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معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
اخبار فعاليت هاي مرتبط و فرابرنامه اي در

برخي دانشگاه ها



فهرست دانشگاه هاي مورد بررسي
يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس

دانشگاه صنعتي اميركبير
شريفدانشگاه صنعتي 

تهراندانشگاه 
تربيت مدرسدانشگاه 
علم و صنعت ايراندانشگاه 
شهيد بهشتيدانشگاه 
صنعتي اصفهاندانشگاه 
فردوسي مشهددانشگاه 





٤

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه 



٥

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه 



٦

قه كسب مقام اول مسابقات ووشو منط: افتخاري ديگر
سط يك دانشگاه هاي كشور و كسب سهميه المپياد تو
اقاي عليرضا علي پاشايي دانشكده فيزيك



٧



٨



٩

اه، با حضور معاون آموزشي وزير علوم و رييس دانشگ
 گسترش مناسبات علمي ايران با كشور هاي عضو

سازمان همكاري هاي شانگهاي بررسي شد



١٠

ن مراسم افتتاحيه پنجمين نمايشگاه گلچي
پروژه هاي عملي كاربردي مقطع كارشناسي

مهندسي برقدانشكده 

:  دكتر طالعي
 معرفي/ ترين خالء دانشگاه در فعاليت هاي علميمهم 

محصوالت و ايده هاي دانشجويان به سرمايه  گذاران



١١



١٢

 -اه سخنراني دكتر اشرفي زاده در سمپوزيوم نيروگ
دانشگاه

مهندسي مكانيكدانشكده 

  -اه سخنراني رياست دانشگاه در سمپوزيوم نيروگ
دانشگاه

مهندسي مكانيكدانشكده 



١٣

دكتر يزدان دوست در جمع شوراي بسيج 
:كاركنان دانشگاه

در  UBCسخنراني دكتر آرمان رحميم استاد دانشگاه
جمع اساتيد و دانشجويان



١٤

نظرسنجي معاونت دانشجويي 



١٥

كارگاه اطفاء حريق و ايمني در آزمايشگاه دكتر 
خاكي زاده با حضور مامورين آتش نشاني امروز 

درپرديس علوم برگزار شد



١٦

ر سيزدهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه د
در مركز نوآوري نصير برگزار شد 1398سال 



١٧

ه بسيجمراسم گلگشت كاركنان دانشگاه به مناسبت هفت
آذر 7پنجشنبه 



١٨

بازديد رياست محترم دانشگاه از پرديس شهيد 
رضايي نژاد و نشست با اعضاي هيات علمي 

دانشكده هاي هوافضا و رياضي



١٩

م عكس يادگاري برگزار كنندگان نخستين سمپوزيو
دانشگاه _نيروگاه



٢٠

ز بازديد سردار دكتر حسيني رييس پليس راهور ا
مكانيكدانشكده  -نصير خودرو برقي قاصدك 

دكتر مطهري در دانشكده برقسخنراني 
با موضوع؛ ناگهان ملت

به همت بسيج دانشجويي



٢١

جلسه هيئت رئيسه دانشكده مهندسي صنايع با 
ه نمايندگان مركز مطالعات و تحقيقات شركت فناپ ب

منظور توسعه همكاري هاي مشترك



٢٢



٢٣



٢٤

ج تاسيس گروه پن: معاون بين الملل دانشگاه خبرداد
UT5دانشگاه صنعتي كشور موسوم به 

آن چهارمين كنفرانس ملي شتابگرهاي ذرات و كاربردهاي
دبا حضور رييس دانشگاه در پرديس علوم آغاز بكار كر



٢٥

مدرسه كسب و كار دانشگاه خواجه نصير
Khaje Nasir Business School(KBS)

)و تنها مدرسه كسب و كار دانشگاهي ايراناولين (



٢٦



٢٧

ياستنشست صميمي فعاالن دانشجويي دانشگاه با ر
مناسبت روز دانشجوبه 



٢٨



٢٩



٣٠

:  ردرييس دانشگاه در نشست با فعاالن دانشجويي مطرح ك
عتي تالش براي راه اندازي پارك علم و فناوري در دانشگاه صن

