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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

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 

وبینار
با رویکردهای آموزشی و پژوهشیآشنایی 

و تشریحی بر  Aberdeenدر دانشگاه 
شبکه های ولتاژ باالی جریان مستقیم  

(HVDC) 

ات پنجمین دوره مرحله مقدماتی مسابق
دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه

دانشجویان مقطع تحصیالت ویژه 
تکمیلی و فارغ التحصیالن

جلسه  سخنرانی 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

فراخوان همیار پژوهشی در صنعت

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
گان تعاونی تولید کنندو دانشگاه 

سازه های فوالدی کشور
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ارس با همکاری شاخه آکادمی 
IEEE  دانشگاه

علمی هیأت نشست مجازی اعضا 
پردیس دانشکده های مهندسی 

مکانیک، علم مواد و صنایع با رئیس
دانشگاه

جلسه پرسش و پاسخ
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انجمن علمی مهندسی و علم 
مواد دانشگاه 

برنامه مسافر کهکشان
جوادتقی زاده فیروز جایی، عضو دکتر 

هیئت علمی دانشگاه 

یا )وبینار مشخصه یابی سطوح جامد 
(  فوتو)بر پایه تکنیک ( مایع

شیمیکروسکوپ الکترو شیمیایی روب
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اه نشست حضوری و مجازی رئیس دانشگ
با اعضای هیئت علمی دانشکده های 

مهندسی مکانیک، صنایع و مواد

کانون فرهنگ و ادب خواجه نصیر،
با همکاری مرکز حافظ شناسی 

،MathTalkسلسله جلسات 
سلسله جلسات جدید انجمن 

علمی ریاضی دانشگاه 
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ایی آزمایشگاه تحقیقات فض
با همکاری سازمان فضایی

وبینار
ربات های هوشمند در انقالب کاربرد 

صنعتی چهارم

سبک و سیره زندگی سردار
شهید سلیمانی 
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کارگاه آموزشی مبانی طراحی "
"پوستر

نشست مجازی رئیس دانشگاه با 
کارمندان خانم 

12:45ساعت 11/13دوشنبه 

پرینت سه بعدی فلزات 
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مسابقه کتاب خوانی به 
مناسبت دهه مبارک فجر

ش هشتمین کنفرانس ملی آموز
و توسعه سرمایه انسانی

ششمین سمینار دانشجویی تازه های
مهندسی برق و کامپیوتر
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نشست حضوری و مجازی رئیس
مندمحترم دانشگاه با بانوان کار

سخنرانی فصلی دانشکده 
ریاضی دانشگاه 
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ی در وبینار ماشین لرنینگ و اپال
مهندسی و فیزیک

بت مسابقه آنالین شطرنج بمناس
گرامیداشت دهه مبارک فجر

های وبینار تشخیص زودهنگام بیماری
فرسایش مغز با بهره گیری از هوش 

مصنوعی



14

دوره آموزشی سیمولینک و
(مقدماتی)متلب

مراسم چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی

تقدیر از مادران شهدای مدافع حرم در 
مراسم چهل و دومین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی
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جلسه تقدیر از 
دانشجویان برگزیده

وبینار دانشجویی بین 
ی نیم روز با سازگار: دانشگاهی

الکترومغناطیسی

بهپیام تبریک رئیس دانشگاه 
مناسبت چهل و دومین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ایران
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وبینار
ر مبنای تغذیه پالسی ولتاژ باال بمنابع 

کلیدهای نیمه هادی

هیأت نام چند کتاب از اعضای 
ان میان برگزیدگدر علمی دانشگاه 

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
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موضوع وبینار 
Machine Learning Meets 

Prognostics: Analysis of High-

Dimensional Data Streams for 

Time-to-Failure Prediction

آقای دکتر بشرحقطی حکمی، 
ارشد رئیس دانشگاه مشاور 

.منصوب شد

آقـای دکتر ذاکری، حکمـیطی 
کل ریاست و روابط مدیر » 

.دانشگاه  منصوب شد« عمومی
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آقای دکتر رعیتی طی حکمی، 
آموزشی و تحصیالت معاون »

.دشمنصوب دانشگاه « تکمیلی

خانم دکتر خداداد طی حکمی، 
فرهنگی و معاون » کاشی 
.ددانشگاه منصوب ش« دانشجویی

علمی کامپیوتر دانشگاه انجمن 
-وبینار آشنایی با یادگیری تقویتی 

Reinforcement Learning
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تافلکارگاه آمادگی برای آزمون 



20
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی

معامله دوره آنالین جامع ترین 
ارز و فارکس ، بورسدر گری 

دیجیتال

ی کارگاه مقاله نویسبرترین 
ISI  کشور با تدریس استاد

علی حبیب اهلل زاده داور 
1و عضو  Elsevierمجالت 

درصد داوران برتر جهان

انجمن علمی دانشکده 
مهندسی صنایع دانشگاه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

رویداد آنالین رونمایی از 
معماری رابط کاربری جدید »

«همکاران سیستم

ت تقویم آموزشی تحصیال
تکمیلی

-دوره ی آموزشی 
تجربی مدیریت محصول

سالمتحوزه تولید محتوا در 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

25نمایشگاه ایران ایتکس 
1399بهمن ماه 

تقویم آموزشی کارشناسی

مهندسی برگزاری گروه 
با همکاری"آکادمیک پروجکت"
"انجمن علمی ساخت و تولید"
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آنالین رونمایی از رویداد 
معماری رابط کاربری جدید »

«همکاران سیستم

یه دوره کارآموزی گذراندن 
برنامه نویسی کیفی

مسابقه کتابخوانی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون فلسفه و دین دانشگاه 

دوره غیرحضوری برنامه 
ننویسی کاربردی پایتو

آموزشی آنالین کارگاه های 
ویژه دانشجویان ( رایگان)
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ویژه دانشجویان ( رایگان)کارگاههای آموزشی آنالین 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اولین جشنواره مجازی 
ونی قانکارآفرینی پزشکی 

رویداد کار، مهارت و 
رنوآوری دانشجویان دخت

ابالغ رای کمیسیون موارد خاص 
ویان مبنی بر تاکید بر حضور دانشج

ز مقاطع تحصیالت تکمیلی در رو
دفاع در داخل کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وبینار آموزشی مدیریت منابع با 
endnote x9استفاده از نرم افزار  

