
1399شهریور ماه 31شهریور 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 





4

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

دوره سالیدورکس پیشرفتهIEEEرویداد بخش ایران 



5

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ی آگهی جذب نیرو در پژوهشکده فناور
اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی

همایش راه نشان مهندسی صنایع



6

میعادگاه»پنجمین سوگواره ملی 
«عاشورایی دانشجویان

روایت روز دوم؛ ورود به کربال



7

ترمارزشیابی اساتید در 
99تابستان 

مشاوره ورزشی بصورت رایگان

روایت روز سوم، حضرت رقیه
(س)خاتون



8

آغاز هفته دولت، سالروز شهادت 
شهیدان رجائی و باهنر 

دوره آموزشی آنالین بررسی 
تکالیف مالیاتی

انجمن دانش آموختگان 
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ر شدگان استعداد های درخشان دانشگاه دمعرفی پذیرفته موضوع کاربرد هوش مصنوعیوبینار مشترک ایران و سویس در 
مقطع کارشناسی ارشد



10

روایت روز چهارم؛ ابناءُ الزینَب 

مسابقه ویژه دانشجویان

پرچم دانشگاه بر فراز اهتزاز 
بلند ترین قله ایران



11

جدیدترین اخبار روز هوافضایی 
کشور و جهان

ه پیام تبریک ریاست دانشگاه ب
مناسبت روز کارمند

(ع)روایت روز پنجم؛ عبد اللّه بن الحَسَن 
دستهایش را سپر امام می کند
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روش های اجزاء دوره کاربرد 
محدود در سد سازی و سازه های 

وابسته

یادداشت نویسی یک حرفه است 
مکتوب و جایگاه مهمی در رسانه های 

ونت سمت معاانتصاب دکتر امیر رضا شاهانی به 
امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی
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(ع)روایت روز ششم؛ قاسِم بن الحَسَن  مدرسه تابستانه کسب و کار نصیر  



14

نهمین سوگواره عاشورائیان 

تقویم آموزشی دانشگاه در سال 
1399-1۴۰۰تحصیلی 

اطالعیه دانشجویان مقطع کارشناسی



15

آدرس ایمیل آموزش دانشکده ها

دوره آموزشی آنالین بررسی تکالیف مالیاتی

پاسخ در دانشکده مهندسی برقجلسه پرسش و 



16

روایت روز نهم؛ أبا الفَضلِ العَبَّاسروایت روز هشتم؛علِیّ األَکبر(ع)روایت روز هفتم؛ علِیّ األَصغَر 



17

عَبد اهلل الحُسَین؛ أبَا روایت روز دهم

به یاد شهدای اربعین و سایر 
دانشگاهشهدا و درگذشتگان 

ار برگزانجمن علمی ریاضی دانشگاه 
می کند
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ور بیست و هشتمین اجالس روسای دانشگاه های بزرگ کش
با حضور رییس سازمان سنجش و رییس سازمان امور 

دانشجویان

ب به همت پژوهشگران دانشکده فیزیک نص
ید اولیه آنتن رصد فعالیت های رادیویی خورش

مگاهرتز انجام شد۲۰با فرکانس 
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اطالعیه دعوت به همکاری 

د کسب رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارش
انتوسط دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمر

ده صمیمی ریاست دانشکبرگزاری نشست 
مهندسی عمران با نفرات برگزیده این 
دانشکده در کنکور ارشد سال جاری با 

بهداشتیرعایت پروتکل های 
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ارزهای رمزنگاری شده آنالین کارگاه 
(Cryptocurrency)  اقتصاد دیجیتالو

راه اندازی و تکمیل فاز دوم 
آزمایشگاه  مرجع آنتن به همت 

دانشکده مهندسی برقمحققان 

گان شبکه مخابرات دریایی هوشمند توسط نخب
هوشمندسازی ناوگان / شدساخته دانشگاه 

کشتیرانی با اینترنت اشیا



21

بسم رب الحسین

برگزاری همایش آشنایی با رشته های
دانشگاهی

مدیر امور فنی و عمرانی و مدیر 
حراست دانشگاه منصوب شدند
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واعالم فراخوان پذیرش در خوابگاه های دانشگاه 
اسکان تک نفری دانشجویان در اتاق ها

را متوقف نکنیدیادگیری در خانه 

راهکار ها و نکات مهم برای ورزش 
در منزل و محل کار از طریق الیو



23

رییس دانشکده هوافضا؛
جلسات دفاع پایان نامه های 
ه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ب
صورت حضوری برگزار می شود

رشد رتبه یک کنکور کارشناسی اکسب 
رشته مهندسی مواد توسط آقای 99

میثم محمدی زرنکشی

مجازی در دانشکده ریاضیجلسه پرسش و پاسخ 



24

فراخوان برگزاری انتخابات سراسری 
انجمن های علمی دانشجویی

درجه معرفی دانشگاه36۰تور مجازی 

نامه پژوهشی و امضای تفاهم 
ی همکاری فی مابین دانشگاه صنعت

خواجه نصیر الدین طوسی و مرکز 
تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا 



25

ن جشنواره پایان نامه های برتر ایرا
جایزه ویژه پروفسور حسابی -

سازیبرگزاری کارگاه تیم
توسط مرکز نوآوری نصیر

تفکر طراحیبرگزاری کارگاه 
توسط مرکز نوآوری نصیر



26

اطالعیه راه اندازی سامانه پیام
رسان درون سازمانی 

برگزاری کارگاه مسائل حقوقی کسب و کار
توسط مرکز نوآوری نصیر



27

به همت پژوهشگران دانشگاه، هیدروژل
شور آتش نشانی برای نخستین بار در ک

ساخته شد

سبت منابه پیام تبریک رئیس دانشگاه 
1399-1۴۰۰آغاز سال تحصیلی 

بومبرگزاری کارگاه طراحی
نابکاروکسب

نصیرتوسط مرکز نوآوری 



28

پروژهبرگزاری کارگاه مدیریت
نصیرتوسط مرکز نوآوری 

نشست مدیران نظارت وبرگزاری اولین 
ورت ارزیابی دانشگاه های برتر ایران به ص

کنفرانسویدئو 



29

انتصاب آقای هاشم پور به 
امور مالی عنوان مدیر 

دانشگاه

پذیرش دانشجو در خوابگاه های 
دانشگاه

کرونا باعث شده جشن دانش 
آموختگی نداشته باشیم



30

«گرا»مجموعه رویدادهای 



31



32

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی 

علمی دانشکده صنایع برگزاری وبینار توسط انجمن 

کارگاه تخصصی 
پایان نامه نویسی و دفاع از آن

(آنالین)



33

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی 

فراخوان چالش نوآوری

فرصت شغلی 



34

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فراخوان چالش نوآوری

برگزار می کند کانون انتظار 

کارگاه پردازش تصویر 



35

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

نحوه پذیرش و صدور مجوز 
دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه 
جهت حضور در کالس های عملی

