
١٤٠١ماه فروردين  ٣١فروردين ماه تا  ١

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

اخبار فعاليت هاي مرتبط و فرابرنامه اي در 
برخي دانشگاه ها



فهرست دانشگاه هاي مورد بررسي

يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس

دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه تهران

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه علم و صنعت ايران

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه فردوسي مشهد





٤

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

اطالعيه معاونت آموزشي و 
 تحصيالت تكميلي دانشگاه
صنعتي خواجه نصيرالدين 

 طوسي در مورد برگزاري حضوري
كالس هاي درس در ادامه 

)١٤٠٠ -٠١(نيمسال دوم تحصيلي

اه ديدار نوروزي رئيس دانشگ
 با همكاران دفتر نهاد رهبري

و حوزه رياست

ديدار نوروزي رئيس 
ت دانشگاه با همكاران معاون

آموزشي

ديدار نوروزي رئيس 
 دانشگاه با همكاران معاونت

پژوهشي



٥

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

ديدار نوروزي رئيس 
ت دانشگاه با همكاران معاون
فرهنگي و دانشجويي

ديدار نوروزي رئيس  
 دانشگاه با همكاران معاونت
بين الملل، مركز مجازي و 

رشد

ديدار نوروزي رئيس 
 دانشگاه با همكاران معاونت

اداري و مالي

گزارش تصويري از آماده 
سازي كالس ها جهت حضور 

دانشجويان در دانشكده 
رياضي



٦

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

ماه رمضان مبارك  

آئين از سرگيري آموزش  
حضوري براي دانشجويان 

١٣٩٩كارشناسي ورودي 



٧

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

آمادگي دانشكده مهندسي  
برق جهت فعاليت حضوري 

دانشجويان

كارگاه ارزيابي چرخه 
(LCA(عمر 

ي استاد برجسته فيزيك اتم
درگذشت

 آئين از سرگيري آموزش 
 حضوري براي دانشجويان

١٣٩٩كارشناسي ورودي 



٨

 آغاز آئين از سرگيري آموزش
حضوري براي دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي عمران و 

نقشه برداري

سخنراني رييس دانشگاه در 
آيين از سرگيري آموزش 
حضوري براي دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي عمران و 

نقشه برداري

و، سخنراني دكتر حاجي حسينل
رييس دانشكده مهندسي عمران

آيين از سرگيري آموزش 
حضوري براي دانشجويان 

١٣٩٩كارشناسي ورودي 

سخنراني دكتر عامريان، 
رييس دانشكده مهندسي 

نقشه برداري
آيين از سرگيري آموزش 
حضوري براي دانشجويان 

١٣٩٩كارشناسي ورودي 



٩

بازديد معاون آموزشي 
دانشگاه از آموزش حضوري 
كالس ها و آزمايشگاه هاي 

پرديس علوم

گزارش تصويري از حضور 
دانشجويان دانشكده 

رياضي 

از سرگيري آموزش 
حضوري دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي و علم 

مواد

ي موفقيت دانشكده مهندس
برق به جهت اخذ و تمديد 

موزه مهندسي برق "مجوز 
 براي مدت سه سال "نصير

توسط وزارت ميراث 
فرهنگي گردشگري و 

صنايع دستي



١٠

 ويژه برنامه روز فناوري
هسته اي

آئين از سرگيري آموزش 
حضوري دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي برق و 

كامپيوتر 

مراسم ويژه از سرگيري 
آموزش حضوري دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي هوافضا

:  شهرهاي هوشمند"
رويكردهاي مردم محور و 

، "وضع آگاه



١١

آيين از سرگيري آموزش 
حضوري ويژه دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده رياضي

فراخوان ورزشي 

 آيين استقبال از ورودى هاى
مكانيك بهمراه تور  ٩٩

دانشكده گردي



١٢

سخنراني رييس دانشگاه در 
آئين از سرگيري آموزش 

 حضوري دانشجويان كارشناسي
دانشكده مهندسي  ١٣٩٩ورودي 

برق و كامپيوتر 

سخنراني نماينده نهاد مقام 
معظم رهبري در دانشگاه در 

آئين از سرگيري آموزش 
حضوري دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي برق و 

كامپيوتر 

سخنراني معاون آموزشي و 
در  تحصيالت تكميلي دانشگاه

آئين از سرگيري آموزش 
 حضوري دانشجويان كارشناسي

دانشكده مهندسي  ١٣٩٩ورودي 
برق و كامپيوتر 

آغاز آموزش حضوري و 
خوش آمدگويي به 

دانشجويان كارشناسي 
دانشكده  ١٣٩٩ورودي 

مهندسي و علم مواد



١٣

آيين خوش آمد گويي و آغاز 
آموزش حضوري دانشجويان 

دانشكده  ١٣٩٩ورودي 
مهندسي مكانيك

س سخنراني دكتر درماني رئي
ن از دانشكده كامپيوتر در آئي

سرگيري آموزش حضوري 
 دانشجويان كارشناسي ورودي

 دانشكده مهندسي برق  ١٣٩٩
و كامپيوتر

اه پيام تبريك رييس دانشگ 
به مناسبت از سرگيري 

فعاليت حضوري

ا برگزاري جلسه تخصصي ب
موضوع همكاري و تبادل 

 ٢٢علمي با آلمان دوشنبه 
١٤٠١فروردين 



١٤

جلسه معارفه حضوري 
دانشجويان كارشناسي 

١٣٩٩مكانيك ورودي 

ارتباط مستقيم با  
رييس دانشگاه

سلسله كارگاه هاي 
قرآن،كتاب «آموزشي 

»زندگي 

فعاليت آموزشي دانشگاه، از 
براي  ١٤٠١ارديبهشت  ٤تاريخ 

به استثناي (تمام مقاطع 
) كارشناسي ١٤٠٠ورودي هاي 

.حضوري خواهد بود



١٥

اطالعيه اسكان 
دانشجويان غير بومي 

روزانه

د هوش مصنوعي و كاربر
آن در صنعت هوافضا

 بازديد دانش آموزان مدرسه از
موزه مهندسي برق نصير و 
آزمايشگاه هاي دانشكده 

مهندسي برق

معاونت آموزشي : دكتر صالحي
 دانشگاه، تمام تالش خود را بكار
ي مي گيرد تا با دانشجويان همكار
و مساعدت الزم به عمل آيد



