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معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

اخبار فعاليت هاي مرتبط و فرابرنامه اي در 
برخي دانشگاه ها
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٤

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

نِ الرَّحِيمٰ◌  ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ
إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ

فرا رسيدن سالروز ميالد  
سراسر نور و سرور صديقه 
، كبري، سيده نساء العالمين

و  )سالم اهللا عليها(فاطمه زهرا 
ادروز  مادر  تبريك و تهنيت ب

و  رئيس دانشگاه، مسئول نهاد رهبري 
ي مدير كل دفتر رياست و روابط عموم

 دانشگاه با حضور در واحد هاي مختلف
 سازمان مركزي، ميالد فرخنده فاطمه

را به بانوان ) سالم اهللا عليهم(زهرا 
همكار تبريك گفتند

/  يطراحي و ساخت سيستم كاشتن
پوشيدني براي ثبت فعاليت 
الكتريكي غشايي از مغز در 

دانشگاه



٥

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

وبينار آشنايي با رويكردهاي 
آموزشي و پژوهشي دانشگاه 
اي وسترن كانادا و معرفي دستاورده

 پژوهشي آزمايشگاه مكاترونيك
دانشكده مهندسي برق

 پايان نامه مهندس پيام هدايت 
 نيا از دانشگاه به عنوان پايان
 نامه برتر انجمن علمي شبكه
هوشمند انرژي انتخاب شد

 برگزاري دومين كنفرانس 
ه بين المللي حقوق ساخت ب
ميزباني دانشگاه ششم و 

١٤٠٠هفتم بهمن 

ر وبينار هفتمين سمينا
دانشجويي تازه هاي 
رمهندسي برق و كامپيوت



٦

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 برگزاري دومين كنفرانس بين
ي المللي حقوق ساخت به ميزبان

دانشگاه

بازديد مهندس كهزادي دانش آموخته 
دانشكده مهندسي برق دانشگاه 

از دانشكده مهندسي برق ) ١٣٥٠وروي(

حضور دكتر هادي علي اكبريان 
عضو هيئت علمي دانشكده (

 در شبكه) مهندسي برق دانشگاه
چهار سيما، گروه دانش، برنامه چرخ



٧

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

اساتيد محترم و دانشجويان عزيز 
با سالم و احترام

لت نظر به نهايي شدن دروس و تعداد دانشجويان پس از مه
حذف و اضافه و همچنين توجه به وضعيت قرمز برخي از 

ي شهرها به دليل شيوع سويه اميكرون، جهت برنامه ريز
، دقيق تر و حفظ سالمت دانشجويان و اعضا هيات علمي

شيوه آموزش تا زمان حذف و اضافه براي همه ورودي ها به 
.صورت الكترونيكي خواهد بود

آموزش الكترونيكي شامل دانشجويان كارشناسي  ��  
رم كه پيش از اين اعالم شده بود از ابتداي ت( ١٣٩٩ورودي 

.نيز مي شود) به صورت حضوري آموزش خواهند ديد
بديهي است هر گونه تصميمي در خصوص حضور ��

.دانشحويان، پس از حذف و اضافه اطالع رساني خواهد شد
 معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين«

»طوسي

معرفي دو كتاب از انتشارات 
دانشگاه به عنوان نامزد سي و 
دومين دوره جايزه كتاب سال 

جمهوري اسالمي ايران

»  معاونت آموزشي دانشگاه«



٨

اجراي طرح عيد تا عيد 
ويژه دانشجويان و 
دانش آموختگان 

دانشگاه هاي سراسر كشور

ثبت نام اعتكاف 
١٤٠٠دانشجويي 

مام ميالد پنجمين نور واليت، ا
و ) عليه السالم(محمدباقر 

حلول ماه رجب مبارك باد

از سري همايش هاي طرح 
برمدارمهندسي

معرفي حوزه هاي فعاليت 
مهندسي كامپيوتر 



٩

شهادت دهمين اختر آسمان 
امامت و واليت، حضرت امام علي  

ادالنقي عليه السالم تسليت ب

:موضوع وبينار
كاربرد طيف طبقه در 

 طراحي ديافراگم ها و      عناصر
غير سازه اي

حضور رئيس دانشگاه در  
شبكه چهار سيما، گروه 

دانش، برنامه چرخ



١٠

دكتر كريمي مزرعه شاهي، 
 سرپرست دانشگاه در پيامي

چهل و سومين سالگرد 
پيروزي شكوهمند انقالب 

تاسالمي ايران را تبريك گف

رمي صعود بام استان بوشهر، قله بي
به مناسبت گراميداشت چهل و 

زي سومين سالگرد شكوهمند پيرو
د انقالب اسالمي ايران توسط سعي
كتابي مسئول ورزش بسيج 

كاركنان دانشگاه 



١١

وبينار
هفتمين سمينار 

دانشجويي تازه هاي 
رمهندسي برق و كامپيوت

اد فرخنده ميالد با سعادت جو 
عليه (االئمه امام محمد تقي

مبارك باد) السالم

-اروبينار روش هاي نوين كنترل ب
فركانس در سيستم هاي قدرت



١٢

مسابقات ورزشي 
اه  تربيت بدني دانشگ

والدت با سعادت 
 اميرالمؤمنين، حضرت علي

عليه السالم  مبارك باد

وبينار بررسي شاخص هاي 
انرژي در نيروگاه هاي 
حرارتي و پااليشگاه ها 

-وبينار روش هاي نوين كنترل بار
فركانس در سيستم هاي قدرت



١٣

سالروز وفات پيام آور كربال، 
ب عقيله بني هاشم، حضرت زين

ليت تس) سالم اهللا عليها(كبري 
باد

ينار برگزيدگان هفتمين سم 
دانشجويي تازه هاي 

مهندسي برق و كامپيوتر

آيين بزرگداشت مقام 
خواجه نصيرالدين 

طوسي و روز مهندسي



١٤



١٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

اردو سراسري مسافر 
خورشيد

ثبت نام دوره هاي ويژه 
ورود به بازار كار

ثبت نام دوره هاي 
آموزشي آلماني

مك تپ در راستاي رسالت 
خود براي تسهيل بستر 

ري كارآفريني اقدام به برگزا
ه كارگاه هاي آموزشي زمستان

كرده است



١٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

واحد آيين و انديشه به 
مناسبت سالروز حكيم 

ابوالقاسم فردوسي

راه اندازي مجتمع فناوري و 
دانشگاه  ٤نوآوري شماره 

تقويم آموزشي 
وم كارشناسي نيمسال د

١٤٠٠-١٤٠١  

ي كالس  ترميك زبان ترك 
 ( A1.1)استانبولي سطح 
ترم اول



١٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

N5كالس  ترميك زبان ژاپني سطح 



١٨

دانشگاه صنعتي اميركبير

A1كالس  ترميك زبان فرانسوي سطح  

دوره آنالين جامع اكسل 
همراه با پروژه



١٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

كالس  ترميك زبان چيني 
A1.1سطح 

 برگزاري سومين دوره جايزه ملي لجستيك و
ن و زنجيره تامين با مشاركت وزارت صنعت، معد

تجارت، وزات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، و 
وزارت راه و شهرسازي در دانشگاه



