
١٤٠١خرداد ماه  ٣١خرداد 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

سالروز آزادسازي خرمشهر 
گرامي باد

فراخوان شركت در 
ارزشيابي اساتيد

تر جلسه هم انديشي فعاالن بر 
حوزه صنعت لوازم خانگي، 
سازمان مديريت صنعتي و 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه

عت بازديد فعاالن برتر حوزه صن
 لوازم خانگي، سازمان مديريت

تم صنعتي از مركز آموزش سيس
هاي تهويه مطبوع دانشگاه



٥

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 برگزاري جلسه بررسي مشكالت
ا بيمه اي دانشگاه ساعتي پيش ب
تر حضور دكتر خوشنود مديركل دف

 رياست، دكتر صيدي معاون اداري
و مالي دانشگاه و مديران ارشد 

. ٢٥بيمه تامين اجتماعي شعبه 

يك چهارمين كنفرانس ملي ژئومكان
)  نوآوري و فناوري(نفت 

ليگ فوتبال

شهادت امام صادق 
عليه السالم تسليت باد



٦

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

يكشنبه عزاي عمومي  
اعالم شد

 پخش زنده مراسم از
طريق اليو

مراسم كلنگ زني خوابگاه  
دانشجويي توسط بنياد 

 فرهنگي مصلي نژاد پرديس
شهيد رضايي نژاد



٧

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 گردهمايي ارتباط با صنعت
شركت همكاران سيستم و 
دانشكده مهندسي صنايع

ايي اكران ويژه فيلم  سينم
هناس در دانشگاه 

نخستين رويداد روز هوش  
 ٣٠و  ٢٩مصنوعي دانشگاه  

١٤٠١تيرماه 

 احداث پروژه خوابگاهي زنده ياد
دكتر حميدرضا طالكوب در 

پرديس شهيد رضايي نژاد



٨

مراسم چهلمين روز 
ه درگذشت، استاد فقيد زند
ياد دكتر سيد مجتبي 

موسوي نائينيان

تقدير از خانواده مرحوم 
ي دكتر سيد مجتبي موسو
ن نائينيان در مراسم چهلمي
روز درگذشت ايشان

اجالس روساي دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها و مراكز آموزش 

زعالي كشور دانشگاه تبري

 نامگذاري سالن تازه تاسيس
اد دانشكده هوافضا به نام زنده ي
دكتر سيد مجتبي موسوي 
نائينيان و رونمايي توسط 

خانواده ايشان



٩

Stator Ground 
synchronous

Generator Protection 
with Real-Time Fault 

Location

دومين دوره جلسات طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي 
:  ورروش تحقيق خالقيت مح«محترم هيات علمي دانشگاه با عنوان 

»  چالش ها و راهكارها



١٠

آغاز ششمين فراخوان  
نوپاهاي فناوري هاي 

همگرا

معرفي چالش ها و فرصت هاي  
ن دانشجويي در بيست و يكمي
كنفرانس ملي دانشجويي 

مهندسي برق ايران

وبينار
Radio communications 

services for Meteorology 
applications

ي اكران فيلم سينماي
هناس



١١

كسب سهميه مسابقات 
ي پانزدهمين المپياد فرهنگ
ورزشي دانشگاه هاي 

 سراسر كشور توسط تيم
شناي پسران دانشگاه

بازديد دانشجويان 
 مهندسي صنايع از سازمان
امداد و نجات هالل احمر 

ايران

جلسه شوراي نشريات 
دانشگاه

يطرح دستيار فناور



١٢

موفقيت همكار هنرمند اداره 
روابط عمومي دانشگاه، جناب 

آقاي سجاد همتي را در 
جشنواره ملي خوشنويسي 

ط در بخش نقاشيخ» سواد قلم«
بعنوان هنرمند برتر، 

اطالعيه مهم 
دانشجويان عزيز؛

ه ضمن آرزوي موفقيت در امتحانات پايان نيمسال ب
هاي انجام شده در  رساند مطابق بررسياطالع مي

جهت  ١٤٠١/٠٣/١٦شوراي آموزشي دانشگاه در تاريخ 
ت مساعدت به دانشجويان عزيز در برگزاري امتحانا
پاياني، توافق شد امكان جابجايي امتحان در 

روزهايي كه دانشجويان بيش از دو موضوع درسي 
امتحان دارند با رضايت كليه دانشجويان درس و 
ر استاد مربوطه، توسط آموزش دانشكده بررسي و د
صورت نهايي شدن در اسرع وقت به دانشجويان 

.  شوداعالم 
الزم به ذكر است از تاريخ مذكور در صورت عدم 

مه شركت در امتحانات، مطابق مقررات طبق آيين نا
آموزشي و با هماهنگي با معاونت آموزشي وزارت 

.عتف اقدام خواهد شد

برگزاري جلسه شوراي 
عالي ورزش دانشگاه  



١٣

 تقدير از دانش آموختگان 
مديران موفق (دانشگاه 

شركت هاي تجهيزات 
به جهت اهداي ) صنعتي

به  PLCتجهيزات 
دانشكده مهندسي برق

برگزاري امتحانات حضوري
دانشكده مهندسي برق

بازديد دانشجويان 
 مهندسي صنايع از شركت

پرتو مپنا

ين سلسله وبينار علمي ب 
مللي المللي دانشگاه بين ال

d-8



١٤

فراخوان سي و ششمين 
جشنواره بين المللي 

خوارزمي

 انتصاب دكتر حسن كريمي 
مزرعه شاهي به عنوان رئيس 
دانشگاه توسط شوراي عالي 

انقالب فرهنگي 

ي اولين جلسه شوراي برنامه ريز 
و مطالعات راهبردي دانشگاه با 
حضور رياست دانشگاه، مشاور 

ارشد و اعضاي شورا

ع دوره جام ;مدرسه تابستانه
 آموزشي روزنامه نگاري علم

و فناوري



١٥

فرهنگ و برنامه هفتم 
تحول براي  ;توسعه

پيشرفت

دپارتمان برق و  
الكترونيك

سومين دوره جلسات طرح 
 دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي

اط ارتب«هيات علمي دانشگاه با عنوان 
»اثربخش استاد و دانشجو

آشنايي با طرح دستيار 
فناوري جهت اشتغال 

دانشجويان



١٦

يك ايده يك دنيا 
)ثبت اختراع(

 چهاردهمين دوره كنفرانس
بين المللي فناوري و 

 سيستم هاي الكترونيك
قدرت و درايو

استارت آپ هاي حوزه  
ورزشي و فناوري هاي 

مربوطه

مه همكاري دو جانبه ناتفاهم 
 هلدينگ دانش بنيان گسترش

و  )ليدكو(صنعت علوم زيستي 
يدانشكده مهندسي نقشه بردار



١٧

ي هفتمين كنفرانس بين الملل
ISPRSبا همكاري  ٢٠٢٢مكاني 

Geospatial Conference 
2022

مسئوليت شناسي و 
وظيفه داني دانشجويان

خرداد روز ملي گل و گياه ٢٥
نمايي زيبا از دانشكده 
مهندسي برق و كامپيوتر

نت نشست رئيس دانشگاه و معاو
د بين الملل با تعدادي از اساتي

دانشگاه هاي كشور بالروس



١٨

چاپ مقاالت استادان جوان 
دانشكده مهندسي برق در 

مجالت معتبر

مسيرهاي ارتباطي

همكاري مشترك اداره 
روابط عمومي دانشگاه، 
سازمان جهاددانشگاهي 

و خبرگزاري ايسنا



١٩

يك چهارمين كنفرانس ژئومكان
نفت



٢٠



٢١

دانشگاه صنعتي اميركبير

 مسابقه كتابخواني

 اطالعيه و زمان بندي ثبت
١٤٠١نام ترم تابستان 

ثبت نام دوره آموزشي 
Matlabعمومي

 ارزيابي دروس نيمسال 
١٤٠٠ - ١٤٠١دوم 



٢٢

دانشگاه صنعتي اميركبير

شروع كالس هاي 
ظر كيك بوكسينگ زير ن

استاد خرمي، قهرمان 
جهان

هفتمين كارگاه آنالين 
آموزش برنامه نويسي 
ژه پايتون به صورت جامع وي

دانشجويان

ثبت نام سومين دوره 
يوتر تابستانه علوم كامپ

هاروارد

مركز مشاوره و خدمات 
روانشناختي دانشگاه



٢٣

دانشگاه صنعتي اميركبير

دومين دوره ي رويداد 
بازي سازي اميركبير

اطالعيه حذف  
اضطراري نيمسال دوم 

١٤٠٠ -١٤٠١

دنيايي از : علوم داده«
»فرصت ها

سلسله وبينارهاي راه كار



٢٤

دانشگاه صنعتي اميركبير

امروزه زبان انگليسي 
بازرگاني و تجاري از 

مهارت هاي ضروري فعاالن 
در حوزه كسب وكار

ه كارگرو "ضربان"برگزاري 
تخصصي گروه علمي 

فرهنگي شريان انديشه

ويژه برنامه بازديد از حسينيه 
)ره(جماران و بيت امام 

بررسي ابعاد بين المللي 
) ره(شخصيت امام خميني

رويداد آموزشي كاربردي
تنظيم هايپرپارامترها 



٢٥

دانشگاه صنعتي اميركبير

دوره تخصصي 
مديريت محصول

قابل توجه دانشجويان محترم 
 كارشناسي مهلت ثبت قطعي

، روز ١٤٠١نمرات نيم سال دوم 
تير ماه  ١٥چهارشنبه 

مسابقه ريز پرنده هاي 
راديويي

كارگاه مديريت 
استرس



٢٦

دانشگاه صنعتي اميركبير

" Social-Awareness 
and Scene 

Generalization of 
Trajectory Prediction 

Models " 

