
1399ماه دی 30دی ماه تا 1

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 

چهارمین جلسه از سری وبینارهای 
دانشکده ی فیزیک 

سرد و کاربردهای آنپالسمای 

لمی برگزاری اولین نشست بانوان هیئت ع
رئیس محترم دانشگاهبا دانشگاه 

سالروز والدت حضرت زینب 
سالم اهلل علیها و روز پرستار

گرامی باد
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

وبینار
ده برق سومین وبینار بین المللی دانشک

اری اثر گذ"-( بصورت گفتگوی جمعی)
بر دیگران از طریق ارتباطات 

"کامپیوتری

ن مسابقات قهرمانی شطرنج آنالی
دانشگاه های کشور

آئین نامه مسابقات قهرمانی
شطرنج آنالین
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م مراسم نکوداشت استاد عل
و اخالق دکتر سید محمد 

تقی بطحایی

ارزشیابی اساتید در نیم سال
99-00اول 

وبینار
های تخصصی نرم برای ورود مهارت 

به صنعت
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جستجو برای شواهد تجربی 
سامدابررسانایی نامتعارف فرد ب

هم افزایی یاد ها

جشنواره طرح های 
پژوهشی دانشگاهی
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برنامه سخنرانی های فصلی
دانشکده ریاضی

اولین یادواره بین المللی 
سرداران مقاومت

ه دو طرح صنعتی اعضای هیأت علمی دانشگا
میان طرح های پژوهشی برگزیده کشوردر 
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در نام پنج عضو هیأت علمی دانشگاه
د جمع پژهشگران پر استناد یک درص

برتر جهان

بصیرت فاطمی، "وبینار *
*"والیت علوی

سلسله سخنرانی های علمی اساتید
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چهاردهمین فراخوان عضویت 
در مرکز رشد فناوری نخبگان

نشست مجازی رؤسای دانشگاهها و 
مؤسسات آموزشی، پژوهشی و 

فناوری به منظور بررسـی وضعیت
آموزش عالی کشور

انجمن علمی مهندسی 
برق دانشگاه

ر ضرورت سیاست گذاری کالن د
و دوران پساکرونا در دانشگاه ها
مراکز آموزش عالی کشور
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برگزاری ششمین نمایشگاه
گلچین پروژه های علمی 
کاربردی مقطع کارشناسی

دالیل عدم تولید انبوه خودروهای
لزوم حمایت/ الکتریکی در ایران

گسترده از خریداران

نرم های ساختاربندی شده و "
"کاربرد آنها در یادگیری ماشین 

تجربهانتقالکارگاه رایگان 
 Biomaterials» : محوریتبا 

Advances»
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الش دومین کنفرانس بین المللی چ
ها و راهکارهای نوین در مهندسی 

صنایع، مدیریت و حسابداری

مسابقات مجازی تکواندو 
قهرمانی( پومسه)

وبینار
هوش مصنوعی و کاربرد 

تحلیل داده در فوتبال

-کارگاه تخصصی علمی
پژوهشی سازه های 

فضاکار
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گرد آئین بزرگداشت اولین سال
سردار رشید اسالم حاج قاسم 

سلیمانی

اهدای پرتره شهید فخری زاده به 
خانواده محترم ایشان در آئین 

ار بزرگداشت اولین سالگرد سرد
یرشید اسالم حاج قاسم سلیمان

س بازدید سردار هادیان فر رئیس پلی
راهور کشور از خودروی قاصدک نصیر
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مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه با پلیس راهور کشور

ز بازدید رئیس پلیس راهور کشور ا
مرکز پژوهشی مواد و سازه های 

کامپوزیت و هوشمند دانشگاه

ور بازدید رئیس پلیس راهور کش
از آزمایشگاه مجازی دانشگاه

تسهیالت ویژه شرایط 
عادی کرونایی
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نشست مجازی اعضای هیئت 
علمی دانشکده های برق و 
کامپیوتر با رئیس دانشگاه

بت صعود به قله سبالن به مناس
ی سالروز شهادت سردار سلیمان
توسط کوهنوردان بسیج 

دانشگاهکارکنان 

فراخوان همیار پژوهشی در صنعت

دانشجویان برای دریافت وام ویژه
دکتری ثبت نام کنند
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وبینار علمی تهیه نقشه 
بسیمتری سواحل و دریاچه ها

انجمن علمی مهندسی صنایع 
دانشگاه

هشگاه بازدید محققین، اساتید و مسئولین پژو
هوافضا از سه آزمایشگاه پژوهشی مواد، سازه

های کامپوزیت و هوشمند؛ آزمایشگاه  
گی پژوهشی واقعیت مجازی و شبیه ساز رانند

و آزمایشگاه پژوهشی ارزیابی غیر مخرب در
اه راستای تفاهم نامه امضا شده بین پژوهشگ

هوافضا و دانشگاه 
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نشست مجازی اعضای هئیت علمی
دانشکده های برق و کامپیوتر با

رئیس دانشگاه

ره تعیین کف و سقف نم
رم برای امتحانات پایان ت

تداوم روند /دانشجویان
آموزش مجازی

مناسبت

صعود قله طال در شهرستان
ورامین، به مناسبت شهادت

(س)حضرت زهرا
کارکنان دانشگاه بسیج 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

100یلدای دانشکاری با تخفیف
درصدی ویژه آزمون 

شخصیت شناسی دیسک 

ثبت نام چهارمین لیگ 
:اینترنت اشیا کشور 

ثبت نام دوره های آموزشی نرم افزار 
PowerPoint  و نرم افزار

Microsoft Project  و نرم افزار
Etabs
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ری فضای کار اشتراکی زاویه با همکا
آکادمی ایستا

با آشنایی»وبینار رایگان 
«مهارت نرم
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آیین نامه حذف اضطراری

گروه آموزشی پارس پژوهان

ل تقویم آموزشی دوره کارشناسی سا
(اصالحیه)1399-1۴00تحصیلی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شغلی فرصت

30اطالعیه حذف الزام گذراندن 
رای واحد درسی به زبان انگلیسی ب

دریافت مدرک دانش آموختگی 
کارشناسی دوره های بین الملل 

با کانون نجوم دانشگاه 
همکاری کانون شعر و ادب 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مجموعه کارگاههای 
آنالین مرکز مشاوره

شغلیفرصت

با ایمسابقه کانون عکاسی 
موضوع ترم مجازی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکز مشاوره دانشگاه 

شغلی فرصت

1399جایزه بازی های جدی 
برندگان خود را شناخت
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکز آموزش و دانشگاه 
بازرگانی

شروع ترم زمستان دوره های 
در هفت ماه  IELTSمکالمه و 

شناسی لغاتریشه دی15از 
انگلیسی

فرصت شغلی

کمپ استارتاپی 
دیجی نکست
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالعیه آموزش پیرامون حذف 
99اضطراری نیمسال اول 

