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 هوالحق

 رستاخیز یادآور، بهار

 رسیدن زمستان، فروغ زندگی از سیمای طبیعت رخت بر همه ساله با فرا

آید. پس از مدتی، باا   می جان در بندد و طبیعت به شکل موجودی بی می

شاود و   جان دمیده مای  فرارسیدن بهار، روحی دوباره در کالبد طبیعت بی

کند و این گونه است که رستاخیز انساان و   می س حیات بر تنطبیعت لبا

شود. از همین رهگذر، پیاامبر   جهان، با پیدایش بهار به تماشا گذاشته می

 اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید:  

اِذا رَأَیتُم الرَّبیعَ فَأَکْثِروا ذِکرَ النُّشورِ؛ هار وتات بهاار را دیدیاد، بسایار از      "

 ".دتیامت یاد کنی

 :مولوی نیز در این باره چه خوش سروده است که

 

 رزیختس  این بهار نو زبعد ربگ رزی            هست رباهن رب وجود

 رد بهاران رازاه پیدا شود             ره هچ خورده است این زمین رسوا شود

کار کار          چون بخواهد رست، تخم بد م  رازاه را می کند حق آش

هاای پار خیار و    امسال نیز بهار طبیعت با بهار عبادت یعنای مااه  

برکت رجب و شعبان و رمضان همراه شد. همچنین اعیااد بسایار   

ای را پشت سر گذاشاتیم. مبعار رساول اکارم     مبارک و خجسته

)ص(، اعیاد شعبانیه و میالد خجسته اماام حساین )،(، حضارت    

ین فصل بودند. این های مهم ا)،( و امام زمان)عج( مناسبت عباس

اعیاد خجسته و میماون بار یکایاا عاشاوان و دوساتداران ا ماه       

اطهار)س( مبارک باد. همچنین دوازدهم اردیبهشت ماه هر ساال  

همزمان با سالروز شهادت اساتاد مههاری روز بزرگداشات مواام     

باشد. روابط عمومی پردیس علوم روز معلم را باه تماامی   معلم می

امی بویژه اعضای هیأت علمی ایان پاردیس   معلمان و استادان گر

گوید. اما نیمه خرداد هر ساله برای ما ایرانیاان یاادآور   تبریا می

اندوه از دست دادن رهبار کبیار انواالس اساالمی اسات. ساالگرد       

درگذشت حضرت امام خمینی )ره( را گرامی داشته و این مصیبت 

 .  کنیمجانسوز را به تمامی همکاران عزیز تسلیت عرض می

 روابط عمومی پردیس علوم

 

 ت روز معلم مراسم بزرگداش

 پردیس علوم -98اردیبهشت 
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 کانون قرآن و عترت پردیس علوم

 1377کانون ترآن و عترت پردیس علوم در سال 

تأسیس شاد. ابتادا ایان کاانون زیار ناار جهااد        

هاای   باه کاانون   1380اهی بود و در ساال  دانشگ

 ،در ایاان مجموعااه اداره فااوب برنامااه پیوساات.  

الن یفرهیختگان پردیس علوم به ویژه فارغ التحص

 یتهاای تهاران عضاو    و سایر دانشجویان دانشگاه

هاای   ین کانون از یا سو با برگزاری دورها د. ندار

هاای   هاا و مراسام   پژوهای، هماایش   مختلف ترآن

هاا و   شبی باا تارآن، جشان ساوره    کوچا مانند 

دانشاگاه  هاای مهالعااتی در ساه      شکیل حلوهت

و از سوی دیگر انجاام مهالعاات جاامع در    تهران 

دادن  و ساامان عالمه طباطباایی)ره(  آثار حضرت 

شناسای و نیاز    تحویواتی متناسب در حاوزه روش 

موضوعات مختلف فکری و ترآنی، به تدریج توجه 

بسیاری از دانشجویان و اساتید را به خاود جلاب   

ای که پس از مدتی توانست از وجود  به گونه ،کند

اساااتید بزرگاای همچااون ساایدهادی محااد ،    

سیدمحسن میرباتری، علیرضا برازش، محمدجعفر 

زاده در  و حجت االسالم محمدحسین الهی غفرانی

 .خود بهره ببرد پژوهی های ترآن دوره

های ترآنی کاانون،   به تدریج و با پیشرفت فعالیت 

 های اعضا، باه عناوان نخبگاان دانشاگاهی     دغدغه

 نیروی

 

