
1399ماه آذر 30آذر ماه تا 1

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اخبار فعالیت های مرتبط و فرابرنامه ای در 
برخی دانشگاه ها



فهرست دانشگاه های 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 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

قابل توجه فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی

اطالعیه کارشناسی
یتوجه دانشجویان مقطع کارشناسقابل 

وبینارهای دانشکده ی فیزیک
زر و و سرعت سنجی با لیارتعاش سنجی 

کاربردهای 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

جلسه آشنایی با دانشجویان ورودی
جدید مقطع کارشناسی دانشکده 

مهندسی مکانیک

هجدهمین همایش ملی 
صنایعمهندسی 

دی ماه ٥و ٤

جلسه مجازی معارفه و خوش 
آمدگویی دانشکده شیمی
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99ویژه
اسالمی دانشجویان جامعه 

...هفته بسیج گرامی باد

ورودی هاجشن
وترکامپیدانشکده برق و 
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اطالعیه تحصیالت تکمیلی

تحصیالت تکمیلیاطالعیه 

لمی دکتر هومن لطیفی عضو هیأت عانتخاب 
دانشکده مهندسی نقشه برداری بعنوان

Associate Editor  در مجله
Methods in Ecology and 

Evolution 
و درجه 6.٥1مجله دارای ضریب تاثیر این 

Q1 بوده و توسط انتشاراتWiley  و
جامعه اکولوژی بریتانیا
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کار ودریافت جایزه ی پژوهشی استاد 
لوکس انجمن مهندسین برق و 

ایران توسط بخش IEEE)الکترونیک 
(  دانشگاهعضو هیأت علمی 

بیست و ششمین کنفرانس 
گاه بین المللی کامپیوتر در دانش

مسابقات هفته بسیج ویژه کارکنان
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کسب مقام دوم در بخش آثار 
رسانه ای دانشجویی در دهمین 
جشنواره مسابقات فناوری نانو 

زار کارگاه آنالین آموزش کار با نرم اف
(Tableau)تبلو
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مسابقه مجازی هوش و استعدادیابی

د دوره آموزشی برنامه نویسی امبد
پایتون

سازمان بین المللی 
(ISIC)دانشگاهیان
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وبینار شهریار سرزمین من

در راستای مهارت آموزی و تاثیر گذاری 
موثر علوم ریاضی در جامعه، دانشکده 

ریاضی اقدام به برگزاری وبینارهای 
عمومی در حوزه رشته های میان رشته ای
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ه وبینار کسب و کارهای امروزی تشن
دحضور چه فارغ التحصیالنی هستن

گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری
در دانشکده مهندسی و علم مواد

فراخوان مقاله 
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گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری 
در دانشکده مهندسی نقشه برداری

تجلیل از برگزیدگان پژوهش و 
1399دانشگاه آذرماه فناوری 

کاربردی»چهارمین نشست تخصصی 
سازی مطالعات قرآنی
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هفته پژوهش و فناوری
آذرماه۲۸تا ۲۲

توسط معاونت آموزشی سازمان 
، جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی
دوره مجازی فن بیان و مهارتهای ارتباطی

برگزاری جلسه مجازی اساتید و 
مسئوالن دانشکده مهندسی برق 

ات مسئوالن شرکت ارتباطبا دانشگاه 
زیر ساخت
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کالس مجازی شطرنج ویژه 
کارکنان و دانشجویان 

نمایشگاه مجازی
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ده سلسله وبینارهای طرح های برگزی
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور
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راه تحلیل تعادل و پایداری هنگام
رفتن پس از صدمات نخاعی به 

کمک حسگرهای پوشیدنی

سومین جلسه از سری وبینارهای 
دانشکده ی فیزیک 

ژن در سلول های -برهم کنش ژنفناوری 
سرطانی 

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه 
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ه بپیام تبریک رئیس دانشگاه 
مناسبت روز دانشجو

1399ثبت نام جشن فرزانگان 
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گی پیام تبریک مسئول نهاد نمایند
مقام معظم رهبری در دانشگاه به 

آذر 16مناسبت 

:  کرسی آزاداندیشی با محوریت
مردم ساالری و آنچه باید کارنامه »

«.بشود

وبینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو



20

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان

وبینارهای عمومی دانشکده 
:ریاضی

علوم داده، هوش مصنوعی و "
"آینده بشریت 

(آذر ماه17آمار بازدید تا )نمایشگاه مجازی 
–نمایشگاه گلچین پروژه های عملی ششمین 

99کاربردی مقطع کارشناسی آذر ماه 
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ی فرصت استثنائی یادگیر
معنای هزاران واژه زبان 

کاربرد انگلیسی با تکنیک پر
ریشه شناسی لغات

ل دانشگاه نس"بین المللی نشست 
 The Third Generation)سوم 

University) "  با حضور
Professor Hans (Johan 

Gooitzen) Wissema

تجلیل از برگزیدگان "
"پژوهش و فناوری دانشگاه

نمایشگاه مجازی هفته پژوهش
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ارزشیابی اساتید در نیم
99-00سال اول 

ترجمیک از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

و اعضای هیات علمی برای ویرایش و
ترجمه مقاالت علمی حمایت مالی

و توانمندیهای پژوهشیراه اندازی سامانه 
(ساتپا)آزمایشگاهی 
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طراحی و ساخت سیستم 
اختصاصی آموزش مجازی به همت 

محققان دانشگاه 

برنامه هفته پژوهش دانشکده 
مهندسی مکانیک

معرفی روشها و کاربردهای پرینت 
سه بعدی فلزات 
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مفهوم یکپارچگی معماری 
سازمانی و تاثیر آن در بهره وری

وبینار
:  مجازی شش نشست تخصصیبرگزاری 

رونیک و الکترونیک، کنترل، کامپیوتر، مکات
مهندسی پزشکی، قدرت، مخابرات

تشخیص زودهنگام بیماری های
فرسایش مغز 
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دانشکده شیمی در هفته 
پژوهش برگزار می کند

مسابقات قهرمانی دارت آنالین

ناگروه مپبا نشست مشترک دانشگاه 
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برگزاری وبینار همزمان با هفته پژوهش

ر تجلیل از پژوهشگران برت
دانشکده مهندسی مکانیک
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نوزدهمین دوره کارگاه دانش 
افزایی اساتید

سخنرانی رئیس دانشگاه در 
همایش تجلیل از پژوهشگران 

برگزیده دانشگاه

سخنرانی معاون پژوهشی و 
فناوری در مراسم تقدیر از 

پژوهشگران دانشگاه
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عکس یادگاری پایان مراسم 
دهتجلیل از پژوهشگران برگزی

چهارمین جلسه از سری 
ک وبینارهای دانشکده ی فیزی

علم به نسبی گرایی درپاسخی 

دانشجو و آموزشی دوره 
مهارت های فردی 

هجدهمین همایش 
ملی دانشجویی 
مهندسی صنایع
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پنجمین سمینار دانشجویی 
رتازه های مهندسی برق و کامپیوت

سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی خواجه نصیر

م تصاویری از سخنرانان مراس
تقدیر از پژوهشگران 

دانشکده مهندسی مکانیک

ر تصاویری از مراسم تقدی
از پژوهشگران دانشکده 

مهندسی مکانیک
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وبینار
توسعه مردم : هوشمندشهر 