فرصت شغلی

«در جست و  جوی موفقیت»
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالعیه در خصوص خط 
HSEهات الین مرکز 

دوره آنالین بازاریابی داده محور

اطالعیه ارزیابی دروس از طریق وب
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شغلی فرصت

ی برنامه امتحانات تئوری و عمل
ال دروس تربیت بدنی در نیمس

1399–1۴00اول 

اولین مسابقه از سری
مسابقه های ایام 

فاطمیه هیئت 

کارگاه مهارتهای نرم 



29

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

انجمن علمی دانشکده 
رمهندسی انرژی امیرکبی

وبینار انتخاب ابزار بدون
اشتباه  

کارگاه مقاله برترین 
کشور  ISIنویسی

اد گفت وگوهای زنده اقتص
و صنعت
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکز مشاوره دانشگاه

کارگاه آموزش نکاتجامعترین 
پایان» حرفه ای نگارش اصولی 

«دفاعو فن ارائه و پروپوزال ، نامه

ثبت نام مدرسه زمستانی
هوش مصنوعی آکادمی 

یوتک

آموزشی دوره های ثبت نام 
برنامه ، ++Cنویسی _برنامه

طراحی وب و  javaنویسی 
wordpress
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ولیه اطالعیه زمانبندی ثبت نام ا
کارشناسیدانشجویان 

1399_1۴00دوم نیمسال 

شغلیفرصت

شغلیفرصت

اطالعیه در خصوص مهلت 
ی دفاع دانشجویان کارشناس
ارشدی که ترم جاری 
.دنیمسال پنجم آنها می باش
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالعیه در خصوص مهلت دفاع 
دانشجویان کارشناسی ارشدی
که ترم جاری نیمسال ششم 

شغلیفرصت

ن همکاری دانشگاه با کانو
پتنت

Techknotرویداد بزرگ 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سلسله کارگاههای مهارت های 
(مهارت امتحان دادن)تحصیلی

فصل امتحاناتویژه 

کانون نجوم دانشگاه 

تصاویری از تجمع اعتراضی 
دانشجویان و مردم به یاد جان 

ر باختگان فاجعه هواپیمایی د
درب حافظ

ه فضای کار اشتراکی زاوی
ابا همکاری آکادمی ایست
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آموزشی آنالین 
کارآفرینی

موارد مهم پیرامون نحوه 
سط برگزاری امتحانات پایانی تو

اساتید

مسابقه نقد داستان های 
دی ماه تمدید ۲5فارسی تا 

شد

فرصت ویژه کارآموزی منجر
به استخدام در شرکت آپ 

(آسان پرداخت پرشین)
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره آنالین تفکر طراحی 
(Design thinking)

آغاز ثبت نام بن کتاب 
دانشجویان، طالب و اعضای 

هیات علمی

دوره جامع طراحی رابط 
کاربری و تجربه کاربری 

(UI/UX) ویژه بازار کار

انی برگزاری مسابقه کتابخو
گاه  توسط کانون انتظار دانش
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دعوت به همکاری 
افزایی و کارآفرینی اداره مهارت 

انجمن های علمی دانشجویی 
دانشگاه 

استرالیا۴76وبینار رایگان ویزای 

مدرسه سفیران قرآن با 
همکاری کانون قرآن و 

عترت دانشگاه 

مرکز نوآوری و فناوری 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ه با فضای کار اشتراکی زاوی
همکاری آکادمی ایستا 

د معماری رابط کاربری جدی
سیستمهمکاران 

ر تا هفتمین کارگاه آنالین صف
یمهاجرت تحصیلو اپالی صد 

دوره غیرحضوری برنامه 
ننویسی کاربردی پایتو
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاههای آنالین روانشناختی 

ویدیوی ضبط شده جلسه اول
نجوم مقدماتی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی

دوره جامع طراحی رابط کاربری
ویژه  (UI/UX)و تجربه کاربری 

بازار کار
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شریفصنعتی دانشگاه 

ناگفته های صالحی درباره
پرونده هسته ای

زیستبرگزاری نشست 
شناسی و سینما

« روایت سرباز مکتب»سلسله جلسات 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ضرورت هدفمندی در 
زندگی دانشجویی

شرایط و نحوه حذف درس در دانشگاه 
دی ماه9درخواست تا مهلت /

شرکت های دانش بنیان گلوگاه 
"خنثی سازی تحریم ها"
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شریفصنعتی دانشگاه 

ن نشست خبری ششمی
دوره مسابقات فن آورد 

در بنیاد ملی نخبگان

ت توقف رشد علمی با وضعی
بودجه دانشگاه های کشور

جدید نشریه انتشار شماره 
«  ژرفانامه»دانشجویی 

اه درخشش قطب رباتیک دانشگ
چهارمین جشنواره بازی های در 

1399جدی
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شریفصنعتی دانشگاه 

روایت »دومین جلسه 
«یک سرباز مکتب

جدید افتتاح ساختمان 
گاهدانشپژوهشکده سیاستگذاری 

چهارمین کنفرانس»اولین نشست خبری 
«حکمرانی و سیاست گذاری عمومی
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شریفصنعتی دانشگاه 

علم وانتشار کتاب 
علمشبه 

اولین دوره مسابقات 
ر کالس های تقویتی رایگان دگاهبرنامه نویسی آنالین دانش

مسجد آل محمدص
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شریفصنعتی دانشگاه 

عکس برگزاری مسابقه  
«عکاسان در قرنطینه»

شماره جدید نشریه 
«کیش مهر»دانشجویی 

شماره جدید نشریه 
«حیات»دانشجویی 

حذف درس در دانشگاه مهلت 
دی ماه تمدید شد۲1شریف تا 



47

شریفصنعتی دانشگاه 

بیست و در درخشش دانشگاه 
دومین مسابقه ی بین المللی 

(ICPC)برنامه سازی دانشجویی 

ماموریت دانشگاه ها در دنیای نوین

میان در دو دانشیار دانشگاه 
جایزه مریم "برگزیدگان 

"میرزاخانی
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شریفصنعتی دانشگاه 

درپژوهشگر از دانشگاه ۲حضور 
میان برگزیدگان حوزه پژوهش و

فناوری کشور

خبری برگزاری نشست 
ایتکسنمایشگاه ایران 

جدید نشریه انتشار شماره 
« حرکت»دانشجویی 

ی برگزاری همایش آشنای
با مولتی روتورها
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شریفصنعتی دانشگاه 

آینده خودروهای 
خودران

مدرسه زمستانی 
ونه کمومتریکس چیست و چگ

برگزار می شود؟

ت سیر تحوال»برگزاری نشست 
«توسعه نهادهای کارآفرینی

ه بعلی رضاخانی، انتصاب دکتر 
ک پژوهشکده فیزیعنوان ریاست 

پژوهشگاه دانش های بنیادی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

یلی آموزشی و تحصیالت تکماطالعیه معاون 
آستانه آغاز امتحانات پایانیدر دانشگاه 

1399-1۴00نیم سال اول سال تحصیلی 

ساخت مدرسه ای برای گرامیداشت یاد
نیجان باختگان سقوط هواپیمای اوکرای

مروری بر دالیل خشکی دریاچه 
ارومیه و پیامدهای آن
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شریفصنعتی دانشگاه 

