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برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه 

برگزاری جلسه  همکاری دانشکده ها و معاونت فرهنگی دانشگاه با عنوان دانشگاه عاری از دخانیات 

چهارمین نشست دوره ای معاون بین الملل دانشگاه با معاونان بین الملل دانشکده ها برگزار شد 

نشست معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اعضای شورای نمایندگان دانشکده پزشکی برگزار شد 

پیام تسلیت مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 

پیام تسلیت رئیس دانشگاه در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او 

جلسه مشترک هیئت رییسه دانشکده پزشکی با اعضای هیئت علمی بیمارستان فارابی برگزار شد 

ندای تندرستی/مواجهه با آلودگی هوا و کاهش اثرات آن بر سالمت 

نشست بررسی مسائل راهبری پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی برگزار شد 

نشست مشترک هیئت رئیسه با روسای بیمارستان ها 

نتایج رتبه بندی یورپ 2019-2020 اعالم شد/ دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه دوم کشور و 413 جهان 

برگزاری نشست هیئت رئیسه دانشکده دندانپزشکی با گروه آموزشی آسیب شناسی دهان، فک و صورت 

بیانیه جمعی از دانشجویان بین الملل دانشگاه در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش/ اجازه نمی دهیم پرچمی که حاج قاسم برافراشته به زمین افتد 

امضای تفاهم نامه همکاری دانشکده مجازی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

ابراز تأسف رئیس فارماکوپه گیاهی آمریکا از رفتار رئیس جمهور کشورش در نامه ای به معاون پژوهشی دانشکده پزشکی تهران و ۶ همکار ایرانی دیگر 

با حضور معاون تحقیقات و فناوری، جلسه تفویض اختیار بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی برگزار شد 

سمپوزیوم میکروبیوم از تحقیقات علوم پایه تا کاربردهای بالینی برگزار شد 

ندای هفته
(اخبار صفحه اول از چهارشنبه 11 دی تا سه شنبه 17 دی 98)

شماره 55  - 18 دی 1398

هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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