
١٤٠١تير ماه  ٣١تير ماه تا  ١

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

اخبار فعاليت هاي مرتبط و فرابرنامه اي در 
برخي دانشگاه ها



فهرست دانشگاه هاي مورد بررسي

يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس

دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه تهران

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه فردوسي مشهد





٤

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارگاه تفكر انتقادي
روش ها و مهارت هاي 

پژوهشي

همايش معرفي دوره 
كارشناسي ارشد رشته 
مهندسي كامپيوتر با 

گرايش علوم داده

راه اندازي رشته كارشناسي ارشد مهندسي  
متريونيك در دانشگاه 



٥

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

معاون دانشجويي و 
ر د: فرهنگي دانشگاه گفت

مورد قوانين و مسائل 
مرتبط با پوشش 

دانشجويان بايد با آنها 
صحبت كنيم و از آنها 
نظرخواهي خواهيم كرد

ه دانشگاه هاي صنعتي خواج
ي نصيرالدين طوسي، فردوس

 مشهد، شهيد مدني تبريز،
 ٧اصفهان با دانشگاه هاي 

كشور خارجي دوره مشترك 
در مقطع كارشناسي ارشد 

برگزار مي كنند

آگهي كارآموزي
يك شركت فعال در 
زمينه برق خورشيدي

خبر رئيس دانشگاه از راه 
اندازي پارك علم و فناوري 
 اين دانشگاه در منطقه شرق

تهران



٦

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

در كنكور  ١كسب رتبه 
ه كارشناسي ارشد رشت

مهندسي عمران

در كنكور  ٣كسب رتبه 
كارشناسي ارشد رشته 

مهندسي عمران

چهارمين دوره جلسات طرح 
دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه



٧

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

به مناسبت شهادت 
دكتر محمود قندي

 رئيس گروه اقتصادي دفتر
:  ردرهبر معظم انقالب تاكيد ك

لزوم ايجاد بستري مناسب 
براي حمايت از نخبگان

جلسه هم انديشي 
برگزاري دوره هاي 

  DBAو   MBAآموزشي 
در صنعت لوازم خانگي

تفاهم نامه همكاري بين  
دانشكده صنايع و كانون 

هماهنگي دانش، صنعت و 
بازار لوازم خانگي ايران



٨

آيين رونمايي ترجمه 
ين انگليسي كتاب علم و د

در افق جهان بيني توحيدي

جلسه اعضاي مركز  
آموزشهاي عمومي با آقاي 

دكتر لطيفي از مديران 
گو معاونت بين الملل و گفت

درباره ظرفيت هاي مركز و 
لليامكان مشاركتهاي بين الم

ين دوازدهمين كنفرانس ب
المللي مهندسي 
كامپيوتر و دانش 
(ICCKE2022)

طرح توسعة / اطالعيه
فعاليت هاي علمي و فرهنگي 
 دانشجويان مستعد تحصيلي

-١٤٠٢كشور در سال تحصيلي 
)طرح شهيد وزوايي(  ١٤٠١



٩

در كنكور  ١كسب رتبه 
ه كارشناسي ارشد رشت

مكانيك، توسط آقاي 
سيد علي موسوي از 

دانشگاه 

در كنكور  ٤كسب رتبه 
كارشناسي ارشد رشته 

مهندسي مواد، توسط آقاي 
رضا سلطاني از دانشگاه 

در كنكور  ٥كسب رتبه 
كارشناسي ارشد رشته 
ي مديريت مالي، توسط آقا

علي اكبر طالبي از 
دانشگاه 

فراخوان سي و ششمين  
جشنواره بين المللي 

خوارزمي



١٠

بازديد دكتر صادق عباسي 
 شاهكوه رئيس سازمان تنظيم

مقررات و ارتباطات راديويي و 
ت دكتر حسين صميمي سرپرس

معاونت امور راديويي سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي از دانشكده مهندسي

گزارش نمادو از بخشي  
ديگر از دستاوردهاي 

دانشگاه 

دوره جامع برنامه 
نويسي پايتون  

)هپيشرفت+ مقدماتي (

دوره يادگيري عميق و 
شبكه هاي عصبي 



١١

جمع خواني كتاب ها و  
ب مقاالت كليدي حوزه كس

و كار

اه تقويم آموزشي دانشگ
در سال تحصيلي 

١٤٠١-١٤٠٢



١٢

 نشست"سخنراني رئيس در 
"هم انديشي مديران دانشگاه

چالش ها و راهبردهاي : موضوع
كالن دانشگاه

اور سخنراني دكتر آقايي، مش 
نشست "ارشد رئيس در 

"هم انديشي مديران دانشگاه

نشست هم انديشي 
مديران دانشگاه

چالش ها و : موضوع
راهبردهاي كالن دانشگاه

ه تقويم آموزشي دانشگا
 ٢٧آغاز ترم از / اعالم شد

شهريور دانشگاه



١٣

High-power 
absorbers: 

Performance and 
measurement 
Techniques

فراخوان مسابقه
چالش هاي ازدواج جوانان

 جواني جمعيت با ازدواج
آسان جوانان روز شمار 

هفته ازدواج

در كنكور  ٦كسب رتبه  
كارشناسي ارشد رشته 

عمران، توسط آقاي محمد 
صادق ملكي از دانشگاه 



١٤

 تيم شناي دانشگاه به مقام
قهرماني رسيد

دوره آموزشي مقاله 
isiنويسي 

دوره آموزشي 
متلب

ياتي تكاليف مال"كارگاه
"واحدهاي فناور



١٥

پيام تسليت رئيس 
 دانشگاه در پي درگذشت
دانشجوي مرحوم، رضا 

نجفي

اعالم تقويم آموزشي 
 ٢٧آغاز ترم از / دانشگاه 

شهريور

بومي سازي پرنده عمود 
پرواز از دستاوردهاي 

دانشگاه 

برگزاري مسابقه و 
هه وبينار به مناسبت د
واليت و امامت



١٦

همايش دردانه

تان آغاز ثبت نام ترم تابس 

برگزاري دوره ي آنالين 
آموزش هوش «پروژه محور 

»  مصنوعي با پايتون

سي و ششمين نشست 
رؤساي دانشگاه هاي بزرگ 
نكشور با حضور شهردار تهرا



١٧

بازديد دكتر وزيري رئيس 
شركت تام ايران خودرو از 
پرديس دانشكدگان برق و 
أت كامپيوتر با حضور اعضاي هي

علمي به جهت همكاري هاي 
تيدانش بنيان پژوهشي و صنع

The Journal of Control 
(English Edition) has extented
the submission deadline for 

its special issue on smart 
environments (smart grid, 

smart cities, and smart 
environment)  to August 10, 

2022

تبريك روز حراست 
دانشگاه 

جشن با شكوه 
غدير



١٨

 در آستانه عيدسعيد
غدير خم؛ ترجمه 

ن علم و دي«انگليسي 
در افق جهان بيني 

»توحيدي

 محتواي: رئيس دانشگاه
رساله و پايان نامه ها 
دانش بنيان مي شود

سخنراني علمي
دوقلوهاي : موضوعات

 ديجيتال، هوش مصنوعي
و مديريت زمان

ركز شركت فناور ايراني مستقر در م
رشد دانشگاه موفق شد يك 
و  نيروگاه برق خورشيدي را توليد

و  روانه بازار كند كه قابل حمل است
به دليل طراحي  خاصي كه دارد در 
نهايت با زدن يك كليد راه اندازي



