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 اول ��ن
   یکی ازنخستین اقداماتی که جناب آقاي دکتر پزشک بالفاصله پس از انتخابشان به عنـوان

مه پردیس علـوم پـس از   انجام دادند تجدید حیات خبرنا 93رئیس پردیس علوم در تابستان سال
   ریاستشان بنا نهاده بودند. ینساله آن بود. این نشریه را ایشان در دوره پیش 6 وقفه

هدف از انتشار خبرنامه عالوه بر برقراري ارتباطی موثر بین اهالی خانواده پردیس، اطـالع رسـانی   
لـب خبـر یـا    اخبار و رویدادها، مکتوب کردن گزارش عملکـرد واحـدهاي مختلـف پـردیس در قا    

. انتشـار  ایـن نشـریه انتشـار یافـت     شـماره از  دوازدهگزارش بوده است. در طول سه سـال اخیـر   
خبرنامه در پردیس علوم رویدادي یکتا در تمام واحـدهاي همتـراز در دانشـگاه اسـت بـی شـک       

جهـت مبادلـه اطالعـات و برقـراري      را فعالیـت ایـن نشـریه    نیـز  مدیریت هاي آتی پردیس علوم
 .ادامه خواهند دادت در سطح پردیس ارتباطا
  این شماره خبرنامه آخرین شـماره در دوره مـدیریت کنـونی     باال اشاره شدهمانطور که در

، بنابراین طبیعی است که گزارش و جمع بندي از عملکرد مدیریت کنـونی در  استپردیس علوم 
زیـرا  ه آخر مـی پـردازیم،   به رویدادهاي سه ماتنها طول سه سال اخیر آورده شود. در این شماره 

کـه کتابچـه   امیـد اسـت    و بازتـاب یافتـه بـود   شماره نشریه  دوازدهعملکرد مدیریت به نوعی در 
          آماده و در اختیار همکاران قرار گیرد.زودي بهعملکرد سه ساله 

                         

روابط عمومی پردیس                                                                                     
 علوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �د�س ع�وم�م رئ�س 
بی شک پویـایی و حرکـت مجموعـه اي    
بزرگ و وزین چون پردیس علـوم وام دار  
هم یاري و هم کاري یکایـک اعضـاي آن   

 است.
استادان گرانقدر، افتخار داشـتم برگزیـده   
شما که خود اسـتوانه دانـش و مـدیریت    

بودم. بدون همیاري و هم فکري  ،هستید
 شما ادامه کار ناممکن بود.  

عزیــزان پــر تــالش شــوراهاي پــردیس و 
هـاي   پیشـرانه دانشکده ها، شما بازوان و 

هـا و اجـراي    اصلی بنده در تصمیم سازي
ــان   ــد، ســپاس گزارت ــردیس بودی ــور پ ام

 هستم.
کارمندان کوشا و صدیق، نبود هر یـک از  
ــود،   ــه ب ــی در مجموع ــزان خلل شــما عزی
قدردان تک تک شما هستم. آنچـه قـوت   

 شـما رقـم خـورد.    پردیس بود بـه همـت  
براي دانشجویان عزیـز آرزوي سـالمتی و   

حضورشــان در تشــکلها و  ،موفقیــت دارم
شوراهاي صنفی موجب پویایی و شـادابی  

 هر چه بیشتر جو پردیس است.
امیدوارم راهی که با عـزم همگـی همـوار    

ــت  ــده اس ــش ــوي  ب ــه س ــیش ب یش از پ
سرمنزل مقصـود کـه همانـا شـکوفایی و     

مـرز و بـوم اسـت    بالندگی دانش در ایـن  
 ادامه یابد.  

 به امید فرداهاي روشن.
به پایان آمد این دفتر حکایت هم چنـان  

 باقیست...
 

