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هاي پر خیـر و برکـت   بهار طبیعت با بهار عبادت یعنی ماه نیز امسال
چنین اعیاد بسـیار مبـارك و   رجب و شعبان و رمضان همراه شد. هم

. میالد مسعود موالي متقیـان علـی   اشتیماي را پشت سر گذخجسته
اعیاد شـعبانیه و مـیالد خجسـته امـام      مبعث رسول اکرم (ص)، (ع،

هـاي مهـم   (عج) مناسبتو امام زمان حسین (ع)، حضرت عباس (ع)
این فصل بودند. این اعیاد خجسته و میمون بـر یکایـک عاشـقان و    

اران ائمه اطهار(س) مبارك باد. همچنین دوازدهم اردیبهشـت  دوستد
ماه هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مطهري روز بزرگداشـت  

را به تمامی  روز معلمباشد. روابط عمومی پردیس علوم مقام معلم می
معلمان و استادان گرامی بویژه اعضـاي هیـات علمـی ایـن پـردیس      

رداد هر ساله براي ما ایرانیان یادآور اندوه گوید. اما نیمه ختبریک می
از دست دادن رهبر کبیر انقالب اسالمی اسـت. سـالگرد درگذشـت    
حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشته و این مصیبت جانسوز را به 

 کنیم.   تمامی همکاران عزیز تسلیت عرض می
 روابط عمومی پردیس علوم

 �و ا�ع��م 

 ��ن اول
صداي پاي بهار، خواب و خیال خزان را بر مـی آشـوبد و   

نسیم از   بوي بیداري و حرکت بهار، عالم را فرا می گیرد.
خواب بر می خیزد. خاك، تکان می خورد و آزادي جـان  
تازه اي می گیرد. نبض باغچـه مـی تپـد و درختـان بـه      

ر سـنگین  تولدي دوباره فرا خوانده می شوند. زمـین، بـا  
خویش را وا می نهد و آسـمان، خورشـید درخشـانش را    

 آید. ارزانی زمین می کند و بهار می
خوب که می نگري، در می یابی جنبش و حیـات دوبـاره   

اي، حکایـت مـی    طبیعت، از طراحی عظیم و هنرمندانـه 
گویی جهان آفرینش، چون کتابی گشوده، بـه هـر    ،کند

 دارد که : زبانی سخن می گوید و این پیام را
 "چمن سبز جهان را، جهان آرایی هست .  "

 

 ، دکتر محمود نیلی احمدآباديتهران مراسم بزرگداشت روز معلم با حضور ریاست محترم دانشگاه
 پردیس علوم -97اردیبهشت 
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" ها زهشناسی مغ آنالیز زمین"انتشار کتاب   

  دکتر وحید توکلی، توسط اشپرینگر نوشته 

مخازن کشور بوده و اولین کتاب در خصوص این موضوع در جامعه علمی 
هاي جدید ارائه شده در این کتاب همگـی   شود. مثال جهانی محسوب می

شناسـی   هاي کشور را در خصـوص آنـالیز زمـین    ایران بوده و توانمندياز 
 دهد. هاي به دست آمده از مخازن هیدروکربنی نشان می نمونه

اي بر چرایی آنالیزهاي مغـزه آغـاز و سـپس بـه طـور       این کتاب با مقدمه
شناسی مخازن  ها را براي مطالعات زمین سازي نمونه تخصصی فرایند آماده

 کند. بیان می
 
 

دانشـکده ریاضـی، آمـار و علـوم      دانشـیار ، مانی دامنـه دکتر مجیـد سـلی  
» وان پـالس «ت تحریریه نشـریه  أعنوان عضو هی کامپیوتر پردیس علوم، به

هـاي علـوم و پزشـکی فعالیـت      این نشـریه در کلیـه زمینـه    .انتخاب شد
سـازي   کند. عمده همکاري دکتر سلیمانی با این مجله در زمینه بهینه می

علـوم زیسـتی، مسـائل پزشـکی، علـوم مـالی و        و تحقیق در عملیـات در 
 اقتصادي و مدیریت صنعتی است.