١٩

ه نخستين نشست از مجموع
ه جلسات گفتمان قانون ويژ

 مسئوالن و كاركنان اداري و
مالي دانشكده مهندسي 

عمران و نقشه برداري

اه سخنراني رئيس دانشگ
...در جشن با شكوه غدير

)ونك(پرديس مالصدرا 

ر عيد با شكوه غدي
مبارك 



٢٠

اولين نشست رئيس 
دانشگاه با مشاوران جوان 
 منتخب دانشجويان مقطع

ها دكتري از كليه دانشكده

 نخستين نشست رئيس
دانشگاه با مشاوران جوان

دوره آموزش مقدماتي 
R

كسب مدال نقره مسابقات 
 تكواندو پانزدهمين المپياد

فرهنگي ورزشي دانشجويان 
ور پسر دانشگاههاي سراسر كش



٢١



٢٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

اولين فراخوان بين المللي جذب 
 راهكار و تيم هاي خالق در حوزه تلكام

به   SAMSSONتوسط شركت هاي 
عنوان همكار رسمي اپراتورهاي 

  ،Etisalatو  MTNمنطقه مانند 
ي ايران تك لب به عنوان شريك تجار

 ايرانسل و استارتاپ استوديو دايان

پردازش داده، راهي به 
سوي تحول 

ثبت نام ترم تابستان 
دوره هاي آنالين زبان 

اسپانيايي

بسته آموزشي 
مي برنامه نويسي الگوريت



٢٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

 شروع ثبت نام دوره طراحي
كسيستم هاي فتوولتائي

آيا هوش مصنوعي مي تواند اعتماد ما را 
هشگر جلب كند؟ دكتر سعيده بابايي، پژو
گن پسادكتري فلسفه، دانشگاه توبين

م و آلمان دانش آموخته دكتري فلسفه عل
فناوري، پژوهشگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي 

ه اولين نشست از سلسل
نشست هاي سياستي

بررسي علل هاي «وبينار 
خرابي پل ها و اخالق 

»مهندسي



٢٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

دومين دوره مشترك 
مقدماتي علم داده، 

 يادگيري ماشين و هوش
  -مصنوعي كاربردي
سطح مقدماتي 

FPGAدوره آموزشي 

دوره ي آموزش نرم افزار 
AutoCAD 

دوره ي آموزش 
 ETABSنرم افزار 



٢٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

كوبينار رايگان رباتي

نخستين رويداد از 
گامسلسله وبينارهاي نانو

دوره جامع آردوينو به همراه 
پروتئوس 

ين انجمن علمي بينايي ماش
ه و پردازش تصوير دانشگا



٢٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره طرح كسب و 
كار براي مهندسان

دوره آشنايي با نرم 
افزار شبيه سازي 

Advanced 
Design Systems

ي ساخت شبكه ارتباط
حرفه اي



٢٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره ي كاربرد هوش 
 مصنوعي و يادگيري ماشين
با  در مهندسي شيمي و پليمر

رويكرد عملي به وسيله ي 
زبان پايتون 

ثبت نام كالس هاي 
د ترميك تابستان آغاز ش

ي مسابقه ملي فناور 
نانو 

دوره آموزش 
(LinkedIn)لينكدين



٢٨

دانشگاه صنعتي اميركبير

 دوره آموزش مقاله نويسي

مقدمه اي بر "كارگاه 
الگوريتم هاي پايه يادگيري 

"MATLABماشين در محيط 

 دوره پروژه محور پايتون
و هوش مصنوعي

در  مباحث پيشرفته« كارگاه 
»EEGپردازش سيگنال 



٢٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

همايش آنالين كنكور 
مديريت مالي رايگان

المپياد ورزش هاي 
همگاني

نخستين رويداد از  
امسلسله وبينارهاي نانوگ

چهارمين كارگاه ملي 
زشي بزرگترين رويداد آمو(رباتيك

كشور در زمينه رباتيك و 
)مكاترونيك



٣٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

مسابقه بازي سازي 
گيم كرفت

دوره آموزش مقدماتي 
Comsolنرم افزار 

ستاد ويژه توسعه 
فناوري نانو و صندوق 
نوآوري و شكوفايي 

دوره آنالين پايتون 
مقدماتي



٣١

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره طرح كسب و 
كار براي مهندسان

ر همايش ويژه پيشواز غدي

 دانشگاه به ٣١٣كانون 
و  مناسبت هفته واليت

:  امامت، برگزار مي كند
در محضر جرج جرداق

مسير موفقيت
هوانوردي   MBAدوره 

 دانشگاه هوانوردي تركيه در
ايران



٣٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

از «ثبت نام رويداد  
با » دانش تا تجربه

 تصميم گيري«موضوع 
»هوشمند و داده محور

دوره آموزش كامل نرم 
افزار متلب

مسابقه غدير 

طرح تهيه بسته هاي 
ارزاق براي خانواده هاي 

يد نيازمند به مناسبت ع
غدير خم



٣٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره ي آموزشي 
"ونبرنامه نويسي با پايت"

دوره آموزشي هوش 
ه مصنوعي با زبان برنام

نويسي پايتون

دوره آموزش مقدماتي 
Comsolنرم افزار 

اني بوت كمپ آنالين تابست 
پايتون و هوش مصنوعي



٣٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

كارگاه آنالين طراحي 
مسير شغلي

زار كارگاه آنالين نرم اف
LATEXلتك 

 ششمين دوره«فراخوان 
»  جايزه بازي هاي جدي
براي بازي سازان و 

بازي پژوهان

آموزش مقدماتي نرم افزار 
Aspen HYSYS



٣٥



٣٦

دانشگاه صنعتي شريف

؛  سيدهاشم اورعي، استاد دانشگاه 
هر ماه حدود يك ميليارد دالر 
/ سرمايه از كشور خارج مي شود 
گ افكار مديران دولتي به اندازه تن

ماهي است

امضاي تفاهم نامه همكاري 
دانشگاه و مركز نوآوري 

پتروشيمي زاگرس

س رييس سابق دانشگاه ، ريي
انديشكده حكمراني شد



٣٧

دانشگاه صنعتي شريف

ناد بازديد رئيس سازمان ثبت اس
از پارك علم و فناوري دانشگاه

ابعاد فرهنگي و اجتماعي 
 تكنولوژي مورد توجه جهانيان

است

ساخت ربات هاي صنعتي 
خدماتي هوشمند به همت 

متخصصان داخلي



٣٨

دانشگاه صنعتي شريف

گسترش همكاريهاي علمي  بين 
دانشگاه و مراكز آموزشي نروژ

ليد يك شركت دانش بنيان در تو
پهپادهاي كشاورزي به 

خودكفايي رسيد

افزايش نيم درصدي پذيرش 
دانشجوي ارشد در دانشگاه



٣٩

دانشگاه صنعتي شريف

جذب دستيار در پژوهشكده 
سياست گذاري دانشگاه

ي برنامه زماني همايش زندگ
معنادار در عصر فضاي 

مجازي

در  ١٤٠١آغاز رقابت كنكور 
 ١٤٩جزيره كيش با حضور 
داوطلب گروه هنر



٤٠

دانشگاه صنعتي شريف

ه لغو مجوز امكان تغيير حوز
ن امتحاني داوطلبان غيرساك

كيش

تا  ممنوعيت ورود به دانشگاه
روز آينده ٤

سي توليد دستگاه احياي تنف
بدون نياز به برق و باتري



٤١

دانشگاه صنعتي شريف

تامين ايمني پايدار براي 
برگزاري آزمون سراسري

آغاز بهره برداري از سامانه  
خنك كن كمكي دانشگاه

راه اندازي اولين سامانه بومي 
در  پيش بيني تقاضاي برق كشور

دانشگاه



٤٢

دانشگاه صنعتي شريف

حضور وزير علوم مالي در 
دانشگاه 

 VCبرگزاري دوازدهمين رويداد 
Cup   شريف با هدف اتصال

استارت آپ ها به سرمايه گذاران

طراحي سامانه اي به منظور 
حفاظت از پااليشگاه ها و 

نيروگاه ها در دانشگاه



٤٣

دانشگاه صنعتي شريف

ششمين دوره بازي هاي 
جدي و امتياز نخبگي

ري تاسيس پرديس زيست  فناو
و مهندسي ژنتيك ايران

 برگزاري همايش ملي متاورس
 با حضور فضالي حوزه علميه

قم



٤٤

دانشگاه صنعتي شريف

هم سرمايه گذاري نكته م
VC CUP  اين دوره

قرائت دعاي پرفيض عرفه در 
دانشگاه

ميليون ها دالر صرفه جويي 
ارزي با ساخت تجهيزات 

مخابرات نوري در دانشگاه 



٤٥

دانشگاه صنعتي شريف

برگزاري سومين دورة المپياد 
مع تفكر و كارآفريني با كمك ج

گسترده اي از اساتيد دانشگاه

سيزدهمين المپياد دانش آموزي 
نانو در دانشگاه

اد برگزاري سيزدهمين المپي
 ٤٠دانش آموزي نانو با حضور 
دانش آموز برتر كشور
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دانشگاه صنعتي شريف

