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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 

در غرفه طرح هاي برتر پژوهشي  1ماهواره نصير 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

بازديد معاون پژوهشي وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري از 

1ماهواره نصير 

 بازديد وزير علوم و معاون علمي
و فناوري رياست جمهوري از 

1ماهواره مكعبي نصير 



٥

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه 

س با حضور وزير علوم و معاون علمي و فناوري رئي
؛جمهوري

ندپژوهشگران و فناوران برتر كشور تجليل شد



٦



٧

پيام منطقه ويژه اقتصاديو تفاهم نامه همكاري فيمابين دانشگاه امضاي 
درجهت گسترش همكاري هاي آموزشي، پژوهشي و بين الملل



٨



٩

نعتي انعقاد تفاهم نامه زيست فناوري ميان دانشگاه ص
خواجه نصير و دانشگاه الزهرا

دين معاون بين الملل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرال
ب پنج دانشگاه صنعتي كشور در قال: طوسي گفت

داراي يك شبكه به منظور هم افزايي و  UT5گروه 
.تجميع قابليت ها مي شوند



١٠

روز رقابت موفق به كسب مدال نقره 2تيم دانشگاه طي 
شد و سهميه شركت در   ACM ICPCدر مسابقات 

مسابقات قهرماني غرب آسيا را دريافت كرد



١١

كسب و كار دانشگاه خواجه نصيرمدرسه 
و تنها مدرسه كسب و كار دانشگاهي اولين 

ايران



١٢

مدل مهندسي ماهواره مكعبي در دانشگاه صنعتي 
.خواجه نصيرالدين طوسي طراحي شد



١٣

مفهوم و جايگاه صنعت در انديشه متفكران مسلمان



١٤

ي نشست صميمي رياست دانشگاه با اعضاي هيأت علم
دانشكده هاي مهندسي مكانيك، صنايع و علم مواد

:معاون پژوهشي دانشگاه
اه مركز رشد دانشگاه در منطقه ويژه اقتصادي پيام ر

اندازي مي شود



١٥

مانمفهوم و جايگاه صنعت در انديشه متفكران مسل
با حضور دكتر فرجي دانا

دانشجويان دكترا  1ارائه پوستر سمينار 
دانشكده هاي  مكانيك و مواد



١٦



١٧



١٨



١٩

كاپ اخالق مرحله كشوري برنده  تيم آرمان از دانشگاه 
هشتمين دوره مسابقات ملي مناظره دانشجويان ايران شد



٢٠

ست جلسه هماهنگي كميته همايش دانشگاه با ستاد زي
محل ستاد برگزار گرديددر فنĤوري رياست جمهوري، 



٢١



٢٢



٢٣



٢٤



٢٥

ه هاي مناسبت هفته پژوهش، پنجمين نمايشگاه گلچين پروژبه 
هدف  تجربي مقطع كارشناسي دانشكده مهندسي برق با -عملي

ي ايجاد انگيزه و عالقمندي دانشجويان به انجام پروژه هاي عمل
برگزار شد



٢٦



٢٧



٢٨



٢٩



٣٠

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣١

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٢

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٣

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٤

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٥

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٦

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٧

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٨

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٣٩

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٠

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤١

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٢

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٣

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٤

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٥

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٦

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٧

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٨

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٤٩

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٠

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥١

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٢

اميركبيرصنعتي دانشگاه 



٥٣



٥٤

شريفصنعتي دانشگاه 

مين يكو بيست در افتخارآفريني شريفي ها 
جوان خوارزميجشنواره 

رئيس و معاون دانشگاه سبانچي تركيه ضمن حضور در 
دانشگاه صنعتي شريف در زمينه گسترش همكاري ها با 

.مسئولين اين دانشگاه به مذاكره پرداختند



٥٥

شريفصنعتي دانشگاه 

 امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك دانشگاه
صنعتي شريف با كميته امداد امام خميني

در مراسمي ضمن تقدير از دكتر رامين بزرگمهري مدير 
ان پيشين استعدادهاي درخشان، دكتر آرش اميني به عنو

.مدير جديد استعدادهاي درخشان دانشگاه معرفي گرديد



٥٦

شريفصنعتي دانشگاه 

ژه هاي گفت وگو با دكتر بهمن عبدالحميدزاده، مدير پرو
اهدانشگمركز طراحي فرآيند، ايمني و كاهش ضايعات 

