
1399خرداد ماه 31خرداد 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 





4

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

:معاون آموزشی وزارت علوم در نشست خبری
خرداد 1۷الزامی به پذیرش حضوری دانشجویان از 

دانشجویان ارشد در اولویت هستند/ نیست
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

شروع ثبت نام دوره های خرداد
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7

ه تصمیم گیری در باره شیو: معاون آموزشی دانشگاه
ودارزیابی دانشجویان در نیمسال جاری بسیار دشوار ب
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...خاطره انگیز
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وه برگزاری گفتگوی خبرنگار روابط عمومی با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در خصوص نح
امتحانات پایان ترم دروس عملی 
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با رادیو نصیر سرتیتر اخبار
.دانشگاه را بشنوید
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12



13



14



15



16
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ون برگزاری وبینار تخصصی روش های ارزیابی و آزم
دوره های آموزش غیرحضوری
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چاپ کتاب محققان دانشکده مکانیک توسط 
انتشارات السویر
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21
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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 



27

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



37

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

توسط هیئت رئیسه دانشگاه صورت گرفت؛ بازدید از
دانشگاهپروژه های عمرانی 

ای دوره مسابقات چالش هبرگزاری پنجمین 
هدانشگاحوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
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شریفصنعتی دانشگاه 

امضای قرار داد ساخت و بهره برداری از پارکینگ 
دانشگاهطبقاتی 

دانشگاه غیرحضوری شدامتحانات 
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شریفصنعتی دانشگاه 

دکتر سیروس عسکری دانشمند ایرانی زندانی در
ن ایراوارد آمریکا و استاد مهندسی علم مواد دانشگاه 

.شد
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شریفصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 
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دانشگاه تهران



57



58

دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

طی اطالعیه ای از افزایش ، اداره کل امور رفاهی 
رصد پرداخت یارانه بیمه درمان تکمیلی به پنجاه د

خبر داد

، گاه نخستین مجله علمی بین المللی طراحی دانش
ی در پردیس بین الملل« تفکر طراحی»با عنوان 

کیش منتشر شد
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دانشگاه تهران

نت ، توسط معاو«هشت بهشت»مسابقات کتاب خوانی 
معاونت فرهنگی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
برگزار می شود، سازمان جهاد دانشگاهی 

یت تداوم فعالبا نشریات دانشجویی دانشگاه 
خود در زمان بحران بیماری کرونا، در 

کی اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونی
منتشر شدند
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دانشگاه تهران

ی در انتشار فایل های ویدئویی حوزه فرهنگی و اجتماع
سامانه بیان
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ه اعطای امتیاز نشریه حرفه ای ب»بر اساس طرح 
با اعطای« نشریات برتر دانشجویی دانشگاه 

یی امتیاز نشریه حرفه ای به چهار نشریه دانشجو
.موافقت شد

اولین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس با عنوان
همزمان با سوم خرداد ماه، سالروز « خاطرات سنگر»

شدآغاز آزادی خرمشهر در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ششمین نشست خوشه های اقتصادی و اجتماعی 
ت با رویکرد انجام رسالت علمی و مسئولی، دانشگاه 

اجتماعی دانشگاه در مدیریت کاهش اثرات ناشی از 
بحران ویروس کرونا برگزار شد
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دانشگاه تهران

تر بعد از بیست و سه سال، مجموعه تازه ای از اشعار دک
محمدرضا شغیعی کدکنی، استاد ممتاز دانشکده 

از برجسته ترین شاعران معاصرو ادبیات دانشگاه 
.منتشر شد« طفلی به نام شادی»کشور با نام 
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دانشگاه تهران

ه با با ستاد فرماندهی مقابلتداوم همکاری دانشگاه 
بیماری کرونا

در بازدید معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان 
ش برنامه و بودجه کشور از پردیس بین المللی کی

کار بر راه اندازی مدرسه بین المللی کسب و، دانشگاه 
.با مشارکت دانشگاه های مطرح خارجی تأکید شد
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دانشگاه تهران

،(IAU)اتحادیه بین المللی دانشگاه های جهان 
به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل 
زه بین المللی بر تأثیرات بیماری کرونا در حو

