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 اعالم برنامه زمان بندی کالس های ورزشی همگانی بانوان دانشگاه در بهار 98

 دکتر کریمی: گره گشایی از کار مردم و جلب رضایت افراد بهترین دفاع از آرمان های انقالب و دفاع مقدس است

 برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی پدافند غیرعامل دانشگاه در سال 98 با موضوع بررسی چگونگی کمک رسانی و کاهش عوارض بحران سیل در استان خوزستان

 برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی گردشگری سالمت در سال 98

 جلسه بررسی پیمایش ملی سرمایه فرهنگی دانشجویان برگزار شد

 دکتر پوریا روزرخ: نشست مجمع جهانی سالمت، عواید علمی خوبی برای دانشجویان در بر خواهد داشت

 گزارشی از پویش کمک های دانشگاه علوم پزشکی تهران به سیل زدگان/لزوم وحدت و یکپارچگی و تمرکز برای کمک به سیل زدگان

 پویش کمک به سیل زدگان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رئیس کرمی: فراگیران باید بر اساس اصول علمی مبتنی بر اخالق و تعهد حرفه ای گام بردارند

 دکتر ملک زاده: علی رغم تحریم ها و محدودیت ها، ایران میزبان مهم ترین نشست های حوزه سالمت در دنیا است

 ارسال دو کامیون دارو و تجهیزات به مناطق سیل زده خوزستان از کمک های دریافتی دانشگاهیان

 آغاز به کار مدرسه بهاره بین المللی دانشکده طب ایرانی

 دکتر سهراب پور: برترین های ایران و جهان برای حضور در هفتمین نشست مجمع جهانی سالمت گردهم می آیند

 دکتر کریمی: نگاه حراست به سرمایه انسانی دانشگاه، باید حمایت گرانه باشد

  میزبانی آزمایشگاه پیش بالینی از وزیر علوم کشور فیلیپین

 بازدید وزیر علوم کشور فیلیپین با هیئت همراه از مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

 برگزاری جلسه پویش دانشگاه علوم پزشکی تهران برای حمایت از سیل زدگان در معاونت بهداشت

دیدار دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاالو ارز استانداری تهران با معاون غذا و داروی دانشگاه

 فراخوان ثبت نام داوطلبان کادر درمان دانشگاه برای اعزام به مناطق سیل زده استان خوزستان

 آشنایی با دکتر لعبت گرانپایه، متخصص جراحی عمومی بیمارستان سینا، چهره شناخته شده مردمی سال 97

معاون درمان با مدیران شبکه های بهداشتی و درمانی دانشگاه دیدار کرد

 هم اندیشی و برنامه ریزی برای نحوه اجرای تبادل الکترونیک اسناد بستری در مراکز تابعه با حضور رئیس دانشگاه

 بازدید نمایندگان انجمن آموزش دندانپزشکي اروپا از پژوهشکده علوم دندانپزشکي

 حضور دانشجویان در هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سالمت؛ تجربه ای لذت بخش

 همراه با بانوان نامی دانشگاه/ دکتر روجا رحیمی: ارتقای توانمندی و تقویت روحیه خودباوری بانوان عامل اصلی موفقیت آنان در سال های اخیر است

 یک دستگاه سونوگرافی و یک دستگاه ویدئو برونکوسکوپ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره( با کمک خیر نیک اندیش، بهره برداری شد

ندای هفته
)اخبار صفحه اول از چهارشنبه 21 فروردین تا سه شنبه 27 فروردین 98(

شماره 18 - 28  فروردین 1398
هفته نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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