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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 

به پیام تبریک رئیس دانشگاه 
مناسبت عید نوروز

مه پیام تبریک دفتر نهاد رهبری به ه
به فرهیختگان و همکاران دانشگاه 

مناسبت عید روز و ایام شعبانیه

پیام تبریک مشاور ارشد رئیس
دانشگاه به مناسبت عید نوروز



5

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

پیام تبریک مدیر کل دفتر
اه ریاست و روابط عمومی دانشگ

به مناسبت عید نوروز

پیام تبریک معاون آموزشی و
اه به تحصیالت تکمیلی دانشگ
مناسبت عید نوروز

ی پیام تبریک معاون اداری و مال
ز دانشگاه به مناسب عید نورو

ش پیام تبریک معاون پژوه
و فناوری دانشگاه به 

مناسبت عید نوروز

ویی پیام تبریک معاون دانشج
و فرهنگی دانشگاه به 

مناسبت عید نوروز

ل پیام تبریک معاون بین المل
وزدانشگاه به مناسبت عید نور

رح پیام تبریک مدیر کل دفتر ط
و برنامه دانشگاه به مناسبت

عید نوروز
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ه محفل کتاب خوانی مهدوی ب
مناسبت نیمه شعبان

اولین جشنواره رویش دانشگاه  و
کانون فرهنگ و ادب 
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ده انتخاب خانم دکتر بدری زمان مومنی، عضو هیات علمی دانشک
للی عنوان عضو هیات تحریریه مجله بین المبه شیمی دانشگاه 

Journal of Inorganic and Organometallic 

Polymers and Materials
(آلمان)از زیر مجموعه مجالت انتشارات اشپرینگر 

س مصاحبه رادیو گفت و گو با رئی
برنامه بهار علم در دانشگاه 
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مسابقه عکاسی به رسم یادگاری
شعبانمناسبت نیمه به 

و تقدیر وزیر محترم علوم، تحقیقات
فناوری از جامعه دانشگاهی دانشگاه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

وبینار
ت فیبرنوری در زیرساخشبکه های 

اینترنت لمسی
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مهندسیسلسله جلسات برمدار 
اضیگفت وگو با رنک رشته ریوبینار 

دومین کنفرانس بین المللی
ساخت دانشگاه حقوق 

انجمن علمی مهندسی و علم 
مواد دانشگاه
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ستاد مقابله با کرونا در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
*قابل توجه کلیه دانشگاهیان ارجمند*

ا کرونا در نظر به تصمیمات ستاد ملی کرونا و بر اساس جمع بندی صورت گرفته در ستاد مقابله ب
: فروردین ماه تا اطالع ثانوی شیوه نامه زیر الزم االجرا می باشد1۸دانشگاه  از تاریخ 

وال بخش های اداری دانشگاه با حضور یک سوم و امکان استفاده از دورکاری برای دو سوم طبق ر-
در خصوص کارکنان خدمات ضروری نظیر انتظامات و . گذشته ادامه فعالیت خواهند داشت

.تاسیسات محترم با هماهنگی مدیران مربوطه تاکید بر حضور می باشد
ویان دانشج* با حضور*کلیه فعالیت های حضوری در دانشگاه در بخش های آموزشی و پژوهشی -

و صرفا در موارد اضطراری با رعایت کامل شیوه نامه ها و تایید واحدهای آموزشی. ممنوع می باشد
.پژوهشی مربوطه امکان حضور محدود قابل بررسی خواهد بود

ور و غیره که احتیاج به حض* جلسات دفاعیه*، *کالس ها*کلیه فعالیت های مجازی از جمله -
.دانشجویان ندارد طبق روال برقرار می باشد

.قابل برگزاری می باشد* مجازی*کلیه جلسات در فضای -
ی توصیه می شود امور اداری و پیگیری های بین کلیه واحدها در این مقطع از طریق سامانه ها-

.الکترونیکی مختلف دانشگاه و بسترهای غیر حضوری صورت گیرد
ردد که از به کلیه افراد با عالئم احتمالی و یا بیماری زمینه ای و شرایط خاص توصیه اکید می گ-

حضور در دانشگاه خودداری نمایند و الزم است مسوولین مربوطه همکاری الزم در این زمینه را
.داشته باشند

باتشکر
ستاد مقابله با کرونا در دانشگاه
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وبینار
آن ارگانیکی و کاربردالکترونیک 

در پنل های خورشیدی نسل جدید

«سالتو»جلسه ی نقد و بررسی کتاب 

فراخوان کانون فرهنگ و ادب 
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در درخشش دانشجویان دانشگاه 
یاد اولین دوره از مسابقات کشوری بن

