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 شهید محسن ذاکرزاده:

 پردیس علوم :دانشکده

 19/10/1365دت: تاریخ شها
 

 فرازی از وصیت نامه شهید: 
 خالق من و تویی معبودم خدایا به راستی که تویی

 خدایا جان را تو دادی پس که از تو در گرفتنش سزاوار تر است.

 خدایا عمر را تو دادی پس خوشا کسی که عمر را در راه تو صرف کند.

 خدایا مرگ حق است، پس چه زیبا مرگی که برای تو باشد

 .....خدایا، معبودا دلم را به عشق خود زنده ساز و به محبت خود آکنده کن

 

 

 شهید غالمرضا سیاه کمری:

 پردیس علوم :دانشکده

 19/10/1365دت: تاریخ شها
 

 فرازی از وصیت نامه شهید: 
 

اگر حبیبم بخوانی همانگاه راضی ام که جانم را بستانی. اگر حبیبم 

گذارم و به تنش جهنم راضی می  را برای اهلش می بپذیری بهشت

 شوم.

امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد و خاطره 

 کمتر از شهادت نیست.شهدا 

 ای( )امام خامنه

 شهید جمال دهشور:

 رقمیدو رتبه که تهران دانشگاه نخبه شهید

 بود کنکور

مسلمان زندگی کردن در این دنیا و عصر مغشوو  و پور   

خواهود، هودایت از فورف خودا و      ها، پایمردی می از فتنه

 امیدوارم خدا که ایون توفیوق   .خواهد می صبر و استقامت

 را  را

 :شهید محمدحسین انارکی

 اولین علوم، پردیس فیزیک ویدانشج

 8 کربالی عملیات شهید
 

 

 

 

 

در مقابوود دنیووا یووا تنووه ایسووتادن شوو اعت مووی 

ها آزادنود   انسان ،خواهد، ایثار و گذشت می خواهد

در انتخاب دین البته به فرف اسالم راهنمایی موی  

شویم ولی به هر جهت آزادیم ولی وقتوی مسولمان   

وظوایف خوود   از  توانیم شدیم مکلف هستیم و نمی

 چشم بپوشیم.

کده بوه منبون نوور و     نصیب ما بگرداند که هدایت شده و بسوی او راه گیریم و از این ظلمترا 

 .هووووای الهووووی سوووویراب شووووویم صووووداقت و پوووواکی رسوووویده و از ایوووون سرچشوووومه

نم پوس مورگم را   خواهی زنودگی کو   میخداوندا، بار الها، در این دنیا که نتوانستم آنطور که تو 

آنچنان قرار ده که الاقد بدینگونه کفاره گناهان کبیره و صغیره را ادا کرده باشوم و خودایا توو    

های جنگ کفر و ایموان و اسوالم و شور  و حوق و بافود       دانی که برای همین عازم جبهه می

 شدم. عازم شدم شاید بتوانم قدمی در راه رضای تو بردارم و پوا  شووم و ا ن دخووس کسوب    

 .کنم. تا شاید از روی لطف و کرمت مرا از عباد خود قرار دهی

 

 

 بلند بال چنانم هک رب سپهر ربین

 زهار بار مرا نوریان کمین کردند

http://iusnews.ir/fa/news-details/117368/
http://iusnews.ir/fa/news-details/117368/
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اهدای مدال نخل آکادمیک فرانسه به ریاضیدان 

 دانشگاه تهرانپردیس علوم 

 

