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دانشگاه تهران مسئولیت اجتماعی دانشگاه در برنامه سوم توسعه 

گرفته است. تغییرات اقلیمی، بحران آب، بحران  قرار مورد تاکید

های زیست محیطی، بحران انرژی و پدیده زمین لرزه جزو چالش 

های مهم جهانی و کشور هستند. دانشگاه و دانشگاهیان بایستی 

کت آفرین باشند و نقش به هنگام خود را در قبال الگو ساز و حر

مسائل مهم جهان و کشور بازی کنند. هدایت طرح های 

تحقیقاتی به سمت نیازها و چالش های در پیش روی کشور 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این رویکرد عالوه بر نقش آفرینی 

دانشگاه در حل مشکالت کشور می تواند حلقه اتصال جامعه و 

نشگاه باشد. روسای پیشین پردیس علوم منجمله جناب آقای دا

دکتر حمید پزشک و تیم ایشان خدمات ارزنده ای برای پردیس 

علوم در حوزه های مختلف انجام داده اند. تمرکز اینجانب و تیم 

همراه من بر موضوعات مهمی مانند افزایش همدلی و اخالق 

پژوهش های بین  گسترش مداری، توسعه ارتباطات بین المللی،

رشته ای و هدایت طرح های تحقیقاتی به سمت نیازهای کشور 

خواهد بود. از نظرطرح های اجرائی نیز، نصب سامانه اعالم حریق 

در تمام نقاط و سامانه اطفای حریق هوشمند در مکان های 

و استقرار  انرژیحساس، اتخاذ تدابیر الزم برای کاهش مصرف 

ی برای تولید برق به منظور ایفای تجهیزات و صفحات خورشید

نقش دانشگاه در فرهنگ سازی تولید انرژی پاک، کاهش 

تولیدگازهای گلخانه ای و مقابله با آلودگی محیط زیست در 

 خواهد بود.  0202دستور کار پردیس علوم برای سال 

    

 69وحید نیکنام آذر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن اول
پردیس علوم نصیب حال که به فضل خدا افتخار خدمتگزاری در 

اینجانب شده است، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تشکر از حسن 

ت علمی پردیس علوم و ریاست محترم أاعتماد اعضای محترم هی

دانشگاه دست همکاری به سمت همه اعضای محترم هیات علمی و 

کارکنان محترم پردیس دراز می کنم و امیدوارم به یاری و فضل 

خدمت به کشور، دانشگاه و فرزندان عزیز این  پروردگار بتوانیم ضمن

 سرزمین کهن و مقدس شاهد رشد و بالندگی کشور عزیزمان باشیم.

شورای عالی انقالب  49مقام معظم رهبری در جلسه دی ماه 

شته هائی مانند مهندسی و پزشکی را به پول توجیبی رفرهنگی، 

 سرمایه دانسته و تشبیه فرموده و در مقام مقایسه، علوم پایه را مانند

گذارى فکرى، علمى، پولى و تبلیغی و تکیه ی صد در   سرمایه

ازقبیل ریاضی، شیمی، فیزیک و علوم  علوم پایهرشته های صدی بر 

نظر  زیستی را برای پیشرفت همه جانبه کشور ضروری برشمردند.

علمى و هر  حرکتنظرى هر  مبنا و اساسعلوم پایه به اینکه 

، توجه ویژه به این علوم آینده کشور را استفناورى پیشرفته 

سمت گیری آنها به  و علوم کاربردى کردن تضمین خواهد کرد.

 نکته دیگر مورد تاکید معظم له بوده است.نیازهاى کشور  سوی

دانشگاهیان  بایستی  از نظر من دانشگاه مغز متفکر کشور است و

 فا نمایند. نقش کلیدی خود را در قبال مسئولیت های اجتماعی ای
 

       

 سوز                     هب شب رفاق سوزان تو چو شمع باش ات روز ارگ آتش است یارت تو ربو رد او همی
 ای زهاری تو رچاغ خود ربارفوز تو یکی هن                 تو مگو همه هب جنگند و ز صلح من هچ آید                     

 موالان                                                                                                                                                  
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جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در راستتای  

اهداف برنامه سوم دانشگاه تهران و به منظور 

ای و تتتتتروی   ارتقتتتتای اختتتتالق حرفتتتته»

در محورهتای  « پتذیری اجتمتاعی   مسئولیت

هتای   های علمتی دانشتجویی، کتانون    انجمن

، هنری، اجتماعی و دینی، نشتریات  فرهنگی

هتای برتتر فرهنگتی، آ تار و      دانشجویی، ایده

تولیتتدات فرهنگتتی و هنتتری دانشتتجویان،   

های  اعضای هیات علمی و کارکنان، پژوهش

برجستتته در حتتوزه فرهنتتگ دانشتتگاهی و   

 ، از چهارمبرتر فرهنگیمدیران و کارشناسان 
 

 در اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران "نشریه دنا" سب رتبه اولک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد. برگزار  49الی هشتم آذرماه 

