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هستی است که می توان با تماشای آن، نقبی به عالم معنا زد و راهی به سووی   بهار نیز یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان

 جمال پروردگار را به تماشا نشست.  خدا یافت و 

ین آغاز با نظر به لطافت و زیبایی بهار، از پروردگار بهارآفرین می خواهیم که همانگونه که لطف و بخشو  خوود را   اکنون در پایان ا

نبات جاری می سازد، ما را نیز همیشه در سایه ی عنایت خود قرار دهد. در ادامه ی راه یاری گرممان باشد، شوق   همواره در جماد و 

در دست اجرا داریوم   79نگاه دارد و توانایی الزم جهت به ثمر رساندن برنامه هایی که برای سال نو شدن را در دل تک تک ما بیدار 

 عطا بفرماید.

 روابط عمومی پردیس علوم
 

 

 هو العلیم

 رسسبز شد عالم اوان الهل زار آدم خوش و                                  بهار آدم بهار آدم بهار خوش عذار آدم
اار آدمهب            سوسن دد زبان داردز سوسن بشنو ای ریحان هک   دت  آ  و ل  نگر  هک نرقش  و گ

 اه زان دیار آدم گوید خوشم زریا خوشی همی                 نرسد هک چون بودی رد این رغنت ل  از نسرین همی  
 گوید هک یار ربدبار آدم گوش  رسو می هب                                            رقصی گوید هک مستاهن همی سمن با رسو می

 هک زردی رفت و خشکی رفت و عمر اپیدار آدم                                     بنفشه پی  نیلورف ردآدم هک مبارک باد
 بدو گفتا هک خندانم هک یار اندر کنار آدم                              زد چشمک آن رنگس هب سوی ل  هک خندانی همی

 هک ره ربگی هب ره ربی چو تیغ آبدار آدم                             صنورب گف  راه سخ  آسان شد هب فض  حق
 موالان

با رسیدن بهار، طبیعت ردای سبز بر تن می کند. چکاوک ها، هوزار دسوتان و    

قمریان، نغمه ها و سرودهای فرح بخ  و تازه سرمی دهند و انسان هوا را بوه   

مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می خوانند. بهار، پیام آور عشق و روی  

است کوه خواسوتنی اسوت و بوا     است و موسم سرور و آشتی و به همین خاطر 

 .آمدن  دل ها سرشار از سرور و جان ها معرفت می یابد
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مولکتولی اتا همکتامش مکت         اولین همایش ملی عسل و علوم زیست  

جمن زنبومعسل ای ان و اا مویک د امتباط اتین  انجمن ایوشیمی ای ان و ان

جامعه، صنع  و دانکگاه و نیت  تاییتب ات  جایگتاه تاتیتتاا انیتادش دم       

صنع  تولیب عسل ای ان، اتا ضوتوم اات ادان، دانکتجویان، زنبتومدامان،      

مسئوالن اازمان ملی اا انبامد ای ان و اازمان تاتیق، آموزش و تواعه 

دم االن شتییب   ۰۹۲۱آذم  ۹۲انی تخصصی، اخن  ۰۱یکاومزش، اا امائه 

 دهکوم پ دیس علوم دانکگاه تی ان، ا گ ام شب.

دم م اام اخ  امیه همایش، ضاض ان ا  دو ماتوم شتامل تواتعه یی تی     

صنع  زنبومدامش از مهگذم توجه ایش از پیش ات  تاتیتتاا انیتادش دم    

م مب نی مولکولی و نی  اازنگ ش اا انبامد عسل دم یکو ضوزه علوم زیس 

مولکتولی و اتا همکتامش پشوهکتگ ان      هاش زیس  ا  دا اومدها و شاخص

 ی د. علوم پایه یکوم تاییب 

 

 همایش ملی عسل و علوم زیست مولکولیاولین برگزاری 

  در پردیس علوم

 

جهت  ،مشترك جلسه برگزاری"

بررسی برنامه دكتری 

 زیست محیط علوم

 "در پردیس علوم  
 

جی  ا مای تخصصی ا نامه دمای و ا فصل دموس دومه 

ایمتن   ۹۸نکست ی دم   ،زیست   مایط دی  ش مش ه علوم

علوم زیس ی شوماش ا نامه می ش  گ وه اا ضووم اعواش ماه

 هیأا اعواش از تعبادش علوم، تاتیتاا و فناومش و وزاما

زیست  و دانکتکبه    ماتیط  علمی پ دیس علوم، دانکتکبه 

اتا  متبمس و   ت ایت   منااع طبیعی دانکگاه تی ان، دانکگاه

 زنجان دم پت دیس علتوم ا گت ام    نماینبگان دانکگاهضووم 

 شب.

