نشریه پردیس

یا مقلّب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محوّل الحول و االحوال
حوّل حالنا الى احسن الحال
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سخن اول
سال  1394با همه اتفاقات گوناگون و رخدادهای متفاوتش به
آ رامی در حال سپری شدن می باشد .فصل زمستان ویژگی های
خاص خودش را دارد ،هوای سرد وگاهاٌ بارانی و یا برفی ،در گذشته
ها میزان بارش و برف بیشتر بود و کمتر کسی بود که از این نزوالت
آسمانی ناراحت می شد .بخصوص بچه ها که منتظر این روزها بودند
و از ذوق بازی به کوچه می رفتند و کلی برف بازی می
کردند.مدارس هم تعطیل می
شد و بچه با خیال راحت به
درست کردن آدم برفی می
پرداختند.
اما متاسفانه امروزه
آلودگی هوا شور و شوق را از
همه گرفته است و هرکس را به
نوع خودش درگیر کرده است.
شاید معضل آلودگی در جامعه
ما ثمره توسعه در شهر ها است  .زندگی شهر نشینی و استفاده بی
رویه از وسایل نقلیه دودزا توسط ما آدم ها به این مشگل دامن زده
است .و بی توجهی برخی از ما زندگی را دشوار ساخته است .امروزه
بر کسی پوشیده نیست که توسعه موضوع مهمی در جوامع پیشرفته
و در حال پیشرفت می باشد،اما نباید این معضالت را به گردن
توسعه بی اندازیم شاید هم ربط به فرهنگ دارد .دانشگاه ها با یک
برنامه می توانند این مشکالت را حل نمایند.
از طرفی کارشناسان معتقدند هرگونه پیشرفت ابتدا به توسعه
فرهنگی نیاز دارد زیرا بصورت حقیقی و پایدار در جامعه دیده می
شود.
.
.

زمستان هر سال در ایران با بهار انقالب توام است ،امید است
سی هفتمین بهار جمهوری اسالمی ایران مبارک و میمون باشد
همراه با تحوالت اساسی و زیر بنایی ،شکوفایی استعدادهای
درخشان فرزندان این مرزو بوم ،توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر
کشور در تمام عرصه های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی .
امسال هم مانند سال قبل انصافا اساتید پردیس علوم در عرصه
های علمی خوب درخشیدن و باعث
افتخارات فراوان و پی در پی برای
دانشگاه تهران و بخصوص پردیس علوم
شدند.امید است به یاری خداوند این
موفقیت ها همچنان ادامه یابد .
حضرت حیدر به نام فاطمه حساس
بود ،خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس
بود ،ای که ره بستی میانه کوچه ها بر
فاطمه ،گردنت را می شکست آنجا اگر
عباس بود.شهادت حضرت زهرا (س) دخت نبی اسالم را به تمام
شیعیان تسلیت کفته و از درگاه خداوند آرزوی قبولی طاعات و
عبادات داریم .
نوروز تجدید حیات طبیعت است و حرکتی بسوی کمال برتر
دگرگونی در طبیعت ،تاکید براطف و صنع خدای متعال دارد .وآغاز
فصل بهار و شروع سال نو هجری شمسی است ،کدورتها را دور
انداخته و به استقبال بهار برویم .روابط عمومی پردیس پیشاپیش
سال نو را به تمام همکاران پردیس علوم تبریک کفته و سالی توام
با موفقیت و شادکامی و سر افرازی داشته باشند

روابط عمومی پردیس علوم
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تبریک و تهنیت به استادان افتخارآفرین

دکترعلی صابری(دانشکده فیزیک)،
دکتر یاسر عبدی(دانشکده فیزیک)،
دکتر محمدرضا گنجعلی (دانشکده شیمی )
دکتر میرفائز میری (دانشکده فیزیک)
دکتر فرناز جعفرپور(دانشکده شیمی )