کستب   را پایته  علوم تخصصی علمی نشریات بخش در اول مقام ، در این جشنواره عنوانپردیس علوم انجمن علمی دانشجویی زیست شناسینشریه  نشریه دنا،

 گوید. می تبریک نشریه، این فعالین و شناسی زیست دانشجویی علمی انجمن محترم اعضای بهنمود. روابط عمومی، این موفقیت را 

 علمتی  انجمتن  بته در ایتن جشتنواره    را "جامعه با ارتباط "بخش " و "آموزش " بخش در دانشجویی،  علمی  های انجمن بین در لاو مقام و همچنین کسب

 .گوییم می تبریک فیزیک، دانشجویی

 

 
 

 

 .دانشگاه تهران درخشید جشنواره پژوهش و ششمین بیستپردیس علوم بازهم در 

جشتتنواره پتتژوهش دانشتتگاه تهتتران  و ششتتمین بیستتت در

وز سه شنبه بیستت و  ر صبح 43:2ویژه آن، ساعت  آئین که

مرکتزی   کتابخانته  در تاالر عالمه امینتی  49 آذر ماه هشتم

، متتدیران ءروستتا دانشتگاه تهتتران و بتتا حضتتور برگزیتتدگان، 

رستتتانه برگتتتزار  اصتتتحاب هتتتا و هتتتا و گتتتروه دانشتتتکده

پژوهشتگر   عنوان آقای دکتر علیرضا بدیعی به جناب گردید،

برجستتتته، جنتتتاب آقتتتای دکتتتتر علیرضتتتا عباستتتی      

های کاربردی طرح  پژوهشگر نمونه، در بخش طرح نعنوا به

طترح   عنتوان  مربوط به جناب آقای دکتر علیرضا ساری بته 

رحیم  کاربردی برجسته و طرح مربوط به آقای دکتر حسین

 طرحهایدر بخش  ،طرح کاربردی نمونه عنوان به بناب پور

 
به متدیریت آقتای دکتتر     "نانوپژوهان راگا"در بخش شرکت های فناور برتر، شرکت ، تهطرح بنیادی برجس عنوان مرعشی به سید امیر بنیادی طرح آقای دکتر

همچنین از  .شناخته شد تقدیر شده توسط آقای دکتر حمید پزشک شایسته ترجمه برگزیده، کتاب کتابهای دربخشو  یاسر عبدی به عنوان شرکت فناور برتر

 .شدند معرفی برگزیده و از دانشکده شیمی ارشد کارشناسی درمقطع نمونه پزوهشگر دانشجوی نعنوا بهوری نخانم یاسمین  بین دانشجویان برگزیده،

اعضتای محتترم هیتأت علمتی، کارکنتان و       هیأت رئیسته،  این موفقیت و درخشش تحسین برانگیز را به برگزیدگان پردیس علوم،روابط عمومی پردیس علوم، 

 گوید. می گرامی تبریک و تهنیت دانشجویان
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 پردیس علوم مراسم تودیع و معارفه رئیس  برگزاری

 برگتزار  ۶:49 شنبه یکم مهتر  مراسم تودیع و معارفه رئیس پردیس علوم،

، رئتتیس جدیتتد پتتردیس علتتوم معرفتتی و از  دکتتتر وحیتتد نیکنتتام شتتد،

، رئیس پیشین این پتردیس، تقتدیر بته عمتل     دکتر حمید پزشک زحمات

 .آمد

دانشگاه تهران، ضتمن   محترم تر نیلی احمدآبادی، رئیسدر این مراسم دک

تسلیت ایام سوگواری اباعبتدا  الحستین ( و و گرامیداشتت هفتته دفتا       

مقدس دستاوردهای پردیس علوم را در سه سال اخیر ارزشمند توصیف و 

 اظهار امیدواری کرد که راه آغاز شده ادامه یابد.

علتوم پایته و وجته کتاربردی آن      رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت

رستانی و   دانشتگاه تهتران وظیفته دارد کته در ایتن حتوزه اطتال        »گفت3 

های پزشکی  وی با اشاره به اقبال دانشجویان به رشته «.گذاری کند سرمایه

و استقبال کمتر از علوم پایه، وظیفته دانشتگاه را حمایتت و پشتتیبانی از     

رات اقتصادی و توجه دولت باعث شتد  تغیی»علوم پایه عنوان کرد و افزود3 

های پزشکی با استقبال بیشتری مواجه شوند که این ممکن است  که رشته

 «.در آینده جامعه را با نقصان مواجه کند

دکتر نیلی احمدآبادی در پایان با تاکید بر اینکته بتا وجتود دستتاوردها و     

شتاکله  3 »افتزود  داریتم،  فاصله غایی های بسیار تا هدف مطلوب و پیشرفت

های ما همدلی و همکاری است و امیدواریم ایتن   اصلی و زیربنای موفقیت

تر شود تا آینده روشنی را برای فرزندان این  همکاری هرچه بیشتر و عمیق

 «.مرز و بوم رقم بزنیم

دیگر سخنران این مراسم دکتر حمید پزشک، رئیس پیشین پردیس علوم 

های مختلتف   ها و بخش اله معاونتبود که گزارشی آماری از عملکرد سه س

 پردیس ارائه کرد.

