
سررست دانشگاه تهران: 

«باشـگاه دانشـمندان ن المللی» و «دانشـکده حکمرانی» با 
رویکرد ن رشته ای در دانشگاه تهران ایجاد می شود 

وزر علوم، تحقیقات و فناوری: 
 مدـران هـر کشـور بایـد مجـری اندیشـه دانشـمندان آن 

کشور باشند 

Lorem Ipsum

گـزارش تصوـری رگـزاری آئـن اسـتقبال از نـو 
دانشجویان دانشگاه تهران 

دکتـر نیلـی احمدآبـادی: نظـارت ـر دانشـگاه ها بایـد 
در نیجه و مزان تأثرگذاری آنها باشد 

سررست دانشـگاه تهران: نودانشـجویان خواه ناخواه 
رهری بخشی مهمی از جامعه را ر عهده دارند 

سررـست دانشـگاه تهـران از دانشـکده کارآفرینی 
بازدید کرد 
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پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر آذرتاش آذرنوش 

پیام تسلیت سررست دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر آذرتاش آذرنوش 

اسامی رگزیدگان مسابقه کتابخوانی «فتح خون» اعالم شد 

نشست «تأسیس نظام ورشکستگی فراملی (چالش ها و راهکارها)» رگزار شد 

گفتگو با استاد علی اکر موسوی موحدی، چهره ماندگار عرصه وشیمی و وفزیک 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر محمـد علـی زلفـی گل وزـر علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری بـا بیـان اینکـه مدـران هـر کشـور بایـد مجـری اندیشـه دانشـمندان آن کشـور 
باشـند، تأکید کرد: «ان اسـتادان دانشـگاه هسـند کـه باید خـوراک فکری ـرای مدران 
ش رند و مدران همیشـه باید  اجرا فراهم کننـد تا آنهـا بتوانند کارهـای اجرا را پـی

مجری اندیشه دانشمندان آن کشور باشند. 

ابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتر مقیمـی با بیـان اینکـه قوانـن و مقـررات مبنـای عملکرد 
ما در دانشـگاه تهـران خواهـد ود، گـفت: «خـارج از قانـون در دانشـگاه حرـکت نخواهیم کرد 
و هـر اقدامـی بایـد ـر اسـاس مقـررات انجـام شـود. بایـد بـا رنامه هـای مدرانـه و رویکـرد 

جهادی و نز استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه، به سمت عمل گرا رفت». 

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران 
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نظـام پیشـنهادها ـرای تقوـیت ارتبـاط خانـه و 
دانشگاه ایجاد می شود 

روشی نون جهت ستز مواد دو بعدی ابداع و معرفی شد 

تخصیص مناع به صورت توزع شده در شبکه های سلول کوچک با قابلیت ارتباط تمام دوطرفه و بک هالینگ خودی ررسی شد 

سیستم کنترل دستگاه پیشرفته استرل سازی اتاق های تمز طراحی و ساخته شد 

ثت ۷۷۰ زمن لرزه در شهرور ۱۴۰۰ توسط مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفزیک 

سلسله نشست های دانش آموختگان دانشگاه تهران۴:  دانشگاه در تقاطع تأمن کننده همه نیازهای یک «تحول اجتماعی» است 

فراخوان ششمن دوره «انتخاب پایان نامه رتر» توسط انجمن آب و فاضالب اران 

اطالعیه دانلود و خرید کتاب های الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
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