رييس 
كتابخانه شرق شناسي 

تر دانشگاه ورشو لهستان با دك
انه فاطمه ثقفي رييس كتابخ

مركزي دانشگاه ديدار كرد

هاي دومين وبينار از سلسله وبينار
نوان نيكاراگوآ با ع-دانشگاه ماناگوا

جهاني شدن، جامعه و فرهنگ در «
»آمريكاي مركزي
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دانشگاه تهران

تفاهم نامه همكاري بين 
پرديس كيش دانشگاه و 
انجمن هوا فضاي ايران 

منعقد شد

 تشخيص و رهگيري بيماري
افسردگي با كمك داده هاي 

تلفن همراه

ارديبهشت؛ سالروز  ١٢
شهادت استاد مطهري و 
بزرگداشت مقام معلم و 

استاد گرامي باد

يا نخستين رويداد ملي جغراف
خرداد ماه در دانشگاه 



٥٨

دانشگاه تهران

 عيد سعيد فطر مبارك
باد

طرح محققان دانشگاه براي 
 صفر شدن باقيمانده سموم و
كود شيميايي در محصوالت 

باغي

موفقيت پژوهشگران 
اه دانشگاه در ساخت دستگ

ردياب چشمي

نخستين مراسم جايزة 
علي اكبر دهخدا



٥٩

دانشگاه تهران

اختتاميه نهمين جشنواره 
 ١٩آموزش دانشگاه دوشنبه 

، ١٤٠١ارديبهشت ماه 

تفاهم نامه همكاري بين 
راد دانشگاه و دانشگاه بلگ

منعقد شد

 نهمين جشنواره آموزش
دانشگاه

بسته تحول آموزشي 
دانشگاه از مهر ماه اجرا 

مي شود
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دانشگاه تهران

 نمايشگاه هفته
سالمت

وزير علوم در جشنواره 
:آموزش دانشگاه 

جهاد علمي، ايمان محور و 
هويت ساز است

:  معاون آموزشي دانشگاه 
 رسيدن به محصول مطلوب
 در حوزه آموزش مستلزم به

روزرساني دروس است

چهل  وششمين نشست 
 كرسي يونسكو در فرهنگ

:  و فضاي مجازي
دوفضايي شدن جهان



٦١

دانشگاه تهران

حضور رئيس دانشگاه در 
خوابگاه هاي دانشجويي 

دانشكدگان فارابي

محورهاي ميتاپ پارك 
كارآفريني اجتماعي

اجراي آموزش تركيبي از مهر 
/ ماه در دستور كار دانشگاه 

نيازمند تحول در محتواهاي 
آموزشي، عناوين دروس و 

رشته ها هستيم

گسترش همكاري هاي 
دانشكده كارآفريني 

 دانشگاه و دانشكده علوم
سازماني دانشگاه بلگراد



٦٢

دانشگاه تهران

كاپ اخالق مسابقات 
 ١٤٠١فوتسال جام رمضان 

جزيره كيش در دستان 
تيم پرديس كيش 

دانشگاه

دوره آموزش مجازي 
تجهيزات با فناوري باال

گاه بازديد هيأت رئيسه دانش
ز از كتابخانه مركزي و مرك

اسناد

ظريه بررسي تحليلي انتقادي ن
حزقيال كافمن درباره 

ريخت شناسي توحيد و شرك



٦٣

دانشگاه تهران

بزرگداشت حكيم 
ابوالقاسم فردوسي 

طراحي و توليد سورتر 
هوشمند سورچين؛ 
راهكاري براي خام 

فروشي

برگزاري چهاردهمين 
جشنواره بين المللي 

»  حركت«

 ابعاد حقوقي و اقتصادي
يبازارهاي متشكل كاالي



٦٤

دانشگاه تهران

ششمين كرسي 
آزادانديشي با عنوان 

 مهاجران افعانستاني«
در ايران؛ چالش ها و 

»  راهكارها

تحول در چالش هاي 
شركت هاي چندمليتي

 اقدامات پيشگيرانه و
ريقكنترلي مرتبط با ح

 بررسي نظام جامع پژوهش و
فناوري دانشگاه توسط 

شوراي دانشگاه



٦٥

دانشگاه تهران

از  هفتمين جشنواره تجليل
ه خيرين و واقفين دانشگا
در مصلي نمازجمعه 

دانشگاه 

:  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
 ايجاد شركت هاي دانش بنيان حاصل
 از پايان نامه ها و رساله ها در دانشگاه

 اعالم تغييرات ساختاري معاونت/ 
 افزايش/ پژوهش و فناوري دانشگاه 

ميزان حمايت از پايان نامه هاي 
فناورانه

اطالعيه برگزاري دوره 
ت آشنايي با الزامات مديري

شبكه هاي اجتماعي، ويژه 
كارشناسان روابط عمومي

اطالعيه برگزاري دوره 
آشنايي با ژورناليسم 

علمي، ويژه كارشناسان 
روابط عمومي



٦٦

دانشگاه تهران

فرهنگ موضوعي «
،  اثر برگزيده »فارسي

نخستين دوره جايزه 
علي اكبر دهخدا

 رئيس دانشگاه از برنامه
ي يكپارچه سازي فعاليت ها

علمي دانشگاه در حوزه 
كشاورزي و منابع طبيعي

تشييع پيكر استاد 
فاطمي نيا از دانشگاه  

تعطيلي فضاهاي 
فرهنگي دانشگاه 



٦٧



٦٨

دانشگاه تربيت مدرس

معرفي كتاب مهار وبا 
)از تئوري تا عمل(

 سامانه هوشمند قوانين و
مقررات آموزشي 

دانشجويان

برگزاري جشنواره ملي 
عروج ثانيه ها

ي توسعه زير ساخت كارآفرين
از  دانشكده منابع طبيعي نور

طريق فروش اولين محصول 
ياپروژه خزانه كاكتوس اپونت



٦٩

دانشگاه تربيت مدرس

ك برگزاري نشست رئيس پار
علم وفناوري با واحدهاي 
مستقر در ساختمان رويش

ي برگزاري نشست تخصص
قدس شريف، نماد امت «

»واحده

ر برپايي غرفه سالمت د
دانشگاه

٢٧٤خبرنامه 
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دانشگاه تربيت مدرس