١٦

در كنكور  ٤كسب رتبه 
 -دكتري رشته مهندسي برق

اب گرايش كنترل، توسط جن
آقاي حسين يكتا مقدم از 

دانشگاه 

در كنكور دكتري  ١كسب رتبه 
 رشته هوافضا گرايش ديناميك
پرواز و كنترل، توسط جناب 
آقاي محمدرضا مالكي فرد از 

دانشگاه

 آيين از سرگيري آموزش 
حضوري دانشجويان 
كارشناسي فيزيك و 

٩٩شيمي ورودي 

جلسه حضوري دانشجويان 
 كارشناسي مهندسي مكانيك

١٣٩٩ورودي 



١٧

در كنكور  ٣كسب رتبه 
 دكتري رشته شيمي گرايش
م آلي، توسط سركار خانم الها

الهي فر از دانشگاه 

در كنكور  ١كسب رتبه  
، دكتري رشته شيمي معدني
توسط سركار خانم ريحانه 

عباسي از دانشگاه 

در كنكور  ٢كسب رتبه  
ي، دكتري رشته شيمي معدن

از  توسط سيد فرزاد حسيني
دانشگاه 

مسابقه ورزشي ويژه 
جام رمضان (دانشجويان  

١٤٠١(



١٨

تقويم آموزشي نهايي 
نيم سال دوم سال 

١٤٠٠ -١٤٠١تحصيلي 

مي بيست و هفتيمن الميپاد عل
دانشجويي غيرمتمركز سال 

 ١هاي منطقه دانشگاه ١٤٠١
كشور

سلسله كارگاه هاي 
آموزشي

افزايش همكاري دانشكده  
رياضي و اداره روابط عمومي



١٩

ا برگزاري جلسه تخصصي ب
همكاري و تبادل «موضوع 

به » علمي با كره جنوبي
و  ابتكار معاونت بين الملل

 ميزباني دانشكده مهندسي
مكانيك 

آغاز از سرگيري آموزش 
حضوري دانشجويان 

 ١٣٩٩كارشناسي ورودي 
دانشكده مهندسي صنايع

مجموعه وبينارهاي معاونت  
 پژوهشي دانشكده مهندسي

كامپيوتر

 آغاز آيين خوش آمد گويي و
از سرگيري آموزش حضوري 

 ١٣٩٩دانشجويان ورودي 
پرديس علوم



٢٠

جلسه حضوري جهت آشنايي 
با قوانين آموزشي و نحوه 

انتخاب سبد هاي تخصصي 
 ويژه دانشجويان كارشناسي

دانشكده   ١٣٩٩ورودي 
مهندسي مكانيك

ر  سخنراني رييس دانشگاه د 
آيين خوش آمدگويي و از 
سرگيري آموزش حضوري 

 ١٣٩٩دانشجويان ورودي 
پرديس علوم

سخنراني نماينده نهاد 
رهبري در  آيين 

 خوش آمدگويي و از سرگيري
آموزش حضوري دانشجويان 

پرديس علوم ١٣٩٩ورودي 

گذار سخنراني دكتر مهجاني بنيان
 دانشكده شيمي در آيين خوش
آمدگويي و از سرگيري آموزش 

حضوري دانشجويان ورودي 
پرديس علوم ١٣٩٩



٢١

آغاز مراسم افطاري و جلسه 
 پرسش و پاسخ تشكل هاي
 دانشجويي با هيات رييسه
دانشگاه به ميزباني نهاد 
ي نمايندگي مقام معظم رهبر

دانشكده عمران

سخنراني حجت االسالم 
والمسلمين طهماسبي  در 

كل جلسه پرسش و پاسخ تش
هاي دانشجويي با هيات 

رييسه دانشگاه 

ير سخنراني آقاي حسني، دب
ر شوراي صنفي دانشجويي د

جلسه پرسش و پاسخ 
تشكل هاي دانشجويي با 

هيات رييسه دانشگاه

 سخنراني آقاي حسين نيا
ي نماينده كانون هاي فرهنگ

در جلسه پرسش و پاسخ 
تشكل هاي دانشجويي با 

هيات رييسه دانشگاه



٢٢

سخنراني آقاي الياسي، 
نماينده تشكل بسيج 
دانشجويي در جلسه 

 پرسش و پاسخ تشكل هاي
ه دانشجويي با هيات رييس

دانشگاه 

سخنراني آقاي رحمان 
 خانلو، دبير جامعه اسالمي

دانشجويي در جلسه 
 پرسش و پاسخ تشكل هاي

ه دانشجويي با هيات رييس
دانشگاه

سخنراني آقاي بهارلويي، 
دبير انجمن هاي علمي 

 دانشجويي در جلسه پرسش
و پاسخ تشكل هاي 

ه دانشجويي با هيات رييس
دانشگاه

سخنراني جناب آقاي دكتر 
كريمي، سرپرست دانشگاه در 

اي جلسه پرسش و پاسخ تشكل ه
دانشجويي با هيات رييسه 

دانشگاه



٢٣

ز فعاليت آموزشي دانشگاه، ا
 ١٤٠١ارديبهشت  ٤تاريخ 

ناي به استث(براي تمام مقاطع 
) كارشناسي ١٤٠٠ورودي هاي 

حضوري خواهد بود

ه در كنكور دكتري رشت ١كسب رتبه 
ط نقشه برداري گرايش ژئودزي، توس
آقاي آرش اميني از دانشگاه 

اسكان دانشجويان دختر 
)شبانه(نوبت دوم 



٢٤



٢٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

سيزدهمين دوره ي 
جشنواره ي لينوكس 

اميركبير

رم برنامه امتحانات ميان ت
دروس گروه معارف 

فرا رسيدن سال نو و 
بر شما  ١٤٠١جشن نوروز 

عزيزان مبارك باد

 كارگاه آموزش برنامه ريزي
به روش بولت ژورنال 
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دانشگاه صنعتي اميركبير

ثبت نام مدرسه بهاره هوش  
مصنوعي آكادمي يوتك آغاز شد

سيزدهمين دوره غيرحضوري 
ود به برنامه نويسي پايتون  پل ور

دنياي هوش مصنوعي و دنياي 
داده و توسعه وبسايت

 اطالعيه نحوه برگزاري ادامه
١٤٠٠-١٤٠١نيمسال دوم 
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دانشگاه صنعتي اميركبير