 پزشکحمید 
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آموختگی دانشجویان دانشگاه تهـران بـا حضـور هیـأت      جشن دانش
آموختگـان   خـانواده دانـش   ، روسـاي دانشـکده هـا و   رئیسه دانشگاه

 .برگزار شد 1396 دانشگاه تهران شامگاه یکم شهریور
در ابتداي ایـن مراسـم، دکتـر مجیـد سرسـنگی، معـاون فرهنگـی        

آموختگان و خـانواده   دانشگاه تهران ضمن خوش آمد گویی به دانش
حجه گفـت: بسـیار مفتخـریم کـه بـراي       آنها و گرامیداشت اول ذي

 آموختگی دانشگاه تهران به صورت متمرکز و  اولین بار جشن دانش

هاي جدید در سه مقطع هاي گذشته ثبت نام وروديهمانند سال
 شد. دکتري، کارشناسی ارشد و کارشناسی در پردیس علوم انجام

هاي هاي مختلف پردیس که با امر ثبت نام وروديکارکنان بخش 
جدید مرتبط می باشند، در شهریور ماه روزهاي گرم و شلوغی را 

گوییم و پشت سر گذاشتند. به این همکاران عزیز خسته نباشید می
هاي  آغار سال تحصیلی جدید و شروع دلنشین فعالیتهمچنین 

عه دانشگاهی و دانشجویان عزیز آموزشی و پژوهشی را به جام
دانشگاه و به خصوص دانشجویان گرامی جدید الورود که براي 
نخستین بار به محیط مقدس دانشگاه گام نهاده اند صمیمانه 

و براي همگان از درگاه خداوند متعال موفقیت،  می گوییمتبریک 
    یم.بهروزي و سعادت را آرزومند

می جدیدالورود در سال تحصیلی امید است دانشجویان گرا همچنین
هاي قوي  پیش رو با تالشی دوچندان و همتی واالتر از قبل با انگیزه

و محکم دانش طلبی، جویاي کسب علم و باال بردن توان بینشی 
هم در جهت افزایش حجم اطالعات علمی و هم در ، خود

  دارند. سازي اطالعات و عمق بخشیدن به آن گام بر بهینه
 
 
 
 

 ثبت نام ورودي هاي جدید در پردیس علوم

در ادامه دکتر محمود نیلی احمـد آبـادي،    .شود میبا شکوه برگزار 
رئیس دانشگاه تهران، گفت: امروز بـراي دانشـگاه تهـران یـک روز     

ما شـاهد حضـور دانـش     امروز و استبه یاد ماندنی بسیار بزرگ و 
آموختگان دانشگاه تهران در یک جمـع صـمیمانه گـرم و دوسـت     

 .داشتنی هستیم
هاي مختلف کارشناسی و اجراي  اهداي جوایز به نفرات برتر رشته

هاي این جشن  موسیقی با صداي علیرضا قربانی از دیگر برنامه
 بزرگ در دانشگاه تهران بود.

 

ري دهمین کارگاه تکثیر و پرورش زالوي طبی برگزا

 پردیس علوم حامیان بنیاد از حمایت در

 Hirudoکارگاه تکثیر و پـرورش زالـوي طبـی    1396در تیرماه 
orientalis       در پردیس علوم برگزار شـد. ایـن کارگـاه بـا هـدف

آموزش پرورش دهندگان زالو، این موجود ارزشمند کـه از دیربـاز   
استفاده قرار گرفته و امـروزه نیـز در سراسـر    در طب سنتی مورد 

جهان در طب مدرن از جایگاه ویژه اي برخوردار است برگزار شد. 
در این کارگاه ضمن انتقـال تجربیـات بازدیـدهاي انجـام شـده از      
مراکز مختلف تکثیر و پرورش زالوي طبی درجهان شامل مـالزي،  

پـرورش زالـوي    وانگلیس، آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه، تکثیـر  
ـ   آمـوزش داده شـد. هزینـه      Hirudo orientalis یطبـی ایران

دریافت شده جهت ثبت نام این کارگاه در اختیـار بنیـاد حامیـان    
پردیس علوم قرار گرفت. امید است با توسعه چنین فعالیتهایی در 

