
1400اردیبهشت ماه 31اردیبهشت 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 

شروع مجدد کالس آموزشی 
آنالین شطرنج

اولین دوره مسابقات آنالین ورزش های 
الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و

پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

همایش  انجمن علمی دانشجویی
ریاضی دانشگاه 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

وبینار هوش هیجانی

فرصت شغلی

اهاطالعیه معاونت آموزشی دانشگ
مقطع ۹۹و ۹۸ورودی دانشجویان 

کارشناسی
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کارگاه آنالین آشنایی با 
آزمون های آیلتس و تافل

وبینار کسب ثروت 

مروری کوتاه بر منطق، از 
گذشته تا کنون 
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با مرکز مشاوره دانشگاه 
روان همکاری همیاران سالمت 

طرح جامع انرژی کشور

دعوت به همکاری در آزمایشگاه
واقعیت مجازی دانشگاه
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: موضوع وبینار 
Sigma & Business analytics

آیین بزرگداشت مقام استاد و 
تجلیل از اساتید نمونه و 

آموزشیپیشکسوت 
اردیبهشت ماه۲0

اتید پیام تبریک رئیس دانشگاه به اس
مناسبت به فرهیخته دانشگاه 

بزرگداشت روز معلم و استاد
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وبینار دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه 

پنجمین فراخوان نوپاهای 
فناوری های همگرا

ایه وبینار کاربردهای یادگیری بر پ
یماشین برای تشخیص های پزشک
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مالیات از "گفتگو زنده 
"مجلس تا دولت

تاد برگزاری آیین بزرگداشت مقام روز اس
وت و تجلیل از اساتید نمونه و پیشکس

آموزشی در دانشگاه 

ی اساتید نمونه و پیشکسوت آموزش
13۹۹-1400دانشگاه در سال تحصیلی
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تاد برگزاری آیین بزرگداشت مقام روز اس
وت و تجلیل از اساتید نمونه و پیشکس

آموزشی در دانشگاه

سمینار ارزیابی صنایع آلیاژهای
ورغیر آهنی در مناطق پنجگانه کش
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نخستین دوره مسابقه ارتقاء 
محصوالت مقابله با ویروس های 

"کرونا ویروس"خطرناک به ویژه 

مدیریت استرس به همراه 
آزمون سنجش استرس

اصول آماده "وبینار آموزشی 
"سازی یک نوشتار علمی
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جلسه مجازی پرسش و پاسخ
دانشجویان

پنجمین گردهمایی مجازی 
اعضای هیئت علمی 

کارگاه آشنایی با مسائل 
حقوقی کسب وکارهای نوپا
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ارزشیابی آموزشی اساتید
ن نظارت، ارزیابی و تضمیدفتر 

کیفیت دانشگاه

نخستین وبینار از سلسله  
 ی وبنیارهای هفتگیِ دانشکده

فیزیک در فصل بهار

سلسله نشست های تخصصی 
با محوریت ازدواج دانشجویی
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، روز جهانی اردیبهشت۲7
ارتباطات و روابط عمومی 

گرامی باد

راه به همت روابط عمومی، 
افکار سنجی اندازی مرکز 

دانشگاه

جلسات آشنایی با 
مهندسی عمران در 

کارشناسی ارشد 
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رئیس )حضور دکتر حوری جعفری
و موسسه مطالعات بین المللی انرژی

در دانشگاه( دانش آموخته دانشگاه

تالیف کتاب موضوعات حرفه ای در 
مهندسی توسط دکتر رضوانی 

عضو هیات علمی دانشگاه )شریف

کارگاه آموزشی اصول ارائه ی
شفاهی دانشگاهی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی

سخنرانی علمی از سلسله برنامه های 
:معاونت امور بین الملل با موضوع

عکس برداری عددی از دینامیک و جذب 
گازها با استفاده از سی تی اسکن

سربازی شغلی امریهفرصت
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

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

بصورت جامع و پیشرفته

شغلیفرصت

ام اطالعیه تمدید مهلت ثبت ن
وام دانشجویی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ثبت نام دوره جامع طراحی و 
بهار بعدی سهپرینترساخت  

1400

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ کامال 
پروژه محور، به همراه کارآموزی بعد از 

دوره و مدرک نمره دار

ژه دوره  آنالین یادگیری عمیق وی
بینایی ماشین
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره ی آنالین نجوم مقدماتی

هشتمینآخرین فرصت شرکت در 
و اپالی 100تا 0کارگاه آنالین 
تحصیلیمهاجرت

لیست مشاوران مرکز مشاوره 
جهت خدمات آنالین روانشناختی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی

استخدام
فرصت همکاری

؛ اولین وبینار آشنایی با صنعت
ک چالش های مسیر شغلی یبررسی 

از دانشگاه تا صنعتمهندس 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سی و ششمین جشنوراه سراسری
اه قرآن و عترت به میزبانی دانشگ

آغاز دوره های زبان اسپانیایی 
(آنالین)

انتگرال گرفتن برات سخته



24

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون فلسفه و دین دانشگاه

شد ترم اول و دوم ثبت نام کالس های ترمیک آغاز 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

A1سطح ( اول و دوم ترم )کالس  ترمیک زبان ژاپنی

مرکز نوآوری »و « شتابدهنده ماینتک»
یتالبا حمایت ستاد اقتصاد دیج« اینوسنتر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کالس  ترمیک زبان 
A1اسپانیایی سطح 

A1کالس  ترمیک زبان عربی سطح 

فرصت شغلی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

A1کالس  ترمیک زبان فرانسوی سطح 

جامعترین آخرین فرصت شرکت در 
کارگاه آموزش نکات حرفه ای نگارش 

، فن ارائه وپروپوزال، پایاننامهاصولی 
دفاع

قابت مسابقه ملی نانو؛ بزرگ ترین ر
دانشجویی در حوزه نانو
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کالس  ترمیک زبان آلمانی سطح 
A1.1( اولترم)

کالس  ترمیک زبان آلمانی سطح 
A1.1( دومترم)

 & Readingکالس  

Speaking IELTS 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره جامع غیرحضوری طراحی و برنامه
د  نویسی اپلیکیشن با جاوا و اندروی

کامال پروژه محور

"مجازی"آغاز ثبت نام دوره   MSA-
مدیریت عالی بازاریابی و فروش برای 
اولین بار در ایران توسط معتبرترین 

دانشگاه  شرق کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

روز معلم بر تمامی معلمان و اساتید

اد دوره آنالین مبانی علم داده و ی
گیری ماشین

اطالعیه زمانبندی کارآموزی
1400تابستان 



31

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مهاجرت 100تا 0وبینار 
استرالیابه تحصیلی 