 

  

هـا در دوبخـش میکروسـکوپی و     در ادامه تجزیه و تحلیـل نمونـه  
شود. در بخش میکروسکوپی، آخـرین   شرح داده می ماکروسکوپی

هـا و کـاربرد مطالعـات مقـاطع      ها در خصوص برداشـت داده  یافته
شناسی، میکروسکوپ الکترونی، پراش اشـعه ایکـس و    نازك زمین

شود. در بخش ماکروسکوپی،  ها شرح داده می آنالیز عنصري نمونه
زن بـه  هاي به دسـت آمـده از مخـ    چگونگی مطالعات نمونه سنگ

گیـرد. در ایـن بخـش بـه      صورت دیداري مورد بررسـی قـرار مـی   
هاي چـاه، مطالعـات    ها، رسم ستون داده مطالعات توموگرافی مغزه

ــتگی ــین      شکس ــاي پیش ــطح آب دری ــرات س ــی تغیی ــا، بررس ه
 شود. بندي مخزنی پرداخته می نگاري سکانسی) و زون (چینه

ناپایدار، آنـالیز   هاي پایدار و در بخش ژئوشیمی، مطالعات ایزوتوپ
عنصري و ژئوشیمی عنصر اورانیوم و کاربرد آنان در توسعه مخازن 

 گیرد. هیدروکربنی مورد بحث قرار می

هـاي مهندسـی مخـزن و     در نهایت با تلفیق مطالعات مغـزه، داده 
پیمایی، چگونگی توصیف کلی مخزن بیان شـده و   نمودارهاي چاه

 دهد. مخزن را نشان میها مقدار دقیق حجم برجاي  تلفیق داده

 

ــالیز زمــینک هــا،  شناســی مغــزه تــاب آن
شناسی را بر روي  مراحل مطالعات زمین

دست آمده از مخازن  هاي سنگی به نمونه
ــی  ــریح م ــدروکربنی تش ــه   هی ــد و ب کن

چگــونگی تجزیــه و تحلیــل ایــن نتــایج 
 پردازد. می

ایــن کتــاب حاصــل ده ســال تجربیــات 
 لی،صنعتی دکتر وحید توکدانشگاهی و 

 شناسی دانشکده زمین عضو هیأت علمی
 هاي از آنالیز نمونه سنگ پردیس علوم،

 

 انتخاب شایسته دکتر مجید سلیمانی دامنه

 دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 

  »وان پالس«ت تحریریه نشریه أعنوان عضو هی  به 
 

دانشکده زمین شناسـی  " Geopersia مجله  شش شماره آخر
الـی   2015 از سالبه سردبیري دکتر قاسمی نژاد،  ،"دیس علومرپ

شـد.  نمایه  WEB OF SCIENCE ردر پایگاه علمی معتب 2017
ی هـاي چنـد سـاله توسـط     بعد از ارزیاب 1395این مجله در زمستان 

 قرار گرفت. وب آو ساینس، در فهرست مجالت موسسه تامسون

نمایه شدن مجله انگلیسی زبان ژئو پرشیا 

 دانشکده زمین شناسی پردیس علوم

 wosپایگاه معتبر بین المللی  در 

http://profile.ut.ac.ir/%7Em.soleimani.d
http://science.ut.ac.ir/faculty_geology
https://geopersia.ut.ac.ir/
http://webofknowledge.com/
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در بین برگزیدگان چهارمین دوره تجلیل از  ت علمی پردیس علومأدو عضو هی

پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور منتخب فرهنگستان علوم 
 

مراسم بزرگداشـت ابوریحـان بیرونـی و تجلیـل از پژوهشـگران      
م پایـه کشـور روز پـنج    جوان برگزیده شاخه هاي مختلـف علـو  

در شـد.  خرداد ماه در محل فرهنگستان علوم برگـزار   31 شنبه
یس ئـ یس فرهنگسـتان علـوم و ر  ئـ که با سـخنرانی ر  مراسماین 

شش پژوهشگر جـوان  از ، شدگروه علوم پایه فرهنگستان برگزار 
یزیـک، شـیمی، زیسـت    فبرجسته کشور در رشته هاي ریاضـی،  

 ند.شدشناسی و زمین شناسی تجلیل 
دکتر یاسر عبـدي  در این مراسم از  

دانشیار دانشکده فیزیک به عنـوان  
پژوهشــگر جــوان برجســته شــاخه 
فیزیک تجلیل شـد، دکتـر عبـدي    

مقالــه علمــی و  90داراي بــیش از 
، ثبت یک اختـراع  WOSپژوهشی 

و یـک اختـراع داخلـی    بین المللی 

دکتر وحیـد  از همچنین  در این مراسم
 ،شناسی دانشکده زمین استادیارتوکلی 

بــه عنــوان پژوهشــگر جــوان برجســته 
 ایشـان  .شناسی تجلیل شد شاخه زمین

علمــــی مقالــــه  40داراي بــــیش از 
نشریات داخلی و خـارجی  پژوهشی در 

و بـوده  رتبه نخست آزمـون سراسـري دکتـرا     دکتر توکلیهستند.  
ت تحقیقاتی از دولت سوئد براي بررسـی  نهزار دالر گر 110کسب 