پردیس علوم

تبریک و تهنیت به افتخار آفرین پردیس علوم که طبق اعالم
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این عزیزان در لیست صد
نفری سرآمدان علمی ایران قرار گرفته اند.این عزیزان عبارتند از:
مراسم برگزیدگان جاایزه مصاطفی در پانجم دی مااه 1394باا

برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) معرفی شدند

حاضر استاد رشته شیمی در دانشگاه برکلی می باشاد .و بخااطر
تالشهای خود در طراحی مواد صاحب جاوایز بیشاماری مای باشاد.
اخیرا جایزه بین المللی 2015را از انیسیتو فناوری فدرال سوییس را
کسب کرده اند .وهمچنین کرسی استادی ده کشاور از جملاه چاین
کره جنوبی ،ویتنام ،عربستان ساعودی  ،اماارات عربای ،را باه عهاده
دارند و بیش از دویسات مقالاه در معروفتارین نورناال هاای معتبار
جهانی به چاپ رسانیده اسات و جازو پانا دانشامند بازرن جهاان
بشمار می آید.

حضااور پرفسااور عماار یاااغی درتاالردهشااورپردیس علااوم برگاازار
گردید.پرفسور عمر یاغی دانشمند امریکایی -اردنی است .او درحال

پژوهشااااگران دانشااااگاه هااااای مختلااااف بااااه ارائااااه
دانشگاه تهران در صدر دانشگاه های ایران به لحاظ

فهرسااتی از دانشاامندان برتاار دنیااا ماای پااردازد کااه هاار دو

فعالیت دانشمندان برتر قرار گرفت

ماااه یااک بااار و باار اساااس آخاارین تحااوالت درشاابکه علاام
باااین المللاااای باااه روز رسااااانی مااای شااااود.معیار انتخاااااب
پژوهشاااگران برتر،تعاااداد اساااتناد هاااای صاااورت گرفتاااه باااه

پایگااااه اساااتنادی طالیاااه داران علااام تامساااون رویتااارز
( .)ISI-ESIبر اساس فعالیت ده سال اخیر است.

تولیااادات علمااای آنهاااا در رشاااته و حاااوزه هاااای موضاااوعی
بیسااااات و دوگاناااااه ماااااورد ارزیاااااابی ایااااان پایگااااااه
یللللللل اد
مکللللللل آاد عللللللل ین لللللللما للللللل ب لللللللنه ایللللللل
ب آتنلللللله  -1ات هلللللله ا یلللللل  -2اتلللللل ف اللللللم ف بلللللله-3
مهآعلللللل ن لللللل  -5اتلللللل
ف االللللل للللللمج اا  -4اتلللللل
ع وی امآو  -6ات ح یمسه ذآ

باارهمین اساااس پژوهشااگرانی کااه باار اساااس مقاااالت چاااپ
شاااده خود،بااااالترین اساااتناد را داشاااته اناااد،مرتب ساااازی و
ساااپس یاااک درصاااد برترآنهاااا،در حاااوزه هاااای مختلفانتخااااب
و معرفاای ماای شااوند.در گاازارش اخیاار ایاان پایگاااه دراوایللل
ملللللل
بهملللللل  1394بلللللل بج للللللت عللللللنش اه جلللللل
تهللللللل اد ونلللللللم اآاهاللللللل ا جللللللل د اهللللللل للللللل

اا لللللل
اهللللللل ا
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جشن کارکنان پردیس علوم
ویژه میالد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برگزار شد

