
1398مرداد ماه 9تیر ماه تا 26

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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علومآئین تودیع و معارفه معاون آموزشی وزارت 

رو رایزنی با کارشناسان پژوهشگاه نیبرگزاری جلسه 
برای طرح در دومین کارگاه یادگیری مسئله محور با 

ی حضور مسئولین پژوهشگاه نیرو، اساتید دانشگاه ها
الزهراصنعتی خواجه نصیر و 
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ه تقدیر و تشکر رئیس و اعضای هیات علمی دانشکد
مهندسی هوافضا از زحمات دکتر علی خاکی صدیق و 

همچنین عرض تبریک انتصاب ایشان بعنوان معاون
آموزشی وزارت علوم
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ا در محمدفراز سماوات که به تازگی مقطع کارشناسی ر
ترین اتمام رسانده است، موفق شد باالبه رشته فیزیک 

سب ک( تافل)امتیاز ممکن را در آزمون زبان انگلیسی 
.کند
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دومین دوره ی مسابقات بین المللی نصیرکاپ
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العاتی آشنای با مبانی علم سنجی و پایگاه اطبرگزاری کارگاه 
گاه علمی کالریوت آنالیتیکس باحضور دانشگاه ها و پژوهش

برقهای برتر کشور در دانشکده 

افزایش شهریه دانشگاه های سراسری در تهران برای
ریه سال تحصیلی جدید اعالم شد حداکثر افزایش شه

.درصد است1۵دانشگاه های تهرانی 
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فراهم شدن  چندین سهمیه فرصت مطالعاتی 
برای دانشجویان دکتری

صعود دکتر حمید خرسند به قله زیبای سبالن در
متری4811ارتفاع 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 

مجموعه سخنرانی های علم داده و هوش مصنوعی 
امیرکبیر
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 
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امیرکبیرصنعتی دانشگاه 



17

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 

سابقات بین تیم طراحی موتور توربین گاز هوایی دانشگاه صنعتی شریف با قرارگیری در بین سه تیم برتر در م
.دعوت به ارائه حضوری در آمریکا شد«AIAA» آمریکا المللی هوانوردی و فضانوردی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

ن المللی حضور دانشگاه شریف در بیست وپنجمین نمایشگاه بی
الکامپ

ی برتری استارتاپی از دانشگاه شریف در جشنواره مل
فناوری اطالعات و ارتباطات
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شریفصنعتی دانشگاه 

گردهمایی محققان حوزه کارآفرینی و کسب 
کارآفرینیوکارهای نوین در رویداد ملی 
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شریفصنعتی دانشگاه 

نشست سیاست گذاری رویداد چشم انداز نوآوری در 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ر ابعاد دستیابی به تکنولوژی پرینتر سه بعدی د
میکرون
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شریفصنعتی دانشگاه 

نعت نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صدر حضور دانشگاه 
ساختمان تهران

گفتگو با دکتر وحید کریمی پور معاون پژوهشی
فیزیکدانشکده 
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شریفصنعتی دانشگاه 

استارتاپیساخت کندوی هوشمند توسط تیم 
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دانشگاه تهران

اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش مهندسی در دانشگاه تهران

کرد تحلیل هرمنوتیکی عکس های اجتماعی ایران بر اساس روی
«(شمسی13۷۰-139۰)تاریخ اجتماعی 
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راه اندازی بخش سنجش تراکم استخوان در اداره کل بهداشت
و درمان دانشگاه
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دانشگاه تهران

بازدید رئیس دانشگاه تهران از پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی
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دانشگاه تهران

حضور شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در
مین نمایشگاه الکامپ تهران2۵

دوره آموزشی نقاشی
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

پویش بورسیه دکتر محمدرضا حافظی در دانشگاه تهران
راه اندازی شد
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دانشگاه تهران

در دانشگاه تهران« روز مزرعه»برگزاری 
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دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی تمرینات نوین بدنسازی در 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

رئیس کرسی کارآفرینی یونسکو منصوب شد
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دانشگاه تهران

تهرانرؤسای پردیس های دانشگاه برگزاری نشست 

رکت امضای تفاهم نامه بین پردیس بین المللی کیش و ش
دانش بنیان همانندساز بافت کیش
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

ان شهر دانش دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهر
98در نمایشگاه الکامپ 
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دانشگاه تهران

ویژه « بودجه ریزی عملیاتی»گزارش کارگاه آموزشی 
کشورپارک های علم و فناوری کل 

مجموعه دوره های آموزشی عکاسی و تصویربرداری 
(مقدماتی و پیشرفته)
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

