
سموزوم روز ن المللی خودمراقبتی رگزار شد 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: سـموزوم روز ن المللـی خودمراقبتـی بـا حضـور 

س سـازمان امـور دانشـجویان وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری و  معـاون وزـر و رئـی

صاحبنظران و استادان ان عرصه رگزار شد. 

نسـخه دیجیتالـی «سـالنامه آمـاری دانشـگاه تهران- 
۱۳۹۹» منتشر شد 

واکسناسـون بیش از ۷۰۰ نفر در دانشگاه تهران / 
گزارش تصوری 

ثت بیش از 600 زمن لرزه در تر ماه توسط مرکز 
لرزه نگاری مؤسسه ژئوفزیک 

ششمن اثر مشترک انتشارات دانشگاه تهران و 
اشرینگر منتشر شد 

از طرح ن المللی «مناظر کشاورزی واحه ای» با 

مشارکت دانشگاه تهران رونما می شود 
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دانشگاه تهران جایگاه نخست ملی و 396 جهانی را کسب کرد 

۲۳ نشریه دانشگاه تهران دارای نمایه معتر اسکووس و آی. اس.آی شدند 

کلیه کارکنان دانشگاه تهران در تمامی رده های سنی از هفته آینده واکسنه می شوند 

دکتر محمود کمره ای به عنوان معاون آموزشی دانشگاه تهران منصوب شد 

دکتر مهدی حسنلو: نظارت ر ساخت و سازهای حومه شهرهای زرگ، مبارزه با زمن خواری و احیای مناع طبیعی  
از توانمندی های مهم «نرم افزار پایش و آشکارسازی تغرات سطحی با استفاده از تصاور ماهواره ای» است 

روابـط عمومی دانشـگاه تهـران: نسـخه دیجیتالی «سـالنامه آمـاری دانشـگاه تهران- 
۱۳۹۹» توسط اداره کل رنامه رزی و تحول سازمانی منتشر شد. 

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 سموزوم روز ن المللی خودمراقبتی 

تمامی اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه واکسنه می شوند 

بازطراحی شبکه زنجره تأمن گندم، آرد و نان با مالحظه توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت 

اعطای عضویت هیأت علمی افتخاری دانشگاه تهران به رئیس انسیتو اسالمی روسیه 

دکتر مهرداد رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران: نباید مفهوم شهر را به ساختمان و جاده تقلل داد 

دکتر مصطفی صالحی: دانشگاه تهران رهری دیجیتال آموزش عالی کشور را در چشم انداز خود ترسیم کرده است 

اطالعیه ورس تحصیلی کشور هندوستان در مقطع تحصیالت تکمیلی 

اطالعیه در خصوص سوء استفاده کانون «نما نام گستر» از قرارداد با دانشکده علوم اجتماعی و رخورد دانشگاه با خاطیان 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

کتاب حامیان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران 

منتشر شد 
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