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 سنشريه پردي
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اعياد خجسته قربان و غدير بر تمامي 
 مسلمين و شيعيان جهان مبارك باد

 مسافرتهاي علمي
مسافرتهاي علمي، موضوعي كه اين روزها بسيار بر 
 سر زبانها است. همانگونه كه مستحضريد علوم طبيعي 

( زمين شناسي و زيست شناسي) از شاخه هاي به روز و 
داراي پژوهشهاي كارآمد در شناخت طبيعت است. همانند 

ساير رشته هاي علوم پايه كه الزم است بخش اعظم 
 فرضيات در آزمايشگاه به بوته تجربه گذاشته شود،   

در اين مجموعه رشته هاي زمين شناسي، علوم جانوري، 

علوم گياهي، و علوم دريا رابطه تنگاتنگ با آزمايشگاه 
واقعي يعني طبيعت دارند. مسافرتهاي علمي در مقاطع 

كارشناسي، منابع غني كشور را به دانشجويان معرفي 
نموده و فرصت هاي متعددي را جهت حفاظت از ذخاير 

طبيعي و بهره برداري بهينه آنها در رشته هايي نظير 
معدن، نفت، محيط زيست، جانورشناسي، و گياه شناسي 
فراهم مي نمايند. نتايج پژوهشگران از جمله دانشجويان 
كارشناسي ارشد، دكتري و اعضاي هيات علمي در قالب 

پايان نامه، رساله و مقاله نه تنها بر توسعه علمي كشور مي 
افزايد، بلكه بستر بسيار مناسب را جهت مطالعات حوزه 

هاي كاربردي در رشته هاي وابسته به طبعيت نظير 
مهندسي معدن، مواد، ژئوفيزيك، مهندس عمران، سازه 

هاي هيدروليك، مرتعداري، جنگل داري، محيط زيست، 
 شيالت، آبخيزداري و... فراهم مي كند.

نقش دانشكده هاي علوم پايه بويژه علوم طبيعي در توسعه 
علمي كشور مشخص است و تاثير فعاليتهاي بي دريغ 

استادان دلسوز و متعهد به شناخت منابع ايران در گذشته 
و حال بر كسي پوشيده نيست و شايد بدون همت اين 

 عزيزان سالهاي قبل رشته هاي مرتبط رو به زوال 
مي رفت، ولي به اذعان عزيزان شاغل به خدمت جزء 

الينفك آموزش، مسافرتهاي علمي، مطالعات صحرايي و 
محيطي و بازديد از مراكز و موسسات كشور است. همانطور 

كه قانونگذار مشخص نموده، همانند يك كالس درس در 
 دانشگاه، مسافرت محيطي نيز در سرفصل دروس 
پيش بيني شده و با كنترل و برنامه ريزي و قبول 

مسئوليت استاد درس صورت مي گيرد. بواسطه اهميت 
موضوع، شفاف سازي و تعيين وظايف اركان و مسائل 

 مرتبط با مسافرتهاي علمي با حضور نماينده دايره حقوقي
دانشگاه و نمايندگان پرديس علوم در جلسات 

متعددي آيين نامه مسافرتهاي علمي در پرديس علوم 
بازنگري شده است. اميد است با توجه به مقررات موجود، 
دانشگاه در سايه استادان مسئوليت پذير و متعهد، شرايط 
الزم براي بهره گيري بهينه از فرصت شناخت منابع كشور 

و غناي آموزشي رشته هاي داراي عمليات صحرايي و 
 محيطي را با همكاري دانشجويان عالقمند فراهم نمايد. 
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نشست ويژه تجليل از برگزيدگان بيست و چهارمين 
 روز 1394جشنواره دانشجوي نمونه كشوري سال 

 در پرديس علوم برگزار 1395چهارشنبه سي ام خرداد 
شد. در اين مراسم دكتر مجتبي صديقي معاون وزير و 

