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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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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

وبینار
در و بررسی یادگیری عمیقتحلیل 

سیستم های مدیریت انرژی

رادیو رادیان، رادیویی از جنس 
ریاضیات

ساخت افزایشی تحولی در 
مهندسی مکانیک 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

مروری بر سیستم های خنک کاری
یک باتری خودروهای الکتریکی

اولین جشنواره رویش دانشگاهی

روز مهندس  
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اولین مجمع عمومی دور جدید 
فعالیت شاخه عمران انجمن دانش

آموختگان دانشگاه
برگزاری حضوری و مجازی آیین 
بزرگداشت حکیم فرزانه خواجه 
نصیرالدین طوسی در دانشگاه 
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درآمدی بر مفاهیم و مبانی 
اخالق پژوهش

به معرفی دو کتاب از دانشگاه 
عنوان برگزیدگان و شایستگان

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

نشست خبری رئیس دانشگاه با 
شت اصحاب رسانه به مناسبت بزرگدا

ز مقام خواجه نصیرالدین طوسی و رو
مهندسی
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تاسیس صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی نصیر

برگزاری مراسم نکوداشت 
زکاییدکتر سعدان 
برقدانشکده 

اولین جشنواره رویش دانشگاه
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پی پیام تسلیت رییس دانشگاه در
درگذشت همکار گرامی مرحوم  

مغفور حاج آقا مصطفوی

سمپوزیوم بین المللی در خصوص 
سنجش از دور در تهیه نقشهکاربرد 

های کاربری و پوشش زمین
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مجازیهمایش بین المللی 
Iran-China Virtual 

Symposium on 

Nanoscience and Nano-

technology NanoIRCN 2021

ر انجمن کنفرانس بین المللی کامپیوت
گاهکامپیوتر ایران به میزبانی دانش
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نشست هم اندیشی حضوری و مجازی
ی رییس دانشگاه با اعضای هیات علم

دانشکده های عمران و نقشه برداری

پرتوهای کیهانی، شیوه های 
آشکارسازی آن ها و اثرات آن ها بر 

زندگی انسان

ها نمایش: دنباله فیبوناچی
و کاربردها 
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فراخوان طرح گرنت جوانه

مللی بیست و ششمین کنفرانس بین ال
کامپیوتر به میزبانی دانشگاه 

و همایش بین المللی علم نانو
نانو فناوری به همت دانشگاه
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وبینار سخنرانی علمی 

وبینار
یک روش جدید بر پایه طراحی مدلارائه 

های عمیق با ساختار بهینه به منظور 
شناسایی چند شکلی های تک 
ی و نوکلئوتیدی موثر با هدف پیش بین

پیشگیری سرطان

نشست هم اندیشی هیات رئیسه 
س دانشگاه با اعضای هیات علمی پردی

علوم
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همایش راه نشان مهندسی 
1۴شماره -صنایع 

وبینار موضوع 
تصمیم های سختسختی 

معرفی رساله دکتری شهین 
به محمد رضازاده از دانشگاه 

ن عنوان رساله برتر توسط انجم
آکوستیک و ارتعاشات 

رویداد برمدار مهندسی 
«اوج»
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بازدید دانشجویان نو ورود ساکن استانهای تهران و البرز از دانشگاه



16

اه حرکت به سوی دانشگ
نسل سوم

فراخوان طرح گرنت جوانه
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رتبه بندی جهانی 

قهرمان تیم آرمان از دانشگاه 
ه نهمین دوره مسابقات ملی مناظر

دانشجویان ایران
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پرینتر های » : محوریت هایکارگاه با 
و « موادسه بعدی در مهندسی 

«موادمورد نیاز مهندسی نرم افزارهای »



19
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مرکز اسالمی بین )313کانون 
ا ب( المللی دانشگاه امیرکبیر

همکاری کانون قرآن و عترت و 
کانون زبان های خارجی

فرصت های کاری و کارآموزی هم 
برای حرفه ای ها و هم برای کسانی

.چندانی ندارندکه سابقه کاری 

ا کمپ استارتاپی تریگ کمپ ب
ندمحوریت اینترنت اشیاء در اسف
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوازدهمین دوره ی 
بیرجشنواره ی لینوکس امیرک

فرصت شغلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی وبینار فرصت های استثنای
سرمایه گذاری و معامله گری

کمپ رقابتی هوش 
مصنوعی استارهاب 

سخنرانی علمی از سلسله 
ل وبینارهای معاونت امور بین المل

دانشگاه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی 

دوره ی آنالین 
هکیهان شناسی پیشرفت

ثبت نام دوره جامع طراحی و ساخت  
99زمستان پرینتر سه بعدی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

سی برترین کارگاه مقاله نوی
ISI  کشور

Wordکارگاه آنالین نرم افزار 

سومین اپیزود از دومین فصل 
شه وبینار استارتاک تحت عنوان نق

راه دیجیتال مارکتینگ
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اینوِستارت : پرابلم100
InveStart

کمک های فوری به مناطق 
سختدر سی زلزله 

انجمن علمی دانشکده
مهندسی شیمی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اسر ویژه دانشجویان دانشگاههای سر( رایگان)کارگاههای آموزشی آنالین 
کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شروع ثبت نام دوره آموزشی 
رم ها آشنایی با بالکچین، پلتف
وکاربرد های آن

سخنرانی
An Operational Guide 

to Monitorability

رویداد کار، مهارت و نوآوری 
تحت عنوان )دانشجویان دختر 

( طرح کمند
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه تاریخ حدیثی شیعه

یران اولین مدرسه بایوبیزینس ا
ت همکاری ستاد توسعه زیسبا 

فناوری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

مراسم پرفیض دعای ام داوود
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالعیه اداره  استعدادهای  
درخشان  و المپیادها جهت تطبیق

واحد دانشجویان ممتاز دو رشته ای
از رشته اول به دوم

و  CFDبا آشنایی »وبینار 
«آنکاربرد های 

بهاره آموزش -دوره های زمستانه
نرم افزار های مهندسی مکانیک
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

برنامه صعود به قله ی فیل زمین

فرصت شغلی

کارگاه بینایی ماشین 
(Deep Learning for 

Computer Vision)
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دومین دروه آموزش 
مجازی  پایتون

کانون قرآن و عترت دانشگاه 
مجازی حفظ قرآن کریم دوره 

(ویژه آقایان)

آغاز ثبت نام دوره جامع طراحی 
م ترپرینتر سه بعدی و ساخت  

1۴00بهار و تابستان  
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اسر ویژه دانشجویان دانشگاههای سر( رایگان)وبینارهای آموزشی آنالین 
کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

