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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اخبار فعالیت های مرتبط و فرابرنامه ای در 
 برخی دانشگاه ها



 فهرست دانشگاه های مورد بررسی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 شریفدانشگاه صنعتی 

 تهراندانشگاه 

 تربیت مدرسدانشگاه 

 علم و صنعت ایراندانشگاه 

 شهید بهشتیدانشگاه 

 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 فردوسی مشهددانشگاه 
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 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

انعکاس خبر برگزاری وبینار بین 
وبسایت در المللی دانشگاه 

 مؤسسه تحقیقات جنگل لهستان 

آموزش، تحقیق و توسعه، استخدام 
 در حوزه رباتیک

به همت پژوهشگران دانشکده  
سنج غیر تب مهندسی برق دانشگاه 

 تماسی با دقت پزشکی باال ساخته شد
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 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

اطالعیه راه اندازی سامانه پیام 
 رسان درون سازمانی

 حلقه مطالعاتی استاد طاهرزاده

 اطالعیه تحصیالت تکمیلی
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امکان دسترسی و استفاده از 
 زیرساخت های مناسب پردازشی

حمایت مالی و تسهیل قوانین، الزمه  
 توسعه دیپلماسی علمی
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 الکترونیکعلمی وبینار 
LOW NOISE LOW OFFSET 

RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT 

OPERATIONAL AMPLIFAIER 
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9 

از دانشجویان جدید الورود دانشگاه 
آبان ثبت نام های خود را  10شنبه 

 به صورت مجازی  

سری وبینارهای گروه رباتیک ارس 
دانشگاه با همکاری قطب علمی کنترل 

 صنعتی

پیام رئیس دانشگاه و مسئول نهاد  
نمایندگی مقام معظم رهبری در 

 نو دانشجویانبه دانشگاه 
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پیام معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی و معاون فرهنگی و دانشجویی 

 نو دانشجویانبه دانشگاه 

مهلت ثبت نام نهایی و تیم کشی 
ساعت »برای شرکت در گیمین، تا 

 «  آبان 1۴روز چهارشنبه  1۸

 وبینار
 مقدمه ای بر بالکچین: توزیع شدهاعتماد 
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نخستین شتاب دهنده ی  پیاکو 
تخصصی نفت و انرژی از داوطلبان  

 جهت حضور در تیم های استارت آپی 
بیست و نهمین اجالس روسای 

 دانشگاه های بزرگ کشور،هم اکنون 
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جلسه معارفه دانشجویان 
 کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

 کرونا در کمین است

 انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه
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 انجمن علمی ادبیات دانشگاه 

مجازی معارفه و خوشامد جلسه 
گویی به دانشجویان  کارشناسی 

 دانشکده مهندسی برق 

پیش قراول پروژه های  ؛ دانشگاه 
 پژوهشی معادن کشور
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امضای تفاهم نامه ایجاد مرکز  
تحقیقاتی و تاسیس آزمایشگاه  

 های مشترک در پردیس پیام

 اطالعیه مهم 
 ارتباط با آموزش دانشکده هاشیوه 

کارگاه آموزش مجازی توسعه کسب و 
کارهای اینستاگرامی توسط معاونت  
 آموزشی سازمان جهاددانشگاهی 
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 دعوت به همکاریاطالعیه 

 مسابقه ویژه اعضای هیأت علمی

 ویژه دانشجویانمسابقه 



16 

 مسابقه ویژه کارمندان

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی 
 دانشکده ریاضی 99ورودی 

جلسه معارفه دانشجویان 
   99کارشناسی فیزیک ورودی 
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 وبینار  
کاربرد تصویر برداری چند طیفی و فنآوری 
 واقعیت افزوده در جراحی با هدایت تصویری

 مجموعه وبینارهای مهندسی برق
 مقدمه ای بر بالکچین: توزیع شدهاعتماد 

رتبه های برتر دانشکده مهندسی و 
 کنکورکارشناسیعلم  مواد دانشگاه 

 99سال ارشد 
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 ژنتیک کابردیالگوریتم 

 ساخت ماهواره 
فضایی نمونه موفق ارتباط صنعت و حوزه 

 دانشگاه

تقدیر از کتابداران توسط رئیس  
 دانشکده مهندسی برق
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مهندسی و علم   99به ورودی های 
 مواد اطالع دهید

مجازی معرفی گرایش های  جلسه 
مهندسی برق ویژه دانشجویان کارشناسی 

 139۷ورودی 

نمایی از مسابقه دارت که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، هفته گذشته در 

 برقدانشکده مهندسی 
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دوره مطالعاتی تفسیر آفتاب  
 ویژه دانشجویان و کارکنان 

رویداد بین المللی 
 کهربا _ایده پروری

 دانشکده شیمی BFCوبینار  
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مهندسی  "انجمن علمی"
 هوافضا دانشگاه خواجه نصیر 

دوره آنالین آموزش برنامه نویسی و 
 متلبکار با نرم افزار 

پروژه محوره برنامه نویسی و آموزش 
 MATLABکار با نرم افزار 

بسیج کارکنان دانشگاه به مناسبت 
 هفته بسیج 
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جلسه آشنایی با نوورودان 
مقطع کارشناسی دانشکده 

 مهندسی و علم مواد

تقدیر از کتابدار نمونه در 
 هفته کتاب و کتاب خوانی
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سلسله جلسات نقطه ای برای 
 شروع

 فرصت شغلی

فضای کار اشتراکی زاویه با 
 همکاری آکادمی ایستا 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 کانون نجوم دانشگاه 

 کانون انتظار 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره غیرحضوری جامع متخصص 
محبوب  ، FrontEndجاوا اسکریپت و 

 ترین زبان برنامه نویسی تحت وب

داوران نخستین رویداد حل 
 مسئله حقوقی قضائی کشور



27 

 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 دانشگاه ( ع)کانون قرآن و عترت 

اولین فراخوان جذب استارتاپ 
 در شتابدهنده کربن

نام دوره های آموزشی نرم افزار ثبت 
solidworks ، AutoCAD 

 Microsoft_Projectمقدماتی، 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد
 فرصت شغلی

کارشناس ارشد هوش } استخدام 
  {unityمصنوعی و توسعه دهنده ی 

 کانون زبان های خارجی دانشگاه 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 توسعه بازار: وبینار 

آغاز ثبت نام دوره جامع طراحی و ساخت  
 99ترم پائیز و زمستان  پرینتر سه بعدی  

 زبان های خارجی دانشگاه  کانون 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 99کانال اطالع رسانی ورودی های 
 تحصیالت تکمیلی

 طرح ماهیانه جهادی

فضای کار اشتراکی زاویه با 
 همکاری آکادمی ایستا
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 فرصت شغلی

