
1398خرداد ماه تا         خرداد ماه 5

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 

آدرس صفحه آپارات دانشگاه 
https://www.aparat.com/K.N.Toosi.University
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د و آموزشی والیبال ویژه فرزندان اساتیکالس 
کارمندان 

استعدادهای ) جدیدترین دستورالعمل اجرایی پذیرش بدون آزمون 
98-99در سال تحصیلی ( درخشان
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:رئیس دانشگاه 
نقش اساتید و اعضای هیأت علمی در تقویت روحیه خودباوری و

.تقویت فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها بسیار مؤثر است



10



12



13

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 

یا کارگاه/دعوت به ارائه بحث وفراخوان 

تانه صنعتی امیرکبیر در نظر دارد سمپوزیوم تابسدانشگاه 
ر هوش مصنوعی در زمینه های مختلف مرتبط با این حوزه را د

.برگزار کند1398هفته آخر تیر و هفته اول مرداد 

اه یا کارگ/لذا از آن دسته از عزیزانی که مایل به ارائه بحث و
هستند دعوت می شود پیشنهاد خود را در قالب فرم ارائه 

24حداکثر تا تاریخ ( ها)شده و به همراه رزومه ارائه دهنده
به  AAISS Applicationبا عنوان ایمیل 1398خرداد 

.ارسال نمایند telecomp@aut.ac.irآدرس 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

تی آراسبرنامه ای برای سنجش اثربخشی اجتماعی ، دکتر 
اری به عنوان رئیس مرکز، اطالعات کامل تری از ضیافت افط

دانشگاهحامیان 

کاربرد روش مونت کارلو در"چاپ کتابی با عنوان 
توسط استاد دانشگاه شریف"محاسبات هسته ای
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شریفصنعتی دانشگاه 

توجه به حریم خصوصی افراد و مدیریت هوشمند 
تماس ها با سامانه کانکت شریف

نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه 13حضور 
صنعتی شریف در فهرست سرآمدان علمی 

کشور
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شریفصنعتی دانشگاه 

شیک شیم هوش مصنوعی صنعت پوشاک
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شریفصنعتی دانشگاه 

ضانضیافت پرفیض افطار از سنت های برجسته در ماه مبارک رم
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شریفصنعتی دانشگاه 

کشورجشنواره فناوری اطالعات برگزاری ششمین 
(ITWeekend6 ) جاریسال تیرماه

ا، سرمایه گذاری و توسعه ی صنعت هوافض: دکتر فتحی
.پدیدآورنده اقتدار ملی است
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شریفصنعتی دانشگاه 

نوان عبه مهدی کارگریان استادیار دانشگاه اتتخاب دکتر 
فیزیکپژوهشگران جوان برجسته کشور در شاخه ی 

برگزاری سومین دوره مسابقات چالش های حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات
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دانشگاه تهران
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تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

توسط 1398زمین لرزه در اردیبهشت 1۰۰۰ثبت بیش از 
مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

جویی کمیته ناظر بر نشریات دانشبرگزاری جلسه 
تهراندانشگاه 
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دانشگاه تهران

گاه امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانش
تهران و فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران
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دانشگاه تهران

ه، اطالعیه ثبت درخواست وام های ویژه دکتری، تغذی
ال زیارت عتبات عالیات و حوادث غیرمترقبه نیمس

139۷-98دوم سال تحصیلی 
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دانشگاه تهران

و تأکید دانشگاه تهران بر دانشگاه بدون دخانیات
حفظ ریه های سالم در روز جهانی بدون دخانیات

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه آغاز همکاری 
هنر
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دانشگاه تهران

کت استقبال و مشار: رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها
متخصصان نشان دهنده ظرفیت عظیم علمی کشور است
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دانشگاه تهران

یعیبازدید پژوهشگران کشور چین از پردیس کشاورزی و منابع طب



42

دانشگاه تهران

تهراندیدار معاون دانشگاه حلبچه با معاون بین الملل دانشگاه
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دانشگاه تهران

