
درمـان موفقیت آمـز MS در مـدل تجرـ مـوش بـا 
ـن نوترکـیب لکتـن نـوع سـی انـگل  اسـتفاده از روت

توکسوکارا کنیس 
اولـن نمونـه وـست ضخیـم انسـانی بـا انعطاف پذـری 

باال در کشور ساخته شد 

معـاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه تهـران 
منصوب شد 

س شـورای مشـاوران دانشـگاه  س و رئـی مشـاور رئـی
تهران منصوب شد 

سررـست دانشـگاه تهـران: نسـل جدیـد دانشـگاه ها 
در قبال اشتغال فارغ التحصیالن مسئول است 

س سـازمان توسـعه و  معـاون دانشـگاه و رئـی
سرمایه گذاری دانشگاه تهران منصوب شد 
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سررست مدریت اجرا طرح شهر دانش دانشگاه های تهران و علوم زشکی و خدماتی هداشتی درمانی تهران منصوب شد 

گفتگو با دکتر جواد فیض، استاد ممتاز رق و کاموتر 

کتاب دانشجوی دانشگاه تهران عنوان شایسته تقدر را به خود اختصاص داد 

رئیس مرکز فناوری های دیجیتالی و سررست مرکز یادگری الکترونیکی و مدریت دانش دانشگاه تهران منصوب شد 

آزمایشگاه مغز و شناخت دانشکده روان شناسی در سایت آزمایشگاه های دانشگاه بارگذاری شد 

ثت بیش از ۷۰۰ زمن لرزه در مهر ۱۴۰۰ توسط مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفزیک 

رئیس دانشکده مدریت دانشگاه تهران منصوب شد 

هفتمن شماره ماهنامه خری انگلیسی زبان دانشگاه تهران منتشر شد 

صندوق نوآوری و شکوفا ظرفیت باال رای حمایت از دانش بیان ها دارد 

نشست «قانون گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک» 

ش سـاخت و  روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: تیـم تحقیقاتـی دانشـکده مهندسـی مکانـیک گراـی
تولید دانشـکدگان فنی دانشـگاه تهران بعد از چهار سـال کار ژوهشـی مسـتمر، سـاخت داربست 
های زیستی رای استفاده در مهندسی بافت و کاررد در وست انسان را با موفقیت انجام داد. 

ـن نوترکـیب لکتـن نـوع سـی انـگل  روابـط عمومـی دانشـگاه تهـران: طـرح «ررسـی تأثـر روت
ل اسـکلروزیس در مدل موش(EAE)» به عنوان پایان نامه  توکسـوکارا کنیس جهت درمان مالت
دکتـری تخصصـی دکتـر مهسـا شـه بخش، دانشـجوی دوره دکتـری تخصصـی انگل شناسـی، بـا 

ل اسکلروزیس بیمارستان سنا تهران دفاع شد.  حمایت مرکز تحقیقات مالت

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران 
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انتخاب استاد دانشگاه تهران به عنوان عضو شورای 
اتحادیه ن المللی مطالعات جمعیتی 

وب سایت شورای راهری سالمت، ایمنی و محیط زیست (HSE) راه اندازی شد 

اطالعیه رگزاری دهمن نشست علمی دانش آموختگان دانشگاه تهران 

کارگاه آشنا با اجرای آئن نامه دوره های پسادکتری و آشنا با مالکیت فکری 

فراخوان ثت نام هفتمن دوره ورسیه دانشجویان رتر بیاد حامیان دانشگاه تهران 
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