آغاز ثبت نام ترم 
 دوره هاي آنالين زبان/بهاره

اسپانيايي

ردبا محوريت پالسماي  س

اطالعيه آموزش كل دانشگاه 
در ارتباط با تعويق تاريخ 

ماه  امتحانات ميانترم به بعد از
مبارك رمضان

 اطالعيه تشكيل تيم هاي
ورزشي
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دانشگاه صنعتي اميركبير

چالش ها و راهكارهاي «
هدف گذاري در كسب و كارهاي 

»نوپا

 قابل توجه دانشجوياني كه
اه وسايل خود را به انبار خوابگ

تحويل داده يا در كمدها و 
سوئيت ها انبار كرده اند

تنها كارگاه اصولي نگارش مقاالت 
ISI Q1  در ايران با تدريس اساتيد

نخبه و داوران بين المللي مجالت 
Web Of Science



٢٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

 برنامه زمين چمن و سالن چند
منظوره دانشگاه براي 

خوابگاهها

 جايزه رساله برتر مهندسي«
»  برق و فناوري ارتباطات

 كانون فلسفه و دين
دانشگاه 



٣٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

ا آشنايي ب: عنوان سمينار
سرمايه گذاري جسورانه 

كانون انتظار دانشگاه 
اميركبير  به مناسبت 
سالروز وفات حضرت 

)س(خديجه 

سمينار پردازش سطح 
با پالسما 

ات اصالحيه برنامه امتحان
ميان ترم دروس سرويس 
و عمومي نيمسال دوم 

١٤٠٠ - ١٤٠١
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دانشگاه صنعتي اميركبير

مسابقات جام رمضان

دعوت به همكاري از مدرسين 
زبان انگليسي در مركز 
بين المللي زبان دانشگاه 

ششمين كارگاه آنالين  
ون آموزش برنامه نويسي پايت
به صورت جامع ويژه 

دانشجويان

فراخوان بوت كمپ 
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دانشگاه صنعتي اميركبير

كارگاه آنالين نرم افزار 
ديزاين اكسپرت

ش ششمين كارگاه آنالين آموز
به صورت  SPSSنرم افزار 

جامع ويژه دانشجويان

ت اصالحيه برنامه امتحانا
 ميان ترم دروس سرويس و

 ١٤٠١عمومي نيمسال دوم 
- ١٤٠٠

تمرينات رشته هاي 
مختلف پسران



٣٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

بوم  رويداد بين المللي زيست
 مشاوره سياستي و مسئله

حكمراني

كانون زبان هاي خارجي 
دانشگاه

ام فراخوان پيش ثبت ن
صعود به قله دماوند

اردوي زيارتي قم جمكران



٣٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

مين ثبت نام بيست و پنج
دوره آموزشي تربيت 

HSEكارشناس 

 ابعاد فكري و اجتماعي 
شب قدر

پانزدهمين المپياد 
ورزشي دانشجويان

دوره ي آنالين
 آموزش معامالت آتي و اختيار

معامله



٣٥



٣٦

دانشگاه صنعتي شريف

ي بازگشايي دانشگاه  صنعت
شريف بعد از دو سال

روحي تازه گرفت "شريف"

جلدي  ٨رونمايي از مجموعه 
در دانشگاه » ايران من«



٣٧

دانشگاه صنعتي شريف

وزارت علوم آمادگي دارد به 
دانشگاه هاي متقاضي ناحيه 

نوآوري مجوز بدهد

ر تا پايان ترم همه دانشجويان د
دانشگاه حضور خواهند يافت

»  اوج«نشريه دانشجويي 
منتشر شد



٣٨

دانشگاه صنعتي شريف

زندگي «برگزاري همايش ملي 
»  معنادار در عصر فضاي مجازي

اي ثبت نام متقاضيان خوابگاه ه
دانشگاه تا پايان امروز

 انتصاب مدير روابط عمومي و
ارتباطات دانشگاه



٣٩

دانشگاه صنعتي شريف

وضعيت آمادگي دانشگاه ها 
براي آغاز آموزش حضوري

 خطر بزرگ اقتصاد ايران
١٤٠١در سال 

پيشنهاد جنجالي دانشمند 
!نايراني براي خنك كردن زمي



٤٠

دانشگاه صنعتي شريف

 حركت دانشگاه به سمت استمرار
در مسير توليد و توسعه كمي 

شركت هاي دانش بنيان

كالس هاي دانشگاه شريف از 
فروردين حضوري مي شود ٢٠

دورهمي نوروزي مجازي 
استادان و دانش آموختگان 

فيزيك دانشگاه 



٤١

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه ها بايد زيرساخت ها و 
شرايط رشد دانش بنيان ها را 

