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آغاز سال تحصیلی  1397-98را به همه
دانشجویان عزیز ،اساتید و همکاران گرامی
تبریک میگوییم.

هوالعل می
خدایا جهان پادشاهی تو راست
زما خدمت آید خدایی تو راست

اذ ان می کنن کس همس موفقیت هاای یکئاانس اخیار حاصال تامش ایان
زیزان ،معاونین مبترم پردیم و نیز ا های مبترم هیأت لمی پردیم
هوده و همس کمتود ها متوجس اینشانب هوده است .هر چس فکر کردم ههتر و
زیتاتر از این چند هیت هرای هیان د اد و منواور درونان در ایان راهطاس
نیافتن .نذا سخنانن را ها این اهیات هس پایان می هرم.

همواره هنگام سخن گفتن و نوشتن ،نیروئی از درون ماا را هاس سامتی
می هرد کس گوئی سخنانمان از پیش تعیین شده است .هار زماان د اد
نوشتن چند سطر را کرده ام ناخودآگاه در صابتت هاا و کممان ناو ی
تکرار هرخی واژه ها هس چشن می خورد .هس دول موالنا:
لب ببندم هر دمی زین سان سخن
کین سخن اندر دلم مدفون کنم

توبه آرم هر زمان صد بار من

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن

آن کشنده میکشد من چون کنم

گردشـــی در کوچــه باغ راز کن

اگر هخواهن نکتس ای را اول هس خود یادآوری کنن تأکید هر زیتاائی هاا و

هر که عشقش در تماشا نقش بست

خوهی های مبیط اطراف است .خوهی هائی کس شاید اکثر موادع از آنها

عینک بد بینی خود را شکسـت
علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت

غافلین و هس آنها توجس کافی نمی کنین .اگار هیشاتر هاس مبایط اطاراف

عشق اسطرالب اسرار خداست

ددت کنین متوجس تمش ها و زحمات نیروهای دور هر می شوین .اشاره

من مـیـــان جســـمها جــان دیـــدهام

خاص من هاس نیروهاا و کارکناان مخلاد پاردیم لاوم از نیروهاای

درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام

خدماتی گرفتس تاا مئالونین دفااتر ،کارکناان حاوزه هاای مختلاو و

دیــــده ام بــر شـــاخه احساسها

روسای ادارات است کس اکثراً ها خلوص نیت ،اشتیاق فراوان و ها حدادل

می تپــد دل در شمیــــم یاسها

چشمداشت مشغول خدمت رسانی هس پردیم هئتند .ددر مئلن هماس

زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت

خاادمات اجرائاای انشااام شااده هاارای ا هااای مبتاارم هیاأت لماای و

گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود

دانششویان زیز نتیشس تمش های این زیزان هوده است .نذا در اینشا

می تواند زشــت هم زیبا شــود

الزم می دانن هس جهت همراهای و کما هاای شاایان ایان افاراد هاس

حال من ،در شهر احسـاسم گم است

اینشانب در طول سال گذشتس از همس آنها صمیمانس تشاکر و دادردانی

حال من ،عشق تمام مردم است

نماین.