 برگزاری مراسم یک روز با دانشگاه تهران

 در پردیس علوم 

 تواالر دهشوور   در هفوتم مردادمواه   ،روزی بوا دانشوگاه تهوران    همایش

گذشوته   هوای  سواس  ایون پوردیس هماننود    زار شود. برگو  پردیس علووم 

توور آشونایی بوا     ،ها و موزه پردیس علوم های بازدید از آزمایشگاه برنامه

هوای متعودد علموی و     بازدیود از ررفوه   ،پوردیس  کتابخانه ها و دانشکده

های علووم پایوه و    برنامه معرفی رشته فرهنگی در البی پردیس علوم و 

امسواس   .در نظور گرفتوه بوود   زدیدکننودگان  با برایرا  گفتگو با اساتید

هوای   فوه بوه معرفوی شورکت    های ساس گذشته، چند رر عالوه بر برنامه

 دانشووکده از پووور صووال  علووی آقووای مؤسووس) «کهربووا» دانووش بنیووان

اختصوا  یافتوه بوود کوه از      «پارسویان  گوهر آتیه» شرکت و (فیزیا

  .اند گرفته تپردیس علوم دانشگاه تهران نشا

نفور شورکت داشوتند، در ابتودا دکتور       ۲۵۰ حودود  که ایشهم در این

پوس از خوو     )معاون پژوهشی پوردیس علووم(   م ید سلیمانی دامنه

آموود گووویی بووه توودوین جایگوواه پووردیس علوووم در ایووران و جهووان    

)معواون دانشو ویی و    سپس دکتر سید مهدی واعظ عالیی پرداختند.

هوای   ا رشوته پرسش و پاسو  و آشونایی بو    پند فرهنگی پردیس علوم(

هووا را بووا همکوواری دکتوور یاسوور   پووردیس علوووم و جایگوواه شووغلی آن 

)دانشوکده ریاضوی،    دکتر محمد گنج توابش  )دانشکده فیزیا(, عبدی

)دانشووکده زمووین   دکتوور رضووا نوووزعیم   آمووار و علوووم کووامپیوتر(,  

و دکتور یاسومن    )دانشوکده شویمی(   فریدبود  دکتور فرنوو    شناسی(

راز نمودند که یا و نیم ساعت به آ )دانشکده زیست شناسی( سلمکی

هوای تحصویلی    پس از معرفی کوتواه رشوته   پند در این فوس ان امید.

در  هوا،  پردیس علوم، توسط استادان آن دانشکده مختلف های گرایش و

سوپس بوا آرواز     آینده شغلی هر رشته توضیحاتی ارائوه شود.   خصو 

بوه   بخش پرسش و پاس  سواالت مختلف دانش آموزان شرکت کننوده 

بحث گذاشته شود و اسوتادان مورتبط بوا هور سوواس، بوه پاسوخگویی         

ها، معانت محترم فرهنگوی   در انتهای مراسم آشنایی با رشته پرداختند.

اجتموواعی دانشووگاه کووه در جلسووه نیووز ح،ووور داشووتند، بووا تقوودیر از 

هوا و   گونه برناموه  های ان ام شده در پردیس علوم، به اهمیت این تال 

المللی کوار آفورین اخوال      اه در راستای دانشگاه بینگیری دانشگ جهت

 محور پرداختند.

ع،وو هیو ت علموی دانشوکده ریاضوی، آموار و علووم        دکتر سیاما یاسومی،  

  را دریافت کرد. کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران، نشان نخد آکادمیا

های دولت فرانسه است کوه بوه    گفتنی است، نشان نخد علمی یکی از مداس 

 ۱۸۰۸شوود. ایون نشوان از سواس      فراد برجسته و سرشناس علمی اعطوا موی  ا

میالدی توسط ناپلئون به عنوان مداس افتخار به افراد برجسته دانشگاه پاریس 

میالدی ایون موداس بوه افوراد ریور فرانسووی کوه در         ۱۸۶۶اهدا شد. از ساس 

م گستر  ارتباط علمی بین کشور خود و فرانسوه اقودامات اساسوی بوه ان وا     

  اهدا می شود. رسانده باشند، نیز

دکتر سیاما یاسمی رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کوامپیوتر پوردیس   

علوم و نخستین ریاضیدان ایرانی ع،و دائمی فرهنگستان علوم جهوان اسوت   

 .که در فهرست دانشمندان یا درصد برتر جهان قرار دارد

 عضو هیات علمی دانشکده زیست شناسی، 

 .های علوم زیستی ایران شد حادیه انجمنرئیس ات

 

