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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اخبار فعالیت های مرتبط و فرابرنامه ای در 
برخی دانشگاه ها



فهرست دانشگاه های مورد بررسی

یدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شریفدانشگاه صنعتی 

تهراندانشگاه 

تربیت مدرسدانشگاه 

علم و صنعت ایراندانشگاه 

شهید بهشتیدانشگاه 

صنعتی اصفهاندانشگاه 

فردوسی مشهددانشگاه 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

افتتاح پروژه بومی سازی وبرگزاری آئین 
ور ساخت شبیه ساز رانندگی دامپ تراک با حض
دکتر غریب پور معاون وزیر صمت و دکتر 

یزدان دوست ریاست دانشگاه در محل سایت 
ایرانسازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

ه از جلسه گسترش تعامالت بین ایران و عمان و استفاد
حضور با -نانو فرصت های سرمایه گذاری در فناوری 

تان ریاست دانشگاه و بیمارس"تقی  العدوانی"پروفسور 
شور خلیج عمان و رئیس و مالک شهر تحقیقاتی نانوی ک

عمرانعمان در دانشکده مهندسی 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

هفته دفاع مقدس گرامی باد

با امتیاز نخبگی و جوایز نقدیمسابقه ره نشان همراه 

اع لینک شرکت در مسابقه هفته دف
کارکنان دانشگاه بسیج مقدس



6

دیدار و گفتگو با آقای پروفسور تقی 
انو العبدوانی، ریاست دانشگاه خلیج و شهر ن

عمان به دعوت دانشگاه

به انتصاب خانم دکتر منیر رضایی
اداره روابط عمومی عنوان رئیس 
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بعدی  به 3ساخت پرینتر 
همت پژوهشگران دانشگاه

تالش وزارت علوم برای 
نتی بهینه سازی ارتباطات اینتر

در آموزش های الکترونیکی

مدیران نوسازی مدارس و برگزاری نشست 
پیاده سازی نظام برای اساتید دانشگاه 

مدارسمکانیابی 
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ان دو جانبه رئیس سازمبرگزاری نشست 
ن و پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرا
مسئوالن دانشکده مهندسی برق 

بت مسابقه مجازی آمادگی جسمانی بمناس
گرامیداشت هفته تربیت بدنی 
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تألیف کتاب اصول آموزش شنا توسط عضو هیأت علمی 
خانم دکتر شعله خداداد، دانشگاه 

:وبینار بین المللی با موضوع برگزاری 
Remote Sensing Approaches for 

Temperate Forest Monitoring: 

Implications for Management 
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پیام تقدیر وزیر علوم از اقدامات جامعه دانشگاهی در دوره
کرونا

کالس ها در سامانه مجازی به صورت 
تعاملی برگزار می شوند
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واحد های عملی برای دانشجویان ساکن
تهران حضوری برگزار خواهد شد

عضو تألیف و انتشار کتاب بین المللی توسط
صیادیدانشگاه، دکتر حسین هیات علمی 

دعوت به همکاریاطالعیه 
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کمتر از یک  چهارم ظرفیت خوابگاه ها
استفاده شده است

ار در شب اربعین حسینی، فاتحه ای را نث
م، که روح بلند گل های پرپر دانشگاه نمائی

و در مسیر 139۸در ایام اربعین سال 
.کربال به لقاء اربابشان شتافتند

نیکی برگزاری وبینار توسعه دولت الکترو
دانشگاهدر کشور به میزبانی 
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نیکی برگزاری وبینار توسعه دولت الکترو
دانشگاهدر کشور به میزبانی 

ه استخدام کارشناس و کارشناس ارشد رشت
کامپیوتر، نرم افزار در پژوهشکده فناوری

اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

انجمن علمی فیزیک
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-احراز هویت دیجیتال
چالش ها و فرصت ها

دانشگاه ها از لحاظ آموزش 
دالکترونیکی رتبه بندی می شون

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
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بعد کارگاه آموزشی پایتون رو می تونید
مین از تکمیل پروفایلتون، از سایت گی

دانشگاه ایرانی در یک رتبه1۲حضور 
بندی جهانی



16

جزئیات وام دانشجویی ویژه تمام 
مقاطع تحصیلی دانشگاه

ن فعالیت های گروه خیریه امام حس
تر مجتبی علیه السالم به همت دف

نهاد مقام معظم رهبری

ریاضیکارگاه آموزشی مدل سازی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مصنوعی هوش سومین مدرسه پاییزه 
آکادمی یوتک 

برگزاری سمینار بیوانفورماتیک 

اطالعیه مهم  برگزاری دوره های 
آموزشی زبان انگلیسی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

جامع ترین دوره غیر حضوری طراحی و 
برنامه نویسی وبسایت با وردپرس

دانشگاهشعر و ادب برگزاری کانون 

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره غیرحضوری و آنالین جامع دیجیتال 
مارکتینگ ، کسب و کار خودتو شروع کن

فرصت شغلی

ته و برنامه انتخاب رشبرگزاری ویژه 
دانشگاهیآشنایی با رشته های 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

چگونه در چهل روز حافظ یک جزء قرآن شویم

پالی اپنجمین کارگاه آنالین صفر تا صد 
مهاجرت تحصیلیو 

آغاز ثبت نام دوره جامع طراحی و 
ائیز پپرینتر سه بعدی ترم ساخت 

99و زمستان  
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آزمون ویژه  درصدی، 100تخفیف 
شخصیت شناسی هالند 

ا دوره غیرحضوری و آنالین مقدماتی ت
شن با پیشرفته برنامه نویسی اپلیکی

جاوا اندروید

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ور اولین دوره مسابقات مسئله مح
بنیاد ملی نخبگان

جامع ترین دوره غیر حضوری طراحی و 
برنامه نویسی وبسایت

مرکز مشاوره دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

«ماراتون مهبانگ»

شغلیفرصت

حمایت علمیبا کانون نجوم دانشگاه 
گروه بین المللی آیوتا خاورمیانه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