 در کارنامه ایشان است.آب و هواي دیرینه ایران مرکزي 

 ،همچنین محقق سرآمد علمی معاونت علمـی و فنـاوري  بوده و 
محمدي و پژوهشـگر برتـر انجمـن     برنده اولین جایزه دکتر علی

 .فیزیک است

 

 پردیس آمار ییدانشجو تیم درخشش

 مسابقات تیمی اول مقام احراز و علوم

کشور آمار دانشجوئی

 و علـوم  پـردیس  آمـار  دانشـجویی  تیم درخشش
 آمـار  دانشـجوئی  مسـابقات  تیمی اول مقام احراز
 زارعـی،  علـی  امیـر  آقـاي  تیم اعضاي به را کشور
 سرپرسـت  عرب، سارا خانم سرشکی، پریسا خانم
 آبادي، مها افتخاري سمانه دکتر خانم سرکار تیم

ــار بخــش ــوم و آمــار ریاضــی، دانشــکده و آم  عل
 گوئیم. می تبریک کامپیوتر
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 اسپانیایی هیأت سخنرانی و بازدید

 شناسی زیست از دانشکده
و گیاه شناسی از سه دانشـگاه   بوم شناسیزه از پژوهشگران حو هیأتی 

در پـردیس علـوم    اردیبهشـت مـاه   30کشور اسپانیا در روز یکشـنبه  
علمـی   هیأت محترم سخنرانی براي اعضاي ارائه حضور یافتند و ضمن

رئیسه دانشکده زیسـت   هیأت و دانشجویان دانشکده زیست شناسی با
تبـادل   جلسـه  در ،این حـوزه از پـردیس علـوم    متخصصین شناسی و

  هاي گیاهی پرداختند. تجربیات در حوزه اکوسیستم
بـر روي گیاهـان    المللـی  که در کنسرسیوم پژوهشـی بـین   هیأتاین 

کننــد بــا آزمایشــگاه پژوهشــی  مــی تحقیــق ســاکن منــاطق بیابــانی
 اي از این تیم در حلقه عنوان به آخانی سیستماتیک گیاهی آقاي دکتر

ومت گیاهان به خشـکی، تحقیـق مـی    هاي مقاسازوکارزمینه شناخت 
 کنند.

 کشـور  بیابـانی  و آبـی  کم وضعیت به توجه اسپانیایی، هیأت از نقل به
ــژوهش امانجــ  ایــن حــوزه مــورد حمایــت ســازمان هــاي  در هــایی پ
 . باشد می اروپا کمیسیون جمله از المللی بین

 
 

 هاي پروژه انجام در همکاري براي الزم آمادگی این نشست،در طی 
 معـرض  در جانوران و گیاهان ها، اکوسیستم حفظ حوزه در ركمشت
 .شد تاکید بازدیدکننده هیأت توسط خطر

 

 آموزشیبرگزاري کارگاه 

  "ات و مکانیک آماريیترکیب "

 در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

و  ات و مکانیک آمـاري بـر اسـاس مـذاکرات    یکارگاه آموزشی ترکیب
کتـر یاسـمی از دانشـکده ریاضـی، آمـار و علـوم       بـین د  تفاهم نامه،

کامپیوتر به عنوان نماینـده دانشـگاه تهـران و دکتـر فرانسـوالوزر از      
  گردید. برگزار به عنوان نماینده دانشگاه سوربن VIدانشگاه پاریس 

هدف اصلی این تفاهم نامه ارتقـاي سـطح آموزشـی و پژوهشـی در     
جسـته تـرین پژوهشـگران    دانشگاه تهران از طریق بهره گیـري از بر 

 مقیم در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تراز اول فرانسه بوده است.
در  "ات و مکانیک آمـاري یترکیب "کارگاه آموزشی  همین اساسبر  

برگزار گردید. این کارگـاه در   دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دهم دو بخش تنظیم شده بود که بخـش اول آن از هفـتم الـی پـانز    

و بخش دوم آن از دوم الی یازدهم اردیبهشت ماه سال  96اسفندماه 
ساعت برگزار شد. مدرس این کارگاه دکتر سدریک  30جاري، جمعا 

 باتلر از دانشگاه سوربن فرانسه بود. 

 آموزشی ریاضی کاربردي:برگزاري کارگاه 

 روش هاي نظري و عددي براي شبیه سازي " 

 "شاره هاي تراکم ناپذیر

روش هاي نظري و عـددي بـراي    "کارگاه آموزشی ریاضی کاربردي 
آغـاز   1397از یکم اردیبهشت  "شبیه سازي شاره هاي تراکم ناپذیر 

جلسـه برگـزار گردیـد.     14گردید و طی سه هفتـه پـی در پـی، در    
، شـهر  »دانشـگاه پیـر و مـاري کـوري    «از » پاسکال فـري «پروفسور 

 گاه بود.پاریس کشور فرانسه، مدرس این کار
 در این دوره به سه جنبه زیر از شاره هاي تراکم ناپذیر اشاره شد.

