
1400خرداد ماه 31خرداد ماه تا 1

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 

دوره جامع آموزش رایگان بیمه

اولین وبینار انجمن دانش آموختگان
(به میزبانی شاخه عمران)دانشگاه 

«تاب آور منابع آبمدیریت » 

ه وبینار بازرسی قطعات ساخته شده ب
روش ساخت افزایشی با استفاده از 

فراصوتیآزمون غیر مخرب 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

۲مدیریت استرس 

ارزشیابی آموزشی اساتید

اولین کارگاه جامع همکاری های بین المللی
های علمی با دانشگاه های کشور همکاری 

کانادا
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اولین خبرنامه دوزبانه دانشگاه

یِ کاربرد مشعل های پالسمایِ حرارت
جریان مستقیم در صنعت

اولین مجمع عمومی شاخۀ شیمی
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مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش ساالنه بین المللی انجمن
ی مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارت

به میزبانی دانشگاه 

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و 
شنود نظرات دانشجویان کارشناسی

دانشکده ریاضی
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ی وبینار معرفی گرایش مهندس
افه جلسات کسلسله فضایی از 

علم 

نامه نسخه الکترونیکی شماره اول گاه
ترویجی سیگنال، به صاحب-علمی

 IEEEامتیازی شاخه دانشجویی 

دانشگاه

گفتگوی زنده  
ظرفیت های موجود در دولت »

«آینده برای مقابله با فساد
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یک وبینار نهم گروه ربات
ارس و قطب علمی 

گاه کنترل صنعتی دانش

وبینار
درعصر دیجیتالرهبری 

هار سومین وبینار فصل ب
فیزیکدانشکده  

تی در میکروسی کاربرد 
مهندسی مواد
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درخشش فوق العاده دانشکده
در مهندسی عمران دانشگاه 
لمی بیست و پنجمین المپیاد ع

(1399)دانشجویی کشور 

اطالعیه معاونت آموزشی 
دانشگاه

کارگاه آموزشی 
بینش سیاسی

امضای تفاهم نامه همکاری 
بین گروه رباتیک ارس 

ابیبیمارستان فارو دانشگاه 
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ر سلسله سخنرانی علمی خط
سونامی در سواحل ایران

برگزاری نشست دانشجویی 

فرا رسیدن سالگرد ارتحال 
جانسوز و ملکوتی امام خمینی

بنیانگذار جمهوری اسالمی( ره)
ایران و سالروز قیام خونین 

پانزده خرداد 
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شعار و موضوع روز جهانی 
محیط زیست در سال 

.  یبازآفرین. بازنگری»۲0۲1
.است« ترمیم

آلمان  -کارگاه مشترک ایران
پردازی جهت پژوهش ایده "

مشترک بر روی سنجش از دور و 
"جنگل شناسی و توسعه جنگل

جلسه پرسش و پاسخ
دانشجویی

ه ی چهارمین وبینار دانشکد
فیزیک دانشگاه
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وبینار
فاده عالئم حیاتی با استپایش 

از رادار

ارزیابی اثرات صاعقه بر 
سیستم های قدرت

سی و دومین اجالس روسای 
ه دانشگاههای بزرگ کشور ب

میزبانی دانشگاه 

کسب مقام پنجم مسابقات
همگانی شطرنج آنالین 

دانشگاه های کشور 
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سی و دومین اجالس روسای 
دانشگاههای بزرگ کشور به 

دانشگاهمیزبانی 

انتخاب دکتر فرامرز حسین
ی بابایی به عنوان سرآمد علم

1400گروه الف در سال 

وبینار هوش مصنوعی 

ال تقدیر از افتخار آفرینان و مد
یاد آوران  بیست و پنجمین المپ

( 1399)علمی دانشجویی کشور 
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حضور و به دعوت رئیس دانشگاه 
مشارکت حداکثری جامعه دانشگاهی

1400خرداد ۲8در انتخابات 

موفقیت دانشجویان و کانون های 
نهمین در فرهنگی دانشگاه 

جشنواره ملی رویش

دانشگاه  * مرکز آموزش های آزاد 
*  آموزشی پایتوندوره های 
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دوره های آموزشی 
1400تابستان 

مقام معظم رهبری نهاد نمایندگی 
با حضور خرداد ۲8دردانشگاه روز 

پای صندوق هایحداکثری 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

« انرژیشغل ممیزی »

"تصمیم گیری داده محور"وبینار آموزشی 

ی برای اولین بار در ایران آموزش تخصص
ISI_Q1مقاالتو حرفه ای نگارش 

جامع و پیشرفتهبصورت 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اولین دوره سخنرانی های 
چالشی علمی در حوزه بهداشت،

HSEزیست ایمنی و محیط 

100کارگاه آنالین صفر تا نهمین 
مهاجرت تحصیلیو اپالی 



۲0

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره غیرحضوری جامع طراحی و 
ر با برنامه نویسی وبسایت، پروژه محو

مدرک نمره دار

تقویم آموزشی کارشناسی

مسابقه ایسمیسم
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

تقویم آموزشی تحصیالت تکمیلی

در سلسله مباحث کار آفرینی
(قسمت دوم)دریایی صنایع 

ط وبینار آشنایی با فناوری نانو توس
و مدرس برتر د)مهندس محمود بیگلری 

دوره مسابقات ملی نانو و مدرس تراز 
(الف ستاد نانو



۲۲

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دومین دوره جایزه ملی 
لجستیک و  زنجیره تامین

کارگاه آموزشی آنالین باج 
گیری عاطفی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سیمای زندگی دانشجویان

وبینار مخصوص کارآموزان

امه ثبت نام دوره آموزشی برن
Pythonنویسی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه گزارش نویسی و 
مقاله نویسی

های سخنرانی تخصصی از سلسله برنامه
:معاونت امور بین الملل، در زمینه

م های توسعه الکتروکاتالیست در سیست
پیل سوختی

واقعیتتاتصورسلسله وبینارهای از 



۲5

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

پنجمین همایش ملی و 
کارگاه های تخصصی علوم و

فناوری نانو 

سی و ششمین جشنوراه 
سراسری قرآن و عترت

ش ثبت نام مدرسه تابستانی هو
مصنوعی آکادمی یوتک

هفتمین دوره کارآموزی در 
آکادمی کارگزاری مفید
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

پوشش زنده مراسم جایزه ملی
لجستیک و زنجیره تامین

مقررات و زمانبندی ثبت نام
1400ترم تابستان 

 Climate:موضوعبا وبیناری 

Change and the 

Hydrogen Solution
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اه پارک علم و فناوری دانشگ
ی وبینار آموزشتربیت  مدرس 

کاربرد سالمت، ایمنی و »
در  ( HSE)زیستمحیط 

«هاها و پروژه سازمان 

طع مق)شرایط تغییر رشته 
(کارشناسی

وبینار شبکه سازی 
ارتباطی، فواید، الزامات و

روش ها

دومین دوره جایزه ملی 
پیام لجستیک و زنجیره تامین با

ویدیویی وزیر علوم و حضور 
رییس سازمان ملی بهره وری 

ایران
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالعیه ارزیابی دروس از 
طریق وب

آریا وبینار انتقال تجربه شرکت
طب فیروز تولیدکننده ی 

دستگاه همودیالیز

وع نشست تخصصی با موض
ن لجستیک و زنجیره تامی

در صنعت فوالد 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره آنالین پایتون برای علم داده

-ر پردازش تصوی-پایتون 
یادگیری ماشین

دوم پرسه در برنامه 
مرزهای علوم شناختی

دوره های مبتدی و  
سی پیشرفته زبان انگلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