ت گزارشي از شرح اقدامات كميته ي ايمني و محيط زيس
(HSE)   دانشگاه



٥٧

شريفصنعتي دانشگاه 

ته آغاز به كار بيستمين نمايشگاه هف
پژوهش و فناوري

ران در بيستمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناو
 برتر از دكتر محمد دورعلي استاد دانشكده مهندسي

.شد فناور برتر كشور تجليلبعنوان مكانيك دانشگاه 



٥٨

شريفصنعتي دانشگاه 

ني نشست خبري سومين كنفرانس ملي كارآفري
برگزار شد

ه ب "معماري علم در ايران  "آيين رونمايي از كتاب 
قلم دكتر رضا منصوري



٥٩

شريفصنعتي دانشگاه 

فرانس دانشگاه صنعتي شريف ميزبان نهمين كن
شبكه هاي هوشمند انرژي

ه ها و هشتمين نشست مديران ارتباط با صنعت دانشگا
پژوهشگاه هاي كشور برگزار شد



٦٠

شريفصنعتي دانشگاه 

 معاونين پژوهشي دانشگاهمسئولين و يادداشت هاي 
به مناسبت هفته ملي پژوهش و فناوريشريف 

جهاني  راهيابي دانشگاه صنعتي شريف به مسابقات
برنامه نويسي



٦١

شريفصنعتي دانشگاه 

 فرصت توسعه پايدار در دانشگاه  CNGهمايش 
مي شودبرگزار 

نقش سي ان جي، در كاهش آلودگي هوا در دانشگاه 
شدبررسي 



٦٢

شريفصنعتي دانشگاه 

و  امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك دانشگاه
شركت گسترش انرژي پاسارگاد

ف با سومين كنفرانس ملي كارآفريني شري
معرفي برگزيدگان اين دوره برگزار شد



٦٣

شريفصنعتي دانشگاه 

با » اه تعامل با شركاي استراتژيك دانشگ«رويداد تخصصي 
حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در دانشگاه برگزار شد

بالدر مسابقات بسكتبرتري قاطع دانشگاه شريف 



٦٤

شريفصنعتي دانشگاه 

ير در مراسمي ضمن تقدير از دكتر محمدرضا اكبري جوكار مد
ر پيشين آموزش هاي آزاد، دكتر مجيد رفيعي به عنوان مدي

.جديد مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه معرفي شد



٦٥

شريفصنعتي دانشگاه 

طي فوژان صباحي مديرعامل بنياد حاميان دكتر 
.ر دادگفتگويي از فعاليت ها و برنامه هاي اين بنياد خب

 جلسه هيأت امناي پژوهشكده علوم و فناوري
شدبرگزار انرژي 



٦٦

شريفصنعتي دانشگاه 

ور هفتمين جشنواره فناوري اطالعات كش
مي شودبرگزار در دانشگاه 



٦٧

شريفصنعتي دانشگاه 



٦٨

شريفصنعتي دانشگاه 

مركز  "انرژيتدبيرگران سامانه هاي "شركت دانش  بنيان 
پژوهشي برتر كشور شد



٦٩

شريفصنعتي دانشگاه 

يفيآموختگان شردانش انديشي برگزاري نشست هم 

شدل تجلياز پژوهشگران و فناوران برگزيده دانشگاه 



٧٠



٧١

دانشگاه تهران

معاون پژوهشي دانشگاه تهران برنامه هاي 
جشنواره پژوهش را تشريح كرد



٧٢

دانشگاهديدار سفير اكوادور با رئيس 



٧٣

دانشگاه تهران

اري نشست تخصصي نقد و بررسي تاريخ نگ
داستاد سيد جعفر مرتضي عاملي برگزار ش

گاه انعقاد تفاهم نامه همكاري پرديس البرز دانش
مركز دائره المعارف بزرگ اسالميو 



٧٤

دانشگاه تهران

دانشگاهتازه هاي انتشارات 



٧٥

دانشگاه تهران

يي جلسه كميته ناظر بر نشريات دانشجو
برگزار شد دانشگاه 

؛جشنواره پژوهش و فناوريدر رئيس دانشگاه 
 پژوهش در دانشگاه ها بايد در جهت حل مسائل و مشكالت