( ع)کانون قرآن و عترت 

دان ارتباط قطع نیست، سالمن
چشم به راه هستند



36

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فناوری های سبز، آسایش من، 
آینده زمین

صفر تا صد بورس آموزش 



37

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

« تفکر نقادانه» کارگاه

نه مسابقه کتابخوانی تابستا
دانشگاهکانون نجوم 

کارگاه مقاله نویسی



38

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالعیه زمانبندی ثبت نام اولیه 
دانشجویان کارشناسی

اطالعیه در مورد ثبت نام اولیه 
نیمسال اول )دانشجویان کارشناسی 

1۴۰۰_1399)

99زمانبندی ثبت نام نیمسال اول 



39

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

:دمی کنگروه علمی فرهنگی صهبا برگزار 
دوم مسابقه کتابخوانیدور 

کارگاه آنالین آشنایی با ارزهای 
رمزنگاری شده 
(Cryptocurrency) اقتصاد و

دیجیتال

مشاورهبرگزاری کارگاه توسط مرکز 
با همکاری کانون همیاران دانشگاه 

روانسالمت 



40

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

لیه اطالعیه زمانبندی ثبت نام او
کارشناسیدانشجویان 

1399_1۴۰۰اول نیمسال 

دوره آنالین تحلیل تکنیکال 
همراه با آموزش ( بورس)مقدماتی

(FMA1)متاتریدرنرم افزار 

ایده بازار تجهیزات "رویداد ملی 
"پزشکی

دانشگاه-1399آذرماه 



41

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فاز سوم اسکان _۷اطالعیه شماره 
مهر3۰خوابگاه تا 

رتبه اول کنکور سراسری دکترای 
زلزلهمهندسی عمران گرایش 

کسب رتبه اول کنکور سراسری 
ش دکترای مهندسی کامپیوتر گرای

کامپیوتریشبکه های 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

برگزاری دوره آموزشی

( ع)کانون قرآن و عترت



43

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

تقویم آموزشی دوره تحصیالت 
1399-1۴۰۰تکمیلی سال تحصیلی 

یران اطالعیه انتخابات نمایندگاه مد
مسئول نشریات

از جهت اعالم رتبه کنکور کارشناسی ارشد و نی
مشاورهبه 



44

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی

کارگاه آموزشی انجام سنتز به 
صورت عملی و آنالین

شغلیفرصت
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

خ تاری"با موضوع هفتگی هیئت
"مقاومت شیعه

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی توسط
تخصصی -نوآوریمرکز 

دانشگاهنساجی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

الن فرصت استخدام ویژه فارغ التحصی
ارامیرکبیر بدون نیاز به سابقه ک

ی هشتمین دوره ماراتون برنامه نویس
(دانشگاه)کشورتلفن همراه 

ایده بازار "رویداد ملی 
"سالمت دیجیتال



47

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

زمانبندی ثبت نام اطالعیه 
اسیتکمیلی دانشجویان کارشن

ویلچر برای 11کمک به تهیه ی 
معلولین منطقه ی محروم بارز

سومین دوره غیرحضوری و آنالین 
درویدبرنامه نویسی اپلیکیشن جاوا ان



48

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

”UX Design“آنالین کارگاه 

مدرسه تابستانی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی 

ویی دوره ی تشکیالتی بسیج دانشج
دانشگاه

های آموزش زبان اسپانیایی .دوره
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره جامع دیجیتال مارکتینگ چارسوق

ر اولین دوره مسابقات مسئله محو
بنیاد ملی نخبگان

درخواست همکاری جهت مدیریت 
هسته های علمی 

دانشگاه (USERN)یوسرن
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ژورنالیسم در »دوره مجازی 
«چند حرکت

دومین دوره غیرحضوری و 
ت  آنالین متخصص جاوا اسکریپ

اجرای طرح پایش سالمت روان و 
طرح غربالگری
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فراخوان جذب استارتاپ های 
هوشمند سازی و اتوماسیون اداری

ل اول  نیم سا-برگزیدگانِ بورسیه بروج 
1۴۰۰-1399

کاروان دانشجویی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

می کندبرگزار کانون نجوم دانشگاه 

ه عوامل موثر بر فرهنگ مردم کوفبررسی 
ه با نگاهی ب"و رقم خوردن فاجعه ی کربال 

"وضعیت امروز جامعه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی 

مسابقه کتابخوانی

شعر و ادب دانشگاه برگزاری جلسه توسط کانون 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

جامع ترین دوره غیر حضوری فرانت اند و
وردپرس در طراحی و برنامه نویسی 
وبسایت در قویترین سیستم آموزش

مجازی ایران

فراخوان حمایت از طرح

کارآموزی برنامه نویسی دوره 
کیفی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

برای باهمدلی هفتمین وبینار 
و سئمبانی موضوع با راهکارآفرینی 

دوره آنالین تحلیل تکنیکال مقدماتی

اطالعیه زمانبندی حذف و 
ی اضافه دانشجویان کارشناس
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شریفصنعتی دانشگاه 

یل دانشگاه صنعتی شریف نحوه تحص
رشته را اعالم کرد۲هم زمان در 

دعوت از حجت االسالم قمی برای 
حضور در نشست دانشجویی

95آغاز برگزاری آزمون سراسری 
در جزیره کیش
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شریفصنعتی دانشگاه 

ر د« ویراستاری»برگزاری کارگاه 
دانشگاه

ی آغاز به کار چهاردهمین کنفرانس تخصص
دانشگاهپایش وضعیت و عیب یابی در 

ژی  جلسه توسعه و بکارگیری تکنولو
های نوین صرفه جویی و بهینه سازی 

مصرف آب و انرژی در فوالد خوزستان
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شریفصنعتی دانشگاه 

ی لزوم راه اندازی دانشکده حکمرانی اسالم
برای حل معضل مدیریت بنگاه های 

اقتصادی کشور

امضای تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه 
دانشگاهو مرکز خانواده و ازدواج « خاتم»

آلودگی نوری و تاثیرات محیط 
زیستی آن
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شریفصنعتی دانشگاه 

درنفر عضو هیات علمی دانشگاه 13
فهرست سرآمدان علمی کشور

«حـاضــرِ غـایـب»

شماره جدید نشریه دانشجویی
منتشر شد« حـیـات»
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شریفصنعتی دانشگاه 

رویدادی که با ارائه مجری ربات آغاز شد و با 
افتمعرفی برترین های اینوتکس پیچ پایان ی

اسالمی نسبت به توقف کشور های 
ی مبادالت تجاری و همکاری های بین الملل

به امارات هشدار دهند

هشتمین دوره ماراتون 
ورکشبرنامه نویسی تلفن همراه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

مهلت دانشجویان برای تخلیه خوابگاه 
تمدید شد

۲9آغاز کالسهای دانشگاه شریف از 
دی۲۲شروع امتحانات از / شهریور

زیست بومی که در حال شکل گیری در
، می تواند شهر را استاطراف دانشگاه 

این پدیده مدل مناسبی. متحول کند
.برای توسعه شهری به شمار می رود
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شریفصنعتی دانشگاه 