هـاي   حین توسعه علم و فناوري در کشور بتوانیم حـامی فعالیـت  
 وم باشیم.  بنیاد حامیان پردیس عل

 

آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران جشن دانش  
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 برگزاري مصاحبه دکتري پیوسته بیوتکنولوژي

در پردیس علوم دانشگاه تهران   

دوره دکتري پیوسته بیوتکنولوژي رشته منحصر به فرد در دانشگاه  
تهران است و هر ساله تعداد محدودي دانشجو از بین متقاضیان 
داراي تراز باالي آزمون سراسري و برگزیدگان المپیادهاي علمی 

 .نماید انتخاب می
ین رشته از گفت: ادکتر رشیدي رنجبر مدیر گروه بیوتکنولوژي، 

در پردیس علوم دانشگاه تهران منحصرا در سطح کشور  1378سال 
هاي خاورمیانه نیز  دایر گردیده و با بررسی انجام شده در دانشگاه

ترین  توان در مهم اهمیت این رشته را می .شابهی وجود ندارددوره م
دستاورد آن، که تولید داروهاي پروتئینی نوترکیب براي درمان 

میلیارد دالر در جهان گردش  150هاست و ساالنه در حدود  بیماري
 مالی دارد برآورد نمود. 

صاحبه متقاضیان ورود به دوره دکتري پیوسته بیوتکنولوژي در م
در پردیس  96شهریور  7شنبه  روز سه 1396 -97تحصیلی  سال

 . گردیدعلوم دانشگاه تهران برگزار 
 

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم، با حضور اعضاي 
محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم و نمایندگان بنیاد 

 .حامیان دانشگاه تهران برگزار شد
ره این بنیاد، بر اساس اساسنامه و با نظارت با انتخاب هیأت مدی

نمایندگان بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دکتر علی مقاري به عنوان 
رئیس هیأت مدیره، دکتر حمید پزشک به عنوان نایب رئیس و دکتر 

 دار و دبیر این بنیاد انتخاب شدند. زاده به عنوان خزانه مجید علی
عداد دانشجویان بورسیه در این جلسه همچنین مصوب شد که ت

پردیس علوم به یکصد نفر افزایش یابد و طی یک برنامه چندساله، 
 نیمی از دانشجویان پردیس مورد حمایت قرار گیرند.

 

 اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد حامیانبرگزاري 

پردیس علوم    

 اعطاي جایزه زنان در علم به

نجف آبادي دکتر هاجر ابراهیم   
 

فرهادي وزیر علـوم، تحقیقـات و فنـاوري در کتابخانـه ملـی ایـران       
 برگزار شد.

هاي  زن محقق در گروه 16عطاي این جایزه که از دوره ا ایندر 
مهندسی، کشاورزي، علوم انسانی و هنر  -پزشکی، فنی ،علوم پایه
هیأت علمی  عضوآبادي  عمل آمد، دکتر هاجر ابراهیم نجف تقدیر به

  موفق به کسب این جایزه شدند. فیزیک پردیس علوم
شان و سایر هیئت رئیسه پردیس علوم این افتخار ارزنده را به ای

همکاران و دانشجویان پردیس علوم و دانشکده فیزیک تبریک گفته 
 و براي ایشان موفقیت هاي بیشتر آرزومند است. 

، در »زنان در علـم «اولین دوره جایزه  
راستاي شناسـایی، معرفـی، تشـویق و    

مایت زنـان پژوهشـگر تأثیرگـذار در    ح
چنین شناسـایی سـهم    حوزه علم و هم

ــگر در    ــان پژوهش ــی زن ــدات علم تولی
ــالمی   ــوري اس ــم در جمه ــبرد عل پیش

 مرداد با حضور دکترمحمد 28ایران، 

در سومین جشنواره آموزش که به همت معاونت آموزشی و با حضور 
مسئوالن دانشگاه تهران و مدیران و کارکنان آموزشی برگزار شد، 