انجمن علمی دانشکده 
مدیریت و فناوری 

طرح جامع راه مهندسی
چهارمگام 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

موضوع اپالی و مسیر موفقیت

معرفی دوره  ویژه کارشناسی 
ارشد مهندسی کامپیوتر، 

دادهگرایش علوم 

ثبت نام دوره جامع طراحی و 
1400بهار پرینتر سه بعدی ساخت  



33

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون فلسفه و دین دانشگاه 

ام اطالعیه تمدید مهلت ثبت ن
وام دانشجویی

کانون نجوم دانشگاه



34

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مسابقه مسیحیت را بهتر بشناسیم

شغل طراح سیستم های »
« برق خورشیدی 

وبینار اصول و فنون مذاکره 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کانون نجوم ویژه برنامه   

- SPSSآموزشدوره آنالین 

مقدماتی

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مهاجرت 100تا 0وبینار 
تحصیلی به آلمان

دومین بوت کمپ استخدامی 
سئو آنالین دیجیتال مارکتینگ،

و تولید محتوا 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

رویداد عرضه و تقاضای نیازهای
فناورانه ایده بازار مهندسی 

1400پزشکی 

یادگیری کاربردی و پژوهش 
تون محور زبان برنامه نویسی پای

ویژه دانشجویان

استخدام گسترده همکاران سیستم 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره ی آنالین
(تهمقدماتی و پیشرف)بنیادیتحلیل 

"گفتماه"سلسله جلسات هم افزایی 

ر قابل توجه دانشجویان ساکن د
فاز ششم اسکان خوابگاه ها
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

نوآورانهطرح هایفراخوان

فراخوان 
فناورانه نیاز

کارشناس استاندارد بین المللی
EDGE  حوزه ساختمان های در

سبز



40

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

چشم انداز اقتصاد »دومین همایش 
« 1400صنایع پالستیک در ایران 

اردیبهشت ۲۹و ۲۸

1کالس آموزشی ریاضی عمومی 

ال در جایگاه بایومتری"وبینار 
"حوزه ترمیم زخم
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

لین پلتفرم اُستادیو، قراره برای اوتوی 
دانشجوها به عملکرد استادها توی 

کالس نمره بدن

دوره آنالین اخترفیزیک
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شریفصنعتی دانشگاه 

پژوهشکده مهندسی پزشکی رئیس 
انه متاسف: دانشگاه صنعتی شریف گفت

ه وزارت علوم یک وزارتخانه ناتوانی است ک
حتی نمی تواند حق الزم را برای توسعه 

.کشور در آینده بگیرد

تاملی در باب امید و 
حرکت از منظر اسالم

یادمان شهدای / اینفوگرافیک
«دانشگاه »گمنام 
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شریفصنعتی دانشگاه 

در بستر حمل و  BIMمدل پیاده سازی 
نقل جاده ای برای اولین بار در کشور

شماره هشتاد و سوم نشریه 
« میدان انقالب»دانشجویی 

ازه بدر انتشار گزارش عملکرد دانشگاه 
۹۹تا مهر ۹3مهر 
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شریفصنعتی دانشگاه 

سامانه ای هوشمند برای کمک به 
خدمات امدادونجات و آتش نشانی

«  سایه روشن»برگزاری جشنواره 
توسط کانون های دانشگاه

سوزی دانشکده مدیریت وآتش 
ران حضور ماموبا اقتصاد دانشگاه 

شدآتش نشانی مهار 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ت در کاربرد استفاده از پلی کربنا
تهیه لنزهای چشمی و عینک

امکان تحصیل همزمان دانشجویان 
برخی رشته هادر دانشگاه 

«سایه روشن»دوره جشنواره آنالین 
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شریفصنعتی دانشگاه 

همکاری محیط زیست شهرداری 
برای اصالحف تهران و دانشگاه 

الگوی مصرف

آزادی دو دانشجوی درخواست 
«شریف»بازداشتیِ 

ه رئیس جمهورها در فکر آن  نیستند ک
آینده پاسخگو باشندسال 30یا ۲0باید 
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دانشگاه تهران

وقایع تاریخی

"دامِستیک"نشریه علمی دانشجویی 

در ماه نوشت رخدادهای فروردین 
اخبار و رویدادهای این ماه، دانشگاه 
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دانشگاه تهران

اد اطالعیه پذیرش دانشجویان استعد
 (PH.D)درخشان در دوره دکتری 

1400-1401سال تحصیلی 

یش برگزیدگان نهمین جشنواره رو
شداعالم دانشگاه 

۲1-۹۹سلسله گزارش های عملکرد 
گزارش عملکرد دانشکده معماری 
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
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دانشگاه تهران

بازخوانی گزارش های هیئت ویژه 
1۶–گزارش ملی سیالب ها 

دبیر کارگروه اقتصاد و بودجه

گزارش عملکرد مؤسسه پژوهشی 
توربوماشین های آبی دانشگاه

گزارش عملکرد مرکز 
فناوری های دیجیتال دانشگاه
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دانشگاه تهران

اعالم کردمعاون دانشگاه 
حد نصاب نمره قبولی در مصاحبه 

1400دکتری 

ص نقش فناوری نانو در تشخی
زودهنگام سرطان ها

نشریه علمی انتشار اولین 
ن دانشجویی دانشکده علوم و فنو

دانشگاهنوین 
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دانشگاه تهران

مدیرکل پژوهش های کاربردی دانشگاه 
اغلب تخلفات پژوهشی مربوط به 

دانشگاه های غیرمعتبر است
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دانشگاه تهران

مصنوعیتوسط محققان هوش 
طراحی خودروی خودران با همکاری 

کشور کلید خورددر دانشگاه 

باند ایستگاه لرزه نگاری دائمی
پهن کشیتوئیه در استان 

کرمان راه اندازی شد
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دانشگاه تهران

دومین فراخوان ارسال پروپوزال های 
دانشجویی و طرح های پسادکتری 

مؤسسه علوم و فناوری های کوانتومی 
دانشگاه

فراخوان چهارمین جشنواره ملی زن و 
اعالم شد( جایزه مریم میرزاخانی)علم 

طرح مثلث توسعه اقتصادی و اجرای 
فرهنگی شهرستان خواف
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دانشگاه تهران

دومین سلسله نشست های مجازی 
همه گیری کرونا و تحوالت جهانی 

در عصر کرونا و پساکرونا

ییل  دانشگاه های کرنل و همکاری 
ی طراحی و پیاده سازدر مشارکت دانشگاه 

تنی یک سیستم سنتز برای شبکه های مب
بر نرم افزار
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دانشگاه تهران