مکاری تهران به عنوان پایگاه برتر در برنامه همعرفی دانشگاه 
با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور 

موفقیت دانشجوی دانشگاه تهران در هجدهمین 
جشنواره پایان نامه های برتر قرآنی
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دانشگاه تهران

برگزاری نشست تخصصی بازاندیشی میراث امام
خمینی و حیات اجتماعی معاصر در دانشگاه تهران

ن های جلسه شورای تجمیعی دبیران کانوبرگزاری اولین 
دانش آموختگی 
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دانشگاه تهران

پا نشست تخصصی انتخابات پارلمان اروبرگزاری 
؛ نتایج و پیامدها در دانشکده مطالعات جهان2۰19

ان تغییر زمان برگزاری آزمون بسندگی زباطالعیه 
(اشتمال)عربی 
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دانشگاه تهران

انو پدیده شناسی تشکیل ن»جلسه دفاع از رساله دکتری 
«سوپر آلیاژهای پایه نیکل γ′ درون رسوبات  γذرات 



47

دانشگاه تهران

اه تاکید بر حمایت از گسترش همکاری های علمی در دیدار رئیس دانشگ
تهران با مسئوالن دانشگاه پکن
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دانشگاه تهران

بازدید رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه چینهوا، چین

وسیه و برگزاری کنفرانس مشترک اتحادیه دانشگاه های آسیا و اقیان
اتحادیه رؤسای دانشگاه ها با حضور رئیس دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ات چین کنفرانس بین المللی مطالعبرگزاری نخستین 
در دانشکده مطالعات جهان 
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دانشگاه تهران

ه موزه معرفی خان»ایستگاه های مترو تهران میزبان نمایشگاه عکس 
«مقدم دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

مغزهآموزشی مهارت محور آنالیز دیجیتال برگزاری کارگاه 

1۰تخفیف ویژه با آزمایش های دانشجویان انجام کلیه 
درصدی
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دانشگاه تهران

لهستان در جنگ جهانی دوم در برگزاری نشست 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

در ن خدمات تصویربرداری تخصصی به دانشجویاارائه 
(ره)بیمارستان امام خمینی 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تربیت مدرس

مت با حکم رییس دانشگاه، دکتر مسعود رضایی به س
.معاون دانشجویی دانشگاه منصوب شد

مت با حکم رییس دانشگاه، دکتر منصور رزقی به س
معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم ریاضی 

.منصوب شد
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دانشگاه تربیت مدرس

انتصاب دکتر اصالحچی به عنوان مشاور رییس دانشگاه
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دانشگاهتودیع و معارفه معاون دانشجویی برگزاری مراسم 
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حوزه معاونت  PMOانتصاب مدیر اجرایی واحد
پشتیبانی دانشگاه

ر حضور چهارعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس د
فهرست سرآمدان علمی کشور
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اخالق در پژوهش ویژه اعضای برگزاری کارگاه 
هیات علمی 

تفاهم نامه دانشگاه تربیت مدرس و شرکت ایرانسل
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انتصاب دکتر حسین زاده به عنوان مشاور رییس
دانشگاه

ده از مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه پیرامون نحوه استفا
خطوط تلفن ابالغ شد
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ی برگزاری سی و سومین گردهمایی مدیران گروه ها
آموزشی دانشگاه

Ebscoدسترسی آزمایشی دانشگاه به پایگاه اطالعاتی 
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اصول تجویز فعالیت های "برگزاری سمپوزیوم 
"2ورزشی در بیماران مبتال به دیابت نوع 

فراخوان انتخاب کتاب سال دانشگاه تربیت مدرس
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در برای نخستین بار در سطح دانشگاههای کشور تقویم جامع آکادمیک
دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی شد