سعه  تونقد دو نگاه نسبت به 
اقتصادی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی و 

این روزها در کالس های 
مجازی چه می گذرد
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شریفصنعتی دانشگاه 

ان ارتقای رتبه دانشگاه سمن
در بیست و دومین مسابقه 

بین المللی برنامه سازی 
(ICPC)دانشجویی 

نخستین نمایشگاه فناوری 
۲5اطالعات و ارتباطات ایران  
بهمن ماه برگزار می شود

دورهمی برگزاری پنجمین 
دی ماه ۲۴هوش مصنوعی 

م توسط شتاب دهنده پارک عل
دانشگاهو فناوری 

ستاد احیای دریاچه ارومیه؛ »
«ساختار و شیوه کار
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شریفصنعتی دانشگاه 

بازگشت »بررسی کتاب 
«ماهی های پرنده

ه مقاله به اولین کنگر۲05ارائه 
19–ملی دانشگاه و کووید 

نشست نقدی بر آرای سروش
درباره رابطه دین و قدرت

عرضه ماسک های پارچه ای 
بار 100ضد ویروس با قابلیت 

شست وشو به بازار کشور
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دانشگاه تهران

سید محمدباقر جعفری، عضو هیأت علمی
«  دولت اجتماعی»، «دولت همراه»دانشگاه 

شاخصه های اصلی « دولت هوشمند»و 
توسعه دولت الکترونیکی هستند

ین پذیرفته شدگان نخستاعالم اسامی 
دانشجوییدوره بورسیه کتاب 
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دانشگاه تهران

دوره های آنالین بهداشت روان         
1399زمستان 

تازه های انتشارات دانشگاه

؛با حضور استاد بین المللی
ر فلسفه سینما دبرگزاری وبینار 

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
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دانشگاه تهران

آخر پاییز در نشریات 
دانشجویی دانشگاه

انجمن های علمی 
دانشجویی دانشگاه 

انتخابات شورای صنفی  
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دانشگاه تهران

یلدای نیکی  

از دانشگاه بازدید رئیس 
پژوهشکده فناوری های همگرا

مین ۲9معرفی پایان نامه ی برگزیده 
:جشنواره پژوهش و فناوری

ارائه چارچوب مفهومی برای تجربه 
دیجیتال کارکنان در سازمان ها
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دانشگاه تهران

دکتر زهرا امام جمعه، عضو هیأت 
:علمی دانشگاه 

دارو در -به دنبال ترویج غذاباید 
کشور بود

ماه نوشتی از رخدادهای آذر 
در دانشگاه

مین جشنواره ۲9معرفی رساله برگزیده 
:پژوهش و فناوری

ژنومی تحمل به تنش خشکی وپویش 
سازگاری محیطی در گردو
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دانشگاه تهران

وع ثبت نام نشست دوم وبینار تن
اهبخشی به منابع درآمدی دانشگ

از نشست پیشگیری
ایدز در دانشگاه ها 
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دانشگاه تهران

اولین همایش علمی و جشنواره 
موزه های دانشگاهی کشور

۲-تجارب زیسته دانشجویان بین المللی 
برای افراد پرتالش و دانشگاه فرصتی 

امیدوار به آینده 
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دانشگاه تهران

یزم مکانبررسی : معرفی پایان نامه ی برگزیده 
بازدارنده های خوردگی بر پایه سریم و 

ن بنزایمیدازول جذب شده بر روی اکسید گراف
جهت کاربرد در پوشش اپوکسی

اطالعیه برگزاری همایش 
انوبین المللی علوم و فناوری ن

نشست مجازی  
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دانشگاه تهران

فراخوان اعالم معضالت، چالش ها 
و موانع پیش روی شرکت های 

دانش بنیان و فناور

فراخوان سراسری رویش و شکوفایی  

در سی امین اجالس رؤسای 
کشوردانشگاه های بزرگ 

نابع به متنوع بخشی : رئیس دانشگاه 
ر مالی دانشگاه ها باید مورد توجه قرا

گیرد
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات 
دانشگاه

نامه نسخه دیجیتالی سال
آماری دانشگاه 

طرح عضو هیأت علمی 
اط حوزه ارتببرگزیده دانشگاه 

با جامعه و صنعت شد

تازه های انتشارات دانشگاه
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دانشگاه تهران

به محقق« فرزانه»اعطای جایزه 
اختتامیه درآئین دانشگاه 

سومین جشنواره ملی زن و علم

صرف مبررسی : برگزیدهمعرفی پایان نامه 
ا انرژی در فرایند خشک کردن به لیمو ب
ته استفاده از یک خشک کن جریان پیوس
دیمجهز به سامانه پیش گرمایش خورشی

مجوز منحصر به فردترین موزه  
خاورمیانه در کرج صادر شد
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دانشگاه تهران

جایزه )در جشنواره زن و علم 
(مریم میرزاخانی

منظری متفاوت به فیلترینگ 
-یپاالیش همگرای فرهنگ: اینترنت

(پهفا)ارتباطی فضای مجازی

دگرگونی های اجتماعی و »
«آموزش عالی
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دانشگاه تهران

:معرفی پایان نامه ی برگزیده 
نو سازی دینامیک مولکولی ناشبیه 

لوله های کربنی فنری به منظور 
خواص سنجی نانو کامپوزیت ها

:وبینار 
اسالم بر دوراهی صلح و خشونت؛ »

«منازعات پایان ناپذیر در غرب آسیا

د دانشگاه های خارجی مورد تاییاعالم لیست 
دانشجویانسازمان امور 
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری مسابقه 
«مارفیق خوشبخت»کتابخوانی 

کاوش های بزرگی در 
محوطه های ریوی، بازه 

هور و ویرانشهر در جریان 

در نشست رؤسای دانشگاه های 
تهران و سنت پترزبورگ

ر دانشجوی دانشگاه تهران د
دومین دوره جایزه ملی 

، انرژی های تجدیدپذیر ایران
به عنوان پژوهشگر جوان 

نمونه
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 

به پیام تبریک دانشگاه 
مناسبت سال نو میالدی

درون هفراخوان جشنوار
دانشگاهی رویش ویژه کانون های

دانشگاهفرهنگی دانشجویان 

تازه های انتشارات دانشگاه 



70

دانشگاه تهران

تجارب زیسته دانشجویان 
۴-بین المللی 

به تجر، دانشگاه : جنیس وبستر
ای بی نظیر و دست اول از ایران بر
دانشجویان بین المللی است

