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 زارع نهندیرحیم دکتر  بازنشستگی جشن

 تمام   استاد

 دانشکده ریاضی،آمار و علوم کامپیوتر

مراسم جشن بازنشستگی دکتر رحیم زارع نهندی استاد برجستت  دانشتهد     

بتا حوتور    ۷۹۳۱ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  روز دوشنب  ستوم دی متا     

اعوتای محتترم    رئیس و اعوای محترم هیات علمی پردیس علوم، رئتیس و 

دانشهد  ریاضی، آمار و علتوم کتامپیوتر، اعوتای محتترم اتانواد  ایشتا  و       

قریب ب  اتفتا  اعوتای    میهمانا  گرامی ازاارج دانشگا  تهرا  برگزار شد. 

های گذشت ،  التحصیال  سال  هیأت علمی دانشهد  و همچنین بعوی از فارغ

 طراتی از ایشا  را بترای هایی حاوی پیام تبریک بازنشستگی و ذکر اا کلیپ

در ایتن مراستم ستانرانا  بت  ذکتر اتاطرات و        این مراسم ارستال کردنتد.  

 های بارز علمی و ااالقی ایشا  پردااتند.  ویژگی

ای ب  مدیر بات  ریاضتی محتک دکتتر ستبزرو،       در نام  دکتر زارع نهندی

 .آوریم اند ک  آ  را در زیر عیناً می توصیف جالبی از این مراسم داشت 

من ابرهایی از برگزاری مراسمی در رابطت  بتا بازنشستتگی اتود شتنید       »

بودم، ولی از کم وکیف آ  اطالع نداشتم. آ  روز آقای دکتر یاسمی و آقتای  

متا  بحت     دکتر سید فااری ب  اطا  من آمدند تا روی کار ریاضی مشترک

ن حدود ساعت دو و نتیم از مت   شا  کمی غیر معمول بود. کنیم، ولی صحبت

 اواستند برویم سانرانی آقای دکتر شهشهانی، ک  باز هم غیر مترقبت  بتود.  

ستااتما  ریاضتی شتدم و بتا جمتر کایتری از        ۲۲۷من وقتی وارد کالس 

دوستا ، همهارا ، دانشجویا  و حتی اعوای اانواد  اود روبترو شتدم و از   

ا کنم آ  لحظ  ر شگفتی نتوانستم جلوی اشک شو  اود را بگیرم. فهر نمی

تا آار عمر فراموش کنم. من ب  محبت های یهایک همهتارا  و دوستتا  و   

هتا،   گذارم. هم  صحبت دیگر عزیزا  ک  در این برنام  نق  داشتند، ارج می

ها و بیا  اتاطر  هتا بترای متن مانتدگار اواهنتد بتود. از همت  آنهتا           کلیپ

 «سپاسگزارم.

  

 هوالمحبوب
 اپک    رد این خاک رد این خاک رد این زمرهع

کاریمهب زج عشق هب زج مهر درگ بذر      ن
و در آساتاه    7931سخن آخر و مهمترين كالم در پاياا  ساا    

پس از تبريا  ساا  يدياد خادمه  ما        7931ورود ب  سا  

 مكارا  گرامي، كاركنا  عزيز و اعضاي محتارم  اااع عيماي    

پرديس عيوم، تشكر از زحماع و تالش  اي بي وقفا  در يهاه   

امور در حوزه  اي مختيف آموزشاي، پوو شاي و اداري و   اهجام 

ع عيماي  أايرائي اسه. اعتقاد دارم ك   م  اعضاي محتارم  اا  

با يا  و د  و با تمام تاوا    و معاوهان محترم پرديس كاركنا   و

 مه خود را در اهجام بهان  امور بكار بست  اهد و تمام وظاايف و  

و  ر  احسن اهجام داده اهد موارد خواست  شده از ايشا  را ب  هحو

اسه. در آساتاه  ورود با     متوي  اينجاهب گوه  كمبود و كاستي

سا  يديد از خداوهد مهربا  با خيوص هاه مي خوا م ك  ساا   

يديد سالي توام با تندرستي، موفقااه، وساعه رزو و آراما     

تماام ماردم     خاطر براي اعضاي خاهواده پارديس عياوم و هااز   

تمام درگذشاتاا    مي باشد. از خداوهد براياسال سرزمان ايرا 

عيوم طيب مغفرع و براي تمام افراد بامار طياب   خاهواده پرديس

 صحه و سالمتي مي همايم.

