
رئیس دانشـگاه تهـران: آمـوزش محور همـه فعالیت 
های دانشگاه است 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر محمـود نیلـی احمدآبـادی گـفت: سـاماندهی 

فضـای آمـوزش، رعاـیت و تدوـن قوانـن و مقـررات، تالش هـای کارکنـان آمـوزش 

و همـکاری و پشـیبانی واحدهـای دیگـر دانشـگاه در مجمـوع منجـر شـد تـا آمـوزش 

دانشگاه تهران امروز در ان جایگاه قرار بگرد». 

گـزارش تصوـری بازدیـد نماینـده سـازمان هداـشت 
جهانی (WHO) از دانشگاه تهران 

تفاهم نامـه همـکاری بـا دانشـکده حقوق دانشـگاه 
ونتی فیسیا کومیاس اسپانیا منعقد شد 

دانشـگاه تهـران عنـوان «دانشـگاه اثرگـذار در رنامه 
رزی درسی آموزش عالی اران» را کسب کرد 

ثت بیش از ۶۰۰ زمن لرزه در مردادماه توسط مرکز 
لرزه نگاری مؤسسه ژئوفزیک 

رنامه رزی های الزم رای آغاز ترم تحصیلی جدید 

صورت گرفته است 
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رئیس دانشگاه تهران: رگزاری جشنواره دانشگاه دیجیتال نشان دهنده نقش پیشرو دانشگاه تهران در حوزه فناوری های دیجیتال است 

پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت آقای صادق صفا 

اولن جلسه مشترک کمیته های تخصصی اتحادیه دانشگاه های آسیا و اقیانوسیه رگزار شد 

ماه نوشت رخدادهای مرداد دانشگاه تهران 

دکتر اعظم نوفرستی: شادکامی یک عامل تسرع کننده در فرایند توسعه اجتماعی است 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر منصـور رنجـر، نماینـده سـازمان هداـشت 
جهانـی به همـراه دکتـر هـزاد ولـی زاده، رئیس سـتاد کشـوری کنتـرل دخانیـات و هیأت 
همراه با هدف مشاهده و بازرسی (Audit) از اقدامات دانشگاه تهران در زمینه طرح 

«دانشگاه بدون دخانیات» امروز،از دانشگاه تهران بازدید کرد. 

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 

دکتر مهدی منتظرقائم: ساختارهای اقتدار عمودی و مرکز-رامون در جهان جدید، دچار چالش شده است 

مدرکل روابط عمومی دانشگاه تهران: آموزش نسل پنجم از پتانسل کوانتومی رای جهش رخوردار است 

دکتر اراهیمی: رعایت اخالق حرفه ای و مسئولیت پذری از ارکان اساسی یاددهی و یادگری هسند 

دکتر هادی خانیکی: گفت وگو در دانشگاه، گفت وگو از دانشگاه و گفت وگو با دانشگاه باید در دستور کار قرار گرد 

اطالعیه مزایده اجاره رستوران و تاالرهای باشگاه دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته فلسفه و کالم اسالمی در دانشگاه تهران 

اولن دانشجوی دکتری مدریت و رنامه رزی مناع آب در کشور از رساله خود دفاع می کند 

اطالعیه امکان بازدید مجازی از مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم 

اطالعیه رگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته مهندسی مناع آب در دانشگاه تهران 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

وبنار «فلسفه تحلیلی: نظریه زبان و علوم شناختی» 

رگزار شد 
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