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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 
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5

کت معاون تحقیق و توسعه و برخی مدیران ارشد شربازدید 
پارس از دانشکده های -مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا

مهندسی مکانیک و مواد
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

:با حضور دکتر اشرفی زاده مطرح شد
ردن از انتقاد به دخالت مجلس در تصمیم گیری های آموزش عالی تا گره خو

زُلف کنکور به سالمت جامعه
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ویژه "آموزشی طالیه داران عفافکارگاه 
"خواهران
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گاه با همکاری دانش« محور-یادگیری مسیله»برگزاری کارگاه 
الزهرا

نشست رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژو
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حضور دکتر کرمی استاد جامعه شناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایی در جلسه شورای فرهنگی
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اولین جلسه شورای راهبردی اساتید دفتر نهاد  
98/۰۴/19

م، دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علو
.تحقیقات و فناوری شد
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تر حکمی از سوی ریاست دانشگاه دکانتصاب طی 
علومسعید رعیتی به عنوان رییس پردیس 
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برگزاری کارگاه های کوتاه مدت ویژه اعضا هیئت علمی و
واجه دانشجویان خارجی مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی خ

نصیرالدین طوسی از شهریورماه

می برگزاری کارگاه های کوتاه مدت ویژه اعضا هیئت عل
تی و دانشجویان خارجی مقطع دکتری در دانشگاه صنع

خواجه نصیرالدین طوسی از شهریورماه
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برگزاری کارگاه های کوتاه مدت ویژه اعضا هیئت علمی و
اجه دانشجویان خارجی مقطع دکتری در دانشگاه صنعتی خو

نصیرالدین از شهریور ماه
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139۷تقدیر ریاست دانشگاه از دانشجوی نمونه سال 
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وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی 
سرپرست دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را 

منصوب کرد
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



23

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

رسری جدید فری دیسکاشن های دانشگاه صنعتی امیرکبی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

وه تئاتر گروه تئاتر انجمن پلی تکنیک در نظر دارد با گر
برای ساخت پروژه ی آموزشی و اجرایی "کولی واره"

همکاری نماید"ساخت از هیچ"تئاتر با هدف 
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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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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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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

آغاز به کار اولین سمپوزیوم علمی ساخت بدنه خودرو با
همکاری و محوریت صنعت خودرو
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شریفصنعتی دانشگاه 

ی راهکارهای خنثی کردن اثرات تحریم ها ط: رئیس دانشگاه
نامه ای به جهانگیری و الریجانی اعالم شد

از از نیاز به ایده و: خانواده ربات های اجتماعی ایرانی
ایده تا عمل



43

شریفصنعتی دانشگاه 

منطقه آزاد ارس در مسیر و گام مشترک دانشگاه 
مزیت گرایی هوشمند

کسب رتبه ی دوم مسابقات فضانوردی امریکا توسط 
فضاپیمای هوشمند دانشجویان شریف
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شریفصنعتی دانشگاه 

علمیهیئت مدیرة مؤسسة انتشارات برگزاری جلسة 

آشکارسازی و اندازه گیری "ترجمه ی کتاب 
توسط استاد دانشگاه شریف"تابش
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شریفصنعتی دانشگاه 

عاتدانشگاه شریف بار دیگر میزبان جشنواره فناوری اطال

زیع نیرو تفاهم نامه دانشگاه صنعتی شریف با شرکت تو
برق استان البرز
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دانشگاه تهران

برگزیدگان لیگ بازی های کسب و کار معرفی شدند
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

و پیاده سازی یک طراحی » جلسه دفاع از رساله دکتری 
«PVالگوریتم ترابرد بخار آب در هسته دینامیکی بر مبنای

کافه درس تک در حوزه فناوری های برگزاری دومین 
بحرانمدیریت 



51

دانشگاه تهران

مشکالتکارگاه نارضایتی جنسیتی، باورها، نگرش ها و 

افزایش همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و 
zparkپکن
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دانشگاه تهران

توسط مرکز لرزه نگاری 1398زمین لرزه در خرداد  9۴5ثبت 
ژئوفیزیکمؤسسه 

ی به تخصصی تربیت مدرس زبان فارسبرگزاری دوره 
غیرفارسی زبانان 
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دانشگاه تهران