وحید نیکنام
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برگزاری " اولین کارگاه آموزشی مسئولین فنی واحدهای
تکثیر و پرورش و بسته بندی زالوی طبی
)(Hirudo orientalis
درسانهای اخیار هادنیل توجاس ها س طاب ایرانای مخ وصاا زانودرماانی ،جمعیات گوناس ارزشامند  Hirudo orientalisکاس گوناس زاناوی طتای هاومی
کشورمان است هئیار کااهش یافتاس اسات .از طرفای هادنیل مئاائل ههداشاتی تونیاد زاناوی طتای اساتاندارد در شارایط کاامم ههداشاتی هئایار مهان
است .ههمین دنیل ضرورت وجود کارگاههاای تکثیار و پارورش اساتاندارد اماری الزم اسات .هاا توجاس هاس اینکاس مزر اس تکثیار و پارورش زاناوی طتای
پردیم لوم دانشگاه تهران هاا هازدیاد از مراکاز تکثیار و پارورش دنیاا شاامل ماانزی ،آنماان ،انگلایم ،فرانئاس ،آمریکاا و روسایس و تشرهیاات چنادین
سانس دارای ددمتی حدود  10سال می هاشاد ،هرگازاری کا رگااه آموزشای تکثیار و پارورش زاناوی طتای و انتقاال ایان تشرهیاات هاس پارورش دهنادگان
هئیار ارزشمند می هاشد.
همچنااین طتاات دسااتورانعمل سااازمان غااذا و داروی وزارت ههداشاات ،درمااان و آمااوزش پزشااکی مئاالونین فناای واحااد تکثیاار و پاارورش و هئااتس
هناادی زانااوی طتاای هایااد دارای ماادرر حاادادل کارشناساای زیئاات شناساای  ،شاایمت ،داموااروری ،جانورشناساای ،داموزشااکی و داروسااازی هااوده و
دوره های آموزشی کوتاه مادت در مراکاز دانشاگاهی گذراناده هاشاند .هنااهراین ارائاس ایان دوره و ترهیات ایان مئالونین فنای توساط دانشاگاه تهاران
هعنااوان دانشااگاه مااادر مطاارو شااد و اونااین دوره آمااوزش مئاالونین فناای و احاادهای تکثیاار و پاارورش و هئااتس هناادی زانااوی طتاای  24سااا تب هااا
همکااری پااردیم لاوم ،دفتاار آموزشاهای آزاد دانشااگاه تهاران ،دانشااکده داموزشکی،دانشاکده داروسااازی ،وزارت ههداشات ،درمااان ،آماوزش پزشااکی
و سااازمان شاایمت ایااران در تاااری  97/4/26نغایاات  97/4/28هااس سرپرسااتی دکتاار مع ااومس مل ا در پااردیم لااوم هرگاازار شااد .همزمااان هااا ایاان
دوره دوازدهمین کارگاه تکثیر و پرورش و هئتس هندی زانوی طتی نیز هرگزار شد.

سخنرانی دکتر علیرضا ساری
در رابطه با مسائل زیست محیطی زالوی طبی

شرکت کنندگان در کارگاه و جلسه تدریس دکتر خدادوست
مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

سخنرانی دکتر کردافشاری ،مدرس مبحث
مراقبتهای بهداشتی و الزامات در طب ایرانی
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انتخاب شایسته دکتر سیامک یاسمی

برگزاری "پنجاه و سومین نشست شورای

استاد دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر

مشاورین امور بین الملل دانشگاه

به عنوان عضو هیأت ویراستاران مجله «پالسوان»

به میزبانی پردیس علوم"

دکتر سیام

یاسامی ،اساتاد دانشاکده ریاضای ،آماار و لاوم کاامویوتر

پردیم لوم ،هس نوان هاو هیاأت ویراساتاران مشلاس "پـسس-وان"
انتخاب شدند .این نشریس در کلیاس زمیناسهاای لاوم و پزشاکی فعانیات
میکند .دکتر یاسمی ،نخئتین هو ایرانی در شاخس ریاضی فرهنگئاتان
لوم جهان ) (TWASنیز میهاشند.

جذب رتبه های برتر کنکور سراسری
در رشته علوم کامپیوتر
دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر ،پردیس
ضمن رض تتری هس هخش لومعلوم
کاامویوتر دانشاکده ریاضای ،آماار و
لوم کامویوتر ،پردیم لوم و دانشگاه تهران ،ها توجس هس اینکس در سال
های اخیر رشتس لوم کامویوتر هئیار ماورد توجاس و مداس داوطلتاین
کنکور سراسری دارار گرفتاس اسات ،هخاش لاوم کاامویوتر دانشاکده
ریاضی ،آمار و لوم کامویوتر نیز تمش مها فی هرای جذب داوطلتاین
کنکور کس دارای رتتس های پایین تری هئتند نموده است.
در این خ وص آمار دانششویان ورودی سال  1۳97این رشتس هس شارو
زیر میهاشد:
تعداد دانششویان ها رتتس زیر  6 =100نفر
تعداد دانششویان ها رتتس هین  101و  9 = 200نفر
تعداد دانششویان ها رتتس هین  201و  6 = ۳00نفر
تعداد دانششویان ها رتتس هاالی  4 = ۳01نفر
تعداد کل دانششویان =  2۵نفر
کمترین رتتس = ۵1
هیشترین رتتس = ۳89
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پنشاه و سومین نشئت شورای مشاورین امور هین انملل دانشاگاه
هس میزهانی پردیم لاوم در روز ساس شانتس  26تیار مااه هرگازار
گردید .در این نشئت موه هر معاونت مبترم هین انملل دانشگاه،
رؤسای ادارات معاونت هین انملل و مشاورین مبترم دانشکده هاا و
پردیم های دانشگاه و سس نماینده ویژه از وزارت لوم ،تبقیقاات
و فناوری و وزارت خارجس نیاز حهاور یافتناد .در اهتادای جلئاس
رئیم مبترم پردیم لاوم ،دکتار وحیاد نیکناام گزارشای را در
خ وص کیفیت مقاالت  WOSدر حوزه های مختلو لاوم پایاس
در کشور ارائس نمودند و همچنین معاونت مبتارم دفتار همکااری
های لمی و هین انمللی وزرات لوم ،تبقیقات و فنااوری ،دکتار
کوهیان و رئیم دفتر مطانعات وهمکاری های هین انمللای ،دکتار
صدری نئب و نیز رایزن مبترم لمای ایاران در اتبادیاس اروپاا،
دکتر درهانی هس تشریح هرنامس های حمایتی گذشتس و آتی در حوزه
همکاری های لمی هین انمللی پرداختند .در این جلئس اموه هار
مروری هر راهکارهای پشاتیتانی ایان ساس مرکاز از فعانیات هاای
آموزشی و پژوهشی مشترر دانشگاههاا هاا کشاورهای اروپاایی و
کشورهای همئایس ،پرسش ها و چاانشهاای جااری در خ اوص
همکاریهای مشترر هین انمللای نیاز توساط مشااورین مبتارم
مطرو و هررسی شدند.
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برگزاری مراسم یک روز با دانشگاه تهران