 

 

 

 

 فیزیولتوژی  -شناستی  زیستت  رشتته  دکتتری  آموختته  دانش دکتر نیکنام

های  توان به فرهنگ واژه از آ ار ایشان می و است تهران دانشگاه از گیاهی

هتتتزار واژه  ،جلتتتدو ۶۶بتتتان و ادب فارستتتی (مصتتتوب فرهنگستتتتان ز

 فیزیولتوژی  ،وجلتد  0( شناسی با رویکرد مولکتولی  زیست ،شناسی زیست

 آمتوزش  دوم ستال ( ۶ آزمایشتگاه  و شناسی زیست ،وزایگر و تایز( گیاهی

آمتوزش متوستطهو و    سوم سال( 0 آزمایشگاه و شناسی زیست ،ومتوسطه

 د.دانشگاهیو اشاره کر شناسی (دوره پیش زیست

بختش علتوم گیتاهی،     یتتتوان بته متدیر    اجرایی ایشان نیز می سوابقاز 

عضتویت در هیتأت ممیتزه دانشتگاه،     شناستی،   ریاست دانشتکده زیستت  

گزینتتی علتتوم گیتتاهی فرهنگستتتان زبتتان و ادب   عضتتویت در گتتروه واژه

عضویت در فرهنگستان علوم جمهتوری استالمی ایتران، رئتیس      ،فارسی

رنامه ریزی و گسترش وزارت علوم و تحقیقات گروه علوم زیستی شورای ب

 Progress in Biological و متتتدیر مستتتئولی مجلتتتهوری افنتتت
Sciences کرد اشاره. 

دکتتتتر نیکنتتتام، رئتتتیس جدیتتتد پتتتردیس علتتتوم نیتتتز بتتتا تشتتتکر از  

 ایتن  در آمتده  دستت  بته  دستاوردهای علوم پردیس سابق رؤسای تمامی

های  ترین برنامه ایشان یکی از مهم .دانست آنان زحمات مرهون را پردیس

بندی و  خود را ایجاد انگیزه در میان اعضای هیأت علمی و کارکنان، بخش

در پایان  پذیری و سازش با شرایط عنوان کرد. بندی کارها، انعطاف تقسیم

بیتنم و فرصتت را غنیمتت     من متدیریت را یتک نعمتت متی    »اظهار کرد3 

 «.شمرم تا در جهت خدمت به کشور و دانشگاه تالش کنم می

 SciFinderهمایش آشنایی با جستجوگر 
با رویکترد آشتنایی اعضتای    ، SciFinderآشنایی با جستجوگر  همایش

ی ویان تحصیالت تکمیلتی دانشتکده شتیم   شجمحترم هیات علمی و دان

، توسط موسسه نستیم ایمتان بته    SciFinderدانشگاه تهران با سامانه 

 49آذر متاه   :۶همت و همیاری هیات رئیسه دانشکده شیمی در تاریخ 

در سالن دهشور برگزار شد. گفتنی است که این سامانۀ جستجو، پایگاه 

ای متشکل از بانک های اطالعاتی متعدد و کاربردی برای ترکیبات  داده

این پایگتاه  و گسترش مرزهای دانش در حوزه تحقیقات است.  شیمیایی

می تواند در بسیاری از رشته های علمی مانند شیمی، زیست شناستی،  

زیست فناوری، پزشکی، کشاورزی، زمین شناستی، مهندستی متواد و...    

در پی این همایش کارگاه دو روزه ای مورد استفاده محققین قرار گیرد. 

اتی دانشجویان و اعضای هیات علمی دائر شتد تتا   نیز برای آشنایی عملی

آشنایی عملیاتی و کاربردی با این سامانه حاصل شود. امید است که بتا  

یاری خداوند متعال و افزایش دسترسی به پایگاه هتای علمتی و منتابع    

جستجوی سامانه یافته، گتامی بتزرب بترای تحقیقتات در حتوزه هتای       

 وسعه کشور برداشته شود.مرتبط با شیمی و در جهت تعالی و ت

 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/niknamv
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/niknamv
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/pezeshk
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/pezeshk
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/niknamv
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/niknamv


 
                       

4 
 

 3131پاییز  –)دوره جدید(  31شماره 

نشریه پردیس 

 دینَّ الحُسین مِصباحُ الهُاِ علوم

 جاهسَفینَهُ النِّ وَ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت دانشگاه نیزوای عمان از پردیس علومأازدید هیب

دیس علوم با معاونتت تحصتیالت تکمیلتی    جلسه مشترک هیات رئیسه پر

دانشگاه نیزوای عمان و هیات همراه همراه با میزبانی هیات رئیسه پردیس 

مهرماه در محل  ۶9ابوریحان و مدیر کل آموزشی دانشگاه در روز یکشنبه 

 .پردیس علوم برگزار گردید
آقای دکتر الهراسی بته عنتوان معاونتت تحصتیالت تکمیلتی و پژوهشتی       

نیزوا به معرفی زمینه های تحقیقاتی آن دانشتگاه و تمایتل بترای     دانشگاه

  مشارکت در دوره های پس دکتری و دکتری مشترک پرداختند. 