یک ماه |۲4کمپ سئو 
سئوآموزش عملی 

دعوت به همکاری از شرکت 
های فعال در حوزه علوم 

شناختی

اسپانیاییدوره های  زبان آغاز 

حمایت از طرح های 
د پژوهشی ترکیبی از چن

پایان نامه



31

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مقررات و زمانبندی ثبت 
1400نام ترم تابستان 

فراخوان با رویکرد حمایت از 
تولید و ساخت پوشش های ضد
سایش با خواص زیست سازگار

بر بستر زیرکونیوم

، آزمونهای ارزیابی شناختی
غربالگری و تشخیصی

تقویم آموزشی کارشناسی
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شریفصنعتی دانشگاه 

یه جدید نشرانتشار شماره 
«مـنـبـر»دانشجویی 

بسندگی زبانبرگزاری آزمون 
در دانشگاه(SEPT)انگلیسی 

«اوج»شماره پنجاه وششم نشریه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

انرژی ارزان و دیوار تعرفه ها بالی 
د با کمک به تولی/ جان تولید کشور

حمایت از ارتقای تکنولوژی

آموزشی دوره اعالم تقویم 
تابستان دانشگاه 

تحلیل هوافضایی»وبینار 
«تنش های اخیر در منطقه
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شریفصنعتی دانشگاه 

ی بررسی مفهوم مسئولیت اجتماع
امعهو بی تفاوتی نسبت به مسائل ج

مصاحبه دکتری نیمه اعالم زمان 
متمرکز دانشگاه 

دانشجویی انتشار نشریه 
«  ژرفـانـامـه»
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شریفصنعتی دانشگاه 

مین برتری شریفی ها در بیست و پنج
المپیاد علمی دانشجویی کشور

کسب مقام اول کشوری توسط 
رشته  3دانشگاه شریف در 
مهندسی

در آخرین دانشگاه درخشش 
ایمزرتبه بندی دانشگاه های آسیایی ت
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شریفصنعتی دانشگاه 

شماره جدید نشریه 
«بارقه»دانشجویی 

برگزاری آزمون جزئیات 
نشگاهبسندگی زبان انگلیسی دا

شریف؛ بهترین دانشگاه 
ن دانشگاه ایران در جدیدتری

«کیو اس»رتبه بندی جهانی 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
مشترک پژوهشکده 

ی سیاستگذاری دانشگاه صنعت
شریف و موسسه مطالعات و 

پژوهش های بازرگانی
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شریفصنعتی دانشگاه 

نشریه دانشجویی 
منتشر شد« حرکت»

پنج دانشگاه ایران درحضور 
تر رتبه بندی دانشگاه های بر

اینفوگرافیک/دنیا

و جلسه هم اندیشی دانشگاه 
:گسترسازه 

و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت
دانشگاه از مولفه های اساسی 

یافتگیتوسعه 

بررسی ادبیات عرفانی در
شماره جدید نشریه 

«محتشم»دانشجویی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

راه اندازی مرکز نوآوری همراه اول
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دانشگاه تهران

آپ ویکند مجازی استارت 
کشاورزی و سالمت هوشمند

اطالع رسانی برنامه های اراسموس 
، دانشگاه وارنا بلغارستان)پالس 

دانشگاه آلمریا اسپانیا، مدرسه 
(مطالعات علوم اجتماعی فرانسه
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دانشگاه تهران

؛ روشی برای از بینگرمادرمانی
سلسله  نشست های برگزاری یازدهمین بردن سلول های سرطانی

جایگاه نظام اداری»ژاپن شناسی با عنوان 
«  ژاپن در توسعه اقتصادی



43

دانشگاه تهران

تخصصی برگزاری سمپوزیوم 
پیشگیری و مداخله رفتارهای 
خودآسیب رسان در دانشگاه 

ان هم اندیشی دبیربرگزاری نشست 
تشکل های اسالمی دانشگاه

لتفرم آشنایی با پ»برگزاری وبینار 
« سرمایه گذاری حالل فاند
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دانشگاه تهران

رد بازاندیشی کارک»برگزاری نشست 
ا ب« دولت ها در عصر کرونا و پساکرونا

جهانگیر کرمی دکتر سخنرانی 

فراخوان ثبت ایده در پنجمین 
ان جشنواره اندیشمندان و دانشمند

جوان

جوان نوآور »ملی اعطای جایزه 
به دانشجوی دانشگاه« ماندگار
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دانشگاه تهران

ای اطالعیه برگزاری سلسله وبیناره
«از ایده تا عمل»آموزشی 

استفاده از »برگزاری نشست 
رمزهای یکتا جهت ایجاد دارایی های 

« دیجیتال منحصر به فرد

آمادگی اسکان خوابگاه ها 
دانشجویان برای گذراندن دروس

عملی را دارند
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دانشگاه تهران

و وبینار تخصصی شعر فارسی
علوم طبیعی

با همت دانشجویان فعال در 
نشریه در 15حوزه نشریات، 

اردیبهشت ماه به صورت 
.الکترونیکی منتشر شد
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دانشگاه تهران

در سیزدهمین دوره مراسم موزه برتر

ت به روز رسانی سیستم مالی شرک
سال 37از ملی نفت ایران پس 

برنامه توسط تشکل های80برگزاری 
اردیبهشت ماه در اسالمی دانشگاه 
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دانشگاه تهران

تاریخی جدید در کشف غار 
نزدیکی غار هوتو در بهشهر 

ماه نوشت رویدادهای اردیبهشت دانشگاه 

مجازی سلسله  نشست های دومین 
همه گیری کرونا و تحوالت»درباره 

«جهانی در عصر کرونا و پساکرونا
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دانشگاه تهران

ه با مقابل»آموزشی برگزاری کالس 
«  بد حالی های تکرارشونده

در وبینار دو استاد غیرایرانی
حوزه آمریکای التین 
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دانشگاه تهران

لی کنفرانس بین الملدومین 
مطالعات چین

اطالعیه ثبت نام دوره های آموزشی 
1400کارکنان در شش ماه نخست سال 

قاله صدر بیشترین آمار مدر دانشگاه 
کنفرانس وب پژوهی
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دانشگاه تهران

روش های جلوگیری از تقلب در 
آزمون های مجازی

ع برنامه ریزی و توسعه منابخبر معاون 
تهران دانشگاه علوم پزشکی 

هزار 13اختصاص برای با دانشگاه تعامل 
متر فضای مشترک آموزشی پژوهشی

همکاری برایانعقاد تفاهم نامه 
ایجاد باغ موزه گیاه شناسی 
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دانشگاه تهران

فناوری های نوظهور صاحب 
صندوق پژوهش و فناوری شد

پذیرش بدون کنکور دوره های 
ن مدیریت کسب و کار داخلی و بی

المللی دانشگاه 
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دانشگاه تهران

کارگاه آموزش کار تیمی

:  دانشگاهمعاون آموزشی 
رشته های تحصیلی دانشگاهتمام 

تهران متقاضی دارند

ب هفتمین کنفرانس بین المللی و
پژوهی به کار خود پایان داد
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دانشگاه تهران

پیشگیری»در دومین دوره آموزشی 
کشورهای اکو« اولیه از اعتیاد

میلیارد تومان 750ارائه بیش از 
خدمات مالی و اعتباری برای 

دانش بنیان ها

با هدف توسعه تبادالت علمی و 
بین المللی

گاه اسلواکی با رئیس دانشدیدار سفیر 
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دانشگاه تهران

فیزیک ذرات»سخنرانی علمی 
«و آینده صنعت و پزشکی

ا تصمیم های پرمعن»سخنرانی علمی 
بیان تک دگره ای اپی : برای زندگی

«  ژنتیکی ژن ها در پستانداران
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دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
اداره کل امور رفاهی و سازمان 

