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 اردوی توجیهی دانشجویان جدید شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 99-98 در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد

 با تقدیر از آثار یکصد کودک و نوجوان ایرانی پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار برگزار شد

 مدیر توسعه فناوری و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دانشکده پیراپزشکی را تحول آفرین در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم دانست

 معارفه دانشجویان جدید دانشکده فناوری های نوین پزشکی در سال تحصیلی 99-98

 جلسه معرفی نماینده دفتر دانش آموختگان دانشگاه در آذربایجان غربی برگزار شد

 رتبه چهارم دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان موسسه پژوهشی برتر فناوری نانو

 نشست مدیران گروه های آموزشی بالینی با اعضای هیأت رئیسه دانشکده پزشکی برگزار شد

 نخستین جلسه گفتگوی سیاستی »تأثیر آزادسازی نرخ ارز دارو و ملزومات پزشکی بر عدالت در سالمت« برگزار شد

 دکتر کریمی: مدیران گروه ها با رویکرد جامع در برنامه ریزی و توسعه رشته خود، منافع دانشگاه و کشور را موردتوجه قرار دهند

 ندای تندرستی / بهداشت محیط در مسیر پیاده روی زائرین اربعین

 برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه

 با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاالر نشریات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران افتتاح شد

 معاون آموزشی دانشگاه: بیمه مسئولیت شغلی دستیاران تخصصی دانشگاه برقرار شد

بازدید دکتر محسنی بندپی استاندار و مدیران ارشد استان تهران از پروژه مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( م

 دومین جلسه فصلی معاونت بین الملل با معاونان و رابطان بین الملل مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار شد

 افتتاح میز خدمت الکترونیک دانشکده مجازی با حضور رئیس دبیرخانه مرکزی، میزخدمت و اتوماسیون اداری دانشگاه

 آیین آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده بهداشت برگزار شد

 اتاق فکر به رنگ سالمت معنوی/ گروه سالمت معنوی مرکز تحقیقات علوم قرآن حدیث و طب راه اندازی شد

 بازدید دندانپزشکان کشور آلمان از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس دانشکده پیراپزشکی تغییر استاندارهای آموزشی را متناسب با حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم ضروری دانست

 تفاهم نامه احداث همراه سرای بیمار در منطقه 6 تهران، امضا شد

 قدردانی از کارخانجات منتخب تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته جهانی غذا

 قدردانی معاون غذا و دارو دانشگاه از کارکنان اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 همایش کشوری نیک زیستی جوانان در جهان در حال تغییر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

 معرفی برنامه ها و فعالیت های خانه بهداشت در محل برگزاری شصت و ششمین اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی 

 زنگ آغاز دومین جشنواره فرهنگی، هنری و ادبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نواخته شد

 بازدید هیأت دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشگاه ها و مراکز درمانی کشور روسیه با تأکید بر توسعه ارتباطات و همکاری های مشترک

 افتتاح میز خدمت الکترونیک دانشکده پزشکی با حضور رئیس دبیرخانه مرکزی، میزخدمت و اتوماسیون اداری دانشگاه

 دیدار معاون آموزشی دانشگاه و رئیس شبکه هپاتیت ایران با رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه

 گفت و گو با دکتر حمیدرضا محمدی زاده، خّیر خوابگاه ساز: ثواب کارم را به استاد مرحوم دکتر قاسم اکبری تقدیم می کنم

 قدردانی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع از کارکنان روشندل دانشگاه، به مناسبت روز عصای سفید

 بانوان نامی دانشگاه/ دکتر مهناز خانوی: حضور زنان فعال و توانمند در جامعه عامل مؤثری در ارتقای سالمت کشور است

ندای هفته
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