 برگزاري دومين كنفرانس
ملي ماشين كاري و 

هماشين هاي ابزار پيشرفت

 امضاي تفاهم نامه همكاري
ميان دانشگاه و معاونت 
ي تربيت و آموزش فرمانده

ناجا

طراحي، ساخت و نصب 
ژ اولين دكانتر سانترفيو

واحدهاي پليمري صنعت 
پتروشيمي

لي برگزاري اولين كنفرانس م
چالش هاي محيط زيست در 

دانشگاه
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دانشگاه تربيت مدرس

آغاز ثبت نام بن كارت 
اعتباري نمايشگاه كتاب

معرفي كتاب 
هيدرومتالورژي؛ اصول و 

كاربردها

د وبينار آشنايي با فرآين
 ارزيابي و حمايت هاي دانش

بنيان

برگزاري اولين جلسه هم 
 انديشي استادان دانشكده

١٤٠١كشاورزي در سال 



٧٢

دانشگاه تربيت مدرس

ر و انتصاب نايب رييس،  دبي
اعضاي شوراي 

سياستگذاري آيين 
بزرگداشت چهل سالگي 

دانشگاه

رمته پيش بيني نرخ نفوذ س
 در سنگ با استفاده از هوش

مصنوعي

كارگاه آموزشي مهارت 
دهاي ارتباطي برگزار ش

سخنراني با عنوان طرحي 
براي فرداي بهتر



٧٣

دانشگاه تربيت مدرس

ي معرفي كتاب ناحيه نوآور
شهري از نظريه تا عمل

امضاي تفاهم نامه همكاري 
بين دانشكده مهندسي 
 مكانيك دانشگاه تربيت

مدرس و دانشكده فني و 
حرفه اي انقالب اسالمي 

تهران

عيد سعيد فطر 
مبارك

ي انتصاب دكتر حسن داناي
فرد به عضويت شوراي 
راهبري توسعه مديريت 

وزارت علوم
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دانشگاه تربيت مدرس

بررسي ساز و كارهاي 
عملكرد سازمان هاي مردم 

ه نهاد در ميانجي گري پروند
هاي قتل عمد

پيام تبريك رييس 
 دانشگاه به مناسبت روز

معلم و گراميداشت مقام 
استاد

 برگزاري نشست تخصصي
راهكارها و الزامات تامين 
مالي صنايع نفت و گاز از 

طريق بازار سرمايه 

ه حضور انتشارات دانشگا
ي در نمايشگاه بين الملل

كتاب تهران
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دانشگاه تربيت مدرس

مسابقه چند رسانه اي با 
عنوان سراهاي دانشجويي، 

اميد، نشاط و زندگي

انجام آخرين مرحله 
انواكسيناسيون دانشگاهي

آغاز آزمون غير متمركز 
اد بيست  و هفتمين المپي

علمي دانشجويي كشور

ا برگزاري نمايشگاه عكس ب
موضوع جاذبه هاي طبيعي و 

گردشگري ايران
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دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري جشنواره بهاره 
ويژه (ورزش هاي همگاني 

)دانشجويان

كارگاه آموزش كار با 
FineReader  نرم افزار
OCR

 برگزاري مراسم گراميداشت
مقام استاد و روز كارگر در 

دانشكده كشاورزي

طراحي و پياده سازي نسخه 
 جديد سامانه حساب كاربري

مدرس
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دانشگاه تربيت مدرس

 نخستين كنفرانس ملي
: چالش هاي محيط زيست

صنعت و معدن سبز

نشست مديريت ازدواج 
وخانواده در سبك زندگي 

اسالمي

رل بررسي و حل مسائل كنت
بهينه گرماي زيستي در 

ن هايپرترميا يا نابود كرد
سلول هاي سرطاني

برگزاري وركشاپ 
AutoDockآموزش 
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دانشگاه تربيت مدرس

ر برگزاري وبينار مسي
شغلي شبكه هاي 

اجتماعي

بررسي هفتگي تعداد 
 دانشگاهيان مبتال و مشكوك

به كرونا

با  نشست مسئوالن دانشگاه
 دانشجويان بهداشت باروري

و مامايي

فه برگزاري نشست گروه فلس
 با موضوع تجربه هاي نزديك

(NDE)به مرگ 
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دانشگاه تربيت مدرس