 های مختلف آموزشی و پژوهشی و موقعیت پردیس  مروری بر توانمندی

علوم توسط ریاست محترم پردیس، جناب آقای دکتر نیکنام ارائه شتد و   

مکاری های با محور آموزشی و پژوهشی در آینده هر دو طرف بر شرو  ه

نزدیک که تاکنون بین دو دانشگاه وجتود نداشتته، ابتراز تمایتل و توافتق      

 .کردند
همچنین پیرو جلسه با هیات رئیسه، جلسه دیگری با حضور چنتد تتن از   

اعضای هیات علمی محتترم پتردیس علتوم بتا سته نفتر از محققتین آن        

به تشریح زمینه هتای تحقیقتاتی ختود در    دانشگاه تشکیل شد و طرفین 

 .جهت یافته های زمینه های مورد عالقه طرفین پرداختند

 شیمی دانشكده نودانشجویان برگزاری مراسم

 
 تهتران،  دانشگاه علوم پردیس شیمی دانشکده جدید دانشجویان ورودی آئین

 هیتأت  همتت  به که مراسم این در. شد برگزار ماه آبان اول مورخ دوشنبه روز

هتای   دانشکده شیمی برگتزار گردیتد، ستاختار دانشتکده و آزمایشتگاه      رئیسه

 آموزشی و پژوهشی به دانشجویان معرفی شد.

دانشکده، جناب آقای دکتر مقاری و معاونین محترم ایشان نیز  محترم ریاست

 و وح تقدیری مزین به نشان دانشتگاه ضمن خوشامد گویی به نو دانشجویان ل

 و ارشتد  کارشناستی  کارشناستی،  ورودی برتتر  هتای  رتبته  بته  دیگری هدایای
 . کردند اهدا دکتری

 آلی، شیمی شامل مختلف های گروه علمی هیأت اعضا برنامه از هایی بخش در

 معتدنی  شتیمی  و فیزیتک  شتیمی  تجزیته،  شتیمی  کتاربردی،  و پلیمر شیمی

را با  های تخصصی خود پرداختند و دانشجویان عرفی زمینهدانشجویان، به منو

 نحوه پژوهش و آموزش در دانشکده شیمی آشنا کردند.

 

 علوم پردیس نودانشجویان برگزاری مراسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیستت و نهتم  دانشتگاه تهتران،   پردیس علتوم  ورودی نو دانشجویان  آیین

 برگزار شد.در دانشگاه تهران  ،۶:49 ماهشهریور

با پتردیس علتوم،    در این رابطه، مراسمی جهت آشنایی اولیاء نودانشجویان

با حضتور هیتأت رئیسته پتردیس علتوم در تتاالر دهشتور برگتزار گردیتد.          

سخنرانان این مراسم بته ترتیتب دکتتر وحیتد نیکنتام و دکتتر حمیدرضتا        

مشفق، پس از عرض خیرمقدم به معرفی پردیس علوم، ستاختار و جایگتاه   

ه های بین دانشگاه و سیستم آمتوزش و پترورش، جایگتا    آن، توصیف تفاوت

هتای محتترم دانشتجویان     اولیاء و نحوه ارتباط بین پردیس علوم و خانواده

هیتأت علمتی دانشتکده     محتترم  پتژوه، عضتو   در ادامه دکتتر بته   پرداختند.

روانشناسی دانشتگاه تهتران، بته بیتان مستائل و  مشتکالت دانشتجویان و        

ینته  ها و ارائه راه حل ها و استراتژی های کاربردی و سودمند در زم خانواده

 ارتقاء بهداشت روان دانشجویان پرداخت. 
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 " خلیج فارسهای  اطلس خرچنگ " انتشار کتاب

 نگرپریشاانتشارات نوشته دکتر رضا ندرلو، توسط 
 

 

های خلی  فارس، نوشته دکتر رضا ندرلو، عضو  خرچنگ کتاب اطلس

شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران، از سوی  هیأت علمی دانشکده زیست

 .پرینگر منتشر شداشتشارات ان
های خلی  فارس  سال مطالعه تاکسونومی خرچنگ ۶9این کتاب حاصل 

 فوق نامه پایان شرو  با ۶:۳0 سال از، ندرلو دکتر و دریای عمان است که

وی همزمان با ادامه  .کرد آغاز را آن تهران دانشگاه در خود لیسانس

تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه فرانکفورت و موزه تاریخ طبیعی 

های تاریخ طبیعی دنیا سفر کرده و  سنکنبرب آلمان، به اغلب موزه

 های جمع شده از خلی  فارس و دریای عمان را مورد بازنگری قرار  نمونه
 

 

 
 

 "ن همایش انسان شناسی زیستیدومی"برگزاری 

 در پردیس علوم

 

 