شناسوی پوردیس علووم بوه      استاد دانشکده زیستدکتر مهران حبیبی رضائی، 

  انتخواب شوود.  "هووای علووم زیسووتی ایووران  اتحادیوه ان موون "عنووان رئوویس  

افزایی و برقراری ارتباط مؤثر  های علوم زیستی ایران با هدف هم اتحادیه ان من

های علوم پایه، پزشوکی،   علوم زیستی مشتمد بر حوزههای علمی  میان ان من

ت سویس شوده و هوم اکنوون بوا       ۱۳۹۳مهندسوی در سواس    -کشاورزی و فنی

هوای علموی از دو    های ان من ان من وابسته به یکی از کمیسیون ۱۵مشارکت 

 وزارت علوم، تحقیقوات و فنواوری و نیوز بهداشوت درموان و آمووز  پزشوکی       

 فعالیت می کند.

این اتحادیه در دانشگاه تهران و به صورت مشتر  در پردیس علوم و  دبیرخانه

 .مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیا مستقر است
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به عنوان ، کتر علی کدخدایی ایلخچیدانتخاب 

ن برجسته شاخه زمین شناسی از طرف پژوهشگر جوا

 فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
پن مین دوره گرامیداشوت ابوریحوان بیرونوی و     

ت لید از پژوهشگران جوان برجسته رشته های 

علوم پایوه کشوور، منتخوب فرهنگسوتان علووم      

آقای دکتور   .جمهوری اسالمی ایران، برگزار شد

علی کدخودایی ایلخچوی بوه عنووان پژوهشوگر      

رف جوان برجسته شواخه زموین شناسوی از فو    

فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انتخاب شده اند. ایشان دوره هوای   فرهنگ

کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشکده زمین شناسی پوردیس علووم   

تحووت راهنمووایی آقایووان دکتوور  ۱۳۸۸تووا  ۱۳۸۱دانشووگاه تهووران از سوواس 

 کتور د ومحمدرضا رضایی )کارشناسی ارشد( و دکتر حسین رحیم پور بناب 

اند. پردیس علوم این موفقیوت   )دکتری( به پایان رسانیده رضایی محمدرضا

را به جناب آقای دکتر کدخدایی ایلخچی و دانشکده زمین شناسوی تبریوا   

 .می گوید

  دریافت رتبه اول نشریات علمی تخصصی 

 نشریه دناتوسط  علوم پایه کشور

دانشو ویی زیسوت    -نشریه ندا برای اولین بار توسط ان من علموی  ۱۳۸۵در ساس 

 .نشریه ندا به دنا تغییر نام داد ۱۳۹۰اس شناسی دانشگاه تهران منتشر شد و در س

-دریافت مقام نشریه دنا در یازدهمین جشنواره نشریات دانش ویی کشور موفق به

 های زیر شد:

 خانم مسؤولی رتبه اوس نشریات علمی تخصصی علوم پایه کشور به مدیر 

 بهرامی دانش وی زیست شناسی 

 گذرد؟  از ک ا میجاده دانشمندی  "بخش مصاحبه با عنوان رتبه سوم" 

  صاحب اثر: خانم صبا فقیه زاده دانش وی زیست شناسی

پردیس علوم این موفقیت را به دانشکده زیست شناسی و سردبیر و اع،ای ان من 

 گوید. علمی دانش ویی زیست شناسی تبریا می

نشریه دنا یکی از اصلی تورین وجووه اصوالت ان مون     

دانش ویی زیست شناسی دانشگاه تهران است  -علمی

بوه   که ارز  و کیفیت خود را از نظر محتوای علموی 

عنوان رسالت اصلی خود و فراحی ظاهری بوه اثبوات   

رسانده و به نوعی بلوغ رسیده است و کسب رتبه های 

دانشوگاهی، شواهدی بور     برتر در جشنواره های ملی و

 این موضوع است.