ن هم اكنو: استاد دانشگاه گفت
ه علم از رشته هاي صنعتي فاصل

ت به گرفته و آينده علم و تحقيقا
و دست رشته هاي همگرا مانند نان

است

برنامه نويس جوان  ٢٥٠حضور 
در هفتمين دوره مسابقات 
چالش هاي فناوري اطالعات

امضاي تفاهم نامه پرديس 
كيش و نظام مهندسي تهران
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دانشگاه صنعتي شريف

افزايش بهره وري مزارع با 
اه دانشگ» ست پلت«سامانه 

ل برگزاري رويداد فناورانه تسهي
و حمايت از فرآيند تحقيق و 
توسعه با محوريت فناوري نانو

تالش آسان پرداخت براي كشف 
استعداد هاي جوان و جذب نيروهاي 

با استعداد در مسابقات برنامه 
نويسي شريف



٤٨
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دانشگاه تهران

يافته هاي جديد محققان 
ه و دانشگاه تهران درباره گستر

محل دقيق اثر ميدان هاي 
محققان / مغناطيسي در بدن

IBB  به محل دقيق اثر
ميدان ها پي بردند

دكتر مقيمي در همايش 
 حكمراني مردمي در گفتمان«

»عدالت و جمهوريت

رويداد آينده روشن 
دريچه اي به دانشگاه (

)تمدن ساز

و  تفاهم نامه همكاري دانشگاه
معاونت امور زنان و خانواده 

/  رئيس جمهوري منعقد شد 
راه اندازي دانشكده زن و 

خانواده در دانشگاه
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دانشگاه تهران

راه اندازي شعبه پارك علم و 
 فناوري دانشگاه در دانشگاه

ايروان

ن برپايي نمايشگاه ديزاي
 لهستان در نگارخانه تهران
دانشكدگان هنرهاي زيبا 

آغاز امتحانات حضوري 
دانشجويان دانشگاه 

 كنفرانس مهندسي زيست
ه پزشكي ايران در دانشكد
اه علوم و فنون نوين دانشگ
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دانشگاه تهران

 برگزاري مدارس تابستاني
مشترك توسط دانشگاه و 

يدانشگاه فدرال قفقاز شمال

آغاز پذيرش دانشجو در 
دانشكده امور مالياتي و 

ر تجارت بين الملل دانشگاه د
چهار رشته گرايش 

كارشناسي ارشد

در شوراي هماهنگي معاونان 
پژوهشي منطقه يك كشور 

لزوم رعايت اخالق در : مطرح شد
ا پژوهش و اجراي قوانين مقابله ب

 آنچه كه سال هاست تحت عنوان
پايان نامه فروشي مطرح است

خودكفايي در توليد 
ش تجهيزات اندازه گيري و پاي
آالينده هاي هوا توسط 

 فناوران پارك علم و فناوري
دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ريشتري  ٥,٦در پي زلزله 
ان جزئيات تغيير زم: اعالم شد

و نحوه برگزاري امتحانات 
للي دانشجويان پرديس بين الم

كيش دانشگاه 

ي رونمايي از  طرح نيمه صنعت
انتقال توان بي سيم به 

خودروي برقي در حال حركت

اضافه شدن بخش 
 شنيداري به آزمون زبان

عمومي دانشگاه 
(UTEPT)

روايت  |آشنايي با قنات 
دكتر مهران مقصودي از 

شاهكار قنات هاي ايران و 
جهان
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دانشگاه تهران

ميراث «كارگاه دو زبانه 
»  دانش بومي قنات ايراني

توسط مؤسسه جغرافيا 
دانشگاه

ال طرح نيمه صنعتي انتق
ي توان بي سيم به خودروها
برقي در حال حركت 

رونمايي شد

صنعت : دكتر ستاري
خودروسازي از نوآوري 

نددانش بنيان ها استقبال ك

گراميداشت شهيد آيت اهللا 
تن از  ٧٢بهشتي و 

يارانشان
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دانشگاه تهران

ر دكتر مقيمي در شوراي ام
به معروف و نهي از منكر 

دانشگاه 

آيت اهللا صديقي در 
شوراي امر به معروف و 
نهي از منكر دانشگاه 

معاون فرهنگي و اجتماعي 
دانشگاه، گسترش تقواي 

اجتماعي هدف اصلي طراحي 
اهبرنامه هاي تربيتي در دانشگ

يس بازديد دكتر نيكنام رئ 
 دانشكدگان علوم از روند

برگزاري امتحانات
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دانشگاه تهران

آزمايشگاه جامع محيط 
زيست در دانشگاه

نشست تخصصي 
 ديپلماسي بين المللي
انرژي و كارآفريني 

ر ارتقاي تركيبي مقاومت د«
ر برابر زلزله و مصرف انرژي د

الح ساختمان با استفاده از مص
انه رويكردي نوآور. پيشرفته

»و كارآفرينانه

ي دانشگاه در مسابقات انتخاب
 پانزدهمين المپياد فرهنگي

ورزشي دانشجويان درخشيد
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دانشگاه تهران

 اولين دوره  آموزش تخصصي
سرمايه گذاري خطرپذير 

VCMBA  وVCDBA 

 دكتر روح اله نوري عضو هيئت
 علمي دانشكده محيط زيست
دانشگاه به عضويت هيأت 

npjتحريريه مجله  Clean 
Water   از مجالت خانواده

درآمد ١٢,٢نيچر با ضريب تأثير 

محققان باستان شناسي 
دانشگاه موفق به كشف 

 آتشكده اي از دورة ساساني
شدند

اولويت دهي پارك علم و 
فناوري دانشگاه به ايجاد 

 شركت هاي دانش بنيان علوم
انساني، بين رشته اي و 

كشاورزي
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دانشگاه تهران

چهارمين گروه دانشجويان 
زبان چيني از دانشگاه 

/ فارغ التحصيل شدند 
ر واكنش جالب سفير چين د

ايران

از  بازديد رئيس دانشگاه
جلسات پايان نيمسال 

١٤٠٠ – ١٤٠١دوم 

آموزش زبان هاي انگليسي، 
، فرانسه، آلماني، ايتاليايي

، روسي، ژاپني، كره اي، چيني
در  تركي استانبولي و عربي

ترم تابستان

ششمين جشنواره انتخاب 
/ كارمندان نمونه دانشگاه 

كارمند نمونه ٧٧معرفي 
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دانشگاه تهران

تمدن نوين اسالمي و 
نقش محيط زيست با 

نتأكيد بر نقش بانوا

بيش از هزار عنوان جديد به 
شگاه گنجينه كتابخانه مركزي دان

 ارائه تازه هاي كتاب |اضافه شد 
در كتابخانه مركزي از اول مرداد

ز انعقاد تفاهم نامه ساخت و تجهي
گ كلن/ مهدكودك دانشگاه تهران 

احداث مهدكودك به زمين زده 
شد 

چهل ونهمين نشست كرسي 
يونسكو در فرهنگ و فضاي 

دوفضايي شدن جهان : مجازي
تفكر يا رويكرد «: موضوع

مهندسي در معماري و شهرسازي 
»ايران
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دانشگاه تهران