100کارگاه آموزش صفر تا هجدهمین 
مقاله نویسی علمی پژوهشی و 

ISI_Q1 به صورت غیر حضوری و با
پشتیبانی نامحدود

آنالین مبانی تئاتردوره  
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آکادمی علی بابا در سری 
شغلیبرنامه های مشاوره مسیر 

وان تشرکت توسعه منابع انرژی 
، در موقعیت های (صباباتری)

.می پذیردشغلی زیر نیرو 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فراخوان برگزاری دوره 
آمادگی آزمون آیلتس

ری کارگاه الگوریتم های یادگی
ماشین از دید ریاضی

تقویم آموزشی تحصیالت تکمیلی



31

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون انتظار دانشگاه 

کارگاه نگارش بیزینس پلن 

باشگاه مهارت و اشتغال
دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور( رایگان)کارگاههای آموزشی آنالین 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکزنوآوری برق و 
شتاب دهنده امیدفضا 

کارگاه مقاله نویسی

ی برگزاری وبینار بین الملل
یزهتازه های تکنولوژی لیوفیل
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

:  مسابقه در انجمن اندیشه ورز 
ن نقد نشستهای تخصصی چهارمی
کنفرانس حکمرانی شریف 

به  writingآموزش مهارت 
زبان انگلیسی

چالش های ورود "وبینار 
"دانشجویان به صنعت
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره مجازی پایتون برای 
دانشجویان مهندسی

اطالعیه ی نحوه برگزاری دروس عملی
99در نیمسال دوم 

زار برگدفتر یوسرن دانشگاه 
:کندمی 

تا صد نگارش و ثبت صفر 
اختراع در داخل ایران 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اسر ویژه دانشجویان دانشگاههای سر( رایگان)آنالین کارگاههای آموزشی 
بهمن ماه30بهمن الی 25)کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

انجمن علمی دانشکده مهندسی 
:برگزار می کندصنایع دانشگاه 

آموزش مجازی نرم افزار متلب دوره 

کارگاه آموزش نکات حرفهجامعترین 
، الپروپوز، پایان نامهای نگارش اصولی 

دفاعفن ارائه و 
ار با دروس روش تحقیق و سمینمطابق 

ی کیهان شناسدوره  فیلم  ویژه  فروش 
مقدماتی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اقتصاد غیرمتمرکز بر پایه بالکچین

بسیج دانشجویی دانشگاه
برگزار می کند

«نویسندگی خالق»کارگاه 

آنالین اخترفیزیکدوره  
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ته هف"سومین رویداد تخصصی 
"ایران دیجیتال

سلسله برنامه های معرفی گرایش
دوم مجازی وبینار 
بیوتکنولوژیگرایش 
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شریفصنعتی دانشگاه 

حضور در جلسه اعالم نحوه 
امتحانات دانشگاه

پذیرش مقاله دانشجوی شریف در 
یکی از معتبرترین ژورنال های 

کامپیوتر

تجهیز مرکز در مشارکت دانشگاه 
کنترل ترافیک اردبیل
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شریفصنعتی دانشگاه 

طرحی به جای کنکور، برای 
حل مشکالت آموزش عالی

درصد دانشجویان به کرونا 5.3
مبتال شده اند

و هفته پژوهشانتشار ویژه نامه 
دانشگاهفناوری 
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شریفصنعتی دانشگاه 

2مناطق نفت خیز جنوب 
دتوافقنامه همکاری امضا کر

دفتر همکاری های »راه اندازی 
مشترک دبیرخانه شورای عالی 

«دانشگاهمناطق آزاد و 

ه ب« پالک دیپلمات»برگزاری همایش 
/  همت بسیج دانشجویی دانشگاه 

بررسی آینده سیاست خارجی ایران
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شریفصنعتی دانشگاه 

تا تمام خوابگاه های دانشگاه شریف
بازسازی می شوند1402پایان سال 

ی نوآوری شریف به زودافتتاح ناحیه 
با حضور رئیس جمهور 

سدسازی و مدیریت سدها در حوزه  
آبریز دریاچه ارومیه



45

شریفصنعتی دانشگاه 

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
اهدانشگبین نیروی هوایی ارتش و 

و اه برگزاری اولین کنگره ملی دانشگ
به میزبانی دانشگاه 19کووید 

ای برمقاله دانشجوی دکترای دانشگاه 
 Journalاولین بار در ژورنال معتبر 

of the ACM پذیرفته شد



46

شریفصنعتی دانشگاه 

کنفرانسافتتاح چهارمین 
ملی کارآفرینی

قا دقینیست، چیز سرجایش هیچ 
همان طور که باید

جدید نشریهانتشار شماره 
«در دانشکده»دانشجویی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

راهکارهای ارتقا»نشست تخصصی 
«  جایگاه و شأن مادری در جامعه

پرورش و رشد چند )مدرسه پرچم 
در حوزه امنیت سیستم های ( ماهه

کامپیوتری

ت پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسب
و روز ( س)سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا

زن
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شریفصنعتی دانشگاه 

استارت آپ موفق به ثبت 120
دشرکت و جذب سرمایه گذار شده ان

ک هلدینگ فناوری نگاه قدم هشتم بان
استکارآفرین 

ا مرکز پژوهش های مجلس بزاکانی رئیس 
می بیان اینکه رفع تحریم ها با التماس ن

دت سیاست دولت فعلی به ش: شود، گفت
.سیاست التماسی است
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شریفصنعتی دانشگاه 

ی امید اقتصاد جهان/ به بازار انرژی نگاهی 
ابرای بازگشت به وضعیت قبل ازکرون

ذاری عباس ملکی دانشیار سیاستگدکتر 
ت وضعیت بازار نفآخرین دانشگاه -انرژی 

و انرژی را با نگاهی به جنگ دو کشور 
آذربایجان و ارمنستان تشریح کرد 

در راستای معرفی برگزاری جلسه ای 
با ه فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگا

حضور آقای دکتر غالمحسین رحیمی 
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری

ین تاثیر نشریات در ایجاد گفتمان ب
مسئوالن دانشگاه و دانشجویان 

غیرقابل انکار است
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شریفصنعتی دانشگاه 

ر و دیپلماسی اقتصادی اساس تفک
عملکرد وزارت امور خارجه دولت 

آینده باشد

دانشجویی برگزاری همایش 
«پالک دیپلمات»