فراهم كنند

ركز دكتر حميد يعقوبي، رئيس م
مشاوره دانشگاه در دومين روز 

»  تاك«فروردين مهمان برنامه 

و  توليد دانش بنيان بايد پايه
 اساس اقتصاد كشور ما را شكل

دهد



٤٢

دانشگاه صنعتي شريف

ه دانشگاه شريف و دانشگا
بوليوي تفاهم نامه امضا 

كردند

يلي روستاآزاد در گفت وگوي تفص
د با ايكنا مديران كشور نيازمن
فهم دانش بنيان هستند

اغلب دروس دانشجويان 
ه كارشناسي صنعتي شريف ب

غيرقابل / صورت مجازي است
 دسترس بودن نيمي از ظرفيت

خوابگاه ها



٤٣

دانشگاه صنعتي شريف

تعويق مراسم رونمايي از 
دكتر » ايران من«مجموعه 

منصوري

ي دو فرصت مطالعاتي پسادكتر
در دانشگاه 

رضا وطنخواه، گذشته ها و رازهاي سر به 
  از شاهين تا دانشگاه "فاكتي"/ مهر



٤٤

دانشگاه صنعتي شريف

ايجاد هفتمين شهرك فناوري 
كشور با همكاري دانشگاه

يط بازگشت دانشجويان به مح
خواهد  "تدريجي"دانشگاه 

بود

ري مهلت ثبت نام پذيرش دكت
بدون آزمون دانشگاه تمديد 

شد



٤٥

دانشگاه صنعتي شريف

استاد دانشگاه مطرح كرد؛ 
سود پتروشيمي در جيب 

سهمي از توسعه  |نورچشمي ها
 جوالن |به افراد بومي نمي رسد

خصولتي ها در پتروشيمي

اي استاد دانشگاه با بيان اينكه به ج
د اينكه صحبت از صادرات بكنيم باي

سياست انرژي را باتوجه به شرايط 
لت در در بهترين حا: تعريف كنيم، گفت

سال جاري واردكننده نخواهيم بود اما 
سال آينده واردات خواهيم داشت

علم و «بازگشايي دانشگاه 
بعد از دو سال» فرهنگ



٤٦

دانشگاه صنعتي شريف

تر لغو برنامه رونمايي از كتاب هاي دك
/   منصوري در دانشگاه صنعتي شريف

اين  بعد از پروفسور حسابي و ثبوتي
يدبار نوبت به پروفسور گلشني رس



٤٧



٤٨

دانشگاه تهران

پيام هاي تبريك رئيس 
دانشگاه به دكتر قاسم 

عموعابديني و دكتر حسن 
مروتي

گاه پيام نوروزي رئيس دانش 
هنگامه  |به دانشگاهيان 

بستن عهدي دوباره براي 
درخشش بيشتر نماد 

آموزش عالي كشور رسيده 
است

ي اطالعيه ثبت نام خوابگاه ها
 نيمسال دوم سال -دانشگاه 

١٤٠٠-١٤٠١تحصيلي 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 
ر رهبر معظم انقالب اسالمي د
 پيامي به مناسبت آغاز سال

، سال جديد را سال ١٤٠١
توليد؛ دانش بنيان، «

»  اشتغال آفرين



٤٩

دانشگاه تهران

ر مروري ب |اطالع نگاشت  
نكات اقتصادي پيام 
نوروزي رهبر معظم 
ز انقالب به مناسبت آغا

١٤٠١سال 

جزئيات ثبت نام در 
خوابگاه هاي دانشگاه اعالم 

 اسكان متقاضيان واجد/ شد
فروردين ماه ١٤شرايط از 

 از«اولين رويداد فناورانه 
»  دانشگاه تا بازار

١٤٠١ارديبهشت 

دعوت به همكاري در توليد 
برنامه آقاي هوش مصنوعي 

نتي از شبكه تلويزيون اينتر
دانشگاه 



٥٠

دانشگاه تهران

نهمين دوره مسابقات 
ا سخنراني هاي ترويجي دلت

توسط انجمن علمي 
دانشجويي ترويج علم و  

فناوري دانشگاه 

فروردين؛ ديدار نوروزي  ١٦
دانشگاهيان دانشگاه

بازديد رئيس دانشگاه از 
خوابگاه هاي سطح شهر

بار  ٨٦٣٠، ١٤٠٠ايران در سال 
لرزيد



٥١

دانشگاه تهران

اه آغاز پذيرش دانشجويان دانشگ
 ١٣در خوابگاه هاي شهر تهران از 

وضعيت اسكان / فروردين ماه
دانشجويان واحدهاي اقماري به 

زودي اعالم مي شود

اطالعيه جديد معاونت آموزشي 
دانشگاه تهران؛ 

 شركت منظم در كالس هاي درس
نحوه مواجهه با / الزامي است

برگزاري / غيبت هاي غيرموجه
ي كالس جبراني براي دروس عمل

ناتمام

حلول ماه مبارك رمضان، ماه 
بهار قرآن بر مسلمانان جهان 

مبارك باد

وزير علوم در اولين روز 
ازسرگيري آموزش حضوري در 

:دانشگاه 
حضور دانشجويان در محيط 
دانشگاه، موجب سرزندگي و 
نشاط محيط دانشگاهي است