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی،آمار و علوم

در پردیس علوم

کامپیوتر در "چهل و دومین دوره مسابقات ریاضی کشور"

همایش روزی ها دانشگاه تهران در پردیم لوم ها حهاور و اساتقتال
دانااش آمااوزان شاارکت کننااده در آزمااون سراسااری سااال  ،97روز
دوشنتس  8مرداد  1۳97ها حهور رئیم پردیم لوم هرگزار شد.
دکتر سید مهدی وا ظ میی ،معاون دانششویی و فرهنگای پاردیم
لوم ها تاکید هر این موضوع کس انتخاب رشتس آینده یا داناشآماوز
است و نتاید هس صرف نام پزشکی یا مهندسی و هاال هاردن آمارهاا هاس
آن نگاه شود ،گفت :آشنایی ها رشتس ها آن هن در نماد آماوزش اانی
کشور ها ث میشود دانشآموزان ها ددت هیشاتر و هار اسااال میات
وادعی خود دست هس انتخاب هزنند و در نهایت انئان موفقی در رشتس
خود شوند.
دکتر وا ظ میی در ادامس ،اظهار کرد :امئال هازدید و استقتال هئیار
خوهی داشتین و سازماندهی داخلی پردیم ها و در مشماوع دانشاگاه
هئیار خوب هود .امئال موزه لوم و موزه سنگ هارای هازدیاد ماوم
آماده هود و مورد استقتال درار گرفت و در مشموع اینکس در یا روز
تعداد زیادی دانشآموز هس دانشاگاه هیایناد و از مکاان هاای مختلاو
آن هازدید کنند حتمااً در شناسااندن دانشاگاه هاس جامعاس و افازایش
مدمندی هس دانشگاه تهران مؤثر است.
در ادامس مراسن ،معاونین مبتارم آموزشای و ا هاای مبتارم هیاأت
لمی از تمامی رشتس هاا و دانشاکده هاای آموزشای پاردیم لاوم،
رشتسهای تب ایلی و گارایشهاای مختلاو را معرفای کردناد و در
خ وص آینده شغلی هر رشتس توضیباتی را ارائاس فرمودناد و ساوم
هس پرسشهای دانش آموزان پاس دادند .این هرنامس تا سا ت  1۳ادامس
داشت و سوم دانششویان هرای هازدیاد از دانشاکده فیزیا  ،هاس آن
دانشااکده راهنمااایی شاادند .در دانشااکده فیزیاا نیااز هازدیااد از
آزمایشگاهها تا سا ت  16انشام گرفت.

درخشااش تااین ریاضاای دانشااگاه
تهااران در چهاال و دومااین دوره
مئاهقات ریاضای کشاور در ساال
 ،1۳97احراز رتتاس ساوم تیمای،
کئب ی مدال طم ،یا مادال
نقره و سس مدال هرناز را هاس هماس
ا های دانشاکده ریاضای ،آماار و
لاااوم کاااامویوتر هاااس خ اااوص

سر
پرست تین ،دکتر امیردادرمرزی ،کم
سرپرست
شاکر و ا های تین تتری می گویین.