مغز کتاب خوان در جهان»کارگاه 
«دیجیتال
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شریفصنعتی دانشگاه 

همه وجودمان را نثار ضعیف ترین
مردم این کشور در دورترین نقاط

می کنیم

دریاچه ارومیه؛ بررسی میانگذر 
راهکارهااثرات، ارائه 

برگزاری کارگاه مشترک بین 
هیک دانشگاه از ترکیو دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

به پاسخ حضرت آیت اهلل سبحانی
سئواالتی در مورد علم و دین

ه ب« موبایل کانکت»راهکار احراز هویت 
عنوان جایگزین رمز یک بارمصرف 

رونمایی شد

زین ایران به خوبی تحریم بن
را خنثی کرد
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دانشگاه تهران

از برنامه جامع اقدام رونمایی 
ملی کاهش آلودگی هوا

اطالعیه برگزاری کارگاه 
پژوهشی زبان قرآن 

وب سایت های یکیارچه شدن کلیه 
دانشگاهدانشکده های 
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دانشگاه تهران

:  رئیس دانشگاه 
احتمال افزایش تقاضا برای رشته های 

علوم پایه و پزشکی

برگزاری چهارمین نشست شورای مدیران
ی فناوری اطالعات و یادگیری الکترونیک

دانشگاه های سطح یک کشور

:  متخصصان دانشگاهتوسط 
نی نقش نگاری اشعه الکترودستگاه 

تعمیر و راه اندازی مجدد شد
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دانشگاه تهران

وبینار طرح مزیت استانی 

ه نشست به صورت وبینار و ب
زبان انگلیسی

اطالعیه برگزاری مسابقه 
«هشت بهشت»کتاب خوانی 

می و پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشی
طی یک کار ، بیوفیزیک دانشگاه 

لی تحقیقاتی تأثیر یکی از ماده های اص
ش را در کاه( کانابیدیول)گیاه شاهدانه 

ایمر و جلوگیری از پیشرفت بیماری آلز
بررسی کردند
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 

نشریه دانشجویی دانشگاه23
دی ماه در 

اد شورای عمومی بنیبرگزاری نشست 
دهخداحامیان مؤسسه لغت نامه 
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دانشگاه تهران

ارک همکاری بین پانعقاد تفاهم نامه 
سازمان و علم و فناوری دانشگاه 

پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

گاه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانش
هیأت حمایت از کرسی های و 

نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی

وسط برگزاری نمایشگاه آثار مبلمان ت
دانشجویان طراحی صنعتی پردیس

هنرهای زیبای دانشگاه 
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دانشگاه تهران

اولین مرحله لیگ بازی های
1399کسب   و کار سال 

دکتر حسن احمدی، استاد پیشکسوت
:دانشگاه

راهکار عمده برای مواجهه با هفت 
ی چالش های اساسی در حوزه منابع طبیع

قه مساباطالعیه برگزاری ششمین دوره
سخنرانی های ترویجی با موضوع آزاد 

(دلتا)
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دانشگاه تهران

زمین لرزه در 900ثبت بیش از 
دی ماه توسط مرکز لرزه نگاری 

مؤسسه ژئوفیزیک

مشترک دانشگاهبرگزاری وبینار 
تهران و دانشگاه هاروارد

همکاری مدیران سازمان ثبت و اداره از 
دارایی تهران قدردانی شد
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دانشگاه تهران

دانشگاه های تاکید رؤسای 
تهران و وین بر گسترش 

همکاری های مشترک 

چهارمین وبینار جهش تولید از
طریق توسعه زنجیره های ارزش

فجرهمزمان با آغاز دهه مبارک 
در کوی « ایران سرزمین من»مراسم 

دانشگاه 
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دانشگاه تهران

بین الملل برگزاری جشنواره 
دانشگاه های تهران و علوم پزشکی

تهران

اطالعیه آزمون صالحیت عمومی 
یبرای انعقاد قرارداد پرسنل شرکت

و وبینار تخصصی بررسی نقش
جایگاه زنان در اصالح جامعه 
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دانشگاه تهران

دهمین کنفرانس بین  المللی
آکوستیک و ارتعاشات، با 

انجمن و همکاری دانشگاه 
آکوستیک و ارتعاشات ایران

زی کشاورانعقاد تفاهم نامه همکاری پردیس 
ران شرکت معمابا و منابع طبیعی دانشگاه 

توسعه صنعت آلومینیوم تخت جمشید 

مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و 
خانواده

ه ببا بانوان فرهیخته دانشگاه گفتگو 
مناسبت بزرگداشت روز زن
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دانشگاه تهران

لی نشست بین الملبرگزاری اولین 
پیشبرد در بیوترمودینامیک

عنوان سخنرانی وظیفه مشاوره
سردفتران اسناد رسمی 

مدت، ویژه نامه انتشار نشریه 
دانشگاهبزرگداشت مقام زن، در 
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دانشگاه تهران

به مناسبت روز جهانی 
اینترنت ایمن تر 

زنویژه گرامیداشت مقام 
زن در جشنواره های برگزیدگان 

پژوهش و فناوری دانشگاه

ویژه 22000ISOدوره آموزشی تخصصی 
کارشناسان تغذیه دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ابی ؛ کت«سرو ماندگار»انتشار کتاب 
در وصف شهید قاسم سلیمانی در 

اشعار معاصر عربی

نشست علمی ـ تخصصی

مرکز آموزش های ضمن خدمت، 
آزمون صالحیت عمومی برای انعقاد 

قرارداد شرکتی را برگزار کرد
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری سومین دوره 
تخصصی توانمندسازی 

کارشناسان جهت پشتیبانی 
اجرای روش های نوین یادگیری

عراق در ایران با رئیس دانشگاهدیدار سفیر 

افتتاح اتاق رسانه 
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دانشگاه تهران

فراخوان ثبت نام دوره های 
آموزشی افزایش توانمندی ها 

از سوی معاونت پژوهشیدو طرح دانشگاه 
و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
ر فهرست طرح های صنعتی برگزیده کشو

تحوالت آموزش»سومین وبینار
« عالی در عصر پسا کرونا
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دانشگاه تهران