 دانشگاه( ع)کانون قرآن و عترت

مجموعه وبینار های آموزش اتوکد 
 (  آنالین) ۲0۲1
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 :فراخوان شناسایی تیم های توانمند
شرکت بنیان توسعه و با حمایت 

 (بتنا)نوآوری مغزافزار 

 آکادمی ربوتک
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

پایان دومین کارگاه آنالین نگارش 
 فن ارائهو پروپوزال ، نامه

کارگاه الگوریتم های یادگیری ماشین از دید 
 ریاضی

 (Machine Learning Algorithms: 

A Mathematical Perspective) 

نام دوره های آموزشی نرم افزار ثبت 
Etabs ،  نرم افزارSafe ،   نرم افزار

Arc_GIS 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 پویش قطرات مهربانی

 کانون شعر و ادب دانشگاه
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پذیرفته 
 شده در مقطع کارشناسی ارشد

 کانون تئاتر دانشگاه
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره جامع تولید و مدیریت  اگر توصیه ای برای ورودی های جدید
 محتوا به همراه تضمین شغلی
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

یکی از سری  AI_BOTمسابقه ی 
بنیاد ملی مسابقات مسئله محور 

است، که در دو حوزه ی نخبگان 
سخت افزار و نرم افزار حول طراحی 

فراخوان امریه سربازی دانشگاه   وساخت دستیارهوشمندصوتی 
 صنعتی امیرکبیر
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ثبت نام در اولین دوره مبانی علوم 
 !کامپیوتر دانشگاه هاروارد شروع شد
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

پیاکو نخستین شتاب دهنده ی  
تخصصی نفت و انرژی از داوطلبان  
 جهت حضور در تیم های استارت آپی

 مسابقات آنالین برنامه نویسی 
با همکاری دانشگاه   Sharif ICTگروه 

  Sharif Codejamدوره مسابقات اولین 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آغاز ثبت نام دوره های  
 پاییز جهاد دانشگاهی

 حلقه ی مطالعاتی حماسه گیلگمش

حلقه مطالعاتی کتاب اتاقی از 
 (مجازی)آن خود  
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مقدماتی و دوره ی آموزشی 
 پیشرفته ی نرم افزار فلوئنت

کارگاه الگوریتم های یادگیری ماشین از دید 
 ریاضی

 (Machine Learning Algorithms: 

A Mathematical Perspective) 

 اطالعیه مهم و فوری مرکز مشاوره



42 

 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 کانون زبان های خارجی دانشگاه

 فرصت شغلی

بیستمین دوره مسابقات بین المللی 
 برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 HSEهات الین مرکز 

 اطالعیه مهم و فوری مرکز مشاوره

  ISI_Q1مقاالت 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 :Data Mining)کارگاه داده کاوی 

from data bricks to castles 

of information) 

آغاز ثبت نام دومین دوره ورکشاپ  
 ICoBiبین المللی 

 رویداد آنالین 
 هوش مصنوعی و ایده های کسب و کار       
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 حلقه مجازی تحلیل فیلم مالهند درایو

بهترین فرصت های   
 کشور خارج در تحصیل
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

 کانون شعر و ادب دانشگاه

ثبت نام دوره های آموزشی نرم افزار 
matlab 

 به کتاب هایت بال بده
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

بررسی اهمیت متدولوژی پژوهش و 
 تاثیر آن بر جایگاه فردی

بررسی جایگاه عدالت و 
 مصلحت در اسالم

 Platform Businessوبینار آنالین  

Models 
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 امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

برگزاری سومین رویداد با 
 اندیشه ورزان

 5آموزش مقدماتی پایتون در 
 (:آنالین)ساعت 

به مناسبت روز جهانی فلسفه،  
 کانون فلسفه و دین دانشگاه  
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 شریفصنعتی دانشگاه 

شمع های خودمون رو باید 
 خاموش نگه داریم

تولید سیستم هایی برای پایش 
 هوشمند سالمت از راه دور

امتحانات پایان ترم دومین نیم سال 
 کرونایی هم احتماال 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

 هوشمندهای بی مغز

ترم اول برای دانشجویان جدید 
 فشرده تر است

 تجربهگیمین، بازی مدیریت و 

https://fararu.com/fa/news/459153/%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fararu.com/fa/news/459153/%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
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 شریفصنعتی دانشگاه 

دانشگاهیان از کشورهای مخالف 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

راه اندازی پویش / تجلیل می کنند
 «ابراهیمدانشجویان »

استادیار دانشگاه شریف موفق به 
 ICTPدریافت جایزه بین المللی 

 شد ۲0۲0

 با تمرکز بر دانش نوین
نیاز  100سفارش تامین بیش از 

 دانشگاهپژوهشی به 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

برای امضای قراداد اوقاف با دانشگاه 
 ساخت موتورهای برقی

ایجاد دومین برای آمادگی دانشگاه 
 ...مرکز نوآوری معادن و صنایع 

مسابقه ساخت پادکست مهدوی  
 برگزار می شود« دل کست»
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 شریفصنعتی دانشگاه 

اصفهان برای  "اترک"نخستین گام 
 کاهش آلودگی محیط زیست

اخذ تاییدیه سالمت برای حضور 
 در دانشگاه و خوابگاه

 نقش آموزش در تامین رفاه پایدار جوامع
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 شریفصنعتی دانشگاه 

فراخوان آزمون استعدادیابی 
 دانشگاه  

شماره جدید نشریه دانشجویی 
 منتشر شد« حیات»

کنفرانس ملی  "چهارمین 
 برگزار می شود "کارآفرینی
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 شریفصنعتی دانشگاه 

 کرونادر تئوری کنترل 

تاثیر شبکه های اجتماعی بر 
 دموکراسی

 شداعالم شهریه پردیس خودگردان دانشگاه 



57 

 شریفصنعتی دانشگاه 

 قابل توجه داوطلبان؛
ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 

آبان  11امروز، از کارشناسی دانشگاه 
 آغاز شد

؛«شریف سالم»با عنوان   
جشن استقبال از ورودی های جدید 

آبان برگزار می شود 1۲، فردادانشگاه   

کنکور در دانشگاه   500تا  1رتبه های 
 رشته خود را تغییر دهندمی توانند 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

نتایج نهایی آزمون اعالم 
نفری  500استخدامی جذب 

 شرکت صنایع مس افق کرمان

نحوه ثبت نام در مسابقه ملی سایکو 
سالمت روان و "ماسک با محوریت 
 "جسم

مسابقات برنامه نویسی آنالین 
CodeJam Sharif  به عنوان یکی از

بزرگترین رویداد های آنالین کشور توسط 
در آذر ماه   Sharif ICTگروه و دانشگاه 

 1399سال 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

آدم حسابی ها؛ بانو مونا جراحی، 
 مقیم آمریکا

راه اندازی مرکز نوآوری سالمت و 
 پایان سالتا هوش مصنوعی دانشگاه 

شماره جدید نشریه 
 منتشر شد« اوج»دانشجویی 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