تحول دیجیتال در مدیریت
منابع انسانی

فرصت شغلی 

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ه ی« تیمت»گیمین یه بازیه که توش با 
کسب وکار رو می گردونید

دوره غیرحضوری صفر تا صد طراحی 
(UX Design)کاربرتجربه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دانشگاهنجوم برگزاری مسابقه کانون 

دوره غیرحضوری تخصصی سئو

کارگاه مقاله نویسی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مسابقه ی پرفورمنس کانون
موسیقی دانشگاه

دوره غیرحضوری و آنالین مقدماتی تا
ن با جاوا پیشرفته برنامه نویسی اپلیکیش

اندروید 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

برنامه دوره های آموزشی پاییز 
انجمن علمی مهندسی مکانیک

با شروع سال تحصیلی جدید و 
باتوجه به شیوع ویروس کرونا

مرکز مشاوره دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون شعر و ادب دانشگاه 

دوره آنالین یادگیری عمیق برای 
 DL for)پردازش زبان طبیعی 

NLP)

اه دانشگمدیریت، دوره دکترای 
لیسبون
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت ویژه آموزش، کارآموزی و 
ه استخدام برای تمامی عالقه مندان ب
حوزه مالی و حسابداری در بوت 

کمپ رسا

آموزش راه اندازی کسب و کار 
اینترنتی و رساندن آن به درآمد

ثبت نام کارگاه شخصیت شناسی
شغلی با تدریس 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون زبان های خارجی دانشگاه

مسابقات کشوری مجازی دومینو 

ان، کارگاههای آموزشی آنالین رایگ
ویژه دانشجویان سراسر کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

همکاریاطالعیه دعوت به 

دوره اصول و کاربرد شبیه سازی و 
پردازش داده های بیولوژیک در فک و 

صورت و جمجمه

فراخوان شتابدهی و حمایت از
تیم های استارتاپی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون انتظار برگزار می کند

کند برگزار مینجوم دانشگاه کانون 

-آغاز دوره فشرده زبان اسپانیایی
(آنالین)
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

متخصصدوره غیرحضوری جامع 
Front Endو  اسکریپت جاوا

کانون شعر و ادب

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

برگزاری سمینارهای 
هفتگی بیوانفورماتیک

شروع قطعی دوره های آموزشی 
، مهارت های کار با مقاله نویسی 

برنامه نویسی و ICDLرایانه
Python اول آبان ماهاز

اطالعیه مهم  برگزاری دوره های 
آموزشی زبان انگلیسی



37

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 

آغاز ثبت نام دوره های پاییز جهاد
دانشگاهی صنعتی  امیرکبیر

دومین حلقه مطالعاتی
اهلل آیت)محوریت کتاب تفکر با 

(حائری شیرازی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آموزشی مجازی

کانون انتظار دانشگاه

ایده بازار سالمت "رویداد ملی 
"دیجیتال

دانشگاه-1399دی ماه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون نجوم دانشگاه 

فراخوان شناسایی تیم های توانمند

اری فضای کار اشتراکی زاویه با همک
آکادمی ایستا 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ایده بازار تجهیزات "رویداد ملی 
"پزشکی

دانشگاه-1399آذرماه 

 (Naturalطبیعیکارگاه پردازش زبان های 

Language Processing: A 

Comprehensive Approach)

ل سلسله نشست های مقدماتی تحلی
ارزهاتکنیکال و فاندامنتال در بازار رمز
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سایت گروه گرامرلی دانشگاه

آموزشگاه نخبه پروران رسالت

ی نویسپاییزه برنامه مدرسه 
آکادمی یوتک 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

م آنالین نجودوره ی : نجومکانون 
مقدماتی

جهاد موفقیتی دیگر توسط  فراگیر
IELTSآزمون در دانشگاهی 

رویداد بین المللی ایده پروری کهربا 



43

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون فلسفه و دین دانشگاه

ا فضای کار اشتراکی زاویه ب
همکاری آکادمی ایستا 

در سومین هفته از 
Free 

Discussion 
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شریفصنعتی دانشگاه 

نگاهی به مراحل طراحی دامی که 
ندپهن کرد« عسگری»آمریکایی ها برای 

کسب عنوان مقاله برتر از سوی 
کارشناس شرکت فوالد خوزستان

المپیاد برگزاری چهارمین 
نفتمهندسی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ی تصویرساز»آموزش برگزاری کارگاه 
«و آبرنگ

موقعیت سرمایه گذاری و راه اندازی 
کسب و کارهای جدید در خاورمیانه

:معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
مهلت حذف اضطراری دروس دانشجویان 

 ها شریف تا آخرین هفته برگزاری کالس
ادامه دارد
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شریفصنعتی دانشگاه 

سومین "آخرین مهلت ارسال مقاله به 
"کنفرانس ملی کارآفرینی

تـعرفـه هـای چـنـد »
«کـیـلوبـایـتـی

ی شماره جدید نشریه دانشجوی
منتشر شد« بـارقـه»
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شریفصنعتی دانشگاه 

!شکار فرصت هاو کرونا 

جهاد دانشگاه همپای جهادگران دفاعی

ف شهریه پردیس دانشگاه شری
چقدر است
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شریفصنعتی دانشگاه 

بامرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه 
صعود پنج پله ای خود موفق به کسب
رتبه نخست در میان آزمایشگاه های 
ر مراکز دانشگاهی کشور و رتبه چهارم د

میان اعضای شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی کشور شد

با ورود هوش ها دانشگاهآینده 
شغل استادی دانشگاه در/مصنوعی

خطر نیست

آخرین مهلت درخواست مرخصی 
تحصیلی دانشجویی در ترم جدید
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شریفصنعتی دانشگاه 