لی برگزاری دوازده وبینار بین المل
در مرکز پژوهشی کشورهای 

اسپانیایی زبان
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دانشگاه تهران

داوری اولینبرگزاری جلسه 
19د کنگره ملی دانشگاه کووی

ده انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پژوهشک
فناوری های همگرا و دانشکده 

روان شناسی و علوم تربیتی

پردیساز دانشگاه بازدید رئیس 
طبیعیکشاورزی و منابع 
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دانشگاه تهران

سخنرانی علمی 

مللی اطالعیه برگزاری وبینار بین ال
جهان معاصر، ادیان الهی و صلح

انجمن علمی دانشجویی گروه 
، زبان و ادبیات چینی دانشگاه

زه با تجربه چین در مبار»کتابچه 
«کرونا از زبان چینیان
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دانشگاه تهران

بازدید مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت
دانشگاهوزارت علوم از مرکز مشاوره 

کت توسط شر« توسعه و ارتقا سالمت»مرکز 
صنایع معدنی فوالد سنگان با همکاری 

با هدف ارایه ، فرمانداری خواف و دانشگاه 
خدمات درمانی و مشاوره ای راه اندازی شد

امضا تفاهم نامه
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دانشگاه تهران

دانشکده 1399خبرنامه پاییز 
مطالعات جهان دانشگاه

سومین نشست تخصصی
مدلسازی زمین آماری

ر مبانی و ابعاد حل اختالف د
صنعت انرژی

با هدف تقویت « طرح همدلی»
اعتماد بین دانشجویان و 

دانشگاه راه اندازی



75

دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری جشنواره 
فرهنگی و هنری فیلم و عکس

دوران کرونا؛ فرصت ها و 
چالش ها

همایش آغاز رستاخیز زبان 
فارسی و بزرگداشت یعقوب

لیث

انجمن علمی عربی دانشگاه

نشست صمیمانه معاون اداری و
کارکنان با مالی دانشگاه 

روشندل دانشگاه
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دانشگاه تهران

رت اطالعیه برگزاری وبینار ضرو
توجه به بهداشت روانی 
دانشجویان در ایام کرونا

م اطالعیه تمدید مهلت ثبت نا
وام های دانشجویی نیمسال اول

1399-1۴00سال تحصیلی 

در وبینار بین المللی جهان
معاصر، ادیان الهی و صلح؛

تازه های انتشارات دانشگاه
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 

اعمال فراسرزمینی قوانین
در گروه شرکت های تجاری

تیراندازیافتتاح آکادمی 
پردیس دانشکده های فنی

سی و پنجمین نشست کرسی 
یونسکو در فضای مجازی و 

دوفضایی شدن جهان: فرهنگ



78

دانشگاه تهران

مراسم تقدیر از برگزیدگان 
مسابقه طراحی موزه علم تهران

دعوت از دانش بنیان ها برای
بیان چالش های پیش رو

کارگاه آموزشی

ه اطالعیه برگزاری مسابقه ارائ
سه دقیقه ای پایان نامه 
دانشجویی در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

نقد و بررسی کتاب

امکان تست سریع کرونا برای 
خوابگاهدانشجویان متقاضی 

کارگاه شعر فارسی و 
موسیقی ایرانی

گفت و گوی زنده با موضوع
ید پله پله تا رسیدن به تول

محتوای مطلوب
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه 

تازه های انتشارات دانشگاه 

چالش ها و تحوالت جدید 
نظام های ثبت امالک

برگزاری سخنرانی علمی از سوی 
و معاونت پژوهشی دانشکده الهیات
معارف اسالمی به صورت مجازی
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دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی آنالین

اه ثبت نام نشست دوم کارگ
انتقال تجربه ویژه روسا

اطالعیه برگزاری سومین 
به نشست وبینار تنوع بخشی
منابع درآمدی دانشگاه

سومین جلسه شورای 
ی سیاست گذاری و برنامه ریز
دانشگاه بدون دخانیات 



8۲

دانشگاه تهران

طراحی »دوره دکتری بین الملل 
در پردیس بین المللی« صنعتی

شدراه اندازی کیش دانشگاه 

چهارمین همایش علوم انسانی
نوین در عرصه پیشرفت های 

علم و فراعلم

وبینار تحول دیجیتال
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دانشگاه تربیت مدرس

ان از عضو هیات علمی دانشگاه به عنو
چهره ماندگار تقدیر شد

تشریح روند جمع آوری و بازیافت
پسماندهای ویژه دانشگاه

جمع آوری و بازیافت اصولی 
پسماندهای ویژه در پردیس مرکزی
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دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیأت علمی دانشگاه در جمع ۲
ت برگزیدگان جشنواره نشان مرجعی
علمی در زبان و ادبیات عربی

انتخاب رساله دانشجوی دانشگاه به
عنوان پژوهش برتر جشنواره پژوهش و

نوآوری مدیریت شهری

رییس دانشگاه از ایجاد معاونت برنامه 
ریزی و فناوری اطالعات در چارت جدید 

دانشگاه خبر داد
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دانشگاه تربیت مدرس

تشریح اقدامات واحد بین الملل
در نشست شورای دانشگاه

طراحی و پیاده سازی ربات جراحی از راه 
وتردور در دانشکده مهندسی برق و کامپی

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی در
حوزه مدیریت سبز بین وزارت علوم و

دانشگاه 
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دانشگاه تربیت مدرس

درخشش اثر تولیدی دانشجوی 
دانشگاه در جشنواره تئاتر مقاومت

رح بکارگیری نخبگان در قالب ط
پژوهشی جایگزین خدمت 

سربازی در حوزه میراث فرهنگی

دوره مسابقه محیطبرگزاری دومین 
اهزیستی قول قلم با رویش جوانه 
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دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیأت علمی دانشگاه در جمع 3
برگزیدگان جشنواره زن و علم قرار 

گرفتند

آموزشی برگزاری کارگاه 
ارزیابی چرخه عمر با نرم افزار"

"سیماپرو 

نیکی اعالم نتیجه بررسی اولیه پرونده الکترو
داوطلبان استعداد درخشان برای پذیرش در

دوره های کارشناسی ارشد
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دانشگاه تربیت مدرس

سالگرد برگزاری مراسم 
شهادت سردار قاسم 
ابع سلیمانی در دانشکده من

رطبیعی و علوم دریایی نو

ی کسب رتبه نخست کتاب تالیف
عضو هیأت علمی دانشگاه در هفته

پژوهش کانون پرورش فکری

ه ثبت اولین حضور دانشگاه در رتب
"گرین متریک"بندی جهانی 
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دانشگاه تربیت مدرس

انتخاب مقاله عضو هیات علمی 
دانشکده هنر به عنوان اثر 

برگزیده در جشنواره پژوهش و 
نوآوری مدیریت شهری

در "نذر خون"برنامه 
دانشگاه

برگزاری وبینار آموزشی ویژه 
اعضای هیأت علمی دانشگاه

برگزاری نشست هیات مدیره 
بنیاد غیر دولتی خیرین مدرس
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دانشگاه تربیت مدرس

