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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 





4

مراسم بدرقه زائران اربعین حسینی دانشگاه
مهرماه1۷شنبه سه 

مهندسی عمراندانشکده 

ارى بازدید از نیروگاه پرند و تهیه مستندى پیرامون همک
گروه مپنا در قالب طرح مصیر و کار آموزىبا دانشگاه 

دانشجویان
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تی اتوبوس حامل دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه صنع
کیلومتر بعد از مرز مهران و در خاک عراق با ۲0خواجه نصیر 

ادی نیز یک اتوبوس دیگر برخورد کرده که شش نفر کشته و تعد
مصدوم شدند

وزیر علوم سانحه درگذشت دانشجویان و دانش آموختگان 
را تسلیت گفتنصیرالدین طوسی خواجه دانشگاه صنعتی 

دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
ان اسالمی در پیامی جان باختن جمعی از دانشجویان و دانش آموختگ

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را تسلیت گفت
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه درپی جان 
باختن جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان

جانعلت:گفتطوسینصیرالدینخواجهدانشگاهرئیس
تشکیلمهمعامل3رادانشگاهایندانشجوی5باختن

دریلگادرنبودوباالسرعتفنی،نقصبهتوانمیکهمی دهد
.کرداشارهمهرانمرزازبعدکیلومتر15درجاده

عیین سروده دکتر علی اصغر جعفری در آستانه ارب
و جانباختن جمعی از زوار اباعبداهلل
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

، در یزدان دوست با حضور دربیمارستان بقیه اهللدکتر 
جریان مراحل مداوای مهدی برهانیان و ندا اکبری قرار

گرفت، رییس بیمارستان با ارائه گزارشی شرایط
مصدومین را تشریح کرد

از عیادت قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون نهاد رهبری
نیمصدومان حادثه جانسوز تصادف زائران اربعین حسی
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همایش معرفی حمایت های موجود در کشورهای سوئیس 
مهندسی برقدانشکده مهرماه۲1اتریش یکشنبه و 
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تهیه مستند در خصوص طرح مصیر و کارآموزی 
دانشجویان با همکاری مپنا

و "ابَر حباب"برگزاری دومین دوره مسابقه 
اهدای جوایز به تیم برنده توسط انجمن علمی

شیمی
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کارگاه آموزشی دستیاران آموزشی 
هدکتر نصرت اهلل گرانپای: ارائه دهنده
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وی طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه خانم دکتر معن
زاده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق به 

دعنوان مدیر امور توسعه پژوهشی دانشگاه منصوب ش
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و طی حکمی ریاست دانشگاه آقای دکتر محمد کریمی عض
هیات علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری را به عنوان

مودمدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه منصوب ن
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دعوت به همکاری با یکی از شرکت های مستقر در مرکز
زه دانش بنیان و فعال در حو-رشد دانشگاه خواجه نصیر 

تجهیزات آزمایشگاهی
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طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه؛
دانشکدهعلمیهیأتعضومیرزابزرگحسندکتر

دانشگاهرئیسارشدمشاورعنوانبهعمرانمهندسی
.گردیدمنصوب
احمدرضادکترزحماتازجداگانهنامه ی۲درهمچنین��

ئیسرتام االختیارنمایندهوارشدمشاورعنوانبهتحسیری
پایانوسازمانیساختاراجرایبرنظارتجهتدانشگاه
آمدعملبهتشکروتقدیرایشانمأموریت
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چهارمین همایش راه نشان مهندسی صنایع با استقبال 
98دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی 
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(ققدم صد)سیدالشهداء مراسم یادبود طالیه داران سپاه 
مسجد النبی دانشکده برق و کامپیوتر

بزرگداشت جان باختگان راه عشق
با حضور خانواده های عزیزان
و معاون فرهنگی وزیر علوم

(امام جمعه موقت تهران)حاج آقای صدیقی : سخنران
حاج مرتضی طاهری: ذاکر اهلبیت

1۲:۴5آبان، ساعت  1شنبه ۴زمان؛ 
مکان؛ دانشکده مکانیک
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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 