 برپایی چهارمین دوره  رویداد گیمین

ارزیابی ها از تجربه امتحانات مجازی پایان 
تعداد بسیار کمی از / ترم مثبت است

 دانشجوها خواستار امتحان حضوری شدند

شرایط پذیرش دانشجوی امریه در 
 شداعالم دانشگاه 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

پذیرش بدون آزمون دانشجویان 
 ممتاز در دانشگاه

دالیل استادیار دانشگاه استنفورد برای 
 تعطیلی ضربتی شهرها برای مبارزه با کرونا

ساخت ابزار های نمودارنگار چاه های  
 به همت متخصصان ایرانی (PLT)تولیدی 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

نفر هفتم کنکور روی بشکه دنبال 
 می گردداینترنت 

مشخص کردن مرحله تولید دانش با 
 تجاری سازی مقاالت کاربردی

بسیاری از رشته های دانشگاهی 
 نیازی به برگزاری کنکور ندارند
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 شریفصنعتی دانشگاه 

نگاهی شتری به انتخابات االغی و 
 ۲0۲0فیلی 

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه سرمد و 
دانشگاه شریف در حوزه هوش 

 مصنوعی

کسب مقام اول در میان دانشگاه های  
 دانشگاهمنتخب کشور توسط 
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 شریفصنعتی دانشگاه 

پنجمین دوره مسابقات  
برنامه نویسی کشوری کدکاپ در 

 .راه است

 فوتبال پشت سیم های خاردار
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 شریفصنعتی دانشگاه 

تحریم ویژه غرب برای دو دانشگاه  
 به دفاعیاتمان توجه نکردند/بزرگ

اعطای وام تحصیلی به 
 دانشگاهنودانشجویان 
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 دانشگاه تهران

 خیامدر جشنواره بین المللی 
دانشجوی دکتری جامعه شناسی 

 برتر شدپژوهشگر دانشگاه 

 :۲0۲1اس نیوز .براساس نظام رتبه بندی یو
  3۸۷آسیا و  5۸اول ایران، رتبه دانشگاه 

 جهان را کسب کرد



68 

کارگاه آشنایی با ریاضیات ساختارگرایانه 
توسط دانشکده ریاضی، آمار و علوم 

 کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه

اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
و  (Ph.D)سراسری دکتری تخصصی 

دستیاری دامپزشکی، در نیمسال اول 
 1399-1۴00سال تحصیلی 
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 دانشگاه تهران

اطالعیه تمدید ثبت نام پذیرفته شدگان 
از طریق بررسی سوابق تحصیلی در 

مقطع کارشناسی در پردیس های کیش 
کشاورزی و منابع طبیعی / ابوریحان / 

 دانشکده زبانها و ادبیات خارجی/ 

رئیس مرکز فناوری های دیجیتال 
 دانشگاه

هدف برنامه تحول دیجیتال 
به یادگیری گذار دانشگاه 

 الکترونیک است

 :رئیس دانشگاه 
کشور بیش از هر زمانی نیازمند رویکرد 
 علمی نسبت به تحوالت اجتماعی است
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 دانشگاه تهران

جلسه مجمع عمومی و انتخابات اعضای 
هیأت امناء و بازرسین صندوق رفاه اعضای 

 هیأت علمی دانشگاه  

 براساس رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان 
دانشکده زمین شناسی پردیس علوم 

را  ۲00رتبه  ۲0۲0دانشگاه تهران در سال 
 کردکسب 
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 دانشگاه تهران

اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
 -سراسری کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 1399-1۴00نیمسال اول سال تحصیلی 

ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون 
استعدادهای درخشان در مقطع 

 1399-1۴00سال تحصیلی  -کارشناسی ارشد 

 مسابقه شطرنج  آنالین دانشگاه ت
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 دانشگاه تهران

 دانشکده مطالعات جهان دانشگاه

ششمین نتایج بنیاد حامیان دانشگاه 
 دوره بورسیه دانشجویان برتر دانشگاه  
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 دانشگاه تهران

لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک ثبت مرکز 
بیش  1399کرد در مهرماه اعالم دانشگاه 

 از یک هزار زمین لرزه در ایران

دفتر رئیس جمهور، طی تشکر و قدردانی رئیس 
دستاوردهای از پیامی خطاب به رئیس دانشگاه 

علمی و پژوهشی هیأت ویژه گزارش ملی 
 سیالب ها

شماره نشریه انتشار نخستین 
به « بانگ فرهنگ»خبری تحلیلی 

صاحب امتیازی اداره کل فرهنگی و 
 اجتماعی دانشگاه  
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 دانشگاه تهران

مراسم تودیع رئیس سابق و معارفه  
رئیس جدید دانشکده اقتصاد، با  
 حضور معاون آموزشی دانشگاه  

 سخنرانی علمی
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 دانشگاه تهران

توافق نامه ساخت دانشکده جدید مهندسی 
که عمران دانشکده های فنی دانشگاه 

پیگیری های آن از حدود چهار سال قبل 
 توسط بنیاد حامیان دانشکده فنی

فراخوان برگزاری وبینار تجربه موفق 
جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و 

 سرمایه گذاران

تقویم آموزشی نودانشجویان مقاطع  
مختلف تحصیلی؛ کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری سال 
 دانشگاه 1399-1۴00تحصیلی 
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 دانشگاه تهران

و چهارمین اثر مشترک انتشارات دانشگاه 
:  کالژ و معماری»اشپرینگر تحت عنوان 

 منتشر شد« فرایندی در طراحی معماری

از  (THE)آخرین رتبه بندی تایمز 
دانشگاه های معتبر جهان اخیراً منتشر 

مقیاس در شد و بر اساس آن دانشگاه 
جهانی با بیش از یکصد رتبه اتقاء، رتبه 

 .جهان را از آن خود کرد 501-۶00بین 

برگزاری از رئیس مرکز مشاوره دانشگاه 
هنری و -نخستین جشنواره ملی فرهنگی

بهداشت روانی ویژه دانشجویان 
دانشگاه های سراسر کشور با تأکید بر 

 .اهمیت سالمت روان خبر داد
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 دانشگاه تهران

اطالعیه طرح پایش سالمت 
 نودانشجویان

ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون 
استعدادهای درخشان در مقطع 

 سال تحصیلی -دکتری 

اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
سراسری کارشناسی، دکتری عمومی 

دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 
 1399-1۴00نیمسال اول سال تحصیلی 
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 دانشگاه تهران

درون دانشگاهی حرکت به عنوان   ه جشنوار
رویدادی علمی برای ارائه فعالیت ها و 

دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی در 
 1399آذر ماه 

بسیج استادان دانشگاه های تهران بزرگ با  
مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی 

 «  ترویجی-کرسی های علمی»