«نشانره »نام ملی نخبگان با 

ی همکاربا مرکز مشاوره دانشگاه 
همیاران سالمت روان 

هیات دانشجویی سفینة النجاة با 
همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه
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سی روز با قرآن

جلسات آشنایی با مهندسی 
عمران در کارشناسی ارشد 

برگزاری سی و یکمین اجالس 
روسای دانشگاه های بزرگ کشور
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، آخرین مهلت ثبت نام فروردین2۸
دکتری بدون آزمون دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

پایش: وبینار تخصصی با موضوع
سالمت سازه ها 

ایسافت با همکاری سازمان علمی 
دانشجویی برق کشور 

دوره آموزش مجازی 
نرم افزار پایتون 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

1400ویژه برنامه آنالین نوروز 

احبه آمادگی برای مص: وبینار بین المللی
کاری، تحصیلی و رزومه نویسی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکز مشاوره دانشگاه 

ان جامع ترین پلتفرم خدمات زب
ترجمیک

ثبت نام مدرسه بهاره هوش 
مصنوعی آکادمی یوتک 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

گویندگی انتظار مسابقه 

گفت وگوی صمیمانه با سرکار
ه  نویسندخانم عترت اسماعیلی 

کتاب حاء مشدد

پویش کتابخــــوانی



20

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

AI Challengeمسابقه 

طراحی گرافیکی و مسابقه 
خوشنویسی انتظار 

مسابقه کتابخوانی در محضر زمان
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ود فراخوان پیش ثبت نام صع
به قله دماوند

کانون نجوم دانشگاه 

مسابقات آنالین شطرنج 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وبینار وظایف زنان در زمان غیبت 

ی آموزش رایگان متلب مقدمات
(Matlab)

کارگاه آنالین نرم افزار 
Design-Expert



23

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

1400دوره جامع سئو و تولیدمحتوا  بهار 
کامال پروژه محور پردرآمد ترین شغل

حوزه بازاریابی دیجیتال

مجموعه کارگاه های توسعه فردی 

آنالیندوره های 
German Free Discussion
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

Soulوبینار نقد و بررسی انیمیشن 

دوره غیرحضوری برنامه نویسی 
نامه پایتون  پرکاربردترین زبان بر

نویسی جهان

Excelکارگاه آنالین نرم افزار 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وبینار فرصت های مهاجرت به 
استارت آپروش کانادا به 

کانون نجوم دانشگاه 
تخیلیدر دنیای علمی مسابقه 

آزمایشگاه گرافن و مواد 
 (GAM)پیشرفته
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سی برترین کارگاه مقاله نوی
ISI  کشور

بوت کمپ علم داده آکادمی لوپ

دوره مجازی داده کاوی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

نخستین فراخوان جذب ایده و
گروه های نوآور

اطالعیه تعطیلی حضور 
فیزیکی در دانشگاه از روز 

1400فروردین 21شنبه 

مسابقه بزرگ کتابخوانی 
مجازی ویژه دانشگاهیان
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ کامال پروژه محور

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آنالین نرم افزار 
Design-Expert

فرصت شغلی

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آنالین مهارت های 
(پژوهشی)دانشجویی 

آموزش برنامه نویسی اندروید از پایه

ی فعالیت در آزمایشگاه تحقیقات
استادکار و مشارکت در انتشار 

مقاالت علمی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آنالین مهارت های
(کاری)دانشجویی 

فرصت شغلی

وبینار آشنایی با فرصت های
لیا استرابه مهاجرت استثنائی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آموزش پروژه محوره برنامه نویسی و
MATLABکار با نرم افزار 

ه برنامه امتحانات میان تـرم دروس گرو
13۹۹_1400معارف در نیمسال دوم 

فرصت شغلی 



33

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آنالین نرم افزار 
HSC Chemistry

ن فصل اول؛ کرونا و تاثیر آ
بر آینده ی دانشگاه

معامله گری 100تا 0کارگاه آنالین 
بازار ارزهای دیجیتالحرفه ای در 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی امریه سربازی
کهکارشناس توسعه هسته شب: عنوان

کارگاه آموزش نکات جامعترین 
، هپایان نامحرفه ای نگارش اصولی 

، فن ارائه و دفاعپروپوزال

کارآفرینی و راه "وبینار 
"اندازی کسب و کار



35

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سومین دوره طرح 
توانمندسازی صدف
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شریفصنعتی دانشگاه 

درآمدی بر پژوهش در »دوره 
«بیوفیزیک باکتری ها

شماره پنجاه و / سانسور معکوس
دانشگاه«حیات»دوم نشریه 

بهترین استراتژی سرمایه گذاری 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ران تقسیم بندی چهارگانه منتظ
ظهور بر مبنای روان شناسی