اطلسی رنگی و  در قالب 02۶۲داده است. حاصل این مطالعه در سال  

گونه خرچنگ  0۵9ای به چاپ رسیده که شامل اطالعات  صفحه 999

  شود. می
گفتار از پیتر کسترو و پیتر نْگ در تمجید از این  متن کتاب با دو پیش

شود. سپس با مقدمه دکتر ندرلو درباره اهمیت  اطلس آغاز می

 شویم. رو می های جنوب ایران روبه شناختی و حفاظتی آب بوم

ر بخش آغازین کتاب، شرح کاملی درباره خلی  فارس و دریای عمان د

ها (براکیوراو باالخص مطالعه  و تاریخچه مطالعه سیستماتیک خرچنگ

ها در منطقه جنوب ایران، آمده است. پس از قسمت آغازین  خرچنگ

ها  های مختلف خرچنگ های بعدی به تبارها و زیرگروه کتاب، فصل

 پردازد.  می

هایی دقیق و  های مربوط به هرگونه و رسامی رنگی از نمونهتصاویری 

های کامالً واضح در کنار این تصاویر، پژوهشگر  گشا و نیز نقشه راه

مند را به خوبی در کسب اطالعات و مقایسه و تحلیل  عالقه

ای  کند. نکته بسیار مهم و آموزنده ها یاری می شناسی خرچنگ ریخت

ی این کتاب به آن اشاره کرد، مشخص توان درباره تصویرها که می

تصویر آن در  ای است که ای هر نمونه بودن شناسه و شماره موزه

 خورد. کتاب به چشم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، با همکتاری دانشتکده زیستت    "انسان شناسی زیستی "دومین همایش 

شناسی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتمتاعی دانشتگاه تهتران،    

 -در آمفتی تئتاتر مرکتز تحقیقتات بیوشتیمی      ۶:49بیست و دوم آبانماه 

خنرانان ایتن همتایش دکتتر    بیوفیزیک دانشتگاه تهتران برگتزار شتد. ست     

دکتر و،  (Dr. Dominique Grimaud-Herveدومینیک گریمو اروه

 Dr. Celin)و، دکتتر ستلین بتن    (Dr. Evelyne Heyerاولین ایتر  
Bon)     و دکتتر ژیتل بریتون(Dr. Gilles Berillon)   از پژوهشتگران

بودند که به ترتیتب از رونتد    (CNRS)مرکز ملی پژوهش علمی فرانسه 

میدانی برای گردآوری نمونه هتا و استتقرار آنهتا در متوزه هتا و       کارهای

باستتتانی در پیگیتتری  وDNAدنتتا (کلکستتیونها، از اهمیتتت مطالعتتات  

خاستگاه های انسان و مطالعات تبارزایشی و نیز تکامل راه رفتن دوپتایی  

 صحبت کردند. 

این همایش در چارچوب طرح تحقیقاتی موسوم به جندی شتاپور انجتام   

و  CNRSه است که با همکاری گروهی از انسان شناسان فرانسه از گرفت

مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران حدود دو دهه 

 است که جریان دارد.

 

یکی از  مره های این همکاری تقریبا بیست ساله در قلمرو انسان 

شناسی زیستی پیشنهاد تأسیس این رشته در دوره کارشناسی ارشد از 

ت شناسی بوده است که پس از تصویب در سطح سوی دانشکده زیس

اولین دوره  ۶:4۲دانشگاه و وزارت علوم، دانشگاه تهران در مهرماه 

 دانشجویان را پذیرش خواهد کرد. 

به علت تقارن زمان و ساعت این همایش با جشنواره کتاب سال 

دانشجویی در تاالر دهشور پردیس علوم، این همایش در آمفی تئاتر 

بیوفیزیک برگزار شد. دکتر علی فرازمند،   -قات بیوشیمیمرکز تحقی

دبیر اجرایی این همایش،  از همکاری مدیریت و کارکنان این مرکز، به 

ویژه سخنان دکتر علی اکبر موسوی موحدی در طول برگزاری این 

همایش در مورد اهمیت این قلمرو بین رشته ای و لزوم توجه بدان، 

 تشکر کرد.

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rnaderloo
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  «کرمان 451»شهاب سنگ  

 مدانشكده زمین شناسی پردیس علوبه 

 .اهدا شد 

 

 

 

 

 

، توسط حجت کمالی جستجوگر شهاب سنگ« کرمان ۶۵9» شهاب سنگ 

. شد اهدا به دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران ۶:49در ششم آبان ماه 

دکتر کنعانیتان رئتیس دانشتکده، دکتتر      حضور با مراسمی منظور این برای

ی پتردیس  دانشکده زمین شناس اساتید میرنژاد عضو محترم هیئت علمی و

 شد. برگزار علوم دانشگاه تهران

ستمیناری آموزشتی در خصتوع معرفتی     ، بعد از اهدای این شهاب ستنگ 

 شده کشف سنگ شهاب 9 از و شهاب سنگ ها برای عموم مردم برگزار شد

در اردیبهشت متاه   ۶۵9شهاب سنگ کرمان شد.  رونمایی نیز کمالی حجت

 شتهاب  نمونته  ایتن  دایاهت . شتد  کشف لوت بیابان کلوت منطقه در ۶:4۵

 سنگ

 

