
دیـدار سـفر نیکاراگوئـه بـا مدـران کل معاوـنت ن 
الملل دانشگاه تهران 

رنامـه کارـردی تلفـن همـراه «فرهـنگ متوسـط دهخدا» 
منتشر شد 

ن المللـی پیشـگری و  دومـن سـموزوم 
مداخله در خودکشی رگزار شد 

گفتگـو بـا اسـتاد هـرام عکاشـه، پـدر علـم زلزلـه 
شناسی اران 

ـیک حسـگر جـهت اندازه گـری ابعـاد نانـوذرات 
طراحی شد 

کتـاب آئن نامه هـای هیـأت علمـی دانشـگاه تهـران 

منتشر شد 
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فرونشست زمن به عنوان یک چالش زرگ جهانی مطرح است 

ن بار در کشور  طراحی و اجرای سامانه اسالید اسکنر و تله پاتولوژی رای نخس

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان ژوهشگر جوان رجسته سال ۲۰۲۰ انتخاب شد 

آرامش روانی و نشاط معنوی الزمه مصونت زیستی و روانی انسان هاست 

اطالعیه شماره یک رگزاری جشنواره ن الملل دانشگاه های تهران و علوم زشکی تهران 

اطالعیه رگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 

اطالعیه رگزاری جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته فلسفه دن در دانشکده الهیات و معارف اسالمی 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: رنامـه کارـردی تلفـن همـراه «فرهـنگ متوسـط دهخـدا»، 

توسـط مؤسسـه لغت نامه دهخـدا و مرکـز ن المللی آمـوزش زبان فارسـی دانشـگاه تهران 

با همکاری مرکز تحقیقات کاموتری علوم اسالمی نور منتشر شد. 

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 مزایده فروش مخازن متعلق به باغ بقا دانشگاه تهران 

اطالعیه دعوت به همکاری با درخانه هداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تهران 

فراخوان همکاری در درخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 

ن وبنار زبان چینی و مطالعات چن در اران   اطالعیه رگزاری نخس

آغاز ویش حمایت از دانش آموزان استعداد درخشان مناطق کم رخوردار 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

ن استاندارد ملی ارزیا عملکرد و طبقه بندی  نخس

سطوح فوق آب گرز تدون شد 
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