
1398آبان ماه 30آبان ماه تا 16

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 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 



6



7



8

روز برگزار می گردد3طی دوره های مربوط به خانه نشریات دانشگاه 



9



10



11



12

میانگین بازدید هر پست، در کانال روابط عمومی 
یک سال اخیرطی دانشگاه 
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مصاحبه تفصیلی معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه با خبرگزاری فارس

ده بازدید دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشک
ی برق از نیروگاه پرند در قالب طرح همکاری دانشگاه صنعت
ی خواجه نصیرالدین طوسی و شرکت بهره برداری و تعمیرات

(مصیر)مپنا 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

:ندکانون فیلم دانشگاه امیرکبیر تقدیم می ک
فیلم از دوره سینمای موج نوی آلماندومین 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ل و ششمین کنگره بین المللی پوششهای حم"
موسوم به "نقل، ترافیک و ایمنی

ICTTSC2019
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



26

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



28

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

شگاهدانحضور رئیس دانشگاه فنی ایزمیر ترکیه در 

کنیدبیشترراوقتشطفال
(نماد)روزنامه شریف از نمایشگاه معرفی آحاد دانشجویی گزارش 
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شریفصنعتی دانشگاه 

در مراسمی ضمن تقدیر از مهندس محمد میرزایی 
شریف، رئیس پیشین بسیج اساتید دانشگاه صنعتی

یج دکتر محمود بهمن آبادی به عنوان رئیس جدید بس
.اساتید دانشگاه معرفی شد

از دانشگاه ترکیه کوچ رئیس دانشگاه بازدید 
انشگاه بر گسترش همکاری ها در بازدید رئیس برترین دتأکید 

دانشگاهترکیه از 
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شریفصنعتی دانشگاه 

میزبان بیست و یکمین مسابقه ی دانشگاه 
ICPCبین المللی برنامه نویسی دانش جویی 

سومین همایش ملی میزبان دانشگاه 
پیشرفت های معماری سازمانی
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شریفصنعتی دانشگاه 

و امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه
سازمان نظام پزشکی ایران

جشنواره نام اسـتاد دانشگاه در از دو تقدیر 
آوران کیش
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شریفصنعتی دانشگاه 

ای آغاز به کار سومین همایش ملی پیشرفت ه
معماری سازمانی

جایزه پروفسور برنده استاد دانشگاه 
ماسوبوچی امریکا
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شریفصنعتی دانشگاه 

یک و برپایی هفتمین کنفرانس بین المللی ربات
مکاترونیک در آبان ماه

بزرگداشت چهلمین سال فارغ التحصیلی دانش 
دانشگاهآموختگان دوره دهم 
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شریفصنعتی دانشگاه 

اتیک برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی رب
دانشگاهدانش آموزی در پردیس بین الملل 

سازمان و امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه 
زمین شناسی
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شریفصنعتی دانشگاه 

للی کنفرانس بین الممیزبان هفتمین دانشگاه 
و مکاترونیکرباتیک 

دانشگاهدرگذشت پرفسور رضا دومین رئیس 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ور رضاپیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی درگذشت پروفس
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دانشگاه تهران

س با محقق ایرانی و استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرگزاری فار
هانی اشاره به پتانسیل باالی نیروی انسانی ایرانی در حوزه رباتیک ج

اه از برای بهره گیری از ظرفیت استعدادها نباید سنگر دانشگ»: گفت
.«دانشجو و استاد خالی شود

دانشگاهنشریه دانشجویی 1۷صدور مجوز برای 
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زمین ورزشی چندمنظوره در دانشکده افتتاح 
دانشگاهدامپزشکی 
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دانشگاه تهران

دانشگاهاعالم برنامه های دومین جشنواره فرهنگ 

چهارمین مسابقات در درخشش دانشجویان دانشگاه 
ا و سخنرانی به زبان انگلیسی اتحادیه دانشگاه های آسی

اقیانوسیه در چین
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دانشگاه تهران

های آموزشی و ترویجی مرکز گزارش الگوسازی فعالیت
ندر اراضی دیم کوهیدانشگاه تحقیقات حفاظت خاک و آب 

گاهدانشبرگزاری نشست مسئوالن و نمایندگان رفاهی 



46

دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

معاون فرهنگی دانشگاه تهران؛
 کنندنشریه دانشجویی در دانشگاه تهران فعالیت می380بیش از 