جشنواره تقدیر فرزندان ممتاز

2030تصویری از  جهان در سال 

:معرفی پایان نامه
:  اینترنت و ارتباطات زیست محیطی

مطالعه برساخت مساله آب ایران در 
رسانه های اجتماعی
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دانشگاه تهران

صنعتی وروان شناسی  MBAدوره
msrtآزمون زبان سازمانی در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

را در دانشگاه تهران بیشترین تأثیر
تحوالت اجتماعی و فناوری کشور

خاباتوبینار تحلیل نتایج انت
در 2021ریاست جمهوری 
اکوادور

علمی کارشناسی نشست 
ای ایران در منابع تاریخی و کتاب ه

درسی گرجستان
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دانشگاه تهران

ای جشنواره بین الملل دانشگاه ه
تهران و علوم پزشکی تهران

:  تهرانرئیس دانشگاه 
مرزهای جغرافیایی نباید مانع از 

همکاری های بین المللی شود
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری یازدهمین دوره 
جشنواره روز پروژه 
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دانشگاه تهران

مرکز توسعه مهارت های مهندسی 
ر وبینادانشکده مکانیک دانشگاه 

Universal Thermodynamic 

Construct - From Macro to 

Atomic Scales

 های اطالعیه برگزاری وبینار فرصت
تجاری میان چین و آمریکا

عنوان سخنرانی جهانی شدن وکال
و اقتصادی های در حال ظهور
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دانشگاه تهران

برگزیده دو اثر از دانشگاه 
ی پانزدهمین جشنواره بین الملل

شعر فجر 

گردهمایی برگزاری نخستین 
اسپانیادانشگاه های ایران و 



76



77

دانشگاه تربیت مدرس

اعالم نحوه فعالیت 
دانشگاه تا اطالع ثانوی

ری ناحیه نوآو»بزودی از سایت : رییس دانشگاه
رونمایی می شود« دانشگاه تربیت مدرس

گزارش خدمات فناوری دانشکده 
علوم زیستی در حوزه کرونا
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دانشگاه تربیت مدرس

در نشست شورای دانشگاه، 
ل ظرفیت پذیرش دانشجو در سا

تصویب شد1400

حقوق »تصویب راه اندازی رشته 
«  یتجارت و سرمایه گذاری بین الملل

در مقطع دکتری

جانور تولید آنتی بیوتیک با استفاده از
دریایی خلیج فارس



79

دانشگاه تربیت مدرس

ه تافل دانشگاه ببرگزاری آزمون 
صورت حضوری

ن وبینار بیبرگزاری دومین 
المللی گروه زبان روسی

نامگذاری یکی از معابر تهران
لوم به نام بنیانگذار دانشکده ع

انسانی دانشگاه



80

دانشگاه تربیت مدرس

آموزش نرم افزارهای برگزاری وبینار 
مدیریت اطالعات و منابع

شرکت و واحد فناور پارک1۸حضور 
اه علم و فناوری دانشگاه در نمایشگ

میبین المللی نفت، گاز و پتروشی

ری مسئولیت پذیبرگزاری وبینار 
اجتماعی و رسالت دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

فرهنگی -بازدید رایزن علمی
سفارت عراق از دانشکده منابع 
طبیعی و علوم دریایی دانشگاه

بی تخفیف ویژه آزمایشگاه تشخیص ط
مرکز بهداشت و درمان به دانشگاهیان

ی کنگره ملبرگزاری سیزدهمین 
مکانیک بیوسیستم و 

مکانیزاسیون ایران
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دانشگاه تربیت مدرس

ت ارائه گزارش عملکرد مرکز بهداش
و درمان دانشگاه در شورای سالمت

وزارت علوم

گاه گروه زبان و ادبیات فارسی دانش
از کشور چین دانشجو می پذیرد

تخفیف های ویژه برای بهره مندی
از خدمات مرکز فوق تخصصی 

چشم پزشکی بصیر
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دانشگاه تربیت مدرس

"طراحی ایرانی اسالمی"انتشار کتاب 
تألیف عضو هیات علمی دانشگاه

کسب رتبه سوم دانشکده علوم
پزشکی در میان دانشگاههای 

علوم پزشکی تیپ دو

بازدید از نمایشگاه هوافضای
سپاه؛ ویژه کارکنان دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

ان تاکید رییس مرکز بهداشت و درم
رای بر رعایت کامل اصول بهداشتی ب

در دانشگاه19مقابله با بیماری کووید

تجدید میثاق با شهدای
گمنام دانشگاه

میان دانشگاه های برتر در دانشگاه 
جهان اسالم
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دانشگاه تربیت مدرس

ق عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان محق
برگزیده جشنواره رازی انتخاب شد

هم اندیشی برگزاری نشست 
مدیران دانشگاه 

اق گرامیداشت دهه فجر و تجدید میث
ا دانشگاهیان دانشکده کشاورزی ب

آرمان های انقالب اسالمی
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دانشگاه تربیت مدرس

میالد حضرتبرگزاری مراسم 
و اهدای جایزه ( س)فاطمه 

بانوی مدرس

گزارش مسئولیت های اجتماعی 
پژوهشکده فناوری اطالعات در 

نشست شورای دانشگاه

برگزاری همایش مجازی روز آیسته
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دانشگاه تربیت مدرس

درخشش کارمند دانشگاه در 
رقابت های دوومیدانی 

پیشکسوتان استان تهران

وان تجلیل از دکتر ایرانمنش به عن
استاد نمونه کشوری

نظام رتبه در جهش دانشگاه 
بندی وبومتریک
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دانشگاه تربیت مدرس

ی لزوم تایید پروژه های فنی و عمران
HSEدانشگاه بر اساس ضوابط 

امکان بازدید مجازی از مرکز منطقه 
ای اطالع رسانی علوم و فناوری و 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

میالد حضرت برگزاری مراسم 
و پاسداشت ( س)فاطمه زهرا 

مقام مادر در دانشگاه 
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دانشگاه تربیت مدرس

انتخاب رییس هیات مدیره و 
تی مدیرعامل جدید بنیاد غیردول

خیرین مدرس

ان زمان انتخاب واحد با تاخیر دانشجوی
-1400در نیمسال دوم سال تحصیلی 

اعالم شد1399

معرفی نشریات هسته 
دانشگاههای جهان اسالم در 

ISCپایگاه استنادی 
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دانشگاه تربیت مدرس