     فرمالیزم ریاضی دینامیک شاره ها، صورت این فرمـول هـا وقتـی
شاره تراکم ناپذیر باشد و تفاوت هاي این دو از منظر شـرایط مـرزي،   

 شرایط اولیه و قضیه هاي وجود و یکتایی.
   ي شـاره هـا شـامل انـواع     محاسبات عددي مربوط به شـبیه سـاز

گسسته سازي تفاضالت متناهی و عناصر متناهی و تفاوت سـاختاري  
 آن ها با یکدیگر با تمرکز بر روش عناصر متناهی.

  معرفی نرم افزارFreefem     و کاربردهاي این مبحـث در دنیـاي
 واقعی مانند طراحی هواپیماهاي پهن پیکر از جمله ایرباس

 شد. اعطاندگان فعال، گواهی شرکت به شرکت کندر پایان دوره 
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 درخشش پردیس علوم

 دانشگاه تهران  هشتمین جشنواره روز بین المللدر  

 درخشش پردیس علوم 

 هران دانشگاه ت پنجمین جشنواره آموزشدر 

بـا حضـور    97اردیبهشـت   25هشتمین جشنواره روز بین الملل دانشـگاه تهـران،   
ت امور خارجه، سفرا، رایزنان فرهنگی مقـیم و  مسئوالن و مقامات وزارت علوم، وزار

محمدرضـا  دکتـر  "، در ایـن جشـنواره   استادان و دانشجویان غیرایرانی برگزار شـد. 
آخـانی  حسـین  گنجعلی به عنوان مولف برتر بین المللـی در بخـش مقالـه، دکتـر     

 هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگـاه بـین المللـی، دکتـر     عضوسنجانی 
حقیقـی  فیـروزه  مولف و مترجم برتر بین المللی در بخش کتاب، دکتـر  ندرلو  رضا

موفق ترین عضو هیئت علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی و دکتر مسلم زمـانی بـه   
 از پردیس علوم به عنوان برگزیده انتخاب شدند. "عنوان دانشجوي برتر بین المللی

پیشکسـوتان، اعضـاي    پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران با هـدف تجلیـل از  
 .، برگزار شد1397اردیبهشت  17هیات علمی برگزیده و مدیران آموزشی برتر 

دکتر رحیم زارع نهندي به عنوان پیشکسوت آموزشی برگزیده،  "، در این جشنواره
زاده به عنوان استاد برگزیده آموزشی، دکتـر حسـین رحـیم پـور      دکتر مجید علی

از پـردیس علـوم    "اسـتاد برگزیـده آموزشـی    انبـه عنـو   یاسر عبدي و دکتر  بناب
 انتخاب شدند.

 

، توسط دکتر رضا ندرلو TED سخنرانی

 استادیار دانشکده زیست شناسی پردیس علوم
THE UNIQUE PURPOSE FULNESS 

 همتا هدفمندي بی
  

ــر ــا دکت ــدرلو رض ــن ، ن در ای
 خـاص  هاي یویژگ از ،سخنرانی

ــده موجــودات شــناخت در  زن
 نبایـد  چـرا  اینکـه  و گویـد  می

ــدگی لطافــت ــا را زن  منطــق ب
ــخت ــتقن و س ــیات م  و ریاض

 ابهامات فلسفه تحلیل کرد.
موجــودات زنــده موجــودات   

تـر  ها بار پیچیدهاي هستند، البته میلیونیافته پیچیدهسازمان 
از هواپیما، که بر طبق قوانین شیمی سرهم شده و از قـوانین  

اما داراي یـک سـطح    ،کنندترمودینامیک فیزیکی پیروي می
دیگري به نام حیات شده که آنها را بسیار متفاوت از سـایرین  

 . لـذا کرده اسـت  نامیده شدن "موجود زنده"کرده و شایسته 

اي مند کامال متفـاوت از موجـودات سـاده   نظام هايسامانه این
مانند کره ماه، رشته کوه البرز، رودخانه خروشـان هلـه، آب و   

باشند که فیزیک و شیمی با آنهـا سـرکار دارنـد.    اتم هلیم می
خیلـی از مـابغرنج     فیزیک هرچند پیچیده و مسائل آن بـراي 

داتی کـه فیزیـک بـا آن سـروکار دارد بسـیار      است ولی موجو
همگنی مانند بلور  هستند مانند حجمی از گاز و یا شیء ساده