به مناسبت تولد حضرت رسول اکرم (ص) و والدت امام جعفر
صادق (ع) به منظور دلگرمی و همدلی بیشتر بین همکاران در هفتم
دی از ساعت  14/30الی  16/30در تاالر دهشور جشنی برای
کارکنان پردیس علوم برگزار گردید .در این جشن به تعدادی
آقایان
اسامی
به
شایسته
همکاران
رحیمی،توماری،عبودی،احدی،جعفری،کریمی،نیک بخت و خانمها
حسینی ،فرهادی،بیاتی،شجاعی به رسم یاد بود هدیه ای تقدیم
گردید و از زحمات این عزیزانی که توسط دیگر همکاران انتخاب
شده بودند تقدیر به عمل آمد.
آقای دکتر پزشک رئیس پردیس علوم با چند کلمه ایراد سخن
ضمن گرامی داشت این روز بزرن از خدمات تمام همکاران تقدیر و
تشکر نمودند .در این مراسم آقای دکتر علیزاده معاون اداری و مالی
و تعدادی از اساتید حضور رسانیدن  .همچنین دراین مراسم مسابقه
ای بین چند نفر از همکاران برگزار شد و گروه تردستی با انتخاب
تعدادی از دوستان روی سن برنامه جالبی به وجود آوردند.که خود

شادی خاصی را در فضا ایجاد کردد  .و گروه موزیک هم با اجرا
کردن چند برنامه شاد و مفرح باعث جوی خاص و استثنایی در تاالر
گردید  .درآخر هم از همکاران پذیرایی بعمل آمد.

مراسم یاد بود زندیاد دکتر هوشنک فرمند
در پردیس علوم

خالصه زندگی  :دکتر هوشنگ فرمندی متولد  1302در تهران
متولد شد .لیسانس علوم طبیعی خود را از دانشکده علوم دانشگاه
تهران در سال  1325اخذکرد ،از آنجا که عالقه به تدریس و آموزش
داشت از سال 1325تا  1328بعنوان دبیر در آموزش و پرورش
مشغول خدمت گردید .و از سال 1328تا  1330به خدمت مقدس
سربازی رفتند  .از آنجا که عالقه وافری به ادامه تحصیل داشت .
و درصدد بود موفقیت بیشتری را کسب کند ،راهی پاریس شد
و در سال 1335تا  1339در دانشگاه سوربون فرانسه ادامه تحصیل
داد و سپس به درجه دکتری در رشته فیزیولوزی جانوری نایل آمد
با توجه به عالقه به وطن و خدمت به کشور خویش به استخدام
دانشکده علوم دانشگاه تهران در آمد .تا  1379به تدریس مشغول
بود .و سالها مجاهدت و تالش در  1379بازنشسته شد .دکتر
عالقه وافری به گل و گیاه داشت و همیشه سعی داشت مکان محل
زندگی و کارش را با گل تزئین کند و به دیگران هم یاد می داد به
این موضوع مهم توجه داشته باشند.روحش شاد و یادش گرامی باد.

3

شماره شش (دوره جدید) -زمستان 1394

نشریه پردیس علوم

سخنرانی پرفسور گویلمن ودکتر لن ایی در
میکروبیولوژی برگزار شد

سخنران آقایان پروفسور گویلمن ( )Gilles Guilleminاستاد
دانشگاه مک کوار ()Macquarieاز کشور استرالیا باعنوان مکانیسم
های درگیر در التهابات عصبی و همچنین دکتر لن ایی ( Len
)Yiمدیر دفتر بین المللی این دانشگاه با عنوان پیرامون گسترش
تبادالت علمی و دانشجویی با انالیز فعالیت های علمی در
میکروبیولونی پردیس علوم برگزار شد .آقای پرفسور گویلمن با
هیات هفت نفره از دانشگاه مک گواری به ایران سفر کرده اند و در
زمینه همین موضوع سخنرانی کرده اند.و تمایل عمیق همکاری خود
را با پردیس علوم اعالم داشته اند.