آموزشی دانشگاه تهران ارتقاي  دکتر سید حسین حسینی، معاون
هاي ارتقاي کیفیت  ها و بحث کیفیت خدمات آموزشی را یکی از مقوله

در پایان این مراسم از کارکنان برگزیده آموزشی . آموزش توصیف کرد
سرکار  این جشنواره،در  .با اهداي لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد

 گزیدگان حوزهبر خانم اردوخانی و سرکار خانم شجاعت الحسینی
 ، مورد تقدیر قرار گرفتند.از پردیس علوم آموزش

 سومین جشنواره آموزش 
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 "علوم پایه هاي رشته سومین همایش آشنایی با"

 
 16روز دوشـنبه  » هاي علوم پایـه  سومین همایش آشنایی با رشته

در ســالن شـهید دهشـور پــردیس    12تـا   9از سـاعت   96مـرداد  
تهـران جهـت آشـنایی دانـش آمـوزان و داوطلبـان        انشگاهد علوم

بـازار کـار دانـش     با مقاطع تحصیلی مختلف و نیز تشـریح  کنکور
 آموختگان این رشته ها برگزار گردید.

 

 

 

 

 
 

هـاي دکتـري پیوسـته     در این همایش ضمن معرفی ساختار رشته
 بیوتکنولوژي، ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، زمین شناسی، زیست

ــیمی و فیزیـــــک،شن ــا  اســـــی، شـــ ــاه آنهـــ ــه جایگـــ بـــ
و توانمنــدي فــارغ  و بــه نقــش شــد پرداختــه کشــور توســعه در

ادامـه تحصـیل    مسـیر  بازار کار موجـود بـراي آنهـا و   التحصیالن، 
   شد.هاي علوم پایه اشاره  رشته

پاسـخگوي سـواالت دانـش     مختلـف  هاي استادان رشته خاتمه در
 بودند.آموزان 

 

 

 

 سومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران

 3rd Internationalالمللی کنه شناسی ایران (سومین کنگره بین 

Persian Congress of Acarology: IPCA3 از تاریخ یکم (
)، با حمایت Aug. 2017 25-23( 1396لغایت سوم شهریور ماه 

شناسی ایران، پردیس علوم دانشگاه تهران و دانشکده کنه  انجمن
دانشجویان و  شناسی با شرکت استادان، پژوهشگران، کارشناسان،زیست

، اسپانیا کشورهاي ایران، از شناسی داخلی و خارجیعالقمندان کنه
، ترکیه، لهستان، روسیه و ...، با هدف ارتقاي دانش کنه مونتنگرو ،آلمان

شناسی در کشور برگزار گردید. ضمن اینکه در حاشیه کنگره دو کارگاه 
در زمینه   رومونتنگ و اسپانیا از  علمی با همکاري دانشمندان خارجی

ارایه تاکسونومی کنه هاي میان استیگمایان و کنه هاي آبزي برگزار شد. 
هاي مختلف از جمله تاکسونومی در زمینه مقاله علمی 100بیش از 

، سم شناسی، مدیریت ها، کنترل بیولوژیک، تنوع زیستی، اکولوژيکنه
، دامپزشکیشناسی پزشکی و شناسی مولکولی و کنه ها، کنهتلفیقی کنه

مقاله به صورت سخنرانی  13مقاله به صورت سخنرانی کلیدي،  4که 
از دستاوردهاي  عادي و بقیه مقاالت به صورت پوستر و به زبان انگلیسی

  بود.این کنگره بین المللی 
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در دهمین پردیس علوم   دنا نشریهدرخشش 

جشنواره سراسري رسانه و نشریات دانشجویی 

 

صورت آنالیـن و حضـوري صـورت      که به ، رسیده در سه مرحله داوري
در ایـن جشـنواره،    ، جهت معرفی و اهداي جوایز اعالم شـد. گرفته بود

نشریه دنا متعلق به انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی رتبـه دوم  
روابط عمومی پردیس علوم این موفقیـت را بـه انجمـن    را کسب نمود. 