ی مجتمع های فرهنگی سیاحت
کوثر

خوابگاه ها آماده اسکان برای
گذراندن دروس عملی

نه برنامه ساالانتشار گزارش 
دیده بان جهانی کارآفرینی

GEM  ۲0۲0نتایج براساس-
۲0۲1
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ار عط« منطق الطیر»پژوهشی بر 
رمانی از « منطق الطیر جدید»و 

مستنصر حسین تارر

اسی گیاه شنباغ رئیس دانشگاه 
و موزه علم با نگاه محیط 
ل زیستی و توسعه پایدار شک

می گیرند
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استاد دانشگاه هاروارد مطرح 
دانشگاه های پیشگامی کرد

ایرانی در رفع چالش های 
ارتباطات بین رشته ای

پیش رویدادی بر استارت آپ
ویکند کشاورزی و سالمت 
هوشمند پارک علم و فناوری

دانشگاه 

راه اندازی امضای تفاهم نامه 
نمایندگی مجازی دانشگاه 
ه سنت پترزبورگ در دانشگا
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ری چگونگی شکل گی"وبینار 
"فلسفه فیلم و رسانه

دومین شماره ماهنامه خبری 
انگلیسی زبان دانشگاه

احمد غزالینقد و بررسی آثار 
با حضور دکتر محمود شیخ، 
عضو هیأت علمی دانشگاه 
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تجربۀ آموزش از راه »نشست دهم 
دور در پنج دانشگاه برتر آمریکا، 

از « ظهور ادبیات نوپدید پساکرونایی
مجازی سلسله  نشست های دومین 

همه گیری کرونا و تحوالت جهانی در 
عصر کرونا و پساکرونا

سخنرانی عنوان 
هیدروپلیتیک فروملی

شورای »در دومین جلسه 
1400سال در « دانشگاه
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نشست کرسیچهل  ویکمین 
در فرهنگ و فضای»یونسکو 

« دوفضایی شدن جهان:  مجازی

دوره های آموزش غیر حضوری 
توسط استادان مجرب 

دانشگاه 

کاربست مدل منطقه ای 
RegCM ریزمقیاس در

گردانی مدل های جهانی
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، 1400ایران در اردیبهشت ماه 
بار لرزید950

چهارمین همایش ملی 
دانشگاه اخالق مدار 

ت راه اندازی آزمایشگاه اینترن
IOTاشیاء در ناحیه نوآوری 

پروژه های از رئیس دانشگاه 
در حال ساخت کوی دانشگاه 

کردبازدید 
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رئیس مرکز مشاوره دانشگاه
توسعه رفتارهای خود ضرورت 

مراقبتی در دانشجویان

نشست تخصصی دانشگاه
بدون دخانیات از سوی 
اه معاونت دانشجویی دانشگ

هیأت و بازدید رئیس دانشگاه 
همراه از شرکت پاکشوما

فرصت 4000وجود بیش از 
برای حضور استارت آپ های 
فناورمحور در مسیر مزرعه 

تا سفره
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مسابقات میزبان دانشگاه 
شطرنج آنالین همگانی 
دانشگاه های کشور شد

دانشجویانرئیس سازمان امور 
ر دانشگاه بدون دخانیات دطرح 

دانشگاه اجرا شد۲5

تمدید مهلت ثبت نام 
متقاضیان ادامه تحصیل در

مه مقطع دکتری تخصصی نی
متمرکز دانشگاه 

مدیرکل امور دانشجویان غیر
ایرانی سازمان امور دانشجویان

:کشور
در جذب دانشجویان ایران 

خارجی از اهداف برنامه ششم 
سبقت گرفت
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عالینمادآموزش سال با 170
گاه از دارالفنون تا دانش: کشور

1-تهران 

علوممدیرکل دفتر مشاوره وزارت 
تلفن ترک سیگار و دخانیاتخط 

در دانشگاه ها راه اندازی شود

انیا وضعیت سیاسی اسپ»وبینار 
به در زمان سفر آدولفو ریبادنیرا

«ایران

ا بوستان آسیایی شهر تهران ب
می شودایجاد مشارکت دانشگاه 
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مباحث زمینه های سلسله 
ن ارتباط موثر در خانواده گفت

و شنیدن

همایش دوساالنه »دومین 
در « مطالعات ایران معاصر

دانشگاه

هبد رونمایی از تابلوی سردار سپ
دۀ حاج قاسم سلیمانی در دانشک
روان شناسی و علوم تربیتی

موزه انگل شناسی دانشکده 
جمع به دامپزشکی دانشگاه 

موزه های دانشگاهی جهان 
UMAC پیوست
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فرصت ها و : موضوع سخنرانی
چالش های فراروی آموزش زبان 

آلمانی در مدارس ایران

سازمانبا همکاری دانشگاه 
اکو برای پیشگیری از 

اعتیاد

اه پایان نامه دانش آموخته دانشگ
طراحی و ساخت »عنوان با 

«  یدستگاه کمک تنفسی اورژانس
به عنوان پایان نامه برتر سال 

انتخاب شد1399
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یر تحوالت اخ»برگزاری وبینار 
-کپی رایت در اتحادیه اروپا

«  790/۲019دستورالعمل 

ه ای تجربه توسعه حرف»وبینار 
در آموزش پزشکی و کاربرد
آن در آموزش عالی با تأکید

«بر آموزش مهندسی

درخشش دانشجویان پردیس 
دانشکده های فنی در بیست و

پنجمین المپیاد دانشجویی
کشور

رئیس سازمان بورس و اوراق 
: بهادار

ه ایرانی معامالت بورس کسامانه 
۲ا شده، تطراحی توسط دانشگاه 

ماه آینده به شکل آزمایشی 
استقرار می یابد



69

دانشگاه تهران

فرارسیدن سالگرد ارتحال 
جانسوز و ملکوتی امام خمینی 

بنیانگذار جمهوری اسالمی( ره)
ایران و سالروز قیام خونین 

خرداد15

شورای »در اولین نشست 
مدیریت آموزش عالی استان 

«تهران

ه فراخوان سومین مسابق
ساالنه خودنویس برای 

نوقلم ها
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عبدالحسین کالنتری، رئیس
پژوهشگاه فضای مجازی و 

:دانشگاهدانشیار 
دیجیتال چگونه در دولتایران 

شد؟آینده محقق خواهد 

مصاحبه با دکتر محمد 
سمیعی، دبیر علمی همایش
دوساالنۀ مطالعات ایران 

معاصر

دانشگاه ها در توسعه 
همکاری های علمی و پژوهشی 

با چین پیش قدم بودند

ی، روانشناسی انتقاد»نشست 
«روانشناسی رهایی بخش
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:  الیدنبندی رتبه 
نخست دانشگاه هایجایگاه 

ایران در بین کشورهای 
اسالمی

پژوهشی بر مطالعات : عنوان
هندشناسی در ایران

سیزده ویژهبرگزاری مسابقه 
دانشجویان سراسر کشور
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دومین انتشار فراخوان 
عات کنفرانس بین المللی مطال

میزبانی دانشگاه چین به 

تولید ارز رمز از منظر حفاظت 
محیط زیست مخاطره آمیز است

ت آموزش مبارزه با آفا»کارگاه 
و و بیماری های گیاهان زینتی

«آپارتمانی
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امضای تفاهم نامه همکاری 
میان معاونت فرهنگی و 

دنشر صاو اجتماعی دانشگاه 

در مراسم امضای تفاهم نامه با 
دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
 ها بانک رفاه کارگران از استارت آپ
و فین تک ها به ویژه در حوزه 

بانکداری حمایت می کند

و بررسی وظایفبرگزاری نشست 
عملکرد شوراهای شهر با عنوان 

با حضور رئیس « از شار تا شهر»
کمیسیون برنامه ریزی شهری 
کمیته جغرافیای وزارت علوم 

