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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 

برگزاری جلسه مشترک بررسی گسترش 
حضور همکاری های فیمابین دانشگاه با 

پنامگروه و معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 
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ی و دانشجویانتصاب دکتر رعیتی به عنوان معاون 
دانشگاهفرهنگی 
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ی و مالانتصاب دکتر خشنود به عنوان معاون 
دانشگاهاداری 
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نصب و راه اندازی دستگاه ضد عفونی دست در 
ورودی خوابگاه های احسان، کرامت و اندیشه به 

دکتریجهت بازگشایی محدود برای دانشجویان 

ساز و کار حضور دانشجویان در : رئیس دانشگاه
دانشگاه تابعی از شرایط روز است
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س افتتاح سلف سرویس اعضای هیات علمی پردی
شهید رضایی نژاد
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ثبت نام و ویزیت دانشجویان مقطع دکتری
پردیس علومامروز 
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انتخاب آقای دکتر مقدس تفرشی عضو هیات 
به عنوان عمران علمی دانشکده مهندسی 

Associate EditorمجلهGeotextiles 

and Geomembranes  انتشارات از مجالت
Elsevier
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آماده سازی برای تجمیع بردها و مکانیزم های 
1Khaje_nasirihaماهواره مکعبی نصیر

در جدیدترین رتبه بندی موضوعی شانگ
های، دانشکده مهندسی مکانیک جزو 

دانشکده های موفق قرار گرفت
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ه در خوابگاه پذیرفتچگونه دانشجویان دانشگاه 
میشوند
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ته به فرامواد مکانیکی وابس"انتشار مقاله ای با موضوع 
بر توسط آقای دکتر نارویی در مجله معت"نرخ کرنش

Science Advances
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در بازسازی توان داخلی در حوزه پژوهشی: رئیس دانشگاه
فعالیت های خوبی صورت گرفت
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رانکارگاه مدیریت کسب و کار در شرایط بح
مهندسی مکانیکدانشکده 
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بی گزارش تلویزیونی از تجمیع ماهواره مکع
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اور هیات علمی دانشکده فیزیک بعنوان مشانتصاب عضو 
خانوادهوزیر علوم در امور زنان و 
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گزار صورت مجازی بربه ترم تابستان دانشگاه 
.می شود
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.شدسرپرست پردیس علوم منصوب 

.شدطی حکمی رییس دانشکده مهندسی برق منصوب 
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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 
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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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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

آغاز ثبت نام چهارمین آزمون استخدام بخش 
فرصت شغلی1۸.۵۰۰خصوصی برای 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

افتتاح آزمایشگاه های جدید پژوهشکده علوم و 
فناوری انرژی 

آغاز پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

نشریه هیات « ریحانه »پنجم انتشار شماره 
دانشگاه( س)الزهرا 

در اطالعیه ای از تعویض قفل درب ( ع)جمعیت امام علی
تی دفتر رسمی این سازمان مردم نهاد توسط دانشگاه صنع

شریف و ممنوع شدن ورود اعضا به آن خبر داد
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شریفصنعتی دانشگاه 

معرفی فعالیت های دفتر زیست همراه شریف در جهت
افزایش بهره وری فناوری های پوشیدنی

راه ا ندازی شهرک نوآوری در دانشگاه همکاری 
کشاورزی



55

شریفصنعتی دانشگاه 

گاه رضا منصوری، استاد دانشکده فیزیک دانشدکتر 
درصد 99چرا وزارت صنایع از : یادداشتی نوشتدر 

می کند؟ علم مکتوب دنیا برای تولید فناوری استفاده ن
ته چرا ما در استفاده از این دانش رایگان بر زمین ریخ

ناتوانیم؟

 ICT Challengeدوره مسابقات برگزاری پنجمین 

تیرماه13و 12دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

از یک زیست بوم فناوری« فرهیختگان»گزارش 
ارمناحیه نوآوری شریف؛ حرکت به سمت دانشگاه نسل چه

با همکاری دانشگاه شریف؛
شهرک نوآوری کشاورزی راه اندازی می شود
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شریفصنعتی دانشگاه 