ا محور، برمبنای انرژی آگاهی، ب
فرگشایی داده های زیر ساخت

اندازه گیری پیشرفته

مدیریت استرس و آرام سازی 
محیط خانواده  در دوران کرونا

:نشست مجازی دانشجویان 
مقاله نویسی

سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی خواجه نصیر
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...افتخاری دیگر
با دانشمند برتر در همکاریپانزده 

جامعه و صنعت معرفی شدند

برگزاری پنجمین سمینار دانشجویی تازه  های
مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه



32
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

خارجیکانون زبان های 
صداگذاری بر روی دیالوگ های جذابمسابقه 

دانشگاه لیسبون|دوره دکترای مدیریت 

مرکز اسالمی بین المللی )313کانون 
با همکاری کانون( دانشگاه امیرکبیر

قرآن و عترت 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

نقدی بر تغییر لوگوی دانشگاه 

یک کالف مهربانی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

:می کندبرگزار دیموندلب 
؟درستِ کارآفرین شدن چیستمسیر 

اطالعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کروناپزشکی مشاوره 

برترین آخرین فرصت شرکت در 
کشور ISIنویسیکارگاه مقاله 

کانون زبان های خارجی به همراه 
کانون شعر و ادب دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

د فراخوان رفع نیاز فناورانه تولی
تست ATPسوآپآنزیم و 

مجموعه الیو های بیان تجربه
اپالی و زندگی دانشجویی در

خارج از کشور

ایی کنفرانس بین المللی نمک زد"
"و تصفیه آب
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آغاز ثبت نام جهت شرکت در دوازدهمین 
جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

ت فراخوان رفع نیاز فناورانه تولید کی
یرتشخیص سریع آنتی بیوتیک در ش
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون زبان های خارجی به همراه 
کانون شعر و ادب دانشگاه 

مرکز آموزش بازرگانیو دانشگاه 

فراخوان مرکز نوآوری معاونت
امور بین الملل دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ششمین دوره آموزشی ارزیابی 
آمادگی برای سرویس و تخمین

عمر سازه ها

کانون نجوم دانشگاه 

کارگاه مجازی آموزش انتگرال
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دانشجویان محترم، لیست
مشاوران مرکز مشاوره جهت 

.خدمات آنالین روانشناختی

دوره آنالین آموزشی جامع نرم
Microsoft Excelافزار 

آغاز ثبت نام جهت شرکت در 
دوازدهمین جشنواره سراسری 

نشریات دانشجویی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شروع قطعی دوره های ترم جاری

دوره آموزشی آنالین ریشه 
شناسی لغات انگلیسی 

دوره غیرحضوری جامع دیجیتال 
همارکتینگ، به همراه کاراموزی بعد از دور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

نویسیمقاله کارگاه 

دوره غیرحضوری جامع متخصص سئو و 
بعد ازکارآموزی به همراه محتوا ، تولید 

دوره

معرفی باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مسابقه دانشجویی

MATLABدوره شروع قطعی 

آذر۲0از عمومی 

تقویم آموزشی دوره کارشناسی سال 
(اصالحیه)1399-1٤00تحصیلی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره آنالین هوش مصنوعی در 
 AI in)بازاریابی عملکردی 

Performance Marketing)

تقویم آموزشی دوره تحصیالت 
1399-1٤00تکمیلی سال تحصیلی 

بررسی مشکالت روحی دانشجویان
در دوران همه گیری کرونا
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

:صنایعانجمن علمی دانشکده 
اپیزود از دومین فصل دومین 

وبینار استارتاک تحت عنوان
داده محورعلم داده و بازاریابی 

کانون شعر و ادب دانشگاه 

جامع ترین دوره غیر حضوری طراحی و
برنامه نویسی وبسایت با وردپرس
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شورای هماهنگی کانون های
فرهنگی دانشگاه 

«در جست و  جوی موفقیت»

تصور عام از دانشجویان 
دانشگاه امیرکبیر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

علمی عمران دانشگاه برگزاری انجمن های 
ی، های خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشت
تهران، امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و 

اصفهانصنعت، الزهرا، صنعتی 

 A)کارگاه مقدماتی بینایی ماشین 

Gentle Introduction to 

Computer Vision)

ا بنجوم دانشگاه برگزاری کانون 
همکاری گروه بین المللی آیوتا 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

درصد تخفیف دائمی 30
دانشگاه ویژه فیدیبو 

بهکانون نجوم دانشگاه 
پژوهش هفته مناسبت 

انجمن علمی دانشکده 
مهندسی صنایع دانشگاه 

ا دانشکده مهندسی پزشکی ب
همکاری انجمن علمی 

دانشکده مهندسی پزشکی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ثبت نام دوره های آموزشی 
microsoft project ، تربیت

Spssکارشناس اکسل و 

انجمن علمی دانشکده 
مهندسی صنایع دانشگاه 

آخرین فرصت شرکت در 
برترین کارگاه مقاله #

 ISI#نویسی 

دعوت به همکاری از 
پژوهشگران و دانش پژوهان 

ران در اولین باشگاه پژوهشگ
پیش بالینی ایران
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون نجوم دانشگاه 

:کانون شعر و ادب دانشگاه 
مبانی داستان "مجازی"کارگاه 

(نوشتن خالق)۲نویسی 

 Kernel Methods forکارگاه 

Pattern Analysis
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

انجمن علمی مهندسی عمران  
و محیط زیست

مرکز اسالمی )313کانون 
بین المللی دانشگاه 

PTEوبینار معرفی آزمون 

کانون همیاران سالمت 
روان دانشگاه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آموزش وبیناری

ه کمپ مهارت نرم باشگا
برنامه امتحانات دروس سرویس مهارت و اشتغال

1399-1٤00پایان ترم دوم 

«کالس نرم افزار پلکسیس»



54

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون نجوم دانشگاه

کانون نجوم دانشگاه

ه با فضای کار اشتراکی زاوی
همکاری آکادمی ایستا 

ثبت نام مدرسه زمستانی هوش 
یوتکمصنوعی آکادمی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ه دستگاه جدا سازی کالله زعفران در زاو
خراسان رضوی آزمایش شد

گفتمان بی بدیل نشریات
دانشجویی

خاورمیانه، غریبه با »نشست 
برگزار می شود« صلح
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شریفصنعتی دانشگاه 

ن برگزاری بازی محیطی آنالی
در دانشگاه

انتقاد عضو شورای عالی انقالب 
ر فرهنگی از حضور فرزندان مسئوالن د

خارج از کشور

در سلسله  « علم زدگی»بررسی 
فاجلسات حلقه  فلسفه و فیزیک ژر
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شریفصنعتی دانشگاه 

:  اننوسانات اقتصاد ایر»وبینار 
«فرصت یا تهدید

ای تولید ابزارهای تعمیر و نگهداری چاه ه
نفت با حمایت صندوق نوآوری

و 19همه گیری کووید
و یادگیری آنالین؛ چالش ها

فرصت ها
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شریفصنعتی دانشگاه 

برگزاری دوره های آموزشی 
فرموالسیون و ساخت محصوالت

شوینده، آرایشی، بهداشتی

تفاوت پژوهش های دانشجویان 
دکترای ایران با کشورهای دیگر

ملی کنفرانس چهارمین دوره 
بهمن ماه کارآفرینی 

انتشار اطالعات در جامعه 
چطور می تواند مانع گسترش

کرونا شود
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شریفصنعتی دانشگاه 

شماره جدید نشریه 
« اکسیر»دانشجویی 

منتشر شد

یی وبینار بررسی همکاری های فضا
بین المللی برگزار می شود

برگزاری دوره مجازی 
آموزش متلب

دستگاه ها به جای پول نقد 
اسناد خزانه به دانشگاه می 

دهند
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شریفصنعتی دانشگاه 

تخلف در ارزشیابی های مجازی، 
زنگ خطری برای آموزش عالی

آغاز ساخت ساختمان های 
کم مصرف در کشور

لذت چشیدن طعم شیرین 
ه محصوالت دانش بنیان با توسع

ایده های کارآفرینانه

ب به نیروهای امنیتی پاسخی متناس
عامالن اصلی ترور شهید 

فخری زاده بدهند
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شریفصنعتی دانشگاه 