ینا،(دانشگاهآموزشیمعاون)کریمیانگفته یخالفبر
نهناعادالقوانینوآموزششدنپولیبهاعتراضدرتجمع

چهیوگرفتانجامامیرکبیرصنعتیدانشگاهآموزشی
.نداشتخودگرداندانشجویانحضوربهارتباطی
باشیدهوشیار

ودانشگاهریاستساختماندردانشجویانتحصنبا��
ینمسئولازیکینمایندگیبهنهایتابیانیه،خواندن
ریاستکلمدیرومشاوررازفر،دکتریعنیدانشگاه

بهدمتعهوکردامضارادانشجویانمطالباتنامهدانشگاه،
:استزیرشرحبهکهگشتدانشجویانمطالباتپیگیری

.نیازهم-نیازپیشقانونحذف-1
بعدبه95ورودیدانشجویانبرایسنواتافزایش-۲

ترم10تاکارشناسی
5ا افزایش سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد ت-3

.ترم
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

خائنین به حقیقت در حال خیانت به حقوق دانشجو

واحد در صورت هم نیازی و شهریه 1۴مهر دانشجویان برای اعتراض به سقف ۲1پس از تجمع 
طی سنوات دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر کریمیان، معاون آموزشی دانشگاه

وز را گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، موضوع تجمع را تحریف کرده و با اخباری کذب وقایع امر
.گزارش داد

، درباره البته آقای کریمیان اواخر تابستان امسال هم طی مصاحبه ای که با بسیج دانشگاه داشت
لی واحد در صورت هم نیازی اعالم کرد که مشکل از خود دانشجویان و سابقه تحصی1۴قانون سقف 

.  آنان است
در همین مصاحبه معاون آموزشی دانشگاه، دانشجویان روزانه را بدهکار می داند چون هزینه 

رای گویی فراموش کرده است که اتفاقا درآمد کشور و دولت باید ب. تحصیلشان را دولت می دهد
پاسخ به البته این استاد، در. تحصیل و رفاه خود مردم هزینه شود؛ نه اینکه منت سر آنان بگذاریم

گاه بیان استناد مصاحبه کنندگان به نقض اصل حق تحصیل رایگان در قانون اساسی توسط دانش
.داشت که اعتقادی به این نقض ندارد

اندازه عدم اعتقاد این عضو هیئت علمی دانشگاه به قانون اساسی کشور و بیان حقیقت خود به
نتخاب کافی می بایست مانع رسیدن این فرد به چنین پست خطیری در دانشگاه شود، اما گویا ا

.مسئولین در دانشگاه به شیوه ی دیگری است
ت از طرف دیگر با این دو مصاحبه که انجام شده، ایشان موضع خود را نسبت به دانشجو و عدال

مشخص نیست چنین فردی با چنین عقیده های . تحصیلی نیز به خوبی مشخص کرده اند
ضددانشجویی و از همه مهم تر با چنین تواناهایی در دروغگویی و خیانت به حقیقت، چگونه

ل از صالحیت حضور در پست معاون آموزشی دانشگاه را کسب کرده است؛ استادی که البته قب
ا رسیدن به معاونت آموزشی کل پلی تکنیک، دوران معاونت آموزشی اش در دانشکده هوافض

نین با حضور چ. پلی تکنیک از حیث کارشکنی علیه دانشجویان زبان زد خاص و عام بوده است
ن سقف افرادی در سمت آموزشی کل پلی تکنیک می توان دالیل تصویب شهریه های سنوات و قانو

《نبود هیچ گونه هم دردی با قشر دانشجو》واحد هم نیازی را تخمین زد؛ 1۴
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



37

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 

ه امیرکبیر برای نهمین دور–مرکز فناوری سامسونگ 
خود، آماده پذیرش تیم های استارتاپی خالق و راهکار 

آفرین است
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

ستا فضای کار اشتراکی زاویه با همکاری آکادمی ای
برگزار می کند
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

بــه دو محقق ( ۲019)جایزه نوبل فیزیک امسال 
.دکانادایی اعطا ش-سوییسی و یک محقق آمریکایی