 

 آشنایی سمینار برگزاری

پژوهشی كمیسیون اروپا  حمایتی با قالب 

 ۰۲۰۲ هوریزون عنوان با
 

 پت وهه  و اتنجی  تواتط دف ت  نیتاز    "۹۱۹۱آشتنایی اتا ا نامته افتق     " عنوان آموزشی اا امینام

دی   عباای اه دعتوا معاونت  پشوهکتی پت دیس      خانم معاون  پشوهکی دانکگاه و تواط یاای

یه اا ضووماعواش  امینام دم االن دهکوم ا گ ام شب. دماین ایمن ماه ز شنبه یازدهمعلوم دم مو

یمیستیون   متالی  ضمای  هاش پشوهکی اا دم پ وهه مکامی  هیاا علمی ا گ ام شب، شیوه امکان

داده شتب. دم پایتان اته اایامتاا و      شت    پ وپتوزا  نویستی   ناتوه  و انواع ف م  هتاش آن و  اموپا

اتا   مکتامی   و شتیوه  فعتا   هتاش  چگونگی ا مای ف اخوان مومد ننبگان دمهاش ش ی  ی پ اش

 .پااخ داده شب ۹۱۹۱ هاش افق اموپایی ا اش ف اخوان شکل گ ف ه هاش ینس ایوم
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دانشجویان  نشست با برگزاری برنامه

 غیرایرانی پردیس علوم
آموزش و اازآموزش دانکجویان این الملل جی  پیکب د مونتب   اه اهمی  نظ 

تاصیلکان دم دانکگاه تی ان،  طو  دم لوبمط آموزشی، پشوهکی و اج ماعی

اات نب   ۷دوشتنبه   متطع موز نکس  آموزشی دانکجویان این المللی ه  اه

دم مال االن دی   پی الیی تواط معاون  پشوهش و  ۰۷تا  ۰۱از ااع   ماه

 این الملل پ دیس علوم ا گ ام شب.
 ، دانکتتجویی وکتتیهپشو آموزشتتی، نیتتاز متتومد دم ایتتن نکستت  اط عتتاا 

 ایتن  ات اش  تیت ان  دانکگاه علوم پ دیس دم تاصیل طو  دم نیاز مومد مفاهی

 و علتوم  پت دیس  مخ لت   اشهت  اختش  مع فتی  ا  ع وه. شب امائه دانکجویان

 غی ای انتی  دانکتجویان  پیکتنیاداا  و نظت اا  و مستائل  واضبها، آن خبماا

 و علتوم  پت دیس  هیتاا مئیسته   نکست   این دم. گ ف  ق ام ا مای مومد نی 

 نظت اا  و مستائل  پااتخگوش  و ضووم داشت ه  ها دانککبه الملل این ونینمعا

  .اودنب الملل این دانکجویان
 

دیدار رئیس دانشگاه سارایوو بوسنی با 

 ریاست پردیس علوم
اتا   ت اهم نامه دانکگاه اامایوو اعب از امواش مئیس اشک یلی، دی   مفع 

نکتگاه تیت ان، موز   اازدیتب ختود از دا   اولتین  دانکتگاه دم  ما ت م  میاا 

مئیسته پت دیس علتوم     هیتأا  ناهام ضیاف  میمان ماه ایمن ۹۲یککنبه 

و دانکتتجویی  آموزشتتی معتتاونین اتته همتت اه  اشتتک یلی اودنتتب. دی تت  

ایتن   فاماتی  و زاتان شنااتی   فلست ه  این المللی و اا اد هاش همکامش و

پ دیس علتوم آشتنا    تاتیتاتی هاش هاش تاصیلی و زمینه دانکگاه اا مش ه

جانومشناای نی  اازدیب ی دنب. دم این دیبام دی ت  وضیتب    موزه شبه و از

اتتین المللتتی   هتتاش همکتتامش تواتتعه پتت دیس علتتوم  مئتتیس نیکنتتام

قااتل   هتاش  ماهب دهاش میم پ دیس علتوم ا شتم د و اته ي فیت      ج و ما

و همکامش اا دانکتمنبان   خامجی این پ دیس دم جذب دانکجویان توجه

اواتتنی و ه زگتتوین اشتتامه  ماننتتب یکتتوم دواتت  و مخ لتت  یکتتومهاش

دانکتکبه علتوم    مکتااه  پ دیس علوم ما فعالی  ضوزه اشک یلی دی   .ی د

هتاش علمتی    و پیکتنیاد ایجتاد همکتامش   دانکگاه اامایوو توصتی  یت ده   

 .داش نب دی  ش ايیام مک    ما اا آغاز تباد  دانکجو دم متطع
 

 دیدار مدیر دفتر تبادالت علمی آلمان

 با ریاست پردیس علوم 

 
 

 نکس ی دم هما ایمن ۹۹ دوشنبه موز آلمان کایادمی مبی  دف   تبادالا

 و دانکتگاهی  اتین  هتاش  ا نامته  مع فتی  اه علوم، پ دیس مئیسه اهیأ اا

گی نتب   مقت ا  ناتازما  ایتن   ضمایت  دمتوم  بتواننت  می یه شا مؤاسه نای

 هتاش  پت وهه  از  ضمایت  مد م یت   ایتن  طتوالنی  هااات علی غم  داخ .پ

 از دف تت  ایتتن هشتتب شتتناخ ه ضمایتت  عنتتو نتتت ی مایتت  دانکتتگاهی

 ایتن  دم .ااشتب  متی  م یت   این تاصیلی هاش اومس ،ایادمیک هاش فعالی 

 اتتا  فعالیتت  تتت واتتیع گستت  ه انجتتام اتت اش نممکتت شهتتا قالتت  نکستت 
اش و  اش و این مواسه هاش این دانککبه پ وهه قال  دم آلمان هاش دانکگاه

