
ـ و تضمـن  چهارمـن جلسـه هیـأت نظـارت، ارزیا
کیفیت وزارت عتف استان تهران رگزار شد 

س  روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: بـا حضـور دکتـر محمـود نیلـی احمدآبـادی، رئـی

ـ و تضمـن کیفـیت عتـف  دانشـگاه تهـران، چهارمـن جلسـه هیـأت نظـارت، ارزیا

استان تهران رگزار شد. 

ش نـگاه مصرفـی  ت بـه متولیـان علـم و داـن نبایـد نـس
وجود داشته باشد 

وزر علوم، تحقیقات و فناوری در اجالس رؤسای دانشگاه های زرگ کشور:  

ش آموختگـی» وـژه فـارغ  اولـن کارت «داـن
التحصیالن دانشگاه تهران صادر شد 

ش فنـی تولیـد فلومتـر و نوشـتن نـرم  کـســـــب داـن
افزار ومی 

نشـست توسـعه همکاری هـای مشـترک دانشـگاه 
تهران و دانشگاه رن رگزار شد 

دانشجویان افغان، یک سوم تا یک چهارم شهریه را 

رداخت می کنند 
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دانشگاه تهران با ۲۶ پله ارتقاء، در جایگاه نخست ملی و ۳۳۸ جهانی قرار گرفت 

دومن شماره دوماه نامه مدت در سال ۱۴۰۰ منتشر شد 

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: سه گفتمان بسط محور، حفظ  محور و توسعه  محور پیشران های سند چشم انداز اران وده است 

اطالعیه اعالم زمان ثت نام پذرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

س دانشـگاه تهـران ضمـن ترـیک  در اـن نشـست، دکتـر محمـود نیلـی احمد آبـادی، رئـی

انتصـاب شایسـته دکتـر زلفـی گل، به عنـوان وزـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، بـا اشـاره بـه 

سـواق تشـکل اجـالس رؤسـای دانشـگاه های ـزرگ کشـور و فعالیت هـای صـورت گرفتـه 

ن دستور جلسه سی و سومن اجالس رؤسای دانشگاه های زرگ کشور رداخت  به ت

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 وبنار ابعاد روان شناختی بیماری کووید ۱۹

اطالعیه لزوم تکمل کارنامه های سالمت روان و سالمت جسم دانشجویان مقاطع مختلف 

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در رنامه های رویش، شکوفا و جهش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری سمینار علمی «ابیات طفّ» 

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

اطالعیه مناقصه خدمات، نظافت و نگهداری فضای سز خوابگاه های دانشگاه تهران 
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رئیس دانشگاه تهران: آگاه نودن و عدم شناخت از 

تحوالت روز دنیا بدترن نوع تحریم است 
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