ي مديركل منابع انسان
شيوه نامه : دانشگاه

گاه ارتقاي كاركنان دانش
اصالح شد 

معاون برنامه ريزي و توسعه 
سياست : منابع دانشگاه 

ل دانشگاه درباره ادامه تحصي
بازنگري / كاركنان 

اه آئين نامه هاي ارتقا در دانشگ

نظام مديريتي : رئيس دانشگاه 
و  دانشگاه مبتني بر سبك مديريت

نظام «/ رهبري ناصحانه است 
با هدف شنيدن » پيشنهادها

نوآوري ها و راهكارها در دانشگاه اجرا 
محدوديت هاي خودساخته / مي شود 

اجراي مصوبه جديد / را حذف كرديم 
از  براي حق مسكن كاركنان دانشگاه

١٤٠١شهريور ماه 

وزير علوم در مراسم معرفي كاركنان 
 دانشگاه علمدار آموزش: نمونه دانشگاه 

روايت وزير علوم از شرط / عالي است 
 الزم براي ايجاد بستر نخبه پروري در

شيوه رفتار همه نيروهاي / دانشگاه ها 
دانشگاه با هر سمت و درجه اي از سواد، 

ط را دانشگاه ها شراي/ نقش تربيتي دارد 
براي رشد علمي ياوران علمي فراهم 

كنند
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دانشگاه تهران

زمين لرزه  ٧٠٠ثبت بيش از 
توسط  ١٤٠١در خردادماه 

 مركز لرزه نگاري كشوري
مؤسسه ژئوفيزيك

نتايج تحقيقات محققان 
: دانشگاه نشان داد

فعال سازي مكانيسم هاي 
ر سلولي و مولكولي دخيل د

 بيماري آلزايمر توسط ذرات
PM هواي شهر تهران ٢,٥

برگزاري مراسم معنوي 
 ١٨دعاي عرفه، روز شنبه 

، ساعت  ١٤٠١تير ماه 
در مسجد دانشگاه  ١٤:٣٠

ر استاد و دانشجوي دانشگاه د ٧
ه جمع اساتيد و دانشجويان نمون

كشوري درخشيدند
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دانشگاه تهران

عنوان شكست : موضوع
اخوان المسلمين در 

 حكومت داري بعد از بهار عربي
اصول و مباني دولت : موضوع

مدني در انديشه سياسي 
اخوان المسلمين

ه زمان و مكان برگزاري مصاحب
رشته هاي خاص دانشكده هاي 
مطالعات جهان و كارآفريني 

دانشگاه 

:رئيس دانشگاه تشريح كرد
فلسفه وجودي ايجاد 

دانشكده هاي جديد در 
 دانشگاه كارآفرين/ دانشگاه 

ي نمي تواند در ساختارهاي سنت
پا بگيرد

:كرئيس كميته ملي المپي
هدف از ورزش، سكه و سكو 

بايد از سكوي / نيست 
ي قهرماني به سكوي پهلوان

به ورزش / حركت كنيم 
 دانشگاهي و دانشگاه تهران

باور داريم
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دانشگاه تهران

رئيس دانشگاه؛ بهره 
 برداري از يك استخر حرفه
اي در آينده اي نزديك در 

دانشگاه 

طي حكمي از سوي رئيس 
ا دانشگاه؛ انتصاب دكتر حمير

 زمردي به عنوان رئيس مؤسسه
لغت نامه دهخدا و مركز آموزش 

بين المللي زبان فارسي

ستاد اربعين دانشگاه 
هزار  ٤حضور / تشكيل شد 

نفر از خانواده دانشگاه در 
پياده روي اربعين

ه تمديد مهلت ارسال مقاله ب
هفتمين كنفرانس 

٢٠٢٢بين المللي مكاني 
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دانشگاه تهران

ي آشنايي با ناحيه نوآور
دانشگاه

نتيجه پژوهش محققان 
دانشگاه درباره ميزان 

نيترات آب تهران

خطرسنجي بيماري هاي 
قلبي عروقي و سرطان 
كاركنان و اعضاي هيات 

علمي دانشگاه 

ري كارگاه آشنايي و بهره گي
 از منابع دست اول تاريخي
در پژوهش هاي سياسي 
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دانشگاه تهران

يك آشنايي با نشريه فيز
 زمين و فضا با نيم قرن

سابقه انتشار 

همايش علمي نظام 
اسالمي و  مسئله 

حجاب

د نخستين اطالعيه ستا
اربعين دانشگاه 

سلسله كرسي هاي 
علمي ترويجي
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دانشگاه تهران

كف خواسته هاي دانشگاه ها 
درباره برنامه هفتم توسعه 

رباره بازگشت به برنامه پنجم د
هيأت هاي امناست

كارگروه استقالل مالي 
ان دانشگاه ها با حضور نمايندگ

ويژه روساي دانشگاه هاي 
بزرگ تشكيل مي شود

سخنان شهردار تهران 
در اجالس رؤساي 
دانشگاه هاي بزرگ

مسابقه دانشجويي 
خوشنويسي با موضوع 

»  واليت«
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دانشگاه تهران

برگزاري نشست ويژه 
آموزش «بررسي روش 

در دانشگاه» تركيبي

ا كاربري زمين هاي دانشگاه را ب
 | كمك شهرداري بهينه مي كنيم
ن پيگيري تسهيالت ويژه مسك

دانشگاهيان از وزارت راه و 
راه اندازي باشگاه  |شهرسازي 

دانشمندان سرآمد دانشگاه

 در شوراي دانشگاه؛ تقدير از
اساتيد و دانشجويان نمونه 

ان كشوري دانشگاه و برگزيدگ
 جشنواره بين المللي فارابي

ديدار رئيس دانشگاه الوارث 
اه االنبياء عراق با رئيس دانشگ
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دانشگاه تهران

ان كوي دانشگاه ميزبان مرد
ملي پوش هاكي باز ايران

رونمايي از اثر 
گوياسازي  شده خطبه 

غدير براي نابينايان

انتشار فراخوان جذب 
شتابدهنده در پارك علم و 

پنج حوزه / فناوري دانشگاه
 تخصصي اولويت دار براي جذب

شتابدهنده در دانشگاه 

 پيام رئيس دانشگاه در پي
قهرماني كاروان دانشگاه در 

المپياد دانشجويان دختر 
كشور
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دانشگاه تهران

اول مرداد؛ برگزاري مالقات 
عمومي رئيس و اعضاي 

هيات رئيسه دانشگاه در 
محل باشگاه دانشجويان

درخشش دانشجويان در 
جشنواره حركت سرمايه 

اجتماعي دانشگاه 

حضور اساتيد دانشگاه هاي 
/ كرواسي در دانشگاه 

درخواست سفارت كرواسي 
براي آموزش زبان كروات

 تحليل سطوح معنايي
 ٤Q184قطعة حكمي 

طومارهاي بحرالميت
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دانشگاه تهران

ديدار رئيس دانشگاه 
س اسالمي لبنان با رئي

دانشگاه 

آغاز آزمون عملي  
رشته هاي نيمه متمركز 
هنر سازمان سنجش در 
ا دانشكدگان هنرهاي زيب

 پانزدهمين المپياد فرهنگي
ورزشي دانشجويان پسر 

 مالقات عمومي رئيس و اعضاي
 هيأت رئيسه دانشگاه در محل

باشگاه دانشجويان
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دانشگاه تربيت مدرس

 برگزاري نشست معماري و
CERTپياده  سازي 

معرفي دكتر صادق دردايي 
 معاون دانشجويي و فرهنگي

ه اجتماعي به عنوان نمايند –
ر با دانشگاه جهت تعامل بيشت
ستاد گفتگوي اثربخش 
دستگاه هاي اجرايي با 

دانشگاهيان

طراحي و ساخت موتور 
آلتراسونيك كروي در 

دانشگاه

كارگاه هاي آموزشي آنالين 
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دانشگاه تربيت مدرس

فراخوان همكاري در دفتر 
آموزش هاي آزاد دانشگاه

رييس دانشكده 
حقوق منصوب شد

و راه اندازي و پذيرش دانشج
جرم يابي «در رشته 

در دانشگاه»ديجيتال

ه راه اندازي دوره دكتري پيوست
رياضي محض در دانشگاه
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دانشگاه تربيت مدرس

دستور رئيس جمهور 
 براي رفع موانع پيش

روي نخبگان

نه وبينار معرفي كمك هزي
 تحقيق و توسعه صندوق

نوآوري و شكوفايي

تشريح نحوه برگزاري 
امتحانات پايان ترم در 
نشست شوراي دانشگاه

اعالم فراخوان جشنواره 
هاي خوارزمي
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دانشگاه تربيت مدرس