وه دومین وبینار تخصصی گر
سنسور و بیوسنسور

برگزاری نشست مجازی مرکز 
ریامطالعات آفریقا و دانشگاه پرتو

ت نظرسنجی آسیب شناسی وضعی
اشتغال دانشجویان و دانش 

آموختگان دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

ان عضو هیأت علمی دانشگاه به عنو
برگزیده جشنواره جوان خوارزمی 

معرفی و تجلیل شد

برگزاری وبینار آموزشی 
مباحث حقوقی و قراردادهای "

"سرمایه گذاری

جان برگزاری وبینار یک فن
قهوه کارآفرینی
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دانشگاه علم و صنعت

قات هفتمین مسابقه از  سلسله مساب
«هشت بهشت»کتابخوانی 

اخیر کنفرانس پیشرفتهایاولین 
و روندهای آینده صنعت خودرو 

بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی

ینفت، گاز، پاالیش و پتروشیم
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دانشگاه علم و صنعت

حمایت مالی از پایان نامه های 
منتخب دانشجویی

IDاطالعیه تغییر  

با هدف یکسان سازی و تخلیص

مسابقه ملی 
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دانشگاه علم و صنعت

و معرفی استارتاپکارگاه 
مذاکره با سرمایه گذاران

بازدید رئیس دانشگاه از غرفه و 
ز حضور چندین ساعته ایشان در رو

اول نمایشگاه

ه از غرف( وزیر نفت)بازدید مهندس زنگنه 
ی دانشگاه و توضیحات دکتر دوایی مرکز

به ایشان در مورد سه ( معاون پژوهشی)
انستیتوی دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

مدیر عامل)حضور دکتر کرباسیان 
اه در غرفه دانشگ( شرکت ملی نفت

های حضور فعال نمایندگان انستیتو
دانشگاه در غرفه دانشگاه 

ز برگزاری مراسم ساالنه تجلیل ا
دانشجویان ممتاز آموزشی و 

پژوهشی
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی برق

فراخوان ارسال مقاله به هفتمین
فت کنفرانس بین المللی پیشر

های اخیر در مهندسی راه آهن

آموزش مجازی
کده ارتباط با صنعت دانشدفتر 

برق دانشگاه 

دانشکده مدیریت بنادر و حمل
و نقل دریایی در دانشگاه 



98

دانشگاه علم و صنعت

جشنواره رویش دانشگاهی
کانون های فرهنگی، هنری، 

دینی و اجتماعی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
ه جمهوری با همکاری مرکز رشد دانشگا

انجمن علمی مهندسی صنایع 
دانشگاه های خواجه نصیر، یزد، 

علم وصنعت، ارومیه، خوارزمی و الزهرا 
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دانشگاه علم و صنعت

اطالعات درگاه های مجازی 
انجمن دانش آموختگان و 
اه کانون های دانشکده ای دانشگ

د صفر تا ص*وبینار جامع آموزشی 
تنظیم قراردادهای تأمین مالی 

*نوآوری

جلسه معارفه پژوهشکده محیط
زیست کیش
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دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه از پروژه سیستمبازدید رییس 
رانش واگن ملی مترو و محصول تالش 

پژوهشگران جهاد دانشگاهی

مرکز هوش مصنوعی و رباتیک
علم و صنعت 

مرکز هوش مصنوعی و رباتیک
علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

مرکز هوش مصنوعی و رباتیک علم و صنعت 

انجمن علمی دانشکده برق دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

کاریز استعدادیابی
ر دیجیتال مارکتینگ داهمیت 

حوزه هاردتک

دوره چهاردهمین نتایج 
مسابقات بین المللی طراحی

انجمن علمی مرمت
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دانشگاه علم و صنعت

مسابقه ملی کتاب سه دقیقه ای

ی تصاویر برگزیده در بخش عکس ها
علمی مسابقه عکس و فیلم علمی
ازدانشکده مهندسی شیمی، نفت و گ

ا بتجدید میثاق دانشگاهیان 
آرمان های انقالب اسالمی
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دانشگاه علم و صنعت

یر و کنفرانس پیشرفتهای اخاولین 
روندهای آینده صنعت خودرو 

ه برگزاری و پخش زنده مراسم ساالن
ی تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزش

و پژوهشی به صورت مجازی

ده موفقیت گروه تحقیقاتی دانشک
مهندسی مکانیک دانشگاه در 

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 
تی بر اولین سیستم گرمکن کاتالیس

روی خط انتقال گاز در تهران
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دانشگاه علم و صنعت

کنفرانس برگزاری دهمین 
بین  المللی آکوستیک و 

ماهارتعاشات اواخر بهمن 

حضور رییس دانشگاه در 
یازدهمین رویداد سه شنبه های

ریلی وزارت راه و شهرسازی

و نشست صمیمانه اعضای هیأت علمی
-گفتگو با هیأت رئیسه دانشگاه 

معاونت-دانشگاه علم و صنعت ایران 
فرهنگی و اجتماعی
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دانشگاه علم و صنعت

رییس دانشگاه در مراسم تقدیر از 
ل دانشجویان ممتاز، گ: دانشجویان ممتاز

سرسبد محصوالت دانشگاه هستند

کارآفرین نسل جوان در گام 
دوم انقالب؛ از دانش تا ثروت

برگزاری مراسم مجازی 
بزرگداشت روز زن
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دانشگاه علم و صنعت

نقد فیلم کارگاه 

ه منظور کمیته بین المللی آیسته ایران ب
ارائه فرصت های کارآموزی در تابستان

آیستهاقدام به برگزاری روز 1400

و عضانبیاء تقدیر از دکتر منصور 
مراسم در هیات علمی دانشگاه 

تجلیل از استادان نمونه کشوری



108

دانشگاه علم و صنعت

ر غذا دسالمت برگزاری وبینار 
پژوهشکده محیط زیست کیش

نه بررسی تحوالت منطقه در آستا
دهه پنجم انقالبی اسالمی
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دانشگاه علم و صنعت

شرکت دانش بنیان 
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دانشگاه علم و صنعت

مسابقه کتابخوانی دهه
فجر ویژه دانشجویان

 Biomass to»کتاب بین المللی 

Biofuel Supply Chain Design 

and Planning under 
Uncertainty»

دوره های آموزشی انجمن مهندسی 
:ایرانخودرو 

امقدماتی آموزش نرم افزار کتیدوره 
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دانشگاه علم و صنعت