امضا تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف 
طرح پایلوت شهرک های استارتاپی کشاورزیاجرای 

البرزدر استان 

ای بهداشتی جدید هتلداری برمبنرونمایی پروتکل های 
م و دانش نوین به همت چندشرکت دانش بنیان پارک عل

هماگروه هتل های و فناوری دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ر در افزایش انتفاع دانشگاه شریف از شرکت های مستق
نوآوریناحیه 

پارک : معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، گفت
شرکت را در خود جای ۵۰۰علم و فناوری دانشگاه 

همه تهران یک . هکتار طرح توسعه دارد2۵۰داده و 
شهر هوشمند و پارک نوآوری است و باید از ایده های 

دانش بنیانی برای ایجاد تحول بهره برد
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شریفصنعتی دانشگاه 

ا هزار متر مربع فضای جدید دانشگاهی ت۸۰
بهره برداریپایان سال 

انتفاع دانشگاه شریف از شرکتهای 
دانش بنیان برای ایجاد استقالل مالی
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شریفصنعتی دانشگاه 

زندان آمریکااز ناگفته های استاد دانشگاه 

دانشجوی ۶یک فوتی و : فاطمی زاده خبر داد
مبتالی بهبود یافته در دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ترم تحصیلی آیندهبرای سه سناریوی مهم دانشگاه 

سامانه میز پشتیبانی در مدیریت امور اداری
شدراه اندازی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

کرونا باردیگر بازار نفت را ترساند

اروپابحران در جامعه 
شریفدکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

آموزش مجازی هزینه های : رئیس دانشگاه 
دانشگاه را کاهش نداد

ایت پنجمین رویداد چالش برنامه نویسی با حم
گروه بهسازان فردا برگزار شد
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شریفصنعتی دانشگاه 

تا / میلیارد دالری انرژی در نیروگاه ها 3۰هدررفت 
درصد برق تولیدی مستقل از گاز و۴۰سال دیگر 1۰

گازوئیل باشد

دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در 
کالسه می سازند12کهریزک مدرسه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

دو فضانورد روسیاز دعوت دانشگاه 

هزار یورو به استادان فعال در 1۵اختصاص 
پروژه های ایران و روسیه
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شریفصنعتی دانشگاه 

فراخوان دانشگاه 

سامانه نرم افزاری مدیریت اسناد و مدارک
اندازی شدراه انجمن دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

دانشجویان کلیه مقاطع : گفتمعاون آموزشی دانشگاه 
ند از تحصیلی پس از کسب نمره قبولی و یا مردودی می توان

اده تسهیالت تبدیل نمره به پاس شدن یا حذف درس استف
.کنند

هزار میلیارد دالری کرونا به اقتصاد 11خسارت 
سال زمان برای بازگشت به قبل الزم 3/ جهانی 

است
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شریفصنعتی دانشگاه 

اواسطتا نحوه شروع ترم پاییز در دانشگاه 
اعالم خواهد شد99مرداد 
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شریفصنعتی دانشگاه 

جمع آوری وسایل از برای مهلت دانشجویان دانشگاه 
امکان ارائه  وکالت برای کاهش / خوابگاه ها تمدید شد

مراجعات حضوری

در رشته مهندسی نفت در آخرین دانشگاه 
19موفق به کسب رتبه ،QSرتبه بندی مؤسسه 

جهان و رتبه نخست کشوری شد
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شریفصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ذشت پی درگدر پیام تسلیت رئیس دانشگاه 
دکترمحمدرضا سعیدی

آموزشی در آموزش آنالین دوره کرونا
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دانشگاه تهران

به روایت تصویرمعرفی موزه مقدم دانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

، گاه حسین گنجعلی، دانشجوی مقطع کارشناسی دانش
مقام نخست مسابقات شطرنج آنالین دانشجویان 

دانشگاه های دولتی را کسب کرد

و اه تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگ
بنیاد ملی توسعه فناوری، با هدف کمک به ایجاد و

توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارایه خدمات 
عمومی و تخصصی با ارزش افزوده باال، منعقد شد
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دانشگاه تهران