کسب جایزه باغبانی پروفسور
مرتضی خوشخوی زهتاب از سوی 

عضو هیأت علمی دانشگاه

ه آغاز ثبت نام غیر حضوری پذیرفت
شدگان دکتری رشته های علوم 

پزشکی

پخش انیمیشن روایت زندگی 
به تهیه کنندگی و"حاج قاسم"

کارگردانی عضو هیات علمی 
دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

واگذاری و اجاره کارگاه ماشین
ابزار در محیطی علمی و 

فرهنگی

ی فراخوان مسابقه فرهنگ
و هنری سلیمانیون

ه تشریح چگونگی اجرای شیوه نام
اصالح حقوق بر پایه عملکرد جامع

اعضای هیات علمی

گزارش وضعیت بودجه هزینه 
دانشگاه تربیت 1399ای سال 

مدرس و واحد های وابسته
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دانشگاه تربیت مدرس

م معاون آموزشی دانشگاه بر لزو
نظام مند شدن آموزش مجازی 

تأکید کرد

کتاب تألیفی عضو هیأت علمی 
ال کتاب برتر س"دانشگاه به عنوان 

شناخته"انجمن زمین شناسی ایران
شد

پژوهش های زبان و ادبیاتبرگزاری همایش 
فارسی 
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دانشگاه تربیت مدرس

بررسی مزایای مدیریت 
اد پسماند با اتکای بر اقتص

چرخشی در نشست شورای 
مدیریت سبز دانشگاه

ممنوعیت تردد خودرو در کل 
معابر دانشگاه با احداث 
دپارکینگ های طبقاتی جدی

راه اندازی جایگاه ذخیره موقت 
تشریح ثبت اولین حضور پسماند عفونی در دانشگاه

ی دانشگاه در رتبه بندی جهان
در نشست "گرین متریک"

شورای راهبری مدیریت سبز

برگزاری نشست مشترک هیأت
رئیسه شورای صنفی دانشگاه 

های دولتی کشور و معاون سازمان
برنامه و بودجه
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دانشگاه تربیت مدرس

معرفی چهار عضو هیات علمی 
دانشگاه به عنوان اعضای هیات
ا علمی برتر کشور در همکاری ب

جامعه و صنعت

برگزاری مرحله نهایی 
جشنواره کارآفرین 

دانشگاهی

برگزاری مراسم عزاداری 
ایام شهادت حضرت 

در مسجد دانشگاه( س)زهرا

م تصویب طرح جامع پارک عل
و فناوری مدرس در نشست 

هیأت امنای دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

انتشار گزارش سنجش 
ی رضایتمندی کارمندان و ارزیاب
عملکرد گروه های آموزشی

تحقق اهداف طرح تحول 
راهبردی نیازمند یک برنامه 
تریزی جدی با نگاه به آینده اس

کشف و ثبت جهانی گونه 
جدیدی از ماهیان توسط تیم

تحقیقاتی گروه زیست 
شناسی دریا دانشگاه

وه برگزاری وبینار معرفی شی
ای نامه ترفیع ساالنه ویژه اعض

هیأت علمی دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

ی انتصاب کارمند تربیت بدن
ته دانشگاه به عنوان رییس کمی

استعدادیابی هیات دوچرخه 
سواری استان تهران

اه توضیحات مدیر آموزشی دانشگ
درباره برگزاری امتحانات 

دانشجویان

برگزاری سخنرانی با موضوع 
ر افزایش کارایی فردی و تیمی د"

"مهندسی نرم افزار
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری نشست مجازی مرکز
ان مطالعات آفریقا و سفارت ایر

در آفریقای جنوبی
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دانشگاه علم و صنعت

وبینارهای نشست گفتمانی

ژه سلسه جلسات تدبر قرآن وی
دانشجویان و کارکنان

معرفی الگوی خاص فرصتنشست 
ای مطالعاتی دانشگاهی و پسادکتر

دانشگاهصنعتی در 
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دانشگاه علم و صنعت

برای شتاب زمستانه کاریز؛ فرصتی
مهارت افزایی و کسب تجربه 

استارت آپی

تجزیه و تحلیل آزمایش سیالب "
ه از شیمی سطح ب: زنی با آب کم شور

"جریان چند فازی 
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه انتخاب لپ تاپ

به کمیته بین المللی آیسته ایران
انمنظور همکاری بیشتر با دانشجوی

ت باشگاه فناوران یونش با حمای
سازمان تجاری سازی فناوری و 

اشتغال دانش بنیان
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دانشگاه علم و صنعت

چهاردهمین دوره فراخوان 
پذیرش عضویت در مرکز رشد

پارک فناوری پردیس

، به زبان های عربیفراخوان 
انگلیسی، فرانسه

برگزاری وبینار تخصصی 
همکاری های علمی ایران و ایتالیا
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دانشگاه علم و صنعت

ای کنفرانس پیشرفته
اخیر و روندهای آینده 
ه در صنعت خودرو کارگا

آنالین تخصصی

حلقه مطالعاتی فلسفه علم

طرح پایش سالمت جسمانی

سخنرانی علمی وبینار



105

دانشگاه علم و صنعت

دانشجویی -کارگاه هنری
« حماسه سردار »گذر 

اساتید دانشگاه هایبسیج 
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دانشگاه علم و صنعت

سومین آزمون برخط 
مالکیت فکری

ن بیست و پنجمین الیو انجم
آموختگاندانش 

کانون موسیقی : موضوعبا 
الانفعپیدایش تا از دانشگاه 

کاریز استعدادیابی
حوزه هاردتک چه زمانی شرکتدر 
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دانشگاه علم و صنعت

ق وبیناررایگان تجربیات موف
دانشگاه ها وموسسات 

آموزشی درآموزش مجازی

عت اساتید دانشگاه های علم صنبسیج 
بیر، ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرک

خواجه نصیرالدین طوسی، تهران و 
عالمه طباطبایی با همکاری معاونت 

فرهنگی دانشگاه

الیو اینستاگرامی پیرامون
مسائل اقتصادی با چاشنی

انتقال تجربه

برگزاری جشنواره ملی 
رادیو و مسجد در گام دوم 

انقالب اسالمی
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار اصول برنامه ریزی و 
امدیریت مالی برای کسب و کاره

منابع انسانی در کارگاه 
استارتاپ ها 

آیین مواسات و همبستگی 
استادان و مدرسان با جمعیت

آسیب دیده از همه گیری 
کرونا در دانشگاهها، مراکز 
آموزش عالی، پژوهشی، 
کاربردی و مهارتی کشور

پنجمین آیین تجلیل از 
دانشجویان نمونه و ممتاز 
شاهد و ایثارگر دانشگاه 

برگزار شد
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دانشگاه علم و صنعت