ارزیابی توانایی متقاضیان کنکور 
کور کارشناسی ارشد و دکتری بر مبنای کن

ر روش درستی نیست و پذیرش دانشجو د
ده این مقاطع باید بر مبنای بررسی پرون

.انجام شود

هفتمین شماره  نشریه دانشجویی 
دانشگاه ( س)هیات الزهرا « ریحانه»

همراه هشتمین ماراتن برنامه نویسی تلفن
با حمایت پرداخت الکترونیک سامان
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شریفصنعتی دانشگاه 

دستورالعمل وزارت علوم برای مهمانی
آزاد دانشجویان کاربردی نشد

در « شب ممکن»بررسی رمانِ 
نشست مجازی کتابخوانی

بهره برداری از پروژه های 
عمرانی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ر تدبر سوره محو»نشست 
«قرآن کریم

رویداد برنامهبرگزاری بزرگترین 
کشورنویسی تلفن همراه 

ته مروری بر وضعیت نشریات و کمی
ناظر بر نشریات دانشجویی
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شریفصنعتی دانشگاه 

خوشنویسی »کارگاه آموزش مجازی 
«انگلیسی

حقوق نشریات»کارگاه مجازی 
برگزار می شود« دانشگاهی

خاورمیانـهنگاهی بر شرایط کنونی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

دی ۲۲امتحانات دانشگاه شریف از 
ورودی های جدید / آغاز می شود

واحدهای درسی کمتری دارند

طرح حمایت مالی از دانشجویان اجرا 
هر فرصت ثبت نام تا پایان م/ می  شود

99ماه 

وم نسخه الکترونیکی شماره د
"هفت قلم نامه"نشریه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های 
به وزیر ارتباطات؛ شبکه ملی خطاب 

اطالعات چه شد

قانون برنولی و»برگزاری نشست 
«  برگشت ناپذیری زمان

برگزاری کارگاه آموزش 
مقدماتی التک
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شریفصنعتی دانشگاه 

زن برتر 30محقق ایرانی یکی از 
دنیا در حوزه رباتیک معرفی شد
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دانشگاه تهران

 آپی رویداد استارتبرگزاری نخستین 
زالوی طبی و صنایع وابسته 

تجدید میثاق با آرمان های شهدای 
سرافراز و عطر افشانی مزار مطهر شهدای

ت به مناسبت گرامیداشگمنام دانشگاه 
هفته دفاع مقدس

تمدید زمان ثبت نام و بارگذاری مدارک 
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری

-1۴00نیمه متمرکز سال تحصیلی تخصصی
1399
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هیات رئیسه پردیس ابوریحان از 
ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا  

.تقدیر کرد

جاذبه های دانشگاه تهران

روزی »مرحله دوم برنامه 
«  با دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

باشگاه دانشجویان دانشگاه 

لعمل برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دستورا
شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان کاال

ی همزمان با افتتاح چندین پروژه عمران
که توسط بنیاد فرهنگی مصلی  نژاد
ده انجام شده بود، بنیاد حامیان دانشک
.علوم اجتماعی نیز تأسیس شد
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دانشگاه تهران

سامانه پایش هوشمند و پیگیری سالمت
و خانواده آنها، با همکاری 19بیماران کووید 

دانشگاه های تهران و علوم پزشکی و خدمات
.بهداشتی درمانی تهران راه اندازی شد

هشت نشست تخصصی و مجازی 
امریکا در ۲0۲0دربارة انتخابات 

دانشگاهدانشکده مطالعات جهان 

ن بخشنامه ثبت نام دوره های آموزشی کارکنا
مرکز آموزش های ضمن 1399در فصل پائیز 

خدمت دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

آموزش ضمن برگزاری مرکز 
خدمت دانشگاه 

بق مراسم تکریم و معارفه معاونان سا
ور و جدید بین الملل دانشگاه، با حض

دانشگاهرئیس 

برگزاری انتخابات کانون های
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دانشگاه تهران

هشت نشست تخصصی و 
امجازی درباره انتخابات امریک

«به وقت ایران»برنامه زنده تلویزیونی 

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری 
کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک

۸00بیش از 1399در شهریور ، دانشگاه 
زمین لرزه را ثبت کردند
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دانشگاه تهران

ی ها، چند جانبه توسعه فناورانعقاد تفاهم نامه 
محصوالت و راهکارهای حوزه شبکه های 

ن مخابراتی نسل پنج و نسل های آینده، بی
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دانشگاه تهران، دانشگاه 

یراناصنعتی شریف و شرکت ارتباطات سیار 

در باغ« امتداد»شعر برگزاری شب 
موزه نگارستان 

مشاهده آیین نامه ها و دستورالعمل ها
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دانشگاه تهران

نشست

آدرس در کتابخانه دیجیتال دانشگاه 
utdlib.ut.ac.ir  به انتشار متناقدام

هزار رساله دکتری و 57بیش از 
پایان نامه  کارشناسی ارشد کرد

سلسله سخنرانی های علمی 
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دانشگاه تهران

تصاویر نسخه های خطی کتابخانه 
ر مرکزی دانشگاه تهران به طور رایگان د

اختیار کاربران قرار گرفت

بررسی چالش های مناطق آزاد و تحلیل
کسب وکارها در دوران پساکرونا در 

Exportechپنل های دومین رویداد 

دکتر مسعود صدری نسب، عضو هیأت
اه علمی دانشکده محیط زیست دانشگ
به عنوان پژوهشگر نمونه دریایی 

انتخاب شد
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دانشگاه تهران

اطق نشست تخصصی منبرگزاری دومین 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور، در پارک 

دانشگاهعلم و فناوری 

ی دکتر سپیده خوئی ، عضو هیأت علم
فت موفق به دریاپردیس علوم دانشگاه 

شد۲019جایزه ثبت اختراع کامستک

انجمن آموزش مهندسی ایران  
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دانشگاه تهران