نشریه دانشجویی در 17انتشار 
فروردین ماه در دانشگاه 

در نخستین جشنواره تک گویی
دانشگاه 

وبینار مالکیت فکری با عنوان 
در « ایده هات رو روانه بازار کن»

دانشگاه
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دانشگاه تهران

روسیه  با مشارکت دانشگاه تومسک 
دانشگاه ها در »وبینار علمی با عنوان 

«  تجربه ایران و روسیه1۹شرایط کووید 

معاون پژوهشی دانشگاه 
ی به انتقاد از دریافت هزینه برای دسترس

پایان نامه ها و منابع علمی
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دانشگاه تهران

گزارش عملکرد مرکز پژوهشی 
اه مشخصه یابی پیشرفته دانشگ

اولین شماره ماهنامه خبری 
انگلیسی زبان دانشگاه 

بیایید»ثبت نام دوره آموزشی 
«درباره دخانیات صحبت کنیم

(ویژه استادان و کارکنان)
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دانشگاه تهران

و بهداشت، ایمنی"ثبت نام وبینار 
مدیران ویژه (HSE)"محیط زیست

و اعضای هیئت علمی دانشگاه 

د مقابله با ب"ثبت نام دوره آموزشی 
ویژه )"حالی های تکرارشونده

(استادان و کارکنان

"آبخوان"نشریه علمی دانشجویی 
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دانشگاه تهران

صفر و "دانشجویی علمینشریه 
"یک

نشریه علمی دانشجویی 
"ایران شناسی"
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دانشگاه تهران

نشریه علمی دانشجویی 
"فراسوی مواد"

ه کدام نشریه های دانشجویی دانشگا
انتشار گرفتندمجوز 

نخستین وبینار علمی مشترک
یه دانشگاه تومسک روسو دانشگاه 

ه با هدف تبادل تجربیات در مواجه
شدبا اپیدمی کرونا برگزار 
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دانشگاه تهران

در نخستین وبینار علمی مشترک
۲-تومسک دانشگاه و دانشگاه 

ی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر
در دانشگاه 

آگهی مناقصه نگهداری و راهبری 
ی تأسیسات مکانیکی و الکتریک
واحدهای مختلف دانشگاه 
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دانشگاه تهران

مراسم تکریم و معارفه دبیر
شورای انضباطی دانشگاه 

مطالعات منطقه ای »کتاب 
نقد و بررسی« خلیج فارس
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دانشگاه تهران

نخستین وبینار علمی مشترک 
3-دانشگاه تومسک و دانشگاه 

فراخوان جذب نیرو در حوزه 
فناوری اطالعات و مخابرات در 

انشرکت توسعه منابع انرژی تو
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دانشگاه تهران

1400سال در جلسه شورای دانشگاه برگزاری اولین 
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دانشگاه تهران

کرونا مخاطبان کانون های 
دانشجویی را افزایش داد
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دانشگاه تهران

بر اساس گزارش بنیاد حامیان دانشگاه 

در نخستین وبینار علمی مشترک
۵-دانشگاه تومسک و دانشگاه 

ات سمپوزیوم مطالعبرگزاری دومین 
میان رشته ای در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

جشنواره ملی برگزاری دومین 
ی با پایان نامه های تحصیالت تکمیل

محوریت پیشگیری از خشونت 

ک رئیس جدید مؤسسه ژئوفیزی
دانشگاه

دومین دوره مسابقات 
کتابخوانی هشت بهشت 
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دانشگاه تهران

ه بپیام تبریک رئیس دانشگاه 
مناسبت روز معلم

علمی دانشجویی دیده بان انتشار نشریه 
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دانشگاه تهران

سخنرانی علمی توسط قطب
علمی مواد در فناوری های کم 

مصرف انرژی

کمیته اجرایی 3اطالعیه شماره 
برگزاری انتخابات شورای صنفی 

1400اردیبهشت –واحدهای دانشگاه 



72

دانشگاه تهران

جلسه شورای هماهنگی کانون های 
فرهنگی دانشجویان دانشگاه 

AUAPاز سوی رئیس اتحادیه 
رئیس و شش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به

لی عنوان عضو کمیته های تخصصی اتحادیه بین المل
اقیانوسیه معرفی شددانشگاه های آسیا و 
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دانشگاه تهران

همایش علمی و جشنواره اولین 
موزه های دانشگاهی کشور در دانشگاه

اه حمایت پارک علم و فناوری دانشگ
ایده های نوآورانه و فناورانهاز 
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دانشگاه تهران

رش اطالعیه تمدید و تکمیل ثبت نام پذی
دانشجویان استعداد درخشان در دوره 

1400-1401تحصیلی سال  (Ph.D)دکتری

ابعاد اجتماعی و فرهنگی »وبینار 
«  حضور زنان در دنیای اجتماعی
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دانشگاه تهران

زه امضای تفاهم نامه  همکاری برای مبار
با بیماری های ویروسی

« بوم کره»نشریه علمی دانشجویی 
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دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
دانشکده مطالعات جهان و مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی

فراخوان جذب نیرو در مرکز 
ملی یون درمانی ایران

مروری بر اثر "سخنرانی عمومی 
مولکول های فعال عصاره های گیاهی و 
هدفمند کردن آن ها با حامل های نانو 

"روی سلول های سرطانی
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دانشگاه تهران

ر تفاسیر ادبی د»وبینار 
«  گذر زمان

ابع رساله قُشیریه؛ یکی از من
مهم تصوف اسالمی
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دانشگاه تهران

در 1400دومین مناظره انتخابات 
دانشگاه 

دوره آموزشی با عنوان بهداشت، 
 (HSE)ایمنی و محیط زیست 

ویژه اعضای هیئت علمی و مدیران
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دانشگاه تهران

معرفی خدمات مالی و »وبینار 
اعتباری صندوق پژوهش و فناوری

«دانشگاه تهران

، مبلمان؛ میراث فرهنگی»نمایشگاه 
با « ارزش های مدرن، کاربردهای عملی

همکاری سفارت لهستان
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دانشگاه تهران

از روش اندازه گیری نویز استفاده 
ل الکتروشیمیایی برای پایش و کنتر

از خوردگی خطوط لوله های انتقال نفت و گ
در دانشگاه 

شرکت در هفتمین تمدید مهلت 
یمسابقه سخنرانی های ترویجدوره

بر خردگرایی ایرانی در برا»وبینار 
سنت گرایی عربی در اوایل دوره 

«  خالفت عباسی
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دانشگاه تهران