67

(tDCS)طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز 
MRIبا سازگار 

با هدف درمان عفونت استخوان؛ سامانه دارویی رهش در 
دانشگاه طراحی شد
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فراخوان جذب کارآموز در مجمع شهرداران اسیایی
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عی و برگزاری همایش پیاده روی در دانشکده منابع طبی
علوم دریایی

بزرگداشت دکتر احمد احمدی برگزاری آیین 
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دانشگاه علم و صنعت

ر سخنرانی سردار سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی د
لم و مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه ع

صنعت ایران



73

دانشگاه علم و صنعت

ل بین المللی مهندسی عمران دانشگاه در ماههای ژانویه و آوریمجله 
 Modern Trends"دو ویژه نامه بین المللی با عناوین2۰19سال 

in Subsurface Engineering"   و"Dams, 

Rehabilitation and Environment " منتشر کرد.

ه اولین ویژه نامه که در ماه ژانویه منتشر شد با همکاری دانشگا��
بوخوم آلمان و به سردبیری مدعو دکتر آرش علیمردان 

مقاله بین المللی 11با ( جانشین استاد فقید پروفسور تام شنتز)لواسان
هید ویژه نامه دوم به سردبیری مدعو دکتر علی نورزاد از دانشگاه شو 

.مقاله بین المللی منتشر شدند۷بهشتی با 

نشست هم اندیشی گروه مپنا و دانشگاه علم و صنعت ایران 
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دانشگاه علم و صنعت

ل و از معاونت ریلی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمبازدید هیاتی 
آهناز دانشکده مهندسی راه نقل 

 Eastدانشکده مهندسی راه آهن با همکاری دانشگاه 

China Jiao Tong  آهنو انجمن علمی مهندسی راه
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دانشگاه علم و صنعت

و رئیس دو بازدید ،East China Jiaotongچینی از دانشگاه  هیات 
.دانشگاه، قرارداد همکاری متقابل امضا کردند
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

« الیفناوری م»شماره نشریه سامانه نو تحت عنوان انتشار یازدهمین 
(فین تک)
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دانشگاه علم و صنعت

لی جدول زمان بندی کارگاه های ششمین کنفرانس بین المل
(ICRARE 2019)پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن 
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دانشگاه علم و صنعت

 نامه همکاری  های علمی بین دانشکده امضاء تفاهم 
دانشکده فنی و مهندسی و مهندسی راه آهن دانشگاه 

دانشگاه پورتو پرتغال 
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دانشگاه علم و صنعت

تالیا، کارگاه بین المللی توسط اساتیدی از کشورهای ای6برگزاری 
موزش تجربیات آ»موضوع اسپانیا، چین، پرتغال و انگلستان با 

«مهندسی در سایر کشورها

ه نمایند)االسالم والمسلمین خدری حجت : دیدار و گفتگوی
و دکتر ( بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی

(پترولیانمدیرعامل شرکت )محسنی فرد 
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دانشگاه علم و صنعت

بحث و تبادل نظر موضوعات فرهنگی با اعضای 
98/3/2۰شورای دانشگاه در نشست مورخ 
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آموزشی
98قابل توجه متقاضیان دوره ترم تابستان 

-98صیلی بدین وسیله به اطـالع کلیه متقاضیـان دوره تابستانی سال تح
:میرساند139۷

صیلی دانشگاه شهید بهشتی،مجری برگزاری دوره تابستانی در سال تح
لی اطالعات تکمیلی به طور متناوب از طریق سایت اص.خواهد بود98-9۷

لطفاً از . دانشگاه وسـایر واحد های آموزشی مجری اعالم خواهد شد
ق مراجعه حضوری به دانشگاه و تماس تلفنی جداً خودداری و صرفاً از طری

مراجعه به سایت دانشگاه از زمان ثبت نام، نحوه انتخاب واحد و دروس 
.ارائه شده و سایر موارد مربوطه اطالع حاصل شود
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د هفتمین جلسۀ  هیئت رئیسۀ دانشگاه شهی
: این جلسه ، در 98بهشتی در سال 

