
1400آبان ماه 30آبان ماه تا 1

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

برخی دانشگاه ها



فهرست دانشگاه هاي مورد بررسی

یدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شریفدانشگاه صنعتی 

تهراندانشگاه 

تربیت مدرسدانشگاه 

علم و صنعت ایراندانشگاه 

شهید بهشتیدانشگاه 

صنعتی اصفهاندانشگاه 

فردوسی مشهددانشگاه 





٤

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

هوش مصنوعی دوره مجازي 
) ماشین لرنینگ( مقدماتی 

وبینار مشابهت سازي 
پدیده هاي گرانشی و 

سیاه چاله ها  در سامانه هاي 
کوانتومی 

آغاز ثبت نام دومین دوره 
از مسابقات بنیاد ملی 

»ره نشان« نخبگان

جلسه معارفه مجازي دانشجویان 
ک کارشناسی ارشد مهندسی مکانی

1400ورودي 



٥

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

جلسات معارفه غیرحضوري
دانشجویان کارشناسی 

ارشد رشته مهندسی عمران
1400ورودي 

هه به مناسبت گرامیداشت د
ریاضیات 

جلسه توجیهی برنامه 
آموزشی دوره کارشناسی 

ارشد ویژه دانشجویان 
1400ورودي 

گرديتور دانشکده 
عمران و نقشه برداري



٦

گرديتور دانشکده 
برق و کامپیوتر

گردي تور دانشکده 
پردیس ونک

گرديتور دانشکده 
پردیس ونک 

وبینار آشنایی با 
دانشکده مهندسی و علم

مواد



۷

جلسه مجازي  معارفه  
د دانشجویان کارشناسی ارش

مدیریت شهر در  ITوبینار 
هوشمند به بررسی لزوم 
کاربرد فناوري اطالعات در

مدیریت شهر هاي هوشمند 

آیین تکریم و معارفه 
رئیس دانشگاه 

جلسه معارفه دانشجویان 
کارشناسی ارشد فیزیک

1400هسته اي، ورودي 



۸

نال ارتقاء آزمایشگاه سنجش ترمی
هاي سیار دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه«دانشگاه به مرتبه 
در شبکه آزمایشگاهی» توانمند

فناوري هاي راهبردي

ت اطالعیه مدیریت تحصیال
تکمیلی دانشگاه

جلسه معارفه مجازي 
دانشجویان کارشناسی 

ارشد مهندسی برق 
1400قدرت ورودي 

یز دومین وبینار فصل پای
در دانشکده ي فیزیک



۹

دکتر یزدان دوست در آیین 
تکریم و استقبال از رییس

ها موفقیت دانشگاه: دانشگاه
ا در گرو قرابت هرچه بیشتر ب

بخش صنعت است

دکتر کریمی مزرعه شاهی در 
ییس آیین تکریم و استقبال از ر

در امیدواریم بتوانیم: دانشگاه
دانشگاه براي خلق ارزش و 

ثروت قدم هاي خوبی برداریم

آیین تکریم و در وزیر علوم، 
: استقبال از رییس دانشگاه 

اساتید دانشگاهها همکاري هاي 
ش علمی بین المللی خود را افزای

دهند

ر طرح برمداافتتاحیه 
مهندسی 



۱۰

انتخاب دانشجوي 
اه پژوهشگر برتر دانشگ

1400در سال تحصیلی 

مسابقات مجازي رشته فوتسال و 
جودو همگانی دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی سراسر کشور 
1400پاییز

جلسه معارفه دانشجویان 
ي کارشناسی ارشد و دکتري ورود

دانشکده ریاضی 1400



۱۱

ان برنامه ي بازدید دانشجوی
1400کارشناسی ورودي 

دانشکده مهندسی و علم 
مواد از پردیس ونک

میالد یازدهمین ستاره 
آسمان امامت و والیت 

مبارك باد

تکریم و معارفه مشاور ارشد 
رئیس دانشگاه در جلسه هیات 

رییسه



۱۲

ه انتخاب پژوهشگر برگزید
1400دانشگاه در سال 

سومین کارگاه همکاري هاي بین 
المللی با موضوع همکاري با 

دانشگاه هاي منطقه اسکاندیناوي

کسب رتبه دوم ماراتن ملی 
برنامه نویسی موبایل ایران 

(MPM)  دانشجوي توسط
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

دانشگاه



۱۳



۱٤

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

"An Introduction to 
SmartNICs and Their 

Use Cases" 

وبینار هوش مصنوعی مولد 
دیپ فیک، خلق چهره، (

افزایش کیفیت، ترمیم 
...)تصاویر و 

ر برنامه پیمایش تا آبشا
برگ جهان

اه کانون زبان هاي خارجی دانشگ
پائیز نیز با دوره هاي  در 

آموزشی زبان هاي مختلف



۱٥

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

زه اولین وبینار طرح پایی
مسیرشغلی کارآنو

دوره برنامه نویسی وب با 
Python  وDjango

دوره جامع اکسل 
همراه با پروژه

سخت افزارها و پلت فرم ها



۱٦

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره هاي پاییزه 
آموزش نرم افزارهاي 

مهندسی مکانیک

کانون زبان هاي خارجی دانشگاه 

برنامه امتحانات میان ترم
دروس گروه معارف



۱۷

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کی کالس  ترمیک زبان تر
استانبولی

ش تنها کارگاه اصولی نگار
ISI Q۱مقاالت 

دوره جامع آموزش 
ROS 

کالس  ترمیک زبان 
فرانسوي



۱۸

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه شبکه سازي 
انسانی 

برنامه پیمایش 
شهرستانک

ثبت نام کالس هاي 
ترمیک زبان چینی

دوره آنالین آموزش برنامه
نویسی و کار با نرم افزار

متلب



۱۹

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

چرخه ي"وبینار رایگان 
عمر محصول چیست و 

"چه مراحلی دارد؟

ک ثبت نام کالس هاي ترمی
زبان ترکی استانبولی

وبینار آشنایی با شاخۀ
آنالیز عددي

هفدهمین جلسه از سلسله 
در استارتاپ ها وبینار هاي 

سایۀ هدف گذاري با فریم ورك
OKR



۲۰

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

:  امعرفی گرایش ه«وبینار 
»محیط زیست

اطالعیه مهم وزارت علوم در 
خصوص دانشجویانی که 
.  ندواکسیناسیون انجام نداده ا

بررسی چالش ها و « 
راهکارهاي همکاري شرکت 
هاي بزرگ با شرکت هاي 

کوچک فناوري محور حوزه 
»تجهیزات پزشکی

وبینار آشنایی با 
Data Science



۲۱

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره برنامه نویسی وب با 
React

پل نوآوري یکی از رویدادهاي واحد
پژوهش دیجی نکست 

به سوي درمان هاي کم "
"تهاجمی آسیب هاي مغزي

مک تپ با همکاري مرکز 
و نوآوري دانشکده پلیمر

رنگ دانشگاه



۲۲

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وبینار طراحی پارچه هاي تاري
پودي با استفاده از نرم افزار 
Dobby Design Studio

