
1398شهریور ماه 31شهریور 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 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

: 1اطالعیه شماره 
گاه قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانش

98در سال 
ان ضمن تبریک و آرزوی توفیق برای کلیه پذیرفته شدگ

:دانشگاه در سال تحصیلی جدید، به اطالع می رساند
گان برنامه زمانی و مدارک الزم برای ثبت نام از پذیرفته شد

، 1398جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه در سال 
از طریق 1۵روز یکشنبه مورخ هفدهم شهریور ماه ساعت 

  https://kntu.ac.irتارنمای رسمی دانشگاه به آدرس 
.اطالع رسانی خواهد شد

1398مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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درجه معرفی دانشگاه جهت آشنایی 360تور مجازی 
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
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ورودی جدید-قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
2شماره اطالعیه 

/ 20روز چهارشنبه مورخ 1۴نام الکترونیکی از ساعت ثبت 
/ 2۴روز یکشنبه مورخ  2۴شروع و در ساعت 06/1398

برنامه زمانی ثبت نام. )به اتمام خواهد رسید06/1398
پذیرفته الکترونیکی پذیرفته شدگان بدون آزمون با سایر

( شدگان متفاوت است
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شدنتایج کنکور سراسری اعالم 
ناسی به پذیرفته شدگان مقطع کارشتبریک 

دانشگاهدر 
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وم های کشور با حضور وزیر علدانشگاه نشست روسای 
در دانشگاه عالمه طباطبایی آعاز بکار کرد
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مشترک نمایندگان معاونت پژوهشی و فناوری برگزاری جلسه 
الزهراءدانشگاه های صنعتی خواجه نصیر و دانشگاه 
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تالش جلسه تودیع  و تکریم دکتر سعید صدیقیان مدیر پر
فناوری اطالعات دانشگاه برگزار و دکتر اثنی عشری از 

ی شدنددانشکده کامپیوتر بعنوان مدیر فناوری اطالعات معرف

تابخانه جلسه تودیع  و تکریم دکتر مهدی علیاری مدیر پرتالش ک
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار و دکتر رحیم زادگان از 
دانشکده عمران بعنوان مدیر کتابخانه مرکزی معرفی شدند
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ارتباطی دانشگاههای سامانه 

یر پایانی سومین مدرسه کسب و کار خواجه نصبرگزاری آیین 
شهریور ماه در سالن اجتماعات صندوق نوآوری و 16شنبه 

جمهوریشکوفایی ریاست 
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اینفوگراف معرفی نخستین دانشگاه صنعتی ایران
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ورودی های جدید

جزئیات اجاره بهای خوابگاه های 
دولتی و خودگردان
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نفرات برتر سومین جشنواره عکس تابستانی
.مشخص شدند

جهت سهولت دانشجویان عزیز آدرس سراهای 
دانشجویی تقدیم می گردد
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جلسه مشترک نمایندگان معاونت پژوهشی و فناوری 
وص دانشگاه با نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران در خص

.اجرای طرحهای پژوهشی برگزار شد
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دکتر محمدرضا کاویانپور استاد تمام دانشکده 
مهندسی عمران در لیست برترین داوران همکار سال

درصد اساتید برتر قرار گرفت1پابلون در بین 2019

و انجمن#خداروشکر با تالش تک تک بچه های 
نهاد 220حمایت های شما توانستیم در بین 

....ترویجی سطح کشور
در بخش کلیپ آموزشی مقام اول کشور 1⃣

2 در بخش نشریه علمی مقام دوم کشور⃣
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نفر دانشجویان ورودی جدید در مقاطع مختلف 2630
دانشگاهدر 98-99سال تحصیلی 

آدرس ایستاگرام 
https://instagram.com/k.n.toosi_u

niversity?igshid=1m7qlmu7iq2pw
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روند ثبت نام دانشجویان نوورود در 
پردیس علوم