جهان در پله ای دانشگاه 43رشد 
طی یکسال اخیر

20یک استاد به ازای هر 
دانشجو داریم
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شریفصنعتی دانشگاه 

ارتباط با آمریکا، عزت 
ملی را از بین می برد

 ها تحریم|بازگشت به برجام 
رفع می شوند

« خمش»ششم نشریه شماره 
دانشگاه
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شریفصنعتی دانشگاه 

ا و دستاوردهاز بازدید اساتید دانشگاه 
توانمندی های نیروی هوافضای سپاه

از ساکنان شهرک دانشگاه 
دمشکالت متعددی گالیه دارن

چشم انتظار امکانات و آبادانی

خانواده ای در ابتدای امید
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شریفصنعتی دانشگاه 

هواپیمابر چه اهمیتیپرنده 
دارد؟

صول گرید ترپلیمر پتروشیمی جم مح
نوآور و برتر ایران شناخته شد

تمدید مهلت شرکت در همایش
«عقیق علم»دانشجویی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

مسابقه خودت درس بده

اعالم زمان مصاحبه آزمون 
دکتری دانشگاه 

فعالیت های دانشگاه کلیه 
شدغیرحضوری 
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شریفصنعتی دانشگاه 

یف دانشگاه صنعتی شر: روحانیحسن 
به عنوان یک دانشگاه برتر نیروی

انسانی کارآمد پرورش می دهد

ای هزار میلیارد تومانی شرکته2فروش 
دانش بنیان ناحیه نوآوری شریف

شه اندی»علمی برگزاری وبینار 
«صدر
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شریفصنعتی دانشگاه 

سخنرانی استاد فیزیک دانشگاه 
فضا و زمان پس از "کلمبیا درباره 

"اینشتین

اعالم جزئیات پذیرش دانشجوی 
دکتری بدون آزمون در دانشگاه 

صدر با کسی تعارف شهید 
رین شهید صدر پیشگام بزرگت/نداشت

دانشمندان غربی
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شریفصنعتی دانشگاه 

اء دفاع جانانه شهید صدر از استقر
حوزه علمیه به مسائل / علیتو 

علمی معاصر توجه ندارد

گره های ترافیکی « چشم شهر»
اردبیل را باز می کند

انـدر احـواالت واکـسـن کـرونـا
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دانشگاه تهران

ه بپیام تبریک رئیس دانشگاه 
مناسبت آغاز سال نو

در دوران کرونا با اینفودرمی 
واهسخنرانی دکتر یونس شکرخ

در رتبه بندی منتشرشده در سال
دانشگاه برتر 1000شانگهای، 2020

جهان رتبه بندی
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دانشگاه تهران

آغاز حضوری کالس های عملی و 
وزآزمایشگاهی بعد از تعطیالت نور

مدینه فاضله اسالمکتاب 

کتابمعرفی 
مدیریت بهداشتی آبزی پروری
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دانشگاه تهران

نوروزنامه
، مربوط به تحوالت« توسعهاخبار » 

رویدادها و وقایع دانشگاه

اولین جشنواره ترویج 
مسئولیت پذیری اجتماعی در سه 

بخش علمی، ادبی و هنری و اعطای 
ی تندیس مسئولیت پذیری اجتماع»

«دانشگاه 

شعار سال با فروش محصوالت داخلی در 
بازار جهانی محقق
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دانشگاه تهران

:آموزشی دانشگاه تهرانمعاون 
لطمه جدی بر کیفیت دانشگاه های 

دسهمیه های کنکور سامان دهی شون/بزرگ

موشن گرافی دستاوردهای علمی
دانشگاه 

در را اخبار و رویدادهای دانشگاه 
تحلیلی دانشگاه -پایگاه خبری
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دانشگاه تهران

:  دانشگاهمعاون پژوهشی 
ی شدن شرط تعداد مقاله برابرداشته 

هیئت علمی یک خطای راهبردی است

تازه های انتشارات دانشگاه

لیست کامل تازه های انتشارات 
لیدر پایگاه خبری تحلیرا دانشگاه 
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دانشگاه تهران

1400ایران در آینه 

با الیو اینستاگرامی مجله نجوم
حضور استاد دانشکده فیزیک

دیدار نوروزی از موزه ملی 
علوم و فناوری ایران
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دانشگاه تهران

اه انتشارات دانشگتازه های 

تحول: همه گیری کرونا و شهر پاکیزه
مفهوم شهر و الگوی مطلوب شهر 
ا هوشمند در دوران کرونا و پساکرونا ب

سخنرانی

پایان نامه ها و دستاوردهای 
علمی دانشگاه 
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دانشگاه تهران

