فهرست مطالب
4ـ پنجمین جشن روز بینالملل دانشگاه برگزار شد

ارتباطات علمی بینالمللی؛ بهترین روش برای شناخت فرهنگها
7ـ پنجمین همایش تجلیل از خیرین سالمت برگزار شد

حوزههای پژوهشی ،آموزشی و دانشجویی نیازمند کمک خوبان شهر است

11ـ تأکید بر پژوهشهای هدفمند در کنار فعالیتهای درمانی

معرفی دو داروی پلی پیل و سووداک با حضور وزیر بهداشت

15ـ رئیس دانشگاه :دانشجو باید در کنار علم ،مهارتهای اجتماعی را هم بیاموزد

بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری برگزار شد

20ـ قرآن دریای عمیقی است که حتی یک جرعه از آن میتواند تأثیرگذار باشد

تجلیل رئیس دانشگاه از فعاالن قرآنی

22ـ تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آلتین باش ترکیه امضا شد

دیدار رئیس دانشگاه با رئیس دانشگاه آلتین باش ترکیه

24ـ نخستین مدرک دکترای افتخاری دانشجوی شهید دانشگاه رونمایی شد

نشست صمیمی دکتر کریمی با فرزندان شاهد شاغل دانشگاه

26ـ آخرین نشست رییس دانشگاه با روسای بیمارستانها در سال 96

آرامش حاکم بر دانشگاه مرهون همکاری است

31ـ نشست صمیمی رئیس دانشگاه با مدیران پرستاری و قدردانی از تالش آنان

مدیران پرستاری از ستونهای اصلی مدیریت در بیمارستانها هستند

34ـ تأکید رئیس دانشگاه بر تسهیل فرآیند ارتقای اعضای هیئتعلمی

نشست پایانی هیئترئیسه دانشگاه در سال  96برگزار شد
37ـ نشست پایان سال رئیس دانشگاه با روسای دانشکدهها

طرح مسائل باید همراه با ارائه راهحل باشد

42ـ نشست مشترک هیئترئیسه دو دانشگاه بزرگ تهران برگزار شد

امضای تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران
48ـ انسانهای بزرگ در هر مجموعهای باعث وحدت در آن مجموعه میشوند

تجلیل از خدمات ماندگار دکتر سیدمهدی رضایت در حوزه نانوفناوری پزشکی

50ـ رئیس دانشگاه :برای خلق نوآوری چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید

سومین جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه برگزار شد

53ـ بررسي دردهای ناحیه کمر ،گردن و ستون فقرات

نخستین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش برگزار شد
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