به طور مشترک به ( ۲019) جایزه نوبل شیمی امسال 
.تسه محقق آلمانی، انگلیسی و ژاپنی تعلق گرف
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شریفصنعتی دانشگاه 

دانشگاه« استارتاپ مچ»پایان کار دومین رویداد 

در دانشگاه آلمان  DAADحضور نماینده 
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شریفصنعتی دانشگاه 

با ارائه ی سه دستاورد شاخص در سومین نمایشگاه دانشگاه 
دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و 

پارک های علم و فناوری درحوزه مدیریت سبز حضور یافت

سیزدهمین جشنواره در درخشش دانشگاه 
برترین های نانو
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شریفصنعتی دانشگاه 

حضور هیأتی از دانشگاه دیاله عراق در دانشگاه 

برگزاری هشتمین کنفرانس بین المللی 
نانوساختارها در اردیبهشت ماه



49

شریفصنعتی دانشگاه 

راه اندازی سامانه دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ششمین جشنواره برند محبوبمیزبان دانشگاه 

ی به به اشتراک گذاشتن تجربیات پژوهشگران داخلی و خارج
منظور بررسی چالش های نمک زدایی
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شریفصنعتی دانشگاه 

دانشگاه برتر دنیا در حوزه ۲50جمع در حضور دانشگاه 
علوم کامپیوتر

ش برای نجات آموزش عالی کشور باید شیوه پذیر
دانشجو و نحوه تخصیص منابع دانشگاه ها را 

بازنگری کرد



52

شریفصنعتی دانشگاه 

استارتاپ مستقر در ،(HOOYO)معرفی تیم هویو 
دانشگاهشتابدهنده  

ر آبان ماهبرپایی هفتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک د
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شریفصنعتی دانشگاه 

دکتر موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر از تالش های
رضا دکتر حامد کاشانی مدیر پیشین شتابدهنده شریف، مهندس حمید

حسینی را به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفی کرد
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دانشگاه تهران

دانشگاهقهرمانی تیم والیبال مردان 

آموزشی انتشار دسترسی آزاد در کارگاه 
جهان برگزار می شوددانشکده مطالعات 
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تماعی انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کرسی یونسکو در سالمت اج
و انجمن مددکاران اجتماعی ایرانو توسعه دانشگاه 

گاهدانشبرگزاری همایش بین المللی اطالعات مکانی در 
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دانشگاه تهران

ه در آموزشی سالمت اجتماعی و توسعبرگزاری کارگاه 
دانشگاه

طالعیه صندوق رفاه اعضاء  هیأت علمی درخصوص 
تورهای مسافرتی
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

اهدانشگتاریخی -افزایش بازدید از موزه های فرهنگی
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دانشگاه تهران

ر فرصت سازی کسب و کار د»رویداد برگزاری اولین 
«مسائل صنعتی

عضو هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی 
دانشگاه تهران برنده جایزه کامستک شد
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دانشگاه تهران

نی در آغاز به کار کنفرانس بین المللی اطالعات مکا
دانشگاه
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دانشگاه تهران

اه ها افتتاح سومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگ
و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری 

در حوزه مدیریت سبز

دگی مجموعه بزرگی از ویراستهای رباعیات خیام، مطالعات، نگارگریها، زن
نامه ها و آثار مکتوب دیگر بر اساس نسخه چاپی ادوارد فیتز

مک دونالد و با مساعدت مرکز ( پت.)جرالد توسط  دکتر جولین اف
انشگاهدمطالعات اسالم و خاور میانه واشنگتن دی سی به کتابخانه مرکزی 
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دانشگاه تهران

اعالم برنامه جلسات هم اندیشی تشکل های 
دانشگاهفرهنگی و اجتماعی 
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دانشگاه تهران

؛در رساله دکترای دانشجوی دانشگاه تهران
تشخیص و درمان سلول های سرطانی بررسی شد

ه افتتاح تاالر اختصاصی نشریات در کتابخان
دانشگاهمرکزی و مرکز اسناد 
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