کسب و کار استارت آپی، 
گامی به سوی اشتغال 

ژئومورفولوژیخصوصی در 
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از سوی بنیاد حامیان دانشگاه
ثبت راه اندازی سامانه 

درخواست دانشجویان بورسیه 

صد سالبرگزاری سمپوزیوم 
گردشگری ایران نیمه دوم 

امسال

«  روزهای اهریمنی»کتاب 
توسط انتشارات دانشگاه 
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انتقال دانش وبرگزاری برنامه 
ر تجربه متخصصان خارج از کشو

دهمین برگزاری همایش 
وم سال تأسیس دانشکده عل

و فنون نوین 

طی بخشنامه ای؛
شورای مدیریت استانی آموزش

ودعالی در کشور تشکیل می ش
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روش شناسی فهم کنش»کتاب 
اجتماعی انسان با نگاهی به 
«لروش های رشته روابط بین المل

رونمایی از مجموعه 
کتاب های جریان شناسی 
فکری فرهنگی در ایران 

معاصر با حضور وزیر ارشاد

ت ربات ایرانی شبیه ساز حرک
مداری ماهوراه ای ساخته شد
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 English for»انتشار کتاب 

Public Administration 

Studies»

اطالعیه برگزاری دومین 
همایش بین المللی علوم و 

فناوری نانو

By the Iranian Society 

of Mechanical 

Engineers

مرکز مرکز مشاوره دانشگاه 
و رئیس مرکز مشاوره « ممتاز»

کشوری « حامی ممتاز»
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اطالعیه ثبت نام آزمون 
استخدام پیمانی دانشگاه ها، 

مؤسسات آموزشی پژوهشی و 
پارک های علم و فناوری وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری

ساخت عصاره بره موم 
مؤثر در تقویت سیستم

ایمنی بدن در پارک علم و
فناوری دانشگاه 
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سازی با ارنا؛ شبیه»کتاب 
سازی فرآیندهای کسبشبیه

اه توسط انتشارات دانشگ« وکار

ورای فلسفه »وبینار 
در دانشکده « دانشگاهی

الهیات و معارف اسالمی

:پزشکیرئیس دانشگاه علوم 
دانشگاه بین الملل نباید 

جداگانه ای ایجاد شود

بنیان گذار دانشکده محیط 
:  دانشگاهزیست 

درصد مدیریت محیط زیست50
با مردم است 
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در سی و دومین اجالس رؤسای 
:  دانشگاه تهرانرئیس 

زیادی برای مشارکت حداکثری مردم امید 
. دارددر انتخابات وجود 

ریاست جمهوری از تجارب کاندیداهای 
.  دکننخوشه های فکری دانشگاه ها استفاده 

ربیات بین دانشگاهی برای تبادل تجسمینار 
.دارددر مواجهه با کرونا در دستور کار قرار 

در وبینار انرژی؛ از فرصت ها و 
ب چالش ها تا آینده شغلی و ایجاد کس

و کار؛ 
معاون وزیر نیرو در امور مشاور 

: فناوری
آبی نوظهور حوزه انرژی، اقیانوس 

کارگشای اقتصاد کشور است

بورسیه دانشگاه های لهستان برای 
دانشجویان رشته های علوم زیستی، 

مهندسی، کشاورزی و ریاضی
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The call for applications 

for the new Polish 

Scholarship Program 

2021/2022 is now open.

طرح فناورانه در رویداد 13ارائه 
همکاری با متخصصان و 

ورکارآفرینان ایرانی خارج از کش

وره معرفی برگزیدگان هفتمین د
ی مسابقات سخنرانی های ترویج

(دلتا)آزاد با موضوع 
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:  گاهدانشرئیس پردیس البرز 
مشکالت جامعه امروز ما 
حاصل نگاه تک ساحتی به

حل مسائل است

مروری بر نمایشگاه 
مشترک پردیس هنرهای 

زیبا و لهستان

همفکری معاونت برگزاری جلسه 
اداری و مالی وزارت علوم و معاونان 

دانشگاه برتر با 13اداری و مالی 
رئیس کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

توسعه اقتصادی در»نشست 
با سخنرانی« آمریکای التین

ده وزیر سابق ونزوئال در دانشک
مطالعات جهان دانشگاه 
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ی سلسله وبینارهای آموزش
«از ایده تا عمل»

UT Counseling Center 

Named Iran’s 

Outstanding Counseling 

Center

سناریوهای تغییر در سبک 
ی زندگی خانواده با نقش آفرین
فناوری های نوین ارتباطی
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دانایی و نادانی در روزگار»کتاب 
شبکه ها؛ مقدمه ای بر شناخت 

پیام های درست و نادرست در عصر
«اطالعات

شگاه در دان« تحلیل فیلم»وبینار 

Dr. Mohammad Mahdi 

Tavakoli Presents Lecture 

at UT School of Metallurgy 

and Materials Engineering
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درطرح پژوهشی استاد دانشگاه 
میان طرح های منتخب مشترک 

رار پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای ق
گرفت

اطالعیه پذیرش دانشجو در 
پردیس بین المللی کیش 

دانشگاه 

در ارتقا جایگاه دانشگاه 
۲0۲۲رتبه بندی جهانی کیو اس 
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اطالعیه برگزاری سومین 
ا بجشنواره فرهنگ دانشگاه 

اخالق حرفه ای و »عنوان 
«مسئولیت پذیری اجتماعی

انعقاد توافق نامه همکاری بین
سازمان حفاظت و دانشگاه 

محیط زیست کشور

مجموعه سخنرانی های 
شبانه های زیست »

دانشکده در « شناسی
زیست شناسی دانشگاه

با هدف توسعه همکاری های 
دو جانبه؛

رایزن فرهنگی چین با معاون
بین الملل دانشگاه 
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همکاری بین امضای تفاهم نامه 
نشر صاد به  منظور و دانشگاه 

بر پیشبرد مسیر تعالی آموزشی
مبنای نشر دیجیتال

دومین همایش بین 
ر المللی علوم کواترنر د

دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان

بررسی علل  و عوامل 
جامعه شناختی و روانشناسی
افزایش خشونت های خانگی
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ی دومین همایش بین الملل
علوم و فناوری نانو، به 
همت پردیس بین المللی

1400مرداد ارس دانشگاه 

ی در وبینار تصمیم گیر
عصر دیجیتال 

60طراحی و تولید روزانه 
هزار عدد ماسک سه بعدی 

ه از بومی سازی شده با استفاد
هوش مصنوعی

بازدید معاون پژوهش و 
فناوری وزارت علوم از 

دانشکده فنی فومن
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وایلیاز سوی انتشارات 
راهنمایی بر روش های »کتاب 

گیری چند معیاره تصمیم 
(MADM)»

وبینار فرصت های تجاری
میان چین و آمریکای 

التین

مطالعات زمین باستان
و شناسی در خلیج فارس

مدیترانه
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UT President Calls for Iran 

Presidential Candidates to 

Capitalize on University 

Knowledge 

Clusters/Announces Plans for 

Intercollegiate Seminars to 

Exchange Views on COVID-19

فراخوان حمایت از صاحبان ایده 
در برنامه های رویش، شکوفایی و

جهش مرکز نوآوری جغرافیا

ژه ویاولین پارک علم و فناوری دانشگاه 
رنتی با برنامه زنده در بستر تلویزیون اینت

 (Parktalk)نام پارک تاک 
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UT Climbs in 2022 QS 