سرپرست ،آداای امیرحئاین

اعضای تیم مسابقات به شرح زیر بوده است:
 .1حبیب علیزاده (مدال طس)
 .2پویا الیقی (مدال نقره)
 .3احمدرضا مرعشی (مدال برنز)
 .4وحید شمس الدینی (مدال برنز)
 .5سینا میرزایی (مدال برنز)

درخشش دانشجویان دانشکده زمین شناسی
در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی
دانششویان دانشکده زمین شناسای در انمویااد لمای دانشاشویی زماین
شناسی سال 1۳97رتتس های هرتر را کئاب نمودناد .ایان موفقیات را هاس
دانششویان و ا های هیأت لمی این دانشکده تتری می گویین.
اسامی این دانشجویان به شرح زیر می باشد:
 رضا ملکی حسن آباد (رتبه )2
 محدثه سادات احمدی (رتبه )3
 کیمیا عسگری) رتبه )3
 زهرا گلستانی (رتبه )۶
 سیده سپیده میرربیع (رتبه (7
 محدثه عجمی کهنگی (رتبه (9
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درخشش تیم دانشجویی آمار پردیس علوم

برگزاری دومین جلسه هیأت مدیره

در مسابقات دانشجوئی آمار کشور 1397

بنیاد حامیان پردیس علوم

این موفقیت را هس ا های تین ،آدااای امیاار لی زار اای ،خااننهاا :ژیناا
آدامبماادی ،پریئااا سرشااکی ،سااارا اارب،آزاده گلاادوزیان ،سااعیده
زینلی و سرپرسات تین ،دکتر سمانس افتخاری مهاهادی هو هیات لمای
هخش آمار دانشکده ریاضی ،آمار و لوم کامویوتر ،تتری می گویین.

دکتر فریدون درخشانی ،دانش آموخته دانشکده
ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر
پردیس علوم موفق به اخذ مدال فیلدزشد
دکتااار فریااادون درخشاااانی ،از داناااش
آموختگان دانشکده ریاضی ،آماار و لاوم
کامویوتر پردیم لوم موفت هس اخذ مدال
فیلدز شد .فیلدز مهنتارین جاایزه معتتار
ریاضی مبئوب میشود.
فریدون درخشانی کاس در خاارا از کشاور هاا ناام کاوچر هیرکاار شاناختس
میشود دانششوی ورودی سال  1۳7۳رشتس ریاضی مبا هاود کاس ساال
 1۳79از پردیم لوم دانشکده لومب دانشگاه تهران دانش آموختاس شاد.
نامترده در حال حاضر استاد ریاضی دانشگاه کمتریج است و در ضمن پم
از مرحوم دکتر مرین میرزاخانی دومین ایرانی هرنده جایزه فیلدز مبئاوب
میشود.
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دومین جلئس هیأت مدیره هنیاد حامیاان پاردیم لاوم ،دوشانتس
هیئت و نهن مرداد ماه در سانن پیرانهی پردیم لوم تشکیل شد.
در این جلئس کس ها حهور دکتر تاال م لی نژاد ،مهندال اهراهین
جمیلی ،خانن دکتر جمیلی و دکتر ناصر غممی هس نوان دائن مقام
مبترم مدیر امل هنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شاد اموه
هر طرو موضو ات جاری در دستورجلئس هیات مادیره ت امیمات
مهمی اتخاذ شد.
در این جلئس نیازهای پاردیم ماورد هباث دارار گرفات و دکتار
م لی نژاد خیار مبتارم پاردیم هزیناس احادا و اساتقرار یا
دستگاه آسانئور را در پردیم تقتل نمودند.
همچنین در این نشئت ،هر اساال اساسنامس و ها نوارت دکتر ناصر
غممی ،نماینده هنیاد حامیان دانشگاه تهران ،دکتر وحید نیکنام هس
نوان مدیر امل و خانن لیمردانی هاس ناوان مئالول دهیرخاناس
هنیاد حامیان پردیم لوم انتخاب شدند .در جلئس دتلی این هنیاد
نیز دکتر لی مقاری هس نوان رئیم هیاأت مادیره ،دکتار حمیاد
پزش هس نوان نایاب رئایم ،دکتار مشیاد لای زاده هاس ناوان
خزانس دار و آدایان دکتر سیام یاسمی و دکتار ههمان زینلای هاس
نوان هازرال انتخاب شده هودند.
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برگزاری سمینار "زمینه بهینه سازی و تحقیق

صرفه جویی ساالنه  2میلیون لیترآب شرب در پردیس علوم

در عملیات و پیوندهای آن با علم آمار"