خواجه نصيرالدين طوسي

يافتتاح آزمايشگاه مركزي دانشكده شيم
حضور معاون پژوهشي و فناوري دانشگاهبا 



٣١



٣٢



٣٣

ليل سخنراني معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه در آيين تج
از برگزيدگان پژوهشي دانشگاه



٣٤



٣٥

متر به  5137صعود بام كشور تركيه قله آرارات ارتفاع 
پرست مناسبت هفته بسيج توسط آقاي سعيد كتابي سر

ورزش بسيج  كاركنان دانشگاه



٣٦

اهداي گل به مناسبت روز دانشجو 
برق دانشكده 



٣٧



٣٨



٣٩

بازديد رياست دانشگاه و مسئول 
دفترنهادرهبري از خوابگاه دانش

ي از بازديد رياست دانشگاه و مسئول دفترنهادرهبر
سلف سرويس دانشكده هوافضا



٤٠



٤١



٤٢



٤٣



٤٤

-ديدار و تفاهم مسولين دانشگاه با هيات علمي
ت دانشگاهي كشور روسيه در خصوص گسترش تبادال

علمي و دانشجويي

ي و تبادل تفاهم نامه گسترش فعاليت هاي علم
پژوهشي مشترك دانشگاه با دانشگاه خصوصي 

RosNOUروسيه



٤٥



٤٦



٤٧

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٨

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٩

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٠

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥١

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٢

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٣

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٤

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٥

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٦

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٧

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٨

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٩

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٠

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦١

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٢

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٣

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٤

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٥

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٦

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٧

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٨

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٦٩

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٧٠

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٧١

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٧٢



٧٣

شريفصنعتي دانشگاه 

جمين ميان برگزيدگان پندر سه استاد دانشگاه 
دوره جايزه مرحوم عالمه طباطبايي

بازسازي تئاتر شهردر موفقيت متخصصان دانشگاه 



٧٤

شريفصنعتي دانشگاه 

شدمنتشر دومين خبرنامه الكترونيكي 

اطالعـــيه دانشـــگاه صنعتي شــريف در خصوص 
جشنواره لكوكاپ

م انجابرگزاري جشنواره لكوكاپ با مسئوليت دانشگاه 
نمي گردد و اين دانشگاه هيچ مسئوليتي در برگزاري 
.رويدادي تحت آن عنوان در خارج از كشور ندارد



٧٥

شريفصنعتي دانشگاه 

نان كاركدر مسابقات دانشگاه برتري كاركنان 
دانشگاه هاي منطقه يك كشور

باتيك دريافت باالترين جايزه كنفرانس بين المللي ر
دانشگاهاجتماعي توسط آزمايشگاه رباتيك 



٧٦

شريفصنعتي دانشگاه 

ظهر روز يكشنبه دهم آذر ماه سال جاري تفاهم نامه 
عتي مشترك علمي، آموزشي و پژوهشي  بين دانشگاه صن

شريف، دانشگاه ولي عصر رفسنجان و مجتمع مس 
.سرچشمه منعقد شد

ه دانشگاانتشارات در جديدترين كتب چاپ شده 
صنعتي شريف



٧٧

شريفصنعتي دانشگاه 

تقبال تقدير از اعضاي اصلي برگزار كننده برنامه اس
از ورودي هاي جديد دانشگاه شريف

ور برگزاري سمينار يك روزه جوامع پايدار و تاب آ
در دانشگاه شريف



٧٨

شريفصنعتي دانشگاه 

دانشجوبه مناسبت روز پيام رئيس دانشگاه 

ي آغاز فعاليت گروه پنج دانشگاه صنعت
(UT5)كشور 



٧٩

شريفصنعتي دانشگاه 

 ها و مركز زبان«گفتگو با دكتر حبيب باقري رئيس 
دانشگاه در خصوص معرفي اين مركز» زبان شناسي