 

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی، 

چهل و سومین دوره "آمار و علوم کامپیوتر در 

"مسابقات ریاضی کشور  

درخشووش توویم ریاضووی دانشووگاه  

ین دوره سووومتهووران در چهوود و 

در سواس   مسابقات ریاضوی کشوور  

، تیمووی دوم، احووراز رتبووه ۱۳۹۸

موداس   کسب یا مداس فال، یوا 

موداس برنوز را بوه هموه      دونقره و 

، آموار و  اع،ای دانشوکده ریاضوی  

بوووه خصوووو   لووووم کوووامپیوترع
وحید شمس ، کما سرپرست، آقای امیرقادرمرزیسرپرست تیم، دکتر  سرپرست

 و اع،ای تیم تبریا می گوییم.     الدینی

 به شرح زیر بوده است: اعضای تیم مسابقات

 (طال)مدال  سینا ناصریان .1

 )مدال نقره( فرزاد بازیان .2

 )مدال برنز( سینا میرزایی .3

 )مدال برنز( امین الماسی .4

 )مدال برنز( سینا میرزایی .5

در  ن دانشکده زمین شناسیدرخشش دانشجویا

 "بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی زمین شناسی"

دانش ویان دانشکده زمین شناسوی در المپیواد علموی دانشو ویی زموین      

رتبه های برتر را کسوب نمودنود. ایون موفقیوت را بوه      ۱۳۹۸ساس شناسی 

 .تبریا می گوییمدانش ویان و اع،ای هی ت علمی این دانشکده 

 :می باشد زیراین دانشجویان به شرح اسامی 

 (2رتبه) مجید سلیمانی 

 3رتبه( نژاد احمدی نادیا( 

 5رتبه( چمران کاظمی( 

 9رتبه) علیرضا قدرتی شاتوری( 

 11رتبه (مسعود پورمحبی( 
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اندیشمندان و دانشمندان  نقش سومین جشنواره مدرسه تابستانی سرطان

علوم  های در حمایت از رشد و توسعه رشته جوان

کشور از دیدگاه رئیس پردیس علومپایه در   
 

ا دکتور وحیود نیکنوام ریاسوت محتورم      بو  بنیاد جمیلوی   در گفتگو

پردیس علوم دانشگاه تهران و ع،و شورای سیاستگذاری جشونواره  

جووان، ایشوان در ارتبواط بوا نقوش ایون        اندیشمندان و دانشمندان

رویداد در کشف استعدادهای جوان و چگوونگی حمایوت از رشود و    

 :های علوم پایه در کشور عنوان داشتند توسعه رشته

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حمایوت از ایوده هوای    

نوآورانه عالوه بر اثرات مثبت اجتماعی، با اثرگوذاری در برکشویدن   

ایده ها در حوزه علوم پایه به کشف استعدادها و فعاس شودن  هون   

 .جوانان ایران اسالمی کما خواهد کرد

گردهمایی پن م پیوند به میزبانی ان من علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، 

در راستای افزایش سوط  آگواهی دانشو ویان از علووم روز و فرصوت هوای       

مفی تئاتر تحقیقاتی کشور در حوزه سرفان از پن م تا هفتم شهریورماه در آ

 گروه میکروبیولوژی دانشگاه تهران  برگزار شد. 

مدرسوه تابسوتان   "بوا عنووان    روزه ای این برنامه بوه صوورت هموایش سوه    

با همکواری پژوهشوکده معتمود جهواد دانشوگاهی و بوا سوخنرانی         "سرفان

اساتید مدعو از این پژوهشکده، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشوگاه علووم   

 وقی یزد برنامه ریزی شده بود.پزشکی شهید صد

جهاد دانشگاهی در ساس  -مرکز تحقیقات سرفان پستان -پژوهشکده معتمد

فعالیت خود را با محوریوت درموان بیمواران، پوژوهش و آمووز  در       ۱۳7۵

 زمینه سرفان پستان آراز کرد.  