هـا بـار تکـرار شـده     که در آن یک الگوي اتمی ساده میلیـون 
توان روابط بین آنها را با ریاضی بیان است. آنقدر ساده که می

مین فیزیک پر از ریاضی است! همه اینهـا بـراي   براي ه کرد.
هـا در  اي دارند. علت ایـن تفـاوت  شناسان ساختار سادهزیست

 مراقبتـی  و نظـم  زنده موجودات وجودي ي فلسفه چیست؟در
 داراي موجــودات ایــن. خــورد مــی چشــم بــه زیبــا و عجیــب

 بقیـه  از بیشتر ها آن از مورد سه که هستند بارزي خصوصیات
  .دارند قرار  توجه مورد

اولین خصیصه اینکه موجودات زنده سیستمهاي خودتکرارگر 
دومین خصیصـه حـاکم بـودن رابطـه      با پایداري پویا هستند.

ســومین  سلســله مراتبــی در دنیــاي موجــودات زنــده اســت.

 خصیصه مهم، غایت مدار بودن موجودات زنده است.

 تهران دانشگاه ریاضی تیم درخشش

 کشور ریاضی مسابقات دوره دومین و چهل در 

 را برنـز  مـدال  سه و نقره مدال یک و طال مدال یک کسب و تیمی سوم رتبه کسب
 آقاي تیم، سرپرست بخصوص ریاضی دانشکده دانشجویان و علمی تئهی اعضاي به

 تـیم  اعضـاي  و شـاکر  حسـین  امیـر  آقـاي  سرپرست، کمک مرزي، قادر امیر دکتر
طـال)،   علیـزاده (مـدال   حبیـب  آقاي شامل مسابقات تیم اعضاي. گوییم می تبریک

الـدینی و سـینا    شـمس  احمدرضـا مرعشـی، وحیـد   نقره)،  آقاي پویا الیقی (مدال
 بودند. )برنز مدالمیرزایی (
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 معلم اشت روزبرگزاري مراسم بزرگد

 در پردیس علوم
دانشـگاه تهـران    محتـرم  با حضور ریاسـت  مراسمی معلم گرامیداشت روز مناسبت به

پردیس علوم جنـاب آقـاي    رئیس جناب آقاي دکتر نیلی احمدآبادي و هیئت همراه،
علمـی شـاغل و    هیئـت  اعضـاي  رئیسـه پـردیس علـوم و    عضاي هیئتدکتر نیکنام، ا

 در تاالر دهشور برگزار شد. 97پانزدهم اردیبهشت  شنبه بازنشسته پردیس علوم،
و  معلــم اعیــاد شـعبانیه و روز  ضــمن تبریـک  در ابتـداي ایــن مراسـم دکتــر نیکنـام   

 بــه اســتادان بزرگــوار از حضــور اســتادان شــاغل و پیشکســوت و  آمــدگویی خــوش
 مختصـري  گـزارش  و دنـد کر تشـکر  رئیسه دانشگاه در این مراسمهیئت و  بازنشسته

رئیسـه  هیئـت   عملکرد پردیس علوم در طی یک سال گذشته ارائه نمودنـد. مورد  در
عملکـرد پـردیس   مـورد   در مختصـري  گزارش و دندکر تشکر دانشگاه در این مراسم

 علوم در طی یک سال گذشته ارائه نمودند.
 پـذیرش  سیاسـت هـاي   در بـازنگري  در خصـوص ضـرورت   ضمن تبریک روز معلم به استادن مطالب ارزشمندي دي جناب آقاي دکتر نیلی بودند کهسخنران بع
جدیـد   هـاي درسـی   امر بازنگري رشته ها و برنامـه  ارزیابی درونی رشته هاي موجود در نقش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه و اهمیت ها و برخی رشته دانشجو در

در خصوص اهمیت آموزش و نقـش اسـتادان    آقایان دکتر روحانی، دکتر زارع نهندي و دکتر قندي پردیس علوم استادان محترم بیان نمودند. در ادامه سه تن از
 در تربیت فارغ التحصیالن باکیفیت و اثرگذار مطالبی را ارائه نمودند.