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، طی فراخوانی اقدام به 

حمایت جهت ایجاد و راه اندازی اولین 
 مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا
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 دانشگاه تهران

شرایط پذیرش مقاله در سایت 
 فصلنامه  

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه، در 
مرکز نوآوری رسانه »وبینار معرفی 

حرکت به سمت رشد و « همشهری
اثرگذاری در حوزه رسانه و زنده 

 نگهداشتن اقتصاد 

چشم اندازها و »کتاب 
 «لندفرم های بیابانی ایران
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 دانشگاه تهران

پیش نشست سومین همایش ملی 
 دانشگاه اخالق مدار دانشگاه

آبان روز کانون های فرهنگی، هنری،  1۴
 دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه  

پارک علم و فناوری دانشگاه، از ایده 
هسته های فناور دانشجویان، 

دانش آموختگان و اعضای هیأت  
 علمی دانشگاه



81 

 دانشگاه تهران

چهارمین همایش ملی معماری  
سازمانی با هدف رونمایی از 

رویکردها و فناوری های نوین و 
ایجاد بستر تبادل دانش و تجارب 
بین جامعه عالقه مندان معماری  

 سازمانی به میزبانی دانشگاه  

مسابقه کتاب خوانی 
 « زندگی حقیقی انسان»

نامه تقویت همکاری های  امضای تفاهم 
بانک ملت  و بانکی و مالی بین دانشگاه 

 امضا شد
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 دانشگاه تهران

به همت دفتر مشاوره و سالمت وزارت 
 علوم؛

 19نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید 

برگزاری انتخابات شورای صنفی 
 دانشجویی دانشگاه  

دبیرخانه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی فارابی از تمدید مهلت  

ارسال آثار به دبیرخانه این 
 جشنواره تا بیستم آبان ماه  
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 دانشگاه تهران

 :رئیس دانشگاه 
نگاهی علمی به مسائل توسعه پایدار 

 به دنبال دارد

اطالعیه اعالم زمان شروع کالس های 
 درسی نودانشجویان دانشگاه

در  IEEE Spectrumنشریه بین اللملی 
مصاحبه با دکتر محمد عبداالحد، عضو هیأت 

به تشریح ویژگی های دستگاه  ، علمی دانشگاه 
 RDSSخلط با نام تجاری  ROSتشخیص سریع 

 پرداخت که برای تشخیص سریع کرونا کاربرد 
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 دانشگاه تهران

 فراخوان پذیرش  

وبینار مهارتهای کاربردی 
 در برنامه ورد 

 کارگاه فرصت های مطالعاتی
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 دانشگاه تهران

 راهنمای جامع اطالعات دانشگاه  
 نودانشجویانویژه 

به خطاب پیام رئیس دانشگاه 
 نودانشجویان

آموزشی هوش برگزاری کارگاه های 
سازمانی ویژه مدیران دانشگاه، از سوی 
مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی 
دانشگاه با همکاری مرکز آموزش های 

 ضمن خدمت



86 

 دانشگاه تهران

 جلسه هم اندیشی دانش آموختگان 

اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
سراسری کارشناسی، دکتری عمومی 

دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 
 1399-1۴00نیمسال اول سال تحصیلی  -

دومین همایش بین المللی صلح و حل 
از سوی  1399منازعه، سوم و چهارم آذر 

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
 به صورت مجازی
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 دانشگاه تهران

آبان روز انجمن های علمی  19
 دانشجویی دانشگاه

فراخوان برگزاری نخستین جشنواره 
عکاسی پردیس کشاورزی و منابع 

 طبیعی دانشگاه  

 سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه
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 دانشگاه تهران

 برنامه زمانبندی رویدادها و همایش های دانشگاه 

معاون دانشجویی دانشگاه، تولید و 
گسترش علم پیشگیری از اعتیاد را از 

در راستای تحقق و و اهداف دانشگاه 
 رویکرد مسئولیت اجتماعی برشمرد
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 دانشگاه تهران

با حکم وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، دکتر محمود نیلی 

احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران به 
عضویت شورای مشورتی مدیریت 

 بیماری کرونا منصوب شد

دومین کارگاه تجارت بین الملل دانشکده 
توسعه تجارت »مطالعات جهان، با عنوان 

 ،«با روسیه
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 دانشگاه تهران

 :رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه 
مهم ترین برنامه ما برای آینده 

 گسترش کتابخانه دیجیتال است

طی فراخوانی از ، بنیاد حامیان دانشگاه 
« بورسیه کتاب»ثبت نام نخستین دوره 

 1399-1۴00ویژه دانشجویان برتر ورودی 

آئین استقبال از نو دانشجویان پردیس 
 کشاورزی و منابع طبیعی بصورت مجازی
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 دانشگاه تهران

 آیین استقبال از نو دانشجویان

 اهدای خون
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 دانشگاه تهران

 در آئین نکوداشت دکتر محقق

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای  
 مجازی در فضایی شدن جهان

 راهنمای والدین نو دانشجویان 
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 دانشگاه تهران

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه تهران از 
ساختمان در دست احداث دانشکده 

 علوم و فنون نوین

اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
اختصاصی مقاطع دکتری و کارشناسی 
ارشد پردیس های بین المللی کیش و 

 1399-1۴00سال تحصیلی  -ارس 
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 دانشگاه تهران

فهرست برنامه های مراسم 
 آشنایی نودانشجویان

 جلسه معارفه هیات رئیسه هفته کتابخوانی
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 دانشگاه تهران

اطالعیه پرسشنامه ارزیابی 
 وضعیت فرهنگی و اجتماعی 

اطالعیه برگزاری آزمون صالحیت 
 عمومی 

با  مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه 
مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی تهران اقدام به 
راه اندازی نمونه گیری تست کرونا ویژه 

 کارکنان دانشگاه  
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 دانشگاه تهران

 هفته جهانی کارآفرینی
 1399آذر  ۴آبان تا  ۲۸

ساخت بیوسنسور قابل حمل نیترات 
توسط پژوهشگران پردیس ابوریحان 

 دانشگاه
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 دانشگاه تهران

 دانشگاهدکتر غفاری، عضو هیأت علمی 
در نظام آموزشی جدی « بحران»سه گانه 
تربیت استاد مهم تر از تربیت / است 

مصرف بدون جایگزین / دانشجو است 
/  سرمایه های انسانی، اسفناک است 

رهبران سیاسی و اقتصادی از تفکر 
 فلسفی اجتناب می کنند

دکتر طباطبایی؛ عضو هیأت علمی 
 دانشگاه  

بحران در علم ناشی از محدودیت ذاتی 
شرط ادب و پرورش، خروج / آن است 

علت  / از نادانی نخستین است 
سرگردانی انسان امروزی، فقدان خرد 

 کل  نگر است
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 دانشگاه تهران

، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
در نشست خبری از برگزاری همایش 