یکی از نقاط قوت مدرسه تابستانی سرفان، بازدیود میودانی از بخوش هوای     

کده معتمد و ارتباط نزدیا با آزمایشات و تحقیقوات صوورت   مختلف پژوهش

گرفته در زمینه سرفان بود که با استقباس گسترده شرکت کنندگان مواجوه  

 شد.

 
 

 برگزاری سمینار

 وژیروزی با دکتری پیوسته بیوتکنول

 ماه نوزدهم مرداد سمینار آشنایی با رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

 در سالن پیرالهی پردیس علوم برگزار شد.

و  این سمینار جهت آشنایی بوا رشوته دکتوری پیوسوته بیوتکنولووژی     

ویوژه دانوش آمووزان     ،بازدید از امکانات تحقیقاتی گوروه بیوتکنولووژی  

آوران فوالی المپیادهوای دانوش     موداس ، ممتاز و دانش پژوهان جووان 

هوای   کنکوور سراسوری و دارنودگان موداس     ۵۰۰های زیور   رتبه، آموزی

 برگزار شد. المپیاد دانش آموزی
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اولین کارگاه یادگیری ماشین و پرداز  سیگناس توسط هسته پژوهشی یوادگیری ماشوین و پورداز     

دانشوکده ریاضوی آموار و علووم کوامپیوتر       های هوشومند ایوران در   اری ان من سیستمسیگناس با همک

 شد. ماه برگزار  ام تیر ۳۱دوشنبه  در روز دانشگاه تهران

ت علمی بخش آمار دانشکده ریاضی آمار و علووم   کارگاه با سخنرانی دکتر سید مرت،ی امینی ع،و هی

ته پژوهشی یوادگیری ماشوین و پورداز  سویگناس و     کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران و دبیر هس

آراز شد و پس از آن خوانم دکتور سوایه میرزایوی ع،وو هیوات علموی         معرفی مختصر هسته پژوهشی

دانشکده علوم مهندسی پردیس فنی دانشگاه تهران و ع،و هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پرداز  

 Matrix and Tensor Factorization"سوویگناس سووخنرانی آموزشووی خووود تحووت عنوووان  

Techniques for Image Classification"  .را ارائه داد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اولین کارگاه یادگیری ماشین و پردازش سیگنال

در این کارگاه که با هدف ترویج و آموز  دانش یادگیری ماشین و پرداز  سیگناس برگزار گردید، اکثریت شورکت کننودگان بوه صوورت رایگوان      

هوای صونعتی شوریف، دانشوگاه صونعتی امیرکبیر،عالموه        کننودگانی از دانشوگاه    ن شورکت جهت شرکت در کارگاه دعوت شدند، که در میان آیشا

 فبافبایی، تربیت مدرس، خواجه نصیر، پژوهشگاه علوم شناختی، پژوهشکده بیمه و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ح،ور داشتند. 

 ه استنفورد سخنرانی خود تحت عنوان پس از ایشان خانم دکتر مهناز روشنایی محقق پسادکتری از دانشگا

Analysis of Emotions in Online Social Networks and Smartphones""  .را برگزار نمود 

تحوت  پس از استراحت و پذیرایی کوتاه، کارگاه با سخنرانی آقای دکتر محمد بحرانی ع،و هیات علمی گروه علوم رایانه دانشگاه عالمه فبافبوایی  

 به کار خود ادامه داد.   "Language Modeling Techniques"عنوان 

ن و کارگاه با سخنرانی آموزشی خانم دکتر هدیه ساجدی ع،و هیات علمی بخش علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهرا

بوه کوار خوود     "The Joy of Convolutional Neural" Networksع،و هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پرداز  سیگناس تحت عنووان  

 پایان داد. 
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کمیته سبز پردیس علوم در جهت حفظ محیط زیست، کاهش مصرف انورژی  

هوای تخصصوی    داقد رساندن استفاده از ظروف یکبار مصرف، نشسوت و به ح

 متعددی برگزار کرده است.

