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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 

عمومی فراخوان اولین مجمع 
انجمن دانش آموختگان، شاخه )

(مهندسی نقشه برداری

مرکز توسعه مهندسی و 
فناوری 

پیام تسلیت  
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

واکسیناسیون اساتید و
کارکنان دانشگاه 

قای کارشناس تربیت بدنی دانشگاه آ
سیداحمد حسین حاجی میرزا 

داور درجه دو بین المللی ( احمدی)
وزنه برداری کشور مجددا به عنوان 
رئیس کمیته داوران استان تهران 
منصوب و حکم خود را از مهندس 

عرب، رئیس هیات وزنه برداری استان
تهران دریافت نمود

اه نگ)ویژگی مهندسین موفق 
(۲مدیران منابع انسانی 



6

ت کارشناس امنیاستخدام 
در شرکت پیشتازانوب 

امن کاوی عماد

آنالینرایگان کارگاه 
سآشنایی با آزمون  آیلت
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کاربرد سیستم اطالعات 
مدیریت و در (GIS)جغرافیایی 

برنامه ریزی شهری

وبینار
Theoretical Investigation of 

High-k Gate Stacks in nano-

MOSFETs

*طرح پژوهانه همراه*
اعطای گرنت به طرح ها و 
پایان نامه های دانشگاهی
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راه اندازی گرایش تصاویر 
پزشکی در مقطع کارشناسی
ارشد رشته مهندسی پزشکی

برای اولین بار در ایران به 
ابتکار دانشگاه 

ویژگی مهندسین موفق 
یادگیری مهارت اهمیت )

(  اجتماعیهای 

اولین مجمع عمومی انجمن 
-دانش آموختگان دانشگاه 

شاخه مهندسی و علم مواد

ر وبینار صنعت بازیافت د
مدیریت پسماند شهری 
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سازمان فضایی ایران با 
همکاری آزمایشگاه 
اه به تحقیقات فضایی دانشگ

منظور ترویج و توسعه 
فضاپایه کسب  وکارهای 

اولین مجمع عمومی شاخه 
مکانیک انجمن 

دانش آموختگان دانشگاه

انسانی و گازهای اقدامات 
درصد در ۵0گلخانه ای تا 

گرم شدن زمین اثرگذارند

برگزاری اولین مجمع عمومی 
-انجمن دانش آموختگان 

شاخه ریاضی
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دومین دوره مسابقات 
( پومسه)مجازی تکواندو 

میزبانی به قهرمانی
دانشگاه 

اطالعیه معاونت آموزشی دانشگاه
توجه دانشجویان و قابل 

فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی

تقدیر رئیس دانشگاه از تالش ها و زحمات دو 
آقایبالالیی و آقای دکتر )عضو هیئت علمی 

در کسب عنوان پرافتخار ( روشنی یاندکتر 
"13۹۹عضو هیئت علمی نمونه کشوری سال "
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جلسه مجازی پرسش و پاسخ
دانشجویان با مسئولین 
ی آموزش و تحصیالت تکمیل
دانشکده مهندسی برق

سی و سومین اجالس روسای 
دانشگاه های بزرگ کشور 

علم و صنعت ایراندانشگاه 
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وبینار تخصصی جذاب 
(۲)مهارت های مهندسی 

مبانی فنی انقالب 
صنعتی چهارم

حضور گروه جهادی شهید 
در مومنی دانشگاه 

روستاهای خوسف

راه اندازی نسخه انگلیسی 
مجله کنترل دانشکده برق

دانشگاه 
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انتخاب دو دانشجوی دکتری
عنوان نخبگانبه دانشگاه 

برگزیده جایزه البرز

ن تسهیل پذیرش دانشجویا
افغانستانی در دانشگاه 

اطالعیه واکسیناسیون 
دانشجویان دانشگاه 
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مهندسی بافت و جایگاه "
"آن در دنیای امروز

واکسیناسیون نوبت دوم 
اهاساتید و کارکنان دانشگ

وبینار پارکینگ های 
مکانیزه هوشمند

اه به پیام تبریک رئیس دانشگ
مناسبت آغاز سال تحصیلی

جدید
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی جلسات بحث آزاد زبان انگلیس
خارجی برای کانون زبان های 

تقویت مهارت اسپیکینگ

سومین دوره مجموعه 
سخنرانی های دانشجویی علم 
داده و هوش مصنوعی امیرکبیر

(AAISS 2021)

ه وبینار بین المللی مدرس
تابستانی با موضوع 
تکتونیک و کانه زایی

هم کُد، مسابقه برنامه نویسی
همکاران سیستم
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

اطالع رسانی ثبت نام اردوی
جهادی گروه جهادی روح اهلل

آموزش عملی سئو

گروه و دانشگاه 
(OPE) 

ویرایش نیتیو ترجمیک
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه بهینه سازی مسائل
مهندسی با نرم افزار اکسل

مدرسه تابستانه دانشگاه 

شرکت مهندسی 
ارتباطی پیام پرداز

قابل توجه دانشجویان 
کارشناسی ارشد ورودی 

۹۸و ۹۷سال 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ه پانزدهمین جلسه از سلسل
انواع شناخت وبینار های 

بازاریابیدر  (KPI)هاسنجه 

نتایج اولیه کنکور 
کارشناسی ارشد

آموزشی دوره  دومین 
تجربی مدیریت 

همایش آنالین دوره  ویژه 
کارشناسی ارشد مهندسی

گرایش علوم»کامپیوتر، 
دانشگاه خاتم« داده



20

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ا سکوی پرتاب هوش مصنوعی ب
میلیارد تومان 4.۸

تیم فعال ۵سرمایه گذاری روی 

در وبینار تحول دیجیتال
کسب و کار ها

رویداد سومین 
جهت گیری تخصصی

همایش موفقیت تحصیلی
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره بنیان های 
بالک چین و رمزارزها

فراخوان دعوت به همکاری، 
طرح شبکه مطالعاتی

ان امکان ادامه تحصیل دانشجوی
ه کشور افغانستان در دانشگا

فراهم شدامیرکبیر 

دوره آنالین پروژه محور 
طراحی، تست و پیاده سازی 

API
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

نامه آنی شورای صنفی مرکزی به ریاست 
دانشگاه، درخصوص تعلل و شبهات موجود در

روند تامین واکسن برای دانشجویان، پیرو
رنامه اخبار جدید منتشر شده مبنی بر تعویق  ب

واکسیناسیون دانشجویان تا زمان نامعلوم

و تند خوانی مقدماتی
پیشرفته

چهارمین اپیزود از دومین 
فصل وبینار استارتاک تحت
عنوان وبینار متفاوت اپالی



23

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ی تقویم آموزشی مقطع دکتر
1400ورودی 