اهانتشارات دانشگتازه های 

1400مسابقه ملی دانشجویی 

نخستین سمپوزیوم یکصد سال
گردشگری ایران با حمایت و 

همکاری دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ن آخرین فرصت ارسال آثار به اولی
ری جشنواره ترویج مسئولیت پذی

اجتماعی

ازخوانی گزارش های هیئت ویژه 
۹–گزارش ملی سیالب ها 

ی رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگ
« روزنامه نگاری  بحران»: و رسانه
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دانشگاه تهران

فراخوان اولین دوره سخنرانی های 
علمی در حوزه بهداشت، -چالشی 

ایمنی و محیط زیست

PostDBAاطالعیه پذیرش دوره 
در مرکز آموزش های عالی تخصصی 

دانشکده فنی دانشگاه
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دانشگاه تهران

ای نشست پنجم از سلسله نشست ه
مجازی در دانشکده مطالعات جهان 

دانشگاه

عید نوروز و هویت ملی و دینی ایرانیان
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دانشگاه تهران

هیأت ویژه گزارش ملی »دبیرخانه 
سه گزارش نهایی این هیأت و« سیالب ها

گزارش نهایی کارگروه های مختلف آن1۵

تازه های انتشارات دانشگاه

بازخوانی گزارش های هیئت ویژه 
10–گزارش ملی سیالب ها 
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دانشگاه تهران

در چندین پروژه فناورانه و نوآورانه
بخش های مختلف دانشگاه 

فراخوان ثبت نام عضویت در شورای 
مرکز کانون فرهنگی و اجتماعی 

کارکنان دانشگاه 

2-سلسله گزارش های عملکرد 
عملکرد پارک علم و فناوری گزارش 

دانشگاه
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دانشگاه تهران

ن فراخوان کارآموزی از بین دانشجویا
گروه در رشته های مختلف دانشگاه 

صنعتی گلرنگ

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی 

اطالعیه نحوه حضور کارمندان از 
1400فروردین 1۸
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دانشگاه تهران

«  ایران شناسی»شماره چهارم نشریه 
فصلنامه علمی دانشجویی انجمن 

علمی ایران شناسی دانشگاه 

فراخوان اولین دوره سخنرانی های 
علمی در حوزه بهداشت، -چالشی 

ایمنی و محیط زیست

۹۹برگزیده جشنواره بین الملل 
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دانشگاه تهران

بازخوانی گزارش های هیئت ویژه گزارش
11–ملی سیالب ها 

تازه های انتشارات دانشگاه 
وتور افتتاح بزرگترین مرکز آزمایش م

کشور در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ان اولین کنفرانس بین المللی زب
عربی و تمدن اسالمی در پردیس 

فارابی 

ه علمی و فناوری ایران در اتحادیرایزن 
یا« اراسموس پالس»برنامه های :  اروپا

سعه فرصت مناسبی برای تو« افق اروپا»
همکاری ها با اتحادیه اروپا است
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دانشگاه تهران

شور ک« مدیریت میانگین محور»باید از 
در ارتباط با منابع آب به سمت 

گذار کرد« مدیریت مخاطره محور»

3-۹۹سلسله گزارش های عملکرد 

اه سلسله گزارش های عملکرد دانشگ
در پایگاه خبری دانشکاهرا 
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دانشگاه تهران

فراخوان مشارکت در پروژة راه اندازی 
سامانه یکپارچه اختصاصی فروش 

تان و بلیت الکترونیک باغ موزه نگارس
موزه مقدم دانشگاه

 های نظارت بالینی در حرفهکتاب 
یاری رسان
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دانشگاه تهران

ر جمع پنج دانشگاه برتبه دانشگاه 
جهان در حوزه نوآوری، طراحی و 
آزمون انواع قوای محرکه پیوست

جلسه وبیناری با فعاالن 
تشکل های دانشجویی 

ی مسابقه سخنرانی هاهفتمین دوره
(  دلتا)ترویجی با موضوع آزاد 
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دانشگاه تهران

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه 

ده افتتاحیه مرکز نوآوری دانشک
روان شناسی و علوم تربیتی

:یآزمایشگاه تحقیقاتی لیزرمسئول 
یهثانشناسایی مولکولی در کسری از 

زریلیاستفاده از اسپکتروسکوپی با 
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دانشگاه تهران

توسط دانش آموخته دانشگاه 
در طرح ملی تولید موتور سه سیلن

راه اندازی شد۶کم مصرف یورو 

دانشکده 13۹۹زمستان انتشار خبرنامه 
مطالعات جهان دانشگاه

ه بازخوانی گزارش های هیئت ویژ
14–گزارش ملی سیالب ها 
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دانشگاه تهران

