
ـن اختتامیـه «سـومن جشـنواره فرهـنگ» دانشـگاه  آ
تهران رگزار شد 

ش  ن المللـی علـوم ورزشـی و ژوـه ن کنگـره  نخـس
های بنارشته ای افتتاح شد 

سررـست دانشـگاه تهران: اختیـار تصویب رشـته های معاون ژوهشی دانشگاه تهران منصوب شد 
جدید آموزشی به دانشگاه واگذار شود 

س جمهـور و وزـر  بازدیـد سـرزده معـاون اول رئـی
علوم از خوابگاه کوی دانشگاه تهران 

انتشـار کتـاب عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه تهـران 
توسط انتشارات اشرینگر 
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رئیس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران منصوب شد 

آئن تودع و معارفه رئیس دانشکده مدریت دانشگاه تهران رگزار شد 

تمدن نون اسالمی نگاهی رو به جلو و آینده دارد / تمدن نون اسالمی در مواجه با سار مذاهب اسالمی یک نگاه کامالً وحدت گرا دارد 

راهکارهای محققان علوم ورزشی رای مقابله با عوارض دوران کرونا ارائه می شود 

حکم ریاست دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران تمدید شد 

گفتگو با دکتر مهدی محقق، چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی 

متخصصان دانشگاهی رای مدریت آثار فراگر جسمی و روانی پاندمی کرونا راهکار ارائه دهند 

سلسله نشست های دانش آموختگان دانشگاه تهران ۹- دانشگاه باید مناع مالی خود را از صنعت دریافت کند 

سیستم ومی موقعیت یا دقق ماهواره ای با دقت سانتی متری طراحی و تولید شد 

تولید مکمل سوختی از ضایعات پالسیک از طرق فرآیند رولز 

دکتر فمی : باید در سیاست گذاری، قانونگذاری و سرمایه گذاری در زمینه فناوریIOT، نگاه راهردی داشت 

اولن کنگـره ن المللی علـوم ورزشـی و ژوهش های بنارشـته ای امروز پنج شـبه ۲۰ آبـان ماه با 
پخش پیام دکتر سیدمحمد مقیمی سررست دانشگاه تهران در محل ان دانشگاه افتتاح شد. 

به گـزارش روابط عمومی دانشـگاه تهـران به نقـل از معاوـنت فرهنگـی و اجتماعی دانشـگاه تهران؛ 
آئـن اختتامیه «سـومن جشـنواره فرهنگ» دانشـگاه تهـران، چهارشـبه نوزدهم آبـان مصادف با 
روز جهانـی «علـم در خدـمت صلح و توسـعه پایـدار» بـا حضور دکتـر سـیدمحمد مقیمی سررـست 
دانشـگاه تهـران، دکتـر هـادی هرامـی احسـان معـاون فرهنگـی و اجتماعـی و دکتـر علرضـا وجهـی 

معاون دانشجو به صورت حضوری و وبناری رگزار شد. 

اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران 
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چگونگی تغر عملکرد آنزیم درگر در چرخه بنا 
در یک بیماری شاع چشمی ررسی شد 
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