 

 

 تار شاده و تربیات نیاروی کارآماد      کشور، جدی

های علمای باه    ترآنی برای ورود جدی در عرصه

ماان،  همز .تفا عنوان هدف اصلی مدنار ترار گر

های آموزشی نیز در تالب دوره پنج  نگارش جزوه

پژوهای باه    هاای تارآن   جلدی حمد آغاز و دوره

های آموزشی بر اساس سایر   سمت تشکیل دوره

آموزشاای مشااخش پاایش رفاات. بعاادها ایاان    

های آموزشی بازنویسی شده و باه صاورت    جزوه

جلدی تدبر در ترآن و با تمرکز ویژه بر  10دوره 

 .ریم منتشر شدشناسی ترآن ک روش

شناسای باه دو    بار روش  کاانون تمرکز ویژه این 

 دلیل عمده صورت گرفت:

ایجاااد ساایر آموزشاای مشااخش و تاباال    :اول 

 ها گیری شدن پیشرفت اندازه

فراهم شدن امکان تشخیش هرگونه شابهه  دوم: 

 ،و انحراف احتمالی

اتفاااب  تاارین انحرافااات در روش پااژوهش اصاالی

پژوهشای نیاز    -شیافتد و این مجموعه آموز می

تصد داشت از ابتدا از هرگونه انحاراف احتماالی   

 .پیشگیری کند
 شناسی متمرکز شده و عالوه بر بنابراین بر روش

 آن مراجعه به علما را نیز برای ارزیاابی عملکارد  

 جانبی 

 

 

 

کانون ترآن و عتارت،  . خود در دستور کار ترار داد

هایی چون برگزاری  با انجام فعالیتدر حال حاضر 

هاای ترآنای مختلاف     کالس و همایش و پاژوهش 

سعی در جذس حداکثری دانشجویان باه ویاژه در   

در ایان مجموعاه   دارد. مواطع تحصیالت تکمیلی 

ضمن تبیین تدبر در ترآن و اصاول آن، باه بیاان    

هااای تاادبر در تاارآن در سااهو  مختلااف     روش

پرداخته شده است. در این مجموعه نکات تفسایر  

ای و موضاوعی   شریف المیزان به دو شاکل ساوره  

تدوین شده تا مخاطبان بتوانند از این منبع عایم 

ببرنااد. شاایعه در جهاات فهاام بهتاار تاارآن بهااره  

همچنین تولیداتی که مبتنای بار تادبر در تارآن     

انجام شده و موجب انس و آشنایی بیشتر با ترآن 

 .شود در این مجموعه ترار دارد های آن می و سوره

 

 

 

 

 گروه همایش

http://hamshahrionline.ir/details/51695
http://hamshahrionline.ir/details/51695
http://hamshahrionline.ir/details/51695
http://hamshahrionline.ir/details/68287
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 کارگاه مباحثی برگزاری 

 در ریاضیات مالی

 لی برگزاری ششمین کنفرانس م

 های ابررسانایی و مغناطیس پیشرفت

های ابررساانایی و مننااطیس، در    ششمین کنفرانس ملی پیشرفت

مندان این  ، با حضور عالته13۹8ماه  اردیبهشت  1۲الی   10تاریخ 

 رشته، در دانشکده فیزیا دانشگاه تهران برگزار شد.