 
 روي کارکنان پیادهبرگزاري مراسم 

 به میزبانی پردیس علوم 
شوراي صنفی کارکنان پردیس علوم به مناسبت میالد با سعادت حضرت مهدي موعود (عـج) و روز  
شوراها در راستاي ترویج ورزش همگانی، ایجـاد شـور، نشـاط و امیـد در بـین کارکنـان در تـاریخ        

 شـوراي  و بـدنی  تربیـت  کـل  اداره رفـاهی،  امـور  کل اداره رهنگی،ف معاونت همکاري با  97 /02 /09
روي در دانشگاه از محـل   مرکزي دانشگاه تهران و با حمایت شرکت چاي نیوشا مراسم پیاده صنفی

. در این مراسم که با اسـتقبال گـرم همکـاران پـردیس علـوم و      شددرب اصلی پردیس علوم برگزار 
آقایان دکتر نیکنام رئیس محترم پردیس علوم، دکتر حمـزه لـو   سایر واحدهاي دانشگاه همراه بود، 

معاون محترم اداري و مالی پردیس علوم، دکتر کنعانیان معـاون محتـرم آموزشـی پـردیس علـوم،      
دکتر حبیب الهی مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه تهران نیز حضور داشتند. در پایان مراسم به 

 .دایایی اهدا گردیدنفر از همکاران ه 30قید قرعه به 

 

ریاست محتـرم دانشـگاه مبنـی     در راستاي اجراي دستور
تقویت همکاري بین پـردیس علـوم و پـردیس البـرز و      بر

جلسـه اي بـا     ،ايبـین رشـته   ایجاد و اجراي رشته هاي 
حضور آقایـان دکتـر نـوربخش و دکتـر رفیعـی رئـیس و       

اي شــور ياعضــا معــاون محتــرم علمــی پــردیس البــرز و
تشکیل شد و با توجه به آمادگی و اقـدامات   علوم پردیس

هاي پردیس علـوم در  انجام شده توسط برخی از دانشکده
مقرر گردیـد   ايمیان رشته هاي راه اندازي و اجراي رشته

ــر  ــا پیگی ــب ــه اي   ي پ ــین نام ــدوین آئ ــرز و ت ردیس الب
جهت نظارت بر کیفیت دوره هاي در حال برگزاري  جامع

 آتی و ضوابط پذیرش دانشجو که مورد تاییـد هاي  و دوره
آئین نامه مذکور  شوراي تحصیالت تکمیلی پردیس باشد،

 .اجرایی گردد

پردیس البرز  ت رئیسهأهی جلسه

  ومعل و اعضاي شوراي پردیس
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 انتصابات
 

  ی، ریاضـ عضو محترم هیأت علمـی دانشـکده    مجید علی زادهدکتر آقاي
عضو به عنوان  21/01/97از تاریخ  سال دوبه مدت  آمار و علوم کامپیوتر

 منصوب شد.  دانشکده اینشوراي مشورتی جذب 
  زیسـت  عضو محترم هیأت علمـی دانشـکده    حسن رحیمیاندکتر آقاي

عضـو شـوراي   بـه عنـوان    26/01/97از تـاریخ   سال دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد.  دانشکده اینمشورتی جذب 

 عضو محترم هیـأت علمـی دانشـکده     دکتر سیدمحمود عرب نجفیقاي آ
عضـو  بـه عنـوان    26/01/97از تـاریخ   سـال  دوبه مـدت   زیست شناسی

 منصوب شد.  دانشکده اینشوراي مشورتی جذب 
  زیسـت  عضـو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده       بهمن زینلـی دکتر آقاي

وراي عضـو شـ  بـه عنـوان    26/1/97از تـاریخ   سـال  دوبه مـدت   شناسی
 منصوب شد. دانشکده اینمشورتی جذب 

 زیسـت  عضو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده      نسرین معتمد دکتر خانم
عضـو شـوراي   بـه عنـوان    26/01/97از تـاریخ   سال دوبه مدت  شناسی

 منصوب شد. دانشکده اینمشورتی جذب 
 زیسـت  عضو محترم هیـأت علمـی دانشـکده     فریده سیاوشی دکتر خانم

عضـو شـوراي   بـه عنـوان    26/01/97از تـاریخ   الس دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد. دانشکده اینمشورتی جذب 

  زیسـت  عضو محترم هیأت علمی دانشکده موزگار آمحمدعلی  دکترآقاي
عضـو شـوراي   بـه عنـوان    26/01/97از تـاریخ   سال دوبه مدت  شناسی

 منصوب شد. دانشکده اینمشورتی جذب 
  زیسـت  أت علمـی دانشـکده   عضـو محتـرم هیـ   وحید نیکنام  دکترآقاي

عضـو شـوراي   بـه عنـوان    26/01/97از تـاریخ   سال دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد. دانشکده اینمشورتی جذب 

  بـه   زیست فنـاوري گروه عضو محترم هیأت علمی  بزرگعلی  دکترآقاي
 ایـن گـروه  علمـی   معـاون بـه عنـوان    04/02/97از تاریخ  سال دومدت 

 منصوب شد.
  گـروه زیسـت   عضـو محتـرم هیـأت علمـی      مرعشیسیدامیر  دکترآقاي

دبیـر شـوراي   بـه عنـوان    22/02/97از تـاریخ   سـال  دوبه مدت  فناوري
 منصوب شد. آموزشی این گروه

 دانشـکده زیسـت   عضو محترم هیـأت علمـی    خانم دکتر قمرتاج حسین
بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت شناسی 

 دانشـکده  ایـن تحصیالت تکمیلـی و پژوهشـی   جانوري در شوراي  علوم
 منصوب شد.