علمی و جشنواره موزه های دانشگاهی  
 کشور در اردیبهشت ماه سال آینده 

در نشست مجازی رؤسای دانشگاه های  
تهران و اونان نیکاراگوئه، طرفین بر گسترش 
فعالیت های علمی مشترک از جمله در زمینه 

 تبادل دانشجو تأکید کردند
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 دانشگاه تهران

اطالعیه پذیرش دانشجو در مقطع 
بدون )کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 (استعداد درخشان -آزمون 

دکتر حسین مصباحیان؛ عضو هیأت 
 :علمی دانشگاه 

ناامنی »کرونا بشر را در وضعیت 
/ قرار داده است « اگزیستانسیالیستی

نمی توان بازتولید الگوهای آماده فکری 
فلسفه به مثابه نظریه ی / را فلسفه نامید 

 انتقادی، همواره علیه قدرت است
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 دانشگاه تربیت مدرس

به همت پژوهشگران دانشگاه محقق 
 شد؛ تولید برق از پساب صنایع

اعالم نحوه ثبت نام دانشجویان نو 
 ورود دانشگاه

فراخوان سومین جشنواره ملی 
 زن و علم؛ جایزه مریم میرزاخانی
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 دانشگاه تربیت مدرس

مهلت ارسال آثار به جشنواره 
 بین المللی فارابی تمدید شد

رییس مرکز بهداشت و درمان خواستار 
اتخاذ تصمیمات جدی تر درخصوص 

 نحوه حضور دانشجویان در دانشگاه شد

نتایج رتبه بندی موضوعی دانشگاه  تربیت 
 (ISC)مدرس در نظام رتبه بندی 
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 دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه آنالین مقاله نویسی علمی 
 برگزار می شود

تمدید امکان برگزاری همایش های 
 علمی به صورت مجازی

اعطای تسهیالت مسکن به اعضای هیات  
 علمی تازه استخدام
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 دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه بین یک با همکاری دانشگاه 
 المللی خصوصی در کیش ایجاد می شود

تاکید بر همیاری اساتید در زمینه تحصیل و 
 بازسازی فکری و روحی دانشجویان

ارائه گزارش پردیس دانشکده های 
 مهندسی در نشست شورای دانشگاه
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 دانشگاه تربیت مدرس

گزارش عملکرد معاونت آموزشی 
 در ایام همه گیری کرونا

آبان  1۲جشن دانشجویان نو ورود 
 برگزار می شود

اقدامات دانشگاه تربیت مدرس در 
 حوزه پدافند غیرعامل
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هفتمین همایش دانشجویی فلسفه  
بررسی نقش دانشگاهها در توسعه  به صورت مجازی برگزار می شود

صنعت معدن کشور در گفتگو با 
 مدیرگروه آموزشی استخراج معدن
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چرا و چگونه دانش »وبینار آموزشی 
 بنیان شویم

برگزاری وبینار آموزشی 
 تحقیقات و مطالعات بازار

برگزاری ویژه برنامه جشن 
 دانشجویان نو ورود
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نهال "افتتاح مرکز نیکوکاری 
 در دانشگاه "انقالب

اجرای طرح تهیه شده از سوی دانشکده 
 هنر در نسیم شهر

اعالم اسامی برندگان بخش آوایی 
 جشنواره قرآن و عترت دانشجویان



109 

آذر، آخرین مهلت ارسال طرح به  15
 سیزدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی

برگزاری همایش روز زیست 
 فناوری به صورت مجازی

درخشش تیم فتح پرچم دانشگاه در 
مسابقات بین المللی فتح پرچم 

 دانشگاه رازی
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اطالعیه جدید تمدید سنوات 
 کلی کمیسیون موارد خاص

تاکید بر لزوم ایجاد فضای تعامل و دوستی 
میان دانشجویان جدید با اساتید در 

 نشست شورای دانشگاه

در نشست شورای دانشگاه اقدامات  
حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه در 

 تشریح شد 19-مواجهه با کووید
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گزارش فعالیت های دفتر پژوهش 
های علمی و کاربردی در نشست 

 شورای دانشگاه

بررسی امکان توسعه دوره های بین 
 رشته ای وزارت علوم و وزارت بهداشت

سومین سایت اینترنت نسل پنجم 
 بهره برداری رسیدبه کشور در دانشگاه 
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توسط محققان دانشگاه داروی ضد 
ویروس مؤثر در درمان کرونا تولید و 

 موفق به دریافت تاییدیه شد

 برگزاری پویش کتاب خوانی خوانا

دیدار رایزن فرهنگی سفارت عراق 
 با مسئوالن دانشگاه
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ابالغ تقویم جدید آموزشی نیمسال 
 1399-1۴00اول سال تحصیلی 

برگزاری نخستین رویداد 
 تخصصی-آنالین معرفتی

امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک 
دانشگاه علوم و فنون و بین دانشگاه 

 دریایی خرمشهر



114 
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 دانشگاه علم و صنعت

دفتر فرهنگی دانشکده و کنگره شهدای 
مهندسی صنایع به مناسبت سالگرد 

 شهادت شهید مصطفی صدر زاده

کمیته علمی رباتیک و 
 مکاترونیک دانشگاه  

بیست و یکمین الیو انجمن دانش 
با آموختگان و اساتید دانشگاه 

 :موضوع
 راهکارهای مقابله با آلودگی هوا
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 دانشگاه علم و صنعت

چهارمین وبینار از سلسله  
وبینارهای تخصصی دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت و گاز

فراخوان شرکت بانوان در سومین 
 جشنواره ملی زن و علم

 طراحی معماری پل امت واحده
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 دانشگاه علم و صنعت

 وبینار فرصت مطالعاتی دانشکده شیمی 

پیام معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه به مناسبت حضور 

 نودانشجویان و سال تحصیلی جدید

آغاز ثبت نام حوزه 
 دانشگاهیان علم و صنعت
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 دانشگاه علم و صنعت

پیام تبریک دکتر ذاکری به دانشجویان 
 نوورود دانشگاه  

حوزه در ارتقای رتبه  دانشگاه 
موضوعی مهندسی و فناوری در رتبه  

 ۲0۲1بندی موضوعی تایمز 
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 دانشگاه علم و صنعت

 بازارچه علم و صنعت 

بیست و دومین الیو انجمن دانش 
 :موضوعبا آموختگان و اساتید دانشگاه 

 با دست خالی به جنگ آقازاده ها می رویم

میالد ششمین اختر تابناک آسمان 
 والیت و نبی اکرم ، نور هدایت مبارک باد
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 دانشگاه علم و صنعت

پیاکو نخستین شتاب دهنده ی تخصصی 
نفت و انرژی از داوطلبان جهت حضور در 

 تیم های استارت آپی
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 دانشگاه علم و صنعت