با اجرای بازچرخانی آب خاکستری حاصل از روشویی ها

هس همت دکتر مشید سلیمانی دامنس ،هو هیأت لمی دانشکده ریاضی ،آماار و لاوم
کامویوتر و ها همکااری ایان دانشاکده ،سامیناری ناین روزه در زمیناس ههیناس ساازی
و تبقیت در ملیات و پیوندهای آن ها لن آمار در تاری 14مرداد  97ها حهور 40نفر
از دانششویان و ا های هیات لمی در دانشکده مذکور هرگزار گردید.
سخنران اول این سمینار ،دکتر سام تاجتخش دونلو از دانشگاه ایانتی اوهاایوب هودناد
کس هس ارایس کارهایی نو در استفاده از تکنی های ههینس ساازی در هباث Learning
پرداختند .سخنران دوم دکتر احمدرضا مرندی از دانشگاه صنعتی آیندهوونب هودناد
کس مده صبتت های ایشان درهاره هرنامس ریزی دوخطی و راهطس آن ها استواری هود.
شاااایان ذکااار اسااات کاااس دکتااار مرنااادی فاااار انتب ااایل دوره کارشناسااای و
کارشناسی ارشد رشتس ریاضی کارهردی دانشگاه تهران می هاشند.

برای استفاده در فلش تانکها توسط هسته حذف ،بازیافت و

برگزاری کارگاه بین المللی "جبرهای مسیری لویت
و * -Cجبرهای گراف"
کارگاه هین انمللی جترهای مئیری نویات و * -Cجترهاای گاراف Leavitt Path
Algebras & Graph C*-Algebrasب از تاری دهن نغایت دوازدهن تیرماه  97در
تاالر هشترودی دانشکده ریاضی ،آمار و لوم کامویوتر ،هس همت دکتر مبمدهادر اسادی
و ها همکاری دانشکده ریاضی ،آمار و لوم کامویوتر هرگزار شد.
در این کارگاه ،دکتر مرسدال مونینا از اسوانیا و آدای دکتار روزهاس حهارت از اساترانیا
هعنوان مدرسین خاارجی و همچناین آدایاان دکترناصار گلئاتانی از دانشاگاه ترهیات
مدرالب و دکتر حئین الرکی از دانشگاه چمران اهوازب هس نوان مدرساین داخلای هاس
ارایس جدی دترین دستاوردهای پژوهشی در این زمیناس پرداختناد و همچناین هاا طارو
مئایل تبقیقاتی ،دانششویان تب یمت تکمیلی را ها مئاایل روز در ایان حاوزه آشانا
نمودند.
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بهیافت آالینده های شیمیایی پردیس علوم
کشور ایران نیز هس دنیل شارایط جغرافیاایی و کمتاود نازوالت جاوی در طای
سانهای اخیر همواره ها کمتود مناهع آب مواجس هوده اسات ،هاس طاوری کاس هاس
نباظ شاخد تنش آهی در میان کشورها ها تنش آهی شدید مواجس هاوده و هاس
نباظ شاخد فقر آهی در زماره کشاورهای فقیار آهای دارار دارد .هازیافات آب
خاکئتری موه هر ایشاد ی منتع جایگزین هرای م ارفی نویر فمشتانکها و
آهیاری ،موجب کاهش هار ورودی هس ت فیسخانسهای فاضمب و کااهش هزیناس-
های انتقال و صرفس جویی آب م رفی در حدود  %1۵میشود.
در این راستا طرحی هرای هازیافات آب خاکئاتری در پاردیم لاوم دانشاگاه
تهران هس همت دکتر لیرضا هدیعی استاد دانشاکده شایمی پاردیم لاوم هاس
صورت ملی اجرا گردیده است .تعداد افارادی کاس در پاردیم لاوم دانشاگاه
تهران رفت و آمد دارند ها تقریتا  2۵00دانششو و  ۵00کارمند و هو هیاات
لمی و ارهاب رجوع هاب دریب هس  ۳000نفر می هاشند .ها ی مباساتس سااده
می توان حدادل آب م رفی در فمش تان ها را هس دست آورد .ها احتئاب 20
روز کاری در ماه ها حادادل افاراد  2000نفارب و هاا در نوار گارفتن تنهاا آب
م رفی فمش تان ها حدادل حشن  ۵نیترب و فقط یکتاار اساتفاده در روز هاس
طور متوسط ساالنس حدادل 2000مترمکعب فاضمب تونیاد مایشاود الزم هاس
ذکر است کس حشن آب مباستس شده ها در نور گرفتن حدادل روزهای کااری و
حدادل آب م رفی و ها در نوار گارفتن تعطایمت در ساال در حادود  2مااه،
هرآورد شده استب .این حشن آب نامتعارف ساالنس هادون اساتفاده ،هاس سیئاتن
فاضمب شهری وارد میشود .این در حانی است کس هازچرخانی آب خاکئاتری
مزایای هئیاری از جملس صرفسجویی داهال توجاس در م ارف آب و هزیناسهاای
تامین آب ،مبدود کردن و کاهش هزینسهای تخلیس و چاههای جاذهی ،ارزان و
هس صرفس هودن سیئتن و غیره دارد و میتوان هرای ایان فاضامب ت افیس شاده
کارهریهای هئیاری را در نور گرفت.
در این طرو اهتدا ها تعتیس ی سیئاتن ت افیس
ساده مبلای ،طای چناد مرحلاس ت افیس اونیاس
هرروی فاضمب انشام میشود .ها توجس هس اینکاس
مشکل اصلی در اساتفاده از فاضامب ،آناودگی
میکروهی میهاشد ،در این طرو در مرحلس هعدی
از سیئااتنهااای نااوین روش میکااروبزدایاای
فوتوکاتانیئااتیب هاارای حااذف آالیناادههااای
میکروهی و رسیدن هس حاد اساتاندارد فاضامب
ت فیس شده هرای م ارف گوناگون استفاده شده
است .آب ت فیس شده مشددا هرای اساتفاده در
فمشتان ها هس سیئتن هازگردانده میشود.
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دومین جلسه شورای سیاستگذاری و دومین جشنواره اندیشمندان