همایش نقشه راه استارت آپ

بیراولین رویداد بازی سازی امیرک
AUTGamecraft

شروع قطعی دوره ها ی آموزشی 
مقاله و برنامه نویسی پایتون 

MSPکنترل پروژه با و نویسی 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ین برترآخرین فرصت شرکت در 
کشور ISIکارگاه مقاله نویسی 

ث به مناسبت مبع313کانون 
صلی اهلل)حضرت رسول اکرم

( علیه و اله وسلم

ن آکادمی علی بابا با همکاری انجم
علمی مهندسی کامپیوتر 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

فرصت شغلی

ثبت نام مدرسه بهاره هوش 
مصنوعی آکادمی یوتک

کارگاه آموزش نکات جامعترین 
، هپایان نامحرفه ای نگارش اصولی 

، فن ارائه و دفاعپروپوزال
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

لعه را برای افزایش مطاشروع پویشی 
دوستداران مطالعه و حکمت 

رهای سخنرانی علمی از سلسله وبینا
معاونت امور بین الملل دانشگاه

وبینـارهای آمـوزشـی آنـالیـن
دانشجویان ویژه ( رایگان)

دانشگاههای سراسر کشور
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

شورویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر ک( رایگان)وبینارهای آموزشی آنالین 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

چهارمین شماره از نشریه 
الکترونیکی وستا

اولین کمپ استارتاپی 
اینترنت اشیا ایران

اختتامیه اولین دوره مسابقاتآیین 
شانمسئله محور بنیاد ملی نخبگان، ره ن
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آموزشی ثبت نام دوره ی 
مقاله نویسی

اخترزیست» وبینار آنالین 
«شناسی

وبینار آشنایی با فرصت های 
آمریکای استثنائی مهاجرت به 

شمالی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

پرسه در مرزهای علوم 
شناختی

حاکمیت »وبینار آموزشی 
« خانوادهآرامش در 

سلسله برنامه های معرفی گرایش 
:مجازی ششموبینار 

تترموسینتیک و کاتالیسگرایش 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

رویداد آنالین بازی سازان ایران

ه ثبت نام پنجمین مدرسه بهار
هوش مصنوعی آکادمی یوتک

وبینار آشنایی با مفهوم 
coaching در سازمان
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

1۴00اطالعیه پیرامون تردد در ایام نوروز 

دوره غیرحضوری جامع طراحی 
و برنامه نویسی وبسایت
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شریفصنعتی دانشگاه 

میلیارد دالر یارانه؛ برای ۸۶
ونه چگ/ تشویق به اسراف بیشتر

تجدیدپذیرها گاز را صادراتی 
می کنند

شد اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ار
شداعالم بدون آزمون دانشگاه 

با : عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
بزرگ جلوه دادن کارهای جزئی پُز 

اکثر تصمیم گیری ها توسط / می دهند
افرادِ زیر متوسط انجام می شود
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شریفصنعتی دانشگاه 

اعطای کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان دانشگاه 

اختتامیه رویداد ایده نگاری بحران
ت کرونا و مشارکت در انتخابات ریاس

آغاز شد1۴00جمهوری سال 

دومین جلسه نشست هیأت امنای
پردیس بین  الملل شریف کیش
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شریفصنعتی دانشگاه 

معنا و گستره صبر زینبی در 
اندیشه اسالمی

یادواره مجازی برگزاری 
و « کریمیان »شهیدان 

در دانشگاه« بلورچی»

خت بازگشت گاز مایع به سبد سو
خودروها، غیر اقتصادی است
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شریفصنعتی دانشگاه 

اد پروژه های سخت افزاری ست»وبینار 
« احیای دریاچه ارومیه

آینده صنعت چدن و 
چالش های پیش رو

یک روز را : شعار جمعیت امام علی 
صدور / برای کشور و مردمم بگذارم 

انحاللحکم 
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شریفصنعتی دانشگاه 

فراخوان نهاد مقام معظم رهبری 
جذب معاونبرای در دانشگاه 

مرکز کنترل ترافیک دراجرای 
شهر اردبیل

اره کسب لوح زرین و گواهینامه جشنو
ملی نوآوری محصول برتر ایرانی
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شریفصنعتی دانشگاه 

و انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه 
مجموعه مدیریت اکتشاف ایران

کسب لوح زرین نوآوری محصول 
تانبرتر ایرانی توسط فوالد خوزس

پنجمین جشنواره محصول برتر
ایرانی در دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

انتخاب تولیدات فوالداکسین 
بعنوان محصول برتر ایرانی در 
پنجمین جشنواره ملی نوآوری

در جشنواره ملی نوآوری دانشگاه 
اپلیکیشن ایوا « نشان بانک»

شد99محصول برتر سال 

ر زرین نوآوری محصول برتلوح 
ق ایرانی به ذوب آهن اصفهان تعل

گرفت
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شریفصنعتی دانشگاه 

سر وصدای مترو یا همهمه میهمانی، 
موبایل تان تشخیص می دهد

ه موفقیت محققان ایرانی در توسع
فناوری استخراج اتوماتیک و 

سلولی DNAمیکروفلویدیک 

ان آستروشیمی ـ در دنیای می
ستاره ای چه می گذرد
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شریفصنعتی دانشگاه 

اه وبیناری با حضور پژوهشگر دانشگ
MIT : نمونه گیری از فاضالببررسی

جهت تشخیص وجود کووید

ائه تقدیر از پتروشیمی جم برای ار
دو محصول نوآورانه

و پیشرزنان » نشست دوم وبینار 
«مهندسیدر علوم 
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شریفصنعتی دانشگاه 

علت واردات کاالهای رایج در 
ایران و راه حل آن

یک و رباتواقعیت مجازی کاربرد 
در روانشناسی

اپلیکیشن  NFCپرداخت از طریق 
واره سکه محصول برتر پنجمین جشن

شد1399ملی نوآوری در سال 
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شریفصنعتی دانشگاه 

انجام کار عملی دانشجویان 
نهاشریف بدون حضور فیزیکی آ

کات نیازمند یافتن اشترا« علم نافع» 
میان علوم نظری و عملی است

اینترنت ماهواره ای حاکمیت 
کشورها را نقض می کند
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شریفصنعتی دانشگاه 