مرکز مشاوره پردیس علوم

هم می توانند این موضوع را بطور محرمان با مشاوره ها در میان
بگذارند و این روش باعث جلو گیری از افت تحصیلی آنها می گردد.
تعامل با خانواده دانشجو نتنها باید حفظ گردد بلکه باید بیشتر و
عمیق تر گردد ،زیرا اعضاء خانواده آنها بیشترین تاثیر را روی
دانشجو می تواند بگذارد.ما باید شرایط درسی دانشجو و مشکالت
پیش آمده را به خانواده آنها اطالع بدهیم این تعامل به آنها خیلی
کمک می نماید .همایش های دسته جمعی و پرسش و پاسخ با
مسئوالن پردیس و ارتباط با خانواده آنان راه کار خوبی برای جلو
گیری از افت تحصیلی دانشجویان است .ایشان مختصری هم در
مورد کارکنان و ایجاد انگیزه برای باال بردن راندمان کاری مطرح
نمودند .مثالٌبا برگذاری جشن ها و مراسمهای مذهبی و تقدیر و
تشکر از زحمات آنان در طول یک سال روحیه تالش آنها را
دوچندان می کند با توجه به مشکالت مالی همکاران ،دقت به امور
آنان نباید فراموش گردد .ایشان نقش و جایگاه مشاوره را در دیگر
میدانند.
تر
رنگ
پر
یافته
توسعه
جوامع

گفتکو کوتاه با خانم مهدی زاده کارشناس مرکز مشاوره
پردیس علوم که از جایگاه و حساسیت الزم برخورداراست شنیدن
نظرات ایشان خالی از لطف نیست .یکی از وظایف مرکز مشاوره در
مرحله اول،برای آشنایی دانشجو با دانشگاه بیشتر در هنگاه ثبت نام،
مفید و موثر است .دانشجویان با خانواده طی یک مراسمی در سالن
پردیس دعوت می شوندتا اولیای آنهان از نزدیک محیط درس و
مشق فرزندان خود را ببینند .و حتی جلسه ای هم با اساتید راهنما،
و دانشجویان ترتیب می دهیم تا یک رابطه علمی و صمیمی بین
آنها برقرارگردد .اما متاسفانه این ارتباط تداوم ندارد  .مکر در برخی
موارد از طرفی هم اساتید راهنما می توانند تکیه گاه خوبی برای
دانشجویان باشند ،زیرا برخی از دانشجویان بعد از مطرح کردن
سئواالت درسی بعضاٌ هم از مشکالت خانوادگی و شخصی خودشان
با اساتید گفتکو می نمایند و به آنها اعتماد می کنند .اساتید راهنما

چهاردهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه

اعظم بختی مقام اول مسابقات دوومیدانی
شیما فراهانی مقام سوم بدمینتون مسابقات
تنیس روی میز
امید آهنگری مقام دوم شطرنا
رضا سلطانی مقام سوم مسابقات کشتی
سینا زهتابیان مقام سوم دو و میدانی

تهران برگزار شد

چهااااارمین جشاااانواره ورزشاااای دانشااااجویان دانشااااگاه
تهاااران در دی ماساااال جاااال برگااازار شاااد .در ایااان جشااانواره
از پاااردیس علاااوم دانشا اجویان ذیااال حاااائز مقامهاااای اول تاااا
سوم شدند .
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بازدید و سخنرانی استادان دانشگاه مارسی فرانسه از
دانشکده زمین شناسی

انتشار خبر سقوط شهابسنک
درماههای قبل حوالی استانهای زنجان
،قزوین و همدان باعث شد سه نفر از
اساتید برجسته و معروف دانشگاه مارسی
MatthieuGounelle,
بنامهای
pierreRodhette,JeromeDattacc
ecaبه ایران سفر کنند و عالوه بر بازدید
از کویر لوط ایران به بررسی محل سقوط
این شهاب سنک پرداخته اند .این اساتید