ش کی»شماره جدید نشریه دانشجویی 
منتشر شد« مهر

ساختار پژوهشی مشخصی : شاه محمدی
و دسترسی دانشج/ در دانشگاه نداریم 

!به اطالعات ممنوع

وظایف و بایسته های یک
منتظر عاشورایی
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شریفصنعتی دانشگاه 

عاشورا؛ رسالت خاص الهی و نبوی »
«ساالر شهیدان

کارآموزی دانشجویان در ترم تابستان 
باوجود کرونا برگزار شد

در پله ای دانشگاه 1۰۰ارتقای 
رتبه بندی تایمز
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شریفصنعتی دانشگاه 

جزئیات حمایت مالی از پایان نامه های
منتشر شدحوزه مهاجرت

ایجاد پژوهشکده جامع انرژی، آب و 
دانشگاهمحیط زیست در دستور کار 

برگزاری شتاب دهنده وبینار 
«1۴۰۰چشم انداز پرداخت در »
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شریفصنعتی دانشگاه 

/  نگاهی به بازار جهانی انرژی 
بررسی وضعیت صادرات و واردات

انرژی در آمریکا

ی انتخابات هفدهمین دوره شورای صنف
شدآغاز دانشجویان دانشگاه 

ت امکان اسکان دانشجویان تحصیال
استفراهم تکمیلی در خوابگاه های 
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شریفصنعتی دانشگاه 

و تکمیل ثبت نام دانشجویان کارشناسی
ذیرش پ/ تحصیالت تکمیلی ترم مهر دانشگاه 

نو دانشجویان پس از نتایج کنکور

رای کالس ترکیبی حضوری و آنالین ب
ارزیابی / همه مقاطع در ترم جدید

رم کالس و امتحانات مجازی نخستین ت
مجازی راضی کننده بود

 MBAگرایش های کارشناسی ارشد 

معرفی می شوند
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شریفصنعتی دانشگاه 

«رنج نامه»دومین دوره مسابقه 

نقاشی روی»دوره آموزش آنالین 
«شیشه

99داوطلبان مصاحبه دکتریثبت نام 
شهریورماه آغاز می شود۲6شریف از 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ار نرم افز"برگزاری کارگاه  آشنایی با 
"MATLABمتلب 

ل مدیران مسئوبرگزاری انتخابات 
دانشگاهنشریات 

بورس »آنالین برگزاری نشست 
«  امالک ایران
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شریفصنعتی دانشگاه 

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
«رندان تشنه  لب»

تغییر مدیرعامل شرکت ارتباط فردا

استراتژی گمشده اقتصادی
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شریفصنعتی دانشگاه 

مبنای آموزش ها در ترم تحصیلی 
جدید مجازی خواهد بود

ن نرم افزار اسپکارگاه  آشنایی با 
هایسیس برگزار می شود

ی شماره جدید نشریه دانشجوی
منتشر شد« دگر»
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دانشگاه تهران

ری توافق نامه همکاری بین پارک علم و فناو
دانشکده روان شناسی و علوم و دانشگاه 

ی تربیتی، با هدف ایجاد شعبه مرکز نوآور

دومینپارک علم و فناوری دانشگاه 
نشست تخصصی مناطق آزاد و ویژه

 (EXPOTECH2)اقتصادی کشور 

به عنوان دانشگاه تهران دانشگاه 
برگزیده دوازدهمین جشنواره 
بین المللی حرکت انتخاب شد
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یس تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین پرد
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 
تهران، اداره کل میراث فرهنگی، 

برز و گردشگری و صنایع دستی استان ال
شهرداری کالن شهر کرج با هدف کمک 

به توسعه و رونق گردشگری

مقاله های پذیرفته شده در سومین همایش
ISCدر پایگاه اخالق  مدار ملی دانشگاه 

مجله خبری مدت، ویژه بهار 1۲5شماره 
گاهدانشبرای بازتاب و ثبت وقایع 1399
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دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در 
وآوری نهمین نمایشگاه مجازی بین المللی ن

یافتحضور  (INOTEX)۲۰۲۰و فناوری 

طع اطالعیه ثبت نام الکترونیکی مق
(یسیبه زبان انگل)دکتری بین الملل 

فراخوان برنامه رویش و شکوفایی
دانشگاهپارک علم و فناوری 
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دانشگاه تهران

اطالعیه ثبت نام الکترونیکی مقطع 
ن به زبا)کارشناسی ارشد مجازی بین الملل 

( انگلیسی

افزایش رشته های مورد پذیرش ( 3)اطالعیه شماره 
پردیس ( شیوه نامه اختصاصی)مقطع کارشناسی ارشد 

بین المللی ارس 
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دانشگاه تهران

صی سه پیش رویداد نخستین برنامه تخص
راهداری، در حمایت و تجاری سازی از 
طرح های فناورانه حوزه راهداری و با 
محوریت پردیس دانشکده های فنی 

دانشگاه

ی فراخوان مسابقه ایده های برتر دانشجوی
در مواجهه با چالش های دوران پساکرونا

دانشگاهتازه های انتشارات 
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دانشگاه تهران

دانشگاهتازه های انتشارات 

ر مراسم تودیع و معارفه مشاور رئیس و مدی
کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

نشست حقوقی
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دانشگاه تهران

در استفاده از سامانه انتخابات آنالین
جلسه هیئت ممیزه دانشگاه 

برگزاری کارگاه آموزشی آنالین هوش 
سازمانی برای اداره خدمات آموزشی 

دانشگاه 

ر ایستگاه لرزه نگاری باند پهن سقز د
استان کردستان، از سوی مرکز 

ه لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسس
شدراه اندازی ژئوفیزیک دانشگاه 
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دانشگاه تهران

جهت خلط  ROSدستگاه اندازه گیری سریع 
ارد وکمک به تشخیص ویروس کرونای دانشگاه 

مرحله تجاری سازی شد

آماده سازی حوزه برگزاری آزمون 
سراسری در دانشگاه 

رسانه های اداره کل فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه
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دانشگاه تهران

ان ثبت نام دومین دوره توانمندسازی کارشناس
ری یادگیجهت پشتیبانی اجرای روش های نوین 

شکده معرفی رابطان یادگیری الکترونیکی دان)
(ها و پردیس ها

تقدیر از یک همکار آزاده به مناسبت
سالگرد بازگشت آزادگان به میهن 

اسالمی 

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری
و عزاداری ساالر شهیدان و سرور 
آزادگان جهان حضرت ابا عبداهلل 

و یاران با وفایش ( ع)الحسین
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دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش های 
ضمن خدمت با موسسه آمادگران

سامانه چند رسانه ای اداره کل 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ی نشست خبری تشریح برنامه ها
سال نکوداشت یکصد و بیستمین