اری برگزاری بیست و ششمین نشست معاونان اد
و مالی دانشگاه های سطح یک کشور
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دانشگاه تهران

جلسه شورای مدیران دفاتر امور شاهد وبرگزاری اولین 
دانشگاهایثارگر در 

و چهارمین نشست کمیته اجرایی برگزاری سی 
اقیانوسیهاتحادیه دانشگاه های آسیا و 
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دانشگاه تهران

دانشگاهروزی برای انجمن های علمی دانشجویی 
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دانشگاه تهران

دانشگاهنایب قهرمانی تیم بسکتبال سه نفره پسران 

دانشگاهقهرمانی تیم بسکتبال سه نفره دختران 
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دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی و هدایت 
دانشگاهتحصیلی در 

دانشگاهکسب مقام قهرمانی تیم شطرنج 
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دانشگاه تهران

رسیدمهم ترین جایزه علمی کشور به محقق دانشگاه 
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دانشگاه تهران

فناوری های همگرا؛ پنجره جدید برای 
انقالب های بزرگ علمی

در تایلندبه ریاست رئیس دانشگاه 
سیا سی و چهارمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه دانشگاه های آ

و اقیانوسیه برگزار شد
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دانشگاه تهران

دانشگاه؛معاون فرهنگی و اجتماعی 
ات یکی از بزرگترین ظرفیت های دانشگاه نشری

دانشجویی هستند

برگزار شدانتخابات کانون بازنشستگان دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ر نشان عالی علم و فناوری جهان اسالم به پژوهشگ
شداعطا دانشگاه 

با محوریت ایران و سرزمین های همجوار؛
در هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان

می شودبرگزار دانشگاه 
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دانشگاه تهران

دانشگاهآغاز به کار دومین دوره جشنواره فرهنگ 
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دانشگاه تهران

ران همایش بین المللی مطالعات ایبرگزاری نخستین 
جهانمعاصر در دانشکده مطالعات 
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دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده روان شناسی و 
یعلوم  تربیتی و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عال

؛به یاد دکتر محسن مقدم
به مناسبت سی و دومین سالگرد در گذشت واقف

دانشگاهخانه موزه مقدم 



59

دانشگاه تهران

کارآفرینیخبری رویداد هفته جهانی برگزاری نشست 

گامی در جهت دانشگاه، جشنواره فرهنگ 
«مدیریت سبز»فرهنگ سازی 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری دوره های آموزشی

اولین همایش کانون های همیاران سالمت روان 
دانشگاه های منطقه یک برگزار شد
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دانشگاه تهران

ری هسته های فضای کار اشتراکی پارک علم و فناو
خود را به اتمام رساندندطرح های دانشگاه 

معرفی با دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه 
برگزیدگان به کار خود پایان داد
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دانشگاه تهران

راه یابی دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی 
نمایشگاهی در یونانبه دانشگاه 

اعالم نتایج برگزاری هفته اول رقابت های 
هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان 

دانشگاه



66

دانشگاه تهران

دانشگاهرئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
المت فرهنگ صنعتی باید بر مبنای توسعه پایدار و س

بازنگری شود

هدانشگابرگزاری چهارمین نشست معاونان اداری و مالی 
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دانشگاه تهران

دانشگاه؛مدیر کل بهداشت و درمان 
راه اندازی دستگاه رادیولوژی دیجیتال در مرکز 

دانشگاهدندانپزشکی بزرگمهر 

دومین گردهماییمنتخب عضو هیأت علمی دانشگاه 
تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور شد
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دانشگاه تهران

ان برگزاری یازدهمین همایش تجلیل از دانشجوی
دانشگاهنمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر 

دانشگاه؛معاون پژوهشی 
یت رساله ها و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی ظرف
ارزشمند دانشگاه ها برای ایجاد تحول است
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دانشگاه تهران

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛
ه نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگامرکز 

شدافتتاح 

کرد؛برگزار مرکز مشاوره دانشگاه 
جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای

هماهنگی استان تهران
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دانشگاه تهران

دانشگاهبرگزاری مسابقات دومینو دانشجویی در 

نی نمایش آثار مردم  نگاری دکتر محمود روح االمی
در نمایشگاه آب و نان
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دانشگاه تهران