روند ثبت نام دانشجویان نوورود در 
دانشکده های عمران و نقشه برداری

روند ثبت نام دانشجویان نوورود در 
دانشکده های برق و کامپیوتر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ز به اطالع می رساند استخر دانشگاه به علت تعمیرات ا
شهریور تعطیل می باشد22شهریور لغایت جمعه 1۵جمعه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

جهت اعالم رتبه و رشته قبولی خودتون به 
.اینستاگرام امیرکبیری ها مراجعه نمایید

🌐 Instagram.com/amirkabiriha
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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 

مام به اطالع می رساند تعمیرات استخر دانشگاه به ات
نرسیده است و مجموعه استخر از روز سه شنبه مورخ

ی که آندسته از عزیزان. قابل استفاده می باشد98/6/26
در این روزها در سامانه اماکن ورزشی رزرو سانس 

رددداشته اند مبلغ کسر شده به اعتبارشان باز می گ
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

روزه توسط پروفسور شولته3ارائه دوره 
دانشجویان تحصیالت تکمیلیمختص 
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شریفصنعتی دانشگاه 

و بیستدر افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه 
چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

کسب رتبه نخست مسابقات کشوری ریاضی
دانشگاهتوسط دانشجویان 
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شریفصنعتی دانشگاه 

مهرماه18در« استارتاپ مچ»برگزاری دومین رویداد 



43

شریفصنعتی دانشگاه 

ت صنعباز در نوآوری چالش »برگزاری اولین همایش ملی 
در مهرماه« و پتروشیمیگاز ، نفت

ی ویژه برنامه های آغاز سال تحصیلی برا
دانشگاهورودی های جدید 
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شریفصنعتی دانشگاه 

کسب رتبه اول کشوری در سه حوزه و صعود بیش از
2020پله در رتبه بندی جدید تایمز 100

و اه نشست مشترک مسئــــولین دانشگ
رئیس شــــورای شهر تهران



45

شریفصنعتی دانشگاه 

و گسترش تعامالت میان دانشگاه صنعتی شریف
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

ای میان برترین هدر دانشجویان دانشگاه حضور 
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو
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شریفصنعتی دانشگاه 

آغاز هفتمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور در دانشگاه 
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دانشگاه تهران
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شصت و چهارمین همایش معاونان دانشجویی دانشگاه های 
سراسر کشور برگزار شد
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دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و 
دانشگاه ارتباطات چین

دانشجوی برتر و متقاضی دانشگاه 1800بیش از بورسیه 
در دوره چهارم بورسیه
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دانشگاه تهران

بازدید هیأت کشور سوریه از دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران

کل ساز و کار حاکم بر تغییر ش» جلسه دفاع از رساله دکتری 
ی زیرسطحی القا شده توسط سایش در آلیاژ زیست سازگار

TNTZ
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دانشگاه تهران

افتخارآفرینی دانشجویان رشته مهندسی شیمی 
شوردر بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی کدانشگاه 

صدرنشین بیست و چهارمین ، دانشجویان دانشگاه 
المپیاد دانشجویی کشور
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دانشگاه تهران

برگزاری آزمون سامفا در دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

دانشگاهتازه های انتشارات 

بررسی وابسته به زمان »جلسه دفاع از رساله دکتری 
-2)استرس اکسیداتیو ناشی از آنالوگ سولفور موستارد

«BALB/cدر موش ( کلرواتیل اتیل سولفبد
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دانشگاه تهران

د استنباط عملکر»جلسه دفاع از رساله دکتری 
هدف گذاریِ مجدد دارو با استفاده از مطالعات 

«وابستگی سطح فنوم

مللی تمدید ثبت نام پذیرش دانشجو در پردیس بین ال
کیش دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

میکروحباب های الکتریکی ساخت محققان دانشگاه
تهران به کمک بیماران سرطانی می آیند

ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای
98-99درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 
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دانشگاه تهران

شان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخ
98-99در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ساعت آموزش زبان فارسی برای دانشجویان 6۴0
دانشگاه پکن در دانشگاه 

اهدانشگمعرفی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی در 
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دانشگاه تهران