بع تأسیس پردیس کشاورزی و منا
طبیعی
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دانشگاه تهران

وری بازدید رئیس آموزش عالی، تحقیقات و فنا
سازمان برنامه و بودجه کشور از پردیس 

ابوریحان

در یازدهمین دورهدانشگاه، برگزیدگان 
جشنواره بین المللی فارابی 

ار با برای اولین بکیش، پردیس بین المللی 
دوره همکاری دانشگاه فورت وانگن آلمان 

ک مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانی
سی انگلیگرایش ساخت و تولید را به زبان 

برگزار می کند
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دانشگاه تهران

میعادگاه عاشورایی دانشجویان

مراسم برخط سوگواری مجازی عزاداری 
حضرت اباعبداهلل الحسین



86

دانشگاه تهران

 GISخوشه اینشست مجازی شرکت های 
سازمان و پارک علم و فناوری دانشگاه 
نقشه برداری کشور

گزارش ریسک های جهانی و 
۲۰۲۰استراتژی های کسب و کار تا سال 

رویداد مجموعه برگزاری نخستین 
ا وبینارهای تخصصی درخت زندگی ب

انجمن متخصصانو همکاری دانشگاه 
فضای سبز و منظر ایران 
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دانشگاه تهران

و تفاهم نامه همکاری بین پردیس کشاورزی
و مرکز پژوهش و منابع طبیعی دانشگاه 

مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج

نقش دانشگاه در کنترل هیجانات بازارهای مالی

برگزیدگان پنجمین دوره اعالم اسامی 
ع مسابقات سخنرانی های ترویجی با موضو

(UTTED)آزاد 
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دانشگاه تهران

شهریه مقاطع مختلف تحصیلیاعالم 

روزی با دانشگاه »چهارمین برنامه 
برگزار می شود« تهران
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دانشگاه تهران

گزارش تصویری تاسوعای 
در دانشگاه تهران( ع)حسینی

م و همکاری بین پارک علانعقاد تفاهم نامه 
رس پردیس بین المللی او فناوری دانشگاه 

رشدبه منظور ایجاد شعبه مرکز 

جمهوری نیاکاراگوئه با دیدار سفیر 
جهانمسئوالن دانشکده مطالعات 
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دانشگاه تهران

چاپ مؤسسه « تاریخ هرودوت»کتاب 
و از سوی مؤسسه کتابدانشگاه، انتشارات 

ادبیات ایران به عنوان یکی از برترین های
تاریخ ایران باستان انتخاب شد

سی نهمین کنفرانس بین المللی مهند
iMat2020مواد و متالورژی ایران
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دانشگاه تهران

ا ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی ب
اه آئین نامه مالی و معامالتی دانشگ

روسا، معاونین اداری و مالی و ویژه 
مدیران با اجازه خرج

و هشتمین اجالس رؤسای برگزاری بیست 
شگاهداندانشگاه های بزرگ کشور،  به میزبانی 
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دانشگاه تهران

، مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد
وبینار اولین رویداد از سلسله 

3Sرویدادهای

یار نتایج مطالعات دکتر عباس علی صابری، دانش
بر مبنیدانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه 

ر شواهدی از یک اقیانوس عظیم بر روی مریخ که د
 The Astrophysical Journalمجله معتبر 

Letters  شده است، توسط انجمن نجوممنتشر
.شد( هایالیت)آمریکا معرفی ویژه 

یست و بتقدیر رئیس دانشگاه از برگزیدگان 
هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه و 

وییدانشجبیست و چهارمین المپیاد علمی 
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دانشگاه تهران

جازی بین المللی مبرگزاری سمپوزیوم 
و رویکردهای زیست شناسی، پزشکی

، توسط 19-کوویدعلوم پایه به 
دانشگاه سمنان و انجمن 

زیست شناسی ایران و با همکاری 
دانشگاه، 19-کوویدکمیته راهبردی 

وی، یونسکو، انجمن هیپوکسیا بولی
ر از  انجمن فیزیولوژی هند و مراکز دیگ

1399شهریور ۲1تا ۲۰

یک مراسم یکصدمین سالگرد حضور دیپلمات
کصد ی»سوئیس در ایران با برپایی نمایشگاه 

«  سال روابط دیپلماتیک ایران و سوئیس

ه با تجهیز بدانشگاه، ساختمان فوالد 
مر سامانه کنترل هوشمند و پایش مست

تأسیسات، ساختمان سبز شد
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دانشگاه تهران

ی نخستین شماره گاهنامه الکترونیک
سالمت روان منتشر شد

ن مسابقه جهامعرفی برگزیدگان 
ز پساکرونا و سالمت، از سوی مرک

دانشگاهبهداشت و سالمت 

ان پخش مستقیم مراسم تقدیر از فرزند
دانشگاهممتاز خانواده بزرگ 
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دانشگاه تهران

معرفی برگزیدگان دوره های پیشین 
جشنواره ملی کتاب 

تکریم و معارفه رئیسبرگزاری مراسم 
دانشگاهدانشکده علوم و فنون نوین 

ق موفدانشگاه، دو دانشجوی دکتری 
برز به کسب جایزه بنیاد فرهنگی ال

در سال جاری شدند
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دانشگاه تهران

مه برناو تدوین بررسی برگزاری نشست 
هفتم توسعه کشور در حوزه پنج ساله 

دانشجویی آموزش عالی 

دیر و یکمین مراسم تقبرگزاری بیست 
از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ 

دانشگاه، با حضور رییس دانشگاه 

مدیران گروه های برگزاری همایش 
شهریور ۲5آموزشی دانشگاه تهران، 

1399
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دانشگاه تهران

 نامه کارگاه آموزشی آشنایی با آئین
دانشگاهمالی و معامالتی 

و مطالعات ترکیهراه اندازی رشته های 
مطالعات رژیم صهیونیستی در 

دانشگاهدانشکده مطالعات جهان 

آغاز سال تحصیلیبرگزاری مراسم 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری

با سخنرانی 1399شهریور ۲3کشور، 
دانشگاهبرخط رئیس جمهور در 



98

دانشگاه تهران

بازدید استاندار هرمزگان از پردیس 
دانشگاهبین المللی کیش 

؛مراسم آغاز سال تحصیلیدر رئیس دانشگاه 
ایجاد شبکه ملی متشکل از همه امکانات 
ی تخصصی، علمی و فناوری کشور، دستاوردها

بزرگ تری را به همراه می آورد
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دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در پردیس ارس 

وبینار آموزش عالی در ایران 

وزیر بهداشت در مراسم آغاز سال تحصیلی؛
ش و بزرگی که آفریده شد مدیون ایثار، تالحماسه 

استاز خود گذشتگی کادر درمان کشور 
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه نشست حقوقی 

سلسله سخنرانی های علمی
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دانشگاه تهران