دانشگاه » باشگاه والدين«نشست بررسي اساسنامه 



٨٠

شريفصنعتي دانشگاه 

تحولي شگرف در تشخيص سرطان
ق براي اولين بار در ايران، موف پژوهشگران دانشگاه 

كي به طراحي و ساخت سامانه جداسازميكروفلوئيدي
.سلول هاي سرطاني شدند

ه پيام معاون پژوهشي دانشگاه به مناسبت هفت
پژوهش و فناوري



٨١

شريفصنعتي دانشگاه 

هاي  با معرفي ايده دانشگاه پايان كار يازدهمين استارتاپ تريگر 
برتر



٨٢



٨٣

دانشگاه تهران



٨٤

ات انتشار فصلنامه علمي پژوهشي مركز مطالع
عالي انقالب اسالمي به زبان انگليسي



٨٥

دانشگاه تهران

تاز يازدهمين مراسم تجليل از دانشجويان نمونه و مم
شدبرگزار و شاهد و ايثارگر دانشگاه 

همزمان با هفته جهاني كارآفريني؛
رويداد استارت آپ صنايع و خدمات نوآور در 

شدبرگزار دانشكده كارآفريني دانشگاه 



٨٦

دانشگاه تهران



٨٧

دانشگاه تهران

اولين گردهمايي دانش آموختگان ادوار دانشگاه 
مي شودبرگزار 



٨٨

دانشگاه تهران

ديدار هيأت دانشگاهي چين با مسئوالن دانشكده 
حقوق و علوم سياسي

براساس نظام رتبه بندي يو اس نيوز
صدرنشين دانشگاه هاي دانشگاه همچنان 

كشور است



٨٩

دانشگاه تهران

اه دبير دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگ
شدانتخاب 

ال جشنواره كتاب سدر درخشش دانشجويان دانشگاه 
دانشجويي



٩٠

دانشگاه تهران

مناسبت به پيام تسليت هيأت رئيسه دانشگاه 
درگذشت استاد دكتر حبيب اهللا زنجاني



٩١

دانشگاه تهران

اه نخستين پيش نشست دومين همايش ملي دانشگ
اخالق مدار برگزار شد



٩٢

دانشگاه تهران

دانشگاهبرگزاري ششمين همايش عصاي سفيد در 

توسط  1398زمين لرزه در آبان  1510ثبت بيش از 
مركز لرزه نگاري مؤسسه ژئوفيزيك



٩٣

دانشگاه تهران

ران و سمينار بين المللي گفت وگوي فرهنگي اي
آفريقا در دانشگاه تهران برگزار مي شود

 برگزاري سومين كنگره نماز، سالمت
دانشگاهروان و نشاط معنوي در 



٩٤

دانشگاه تهران

دومين رويداد روز صنعت و نمايشگاه 
پايان نامه هاي كاربردي دانشكده مهندسي 

مكانيك برگزار شد

؛با حضور رئيس دانشگاه 
جلسه شوراي عمومي پرديس علوم برگزار شد



٩٥

دانشگاه تهران

شهيد خلبان كاظم طالعي خطيبي تقدير شداز همسر 

ني در مسابقات استا موفقيت ووشوكاران دانشگاه 
منطقه يك



٩٦

دانشگاه تهران

؛رئيس مؤسسه باستان شناسي خبر داد
 3و  2گورستان عصر آهن در كاوشگران دانشگاه 

قره تپه سگزآباد به يافته  هاي جديدي رسيدند

آئين اختتاميه ششمين هفته جهاني كارآفريني برگزار شد



٩٧

دانشگاه تهران

برگزاري رويداد سرمايه گذاري 
ReTech/UTInvest98 در نمايشگاه هفته پژوهش

دانشگاهرئيس 
گان پشتوانه و سرمايه اصلي هر دانشگاه، دانش آموخت

آن هستند



٩٨

دانشگاه تهران

ي رئيس جديد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزش
معرفي شد

قابل توجه پژوهشگران گرامي
 دسترسي دانشگاه تهران به پايگاه علمي

Taylor & Francis برقرار است  .