شودكشور تعريف 



٧٦

دانشگاه تهران

رديس بازديد رئيس دانشگاه سبانجي تركيه از پ
دانشكده هاي فني



٧٧

دانشگاه تهران

نشست توسعه روابط تجاري ايران و ژاپن در 
دانشكده مطالعات جهان برگزار شد

ر   كارگاه آموزشي راهكارهاي رشد اخالقي دانشگاه د
حوزه آموزش برگزار شد



٧٨

دانشگاه تهران

با حضور رئيس دانشگاه تهران؛
اه دستاوردهاي پژوهشي پارك علم و فناوري دانشگ

تهران رونمايي شد



٧٩

دانشگاه تهران

 جايزه«برنده  طرح كاربردي دانشيار دانشگاه 
شد» تهران



٨٠

دانشگاه تهران

 برگزاري سلسله كارگاه هاي تدبر در قرآن ويژه
دانشجويان غيرايراني دانشگاه 

ي و نشست گفت و شنود دانشجويي معاون فرهنگ
شدبرگزار اجتماعي دانشگاه 



٨١

دانشگاه تهران

 اه دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار در دانشگ
برگزار شد



٨٢

دانشگاه تهران

وان عنبه انتصاب مديركل روابط بين الملل دانشگاه 
همكار پژوهشگر بين المللي دانشگاه يوننان چين

ر ساخت مكمل ضد اسهال گوساله شيرخوار ب
پايه آنتي بادي و پروبيوتيك



٨٣

دانشگاه تهران

شوراي مديران كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر 
دانشگاه هاي منطقه يك برگزار شد



٨٤

دانشگاه تهران



٨٥

دانشگاه تهران

 بازديد معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري از پرديس بين المللي كيش



٨٦

دانشگاه تهران



٨٧

دانشگاه تهران

برگزاري شش كارگاه آموزشي از سوي پارك علم و 
فناوري



٨٨

دانشگاه تهران

اه غرفه برتر بيستمين نمايشگ، غرفه دانشگاه 
دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار شد

؛سوي پارك علم و فناوري دانشگاه از 
نقش فناوري در كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث 

طبيعي برگزار شد



٨٩

دانشگاه تهران

؛با حضور رئيس دانشگاه 
جلسه شوراي عالي ورزش دانشگاه برگزار شد

ناور؛با هدف كمك به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي نوپا و ف
كن و با مركز تحقيقات راه، مس پارك علم و فناوري دانشگاه 

شهرسازي تفاهم نامه همكاري منعقد كرد



٩٠

دانشگاه تهران

 تجربه هاي آموزشي و پژوهشي در دو كشور آلمان و
اتريش بررسي شد

فرهنگي و اجتماعي دانشگاه معاون 
 فعاليت فرهنگي در دانشگاه ها از كار فرهنگي در

كشور جدايي ناپذير است



٩١

دانشگاه تهران

مدال «به كسب موفق دو دانش آموخته دانشگاه 
شدند» جزيره اليس



٩٢

دانشگاه تهران

؛به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان
كرد همكاري منعقدتفاهم نامه پارك علم و فناوري دانشگاه 



٩٣

دانشگاه تهران

شي معاونت پژوهشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورز
نظور تحليل  داده هاي فوتبال به م«دانشگاه تهران كارگاه 

برگزار مي كند» آماده سازي قبل از انجام يك مسابقه

مقام نخست رويداد ، دانشجويان دانشگاه 
ردنددانشجويي استارت آپي پتروتست را كسب ك



٩٤

دانشگاه تهران

اره مهلت ارسال آثار علمي دانشجويان به جشنو
بين المللي حركت اعالم شد

شدبرگزار بزرگداشت روز جهاني زبان عربي در دانشگاه 



٩٥

دانشگاه تهران

تازه هاي انتشارات دانشگاه 



٩٦

دانشگاه تهران

 توديع و معارفه رئيس مركز فناوريبرگزاري مراسم 
اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه 

 پوسترهاي چهارمين همايش كشوريبرگزاري داوري 
كانون هاي همياران سالمت روان 



٩٧

دانشگاه تهران

توسط مركز  1398زمين لرزه در آذر  1075ثبت بيش از 
لرزه نگاري مؤسسه ژئوفيزيك



٩٨

دانشگاه تهران

افتخارآفريني تيم هاي ورزشي بدمينتون و 
در مسابقات منطقه اي تكواندو دانشگاه 

كارها  برگزاري همايش تخصصي بين المللي سازي كسب و
در دانشگاه 



٩٩

دانشگاه تهران

در آئين بزرگداشت استادان نامدار حسابداري ايران

دانشگاهتازه هاي انتشارات 



١٠٠

دانشگاه تهران

ميان برترين هاي جهاندر مهندسي عمران دانشگاه 



١٠١

دانشگاه تهران

ان بازديد رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناور
كشور از دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

 شگاه آئين اختتاميه صفرومين رويداد تئاتر فني در دان
برگزار شد



١٠٢

دانشگاه تهران

نان دوره آموزشي مسؤليت و سالمت اجتماعي براي كارك
.وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد



١٠٣

دانشگاه تهران



١٠٤

دانشگاه تهران

تازه هاي انتشارات دانشگاه 

، مصادف است با كسب جايگاه 1398دي  11امروز 
دي نخست ملي توسط دانشگاه تهران در نظام رتبه بن

، همچنين گشايش دانشكده  1397در سال » يورَپ«
1386كارآفريني دانشگاه در سال



١٠٥



١٠٦

دانشگاه تربيت مدرس

 فراخوان جذب دانشجو از كشور چين در رشته زبان
و ادبيات فارسي

نايب رييس، دبير و اعضاي شوراي ورزش 
دانشگاه منصوب شدند



١٠٧

دانشگاه تربيت مدرس

زار كارگاه اصول وفنون مذاكرات بين المللي برگ
مي شود

ها و  تاكيد بر حذف مواد پالستيكي در نشست
جلسات دفاع دانشگاه



١٠٨

ارائه برنامه دو ساله كميته اصالح الگوي مصرف دانشگاه

تجليل از عضو هيأت علمي دانشگاه به عنوان 
پژوهشگر برتر كشور



١٠٩

"جشنواره كتاب در فضاي مجازي"برگزاري اختتاميه 

 در رتبه بندي دانشگاه  هاي رتبه دانشگاه 
جهان اسالم



١١٠

حضور موفق غرفه پارك علم و فناوري مدرس در 
اوريبيستمين نمايشگاه دستاورد هاي پژوهش و فن

برگزيدگان دوازدهمين جايزه بزرگ ملي 
بيوتكنولوژي معرفي شدند



١١١

رتر معرفي دانشگاه ها و پژوهشگران پراستناد ب
سال اخير كشور 10



١١٢

نقش دانشجويان در بررسي مشكالت اجتماعي و 
فرهنگي كشور

 همايش انجمن هاي ورزشي دانشجويان به ميزباني
شدبرگزار دانشگاه 



١١٣

سي و چهارمين گردهمايي مديران گروه هاي 
آموزشي دانشگاه برگزار مي شود

گي ميزگرد بررسي نحوه افزايش ارتباطات علمي و فرهن
ميان نسل جوان روسيه و ايران



١١٤

ام فراخوان ارزيابي كيفي شركت هاي پيمانكارجهت انج
مناقصه عمومي مرمت و بازسازي



١١٥

ر رونمايي از نخستين پروژه شبكه علمي بر بست
بالكچين در دانشگاه

آغاز پذيرش دوره حرفه اي مديريت كسب و كار در دانشگاه 



١١٦

طي حكمي از سوي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر 
دائمي  رئيس كميسيون"سمنانيان و دكتر قباديان در جايگاه 

اء ابق "هيأت امناي دانشگاه هاي اروميه، كردستان و شهر كرد
.شدند

پذيرش دانشجو در مقطع دكتري پرديس 
دانشگاهي در دستور كار قرار گرفت



١١٧

ر و ارائه گزارش فعاليت هاي بين المللي دانشكده هاي هن
اهمهندسي صنايع و سيستم ها در نشست شوراي دانشگ



١١٨

هفتمين مرحله جذب نيروهاي امريه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات آغاز شد

2019اعالم جايگاه دانشگاه در رتبه بندي يورَپ 



١١٩

دكتر كلباسي معاون آموزشي دانشگاه از احتمال پذيرش 
به احتمال : خبر داد و گفت 99دانشجوي دكتري در پرديس از مهر 

.زياد در يكي دو هفته آينده اين موضوع قطعي خواهد شد

ه طي حكمي از سوي رييس دانشگاه، دكتر منصور
 موحدين به عنوان رييس دانشكده علوم پزشكي