٢٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

اطالعيه اداره امور 
خوابگاه ها

كالس  هاي ترميك زبان 
كالس  ترميك زبان  آلماني

 A1.1اسپانيايي سطح 
)١ترم(

كالس  ترميك زبان  
 A1.1ايتاليايي سطح 

)١ترم(



٢١

دانشگاه صنعتي اميركبير

 حمايت مالي از پايان نامه هاي
منتخب دانشجويي

 كالس  ترميك زبان روسي 
)١ترم(  A1.1سطح 

ي كالس  ترميك زبان كره ا 
)١ترم(  A1.1سطح 

دوره حل مسائل مهندسي 
شيمي با نرم افزار  

MATLAB



٢٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

ي اولين مدرسه بين الملل
كسب و كار دانشگاه 

مدرسه زمستانه مهندسي 
 ٢٠٢٢زيست پزشكي 
دانشگاه 

سخنران گروه محاسبات 
  CWSكوانتومي 

nano-technology 
application and 

technology



٢٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

مدرسه ي زمستانه ي 
اصالح سطح مواد 

دانشگاه 

امه دوره آشنايي با زبان برن
و كاربرد   Pythonنويسي 

آن در محاسبات عددي

 مدرسه زمستانه سيستم
هاي دارورساني پليمري 

دانشگاه  ٢٠٢٢

همايش نقش اجرايي 
مهندس صنايع



٢٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

ر آموزش به سبكي نوين د
به فضايي كه تا به حال تجر

!نكرده ايد

دوره مقدماتي آموزش نرم 
HYSYSافزار 

ثبت نام دوره آموزشي 
امبازاريابي با اينستاگر

ستاد اعتكاف مسجد 
دانشگاه 



٢٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

انقالب متاورس و 
چشم اندازهاي ديفاي 

براي آن

ثبت نام مدرسه زمستاني 
نانوالياف، كاربردها و «

دانشگاه » فناوري

ريد و اولين وبينار تكنولوژي ب
يد كاربردهاي آن با حضور اسات

بين المللي

سومين وبينار رايگان 
پيشنيازهاي راه اندازي 

 كسب و كار در صنعت مد و
پوشاك



٢٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

اطالعيه معاونت آموزشي و 
در  تحصيالت تكميلي دانشگاه

 خصوص چگونگي برگزاري ترم
)١٤٠٠_١٤٠١نيمسال دوم (آتي 

د طرح بخشودگي عيد تا عي
صندوق رفاه دانشجويان

ه جشنواره رويش دانشگا
١٤٠٠زمستان 

ه دوره آموزشي زبان برنام
)يمقدمات(نويسي پايتون 



٢٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

 مسير شغلي: وبينار دوم
علم داده

دوره جامع و مقدماتي 
طراحي وب  سايت 

دوره آموزشي نرم افزار 
)مقدماتي(كتيا 

بريد  اولين وبينار تكنولوژي
و كاربردهاي آن با حضور 

اساتيد بين المللي



٢٨

دانشگاه صنعتي اميركبير

 آخرين كارگاه جامع نگارش
د پايان نامه ، پروپوزال و مت

ويژه  ١٤٠٠دفاع سال 
دانشجويان

كاربردهاي "وبينار رايگان 
"ديتاساينس در ديوار

دوره آنالين پايتون 
مقدماتي

مدرسه جامع طراحي دارو، 
م بيوانفورماتيك و سيست

)١٤٠٠بهمن (بيولوژي 



٢٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

سومين كارگاه آموزشي 
ه ارزيابي چرخه عمر و استفاد

OpenLCAاز نرم افزار 

وبينار رايگان روش هاي 
هزينه يابي و تحليل 

هزينه ها

جذب طرح و ايده هاي نوآورانه 
در رويداد ايده بازار مهندسي 

عمران و محيط زيست

امآشنايي با صنعت تلك



٣٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

:ارسلسله وبينارهاي راه ك
مهندس "چگونه يك 

  "نرم افزار

دوره آموزشي نرم افزار 
)مقدماتي(متلب 

 برنامه سخنراني هاي نيمسال
 ١٤٠٠_١٤٠١دوم سال تحصيلي 

رگروه فلسفه علم اميركبي

از قابل توجه دانشجويان ممت
دو رشته اي



٣١

دانشگاه صنعتي اميركبير

م ثبت نام دوره آموزشي نر
SPSSافزار 

كرسي آزادانديشي

 دوره ي پيشرفته نرم
(CATIA)افزار كتيا 

 آموزش كاربردي مقاله
نويسي 



٣٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

 ٣DECآموزش نرم افزار 

آموزش نرم افزار 
NPV-Scheduler 

آموزش نرم افزار 
GIS 

شروع قطعي دوره آموزشي 
مقدماتي  C++برنامه نويسي 

بهمن ٢٨از 



٣٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

 ٨٧عكس ورودي هاي سال 
كارشناسي ارشد دانشكده 
مهندسي عمران در تمام 

گرايش ها

webRTCوبينار  in 
action

 حلقه نمايشنامه خواني
مجازي

وان وبينار بزرگداشت بان
در علم



٣٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

وبينار 
معرفي معماري و (

اكوسيستم مبتني بر 
Cloud Native   در

توسط آكادمي توسن) جاوا

مركز نوآوري دانشكده 
اه مهندسي مكانيك دانشگ

ويژه برنامه به مناسبت 
رحلت حضرت زينب سالم 

اهللا عليها

ت تنها سه روز تا پايان مهل
جذب طرح



٣٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

ا از دانش ت«ثبت نام رويداد 
نقش «باموضوع » تجربه

HR Business 
Partner  در سازمان ها«

 شروع ثبت نام دوره آموزشي
فتهاز مقدماتي تا پيشر: متلب

جمالت ژنريك و 
كليشه هاي نژادي



٣٦



٣٧

دانشگاه صنعتي شريف

داي افتتاح دبيرستان دخترانه شه
دانشگاه در كهريزك

نامه جمعي از دانشگاهيان به 
وزير علوم در اعتراض به قطع 

همكاري با دو استاد

روابط عمومي دانشگاه در پي شايعات 
اخراج يكي از «منتشر شده با مضمون 

صادر  بيانيه اي» استادان گروه فلسفه علم
.كرد



٣٨

دانشگاه صنعتي شريف

استاد دانشگاه عنوان كرد
شورموانع پيشرفت مطلوب علمي ك

قطع همكاري با دو استاد 
دانشگاه و حواشي آن

ممنوع شدن تردد خودرو در 
محوطه دانشگاه 



٣٩

دانشگاه صنعتي شريف

تصفيه ي دانشگاه ها در دولت 
آرش اباذري و محمد  |رئيسي 

فاضلي كنار گذاشته شدند

براي از سرگيري آموزش حضوري 
تمهيدات مناسبي انديشيده 

 ظرفيت خوابگاه ها جوابگوي/شود
متقاضيان نيست

تشخيص زودهنگام آلزايمر و 
پاركينسون با سنجش سطح حس 

يايي امكام انجام فيزيوتراپ بو/بويايي
ميسر شد



٤٠

دانشگاه صنعتي شريف

داليل عدم موفقيت ايران در 
برنامه بلندمدت / صادرات برق

عربستان براي بازارهاي منطقه

 رضا منصوري فيزيك دان و كيهان
گاهشناس، استاد بازنشسته ي دانش

با پولي كه خرج هسته اي شد «
»شتابگر بسازيم ٥٠مي توانستيم 

 پژوهشگران، حسگرهايي را توليد
ه كرده اند كه مي تواند در گل هاي پاي

روغني چاه هاي نفت، جنس اليه هاي 
مختلف زمين را تشخيص دهد



٤١

دانشگاه صنعتي شريف

انه افتتاح دبيرستان دختر
شهداي دانشگاه 

ه شرايط دريافت خوابگاه دانشگا

آغاز ثبت نام نيم سال دوم 
دانشگاه



٤٢

دانشگاه صنعتي شريف

نفري خوابگاه هاي  ٥٠٠ظرفيت 
 دانشگاه براي اسكان دانشجويان

 امتحانات ترم بهمن/ كارشناسي
حضوري  است

ران توليد قوي ترين موتور برقي اي
توسط يك شركت دانش بنيان

اگر فرهنگ جامعه اصالح شود همه 
امور اصالح مي شود



٤٣

دانشگاه صنعتي شريف

تقدير از مديركل حراست وزارت 
ورزش و جوانان در جريان 

ي مسابقات قويترين مردان قهرمان
باشگاههاي كشور

محمد عزت پور قوي  ترين مرد 
ايران شد

 صنعتي"توافق دانشگاههاي 
براي  "هنگ كنگ"و"شريف

تحصيل دانشجويان ايراني



٤٤

دانشگاه صنعتي شريف

از طرف سرپرست دانشگاه 
به   انتصاب دكتر مصطفي تقوي

معاون فرهنگي و «عنوان 
»اجتماعي

مجازي شدن همه كالس هاي 
درس تا اطالع ثانوي

 اعتراض دانشجويي به قطع
همكاري دانشگاه با آرش 

اباذري



٤٥

دانشگاه صنعتي شريف

با  پرونده قويترين مردان ايران
دمعرفي نفرات برتر بسته ش

اي رئيس سازمان صنايع هوايي نيرو ه
مسلح از امضاي تفاهم نامه همكاري 

مشترك با دانشگاه

نها كشف نخستين سياهچاله ت
در كهكشان راه شيري



٤٦

دانشگاه صنعتي شريف

انتشار شماره جديد روزنامه 
شريف

ي معاون آموزشي و تحصيالت تكميل
وع با توجه به ادامه شي: دانشگاه گفت

 سويه اُميكرون كرونا،  قطعا نيمسال
 دوم سال تحصيلي جاري در دانشگاه

به صورت مجازي آغاز مي شود
 برگزاري دومين دوره مسابقات

اه برنامه نويسي آنالين دانشگ



٤٧

دانشگاه صنعتي شريف

اه ديدار بسيج دانشجويي دانشگ
شريف با معاون وزير امور خارجه

آغاز به كار كنفرانس ملي 
فكارآفريني در دانشگاه شري

تالش ها براي بازگشت آرش 
اباذري به دانشگاه



٤٨

دانشگاه صنعتي شريف

جرم و : استاد دانشگاه گفت
فاصله سياهچاله اي تنها، در 

ري راستاي مركز كهكشان راه شي
محاسبه شده است

 نخبه شهيد از دانشگاه آنان ١٣٠
كه در عرصه هاي علم و دفاع از 

دين و وطن خوش درخشيدند

 ورود مركز تحقيق و توسعه همراه
اول و پارك دانشگاه شريف به 

سطح جديدي از همكاري ها



٤٩

دانشگاه صنعتي شريف

غفلت از فرهنگ در چهار دهه 
اخير منشأ تمام خسارت هاست، 
 اين را دكتر مهدي گلشني، چهره

سته ماندگار فيزيك و استاد بازنش
دانشگاه مي گويد

سفره آموزش : رئيس دانشگاه 
عالي براي تربيت مهندس 

بزرگ تر از نياز است

ان نخستين سياهچاله ي سرگرد
در راه شيري چگونه با كمك 

محققان ايراني كشف شد



٥٠

دانشگاه صنعتي شريف

آغاز ثبت نام كالس هاي كانون 
قرآن و عترت دانشگاه 

» هوشمندانه شروع كن«بوت كمپ 
لي مركز نوآوري و توسعه بين المل

آما دانشگاه 

ا رئيس پارك علم وفناوري دانشگاه ب
 اشاره به اينكه بين اشتغال جوانان
ن جوياي كار با تعداد فارغ التحصيال