از سري كارگاه هايي 
*  زندگي  دانشجويي*

 مرور و جمع بندي رياضي
٢عمومي 

ب سفري به قل"سمينار 
"راه شيري



٢٧

دانشگاه صنعتي اميركبير

مديريت : عنوان وبينار 
هيجان، با محوريت اضطراب 

امتحان

مرور و حل نمونه سواالت 
٢پايانترم رياضي عمومي

مباني علوم كامپيوتر و هنر 
ه برنامه نويسي را استاندارد و ب

سبك هاروارد ياد بگيريد و 
هاروارد مدرك   CS50درآخر از 

معتبر بين المللي 

كالس آمادگي درس 
 ١مكانيك سياالت 



٢٨

دانشگاه صنعتي اميركبير

 دوره تخصصي ديجيتال
ر ماركتينگ با تمركز ب

تبليغات آنالين 

وبينار رايگان
آنچه كه بايد به عنوان يك «

متخصص مديريت فرايند 
»كسب و كار ياد بگيريم

كارگاه آموزش طراحي 
سايت بدون يك خط كدزني

دوره آموزشي پيشرفته 
Primavera p6



٢٩

دانشگاه صنعتي اميركبير

كالس جمع بندي و رفع 
٢اشكال فيزيك عمومي 

 كالس حضوري جمع بندي
فيزيك "و رفع اشكال 
"٢عمومي 

 مرور و حل نمونه سواالت
٢يپايانترم فيزيك عموم

 مسابقات كن ست ايران



٣٠

دانشگاه صنعتي اميركبير

ورود به بازار كار با دوره 
 Reactبرنامه نويسي 

شركت ديد سه بعدي، 
فعال در زمينه پردازش 

نتصوير و بينايي ماشي

 تابستون هميشه فرصت 
ري خوبي براي شروع يادگي

و كسب مهارته و فراغت

دوره جمع بندي معادالت 
ديفرانسيل 



٣١

دانشگاه صنعتي اميركبير

ه برگزاري مراسم افتتاحي
نخستين رويداد ملي «

طراحي و ساخت خودروي 
»پرنده

دوره هاي برنامه نويسي و 
 هوش مصنوعي  آكادمي آمانج

١٤٠١در تابستان 

وبينار معرفي دوره 
ي مقدماتي برنامه نويس

جاوا

برنامه نويسي 



٣٢



٣٣

دانشگاه صنعتي شريف

سرمايه گذاري در نوآوري، رصد 
آينده است

با حكم عيسي زارع پور؛
اعضاي جديد كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات منصوب شدند