یت ایستگاه منند شبکه لرزه نگاری بیرجند، با حما
استانداری خراسان جنوبی و مؤسسه ژئوفیزیک 

.به روزرسانی شددانشگاه 



78

دانشگاه تهران

از، باغ موزه نگارستان و خانه موزه مقدم دانشگاه 
فعالیت مجدد خود را آغاز کردند1399اول تیر 
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دانشگاه تهران

نگلیسی معاونت بین الملل به زبان اتوسط کاتالوگ دانشگاه 
ی در این کاتالوگ به معرف. منتشر و در دسترس قرار دارد

پردیس ها، دانشکده ها و بخش های مختلف دانشگاه 
.پرداخته شده است
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

اه دکتر جواد مشرقی، دانش آموخته پردیس علوم دانشگ
.دتهران، به عنوان رئیس انجمن ریاضی کانادا انتخاب ش

مدیران رفاهی دانشگاه هایبرگزاری نشست 
مجازیصورت به سطح یک کشور 
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دانشگاه تهران

گزارش تصویری ساخت حس گر گازی قابل 
حمل جیبی توسط همکاران آزمایشگاه 

نانوفیزیک دانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

، مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه 
به برای تعدادی از دانشگاهیان مبتال

ه کردبیماری کرونا اقالم بهداشتی تهی
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

لی؛ تقویم آموزشی مقاطع مختلف تحصی
یکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر

ی اطالعیه حمایت از فعالیت های آموزش
پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی-
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دانشگاه تهران

ان آغاز ثبت نام دوره های آموزشی فصل تابست
مرکز آموزش های ضمن خدمت ویژه 1399

کارکنان دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ه اطالعیه اداره کل منابع انسانی دربار
کارمندانشرایط دورکاری برای 

نوشته روح اله « من هم کورونا گرفتم»رمان 
وس همت نشر لوگبه حسینی، استاد دانشگاه 

.منتشر شد
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

فات و اولین وبینار نگرشی جدید به جهش تولید، اتال
برگزارکاهش آنها، در پارک علم و فناوری دانشگاه 

.شد
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

سالیانه هیأت ورزش های برگزاری مجمع 
دانشگاهی استان تهران 

معرفی موزه سنگ دانشکده مهندسی معدن 
شبکه آموزش سیمادر دانشگاه 
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دانشگاه تهران

فوق العاده اعضای هیأت مدیرهبرگزاری جلسه 
تیر 2۴اتحادیه دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه، 

مجازیبه صورت 1399

نشست معاونان اداری و مالی برگزاری سی امین 
گاهدانشدانشگاه های بزرگ کشور، با حضور رئیس 



99

دانشگاه تهران

، دانشگاه 2۰2۰اساس نظام رتبه بندی بین المللی الیدن بر 
، «مرجعیت علمی»افزایش رتبه در سه معیار با 

« دسترسی آزاد به انتشارات»و « دیپلماسی علمی»
همچنان صدرنشین دانشگاه های کشور است
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دانشگاه تهران
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102

دانشگاه تربیت مدرس

قابله ضدعفونی مستمر فضاهای مختلف دانشگاه برای م
با ویروس کرونا

ت قهرمانی تیم دانشگاه در دومین دوره مسابقا
مدیریت پروژه کشور
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دانشگاه تربیت مدرس

انو رتبه نخست برای طرح دانشجوی دکتری ن
دانشگاه در هکتون بین المللی 

EUvsVIRUS

راهبرد سودمند شیمیدانان برای 
پلیمرهای معدنی
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مت انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به س
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم
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ی از دانشکده های با رتبه عملکرد
بهتر پشتیبانی ویژه می شود

کده گزارش فعالیت های بین المللی دانش
مهندسی عمران و محیط زیست
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ن گزارش نماینده شورای دانشگاه از دهمی
دوره کمیسیون برنامه ریزی جامع 

آموزشی
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ارات تریبون آزاد انتظبرگزاری برنامه 
متقابل استاد و دانشجو در دوران 

کرونا 

به « مهناز شایسته فر»معرفی دکتر
عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی
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به صورت "امتحانات دانشجویان عمدتا
مجازی و غیرحضوری خواهد بود
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 های بازیابی فلزات سنگین از پسماند المپ
ال ای دی با روش فروشویی زیستی