خوناتمام اجرای طرح اندازه گیری فشار 

ره جلسه شورای راهبردی دفتر مشاوبرگزاری سومین 
فناوریو سالمت وزارت علوم، تحقیقات و 
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دانشگاه تهران

م و پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا در پارک عل
فناوری
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دانشگاه تهران

درصدی مصرف آب از طریق دستاورد پژوهشی 9۵کاهش 
محققان
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دانشگاه تهران

ا دیدار اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ب
دانشگاهرئیس 
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دانشگاه تهران

در پارک علم و فناوری MBAآغاز ثبت نام دوره کوتاه مدت 

ز همکاری مؤسسه لغت نامه دهخدا و کتابخانه مرکزی و مرک
اسناد دانشگاه تهران برای ترمیم نسخ خطی
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دانشگاه تهران

فکرچالش حقوق و قوانین از سوی مالکان 

؛ بازدید هزاران دانش آموز از دانشگاه «روزی با دانشگاه تهران»
نخبگان
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دانشگاه تهران

تأسیس باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران

توسط مرکز لرزه نگاری 1398زمین لرزه در تیر 86۰ثبت بیش از 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

می شودحذف ظروف پالستیکی یک بار مصرف از دانشگاه 

ده افزایش همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشک
دامپزشکی
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دانشگاه تهران

توصیه های دفتر مدیریت سبز دانشگاه درباره کاهش
مصرف برق در ساعات اوج مصرف
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دانشگاه تربیت مدرس

نحوه فعالیت کتابخانه مرکزی دانشگاه در مرداد اعالم شد

فارغ افزایش رتبه دانشگاه در شاخص کیفیت آموزش و اشتغال
التحصیالن
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دانشگاه تربیت مدرس

عات ابراهیم عزیزی به سمت رییس مرکز مطالانتصاب دکتر 
حقوقی

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی
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بازدید معاونان پشتیبانی، آموزشی و دانشجویی
یدانشگاه از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای

ارائه خدمات کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد
مخدر به اساتید و دانشجویان
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دانشگاهمجوز اصولی پارک علم و فناوری 

افزایش اختیارات دانشکده های بزرگ دانشگاه
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جلسه شورای مرکزی صنفی کارمندان برگزاری دومین 
کشوردانشگاه های دولتی 

ویژه دانشجویان دانشگاه « استارپوزال»جشنواره 
تربیت مدرس برگزار می شود
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به عنوان شعار "خرد باید و دانش و راستی"شعار
دانشگاه تربیت مدرس حفظ می شود

ر جشن آغاز سال تحصیلی و تجلیل از دانشجویان برت
مهر برگزار می شود1۵دانشگاه 
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تید ارزیابی پذیرش شرکتهای فناور محور در تعامل با اسا
دانشگاه

ل حضور دانشگاه در نمایشگاه فرصت های ساخت داخ
و رونق تولید
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ه رتبه سوم برای دانشگاه تربیت مدرس در نظام رتب
بندی بین المللی وبومتریکس

شهریورماه زمان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی 
دانشکده علوم پزشکی
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سال تحصیلی جدیدبرای میزان شهریه 

برگزاری سومین جلسه موت پارلمان 
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چاپ کاغذی پایان نامه ها در دانشگاه ممنوع شد
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دانشگاه علم و صنعت

AVRساعته میکروکنترلر 3۵اولین جلسه دوره آموزشی 

آزمایشگاه  (AFM)ارتقای میکروسکوپ نیروی اتمی 
مرجع مرکزی



75

دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت

Aspen HYSYSساعته 36دوره آموزشی 
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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رئیس دانشگاه شهیدبهشتی عنوان کرد؛
یم هاپیگیری موفق فعالیت های علمی و پژوهشی علیرغم تحر
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مهدی میراشرفی مدیرکل گمرک جمهوری اسالمی بازدید دکتر 
از مرکز آموزش های تخصصی 3981تیر 26ایران، چهارشنبه 

دانشگاه
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دانشگاه شهید بهشتی

گزارش مسابقات چهارمین المپیاد ورزشی های همگانی 
دانشجویان دختر
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بازدید دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از 
مرحله نهایی المپیاد دانشجویی کشور در پردیس فنی و 

عباسپورمهندسی شهید 

ه آزمون عملی تربیت بدنی ویژ1398پنجشنبه سوم مرداد 
در دانشگاه شهید بهشتی 1398آزمون سراسری سال 