راه اندازی سامانه جامع فرهنگی و 
اجتماعی نگارستان 

پنجمین جشنواره ملی از ایده تا بازار، با 
رویکرد ایده های نوآورانه و کسب و کارهای 

نوپا توسط پردیس فارابی دانشگاه 

ان قدردانی وزیر علوم از نقش دانشگاهی
در مقابله با بیماری کرونا
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دانشگاه تهران

دکتر محسن ابراهیمی و دکتر علی طاهری
نجف آبادی، اعضای هیأت علمی دانشگاه 

پژوهشگر منتخب معرفی شدندبه عنوان 

ژی انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولو
هی همرابا دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

گروه دامپزشکی ایران به مناسب روز 
ملی دامپزشکی

، همکاری در حوزه سالمت روانانعقاد تفاهم نامه 
گی معاون فرهنو بین معاون دانشجویی دانشگاه 

اجتماعیو اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
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دانشگاه تهران

به مناسبت هفته سالمت روان، 
مسابقات مجازی دومینو ویژه 
دانشجویان دانشگاه های کشور

تازه های انتشارات دانشگاه 

نقشه  ساخت دستگاه ونتیالتور پرتابل
ی باز، توسط محققان دانشکده  مهندس

ت نشریادر برق و کامپیوتر دانشگاه 
ه ایمعتبر بین المللی بازتاب گسترد
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دانشگاه تهران

انه فهرست اسناد تاریخی کتابخ
مرکزی و مرکز اسناد 

فراخوان جذب تیم و ایده در 
مرکز پیشرانا
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ساعته علم داده 300دوره جامع 
دانشگاه

در آخرین فرصت ارسال ثبت ایده و شرکت
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
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دانشگاه تهران

به منظور تبیین دقیق خدمت جدید 
صندوق نوآوری و شکوفایی وبیناری

ت مناسببه مرکز مشاوره دانشگاه 
روز جهانی سالمت روان 

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و 
اه برنامه ریزی باشگاه دانش آموزی دانشگ
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دانشگاه تهران

ی به مناسبت روز جهانی سالمت روان، تعداد
از دبیران و اعضای شورای مرکزی کانون 
همیاران سالمت روان با رئیس دانشگاه

سواد سالمت روان ویژه مسابقه 
دانشجویان دانشگاه های منطقه یک 

توسط مرکز مشاوره دانشگاه
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دانشگاه تهران

کده انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانش
مرکز آموزش هایو فنی فومن دانشگاه 

بازرگانی استان گیالن

ایران، نیکاراگوئه درگفتگوی سفیر 
دانشگاهبا رئیس 1399مهر ۲1
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دانشگاه تهران

دوره کالس های آموزش آغاز نخستین 
زبان فارسی مؤسسه لغت نامه دهخدا و 
مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی 

ژاپنکشور در دانشگاه 

کارشناسی  –نشست علمی 
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دانشگاه تهران

هفدهمین همایش انجمن مطالعات
برنامه درسی ایران

سی ودر سخنرانی استادان دانشگاه 
ت چهارمین کنفرانس بین المللی وحد

اسالمی

د فراخوان پنجمین دوره طرح شهی
احمدی روشن با هدف تشکیل 

هسته های نخبگانی 
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دانشگاه تهران

ثبت نام کارگاه هایی با محوریت 
اخالق آموزش در سطح دانشگاه های 

منطقه یک آموزش کشور

کارگاه مجازی 
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دانشگاه تهران

استقرار واحد سیار مشاوره پزشکی
و نمونه گیری خون در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

جایزه ادبی و اهدای بیست و هفتمین 
تاریخی دکتر محمود افشار به دکتر 
محمدرضا باطنی، استاد پیشکسوت 
اهدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگ

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و 
سازمان منطقه  آزاد کیش

هدف توسعه همکاری های مشترک وبا 
کیشاستقرار شهر هوشمند 

تفاهم نامه همکاری طرح حمایت از 
ترجمه آثار فارسی به سایر زبان ها، 

رکز مو بین مؤسسه انتشارات دانشگاه 
ساماندهی ترجمه و نشر معارف 

اسالمی و علوم انسانی 
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دانشگاه تهران

با هدف ، پارک علم و فناوری دانشگاه 
و زمینه سازی ایجاد اشتغال برای دانشجویان
وآشنایی آنان با فضای کار واقعی طرح جیک

ق اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان از طری
ناسی بررسی سوابق تحصیلی در مقطع کارش

و در پردیس های کیش، ابوریحان، کشاورزی
منابع طبیعی، دانشکده زبان ها و ادبیات

خارجی

-مراسم اختتامیه همایش علمی
فرهنگی چالش کرونا و زندگی 

مؤمنانه
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84

دانشگاه تربیت مدرس

دس برگزاری برنامه روایتگری دفاع مق
در مسجد دانشگاه

فراخوان دوازدهمین جشنواره 
بین المللی فارابی

افزایش ساعت کاری مرکز بهداشت و
درمان دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

ت اقدام نمادین دونده دانشگاه به مناسب
هفته دفاع مقدس

بازدید مسئوالن امور کنسولی وزارت 
دانشگاهعلوم از شعبه کنسولی 

مصاحبه آزمون دوره های دکتری 
دانشگاه آغاز شد99تخصصی سال 
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری سی و پنجمین گردهمایی 
با کارآفرینی"برگزاری وبینار مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

"گیاهان دارویی
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دانشگاه تربیت مدرس

نوان مرکز تربیت بدنی دانشگاه به ع
پایش "مرکز برتر در اجرای طرح 

دبرگزیده ش"تندرستی دانشجویان

یر و خوابگاه گلشن به منظور تعم
بازسازی تخلیه می شود

رگران تجلیل از ایثابرگزاری آئین 
دانشگاه 
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دانشگاه تربیت مدرس

ای گیگ اینترنت رایگان به اعض1۲0
هیات علمی دانشگاهها تعلق گرفت

اعالم هفتمین فراخوان سرباز
امریه پژوهش یار

معرفی یک مهارکننده تومور روده
بزرگ توسط محققان دانشگاه
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راه اندازی اپلیکیشن ثنا و 
VPN-SERVERسرویس 