عضو هيات علمي دانشگاه ؛
از دانشگاه بي هدف پايان نامه 

كاربردي خارج نمي شود



٣٤

دانشگاه صنعتي شريف

ار نشست بررسي تخصصي ساخت
سياسي مجلس با حضور 

سيدمحسن دهنوي و روح اهللا 
 ايزدخواه از نمايندگان مردم تهران

اه از سوي بسيج دانشجويي دانشگ

 تبعات افزايش حقوق در بودجه
پژوهش دانشگاه 

نقاشي يك هنرمند از تصوير 
محسن ساله  ٢٢فرمانده شهيد 

تح وزوايي كه يكي از شهداي بنام ف
خرمشهر است



٣٥

دانشگاه صنعتي شريف

توضيحات تكميلي رئيس 
صداوسيما درباره عملكرد 

 ، نظارت بر نمايش خانگي٢٠:٣٠
و پوشش حادثه متروپل

نه «برگزاري كمپين دانشجويي 
در دانشگاه» به دخانيات

 برگزاري بزرگداشت چهلمين
سال فارغ التحصيلي 

دانش آموختگان 



٣٦

دانشگاه صنعتي شريف

انتشار نشريه 
»اوج«دانشجويي 

رهنگي بيانيه انتقادي يك كميته ف
و هنري درباره سخنان اخير 

رئيس سازمان صداوسيما

ت پيام جليلي به مناسبت شهاد
دانش آموخته دانشگاه 



٣٧

دانشگاه صنعتي شريف

انتقاد دانشجويان دانشگاه 
اهنسبت به امنيت اطراف دانشگ

چرا پيمان جبلي با اظهاراتي 
عجيب قصد بحران آفريني 

فردي كه به پلت فرم ها / دارد؟
اعتقادي ندارد

نه  "برگزاري كمپين دانشجويي
"به دخانيات



٣٨

دانشگاه صنعتي شريف

مي تواند  "وام وديعه مسكن"
دجايگزين خوابگاه متاهلي شو

دهقاني فيروزآبادي رئيس 
جهاد دانشگاهي

م رويكرد ما بازگشت به مرد
و محور قرار دادن مطالبات 

آنهاست



٣٩

دانشگاه صنعتي شريف

استاد دانشگاه دانشمند 
شد ١٤٠١برگزيده جايزه البرز 

اعطاي جايزه ملي بنياد البرز و 
نخبه دانشگاه ٢تجليل از 

شعار بازگشت فردوسي پور در 
دانشگاه مقابل چشمان جبلي



٤٠

دانشگاه صنعتي شريف

برگزاري هفتمين دوره 
 مسابقات چالش هاي فناوري

اطالعات و ارتباطات

شرايط مصاحبه دكتري نيمه 
متمركز دانشگاه

ب بومي سازي غشاي تصفيه آ
ربراي نخستين بار در كشو



٤١

دانشگاه صنعتي شريف

 افزايش مشكالت روان شناختي
دانشجويان در دوران كرونا

در  چاپ مقاله فيزيكدانان ايراني
مجله انجمن فيزيك آمريكا

 ايوب انتظاري دانش آموخته
اهمهندسي هوا فضا از دانشگ



٤٢

دانشگاه صنعتي شريف

روسيه و چين كارت ايران را 
 در زمان مناسب به باالترين

قيمت مي فروشند

انتشار ويژه نامه  اردوي 
»پابوس عشق«

 علوم انساني: دكتر گلشني
پزشكي، سالمت و درمان را با 

زمينه هاي فرهنگي بيمار و 
جامعه تطبيق مي دهد



٤٣

دانشگاه صنعتي شريف

بي دانشگاه شريف مسابقه اد
»سرود شريف«

دانشگاه ايران در  ٦حضور 
نيارتبه بندي دانشگاه هاي برتر د

بررسي «اجراي طرح ملي 
ر د» سيماي زندگي دانشجويان

دانشگاه



٤٤

دانشگاه صنعتي شريف

 ركورد جديد دانشگاه در رتبه
٢٠٢٣ QSبندي جهاني 

جزئيات برگزاري ترم 
تابستان دانشگاه 

عالمت سوال ذهن 
دانشجويان درباره برقراري 

امنيت اطراف دانشگاه



٤٥

دانشگاه صنعتي شريف

مدرسه اشتغال سمنان 
افتتاح شد

درصدي انسان در  ٦٩سهم 
خشك شدن درياچه اروميه

برگزاري نشست هم انديشي با 
برنامه « مسئوالن و متخصصان 

connect   « در دانشگاه



٤٦

دانشگاه صنعتي شريف

 تفاهم نامه همكاري مشترك
دانشگاه و پليس راهور

 مي گفت در اين آب و خاك
مي مانم و به كشورم 

خدمت مي كنم

انتشار شماره جديد 
روزنامه شريف



٤٧

دانشگاه صنعتي شريف

استاد صنعت  ٧تقدير از 
ميكروالكترونيك

تحول در احراز هويت 
غيرحضوري با نوآوري 
پژوهشگران دانشگاه



٤٨



٤٩

دانشگاه تهران

 اطالعيه دانشگاه در خصوص
نحوه پذيرش دانشجوي 

و  (Ph.D)دكتري تخصصي 
ن دستياري دامپزشكي آزمو

١٤٠١نيمه متمركز سال 

 طراحي و پياده سازي سامانه
 اكتشاف و رديابي چشمه ها و

از  لكه هاي نفتي با استفاده
تصاوير ماهواره اي

ط برگزيده جشنواره رواب ١٣
عمومي واحدهاي دانشگاه 

كارگاه آموزشي ثبت 
شركت ها و تغييرات آن



٥٠

دانشگاه تهران

لي برنامه پرديس بين المل
كيش دانشگاه براي 

ز افزايش پذيرش دانشجو ا
قطر

جبران خسارت غيرمادي در 
يژه حقوق بين الملل با نگاه و

به ترور مقامات نظامي و 
هسته اي ايران

دوره آموزشي تخصصي 
نحوه بررسي و ارزيابي 
مقاالت اعضاي هيات 

علمي دانشگاه

كارگاه آموزشي اخالق 
در پژوهش



٥١

دانشگاه تهران

آئين رونمايي از طرح 
ا نشان نماد آموزش عالي ب
حضور چهره هاي ماندگار

رئيس دانشگاه در آئين 
نشان آموزش «رونمايي از 

عالي ايران

واره برندگان نخستين جشن
روابط عمومي واحدهاي 

دانشگاه 

عضو شوراي اطالع رساني 
ا وظيفه روابط عمومي ه: دولت 

در جنگ روايت ها، اقناع 
ايجاد / افكارعمومي است 

قرارگاه هاي رسانه اي نبايد 
دفقط در لفظ و نمايشي باش



٥٢

دانشگاه تهران

روابط عمومي ها مرزگستر 
سازمان ها هستند

در آئين افتتاحيه 
جشنواره حركت

سه كتاب در حوزه 
ارتباطات و روابط عمومي 

رونمايي شد

تاد گفتگوي دكتر اعواني اس
فلسفه



٥٣

دانشگاه تهران

آئين اداي احترام و عطر 
م افشاني مزار شهداي گمنا

دانشگاه 

آغاز عمليات احداث مركز 
مديريت فناوري و 

تجاري سازي در دانشگاه

سوم خرداد، سالروز 
آزادسازي خرمشهر 

گرامي باد

در نشستي با حضور معاون 
:آموزشي دانشگاه عنوان شد
تفكيك آموزش و پژوهش 

خطاست



٥٤

دانشگاه تهران

 بخشنامه ثبت نام دوره هاي
آموزشي كاركنان شش ماه 

١٤٠١نخست سال 

امضاي تفاهم نامه همكاري  
بين دانشگاه و آستان قدس 

رضوي  

ر تجليل از دكتر فرهاد رهب
در عالي ترين نهاد علمي 

دانشگاه 

 سالروز شهادت جانسوز امام
ششم شيعيان، امام جعفر 

مؤسس مذهب ) ع(صادق
جعفري تسليت باد



٥٥

دانشگاه تهران

تحوالت احساس 
خوشبختي در جامعه ايران

تحوالت جهاني در عصر 
كرونا و پساكرونا

ر نشستن ب«رونمايي از كتاب 
ك نگاه ديگري، ديدگاه گيري، در

 در» چشم انداز و انديشة ديگري
دانشگاه

نشست تخصصي به 
مناسبت روز جهاني بدون 

دخانيات



٥٦

دانشگاه تهران

مسابقه كتابخواني به 
مناسبت ميالد حضرت 

ويژه )  / س(معصومه 
دانشجويان دختر

 موضوعاتي در مورد تعامالت
ميان سياست هاي پولي و 

همالي و سياست مالي بهين

يادمان شادروان دكتر 
 عسگري خانقاه، پيشگام
 انسان شناسي زيستي در

ايران

س برگزاري سومين كنفران
ايع كاربرد كامپوزيت در صن
ايران در دانشگاه 



٥٧

دانشگاه تهران

 ٥٢٠ثبت بيش از 
زمين لرزه در 

توسط  ١٤٠١ارديبهشت  ماه 
 مركز لرزه نگاري كشوري

مؤسسه ژئوفيزيك

درمان فراموشي ناشي از 
يك استرس با مصرف پروبيوت

اي رئيس دانشگاه در نشست امض
 يادداشت تفاهم سه جانبه براي

جايزه فناوري و نوآوري «ايجاد 
ه ، از راه اندازي دبيرخان»يونسكو

 اجرايي و همچنين ارزيابي علمي
اين جايزه توسط دانشگاه 

ي نشست دانش آموختگان عرب
يات تبادل تجرب: با دانشجويان

و عرضه آثار چاپ شده



٥٨

دانشگاه تهران

اه نمايشگاه كار دانشگ
افتتاح شد

 انتشار دومين كتاب مرجع
ايران شناسي توسط 
انانتشارات راتلج انگلست

 سومين فراخوان گرنت فناوري
ويژه حمايت از » جوانه«

اپايان نامه ها و رساله هاي بازارگر

آخرين مهلت دانشجويان 
/ دانشگاه براي حذف اضطراري 

درس براي  ٣امكان حذف 
 دانشجويان مقطع كارشناسي و

يك براي دانشجويان 
كارشناسي ارشد



٥٩

دانشگاه تهران

اه نشستن بر نگ«كتاب 
ديدگاه گيري، (ديگري 

درك چشم انداز و انديشه 
»  )ديگري

معارفه، اهداف و پروژه هاي 
هسته پژوهشي سامانه هاي 
هوشمند پايش و مديريت 

بحران هاي طبيعي دانشگاه 

در نشست تخصصي روز جهاني 
:بدون دخانيات مطرح شد

نتايج يك مطالعه درباره سهم 
آموزش، قانون و تشويق در ترك 

راهبردهاي مناسب براي / سيگار 
كاهش مصرف سيگار در دانشگاه

و  مراسم يادبود جانباختگان
مصيبت ديدگان حادثه 

متروپل آبادان



٦٠

دانشگاه تهران

ي چهل  و هفتمين نشست كرس
 يونسكو در فرهنگ و فضاي

دوفضايي شدن جهان  : مجازي
لي تأم: كودكان عصر ديجيتال

در ميانجيگري والدين

دوره عالي تخصصي 
توسعه تجارت با چين

والدت با سعادت كريمه اهل 
 بيت، حضرت فاطمه معصومه

، مبارك باد)س(

جشنواره روز بين الملل 
١٤٠١ 



٦١

دانشگاه تهران

تمديد مهلت ثبت نام 
ت الكترونيكي براي شرك

در مرحله دوم آزمون 
اهدكتري تخصصي دانشگ

دستگاه اندازه گيري زاويه 
 تماس سطح طراحي و توليد

شد

ين انعقاد تفاهم نامه همكاري ب
و  مركز تحقيقات بيوشيمي
و  بيوفيزيك دانشگاه تهران
مركز تحقيقات حالل 

چهره به چهره با اساتيد 
 طراحي صنعتي در حاشيه

ي نمايشگاه طراحي صنعت« 
»در گذار قرن



٦٢

دانشگاه تهران

شبانه هاي 
ر مروري ب/ زيست شناسي

شيوع ويروس آبله 
ميموني

ايمان و چالش هاي 
عصر جديد 

ي اطالعيه اعالم نتايج بررس
اوليه پذيرش دانشجويان 

استعداد درخشان در دوره 
سال  (Ph.D)دكتري 

١٤٠١-١٤٠٢تحصيلي 

اطالعيه بازه زماني انصراف 
دون متقاضيان كارشناسي ارشد ب

)  استعداد درخشان(آزمون 
-١٤٠٢سال تحصيلي  -دانشگاه  

١٤٠١



٦٣

دانشگاه تهران

 گراميداشت سي و سومين
ذار سالگرد ارتحال بنيانگ

انقالب اسالمي

خرداد،  ١٥سالروز قيام 
ن مبدا نهضت اسالمي ايرا

گرامي باد

نقش اوپك در تغييرات 
 ها فرصت: اقليمي كره  زمين

و تهديدها

روز جهاني محيط 
زيست گرامي باد



٦٤

دانشگاه تهران

 سفير جمهوري ارمنستان در ايران با رئيس
:  دكتر مقيمي |دانشگاه ديدار كرد 

 تفاهم نامه هاي دانشگاهي را از روي كاغذ به
صحنه ساماندهي كارهاي علمي مشترك 

كشور براي ايجاد  ٤درخواست / بياوريم
ي در ايجاد كرسي زبان فارس/ شعبه دانشگاه 

دانشگاه هاي ارمنستان

جلسه معرفي هسته پژوهشي  
سامانه هاي هوشمند پايش و «

مديريت بحران هاي طبيعي 
»دانشگاه

اختراع محققان دانشگاه براي حذف 
ن اولي/ نيترات از منابع آب آشاميدني

ر اختراع بين المللي به نام دانشگاه د
اداره اختراعات آمريكا ثبت شد



٦٥

دانشگاه تهران

استاد برگزيده  ٣٦معرفي 
 دانشكده هاي دو دانشگاه و

علوم پزشكي تهران در 
حوزه بين الملل

و  تونل ها و اثرات مثبت
منفي زيست  محيطي 

آنها 

دوره آموزشي همگاني 
آشنايي با كوهپيمايي 

مقدماتي

ان تبديل زبان فارسي به زب
علم در دنيا راهبرد اساسي 

ي دانشگاه در ديپلماسي علم
است



٦٦

دانشگاه تهران

آغاز پذيرش دوره هاي 
حكمراني دانشگاه 

افزايش تعداد دانشجويان 
هزار نفر  ٢غيرايراني دانشگاه به 

ارتقاي اثرگذاري / ١٤٠١در مهر 
دو دانشگاه و علوم پزشكي 
تهران در عرصه بين المللي 

يري نيازمند يكپارچه سازي و پيگ
سياست هاي واحد است

درخشش دانشجوي 
دكتري دانشگاه در 
يمسابقات كشتي فرنگ

راه اندازي مقاطع ارشد و 
حركات «دكتري رشته هاي 

اصالحي و آسيب شناسي 
  »مديريت ورزشي«و » ورزشي

پذيرش / در پرديس ارس
اولين دوره دانشجو از بهمن 

١٤٠١



٦٧

دانشگاه تهران

والدت با سعادت هشتمين 
اختر تابناك آسمان امامت و 

واليت، حضرت علي ابن 
، تبريك و )ع(موسي الرضا 

تهنيت باد

آينده نظام سلطنتي 
ت بريتانيا پس از اليزاب

دوم

ده تفاهم نامه همكاري بين دانشك
علوم و فنون نوين دانشگاه و 
شركت مديريت توسعه انرژي 

