
1398آبان ماه 15آبان 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 
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اهی دانشجویان عزیز مهلت ثبت نام در جشنواره دانشگ
.آبان ماه تمدید شد20و ملی انتخاب دانشجوی نمونه تا 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ه های گردهمایی اساتید همراه با بازنشستگان دانشکد
برق و کامپیوتر در سال تحصیلی جدید
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تاب تقدیر عالمه سید جعفر مرتضی عاملی از مؤلف ک
"کتاب شناسی جامع خواجه نصیرالدین طوسی"
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نخستین روز برگزاری مسابقه فکر برتر

ین معاونت بین الملل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد
طوسی نشستی با حضور دکتر علیزاده مدیر کل امور

دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ی دکتر در پایان به پاس قدردانی تابلوی نقاش. برگزار کرد

یم و علیزاده توسط ربات نقاش کمال الملک دانشگاه ترس
.به ایشان اهداء گردید
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اه، نشست صمیمی معاونت دانشجویی دانشگ
با معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء
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امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده
ایهکارگزاری مبین سرمو مهندسی صنایع دانشگاه 
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شیمی به مناسبت بازنشستگی دکتر مهجانی استاد
دانشگاه، در مراسمی از سال ها زحمت ایشان تقدیر

.به عمل آمد
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صعود آقای سعید کتابی از 
همکاران سازمان مرکزی به قله

درفک
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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 
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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 

 المللی مرحله نهایی مسابقات بینبه راه یابی تیم دانشگاه 
دانشجویی طراحی میکرو ماهواره  ای

ه های میزبان نهمین کنفرانس شبکدانشگاه؛ 
هوشمند انرژی
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شریفصنعتی دانشگاه 

کمک به بهبود رویه های اجرایی کشور در پنجمین 
کنفرانس فارغ التحصیالن شریف

ر برپایی همبست آب و انرژی و محیط زیست د
دانشگاه شریف
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شریفصنعتی دانشگاه 

م دومین جشنواره  ملی فرهنگ و هنر اقوا"برگزاری
دانشگاهدر "ایرانی

جــــدیـــــدترین کتــــاب چـــاپ 
دانشگاهشــــده در انتـــــشارات 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ای ساخت دستگاهی به منظور عارضه یابی زیر بخش ه
برق و الکترونیک خودروهای تولید داخل

ساخت دستگاهی به منظور پایش سالمت احشام و
هوشمندسازی دامداری ها
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دانشگاه تهران

اجرای ارکستر ملی ایران با همراهی گروه کر بنیاد رودکی و 
گروه کر پردیس هنرهای زیبا
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؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
استحوزه ورزش، از اولویت های اساسی دانشگاه 

دانشگاهرونمایی از فرهنگ فارسی آموز دهخدا در 
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دانشگاه تهران

رورش برگزاری نمایشگاه گنجینه موزه کانون پ
دانشگاهفکری کودکان و نوجوانان در 
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دانشگاه تهران

نمایشگاه مدیریت سبز به کار خود پایان داد

ده دیدار سفیر کرواسی با مسئوالن دانشک
دانشگاهادبیات و علوم انسانی 
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دانشگاه تهران

ت؛با هدف پیوند دانش و مهارت در دانشگاه 
سازمان آموزشو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه 

فنی و حرفه ای کشور منعقد شد

شدبرگزار نشست معاونان دانشجویی دانشگاه 
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دانشگاه تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور 
ا بدانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه 

مؤسسه آموزش عالی مدت

برگزاری دومین آزمون صالحیت عمومی برای انعقاد 
قرارداد انجام کار معین
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دانشگاه تهران

اه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در دانشگ
شدبررسی 

طراحی نشان رسمی لیگ بسکتبال ایران توسط 
دانشگاهدانشجوی 
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دانشگاه تهران

توسط مرکز 1398زمین لرزه در مهر 920ثبت بیش از 
دانشگاهلرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک 

دانشگاهافتتاح سرای نشریات دانشجویی در 
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دانشگاه تهران

دانشگاهتازه های انتشارات 
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دانشگاه تهران

ی کیشپردیس بین المللاز بازدید هیأت رئیسه دانشگاه 
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دانشگاه تهران

به مناسبت هشتمین سال هفته جهانی سواد رسانه ای و اطالعاتی؛
سمینار سواد رسانه ای و اطالعاتی کرسی یونسکو در فضای مجازی و 

شدبرگزار فرهنگ در دانشگاه 
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دانشگاه تهران

دانشگاهتازه های انتشارات 
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دانشگاه تهران