.آموزش عالی، نظارت می کند

ه و برگزاری نشست مشترک دبیران مناطق دهگان
ورمعاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کش
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دانشگاه تهران

به مناسبت روز:  انتشار کردمشاوره دانشگاه مرکز 
و « حمایت اثر بخش»جهانی بدون دخانیات، دو کتابچه 

«همین حاال شروع کن»
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

اه تاریخ دانشگ»کتاب دو جلدی رونمایی از 
جلسه شورای دانشگاه، در « تهران
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دانشگاه تهران

دانشگاهی سی و پنجمین برگزاری مجازی مرحله 
(  علیهم السالم)دوره مسابقات قرآن و عترت 

ناکرودلیل شیوع ویروس به دانشجویان دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ی توزیع کارت های اعتباری رایگان دوچرخه های اشتراک
در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

اد فیلم حافظ و گوته به کارگردانی دکتر فرش
ی فرشته حکمت، عضو هیأت علمی پردیس هنرها

در جشنواره فیلم های ، زیبای دانشگاه 
موفق به کسب یک ( ۲۰۲۰)باستان شناسی امریکا

.جایزه اصلی و دو دیپلم افتخار شد
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دانشگاه تهران

ان با راه اندازی پایگاه اطالعاتی باغ دانش، امک
دسترسی سریع پژوهشگران به نسخ خطی

فراهم شددانشگاه 
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دانشگاه تهران

مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فوالد، با رویکرد
حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت فوالد 

احداث شدکشور، در پارک علم و فناوری دانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ار برگزاری پنجمین دوره جامع حقوق کسب و ک
در پارک علم و فناوری دانشگاه 
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دانشگاه تهران

ته به شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابس
بیش 1399در اردیبهشت ، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 

زمین لرزه را ثبت کردند9۰۰از 

علم و پارک  IOTوبینار کافه برگزاری اولین 
99در سال فناوری دانشگاه 
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دانشگاه تهران

تأمین و اهدای تجهیزات آموزشی و کمکامضا تفاهم نامه 
ح با هدف ارتقای سط، آموزشی به مدارس توسط دانشگاه 

علم و فرهنگ جامعه و تربیت دانش آموزان توانمند برای
توسعه کشور، با حضور رئیس دانشگاه 
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دانشگاه تهران

یری جلسه شورای هماهنگی پیشگبرگزاری اولین 
از آسیب های روانی و اجتماعی استان تهران در 

دانشگاه، به میزبانی 99سال 
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری دوره های توانمندسازی؛ روش های 
نوین در یاددهی و یادگیری با تاکید بر روش های 

(۴)الکترونیکی، ویژه اعضای هیأت علمی 



82

دانشگاه تهران

افزایش حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان
برنامه های اراسموس پالسدر دانشگاه 

امکان دسترسی رایگان به مقاالت مرکز
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری، تا

1399پایان تیر 
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دانشگاه تهران

ل و پنجمین جلسه مشاوران بین الملبرگزاری شصت 
با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور ، دانشگاه 

فناوریدانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 

وهی کارگاه آموزشی آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژ
(IR)  با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت

ی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالو دانشگاه 
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دانشگاه تهران

-پانزدهم فصلنامه علمیانتشار شماره 
دامستیکترویجی 
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دانشگاه تهران

ندج لرزه نگاری باند پهن سنراه اندازی ایستگاه 
در استان کردستان، توسط مرکز لرزه نگاری

گاه کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانش
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دانشگاه تهران

ه با هدف همکاری های علمی و تحقیقاتی پیرامون توسع
و علمی استان البرز، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه

استانداری البرز منعقد شد

تر مقاله استادیار دانشکده ریاضی، آمار و کامپیو
از سوی مجله ، پردیس علوم دانشگاه 

Collectanea Mathematica  به عنوان
انتخاب ش۲۰19بهترین مقاله سال 
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دانشگاه تهران

ایجاد ، گاه رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانش
ق کمربند سبز گل گهر به سیرجان را از طرح های موف

.این مرکز برشمرد

اطالعیه برگزاری دوره طراحی آزمون برخط در 
ی بر مبتن)بستر سامانه یادگیری الکترونیکی 