از مرکز آموزش های بازدید معاونان دانشگاه 
ضمن خدمت

اطالعیه معاونت آموزشی درباره آئین نامه های جدید 
، آموزشی دوره های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری 

تخصصی دستیاری دامپزشکی دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

زی و انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی بین پردیس کشاور
ی اداره کل آموزش فنی و حرفه او منابع طبیعی دانشگاه 

استان البرز

اد بیست و چهارمین المپیدر برگزیدگان دانشگاه 
(1398سال )دانشجویی 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

لوم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشکده روانشناسی و ع
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و و تربیتی دانشگاه 

تربیتی کشور
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دانشگاه تهران

رؤسای مراکز مشاوره برگزاری گردهمایی 
کشوردانشگاه های منطقه یک 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

بازدید نماینده ولی فقیه استان گیالن از شبکه لرزه نگاری

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران خبر داد؛
نودانشجویانپایش سالمت روان برای اجرای طرح 
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دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی پردیس علوم، رئیس اتحادیه 
انجمن های علوم زیستی ایران شد
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دانشگاه تهران

اطالعیه ثبت نام دوره های پاییزی تسهیالت اقامتی 
و رفاهی دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ه عضو هیأت علمی پردیس علوم، رئیس اتحادی
انجمن های علوم زیستی ایران شد



72

دانشگاه تهران

تهراندانشگاه رئیس 
تندتضمین کننده آینده کشور هسدانشجویان 
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دانشگاه تهران

جلسه هم اندیشی شوراهای نظارت و برگزاری پنجمین 
کشورارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی سراسر 

رانبرگزاری مراسم روز جهانی پاکسازی زمین در دانشگاه ته
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دانشگاه تهران

حمایت شورای اسالمی شهر تهران از مؤسسه لغت نامه دهخدا
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دانشگاه تربیت مدرس

ارائه گزارش برگزاری دوره های آموزشی مدیریت 
پسماند در شورای مدیریت سبز

حرکت دسته عزاداری دانشگاهیان تربیت مدرس
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دانشگاه تربیت مدرس

با حکم رییس دانشگاه، دکتر فواد قادری عضو هیأت علمی 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به سمت معاون پژوهشی، 

پژوهشکده فناوری اطالعات منصوب شد

ارائه گزارش برگزاری دوره های آموزشی مدیریت
پسماند در شورای مدیریت سبز
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تودیع و معارفه مدیران دفتر آموزش های آزاد، پردیس دانشگاهی و همکاری های آموزشی و آزمون
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عضویت استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در 
هیات تحریریه مجله معتبر بین المللی

فراخوان جمع آوری و ارزیابی طرح های فناورانه در 
حوزه های زیستی
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اخبار و رویدادهای دانشگاه را فقط از مراجع 
رسمی خبری پیگیری کنید

ده دکتر بیتا بخشی عضو هیأت علمی دانشک
علوم پزشکی به عنوان معاون آموزشی و 

المللدانشجویی واحد بین 
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 PMOدکتر نسیم نهاوندی به عنوان مدیر اجرایی واحد 

ریاستحوزه 

استقبال از دانشجویان نو ورود دانشگاه
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افتتاحیه در شمالی ساختمان برگزاری مراسم 
انسانیعلوم دانشکده 1شماره 

با حکم رییس دانشگاه، دکتر عباس یدالهی در سمت معاونت
.اجرائی و پشتیبانی پارک علم و فناوری مدرس ابقاء شد
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لی در راستای فعالیت های اص"تاکید بر تخصیص مبالغ دریافتی از خزانه صرفا
دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه، سیستم ( فاوا)مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
تلفن گویا جهت پاسخگویی به مشکالت کاربران در خصوص 

شماره )۵9۵9خدمات این مرکز را بر روی شماره تلفن داخلی 
خواهشمند . راه اندازی کرده است( 7322۵9۵9مستقیم 

است من بعد جهت ارتباط با بخش پاسخگویی خدمات مرکز، 
.صرفا با این شماره تلفن تماس حاصل فرمایید
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دانشگاه علم و صنعت

