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٤

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

طي حكمي از سوي رئيس 
دانشگاه، دكتر محمود هادي 

رئيس «زاده يزدي در سمت 
ابقا شد» دانشكده رياضي

حضور دكتر مهرداد كازروني، 
 عضو هيات علمي دانشگاه در
، شبكه چهار سيما، گروه دانش

برنامه چرخ

برگزاري آيين بزرگداشت 
مقام خواجه نصيرالدين 

طوسي و روز مهندسي با 
حضور مسئوالن دانشگاه، 

روساي ادوار و دانش 
آموختگان حامي دانشگاه

س مسابقات مجازي پيالت
قهرماني 



٥

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كارگاه زمستانه 
Cognitup  با

 محوريت بازار سرمايه و
بورس 

وبينار
 مدلسازي و اندازه گيري توزيع
تنش پسماند ايجاد شده در 

ده فرآيند ساچمه زني كنترل ش
آلياژهاي منيزيم

 رونمايي از يادمان شهيد رضايي
در ) شهيد علم و فناوري( نژاد 

مراسم بزرگداشت مقام خواجه 
نصيرالدين طوسي و روز 

مهندسي

حضور روساي ادوار دانشگاه 
در آيين بزرگداشت مقام 

خواجه نصيرالدين طوسي و 
روز مهندسي



٦

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

ي تجليل از دانش آموختگان حام 
دانشگاه در آيين بزرگداشت 
و  مقام خواجه نصيرالدين طوسي

روز مهندسي

مي رئيس دانشگاه، دكتر كري
 مزرعه شاهي با صدور پيامي

مقام انديشمند فرزانه، 
 خواجه نصيرالدين طوسي و

روز مهندسي را گرامي 
داشت

روز مهندسي

اب با حكم رئيس دانشگاه، انتص
ه دكتر منصور حاجي حسينلو ب

»  رئيس دانشكده عمران«سمت



٧

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

روايت «همايش 
»پيشرفت

پيام تسليت 

وبينار
چالش ها و كاربردهاي ربات هاي 

كابلي و موازي

هجرت جهادي نوروز 
١٤٠١



٨

اردوي دانشجويي قم و 
جمكران

 اطالعيه پذيرش بدون آزمون
دانشجو در مقطع دكتري

عيد سعيد مبعث مبارك

:موضوع وبينار
ميزان تأثير سيستم هاي 

ميراگر و جداساز در كاهش 
ريسك لرزه اي ساختمان ها



٩

ارتباط بين ": با موضوع 
مهندسي مواد و مهندسي 

با محوريت آينده  -پليمر 
"تحصيلي و شغلي

جلسه تقدير از دانشجويان 
برگزيده  رئيس دانشكده  

مهندسي برق
DEANS LIST



١٠

فرخنده سالروز والدت امام 
، حضرت )ع(حسين 
و امام سجاد ) ع(ابوالفضل 

مبارك باد) ع(

اه دكتر كريمي ، سرپرست دانشگ
طي حكمي ضمن تقدير از خدمات 

ر دكتر رضا اسالمي فارساني، دكت
رئيس «مهدي خدايي را به سمت 

»  دانشكده مهندسي و علم مواد
.منصوب كرد

به همت امور فرهنگي پرديس 
عتي برق و كامپيوتر دانشگاه صن

خواجه نصيرالدين طوسي و 
 شهرداري منطقه هفت، برگزاري

وز مراسم هفته منابع طبيعي و ر
درختكاري 

ي اعطاي جايزه علمي بنياد مل
دكتر كاظمي "نخبگان 

مي به عضو هيات عل"آشتياني
دانشكده رياضي



١١

فراخوان ورزشي

 آموزش، رقابت، كسب“ 
“و كار 

اعطاي جايزه علمي بنياد ملي 
به » دكتر كاظمي آشتياني«نخبگان 

 دكتر مهكامه شربتدار عضو هيئت
 علمي دانشكده مهندسي مكانيك

دانشگاه 

مراسم بزرگداشت زنده 
مهندس فريبرز « ياد 

»  وزيري



١٢

 كسب مقام اول مسابقات 
م ملي ره نشان توسط تي

نصير نشان، 

جلسه هيات رئيسه دانشكده 
س مهندسي برق دانشگاه با ر ئي

و معاون پژوهشي پژوهشگاه 
 نيرو در راستاي بررسي زمينه

هاي همكاري مشترك

معاون آموزش دانشگاه از 
حضوري شدن دانشجويان 

كارشناسي از  ٩٩ورودي 
بيستم فروردين خبر داد



١٣



١٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

تنها كارگاه اصولي نگارش 
در ايران با   ISI Q1مقاالت 

ن تدريس اساتيد نخبه و داورا
 Web Ofبين المللي مجالت 

Science

ششمين "چارسوي هنر 
"رويداد تصميم سازان آينده

ي مراسم افتتاحيه دوره علم
فرهنگي خط مقدم

ايده پردازي در صنعت  
خودرو 



١٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

وبينار رايگان مخصوص 
دانشجويان كارآموزي 
همه رشته هاي مهندسي

ا مسابقه كتابخواني ب
محوريت خاطرات همسر 

حميد مرادي «شهيد
»سياهكالي

ي اولين دوره مشترك مقدمات
 علم داده، يادگيري ماشين و

هوش مصنوعي كاربردي

چهارمين فراخوان شتاب دهنده 
تخصصي ماينتك جهت جذب 

ايده و طرح هاي فناورانه



١٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

ب وبينار آشنايي با عمليات نص
خطوط لوله دريايي

:  معرفي گرايش«وبينار 
»سازه و زلزله

م به كي بگي��وبينار 
!مهندس

كارگاه پاسخ به شبهات 
با نگاه ��امامت و واليت 

تبليغي بين المللي



١٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

گروه جهادي روح اهللا در 
ادامه پويش نذر مهر 

 |حلقه گفتگو 
طرحي، هميشه نو 

ثبت نام دوره آموزشي 
كيتعميرات بردهاي الكتروني

فه آشنايي با فلس
علم



١٨

دانشگاه صنعتي اميركبير

روز مهندس

دوره جامع و پروژه محور 
ا ديجيتال ماركتينگ ب
ا تمركز بر سئو و محتو

 رويداد ايده بازار مهندسي
عمران و محيط زيست

كارگاه كارآفريني 
سازماني



١٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

محافل گره، طرحي از 
 دانشكده رياضي و علوم

كامپيوتر دانشگاه 

عيد براي همه

جعبه ابزاري براي "وبينار 
يش برنامه ريزي، ثابت قدمي و افزا

"بهره وري

ي عيدي با طعم آموزش؛ اينجا برا
!  همه آموزش رايگان هست



٢٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

"ندهششمين رويداد تصميم سازان آي"آخرين مهلت ثبت نام چارسوي هنر 

قرائت دعاي عهد 



٢١

دانشگاه صنعتي اميركبير

سخنراني

ب وبينار آشنايي با عمليات نص
خطوط لوله دريايي

كارگاه ورود به دنياي 
حرفه اي لينكدين 

ي اردوي تفريحي زيارت
ر پارك جنگلي كوهسا



٢٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

به مناسبت روز جهاني 
دارمهندسي براي توسعه پاي

نآينده و توسعه پايدار ايرا

دوره خوانش قرآن خوانش 
زندگي

سي مسابقات بزرگ برنامه نوي
)رياضي و الگوريتم(نوبهار 

پخت غذاي نذري 
يهبمناسبت اعياد شعبان



٢٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

ين فرصت فريلنسنيگ ب
المللي و كسب درامد 

ارزي 

مراسم اختتاميه مدرسه 
بين المللي كسب و كار

سلسله وبينارهاي 
راه كار

كانون همياران سالمت 
دانشگاه 



٢٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

سمينارهاي هفتگي 
آزمايشگاه نورس 

اليو گنج پنهان



٢٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره آشنايي مديريت 
PMPپروژه و استاندار 