حضور بنیاد نیکوکاری جمیلی

و دانشمندان جوان برگزار شد

در مراسم نودانشجویان

دومین جلئس شورای سیاستگذاری و دومین ج شنواره اندیشامندان و دانشامندان جاوان هاا حهاور دکتار مئاعود
سلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان و ا های شورای سیاستگذاری این جشنواره 1۳ ،شهریور  ،1۳97در مبل وزارتخانس
ورزش و جوانان هرگزار شد.
در این جلئس مهندال اهراهین جمیلی ،رئیم شورای سیاستگذاری جشانواره اندیشامندان و دانشامندان جاوان هاا
اشاره هس حهور خیرین هزرگ ،هر ضرورت استفاده از تشرهیاات ایان هزرگاان تاکیاد کارد و گفات :از دو ساال دتال
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ها مشورت همین هزرگان پایسریزی و سال گذشتس اونین دوره هرگزار شد.
وی در ادامس از تشکیل تیمی هرای حمایت از تشاریساازی ایادههاای جواناان ختار داد و افازود" :روش ماا مانناد

پردیس علوم

کشورهای پیشرفتس است و پارر لن و فناوری در این خ وص ها ما همکااری الزم را دارد" .مهنادال جمیلای هاا
مرور آمار هرگزاری جشنواره اول ،گفت« :سال گذشتس  7۵8نفر ایده در سایت ثتت نام و از این تعداد  421ایده ثتت
شد و  ۳7ایده هرگزیده شدند و هس تعداد  20ایده فرصت ارائس داده شد .هعد از پایاان جشانواره نیاز ایان افاراد رهاا
نشدند.
در ادامس دکتر مئعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان ،ن ر امید و ا تماد را از مهانتارین نیازهاای اماروز کشاور
دانئت و تاکید کرد" :هاید ها تمش و تدهیر ،تعامل جدیتر و ها گئترش ارتتاط و فراهنآوردن زمینسهاای مشاارکت
مردم ،امید و ا تماد را پررنگ نمائین تا کشور را هس سمت رشد و توسعس مدیریت کنین".
همچنین دکتر مبمود کمرهای ،رئیم دومین جشانواره اندیشامندان و دانشامندان جاوان ،ناوان کارد" :تماامی
هزینسهای اجرایی و هرگزاری این جشنواره را مهندال اهراهین جمیلی و هنیااد نیکوکااری جمیلای تاأمین خواهناد
کرد".
در پایان دکتر ساداتی نژاد ،مدیر امل هنیاد حامیان دانشگاه تهران ،از خدمات مهنادال اهاراهین جمیلای در حاوزه
ودو لن و فناوری و هسویژه خدمات ایشان در حوزه ودو در دانشگاه تهران ددردانی کرد.
دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ها حمایت هنیاد نیکوکااری جمیلای و هاا همکااری هنیااد حامیاان
دانشگاه تهران و پارر لن و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از ایشاد کئب و کارهای فناورانس و دانشی و
ترویج فرهنگ کارآفرینی و هرای تبقت ادت اد مقاومتی ها هدف تتدیل داراییهاای فکاری هاس ثاروت 7 ،آذر 1۳97
هرگزار خواهد شد.
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مراسااان آیاااین ورودی ناااو دانشاااشویان
۳1شهریور ها حهاور رئایم پاردیم لاوم،
هیلت رئیئاس ،مادیران و اساتادان پاردیم
لوم و واندین نودانششویان هرگزار شد.
دکتر نیکناام ،رئایم پاردیم لاوم ضامن
خوش آمد گویی هس وانادین نودانشاشویان از
ورود دانشااشویان جدیااد اظهااار خوشاابانی
کردند و در ادامس نیز چون سال هاای مادتال
همزمااان هااا هرگاازاری آئااین ورودی هاارای
نودانششویان ،همایشی تبت نوان«خاناس و
دانشگاه » ویاژه خاانواده ناو دانشاشویان هاا
هدف آشنایی هرچس هیشتر واندین ها مبایط
تب یل دانششویان و تتادل نور ها مئلوالن
پردیم لوم در زمینس ارتقای کیفیت تعلاین
و ترهیت دانششویان هرگزار شد.
در ادامس مراسن خانن دکتار شاادی جمیلای
ماادیر جشاانواره اندیشاامندان و دانشاامندان
جوان ها معرفی و نبوه شارکت در جشانواره