ن لرزه نگاری باند پهراه اندازی ایستگاه 
شیروان در استان خراسان شمالی، توسط

مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه

اه روزی با دانشگ»برنامه برگزاری چهارمین 
با استقبال بیش از ده هزار « تهران

مجازیدانش آموز از سراسر کشور به صورت 

اوری نشست مجمع فنبرگزاری نخستین 
ل و نوآوری استان تهران، با رویکرد تحو

دیجیتال؛ دلیل ضرورت حضور جامعه و
رسانه در مسیر توسعه 
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دانشگاه تهران

کز مؤسسه لغت نامه دهخدا و مربرگزاری نشست ششمین دوره بورسیه بنیاد 
(نور)تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 

های پیش رویداد همایش نشست 
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دانشگاه تهران

نشست کارگروهبرگزاری دومین 
اع گرامی داشت چهلمین سالگرد دف

مقدس، در دانشگاه 

مسابقه عکاسی 
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دانشگاه تهران

پایش سالمت روان برگزاری طرح 
دانشجویان دانشگاه های کشور، توسط

دانشگاهمرکز مشاوره 

در دانشگاه،دانشجویان پردیس البرز 
ای مسابقات معماری اجتماعی پساکرون

سئول موفقیت کسب کردند

ا و سامانه سپاری فرآیندهسیاست 
اطالعاتیشفافیت 
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دانشگاه تهران

برنامه: دانشگاهدانشکده کارآفرینی 
طع ویژه دانشجویان مق« کهاد کارآفرینی»

کارشناسی

شرکت هایوبینار آموزشی 
دانش بنیان

سومین کنگره علوم و 
مهندسی آب و فاضالب ایران
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دانشگاه تهران

مراسم تجدید میثاق با آرمان های شهیدان
و عطر افشانی مزار مطهر شهدای گمنام 

دانشگاه

وبینار آموزشی مقاله نویسی 

وبینار آموزشی 
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دانشگاه تربیت مدرس

پارک حاشیه ای خودروها در 
خیابان تدبیر ممنوع شد

پذیرش دانشجو دکتری در رشته علوم
ش علوم اعصاب شناختی گرای-شناختی

مغز و شناخت
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری کنگره بین المللی
ژنتیک در دانشگاه

"فنجان قهوه کارآفرینی"برگزاری وبینار 

دانشگاه دارای سرآمدان دومین 
علمی کشور
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دانشگاه تربیت مدرس

ابالغ برنامه آموزشی و تقویم نیمسال اول
1399-1۴۰۰سال تحصیلی 

رکز دیدار رییس دانشگاه با پرسنل م
بهداشت و درمان دانشگاه به 

مناسبت روز پزشک

برگزاری وبینار در حوزه 
سرامیک-مهندسی مواد
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دانشگاه تربیت مدرس

ت و تبریک فرارسیدن هفته دول
روز کارمند

نی کارآفری"برگزاری وبینار علمی 
"اثرگذار

اه دانشگاه تربیت مدرس دومین دانشگ
کشور در تولید علم نانو معرفی شد
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دانشگاه تربیت مدرس

به شیوه ورود دانشجویان بین المللی
کشور و صدور روادید تحصیلی آنان

اعالم شد

ان برگزاری همایش بین المللی جوان
انجمن جهانی حفاظت خاک و آب به 

دانشگاهمیزبانی 

برگزاری مراسم دهه اول ماه محرم 
در فضای باز دانشگاه
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عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان ۸
سرآمدان علمی کشور انتخاب شدند

ه انتخاب مقاله دانش آموخته دانشگاه ب
انجمن علوم ۲۰۲۰عنوان مقاله برتر سال 

خاک آمریکا

ن برگزاری نشست مجازی دانشجویا
عراقی با مسئوالن دانشگاه



114

ثبت "برگزاری کارگاه مجازی
خته پتانسیل های میدانی برانگی

"مغزنورون های 

مسئول جدید برگزاری معارفه 
دانشگاهبسیج اساتید 

انجمن برگزاری انتخابات 
پیشرواسالمی دانشجویان 



115

ظام ارتقای رتبه دانشگاه در ن
رتبه بندی الیدن

ابالغ رسمی نشان جدید دانشگاه

عمومی عادی هیات برگزاری مجمع 
مدرسامنای بنیاد خیرین 
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پویش نذر خون در استان تهران

ی همایش ملی دانشجویبرگزاری دومین 
و اولین همایش مجازی چالشهای 

فرانسهآموزش زبان 

ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی
افتتاح می شود
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ای تأمین مالی بربرگزاری وبینار 
متوسطشرکت های کوچک و 

ان تست غربالگری سالمت دانشجوی
در سال تحصیلی جدید

انتخاب دانشجوی دکتری زمین 
ن شناسی اقتصادی دانشگاه به عنوا

دانشجوی برتر کشوری
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نشست مجازیبرگزاری سومین 
مهندسیپردیس فنی و 

مجازات کارکنان دستگاههای اجرایی
در صورت عدم رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی

دانشجوی دانشکده علوم پزشکی
گره دانشگاه در میان برگزیدگان کن

بین المللی رویان
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ظام رتبه دانشگاه تربیت مدرس در ن
۲۰19سال  ISCبندی رتبه

نشست مشترک هیات رئیسه 
ه دانشگاه با هیات رئیسه دانشکد

منابع طبیعی و علوم دریایی

طرح پایش سالمت 
روانشناختی دانشجویان



120

در ارائه گزارش عملکرد اساتید وابسته
صی تخصنشست کارگروه جذب نخبگان 

ساختمان مرکز آموزش زبان 
فارسی افتتاح شد

ده الشه سوز دانشکبررسی وضعیت 
علوم پزشکی از منظر 

زیستایمنی،  بهداشت و محیط 
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تشریح فعالیت های زیست محیطی 
سرای سبز دانشجویی در نشست 

شورای مدیریت سبز دانشگاه

آزمون دکتری در برگزاری مصاحبه 
مجازیدانشگاه بصورت 

د برگزاری دیدار مجازی مسئولین واح
و بین الملل دانشگاه با رایزن علمی
فرهنگی سفارت جمهوری عراق



122

فراخوان دوره سوم کریدور 
اه زیست کارآفرینی دانشگ

به پی اهانتدر بیانیه دانشگاه 
(ص)ساحت پیامبر اسالم 

و دانشگاه  ECOPERSIAمجله 
ت مجله بین المللی تحقیقات حفاظ

خواهرخوانده شدندآب، خاک و 

ساماندهی حق التدریس اساتید و 
تعریف مباحث کارآمدی و ممتازی در

پایه های ساالنه

تشریح اقدامات کمیته بازاریابی 
پژوهشی در نشست شورای دانشگاه



123

ت برگزاری نشست مجازی مرکز مطالعا
آفریقا و سفارت ایران در سنگال

روژه ویزیت و معاینه کلیه کارکنان پ
کارگاهی پارک علم و فناوری 

دانشکده کشاورزی

های اعالم شرایط برگزاری کالس 
حضوری و تمرینات دانشجویان 

دانشکده هنر
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بنیاد خیّرین"مجمع عمومی عادی هیأت امنای 
برگزار شد"مدرس