World University Rankings

ا دومین گفت و گوی زنده ب
دن پله پله تا رسی»موضوع 

« به تولید محتوای مطلوب

بزرگترین فاجعه محیط 
زیستی در خلیج فارس  در 

اثرات / حال رخ دادن است
ساخت جزایر مصنوعی
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Chinese cultural 

attaché meets with 

UT vice president for 

international affairs

دیپلماسی محیط زیست؛ 
گفت وگو برای جهانی قابل 

زیست

انرژی های »وبینار علمی 
«تجدیدپذیر

:  یاستاد دانشگاه پردیس فاراب
جمود و ظاهرگرایی منشأ 

تفسیر به رای است
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کریدور حمل و نقلی شمال و 
جنوب ایران؛ زیرساختی برای
هتوسعه همکاری ایران و روسی

دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی و عضو هیئت علمی 

:دانشگاه
معادل سازی مدارک حوزه با 

مدارک دانشگاهی توهین است

شست سی و ششم معاونان 
اداری و مالی دانشگاه های 
سطح یک کشور به صورت 
حضوری و الکترونیکی به 

میزبانی دانشگاه 
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دانشگاه تهران

وبیناری برگزاری جلسه 
هم اندیشی استادان مشاور 

دانشجوییانجمن های علمی 

جدیدترین فهرست نظام 
رتبه بندی موضوعی 

اعالم شد که در « شانگهای»
موسسه و دانشگاه 34آن نام 

رشته علمی در 3۲ایرانی در 
.قرار داردمیان برترین ها 

تقدیر از برگزیدگان 
درپردیس علوم دانشگاه 
جشنواره ملی حرکت

آموزشی برگزاری وبینار 
ش نگار»کتابخانه با عنوان 

ید پایان نامه نویسی با تاک
ه بر استانداردهای پایان نام

«  نویسی
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دانشگاه تهران

فراخوان ثبت نام سومین 
زبان فارسی در دوره آموزش 

کشور ژاپن

جلسه از برگزاری نخستین 
مجازی سلسله  نشست های »

ایران شناسی ویژه اسپانیایی  
«زبان ها

تخصصیبرگزاری وبینار 
اصول اساسی در آموزش 

عربی و ویژگی های مدرسان 
عربی و گویشوران غیر عرب
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دانشگاه تهران

دیدار مقامات چهار سفارت 
خارجی از دانشکده مهندسی

مکانیک پردیس

75-51کسب رتبه جهانی 
برای دانشکده مهندسی 

دانشگاهمتالورژی و مواد 

:  داده هاهدفمند شدن خط تولید 
مالک اصلی تصمیم گیری در 

عصر دیجیتال
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دانشگاه تربیت مدرس

کارگاه تخصصی "برگزاری 
"پالکتروفیزیولوژی پچ کلم

به صورت مجازی

آغاز پویش حمایت از 
ز دانشجویان آسیب دیده ا

ویروس کرونا

در "آیین کاشت نهال سرو"
دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

اندازی دوره میان تصویب راه 
فناوری سلولهای "رشته ای 

در "بنیادی و بازسازی بافت
نشست شورای دانشگاه 

برگزاری مسابقات مجازی 
ر دانشجویان دانشگاه های سراس

کشور

خاطرات "برگزاری نشست 
ایرانگردی و تجربیات 

یبا دانشجویان روس"زبانی

برگزاری وبینارهای آموزشی 
پارک علم و فناوری دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

اخالق در وبینار "برگزاری 
"پژوهش 

یک عضویت بخش آکادمدانشگاه به 
سازمان ملل متحد در آمد

کسب عنوان پایان نامه برتر انجمن
مهندسان مکانیک ایران توسط دانش

آموخته دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

اعالم تقویم آموزشی سال 
1400-1401تحصیلی 

نشست شورای ورزش 
دانشگاه

اربرد مبانی و ک»برگزاری وبینار 
پتانسیل های وابسته به رویداد 

(ERPs)  مطالعات زبانیدر»

ت تسلیت فرارسیدن سالروز رحل
(ره)خمینی حضرت امام 



10۲

دانشگاه تربیت مدرس

اعالم جدول زمان بندی و 
نحوه برگزاری مصاحبه 

1400علمی دکتری تخصصی 
به تفکیک دانشکده ها

ر دجایگاه دانشگاه ارتقای 
۲0۲1نظام رتبه بندی الیدن 

رکاب زنی کاروان دوچرخه 
رم سواری کارکنان دانشگاه تا ح

(ره)مطهر امام راحل 

ده برندانشجوی دانشگاه 
بان المپیاد بین المللی ز

روسی شد
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دانشگاه تربیت مدرس

آموزشی سالاعالم تقویم 
1400-1401تحصیلی 

دانشگاه

آغاز مصاحبه علمی 
داوطلبان دوره های دکتری 

1400تخصصی سال 

و با گفتگ"برگزاری مسابقه 
ویژه فرزندان "خدا

دانشگاهیان 

آگهی فراخوان عمومی برای 
تامین نیروی انسانی خدمات 

تخصصی آزمایشگاه ها و 
واحدهای پژوهشی و آموزشی
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دانشگاه تربیت مدرس

وبینارهای پارک علم و فناوری

نت آشنایی با گر"برگزاری وبینار 
"و گرنت شکوفایی۲فناوری جوانه 

عضویت عضو هیات علمی دانشگاه در 
کارگروه بررسی وضعیت اقیانوس های 

جهان سازمان ملل
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دانشگاه علم و صنعت

مسابقه پنجگانه کتابخوانی

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
اداره کل تجهیزاتو دانشگاه 

پزشکی وزارت بهداشت

سلسله نشست های انتقال تجربه 
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دانشگاه علم و صنعت

تجمع دانشگاهیان علم و صنعت
به شکرانه پیروزی مقاومت مردم
فلسطین و درخواست محاکمه 
جنایتکاران تروریست رژیم 

صهیونیستی

رییس دانشگاه در افتتاحیه 
ICRARE2021

برگزاری کرسی های 
اه دانشگ-آزاداندیشی 
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دانشگاه علم و صنعت

رانس اختتامیه هفتمین کنف
ای بین المللی پیشرفت ه

اخیر در مهندسی راه آهن

ه از تقدیر ریاست دانشگا
انجمن های علمی برتر

ه جشنواربرگزاری پنجمین 
اندیشمندان و دانشمندان 

1400جوان در آذر ماه 
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دانشگاه علم و صنعت

مشترک برگزاری نشست 
دانشگاه و اداره بهداشت و 

درمان ستاد کل نیروهای مسلح

جلسه مجازی و حضوری دبیران 
انجمن های علمی با ریاست 
دانشگاه و معاون فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه

عه توسوبینارهای سلسله 
فردی

انعقاد تفاهم نامه همکاری
بین المللیو دو دانشگاه 

چابهار
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دانشگاه علم و صنعت

جشنواره اختتامیه 
رویش دانشگاهی 

انجمن علمی گروه زبان های
خارجه دانشگاه 

آلی -چارچوب های فلز
(حال و آیندهگذشته، )

ثبت نام اعضای کانون
همیاران سالمت روان 
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دانشگاه علم و صنعت

کلیپ معرفی برگزیدگان 
جشنواره رویش دانشگاه علم و

صنعت ایران 

جهاد دانشگاهی علم و 
صنعت

دفتر فرهنگی دانشکده 
شیمی دانشگاه 

سیزده دانشجو و سیزده 
پرسش از رئیس جمهور 

سیزدهم



11۲

دانشگاه علم و صنعت

ند توانمسلسله جلسات 
سازی دانشجو

پانزدهمین دوره مسابقات 
(IDA)بین المللی طراحی 

بازدید مجازی از 
شرکت فهاب بتن

چالش های مدیریت حفاظت و 
میراث جهانی در گردشگری

ات نگاه به قنایرانی با قنات 
مزدآباد میمه
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دانشگاه علم و صنعت