ای اولین وبینار از مجموعه وبیناره
ی و ریاضدانشکده ورود به بازارکار 

علوم کامپیوتر 

(  آنالین)کارگاه 
پایتون مقدماتی

برنامه چالش های فناوری و
نوآوری اینوتن با همکاری
گروه صنایع شیشه و گاز
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

دوره ی آنالین 
کیهان شناسی

کانون قرآن و عترت دانشگاه

شیا ااکوسیستم اینترنت 
(IOT)

وبینار
«یارانه، مسیر اصالح » 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه آموزشی روش 
پژوهش و مقاله نویسی 

ISIپژوهشی و -علمی

دوره آموزشی متن کاوی، وب کاوی 
و تحلیل شبکه اجتماعی

کارگاه آموزشی نرم افزار 
Aspen HYSYS 

پیشرفته

اعالم تمدید مهلت ثبت 
درخواست حذف ترم دوم 

یی به دلیل شرایط کرونا۹۹
در سامانه سامت برای 

دانشجویان دکتری
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

به گپ و گفتی دوستانه
زبان انگلیسی

دوره غیرحضوری تخصصی
چگونه فریلنسر شویم 

(گرفتننحوه پروژه )

 هشتمین دوره جامع 
غیرحضوری طراحی و برنامه

سنویسی وبسایت با وردپر

وبینار آشنایی با شاخه های
مختلف علوم کامپیوتر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

چهارمین بوت کمپ استخدامی
، آنالین دیجیتال مارکتینگ

سئو و تولید محتوا 

عصباستراتژی کارگاه 
(نئورو استراتژی)پایه 

اطالعیه مهم در خصوص 
مدرک زبان دانشجویان 

1400دوره دکتری 

یک دفاع خوببرگزاری کارگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

رویداد آنالین ازکی
حضور مدیران کسب وکارهایبا 

کرفس و بانا

علی باباآکادمی 

استاندارد آموزش »دوره 
PMBOK  آمادگی و

«PMPآزمون 

دوره جامع اکسل 
همراه با پروژه
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

س رویداد آنالین گام معکو
فناورانه صنعت پلیمر

کارگاه آموزشی دانش توسعه

Webinar: What is the 

satellite
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

گرای "دومین رویداد 
"علم و فناوری

وبینار آشنایی با شاخه های
مختلف ریاضیات

وبینار رایگان برنامه نویسی 
Automated End-to-

end Testing in 

System group

رویداد آموزشی کاربردی 
AIFaceتشخیص چهره 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

کارگاه کشف الگو در سیگنال ها و
تصاویر مغزی

(Pattern recognition in 

Brain signals and Images)
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شریفصنعتی دانشگاه 

گروه جهادی 130حضور 
مناطق محروم در دانشگاه 

شهرستان هلیالن

جدید انتشار شماره 
« مـنـبـر»

بین به جایگاه دوم مسابقاتدستیابی 
المللی طراحی هواپیمای هوانوردی و 

گاه فضانوردی آمریکا توسط تیم دانش
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شریفصنعتی دانشگاه 

گان ثبت نام پذیرفته شدزمان 
دکتری دانشگاه 

ی برنامه بازدید از دانشگاه برا
نظردر نودانشجویان دانشگاه 
گرفته می شود

امضای قرارداد طراحی نظام 
جامع کیفیت کشور در 

دانشگاه 

رای گام پلی پروپیلن جم ب
نوآوری و افزایش توان 

تولید
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شریفصنعتی دانشگاه 

جدید انتشار شماره 
«اوج»نشریه دانشجویی 

ان دانشجویآغاز واکسیناسیون 
شهریور۲0از خوابگاهی 

علمی انرژی برگزاری کارگاه 
خورشیدی با همکاری دانشگاه

سمنان و چین 
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شریفصنعتی دانشگاه 

و تطبیق گزاره های علمی بر آیات
روایات علم دینی نیست

الن کنفرانس فارغ التحصیدر ششمین 
دکتر به صورت مجازی دانشگاه
ی نگاه ما به توسعۀ اقتصاد: جوانمردی

نگاهی اکوسیستمی است

برق به ابربحران بحران 
خاموشی ها تبدیل خواهد شد
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شریفصنعتی دانشگاه 

۲۵تا تمامی دانشجویان دانشگاه 
شهریورماه واکسینه خواهند شد

ان دانشجویواکسیناسیون 
دانشگاه 

و فرزندان دانشجویان دانشگاههمسر 
می شوندواکسینه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

در اقدامات دانشگاه 
بازسازی خوابگاه ها

وضعیت برگزاری کالس های 
در ترم جدیددانشگاه 

سلسله نشست های راهبردی از 
انهعلم حکمرانی تا حکمرانی عالم
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شریفصنعتی دانشگاه 

۲۷از کالس های دانشگاه 
شهریور آغاز می شود

دانشگاه ها به صورت پلکانی 
بازگشایی شوند

شرایط جدید کاری در 
شداعالم دانشگاه 
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری سومین 
دورهمی استارت آپی و 

نوآوری پردیس بین المللی
دانشگاهکیش 

ه اطالعیه برگزاری جلسه مصاحب
داوطلبان متقاضی دوره دکتری

پیوسته بیوتکنولوژی

اطالعیه مرکز بهداشت در 
خصوص آخرین مهلت تزریق

نوبت اول واکسن کرونا
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دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی بازی سازی 
به مثابه انگیزه بخشی، 

مشارکت مستمر و ارزیابی
پیوسته دانشجویان

مناظر کشاورزی »وبینار 
« واحه ای

ششمین جلسه وبیناری با
ی فعاالن تشکل های دانشجوی

شدبرگزار دانشگاه 

علمی انتشار نشریه 
دانشجویی مراقبت
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دانشگاه تهران

م؛ فراخوان وبینار اجرای تصمی
ل ظریف ترین حلقه فرایند ح
مسئله تا کسب نتیجه، در
شرایط ناپایدار و پیچیده

و هشتمین برگزاری سی 
یی وبینار انجمن علمی دانشجو
اه زبان و ادبیات عربی دانشگ

اطالعیه برگزاری 
سی وهشتمین نشست 

شنبه های حقوق بین الملل

کارگاه آموزشی راه اندازی 
ات دانشنامه تخصصی با امکان

دانشجویی
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری مسابقه 
ادبی و هنری دانشگاه بدون

دخانیات

نوبت اطالعیه ثبت نام برای تعیین
دوم تزریق واکسن اعضای هیأت

علمی و کارکنان دانشگاه 

ه بدلنوشته استاد دانشگاه 
م یاد دکتر کردوانی، پدر عل

کویرشناسی ایران

ق درباره عوارض تزرینگرانی 
ی برتر/واکسن بی مورد است

کارآیی همه واکسن ها به 
هزینه های احتمالی آن
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دانشگاه تهران