دانشگاهي ناترازي 



٥١



٥٢

دانشگاه تهران

ان انتشار كتاب بنياد حامي
دانشكده دامپزشكي 

برگزاري دومين كنفرانس 
ديده باني كسب وكار ايران 

١٤٠١

غيير وبينار بازاريابي خدمات ت
محور و سالمت ديجيتال

جدول هفتگي پخش 
سخنراني هاي علمي از 

اهشبكه اينترنتي دانشگ



٥٣

دانشگاه تهران

مجموعه وبينارهاي 
 زمستان/ بهداشت رواني 
١٤٠٠

رشته كارشناسي ارشد 
علوم فضايي در دانشگاه 

راه اندازي شد

تمديد مهلت دانشجويان 
اه تحصيالت تكميلي دانشگ

ه براي دفاع از پايان نامه و رسال

زمين لرزه  ٦٢٠ثبت بيش از 
توسط  ١٤٠٠در دي  ماه 

مركز لرزه نگاري كشوري 
مؤسسه ژئوفيزيك



٥٤

دانشگاه تهران

 گزارش آئين گراميداشت
روز زن در دانشگاه 

م آغاز پيش ثبت نام مراس
معنوي اعتكاف مسجد 

دانشگاه 

ي جزئيات طراحي و قابليت ها
سامانه جامع نقشه 

باستان شناسي كشور در 
دانشگاه 

ت پخش مستقيم اولين نشس
خبري رئيس دانشگاه با 

خبرنگاران 



٥٥

دانشگاه تهران

اطالعيه ثبت نام دوره 
آموزشي ارگونومي اداري 

١٤٠٠زمستان / 

مجموعه وبينارهاي بهداشت 
١٤٠٠زمستان / رواني 

وبينار استراتژي اروپا در 
حوزه فناوري هاي ديجيتال

هم انديشي ارزيابي 
گزينه هاي ممكن براي 

 ساماندهي مديريت سازماني
توسعه روستايي



٥٦

دانشگاه تهران

فعاليت هاي انجام شده روي 
 تكثير و پرورش زالوي طبي

در مزرعه پژوهشي 
دانشكدگان علوم و كشور

ا اولين تب سنج هوشمند ب 
  كاربري ساده در دانشگاه

ساخته شد

سالروز ورود حضرت امام 
 به ميهن اسالمي) ره(خميني

.گرامي باد

چهل و ششمين گفت وگوي 
ن انجمن علمي دانشجويي زبا
و ادبيات عربي دانشگاه



٥٧

دانشگاه تهران

 اجراي طرح عيد تا عيد ويژه 
دانشجويان و 

 دانش آموختگان دانشگاه هاي
سراسر كشور

اي الگوي محققان دانشگاه بر
حل مشكل كمبود برق 

 طرح كاربردي المان/ شهري 
توربين باد در يزد اجرا شد

كرسي ترويجي با عنوان 
 تبارشناسي و هويت عالم"

مثل معلقه در حكمت 
"اشراق

با اخذ معاينه فني 
موتورخانه هاي خوابگاه هاي 

دانشجويي بر اساس 
ISO16001استاندارد 



٥٨

دانشگاه تهران

ا كرسي علمي ترويجي ب
اعتبارسنجي "عنوان 

داده هاي رجالي اماميه در 
  -پرتو منابع غيررجالي 

 "غيرشيعي

آزمايش ها بر روي شير 
 يددار در دانشگاه نهايي

طرح توليد شير / شد 
يددار آماده 

تجاري سازي است

س بهمن، ششمين كنفران ١٩
از مديريت منابع انساني آغ

دانشگاه  ميزبان / مي شود 
ران بزرگترين گردهمايي مدي
منابع انساني كشور

اطالعيه مهم دانشگاه درباره 
وضعيت برگزاري كالس هاي درس 

در شرايط قرمز كرونايي



٥٩

دانشگاه تهران

اطالعيه معاونت آموزشي 
دانشگاه درباره پرداخت 

شهريه و هزينه هاي تغذيه و 
خوابگاه

تمديد مهلت انتخاب واحد 
 و تغيير زمان آغاز نيمسال

-١٤٠١دوم سال تحصيلي 
١٤٠٠

ميالد پنجمين نور واليت، 
و حلول ) ع(امام محمدباقر 

ماه رجب مبارك باد

فراخوان ثبت نام ترم دوم 
دومين دوره بورسيه 

كتاب؛   ويژه نو دانشجويان 
 مقطع كارشناسي دانشگاه



٦٠

دانشگاه تهران

شهادت دهمين اختر 
آسمان امامت و واليت، 
حضرت امام علي  النقي 

ادعليه السالم تسليت ب

 مجموعه وبينارهاي بهداشت
١٤٠٠زمستان / رواني 

اولين كرسي آزاد انديشي با 
 نقش نيروهاي پيشران«موضوع 

 و انديشمندان اجتماعي در وقوع
انقالب اسالمي

 توليد انبوه كود اوره دوست دار
ي، محيط زيست با مقاومت گرماي

كي مكانيكي و خاصيت آنتي كي
برتر با استفاده از مواد كامال 

طبيعي براي اولين بار در جهان



٦١

دانشگاه تهران

دانشگاه در جايگاه نخست 
ملي در رتبه بندي وب 

رار ق) وبومتريكس(دانشگاه ها 
 پله اي رتبه ٨٨جهش / گرفت 

جهاني دانشگاه 

جزئيات واكسيناسيون 
دانشجويان ساكن در كوي 

دانشگاه

شيوه هاي نوين كنترل 
فرسايش بادي و تثبيت 

ماسه هاي روان در بيابان هاي 
كاشان اجرا مي شود

ظرفيت هاي «نشست مجازي 
 تجاري ميان ايران و آمريكاي

»فرصت ها و چالش ها: التين



٦٢

دانشگاه تهران

باغ  افتتاح گالري نقاشي در
موزه نگارستان

ي برگزاري همايش بين الملل
تحوالت جهاني در عصر 

گاهكرونا و پساكرونا در دانش

برگزاري كرسي هاي آزاد 
انديشي در دانشگاه

 ٢٠٢١كسب جايزه كامستك 
وي توسط دكتر علي اكبر موس

اه موحدي استاد ممتاز دانشگ



٦٣

دانشگاه تهران

فراخوان ثبت نام دوره هاي 
طرح افزايش توانمندي ها و 

شايستگي هاي حرفه اي 
 اعضاي هيأت علمي دانشگاه

١٤٠٠زمستان  -

محققان دانشگاه قارچ 
ي پااليي؛ رويكردي در راستا

كاهش آالينده ها در 
خاك هاي آلوده به نفت

دانشگاهيان دانشگاه با 
آرمان هاي امام راحل 
تجديد ميثاق كردند

اطالعيه معاونت آموزشي 
دانشگاه تهران درباره پرداخت 

شهريه نيمسال دوم سال 
١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 



٦٤

دانشگاه تهران

امكان حذف يكي از 
تهنيمسال هاي تحصيلي گذش

كارآفريني سبز؛ : موضوع
ازن اشتغال پايدار، توسعه متو

و حفاظت از محيط زيست
  

گردشگري : موضوع
مبتني بر فناوري

در  توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه
تأسيس سه دانشكده / شمال كشور 

ميان رشته اي در دانشگاه گامي در 
راستاي دانشگاه كارآفرين است



٦٥

دانشگاه تهران

ركز نتقاد رئيس دانشگاه از تم
شاخص هاي استخدامي بر 

/  »سابقه كار«و » تحصيالت«
جنبه هاي كارآفرينانه و 

خالق محور در انتخاب نيرو 
مغفول مانده است

شگاه مدير شبكه اينترنتي دان
قه تالش ميكنيم مساب: گفت 

ملي مكعب روبيك و ويژه 
 برنامه آقاي هوش مصنوعي را
براي پخش از شبكه در ايام 

عيد اماده نماييم 

نشست مشترك رئيس و 
معاونان دانشگاه با شهردار 

تهران

مقاله بايد حاصل 
اشدتحقيقات بلندمدت ب



٦٦

دانشگاه تهران

اثر دانشيار تاريخ 
 دانشگاه براي كمك به
ي تحقيقات مشروطه پژوه

اسناد : معرفي كتاب/ 
آرشيو عثماني با 

محوريت مشروطة ايران

برگزاري دوره هاي 
كوتاه مدت در همكاري 
مشترك بين دانشگاه و 
همراكز علمي عتبه عباسي

و اطالعيه پذيرش دانشج
در مقاطع كارشناسي 

 ارشد و دكتري تخصصي
يش پرديس بين المللي ك

نيمسال دوم سال  -
١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 

برگزاري دوره آموزشي  
ارگونومي اداري



٦٧

دانشگاه تهران

اقدام جالب دانشكده 
مديريت در نامگذاري 
ده فضاهاي فيزيكي دانشك

 بنام اساتيد پيشكسوت

ي وبينار آموزشي آشناي
با سامانه آذرسا

اطالعيه پذيرش دانشجو در 
 مقطع كارشناسي ارشد پرديس

دوم  نيمسال -بين المللي كيش 
١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي 

 اطالعيه پذيرش دانشجو در
مقطع دكتري تخصصي 
  - پرديس بين المللي كيش

 نيمسال دوم سال تحصيلي
١٤٠٠-١٤٠١



٦٨

دانشگاه تهران

چهارمين دوره  سمينارهاي 
زمستانه بيوتكنولوژي

 بازديد سفير جمهوري چك از 
مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه

ي افتتاح دانشكده حكمران 
دانشگاه 

نده آئين تكريم و معارفه فرما
ان حوزه مقاومت بسيج كاركن

شهداي دانشگاه 



٦٩

دانشگاه تهران

والدت با سعادت موالي 
)  ع(متقيان، حضرت علي 

مبارك باد

ري وبينار كارآفريني و نوآو
با فناوري بدون كد

اولين پيش نشست 
همايش ملي حقوق و 

رسانه

 جلسه هم انديشي سخنگوي
ده دولت با هيات رئيسه دانشك

مديريت و بخش مديريت 
رسانه دانشگاه 



٧٠

دانشگاه تهران

پيام تبريك معاون  
ابع برنامه ريزي و توسعه من
انساني دانشگاه به 

 مناسبت والدت با سعادت
)ع(حضرت علي 

دعوت به همكاري در توليد 
برنامه آقاي هوش مصنوعي 

نتي از شبكه تلويزيون اينتر
دانشگاه 

برگزاري دوره آموزشي 
مهارت هاي ارتباطي و 

 تربيتي ويژه اعضاي هيات
علمي دانشگاه 

اولين سمپوزيوم ملي 
يافته هاي نوين تشخيص و 

ت كنترل سقط جنين و تلفا
نوزاد نشخواركنندگان



٧١

دانشگاه تهران

ت تغيير زمان برگزاري بزرگداش
عالمه دهخدا و اهداي نخستين 

جايزه علي اكبر دهخدا

حق مالكيت در قانون 
جايگاه و : اساسي آلمان

تأثير آن بر نظام حقوقي

 تسهيالت اقامتي اداره كل رفاه و
، سالمت كاركنان دانشگاه تهران

١٤٠١نوروز سال 



٧٢



٧٣

دانشگاه تربيت مدرس

از  بويشي"معرفي كتاب 
"عطر بهشت

 برگزاري مراسم دهمين سالگرد
خاكسپاري شهداي گمنام 
م دانشكده منابع طبيعي و علو

دريايي

٢٧١خبرنامه شماره 

 پيام سرپرست دانشگاه به
سالروز والدت «مناسبت 

؛ )س(حضرت فاطمه زهرا 
»گراميداشت مقام زن و مادر



٧٤

دانشگاه تربيت مدرس

بازديد مسئول نهاد 
نمايندگي مقام معظم 
رهبري دردانشگاه از 

دانشكده كشاورزي

ن برقراري امكان نمايش تلف
داخلي دانشگاه روي خطوط 

تلفن ثابت و همراه

ميالد با سعادت حضرت 
و سالله ) س(زهراي مرضيه 

پاكش حضرت امام خميني 
مبارك باد) ره(

فراخوان ثبت نام بيمه 
سالمت دانشجويان 

غيرايراني



٧٥

دانشگاه تربيت مدرس

 شرايط آسايش حرارتي در
فضاي نيمه باز بين 

ساختمان ها در تهران 
ارزيابي شد

مصاحبه روابط عمومي 
دانشگاه با دكتر فرهاد 

دانشجو در خصوص پرداخت 
حقوق دي ماه

توضيحات دكتر فرهاد دانشجو 
در خصوص پيگيري هاي اخير 
صورت گرفته براي تخصيص 

بودجه دانشگاه

نشست اضطراري و ويژه  هيأت 
 رئيسه  دانشگاه تربيت مدرس
درباره  حقوق دي ماه استادان



٧٦

دانشگاه تربيت مدرس

مديريت "معرفي كتاب 
"اوقات فراغت و ورزش

پيش ثبت نام هشتمين 
ن مراسم اعتكاف دانشگاهيا

ر ها د  استفاده از نظريه بازي
آشكارسازي شروع حمالت 

صرع

برگزاري جلسه نمايندگان 
هولدينگ مالزيايي با 

 شركت هاي پارك علم و فناوري
دانشگاه



٧٧

دانشگاه تربيت مدرس

تقدير از عضو هيات علمي 
دانشگاه در افتتاحيه دومين 

ي كنگره و نمايشگاه بين الملل
ايران بايو

ي برگزاري مسابقه كتابخوان
مصباح انقالب

ار و ديدار رئيس فراكسيون ايث
شهادت مجلس شوراي 
اهاسالمي با سرپرست دانشگ

ان داست'برگزاري مسابقه ملي 
'نويسي چخوفي



٧٨

دانشگاه تربيت مدرس

 كار با نرم "برگزاري كارگاه 
و  Antconeافزارهاي 

Sketch Engine "

اطالعيه جديد معاونت 
 پژوهشي دانشگاه در خصوص

نحوه فعاليت پژوهشي 
دانشجويان

 ارائه مدلي براي پيش بيني
نيك بيماري آلزايمر بر پايه تك
هاي هوش مصنوعي

ت كاشت نهال ميوه به مناسب
چهلمين سالگرد تأسيس 

دانشگاه



٧٩

دانشگاه تربيت مدرس

آغاز مرحله سوم 
واكسيناسيون عمومي در 

دانشگاه

چرخش  "معرفي كتاب 
نخبگان قدرت در ايران 

١٣٥٧-١٣٩٨"

پيام تبريك سرپرست 
دانشگاه به مناسبت 

فرارسيدن ايام اهللا دهه 
مبارك فجر

گردهمايي هيأت امناي 
رؤساي موسسات آموزش 
عالي كشاورزي و منابع 

طبيعي كشور



٨٠

دانشگاه تربيت مدرس

اطالعيه جديد معاونت 
پژوهشي دانشگاه در 
خصوص نحوه فعاليت 
پژوهشي دانشجويان

برگزاري مراسم 
بهمن و  ١٢گراميداشت 

آغاز ايام اهللا دهه فجر در 
دانشكده كشاورزي

 برگزاري مسابقه چند رسانه
"پدران مهربان ما"اي 

طراحي و ساخت سامانه هاي 
ر نمك زدايي آب خورشيدي ب

پايه متمركز سازي گرما



٨١

دانشگاه تربيت مدرس

اطالعيه معاونت توسعه 
ر منابع و سرمايه انساني د
خصوص لزوم رعايت 
ي دستورالعمل هاي بهداشت

در دانشگاه

ادامه مرحله سوم 
واكسيناسيون عمومي 

دانشگاهيان

نصب آزمايشي مخزن ويژه 
 جمع آوري پسماند دخانيات

در دانشگاه

و گسست وي كاوا"معرفي كتاب 
ري معماو شناخت هنر ن در گفتما

"انيراخير ايست ساله دو



٨٢

دانشگاه تربيت مدرس

دوز واكسن  ٤٩٣تزريق 
كرونا به دانشگاهيان 

اق برگزاري مراسم تجديد ميث
دانشگاهيان با آرمان هاي 

انقالب اسالمي در مرقد امام 
)ره(خميني 

اطالعيه هيات اجرايي 
برگزاري انتخابات شوراي 

صنفي كارمندان

ساخت و مشخصه يابي 
اكسيد _داربست پلي هما

گرافن براي مهندسي بافت 
استخوان



٨٣

دانشگاه تربيت مدرس

اقي برگزاري مسابقه شعر س
مام كوثر به مناسبت والدت ا

)ع(علي 

هشدار مديريت سالمت و 
بهداشت دانشگاه

روش هاي "معرفي كتاب 
جنگل شناسي و پرورش 

"جنگل

ان اعالم نحوه فعاليت دانشگاهي
ييبا توجه به شرايط قرمز كرونا



٨٤

دانشگاه تربيت مدرس

آغاز ثبت نام اردوي راهيان 
نور دانشگاه

 امكان استفاده از تخفيف
ويژه براي دانشگاهيان 

جهت استفاده از خدمات 
مراكز تشخيصي و درماني

بررسي ساختار قرارگاه هاي 
رفتاري پارك هاي شهري 
انيمبتني بر حيات اجتماعي اير

آموزش «برگزاري وبينار 
ولي تكنيك هاي مطالعاتي براي قب

»در آزمون محاسبات



٨٥

دانشگاه تربيت مدرس

ي حكمران«برگزاري نشست 
»و اقتصاد هوش مصنوعي

اال در توليد دارو با تكنولوژي ب
م شركت مستقر در پارك عل

و فناوري دانشگاه

ارائه الگوي پيشگيري، 
لي كنترل و كشف تقلب ما

با استفاده از الگوريتم 
كلوني زنبور عسل

معرفي كتاب 
هيدرومتالورژي اصول و  '

'كاربردها



٨٦

دانشگاه تربيت مدرس

 سخنراني معاون فرهنگي و
دانشجويي دانشكده 

كشاورزي به مناسبت دهه 
فجر

برگزار كارگاه 
مباني ترجمه "آموزشي

"كتاب

بازديد رئيس سازمان امور 
دانشجويان از خوابگاه 
دانشجويان بين المللي 

دانشگاه

نظريه  "سخنراني با موضوع 
واليت فقيه، انقالب اسالمي 
 "ايران، الگوي سياسي در جهان

در دانشكده كشاورزي



٨٧

دانشگاه تربيت مدرس

مللي كنفرانس بين ال"برگزاري 
 جبر ناجابجايي و كاربردهاي

در دانشگاه "آن

 كاشت نهال ميوه به مناسبت
چهل و سومين سالگرد 

پيروزي انقالب اسالمي در 
دانشگاه

اصول روش  "معرفي كتاب 
 هاي تشخيص آزمايشگاهي در

"ويروس شناسي پزشكي

و روز ) ع(والدت حضرت علي 
پدر مبارك باد



٨٨

دانشگاه تربيت مدرس

كار  فرايند نحوه بازگشت به
ا، افراد مبتال شده به كرون

اعالم شد

خالص سازي هورمون رشد 
انساني نوتركيب با به 

كارگيري سامانه جديد 
Fe3O4@SiO2-Ligand

برگزاري وبينار آموزشي 
تخلفات پژوهشي و تازه "