سلسله وبینارهای 
« ؟کارآموزی کجا برم»

مسابقه ای از وصیت نامه 
(ره)الهی امام خمینی سیاسی، 

اق برگزاری مراسم تجدید میث
دانشگاهیان با آرمان های امام

، انقالب اسالمی و(ره)خمینی
شهدا

حضور معاون بین الملل 
دانشگاه در نشست از راه دور 
تعامالت علم و فناوری ایران و

ترکیه
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دانشگاه علم و صنعت

آکادمی راویناینستاگرام 

فرصت ها و بهانه ها

ای وبینار باید ها و نباید ه
کارآموری موفق

هوش تجاری چیستکارگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار علمی  

سخنرانی علمی  

کارگاه آشنایی با آزمون
و  (LMS)مودلدر 

ر فنون کنترل استرس د
آزمون



116

دانشگاه علم و صنعت

سه روز انتخابات در 
علم وصنعت

ثبت نام اعضای کانون 
همیاران سالمت روان 

اختتامیه برنامۀ راهیان
1400نور مجازی سال 

درسخنرانی رییس دانشگاه 
ری نشست تعامالت علم و فناو

ایران و چین
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دانشگاه علم و صنعت

لل حضور رییس و معاون بین الم
اجالس مجازی در دانشگاه 

ا به رتبه بندی دانشگاه های آسی
اپنمیزبانی دانشگاه فوجیتای ژ

جریان شناسی سیاسی با 
حضور استاد جواد موگویی

ارائه خدمات مرکز محاسبات
سریع به دانشگاهیان 

طرح ملی بررسی سیمای *
موج )زندگی دانشجویان 

(*چهارم
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دانشگاه علم و صنعت

ایجاد و توسعه کارگاه 
دیاستارتاپ با رویکرد فنالن

با دومین وبینار از 
سلسله وبینارهای 

«برمکارآموزی کجا »

تجهیزات ضد انفجار

فراخوان اولین دوره جشنواره 
یت کشوری کبوتر حرم با محور

«امام رضا علیه السالم»
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار آنالیز جذب و 
واجذاب نیتروژن

ه و وبینار آشنایی با رشت
حرفه معماری داخلی

ایجاد انگیزه و انرژی جهت 
نات موفقیت بیشتر در امتحا

ترمپایان

چالش های مدیریت 
حفاظت و گردشگری



1۲0

دانشگاه علم و صنعت

:نشست مجازی
-زنان دانشگاهی و توازن کار

(ویژه بانوان کارمند)زندگی 

اده شاخص شناسی و پیکارگاه 
سازی سیستم های هوش 

تجاری

اه انعقاد قرارداد همکاری دانشگ
پارک نوآوری و فناوری و 

صنعت نفت

افتتاح میکروسکوپ 
الکترونی در آزمایشگاه 

مرجع دانشگاه



1۲1



1۲۲

دانشگاه شهید بهشتی

جدول زمان بندی مصاحبه معرفی
شدگان مرحله دوم آزمون مقطع 

1400دکتری نیمه متمرکز در سال 

ه مراسم اختتامیه اولین مسابق
1400ملی دانشجویی

ویان سی و یکمین یونیورسیاد دانشج
جهان تیرماه سال آینده 



1۲3

دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب

مناسبت

مناسبت

توسط  CNAآموزشیدوره 
مرکز آموزش های تخصصی 

دانشگاه 



1۲4

دانشگاه شهید بهشتی

ضرورت تحول در حکمرانی

دورهمی ادبی با موضوع 
ویکتور هوگو و کتاب 

بینوایان 

کارگاه آنالیز داده های 
بیولوژیک و رسم نمودار در

Rنرم افزار 

عدالت جنسیتی در آئینه 
تقنین و مدیریت اجرایی در 

ایران



1۲5

دانشگاه شهید بهشتی

پادکست دانشگاه 

یان با بخش پاوبینار آشنایی 
نامه ها و فرآیندهای مربوطه

؛ وبینار از ایده تا ثبت اختراع
مقدمه ای از ایده پردازی، 

مالکیت فکری و ثبت اختراع



1۲6

دانشگاه شهید بهشتی

آزادسازی سالروز ؛ خردادسوم 
شهیدان خرمشهر و یاد 

گرامی بادآن پرافتخار 

وبینار موزه ها و آرشیوهای  
چشم :دانشگاهی در ایران

اندازها و چالش ها

فراخوان دعوت به همکاری 
راعمتقاضیان داوری ثبت اخت



1۲7

دانشگاه شهید بهشتی

و طرح ها فراخوان پذیرش 
ایده هاى نوآورانه در حوزه 
نفت و انرژى شتابدهنده 

دانش بنیان پیاکو

ه مسابقه اینستاگرامی ب
مناسبت سالروز آزادی 

خرمشهر

پادکست دانشگاه انتشار نخستین 



1۲8

دانشگاه شهید بهشتی

سامانه سراسرى اعزام "مراسم رونمایى از 
نیروى کار به خارج از کشور و جذب نیروى

در "کار ایرانى متخصص از خارج کشور
پارک علم و فناورى دانشگاه

با ( منشاء گیاه شناسی عسل)گرده شناسی عسل 
ران میکروسکپ الکترونی برای اولین بار در ای

جهت کنترل کیفی و سنجش خلوص عسل، در
دانشگاه

تضمینات حقوق بشر و الزامات 
حقوق جزا در جبران خسارت 

به برائتبازداشته منتهی 



1۲9

دانشگاه شهید بهشتی

«رمز در مثنوی مولوی»موضوع 

آموزش نقشه های اجرایی 
پل های پیش ساخته 

پیش تنیده

دوره آموزشی 
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دانشگاه شهید بهشتی

مرکز آموزش های تخصصی 
موفق به اخذ چهار ، دانشگاه 

گواهینامه استاندارد بین المللی 
(ISO) شد

وبینار
فعالیت های مذهبی ایرانیان، 

تحلیل می شود

قرآن و وظیفه تاریخ سازان

18توان شماره انتشار نشریه 
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دانشگاه شهید بهشتی

MSRTبرگزاری آزمون زبان 

1400تیرماه 18تاریخ در 

همکاری انعقاد تفاهم نامه 
، وزارت تعاونو بین دانشگاه 

کار و رفاه اجتماعی 

معرفی نشست
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان  

دوره دانش افزایی و 
کاربردهای هوش»توانمندسازی 

« مصنوعی در علوم انسانی

اه درخشش دانشجویان دانشگ
اد در بیست و پنجمین المپی

دانشجویی کشور-علمی 
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دانشگاه شهید بهشتی

پیام روابط عمومی به مناسبت
سالروز رحلت حضرت امام 

خرداد15و قیام ( ره)خمینی

جهانی خرداد، روز 15
محیط زیست گرامی باد

رتبه ای دانشگاه 3۲ارتقای 
یی رتبه بندی تایمز آسیادر 

۲0۲1سال 

تحول و توسعه در دولت
مردمی، ایران قوی
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دانشگاه شهید بهشتی

-هفدهمین وبینار آموزشی
پژوهشی کتابخانه مرکزی با 
همکاری وبینار بهشتی تحت 

آشنایی با بخش "عنوان
"سفارشات و سامانه آذرسا

ه درک ضرباهنگ طبیعت ب
مثابه میراث ناملموس؛ 

بازخوانی آئین های فصلی
در تمدن های باستانی

ه دانشگارتبه ارتقای 
در رتبه بندی الیدن 

۲0۲1

عاد بررسی اب"وبینار تخصصی 
مختصات : اقتصاد انتخابات

سیاست های کارآمد نامزدهای 
"ریاست جمهوری
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دانشگاه شهید بهشتی