اولین جشنواره دانشگاه 
دیجیتال

اولین جلسه مشترک 
ه کمیته های تخصصی اتحادی
یهدانشگاه های آسیا و اقیانوس

تاد برگزاری آیین پیشواز اس
لی وابسته  پردیس بین المل

کیش دانشگاه 

آشنایی با خدمات»وبینار 
و صندوق نوآوری و شکوفایی
ر چگونگی ثبت درخواست د

«سامانه غزال
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دانشگاه تهران

ظریه ن: فلسفه تحلیلی»وبینار 
«زبان و علوم شناختی

عتفاز سوی مقام عالی وزارت 
دانشگاه»تهران عنوان دانشگاه 

اثرگذار در برنامه ریزی درسی 
را کسب کرد« آموزش عالی ایران

رویداد »اطالعیه برگزاری 
آموزشی رهیافت های 

:مهندسی در علوم زیستی
«از ژن تا رفتار

آموزشی وبینار 
Scopus
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری همایش 
لی بین المللی و نمایشگاه م

ه اصالحی)حوزه مدیریت سبز 
(تاریخ

ماه نوشت رخدادهای مرداد 
دانشگاه 

Yesterday’s News 

headlines of UT-

part 1:

زمین لرزه ۶00ثبت بیش از 
در مرداد ماه توسط مرکز 

لرزه نگاری مؤسسه 
ژئوفیزیک
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری دومین 
سمپوزیوم بین المللی 

پیشگیری و مداخله در 
خودکشی

تحلیل جامعه شناختی قدرت 
تانگیری مجدد طالبان در افغانس

جلسه شورای عالی 
انجمن »سیاست گذاری 

«  خانواده و دانشگاه

راهبری »کارگاه آموزشی 
«  تشکل های دانشجویی

دانشگاه
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دانشگاه تهران

گاه دانش»نشست تخصصی 
و حوزه فرهنگیدیجیتال 

«  و اجتماعی

اسامی برندگان مسابقه 
اعالم شد3خودنویس 

پارک علم و فناوری دانشگاه 
ستم برای ایجاد اکوسیپلتفرمی 

کارآفرینی در صنایع مختلف

اولین دانشجوی دکتری 
آب مدیریت و برنامه ریزی منابع

در کشور از رساله خود دفاع 
می کند
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دانشگاه تهران

UT Holds Webinar on 

Analytic Philosophy 

with Noam Chomsky, 

Nadia Maftouni

برگزاری دوره پیشگیری از خودکشی
امه آشنایی با برن)وظیفه همگانی است 
(بتا

جلسه مشترک جشنواره دانشمندان
جوان با جشنواره علوم و ایده های 

آکسفورد 
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دانشگاه تهران

گزارش تصویری بازدید 
نماینده سازمان بهداشت 

دانشگاه از (WHO)جهانی 

با هدف گسترش روابط 
بین المللی  

تفاهم نامه همکاری با 
دانشکده حقوق دانشگاه 

پانیا پونتی فیسیا کومیاس اس
منعقد شد

نوزدهم انتشار شماره 
نشریه علمی دانشجویی

«دامِستیک»

نهم نشریه انتشار شماره 
«  جوانه»علمی دانشجویی 
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دانشگاه تهران

اطالعیه جوایز برگزیدگان 
ان پنجمین جشنواره اندیشمند

و دانشمندان جوان

مجمع برگزاری جلسه 
انجمن های علمی دانشجویی

دانشگاه 

م تیدر حضور پررنگ دانشگاه 
ملی شطرنج دانشجویان ایران

اطالعیه اعالم زمان ثبت نام 
پذیرفته شدگان بدون آزمون
استعدادهای درخشان دوره 

لی کارشناسی ارشد سال تحصی
1401-1400
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دانشگاه تهران

معاون بین الملل دانشگاه 
دانشجویان افغان، یک سوم تا یک
چهارم شهریه را پرداخت می کنند

تانتحلیل تحوالت اخیر کشور افغانس

دوره آموزشی کاربردی همسر 
گزینی و ازدواج شایسته
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دانشگاه تهران

اطالعیه برگزاری وبینار ابعاد 
1۹روان شناختی بیماری کووید 

دومین شماره دوماه نامه مدت 
1400در سال 

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در 
برنامه های رویش، شکوفایی و جهش 

پارک علم و فناوری دانشگاه 
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دانشگاه تهران

نخستین اعالم برگزیدگان 
اهدانشگ« جشنواره تک گویی»

وبینار زنان و مردان درمانگر 
بومی ترکمن صحرا 

ه فناورانفراخوان نیازهای 
دهخداموسسه 

هم اندیشی اعضای هیئت
علمی در خصوص 

راهکارهای ارتقای سالمت 
جسم و روان دانشگاهیان
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دانشگاه تهران

توسعه برگزاری نشست 
همکاری های مشترک دانشگاه 

دانشگاه برن و 

ا بعلمی دانشجویی انجمن 
همکاری گروه زبان و ادبیات

فارسی دانشگاه 

سلسله نشست ها و 
ور وبینارهای علمی با حض

«  دانش آموختگان»

بر اساس نظام رتبه بندی 
؛ ۲0۲1تایوان 

با تهرانقرار گرفتن دانشگاه 
پله ارتقاء، در جایگاه ۲۶

جهانی 33۸نخست ملی و 
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دانشگاه تهران

چهارمین دورهمی 
استارتاپی و نوآوری 
ش پردیس بین المللی کی

دانشگاه تهران با عنوان 
"رویارویی نو"

ای اطالعیه لزوم تکمیل کارنامه ه
سالمت روان و سالمت جسم 

دانشجویان مقاطع مختلف

ه فلسف»انتخاب کتاب 
ه ب« جغرافیای سیاسی

اره عنوان اثر برتر جشنو
معلمان مؤلف

ا اطالعیه برگزاری دوره آشنایی ب
سامانه ارتقا مرتبه اعضای هیات

علمی پاد
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دانشگاه تهران

سومین سلسله نشست های
مجازی همه گیری کرونا و 
تحوالت جهانی در عصر 

کرونا و پساکرونا

مطالعات ژاپن، : موضوع
اهداف و الزامات 

آموزش های برگزاری مرکز 
آزمون ضمن خدمت دانشگاه 
ICDLمهارت های کامپیوتری 

ار برای ک“فرخوان وبینار 
در استارت آپ ها به چه 

”مهارتهایی نیاز داریم
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دانشگاه تهران

چهارمین جلسه هیأت نظارت، 
رت ارزیابی و تضمین کیفیت وزا

عتف استان تهران 

سی و سومین اجالس رؤسای 
دانشگاه های بزرگ کشور

سی و نهمین 
گفت وگوی انجمن

سلسه نشست های علوم 
اجتماعی و ایران معاصر
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دانشگاه تهران

