
1398بهمن ماه 30بهمن ماه تا 15

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

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

اسالمیکیک آیین بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد انقالب 
ایام اهلل دهه فجر در دانشکده عمران

یداولین جلسه هجدهمین کارگاه دانش افزایی اسات
موضوع مبانی روشنفکری دینیبا 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

نخستین کنفرانس حقوق ساخت
مهندسی عمراندانشکده 

کارگاه دانش افزایی با محوریت کارآفرینی و تجاری
پژوهشی و فناوری دانشگاهمعاونت سازی محصوالت 

برقدانشکده 
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تجلیل از دکتر جعفر روشنیان در هجدهمین 
گاهی کنفراس هوافضا، بعنوان پیشکسوت دانش

98هوافضای کشور در سال 
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جلسه شورای عالی ورزش دانشگاه
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مانور اطفاء حریق 
حضور شهردار منطقه، با برق و کامپیوتر دانشکده 

ریاست دانشکده و سازمان آتش نشانی

ت در افتتاحیه نخستین کنفرانس ملی حقوق ساخ
دانشکده عمران
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رای آیسته سازمان بین المللی تبادل دانشجو ب
کاراموزی با حقوق در خارج از کشور است
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16
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ان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میزب
کنفرانس هسته ای ایران
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طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، روسای دانشکده های
ریاضی، فیزیک و مهندسی عمران منصوب شدند



19

ا جلسه معاونت آموزش دانشگاه به همراه مدیران ب
اساتید برق و کامپیوتر
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تاب سخنرانی رییس دانشگاه در آئین رونمایی از ک
در افق جهان بینی توحیدی « علم و دین»

سخنرانی معاون آموزشی وزیر علوم استاد علی خاکی 
در افق « علم و دین»صدیق در آئین رونمایی از کتاب 

جهان بینی توحیدی 
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وه همکاریهای مشترك دانشگاه و گربرگزاری نشست 
برقشنبه در دانشکده مهندسی ۲مپنا روز 



22



23



24
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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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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره طراحی سایت بدون کدنویسی همراه آموزش سئو و 
بازاریابی دیجیتال
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



42

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 

اهدانشگبیست و سومین جشن ازدواج دانشجویی در 

تر پایان کار چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول بر
دانشگاهایرانی در 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ا در سومین شماره از خبرنامه الکترونیکی شریف ب
ر دکتر بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران د

رصدخانه"خصوص اهداف، برنامه های آینده و عملکرد 
.گفتگو شد"مهاجرت ایران

روز پیام رئیس دانشگاه به مناسبت فرارسیدن سال
پیروزی انقالب اسالمی
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شریفصنعتی دانشگاه 

عه پایان کار یازدهمین جشنواره کارآفرینی و توس
کسب و کار شریف

توسط دانش  WIPOکسب جایزه بین المللی 
آموخته ی دانشگاه
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دانشگاه تهران

مدیریت سبز، کمک به نهادینه شدن اصالح الگوی
مصرف و حفاظت محیط زیست
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دانشگاه تهران

در « مسالم بر ابراهی»برگزاری مسابقه کتاب خوانی 
دانشگاه
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران



59

دانشگاه تهران

جشنواره تجلیل از کارمندان برگزاری چهارمین 
دانشگاهنمونه 

در اه قهرمانی تیم تنیس روی میز دختران دانشگ
مسابقات منطقه یک ورزش کشور
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دانشگاه تهران

کافه فناوری های همگرا با محوریتبرگزاری سومین 
«هوش مصنوعی»
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دانشگاه تهران

مجله انگلیسی زبان پژوهش در آموزش مهندسی 
منتشر می شود Springerتوسط انتشارات 

و گاه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پردیس البرز دانش
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
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دانشگاه تهران

وان عنبه انتخاب کتاب های اعضای هیأت علمی دانشگاه 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
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دانشگاه تهران

پیام تسلیت دانشگاه ورشو لهستان به مناسبت
دانشگاهدرگذشت استاد 
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دانشگاه تهران

تکریم مادران و همسران شهدای برگزاری مراسم 
دانشگاه
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دانشگاه تهران

برگزاری دوره آموزشی عمومی راه های پیشگیری
و درمان ویروس کرونا
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دانشگاه تهران

ردها نگاهی به تغییر اهداف و رویک»تخصصی نشست 
«در ایران شناسی، از روسیه تزاری به شوروی

بررسی انتقادی »جلسه دفاع از رساله دکتری 
«خداباوری شکاکانه در پاسخ به مسئله شرور بی وجه
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