ی راه اندازی کلینیک تخصص
دندانپزشکی دانشگاه

ه کسب نمایه اسکوپوس توسط مجل
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه
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کارگاه مجازی ثبت و آنالیز 
غزپتانسیل های میدانی موضعی م

ی طرح پایش ماندگاری بسته ها"ارائه 
در جلسه کمیته راهبری "موفقیت

طرح تحول راهبردی دانشگاه

اعالم محدودیت های جدید و سختگیرانه 
برای حضور دانشگاهیان در دانشگاه
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وانی و معرفی برگزیدگان مسابقه کتابخ
دوره های آموزش مجازی دفتر نهاد

اعالم نحوه انجام فعالیت های آموزشی 
دانشگاه تا اطالع ثانوی

مصوبات کمیسیون دائمی شورای 
عالی عتف پیرامون اجرای طرح تاپ
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برگزاری نشست هیات مدیره 
بنیاد خیرین مدرس

ی برگزاری نشست مشترک اعضای هیأت علم
ا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ب
مسئولین صندوق پژوهشگران کشور

فراخوان جذب مدرسین از بین دانشجویان
و دانش آموختگان دانشگاههای برتر
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اعالم نحوه فعالیت های آزمایشگاهی
دانشگاه بر اساس محدودیت های 

ناشی از موج جدید شیوع کرونا

برگزاری دوره مجازی تدبر در قرآن کریم
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ی و پنجمین گردهمایبرگزاری سی 
دانشگاهمدیران گروه های آموزشی 

گفت و گوی "نشست هم اندیشی
"دانشگاه و رسانه

برگزاری سی و پنجمین گردهمایی مدیران
گروه های آموزشی
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اهداء جوایز قهرمانان و مدال آوران 
دانشگاه9۸مسابقات ورزشی سال 

سحر سماواتی دانشجوی دکترای شهرسازی
ه دانشگاه به عنوان پژوهشگر مدعو مرکز داد

های جهانی شادی در هلند 

از میدان تا "برگزاری وبینار 
اهای میدانگاه؛نگاهی بر توسعه فض

"عمومی در تهران
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وبینار آموزشی اخالق در پژوهش

اعالم تقویم آموزشی شش ماهه دوم پارک 
علم و فناوری دانشگاه

کرد انتشار اولین کتاب شعر کودک با روی
آموزش حفاظت از محیط زیست توسط 

دانشجویان دانشگاه
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برگزاری اولین مدرسه مجازی زبان
شناسی شناختی در کشور با 

همکاری دانشگاه

امکان ترمیم آسیب های مفصلی با 
استفاده از سلول های بنیادی

وجود انگل چشمی در خاک بررسی 
پارک ها توسط پژوهشگران دانشگاه
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به جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در نظام رت
دانشگاه ملی تایوان۲0۲0بندی بین المللی 

بررسی جایگاه مدیریت سالمت روان در
نشست هم اندیشی دانشگاه و رسانه

د دوره طرح شهیبرگزاری پنجمین 
احمدی روشن
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دانشگاه علم و صنعت

رکت ساخت بومی رتور توربین بخار توسط ش
هدانشگادانش بنیان نیتکو و با حمایت 

وبینار جنبه های صنعتی پوشش
دهی سطوح توسط فلزات گران بها

فراخوان مقاله برای نهمین کنفرانس 
رانبین  المللی مهندسی مواد و متالورژی ای
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دانشگاه علم و صنعت

ساله 10انعقاد قرارداد کالن پژوهشی 
شرکت ملی نفت ایرانبا دانشگاه 

حضور شهردار ناحیه چهار در 
مقبره الشهدای دانشگاه

قات چهارمین مسابقه از سلسله مساب
مجازی کانون گلبرگ



102

دانشگاه علم و صنعت

مراسم تجلیل از رزمندگان و ایثارگران
(حضوری و مجازی )دفاع مقدس دانشگاه 

ن گزارشی از برگزاری جلسه مصاحبه آنالی
در دانشگاه 99متقاضیان دکترای سال 
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دانشگاه علم و صنعت

به مناسبت هفته دفاع مقدس 
کنگره شهدای گمنام 

فرصت انجام پروژه های صنعتی  و 
واقعی شرکت های همکار، همراه با 
آموزش در مسابقات ملی ره نشان
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دانشگاه علم و صنعت

مراسم تجلیل از رزمندگان و ایثارگران
اقدمسردار نوعی باحضور دفاع مقدس 

ه هدایت پایان نامه بتجربه : کاریز تجربه
یسمت راه اندازی یک استارت آپ بین الملل

ترین مقاله علمی دکتر علی ملکی باال
ضریب تاثیرمقاالت چاپ شده 

.به خود اختصاص دادرا دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

ن شتابدهنده شَبا با همکاری انجم
علمی طراحی صنعتی 

برگزاری شانزدهمین دوره روزنامه نگاری
به صورت مجازی، ویژه عالقه مندان به 

فعالیت در نشریات دانشگاهی

مه و وبینار آشنایی با صنعت بی
تاثیر آن بر کسب و کار
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دانشگاه علم و صنعت

برگزاری اولین دوره کهاد دانشگاه 
دانشکده مهندسی کامپیوتردر 

دفتر فرهنگی دانشکده 
مهندسی صنایع دانشگاه 

فراخوان نشریه سامانه نو
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دانشگاه علم و صنعت

سلسله کارگاه های لوازم انتخاب مسیر

دوره دکترای عالی مدیریت 
(DBA)کسب و کار 

دعوت از نخبگان دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

ای سخنرانی علمی با موضوع ایرفویل ه
ساکت نسل آینده 

و هیئت کسب عنوان اثر برگزیده در جایزه ویژه پرفسور حسابی توسط عض
علمی و دانشجویان دانشکده راه آهن دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