 علمی دانشجویی زیست شناسی (نشریه دنا) تبریک می گوید.

در  افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی

 چهل و یکمین دوره مسابقات ریاضی کشور

         
 
 

احراز رتبه دوم در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور 
انشجویی آمار  بخش و احراز رتبه سوم در هیجدهمین مسابقه د

را به اعضاي هیأت  یوسف طاهري سجاسیانفرادي توسط آقاي 
علمی و دانشجویان رشته آمار به خصوص سرپرست تیم، خانم 

 .دکتر سمانه افتخاري مهابادي تبریک می گوییم

دهمین جشنواره سراسري رسـانه  
ــا  و نشــریات دانشــجویی کشــور ب

ــا  12از » 10تیتــر «عنــوان   15ت
در دانشـگاه علـوم    1396شهریور 

 پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
 اثر 3700آمده از دست   نتایج به

 هرانمراسم یک روز با دانشگاه تبرگزاري 

 در پردیس علوم 
در راستاي ارتباط دانشگاه و جامعه، آشنایی مردم به ویژه دانش 
آموزان با فضاي دانشگاه، نشان دادن فضاي علمی با نشاط به منظور 

 "دانشگاه تهران"راي ورود به ایجاد عالقه، انگیزه و روحیه تالش ب
برگزار  "روزي با دانشگاه تهران"نماد آموزش عالی ایران مراسم 

 گردید.
در تاالر  نفر 200 با حضور بیش از مرداد ماه 22در تاریخ  این مراسم

. در ابتداي مراسم دکتر واعظ دهشور پردیس علوم برگزار گردید
علمی، مفاخر،  تهیأ هاي تحصیلی، اعضاي رشتهعالئی به معرفی 

پردیس علوم پرداخت و سپس جلسه  دستاوردها، امکانات و تجهیزات
پرسش و پاسخ برگزار گردید. در انتهاي مراسم نیز شرکت کنندگان 

 از پردیس علوم دیدن کردند.  

 عضاي تیم تبریک می گوییم.   آقاي عباس خادمی و اسرپرست، 

 اعضاي تیم مسابقات:
 حبیب شیرعلی زاده (مدال نقره) .1
 فرزاد بازیان (مدال نقره) .2
 وحید شمس الدینی (مدال برنز) .3
 امیرحسین شاکر (مدال برنز) .4
 بنیامین دلشاد ممقانی (مدال برنز) .5

درخشــش تــیم ریاضــی دانشــگاه 
ــین دوره   ــل و یکم ــران در چه ته
مســابقات ریاضــی کشــور، احــراز 

احـراز دو مـدال    رتبه دوم تیمی و
نقره و سه مدال برنـز را بـه همـه    
اعضــاي دانشــکده ریاضــی بــه    
ــاي   ــیم، آق خصــوص سرپرســت ت

 دکتر علیرضا حسینی، کمک 

در پردیس علوم  "آمار"دانشجویی  احراز رتبه برتر

 آمار کشوردانشجویی مسابقه  هجدهمین

 در ن شناسیزمیدانشجویی  دوم احراز رتبه

 يکشوربیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی  
زمین به دوم  در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی احراز رت 

را به اعضاي هیأت  بهاره میدانی خانمتوسط  يکشورشناسی 
 .تبریک می گوییم زمین شناسیعلمی و دانشجویان 
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به میزبانی  شست رابطین عضو شبکه آزمایشگاهین

 آزمایشگاه مرکزي دستگاهی پردیس علوم
  180 با حضـور بـیش از    1396شهریور  12شنبه  این نشست، یک 

نفر از رابطـین و نماینـدگان مراکـز عضـو شـبکه در پـردیس علـوم        
 .دانشگاه تهران برگزار شد