متبی  ایتن دف ت      .گ فت   مقت ا  ثاات  دمتوم  هاش تبتاد  دانکتجو   ا نامه

 این  ضمای از

 ساتوم  ات اش  یته  دی ت ش  دانکجویان از ن دیک آینبه دم م ی از ضمای  این 

 خبت   دهنتب  متی  دمخواات   فناومش و تاتیتاا علوم، وزماا مطالعاتی ف ص 

 .داد
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 های آموزشی  برگزاری كارگاه

 دانشکده ریاضی، آمار و علوم كامپیوتر

 (6931)زمستان 
 

ذش ه، این دی   یاامی از دانککبه میاضتی،  ا  اااس مذای اتی یه طی دو اا  گ

آمام و علوم یامپیوت  اه عنوان نماینبه دانکتگاه تیت ان، و دی ت  ف انستوا لتوزم از      

، اه عنوان نماینبه دانکگاه اومان )ائ  ف(، ت اهم نامه اش این VIدانکگاه پامیس 

منعتتب   SUMATEHدانکگاه تی ان و دانکگاه اومان )ائت  ف( تات  عنتوان    

 به اا .ش

هبف اصلی این ت اهم نامه امتتاء اطح آموزشی و پشوهکی دم دانکتگاه تیت ان از   

هتا و م ایت     گیت ش از ا جست ه تت ین پشوهکتگ ان متتیم دم دانکتگاه       ط یق ای ه

همچنین شایان ذی  اا  یه توجه دانککبه  اوده اا . تاتیتاتی ت از او  ف انسه

دا ه از مباضث و ج یان هاش پشوهکتی  دم تنظیم ا نامه ها، عمبتا معطوف اه آن 

انیادین اا  یه تاینون دم داخل یکوم یم   اته آنیتا پ داخ ته شتبه اات . ات        

تنظتیم شتبه    ۹۱۰۷-۹۱۰۸همین اااس، ا نامه اه یامگاه آموزشی ات اش اتا    

اته متبا    "هاش جب ش هاش تالیلی و خم خم"اا . نخس ین یامگاه تا  عنوان 

دم  ۰۸/۰۰/۰۹۲۱تتتا  ۹۱/۰۱/۰۹۲۱زشتتی( از اتتاع  آمو ۹۱اتته ه  تته )جمعتتا  

دانککبه میاضی، آمام و علوم یامپیوت  ا گ ام شبه اا . مبمس این دومه، جنتاب  

آقاش دی   جولین گ اوم، از یکوم ف انسه اوده نب. دومین یامگتاه آموزشتی، دم دو   

ت ییبتاا و مکانیتک   "اخش تنظیم شبه اا  یه اخش نخس  آن، تا  عنتوان  

تتا   ۷/۰۹/۰۹۲۱اتاع  آموزشتی( از    ۰۱با یتک ه  ته )جمعتا    ، طی مت "آمامش

دم دانککبه میاضی، آمام و علوم یامپیوت  ا گ ام شبه اا . مبمس  ۰1/۰۹/۰۹۲۱

خوشاالی اا  یه  موج انب.  این دومه دی   ابمیک ااتیلیه از یکوم ف انسه اوده

ع ی  از اای  ش ایطی ف اهم شب تا ع وه ا  دانکجویان دانکگاه تی ان، دانکجویان 

هاش آموزشی اا  اده یننتب. اتومین یامگتاه دم ایتام      ها نی  از این یامگاه دانکگاه

 ا گ ام خواهب شب. ۲۷اا  
 

 درخشش دانشجویان پردیس علوم

مین المپیاد علمی دانشجویی در بیست و دو 

 6931كشور سال 
 

 

 

 دانشکده زیست شناسی

 رتبه نام و نام خانوادگی ردیف

 اول مینا طلوع غنی 1

 چهارم علی گلبابایی 2

 ششم نادیا قرایی 3

 هشتم امیر مطمئن 4
 

 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 رتبه نام و نام خانوادگی ردیف

1 
یوسف طاهری 

 سیسجا
 دوم

 نهم فاطمه اقبال 2

 دانشکده زمین شناسی

 رتبه نام و نام خانوادگی ردیف

 دوم بهاره میدانی 1

 پنجم ابوالفضل رجبی 2

 هفتم سیده سپیده میرربیع 3

 

شانزدهمین در  برتر دانشجویان پردیس علومهای  كسب مقام

 دانشجویان دانشگاه تهران جشنواره ورزشی

 مین دلخوشی، علی ضا تی ه یام، ضمیب اثنی عک ش طه امنبمش،امین ص  ، ا کسب مقام سوم تیمی(:)تیم والیبال پسران 

 امین مظ  ش، صادق علیجانی )م ای: آقاش مویب(علی وفتی، مامب ایب ضسام البین طالتانی،ضسن نیکخواه،  آمیا صادقی، چم ان یايمی، 

 مضا ف  ،  مصط ی اینایی، هادش زه اای، مج بی فوائلی، طه امنبمش، مامب  کسب مقام سوم تیمی(:)تیم فوتسال پسران 

 

 

 ایب می د معصومی، ای وس دمخکان ف ، نیما عباای، ضسین دمخکانی، ع ی  ضسینی،ضسین ا فی زاده، مامب لط ی )م ای: آقاش اضبش(