 Civil"نشریه معتبر بین المللی 

Engineering Infrastructures 
Journal"  موضوع مهندسی و با

مدیریت زیرساخت های عمرانی در پایگاه
استنادی اسکوپوس

دوره جدید نشریه علمی 
دانشجویی گیاه پزشک
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دانشگاه تهران

گزارش عملکرد مرکز 
مطالعات اوراسیای مرکزی

سومین همایش بین المللی 
ه صلح و حل منازعه در دانشگا

ج آیین اختتامیه اولین جشنواره تروی
اهمسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگ
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دانشگاه تهران

:علمنیکوالس رشر، مدیر مرکز فلسفه
حجم پژوهش هایی که ساالنه درباره 
کانت منتشر می شود از مجموع حجم

آثار او بیشتر است

جشنواره فرهنگی و هنری فیلم و »
عکس دوران کرونا؛ فرصت ها و 

.تمدید شد« چالش ها
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دانشگاه تهران

ل تحو: دانشگاه کارآفرین»کتاب 
با ترجمه دکتر« زمینه ای و نهادی

محمدرضا زالی، شکوه سادات 
علیزاده مقدم و فاطمه مظفری فر 

گزارش عملکرد معاونت 
دانشجویی دانشگاه

اولین جلسه مشاوران بین الملل 
با تمرکز بر 1400سال در دانشگاه 

"فعالیت های روابط عمومی"
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دانشگاه تهران

اجالس رؤسای سی ویکمین 
دانشگاه های بزرگ کشور

درک و فهم روش های »کتاب 
:  ریاضی و آماری در هیدرولوژی

«  رویکردی مبتنی بر مثال ها
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دانشگاه تهران

ر مغفول ماندن ظرفیت دانشگاه د
مقابله با کرونا

مؤسسه حقوق تطبیقی 
:ددانشگاه تهران برگزار می کن

"حق حریم خصوصی"



75

دانشگاه تهران

گزارش عملکرد معاونت 
آموزشی دانشگاه 

« امؤسسه جغرافی»عملکرد گزارش 
دانشگاه 
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دانشگاه تهران

برگزیدگان مسابقه ارائه 
اه نامه در دانشگسه دقیقه ای پایان 

بازخوانی گزارش های هیئت ویژه 
14–گزارش ملی سیالب ها 

عملکرد مرکز ارزیابی گزارش 
کیفیت دانشگاه
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دانشگاه تهران

و پیرنحوه حضور کارمندان دانشگاه 
1۵۵/۵۵11بخشنامه شماره 

و ایران»بین المللی برگزاری همایش 
«  لهستان بین دو جنگ جهانی
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دانشگاه تهران

جلسه شورای عالی برگزاری اولین 
در سیاست گذاری موزه های دانشگاه 

سال جدید با حضور رئیس دانشگاه و
اعضای شورا 

به همت فناوران پارک علم و فناوری 
بومی تماس دانش بنیانسیستم : دانشگاه 

شرکت مخابرات، جایگزین2020در پروژه 
رقبای خارجی خود شد

هزار بار 10بیش از ۹۹ایران در سال 
زمین لرزه داشت4۸۸تهران / لرزید 
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دانشگاه تهران



80



81

دانشگاه تربیت مدرس

1۹هیچ مورد ابتال به بیماری کووید
در خوابگاه های دانشکده منابع 

طبیعی ثبت نشد

اره رتبه برتر دانشگاه در جشنو
بین المللی حرکت

تقدیر معاون وزیر علوم از عضو 
شورای راهبری مدیریت سبز 

وزارت عتف
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دانشگاه تربیت مدرس

ارائه گزارش عملکرد ستاد طرح تحول
راهبردی دانشگاه در نشست کمیته

راهبری

میان دانشگاه های در دانشگاه 
برتر کشور

ارائه خدمات ویژه سالمت 
روانشناختی به دانشجویان
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دانشگاه تربیت مدرس

نحوه فعالیت های پژوهشی 
دانشگاه تا اطالع ثانوی

1۶چگونگی فعالیت دانشگاه از 
فروردین تا اطالع ثانوی اعالم شد

تاکید رییس دانشگاه بر اهمیت 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در

دوره کرونا
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دانشگاه تربیت مدرس

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی 
سیون مکانیک بیوسیستم و مکانیزا

ایران

2۵وبینار تخصصی بررسی قرارداد
چین -ساله ایران
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دانشگاه تربیت مدرس

اطالعیه جدید دانشگاه درخصوص توقف
پذیرش دانشجویان در خوابگاه ها و نحوه

انجام فعالیت های پژوهشی

ه ای دسترسی به مقاالت مرکز منطق
اطالع  رسانی علوم و فناوری

اعالم ساعت فعالیت مرکز بهداشت و
درمان دانشگاه با توجه به اعمال 

محدودیت های جدید
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دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های آسیب "تغییر زبان مجله 
ر عنوان به انگلیسی و تغیی"شناسی زیستی