وبینار اشتراک داده های 
پژوهشی و مدیریت 

استناددهی با پلتفرم 
Mendeley

سلسله وبینارهای آموزشی
«از ایده تا عمل»

سلسله نشست های 
اه فارغ التحصیالن دانشگ

1-تهران 

سمپوزیوم برگزاری دومین 
له بین المللی پیشگیری و مداخ

خودکشیدر 
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دانشگاه تهران

اطالعیه نمایه مقاله های 
چهارمین همایش ملی دانشگاه
اخالق مدار در پایگاه استنادی

(ISC)علوم جهان اسالم 

ادبی»اولین سوگواره 
«بر نیزه، آفتاب

بورس اراسموس پالس در 
دانشگاه سابانجی ترکیه

علم، "مجموعه نشست های 
فرهنگ و ارتباطات در 

"خدمت مهاجران افغانستان
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دانشگاه تهران

ا دیدار سفیر نیکاراگوئه ب
لل مدیران کل معاونت بین الم

دانشگاه 

اطالعیه برگزاری استارت آپ 
ویکند مجازی محصوالت فناوری

(NBIC)همگرا  

دومین میتاپارک؛ دورهمی 
ایده پردازان و فناوران با 

موضوع محصوالت فناوری 
همگرا

First Joint Meeting 

between AUAP 

Specialized 

Committees Takes 

Place
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دانشگاه تهران

کتاب آئین نامه های هیأت 
علمی دانشگاه 

داشت وبینار بین المللی بزرگ
پروفسور طوبی کرمانی

ششمین دوره گفتگوهای
فرهنگی ایران و چین

اطالعیه دومین نشست علمی
دانش آموختگان دانشگاه 

دخانیات و »تهران با موضوع 
«سالمت جامعه
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دانشگاه تهران

UT Ascends 26 Places 

in 2021 National 

Taiwan University 

Rankings, Ranks First 

among Iranian 

Universities and 338 in 

World

IEEEتوسط مؤسسه 
عضو هیأت علمی دانشگاه 

پژوهشگر جوان به عنوان 
انتخاب شد۲0۲0برجسته سال 

افتخارآفرینی انجمن علمی
در دانشجویی آبیاری و آبادانی
ل نخستین جشنواره دیجیتا

دانشگاه 

کانون رسانه رتبه دوم 
نخستین جشنواره دیجیتال

کسب کردرا دانشگاه 
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دانشگاه تهران

معرفی دانشجویان برگزیده 
و « معارفی»بخش در دانشگاه 

«آوایی»رشته های حفظ از بخش 
سی و ششمین مسابقات قرآن و

دانشجویان( ع)عترت 

و اجرای سامانه طراحی 
وژی اسالید اسکنر و تله پاتول

برای نخستین بار در کشور

اطالعیه برگزاری 
چهاردهمین جشنواره 

ا بین المللی حرکت ب
میزبانی دانشگاه 

، سلسله نشست های اسالم
فرصت ها و چالش ها 

(نشست چهلم)
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دانشگاه تهران

جدید مجله علمیانتشار شماره 
مدیریت سرمایه اجتماعی 

ن آئین نامه جشنواره بی
(1400)الملل دانشگاه 

 Geo-Spatialمجله  

Information Science  در
شماره  مخصوص خود در زمینه  
تکنولوژی های نوظهور در علوم 

مکانی از محققین دعوت به ارسال
.مقاالت می نماید

فراخوان همکاری در دبیرخانه
جشنواره اندیشمندان و 

دانشمندان جوان
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دانشگاه تهران

نی و زبان چی»نخستین وبینار 
: « مطالعات چین در ایران

مروری بر گذشته و چشم 
اندازهای آتی

تامین مالی »وبینار 
«  طرح های کسب و کار

فراخوان همکاری باشگاه 
دانش آموزی دانشگاه 
برای ارائه خدمات به 

دانش آموزان کم برخوردار 
در سراسر کشور
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دانشگاه تهران

برگزاری نشست تخصصی 
و مسأله سیاست ایران "

"المللحقوقی در حقوق بین 

س دیدار سفیر بولیوی با رئی
دانشکده مطالعات جهان

در یک پژوهش مشترک با 
دانشگاه استنفورد

یک حسگر جهت اندازه گیری 
ابعاد نانوذرات طراحی شد

برگزاری کارگاه تربیت
فرزند هوشمند
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دانشگاه تهران

آغاز پویش حمایت از 
دانش آموزان استعداد 

درخشان مناطق کم برخوردار

چهارمین دوره ملی و اولین 
اب دوره بین المللی جشنواره کت
سال فرهنگی دانشجویان

چهارمین همایش ملی 
دانشگاه اخالق مدار

افتخارآفرینی دانشجویان 
ی مسابقات قهرماندر دانشگاه 

شطرنج دانشجویان آسیا
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دانشگاه تهران

مرکز نوآوری و »دو کتاب 
«  وییتعالی کوثر بسیج دانشج

روایت»در اولین جایزه کتاب 
مقام کسب کرد« پیشرفت

در ورزشکاران دانشگاه 
تدارک برای حضور در 
رقابت های منطقه یک 

ورزش دانشگاه های کشور

سلسله نشست های علوم
اجتماعی و ایران معاصر

کارگاه های آموزشی
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دانشگاه تهران

وبینار برگزاری اولین 
گذشته و چشم انداز »

آموزش زبان چینی و 
«چین شناسی در ایران

اطالعیه ارائه مشاوره پزشکی
در زمینه بیماری کرونا

کسب جایزه علمی البرز 
ه توسط دانشجوی دانشکد
اه علوم و فنون نوین دانشگ

ی نشریه علمی دانشجوی
سی سنگان
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دانشگاه تهران

رونمایی از پوستر دومین
جشنواره بین المللی 

نمایش عروسکی مجازی

و دریافت مجوز کانون ارزیابی
توسعه مدیران توسط مرکز 

آموزش های حرفه ای مدیران 
و کارکنان دانشگاه

تغییر و اصالح نام مرکز 
آموزش های ضمن خدمت 
به مرکز آموزش های حرفه 

ای مدیران و کارکنان

اطالعیه برگزاری هشتمین دوره
با سخنرانی های ترویجی»مسابقه 

«موضوع آزاد
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دانشگاه تهران

؛ از رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
توانمندی های شرکت دانش 
بنیان ستارگان نوآور سپهر 

پارس بازدید کرد

جلدی در 3000مجموعه 
حوزه ایرانشناسی به 

کتابخانه مرکزی اهدا شد

وبینار معرفی دینامیک 
و  (CFD)محاسباتیسیاالت 

کاربرد آن در مهندسی شیمی

UT Develops Sensor 

for Measuring 

Nanoparticles in 

Collaboration with 

Stanford University
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دانشگاه تربیت مدرس