موالاه   18مواله به این کنفرانس فرستاده شد که از این تعداد  81

 11مواله به صورت پوساتر و همچناین    ۵3صورت سخنرانی و به 

های ابررسانایی  سخنرانی مدعو ارا ه شدند. کنفرانس ملی پیشرفت

و منناطیس امساال، عاالوه بار میزباانی از اساتادان بناام ایرانای،        

میزبان آتای دکتر علیرضا اکبری از مرکز پاسیفیا کاره جناوبی،   

کاو  از انساتیتوی پیشارفته    استاد حوا پااوارینی و اساتاد اریاا    

 ،سااازی دانشااگاه یااولیش آلمااان بااود. در جنااب کنفاارانس شاابیه

آناالیز ریتولاد   "و  "مرور تاریخی ابررساانایی "کارگاههای آموزشی 

 نیز برگزار شد. "XRDهای  طیف

 

وان پژوهشاگر جاوان برجساته    دکتر علی کدخدایی ایلخچای باه عنا   

شاخه زمین شناسی از طرف فرهنگساتان علاوم جمهاوری اساالمی     

های کارشناسی ارشد و دکتری خاود   ایشان دوره شدند.ایران انتخاس 

را در دانشکده زمین شناسی پاردیس علاوم دانشاگاه تهاران از ساال      

تحات راهنمااایی آتایاان دکتاار محمدرضاا رضااایی     1388تاا   1381

و دکتر محمدرضاا   رشد( و دکتر حسین رحیم پور بناس)کارشناسی ا

رضایی)دکتری( به پایان رسانیده اند. پردیس علوم این موفویت را باه  

جناس آتای دکتر کدخدایی ایلخچی و دانشکده زمین شناسی تبریا 

 .می گوید

 پردیس علوم  آموخته انتخاب دانش

 به عنوان پژوهشگر جوان برجسته 

 

با حمایت و پشتیبانی ، کارگاه مباحثی در ریاضیات مالی وکاربردهای آن

مالی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر )به عنوان میزبان کارگااه( و  

توساط  ، 13۹8اردیبهشت ماه  11لنایت  10ازتاریخ  ،بنیاد ملی نخبگان

ستاد دانشگاه اتاوا از کشور کانادا در دانشاکده  فسور محمود زار، پور اوپر

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران با حضور جمعی از اسااتید و  

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه های تهران برگزار شد.

درخات   دراین کارگاه مباحثی چون حرکت براونای، انتگارال تصاادفی،    

همچناین   ه شاد و  یار معامله و... اراشولز، اخت -دوجمله ای، فرمول بلا

 ها نیز مورد بحر ترار گرفت.   بعضی تحویواتی در این زمینه

   :صب  به طول انجامید مباحر 1۲:30تا  ۹در روز اول که از ساعت 

 تدم زدن تصادفی و حرکت براونی -1

 انتگرال تصادفی   -۲

امه اد 1۲:30ساعت  صب  شرو،  و تا ۹ه شد و در روز دوم نیز که از  ارا

 :داشت به مباحر زیر

 درخت دو جمله ای -1

 شولز -فرموا بلا  -۲

 اختیار معامله وانوا، آن -3

ها و مواالتی برای دانشجویان  پرداخته شد. در راستای این مباحر کتاس

شرکت کننده در کارگاه معرفی شد. در حاشیه کارگااه نیاز دانشاجویان    

فساور  واز پرهاایی   تحصیالت تکمیلی در راستای تحویواتشان راهنماایی 

 زار، پور گرفتند. 
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   درخشش پردیس علوم

 دانشگاه تهران جشنواره بین الملل نهمین در
  

 درخشش پردیس علوم 

 دانشگاه تهران  جشنواره آموزش ششمیندر 

 گداشت برگزاری مراسم بزر

 در پردیس علوم معلم روز

 باااا مراسااامی و اساااتاد معلااام روز گرامیداشااات مناسااابت باااه

پردیس علوم جناس آتای دکتر نیکنام، اعضاای هیتات    ر یس حضور

ر یسه پردیس علوم و اعضای هیتت علمی شاغل و بازنشسته پردیس 

در  در تاالر دهشور برگزار شد. ۹8علوم، یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 

و  معلاام روز ضاامن تبریااا  ای ایاان مراساام دکتاار نیکنااام  ابتااد

 ،بااه اسااتادان بزرگااوار از حضااور اسااتادان شاااغل آماادگویی خاوش 

کردنااد و گاازارش  تشااکر پیشکسااوت و بازنشسااته در ایاان مراساام

عملکرد پردیس علوم در طی یاا ساال گذشاته     مورد مختصری در

پااردیس  محتاارم ارا ااه نمودنااد. در ادامااه دو تاان از اسااتادان    

اهمیات   در خصاوص  الهای و آتاای دکتار پزشاا     دکتر خانم ومعل

باکیفیاات و  التحصایالن  فاارغ  تربیات  آماوزش و نواش اساتادان در   

 اثرگذار مهالبی را ارا ه نمودند.