مرکز نیکوکاری  ۸0افتتاح برگزاری آیین 
 دانشگاهدانشگاهی به میزبانی 

گزارشی از بازدید معاون آموزشی و 
روند ثبت نام دانشجویان نو ورود 

 مقطع کارشناسی ارشد

 :لینک جلسه
برای ورود به وبینار روی لینک زیر کلیک  

 نموده و به عنوان میهمان با درج نام  شرکت
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 دانشگاه علم و صنعت

 :لینک جلسه
برای ورود به وبینار روی لینک زیر کلیک  

 شرکتنموده و به عنوان میهمان با درج نام  

 دفتر فرهنگى مهندسى صنایع 

 میلیمتریطرح مطالعاتی 
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 دانشگاه علم و صنعت

خبرنامه آموزش »شماره جدید 
 «عالی

 هوانوردی و فرودگاهی کشور
درخشش طراحی صنعتی دانشکده 

مسابقه  "مهندسی معماری و شهرسازی در 
 ژاپن - "طراحی و برنامه ریزی برای گنسای
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 دانشگاه علم و صنعت

در کسب رتبه سوم دانشگاه 
 هفتمین جشنواره تحقیقات دفاعی

، مجله بین المللی مهندسی عمران دانشگاه 
 باالترین سطح مجالت بین المللی
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 دانشگاه علم و صنعت

مسابقه طراحی و ساخت دستیار 
 AIBOTهوشمند صوتی 

 معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی
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 دانشگاه علم و صنعت

مراسم مجازی استقبال از نودانشجویان 
 1399کارشناسی ورودی 

همایش آنالین اولیای 
 1399دانشجویان نو ورود 

 کتاب ها تاریخ انقضا ندارند 
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 دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی فیزیک علم و صنعت 
با همکاری شرکت دانش بنیان تک 

 نوران برگزار میکند

علمی دانشکده برق انجمن 
 دانشگاه
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 دانشگاه علم و صنعت

مجموعه وبینار پله پله تا 
 موفقیت چهار ساله

مهارت   1۴» مجموعه وبینارهای 
 «تولیدالزم برای جهش 
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 دانشگاه علم و صنعت

آزمایشگاه محاسبات موازی و 
 دفترفرهنگی دانشکده ریاضی دانشگاه  



130 
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 یادداشت ویژه
ویژه دکتر تقی رضویان به یادداشت 

 مناسبت اول آبان روز برنامه ریزی

سومین جشنواره ملی زن و علم 
آبان ( جایزه مریم میرزاخانی)

 به میزبانی دانشگاه 1399

هزار نفر در کنکور دکتری  1۲بیش از 
 دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند



132 

فرهنگی ج ا ایران دیپلماسی : وبینار 
 چالش ها و راهکارها: در آفریقا

جذب نیرو در شرکت دانش بنیان مستقر  
 دانشگاهدر مرکز رشد واحدهای فناور 



133 

 دانشگاه شهید بهشتی

سومین دوره آزمون بسندگی  
 زبان انگلیسی دانشگاه  

 دانش افزایی
مهارت آموزی »های دانش افزایی دوره 

 «به دانشجویان

 وبینار
 قلب با ورزشسالمت 
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 وبینار
 مرکز تحقیقات و توسعه وقفمعرفی 

 اطالعیه آموزش
و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان زمان 

مقطع دکتری 1399آزمون سراسری سال
 دانشگاه  

 وبینار
 کرونا در صنعت آب و فاضالبویروس 
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 وبینار
همایش ملی پیشرفت های  چهارمین 

 معماری سازمانی

آشنایی با دانش و "دوره آنالین 
مهارت های الزم برای یک زندگی 

 "شغلی با کیفیت

یازدهمین نشست معاونان در : رئیس دانشگاه 
بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

 :کشور
جایگاه بین المللی و رفع چالش ها و ارتقای 

 دانشگاهموانع مهم ترین هدف 
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 اطالعیه آموزشی
و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان زمان 

 آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه  

جلسه مشترک پارک علم وفناوری 
 دانشگاهو دانشکده شیمى و نفت 



137 

 وبینار
سلسله نشست های میان برگزاری 

 «قرآن و علوم انسانی»رشته ای 

 وبینار
کنفرانس بین المللی آسیب شناسی 

 در دوره معاصر( ع)مطالعات تاریخ اهل بیت 

 ثبت نام
شناسه کاربری و پسورد برای راهنمای 

 ورود به سیستم گلستان
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 اطالعیه آموزشی
زمان شروع کالسهای درسی اطالعیه 

پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 
 در مقطع دکتری 1399
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منتورینگ تحلیل و توسعه "جلسه  
ویژه واحدهای فناور مستقر در  "بازار

 مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه

 دستاوردهای پژوهشی
طراحی و ساخت سقف »طرح 

 «  متحرک چوبی

زمان و  نحوه پذیرش غیرحضوری 
پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 

 در  مقطع کارشناسی دانشگاه   1399



140 

 گفت شنود
 عمومی و اطالع رسانی دانشگاه  روابط 

تمدید مهلت ثبت نام غیرحضوری 
 1399کارشناسی ارشد ورودی 

 راهنمای دسترسی به لیست دروس



141 

هفتمین همایش بین المللی نقشه 
روز  10برداری مغز ایران در کمتر از 
 .دیگر برگزار خواهد شد



142 

زمان شروع کالس های دوره کارشناسی 
 1399ورودی سال 

مهلت انتخاب واحد دانشجویان 
 کارشناسی ارشد تمدید شد

مسابقه اینستاگرامی به 
 مناسبت سیزده آبان 



143 

از طرف نیروی دریایی « نشان برتر لیاقت»
پترو "ارتش جمهورى اسالمى به هلدینگ 

مستقر در پارک علم و  "برهان اریس
 فناورى دانشگاه  

کالسهای  ورود به راهنمای فیلم 
 درسی آنالین

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی 
 در اداره بهداشت و درمان دانشگاه



144 

مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 
 کارشناسی تمدید شد

 کارگاه آنالین ارزش گذاری استارتاپ

:  با موضوع»کرسی آزاداندیشی 
 مذاکره یا مقاومت



145 

اطالعیه مدیر خدمات دانشجویی 
درخصوص ارسال انتخاب واحد به 

 استاد راهنما

 همکاری بین المللی

مراسم افتتاحیه بوت کمپ پرورش 
 عاملین تعامل جامعه و دانشگاه



146 

 وبینار
 نگاری زبان پهلویفرهنگ 

زمان پذیرش غیر حضوری متاخرین پذیرفته شده 
 اعالم  شد 1399در مقطع کارشناسی سال 
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 ستارگان میانسال: موضوع برنامه

بوت کمپ پرورش عاملین تعامل 
 جامعه و دانشگاه

زمان سومین آزمون بسندگی 
 زبان انگلیسی
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هفتمین همایش بین المللی 
 نقشه برداری مغز  