ثبت اختراع استاد ایرانی درباره 
آنتن های انعکاسی مخابرات 

ماهواره ای در مرکز ثبت اختراعات 
آمریکا

مین سال دانشگاه ۸7وقایع نگاری 
ماهنامه : ویژه نامه»تهران در قالب 

خبری انگلیسی زبان دانشگاه 
«تهران
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دانشگاه تهران

فراخوان شرکت در مسابقات قرآن
دانشگاه 1400و عترت سال 

بررسی سیاست ها و روش های 
تحقق میان رشته ای ها در دانشگاه
در دومین سمپوزیوم مطالعات 

میان رشته ای
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دانشگاه تهران

تاریخ اورار تو به نقل از شاهان "
"اورار تویی

گاه دانشو همکاری بین دانشگاه تفاهم نامه 
جامع علمی کاربردی با هدف توسعه 

فناوریاکوسیستم نوآوری و 
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دانشگاه تهران

ایمان و اسالم و »نشست علمی 
«شاخصه های آن در روایات امامیه

انشگاه، دگفتگو با رئیس کتابخانه مرکزی 
و به مناسبت روز بزرگداشت اسناد ملی

میراث مکتوب
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دانشگاه تهران

10در جمع "سورنا"حضور 
۲0۲0ربات برتر سال 

بازیافت -طرح ذخیرهاجرای 
بی آبخوان می تواند به بهبود نس

فرونشست زمین کمک کند
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دانشگاه تهران

یری اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذ
دگان معرفی برگزیبا اجتماعی دانشگاه 

به کار خود پایان داد

سبز نوین صنعت 

جلسه شورای هماهنگی کانون های 
فرهنگی دانشجویان دانشگاه 
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دانشگاه تهران

همکاری میانانعقاد تفاهم نامه 
کتابخانه مرکزی و سازمان 
انتشارات جهاد دانشگاهی 

هشتمین همایش بین المللی 
باستان شناسان جوان 
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دانشگاه تهران

اولین دوره مسابقات "
سخنرانی های چالشی علمی در 
حوزه بهداشت، ایمنی و محیط 

"زیست

استفاده از رمزهای یکتا جهت ایجاد »
«دارایی های دیجیتال منحصر به فرد



89

دانشگاه تهران

معرفی ده هابا دوره های موک دانشگاه 
درس در دسته بندی های مختلف 

گاه دانشو وبینار مشترک دانشگاه 
هاروارد پیرامون فلسفه مشاء 

اد نگاه تطبیقی به فس»دوره آموزشی 
اداری با رویکرد جرم شناختی، 

با حضور « حقوقی و جامعه شناختی
صاحب نظران آلمانی
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دانشگاه تهران

نشریه علمی دانشجویی میم 

دبیر کانون فرهنگی و اجتماعی 
دکارکنان دانشگاه تهران انتخاب ش
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دانشگاه تهران

سومین جشنواره ایده های 
ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی

«3اینوماین »

فراخوان شناسایی و جذب 
ی سرمایه گذار در پروژه موزه تخصص

باستان شناسی

فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
در پروژه راه اندازی سامانه یکپارچه 

باغ اختصاصی فروش بلیت الکترونیک
موزه نگارستان و موزه مقدم
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دانشگاه تهران

کنفرانس برگزاری نخستین 
ا و بین المللی بالکچین، رمز ارزه

فناوریاقتصاد جهانی 

ل اطالعیه بورس تحصیلی متقاب
۲0۲1-۲0۲۲ایران و چین 

جوانان، ایمان،»برگزاری نشست 
از سوی دانشگاه « چالش ها
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دانشگاه تهران

مرکز بین المللی آموزش زبان 
یش فارسی در پردیس بین المللی ک

راه اندازی شد دانشگاه 

در اولین همایش علمی و جشنواره
موزه های دانشگاهی کشور

ن معرفی برگزیدگان هشتمی
جشنواره آموزش دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ن های اپلیکیش»وبینار بین المللی 
ی موبایلی ارتباطی و پیش بین

« بازار

ای نشست یازدهم از سلسله  نشست ه
ام جایگاه نظ"ژاپن شناسی با موضوع 

"اداری ژاپن در توسعه اقتصادی
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دانشگاه تهران

ر رونمایی و معرفی آثاآیین 
تازه منتشره در حوزه زبان و

ادبیات پاکستان

ی نشست کرسبرگزاری چهلمین 
یونسکو در فرهنگ و فضای 

دوفضایی شدن جهان: مجازی 

دانشگاه »اجرایی شدن طرح 
دانشگاهدر « بدون دخانیات
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دانشگاه تهران

میلیون تومانی ۸00میلیارد و 1حمایت 
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان 
جوان از ایده پردازان برتر علوم پایه

ت دوره آشنایی با کشت باف
گیاهی برگزار می شود
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دانشگاه تهران

می؛ تأثیر روابط عمو"وبینار 
بر شاخص های رؤیت پذیری

ای و ضریب تأثیر فعالیت ه
"علمی و دانشگاهی

با حضور شهردار تهران و معاون
شبکه ؛میراث فرهنگی

موزه های دانشگاهی ایران و 
جهان شکل می گیرد
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دانشگاه تربیت مدرس

ن فراخوان کمک مؤمنانه دانشگاهیا
در ماه مبارک رمضان

ب اعالم برنامه های سخنرانی ش
های ماه مبارک رمضان دانشگاه

وضوع برگزاری وبینار تخصصی با م
اوراسیای مرکزی در سیاست "

"خارجی ایران
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دانشگاه تربیت مدرس

لی برگزاری کنفرانس بین المل
سیستم های دینامیکی

ر در نشست بنیاد خیرین مدرس ب
لزوم فرهنگ سازی بیشتر برای
کمک خیرین به آموزش عالی و 

دانشگاه ها تاکید شد

ای پژوهشگران ایرانی و آمریکایی بر
حفظ دریاچه ارومیه همکاری می 

کنند
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دانشگاه تربیت مدرس

طرح » دورهبرگزاری سومین 
«توانمندسازی شغلی صدف

وبینارهای آموزشی و ترویجی
پارک علم و فناوری دانشگاه

ن درخشش نمایندگان دانشگاه در پنجمی
دوره اعطای جایزه محیط زیست
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دانشگاه تربیت مدرس

و همکاری پژوهشگران دانشگاه 
دانشگاه یوتا برای حفظ دریاچه 

ارومیه

برگزاری چهاردهمین کنفرانس 
یق در بین المللی انجمن ایرانی تحق

عملیات

گواهینامه رسمی ثبت 
عالمت دانشگاه صادر شد
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دانشگاه تربیت مدرس