  زیسـت  عضو محترم هیأت علمـی دانشـکده    حسن رحیمیاندکتر آقاي
بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
 ایـــنجـــانوري در شـــوراي تحصــیالت تکمیلـــی و پژوهشـــی   علــوم 

 منصوب شد.  دانشکده
 

  زیست عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهریار امینی نسبدکتر آقاي
بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی

دانشکده  ایندر شوراي تحصیالت تکمیلی و پژوهشی  سلولی و مولکولی
 منصوب شد. 

  زیسـت  کده عضـو محتـرم هیـأت علمـی دانشـ      خانم دکتر نسیم کاشـف
نماینـده بخـش   به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی

دانشـکده   ایـن در شوراي تحصیالت تکمیلـی و پژوهشـی    میکروبیولوژي
 منصوب شد. 

 زیسـت  عضـو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده       آقاي دکتر جواد حامدي
بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
دانشـکده   ایـن  در شوراي تحصیالت تکمیلـی و پژوهشـی   یولوژيمیکروب

 منصوب شد. 
 زیسـت  عضو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده      خانم دکتر نسرین معتمد

بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
دانشکده  ایندر شوراي تحصیالت تکمیلی و پژوهشی  سلولی و مولکولی

 منصوب شد. 
 زیسـت  عضـو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده       تر فریـده عطـار  خانم دک

بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
 دانشـکده  ایـن در شـوراي تحصـیالت تکمیلـی و پژوهشـی      علوم گیاهی

 منصوب شد. 
 زیسـت  عضو محترم هیـأت علمـی دانشـکده     خانم دکتر فرنوش عطاري

بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97 از تاریخ سال دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد. دانشکده  ایندر شوراي آموزشی  علوم جانوري

  عضو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده      حسین آخانی سنجانیآقاي دکتر
ــی ــدت  زیســت شناس ــه م ــال دوب ــاریخ  س ــوان  23/02/97از ت ــه عن ب

 این در شوراي تحصیالت تکمیلی و پژوهشی بخش علوم گیاهی نماینده
 منصوب شد. ه دانشکد

 عضو محترم هیـأت علمـی دانشـکده     سیدمحمود عرب نجفی آقاي دکتر
ــی ــدت  زیســت شناس ــه م ــال دوب ــاریخ  س ــوان  23/02/97از ت ــه عن ب

دانشـکده   ایـن  در شـوراي آموزشـی   بخـش سـلولی و مولکـولی    نماینده
 منصوب شد. 

  زیسـت  عضو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده     حمید مقیمی آقاي دکتر
بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال ودبه مدت  شناسی

 منصوب شد. دانشکده  این در شوراي آموزشی میکروبیولوژي
  عضـو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده       فاطمه محمدي پنـاه خانم دکتر

ــی ــدت  زیســت شناس ــه م ــال دوب ــاریخ  س ــوان  23/02/97از ت ــه عن ب
منصـوب   دانشـکده  این در شوراي آموزشی بخش میکروبیولوژي نماینده

 شد. 
  زیسـت  عضو محترم هیأت علمی دانشکده  وحیده حسن زادهخانم دکتر

 بخـش  نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد. دانشکده  این در شوراي آموزشی سلولی و مولکولی علوم
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 سفرهاي علمی
  عضـو هیـأت علمـی دانشـکده زیسـت       جانیسـن حسین آخانی دکتر آقاي

ــت ــی جهـ ــرکت  شناسـ ــرانسشـ  GYPSUM WORLD  در کنفـ

RESEARCH CONFERENCE  بـه   97 /3 /20 الـی   97 /03 /12تـاریخ از
 کرد.سفر کشور ترکیه شهر آنکارا در 

  از  ا ساري عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسـی دکتر علی رضآقاي
علـوم   المللـی  جهـت نشسـت بـین    24/02/97لغایـت   17/02/97تاریخ 

 کرد.شهر الهور سفر  -زیستی به کشور پاکستان
  از  عضو هیأت علمی دانشـکده زیسـت شناسـی   ملک  معصومهدکتر خانم

علـوم   المللـی  جهـت نشسـت بـین    24/02/97لغایـت   17/02/97تاریخ 
 کرد.شهر الهور سفر  -ی به کشور پاکستانزیست

