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لحظاتی با پرستاران/گفت و گو با رویا مجیدی مدیر پرستاری بیمارستان بهرامی 

فراخوان ثبت نام در ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کارگاه سالمت معنوی در نظر و عمل برگزار شد 

برگزاری بیست و نهمین جلسه  از دوره آموزشی طرح توسعه همه جانبه رشد و تکامل دوران ابتدایی کودکی )ECD( با حضور معاون فرهنگی دانشگاه در شهرستان اسالمشهر 

برگزاری مراسم معرفی مرکز ملی مطالعات اعتیاد )INCAS( به عنوان مرکز منطقه ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختالالت مصرف مواد   

برگزاری بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری با حضور روسای دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران/ تقدیر از دکتر فتوحی و دکتر خامسی پور 

نشست مشترک مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه با رئیس و مدیر مجتمع بیمارستانی یاس 

کسب رتبه اول مراکز تحقیقاتی برای چهاردهمین سال پیاپی/ حرکت در جهت خلق ارزش از مجرای پژوهش در 40 سال آینده 

سمپوزیوم چالش های قلبی بیماران مبتال به سرطان در مرکز قلب تهران برگزار شد 

بازدید مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت از پروژه 250 تختخوابی کودکان حکیم 

نشست صمیمی رئیس دانشگاه با مدیران پرستاری ۱4 بیمارستان  برگزار شد 

معرفی کتاب/ اطلس پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران

ندای تندرستی/باورهای تغذیه ای اشتباه در مورد دیابت 

مراسم قدردانی از دکتر ماهرخ دائمی، استاد پیشکسوت گروه جراحی عمومی بیمارستان سینا برگزار شد 

نشست معاون دانشجویی فرهنگی با بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 

حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه گردشگری سالمت ایران در اربیل کردستان عراق 

جلسه هیئت رئیسه دانشکده پزشکی برگزار شد 

معاونت درمان دانشگاه کارگاه آموزش زایمان فیزیولوژیک را در مجتمع بیمارستانی یاس برگزار کرد 

نشست هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی با گروه آموزشی زیست مواد دندانی در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد 

هیئت دانشگاه علوم پزشکی تهران به جمهوری آذربایجان سفر کرد 

دکتر کریمی: روش اداره داروخانه های دانشکده داروسازی و بیمارستان ها و تعامل آن با دانشکده پزشکی، تجربه همکاری موفق درون دانشگاهی است 

همزمان با جشن شب یلدا، مراسم افتتاح خانه فرهنگ مجتمع کوی علوم پزشکی تهران برگزار شد 

با حضور رئیس دانشگاه نخستین نشست هیات داوران مرکزی ششمین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار شد 

لحظاتی با پرستاران / گفت و گو با دکتر علی کریمی سوپروایزر آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی 

نشست مشترک مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه با اعضای هیئت رئیسه و روسای بخش های بیمارستان دکتر شریعتی 

خبرنامه الکترونیک کیوسک، ویژه آذر ماه 98 منتشر شد 

بازدید رئیس دپارتمان کودکان دانشگاه بصره از مرکز طبی کودکان 

برگزاری اجالس نماز استان تهران با عنوان نماز، مدرسه و دانشگاه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نشست صمیمانه معاون درمان دانشگاه با مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه در آستانه فرارسیدن هفته پرستار

حجت االسالم  و المسلمین سیدقریشی: استفاده از زبان هنر برای بیان حقایق یک اصل اجتناب ناپذیر است 

دکتر نیما رضایی برگزیده بیستمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی شد

بازدید از فرآیند ارجاع، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک مرکز بهداشت ابوذر، بیمارستان ضیائیان و داروخانه 29 فروردین 

بدرقه استاد پیشکسوت مجتمع بیمارستانی امیراعلم دکتر هبت الدین برقعی به خانه ابدی 

برگزیدگان مراسم روز پژوهش دانشکده پزشکی معرفی شدند

کارگاه آموزش » آنفوالنزا، باورها و مستندات« در مجموعه داروخانه های دانشکده داروسازی برگزار شد 

برگزاری جلسه مدیریت و رهبری ویژه مدیران پرستاری بیمارستان های تابعه در معاونت درمان دانشگاه

معرفی کتاب/ کتاب بررسی کیفیت هوا و اثرات آن بر سالمت در ایران در سال ۱396 منتشر شد

ندای هفته
)اخبار صفحه اول از چهارشنبه 27 آذر تا سه شنبه 3 دی 98(

شماره 53  - 4 دی ۱398

هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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