دوم کس ددم هزرگی در جهت ارتتاط صانعت
ها دانشگاه است اطمع رسانی نمودند.
همچنین الزم هس ذکر است هنیااد نیکوکااری
جمیلاای ،پااویش "ماان هاان درجشاانواره
اندیشمندان ودانشمندان جوان شارکت مای
کنن " را در جهت آشانایی و اطامع رساانی
هیشتر دانششویان هرگزار کرد.
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مأموریتها و سفرهای علمی






















دکتاار مبمدرضااا درفشااس هااو هیااأت لماای دانشااکده ریاضاای ،آمااار و لااوم
کااااامویوتر از تاااااری  97/0۵/07نغایاااات  97/0۵/18جهاااات شاااارکت در
شورای ماومی  IMUو کنفارانم organizational Congress of 2018
 Mathematicians (ICM 1-9) Augustهس کشور هرزیل سفر کرد.
دکتر تاسعلی صاهری هو هیأت لمای دانشاکده فیزیا از تااری 97/04/01
نغایت  97/06/۳0جهت انشام پروژه تبقیقاتی مشاترر تبات ناوان Scaling
 Properties in Granular Systemsهس کشور آنمان دانشگاه کلانب سافر
کرد.
دکتر سیام یاسمی هو هیأت لمی دانشکده ریاضی ،آمار و لوم کاامویوتر از
تاری  97/04/11نغایت  97/06/10جهت مأموریت پژوهشی در موسئاس مااکم
پمن هس کشور آنمان سفر کرد.
دکتر حمیدرضا مشفت هو هیأت لمی دانشاکده فیزیا از تااری 97/04/14
نغایاات  97/06/1۵جهاات مأموریاات پژوهشاای در دانشااگاه Pontificia
 Universidade Catolica do Rio de Janeiroهاس کشاور هرزیال سافر
کرد.
دکتر سیدمهدی وا اظ مئای هاو هیاأت لمای دانشاکده فیزیا از تااری
 97/04/11نغایاات  97/04/۳0جهاات شاارکت در کنفاارانم Physics of
Defects in Solid: Quantum) Mechanics Meets Topology
موسئااس (ICTPهااس کشااور ایتانیااا تریئااتسب و از تاااری  97/06/14نغایاات
 97/06/2۵جهاات شاارکت در کارگاااه  Deep materialsدر دانشااگاه TU-
 Dresden Matiereهس کشور آنمان سفر کرد.
دکتاار آمنااس رضااایوف هااو هیااأت لماای دانشااکده زیئاات شناساای از تاااری
 97/04/09نغایت  98/0۵/۳1جهت مأموریت پژوهشای در دانشاکده داروساازی
و سن شناسی دانشگاه تورنتو هس کشورکانادا سفر کرد.
دکتر جعفرحئن پور هو هیأت لمی دانشکده زماین شناسای جهات شارکت
در کنفاااارانم و ارائااااس سااااخنرانی در دانشااااگاه مااااونی ژئوساااانترب از
تاری  97/04/17انی 97/04/2۳هس کشور آنمان سفر کرد.
دکتر فاطمس آیت انس زاده شیرازی هو هیأت لمی دانشکده ریاضی ،آمار و لوم
کااااامویوتر از تاااااری  97/04/1۵اناااای  97/04/22جهاااات شاااارکت در
کنفاارانم International Conference on Topology and its
 Applicationدانشگاه پاتراال هس کشور یونان )پاتراب و از تاری  97/0۵/16انی
 97/0۵/24جهت شرکت در کنفارانم  ICAAA-2018دانشاگاه اینتگارال هاس
کشور هند سفر کرد.
دکتر سید امین سید فخاری هو هیأت لمای دانشاکده ریاضای ،آماار و لاوم
کامویوتر از تاری  97/06/04انی  97/06/10جهت شارکت در کنفارانم و ارائاس
سخنرانی در هیئت و ششامین مدرساس هاین انمللای جتار Combinatorial
 Structures in algebra and geometryهاس کشاور روماانی کنئاتانتاب
سفر کرد.
دکتر هادر هاها لی هو هیأت لمی دانشکده ریاضای ،آماار و لاوم کاامویوتر از
تاری  97/04/10نغایت  97/06/09جهات هازدیاد از دپارتماان هاوش م انو ی
شرکت  NAERهس کشور کره جنوهی سفر کرد.
دکتر مبمد لی آموزگار هو هیاأت لمای دانشاکده زیئات شناسای از تااری
 97/06/22نغایااات  97/06/29جهااات شااارکت در کنفااارانم هاااین انمللااای 8
اکئتریموفیل هس کشور ایتانیا سفر کرد.