استفاده از ماسک در تمامی محیط های 
دانشگاه اجباری شد
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بیماری "روشی برای عالج بخشی 
شاه بلوط جنگل های گیالن"سوختگی
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رایط نحوه فعالیت کتابخانه مرکزی دانشگاه در ش
شیوع کرونا اعالم شد
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99ثبت اطالعات تقویم جامع دانشگاهی سال 

آزمون آزمایشی در سامانه مدیریت یادگیری 
شدطراحی  LMSالکترونیکی
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وس درباره ویر( پاال)سایت پاالیش اخبار و اطالعات 
کرونا راه اندازی شد

برگزاری نشست مشترک اعضای شورای صنفی 
کارمندان با مسئوالن دانشگاه
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ال تشریح عملکرد حوزه معاونت دانشجویی در س
و دوره شیوع کروناویروس139۸

گزارش فعالیت های بین المللی دانشکده 
همهندسی مکانیک در نشست شورای دانشگا
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نیمه دوم مرداد یا اوایل شهریور ماه؛ زمان برگزاری
دروس عملی دانشجویان کارشناسی ارشد

تاکید مرکز بهداشت و درمان بر تکمیل و 
بروزرسانی کاربرگ خوداظهاری
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وق در جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری؛ سامانه حامیان صند
رفاه دانشجویان راه اندازی شد

فراخوان برنامه حمایت از تجاری سازی یافته های
پژوهشی دانشگاه با رویکرد ورود به بازار
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مطالعاتمرکز"میانهمکاریتفاهم نامهامضای
"پاپلیانتشارات"و"آفریقا

چاپ پژوهش عضو هیات علمی دانشگاه در 
معتبرترین مجله صنایع غذایی دنیا



119

جشنواره روابطدر روابط  عمومی دانشگاه 
دعمومی های برتر، رتبه سوم را کسب کر

اه سخنرانی اساتید ویروس شناسی دانشگ
معرفی و 19بیماری کووید "در خصوص

"چالش ها



120

برگزاری کارگاه های مجازی توسط
گروه فیزیولوژی دانشگاه

انتصاب دکتر جان احمدی به 
عنوان مشاور رییس دانشگاه

ماسک: رییس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
های سوپاپ دار به هیچ وجه توصیه نمی شود



121

ا ب"ره نشان"دوره برگزاری سومین 
نخبگانحمایت بنیاد ملی 

ام ارتقای رتبه دانشگاه تربیت مدرس در نظ
2۰2۰رتبه بندی الیدن 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

دومین نشست مشترک وزارت 
با ، صمت، مجلس و دانشگاه 

موضوع تولید خودروی ملی 
برگزار شد
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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

شرکت راه آهن ایران در نظر دارد شرکتهای 
دانش بنیان دارای محصوالت کاربردی در حوزه 

.حمل و نقل ریلی را شناسایی و حمایت نماید
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

بسیجو مشترک دانشگاه برگزاری نشست 
محل سالن جلسات در دانشجویی کشور، 

ریاست دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت

سازی، بومی :  سردار حاجی زاده در دانشگاه 
کیفی سازی و ارزان سازی، با عقد قرارداد 
خودروسازان با دانشگاه ها ممکن می شود
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دانشگاه علم و صنعت

کردن بومی :  سرپرست وزارت صمت در دانشگاه 
ق اقتصاد و جهش تولید با کمک دانشگاهیان محق

می شود

ت برگزاری جلسه تبادل نظر در خصوص نحوه مشارک
دانشگاه در توسعه سواحل مکران 
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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

تصاویری از امضای تفاهم نامه های 
مجموعه های مختلف در جزیرهبا دانشگاه 

کیش
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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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نشست شورای سیاست گذاریبرگزاری دومین 
گاهدانشپردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور 

جمیله علم الهدی به سمت دبیری شورایانتصاب دکتر 
کشورتحول و نوسازی نظام آموزشی 
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هفتم تیرماه، سالگرد شهادت مظلومه شهید 
لیت دکتر بهشتی و یاران با وفایش تس... آیت ا