بزرگداشت روز جهانی طراحی برگزاری مراسم 
زیباصنعتی در نگارخانه پردیس هنرهای 

WEBINAR: International Research & 

Innovation Cooperation Horizon 2020 and the 

world – Asia, 10:00 am - 11:00 am CEST, 9

July 2019
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دانشگاه تهران

مه پایان دوره فارسی آموزان مؤسسه لغت نابرگزاری جشن 
دهخدا

ری اعالم گذشت دانشگاه تهران از طرح شکایت از پایگاه خب
تابناک
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دانشگاه تهران

ریشتری در مسجد سلیمان5.۷زمین لرزه 

د بر دیدار خداوند به مثابه غایت و معنای زندگی با تأکی»
«آراء عالمه طباطبایی
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دانشگاه تهران

عار با ش« روزی با دانشگاه تهران»برنامه برگزاری سومین 
«دانشگاه تهران؛ دانشگاه نخبگان»

اطالعیه دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه 
1398تهران در فصل تابستان 
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دانشگاه تهران

اطالعیه جذب سرباز امریه برای دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی
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دانشگاه تهران

یری اطالعیه برگزاری دوره مهارتی برنامه نویسی وب در مرکز یادگ
الکترونیکی

علوم دیدار سفیر کرواسی با مسئوالن دانشکده ادبیات و
انسانی
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دانشگاه تهران

یکاآمرسخنرانی استاد فیزیک دانشگاه نورث ایسترن 
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دانشگاه تهران

آغاز فراخوان رویش ویژه حمایت از ایده های فناورانه
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دانشگاه تهران

مللی برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس پردیس بین ال
کیش

رمایه رئیس دانشگاه تهران؛ دانش آموختگان بزرگترین س
دانشگاه هستند
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دانشگاه تهران

:فضای شهری هیبریدی»جلسه دفاع از رساله دکتری 
ن بر تحلیل دوفضایی شدن فضای شهروندی و تأثیرات آ

«تولید فضای شهری

سفیر فرانسه با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد
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دانشگاه تهران

و امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشکده کارآفرینی
سازمان ملی کارآفرینی
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دانشگاه تهران

:رئیس شبکه دانشمندان جهان اسالم

دیدار رئیس دانشگاه زاخو اقلیم کردستان با رئیس
دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

یه با امضای تفاهم نامه دانشگاه دولتی چلیابینسک روس
دانشکده مطالعات جهان

گزینش تودیع و معارفه رئیس مرکز برگزاری مراسم 
دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

بازدید اعضای شورای شهر تهران از پژوهشکده انرژی های
تجدید پذیر دانشگاه

تاکید بر لزوم توجه دانشکده ها به رعایت شاخص های 
دانشگاه سبز
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دانشگاه تربیت مدرس

استفاده از ظروف پالستیکی یک بار مصرف به دلیل 
مضرات آن باید محدود شود

انی هیرکانی ثبت جهجنگل های با همکاری دانشگاه 
شد
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و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم انتصاب دبیر 
ریاضی

انتصاب دبیر و اعضای شورای نظارت دانشکده علوم پایه
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اعالم آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه فناوری نانو

برگزاری کارگاه های آموزشی متنوع از سوی 
پارک علم و فناوری مدرس
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کارگاه اصول و فنون مذاکرات تجاری با رویکرد داخلی و
بین المللی

بررسی واگذاری مدرسه ساخته شده در منطقه محروم
سیستان و بلوچستان به بنیاد خیرین مدرس
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امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه و بانک ملت

نیچر »نخستین بار، رتبه اول دانشگاه های ایران در برای 
را از آن خود کرد« ایندکس
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شناسایی نوآوری های مردمی در سطح کشور

ریاییدجدید دانشکده منابع طبیعی و علوم انتصاب رییس 
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ری افتتاح نخستین دوره دکتری مهارتی بانکدابرگزاری آیین 
دیجیتال

هانی این پرونده یکی از پیچیده ترین پرونده های ثبت ج
یونسکو بود
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اطالعاتجدید پژوهشکده فناوری انتصاب رییس 

رشته جدید در مقطع ۴دانشگاه تربیت مدرس در 
کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد
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عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان کتاب برتر2کتب تألیفی 
حوزه معماری معرفی شدند

ی نور تودیع و معارفه رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای
در نشست شورای دانشگاه
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ش گرای–مهندسی صنایع »راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 
تصویب شد« کیفیت و بهره وری

عی و تشریح فعالیت های بین المللی دانشکده منابع طبی
علوم دریایی
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تری انجام فرایند پذیرش دانشجویان بین المللی با سرعت بیش
می شود