استفاده از روش هاي آناليز 
راهي براي اندازه گيري -چند

همزمان داروهاي ضد سرطان 
سينه

درخشش دانشجويان 
دانشگاه در مسابقه 

قهرماني مديريت پروژه

برگزاري نشست رابطان 
فرهنگي جديد سراهاي 
دانشجويي با مدير امور 

هاجتماعي دانشگا -فرهنگي

برگزاري همايش اقتصاد 
ه ها اسالمي، بازبيني ديدگا



٨٠

دانشگاه تربيت مدرس

فراخوان طرح 
دستيار فناوري

فراخوان هدايت موضوعي 
پايان نامه هاي دانشگاهي

اعطاي نشان فردوسي به 
ني استاد دانشكده علوم انسا

و يكي از دانش آموختگان 
دانشگاه

 بازديد هيأتي از مسئوالن وزارت
علوم و كنسرسيوم شهرك 

پژوهش از دانشكده كشاورزي



٨١



٨٢

دانشگاه علم و صنعت

مديريت زمان

ن بازديد از شركت تامي
و تصفيه آب تهران

سخنان رئيس دانشگاه در 
ضيافت افطار رئيس جمهوري

 )ع(كانون قرآن و عترت 
دانشگاه



٨٣

دانشگاه علم و صنعت

طرح استقرار مددكاران در  
خوابگاه هاي دانشگاه 

اه  امضاي تفاهم نامه بين دانشگ 
و شركت فوالد آذربايجان

كالس اخالق اجتماعي

كالس تدبر در قرآن



٨٤

دانشگاه علم و صنعت

آموزش مهارت هاي 
آزمايشگاهي گرايش هاي 

مهندسي شيمي

جلسه پرسش و پاسخ با 
حضور معاونين و مديران 

ر محترم دانشجويي دانشگاه د
خوابگاه حكيميه

از در نم "مسابقه كتابخواني
سيره و سخن امام 

")ع(علي



٨٥

دانشگاه علم و صنعت

كارگاه  وبينار مخاطرات 
اقليمي خليج فارس

م و كارگاه  وبينار تغييرات اقلي
ي اقيانوس نگاري خليج فارس ط

هزاره هاي گذشته

ست كارگاه  وبينار پايش زي
محيطي خليج فارس و 

درياي عمان

برگزاري تجمع 
 دانشگاهيان در حمايت از

مردم مظلوم فلسطين



٨٦

دانشگاه علم و صنعت

 چهاردهمين همايش بين المللي
سواحل، بنادر و سازه هاي 

 (ICOPMAS2022)دريايي

كارگاه آموزشي آنالين 
همراه با (ايالستريتور 

)  يادگيري طراحي پوستر



٨٧

دانشگاه علم و صنعت

دومين دوره مسابقه 
برنامه نويسي متلب

رشته هاي برگزاري 
مسابقات

ششمين بزرگداشت روز 
 ايمني در حمل و نقل ريلي

اپالي و اهميت رزومه  
در آن



٨٨

دانشگاه علم و صنعت

كارگاه آموزشي 
كوهپيمايي همگاني و 
آشنايي با گردشگري 

كوهستان

درآمدي بر فلسفه 
علم

دوره نگارش و ويرايش

ساعته  ٢دوره آموزشي  
نكات طاليي در مصاحبه 

شغلي



٨٩

دانشگاه علم و صنعت

ساعته  ٣دوره آموزشي 
رزومه نويسي

ساعته  ٤دوره آموزشي 
 اصول نامه نگاري رسمي

و مكاتبات اداري

ساعته  ٢دوره آموزشي 
 نكات طاليي در مصاحبه

دكتري

پژوهشكده مهندسي عصبي  
دانشگاه علم و صنعت ايران 
دانشجوي پسادكترا مي پذيرد



٩٠

دانشگاه علم و صنعت

ه در ايام تعطيل ميتونيد ي
ي فعاليت مثبت رو با همكار

گروه زبان خارجه دانشگاه 

 دوره آموزشي شبيه سازي
رم ديناميك مولكولي با ن

LAMMPSافزار 

دوره آنالين آباكوس 



٩١

دانشگاه علم و صنعت

يم كارگاه آشنايي با مفاه"
"هوش تجاري

 فراخوان پذيرش دانشجوي 
استعداد درخشان بدون 
آزمون دكتري تمديد شد

 انتخابي تيم بسكتبال
 ويژه دانشجويان(دانشگاه 

) پسر



٩٢

دانشگاه علم و صنعت

عدالت آموزشي و *
مسئله خصوصي سازي 

**  آموزش

ه اي انتخابي مسابقات منطق 
دانشجويان دختر 

دانشگاههاي منطقه يك 
١٤٠١كشور 

بازديد از كارگاه 
ترانسفورماتورهاي خاص جهاد 

دانشگاهي  

جشنواره عكس علم و صنعت 
با موضوع پژوهش و فناوري



٩٣

دانشگاه علم و صنعت

بازديد جمعي از روساي 
شركت پژوهش و فناوري 

پتروشيمي از دانشگاه

للي اولين كنفرانس بين الم
 محيط ساخته شده در عصر

ديجيتال 

غرفه هايي جهت معرفي 
محصوالت استاني 

دانشجويان خوابگاهي

بازديد از پارك علم و فناوري 
لي پرديس و نمايشگاه بين المل
  ٢٠٢٢نوآوري و فناوري اينوتكس 



٩٤

دانشگاه علم و صنعت

بدين وسيله از اعضاي 
محترم انجمن جهت اعالم 

مراتب نامزدي در 
هيئت مديره و بازرسين 

انجمن دانش آموختگان و 
اساتيد دانشگاه 

سلسله نشست هاي 
 بزرگداشت سال علوم

پايه

در  استقرار انتشارات دانشگاه
لي نمايشگاه بين المل ١١٦غرفه 

كتاب تهران

مللي اولين كنفرانس بين  ال
محيط ساخته شده در 

عصر ديجيتال



٩٥

دانشگاه علم و صنعت

واع كارگاه تخصصي شناخت ان*
و مضرات مواد مخدر صنعتي و 

ه مسائل روان شناختي اعتياد ب
* مواد مخدر

سمينار تخصصي 
پنل هاي خورشيدي



٩٦

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه اولين روز  
اه بيست وششمين نمايشگ
نفت، گاز، پااليش و 
ك پتروشيمي را با امضاي ي