برگزار شد
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دانشگاه شهید بهشتی
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تیبهششهیددانشگاهمغزوشناختیعلومپژوهشکده
ایرانشناختیهایفناوریوعلومانجمنهمکاریبا

هایتکنیککاربردآموزشجهتدرکارگاهی
اتیدیاسنظرزیرشناختیعلوممطالعاتدراسترئولوژی

دانمارکآرهوسوسوئدگوتنبرگهایدانشگاهاز
کندمیبرگزار



86

اق در های شهیدبهشتی و المستقبل کشور عرامضاء تفاهم نامه دانشگاه 
زمینه های توسعه برنامه های آموزش زبان فارسی، راه اندازی مراکز 

علمیتحقیقاتی مشترک و انجام پروژه های مشترک در همه حوزه های 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

هان در دکتر سید مهدی ابطحی سرپرست دانشگاه صنعتی اصف
حکمی دکتر حسین خادمی را به سمت معاون آموزشی این 

دانشگاه منصوب کرد
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دانشگاه صنعتی اصفهان

 مندی به اطالع عموم دانشگاهیان محترم می رسد، به منظور رفع گالیه
صبح دانشگاه ۵9و ابهام از مطالب منتشرشده در نشریه شماره 

احمد متعلق به تشکل جامعه اسالمی دانشجویان در مورد آقای دکتر
برخی شیرزاد عضو محترم هیئت علمی دانشکده فیزیک و بکار بردن

ر واژگان توهین آمیز نسبت به ایشان جلسه ای با حضور آقای دکت
شیرزاد و متصدیان نشریه مذکور و حجت االسالم عمادی مسئول 
محترم دفتر مقام معظم رهبری و آقای دکتر نحوی معاون فرهنگی

ت هر دانشگاه در محل معاونت فرهنگی تشکیل گردید و پس از صحب
زمان یک از حاضرین، نویسنده مقاله و دبیر تشکل جامعه اسالمی در

ری عبارت انتشار نشریه، نسبت به آنچه که به طور اشتباه از به کارگی
نفوذی استنباط شده بود و نیز عبارت خائن، از ایشان عذرخواهی

پایان معاون فرهنگی با استقبال از فراهم شدن امکاندر . نمودند
فرصت مناسب در صحن دانشگاه جهت مناظره و نقد و نظر 

ر دیدگاه های گوناگون بر ضرورت رعایت قانون، اخالق و فضای درخو
شأن دانشگاه تأکید نمود
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دانشگاه صنعتی اصفهان

.آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کندمرکز 
مکالمه زبان انگلیسی��

(9با نمره  IELTSداری مدرک )آقای مهندس یزدانی : مدرس��
هزار تومان1۵۰ساعت 3۰
(ده هفته)14الی 12ها   ساعت یکشنبه 

در نظر استاد فایلهای مرتبط با دوره تدریس می شود کهطبق 
ود لطفا یک عدد فلش همراه خ. اختیار دانشجویان قرار میگیرد

.داشته باشید
محل برگزاری مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد کالس ط

3391-۵332تماس 4شماره 
که قطعا تمایل به شرکت در کالس دارند نسبت بهافرادی 

.پرداخت شهریه و تحویل فیش در اسرع وقت اقدام نمایند
مرکز -ضلع غربی کتابخانه مرکزی -صنعتی اصفهان دانشگاه 

آزادآموزش های الکترونیکی و 
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دانشگاه صنعتی اصفهان

المپیاد درکسب افتخار ارزشمند عنوان نایب قهرمانی تیم فریزبی پسران دانشگاه 
کشورورزش های همگانی دانشگاه های 
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

طرح اورژانس یار

د پیرو اطالع کلیه کسانی که در طرح اورژانس یار ثبت نام نموده اند، می رسانبه 
هماهنگی ها و مذاکرات انجام شده، پیش نیاز این طرح، شرکت در جلسه های 

.شهریور می باشد3ام مرداد و 2۷آموزشی همگانی مورخ 
، برای که تمایل دارند و همچنین اعالم آمادگی و یا ثبت نام اولیه نموده اندافرادی 

مرداد مجدداً به آیدی زیر اطالع 14اعالم حضور قطعی در این پیش نیاز، نهایتاً تا 
.  بدهند

ضربه و )مدیریت تروما : سرفصل آموزش اولین مرحله ی این طرح عناوین 
.مدیریت حادثه در صحنه می باشد، CPR، باز کردن راه هوایی و ( جراحت

