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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 
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آشنایی با مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه

فیزیکوشیمیهایآزمایشگاهتجهیزاتمعرفیکارگاه
ورحضباعراقکشورهایدانشگاهعلمیهیاتاعضایویژه

نایالدینصالحوکربالسومر،هایدانشگاهازاساتیدی
طوسیننصیرالدیخواجهصنعتیدانشگاهمیزبانیبهکشور

.کردکاربهشروعامروزازالزهرادانشگاهو
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

عمرانمهندسیدانشکدهآموختهدانشاقاکوچکامیردکتر
ناسیکارشوکارشناسیمقاطعدرنصیرخواجهصنعتیدانشگاه

University)ارواینکالیفرنیادانشگاهتماماستادوارشد of

California- Irvine)اآمریکژئوفیزیکاتحادیهجایزهبرنده
.شد

ه به پیام تبریک سرپرست محترم دانشگا
مناسبت بزرگداشت روز کارمند
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صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه 

ذهبی تقدیر از کارکنان فعال در حوزه فعالیتهای فرهنگی و م
در نمازخانه مرکزی دانشگاه توسط مسئول محترم نهاد 

دانشگاه به مناسبت روز کارمند
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ن شانزدهمیدر دانشجوبان دانشکده علم و مهندسی مواد 
فرینیآدوره بین المللی مسابقات عملیات حرارتی افتخار 

آهنیغیربخشاولمقامکسب��
ویژهبخشدوممقامکسب��
صنعتبخشسوممقامکسب��

تین مقدم دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری در نخس
دانشگاه صنعتی کشور را گرامی می داریم
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98اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان دکترای سال 
(با آزمون و بدون آزمون )شدگان پذیرفته 

11/۰۶/1398نام الکترونیکی از روز دوشنبه مورخ ثبت 
1۵/۰۶/1398روز جمعه مورخ  2۴شروع و در ساعت 

.به اتمام خواهد رسید
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هفدهمین کارگاه معرفت افزایی اساتید توسط دفتر نهاد 
دانشگاه
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نشست سرپرست دانشگاه با اعضای هیات علمی پردیس 
علوم در خصوص بررسی وضعیت پردیس برگزار شد
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نصیرکاپ، دومین دوره ی مسابقات بین المللی هوش 
مصنوعی

بازدید آقای دکتر طالعی معاون پژوهشی دانشگاه و 
آقای مهندس ابراهیمی مدیر مرکز رشد از مدرسه 

کسب وکار خواجه نصیر
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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 

"گردهمایی هم آفرینی در ناحیه نوآوری شریف"
برگزار می شود

عبور از سد تحریم های آمریکا و کسب مقام اول دنیا توسط 
نخبگان دانشگاه شریف
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شریفصنعتی دانشگاه 

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز کارمند

امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و 
دانشگاه مندلیف روسیه
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شریفصنعتی دانشگاه 

و شگاه تبادل نخستین توافقنامه ی انتفاع میان دان
شرکت های فناور

گفت وگو با مهندس مجید دهبیدی پور؛ رئیس پارک 
فناوریعلم و 
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شریفصنعتی دانشگاه 

2۰19گیمینآغاز بکار مسابقه علمی 

موفقیت های پیاپی دانشجویان هوافضا در مسابقات 
بین المللی هوانوردی و فضانوردی آمریکا
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شریفصنعتی دانشگاه 

نمدیراهمراهی با گردهمایی خانوادگی کارکنان دانشگاه 

ریف دکتر حمیدرضا ربیعی استاد دانشگاه صنعتی ش
به عضویت گروه تخصصی هوش مصنوعی سازمان 

درآمد(WHO)جهانی بهداشت 
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دانشگاه تهران
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پیام تسلیت هیأت رئیسه دانشگاه تهران به مناسبت
درگذشت دکتر فاطمه اسالم  مسلک، عضو هیأت علمی 

پردیس هنرهای زیبا
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

معاون دانشجویی دانشگاه تهران خبر داد؛
طرح دانشگاه بدون دخانیات در دانشگاه تهران اجرا می شود

بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
تهران و شهردار منطقه یک تهران از مؤسسه لغت نامه 

دهخدا
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دانشگاه تهران

دکتر رضا فرجی دانا و دکتر محمدرضا سعیدآبادی، اعضای 
هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان اعضای حقیقی شورای 

.عالی کمیسیون ملی یونسکوی ایران انتخاب شدند

سته روان شناس برج»استاد بازنشسته دانشگاه تهران 
شد« بین المللی



36

دانشگاه تهران

د از اطالعیه پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناسی ارش
سال )طریق شیوه نامه در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

(۴اطالعیه شماره )-( 1398-99تحصیلی 

ارک علم اختتامیه پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت اشیا پ
و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد
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دانشگاه تهران

ایران برگزاری نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی
در دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