 

 

 

 بتت شتده    Kerman ۶۵9 نام با جهانی بولتن در کهکم نظیر سنگ

سترآغازی بترای مطالعتات تخصصتی در رشتته شتهاب ستنگ         است،

 .جه بیشتر به این رشته علمی خواهد بودشناسی و تو
به گفته کارشناسان نجوم، این شهاب سنگ جز شهاب ستنگ هتای    

 ستنگ  شهاب این همچنین. رود می شمار به بزرب و از جنس سنگ

 .اطالعات اولیه پیدایش منظومه شمسی را در خود نهفته دارد
 

 برگزاری سمینار 

زیستی با حضور علوم بررسی آخرین یافته های "

  "دانشمندان مطرح جهان اسالم

 در پردیس علوم

 

 

 

 

 

 یکتروزه  ستمینار  تهتران،  در مصتطفی  جتایزه  اختتامیه مراسم با همزمان

 زیستی با حضور دانشمندان مطرح جهان علوم بررسی آخرین یافته های"

با همکاری بسی  دانشتجویی پتردیس علتوم، در یتازدهم آذرمتاه       "اسالم

پتتن  تتتن از دانشتتمندان مستتلمان     ستتخنرانی و حضتتور بتتا ، ۶:49

تتاالر   در زیستتی،  علتوم  هتای  تتازه  زمینته  در ،مصطفی هجایز کاندیدای

 دهشور برگزار شد.

ستازی   در راستای تجلیل از دانشمندان برجستته و زمینته   مصطفی جایزه

یکی از نمادهای شایستگی و  عنوان علمی در جهان، به توسعه ری وهمکا

بته   ۶:4۶ ستال  ازدوستاالنه   صتورت  برتری علمتی در ستطح جهتان بته    

مصتطفی   جایزه شود. دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسالم اعطا می

گیتتترد کتتته  بتتته ا تتتری نوآورانتتته در مرزهتتتای دانتتتش تعلتتتق متتتی  

ستاز   و فناوری ارائه شده و زمینته  معل های شاخص در حوزه افرادی توسط

 می باشد.بهبود زندگی بشریت 

پتتن  تتتن از کاندیتتداهای دریافتتت جتتایزه (پروفستتور ابوحیتتف از کانتتادا و 

مستتتعود و  اضتتتغری پرویستتتن، پرفستتتور بادشتتتاه، پرفستتتور پرفستتتور

هتای علمتی ختود در حتوزه      فعالیت ارائه از پاکستانو به چوهاری پرفسور

علمتی و   هیتأت  ای در حضتور اعضتای   ین رشتهزیست شناسی، شیمی و ب

در پایتتتتتتان  .دانشتتتتتتجویان پتتتتتتردیس علتتتتتتوم پرداختنتتتتتتد   

 پردیس علوم دیدار و گفتگو کردند. محترم رئیسه هیأت با

  

 

 تقدیر و تشكر
 

 ریاستت پتردیس   در طول متدت تصتدی    پزشکدکتر  از زحمات

 تشکر و قدردانی شد. علوم 

 معتاون اداری و  ی در طول متدت تصتد   زاده علیدکتر  از زحمات

 تشکر و قدردانی شد. مالی پردیس علوم 

 موزشتی و  آمعتاون  در طول متدت تصتدی    ملکدکتر  از زحمات

 تشکر و قدردانی شد. تحصیالت تکمیلی  پردیس علوم 

 معتاون پژوهشتی   در طول متدت تصتدی    مشفقدکتر  از زحمات

 تشکر و قدردانی شد. پردیس علوم 

 معتاون آموزشتی   دت تصتدی  در طول م شایستهدکتر  از زحمات

 تشکر و قدردانی شد. دانشکده شیمی

      از زحمات دکتر مسعود مهجور شتفیعی در طتول متدت تصتدی

تشتکر و   معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده فیزیتک 

 قدردانی شد.
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 سفرهای علمی
 

 

 بازدید  جهت ،زمین شناسیت علمی دانشکده أعضو هیچشمی  دکتر

از طتتتترح توستتتتعه حتتتترم مطهتتتتر امتتتتام حستتتتین ( و از      

 .سفر کردعراق  کشور به ۵/24/49 لغایت 2/2۳/49: تاریخ

  جهت  ،زاده شیرازی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی اله آیتدکتر
 International Conference on شتترکت در کنفتترانس 

Special    Functions & Applications   49/۳/۶۶از تتاریخ 

 International شتتتترکت درکنفتتتترانس  و :49/۳/۶التتتتی 

Conference on  Analysis and Applications   از تتاریخ

 سفر کرد. هند به کشور 49/4/۶الی  49/۳/04

 جهتت  عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، سلیمانی دامنه  دکتر مجید

المللتتی آنتتالیز کارگتتاه بتتین  و  ICAA-2017شتترکت در کنفتترانس 

 به کشور هند 2۶/24/49 الی ۳/49/:0از تاریخ محدب و بهینه سازی

 سفر کرد.