 

های تهران و علوم پزشکی تهران، دوم تا چهارم  الملل دانشگاه نهمین جشنواره مشترک بین

علاوم پزشاکی تهاران باا حضاور مساتوالن،        در سالن اصلی دانشاگاه  13۹8ماه  اردیبهشت

در ایان   .موامات، رایزنان فرهنگی مویم، اساتادان و دانشاجویان غیرایرانای برگازار گردیاد     

هاا و   المللی دانشاگاه تهاران و ارا اه فرصات     های علمی بین جشنواره ضمن تودیر از برترین

خاای از هااای علماای، فرهنگاای و گردشااگری کشااورهای حاضاار در نمایشااگاه، بر   جاذبااه

 چهاار در هماین راساتا از    المللی دانشگاه تهران نیز ارا ه و معرفی گردید. دستاوردهای بین

عنوان برگزیادگان برتار    هب علوم نفر از دانشجویان پردیس دانشکده سهعضو هیأت علمی و 

المللای،   عنوان نخباه باین   دکتر سیاما یاسمی به"، در این جشنواره جشنواره تودیر شد.

باه عناوان دبیار     سروش مادبری المللی، دکتر  ف برتر بینؤلعنوان م به نوروزی پرویزدکتر 

خاانم  المللی،  لف و مترجم برتر بینؤم وحید توکلی ، دکترالمللی های بین برگزیده همایش

الخفاجی و کارار شااکر   یاان ایرانای، آتا  به عنوان دانشجوی برتر باین المللای   مریم رضا یان

از پردیس علوم باه عناوان    " غیرایرانی ی برتر بین المللیبه عنوان دانشجومهدی جعفری 

 برگزیده انتخاس شدند.

ت أجشنواره آموزش دانشگاه تهران با هدف تجلیل از پیشکسوتان، اعضای هی ششمین

 .، برگزار شد13۹8اردیبهشت  دهم ،یده و مدیران آموزشی برترعلمی برگز

عنوان پیشکسوت آموزشی برگزیاده، دکتار    به عزت اهلل ارضیدکتر  "، در این جشنواره

باه عناوان    آمنه رضایوف و دکتر ابراهیم تاسامی ناژاد  دکتر حسین محسنی سجادی، 

از  "ناس برتر آموزشی و خانم عایمه نجومی به عنوان کارش برگزیده آموزشی اناستاد

 پردیس علوم انتخاس شدند.

 

رسانی و ارا ه  جدید کتابخانه پردیس علوم جهت اطال، گاهوب

 :نشانیخدمات بهتر به کاربران خود به 

http://science.ut.ac.ir/web/sclib 
 .راه اندازی شد

 

جدید کتابخانه  وبگاهراه اندازی 

 پردیس علوم

http://science.ut.ac.ir/web/sclib
http://science.ut.ac.ir/web/sclib
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 به موزه پردیس علوم  نگاهی

 به مناسبت روز جهانی موزه

ماه مه هر سال به عنوان روز جهانی موزه در  18بیست و هشتم اردیبهشت ماه برابر 

آورد تاا ماردم باا     سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز فرصتی را پدید مای 

راساتای  اهمیت موزه ها آشنایی بیشتری پیدا کرده و موزه ها نیز از این فرصات در  

نها اساتفاده مای   آروز افزون  توسعه فرهنگ موزه و موزه داری و نشان دادن اهمیت

 کنند.