تر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان محقق بر
حوزه نانو انتخاب شد
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دانشگاه تهران

یپیشگیری از خودکشبرای اقدام مرکز مشاوره دانشگاه 

کردحوزه فناوری نانو جایگاه نخست کشور را کسبدر دانشگاه 
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دانشگاه تهران

در سومین نمایشگاه حضور فعال غرفه دانشگاه 
دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

بخش اول گزارش هیأت ویژه ملی سیالب ها منتشر شد
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

دانشجوی دانشگاه از محل صندوق 88حمایت از 
دانشگاهنیکوکاری 
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دانشگاه تهران

دانشگاهتازه های انتشارات 
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دانشگاه تهران

سخنرانی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها، در 
اری نشست اشتراک دانش و توسعه ظرفیت در زمینه همک

منطقه ای برای مدیریت خطر سیل
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دانشگاه تهران

داشتی تخصصی بررسی معضالت به-برگزاری نشست علمی 
دانشگاهو بیماری ها در ماهیان سردآبی در 
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دانشگاه تهران

دانشگاهضرورت اخذ مجوز نشر برای نشریات 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ان برگزاری دومین یادواره شهدای گمنام پردیس ابوریح
دانشگاه

دانشگاهدیدار سفیر جدید بنگالدش با رئیس 



85

دانشگاه تهران

اهدانشگاعطای شوالیه آکادمیک فرانسه به استاد 

مجله انجمن سردبیر عضو هیأت علمی دانشگاه 
ریاضی ایران شد



86

دانشگاه تهران

ل مراسم تودیع و معارفه مدیریت برنامه ریزی و تحو
شدبرگزار سازمانی دانشگاه 

کارگاه تربیت مربی آموزش نشاط اجتماعی در 
برگزار شددانشگاه 
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تربیت مدرس

"ساعتی با حافظ "فرهنگی برگزاری نشست 
هادر دانشکده مهندسی صنایع و سیستم 

ت حضور موفق دانشگاه در سومین نمایشگاه مدیری
سبز دانشگاه ها
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دانشگاه تربیت مدرس

دانشجویان ورودی جدید برگزاری گردهمایی 
دریاییدانشکده منابع طبیعی و علوم 

ی تخصصی موافقت نامه های حل وفصل بین المللکنفرانس 
شودبرگزار می( کنوانسیون سنگاپور)ناشی از میانجیگری 
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الگوها و راهکارهای نوین در همکاری "برگزاری رویداد 
"دانشگاه ها با جامعه و صنعت

درصدی به دانشجویان جهت خرید 10تخفیف 
از سامانه کتاب دانشگاه
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بر در حضور رهسخنرانی دانشجوی نمونه دانشگاه 
انقالب

دانشجوی دانشگاه به عنوان سخنران برتر چهارمین 
کنگره بین المللی انگل شناسی معرفی شد
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وردر جشنواره برترین های نانو کشدرخشش دانشگاه 

درخشش انجمن علمی دانشجویی زبان روسی در 
پنجمین جشنواره دانشگاهی حرکت



94

فراخوان جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی
1398نمونه کشوری سال 

با حکم رییس دانشگاه، دکتر سید حمید خداداد 
حسینی در سمت رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد
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طرح تحول راهبردی دانشگاه 6و 5اختتامیه موج های 
آبان ماه برگزار شود

"تأملی در تاثیر اجتماعی علم"نشست 
برگزار می شود



96

ارائه گزارش جذب دانشجویان بین المللی در نشست
شورای دانشگاه

تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی



97

فتر تودیع و معارفه رییس مرکز زبان و ادبیات فارسی و د
حقوقی دانشگاه

ر در برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سنگاپو
دانشگاه



98

فراخوان سومین دوره مسابقه معماری دانشجویی 
"جوایز طراح جوان آسیا"

شیوه نامه اجرایی فرهنگ حجاب و عفاف دانشگاه
شدتصویب 



99

کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی دو و میدانی 
اهپیشکسوتان کشور توسط ورزشکار نامدار دانشگ