1۲گرامیداشت یاد و خاطره 
فرزند دانشگاه 

وبینار معرفی فرصت
حمایت از پایان نامه

ه سالگرد جان باختگان سانح
هوایی هواپیمای اوکراینی 

9vestرویداد سرمایه گذاری 
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دانشگاه علم و صنعت

(وبینار)سخنرانی علمی 
تنی طراحی بهینه یک نوع جدید از جاذب ارتعاشی تطبیقی مب

بر تیر ساندویچی ساخته شده از االستومرهای مغناطیسی

دوره آموزشی طراحی زیر 
واره سیستم توان الکتریکی ماه

و شکوفاییفراخوان رویش 
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دانشگاه علم و صنعت

اعالم اسامی 
قهبرگزیدگان مساب

ه ب» پویش سراسری 
« سبک سردار

یت برگزاری جلسه سرپرست مدیر
هامور فرهنگی و اجتماعی دانشگا

کنفرانس پیشرفت هایاولین 
اخیر و روندهای آینده صنعت 

خودرو 
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دانشگاه علم و صنعت

مدیریت دانش در کارگاه 
استارت آپ ها و شرکت های 

کوچک

ی هفتمین کنفرانس بین الملل
پیشرفت های اخیر در مهندسی 

(ICRARE 2021)راه آهن 

تمدید مهلت ثبت نام و 
ارسال آثار در سامانه 

1۲جشنواره تیتر

هفدهمین همایش ملی 
مللی وششمین کنفرانس بین ال

مهندسی ساخت وتولید
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دانشگاه علم و صنعت

سخنرانی علمی
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دانشگاه شهید بهشتی

خبر افتخار

افتخارات دستاورد

ن آغاز ثبت نام پذیرش بدو
امروزآزمون دانشجو از 

فراخوان مسابقات 
شطرنج آنالین قهرمانی
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار مدیریت روابط 
بین فردی در شرایط

و رویداد گفت و شنود، گفت و گ
با مدیران دانشگاه

کارگاه آموزشی

و سومین وبینار انجمن آب
فاضالب ایران
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مرکز نوآوری دانشکده 
علوم تربیتی و روانشناسی

انجمن علمی رشته جغرافیا با 
همکاری واحد کارآفرینی و اشتغال

دانشکده علوم زمین دانشگاه 

اولین جلسه از مجموعه 
ی سمینارهای علمی و تخصص

گروه بیمسنجی

وم بسیج دانشجویی دانشکده عل
زمین دانشگاه 
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دانشگاه شهید بهشتی

ه قابل توجه دانشجویان پذیرفت
شده در کلیه مقاطع تحصیلی

بررسی شخصیت  ادبی  
رشگئورگ بوشنر و ترجمه آثا

وبینارهای گروه حکت
و کالم، ادیان و عرفان

دستاورد
افتخارات
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دانشگاه شهید بهشتی

شب های تاریخ 

تفاهم نامه راه اندازی مرکز نوآوری 
ن دانشکده ادبیات و علوم انسانی بی
ات پارک علم و فناوری و دانشکده ادبی

و علوم انسانی دانشگاه

ازمفید استخراج اطالعات 
خام های کالن داده 
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دانشگاه شهید بهشتی

ه ب، دانشگاه رئیس نشست خبری 
حضور با مناسبت هفته پژوهش 

جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه 

فراخوان مرکز نوآوری دانشکده
ادبیات و علوم انسانی

ل چه"سازمان ملی کارآفرینی ایران 
"شب نشینی فناورانه
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مرکز نوآوری 
دانشکده معماری و شهرسازی

فراخوان مرکز نوآوری 
دانشکده الهیات و ادیان
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دانشگاه شهید بهشتی

ن فراخوان بیست و هشتمی
جشنواره ملی کتاب سال

دانشجویی اعالم شد 

فراخوان جذب نیرو
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دانشگاه شهید بهشتی

تجهیزات ، محققان دانشگاه 
پیشرفته نوری برای مطالعات 

علوم اعصاب ساختند

ه انجمن علمی دانشجویی دانشکد
علوم شیمی و نفت دانشگاه 

دستاوردها
پارک علم فناوری
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دانشگاه شهید بهشتی

سلسله جلسات سادگی

اجالس روسای دانشگاه هایسی امین 
میزبانی دانشگاهبزرگ کشور به 

به همت بسیج دانشجویی 
دانشکده اقتصاد و علوم 

سیاسی

وبینار
تخصصی قوه نشست 

قضاییه اجتماعی با 
رویکرد مردمی شدن



125

دانشگاه شهید بهشتی

و آزمایشگاه روانشناسی ریاضیاتی
محاسباتی، پژوهشکده علوم 

همکاریبا شناختی و مغز دانشگاه 
آکادمی لوپ 

وبینار
باحو بررسی انیمیشن شهر اشنقد 

:وعوبینار تخصصی با موض
؛ تاریخچه، انواع و مهریه

روش وصول

فراخوان
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دانشگاه شهید بهشتی

پویشگرطراحی نرم افـزار 
آبتخصیص بهینه 

وبینار
همت کلینیک حقوقی زنان و به 

خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و 
دموکراسی یونسکو در دانشگاه 

وبینار
آموزشی رویداد های 

طرح ملی مربیگری »
«یادگیری الکترونیکی

معرفی مرکز علم و الهیات 
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
ابعاد اجتماعی و حقوقبررسی 

خشونت علیه زنان

فراخوان
رشد بلورچالش دومین 

دستاورد
نوآوری دانشگاه مرکز 8

دستاورد
یحرارتآزمایشگاه تست از  
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان 
نوزدهمین جشنواره فراخوان 

ملی پایان نامه سال دانشجویی

نخستین جشنواره ملی 
"خون سیاوش "دانشجویی 

شور توسعه تولید واکسن کرونا در ک
با سه روش موجود در دنیا

مراسم سالگرد شهادت 
سردار بزرگ اسالم، شهید 

یسپهبد حاج قاسم سلیمان
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جذب نیرو

وبینار
ین و بررسی انیمیشن آخرنقد 

داستان

وبینار
کارگروه دانش خانواده 

وبینار
ی نشست قطب علمسومین 

آموزش عالی و توسعه
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دانشگاه شهید بهشتی

دستاورد
در بین چهار "اومااویا"پروژه 

پروژه منتخب تونل سازی جهان
.قرار گرفت۲0۲0در سال 

تربیت بدنی

گفت شنود
گفت و شنود، گفت ورویداد 

گو با مدیران دانشگاه

وبینار
شناسی قوانین آسیب 

از استخدامی با رویکرد صیانت
نهاد خانواده
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان
پیشخوانطراحی مسابقه 