  شرکت در  جهت ت علمی دانشکده ریاضی،عضو هیأدکتر باقر باباعلی

بتته  09/۳/49لغایتتت  ۶۵/۳/49از تتتاریخ ICDAR  02۶۲ کنفتترانس

 ر کرد.سف کشور ژاپن

  عضتتو هیتتأت علمتتی دانشتتکده زیستتت شناستتی،   الهتتیالهتته دکتتتر

 09/۳/49از تتاریخ  در کنگره حالتهای نادر زوال عقلی  شرکت  جهت

 ایتالیا سفر کرد. به کشور 20/4/49لغایت 

 عضتتو هیتتأت علمتتی دانشتتکده فیزیتتک،    ر مهجتتور شتتفیعی  دکتتت

موسسه فیزیکی انرژی  BESI1Iدر نشست متخصصین  شرکت جهت

 چین به کشور ۶۵/4/49 لغایت ۶2/4/49از تاریخ  های باالی آکادمی

 سفر کرد.

       ،جهتت  دکتر سیامک یاسمی عضتو هیتأت علمتی دانشتکده ریاضتی

 ۶۲/4/49 ریخاز تتتا Bilkentهمکتتاری علمتتی بتتا استتاتید دانشتتگاه 
 سفر کرد.  به کشور ترکیه 09/4/49 الی 

 بته  عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی،  سمانه افتخاری مهابادی دکتر

 8th International Conference منظور شرکت درکنفترانس 

on Islamic Banking and Finance: Risk 
Management, Regulation & Supervision    از

  نمودند.سفر  به کشور عمان  49 /۶2 /0 لغایت    49 /24 /0۳ تاریخ

 
 
 

 انتصابات
 
 

 

 به عنتوان رئتیس    به مدت سه سال 49از تاریخ یکم مهرماه دکتر نیکنام

 ب شد.پردیس علوم منصو
 تتاریخ دهتم    فرازمند به عنوان معاون اداری و مالی پردیس علوم از دکتر

 به مدت سه سال منصوب شد.۶:49آبان ماه 
 کنعانیان به عنوان معاون آموزشی و تحصتیالت تکمیلتی پتردیس     دکتر

 به مدت سه سال منصوب شد.۶:49تاریخ دهم آبان ماه  علوم از
 تتاریخ   پژوهشتی پتردیس علتوم از   سلیمانی دامنه به عنوان معاون  دکتر

 به مدت سه سال منصوب شد.۶:49دهم آبان ماه 
 واعظ عالئی بته عنتوان معتاون امتور دانشتجویی و فرهنگتی        حکم دکتر

 به مدت سه سال تمدید شد.۶:49تاریخ دهم آبان ماه  پردیس علوم از
        حکم دکتر خوئی بته عنتوان معاونتت تحصتیالت تکمیلتی و پژوهشتی

به متدت سته ستال تمدیتد      ۶:49تاریخ یکم آذرماه  دانشکده شیمی از

 شد. 
 بته عنتوان    سال : به مدت ۶:49اریخ سی ام آبان ماه دکتر عباسی از ت

  معاون آموزشی دانشکده شیمی منصوب شد. 
  متدت دو   به 0۶/۶2/49لغایت  0۶/2۳/49از  سیدفخاری سیدامیندکتر

 بختش  رپرستت سعنوان  ماه (تا زمان انتخاب رئیس جدید دانشکدهو به

 منصوب شد. کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، دانشکده محض ریاضی
 به عنوان رئیس دانشکده فیزیتک پتردیس علتوم از    مهجور شفیعی دکتر 

 به مدت سه سال منصوب شد.۶:49اه تاریخ پنجم آذر م
   پژوهشتی و تحصتیالت تکمیلتی    معتاون  عنتوان  هدکتر یاسر عبتدی بت 

 آذرماه به مدت سه سال منصوب شد. دانشکده فیزیک از تاریخ دوازدهم
   دکتر حسین رحیم پور بناب به عنوان رئیس دانشکده زمین شناستی از

 به مدت سه سال منصوب شد. ۳/4/49تاریخ 
 عضو کمیته مشورتی جتذب دانشتکده    عنوان به دکتر محمد نوری زنوز

 منصوب شد. به مدت دو سال 4/49/:۶از تاریخ  فیزیک
  از   پتردیس علتوم   رئتیس  مشتاورعالی  عنوان بهدکتر داریوش سلیمانی

 به مدت دو سال منصوب شد. ۶4/4/49تاریخ 
  مدیر بختش ستافت راک (رستوب، نفتت و      عنوان بهدکتر وحید توکلی

 به مدت دو سال منصوب شد. 00/4/49تاریخ از   )چینه
 نماینده بخش سافت راک در شتورای   عنوان به دکتر عبدالحسین امینی

بته متدت دو ستال     00/4/49از تاریخ  ،ین شناسیآموزشی دانشکده زم

 منصوب شد.
 در شورای  نماینده بخش سافت راک عنوان به دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