٥٢

دانشگاه تهران

بازديد وزير علوم و رئيس 
دانشگاه از كالس هاي درس در 

اولين روز بازگشايي حضور 
دانشگاه 

طرح جامع برگزاري كالس هاي 
 تقويتي در دانشگاه رونمايي

شد

نشست خبري 
مسئوالن دانشگاه 

رئيس دانشگاه با وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي 

ديدار كرد



٥٣

دانشگاه تهران

 كنترل هوشمند به كمك
فرآيند دارورساني 

 موضعي يك تومور شايع
در كودكان آمد

 چهارمين كرسي آزادانديشي
آمريكا و تحوالت «با عنوان 

»  اوكراين

طراحي و ساخت سامانه 
ويديو چك توسط شركت 

بنيان ايراني_دانش#

درصدي مؤسسه  ٤٠تخفيف 
انتشارات دانشگاه براي 

كتاب هاي درسي دانشجويان



٥٤

دانشگاه تهران

ا سفير بوليوي در ايران ب
/  درئيس دانشگاه ديدار كر

راه اندازي دوره هاي زبان و 
ادبيات فارسي در 

ط دانشگاه هاي بوليوي توس
دانشگاه 

تعيين رؤساي سه 
دانشكده تازه تأسيس 

دانشگاه 

دوره هاي آموزشي ويژه 
١٤٠١ماه مبارك رمضان 

ثبت نام خوابگاه هاي 
 دانشگاه براي دانشجويان
 روزانه غيربومي شاغل به

تحصيل سنواتي



٥٥

دانشگاه تهران

د نشست صميمانه دكتر سي
ه محمد مقيمي رئيس دانشگا

با اعضاي هيأت علمي، 
كاركنان و فعاالن انجمن هاي 

ان علمي دانشجويي دانشكدگ
كشاورزي و منابع طبيعي

 سلسله مباحث گفتگو
محور ويژه خانواده هاي 
دانشجويان خوابگاهي

سالروز وفات ام المومنين، 
بر ) س(حضرت خديجه 

.شيعيان جهان تسليت باد

گزارش ديدار نوروزي و 
رمضانه رئيس دانشگاه با 

مع دانشجويان بزرگترين مجت
چهره به / خوابگاهي كشور 

اهچهره با ساكنان كوي دانشگ



٥٦

دانشگاه تهران

كارآفريني و «سمينار 
فرصت هاي كسب وكار در 

در دانشگاه» ايران

دستاورد محققان مركز 
تحقيقات بيوشيمي و 

لد بيوفيزيك دانشگاه روي ج
JPCمجله 

رونا كارگروه فرهنگي پساك
در دانشكدگان علوم 
دانشگاه تشكيل شد

در  دانشكده كارآفريني دانشگاه
ان طرح باشگاه كارآفرينان نوجو

 ترويج/ نقش آفريني مي كند 
مهارت هاي نرم كارآفريني



٥٧

دانشگاه تهران

بيست ودومين نشست 
 ژاپن شناسي دوشنبه هاي

آخر ماه در دانشكده 
مطالعات جهان دانشگاه 

در نشست رئيس دانشگاه با 
خانواده هاي دانشجويان ساكن 

آموزش حضوري : خوابگاه عنوان شد
توصيه به / هيچ جايگزيني ندارد

 مراقبت از جوانان دانشجو، به معناي
محدودكردن نيست

نمايشگاه آثار نقاشي 
منظره پردازي دكتر ادهم 

ضرغام

فراخوان مؤسسه انتشارات 
اب دانشگاه براي پذيرش كت

در حوزه زبان ها و گويش هاي 
بومي اقوام ايراني



٥٨

دانشگاه تهران

امكان اعالم اينترنتي 
خرابي ها و نيازهاي 

تجهيزاتي خوابگاه هاي 
دانشگاه 

باره تأليف دانشيار دانشگاه در
بهره برداري انرژي حرارتي «

»  چاه هاي نفت و گاز رهاشده
توسط الزوير چاپ شد

وبينار زندگي خوابگاهي

وبينار خانواده و ضرورت هاي 
سواد رسانه اي



٥٩

دانشگاه تهران

اي تجربه ارتباط با صنعت بر
دانش پژوهان الهيات 

ازنمود ب«كنفرانس بين المللي
اپيدمي ها در ادبيات و 

»سينما

 ميالد كريم اهل بيت، امام
) ع(حسن مجتبي 

ادبرشيعيان جهان مبارك ب

ره دبيران علمي و اجرايي كنگ
بين المللي گوهرشاد 



٦٠

دانشگاه تهران

ره فراخوان نخستين جشنوا
روابط عمومي واحدهاي 

روابط «دانشگاه با شعار 
عمومي كارآمد و 

»دانش بنيان

دانشگاه نسل سوم؛ 
پيشروي از دانايي محوري 

به كارآفريني

 اطالعيه معاونت فناوري هاي 
بازه  ديجيتالي دانشگاه درباره

 زماني دسترسي به سامانه
ايلرن آرشيو

برگزاري ششمين اجالس 
رؤساي دانشگاه هاي برتر 

ايران و روسيه 



٦١

دانشگاه تهران

نقد كتاب هاي درسي 
دانشگاه هاي غرب درباره 

اب اسرائيل و فلسطين كت
شد

تغييرات محيطي «مقاله 
ت شهري باعث ايجاد تغييرا
ر تكاملي در شبدر سفيد د

» سطح جهان مي شود

توسعه همكاري هاي مشترك 
ك فيزي -آزمايشگاه بيوشيمي

ي دانشگاه و آزمايشگاه سم شناس
پژوهشكده علوم دارويي كشور

رئيس دانشگاه در نشست 
:  شوراي پارك علم و فناوري

هزار كسب وكار  ٢استقرار 
دانش بنيان در پارك علم و 

١٤٠١فناوري دانشگاه تا پايان 



٦٢



٦٣

دانشگاه تربيت مدرس

اعالم ساعت كاري سالن 
مطالعه كتابخانه مركزي

پيام تسليت سرپرست 
دانشگاه در پي درگذشت 

آيت اهللا ري شهري

اطالعيه درخصوص زمان و 
 نحوه حضوري شدن كليه دوره
ا هاي تحصيلي و همه فعاليت ه

در دانشگاه 

برگزاري ديدار نوروزي 
دانشگاهيان 



٦٤

دانشگاه تربيت مدرس

حلول ماه پر بركت رمضان 
مبارك

برنامه سخنراني شب هاي 
ماه مبارك رمضان

ي بهينه ياب"معرفي كتاب 
مورچگان و كاربردهاي آن 

"در سالمت

٢٧٣خبرنامه 



٦٥

دانشگاه تربيت مدرس

امكان بازيد مجازي از مركز 
 اطالع رساني علوم و فناوري و
 پايگاه استنادي علوم جهان