تیجلسه ارائه گزارش فرصت مطالعاتی صنع
(و شهرسازیمعماری دانشکده )

ثبت نام کارگاه شخصیت شناسی شغلی 

ی ثبت نام مجموعه وبینارهاطالعیه ا
"والدگری"پاییزانه
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دانشگاه علم و صنعت

پتنت و شرایط احراز آن آشنایی با 

ده علمی دانشکبرگزاری وبینار انجمن 
مهندسی راه آهن دانشگاه علم و 

ماداعتصنعت ایران و شتابدهنده کاریز 

هوش مصنوعیبرگزاری مرکز 
صنعتو رباتیک علم و 
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دانشگاه علم و صنعت

می اطالعیه کتابخانه و مرکز اسناد عل
دانشگاه

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
مسابقه ملی پل "علم و صنعت ایران در 

افتخار آفرید"زندگی شیراز

اری سالگرد خاکسپبرگزاری مراسم 
دانشگاهشهدای گمنام در 
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دانشگاه علم و صنعت

شبا با همکاری برگزاری شتابدهنده 
انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه

با علمی محیط زیستوبینار کمیته 
همکاری انجمن علمی مهندسی 

شیمی،نفت و گاز دانشگاه 

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین 
در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت



113

دانشگاه علم و صنعت

ی مصوبات کمیسیون دائمی شورای عال
عتف پیرامون اجرای طرح تاپ

دعوت از نخبگان جهت مشارکت در 
م تدوین سیاست های کلی برنامه هفت

توسعه کشور



114

دانشگاه علم و صنعت

نوزدهمین الیو انجمن دانش 
آموختگان و اساتید دانشگاه 

تجربیات استادان از تدریس
در فضای مجازی

ران و وبینار معرفی کانون پنتن ای
خدمات آن 



115

دانشگاه علم و صنعت

اعضای کارگروه اخالق در پژوهش 
تعیین شدند

سلسله کارگاه های لوازم انتخاب مسیر

ه های تجربه فعالیت بین رشته ای در هست
تعد نخبگانی و همکاری با دانشجویان مس

از رشته ها و دانشگاه های مختلف و 
همکاری در مراحل اجرای پروژه ای واقعی 



116

دانشگاه علم و صنعت

رویداد بانوان فن آور

ک کمیته علمی رباتیک و مکاترونی
دانشگاه 

دوره آموزشی اینفوگرافیک 
مقدماتی



117

دانشگاه علم و صنعت

برگزاری نشست مشترک روسای دانشگاه
های علم و صنعت ایران و علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی تبریز در خصوص 
راه اندازی دوره دکتری تخصصی مشترک



118



119

روز باز

آزمون عملی

مصاحبه دکتری



120

کانون فرهنگی ورزشی ایثار با همکاری
انشگاهتربیت بدنی حوزه بسیج کارکنان د

مناسبت

همت کلینیک حقوقیبه : وبینار
خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و 

دموکراسی یونسکو در دانشگاه 



121

دانشگاه شهید بهشتی

آموزشیسیاستگداران : بازتاب در رسانه
تا « مهاجران دیجیتال»فاصله نسل های 

ز ا/ را در نظر بگیرند« بومیان دیجیتال»
مزیت تا چالش در آموزش مجازی

، Preparative HPLCوبینار
توسط معاونت علمی فناوری ریاست

دانشگاهجمهوری و 

کارگاه آموزشی  



122

فراخوان

و ششمین شماره انتشار شصت 
خبرنامه روابط عمومی« آیینه خرد»

دانشگاه

جمعی از دانشجویان غیرایرانی دانشگاه 



123

نشست هیئت رئیسه دانشگاه
لعیا جنیدی معاون حقوقیدکتر 

جمهوررئیس 

عمرانیهای بازدید رئیس دانشگاه از پروژه 

ش این کارگاه در حاشیه ی هفتمین همای
.نقشه برداری مغز برگزار می گردد



124

ی نخستین رویداد و پویش رسانه ا
دانشگاهیان در فراق 

ب سومین دوره مسابقات علوم اعصا
"دانشجویان"شناختی ویژه 

فراخوان جذب



125

بهار تاریخ مهرداد : بازتاب در رسانه
هزار ساله می دانست5فرهنگی ایران را 

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی در
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وبینار
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی 

ی خوشه تحقیقاتو یونسکو در دانشگاه 
دانشگاه « مسائل حقوقی»



126

پارک علم و فناوری دانشگاه

راهکارهای ایمنی در شرایط اوج گیری 
مجدد کرونا



127

بازدید مدیران ارشد شرکت توسعه آب و 
نیروی ایران از پردیس عباسپور

چهاردهمین جلسه شورای مدیران 
اجرایی دانشگاه برگزار شد

ور بسیج دانشجویی شهید عباسپ
به مناسبت اربعین حسینی



128

همایش "مجموعه مقاالت برگزیده 
"ملی مدیریت جمعیت کیفری

کارگاه آموزشی دریافت معافیت 
تحصیلی دانشجویان



129



130

دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

وبینار
به همت کلینیک حقوقی خانواده کرسی
حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو

یادگیری عمیق، بدون عملکرد 
مناسب حافظه ممکن نیست



131

رویداد مجازی ارائه نیازهای 
فناورانه نمایش عروسکی 



132

ط کودک و تاثیر شرایحقوق : وبینار 
بر آن19–پاندومی  کووید 

ون اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بد
.اعالم شد1399-1۴00آزمون سال تحصیلی

گذر از بحرانچگونگی : وبینار 



133

بین المللی همایش : وبینار 
عه گفتگو های فرهنگی، صلح و توس»

«در جاده ابریشم

تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه همکاری های
علمی و پژوهشی و بهره مندی از امکانات و 