ایع بهبود بهره وری در صن”سمینار بین المللی 
برگزار شد"اوراق فشرده چوبی
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رفع انحصار از "برگزاری نشست نقد و بررسی طرح 
"زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور

در با حکم رییس دانشگاه، دکتر مهدی رزاقی کاشانی
.سمت رئیس دانشکده مهندسی شیمی ابقاء شد
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ز با حکم رییس دانشگاه، مدیران دو گروه پژوهشی مرک
.مطالعات مدیریت و توسعه فناوری منصوب شدند

در نشست مخالفان رفع انحصار از زبان انگلیسی
نظام آموزش همگانی
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درخشش دانشجوی دانشگاه در مسابقات 
کاراته اوراسیا

دوره مربیگری فوتسال به مدرسی رضا فالح برگزار شد
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حفظ کیفیت آموزشی مهمترین اولویت پردیس 
دانشگاهی است

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی 
منصوب و مدیران ( گرایش نگارگری)فرآیند و هنرهای اسالمی 

دگروه های آموزشی مهندسی آب و نقاشی در سمت خود ابقا شدن
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

امدات پنجمین کنفرانس بین المللی مکانیک ج
Xmech)تجربی   2020)
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دانشگاه علم و صنعت

رهبرانقالب، صبح امروز در دیدار جمعی از نخبگان و 
علمیاستعدادهای برتر 
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دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد تجاری و 
در خصوص طراحی، استقرار 1398مهرماه 1۷اقتصادی کیش، 

و توسعه نهادها و شرکت های دانش بنیان در برج فناوری 
کیش، تفاهم نامه همکاری امضا کردند
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

و پارک علم و فناوری موضوع تفاهم نامه همکاری دانشگاه  
قزوین

های تعیین زمینه های کاری مورد عالقه طرفین، تدوین برنامه
ه اجرایی مشترک برای هر زمینه و تخصیص منابع مشترک ب

.  منظور نیل به اهداف تعیین شده در برنامه ها است
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دانشگاه علم و صنعت

اد مظفری رئیس سازمان منطقه آزبازدید دکتر 
مذاکره با رئیس و ضمن کیش و هیات همراه 

اعضای هیات رئیسه دانشگاه 



112

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

رشد از مهندس علی کیوان نیا، رتبه اول کنکور اتقدیر 
رشته مهندسی برق98
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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

حضور دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع 
وتردانشگاه برتر دنیا در حوزه علوم کامپی500
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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

راه نشست هیات رییسه دانشگاه در دانشکده مهندسی
ه، آهن با حضور رییس و اعضای هیات علمی این دانشکد

برگزار شد1398مهرماه ۲9
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ارویی تقدیر از دکتر قاسم پور رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه د
انشگاه و دکتر میرزاجانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پروتئین د

ملی شهید بهشتی، به عنوان دبیران برگزیده تدوین استانداردهای
استاندارد ملی فناوری نانو100فناوری نانو در  جشن تدوین 
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د و با اهدف زیر از دانشجویان عالقه منطرح سبز دانشگاه 
ار آشنا با موضوعات مرتبط، در قالب کار دانشجویی و ک

.آموزی، دعوت به همکاری می نماید

میز از کتابدار بپرس در سالن ورودی بخشاستقرار 
(گاهدانشبه مناسبت روز کتابخانه های )گردش و أمانت 
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دانشگاه شهید بهشتی

از بازدید دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگاه
مرکز تحقیقات پروتئین در دانشگاه 
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دانشگاه شهید بهشتی



133

مرکز نشر آثار علمی

ر دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشگاه های برت
جهان در موضوع علوم کامپیوتر
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جذب همیار بهداشت در دانشگاه 

آیین تجلیل از جانباز ورزشکار موسی سالمت
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از اه بازدید دکتر نصیری قیداری سرپرست دانشگ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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تا ساعتی دیگر آیین نکوداشت و رونمایی از سردیس های
کده اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روانشناسی در دانش