 وحاد هاكنام

 رئاس پرديس عيوم
 

https://science.ut.ac.ir/-/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-beta-pictoris-b-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://science.ut.ac.ir/-/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-beta-pictoris-b-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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           سخنرانی فیزیک دان برجسته فرانسوی و کاشف سیاره      

Pictoris b  Beta در دانشکده فیزیک پردیس علوم 

درستی ام دی متا     ،متاری گگرانتژ   -آ  دکتتر  ، Exoplanet Beta Pictoris b کاشف

بتتا حوتتور در دانشتتهد  فیزیتتک دانشتتگا  تهتترا  بتترای جمتتر بستتیار بزرگتتی       ۷۹۳۱

هتا ستانرانی    دانشتگا   ستایر  استادا  و دانشجویا  دانشگا  تهترا  و  ملشا مندا  عالق  از

 - ستیار  ستتارگا  و  گیتری  فراینتدهای شتهل   درک نمودند. این سانرانی کت  در زمینت   

. گرفتتت قتترار استتتادا ، دانشتتجویا  و عالقمنتتدا  بستتیار پرشتور  استتتقبال متتورد بتتود هتا 

و  علتوم فرانست    عوتویت آکتادمی   ملت  از ج متعدد گگرانژ ک  دارند  افتاارات دکتر اانم

استتتفاد   هستتتند یهتتی از پیشتتگاما   (Legion d'honneur) دنتتور لتتژو  شتتوالی 

ایشتا  یهتی از    در حال حاضر .باشند می مدر  ستار  شناسی اپتیک تطبیقی در تهنیک از

ای فرااورشتیدی کتار    های سیار  هستند ک  بر روی سیستم شناسانی ستار  ترین برجست 

 .دکنن می

  ت رئیسه پردیس علومأنشست فیزیک اخترشناس برجسته با ریاست و هی

ژ و گگرانت  متاری  -آنت   پرفستور  اتانم  ،ااتر شناس نشستی با فیزیک

در  دی متا   ۹۳م در روز یهشتنب   پردیس علتو  ت رئیس أهی ریاست و

فیزیتک   متاری گگرانتژ کت  ازجملت      -آنت   پردیس علوم برگتزار شتد.  

هتای علمتی    ااترشناسا  برجست  در اروپا و عوو مرکز ملی پتژوه  

هتای   ( هستند. ایشا  بت  پتژوه  در زمینت  سیستتم    CNRSفرانس  )

ای  ر ستا فعالیت تمرکز دارند و تأثیر منظوم  شمسی از اارج ای سیار 

از  علمتی  ماتلتف  هتای  کننتد و نشتا    بر کشف سیارات را بررسی می

علوم  جمل  شوالی  لژیو  افتاار )باگترین مقام فرانسوی( را از آکادمی

 اند. دریافت کرد  ۲۳۷۹ در سال فرانس 

علمی و فرهنگی کشتور فرانست     نمایند در این نشست ک  با همراهی 

هتای   و توانمنتدی  فعالیت سااتار،در تهرا  برگزار شد، پس از معرفی 

ستااتار   در اصتو   علمی پردیس علوم، آشنایی و تبتادل اطالعتات  

هتتای  گرفتتت و فرصتتت  صتتورت تحصتتیلی و پتتژوه  در دو کشتتور 

شتتاپور  جنتتدی حمتتایتی از جملتت  برنامتت  حمایتتت متتورد همهتتاری

 دکتتری در فرانست  و   ااز فرصت مطالعاتی و دانشجویا  پست  حمایت و

 آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.  و پژوهشی اقامت قبل زبا  آموزش

های ایرا   های پژوهشی دانشگا  از همهاری موفق برای موارد هچنین

شتتد.  نتتام بتترد  هتتای کتتاربردی انجتتام طتتر  در اصتتو  و فرانستت 

هتتای  هتتم افزایتتی و تقویتتت همهتتاری هتتای اهتترم یهتتی از عنتتوا  بتت 

نجتتتام ا تشتتتویق هتتتای ایتتترا  و فرانستتت ، شتتترای  و    دانشتتتگا 

هتای   تهترا  و دانشتگا    دانشتگا   مدرک ( بتین  )دو کوتوتل های رسال 

 قرارگرفت. بح  مورد فرانس 

 

https://science.ut.ac.ir/-/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-beta-pictoris-b-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://science.ut.ac.ir/-/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-beta-pictoris-b-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://science.ut.ac.ir/-/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-beta-pictoris-b-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://science.ut.ac.ir/-/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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در سالروز میالد مسعود حورت زهرا سالم ال  علیها سومین جشنوار  آموزشی و 

هتای   در مرکتز همتای   تحصیلی جایز  ملی ایاار و با حوور مسئولین کشتوری  

 ۷۹۳۱  سازما  مرکزی دانشگا  آزاد اسالمی در روز س  شنب  هفتم اسفند متا  

برگزار و از دانشجویا  برگزید  تقدیر ب  عمل آمد. در این مراسم از پتن  نفتر از   

دانشجویا  شاهد و ایاارگر مقاطر ماتلف تحصیلی دانشگا  تهترا  کت  در ایتن    

تقدیرب  عمل آمد. این افتاار بترای اولتین بتار در    جشنوار  برگزید  شد  بودند 

حالی نصیب دانشگا  تهرا  گردید  استت کت  از مجمتوع دانشتگا  هتای تحتت       

پوش  وزارت علوم، تحقیقات و فنتاوری فقت  پتانزد  نفتر بت  عنتوا  برگزیتد         

با کمال افتاار، اانم افسان  لعل صنعتی، دانشجوی جشنوار  انتااب می گردند. 

