
روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: معـاون دانشـگاه تهـران از آغـاز تـرم تابسـتانی ارائـه دروس 

مصوب دانشگاهی در قالب آموزش های آزاد (مووک) از دوم مردادماه خر داد. 

منتخبـان دانشـگاه تهـران در دوازدهمـن جشـنواره 
ن المللی فارا تقدر شدند 

ترم تابسـتانی دوره هـای مووک دانشـگاه تهـران آغاز 

مـوزه زمن شناسـی دانشـگاه تهـران در فهرـست 
موزه های جهانی قرار گرفت 

استاد دانشگاه تهران به عضویت شورای سازمان اسناد 
 و کتابخانه ملی منصوب شد 

طراحی و پیاده سازی سامانه های هن پیکر مبنی ر 
هوش مصنوعی در گمرکات سراسر کشور 

دومن دانشـجوی دکترای مشترک دانشــــــگاه های 

تهران و والنسیا از رساله خود دفاع کرد 
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مراسم تکریم و معارفه مدر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران رگزار شد 

دانشگاه تهران خواستار حل مساله مالکیت زمن های ردیس اوریحان راساس تفاهم نامه های قبلی است 

ولتن انعکاس اخبار دانشگاه تهران در رسانه ها - ۲۶ تر ۱۴۰۰

ولتن انعکاس اخبار دانشگاه تهران در رسانه ها - ۲۷ تر ۱۴۰۰

ولتن انعکاس اخبار دانشگاه تهران در رسانه ها - ۲۹ تر ۱۴۰۰

روابـط عمومی دانشـگاه تهـران: در آئـن اختتامیـه دوازدهمـن جشـنواره ن المللـی فارا 

وژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی منتخبان دانشگاه تهران معرفی و تقدر شدند. 

ـــــــگاه تهـــــران   امضـــای تفاهم نامه همــکاری ن دانـش
و دانشگاه های مونخ و فراورگ - ۱۳۸۳

امضای تفاهم نامه ن دانشگاه تهران و دانشگاه  
هانکوک کره - ۱۳۷۱

اعطای دکتری افتخاری به نلســـون ماندال - ۱۳۷۱

تشکل اولن ستاد زرگداشت هشتادمن سال تصویب  
قانون تأسیس دانشگاه تهران - ۱۳۹۳

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 

اطالعیه رگزاری مدرسه تابستانی کورهای اران 

اطالعیه رگزاری سموزوم روز ن المللی خودمراقبتی 

اطالعیه اعالم اسامی دعوت شدگان به مرحله دوم (مصاحبه) دوره های ردیس ن المللی کیش دانشگاه تهران 

اطالعیه مزایده اجاره زمن چمن مصنوعی دانشکده روان شناسی و علوم تربتی دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری آزمون زبان عمومی (UTEPT) دانشگاه تهران 

اطالعیه تعطیلی ادارات استان های تهران و الرز 

اطالعیه رگزاری چهارمن نشست تخصصی الگوریتم و محاسبات 

رگزاری نشست های "طرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی" در ایام تعطیلی 

 ادارات تهران و الرز 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

کتاب حامیان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران 
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