ا بیستمین هفته ي این برنامه ب
کانون زبان هاي خارجی دانشگاه 

لیست مشاوران مرکز مشاوره 
آنالین جهت خدمات 

روانشناختی

ه فرصت همکاري در اندیشکد
اقتصاد دانش بنیان 



۲۳

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فراخوان جذب تیم ها، 
واحدهاي فناور و شرکت 

هاي دانش بنیان

ثبت نام نام دوره پاییز
اودیسه سئو تخصصى

وبینار الگوي ازدواج 
اسالمی-ایرانی

:  دوره آموزشی علوم داده
بخش اول داده کاوي



۲٤

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کالس آموزش انتگرال 

ر کرونا بتأثیر « گزارش 
»  بازار کار

وبینار نقشه ي راه 
مهندسی صنایع

وبینار مدل سازي ریاضی
شیوع ویروس کرونا



۲٥

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

بوت کمپ 
برنامه نویسی جاوا

کارشناس عنوان 
کنترل پروژه

حال خوب کارکنان 
و سالمت روان

سمینار تخصصی 
توسعه تجارت با هند



۲٦

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شرکت توسعه فن آوري همیار 
)تفاهم(مهندسی 

مجموعه کارگاه هاي 
جامع جمع بندي 
امتحانات میان ترم

مدیریت "کارگاه 
"زمان و برنامه ریزي

کالس رفع اشکال
1ریاضی



۲۷

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دهمین دوره غیرحضوري برنامه
نویسی پایتون  پل ورود به 

دنیاي هوش مصنوعی و دنیاي 
داده و توسعه وبسایت

کالس رفع اشکال 
1ریاضی عمومی 

لن اطالعیه بازگشایی سا
انبدنسازي آقایان و بانو

دوره جمع بندي 
معادالت دیفرانسیل 



۲۸

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وبینار معرفی 
بوت کمپ جاوا

کالس جمع بندي و 
حل نمونه سوال میان 

1ترم ریاضی 

آینده مدیریت «وبینار 
ترافیک با استفاده از 
»تکنولوژي هاي نوظهور

مرحله دوم پذیرش مدیریت 
المللیبین  MBAکسب و کار 

در دانشگاه 



۲۹

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ر تحلیلگ"سومین دوره جامع 
"حرفه اي کسب و کار

صفر تا «دوره  آموزشی 
»1صد ریاضی 

محافل گره، طرحی از 
دانشکده ریاضی و علوم 

کامپیوتر دانشگاه

کالس رفع اشکال
1ریاضی عمومی 



۳۰

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کار با ماشین "کارگاه 
"حساب مهندسی

راه کارسلسله وبینارهاي 

بوت کمپ حضوري 
ا برنامه نویسی سی شارپ ب

!  تضمین اشتغال

وبینار از راه اندازي 
استارتاپ تا جذب سرمایه



۳۱

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آغاز دوره هاي جدید زبان 
)عادي و فشرده(اسپانیایی

صفر تا «دوره  آموزشی 
»صد دینامیک

کالس جمع بندي و حل
نمونه سوال میانترم 
1مبانی مهندسی برق 

ن مدرسه پاییزه بی
المللی دانشگاه



۳۲

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مروري بر «دوره  آموزشی 
»1مقاومت مصالح 

دوره آموزش پایه مجموعه 
آفیس نرم افزار هاي 

اهمیت و جایگاه علم -: کارگاه هاي
شیمی در حوزه آرایشی و بهداشتی

ها کارگاه عملی کاربرد سورفاکتانت-
و امولسیفایر ها در فرآورده هاي 

آرایشی و بهداشتی

طراحی و ساخت سامانه «
تشخیص خودکار حوادث 

AID تونلی  «



۳۳

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کالس جمع بندي و 
مبانی "رفع اشکال 

"Cبرنامه نویسی 

کالس جمع بندي و رفع 
"1فیزیک عمومی "اشکال 

کارگاه هاي آموزشی دومین 
لوژي کنفرانس بین المللی رئو
(ICOR ۲۰۲۱)