مان وابسته به ساز) تدكو(تأمين 
تأمين اجتماعي

ي اولين رويداد ملي تخصص
طراحي و توسعه 



٦٨

دانشگاه تهران

 تكميل روند رسيدگي
ن به درخواست متقاضيا

كارت دانش آموختگي 
دانشگاه 

اهي بهبود روابط بين دانشگ
ايران و عراق، از 

هدفگذاري هاي جدي 
دانشگاه

دوره عالي تخصصي 
توسعه تجارت با چين

آغاز ثبت نام براي 
 هاي بهره مندي از پشتيباني

-١٤٠٢دانشجويي سال 
 بنياد ملي نخبگان ١٤٠١



٦٩

دانشگاه تهران

خي توافق بين دانشگاه و بر
دانشگاه هاي عراقي براي 

ادتربيت مدرس و اعزام است

دومين نشست تخصصي 
جشنواره ملي سالمت 

دانشجويان و اولين نشست 
كانون هاي دانشجويي همياران 

سالمت روان

گاه انعقاد تفاهم نامه بين دانش
و سازمان آموزش فني  و 

حرفه اي كشور 

گزارش سفر هيأت دانشگاهي 
دانشگاه به عراق؛ از توافق براي 

 ايجاد آزمايشگاه ها و مراكز پژوهشي
مشترك تا افزايش رفت و آمدهاي 

علمي اساتيد دو كشور



٧٠

دانشگاه تهران

مان نخستين سمينار گفت
حكمراني در ورزش

برگزاري هفتمين دوره 
ين تجليل از خيرين و واقف

دانشگاه 

همايش ملي امام خميني، 
اي انقالب اسالمي و پيونده
فرهنگي، اجتماعي، 

اقتصادي و علمي ميان 
جوامع مسلمان

چالش هاي آموزش زبان چيني در 
 آموزش: دكتر بذرافشان |ايران 

انان زبان چيني به كودكان و نوجو
ن با توجه به امكانات موجود ممك

نيست



٧١

دانشگاه تهران

ه مقدم« آشنايي با كتاب 
روايت  |» علم حقوق

خودنوشت دكتر علي 
اسالمي پناه مؤلف كتاب

فه جهان فلس«نشست تخصصي 
» غرب و جهان فلسفه اسالمي
د با سخنراني دكتر سيد حمي
ه طالب زاده استاد گروه فلسف

دانشگاه 

ز برگزاري نشست نمايندگاني ا
جايكا با بخش مطالعات ژاپن 

ه دانشكده مطالعات جهان دانشگا
و بررسي راه هاي گسترش 

همكاري علمي و فرهنگي و 
برگزاري همايش مشترك  

اره پخش زنده نخستين جشنو
بين المللي آموزش زبان 

فارسي



٧٢

دانشگاه تهران

ايمان و چالش هاي عصر 
جديد 

نهمين دوره آموزشي 
NMRاصول و كاربرد 

دانشجويان دانشگاه در طرح 
اهداي خون در محل باشگاه 

دانشجويان

اد دكتر مرضيه يحيي پور است
ت تمام دانشكده زبان ها و ادبيا

خارجي دانشگاه برنده مدال 
.پوشكين شد



٧٣

دانشگاه تهران

طراحي سامانه هاي ايده بان و 
ديده بان براي دريافت 

ايده هاي دانشجويان در 
حوزه سالمت روان

مديركل دفتر مشاوره و سالمت 
:وزارت علوم

افزايش مشاركت دانشجويان به 
ي ارتقاي كيفيت زندگي دانشجوي

كمك مي كند 

خرداد؛ برگزاري همايش  ٢٥
امام خميني، انقالب «ملي 

ي، اسالمي و پيوندهاي فرهنگ
اجتماعي، اقتصادي و علمي 

در » ميان جوامع مسلمان
دانشگاه 

رئيس هيئت مديره بنياد 
:حاميان دانشگاه 

اه جمعي از خيرين فعلي دانشگ
، خودشان در دوران دانشجويي 

تحت حمايت بودند



٧٤

دانشگاه تهران

رئيس دانشكده علوم 
اجتماعي دانشگاه در آئين 

 امام«افتتاحيه همايش ملي 
خميني،انقالب اسالمي و 

پيوندهاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و علمي 

»ميان جوامع مسلمان

رئيس دانشكده انديشه و 
معارف اسالمي دانشگاه در 
 آئين افتتاحيه همايش ملي

ي امام خميني، انقالب اسالم«
و پيوندهاي فرهنگي، 

اجتماعي، اقتصادي و علمي 
»ميان جوامع مسلمان

عرضه ويرايش هاي جديد 
از الگوهاي كارآمدسازي 

 نظام مبتني بر مكتب
امام، تكليف محيط هاي 

دانشگاهي است

ه انتقال از فرديت گرايي ب
 نوع گرايي؛ شخصي سازي

به مثابه تئوري توطئه



٧٥

دانشگاه تهران

توسعه مدل ارزيابي اثر  
تونل سازي بر آبدهي 

چشمه ها توسط 
 پژوهشگران زمين شناسي

دانشگاه 

حكمراني «همايش 
 مردمي در گفتمان عدالت

 در دانشگاه» و جمهوريت

اي بازديد دانشجويان نابين
س لم«دانشگاه از نمايشگاه 

در موزه ملي ايران» تاريخ

نشست علمي فرهنگي 
نظم جديد جهاني



٧٦

دانشگاه تهران

مقايسه ديدگاه و آرا مطهري و 
شريعتي درباره زن در اسالم



٧٧



٧٨

دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري نشست  
»خرمشهر ها در راه است«

كنترل كيفيت داروهاي 
بيوتكنولوژي و خدمات 
ناي پيشرفته آزمايشگاهي برمب

GLPاصول 

 برگزاري رويداد كارآفريني
زيستي

 يك'برگزاري اولين جلسه 
 'روز با استاد



٧٩

دانشگاه تربيت مدرس

يك دانش آموخته و دو 
دانشجوي دانشگاه برنده 
دجايزه ملي بنياد البرز شدن

برگزاري نشست 
"خرمشهرها در پيش است"

 دانشگاه ها به صورت مسأله
محور براي حل مشكالت 
اساسي كشور وارد عمل 

شوند

انتخاب دانشگاه به عنوان 
دانشگاه برگزيده در حوزه 
 -فعاليت هاي انجمن هاي علمي

دانشجويي كشور



٨٠

دانشگاه تربيت مدرس

بازديد مديركل طرح هاي 
عمراني وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري از 

دانشكده كشاورزي

كي وبينار راهبرد ژئوپليتي
همكاري هاي اقتصادي با 

آفريقا، با تاكيد بر 
همكاري هاي ايران و ساحل 

عاج

ي همكاري معاونت صنايع دست
وزارت ميراث فرهنگي و 

 گردشگري با دانشكده هنر و
معماري دانشگاه

اجراي نمايش شام آخر كاري از 
 مسعود دلخواه، عضو هيات علمي

گروه كارگرداني و بازيگري 
دانشگاه 



٨١

دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري مراسم سالگرد 
تأسيس لشكر فاطميون

اعالم سومين فراخوان 
طرح جوانه

امضاي تفاهم نامه همكاري 
ق ميان دانشگاه و معاونت حقو
عامه و پيشگيري از وقوع 
جرم دادستاني كل كشور

ا تجديد ميثاق دانشگاهيان ب
و ) ره(آرمان هاي امام راحل 

مقام معظم رهبري



٨٢

دانشگاه تربيت مدرس

توافقات اوليه همكاري 
مديريت امور ورزشي 
 دانشگاه با تربيت بدني

٦شهرداري منطقه 

تصويب تأسيس پرديس 
بين الملل اروند دانشگاه 

٢٧٥خبرنامه 

تشريح مصوبات جلسه 
 اخير هيات امناء در نشست

شوراي دانشگاه



٨٣

دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري چهل و پنجمين 
شوراي فناوري پارك علم و 