تعیین تعرفۀ شرکت اعضای هیئت علمی-
سایر دانشگاه ها در دوره های توانمند سازی و 

دانش افزایی دانشگاه شهید بهشتی؛
ن برنامه ریزی برای برگزاری مراسم شصتمی-

سالگرد تأسیس دانشگاه

رزندان تابستانی فآغاز ثبت نام  و تعیین سطح برنامه 
دانشگاهیان
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دانشگاه شهید بهشتی

جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریهبرگزاری دومین 
پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید بهشتی در محل معاونت

فناوریپژوهشی و 

صنعتبا محوریت ارتباط با 4تاک .یو.بی.برگزاری اس
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ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای دانشگاه شهید بهشتی
1398تابستان 

نابع و مدیران حوزۀ پشتیبانی، مالی و مدیریت مبازدید معاون 
دست ساختساختمان ها و پروژه های در از 
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دانشگاه شهید بهشتی

خرداد از 15»برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان  
15قیام »منظور بزرگداشت به « منظر مطبوعات

«(ره)ارتحال امام خمینی سالگرد » و « خرداد
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در پیش جلسه هیات امنای دانشگاه 1398خرداد 2۰برگزاری دوشنبه 
محل حوزه ریاست دانشگاه به ریاست دکتر سید حسن صدوق رئیس

رئیسهدانشگاه و با حضور اعضای هیئت 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

ان پیام دکتر سید محمود مدرس هاشمی خطاب به دانشگاهی
ارجمند دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

اناهلل و انا الیه راجعون
ی دانشکده مصطفی مبلی استاد فرهیخته و پیشکسوت گروه علوم باغباندکتر 

.فانی را وداع گفتدار مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد
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تجلیل انجمن ریاضی ایران از دو استاد 
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ر با حضور دکت"کودکی فراموش شده"برگزاری نشست 
علیرضا عابدی، دکتر حسین اکبری، خانم ساره خادمی و

یدانشکده ریاضخانم فریده صادقی مقدم در سالن شورای 

حضور دانشگاه فردوسی مشهد در رکورد ثبت پارسا
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ناسی بررسی وضعیت و آسیب ش» برگزاری نشست 
دانشجویینشریات 

را دانشگاه سبز طرح پاکسازی بخشی از پردیس
به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 



104

. خردادماه، روز جهانی دوچرخه نامگذاری شده است13
.مهمه با هم به سالمت خود و محیط زیستمان سالم کنی
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رونمایی از طرح همیاران آب خراسان رضوی
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پروژه مبارزه با آفات باغی و زراعی استان توسطانجام 
هیئت علمیاعضای 

1398مرحله دوم آزمون دکتری سال برگزاری 
اسالمیدانشجویان دانشکده الهیات و معارف 
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برگزاری بیست و سومین دوره آزمون جامع پایانی دکتری
دامپزشکیتخصصی دانشکده 

برگزاری مرحله دوم آموزن دکتری رشته مدیریت 
آموزشی و توسعه منابع انسانی



110

ای سبز انتخاب دکتر بهداد علیزاده کارشناس آموزشی گروه مهندسی علوم باغبانی و فض
داور جایزه جهانی سر جفری جلیکوبه  عنوان دانشکده کشاورزی 
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98-99قابل توجه دانشجویان محترم ، شهریه سال تحصیلی 
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اندازی کارگاه ساخت،  طراحی و تعمیر تجهیزات راه 
آزمایشگاهی در دانشکده علوم  

تیم معاونت آموزشی دانشگاه قهرمان مسابقات فوتسال
کارکنان و اعضای هیات علمی 
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ی برگزاری سخنرانی علمی چالش ها و فرصت ها در دگرگون
روستایی از دیدگاه اگرواکولوژیکی -جوامع شهری