بر اساس گزارش یک تحقیق؛
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 

دانشکده های علوم ورزشی کشورصدرنشین 
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دانشگاه تهران

درباره اطالعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه 
قراردادهای بیمه تکمیلی
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دانشگاه تهران

و برگزاری نشست مشاوران بین الملل دانشکده ها
دانشگاهپردیس های 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

برگزاری ششمین رویداد هفته جهانی کارآفرینی

کنفرانس نجات دردر سخنرانی استادان دانشگاه 
ادیان
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دانشگاه تهران

توسعه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه
دانشگاهکیوشو ژاپن با 
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دانشگاه تهران

زمان مشاهده و اطمینان از صحت اطالعات طالعیه ا
دانشگاهسامانه مدیریت عملکرد کارمندان 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

19ه کارگاه مقاله نویسی اشپرینگر، روز یکشنب
در محل کتابخانه مرکزی 15الی 13آبان از ساعت 

تاالر افشار طبقه منفی یک برگزار خواهد -
Johanna Schwarz: مدرس.شد
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دانشگاه تهران

ی جشنواره فرهنگ نماد امید به توسعه فرهنگ
و اجتماعی در دانشگاه است
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ن در مرکز پژوهشی مطالعات کشورهای اسپانیایی زبا
کندآستانه انتخابات پیش رو در اسپانیا  برگزار می
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تربیت مدرس

ا برگزاری اولین نشست دیپلماسی محیط زیست ب
"بررسی چالش ها و مشکالت رودخانه ارس"موضوع 

ده موسسه دعوت کننبه اعتراض رسمی دانشگاه 
دکتر مسعود سلیمانی
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دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه علومو امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه 
پزشکی ایران

گرامیداشت یازدهمین سالگرد خاکسپاری 
شهدای گمنام دانشگاه
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برگزار می "روز زیست فناوری دانشگاه "سومین همایش 
شود

ال نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم در س
اعالم شد2018
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ه حضور موفق تیم دانشگاه در اجالس ساالنه اتحادی
(ITU)مخابراتبین المللی 
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Scienceچاپ مقاله در مجله 

نابع سخنرانی کارآفرین برتر کشور در دانشکده م
طبیعی و علوم دریایی
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انتقاد معاون پِژوهشی دانشگاه از عدم پرداخت
بودجه جذب پژوهشگران پسادکتری

سومین کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در 
پرستاری برگزار می شود
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ر برگزا( ص)سومین دوره اعطای جایزه جهانی مصطفی
می شود

برنامه های هفته پژوهش در دانشکده هنر
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ر بررسی مشکالت شیوه نامه نشریات دانشجویی د
نگی و گفتگو با مدیر سیاست گذاری و برنامه ریزی فره

اجتماعی دانشگاه

ی کسب جایزه علمی در حوزه فیزیولوژی و فارماکولوژ
توسط عضو هیأت علمی دانشگاه
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در پارک علم و"فرایند تجاری سازی"برگزاری کارگاه آموزشی 
فناوری مدرس
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

ابق مراسم تودیع دکتر عبدالحمید نقره کار،مسئول س
معارفه دکتر میرسامان و بسیج اساتید دانشگاه 

پیشوایی مسئول جدید بسیج اساتید دانشگاه 

مشهدی زاده و امیرحسین ساالریان از آزمایشگاه آیدا 
سیستم های حمل و نقل و لجستیک دانشکده مهندسی 

ن هفتمی»در فراخوان مسابقه دانشجویی ، راه آهن دانشگاه 
به عنوان  «(Nextstation)کنفرانس ایستگاه های آینده 

.برنده جایزه انتخاب شدند
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دانشگاه علم و صنعت

حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان
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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

مدی و خانم مهندس صدیقه مح( عضو هیات علمی دانشکده شیمی)خانم دکتر مالحسینی 
ز انتشارات ا« کروماتوگرافی»فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران کتابی تحت عنوان 

«wiley» را ترجمه و منتشر کرده اند
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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

ی حضور پروفسور هانسن در دانشکده مهندس
راه آهن دانشگاه 
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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



112

دانشگاه علم و صنعت
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د بازدید دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه شهی
د بهشتی از مراحل تولید و آنالیز عطر حرم رضوی، تولی

شده در پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی  دانشگاه
1398شهید بهشتی،پنجشنبه دوم آبان 
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دانشگاه شهید بهشتی

2در پردیس دانشگاهی دانشگاه  MSRTاولین آزمون 
.داوطلب برگزار گردید600با حضور( اکباتان)
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دانشگاه شهید بهشتی