 "هاي اخالق در پژوهش
ويژه دانشجويان

ه طبقه بندي ژن هاي انگيزانند
سرطان با استفاده از انتشار 
ر رخنه گر و يادگيري بازنمايي د

شبكه هاي تنظيم ژني



٨٩

دانشگاه تربيت مدرس

يت تفكر و مدير "معرفي كتاب 
"استراتژيك؛ تئوري و عمل 

اده از تقويت بدنه خودرو با استف
اجزاء كامپوزيتي

نهال غير مثمر در  ٢٥كاشت 
پرديس مركزي دانشگاه



٩٠



٩١

دانشگاه علم و صنعت

انتقال تجربه، راه اندازي 
خط توليد

دومين دوره مسابقات 
»هشت بهشت«كتابخواني 

كتاب دكتر بهزادفر 
شد شايسته تقدير شناخته



٩٢

دانشگاه علم و صنعت

شيوه نامه بازگشايي 
ان سالنهاي مطالعه دانشجوي

در دانشكده هاي دانشگاه 

ميالد حضرت فاطمه 
و روز زن مبارك) س(زهرا

 برگزاري مراسم افتتاحيه
اردوي توقف ممنوع با 
حضور رئيس دانشگاه



٩٣

دانشگاه علم و صنعت

 كارگاه آموزشي مباني
حفظ محيط زيست

كالس گويندگي

 برگزاري مراسم بزرگداشت
روز زن در دانشگاه 

مسابقه خاسته از  
دل



٩٤

دانشگاه علم و صنعت

 كسب رتبه اول فعاليت هاي
 هاي علمي بين المللي دانشگاه

كشور توسط دانشگاه 

 سلسله سخنراني هاي علمي
همن انستيتو توربين گاز در ب

١٤٠٠ماه 

:وبينار
رچه تجاربي از مديريت يكپا
منابع آب در كانادا

وبينار هدف گذاري



٩٥

دانشگاه علم و صنعت

مديريت زمان و 
برنامه ريزي

 در اولين نشست حلقه
نقد  كتابخواني كانون به

 و بررسي كتاب دل سگ
مي پردازيم

ار وبينار تخصصي تعادل ك
و زندگي



٩٦

دانشگاه علم و صنعت

مراسم معنوي اعتكاف 
كانون قرآن  ١٤٠٠رجبيه 

دانشگاه ) ع(و عترت

 تازه هاي نشر انتشارات
دانشگاه 

 آموزش نرم افزار آباكوس
مقدماتي

به مناسبت تقارن با 
نياد شصتمين سال تأسيس ب

زه جاي«فرهنگي البرز، آئين 
»  ١٤٠١البرز 



٩٧

دانشگاه علم و صنعت

:  موضوع وبينار
Process Mining and 

Process Digital Twins

دهه فجر انقالب اسالمي، 
ادبر دانشگاهيان مبارك ب

برگزاري مراسم تكريم رئيس 
قبال بسيج اساتيد دانشگاه و است

از رئيس جديد آن 



٩٨

دانشگاه علم و صنعت

همزمان با آغاز دهه فجر، 
ن تجديد ميثاق دانشگاهيا
با آرمان هاي انقالب 

اسالمي انجام شد

 مقدمه اي بر: وبينار اول 
هوش كسب  وكار و 

ابزار هاي مطرح

چهل  بيانيه دانشگاه به مناسبت
الب و سومين سالگرد پيروزي انق

اسالمي ايران



٩٩

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري جلسه معاون 
 پژوهشي دانشگاه با مدير
عامل سازمان منطقه آزاد 

كيش

كارگاه آنالين رزومه 
نويسي

چالش زمستاني

 در اولين سلسله رويدادهاي
كاتاليزر، به برسي اين  
تر مسائل در رشته  ي كامپيو



١٠٠

دانشگاه علم و صنعت

قهرماني دانشجوي 
دانشگاه در مسابقات 

ورزشي زورخانه اي

مسابقه شطرنج

رويداد چالش فناوري 
بهينه سازي موتورهاي 

الكتريكي

 پنجمين كنفرانس علوم و
مهندسي جداسازي 



١٠١

دانشگاه علم و صنعت

با  اولين بوت كمپ كارتك
همكاري روبه راه تحت 

 "مدرسه زمستانه"عنوان 
محور مختلف ٤با 

انجمن سراميك ايران 
 سيزدهمين كنگره سراميك“

ايران  و سومين كنفرانس 
 "المللي سراميك ايران¬بين

آزمون زبان

دستاوردهاي علمي



١٠٢

دانشگاه علم و صنعت

دوره آموزشي 
PHOTOSHOP

انقالب اسالمي و رسالت 
دانشجويان 

 همايش ملي انقالب اسالمي 
و افق تمدني آينده

آموزش جامع انتگرال  



١٠٣

دانشگاه علم و صنعت

كارگاه آموزشي اصول و 
مباني رسانه در نشريات 

دانشگاهي 

اولين دوره جشنواره 
دانشجويي علمي شو

ن نخستي«ثبت نام فاز اول  
رويداد ملي طراحي و 
» ساخت خودروي پرنده

دانشگاه و وزارت تعاون، كار و 
 رفاه اجتماعي تفاهم نامه همكاري

امضا كردند



١٠٤

دانشگاه علم و صنعت

نشست تخصصي برنامه 
صنعت فضايي كشور در 

 دولت سيزدهم، در دانشگاه

پخش زنده آشنايي با *
*  ١٤٠١جايزه البرز 

سازمان دانشجويان جهاد 
ه دانشگاهي با همكاري گرو
حركت جهادي دانشگاه 

كارگاه فصل سخن



١٠٥

دانشگاه علم و صنعت

كارگاه آنالين مصاحبه 
شغلي و دكتري

مديريت پروژه با 
 PMBOKاستاندارد 

دوره مرور واژگان ضروري 
مناسب دانشجويان   ١١٠٠

ارشد و دكتري 



١٠٦



١٠٧

دانشگاه شهيد بهشتي

وبينار
ه در كارگاه مباني نظري پرزانت

معماري  منظر

قر در جذب نيرو در پياكو شتابدهنده دانش بنيان نفت، گاز و انرژى مست
پارك علم و فناوري دانشگاه 