.خواهد شدبرگزار علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 

:علم الهدی توضیح داد
فقر /ارتقاء تربیت شهروندی به کمک تعالیم دینی

معنویت در دوران مدرن
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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 صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاهبرگزاری ششمین جلسه شورای راهبردی 

برگزاری دومین دوره الگوی مفهومی آموزش
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ر خانم دکتسرکار همکار دانشگاه درخشش 
ر نسرین کیوانفر در کسب مقام سومی د
.  هرده بانوان در دو رشته پرتاب وزنه و نیز

برگزاری دومین کارگاه مهارت آموزی واحد ویژه خدمات 
دانشگاهتخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 
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برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت کارکنان 
1398مهر ماه ۲0دانشگاه 
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ور برگزاری مراسم گرامیداشت روز دامپزشک با حض
ی مسئوالن و اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشک

مان دانشگاه همچنین  دکتر رفیعی پور، رییس ساز
دامپزشکی کل کشور، دکتر شریعتی مدیرکل

ن دامپزشکی خراسان رضوی و دکتر حمیدرضا فرزی
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

مشهد در دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
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بازدید استاندار خراسان رضوی از موزه و باشگاه 
دانشگاهمفاخر 
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ت مهندس حسین ثابت کارآفرین و فعال صنعبازدید 
دانشگاهتوریست از 
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به اه انتصاب دکتر رضا لطفی، استاد گروه برق دانشگ
سمت سرپرست بنیاد نخبگان خراسان رضوی
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ان برگزاری جلسه معارفه و توجیهی دانشجوی
دانشگاهجدید الورود دانشکده علوم ورزشی 
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159



160



161



162
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164

اه امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشکده علوم گیاهی دانشگ
انستیتو گیاه شناسی کوماروف روسیهو 
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و  MSRTبرگزاری دوره آمادگی آزمون های 
TELP  دانشگاهدر مرکز زبان های خارجی کالج
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ابمرزبانیومرزتخصصینشستدانشگاه،هماهنگیبا
بارضویخراسانامنیتدرمرزبانیجایگاهمحوریت
ویرضوخراسانمرزبانیکاربردیتحقیقاتدفترهمکاری

گردیدبرگزاررضویخراسانشعبهایرانژئوپلیتیکانجمن
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کز رونمایی از دستگاه تعلیقی حفاظتی پاوان مر
دانشگاهرشد 
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برگزاری نخستین کنگره هیپنوتیزم آسیایی 
دانشگاهسمپوزیوم بین المللی هیپنوتیزم ورزشی در 
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هزار۲0گذارتخممرغتحقیقاتیآموزشیسالنافتتاح
باهدانشگاکشاورزیدانشکدهاتوماتیکتمامقطعه ای

دانشکدهمسئولینودامیعلومگروهاساتیدحضور
علومکارشناسیمقطعدانشجوی30ازبیشوکشاورزی

ومرغقطعههزار۲0واکسیناسیونهمراهبهدامی
قفسبهانتقال
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ی کسب رتبه برتر در سیزدهمین جشنواره برترین ها
فناوری نانو

معرفی کتاب
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برگزاری روز نخست مدرسه پاییزی بین المللی  با 
«رهیافت های چند رشته ای به دین»: عنوان 



174

فینالیست طراحی دانشگاه، دانشکده معماری و شهرسازی 
داخلی ایران معاصر در بخش فضاهای فرهنگی،  آموزشی،  

.مذهبی شد
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ی نقش شبکه های اجتماعی علم"برگزاری  نشست علمی
"در گسترش فعالیت های علمی 



178

همایش آشنایی خانواده با دانشگاه ویژه والدین 
شدبرگزار دانشجویان نو ورود دانشگاه 

ی سخنرانی دکتر رضا قنبری عضو هیأت علمبرگزاری 
از ریاضی تا "دانشکده علوم ریاضی ، با عنوان

باهدف آشنایی بیشتر با پارک علم و"دانش بنیان
فناوری استان خراسان 



179

رانسه  برگزاری سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات ف
دانشگاهدر دانشکده ادبیات و علوم انسانی 




