
1399مرداد ماه 15مرداد 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 

ش گزارش خبری از آزمایشگاه بسیار مجهز سنج
برق ترمینال های سیار دانشکده 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 
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برای ترم آینده آمادگی: رئیس دانشگاه
های الزم جهت برگزاری حضوری یا 

غیرحضوری کالس ها ایجاد شده است
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8

کارگاه جبر خطی برای یادگیری ماشین 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه جبر خطی برای یادگیری ماشین 



17

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



19

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سخنرانان دومین دوره مجموعه سخنرانی های 
علم داده و هوش مصنوعی امیرکبیر



20



21

شریفصنعتی دانشگاه 

آبرنگآموزش مجازی تصویرسازی و برگزاری دوره 

ساخت دستگاهی که در یک دقیقه قادر به 
شناسایی کرونا است
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شریفصنعتی دانشگاه 

عات و گفتگوبا دکتر امینی؛ مدیر مرکز فناوری اطال
!کالس آنالین همزمان1۴۰ارتباطات برگزاری 

فراخوان همکاری دانشجویان سراسر
کشور با فن آورد
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شریفصنعتی دانشگاه 

ه بیانیه پژوهشکده شهید رضایی در پاسخ ب
شبهات انتخاب رئیس دیوان محاسبات

دشاعالم ضوابط دورکاری کارکنان اداری دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ر بیانیه ی مدیران مسئول نشریات دانشجویی د
انتقاد به شورای ناظر بر نشریات

ن همکاری شرکت توانیر و انجمامضای تفاهم نامه 
ون علمی شبکه هوشمند انرژی ایران با حضور معا

دانشگاههماهنگی توزیع توانیر و رییس 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ند تشخیص کرونا به کمک یک سامانه هوشم
در بیمارستان های کشور

ماجرای توقیف نشریه انجمن اصالح طلب 
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شریفصنعتی دانشگاه 

دعای عرفه در مسجد برگزاری مراسم 
دانشگاه

توضیحات میرتاج الدینی درباره ابهامات ایجاد
شده راجع به رییس جدید دیوان محاسبات
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شریفصنعتی دانشگاه 

ج نتای/ همدلی مردم در کرونا شبیه زمان جنگ بود
خوب آموزش ها و امتحانات در نخستین ترم مجازی

استفاده از ظرفیت های دانشگاهی در گمرک
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شریفصنعتی دانشگاه 

از درصد هیات علمی دانشگاه ۷۰جذب 
ایرانیان غیرمقیم

ت آغاز فعالیت مرکز نوآوری امور گمرکی و مدیری
یکپارچه مرزی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

:دانش آموخته دانشگاه 
سازمان حاکم بر دانشگاه آزاد اسالمی مورد 

وثوق و اطمینان است

ای انتشار آمار و ارقام غلط بر تصمیم گیری ه
اعزام دانشجو تأثیر می گذارد
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شریفصنعتی دانشگاه 

مسابقه کتابخوانی درباره کتاب 
«ناقوس ها به صدا در می آیند»

دانش  آموختگان برتر خارج از کشور
ت میلیون تومان وام تاسیس شرک۲5۰

دانش بنیان می گیرند

دانشگاهدر 99آزمون دکتری 
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شریفصنعتی دانشگاه 

از بسیج دانشجویی دانشگاه دعوت 
بذرپاش برای پاسخگویی به ابهامات
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دانشگاه تهران
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نفره در کوی دانشگاه ۲5۰پروژه ساخت خوابگاه 
تهران سرعت گرفت
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دانشگاه تهران

از تجهیز حمایت چهره ماندگار دانشگاه 
آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی
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دانشگاه تهران

کتر پی درگذشت ددانشگاه در پیام تسلیت هیات رییسه 
رامز وقار، استاد برجسته و چهره ماندگار و پیشکسوت 

پدر علم متالورژی ایران و دانشکده فنی دانشگاه 



37

دانشگاه تهران

ی، حکم دکتر محمود نیلی احمدآبادانتصاب با 
أت دکتر آرش تحریری،  عضو هی، رئیس دانشگاه 

لی علمی دانشکده مدیریت به عنوان مدیرکل ما
تهراندانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تودیع و معارفه مدیر کل امور مالی برگزاری مراسم 
اهدانشگدانشگاه تهران، با حضور معاون اداری و مالی 

ذشت در پی درگپیام تسلیت هیأت رئیسه دانشگاه 
دکتر مهدی طالب
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دانشگاه تهران

وبینار بین المللی بررسی روند بالینی، تشخیصی و
در ایران و اروپا با مشارکت دانشگاه 19اپیدمیولوژی کووید 

خواهد شدبرگزار 

خی احیای سینمای تاری؛ مدیر کل خوابگاههای دانشگاه 
کوی دانشگاه گام بلندی در جهت اعتالی هنر هفتم

است
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دانشگاه تهران

ت پی درگذشدر پیام تسلیت دانشگاه 
استاد دکتر بدرالزمان قریب
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دانشگاه تهران