فناوري دانشگاه

ي برگزاري كارگاه آشناي
 تحليل كيفي در نرم

به   Atlas.Ti9افزار 
صورت مجازي

ابالغ تقويم آموزشي سال 
 ١٤٠١-١٤٠٢تحصيلي 

برگزاري نشست مشترك 
رئيس پارك علم و فناوري 
 دانشگاه با واحدهاي مستقر

در ساختمان پويش 



٨٤

دانشگاه تربيت مدرس

ك برگزاري نشست مشتر
رابطان بين الملل 

ط دانشكده ها با مدير رواب
د علمي بين المللي و واح

بين الملل

برگزاري كنفرانس بين 
ي المللي عملگرها بر جبرها

 باناخ و موضوع هاي مرتبط

ي برگزار جشنواره از بندگ
تا مهرورزي 

اولين جلسه دفاع از پايان 
نامه كارشناسي ارشد در 

رشته علم داده



٨٥

دانشگاه تربيت مدرس

ي برگزاري جلسه هم انديش
ي اساتيد دانشكده كشاورز

با موضوع طرح احياي نژاد 
گاو سيستاني

ركاب زني كاروان دوچرخه 
سواري دانشگاه تا حرم 

)ره(مطهر امام خميني

گاه پيام تسليت رييس دانش
 به مناسبت سالگرد رحلت

و قيام ) ره(امام خميني 
خرداد ١٥خونين 

ا برگزاري كارگاه آشنايي ب
خدمات و منابع اطالعاتي 
كتابخانه مركزي دانشگاه



٨٦

دانشگاه تربيت مدرس

 مراسم غبار روبي، گل
 افشاني و شستشوي
مزار شهداي دانشگاه

 ارزيابي چرخه ي عمر و تحليل
اكسرژي بنزين جلبكي در 

قالب يك پژوهش دانشگاهي

 برگزاري مراسم افتتاح
جشنواره از بندگي تا 

مهرورزي 

درخشش دانشجويان 
دانشكده هنر دانشگاه در 

جشنواره بين المللي 
پويانمايي تهران



٨٧

دانشگاه تربيت مدرس

آغاز ثبت نام كالس هاي 
 تابستاني ويژه فرزندان

خانواده دانشگاه 

مسابقه شعر آسمان 
هشتم

برگزاري اولين جلسه شوراي 
هماهنگي و هم انديشي گروه 

هاي بين رشته اي دانشگاه هاي 
تربيت مدرس، تهران و شهيد 

بهشتي

برگزاري وبينار آينده 
ي نسل هاي مختلف شبكه ها

تلفن همراه 



٨٨

دانشگاه تربيت مدرس

 برگزاري مراسم جشن بزرگ
ميالد با سعادت علي بن 

)  ع(موسي الرضا 

ي كسب دو مدال برنز كشت
 آزاد مسابقات دانشجويان
منطقه يك كشور توسط 

دانشجويان دانشگاه

مراسم ويژه استقبال از 
خادمين حرم رضوي در 

دانشكده كشاورزي

برگزاري وبينار انواع روش 
هاي تامين مالي در بازار 

سرمايه



٨٩

دانشگاه تربيت مدرس

افزايش كيفيت تصاوير 
لومينسانس چرنكوف، 

اسپكت و تخمين دوز در 
راديوايمبوليزاسيون

يتي توليد و نصب غالف كامپوز
 پيش ساخته جهت تعميرات

خطوط لوله نفت و گاز

مسائل فرهنگي در 
ه دانشگاه مورد توجه ويژ

قرار گيرد

نحوه اجراي دوره فرصت 
ي مطالعاتي اعضاي هيأت علم

در جامعه و صنعت تشريح 
شد



٩٠

دانشگاه تربيت مدرس

از  بازديد دكتر كرد نائيج
روند برگزاري مصاحبه 
دكتراي تخصصي در 

دانشگاه

مدرسه جامع توانمندسازي 
مهارت هاي روش تحقيق در 

علوم پزشكي 

 درخشش تيم دانشجويي
معماري دانشگاه در 

احيمسابقه بين المللي طر

برگزاري دوره آموزشي 
آشنايي با الگوي مطلوب 

شركت هاي دانش بنيان بر 
اساس نظام اقتصادي اسالم



٩١

دانشگاه تربيت مدرس

كارگاه دو روزه ارتقاي 
مهارت هاي استخدامي 

آغاز فعاليت انتشارات 
دانشگاه در فضاي مجازي

 برگزاري كارگاه آموزشي
ن رموز موفقيت دانشگاهيا
در محيط هاي فناورانه



٩٢

دانشگاه تربيت مدرس

برگزاري وبينار اظهار 
نامه مالياتي اشخاص 
حقوقي و شركت ها

انتخاب سه عضو هيأت 
علمي دانشگاه به عنوان 
اعضاي اصلي و بازرس 
شوراي مركزي كانون 

دانشگاهيان

ي برگزاري كارگاه استراتژ
اريابي توسعه برند بر پايه باز

توليد محتوا

 معرفي كتاب مباني نظري در
تحليل هاي ارتجاعي و خميري



٩٣



٩٤

دانشگاه علم و صنعت

تجليل از دكتر مهران 
رضايي عضو هيات علمي 

دانشگاه در شصتمين 
جشنواره جايزه البرز

حضور هيات دانشگاه در 
 نخستين همايش مناطق آزاد و"

ه در منطق "اقتصاد دانش بنيان
آزاد ارس

 مركز مشاوره دانشگاه

اه بازديد از نهمين نمايشگ
بين المللي حمل و نقل 

ريلي



٩٥

دانشگاه علم و صنعت

 روابط دختر و"كارگاه 
پسر، محدوديت يا 

"بهره مندي

ارائه طرح هاي فناورانه و 
نوآورانه خود در همايش 

كارآفريني حوزه نانو

ويژه برنامه شهيد 
مصطفي احمدي روشن



٩٦

دانشگاه علم و صنعت

چهاردمين جشنواره بين 
المللي حركت

 حضور دانشگاه در دومين
نمايشگاه فناوري در 

)KITEX ٢٠٢٢(كيش 

 همايش از ايده تا استارت آپ
با دستان خالي 



٩٧

دانشگاه علم و صنعت

كسب رتبه نخست مسابقات 
در ImageCLEFجهاني 

شاخه حاشيه نويسي تصاوير 
پزشكي توسط دانشجويان 

دانشگاه 

برگزاري همايش ملي 
بهره وري در دانشگاه 

 اولين كنفرانس بين
المللي محيط ساخته 
 شده در عصر ديجيتال

يني رويداد استارتاپي كارآفر
در نانوتكنولوژي 



٩٨

دانشگاه علم و صنعت

ا اختتاميه جشنواره رويش ب
حضور رئيس دانشگاه 

هفته ملي بدون *  
*  دخانيات

»  تحول پذيري يك مكان«كتاب 
ي نوشتاري مبتني بر سازندگ

مكان مدار و مردم وار است كه از 
 ٣٠٠٠نتايج ارزيابي  بيش از 

پردازه طراحي شهري سطح 
نهاد پردازه « جهاني بوسيله 

»براي فضاهاي همگاني 



٩٩

دانشگاه علم و صنعت

تجليل از دانشجوي 
دانشگاه در شصتمين 
جشنواره جايزه البرز

« نشست علمي با عنوان 
 موانع و چالش هاي استقرار

در ايران ) جمهوريت (
 معاصر، قبل و بعد انقالب

»اسالمي

هفتمين همايش ملي 
گاه توربين گاز توسط دانش

بررسي چالش هاي طرح 
٤٢٠٠حذف ارز 



١٠٠

دانشگاه علم و صنعت

بازارچه ي خيريه ي بي 
بال پريدن 

جلسه پنجم از سلسله 
نشست هاي بزرگداشت 

سال علوم پايه 

اولين همايش ملي آسيب 
شناختي و مداخالت روان 

 اجتماعي كرونا و -شناسي 
پسا كرونا

برگزار كننده دوره هاي 
كوتاه مدت



١٠١

دانشگاه علم و صنعت

 تجليل از عضو هيات علمي
و  دانشكده مديريت، اقتصاد
ن مهندسي پيشرفت در دومي
دوره مسابقات علمي كنز

كارگاه هم انديشي اساتيد
جهاد تبيين و  "با موضوع 

نقش اساتيد در دانشگاه 
"اسالمي

همايش از ايده تا استارت 
آپ با دستان خالي

انجمن رباتيك و دفتر  
 ارتباط با مدارس دانشگاه



١٠٢

دانشگاه علم و صنعت

 طرح ملي بررسي سيماي*    
*    زندگي دانشجويان

ويژه دانشجويان *          
* ٩٧و  ٩٦ورودي 

انسان "دوره معرفتي 
"انقالب اسالمي

:وعمسابقه فرهنگي با موض
دلنوشته اي براي امام "

"دلها

د تاكيد رئيس دانشگاه بر سن
اسالمي شدن دانشگاه ها و 

يانتقويت فعاليت هاي دانش بن



١٠٣

دانشگاه علم و صنعت

مشاوره تحصيلي

اولين جشنواره ملي 
سالمت دانشجويان

پخش مصاحبه و گزارش 
ين دورب(تصويري شبكه آموزش 

از هفتمين همايش ملي ) ٧
توربين گاز

ب انسان انقال"دوره معرفتي 
"اسالمي



١٠٤

دانشگاه علم و صنعت

ه آيين اهتزاز پرچم مزين ب
و ) ع(نام حضرت امام رضا 

جشن ميالد

دانشجويان دانشكده 
اه مهندسي كامپيوتر دانشگ
ت كسب رتبه نخست مسابقا

ImageCLEFجهاني 

ان برگزاري نشست دانشجوي
 ١٤٠٠و  ١٣٩٩نخبه ورودي 

ي دانشگاه در مقطع كارشناس



١٠٥

دانشگاه علم و صنعت

جلسه ششم از سلسله 
نشست هاي بزرگداشت 

سال علوم پايه 

ا آشنايي ب"همايش رايگان 
 طرح دستيار فناوري جهت

 "اشتغال دانشجويان

ه يك ايد"همايش رايگان 
بت با محوريت ث"يك دنيا

اختراع 



١٠٦

دانشگاه علم و صنعت

ره دانشگاه ، رتبه اول جشنوا 
 بين المللي حركت در حوزه

ددانشگاه برتر شناخته ش

ن فراخوان شركت دانشجويا
به جوانان باتجر"در مستند 

اشبكه آموزش سيم "ايران

اولين همايش ملي 
وديعه گذاري بر بطري هاي 

يكبار مصرف

م اولين فراخوان تشكيل تي 
ابي استارتاپي در زمينه مكان ي

داخل ساختمان
IPS (Indoor 

Positioning System)