اعالم نحوه حضور دانشگاهیان در
وضعیت قرمز کرونایی

چم برگزاری مسابقات فتح پر
به میزبانی دانشگاه 

گهای بر اساس نتایج رتبه بندی شان
میان در ، دانشگاه ۲0۲1

دانشگاه های برتر جهان قرار دارد
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دانشگاه تربیت مدرس

ره آغاز ثبت نام نخستین دو
عالی حقوق هوانوردی کشور

دانشگاهدر 

ارائه خدمات ویژه مرکز 
یان تصویربرداری پزشکی پارس

بررسی راهکارهای جذب دانشگاهیانبه 
موقوفات در نشست هیئت 
مدیره بنیاد خیرین مدرس
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دانشگاه تربیت مدرس

گاه پیام تبریک رییس دانش
به مناسبت فرا رسیدن 
هفته دولت و روز کارمند

کی راه اندازی سامانه الکترونی
ثبت عوارض واکسیناسیون

کرونا

اعالم زمانبندی تزریق 
دوز دوم واکسن کارکنان

دانشگاه

لغو برنامه تزریق دوز 
دوم واکسن دانشگاهیان
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دانشگاه تربیت مدرس

ط کسب رتبه برتر توس
دانشکده علوم پزشکی

ای در رتبه بندی دانشگاه ه
علوم پزشکی

فراخوان ثبت نام دوره 
آموزشی واکسیناتوری

ابالغ شیوه نامه اعمال جرایم 
تنبیهی عدم رعایت مالحظات

ایمنی، بهداشتی و محیط 
زیستی

ت کسب رتبه برتر عضو هیأ
علمی دانشگاه در جشنواره 

ت ملی پایان نامه های تحصیال
تکمیلی با محوریت 
پیشگیری از خشونت



79

دانشگاه تربیت مدرس

انجام واکسیناسیون 
دانشگاهیان به تعداد 

محدود

روایت "برگزاری رویداد 
در دانشگاه"کرونا

توزیع تانکرهای آب در 
روستاهای سیستان و 

بلوچستان توسط خیرین
دانشگاه

ع دسترسی رایگان به مناب
موسسه استنادی علوم و 

(ISC)فناوری پایش علم و 
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دانشگاه تربیت مدرس

ر تاکید رییس دانشگاه ب
لزوم همکاری دانشکده ها، 

گروه  ها و اعضای هیات 
لی علمی برای فارغ التحصی
دانشجویان سنواتی

بررسی شیوه نامه طرح 
تمام وقت ویژه اعضای 
هیات علمی در نشست 

شورای دانشگاه

ابالغ شیوه نامه اعمال جرایم
تنبیهی عدم رعایت 

و مالحظات ایمنی، بهداشتی
محیط زیستی

دبیرخانه طرح آمایش و 
تولید محتوای علمی برای

رسانه در دانشگاه
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دانشگاه تربیت مدرس

اه نحوه فعالیت آموزشی دانشگ
زان متناسب با شرایط کرونا و می

واکسیناسیون دانشجویان

تزریق دوز دوم واکسن 
شهریور1۵دانشگاهیان از 

برگزاری مجموعه نشست
نیم ساعتی با "های 

"نویسندگان روس

، گوگل ترنسلیت"نشست 
چالش ها و ظرفیت های 
ترجمه دوسویه روسی و 

"فارسی
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دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری جشنواره دانش 
مآموزی مهندسی بیوسیست

برگزاری مراسم 
گرامیداشت مقام علمی 
مرحوم دکتر امین ناصری

درخشش دانشجویان قرآنی 
دانشگاه در سی وششمین 
جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان کشور

یون پایان برنامه واکسیناس
شهریور۲4دانشگاه در 
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دانشگاه تربیت مدرس

برنامه ریزی دانشگاه برای
برگزاری هر چه سریعتر 

کالس های عملی به صورت
حضوری

نامه خدمتتصویب شیوه 
تمام وقت ویژه اعضای 

هیات علمی 

ه برگزاری نخستین دور
مسابقات فتح پرچم 

دانشگاه 

امضای تفاهم نامه همکاری 
م دانشگاه علوو میان دانشگاه 

توانبخشی
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دانشگاه تربیت مدرس

راه اندازی وب سایت جدید 
بنیاد خیرین مدرس

ه پیام تبریک رییس دانشگاه ب
دمناسبت آغاز سال تحصیلی جدی

دانشجوی فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه، برنده جایزه ملی 

بنیاد البرز شد
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دانشگاه علم و صنعت

مرکز هوش مصنوعی و 
رباتیک دانشگاه

کارگاه توانمندسازی  
جراحی اعتماد به نفس

د نگارش صفر تا صکارگاه 
ه رزومه انگیزه نامه توصی
نامه و ایمیل به اساتید

انجمن علمی مهندسی 
اه و گاز دانشگشیمی، نفت 
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه آموزش نرم افزار 
EndNote

نگاهی به عملکرد انجمن های
1400علمی دانشجوئی در بهار 

اطالعیه امور اداری در 
خصوص واکسیناسیون 

کارکنان دانشگاه

های تشریح و معرفی توانمندی
دانشگاه در حوزه منابع آب و

محیط زیست
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دانشگاه علم و صنعت

کارگاه رزومه نویسی

وبینار آشنایی با مسابقات
ICPCبرنامه نویسی 

آموزشی طراحی، بهینه دوره 
سازی و شبیه سازی زنجیره 

تامین با نرم افزار  
anyLogistix

اولین رخداد از سلسله 
نشست های مقدماتی 

رویداد ملی حمل و نقل 
پیشرفته روبه راه
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دانشگاه علم و صنعت

ان قابل توجه پذیرفته شدگ
روزانه و )1400دکتری سال 
دانشگاه ( نوبت دوم

بهره : ریزشبکه ها"
"ابرداری، کنترل و کاربرده

دوره آموزش نرم افزار 
پایتون

باآشناییکارگاه 
نکارکردهای بالکچی
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دانشگاه علم و صنعت

انجمن علمی مهندسی 
اه و گاز دانشگ، نفت شیمی

آموزشی سالمتکارگاه 
زوجین

نخستین دوره ی جشنواره ی
فرهنگی هنری علمی لنز 
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دانشگاه علم و صنعت

ه پیام رییس دانشگاه ب
مناسبت روز کارمند

آشنایی با سامانه ی انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات با 
حضور آقایان باقر انصاری و 

حسن صمیم نیک پی

رایگان به دسترسی 
کتاب های الکترونیکی
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دانشگاه علم و صنعت

مان پیگیری و پیشرفت ساخت
آموزشی واحد نور

ارائه خدمات مرکز محاسبات 
سریع به دانشگاهیان 

کتاب وبرگزاری کانون 
کتاب خوانی دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

هفدهمین دوره آموزش 
روزنامه نگاری در نشریات

دانشجویی

، توانمندسازی جراحیکارگاه 
اعتماد به نفس

قدم به قدم کارگاه 
SEO ۲0۲1در
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دانشگاه علم و صنعت