 دکتر حئین آخانی سنشانی هو هیأت لمی دانشاکده زیئات شناسای از
تاری  97/0۵/24نغایت  97/06/24جهت انشام تبقیقات لمی در هرهاریوم
هااا گیاااه شناساای در دانشااگاه فاارای هاارنین هااس کشااور آنمااان و از تاااری
 97/06/26نغایاات  97/07/01جهاات شاارکت در کنفاارانم کاااریوفیمنم
در دانشگاه گویدا هس کشور مکزی سفر کرد.
 دکتر هاجر اهراهین نشو آهادی هو هیأت لمی دانشاکده فیزیا از تااری
 97/0۵/06نغایاات  97/0۵/1۳جهاات شاارکت در کنفاارانم دوگااانی میاادان
گرانش  2018در دانشگاه ووتئتورگ هس کشور آنمان سفر کرد.
 دکتر احئان سیدجعفری اونیائی نژاد هو هیأت لمی گروه زیئت فنااوری
از تااااری  97/0۵/29نغایااات  97/06/06جهااات شااارکت در کنفااارانم
هین انمللی لوم پزشکی و سممت  ICMHSهس کشورجمهوری چا سافر
کرد.
 دکتر سید مشتتی مشتهدی هو مبترم هیأت لمی دانشکده ریاضی ،آمار
و لااوم کااامویوتر از تاااری  97/04/06نغایاات  97/0۵/0۳جهاات مأموریاات
پژوهشی در دانب طرو جندی شاپور هس موسئس  IRITتونوز کشاور فرانئاس
سفر کرد.
 دکتر هاجر اهراهین نشو آهادی هو هیأت لمی دانشکده فیزیا از تااری
 97/0۵/1۳نغایت  97/06/06جهت مأموریت پژوهشای هاس کشاور ساوئیم
سفر کرد.
 دکتر حمید پزش پم از خاتمس فرصت مطانعاتی خاود از تااری 96/07/4
نغایت  97/06/24در کشور کانادا ،فعانیت های آموزشای و پژوهشای خاود را
در پردیم لوم شروع نمودند .در ضمن ایشاان در ایان مادت  2ساخنرانی
تبت نوان:
 A Decision Theoretic Approach to Sample Size
Determination for Clinical Trials. (University of
)Ottawa
) AParadoxical Game. (Concordia University
ارائس نمودند.
 دکتر شاهین زارع متارکس پم از خاتماس مأموریات پژوهشای خاود از تااری
 96/12/10نغایت  97/06/24در کشور آنمانفعانیت های آموزشی و پژوهشی
خود را در پردیم لوم شروع نمودند.
 دکتار یاسامن ساالمکی پام از خاتمااس مأموریات پژوهشاای خاود از تاااری
 96/12/10نغایاات  97/06/24در کشااور آنمااان فعانیااتهااای آموزشاای و
پژوهشی خود را در پردیم لوم شروع نمودند.
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