
عیادت سررـست دانشـگاه تهران از همکار هیات علمی 
و جانباز دفاع مقدس در بیمارستان 

اولن شمارۀ ماهنامۀ دانش آموختگان (شهرور ۱۴۰۰) 
منتشر شد 

بازدیـد سررـست دانشـگاه تهـران از فعالیت هـای 
داوطلبانه دانشجویان 

ششـمن شـماره ماهنامـه خـری انگلیسـی زبـان 
دانشگاه تهران منتشر شد 

گفتگـو بـا اسـتاد منصـور فالمکـی، چهـره مانـدگار 
عرصه معماری 

اسـتاد دانشـگاه تهـران به عنـوان عضـو رجسـته 

کامستک انتخاب شد 
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ماه نوشت رخدادهای شهرور ماه دانشگاه تهران 

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه تهران رگزار می شود 

نبض حیات دانشگاه، در گرو ارتباط با الیه های زرن جامعه و عجن شدن آن با مسائل زندگی اجتماعی است 

ن وژگی های آنها ررسی شد  تولید آنتی بادی های پلی کلونال خرگوشی ضد کاسپاز ٣ و ٧ و تع

دکتر سعید روحانی: باید به دنبال تدون سند ملی «تحلل گری داده» در کشور ود 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: اولـن شـمارۀ ماهنامـۀ «دانش آموختـگان» وـژۀ 
شهرورماه ۱۴۰۰ با مدر مسئولی دکتر عباس قنری باغسـتان و سردری دکتر فاطمه 

نصرتی با رویکرد خری- تحلیلی منتشر شد. 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر سـیدمحمد مقیمـی، سررـست دانشـگاه تهـران بـا 
حضور در بیمارستان ساسان، از دکتر حسن فاضلی نشلی̨، جانباز دفاع مقدس و عضو هیات 

علمی دانشگاه، عیادت 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 
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طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 

طراحی و تولید دستگاه های مورد نیاز در صنعت نفت 

کشور صورت گرفت 

اطالعیه رگزاری چهارمن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

اطالعیه ثت نام پذرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی، دکتری عمومی دامزشکی و دکتری وسته وتکنولوژی، 
 در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

اطالعیه نحوه حضور کارکنان از تارخ سوم مهرماه ۱۴۰۰

رگزاری مجمع عمومی صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری پنجمن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری دوره تخصصی «فرآیند تأیید و امضا الکترونیکی صورت جلسات دفاع» 

اطالعیه شرایط اسکان دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

اطالعیه رگزاری سومن رویداد الگوها و راهکارهای نون در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت 
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