قرارداد آغاز نمود

ششمين دوره همايش 
ر بزرگداشت روز ايمني د

راه آهن

امريه دانش بنيان  

عضو جوان هيات علمي 
 دانشگاه، برنده جايزه اول

لم رقابت علمي كنز بنياد ع
) ص(و فناوري مصطفي 
شناخته شد



٩٧

دانشگاه علم و صنعت

تقدير از دكتر غالمحسين  
معماريان استاد دانشگاه بعنوان 

چهره شاخص هنر انقالب در 
١٤٠٠سال 

و  روابط عمومي خانه دانشگاهيان
تريبون دانشگاه هست



٩٨



٩٩

دانشگاه شهيد بهشتي

ال آغاز ثبت نام نقل و انتق
دانشجويان از اول 

ارديبهشت

عقد توافق نامة همكاري 
مركز نشر آثار علمي 

ا  دانشگاه با شركت فرآيد
 SCINITOمحصول (

Book)

سومين وبينار تخصصي  
توسعه اخالق آموزش 

دانشگاهي 

و  آينده شغلي، راه موفقيت
 ناگفته هاي مهندسي مواد و

متالورژي



١٠٠

دانشگاه شهيد بهشتي

اول ارديبهشت، روز 
بزرگداشت استاد سخن، 
 شيخ مصلح الدين سعدي

.گرامي باد

رويداد سكوي پرتاب 
خورشيد 

سي آشنايي با شيوه دستر "
به پايان نامه ها و مراحل 

"تسويه حساب



١٠١

دانشگاه شهيد بهشتي

دوره پيش شتابدهي  
خم بيوميمتيك در توليد ز

پوش

از دانشگاه تا "رويداد 
"استخدام

دومين جلسه دورهم نوازي و 
اعالم برنامه هاي آينده 

كانون، 

 يك زندگي در"اكران مستند
"سياره ما

David Attenborough: 
A Life On Our Planet 

2020



١٠٢

دانشگاه شهيد بهشتي

:  نشست علمي با عنوان 
گام ناقص در جهاني 

سازي عدالت 
بر  غلبه سياست(كيفري

)  عدالت

نجمه خدمتي، دانشجوي ارشد 
ني و رشته روانشناسي تربيت بد

علوم ورزشي دانشگاه در 
 مسابقات جام جهاني تيراندازي
 در كشور برزيل موفق به كسب
مدال برنز اين دوره از رقابت ها 

.شد

ز وبينار بازخواني بخشي ا
حقوق شهروندي در نهج 

البالغه

 وبينار حافط خواني



١٠٣

دانشگاه شهيد بهشتي

وبينار نشست معاونت 
فرهنگي و اجتماعي با 

دبيران انجمن هاي علمي

مهندسي و فرصت  "وبينار 
"كسب و كار در جامعه 

ان نهمين كنگره ملي گياه
دارويي

فراخوان تمرينات كشتي  
ر دانشجويان پسر براي شركت د
ه مسابقات منطقه و كسب سهمي

١٤٠١المپياد تابستان 



١٠٤

دانشگاه شهيد بهشتي

 بازديد حضوري از آشيانه
تعميرات هواپيمايي ماهان

بازديد از نمايشگاه 
بين المللي قرآن كريم

Orcadدوره اركد 

ارديبهشت، روز ملي  ١٠  
.خليج فارس گرامي باد



١٠٥

دانشگاه شهيد بهشتي

دوره پايتون مقدماتي تا 
پيشرفته 

 برگزاري جلسه مشترك روابط
و  عمومي و اطالع رساني دانشگاه
انجمن روابط عمومي ايران در 
پارك علم و فناوري دانشگاه 

 ارديبهشت روز جهاني كار ١١
و كارگر گرامي باد

 انتشار هشتاد و پنجمين  و
نخستين شماره ماهنامه 

 ١٤٠١در سال » آئينه خرد«



١٠٦

دانشگاه شهيد بهشتي

نشست هم انديشي و كارگاه 
 آموزشي با موضوع؛ درياي پارس

 و خليج فارس به گواهي منابع
كهن عربي

ارديبهشت سالروز  ١٢
 بزرگداشت مقام معلم گرامي

.باد

تمديد مهلت ثبت نام در 
 فراخوان پذيرش بدون آزمون
دكتري دانشگاه براي سال 

تا پايان  ١٤٠١- ١٤٠٢تحصيلي 
١٤٠١ارديبهشت  ٢٣روز 

ي حلول عيد سعيد فطر، تجل
 بندگي و تمسك به رحمت و

مغفرت الهي  گرامي باد



١٠٧

دانشگاه شهيد بهشتي

جشنواره  آموزش  سال 
دانشگاه  ١٤٠١

ن سخنراني علمي تحت عنوا
”  اهميت مشاوره اطالعاتي” 

سياهچاله هاي اوليه و 
شواهد رصدي

چالش هاي حقوقي 
استارت ها 



١٠٨

دانشگاه شهيد بهشتي

كارگاه آموزشي اقتصاد 
داده هاي (سنجي كاربردي 

با نرم افزار ) سري زماني
Eviews

 وبينار  كميته دستگاهي
 كرسي هاي نظريه پردازي،

نقد و مناظره دانشگاه

فراخوان برگزاري 
مسابقه چالشي

ناطالعيه تزريق واكس 



١٠٩

دانشگاه شهيد بهشتي

عيين وبينار كنترل كيفيت، ت
 منشاء گياهي، رتبه بندي و
شناسايي تقلب در عسل

فراخوان شركت و اجرا در "
غرفه كانون موسيقي در 

"جشنواره ملي رويش

مركز فني حرفه اي «
»  دانشگاه

دوره آموزش مجازي آلتيوم 
مقدماتي 



١١٠

دانشگاه شهيد بهشتي

New algorithms 
and 

implementations 
for 5G polar codes 

(free webinar)