 وشیمی پردیس علوم دانشگا  تهرا  جزو برگزیدگا  این جشنوار  بود.دکتری نان

رخشش دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در سومین د

 آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار جشنواره

                                       ین جلسه هیأت مؤسسبرگزاری اول

 آموختگان پردیس علوم با دانش دفتر ارتباط

اولین جلس  هیأت مؤسس دفتر ارتباط با دانت  آمواتگتا    

 پیرالهتی  دکتتر  ستالن  در  ۳۱ /۷۷ /۳۳پردیس علوم در تاریخ 

 .شد برگزار پردیس این

روهتتای انستتانی بتتا توجتت  بتت  ستترمای  عظتتیم و گستتترد  نی

تربیت شد  توس  پردیس علوم و با هدف ایجاد و  متاصص

افزایتی میتا  دانت  آمواتگتا ،      و هم حفظ ارتباط مستمر

ایجاد دفتر ارتباط  و در راستای کسوت و جوا  استادا  پی 

با دان  آمواتگا ، اولین جلس  هیتأت مؤستس بتا حوتور     

لتوم و  هیات رئیس  پتردیس ع  و تعدادی از دان  آمواتگا 

 برگتزار  پیرالهی دکتر سالن در  ۳۱ /۷۷ /۳۳در تاریخ  دانشگا 

 بر جلس  در حاضر اعوای تاکید ضمن جلس  این در. گردید

 کلیتتات دفتتتر، و کتانو   ایتتن فعالیتت  و انتتدازی را  ضترورت 

 کمیت  شد مقرر و گرفت قرار بررسی و بح  مورد اساسنام 

رار داد  و در اسنام  را متورد بتازبینی قت   اس نفر  س  منتاب

 .و تصویب شود جلس  آتی نهائی

 

https://science.ut.ac.ir/-/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://science.ut.ac.ir/-/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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( هنتوز ناکامتل استت و    KPZژنت  )  -پاریزی -ی کاردر های غیرتعادلی نظیر مدل رشد بسیار شناات  شد  ها برای سیستم ولی درمقابل، درک ما از این کالس

ستقوط   ی دلاتوا  از یتک ستط     ط ها را در این زمین  ب  اود ااتصا  داد  است. در این مدل رشد، ذرات از یک ارتفاع بر روی یک نق حجم زیادی از پژوه 

 دهد. عنوا  ماال، این مدل بسیاری از اوا  توپوگرافی زمین را توضی  می چسبند. ب  محک لمس یک ذر  مانند اود ب  آ  می کنند و ب  می

ک  طتی آ  براتی پژوهشتگرا     ی اایر صورت پذیرفت  های غیرتعادلی در ده  های جهانشمولی در سیستم یک قدم بسیار مهم در جهت افزای  شناات کالس

های  تواند صاف یا منحنی باشد، با کالس ی زیرگی  ک  می ، بست  ب  هندس KPZبعدی  -۷+۷نشا  دادند ک  کالس جهانشمولی افت و ایز ارتفاع در یک مدل 

ی ااصی تشهیل شد  باشند( مرتب  است. این یافت  د های آ  از اعداد تصادفی با قاع های تصادفی )یعنی ماتریسی ک  تمام درای  جهانشمولی در نظری  ماتریس

 ها نیستند. توج  و غیرقابل تصور بود، چراک  معموگً شرای  اولی  در فیزیک تأثیرگذار بر کالس جهانشمولی سیستم   بسیار قابل

( و نیتز  KIASی جنتوبی )  رکز تحقیقات پیشرفت  کتر  اکنو  در این پژوه ، آقای دکتر عباس علی صابری از دانشگا  تهرا  با همهاری آقای دکتر دشتی از م

های متفتاوت بتا یهتدیگر     از هندس  KPZبعدی  -۷+۷پروفسور کروگ از دانشگا  کلن آلما ، نشا  دادند ک  اگر دو کالس جهانشمولی هریک شامل یک مدل 

وایز ارتفتاع در   همسای  نزدیک(، آنگا  افت ۴د )یعنی یک نقط  با دوبعدی داشت  باشن -ی مشترک شب  نحوی طراحی شوند ک  تنها یک نقط  شهل رقابتی ب  ب 

 دهد. ی تقاطر این دو کالس رفتار جالبی از اود بروز می نقط 

ی  و هرگتا  وز  هندست    شود ی منحنی داد  می ی تقاطر با هندس  ی صاف بیشتر باشد کالس جهانشمولی نقط  ها، درصورتی ک  وز  هندس  براساس این یافت 

ک ، وقتتی ایتن دو هندست  بتاوز  یهستا  بتا یهتدیگر رقابتت          تر آ  شود. جالب ی صاف داد  می ی تقاطر با هندس  حنی بیشتر باشد کالس جهانشمولی نقط من

بعدی شتبی    کبینی است )حرکت براونی ی کند ک  کامالً غیزقابل پی  بعدی ظهور پیدا می کنند، یک کالس جهانشمولی جدید هماوا  با حرکت براونی یک می

دارد و اگتر   آمد یک گام ب  ستمت راستت برمتی    "شیر"کند، یعنی در هر قدم اگر  وقتی است ک  یک نفر روی یک ا  صاف طبق قانو  پرتاب سه  حرکت می

  درک بهتری از اوا  های توصیف ترافیک شهری دارد ک ل های ماتلف فیزیک از جمل  مد این مطالع  کاربردهای جالبی در زمین  آمد ب  سمت چپ(. "ا "