ادی تولید کیت تشخیص آنتی ب
های خنثی کننده کرونا توسط 

دانش آموختگان دانشگاه

برگزاری دوره های آموزشی مدیران 
صنعت هوانوردی در دانشگاه 

ی برگزاری سی و ششمین گردهمای
مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

میان دانشگاه هایدر دانشگاه 
اثرگذار دنیا بر اساس اهداف 

توسعه پایدار

(  نوبت دوم)فراخوان مناقصه عمومی
ای امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فض

سبز و باغبانی دانشگاه

الق گزارش عملکرد کمیته تخصصی اخ
در پژوهش دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

الن تشریح روند پیشرفت برنامه ک
ملی مرغ الین آرین در نشست 

شورای دانشگاه

بر "دومین شماره خبرنامه 
"مدار تحول

بت پیام رییس دانشگاه به مناس
فرارسیدن روز معلم
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دانشگاه تربیت مدرس

افت کیفی علمی داوطلبان ورودی
دکتری دانشگاهها

دانلود رایگان مقاالت پایگاه های
ت اطالعات علمی تا پایان اردیبهش

ماه

ر درخشش دانشجویان دانشگاه د
مسابقات کشوری بنیاد ملی 

نخبگان
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دانشگاه تربیت مدرس

ایی سومین کنفرانس ملی انجمن پوی
شناسی سیستم ها 

برگزاری مسابقه 
گاهکتابخوانی در دانش

برگزاری همایش بین المللی 
مدیریت محتوای دیجیتال در 

دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

اعالم برنامه های گرامیداشت دهه 
سرآمدی آموزش در دانشگاه

فراخوان پنجمین دوره جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان

بخشنامه تبدیل وضعیت 
استخدامی ایثارگران



109

دانشگاه تربیت مدرس

تودیع و معارفه رییس
واحد بین الملل در 
اهنشست شورای دانشگ

تشریح برنامه های معاونت
برنامه ریزی و فناوری 

1400اطالعات در سال 

بررسی طرح مأموریت گرایی
دانشگاه در محورهای اولویت 

دار در عرصه ملی و بین 
المللی
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دانشگاه تربیت مدرس

تکنیک های »کتاب 
بیوفیزیکی در طراحی

به چاپ دوم « دارو

اطالعیه شرکت در مرحله دوم
آزمون ورودی دوره های 

1400دکتری تخصصی 

ابالغ فرایند بازنگری شده در 
ن خصوص معرفی متقاضیان اسکا

در خوابگاه در زمان شیوع کرونا



111
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دانشگاه علم و صنعت

ی وبینار آموزشی ویراستار
ISIمقاالت 

پنجمین بزرگداشت روز ایمنی در 
با روز ملیریلی مصادف و نقل حمل 

ایمنی در حمل و نقل

مدیریت )CRMکارگاه آموزشی 
(ارتباط با مشتری



113

دانشگاه علم و صنعت

راحی وبینار آشنایی با تحلیل و ط
ر سکوهای فراساحلی با نرم افزا

SACS

EPCدوره اصول کاربردی پروژه های 
ساعت۲۶به مدت 

رویش مهر 
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دانشگاه علم و صنعت

کافه مکانیک؛ راه جدیدی برای 
و ارتباط بین دانشجویان، اساتید

صنعتگران آچارکست

و وبینار بررسی علمی، روان شناختی
جامعه شناختی گرایش به جنبش های

نوپدید

مهندسی شیمی*انجمن های علمی 
گروه زبان *و * دانشگاه هرمزگان

های خارجه دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی گروه زبان های خارجه 
دانشگاه علم و صنعت ایران 

آماده سازی و ارسال هدیه از طرف 
معاونت فرهنگی برای دانشجویان 

نوورود غیرتهرانی کارشناسی
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار دانشجوی دوستدار 
خانواده با تاکید بر مهارت 

های افزایش صمیمیت

انجمن علمی مهندسی مکانیک 
علم و صنعت و گروه آچارکست 

حمایت مالی از پایان نامه های 
منتخب دانشجویی
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دانشگاه علم و صنعت

دومین دوره مسابقات 
«هشت بهشت»کتابخوانی 

مسابقه پنجگانه کتاب خوانی

فراخوان جذب استارتاپ چرخه اول 
شتاب دهی گذر در کیش و تهران
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی گروه زبان های خارجه 
وبینار آموزش رفرنس دهی با نرم
افزار مندلی جهت انجام سمینار 

پایان نامه و پروپوزال 
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی طراحی

کارگاه آموزشی شبیه سازی با سیمولینک

جلسه پیرامون بررسی 
مسائل فلسطین
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار آشنایی با آزمون آیلتس

خانه ای از نور خدا 

ی سلسله کارگاه های راهبری قرآن
به رهبری سوره های قرآنی



121

دانشگاه علم و صنعت

۲کالس جمع بندی فیزیک 

مجموعه آموزش های نرم افزار 
فتوشاپ

پروژه 3مراسم افتتاح و بهره برداری از 
در حوزه زیرساخت های پژوهشی و 
ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه



122

دانشگاه علم و صنعت

مسابقه کتابخوانی

'محیط امن من'مسابقه عکاسی 

دوره آموزش مقدماتی  
solidworksنرم افزار 



123

دانشگاه علم و صنعت

وبینار توسعه فردی  

اندازه گیری سطح ویژه و 
تخلخل مواد

انجمن  علمی  دانشکده  
مهندسی  راه آهن 



124

دانشگاه علم و صنعت

ر از آیین بزرگداشت روز معلم و تقدی
برگزیدگان آموزشی دانشگاه

وبینار بزرگ حال خوب، زندگی با نشاط

روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی



125

دانشگاه علم و صنعت

این بار در مدرسه شهید 
جمشیدیان در نجف آباد گلدشت



126

دانشگاه علم و صنعت

ل و تئوری، تحلی»: ورکشاپ آنالین
«ترسیم دیاگرام در معماری

زار ورکشاپ پیشرفته آموزش نرم اف
Revit

فراخوان جذب ایده و استارتاپ برای 
چرخه اول شتابدهی گذر در حوزه های 
عمران، انرژی، محیط زیست و گردشگری



127

دانشگاه علم و صنعت

رم کالس جمع بندی میان ت
۲فیزیک 

لی هفتمین کنفرانس بین المل»
پیشرفت های اخیر در مهندسی

«راه آهن



128

دانشگاه علم و صنعت

سلسله وبینار های 
توسعه فردی

منِ ارزشمند:دومجلسه 

خاستگاه تحول در روابط 
عمومی، مراکز علمی است



129

دانشگاه علم و صنعت

و تبادل « احترام به دیگران»
موقعیت، تحقق معنای جامع 

است« روابط عمومی شبکه ای»