ب اهمیت علوم شناختی از انقال: حمیدرضا پوراعتماد در گفتگو با مهر
صنعتی کمتر نیست

ینکه یکی رئیس پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی با بیان ا
از اهداف بزرگ علوم شناختی افزایش کیفیت منابع انسانی است
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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



129

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

دانشگاهدیدار سفیر ایتالیا با رئیس 
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و ورزشبه مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی
دافتتاح ش« خانه دارت دانشگاه فردوسی مشهد»
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اه دانشگو طرح تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه 
کاسل آلمان
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زه برگزاری اولین سمپوزیوم نوروبیوم در حو
ویژه  (NeuroScience)علوم اعصاب 

اساتید و دانشجویان

هر مناطق کم برخوردار کالنشاز بازدید رئیس دانشگاه 
مشهد وعقد تفاهم نامه با شهرداری مشهد



139

ت برگزاری سومین همایش بین المللی ادبیا
ات و تطبیقی ایران و فرانسه در دانشکده ادبی

دانشگاهعلوم انسانی 

تصویب طرح جذب مدرسان مدعو وابسته 
دانشگاهبرای نخستین بار در 



140

برگزاری همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
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ه نرم آموزش پیشرفت"ثبت نام در کارگاه آموزشی
ویژه اعضاء هیأت علمیExellافزار 

1398آبان 6روز دوشنبه در تعطیلی دانشگاه 
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همایش پیاده روی و دوچرخه سواری به مناسبت
دانشگاههفته تربیت بدنی در 

ر افتتاح سالن اختصاصی آمادگی جسمانی بانوان د
دانشگاه
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عنوانبه انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه 
رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی
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دستیابی مجله علوم و فنون دامپزشکی ایران
Iranian Journal of Veterinary 

Science     and Technology   به نمایه
Scopusبین المللی 

ن میادر قرار گرفتن نام استاد دانشگاه 
داوران برتر مقاالت علمی جهان در سال 

2018و 2019های 
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و امضا تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه 
(همراه با متن تفاهم نامه)شهرداری مشهد 
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برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و یکمین
گاهدانشنمایشگاه کتاب مشهد با حضور رئیس 

بازدید هیأت چهل نفره استادان، پژوهشگران و 
دانشگاهشخصیت های فرهنگی اروپایی از 
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بازدید حجت االسالم پژمانفر نماینده مردم مشهد از غرفه 
بخش رسانه و در دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه 

خبرگزاری های بیست و یکمین نمایشگاه کتاب استان

فه بازدید نصر پور مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی از غر
بخش رسانه و در دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه 

خبرگزاری های بیست و یکمین نمایشگاه کتاب استان



150



151

اهدانشگآغاز به کار نمایشگاه پدافند غیرعامل در 
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لی پنجمین پیش نشست نخستین همایش م
هوش مصنوعی و علوم اسالمی

مقایسه رضایت دانشجویان از وضعیت آموزش در 
درصد در فاصله موج 10میزان رضایت حدود . دانشگاه
(  1397-98)تا موج دوم ( 1394-95سال )اول 

افزایش یافته است
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برگزاری نشست علمی بررسی جامعه شناختی
بحران های آموزش و پرورش در ایران
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برگزاری دومین سمینار آموزش آمار در دانشکده 
دانشگاهعلوم ریاضی 
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گاه تقدیر از دانشجویان افتخار آفرین دانش
المپیاد علمی دانشجویی کشوردر 

برگزاری سخنرانی عمومی درباره سبک زندگی
سالم بر اساس آموزه های طب سنتی ایرانی
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برگزاری جلسه هماهنگی اجرای  فاز نخست طرح
های پژوهشی در حوزه اکتشاف 
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حضور دکتر عادل سپهر، به عنوان نماینده رسمی 
در اولین نشست  AGAایران و عضو هیات موسس 

ات اعضا  انجمن آسیایی جغرافیا در چین و ارائه مقدم
لوژی انجام شده برای کنفرانس بین المللی ژئومورفو

(RCG 2020)  2020اکتبر . دانشگاهدر
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برگزاری سخنرانی علمی با موضوع مکانیک 
کوانتمی در قرن حاضر
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برگزاری همایش ملی علم اطالعات جغرافیایی، چهارمین 
در دانشکده ادبیات و علوم  GISبزرگداشت روز جهانی 

دانشگاهانسانی 

جلسه تودیع و معارفه مدیران گروه شیمی و زمین 
آبان ماه 14سه شنبه روز شناسی دانشکده علوم دانشگاه 

برگزار شد1398
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