رييس سازمان دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري، دكتر ابوالفضل فراهاني معاون فرهنگي، 

دانشجويي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، دكتر ابوالحسن رياضي، معاون امور 

دانشجويان داخل سازمان دانشجويي وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، دكتر حسن به نژاد،  معاون دانشگاه 

و رئيس سازمان خدمات دانشجويي دانشگاه تهران، 
مديران و مسئوالن معاونت دانشجويي دانشگاه و جمعي 

 از دانشجويان نمونه كشوري حضور داشتند. 
در ابتدا دكتر ابوالحسن رياضي، اظهار داشتند احراز 

صالحيت دانشجويان برگزيده با شاخص هاي مختلف 
علمي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و آيين نامه ها و 

دستورالعمل هاي اجرايي صورت گرفت و سعي ما بر آن 
بوده كه تنها بر يك بخش و يا رشته آموزشي تمركز 

 صورت نگيرد .
   در ادامه دكتر مجتبي صديقي، با اشاره به بيست و 
چهار دوره انتخاب دانشجوي نمونه گفتند دانشجويان 

بايد در همه ابعاد علمي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي 
نمونه باشند. در سال جديد دانشگاه هاي غير دولتي هم 

 نفر دانشجو 2248در اين جشنواره حضور دارند. از بين 
 نفر از وزارت بهداشت و 13 نفر از وزارت علوم، 27

درمان و آموزش پزشكي برگزيده اين جشنواره هستند. 
دكتر ابوالفضل فراهاني، در اين مراسم گفتند در دنياي 
امروز دانش، اقتصاد و سالمت سه عنصر و مولفه قدرت 

كشورها هستند. توليد علم و دانش بايد منجر به توسعه 
و رفاه جامعه شود. و اين جشنواره داراي دو وجهه تشكر 
از دانشجويان نمونه و معرفي اين شخصيت ها به جامعه 

 است . 

 
 
 

 
همايش برگزاري رشته هاي علوم پايه در پرديس علوم 

 با تالش و برنامه ريزي 1395 مرداد 23در تاريخ 
چندين ماهه حوزه معاونت آموزشي پرديس علوم و 

معاونين دانشكده هاي مربوطه در راستاي معرفي 
ساختار رشته ها و جايگاه آنها در توسعه كشور و نقش و 
توانمندي فارغ التحصيالن و بازار كار موجود براي آنها، 

  برگزار شد.1395براي داوطلبين كنكور سراسري سال 
 

 

برگزاري مراسم جشنواره دانشجوي نمونه 

  در پرديس علوم1395
 

 همايش معرفي رشته هاي علوم پايه در پرديس علوم 
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 پايش جمعيت و بازسازي ذخاير طبيعي زالوي "طرح 
 و طرح پايلوت تكثير و Hirudo orientalis طبي

 كه با حمايت ستاد گياهان "پرورش زالو در منطقه كرج
دارويي و طب سنتي معاونت علمي و فناوري رياست 

جمهوري انجام شد، در جشنواره گياهان دارويي، فراورده 
 شهريور 15- 18هاي طبيعي و طب سنتي ايران، 

 VIP، بعنوان يكي از سه طرح منتخب در غرفه 1395
غرفه مورد بازديد وزرا از جمله وزير محترم خارجه، وزير 

كشاورزي، وزير كشور و ديگر مقامات كشوري قرار گرفت 
و موجب شد نام پرديس علوم دانشگاه تهران با افتخار در 

اين جشنواره مطرح شود. در غرفه فن بازار نيز حدود 
 140 نفر مراجعه كننده از غرفه بازديد نمودند كه 500

نفر جهت شركت دركارگاه پرورش زالوي طبي ثبت نام 
 نمودند.