بعنوان اولین موزه از  1331موزه تاریخ طبیعی پردیس علوم دانشگاه تهران در سال 

این نو، در ایران، توسط مرحوم دکتر مصهفی فاطمی استاد بخش جانورشناسی بنا 

بصورت رسمی افتتا  شد. بتدریج و با افزایش تعاداد   1338گذاشته شده و در سال 

به محل فعلی آن منتول و  13۵۲نمونه ها و نیاز به فضای بزرگتر، این موزه در سال 

سال گذشته در این محل استورار داشته است. با افازایش نموناه هاای     46در طول 

جاانوری   غیر نمایشی و علمی این موزه، که با شرو، دوره دکتاری بیوسیساتماتیا  

، نیاز از  ZUTC شتاس بیشتری یافته بود، بخش آرشیوی موزه، با کد باین المللای  

تار و بتادریج نموناه هاای آن افازایش یافتاه اسات،         حدود بیست سال پیش فعاال 

ای  و با تکمیل ظرفیت مخازن، ایان بخاش از ماوزه خاناه      13۹۵بهوریکه در سال 

 جدید یافت.
 

سااال گذشااته اساااتید، کارکنااان، مربیااان و    66در طااول 

کارشناسان بخاش جانورشناسای نهایات ساعی خاود را در      

حفظ و نگهداری موزه و افازایش غناای نموناه هاای آن باه      

همت این افراد و نیز دانشجویان بخاش   انجام رسانیده اند. با

جانورشناسی، نمونه هایی از گونه های جانوری ایران از تلال  

البرز تا اعماب خلیج فارس و دریای عماان جماع آوری و در   

شرایط مناسب تثبیت و نگهداری شده اند، اما ادامه فعالیات  

های ایان ماوزه نیااز باه کماا،       بهینه و بروزرسانی فعالیت

 همراهی دارد.همکاری و 

در چند سال گذشته طر  توسعه، بازسازی و بهسازی ماوزه  

 تاریخ طبیعی پردیس علوم در دستور کار ترار گرفته است و

امید می رود تا با عنایت مساتولین و اولیااد دانشاگاه و نیاز     

 همت خیرین عالته مند به گسترش دامنه های علم، تدیمی

های خود را هار   فعالیتترین موزه تاریخ طبیعی ایران بتواند 

 .چه بیشتر گسترش دهد

در موزه تاریخ طبیعی پردیس علوم منحصر به نمونه هاای جاانوری ایاران از شااخه هاا و رده هاای مختلاف         در حال حاضر عمده نمونه های موجود

گونه از جانوران ایران است که در میان آنها بخصوص داشاتن   ۲۲00نمونه از افزون بر  ۲۲000جانوری است. این موزه مفتخر به نگهداری از بیش از 

و پژوهشگران بخش جانورشناسی و برای اولین بار از ایران شناساایی، توصایف و باه     تادانیران، که به همت اسبیش از یکصد نمونه تیپ از جانوران ا

این نمونه جهان علم معرفی گردیده اند، بر اهمیت این موزه می افزاید. تا پیش از شرو، این فعالیت موزه، پژوهشگران و جانورشناسان مجبور به ثبت 

کشور بودند که اکنون با فراهم آمدن این امکان دانشمندان جانورشناس از اتصی نواط ایران می توانند با ثبت نمونه هاای   ها در دانشگاههای خارج از

 این موزه به شناسایی غنای گونه ای و تنو، زیستی ایران کما نمایند. خود در
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 دهمین دوره هیأت ممیزه برگزاری هج همایش زیست فناوری

 پردیس علوم

وره انتخاس نماینادگان هیاأت ممیازه بارای تعیاین اعضاای       هجدهمین د

از ساعت  8/3/۹8حویوی هیأت ممیزه دانشگاه تهران روز چهارشنبه مور  

در تااالر   13الای  11:30در دفتر دانشکده فیزیاا و از سااعت    10الی  ۹

 شهید دهشور پردیس علوم تشکیل شد.