ا برگزاری نشست اعضای شورای صنفی دانشجویی ب
دانشگاهرئیس 

ی از سو« مهرآبان با کتاب»برگزاری جشنواره 
دانشگاهمؤسسه انتشارات 
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دانشگاه تهران

در دانشگاه « اشتغال در شرکت»طرح 
شدتهران اجرایی 

تان بازدید دانش آموزان مدرسه بین المللی پاکس
از دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران
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دانشگاه تهران

با حضور شرکت های معتبر داخلی و خارجی؛
کار در دانشکده مدیریت دانشگاهبرگزاری نمایشگاه 

یس هیأت به عنوان رئدانشگاه، انتصاب مدیر کل تربیت بدنی 
استان تهران فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی
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دانشگاه تهران

ه پروفسور فضل اهلل رضا، دانش آموخته برجست
در گذشتدانشگاه 
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دانشگاه تهران

بهره مندی از ایده های نو در حوزه نشربرای فراخوان مؤسسه انتشارات دانشگاه 
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دانشگاه تربیت مدرس

ویژه "کارگاه اخالق در پژوهش"برگزاری 
دانشجویان

بانی نشست فرماندهان بسیج حوزه های دانشگاهی به میز
دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و 
پایگاه های اطالعات ایرانداک

اهدای کتاب به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی
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طرح تحول راهبردی6و 5اختتامیه موج های 

اه به برگزاری مسابقه کیک پزی در دانشگ
مناسبت هفته وحدت
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بان فایل برنامه ریزی و مدیریت پژوهش، برای مخاط
دانشگاهی در دسترس قرار گرفت

دفتر بازرسی و پاسخگویی به "معرفی رابطین 
وزارت علوم در دانشگاه ها"شکایات
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

کره مدال طالی مرحله فینال جشنواره بین المللی اختراعات
به رضا قوامی پور کومله، فارغ BIXPO 2019جنوبی 

التحصیل مهندسی برق و دانشجوی کارشناسی ارشد 
.گرفترشته ی کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران تعلق
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

رشد مهندس علی شکرالهی فردانشجوی مقطع کارشناسی ا
م و رشته نانومواد دانشکده فناوری های نوین دانشگاه عل

له صنعت ایران موفق به کسب رتبه سوم در سومین مرح
نی مسابقات تورینگ و سافاری قهرمانی کشور  به میزبا

استان همدان شد
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دانشگاه علم و صنعت

، مراسم انتخاب کارمندان نمونه دانشکده معماری و شهرسازی
با حضور رئیس دانشکده، معاون 98دوشنبه سیزدهم آبان 

دپژوهشی، معاون آموزشی و کارمندان این  دانشکده برگزار ش
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دانشگاه علم و صنعت

مقام اول طراحی محصول و مقام دوم مقاله در 
آقای کنفرانس بین المللی گنسای ایران و ژاپن به

.امیر بهاری خواه تعلق گرفت

م و نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری دانشگاه عل
صنعت ایران



91

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت



93

دانشگاه علم و صنعت

کمیته جهان اسالم بسیج دانشجویی دانشگاه
:میکندبرگزار 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

مدال های طال و نقره کسب شده توسط دانشجویان 
جشنواره بین المللی نوآوریدر توانمند دانشگاه 

انرژی کره جنوبی
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دانشگاه علم و صنعت

تم رئیس دپارتمان مهندسی سیس)دکتر امین آکای 
ت و ، بیس(های ریلی دانشگاه کاراباک کشور ترکیه

ی با هیات رئیسه دانشکده مهندس1398یکم آبان ماه 
راه آهن دیدار و گفت و گو کرد

های رئیس دپارتمان ابداعات و پژوهش)جرزی ویزنیوسکی پروفسور 
و سرپرست بخش خاورمیانه  (UIC)اتحادیه بین المللی راه آهنها 

UIC)،با حضور در دانشگاه، در نشستی با حضور هیات رئیسه و
برخی از اعضاء هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن شرکت کرد
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

اه برگزاری بیست و پنجمین اجالس روسای دانشگ
دانشگاههای سطح یک کشور در 

دکتر عباس افشار
استادان و محققانکسب جایزه عالمه طباطبایی ویژه 

.ردبرجسته کشور را از بنیاد ملی نخبگان دریافت ک
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دانشگاه علم و صنعت
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مندعالقباحضور دانشجویان برگزاری دومین جلسه دانشگاه سبز 
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تاالر مولوی در جشن روز دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
دانشگاه در حال برگزاری است