مسابقه پنجگانه
کتابخوانی

مجموعه نشست های تخصصی 
:همکاری های علمی بین المللی

اوری سخنرانی و پنل تخصصی فن
های غشایی
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دانشگاه علم و صنعت

«چرخ»حضور در برنامه 
کارگاه آموزش ترسیم 

افزار     نرم علمی با نمودارهای 

ه ای نهمین کنفرانس منطق
سیرد 
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دانشگاه علم و صنعت

هجدهمین کنفرانس 
ایعبین المللی مهندسی صن

گذر از موانع و کارگاه 
چالش های کارآفرینی

تمدید عضویت و روش 
پرداخت حق عضویت 
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دانشگاه علم و صنعت

 IPSآلمانیشرکت و دانشگاه 
تفاهم نامه همکاری فنی، 

تخصصی و پژوهشی 

روسای برگزاری اجالس 
به دانشگاه های بزرگ کشور 

میزبانی دانشگاه 

مرکز نوآوریافتتاح دفتر 
ارسمنطقه آزاد در دانشگاه 

مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان ایران
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دانشگاه علم و صنعت

مدیریت کارها و فعالیت های حرفه ای در 
محیط کسب و کار 

آغاز گسترده واکسیناسیون
اندانشگاهیان علم و صنعت ایر

برگزاری جلسه هم اندیشی 
ریاست دانشگاه در واحد نور
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دانشگاه علم و صنعت

اجرای طرح پایش کارنامه
سالمت روان 

ی برگزیدگان مرحله منطقه ا
آزمون معارفی به مرحله 
سراسری سی و ششمین 
جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان 

دوره دکتری حرفه ای 
مدیریت کسب و کار

نگ دیجیتال مارکتیکارگاه 
حال و آینده کسب و کارها
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دانشگاه علم و صنعت

رویداد آموزشی کاربردی 
AIFaceتشخیص چهره 

دی چهار رتبه بندر ارتقا رتبه دانشگاه 
معتبر دانشگاهی جهان و آسیا

پایان نامه دانشجوی مهندسی 
انجمن توسط مکانیک دانشگاه 

ه مهندسین ساخت و تولید ایران، ب
دعنوان پایان نامه برتر شناخته ش
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دانشگاه شهید بهشتی

شهریور، روز بزرگداشت اول 
وف ابوعلی سینا پزشک، فیلس

و حکیم ایرانی و روز پزشک 
گرامی باد

تیم رباتیک دانشکده مهندسی
ن بیست و ششمیدر برق دانشگاه 

دوره مسابقات جهانی فیراکاپ 
(FIRA RoboWorld Cup)،
مقام دوم را در لیگ خودروهای 

کردخودران  کسب 

آغاز ثبت نام مدرسه 
یقی مطالعات تطب»بین المللی 

«قرآن و عهدین

معرفیسلسله وبینارهای 
گرایش های ارشد مهندسی 

عمران
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دانشگاه شهید بهشتی

هفته دولت شهریور؛ آغاز ۲
بادگرامی 

دوره آموزشی نرم افزار 
CityEngine

وعموضوبینار تخصصی با 
و با برق صنعتیآشنایی 
کاربرد و eplanنرم افزار 

آن در صنعت

شهریـور؛ روز کارمنــد 4
گرامـی باد
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دانشگاه شهید بهشتی

پادکست معرفی 
دانشکده ها 

ه زمان انتخاب واحد پذیرفت
شدگان دوره دکتری 

شهریور، زادروز محمد ۵
زکریای رازی و روز 

داروساز 

؛ برزخ قدرت در افغانستان
لبانتحلیلی بر بازگشت طا
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دانشگاه شهید بهشتی

وبینار
مطالعات اقتصادی ومرکز 

سیاسی 

ا وبینار تخصصی آشنایی ب
هوش مصنوعی 

تفاهم نامه همکارى میان 
و پارک علم وفناورى دانشگاه

مرکز  تحقیقات اتکا 
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دانشگاه شهید بهشتی

Student learning 

society of 

mechatronics 

presents

وبینار آشنایی با دوره 
کارشناسی ارشد 

ی سیاستگذاری علم و فناور
دانشگاه

بین المللیبرگزاری همایش 
گفتگوهای فرهنگی ایران و»

توسط گروه چینی « چین
مهرماه ۲۸و ۲۷دانشگاه 

حفاظت دیفرانسیل»کتاب 
« اصول و کاربردها: عددی
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دانشگاه شهید بهشتی

انجمن اسالمی دانشجویان
آزادی خواه دانشگاه 

آموزش مجازی  دوره 
Everything SPICE 

(OrCAD PSpice)

راهکارهای ایجاد کارگاه 
احساس ارزشمندی در خود 

(ویژه همیاران سالمت روان)

معرفی وبینارهای سلسله 
گرایش های ارشد مهندسی 

عمران
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دانشگاه شهید بهشتی

مراسم رونمایی و معرفی 
کتاب ارتباطات میان 

و کاربردنظریه : فرهنگی

سلسله وبینارهای 
استعدادیابی تحصیلی و»

«شغلی دانش جویان

اطالعیه دانشجویی 
کارنامه سالمت

امضای تفاهم نامه همکاری 
علوم ورزشی و دانشکده 

آکادمی و تندرستی دانشگاه 
ورزشی بلگراد 
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دانشگاه شهید بهشتی

پادکست معرفی 
دانشکده ها 

ثبت استارتاپ خود در 
را شتابدهنده تخصصی صح

شهریور1۷قیام سالروز 

اهمیت تاریخ عیالم
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دانشگاه شهید بهشتی

واکسینه دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی 

انجمن علمی زبان فرانسه »
وبینار در دومین « دانشگاه

«  زیر وبم گردشگری با مرتضی»

دستاورد
معرفی کتاب

پادکست معرفی دانشکده ها
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دانشگاه شهید بهشتی

کنفرانس ملی »دومین 
تجهیزات و فناوری های 

«ازمایشگاهی

اطالعیه واگذاری خوابگاه در 
نیمسال اول سال تحصیلی 

1401-1400

چهارمین نشست تخصصی
ان با بررسی تحوالت افغانست

بحران راهبرد »موضوع 
«زدایی در افغانستان 
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دانشگاه شهید بهشتی

دبستان های دخترانه و 
پسرانه رشد نو

اه ها وبینار بازگشایی دانشگ
1400در پاندمی کرونا 

برگزاری دوره استفاده
مجدد از پساب
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دانشگاه شهید بهشتی