اسالم

پيام تبريك نوروزي وزير 
ه علوم، تحقيقات و فناوري ب

دانشگاهيان

نسخه چهارم پروتكل 
د بهداشتي مبارزه با كووي

در دانشگاه ها و مراكز  ١٩
آموزش عالي

 برگزاري آيين ديد و بازديد
ده نوروزي دانشگاهيان دانشك

كشاورزي 



٦٦

دانشگاه تربيت مدرس

 برگزاري اولين نشست
 حضوري شوراي دانشگاه

در سال جديد

اعالم شيوه نامه درخواست 
اه خوابگاه دانشجويان دانشگ

اعالم شيوه نامه حضوري شدن 
تمامي فعاليت هاي آموزشي 

دانشگاه 

مراسم ديدار نوروزي 
دانشگاهيان برگزار شد



٦٧

دانشگاه تربيت مدرس

شركت دانشجويان بين 
الملل دانشگاه در اردوي 

زيارتي مشهد -فرهنگي
مقدس

اجراي طرح ساماندهي 
معابر پرديس مركزي

 'برگزاري نشست علمي 
 صالحيت جهاني در تنگناي
'سياست هاي كيفري داخلي

ن برگزاري دومين كنفرانس بي
المللي كاربرد مواد و ساخت 

پيشرفته در صنايع



٦٨

دانشگاه تربيت مدرس

 اي برگزاري مسابقه چند رسانه
فصل هايي از يادداشت هاي 

شهيد آويني

ي با تشخيص اختالالت تنفس
تحليل صداي ريه

فراخوان جذب رابط فرهنگي 
براي خوابگاه هاي دانشجويي

 احتمال اختالل در سامانه
ثنا



٦٩

دانشگاه تربيت مدرس

ي معرفي كتاب بيوشيم
سرطان

معرفي كتاب طيف سنجي 
جرمي در بيوشيمي و 

بيوفيزيك

سالمت و "معرفي كتاب 
"پايداري آبخيز 

و  بازديد معاون توسعه منابع
سرمايه انساني دانشگاه از 

دانشكده كشاورزي



٧٠

دانشگاه تربيت مدرس

ارائه مدل سياست گذاري 
توسعه انرژي هاي تجديد 
پذير در بخش كشاورزي 

ايران

سالروز وفات حضرت 
)  س(خديجه كبري

تسليت باد

هاي  بررسي ارتباط پروتئين
ها  ساختاري ميكروارگانيسم

MSبا بيماري خود ايمني 

 ٢٢بازديد شهردار منطقه 
تهران از دانشكده كشاورزي



٧١

دانشگاه تربيت مدرس

اطالعيه اداره خوابگاه ها 
ويژه متقاضيان خوابگاه 

مجردي

 ديدار محمدعلي زلفي گل، وزير
علوم، تحقيقات و فناوري در 

 فروردين ماه با جمعي از خيرين
بر  تاكيد وزير علوم  آموزش عالي،

اهميت نقش خّيرين در رشد 
آموزش عالي

 بازديد رئيس دانشگاه از
كالس هاي درس و روند 

 حضوري شدن فعاليت هاي
آموزشي

برگزاري دوره كوتاه مدت 
ه آموزشي توانمندسازي حرف

اي روانشناسي



٧٢

دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري بيست و نهمين 
 نمايشگاه بين المللي قرآن