کارگاه آنالین نرم افزار
(CATIA)کتیا 



۳٤



۳٥

شریفصنعتی دانشگاه 

قطعی و اختالل پست 
شگاه الکترونیکی و اینترنت دان

آبان ماه7و 6روزهاي در 

بررسی وضعیت کارگران 
اي صنعت نفت و وقایع کودت

مرداد28

زده ها را در نفوذ غرب
مدانشگاه ها از نزدیک می بین



۳٦

شریفصنعتی دانشگاه 

انتشار گزارش تفصیلی 
در ساله دانشگاه 7عملکرد 

آینده نزدیک

ت حجت نیکی ملکی عضو هیئ
مدیره همراه اول می شود

قتل بی رحمانه یک دانشجوي ممتاز



۳۷

شریفصنعتی دانشگاه 

در ساخت زلزله 1سال 10هر 
را » دیوار بُرشی«ساختمان، 

فراموش نکنید

آموزش فرهنگ بر آموزش علم، 
جامعه را باید با است مقدم 

فرهنگ اداره کرد

ه روزنام«جدید انتشار شماره 
»  شریف



۳۸

شریفصنعتی دانشگاه 

در «نشریه دانشجویی 
منتشر شد» دانـشـکـده

راهبرد آموزش عالی فاصله زیادي
با نیاز کشور دارد

بررسی سرنوشت فرزندان اعضاي هیات
علمی براي ورود به دانشگاه؛

و را گویی پدر تو بود فاضل، از فضل پدر ت
چه حاصل



۳۹

شریفصنعتی دانشگاه 

شرط حضوري شدن برخی 
فرایندهاي آموزشی دانشگاه 

فرزندپروري و چالش هاي آن 
در زمانه کرونا و پسا کرونا

آموزش : عضو هیات علمی دانشگاه
درصد افت 63عالی در زمان کرونا 

داشته است



٤۰

شریفصنعتی دانشگاه 

دبیر شوراي عالی برنامه ریزي 
امه دانشگاه هاي علوم پزشکی در برن

ر کمبود پزشک دکلیت » 20تهران «
کشور را قبول داریم

ی دانشجویانتشار نشریه 
»حرکت«

ت وزارت علوم براي ارتباط صنع
و دانشگاه چه برنامه اي دارد



٤۱

شریفصنعتی دانشگاه 

منافع شدید در تعارض 
وزارت/ سیاست گذاري پزشکی 

یت بهداشت در برابر افزایش ظرف
دپذیرش پزشکی مقاومت می کن

جدید انتشار شماره 
»عمران شریف«مجله 

شماره چهلم نشریه ادبی 
به همت کانون شعر و » بامداد«

ادب دانشگاه



٤۲

شریفصنعتی دانشگاه 

دانشگاه در قبال سالمت روانی
دانشجویان مسئول است

آشنایی با «برگزاري دوره 
»تفکر سیستمی

آپ حامی نهمین ماراتن 
شگاه برنامه نویسی تلفن دان



٤۳

شریفصنعتی دانشگاه 

شـریـفانتشار روزنامه 

دانشگاه شریف تهران؛ برترین 
دانشگاه صنعتی کشور

ساخت هواپیما توسط یک
زوج سبزواري



٤٤



٤٥

دانشگاه تهران

ر سخنرانی دکتر سمیعی د
سومین همایش صلح و حل 

منازعه

در آئین معارفه رئیس 
نیجدید دانشکده کارآفری

برگزاري سلسله 
نشست هاي تجربیات 
پژوهشی استادان و 

صاحب نظران 

ورزشی بهبرگزاري مسابقات 
مناسبت هفته تربیت بدنی



٤٦

دانشگاه تهران

برگزاري کارگاه مجازي 
آشنایی با سامانه هاي 
کتابخانه و پایگاه هاي 

اطالعات علمی

گزارش تصویري سومین 
جشنواره ایده هاي 

ارزش آفرین معدن و صنایع
معدنی

رایی بنیادگ«انتشار کتاب 
توسط انتشارات » بازار

دانشگاه 

رهایی از فقر «کتاب 
راهکار بازاریابی 

»  اجتماعی



٤۷

دانشگاه تهران

فرهنگ جامع «کتاب 
انگل هاي انسان و حیوانات 

»در ایران

مبانی نظري و «کتاب 
روش شناسی سنجش 
دینداري به انضمام 
»  مقیاس هاي دینداري

د فیزیولوژي غد«کتاب 
درون ریز و متابولیسم

ت» در دامپزشکی

مبانی «کتاب 
» زیست فناوري دریا



٤۸

دانشگاه تهران

و مسئولیتاستقالل 
پذیري در جوانان

فراخوان ارسال مطالب براي 
انتشار در فصلنامه بانگ 

فرهنگ

سلسله مباحث سواد
؛ دوران )5(ازدواج

آشنایی

نشریه علمی دانشجویی 
»  آبخوان«



٤۹

دانشگاه تهران

» برنا«نشریه علمی دانشجویی 

دانشجو در چهار 472بورسیه 
دوره پیاپی توسط گروه 

صنعتی گلرنگ 

راه اندازي جایزه تحصیلی
دکتر پریچهر احمدیان 
طهرانی و دکتر محمد 
جواد مراد اسحاقی در 

دانشگاه

کسب افتخار بین المللی
توسط دکتر مهرداد عالی 

تر در پور؛ بنیانگذار برند پن
پنجمین کنگره سالمت 

کشورهاي اسالمی



٥۰

دانشگاه تهران

ادبی برگزاري جشنواره 
هنري روایت حضور ویژه 

کشوردانشجویان سراسر 

ثبت نام بیمه درمان، عمر و
حوادث تکمیلی

با اطالعیه برگزاري سخنرانی
قانون گذاري جدید در«عنوان 

»حقوق اموال

اعطاي امتیاز نشریه حرفه اي
وي فراس«به نشریه دانشجویی 

»مواد



٥۱

دانشگاه تهران

برابري و عدالت عصاره شهر 
استاسالمی 

دولت نیازهاي مسکن هر 
ت دول/ منطقه را بررسی کند

و مردم براي شهر ایرانی 
اسالمی تالش کنند

مسکن باید به اصل خود 
بازگرداننده شود و به یک

د نه کاالي مصرفی تبدیل شو
سرمایه اي

ماه نوشت رخدادهاي 
مهرماه دانشگاه 



٥۲

دانشگاه تهران

گفت وگوي زنده با 
تجارب موفق در«موضوع 

صنایع خالق، حوزه 
»  استاپ موشن

براي » تسخیر«کتاب 
ت هش«مسابقه کتابخوانی 

براي ماه آبان به » بهشت
دانشجویان معرفی شد

پردازش رایانه اي زبان

دفاع دانشجوي بین الملل رشته
آمار ریاضی و علوم کامپیوتر 

پردیس البرز از پایان نامه 
کارشناسی ارشد



٥۳

دانشگاه تهران

جلسه برگزاري دومین 
شوراي مدیریت استانی 

تهرانآموزش عالی استان 

اطالعیه برگزاري دومین 
همایش بین المللی زبان 

عربی و هم کنشی تمدنی و
پژوهش هاي همسنج در 

حوزه زبان و ادبیات

سلسله وبینارهاي 
تخصصی چهارمین همایش
ملی دانشگاه اخالق مدار

UT Doctoral 
Candidate Analyzes 

Network- and 
Domain-Based 

Calculation Method 
for Anticipating Side 

Effect Profile of Drugs



٥٤

دانشگاه تهران

گرایش  DBAشروع دوره 
کارآفرینی

یک فنجان واژه شناسی

سنتز نانو حامل هوشمند 
جهت هدف گیري دقیق 

سلول هاي سرطانی تخمدان

یکصد و سی و یکمین 
»مدت«شماره دوماهنامه 



٥٥

دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاري دفتر آموزش
هاي کاربردي دانشکده 

