
دومـن جلسـه شـورای مدرـیت اسـتانی آمـوزش عالی 
استان تهران رگزار شد 

به کارگـری تجربیـات متخصصـان و اسـتادان راه میان ر 
توسعه مهم ترن منطقه آزاد کشور است 

مشاور رئیس جمهور و در شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وژه اقتصادی؛ 

دانشـگاه تهران با ۳۴ پلـه ارتقا در رتبـه ۳۵۳ جهانی 
جای گرفت 

یکصـد و سـی و یکمـن شـماره دوماهنامـه «مـدت» 
منتشر شد 

۴۹ تفاهم نامـه در سـومن جشـنواره اینوماـن         
امضا شد 

چهـار انتصـاب جدیـد در حـوزه معاوـنت اداری و 
مالی دانشگاه تهران 
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مهم ترن علت بحران اقتصاد مسکن در اران، اقتصاد رانتی است/ راری و عدالت عصاره شهر اسالمی است 

ستز نانو حامل هوشمند جهت هدف گری دقق سلول های سرطانی تخمدان 

دومن شمارۀ ماهنامۀ دانش آموختگان منتشر شد 

کتاب «تسخر» رای مسابقه کتابخوانی «هشت هشت» رای ماه آبان به دانشجویان معرفی شد 

سلسله وبنارهای تخصصی چهارمن همایش ملی دانشگاه اخالق مدار رگزار می شود 

اعطای امتیاز نشریه حرفه ای به نشریه دانشجو «فراسوی مواد» 

ماه نوشت رخدادهای مهرماه دانشگاه تهران 

انتشار الکترونیک ۲۴ شماره نشریه دانشجو در مهرماه 

رگزاری ۵۱ رنامه توسط انجمن های علمی دانشجو دانشگاه تهران در مهرماه 

ـر شـورای  س جمهـور و د روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: دکتـر سـعید محمـد، مشـاور رئـی
عالی مناطق آزاد تجاری و وژه اقتصادی، با بیان اینکه دانشـگاه بسـتر رشـد و توسـعه کشـور 
اـست، گـفت: «هـرگاه دانشـگاه محـور اصلـی توسـعه جامعـه باشـد، راه آبادانی و خوشـبختی 

مردمان هموار می شود و دست یا به اهداف تعالی بخش هم شتاب می یابد». 

روابط عمومی دانشـگاه تهـران: دومن جلسـه شـورای مدریت اسـتانی آموزش عالی اسـتان 
تهران، با حضور اعضای شورا و به مزبانی دانشگاه تهران رگزار شد. 

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 

استاد دانشگاه تهران به عضویت ششمن شورای 
انجمن جمعیت شناسی آسیا درآمد 

اطالعیه رگزاری نهمن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری هشتمن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

اطالعیه رگزاری سخنرانی با عنوان «قانون گذاری جدید در حقوق اموال» 

اطالعیه ثت نام پذرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
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