Pathobiology Researchآن به 

روه رییس دانشگاه از تشکیل کارگ
آینده پژوهی در دانشگاه

عه ارائه گزارش مرکز تحقیقات توس
و زیست فناوری در نشست شورای

دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

بان تشریح عملکرد مرکز تحقیقات ز
و ادبیات فارسی در نشست شورای

دانشگاه

رییس دانشگاه بر اهمیت شاخص های
اثرات اجتماعی موثر در ارزیابی 
عملکرد دانشکده ها تاکید کرد

در )ثبت نام آزمون زبان انگلیسی 
ه ویژه دانشجویان دور( سطح تافل

های دکتری تخصصی دانشگاه 
تربیت مدرس
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری نخستین نشست شورای
سیاستگذاری چهلمین سالگرد 

تاسیس دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

علم پیام رئیس دانشگاه به خانواده بزرگ
1400و صنعت ایران، به مناسبت آغاز سال 

دکتر 1400پیام نوروزی سال 
عبدالمجید ارجمندی معاون فرهنگی

واجتماعی 

مقدماتی پروژه محور دوره 
ARM stm32
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دانشگاه علم و صنعت

مسـابقهعنـاوین کتاب های 

مسابقه نجوای وجود 
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دانشگاه علم و صنعت

دوره جامع ارزیابی مالی پروژه های 
زار سرمایه گذاری با استفاده از نرم اف

کامفار

«اندیشه منجی گرایی»همایش مجازی 

مسابقه مجازی کتابخوانی مهدوی
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دانشگاه علم و صنعت

IAPرویداد ملی 

 های تاکید بر رعایت دقیق پروتکل
بهداشتی و عدم دید و بازدید 

نورروزی در محل کار

کارگاه آموزشی 
SWOTاستراتژی به روش تدوین 



94

دانشگاه علم و صنعت

اون مع»دکتر منصور انبیاء به سمت 
ی توسعه و مدیریت منابع بنیاد مل

منصوب شد« نخبگان

ویژه برنامة راهیان نور 
1400مجازی سال 
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دانشگاه علم و صنعت

س اطالعیه ستاد مقابله با ویرو
کرونا دانشگاه 

للی برگزاری هفتمین کنفرانس بین الم
پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن  

1400اردیبهشت 2۹و 2۸در 

کرونا تاکید ستاد ملی مقابله با ویروس
دید و بازدید نوروزی در دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

فراخوان یادداشت نویسی با 
"* حق مسلم*"عنوان 

روز ملی به مناسبت  

ی طرح تقدیر و تشویق فرزندان روزه اول
عت اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صن

معاونت فرهنگی و اجتماعی-ایران 



97

دانشگاه علم و صنعت

:دلهاستانس با قرآن مایة حیات 
روزانه تفسیر آیات مسابقه 

برگزیده ماه مبارک رمضان
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دانشگاه علم و صنعت

مجموعه آموزش های نرم افزار 
ایالستریتور

وبینار تخصصی معماری پیرامون
آشنایی با روند طراحی در معماری »

«داخلی

کنگره شهدای دانشگاه علم و
صنعت ایران 
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دانشگاه علم و صنعت

گفتمانى در باب مبانى فلسفه علم

ت دانشگاه علم و صنع-دوره تدبّر در قران 
معاونت فرهنگی و اجتماعی-ایران 

فراخوان جذب تیم های فناورانه



100

دانشگاه علم و صنعت

مستندسازی و ریخت شناسی

سخنرانی علمی  
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دانشگاه علم و صنعت

قسمتی با 30مجموعه ای « راز آسمان»
نگاه قرآنی به آسمان و کهکشان  ها 

کارگاه مهارت های دوران عقد و 
پس از ازدواج
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دانشگاه شهید بهشتی

س پیام دکتر نصیری قیداری، رئی
ومناسبت آغاز سال نبه دانشگاه 

مسابقه بزرگ موعودِ نجات بخش

مسابقه طراحی پوستر 
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دانشگاه شهید بهشتی

بازتاب در رسانه

دوره آموزش جامع مجازی نرم افزار 
ANSYS FLUENT

نا دانشجو، کرو»مسابقه ملی 
«  و نوروز
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جذب نیرو در مرکز
ملی یون درمانی ایران

دوره آموزش مجازی 
AVRمیکروکنترلرهای 

(مقدماتی) Rکارگاه آموزشی 



106

دانشگاه شهید بهشتی

آغاز کالس های ترم جدید مرکز 
فروردین21آزفای شهید بهشتی از 

شرکت دانش بنیان زیست فناوری کاوش 
گاه پارسیان مستقر در پارک علم وفناوری دانش

با همکاری آزمایشگاه مجتمع دارویی درمانی
هالل ایران وابسته به هالل احمر ایران انجام 