کارآفرینی و مجموعه فروشگاه
هاي زنجیره اي هایپرمی

ۀ شمارة ماهنامانتشار دومین 
دانش آموختگان 

.یو«بر اساس رتبه بندي 
»نیوز. اس

پله 34دانشگاه تهران با 
جهانی 353ارتقا در رتبه 

جاي گرفت

فراخوان ششمین دوره 
ئاتر نمایشنامه خوانی مرکز ت

مولوي



٥٦

دانشگاه تهران

ثبت نام وبینارهاي مجازي
و بین المللی گروه زبان و

ادبیات انگلیسی

شماره ماهنامهانتشار هفتمین 
اهخبري انگلیسی زبان دانشگ

دهمین عصرانه ریاضی؛ 
بی نهایت، دو اپیزود

نشست یاد و خاطره شهداي 
دفاع مقدس در دانشکده 
روانشناسی و علوم تربیتی



٥۷

دانشگاه تهران

بر اساس آمار مرکز 
؛ لرزه نگاري کشوري

خوزستان شاهد استان 
شور بزرگترین زمین لرزه ک

بوده است

نشست تخصصی چالش ها و 
در  GNSSراهبردهاي حوزه 

سطح ملی و رونمایی از 
محصوالت دانش بنیان حوزه 

ژئوماتیک

از فرصت ها تا چالش هاي 
کسب وکارهاي ورزشی در 

دومین وبینار انجمنی

اتصال خط هفت مترو تهران 
شدجدي تر به کوي دانشگاه 



٥۸

دانشگاه تهران

م نشست هبرگزاري اولین 
اندیشی مسئولیت 

اجتماعی پردیس البرز 

:  نشست علمی با موضوع
اخالق حرفه اي در داوري 

مقاله و پایان نامه 

انتصاب خانم مریم 
کاظمی پور به عنوان 

سرپرست معاونت امور 
بانوان وزارت ورزش و 

جوانان

مدیریت ذهن هیجانی: موضوع



٥۹

دانشگاه تهران

ي کارگاه آشنایی با اجرا
آئین نامه دوره هاي 
با پسادکتري و آشنایی

مالکیت فکري

اهداي خون، اهداي : پویش 
زندگی

اولین نشست علمی 
کرونا و سالمت اجتماعی«

»با رهیافت میان رشته اي

مجموعه رویدادهاي تخصصی 
تعالی توسعه کارآفرینی فناورانه 

Fouman TEDEX 2021



٦۰

دانشگاه تهران

دانشکده 151کسب رتبه 
مهندسی متالورژي و مواد در 

وزنظام رتبه بندي یو اس نی

ر د» بعد از افتادن«نمایش 
تئاتر مولوي اجرا می شود

ا آشنایی ب«کارگاه آموزشی 
تدوین و تنقیح قوانین و

»  مقررات

اطالعیه برگزاري 
کنفرانس بین المللی 

UFGNSM2021



٦۱

دانشگاه تهران

آغاز مرحله داوري 
سومین جشنواره 
فرهنگ دانشگاه 

نخستین رویداد تخصصی 
ینی توسعه اکوسیستم کارآفر

فناورانه در استان گیالن 
Fouman TEDEX2021

یک فنجان واژه شناسی

ات وبینار تخصصی زبان و ادبی
درآمدي بر اندیشه  «عرب 

»ادونیس
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دانشگاه تهران

د نسل جدی: سرپرست دانشگاه 
دانشگاه ها در قبال اشتغال 
فارغ التحصیالن مسئول است

آبان ؛ روز مبارزه با 13
استکبار جهانی و روز 
دانش آموز گرامی باد

نمونه پوست ضخیم اولین 
اال در انسانی با انعطاف پذیري ب
کشور ساخته شد

اه انتشار مقاله دانش آموخته دانشگ
-Scientific Reportsمجله در 

Nature جریان بهینه آب «مقاله
ر مجازي براي بهبود امنیت غذایی د

»کشورهاي کم آب
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دانشگاه تهران

شوراي راهبري وب  سایت 
محیط  سالمت، ایمنی و 

راه اندازي  (HSE)زیست
شد

مسابقات ورزشی دانشکدگان
ابوریحان به مناسبت هفته 

تربیت بدنی

مسابقات تیراندازي 
ه دانشکدگان فنی ویژه هفت

دفاع مقدس

رونمایی از دو محصول دانش 
بنیان حوزه ژئوماتیک در 

نشست تخصصی چالش ها و 
GNSSراهبردهاي 



٦٤

دانشگاه تهران

سومین ریورس پیچ مرکز 
نوآوري تحول دیجیتال 

ی فوالد،راهی براي تحقق بخش
ندهبه تصویرهوشمند دنیاي آی

آئین ورودي دانشجویان 
پردیس البرز

أت انتشار کتاب عضو هی
توسطعلمی دانشگاه 

انتشارات اشپرینگر

مجموعه کارگاههاي 
مرکز مشاوره 1400پاییز

دانشگاه 



٦٥

دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه اداره کل
امور رفاهی و شرکت 

خدمات مسافرت هوایی، 
جهانگردي و زیارتی 

شاهدان کوثر

له جلسه سلسبرگزاري سومین 
وبینارهاي تخصصی چهارمین

همایش ملی دانشگاه 
اخالق مدار

ران دکتر سعیدرضا عاملی سخن
افتتاحیه سمینار سواد 

سواد : رسانه اي و اطالعاتی
رسانه اي و اطالعات در خدمت 

منافع مردم

با هدف ارتقاي سواد 
سالمت روان 



٦٦

دانشگاه تهران

ات بازدید از مؤسسه تحقیق
آب وزارت نیرو به مناسبت

هفته پژوهش

ت نشسبرگزاري نخستین 
مؤسسه مهرگستران فنی 

دانشجوي دانشکدگان 13
اد فنی، رتبه هاي برتر المپی

علمی دانشجویان کشور

تغییر بررسی چگونگی 
عملکرد آنزیم درگیر در 
ي چرخه بینایی در یک بیمار

چشمیشایع 



٦۷

دانشگاه تهران

ارتاپی وبینار اکوسیستم است
ریسک ها و (ایران 

)استراتژي ها

سلسله نشست هاي 
و تجربیات پژوهشی استادان«

»صاحب نظران

جلسه هم اندیشی خیرین
ن و نیک اندیش بنیاد حامیا

معاونت دانشجویی و مرکز
مشاوره دانشگاه 

نشست مجازي هم اندیشی
اساتید با موضوع جامعه در

قرآن



٦۸

دانشگاه تهران

جدید انتشار شماره 
ن مجله علمی فلسفه دی

پردازش رایانه اي زبان

ت انتخاب استاد دانشکده تربی
بدنی و علوم ورزشی، بعنوان 
و عضو هیات  دبیري و سردبیري د
نشریه تخصصی نمایه شده در 

Scopus  وWOS

»DISCرفتارشناسی ابزار « 



٦۹

دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاري نشست
نمایشگاه تمدن «خبري 

»نوین اسالمی

وبینار سواد رسانه اي، 
والدگري و نقش مادران در 

پیشگیري از آسیب هاي 
اجتماعی و فرهنگی

جستجوي مؤثر در منابع 
کیه بر الکترونیکی آنالین با ت

پایگاه هاي اطالعاتی 
تخصصی_علمی

دانش آموخته سخنرانی 
شوراي جهانی دانشگاه در 

با پلتفرم ) ایکا(آرشیو 
نوآوري باز لیبتک
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دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی داوري و 
انتشار  مقاالت در 

نشریات علمی 

اطالعیه برگزاري کارگاه 
آموزشی اخالق در پژوهش

علوم کنگره بین المللیاولین 
ورزشی و پژوهش هاي 

نیمه مجازي / بینارشته اي

مکمل سوختی از تولید 
یق ضایعات پالستیک از طر

فرآیند پیرولیز



۷۱

دانشگاه تهران

معرفی کتاب دانشنامۀ 
اصطالحات کلیدي فضاي

مجازي

اولین بزرگداشت روز ملی
شهر هوشمند

اولویت هاي پژوهشی در 
سامانه ساتع  در پنج 
کمیسیون اعالم شد

ششمین جشنواره آموزشی و 
تحصیلی جایزه ملی ایثار
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاري دوره 
ا آموزشی تخصصی آشنایی ب

حقوق مالکیت فکري

اطالعیه برگزاري دوره آموزشی
ا تخصصی با عنوان آشنایی ب
اجراي آئین نامه دوره هاي 

پسادکتري

اولین (فراخوان هفته پژوهش 
فراخوان جذب ایده هاي فناورانه 

ود و استارت آپی در راستاي بهب
)مصرف برق در کشور

باغ «اثر 8اعالم شماره ثبت 
در فهرست » موزه نگارستان

آثار ملی
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دانشگاه تهران

لمی رتبه هاي برتر المپیاد ع
دانشجویان کشور در سال

1400

مصاحبه با رئیس کرسی
یونسکو در آموزش 

مهندسی

مقاله دانش آموختگان چاپ 
الگوریتمی«عنوان با دانشگاه 

هوشمند براي بهینه سازي 
توپولوژي در ساخت افزایشی 

در » )پرینت سه بعدي(
Springer Nature

وبینار از برگزاري چهارمین 
«سلسله وبینار هاي تخصصی 

همایش ملی دانشگاه چهارمین 
»  اخالق مدار



۷٤

دانشگاه تهران

امضاي تفاهم نامه مرکز 
با پژوهشی آسیاي دانشگاه
انجمن آسیایی پژوهش 
هاي علوم اجتماعی هند