٩٩

دانشگاه تهران



١٠٠

دانشگاه تهران

اسي انعقاد تفاهم نامه همكاري بين دانشكده روانشن
بانك تجارتو و علوم تربيتي دانشگاه 

سوت جايزه عالمه طباطبايي به سه استاد پيشك
شداعطا دانشگاه 



١٠١

دانشگاه تهران

 Scienceپايگاه به دسترسي دانشگاه 
Direct   وScopud از ناشر الزوير برقرار

.است

ال اطالعيه تمديد زمان انجام ارزيابي نيمه دوم س
دانشگاهكاركنان  1397



١٠٢

دانشگاه تهران



١٠٣

دانشگاه تهران

و  آئين اختتاميه سومين جشنواره انديشمندان
دانشمندان جوان برگزار شد

 اولين شوراي كارشناسان دفاتر امور شاهد و
شدبرگزار ايثارگر دانشگاه 



١٠٤

دانشگاه تهران

خوابگاه دانشجويي حافظاز بازديد رئيس دانشگاه 



١٠٥

دانشگاه تهران



١٠٦

دانشگاه تهران

شدبرگزار ششمين همايش عصاي سفيد در دانشگاه 

اولين رويداد بزرگ فناوري هاي حوزه علوم 
ودروان شناختي و كارآفريني سايتك برگزار مي ش



١٠٧

دانشگاه تهران

و  ديدار رئيس واحد برنامه ريزي در اداره كل برنامه ريزي
توسعه وزارت آموزش عالي سلطنت عمان با معاون 

دانشگاهبين الملل 



١٠٨

دانشگاه تهران

مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه 
رواني  تهديد به شكنجه: تهران در گفت وگو با ايرنا

استنادرست دانش آموخته دانشگاه 



١٠٩

دانشگاه تهران



١١٠

دانشگاه تهران

 اولين كارگاه آموزشي تربيت درمانگر كنترل
دخانيات برگزار شد



١١١

دانشگاه تهران



١١٢

دانشگاه تهران



١١٣

دانشگاه تهران



١١٤

دانشگاه تهران

 سازمان فاوايو امضاي تفاهم نامه همكاري دانشگاه 
شهرداري تهران

 ديدار هيأت دانشگاه مطالعات بين المللي
دانشگاهپكن با رئيس 



١١٥

دانشگاه تهران



١١٦

دانشگاه تهران

بيست و هفتمين نشست معاونان اداري و مالي 
دانشگاه هاي سطح يك كشور برگزار شد



١١٧

دانشگاه تهران

قابل توجه پژوهشگران گرامي 
ه هاي دسترسي دانشگاه تهران به پايگاه تخصصي رشت 

.برقرار شده استHeinonlineحقوقي 



١١٨

دانشگاه تهران

ك يادبود نودمين سال برقراري روابط ديپلماتي
ايران و ژاپن، برگزار مي شود



١١٩

دانشگاه تهران

مراسم تجليل از اعضاي هيأت علمي و 
شدبرگزار كارمندان بازنشسته دانشگاه 

مي شودبرگزار   (NBIC)دومين كافه فناوري هاي همگرا 



١٢٠

دانشگاه تهران

بازديد هيأت بانوان كارآفرين و بازرگان 
ارمنستان و روسيه از دانشكده كارآفريني



١٢١

دانشگاه تهران

دانشگاهتازه هاي انتشارات 



١٢٢

دانشگاه تهران

نسل چهارم ربات انسان نماي ملي سورنا رونمايي شد

ون آخرين يافته هاي علمي درباره سازوكار فيبريالسي
يهورمون انسولين و معرفي دو آنالوگ جديد انسولين



١٢٣

دانشگاه تهران

دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار در دانشگاه 
مي شودبرگزار 



١٢٤

دانشگاه تهران

 بازديد مشاور عالي و مديركل دفتر شهردار تهران از مؤسسه
لغت نامه دهخدا



١٢٥



١٢٦

دانشگاه تربيت مدرس

است حكمراني و سي"كنفرانس برگزاري سومين 
"گذاري عمومي

انتصاب سردبير و اعضاي هيأت تحريريه مجله 
"مديريت پروژه محور"



١٢٧

دانشگاه تربيت مدرس

فراخوان بانك ملت براي دومين دوره 
"ايده ملت"مسابقه 

در نشست هيأت رئيسه دانشگاه دوازدهم آبان ماه،  
به ) رااستادس(نامگذاري سراي سابق دانشجويان غيرايراني 
نام مهر ملل به تصويب رسيد