 ف نوش ایادمش)یس  متام اوم( زه ا دمخ ی،  یس  متام دوم()علی ضا می ش، )یس  متام او (  رشته تکواندو:

 ()یس  متام دوم امی  ضسین مومن رشته کشتی:     )یس  متام او (عاط ه عادلی  :تنیس روی میز      )یس  متام دوم( اینا زه اای: یرشته دو ومیدان

 )یس  متام دوم(  زییه می زائیان :رشته تیر اندازی               )یس  متام دوم(ضانیه وییلی  :رشته شنا

 



 
                           

5 
 

 ک بادتساقیا آدمن عید مبار
 وان مواعید هک رکدی رمود از یادت

 
   4931زمستان –)دوره جدید(  41شماره

نشریه پردیس 

 علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 انتخاب شایسته دكتر سیامک یاسمی،

 ، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی 

 نعضو دائمی فرهنگستان علوم جهابه عنوان 

 

 سفرهای علمی
    اا علمتی دانکتکبه   عوتو هیت  دی   ضستین آختانی

جیتت  انجتتام پتت وهه مکتت    از  زیستت  شنااتتی 

 اته یکتوم ااتکاتلنب    ۲۱ /۰۰ /۱ الی  ۲۱ /۰۱ /۱۱ تامیخ

 ی د.ا   

    فی یکعوو هیاا علمی دانککبه  صبیته دلبامدی 

اتته منظتتوم   ۲۱ /۰۰ /۹ لغایتت     ۲۱ /۰۱ /۹۰ از تتتامیخ 

شکست  تتتامن خوداختودش و     دمین ت انس ش ی  

اه یکتوم   دم دانکگاه نانی یانگ منمباضث علمی تتا

 ی د.ا    انگاپوم

  شیمی عوو هیاا علمی دانککبه دی   اضمب امی ش

 اتا دانکتگاه   علمی پشوهکتی  هاش همکامش اه منظوم

EPFL ی تاتیتتات  هتاش  ، جی  انجام اخکی از پت وهه

 ۲/۰۱/۲۱ خود و انجام آنالی هاش دا گاهی، از تامیخ

    ی د.ایکوم اوئیس  اه ۰۷/۰۱/۲۱لغای  

    عوتو هیتاا علمتی     ایب میبش واعت  ع ئتی  دی

دانکتتکبه فی یتتک جیتت  شتت ی  دم یامگتتاه تاتت  

 School on Electron phononعنتتتتوان 

Physics from first Principles  و اازدیتتب

از مواستتتته اتتتتین المللتتتتی فی یتتتتک نظتتتت ش  

 ۱۸/۱۰/۲۷ التتتی ۹۰/۰۹/۲۱ از تتتتامیخ عببالستتت م

 ا   ی د. ه یکوم ای الیاا

   هبیه اتاجبش عوتو هیتاا علمتی دانکتکبه       دی

میاضتتتی جیتتت  شتتت ی  دم ین تتت انس و امائتتته   

از  Istanbul-sheir  دانکتتتتتگاهاتتتتتخن انی دم 
ت ییتته  اتته یکتتوم ۱۹/۱۰/۲۷التتی ۹۱/۰۹/۲۱ امیختتت

 ا   ی د.

   دی   عباس علی صاا ش عوو هیاا علمی دانکتکبه

فی یک جی  مامومی  پشوهکی اه م ی  این المللتی  

KIAS اتیتتتاا اتت  موش پتت وهه تاتیتتتاتی و ادامتته ت

 Scalking properties in   مک    تا  عنوان

Granular°Systems  ۹۷/۰۹/۲۱تتتتتتتامیخ  از  

ی ه جنوای ا    اه شی  ائو  یکوم ۰۷/۱۰/۲۷ الی

 ی د.

    عوو هیاا  علی ضا اامش و دی   معصومه ملکدی

از  اختذ ویت ا   جیت    زیس  شنااتی علمی دانککبه 
اتت یش   اته یکتوم   ۰۷/۱۰/۲۷ الی ۹1/۰۹/۲۱ تامیخ

 .نبا   ی د

 بازدید كاردار علمی فرانسه

 كامپیوتر از دانشکده ریاضی، آمار و علوم

 

 

 

 

 

 
 

ف هنگس ان می شونب یه از اا انبامدهاش جیانی ااالیی ا خومدام اوده و اتا فعالیت  هتاش    