ي چاپ كتاب پيشرفت هاي انرژ
خورشيدي در كشاورزي و 
ت سيستم هاي توليد غذا به هم

عضو هيات علمي دانشكده 
كشاورزي

٢٧٦خبرنامه 

دانشگاه تربيت مدرس در 
شور بين سه دانشگاه برتر ك

٢٠٢٢در رتبه بندي اليدن 

  وبينار تخصصي تاب
آوري و معنويت 

جوانان
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دانشگاه تربيت مدرس

 مراسم افتتاحيه ساختمان
رويش در پرديس پژوهش 
اهپارك علم و فناوري دانشگ

ي نشست بررسي تحليل
ي حمله ناو جنگي آمريكاي

به هواپيماي مسافربري 
ايران 

آيين نامه تردد و پارك 
خودروها در دانشگاه اجرايي 

مي شود

 كسب رتبه اول مسابقه بين
 المللي طراحي فضاي اجتماعي

توسط دانشجويان معماري 
دانشگاه
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دانشگاه تربيت مدرس

ع بازديد معاون توسعه مناب
ه از و سرمايه انساني دانشگا

پرديس منابع طبيعي و 
علوم دريايي نور

ي تجليل از عضو هيات علم
دانشكده هنر به عنوان 
برگزيده جشنواره فارابي

ر تاكيد رييس دانشگاه ب
ي لزوم تعامل بيشتر روسا

 دانشكده ها با اعضاي هيات
علمي و دانشجويان 

دو استاد دانشگاه به عنوان 
استاد نمونه كشوري معرفي 

شدند



٧٧

دانشگاه تربيت مدرس

افتتاح ساختمان رويش 
پرديس پارك علم و 

فناوري مدرس 

اهميت نقش دانشگاه در 
اجراي پروژه هاي محصول 

محور

اجراي طرح تفكيك و 
 جمع آوري پسماند باتري

در دانشگاه

برگزاري مراسم تشييع 
اريپيكر دكتر حسن ذوالفق



٧٨

دانشگاه تربيت مدرس

تاكيد بر لزوم ارتقاي 
كيفيت بهره وري در 

پژوهش و فناوري

تصويب راه اندازي دوره 
كارشناسي ارشد 

اههيدروپليتيك در دانشگ

اطالعيه تمديد فراخوان 
اد ثبت نام تسهيالت بني

لي ملي نخبگان سال تحصي
١٤٠١-١٤٠٢

ا بررسي طرح تحول آموزش ب
حضور معاونان آموزشي 
دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي كشور



٧٩

دانشگاه تربيت مدرس

ع برگزاري اولين جلسه دفا
م از رساله دكتري گروه علو
و مهندسي مرتعداري 
وردانشكده منابع طبيعي ن

معرفي كتاب 
دزسنجي زيستي

ي برگزاري كارگاه آشناي
با ابزارها و ملزومات 

پژوهشگري

 بروشورهاي آواي سالمت با هدف
آموزش و ارتقاي سالمت 

دانشگاهيان



٨٠

دانشگاه تربيت مدرس

اعالم رتبه بندي جهاني 
ISC   ٢٠٢١در سال

حضور دانشجويان حقوق 
يم بين الملل دانشگاه در ت

كسب كننده ي عنوان 
هانبرترين اليحه كتبي ج

 ميزگرد بين المللي زبان
 روسي در ايران به ميزباني

دانشگاه

ل حضور دانشجويان بين المل
 دانشگاه در جشنواره فرهنگ

) ره(ملل دانشگاه امام خميني
قزوين



٨١



٨٢

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري مراسم تقدير از 
دانشجويان ممتاز ساالنه

  "هنر واره مهرا  "

برگزاري جشنواره 
 تابستاني تعامالت

صنعتي دانشگاه در 
هفته اول تير ماه

اه بازديد سر زده رئيس دانشگ
از حوزه هاي امتحاني در 

ساختمان علوم پايه



٨٣

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري همايش 
روز باز

نشست معاون بين الملل 
 دانشگاه با رايزن فرهنگي

سفارت عراق در ايران

 برقراري ارتباط ميان طراحان و
مديران سازمان ها و صنايع به 

مناسبت بزرگداشت روز 
طراحي صنعتي

 برگزاري مراسم تقدير از
 دانشجويان ممتاز آموزشي

و پژوهشي



٨٤

دانشگاه علم و صنعت

 رئيس دانشگاه در نشست
 هيات رئيسه با دانشكده

فناوري هاي نوين

افتتاح رسمي جشنواره 
عتي تابستانه تعامالت صن

دانشگاه توسط رئيس 
دانشگاه

برگزاري مراسم تقدير از 
دانشجويان ممتاز دانشگاه با 
حضور معاون آموزشي وزير 
علوم، تحقيقات و فناوري،  

فرصت هاي پيش رو در 
ا تعامالت صنعتي دانشگاه ب

حوزه حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازي 



٨٥

دانشگاه علم و صنعت

 هاي تابستان امسال با برنامه
باشگاه فناوران يونش

چالش هاي توليد پره  
هاي توربين 

اغ نقش توربين و قطعات د
وژي آن در صنايع با تكنول

پيشرفته



٨٦

دانشگاه علم و صنعت

فراخوان مقاله هفتمين 
 كنفرانس بين المللي

 تركيبيات، رمزنگاري،
علوم كامپيوتر و 

محاسبات

 نشست تخصصي ظرفيت
هاي همكاري مشترك 
دانشگاه و كميته امداد

چالش ها،نيازها و معرفي 
فرصتهاي پژوهشي در 

ر صنعت آب و فاضالب كشو



٨٧

دانشگاه علم و صنعت

صي هفتمين نشست تخص
از سري نشست هاي 
جشنواره تابستاني 

ي دفتر تعامالت صنعت
دانشگاه با وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 