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Water Managementبه دنبال اجراي موفق پروژه 
and Sustainability ،با همكاري دانشگاه تهران 
Duisburg – Essen آلمان، مصر و اندونزي و با 

 آلمان، برگزاري همايش مرتبط با DAADهمايت 
آموزش آب مطرح شد و بدين ترتيب همايش بين المللي 

آب و محيط زيست در هزاره جديد: آموزش و ظرفيت 
سازي در پرديس علوم مصوب شد. اين همايش در تاريخ 

 با همكاري پرديس علوم، فني، 2016 دسامبر 5 الي 3
كشاورزي، ابوريحان و دانشكده هاي محيط زيست و 
علوم اجتماعي و كليه وزارتخانه ها و و سازمان ها و 

 آلمان، DAADموسسات مرتبط با آموزش آب با حمايت 
يونسكو و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه 

تهران برگزار خواهد شد و محققين داخلي و خارجي از 
كشورهاي هلند، فرانسه، آمريكا، قبرس، عراق و هند در 
همايش و يازده كارگاه برنامه ريزي شده در حوزه هاي 

مختلف مرتبط با آموزش آب و ظرفيت سازي در آن 
 شركت خواهند نمود

 
 

برگزاري همايش بين المللي آب و محيط زيست در  

 هزاره جديد

غرفه ويژه در جشنواره گياهان دارويي،فراورده هاي طبيعي 

 و طب سنتي ايران
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 دانشگاه تهران در هفدهمين " آمار"تيم دانشجويي 

 مقام نخست 1395مسابقه آمار كشور- سازمان سنجش 
. در اين مسابقه خانم آرزو باقري با كسب را كسب كرد

رتبه اول آقاي شاهين روشني با كسب رتبه دوم و آقاي 
يوسف طاهري با كسب رتبه سوم از دانشكده رياضي، 

آمار و علوم كامپيوتر و به سرپرستي خانم دكتر سمانه 
افتخاري توانستند رتبه اول را بدست آورند. به همين 

منظور آقاي دكتر حميد پزشك رئيس محترم پرديس 
 با حضور 1395علوم روز چهارشنبه سيزدهم مرداد ماه 

هيات رئيسه پرديس، آقاي دكتر سيامك ياسمي رئيس 
دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر و دكتر گنج تابش 
و سرپرست تيم اعزامي خانم دكتر سمانه افتخاري جلسه 

اي را جهت تقدير و تشكر از اين عزيران همراه با لوح 
يادبود ترتيب دادند. در پايان هم با عكس يادگاري 

 مراسم به پايان رسيد.  
 
 

 

 

 هياتي از كشور 1395چهارشنبه بيستم مرداد 
آلمان به سرپرستي دكتر فولكرريكه مدير كل امور بين 

الملل وزارت آموزش و تحقيقات، آقاي ماكسيميليان 
پدمان از اداره همكاري با آسيا و اقيانوسيه و خانم 

سابينه دونارو از اداره برنامه هاي آموزشي اتحاديه اروپا ، 
آقاي هانست وست فال و آقاي اولريس ماينكه و خانم 

بيرگيت تومان از موسسه فني و حرفه اي آلمان از 
پرديس علوم بازديد كردند. در اين ديدار با آقاي دكتر 
محمدباقر قهرماني، معاون محترم بين الملل دانشگاه 

تهران و برخي از اساتيد دانشكده زيست شناسي و 
دانشكده فيزيك به گفتكو و تبادل نظردرباره موضوعاتي 

مانند توسعه همكاري هاي علمي، اجراي پروژه هاي 
مشترك تحقيقاتي، بهره گيري از امكانات آزمايشگاهي، 
ايجاد دوره هاي مشترك و تبادل محقق و انتقال تجربه 
پرداختند. اين هيئت با بازديد از موزه  دانشكده زيست 

 شناسي كارشان را در پرديس علوم به اتمام رساندند.