 ما اه علوم جیان اف وده ااشنب.پشوهکی خود ن ای  امزشمنبش 

گ وه مکغو  اه  ۰۱عوو دائمی این ف هنگس ان از یکومهاش مخ ل  دم  ۰۰۸۰هم اینون 

 ۱عوو از یکوم ایت ان شتامل    ۰۱هاش علمی و ت ویجی هس نب. دم این میان تعباد  فعالی 

ه عوو دم گ وه پ شکی، یک عوو دم گت و  ۱عوو دم گ وه شیمی،  ۱عوو دم گ وه فی یک، 

از اا تباش اتا     هست نب. مینبای و یک عوو دم گ وه یکاومزش دم فی ا  اعواش آن 

ن   اه عووی  توآس ا گ یبه شبه انب یه دم این میان نتام یتک    11، تعباد  ۹۱۰۸

ن   از ای ان )دی  ایامک یاامی از دانکگاه تی ان( دم علتوم میاضتی اعت ن شتبه     

ن   و تعباد اعواء ای انی  ۰۹۹۸توآس اه اا . اا اض ساب اف اد جبیب، تعباد اعواء 

  ن   امتتاء یاف ه اا . ۰1اه 
 

اتته عنتتوان عوتتو دائمتتی ف هنگستت ان علتتوم   ،دی تت  یااتتمی 

 ان خاب شب. (The World Academy of Science) جیان

م، ا نتبه  ف هنگس ان علوم جیان اه همت  پ وفستوم عببالست    

می دش اا ا گ امش همایکی دم شی   ۰۲۸۷جای ه نوال، از اا  

ان خاب اعواش آغاز اه یام ی د. پکن یکوم چین اه طوم مامی 

و ت ویجتی  علمی، اخ قی،  هاش ف هنگس ان ا  اااس شایس گی

 د عووی  دم اینتنیا دانکمنبانی نام می گی د. اف اد صوما 

 و میاضتی  دانکتکبه  ما ت م  میاات   ضوتوم  اا یه اش جلسه یامدام علمی ا اما ف انسه دم

 از ا ختی  و ف انسته  IHES مؤاسه از" جب ش هاش خم و تالیلی هاش خم " یامگاه مبمس

م ایمن ماه این جلسه دم شان ده ش ی  ی د.ا گ ام شب، اعواش هیاا علمی این دانککبه 

 تککیل شب.
هاش مط   دم امتبط اتا چگتونگی تستییل و تست یع      یامدام علمی ا اما ف انسه اه پ اش

ات اش دانکتجویان تاصتی ا تکمیلتی      تاتیتتاتی  هاش تبادالا علمی اه ویشه تامین ف ص 

هتتتاش آموزشتتتی فکتتت ده  از دومه ضمایتتت  جلستتته پااتتتخ گ  نتتتب. همچنتتتین دم ایتتتن

 .دانککبه مط   شب این دم اخی  نب دومهف انسوش مان مبماین تواط

ا نامته   و این یکوم دم اتا  آینتبه متی دش توافتق     ضمای  ا اش ا گ امش یک ین  انس اا

مایگتان زاتان ف انستوش اته ماتتتین و       یوتتاه متبا   می ش شب. همچنین امکتان آمتوزش  

  شب. دانکجویان پ دیس علوم یه قصب انجام ف ص  مطالعاتی دم آن یکوم ما دامنب مط  

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/yassemi
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 انتصابات
 از  میاضی عوو ما  م هیاا علمی دانککبه  ایامک یاامی دی   ضکم

عنوان مئیس دانککبه میاضی،  اا  اه اه مبا اه ۰۹۲۱ه  م دش ماه 

 آمام و علوم یامپیوت  تمبیب شب. 
 ه مبا اه اا  ا۰۹۲۱دش ماه  دوازدهماز  آقاش دی   مامبعلی آموزگام

 منصوب شبنب. شناای دانککبه زیس   اه عنوان مئیس
 اته  ۰۹۲۱اات نب متاه    ایست  و یکتم  از  ا یام خانم دی   هبیه ااجبش

منصتوب   اش پت دیس علتوم   مئیس خبماا مایانته مبا دو اا  اه عنوان 

 شبنب.
    اه متبا اته   ۰۹۲۱از ایس  و شکم دش ماه  اضسان عامفیانآقاش دی

دانکتکبه زیست     پشوهکتی و تاصتی ا تکمیلتی    معاوناا  اه عنوان 

 شناای منصوب شبنب.
  اه مبا اه اا  اه ۰۹۲۱آقاش دی   مضا نبملو از ایس  و شکم دش ماه

 آموزشی دانککبه زیس  شناای منصوب شبنب. معاونعنوان 
     اتتتتا   ۹ آقتتتتاش دی تتتت  جع تتتت  ضستتتتن پتتتتوم اتتتته متتتتبا

 زمین شناای منصوب شبنب. دانککبه آموزشی معاون عنوان اه
  نماینتبه   عنتوان  اتا  اته   دو  اه متبا  دی   عبباله ای اای ایبامآقاش

دم شوماش تاصی ا تکمیلتی   تک ونیک اخش زمین شناای مینبای و

 و پشوهکی منصوب شبنب. 
  نماینبه اخش زمتین   عنوان اا  اه دو اه مباالیام فیجانی دی   خانم

دم شوماش تاصی ا تکمیلتی و پشوهکتی    تک ونیک شناای مینبای و

 منصوب شبنب. 
  نماینتبه اختش    عنتوان  اا  اه دو اه مبام  جع   ضسن پودی   آقاش

دم شتوماش تاصتی ا تکمیلتی و     تک ونیتک  زمین شناای مینباتی و 

 پشوهکی منصوب شبنب. 
  اته   اه مبا دو اا  ۰۹۲۱از هجبهم دش ماه  دی   علی ضا ابیعیآقاش

 پشوهکتی دانکتکبه شتیمی    -عنوان عوتو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی    

 منصوب شبنب.
  اته   اه مبا دو اتا   ۰۹۲۱ی از هجبهم دش ماه اضمب توالدی   آقاش

 پشوهکتی دانکتکبه شتیمی    -عنوان عوتو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی    

 منصوب شبنب.
  اته   اه مبا دو اتا   ۰۹۲۱پ وی  مشیبش از هجبهم دش ماه دی   آقاش

 پشوهکتی دانکتکبه شتیمی    -عنوان عوتو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی    

 منصوب شبنب.
  اته   اه مبا دو اتا   ۰۹۲۱بهم دش ماه پ وی  نوموزش از هجدی   آقاش

 پشوهکتی دانکتکبه شتیمی    -عنوان عوتو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی    

 منصوب شبنب.
  اه  اه مبا دو اا   ۰۹۲۱ضسن ا ش ی از هجبهم دش ماه دی   آقاش

 پشوهکتی دانکتکبه شتیمی    -عنوان عوتو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی    

 منصوب شبنب.