ی رقابتت بتین    های فیزیهی جهتت مشتاهد    کاربرد در دیگر پدید  دارایدهد. ضمناً این اید  ب  سادگی  دست می ها ب  را  -ی ترافیک در نقاط چهار آماری پدید 

 ب  چاپ رسید  است.۲۳۷۳سال  PHYSICAL REVIEW LETTERSنتای  این پژوه  در آارین شمار  نشری   باشد. های جهانشمولی دیگر می کالس

ی طیف  احی شد  است ک  دو کالس جهانشمولی )ک  دربردارند در این پژوه  مهانیزمی طر

ی متفاوت )بین صتفر   های نرمال شد  های فیزیهی هستند( با وز  ها و مدل وسیعی از سیستم

هتا متفتاوت از نتیم     دهتد در صتورتی کت  وز     تا یک( با یهدیگر رقابت نمایند. نتای  نشا  می

ها یهسا  باشند )یعنی برابر نتیم   و هرگا  وز  شوند های جهانشمولی تعویک می باشند، کالس

 شود. باشند( یک کالس جهانشمولی جدید هماوا  با حرکت براونی متولد می

هتای   هتای ریاضتی و سیستتم    ای از مدل درمهانیک آماری ب  دست  "کالس جهانشمولی"یک 

فتتار  هتا در جزئیتات، همگتی دارای ر    گردد ک  علیترغم تفتاوت فتاح  آ     فیزیهی اطال  می
 ماکروس

علمی دانشکده فیزیک  هیأت علمی دکترعباس علی صابری عضو دستاوردانتخاب 

   یکی از معتبرترین صفحه روی جلد عنوان به

 9102در سال  "Physical  Rev. Lett" مریکاآنشریات انجمن فیزیک 

اکسید کربن  شوند. ب  عنوا  ماال آب، دی ماکروسهوپیک مشاب  هستند و با فیزیک یهسا  درنقط  بحرانی اود توصیف می

ی گذار اتود همگتی رفتتار مشتاب       و آلیاژهای فلزی دوتایی بسیار از نظر میهروسهوپیک با یهدیگر متفاوتند، ولی در نقط 

ی چگتالی و  "افتت و ایزهتا  "شتا  بتا    ی بحرانتی  ها درنقط  رفتار تمامی این سیستم مشاهد  آ  است ک  دارند! دلیل این

شود و از آنجا ک  رشد افت وایزها در تمامی این مواد مشاب  استت، لتذا رفتتار     شا  کنترل می و... حول میانگین یسمغناط

های پیچید  و  سزایی در توصیف سیستم وایزها نق  ب  افت دهند. بنابراین رفتار ی بحرانی اود بروز می مشابهی را درنقط 

ی گذارفازهای تعادلی )نظیر گذارفاز  های جهانشمولی در نظری  کالس این کند. ها ایفا می ظهور انواع اوا  جهانشمول آ 

 ها صورت گرفت  است. آب و مواد مغناطیسی( کامالً شناات  شد  و مطالعات زیادی در این زمین 
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 فناوری پژوهشگر برتر جوان حوزه زیستکسب عنوان 

 پردیس علوم عضو هیأت علمیتوسط 

 
 

و نتوزدهمین   "نمایشگا  تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ستاات ایترا   "در حاشی  ششمین 

سترآمدا  و پژوهشتگرا     نفر از ۷۴از  "بازار نمایشگا  دستاوردهای پژوه ، فناوری و فن"

فناوری تجلیل ب  عمل آمد. در این مراسم ک  با حوتور دبیتر ستتاد توستع  زیستت       زیست

فناوری از پژوهشگرا  برتر جوا  زیست فناوری و سرآمدا  این حتوز  تقتدیر شتد. دکتتر     

صدیق  اسد، عوو هیأت علمی گرو  زیست فناوری دانشگا  تهترا  نیتز موفتق بت  کستب      

 .ر برتر جوا  حوز  زیست فناوری شدندعنوا  پژوهشگ

 کنان پردیس علومجشن کار

 
 

علوم ب  منظور تقدیر از فرزندا  ممتاز کارکنا  پردیس و ب  منظتور  جشن کارکنا  پردیس 

 ۷3:۹۳التی   ۷۴از ستاعت   ا مبیست و دوم اسفندو همدلی بیشتر بین همهارا  در  دلگرمی

 در تاگر شهید دهشور برگزار شد. 

رئیس پردیس علوم طی سانانی از ادمات تمامی  وحید نیهنامدر ابتدای این مراسم دکتر 

در واحدهای ماتلف تقدیر و تشهر کرد و ابراز امیدواری نمود کت  در ستال آینتد      کارکنا 

نیز شاهد همهاری دلسوزان  اعوای اانواد  پردیس ب  منظور انجام هرچ  بهتر امور باشیم. 

 دکتر مجید حمز  لو، معاو  اداری و مالی پردیس سانرانی نمودند.در ادام  

برگتزار  همرا  با جوایز  برای کارکنا  و فرزندانشا   همچنین در طی مراسم مسابقاتی مفر 

  شد و ب  فرزندا  ممتاز کارکنا  پردیس جوایزی اهداء شد.