 
 

 
 

 
 

  پرديس علوم  " آمار"درخشش تيم دانشجويي

 ديدار هيات آلماني از پرديس علوم
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بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران در    
روز سه شنبه شانزدهم شهريور ماه گذشته در پرديس 
علوم و به ميزباني دانشكده زمين شناسي و با شركت 
آقاي مهندس نعمت زاده و معاونين وزارتخانه و زمين 

 شهريور برگزار شد. 17 و 16شناسان سراسر كشور در 
 مقاله به صورت شفاهي و 125در اين همايش  دو روزه 

 مقاله نيز به صورت پوستر ارائه گرديد. 250در حدود 
بعالوه سخنرانان كليدي نيز در اين همايش پيرامون 

موضوعات مهم زمين شناسي به سخنراني و تبادل نظر 
 پرداختند.

 
 
 
 
 

 
چهلمين مسابقه رياضي دانشجويي كشور از تاريخ 

 در دانشگاه علم و صنعت 06/06/95 لغايت 02/06/95
ايران برگزار شد و تيم دانشگاه تهران به سرپرستي آقاي 

دكتر عليرضا حسيني و كمك سرپرستي آقاي آريا اخوان 
در اين مسابقات شركت كرد. تيم دانشگاه تهران توانست 
دو مدال نقره توسط آقايان امين سوفياني و سهام الدين 

بهرامي نسب و سه مدال برنز توسط آقايان بينامين 

دلشاد ممقاني، خشايار باروتي و اميرحسين شاكر كسب 
نمايد. همچنين در رده بندي تيمي پس از تيم دنشگاه 

صنعتي شريف جايگاه دوم مسابقات را به خود اختصاص 
 داد.

 
 
 
 
 

 در دانشكده 31/6/95 تا 27/6/95اين همايش از تاريخ 
رياضي، آمار و علوم كامپيوتر برگزار شد. همايش در دو 
بخش آموزشي و سخنراني هاي پژوهشي برگزار شد. دو 
روز نخست همايش بخش آموزشي را شامل مي شد كه 

موضوع مختلف توسط سه ميهمان جمعاً به مدت 
ساعت تدريس شده است. سه روز بعدي همايش 12

شامل سخنراني هاي پژوهشي مدعوين داخلي و خارجي 
بوده است. بعدازظهر آخرين روز همايش به سخنراني 

دانشجويان دكتري اختصاص يافته بود. ابن بخش جهت 
مطلع ساختن و برقراري ارتباط بين دانشجويان دكتري 
 و محققان بين المللي بسيار مفيد و مثمر ثمر بوده است.

 

 
 

برگزاري همايش بين المللي منطق موجهات و كاربردهاي 

 آن در علوم كامپيوتر 

برگزاري بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران  در 

 پرديس علوم 

كسب مقام دوم تيمي در مسابقات رياضي دانشجويي 

 كشور
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 )،Andrew Lewis Pay(پروفسور اندرو لوييس پاي 
عضو هيات علمي گروه رياضيات مدرسه اقتصاد لندن با 

 An introduction to the Turingموضوع 
degrees در 1395 در تاريخ بيست و سوم شهريور 

 دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر سخنراني كردند.

 
 
 
  دكتر محمد نوري زنوز رياست دانشكده فيزيك به مرتبه

 استادي ارتقاء يافتند.
  دكتر ناهيد احمدي عضو هيات علمي دانشكده فيزيك

 به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند.
  دكتر نسيم كاشف عضو هيات علمي دانشكده زيست

 شناسي به مرتبه دانشياري ارتقاء يافتند.
  دكتر سيد امير مرعشي عضو هيات علمي گروه زيست

 فناوري به مرتبه دانشياري ارتقا يافتند.
 
 
 دانشكده شيمي  از عضو هيات علمي  دكتر طاهر عليزاده

 به منظور شركت در كنفرانس 1395سوم تير تا دهم تير
 The International Conference ofبين المللي 

Materials, Methods and Technologies  به 
 كشور بلغارستان سفر كرد.