این کمیته تصمیماتی در خصو  مدیریت مصرف انرژی اتخا  کرده کوه بوه    

واحوود ت سیسووات و در جهووت حووذف ظووروف یکبووار مصوورف، بووه رسووتوران  

 است. شدهدانش ویان و اساتید ابالغ 

نموده کلیه همکارانی کوه روزانوه در محویط    کمیته سبز پردیس علوم مصوب 

کار خود نسبت به رعایت مسائد محیط زیست و کاهش مصرف انورژی اقودام   

نمایند، مورد تشویق قرار گیرند. همچنین این کمیته از بین پرسند خودماتی  

پنج نفر و از بین پرسند اداری پونج نفور، بوه عنووان کارمنود نمونوه محویط        

 د و مورد تشویق مادی و معنوی قرار گیرند.زیستی، ساالنه انتخاب کن

پیشنهادات زیر از سوی کمیته سبز به کلیه کارکنوان و اع،وا هیئوت علموی     

های موؤثری   صورت گرفته و این کمیته امیدوار است تا پایان ساس جاری، گام

 در پردیس علوم در این جهت برداشته شود.

هوا،   ، بواز کوردن پورده   ها در فوس روز در صورت امکان روشن نکردن چراغ -۱

ها، رنگ آمیزی مناسب اتا  و بازآرایی محد کار بوه منظوور    تمیز بودن پن ره

 استفاده هر چه بیشتر از نور فبیعی.

 ها. ها قبد از تر  اتا  ها و درب افمینان از بسته بودن پن ره -۲

های عدم استفاده، خامو  کردن  خامو  کردن وساید الکتریکی در زمان -۳

دقیقوه و خوامو     ۱۰مایش کامپیوتر در صورت عودم نیواز بویش از    صفحه ن

هووای  کووردن دسووتگاه در صووورت توور  فوووالنی موودت و اسووتفاده از حالووت 

Suspend/Hibernate/Sleep/Standby .با توجه به نوع سیستم عامد 

 استفاده از کارذهایی که قابلیت استفاده م دد دارد. -۴

 برخی امور. دری استفاده از کارذهای بازیافت -۵

 استفاده بهینه از دو روی کارذ. -۶

 های الکترونیا. نسخه اکاهش پرینت اسناد و جایگزینی تا حد امکان ب -7

استفاده از آب سردکن ها برای تامین آب سرد و پرهیز از بواز نگهداشوتن    -۸

 شیرهای آب جهت تهیه آب سرد در فصد تابستان.