؛ مسائل 1۴00ایـران»نشست 
«سیاستی، فرصت ها و چالش ها

ن برگزاری بزرگداشت پانزدهمی
نام سالگرد تدفین سه شهید گم

«دانشگاه »
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دانشگاه تهران

1399اسفند ایرانی، یکم وبینار باغ 
1۷تا 15از ساعت 

پمپ )ایده استفاده از پمپ به عنوان توربین 
برای اولین بار در مؤسسه ( معکوس

پژوهشی توربوماشین های آبی دانشگاه 
تهران عملیاتی شد
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دانشگاه تهران

ه اطالعیه تمدید فرصت ارسال آثار ب
جشنواره درون دانشگاهی رویش

کارگاه آموزش کار با حیوانات
آزمایشگاهی 

زبانه 20آئین رونمایی از ترجمه 
نامه سردار سلیمانی به دخترش



59

دانشگاه تهران

سواد مالی و اقتصاد »ارائه درس 
دانشگاهاز ترم بهمن در « فردی

آوری ناحیه نوبزرگترین دانشگاه 
کشور را راه اندازی کرد

خوابگاه ها آمادگی اسکان 
دانشجویان برای گذراندن دروس

عملی را دارند
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دانشگاه تهران

دیدار رایزن فرهنگی سفارت 
گاه فرانسه با معاون بین الملل دانش

نشریه دانشجویی 13انتشار 
بهمن ماه در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

پنجمین نشست شورای مدیران
فناوری اطالعات و یادگیری 

الکترونیکی دانشگاه های سطح
یک کشور  

برگزیدگان و شایستگان تقدیر 
سی وهشتمین دوره جایزهدر دانشگاه 

«کتاب سال»
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دانشگاه تهران

وبینار چالش های قانونی در روابط
خانوادگی و موانع پیشرفت 
اجتماعی فرهنگی بانوان 

در شبکه های اجتماعی با دانشگاه 

دیدگاه ها و نقطه نظراتِ استاد
و دانشگاه تهران در برنامه گفت

شنود 
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دانشگاه تهران

دوره های آنالین شروع 
سرمایه گذاری در رمزارزها

راه اندازی بخشی با عنوان 
ایران شناسی در دانشکده 
اه ادبیات و علوم انسانی دانشگ

1۴00کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 
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دانشگاه تهران

از کمبود توانایی های مهارتی یکی
کاستی های بارز آموزش مهندسی

است

در هشتمین کنفرانس آموزش
انسانیو توسعه سرمایه 

کارگاه مشترک تبادل اطالعات علمی
بین اعضای هیات علمی پردیس 

دانشگاه و دانشکده های فنی دانشگاه 
SABANCI ترکیه
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دانشگاه تهران

تجلیل از دو استاد دانشگاه 
ته پژوهشگر جوان برجسبه عنوان 

برگزیدگان جشنواره هایتقدیر از 
مختلف دانشگاه و کشور در جلسه

دانشگاهشورای دانشکده های فنی 

برگزاری کارگاه آموزشی هوش 
یسازمانی ویژه کارشناسان پژوهش



66

دانشگاه تهران

ل کارگاه آموزشی راهبری تشک
های دانشجویی ویژه 

اه کارشناسان فرهنگی دانشگ

ی برگزیده سدانشجوی دانشگاه 
ی و ششمین جشنواره بین الملل

موسیقی فجر شد
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دانشگاه تهران

به کسب رتبه نخستموفق دانشگاه 
کانون های همیاران سالمت روان شد

گاه دانشخبری تحلیلی پایگاه 
شدراه اندازی 

دستاوردهای پژوهشی برجسته 
پرداختسال های اخیر در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ه ب« نشریه حرفه ای»اعطای امتیاز 
دو نشریه دانشجویی دانشگاه 

فراخوان جذب پروپوزال های 
...دانشجویی و پسادکتری 
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دانشگاه تهران

ته تخصصی روش های پیشرفوبینار 
مستند نگاری و کاربرد آنها در 

ساختمانمدل سازی اطالعات 

پایان نامهبر اساس نتایج یک 
اثرات مخرب غیرمستقیم امواج رادیویی
منتشر شده از تلفن های همراه بررسی 

شد

بیست ودومین مراسم تقدیر از 
اهفرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگ
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دانشگاه تهران

اطالعیه تمدید فرصت ارسال آثار به 
چهارمین دوره ملی و اولین دوره 

نگی بین المللی جشنواره کتاب سال فره
دانشجویان

لغة نسخه نویافته فرهنگ لُب ال
در کتابخانه مرکزی و مرکز 

اسناد دانشگاه 

رین  فراخوان انتخاب پردنبال کننده ت
از نگاه 1399رویداد خبری سال 

دانشجویان دانشگاه
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دانشگاه تهران

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
بار لرزید۷92ایران در بهمن ماه 

دوره آموزشی فشرده پیشرفت های
جدید در صنایع باالدستی و 

تیتو پایین دستی نفت و گاز، در انس
مهندسی نفت دانشگاه

آزمایشگاه تست آالیندگی 
خودروها با سرمایه گذاری 

سه جانبه



72

دانشگاه تهران

وبینار گسترش زبان فارسی و 
ایران پژوهی در کشورهای حوزه 

اری اسکاندیناوی و بالتیک، باهمک
دانشگاه 

اه سفیر پرتغال با رئیس دانشگدیدار 
طرف بر گسترش و تاکید دو 

همکاری های علمی، بین المللی و 
دانشگاهی

پنج نشست مجازی در دانشکده 
مطالعات جهان دانشگاه 

1۴00فروردین11تا 1399اسفند 13
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دانشگاه تهران

ط، برگزاری اولین دوره آشنائی با ضواب
با مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه

همکاری هیات رئیسه دانشگاه 

بازخوانی گزارش های هیأت ویژه 
2-گزارش ملی سیالب ها 

رحیمییاسر 
ین در مدل پیشنهادی شبکة زنجیره تأم
ت ساخت وساز بعد از زلزله، امکان مدیری

بحران تسهیل می شود
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دانشگاه تهران

مسابقات قهرمانی کشوری 
ی تیراندازی دانشجویان به میزبان

دانشگاه 

بازخوانی گزارش های هیأت ویژه گزارش ملی
3-سیالب ها 

فت باید پذیر: رئیس کارگروه محیط زیست
. داده استکه در کشور تغییر اقلیم رخ 

ی سلسله نشست های حقوق
زمستان 
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دانشگاه تهران

نشست بررسی آثار 
منتشرشده بهرام فره وشی

مددکاری اجتماعی »رونمایی از کتاب 
دانشگاه با تمرکز بر مراکز مشاوره 

«دانشجویی

دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
گاه مشترک با دانشوبینار دانشگاه 

ییل 



76

دانشگاه تهران

بازخوانی گزارش های هیأت ویژه 
۴-گزارش ملی سیالب ها 

ت نشست دوم از پنج سلسله نشس
همه گیری کرونا و تحوالت»مجازی 

«جهانی در عصر کرونا و پساکرونا

کتابمعرفی 
نظارت بالینی در حرفه های 

یاری رسان؛ یک راهنمای عملی
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دانشگاه تهران

اد جلسه انتخاب هیئت مدیره بنی
حامیان دانشکده علوم اجتماعی 

دانشگاه

رتبه بندی در جایگاه دانشگاه 
2021موضوعی کیواس 

در حوزه مهندسی 2۶رتبه کسب 
نفت

بازخوانی گزارش های هیئت ویژه 
5-گزارش ملی سیالب ها 
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دانشگاه تهران

دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی 
خرید کتاب دریافت هدیه دانشگاه 

می کنند

آن و مسابقه عکس نوشته کانون قر
عترت باشگاه دانشجویان

فراخوان طرح جوانه
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دانشگاه تهران

اهی پیکره های زبانی با نگ
به پایگاه دادگان زبان

(PLDB)فارسی 

امه گواهینمعاونت فرهنگی دانشگاه 
عی ارزیابی فعالیت فرهنگی و اجتما

اه همکاری مشترک پژوهشی دانشگ
گمرک جمهوری اسالمی ایران و 

ر موفق به کسب جایگاه مقاله برت
دکنفرانس سازمان جهانی گمرک ش



80

دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری دو ساله 
ا بمطالعات جهان دانشگاه دانشکده 

فرانسهمرکز ایران و 
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دانشگاه تهران

ط، برگزاری دومین دوره آشنائی با ضواب
ا مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه ب

همکاری هیات رئیسه دانشگاه

ی فراخوان ثبت نام در کانون فرهنگ
و اجتماعی کارکنان دانشگاه 
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دانشگاه تهران

فراخوان حمایت از پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری در 
زمینه ورزش های زورخانه ای و 

کشتی پهلوانی

روابط ایران و ترکیه از »وبینار 
:  همسایگی تا روابط راهبردی

«  چشم انداز پیش رو

للی اطالعیه برگزاری کنفرانس بین الم
مجازی بیوفیزیک حیات روی زمین و

19-کوویدپاندمی 
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دانشگاه تهران

فراخوان جذب شتابدهنده در 
پارک علم و فناوری دانشگاه 

آخرین جلسه سال جاری 
دانشگاه « شورای مدیران»

بیشترین آسیب روانی 
سیالبناشی از 
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دانشگاه تهران

همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه
«PANDA» مهمتهران با پروژه 

ر  و اقتصاد بین الملل در عصسیاست 
بیشتر در سایت کرونا جزئیات 

دانشکده مطالعات جهان

اب نشست معرفی، نقد و بررسی کت
سیاست خارجی جهانی و منطقه ای 

چین در قرن بیست و یکم 
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دانشگاه تهران

کرونا، انرژی های پاک و اهداف 
توسعه پایدار

اه تازه های انتشارات دانشگ
تهران

رسانهبازتاب 
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دانشگاه تهران

هیأت عالی رتبه دانشگاه دمشق 
خواستار توسعه همکاری های 

تحقیقاتی با دانشگاه-علمی

ترک اطالعیه برگزاری وبینار نگاه مش
فرهنگی ایران و ارمنستان

ر  ارائه گزارش فعالیت و تبادل نظ
درخصوص ادامه فعالیت آب سالم

و بهداشت
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دانشگاه تهران

حکم هیات علمی دانشگاه اعطای 
پرفسور مسیحی دانشگاه به 

پرتوریا

سخنرانی دکتر حسن بلخاری،
بزرگداشت در استاد دانشگاه 

حکیم نظامی گنجوی

انتشار کتاب عضو هیأت علمی
سوی انتشارات از دانشگاه 

بین المللی روتلج
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دانشگاه تهران

کارمند 50مراسم تقدیر از بیش از 
نمونه دانشگاه 

امضای تفاهم نامه همکاری بین پردیس 
البرز و معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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دانشگاه تهران

اه مشترک دو استاد دانشگانتشار اثر 
کتاب تجارب مسلمانان از نفرت، 

2020خصومت و تبعیض، اتریش 
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دانشگاه تربیت مدرس

فراخوان مناقصه عمومی امور خدمات 
و نظافت، پشتیبانی، فضای سبز

باغبانی دانشگاه

ان به عنو« دانشگاهساختار کالن طرح »
ر برترین تجربه دانشگاههای کشور د

دحوزه توسعه سرمایه انسانی معرفی ش

و نوآوری »تاسیس مرکز 
«مدرسخالقیت فرهنگی 
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دانشگاه تربیت مدرس

دعوت به همکاری در پارک علم 
و فناوری دانشگاه

جامع زبان برگزاری آزمون 
یل فارسی برای متقاضیان تحص
در دانشگاه های ایران 

ق اخال»برگزاری وبینار آموزشی 
«  پژوهشدر 
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دانشگاه تربیت مدرس

می دو عضو هیأت علتقدیر از تالیف 
کتاب »دانشگاه در مراسم جایزه 

شایسته« سال

دو دانشجوی دکتری دانشگاه در 
زه میان برگزیدگان دومین دوره جای

ابن  سیناپژوهی

م درخشش دو نشریه دانشکده علو
انسانی در حوزه زبان و ادبیات
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دانشگاه تربیت مدرس

ن مهندسی معدبرگزاری کنفرانس 
ایران به میزبانی دانشگاه 

؛ بر اساس اعالم موسسه ژئوفیزیک
زمان پایان قرن چهاردهم هجری 

است1۴00شمسی، پایان سال 

درتشریح اقدامات دانشگاه 
دوران کرونا
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دانشگاه تربیت مدرس

اه امضای تفاهم نامه همکاری دانشگ
و گروه صنعتی بهداشتی فیروز

برگزاری مراسم بزرگداشت مقام 
شهدای مدافع سالمت در دانشگاه

فراخوان طرح گرنت فناوری جوانه
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دانشگاه تربیت مدرس

تشریح فعالیت های پژوهشکده 
مهندسی و مدیریت آب در نشست 

شورای دانشگاه

ارائه گزارش مرکز مطالعات 
ت فرهنگ و اندیشه دینی در نشس

شورای دانشگاه

عات تمدید دو ساله فعالیت مرکز مطال
آفریقا در نشست شورای دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

اه تقدیر وزیر علوم از تالش های دانشگ
دوران مواجهه با کرونادر 

تشریح اقدامات انجام شده در 
حوزه مدیریت سبز دانشگاه

یعی نشست مشترک دانشکده منابع طب
و علوم دریایی با دانشگاههای بصره و

ذی قار عراق
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دانشگاه تربیت مدرس

لف بررسی وظایف کمیته های مخت
در نشست هیأت مدیره بنیاد 

غیردولتی خیرین مدرس

برگزاری نخستین نشست دور
جدید مجمع اعضای هیات علمی 

دانشکده علوم پزشکی

ی دستیابی کشور به فناوری سخت کار
اهانفجاری سوزن ریل با مشارکت دانشگ
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دانشگاه تربیت مدرس

فراخوان پذیرش بدون آزمون 
برگزیدگان علمی دانشگاه های 

کردستان و میبد

گشایش مرکز نوآوری و کسب و کار جوانه
دانشگاه 

انتخاب رساله دانش آموخته 
ر دانشگاه به عنوان رساله برتر د
حوزه مهندسی ساخت و تولید
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دانشگاه تربیت مدرس

اه مدیر سالمت و بهداشت دانشگ
ان نسبت به افزایش آمار مبتالی

هشدار داد19-به کووید

های اخالق تازه »آموزشیوبینارهای 
«پژوهشدر 

ن نامگذاری سالن همایش ساختما
رویش پارک علم و فناوری 

دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

های حیوانی مدل » برگزاری کارگاه 
«اسکلروزیسبیماری مولتیپل 

بازدید جمعی از اعضای هیات علمی
دانشگاه از گروه صنعتی فیروز
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دانشگاه تربیت مدرس

وهش تاثیرات پژارزشیابی » آغاز برنامه 
های انجام شده در دانشگاه های علوم 

«کشورپزشکی 
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دانشگاه علم و صنعت

گاه سخنرانی معاون بین الملل دانش
اولین سمپوزیوم معاونین در 

بین الملل دانشگاه های ایران و 
اسپانیا

انجمن علمی دانشکده مهندسی
مواد و متالورژی با همکاری انجمن

علمی مرمت

وان تحت عنعلمی برگزاری وبینار 
«اجتماعیتحلیل شبکه های »
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دانشگاه علم و صنعت

ان تحت عنوعلمی برگزاری وبینار 
1۴00تورم ایران در سال چشم انداز 

مسابقه ملی کتاب سه دقیقه ای

کاریز استعدادیابی
ورد با انواع مجوزهای بین المللی مآشنایی 

نیاز محصوالت هاردتک و نحوه اخذ آن ها
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی مهندسی 
اه و گاز دانشگ، نفت شیمی

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه
وه صنعتی قم با همکاری انجمن علمی گر

ایع انجمن علمی صنو نرم افزاری دانشگاه 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

*  وبینار *
تحوالت صنعت خودرو در سال»

1399»
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی رباتیک و مکاترونیک

زل طراحی و ساخت سامانه کنترل موتور دی
دانشگاهسنگین توسط دانشجوی 
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دانشگاه علم و صنعت

بررسی قراردادهای کارگاه 
مهم حوزه استارت آپی

ی همکاربا انجمن علمی صنایع 
BigDataServeگروه 

-جشنواره فرهنگی رویش برگزار شد 
فرهنگی و اجتماعیمعاونت دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

ا رییسه دانشگاه ببرگزاری هیات 
اعضای هیات علمی دانشکده 

مشترکمهندسی شیمی جلسه 

دومین در حضور موفق دانشگاه 
یمی نمایشگاه بین المللی پتروش

کیش

درخشش اعضای هیات علمی و 
م مراسدر دانش آموخته دانشگاه 

ی تجلیل از برگزیدگان مهندس
لومکشور، منتخب فرهنگستان ع
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دانشگاه علم و صنعت

طراحی و ساخت گرمکن تشعشعی
شگاهدانکاتالیستی توسط محققان 

یرات اثرات اکولوژیکی تغیوبینار 
اقلیمی در خلیج فارس

(Ecological impacts of 

climate change in 

Persian Gulf)

نا کمک به زلزله زدگان سی سخت و د
در سرمای سخت و کرونایی زمستان
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دانشگاه علم و صنعت

بازدید رئیس دانشگاه از روند
پیشرفت و آماده سازی سالن 
همایش های کتابخانه مرکزی

ر برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدی
فیتدفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کی

بازدید رئیس دانشگاه از روند 
اقدامات عمرانی استحکام بخشی

خوابگاه جشنواره
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی مرمت
یو گروه مرمت بناها و بافتهای تاریخ

ر وبینار اصول فرموالسیون ژل د
صنعت بهداشتی و آرایشی

فراخوان طرح جمع آوری کتاب    های 
درسی و غیر درسی
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دانشگاه علم و صنعت

نانومچ
فراخوان طرح های نوآورانهتمدید 
(مرحله اول، دوره نهم)

برگزاری کالس های 
ا موافقت اصولی دانشگاه بآنالین فتو شاپ

تاسیس دو قطب فناوری
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دانشگاه علم و صنعت

توسعه پایدار و مسائل انرژی و 
محیط زیست

رویداد مسئله محور 
«  توقف ممنوع»

وبینار رایگان مهارت نوشتاری 
آزمون آیلتس
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه آموزش نحوه کار با 
ماشین حساب مهندسی

برنامه هفدهمین همایش ملی و 
ساخت ششمین کنفرانس بین المللی

و تولید ایران
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دانشگاه علم و صنعت

ی کارگاه آموزشی صورت بند
مساله در پژوهش

هشتمین مسابقه از  سلسله 
هشت »مسابقات کتابخوانی 

«بهشت

س هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفران
رانبین المللی مهندسی ساخت و تولید ای
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دانشگاه علم و صنعت

دیجیتالکاربردکارگاه 
مارکتینگ

آزمایشگاه محاسبات موازی و 
:گاهدانشدفترفرهنگی دانشکده ریاضی 

علم داده در Pythonدوره آنالین

آزمایشگاه محاسبات موازی و 
:  اهدانشگدفترفرهنگی دانشکده ریاضی 

Matlabآنالین کاربری حرفه ای دوره 
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دانشگاه علم و صنعت

ر کسب عنوان پایان نامه برتر د
لمی جشنواره ملی تالیفات برتر ع

جایزه ویژه خیام

جلسه تودیع و معارفه مدیر 
آموزش بین الملل دانشگاه 

گرامیداشت روز درختکاری با 
حضور رییس دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