دوره پروژه محور كاربرد 
اينترنت اشيا در خودروهاي 

متصل

ايي سلسله وبينارهاي آشن
با گرايش هاي مهندسي 

هوافضا

 تيم كارآنو قراره در كارگاه
آنالين كارآموزي خوب 



٢٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

ي وبينار آشنايي با بازرس
كشتي ها در سازمان 

(port state)بنادر 

دوره جامع و پروژه محور 
ديجيتال ماركتينگ 

بزرگترين مسابقه ي 
مهدويت دانشگاه 



٢٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

مراسم ميالد حضرت 
المعلي اكبر عليه الس



٢٨



٢٩

دانشگاه صنعتي شريف

سرپرست دانشگاه 
نگران بيكاران جامعه باشيم

آغاز كالس هاي قرآن دانشگاه 

شماره جديد روزنامه شريف



٣٠

دانشگاه صنعتي شريف

رانس برگزاري بيست  و هفتمين كنف
مايت بين المللي كامپيوتر انجمن با ح

همراه اول و مشاركت مديران و 
ن كارشناسان خبره اپراتور اول تلف

همراه كشور 

رصد سياهچاله هاي منفرد در 
اعماق فضا 

ميليارد  ١٣٠كسري بودجه 
توماني دانشگاه براي 

ميليارد تومان  ٨١٠/ بازگشايي
هزينه بازگشايي دانشگاه 



٣١

دانشگاه صنعتي شريف

تقدير و تجليل همراه اول از 
 نامه برگزيدگان نخستين جايزه پايان

سال مهندسي كامپيوتر و فناوري 
اطالعات

هفتمين جلسه از سلسله 
»امتحان، سنت الهي«مباحث 

ان جزئيات ثبت نام پذيرفته شدگ
ارشد بدون آزمون دانشگاه اعالم 

شد



٣٢

دانشگاه صنعتي شريف

آغاز ثبت نام كمك هزينه 
يان تحصيلي نيمسال دوم دانشجو

دانشگاه

تمديد مهلت ارسال طرح به 
جشنواره كارآفريني دانشگاه 

انتشار مجموعه دو جلدي 
گذشته و : فيزيك در ايران«

»  حال



٣٣

دانشگاه صنعتي شريف

 افزايش مشكالت صنفي مانع
فعاليت هاي بين دانشگاهي 

شوراهاي صنفي

ر معاون اول رييس جمهور تاكيد ب
 نقش دانشگاه در حل مشكالت

اهتمام ويژه دولت براي / كشور
دحل مشكل دانشجويان و اساتي

 ١٠٠وعده وزير براي افزايش 
برابري سرعت اينترنت



٣٤

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاهيان نقش بي بديلي 
ر نسبت به ساير اقشار جامعه د

جهاد تبيين دارند

نه هركس بگويد سفارت آمريكا ال
جاسوسي نبود،بي انصاف است

با حكم سرپرست دانشگاه؛
ه انتصاب دكتر حسن حدادپور ب

 عنوان معاون پژوهشي و فناوري
دانشگاه 



٣٥

دانشگاه صنعتي شريف

 رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
در مراسم امضاي تفاهم نامه با 

پژوهشكده سياست گذاري

ي حضور موفق شركت پتروشيم
ي تبريز در ششمين جشنواره مل

نوآوري برتر ايراني

ن هت تريك بانك پاسارگاد در ششمي
جشنواره نوآوري  برتر ايراني



٣٦

دانشگاه صنعتي شريف

محصول جراحي از راه دور همراه 
برگزيده  ،٥Gاول بر بستر 

جشنواره نوآوري برتر ايراني

سيد احسان خاندوزي وزير امور 
اقتصادي و دارايي در حاشيه 
برگزاري ششمين جشنواره 
نوآوري برتر ايراني كه در 

دانشگاه 

نوآوري برتر ايراني در  ٢٨معرفي 
١٤٠٠سال 



٣٧

دانشگاه صنعتي شريف

كسب تنديس ششمين 
جشنواره ملي نوآوري محصول 

ايراني

تا » چله مهدويت«از اجراي 
مهارت افزايي بچه هاي مسجد در 

همكاري با دانشگاه 

ار پروفسور مهدي گلشني، بنيانگذ
گروه فلسفه علم دانشگاه 



٣٨

دانشگاه صنعتي شريف

پذيرش بدون آزمون دانشجوي 
دكتري در دانشگاه 

يش معرفي برگزاركنندگان هما
 زندگي معنادار در عصر فضاي

مجازي

در ليست » رسول جليلي«چرا 
تحريم هاي آمريكا قرار دارد



٣٩

دانشگاه صنعتي شريف

ر جوانه اميد نسل آينده د: جليلي
عملكرد مسووالن امروز ريشه دارد

 بازتاب مثبت جهاني برگزاري
اركستر منطق الطير در لندن

 تبيين استقالل و دوري از يأس
اه براي اساتيد و مسووالن دانشگ

يك ضرورت است



٤٠

دانشگاه صنعتي شريف

طرح فناورانه  ٣رونمايي از 
دانشگاه

ن تغيير ذهنيت مديران، مهمتري
عامل استفاده از ابزارهاي هوش 

مصنوعي است

كارآمدي پژوهش  را : ستاري
اصالح فرهنگ عمومي در جامعه 

محقق مي كند



٤١

دانشگاه صنعتي شريف

برگزاري ششمين دوره جايزه 
بازي هاي جدي به ميزباني 
دانشكده مكانيك دانشگاه 



٤٢



٤٣

دانشگاه تهران

روزه  ١٩برگزاري جشنواره 
 "از روز آب تا نوروز آب"