با دومین نشست کارگروه امنیت غذایی
هدف بررسی و تدوین الویت ها و ارایه 

راهکارهای علمی و عملیاتی حوزه 
امنیت غذایی

نعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
بین پردیس کشاورزی و منابع 

و اداره کل میراثطبیعی دانشگاه 
ری فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ

استان البرز
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دانشگاه تهران

و تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه 
عه سازمان نقشه برداری کشور با هدف کمک به ایجاد و توس

کسب و کارهای فناور

کتری ثبت نام الکترونیکی متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع د»
و ی ارس تخصصی از طریق شیوه نامه اختصاصی پردیس بین الملل

«1399-1۴۰۰برای سال تحصیلی کیش دانشگاه  



44

دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ی شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگار
یک کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیز

بیش از 1399تیرماه ، در دانشگاه 
یک  هزار زمین لرزه را ثبت کردند
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دانشگاه تهران

نشگاه داو انعقاد تفاهم نامه همکاری  بین پردیس فارابی دانشگاه 
اسالمی ایتالیا
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دانشگاه تربیت مدرس

لزوم استفاده از مرخصی اعضای هیات علمی تا پایان
انشهریورماه با تاکید بر پشتیبانی امور دانشجوی

حقوق ارائه گزارش فعالیت های بین المللی دانشکده
در نشست شورای دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

ارائه گزارش اقدامات مرکز بهداشت
و درمان دانشگاه از پیشگیری و 

کنترل ویروس کرونا

ر حکم رییس دانشگاه، دکتانتصاب با 
سهیل بدوحی به سمت رییس دفتر 

المللیهمکاری های علمی و بین 
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کاهش آالینده های فلزی در منابع آب و 
خاک با نانو ساختار ترکیبی

دانشجوی دانشگاه برنده جایزه 
ن در مسابقه بی« بهترین طرح پایدار»

شد AYDAالمللی 



51

طرح تحقیقاتی دانشگاه 5۰حمایت از 

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی 
در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

طراحی سیستم پایش وضعیت 
ست قلبی و پیش بینی بالدرنگ ای

ناگهانی قلب
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مللی کتاب عضو هیات علمی دانشگاه در انتشارات بین ال
الزویر منتشر شد

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه معارفه شد
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ی رتبه دانشگاه در نسخه رتبه بند
جدید وبومتریک منتشر شد

شتاب فعالیت های عمرانی دانشگاه

عضویت دانش آموخته معماری 
ه دانشگاه در هیئت تحریریه نشری

SASBEبین المللی 
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دانشگاه علم و صنعت

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه با 
شرکت ایران خودرو
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دانشگاه علم و صنعت

برگزاری دومین جلسه تبادل نظر در 
خصوص نحوه مشارکت دانشگاه در 

توسعه سواحل مکران
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت



60

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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ون دکتر جمیله علم الهدی عنوان کرد؛ رنج، خیر است چ
جایگاه هستی شناسی رنج/ حرکت ایجاد می کند

ترم آینده : آموزشی دانشگاه عاون م
شد"غیرحضوری"دانشجویان کارشناسی 
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شورای دانشگاه جلسۀ 

ا مبارزه ببرای تشکیل اتاق های فکر دانشگاه 
کرونا
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دانشگاه شهید بهشتی
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در سی و یکمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره 
دانشجویی کشور، مرکز مشاوره و آموزشهای 

نوان اجتماعی دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی به ع
برگزیده 1398مرکز مشاوره نمونه کشوری در سال 

شد
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آغاز پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها از امروز
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70

 «Ph.D»آزمون ورودی دوره دکتری 

دانشگاه ها و 1399سال ( نیمه متمرکز(
مؤسسات آموزش عالی کشور، صبح 

.برگزار شد99مردادماه 9پنجشنبه 
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مشترک مرکز نوآوری علوم برگزاری جلسه 
انسانی و اجتماعی پژوهشکده مطالعات 

ه بنیادین علم و فناوری با مسئوالن شبک
کودک و نوجوان صدا و سیمای جمهوری 

مرداد11اسالمی ایران شنبه 
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برای تکاپو: نقد و بررسی کتاب
آزادی
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

انی نشست تقدیر از عوامل اجرایی و پشتیب
آموزش مجازی و نیز برگزاری غیرحضوری 

امتحانات دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد
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دومین  جلسه هم اندیشی مسئوالن تشکل ها، 
الن کانون ها و انجمن های دانشگاه فردوسی با مسئو

دفتر نهاد رهبری 
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ک کارگاه آنالین اختر فیزیبرگزاری 
۶ز کارگاه آنالین از امرومحاسباتی این 

مردادماه توسط دانشکده علوم و با 
همکاری موسسه تحقیقاتی علوم 

حالبنیادی و انجمن نجوم ایران در 

اطالعیه کنگره مشترک هوش 
(CCI2020)محاسباتی 
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با دانشگاهیانسخن رئیس دانشگاه 
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راه اندازی آزمایشی دسترسی از راه 
اهدانشگدور به منابع الکترونیکی 

تازه های نشر
انرویکردی آموزشی به جامعه شناسی زب
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قات مسابدر کسب موفقیت دانشجویان دانشگاه 
جهانی ریاضی