١٠٨

دانشگاه شهيد بهشتي

رويداد پيوند در حوزه 
سالمت هوشمند با هدف 
شناسايي طرح ها و ايده 

 پذير ش در(هاي فناورانه 
)  دوره شتابدهي

رويداد پيوند در حوزه 
كشاورزي هوشمند با هدف 

شناسايي طرح ها و ايده 
پذيرش در (هاي فناورانه 

)  دوره شتابدهي

نبض "ليگ كتابخواني 
معرفي كتاب هاي  "انديشه
"علمي و انگيزشي"دسته 

ماشين ها و محركه ها  "كتاب 
در خودروهاي الكتريكي 

 ")طراحي، تحليل و كاربرد(



١٠٩

دانشگاه شهيد بهشتي

بهمن؛ زادروز حكيم  ١
ابوالقاسم فردوسي، استاد 

سخن گرامي باد

 رباتيك را آسان"وبينار  
"ياد بگير 

اجراي فاز اول هوشمند 
سازي سيستم هاي 

گرمايشي ساختمان ها

 وبينار سلسله نشست هاي
حقوق و اقتصاد



١١٠

دانشگاه شهيد بهشتي

ميالد فرخنده و با سعادت 
،  روز )س(حضرت  فاطمه زهرا

.زن و روز مادر گرامي باد

 مروري بر شبكه هاي "وبينار 
 بيزي و كاربردهاي آن در علوم

"مهندسي و مديريت 

با (دوره افق انديشه، 
 محوريت كتاب طرح كلي
 )انديشه اسالمي در قرآن

ي كانون فرهنگي واسالم 
كاركنان دانشگاه 



١١١

دانشگاه شهيد بهشتي

ي آغاز ثبت نام وام دانشجوي
در نيمسال دوم سال 

 ١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 

 جشن بزرگداشت والدت
)س(حضرت زهرا

چهارمين جشنواره كشوري 
شعر دانشجويي انقالب 

شعر «اسالمي با دو موضوع 
،»موضوع آزاد«و » انقالب

ه مسابقه ملي دفاع س
دقيقه اي



١١٢

دانشگاه شهيد بهشتي

 فراخوان بيست و نهمين
 جشنواره ملي كتاب سال

دانشجويي

اطالعيه اداره بهداشت 
درباره واكسيناسيون

مل مك«كارگاه انالين آموزشي  
چرا و  -هاي دارويي و غذايي

»چگونه مصرف شوند

ان نشست تخصصي باست
شناسي عيالم



١١٣

دانشگاه شهيد بهشتي

ه اطالعيه واگذاري خوابگا
  - ١٤٠١طي نيمسال دوم 

به دانشجويان  ١٤٠٠
انه تحصيالت تكميلي روز

غير بومي

جشن والدت حضرت 
و روز مادر در ) س(فاطمه

ان دانشگاه با حضور دانشگاهي
و جمعي از مادران دانشجويان 

دانشگاه، توسط معاونت 
فرهنگي و اجتماعي 

اصول «معرفي كتاب 
»  مهندسي نرم افزار

وبينار 
كاربرد هوش مصنوعي در 

علوم پزشكي



١١٤

دانشگاه شهيد بهشتي

 ٥نخستين رويداد ارائه 
دقيقه اي پيشنهاده هاي 

پژوهشي

دهمين و آخرين جلسه ي 
مثنوي و نيازهاي «مجازي  

»انسان معاصر

دوره آموزشي انسيس 
فلوئنت مقدماتي

همايش بزرگ پياده روي مشترك  
دانشگاه و  دانشگاه علوم پزشكي 

شهيد بهشتي



١١٥

دانشگاه شهيد بهشتي

 ارزيابي و تست رايگان
كودكان در معرض 
استفاده از وسايل 

ديجيتال

پنجمين جشنواره 
سراسري پاتوق 

طنزدانشجويي تلخند

ي فراخوان جشنواره ي بين الملل
تمام_انسان

آشنايي با «وبينار آموزشي 
 سامانه ملي ثبت پايان نامه،

رساله و پيشنهاده و 
/  همانندجويي پايان نامه

»  مقاالت



١١٦

دانشگاه شهيد بهشتي

ته وبينار دوره تخصصي ناگف
هاي مديريت در اقتصاد 

) دوره دوم ( ايران 

للي سيزدهمين كنفرانس بينالم«
سيستمها و فناوري هاي 

الكترونيك قدرت و محركه هاي 
)PEDSTC2022(» الكتريكي

 دوره آموزشي ساليدوركز 
مقدماتي

دوره آموزشي تاسيسات 
و  الكتريكي و مكانيكي آب

فاضالب 



١١٧

دانشگاه شهيد بهشتي

 بهمن، سالروز بازگشت ١٢
 امام خميني به ايران و آغاز
.دهه فجر خجستـــه باد

مراسم اعتكاف 
دانشجويي 

يگفتمان انقالب اسالم

كوچينگ آموزشي



١١٨

دانشگاه شهيد بهشتي

همايش «به مناسبت دهه فجر 
بزرگ پياده روي مشترك 
كي دانشگاه و دانشگاه علوم پزش

»  شهيد بهشتي

و  جلسه شعرخواني و نقد
بررسي شعر

معاونت آموزشي دانشگاه، 
طي اطالعيه اي نحوه 

برگزاري كالس هاي درس را 
 ١٤٠٠-١٤٠١در نيمسال دوم 

.را اعالم كرد

حلول ماه رجب المرجب و 
)  ع(والدت امام محمد باقر

.مبارك باد



١١٩

دانشگاه شهيد بهشتي

 تبارشناسي تاريخي«كتاب 
 :اتحادية ايل شاهسون بغدادي

تأليف » فرهنگي –طايفه اي
عطاءاهللا حسني، عضوهيئت 
علمي بازنشسته دانشكدة 
اه ادبيات و علوم انساني دانشگ

بيست و دومين دوره  
عتبات دانشگاهيان

 سالروز شهادت امام علي
النقي عليه السالم 

تسليت باد

ه سومين دوره كاربردي ترجم
شفاهي زبان فرانسه به 
اه صورت آنالين توسط دانشگ



١٢٠

دانشگاه شهيد بهشتي

ايان آشنايي با ورزش نابين
و كم بينايان

پيشگيري از آسيب هاي 
ورزشي در ورزش معلولين

م سمپوزيوم مشترك علو
شناختي

آزمايشگاه روانشناسي 
رياضياتي و محاسباتي



١٢١

دانشگاه شهيد بهشتي

ه دوره هاي  زبان آلماني ب
صورت آنالين 

 با برترين اساتيد زبان
انگليسي كودكان

برگزاري جشن پيروزي 
ن انقالب و اختتاميه چهارمي

 جشنواره شعر دانشجويي و
نهمين گردهمايي جامعه 

شاهد و ايثارگر 

قابل توجه دانشجويان متقاضي 
ميهمان تكدرس نيمسال دوم سال 

در دانشگاه   ١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 



١٢٢

دانشگاه شهيد بهشتي

كتاب ايدئولوژي و 
ترجمه شناسي

 برپايي آزمايشگاه در اداره
بهداشت و درمان

سمينار علم و الهيات

با قصّه هاي «جلسه  ي 
»مثنوي



١٢٣

دانشگاه شهيد بهشتي

مراسم هفتگي زيارت 
تر عاشورا با سخنراني دك
اهنصيري، رئيس دانشگ

اطالعيه مديريت خدمات 
 دانشجويي ويژه دانشجويان

ساكن خوابگاه

گفتمان انقالب اسالمي

نمايشگاه آثار هنري 
هنرجويان طيف اتيسم



١٢٤

دانشگاه شهيد بهشتي

سلسله نشست هاي 
نه فراسوي معلوليت در آي

حقوق و جامعه

پارك علم و فناوري 
دانشگاه

مناسبت
گزارش تصويري

نگاهي به جايگاه  "وبينار 
ي تكنولوژي توربين هاي گاز

در صنعت كشور و اهميت آن 
"در آينده اقتصاد ايران 



١٢٥

دانشگاه شهيد بهشتي

ا آشنايي ب: وبينار تخصصي
Machine Learning

ارزيابي و تست رايگان 
ز كودكان در معرض استفاده ا

وسايل ديجيتال

 برون سپاري فعاليت هاي
خش اقتصادي با تاكيد بر ب

انرژي

آغاز ثبت نام اولين همايش 
ته بين المللي مطالعات ميان رش

 اي قرآن و ششمين همايش ملي
)آنالين-حضوري(اعجاز قرآن 

  



١٢٦

دانشگاه شهيد بهشتي

 اولين وبينار تخصصي
توسعه اخالق آموزش 

دانشگاهي

اندر «وبينار تخصصي 
 هزارتوي تاريك قتل هاي

ناموسي؛ كجايند 
)بخش اول(» ياريگران؟

 وبينار نخستين رويداد
ملي طراحي و ساخت 

خودروي پرنده
  

اعالم زمان ثبت نام ميهمان  
تكدرس نيمسال دوم سال 

در دانشگاه ١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 



١٢٧

دانشگاه شهيد بهشتي

سالروز ميـالد امام 
م محمدتقـي عليه السـال

.مبارك باد

،  فصلنامه علوم محيطي دانشگاه 
 در راستاي طرح نمايه سازي مجالت

اين دانشگاه در نمايه هاي بين 
اه المللي معتبر، در مجموعه پايگ

نمايه شد  CABIهاي تخصصي 

اندر «وبينار تخصصي 
هزارتوي تاريك قتل هاي 

»  ؟ناموسي؛ كجايند ياريگران
)بخش دوم(

اعالم سازمان يونسكو ، 
فراخوان جايزه بين المللي 

را   روسيه -مندليف يونسكو
 در حوزه علوم پايه براي سال

٢٠٢٢  



١٢٨

دانشگاه شهيد بهشتي

موزه ها به مثابه «
»دانشگاه هاي نسل جديد

برگزاري پارك علم و 
فناوري دانشگاه دوره 

توانمندسازي 

له هفتمين وبينار از سلس
صلح در «وبينارهاي 

به دستان ما؛ بازگويي تجر
»زيسته صلح

 ميـالد مـوالي متقيان، حضرت
و روز ) عليه السالم(علـي 

بزرگـداشت مقام پـدر مبارك 
باد



١٢٩

دانشگاه شهيد بهشتي

براساس اعالم مديريت خدمات  
آموزشي دانشگاه ، دانشجويان 
مقطع كارشناسي ارشد ورودي 

مي توانند تقاضاي حذف  ١٣٩٨
يكي از نيمسال هايي  كه در آن 

 صرفا پايان نامه با نمره ناتمام
.دارند را ارائه نمايند

دوره مقدماتي طراحي 
 افزار پلنتهاي صنعتي با نرم

etap

نمايشگاه آثار هنري  
هنرجويان طيف اتيسم



١٣٠

دانشگاه شهيد بهشتي

سمپوزيوم مشترك 
 ٢٨و  ٢٧علوم شناختي، 

  ١٤٠٠بهمن 

سعه اولين وبينار تخصصي تو
اخالق آموزش دانشگاهي، 

ي وبينار معرفي گرايش ها 
رشته مهندسي عمران

ه فرارسيدن سالروز وفات عقيل
 بني هاشم، حضرت زينب كبري

سالم اهللا عليها تسليت باد



١٣١

دانشگاه شهيد بهشتي

ثبت نام در سمينار 
UniTech

 تفاهم نامه همكاري پارك علم
و فناوري دانشگاه و شركت 

ايمرگاز پاد 

دومين رويداد محتواي 
كودك با محوريت تربيت 

ارزشي در دانشگاه 



١٣٢



١٣٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

 آغاز ثبت نام سيزدهمين
دوره حوزه ي دانشجويي

ويژه برنامه والدت حضرت 
فاطمه زهرا سالم اهللا عليها

اطالعيه مهم نحوه برگزاري كالسهاي  
آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان در 