در دانشگاه 

بازديد دكتر فكور از 
بخش هاي نشريات و 

آسيب شناسي و مرمت 
اهكتابخانه مركزي دانشگ

اولين دوره مسابقات 
سواركاري دانشجويان 

دانشگاه هاي كشور

دعوت به همكاري در توليد 
برنامه آقاي هوش مصنوعي از 

ي شبكه تلويزيون اينترنت
دانشگاه 



٤٤

دانشگاه تهران

وراي «نشست علمي 
با موضوع تحليل » هياهو

قتل هاي ناموسي ايران

 برگزاري دومين كرسي آزاد
 سرمايه«انديشي با عنوان 

اجتماعي دانشگاه 
»چشم انداز آينده / 

اه اندازي مركز تكثير و 
 پرورش و زيستگاه حفاظت

شده زالوي طبي در 
دانشگاه 

ب وبينار ژئوانفورماتيك، مناس
سازي معابر و افراد داراي 

معلوليت



٤٥

دانشگاه تهران

سخنراني علمي طراحي، 
ساخت و ارزيابي حسگرهاي 

زيستي براي تشخيص 
بيوماركرهاي سپسيس

وبينار اخالق در پژوهش و 
ساز و كار كميته هاي اخالقي

 دستاورد محققان دانشگاه در
د زمينه توسعه فناوري تولي

ر تصاويري با وضوح باال از زي
سطح زمين

ي نخستين رويداد مل
جغرافيا 



٤٦

دانشگاه تهران

لي هشتمين همايش بين المل
باستان شناسان جوان

 واكسيناسيون دانشجويان
ساكن خوابگاه هاي دانشگاه

فراخوان همكاري با بنياد 
حاميان دانشگاه 

در بازديد هيأت عالي رتبه 
دانشگاه قفقاز از دانشگاه 



٤٧

دانشگاه تهران

ي هشتمين همايش بين الملل
باستان شناسان جوان

:  نشست علمي با عنوان
ي متاورس، قاره عصر تكنولوژ

آخرين مهلت ثبت نام 
 بيست وهفتمين اردوي

راهيان نور بسيج 
دانشجويي دانشگاه 

 معاون آموزشي دانشگاه خبر
:داد

قاط تشكيل كميته بررسي ن
قوت و ضعف آموزش مجازي 

ز نحوه استفاده ا/ در دانشگاه 
 تجربيات آموزش غيرحضوري

ددر پساكرونا بررسي مي شو



٤٨

دانشگاه تهران

ه عضو هيئت علمي دانشكد
و محيط زيست دانشگاه عض

هيئت تحريريه مجله 
Scientific Reports  

شد

 تاريخ: موضوع سخنراني
مهندسي در ايران

 شماره نشريه ١٦انتشار 
 توسط فعاالن نشريات
ر دانشجويي دانشگاه د

بهمن ماه

مؤسسه ژئوفيزيك 
ايران در بهمن : دانشگاه 

بار لرزيد ٥٩٨ماه 
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ط بازديد رئيس دانشگاه واس
عراق از كتابخانه مركزي 

دانشگاه 

 هشت برگ سند از اسناد مربوط
به دوره قاجاريه و پهلوي اول از 

ه سوي يك شهروند به كتابخان
مركزي دانشگاه

ان دومين همايش بين المللي زب
عربي و هم كنشي تمدني 

پژوهش هاي همسنج در حوزه (
)زبان و ادبيات

نظام مالياتي "نشست 
قراردادهاي باالدستي نفت و 

ي در ادامه سلسله وبينارها "گاز
علمي تخصصي موسسه 
مطالعات حقوق انرژي، با 

سخنراني دكتر ولي رستمي 
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 شهادت باب  الحوائج، امام
 تسليت) ع(موسي كاظم

باد

اعالم عناوين گروه هاي 
آموزشي و رشته هاي 
دانشكده گردشگري 

دانشگاه 

برگزاري اولين نشست 
شوراي سياستگذاري 

المللي گوهرشاد كنگره بين 

ي توسعه نرم افزار يكپارچه طراح
ت و تحليل سازه اي لوله كامپوزي

طراحي سازه اي لوله هاي / 
كامپوزيت بهينه سازي شد
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كلنگ ساختمان آموزشي 
دانشكده گردشگري 

دانشگاه  به زمين زده شد

ساختمان جديد دانشكده 
معارف و انديشه اسالمي 

دانشگاه افتتاح شد

عيد سعيد مبعث بر 
مسلمانان جهان مبارك 

باد

د دعوت به همكاري در تولي
 برنامه آقاي هوش مصنوعي

رنتي از شبكه تلويزيون اينت
دانشگاه 
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جنسيت در "وبينار 
  "قرآن

اولويت سنجي در پژوهش هاي 
دسترسي به متن، : ديني

 تفسير متن يا آزمون متن؟

پروپوزال نويسي براي 
 دانشجويان رشته هاي الهيات

وبينار آموزشي با موضوع 
"Universities in 

transition: Creating 
Knowledge, building 

partnerships" 



٥٣

دانشگاه تهران

١٤٠١جغرافيا _المپياد

اطالعيه معاونت آموزشي 
 دانشگاه درباره تمديد مهلت

حذف و اضافه در نيمسال دوم 
١٤٠٠ - ١٤٠١سال تحصيلي 

  مسابقه فيلم و مستند

وژي فلسفة بعثت، از ايدئول«
»انقالب تا معنويت مدرن
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و  الگوي مفهومي ديپلماسي
مرجعيت علمي طراحي و 

تدوين شد

بازديد هيأت دانشگاهي 
زي قرقيزستان از كتابخانه مرك

دانشگاه 

انعقاد تفاهم نامه همكاري 
اه و بين پرديس البرز دانشگ

موسسه پژوهشي حكمت و 
فلسفه ايران

انعقاد دو تفاهم نامه 
درون دانشگاهي در دانشگاه 
با  گسترش همكاري پرديس البرز

دوره هاي / دانشكده حكمراني
آموزش زبان تجاري با همكاري 
دانشكده هاي زبان ها و تجارت 

داير مي شوند
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الت همايش بين المللي تحو
جهاني در عصر كرونا و 

پساكرونا 

 دومين همايش بين المللي
زبان عربي و هم كنشي 

تمدني

ز بررسي مسائل اوكراين ا
منظر حقوق بين الملل

، فرا رسيدن ماه مبارك شعبان
مبارك ) ص(ماه پيامبر اعظم
باد
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اه دانشگاه ؛ دانشگ«پويش 
»  دوستدار محيط زيست

ور فرخنده ميالد با سعادت سر
آزادگان جهان، امام حسين 

تبريك و تهنيت باد) ع(

كارگاه آموزشي درباره 
برنامه ريزي براي فرصت 

 مطالعاتي جهت استفاده اعضاي
هيئت علمي سراسر كشور

همايش تاريخ اقتصادي 
ايران در دوره سلجوقيان 
م در دانشكده ادبيات و علو

انساني دانشگاه



٥٧

دانشگاه تهران

 حقوق مالكانه غيررسمي
 مربوط به امالك در نظام

حقوقي هنگ كنگ

والدت قمر منير بني هاشم، 
، )ع(حضرت ابالفضل العباس 
تبريك و تهنيت باد

آغاز نشست شوراي 
دانشگاه 

) ع(والدت با سعادت امام سجاد
تبريك و تهنيت باد
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يه توافق دانشكده تجارت و مال
 دانشگاه و پژوهشكده بيمه
براي دوره هاي كارآموزي 

تابستانه

ت آينده دول«كرسي آزادانديشي 
 ملت مدرن در سپهر حكمراني –

»فضاي سايبر

دكتر انسيه خزعلي عضو 
ه شوراي سياستگذاري كنگر
بين المللي گوهرشاد شد

وبينار آموزشي مروري بر 
وميتكنولوژي باتري هاي ليتي
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درخشش دانشجويان 
دانشگاه در جشنواره 