كريم

استقرار تيم 
اهواكسيناسيون در دانشگ

برگزاري مدرسه بهاره 
 مدرس در دانشكده منابع

طبيعي و علوم دريايي

 هدفمند كردن پژوهش يكي
از اولويت هاي مهم معاونت 
پژوهشي و نوآوري دانشگاه



٧٣

دانشگاه تربيت مدرس

ي برگزاري نشست كاربرد هوش مصنوع
در مديريت سيستم هاي قدرت

امضاي تفاهم نامه همكاري 
دانشگاه و دانشگاه صنعت نفت



٧٤



٧٥

دانشگاه علم و صنعت

گاه پيام تبريك رئيس دانش 
ل به مناسبت نوروز و آغاز سا

 جديد به دانشگاهيان علم و
صنعت ايران

انجمن علمي رباتيك و 
مكاترونيك دانشگاه 

 اطالعيه دانشگاه در خصوص 
برگزاري حضوري كليه 

كالس هاي آموزشي

يمسابقه عكاسي نوروز



٧٦

دانشگاه علم و صنعت

شوراي هماهنگي كانون 
هاي فرهنگي ، هنري ، 

ديني و اجتماعي

ات بازديد وزير علوم، تحقيق 
و فناوري از دانشگاه 

ح رئيس دانشگاه با اشاره به طر
شعار سال از سوي مقام معظم 

 افزودن قيد دانش بنيان: رهبري
اهيان به توليد، مسئوليت دانشگ

را مضاعف 

ژي هشتمين كنفرانس انر«
»  بادي ايران



٧٧

دانشگاه علم و صنعت

لي دومين كنفرانس بين المل
كاربرد مواد و ساخت 
پيشرفته در صنايع به 

ميزباني دانشگاه 

ن كارگاه مقدماتي داستا
كوتاه

(  مراسم معارفه خوابگاه 
) ١٤٠٠مخصوص ورودي هاي 

 قوانين( دورهمي خوابگاهي  
...)خوابگاه ، اتاق،هم اتاقي و



٧٨

دانشگاه علم و صنعت

ز بازديد رئيس دانشگاه ا
خوابگاه هاي دانشجويي

 برنامه سرويس هاي خوابگاه
حكيميه به دانشگاه و 
برعكس از روز شنبه 

١٤٠١/١/٢٠

(  مراسم معارفه خوابگاه 
مخصوص ورودي هاي 

١٣٩٩ (

مسابقه ملي نانو؛ از 
رقابت تا درآمد



٧٩

دانشگاه علم و صنعت

 برنامه سالن بدنسازي
در ماه مبارك رمضان 

١٤٠١

كسب مقام سومي در 
مسابقات تكواندو پسران

آغاز برگزاري حضوري تمام 
ر كالس هاي درس و بازگشت شو

و نشاط به فضاي دانشگاه

) ع(كانون قرآن و عترت 
 برگزاري حلقه مطالعاتي

آثار شهيد مطهري



٨٠

دانشگاه علم و صنعت

هفتمين همايش ملي 
توربين گاز در دانشگاه

ر كشورمسابقه ملي نانو، جذابترين رقابت علمي نانو د

ر برگزاري نشست هم انديشي دبي
شوراي اسالمي شدن دانشگاه هاي 

كشور با رئيس و اعضاي شوراي 
فرهنگي دانشگاه



٨١

دانشگاه علم و صنعت

سير مسابقه پيامكي تف
آيات برگزيده قرآن 

كريم

شوراي دانشگاه راه اندازي سه 
رشته گرايش جديد را مصوب 

كرد

مركز هوش مصنوعي و 
رباتيك 

م جشن ميالد پر سعادت كري
امام حسن ) ع(اهل بيت

)ع(مجتبي



٨٢

دانشگاه علم و صنعت

ان دكتر غالمحسين معماري
به عنوان چهره شاخص 

 ١٤٠٠هنر انقالب در سال 
 در رشته معماري شناخته

شد

دانشجويان داراي رتبه زير 
دانشگاه علم و صنعت  ١٠٠٠

ه ك) نخبگان دانشگاه(ايران 
ن عالقمند به تشكيل كانو

  "آينده روشن"فرهنگي 

ر نخستين نشست مسي
ور توسعه كسب و كار با مح

وفق تجربيات كارآفرينان م

ششمين آيين تجليل از 
 دانشجويان نمونه و ممتاز
شاهد و ايثارگر دانشگاه



٨٣

دانشگاه علم و صنعت

عضو كميسيون آموزش و 
 تحقيقات مجلس از دانشگاه

بازديد كرد

آموزش مهارت هاي آزمايشگاهي 
گرايش هاي منهدسي شيمي

كاتاليست : موضوع سوم 

آموزش مهارت هاي آزمايشگاهي 
گرايش هاي مهندسي شيمي

از انستيتو اندازه گيري هوشمند گ

ه دو طرح صنعتي دانشگاه ب 
ده عنوان طرح صنعتي برگزي

 دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي
كشور انتخاب شد



٨٤

دانشگاه علم و صنعت

وبينار هوش مصنوعي



٨٥

دانشگاه علم و صنعت

 مناجات و احياي ليالي• 
•قدر  

دوره توانمندسازي
ريت آشنايي با كار آفريني و مدي

كسب و كار



٨٦



٨٧

دانشگاه شهيد بهشتي

محفل جزء خواني قرآن 
كريم ويژه خواهران و 

برادران  مسابقه عيدانه 

حلول ماه مبارك رمضان، 
.ماه بهار قرآن مبارك باد

برنامه چراغ مطالعه



٨٨

دانشگاه شهيد بهشتي

رزمايش كمك مؤمنانه و 
كارآفريني و اشتغال زايي

االت اليو پاسخگويي به سو
درخصوص نحوه برگزاري 
كالس هاي درس و نحوه 

واگذاري خوابگاه

برگزاري اولين جلسه 
 ١٤، بوتكمپ مربيگري كودك

، در پارك علم ١٤٠١فروردين 
و فناوري دانشگاه  

بالغت در نهج البالغه؛ 
جلوه ها و معاني



٨٩

دانشگاه شهيد بهشتي

برنامه دانشگاه براي 
 استقبال از دانشجويان در

١٤٠١بهار 

 فرورين روز ملي فناوري ٢٠
.هسته اي گرامي باد

  -١گزارش تصويري شماره
حضور دانشجويان در 

دانشگاه و آغاز كالس هاي 
 ٢٠شنبه -حضوري 

١٤٠١فروردين 

برگزاري جلسه مشترك 
پارك علم و فناوري 
ران دانشگاه با استانداري ته



٩٠

دانشگاه شهيد بهشتي

ضيافت افطار دانشگاه

انه وبينار آشنايي با سام
آذرسا و قوانين بخش 

گردش و امانت

 كارگاه مجازي آموزش پايتون
با رويكرد پردازش تصوير 

الوبينار هنردرماني ديجيت



٩١

دانشگاه شهيد بهشتي

 سالروز وفات حضرت خديجه
كبري سالم اهللا عليها 

.تسليت باد

 كارگاه پايتون و علم
داده

 بازديد حضوري از پارك علم
ن بزرگتري(و فناوري پرديس 

)پارك علمي خاورميانه

در خصوص زمان و نحوه  
واگذاري خوابگاه به 

 دانشجويان غير شمول ثبت
 ٢٠و  ١٩نام شده طي روزهاي 
فرودين ماه



٩٢

دانشگاه شهيد بهشتي

بت مسابقه موسيقي به مناس
سال و قرن جديد

سخنراني علمي با موضوع
  "Mechanical behavior 

of perovskite ceramics 
for energy conversion 
solid cells and oxygen 

transport membranes " 

همايش بين المللي 
استانداردهاي حرفه اي وكالت



٩٣

دانشگاه شهيد بهشتي

اطالعيه اداره بهداشت و 
درمان در خصوص تكميل 

 واكسيناسيون و تزريق
انوبت سوم واكسن كرون

وبينار 
سلسه نشست هاي ماه 

مبارك رمضان

 اطالعيه ويژه برنامه والدت
امام حسن مجتبي 

)عليه السالم(

ر شركت فناوران سيراف مستق
اه در پارك علم و فناوري دانشگ
وع براي موقعيت هاي شغلي متن

نيرو جذب مي كند



٩٤

دانشگاه شهيد بهشتي

وبينار مراسم رونمايي از 
ابن سينا و خرد «كتاب 

»ايراني

محفل قرائت قرآن 
كريم 

وبينار معرفي مجموعه 
آزمايشگاه هاي دانشكده 

سيعلوم تربيتي  و روانشنا

خانه وبينار آشنايي با كتاب
 دانشكده ادبيات و خدمات

آن



٩٥

دانشگاه شهيد بهشتي

ي سومين وبينار تخصص
توسعه اخالق آموزش 

دانشگاهي

توصيه هاي بهداشتي 
 براي دانشجويان ساكن

خوابگاه

فراخوان عضويت در  
گاه كانون كارآفريني دانش

 "حمايت دانش بنيان"



٩٦

دانشگاه شهيد بهشتي

سالروز ميالد كريم اهل 
بيت امام حسن مجتبي 

م عليه السالم و روز تكري
خيرين خجسته باد

هاي  وبينار آشنايي با پايگاه
اطالعاتي فارسي و التين 

مورد اشتراك دانشگاه

 مهلت ثبت نام وام ضروري و
 وام دانشجويان دكترا از روز

فروردين ماه  ٢٧شنبه 

)ع(كانون قرآن و عترت



٩٧

دانشگاه شهيد بهشتي

اولين جلسه حضوري 
معارفه و دورهم نوازي 
كانون موسيقي بهشتي

 –ششمين رويداد ردپا 
انسان و فراجهان 



٩٨

دانشگاه شهيد بهشتي

 سلسه«: نشست افتتاحيه
 نشست هاي عدالت كيفري و

»حقوق بشر

مسابقات واليبال جام 
)ويژه پسران(رمضان 

مراسم احياء شب هاي قدر



٩٩



١٠٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

متن پيام نوروزي سرپرست 
١٤٠١دانشگاه به مناسبت نوروز 

كمك مؤمنانه 
دانشگاهيان دانشگاه 

سومين دوره مسابقه 
سبزه آرايي



١٠١

دانشگاه صنعتي اصفهان

نحوه برگزاري كالس هاي 
آموزشي دانشگاه در  ادامه 

١٤٠١نيمسال دوم 

اه اطالعيه ساعت كاري دانشگ
در ماه مبارك رمضان 

وصداي قدم ماه خدا مي *
..*  آيد



١٠٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

برگزاري دومين مدرسه ملي 
ه ابررسانايي وكاربردها دردانشگا

مسابقه كتابخواني

دوره آموزشي



١٠٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

كانون دانش آموختگان 
 دانشكده كشاورزي دانشگاه

اطالعيه مسير حركت سرويس 
هاي ميدان جمهوري، مترو و 

خميني شهر در داخل دانشگاه 



١٠٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

از سرگيري آموزش حضوري دانشگاه صنعتي اصفهان٣اطالعيه شماره 



١٠٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

به ) ع(جشن بزرگ ميالد امام حسن مجتبي 
ان همراه سفره كريمانه اهل بيت  ويژه دانشجوي