نمايشگاه عكس خانه هاي 
شيراز

 دومين همايش ملي سياست گذاري"
"اجتماعي در ايران



١١١

دانشگاه شهيد بهشتي

سلسله جلسات سادگي

افتتاح چهارمين جشنواره  
داخلي رويش و پانزدهمين 
جشنواره  داخلي حركت 
دانشگاه با حضور رئيس 

دانشگاه،

 فراخوان مسابقه هفته
 ١٤٠١سالمت 

فراخوان انتقال خون 



١١٢

دانشگاه شهيد بهشتي

ي دوره آنالين بخش فن
 تخصصي آب و فاضالب

 ديپلماسي«نشست تخصصي 
علمي و فناوري؛ فرصت ها، 

»  چالش ها و راهكار ها

 برنامه واكسيناسيون
 ١٩_كوويد

دوره هاي نقشه 
١٤٠١برداري خرداد 



١١٣

دانشگاه شهيد بهشتي

 شانزدهمين دوره مسابقات
د بين المللي روبوكاپ آزا

IranOpen(ايران 
RoboCup 2022 ) 

چهارمين دوره 
نجات تخم  "مسابقات

"مرغ

فراخوان دعوت به شركت 
در مطالعات آزمايشگاه 

-علوم اعصاب شناختي
(SCONLAB)اجتماعي 

 نشست تخصصي با عنوان
توسعه مدل هاي ارزيابي "

يكپارچه به عنوان ابزار 
 برنامه ريزي سيستم انرژي

 "در بلند مدت



١١٤

دانشگاه شهيد بهشتي

مديريت  "دوره آموزشي 
  "بهم پيوسته منابع آب 

م روز بزرگداشت حكي
 ابوالقاسم فردوسي

 دانش و"رونمايي از كتاب 
دكتر  "خرد راهبردي

محمدرضا حميدي زاده، 
ه عضو هيات علمي دانشگا



١١٥

دانشگاه شهيد بهشتي

 كارگاه آنالين مقاله
خاب فرايند انت: نويسي

مجله و ارسال مقاله

 قيام: موضوع جلسه
در دانشگاه

وم برگزاري ششمين سمپوزي
تازه هاي نقشه برداري مغز 

ايران 

ش مباني حفاظ سازي تاب«كتاب 
راهنماي عملي در : در پزشكي

طراحي حفاظ دستگاه هاي 
»پرتوپزشكي يون ساز



١١٦

دانشگاه شهيد بهشتي

New algorithms and 
implementations for 
5G polar codes (free 

webinar)