دانشجوي نمونه كشوري

برگزاري مراسم اختتاميه 
 ششمين دوره جشنواره آموزشي

تحصيلي جايزه ملي ايثار 

برگزاري سومين كرسي 
آينده «آزادانديشي با عنوان 

ملت مدرن در سپهر -دولت
»  حكمراني فضاي سايبر

ز جشن نيمه شعبان و رو
جوان
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چالش هاي حقوق كاربران "
"در شبكه هاي اجتماعي

دوره تربيت كنشگر جهاد 
تبيين ويژه دانشجويان 

دانشگاه هاي استان تهران

برگزار اولين رويداد 
از دانشگاه تا «فناورانه 

 ١٤٠١ارديبهشت » بازار

شماره جديد مجله علمي 
IJMS  دانشكدگان فارابي

دانشگاه 
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مجله مهندسي شيمي و 
 نفت دانشكده مهندسي

ي شيمي دانشكدگان فن
 دانشگاه موفق به كسب

نمايه بين المللي 
Scopus شد

م غبارروبي مزار شهداي گمنا
آرميده در دانشگاه

اه تفاهم نامه همكاري بين دانشگ
و معاونت امور تعاون وزارت كار 

طراحي رشته هاي / منعقد شد
دانشگاهي در حوزه حكمراني 
مشاركت عمومي و امور تعاون

 والدت باسعادت حضرت علي
باد تبريك و تهنيت) ع(اكبر 



٦٢
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دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري شانزدهمين سمينار 
ساالنه الكتروشيمي ايران 

ي اولين دانشجوي كارشناس
ارشد مترجمي زبان روسي 
دانشگاه از پايان نامه خود 

دفاع كرد

مدل سازي آيرواالستيك 
د يك پرنده بالزن با بال چن

رافتكه بر مبناي روش باندگ

ا ويرايش ژنوم ب"معرفي كتاب 
ن فناوري كريسپر و كاربردهاي آ

"در علوم زيستي
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) نوبت دوم(آگهي مناقصه 
امور مربوط به سرويس هاي 

اياب و ذهاب كاركنان 
دانشگاه 

 سرپرست دانشگاه از تأمين
بخشي از بودجه معوقه حق 
 التدريس اعضاي هيات علمي

خبر داد

اولين شوراي فناوري پارك 
علم و فناوري دانشگاه با 

اعضاي جديد

ي و تربيت دين "معرفي كتاب 
جهاني شدن اطالعات و 

"ارتباطات
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دانشگاه تربيت مدرس

٢٧٢خبرنامه 

برگزاري دوره روش تحقيق 
دانشكده مهندسي شيمي

مباحثي "معرفي كتاب 
 تحليلي از حقوق شركت هاي

"تجاري

سالروز شهادت امام موسي 
تسليت باد) ع(كاظم 
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تحريك نورون هاي حسي 
بويايي موجب كاهش 
يمر توسعه بيماري شبه آلزا

و عوارض رفتاري آن شد

 انتقال دفتر روابط علمي
بين المللي و واحد بين 
 الملل دانشگاه از پرديس

مركزي

تقدير جمعي از رؤساي 
دانشكده ها از سرپرست 

أمين دانشگاه براي پيگيري و ت
بودجه معوقه حق التدريس 

اعضاي هيات علمي جوان

 حذف رنگزا به كمك نانو
ت كامپوزيت حاصل از پوس

موز
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 نظرسنجي رضايتمندي
شغلي اعضاي غيرهيات 

علمي دانشگاه

 حلول ماه مبارك شعبان و
فرخنده اعياد شعبانيه 

مبارك باد

 آبشار شار دره؛ بلندترين
آبشار ايران در جنگل 

ه آموزشي و پژوهشي دانشگا

ك شركت تپكو مستقر در پار
علم و فناوري  دانشگاه تنها 

در   RFIDتوليد كننده فناوري 
خاورميانه
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رهايش داروي ضدقارچ از 
الح نانوساختار دياتوميت اص

شده

طراحي سيستم پايش و 
ال كنترل عارضه كاهي انتق

ر خون در بيماران تاالسمي ب
پايه سالمت همراه

بعثت رسول گرامي 
اسالم، حضرت محمد 

مبارك باد) ص(

كسب جايزه استاد 
نورالدين هادوي توسط 
ه عضو هيأت علمي دانشكد
علوم پزشكي دانشگاه
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انتخاب عضو هيات علمي 
رتر دانشگاه به عنوان دانشمند ب

در همكاري با جامعه و صنعت

برگزاري مراسم پنجمين 
منام سالگرد تدفين شهيد گ
دانشكده كشاورزي

برگزاري مجموعه 
ز وبينارهاي آشنايي با مغ

اه نايب قهرماني كاركنان دانشگ
در مسابقات كشوريِ آمادگي 

جسمانيِ كاركنان دولت
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تقدير از دانشجوي 
ر دانشكده هنر دانشگاه د

مسابقه طراح جوان آسيا

 برگزاري وبينار تركيبات
زيست فعال 

پويش جمع آوري درب بطري 
 هاي پالستيكي جهت كمك

به موسسه خيريه محك

 مراسم تجليل از جانبازان
دانشگاه
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ت تالش بي وقفه سرپرس
دانشگاه براي تامين 

حقوق و اعتبارات آخر 
سال دانشگاهيان

انس برگزاري نخستين كنفر
ملي چالش هاي محيط 

ز صنعت و معدن سب: زيست

له تعميرات خطوط لوله بوسي
ر كامپوزيت به همت واحد فناو
ي مستقر در پارك علم و فناور

دانشگاه

 نشست سرپرست دانشگاه با
ورمعاون قضايي دادستان كل كش
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انتخاب عضو هيات علمي 
دانشگاه به عنوان كارآفرين 
برجسته دانشگاهي در علوم 

كشاورزي

 نشست مشترك سرپرست
دانشگاه با رئيس پليس 

بين الملل ناجا

 انتصاب رييس پارك علم و
فناوري دانشگاه

مراسم نام گذاري ساختمان 
جنگل آموزشي و پژوهشي 

لوم دانشكده منابع طبيعي و ع
دريايي نور
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فراخوان جشنواره سراسري 
»فجر تا فجر«نماز 

مصاحبه با سرپرست 
 دانشگاه در خصوص مطالب
مطرح شده در جلسه اخير 

روساي دانشگاه ها

شبيه سازي و بهينه سازي 
 سيستم پرده هوا جهت كاهش

مصرف انرژي درساختمان

بررسي فعاليت ضد قارچي 
نانوذره پلي آكريلونيترول 

 پوشيده شده با عصاره اتانولي
پياز عليه كانديدا آلبيكنس
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درخشش دانشجويان 
دانشگاه در دومين دوره 

»ره نشان«مسابقات 

برگزاري مراسم روز 
بزرگداشت شهدا

 برگزاري آيين كاشت نهال
در دانشكده كشاورزي 

ليگنان هاي  "معرفي كتاب 
"گياهي 



٧٥



٧٦

دانشگاه علم و صنعت

انو؛ آشنايي با فناوري ن
از علم تا ثروت

بازارچه خيريه كه  در 
آستانه ي سال نو، 

خدمت جديد  ٢راه اندازي 
اه توسط مركز مشاوره دانشگ

 وبينار تخصصي پرورش عزت
نفس و اعتماد به نفس در 

كودكان و نوجوانان
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 وبينار  رزومه نويسي 

ويژه مخترعان "
"محترم

 كسب مقام اول در مسابقات
كشوري انجمن هاي علمي 

دانشجويي رباتيك

افتخار آفريني گروه 
مي تحقيقاتي دانشجويان شي

با سرپرستي آقاي دكتر 
دكامين
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 ٢٠دوره آموزشي 
ساعته متلب

دوره ي آموزشي جامع و 
پروژه محور نرم افزار 
ANSYS FLUENT

ي پنجمين كنفرانس علوم و مهندس
جداسازي  به صورت مشترك 

توسط دانشگاه سيستان و 
مي بلوچستان و انجمن مهندسي شي

ايران 
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ا اولين بوت كمپ كارتك ب
 همكاري روبه راه تحت عنوان

محور  ٤با  "مدرسه زمستانه"
مختلف

سومين نمايشگاه و 
همايش تخصصي حمايت 

از ساخت داخل

 كارگاه آموزشي آشنايي با
پوشاك و تجهيزات 

كوهنوردي و طبيعتگردي 

ي سلسله وبينارهاي مهندس
مخازن هيدروكربوري
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دانشگاه علم و صنعت

»  روز ملي مهندس«

مراسم سالگرد تدفين 
شهدا گمنام و يادواره 

شهداي دانشجو

آموزش مهارت هاي 
آزمايشگاهي گرايش هاي 

منهدسي شيمي

١آموزش نجوم مقدماتي 
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دوره ي آنالين آموزش 
يپايتون با رويكرد مهندس

 آشنايي با تخصص هاي"وبينار
موردنياز براي ورود به بازار 

"خودرو برقي و هوشمند 

كالس آموزش زبان 
آلماني

كالس آموزش زبان 
فرانسه 
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اء سكوي پرتاب اينترنت اشي
با هدف شناسايي و 

سرمايه گذاري بر روي 
استارتاپ هاي اين حوزه 

LaTeXدوره آموزشي 

آموزش كاربردي نرم افزار 
EXPERT CHOICE 

دوره جامع هوش تجاري
Business 

Intelligence
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درختكاري

نشست مجازي پيرامون 
تحليل و بررسي طرح 

صيانت 

برگزاري نشست هيات  
و رييسه با اعضاي خانم عض

هيات علمي دانشگاه

كاروان سردار آسماني
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دوره  آموزشي برنامه 
نويسي جاوا

اصول "كارگاه آنالين 
 نامه نگاري رسمي و مكاتبات

  "اداري

دوره آموزش نرم افزار 
Excel

كوبينار رايگان رباتي
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شروع راحت كسب و كار 
از مسير كارخانه 

استارتاپي 

وكاربرد فناورانه نان 

كارگاه آنالين آموزش 
ساليدورك 
(SolidWorks)   فقط در

ساعت ٣

يكارگاه آنالين رزومه نويس
در جشنواره دانشجويي 

علمي شو
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مدل سازي سه بعدي طاق 
و گنبد ايراني در نرم افزار 
Google SketchUP

 كارگاه آناليز پراش اشعه
ت ايكس با نرم افزار اكسپر

Xpert high score

 داده كاوي از"كارگاه آنالين  
در جشنواره  "وب با پايتون

دانشجويي

ش كارگاه آنالين بررسي آزماي
آزمايشگاه مدار هاي 
تي الكتريكي با نرم افزار مول

سيم در جشنواره دانشجويي
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كارگاه آنالين مروري بر 
مسائل ميدان پژوهش در 

مطالعات شهري

ي با كارگاه آنالين آشنايي مقدمات
 پارادايم انتقادي در پژوهش هاي

علوم انساني و هنر

اد به وبينار تخصصي اعتي
فضاي مجازي

ت وبينار ارائه گزارش فرص
مطالعاتي صنعتي عضو 
هيأت علمي دانشكده 

مهندسي عمران 



٨٨

دانشگاه علم و صنعت

كارگاه  آموزشي نگارش  
علمي متون  دانشگاهي

آموزش جامع انتگرال  

كارگاه آنالين كاربرد 
MATLAB   در

ها سيگنالها و سيستم

 معرفي دو تن از دانشگاهيان
ان در آئين تقدير از دانشمند

برتر در همكاري با جامعه و 
صنعت



٨٩

دانشگاه علم و صنعت

 گراميداشت روز درختكاري
با حضور اعضاي هيات 

رئيسه دانشگاه

افته كنفرانس بين المللي ي 
 هاي نوين مناسبات دين و

خانواده 

 برگزاري آيين بزرگداشت
روز جانباز و تقدير از 

جانبازان دانشگاه

 چاپ نتايج تحقيقاتي مشترك
واد محققين مركز تحقيقاتي نانوم

ه دانشكده مهندسي عمران دانشگا
و محققين استراليا در مجله 
Advanced materials 



٩٠

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري اولين نشست 
دوره هشتم هيات امناي 