شهید بهشتیدانشگاه 

؛دانشگاهبا وبینار سازگاری 
ویژه دانشجویان مقطع 

1399کارشناسی ورودی 

دستاورد
تاد احمدشعبانی، اسانتخاب دکتر 

ه دانشکده علوم شیمی و نفت؛ ب
عضویت آکادمی علوم جهان 

(TWAS) 

افتخارات-دستاورد
 ACMتیم از گروه برنامه نویسی دو 

ر دانشکده مهندسی و علوم کامپیوت
به کسب مدال برنزموفق دانشگاه 

.دمسابقات منطقه ای غرب آسیا  شدن
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
ت شهادمناسبت اولین سالگرد به 

شهید حاج قاسم سلیمانی

وبینار
فارسی، ظرفیت ها وزبان 

محدودیت ها

هیاتی از سفارت ژاپن با دکتر 
و میراحمدی رئیس دانشکده اقتصاد

علوم سیاسی و برخی از اعضای هیات
و علمی این دانشکده دیدار و گفتگ

.کردند

وبینار
توزیع شدهیادگیری 
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دانشگاه شهید بهشتی

مه نشست کمیته راهبری تفاهم نا
موسسه فرهنگی اکو و دانشگاه 

آخرین نشست کارگروه ورزش 
کمیسیون علمی، فرهنگی و 
ت اجتماعی مجمع تشخیص مصلح

نظام

نمایشگاه مجازیبرگزاری اولین 
بهمن ماه از 6الی 1کتاب از تاریخ 

بازدید از برج فناوری و طریق سایت خانه کتاب ایران 
نوآوری پارک علم و فناوری

دانشگاه

کسب مقام های برتر 
مسابقات مجازی همگانی 

دوچرخه سواری
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دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات
محسن منتظری عضو هیات دکتر 

علمی دانشکده مهندسی برق، در 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت 

رتر پژوهشگر پروژه ب»نیرو، به عنوان 
.معرفی و تقدیر شد« بخش آب

نبررسی انیمیشو نقد 
Inside out

وبینار
پژوهشکده مطالعات 
بنیادین  علم و فناوری

وبینار
علمی تاریخ برگزاری انجمن 

همکاری انجمن های با دانشگاه 
علمی تاریخ دانشگاه تبریز، 
گاه ارومیه،کانون ایرانشناسی دانش

فردوسی مشهد و پیج ایران زمین
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
قطب ، خانواده دانشگاه پژوهشکده 

ده خانواعلمی آسیب شناسی و سالمت 
همکاری انجمن ایرانی حقوق اداریبا 

وبینار
طرح ملی »آموزشی رویداد های 

«کیمربیگری یادگیری الکترونی

بازتاب در رسانه

ت رویداد گفت و شنود، گف
و گو با مدیران دانشگاه
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دانشگاه شهید بهشتی

ت آشنایی با مدیریوبینار 
ی اشنای)منابع علمی زوترو 

ع با نرم افزار مدیریت مناب
(«zotero»علمی 

:شدمحقق در مرکز رشد دانشگاه 
ه بسرفه تشخیص کرونا از طریق 

هوش مصنوعیکمک روش های 

ه نخستین رویداد فناوران
«  کتاب و کودک»ونوآورانه 

بازتاب در رسانه
الین زنده اقتصاد آنگفتگوی 
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
مرکز نوآوری  معرفی جلسه 

وشناختی پژوهشکده علوم 
مغز

مناسبت

نوزدهمین جشنواره ملی 
پایان نامه سال دانشجویی

وبینار
سیرابطه توسعه و علوم سیابررسی 
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
سلسله نشست های 

ین پژوهشکده مطالعات بنیاد
علم و فناوری 

طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«یکیمربیگری یادگیری الکترون

کارگاه آموزشی مراحل و 
فرآیند دریافت مجوز دانش

الزامات و مزایا: بنیان 

وبینار
سخنرانان کلیدی معرفی 
روزه روانشناسی 6مدرسه 

ریاضیاتی
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینارحقوق شهرونـدی 
ایرانیان خارج از کشور

پاکوبینار هفته هوای 
هوای پاک، تعهد مسئوالن و"

"مشارکت مردم
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دانشگاه صنعتی اصفهان

لیاطالعیه درخصوص مصوبات اخیر شوراهای آموزشی و تحصیالت تکمی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

فته اختتامیه بیست و یکمین ه
پژوهش و فناوری استان 
اناصفهان و تقدیر از برگزیدگ

نخستین برای محققان دانشگاه 
باردرکشور موفق به طراحی و ساخت

پمپ های ورتکس دو فازی شدند
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دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه حذف اضطراری 
99-1نیمسال 

ا بازدید سردار حسین دهقان از توانمندی ه
و دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان

پنج عضو هیئت علمی دانشگاه 
ان صنعتی اصفهان، در میان پژوهشگر

استان1399و فناوران برتر سال 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

آگهی دعوت به همکاری 
مرکز بهداشت دانشگاه 

درکتاب درج نام سه استاد دانشگاه 
اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با 

جامعه و صنعت

اطالعیه جدید حذف اضطراری 
99-1نیمسال 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ک انتخاب مجله بین المللی مکانی
ه عنوان نشریبه سیاالت دانشگاه 

ISI برترکشور

همایش بزرگ “
”  مجازی روز فیزیک

افزایش آلودگی هوا، 
کلیه فعالیت های اداری

دانشگاه،

مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختی دانشگاه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

اطالعیه نگرش سنجی
99-1دروس در نیمسال 

مرکز مشاوره و خدمات 
روانشناختی دانشگاه

معاونت اداری و مالی اطالعیه 
خصوص اعالم وضعیتدر دانشگاه 

C  دی ماه 13از روز شنبه

سمینار مجازی مکتب شهید 
از الگوی جهادی تمدن س: سلیمانی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

مجمع دانشجویان 
عدالتخواه دانشگاه 

اطالعیه مهم تمدید فرصت 
زمان دفاع دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی 

و کارآفرینینوآوری 
با حضور دکتر شوان صدر 

قاضی

سلسله وبینارهای علمی 
انجمن علمی کامپیوتر 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

در سالروز حادثه هواپیمای 
اوکراینی، یاد و نام هموطنان 

ه فقید این حادثه تلخ، به ویژ
دانش آموختگان عزیز 

مین نشست باشگاه 7۴
فیزیک اصفهان 

اطالعیه کسری مدارک تحصیلی
دانشجویان جدیدالورود مقاطع 

کارشناسی ارشد و دکتری 

اطالعیه آموزشی
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دانشگاه فردوسی مشهد

ه برگزاری دوره آنالین مکالم
عربی سطح مقدماتی ترم 

ین و افتتاح آزمایشگاه علوم بنیاد
راهبردی دانشگاه 

پیرو اطالعیه شرکت 
پتروپارس از کلیه دانش

آموختگان دانشگاه 

دوره آنالین بهبود 
رابطه والد و کودک 
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دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه خبری ترویجی
معاونت آموزشی دانشگاه