١٢٨

و  دكتر غالمحسين رحيمي شعرباف به عنوان مشاور
نماينده ويژه وزير علوم منصوب شد

مي الگوي اسال"كنفرانس برگزاري نهمين 
"ايراني پيشرفت



١٢٩

انتصاب اعضاي كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه

ه نفيس هزار ساله متعلق به دوره آل بوي "در"شناسايي 
توسط عضو هيأت علمي دانشكده هنر



١٣٠

 اعالم شرايط استفاده از دوچرخه هاي بيدود براي
دانشگاهيان تربيت مدرس

گران  امكان امريه سربازي در شبكه تعاملي تحليل
جوان اقتصاد ايران



١٣١

ر د "استحصال آب از سطوح آبگير باران"اجراي طرح 
دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي

ت كسب جايزه عالمه طباطبايي توسط دو عضو هيأ
علمي دانشگاه



١٣٢

دومين نشست كارگروه توسعه تعامالت علمي ايران و ژاپن

برگزاري پنجمين جلسه موت پارلمان تربيت مدرس



١٣٣

سومين نمايشگاه در تقدير از دانشگاه 
دستاوردهاي مديريت سبز دانشگاه ها

نعت ضوابط ارتقاي اساتيد از مسير ارتباط با ص
تسهيل مي شود



١٣٤

ود طي حكمي از سوي رييس دانشگاه، دكتر مسع
سلطاني محمدي به عنوان رييس دانشكده 
.مهندسي عمران و محيط زيست منصوب شد

جايگاه مباحث ميان رشته اي در سينماي ايران بررسي شد



١٣٥

سومين همايش روز زيست فناوري دانشگاه برگزار مي شود

مجوز فروش ساختمان پيروزي دانشگاه صادر شد



١٣٦

با امكان جستجوي  "علم نت"معرفي موتور جستجوي 
يكپارچه در منابع علمي فارسي

 دانشكده كشاورزي ميزبان جشنواره ورزشي
شهرداري تهران 22منطقه 



١٣٧

ده دكتر مسعود رضائي عضو هيات علمي دانشك
منابع طبيعي و علوم دريايي در ميان 
ال پراستنادترين پژوهشگران برتر جهان در س

قرار گرفت 2019

بازيافت تخصصي پسماند باتري در دانشگاه انجام مي شود



١٣٨

ي يكي واكنش رييس دانشگاه به بيانيه سياس
از اعضاي هيات علمي

پيام تبريك رييس دانشگاه به منا
رييس دانشگاه در پيامي سالروز تشكيل بسيج 

ر استمتن پيام به شرح زي. مستضعفين را تبريك گفت



١٣٩

ن درخشش دانشجويان دانشكده كشاورزي در سومي
كنگره بين المللي حشره شناسي

طي احكامي از سوي رييس دانشگاه، سرپرست گروه هاي 
آموزشي دامپروري و آبياري و زهكشي منصوب و مديران گروه 
هاي آموزشي برنامه ريزي حمل و نقل، سم شناسي، پرورش و 

مديريت طيور و سازه هاي آبي در سمت خود ابقا شدند



١٤٠

 "معرفي بورس ژان مونه اتحاديه اروپا"كارگاه آموزشي 
برگزار شد

براي تقويت سرمايه  راهكارهاي دانشگاه 
اجتماعي در نشست با معاون اول رييس جمهوري



١٤١

ظم توديع و معارفه مسئول نهاد نمايندگي مقام مع
رهبري در دانشگاه



١٤٢

آموزش سامانه مديريت يادگيري "برگزاري كارگاه 
ويژه اعضاي هيأت علمي دانشگاه "الكترونيكي

گونه جديد  100شناسايي و ثبت جهاني بيش از 
جانوري در دانشكده كشاورزي



١٤٣

برگزاري جلسه دفاع سبز در دانشكده علوم پزشكي

ن چهارمين كنگره بي"نشست خبري آغاز به كار رسمي 
زار شدبرگ "المللي و شانزدهمين كنگره ملي ژنتيك ايران



١٤٤

مدرس و  پيگيري تفاهم نامه منعقده بين دانشگاه تربيت
روسيه Perm Stateدانشگاه 



١٤٥

يشگاه نحوه دريافت هزينه ثبت نام يارانه اي بن كتاب نما
بين المللي در سامانه گلستان اعالم شد