:رئیس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه 
طرح جامع ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی خوابگاه های

می شوداجرا دانشجویی در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

آموزشی عمومی راه های برگزاری دوره 
کروناپیشگیری و درمان ویروس 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛
سرفصل دروس تدریسی در دانشگاه ، متناسب با 

نیازهای بخش اجرایی کشور نیست
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دانشگاه تهران

ه یکموفقیت ورزشکاران تیرانداز دانشگاه تهران در مسابقات استانی منطق
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

به مناسبت روز مهندس برگزار می شود؛  
باغ مسابقه کروکی در مجموعه تاریخی و فرهنگی

موزه نگارستان دانشگاه 

ریات نمایندگان مدیران مسئول نشبرگزاری انتخابات 
دانشگاهیدانشجویی در کمیته ناظر بر نشریات 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

فیلسوف معاصر روس در دانشکده مطالعات 
جهان سخنرانی کرد
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دانشگاه تهران

وی به عنوان دانشجانتخاب دانشجویان دانشگاه 
نمونه کشوری

قهرمانی تیم هندبال پسران دانشگاه تهران در 
مسابقات منطقه یک ورزش کشور
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دانشگاه تهران

دانشگاهتازه های انتشارات 
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دانشگاه تهران

ایجاد بستر همکاری بین شعبه پردیس ابوریحان پارك 
مجتمع کشت و صنعت و علم و فناوری دانشگاه 

هلدینگ شریف
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دانشگاه تهران



84
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دانشگاه تربیت مدرس

انعقاد توافق نامه همکاری بین پارك علم و فناوری و
دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

مدرسهیات مدیره بنیاد خیرین برگزاری نشست 

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر 
نی محمود عبدالهی به عنوان رییس دانشکده ف

.و مهندسی منصوب شد
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اری راهکارهای بسیاری برای خوداتکایی و پاید
اقتصادی دانشگاه وجود دارد

برگزاری سی و چهارمین گردهمایی مدیران 
گروه های آموزشی
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ارائه گزارش نشست هیات امنا در نشست 
شورای دانشگاه
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ش گرای-راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 
داده کاوی تصویب شد

در گزارش فعالیت های دانشکده فنی و مهندسی
راستای تقویت سرمایه های اجتماعی
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سرپرست دانشکده حقوق منصوب شد

تعاملی دوزبانه خالقیت در زندگی برگزاری کارگاه 
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برگزاری مراسم رونمایی از طرح جامع پردیس 
پژوهش پارك علم و فناوری دانشگاه

یتی، تیپ شناسی شخص»آموزشی برگزاری کارگاه 
«تحصیلی و شغلی
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اع تشریح ویژگی های پذیرایی سبز در جلسات دف
پایان نامه و رساله

یأت تألیف عضو ه"کانسارهای مس پورفیری ایران"کتاب 
علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه، در سی و هفتمین

ر دوره جایزه کتاب سال به عنوان کتاب شایسته تقدی
.معرفی شد
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پرسشنامه ی طراحی شده عضو هیأت علمی دانشگاه توسط
انجمن روانشناسی آمریکا به عنوان تست استاندارد، ثبت

.جهانی شد
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دیر بهاره دبیرمنش با رتبه علمی استادیار به عنوان مدکتر 
گروه بیوشیمی دانشکده علوم زیستی منصوب و دکتر 
یر حمیدرضا حاجی قنبر با رتبه علمی دانشیار به عنوان مد

گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی
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ت با حکم رییس دانشگاه، دکتر زهرا عباسی به سم
ب سرپرست معاونت مرکز آموزش زبان فارسی منصو

.شد
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برگزاری ششمین نشست موت پارلمان در دانشگاه



97

مادرگرامیداشت مقام زن و روز برگزاری مراسم 

ه کسب رتبه اول طراحی لباس توسط دانشجویان رشت
هنر اسالمی دانشکده هنر و معماری
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طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر مجتبی 
عزیزی به سمت معاون اداری و مالی دانشکده هنر 

.منصوب شد

ای برگزاری سومین المپیاد دانشجویی سلول ه
بنیادی و مهندسی بافت
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ثبت پایگاه داده های صفات کارکردی گیاهان ایران در 
TRYپایگاه جهانی 
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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

دکتر شهرام جدید، استاد دانشکده مهندسی برق
ت عضو هیا»دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان 

.انتخاب شد «(ELSEVIER)تحریریه مجله الزویر
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دانشگاه علم و صنعت