متخصص در شهابسنک در دنیا هستند .عموماٌ این اساتید کارهای پژوهشی و
تحقیقاتی روی این شهابسنک ها انجام می دهند و تاکنون در بسیاری از
کشورها حتی در قطب جنوب و قطب شمال به تحقیقات پرداخته اند .این اساتید از شهرت
جهانی برخودارند و اکثر کشورها با این افراد آشنایی دارند.
انجمن زمین شناسی هر ساله در یکی از دانشگاه های کشور همایشی را برگذار می نماید
و در این نشست به مسائل زمین شنلسی و دیگر امور می پردازد.امسال این انجمن در دانشگاه
پیام نور مرکز برگزار شد که در این همایش آقای دکتر ابراهیم قاسمی نژاد عضو هیات علمی
به عنوان زمین شناس نمونه کشور و آقای دکتر حسن میر نژاد به عنوان پژوهشگر نمونه
انتخاب گردیدند.این عزیزان از اعضای هیات علمی دانشکده زمین شناسی می باشند.برایشان
آرزوی موفقیت و سربلندی داریم .

علمی در ایران بود .دانشگاه تهران بعنوان بزرگترین و قدیمی ترین

برگزاری گردهمایی بیوسیستماتیک جانوری در

دانشگاه جامع ایران و قدیمی ترین دانشگاهی که زیست شناسی

پردیس علوم

تدریس شده و با بیش از  50سال سابقه پذیرش دانشجویان

علم سیستماتیک از بنیادی ترین علوم در زیست شناسی بوده که
نقش کلیدی در شناسایی و معرفی جنبه های مختلف حیات دارد.
اما اینکه تا چه حد اهمیت این علم برای مردم عادی ،دانشجویان
تحصیالت تکمیلی ،و یا حتی اساتید شاخه های زیست شناسی
تبیین شده است جای سوال دارد .بسیاری اوقات با دانشجویانی
مواجه می شویم که دروس بیوسیستماتیک و یا گونه و گونه زایی
چه ارتباطی با سایر علوم زیستی مانند فیزیولونی و تکوین دارد.
این علم نه تنها پیش نیاز سایر علوم زیستی است بلکه در رشته
های کاربردی وابسته به زیست شناسی از جمله کشاورزی ،شیالت،
منابع طبیعی و سایر نیز از جایگاه مهمی برخوردار است .اما امروزه
جایگاه این علم در بین سایر علوم به روشنی تبید نشده است .قطعا
بخش بزرگی از بار ایجاد ارتباط بین این علم وعلوم شاخه های
مختلف زیست شناسی با دانش آموختگان و پژوهشگران متخصص
ییوسیستماتیک است.

تحصیالت تکمیلی در رشته جانورشناسی دارد ،بر آن است که
بستری مناسب برای بیان نکات و مسائل مشکالت پیش روی این
علم جامع را فراهم کند تا شاید از این رهگذر به دیگر شاخه های
زیست

اولین گردهمایی متخصصین رشته بیوسیستماتیک با عنوان
"بیوسیستماتیک در ایران ،چالشها و فرصتها" در روز چهارشنبه
 94/11/14با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران از دانشگاههای
سرار کشور در سالن پیرالهی پردیس علوم برگزار گردید .در این
گردهمایی اساتید برجسته از چهار دانشگاه به ایراد سخنرانی -
پرداختند که اغلب برای تبیین ماهیت علم بیوسیستماتیک و
کاربردهای آن ،همراه به چالهشا و مشکالت پیش رو پرداخته شد.
بعد از ظهر همان روز هم اندیشی برای جمع بندی چالشها و ارائه
راهکارها برای مقابله با این چالشها پرداخته شد .مهمترین راهکار
ارائه شده تشکیل انجمنی برای پیگیری مشکالت و مسائل این گروه
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تقدیر و تشکر

سفر های علمی


 از زحمات آقای احمدرضا اخوت
همکارعزیزمان درپردیس علوم
که بعنوان برگزیده در
دوازدهمین جشنواره کتابهای
آموزشی و تربیتی رشد قرآنی و
روش های تدبر در قرآن مورد
تقدیر و تشویق قرار گرفته اند.
ضمن تشکر و تبریک ،موفقیت
روز افزون ایشان را از درگاه ایزد
منان مسئلت می نمائیم.


















