فهرست مطالب
4ـ «بجای گزارش» دکتر علی جعفریان در تیرماه 96

دانشگاه ما بار دیگر نشان داد که چه ظرفیتی برای اداره بحرانهای مختلف دارد
6ـ هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران به میزبانی دانشگاه برگزار شد

حضور اعضای سازمان نظام پزشکی در پای صندوق رأی

12ـ با حضور دکتر هاشمی پروژههای بیمارستانی مرکز طبی کودکان افتتاح شد

وزیر بهداشت :مرکز طبی کودکان مایه افتخار در کشور است

16ـ رئیس دانشگاه :مصلحت ما در مقابل مصالح بیمار در درجه دوم اهمیت است

ششمین جشن فارغالتحصیلی دانشآموختگان دانشگاه برگزار شد
21ـ مراسم بزرگداشت استاد دکتر علیاکبر سیاسی برگزار شد

دکتر سیاسی ایران را عزیز و بزرگ میخواست

26ـ آزمايشگاه جامع پيش باليني دانشگاه با حضور معاون رئیسجمهور افتتاح شد

آزمایشگاه جامع پیش بالینی ،نماد باور توانمندی محققان

28ـ دهمین نشست جهانی مؤسسه ایبدو ایتالیا

جایزه حلقه طالیی دیابت به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم اهدا شد

31ـ با محور کارآمدی

کمپین فصل نخست جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه برگزار شد

34ـ با پیادهسازی تله مدیسین سطح مراقبت سالمت در ایران ارتقا مییابد

برگزاری نخستین دوره مشترک مجازی تله مدیسین با دانشگاه کامرینو ایتالیا

37ـ جشنواره عمران سالمت با حضور رئیسجمهور برگزار شد

دکتر جعفريان :سخنان رئیسجمهور براي حوزه سالمت اميدوارکننده است
42ـ گزارش بیمارستان امیراعلم در مورد انتخاب پزشک ناب

نشست ستاد طرح تحول نظام سالمت دانشگاه و روسای بیمارستانها

45ـ ارزبابي فرآیندهای آموزشی یک اقدام نوظهور است

بازدید تیم ارزیابان کشوری از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه

50ـ آشنایی بیشتر مدیران دانشگاه با اصول علمی و عملی

کارگاه مدیریت تعارض و اصول مذاکره برگزار شد

52ـ با هدف ساخت مرکز بهداشتی درمانی در جنوب تهران

بانوی نیکوکار  90ساله منزل مسکونی خود را به دانشگاه اهدا کرد
54ـ مشارکت بانک ملی در حوزه سالمت

انعقاد قرارداد خرید یک دستگاه اکمو و تجهیزات تکمیلی

58ـ جشنواره ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

 21درصد علم سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید میشود
60ـ رشد چشمگیر فعالیتهای بینالمللی دانشگاه در شش سال گذشته

رئیس دانشگاه با سفیر پرتغال در ایران دیدار کرد

62ـ صد هزار پیامبر در یک زمان ،همه یک حرف را میزنند

نشست قرآنی دانشجویان بینالملل دانشگاه با حجتاالسالموالمسلمین جاودان
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