آغاز مسابقات برنامه 
نویسی آنالین

ا ببررسی مأموریت دانشگاه 
حضور رؤسای دانشگاه

اعطای گرنت پژوهشی خیام 
نیشابوری به اساتید و 

دانشجویان

برایتسهیالت دانشگاه 
حذف اضطراری دروس
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شریفصنعتی دانشگاه 

معضل جذب سرمایه گذار برای 
طرح های صنعتی دانشگاهی

تعویق یک هفته ای زمان برگزاری
یفامتحانات پایان ترم دانشگاه شر

؛1399-1٤00برای سال تحصیلی 
شدتقویم آموزشی دانشگاه شریف اصالح
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شریفصنعتی دانشگاه 

جدال حساس نارسینا و نامی نو
برای تعیین صدرنشین

لم برگزاری نشست بررسی نسبت ع
و فلسفه در پروژه  الهیات طبیعی

ل آینده کنتر»برگزاری نشست 
موتور هواپیما؛ چالش ها و 

«فرصت ها
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شریفصنعتی دانشگاه 

هیات علمی دانشگاه جزو 
ر دو درصد دانشمندان برت

دنیا معرفی شدند

دانشجویان تحصیالت تکمیلی
پایان نامه های مهاجرتی حمایت 

می شوند

ایجاد هاب های فناوری در 
دستور کار دانشگاه

ساعت »ویژه برنامه های 
«پژوهش
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شریفصنعتی دانشگاه 

د جدیانتشار شماره 
شریف روزنامه 

نشست رویداد برگزاری پنجمین 
+Corona

آدم حسابی ها؛ بانو مونا 
جراحی، مقیم آمریکا
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شریفصنعتی دانشگاه 

گاه نخستین نمایش« ایران ایتکس»
مجازی فناوری اطالعات ایران 

برگزار می شود

کاهش تصادفات با ظرفیت پهبادی

چند خط از »برگزاری نشست 
«داستان جهان

یک حوض بود و ما به »
«سان ماهی هایش
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شریفصنعتی دانشگاه 

تکنولوژی»برگزاری نشست 
«احتراق بدون شعله

 High Techتجهیزاتبومی سازی 
ویژه عملیات درون چاهی در مناطق 

نفتخیز جنوب

اولین نمایشگاه مجازی در حوزه
ری کسب وکارهای مبتنی بر فناو

اطالعات
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شریفصنعتی دانشگاه 

ارائه دروس در برخی : فالحی
:  فتوحی/ دانشگاهها حضوری شود

جان دانشجویان در خطر است

راه اندازی دفتر پژوهشی مناطق 
دانشگاهنفت خیز در 

ری تمام پذیرفته  شدگان دکت
در دانشگاه

داوود کاظمی مقدم دانشجوی 
پذیرش 6جزو شیروانی دانشگاه 

ور شده برتر دارای معلولیت در کنک
1399-1٤00سراسری 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ید کمتر از نیم درصد تول
ناخالص ملی برای 

پژوهش هزینه می شود

وبینار تجربیات و 
دست آموخته های فنی و 
مهندسی ماهواره مصباح 

برگزار می شود

چادرملو تندیس برترین
ه شرکت صنعتی در توسع

نیروگاههای تجدید پذیر

درخشش یکی از کارشناسان ملی 
ی حفاری ایران در المپیاد بین الملل

دانشگاه
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دانشگاه تهران

:در زمینه فعالیت های اپتیک و فوتونیک
هران گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه ت

تدر فهرست مراکز معتبر آموزشی قرار گرف

اطالعیه تمدید مهلت ارسال مقاالت به 
«ذیرتئاتر مسئولیت پ»اولین همایش ملی 

فراخوان دوازدهمین جشنواره 
سراسری رسانه و نشریات 

«1۲تیتر »دانشجویی 
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ویژه نامه روز جهانی فلسفه

دکتر رضا پورحسین؛ عضو هیأت علمی
:دانشگاه تهران

ی و نگاه نظام تربیتی، آموزشی، بهداشت
...تفرهنگی به کودکان نگاه درستی نیس

ایروان-باکو–پیامدهای توافق جدید مسکو 
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 

پنجمین اثر مشترک انتشارات 
دانشگاه تهران و اشپرینگر 
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دانشگاه تهران

لی برگزاری   سومین پیش نشست همایش م
دانشگاه اخالق مدار با موضوع دانشگاه 

اخالق مدار و عدالت آموزشی

ماه نوشتی از رخدادهای آبان ماه در 
دانشگاه تهران

ی اطالعیه تمدید مهلت مسابقه ایده ها
برتر دانشجویی در مواجهه با 

چالش های دوران پساکرونا
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دانشگاه تهران

دگی زن»برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی 
اعالم شد« حقیقی انسان

دانشگاهتازه های انتشارات 

1399رویدادهای هفته نخست آذرماه 
ل دومین همایش بین المللی صلح و ح

منازعه
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دانشگاه تهران

مدیرکل امور پژوهش های کاربردی 
:تهراندانشگاه 

ان رشته مهندسی برق در میان دانشجوی
ی پر متقاضی بوده و از نظر آینده شغل

.هیچ مشکلی ندارد

16منتظر برنامه رئیس جمهور برای 
قطعا مراسم حضوری /آذر هستیم

نخواهیم داشت

به مناسبت روز جهانی فلسفه با 
مشارکت بنیاد گفت وگو و دوستی
ملل و دانشکده الهیات و معارف 
اسالمی دانشگاه تهران، وبینار 

«  مطالعات فلسفه ابن سینا در غرب»
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دانشگاه تهران

گرامیداشت هفته بسیج 

عضو هیات علمی پردیس دانشکده های31
درصد ۲فنی دانشگاه تهران در بین 

دانشمندان برتر جهان

رئیس دانشگاه تهران ترور 
ناجوانمردانه شهید فخری زاده را 

محکوم کرد
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دانشگاه تهران

PDFنسخه + 1٤00تقویم رسمی سال 

گاه مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانش
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دانشگاه تهران

اه اطالعیه برگزاری نخستین کارگ
انتقال تجربه در دانشگاه 

فراخوان برگزاری هفتمین همایش 
عصای سفید در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

هوشمندسازی صنعت فوالد در وبینار
پارک فناوری تهران 

1399آذر 1۲رویدادهای 
عصای سفیدهفتمین همایش 
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دانشگاه تهران

دومین همابش بین المللی و 
دوساالنه مطالعات ایران معاصر

1٤00آبان 11و 10در 

”دومین لیگ بازی های کسب و کار کشور“

ن و تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهرا
دانشگاه خاورشناسی تاشکند منعقد
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دانشگاه تهران

کمک به نهادینه سازی و ثبتآماده 
الگوی مسئولیت اجتماعی در 

نهادهای بین المللی مرجع

هفتمین همایش روز ملّی علوم 
اجتماعی ایران
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دانشگاه تهران

و فراخوان گرنت کمک هزینه تحقیق
توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی

ریاست جمهوری

ثبت بیش از یک هزار زمین لرزه در 
سه آبان ماه توسط مرکز لرزه نگاری مؤس

ژئوفیزیک دانشگاه تهران

(وبینار)کارگاه 
مهارتهای کاربردی در برنامه ورد 
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دانشگاه تهران

:کردعنوان استاد دانشگاه 
در جایگاه سیزدهم ایران 

مقاالت کرونا
شروع ثبت نام دوره عالی 

با  DBAکارمدیریت کسب و 
گرایش مدیریت دانش در 
دانشکده فنی دانشگاه 

نقد و بررسی کتاب
مدرنتاریخ مختصر اروپای 
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دانشگاه تهران

وبینار چهارمین نشست از سلسله 
سخنرانی های علمی پردیس بین 

المللی کیش دانشگاه

رزی تفاهم نامه همکاری بین پردیس کشاو
ت و منابع طبیعی دانشگاه تهران و شرک

توسعه دامپروری و کشاورزی امداد 

ت پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسب
آذر، روز دانشجو 16گرامیداشت 
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری کارگاه های آموزشی 
گاه ویژه فعاالن نشریات دانشجویی دانش

دانشجوآذر، روز 16همزمان با 
دانشگاه از فرزندان شهید فخری زاده در 

تقدیر شد
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دانشگاه تهران

دکتر اسدپور، عضو هیئت علمی 
:دانشگاه

قدرت در عصر کالن داده، توزیع 
چالش های زیادی برای حکمرانی ایجاد

کرده است

گاه توسط مؤسسه حقوق تطبیقی دانش
ور سلسله نشست هایی حقوقی با حض

صاحبنظران بین المللی 

ر دومین رویداد ملی استارت آپی د
حوزه فناوری های توانبخشی 

بصورت مجازی



89

دانشگاه تهران

جایزه پژوهشگران جوان دانشگاه 
خش بین المللی صرفه جویی آب در ب

کشاورزی را از آن خود کردند

ه و نهمین جشنواربرگزاری بیست 
دانشگاهپژوهش و فناوری 

امکان پذیر شدن استعالم 
ن مشخصات هویتی نو دانشجویا

دانشگاهدر سامانه جامع آموزش 

برای اولین بار در کشور؛
و کارشناس تحلیل گری کسبدانشگاه، 

کار آموزش می دهد
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دانشگاه تهران

ساله شدن اتحادیه 70همزمان با 
:بین المللی دانشگاه ها

ی مسئولیت اجتماع»انتشار یادداشت 
اثر « دانشگاه در زمان پاندمی کرونا

دانشگاهمشترک سه محقق 

ع اطالعیه تمدید پذیرش دانشجو در مقط
-ونبدون آزم)کارشناسی ارشد ناپیوسته 

سال تحصیلی -(استعدادهای درخشان
1٤01-1٤00

رویدادهای هفته آخر آذرماه 
ل های جلسات وبیناری با تشکانتشار تقویم 

دانشگاهفرهنگی و اجتماعی دانشجویان 



91

دانشگاه تهران

کارشناسی –نشست علمی 
جنوب در –شکاف شمال 

تحوالت سیاسی

ام پخش زنده از صفحه اینستاگر
دانشکده ادبیات دانشگاه 

بیست و دومین جشنواره 
تقدیر از فرزندان ممتاز 
خانواده بزرگ دانشگاه 

جدید اداره معرفی مدیرکل 
اعضای هیأت علمی و دانشجویان 

بین الملل دانشگاه
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دانشگاه تهران

ه مشترک دانشکدبرگزاری نشست 
و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

دانشگاه اونان نیکاراگوئه

رئوس برنامه های سومین همایش
ملی دانشگاه اخالق مدار

تازه های انتشارات
به خودمختاری؛ اصول اخالق احترام 

زیست پزشکی
آمادگی شناختی 
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دانشگاه تهران

در بیست و نهمین جشنواره 
پژوهش و فناوری؛

ن معاون پژوهشی دانشگاه مهمتری
دستاوردهای ملی و بین المللی 

دانشگاه 

کارگاه آنالین انگیزه و تالش

نقد و بررسی سیاست گذاری
های کالن و برنامه ریزی های 
آموزش زبان عربی در ایران 

ارگاه اطالعیه برگزاری نخستین ک
انتقال تجربه در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

کرسی یونسکو 

دیدار سفیر ایتالیا با
رئیس دانشگاه

انتخاب سه محقق دانشگاه تهران
در جشنواره پژوهش و فناوری 

تازه های انتشارات
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دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری مشترک بین 
قضائیهپژوهشگاه قوه و دانشگاه 

ا وبینار فلسفه سینم
به زبان انگلیسی

سخنرانی علمی 

موسسه حقوق تطبیقی
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دانشگاه تهران

نشست علمی 

تازه های انتشارات

وبینار تنوع بخشی به
منابع درآمدی دانشگاه

اولین یادواره بین المللی
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دانشگاه تربیت مدرس

ت پیام رییس دانشگاه به مناسب
فرا رسیدن هفته بسیج

ت در همایش کتاب سال بانوان؛ اثر عضو هیأ
علمی دانشگاه شایسته تقدیر شد

ی انتصاب دکتر رضایی در شورای مرکز
انضباطی دانشجویان وزارت علوم
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دانشگاه تربیت مدرس

هیأت علمی دانشگاه در میان عضو 
پژوهشگران پراستناد برتر جهان

بی برگزاری سمپوزیوم مخابرات
سیم نوری و موج میلی متری 

غرب آسیا

راهیابی تیم دانشگاه به مرحله دوم 
برنامه نوپاهای فناوری های همگرا
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دانشگاه تربیت مدرس

درخشش دانشجویان دانشگاه در 
جشنواره کتاب سال دانشجویی

چهاردهمین سمینار بین المللی 
پلیمرعلوم و تکنولوژی 

نحوه راه "وبینار آموزشی 
اندازی و بهینه سازی 

"واحدهای تحقیق و توسعه

یرش، وبینار آشنایی با نحوه پذ
حمایت ها و معافیت های 
پارک های علم و فناوری



101

دانشگاه تربیت مدرس

ت رویداد ثبت هنری فعالی
های دانشگاه در دوران 

شیوع کرونا

نی تایید اثربخشی محلول ضدعفو
استفاده شده در دانشگاه از سوی

مرکز بهداشت و درمان

ویژه برنامه روز دانشجو

بیست و هشتمین جلسه 
کارگروه جذب نخبگان 

تخصصی دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری وبینار تخصصی 
بررسی مسائل آموزش زبان"

"روسی به عنوان زبان خارجی

تحول مشاغل"برگزاری وبینار 
"حقوقی در عصر دیجیتال

با نشست هیأت رئیسه دانشگاه
یینمایندگان تشکل های دانشجو

انتخاب عضو هیأت علمی 
ن دانشگاه به عنوان رییس انجم

حشره شناسی ایران
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های همایش بین المللی پیامد
ویروس کرونا برای مناطق 

مختلف جهان

ده کتاب تألیفی دانشجوی دانشک
کشاورزی شایسته تقدیر شد

فراخوان پذیرش بدون 
آزمون برگزیدگان علمی
در دوره کارشناسی ارشد

1٤00سال 

برگزاری وبینارهای 
آموزشی توسط پارک علم و

فناوری دانشگاه
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وبینار یک فنجان
قهوه کارآفرینی

نامه انتصاب سردبیر جدید فصل
"آمایش سیاسی فضا"