 
 

 آموزشی برگزاری کارگاه

 «یل یجبرها های شینما یۀنظر»
 

از شنب  چهارم  ،"هظري  هماي   اي يبر اي لي"کارگا  آموزشی 

جلست  در   ۷۲آغاز و در دو هفتۀ متوالی، در مجموع در  ۷۹۳۱اسفند 

ب  همت دکتتر   ضی، آمار و علوم کامپیوترتاگر هشترودی دانشهد  ریا

برگزار گردید. آارین جلس  در روز چهارشنب  پانزدهم استفند   یاسمی

برگزار شد و در انتها با یتک برنامت  پایتانی کوتتا ، پایتا  دور        ۷۹۳۱

 اعالم گردید.

پرداات.  ها  های آ  این کارگا  آموزشی ب  نظریۀ جبرهای لی و نمای 

هتای جبرهتای لتی نیمت       وصیف کاملی از نمای هدف اصلی، یافتن ت

 شد. ها و فرمول شااص وایل می ساد  بود ک  شامل نظری  وز 

دکتتر  ژولتین گریتوس و   دکتر در زما  برگزاری این دور ، با همهاری 

سیامک یاسمی گروهی از دانشجویا  تحصیالت تهمیلی برای ستپری  

شتدند. در پایتا    ماه  در دانشگا  سوربن برگزیتد    ۷۳ای  کرد  دور 

این دور ، هشت دانشجوی تحصیالت تهمیلی برای سپری کرد  ایتن  

ماه  در کشور فرانس  معرفی شدند ک  پس از تبادل نظر بتا   ۷۳دور  

 گذراند دانشگا  مقصد، مقرر شد تا ش  نفر از این دانشجویا  برای 

 ماه  رهسپار کشور فرانس  شوند. ۷۳این دور  
 

از تتاریخ   "تااه  ااي دينااماكي  سا هظري  كنتر  و د"کارگا  

در سالن هشترودی دانشهد  ریاضی،  ۷۹۳۱ ما  بهمن ششم تا دهم

فریتتز  دکتتر  مدرس این کارگا   یوتر برگزار گردید.آمار و علوم کامپ

( University of Augsburgکولونیتتوس از دانشتتگا  آوستتبرگ )

 کشور آلما  بود  است. 

با همهتاری و حمایتت ستازما     ب  همت دکتر یاسمی و این کارگا  

روز دستتاوردهای   .( برگزار گردیدDAADتبادگت آکادمیک آلما  )

دنیا در زمین  ارتیاط نظری  کنترل با دستگا  های دینامیهی در این 

کارگا  ارائ  گردید و منابر مربوط  در ایتن حتوز  معرفتی شتد  بت       

در ایتن کارگتا  دانشتجویا  تحصتیالت      آگاهی دانشتجویا  رستید.  

دانشگا  تهرا  و سایر دانشگا  های سراسر ایترا  و نیتز     تهمیلی از

 از کشورهای همسای  حوور داشت  اند.شرکت کنندگانی 

انجام این کارگا  زمینت  ای بترای ادامت  فعالیتت هتای مشتترک و       

 می نماید.تبادگت آتی را فراهم 

 

 آموزشی ری کارگاهبرگزا

 "تگاه های دینامیکیسنظریه کنترل و د"
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 ای از مصاحبه دکتر حسین سبزرو  گزیده

 جولیا گریووبا 

،  ب  عنوا  استاد مهما  در داهشكده 7931اسفند  9-71ع اقامتشا ، از تاريخ ددر م

رياضي، آمار و عيوم كاامیاوتر داهشاااه تهارا ، ايشاا  دوازده ساخنراهي دربااره       

يبر اي لي و هماي  آهها ارائ  كردهد. در زير، متن مصاحب  ايشاا  باا     اي لي، گروه