دوره آموزشي
 ابزار دقيق در سدهاي بتني و

خاكي

برگزاري آيين اختتاميه 
چهارمين جشنواره رويش و 
 پانزدهمين جشنواره داخلي

 حركت دانشگاه با معرفي
برگزيدگان

كارگاه آموزشي آنالين با 
موضوع بيماري فشارخون



١١٧

دانشگاه شهيد بهشتي

بازديد از سي وسومين 
 نمايشگاه بين المللي

كتاب تهران

آموزش جستجو در پايگاه 
 هاي اطالعاتي اسكوپوس و

پروكوئست

 چهارمين وبينار توسعه
اخالق آموزش دانشگاهي

خدو انداختن خصم : موضوع
)ع(در روي اميرالمونين 



١١٨

دانشگاه شهيد بهشتي

هاي  وبينار كتابخانه
انساني

آموزش تخصصي هنر 
معرق شيشه، استين 

گلس

طرح دستيار فناور

سه شنبه هاي رفتاري



١١٩

دانشگاه شهيد بهشتي

ارديبهشت، روز  ٢٧  
ارتباطات و روابط عمومي 

.گرامي باد

مالحظات و « وبينار 
دستورالعمل هاي ورزش و 

فعاليت بدني در افراد با 
»اختالل طيف اتيسم

سيد پلي الكتيك ا "وبينار 
"راهي سبز به آينده 

 مدرسه تابستاني دانش
مغز



١٢٠

دانشگاه شهيد بهشتي

جامعه شناسي تاريخي 
 ايران؛ شكل گيري نظان

ارباب غايب

كرسي علمي ترويجي 
كثرت نوعي انسان و 

لوازم اخالقي آن

 وبينار چهارمين وبينار
توسعه اخالق آموزش 

دانشگاهي 

»  دساخت دزيمتر پايش تيروئي«
در بخش دانشجويي هفتمين 

دوره جايزه ملي فيزيك 
بهداشت به عنوان پژوهش 

شايسته 



١٢١



١٢٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

مراسم استقبال از دانشجويان 
 ١٣٩٩كارشناسي ورودي سال 

ن نشست هم انديشي استادا
و نخبگان



١٢٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

دوره آموزش نرم افزار 
ويژه مهندسين (كامسول 

)مواد 

 ١٤٦بيستمين يادواره 
شهيد دانشگاه 

جهاد علمي دانشگاه  
جمع بندي  ميانترم 

٢فيزيك 



١٢٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

جرعه اي از چشمه توحيد

طر پيشاپيش عيد سعيد ف
!مبارك

اطالعيه فوري
اعالم آموزش غير حضوري 

براي كالس هاي روز دوشنبه 
ارديبهشت ماه ١٢



١٢٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

پيام رئيس دانشگاه به 
مناسبت روز بزرگداشت 

مقام شامخ معلم

مراسم اقامه نماز با  
رشكوه عيد سعيد فط

فوتوواك نقش   «
»جهان



١٢٦

دانشگاه صنعتي اصفهان

ـ ــوه گــشــت ك

بازديد از جلفا و 
نگارخانه صفويه

بازديد از منارجنبان، 
آتشگاه، ناژوان



١٢٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

بازديد از باغ جوان

برگي از تاريخ
برنامه بازديد از خانه 

مشروطه

مهارت هاي شكار * 
*شغل



١٢٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

كارگاه آموزشي  
حضوري 

كارگاه آموزشي حضوري

 معاون پژوهشي وزارت علوم تحقيقات
:و فناوري 

ر دانشگاه ها به سمت مأموريت گرايي د
حوزه پژوهش حركت كنند



١٢٩

دانشگاه صنعتي اصفهان

ي مشاوره رايگان سبك زندگ
سالم

پويش سرپناه 
بازسازي منزل مسكوني 

دانشجوي محروم

سيزدهمين كنگره ملي 
  ٢٢و  ٢٠مهندسي عمران



١٣٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

كارگاه آموزشي حضوري  

دوره آموزشي مقدماتي 
PLC

كارگاه آموزشي حضوري 



١٣١

دانشگاه صنعتي اصفهان

 Careerروزه  ١رويداد 
Summit   براي دومين

بار در ايران 

گروه درماني با موضوع
اضطراب



١٣٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

برنامه هاي مركز مشاوره و 
خدمات روانشناختي 

كارگاه آموزشي حضوري

ا به مناسبت هفته خوابگاه ه
بازي هاي مادر و كودك 

خوابگاه امام جواد



١٣٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

برپايي ايستگاه سالمت

جشنواره بزرگ ورزش هاي 
همگاني 

اه جشن هفته خوابگ
)ويژه دختران(ها



١٣٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

 اطالعيه مركز بهداشت و درمان 
د در دانشگاه مبني بر تاكيد مجد

 رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي
١٩كوويد 

:كارگاه آموزشي حضوري 
غني سازي روابط زوجين و حل 

تعارض 



١٣٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

ارديبهشت روز   ٢٧تبريك 
جهاني ارتباطات و روابط 

عمومي 

زن كجا و اين حرف ها كجا؟؟؟ 

جهادعلمي دانشجويان 
دانشگاه 



١٣٦



١٣٧

دانشگاه فردوسي مشهد

اولين كمپ 
توانمندسازي دربهار 

١٤٠١

آشنايي با برخي از 
پژوهان اهل سنت در _علي

جهان اسالم در دوره ي معاصر

 سومين دوره مسابقات 
قرآني خضرا

شبهاي رمضان، مباحث ويژه
»نهج البالغه و تاريخ«: موضوع



١٣٨

دانشگاه فردوسي مشهد

ن نشست صميمانه فعالي
تشكل هاي دانشجويي 

دانشگاه هاي مشهد 

ديدار مدير همكاري هاي علمي 
بين المللي و امور دانشجويان 
غيرايراني با سفير جمهوري 

اسالمي ايران در مسقط

ي و حضور رئيس مركز نانوسيت
مدير عامل دانشگاه و 
مان بيمارستان الخليج كشور ع

در دانشگاه

ي سلسله نشست هاي بررس 
 ابعاد و مولفه هاي حكمراني

اخالقي



١٣٩

دانشگاه فردوسي مشهد

نشست علمي اشراق مطهر 
دين و انسان در دنياي "

"جديد

اطالعيه برگزاري آزمون 
اخالق در پژوهش هاي 

پزشكي -زيست 

 اطالعيه ثبت نام دوره آموزشي
وم فرايند توسعه تئوري در عل"