 
 

 
 
 

 دانشگاه 1394دكتر مريم سرداري، دانش آموخته سال 
 فيزيولوژي جانوري –تهران در رشته زيست شناسي 

موفق به كسب جايزه علمي الكساندرفون هومبولت 
جهت گذراندن دوره پسا دكتري شد. بيناد علمي 

الكساندر فون هومبولت وابسته به كشور آلمان است كه 
هر ساله از بين محققان سراسر دنيا تعداد معدودي را با 

توجه به كارايي و رزومه علمي آنها انتخاب مي نمايد. 
پروژه پسادكتري خانم دكتر سرداري كه به مدت دو 

 آغاز خواهد شد در 2016سال مي باشد و از اكتبر 
زمينه سكته مغزي در مدل هاي حيواني و بررسي نقش 

ABC مغزي در – ترانسپورترهاي ناحيه سد خوني 
كاهش روند تخريب عصبي است. دكتر مريم سرداري 

رساله دكتري خود را در زمينه تاثير استرس بر 
فرآيندهاي يادگيري و حافظه درموش بزرگ 

آزمايشگاهي با راهنمايي خانم دكتر آمنه رضايوف در 
آزمايشگاه علوم اعصاب دانشكده زيست شناسي پرديس 

علوم دانشگاه تهران انجام داد كه نتايج آن در مجالت 
 معتبر بين المللي به چاپ رسيده است.

 
 
  دكتر سيد مهدي واعظ عالئي به عنوان معاون 

 دانشجويي و فرهنگي پرديس علوم انتخاب شدند.
  دكتر بهناز بخشنده عضو هيات علمي گروه زيست

فناوري به عنوان نماينده در جلسات كميته علمي 
سومين همايش سراسري كشور و تحول علوم طبيعي در 

پرتو انديشه اسالمي با تكيه بر علوم زيستي انتخاب 
 شدند.

  دكتر فرزانه شميراني عضو هيات علمي دانشكده شيمي
به عنوان مجري استقرار آيين نامه تطبيق نظام ترفيع 
ساليان اعضاي هيات علمي در دانشگاه تهران انتخاب 

 شدند.
 

 ارتقاء مرتبه علمي

 سفرهاي علمي

 انتصابات

سخنراني استاد مدرسه اقتصاد لندن در دانشكده 

 رياضي، آمار و علوم كامپيوتر

دانش آموخته دانشگاه تهران موفق به دريافت 

 جايزه علمي الكساندرفون هومبولت شد
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  دانشكده زيست عضو هيات علمي مرجان سيدي دكتر
 به منظور 1395از نهم مرداد تا نهم شهريور ماه شناسي 

(بررسي سيستماتيك انجام ماموريت پژوهشي 
 . ) به كشور المان سفر كردسوسكهاي كارابيده

  دانشكده زيست عضو هيات علمي دكتر قمرتاج حسين
  به منظور 1395از هفدهم تا بيستم شهريور ماه شناسي 

 به كشور  ISREC-SCCLشركت در سمپوزيوم
 .سوئيس سفر كرد

  دانشكده زيست عضو هيات علمي علي رضا ساري دكتر
 به 1395از بيست پنجم تيرتا هشتم مرداد ماه شناسي 

ويتنام منظور بازديد از مراكز پرورش شاه ميگو به كشور 
 .سفر كرد

  عضو هيات علمي دانشكده سيدمهدي واعظ عالئي دكتر
جهت 1395از هفتم تا هجدهم شهريور ماه فيزيك 

The3Pشركت در كنفرانس و سخنراني

vd
P Dynamics 

Days به كشور قزاقستان سفر كرد . 
  عضو هيات علمي دانشكده مهديار نورباال تفتي دكتر

از بيستو هشتم تير تا بيست ششم شهريور ماه فيزيك 
 به جهت انجام ماموريت پژوهشي و شركت در سه 1395

كنفرانس و ويزيت از مركز فيزيك نظري عبدالسالم به 
 .كشور ايتاليا سفر كرد

  عضو هيات علمي دانشكده محسن فالحتي عنبران دكتر
از سي يكم مرداد تا دهم شهريور ماه زيست شناسي 