 زنگ پژوهش 
 فراخوان
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 وبینار
فرهنگی، گفتگو های »همایش بین المللی

 «صلح و توسعه در جاده ابریشم

 انجمن علمی مکانیک و انرژی 

وبینار دیگری و تاریخ 
 نگاری تمدن اسالمی
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 کارگاه آموزشی

 مدرسه استارتاپی هوش مصنوعی

 فراخوان



151 

 کارگاه آموزشی

 وبینار
 دانشجویی دانشگاه  بسیج 
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 کارگاه آموزشی

 وبینار
 اژدهامربی و بررسی انیمیشن نقد 
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آئین مجازی معارفه  دانشجویان 
 ، 1399کارشناسی حقوق ورودی 

 دانشجویی
معارفه دانشجویان علوم سیاسی و جلسه 

 در تمامی مقاطع   1399روابط بین الملل ورودی 
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 دستاورد دانشجویی
و ارائه علیرضا سرکار لطف آبادی، سخنرانی 

پنجمین کنگره  در دانشجوی دانشگاه 
بین المللی یوسرن، به عنوان سخنرانی برتر 

 برگزیده شد

آژانس  ۲0۲1فراخوان بورس تحصیلی 
 (JICA)همکاری های بین المللی ژاپن  

 وبینار
به همت کلینیک حقوقی زنان و خانواده 
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی 

 یونسکو در دانشگاه
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 UIو  UXدوره عملی آموزش دیزاین 

فراخوان ششمین همایش و 
 نمایشگاه سد و تونل ایران

 طرح ریزی مسکن تغییرپذیر 
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فرهنگی، فرصت های  دیپلماسی 
 جهانی، یونسکو

ثبت جهانی در حفاظت از تاثیر 
 شهرهای تاریخی ایران

شرکت دانشجوی دانشگاه در سومین 
 ۲0۲0مجمع جهانی صلح پاریس



157 

هیئت دانشجویی الهادی 
 دانشگاه  

علمی دانشجویی دانشکده انجمن 
 علوم شیمی و نفت دانشگاه  

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات تکواندو 
توسط حمید نظری  ۲0۲0آسیا ( پومسه)

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 
 دانشگاه
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مراسم بزرگداشت روز جهانی 
آمار به همراه معارفه دانشجویان 

 جدید رشتۀ آمار

هفته جهانی کارآفرینی را با  
 پارک علم و فناوری دانشگاه  

در سی و  موفقیت دانشجویان دانشگاه 
پنجمین جشنواره قرآن و عترت  

 دانشجویان کشور



159 
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 رهبری موفق و چابک

و  19کارگاه آموزشی آنالین کووید 
 تغذیه مؤثر، پیشگیری و درمان

 انجمن علمی ستاره شناسی
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس  
 :خبرگان رهبری

جایگاه معنوی در سایه قرآن تقویت 
کریم موجب آرامش بیشتر برای 
 پرداختن به فعالیت های علمی 

 انجمن علمی برق صنعتی اصفهان
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 ماشیندوره آموزشی یادگیری 

Machine Learning 

 اولین کرسی آزاداندیشی مجازی
 ازدواج با جیب خالی، آری یا نه؟: موضوعبا 
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 آسمان شب "آنالین"رصد 
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

مقاله محقق دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار 
با  Advanced Materialsدر نشریه 

 ۲۷ضریب تاثیر 

با اجرای طرح بزرگ آموزشی، 
 :فرهنگی هدا

دانشگاه پذیری تسهیل در فرآیند 
 نودانشجویان دانشگاه  
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 دانشگاه صنعتی اصفهان
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 دانشگاه صنعتی اصفهان
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 پاسخ تعدادی از سواالت پرتکرار نودانشجویان عزیز دانشگاه

 عزیز دانشگاهنودانشجویان قابل توجه 



168 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

پاسخ های سؤاالت پرتکرار نودانشجویان 
 در فرآیند ثبت نام مجازی

با دکتر علی فانیان، مدیر گفتگوِ 
 مرکز فناوری اطالعات دانشگاه  

دوره آشنایی با طریقه استقرار و به 
 HSEکارگیری سیستم مدیریت 

 در سازمان ها
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

نشست سراسری معاونان آموزشی و 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسه های  

 آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه  

 پیشرفته EXCELدوره آنالین 
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 فیزیکمین جلسه باشگاه ۷3

 نیروجذب 
 امنیتی برنامه های وبارزیاب 

 الیو
 با حضور مهندس حامد ترکش
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز مشاوره و خدمات  
 روانشناختی دانشگاه

 اهدای کتاب، اهدای امید

مرکز مشاوره و خدمات  
 روانشناختی دانشگاه  
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 دانشگاه صنعتی اصفهان

آئین اختتامیه سی و پنجمین 
جشنواره سراسری قرآن و عترت 

 دانشجویان کشور

 ( قسمت دوم)اصول و فنون مذاکره 

در فهرست   پانزده استاد دانشگاه 
 درصد دانشمندان برتردنیا۲
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 دانشگاه صنعتی اصفهان



174 
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 دانشگاه فردوسی مشهد

 اول آبان ماه، روز آمار و برنامه ریزی است

آخرین مهر پاییزی سال در 
 پردیس دانشگاه  



176 

طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن 
آلو مبتنی بر دانش فنی خالء در گروه 

 مهندسی بیوسیستم

نشست دکتر امامی نماینده شهرستان چناران 
درمجلس شورای اسالمی بادکتر کافی رئیس 

 دانشگاه  
درخصوص موسسه آموزش عالی مهارت افزایی 

 گلبهارواشتغال پذیری 



177 

آزمون های تعیین سطح کالس های ترمیک 
 زبان انگلیسی مرکز زبان کالج دانشگاه

اجرای طرح پایش و غربالگری  
 دانشجویان دانشگاه  



178 

آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره 
 نشریات دانشجویی دانشگاه  

چاپ کتاب کنترل زیستی آفات در ایران توسط انتشارات اسپرینگر تالیف 
 دکتر جواد کریمی، دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه  
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 دوره های آموزشی کالج دانشگاه 

اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 
 دکتری در دانشگاه  
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فراخوان توییت به زبان انگلیسی و 
فرانسوی با موضوع ویژگی های 

صلی اهلل علیه و آله )پیامبر رحمت 
 (وسلم

برگزاری اولین جلسه دفاع از رساله 
دکتری در گروه آموزشی ادیان و عرفان  

 تطبیقی دانشگا



181 

همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و 
امنیت پایدار در مناطق مرزی با  

 رویکرد آمایشی
دریافت نشریه الکترونیکی 

 شکوفه های دانشگاه
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مراسم تقدیر از کوشش های جناب آقای 
علیرضا ناظری، مدیر عامل پیشین بنیاد 