ويژه اعضاي هيات  "انساني
علمي گروه هاي علوم انساني

دوره آنالين آمادگي  
آزمون هاي تحصيالت 

ي تكميلي زبان انگليس
MSRT-TELP



١٤٠

دانشگاه فردوسي مشهد

د سلسله كرسي هاي آزا
انديشي 

سي شب؛ سي آيه

آغاز ثبت نام دومين دوره    
Post DBA   دانشگاه

ويژه مديران عالي 

آموزش مقدماتي نرم  
) ArcGIS(افزار 

 آموزش برنامه نويسي به
و كاربرد غير   Rزبان  

رياضي آن



١٤١

دانشگاه فردوسي مشهد

اب معرفي و نقد و بررسي كت
استادان استادان چه «

»كردند؟

فراخوان دانشجويي
جهت معرفي برترين هاي 

آموزش خالق

با (دوره جامع آب درماني 
، تمركز بر آسيب هاي شانه

)كمر و زانو

 دوره آنالين زبان ژاپني 
A1سطح 



١٤٢

دانشگاه فردوسي مشهد

حضور دانشگاهيان در 
راهپيمايي روز جهاني قدس

ديدار مدير عامل ايران خودرو  
خراسان با رئيس دانشگاه 

 تخريب خالقانه توليدات
خارجي با حمايت از 

توليدات داخلي

نشست علمي اشراق 
انديشه مطهر



١٤٣

دانشگاه فردوسي مشهد

 نشست رئيس نهاد رهبري
 در دانشگاه  با دانشجويان

فعال در حوزه بسيج 
دانشجويي

 بخش توانمندسازي شغلي
 مركزمشاوره وتوانمندسازي

دانشجويان دانشگاه 

سي نشست حضوري تبيين،برر
و نقد طرح صيانت از فضاي 

ور، مجازي با حضور دكتر تقي پ
رح رئيس كميسيون مشترك ط

، صيانت مجلس و دكتر ضابط
رئيس دانشگاه 

انجمن علمي اديان و عرفان 
ه تطبيقي الهيات دانشگاه ب

مناسبت روز جهاني قدس



١٤٤

دانشگاه فردوسي مشهد

نشست علمي تخصصي
با  بررسي مسائل روز سياسي
محوريت موضوع خليج 

فارس

ششمين دوره مسابقه 
 استاني ارائه برتر به همت
انجمن علمي مهندسي 

صنايع دانشگاه

آيين اختتاميه كنگره  
غال اقتصاد، اشت«بين المللي 

و توليد در آيينه قرآن و 
»عترت عليهم السالم



١٤٥

دانشگاه فردوسي مشهد

بررسي دانشگاه ها و 
شخصيت هاي شيعه شناس 

اسراييل

ه فرايند توسع"دوره آموزشي 
تئوري در علوم انساني و 

ويژه اعضاي هيات  "اجتماعي
علمي

دوره ها و كارگاه آموزشي 
آگاهي بخشي و مهارت افزايي

اطالعيه ثبت نام دوره  
پيشگيري و "آموزشي 

ويژه  "مداخله در خودكشي
اعضاي هيات علمي



١٤٦

دانشگاه فردوسي مشهد

راقامه نماز عيد سعيد فط 

 آيين افتتاحيه دومين رويداد
ملي استارت آپي كارآفريني 
اجتماعي با محوريت ترويج 

 ازدواج و تحكيم بنيان خانواده

دهمين جلسه از سلسله 
پالس_جلسات انرژي

گي بازديد از كارخانه ريسند
نگين مشهد



١٤٧

دانشگاه فردوسي مشهد

پيش نشست علمي همايش  
 مردمي سازي اقتصاد و اقتصاد

نقش دولت در : مقاومتي
مردمي سازي اقتصاد از منظر 

نئوليبراليسم آلماني

دوره مجازي آموزش 
Abaqusنرم افزار 

اد آيين اختتاميه دومين رويد
ي ملي استارت آپي كارآفرين

اجتماعي با محوريت ترويج 
اده ازدواج و تحكيم بنيان خانو

وبينار 
نقش رياضيات در توسعه «

»كشور



١٤٨

دانشگاه فردوسي مشهد

اولين سمپوزيوم ملي 
هوش مصنوعي در 

خدمت بشريت 

تجربه هاي يك كارآموز

مجموعه كارگاه هاي 
مهندسي پايه 

نقش كشف وشهود در 
آموزش شهرسازي



١٤٩

دانشگاه فردوسي مشهد

پيام تبريك رئيس 
وز دانشگاه به مناسبت ر

معلم 

سخنراني علمي

برگزاري شواري صنفي دانشگاه 
تريبون آزاد دانشجويي  



١٥٠

دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعيه ثبت نام دوره 
هستي شناسي "آموزشي 

ميان رشته اي با موضوع 
مادي و مجرد و جهان هاي 

ويژه اعضاي هيات  "ديگر
علمي

نشست تبادل نظر و هم 
انديشي اداره امور 

ر دانشجويان شاهد و ايثارگ
ل دانشگاه با حضور مدير ك
امور شاهد و ايثارگر 
دانشگاه علوم پزشكي

اولين همايش مردمي سازي  
اقتصاد و اقتصاد مقاومتي

همايش مسير شغلي 
مهندسي صنايع



١٥١

دانشگاه فردوسي مشهد

مسابقه كتاب خواني 
روايت پيشرفت

ي قهرماني تيم معاونت فرهنگ
اجتماعي و دانشجويي در 
 مسابقات واليبال كاركنان و

اعضاي هيأت علمي دانشگاه 

اطالعيه دوره كارشناسي 
مشترك بين (حسابداري 

شور دانشگاه و كالج گريفيث ك
)ايرلند

اطالعيه برنامه حضور 
مشاوران و مددكاران



١٥٢

دانشگاه فردوسي مشهد

پيش نشست علمي همايش  
مردمي سازي اقتصاد و اقتصاد 

شاخصه هاي الگوي : مقاومتي
مصرف مردمي و نقش آن در 

مردمي كردن اقتصاد

طرح جامع دانشگاه در 
ن سايت بسيار معتبر بي

رالمللي معماري آركيتايز

كارگاه آموزشي روش هاي 
حضوري و (تدوين مقاله 

)مجازي

وبينار آموزش زبان 
ر وادبيات فارسي در كشو

اردن



١٥٣

دانشگاه فردوسي مشهد

ان استادان استاد«نقد كتاب 
دهبا حضور نويسن» چه كردند

در  دانشگاه

از  نشست صميمانه با جمعي
اساتيد گروه روان شناسي 

دانشگاه و آشنايي با 
ظرفيت هاي اين رشته

نشست علمي آسيب 
شناسي آموزش مجازي 
رشته حقوق در شرايط 

دهاكرونايي؛ فرصتها و تهدي

كارگاه شيوه تنظيم 
دادخواست 



١٥٤

دانشگاه فردوسي مشهد

اولين كمپ توانمندسازي  
١٤٠١دربهار 

تجربه نگاري آموزش در 
دوران كرونا

بازديد از سد ارداك

بازديد علمي و حضوري از 
پزشكي قانوني



١٥٥

دانشگاه فردوسي مشهد

زحل در دانشگاه 
مشهد، دومين » انگاريوم«

آسمان نماي كشور

  آغاز ثبت  نام چهارمين دوره 
مديريت عالي  "مجازي"