گرامی باد آغاز هفته دفاع مقدس
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دانشگاه علم و صنعت

ی افتخاری دیگر برای مجله علمی تخصص
سبقت دانشگاه علم و صنعت ایران

جلسه هیات شهدای گمنام و خادمان 
مراسم محرم با معاون فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه 

ایستگاه صنعتوبینارهای سری 
سکویی برای جهش



127

دانشگاه علم و صنعت

دوره  آموزشی مجازی
سئو

بنادر و درسازمان نشست 
دریانوردی استان

بازدید رییس دانشگاه و هیات
همراه از منطقه آزاد چابهار



128

دانشگاه علم و صنعت

دوره آموزش طراحی

برگزاری دوره های آموزشی 

روز برگزاری آزمون سراسریاولین 



129

دانشگاه علم و صنعت

ن نشریه راه سوم با صاحب امتیازی انجم
دانشگاهعلمی مهندسی راه آهن 

اولین روز برگزاری آزمون سراسری

فراخوان همکاری



130

دانشگاه علم و صنعت

مسابقه متن خوانی کتاب بینوایان

مسابقات معرفت افزایی 
عاشورایی ویژه فضای مجازی



131

دانشگاه علم و صنعت

فراخوان چالش نوآوری

فراخوان چالش نوآوری

مسابقه ی کتاب خوانی 
"۲۲یادگاران "



132

دانشگاه علم و صنعت

های مسابقه ساخت کلیپ 

راهکارهای استفاده حداکثر از توان
ساخت داخل



133

دانشگاه علم و صنعت

آنچه که دانشجویان پیش از شروع
فعالیت تخصصی باید بدانند

کارمندتبریک روز 



134

دانشگاه علم و صنعت

کارمندتبریک روز پیام 

دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت 
قد منابع آب ایران تفاهم نامه همکاری منع

کردند

سوگواره ملی عکاسی 
مصباح الهدی 
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دانشگاه علم و صنعت

ندی نظام رتبه بدر ارتقا رتبه دانشگاه 
۲۰۲۰الیدن در سال 

افزایش چشمگیر رتبه دانشگاه های
۲۰۲۰ایران در سال 

(ع)کانون قرآن و عترت 
برگزار می کند



136

دانشگاه علم و صنعت

، علمی گروه نرم افزاریبرگزاری انجمن 
دانشگاه دانشکده صنایع، 

چهاردهمین الیو انجمن دانش آموختگان و 
:موضوعبا اساتید دانشگاه 

الینگاهی تحلیلی به انقالب های صنعتی و م

قات سومین مسابقه از  سلسله مساب
بهشتهشت کتابخوانی 
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار فرصت ها و چالش های 
حوزه کار آفرینی

وبینار فرایند رسیدگی به 
اختالفات کارگر و کارفرما



138

دانشگاه علم و صنعت

کاریز افق فناوری

کاریز استعدادیابی

پانزدهمین الیو انجمن دانش 
آموختگان و اساتید دانشگاه



139

دانشگاه علم و صنعت

همایش مجازی آشنایی با رشته ها
ویژه دانش آموزان و ، و دانشگاه 

99داوطلبان کنکور سراسری 

زمان بازگشایی خوابگاه ها  

جمن هفدهمین کنفرانس بین المللی ان
رمز ایران در دانشگاه 



140

دانشگاه علم و صنعت

کاریز تجربه
یک استارت آپ برای بین المللینیازهای 

شدن و حضور در برابر سرمایه گذاران خارجی



141

دانشگاه علم و صنعت

فناوری چاپ سه بعدی

امضاء تفاهم نامه همکاری بین
ایمیدروو دانشگاه 

و وبینار تبیین انواع موادمخدر و نحوه تعامل
ار موادرفتار اساتید نسبت به دانشجویان گرفت



142

دانشگاه علم و صنعت

اطالعیه خوابگاه 

فرهنگی برگزاری دفتر 
دانشکده مهندسی صنایع 

وبینار ارائه گزارش فرصت 
مطالعاتی صنعتی



143

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه1399اطالعیه مصاحبه دکتری 

مدرسه کسب و کار نیترو با 
همکاری بیدبرگ



144

دانشگاه علم و صنعت

ت چهارمین مسابقه از  سلسله مسابقا
«هشت بهشت»کتابخوانی 

مقارن با هفته دفاع مقدس

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
انجام امور خدمات عمومی و نظافت 

دانشگاه وخوابگاه های تابعه



145



146

آیین اختتامیه هشتمین جشنواره
ملی رویش،

د معارفه بسیج  اساتی–تکریم 

مسابقه کتابخوانی



147

آزمون سراسری

کمیسیون آموزش و حضور رئیس 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در 

دانشگاهنشست هیأت رئیسه 

همایش بینوبینار هشتمین 
المللی علوم شناختی 



148

دانشگاه شهید بهشتی

مون قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آز
استعداد درخشان در مقطع دکتری 

ر صفحه رسمی دانشگاه شهید بهشتی د
"اینستاگرام"

رود وبینار تکنیک های مطمئن برای و
به بازارکار



149

یجشنواره نشریات دانشجوی
دستاوردها

مناسبت

گفت و گوهای 
اینستاگرامی



150

ی کنگره بین المللوبینار هفتمین 
ایراننقشه برداری مغز 

پذیرش بدون آزمون دکتری

ه جلسه از سلسلوبینار پنجمین 
سخنرانی های مجازی 



151

فراخوان چالش نوآوری

نشست های وبینار سلسله 
دوشنبه های حقوق کودک

میعادگاه عاشورایی دانشجویان



152

وبینار تخصصی ورزشی با موضوع 
سواری همگانیدوچرخه 

پارک علم وفناوری دانشگاه شهید بهشتی

به مناسبت روز پزشک



153

مناسبت

کارمندپیام تبریک روز 

آموزشیدوره های طراحی 



154

ملی طرح رویداد های آموزشی 
کیمربیگری یادگیری الکترونی

نود سومنشست وبینار بهشتی 
یکرونا و زیست مدت: نشستموضوع 



155

جشنواره رویش

هفتمین کنگره بین المللی 
نقشه برداری مغز ایران



156

ی سرایمرثیه »فرهنگی -وبینار علمی
«هنددر ایران و 

یر مصاحبه داوطلبان دکتری شهید بهشتی غ
حضوری انجام می شود



157

هید علمی تاریخ شبرگزاری وبینار انجمن 
بهشتی با همکاری انجمن علمی تاریخ

دانشگاه خوارزمی، دانشگاه خلیج فارس
یزدبوشهر، دانشگاه الزهرا و دانشگاه 

تاریخ جریان های برگزاری وبینار گروه 
اسالمفکری پژوهشکده تاریخ 

د ترم مهرماه برای دانشجویان کارشناسی شهی
دانشجویان / بهشتی غیرحضوری است

ندمی بیتحصیالت تکمیلی آموزش ترکیبی 
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وبینار
«حقوق کودک»نشست های سلسله 