در   ICTرويكردهاي نوين 
حوزه تحول ديجيتال 



٨٨

دانشگاه علم و صنعت

ا نشست رئيس دانشگاه ب
مديرعامل شركت 

سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي

برگزاري نشست هيات 
 رئيسه دانشگاه با اعضاي
هيات علمي گروه معارف 

اسالمي

برگزاري همايش ملي  
 وديعه گذاري بر بطري هاي

هيكبارمصرف در دانشگا

سلسله نشست هاي 
ه بزرگداشت سال علوم پاي



٨٩

دانشگاه علم و صنعت

دوازدهمين نشست تخصصي 
ا تعامالت صنعتي دانشگاه ب

شركت نفت بهران 

سيزدهمين نشست 
ي تخصصي تعامالت صنعت

دانشگاه با حوزه آب وزارت 
نيرو

كوبينار رايگان رباتي

دومين كارگاه آموزشي 
اينترنت اشياء



٩٠

دانشگاه علم و صنعت

از دانشجويي تا  
كارآفريني

ي پلتفرم شناسايي و ارزياب 
ره ريسك پيچيدگي هاي زنجي

 ارزش در صنايع پتروشيمي،
آكادمي استصنا 

چالش ها و طرح هاي 
توسعه اي صنعت تسمه 

نقاله 



٩١

دانشگاه علم و صنعت

ت معرفي مركز نوآوري شرك
سرمايه گذاري صنايع 

پتروشيمي 

چالش هاي توليد صنعت 
MEK   وMTBE  در داخل و

فرصت هاي موجود جهت 
ي استفاده از دانش و توان بوم

ابي پلتفرم شناسايي و ارزي
ريسك پيچيدگي هاي 

زنجيره ارزش در صنايع 
صنا پتروشيمي، آكادمي است

چالش ها، نيازها و معرفي 
فرصتهاي پژوهشي در 

ر صنعت آب و فاضالب كشو



٩٢

دانشگاه علم و صنعت

رويكردهاي نوين  
ICT   در حوزه تحول

ديجيتال 

 عقد موافقت نامه همكاري في
مابين دانشگاه و سازمان 

صنايع هوافضاي وزارت دفاع 
حو پشتيباني نيروهاي مسل

اه، آكادمي بين الملل دانشگ
مللي مدرسه تابستانه بين ال

ي كارآفرينان فردا در فناور
اطالعات و ارتباطات را در 

قالب يك  دوره آنالين

چالش ها و طرح هاي توسعه 
اي صنعت تسمه نقاله در 
ي پانزدهمين نشست تخصص

تعامالت صنعتي دانشگاه 



٩٣

دانشگاه علم و صنعت

آخرين نشست تخصصي  
ان اين هفته دانشگاه با عنو

در   ICTرويكردهاي نوين 
حوزه تحول ديجيتال

معرفي سه عضو هيات 
علمي دانشگاه ، نمونه 

كشوري 

رئيس جمهور در مراسم 
تجليل از استادان و 

ر دانشجويان نمونه كشوري د
ور حركت علمي كش: دانشگاه

را به اخم و لبخند ديگران 
گره نمي زنيم

ل رئيس جمهور در مراسم تجلي
ه از استادان و دانشجويان نمون

اه، دانشگ: كشوري در دانشگاه 
اتاق فكر دولت است



٩٤

دانشگاه علم و صنعت

افتتاح سالن همايش هاي 
وسط بين المللي دانشگاه ت
رئيس جمهور

 افتتاح پنجمين همايش و
ي نمايشگاه ملي اندازه  گير

هجريان سياالت در دانشگا

ت نخستين همايش بزرگداش
روز صنعت قير ايران 

برگزاري شانزدهمين و 
ي هفدهمين نشست تخصص
اهتعامالت صنعتي دانشگ



٩٥

دانشگاه علم و صنعت

انجمن بينايي ماشين و 
پردازش تصوير دانشگاه

خودرو برقي و هوشمند 
سازي

سلسله نشست هاي 
ايه بزرگداشت سال علوم پ

برگزاري همايش ملي 
وديعه گذاري بر 

بطري هاي يكبار مصرف



٩٦

دانشگاه علم و صنعت

پايان نامه دانشجوي 
دكتري دانشگاه، برتر 
دشناخته شده و تقدير ش

دفاع اولين دانشجوي 
ا بين الملل پذيرش شده ب

 هزينه شخصي در دانشگاه

كارگاه پروتئين ها از 
توالي تا ساختمان  



٩٧

دانشگاه علم و صنعت

كارآفريني در شرايط 
بحران

ين برگزيده بيست و سوم
جشنواره بين المللي 

جوان خوارزمي 

خطبه «مسابقه از 
د به مناسبت عي» غدير

سعيد غدير

آناليز تصاوير 
ميكروسكوپي با نرم افزار 

clemex وimage j



٩٨

دانشگاه علم و صنعت

دوره آموزشي علم 
داده و بيگ ديتا با 

رويكرد آمار و رياضيات

تم كارگاه آشنايي با سيس*
*هاي كنترل كيفيت

دوره جامع برنامه نويسي 
HTML,CSS,BOOT

STRAP

اه اعالم برنامه همايش روز باز دانشگ
١٤٠١براي داوطلبان كنكور 



٩٩



١٠٠

دانشگاه شهيد بهشتي

كارگاه آموزشي ويژه 
تا  ٨كودكان و نوجوان 

سال ١٢

تمديد صندوق پژوهش و 
فناوري نوآوري اجتماعي، 

فراخوان ايده هاي نوآورانه در 
حوزه نوآوري هاي اجتماعي 

كارگاه آموزشي ويژه دانش 
آموزان اول و دوم متوسطه

 نكته ي كاربردي قبل از ١٥
ورود به دنياي كارآفريني 



١٠١

دانشگاه شهيد بهشتي

مراسم اختتاميه بوتكمپ 
 مربيگري كودك به همت پارك

علم و فناوري،  

 انعقاد تفاهم نامه همكاري هاي
دانشگاهي بين  –علمي

دانشگاه و دانشگاه فدرال 
كازان روسيه 

وبينار آشنايي با دوره 
كارشناسي ارشد رشته هاي 

علوم قرآني گرايش اعجاز "
"قرآن  كاوي رايانشي "و  "قرآن

وبينار آشنايي با دوره 
 "كارشناسي ارشد رشته 

."علم و دين



١٠٢

دانشگاه شهيد بهشتي

جشن دانش آموختگي 
دانشگاه  ١٤٠١سال 

اه در جريان بازديد رئيس دانشگ
از روسيه، بر همكاري مشترك 

ي بين دانشگاه و دانشگاه دولت
مسكو تاكيد شد

 برنامه حضور كارشناس حوزه
پيشگيري از اعتياد مركز 
مشاوره در خوابگاه كوي 

برادران

 در بازديد رئيس دانشگاه از
روسيه،  بسترهاي همكاري 
 مشترك با موسسه مهندسي

 (MPEI)قدرت مسكو
بررسي شد



١٠٣

دانشگاه شهيد بهشتي

دوره آموزش مجازي 
نرم افزار اتوكد

 اولين رويداد بين المللي
نقش "مهرآب با محوريت 

 نوآوري و فناوري در صنعت
 همزمان با هفته صرفه"آب

جويي در مصرف آب 

انه علوم شناختي پديدارشناس
و داللت هاي آن در مسئله ي 

علم و دين

* كارگاه آموزشي انالين 
در ( گلها را بو نكنيم 

ف خصوص پيشگيري از مصر
)ماري جوانا و مشتقات آن



١٠٤

دانشگاه شهيد بهشتي

 جشن دانش آموختگي
دانشگاه 

مراسم اختتاميه اولين 
ر بوتكمپ مربيگري كودك د

محل سالن اجتماعات پارك 
علم و فناوري دانشگاه 

تير، سالروز شهادت  ٧  
 آيت اهللا بهشتـي و روز قوه

قضائيه گرامـي باد

 دومين رويداد محتواي كودك با
محوريت تربيت ارزشي با 

همكاري پارك علم و فناوري، 
مركز نوآوري علوم انساني و 

اجتماعي و مركز نوآوري علوم 
تربيتي و روان شناسي



١٠٥

دانشگاه شهيد بهشتي

 سومين دور كتاب سال
استان كردستان 

دات كنفرانس بين المللي تهدي
 نوين فراملي، ابزاري به سوي

همكاري منطقه اي  در 
خاورميانه

بيستمين دوره 
مسابقات ملي مهارت

دانشگاه طي  چهار روز 
ميزبان داوطلبان آقا در 

پنجاه و دومين دوره آزمون 
 ١٤٠١سراسري سال 



١٠٦

دانشگاه شهيد بهشتي

اردوي معرفتي 
ابتشكيالتي اسالم ن

اهد سومين المپياد فرهنگي ورزشي  ش 
١٤٠١و ايثارگر شهريور 

)  برندسازي(فراخوان نماناسازي
دانشگاه 



١٠٧

دانشگاه شهيد بهشتي

سمينار مدلسازي 
اطالعات ساختمان

چگونه براي پژوهش 
خود سرمايه جذب 

كنيم 

 آيين نكوداشت روز
قلم 

در بيست ونهمين آيين نكوداشت 
ا اعضاي هيات علمي نمونه كشوري كه ب
 حضور رييس جمهور برگزار شد، دكتر