.را برعهده دارد PCRتست 
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دانشگاه شهید بهشتی

نهمین کنگره ملی 
آسیب شناسی خانواده

فراخوان  
نرم افزار فلوئنت مقدماتیدوره 

:دستاورد
جدید سنجش ساکارز عسل روش 

برای نخستین بار در دنیا
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دانشگاه شهید بهشتی

استارتاپ برق یار مستقر در پارک علم و فناورى دانشگاه 
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دانشگاه شهید بهشتی

رویداد نوآورانه کتاب و کودک مرکز اولین 
نوآورى علوم انسانى و شتابدهنده گام دوم 

فراخوان جذب نیرو 
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دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب

شتابدهی تیم های منتخب طرح نوآ

دوره آموزش نرم افزار 
کامسول مقدماتی
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دانشگاه شهید بهشتی

ی روز مل"مسابقه اینستاگرامی 
"فناوری هسته ای

دستاورد رتبه بندی
دانشگاه برتر جامع10بین دانشگاه در 

کشور
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره 
لی سال تحصیبرای دکتری دانشگاه 
1401-1400

دوره نرم افزار آباکوس مقدماتی

سری دوم سلسله وبینارهای 
اه تخصصی گروه مشاوره دانشگ
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دانشگاه شهید بهشتی

با نرجس دالوری، طراح برتر گو گفت و 
نهمین همایش و نمایشگاه ملی و دومین 

اری مدرسه ایرانی، معم»همایش بین المللی 
«ایرانی

اندازسلسله وبینارهای چشم 
گرایش های رشته های معرفی 

مهندسی و بازارکار آن ها

فراخوان 
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دانشگاه شهید بهشتی

ی آشنایی با روش هاآنالین کارگاه 
یاندازه گیری ارتباط های سیناپس

وبینار
ن عربی کنفرانس بین المللی زبااولین 

و تمدن اسالمی 

معرفی کتاب
بر رویکردها و مدل هایتامالتی 

بازسازی پس از سانح
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دانشگاه شهید بهشتی

انجمن حکمت و کالم و کانون 
قرآن و عترت دانشگاه

سلسله وبینار های معرفی
گرایش های رشته شیمی

فراخوان 
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دانشگاه شهید بهشتی

سری دوم سلسله وبینارهای 
تخصصی گروه مشاوره دانشگاه

دانشگاهفناوریوعلمپارک

فراخوان جذب نیرو 
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دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوییدستاورد
ه دانشجوی مقطع دکتری رشتنخستین 

مهندسی پالسمای کشور از رساله 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

طرح  نوروزی بهداشت روان 
دانشجویان دانشگاه های کشور

اطالعیه امکان حضور و اسکان 
ی در دانشجویان تحصیالت تکمیل

سراهای دانشجویی

نشست شورای اداری شهرستان 
دانشگاهخمینی شهر به میزبانی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

جشنواره بهاره ورزش دانشگاهی 
ویژه برادران

جشنواره بهاره ورزش دانشگاهی 
خواهرانویژه 

نجشنواره بهاره ورزش همگانی دانشگاهیا
کارگاه، فعالیت ها و مسابقاتبرگزاری 

ورزشی متنوع برای دانشگاهیان
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اطالعیه مهم ادامه فعالیت های 
شرایط جدید در دانشگاه 

اطالعیه مهم معاونت آموزشی درخصوص 
نحوه ادامه فعالیت های آموزشی، کارگاه
ها، آزمایشگاه ها، دفاعیه ها و امتحانات 

جامع

به گپاولین مصاحبه از سری 
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انتخابات شورای صنفی 
دانشجویان دانشگاه

قابل توجه دانشجویان و 
ه دانشگاهیان محترم دانشگا

وام ویژه دکتری اطالعیه 
(13۹۹-1400نیمسال دوم ) 
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قرائت روزانه قرآن کریم

تفسیر موضوعی آیات 
قرآن کریم
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تبادل اندیشه میان پژوهشگران ایران و ایاالت متحده 
با حضور استاد ممتاز دانشگاه 
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مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه

-برگزاری کارگاه حرارت و سیاالت ایران
گاه کره با دبیری عضو هیأت علمی دانش

آغاز سال نو و دیدار نوروزی آیین 
ران، رئیس دانشگاه، هیأت رئیسه، مدی

اعضای هیأت علمی و کارکنان 
14صبح روز شنبه ۸دانشگاه، ساعت 

در فضای باز پردیس 1400فروردین 
مقابل سازمان مرکزی دانشگاه 
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کسب جایزه تحقیقات کاربردی 
آبشـورای دانشــگاهـی منـابـع 