ت موسسه مطالعاو توانمندی ها، بین دانشگاه 
فرهنگی و اجتماعی 

مسابقه آنالین دار



134

گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

ان را رابطتقفلهای : وبینار 
بشناسید

دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن به 
نخبگانهمت بنیاد ملی 



135

نشریه فرهنگی سیاسی 
منیراجتماعی 

دعوت به گفتگوی دانشجویی مجازی زنده



136

قی همت کلینیک حقوبه : وبینار 
و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح
ه دموکراسی یونسکو در دانشگا

: بازتاب در رسانه
از شرایط اقتصادی کشور و تحلیلی 

راهکارهای پیشنهادی

چیست؟خودتنظیمی 



137

لمللی بیست و ششمین کنفرانس بین ا
کامپیوتر ایران

ر نقدی ب: سخنرانیموضوع : وبینار 
روشهای تفسیر مثنوی موالنا

گاهنامه انتشار گام دهم 
گام نو تحلیلی 



138



139

دانشگاه صنعتی اصفهان

مجری طرح پژوهشی افزایش، دانشگاه 
ضریب بازیافت میدان نفتی مارون

ویژه برنامه ایّام شهادت امام حسن 
(س)و حضرت رقیه( ع)مجتبی

آزمایشگاه تخصصی منطقه ای مرکزایجاد 
اه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دردانشگ



140

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشجویان و دانشگاهیان 
محترم دانشگاه 

شیوه دریافت گواهی معدل پذیرفته
گاهدانششدگان مقطع کارشناسی ارشد 



141

دانشگاه صنعتی اصفهان

کارگاه اموزشی با رویکرد مددکاری 
اجتماعی به صورت وبینار

روش دریافت گواهی اشتغال به 
گاه تحصیل توسط دانشجویان دانش

راحی به طموفق نخستین بار محققان دانشگاه برای 
کی و ساخت دستگاه مدل ساز فیزیکی رفتار دینامی

خ سازه های مدفون در خاک به منظور پیش بینی پاس
این سازه ها در ابعاد تمام مقیاس و پیش از اجرای 

شدندعملیات عمرانی 



142

دانشگاه صنعتی اصفهان

ه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای ب
رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی کشور از خدمات دانشگاهیان در 

دوران کرونا

هسته هوافضای دانشگاه 

رای گیری انتخابات 
انجمن های علمی



143

دانشگاه صنعتی اصفهان

15ساخت کیت تشخیص سریع کرونا در 
دقیقه، توسط محققان دانشگاه

وبینار ویژه برنامه هفته جهانی فضا 

آشنایی با اصول و فنون مذاکره



144

دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی ستاره شناسی

عدم پذیرش جدید اطالعیه 
در سراهای دانشجویی

:  کارگاه آموزشی آنالین
«تعیین انتظار سالمت»



145

دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره ی آنالین آموزش رباتیک مقدماتی

:کارگاه آموزشی آنالین

مین جلسه باشگاه 7۲
فیزیک اصفهان



146

دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن علمی ستاره شناسی با همکاری
انجمن علمی فیزیک دانشگاه

آگهی دعوت به همکاری دانشکده 
مهندسی مواد دانشگاه 

زیده پژوهشگر جوان برگ، استادیاردانشگاه 
شمشین جایزه ابوریحان بیرونی



147

دانشگاه صنعتی اصفهان

تجلیل مسئوالن نظارتی و حوزه سالمت
استان از اقدامات و دستاوردهای فناورانه 

ناپیشگیری و مقابله با کرودر دانشگاه 

پرورش ایده 

...فانوس ِراه باش 



148



149

دانشگاه فردوسی مشهد

اه برنامه تصویری فرهنگ و دانشگ

ترویجی معاونت آموزشی -فصل نامه خبری
دانشگاه

به پیام رئیس نهاد رهبری دانشگاه 
مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس



150

دانشگاه در رسانه

رویداد آنالین استارتاپی ارتقای
سواد سالمت روانی دانشجویان



151

آزمون های تعیین سطح  کالس های 
ی ترمیک انگلیسی، فرانسه و عرب

مرکز زبان کالج دانشگاه 

مشاوره انتخاب رشته توسط مرکز 
مشاوره و توانمندسازی دانشجویان

دانشگاه 

تقدیر از همکاران سرباز امریه دانشگاه 



152

ان برگزاری چهارمین جلسه کمیته دانشگاهی
شهید خراسان رضوی در 1۸000دومین کنگره 

دسچهلمین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مق

ویان برگزاری آیین استقبال از دانشج
دانشگاهنو ورود 

میان دوره ای انجمن های انتخابات 
علمی دانشجویی



153

تازه های نشر

درجه خطر رفتارهای اجتماعی و فعالیت های روزمره را از بابت ریسک 
ابتالء به کرونا بشناسیم



