
اولـن جشـنواره «دانشـگاه تهـران دیجیتـال» رگـزار 
می شود 

 UT NEXT) روابط عمومی دانشگاه تهران: اولن جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

1400)، بـه همت مرکـز فناوری هـای دیجیتال دانشـگاه، دوم تـا یازدهم شـهرورماه 

سال جاری رگزار می شود. 

اولن شماره نشریه مدت در سال 1400 منتشر شد 

دانشـگاه در قبـال مسـائل جامعـه مسـئولیت اجتماعـی دارد/ 
مراسم روزی با دانشگاه تهران رگزار می شود 

پنجمن دوره رنامه روزی با دانشگاه در مرداد ماه سال  
جاری رگزار می شود 

کتاب «نوآوری اجتماعی در مدریت شهری» عنوان رتر 
 را کسب کرد 

سه طرح رگزیده ردیس دانشکده های فنی 

رونما شد 

News.ut.ac.irut.ac.ir(اخبار ۱۹تا ۲۴ترماه) شــماره ۳،  پنجشبه ۲۴ ترماه  ۱۴۰۰ ut.ac.ir/en

نشریه International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران ارتقا یافت 

دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران رگزیده چهارمن جشنواره «زن و علم» شدند 

عملکرد دانشگاه تهران با عنوان «تجربه دانشگاه تهران در مواجهه با اپیدمی کرونا» به زبان انگلیسی منتشر شد 

ولتن انعکاس دانشگاه تهران در رسانه ها - ۱۹ تر ۱۴۰۰

ولتن انعکاس دانشگاه تهران در رسانه  ها - ۲۱ تر ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه تهران: اولن شماره دوماهنامه «مدت» در سال 1400 (وژه 
فروردـن و اردهـشت) بـا مدـر مسـئولی دکتـر عباس قنـری باغسـتان و سـردری 

لیال احمدی با رویکرد خری-تحلیلی منتشر شد. 

گشایش موزۀ مکتب کمال الملک در باغ نگارستان - ۱۳۹۲

تأسیس شــبکۀ دانـشــمندان جهـــان اسالم در 
 دانشگاه تهران - ۱۳۹۰

گشایش ساختمان جدید مرکز لزه نگاری کشوری 
مؤسسۀ ژئوفزیک- ۱۳۸۴

ــــاالت ن المــللی   افتتاح دفتر گســـــترش و ارتقــــای مـق
دانشگاه  تهران - ۱۳۸۶

ــی  وقاع تاریـخ

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران 

نشانی: تهران - میدان انقالب - خیابان انقالب - خیابان ۱۶ آذر - سازمان مرکزی دانشگاه تهران 
تلفن: ۶۱۱۱۱-۰۲۱ مرکز تلفن دانشگاه 

ولتن انعکاس اخبار دانشگاه تهران در رسانه ها - ۲۳ تر ۱۴۰۰

تفاهم نامه کنسرسوم 5 دانشگاه رتر اران امضا شد 

اطالعیه ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد  ماه 

فراخوان عضویت در «مرجع متخصصان فضا اران» 

اطالعیه رگزاری کارگاه تابستانی آیلتس 

فراخوان عضویت در انجمن «خانواده و دانشگاه» دانشگاه تهران 

اطالعیه ساعت حضور کارکنان دانشگاه تهران تا پایان مرداد ماه (اصالحیه) 
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ن مدرسه تابستانی دزان لهستان در  نخس

دانشگاه تهران رگزار شد 
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