دانشگاه 

ت و تقدير وزير علوم، تحقيقا
فناوري از دكتر انبياء به 
عنوان استاد ممتاز حوزه 

علوم پايه

دوره آموزشي نهان 
نگاري تصوير

م وبينار راه آينده جريان عل
و فناوري در رگ هاي حياتي 

كشور 



٩١

دانشگاه علم و صنعت

آموزش مهارت هاي 
آزمايشگاهي گرايش هاي 

مهندسي شيمي

ي و كانون كتاب وكتابخوان
كانون ايران  شناسي  و 

گردشگري 

مسابقه مجازي 
هكتابخواني شعباني

گردهمايي مجازي مجمع "
كانون ) نوبت دوم(عمومي 

"برق



٩٢

دانشگاه علم و صنعت

كارگاه آنالين بررسي و 
تحليل پخش بار بهينه 

 براساس روش تاگوچي با در
نظرگرفتن عدم قطعيت ها

كارگاه آنالين مقدمات 
بهينه سازي رياضياتي با 

MATLAB

اه اثرات زيست محيطي نيروگ
 هاي آبي و ساير نيروگاههاي

فسيلي

ه، چگونه پروژ"كارگاه آنالين 
پايان نامه يا سمينار خود را 

 "انتخاب كنيم و بپروريم



٩٣

دانشگاه علم و صنعت

 مسابقه عكاسي نوروزي

كانون ايرانشناسي و 
گردشگري دانشگاه 

مسابقه اطالعات عمومي

كارگاه آموزش طرح  
مخلوط بتن

كارگاه كاربردي پروژه 
Arc Gisمحور 



٩٤



٩٥

دانشگاه شهيد بهشتي

هايدماري كخ و 
انتاريخ نگاري ايران باست

كاربرد شبيه سازي «كتاب 
»  مولكولي در طراحي دارو

فراخوان جذب عضو فعال

بوت كمپ مربي گري 
كودك



٩٦

دانشگاه شهيد بهشتي

ار وبينار سي و نهمين وبين
 آموزشي كتابخانه مركزي،

مركز اسناد و موزه دانشگاه 

: وبينار بين المللي
پيچيدگي هاي اجراي «

سياست هاي ورزش 
»فراگير

دكتر سعيد صادقي، عضو 
 هيأت علمي پژوهشكده علوم

ق شناختي و مغز دانشگاه  موف
ي به كسب جايزه دكتر كاظم

بگان آشتياني از بنياد ملي نخ
شد

٢مسابقه بزرگ بازگشت 



٩٧

دانشگاه شهيد بهشتي

ل وبينار رتبه بندي عس
اي با تاكيد بر ويژگي ه

دارويي

ريع اولين پايلوت پيروليز س
ظور كاتاليستي كشور به من

كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي و جلوگيري از 

 آلودگي هوا و خاك با حمايت
سازمان حفاظت محيط زيست

لي وبينار همايش بين المل
ه بزرگداشت حكيم خواج«

»نصيرالدين طوسي

سلسله نشست هاي 
ه فراسوي معلوليت در آين

حقوق و جامعه



٩٨

دانشگاه شهيد بهشتي

پايش سالمت اتصاالت 
چسبي هيبريدي

 وبينار جشن ساالنه فناوري
اطالعات و ارتباطات دانشگاه

 رويداد گفت و شنود، گفت و 
ن گوي مجازي رئيس و مسئوال
مركز فناوري اطالعات و 

ارتباطات با  اعضاي هيأت 
علمي دانشگاه

د و افتتاح پايگاه اسنا
ه اشياء موزه اي دانشگا



٩٩

دانشگاه شهيد بهشتي

كارگاه معرفي پالگين 
گرس هاپر و كاربردهاي آن در 

معماري منظر

 چالش هاي حفاظت و توسعه
در بافت تاريخي شيراز

پنجم اسفند روز 
بزرگداشت خواجه 

نصيرالدين طوسي و روز 
مهندس مبارك باد

له پنجمين نشست از سلس
كتاب «نشست هاي مجازي 

» گَپ



١٠٠

دانشگاه شهيد بهشتي

و پديدة » اليك«  
همرنگي با جماعت

 رويكرد نظام حقوقي ايران"
"به حقوق مصرف كنندگان 

دومين پيش نشست 
حقوق و "همايش ملي 

حق هاي "با عنوان  "رسانه
"بشري و حقوق مخاطب

مدرسه شش روزه «برگزاري 
تا  ٧» روانشناسي رياضيات

اسفند در دانشگاه و به  ١٣
صورت آنالين 



١٠١

دانشگاه شهيد بهشتي

پيامدهاي «كتاب 
اجتماعي  و فرهنگي 

»  كرونا

فرارسيدن سالروز شهادت 
ت تسلي) ع(امام موسي كاظم 

باد

اردوي راهيان نور بسيج 
ور دانشجويي شهيد عباسپ

 فراخوان دريافت آثار علمي
 -و مقاالت در نشريه علمي 

تخصصي ساروج



١٠٢

دانشگاه شهيد بهشتي

ليست وبينارهاي روان 
شناسي تربيتي

الق دومين وبينار توسعه اخ
آموزش دانشگاهي 

ره هم انديشي دربا«نشست 
تاريخ اجتماعي ايران 
»مدرن با مطالعه آثار ادبي

وبينار خوراك مغز براي 
نوجواني



١٠٣

دانشگاه شهيد بهشتي

فرارسيدن سالروز عيد 
رت مبعث پيامبر اكرم حض

.دمحمد مصطفي مبارك با

وبينار قتل هاي 
خانوادگي دختران 

نوجوان از تالش تا اهواز

رويداد ملي نوآيند

بوتكمپ پروژه محور هوش 
bioneersمصنوعي در سالمت 



١٠٤

دانشگاه شهيد بهشتي

فراخوان دهمين هجرت 
جهادي 

 برگزاري هشتمين دوره حرفه
 TESOLاي تربيت مدرس 

به صورت آنالين توسط 
دانشگاه 

ه نشست رويكرد اليحه بودج
به حقوق اساسي ملت ١٤٠١

حمايت حقوقي از  "
"جنگل ها و مراتع 



١٠٥

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشجويي دستاورد

مراسم درختكاري در 
دانشگاه 

ه پانزدهمين همايش ساالن
انانجمن علوم سياسي اير

حلول ماه شعبان و اعياد 
شعبانيه مبارك باد



١٠٦

دانشگاه شهيد بهشتي

الگوهاي تجربه در 
عرفان تنزيهي

 اسفند روز درختكاري و ١٥  
آغاز هفته منابع طبيعي 

گرامي باد

 اولين بوتكمپ مربيگري
 كودك به همت پارك علم و

فناوري دانشگاه 



١٠٧

دانشگاه شهيد بهشتي

انتقال يك فروند 
به  هواپيماي توربوكماندر

دانشگاه 

ري و نشست خبري دكتر نصي
ح معاونان دانشگاه با تشري
عملكرد و برنامه ها 

آموزش جستجو در پايگاه 
 هاي اطالعاتي اسكوپوس و

ابسكو

دوره آموزشي استار سي 
سي ام مقدماتي



١٠٨

دانشگاه شهيد بهشتي

فراخوان

دوره آموزشي حقوق  
هوانوردي

 ويژه برنامه ميالد سرداران
كربال

 سال بين«آيين افتتاحيه 
المللي علوم پايه براي 

»پيشرفت پايدار



١٠٩

دانشگاه شهيد بهشتي

م ضرورت تقويت اكوسيست
كارآفريني روستايي

سومين همايش ابن 
هيثم و نور

 Recentوبينار بين المللي 
Achievements in 

Clinical Mass 
Spectrometry 

سامانه ثبت «راه اندازي 
در دانشگاه » بازخورد



١١٠

دانشگاه شهيد بهشتي

 مواد در علم فوتونيك، 
هديدگاه گذشته و آيند

وبينار دين و پاندمي

سعه وبينار دومين وبينار تو
اخالق آموزش دانشگاهي 

 افتتاح آزمايشگاه  تشخيص الماس 
ز مصنوعي و آزمايشگاه تخصصي مرك
ده پژوهشي اكتشاف نفت و گاز دانشك