استخدام نیروی کار متخصص
در نمایشگاه کار مدرس

تهیه نانوساختاری با خاصیت 
همزمان آنتی اکسیدانی و 

سمان آنتی باکتریایی و قابلیت پان
زخم
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فراخوان دومین جشنواره 
ادبی حیات

وز برگزاری وبینار تخصصی ر
دانشجو

تشریح اقدامات مرکز فناوری
اطالعات در دوره شیوع بیماری

19کووید 

فراخوان مراسم هفته پژوهش 
آذرماه۲6در 
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روز دانشجو بزرگداشت فداکاری 
دانشجویان در راه استقالل و آزادی 

کشور است

آیین اختتامیه موج های هفتم و 
هشتم طرح تحول راهبردی

بررسی پیشران های فرهنگی در 
تحول دانشگاهی
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ی برگزاری دومین کارگاه توانمندساز
پژوهشگران

مجموعه دانشکده های "تغییر نام 
پردیس "به "فنی و مهندسی

"دانشکده های مهندسی
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کسب رتبه نخست رویداد 
WaPOR Hackathon  توسط

تیم پژوهشکده مهندسی و 
مدیریت آب دانشگاه

کسب عنوان برتر مقاله 
دانشگاه در اجالس اتحادیه

بین المللی مخابرات

٥بررسی پروژه بازنگری 
ساله دوم طرح تحول 

راهبردی دانشگاه

زیست »نشریه دانشجویی 
دویژه کرونا منتشر ش« نوین
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و تشریح اقدامات مرکز بهداشت
درمان در کنترل بیماری کرونا

توجه بنیاد خیرین به جذب و هدایت
کمک های خیرین برای توسعه همه 

جانبه دانشگاه

ارتقاء دانشگاه های طرح دانشگاه 
۲00سطح یک کشور به رتبه های زیر 

جهانی را پیشنهاد کرد
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در حضور متخصصان صنعتی
به انتقال تجربرای دانشگاه 

به اساتید و دانشجویان

تجلیل از عضو هیات علمی 
دانشگاه به عنوان پژوهشگر و 

فناور برگزیده کشوری

میان مؤثرترین در دانشگاه 
دانشگاه های یک درصد برتر 

جهان

آیین گرامیداشت هفته 
پژوهش و تجلیل از 

پژوهشگران برتر دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

همایش مجازی معارفه و استقبال از
اه نودانشجویان کارشناسی دانشگ

باز هم افتخاری دیگر از 
انجمن های علمی دانشگاه 

علم و صنعت ایران
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دانشگاه علم و صنعت

ت مناسببه پیام رئیس دانشگاه 
آغاز هفته بسیج

و چهاردهمین شماره نشریه سامانه ن
«توسعه فردی»با عنوان 

"فستیوال نوآوری های صنعت معدن"
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دانشگاه علم و صنعت

تر انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیو
ریشه یابی واژگان ریاضیوبینار 

ات مسابقسلسله ششمین مسابقه از 
«هشت بهشت»کتابخوانی 
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دانشگاه علم و صنعت

دانشکده مهندسی شیمی
نفت و گاز دانشگاه 

جشنواره سراسری نشریات
"1۲تیتر "دانشجویی 
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دانشگاه علم و صنعت

بیانیه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
یج مورد گرامیداشت هفته بسدر دانشگاه 

مستضعفین

نهمین جشنواره حرکت اختتامیه 
داخلی دانشگاه

موج سوم رزمایش ایران همدل هیئت 
شهدای گمنام دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

به مناسبتنشست مجازی 
هفته بسیج

کانون تئاتر دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

سلسله سخنرانی های صنعتی
درس مدل های زمان بندی و بهینه سازی 

حمل و نقل

وبینارپنجمین 
اط با از سلسه وبینارهای تخصصی دفتر ارتب

گاز صنعت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و
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دانشگاه علم و صنعت

کانون قرآن و عترت با همکاری دفتر
ترویج قرآن و عترت 
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی دانشکده 
دانشگاه عمران مهندسی 

جذاب برای فیزیکدانان دورهمی یه 
جدید علموصی
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دانشگاه علم و صنعت

ویژه برنامه روز دانشجو
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دانشگاه علم و صنعت

تخصصیششمین وبینار 
ست قطب فناوری کاتالیرئیس 

های ناهمگن دانشگاه 

ازیمجبفرمایید کافه دانشجوی 
کارگاه فصل سخن

دفتر فرهنگی راه آهن با همکاری
دانشجویان دانشگاه های مطرح 

فرهنگی دانشکده دفتر 
دانشگاهمهندسی صنایع 
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دانشگاه علم و صنعت

ویژه برنامه روز دانشجو 

هلدینگ کاسپین به همکاری انجمن علمی 
ت و داشنجویی گروه نرم افزاری صنایع علم  و صنع

ی انجمن های داشنجویی علمی صنایع دانشگاه ها
اهصنعتی قم ،  الزهرا و دانشکده ی راه آهن دانشگ
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دانشگاه علم و صنعت

امه تشریح روند شکل گیری و برن
های کانون دانش آموختگان 

و دانشکده مهندسی برق در بیست
چهارمین الیو انجمن دانش 

دانشگاهآموختگان 

دومین دوره لیگ کتابخوانی
آینده من، آغاز شد

تجلیل از برگزاری مراسم 
اه پژوهشگران و فناوران برتر دانشگ

الکترونیکیصورت به 
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دانشگاه علم و صنعت

درانعقاد تفاهم نامه سه جانبه دانشگاه 
زمینه ایجاد مرکز مقابله با آلودگی های

نفتی

علمیعکس و فیلم مسابقه 

برگزاری جلسه رییس دانشگاه با 
مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون

کیش
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دانشگاه علم و صنعت

ط آموزش و تحقیقات محیافتتاح مرکز 
کیشجزیره در زیست دانشگاه 

برگزاری سلسله وبینار به 
مناسبت هفته پژوهش

مدیریت زمان کارگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

دوره آموزشی زبان انگلیسی

نمایشگاه دائمی کاالهای
دانش بنیان  

نمایشگاه بازار سازی و 
صادران کاهای ایرانی  

کارگاه شروع یک کسب و
کار نو
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دانشگاه علم و صنعت

با مدرسه کسب و کار نیترو
همکاری گپ و گفت

وبینار مهارت گفتگو درون خانواده

مراسم روز پژوهش دانشگاه 

امین ۲1در بازدید از غرفه دانشگاه 
نمایشگاه مجازی دستاوردهای 

پژوهش، فناوری و فن بازار
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دانشگاه علم و صنعت

طی سخنرانی تخصصی در 
مین نمایشگاه دستاوردهای ۲1

پژوهش، فناوری و فن بازار

نشست تخصصی 
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دانشگاه علم و صنعت

نشست تخصصی

انتخاب مسیراطالعیه 

"رونمایی از آپارات صنعت در دانشگاه"
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دانشگاه علم و صنعت

جایگاه رسانه های کارگاه 
اجتماعی در توسعه بازاریابی

گردشگری

نشست مجازی 

*مراسم ویژه شب یلدا*
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اسی آیین معارفه دانشجویان  کارشن
ارشد و دکتری ورودی 

وبینار
شجاعو بررسی انیمیشن نقد 
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ششمین همایش و 
انایرتونل و سد نمایشگاه 

دغدغه ها و مشکالت: ترجمه شناسی
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دانشگاه شهید بهشتی