دوره های آموزشی انجمن مهندسی 
ایرانخودرو 

آموزشی ایلتسدوره 

رویداد سرمایه گذاری 
سکوی پرتاب مانا

ل  جلسه با خیرین با هدف تشکی
بنیاد حامیان علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

بهداری و 2افتتاح ساختمان شماره 
سالن غذاخوری مکمل ویژه 

دانشجویان آقا
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
همایش ملی دوساالنۀ سومین 

آموزش زبان فارسی 

علمی مکانیک و انرژی انجمن 
همکاری شرکت طراحی وبا دانشگاه 

مهندسی معکوس ایلیا دانشگاه

انجمن علمی بیوتکنولوژی
دانشگاه 
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دانشگاه شهید بهشتی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با همکاری پارک علم و 

فناوری

ده انجمن علمی دانشجویی دانشک
علوم شیمی و نفت دانشگاه 

دومین جشن دانش 
آموختگـــی دانشگاه
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دانشگاه شهید بهشتی

رویداد گفت و شنود، گفت و
گو با مدیران دانشگاه

وبینار
ه سالماز کرونا با تغذیپیشگیری 

طرح »رویداد های آموزشی 
ملی مربیگری یادگیری 

«الکترونیکی

حمایت مالی از پایان نامه های 
منتخب دانشجویی 
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دانشگاه شهید بهشتی

سومین نشست مجازی خیرین 
آموزش عالی کشور با حضور وزیر 

علوم، تحقیقات و فناوری ب

خانه وبینار آموزشی کتابششمین 
تیمرکزی با همکاری وبینار بهش

آموزشیتقویم 
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دانشگاه شهید بهشتی

بانی، بازدید دکتر اطاعت معاون پشتی
و مالی و مدیریت منابع از پارک علم

فناوری دانشگاه

کانون فرهنگی ورزشی ایثار و 
انشگاه تربیت بدنی بسیج کارکنان د

:انجمن مکاترونیک دانشگاه 
کارگاه مقاله نویسی
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دانشگاه شهید بهشتی

هدف امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه با 
حوزه های توسعه همکاری های مشترک در 

، ، پژوهشی، امور مشاوره و بین المللآموزشی
ور با مرکز سیاست گذاری، توسعه پایدار و ام

زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

کنفرانس فراخوان نوزدهمین 
رانبین المللی انجمن هوافضای ای

وبینار
انجمن علمی دانشجویی 
اه علوم شیمی و نفت دانشگ
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دانشگاه شهید بهشتی

ه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیبازدید از 
دارویی و پارک علم و فناوری دانشگاه

در رابطه اخالقوبینار بازنگری 
در پرتو )هنجاری و کاربردی 
(بحران کرونا

و بازدید رئیس اتاق بازرگانی ایران
گاه ایتالیا از پارک علم و فناوری دانش

و انعقاد تفاهم نامه همکاری
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دانشگاه شهید بهشتی

یازدهمین رویداد گفت و شنود 
مدیران با استادان و دانشجویان

توسط اداره روابط عمومی و اطالع
یرسانی با همکاری وبینار بهشت

فراخوان
ملی حق بر سالمت روان؛ همایش 

شهر و شهروند 

کارگاه
تی کلینیک توانبخشی شناخ

دانشگاه
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دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی عـمـران دانشگاه 

وبینار
زیست فن با همکاری انجمن علمی

اه دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگ
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دانشگاه شهید بهشتی

ا ویژه مراکز نوآوری دانشکده ه)طرح نوآ 
و پژوهشکده های دانشگاه 

وبینار
با سامانه آذرسا و میز آشنایی 

مرجع مجازی

دوره های فنی و حرفه ای 
اهمرکز فنی و حرفه ای دانشگ
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دانشگاه شهید بهشتی

کلینیک توانبخشی 
شناختی دانشگاه 

طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«یکیمربیگری یادگیری الکترون

وبینار
علمی دانشجویی حقوق انجمن 
ات همکاری گروه مطالعبا دانشگاه 

زنان انجمن جامعه شناسی 
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان
نوآوری دانشکده علوم ومرکز 

فناوری زیستی

وبینار
نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهاندر  

چهارم رتبه دانشگاه ،ISC-2020اسالم 
را در بین دانشگاه های جامع کشور

کارگاه
معامله گری در بورس وآموزش 

تحلیل سنتیمنتال
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
مدرن و میراث بشریتگردشگری 

وبینار
وبینارهای معرفیسلسله 

گرایش های رشته شیمی

فراخوان دریافت آثار علمی در 
تخصصی ساروج-نشریه علمی
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
پور دانشجویی شهید عباسبسیج 

زار به مناسبت ایام دهه فجر برگ

مراسم معارفه سرپرست دانشکده 
(  اتمخابر-الکترونیک)مهندسی برق 

با حضور دکتر فرجی دانا

دستاورد
نامه همکاری مشترک بین تفاهم 

پژوهشکده علوم شناختی و گروه زبان
انی شناسی دانشکده ادبیات و علوم انس

ه به منظور راه اندازی مقطع دکتری رشت
گاه زبان شناسی در دانش-علوم شناختی
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دانشگاه شهید بهشتی

یه فراخوان بورسیه تحصیلی دولت روس
2021-2022برای سال 

تقر فراخوان شتابدهنده پیاکو مس
در پارک علم و فناوری دانشگاه

ه جلسه ارزیابی بنیاد برکت جهت ارائ
خدمات تسهیالتی برای شرکتهای 
اه مستقر در پارک علم و فناوری دانشگ
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار 
مجموعه سخنرانی های علم

والهیات 

طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«یمربیگری یادگیری الکترونیک

چهارمین پادکست های تخصصی
معرفی کتب دانشگاه پژوهی 
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دانشگاه شهید بهشتی

ت نشست دکتر تیموری عضو هیأ
عامل صندوق توسعه ملی با 

و شرکت های مستقر در پارک علم
فناوری دانشگاه 

ن آنالیوبینار سمپوزیوم 
اختالل طیف اتیسم 

های زندگی و آموزش مهارت
ادی افزایش اشتغال پذیری برای افر

که در معرض شرایط نامساعد 
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دانشگاه شهید بهشتی