١٠٧

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري كارگاه  
ن و دانش افزايي جهاد تبيي

ه نقش اساتيد در دانشگا
اسالمي

م بازديد سر زده وزير علو
ي پنجمين همايش و نمايشگاه ملاز دانشگاه 

اندازه گيري جريان سياالت در 
ش صنايع نفت، گاز، پااليش و پخ

،پتروشيمي و آب 

تفاهم نامه همكاريهاي علمي 
اه با بين دانشكده شيمي دانشگ

پژوهشگاه زيست فناوري، 
پژوهشگاه ملي اقيانوس 
شناسي و علوم جوي و 

دانشكده شيمي دانشگاه 
هرمزگان



١٠٨

دانشگاه علم و صنعت

حضور اساتيد خادم 
افتخاري حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني در 

آيين خادمان

عضو جوان هيات علمي 
دانشگاه، برنده جايزه 

ان علمي بنياد ملي نخبگ
شد

: وزير امور اقتصاد و دارايي
دانشگاه ، همواره در زمره 
 معتبرترين و خوشنام ترين

دانشگاه هاي كشور به جهت 
 اثرگذاري در نظام سياستي

كشور است

ن فعاليت فوق العاده سال
مطالعه كتابخانه در روز 

١٤٠١/٤/٢پنج شنبه 



١٠٩

دانشگاه علم و صنعت

انتخاب مقاله منتشر شده،  
پايان نامه ها، تشكل ها و 

هاي برتر زيست  آپ استارت
 محيطي همزمان با اولين همايش
ملي وديعه گذاري بر بطري هاي 

يكبار مصرف

ه كارگاه نگاه مهندسي ب
 سوره مباركه مطففين
با رويكرد شادكامي



١١٠



١١١

دانشگاه شهيد بهشتي

 سياستگذاري و سياست
جنايي آشوبناك

وبينار   
و آشنايي با سامانه همانندج
و سامانه ملي ثبت پايان 
نامه، رساله و پيشنهاده

بازديد حضوري از 
مركز نوآوري شروع

ر نظرسنجي دانشجويان د 
مورد كيفيت برگزاري 

كالس ها



١١٢

دانشگاه شهيد بهشتي

سوم خرداد، سالروز 
آزادسازي خرمشهر 

گرامي باد

 سقوط ساسانيان؛ از منظر«
 شاهنامه فردوسي و مقايسه

»آن با ساير منابع

 نمايشگاه كار و هدايت«
»  مسير شغلي

 اي سلسله جلسات چهارشنبه
با دانش آموختگان 



١١٣

دانشگاه شهيد بهشتي

:وعوبينار تخصصي با موض
 Deepآشنايي با 

Learning 

اي بررسي گرايش ه "وبينار 
ژي سيستم انرژي و تكنولو

"انرژي 
  

هوش «در راستاي تحقق طرح 
 و نظر به اهميت شاخص» فرهنگي

رضايت استادان، دانشجويان و 
ة كارمندان محترم، راه اندازي سامان

دانشگاه » ثبت بازخورد«

مراسم اهدا آثارعلمي مرحوم 
دكتر احمدروستا با حضور  
خانواده ايشان در دانشكده 

مديريت و حسابداري دانشگاه



١١٤

دانشگاه شهيد بهشتي

سومين دوره چالش رشد 
بلور

 چهارمين جشنواره انتخاب
  »كتاب سال خليج فارس«

فراخوان داد

وبينار مرئي سازي پژوهش

مهدي احمدي پور، دانشجوي 
مهندسي (كارشناسي ارشد عمران 

ن برگزيدة يازدهمي) سوانح طبيعي
 آيين اهداي تنديس ملي فداكاري

.دانشجويان ايران شد



١١٥

دانشگاه شهيد بهشتي

سومين و آخرين جلسه 
دورهم نوازي كانون موسيقي 

در ترم جاري

برنامه بازديد از موزه 
موسيقي 

ت اعالم تقويم آموزشي و ليس
 ١٤٠١دروس ترم تابستان 

دانشگاه

، سالروز شهادت صادق آل پيامبر
 وارث علوم رسالت، رئيس مذهب

شيعه امام جعفر صادق 
.عليه السالم تسليت باد



١١٦

دانشگاه شهيد بهشتي

ت معرفي فرصت هاي شغلي شرك
كشتيراني به دانشجويان 
ان  دانشكده ، معرفي كانالهاي مي

شركت و دانشجويان با هدف 
دهاستفاده از استعدادهاي دانشك

 كنفرانس بين المللي هوش
مصنوعي و خودروهاي 

 )  (ICAISV-2023هوشمند 
به ميزباني دانشگاه

ني نشست علمي اشتغال آفري
براي دانشجويان و دانش 
آموختگان علم اطالعت و 

دانش شناسي

فراخوان هشتمين دوره 
جايزه فيزيك بهداشت 

سيمين



١١٧

دانشگاه شهيد بهشتي

 دومين«آئين اختتاميه 
 جشنواره ملي دانشجويي

»  خون سياوش

 دانشگاه ميزبان مسابقات
كشتي آزاد و فرنگي 

ور دانشجويان منطقه يك كش

جشن دانش آموختگي 
 سال) فارغ التحصيلي(

١٤٠١ 

 حفاظت از محيط*نشست 
 بررسي وضعيت* زيست

پرندگان مهاجر



١١٨

دانشگاه شهيد بهشتي

نهمين كنفرانس ملي 
آموزش و توسعه سرمايه 

انساني

بازديد از كنيسه و اعمال 
عبادي دين يهود ، با 

 توضيحات حاخام دكتر حمامي
رياست محترم انجمن 

.كليميان

برگزاري كارگاه 
آمادگي ازدواج 

وبينار آشنايي با شيوه 
 دسترسي به پايان نامه ها و

مراحل تسويه حساب



١١٩

دانشگاه شهيد بهشتي

تيم دووميداني دختران  
مدال نقره و  ٧دانشگاه با كسب 

ات يك برنز نايب قهرمان مسابق
منطقه يك كشور شد

جشن ميالد حضرت 
و روز دختر ) س(معصومه 

هي كارآفريني را "وبينار 
"براي موفقيت 

ي جلسه با مديران پارك فناور
و مركز رشد دانشگاه 



١٢٠

دانشگاه شهيد بهشتي

فراخوان ثبت نام در دوره 
 علم و دين و هنر«كوتاه مدت 
ريجدانشگاه كمب» انسان بودن

 فراخوان پنجمين جشنواره
انتخاب كتاب سال 

آذربايجان غربي

دوره آموزشي شناخت 
صالحيت حرفه اي نيروي 

انساني

يك دانشگاه پشت تيم 
بسكتبال دانشگاه 



١٢١

دانشگاه شهيد بهشتي

سالروز رحلت بنيانگذار 
انقالب اسالمي حضرت امام 

 ١٥و قيام  ) ره(خميني 
.خرداد تسليت باد

 كالس جمع بندي معادالت
ديفرانسيل

سومين المپياد فرهنگي 
ورزشي دانشجويان شاهد و 

ايثارگر دانشگاه

 آشنايي با انديشه هاي 
)ره(سياسي امام خميني 



١٢٢

دانشگاه شهيد بهشتي

خرداد روز جهاني محيط  ١٥
زيست گرامي باد

سامانه اطالع يابي روابط 
با هدف تبادل ) ساد(عمومي 

 اطالعات بين روابط عمومي و
واحدهاي مختلف دانشگاه 

طراحي شده است

وبينار آشنايي با طرح 
دستيار فناوري

و  مسابقات روزانه، هفتگي
ماهيانه فرهنگي 



١٢٣

دانشگاه شهيد بهشتي

سي امين دوره جايزه جهاني 
كتاب سال جمهوري اسالمي 

ايران فراخوان 

كارگاه آشنايي با انرژي  
هاي تجديد پذير و زمينه 
اشتغال در مناطق محروم

ه نقش مخارج دولت در توسع
منطقه اي در ايران

ثبت نام كالس هاي  
آموزشي تيروكمان و 

فيوژن فيت نس



١٢٤

دانشگاه شهيد بهشتي

ويلفرد «مراسم بزرگداشت 
اسالم » فرديناند مادلونگ

شناس برجسته آلماني

برگزاري همايش ظرفيت هاي 
همكاري شركت ها و نهاد هاي 

 دانش بنيان و گروه صنعتي
ايران خودرو

مركز نوآوري مهندسي و 
ساخت شناسا از تمامي 

دانشجويان

 تيم بسكتبال دانشجويان
دختر دانشگاه نايب قهرمان 
دمسابقات منطقه يك كشور ش



١٢٥

دانشگاه شهيد بهشتي

نشست علمي ستيز  
كيهاني در اساطير ايران

٢ كالس جمع بندي فيزيك

گري اولين بوتكمپ مربي
 اردو با محتواي متفاوت
و كاربردي در  دانشگاه

ملي  بيستمين مسابقات
مهارت



١٢٦

دانشگاه شهيد بهشتي

زيستن در تجربه 
زيستي و معرفت 

شناسي موالنا

ويژه برنامه گراميداشت 
والدت شمس الشموس، 
حضرت علي ابن موسي 

)عليه السالم(الرضا

12th International 
Conference on Computer 

and Knowledge 
Engineering (ICCKE2022)