منصوب شد



١٢٠

با  برگزاري كارگاه اصول و فنون مذاكره بين المللي
شبيه سازي مذاكرات هسته اي

نخستين كمپ آموزشي زبان روسي در دانشگاه برگزار شد



١٢١

زيراه اندازي نرم افزار جديد جستجو در منابع كتابخانه مرك

ساخت الكترودهاي نانويي براي ابرخازن ها



١٢٢

گروه  دكتر مسعود سليماني به عنوان محقق برگزيده
علوم پايه پزشكي جشنواره رازي برگزيده شد

به  معرفي كتاب عضو هيات علمي دانشگاه
عنوان نامزد كتاب سال



١٢٣

اد اعالم اسامي مشموالن تسهيالت دانشجويي بني
1398-99ملي نخبگان در سال تحصيلي 

فراخوان تدوين مصاديق حقوق متقابل دانشگاهيان



١٢٤



١٢٥

دانشگاه علم و صنعت

علم و  به مناسبت نودمين سال تاسيس دانشگاه
صنعت ايران



١٢٦

دانشگاه علم و صنعت



١٢٧

دانشگاه علم و صنعت



١٢٨

دانشگاه علم و صنعت



١٢٩

دانشگاه علم و صنعت

 تصاويري از غرفه دانشگاه علم و صنعت ايران در
ري و بيستمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناو

 فن بازار كشور 

يان تفاهم نامه توليد ورقه هاي كامپوزيتي سه بعدي م
 شركت هيرمند به نمايندگي 



١٣٠

دانشگاه علم و صنعت



١٣١

دانشگاه علم و صنعت



١٣٢

دانشگاه علم و صنعت



١٣٣

دانشگاه علم و صنعت



١٣٤

دانشگاه علم و صنعت



١٣٥

دانشگاه علم و صنعت



١٣٦

دانشگاه علم و صنعت



١٣٧

دانشگاه علم و صنعت



١٣٨

دانشگاه علم و صنعت



١٣٩

دانشگاه علم و صنعت



١٤٠

دانشگاه علم و صنعت



١٤١

دانشگاه علم و صنعت

م و عل«مديريت ارتباطات فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، همايش 
ا با ر» دين، بررسي افكار و انديشه هاي عالمه محمد تقي جعفري
.حضور متفكران و انديشمندان فلسفه برگزار كرد



١٤٢

دانشگاه علم و صنعت

كشور و سهميه  1كسب مقام دوم مسابقات منطقه 
وسط راهيابي به المپياد دانشجويان سراسر كشور ت

تيم بدمينتون پسران دانشگاه 



١٤٣

دانشگاه علم و صنعت



١٤٤

دانشگاه علم و صنعت



١٤٥

دانشگاه علم و صنعت

كتبال نايب قهرماني تيم علم صنعت در مسابقات بس
.را تبريك مي گوييم 1نفره دانشگاه هاي منطقه  3



١٤٦

دانشگاه علم و صنعت



١٤٧

دانشگاه علم و صنعت



١٤٨

دانشگاه علم و صنعت



١٤٩

دانشگاه علم و صنعت



١٥٠

دانشگاه علم و صنعت

رونمايي از دستگاه پروتز عصبي برگزاري مراسم 
ي، حركتي براي ركاب زدن افراد دچار ضايعه قطع نخاع

 حضور دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رياستبا 
.دانشگاهجمهوري در 



١٥١

دانشگاه علم و صنعت



١٥٢

دانشگاه علم و صنعت

ه دوشنب، مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز دانشگاه 
نهم دي ماه در مجتمع شهيد بهرامي برگزار شد



١٥٣

دانشگاه علم و صنعت



١٥٤

دانشگاه علم و صنعت

كامپيوتر  و پنجمين كنفرانس بين الملليافتتاح بيست 
دانشگاهانجمن كامپيوتر ايران در سال جاري در 



١٥٥



١٥٦



١٥٧

تي بازديد دكتر نصيري قيداري رئيس دانشگاه شهيد بهش
ن نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار و هفتمي
نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران 



١٥٨

دانشگاه شهيد بهشتي

تي در به استحضار مي رساند غرفه انتشارات دانشگاه شهيد بهش
 هفتمين نمايشگاه تخصصي كتب دانشگاهي در محل دائمي

