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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 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

شد؛انجام توسط محققان دانشگاه 
بومی سازی مواد اولیه رادیوداروها با کاربرد تشخیص

سرطان
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بت مناسو اعضاء محترم هیات رئیسه دانشگاه به پیام تبریک ریاست محترم 
1399نوروز 
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:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطالعیه ای اعالم کرد
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا؛ تنها مرجع تصمیم گیری 

درخصوص آغاز مجدد فعالیت های آموزشی حضوری دانشجویان در 
دانشگاه هاست
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بندی معاونت 2۰دکتر آهنچیان در تشریح سند 
:آموزشی وزارت علوم

ا اتمام ادامه نیمسال تحصیلی که مطلقا باید تمدیریت 
آن تداوم یابد، بر عهده معاونان آموزشی 

دانشگاه هاست
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:معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد
ی و تصمیم گیری حذف نیمسال تحصیلبررسی 

دانشجویان؛ منوط به تشخیص دانشگاه است

اطالعیه معاونت دانشجویی دانشگاه در خصوص»
«زمان بازگشایی خوابگاههای دانشجویی
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جدول مربوط به آدرس ایمیل آموزش
دانشکده ها 
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دانشگاهیان عزیز در نخستین روز فعالیت
دانشگاه در سال جدید از دید و بازدید نوروزی

.بطور جد پرهیز شود

؛تدابیر معاونت آموزشی دانشگاه
احتمال تشکیل کالس های حضوری در نیم سال جاری

بسیار کم است
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دریافت گواهی سالمت شرط حضور دانشجویان در دانشگاه

به اطالع دانشجویان و اساتید گرامی می رساند؛ 
جه سامانه آنالین فروش کتب دانشگاه صنعتی خوا

در  press.kntu.ac.irنصیرالدین طوسی به آدرس 
حال حاضر فعال بوده و بنا به سفارش امکان ارسال

ردکتاب به اقصی نقاط کشور در این سامانه وجود دا



14

امکان تغییر حوزه امتحانی برای داوطلبان کنکور
کارشناسی ارشد و دکتری

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از امکان تغییر
شد و حوزه امتحانی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ار

.دکتری خبر داد
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فروردین روز فناوری هسته ای یاد و خاطره شهدای 2۰در
د هسته ای خصوصا دانشجوی دانشکده برق دانشگاه، شهی

.داریوش رضایی نژاد را گرامی میداریم
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استفاده از آموزش های الکترونیکی؛ راهکاری برای 
رائه بیش ا/ تبدیل شرایط فعلی به یک فرصت استثنایی

درصد دروس نظری به صورت الکترونیکی در 9۰از 
دانشگاه های کشور
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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 های غیر رایگان یودمی را رایگان 
!بیاموزید و گواهینامه بگیرید
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

بر شما 1399فرارسیدن سال نو و جشن نوروز 
.عزیزان مبارک باد
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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 



31

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 



37

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

سال نوهیأت رئیسه دانشگاه به مناسبتریاست و اعضای پیام تبریک 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ر برای کمک به مهاآمادگی همه جانبه دانشگاه 
کرونا

ر چاپ مقاله دانش آموخته ی دانشگاه شریف د
"نیچر"مجله  

ا دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی شریف ب
موفق  EPFLهمکاری تیم تحقیقاتی دانشگاه 
.شد Natureبه چاپ مقاله ای در مجله  معتبر 
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شریفصنعتی دانشگاه 

و بندی و موارد مستلزم تصمیم گیری2۰تشریح سند 
اقدام در حوزه آموزش دانشگاه ها و موسسات 

، در 9۸-99آموزش عالی نیمسال دوم سال تحصیلی 
لی و گفتگو با مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عا

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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شریفصنعتی دانشگاه 

توسط محققین دانشگاه 19سامانه هوشمند تشخیص کوید 
صنعتی شریف و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی
ی کشور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمای

.شد

یقات دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیرعلوم، تحق
، و فناوری با ارسال پیامی خطاب به دکتر فتوحی
مراتب تشکر و قدردانی خود را در فعال کردن 

ظرفیت های موجود دانشگاه شریف برای کمک به
.رفع مشکل کرونا ابراز داشت
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شریفصنعتی دانشگاه 

تبریک تلفنی سال جدید وزیر علوم به استاد برجسته دانشگاه 
ه دکتر غالمی وزیر علوم باهدف تجلیل از چهره های شاخص آموزش عالی ب

.تاستاد برجسته دانشگاه های کشور سال نو را تلفنی تبریک گف6
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دانشگاه تهران

روه دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا، توسط گ
گاه زبان چینی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانش

.ترجمه شد

اقدامات اجرایی و پیشگیرانه حوزه معاونت
ونادانشجویی در زمینه مبارزه با بیماری کر
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گاه به اعضاء خانواده دانشپیام ریاست محترم دانشگاه 
بال قدر تهران برای انجام مسئولیت اجتماعی دانشگاه 