  اه  اه مبا دو اا   ۰۹۲۱ماه علی ضا عباای از هجبهم دش دی   آقاش

منصوب  پشوهکی دانککبه شیمی -عنوان عوو شوماش تاصی ا تکمیلی

 شبنب.
  اه  اه مبا دو اا  ۰۹۲۱علی ضا شایس ه از هجبهم دش ماه دی   آقاش

منصوب  پشوهکی دانککبه شیمی -عنوان عوو شوماش تاصی ا تکمیلی

 شبنب.
  اته   اه متبا دو اتا    ۰۹۲۱م توی ف نیا از هجبهم دش ماه دی   آقاش

منصوب  پشوهکی دانککبه شیمی -عنوان عوو شوماش تاصی ا تکمیلی

 شبنب.
  اته   اه متبا دو اتا    ۰۹۲۱میبش قنبش از هجبهم دش ماه دی   آقاش

منصوب  پشوهکی دانککبه شیمی -عنوان عوو شوماش تاصی ا تکمیلی

 شبنب.
  اته   دو اا اه مبا  ۰۹۲۱ضسین میبوش از هجبهم دش ماه دی   آقاش

منصوب  پشوهکی دانککبه شیمی -عنوان عوو شوماش تاصی ا تکمیلی

 شبنب.
  اه مبا دو اا  ۰۹۲۱مامبمضا گنجعلی از هجبهم دش ماه دی   آقاش 

 پشوهکتی دانکتکبه شتیمی    -اه عنوان عوو شوماش تاصتی ا تکمیلتی  

 منصوب شبنب.
 هجبهم دش از  و خانم دی   هان  الیمان نشاد معصومه ف وتندی    خانم

 -اه عنوان عوو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی    اه مبا دو اا  ۰۹۲۱ماه 

 منصوب شبنب. پشوهکی دانککبه شیمی
  اته عنتوان عوتو شتوماش      ف زانه شمی انی اته متبا دو اتا    دی   خانم

 منصوب شبنب. پشوهکی دانککبه شیمی -تاصی ا تکمیلی
  اته   ا دو اتا  مب اه ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه لو   مجیب ضم هدی   آقاش

 منصوب شبنب. دانککبه شیمی آموزشیعنوان عوو شوماش 
  اته   متبا دو اتا    اته  ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه اضمب امی ش دی   آقاش

 منصوب شبنب. دانککبه شیمی آموزشیعنوان عوو شوماش 
  مبا دو اا  اته   اه ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه آقاش دی   یام ان اخبامش

 نککبه شیمی منصوب شبنب.عنوان عوو شوماش آموزشی دا
    متبا دو اتا  اته     اه ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه  طاه  علی ادهآقاش دی

 عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
  اه مبا دو اتا  اته   ۰۹۲۱آقاش دی   علی ضا شایس ه از نوزدهم دش ماه

 عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
 اه مبا دو اتا  اته   ۰۹۲۱ ضا شای ش از نوزدهم دش ماه آقاش دی   علی

 عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
  اه متبا دو اتا  اته    ۰۹۲۱آقاش دی   ضسن ا ش ی از نوزدهم دش ماه

 عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
  دو اا  اه  اه مبا۰۹۲۱آقاش دی   اا اهیم ییان می  از نوزدهم دش ماه

 عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
  اه متبا دو اتا  اته    ۰۹۲۱خانم دی   ف نوش ف یباب از نوزدهم دش ماه

 عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
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  اه مبا دو اتا   ۰۹۲۱خانم دی   ف ناز جع  پوم از نوزدهم دش ماه

 اه عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
  اه متبا دو اتا    ۰۹۲۱خانم دی   افسانه زنوزش از نوزدهم دش ماه

 اه عنوان عوو شوماش آموزشی دانککبه شیمی منصوب شبنب.
  مهستتپام از نتتوزدهم دش متتاه ختتانم دی تت  اتتیبه فاطمتته مهنمتتاش  

اه مبا دو اا  اه عنتوان عوتو شتوماش آموزشتی دانکتکبه      ۰۹۲۱

 شیمی منصوب شبنب.
  اه مبا دو اا  ۰۹۲۱خانم دی   ف زانه شمی انی از نوزدهم دش ماه

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.
    با دو اتا   اه مت ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه  اپیبه خوئیخانم دی

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.
  اه متبا دو اتا    ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه  ضسن اه نشاددی   آقاش

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.
   اته متبا دو   ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه  میبش ادی دی    آقاش دی

مکومتی جذب دانککبه شیمی منصتوب  عوو شوماش  عنوان اا  اه

 شبنب.
  اه متبا دو  ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه مامبمضا گنجعلی دی   آقاش