ک علمی مکاترونیوبینار انجمن 
:دانشگاه 

کارگاه جامع رزومه نویسی 

وبینار
قطب خانواده دانشگاه پژوهشکده 

علمی آسیب شناسی و سالمت 
خانواده با همکاری کارگروه زنان 

بسیج دانشجویی 

انجمن علمی دانشجویی زمین 
سازمان و شناسی دانشگاه 

دانشجویان جهاد دانشگاهی 
دانشگاه 
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دانشگاه شهید بهشتی

ز بازدید از مرکرئیس دانشگاه ضمن 
فناوری اطالعات و ارتباطات، پروژه 
عملیات عمرانی مرکز داده جدید و 

پرتال جدید دانشگاه

ی انجمن علمی دانشجویی علوم شیم
کندمی برگزار و نفت دانشگاه 

سلسله وبینار های معرفی گرایش
های رشته شیمی
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دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت چالش های ایام »
«کرونا و موفقیت تحصیلی

مرکز نشر آثار علمی
قیام های مردمی در کشورهای کتاب 

بسترها و پیامدها عربی 

دعوت به همکاری
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دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه مقدماتی ذهن آگاهی

طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«یمربیگری یادگیری الکترونیک

ال زمین چمن مصنوعی فوتب
پردیس زیراب افتتاح شد
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
با روش های شناسایی زودرس وآشنایی 

غربالگری سرطان های شایع

وبینار
 Deep)مفاهیم یادگیری عمیق کاربرد 

Learning)  و تحلیل حساسیت
(Sensetivity Analysis)  در

مدلسازی هیدرولوژی

ک آکادمی دریایی سیراف با همکاری پار
ساعته کارآفرینی مقدماتی60دوره ی
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جذب واحدهای فناور، 
شرکت ها و شتابدهنده ها

وبینار
علمی گروه حکمت و کالم انجمن 

دانشکده الهیات دانشگاه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

4همایش بزرگ روز فیزیک، 
گاهبهمن به میزبانی دانش6تا 

پذیرش بدون آزمونتمدید مهلت 
ی دانش آموختگان ممتاز کارشناس
اه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگ

1401-1400سال تحصیلی در 

ی متقاضیان دارای  مدرک تحصیل
-کارشناسی ارشد رشته شیمی

گرایش شیمی آلی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان مرجع ملی همکاری به دانشگاه 
ایران با پروژه بین المللی سزامی 

(SESAME) تعیین شد

میالد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار 
مکارم و قله رفیع فضائل، حضرت صدیقه 

ه  هفتو ( سالم اهلل علیها)کبری فاطمه زهرا 
بزرگداشت مقام زن و روز مادر را به همه 

.عرض می شودمادران عزیز تبریک و تهنیت 

در نشست اتحادیه دانشگاه های 
اصفهانپیشروی 

توسعه همکاری بررسی راهکارهای 
با حضور های علمی  بین المللی 

معاون کنسولی وزارت امور خارجه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

با نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه 
مدیرعامل و مدیران ارشد فوالد مبارکه اصفهان

تولید در پایان خط تولید تمام اتوماتیک ایرانیو 
مورد بهره برداری قرار گرفتN95ماسک های 

تولید افتتاح خط تولید ایرانی تمام اتوماتیک
در دانشگاه N95ماسک های 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

مدرسه ملی ابررسانایی و کاربردها

آگهی دعوت به همکاری دانشکده
گاهدانشمهندسی برق و کامپیوتر 

برگزاری جشن عبادت
فرزندان اساتید، کارکنان وویژه 

دانشجویان ساکن دانشگاه
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دانشگاه صنعتی اصفهان

تبلیغات و بازاریابی

ت با همکاری پادکسمجله بهبود 
:می کندبرگزار بی پالس 

مسابقه به کست
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دانشگاه فردوسی مشهد

از دانشگاهرئیس بازدید 
اداره امور دانشجویان 

شاهد و ایثارگران

دوره های آموزشی نرم 
افزارهای موبایلی آنالین

ر کاربرد یادگیری ماشین د
تحلیل داده های پزشکی

پنجمین جلسه شورای راهبردی
یت نظارت، ارزیابی و تضمین کیف

دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

ArcGISآموزش نرم افزار 

(99زمستان -آنالین(

ثبت نام دوره های فرعی کالج 
دانشگاه در نیمسال دوم سال 

1399-1400تحصیلی 

ت برای اولین بار در کشور توسط معاون
:دانشگاهآموزشی 

ه ایجاد درس آشنایی با دانش حقوق ویژ
دانشجویان کارشناسی دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

های آموزشی دوازدهمین کارگاه 
دوره طرح ضیافت اندیشه 

استادان معرفت افزایی ویژه 
علمیاعضای هیأت 

دوازدهمین جشنواره رویش 
دانشگاهی

1399اسفندماه 

جامع مرکز برگزاری آزمون 
ماهبهمن 9فردوسی 

ایی سومین کنفرانس انجمن پوی
خردادماه . شناسی سیستم ها

1400
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دانشگاه فردوسی مشهد

آزمون سامفا در اسفندماه سال 
1399

بازدید وزیر نفت از غرفه دانشگاه 
زنمایشگاه بین المللی نفت و گادر 

نشست شورای مدیران حوزه 
معاونت فرهنگی اجتماعی و 

دانشجویی داشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

هم اکنون نشست هم اندیشی
همیاران آب خراسان رضوی با 

مدیران و دانشگاه رئیس 
اجرایی حوزه آب استان 

ثبت نام دورهای حفظ و قرائت قرآن
کریم مرکز قرآنی شهید شهریاری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

دانشگاه

اطالعیه شرایط و نحوه درخواست 
ی خوابگاه در نیمسال دوم سال تحصیل

1400-1399
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دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه در رسانه

ششمین همایش ملی فناوری های 
ساختمان،نوین صنعت 

1399بهمن ماه 

و گوی زنده در گفت 
ه اینستاگرام موزه دانشگا
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دانشگاه فردوسی مشهد

دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی
همکاری های ایران در مصر با مدیر 

علمی و بین المللی دانشگاه 

یسومین دوره لیگ ملی نوآور
دانشگاه  

همراه به دانشگاه رئیس بازدید 
دکتر کالیی، شهردار مشهد از 
مجموعه کارخانه نوآوری مشهد
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دانشگاه فردوسی مشهد