دیدار هیأت اتحادیه هنرمندان هنرهای تجسمی کشور 
سوریه با مسئوالن پردیس هنرهای زیبا

بازدید رئیس دانشگاه تهران از اردوی جهادی دانشجویان
در خراسان شمالی
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دانشگاه تهران

ی اطالعیه پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناس
ارشد از طریق شیوه نامه در پردیس بین المللی کیش

1398-99سال تحصیلی -دانشگاه تهران 
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات 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

سواد رسانه ای و اطالعاتی در دانشگاه برگزاری سمینار 
تهران 

توسط مرکز 1398زمین لرزه در مرداد ۷۴۰ثبت بیش از 
لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

نشگاه برگزاری نشست مسئوالن دانشکده جغرافیا با نماینده دا
لوند سوئد
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دانشگاه تهران

با هدف احداث ایستگاه تحقیقاتی؛
اهدا شددو هزار متر مربع زمین به دانشگاه 

به منظور هدف مند کردن رساله های دکترا؛
اعطای اعتبار ویژه پژوهشی از سوی شرکت فوالد 

دانشگاهمبارکه اصفهان به 
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دانشگاه تهران

در میان حضور فعاالن نشریات دانشجویی دانشگاه 
«11تیتر »برگزیدگان 

و چهارمین اجالس رؤسای دانشگاه هایبرگزاری بیست 
کشورسطح یک 



47

دانشگاه تهران

درخشش دانشجویان دانشگاه تهران در جشنواره ملی رویش

م پژوهشی و فیلم مستند دیوارنگاره صف سالانتشار کتاب 
شاهیفتحعلی 
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دانشگاه تهران

تازه های انتشارات دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد 
سلول های سرطانی به عنوان مقاله برگزیده بین المللی
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دانشگاه تهران

فراخوان بیست و ششمین دوره جشنواره کتاب سال 
دانشگاهی
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

درمان متمرکز بر هیجان با رویکرد برگزاری کارگاه 
تهراندر دانشگاه « گرینبرگ»
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دانشگاه تهران

اطالعیه اعطای هدیه ازدواج به همکاران دانشگاهی 
دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران
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دانشگاه تهران

دیدار مدیر انجمن دانشجویان حقوق بین الملل با مسئوالن دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی
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دانشگاه تهران

اطالعیه پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری، دکتری 
بین المللی به زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد در پردیس

دانشگاهبین المللی کیش 

دکتر صادق زیباکالم تشریح کرد؛
« دهکده امید»صرف کمک های مردمی در پروژه 

این پروژه به دانشگاه تهران واگذار / شفاف است 
خواهد شد
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دانشگاه تهران

برگزاری نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی
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دانشگاه تربیت مدرس

انتصاب رئیس پردیس دانشگاهی و مدیر دفتر آموزش های 
آزاد دانشگاه

ی و دکتر فریبا گنجی به عنوان مدیر همکاری های آموزش
آزمون دانشگاه منصوب شد
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دانشگاه تربیت مدرس

احمد رضا صیادی عضو هیات علمی دانشکده فنی انتخاب دکتر 
و مهندسی دانشگاه به عنوان رییس انجمن مهندسی معدن 

ایران

(ع)راه اندازی سایت هیأت محبین اهل بیت 
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آموزش آواز ایرانی در دانشگاه

برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه انتشار کتاب 
دانشگاهتالیف عضو هیات علمی 
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به 1نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس 
است1۰

دانشگاه تربیت مدرس میزبان هفتمین جشنواره رویش
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نهمین کنفرانس ملی خأل ایران آذرماه برگزار می شود

کسب مجوز از وزارت علوم و اطالعات برای جذب استادان 
غیرایرانی
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رار دانشگاه تربیت مدرس در جمع برترین دانشگاه های جهان ق
دارد
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پیام رئیس دانشگاه به مناسبت روز کارمند
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هفتمین جشنواره رویشمیزبان 

 (Ph.D)برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی 
رشته های علوم پایه پزشکی
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یکی از آزمایشگاههای دانشگاه دچار آتش سوزی شد

آغاز احداث نخستین خوابگاه سبز دانشگاه های 
کشور در دانشگاه تربیت مدرس
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حفاظت از سازه های فلزی در برابر خوردگی با عصاره ریحان

«11تیتر » رتبه برای دانشگاه تربیت مدرس در جشنواره 3
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ه سمت با حکم رییس دانشگاه، دکتر امین میرزا بروجردیان ب
اهدانشگسرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 

داری آموزشی کلیات حسابداری و حساببرگزاری کارگاه 
هاشرکت 
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رشته هایی که بازار کار ندارند تعدیل می شوند

طرح پایان نامه دانشجوی دانشگاه، به عنوان ایده برتر 
درجشنواره گیاهان دارویی معرفی شد
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درگذشت دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه

دوام موفقیت دانشجویان منوط به پاسداری از ذهن های 
سالم است
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آغاز عملیات احداث مدرسه خیریه دانشگاه تربیت 
مدرس در حاشیه شهر زاهدان

انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی
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حکم رییس دانشگاه، دکتر سعید کاظمی به عنوانانتصاب با 
دریاییمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم 

ز و کارگاه آموزشی اسانس های گیاهی و نحوه آنالی
برگزار می شود MS/GCتفسیر با 
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آغاز احداث نخستین سرای سبز دانشگاه های کشور

انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی
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دانشگاه علم و صنعت

کارمندبرگزاری مراسم پرنشاط روز 
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دانشگاه علم و صنعت

بازدید دکتر ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور و دکتر 
مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از مرکز تحقیقات 

عصبیفناوری 
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دانشگاه علم و صنعت

افتتاح مرکز نوآوری مانا با حضور معاون علمی فناوری 
امامرییس جمهور و رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 

گاه دانشدر مهندس روزبه موالیی، دانشجوی کارشناسی ارشد 
.موناش استرالیا از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کرد
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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

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران
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دانشگاه علم و صنعت

کسب موفقیت دانشگاه در جشنواره رویش
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دانشگاه علم و صنعت
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دانشگاه علم و صنعت
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رییس دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد
در تالشیم اغلب/ظرفیت خوابگاهی در این دانشگاه محدود است

تقاضای خوابگاه دانشجویان را پاسخ دهیم
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دانشگاه شهید بهشتی

مقاله جابر علیزاده دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
دانشگاه شهید بهشتی در سیزدهمین کنگره بین المللی

دانش اعتیاد به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد
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مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
کتر در این مراسم، از تالشهای د. دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

ر عباسپور مدیر پیشین مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، دکت
شمس علیئ به عنوان سرپرست این مرکز معرفی شد

شتی با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید به
برای دومین سال متوالی به IR–1۰2۴شماره عضویت 

عضویت فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات
درآمد( ایفال)کتابداری 
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دانشگاه شهید بهشتی
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گزارش تصویری جشن دانش آموزان ممتاز، فرزندان همکاران 
1398دانشگاهی، جمعه هشت شهریور 
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دفتر امور کنسولی دانشجویان بین الملل دانشگاه شهید 
بهشتی، با حضور مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی 

.سازمان امور دانشجویان وزارت علوم افتتاح شد

پس از استعفای صدوق؛
سرپرست دانشگاه شهیدبهشتی شد« نصیری قیداری»
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موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مرحله نهایی المپیاد 
دانشجویی
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دانشگاه صنعتی اصفهان

با امضای تفاهم نامه علمی سالمت محور میان سه دانشگاه برتر 
استان
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان

یازدهمین جشنوارهدر درخشش چشمگیردانشجویان 
سراسری نشریات دانشجویی کشور

!بدافزار در برنامه محبوب اندرویدی
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دانشگاه صنعتی اصفهان
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دانشگاه فردوسی مشهد

ز آموزش برگزاری کارگاه خوشنویسی برای مدرسه تابستانی مرک
زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد
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نوان انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به ع
شیمیدان برگزیده شاخه شیمی آلی کشور



103



104

رمزبرگزاری رویداد سوم دهکده امنیت و 



105

ایرانبرگزاری هشتمین همایش ملی علوم علف های هرز 



106

ز ایران برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رم
وسی با حضور دکتر عارف، دکتر کافی رئیس دانشگاه فرد

مشهد و سایر مهمانان همچنین اعضای هیات علمی 
مهندسیدانشگاه در دانشکده 



107

"نشر جهانی ادبیات اسالمی"برگزاری نشست علمی 
همراه با رونمایی از نخستین زندگینامۀ عالمۀ امینی، 

مؤلف الغدیر به زبان انگلیسی

حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در نشست رؤسای 
دانشگاه های بزرگ کشور در دانشگاه تبریز



108

دیدار رئیس و معاون مرکز نانوسیتی  کشور عمان با رئیس 
دانشگاه
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110

برگزاری مسابقات کشوری شهر ریاضی در دانشگاه 
این مسابقاتاز و بازدید دکتر کافی 

سرئیدیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور افغانستان با 



111

انتصاب رئیس واحد ویژه کلینیک تندرستی دانشکده 
ورزشیعلوم 



112

افتخارآفرینی کانون های فرهنگی دانشگاه فردوسی 
مشهد در هفتمین جشنواره ملی رویش
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114

حضور دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و 
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در شصت و 

چهارمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های
سراسر کشور

اطالعیه مدیریت رفاه و سالمت دانشجویان دانشگاه 
فردوسی مشهد



115
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امضای تفاهم نامه دانشگاه فردوسی مشهد با شرکت ساپکو و شرکت 
شهرک های صنعتی خراسان رضوی



117



118

ابقای رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
فردوسی مشهد

تقدیر از رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری 
شایسته شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران




