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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

ویژه نامه ورودی های جدید منتشر شد
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6

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

بازدید ریاست دانشگاه از غرفه های دانشجویی

آئین استقبال از دانشجویان نو ورود دانشگاه
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 
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ویژه دانشجویان دختر

سبکمدرسههمتباپایدارزیباییروزهدوکارگاه
موضوعاتبانصیرخواجهکارو
زیستمحیطحفظهایروشواصولباآشنایی.1
یبرندسازدراجتماعیمسئولیترعایتنقش.2
سالمتحفظهایروش.3
اثرگذاروارزشمندمحتوایتولیدهایروش.4
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ی سخنرانی ریاست دانشگاه در گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه ها
تهران
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11

ابی دانشگاه ها برای اصالح برنامه های تحصیلی و ارزی
ان کارآیی خود به رصد وضعیت اشتغال دانش آموختگ

نیاز دارند
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13

یژن طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر ب
معاونی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی 

برق مدیر مرکز رشد دانشگاه شد
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15

بررسی تحوالت منطقه و امنیت ملی با حضور 
سردار دکتر سیف الهی

مهندسی عمراندانشکده 
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17

طیدوست، رئیس محترم دانشگاه، یزدان آقای دکتر 
حکمی آقای بهروز کُرد را بعنوان سرپرست اداره کل 
حراست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

منصوب نمود
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20



21



22

در پردیس علومkleinسخنرانی پروفسور 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



26

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



28

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

گروه 98برنامه های نیمسال دوم سال تقویم 
کوهنوردی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



35

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

و علمی فیزیک و نجوم به همراه انجمن علمی ریاضیانجمن 
علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر برگزار میکنند

ر کاربردی د...(جبر خطی و )آموزشی مقدمات ریاضیاتی دوره 
1مکانیک کوآنتومی 

فیزیک و مهندسی انرژی دانشکده 
صبح11:3٠-1٠ها ساعت پنجشنبه 
1398/٧/18: دوره از شروع 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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43

شریفصنعتی دانشگاه 

ا کسب مقام اول در میان دانشگاه های طرح ارتق
به تراز بین الملل

به استقبال پاییز با شعر
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شریفصنعتی دانشگاه 

سال پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز
تحصیلی جدید

نخبه در 1٠٠٠قرائت سوگند نامه دانشجویی بیش از 
دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

پایان کار سومین دوره مدرسه اشتغال شریف

و آغاز ثبت نام در یازدهمین جشنواره کارآفرینی
توسعه کسب و کار شریف
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شریفصنعتی دانشگاه 

اران برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی ویژه دستی
آموزشی دانشگاه

برگزاری همایش ملی مهندسی ایمنی و 
در اسفندماه HSEمدیریت 
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شریفصنعتی دانشگاه 

که های دانشگاه شریف؛ میزبان نهمین کنفرانس شب
هوشمند انرژی

از آغاز به کار همایش چشم انداز نوآوری در صنعت نفت، گ
و پتروشیمی
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شریفصنعتی دانشگاه 

یژه استقبال گستره از اولین دوره کارگاه آموزشی و
دستیاران آموزشی دانشگاه
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شریفصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی در دهمین نمایشگاه 5٠٠ایجاد 
کار دانشگاه صنعتى شریف

حضور دو فضانورد روسی در دانشگاه شریف
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شریفصنعتی دانشگاه 

ی و در مراسمی از تالش های دکتر سعید سهراب پور رئیس سابق پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناور
.ه معرفی شدصنعت دانشگاه صنعتی شریف تقدیر و دکتر علی ملکی به عنوان رئیس جدید این پژوهشکد



51

شریفصنعتی دانشگاه 

حکمرانی و سومین کنفرانس برگزاری 
عمومی در دی ماهسیاستگذاری 

یف آیین تکریم از کارکنان بازنشسته دانشگاه شر
برگزار شد
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شریفصنعتی دانشگاه 

دانشگاه انتشارات شده در جدیدترین کتاب های چاپ 
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شریفصنعتی دانشگاه 

تو هدایت تعامالت علمی و فناورانه جهان اسالم اسبسـترسازی ، استـپهدف مهم تـرین 
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دانشگاه تهران

در دیدار سفیر ایتالیا با رئیس دانشگاه تهران؛
وگسترش همکاری های علمی و آموزشی بین دانشگاه 

دانشگاه های ایتالیا تاکید شد
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تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

اهدای مدال نخل آکادمیک فرانسه به ریاضیدان 
دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

های انتشارات دانشگاه تهران.تازه 
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دانشگاه تهران

