
بازدیـد سررـست دانشـگاه تهـران از بخش هـای 
مختلف واحدهای اداری و ستادی دانشگاه 

ش «مـا  ت هفتـه دفـاع مقـدس؛ هماـی بـه مناـس
مقتدریم» در دانشگاه تهران رگزار شد 

دکتـر سـیدمحمد مقیمـی به عنـوان سررـست 
دانشگاه تهران منصوب شد 

تمثـال شـهدای گرانقـدر در سـاختمان سـازمان 
مرکزی دانشگاه تهران نصب شد 

پیام تسـلیت دانشـگاه تهـران در  درگذـشت دکتر 
اومحمد عسگرخانی 

آخرـن مهـلت ثت نـام دریاـفت دوز اول واکسـن 

کرونا هفتم مهرماه است 
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پیام رئیس دانشگاه تهران به مناست هفته دفاع مقدس 

پیام تسلیت وزر علوم به مناست درگذشت دکتر عسگرخانی 

اولن نمونه دستگاه خواص سنجی و ررسی رفتاری مواد هوشمند در شرایط محیطی، دما و نرخ های افزایشی 

سلسله نشست های دانش آموختگان دانشگاه تهران -٢: سنما خدمت زرگی به تروج مصرف سیگار کرده است 

سلسله نشست های دانش آموختگان دانشگاه تهران- ٣: آموزش مجازی یک الزام اجتناب ناپذر در حوزه آموزش شده است 

دکتر اوعلی ودادهر: رویکردهای تقلل گرایانه در پیشگری از مصرف دخانیات موفق نوده است 

اولن وبنار «گذشته و چشم انداز آموزش زبان چینی و چن شناسی در اران» رگزار شد 

ت گرامی داـشت هفتـه  بنـا ـر گـزارش معاوـنت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه، بـه مناـس
ش «مـا مقتدریم» بـا حضور سـردار غالمرضـا سـلیمانی، رئیس سـازمان  دفـاع مقدس هماـی
بـسج مسـتضعفن، دکتر سـید محمد مقیمی، سررـست دانشـگاه تهران و حجت االسالم 
والمسـلمن مصطفـی رسـتمی، رئیس نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهـری در دانشـگاه ها، 

 شهرور) در دانشگاه تهران رگزار شد. 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر سـیدمحمد مقیمـی، سررـست دانشـگاه تهـران در 
اولـن روز حضـور خـود در دانشـگاه، از بخش هـای مختلـف اداری و سـتاد مرکـزی دانشـگاه 
تهـران بازدیـد کـرد. در اـن بازدیـد، سررـست دانشـگاه تهـران ضمـن آشـنا بـا بخش های 

مختلف، از نزدیک در جریان فعالیت های ان بخش ها قرار گرفت. 

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران 
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سیستم رداخت یار و سرویس های مرتبط رای کمک 

به زرگ تر شدن کسب و کارها طراحی شد 

اطالعیه ارائه مشاوره زشکی در زمینه بیماری کرونا 

اطالعیه جذب سرمایه گذار رای مشارکت در روژه ساختمان ۵ هزار متری 

اطالعیه جذب سرمایه گذار رای مشارکت روژه ساخت و هره رداری ساختمان ۲۲ هزار متری 

اطالعیه آزمون مصاحبه رشته های خاص کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰

ویش حمایت از دانش آموزان مناطق کم رخورار 

اطالعیه رگزاری سومن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری همایش دفاع مقدس با عنوان "ما مقتدریم" 

اطالعیه نحوه فعالیت های آموزشی و رگزاری کالس های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
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