
دانشـگاه تهـران در سـه حـوزه صدرنـشن دانشـگاه های 
کشور است 

سررـست دانشـگاه تهـران: انتصابـات صـورت گرفتـه بـا 
توجه به رویکرد مدریت جهادی دانشگاه وده است 

سررـست معاوـنت طـرح و رنامـه دانشـگاه تهران 
منصوب شد 

سـازمان خدمـات  س  معـاون دانشـگاه و رئـی
دانشجو دانشگاه تهران منصوب شد 

اثرات مولکولـی سـنمالدهید، فنل اتـل و تترا متل 
ن تاو  اتیلن دی آمن ر روی تجمعات روت

مدر کل امور حقوقی دانشگاه تهران منصوب شد 
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دکتر امید اصغری: مؤسسه ونیدرو ظرفیت و پتانسل باال در زمینه حل مسائل راهردی معدن و صناع دارد 

معاون ژوهشی دانشگاه تهران: بنگاه های اقتصادی مزیت رقابتی خود را در نوآوری های رخاسته از تحقیقات جستجو کنند 

معاون وزر صمت و رئیس هیأت  عامل ایمیدر: اقتصاد دانش بیان نز ر نروی انسانی متخصص و خالق بیان شده است 

معاون آموزشی، ژوهش و فناوری وزارت صمت: آموزش عالی راهی جزء رل گذاری مجدد مسر خود ندارد 

سایت جدید پایگاه اطالعات علمی دانشجویان نابنایان دانشگاه تهران رونما شد 

گزارش تصوری سومن جشنواره ایده های ارزش آفرن معدن و صناع معدنی 

کارآفرینی در سایه جهاد علمی همراه با مسئولیت اجتماعی در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است 

سررست دانشگاه تهران: هرگونه هزینه رای بازماندگان از تحصل، پیشگری از هزینه های سنگن تر آینده و 
 کاهش آسب های اجتماعی است 

سررست دانشگاه تهران با کارکنان روشندل دانشگاه دیدار کرد 

روابط عمومی دانشـگاه تهـران: دکتر سـید محمـد مقیمی، سررـست دانشـگاه تهران، 
انتصابـات دانشـگاه را بـا توجـه بـه رویکـرد نوـن دانشـگاه تـحت عنـوان جهـاد علمـی 
ـرای تحقـق دانشـگاه کارآفرـن همـراه بـا مسـئولیت پذری اجتماعـی دانـست و ـر 
رعاـیت اخالق مـداری و اجر نهـادن ـر فعالیت های صـورت گرفتـه در دوره هـای مختلف 

مدریتی و استفاده از تجربه های مدران پیشن در اتاق فکر دانشگاه تأکید کرد. 

 (ISC) روابط عمومی دانشـگاه تهران: ر اسـاس نتاج رتبه بندی موضوعی پایگاه اسـنادی
در سـال ۲۰۲۰، دانشـگاه تهران در حوزه های «علوم طبیعی»، «مهندسـی و فناوری» و «علوم 

کشاورزی» صدرنشن دانشگاه های کشور است. 

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران 
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دستگاه ومی رای تست تجهزات گران قیمت شبکه 

رق کشور ساخته شد 

اطالعیه رگزاری هفتمن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

اطالعیه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری 

اطالعیه لغو دورکاری ها از ۲۷ مهرماه 

اطالعیه ثت نام پذرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد ناوسته در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
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