 Conference On جهت شركت در كنفرانس 1395
New Trends in Quantum Heat and 

Thermoelectricsبه كشور نروژ سفر كرد . 
  عضو هيات علمي دانشكده سيدمهدي واعظ عالئيدكتر 

 139از از سي يكم مرداد تا دهم شهريور ماه فيزيك 
 Conference On Newجهت شركت در كنفرانس 

Trends in Quantum Heat and 
Thermoelectrics  به كشور ايتاليا سفر كرد. 

  ضو هيات علمي هاجر ابراهيم نجف آبادي عدكتر
از هجدهم مرداد تا هجدهم شهريورماه فيزيك دانشكده 

 . كردجهت ماموريت پژوهشي به كشور سوئيس سفر1395

 عضو هيات علمي دانشكده دكتر فاطمه محمدي پناه 
 از سي يكم تير تا سي يكم مرداد ماه زيست شناسي

 به منظور  انجام ماموريت پژوهشي به كشور 1395
 .آلمان سفر كرد

  فيزيك عضو هيات علمي دانشكده رضا سپهري نيا دكتر
 به 1395از پانزدهم تير تا بيست و سوم شهريور ماه 

جهت انجام ماموريت پژوهشي و شركت در پنج 
كنفرانس و ويزيت از مركز فيزيك نظري عبدالسالم به 

 .كشور ايتاليا سفر كرد
  عضو هيات علمي دانشكده دكتر حميدرضا مشفق

از هفدهم تا بيست و چهارم مرداد ماه فيزيك 
 Nicolausجهت همكاري پژوهشي با موسسه 1395

Copernicus Astronomical Center كشور بھ 
 .لهستان سفر كرد

  عضو هيات علمي دانشكده حميدرضا مشفق دكتر
جهت 1395از هفتم تا چهاردهم شهريور ماه فيزيك 

شركت در كنفرانس فيزيك هسته اي زاكوپانه و ارائه 
 .مقاله به كشور لهستان سفر كرد

 عضو هيات علمي دكتر هاجر ابراهيم نجف آبادي 
 از بيست و ششم مرداد تا شانزدهم دانشكده فيزيك

به  CERN به منظور ديدار از مركز 1395شهريورماه 
 .كشور سوئيس سفر كرد

  رياضي، عضو هيات علمي دانشكده دكتر فيروزه حقيقي
از بيستو پنجم شهريور تا دهم آمار و علوم كامپيوتر

جهت انجام ماوريت پژوهشي به كشور 1395بهمن ماه 
 .فرانسه سفر كرد

  عضو هيات علمي دانشكده  سروش مدبري دكتر
 به 1395 از دوازدهم تا بيستم تير ماه زمين شناسي

در دومين كنفرانس بين المللي ژئوشيمي منظور شركت 
 .سفر كردبلژيك به كشور زيست محيطي 

  دكتر غالم رضا ركني لموكي عضو محترم هيات علمي
دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر از اول تير تا 

جهت انجام ماموريت پژوهشي 1395چهارم شهريورماه 
 .به كشور انگستان سفر كرد
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  عضو هيات علمي دانشكده مجيد سليماني دامنه دكتر
 تيرماه 16 الي 11از  تاريخ رياضي، آمار و علوم كامپيوتر 

 جهت شركت در كنفرانس پيشرفت ها در بهينه 1395
سازي پيوسته و تحقيق در عمليات به كشور لهستان سفر 

 .كرد
  از فيزيك عضو هيات علمي دانشكده دكتر مير فائز ميري

جهت شركت در 1395هفتم تا هجدهم شهريور ماه 
 كنفرانس

 The3P

vd
P Dynamics Days  به  كشور قزاقستان سفر 

 .كرد
  رياضي، عضو هيات علمي دانشكده دكتر فيروزه حقيقي

 به 1395ماه  دوم تير تا چهارم تير ازآمار و علوم كامپيوتر 
 و ارائه  ALT 2016منظور شركت در كنفرانس بين المللي 