عوو شوماش مکومتی جذب دانککبه شیمی منصتوب   عنوان اا  اه

 شبنب.
  اته متبا دو   ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه جیانبخش قاامی دی   آقاش

وب عوو شوماش مکومتی جذب دانککبه شیمی منصت  عنوان اا  اه

 شبنب.
  اته متبا دو   ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه علی نعم ی خ اط دی   آقاش

عوو شوماش مکومتی جذب دانککبه شیمی منصتوب   عنوان اا  اه

 شبنب.
  اه متبا دو اتا    ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه میبش قنبش دی   آقاش

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.
  اه مبا دو اا  ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه  علی ضا شای شدی   آقاش

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.
  اه مبا دو اا  ۰۹۲۱از نوزدهم دش ماه علی ضا عباای دی   آقاش

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.
  اتا    اه مبا دو۰۹۲۱آقاش دی   پ وی  مشیبش از نوزدهم دش ماه

عوو شتوماش مکتومتی جتذب دانکتکبه شتیمی منصتوب        عنوان اه

 شبنب.

  اتته متتبا دو اتتا  ۰۹۲۱از نتتوزدهم دش متتاه م توتتی ف نیتتا دی تت  آقتتاش

 دانککبه شیمی منصوب شبنب. عوو شوماش مکومتی جذب عنوان اه
 اا  اه  دوه مبا ا۰۹۲۱دش ماه ایس  و اوم از  آقاش دی   شی یام اایگان

 منصوب شبنب. دانککبه فی یک مبی  اخش هس ه اشعنوان 
 اا   دوه مبا ا۰۹۲۱دش ماه ایس  و اوم از  علی صاا ش آقاش دی   عباس

 ب.منصوب شبن دانککبه فی یک چگا  مبی  اخش مادهاه عنوان 
  اا  اه  دوه مبا ا۰۹۲۱دش ماه ایس  و اوم از  آقاش دی   میبیام نومااال

 منصوب شبنب. دانککبه فی یک مبی  اخش گ انشعنوان 
    ه متبا  ا۰۹۲۱ماه ایس  و اوم ایمن از  فاطمه شجاعی ااغینیخانم دی

اختش گت انش( دانکتکبه     نماینبه) عوو شوماش آموزشیاا  اه عنوان  دو

 نب.منصوب شبفی یک 
  دوه متبا  ات ۰۹۲۱متاه  ایس  و اوم ایمن از آقاش دی   ضمیبمضا مک ق 

دانکتکبه  ( اش اختش هست ه   نماینتبه عوو شتوماش آمتوزش )  اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.فی یک 
  ه ات ۰۹۲۱متاه  ایس  و اتوم ایمتن   از خانم دی   هاج  اا اهیم نج  آاادش

( اا انیتادش ذماخش  نماینبه) عوو شوماش آموزشیاا  اه عنوان  دومبا 

 منصوب شبنب.دانککبه فی یک 
   ه ات ۰۹۲۱متاه  ایس  و اتوم ایمتن   از آقاش دی   ایبمج بی ف زین آقامی

پشوهکتتی  -عوتتو شتتوماش تاصتتی ا تکمیلتتیاتتا  اتته عنتتوان  دومتتبا 

 منصوب شبنب.دانککبه فی یک اتمی و مولکولی(  اخش نماینبه)
    ه ات ۰۹۲۱ متاه ایست  و اتوم ایمتن    از  ضسین ماسنی اجادشآقاش دی

 پشوهکتتی -عوتتو شتتوماش تاصتتی ا تکمیلتتیاتتا  اتته عنتتوان  دومتتبا 

 منصوب شبنب.دانککبه فی یک ( ذماا انیادش اخش نماینبه)
  دوه متبا  ات ۰۹۲۱متاه  ایس  و اوم ایمن از آقاش دی   ضمیبمضا مک ق 

اختش   نماینتبه ) پشوهکتی  -تاصی ا تکمیلتی  شوماشعوو اا  اه عنوان 

 نصوب شبنب.مدانککبه فی یک ( اش هس ه
  دوه متبا  ات ۰۹۲۱متاه  ایس  و اوم ایمن از آقاش دی   مامب نومش زنوز 

اختش   نماینتبه ) پشوهکتی  -تاصی ا تکمیلتی  شوماشعوو اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.دانککبه فی یک گ انش( 
    دوه متبا  ا۰۹۲۱ماه ایس  و اوم ایمن از  ف خ ا مش ه دامشآقاش دی 

اتمتی و مولکتولی(   اختش   نماینتبه ی )آموزشت  شتوماش عوتو  اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.دانککبه فی یک 
  اتا  اته    دوه متبا  ا۰۹۲۱ماه پنجم اا نب از آقاش دی   ماسن منجب ان

 منصوب شبنب. ا پ ا  موزه دانککبه زمین شناایعنوان 
    اتا    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  ای دهم اا نباز  اودااه شمه اوامخانم دی

 نصوب شبنب.م مبی  اخش آماماه عنوان 
    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  چیامدهم اا نباز میبش مضا دمویش زاده آقاش دی 

 منصوب شبنب. مبی  اخش میاضی یاما دشاا  اه عنوان 
    اتا  اته    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز ایامک یاامی آقاش دی

دانککبه میاضی، آمتام و علتوم یتامپیوت      عوو شوماش مکومتی جذبعنوان 

 شبنب. منصوب
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عوتو ما ت م    آقای دکتر علی زادهاط ع یاف یم انبوه ف اوان  اا

دم غم فتتبان  آمام و علوم یامپیوت   هیاا علمی دانککبه میاضی،

پبم ع ی  خود اه اوگ نکس ه انب. ضمن تستلی  اته ایکتان، از    

خباونب منان ا اش آن م ضوم آم زش و مغ  ا و ا اش اازمانبگان 

 صب  جمیل مسئل  دامیم.