 عليرضا قاسم پور و دكتر علي اكبر
ه متكان؛ اعضاي هيأت علمي دانشگاه ب

عنوان استاد نمونه كشوري 



١٠٨

دانشگاه شهيد بهشتي

بازديد گروهي از استادان 
  رشته زبان و ادبيات فارسي

از دانشگاه هاي كشور 
هندوستان

آموزش برنامه نويسي  
رفته پايتون مقدماتي تا پيش

ضيافت غدير

دوره حسابدار استارتاپي  با  
همكاري گروه اسنپ و پارك 

علم و فناوري دانشگاه 



١٠٩

دانشگاه شهيد بهشتي

وبينار
بر  كيش زرواني و تاثير آن

اساطير و ادبيات ايراني 

كارگاه ساخت استاپ موشن از مجموعه كارگاه هاي موسسه باوند 



١١٠

دانشگاه شهيد بهشتي

 مالحظات«:عنوان وبينار 
 و تجويز فعاليت ورزشي

»در معلولين ذهني 

اه بازديد از پااليشگ
نفت بهران

آموزش برنامه نويسي 
پايتون مقدماتي تا 

پيشرفته 

 آشنايي"دوره آموزشي 
"با آب شيرين كن ها



١١١

دانشگاه شهيد بهشتي

سرگذشت غرب «كتاب 
 »مدرنيته و جهاني شدن

هجدهمين دوره 
مسابقات و كارگاه 

كشوري سازه ماكاروني

دوره آموزش مجازي 
نرم افزار ساليدوركس 

اه پنجمين همايش و نمايشگ
 بين المللي آتش نشاني و

١٤٠١-ايمني شهري



١١٢

دانشگاه شهيد بهشتي

نشست علمي 
اخالق ناصري و مفهوم «  

»  طبقات اجتماعي

فراخوان چهارمين دوره 
ن جايزه كتاب سال خوزستا

آشنايي با بخش مجالت  
 تازه تأسيس دانشگاه ها و
مراكز علمي كشور در 
مي صفحة مركز نشر آثار عل

دانشگاه

اطالعيه اداره بهداشت و 
درمان در خصوص تزريق 

دز چهار واكسن



١١٣

دانشگاه شهيد بهشتي

 به مناسبت يكصدمين
سالگرد شهادت ميرزا 
كوچك جنگلي؛ انتشار 

 فراخوان جايزه كتاب سال
استان گيالن 

كاروان جشن غدير

ا تحليل داده ب"كارگاه 
استفاده از نرم افزار 

  "اكسل

ا تحليل داده ب"كارگاه 
استفاده از نرم افزار 

"اسكرچ جونيور



١١٤

دانشگاه شهيد بهشتي

دوره ميكروكنترلرها و 
پردازشگرهاي 

سيگنال هاي ديجيتال
(DSP)

دوره آموزش مجازي  
فتوشاپ مقدماتي تا 

پيشرفته 

راه اندازي سامانه ارزيابي 
رضايت مندي از كاركنان 

دانشگاه 

انتشار فراخوان 
چهارمين دوره جايزه 

ان  كتاب سال استان زنج



١١٥

دانشگاه شهيد بهشتي

 فراخوان سي و ششمين
 جشنواره بين المللي

خوارزمي

نقش شبكه جام جم در 
معرفي دستاوردهاي 

دانشگاه 

پروژه تحقيقاتي جهت 
بررسي ارتباط تشخيص 

هيجان چهره با ويژگي هاي 
شخصيتي

 فراخوان همكاري با نشريه
علمي تخصصي توان



١١٦

دانشگاه شهيد بهشتي

ششمين دوره 
ن جشنواره انديشمندا
و دانشمندان جوان

دوره آموزش مجازي 
آلتيوم مقدماتي 

كارگاه آموزش 
c++كاربردي 

توانبخشي    "دوره
"شناختي توجه و حافظه  



١١٧



١١٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

 اطالعيه تعطيلي فعاليت
هاي اداري دانشگاه

اطالعيه پرداخت اجاره بهاي سراهاي دانشجويي 
ندوق دانشگاه صنعتي و نحوه ثبت نام در پورتال ص

رفاه دانشجويان 



١١٩

دانشگاه صنعتي اصفهان

 وبينار معرفي تسهيالت طرح
س شهيد وزوايي با حضور كارشنا

بنياد ملي نخبگان، به همراه 
پرسش و پاسخ

دوره ي متلب ويژه ي 
مهندسين مواد و متالوژي

دوره آموزش چاپ 
پارچه و لباس



١٢٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

برگزاري صعود به 
قله ي خرونرو

كسب مدال برنز مسابقات 
الزي بين المللي كاراته كشور م

توسط عضو هيئت علمي 
دانشگاه 

كنكور سراسري در 
دانشگاه



١٢١

دانشگاه صنعتي اصفهان

جمع آوري كمك هاي نقدي 
دانشگاهيان دانشگاه 

 امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك 
اني و ميان دانشگاه و شركت پشتيب

