
1398تیر ماه 11خرداد ماه تا  27

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

اخبار فعالیت های مرتبط و فرابرنامه ای در 
برخی دانشگاه ها



فهرست دانشگاه های مورد بررسی

یدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شریفدانشگاه صنعتی 

تهراندانشگاه 

تربیت مدرسدانشگاه 

علم و صنعت ایراندانشگاه 

شهید بهشتیدانشگاه 

صنعتی اصفهاندانشگاه 

فردوسی مشهددانشگاه 





4

:معاون بین الملل دانشگاه
پردازدانشجوی بین المللی شهریه آغاز جذب 



5

نشست ارائه تجربه های آموزشی برگزاری دومین 
عمرانهمکاران هیات علمی در دانشکده 



6

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

نشست کارگروه توسعه ، ترویج و ارتقا آموزش برگزاری اولین 
الکترونیکی



7

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

نشست کارگروه علمی فناوری ایران و برگزاری دومین 
سوئیس



8



9

ه عکس یادگاری داوران چهارمین جشنواره فیلم کوتا
نصیر با ریاست محترم دانشگاه

جلسه شورای رفاهی دانشگاه



10

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه



11

و نشست علمی اعضای گروه سازهبرگزاری اولین 
الزّهراءگروه عمران دانشگاه 



12

کشور با حضور دبیر شورای 1دانشگاه سطح13روسای برگزاری اجالس 
ی عالی انقالب فرهنگی، معاون فرهنگی وزارت علوم و مسئول نهاد رهبر

مقدسدر دانشگاه ها در مشهد 
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14

بعنوان دکتر ناصرشریف و معرفی دکتر قاسمیبرگزار تودیع 
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر در جلسه 

هامعاونین پژوهشی دانشکده 

مهندسی ورزش تلفیقی از رشته های مختلف مهندسی ازرشته 
دن بعالوه،  آشنایی با آناتومی ب. جمله مکانیک، مواد، و برق  است

.انسان از مباحث اصلی این رشته میباشد
هدف این رشته ساخت و طراحی تجهیزات ورزشی از جمله 
ت، پوشیدنی های ورزشی، پوشیدنی های حفاظتی، انواع توپ و راک

.تجهیزات بدنسازی و غیره است
طراحی، ساخت فضاها، امکانات و تجهیزات اندازه گیری ورزشی 

مانند تکنولوژی خط دروازه و پردازش داده های ورزشی از گرایش 
.های رشته مهندسی ورزش میباشد
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16



17

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



18

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



19

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



20

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



21

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



22

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



23

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



25

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



26

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



27

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



28

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



29

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



30

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



32

امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



33



34

شریفصنعتی دانشگاه 

حضور هیأتی از وزارت آموزش عالی آفریقای جنوبی در دانشگاه شریف



35

شریفصنعتی دانشگاه 

QS 2020پله ای جایگاه دانشگاه شریف در رتبه بندی 2۵رشد 



36

شریفصنعتی دانشگاه 

در برگزاری کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی
ساختمهندسی سازه و مدیریت 

ار در پذیرفته شدن یک مقاله از دانشگاه شریف برای اولین ب
STOCکنفرانس بین المللی 



37

شریفصنعتی دانشگاه 

دانشگاه شریف میزبان یازدهمین همایش روز جهانی 
اندازه شناسی

اه نشست مشترک مدیران و مسئولین دو دانشگ
صنعتی شریف و علوم پزشکی ایران



38

شریفصنعتی دانشگاه 

ادمی دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی شریف عضو آک
مهندسی کانادا شد

امضای تفاهم نامه ی همکاری میان دانشگاه صنعتی
شریف و شرکت نفت سپاهان



39

شریفصنعتی دانشگاه 

ی و سومین کنفرانس پژوهش های کاربردمیزبان دانشگاه 
مهندسی سازه و مدیریت ساخت

مدیریت و نظارت هوشمند حمل و نقل، ثبت تردد و 
تخلف های رانندگی با سامانه پالک خوان شریف



40



41

دانشگاه تهران



42



43

دانشگاه تهران

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران برترین مرکز 
بهداشت و درمان دانشگاه های کشور شد

حضور مدیریت شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی
اطق تهران در اولین نمایشگاه فناوری و نشست تخصصی من

آزاد کشور



44

دانشگاه تهران

معرفی اقدامات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران در حوزه مدیریت سبز

ای درخشش دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی دانشگاه ه
جهان



45

دانشگاه تهران

موزه ملی علوم و « باهم جدول دوره ای بسازیم»فراخوان 
فناوری



46

دانشگاه تهران

اقدامات اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران 
برای کنترل فشار خون

بازدید هیأت دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو رومانی از 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی



47

دانشگاه تهران

اعطای نهمین جایزه علیمحمدی در رشته فیزیک به
دانشجوی دکتری پردیس علوم دانشگاه تهران

تهرانآموزشی فهم قرآن در دانشگاه برگزاری کارگاه 



48

دانشگاه تهران

رانی تخصصی نگارگری در شاهنامه با سخنبرگزاری نشست 
مجابیجواد 



49

دانشگاه تهران

اجرای طرح پایش سالمت روان ویژه کارمندان و اعضای 
علمیهیأت 



50

دانشگاه تهران

ان گنجینه فایل های جشنواره آموزش دانشگاه تهر
در دسترس دانشگاهیان قرار گرفت



51

دانشگاه تهران

من بررسی نظریه حزقیال کاف»جلسه دفاع از رساله دکتری 
«درباره دین اسرائیل باستان



52

دانشگاه تهران



53

دانشگاه تهران

نشست مدیران گروه های مهندسی آب و آبیاری برگزاری اولین 
کشوردانشکده های کشاورزی 



54

دانشگاه تهران

ئتل فردیناند گو: در راه وطن»گزارش نشست تخصصی 
«در ایران

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر



55

دانشگاه تهران

بازدید اعضای کارگروه حوادث غیرمترقبه پردیس 
کشاورزی از مناطق سیل زده استان لرستان

ای معاونان دانشجویی دانشگاه هبرگزاری نشست 
بسطح یک و مناطق ده گانه کشور 



56

دانشگاه تهران

اه دکتر علینقی عالیخانی، یازدهمین رئیس دانشگ
درگذشت1398تهران، چهارم تیر 

اهبردی کنفرانس بین المللی ظرفیت های ربرگزاری نخستین 
آموزه های اسالم در تحقق همزیستی مسالمت آمیز در 

دانشگاه تهران



57

دانشگاه تهران

دانشجویان مناطق سیل زده دانشگاه تهران بورسیه شدند

؛با انعقاد تفاهم نامه بین پنج دانشگاه سطح یک کشور
للبین المدانشگاه های جامع و فعال در امور راه اندازی اتحادیه 



58

دانشگاه تهران

مللی دانشگاه تهران؛ برگزار کننده اولین کنفرانس بین ال
دانشگاهی فرانکوفونی
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دانشگاه تهران



60

دانشگاه تهران

موضوع در رده دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت27دانشگاه تهران در 

«  ورستاریخچه ن»برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب 
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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دانشگاه تهران

وانات راه اندازی آزمایشگاه تجربی و تکثیر و نگهداری حی
کآزمایشگاهی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزی
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران



64



65

دانشگاه تربیت مدرس

جلسه موت پارلمان برگزاری دومین 

برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی 
1398سال 



66

دانشگاه تربیت مدرس

انتصاب سردبیر جدید مجله دانشکده علوم پزشکی

فراخوان جشنواره پایان نامه های برتر ایران جایزه 
پروفسور حسابی



67

ه کتاب طراحی شهری ترجمه دکتر پورمند موفق ب
دریافت رتبه ویژه و لوح سپاس شد

را  THLعلوم پزشکی ایران، رویداد بین المللیدانشگاه 
برگزار می کند



68

انشگاه دریافت رتبه ویژه کتاب تألیفی عضو هیأت علمی د
در حوزه معماری

ایرانجشنواره ملی مدیریت پروژه برگزاری هشتمین 



69

اهینامه دانشگاه تربیت مدرس اولین دانشگاه دریافت کننده گو
haccepبهداشتی 

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی



70

در حوزه هوش "ویتا"برگزاری رویداد کارآفرینی 
مصنوعی و داده

توجه به دروس عملی و آزمایشگاهی در دستور کار
دانشگاه قرار دارد



71

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی پژوهشگاه 
فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات



72

"توانمند سازی سرمایه گذار "برگزاری همایش 

راه اندازی مجدد واحد اورژانس و فوریت های مرکز بهداشت و 
درمان دانشگاه



73

شگاه دریافت رتبه ویژه کتاب تألیفی عضو هیأت علمی دان
در حوزه معماری

و برگزاری نمایشگاه زیست کارآفرینی در دانشکده فنی
مهندسی



74

و مبانی نظری تغییر اساسی در نظام آموزش"کتاب 
به عربی ترجمه و منتشر شد"پرورش رسمی کشور

آغاز اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه



75

در دانشگاه"جشنواره تابستان"برگزاری مسابقه عکاسی 

سومین فراخوان طرح های تحقیقاتی دانشگاه و سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور



76



77

زیستیفعالیت های بین المللی دانشکده علوم 

به « مدیریت پرستاری» راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 
تصویب رسید



78

ارشد تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی
«تبدیل انرژی-مهندسی مکانیک»