سخنرانی دکتر سید هادی 
ا ب، دانشیار دانشگاه ,زرقانی

تیک عنوان تببین مفهوم ژئوپل
مواد مخدر

دوره آمادگی آزمون های ملی 
و  MSRTزبان انگلیسی 

TELP  ویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی بصورت

«آنالین»
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دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه های کنگره بین المللی مکتب شهید سلیمانی

و مراسم اختتامیه هفته پژوهش
ان فناوری و تجلیل از پژوهشگر

و فناوران برتر استان
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دانشگاه فردوسی مشهد

های ویژه برنامه زنده تلویزیونی شب
شرقی به مناسبت هفته پژوهش و

:فناوری با حضور 

مرکز فناوری های آب هوشمند معرفی 
دانشگاهپژوهشکده نفت و گاز 
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دانشگاه فردوسی مشهد

سومین همایش ملی دولت پژوهی؛
چه باید کرد؟ راهبردهایی برای 

فردای ایران

هلدینگ )صدور رای نهایی پرونده کالهبرداری و جعل مدرک 
(آفتاب
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دانشگاه فردوسی مشهد

طراحی و ساخت سیستم تصویر 
برداری طیف نگاری کارکردی مادون

در دانشگاه (fNIRS)قرمز نزدیک 

اختتامیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل ازمراسم 
پژوهشگران و فناوران برتر استان و دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی خدمات سرمایه 
گذاری صندوق

برگی از تاریخ

ArcGISآموزش نرم افزار 

(99زمستان -آنالین)
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دانشگاه فردوسی مشهد

اطالعیه معاونت آموزشی در 
خصوص حذف دروس ویژه 

1399دانشجویان ورودی سال 

انجمن علمی حسابداری 
دانشگاه 

درس
دانشگاه در رسانه

عظم پیام رئیس نهاد نمایندگی مقام م
الد مناسبت میبه رهبری در دانشگاه 

(  معلیه السال)حضرت عیسی مسیح 
و آغاز سال نو میالدی
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دانشگاه فردوسی مشهد

وبینار تخصصی

برای اولین بار در کشور
برگزاری آزمون زبان انگلیسی 
بصورت برخط توسط معاونت 

آموزشی دانشگاه 

وبینار
ین مطالعات بنیادپژوهشکده 

علم و فناوری دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

وبینار تخصصی بین المللی آموزش
پروژه)آی کارکردی .ار.مغزی با روش ام

اروپایی مشترک با دانشگاه

و نظارت و ارزیابی آموزشبرگزاری کارگاه 
یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

(بخش دوم)

اطالعیه ثبت نام کالس
های آنالین بازی و ورزش
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دانشگاه فردوسی مشهد

توانمندسازی "همایش 
"فروشندگان

ی آغاز فرایند ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزش
دانشگاهمدرسان 



161

دانشگاه فردوسی مشهد

هم اندیشی اساتید

ده کارگاه آشنایی با مبانی آین
پژوهی و روش های آن

دوازدهمین کنفرانس 
ملی اقتصاد کشاورزی

دعوت به همکاری
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دانشگاه فردوسی مشهد

نشست سهامداران عمده 
صندوق پژوهش و فناوری 

استان در دانشگاه 

جلسه هم اندیشی 
حوزه و دانشگاه 

دوره آمادگی آزمون های ملی 
و  MSRTزبان انگلیسی 

TELP  ویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی بصورت 

«آنالین»

اطالعیه نحوه حضور کارکنان 
دانشگاه از هفته سوم دی ماه 

1399
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دانشگاه فردوسی مشهد

طرح پژوهشی اعضای هیأت علمی 
ر عنوان طرح پژوهشی برتبه دانشگاه 

در سطح شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی انتخاب شد

هم اندیشی برگزاری نشست 
مت مقاو-اساتید با موضوع انتظار 

آشنایی با فرصت ها

آزمون سامفا
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دانشگاه فردوسی مشهد

نشست رؤسای دانشگاه 
بصرهفردوسی و های 

شروع به کار آزمایشگاه های 
جامع دانشگاه 

ز گرامیداشت سالروبرگزاری مراسم 
اهتشکیل هسته گزینش در دانشگ

اطالعیه مهم 
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دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آنالین آمادگی آزمون های 
تحصیالت تکمیلی زبان انگلیسی 

Msrt,Telp

معرفی کتاب 

تمدید مهلت ثبت درخواست 
وام های دانشجویی
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دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی و تحلیل داده ها و 
اطالعات شهری

دوره های آموزشی ویژه اعضای 
هیأت علمی دانشگاه 

ات دوره های پلی کلینیک تخصصی خدم
روان شناسی و مشاوره دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

مه برگزاری دوره آنالین مکال
1عربی سطح مقدماتی ترم 

ارزشیابی ۲اطالعیه شماره 
انتشار سومین شماره نشریهگاهکیفیت عملکرد اساتید دانش

با موضوع "سامان آماری"
أت بررسی نسبت دانشجو به هی

علمی

تازه های کتاب 
از کیفیت و فیزیولوژی پس
برداشت گیاهان زینتی
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دانشگاه فردوسی مشهد

تازه های کتاب

پیشرفته نرم افزار آموزش 
AutoCAD)۲۴۴کد ( آنالین

اطالعیه تمدید ارزشیابی 
شگاهکیفیت عملکرد اساتید دان



169

دانشگاه فردوسی مشهد

سخنرانی عمومی

سخنرانی دکتر هما مجد، 
ا، محقق دانشگاه کالیفرنی

سن فرنسیسکو 

مرکز مشاوره و توانمندسازی 
دانشجویان دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه از نگاه شما: دانش

برگزاری مجازی مراسم 
(س)سوگواری حضرت زهرا 

برنامه چالش با موضوع 
افزایش سن ازدواج

دوره بحث آزاد انگلیسی
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دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت سبز دانشگاه 

مالکیت فکری "دوره آموزشی 
ویژه اعضای"ارزیابی اختراعات

هیأت علمی

حور سلسله نشست های گفتگو م
پیرامون مسائل محیط زیست

تمدید مهلت ثبت درخواست 
وام های دانشجویی
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دانشگاه فردوسی مشهد

انی نشست مدیران اداری و پشتیب
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و 

9پارک های علم و فناوری منطقه 
کشور در دانشگاه 

تازه های نشر

ر سخنرانی دکتر هما مجد پژوهشگ
سان -دانشگاه کالیفرنیا

19-فرانسیسکو در رابطه با کوید

هاششمین کنفرانس نظریه گروه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری نشست اعضای هیأت های 
أت تخلفات بدوی و تجدیدنظر اعضای هی

ر علمی و کارکنان با حضور نماینده وزی
به میزبانی دانشگاه

-MBAآغاز ثبت نام دوره های 

DBA  مرکز آموزش های عالی آزاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی

روز هوای پاک