 حسان سبزرو ارائ  مي شود.  دكتر 

خااطراع شاما از رياضاااع     ايد؟ اولاان  چطور ب  سمه رياضااع سوو داده شده ■

 مربوط ب  چ  چاز ايي  ستند؟

اساتاد   اولان خاطراع رياضي من مربوط ب  زما  كودكي اسه. پدر و ماادرم  ار دو  

 ا، مثال  ناام صرف غذا، آههاا راياب با  موضاوعاع      اهد. بعضي وقه رياضااع بوده

 ايشا   تواهستم چازي از حرف كردهد. ب  خاطر دارم ك  همي رياضي با  م صحبه مي

ماهد ب  اماد روزي ك  شايد بارايم   شوم. فقط بعضي كيماع در ذ نم باقي مي  متوي  

مناد   وا  ب  فازي  و شامي باشتر از رياضااع عالق عنوا  ي  هوي مفهوم شوهد. ب 

ام با  كتاابي در    بودم. اگرچ  رياضااع در مدرس  برايم هسبتا ساده بود. زماهي توي 

مطالب آ  برايم پاشرفت  باود، در عاان حاا      و زمان  مكاها  كواهتومي ييب شد

 ود دارهد.  زمان  مكاها  كواهتومي وي  اي رياضي مجردي در پس فهمادم ك  هظري 

طاور   لطفاً رايب ب  تحصاالع رياضي خود توضاح د اد. چ  افراد يا تجربااتي با    ■

 اهد؟ خاص تاثارگذار بوده

آموزش رياضااع من با والدينم آغاز شده اسه. وقتي ب  داهشااه رفاتم کكا  در آ    

زما  پار و ماري كوري هام داشه و اال  داهشااه سوربن اسه(، اولاان درساي كا     

بود كا    اي در زمان  آهالاز حقاقي بخ  بود، درس پاي  ذراهدم و كامال برايم آگا يگ

خاطرم بماهد زيرا  شد. فكر كنم اين درس براي  ماش  ب  توسط استاد استرل  ارائ  مي

از آ  زما  بود ك  واقعا تصمام گرفتم رياضي كار كنم. بعد از آ  اين شاهس را داشتم 

 ركه كنم ك  كافاه باورهكردهي داشتند.  اي متنوعي ش ك  در درس

ايد. آيا در زمان  آموزش رياضي در ايرا  اطالعااتي   شما در فراهس  تحصال كرده  ■

تا  مثبه اسه، هظرتا  را رايب ب  تفاوع آموزش رياضي در ايرا  و  داريد؟ اگر پاسخ

 فراهس  بفرماياد. 

ه  واقعاً. اما من براي دومان بار اسه كا  باراي ارائا     

كانم   آيم و حاال احسااس ماي    ايي ب  ايرا  مي درس

 ايي از ساستم آموزش ايرا  کحداقل در سطح  ينب 

شاوم. دياد  و در     ماي  متويا   بهتار   را  داهشااه(

 ا و فر نگ محيي رياضي خايي يالب  ستند.  سنه

 اي يبر در اينجا باشتر از  كنم برخي از ينب  فكر مي

اهد. از طرف دياار فر ناگ    شده  پاريس توسع  داده

رساد.   هظر مي تر ب   ندس  ديفراهسال در فراهس  قوي

تواهاد   مي ب   مان دلال اسه ك  ي   مكاري عيمي

 براي  ر دو طرف سودمند باشد. 

 

 اايي از داها  را در    چ  مسائل پوو شي و حوزه  ■

  آينده مورد مطالع  قرار خوا اد داد؟

يكي از يذاب تارين مساائيي كا  ماي شناسام با        

رياضاداهي چاني ب  هام چر  منسوب اساه. مساال    

تواهد ي  منافياد   اين اسه ك  آيا كره ش  بعدي مي

 ا باراي   مختيط باشد. تا كنو  تمامي تالش س  بعدي

اهد. مان  ام در گذشات      حل اين مسال  هافريام بوده

ام و در آيناده    ايي براي حل اين مسال  داشات   تالش

   بیردازم. آهاز قصد دارم مجددا ب  

 

خوا ناد   اي ب  افرادي داريد ك  تازه مي چ  توصا   ■

 رياضااع را آغاز كنند؟

ر يهاا ، وضاعاه داهشااا ي در    امروزه، در سراسا 

ويوه، در رياضااع محض( هسبتاً دشوار  رياضااع کو ب 

اسه. ب  دسه آورد  شغل ب  دلال رقابتي باود  آ   

اغيب دشوار اسه. روي پوو شارا  يوا  و ب  وياوه  

در رابط  با تولاداع عيمي آهها فشاار زياادي وياود    

دارد. البتاا  اياان پااوو   را در دراز ماادع ترفاااب  

د د. ي  پوو شار يوا  الزم اسه اين را بداهد  يهم

كناد اصاوالً باراي خاودش و در      هچ  تحصال ميآك  

يهه رضايه دروهي اسه ك   بايد از خودش داشات   

باشد. در اين صورع هسبه ب  كارش احسااس غارور   

خوا د داشه و از هظر اخالقي ب  اهادازه كاافي قاوي    

 ااي   گيخوا د بود تا بتواهد بار مشاكالع و پاچااد   

 ساستم داهشاا ي فائق آيد.  
 

يولاا گرياوو از كشاور فراهسا ، دريا      

 ۹۰۰3دكتري خود در رياضااع را در سا  

و  ۶پاريس  -از داهشااه پار و ماري كوري

تحه را نماايي كليلار وازا دريافاه كارد.     

مساائيي در  »عنوا  رسال  دكتري ايشا  

اساه. در  «  ندس  مختيط و شب  مختيط

حااا  حاضاار ايشااا  اسااتاد رياضااااع  

 داهشااه سوربن مي باشد.
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 اتانتصاب
 

  سال دو  مدت ب۷۹۳۱نهم دی ما    ازغالمرضا رکنی لموکی آقای دکتر حهم 

 دانشهد  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تمدید شد. معاو  آموزشی ب  عنوا 