توسط 1398زمین لرزه در شهریور 815ثبت بیش از 
دانشگاهمرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک 
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دانشگاه تهران

عضویت دانشجوی دانشگاه تهران در شورای 
مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی
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دانشگاه تهران

برگزاری سمینار نگارش و انتشار مقاالت علمی در
دانشگاهمجالت بین المللی در 

مهلت ثبت ایده در سومین جشنواره آخرین 
اندیشمندان و دانشمندان جوان
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دانشگاه تهران

فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه

از سوی هیأت حمایت از کرسی های نظریه   پردازی، نقد و
مناظره؛

طرح نامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان 
نظریه پذیرفته شد
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران

اطالعیه بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تهران در جهت
حمایت از نودانشجویان صاحب استعداد برتر
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

افتتاح هفدهمین نمایشگاه مهر در دانشگاه تهران

نشست آموزه های موالنا و برداشت های عام در 
مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار شد
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دانشگاه تهران

اهدای بن تخفیف کتاب به دانشجویان از سوی 
مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

اطالعیه ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه تهران1398دانشجویان ورودی سال 
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دانشگاه تهران

نشست فرصت ها و چالش های همکاری ایران و چین در 
چارچوب مشارکت جامع راهبردی برگزار شد
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دانشگاه تهران

؛هیأت ویژه گزارش ملی سیالب هارئیس 
کشور نیازمند یافتن راه های نوآورانه برای مدیریت

رخداد سیل است
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران



73

دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

گاه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانش
تهران و پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

انتشار کتاب استاد دانشگاه تهران از سوی 
انتشارات اشپرینگر
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دانشگاه تهران

ا فرهنگی کشور سوریه ب-دیدار هیأت ارشد تربیتی
شگاهدانمسئوالن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 

با مسئوالن دانشگاه ایرواندیدار رئیس دانشگاه 
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دانشگاه تهران

دانشگاهدر « علم در قاب هنر»برگزاری دومین نمایشگاه 

برگزاری نخستین پیش نشست بررسی روابط
دانشگاهتجاری و اقتصادی ایران و ژاپن در 
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دانشگاه تهران

دانشگاهرونمایی از یک سند مهم قجری در موزه مقدم 
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دانشگاه تهران

بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم؛
دانشگاه تهران، همچنان صدرنشین دانشگاه های جامع کشور است
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دانشگاه تهران

ه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه لغت نام
دهخدا و بانک آینده

  و افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه تهران در سی
(علیهم السالم)چهارمین جشنواره قرآن و عترت 
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دانشگاه تهران

برگزاری کنگره طب حیوانات همراه در دانشکده 
دانشگاهدامپزشکی 

:معاون پژوهشی دانشگاه تهران
رعایت اخالق پژوهش زمینه ساز توسعه پژوهشی و 

افزایش ارزش آفرینی است
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دانشگاه تهران

ا بتبادل استاد، دانشجو و کارشناس دانشگاه 
دانشگاه کالیاری ایتالیا

گاهدانشبیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری 
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دانشگاه تهران

ثبت اختراعات خارجی حمایت مالی می  شوند



83

دانشگاه تهران

و توسعه همکاری های علمی بین دانشگاه 
دانشگاه های کشور عراق

مروری بر پژوهش های »نشست تخصصی 
دشبرگزار در دانشگاه « نسخه شناسی اوستا
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تربیت مدرس

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال
1398-99تحصیلی 

جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در نظام های رتبه بندی 
معتبر ملی و بین المللی
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دانشگاه تربیت مدرس

صعود تیم کوهنوردی دانشگاه به قله دماوند

تافل برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی آیلتس و
با رویکرد آموزش تقلیل گرا
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تشکیل هسته شناسایی و تسهیل جذب استادان
برجسته داخل و خارج از کشور در دانشگاه

(ساتب)تغییر آدرس سامانه تحقیقات برق توانیر



89

طقه ای من-کنفرانس بین المللیبرگزاری ششمین 
اقلیمتغییر 

انتصاب مدیران طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، 
گروه های آموزشی حسابداری، تبدیل انرژی و مرتعداری 

دانشگاه
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انتصاب دکترطی حکمی از سوی رییس دانشگاه، 
زبان و ناصر نیکوبخت به سمت رئیس مرکز تحقیقات

فارسیادبیات 

اشاه به صادق بابانتصاب دکتر با حکم رییس دانشگاه، 
عنوان معاون پژوهشی و اجرایی مرکز تحقیقات و 