جلسات هم اندیشی حوزه و 
دانشگاه

ا دیدار دکتر تقی عدوانی، رئیس هیأت امن
دانشگاه الخلیج با مسئوالن دانشگاه 

نشست کمیسیون دائمی هیات امنای 
آموزش عالی موسسات دانشگاه ها و 

استان خراسان رضوی در دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

های شبکهاصالح زیرساخت
دانشکده علوم

سومین آزمون جامع زبان فارسی 
در مرکز فردوسی 1399سال 
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دانشگاه فردوسی مشهد

بیت برگزاری جلسه مشترک مدیریت تر
و هیأت بدنسازی و دانشگاه بدنی 

پرورش اندام خراسان رضوی

بازدید معاون فرهنگی اجتماعی و
غرفه از دانشجویی دانشگاه 

اه دانشگاه در شانزدهمین نمایشگ
بین المللی کشاورزی مشهد

جشنواره بزرگ 
دانشجویی رهوا
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دانشگاه فردوسی مشهد

سومین همایش ملی 
دولت پژوهی

سومین مجمع عمومی انجمن 
دانش آموختگان دانشگاه 

مراسم کلنگ زنی 
دانشگاه "ساختمان آموزش"
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دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نگاری سده های نخست 
پس از اسالم، چالش ها و معیار ها

آزمون های تعیین سطح کالس های 
ه و انگلیسی، فرانس»ترمیک زبان های 

مرکز زبان کالج دانشگاه « عربی

اطالعیه بخشودگی جرایم دیرکرد 
یبدهکاران به صندوق رفاه دانشجوی
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دانشگاه فردوسی مشهد

امون گفت و گوی تحلیلی پیر
آرمان های انقالب اسالمی

هفدهمین کنفرانس بین
المللی مهندسی صنایع

پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 
پذیرش تعداد محدودی شرکت فعّال

با شرایط و مزایای  ICTدر حوزه 
مناسب 
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دانشگاه فردوسی مشهد

سوّمین مجمع عمومی دعوت 
دانشگاهانجمن دانش آموختگان 

یپ و ساخت کلو مسابقه کتابخوانی 
کتابمحتوای پادکست از 
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دانشگاه فردوسی مشهد

امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه
عراقدانشگاه واسط دانشگاه و 

پیش نشست نخست سومین همایش 
ن دولت پژوهی به میزبانی دانشگاه بی

با محوریت (  ره)المللی امام خمینی 
"سیاست  خارجی؛ راهبردهایی برای آن"

د وبینار تخصصی ویژه سالگر
پیروزی انقالب اسالمی
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دکتر پری پور مدیر کل دیوان دیدار 
ی، محاسبات خراسان رضوی با دکتر کاف

رئیس دانشگاه 

راویان و اسناد شیعی در کتاب
(س)مناقب فاطمه 
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کلنگ زنی پردیس علم و مراسم 
گاه دانشرئیس فناوری دانشگاه باحضور 

حضور مجازی دکتر ستاری، معاون و 
علم و فناوری ریاست جمهوری 

ورزشی زمستانه جشنواره 
دانشگاهیان به صورت مجازی

ن دانشگاه، دکتر طاهری معاوبازدید رئیس 
و فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه
دکتر سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط 

نمایشگاه جشنواره از عمومی دانشگاه 
حرکت
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ادی دیدار رئیس دانشگاه با تعد
از کارکنان خانم دانشگاه به 

مناسبت روز زن

تاورد نمایشگاه دساز بازدید رئیس دانشگاه 
های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

حضرت فاطمه علیهاالسالم، در 
پژوهش های غربی

با معرفی کتاب
Fatima, Daughter of 

Muhammad
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گفتگوی مجازی رئیس دانشکده 
الهیات با رئیس دانشکده االهیات
کاتولیک و مدیر مؤسسه االهیات 

ریشسیستماتیک دانشگاه گراتس ات

بازدید از اردوی جهادی بسیج 
دانشجویی دانشگاه 

سومین مجمع عمومی دانش 
آموختگان دانشگاه 
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دوره های آنالین کالج دانشگاه

وتکریم از خانواده شهدای دانشگاه 
فعالین حوزه زنان
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زی تخصصی بودجه ریبرگزاری کارگاه 
مبتنی بر عملکرد در دانشگاه 

برگزاری دوره های آموزش 
مداوم مهندسی  

چهارمین کارگاه اخالق زیستی
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نامگذاری آزمایشگاه های رایانه 
تر دانشکده علوم ریاضی به نام دک

فائزه توتونیان 

حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی
وزارت علوم اختتامیه دهمین 

دوره جشنواره دانشگاهی حرکت 
در دانشگاه 

شهریالگوهای رقیب در توسعه 



166

دانشگاه فردوسی مشهد

رای ثبت درخواست وام تحصیلی ب
99-1400نیمسال دوم 

ابع آموزش آنالین آشنایی با من
برای الکترونیکی قابل دسترس

اعضای دانشگاه 
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دانشگاه تارنمای رونمایی از قالب جدید 

وامضاء تفاهم نامه میان دانشگاه 
دانشگاه پرتوریا

تازه های کتاب
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نامگذاری هفته اول ماه مارس به 
ا به عنوان هفته ژئومورفولوژی در دنی

و کوشش عضو هیأت علمی دانشگاه
ی عضو هیأت مدیره انجمن بین الملل

(IAG)ژئومورفولوژی 

بادروز جهانی زنان در علم گرامی 
نام آوری ها و سربلندی دانشگاه، خانواده 

م های خود را با نیکو بانوان فرهیخته و عال
این خانواده بزرگ سهیم است

ی آموزش مقدماتی و برنامه نویس
Matlabپیشرفته نرم افزار 
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نشست خبری رویداد ملی آب 
1399مشهد 

Dear Chinese students 

Wish you good health and 

much success in 2021! 

Happy Chinese new year! May 

this new year be filled with 

happiness, prosperity, and 

precious moments with your 

loved ones. 

President's office and public 

relations

Ferdowsi University of 

Mashhad

کارگاه های علم داده با 
محوریت داده های شهری
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به کسبموفق دانشجوی دانشگاه 
مقام دوم پژوهشگر برتر جشنواره 

شهید بهشتی قوه قضائیه شد

ت برگزاری کنفرانس ملی مدیری
منابع آب ایران و کنفراس 

هیدرولیک ایران در دانشگاه