کلینیک حقوقی خانواده کرسی 
حقوق بشر،صلح و دموکراسی 

دانشگاهیونسکو در 

آموزش: موضوع

توسعه فناوری، محصوالت و "چالش 
"خدمات شناختی سالمندان



159

مرکز رشد نوآوری و کارآفرینی
دانشگاه

و فراخوان هفتمین کنفرانس رادار
سامانه های مراقبتی ایران

ان، دانشجویان پذیرفته شده میهماعالم اسامی 
از سوی معاونت آموزشی



160

نخستین جشنواره فراخوان 
رسانه ای شهر ما

انقالب صنعتی چهارم دروبینار فناوری های 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ادبیات و سیاستوبینار کمیته 
انجمن علوم سیاسی ایران 



161

نشریه
فصلنامه

نی مشترک مدیران تربیت بدنشست 
علوم شهید بهشتی و دانشگاه های 

پزشکی شهید بهشتی
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اطالعیه مهم 

معرفی کتاب
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دین تکالیف وال: یازدهموبینار نشست 
در رشد و پرورش کودک و نقش دولت 

در حمایت از آنها

یج جلیل کاوه مسئول بسدیدار دکتر 
ا کارکنان دانشگاه با دکتر علیرض

یدانشجویفارسی سرپرست معاونت 

6ارشد ترم دانشجویان : اطالعیه آموزشی
نامهتا پایان مهر فرصت دفاع از پایان 

تا پایان آبان 1۲دانشجویان دکتری ترم 
رساله دارندفرصت دفاع از 



164

مللی کنفرانس بین الوبینار نخستین 
اخالق، الهیات و بالیای فراگیر با 

کرونامحوریت بیماری 

وبینار
معرفی رشته

اه نامه همکاری بین دانشگامضای تفاهم 
(ECI)اکوموسسه فرهنگی و 



165

خدادادینشست هیات رئیسه با دکتر 
بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی 

کشور،سازمان بازرسی 

کشمیری دکتر : پارک علم فناوری
علوم، مدیرکل دفتر فناوری وزارت 

بازدید از طرح



166

مرکز نشر آثار علمی
معرفی کتاب

ا نشست مدیرعامل صندوق توسعه ب
اساتید معماری و شهرسازی



167

از آغدانشگاه پیام تبریک رئیس 
1399-1۴۰۰سال تحصیلی 

معرفی کتاب

وبینار
ت عالمه قزوینی گفتمان هوی: موضوع

ملی در عصر جدید



168

فراخوان بورس کوتاه مدت دولت هلند

وبینار
حقوق بشر، صلح و برگزاری کرسی 

ه خوشو دموکراسی یونسکو در دانشگاه 
دانشگاه« مسائل حقوقی»تحقیقاتی 

سایت لیزرستان با هدف 
ارتقای دید عمومی 
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معرفی کتاب

مدرسه استارتاپی هوش مصنوعی



170

دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه 

بوت کمپ های آموزشی ویژه 
دانشجویان دانشگاه 

بازدید مدیران ایران خودرو دیزل از 
ورپردیس فنی و مهندسی شهید عباسپ



171

نشست هایی سلسله : وبینار 
درباره قیام امام حسین

مرکز نوآوری در حوزه مدیریت 
پسماند راه اندازی می شود

زمان مصاحبه متقاضیان دکتری ورودی 
، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1399

.اعالم شد



172

مقاله دکتر مسعود طهماسیان عضو هیات 
ی علمی پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشک

و ۲۰19در لیست ده مقاله برگزیده سالهای 
نشریه انجمن خواب اروپا با عنوان ۲۰۲۰

Journal of Sleep Research  در
.حوزه اختالل بی خوابی قرار گرفت



173

انتخابات جاد برگزاری ستاد 
بهشتیشهید 

به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی



174



175

دانشگاه صنعتی اصفهان

ستاد برگزاری آزمون های سراسری 
دانشگاه صنعتی اصفهان

اول دهه مراسم عزاداری 
محرم الحرام 



176

دانشگاه صنعتی اصفهان

تاسوعا و عاشورای حسینی و ایام
سوگواری آل اهلل را تسلیت عرض

می نماییم

جمع آوری کمک های نقدی جهت 
رنت تامین لوازم التحریر و هزینه اینت

کالس های مجازی دانش آموزان 
مددجو



177

دانشگاه صنعتی اصفهان

سالروز شهادت جانسوز چهارمین 
امام شیعیان حضرت علی ابن 
ه الحسین، امام زین العابدین علی
السالم  تسلیت و تعزیت باد

ری تأکید وزیر خارجه سوییس بر استمرار همکا
های علمی مشترک میان ایران و سوییس با 

دانشگاهمرجعیت 

آخرین فرصت تخلیه اطالعیه 
خوابگاه های دانشجویی



178

دانشگاه صنعتی اصفهان

نقش والدین در تربیت کودک

اولین دوره مسابقات مسئله 
محور بنیاد ملی نخبگان

جذب سرباز امریه در اطالعیه 
اپژوهشکده علوم و فناوری زیردری



179

دانشگاه صنعتی اصفهان

تشریح آخرین تحوالت و 
تصمیمات حوزه های مختلف

مهم مرحله دوم ارزیابی اطالعیه 
تخصصی آزمون نیمه متمرکز 

99دکتری سال تحصیلی 



180



181

دانشگاه فردوسی مشهد

صنعتی -مجموعه کارگاه های آموزشی
هوش مصنوعی 

ای هانجمن آفرینی پیام تبریک و افتخار 
علمی دانشگاه و کانون های فرهنگی 
هنری در جشنواره های ملی حرکت و 

رویش

گاه بازدید دکتر کافی، رئیس دانش
حوزه های برگزاری آزمون از 

سراسری در دانشگاه 



182

دانشگاهی کارآفرینی 

فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری 
تسلیت باد( ع)امام حسین 



183

پزشک عمومی برگزیده 

مراسم جامع دهه اول محرم 
دانشگاه 

محاسباتی کنگره بین المللی هوش 
(CCI2020)1۲شهریورماه



184

آغاز هفته دولت 

از دانشگاه با اهدای لوحتقدیر رئیس 
خدمات آموزشی و مدیر تالش های 

ابت کارکنان مدیرت آموزشی دانشگاه ب
سراسریبرگزاری موفق آزمون های 

برنامه های : اولویت مدیریت پژوهشی
ویژۀ حمایت از دستاوردهای پژوهشی 

اصیل و تاثیرگذار



185

مسابقه پیش بینی ترافیک

ه هم اکنون جلسه هیئت امنای منطق
کشور در دانشگاه9

ان شبکه جامع دانشگاه های است
در سالن شورای



186

کارمندروز پیام تبریک 

اطالعیه های ارزشیابی اساتید در ترم تابستان



187

هم اکنون مراسم تجلیل از کارمندان 
دانشگاهمنتخب 

فرد کنگره هوش مصنوعی ایجاد فرصتی منحصر به
به منظور ارایه پژوهش های اصیل، در حوزه های  

متنوع  هوش محاسباتی و کاربردهای نوآورانه

کندانجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می 



188

ضعف عضالت پایین تنه
دوره آنالین آموزش مقدماتی و 

ArcGISپیشرفته  نرم افزار 



189

نظام نتایج رتبه بندی دانشگاه های کشور در
. شداعالم  ISCبندیرتبه 

اه عنوان دومین دانشگبه دانشگاه درخشش 
جامع با دارا بودن تمامی مقاطع تحصیلی

اه جایگاه سوم برترین دانشگدانشگاه، 
ی های ایران را در آخرین نتایج رتبه بند

ISC  کردکسب.