١٤٠٠نيمسال دوم 



١٣٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

والدت پرسرور دخت نبي مكرم 
حضرت صديقه ) ص(اسالم 

سالم اهللا (طاهره، فاطمه زهرا
و ايام گراميداشت مقام ) عليها

.زن وروز بزرگ مادر مبارك باد

 اطالعيه ثبت نام اسكان سراهاي
دانشجويي در نيمسال دوم سال 

١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 

فراخوان ارسال سئواالت 
آموزشي و دانشجويي 



١٣٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

 ويژه برنامه  دانشجويان دختر و
به مناسبت ميالد با سعادت 

 حضرت فاطمه الزهرا سالم اهللا و
گراميداشت روز زن

دانشگاه در بررسي چالش ها و 
 راهكارهاي تخصصي فرونشست

زمين در اصفهان

فراخوان ارسال سئواالت 
آموزشي و دانشجويي 



١٣٦

دانشگاه صنعتي اصفهان

 مبارك و فرخنده باد صعود عزت
ورمان مندانه تيم ملي فوتبال كش

٢٠٢٢به جام جهاني قطر

 آسيب(وبينار شخصيت شناسي 
ل شناسي شخصيت و ضرورت تعام
)با مراكز مشاوره در دانشگاه ها



١٣٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

پويش حمايت از دانشجوي 
دختر تحصيالت تكميلي 

دانشگاه 

اطالعيه طرح عيد تا عيد 
 صندوق رفاه دانشجويان جهت

بخشودگي جرائم وام هاي 
دانشجويي

حذف و (اطالعيه ترميم 
٤٠٠٢نيمسال ) اضافه



١٣٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

بيست و دومين دوره 
عتبات دانشگاهيان

كارگاه آموزش 
ميكروسكوپ الكتروني 

SEM  وFE SEM

كارگاه آموزش نرم افزار 
IMAGE J



١٣٩

دانشگاه صنعتي اصفهان

كارگاه روش تحقيق با 
ISIرويكرد مقاله نويسي 

دوره آموزش مقدماتي 
اندرويد كاتلين

(spss)دوره مقدماتي 



١٤٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

 اولين نشست هم انديشي 
مكتوب استادان و نخبگان

 _ اطالعيه مربوط به كرونا
١٤٠٠بهمن ماه 

تمديد تفاهم نامه همكاري 
كنسرسيوم مراكز علمي 

 پژوهشي استان اصفهان در حوزه
محيط زيست



١٤١

دانشگاه صنعتي اصفهان

ي مشاركت فعال عضو هيئت علم
 دانشگاه در كشف سياه چاله اي
منفرد در كهكشان راه شيري

نقد و بررسي دولت ها در 
حوزه زن و خانواده

جامعه اسالمي دانشجويان



١٤٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

كشف يك سياه چاله ي كم جرم «
به كمك ريزهمگرايي گرانشي و 

» اخترسنجي

پيام تبريك سرپرست 
هللا دانشگاه به مناسبت يوم ا

بهمن سالروز پيروزي  ٢٢
شكوهمند انقالب اسالمي

پويش عيدانه 



١٤٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

اه به پيام تبريك سرپرست دانشگ 
 مناسبت والدت موالاميرالمومنين

حضرت عليه السالم و روز 
بزرگداشت مقام پدر

بحث و گفتگو پيرامون 
مسائل شهر اصفهان

دومين نشست مربوط به آشناسازي 
 دانشجويان با مسائل و نيازهاي صنعت
ه افتا و آگاهي از فرصت هاي شغلي آيند

  ١٤٠٠بهمن  ٢٧در 



١٤٤



١٤٥

دانشگاه فردوسي مشهد

كتاب مشترك عضو هيأت 
علمي و دانشجوي دكتري 

دانشگاه در چهاردهمين دوره 
جايزه ادبي جالل آل احمد به 

شد عنوان اثر برگزيده انتخاب

نشست رئيس اداره امور 
دانشجويان شاهد ايثارگر 
دانشگاه با مدير كل شاهد 

يايثارگر دانشگاه آزاد اسالم

سرپرست اداره كل روابط 
 عمومي وزارت علوم، تحقيقات

و فناوري با ارسال نامه از 
زحمات و تالش هاي دكتر 
ر عادل سپهر مدير سابق دفت
رياست و روابط عمومي 

دانشگاه تقدير نمود

چهاردهمين دوره ضيافت 
ه انديشه اساتيد  از حضوري ب

"مجازي"



١٤٦

دانشگاه فردوسي مشهد

قهرماني جودوكاران 
دانشگاه در مسابقات 

كشوري

مديريت تربيت بدني دانشگاه 
جشنواره فجر 

قهرماني،فرهنگي،ورزشي را ويژه 
كاركنان و اعضا هيأت علمي 

دانشگاه در رشته هاي مختلف 
برگزار كند

هفتمين پيش نشست علمي 
همايش مردمي سازي اقتصاد و 

 اقتصاد مقاومتي  به ميزباني
پژوهشكده مطالعات علوم 

اهاسالمي در علوم انساني دانشگ

دوره آموزشي بايسته هاي 
دانشگاهي-نگارش اداري



١٤٧

دانشگاه فردوسي مشهد

هق رونمايي از كتاب تاريخ بي
ي به تصحيح عضو هيأت علم

دانشگاه 

كارگاه دانش افزايي آموزش 
نوين زبان فارسي بر اساس 

تفاهم نامه همكاري بين 
نر دانشگاه و دانشگاه شهيد باه

كرمان

آموزش مقدماتي و 
پيشرفته نرم افزار 

AutoCAD

نشست مردمي سازي انرژي هاي 
نهمين ) مجازي(تجديدپذير 

 پيش نشست علمي نخستين
همايش مردمي سازي اقتصاد و 

اقتصاد مقاومتي



١٤٨

دانشگاه فردوسي مشهد

آموزش پيشرفته نرم افزار  
ArcGIS

افتتاحيه چهاردهمين 
دوره ضيافت انديشه

 ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  ﴾١﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 

﴾٣﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ األبْتَرُ  ﴾٢﴿
را تبريك ميالد با سعادت حضرت فاطمه زه

و پناهگاه ) ع(سالم اهللا عليها، ام الئمه 
را كه به حق روز مادر ناميده ) ص(پيامبر 

شده است، به همه همكاران گرامي و 
دانشجويان

ني پيام تبريك حجه االسالم حسي
ي مطلق رئيس دفتر نهاد نمايندگ

مقام معظم رهبري به مناسبت 
و روز زن) س(ميالد حضرت فاطمه 



١٤٩

دانشگاه فردوسي مشهد

پيام تبريك سرپرست 
د دانشگاه به مناسبت ميال

و روز ) س(حضرت فاطمه 
زن

ت حضور دكتر ضابط، سرپرس
دانشگاه به همراه دكتر 
سيدموسوي، مدير دفتر 
رياست و روابط عمومي 

دانشگاه در مراسم والدت با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا 

)س(

چهارمين كنفرانس زبان 
انگليسي، در پايگاه 

 استنادي علوم جهان اسالم
ISC   نمايه شد

ديدار سرپرست دانشگاه با 
دانشجويان دختر ساكن در 
رت خوابگاه به مناسبت ميالد حض

و روز زن) س(زهرا 



١٥٠

دانشگاه فردوسي مشهد

 صندوق صوتي رئيس
دانشگاه

حكمت خراسان و نقش «
 دانشگاه در دفاع از منافع

»  ملي ايران

بط  نشست صميمانه دكتر ضا
ران سرپرست  دانشگاه با دبي

 و اعضاي تشكل هاي اسالمي
دانشجويي دانشگاه 

آب و آئينه 
مراسم گراميداشت مقام زن



١٥١

دانشگاه فردوسي مشهد

ال تحليل تكنيك"دوره  
  "مقدماتي بازارهاي مالي

رونمايي از مستند چشمة 
ي روايتي كوتاه از زندگ(روشن 

استاد زنده ياد دكتر 
)غالمحسين يوسفي

ردي كارگاه آنالين آموزشي كارب
نرم افزار تحليل داده هاي كيفي 

(MAXQDA) 

نشست هم انديشي  
بانوان دانشگاه 



١٥٢

دانشگاه فردوسي مشهد

ي برگزاري جلسه هم انديش
ي با استادان و فعاالن علم

در  و فرهنگي افغانستاني
مركز خراسان شناسي 

دانشگاه 

اطالعيه برگزاري آزمون 
اخالق در پژوهش هاي 

پزشكي بهمن ماه-زيست

ي كسب رتبه برتر همكاري ها
علمي بين المللي در ايران 

توسط دانشگاه

ون رونمايي از دستگاه فرماسي
باتري هاي اسيدي در 

پژوهشكده هوا خورشيد 
دانشگاه



١٥٣

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه در رسانه

ر درخشش نمايندگان دخت
بسكتبال دانشگاه در 

مسابقات كشوري

برنامه نويسي  
پيشرفته نرم افزار   

Matlab  )مجازي(

و  دوره تربيت مدرس كودكان
 TTC Forبزرگساالن 

Young Learners and 
Adults



١٥٤

دانشگاه فردوسي مشهد

دوره آنالين بايسته هاي  
(  دانشگاهي -نگارش اداري

باتاكيد براصول نگارش 
)وامكانات نرم افزاري

انعقاد تفاهم نامه همكاري 
ازي مابين آزمايشگاه بهينه س

ه دانشكده علوم رياضي هست
پژوهشي بهينه سازي و 

لجستيك دانشگاه مازندران

شصت و نهمين گردهمايي 
معاونان دانشجويي 

دانشگاه هاي سراسر كشور 
در دانشگاه 

 دوره آنالين تربيت مدرس
TTCزبان انگليسي 



١٥٥

دانشگاه فردوسي مشهد

امضاي قرارداد همكاري 
 پژوهشي مابين دانشكده

 علوم رياضي و پارك علم و
فناوري خراسان

وبينار رايگان رمز و راز "
  "موفقيت در بازارهاي مالي

بهمن ماه١١زمان برگزاري 

پيش نشست علمي اولين 
همايش مردمي سازي اقتصاد 

و اقتصاد مقاومتي

فراخوان پذيرش تيم هاي 
 " استارتاپي در رويداد ملي

"انرژي مهام 



١٥٦

دانشگاه فردوسي مشهد

فراخوان ثبت نام نهمين 
معماري /دوره ارزياب عمران
ساختمان

لي آشنايي با مركز بين المل
 آموزش زبان فارسي به غير

فارسي زبانان دانشگاه

 ايام اهللا دهه فجر و پيروزي
انقالب اسالمي گرامي باد

دوبرگردان
سلسله كارگاه هاي طرح 

كلي انديشه اسالمي



١٥٧

دانشگاه فردوسي مشهد

پيام تبريك رئيس نهاد 
ي نمايندگي مقام معظم رهبر
م به مناسبت فرا رسيدن ايا

اهللا دهه مبارك فجر

حضور همكاران دانشگاه در 
 مراسم ايام اهللا دهه مبارك فجر
در عرصه ميدان شهدا با حضور 