فناوریتوسعه زیست 



91

سخنرانی عضو هیأت علمی دانشگاه در همایش انجمن
بین المللی برنامه ریزان شهری

درخواست صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان
دانشگاه به صورت غیرحضوری انجام می شود
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تیم دانشگاه تربیت مدرس نایب قهرمان مسابقات
دفوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه یک کشور ش

ی پزشکی در جنگ و آسیب شناس»برگزاری کارگاه 
«آالم دوران دفاع مقدس



93

امضاء تفاهم نامه همکاری پژوهشکده محیط زیست 
وئددانشگاه تربیت مدرس و مرکز اکولوژی انسانی س

ی تشریح مراحل ثبت نام و انتخاب واحد غیرحضور
دانشجویان در سال تحصیلی جدید
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نشست مشترک هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

محمدرضا حافظ نیا از سوی معاون پژوهشی و انتصاب دکتر 
"ضاآمایش سیاسی ف"فناوری دانشگاه به  عنوان سردبیر مجله 
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امه، رتبه نخست دانشگاه در سامانه ملی ثبت پایان ن
رساله و پروپوزال

برگزاری چهارمین جلسه ی شبیه سازی پارلمان در دانشگاه
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برگزاری گردهمایی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه
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گفتمان » و همایش « استارپوزال»جشنواره 
برگزار می شود« کارآفرینی 

ات فراخوان مناقصه عمومی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیس
یعیمکانیکی و الکتریکی پردیس های کشاورزی و منابع طب
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آغاز طرح پایش سالمت کارکنان دانشگاه

5قاء طرح ارت"رتبه سوم برای دانشگاه تربیت مدرس در 
"دانشگاه برتر کشور به تراز بین المللی
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لوم تشریح فعالیت های بین المللی دانشکده ع
انسانی در نشست شورای دانشگاه

برگزاری همایش توانمندسازی اعضای هیئت علمی
دانشگاه در جذب و انجام پروژه های پژوهشی
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مهرماه در دانشگاه 22از « آواز ایرانی»دومین دوره آموزش 
.آغاز می شود

رباف سوی رییس دانشگاه دکتر غالمحسین رحیمی شعاز 
ک استاد گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانی

.به عنوان عضو شورای پژوهشی دانشگاه منصوب شد
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طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های 
و آموزشی بازرگانی، حقوق عمومی و مهندسی سازه منصوب

.مدیر گروه مهندسی زلزله در سمت خود ابقا شدند

وم دانشگاه علو نشست هم افزایی دانشگاه 
پزشکی ایران برگزار شد
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برگزار می شود"آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطالعات ایرانداک"کارگاه آموزشی
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

همایش معارفه و آشنایی دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی 
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دانشگاه علم و صنعت

مهندس کاظم محمدزاده دانشجوی مقطع کارشناسی 
ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در

ناوری بزرگترین رقابت علمی ف)نهمین مسابقه ملی نانو
کشوری را کسب کرد1٠،  رتبه ( نانو کشور
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دانشگاه علم و صنعت

اولیای نودانشجویان شاهد و برگزاری گردهمایی 
ایثارگر دانشگاه دوشنبه اول مهر ماه در سالن 

عمراناجتماعات دانشکده مهندسی 
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دانشگاه علم و صنعت

امدات کنفرانس بین المللی مکانیک جپنجمین 
Xmech)تجربی   2020)
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دانشگاه علم و صنعت

...شروع کالس هاى پاییزه
شاپ لومیون،راینو،رویت،اتوکد،اسکچاپ،فتو

انجمن علمىبا و عکاسى 

برگزاری دوره آموزشی رایگان بیمه
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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

ایده پردازان گرامی، برای ثبت ایده در سومین 
1٠جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان فقط تا 

مهرماه فرصت باقیست



114

دانشگاه علم و صنعت

تفاهم نامه همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن
به امضا رسید1398خیرین راه و ترابری، هفتم مهرماه 
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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
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دانشگاه علم و صنعت

زاقستان تلگت موسی بایف، فضانورد و رئیس سابق آژانس فضایی ق
در نشست های تخصصی گروه مهندسی ماهواره دانشکده فناوری

مهرماه در آمفی تئاتر 15صبح روز دوشنبه 1٠های نوین از ساعت 
.دانشکده علوم پایه سخنرانی خواهد داشت
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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

ایران : طلعت موسی بایف فضانورد با سابقه قزاقستان گفت
کندباید برای اعزام فضانورد محقق و پژوهشگر به فضا تالش

ر دکتر براری رییس سازمان فضایی ایران د
«جوانان، فناوری و فضا»همایش 

دکتر صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران، در 
«جوانان، فناوری و فضا»سخنرانی خود در همایش 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