ید گردهمایی دانش آموختگان و اساتبرگزاری اولین 
بهمن در محل مجتمع 16دانشکده مهندسی صنایع،  

کنندگاننفر از شرکت  ۲00با حدود ( ره)امام خمینی 

نفره عارضه یابی دانشگاه، طی هفته 15گروه 
.گذشته از صنایع کرمان بازدید به عمل آورد
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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

در خصوص برنامه ی تبادل دانشجوی کارآموزی تحت برنامه 
به اطالع می رساند جهت انتخاب ، (IAESTE)آیسته

دانشجویان اعزامی برای کارآموزی، اقدام نخست شرکت
خ  در آزمون زبان انگلیسی است که در روز پنج شنبه مور

در دانشگاه تهران برگزار می شود98/11/۲4
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
؛علوم

پروژه عمرانی در دانشگاه علم و صنعت ایران بهسه 
بهره برداری رسید
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دانشگاه علم و صنعت

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در 
صنعتبازدید از دانشگاه علم و 
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دانشگاه علم و صنعت

آهنعلمی دانشکده مهندسی راه برگزاری انجمن 
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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
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دانشگاه علم و صنعت

وزیر نفت و هیات همراه در بازدید از غرفه های 
ای نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ه

صنعت نفت در پژوهشگاه صنعت نفت



125

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

کسب مقام سوم طرح های توسعه  ای برای پروژه طراحی و 
ساخت سیستم کنترل دور الکتروموتورهای توان باال

تیم پسران تنیس روی میز دانشگاه علم و 
صنعت ایران مقام سوم تیمی مسابقات 

کشور را کسب کرد1دانشجویی منطقه 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

نه ششمین همایش ساالدر دکتر عبدالناصر همتی  
ه در ک( نظام بانکی در خدمت تولید)اقتصاد مقاومتی 

دمت نظام بانکی در خ: شد، اظهار کردرگزار دانشگاه ب
.رونق تولید است
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه شهید بهشتی

بزرگداشت دهه فجر و غبارروبی مزار برگزاری مراسم 
با حضور جمع 1398بهمن 15شهدای گمنام سه شنبه 

دانشگاهکثیری از دانشگاهیان 
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و بازدید رئیس دانشگاه از مرکز مطالعات سنجش از دور
GIS دانشگاه
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دانشگاه شهید بهشتی
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مرکزنشرآثارعلمی
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همکاران حراست دانشگاه در مراسم دانش 
1381سال در آموختگان دانشگاه 
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143



144

هشکده پژواز بازدید دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه 
مطالعات بنیادین علم و فناوری
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.شدح افتتامرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه 
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االر نشست آموزش عالی و توسعه پایدار هم اینک در ت
.حال برگزاری استدر عدالت دانشگاه 

و برگزاری روز علم و فناوری در دانشکده مهندسی
علوم کامپیوتر، 
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150

دانشگاه صنعتی اصفهان

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و نخستین 
ضای کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر، با حضور اع

هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، کارشناسان و
اهدانشگدانشکده مهندسی مواد در متخصصان صنعت، 
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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

ی و جشنواره پروژه های کاربردبرگزاری نخستین 
کارآموزی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حضور استادان، دانشجویان، دانش با دانشگاه 
آموختگان و شرکت های مهم این حوزه، 
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دانشگاه فردوسی مشهد
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کسب عنوان قهرمانی تیم ووشو پسران دانشگاه
فردوسی مشهد در مسابقات قهرمانی دانشگاه ها و 

کشور9مؤسسات آموزش عالی منطقه 

لمی دومین نشست منتخبین ارتقای مرجعیت ع
دانشگاه
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گروه انتصاب دکتر فرزاد دهقانیان به عنوان رئیس
نظارت و ارزیابی راهبردی معاونت برنامه ریزی و

توسعه منابع دانشگاه
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ی مهتاب معظمی  رئیس دانشکده علوم ورزشدکتر 
هیات کسب اکثریت آرا به عنوان  رئیسبا دانشگاه 

.ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی انتخاب شد
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ه های برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنام
ربردی بهبود کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی کا

خراسان رضوی 



179



180



181



182



183



184



185



186



187

برگزاری سخنرانی عنوان پیشگیری از دردهای اسکلتی، 
عضالنی 
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هشتمین گردهمایی مدیران حقوقی  دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی  و پژوهشکده ها و پارك های علم و 

کشور9فناوری دولتی منطقه 
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ور حضور هیأتی بلند پایه از علما و مولویان کش
افغانستان در دانشکده الهیات و معارف اسالمی
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