فهرست مطالب
4ـ گزارش شهریور ماه رئیس دانشگاه به دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئت علمی

دکتر جعفریان :افق آینده دانشگاه ما روشن و دلانگیز است

10ـ دانش و فناوری ،باعث سربلندی و عزت جوامع است

درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

13ـ جهش رتبه دانشگاه در بین دستگاههای اجرایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران در نوزدهمین جشنواره استانی شهید رجایی برگزیده شد

15ـ همزمان با زادروز حکیم ابوعلی سینا و بزرگداشت روز پزشک

مراسم روز پزشک و معرفی طرح پزشک ناب در بیمارستان امیراعلم برگزار شد

22ـ تجلیل از بازنشستگان ،کارکنان و دانش آموزان ممتاز

دومین جشن بزرگ خانواده دانشکده بهداشت برگزار شد

25ـ همزمان با برگزاری بيست و چهارمين كنفرانس ساالنه نفرولوژي بوداپست راهاندازی شد

راهاندازی شعبه اروپايي دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران در بوداپست
28ـ «آموزش سبک زندگی سالم به فرزندان با شروع فعالیت ورزشی از دوران کودکی»

اختتامیه پنجمین آکادمی ورزشی فرزندان دانشگاه برگزار شد

30ـ لزوم حمایتهای اجتماعی در پیشگیری از خودکشی

همایش پیشگیری از رفتارهای خودکشی در دانشگاه برگزار شد

32ـ ضرورت حضور میکروبیولوژیستها در حوزههای تشخیصی و درمانی

هجدهمین کنگره بینالمللی میکروبشناسی ایران برگزار شد
35ـ بخش نورولوژی بیمارستان سینا حرفهای زیادی برای گفتن دارد

مراسم بزرگداشت دکتر معتمدی ،استاد نورولوژی بیمارستان سینا برگزار شد
38ـ موسسه منطقهای بیماریهای غیرواگیر و پزشکی شخصی در ایران راهاندازی میشود

آشنایی بنیاد خیریه بوش با توانمندیهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شریف

41ـ دکتر نمازی :تکریم بازنشستگان بايد در دانشگاه نهادينه شود

مراسم تكريم از بازنشستگان دانشگاه برگزار شد

43ـ تأکید بر رعایت اخالق حرفهای و امانتداری در حفظ اسرار بیماران

مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی  96پردیس بینالملل برگزار شد

47ـ میزبانی دانشکده دندانپزشکی از آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

مرحله کتبی سی و سومین آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی برگزار شد

50ـ نقش تعیینکننده مرکز تحقیقات چشمپزشکی در مأموریتهای ملی

معاون پژوهشی دانشگاه از مرکز تحقیقات چشمپزشکی بازدید کرد
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