ب با فشار زیاد پرهیز شوود و بعود از   ها، از باز کردن آ هنگام شستن ظرف -۹

 ها با مواد شوینده از آب با فشار کم استفاده شود. شستن ظرف

هوای فلوزی،    هوای پالسوتیکی، قووفی    تفکیا زباله، کارذ، شیشه، بطری -۱۰

 پسماندهای آلی )خوراکی(، سایر پسماندها

  اعدفجلسات ها و  ، جشن بار مصرف در مراسم عدم استفاده از ظروف یا -۱۱

 ها. نامه پایان از
 

شوورای پوردیس علووم     ۹۸شوهریورماه   ۳۰در جلسه روز شنبه 

دانشگاه تهران که با ح،ور ریاست محترم پردیس علوم، معاونان 

پردیس، روسای دانشکده ها و سرپرسوت گوروه زیسوت فنواوری     

این پردیس برگزار شد، همزمان با پخش کلیپ معرفی و افوالع  

دکتور وحیود نیکنوام ریاسوت محتورم      رسانی سومین جشنواره، 

پردیس، فی سوخنانی نقواط مثبوت سیاسوت هوای برگوزاری و       

اهداف عملکردی جشنواره اندیشومندان و دانشومندان جووان را    

 .برشمردند

ایشان نقطه مثبت و اثرگذار برگزاری این رویوداد را در انتخواب   

حامیوان و   میانرویکرد متفاوت و نوآورانه برگزارکنندگان آن در 

خیرین آموز  عالی کشور و خروج از قالب سنتی فعالیت هوای  

توسوعه و ت هیوز ف،واهای     سواخت،  خیرین که بیشتر براسواس 

آموزشی در کشوربوده، دانست و افزودند: این جشنواره با هودف  

حمایت از ایده های برتر جوانان ایده پورداز و نخبگوان آمووز     

ثروت در میوان   توسعه کارآفرینی و خلقکما به  عالی عالوه بر

 .آنان، مسیرجدیدی را به سمت شکوفایی جوانان رقم زده است

الزم بووه  کوور اسووت کووه روسووای کمیتووه هووای داوران سووومین 

بخش فیزیا، ریاضی،آمار وعلوم کامپیوتر، علووم   ۴جشنواره در 

زیستی و زمین شناسی همگی از اع،ای شورای پوردیس علووم   

 .دانشگاه تهران هستند

 

 پردیس علوم سبزکمیته  اتپیشنهاد

 به کارکنان و اعضای هیأت علمی پردیس علوم

پخش کلیپ معرفی سومین جشنواره در جلسه 

 شورای پردیس علوم دانشگاه تهران
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 آیین ورودی نودانشجویان برگزاری

 پردیس علوم

س پوردیس  بوا ح،وور رئوی    ماه شوهریور سی و یکم مراسم آیین ورودی نو دانش ویان 

در آمفوی   هیئت رئیسه، مدیران و استادان پردیس علوم و والدین نودانشو ویان  علوم،

 برگزار شد.  یزیافتئاتر دانشکده 

دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم ضمن خو  آمد گویی بوه والودین نودانشو ویان از    

 و پیراموون آشونایی بوا پوردیس علووم      ورود دانش ویان جدید اظهار خوشحالی کردند

 صحبت کردند.

 پیراموون  مسوائلی   کور  بوه  سوخنرانی  ایراد ضمنسپس جناب آقای دکتر شکوری، 

 و کواربردی  هوای  استراتژی و ها حد راه ارائه و ها خانواده و دانش ویان مشکالت

 عنووان  بوه  خوانواده  معرفوی  ،دانشو ویان  روان بهداشوت  ارتقوا   زمینه در سودمند

 پوردیس  تحصیلی ارتقا  و مشاوره دفتر فیمعر ،دانش ویان حمایتی منبن موثرترین

 .پرداختند دفتر این با ها خانواده ارتباط لزوم و علوم

و مقورر   گردید وریآ جمن که در فی مراسم توزین شده بود نظرسن ی فرم پایان در

 دانش ویان های خانواده از افالعاتی بانا تهیه جهت دانشگاه مشاوره مرکز به شد

 شود. ارساس

 

    

 

گاه آموزشی سامانه برگزاری کار

الکترونیکی ترفیع اعضای هیأت علمی 

 دانشگاه )ساتاد(

کارگاه آموزشی سامانه الکترونیکی ترفین اع،ای هی ت علمی در روز 

دوازدهم شهریور ماه در سایت کامپیوتری دانشوکده ریاضوی برگوزار    

کتر حسن ابراهیموی مودیر کود محتورم     شد. در این کارگاه آقایان د

برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه،دکتر محمود کموره ای دبیور   

محترم هی ت ممیزه دانشگاه و ع،و کمیتوه ترفیعوات، دکتور وحیود     

نیکنام رئیس محتورم پوردیس علووم، معواونین محتورم آموزشوی و       

پژوهشووی، توویم آموووز  سووامانه، روسووای محتوورم دانشووکده هووا و  

 ح،ور داشتند.س ترفین کارشنا

در این جلسه که به منظور سامانه سپاری ترفین اع،ای هی ت علمی 

راه اندازی شده بود، سواالتی مطرح گردید که توسط مسئولین پاس  

 داده شد و مسائد موجود مورد بحث و تبادس نظر قرار گرفت.

 مندان پردیس علوممی کاردوره

 به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

هی ت رئیسه پردیس علوم، به مناسوبت هفتوه دولوت و روز کارمنود     

 دورهمی کارمندان را به صرف ناهار برگزار کرد.