لاوم در هیاأت   در این جلسه ابتدا داوطلبان محتارم نماینادگی پاردیس ع   

دانشاکده فیزیاا، دکتار    از  ممیزه دانشگاه )آتایان دکتر حمیدرضا مشفق

دانشاکده   از دانشکده شیمی و خانم دکتر آمنه رضایوفاز  حسین مهدوی

 زیست شناسی( ضمن بیان سوابق علمی و اجرایی به ذکر اهداف و برناماه 

 های خود در این خصوص پرداختند.

عمل آمد و سپس در حضاور اعضاای هیاأت    گیری کتبی به  در ادامه رای

ر یسه پردیس و تعدادی از اعضای محتارم هیاأت علمای شاامل اعضاای      

آراد بعمل آماد و   هیأت علمی پیشکسوت پردیس به عنوان ناظر، شمارش 

 نتیجه شمارش آراد به شر  زیر می باشد:

 آتای دکتر حمیدرضا مشفق استاد تمام از دانشکده فیزیا -1

 تمام از دانشکده شیمی هدوی استادآتای دکتر حسین م -۲

 
 عقد قرارداد همکاری 

 پردیس بین المللی ارس و پردیس علومبین 

طی یا جلسه با حضور دکتر زهرا امام جمعه ر یس پاردیس ارس و دکتار   

تفاهم نامه همکااری باین پاردیس باین     وحید نیکنام ر یس پردیس علوم، 

از انعواد این تفاهم نامه ایجااد  المللی ارس و پردیس علوم منعود شد. هدف 

پژوهشی باین پاردیس باین المللای ارس و     زمینه همکاری های آموزشی و 

پردیس علوم برای استفاده از منابع نارم افازاری و ساخت افازاری طارفین      

فضااهای فیزیکای، امکاناات آزمایشااگاهی و     ،شاامل اعضاای هیاأت علماای   

للای باه منااور توساعه     کارگاهی بانا های اطالعاتی و ارتباطاات باین الم  

فعالیت های بین المللی طرفین در راستای برنامه ساوم راهباردی دانشاگاه    

 تهران می باشد.

اردیبهشت مااه مهاابق باا     31برنامه افهاری زیست فناوران، روز سه شنبه 

به میزباانی دانشاگاه تهاران و باه     ، والدت امام حسن مجتبی )علیه السالم(

همت دانشجویان گروه بیوتکنولوژی و دانشکده زیسات شناسای در ساالن    

 دهشور پردیس علوم برگزار شد. 

هاای داناش بنیاان در     اساتید، دانشجویان و فعااالن شارکت   ،این برنامه در

ها و آینده زیسات   راه حل  ،فضایی صمیمی و دور از تکلف درباره مشکالت

 .فناوری ایران به گفت وگو پرداختند

هاای   نخستین سخنران برنامه دکتر سعید سلیمی کارشناس ارزیاس شرکت

ری بودند که به طور کوتاه دربااره  دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهو

های داناش بنیاان در بیوتکنولاوژی     فضای کسب و کار و راه اندازی شرکت

دی آتای دکتر وحید خدامی از پژوهشگاه رویان عکردند. سخنران ب صحبت

های ژنتیکای ارا اه    بودند که سخنرانی خود را در حوزه  ژن درمانی بیماری

، مشاکالت کساب و کاار در صانعت     دادند. در نهایت هم پنلای باا موضاو   

بیوتکنولوژی ایاران برگازار شاد کاه دکتار زینلای ریاسات محتارم گاروه          

بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، دکتر مدرسی از دانشگاه علوم پزشکی تهاران،  

دکتاار سااعید ساالیمی و آتااای حسااینی نسااب از فااارغ التحصاایالن گااروه 

در  زیست فناوریکار  بیوتکنولوژی دانشگاه تهران و افراد موفق در کسب و

 آن حاضر بودند.

 



 

                           

7 
 

نشریه پردیس 

 علوم
 موسم گل با رخ یاران خوشست             باغ رد ایام بهاران خوش است

 زرنگس سرمست رد آید هب ان                         چون گل نوروز کند انهف باز

 

 

 

 shere.blog.ir ربگرفته شده از

  1398 بهار –)دوره جدید(  19 شماره

 چهار استاد پردیس علوم در فهرست دانشمندان 

 یک درصد برتر جهان 

طبق آخرین آمار منتشر شاده از ساوی کالریویات آناالیتیکس مرباوط باه دانشامندان        

توسط این مؤسسه اعالم شد، چهار نفار از اساتادان    ۲01۹می  10درصد برتر که در  یا

 پردیس علوم در فهرست دانشمندان یا درصد برتر ترار گرفتند.

