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١٣٩٨سال         

   
گاه ش ه آماری دا نا ھد سا ی   دو

 

 و روابط عمومي تدفتر رياس ١-١

 
 

 هاي دفتر رياست و روابط عمومي: اطالعات مرتبط با فعاليت١- ١- ١دولج

 تعداد عنوان

  ١٢  جلسات جذب هيات علمي

  ١٠  جلسات شوراي دانشگاه

  ٣  جلسات هيات امنا

  ٣٧  هيات رئيسهجلسات 

  ٢٢٤  هاي رياست دانشگاه با اعضاي هيات علميمالقات

  ٧٣  هاي رياست دانشگاه با دانشجويانمالقات

  ٦٧  هاي رياست دانشگاه با كاركنانمالقات

 ٥٥  هاي رياست دانشگاه با افراد خارج از دانشگاهمالقات

 
 

 دفتر رياست و روابط عموميمنتشر شده توسط  محصوالت فرهنگي /اطالعات نشريات :٢- ١- ١جدول

 

 

 
 درج شده بر روي سايت دانشگاه موارد: تعداد ٣- ١- ١جدول

 تعداد عنوان

  ٤٢  اطالعيه

  ٦٠٨  خبر

  ٢٠  همايش

 

 تعداد نسخه  محصول فرهنگي /نام نشريه

 ١٠٠٠ بروشور معرفي دانشگاه 

 ١٠٠٠ سي دي مستند

 ١٠٠٠ فولدر دانشگاه

 ١٠٠٠ كاتالوگ دانشگاه 

 ٢٥٠٠  ١٣٩٨نو كارت تبريك سال 

 ١٠٠٠ كتابچه اشنايي با دانشگاه

 ١٠٠٠ انگليسي كتابچه معرفي دانشگاه به زبان

 ٥٠٠ ويژه نامه شكوفه هاي دانشگاه
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١٣٩٨سال         

   
گاه ش ه آماری دا نا ھد سا ی   دو

 
 ١٣٩٨در سال  دانشگاه رسانه اي اطالعات: ٤- ١- ١جدول

 تعداد عنوان

  توليدات رسانه اي

  ٢١  تلويزيون اينترنتي دانشگاه (تاد)

راديو اينترنتي: صداي دانشگاه فردوسي 

  مشهد (صدف)
٩٧  

  رسانه جمعي
مدت زمان حضور دانشگاه در رسانه هاي 

  (دقيقه) جمعي
٤٣  

 
 

 پيگيري و انعقاد تفاهم نامه هاي دانشگاه و جامعه به تفكيك نام سازمان: ٥- ١- ١جدول

 عنوان رديف

 مشهد و گروه توليدي عاليسامضاي تفاهم نامه همكاري دانشگاه فردوسي   ١

٢  
امضاي تفاهم نامه همكاري مشترك ميان دانشگاه فردوسي مشهد و شهرداري 

  مشهد (همراه با متن تفاهم نامه)

٣  
امضاي تفاهم نامه همكاري هاي علمي، پژوهشي و آموزشي بين دانشگاه 

  فردوسي مشهد و شركت ذوب آهن اصفهان

  فردوسي مشهد با دانشگاه ماربورگ آلماننامه دانشگاه امضاي تفاهم  ٤

٥  
نامه دانشگاه فردوسي مشهد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي امضاي تفاهم

  خراسان رضوي

٦  
خودرو نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد با شركت ايرانامضاي تفاهم

  خراسان

  مالزي نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه علومامضاي تفاهم  ٧

٨  
نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و سازمان جهاد كشاورزي امضاي تفاهم

  خراسان رضوي

٩  
نامه همكاري دانشگاه فردوسي مشهد و صندوق حمايت از امضاي تفاهم

  پژوهشگران و فناوران كشور

١٠  
المللي دانشگاه فردوسي مشهد و نامه همكاري علمي بينامضاي تفاهم

  ايحرفه دانشگاه فني و

١١  
انعقاد تفاهم نامه همكاري هاي علمي و فناوري بين دانشگاه فردوسي مشهد 

  و دانشگاه هاي عمان و عراق

١٢  
بازديد رئيس دانشگاه فردوسي مشهد از مناطق كم برخوردار كالنشهر مشهد 

  عقد تفاهم نامه با شهرداري مشهد و

١٣  
فردوسي مشهد و امضاي  ديدار رئيس دانشگاه حلب سوريه بارئيس دانشگاه

  تفاهم نامه

 