آیین رونمایی از پوستر سیزدهمین 
ر جشنواره بین المللی حرکت با حضو

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی 
راه آهن

( ممنوعبنیانگذار اردوهای توقف ) 

سومین دوره رویداد بزرگ
توقف ممنوع
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه آموزشی حل مسئله 
ا انتقال نفت از میدان نفتی ت

پاالیشگاه

له کارگاه بحث و گفت و گو و مسئ
پروری پیرامون موضوع روان آب 

های شهری و راهکاری های 
استفاده از این منابع آب

ه نشست فرهنگی قرآن و خانواد
سالم ویژه استادان کارمندان 

دانشجویان و خانواده ها
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دانشگاه علم و صنعت

امسال به حرکت جشنواره 
میزبانی علم و صنعت

وبینارهای سری دوم از مجموعه 
آشنایی با گرایش های ارشد عمران
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دانشگاه علم و صنعت

با وبینار تخصصی آشنایی
حقوق مهندسی

های با نرم افزار طراحی آزمایش
Design expert ,Minitab

لی سیزدهمین جشنواره بین المل
حرکت به میزبانی دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

ی وبینار رایگان مهارت گفتار
آزمون آیلتس

علمی گروه نرم افزاری انجمن 
دانشکده صنایع دانشگاه 

لی هفتمین کنفرانس بین المل
پیشرفت های اخیر در مهندسی

راه آهن
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دانشگاه علم و صنعت

مســـابقـه بــزرگ 
«مهندسی معکوس»

وبینار خودمهارگری

روژه آشنایی با مگا پ"وبینار 
های قرار گاه سازندگی خاتم

"االنبیاء 

أله آیین اختتامیه مسابقات مس
ام محور بنیاد ملی نخبگان به ن

ره نشان
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دانشگاه علم و صنعت

ی بازنگر» نشست عمومی طرح 
هدر دانشگا« درسیبرنامه 1000

السما وبینار آشنایی با گرایش پ
با حضور دکتر نوروزیان 

سیری در ذکرها و نام های 
مقدس خط بنایی در معماری

اسالمی ایران

سخنرانی معاون بین الملل
ت افتتاحیه نشسدر دانشگاه 

آغاز به کار پروژه علمی 
مشترک بین ایران و آلمان
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دانشگاه علم و صنعت

سلسله وبینارهای مهندسی
مخازن هیدروکربوری

رویداد توقـف ممـنوع 

انجمن علمی مهندسی 
گاهو گاز دانش، نفت شیمی
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دانشگاه علم و صنعت

آشنایی با انواع روش های تأمین
مالی نوآورانه در جهان و ایران

نحوه انتخاب روش مناسب تأمین 
مالی برای استارتاپ های حوزه 

هاردتک

ااینترنت اشیوبینار 
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دانشگاه علم و صنعت

وبینار
بررسی فنی خودروهای 

فرمول یک

Business Womanوبینار 

وانمنتورینگ مدیریتی برای بان

اه انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگ
سازمان جغرافیایی نیروهای و 

مسلح
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دانشگاه علم و صنعت

بررسی ریسک جا به جایی 
کاالهای خطرناک در بندر چابهار

مزایای کارت دانش آموختگی
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دانشگاه علم و صنعت

للی تالوت قرآن توسط قاری بین الم
-در مسجد الشهداء دانشگاه 

فرهنگی و اجتماعیمعاونت 

اهداء جایزه به حافظان قران کریم
معاونت فرهنگی و -در دانشگاه 

اجتماعی

:عنوان سخنرانی
و و آشنایی با ساختار صنعت خودر

اشتغال در آن
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
ا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ب

و همکاری گروه زبان و ادبیات آلمانی
انجمن علمی گروه 

اهدانشگانجمن علمی مکاترونیک 

وبینارعلمی
آن قرزیبایی شناسانه به رهیافتی 

وید نگاهی تحلیلی به قرآن پژوهی ن
کرمانی



133

دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
و عملی بررسی ابعادنشست 

پیامدهای کودتای رضاخان

مرجع شناسی عمومی ووبینار 
راهنمای استفاده ازمآخذ

وبینار
گاه علمی رشته جغرافیا  دانشانجمن 
همکاری انجمن های علمی با 

ایران جغرافیای دانشجویی 
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دانشگاه شهید بهشتی

طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«یمربیگری یادگیری الکترونیک

و با گفت و گ: شنودگفت و رویداد 
مدیران دانشگاه

: مقدمه ای بر چاکراهاوبینار 
شناسایی و درمان پرانایی
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دانشگاه شهید بهشتی

علمی مهندسی عمران انجمن 
انجمن علمی مهندسیو دانشگاه 

عمران دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیر الدین طوسی با همکاری 

اتحادیه انجمن علمی های عمران 
کشور

تخصصی مرکز آموزش های 
ی آموزشعنوان موسسه به دانشگاه 

.برگزیده شد1399برتر در سال 



136

دانشگاه شهید بهشتی

و سومین رویداد استارتاپی ایده ش
جشنواره بین المللی حرکت

به دانشگاه، انجمن علمی عمران 
اسفند روز مهندس5مناسبت 

وبینار
حرفه ای در جوی و جست 

Google
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دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پنجمین جشنواره 
ارآموزشی تحصیلی جایزه ملی ایث

ی برگزاری سلسله وبینارهای معرفی گرایش ها
رشته شیمی 

علمی دانشجویی علوم شیمی و نفت انجمن 
اه همکاری انجمن علمی شیمی دانشگبا دانشگاه 

طوسیخواجه نصیر الدین 

ار آموزش مدیریت رفتکارگاه 
(PMT)کودک به والدین 
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دانشگاه شهید بهشتی

ی سری دوم سلسله وبینارهای تخصص
گروه مشاوره دانشگاه 
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار

وبینار
علل پیشرفت و سقوطبررسی » 

«(ع)جوامع از دیدگاه حضرت علی 
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دانشگاه شهید بهشتی

مرکز کار ایران چهارمین 
نمایشگاه ایران جابکس

اولین رویداد نوآورانه 
کتاب و کودک 

نشست نقد و بررسی مستند 
از منظر « خانه ما»مسابقه 

کارآفرینی و سواد مالی
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دانشگاه شهید بهشتی

و آموزش 19-همه گیری کووید»
مجازی؛ شتاب دهنده ای قوی برای 

«  یتغییر تصور نسبت به یادگیر

ای بررسی آیین نامه ارتقای اعض»
هیات علمی و چگونگی اجرای 
آن در دانشگاه ها و موسسات 

«  آموزش عالی کشور

فراخوان حمایت از پژوهشگران 
علم و الهیات
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دانشگاه شهید بهشتی