 از زحمات آقای دکتر وحید نیکنام که در طول تصدی
پست مدیر مسئول نشریه progress in Biologicals
 sciencesاز دانشکده زیست شناسی پردیس علوم به عهده داشتند
را تشکر و قدردانی می گردد.
 از زحمات خانم دکتر الهه الهی که در طول تصدی پست
سردبیری نشریه  progress in Biologicals sciencesدر
دانشکده زیست شناسی پردیس علوم را به عهده داشتند را تشکر و
قدردانی می گردد.



انتصابات



آقای دکتر شاهین زارع مبارکه از دانشکده زیست شناسی از نهم
دی ماه  1394به مدت سه سال به سمت سردبیری نشریه
 Progrss in Biological Sciencesمنصوب شدند
اقای دکتر علی رضا ساری از دانشکده زیست شناسی از سی آذر
 1394به عنوان دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی آب و
محیط زیست در هزاره جدید آموزشی و ظرفیت سازی منصوب
شدند.
خانم دکتر معصومه ملک از سی آبان  1394به عنوان اولین دبیر
کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید ،آموزش و
ظرفیت سازی منصوب شدند.
آقای دکتر علی رضا بدیعی از بهمن ماه  1394به عنوان رئیس
دبیرخانه موسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه منصوب گردیده اند.
آقای دکتر امینی از دانشکده زمین شناسی از ششم بهمن 1394به
عنوان مسئول کمیته و عضو کمیته علمی المپیاد علوم زمین قطب
یک منسوب گردیده اند.





آقای دکتر حسین آخانی از سیزدهم تا پانزدهم آذرماه 1394به
منظور انجام ماموریت پژوهشی به کشور امارات متحده عربی سفر
کرده اند.
آقای دکتر حسن میرنژاد از هفتم دی ماه تا چهاردهم دی ماه
 1394به منظورانجام ماموریت پؤوهشی به آمریکا سفر کرده اند.
آقای دکتر رضا ندرلو از هشتم تا نوزدهم دی ماه 1394به منظور
انجام ماموریت پژوهشی به کویت سفر کرده اند.
آقای دکتر محمدرضا درفشه از دهم تیر تا دهم بهمن ماه 1394به
منظور انجام ماموریت پژوهشی به آمریکا سفر کرده اند.
آقای دکتر حسن میرنژاد از هفتم دی ماه تا چهاردهم دی ماه
 1394به منظورانجام ماموریت پؤوهشی به آمریکا سفر کرده اند.
آقای دکتر رضا ندرلو از هشتم تا نوزدهم دی ماه 1394به منظور
انجام ماموریت پژوهشی به کویت سفر کرده اند.
آقای دکتر حسین آخانی از بیست دوم تا بیست ششم بهمن ماه
 1394به منظورانجام ماموریت پژوهشی از طرف مجله ساینس
Advancementof Science
انجمن آمریکایی توسعه علم
 Association For Americanبه آمریکا سفر کرده اند
دکتر حسین آخانی از بیست دوم اسفند 1394تا چهاردهم فروردین
 1395به منظور انجام ماموریت پژوهشی به آمریکا سفر دارند .
آقای دکتر عباس علی صابری از نوزدهم دی ماه تا چهارم بهمن
 1394به منظور انجام ماموریت پژوهشی با موسسه تحقیقاتی
CSIRMERAKAبه کشور کره سفر کرده اند
خانم دکتر صدیقه دلدار از بیستم اسفند نودچهار تا هیجدهم
فروردین  1395به منظور انجام ماموریت پژوهشی به کشور آمریکا
سفر کرده اند.