در این مراسم دکتر نیکنام، رئیس پوردیس علووم در موورد اهمیوت     

صوحبت   ه و کشوور توسعه دانشگادر  انکارمند و نیروی انسانی نقش

 کردند و از کارمندان تقدیر کردند.  
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 سفرهای علمی ها و مأموریت

  دکتر محمدعلی آموزگار ع،و هی ت علمی دانشکده زیست شناسی

رکت شوووو جهووووت ۰۸/۰۴/۹۸ لغایووووت ۰۱/۰۴/۹۸ از توووواری 

 به کشور رومانی سفر کرد.  Halophilesکنگره در

  فیزیوا  ع،و هی ت علمی دانشوکده  محمدی زاده دکتر محمدرضا

جهوووت شووورکت در   ۰۹/۰۴/۹۸لغایوووت  ۰۱/۰۴/۹۸از تووواری   

 The 8th Bubble and Drop Conference کنفورانس 

B&D 2019  سفر کرد.) سوفیا( بلغارستان به کشور 

 دانشوکده ریاضوی آموار و    هی ت علمی  دکتر محمدرضا درفشه ع،و

جهووت  ۱۵/۰۴/۹۸لغایووت  ۰۸/۰۴/۹۸از توواری    علوووم کووامپیوتر

اندونزی )باندوگ(  به کشور 5BIGTC2019 در کنفرانسشرکت 

 سفر کرد.

      دکتر سیاما یاسمی ع،و هی ت علموی دانشوکده ریاضوی، آموار و

جهت شرکت  ۲۲/۰۴/۹۸لغایت  ۱۶/۰۴/۹۸علوم کامپیوتر از تاری  

به کشور آلمان   Arbeitstagung on Geometry کنفرانس در

 )بن( سفر کرد.

 دانشوکده زیسوت   علوی ع،و هیو ت علموی    محمدهادی دکتر سید    

جهوت شورکت در    ۱۶/۰۶/۹۸لغایوت   ۱۰/۰۶/۹۸از تواری    شناسی

  7th International Workshop of the Biology کارگاه

 of Fish Gametes رد.سفر ک فرانسه به کشور 

 و تنظیم: منیژه علیمردانی تهیه

 ها: احسان آیرملو عکس

 انتصابات

 

  دانشوکده  ع،و محتورم هیو ت علموی    نیرومند  الدین ش اعدکتر

بوه عنووان    ۱۶/۰۶/۹۸سواس از تواری     یابه مدت  زمین شناسی

ایون دانشوکده    مدیر بخش پترولوژی و زموین شناسوی اقتصوادی   

 منصوب شد. 

  زموین ت علموی دانشوکده   ع،و محترم هیو   سرو  مدبریدکتر 

بووه عنوووان  ۱۶/۰۶/۹۸سوواس از توواری   یوواشناسووی بووه موودت 

و زموین شناسوی اقتصوادی در شوورای      پترولووژی  بخش نماینده

 این دانشکده منصوب شد. تحصیالت تکمیلی و پژوهشی 

   فی حکمی از فرف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری آقایوان

به مدت دو ساس به  دکتر حمیدرضا مشفق و دکتر حسین مهدوی

 عنوان ع،و هی ت ممیزه دانشگاه تهران منصوب شدند.

ضمن تبریا به ایون عزیوزان توفیقوات آنهوا را از خداونود منوان       

 مسئلت می نمائیم.

 

 تقدیر و تشکر

  سورو  مودبری در فووس مودت تصودی مودیر       دکتر از زحمات

 -بخش پترولووژی و زموین شناسوی اقتصوادی دانشوکده زموین      

 پردیس علوم تشکر و قدردانی شد. شناسی

 

 ارتقاء مرتبه علمی 

 ع،و هی ت علمی دانشکده فیزیوا بوه    صدیقه دلداردکتر  خانم

 مرتبه استادی ارتقا  یافتند.

 