بین افراد عالقه مند پس از گذراندن اولین مرحله و پس از ارزیابی و انجاماز 
.آزمون وارد مراحل بعدی آموزش خواهند شد
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دانشگاه فردوسی مشهد

ن حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم جش
در کشور ترکمنستان( ع)والدت امام رضا 
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کارگاه ضیافت اندیشه اساتید 
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کاشت و برداشت محصول گندم از مزرعه آموزشی،
کشاورزیتحقیقاتی دانشکده 
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حضور مدیر حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد در نشست
مدیران حقوقی دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی 

کشور 9منطقه 

بازدید مسئوالن دانشکده کشاورزی دانشگاه 
فردوسی مشهد از عرصه های کشاورزی تربت جام



102

ی اجرای زنده خوشنویسی توسط مدرسین خوشنویس
ی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارس

زبانان



103

دشهردار مشهدانشگاه با نشست هیات رئیسه 

بازدید رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه 
ی خوارزمی تهران از مرکز بین المللی آموزش زبان فارس

غیرفارسی زبانانبه 



104

ا شدسمت خود ابقدر رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

یاد در رشته بسکتبال المپقهرمانی تیم دانشگاه 
دانشجویان دختر کشور



105

بازدید اساتید دانشگاه های مختلف کشور سوریه از 
دانشگاه

در نانی آیین پایانی مدرسه تابستانی فارسی آموزان لب
دانشگاه



106

اول کارگاه آموزشی  نسخه شناسی و برگزاری جلسه 
قییاحارائه  آقای دکتر با فهرست نگاری نسخه های خطی  



107

تعیین سطح کالسهای انگلیسی ویژه ترم دوم
کالجتابستان در 

حضور دانش آموختگان رشته الهیات در مجامع علمی در 
با گفتگوی رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی 

خبرگزاری ایرنا



108

دومین جلسه کارگاه آموزشی  نسخه شناسی و 
ارائه  آقای دکتر با فهرست نگاری نسخه های خطی  

یاحقی

تودیع و معارفه معاون آموزشی وبرگزاری مراسم 
ریاضیفرهنگی دانشکده علوم 



109

دانشگاهافتتاح پارکینگ دوچرخه در پردیس 



110

اه حضور دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگ
نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعیدر 

می و نمایندگان وزارت علوم در هیات های نظارت بر تشکل های اسال
به میزبانی دانشگاه بجنورد9دانشگاه های منطقه 

للی برگزاری پیش رویداد شانزدهمین کنفرانس بین  الم
رمزشناسیانجمن رمز ایران در امنیت اطالعات و 



111

چهارمین کارگاه ضیافت اندیشه اساتید
تحلیل روانشناختی و سبک زندگی و آثار آن: عنوان کارگاه 



112



113

ازدید حجت االسالم حسینی مطلق رئیس نهاد نمایندگی
مدارس علمیه حضرت از دانشگاه در مقام معظم رهبری 

مهدی عج و نشست هم اندیشی با حجت االسالم نظافت

حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله نهایی
بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور



114

جمهترپذیرش دوره پسادکتری  دانش آموخته دکتری مطالعات اخذ 



115

ورزشیعملی رشته تربیت بدنی و علوم برگزاری آزمون 



116

و  ERASMUS PLUSبورس تحصیلی طرح 
ERNST MACH  دانشگاهFHJ کشور اتریش

لوم نشست حجت االسالم والمسلمین صادقی مدیر حوزه ع
کز اسالمی دانشگاهیان  و صالح صفائی مدیر اجرائی  مر

زارش ارائه گو مشهد   با دکتر محمد کافی رئیس  دانشگاه 
ال فعالیت های حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان   در نیم س

9۷-98دوم تحصیلی 



117



118



119

عرفانهایبرگزاری اولین جلسه کارگاههای تابستان 
اساتید و اعضای  هیات علمی دانشگاههاویژه نوظهور 

هد تیم فوتبال گل کوچک دختران دانشگاه فردوسی مش
نائب قهرمان چهارمین المپیاد ورزش های همگانی 

دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
شد



120

نفره دختران دانشگاه فردوسی مشهد 3تیم بسکتبال 
قهرمان چهارمین المپیاد 

برگزاری کارگاه ضیافت اندیشه اساتید 
اه هاآسیب شناسی تعلیم و تربیت در دانشگ:عنوان  کارگاه 



121

ادچهارمین المپیقهرمان تیم هندپلو پسران دانشگاه 



122