١٤٦

ماه بازداشت در  14دكتر مسعود سليماني پس از 
.آمريكا به ميهن بازگشت

ت امضاي تفاهمنامه همكاري ميان دانشگاه تربي
گرجستان» آكاكي تسرتلي«مدرس و 



١٤٧

 دانشگاه تربيت مدرس ميزبان نشست انجمن هاي
ورزشي دانشجويان سراسر كشور

أت دريافت جايزه آكادمي علوم چين توسط عضو هي
علمي دانشگاه



١٤٨

 دبيران كميته هاي علمي و اجرايي هشتمين همايش
ملي ماهي شناسي ايران منصوب شدند

ل ساخت زخم پوش هاي بدون نياز به تعويض و حام
دارو براي بهبود زخم هاي حاد



١٤٩

برگزاري نشست هيأت امناي دانشگاه



١٥٠

ي تقدير از دانش آموخته دانشگاه به عنوان برگزيده علم
جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان

ا به فرهنگي تبديل پل سواره گيش -ارزيابي اجتماعي
محور پياده در نشست شوراي دانشگاه



١٥١

تر رييس دانشگاه با ارسال نامه اي از اقدامات دك
ظريف تشكر و قدرداني كرد



١٥٢



١٥٣

دانشگاه علم و صنعت

ي ششمين كنفرانس و نمايشگاه بين الملل
آلومينيوم ايران



١٥٤

دانشگاه علم و صنعت

برگزاري ميزگرد تخصصي در راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران



١٥٥

دانشگاه علم و صنعت



١٥٦

دانشگاه علم و صنعت

شرفت با نهمين كنفرانس ساالنه الگوي اسالمي ايراني پي
ات پيشران ها، چالش ها و الزام: الگوي پيشرفت« موضوع 

محل در با مشاركت دانشگاه  1399در بهار » تحقق 
 برگزار سالن همايش هاي كتابخانه مركزي دانشگاه 

.خواهد شد



١٥٧

دانشگاه علم و صنعت

 11ه برگزاري مسابقه دوميداني ويژه برادران،  دوشنب
ظهر 12آذر ساعت 



١٥٨

دانشگاه علم و صنعت



١٥٩

دانشگاه علم و صنعت



١٦٠

دانشگاه علم و صنعت



١٦١

دانشگاه علم و صنعت



١٦٢

دانشگاه علم و صنعت



١٦٣

دانشگاه علم و صنعت



١٦٤

دانشگاه علم و صنعت



١٦٥

دانشگاه علم و صنعت

 ، تفاهم نامه همكاري بين دانشكده معماري98بيستم آبانماه 
و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

.تهران منعقد شد



١٦٦

دانشگاه علم و صنعت

ر قالب ارزيابي اولين مسابقه كارآموزي برتر دنتايج 
پوستر در دانشكده مهندسي راه آهن



١٦٧

دانشگاه علم و صنعت



١٦٨

دانشگاه علم و صنعت



١٦٩

دانشگاه علم و صنعت



١٧٠

دانشگاه علم و صنعت



١٧١

دانشگاه علم و صنعت



١٧٢

دانشگاه علم و صنعت



١٧٣

دانشگاه علم و صنعت

 همفكري چگونگي استفاده از مدل تضميننشست 
آذر ماه در دانشگاه  13متقابل در سازمان صنايع دفاع 

.علم و صنعت ايران برگزار شد



١٧٤

دانشگاه علم و صنعت



١٧٥

دانشگاه علم و صنعت



١٧٦

دانشگاه علم و صنعت



١٧٧

دانشگاه علم و صنعت



١٧٨

دانشگاه علم و صنعت



١٧٩

دانشگاه علم و صنعت



١٨٠

دانشگاه علم و صنعت



١٨١

دانشگاه علم و صنعت



١٨٢

دانشگاه علم و صنعت



١٨٣

دانشگاه علم و صنعت



١٨٤

دانشگاه علم و صنعت



١٨٥

دانشگاه علم و صنعت



١٨٦

دانشگاه علم و صنعت



١٨٧

دانشگاه علم و صنعت



١٨٨

دانشگاه علم و صنعت



١٨٩

دانشگاه علم و صنعت



١٩٠

دانشگاه علم و صنعت



١٩١

دانشگاه علم و صنعت



١٩٢

دانشگاه علم و صنعت



١٩٣

دانشگاه علم و صنعت



١٩٤

دانشگاه علم و صنعت

اه نشست عقد تفاهم نامه همكاري ميان قرارگغاز آ
خاتم االنبيا و دانشگاه علم و صنعت ايران