اي ایجاد اکوسیستم فناوري ه
همگرا، بخش مهمی از پروژه 

ي پیشران پارك علم و فناور
می شودمحسوب دانشگاه 

مدیریت : موضوع
ومانتقادهایی که می شن

ه استفاد“فراخوان وبینار 
از پروتئین هاي گیاهی 

براي تهیه) ریزجلبک ها(
”گوشت و پنیر آنالوگ



۷٥

دانشگاه تهران

ی دانشجویبرگزاري گفتمان 
»ویژگی ها و اوصاف قرآن«

عقد تفاهم نامه همکاري 
بین جمعیت علمی 

پیشگیري از خودکشی و
مرکز مشاوره دانشگاه 

برگزاري آیین اختتامیه 
چهارمین جشنواره کتاب 
سال فرهنگی دانشجویان
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دانشگاه تهران

ا و کرون«اولین نشست علمی 
سالمت اجتماعی با رهیافت

»میان رشته اي

»  سنتز«آغاز اجراي نمایش 
در مرکز تئاتر مولوي

پروژه حفاظت و مرمت 
د نماي خانه موزه مقدم کلی

خورد

سواد سالمت روان ارتقاي 



۷۷
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دانشگاه تربیت مدرس

مراسم جشن میالد پیامبر 
در ) ع(و امام صادق) ص(اکرم

دانشگاه برگزار شد

فراخوان عضویت دانشجویان 
ینوورود در تشکل هاي دانشجوی

اطالعیه انتشارات دانشگاه در
خصوص شارژ کد اعتباري 

دانشجویان
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دانشگاه تربیت مدرس

اعالم نحوه ثبت نام و زمان 
آغاز کالس هاي دانشجویان 

نوورود

طرح تحول راهبردي 
اء اثربخشی باالیی در ارتق

تراز دانشگاه داشته است

48استخدام پیمانی 
کارمند در دانشگاه

کمیته مدیریت سبز 
و پردیس منابع طبیعی
یل علوم دریایی نور تشک

شد
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاري آزمون زبان 
انگلیسی ویژه دانشجویان
دوره هاي دکتري تخصصی 

دانشگاه

ارائه گزارش برندسازي
دانشگاه

حضور دانشجویان در 
دانشگاه به صورت 
تدریجی و بر اساس 

بندياولویت 

ی مرکز مل«فعالیت هايتشریح 
ه مطالعات و برنامه ریزي شبک

در نشست شوراي » هاي قدرت
دانشگاه



۸۱

دانشگاه تربیت مدرس

گاه اولویت بازگشایی دانش
براي دانشجویانی که 
پروپوزال مصوب دارند

ت یوم مناسببه بیانیه دانشگاه 
آبان13اهللا

صمیمانهبرگزاري نشست 
مسئول و معاونان کانون 

ت بسیج اساتید با سرپرس
دانشگاه

سه هیات رییبرگزاري نشست 
ه با حضور سرپرست دانشگا
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دانشگاه تربیت مدرس

نشست جمعی از اعضاي 
هیات علمی دانشگاه با 

دکتر دانشجو

توسعه انتصاب مدیر 
روابط با دولت و جامعه 

درخشش دانشجویان 
دانشگاه در بخش 
پژوهشگران جوان 
کنگره فیزیولوژي 
وفارماکولوژي ایران

همایش برگزاري سومین 
بین المللی جوانان انجمن 

آبجهانی حفاظت خاك و 
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دانشگاه تربیت مدرس

نه هشتمین سمینار دوساال
کمومتریکس ایران

اعالم نحوه فعالیت هاي
حکم وزیر علوم، تحقیقات وبا پژوهشی دانشگاه

هاشم انتصاب دکتر فناوري، 
رئیس "داداش پور به عنوان 

کمیسیون دائمی هیأت امناي 
"صندوق رفاه دانشجویان

درخشش اعضاي هیأت 
سومین"علمی دانشگاه در 

دوره هفته ملی کتاب 
"کشاورزي و منابع طبیعی
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دانشگاه تربیت مدرس

زبان برگزاري آزمون 
انگلیسی دانشجویان

دوره هاي دکتري 
تخصصی دانشگاه

درخشش دانشجوي 
دانشگاه در جشنواره کتاب

یو پایان نامه سال دانشجوی

هیاتبرگزاري نشست 
رئیسه دانشگاه 

پذیرش مقاله عضو هیأت 
علمی دانشگاه در مجله 
و آمریکایی پزشکی تنفس

مراقبت هاي ویژه
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دانشگاه تربیت مدرس

ان صنعت گیاه"نشست 
دارویی و آموزش هاي 

"الزم

برگزاري دومین 
همایش ملی پردازش 
سیگنال و تصویر در

ژئوفیزیک

ا آشنایی ب"برگزاري وبینار 
حشرات موذي و راهکارهاي 

برگزاري دوره هاي کوتاه"پیشگیري و کنترل آنها
مدت آموزش مجازي در 

دانشگاه



۸٦



۸۷

دانشگاه علم و صنعت

دومین دوره مسابقات 
»تهشت بهش«کتابخوانی 

میزبان پروفسور ، دانشگاه 
نعثمان حسن از کشور پاکستا

پیام تبریک سرپرست
دانشگاه به مناسبت 

، )ص(والدت پیامبراکرم
والدت امام جعفر 

و هفته وحدت ) ع(صادق

ر انتقال تجربه مدیوبینار 
منابع انسانی استارتاپ

مستربلیط



۸۸

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري مراسم اختتامیه 
دهمین جشنواره حرکت 

