
س سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور از  بازدیـد رئـی
ن المللـی  س  محـل رگـزاری آزمـون دکتـرای ردـی

روابط عمومی دانشـگاه تهران: معـاون وزر علوم و رئیس سـازمان سـنجش آموزش 

س ن المللـی کیش دانشـگاه  کشـور بـا حضـور در محـل رگـزاری آزمـون دکتـرای ردـی

تهران، در جریان فرآیند آزمون پذرش قرار گرفت. 

واکسناسـون اعضـای هیـأت علمـی و کارکنـان در 
مرکز هداشت دانشگاه تهران انجام می شود 

کتـاب حامیـان دانشـکده ادبیـات و علوم انسـانی 
دانشگاه تهران منتشر شد 

دکتر محمود نیلی احمدآبادی: دانـشـــــــگاه تهران 
همواره به حضور خرن گرانقدر خود می بالد 

فراهم شدن امکان استقرار مراکز نوآور در پارک علم 
و فناوری دانشگاه تهران 

نشست «انتقال قوانن در حقوق تطبیقی» رگزار شد 
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ماه نوشت رخدادهای تر ماه دانشگاه تهران منتشر شد 

رئیس دانشگاه تهران: تضمن آینده کشور رابطه تنگاتنگی با کیفیت و عملکرد جوانان دارد 

چهارمن شماره ماهنامه خری انگلیسی زبان دانشگاه تهران منتشر شد 

دستگاه هوشمند رخط رش سر و تمزکن شکم ماهی قزل آال طراحی، ساخت و ارزیا شد 

دکتر هادی عالم زاده: در علم فِراست درباره بستگی و ارتباط مشخصات روحی و روانی انسان با شکل چهره و اندام ها سخن می رود 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: چهارمـن جلسـه شـورای دانشـگاه بـا حضـور هیـأت 
رئیسـه و رؤسـای واحدهـای تابعـه دانشـگاه تهـران امـروز چهارشـبه راـر بـا ششـم 

مردادماه به صورت مجازی رگزار شد. 

امضـــای تفاهم نامه همــکاری ن دانشکدۀ علوم اداری 
و دانشگاه کالیفرنیای جنو - ۱۳۵۱

افتتاح موزۀ مقدم - ۱۳۸۸

امضای تفاهم نامۀ همکاری دانشگاه تهران  
و ژوهشگاه رویان - ۱۳۹۲

ــــا در   افتتاح ســــموزوم تحــــــقیقات عــــــلوم فـض
دانشگاه تهران - ۱۳۴۰

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 

پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر میترا گلچن 

پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر سید علی محمد رقعی 

اطالعیه درخواست ارسال خالصه گسترده مقاله به همایش یادگری الکترونیکی 

اطالعیه ارسال چکیده مقاله به دومن همایش ن المللی چن 

اطالعیه رگزاری نشست معرفی کتاب «دوان عالی کشور و حقوق محیط زیست اران» 

اطالعیه مهم در خصوص اجرای گام دوم طرح رجیستری رای خرید دستگاه های سیم کارت  خور و تبلیت 

فراخوان مشارکت در تولید محتوای دوره های مووک دانشگاه تهران (دوره های مهارتی و تخصصی) 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

آخرن دستاوردهای دانشــــــــــگاه تهــران در حوزه 

«فناوری دیجیتال» در اولن جشنواره «دانشگاه 
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