
نسـخه جدید سـامانه موبال دانشـگاه تهـران مبنی 
ر فناوری وب اپلیکیشن رونما شد 

روابط عمومی دانشـگاه تهـران: دکتر مصطفی صالحـی، معاون سـامانه های اطالعاتی 

مرکـز فناوری های دیجیتالـی از رونما نسـخه جدید سـامانه موبال دانشـگاه تهران 

مبنی ر فناوری وب اپلیکیشن خر داد. 

بازدید دکتـر نیلی احمدآبـادی از روند واکسناسـون 
در مرکز هداشت دانشگاه 

فعـاالن نشـریات دانشـجو دانشـگاه تهـران ۱۵ 
مقام کسب کردند 

نشست هم اندیشی مدریت دانش با حضور 
مقامات ارشد وزارت عتف رگزار شد 

انتخاب استاد پیشکسوت دانشگاه تهران به عنوان 
«فارغ التحصل رجسته» دانشگاه اسنفورد 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان مشاور 

سازمان فائو انتخاب شد 
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اعضای ستاد پشیبانی واکسناسون دانشگاه تهران منصوب شدند 

اندازه گری قند خون از طرق زاق و تشخیص دیابت توسط ژوهشگران دانشگاه تهران 

پلنت فکتوری و گلخانه مییاتوری هوشمند طراحی و ساخته شد 

پیام تریک رئیس دانشگاه تهران به مناست روز خرنگار 

توضح در خصوص اظهارات منتسب به رئیس دانشگاه تهران در خصوص تعداد واکسن کرونا و اعضای هیأت علمی فوت شده  
به خاطر بیماری کرونا 

س دانشـگاه تهـران  روابـط عمومـی دانشـگاه: دکتـر محمـود نیلـی احمدآبـادی، رئـی
صـح امـروز از مرکـز هداـشت دانشـگاه بازدیـد کـرد و از نزدـیک در جریـان رونـد 

واکسناسون رسنل دانشگاه قرار گرفت. 

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 

دانشگاه نقش مسئولیت اجتماعی را جدی تلقی می کند / از انتقاد روزنامه نگاران و اصحاب رسانه همیشه استقبال می کنیم 

دیدار نمایندگان دانشگاه تهران با نایب رئیس مجلس گینه 

دکتر علرضا عینی فر: رای طراحی و معماری خوب باید رابطه انسان با محیط و اثر متقال آن را شناخت 

دکتر صدق دامغانی زاده: پارک های علم و فناوری در کشور هفت مرحله توسعه ای را پشت سر گذاشته اند 

فراخوان حمایت از راه حل های نوآورانه در مدریت بحران آب در رنامه های رویش، شکوفا و جهش 

اطالعیه رگزاری دورهمی استارت آ و نوآوری «رویارو نو» در ردیس ن المللی کیش 

آغاز واکسناسون دانشجویان دانشگاه تهران از ۲۰ مرداد ماه با اولویت دانشجویان ساکن خوابگاه ها 

ن وقت تزرق واکسن  اطالعیه شماره 1 ستاد پشیبانی واکسناسون دانشگاه: درخواست از تمامی کارکنان رای تع

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

انعقاد تفاهم نامه راه اندازی واحد مراقبت های 

بحرانی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران 
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