.باد
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دانشگاه شهید بهشتی

مرکز نشر آثار علمی
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: علومفرهنگی و اجتماعی وزارت معاونت 
لی جشنواره بین الملبرگزاری دوازدهمین 

حرکت
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1399ثبت نام نیمسال تابستان سال 
تیر آغاز و 1۴از روز شنبه دانشگاه  در 

تیر ادامه خواهد داشت2۴تا روز 
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زمان برگزاری دروس آزمایشگاهی دانشکده علوم 
.شیمی و نفت اعالم شد
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سیه رئیس دانشگاه خبر داد؛ افزایش سهمیه بور
یهدانشجویان شهید بهشتی برای اعزام به روس
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ت معتقد اساستاد جامعه شناسی دانشگاه 
تهمت زدن به دیگران و دروغ گو خواندن 
افراد جامعه به انسجام ملی و همبستگی

.اجتماعی ضربه می زند
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مرکز نشرآثارعلمی
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اری نخستین جلسه شورای سیاستگذ
جشنواره ملی ایده شو،

در معیار 2۰2۰جدیدترین نظام رتبه بندی الیدن 
ظام در مرجعیت نسبت به رتبه بندی قبلی این ن

پله صعود، موفق به کسب 2۵، با 2۰19سال 
.شد۵99جایگاه 
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بر اساس اطالعات مستخرج از پایگاه استنادی 
اعالم شد؛2۰19اسکوپوس در سال 

نشریات علمی بین المللی ایران%۵9کیفیت افزایش 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد

خورشیدگرفتگی قرن چهاردهم هجری شمسی در آخرین 
هجری شمسی در محوطه دانشکده علوم 1399تیر 1تاریخ 

شدرصد دانشگاه 
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ورای ش/ برگزاری سومین جلسه کمیته
عمرانی دانشگاه 
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با مشترک هیأت رئیسه دانشگاهبرگزاری جلسه 
ر تیهیأت مدیره انجمن دانش آموختگان دانشگاه 

1399ماه 

برگزاری چهاردهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه



172
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:گاهدانشراهبردیارزیابیونظارتگروهرئیسدهقانیان،فرزاددکتربا
چشم انداز و اهداف سند راهبردی دانشگاه تا چه میزان تحقق یافته است
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176

دهم تیرماه، بزرگداشت مقام سلطان سبک هندی
.در ادبیات، صائب تبریزی گرامی باد
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178



179



180
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سطح )هم اکنون اجالس رؤسای دانشگاه های بزرگ 
ایران و روسیه با هدف گسترش و تعمیق روابط( یک

حمد علمی دانشگاهی، بصورت وبینار و با حضور دکتر م
.حال انجام استدر کافی، رئیس دانشگاه 

در 2۰13پژوهش های پژوهشگران در سال 
بود خصوص شیوع آنفوالنزا نشان داد در شرایط ن

ه، ماسک استریل چند الیه، اثربخش ترین پارچ
استفاده دو الیه از حوله های آشپزخانه و لباس

ا اکنون در پاندمی کرون. های پارچه کتانی است
.این نتایج به کمک دانشمندان آمده است



182



183

هم اکنون نشست دبیران و 
با نمایندگان تشکل های دانشجویی
ه دکتر محمد کافی، رئیس دانشگا
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معاون آموزشی وزارت علوم در نشست مجازی روسای 
س ترکیب کال: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعالم کرد

های حضوری و غیر حضوری، محتمل ترین سناریو برای
هاترم جدید تحصیلی دانشگاه 



185
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نشست شورای هماهنگی معاونینبرگزاری 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات

آموزش عالی منطقه نه کشور به صورت 
میزبانیمجازی به 
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گاه سخنرانی دکتر عادل سپهر، نماینده دانش
عنوان اثرات پاندمی کرونا در محیط تحت 

ک زیست و پایداری اکوسیستم در وبینار ی
عه روزه بین المللی بازخوانی راهبردهای توس

پایدار در ایجاد جوامع روستایی مستقل و 
خود اتکا در هندوستان پس از کرونا