Revitورکشاپ پیشرفته آموزش نرم افزار 

داده کاوی بهاره برگزاری مدرسه 
توسط انجمن علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه 

ر ددانشگاه راه اندازی صفحه 
پلتفرم کالب هاوس
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دانشگاه شهید بهشتی

مسابقه

طرح ملی بررسی سیمای 
موج )دانشجویان زندگی 

( چهارم

چالشیسخنرانی
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دانشگاه شهید بهشتی

پویش ایده باز در برنامه
شبکه رادیویی تهران با 

« علم بهتر است»عنوان

قرآن و وظیفه تاریخ سازان

مردم ساالری دینی و 
آینده جهان اسالم

«صدای دانشجو راه گشاست»
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دانشگاه شهید بهشتی

کتابمعرفی

اه پنج عضو هیات علمی دانشگ
سرآمدبه کسب عنوان موفق 

در بین محققان کشورعلمی 

خرداد، روز جهانی ۲۲
مبارزه با کار کودکان

مرکز مشاوره و آموزشهای 
سی و در اجتماعی دانشگاه 

دومین گردهمایی روساى 
ه مراکز مشاوره کشور، موفق ب
کسب عنوان مرکز مشاوره 

نمونه کشور 
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دانشگاه شهید بهشتی

امضای تفاهم نامه گروه های 
آموزشی باستان شناسی در

ایرانکشور با موزه ملی 

ن پیگیری اجرایی و رسمی شد
مشاغل غیررسمی کلید خورد

صندوق استارتاپ 
نوآورى و شکوفایى

گوگل شگفت انگیز
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دانشگاه شهید بهشتی

پادکست معرفی 
دانشکده ها

ا امضای تفاهم نامه دانشگاه ب
هدف ایجاد، گسترش، 

همفکری و همکاری های 
پژوهشی با سازمان-آموزشی 

نقشه برداری کشور 

و ششمین برگزاری سی 
جشنواره سراسری قرآن و 

ویژه دانشجویان( ع)عترت 

دومین وبینار از سلسله 
NLP TALKسخنرانی های 
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دانشگاه شهید بهشتی

های دانشکدهافتتاح ساختمان 
علوم شیمی و نفت، دانشکده 

معماری و شهرسازی، سردرشرقی
دانشگاه و تصفیه خانه پساب 

اح فاضالب خوابگاه دختران افتت
شد و کلنگ خوابگاه جدید 

دختران بر زمین زده شد

پروژه های عمرانی دانشگاه 

سازمان اتکا یکى از اصلى 
ترین هلدینگ هاى کشور

فراخوان پذیرش طرحها و 
ایده هاى نوآورانه در حوزه 
نفت و انرژى شتابدهنده 

دانش بنیان پیاکو



14۲

دانشگاه شهید بهشتی

حمایت از طرح های 
پژوهشی در حوزه

الکترونیکی نشست های 
:  مطالعات آموزش عالی در ایران»

«تجربه زیسته دانش پژوهان

طریق انگشت نگاری ژنتیکی از 
ی موفق به تهیه شناسنامه ژنتیک

درقم برنج تجاری دنیا شدن۲00برای 

خرداد، ۲7ژوئن مصادف با 17
می گراجهانی بیابان زدایی روز 

باد
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دانشگاه شهید بهشتی

هفتگی مانقرارهای 

ده پژوهشکعلمی ، عضو هیات دکتر رومینا سیاح نیا
بیابانزایی یکی از مهمترینمحیطی امروزه علوم 

مهم مسائل محیطزیستی و به تعبیری سومین چالش
جهانی است که خسارات جبران ناپذیری بر زندگی

انسان ها می گذارد
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دانشگاه صنعتی اصفهان

تشکل آرمان دانشگاه

ت دفتر منطقه ای مرکز تحقیقا
راه، مسکن و شهرسازی 

، سلسله جلسات هم اندیشی
اباتانتخمناظره و گفتگو ویژه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

تمدید ثبت نام کلیه وامهای
-1400دانشجویی نیمسال دوم 

برای آخرین بار1399

99-۲اطالعیه حذف اضطراری نیمسال 

بسیج دانشجویی 
تر دانشکده برق و کامپیو
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دانشگاه صنعتی اصفهان

XRDکیفی کارگاه آنالیز 

-جلسه آموزشی فشارخون
پیشگیری و درمان

مسابقه کتابخوانی

ده گرایش الیاف و بررسى آین
شغلى و تحصیلى آن 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ره سلسله جلسات هم اندیشی، مناظ
انتخاباتو گفتگو ویژه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

سومین دوره طرح 
توانمندسازی صدف

اطالعیه مهم معاونت آموزشی 
دانشگاه درخصوص طول دوره 

امتحانات و ترم تابستان 

نخستین کنگره فراخوان مقاله 
استان اصفهان و توسعه ملی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

پیش ثبت نام سومین دوره 
طرح توانمندسازی صدف 

شدتمدید 

بیست و چهارمین دوره 
ازدواج دانشجویی

اطالعیه نگرش سنجی دروس در 
99-۲نیمسال 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

یاد و خاطره رهبر محبوب انقالب اسالمی
و شهدای واالمقام ( ره)حضرت امام خمینی

بادخرداد گرامی 15قیام 

پرسش و پاسخ دانشجویان و 
یهیات رییسه دانشکده کشاورز

:وبینار
راهکارهای کاهش مصرف و افزایش 

بهره وری آب در کشاورزی



15۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

ی کلنگ فاز اول گلخانه های تحقیقات
جدید دانشکده کشاورزی به زمین 

نشست

کارمندیvsوبینار کارآفرینی 

اکران حضوری مستند 
"3ایکسونامی"|دیوارکش|
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دانشگاه صنعتی اصفهان

قابل توجه دانشجویان و 
فارغ التحصیالن عالقمند به

همکاری با دفتر جذب وهدایت 
استعدادهای درخشان دانشگاه 

دختران خوب دانشگاه 

پایان عملیات اطفاء حریق در 
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ال اطالعیه ترم تابستان س
دانشگاه 1400

ی عناوین برتر کانون های فرهنگ
نهمین دوره جشنوارهدر دانشگاه 

رویش

ن برنامه ریزی و مدیریت زما
امتحانات در ایام 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

نشست پرسش و پاسخ انتخاباتی

وبینار کنترل اضطراب و 
تمدیریت خلق در ایام امتحانا

اطالعیه معاونت آموزشی 
دانشگاه درخصوص امتحانات 

پایان نیمسال جاری
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دانشگاه صنعتی اصفهان

در سی و دومین گردهمایی ساالنه رؤسای
مراکز و کارشناسان مشاوره دانشجویی،

ر و ضمن معرفی مراکز مشاوره  نمونه، برت
فعال کشوری، از مرکز مشاوره و خدمات 

به روانشناختی دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان رتبه برتر کشور تجلیل شد

شعبه رای گیری انتخابات
ریاست جمهوری و شورای 

(خمینی شهر)شهر 
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دانشگاه فردوسی مشهد

نشرتازه های 
تحلیل عددی مسائل پیشرفته 

مهندسی مکانیک توسط نرم افزار
آباکوس و مقایسه با نتایج 

تحلیلی/تجربی

تازه های نشر
و بلورشناسی، کانی شناسی نوری

ردیمینرالوگرافی پیشرفته کارب
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دانشگاه فردوسی مشهد

الگوی مفهومی آموزش گروه 

برگزاری آزمون جامع زبان 
فارسی در مرکز فردوسی 

مهماطالعیه 
پیرو برنامه احتمالی زمانبندی
هفتگی قطع برق شرکت نیروی

برق کالنشهر مشهد
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دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری دوره های آنالین 