علوم زمين دانشگاه 



١١١

دانشگاه شهيد بهشتي

ششمين جشنواره آموزشي 
 تحصيلي جايزه ملي ايثار

توسعه سرمايه گذاري در 
انرژي هاي تجديدپذير و 
بهره وري انرژي در كشور

شكاف بزرگ يا طوالني، 
يا در نگاهي به مكتب كاليفرن

جامعه شناسي تاريخي

دورة طراحي بازي هاي 
آموزشي ديجيتال



١١٢

دانشگاه شهيد بهشتي

مراسم روز بزرگداشت 
شهدا در دانشگاه 

دوره هاي فني تخصصي 
بخش آب و فاضالب ويژه 

شركت هاي آب و فاضالب و 
صنايع وابسته 

آزمون ورودي كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران در 

دانشگاه

معرفي گرايش هاي تبديل 
انرژي، سيستم هاي انرژي و 

انرژي هاي تجديدپذير



١١٣

دانشگاه شهيد بهشتي

انجمن علمي حكمت و 
كالم دانشگاه 

يه اسامي پذيرفته شدگان اول
د بدون آزمون كارشناسي ارش

  ١٤٠١-١٤٠٢سال تحصيلي 
دانشگاه

سالروز والدت حضرت علي 
ن اكبر عليه السالم و روز جوا

.مبارك باد



١١٤



١١٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

هفته ملي سالمت مردان  
گرامي باد) سما(ايران 

ي ويزيت و مشاوره تخصص
ارولوژي

ز فراخوان ثبت نام جايزه البر
بخش نخبگان ١٤٠١



١١٦

دانشگاه صنعتي اصفهان

سرپرست دانشگاه، انتصاب  دكتر 
حميدرضا شاهوردي دانشيار جوان به 

مي عنوان رئيس دانشكده مهندسي شي
دانشگاه

لمي تاكيد بر توسعه گردشگري ع
و آموزشي در چهارمين همايش 

گردشگري استان اصفهان

پژوهشكده "دعوت به همكاري 
فوالد دانشگاه



١١٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

زيست اجتماعي بانوان 
فرصت سازي يا فرصت سوزي

�🌱�آژال 
اهمه باهم براي زاگرس زيب

ه مسابقه كتابخواني ب
روز مهندس��مناسبت 



١١٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

گاه پيام تبريك سرپرست دانش
به مناسبت روز مهندس

ويژه برنامه روز مهندس

آغاز ثبت نام اردوي زيارتي 
بازديد از مناطق جبهه هاي 

جنوب كشور 



١١٩

دانشگاه صنعتي اصفهان

ArcGisكارگاه آموزشي 

ثبت نام همياران طرح 
هدا 

 اطالعيه تعطيلي سراهاي
دانشجويي مجردي



١٢٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

ششمين دوره اعطاي جايزه 
 محيط زيست ويژه دانشجويان

ت دانشگاه هاي كشور  به مناسب
روز جهاني زمين پاك 

شهادت حضرت امام 
م موسي كاظم عليه السال

تسليت باد 

ام هم ن«مسابقه ي كتاب 
»  گل هاي بهاري



١٢١

دانشگاه صنعتي اصفهان

از  پيشگيري«وبينار آموزشي 
سرطان هاي شايع در مردان و 

»سالمت باروري مردان

اصول پرورش  "دوره 
"گياهان آپارتماني 



١٢٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

دوره  مجازي كشت 
بافت گياهي 

بوي گالب

ويژه همياران سالمت 
روان 



١٢٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

گامي در مسير (قصه عشق 
)انتخاب صحيح در ازدواج

اعياد فرخنده ماه معظم شعبان، 
و روز ) ع(والدت حضرت امام حسين

پاسدار، والدت حضرت حضرت 
و روز جانباز و والدت ) ع(ابوالفضل

مبارك باد) ع(امام زين العابدين

ي دبير خانه شوراي سالمت، ايمن
و محيط زيست دانشگاه



١٢٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

برگزاري نشست چالش ها و 
فرصت هاي منابع طبيعي و 

محيط زيست ايران در دانشگاه

ي تشكيالت -اردوي زيارتي
قم و جمكران 

برنامه هاي مديريت بهداشت و 
درمان دانشگاه به مناسبت 

 گراميداشت هفته ملي سالمت
جوانان



١٢٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

جشن صداي پاي 
بهار

سبك زندگي و ورزش



١٢٦



١٢٧

دانشگاه فردوسي مشهد

 نور_ثبت نام اردوي راهيان
دانشگاه 

يهشتمين سمينار تخصص
 نظريه قابليت اعتماد و«

»كاربردهاي آن

و  ارتقاي سطح عفاف«كارگاه 
»  حجاب در دانشگاه

و  سومين نمايشگاه گل و گياه
صنايع دستي با حضور مدير 
دفتر رياست و روابط عمومي 

دانشگاه 



١٢٨

دانشگاه فردوسي مشهد

حضورمعاون پژوهشي وزارت 
 علوم، تحقيقات و فناوري در

دانشگاه  

 انتصاب دكتر مقصود امين
مه خندقي به سمت مدير برنا
ريزي و توسعه آموزش 

دانشگاه

چهارمين مجمع عمومي 
انجمن دانش آموختگان 

دانشگاه

ديدار هيات رئيسه دانشگاه 
ط حكيم سبزواري با دكتر ضاب

سرپرست دانشگاه و دكتر 
و  سيدموسوي مدير دفتر رياست

روابط عمومي دانشگاه 



١٢٩

دانشگاه فردوسي مشهد

زبان و سياست در «
»خاورميانه

وبينار 
»كهاد رياضي محض«

به مناسبت هفته جهاني 
 International(ژئومورفولوژي 

Geomorphology Week) 

 "مجازي"آغاز ثبت نام دوره   
كاال  آشنايي با فرآيند ترخيص
اه  توسط معتبرترين دانشگ

شرق كشور 



١٣٠

دانشگاه فردوسي مشهد

عنوان نشست 
روابط ايران و تركيه در 
هزاره جديد پويايي هاي 
 تعامالت دو قدرت نوظهور

منطقه اي

چالش ها و : علم سياست
فرصت هاي ايران در تعامل 
جامعه، دولت و نظام جهاني

 مسابقه قهرماني آمادگي
جسماني با رويكرد 

پيالتس

هفتمين دوره از مسابقات 
آنالين اطالعات عمومي 
ورزشي دانشگاهيان و 

 موسسات آموزش عالي سراسر
)١٤٠٠زمستان(كشور 



١٣١

دانشگاه فردوسي مشهد

اعطاي بورس تحصيلي به 
كارشناسان تربيت بدني

ي ديدار مديركل منابع طبيع
و آبخيزداري خراسان رضوي 

با رئيس دانشگاه 

آيين بزرگداشت روز 
مهندس

جشن رويش



١٣٢

دانشگاه فردوسي مشهد

كارگاه هاي تخصصي 
هجدهمين همايش ساليانه 
 انجمن مطالعات برنامه درسي

ايران 

كارگاه هاي تخصصي 
 هجدهمين همايش ساليانه

انجمن مطالعات برنامه 
درسي ايران

برگزاري آزمون اخالق 
اسفند ماه -زيستي

از انجام ماركتينگ تا 
تشخيص بيماري ها با 

"مردمك تاريك"



١٣٣

دانشگاه فردوسي مشهد

نهمين دوره مدرسه علوم 
شهروندان و «سياسي 

»سياست گذاري عمومي

روز مهندس 

آيين بزرگداشت روز 
مهندس

بازديد دكتر شعباني معاون 
ر آموزشي دانشگاه به همراه دكت
ز ايزديار مدير آموزشي دانشگاه ا

حوزه هاي فرعي برگزاري آزمون 
مقطع دكتر



١٣٤

دانشگاه فردوسي مشهد

ن برگزاري نشست معاوني
دانشجويي دانشگاه هاي 

برتر كشور

كسب عنوان قهرماني دور 
  ملي مسابقات موت جساپ

 توسط تيم دانشگاه ٢٠٢٢

امضاي تفاهم نامه همكاري 
بين دانشگاه و دانشگاه 

ورتسبورگ آلمان

 ١٤٠١آزمون دكتري سال 
در دانشگاه 



١٣٥

دانشگاه فردوسي مشهد

دومين جلسه كارگاه 
ارتقاي سطح عفاف و 

حجاب در دانشگاه

ي هويت ايراني برنامه درس
و آموزش در عصر 

پساكرونا

جلسات هم انديشي حوزه 
٢١٢نشست  -و دانشگاه 

شهادت امام موسي كاظم 
تسليت باد) ع(



١٣٦

دانشگاه فردوسي مشهد

ت برگزاري شانزدهمين نشس
هيأت امناي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي 
استان خراسان رضوي

آزمون تعيين سطح كالس  
ي هاي تقويتي زبان انگليس

ويژه دانشجويان مقطع «
دكتري دانشگاه

مراسم تكريم و معارفه 
 روساي دانشكده الهيات

و معارف اسالمي

برگزاري دوره آموزشي  
اطفا حريق در مركز فاوا



١٣٧

دانشگاه فردوسي مشهد

آشنايي با آموزش زبان و 
ياادبيات فارسي در استرال

سلسله نشست هاي مجازي 
اه ملي ترجمه شناسي دانشگ

 ديدار رئيس دانشگاه كوت
) ع(و امام جعفر صادق 

عراق با رئيس دانشگاه 

گردهمايي حقوق خوانان در 
دانشگاه



١٣٨

دانشگاه فردوسي مشهد

در  واكسيناسيون كرونا
همركز بهداشت دانشگا

وبينار 
»كهاد علوم كامپيوتر«

عيد مبعث خاتم 
 پيامبران حضرت محمد

مبارك ) ص(مصطفي 
.باد

 نشست صميمي سرپرست
 دانشگاه با دبيران شوراي
اهصنفي دانشجويان دانشگ



١٣٩

دانشگاه فردوسي مشهد

همكاري علمي دانشگاه 
ر در برگزاري پنجمين دو
 گفتمان بينافرهنگي

ايران و ايتاليا

بازارچه عيدانه

سي و سومين نشست 
:  ايده  دانشگاه

تأمين مالي دانشگاه ها

لي دومين پيش نشست بين المل
همايش مردمي سازي اقتصاد و 

اقتصاد مقاومتي



١٤٠

دانشگاه فردوسي مشهد

سمپوزيوم واكاوي ابعاد 
گوناگون مكتب هرات

نشست دكتر خطيب زاده 
سخنگوي وزارت خارجه با 

 جمعي از انديشمندان ايران و
افغانستان در دانشگاه 

برگزاري آزمون تصدي 
منصب قضا در دانشگاه 



١٤١

دانشگاه فردوسي مشهد

"مراسم روز درختكاري"

كشف گونه اي جديد از 
پيازهاي كوهي در استان 
خراسان شمالي توسط 

محققان دانشگاه 

هجدهمين همايش ساليانه 
ي انجمن مطالعات برنامه درس

ات اولين سمينار ملي رياضي
كاربردي و صنعتي 



١٤٢

دانشگاه فردوسي مشهد

پذيرش مهمان در مجموعه 
 ٥فرهنگي آموزشي شماره 

دانشگاه 

والدت باسعادت امام 
مبارك باد) ع(حسين 

ن شانزدهمين گردهمايي بي 
و  المللي انجمن ترويج زبان
ندادب فارسي دانشگاه بيرج

ت و پيام تبريك دفتر رياس
روابط عمومي دانشگاه به 

مناسبت اعياد شعبانيه



١٤٣

دانشگاه فردوسي مشهد

كز تقدير از كارشناسان مر
 بهداشت و درمان دانشگاه

تبه مناسبت هفته سالم

رسانه ها ، شبكه هاي  
 جديد اجتماعي  و سياست

در جهان امروز

ر شناسايي معماي امنيتي د«
ش روابط بين المللي ايران و ش

»همسايه جنوبي

فراخوان طراحي دانشنامه 
دانشگاه 



١٤٤

دانشگاه فردوسي مشهد

والدت حضرت ابوالفضل 
و روز جانباز ) ع(العباس 

مبارك باد

لي دومين پيش نشست بين المل
همايش مردمي سازي اقتصاد و 

اقتصاد مقاومتي

همزمان با روز درختكاري، 
اه افتتاح باغ شهداي دانشگ

ي انتصاب دكتر ضابط طي حكم
به عنوان عضو شوراي ترويج و 
توسعه فرهنگ ايثار وشهادت 

استان خراسان رضوي



١٤٥

دانشگاه فردوسي مشهد

طراحي و ساخت دستگاه 
تشخيص سرطان سينه 
يتوسط دانشجوي گروه شيم

ه قطعه فسيل ب ٥٠اهداي 
موزه ميراث زمين طبس 
 توسط عضو هيات علمي

دانشكده علوم

مراسم بدرقه كاروان راهيان 
نور دانشگاه

والدت باسعادت 
سيدالساجدين امام 

مبارك باد) ع(سجاد 



١٤٦

دانشگاه فردوسي مشهد

تقدير از جانبازان شاغل در 
 معاونت فرهنگي اجتماعي و

دانشجويي دانشگاه 

پيش نشست علمي  
مردمي سازي اقتصاد

جشنواره فروش بهاره 

ه دومين گفتمان علم داد 
(MDS)مشهد 



١٤٧

دانشگاه فردوسي مشهد

برگزيده شدن طرح عضو هيات 
ن علمي دانشگاه در جشنواره بي

المللي خوارزمي

ن افتتاح نمايشگاه يازدهمي 
جشنواره دانشگاهي حركت 

جشنواره دانشگاهي 
حركت

هويت ايراني برنامه درسي و 
آموزش در عصر پساكرونا



١٤٨

دانشگاه فردوسي مشهد

ديدار و نشست هيأت 
با ) ع(عتبه امام علي 

مسئوالن دانشگاه 

تقدير مديركل ارتباط با  
جامعه و صنعت وزارت علوم، 
 تحقيقات و فناوري از اعضاي

هيأت علمي دانشگاه 

 رييس انجمن مطالعات برنامه
كرونا ميزان :درسي ايران

 استفاده از فناوري آموزشي را
.افزايش داد

 برگزاري اختتامية يازدهمين
جشنوارة دانشگاهي حركت 



١٤٩

دانشگاه فردوسي مشهد

ه آموزش مقدماتي و پيشرفت
AutoCADنرم افزار 

فراخوان ثبت نام دوره 
ن آشنايي با ساختار و تدوي

 بيزينس(طرح كسب و كار
)پلن

تقدير از دو دانشجوي 
دانشگاه در جشنواره 

دانشجوي نمونه كشوري در 
حوزه بين الملل

ر تقدير از نمايندگان دانشگاه د
ششمين جشنواره ملي ايثار



١٥٠

دانشگاه فردوسي مشهد

ديدار مدير همكاري هاي 
علمي و بين المللي 

ملل دانشگاه با مدير بين ال
علوم و فناوري وزارت 

علوم هند

روز گراميداشت شهدا

والدت با سعادت حضرت علي 
و روز جوان مبارك باد) ع(اكبر 

 دوره آنالين بايسته هاي نگارش 
دانشگاهي -اداري