کشور و دنیا
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دانشگاه تهران

و بخشنامه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات
فناوری در خصوص برگزاری کالس های آموزش 

الکترونیکی

پژوهش عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا 
در مدیریت بحران ویروس کرونادانشگاه 
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دانشگاه تهران

اطالعیه دعوت به عضویت در اتاق تعامل مجازی
بعد قبال شرایطدر مسئولیت اجتماعی دانشگاه »

«از شیوع ویروس کرونا
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دانشگاه تهران

نظام آموزش عالی؛ درنگ در سالی که گذشت و تدبیر
برای سال پیش رو
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

به منظور دسترسی به آخرین 19-سامانه نماگرکووید
اه یافته های علمی درمورد کرونا ویروس توسط پایگ

.استنادی علوم جهان اسالم راه اندازی شد
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

گاه دانشجویان دانش( مجازی)اطالعیه ارتباط مستقیم 
با رئیس مرکز فناوری های دیجیتال دانشگاه 

ان بخشنامه نحوه حضور کارمندان دانشگاه تهر
فروردین23از تاریخ شنبه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

(پرسشنامه شدت عالئم احتمالی کرونا)
.نیدعزیز، لطفا این پرسشنامه را پر کنید و منتشر کدوستان 

از مهمترین دلیل همه گیری ویروس کرونا این است که بسیاری
مبتالیان، بدون عالمت هستند و بدون اطالع از ابتالی خود،

ه آزمایشگاه تحلیل داده دانشگا)ما . ویروس را پخش می کنند
دون مبتالیان ب»تصمیم داریم در یک مطالعه ی آماری نرخ ( تهران

ات این آمار به نوعی نقطه کور مطالع. را بدست بیاوریم« عالمت
.آماری بالینی است

بدست آوردن این آمار کمک می کند پژوهشگران رفتار ویروس
ن بهتر کرونا را بهتر پیش بینی کنند و بتوانند برای کنترل آ

برای معنادار بودن نتایج آماری، الزم است. برنامه ریزی کنند
.نفر این پرسشنامه را پر کنند2۰۰۰حداقل 
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دانشگاه تهران

امضای قرارداد همکاری وزارت 
اه ارتباطات و فناوری اطالعات با دانشگ
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دانشگاه تربیت مدرس

ن سال رییس دانشگاه در پیام نوروزی خود با تبریک فرا رسید
.  نو، از تالش و کوشش دانشگاهیان تقدیر نمود
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دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سلیمانی ساخت داروی کرونا را تکذیب کرد
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دانشجویان بعد از تعطیالت به دانشگاه مراجعه نکنند

زبان نوشتاری رساله های دکتری؛ فقط فارسی



72

پیام تبریک به جانبازان دانشگاه

جلسه مجازی 3۰۰در ماه آینده : رییس دانشگاه
دفاع برگزار می شود
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برنامه فعالیت دانشگاه پس از تعطیالت نوروزی اعالم شد

تداوم کالس های غیر حضوری 
139۸-99نیمسال دوم 
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نحوه پیگیری درخواست های دانشجویان و 
دانش آموختگان

حوه توضیحات معاون دانشجویی دانشگاه درباره ن
پرداخت اجاره بهای خوابگاه های خودگردان
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گاه از دانشگاهیان در نخستین روز فعالیت دانش
دید و بازدید نوروزی پرهیز کنند

جلوگیری از ورود افراد مشکوک به کرونا به دانشگاه
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ساختمان ها و محوطه سایت مرکزی دانشگاه 
ضدعفونی شد

ویژه)دستورالعمل نحوه انجام فعالیت های مدیریت پژوهشی 
ابالغ شد( 19دوره شیوع بیماری کووید 
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"19دیده بانی علمی کووید"تهیه گزارش های تخصصی 
در دانشکده علوم پزشکی

ان توضیحات رییس دانشگاه درباره حضور دانشجوی
در کالس ها و آزمایشگاهها
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نخستین برنامه مجازی دانشگاه در سال جدید

اعالم آمادگی شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه 
برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده
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دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با 
محوریت شهید قاسم سلیمانی

دیده بانی علمی"سومین گزارش تخصصی 
منتشر شد"19کووید 
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ی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتال
کارکنان به ویروس کرونا

نخستین جلسه دفاع مجازی رساله دکتری در 
ی گروه مهندسی ساخت و تولید دانشکده مهندس

.مکانیک با موفقیت انجام شد



81

"درخواست کسر حقوق"راه اندازی پویش همگانی 
برای کمک به آسیب دیدگان اقتصادی کرونا

فعالیت بی وقفه پرسنل تأسیسات
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ارزیابی معاون پژوهشی از نخستین دفاع 
مجازی رساله دکتری

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی دانشگاه
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دانشگاه علم و صنعت

ه مدرسه کسب و کار نیترو در راستای کمک ب
عالقه مندان به رشد و توسعه در شرایط دشوار

کرد کنونی، در این کمپین به شما کمک خواهیم
ا که آموزش غیر حضوری را به صورت رایگان یا ب