اکنون در تاالر هم دانشگاه 
شهید بهرامی

الیو انتقال تجربه

طرح پایش اجراي 
کارنامه سالمت روان 

مسابقه ساالنه ویژه 
ورودي هاي جدید



۸۹

دانشگاه علم و صنعت

ق و آیین تکریم رییس ساب
استقبال از رییس جدید 

دانشگاه 

انجمن اسالمی آرمان 
دانشجویان و خانه تئاتر 

علم و صنعت ایران تنها 
دانشگاه حاضر در نمایشگاه 

IFEEX2021در کیش

نو وبینار اشنایی دانشجویان
ورود با دانشگاه و رشته



۹۰

دانشگاه علم و صنعت

مسیر رسیدن از کارگاه 
ایده به اختراع

وبینار آشنایی با طراحی 
کدینگ در سیستم مالی و 
ره آوردهاي آن در استخراج 

گزارشات کسب و کار



۹۱

دانشگاه علم و صنعت

کانون همیاران سالمت روان 
مرکز مشاوره 

جستجوي پیشرفته دوره 
پایگاه هاي علمی در 

زي کارگاه صفرتاصدراه اندا
استارتاپ و رونق فروش 

آنالین

دیدار فرماندار و نماینده
شهرستان نور با رئیس

دانشگاه



۹۲

دانشگاه علم و صنعت

اي شرکت در این وبینار بر
عموم آزاد است

ورکشاپ تخصصی تحلیل و
طراحی نرم افزار به صورت 

حضوري

پیام رییس دانشگاه به 
مناسبت سالروز وقایع یوم 

آبان13اهللا 

جمن بیستمین دوره انتخابات ان
هاي علمی دانشجوئی



۹۳

دانشگاه علم و صنعت

سلسله نشست هاي انجمن 
گروه مرمت و مرمت و علمی 

احیاي بناها و بافت هاي 
تاریخی دانشگاه 

ه بازدید رئیس دانشگاه از س
دانشکده

همایش آنالین والدین 
1400دانشجویان نوورود 

ورکشاپ تخصصی تحلیل و
طراحی نرم افزار به صورت 

حضوري



۹٤

دانشگاه علم و صنعت

آموزش نرم افزار آباکوس*
*مقدماتی

الیو انتقال تجربه

تکریم و برگزاري آئین 
استقبال از خانواده 

،دانشجوي شهید دانشگاه 
در اصفهان 

از سلسله نشست هاي
تجربهانتقال 



۹٥

دانشگاه علم و صنعت

کارگاه سبک زندگی
اسالمی



۹٦

دانشگاه علم و صنعت

کارگاه
و استارت قدرتمند کسب

کار با گوگل ادز 

درهمایش اولیاي دانشجویان
در همه زمینه ها براي :  نوورود

نظام مقدس جمهوري اسالمی 
ایران کادرسازي کند

وبینار تله هاي زندگی 



۹۷

دانشگاه علم و صنعت

ی میزگرد گفتگو و هم اندیش
کردن بی اثر باعنوان

تحریم ها، رفع تحریم ها؛ 
راهکارها و چالش ها

جشنواره همسفر تا بهشت

ا وبینار آموزش رفرنس دهی ب
نرم افزار مندلی جهت انجام 

زال سمینار پایان نامه و پروپو

له آنالین مقاکارگاه 
نویسی



۹۸

دانشگاه علم و صنعت

ریم تقدیر و تکبرگزاري مراسم 
از معاون سابق پژوهش و 
از فناوري دانشگاه و استقبال

آنمعاون جدید 

ه وبینار طرح پژوهشی دور
پسا دکتري

سنجش علمی«همایش ملی 
و آزمون هاي ورودي 

مبانی ، چالش: آموزش عالی
»ها و راهکارها



۹۹

دانشگاه علم و صنعت

دوره ي مدیریت زمان و 
برنامه ریزي

باتري و چالش هاي «
زیست محیطی، 
»صنعتی و بازار کار

و استراتژي کسبکارگاه 
کار در دانشگاه خیابانی



۱۰۰



۱۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

نشست تخصصی سومین رویداد کافه انرژي 
واگرایی یا هم گرایی



۱۰۲

دانشگاه شهید بهشتی

آشنایی با شیوه 
ه هادسترسی با پایان نام

آیین رونمایی و جشن 
امضاي  کتاب متولد 

زمستان



۱۰۳

دانشگاه شهید بهشتی

نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده  و پنجمین جشنواره ملی
خانواده پژوهی



۱۰٤

دانشگاه شهید بهشتی

جنگهاي ": موضوع ویژه
"بیولوژیکی

دوره سوم از سلسله 
نشستهاي قرآن و علوم 

.انسانی

دوره آموزشی 
توانمندسازي ارزیابی
مالی پروژه هاي فناور

» مسافران کهکشان«



۱۰٥

دانشگاه شهید بهشتی

اي حاکمیت دولت بر فض
مجازي

برگزاري دوره هاي ترمیک 
زبان انگلیسی به صورت 

آنالین

فاده شیوه استوبینار،آشنایی با 
از پایگاه هاي اطالعاتی فارسی
و التین و نحوه دریافت مقاله



۱۰٦

دانشگاه شهید بهشتی

ز مسیر رسیدن اکارگاه 
ایده به اختراع

ژي نشست تامین پایدار انر
و 1401الکتریکی، اوج بار 

بعد از آن

کارگاه داوري سازمانی «
بین المللی و نقش 

»دادگاه هاي ملی در داوري

دوره آموزش مجازي 
فتوشاپ مقدماتی 



۱۰۷

دانشگاه شهید بهشتی

اولین وبینار تخصصی معرفی 
ظرفیتهاي کارآفرینی و 
اشتغال زایی در صنایع 

دریایی و دریانوردي 

یان آئین استقبال از دانشجو
دانشگاه 1400ورودي 

تفاهم نامه طرح توانمندسازي 
شغلی صدف بین دانشکده 
مهندسی و علوم کامپیوتر 

،پارك فناوري پردیسو دانشگاه 

آبان روز دانش آموز و روز 13
مبارزه با استکبار جهانی 

گرامی باد



۱۰۸

دانشگاه شهید بهشتی

: موضوع سخنرانی جلسه
یهیئت انقالبی و تشکیالت

ي پارك زیست فناوربازدید رئیس 
و هیأت همراه از ) قشم(خلیج فارس 

پارك علم و فناوري و مرکز نوآوري
دانشکده علوم و فناوري زیستی

دانشگاه

جلسات حافظ خوانی

علم و الهیاتوبینار  مرکز 
پژوهشکده مطالعات 

بنیادین علم و فناوري 



۱۰۹

دانشگاه شهید بهشتی

و امکاناتوبینار معرفی 
خدمات کتابخانه مرکزي

طرح آموزش برگزاري دومین 
مهارت هاي زندگی به منظور 

ب افزایش اشتغال پذیري و تا
آوري روانی زنان و جوانان

یان آئین استقبال از دانشجو
دانشگاه 1400ورودي 

شرایط  آموزش حضوري در 
دانشگاه 



۱۱۰

دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی انالین 
ی پیچیدگی هاي روابط انسان

جشنواره ادبی و هنري 
روایت حضور

آیین رونمایی از 
لتصحیح غزلیات بید



۱۱۱

دانشگاه شهید بهشتی

معارفه دانشجویان رشته
دانشکده 1400آمار ورودي 

علوم ریاضی

معرفی و نقد کتاب 
ارزشیابی سیاست «

خارجی جمهوري اسالمی 
»ایران

واکاوي آزادي هاي فردي و منع از «
شکنجه اشخاص داراي معلولیت از
منظر  حقوقی، روانشناسی و جامعه

»  شناسی



۱۱۲

دانشگاه شهید بهشتی

گذري بر روانشناسی 
تحولی در ایران

دوره آموزشی زبان برنامه 
)مقدماتی(نویسی پایتون 

سومین دوره طرح توانمند 
سازي صدف براي دانشجویان
و دانش آموختگان دانشگاه 



۱۱۳

دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه فن ترجمه زبان 
تخصصی

سلسه نشست هاي بانوان

از والیتی تا عبداللهیان

طرح توسعه اشتغال پذیري 
در دانشگاه ) توانش(



۱۱٤

دانشگاه شهید بهشتی

والدت مسعود سالروز 
)  ع(امام حسن عسکـري 

مبارك باد

ت آیین تجلیل و بزرگداش
هفته کتاب و کتابخوانی

ه اید: وبینار موزه دانش
و تاریخ

اه موفقیت دانشجویان دانشگ
د بیست و ششمین المپیادر 

دانشجویی کشور-علمی



۱۱٥

دانشگاه شهید بهشتی

هفته جهانى کارآفرینى 

برگزاري سمپوزیوم 
تدریس آیلتس 

هشتمین همایش بین المللی نقشه  برداري مغز ایران،



۱۱٦

دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آموزشی کشف 
توانمندیهاي درون 