، ویژه اعضای هیأت علمی(مودل
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دانشگاه تهران

ا نشست مدیران ارشد وزارت علوم بدر رئیس دانشگاه 
هزار و ۴۲برگزاری :  معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد

حرکت به سمت/ کالس برخط از زمان شیوع کرونا۴۰۸
آموزش الکترونیکی یک ضرورت است
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تربیت مدرس

تمدید مجدد مهلت ثبت نام داوطلبان دوره های 
ای بر"کاربرگ خودارزیابی سالمت"تکمیل دکتری تخصصی استعداد درخشان

کلیه دانشگاهیان الزامی است
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دانشگاه تربیت مدرس

طرح تحقیقاتی سنجش فراخوان 
مصونیت در برابر کرونا

یر تأث"فراخوان ویژه نامه رهیافت با موضوع 
وسعه ویروس کرونا بر ابعاد زندگی و الگوی ت

"در ایران و جهان
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لید پاورپوینت پیشرفته و تو"وبینار آموزشی 
ویژه اعضای هیأت علمی"محتوای تعاملی

خرداد در دانشگاه الزامی است1۰حضور کلیه کارکنان از 
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وم نحوه برگزاری کالس های فشرده دروس عملی نیمسال د
99-139۸

بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کرونا ویروس
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انجام تست کرونا در آزمایشگاه تشخیص طبی دانشگاه
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فراخوان دهمین جذب نیروی امریه سربازی
در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

آغاز فعالیت حضوری دانشجویان دکتری در دانشگاه
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ارائه گزارش عضو هیات علمی دانشگاه با عنوان 
در انجمن اکولوژی انگلستان"اکولوژی و کرونا"

اطالعیه مرکز بهداشت و درمان درخصوص 
بازگشایی خوابگاه ها
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گر زندگی، دست یاری»چهارمین مرحله پویش 
برگزار می شود« توست

ناحیه نوآوری تربیت"تفاهم نامه ایجاد 
امضاء شد"مدرس
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ه دستور العمل ثبت درخواست حذف نیمسال ب
دلیل عدم فعالیت های پژوهشی

فراخوان عمومی مناقصه خرید چیلر جذبی
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هفته آینده درباره نحوه برگزاری امتحانات 3طی 
تصمیم گیری می شود

کده ارائه گزارش فعالیت های بین المللی دانش
مهندسی شیمی در نشست شورای دانشگاه
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گزارش فعالیت های بین المللی دانشکده 
مدیریت و اقتصاد

تشریح شیوه نامه رده بندی گرین متریک 
بزدانشگاه در نشست شورای راهبری مدیریت س
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ارائه گزارش تصفیه خانه فاضالب خوابگاه
شهید احمدی روشن در نشست شورای 

راهبری مدیریت سبز

گزارش عملکرد سه ماهه بودجه دانشگاه در 
ارائه شد1399سال 
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فراخوان معرفی پروژه های جدید شتابدهنده 
مدرس-پرسیس
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صی فراخوان مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات تخص
آزمایشگاه ها و واحدهای پژوهشی و آموزشی

گونه جدید جانوری 1۲شناسایی، توصیف و ثبت 
برای دنیای علم
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ان عضو هیأت علمی دانشگاه در میان پژوهشگر1۴
پراستناد برتر کشور

لم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین پارک ع
و فناوری مدرس و سازمان ورزش شهرداری تهران
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ه راه اندازی و آماده بهر"شهدای گمنام"سالن وبینار 
برداری شد

دسترسی رایگان به مقاالت مرکز منطقه ای 
اطالع رسانی علوم و فناوری



107



108



109

دانشگاه علم و صنعت

د فطر به مناسبت عید سعیمرکز محاسبات دانشگاه 
تخفیف %3۰)تخفیف ویژه %۶۰با در نظر گرفتن 

( حمایت مالی شرکت هیرمند3۰%+مرکز محاسبات 
به مدت یک ماه آماده سرویس دهی به اعضای 
.دمحترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی می باش
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دانشگاه علم و صنعت

تری پسادک»آیین رونمایی از اولین طرح پذیرش پژوهشگر 
مکاری و هبارز « فناورانه با ابتکار و پیشنهاد گروه صنعتی 
معاونت علمی و)صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
(فناوری ریاست جمهوری
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت



127

دانشگاه علم و صنعت



128

دانشگاه علم و صنعت



129

دانشگاه علم و صنعت



130

دانشگاه علم و صنعت

قابل توجه دانش آموختگان شرکت کننده در جشن 
1399دانش آموختگان سال 

ان لطفا برای اطالع از آخرین اخبار جشن دانش آموختگ
دبه پرتال معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه فرمایی



131

دانشگاه علم و صنعت



132

دانشگاه علم و صنعت



133

دانشگاه علم و صنعت



134

دانشگاه علم و صنعت



135

دانشگاه علم و صنعت



136



137



138



139

دانشگاه شهید بهشتی

گاه تصویری از پردیس علمی تحقیقاتی زیراب دانش



140

ست گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه سرپر
اداره روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 

.روز جهانی بدون دخانیات گرامی باد



141



142

در در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی
رتبه از دانشگاه ۲۰۲۰نظام رتبه بندی تایمز، سال 

.ارتقا یافته  است1۸۰به رتبه ۲5۰-۲۰1



143

نشان پهلوانی از سوی فدراسیون جانبازان و 
معلولین به ملیحه حصارخانی اهدا شد



144



145

دانشگاه صنعتی اصفهان



146

دانشگاه صنعتی اصفهان



147

دانشگاه صنعتی اصفهان



148

دانشگاه صنعتی اصفهان



149

دانشگاه صنعتی اصفهان



150

دانشگاه صنعتی اصفهان



151

دانشگاه صنعتی اصفهان

احداث بزرگترین پروژه آزمایشگاه مرکزی جامع آغاز 
دانشگاهدانشگاهی کشوردر 



152

دانشگاه صنعتی اصفهان



153

دانشگاه صنعتی اصفهان



154

دانشگاه صنعتی اصفهان



155

دانشگاه صنعتی اصفهان



156

دانشگاه صنعتی اصفهان



157

دانشگاه صنعتی اصفهان



158

دانشگاه صنعتی اصفهان



159

دانشگاه صنعتی اصفهان



160

دانشگاه صنعتی اصفهان



161

دانشگاه صنعتی اصفهان

عضویت مجدد دکتر محمود تبریزچی، 
ان عنوبه استاد دانشکده شیمی دانشگاه 

ی نماینده ایران در کمیته مشورتی و علم
سزامی



162



163

دانشگاه فردوسی مشهد



164

دکتر جواد ابوالفضلی، استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به

بنیاد تحقیقات ملی کره  Brain Poolکسب جایزه 
.جنوبی شد

نشست مجازی معاونان دانشجویی دانشگاه و 
کشور برگزار شد9موسسات آموزش عالی منطقه 



165



166



167



168



169

و در و گفتگدانشگاه با رئیس مشهد دیدار شهردار 
خصوص گسترش همکاریهای فی مابین شهرداری

منطقهعنوان قطب علمی به مشهد و دانشگاه 



170

اطالعیه در خصوص دروس عمومی تربیت بدنی و 
1ورزش

ایگاه پبا وبینار هیأت رئیسه دانشگاه برگزاری جلسه 
جهت بهبود 1399خرداد استنادی علوم جهان اسالم 

پژوهشی، آموزشی و علمی(ISC)و افزایش تعامالت 



171

فراخوان جشنواره ادبی، فرهنگی، هنری 
دانشگاهیان 



172



173



174



175



176



177

در اه سخنرانی علمی دکتر امیر مقدم متقی، مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگ
:ندانشگاه المثنی عراق با حضور استادان دانشگاه های عراق و خارج از عراق با عنوا

دشواری ها، راهکارها و افق های : آموزش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های ایران
آینده



178



179



180



181



182



183



184

دکترمحمود دانشور کاخکی عضو هیأت علمی گروه 
ود در به بیان نقطه نظرات خاقتصاد کشاورزی دانشگاه 

تبرنامه تلویزیونی چشم انداز اقتصاد ایران پرداخ



185



186



187

خردادماه روز جهانی بیابان ۲۸ژوئن مصادف با 1۷
.زایی و خشکسالی است