و دانشگاهيان 

اطالعيه مركز بهداشت و درمان  
دانشگاه در مورد شيوه نامه هاي 

١٩بهداشتي كوويد 



١٠٦

دانشگاه صنعتي اصفهان

١٤٠٠_٢تسهيالت آموزشي مخصوص نيمسال 



١٠٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

ار طرح تشكيل تيم هاي سي
خوش آمدگويي سالمت "

  "محور

تشكيل تيم هاي سيار  
"حمايت روانشناختي"

طرح ملي حفظ قرآن 
كريم



١٠٨



١٠٩

دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعيه نوبت دهي 
يميكروسكوپ الكترون

اطالعيه برگزاري آزمون 
زبان انگليسي آنالين 

(TELP-iBT)  در سال
١٤٠١

ه ديدار هيات رئيسه دانشگا
صنعتي قوچان با رئيس و 

اه مدير دفتر رياست دانشگ

 ويژه برنامه ماه مبارك
رمضان



١١٠

دانشگاه فردوسي مشهد

اطالعيه خوابگاه 
دانشجويان دكتري و 

كارشناسي ارشد

آموزش مقدماتي و 
پيشرفته نرم افزار 

AutoCAD

آموزش مقدماتي نرم افزار 
spss

فرا خوان انگليسي و فارسي 
پذيرش دانشجوي ارشد 

اگرواكولوژي دوره مشترك



١١١

دانشگاه فردوسي مشهد

نان و پنير و همدلي

ي اطالعيه مرحله بندي حضور
شدن كالس هاي آموزشي 
دانشجويان كارشناسي 

روزانه غيربومي

 سلسله كرسي هاي آزاد
انديشي 

ماه رمضان ماه فرصت 
...هاست



١١٢

دانشگاه فردوسي مشهد

 سلسله نشست هاي مجازي
ملي ترجمه شناسي 

دانشگاه 

هشدار در خصوص 
ي عضوگيري سرويس اطالعات

رژيم صهيونيستي

 تقويم برگزاري آزمون هاي 
و   (TELP)زبان انگليسي 

 حضوري) شامل(زبان عربي 
١٤٠١در سال 

دومين دوره كالس 
تربيت اقتصادي 



١١٣

دانشگاه فردوسي مشهد

سالروز وفات حضرت 
) س(خديجه كبري 
تسليت باد

اه ديدار هيات رئيسه دانشگ
 نيشابور با رئيس و مدير
دفتر رياست دانشگاه

 سمينار علمي گرايش هاي
نوين پژوهش در سازه هاي 

معمارانه

بت دانشگاه و صنعت بايد نس
.به هم منعطف باشند



١١٤

دانشگاه فردوسي مشهد

 كارگاه برنامه گرداني
آسمان نما ها

كارگاه تربيت مدرس 
نجوم فعال

اولين كارگاه آزمون 
كشور  MEXTبورسيه 

ژاپن براي دانشجويان 
شگاهتحصيالت تكميلي دان

رونمايي از سامانه 
كشاورزي عمودي در 

دانشگاه 



١١٥

دانشگاه فردوسي مشهد

  دوره تخصصي  اصول  و  مباني
EFTزوج درماني  هيجان مدار 

بر اساس رويكرد سوزان 
جانسون

 حضور دانشگاه در نتايج
ام رتبه بندي موضوعي نظ

در سال  (QS)كيو اس
٢٠٢٢

يي آغاز ثبت نام كار دانشجو
در حوزه ورزش

اطالعيه تمديد مهلت 
درخواست خوابگاه



١١٦

دانشگاه فردوسي مشهد

 كارگاه هاي تخصصي استارت
ي آپي دومين رويداد كارآفرين

اجتماعي با محوريت ترويج 
ازدواج و تحكيم بنيان 

خانواده 

آغاز ثبت نام زودهنگام 
دوره  هاي مديريت كسب و 

دانشگاه  MBA/DBAكار 

انه اعالم ساعت كاري كتابخ
تا پايان ماه رمضان

ته آموزش مقدماتي و پيشرف
AutoCADنرم افزار 



١١٧

دانشگاه فردوسي مشهد

آموزش مقدماتي نرم 
spssافزار 

اي اعالم بازگشايي سالن ه
مطالعه و سايت رايانه

ح برگزاري آزمون تعيين سط
دوره هاي ترميك زبان 

ه كالج دانشكد( انگليسي 
)ادبيات و علوم انساني

دوره آنالين بايسته هاي 
(  دانشگاهي -نگارش اداري

باتاكيد براصول نگارش 
)وامكانات نرم افزاري



١١٨

دانشگاه فردوسي مشهد

 پيش نشست علمي همايش
مردمي سازي اقتصاد و 

اقتصاد مقاومتي

جلسه توجيهي دومين دوره 
تربيت اقتصادي كودك 

 دومين همايش بين المللي علوم
انساني و اجتماعي در دانشگاه 



١١٩

دانشگاه فردوسي مشهد

 ارزيابي و آسيب شناسي"
 انجمن علمي علوم سياسي

"ايران

 والدت باسعادت كريم اهل
بيت، امام حسن مجتبي 

مبارك باد) ع(

سلسله كرسي هاي آزاد 
انديشي 

قابل توجه دانشجويان روزانه 
 غيربومي در مقطع كارشناسي

 اطالعيه تمديد مهلت درخواست
خوابگاه



١٢٠

دانشگاه فردوسي مشهد

آغاز ثبت نام چهارمين دوره  
مديريت عالي  "مجازي"

 MSA-بازاريابي و فروش

نقش وقف و خيريه در  
مردمي سازي اقتصاد

كشف و توصيف شش گونه 
ه عنكبوت توسط محققين گرو
زيست شناسي دانشگاه 

اخبار و اطالعيه هاي 
بازگشايي دانشگاه



١٢١

دانشگاه فردوسي مشهد

مراسم شب هاي قدر 
دانشگاه

اطالعيه تمديد مهلت 
 درخواست خوابگاه دانشجويان

در مقطع كارشناسي

برگزاري جلسه ستاد 
بازگشايي دانشگاه 

دوره آمادگي آزمون هاي 
MSRT    وTELP  ويژه

دانشجويان تحصيالت 
تكميلي بصورت



١٢٢

دانشگاه فردوسي مشهد

 دومين دوره كالس تربيت
اقتصادي 

للي هشتمين كنفرانس بين الم
امهندسي صنايع و سيستم ه

س برنامه پاكسازي پردي"
"دانشگاه