نقد و بررسی سریال زخم کاری 

وبینار دغدغه های دوران 
دانشجویی

کنفرانس ملی »دومین 
تجهیزات و فناوری های 

«ازمایشگاهی

ضو حسین ترکمن عانتخاب دکتر 
هیات علمی دانشکده مهندسی 

دومین سال برای برق دانشگاه 
پیاپی به عنوان داور برجسته 

انجمن مهندسین برق و 
الکترونیک امریکا
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دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه ای بر سنجش»کتاب 
«از دور راداری

در واکسیناسیون دانشجویان
دانشگاه 

ازسلسله وبینارهای چشم اند
معرفی گرایش های رشته های

مهندسی و بازارکار آن ها

نگارش پایان نامه از زبان
استاد+ دانشجویان ارشد 

راهنما
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دانشگاه شهید بهشتی

سلسله سمینارهای مجازی
گپ و گفت عمرانی

فراخوان "سومین دوره از 
حمایت از توسعه زیرساخت 
در علوم اجتماعی محاسباتی

"با رویکرد شناختی

آغاز سال تحصیلی

پادکست معرفی دانشکده ها 
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دانشگاه شهید بهشتی

: سمپوزیوم بین المللی
Working on Stones 

in Achaemenid

Empire

برگزاری دومین نشست
هیواد

رسا وبینار آشنایی با سامانه آذ
ویژه کاربران دانشگاه

: سمپوزیوم ملی زنان
امیدها، فرصت ها و 

چالش های پیش رو در 
جدیددهه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

بزرگ ترین مسابقه مدل 
سازی و بهینه سازی کشور 

توسط دانشگاه

ایی سمپوزیوم بین المللی بازگش
دانشگاه ها در دوره کرونا
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دانشگاه صنعتی اصفهان

طرح مطالعاتی
تند تر از عقربه ها کتاب 

حرکت کن

اطالعیه مهم پذیرفته شدگان
1400آزمون دکتری سال 

خانه نوآوری ساینو دردانشگاه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

1۹واکسیناسیون کووید 
دانشگاهیان در دانشگاه 

به اه پیام تبریک رئیس دانشگ
شهریورماه، روز 4مناسبت 

کارمند

AICupآغاز ثبت نام
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دانشگاه صنعتی اصفهان

فراخوان جشنواره ی 
نگاره های خیال 

.اطالعیه
دانشگاه تقویم آموزشی 
ول نیمسال اصنعتی اصفهان، 
1400-1401سال تحصیلی 

جایگاه خداباوری در دهه های »
اخیر در غرب و نسخه ای برای 

«ایران

دوره مقدماتی آموزش 
آنالین کمک های اولیه
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره آموزش برنامه نویسی
Visual Basicبه زبان 

افتتاح آکادمی 
دوچرخه سواری دانشگاه 

AICupافتتاحیه 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

شروع ثبت نام مسابقه 
RoboIUTرباتیک

اطالعیه مهم مرکزبهداشت 
ودرمان دانشگاه در مورد 
واکسیناسیون دانشجویان

روز جهانى پیشگیری از 
خودکشى
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دومین گردهمایی تبادالت علمی و 
همکاری های دانشگاه های ایران با 

پژوهش های مرکز  CMSآزمایشگاه
(CERN)هسته ای اروپا 

برگزاری مسابقات رباتیک

اه ها وبینار بازگشایی دانشگ
1400در پاندمی کرونا 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

انواع کسب وکارها و 
شیوه راه اندازی آن ها 

ارتقای دوره آموزش غیرحضوری 
مهارت های تدریس

دستیاران آموزشیویژه 

اولین بازدید مجازی 
از دانشگاهیان دانشگاه 

سرندر  CMSآزمایش

همایش بین المللی نجوم
ایکرانت اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد

تمهیدات مرکز اطالع رسانی و 
وص کتابخانه مرکزی دانشگاه درخص

شرایط تعطیلی

تقدیر و سپاس معاون فرهنگی 
اجتماعی وزارت عتف از دکتر حمید 
رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی 

و دانشجویی دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

طالبان و مساله دولت 
بررسی ابعاد اجتماعی، فکری و
جغرافیایی قدرت گیری طالبان

گاه دانشافتخار آفرینی دانشجویان 
در مسابقات انتخابی تیم ملی 

شطرنج دانشجویان

کسب مدال نقره مسابقات جهانی
توسط ۲0۲1اختراعات سوئیس 

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ه پیش بینی زوال عقل وابسته ب
قشر مغز با استفاده از روش های 

یادگیری عمیق

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی 
علوم سیاسی با همکاری دبیرخانه 

یاد جشنواره ملی ره نشان وابسته به بن
ملی نخبگان 

برنامه نویسی پیشرفته نرم 
Matlabافزار
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دانشگاه فردوسی مشهد

 Post DBAدوره آغاز ثبت نام 

مدیران عالیویژه دانشگاه 

گزارشی کوتاه از کوشش هشت ساله 
حوزه های گوناگون از آموزش در دانشگاه 

یو پژوهش گرفته تا امور اجرایی و فرهنگ
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دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان به انتخاب دانشگاه 
زی دانشگاه اثرگذار در برنامه ری
شگاه پیام دکتر کافی، رئیس داندرسی آموزش عالی ایران

شهریور روز 4مناسبت به 
1400کارمند شهریور 

ویژگی های عمده حکومت »
«اسالمی در منابع دینی
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دانشگاه فردوسی مشهد

ه نتایج بیست و دومین دور
انتخابات انجمن های علمی 

دانشجویی 

انجمن دانش آموختگان دانشگاه

و  MSRTهایدوره آمادگی آزمون 
TELP ویژه دانشجویان تحصیالت

«آنالین»تکمیلی بصورت 
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دانشگاه فردوسی مشهد

تمدید مهلت ثبت نام و
تکمیل فرم شکوفه های

دانشگاه 

همایش ملی مردمی سازی 
و اقتصاد مقاومتی

انتخاب عضو هیأت علمی 
عنوان رئیس به دانشگاه 

ت کارگروه آموزش زبان و ادبیا
فارسی انجمن ترویج زبان و

ادب فارسی ایران
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دانشگاه فردوسی مشهد

س سخنرانی دکتر کافی، رئی
ز دانشگاه در مراسم تجلیل ا
کارکنان منتخب دانشگاه

ترویج "پادکست صوتی 
"ضرورت و راهکارها: علم

انجمن علمی منظر ایران

آغاز ثبت نام دوره های 
فرعی کالج دانشگاه در 

1400سال 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام دوره آموزشی 
ناخالق حرفه ای ویژه کارکنا

برگزاری کارگاه تخصصی 
آموزشی قرآن کریم به صورت 

مجازی 

هویت و سیاست؛ بامدرسه   "
"تمرکز بر خاورمیانه

هجدهمین همایش ملی 
هویت ایرانی برنامه درسی و »

«آموزش در عصر پسا کرونا
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دانشگاه فردوسی مشهد