قرار دارد D25نمايشگاه هاي بين المللي تهران، در سالن 



١٥٩



١٦٠

دانشگاه شهيد بهشتي

SBU Talkعلمي پايان كار نشست 



١٦١

همايش آشنايي بارباتيك ومسابقات بين المللي ربوكاب 

فني و  ملي بتن و زلزله در پرديسبرگزاري كنفرانس 
مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه 



١٦٢

ژيوبين لي مدير آقاي ژيوبين لي مدير شركت آقاي 
TTFLY  ،حضور در دفتر همكاري با چين و هيات همراه

ر هاي علمي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، با دكت
ي و كريميان مدير دفتر، دكتر باستاني راد معاون پژوهش
دهدكتر عناني رئيس گروه زبان چيني و شرق دور دانشك

ه دوره بازي هاي جدي به ميزباني دانشكدبرگزاري سومين 
علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه 



١٦٣

Mechدوره اولين  Talk   بهشتي در سالن سمينار
ساختمان هشترودي  پرديس فني و مهندسي شهيد 

دي ماه با حضور استادان و  4عباسپور، چهارشنبه 
دانشجويان و با محوريت ارتباط با صنعت برگزار شد



١٦٤

دانشگاه شهيدبهشتي،  ACMنويسي  تيم هاي انجمن برنامه 
ي المللي برنامه نويس مدالهاي نقره و برنز مسابقات بين

دانشجويي منطقه غرب آسيا را از آن خود كرد



١٦٥

تماني گزارش تصويري كرسي علمي ترويجي تمايز گف
قرآن و نهج البالغه در مواجهه با جنسيت

ي گزارش تصويري دهمين نشست كارگروه همكاري ها
علمي بين المللي در دانشگاه 



١٦٦

مراسم گراميداشت هفته پژوهش و فناوري در دانشگاه 
و از پژوهشگران برگزيده دانشگاه تقدير شدبرگزار 



١٦٧



١٦٨

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٦٩

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٧٠

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٧١

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٧٢

دانشگاه صنعتي اصفهان

اه امضاي سه تفاهم نامه همكاري مشترك ميان دانشگ
صنايع بخش خصوصيو 

در نشستي با حضور معاون علمي وفناوري رئيس 
روند پيشرفت طرح هاي كالن دانشگاه، جمهور در 

پژوهشي اين دانشگاه و اقدامات فن آورانه محققان 
بررسي قرار گرفتمورد دانشگاه 



١٧٣

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٧٤

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٧٥

دانشگاه صنعتي اصفهان



١٧٦

دانشگاه صنعتي اصفهان

بزرگ دانش آموختگي فارغ برگزاري جشن 
با تجليل  دانشگاه  97-98التحصيالن سال تحصيلي 

دانش آموخته ممتاز و برتر،  51از 



١٧٧

دانشگاه صنعتي اصفهان

رك بررسي زمينه هاي همكاري مشتبرگزاري نشست 
 حضور شهردار و مديرانبا ميان شهرداري و دانشگاه 

شهري اصفهان و هيئت رئيسه دانشگاه 



١٧٨

دانشگاه صنعتي اصفهان

صفهان آئين تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان ا
ش و به عنوان مراسم اختتاميه بيستمين جشنواره پژوه

پژوهشگر و فناور برتر  23فناوري استان، با تجليل از 
استان،



١٧٩

دانشگاه صنعتي اصفهان

 نشست  تخصصي حمل و نقل و ترافيكدومين 
 "قصه آدم و هوا"شهرداري اصفهان با عنوان 



١٨٠

دانشگاه صنعتي اصفهان

نخست  بخش نمونه عنوان دانشجويان دانشگاه 
سه مكعب بتني بيست و دومين دوره مسابقات مؤس

كردندايران را كسب شاخه   (aci)آمريكابتن 



١٨١



١٨٢

دانشگاه فردوسي مشهد



١٨٣



١٨٤



١٨٥

ده انتصاب دكتر مهتاب معظمي به عنوان رئيس دانشك
دانشگاهعلوم ورزشي و سرپرست تربيت بدني 



١٨٦

نشرتازه هاي 



١٨٧

قيقعلمي هرمنوتيك به مثابه روش تحنشست 
با حضور دكتر جهانگير مسعودي



١٨٨



١٨٩



١٩٠

بازديد دكتر مظفر شريفي مدير كل آموزش و 
دانشگاهپژوهش  وزارت عتف از غرفه 



١٩١



١٩٢

ي و جلسه مشترك هيات رئيسه دانشكده علوم تربيت
با سركار خانم عرب احمدي  روان شناسي دانشگاه 