رای توصیه رییس دانشگاه به روسای دانشکده ها و مدیران ب
عدم تحمیل بار مالی جدید به دانشگاه
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ت دانشگاه از ایجاد معاونت علمی و نوآوری در چارخبر رییس 
دانشگاهجدید 

اخت فرصت های س"برگزاری نخستین نمایشگاه 
"داخل و رونق تولید
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

ده تا آخر بین المللی ایستگاههای آینهفتمین کنفرانس » 
«تمدید شده است( مرداد ماه9مطابق با ) ماه جوالی 
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دانشگاه علم و صنعت

آماده بازارکار شویم98تابستان 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

انتشار کتاب عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
ایران توسط انتشارات راتلج

ارغ فراخوان وزارت نفت به منظور تشکیل سامانه اطالعاتی ف
صصالتحصیالن دانشگاهی با هدف جذب نیروی انسانی متخ
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دانشگاه علم و صنعت



90

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

معرفی دوره های سخت افزار
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دانشگاه علم و صنعت

جانمایی ، نقشه ریزی و شروع بکار  یک آموزشگاه سه 
که توسط دانشجویان دانشگاه 2کالسه درروستای توریگ 

علم وصنعت ساخته می شود
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دانشگاه علم و صنعت

اری با همک"ایستگاههای آینده"کنفرانس برگزاری هفتمین 
و  راه آهن جمهوری  (UIC)اتحادیه بین المللی راه آهنها 

تهرانآبان ماه سال جاری در  22الی 2۰اسالمی ایران از تاریخ 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی میزبان داوطلبان آزمون سراسری

.تیر ماه روز قلم گرامی باد1۴
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علمی_آثار_نشر_مرکز

2۰19بر اساس رتبه بندی جهانی  عصر طالیی تایمز در سال 
دنیا را  کسب نمود2۰۰تا 151رتبه 
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دانشگاه شهید بهشتی
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نگره دانشگاه شهید بهشتی میزبان شما در نخستین ک
ی ایرانی روانشناسی مثبت به همراه اولین جشنواره مل

آذر ماه 19-21دستاوردهای روانشناسی مثبت در تاریخ 
.  می باشد1398

افزایش ظرفیت پذیرش رشته کارشناسی ارشد قرآن کاوی
رایانشی



104

نشرآثارعلمیمرکز

، «نیچرایندکس»2۰19براساس آخرین نتایج رتبه بندی 
را در 19دانشگاه شهید بهشتی در حوزه علوم طبیعی رتبه 

.غرب آسیا به خود اختصاص داد
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مرکز نشر آثار علمی
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نمایی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در 
13۴۰دهه 
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1398سال در هیئت  امنای دانشگاه برگزاری نشست 
ریاستتیرماه در تاالر شهید شهریاری حوزة 2۴دوشنبه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

نظام رتبه بندی 2۰19در جدیدترین رتبه بندی موضوعی 
32ز به عنوان یکی امعتبر بین المللی شانگهای، دانشگاه 

رشته در رده 12دانشگاه ایرانی حاضر در این فهرست، در 
بندی جهانی این رتبه بندی قرار گرفت
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دانشگاه صنعتی اصفهان

نعتی قائم مقام وزیر علوم بر بین المللی شدن دانشگاه صتأکید 
اصفهان

منظور میزبانی از به تمهیدات ویژه دانشگاه 
سراسریداوطلبان آزمون 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

.مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند
 IELTSامادگی آزمون دوره 

آقای مهندس یزدانی: مدرس
هزار تومان2۰۰ساعت 3۰

(ده هفته)1۷الی 1۴ها   ساعت یکشنبه 
مندان در سایت مرکز آموزش های الکترونیکی وعالقه 

دوره های -قسمت ثبت نام دوره های فعال )آزاد 
IELTS) پیش ثبت نام نمایند.

openlearn.iut.ac.ir
ره پیش ثبت نام شهریه ای دریافت نمی گردد و دوجهت 

. در صورت رسیدن بحد نصاب تشکیل می گردد
در صورت )1۴تیرماه ساعت 23دوره یکشنبه شروع 

(داشتن حد نصاب 
برگزاری مرکز آموزش های الکترونیکی و آزادمحل 

3391-5332تماس 
openlearn@of.iut.ac.ir 

-کزی ضلع غربی کتابخانه مر-صنعتی اصفهان دانشگاه 
-مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

.مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند
free discussionدوره 
آقای مهندس مستقیمان: مدرس