   ستال  دو  متدت  بت ۷۹۳۱دهتم دی متا     از علتی محمتد رجبتی    آقای دکتتر 

دانشتهد  زمتین    تهتونیتک  مدیر با  زمتین شناستی مهندستی و    عنوا  ب 

 منصوب شدند.اسی شن

  ستال  دو  مدت ب۷۹۳۱سی ام دی ما   از محمدرضا محمدی زاد  آقای دکتر 

 منصوب شدند. فیزیکدانشهد   معاو  اداری و مالی ب  عنوا 

 ستال  دو  مدت ب۷۹۳۱سی ام دی ما  از  اانم دکتر هاجر ابراهیم نجف آبادی 

 منصوب شدند.فیزیک  دانشهد  معاو  آموزشی ب  عنوا 

 ب  عنوا  سال دو  مدت ب۷۹۳۱دوم  بهمن ما   از کامرا  ااباری تر آقای دک 

 منصوب شدند.دانشهد  شیمی  مدیر با  شیمی معدنی

  ب  عنوا  سال دو  مدت ب۷۹۳۱دوم  بهمن ما   از حسین مهدوی آقای دکتر 

 منصوب شدند.دانشهد  شیمی  مدیر با  شیمی پلیمر

  بت    ستال  دو  متدت  بت ۷۹۳۱ا   دوم  بهمن مت از علی رضا شاکری آقای دکتر

 منصوب شدند.دانشهد  شیمی  کاربردی مدیر با  شیمی عنوا 

  بت    ستال  دو  مدت ب۷۹۳۱دوم  بهمن ما   از پرویز رشیدی رنجبر آقای دکتر

 منصوب شدند.شیمی آلی دانشهد  شیمی مدیر با   عنوا 

 وا بت  عنت   سال دو  مدت ب۷۹۳۱دوم بهمن ما  از  اانم دکتر معصوم  فروتن 

 منصوب شدند. شیمی دانشهد  فیزیک مدیر با  شیمی

  بت    ستال  دو  مدت ب۷۹۳۱دهم بهمن ما    ازکاظم مهدیقلی آقای دکتر حهم

 تمدید شد. سرپرست مزرع  تحقیقاتی پردیس علوم عنوا 

  بت    ستال  دو  متدت  ب۷۹۳۱سیزدهم بهمن ما   از علیرضا شایست  آقای دکتر

 منصوب شدند.هد  شیمی دانش مدیر با  نانوشیمی عنوا 

 ستال  دو  مدت ب۷۹۳۱بیست و چهارم  بهمن ما  از  اانم دکتر آمن  رضایوف 

 منصوب شدند.زیست شناسی  عوو شورای مشورتی جذب دانشهد  ب  عنوا 

  سال دو  مدت ب۷۹۳۱بیست و چهارم  بهمن ما  آقای دکتر حسین سبزرو از 

آمتار و علتوم کتامپیوتر    دانشهد  ریاضتی،   مدیر با  ریاضی محک ب  عنوا 

 منصوب شدند.

 بت    ستال  دو  مدت ب۷۹۳۱بیست و سوم بهمن ما  از  اانم دکتر سارا اطیبی

دانشتهد  فیزیتک    ذرات بنیتادی در شتورای آموزشتی    بات  نماینتد    عنوا 

 منصوب شدند.

 متدت  ب۷۹۳۱بیست و سوم بهمن ما  از  آقای دکتر حسین محسنی سجادی  

منصتوب  دانشهد  فیزیتک   فیزیک ذرات بنیادیبا   مدیر ب  عنوا  سال دو

 شدند.

 بت    سال دو  مدت ب۷۹۳۱بیست و سوم بهمن ما  از  آقای دکتر ارشمید نهال

 منصوب شدند.دانشهد  فیزیک  با  فیزیک اتمی و مولهولی مدیر عنوا 

  سال دو  مدت ب۷۹۳۱نوزدهم اسفند ما    ازحسن رحیمیا  آقای دکتر حهم 

 تمدید شد.   جانورشناسی پردیس علومسرپرست موز ب  عنوا 

در پردیس علوم دانشگا  تهترا ، بتا    ب  مناسبت روز جهانی داروین،

و پژوهشتهد  تتاریخ علتم ایتن      یشناست  ستت یزهمهاری دانشتهد   

 .برگزار شد "تهامل: تاریخ و آموزش"با موضوع  یدانشگا ، همایش

زمینت   استاد برجست  در این  ۳سانرانی توس   ۳در این همای   

آشتتنایی  هتتا یستانران انجتام گرفتتت. موضتوع و هتتدف اصتلی ایتتن    

ی هتا  مااطبا  با داروین، آثار او و مفهوم تهامل در نگا  او و واکن 

 دیگر افراد )چ  دانشمندا  و مردم عام جامع ( بود.

در ابتدای برنام  دکتر رضا ندرلو، دبیر علمی همای  و عوو هیئتت  

شگا  تهرا  بت  طتور ماتصتر بت      علمی دانشهد  زیست شناسی دان

زندگی داروین پرداات. او در اصو  لزوم توج  هم  افراد جامعت   

زیست شناسا  مطالبی ارائ  نمودنتد. ستپس در متورد     ب  ویژ  غیر

فلسف  طبیعی قبل و بعد از داروین و تغییراتی ک  توس  او بتر ایتن   

در فلسف  انجام گرفت  شد  است صحبت کردند. دکتر ندرلو ستپس  

مورد زندگی شاصی داروین و ارتباطات  بتا دیگتر دانشتمندا  آ     

دورا  مانند چارلز گیل و آلفرد راسل واگس پرداات و ایتن کت  در   

نهایت چگون  داروین مجاب شد تا اثر اصلی اش را پس از صحبت با 

واگس و گیل ب  چاپ برساند. دکتر ندرلو در پایا  در این مورد کت   

ن حوز  در زیست شناسی استت توضتی  داد و بت     تهامل اصلی تری

 لزوم اتااذ دید تهاملی در مسائل زیست شنااتی تاکید کردند.