بررسي چالش ها و : موضوع
راهكارهاي بازايابي و 

توسعه بازار شركت هاي 
دانش بنيان



١٢٧

دانشگاه شهيد بهشتي

كالس حضوري 
٢جمع بندي رياضي 

هاي   آشنايي با پايگاه
) نفارسي و التي(اطالعاتي 

مورد اشتراك دانشگاه

كرسي علمي ترويجي 
تاريخ فرهنگي حرمت 

تصويرگري در اسالم

جلسه گفت و شنود



١٢٨

دانشگاه شهيد بهشتي

مباحث ويژه و   "دوره
 استراتژي هاي كاهش تلفات

"در شبكه هاي توزيع  

ل فراخوان مدرسه فوتبا
باشگاه دانشگاه 

بررسي رويكرد  "وبينار 
دانشكده در خصوص اجراي 

،  سبدهاي تخصصي نيروگاه
خودرو و كارآموزي هاي 

"مرتبط 

همايش بين المللي 
فرصتهاي سرمايه گذاري 

شهر تهران



١٢٩

دانشگاه شهيد بهشتي

ديدار و گفتگو رئيس 
ح دانشگاه باهدف ارتقاء سط
و كيفيت تعامالت بين 

لل المللي با معاون بين الم
دانشگاه كازان روسيه 

ن بازديد هيأت دانشگاه كازا
روسيه از پارك علم و 

اه فناوري و مركز رشد دانشگ

آيين تقدير از مدال آوران 
مسابقات دانشجويي 

دانشگاه هاي منطقه يك 
١٤٠١كشور انتخابي المپياد 

بارقه كائنات نگاهي بر 
ميراث جهاني چغازنبيل



١٣٠

دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاري جشن دانش 
 ١٤٠١آموختگي سال 

 ١٤٠١تير  ٧و  ٦دانشگاه،  

برگزاري جلسه مشترك 
ه پارك علم وفناوري دانشگا
با اساتيد دانشكده حقوق 
 شنبه بيست هشتم خرداد

ماه در محل پارك 

 آيين تقدير از مدال آوران 
مسابقات دانشجويي 

دانشگاه هاي منطقه يك 
 ١٤٠١كشور انتخابي المپياد 

ه از كانون گردشگري دانشگا
عالقمندان به فعاليت در 

حوزه گردشگري دعوت به 
فعاليت مي نمايد



١٣١

دانشگاه شهيد بهشتي

استارتاپ هاي حوزه 
ورزشي و فناوري هاي 

مربوطه

كارگاه هاي آموزشي آمار، 
احتمال و علم داده دانشكده 

علوم رياضي دانشگاه 



١٣٢



١٣٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

دومين جشنواره كارآموزي 
و اشتغال

سلسله نشست هاي 
رهنمود 

سلسله رويداد هاي  
"يوني تِك"



١٣٤

دانشگاه صنعتي اصفهان

نشست صميمي رئيس و 
معاونين دانشگاه با 

دانشجويان خوابگاه صدرا

 آيين بزرگداشت سال جهاني
دارعلوم پايه براي توسعه پاي

واننمايشگاه منسوجات بان



١٣٥

دانشگاه صنعتي اصفهان

  "طرح دستيار فناوري"

جهادعلمي دانشجويان 
دانشگاه

صعود همگاني به قله ي 
متري كالر چيرو  ٣٦٢٩



١٣٦

دانشگاه صنعتي اصفهان

كارگاه آموزش مقدماتي 
ديپ لرنينگ 

دومين جشنواره كارآموزي و 
اشتغال

اكران مستند خونريزي



١٣٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

تريبون آزاد دانشجويي

 اطالعيه مركز بهداشت و درمان
ت دانشگاه مبني بر نحوه رعاي
الئم نكات بهداشتي مرتبط با ع