190

نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی
اه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری دانشگ

ها و موسسات آموزش عالی

فرارسیدن ایام سوگواری حضرت 
ل و ابوالفض( ع)اباعبداهلل الحسین 

تسلیت باد( ع)العباس 



191

استقرار سیستم مهندسی و بهبود 
جان فرآیند در شرکت الماس فیلم آذربای

اهدانشگغربی توسط عضو هیأت علمی 

شتابدهنده »دومین فصالنه مجازی 
ه در با موضوع کاربردهای فضاپای« گرانش

صنعت و معدن

تقویم  فعالیت های آموزشی اعضای هیات
علمی و مدیران محترم گروه ها  در دانشگاه

1399-1۴۰۰نیمسال اول تحصیلی ویژه 



192

اری همکبا دانشگاه برگزاری کالج 
مرکز آموزش های عالی آزاد 

اقتصادیدانشکده علوم اداری و 

چهارمین اختر ( ع)شهادت امام سجاد 
آسمان امامت و والیت تسلیت باد

دومین مرکز فناوری های افتتاح 
دانشگاهپیشرفته 



193

مدت سه سال به تمدید مجوز موزه دانشگاه 

ین برگزاری اولین رویداد استارت  آپی آنال
ره از دانش تا کسب وکار به همت مرکز مشاو

و توانمندسازی دانشجویان و با همکاری 
پارک علم و فناوری خراسان 



194

کارگاه آموزشی آنالین کاربرد فناوری»
«  نانو در علوم پزشکی

موضوع عملکرد ارگان ها 
در هفته دولت

هم اکنون آغاز مراسم افتتاحیه کنگره 
با CCI2020محاسباتیمشترک هوش 

خوش آمد گویی دبیر همایش



195

ای و هشتمین اجالس رؤسبرگزاری بیست 
دانشگاه های بزرگ کشور به میزبانی 

دانشگاه 

ی همایش ملی ابعاد نظری و کاربرد
توسعه و امنیت پایدار مناطق 

مرزی با رویکرد آمایشی

برگزاری دوره آنالین مکالمه 
عربی سطح مقدماتی 



196

جامع زبان برگزاری آزمون 
دانشگاهفارسی در 

آخرین مهلت تکمیل و ارسال 
مدارک شکوفه های دانشگاه



197

جشنواره“تمدید مهلت ارسال آثار 
”ملی پژوهش های برتر حوزه تعاون

تا پایان شهریور ماه

ی کارگاه آنالین راهنمایی و مشاوره شغل
و کارآفرینی با همکاری 

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

مرکز زبان کالج دانشگاه 



198

در ثبت اثرى از دانشگاه 
فهرست آثار ملی

کده برگزاری نشست مشترک مسئولین دانش
و علوم ریاضی دانشگاه و معاون برنامه ریزی

توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در 
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی 



199

رونمایی و اجرای آزمایشی سامانه 
جامع امدادی خانوار از محصوالت 

اه شرکت های فناور مرکز رشد دانشگ

(  مجازی)برگزاری پنجاه و سومین نشست 
معاونان فرهنگی و اجتماعی و شصت و 
عی هشتمین نشست مدیران فرهنگی و اجتما

ا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ب
حضور وزیر علوم

گفتگوی زنده 



200

دوره فشرده آموزش مقدماتی 
آنالینSPSSنرم افزار 

ششمین دوره مدرسه علوم 
سیاسی 

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 



201

مراسم کلنگ زنی اولین 
پژوهشکده اختر فیزیک

کمپین منطقه ای
"افزایش سطح سالمت روانی اجتماعی"

هردار بازدید شبا هفته ارگانیک در دانشگاه 
و رئیس شورای اسالمی شهر مشهد



202

تازه های نشر

وبینار آموزش عالی در ایران

اطالعیه بازگشایی اماکن ورزشی



203

مرحله اول نظرسنجی 
«جذاب ترین عکس های نجومی»

ثبت نام دوره آموزشی مهارتهای کار 
اهگروهی و تیم سازی ویژه کارکنان دانشگ

اجرای طرح پایش و غربالگری 
دانشجویان دانشگاه 



204

دوره آنالین آموزش مقدماتی و 
ArcGISپیشرفته نرم افزار 

وه سلسله جلسات مجازی کارگر
اقتصاد مقاومتی



205

ت امکان شناخ"برگزاری نشست علمی 
جهان و متدلوژی آن از منظر روان 

"شناسی، فیزیک و فلسفه

ای فراخوان برگزاری انتخابات میان دوره
دانشگاهمجمع صنفی اساتید 



206

ثبت نام دوره منشی گری 

مدیریت آب یکی از اولویت های
دانشگاه سبز است



207

ششمین دوره مدرسه 
علوم سیاسی 

نابع افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده م
طبیعی و محیط زیست در آزمون های 

1399تحصیالت تکمیلی 

مراسم آیین آغاز سال 
1399-1۴۰۰تحصیلی 



208

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه 

تولید انبوه دستگاه گرفتن 
حشرات زنده با مکش هوا در گروه 

مهندسی بیوسیستم 

ون پیام تبریک دکتر رضا پیش قدم، معا
مناسبت آغاز سال به آموزشی دانشگاه 
1399-1۴۰۰تحصیلی 



209

دوره های پیشرفته کالج دانشگاه 



210

ششمین دوره مدرسه 
علوم سیاسی  

دوره های آنالین آموزشی مرکز آموزش های عالی 
آزاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی 



211

ان راهنمای استفاده اساتید و دانشجوی
دانشگاه از سیستم آموزش مجازی 

1399-1۴۰۰نیمسال تحصیلی 

مهم ترین استاد دستور زبان
فرانسه در نیم قرن اخیر

دوره آموزشی مهارتهای کار گروهی و 
دانشگاهتیم سازی ویژه کارکنان 



212

در 1399پایگاه انتخاب رشته کنکور 
کلینیک تخصصی خدمات روان 

دانشگاهشناسی و مشاوره 

آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد

تشریح طرح ساماندهی تردد 
خودرو و پیش نویس قرارداد الیت