موضوعی در کالسبحث 
هزار تومان1۰۰ساعت 2۰

1۴:3۰-12:3۰ها ساعت یکشنبه 
12:3۰تیرماه ساعت 23یکشنبه : دورهشروع 

د مندان در سایت مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاعالقه 
آموزش زبان های -قسمت ثبت نام دوره های فعال )

.پیش ثبت نام نمایند( خارجی
openlearn.iut.ac.ir

ر پیش ثبت نام شهریه ای دریافت نمی گردد و دوره دجهت 
. صورت رسیدن بحد نصاب تشکیل می گردد

برگزاری مرکز آموزش های الکترونیکی و آزادمحل 
3391-5332تماس 

openlearn@of.iut.ac.ir                        
-ی ضلع غربی کتابخانه مرکز-صنعتی اصفهان دانشگاه 

-مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد 
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دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری جلسات هم اندیشی مرکز اطالع رسانی و 
گروه های آموزشیکتابخانه مرکزی دانشگاه با 
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تابستانیمدرسه افتتاح سومین 

ن و جشن دانش آموختگی دانشجویان گروه جغرافیا ، زبا
ادبیات  فرانسه  و زبان و ادبیات فارسی  دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی 
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آموزشبرگزاری کارگاه الگوی مفهومی 
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اسی مصاحبه  سید محمد علی تقوی دانشیار گروه علوم سی
دانشگاه فردوسی مشهد  در مورد مسایل منطقه ای ، 

Klassekampenبا روزنامه سوئدی 
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ه غیر رئیس مرکز آموزش زبان فارسى ب)سخنرانی دکتر محمد تقوى
ست در سومین نش( فارسی زبانان دانشگاه فردوسى فردوسى مشهد

نرؤسای مراکز بین المللی آموزش زبان فارسی در دانشگاه گیال
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راهبردیانتصاب اعضای شورای 
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انشکده برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها با همکاری د
کشور اندونزیدر علوم ریاضی 
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ی هشدار کالهبرداری با سوء استفاده از عنوان مدیریت مال
دانشگاه

نری جلسه بررسی و نقد کتاب نفیس شاهکارهای ه
حضور نویسنده کتاب مهدی صحراگرد با 



123

تشکیل شداولین جلسه اندیشکده دانشگاه 
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برگزاری اولین رویداد بازی انگاری بازی خودت را بساز
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ی کارگروه توانمندسازدر عضویت مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 
مراکز رشد واحدهای فناور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یازدهمین دوره طرح ضیافت اندیشه ویژه اعضای 
هیئت علمی دانشگاه 
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الن بازدید علمی گروهی از دانشجویان و فارغ التحصی
ه تصفیاز گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی 

مشهد5خانه شماره 
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استقبال مسئوالن دانشگاه فردوسی مشهد از طرح 
سه شنبه های بدون خودرو 
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ماشین ها چطور : برگزاری سخنرانی عمومی هوش مصنوعی
فکر می کنند؟

و برگزاری جلسه کارگروه اجرایی انجمن یاوران وقف علم
فناوری
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برگزاری سومین نشست کافه دیتا 

ی نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی و برنامه ریز
9معاونین و دبیران پژوهش و فناوری منطقه 
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آماربرگزاری بیستمین دوره مسابقات دانشجویی 
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دیدار معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
هیات رئیسهفناوری با 

اد برگزاری دوازدهمین جلسه ساالنه مجمع هیات امنای بنی
دانشگاهی
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برگزاری سی و دومین نشست معاونین پژوهش و فناوری 
کشور( سطح یک)دانشگاه های بزرگ 

بازدید رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از مجتمع آموزش
عالی گناباد
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انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 
مشهد در کارگروه  تخصصی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری
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شف هم اندیشی از کشف حجاب رضاخانی تا کبرگزاری جلسه 
وکیلیحجاب امروزی با حضور دکتر حاج حسینی و دکتر 
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ی انتصاب مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوس
کشور9مشهد به عنوان دبیر برنامه وبودجه دانشگاه های منطقه 
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ان با نشست سفرای کشور عراق، پاکستان و افغانست
مسئوالن

جذب جهت آمادگی پژوهشکده علوم گیاهی 
دانشجویان دکتری برای فرصت مطالعاتی
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رسانه های در بازتاب اخبار و رویدادهای دانشگاه 
خبری
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رسانه های در بازتاب اخبار و رویدادهای دانشگاه 
خبری
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ثبت نام نشریه شکوفه های دانشگاه آغاز شد