آبان؛ روز کتاب و 24
.کتاب خوانی گرامی باد

له نشست از سلسوبینار دومین 
ن نشستهاي میان رشته اي قرآ

انسانیو علوم 

جلسه معارفه تغییر زمان 
گروه 1400دانشجویان ورودي 

شناسیجامعه 



۱۱۷

دانشگاه شهید بهشتی

حمایت مالی از 
پایان نامه هاي منتخب

دانشجویی

اصول کلی تغذیه در 
پیشگیري از دیابت

ز دو رو"سومین کارگاه 
"با ذرات بنیادي

دوره آموزشی شبیه ساز 
احتراق صنعتی در نرم 

CFXافزار 



۱۱۸

دانشگاه شهید بهشتی

سلسله جلسات موج 
مهندسی

برنامه هاي کتابخانه مرکزي 
اب و دانشگاه به مناسبت هفته کت
کتابخوانی اعالم شد

جلسه مجازي آشنایی 
صفر تا صد با طرح 

ف توانمند سازي شغلی صد



۱۱۹

دانشگاه شهید بهشتی

رخداد آن الین به مناسبت 
ع روز جهانی کودکان با موضو

در تکاپوي صلح پروري؛ «
آموزش صلح و نفی خشونت

*»به کودکان

بیست و نهمین دوره هفته کتاب

معرفی و آشنایی با نانو

کارگاه فانتزي هاي ازدواج 



۱۲۰



۱۲۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

بازدید دو استاد برگزیده چهارمین
دانشگاهاز ) ص(دوره جایزه مصطفی

اطالعیه پذیرفته شدگان آزمون 
دانشگاه 1400کارشناسی ارشد سال 



۱۲۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

سالروز میالد باسعادت رسول 
مکرم اسالم حضرت محمد 
و مصطفی صلی اهللا علیه و آله

حضرت امام جعفر صادق علیه 
السالم فرخنده و تهنیت باد

به مناسبت هفته ملی 
سالمت بانوان

پایگاه 5اطالعیه *
19واکسیناسیون کووید

*دانشگاه



۱۲۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه انتخاب واحد 
دانشجویان جدیدالورود 

1400-1کارشناسی ارشد در ترم 

...خبري در راه است 

فراخوان عضویت 



۱۲٤

دانشگاه صنعتی اصفهان

احراز هویت یکی از شهداي 
آرمیده در دانشگاه 

 DNAبا انجام آزمایش 
گمنام نمی مانندشهدا 

در خصوص ویژه برنامه هاي 
مربوط به استقبال از خانواده 
انشهید واال مقام حسین شکرائی



۱۲٥

دانشگاه صنعتی اصفهان

اري همکبا دانشکده فیزیک دانشگاه 
ی موسسه ایکرانت همایش بین الملل

اصفهان -نجوم ایکرانت

بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
اصفهان

144یاد و خاطره گرامیداشت 
اه شهید گلگون کفن دانشگ



۱۲٦

دانشگاه صنعتی اصفهان

راه اندازي خدمات مشاوره 
مسیر شغلی 

جذب نیروهاي تمام وقت در 
عملیات با عناوین-واحد فنی 

شغلی

مراسم میثاق با شهدا و توسل
به شهید سربلند حسین 

شکرائیان



۱۲۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر میر محمدي میبدي به 
عنوان سرپرست دانشگاه

مراسم شکوهمند و » آئین وصال«
اده تاریخی استقبال وتکریم خانو

شهید شکرائیان در دانشگاه 

کارگاه هاي آموزشی



۱۲۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره تفسیر عرفانی قرآن کریم

اطالعیه ثبت نام کلیه وام هاي 
-1401دانشجویی در نیمسال اول 

کل اداره ) نوبت دوم-روزانه(1400
امور دانشجویی دانشگاه 

بیست و دومین شمارهانتشار  
خبرنامه الکترونیکی مرکز 

همکاري هاي علمی بین المللی
2021ماه اکتبر ویژه دانشگاه 



۱۲۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

ازسرگیري آموزش حضوري در 
گاه مقطع تحصیالت تکمیلی دانش

دوره آموزشی راهکارهاي 
ابرقراري تهویه در زمان کرون

:با حکم سرپرست دانشگاه 
ه دکتر مجدالدین نجفی بانتصاب 

دانشگاهسمت معاون اداري و مالی 



۱۳۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه ثبت نام اسکان 
سراهاي دانشجویی در 
ی نیمسال اول سال تحصیل

1401-1400

ه محمد شایان نژاد بانتصاب دکتر 
از سمت معاون فرهنگی اجتماعی 

سوي سرپرست دانشگاه 

کارشناس تولید محتوا و 
آموزش در حوزه امنیت

کسب رتبه هاي تک رقمی 
ور المپیاد علمی دانشجویان کش

دانشجوي دانشگاه 15توسط 



۱۳۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

کارگاه آموزشی کارآفرینی و
جذب سرمایه گذار در پارك 
هاي علم و فناوري و سایر 

اکوسیستم هاي نوآوري

ه انتصاب دکتر رضا تیکنی ب
سمت معاون آموزشی دانشگاه 

دکتر حمیدرضاصفوي به سمت 
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه 



۱۳۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

کالس آموزش محیط هاي 
لیگ هاي مجازي 

webots

نی مسابقه بزرگ کتابخوا
»خاك هاي نرم کوشک«



۱۳۳



۱۳٤

دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاري آزمون اخالق 
آبان ماه-زیستی