 (ارجاع ۲۷۵۶8و ) (h-index  86) (،مقاله ۱۰۰۲با ) حمدرضا گنجعلیدکتر م

 (ارجاع ۱۵۲9۶و ) (h-index 64)  (،مقاله ۵۷۳با ) دکتر پرویز نوروزی

 )ارجاع ۶۰۱۱و ) (h-index 45)  (،مقاله ۲۴9با ) دکتر فرنوش فریدبد

 )ارجاع ۴۳8۲و )  (h-index 35)(،مقاله ۳۰۲با ) دکتر علیرضا بدیعی

شود  روزرسانی می بار به است اطالعات مؤسسه کالریویت آنالیتیکس هر دو ماه یا گفتنی

ساال اخیار ماد ناار تارار       10هاای افاراد در باازه     آمار فعالیت  ها بندی و در اعالم رتبه

های برتر، افراد یا مؤسسات بایاد جازو    گیرد. برای ترار گرفتن بین محووان و دانشگاه می

اظ تعداد ارجاعات باشند و در خصوص کشورها و مجالت در درصد اول فهرست از لح یا

 درصد اول ترار گیرند. ۵0

 

 ۲۲مراسم اعهای نهمین جایزه شهید علیمحمادی  

باا حضاور محمادجواد الریجاانی      13۹8خرداد ماه 

صاالحی  دکتار  و  ریاست پژوهشگاه دانشهای بنیادی

 .ر یس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد

نفر از داناش آموختگاان   در این دوره، جایزه به دو  

 ده نفر این جایزه از میان .دکتری تعلق گرفته است

هااای اصاافهان،  التحصاایل دانشااگاه متواضاایان فااارغ

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، تربیت مادرس،  

هاای   تهران، صنعتی شریف، یزد و پژوهشگاه داناش 

باالکاان از پاردیس علاوم     بنیادی به محماد جاوادی  

یاسار عبادی(   دکتار  هران )استاد راهنماا:  دانشگاه ت

ترابارد الکتارون در   "برای رساله دکتری باا عناوان   

مناور استفاده  آراسته اکسید فلزی به ساختارهای نا

 تعلق گرفت. "در تهعات نوری و فوتوولتاییا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بااا همکاااری   13۹0جااایزه علیمحماادی از سااال  

ران های بنیادی و انجمن فیزیا ایا  پژوهشگاه دانش

های برتر دکتری فیزیا که در داخل کشور  رساله به

ساال منتهای باه ساال      3تهیه شده باشاند و طای   

اعهای جایزه مرحله دفا، را گذراناده باشاند، اعهاا    

شااود. ایاان جااایزه بااه پاااس خاادمات علماای و  ماای

دکتر مساعود علیمحمادی اساتاد     شهید دانشگاهی

ی آموختاه دکتار   فوید دانشگاه تهران و اولین دانش

 .فیزیا داخل کشور، به نام او نامگذاری شده است
 

مراسم اعطای نهمین جایزه علیمحمدی 

 در رشته فیزیک

  پردیس علومدر  برگزاری طرح ملی ارزیابی فشار خون

طاار  ساانجش فشااار خااون ویااژه  همزمااان بااا بساایج ملاای کنتاارل فشااارخون کشااور،

 خردادماه در پردیس علوم اجرا شد. ۲۹لنایت  ۲7دانشگاهیان، از 
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 سفرهای علمی