ه شهریه دانشجویان دانشگا
موسسات عضو هیأت امنا و 

1400-1401در سال تحصیلی 

(آنالین)انگلیسی و فارسی : مقدماتی آموزش ترجمهدوره 
تربیت مدرس کودک و نوجوان دوره 

(آنالین)سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای آموزش 
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دانشگاه فردوسی مشهد

ای آزمون تعیین سطح کالس ه
ویژه »تقویتی زبان انگلیسی 

دانشجویان مقطع دکتری 
1400پاییز 1ترم « دانشگاه

بورسیه فرصت مطالعاتی
-Orientدکتری از موسسه 

Institute Istanbul

هشتمین جلسه شورای 
راهبردی نظارت، ارزیابی و 

تضمین کیفیت دانشگاه

برگزاری آزمون جامع 
زبان فارسی در 

کشورهای عراق و لبنان
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دانشگاه فردوسی مشهد

فصل نامه خبری 1۲شماره 
ترویجی معاونت آموزشی 

دانشگاه

نوبت دهی شهریور ماه 
SEMآزمایشگاه 

کسب جایزه بهترین سخنرانی
و اساتید در پنجمین همایش ملی

های تخصصی علوم و کارگاه
نانو فناوری 

ثبت نام در کارگاه های 
آموزشی سیزدهمین دوره 

دانطرح ضیافت اندیشه استا
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دانشگاه فردوسی مشهد

آغاز ثبت نام دوره آموزشی
عالی آزاد آینده پژوهی در 

کسب و کار و مدیریت 
(FSBA)

امکان دسترسی دانش 
ع مناببه آموختگان دانشگاه 

علمی دیجیتال 

تقدیر مدیر کل دفتر مشاوره و
سالمت سازمان امور دانشجویان
از مرکز مشاوره و توانمندسازی 

دانشجویان دانشگاه 

ن برگزیده دومیمعرفی نفرات 
مسابقه موشن گرافی یک 
دقیقه ای رساله مدیریت 

پژوهشی دانشگاه 
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موفقیت نشریات علمی دانشکده 
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در 

شور ارزیابی کمیسیون نشریات علمی ک
(ISC)و پایگاه استنادی جهان اسالم  

تغییر زمان برگزاری هفدهمین
کنگره ملی مهندسی شیمی 

1400ایران از شهریور به آبان 

دوره تخصصی نگارش متون
علمی به زبان انگلیسی
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د های وبینار بین المللی دستاور
فنآورانه و علمی در توسعه 

تجربیات: اقتصادی اجتماعی
مشترک ویتنام و ایران

ل تحلینام دوره آموزشی ثبت 
محتوای کیفی با استفاده از نرم 

ویژه  MAXQDAافزار
اعضای هیأت علمی گروه علوم

انسانی

وبینار بین المللی
جایگاه افغانستان در 

سیاست خارجی چین پس
از روی کار آمدن طالبان

آغاز ثبت نام دوره آموزشی 
عالی آزاد آینده پژوهی در 

کسب و کار و مدیریت 
(FSBA)
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برگزاری آزمون اخالق در 
پژوهش های زیست پزشکی

(آنالین)مسابقات قهرمانی دارت 

ا کارگاه آنالین آشنایی ب
مراحل داده کاوی و حل یک 

مثال کاربردی با نرم افزار 
SASJMP 

ایرانی برنامه درسی وهویت 
پساکروناآموزش در عصر 
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سی و سومین اجالس روسای 
دانشگاه های بزرگ کشور به 

تمیزبانی دانشگاه علم و صنع

و ششمین برگزاری بیست 
ور المپیاد علمی دانشجویی کش

به میزبانی دانشگاه 

اطالعیه جدید سامانه نوبت
ر دهی تزریق واکسن کرونا د

دانشگاه 

نام در کارگاه های ثبت
آموزشی سیزدهمین دوره 
طرح ضیافت اندیشه ویژه 

استادان 
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و برنامه زمانی و مکان انجام مصاحبه
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در 
د دوره مشترک رشته کارشناسی ارش

مان اگرواکولوژی با دانشگاه کاسل آل
1400-1401برای سال تحصیلی 

کارگاه تنیس مقدماتی
(بصورت مجازی)

دومین کنفرانس ملی 
لتفکر سیستمی در عم

همایش ملی الهیات شهر



145

دانشگاه فردوسی مشهد

آزمون های تعیین سطح 
کالس های ترمیک زبان های

«  یانگلیسی، فرانسه و عرب»
مرکز زبان کالج دانشگاه

آغاز به کار مرکز 
اه واکسیناسیون مهر دانشگ

و موافقت با پذیرش دانشج
در رشته مهندسی مکانیک
گرایش ساخت و تولید در 

مقطع دکتری

امضای تفاهم نامه همکاری 
دانشگاه ملی و دانشگاه 

تحقیقات کشاورزی 
قزاقستان
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ستاد پذیرشبرگزاری جلسه 
دانشجویان جدید الورود 

دانشگاه 

درآمدی بر پرونده پیش 
ی ویژه نخستین همایش مل

شهرالهیات 

از چالش های دوره آگاهی 
و نوجوانی و نیاز به آگاهی

مهارت آموزی 

راهنمای تصویری خدمات مرکز 
فاوا برای دانشجویان نو ورود
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کز افتتاح ساختمان متمر
آموزش دانشگاه 

پیام تبریک معاونت آموزشی 
ن مناسبت فرارسیدبه دانشگاه 

سال تحصیلی جدید

از اربعین؛»پنل تخصصی آنالین 
«  آرمان تا واقعیت

عینهشتمین کنگره بین المللی ارب
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ید فرم ثبت مشخصات اسات
و پژوهشگران نانو

عضویت آزمایشگاه محاسبات
اه سنگین در شبکه آزمایشگ

های فناوری های راهبردی

:  بازی طراحی مسیر زندگی
اولین دوره آموزشی بازی 
محور ضمن خدمت کارکنان

دانشگاه 
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پیام تبریک دکتر محمد 
به کافی، رئیس دانشگاه 

ی مناسبت آغاز سال تحصیل
جدید

اطالعیه شرایط و نحوه 
درخواست خوابگاه در نیمسال 

1400-1401اول سال تحصیلی 

ه پذیرش بورسیه دانشگا
های هنگ کنگ در مقطع 

دکتری

برگزاری آزمون تعیین سطح
دوره های ترمیک زبان 

بیات کالج دانشکده اد)انگلیسی
(و علوم انسانی
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رونمایی از دو مراسم 
آزمایشگاه مرکز فناوری 

افی، پیشرفته با حضور دکتر ک
رئیس دانشگاه و اعضای هیأت

رئیسه دانشگاه 

مقاله پروپوزال و کارگاه 
برای رشته های نویسی 

بیولوژی

دوره ستاره شناسی 
آسمان نمای دانشگاه