 دانشگاهی

رقابت  : دومین دوره طرح کاوان
استعدادهای کاری با هدف استعدادیابی 

 و پرورش استعدادهای کاری 

هفته وحدت و سالروز والدت پیامبر 
 رحمت و پیام آور حق گرامی باد 
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 دوره آنالین کالج دانشگاه 

اختتامیه نوزدهمین جشنواره نشریات  
 دانشجویی دانشگاه  
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کارگاه اختصاصی برنامه  
 ریزی درسی و اشتغال

برگزاری کارگاه مشترک ایران و 
 هند با موضوع مدیریت منابع آب
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شاخه های علمی در موفقیت دانشگاه 
مهندسی مکانیک و علوم کشاورزی 

 در نظام رتبه بندی بین المللی یو 

چهارمین دوره انتخابات شورای 
 صنفی دانشجویان دانشگاه  
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جدیدترین نتایج در موفقیت دانشگاه 
 رتبه بندی موضوعی نظام بین المللی تایمز

 استفاده از دورکاری برای کارکنانامکان 
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اطالعیه معاونت آموزشی دانشگاه  
در خصوص آغاز نیمسال تحصیلی 

ویژه دانشجویان نوورود کارشناسی 
1۴00-1399 

پی در تسلیت خانواده دانشگاه 
شهادت و جان باختن شماری از 

 دانشگاهیان دانشگاه کابل
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اختتامیه نخستین کمپ مستندنگاری 
 میراث معماری مدرن ایران در دانشگاه  

 مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه

نقش اساتید در "نام دوره آموزشی ثبت 
پیشگیری از آسیب پذیری و اعتیاد 

 ویژه اعضای هیأت علمی  "دانشجویان



189 

دکتر کافی رئیس دانشگاه  حضور 
جلسه هیات امناء بنیاد در 

 دانشگاهی فردوسی

تخفیفات استثنائی مرکز زبان کالج » 
 «  1399ترم پاییز در دانشگاه 
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کارگاه تخصصی آمادگی آزمون 
 توانمندی تدریس

همزمان با روز جهانی علم برای صلح و 
نکوداشت دکتر آلنوش طریان، : توسعه

 .مادر ستاره شناسی نوین ایران

بیست و در دانشگاه رئیس دکتر حضور 
نهمین اجالس مجازی رؤسای دانشگاه  

کشور به ( سطح یک)های بزرگ 
 میزبانی دانشگاه اصفهان 
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 دانشگاه در رسانه
نظام بین المللی تایمز حائز رتبه در دانشگاه 

 شد

 هفته جهانی ترویج علم

هشتمین کنگره مجازی بین المللی 
دانشگاه علوم . علم و فناوری نانو

 پزشکی



192 

 کارگاه ورزشی 

 PMبرنامه تعمیر و نگهداری 

 مرکز فاوا
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 اطالعیه اعطای بورس کشور ژاپن

اولین فراخوان جمع سپاری نخبگانی 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام
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آموزش مقدماتی نرم افزار 
Spss (آنالین  ) 

گفت و گو با بانوی دانشمند مشهدی و تنها 
 عضو ایرانی آکادمی دانشمندان جوان جهان

  99آئین ورود دانشجویان ورودی سال 
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دوره فشرده آمادگی آزمون های ملی 
  TELPو  MSRTزبان انگلیسی 

همایش برگزاری دوازدهمین 
 ورزشیبین المللی علوم 

پنجمین در کافی رئیس دانشگاه دکتر 
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و تربیتی به 

 میزبانی دانشگاه  
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 چالش ضیافت ورزش

علمی برگزاری انجمن 
 دانشگاهزیست شناسی 

خالفت مسلمین در صلحنامۀ سال 
 هجری ۴1
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 کارگاه محلول سازی در صنایع

اولین جشنواره ملی فرهنگی، 
 هنری و بهداشت روانی دانشجویان 

راهنمای تصویری استفاده از سامانه های 
 آموزش الکترونیکی
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آغاز ثبت نام دوره های آنالین کالج دانشکده 
 دانشگاهعلوم اداری و اقتصادی 

 خودمانی با اساتید

انجمن علمی دامپزشکی و انجمن 
علمی علوم آزمایشگاهی 

 دامپزشکی دانشگاه  
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 مسابقه ذهن ریاضی 

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک 
 ایران 

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار  
AutoCAD (آنالین) 
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آبان روز کتاب و کتابخوانی  24
 گرامی باد

 روابط عمومی دانشگاه  

 آیین ورود نو دانشجویان دانشگاه 

 :مفاخر خراسان
آبان ماه بزرگداشت نورالدین  ۲۴

 عبدالرحمن جامی
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دوره های برخط گروه تفکر سیستمی 
 در عمل

 ثبت نام کارگاه های آموزشی 

های دانشگاه به کالس :رئیس دانشگاه 
 منازل پا گذاشته
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اولین بوستان شهری کشور با مفهوم کم 
نهاده با ایده پردازی، طراحی و نظارت 

 عضو هیأت علمی دانشگاه  

تقدیر رئیس دانشگاه کابل از رئیس 
ابراز همدردی در پی بابت دانشگاه 

 واقعه حمله به این دانشگاه

 برگی از تاریخ
به بهانه هفته کتابداری تصاویری از 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه
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کارگاه آنالین آنالیز هارمونیک و 
کاربردهای آن توسط دانشکده علوم 

 ریاضی دانشگاه

فراخوان جایزه دانشمند جوان انسان و 
 ۲0۲0سال  -کره مسکون یونسکو

به ، دکتر کافی رئیس دانشگاه بازدید 
همراه دکتر سپهر مدیر دفتر ریاست و 

روابط عمومی و دکتر ساکت رئیس 
مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه از 
 موسسه انتشارات امام و پردیس کتاب
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کارگاه آنالین آشنایی با علم داده در 
پزشکی توسط دانشکده علوم 

 ریاضی دانشگاه

نشست هشتم از جلسات شاخه 
مطالعات میان رشته ای هستی 

 شناسی هسته پژوهشی فلسفه علم
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کارگروه اقتصاد مقاومتی پژوهشکده 
 مطالعات اسالمی در علوم انسانی

 انجمن علمی علوم شناختی دانشگاه 

کارگاه های تخصصی اولین همایش 
 ملی برنامه درسی و اشتغال
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به مناسبت هفته ی جهانی 
خودمراقبتی، انجمن علمی بین 
رشته ای پیشگیری از سرطان 

 دانشگاه

مراسم گرامیداشت هفته 
کتاب و کتاب خوانی و 

 روز کتابدار
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 مسابقه ملی سایکو ماسک

اخذ موافقت پذیرش دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد رشته علوم و 

مهندسی شیالت گرایش تکثیر و 
 پرورش آبزیان در دانشگاه  

فهرست  در نه عضو هیأت علمی دانشگاه 
 دانشمندان پراستناد قرار گرفتند