پاکسازی ظهر عاشوراهمگردی 
عمومی

18:30از ظهر عاشورا بعد 
(ع)انقالب به سمت میدان امام حسینمیدان 



89

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت



91

دانشگاه علم و صنعت

IEEE برگزاری شاخه دانشجویی

19الی 1۵مهر ماه ساعت ۴و 3چهارشنبه و پنجشنبه 

19الی 1۵شهریور ماه، ساعت 28و 27چهارشنبه و پنجشنبه 
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دانشگاه علم و صنعت

کالس های نرم افزار، سخت افزار، برنامه نویسی
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

روند منظور ارتقایبه نشست رابطان خبری دانشگاه 
اطالع رسانی و انعکاس بهتر و گسترده تر 

دستاوردها و موفقیت های دانشگاه

لی اطالعیه راه اندازی گرماسنجی روبشی تفاض
TA-2دما پایین مدل 
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دانشگاه علم و صنعت

دکتر سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل
راه آهن جمهوری اسالمی ایران و هیات همراه ضمن بازدید از 

گاه از نزدیک با امکانات و توانمندی های این دانش، دانشگاه 
آشنا شدند
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دانشگاه علم و صنعت



97

دانشگاه علم و صنعت

تهیه و آماده سازی نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق
98-99نیازمند تهران در آستانه سال تحصیلی 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

سی و دومین و سی وسومین همایش ارتباط خانواده و
دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

ادبگرامی آغاز هفته دفاع مقدس بر دانشگاهیان 

ان و فردا به استقبال دانشجویامروز دانشگاه 
جدیدالورود مقطع کارشناسی می رود
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دانشگاه علم و صنعت
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104

هید بازدید دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه ش
بهشتی از پروژه ها و طرحهای عمرانی دانشگاه، 

1398شهریور 1۵پنجشنبه 

مدعو گفتگوی روابط عمومی با نخبه علمی و استاد
دانشگاهکره ای در 
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دانشگاه شهید بهشتی

ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی
به به اطالع می رساند بنابر درخواست مکرر عالقمندان مهلت ارسال آثار

1398ماه پایان شهریور ششمین جشنواره مروجان کتاب و کتابخوانی تا 
این عالقمندان جهت شرکت در جشنواره باید فرم ثبت نام در. تمدید شد

لینک را تکمیل نموده  و به آدرس ایمیل جشنواره به نشانی 
Moravejan.ketab@gmail.com ارسال دارند.

ماره ش–خیابان فجر -خیابان مطهری-تهران: نشانی دبیرخانه جشنواره
شبکه مروجان کتابخوانی کشور؛-طبقه پنجم-ساختمان فجر-7

-883۴2980: تلفکس؛www.moravejan.com: سایت جشنواره
8886132۴
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رونمایی از کتاب
، رونمایی از دو اثر آیت اهلل سید مصطفی محقق دامادمراسم 

شهریورماه، به همت مرکز نشر علوم اسالمی و 2۴یکشنبه، 
در بنیاد موقوفات 17مجله بخارا و انتشارات سخن، از ساعت 

.برگزار می شود( کانون زبان فارسی)محمود افشار 

آموزشی
3وسیله به استحضار می رساند با توجه به بندبدین 

اردیبهشت 2۴صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ
امکان درخواست دفاع برای دانشجویان مقطع 1398

2۵کارشناسی ارشد از امروز تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 
در سیستم جامع آموزشی گلستان  فراهم 1398شهریور 

شده است 
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دانشگاه شهید بهشتی

کارگروه
کارگروه ارزیابی آیین نامه ارتقاء برگزاری جلسه 

علوم انسانی  در مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشور
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هید بازدید دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه ش
ز بهشتی و جمعی از اعضای هیات رییسه دانشگاه ا

شهریور 2۵پژوهشکده علوم محیطی، دوشنبه 
1398

در ( متعلق به انجمن علمی ریاضی)نشریه بی نهایت 
جشنواره سراسری نشریات دانشجویی رتبه سوم