انة اولین رویداد نوآورانه و فناور
«  کتاب و کودک»

محوریادگیری خدمت 

مسیرى به رویاهاى خالقانه«  طرح نوآ» 
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دانشگاه شهید بهشتی

نا نخستین جلسه مشترک هیات ام
و مجمع عمومی عادی بنیاد حامیان

علم و فناوری دانشگاه

آب و وبینار تخصصی انجمنپنجمین 
فاضالب در روز ملی آب

وبینار
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی 

مرجع ملی و یونسکو در دانشگاه 
کنوانسیون حقوق کودک 
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دانشگاه شهید بهشتی

درآمدی بر نحو زبان »کتاب 
«آلمانی

انجمن دانشجویان انرژی 
دانشگاه 

یک چگونه: یک استارت آپوبینار تولد 
.بیاوریمکسب وکار نوپا به وجود 
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار  
بایدندر دوره آمریکا ایران و روابط 

نشست
عمومی سالیانه شرکت هوشمندمجمع 

اول بهشت

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

فراخوان طرح جوانه

فراخوان پنجمین جشنواره 
ثارآموزشی، تحصیلی جایزه ملی ای

سلسله وبینار های معرفی 
گرایش های رشته شیمی
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دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی مکاترونیک
دانشگاه 

معرفی کتاب

پنجمین فراخوان نوپاهای 
فناوری های همگرا با هدف حمایت 

از حوزه فناوری همگرا 
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دانشگاه شهید بهشتی

آزمون ورودی دکتری 
، به میزبانی1۴00 تمرکز سال نیمه 

دانشگاه 

م با مشارکت پارک علنوآ، طرح 
مرکز 1۸و و  فناورى دانشگاه 

اه مستقر در این دانشگنوآوری 

اختتامیه اولین جشنواره ملی 
"خون سیاوش"دانشجویی 
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دانشگاه شهید بهشتی

درخشش آثار استادان دانشگاه 
نخستین دوره انتخاب کتابدر 

برتر دانشگاهی

وبینار
تحوالت تشیع در روند فرهنگ "

"پذیری در ایتالیا

ذن مبانی فقهی و حقوقی ابررسی » 
«کشورزوج برای خروج زوجه از 
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دانشگاه شهید بهشتی

و 19کوویدوبینار پاندمی 
نظر آینده روابط بین الملل از م

نظریه های روابط بین الملل

هزار نفر از ۶0توانمندسازی بیش از 
قالبدر معلمان کشور توسط دانشگاه 

یکرویداد آموزشی یادگیری الکترون1۸0

سخنرانان اولین جشنواره ملی
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دانشگاه شهید بهشتی

پاسداری از میراث فرهنگی 
آموزشی با موضوع رویداد 

«نمدیریت خود و بالندگی معلما»
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دانشگاه شهید بهشتی

دستاورد
تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دو 

، اول و دومرتبه های رشته معماری دانشگاه 
معماری _نهمین همایش مدرسه ایرانی 

ایرانی 

فوالدهای »معرفی کتاب 
الگوسازی : ماریجینگ

«میکروساختار، خواص و کاربردها

بازتاب در رسانه
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دانشگاه شهید بهشتی

عنوانتخصصی با وبینار نشست 
و ( ص)دیدگاه اخالقی پیامبر اکرم

تاثیرات دروغ های سیاسی بر جامعه

وبینار اصول رزومه نویسی

طرح ملی »رویداد های آموزشی 
«کیمربیگری یادگیری الکترونی
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دانشگاه شهید بهشتی

ده سومین رویداد استارتاپی ای
ت شو جشنواره بین المللی حرک

طرح ملی »ویژه برنامه اختتامیه 
«یمربیگری یادگیری الکترونیک
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ی جامع ترین دوره مسابقات آموزش
اننخبگو مسئله محور بنیاد ملی 

مسابقه شبیه ساز ربات 
فوتبالیست

فراخوان کمک به هموطنان 
زلزله زده سی سخت
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دانشگاه صنعتی اصفهان

پنل روز مهندس، کارآفرین و
کارتیمی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

هفته ملی سالمت مردان ایرانی

ره کسب عنوان قهرمانی ، مدال طالی نخستین دو
شور مسابقات کاتا مجازی پیشکسوتان کاراته ک

می محمدرضا باتوانی عضو هیئت علتوسط دکتر 
دانشگاه مرکز تربیت بدنی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ابق سعید سلطانی رئیس سانتصاب دکتر 
داری سمت معاون ابه دانشکده منابع طبیعی 

دانشگاهمالی 

مسابقه کارتینگ 



160

دانشگاه صنعتی اصفهان

:هدانشگاانجمن علمی فیزیک 
از مدل : های پیچیدهشبکه 

سازی تا کاربرد

رویداد کار آفرینی تجربه شکست

اهای اطالعیه تعطیلی کلیه سر
مجردین از روز چهارشنبه 

99/12/20
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دانشگاه صنعتی اصفهان

خیریه بچه هایکانون 
آسمان

سومین همایش ساالنه 
گردشگری، محور توسعه 

(وبینار)اصفهان پایدار 

م شما را به راهی که رفته ا
صنعت: کنمتوصیه می 

(مجازی)ورزش همگانی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان پنجاه و نهمین
جایزه بنیاد البرز 

جلسه دوم از سلسه 
جلسات شوراى عمومى

کارگاه آموزشی منطقه ای 
آنالین ایمن سازی روابط 

عاطفی

آغاز رویداد بزرگ بین المللی 
مهندسی جوشکاری وآزمایش های 

غیر مخرب دردانشگاه
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ایمیل مارکتینگ 

ن آنالیکارگاه آموزشی منطقه ای 
دانشجویان دانشگاه های ویژه 

مؤثر کشور ارتباط ۶منطقه 

وام های ثبت نام کلیه آغاز 
1399-1۴00دانشجویی نیمسال دوم 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ى احتماالت-کاربردى از مدلهاى گرافى
در بررسى پیشرفت سرطان

پذیرش بدون آزمون دانشجویان 
د ممتاز کارشناسی ارش( دانش آموختگان)

سال در در مقطع دکترای دانشگاه 
1۴00-1۴01تحصیلی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دهمین نشست مجمع نمایندگان استان
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، همراه 

با گزارشی از دانشگاه های بزرگ دولتی
ه باستان استان و سازمان زمین شناسی 

میزبانی دانشگاه 

همیاران سالمت روان، 
یاریگران زندگی دانشگاه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد

نوس کتابخانه دانشکده الهیات اقیا
ن عظیمی از نسخ خطی برای محققا

و نسخه پژوهان

اد و پنجمین المپیبرگزاری بیست 
علمی دانشجویی کشور در دانشگاه

انجام طرح تست سرولوژی 
کرونا در دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

تمدید طرح بخشنودگی جرایم 
بدهکاران به صندوق رفاه

تحلیل رفتارها و پاسخ های 
اکوسیستمی

واقعیت آموزش در سند 
2030توسعه پایدار 
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دانشگاه فردوسی مشهد

افزایش نرخ تعرفه 
حق الزحمه کار دانشجویی

ابالغ شیوه نامه بازنگری شده
ارزیابی عملکرد کارکنان

فرزند"نام دوره آموزشی ثبت 
ویژه کارکنان"پروری
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دانشگاه فردوسی مشهد

فوتسال، ویژه 3دوره های مربیگری درجه 
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی

تازه های کتاب 
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دانشگاه فردوسی مشهد

عرفاسفرهای چهارگانه 

آموزش پیشرفته نرم افزار
ArcGIS  )آنالین(
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دانشگاه فردوسی مشهد

کتابتازه های 
اد مکانیک سیاالت در ابع

میکرو و نانو

ال رویداد آغاز راه بازاریابی دیجیت
در دانشگاه 

ه رویداد استارت آپی سومین جشنوار
ملی فناوری های نوین آب، 

تخشکسالی، فرسایش و محیط زیس
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دانشگاه فردوسی مشهد

ده بیست و هفتمین نشست ای
دانشگاه

چهل و سومین نشست 
نقد و بررسی کتاب

ای برگزاری آزمون تعیین سطح دوره ه
ترمیک زبان انگلیسی



175
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ه ی نمایشگاه فناوری سومین جشنوار
ملی فناوری های نوین آب، 

تخشکسالی، فرسایش و محیط زیس
جلسات هم اندیشی حوزه و 

دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

تقدیر از کارشناسان واحد 
مددکاری مرکز مشاوره و 

توانمندسازی دانشجویان دانشگاه

فراخوان هنری طراحی پوستر 

جامع مرکزبرگزاری آزمون 
اسفند1۴فردوسی 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ی برگزاری دوره آنالین آمادگ
آزمون بسندگی زبان عربی

ویژه برنامه مدیریت رفاه و سالمت
سالروز والدت بمناسبت دانشگاه 

(ع)حضرت علی 

امکان شرکت مدیران، اعضای هیأت 
ا، علمی و کارشناسان تمام دانشگاه ه

مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری در دوره های آموزش ضمن 

خدمت دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

کسب رتبه اول روابط عمومی 
الکترونیک توسط روابط عمومی 

دانشگاه 

ی اختتامیه جشنواره ادبی فرهنگی هنر
دانشگاهیان با حضور وزیر علوم 

تحقیقات و فناوری 

فراخوان شناسایی اساتید و 
مدرسان در تهیه محتوای آموزش 

الکترونیکی



179

دانشگاه فردوسی مشهد

لی هفدهمین کنفرانس بین المل
روابط عمومی ایران

انس و هفتمین کنفربیست » 
«  ایرانای هسته

کیهان کهکشانی ریاضی
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دانشگاه فردوسی مشهد

ی دانشگاه دولتو نامه میان دانشگاه تفاهم
ایروان توسط روسای دو دانشگاه در جهت 

های همکاری علمی و تبادل گسترش زمینه
دانش طرفین 

ه همرا)کارگاه نور و فیدبک 
( با گواهی شرکت در دوره

ابع مناسبت هفته مندانشگاه به 
طبیعی و روز درختکاری 
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سومین جشنواره فناوری های 
و نوین آب، خشکسالی، فرسایش

محیط زیست

وی ونیرنشست مشترک دانشگاه 
انتظامی استان خراسان رضوی 
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خبری ترویجیویژه نامه 

شناخت و هیجان

وبینار مسئولیت پذیری 
رویکردی انتقادیاجتماعی  
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دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری سالبرگزاری آزمون 
در دانشگاه 1۴00

چهارمین آزمون جامع زبان 
فارسی مرکز 

فراخوان شماره چهارم نشریه 
ایده دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

دومین پیش نشست سومین
همایش ملی دولت پژوهی؛ 

دولت ملی و الزامات 
سیاست گذاری

برگزاری جلسه تقدیر از همکاران
حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

ش برگزاری کارگاه تخصصی آموز
نوین زبان فارسی در بغداد
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دانشگاه فردوسی مشهد

قرآن و شبیه سازی انسان

ولی استانب-زبان ترکی آموزش برگزاری دوره آنالین 
A1.1سطح مبتدی 

TTCمدرس زبان انگلیسی و تربیت 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ی سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریز
راهبردی مدیران معاونت فاد

ویژگی های ضدمیکروبی بررسی 
سطوح الهام گرفته شده از حشرات 

بر اساس شبیه سازی زیستی

اولین فراخوان طرح 
جوانه گرنت فناوری
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دانشگاه فردوسی مشهد

امه نشست مشترک و انعقاد تفاهم ن
همکاری آموزش فنی حرفه ای در 

حوزه صنعت دانشگاه

آزمون تعیین سطح کالس های 
ویژه »تقویتی زبان انگلیسی 

دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه

نشست مشترک مدیرکل آموزش
و پرورش استان خراسان رضوی و 

اه مدیران پژوهش و فناوری دانشگ
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دانشگاه فردوسی مشهد

درصد برتر 5از برگزیدگان 
دآموزشی دانشگاه تقدیر ش

دعوت به چالش نوروزی

اقدامات صورت گرفته توسط گروه 
توسعه فرایندهای سازمانی دانشگاه
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دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری دوره های آنالین 

آیین گرامیداشت روز درختکاری
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دانشگاه فردوسی مشهد

چهاردهمین جلسه شورای 
مرکزی مفاخر 

چهارمین دوره مسابقات فینال 
ملی دادگاه مجازی به همت انجمن

علمی حقوق دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

چهاردهمین نشست هیات امنای 
دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی 

استان خراسان رضوی

ایی آشنایی با فرآیند اجروبینار 
جوانه برنامه گرنت طرح »

«فناوری

دستورالعمل هماهنگی ایام 
تعطیالت
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دانشگاه فردوسی مشهد

تازه های نشر

در درخشش دانشجویان دانشگاه 
اولین دوره از مسابقات کشوری 

«ره نشان»بنیاد ملی نخبگان 

و پدیدار نوروز در اساطیر، تاریخ
اندیشه ایران 