LATEXدوره آنالین آموزش 

ی پیشگیری از بحران های فرد
و خانوادگی



130



131

دانشگاه شهید بهشتی

اول اردیبهشت ماه، سالروز تولد استاد
سخن، شیخ اجل سعدی شیرازی گرامی

.باد

بازدید رئیس دانشگاه 

۲۵قرارداد وبینار بررسی 
ایران و چینساله  



132

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار 
ام و منزلت دموکراسی در نظمکانت 

حقوق بین الملل بشر

وبینار
گروه مشاوره دانشکده روان شناسی

و علوم تربیتی دانشگاه

هوش علمی وبینار نشست  
مصنوعی و کاربردهای آن در 

پردازش داده های علوم اسالمی و 
انسانی



133

دانشگاه شهید بهشتی

انه و ابتناء چندگوبینار نظریه 
تبیین رابطه خدا و انسان 

حلقه بازخوانی متون کهن

با میکروسکوپ های رامان تولیدی
دانشگاه، در پارک علم و فناورى 

کنیددقیق شناسایی 



134

دانشگاه شهید بهشتی

ه گفتارهای نظام اندیشوبینار درس 
اسالمی

جامعه شناسی تاریخی »کتاب 
ر نخبگان ایران، ترکیه و ژاپن عص

«مدرن

کالس رفع اشکال



135

دانشگاه شهید بهشتی

آموزش با طعم نوآوری 

اندارد کارگاه آشنایی با تغییرات است
الزم االجرا از ابتدای ) حسابداری 

(1400سال 

آموزش گام به گام 
پیشگیری از خودکشی



136

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
معاونت پژوهشی دانشکده علوم
ورزشی و تندرستی با همکاری 

انجمن علمی 

انی مب: وبینار تخصصی با موضوع
ات ارزیابی عمر باقی مانده تجهیز

نیروگاهی 

وبینار
د امنیت آبی در رویکرتحقق 

انرژی-غذا-هم بست آب



137

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
دولت پژوهیسومین همایش ملی برنامه 

اولین دوره شبیه سازی مناظرات
1400انتخابات ریاست جمهوری



138

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار آموزشی گوگل ارث انجین

وبینار
ه پیشین)«  خلیج فارس»همایش ملّی  
(  زیست سیاسی-تاریخی



139

دانشگاه شهید بهشتی

اردیبهشت روز جهانی 11
.کارگر گرامی باد

ها و راهکار های وبینار چالش 
تربیت اخالقی در آموزش مجازی 

دانشگاه ها

سری دوم سلسله وبینارهای 
تخصصی گروه مشاوره دانشگاه



140

دانشگاه شهید بهشتی

اب فراخوان سی ونهمین جایزه کت
سال جمهوری اسالمی ایران

فراخوان دهمین جشنواره 
عکس بین المللی فیلم کوتاه و
دانشجویان امید

دوازدهمین وبینار آموزشی پژوهشی
ه با کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موز
"نهمکاری وبینار بهشتی تحت عنوا

"آشنایی با سامانه آذرسا 



141

دانشگاه شهید بهشتی

اردیبهشت روز بزرگداشت 1۲
.گرامی باد« معلم»مقام 

پیام تبریک دکتر نصیری 
به قیداری، رئیس دانشگاه 

مناسبت روز معلم

معرفی کتاب



142

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار آموزش آنالین اصول 
سرمایه گذارى در بازار سرمایه

ر حق بر شهر در مسی»وبینار 
«  صلح پایدار

 Fluentنرم افزار "دوره آموزشی 
ش جریان های آشفته بخ)پیشرفته 

(RANSاول مدل ها 



143

دانشگاه شهید بهشتی

های تکنیک":  وبینار هفته با موضوع
جدید الکترومیوگرافی در علوم 

"ورزشی

سری دوم سلسله وبینارهای
تخصصی گروه مشاوره

نوآوری و شتابدهی نانوبایومرکز 
فناوری جهاد دانشگاهی 



144

دانشگاه شهید بهشتی

مدرسان برگزیده

:  رانهوبینار مقابله با بازداشت خودس
اعمال حقوق بشر و حقوق 

بشردوستانه

کنگره ملی شهدای دفاع مقدس 



145

دانشگاه شهید بهشتی

انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه

Student learning 

society of 

mechatronics presents

فراخوان پنجمین دوره جشنواره 
اندیشمندان و دانشمندان جوان



146

دانشگاه شهید بهشتی

دوره جامع مبانی علوم اعصاب 
مدرسه کندل

ی آشنای"پژوهشی -وبینار آموزشی
"های اطالعاتیبا پایگاه

وبینار رمزارز ها، اقتصاد 
ی دیجیتال و آینده تجارت جهان



147

دانشگاه شهید بهشتی

مدرسان برگزیده

ی علموبینار سلسله نشست های 
بررسی انتخابات در جمهوری 

اسالمی ایران



148

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
بر اقتصاد ایران1۹کوید اثرات 

تفاهم نامه همکاری علمی و 
لم کارآفرینی رادیو تهران و پارک ع

و فناوری دانشگاه 

کتابمعرفی



149

دانشگاه شهید بهشتی

مدرسه ای در منطقه کم 
برخوردار باشید

ی رساله ای انتقاد"کتاب نقد 
با حضور "در باب اعجاز قرآن

"نویسنده کتاب و ناقدان

اولین مقالـه کارگروه انتشار  
در  ENIGMAکنسرسیـوم 

خـوابحـوزه 



150

دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه 

برنامه پایش اولیه  رویداد نوآ 



151

دانشگاه شهید بهشتی

معرفی گرایش های رشته های 
مهندسی و بازارکار آن ها

کارگاه توانمندسازی اعضای 
انجمن علمی برای حضور در 
چهاردهمین جشنواره حرکت



152

دانشگاه شهید بهشتی

ى بررسى عوامل فرهنگى و حقوق
در شکل گیرى نظام هاى مالى 
اشتراکى و افتراقى زوجین در 

حقوق ایران و کانادا

نقوشگونه شناسی »وبینار 
«  جانورسان

جشنواره معرفی و تجلیل از 
در تعاملواحدهای برتر دانشگاه 

با روابط عمومی



153

دانشگاه شهید بهشتی

ENVIدوره آموزش نرم افزار 

یون عضویت ایران در کمیس»وبینار 
«مقام زن؛ فرصت ها و دستاوردها

سالمت "دوره مجازی دانش افزایی 
"جسمانی و روانی با ورزش



154

دانشگاه شهید بهشتی

ه پژوهشی دربارانتشار مقاله 
در مجله « آی کرونا»سامانه 

علمی پالس وان 

از مادرانگی در وبینار حمایت 
قوانین داخلی و حقوق بین الملل



155

دانشگاه شهید بهشتی

اد نخستین جلسه هیات مدیره بنی
حامیان علم و فناوری دانشگاه 

اولین دوره سخنرانی های چالشی 
علمی در حوزه بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست



156

دانشگاه شهید بهشتی

ب دوره پیش شتابدهى کس
و کارهاى نوپا

ن و نهمیوبینار  بیست 
ق کنفرانس مهندسی بر

ایران

پنل تخصصی فضای نو، 
حضور در عرصه جدید فضا



157

دانشگاه شهید بهشتی

ایل موبکارگاه عکاسی با 
(صورت مجازیبه ) 

عمومیجشنواره روابط 

، روز اردیبهشت۲۸
عمر بزرگداشت حکیم 

بادخیام گرامی 

سلسله وبینارهای چشم انداز 



158

دانشگاه شهید بهشتی

وبینارعدالت سایبری

انجمن ایرانشناسی 
فرانسه در ایران 



159



160

دانشگاه صنعتی اصفهان

یاد و خاطره فرمانده شجاع 
هشت سال دفاع مقدس

هفته سالمت

نامه جدیدالورودهای ویژه 
مهندسی صنایع



161

دانشگاه صنعتی اصفهان

اعالم اسامى پذیرفته شدگان 
کارشناسى ارشد بدون آزمون 

عتى فارغ التحصیالن دانشگاه صن)1400
(اصفهان

گرامیداشت هفته سالمت

مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختی 



162

دانشگاه صنعتی اصفهان

هم نفس
زشب مسابقه هیجان انگی3

همزمان با بزرگداشت روز جهانی 
زمین پاک

اعالم اسامی اطالعیه مهم 
پذیرفته شدگان قطعی و ذخیره 

اه بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگ
دانش آموختگان ممتاز )1400سالدر 

سایر دانشگاه هاو دانشگاه 



163

دانشگاه صنعتی اصفهان

ا طراحی و ساخت دستگاه پاالیش هوا ب
اه فیلترهای بومی سازی شده دردانشگ

ات اعالم نتایج نهایی انتخاب
شورای صنفی دانشجویان 

دانشگاه 

برنامه احیا شب های قدر ماه 
مبارک رمضان



164

دانشگاه صنعتی اصفهان

روز جهانی کارگر بر همه 
ژه تالشگران عرصه کارگری به وی
کارگران زحمتکش دانشگاه



165

دانشگاه صنعتی اصفهان

ران کنفرانس ساالنه فیزیک ای
به میزبانی دانشگاه 

ندی دومین دانشگاه برتر کشوردر رتبه ب
مؤسسه بین المللی راوند روسیه

دعوت به همکاری دانشکده
شیمی دانشگاه



166

دانشگاه صنعتی اصفهان

روز قدس، روز واقعی مبارزه با  تروریسم 
جهانی، افراطی گری، نژادپرستی و روز 

استکبارقیام علیه ظلم و 

وبینار ویژه برنامه هفته 
جهانی نجوم 

انجمن علمی کامپیوتر 
دانشگاه صنعتی اصفهان



167

دانشگاه صنعتی اصفهان

(طرح مشکالت)پرسش و پاسخ 

اطالعیه مهم معاونت آموزشی 
درخصوص ادامه فعالیت های آموزشی 

لم به مناسبت گرامیداشت روز مع
و هفته آموزش 



168

دانشگاه صنعتی اصفهان

جلسه آنالین پرسش و پاسخ پزشکی

وبینار دوره پیشرفته 
باالکروماتوگرافی مایع با کارایی

در نشستی به دعوت مشاور 
ه امور بانوان و خانواده دانشگا



169

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیـه امکان حضور و اسکان 
در دانشجویان تحصیالت تکمیلی

سراهای دانشجویی

اطالعیه ثبت نام مقدماتی دانشجویان
لی مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمی

دانشگاه 



170

دانشگاه صنعتی اصفهان

های ده گانه حوزه کسب مهارت 
یا مهارت های نرم «  کارو 

(Soft Skills)

ی از سرآمدان آموزشی دانشگاه صنعت
۹۹و ۹۸اصفهان در سال های 



171

دانشگاه صنعتی اصفهان

اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و۲7
روابط عمومی را به همه فعاالن و 
تسهیل گران این عرصه صمیمانه 

.تبریک عرض می نمائیم

خصوص مرحله در اطالعیه مهم دانشگاه 
ز دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرک

مصاحبه )1400-01دکتری سال تحصیلی
( دکتری



172

دانشگاه صنعتی اصفهان

قدم بعدی من
زدانشجویان برای ایران امرورهیافت 

در پنجمین همایش آموزش عالی از پرفسور 
مسعود بهار، عضو هیئت علمی دانشکده 
ه مهندسی کشاورزی در گروه گیاه پزشکی، ب

عنوان سرآمد آموزش عالی کشور تقدیر شد



173



174

دانشگاه فردوسی مشهد

ی چهاردهمین کنفرانس بین الملل
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

گاه انعقاد تفاهمنانه همکاری بین دانش
رورکی–مؤسسه فناوری هند و 

برنامه های کانون قرآن و 
عترت دانشگاه 



175

دانشگاه فردوسی مشهد

ی  اعتبارات جدید شبکه آزمایشگاه
فناوری های راهبردی کشور  در سال 

1400

اردیبهشت، روز بزرگداشت اول 
پادشاه سخن، سعدی شیرازی بر ادب

ادبدوستان و پارسی زبانان فرخنده 

وبینار
بین الملل، اهمیت و ضرورت آنروابط 



176

دانشگاه فردوسی مشهد

آزمون های تعیین سطح کالس های
سه انگلیسی، فران»ترمیک زبان های 

مرکز زبان کالج دانشگاه« و عربی
1400بهار ۲ترم ویژه 

دولت پژوهیسومین همایش ملی 
چه باید کرد؟ راهبردهایی برای 

فردای ایران

تا ۲۵هفته سرآمدی آموزش از 
1400اردیبهشت ماه 31



177

دانشگاه فردوسی مشهد

همایش فرصت های نوین 
شغلی در صنعت ساختمان

سوم اردیبهشت ماه، روز معمار بر 
همکاران محترم دانشکده معماری و 

شهرسازی فرخنده باد



178

دانشگاه فردوسی مشهد

پروژه مشترک دوره کارشناسی
اه ارشد اگرواکولوژی بین دانشگ

دانشگاه کاسل آلمان و 

پنجمین دوره تبادل استاد و دانشجو 
اساس بورسیه طرح بر دانشگاه 

ERASMUS PLUS  دانشگاهFHJ 

کشور اتریش 

اه دانشگبیست و نهمین نشست ایده 
بررسی نهادگرایانه امکانِ اجرای 

پارلمان دانشجویی



179

دانشگاه فردوسی مشهد

وی کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشج
ه پنجمین دوره اعطای جایزدر دانشگاه 