کشوری را کسب نمود
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گزارش بازدید سرپرست دانشگاه از پژوهشکده های
علوم محیطی و گیاهان و مواد اولیه

ثبت نام دانشجویان نو ورود در دانشگاه شهید بهشتی
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گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان امور دانشجویان از خوابگاه های
خواهران دانشگاه شهید بهشتی
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ئل جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مسا
از کالن دانشگاه شهید بهشتی با حضور جمعی
ی روسای پیشین و اساتید محترم نمونه کشور
ری دانشگاه هم اینک در سالن شهید دکتر شهریا

ساختمان ریاست در حال برگزاری است
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شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز 27
بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

سط تقدیر از مرکز بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی تو
فرمانداری و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
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گزارش تصویری برگزاری اردوی معارفه دانشجویان نو ورود در پردیس
31فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، یکشنبه

1398شهریور 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

، در جلسه عصر روزگذشته شورای عالی انقالب فرهنگی
عتی دکتر سید مهدی ابطحی به عنوان رییس دانشگاه صن

اصفهان انتخاب شد
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

د و با عنایت به تعدد درخواست های دانشگاهیان ارجمن
شگاه پیگیری های مستمر صورت گرفته، اداره نقلیه دان

اده رایزنی های متعددی را با سازمان اتوبوسرانی انجام د
ه و خوشبختانه موفق به تغییر زمانبندی اعالم شد

به صورت)میدان جمهوری اسالمی و پایانه مترو قدس 
شده است( موقت
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دید پذیرش و ثبت نام دانشجویان ورودی جبرنامه 
1398مقطع کارشناسی  
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان



123

دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

فعال نمودن قابلیت ضد باج افزار در ویندوز

تومی نخستین همایش ملی فناوری  های نوظهور در اپتیک کوان
ین با هدف تجمع و توسعه ارتباط میان دانشمندان و محققان ا
روز حوزه و تشکیل خوشه فناوری کوانتومی اصفهان، صبح ام

به کار کردآغاز شهریورماه در دانشگاه 27چهارشنبه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ن نخستیدر دانشگاه گزارش تصویری حضور 
نمایشگاه رونق تولید ملی 
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دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید و نشست هیات عالی رتبه دانشگاه های کشور لبنان 
در دانشگاه
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برگزاری پنجمین آزمون سامفا در دانشگاه 

ره در نخستین دوتقدیر از عضو هیات علمی دانشگاه 
جایزه ملی ابوریحان
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می صعود تیم کوهنوردی کارکنان و اعضای هیئت عل
ارتفاعات جنگل ابربه دانشگاه 

طرح پایش سالمت جسم دانشجویان دانشگاه 
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برگزاری نشست مدیران ادارات شاهد و ایثارگر 
دانشگاهکشور در 9دانشگاه های منطقه 

ز تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان ا
دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی 
ه دانشگاه فردوسی مشهد برای اجرای هدفمند و بهین

کشور9امور دانشجویان دانشگاه های منطقه 
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اطالعیه بورس تحصیلی دولت مکزیک و
اسلواکی و هنگ کنگ



133

پاییز و 1تعیین سطح ویژه کالس های عادی نوبت 
کالس های فشرده  دوره های زبان فرانسه مهرماه 

دانشگاهکالج 1398
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ه از بازدید دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور ترکی
دانشگاه
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دانشگاهابقای رئیس دانشکده کشاورزی 
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مرکزیابقای رئیس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه 
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برگزاری دوازدهمین نشست هیأت امنای دانشگاه ها و 
رضویمؤسسات آموزش عالی استان خراسان 
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در 1398اطالعیه راهنمای اسکان دانشجویان ورودی 
دانشگاهسراهای دانشجویی 

ر برگزاری آیین شروع سال تحصیلی جدید د
دانشگاه
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گاه انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانش

شگاهدانابقای رئیس اداره دانشجویان بین الملل 
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