آقتای محمدرضتا معمارصتادقی، دبیتر مجموعت  مطالعتات       در ادام  

دکتر امیرمحمد گمینی، پژوهشگر تاریخ و ، تهاملی انتشارات کرگد 

ای محمتد  آقت ، فلسف  علم پژوهشتهد  تتاریخ علتم دانشتگا  تهترا      

دکتتر عطتا کتالیراد، پژوهشتگر      معصومی، پژوهشگر فلسف  و علتم، 

هتای دانت  بنیتادی     در موسست  پتژوه   زیست شناستی تهتاملی   

(IPM    دکتر ناصر مقدسی از دانشگا  علوم پزشتهی تهترا ، آقتای ،)

صاد  میرزایی، پژوهشگر فلسف  علم و متترجم، آقتای کتاو  فتیک     

رفا  اسروی، دیرین  شناس و الهی، جانورشناس و مترجم و آقای ع

 مروج علم سانرانی نمودند.

 

 

 برگزاری همایش

 "تکامل: تاریخ و آموزش "
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 تهیه و تنظیم: منیژه علیمردانی

 عکس از: احسان آیرملو

 سفرهای علمی
 

  یزیک فت علمی دانشهد  أدکتر سیدمهدی واعظ عالئی عوو هیآقای

درستتد  از  هتتولتر هلتتم بازدیتتد و ستتانرانی در مؤسستت   جهتتت

 سفر کرد. ب  کشور آلما   ۳۱ /۷۷ /۷۰ الی  ۳۱  /۷۷ /۳۰ تاریخ

  ت علمتی دانشتهد    أاد  شیرازی عوو هیت اهلل ز دکتر فاطم  آیتاانم

شرکت در دومین کنفرانس بتین   جهتریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 

از  (SICAPM 2019) المللتتتی ریاضتتتیات محتتتک و کتتتاربردی 

 سفر کرد. کشور عرا  )بغداد( ب  ۷۲/۷۲/۳۱ لغایت  ۳۱ /3/۷۲ تاریخ

  جهت ارائ   شیمیت علمی دانشهد  أعوو هی احمد امیریدکتر آقای

بت    ۷۰/۷/۳9 لغایتت  ۷/۷/۳9 از تتاریخ EPFL  سانرانی در مؤسست  

 سفر کرد. لوزا  کشور سوئیس

  ت علمی دانشهد  زیستت  أدکتر حسین آاانی سنجانی عوو هیآقای

 Gypsum Ecosystem جهتتت شتترکت در کارگتتا  شناستتی 

Research   بت    ۲۹/۷/۳9لغایتت  9/۷/۳9 از تتاریخ  جیو در دانشگا

 سفر کرد. کشور ایتالیا

 ارتقاء علمی
 

 

 مرتبت   ت علمی دانشهد  شیمی بأآقای دکتر احمد توسلی عوو هی  

 استادی ارتقاء یافتند.

 ت علمی دانشهد  شیمی ب  مرتب  أآقای دکتر طاهر علیزاد  عوو هی

 استادی ارتقاء یافتند.

 ت علمی دانشهد  زیست شناسی أاانم دکتر مرجا  سیدی عوو هی

 ب  مرتب  دانشیاری ارتقاء یافتند.

  ت علمتی دانشتهد  زیستت    أآقای دکتر مهریار امینی نسب عوو هی

 سی ب  مرتب  دانشیاری ارتقاء یافتند.شنا

 ت علمی گرو  زیست فنتاوری بت    أاانم دکتر بهناز باشند  عوو هی

 مرتب  دانشیاری ارتقاء یافتند.

 تقدیر و تشکر
 

 

  متدیر  در طتول متدت تصتدی    صدیق  دلتدار  دکتر از زحمات اانم

 با  ذرات بنیادی دانشهد  فیزیک تشهر و قدردانی شد.

  در طتول متدت تصتدی     آقای دکتر عطا ملک قربا  زاد از زحمات

 تشهر و قدردانی شد. مدیر با  اتمی و مولهولی دانشهد  فیزیک

  سیدفااری در طول متدت تصتدی   سیدامین آقای دکتر از زحمات

 مدیر با  ریاضی محک دانشهد  ریاضی، آمار و علتوم کتامپیوتر  

 تشهر و قدردانی شد.

  پستت  اسرو حسنی در طول دورا  تصتدی  آقای دکتر از زحمات

تشتهر و قتدردانی    معاونت آموزشی دانشهد  فیزیک پردیس علتوم 

 شد.

  پستت   ارشمید نهال در طتول دورا  تصتدی  آقای دکتر از زحمات

تشتتهر و  معاونتتت اداری و متتالی دانشتتهد  فیزیتتک پتتردیس علتتوم

 قدردانی شد.

  متدیر  در طول مدت تصدی  آقای دکتر جعفر حسن پوراز زحمات

 دانشهد  زمتین شناستی   تهتونیک با  زمین شناسی مهندسی و

 تشهر و قدردانی شد.