112

دانشگاه شهید بهشتی

گرامیداشت آغاز هفته وحدت در دانشکده علوم 
دانشگاهتربیتی و روانشناسی 

سومیناز بازدید دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه 
این ر دنمایشگاه لیزر و فوتونیک ایران و دستاوردهای دانشگاه 

نمایشگاه
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114

دانشگاه شهید بهشتی

قمها و به مناسبت هفته کتاب، نمایشگاهی از فرامین، ر
ه احکام دولتی ایران از عصر صفوی تا پایان قاجار ک

ایران برای نخستین بار از میان انبوه اسنادآرشیو ملی
انه گزینش شده و با همکاری مرکز اسناد و موزه کتابخ

افتتاح سالن شده استبرگزار مرکزی دانشگاه 
امیر کبیر  در 

دانشکده 
ادبیات و علوم 

اه انسانی دانشگ
روز جشن در 

این دانشکده

ده تقدیر از شعر برگزیده دانشجویی در دانشک
ن روز جشن ایدر ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 

دانشکده



115

جنگ، مهاجرت و اثرات منفی »تخصصی نشست 
21سه شنبه « آن ها بر زنان، خانواده و محیط زیست

در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 1398ابان ماه 
در حال برگزاری است



116

داری از دکتر نصیری قیدانشگاه، سرپرست بازدید 
آژمایشگاه های پژوهشکده فضای مجازی
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118



119

کرد تحلیل استراتژیک صنعت آموزش با روی"کارگاه 
"اشتغال و ارزش آفرینی
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به ، «حجاب و عفاف»نشست هم اندیشی با محوریت 
ریاست دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه

شدتشکیل 

م جلسه شورای سیاستگذاری در خصوص برگزاری مراس
رگزار بگرامیداشت شصتمین سالگرد تأسیس دانشگاه 

شد
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد
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بازدید دو دانشمند ایران شناس و اسالم شناس
آلمانی از مرکز فردوسی دانشگاه
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130



131

ام و سالن مرغ تخم گذار مرکز تحقیقات دفتتاح ا
دانشگاهطیور دانشکده کشاورزی 
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د پروفسور سی"پخش مستند زندگی زنده یاد 
استاد گروه شیمی دانشگاه  "مهدی بکاولی
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اطالعیه فروش سهام شرکت دانشگاهی 
پیشگامان

مرکز آموزش های عالی آزاد دانشکده علوم اداری و 
راستای ارتقای دانش و در اقتصادی دانشگاه 

توانمندسازی جامعه به ویژه صاحبان صنایع، اصناف،
بازرگانان و سازمانهای دولتی، دوره های آموزشی کسب و
، کار و کاربردی در حوزه های مدیریت، اقتصاد، حسابداری

.حقوق و علوم سیاسی برگزار می نماید
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کسب مدال بهترین پروژه طراحی داخلی سال 
توسط عضو هیات علمی گروه معماری1398



136
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138
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140

اتید بازدید اصحاب رسانه کشور افغانستان و دو تن از اس
دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان از مرکز فردوسی

ه رسالاز دفاع دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
دکتری خود، در خصوص مدیریت نگهداری و تعمیرات

سامانه های تست تزریق در ایران خودرو خراسان



141

برگزاری ششمین جلسه موانع عملیاتی شدن 
اد چرا اقتص: سیاست های اقتصاد مقاومتی با موضوع

مقاومتی قوام نمی یابد

ش برگزاری افتتاحیه ششمین همایش بین المللی آموز
با حضور دکتر محمد کافی  (IICEE)مهندسی ایران 

دانشگاهرئیس 
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برگزاری نشست کمیته راهبری صنعت و خدمات
کده کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل در دانش

علوم اداری و اقتصادی

سازمان و امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه 
تعاون روستایی استان خراسان رضوی



143

برگزاری هفتمین آزمون استخدامی متمرکز 
دانشگاهدستگاه های اجرائی کشور در 
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علم مراسم گرامیداشت روز کتابدار با حضور کتابداران، جمعی از اساتید
در مرکز اطالع 1398آبان 28سه شنبه روز اطالعات و مسئولین دانشگاه 

.رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید




