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 آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور/ رئیس جمهور: دانشگاه باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود

فیلم مشروح کامل سخنرانی دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور

فیلم مشروح کامل سخنرانی دکتر امیرعلی سهراب پور، معاون آموزشی دانشگاه در مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور

 برگزاری اولین دوره جامع دیجیتال دنتیستری در پژوهشکده علوم دندانپزشکی

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

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

 برگزاری جلسه بررسی راهکارهای برقراری ارتباط موثر بین هنرمندان و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 بازدید استاد میکروب شناسی و ایمونولوژی دانشگاه بن آلمان از ظرفیت های دانشگاه

ندای تندرستی / ده نکته برای سالمت زنان

 برپایی ایستگاه پایش سالمت به مناسبت هفته سالمت بانوان در مرکز طبی کودکان

 تشریح اقدامات انجام شده هفته جهانی غذا در معاونت غذا و دارو دانشگاه

 مراسم تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید بیمارستان بهارلو برگزار شد

 برگزاری جلسه بررسی شاخص های آماری در معاونت غذا و دارو دانشگاه

 دکتر کریمی: تربیت پزشک عمومی حاذق یکی از وظایف اصلی دانشکده پزشکی است

 درخشش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( در آزمون بورد تخصصی

 قدردانی رئیس و اعضای هیئت رئیسه بیمارستان شریعتی از کارکنان واحد          این بیمارستان

 نشست هیئت رئیسه دانشکده توانبخشی/ تأکید بر ضرورت حضور اعضای هیئت علمی در مراکز درمانی و بیمارستان های کلیدی دانشگاه برای اجرای برنامه 4 ساله این دانشکده

 مراسم تقدیر از 113 دستیار حائز رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی برگزار شد

  فراخوان برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی ویژه کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
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ندای هفته
)اخبار صفحه اول از چهارشنبه 24 مهر تا سه شنبه 30 مهر 98(
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هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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