
نظارت هپـادی با اسـتفاده از رنده های بدون سرنـشن 
دانشگاه تهران در گمرک کشور عملیاتی شد  

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: نظـارت هپـادی بـا اسـتفاده از رنده هـای بـدون 

سرنشن دانشگاه تهران در گمرک کشور عملیاتی شد. 

ن جشـنواره «دانشـگاه تهران دیجیتال» / اعالم  آغاز نخـس
جزئیات رنامه ها و نشست های ان جشنواره 

پنجمـن شـماره ماهنامـه خـری انگلیسـی زبـان 
دانشگاه تهران منتشر شد 

ن المللـی وبنـار «مناظـر  بـا حضـور صاحبنظـران 
کشاورزی واحه ای» رگزار شد 

س مرکـز هداـشت و  مراسـم تکریـم و معارفـه رئـی
سالمت دانشگاه تهران رگزار شد 

پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر 

محمداراهیم بنی حبب 
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پیام تریک معاون اداری مالی دانشگاه به مناست روز کارمند 

پیام تریک رئیس دانشگاه تهران به مناست روز کارمند 

دکتر صالحی (قسمت دوم): سامانه سپاری فرآیندهای حوزه آموزش با رویکرد تحول دیجیتال امری اجتناب ناپذر است 

ان جشـنواره از روز سه شبه دوم شـهرورماه لغایت پنجشبه ۱۱ شـهرور ماه ۱۴۰۰ 
رگـزار خواهـد شـد. اسـتادان می تواننـد همـه رنامه هـای جشـنواره را در سـامانه 

https://event.ut.ac.ir مشاهده کنند. 

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 مسابقه اد و هنری دانشگاه بدون دخانیات 

اطالعیه: امور بیمه ای کلیه همکاران دانشگاهی فقط توسط اداره کل امور رفاهی انجام می شود 

اطالعیه رگزاری سی وهشتمن نشست شبه های حقوق ن الملل 

ن نوبت دوم تزرق واکسن اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تهران  اطالعیه ثت نام رای تع

اطالعیه رگزاری جلسه مصاحبه داوطلبان متقاضی دوره دکتری وسته وتکنولوژی 

اطالعیه رگزاری سومن دورهمی استارت آ و نوآوری ردیس ن المللی کیش دانشگاه تهران 

اطالعیه شماره ۳ ستاد پشیبانی واکسناسون دانشگاه تهران: آخرن مهلت تزرق نوبت اول واکسن کرونا 

اطالعیه رگزاری همایش ن المللی و نمایشگاه ملی حوزه مدریت سز 

 (Ph.D) اطالعیه ثت نام پذرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری تخصصی

اطالعیه تغر ساعت فعالیت کارکنان دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری اولن کنگره ن المللی علوم ورزشی و ژوهش های بنا رشته ای 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

نرم افزار پایش سطح زرکشت محصول استراتژیک 

رنج با استفاده از تصاور ماهواره ای 
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