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

دموکراسی یونسکو 

رویکرد معرفت شناختی

الیو اینستاگرام روش های تامین
مالی و اعتباری از صندوق های 
پژوهش و فناوری برای کسب و 

کارها
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وبینار
علمی برنامه ریزی روابط انجمن 

اد فرهنگی اجتماعی با همکاری بنی
سعدی و دانشگاه 

برای "نیاز فناورانه حوزه پسماند 
"RVMساخت و تولید داستگاه های 

وبینار
معاونت پژوهشی، گروه مرمت و احیای 

بناها و بافتهای تاریخی با همکاری 
انجمن علمی مرمت دانشگاه 
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ی هفدهمین کنفرانس بین الملل
آذر ماه 19تا 17مدیریت 

وبینار
چیندر اسالم 

انجمن علمی عـمـران دانشگاه 
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و انجمن علمی دانشجویان زبان
ادبیات عربی دانشگاه 

گروه و انجمن علمی حکمت و کالم 
ا بدانشکده اللهیات و ادیان دانشگاه 

همکاری وبینار بهشتی

بزرگداشت دهمین سالگرد شهادت
دکتر مجید شهریاری
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ا تخصصی گروه مشاوره بپنجمین  وبینار 
چطور از مشکل نگری به راه حل نگری»موضوع 

«  برسیم؟

دکترعلیرضا حسن زاده عضو هیات
علمی دانشکده مهندسی برق 

موفق به ابداع روشی ، دانشگاه 
.شد Xبرای کاهش اثرات اشعه
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چکیده مقاله به سومین همایش
ملی دوساالنۀ آزفا یک هفته

وبینار
همت کلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسیبه 

گاه حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانش
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طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«مربیگری یادگیری الکترونیکی

تی علمی تاریخ دانشگاه بهشانجمن 
و با همکاری نشریه داشگاهی کلی

ریت هفدهمین کنفرانس بین المللی مدی
به صورت مجازی
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۲شتابدهنده شبا در راستای نوژان

بلیت بررسی قا: تحلیل منظر"کتاب 
"های فضا و مکان

یک تعیین کننده مهم وبینار سواد 
سالمت ما و فرزندانمان
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نتایج پژوهش ارائه شده در این سمپوزیوم در 
 Achieved“: قالب مقاله ای با عنوان

Throughput of Hovering UAV-

Based Optical Wireless 
Communications”،و نویسندگان  :

و محمدتقی دبیری، دکترسیدمحمدسجاد صدوق
قاله هیمن ساوجبالغچی، توانست عنوان بهترین م

.این سمپوزیوم بین المللی را کسب نماید

یخ دانشجویی تار-علمیوبینار ، انجمن 
دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری 

و انجمن های علمی تاریخ دانشگاه 
دانشگاه سیستان و بلوچستان
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دوره مجازی برنامه ریزی و مدیریت زمان
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وبینارمعرفی طرح های برگزیده دانشگاه ها

دستاورد پژوهشی 
مه ای مقد»ترجمه انگلیسی کتاب انتشار 

میاثر دکترخات« بر ادبیات معاصر ایران
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اه پارک علم و فناوری دانشگ
همکاری معاونت علمی و با 

فناوری ریاست جمهوری

مناسبت
بت به مناسدانشگاه رئیس پیام 

دانشجوروز 

سومین همایش بین 
مولوی پژوهیالمللی 

کانون فرهنگی ورزشی ایثار و 
تربیت بدنی بسیج کارکنان

دانشگاه 
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وبینار
ن و به همت کلینیک حقوقی زنا

خانواده کرسی حقوق بشر، 
صلح و دموکراسی یونسکو

معاونت پژوهشی، گروه مرمت و 
احیای بناها و بافت های تاریخی
با همکاری انجمن علمی مرمت

بررسی چالش ها و 
ظرفیت های نهاد دانشگاه در

گفت و گو با محمد فاضلی 

انجمن علمی گروه حکمت و کالم 
با ه دانشکده اللهیات و ادیان دانشگا

همکاری وبینار بهشتی 
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وبینار
هیجان از منظر حوزه های بررسی 

مختلف علوم انسانی 

ت، با هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیری
حضور اندیشمندان و محققان داخلی و 

خارجی،

وزیر علوم در پیامی به هفدهمین کنفرانس
و مدیریتی مطلوبنظام : مدیریت مطرح کرد 

از کارآمد، می تواند تسهیل کننده و زمینه س
تحقق اهداف برنامه های توسعه
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مرکز نوآوری علوم انسانی
و اجتماعی دانشگاه

وبینار
کده باستان شناسی دانشگروه 

گاهادبیات و علوم انسانی دانش

انجمن های علمی عمران دانشگاه های 
، ، خواجه نصیرالدین طوسیبهشتی

لم تهران، امیرکبیر، فردوسی مشهد، ع
ان و صنعتی اصفه( س)و صنعت، الزهرا

و اعضای دانشگاه بازدید رئیس 
هدف با هیات رئیسه دانشگاه، 

کده آشنایی بیشتر با مسائل دانش
علوم و فناوری زیستی از این 
با دانشکده بازدید و طی نشستی

اعضای هیات علمی این دانشکده
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زیست محیطی صید ترال معضل 
فانوس ماهیان در آبهای جنوب 

ده کشور با نقش آفرینی پژوهشک
.دشمرتفع علوم محیطی دانشگاه 

ی و آزمایشگاه روانشناسی ریاضیات
محاسباتی، پژوهشکده علوم 

ی همکاربا شناختی و مغز دانشگاه 
آکادمی لوپ

رشدبرگزاری دومین چالش 
در دانشگاه بلور 

آموزشی آنالین، زندگی کارگاه 
کرونادانشجویی در ایام 
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ششمین وبینار 
همشاورتخصصی گروه 

متشرک هیاتبرگزاری جلسه 
وم رئیسه دانشکده ادبیات و عل

انسانی  و پارک علم و فناوری
دانشگاه 

امانه آشنایی با دو سبرگزاری وبینار 
و همانندجو، ثبت پایان نامه، رساله

پیشنهاده 

لمعاقلیم و ترویج وبینار نشست 
ژئومورفولوژی در حل جایگاه 

مسائل و مشکالت کشور
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گرانش و کیهان"برگزاری همایش 
"شناسی

هفته پژوهش و فناوری 
1399سال 

وبیناربودجه مذاکره
همت بسیج دانشجویی به 

ی دانشکده اقتصاد و علوم سیاس

وبینار
لینو بررسی انیمیشن کورانقد 



153

وبینار
ی تخصصنشست پنجمین 

حقوق خانواده

رویکرد : قرآن و تاریخ
قرآن به حقوق زن

دانشگاه برتر10بین در دانشگاه 
وزارت عتف در رتبه بندی یورپ

آغاز ثبت نام مسابقات 
مناظره دانشجویی
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هفته پژوهش
ه های تخصصی دانشکدکارگاه 

علوم ورزشی و تندرستی 

پادکست سازمان سومین 
دانشجویان دانشگاه 

کتاب گاه و بی ( خالصه)معرفی 
گاهیِ دانشگاه در ایران

و فراخوان کانـون  گویندگی
اجرا شهید بهشتی

رشد وبینار آشنایی با دوره کارشناسی ا
رشته سیاستگذاری علم و فناوری
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ق موف، دانشجوی دانشگاه حمید نظری 
ین به کسب مقام سوم در مسابقات آنال

.شد۲0۲0پومسه قهرمانی جهان 

هفته پژوهش
اه هسته ای ایران با همکاری دانشگانجمن 

شناسی در معنی اهمیت 
ترجمه شناسی و آموزش زبان
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و رویداد گفت و شنود، گفت
گوی دانشجویان با مدیران