مشهد 11شهردار منطقه 



١٩٣

مت كارگاه تخصصي اكتشاف و علوم زمين به ه
به كار كردآغاز دانشگاه 

تجليل از پژوهشگران و فناوران منتخب دانشكده 
همزمان با هفته پژوهش و فناوريدانشگاه، كشاورزي 



١٩٤

شگاه برگزاري جلسه تحليل محيط دروني و بيروني دان
با حضور مديران گروه هاي آموزشي



١٩٥

بازديد رئيس دانشگاه فردوسي مشهد از مركز 
تحقيقات زمين لرزه شناسي



١٩٦



١٩٧

دانشگاهكشور در  4برگزاري انتخابات دانشجويي كالن منطقه 



١٩٨

ع نشست هم انديشي اساتيد حوزه و دانشگاه با موضو
ظام نقش و جايگاه اساتيد حوزه و دانشگاه در مديريت ن

اسالمي



١٩٩

ه از بسوي سيستم هاي هوشمند با استفاد"سخنراني 
توسط دكتر چم پور »  بينايي ماشين 



٢٠٠



٢٠١

"نقش دانشگاه در تحقق سند تحول قوه قضائيه"



٢٠٢

حضور بديعه زكزاكي و حسين كميليبا 
دشبرگزار در سالن شوراي دفتر نهاد رهبري دانشگاه 



٢٠٣



٢٠٤

شگاه ديدار رئيس دانشگاه حلب سوريه بارئيس دان
امضاء تفاهم نامهو 

د تقدير وزير علوم، تحقيقات و فناوري از دكتر محم
تر دكو كافي، رئيس دانشگاه، هيأت رئيسه دانشگاه 

گاه عادل سپهر مدير دفتر رياست و روابط عمومي دانش



٢٠٥



٢٠٦

مسابقات نايب قهرمان دانشجويان پسر دانشگاه 
كشور 9تكواندو دانشگاه هاي منطقه 



٢٠٧

در ه هم اكنون سخنراني دكتر كافي رئيس دانشگا
چهارمين مجمع دانشگاه هاي ايران و جهان عرب 



٢٠٨



٢٠٩

 سومين روز جشنواره غذا و فرهنگ دانشكده مهندسي
با برگزاري مسابقه و اجراي موسيقي سنتي زنده



٢١٠

اطالعيه  مديريت حراست دانشگاه در مورد شرط 
بندي در فضاي مجازي



٢١١



٢١٢



٢١٣

رئيس  پيام تبريك حجت االسالم دكتر حسيني مطلق
به دانشگاه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 

نو  مناسبت ميالد حضرت عيسي عليه السالم و سال
گاهدانشميالدي به دانشجويان مسيحي و بين الملل 

سلسله نشست هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با 
دانشگاهيان

با  ه اين هفته دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگا
هدحضور حجت االسالم و المسلمين پژمان فر نماينده مردم مش



٢١٤



٢١٥



٢١٦

ضاء سخنراني دكتر عادل سپهر و دكتر شهرام عباسي اع
TEDxOmidسومين رويداد در هيأت علمي دانشگاه 

در تاالر اجتماعات دكتر رحيمي زاده



٢١٧



٢١٨



٢١٩



٢٢٠

در  سخنراني با عنوان هرمنوتيك، نقد فلسفي حقيقت و روش
دانشكده علوم رياضي 



٢٢١



٢٢٢



٢٢٣



٢٢٤

ش جلسه هيات مديره انجمن دانبرگزاري نخستين 
با حضور  1398دي ماه  8روز در آموختگان دانشگاه 

دانشگاهرئيس 



٢٢٥



٢٢٦



٢٢٧



٢٢٨



٢٢٩



٢٣٠

نگاهي به ويژگي هاي «گزارش تصويري ژورنال كالب 
»يكليدي براي طراحي و ارزيابي نظام هاي اطالعات: كاربر

زاري برگبا دومين جشنواره و نمايشگاه بانوان كارآفرين 
و  نشست علمي چرايي و چگونگي حمايت از بانوان كار
وم تالش و سخنراني دكتر اصغري نكاه در دانشكده عل

تربيتي و روان شناسي 