.تخفیفات بسیار ویژه تجربه کنید
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

ی نظرسنجی در خصوص زیرساخت و پشتیبان
(LMS)فنی سامانه مدیریت یادگیری 

ی با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور و نیاز مبرم به مواد ضد عفون
ایران کننده و بهداشتی و مطابق دستور رییس دانشگاه علم و صنعت

ور، مبنی بر استفاده از پتانسیل های دانشگاهی برای خدمت به کش
و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با حمایت معاونت فرهنگی

.اجتماعی دانشگاه چندین طرح را در این راستا ارائه کرد
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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

۴ا گفت و گوی تلفنی و احوال پرسی وزیر علوم ب
استاد برجسته دانشگاه های کشور در سال جدید
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دانشگاه علم و صنعت

فعالیت های جهادی دانشگاهیان علم وصنعت ایران
برای مقابله با کرونا

م دوم دومین دوره  رویداد علورتبه تیم دانشگاه 
داده  شریف را کسب کرد
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دانشگاه علم و صنعت
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یلیعضویت دیجیتال در کتابخانه ملی، بدون محدودیت سنی و تحص
در راستای توزیع عادالنه اطالعات و دسترسی آسان-ایرنا-تهران

ر عموم و پژوهشگران به منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران د
دان در شرایط فعلی، امکان عضویت اینترنتی برای همه افراد و عالقه من

سامانه دیجیتال
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دانشگاه شهید بهشتی



99

رجسته تلفنی سال جدید وزیر علوم به استاد بتبریک 
دانشگاه شهید بهشتی
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.هفتم آوریل روز جهانی سالمت و بهداشت گرامی باد
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جازی حضور دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در نشست م
روزیر علوم، تحقیقات و فناوری با روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشو
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان



106

دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

شتاب بخشیدن به پژوهش های دانش بنیان؛ رسالت
«جهش تولید»وزارت علوم در سال 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ری و دانشگاه صنعتی اصفهان، در خط مقدم پیشگی
مقابله با بیماری کرونا
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ارت دکتر آهنچیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وز
:بندی معاونت آموزشی وزارت علوم2۰علوم در تشریح سند 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ی محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت
مل وی گان پورتابل با قابلیت ح-اصفهان، دستگاه یو

وان آسان را طراحی و ساختند که با بهره گیری از آن می ت
در کلیه سطوح و اجسام را از ویروس ها، باکتری ها و 

میکروارگانیزم های مضر پاکسازی نمود

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اطالعیه مهم 
دانشگاه درادامه روند آموزشی اصفهان در خصوص 

9۸-2نیمسال 
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دانشگاه فردوسی مشهد

همراه دکتر امیربه دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه 
دی، لکزیان، مدیر اداری و پشتیبانی و مرتضی ایمن شهی

وسط کارگاه تولید ماسک تبازدید از مدیر حراست دانشگاه 
ر این کافی از دانشجویان فعال ددکتر دانشجویان دانشگاه 

کارگاه تقدیر کرد
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ر ما برای سالمت آنها د. آنها برای سالمت ما در خانه نمانده اند
.خانه می مانیم

روابط عمومی دانشگاه 
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و آرزوی سالی سرشار از سالمتی، نشاط و برکت برای 1399ضمن تبریک بهار 
ایرانیان، به اطالع می رساند دانشگاه فردوسی مشهد در راستای رسالت 

مسئولیت پذیری اجتماعی خویش و حضور دانشگاهیان در جامعه، با همراهی 
همکاران هیات علمی، دانشجویان دکتری و دانش آموختگان روانشناسی و 

ام به مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، اقد
راه اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی جهت ارائه خدمات روانشناسی و  مشاوره 

روزه شهروندان عزیز می توانند هر. تلفنی رایگان به شهروندان عزیز نموده است
تماس و مشکالت خود بویژه ۰513۸۸۰5۰۰۰شب با شماره  1۰صبح تا ۸از ساعت 

.رنددر خصوص بیماری کرونا را با همکاران روانشناس مطرح و مشاوره رایگان بگی
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آغاز بکار پایگاه پایش سالمت شهروندان در 
دانشگاه 

دانشگاه در رسانه
چهار کارگروه در راستای مقابله با ویروس کرونا درایجاد 

.تارنمای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه 



120

ن بازماند. تاثیر بیماری کرونا بر آموزش در سطح جهانی
.  میلیارد محصل در سراسر جهان از آموزش1.3۷بیش از 

:  آخرین بروزرسانی. یونسکو: منبع

آموزش عالی؛ درنگ در سالی که گذشت و تدبیرنظام 
برای سال پیش رو
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ا برای کتابچه راهنمای کنترل و پیشگیری از ویروس کرون
دانشجویان
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جهانی سالمت بر تمامی دلسوزان کادر بهداشت وروز 
درمان کشور که این روزها شبانه روز در حفظ سالمت و

. جان مردم می کوشند مبارک باد
.  خداوند حافظ این حافظان سالمت جامعه باد
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