عضو هیأت علمی دانشکده )دکتر بابک زارع رمشتی 
ون ، از سوی فدراسی(فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

1398سرآمدان علمی ایران به عنوان سرآمد علمی سال 
برگزیده و معرفی شد
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اه دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگبازدید 
شهید بهشتی از پژوهشکده لیزر و پالسما
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دانشگاه شهید بهشتی

در ه تقدیر از کارکنان نمونه دانشگابرگزاری آیین 
گاه تاالر ابوریحان مرکز همایشهای بین المللی دانش
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دانشگاه شهید بهشتی

تعداد پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانشجویان صاحب اس
98-99برتر نوورود سال 
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یف انستیتو ملی بازی سازی، با تخف1398کالسهای پاییز 
ویژه برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
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کتابخانه مرکزی
اری کارگاه پرنده نگری و ساخت النه پرنده توسط گروه معم

ابخانه کیدیتکت با همکاری مرکز پرنده نگری ایرانیان و کت
این .کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

مهرماه از ساعت 25مهرماه و 18کارگاه در روزهای پنجشنبه 
.صبح برگزار خواهد شد11الی 9

سال 15تا 5الزم به ذکر است کارگاه ویژه کودکان و نوجوانان 
بقه مکان برگزاری کتابخانه کودک و نوجوان واقع در ط.  است

شتیهمکف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید به
ه عالقه مندان جهت ثبت نام و اطالع از روند کارگاه با شمار

.تماس بگیرند( سلیمانی)2322و یا داخلی ٠9125136186

برنامه کامل پنجمین همایش ملی اعجاز
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روز جهانی اسکان بشر به میزبانی برگزاری رویداد 
شهیدبهشتیدانشگاه 



149

اد به علمی  در خصوص پیشگیری از اعتیبرگزاری میزگرد 
داروییمواد مخدر در پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه 
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لی ششمین همایش نقشه برداری مغز ایران در مرکز همایشهای بین المل
دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

د ثبت نام دانشجویان جدیدالوروگزارش تصویری 
98-99سال تحصیلی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

حضور استاندار، معاون با دانشگاه 98-99مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 
ئت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری، اعضای هیئت رئیسه و هی

علمی و نودانشجویان مقطع کارشناسی
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دانشگاه صنعتی اصفهان



157

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 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 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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ی برگزاری همایش مدیریت بهداشت محیط و ایمن
کشاورزیآزمایشگاههای دانشکده 

ورودبرگزاری آیین ورود دانشجویان نو 



172

صندوق حمایت از امضای تفاهم نامه همکاری و
پژوهشگران و فناوران کشور

وتان برگزاری مراسم تجلیل از پیشکس
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حضور قائم مقام وزیر علوم در دفتر بین الملل 
فرودگاه مشهددر دانشگاه 

حضور هیات عالی رتبه وزارت آموزش عالی 
دانشگاهکشور عراق در 



174

 المللی برگزاری پیش نشست کنگره بین
دانشگاهلقاءالحسین در 

تولیت آستان قدسبا دیدار هیأت رئیسه دانشگاه 
رضوی
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بازدید معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 
ی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس

شگاهدانزلزله، از مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی 

الت میان داوران برتر مقادر انتخاب استاد دانشگاه 
2٠19علمی جهان در سال 
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مور تقدیر از مدیر همکاری های علمی بین المللی و ا
دانشگاهدانشجویان غیر ایرانی 

نشگاهدابرگزاری سخنرانی دبیر کمیته اخالق پژوهشی 



177

ه براه یابی سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
هیات مدیره کانون وکالی دادگستری خراسان

زه برگزاری آئین دانش آموختگی دین پژوهان حو
دانشگاهیانعلوم اسالمی 



178

دیدار دکتر مرتضی براری معاون امور دولت، مجلس و 
استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس 

گاهدانشسازمان فضائی ایران با دکتر محمد کافی رئیس 

اولین کنفرانس خدماتدر حضور هیأت اعزامی دانشگاه 
پزشکی زیارت اربعین در دانشگاه العمید عراق
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اهدانشگافتتاح مسیر ویژه دوچرخه در پردیس 

کده سخنرانی استاد دانشگاه استون انگلستان دردانش
دانشگاهعلوم ریاضی 



180

برگزاری جلسه هم اندیشی شیوه های ارتقای توان
دانشگاهاشتغال پذیری دانشجویان در 



181



182



183



184

ا بازار برگزاری سخنرانی آشنایی علمی و تخصصی ب
دانشگاهسرمایه و بورس در 