154

دانشگاه در رسانه

دانشگاه در رسانه

برگزاری دوره آنالین آمادگی 
آزمون های تحصیالت تکمیلی 

انگلیسیزبان 



155

ط نشست مجازی مدیران و کارشناسان رواب
کشور عمومی دانشگاه های 

کده مونستر آلمان با همکاری دانشدانشگاه 
برگزار الهیات دانشگاه 

در بررسی وضعیت مسیحیت"دوره آنالین 
"آسیا

ی آغاز رأی گیری انتخابات میان دوره ا
هیأت مدیره مجمع صنفی



156

مرکزمشاوره و توانمندسازی 
دانشجویان دانشگاه 

رخدادهای تاریخ
مهرماه، روز بزرگداشت شمس 7

تبریزی

نهمین همایش ملی و 
ی دومین همایش بین الملل



157

پژوهشکده مطالعات اسالمی در 
علوم انسانی دانشگاه 

کارگاه آموزش مجازی نرم 
افزار اکسل



158

خ، مهرماه، بزرگداشت عارف نامی بل۸
ادموالنا جالل الدین بلخی، گرامی ب

ط توزیع بسته تحصیلی در مناطق محروم توس
طرح رزمایش مواسات تحصیلی در دانشگاه 

فراخوان دعوت به همکاری مرکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه



159

ن نشست هم اندیشی و گفتگو پیرامو
(الیت)طرح ساماندهی تردد خودرو 

و همایش ملی امام حسین علیه السالم
دنیای امروز با موضوع اختصاصی امام

حسین و جوان عصر دیجیتال

(  دستان گویا)روز جهانی ناشنوایان 
عمومی دانشگاه باد روابط گرامی 



160

کارگاه آنالین از دانش تا کسب و کار



161

اسکن کتاب برای دانشجویان راه دور

رم آموزش مقدماتی و پیشرفته ن
(آنالین)Spssافزار 

:دموزه ملی علوم و فناوری ایران برگزار می کن
"علم برای همه"فراخوان ششمین جشنواره 



162

ش برگزاری کارگاه نظارت و ارزیابی آموز
لیو یادگیری الکترونیکی در آموزش عا

دومین گیم جم بزرگ مشهد به
صورت بین المللی 

با نشست مشترک مدیریت منابع آب
دانشگاه دهلی هند



163

همایش های آنالین معرفی رشته های 
دانشگاهی به همت انجمن های علمی 

دانشجویی دانشگاه

انجمن علمی دانشجویی انرژی 
دانشگاه 

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه



164

سال در ثبت نام مهدکودک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
1399-1۴00تحصیلی 



165

روز ملی دامپزشکی گرامی باددانشکده علوم ریاضی دانشگاه 

ر حضور رئیس محترم دانشگاه د
(  سامد)برنامه 



166

ین ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قوان
ه آثار پیشگیری و مقابله با تقلب در تهی

علمی ویژه اعضای هیأت علمی

جشنواره ایده های برتر ورزشی



167

برگزاری آزمون تعیین سطح 
کالس های ترمیک زبان انگلیسی 

نون مین باشگاه هفتگی کا1۲1
نجوم آماتوری دانشگاه 

اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال



168

(  امدس)حضور رئیس محترم دانشگاه در برنامه 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

شرکت در جشنوارهثبت نام جهت 
ورزشیدر سامانه رخدادهای 

عضویت دانشجویان نوورود در تیم 
های ورزشی دختران و پسران دانشگاه



169

مشارکت اجتماعیدر جهش دانشگاه 

پاسخ در محیط نرم افزار-مطالعات دز 
R  و آنالیز داده ها در علوم مفاهیم

علف های هرز و سم شناسی محیطی



170

کارگاه اثرات کرونا بر صنعت ورزش
(بصورت مجازی)

علم و فناوریوقف 
دوره مجازی آموزش مقدماتی و 

AutoCADپیشرفته نرم افزار 



171

دوره آموزشی چگونه از سالمت خود مراقبت
ویژه کارکنان خانم دانشگاه: کنیم

همکاری و هماهنگی برگزاری جلسه 
ا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ب

مدیریت امور شیالت استان خراسان رضوی

تازه های کتاب



172

رونمایی از نسخۀ خطی منشآت 
خواجه اختیارالدین منشی 
گنابادی در موزة دانشگاه 

ی بررس"مراسم مجازی افتتاحیه دوره آموزشی 
یس با سخنرانی رئ"وضعیت مسیحیت در آسیا

دانشکده الهیات و معارف اسالمی



173

دوره های آموزشی کالج دانشگاه 



174

کلینیک روانشناسی وبازدید پلی 
مشاوره دانشگاه 

مخاطرات طبیعی الزمه حیات 
شناختی کره  زمین هستند



175

دوره فشرده آمادگی آزمون های ملی زبان 
دانشجویان ویژه  TELPو MSRTانگلیسی

«آنالین»تحصیالت تکمیلی به صورت 

در پرورش دانش آموزان؛ ناتوانی 
دستاورد دهه های اخیر آموزش وپرورش

دیدار و گفتگوی اعضای پژوهشکده هوا 
رئیس دانشگاهبا خورشید دانشگاه 



176

ضو انتخاب دکتر علیرضا کیانی رشید، ع
عنوان استاد به هیأت علمی دانشگاه 

در صنعت فوالد ایران9۸برگزیده سال 

رک برگزاری نخستین کارگروه مشت
سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه 

استان خراسان رضوی

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین 
در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت 



177

مهرماه سالروز درگذشت شاعر و ۲3
ادیب بزرگ سبک هندی، حزین الهیجی

نامه نظام"کارگاه آموزشی الکترونیکی 
"اخالقی دانشجویان



178

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در 
پیاد خصوص لغو برگزاری بیست و پنجمین الم

دانشجویی کشور 

ده نشست معاونین پژوهشی دانشک
دکتر رحیمی معاونبا های دانشگاه 

پژوهش و فناوری وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری



179

دانشگاه در رسانه
گاه نخستین اثر ملی دانش

دانشگاه در رسانه
ی زمینه فعالیت های پژوهشدر دانشگاه 

پیشرو
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طراحی و ساخت پروژه سامانه حمل و نقل 
با همکاری آزمایشگاه  (VRPهوشمند

کت بهینه سازی دانشکده علوم ریاضی و شر
(بهپویان

سی دهمین کنفرانس بین المللی مهند
:(ICCKE 2020)کامپیوتر

برنامه های دانشکده علوم ورزشی و 
مدیریت تربیت بدنی به مناسبت
بزرگداشت هفته تربیت بدنی 
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تی، تخصصی میدان نفبرگزاری جلسه 
رئیس دانشگاهبینک با حضور 

کسب رتبه یک در مسابقه ملی 
ساماندهی پل کشف )دانشجویی طوس 

توسط دانشجویان دانشگاه( رود
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از بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

 ,Saffron: Scienceکتاب 

Technology and Health  نگارش دکتر
ی علیرضا کوچکی و دکتر محمد خواجه حسین

Elsevierتوسط انتشارات بین المللی