 حمد امیری عضو هیأت علمی دانشکده شایمی جهات   آتای دکتر ا

 لنایاات 1/1/۹8 از تاااریخ EPFL ارا ااه سااخنرانی در مؤسسااه  

 سفر کرد. به لوزان کشور سو یس 1۵/1/۹8 

  عضاو هیاأت علمای دانشاکده      جانیسان حسین آخاانی  آتای دکتر

 Gypsum  Ecosystem در کارگاه شرکت  زیست شناسی جهت

Research باه   ۲3/1/۹8 لنایت 8/1/۹8 از تاریخ جیو در دانشگاه

 کرد.سفر  کشور ایتالیا

  عضاو هیاأت علمای دانشاکده زیسات       آتای دکتر احسان عارفیاان

از  بازدیااااااد از دانشااااااگاه نیاااااازوا  جهااااااتشناساااااای 

 کرد.سفر  نیزوا ( عمان ) به کشور 1۵/1/۹8 لنایت 10/1/۹8 تاریخ

  زماین عضاو هیاأت علمای دانشاکده      جعفر حسن پور آتای دکتر 

از  جهاااات شاااارکت در کنگااااره جهااااانی توناااال  شناساااای

 کرد.سفر  به کشور ایتالیا ) ناپل( ۲1/۲/۹8 لنایت 11/۲/۹8تاریخ

  عضااو هیااأت علماای دانشااکده  اس علاای صااابریبااعآتااای دکتاار

 Bangalore School on شارکت در کنفارانس   جهات  فیزیا

Statistical Physics - X  ۹8 /4 /8 لنایات  ۹8 /03 /۲6از تاریخ  

 سفر کرد.به کشور هندوستان )بنگلور( 

    آتای دکتر رضا عامری عضو هیأت علمی دانشکده ریاضای، آماار و

در دانشاگاه   AAA98 شارکت در کنفارانس   جهت علوم کامپیوتر

( از تااریخ   درسدن آلمان ) سسه جبر( به کشوروصنعتی درسدن )م

 سفر کرد.۹8 /4/4 لنایت 30/3/۹8

       آتای دکتر سیدمهدی واعظ عال ای عضاو هیاأت علمای دانشاکده

 عضااااو کمیتااااه برگاااازار کننااااده بااااه عنااااوان ، فیزیااااا

 "Conference on Nanophononics, Bridgingکنفارانس 

Statistical Physics, Molecular Modeling and 

Experiments " باااه  ۹8 /4 /11 لنایااات ۹8 /03 /31 از تااااریخ

 سفر کرد. تریسته ایتالیا

 ارتقاء مرتبه علمی

     آتای دکتر یاسر عبدی عضو هیأت علمی دانشاکده فیزیاا باه

 مرتبه استادی ارتواد یافتند.

       خانم دکتر فاطمه محمدی پنااه عضاو هیاأت علمای دانشاکده

 زیست شناسی به مرتبه دانشیاری ارتواد یافتند.

     زماین  آتای دکتر سروش مدبری عضو هیاأت علمای دانشاکده

 ارتواد یافتند. دانشیاریبه مرتبه  سیشنا

 
 تقدیر و تشکر 

مادیر دفتار   تصادی  در طول مدت  حسین مهدویدکتر  از زحمات

 پردیس علوم تشکر و تدردانی شد. امور شاهد و ایثارگر

 
 

 منیژه علیمردانیتهیه و تنظیم: 

 عکس ها: احسان آیرملو

 انتصابات

 به مادت دو  13۹8مهر از یکم خردادماه  آتای دکتر ابراهیم کیان

م مدیر دفتر اماور شااهد و ایثاارگر پاردیس علاو     عنوان  سال به

 منصوس شدند.

شناسای پاردیس    یسات دانشکده ز استاد، محمدعلی آموزگار دکتر

 International Journal" به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله علوم 

of   Systematic and   Evolutionary   Microbiology"  ، 

متعلق به انجمن میکروبیولوژی انگلساتان انتخااس شادند. ضامن     

وی موفویت روز افازون  تبریا به این استاد عزیز پردیس علوم، آرز

 برای تمام استادان ایرانی داریم.    

 

 انتخاب شایسته

 دکتر محمدعلی آموزگار 

 عضو هیأت علمی پردیس علوم

 عنوان   به 

  «IJSEM» مجلهت تحریریه أعضو هی

 