استاندار خراسان رضوي

آغاز ثبت نام
دوره جامع ارزهاي "

"ديجيتال

سخن رئيس دانشگاه به 
مناسبت دهه مبارك فجر



١٥٨

دانشگاه فردوسي مشهد

بازديد رئيس دانشگاه از 
مجتمع  آبي پرديس  و 

مجموعه ايستگاه سواري 
كاري دانشگاه 

ام حضور رئيس نمايندگي مق
معظم رهبري در دانشگاه در 

اسناد «مراسم رونمايي از  
جريان شناسي انقالب 

»  اسالمي مشهد

 MBAآغاز ثبت نام دوره  
سالمت دانشگاه 

وبينار 
»معرفي هوش تجاري«



١٥٩

دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعيه درخصوص وضعيت 
كالس ها در نيمسال دوم

 ميالد با سعادت حضرت
امام محمد باقر عليه 

السالم مبارك باد

آغاز ثبت نام سومين دوره  
ي مديريت عالي بازارياب "مجازي"

توسط  MSA-و فروش
شور معتبرترين دانشگاه  شرق ك

 نقش تعاون در مردمي سازي
ي اقتصاد پيش نشست علم

همايش مردمي سازي اقتصاد



١٦٠

دانشگاه فردوسي مشهد

 بيست و دومين دوره ثبت
نام عتبات دانشگاهيان

افتتاح دومين زمين چمن 
مصنوعي و فاز دوم مجموعه 

سواركاري دانشگاه 

كتاب مشترك عضو هيأت 
علمي و دانشجوي دكتري 
دانشگاه برنده دو جايزه 
جشنواره ادبي جالل آل 

احمد شد

 بازديد معاون وزير و رئيس
سازمان امور دانشجويان از 
بخش هاي مختلف حوزه  

 معاونت فرهنگي اجتماعي و
دانشجويي دانشگاه



١٦١

دانشگاه فردوسي مشهد

شهادت مظلومانه دهمين 
اختر آسمان امامت و 

واليت، حضرت امام علي 
تسليت باد)  ع(النقي 

بزرگداشت شخصيت 
فرهنگي -علمي 

 فراخوان ثبت نام كارگاه
ي خودشناسي و برنامه ريز

توسعه فردي

سومين دوره مسابقات  
ملي ستون ماكاروني 



١٦٢

دانشگاه فردوسي مشهد

آشنايي با فناوري "
ي بالكچين و سرمايه گذار

"در ارزهاي ديجيتال

كمپ طراحي، ساخت و 
توليد

همايش مردمي سازي 
ياقتصاد و اقتصاد مقاومت

دومين رويداد استارت آپي 
كارآفريني اجتماعي ترويج 

ازدواج و تحكيم بنيان خانواده 



١٦٣

دانشگاه فردوسي مشهد

ر نشست معاون دانشجويي وزي
ا و رئيس سازمان دانشجويان ب

دانشجويان بين المللي 
دانشگاه

پايگاه  اطالع رساني  
معاونت فاد دانشگاه 

دانشگاه در رسانه

سلسله نشست هاي مجازي 
اه ملي ترجمه شناسي دانشگ



١٦٤

دانشگاه فردوسي مشهد

 پنل مجازي نظام سالمت
مقاوم و مردم بنيان 

همايش ملي مردمي (
)سازي و اقتصاد مقاومتي

واكاوي ريشه ها و پيامدهاي 
 معماري كالسيك در سيما و

منظر شهري مشهد

اه و نشست تخصصي دانشگ
 انقالب اسالمي با رويكرد

اري آسيب شناسان تاريخ نگ

فراخوان جايزه بين المللي 
مندليف در زمينه علوم پايه



١٦٥

دانشگاه فردوسي مشهد

منشور : معرفي كتاب
.معارف انقالب اسالمي

فلسفه : معرفي كتاب
انقالبي بودن

معرفي كتاب 
روشناي آينده

و  صورت: معرفي كتاب
يسيرت انقالب اسالم



١٦٦

دانشگاه فردوسي مشهد

 برگزاري سخنراني عمومي 
هوش تجاري، يكي از « 

حوزه هاي شغلي پردرآمد 
در » رشته ي رياضي

دانشكده علوم رياضي

»كهاد علوم داده«وبينار 

كمپ مهندس 
يتأسيسات مكانيك



١٦٧

دانشگاه فردوسي مشهد

دوره هاي حفظ و قرائت قرآن 
)ويژه خواهران(كريم 

آموزش مقدماتي  نرم 
AutoCADافزار 

آموزش پيشرفته نرم  
ArcGIافزار 



١٦٨

دانشگاه فردوسي مشهد

 نشست هم انديشي ائمه
جماعات دانشگاه 

همايش مردمي سازي  
اقتصاد و اقتصاد مقاومتي

انتخاب مقاله دانشجوي 
 دكتري دانشگاه به عنوان

مقاله برتر در چهاردهمين 
جمن كنفرانس بين المللي ان

ايراني تحقيق در عمليات

، چرايي: نشست تخصصي
دستاوردها و آسيب 

شناسي انقالب اسالمي 
ايران 



١٦٩

دانشگاه فردوسي مشهد

ار هز«معرفي و نقد كتاب 
»توي قانون اساسي

 دومين گفتمان علم داده 
(MDS)مشهد 

دوره آنالين تخصصي درمان 
اختالالت اضطرابي كودكان 

ويژه متخصصان و دانشجويان 
روان شناسي و مشاوره

پيام حجت االسالم حسيني 
 مطلق رئيس نهاد نمايندگي
ه مقام معظم رهبري دانشگاه ب
 مناسبت فرا رسيدن يوم اهللا

بهمن ٢٢



١٧٠

دانشگاه فردوسي مشهد

دوره مقدماتي آموزش نرم 
 SOLIDWORKSافزار 

دكتر حميد رضا طاهري معاون 
 فرهنگي اجتماعي و دانشجويي

ور دانشگاه با صدور پيامي از حض
ر پرشور دانشگاهيان دانشگاه د

بهمن  ٢٢راهپيمايي يوم اهللا 
تقدير و تشكر كرد

دوره آمادگي آزمون هاي 
MSRT  وTELP  ويژه

دانشجويان تحصيالت 
»نآنالي«تكميلي بصورت 

پيش نشست علمي اولين 
همايش مردمي سازي اقتصاد و 

اقتصاد مقاومتي



١٧١

دانشگاه فردوسي مشهد

ت استارت آپ ويكند به صور 
حضوري 

اه و سومين نمايشگاه گل و گي
صنايع دستي

پروژه ساخت خودرو 
دانشجويي در دانشگاه

مركز آموزش زبان فارسي 
گذار به غير فارسي زبانان بر



١٧٢

دانشگاه فردوسي مشهد

ند افتتاح كفپوش هوشم
تعاملي دانشگاه 

جشن ميالد حضرت 
اميرالمومنين علي عليه 

السالم

خاورميانه و دغدغه 
هاي پيش رو

برگزاري كارگاه تخصصي، با 
در  "انتخاب توربين بادي"عنوان 

نهمين كنفرانس انرژي هاي 
ايران تجديدپذير و توليد پراكنده



١٧٣

دانشگاه فردوسي مشهد

كهاد رياضي «وبينار 
»كاربردي

والدت  مولي الموحدين حضرت  
و روز پدر مبارك باد) ع(علي

اه به پيام تبريك رئيس دانشگ
)ع(مناسبت ميالد امام علي 

از  تقدير: به مناسبت روز مددكار
 كارشناسان واحد مددكاري مركز

مشاوره و توانمندسازي 
دانشجويان دانشگاه 



١٧٤

دانشگاه فردوسي مشهد

 برگزاري كارگاه تخصصي، با عنوان
آينده نيروگاه هاي خورشيدي در "

 در نهمين كنفرانس "ايران و منطقه
انرژي هاي تجديدپذير و توليد 

پراكنده ايران

يازدهمين جشنواره  
دانشگاهي

 IELTSكارگاه آنالين 
Writing



١٧٥

دانشگاه فردوسي مشهد

 دوره آنالين بايسته هاي
  (دانشگاهي -نگارش اداري

 باتاكيد براصول نگارش
)وامكانات نرم افزاري

ل بيانيه هسته بين المل
گاه بسيج دانشجويي دانش

ردر پويش بزرگ اهللا اكب

:فراخوان ثبت نام كارگاه
ايده يابي شغلي

بازديد از ده هزار نمونه، در موزه 
جانورشناسي دانشگاه 