دانشگاه

در ورزشکارآفرینی کارگاه 
ی واحد نقش آفرینی تخصص

بسیج دانشجویی

مناسبت هفته پژوهشسخنرانی به 
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وبینار
نشست های دوشنبه هایسلسله "

"حقوق کودک
(معوقه)نشست هفته هشتم 

نخستین رویداد فناورانه و 
«کتاب و کودک»نوآورانه 

انجام نظرسنجی دانشجویان
در مورد کیفیـت کالس های 

درس و استادان

سیزدهمین مرحله جذب 
نیروی امریه سربازی در 

وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در تهران و مراکز 

استان ها
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وبینار
همت بسیج دانشجوییبه 

دانشکده اقتصاد و علوم 
سیاسی 

نشست تخصصی 
شرح های مثنوی

هفته پژوهش
ی سومین همایش بین الملل

مولوی پژوهی 
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دوره معرفتی اندیشه راقی 

وبینار آشنایی با 
اکوسیستم نوآوری چین

نشست تخصصی 
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وبینار
هیجان از منظر بررسی 

حوزه های مختلف علوم انسانی

انجمن علمی دانشجویی 
دانشکده علوم شیمی و نفت

بررسی نقش فردوسی در »
«روایت داستان های شاهنامه

دومین نشست قطب علمی 
آموزش عالی و توسعه
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اولین همایش ملی نشان
مرجعیت علمی زبان و 

عربیادبیات 

وبینار
گاه بیوتکنولوژی دانشانجمن 

نبوه  اطرح ملی بومی سازی تولید 
کرون نمونهگیری  اب داسو

و معاون علمی با حضور ویروسی 
رئیس جمهورفناوری 

میزگرد آزاداندیشی
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جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

وبینار
اسطوره شناسی، آکادمی 

(دوره نخست)

وبینار
تر و بررسی انیمیشن دخنقد 

کبریت فروش

فراخوان
نوآوری علوم انسانی و مرکز 

شتابدهنده گام دوم 
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فراخوان
ی یازدهمین کنفرانس بین الملل»

« فناوری اطالعات و دانش

ت رویداد گفت و شنود، گف
و گو با مدیران دانشگاه

وبینار
ت و به مناسبت یکصد و بیس

یکمین سالروز تاسیس 
مدرسه علوم انسانی

بوت کمپ های مجازی پرورش 
ه عاملین تعامل جامعه و دانشگا
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و سومین وبینار انجمن آب
فاضالب ایران

انجمن علمی تاریخ دانشگاه 

لیست کارگاه های یازدهمین
وری کنفرانس بین المللی فنا

اطالعات و دانش

روش تحقیق جاری در پژوهشهای 
تامالتی در ماهیت روش}تاریخی

{تحلیلی_توصیفی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره مطالعاتی تفسیر آفتاب

جلسه شورای عمومی کانون فرهنگی
بچه های آسمان

باتوجه به ضرورت حضور تعدادی از 
میدان جمهوری به همکاران سرویس 

آذرماه از ۲از تاریخ وبالعکس دانشگاه 
ا هر یکساعت یکبار از مبد19الی 7ساعت 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

کمک به جهت طرح محققان دانشگاه 
ر به عنوان پیشنهاد برت،CMSآزمایش 

مرکز پژوهش های هسته ای 
پذیرفته شد (CERN)اروپا

ندی نهایی پروژه منشأیابی و سهم بنتایج 
ماه 9ذرات معلق هوای اصفهان، قریب به 

قبل به شهرداری اصفهان

یس نامه سرگشاده دکتر سید مهدی ابطحی رئ
هر به رئیس شواری اسالمی شخطاب دانشگاه 

اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

آگهی دعوت به همکاری مرکز 
فناوری اطالعات دانشگاه 

کارگاه خودمراقبتی در روابط اجتماعی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 
دانشگاه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

پیام هیات رئیسه در پی ترور
شهید دکتر فخری زاده 

دوره مدیریت ریسک 

مین جلسه باشگاه فیزیک اصفهان73
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دانشگاه صنعتی اصفهان

شروع ثبت نام کارگاه 
مجازی نمایشنامه نویسی

نغمه مهربانی تو گرمابخش 
وجود دیگری

ال اطالعیه ثبت نام مقدماتی نیمس
1399-1٤00دوم سال تحصیلی 

دانشجویان کارشناسی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختی دانشگاه

اطالعیه امکان حضور مجدد 
دانشجویان درسراهای دانشجویی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

به مناسبت هفته پژوهش
حضور دکتر سید مهدی ابطحی،با 

رئیس محترم دانشگاه 

اولین نشست نقش آفرینان

روز دانشجو
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دانشگاه صنعتی اصفهان

 Hello Hackersهمایش 

2020

آذر 16به مناسب 
گرامیداشت روز دانشجو

همزمان با روز دانشجو نظام 
گاهپیشنهادهای دانشجوئی دانش
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دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختی دانشگاه

مدیریت بهداشت و برنامه های 
درمان دانشگاه ویژه گرامیداشت 

99آذر 16روز دانشجو 

مسابقه خاطرات تلخ و 
شیرین کرونایی

مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختی دانشگاه
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دانشگاه صنعتی اصفهان

بهره گیری از با دانشگاه دستاورد محققان 
مهندسی ژنتیک و انتقال ژن از ویروس به 

باکتری

پنل مشاوره آنالین پزشکی 
یت موضوع فوریت های پزشکی و اولوبا 

بندی رسیدگی به بیماران

ال اطالعیه ثبت نام مقدماتی نیمس
1399_1٤00دوم سال تحصیلی 

دانشجویان کارشناسی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

هفته پژوهش و فناوری، با 
پژوهش و فناوری در : شعار

خدمت جهش تولید

ه بیست و یکمین دوره هفت
پژوهش و فناوری استان 

اه، دانشگعضو هیئت علمی انتخاب سه 
کشوربه عنوان جوان سرآمد علمی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دستاوردهای طرح منشأیابی و سهم
بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان

گاه وبینار نقش تحقیقات دانش
(۲)در دفاع مقدس
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دانشگاه صنعتی اصفهان

مسابقه 

شب یلدا را در خانه می مانیم

اطالعیه پذیرش بدون 
آزمون دانش آموختگان 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ه توافق برای اجرایی شدن تفاهم نام
حوزه ٥دانشگاه بصره در با دانشگاه 

همکاری

تصویب ساز و کار اجرای ماموریت 
های دانشگاه در دومین برنامه 

راهبردی دانشگاه

دوره آموزشی فلسفه ذهن
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ت طرح تشویق از برگزیدگان پیشرف
معاونت آموزشی دانشگاه. تحصیلی

فراخوان هم اندیشی اجرای فریضه
امر به معروف و نهی از منکر در 
ی فضای مجازی با رویکرد کنش گر

اصالحیه دوره آموزشی آشنایی با 
ویژهبین المللی ظرفیت های همکاری 

اعضای هیات علمی
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همایش الزامات آموزش زبان و ادبیات 
شدبرگزار فارسی در دانشگاه 

برنامه ای جدید از دفتر ریاست و 
روابط عمومی دانشگاه 
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متن کامل طومارهای »کتاب 
با ترجمه دانشجوی« بحرالمیت