توسعه فناوري فوالد مباركه

ه تجليل از استاد دانشگاه ب
عنوان استاد نمونه كشور



١٢٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

اطالعيه مهم تعطيلي 
.  هفعاليت هاي اداري دانشگا

تيرماه  ١٤فردا سه شنبه 

اطالعيه مركز بهداشت و 
درمان دانشگاه در مورد 

١٩واكسيناسيون كوويد 

 قابل توجه دانشجويان گرامي
)تانثبت نام نموده در ترم تابس(



١٢٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

ري يادگي«برگزاري سخنراني علمي 
ل ماشين آماري براي تجزيه و تحلي

 در سومين نشست» كانكتوم مغز
علمي بين رشته اي دانشگاه 

عيد سعيد غدير خم، عيد 
 واليت، بر تمام مسلمانان

.جهان مبارك باد

دعوت به همكاري
قابل توجه دانشجويان و 

 فارغ التحصيالن عالقمند به
 همكاري با دفتر جذب و حمايت
 استعدادهاي درخشان دانشگاه



١٢٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

ور انتصاب خانم دكتر ولي پ
به سمت رياست دانشكده 

مهندسي نساجي

چهارمين كارگاه ملي 
داد بزرگترين روي( رباتيك 

)آموزشي رباتيك كشور



١٢٥



١٢٦

دانشگاه فردوسي مشهد

امضاء تفاهم نامه ميان 
دانشگاه و پارك فناوري 

اطالعات و ارتباطات

سلسله هم انديشي هاي  
:  نظام هاي سازمان دانش

انواع هستي شناسي ها بر 
اساس سطح رسمي بودن، 
دامنه يا ميزان جزئي نگري

برگزاري دومين دوره آزمون 
) شامل(بسندگي زبان عربي 

١٤٠١در سال 

و  بحث(كرسي آزاد انديشي 
با موضوع الگوي ) نظر

المه گفتماني شهيد دكتر دي
براي دانشگاه 



١٢٧

دانشگاه فردوسي مشهد

 برگزاري مراسم روز ملي
بسيج اساتيد و 

گراميداشت شهادت 
دكتر مصطفي چمران

 دوره آنالين مكالمه عربي
سطح مقدماتي يك

ه دانشجويان ژاپني عالقمند ب
فرهنگ ايراني هستند

نمايشگاه بزرگ كنكور 
سراسري؛ فرصتها و 

 ظرفيت هاي كارآفريني شهر
مشهد



١٢٨

دانشگاه فردوسي مشهد

مراسم بزرگداشت 
روز ملي بسيج 

 اساتيد در دانشگاه

 كارگاه مديريت سبك
زندگي

ن ششمين كنفرانس بي
 المللي شهرهاي هوشمند،

هااينترنت اشيا و كاربرد

هوشمندي : عنوان كارگاه
 رقابتي، ابزاري براي حفظ

جايگاه خود در بازار



١٢٩

دانشگاه فردوسي مشهد

همايش ياران بهشتي
يادواره اساتيد شهيد 

دانشگاه در حادثه 
تروريستي هفتم تير

دوره حضوري آمادگي آزمون 
ان هاي تحصيالت تكميلي زب

-MSRT-TELPانگليسي 

ح برگزاري آزمون تعيين سط
دوره هاي ترميك زبان 

ه كالج دانشكد(  انگليسي
)ادبيات و علوم انساني

كارگاه مديريت 
سبك زندگي



١٣٠

دانشگاه فردوسي مشهد

دوره تربيت آموزشيار 
 توانمندسازي) دستيار(

سالمندان

»  ٢اگري نو«
رويداد انتقال تجارب حوزه 

كشاورزي با محوريت 
نوآوري هاي حوزه صنايع غذايي

اه انتصاب سرپرست دانشگ
به سمت رئيس كميته 

دستگاهي دانشگاه

اطالعيه آزمايشگاه 
گاهمحاسبات سنگين دانش



١٣١

دانشگاه فردوسي مشهد

بخش توانمندسازي 
مركزمشاوره دانشگاه 

اولين روز برگزاري كنكور 
در  ١٤٠١سراسري سال 

دانشگاه 

يجي وبينار تخصصي كرسي ترو 
: عرضه و نقد ايده علمي

صورت بندي روش هاي مواجهه با 
انديشه هاي برون ديني در آثار 

انديشمندان تربيت اسالمي

پذيرايي از همراهان و 
خانواده هاي داوطلبان 

شركت كننده در آزمون 
در دانشگاه  ١٤٠١كنكور 



١٣٢

دانشگاه فردوسي مشهد

برگزاري دومين روز از آزمون 
سراسري ورودي دانشگاه ها 

در دانشگاه  ١٤٠١سال 

آموزش مقدماتي نرم 
spssافزار 

 آموزش مقدماتي نرم
(AutoCAD)افزار 

برگزاري كارگاه دانش 
افزايي استادان دانشگاه 

هاي هند در دانشگاه 



١٣٣

دانشگاه فردوسي مشهد

آزمون سراسري ورودي 
در  ١٤٠١دانشگاه ها 

دانشگاه

امضاء تفاهم نامه ميان 
دانشگاه و سازمان امور 
دانشجويان وزارت علوم

* نخستين جشنواره ورزشي*  
ويژه دانشجويان جانباز و 

 معلول دانشگاهها و موسسات
آموزش عالي كشور

مهارت هاي كاربردي در 
روابط بين الملل و علوم 

)دوره اول(سياسي 



١٣٤

دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعيه ثبت نام دوره 
ارتباط متقابل "آموزشي 

ويژه اعضاي هيات  "همسران
علمي و كاركنان

دوره تربيت روان درمانگر  
معنوي با رويكرد درمان 
چندبعدي معنوي خداسو 

)مفاهيم، اصول و تكنيك ها(

آيين اختتاميه جشنواره 
 رويش دانشگاهي دوشنبه

 ١٩الي  ١٧تيرماه ساعت  ١٣
دوازدهمين كنفرانس 
مهندسي كامپيوتر و 

دانش



١٣٥

دانشگاه فردوسي مشهد

به  تقدير از دو استاد دانشگاه
 عنوان استاد نمونه كشوري

توسط رئيس جمهوري 
اسالمي ايران

نشست كميسيون دائمي 
هيات امناي دانشگاه هاي  و 

صنعتي قوچان

اداي احترام به مزار شهدا  
باحضور معاون وزير علوم 

 تحقيقات و فناوري و معاونان
لي آموزشي و تحصيالت تكمي
دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي سراسر كشور

 افتتاحيه پنجاه و هشتمين
اجالس سراسري معاونان 

لي آموزشي و تحصيالت تكمي
دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي سراسر كشور



١٣٦

دانشگاه فردوسي مشهد

خير مقدم 
حجت االسالم والمسلمين 
 حسيني مطلق، رئيس نهاد
ي نمايندگي مقام معظم رهبر

در دانشگاه 

سخنراني دكتر عمو عابديني 
معاون آموزشي وزارت علوم، 

يه تحقيقات و فناوري در افتتاح
اجالس سراسري معاونان 

 آموزشي و تحصيالت تكميلي
دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالي سراسر كشور

سخنراني دكتر رهبر مشاور 
اقتصادي رئيس جمهور در 
افتتاحيه اجالس سراسري 

معاونان آموزشي و تحصيالت 
ت تكميلي دانشگاه ها و موسسا
آموزش عالي سراسر كشور

 سخنراني دكتر سوزنچي معاون خط
مشي گذاري ستاد علم و فناوري 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در 

افتتاحيه اجالس سراسري معاونان 
آموزشي و تحصيالت تكميلي 

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 
سراسر كشور



١٣٧

دانشگاه فردوسي مشهد

طرح تحول «ميز گرد تخصصي
با حضور دكتر حداد عادل، » آموزش

كتر دكتر طاهري نيا، دكتر فاتحي فر، د
 ذوالفقاري و دكتر نقي زاده در اجالس

ت سراسري معاونان آموزشي و تحصيال
تكميلي دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالي سراسر كشور

مدرسه  تابستاني  نجوم 
 ١٤٠١قيفاووس 

اولين جلسه كميته هاي 
تخصصي معاونان آموزشي و 

اه ها تحصيالت تكميلي دانشگ
و موسسات آموزش عالي 

سراسر كشور

ه فرهنگ، نرم افزار رسيدن ب
تمدن اسالمي است



١٣٨

دانشگاه فردوسي مشهد

سلسله نشست هاي  
ي بررسي ابعاد و مولفه ها

حكمراني اخالقي

نشست وزير علوم كشور 
 مالي و هيات همراه با رئيس
دانشگاه و معاون پژوهشي 
و رئيس اداره دانشجويان 

بين الملل دانشگاه 

ن پايان كار اجالس معاونا
آموزشي دانشگاه هاي 

سراسر كشور 

جلسه كميته اجرايي طرح 
ضيافت ايثار با حضور 

مديركل دانشجويان شاهد و 
ايثارگر وزارت عتف



١٣٩

دانشگاه فردوسي مشهد

آيين نكوداشت دانش 
آموختگان بين المللي 

دانشگاه هاي ايران 

آموزش مقدماتي نرم 
Matlabافزار 

سلسله نشست هاي 
ملي آفتاب غدير

ا خالصه وتحليل كتاب ب
موضوع كسب وكار



١٤٠

دانشگاه فردوسي مشهد

 انتخاب كتاب عضو هيأت
 علمي دانشگاه به عنوان

 كتاب سال استان خراسان
رضوي

اجتماع بزرگ خانوادگي 
مدافعان حريم خانواده

برگزاري جنگ فرهنگي  
دورهمي صميمانه دانش 
ل آموختگان بورسيه بين المل

دانشگاه هاي سراسر كشور در 
پارك كوثر، 

بازديد دانش آموختگان 
اه بورسيه بين الملل دانشگ

هاي سراسر كشور از موزه و 
افالك نماي دانشگاه



١٤١

دانشگاه فردوسي مشهد

دهمين رويداد دوشنبه هاي 
ويژه  -چهارشنبه كسب و كار 

 دانش پذيران و دانش آموختگان
دوره هاي مركز

آغاز ترم تابستان 

 برگزاري مراسم آيين دانش
يه آموختگي دانشجويان بورس
بين الملل دانشگاه هاي 

سراسر كشور در حرم مطهر 
 رضوي با حضور معاون وزير و

رئيس سازمان دانشجويان

"آفتاب غدير"
ي سلسله نشست هاي مل 



١٤٢

دانشگاه فردوسي مشهد

جلسه تقدير از دبيران 
ي كارگروه هاي كميته اجراي

اجالس معاونين آموزشي 
ر دانشگاه هاي سراسر كشو
با حضور دكتر شعباني 
معاون آموزشي دانشگاه

سلسله نشست هاي 
 بررسي ابعاد و مولفه هاي

حكمراني اخالقي

سخنراني دكتر داداش پور 
معاون وزير و رئيس سازمان 
دانشجويان در مراسم دانش 

يه آموختگي دانشجويان بورس
بين الملل در دانشگاه

 ديدار رياست دانشكده معماري
ل و شهرسازي دانشگاه با مديرك

راه و شهرسازي استان خراسان 
رضوي



١٤٣

دانشگاه فردوسي مشهد

آموزش ساخت 
ه ماشين هاي شيميايي ب

دانشجويان

:   معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
معرفي مدل هاي صحيح 

ن كارآفريني دانش بنيان  مهم تري
وظيفه دانشگاه هاست

انه اولين مدرسه تابست
با سه شنبه هاي رشد

"آفتاب غدير"
 سلسله نشست هاي ملي 



١٤٤

دانشگاه فردوسي مشهد

ي برگزاري نخستين طرح مل
ضيافت ايثار در دانشگاه

عرفي بازديد تكميلي وبينار م
: »ساخت و توليد«گرايش 

» مجموعه سازي طوس«

دوره آموزش نرم افزار 
SOLIDWORKS 



١٤٥

دانشگاه فردوسي مشهد

"آفتاب غدير"
 سلسله نشست هاي 

ملي 

گردهمايي روساي گروه هاي 
رتحقيقات صنعت آب كشو

دوره آشنايي با ساخت 
صابون 