١٩٥

دانشگاه علم و صنعت



١٩٦

دانشگاه علم و صنعت



١٩٧

دانشگاه علم و صنعت



١٩٨

دانشگاه علم و صنعت



١٩٩



٢٠٠



٢٠١



٢٠٢

دانشگاه شهيد بهشتي

.ادبگرامي شصتمين سالگرد تأسيس دانشگاه 



٢٠٣

اه همايش ملي ادبيات كودك و نوجوان در دانشگ
.اينك در تاالر مولوي در حال برگزاري استهم 

خش اين كتاب در جشنواره  كتاب سال دانشجويي در ب
.معماري مورد تقدير قرار گرفت



٢٠٤

دانشگاه شهيد بهشتي

شگاه بازديد سرزده دكتر نصيري قيداري سرپرست دان
شهيد بهشتي از سلف سرويس دانشجويان 



٢٠٥



٢٠٦



٢٠٧

اري نهمين سالگرد عروج شهيد دكتر مجيد شهري
.برگزار شد

)  اكباتان(2در پرديس دانشگاهي Tolimoنخستين آزمون 
.برگزار شد 1398آذر  7دانشگاه شهيد بهشتي، پنجشنبه 



٢٠٨

ان بيست و دومين همايش انجمن زمين شناسي اير
و نشست تخصصي سنگ ها و كاني هاي صنعتي



٢٠٩

اه بازديد دكتر نصيري قيداري، سرپرست دانشگ
تيتندرسشهيد بهشتي از دانشكده علوم ورزشي و 



٢١٠

مركزنشرآثارعلمي

گاهدانشكنگره ملي روانشناسي مثبت در تاالر ابوريحان 



٢١١

رف ارائه پوسترها به صورت الكترونيكي و بدون مص
اهدانشگكاغذ در كنگره ملي روانشناسي مثبت در 



٢١٢



٢١٣

 MSRTدومين آزمون سراسري 98آذرماه  22امروز 
اكباتان برگزار گرديد 2پرديسدانشگاه، در 



٢١٤

برگزاري روز ارتباط با صنعت در پردس فني و 
دانشگاهمهندسي شهيد عباسپور 



٢١٥



٢١٦

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢١٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشگاهسرويس هاي نقليه زمان بندي اطالعيه مهم 
ه پاياناز مبداء راه اندازي مجدد مترو (صنعتي اصفهان 

)قدس



٢١٨

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢١٩

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

 ثبت نام بيست و سومين دوره ازدواج دانشجويي
آغاز شد

نهمين كنفرانس ملي خأل ايران،



٢٢١

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٢

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٣

دانشگاه صنعتي اصفهان

ششمين كنفرانس رادار و سامانه هاي مراقبتي ايران و 
صان، حضور متخصبا چهارمين كنفرانس ملي اويونيك ايران 

محققان، مديران ارشد اين دوحوزه و صنايع مرتبط در 
آغاز شددانشگاه 



٢٢٤

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٥

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٦

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٧

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٢٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

رتقاي شركت توليد بناهاي پيش ساخته با هدف او دانشگاه 
تفاهم  توانمندي بخش تحقيق و توسعه فناوري اين صنعت،

نامه همكاري مشترك امضا كردند

نشست دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با دستگاه هاي 
اجرايي و صنايع استان اصفهان



٢٢٩

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٣٠

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٣١

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٣٢

دانشگاه صنعتي اصفهان



٢٣٣



٢٣٤

دانشگاه فردوسي مشهد

زيده انتخاب دكتر محمد صال مصلحيان به عنوان برگ
پنجمين دوره جايزه علمي عالمه طباطبايي

بيست و پنجمين اجالس رؤساي دانشگاه هاي سطح يك 
كشور به ميزباني دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد



٢٣٥

ورزي نشست نقش دانش آموختگان رشته اقتصاد كشا
در توسعه بازرگاني نوين محصوالت كشاورزي به 
 ميزباني گروه آموزشي اقتصاد كشاورزي دانشكده