 (UCOWR ) توسط دانش آمریکا
آموخته دانشگاه 

آغاز ثبت نام دوره پروپوزال نویسی  برای 
دانشجویان عرب زبان در کالج دانشکده 

علوم اداری و اقتصادی دانشگاه 

تازه های کتاب
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آغاز ثبت نام دوره زبان تخصصی فارسی
مدیریت برای دانشجویان عرب زبان در 
کالج دانشکده علوم اداری و اقتصادی 

دانشگاه 

انجمن های علمی علوم قرآن و حدیث 
دانشگاه های تهران، مذاهب اسالمی، عالمه 

ز طباطبائی و فردوسی مشهد با همکاری مرک
ور و مطالعات عالی اسالمی، اتحادیه الهیات کش

کانون مهدویت دانشگاه عالمه طباطبائی 

ملی نخستین جشنواره 
تاریخ ساز دانشجویان 
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آغاز ثبت نام دوره مدیریت عالی 
در کالج   MSA-بازاریابی و فروش

دانشکده علوم اداری و اقتصادی 
دانشگاه 

ام کشف نمونه گیاهی جدید با ن
قان گل جالیز پویانی توسط محق

دانشگاه

مراسم نکوداشت استاد ارجمند جناب
کوهستانیآقای دکتر حسینعلی 
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دوره های آنالین کالج دانشگاه
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پاسخ تشریحی به پرسش های
نانو فناوری 

تشریح کتاب سیاست نامه سعدی
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علمی نانوفناوری انجمن 
برگزار می کنددانشگاه 

نامکوشش عضو هیأت علمی دانشگاه با 
ایران در لیست کشورهای حامی روز جهانی

تنوع زمینی سند یونسکو  
International Geodiversity Day
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بازدید اعضای کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی از 
مرکز توسعه فناوری های پیشرفته 

دانشگاه

برگزاری جلسه کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی به 

میزبانی دانشگاه
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هیأت اعزامی وزارت نفتنشست 
با مسئوالن دانشگاه 

آغاز ثبت نام دوره مدیریت عالی
با   MSA-بازاریابی و فروش

اساتید برتر کشور در کالج 
دانشکده علوم اداری و اقتصادی 

دانشگاه 
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جدیدترین در جایگاه دانشگاه 
ی رتبه بندی ملی پایگاه استناد

 ISCعلوم جهان اسالم 
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مهارت های تجربیِ برنامه ریزیِ 
(ویژه دانشجویان)روزانه 

و  MSRTدوره آمادگی آزمون های 
TELP ویژه دانشجویان تحصیالت

«آنالین»تکمیلی بصورت 

برگزاری دوره آنالین آمادگی آزمون
های تحصیالت تکمیلی زبان انگلیسی 

Msrt,Telp
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ات استقرار سیستم نگهداری و تعمیر
مع در پیش گیرانه و مدیریت کیفیت جا

شرکت مهندس هرمس پیشرو آسیا 
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

شرایط دریافت وام ویژه دکتری در 
نیمسال دوم سال تحصیلی

در ( کارورزی  حرفه ای)طرح کوآپ 
دانشکده علوم ریاضی



138

دانشگاه فردوسی مشهد

تفاهم ناهه همکاری مشترک بین
ور دانشگاه کوردبا کشو دانشگاه 

اسپانیا منعقد شد

ی نقش آفرینی دبیران انجمن ها
علمی دانشجویی 

یام اطالعیه تقلیل ساعت کاری در ا
ماه مبارک رمضان در دانشگاه
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دهمین نشست مطالعات میان 
رشته ای هستی شناسی

برگزاری جلسه اختتامیه طرح پژوهشی
ارائه مدل سیستمی یکپارچه و چارچوب

ادی عملیاتی استقرار مثلث توسعه اقتص
فرهنگی خراسان رضوی

اء دومین دوره مسابقه قرآنی خضر
ویژه ماه مبارک رمضان
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گاه دیدگاه ها و نقطه نظرات استاد دانش
صاد برنامه تلویزیونی چشم انداز اقتدر 

ایران

هفته سرآمدی آموزش

سی و یکمین اجالس روسای
دانشگاه های بزرگ
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ان معرفی و نقد و بررسی کتاب انس
پیر بوردیودانشگاهی اثر 

برگزاری دهمین نشست معاونان و 
تاشمدیران بین الملل دانشگاه های تف

اولین کارگاه یک جلسه ای
تدبر در قرآن
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سامان "انتشار چهارمین شماره نشریه 
ین با موضوع نگاهی به دانشجویان ب"آماری

الملل دانشگاه