 MSA-بازاريابي و فروش

دوره تشخيص و درمان 
ر بيش فعالي نقص توجه د
و  كودكان ويژه متخصصان

 دانشجويان روان شناسي و
مشاوره

 سومين دوره مسابقات
قرآني خضرا 



١٥٦

دانشگاه فردوسي مشهد

  ICCKE ٢٠٢٢كنفرانس 
گروه مهندسي كامپيوتر

ي مراكز پژوهشي بايد ادبيات
ي متناسب با اقتصاد مقاومت

توليد كنند

افتتاحيه همايش ملي 
بزرگداشت فردوسي و 
پاسداشت  زبان فارسي

برنامه هاي هفته آموزش 
١٤٠١ارديبهشت 



١٥٧

دانشگاه فردوسي مشهد

بزرگداشت مقام معلم و در 
راستاي ارج نهادن به خدمات 

اساتيد و كاركنان معزز 
دانشگاه به خانواده شهدا و 

جانبازان

ارتباط موثر "كارگاه 
"زوجين

كارگاه آموزشي روش 
هاي تدوين مقاله 

)حضوري و مجازي(

 وبينار(طراحي كاربردي 
بازديد از شركت طاها + 

)  قالب توس



١٥٨

دانشگاه فردوسي مشهد

نه سومين نشست صميما
اعضاي انجمن هاي علمي 

دانشجويي

ا آشنايي ب"آغاز ثبت نام دوره  
قوانين و دادرسي تامين 

"اجتماعي

سمپوزيوم هوش 
مصنوعي

نشست علمي چارچوب  
اقتصاد داده بنيان 

)مجازي و حضوري(



١٥٩

دانشگاه فردوسي مشهد

شصت و نهمين نشست 
معاونان دانشجويي 

دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالي كشور 

اولين همايش  
مردمي سازي اقتصاد و 

اقتصاد مقاومتي

بازديد از شركت آلومينيم 
خراسان

كاربرد پوشش هاي "
نانوساختار در توليد 

"انرژي هاي نو



١٦٠

دانشگاه فردوسي مشهد

 بازديد از گروه كارخانجات
پارت الستيك

ا اداي احترام به مزار شهدا ب
حضور معاون وزير 

 علوم،تحقيقات و فناوري و
رئيس دانشگاه

بازيد دكتر زلفي گل وزير 
علوم،تحقيقات و فناوري به 
همراه دكتر ضابط سرپرست 

دانشگاه از پژوهشكده 
هواخورشيد دانشگاه

 بازيد دكتر زلفي گل وزير
ه علوم،تحقيقات و فناوري ب

 همراه دكتر ضابط سرپرست
 دانشگاه از مركز فناوري هاي

پيشرفته دانشگاه



١٦١

دانشگاه فردوسي مشهد

د برگزاري دوره آموزشي فراين
ني توسعه تئوري در علوم انسا

و اجتماعي ويژه اعضاي هيات 
 علمي توسط معاونت برنامه
ريزي و توسعه منابع  در 
دانشكده الهيات و معارف 

اسالمي

همايش مسير شغلي 
مهندسي صنايع

ن افتتاحيه نشست معاوني
دانشجويي دانشگاه هاي 
ر سراسر كشور با حضور وزي
ر علوم تحقيقات و فناوري د

دانشگاه 

محفل انس با قرآن 
كريم



١٦٢

دانشگاه فردوسي مشهد

ات نشست وزير علوم،تحقيق
و فناوري به همراه رئيس 

لس دانشگاه با نمايندگان مج
شوراي اسالمي 

ات نشست وزير علوم،تحقيق
اه و فناوري با رؤساي دانشگ

هاي استان خراسان رضوي

 افتتاحيه همايش ملي
 بزرگداشت فردوسي و

پاسداشت  زبان 
فارسي

بانوان در صنعت



١٦٣

دانشگاه فردوسي مشهد

اولين كمپ 
توانمندسازي دربهار 

١٤٠١

بيست و هفتمين دوره 
دانشجويي طرح واليت

و  آشنايي با آموزش زبان
ادبيات فارسي 

درپاكستان

اولين كمپ 
 توانمندسازي دربهار

١٤٠١



١٦٤

دانشگاه فردوسي مشهد

چهارمين همايش 
رويكردهاي ميان رشته اي 
 به آموزش زبان، ادبيات و

مطالعات 

نخستين همايش ملي  
الهيات شهر 

 Dدوره مربيگري درجه 
)ويژه برادران(فوتبال 

جلسه هماهنگي نماينده تام 
االختيار دانشگاه در آزمون 
كارشناسي ارشد  و مسئول 
حفاظت آزمون سراسري با 

مديران حوزه هاي برگزاري اين 
آزمون در دانشگاه 



١٦٥

دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعيه ثبت نام دوره  
آشنايي با "آموزشي 

شيوه نامه و سامانه ارتقاي 
نانويژه كارك "رتبه كاركنان

تقدير از طرح عضو هيات 
علمي دانشگاه در جايزه 

٢٠٢٢-انرژي گلوب ايران

 تجربه نگاري تعاوني دانش
 انگاره فيزيك توس: بنيان

)انگاريوم(

دوره مجازي طراحي 
رم توربين بادي به كمك ن

FASTافزار 



١٦٦

دانشگاه فردوسي مشهد

 بازديد علمي از باغ موزه
نادري

بازديد از كارخانه نيان 
 الكترونيك واقع در شهرك

صنعتي چناران

ي سلسله نشست هاي معرف
 گرايش هاي رشته مهندسي

بيومكانيك: مكانيك

:نوزدهمين همايش ملي
بزرگداشت فردوسي و 
               پاسداشت زبان فارسي



١٦٧

دانشگاه فردوسي مشهد

روز ارتباطات و روابط 
عمومي گرامي باد

ان آغاز ثبت نام وبينار رايگ
آموزش جامع بازارهاي "

"مالي

ي برگزاري آزمون كارشناس
ارشد در حوزه هاي 

دانشگاه 

انهافتتاحيه نمايشگاه دواخ
نمايشگاه اسناد و مدارك (

)تاريخي پزشكي در ايران
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دانشگاه فردوسي مشهد

نشست علمي چارچوب 
اقتصاد داده بنيان 

)مجازي و حضوري(