از تتتاریخ  ،دانشتتکده زمتتین شناستتی  تحصتتیالت تکمیلتتی و پژوهشتتی 

 به مدت دو سال منصوب شد. 00/4/49

 و  قاستمی نژادرائینتی  ، دکتر اسماعیلی، دکتتر  حکم دکتر کنعانیان 

جهت عضویت در کمیته مشتورتی جتذب   دکتر عبدالحسین امینی 

تمدیتد   ستال  0 به مدت 09/4/49زمین شناسی، از تاریخ دانشکده 

 شد. 
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  عضو هیأت علمی  دکتر حمزه لوبا اندوه فراوان اطال  یافتیم

عزیز خود به سوب  مادر در غم فقدان دانشکده شیمی

نشسته اند. ضمن تسلیت به ایشان، از خداوند منان برای آن 

زش و مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل آمر همرحوم

 مسئلت داریم.

  عضو هیأت  دکتر رحیمیانبا اندوه فراوان اطال  یافتیم

عزیز  مادر در غم فقدان علمی دانشکده زیست شناسی

خود به سوب نشسته اند. ضمن تسلیت به ایشان، از خداوند 

آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان  همنان برای آن مرحوم

 جمیل مسئلت داریم.صبر 

  همکار  خانم عرب سلمانیبا اندوه فراوان اطال  یافتیم

عزیز خود به سوب نشسته اند.  پدر در غم فقدان عزیزمان

ضمن تسلیت به ایشان، از خداوند منان برای آن مرحوم 

 آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

  قدیم خانی همکار خانمبا اندوه فراوان اطال  یافتیم 

عزیز خود به سوب نشسته اند.  مادر در غم فقدان عزیزمان

 هضمن تسلیت به ایشان، از خداوند منان برای آن مرحوم

 بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.آمرزش و مغفرت و برای 

  همکار حسین نژادخانم با اندوه فراوان اطال  یافتیم 

به سوب نشسته اند. عزیز خود  پدر در غم فقدان عزیزمان

ضمن تسلیت به ایشان، از خداوند منان برای آن مرحوم 

 بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.آمرزش و مغفرت و برای 

     به تازگی صاحب فرزند   ئیواعظ عالدکتر آقای 

اند، ضتمن تبریتک قتدوم نورستیده، بترای ایشتان و       شده
فرزندان دلبندشان آرزوی ستالمت و عاقبتت بته خیتری     

 داریم.

 تبریک

 اخبار کوتاه
 

 ارتقاء مرتبه علمی
 

در چند ماه گذشته اساتید ذیل به ارتقاء مرتبه علمی نائتل شتده انتد.    

ضمن تبریک به این اساتید گرانمایه از خداوند متعال توفیق روزافزون 

 ایشان را در پیشبرد اهداف علمی دانشگاه تهران آرزومندیم.
  به مرتبه  زمین شناسیعضو هیات علمی دانشکده  چشمیدکتر

 ارتقاء یافت. دانشیاری
  بته   زمین شناسیعضو هیات علمی دانشکده سهرابی بیدار دکتر

 ارتقاء یافت. دانشیاریمرتبه 
  دانشکده زیستت شناستی   عضو هیات علمی  نسرین معتمددکتر

 ارتقاء یافت.استادی مرتبه  به
 

 بتا خریتد دستتگاه    : ایجاد بخش نانو در آزمایشگاه مرکزی

DLS-Zeta Potential  ستتفارش چنتتد دستتتگاه دیگتتر، بختتش  و

نانوفناوری آزمایشگاه مرکزی راه اندازی شد. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 

تهران که در زیر زمین دانشکده شتیمی مستتقر استت از آذرمتاه ستال      

-NMRراه انتتدازی شتتد کتته بتتا خریتتد و نصتتب دستتتگاه       ۶:49
SOOMHZ  در خرداد سال جاری بخشNMR  شرو  به کار کرد و

اکنون با ایجاد بخش نانوفناوری مجموعه کاملی از امکانتات متورد نیتاز    

 محققین تامین می شود.

  با امکان دسترسی بهScifinder     برای اعضتای هیتأت علمتی و

دانشجویان دانشگاه تهران برای یک دوره آزمایشی، نشست آشتنایی بتا   

ط توست  آذرمتاه به همراه کارگاههای عملی آن در  Scifinderامکانات 

 شد.دانشکده شیمی برگزار 

 ۶۵۶بتا موضتو     49ستوم مهرمتاه   ، جلسه باشتگاه فیزیتک   مین

و ستخنرانی   "رصد خانه ملی ایران: گذشته، حال و چشم انداز"

 دکتر حبیب خسروشاهی در دانشکده فیزیک برگزار شد.

 ۶۵0    بتا موضتو     49مین جلسه باشگاه فیزیک، ستوم آبتان متاه

 "مناسبت جایزه نوبل فیزیک(آشکارسازی امواج گرانشی )به "
 در دانشکده فیزیک برگزار شد. مهدیار نورباالو سخنرانی دکتر 

     

 منیژه علیمردانیتهیه و تنظیم: 

 احسان آیرملوعكس ها: 

 