اخبار کوتاه
 طرح آقای یاسر عبدی از دانشکده فیزیک در شانزدهمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار وزارت علوم تحقیقات و
فناوری با عنوان حسگر کرنش با استفاده از ساختارهای
گرافینی به عنوان دومین دستاورد برگزیده شد.
 طرح خانم دکتر معصومه ملک از دانشکده زیست شناسی در
شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار
وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان راه اندازی سیستم
Hirudo

مکانیزه تکثیر و پرورش زالو طبی ایرانی
 orientalisبه عنوان پنجمین دستاورد برگزیده شد.
 طرح خانم دکتر سپیده خویی از دانشکده شیمی در شانزدهمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار وزارت علوم
تحقیقات و فناوری با عنوان ساخت نانو کپسول معطر با تکنیک
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امولسیو دو گانه جهت کاربرد در الیاف نساجی به عنوان اولین
دستاورد برگزیده شد.
آقای سیدابوالبشر سیدعلیخانی به سمت سرپرست بسیا پردیس
علوم انتخاب گردیده اند.
انتخابات انجمن علمی دانشجویان دانشکده زمین شناسی در سوم
آذر  1394با برگزیدن هفت نفر از دانشجویان پایان یافت.
آقای دکتر مسعود مهجور شفیعی از دانشکده فیزیک موفق به
ساخت و راه اندازی دستگاه کاشت یون گازی 5تا  100کیلو ولت
شده اند.
آقای دکتر محمدرضا محمدی زاده از دانشکده فیزیک موفق به راه
اندازی دستگاه الیه نشانی پیشرفته با اتاق تمیز کالس  10000شده
اند.
آقای دکتر سیدمهدی واعظ عالئی از دانشکده فیزیک موفق به راه
اندازی خوشه محاسباتی شده اند.
آقایان دکتر ارشمید نهال و دکتر عباس علی صابری موفق به چاپ
مقاالت در نشریه (  )Scientific reportاز زیر مجموعه انتشارات
 Natureشدند.
آقای دکتر محمد نوری زنوزی به عنوان عضو مدعو گروه پایه
فرهنگستان علوم جمهوری اسالم ایران انتخاب شده اند.
آقای دکتر مهدیار نورباال از دانشکده فیزیک به عنوان عضو وابسته
جوان مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسالم ( )ICTPانتخاب
شده اند.
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ارتقاء مرتبه علمی

 خانم دکتر فاطمه آیت زاده شیرازی عضو هیات علمی دانشکده
ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.
 آقای دکتر شایسته عضو هیات علمی دانشکده شیمی به مرتبه
 دانشیاری ارتقاء یافتند.




ا
ن
م

 با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم خانم فلورا فیض
جباریان همکار عزیزمان در غم از دست دادن پدر خود
به سون نشسته اند .ضمن تسلیت به ایشان آمرزش و
مغفرت برای پدرشان از خداوند خواستاریم .
 با نهایت تا ثر و تاسف در گذشت جناب آقای دکتر پرویز
ارزیده استاد محترم دانشکده فیزیک را به تمام همکاران
پردیس علوم تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای
آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای خانواده

د
 طی چند ماه ک گذشته همکاران ذیل به
افتخار بازنشستگی نائل گرده اند  .از خداوند منان
ت
برای ایشان سالمتی و شادکامی آرزومندیم و
ر
امیدواریم که دوره بازنشستگی خود را به خوبی و
خوشی سپری نمایند.
 سرکارخانم ا
دکتر شیده منتصر کوهستانی
 جناب آقای ل
دکتر عزت اله ارضی
دکتر ناصر قائمی
 جناب آقای ه
دکتر عمید رسولیان
 جناب آقای ه
 جناب آقای دکتر محمد ذوالفقاری
حسین پارسا
 جناب آقای ا

محترمشان صبر و اجر مسئلت می نماییم .

 با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم آقای محسن الیاسی
استاد دانشکده زمین شناسی در غم از دست دادن پدر
خود به سون نشسته اند .ضمن تسلیت به ایشان برای
آن عزیز سفر کرده غفران الهی و مغفرت از خداوند


خواستاریم .

ل
ه
ی
تهیه و تنظیم :سیدرضا مظلوم طبایی
عکسها :ک
احسان آیراملو
ه
7