محیط زیست

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
و دانشکده علوم ریاضی دانشگاه

شهرداری مشهد

فرصت های نوین برگزاری همایش 
شغلی در صنعت ساختمان 



180

دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه 

جامع مرکز فردوسی برگزاری آزمون 
در 1400اردیبهشت ماه 30در تاریخ 

عراق و لبنان ، دانشگاه 

ارائه گزارش عملکرد حوزه علوم 
ا اسالمی دانشگاهیان مرکز مشهد ب

حضور معاون فرهنگی اجتماعی و 
دانشجویی دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

وبینار
علم، عالم، متعلم در مکتب 》

《(ع)امیرالمومنین 

برگزاری آزمون چهارمین کارگاه 
اخالق در پژوهش های انسانی و 

جانوری 

حضور دکتر ناصر شاهنوشی عضو 
هیأت علمی دانشکده کشاورزی 

برنامه چشم انداز در دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه سومین همایش ملی دولت پژوهی

آزمون های تعیین سطح  کالس های 
ربی ترمیک زبان انگلیسی، فرانسه و ع

مرکز زبان کالج دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

سومین همایش ملی افتتاحیه  
دولت پژوهی

مدرسه فلسفه و الهیات

مراسم لیالی قدر خانواده
بزرگ دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

شگاه برنامه های پلی کلینیک تخصصی خدمات روان شناسی و مشاوره دان



185

دانشگاه فردوسی مشهد

روز جهانی روان شناس و 
مشاور گرامی باد

برنامه های ویژه هفته سرآمدی
آموزش

سومین جلسه از سلسله 
همایش های مجازی تدبر در قرآن
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دانشگاه فردوسی مشهد

هفته معاونت آموزشی دانشگاه 
سرآمدی آموزش و بزرگداشت 
مقام شامخ استاد را به تمامی 

کنشگران عرصه آموزش شادباش

ی بسته آموزشی درس زبان عموم
ویژه تمامی رشته های 

دانشگاهی

دسترسی رایگان به کتاب های 
، الکترونیکی، مقاالت علمی فارسی
الع انگلیسی و عربی مرکز منطقه ای اط

رسانی علوم و فناوری
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دانشگاه فردوسی مشهد

سمینارهای عمومی گروه فیزیک
دانشگاه

ه معرفی بخش آوایی دومین دور
مسابقه قرآنی خضراء ویژه ماه

مبارک رمضان
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دانشگاه فردوسی مشهد

گزارش دوساالنه گروه مطالعات و 
برنامه ریزی دانشگاه

:وبینار
اندر فواید و مضرات ریاضیات
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دانشگاه فردوسی مشهد

چهارمین دوره انتخابات شورای
صنفی دانشجویان دانشگاه 

نیروجذب 

برگزاری جلسه شورای 
فرهنگی دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

نشست هایدوره سلسله دومین 
و مقوالت عصری در هرمنوتیک 

اسالمیعلوم 

تازه های کتاب
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دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری چهارمین و آخرین 
جلسه از سلسله همایش های 

مجازی تدبر در قرآن

تازه های کتاب

برنامه های ویژه هفته سرآمدی آموزش
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دانشگاه فردوسی مشهد

هفته سرآمدی آموزش

هفته و روز جهانی نجوم گرامی باد

فراخوان پذیرش بدون 
(استعداد درخشان)آزمون 
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دانشگاه فردوسی مشهد

فینال سومین دوره لیگ
ملی نوآوری دانشگاه 

اعطای بورس تحصیلی متقابل
۲0۲۲-۲0۲1ایران و چین

راه اندازی آزمایشگاه محاسبات
سنگین دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

مسابقه یک پیام، یک استاد

نشست مجازی هیات های امنای 
دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، 
مپژوهشی و فناوری با حضور وزیر علو

برگزاری جشنواره ورزشی بهاره 
ویژه دانشجویان به صورت مجازی
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دانشگاه فردوسی مشهد

علمیسخنرانی 

-MBAثبت نام دوره 

DBA   در کالج دانشکده
علوم اداری و اقتصادی 

دانشگاه 

للی یازدهمین کنفرانس بین الم
کامپیوتر و مهندسی دانش 

۲0۲1ICCKE 
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دانشگاه فردوسی مشهد

پنجمین همایش آموزش عالی 
وزارت عتف 

افتتاح آزمایشگاه علم داده 
اهدانشکده علوم ریاضی دانشگ
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دانشگاه فردوسی مشهد

سخنرانی دکتر نعمت اهلل فاضلی 

برگزاری دوره مجازی
"اکولوژی انسانی"

دانشگاه( شهاب)جشن ستارگان 
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دانشگاه فردوسی مشهد

اردیبهشت ماه، روز ۲۵
م بزرگداشت حکیم ابوالقاس

.فردوسی گرامی باد

دوره آموزشی جامع نانوپزشکی

1400تعارف با خشکسالی بدون 
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دانشگاه فردوسی مشهد

تازه های کتاب
میکروبیولوژی مواد غذایی با 

(اضافات و اصالحات)تجدیدنظر کلی 

بین المللی بزرگداشتوبینار 
یفارسفردوسی و پاسداشت زبان 

سومین دوره جایزه ادبی
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دانشگاه فردوسی مشهد

اردیبهشت روز ارتباطات۲7
و روابط عمومی گرامی باد

سخنرانی های هفته سرآمدی
آموزش 

وبینار مجازی موزه های دانشگاهی
پیوند دانشگاه و جامعه
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دانشگاه فردوسی مشهد

اردیبهشت ماه، بزرگداشت ۲۸
فیلسوف و شاعر بلند آوازه خراسان،

حکیم عمر خیام گرامی باد

آموزش "برگزاری کارگاه مجازی 
نرم افزاز رفرنس نویسی 

ENDNOTE"

ریاضیاتاز حضور زنان در تاریخچه ای 
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دانشگاه فردوسی مشهد

پنجمین جشنواره اندیشمندان و 
"جشنواره قرن"دانشمندان جوان 

ثبت نام مرحله دوم 
آزمون ورودی ( مصاحبه/ارزیابی)

1400سال Ph.Dدوره دکتری 