تال افتتاحیه نخستین دوره دکتری مهارتی بانکداری دیجی
DBA



79

ی جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در تازه ترین رتبه بند
موضوعی شانگهای

، اراسموس 2020آشنایی با برنامه افق برگزاری کارگاه 
فرانسهپالس و کوتوتل 



80

گاهدانشتابستانه ارتقا عملکرد مغزی در برگزاری مدرسه 

ژی انتشار نتایج مثبت پژوهش دانشجوی دکتری تکنولو
آموزشی دانشگاه
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82

دانشگاه علم و صنعت



83

دانشگاه علم و صنعت

و هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع، تجهیزات
خدمات وابسته 
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دانشگاه علم و صنعت



85

دانشگاه علم و صنعت

تان توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی در تابسقابل 
98

به نشانی« سامانه ملی کارآموزی»جدید نسخه 
http://karamouz.irost.org

و متعلق به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مک وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ک
اری به جایابی متقاضیان کارآموزی در تابستان سال ج

.  آماده خدمت رسانی است

دانشجویی و دانش آموختگان دفتر همکاری هایواحد 
علمی، صنعتی و فناوری 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

اری با همک"ایستگاههای آینده"کنفرانس برگزاری هفتمین 
و  راه آهن جمهوری  (UIC)اتحادیه بین المللی راه آهنها 

جاریآبان ماه سال 22الی 20اسالمی ایران از تاریخ 



90

دانشگاه علم و صنعت

راهکارهای مشارکت دانشگاه در اشتغالبررسی نشست 
کشورزایی در مناطق محروم و روستایی 



91

دانشگاه علم و صنعت

سفر جریانپکن در جیائوتونگ امضاء تفاهم نامه با دانشگاه 
چینعلم و صنعت ایران و هیات همراه به رئیس دانشگاه 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت



94

دانشگاه علم و صنعت

 Autonomousبنا بر اعالم انتشارات اسپرینگر، کتاب 

Guided Vehicles  که توسط دکتر سعیدی مهرآباد تالیف
میالدی را 2018شده، عنوان یکی از پر بازدیدترین کتب سال 

. کسب کرد



95

دانشگاه علم و صنعت

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علم و صنعت ایران و
دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه 
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دانشگاه علم و صنعت

وسسه با هماهنگی معاونت بین الملل دانشگاه و نمایندگی م
DAAD  معرفی فرصتها و حمایت های مالی موسسه

پنجم تیرماه ،DAADتبادالت آکادمیک کشور آلمان 
در محل آمفی تئاتر شهید بهرامی دانشگاه علم و1398

.صنعت برگزار شد
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دانشگاه علم و صنعت

ارسال لینک ورود به سمینار از طرف هیرمند علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

نعت ساالنه دانشجویان دکتری دانشگاه علم و صبرگزاری  نشست 
ماهایران با اعضای هیات رئیسه دانشگاه امروز دوشنبه دهم تیر 
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101

نهمین نشست کارگروه همکاری های علمی بین المللی
(کمیته روابط بین الملل)دانشگاه 

بهکامپافتتاحیه جشنواره برگزاری آیین 



102

گزارش کامل مراسم معارفه سرپرست پژوهشکده 
خانواده

تین رونمایی از پنج محصول دانشکده کامپیوتر در نخس
جشنواره بهکامپ



103

دانشگاه شهید بهشتی

و موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در بیست
چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور



104

ان و فراخوان ثبت ایده در سومین جشنواره اندیشمند
دانشمندان جوان

به شش دانشگاه کشور جزو دانشگاه های برتر دنیا در نظام رت
:بندی کیو اس

دانشگاه های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، تهران، شهید
بهشتی و شیراز



105

دانشگاه شهید بهشتی

بین نامه همکاری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری فی ماتفاهم
دانشگاه شهید بهشتی و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی

.ایران امضاء و مبادله گردید

تقویم تیرماه ویژه صفحه نمایش رایانه، هدیه روابط عمومی
دانشگاه به دانشگاهیان گرامی



106

شگاه جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای دانبرگزاری اولین 
1398در سال 
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پنجم تیر، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
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109

همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی،آغاز به کار ششمین 
1398تیر ۵طی مراسمی 

ممنوعیت چاپ کاغذی پایان نامه ها، رساله ها و تکالیف 
آموزشی رایج از سال تحصیلی آینده



110

تی حمایت از کارآفرینان ایرانی خارج از کشور که با دانشگاه شهید بهش
همکاری کنند



111



112

دانش آموختگی دانشجویان علوم انسانی و برگزاری آیین 
دانشگاهاجتماعی 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

و نشست کارگروه علمی فناوری ایرانبرگزاری دومین 
مرجع سوئیس به همت دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان

ملی همکاری های ایران و سوئیس وبا حضور قائم مقام 
وزیر علوم در امور بین الملل، رئیس مرکز همکاری های

س، علمی بین المللی وزارت علوم، سفیر ایران در سوئی
معاون پژوهش و فناوری و مدیر مرکز روابط بین الملل

سسوییدانشگاه صنعتی اصفهان، به میزبانی کشور 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی 
حکمی دکتر جعفر قیصری عضو هیئت علمی دانشکده 

ه سمت مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان را ب
ردکمنصوب « سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان »
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دانشگاه صنعتی اصفهان

مراسم قدردانی از خدمات شایسته جناب آقای دکتر سید مهدی
، ابطحی رئیس سابق و معارفه جناب آقای دکتر جعفر قیصری

رئیس جدید شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد
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رگروه به عنوان رئیس کاانتصاب عضو هیئت علمی 
تخصصی آب، خشک سالی، فرسایش و 

محیط زیست بنیاد نخبگان استان

ه گل و نمایشگااز بازدید دکتر محمد کافی رییس دانشگاه 
گیاه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد
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خردادماه روز جهانی مقابله با بیابان 27ژوئن برابر با 17
زایی امسال کنوانسیون مقابله با بیابانشعار .  زایی است

.آینده را با هم سبز کنیمبیایید :   سازمان ملل متحد
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ات برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده مطالع
انسانیاسالمی در علوم 

در تهیه آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
آثار علمی تصویب شد
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مین مراسم افتتاحیه دودر حضور رئیس دانشکده کشاورزی 
جشنواره ملی روز مزرعه

پردیس در دوچرخه سواری گروهی از دانشگاهیان  
دانشگاه با شعار  سه شنبه های بدون خودرو
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تقدیر از عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
به عنوان پژوهشگر جوان کشور
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9نشست معاونین آموزشی منطقه در حضور معاون آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اه بازدید و نشست صمیمانه مدیران و کارشناسان دانشگ
خوارزمی 
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اسالمی برگزاری نشست تخصصی تبیین و تشریح الگوی
ناسی ایرانی پیشرفت در دانشکده علوم تربیتی و روانش
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هدطرح احداث کمپ تخصصی فوتبال در دانشگاه فردوسی مش
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برگزاری جلسه مشترک مسئولین قضایی استان با مدیران
مشهدگروه های حقوق مؤسسات آموزش عالی 
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مابرگزاری سخنرانی با عنوان شریعتی و پرسش های زمانه

رمزبرگزاری رویداد دوم دهکده امنیت و 
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تیرماه 31ساعات کار دانشگاه فردوسی مشهد نیز تا تاریخ 
.تعیین می گردد13:30تا 7:00از ساعت 1398
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درنشست شورای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و
کشور 9و8مراکز پژوهشی و فناوری مناطق 

ان بازدید معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف استان خراس
رضوی و انجمن یاوران وقف علم و فناوری از پژوهشکده علوم 

ی گیاهی و مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی مواد غذای
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دانشگاهنشست روسای دانشگاه های بزرگ کشور در 

(  سطح یک)دوچرخه سواری روسای دانشگاه های بزرگ 
پردیسکشور در 
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شکده برگزاری کارگاه تخصصی توسط گروه ریسمان فیزیک دان
و  complexityعلوم با تمرکز بر موضوعات 

entanglement entropy  در 1398تیر ماه ۶و ۵در تاریخ
علومدانشکده 

9۴جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 
رشته های زیست شناسی، زمین شناسی و فیزیک 

.دانشکده علوم
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کنفرانسدر حضور رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
شیوه های رفع اختالف در مسیحیت و اسالم در کشور آلمان
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وان انتصاب مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به عن
تأسیسرئیس کمیته اجرایی بزرگداشت هفتادمین سال 
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در حضور دکتر طاهری  معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی
به نشست معاونان دانشجویی دانشگاه های سطح یک کشور

میزبانی دانشگاه عالمه طباطبائی 
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برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با فرصت های
جذب اعتبار پژوهشی از اتحادیه اروپا ویژه اعضای 

دکترایهیئت علمی و دانشجویان دوره 

یازدهمین دوره آموزشی طرح ضیافت اندیشه ویژه اعضای 
هیئت علمی
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در هماهنگی نماینده تام االختیار دانشگاهبرگزاری جلسه 
و مسئول حفاظت آزمون 1398آزمون سراسری سال 

حوزه هایسراسری با مدیران 
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ی و بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضو
ته، جمعی از مدیران این معاونت از  مرکز توسعه فناوری های پیشرف
مرکز تحقیق، توسعه و نوآوری، پژوهشکده هوا خورشید، 

آزمایشگاه مرکزی، مرکز رشد واحدهای فناوری و مجتمع صنایع
کشاورزیغذایی دانشکده 