 .سخنراني به كشور فرانسه سفر كرد
  زيست شناسيعضو هيات علمي دانشكده دكتر الهه الهي 

 به منظور بازديد از 1395از سي خرداد تا پنجم تيرماه 
 .دانشگاه سن پترزبورگ به كشور روسيه سفر كرد

  دانشكده ضو هيات علمي سيد امين سيدفخاري عدكتر
از بيست و هفتم مرداد تا رياضي، آمار و علوم كامپيوتر 

 به منظور انجام ماموريت پژوهشي 1395سوم شهريور ماه 
 Multigtraded Algebra andو شركت در كنفرانس 
 its Applicationsبه كشور روماني سفر كرد . 

  ضو هيات علمي دانشكده عدكتر شيده منتصر كوهساري
 1395از سيزدهم تا شانزدهم شهريور ماه زيست شناسي 

: Conference EmMoبه منظور شركت در كنگره 

Chemical Biologyكشور آلمان سفر كرد به . 
  ،دكتر هديه ساجدي عضو هيات علمي دانشكده رياضي

آمار و علوم كامپيوتر از بيست چهارم تا سي يكم شهريور 
جهت شركت در كنفرانس و ارائه سخنراني 1395ماه 

International Conference on Information 
Systems Architecture and Technology به 

 كشور لهستان سفر كرد.
 

 
 
  حمايت پارك علم و فناوري از چهار طرح فناورانه از

 چهار عضو هيات علمي پرديس علوم
  با توجه به انجام فرآيندهاي داوري فني و كسب كار در

كارگروه هاي ارزيابي و پذيرش، در دانشكده پارك علم و 
درصد از 14 طرح متقاضي پذيرش تنها 35فناوري از ميان 

اين طرح ها مربوط به پرديس علوم مي باشد. گروهي كه 
در كسب اين امتياز تالش و كوشش داشته اند عبارتند از 

كتر خويي، دكتر ملك و دكتر ددكتر محمدي پناه، 
و خسته نباشيد تبريك كه به اين عزيزان محمدي زاده 

نيز دكتر گذشته مي گوييم.الزم به ذكر است در سال 
كتر شميراني،دكتر دحبيبي،دكتر حامدي،دكتر آموزگار،

معتمد، دكتر محمدي پناه و دكتر ساجدي موفق به كسب 
) پارك علم و فناوري دانشگاه 1حمايت برنامه شكوفايي (

  از اين عزيزان هم تقدير و تشكر مي گردد.. بودندشده 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   با كمال تاسف و تاثر مطلع شديم خانم مرضيه طايفه
همكار عزيزمان در گروه بيوتكنولوزي در غم از دست دادن 

پدر گرامي خود به سوگ نشستهاند. ضمن تسليت به ايشان، 
براي آن مرحوم آمرزش و مغفرت و براي بازماندگان صبر 

 جميل آرزومنديم. 

   در تيرماه سال جاري همكار ارجمند آقاي
سبحان رحيمي از پرديس علوم به افتخار بازنشستگي 

نائل شدند. از خداوند منان براي ايشان سالمتي و 
شادكامي آرزومنديم و اميدواريم كه دوره بازنشستگي 

 خود را به خوبي و خوشي سپري نمايند.

 اخبار كوتاه

  با كمال تاسف و تاثر مطلع شديم اقاي دكتر اخباري
همكار عزيزمان در دانشكده شيمي در غم از دست دادن پدر 

گرامي خود به سوگ نشستهاند. ضمن تسليت به ايشان، 
براي آن مرحوم آمرزش و مغفرت و براي بازماندگان صبر 

 جميل آرزومنديم. 

 تهيه و تنظيم : منصوره عليزاده

   عكس  ها: احسان آيرملو