برگزاری آیین رونمایی از دومین
برنامه راهبردی دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری دوره آنالین آمادگی 
آزمون های تحصیالت تکمیلی

 MSRT,TELPانگلیسیزبان 

مسابقه اطالعات عمومی ورزشی



16۲

دانشگاه فردوسی مشهد

ن برگزاری دوره آنالین زبا
A1.1آلمانی سطح 

آمفی تئاتر افتتاح سالن 
هدانشگادانشکده علوم ورزشی 

د آشنایی با فرایند و سامانه جدی"دوره 
نانویژه کارک"ارزیابی عملکرد کارکنان
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دانشگاه فردوسی مشهد

طرح اهداء کیسه های پارچه ای و 
انپیکسل دانشگاه سبز به دانشجوی

تحول عالم در جهان اولیه؛ از 
منظر یک کیهان شناس

سوم خرداد سالروز آزادسازی 
خرمشهر گرامی باد
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دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آمادگی آزمون های 
MSRT وTELP  ویژه

دانشجویان تحصیالت 
«نآنالی»تکمیلی بصورت 

ه رویداد انتقال تجرب
فین تک مشهد

کسب جایگاه اول جایزه جان 
(  مارانجمن بین المللی آ)تینبرگن 

توسط دانشجوی دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی توسط 
موسسه آموزش عالی مهارت 
افزایی واشتغال پذیری گلبهار

وابسته به دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

به نشست تخصصی کتابداران
ن منزله دانشورزان و سالمتگرا

اندیشه

اولین همایش ملی کشاورزی
در سایه با محوریت کشاورزی

در سایه کرونا

للی هفتمین کنفرانس بین الم
امهندسی صنایع و سیستم ه
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دانشگاه فردوسی مشهد

مجازی ورزشی جشنواره 
علمیکارکنان و اعضای هیأت 

جلسه  زیارت عاشورا مشترک 
دانشگاهیان  همراه با خاطره 
گویی عملیات بیت المقدس

هفدهمین کنگره ملی
مهندسی شیمی

سلسله سمینارهای بین 
والمللی مشترک دانشگاه 

دانشگاه بصره
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دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه آموزشی الگوی 
مفهومی آموزش گروه

ثبت نام کارگاه آموزشی 
الگوی مفهومی آموزش گروه

می دوره های گروه تفکر سیست
در عمل دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

وره دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت متخصص مشا
تحصیلی و انتخاب رشته 

امکان های شغلی و 
یکارآفرینی در علوم سیاس
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دانشگاه فردوسی مشهد

ن گرامی داشت یکصد و پنجاهمی
"حاج حسین آقا ملک"سالگرد 

و هفتمین دوره آزمونبرگزاری بیست 
دام جامع پایانی دکتری تخصصی داخلی

های بزرگ، جراحی دامپزشکی، مامایی و
در مثل و غیره  بیماری های تولید 

دانشکده دامپزشکی 

فرآیند ارزشیابی اساتید آغاز 
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دانشگاه فردوسی مشهد

، نمایشگاه صنایع دستی
بیگل و گیاه و تولیدات چو

موافقت اصولی پارک علم و 
فناوری دانشگاه

پنجمین جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان

"جشنواره قرن"جوان 

از خدمتگذاران برگزاری مراسم
شب های قدر دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

طرح فراخوان دوم 
جوانه گرنت فناوری

کسب رتبه دانشجویان 
ن بیست و پنجمیدر دانشگاه 

المپیاد علمی دانشجویی 
کشور

مراسم تقدیر از معاونینبرگزاری 
آموزشی و مدیران معاونت آموزشی

دم  دانشگاه با حضور دکتر پیش ق
معاون آموزشی دانشگاه 

س آزمون های تعیین سطح کال
های ترمیک زبان های 

«  انگلیسی، فرانسه و عربی»
مرکز زبان کالج دانشگاه 



17۲

دانشگاه فردوسی مشهد

بیستمیناختتامیه آیین 
نشریات دانشجوییجشنواره 

دانشگاه

15سالگرد قیام خونین 
خرداد تسلیت باد
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دانشگاه فردوسی مشهد

در تقدیر از استاد دانشگاه 
دوازدهمین کنفرانس ملی 

اقتصاد کشاورزی ایران

آموزش پیشرفته نرم افزار 
AutoCAD( بعدیسه)

دوره مهارت های ارتباط 
اهموثر ویژه کارکنان دانشگ
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دانشگاه فردوسی مشهد

گسترش همکاری های علمی 
و بین المللی میان دانشگاه
دانشگاه کوفه و جامعه 

1400-1391االسالمیه عراق 

آپارتمانیوبینار گیاهان 

زمان بندی ارائه گزارش 
عملکرد شش ماهه 
دانشجویان دکتری

فعالیت های معاونت آموزشی
حوزه برنامه ریزیدر دانشگاه 

درسی و آموزشی
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دانشگاه فردوسی مشهد

میان در حضور دانشگاه 
دی دانشگاه های برتر جهان در رتبه بن

کلی و موضوعی نظام الیدن در سال
۲0۲1

جایزه میشل تورنیه کشور 
ان گروه زبفرانسه به دانشجوی 

فرانسه دانشگاه 

تارنمای گروه پژوهشی 
تفکر سیستمی در عمل

ره دیدار هیأت دانشگاه بص
از دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

گاه حضور دکتر کافی رئیس دانش
در سی و دومین اجالس رؤسای 

دانشگاه های بزرگ کشور 

افتخار آفرینی کانون های 
نهمین در فرهنگی دانشگاه 

جشنواره ملی رویش

ن اختتامیه بیستمیآیین 
ی نشریات دانشجویجشنواره 

دانشگاه

تان اطالعیه برگزاری ترم تابس
1400-1399سال تحصیلی 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ویژه برنامه مرکز مشاوره و 
توانمند سازی دانشجویان 

ایام امتحانات در دانشگاه 

انجمن علمی علوم سیاسی
دانشگاه

اطالعیه ثبت نام دوره 
آشنایی با قوانین"آموزشی 

ویژه -"بین المللی سازی
اعضای هیات علمی

تر اینفوگرافی فعالیت های دف
اه ریاست و روابط عمومی دانشگ

1398-1400سال های در 



178

دانشگاه فردوسی مشهد

اطالعیه ثبت نام 
مهدکودک در تابستان 

1400

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
فراخوان های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
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دانشگاه فردوسی مشهد

ی سیاس_اجتماعیمسِولیت پذیری »
دانشگاه و ارتباط آن با جامعه، 

«  حکومت و شهروندان

اختتامیه بیستمین جشنواره
نشریات دانشجویی دانشگاه 

انتخاب سه نفر از اعضای 
هیأت علمی دانشکده علوم
ریاضی به عنوان اعضای 

اصلی شورای اجرایی انجمن
ریاضی ایران
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دانشگاه فردوسی مشهد

آغاز ثبت نام اولین دوره 
مل گروه تفکر سیستمی در ع

1400سال در دانشگاه 

خردادماه، ۲7ژوئن برابر با 17
روز جهانی مقابله با بیابان
زایی و اثرات خشکسالی 

.  است

 برگزاری دوره آنالین 
A1زبان ژاپنی سطح 

برگزاری دوره آنالین آمادگی
آزمون های تحصیالت 
تکمیلی زبان انگلیسی 

MSRT,TELP - تابستان
1400
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دانشگاه فردوسی مشهد

فعالیتهای گروه نظارت، ارزیابی و 
آموزشی ( ناتک)کیفیت تضمین 

دانشگاه

مفاخر و مشاهیر دانشگاه 
(: 1356خردادماه ۲9تا 131۲آذرماه ۲)دکتر علی شریعتی 

ادیب، جامعه شناس، مورخ و پژوهشگر علوم دینی