گوارشي شايع شده در كشور 

تيم تنيس دانشجويان 



١٣٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

كسب دو مدال طال و نائب 
قهرماني مسابقات كاراته 

 قهرماني تيم فوتسال دختران
دانشگاه

تشكل جهاد علمي 
دانشجويان دانشگاه 



١٣٩

دانشگاه صنعتي اصفهان

٢٠٢٢مسابقه داخلي اي سي ام 
اولين رويداد حضوري پس از 

دو سال

تيم دكه دانشگاه 

، سمينار بزرگ هوش مصنوعي
اين بار در قلب دانش و 
فناوري ايران دانشگاه 



١٤٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

 سومين المپياد فرهنگي« 
ورزشي دانشجويان شاهد و 

*ايثارگر

محاسبات عددي

اطالعيه اداره سراهاي 
دانشجويي



١٤١

دانشگاه صنعتي اصفهان

د سلسله نشست هاي آنالين رش
و توانمند سازي فردي

مديريت اضطراب در ايام 
امتحانات

ا عيد فرخنده ميالد امام رئوف آق
را ) عليه السالم(امام رضا 

ض صميمانه تبريك و تهنيت عر
مي نمائيم

ه انتشار مقاله محقق دانشگاه در مجل
معتبر علمي

  Additive Manufacturing



١٤٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

اطالعيه تغيير ساعت 
كاري دانشگاه  

ن سمينار توليد هيدروژ
سبز ، اقتصاد نوين

نده ايران دومين كشور توليد كن
مقاالت علمي در داده كاوي 
 متون زيست پزشكي در دنيا

شناخته شد



١٤٣



١٤٤

دانشگاه فردوسي مشهد

وبينار سنجش وارزيابي 
مهارت هاي زبان فارسي

انه افتتاحيه نمايشگاه دواخ
در باشگاه مفاخر و 

پيشكسوتان دانشگاه 
نمايشگاه اسناد و  مدارك (

)تاريخي پزشكي در ايران

پايان مسابقات كاركنان و 
اعضاي هيات علمي خانم 

دانشگاه 

نشست صميمانه با 
دانشجويان بين الملل  



١٤٥

دانشگاه فردوسي مشهد

گذري بر آثار و خدمات 
ميرمحمد مومن استرآبادي

خردادماه  ٣به مناسبت 
سالروز آزادسازي خرمشهر 

 حضور سرپرست دانشگاه
در دانشگاه نيشابور

اه موفقيت محققان دانشگ
با همكاري محققان 
دانشگاه تهران در 

بهينه سازي و افزايش 
نتوليد پتروشيمي مرجا



١٤٦

دانشگاه فردوسي مشهد

ي كارگاه كسب وكار خوابگاه
مدرس هما مظفري 

مشاورومتخصص درحوزه 
بازاريابي ديجيتال

نشست مشترك مديريت 
شهري طرقبه و مديران 

مجموعه گردشگري چاليدره

امضاء تفاهم نامه ميان 
دانشگاه و شركت مجتمع 

فوالد خراسان

ان مراسم تقدير از برگزيدگ
 آموزشي دانشكده كشاورزي

دانشگاه 



١٤٧

دانشگاه فردوسي مشهد

پيام تسليت نهاد 
نمايندگي مقام معظم 

رهبري دانشگاه در پي 
شهادت شهيد مدافع حرم

چهاردهمين جشنواره ملي 
حركت

جشن حضوري شدن 
دانشگاه 

اه انعقاد تفاهم همكاري دانشگ
با مجتمع فوالد خراسان در 

نيشابو



١٤٨

دانشگاه فردوسي مشهد

حذف ارز ترجيحي از منظر «
سياست عمومي و پيامدهاي 

» آن

دوره آنالين تربيت مدرس 
TTCزبان انگليسي 

دوره آنالين آمادگي آزمون 
)لشام( بسندگي زبان عربي 

ثار كانون علمي فرهنگي اي



١٤٩

دانشگاه فردوسي مشهد

ن پنجمين گردهمايي خيرا
آموزش عالي 

ته برنامه نويسي پيشرف
Matlabنرم افزار 

آموزش مقدماتي نرم 
 Matlabافزار 

برگزاري اولين جلسه هم 
انديشي ستاد حمايتي 

-المپيادهاي فرهنگي
دانشگاه  ١٤٠١ورزشي سال 



١٥٠

دانشگاه فردوسي مشهد

»بانوان در صنعت«همايش 

سلسله نشست هاي  
ي بررسي ابعاد و مولفه ها

حكمراني اخالقي

 دانشجوي دانشگاه برنده
ور جايزه ميشل تورنيه كش

فرانسه شد

ده  سي و پنجمين نشست اي
 معرفي و بررسي: دانشگاه

 اخالق علم و انجمن«كتاب 
»هاي علمي در ايران



١٥١

دانشگاه فردوسي مشهد

همايش بين المللي 
ل گفتگوي تمدنها، تكام
ملت هاي اسالمي

آشنايي با آموزش زبان 
وادبيات فارسي در مصر

دانشگاه ميزبان مسابقات 
قهرماني دانشجويان پسر 

 دانشگاه ها و موسسات اموزش
ورزش كشور ٩عالي منطقه 

انجمن علمي 
 نانوفناوري دانشگاه



١٥٢

دانشگاه فردوسي مشهد

 حضور سرپرست دانشگاه
در اجالس روساي دانشگاه 
ها و موسسات آموزش عالي 

وزارت علوم

 اعطاي جايزه ساليانه بنياد
 فرهنگي البرز به دانشجوي

دانشگاه 

گراميداشت شهداي 
دانشگاه

ي اولين كمپ توانمندساز
١٤٠١دربهار 



١٥٣

دانشگاه فردوسي مشهد

انواع هستي شناسي ها 
براساس بازنمايي دانش، 
رويكرد و سطح رسمي 

بودن آن

ين برگزاري افتتاحيه همايش ب
كامل المللي گفتگوي تمدن ها ت

ملت هاي اسالمي در دانشگاه 

اكران فيلم روز صفر
يبه همراه تحليل، نقد و بررس

والدت حضرت معصومه 
و روز دختر مبارك باد) س(



١٥٤

دانشگاه فردوسي مشهد

دوره  "آغاز ثبت نام  
جامع مديريت منابع 

 "C*HRM-انساني

معرفي كتاب فهمِ فَهم؛
آشنايي با هرمنوتيك 

فلسفي گادامر

له هشتمين نشست از سلس
 نشست هاي زنان، فلسفه و

الهيات 

انجمن علمي نانوفناوري 
انو دانشگاه همزمان با هفته ن



١٥٥

دانشگاه فردوسي مشهد

 اولين روز مسابقات قهرماني
 ٩دانشجويان پسر منطقه 

ورزش كشور در رشته هاي 
كشتي، شنا و دو و ميداني

قهرماني دانشگاه در 
ن مسابقات شناي دانشجويا

 پسر دانشگاه ها و موسسات
كشور ٩آموزش عالي منطقه 

برگزاري مراسم 
گراميداشت شهداي 
ن دانشگاه با حضور جانشي
سازمان اطالعات سپاه

 طرح دستيار فناوري جهت
اشتغال دانشجويان



١٥٦

دانشگاه فردوسي مشهد

مركز فناوري هاي 
پيشرفته 

دوره ي تخصصي و جامع  
ارزيابي، تشخيص و درمان 

د بر اختالالت يادگيري با تاكي
علوم اعصاب

دو  افتخار آفريني نمايندگان
و ميداني كار دانشگاه 

اه درخشش نمايندگان شنا دانشگ
در مسابقات قهرماني شنا 

ورزش  ٩دانشجويان پسر منطقه 
كشور



١٥٧

دانشگاه فردوسي مشهد

 سالروز رحلت بنيانگذار
جمهوري اسالمي ايران 
اد امام خميني ره  تسليت ب

سلسله نشست هاي معرفي 
گرايش هاي رشته مهندسي 

مكانيك

اختتاميه هفته نانو

ت فينال و اختتاميه مسابقا
يه بين دانشگاهي دادگاه شب

)  موت كورت(سازي شده 
خراسان



١٥٨

دانشگاه فردوسي مشهد

ه ها انتشار كتاب جويبار لحظ
از دكتر محمد جعفر 

 ياحقي،استاد زبان و ادبيات
فارسي دانشگاه 

مه اطالعيه شرايط و تعهدات بي
تكميل درمان دانشگاه

 آشنايي با آموزش زبان و
ادبيات فارسي در 

هندوستان

دومين دوره از ترم دوم 
ساعته طراحي،  ٣٠٠كمپ 

ساخت و توليد



١٥٩

دانشگاه فردوسي مشهد

آموزش پيشرفته نرم 
ArcGISافزار 

اطالعيه فراخوان پذيرش دوره 
هاي پژوهشي پسادكتري و 

دانش آموختگان دكتري خرداد 
١٤٠١

آيين اختتاميه مسابقه 
كتاب خواني برش كتاب

ارائه گزارش عملكرد 
دانشجويان دكتري



١٦٠

دانشگاه فردوسي مشهد

سلسله هم انديشي هاي 
انواع : نظام هاي سازمان دانش

هستي شناسي ها براساس 
بازنمايي دانش، رويكرد و 

سطح رسمي بودن آن

ديدار وزيرمختار سفارت 
اه ژاپن با سرپرست دانشگ

دوره آمادگي آزمون هاي 
MSRT   وTELP  ويژه

دانشجويان تحصيالت 
»  نآنالي«تكميلي به صورت 

»حضوري«و 

 همايش نانو، صنعت و« 
»  دانشگاه



١٦١
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و  برگزاري نشست معاونان
 مديران فرهنگي، اجتماعي
و دانشجويي دانشگاه و 
دانشگاه علوم پزشكي  

مشهد 

حضور دبير ستاد ويژه 
ور توسعه فناوري نانو كش

در دانشگاه 

اي افتتاح نمايشگاه دستاورده 
فناوري نانو دانشگاه

بازديد از مركز وارسي 
پروازي و خدمات هوايي 

فرودگاه بين المللي 
هاشمي نژاد 



١٦٢
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فينال و اختتاميه 
اهي مسابقات بين دانشگ

ه دادگاه شبيه سازي شد
خراسان) موت كورت(

 طراحي و ساخت دستگاه
هاي اولفكتومتر و 
گاستومتر توسط 

پژوهشگران دانشگاه 

سيمدرسه تابستاني فردو

ششمين دوره جشنواره 
ان صحيفه سجاديه دانشگاهي

سراسر كشور



١٦٣
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دوره ي تخصصي و جامع  
 ارزيابي، تشخيص و درمان

اكيد اختالالت يادگيري با ت
بر علوم اعصاب

نشست شوراي فرهنگي 
اجتماعي دانشگاه 

يل تحل: مدرنيسم اسالمي
و واكاوي پروژه 
شناخت درماني 

روشن فكران مسلمان

برگزاري فينال و اختتاميه 
مسابقات موت كورت خراسان 

ز با حضور دادستان محترم مرك
استان خراسان رضوي جناب 

ي محمدحسين درودي به ميزبان
دانشگاه
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تقدير سازمان حفاظت 
ي محيط زيست از فعاليت ها
پژوهشي و آموزشي 

پژوهشكده علوم گياهي 
دانشگاه 

 اطالعيه پوستر تمرينات
 انتخابي المپياد همگاني

سراسر كشور

 اطالعيه ثبت نام دوره آموزشي
ويژه  "مقابله با اضطراب"

اعضاي هيأت علمي و كاركنان
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مسابقه كتاب خواني 
 در حاشيه "طراح هدايتي"

مهاولين كنگره شهيد ديال

حضور مؤسس انجمن 
دانشجويان مسلمان شيعه 

دانشگاه نورث وسترن 
شيكاگو در دانشكده الهيات

ديدار سرهنگ نودهي 
رئيس پليس امنيت 

عمومي خراسان رضوي و 
هيات همراه با دكتر احد 

اه ضابط سرپرست دانشگ

برگزاري كارگاه آموزشي 
 سالمت ايمني و محيط زيست
 در دانشگاه با حضور مديركل

مركز مشاوره و سالمت سازمان 
امور دانشجويان



١٦٦
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يِ؛ وبينار تخصصي دين شهر 
:  مفهوم و شاخص ها سخنران

 -پروفسور جورج روپكه 
ان استاد دانشگاه ارفورت آلم

كالج ماركس وبر

 حضور دبير ستاد توسعه
فناوري هاي حوزه آب و 

انرژي در دانشگاه 

تابنشست نقد و بررسي ك
 جستاري درباره مطالعات«

سياست عمومي و علم 
»سياست

 تور فناورانه بازديد از
ناحيه نوآوري مشهد



١٦٧
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كسب رتبه بين المللي نشريه 
Iranian Journal of 

Numerical Analysis 
and Optimization 

دانشگاه در ارزيابي وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري 

١٤٠٠سال 

طرح اوقات فراغت 
تابستان

ندي ثبت نام متقاضيان بهره م
از تسهيالت بنياد ملي 

نخبگان

مسابقه رالي مخصوص 
اساتيد،دانشجويان و 
كارمندان دانشگاه 



١٦٨

دانشگاه فردوسي مشهد

انجمن علمي علوم 
ورزشي دانشگاه

رويداد محرّك ها و اثرات 
 اجتماعي و رفتاري -اقتصادي

يت مدير(تغيير اقليم در ايران 
 ١خرداد و  ٣١تاريخ ) منابع آبي

١٤٠١تيرماه 

سومين كنفرانس ملي 
فرايندهاي گاز و 

پتروشيمي

همايش آموزشي توجيهي 
حفاظت آزمون سراسري سال 

١٤٠١



١٦٩

دانشگاه فردوسي مشهد

 مراسم روز ملي بسيج*
اساتيد و گراميداشت 
شهادت دكتر مصطفي 

* چمران

»  ٢اگري نو«
رويداد انتقال تجارب حوزه 

كشاورزي با محوريت 
نوآوري هاي حوزه صنايع 

غذايي