گرديدبرگزار كشاورزي دانشگاه 

مارك استقرار رئيس دپارتمان انرژي دانشگاه آلبورگ دان
كده در گروه آموزشي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانش

دانشگاهكشاورزي 



٢٣٦

دوره هاي دكتري ) بورد(دوره هاي آزمون جامع پاياني 
ناوري تخصصي با حضور نماينده وزارت علوم، تحقيقات و ف
 1398همچنين مسئوالن برگزاري اين آزمون در آبان ماه 

.شدبرگزار در دانشكده دامپزشكي دانشگاه 



٢٣٧

 تقدير از عضو هيات علمي گروه جغرافيا توسط
رئيس سازمان هواشناسي كشور



٢٣٨



٢٣٩

 بازديد دانشجويان عمران از كارخانه  سازه هاي فلزي
به سرپرستي دكتر  1398آبان   27آسيم  در روز 

مجتبي مغربي



٢٤٠



٢٤١



٢٤٢

جلسه از سلسله جلسات برگزاري اولين 
: وانشرح نوراني ترين ستاره هاي آسماني نهج البالغه با عن

با حضور حجه االسالم حاج آقا فالح در روز  "راحت جان"
مهندسيدر تاالر خيام دانشكده  1398آذر  4دوشنبه 

سايبرنتيك در محاسبات : سخنراني عمومي با موضوع
كده زيستي توسط دكتر قاسم صادقي بجستاني در دانش

علوم رياضي



٢٤٣

برگزاري مراسم بزرگداشت روز حافظ در كشور 
دانشگاهسريالنكا با همكاري 

جلسه هيأت موسس انجمن دانش آموختگان 
گاه حضور دكتر كافي رئيس دانشبا دانشگاه 



٢٤٤

ارك جلسه كميته كسب و كار دانشگاه سبز در پ
علم و فناوري خراسان رضوي برگزار گرديد



٢٤٥

ن با ديدار سركنسول كشورهاي تركيه و تركمنستا
دانشگاهرئيس 



٢٤٦

آيين  نشست خبري اصحاب رسانه با كميته برگزاري
دانشگاههفتادمين سالگرد تاسيس 



٢٤٧

اجتماعيهم انديشي رويكردهاي فرهنگي، نشست 
 با حضور معاون و مديران معاونت فاد و همچنين معاون و

مديران ادواري فرهنگي دانشگاه 



٢٤٨

نشست تخصصي از ايده تا عمل با محوريت 
بيانيه گام دوم انقالب



٢٤٩

ح برگزاري هشتمين همايش ملي سامانه هاي سطو
دانشگاهآبگير باران ايران در 



٢٥٠



٢٥١



٢٥٢

سر ، مسابقات فوتبال دانشجويان پميزبان دانشگاه 
اه ها و دووميداني و بسكتبال دانشجويان دختر دانشگ

كشور 9مؤسسات آموزش عالي منطقه 



٢٥٣



٢٥٤



٢٥٥



٢٥٦



٢٥٧

جلسه كميته اجرايي مراسم برزگداشت 
1398آذر  9هفتادمين سال تاسيس دانشگاه 

اي اطالعيه ثبت نام در دوره آموزشي امنيت شبكه ه
مجازي ويژه كاركنان دانشگاه



٢٥٨

بز ثبت نام در دوره آموزشي دانشگاه س
گاه و توسعه پايدار ويژه كاركنان دانش

حضور معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه در هجدهمين 
 مجمع ساالنه اتحاديه روساي دانشگاه هاي آسيايي و
امضاء تفاهم نامه با چهار دانشگاه مهم شرق آسيا



٢٥٩



٢٦٠



٢٦١



٢٦٢



٢٦٣



٢٦٤

رت شست هم انديشي و تبادل نظر هيات نظا
هاي  بر تشكل هاي اسالمي با فعاالن تشكل

دانشگاهاسالمي 



٢٦٥



٢٦٦



٢٦٧



٢٦٨



٢٦٩

هدانشگابرگزاري مراسم افتتاحيه پنجمين جشنواره فرهنگ ملل در 