و  در ابتداي این برنامه، دکتر علی مقـاري، رئـیس دانشـکده شـیمی    
پــردیس علــوم دانشــگاه تهــران، ضــمن  شــگاه مرکــزيرئــیس آزمای

آمد گویی به مهمانان، پیرامون مسائلی که محققـین در انجـام    خوش
ها با آنها مواجه هسـتند، صـحبت کـرد. وي، حضـور اسـتاد       پژوهش

خوب، دانشجوي عالقمند و فضاهاي تحقیقاتی مناسب را از الزامـات  
حاضر بـه دلیـل   یک پژوهش خوب برشمرد و اظهار کرد که در حال 

ریزي مناسـب در تهیـه تجهیـزات آزمایشـگاهی و ایجـاد       عدم برنامه
هاي خوب و کارآمد، اغلب تحقیقات به سـمت محاسـبات    آزمایشگاه

 .اند آماري روي آورده
دستگاهی  در ادامه، دکتر مقاري به معرفی آزمایشگاه مرکزي

ال دانشگاه تهران پرداخت و ضمن اشاره به تأسیس این مرکز در س
 مکان«از طریق ادغام چند آزمایشگاه کوچکتر، گفت:  1394

هاي  ها در دانشگاه مهم نیست و همه آزمایشگاه فیزیکی دستگاه
نامه امضا کنند و  توانند با آزمایشگاه مرکزي توافق دانشگاه تهران می

 .در این چارچوب، خدمات ارایه کنند
          

 
 

آزمایشـگاه مرکـزي دسـتگاهی     راهبردي، ضمن تشکر از میزبـانی 
به بیان چرایی و تاریخچه دانشگاه تهران براي برگزاري این برنامه 

در ادامه و بعـد از پـذیرایی از     .ایجاد شبکه آزمایشگاهی پرداخت
میهمانان، بخش پرسش و پاسخ رابطین دربـاره مسـایل مختلفـی    

ها، چگـونگی   حساب حمایت سویههاي شبکه، نحوه ت مانند حمایت
بـا   دیگـر مـوارد  هـا و   بت تجهیزات، پرسنل و اطالعات آزمایشگاهث

هاي  حضور مهندس مجتبی نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوري
راهبردي و مهندس حامد دارابی، کارشـناس شـبکه آزمایشـگاهی    

 شد.برگزار  هاي راهبردي، فناوري
هاي مختلف آزمایشگاه  برنامه پایانی این نشست به بازدید از بخش

  .رکزي دستگاهی پردیس علوم دانشگاه تهران اختصاص داشتم
 

 علوم پردیس جدید رئیس براي انتصاب نجیسجلسه نظر برگزاري

از تـاریخ   فرصـت مطالعـاتی   ظر به اینکه دکتر حمید پزشـک جهـت  ن
جلسـه  مـی باشـند،    سـفر به مدت یکسال عازم   1/7/97الی  1/7/96

 هشـتم الـی   چهـارم از ، رئیس جدید پردیس علـوم انتصاب نظرسنجی 
 گردید.برگزار  در اتاق شوراي پردیس علوم 1396 ماهشهریور

 
 
 
 

ــاي  در  ــنج روز اعض ــن پ ای
 ،هیأت علمی پردیس علـوم 

دو نفــر کاندیــداي پــذیرش 
کتبــا اعــالم  ایــن ســمت را

جمع آوري و نظرات کردند 
 شده براي ریاست محترم 

  شد.ارسال  دانشگاه  
دکتـر پزشـک    ، درایت و سخت کوشیزحمات ارزنده از روابط عمومی

با آرزوي  ریاست پردیس علوم، تقدیر و تشکر بعمل می آورد.در دوره 
 روزي براي ایشان. شادي، تندرستی و به

  
 



 
                           

۷ 
 

نشریھ 
 پردیس علوم

 خ���ه ��د �د� و �بان �بارکا�یاد 

 –(دوره جدید)  ۱۲شماره
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 انتصابات

  عضو محترم هیات علمی دانشکده وحید نیکنام دکتر آقاي حکم
به  23/12/95از تاریخ سال  دودت به م لومپردیس ع زیست  شناسی

نماینده بخش علوم گیاهی در کمیته مشورتی جذب دانشکده عنوان 
  شد. تمدید زیست شناسی

  حسن رحیمیان عضو محترم هیأت علمی دانشکده دکتر آقاي حکم
وان نماینده بخش علوم جانوري در کمیته نزیست شناسی به ع

به مدت  23/12/95تاریخ  از مشورتی جذب دانشکده زیست شناسی
 دو سال تمدید شد.

  حکم آقاي دکتر شاهرخ صفریان عضو محترم هیأت علمی دانشکده
در  سلولی و مولکولیوان نماینده بخش علوم نزیست شناسی به ع

به  23/12/95تاریخ  کمیته مشورتی جذب دانشکده زیست شناسی از
 مدت دو سال تمدید شد.

  حکم آقاي دکتر محمدعلی آموزگار عضو محترم هیأت علمی دانشکده
زیست شناسی به عنوان نماینده بخش میکروبیولوؤي در کمیته 

به مدت  23/12/95تاریخ  اسی ازمشورتی جذب دانشکده زیست شن
 دو سال تمدید شد.

  گروهبخشنده عضو محترم هیأت علمی حکم خانم دکتر بهناز 
به عنوان رئیس مرکز کارآفرینی پارك علم و فناوري  بیوتکنولوژي

 دانشگاه  به مدت دو سال تمدید شد.
  زیست علمی دانشکده  عضو محترم هیات آمنه رضایوفخانم دکتر

سال به عنوان  سهبه مدت  6/6/96 تاریخ از علوم پردیس شناسی
 مدیر گروه پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوري هاي همگرا

 منصوب شدند.
 ترم هیات علمی دانشکده زیست عضو مح مرجان سیدي دکتر خانم

به مدت دو سال به عنوان  14/6/96تاریخ از  شناسی پردیس علوم
 منصوب شدند.  ر ژنتیکیمدیر هسته پژوهشی حفظ و احیاي ذخای

 عضو محترم هیات علمی دانشکده  دکتر مهران حبیبی رضایی آقاي
مدت دو سال به به  14/6/96تاریخ از  پردیس علوم زیست شناسی

مدیر هسته پژوهشی فناوري هاي زیستی دانشکده زیست عنوان 
 منصوب شدند. شناسی

  زیست  عضو محترم هیات علمی دانشکده احسان عارفیاندکتر آقاي
به مدت دو سال به عنوان  14/6/96تاریخ از  شناسی پردیس علوم

منصوب  مدیر هسته پژوهش سلول هاي بنیادي و پزشکی مولکولی
 شدند. 

 فیزیک ترم هیات علمی دانشکده عضو محصدیقه دلدار  دکتر خانم
مدیر گروه سال به عنوان  یکبه مدت  14/6/96تاریخ از  پردیس علوم

 منصوب شدند.شکده فیزیک ذرات بنیادي دان

 سفرهاي علمی

  لغایت  6/4/96از تاریخ  شرکت در کنفرانسجهت  فرزانه شمیرانیدکتر
 سفر کردند. اسپانیابه کشور  9/4/96

 

  9/4/96 تاریخاز  ریاضیعضو هیات علمی دانشکده  مرتضی امینیدکتر 
 و آلمانبه کشور  RWTHبازدید از دانشگاه به منظور  22/4/96لغایت 

 به منظور  بازدید از دانشگاه 5/5/96لغایت  23/4/96از تاریخ 
Santiego de compostela   سفر کردند.به کشور اسپانیا 

 

 10/4/96از تاریخ  انجام همکاري پژوهشیجهت  باباعلی باقر دکتر 
 سفر کردند. روسیه کشوربه  10/5/96لغایت 

 

  جهت انجام  15/6/96لغایت  15/4/96حسینی از تاریخ علیرضا دکتر
 ماموریت پژوهشی به کشور اتریش سفر کردند.

 

  کنفرانسبه منظور شرکت درحمیدرضا مشفق دکترNeutron Stars 
50years after physics   به  23/4/96لغایت  18/4/96از تاریخ

ید علمی از موسسه فیزیک انرژي باالي و جهت بازد روسیهکشور 
چین به کشور  24/5/96لغایت  31/4/96از تاریخ   آکادمی علوم چین

 سفر کردند.
 

  کنفرانس واعظ عالئی به منظور شرکت دردکترICID   از تاریخ
 ترکیه سفر کردند.به کشور  31/4/96لغایت  25/4/96

 

  ک انرژي باالي مهجور شفیعی جهت بازدید علمی از موسسه فیزیدکتر
 چین سفر کردند.به کشور  24/5/96لغایت  31/4/96از تاریخ   آکادمی

 

  رضا عامري جهت شرکت در هفدهمین کنفرانس بین المللی دکتر
به کشور  8/5/96لغایت  1/5/96از تاریخ  2017ابرساختارهاي جبري 

 ترکیه سفر کردند.
 

  از مرکز  بازدیدهاجر ابراهیم نجف آبادي جهت دکترCERN   از تاریخ
 سوئیس سفر کردند.به کشور  4/6/96لغایت  9/5/96
 

 ارتقاء مرتبه علمی

در چند ماه گذشته اساتید ذیل به ارتقاء مرتبه علمی نائل شـده انـد. ضـمن    
تبریک به این اساتید گرانمایه از خداوند متعال توفیق روزافزون ایشان را در 

 پیشبرد اهداف علمی دانشگاه تهران آرزومندیم.
 لمی دانشکده زیست شناسی بـه  آقاي دکتر علی فرازمند عضو هیأت ع

 مرتبه استادي ارتقاء یافتند.
  آقاي دکتر محمدرضا محمدي زاده عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

 به مرتبه استادي ارتقاء یافتند.
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 بـا سـخنرانی   بیستم شـهریورماه  و اپتیک،  سمینار ماده چگال
دانشـکده   آمفـی تئـاتر   در از واترلو کانادا دکتر محمود صابونی

 برگزار شد. فیزیک

  سمینار عمومی"Covariant Integral Quantizations 
& Their Applications to Quantum 

Cosmology"    با سخنرانی"Jean Pierre Gazeau " 
ــدروت فرانســه، ــنجم شــهریورماه در   از دی شــنبه بیســت و پ

 شد.دانشکده فیزیک برگزار 

 

 

  مسعود امیر  دکترآقاي با اندوه فراوان اطالع یافتیم
گ نشسته در غم فقدان پدر عزیز خود به سو عباسی

اند. ضمن تسلیت به ایشان، از خداوند منان براي آن 
مرحوم آمرزش و مغفرت و براي بازماندگان صبر 

 جمیل مسئلت داریم.
 

  دکتر سهیال با اندوه فراوان اطالع یافتیم خانم
عزیز  مادرمان در غم فقدان  همکار گرامی صمدي

خود به سوگ نشسته اند. ضمن تسلیت به ایشان، از 
منان براي آن مرحوم آمرزش و مغفرت و  خداوند

 براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.
 

 تهیه و تنظیم: منیژه علیمردانی

 عکس از: احسان آیرملو

 اخبار کوتاه
 

      ن دکتر مرتضـی مظفـري در زمینـه هیـدروژئولوژي (زمـی
شناســی آب)، از شــهریورماه در دانشــکده زمــین شناســی 

 شروع به کار کردند.
   دکتــر فریبــا فروغــی در زمینــه چینــه شناســی و فســیل

شناسی، از شهریور ماه در دانشکده زمین شناسی شروع به 
 کار کردند.

 �گ ر�ان

 آغاز زدوده �دن ا�دوه     

 از دل �ی ���آ�ینتان باد         

 ����ن طالیی و ���ز�ن �ار رنگ               
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