صه نخستین و بزرگ ترین عر
فرهنگی و فراغتی 

فراخوان عضویت در تیم 
هاي قهرمانی دانشگاه 

فرم ثبت نام شرکت در 
گردهمایی آیین ورود ویژه 

1400دانشجویان ورودي 



۱۳٥

دانشگاه فردوسی مشهد

، آخرین پیام آور وحیمیالد 
و نیز ) ص(حضرت محمد 

ششمین امام شیعیان، 
حضرت امام جعفر صادق 

بر  مسلمین جهان ) ع(
گرامی باد

ستاره اي بدرخشید و ماه
.مجلس شد

فی هم اکنون سخنرانی دکتر کا
رئیس دانشگاه در گردهمایی
مجازي دانشجویان ورودي 

آیین "با عنوان 1400سال 
"ورود

وان  عنبه انتخاب استاد دانشگاه 
استاد برتر در حوزه آمار کشور

1400در سال 



۱۳٦

دانشگاه فردوسی مشهد

تمی دومین کنفرانس تفکر سی
کلیدي عمل  سخنرانان در 

کنفرانس 

دوره آموزشی اطفاء حریق 
کارکنانویژه 

ویژه » آیین ورود«
اه دانشجویان نو ورود دانشگ

اب معرفی و نقد و بررسی کت
گونه (فساد دانشگاهی 

، شناسی، روش سنجش، علل
پی آمدها و راهبردهاي 

)مبارزه با آن



۱۳۷

دانشگاه فردوسی مشهد

دوره مجازي روش هاي 
یعی تسهیلگري در منابع طب

و محیط زیست

دسترسی به خدمات سالمت 
روان در مرکز مشاوره و 
توانمندسازي دانشجویان

للی یازدهمین کنفرانس بین الم
کامپیوتر و مهندسی دانش 

2021ICCKE

دین و : چهارمین وبینار
مدیریت

تاثیر ادیان بر تصمیم
گیري اخالقی



۱۳۸

دانشگاه فردوسی مشهد

»ریاضی در زندگی روزمره«

جلسات هم اندیشی حوزه و 
207دانشگاه نشست 

کارگاه نگرشی نو به 
فرزندانتربیت دینی 

خواهرانویژه 

ی گروه  سیاست گذاري حکمران
اندیشکده دانشگاه



۱۳۹

دانشگاه فردوسی مشهد

دوره از مسابقاتاولین 
سیسلند

نشست مدیران شاهد و 
ایثارگر دانشگاه هاي  

در دانشگاه 9منطقه 

نگاهی به رویکرد 
ر کلینیکال و پژوهشی د
مطالعه سیگنال مغزي

اساتید ارتقاء یافته 
1400آبان در دانشگاه 



۱٤۰

دانشگاه فردوسی مشهد

نشست علمی انجمن علمی 
ع محیط زیست دانشکده مناب

طبیعی و محیط زیست

جشنواره ورزشی پاییزه
دانشجویان دختر و 1400

پسر سراسر کشور

دومین همایش بین المللی
21علم اطالعات جغرافیایی 

1400آذر 

پیش سمینار هجدهمین
نخست سالیانههمایش 

پداگوژي آگاه فن آوري



۱٤۱

دانشگاه فردوسی مشهد

گذشته، حال، : شهاب«
»آینده

ال مسابقات والیبال و فوتس
ویژه کارکنان و اعضاي هیات

علمی دانشگاه

ی و مناسبت هفته تربیت بدن
به میزبانی دانشگاه 

سیزده آبان روز دانش 
آموز گرامی باد



۱٤۲

دانشگاه فردوسی مشهد

با مبانی نظري شهر اسالمی
تأملی در متون وحیانی

برگزاري نخستین نشست 
هم اندیشی اندیشکده هاي خراسان

رضوي در دانشگاه
دوره آموزشی نرم افزار رویت 

)مجازي(کاربردي در معماري 

پلی کلینیک تخصصی 
خدمات روان شناسی و 

مشاوره دانشگاه 



۱٤۳

دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه آموزشی 
تمرینی ساز و آواز

ت فراخوان دریافت تسهیال
از معاونت علمی و فناوري 

جمهوري ویژه ریاست 
شرکت هاي فناور و دانش 

بنیان

وعی نتایج رتبه بندي موض
2022سال 



۱٤٤

دانشگاه فردوسی مشهد

آموزش برنامه نویسی
Rبه زبان 

نخست پداکوژي آنگاه
فن آوري 

هفدهمین کنگره ملی 
مهندسی شیمی ایران

آنالین بیزینس"دوره  
"کوچینگ



۱٤٥

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد کافیسخنرانی 
مراسم در رئیس دانشگاه 

افتتاحیه هفدهمین کنگره
ملی مهندسی شیمی ایران

کسب مقام پژوهشگر 
در پسادکتري دانشگاه 

لهستان IWISرویداد 

مدرسه پاییزي تحوالت
جدید خاورمیانه و نقش 

بازیگران فرامنطقه اي

اندار مناسب دوجانبه چشم 
ایران و چین در دولت سیزدهم



۱٤٦

دانشگاه فردوسی مشهد

رصد ماه و سیارات هرمز و 
کیوان با تلسکوپ 

ل، گذشته، حا: شهاب«وبینار 
)قسمت دوم(» آینده

چهارمین همایش 
رویکردهاي میان رشته 

اي به آموزش زبان، 
هادبیات و مطالعات ترجم

: آموزشی برنامه ژان مونهدوره 
طریقه نگارش پیشنهاده ویژه

اعضاي هیأت علمی



۱٤۷

دانشگاه فردوسی مشهد

آشنایی با گرایش آموزش
و زبان فارسی در رشته زبان

ادبیات فارسی

تم نهمین کنگره مشترك سیس
هاي فازي و هوشمند ایران 

(CFIS۲۰۲۲)

خ نشست پرسش و پاس
نیاز به چرا دانشجویی

؟....قرآن

ازعملکرد هشت ساله دانشگاه 
به چاپ رسید1400تا 1392



۱٤۸

دانشگاه فردوسی مشهد

دین و : پنجمین وبینار
مدیریت

:  ايبرگزاري سلسله نشست ه
تأملی در رابطه استاد و «

: شاگردي در آموزش هنرها
»معماري

بورسیه مشترك کارشناسی
ان ارشد فیزیک براي دانشجوی

کشور افغانستان



۱٤۹

دانشگاه فردوسی مشهد

جلسات 208نشست 
هم اندیشی حوزه و 

دانشگاه

ونقد « تخصصی نشست 
بررسی سیاست گذاري 

»امنیت غذا در ایران

ی بورسیه مشترك کارشناس
ارشد فیزیک براي 
تاندانشجویان کشور افغانس

برگزاري نشست نقد و 
بررسی سیاست گذاري 
امنیت غذا در ایران به 

گاه میزبانی اندیشکده دانش



۱٥۰

دانشگاه فردوسی مشهد

چرا علم داده؟

ن جلسۀ انجمبرگزاري اولین 
ترویج زبان و ادب فارسی 

ایران و کارگروه آموزش زبان
و ادبیات فارسی

ت برگزاري مراسم گرامیداش
ی و هفته کتاب و کتاب خوان

1400روز کتابدار در سال 

و رونمایی از سالنامه انگلیسی
گزارش میزان تحقق اولین 

برنامه راهبردي دانشگاه



۱٥۱

دانشگاه فردوسی مشهد

اي انتخاب کتاب مشترك اعض
و هیأت علمی دانشگاه 

دانشگاه تهران به عنوان 
ی برگزیده سومین دوره معرف

کتاب سال دانشگاهی

-انتشار فصلنامه خبري
ترویجی معاونت آموزشی 

مدل "معرفی با دانشگاه 
"آموزش چندگانه

دانشگاه در رسانه

کارگاه هاي پاییزه 
مرکز توانمندسازي



۱٥۲

دانشگاه فردوسی مشهد

تمی دومین کنفرانس تفکر سیس
و سخنرانانی ها در عمل 

کارگاه هاي کنفرانس 

طبقه بندي: چهارمین نشست
مردم و مسأله تعارض منافع

نصب بزرگ ترین سردیس 
ر حکیم ابوالقاسم فردوسی د

دانشگاه دیرینه سال 
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