
کـسب جازه طال مسـابقات ن المللـی اختراعات 
سوئیس توسط محققان دانشگاه تهران 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: در مسـابقات ن المللـی اختراعـات سـوئیس کـه بـه

 صورت مجازی از طرف IFIA رگزار شد، طرح ارسالی محققان ردیس کشاورزی و مناع 

طبیعی دانشگاه تهران موفق به کسب جازه طال ان دوره از مسابقات شد. 

ـ درگذـشت دکتـر  پیـام تسـلیت دانشـگاه تهـران در 
روز کردوانی 

انتشـار کتـاب اسـتاد دانشـگاه تهـران توسـط 
IWA انتشارات

کتاب «چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در 
مناع آب» منتشر شد 

دکتر محمد عبداالحد رئیس ژوهشکده الکترونیک 
سرطان شد 

دانشگاه تهران رتبه نخست ملی و رتبه دوم دانشگاه

 های جهان اسالم را کسب کرد 
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دکتر ژاله آموزگار: اولویت استاد، باید آموزش باشد نه کار اجرا / در هچ جا نمی توانستم چنن موقعیت اجتماعی را  
به دست آورم 

دکتر رستو عشرتی: تغر نگرش مجموعه مدریت شهری، اولن و ضروری ترن گام در مدریت رواناب است 

از طـرف هیـات رئیسـه و خانـواده ـزرگ دانشـگاه تهـران ضمـن اـراز تأسـف عمـق، 
درگذـشت ان اسـتاد فرهیخته را به خانواده سـوگوار ایشـان، دانشـجویان، اسـتادان 
و همـکاران اـن اسـتاد رجسـته تسـلیت گفتـه، رحـمت و غفـران واسـعه الهـی را رای 

آن مرحوم و اجر و شکیبا رای بازماندگان از خداوند منان مسئلت می نماید. 

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 تعطیلی دانشگاه تهران طق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا 

اطالعیه رگزاری وبنار «مفهوم اسالمی در هنر اسالم» 

فراخوان آخرن مهلت ثت ایده در پنجمن جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 

فراخوان رگزاری سومن همایش ملی کتاب سال بانوان 

اطالعیه مزایده فروش ضایعات و اثاثه اداری دانشکدگان 2 فنی دانشگاه تهران 

اطالعیه مزایده فروش آهن آالت و اثاثه اداری مرکز همایش های خزرآباد ساری 

اطالعیه ثت نام پذرفته شدگان آزمون سراسری دکتری تخصصی (Ph.D) و دسیاری دامزشکی 

اطالعیه رگزاری وبنار «فلسفه تحلیلی: نظریه زبان و علوم شناختی» 
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طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

کتاب بیاد حامیان ردیس کشاورزی و مناع طبیعی 

منتشر شد 
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