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 یازدهمین مجمع جهانی سالمت به ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در آلمان برگزار شد

فیلم سخنرانی دکتر علی جعفریان در مراسم افتتاحیه یازدهمین مجمع جهانی سالمت در برلین

 هم اندیشی نمایندگان معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت پدافند غیر عامل دانشگاه برگزار شد

 حضور مهندس وثوق مدیر عامل خیریه مهرانه در بیمارستان بهرامی

بازدید مدیر کل بیمه سالمت از مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( م

 افتتاحیه سی و یکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

 درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در  بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نشست معاون درمان دانشگاه با مسئوالن بیمارستان روزبه

 انتصاب دکتر محمدحسین پورغریب به سمت معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه/ قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر فرزین حلب چی

 ندای تندرستی/پیشگیري از بروز مسمومیت  در کودکان

 برگزاری جلسه کارگروه هفته ملی سالمت بانوان در معاونت بهداشت

 دکتر کریمی: پاتولوژی حوزه فرهنگی در دانشگاه، مانند حوزه پزشکی وسیع و پیچیده است

 نخستین برنامه یاد استاد: پلی بین گذشته و آینده معلمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

 جلسه الیه بندی خدمات تخصصی درمان با حضور معاونان درمان و آموزش و رئیس دانشکده پزشکی برگزار شد

 پانزدهمین گردهمایی مدیران نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد

 برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشکده پیراپزشکی با حضور حجت االسالم والمسلمین قریشی،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

فراخوان پیش ثبت نام دومین دوره آموزش مهارتی و حرفه ای مراقبت های پرستاری بیماری های دستگاه گوارش و کبد

 برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران در مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات با حضور رئیس دانشگاه

 دکتر محمد عبداللهی: ششمین دوره            در بخش سالمت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

 پیام معاون فرهنگی دانشگاه به مناسبت یوم اهلل 13 آبان

 برگزاری نشست توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین کمیته بین الملل صلیب سرخ و دانشکده بهداشت

 برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دستیاران کودکان در بیمارستان بهرامی

 نشست آشنایی اعضای شورای همکاری بین المللی دانشکده فناوری های نوین پزشکی با اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس برگزار شد

 حضور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در نشست شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 افتتاح میز خدمت الکترونیک دانشکده پرستاری و مامایی با حضور رئیس دبیرخانه مرکزی، میز خدمت و اتوماسیون اداری دانشگاه

STEP

ندای هفته
)اخبار صفحه اول از چهارشنبه 8 آبان تا دوشنبه 13 آبان 98(

شماره 46  -  14 آبان 1398

هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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