  از تـاریخ   فیزیکعضو هیأت علمی دانشکده حمیدرضا مشفق دکتر آقاي
ــت  15/02/97 ــاخت    21/02/97لغای ــعیت و زیرس ــابی وض ــت ارزی جه

برنامـه ریـزي جهـت     دانشگاه هاي افغانستان در رشته فیزیک و نیز هاي
 رد.ککشور سفر این به   پژوهش در این رشته آموزش و

  ریاضی، آمار و علوم عضو هیأت علمی دانشکده  هدیه ساجديدکتر خانم
جهت شرکت در بیست و  03/04/97لغایت  27/03/97از تاریخ  کامپیوتر

ــرانس  ــین کنفـ  IEEE International Conference on   دومـ

Intelligent  Engineering Systems2018  INES  ــگاه در دانشـ
ULPGL  رد.کسفربه کشور اسپانیا 

  از  فیزیکعضو هیأت علمی دانشکده سید مهدي واعظ عالئی دکتر آقاي
 Lumiere بازدید از موسسه جهت 28/03/97لغایت  15/03/97تاریخ 

Matiere   کرد.سفر  فرانسهبه کشور 

 ارتقاء مرتبه علمی
به ارتقاء مرتبه علمی نائل شده اند. ضمن  استادان زیر در چند ماه گذشته 

گرانمایه از خداوند متعال توفیق روزافزون ایشـان را   تادانتبریک به این اس
 اهداف علمی دانشگاه تهران آرزومندیم.در پیشبرد 

  بـه  شـیمی  عضو هیـأت علمـی دانشـکده     کامران اخباريآقاي دکتر
 مرتبه دانشیاري ارتقاء یافتند.

 زیسـت  عضو هیأت علمی دانشکده  شیده منتصرکوهساريدکتر  خانم
 ارتقاء یافتند. استاديبه مرتبه  شناسی

   ه فیزیـک بـه   آقاي دکتر عباسعلی صابري عضو هیأت علمـی دانشـکد
 مرتبه دانشیاري ارتقاء یافتند.

  زیسـت  محترم هیـأت علمـی دانشـکده     عضوکاظم مهدیقلی آقاي دکتر
بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی

 منصوب شد. دانشکده  این در شوراي آموزشی علوم گیاهی
  زیسـت  عضو محترم هیأت علمی دانشـکده   نیما یزدان بخشآقاي دکتر

بخـش   نماینـده به عنـوان   23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد. دانشکده  این در شوراي آموزشی علوم گیاهی

  زیسـت  ضـو محتـرم هیـأت علمـی دانشـکده      ع همن زینلـی بآقاي دکتر
بخش علـوم   مدیربه عنوان  23/02/97از تاریخ  سال دوبه مدت  شناسی
 منصوب شد. دانشکده این جانوري

  بـه   شـیمی  دانشکده ضو محترم هیأت علمیع مجید سعیديآقاي دکتر
 ایـن عضو شـوراي آموزشـی   به عنوان  24/02/97از تاریخ  سال ودمدت 

 منصوب شد. دانشکده
  سیدجالل زرگر عضو محترم هیـأت علمـی دانشـکده زیسـت     آقاي دکتر

عضـو شـوراي    عنـوان  هبـ  23/02/97شناسی به مدت دو سال از تـاریخ  
 منصوب شد. از استعداد درخشان دانشگاه تهران حمایت و ریزي برنامه

 ریاضی، عضو هیأت علمی دانشکده  سید مجتبی مجتهدير آقاي دکت
جهت  16/04/97لغایت  09/03/97از تاریخ  آمار و علوم کامپیوتر

  IRIT در قالب طرح جندي شاپور به موسسه پژوهشیموریت أم
 کرد.سفر فرانسه  تولوز کشور

 از تاریخ  شیمیعضو هیأت علمی دانشکده  آقاي دکتر حسین مهدوي
شرکت در نمایشگاه تخصصی  جهت 26/03/97ت لغای 21/03/97

 کرد.سفر  آلمان کشوربه  ACHEMA 2018 صنایع شیمیایی
 

 تقدیر و تشکر
 معاونت اداري و مالی در طول مدت تصدي  فرازمنددکتر  از زحمات

 .تشکر و قدردانی شدپردیس علوم 
  دوران مسـئولیت دبیـر شـوراي    در طول  علی بزرگاز زحمات دکتر

 گروه زیست فناوري تشکر و قدردانی شد.
  معاونـت گـروه زیسـت    در طـول   سیدامیر مرعشـی از زحمات دکتر

 فناوري تشکر و قدردانی شد.
 
 

 منیژه علیمردانیتهیه و تنظیم: 

 عکس ها: احسان آیرملو
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