دکتری ادیان و عرفان 

پیام تبریک معاون فرهنگی 
اجتماعی و دانشجویی دانشگاه 

عضو هیأت علمی گروه مهندسی 
زه به کسب جایموفق برق دانشگاه 

زنده یاد دکتر سید مهدی فخرایی
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Spssافزارآموزش پیشرفته نرم 

ی کارگاه های تخصصی اولین همایش مل
برنامه درسی و اشتغال
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دانشگاه در رسانه
ری در ستایش اعتدال و تالش برای بازیگ

هوشمندانه در سپهر بین الملل
شهرآرا نیوز

آمریکا و افزایش شانسانتخابات 
ت حضور نیروهای میانه رو در انتخابا

ایسنا1٤00
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کارگاه ابزارها و روش های آموزش مجازی 
در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 

به زبان عربیکارگاه . زبانان

از سرپیچی برخی موسسات آموزش عالی
ی توسعه کمی برخ/مصوبات وزارت عتف

دانشگاه ها

انتصاب عضو هیأت علمی گروه مهندسی
رئیسبه عنوان مواد و متالوژی دانشگاه 

پژوهشگاه نیرو
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اهجشنواره عکس و فیلم کوت
دانشجو در قرنطینه

سومین دوره مسابقه ایده پردازی 
1399ویژه هفته پژوهش ( مسئله یابی)

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده 
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اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
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دومین رویداد استارت آپی

امید به آینده و ادارک 
دانشجویان از تاثرگذاری بر 

تحوالت جامعه 

ی اولین همایش ملی کم آبیار
و استفاده از آب های 

ق نامتعارف در کشاورزی مناط
خشک
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آموزش مقدماتی نرم 
افزار 
AutoCAD (آنالین  )

۲3۲کد 

دانشکده علوم ریاضی 
دانشگاه 

کارگاه آنالین آنالیز 
هارمونیک و کاربردهای آن 

1399

در قهرمانی دانشجویان دانشگاه 
رنج مسابقات انتخابی تیم ملی شط

دانشجویان

معرفی کمک هزینه تحقیق و 
یتوسعه صندوق نوآوری و شکوفای
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هفتهدر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
بزرگداشت پژوهش و فناوری
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لی مراسم افتتاحیه نخستین همایش م
برنامه درسی و اشتغال در دانشگاه 

گاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانش
هفته بزرگداشت پژوهش و فناوریدر 
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وره د: دانشگاهکانون تئاتر 
ورت نمایشنامه نویسی بص

غیر حضوری

ن محترم خراسابازدید استاندار 
حضور در و رضوی از دانشگاه 

اه نشست هیأت رئیسه  دانشگ

جشنواره ورزش های 
همگانی مجازی دختران و 

دانشگاهپسران 
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نشست خدمات کتابخانه های
: دانشگاهی در دوران کرونا

چالش ها و راه کارها

مصاحبه عضو هیأت علمی گروه
با ه زبان و ادبیات فارسی دانشگا

 In Black andبرنامه 

White
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افتتاح زمین چمن 
مصنوعی دانشگاه 

مدیر همکاری های علمی و بین 
المللی و امور دانشجویان
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سلسله نشست های تخصصی
آکادمی علوم جنایی

هفته پژوهش

محاسبه انتشار آالیندگی با 
IVEاستفاده از نرم افزار 
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برنامه های هفته پژوهش برخی از واحدها و دانشکده های دانشگاه 
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نشست نهم هسته پژوهشی 
مطالعات میان رشته ای هستی

عشق: شناسی

همکاری با دوره های کالج دانشگاه 
دانشکده علوم

آزمون های تعیین سطح کالس های 
ی ترمیک انگلیسی، فرانسه و عرب

مرکز زبان کالج دانشگاه 
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هفته آگاهی جغرافیایی 

ک و کارگاه آنالین آنالیز هارمونی
کاربرد های آن

به انتخاب عضو عیأت علمی دانشگاه
عنوان سرآمد علمی جوان در سال 

1399
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سومین رویداد فصالنه 
شتاب دهنده کسب و کارهای 

ریت مدی)فضاپایه گرانش باموضوع 
(فضاپایه شهری

دوره های زمستانی کالج دانشگاه 
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ع معاون برنامه ریزی و توسعه مناب
مصوباتراه اندازی سامانه : دانشگاه

دانشگاه

بیست و پنجمین نشست ایده 
:دانشگاه

نشستی پیرامون کتاب گاه و بی
گاهی دانشگاه در ایران

برنامه های هفته پژوهش و فناوری
پژوهشکده مطالعات اسالمی
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سخنرانی اعضای هیات علمی 
دانشگاه های کشوردر دانشگاه 

سخنرانی اعضای هیات علمی 
ردانشگاه های کشودر دانشگاه 

بازگشایی اماکن 
ورزشی دانشگاه 
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، انتخاب دکتر سهراب عفتی
عنوان به استاد دانشگاه 

کشورپژوهشگر برگزیده 

نشست علمی 

هستی شناسی فلسفی

سخنرانی اعضای هیات علمی 
ردانشگاه های کشودر دانشگاه 
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دانش تا کارآفرینی 

تاثیر بیماری کرونا در 
آسیب های اجتماعی در 

حاشیه شهر مشهد 

دانشگاه در رسانه
ت دکتر پارسا پهلوان، عضو هیأ
علمی دانشکده معماری و 

مصاحبهدر شهرسازی دانشگاه 
و با بخش ایتالیایی زبان رادی

Pars Today
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ن مراسم تجلیل از پژوهشگرا
و فناوران برتر دانشگاه

راه اندازی سامانه جدید پست 
م با الکترونیکی برای ارتباط مستقی

ی معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجوی
دانشگاه

دوره  های آموزشی کالج دانشگاه با 
همراهی دفتر کالج دانشکده علوم
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:یفعالیت های بین المللی اعضای هیات علم
علومدانشکده دکتر عرفانیان، سخنرانی 

ریاضی در دانشگاه فن آوری مالزی

گردهمایی روسای دانشگاه های
ایران و افغانستان 

می افتخار آفرینی اساتید و نشریات عل
و دانشگاه به عنوان برگزیدگان پژوهش

1399فناوری 
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هفته پژوهش در استانداری
خراسان رضوی

یلدای مهربانی

ان تجلیل از پژوهشگران و فناور
برتر دانشگاه

آیین تجلیل از پژوهشگران و 
دانشگاهفناوران برتر 
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قه برگزیده اولین مسابمعرفی نفرات 
موشن گرافی یک دقیقه ای رساله 

نشان ملی مرجعیت علمی در حوزه 
زبانشناسی عربی به عضو هیأت علمی

دانشگاه 

هفته آگاهی جغرافیایی
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افتتاح اولین دفتر 
شورای حل اختالف 

دانشگاهیان

افتتاح شعبه همیاران شوراهای
حل اختالف استان خراسان 

رضوی در دانشگاه 

سخنرانی های علمی 
مجازی گروه زمین شناسی

دانشگاه
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درس
دانشگاه در رسانه

وبینار بین المللی چالش های
آموزش زبان فارسی

سومین جشنواره ی ملی 
فناوری های نوین آب، 
خشکسالی، فرسایش و 

محیط زیست 
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مللی سخنرانی و فعالیت های بین ال
دانشگاه در علمی عضو هیات 

دانشگاه پروان افغانستان

برگزاری دوره آنالین آمادگی آزمون 
های تحصیالت تکمیلی زبان انگلیسی  

Telp.Tolimo.Msrt.Ept

چیستی موزه های 
دانشگاهی

انتشار سالنامه آماری
دانشگاه 139۸




