
 حل مـشــکالت و ارچالش های کشـور نیازمنـد عزم ملی 
است 

سررست دانشگاه تهران: 

ـــزارش تصـــــوری مراســــم آغـاز ســــال تحصـــیلی  ـگ
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی 

مراسـم آغـاز سـال تحصیلـی دانشـگاه ها و مراکـز 
آموزش عالی رگزار شد 

س  دکتـر جهانگـر یدالهـی فارسـی به عنـوان رئـی
دانشکده کارآفرینی منصوب شد 

دکتـر فرامرز خدائیـان چگنـی به عنوان مشـاور رئیس و 
مدر کل حوزه ریاست منصوب شد 

ـن  دکتـر سـید محمـد مرنـدی به عنـوان معـاون 

الملل دانشگاه تهران منصوب شد 
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پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر اصغر کفشچیان 

پیام تسلیت دانشگاه تهران در  درگذشت دکتر صفی الدن صفوی نائنی 

کتاب «آئن نامه ها و شوه نامه های جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه تهران» منتشر شد 

در دانشکده مهندسی رق و کاموتر؛ الگو جهت تجمع امن دادگان مصرف رق ارائه شد 

روش محاسباتی مبنی ر سیستم های توصیه گر رای پیش بنی عوارض جان داروها ررسی شد 

سموزوم ن المللی سالمت روان جوان به مناست روز جهانی سالمت روان 

هشتمن همایش عصای سفید رگزار می شود 

ششمن جلسه از سلسله وبنارهای هم اندیشی با اعضای تشکل های دانشجو رگزار شد 

توسعه مناع انسانی، ژوهش و فناوری و انتقال فناوری، سه عامل رای توسعه فناوری 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومن میتاپ پارک را  در ۱۸ مهر ۱۴۰۰ رگزار کرد. 

جلسه هماهنگی «سومن جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران» رگزار شد 

روابط عمومی دانشـگاه تهران: با حضـور آیت ا سـید اراهیم رئیسـی، رئیس جمهور 
و جمعی از مسئوالن کشوری و علمی دانشگاهی مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رگزار شد. 

روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر سـیدمحمد مقیمـی، سررـست دانشـگاه تهـران بـا 
بیـان اینکـه حـل مشـکالت و ارچالش هـای کشـور نیازمند عـزم ملی اـست، گفت: «کشـور ما 
بـا ارچالش هـای متعـددی مواجـه اـست و دانشـگاه تهران بـا رویکـرد جدیـد مبنی ـر جهاد 

علمی، آمادگی کامل دارد تا پاسخگوی ان ارچالش ها باشد». 
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نشانی: تهران - میدان انقالب - خیابان انقالب - خیابان ۱۶ آذر - سازمان مرکزی دانشگاه تهران 
تلفن: ۶۱۱۱۱-۰۲۱ مرکز تلفن دانشگاه 

publicrel@ut.ac.ir

طراحی و تنظیم: محمدرضا قرقانی 
کالیگرافی: مهراوه تقی زاده 
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اصغر کفشچیان 

اطالعیه ثت نام دوره های آموزشی کارکنان دانشگاه تهران 
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