 

 تهیه و تنظیم: منیژه علیمردانی

 عکس از: احسان آیرملو

    ا علمتی  اعوتو هیت   زینب موسوویان خانم دی

تازگی صاض  دانککبه میاضی، آمام و علوم یامپیوت  اه 

وم نومایبه، ا اش ایکان انب، ضمن تب یک قبف زنب شبه

شان آمزوش ا م  و عاقبت  اته خیت ش    و ف زنب دلبنب

 دامیم.

  م اام دومین جکنوامه تجلیل از یامینان نمونه دم

آقای حمید اسدی و آقای غالمرضوا  ، تی ان دانکگاه

اه عنوان یاممنب نمونه و شایس ه تتتبی    ذوالفقارزاده

مع فی شبنب. ضمن تب یک، آمزوش موفتیت  موزافت ون   

 ا اش این ع ی ان دامیم.

  دکتر آقای  مان:امجمنب ان همکام ۲۱دم اا نبماه 

خوانم دکتور   ، دکتورزارع نهنودی  آقای فرازمند، 

اج امینی و آقوای مممدرضوا   سپهری، مهندس ح

اه اف خام اازنکس گی نائتل شتبنب. از خباونتب     شفیعی

ا م ی و شادیامی آمزومنتبیم   ن ع ی انمنان ا اش ای

و امیبوامیم یه دومه اازنکست گی ختود ما اته ختوای و     

 خوشی اپ ش نماینب.

 

 

    اتا    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز ضمیب پ شک  آقاش دی

دانکتکبه میاضتی، آمتام و علتوم      عوو شوماش مکومتی جتذب اه عنوان 

 منصوب شبنب.یامپیوت  
    دو اه متب ات ۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز مضیم زامع نینبش  آقاش دی 

دانککبه میاضی، آمام و علوم  عوو شوماش مکومتی جذباا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.یامپیوت  
    ه متبا ات ۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز مجیب الیمانی دامنه  آقاش دی 

دانککبه میاضتی، آمتام و    عوو شوماش مکومتی جذباا  اه عنوان  دو

 منصوب شبنب.علوم یامپیوت  
    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز الینی عباس نوذمش دآقاش دی 

دانککبه میاضی، آمام و علوم  عوو شوماش مکومتی جذباا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.یامپیوت  
    ه متبا ا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز  غ م ضا مینی لمویی آقاش دی 

دانککبه میاضتی، آمتام و    عوو شوماش مکومتی جذباا  اه عنوان  دو

 منصوب شبنب.  علوم یامپیوت
    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز عباس نوذمش دالینی آقاش دی 

دانکتکبه   عوو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی و پشوهکتی    اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.میاضی، آمام و علوم یامپیوت  
    ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز  میبش مضا دمویش زادهآقاش دی 

دانکتکبه   ماش تاصی ا تکمیلی و پشوهکتی عوو شواا  اه عنوان  دو

 منصوب شبنب.میاضی، آمام و علوم یامپیوت  
    دو ه متبا ات ۰۹۲۱متاه   پان دهم اا نباز مامب گن  تااش آقاش دی 

دانکتکبه   عوو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی و پشوهکتی    اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.میاضی، آمام و علوم یامپیوت  
    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز  ایبامین ایبفخامشآقاش دی 

دانکتکبه   عوو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی و پشوهکتی    اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.میاضی، آمام و علوم یامپیوت  
    دو ه متبا ات ۰۹۲۱متاه   پان دهم اات نب از مامبااق  اابش آقاش دی 

دانکتکبه   عوو شتوماش تاصتی ا تکمیلتی و پشوهکتی    اا  اه عنوان 

 منصوب شبنب.و علوم یامپیوت   میاضی، آمام
    اا   دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز زاده   مجیب علیآقاش دی

دانکتکبه میاضتی،    عوو شوماش تاصی ا تکمیلی و پشوهکیاه عنوان 

 منصوب شبنب.آمام و علوم یامپیوت  
    اا   دو ه مباا۰۹۲۱ماه  پان دهم اا نباز ایامک یاامی  آقاش دی

دانکتکبه میاضتی،    وو شوماش تاصی ا تکمیلی و پشوهکیعاه عنوان 

 منصوب شبنب.آمام و علوم یامپیوت  
 پتان دهم  از  و خانم دی   فیت وزه ضتیتتی   خانم دی   اودااه شمه اوام

عوتو شتوماش تاصتی ا    اا  اته عنتوان    دو ه مباا۰۹۲۱ماه  اا نب

منصتوب  دانککبه میاضتی، آمتام و علتوم یتامپیوت       تکمیلی و پشوهکی

 شبنب.

 تبریک


